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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 

Αναστασόπουλος Γεώργιος  

Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ. (Director of Medical Informatics Laboratory, Assistant Professor 

of Medical Informatics)  

 

Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα  

Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Δασικής Πληροφορικής, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περι-

βάλλοντος Α.Π.Θ.  

 

Αντωνίου-Κρητικού Ιωάννα  

Διδάκτορας Γλωσσολογίας, Ερευνήτρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Ερευνήτρια Α΄ Βαθμίδας 

του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ε.Κ. «Αθηνά»  

 

Αντωνίου Παναγιώτης  

Αναπληρωτής Καθηγητής στο ΔΠΘ, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού, διδα-

κτικό αντικείμενο: Νέες τεχνολογίες στην Φυσική Αγωγή και τον αθλητισμό  

 

Αντωνίου Σταμάτης Αλέξανδρος  

Λέκτορας, Οργανωσιακή Ψυχολογία, ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ  

 

Αντωνίου Φαίη  

Λέκτορας στην Παιδαγωγική των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, ΦΠΨ, ΕΚΠΑ  

 

Αρβανιτογεώργος Ανδρέας  

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Παν/μιο Πατρών  

 

Αυγερινός Ανδρέας  

Λέκτορας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης  

 

Βαγγελάτος Αριστείδης  

Δρ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, ΙΤΥΕ «Διόφαντος»  

 

Βεντίκος Νικόλαος  

Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.  

 

Βερναδάκης Νίκος  

Λέκτορας στο Δ.Π.Θ., Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού, διδακτικό αντικείμενο: 

Εφαρμογές Τ.Π.Ε. στη Φυσική Αγωγή  

 

Βρανά Βασιλική  

Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών, Διδάκτορας 

Α.Π.Θ.  
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Γιαβρίμης Παναγιώτης  

Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Αγαίου  

 

Γκασούκα Μαρία  

Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδια-

σμού Παν/μίου Αιγαίου  

 

Δεληγιάννης Ιωάννης  

Λέκτορας, Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Παν/μιο  

 

Ζάχος Δημήτριος  

Λέκτορας Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.  

 

Θεολόγου Κωνσταντίνος  

Λέκτορας Ιστορίας και Φιλοσοφίας του Πολιτισμού, Ε.Μ.Π. και Ε.Α.Π.  

 

Καλεράντε Ευαγγελία  

Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Δ. Μακεδονίας  

 

Καλογιαννάκης Μιχαήλ  

Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Παν/μιο Κρήτης  

 

Καραβασίλης Ιωάννης  

Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, Π.Ε.70 - Μ.Δ.Ε. Οργάνωση και Διοί-

κηση της Εκπαίδευσης του Ε.Α.Π., Διδάκτορας Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών 

Παν/μίου Μακεδονίας  

 

Κατσαδώρος Γεώργιος  

Λέκτορας Λαογραφίας Παν/μίου Αιγαίου  

 

Κέκκερης Γεράσιμος  

Καθηγητής στο ΠΤΔΕ του Δ.Π.Θ., γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική με έμφαση στην εφαρ-

μογή των Πολυμέσων στην Αισθητική Αγωγή  

 

Κουκουνάρας-Λιάγκης Μάριος  

Λέκτορας Διδακτικής των Θρησκευτικών στο τμήμα Θεολογίας του Ε.Κ.ΠΑ, PhD Κοινωνιολο-

γία της Θρησκείας, ΜΑ Παιδαγωγικής  

 

Κουστουράκης Γεράσιμος  

Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης 

και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Παν/μιο Πατρών  

 

Κουτρομάνος Γεώργιος  

Διδάκτορας Παν/μίου Αθηνών Λονδίνου στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Διδάσκων στο 

ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ  
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Μαρκάτος Νικόλαος  

Ομότιμος Καθηγητής, τέως Πρύτανης Ε.Μ.Π.  

 

Μητροπούλου Βασιλική  

Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Παιδαγωγικής, Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ.  

 

Μπάρος Βασίλειος  

Καθηγητής Παιδαγωγικής με έμφαση Συγκριτική Εκπαιδευτική Έρευνα, Παν/μίου Augsburg, 

Σχολή Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Επιστημών, Παν/μιο Augsburg  

 

Μπράτιτσης Θαρρενός  

Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας  

 

Μωραΐτης Κωνσταντίνος  

Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.  

 

Ντίνας Κωνσταντίνος  

Καθηγητής Γλωσσολογίας, Ελληνκής γλώσσσας και Διδακτικής της στο Παν/μιο Δυτ. Μακε-

δονίας ΠΤΝ, Διδάκτορας Α.Π.Θ.  

 

Οικονομάκου Μαριάνθη  

D.E.A. De Linguistique generale et appliquee / Paris V-Sorbonne, Διδάκτορας γλωσσολογίας 

του ΕΚΠΑ, Διδάσκουσα βάσει του Π.Δ. 407/80 στο ΠΤΔΕ του Παν/μίου Αιγαίου  

 

Οικονομίδης Βασίλειος  

Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Παν/μίου Κρήτης  

 

Παμουκτσόγλου Αναστασία  

Διδάκτορας κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, π. Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  

 

Παναγιωτακόπουλος Χρήστος  

Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Παν/μιο Πατρών  

 

Πανούσης Ιωάννης  

Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό 

Παν/μιο Αθηνών  

 

Παπαβλασόπουλος Σώζων  

Επίκουρος Καθηγητής Ιονίου Παν/μίου  

 

Παπαδόπουλος Ιωάννης  

Λέκτορας, ΠΤΔΕ ΑΠΘ, MSc Πληροφοριακά Συστήματα (Παν/μιο Μακεδονίας), Phd Διδακτική 

Μαθηματικών (Παν/μιο Πατρών)  
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Παπαδοπούλου Βασιλική  

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας  

 

Παπαϊωάννου Γεώργιος  

Λέκτορας στο Ιόνιο Παν/μιο, στη Μουσειολογία-Σύνθεση και αξιοποίηση μουσειακών χώρων 

με χρήση Ψηφιακής Τεχνολογίας  

 

Παρπαρούση Γεωργία  

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ Ι) – Μουσικής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και 

της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Παν/μιο Πατρών, Διδάκτορας Κοινωνιολογίας  

 

Πολάτογλου Χαρίτων  

Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Τμήμα Φυσικής  

 

Ράγκου Πολυξένη  

Επίκ. καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος, ΑΠΘ  

 

Ροφούζου Αιμιλία  

Λέκτορας Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων  

 

Σοφός Λοΐζος  

Μέλος ΔΕΠ Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγική, Παιδαγωγική και Διδακτική των Μέσων, 

ΠΤΔΕ Παν/μιο Αιγαίου  

 

Στέφος Ευστάθιος  

Διδάσκων στο ΠΤΔΕ Παν/μίου Αιγαίου, Διδάκτορας ΠΤΔΕ Παν.μίου Αιγαίου (Διδασκαλία Στα-

τιστικής με χρήση Νέων Τεχνολογιών), MSc στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων Υποδομής 

ΕΑΠ  

 

Στογιαννίδης Αθανάσιος  

Λέκτορας Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. , Γνωστικό Αντικείμενο: "Σχολική Παιδαγωγική και Δι-

δακτική Μεθοδολογία του Μαθήματος των Θρησκευτικών"  

Σφυρόερα Μαρία  

Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής της Διδακτικής Πράξης στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Α-

γωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η) του ΕΚΠΑ, Διδάκτορας Επιστημών της Αγωγής 

Παν/μίου ParisV- René Descartes  

 

Τουρτούρας Χρήστος  

Λέκτορας Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.  

 

Τσαμαδιάς Κωνσταντίνος  

Αναπληρωτής Καθηγητής Αξιολόγησης των Επενδύσεων στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου 

Μάθηση, Χαροκόπειο Παν/μιο.  
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Τσιαβού Ευαγγελία  

Διδάσκτορας Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων  

 

Τσιάτσος Θρασύβουλος  

Επ. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ  

 

Τσιτσανούδη – Μαλλίδη Νικολέττα  

Λέκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Παν/μίου Ιωαννίνων, εκλεγμένη Επίκουρη 

Καθηγήτρια (υπό διορισμό)  

 

Τσολακίδης Κώστας  

Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν/μίου Αιγαίου, με αντικείμενο την Πληροφορική και τις Νέες 

Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση  

 

Φίστα Ευαγγελία  

Λέκτορας ΠΤΔΕ ΑΠΘ, Γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική και Υπολογιστική Γλωσσολογία  

 

Φουρνάρος Σωτήριος  

Λέκτορας Φιλοσοφίας Παν/μίου Αθηνών  

 

Χοντολίδου Eλένη  

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Παιδαγωγικής Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.  
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ 

Ο πλήρης κατάλογος Κριτών του συνεδρίου, με τα αναλυτικά ακαδημαϊκά ids τους, 

βρίσκεται στη διεύθυνση: http://neospaidagogos.gr/krites.xlsx  

Α/Α Ονοματεπώνυμο Κριτή 

1 Αγαλιανού Ολυμπία 

2 Αγγελόπουλος Ηρακλής  

3 Αλεξοπούλου Ευαγγελία 

4 Αλεξοπούλου Πελαγία 

5 Αλέφαντος Νικόλαος 

6 Αλμπανάκη Ξανθή 

7 Αλχασίδης Νικόλαος 

8 Αμανατίδης Νικόλαος 

9 Αμανατίδου Παναγιώτα  

10 Ανάγνου Ευάγγελος 

11 Αναγνωστόπουλος Γεώργιος 

12 Αναστασίου Μαρία Φωτεινή 

13 Αναστασόπουλος Νικόλαος 

14 Ανδρεάτος Αντώνιος 

15 Ανδρέου Έλενα  

16 Αντωνίου Ειρήνη  

17 Αντωνίου Ιωάννα 

18 Αντωνίου Φαίη 

19 Αντώνογλου Λεμονιά 

20 Αντωνοπούλου Μαρία Γεωργία 

21 Αντωνοπούλου-Τρεχλή Ζωή 

22 Αποστολοπούλου Αικατερίνη 

23 Αραμπατζής Γεώργιος 

24 Αρβανίτης Νικόλαος 

25 Αρβανιτίδου Βασιλεία 

26 Αργύρη Παναγιώτα 

27 Αργυρίου Αργύριος 

28 Αργυροπούλου Μαρία 

29 Αρμακόλας Στέφανος 

30 Αυγερινός Ανδρέας  

31 Βαβουλίδου Μαρία 

32 Βαγγελάτος Αριστείδης 

33 Βασιλειάδου Πολυξένη 

34 Βασιλείου Βασίλειος 

35 Βάσση Παναγιώτα 

36 Βλάχος Γεώργιος 

37 Βλάχου Ρόζα 

38 Βογιατζής Αναστάσιος 

39 Βοσκάκη Ράνια 

40 Βουβούση Μαρία 

41 Γαβριηλίδου Μόνικα  

42 Γελαδάρη Αθηνά 

43 Γεραρής Ηλίας 
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44 Γεωργάκαινας Χαράλαμπος 

45 Γεωργαντάκη Σταυρούλα 

46 Γεωργιακάκης Πέτρος 

47 Γιαγκούλης Νικόλαος 

48 Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος 

49 Γιαννικόπουλος Ιωάννης 

50 Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 

51 Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 

52 Γιώτη Λαμπρίνα 

53 Γκένιου Ευαγγελία 

54 Γκένιου Θεοδώρα 

55 Γκίκας Αλέξανδρος 

56 Γκινούδη Αθηνά 

57 Γκόλια Ειρήνη 

58 Γκολώνης Χρύσανθος 

59 Γκουλιάμα Αλεξάνδρα 

60 Γκουντούμα Μαρία 

61 Γκούσκος Δημήτριος 

62 Γόγαλης Κωνσταντίνος 

63 Γούσιας Φώτιος 

64 Γρηγορίου Βασίλειος 

65 Δαβράζος Γρηγόριος  

66 Δαμάσκου Ευτυχία Σοφία 

67 Δέγγλερη Σοφία 

68 Δεληγιάννης Ιωάννης 

69 Δελιόπουλος Γεώργιος 

70 Δεμερτζή Σταυρούλα 

71 Δεστές Γεώργιος 

72 Δημακοπούλου Αλεξάνδρα 

73 Δημητρακάκης Κωνσταντίνος  

74 Δημόπουλος Βασίλειος 

75 Δημοσθενίδης Δημήτριος 

76 Δήμου Πασχάλης  

77 Διακογεωργίου Αρχοντούλα 

78 Διαμαντοπούλου Αλεξάνδρα 

79 Δινάκη Βασιλική 

80 Δομουχτσή Φωτεινή 

81 Δραγογιάννης Κωνσταντίνος 

82 Δρακοπούλου Μαρία 

83 Δράκος Λάμπρος 

84 Ελευθερίου Πρόδρομος 

85 Ευαγγέλου Φίλιππος 

86 Ζαζάνη Ειρήνη 

87 Ζαχαράκη Ελένη 

88 Ζέππος Δημήτριος 

89 Ζερβού Κυριακή 

90 Ζέττα Βασιλική (Σύλια)  

91 Ζήκος Νικόλαος 
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92 Ζούνη Ευαγγελία 

93 Ζυγούρης Φώτιος 

94 Ζωγόπουλος Ευστάθιος 

95 Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

96 Θεοδωρακοπούλου Θωμαΐτσα 

97 Θεοδωρίδου Αλεξάνδρα Eλένη 

98 Θεοδωρίδου Eλένη 

99 Θεοδώρου Τριανταφυλλιά 

100 Θεοφανέλλης Τιμολέων 

101 Θεοχαρόπουλος Ιωάννης 

102 Θώδης Γεώργιος 

103 Ιωαννίδου Κυριακή 

104 Καβαλλάρη Ισμήνη 

105 Καβρουλάκη Νεκταρία 

106 Καδιγιαννόπουλος Γεώργιος  

107 Καζιάνη Αμαλία 

108 Καλημέρης Ιωάννης 

109 Καλλίγνωμος Κωνσταντίνος 

110 Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος 

111 Καλογιαννάκης Μιχαήλ 

112 Καλτσά Αικατερίνη 

113 Καλύβας Γεώργιος  

114 Καλύβας Κωνσταντίνος 

115 Κάλφογλου Χριστίνα 

116 Καμέας Νικόλαος  

117 Κάμτσιος Σπυρίδων 

118 Καντάς Κωνσταντίνος 

119 Κάντζου Βίκυ 

120 Κάντζου Ελπινίκη 

121 Καπανιάρης Αλέξανδρος 

122 Καπούλας Ιωάννης 

123 Καραβασίλης Γεώργιος  

124 Καραβασίλης Ιωάννης 

125 Καραβλίδης Αλέξανδρος 

126 Καραγεώργος Νικόλαος 

127 Καραγιάννη Ευαγγελία 

128 Καραθανάση Ζαχαρένια 

129 Καρακατσάνη Ευμορφία 

130 Καραλιοπούλου Μαργαρίτα 

131 Καρατζάς Ανδρέας  

132 Καραφωτιά Μαρία 

133 Καστανιάς Θεόδωρος 

134 Κατσαδώρος Γεώργιος 

135 Κατσάνος Θεοφάνης 

136 Κατσίκα Κατερίνα  

137 Κατσιούλα Παναγιώτα  

138 Κατσούρης Γεώργιος 

139 Κεραμίδα Αρετή 
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140 Κεραμιδά Κωνσταντία 

141 Κιούπη Βασιλική 

142 Κίργινας Σωτήριος 

143 Κλάδης Νικόλαος  

144 Κλουβάτος Κωνσταντίνος 

145 Κοκκονός Αντώνιος 

146 Κολοβός Χρήστος 

147 Κολοκοτρώνης Δημήτριος 

148 Κολτσάκης Ευάγγελος 

149 Κομνηνού Ιωάννα 

150 Κοντογιαννόπουλος Κωνσταντίνος 

151 Κοντομανώλης Νικόλαος 

152 Κοντόση Κωνσταντίνα 

153 Κοντοστάνος Δημήτριος - Χρήστος 

154 Κορκοβέλου Αγγελική  

155 Κορρές Κωνσταντίνος 

156 Κοσμίδης Ιορδάνης 

157 Κοτοπούλης Θωμάς 

158 Κουγιουμτζής Γεώργιος 

159 Κουζέλη Χαρούλα 

160 Κούκης Νικόλαος 

161 Κουκλατζίδου Μαρία 

162 Κουκούλης Κωνσταντίνος 

163 Κουλιούμπας Βασίλης 

164 Κουσκουρίδα Φραγκούλα 

165 Κουτσιμπέλη Όλγα 

166 Κουτσουπίδου Θεανώ 

167 Κυριαζίδης Σπύρος 

168 Κυριακάκη Χαρίκλεια 

169 Κυριακίδης Θωμάς 

170 Κωνσταντή Αγορίτσα 

171 Κωσταρίδης Παναγιώτης 

172 Κωστόπουλος Γεώργιος 

173 Λαγουδάκος Μιχαήλ 

174 Λάγουρη Μαρίνα 

175 Λαζάκη Παναγιώτα 

176 Λαζακίδου Γεωργία 

177 Λαζαρίδου Καλλιόπη 

178 Λαζαρίδου Μαρία 

179 Λάζου- Μπαλτά Καλυψώ  

180 Λαϊνά Μαρία (Μελίνα) 

181 Λαλάς Χρήστος 

182 Λαμπάκη Ολυμπία 

183 Λαμπίρης Απόστολος 

184 Λέκκαϊ Ίνα 

185 Λεονταρίδου Θεοδώρα 

186 Λεωνίδου Παγώνα 

187 Λιάκου Ιωάννα 
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188 Λιόβας Δημήτριος 

189 Λιοδάκη Νίκη 

190 Λίτσιος Γεώργιος 

191 Λοΐζου Ναταλία 

192 Λούτα Αικατερίνη 

193 Μαγουλάς Αντώνιος 

194 Μάνεση Σουλτάνα 

195 Μάνεσης Νικόλαος 

196 Μάνου Αγγελική 

197 Μαντζαρίδου Αρχοντία 

198 Μανώλη Βάια 

199 Μανωλοπούλου Χρυσή 

200 Μαρκαντώνης Χρίστος 

201 Μαρκογιαννάκη Χαρίκλεια 

202 Μαρκογιαννάκης Γεώργιος 

203 Μαστρογιάννης Αλέξιος 

204 Μαστροθανάσης Κωνσταντίνος 

205 Μάτος Αναστάσιος 

206 Μαυράκη Μελπομένη 

207 Μέλλιου Κυριακή 

208 Μολοχά Σουλτάνα 

209 Μουλά Ευαγγελία 

210 Μουράτογλου Νικόλαος 

211 Μουταφίδου Άννα 

212 Μπαγάνα Ελπίδα 

213 Μπαζακογιάννη Στυλιανή 

214 Μπαλάσκα Μαρία 

215 Μπαμπασίδης Γεώργιος 

216 Μπαρούτα Μαρία 

217 Μπατσίλα Μαριάνθη 

218 Μπενάκη Σωτηρία 

219 Μπέστιας Γεώργιος 

220 Μπίκος Γεώργιος 

221 Μπίλλα Πολυξένη 

222 Μπιρμπίλη Μαρία  

223 Μποτονάκης Αντώνιος 

224 Μπούρα Βασιλεία 

225 Μπούτσκου Λεμονιά 

226 Μυλωνάς Δημήτριος 

227 Μωραΐτης Κωνσταντίνος 

228 Νάστος Ιωάννης 

229 Νείρος Αντώνιος 

230 Νιζάμη Αικατερίνη 

231 Νίκα Βασιλική 

232 Νικολάου Ελένη 

233 Νίκου Σταύρος 

234 Νομικού Αργεντίνη 

235 Ντόκα Αγλαία 
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236 Ντόλκερα Ανθούλα 

237 Ντυμένος Αναστάσιος 

238 Ξάνθη Στυλιανή 

239 Ξανθόπουλος Νικόλαος 

240 Ξαφάκος Ευστάθιος 

241 Ξενάκη Αντωνία 

242 Οικονομάκου Μαριάθη 

243 Οικονομίδης Βασίλειος 

244 Οικονομόπουλος Δημήτριος 

245 Οικονόμου Ανδρέας 

246 Οικονόμου Κωνσταντίνα (Νάντια) 

247 Οικονόμου Κωνσταντίνος 

248 Οικονόμου Χριστίνα 

249 Ορφανάκη Ασημίνα 

250 Ουασίτσα Ιλόνα-Ελευθερία 

251 Παΐζη Όλγα 

252 Παλάζη Χρυσάνθη  

253 Παναγιωτακοπούλου Ειρήνη 

254 Παναγιωτόπουλος Ιωάννης 

255 Πάντζος Παναγιώτης 

256 Παντίδου Γεωργία 

257 Παντσίδης Χρήστος 

258 Παπαβασιλείου Χρυσούλα 

259 Παπαγεωργίου Γεώργιος 

260 Παπαγιάννης Νικόλαος 

261 Παπαδάκης Σταμάτης 

262 Παπαδημητρίου Γεώργιος 

263 Παπαδημητρίου Ελένη 

264 Παπαδημητρίου Παναγιώτα 

265 Παπαδόπουλος Πάρης 

266 Παπαδοπούλου Αναστασία 

267 Παπαϊωάννου Γεώργιος 

268 Παπακωνσταντινοπούλου Αρτεμισία 

269 Παπαναστασίου Ασπασία 

270 Παπανδρέου Κωνσταντίνα 

271 Παπαντωνίου Ελένη 

272 Παπαοικονόμου Αντώνιος 

273 Παπαπαναγιώτου Γεράσιμος 

274 Παπαχρήστου Αλεξάνδρα 

275 Παπαχρήστου Ειρήνη 

276 Παπουτσάκη Καλλιόπη 

277 Παππάς Μιχαήλ  

278 Παρασκευάς Απόστολος 

279 Παρπαρούση Γεωργία 

280 Πασταρματζή Ιωάννα 

281 Πατέλη Ολυμπία 

282 Πατρωνίδου Δήμητρα 

283 Πάτση Χαρίκλεια 
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284 Πατσιομίτου Σταυρούλα  

285 Πέγκας Παναγιώτης 

286 Πενέκελης Κωνσταντίνος 

287 Πεπές Ευάγγελος  

288 Περάκης Εμμανουήλ 

289 Περπερίδης Γεώργιος 

290 Πετκοπούλου Ελπινίκη 

291 Πετροπούλου Ασημίνα 

292 Πετροπούλου Ουρανία 

293 Πετροπούλου Σταυρούλα 

294 Πέτρου Αργυρούλα 

295 Πεχλιβανίδου Ευαγγελία 

296 Πηγάκη Μαρία  

297 Πίκλας Ιωάννης 

298 Πίλουρης Παναγιώτης 

299 Πιτσικάλης Σταύρος 

300 Πλαγεράς Αντώνιος 

301 Πλατάρος Ιωάννης 

302 Πολυζώη Γεωργία 

303 Πολυζώης Γεώργιος 

304 Πολυμέρης Σπύρος 

305 Πολυμεροπούλου Βασιλική 

306 Πρεντουλή Διονυσία 

307 Ραβάνη Ιωάννα 

308 Ρεντίφης Γεράσιμος 

309 Ρήγα Ασημίνα 

310 Ρήγας Κωνσταντίνος 

311 Ρίζου Ευανθία  

312 Ρόρρης Δημήτριος 

313 Ροφούζου Αιμιλία 

314 Ρώιμπα Βασιλική 

315 Σακαρέλλου Ευθυμία 

316 Σαλαβασίδης Πέτρος 

317 Σαλβαρά Μαρίνα 

318 Σάλτας Βασίλειος 

319 Σαμαρά Βασιλική 

320 Σαρρής Δημήτριος 

321 Σαρρής Δημήτριος 

322 Σελίμης Ευστάθιος 

323 Σιάτρας Αναστάσιος 

324 Σιγάλα Ζαμπέτα 

325 Σιδηρόπουλος Δημήτριος 

326 Σιώχος Βασίλης 

327 Σκόδρας Αστέριος 

328 Σόρκος Γεώργιος 

329 Σούνογλου Μαρίνα 

330 Σοφός Εμμανουήλ 

331 Σοφρά Βασιλική  
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332 Σπανός Δημήτριος 

333 Σπυροπούλου Ναταλία 

334 Στασινάκης Παναγιώτης 

335 Σταυρόπουλος Βασίλειος 

336 Σταυρούλια Καλλιόπη-Ευαγγελία 

337 Στεφανίδης Γεώργιος 

338 Στέφος Ευστάθιος 

339 Στογιαννίδης Αθανάσιος 

340 Στράτη Πηνελόπη 

341 Σύβακα Τριανταφυλλιά 

342 Συλαίου Στέλλα 

343 Συμεωνίδης Βασίλειος 

344 Συμεωνίδης Νικόλαος 

345 Συρακούλη Βασιλική  

346 Σύψας Αθανάσιος 

347 Σχίζα Μελπομένη 

348 Σωτηριάδης Δημήτριος 

349 Σωτηρόπουλος Παναγιώτης 

350 Σωτηρούδας Βασίλειος 

351 Τάτση Κατερίνα 

352 Τέκος Γεώργιος 

353 Τζαλακώστας Ρίζος 

354 Τζάμου Αικατερίνη 

355 Τζιάβας Αριστείδης 

356 Τζοβλά Ειρήνη 

357 Τζωρτζάκης Ιωάννης 

358 Τζώτζου Μαρία 

359 Τοκμακίδου Ελπίδα  

360 Τολανούδης Μιχαήλ 

361 Τουλιοπούλου Ελένη  

362 Τούλιου Ευτυχία 

363 Τουλούμης Κοσμάς  

364 Τουπλικιώτη Σοφία 

365 Τουρτούρας Χρήστος 

366 Τριγωνάκη Ελένη 

367 Τσαβδάρη Αναστασία 

368 Τσαγγάρη Χρυσούλα 

369 Τσακιρίδου Δόμνα 

370 Τσαλίκη Ευανθία 

371 Τσαμαδιάς Κωνσταντίνος  

372 Τσάρπα Ιωάννα 

373 Τσέκου Αικατερίνη 

374 Τσιαβού Ευαγγελία  

375 Τσιλίκα Κυριακή  

376 Τσιούλης Αλέξιος 

377 Τσιπλακίδης Ιάκωβος 

378 Τσιρώνη Παναγιώτα 

379 Τσιτσιπά Κυριακή 
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380 Τσίτσκαρη Ευστρατία 

381 Τσιχουρίδης Χαρίλαος 

382 Φακάζη Ελένη 

383 Φαρίδου Σμαράγδα 

384 Φελούκα Βασιλική 

385 Φίστα Ευαγγελία 

386 Φισφή Αλεξία 

387 Φραγκίσκου Αικατερίνη  

388 Φραντζή Πηνελόπη 

389 Φώκου Ιωάννα 

390 Φώτη Παρασκευή 

391 Φωτοπούλου Χρηστίνα 

392 Χαλκιοπούλου Παρασκευή 

393 Χαντζή Στυλιανή 

394 Χαρατζόπουλος Παναγιώτης 

395 Χαριτάκη Γαρυφαλιά 

396 Χατζηγιάννης Θεόδωρος 

397 Χατζηγιάννογλου Θάλεια  

398 Χατζηπέτρος Αλέξανδρος 

399 Χατζηχρήστου Ελένη  

400 Χουλιάρα Ξανθή 

401 Χουλιάρα-Σιδερά Παναγιώτα 

402 Χουρδάκης Μιχαήλ 

403 Χριστοδούλου Πηνειώ  

404 Χρυσικού Βασιλική 

405 Χρυσοστομίδης Πέτρος 

406 Ψαθοπούλου Παγώνα-Ξανθή 

407 Ψαράς Χαράλαμπος 

408 Ψαριανός Ερμόλαος 

409 Ψαρρά Ειρήνη 

410 Ψυχογιοπούλου Παναγιώτα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ   - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

  1η Θεματική Ενότητα: Φιλοσοφία της παιδείας – Συγκριτική παιδαγωγική – 
Σχολική παιδαγωγική 

σ. 41 Ανάδειξη του παιδαγωγικού περιεχομένου της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
έργου μέσα από ανασκόπηση επιλεγμένων ερευνών 

σ. 49 Η αρχαία ελληνική σκέψη ως συνεχής επιρροή σε κάθε φιλοσοφία της παιδείας. 

σ. 55 Η Λογοκρατική Ηθική του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Παιδαγωγικές και κοι-
νωνικές προσεγγίσεις 

σ. 63 Η σωκρατική διαλεκτική και η μαιευτική μέθοδος στην εκπαίδευση των νέων 
στην ενεργή πολιτότητα 

σ. 71 Οι απόψεις του Πλάτωνος, του Αριστοτέλους και του Dewey περί παιδείας 

σ. 79 Όταν οι γονείς γίνονται δάσκαλοι. Η ανάδειξη των χαρακτηριστικών της τοπικής 
κουλτούρας μέσα από τη δημιουργία σχολικού κήπου 

σ. 88 Σχολικό κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο. Μια προσπάθεια ανίχνευσης βελτίωσης 
τους μέσα από το πρόγραμμα "Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου" 

σ. 97 Τα Σχέδια Εργασίας – πρότζεκτ στην παιδαγωγική Φρενέ. Προκλήσεις για την 
ξενόγλωσση εκπαίδευση 

  2η Θεματική Ενότητα: Παιδαγωγική ψυχολογία: Μάθηση και διδασκαλία, 
παιδαγωγική αλληλεπίδραση, συμβουλευτική στην εκπαίδευση 

σ. 104 Ατομικά χαρακτηριστικά και ψυχική ανθεκτικότητα 

σ. 113 Διερεύνηση των στάσεων των γονέων σχετικά με την εμπλοκή τους στη μαθη-
σιακή διαδικασία στο σχολείο σε επίπεδο Δημοτικού Σχολείου 

σ. 123 Εκπαίδευση ενηλίκων. Η παιδευτική λειτουργία της Συμβουλευτικής Σταδιο-
δρομίας στο πλαίσιο λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 

σ. 132 Εκπαίδευση Ενηλίκων. Το παιδευτικό και διδακτικό πλαίσιο λειτουργίας των 
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και η άσκηση της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας σε 
αυτά.  

σ. 142 Εκπαιδευτικές παράμετροι κατά την διδασκαλία Σύριων προσφύγων 

σ. 151 Η αξιολόγηση της δημιουργικότητας 

σ. 159 Η γονική συγχώρεση και η συνδρομή της στην καλύτερη ανάπτυξη των παιδιών 

σ. 167 Η επικοινωνιακή αλληλεπίδραση και οι κοινωνικοποιητικές σχέσεις γηγενών 
και πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών. 

σ. 176 Η Συμβουλευτική στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διαχείριση 
προβλημάτων στο χώρο του σχολείου 

σ. 186 Σεξουαλική παρενόχληση στην εκπαίδευση. Μύθος ή πραγματικότητα; 

σ. 196 Σώματα με σημασία. Διαμόρφωση σεξουαλικότητας εντός του σχολικού πλαι-
σίου. 
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σ. 203 Ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις της Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής 

  3η Θεματική Ενότητα: Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά προγράμματα, 
σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά αντικείμενα, αξιολόγηση 

σ. 211 Αμφισημία, Παράδοξο, Αντίφαση και Άπειρο. Ο ρόλος τους στην δόμηση της 
γνώσης κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών 

σ. 221 Αυτοαξιολόγηση μαθητών με την χρήση κλίμακας διαβαθμισμένων κριτηρίων 

σ. 230 Ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών & Κριτική Παιδαγωγική. Το παρά-
δειγμα του γνωστικού αντικειμένου της Κοινωνικής & Πολιτικής Αγωγής. 

σ. 238 Η αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ως 
προς τη διαθεματικότητα, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και τη χρήση εκπαιδευ-
τικού υλικού και πηγών 

σ. 248 Η αυτοαξιολόγηση του μαθητή Γυμνασίου στις βιωματικές δράσεις 

σ. 256 Η ερευνητική εργασία ως καλή πρακτική προσέγγισης της Τοπικής Ιστορίας 

σ. 263 Η υποστήριξη (Scaffolding) σε τεχνολογικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

σ. 270 Λεξικό πολύσημων μαθηματικών όρων. Διδακτική αξιοποίηση σωμάτων κειμέ-
νων   

σ. 279 Μύθοι και πραγματικότητες για τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική 

σ. 285 Οι αντιλήψεις των μαθητών μετά το Δημοτικό Σχολείο σε σχέση με θεμελιώδεις 
έννοιες της Κλασσικής Μηχανικής 

σ. 299 Οι απόψεις του Σχολικού Επιθεωρητή Ευθύμιου Μπουντώνα,  για την εκπαι-
δευτική πολιτική στη Μακεδονία (1908). Η σχέση τους με τις νέες αντιλήψεις 
της παιδαγωγικής επιστήμης και της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος. 

σ. 308 Πρωταγωνιστικοί ρόλοι για τα δυο φύλα στα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια του 
μαθήματος των θρησκευτικών στο δημοτικό σχολείο 

σ. 317 Συγκριτική αξιολόγηση εγχειριδίων για τη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης 
γλώσσας 

σ. 326 Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών που ευνοούν τη δημιουργι-
κότητα και τη δημιουργική μάθηση. Μελέτη περίπτωσης στα Νέα Προγράμ-
ματα Σπουδών του μαθήματος «Πολιτική Παιδεία» της Α΄ τάξης του Γενικού και 
του Επαγγελματικού Λυκείου. 

σ. 337 Τεχνολογικά υποστηριζόμενο διερευνητικό σενάριο μάθησης για την έννοια της 
συμπίεσης και της εκτόνωσης εμπλουτισμένο με σύγχρονες τεχνικές αξιολόγη-
σης των μαθητών 

σ. 345 Το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο (2011) και το κυπριακό 
πρόγραμμα σπουδών προσχολικής εκπαίδευσης (2010). 

  4η Θεματική Ενότητα: Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοι-
νωνίας 

σ. 353 Ανάπτυξη e-portfolio με τη μέθοδο της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης (self-
directed learning) μέσω εφαρμογής Web 2.0 
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σ. 360 Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά 

σ. 372 Διαδικτυακή υπηρεσία δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με ειδικές ανάγκες 

σ. 380 Διδασκαλία μαθηματικών εννοιών με τη χρήση ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας 

σ. 388 Είδη γραμματισμών, εισαγωγή στην ιστορική εκπαίδευση και τεχνολογίες της 
πληροφορίας. 

σ. 396 Ε-Φιλαναγνωσία. Δυνατότητες και προοπτικές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

σ. 404 Η αξιοποίηση των μικροπειραμάτων του εμπλουτισμένου σχολικού βιβλίου 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Διαπιστώσεις, κρίσεις, προτάσεις 

σ. 412 Η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην διδακτική αξιοποίηση των ιστολο-
γίων 

σ. 422 Η συναισθηματική υπολογιστική στην εκπαιδευτική διαδικασία 

σ. 429 Η χρησιμοποίηση οπτικοακουστικού υλικού για τη διδασκαλία εννοιών του δι-
κτύου και του Διαδικτύου σε μαθητές της Στ΄τάξης Δημοτικού 

σ. 439 Ιστορία, μνήμη και επικαιρότητα σε ένα μαθητικό ντοκιμαντέρ: Από τα ιστορικά 
γεγονότα στις σύγχρονες κοινωνικές προεκτάσεις τους ή «Από τον ιταλικό φα-
σισμό στο νεοφασισμό». 

σ. 449 Πρότυπη μέθοδος δημιουργίας παράστασης ψηφιακού κουκλοθέατρου με τη 
χρήση tablet και ηλεκτρονικών υπολογιστών 

σ. 458 Συγκλίσεις και αποκλίσεις εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας ως προς την 
προσέγγιση της  γραφής και τη χρήση  των Τ.Π.Ε. 

σ. 467 Συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας του Διαδραστικού Πίνακα και του 
tablet κατά την καλλιέργεια οπτικής και ακουστικής αντίληψης ατόμων με Δια-
ταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.). 

σ. 475 Σχολικός ηλεκτρονικός εκφοβισμός, από την άποψη των θεωριών των εγκλημα-
τικών ευκαιριών 

σ. 484 Τo Class Dojo ως εργαλείο αλλαγής της συμπεριφοράς κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία 

σ. 492 Ψηφιακά παιχνίδια. Μια πρόκληση για τη διδασκαλία της ιστορίας 

  5η Θεματική Ενότητα: Ειδική αγωγή: Δυσκολίες μάθησης, προβλήματα συ-
μπεριφοράς, ενδοσχολική βία - ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής δια-
χείρισης 

σ. 501 Αξιοποίηση ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας για την εκπαιδευτική υπο-
στήριξη και ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τη χρήση 
Τ.Π.Ε. και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

σ. 509 Απόψεις ειδικών παιδαγωγών για τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην ειδική αγωγή 

σ. 517 Απόψεις και προσεγγίσεις της αναπηρίας από νηπιαγωγούς γενικής και ειδικής 
αγωγής των Τμημάτων Ένταξης 
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σ. 525 Γνώσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τα παιδιά 
με ΔΕΠ-Υ 

σ. 532 Δημιουργία παιχνιδιών για εξάσκηση αδρής και λεπτής κινητικότητας σε μαθη-
τές/τριες Νηπιαγωγείου, με αυτισμό 

σ. 539 Διαφοροποιώντας εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με μειωμένη όραση. Η πε-
ρίπτωση των σχολικών εγχειριδίων 

σ. 547 Διδακτικό πρόγραμμα παρέμβασης στη γραμματική της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 

σ. 555 Δυσκολίες στην εκμάθηση της ανάγνωσης. Αιτίες και γνωστικές δυσλειτουργίες 

σ. 563 Εκπαιδεύοντας μαθητές διαμεσολαβητές 

σ. 571 Εκπαιδευτική παρέμβαση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλ-
λον. Μελέτη περίπτωσης 

σ. 579 Έλεγχος αποτελεσματικότητας "Συνεκπαίδευσης" μαθητή με σύνδρομο Down 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μελέτη Περίπτωσης. 

σ. 593 Η ανάπτυξη της παραγωγικής μορφολογικής επίγνωσης σε μαθητές δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης με και χωρίς δυσλεξία 

σ. 601 Η διάγνωση της δυσλεξίας ως προς το χρόνο διεξαγωγής και το περιεχόμενό της 

σ. 607 Η επίδραση παιδιών με αυτισμό στις ψυχοδυναμικές σχέσεις της οικογένειας 

σ. 615 Η θεατρική τέχνη ως διδακτική παρέμβαση αλλόγλωσσων παιδιών με ειδικές 
ανάγκες στη Γερμανία 

σ. 623 Η συμπερίληψη μαθητών με κινητικές αναπηρίες. Το σκέπτεσθαι των μαθητών 

σ. 631 Η σχολική πειθαρχία στο Δημοτικό Σχολείο από το 1960 -1980 

σ. 640 Ο ρόλος της ηγεσίας των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη Συμπεριληπτικής Εκ-
παίδευσης 

σ. 648 Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκμάθηση Αγγλικών ως ξένη 
γλώσσα/γλώσσα σχολείου 

σ. 656 Οι κοινωνικές σχέσεις των μαθητών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Προ-
σπάθειες ενίσχυσης στο γενικό σχολείο 

σ. 665 Παρεμβατικά προγράμματα αντιμετώπισης σχολικού εκφοβισμού 

σ. 673 Πιλοτική διερεύνηση αντίληψης χωρικών σχέσεων των μαθητών με σύνδρομο 
Down στο πλαίσιο μελέτης περίπτωσης 

σ. 684 Πρόγραμμα παρέμβασης στηριγμένο στην πολυαισθητηριακή μέθοδο για τη δι-
δασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

σ. 693 Στάσεις και αντιλήψεις των νηπιαγωγών για την ενδοσχολική βία και τον σχο-
λικό εκφοβισμό 

σ. 704 Συμπεριφοριστικές Προσεγγίσεις - Μελέτη περίπτωσης ατόμου με Αυτισμό 

σ. 712 Συνεργατικές πρακτικές στα τμήματα ένταξης. O ρόλος των γενικών και ειδικών 
νηπιαγωγών 

19

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



σ. 720 Συχνότητα του σχολικού εκφοβισμού και στάσεις των μαθητών σε γυμνάσια της 
Αθήνας. 

σ. 727 Σχεδιασμός και Εφαρμογή Διδακτικών Δραστηριοτήτων για την πρόληψη του 
φαινομένου του Διαδικτυακού Εκφοβισμού 

σ. 735 Σχολικός εκφοβισμός. Στάσεις των εκπαιδευτικών - Η κρυφή κουλτούρα 

σ. 744 Τα κυριότερα αίτια της παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών. Προτάσεις 
διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισής της. 

  6η Θεματική Ενότητα: Πολιτισμός και Καλές τέχνες στην εκπαίδευση 

σ. 752 Το τραγούδι ως μέσο αυτοέκφρασης και εκτόνωσης 

σ. 763 Δημιουργώντας κοινότητες ανάγνωσης στο Σχολείο. Από τη θεωρία στην πράξη 

σ. 770 Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και λογοτεχνία. Θεωρία και πράξη 

σ. 776 Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας στην αξιοποίηση της υπερρεαλιστι-
κής ποίησης στο Δημοτικό Σχολείο 

σ. 784 Ελληνική παράδοση και χορός σε μαθητές Α’ τάξης δημοτικού στα πλαίσια των 
μαθημάτων της Μουσικής και της Φυσικής Αγωγής 

σ. 789 Εφαρμογή της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την Τέχνη» για 
την αξία της ειρήνης 

σ. 803 Η ανάπτυξη της ρυθμικής αντίληψης των παιδιών του δημοτικού μέσα από ένα 
πρόγραμμα πολυπολιτισμικής μουσικής εκπαίδευσης 

σ. 810 Η διδακτική αξιοποίηση του θεάτρου Σκιών - Καραγκιόζη 

σ. 819 Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του Ιχνογραφήματος σε μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες και η στάση των εκπαιδευτικών. Μελέτη περίπτωσης 

σ. 828 Η λογοτεχνία ως επικοινωνιακό γεγονός στη σχολική τάξη 

σ. 834 Ο Εκπαιδευτικός με τη Φωτογραφική Μηχανή. Προς μια σύγχρονη θεωρία και 
πράξη της «Εκπαιδευτικής Φωτογραφίας» 

σ. 843 Παιδαγωγικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις της εφηβικής ηλικίας κατά την α-
κρόαση των Lieder του Schubert. 

σ. 850 Τέχνη και Μαθηματικά 

  7η Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτική Έρευνα – Διά βίου εκπαίδευση - Εκπαί-
δευση εκπαιδευτικών (βασική κατάρτιση, επιμόρφωση) 

σ. 858 Αντιλήψεις φιλολόγων για την εκπαίδευση αλλοδαπών μαθητών στη Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση. Ερευνητικά δεδομένα 

σ. 866 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για το γνωστικό αντικείμενο Μουσική στα 
Δημοτικά σχολεία Ε.Α.Ε.Π. 

σ. 873 Διορισμοί εκπαιδευτικών και επιμόρφωσή τους: Μια κοινή, κατιούσα διαδρομή  

σ. 881 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Ο εκπαιδευτικός ρόλος της αισθητικής εμπειρίας 
στη μετασχηματίζουσα μάθηση 
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σ. 894 Η ανάπτυξη και η αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των μαθητών στα Μαθημα-
τικά. Σχεδιασμός επιμορφωτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς 

σ. 902 Η ενδοσχολική επιμόρφωση και οι μέντορες στη διαμόρφωση επαγγελματικής 
ταυτότητας και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού 

σ. 910 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην άτυπη εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκ-
παίδευση. Μελέτη περίπτωσης σεμιναρίου του Κ.Π.Ε. Φιλίππων 

σ. 916 Η συνεργατική έρευνα δράσης ως μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκ-
παιδευτικών 

σ. 925 Η συνεργατική έρευνα δράσης ως μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκ-
παιδευτικών 

σ. 934 Η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (ΣΕΑ). Εκπαιδευτικές 
πολιτικές  στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.  

σ. 943 Καθοδήγηση και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

σ. 953 Λήψη επαγγελματικής απόφασης και αυτοαποτελεσματικότητα μαθητών και 
μαθητριών ΣΤ' Δημοτικού 

σ. 961 Μετασχηματισμός στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευόμενων στο εξ απο-
στάσεως πρόγραμμα «Παροχή Ηλεκτρονικής Μάθησης σε Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας», εξ αιτίας της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα αυτό με χρήση της 
μεθόδου  

σ. 971 Μια πρόταση για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

σ. 980 Οι αναρτημένες εργασίες ως μέσο εκπαίδευσης, αλληλεπίδρασης  και επιμόρ-
φωσης παιδαγωγών   

σ. 988 Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης για την εφαρμογή Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση 

σ. 996 Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Μέτοικος». Μία έρευνα  για την εκμάθηση της ελ-
ληνικής γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες στο πλαίσιο της άτυπης μάθησης 

  8η Θεματική Ενότητα: Καινοτομίες στην εκπαίδευση: Καλές εκπαιδευτικές 
πρακτικές, περιβαλλοντική αγωγή, πολιτισμικό τοπίο και περιβάλλον, αγωγή 
υγείας, κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο, διαπολιτισμική α-
γωγή, ευρωπαϊκά προγράμματα, άλλες δράσεις 

σ. 1006 Από την ομαδική ψυχοθεραπεία του I.Yalom στην συνεργατική μάθηση - δια-
χείριση συναισθημάτων 

σ. 1014 Ανάπτυξη και αξιολόγηση προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για 
την άγρια πανίδα 

σ. 1022 Γνώσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

σ. 1032 Γνωστικό μοντέλο φωνολογικής ενημερότητας. Πρώτη ανάγνωση και γραφή 
στο Δημοτικό. 

σ. 1039 Διαδικασία μάθησης μέσω της Διαχείρισης  Έργων στο Γυμνάσιο 

σ. 1048 Διαπολιτισμική Επάρκεια - Διαπολιτισμική ετοιμότητα 
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σ. 1057 Διερεύνηση της εικόνας του «άλλου» στα διδακτικά εγχειρίδια Γλώσσας Α & Β 
Δημοτικού. 

σ. 1066 Διερεύνηση του νέου περιβαλλοντικού παραδείγματος για παιδιά 

σ. 1074 Η δημιουργική σκέψη στην εκπαίδευση 

σ. 1082 Η διδακτική του πολιτισμικού και πολιτικού τοπίου 

σ. 1091 Η παιδεία, οι νέοι και η φύση στον Πλάτωνα. Η αξία της Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης 

σ. 1100 Η συμβολή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην διαπολιτισμική δεξιότητα. 
Μια ποιοτική προσέγγιση 

σ. 1114 08.ΘΕ. Οπτικές απεικονίσεις βίας σε παιδικά τηλεοπτικά  προγράμματα και εκ-
δήλωση αντικοινωνικής συμπεριφοράς μαθητών[...] (project) για τον οπτικό εγ-
γραμματισμό των μαθητών στα ΜΜΕ 

σ. 1123 Οριοθετώντας τις διεργασίες κοινωνικού και εκπαιδευτικού αποκλεισμού μιας 
κοινότητας Ελλήνων Τσιγγάνων υπό το πρίσμα της θεωρίας της δομοποίησης 
του Giddens 

σ. 1132 Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής με πολυπολιτισμικά στοιχεία στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση και αξιολόγηση της ικανοποίησης των συμμετεχόντων 

σ. 1141 Τ.O.M.E.Σ. στη μαθηματική εκπαίδευση για την ανάπτυξη του συλλογισμού 

σ. 1150 Τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων ως παράγοντας διαμόρφωσης της 
κουλτούρας του ανοιχτού σχολείου 

  9η Θεματική Ενότητα: Οργάνωση, διοίκηση και οικονομία της εκπαίδευσης. 

σ. 1158 Ανάγκη ή όχι για αξιολόγηση στην εκπαίδευση; 

σ. 1164 Αξιολόγηση διδασκαλίας με τη χρήση εντύπου παρακολούθησης για διαμορ-
φωτικούς σκοπούς 

σ. 1173 Διερεύνηση πηγών στρες και συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκ-
παιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

σ. 1183 Εργασιακή κινητικότητα των εκπαιδευτικών. Θεωρητικές προσεγγίσεις, ερευ-
νητικά δεδομένα και το ελληνικό εκπαιδευτικό συγκείμενο 

σ. 1191 Εργονομικά προβλήματα και Επαγγελματική εξουθένωση στην προσχολική εκ-
παίδευση 

σ. 1202 Η διαχείριση συγκρούσεων στη σχολική μονάδα 

σ. 1209 Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση 

σ. 1219 Η επίδραση των υπερεθνικών οργανισμών στη διαμόρφωση του προγράμματος 
PISA - Η περίπτωση της Ελλάδας 

σ. 1229 Η Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ο ρόλος της επιμορφωτικής πολιτικής σε 
επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας. 

σ. 1237 Η πολυπλοκότητα στη διαχείριση συγκρούσεων και ο ρόλος του δημοκρατικού 
διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας 
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σ. 1246 Ηγεσία και Διοίκηση στις Σχολικές μονάδες. Συμβολή στη σχετική συζήτηση 

σ. 1254 Ικανοποίηση εκπαιδευτικών & εργασιακή εξουθένωση 

σ. 1267 Ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση. Οι γυναίκες διδάσκουν - οι άνδρες διοι-
κούν; 

σ. 1291 Ο ρόλος του Διευθυντή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η διαχρονικό-
τητα των κριτηρίων επιλογής του ως στελέχους Εκπαίδευσης 

σ. 1299 Οι τρόποι και τα κριτήρια επιλογής των διευθυντικών στελεχών στην Ελλάδα 
και στις Ευρωπαϊκές χώρες. Μια συγκριτική αποτίμηση 

σ. 1309 Σχολική αυτονομία και αποτελεσματικότητα 

σ. 1315 Το συνεργατικό και ανταγωνιστικό προφίλ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης και η συμβολή του στον προσανατολισμό των συγκρούσεων στο 
χώρο του σχολείου. 

σ. 1324 Το σχολείο διαμορφωτής της Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

  10η Θεματική Ενότητα: Ιστορία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 

σ. 1334 Διδασκαλία και εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στο γυμνάσιο. Εμπειρίες και 
αντιλήψεις των διδασκόμενων και κοινωνική προέλευση 

σ. 1341 Η εκπαίδευση και η κουλτούρα στη Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία μέσα 
από το προπαγανδιστικό έντυπο «Επιθεώρηση της ΓΛΔ» 

σ. 1351 Η εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών και η ενσωμάτωσή τους στην ελ-
ληνική κοινωνία 

σ. 1361 Το Βασιλικό Διδασκαλείο 1834-1864 

σ. 1371 Το παράδειγμα του παιδικού ηρωισμού στα μεταξικά αναγνωστικά (1939) και 
στα αναγνωστικά της ΠΕΕΑ (1944) 

σ. 1380 Το προφίλ των διδασκαλισσών μέσα από τον φεμινιστικό λόγο: Εφημερίς των 
Κυριών (1887-1917). 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ   - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

  1η Θεματική Ενότητα: Φιλοσοφία της παιδείας – Συγκριτική παιδαγωγική – 
Σχολική παιδαγωγική 

σ. 1388 Από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο Οι αλλαγές και προκλήσεις σε επί-
πεδο θεωρίας αλλά και εκπαιδευτικής πρακτικής 

σ. 1397 Διαπολιτισμική εκπαίδευση στο ελληνικό συγκείμενο. Ο ρόλος του διευθυντή 
και του εκπαιδευτικού της σχολικής μονάδας στην προώθηση της 

  2η Θεματική Ενότητα: Παιδαγωγική ψυχολογία: Μάθηση και διδασκαλία, 
παιδαγωγική αλληλεπίδραση, συμβουλευτική στην εκπαίδευση 

σ. 1406 Η διαδικασία μέσω της οποίας ένα παιδί αποκτά την αίσθηση του εαυτού και 
δομεί τόσο την ταυτότητά του όσο και τις σχέσεις του με τον κόσμο 
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σ. 1415 Η μετανάστευση, ο επιπολιτισμός και η σχέση τους με την ψυχική υγεία των 
εφήβων μαθητών. Ο ρόλος της πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής στο χώρο 
του σχολείου. 

σ. 1423 Κριτική σκέψη & διδασκαλία. Ποια είναι η αντίληψη των παιδιών (έρευνα) 
stexant@otenet.gr 

σ. 1431 Μεταγνώση και αναφορική επικοινωνία. Διερεύνηση της μεταξύ τους σχέσης 

σ. 1439 Ο ρόλος των φιλικών σχέσεων στην ενδυνάμωση των εφήβων 

σ. 1448 Συμβουλευτική Ψυχολογία. Η Προσωποκεντρική θεωρία του Carl Rogers 

σ. 1455 Συνδυάζοντας τη συμβουλευτική με την επιμόρφωση. Βιωματικά εργαστήρια 
του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Μεσσηνίας για εκπαιδευτικούς 

  3η Θεματική Ενότητα: Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά προγράμματα, 
σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά αντικείμενα, αξιολόγηση 

σ. 1464 Επιτραπέζια παιχνίδια μαθηματικών. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός ισχυρού 
εργαλείου μάθησης 

σ. 1472 Νέο Σχολείο. Πρόγραμμα Σπουδών και Οδηγός Εκπαιδευτικού στα θρησκευτικά 
Δημοτικού & Γυμνασίου 

  4η Θεματική Ενότητα: Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοι-
νωνίας 

σ. 1481 Rebook, μια πλατφόρμα ανταλλαγής βιβλίων ή μια δικτυακή κοινότητα με πολ-
λαπλούς στόχους 

σ. 1489 Η κυρά Κακή και οι 12 μήνες μέσα από την ψηφιακή αφήγηση, (Digital 
Storytelling) και την χρήση ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο 

σ. 1503 Οπτικός γραμματισμός και διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων. Το παρά-
δειγμα της Ιλιάδας 

σ. 1513 Υιοθετώντας μια λύση τύπου CMS για τους ιστότοπους των σχολικών μονάδων 

  5η Θεματική Ενότητα: Ειδική αγωγή: Δυσκολίες μάθησης, προβλήματα συ-
μπεριφοράς, ενδοσχολική βία - ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής δια-
χείρισης 

σ. 1521 Τρόποι υποστήριξης μαθητών με δυσλεξία 

  6η Θεματική Ενότητα: Πολιτισμός και Καλές τέχνες στην εκπαίδευση 

σ. 1528 Διδακτική των Εικαστικών με χρήση ψηφιακών μέσων. Παρουσίαση σχεδίου 
μαθήματος από την ενότητα Ανάλυση και Σύνθεση 

σ. 1542 Διερεύνηση στάσεων και απόψεων μαθητών απέναντι στο μάθημα των Καλλι-
τεχνικών. Εφαρμογές στη δευτέρα τάξη του Γυμνασίου με χρήση της μεθόδου 
πρότζεκτ. 

σ. 1550 Καλλιτεχνική εκπαίδευση και πολιτιστική κληρονομιά μέσω βιωματικών δρά-
σεων. Συνθέσεις με πηγή έμπνευσης το σπίτι του Παπακωνσταντή στη Λίνδο 
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σ. 1564 Πρόσωπο με πρόσωπο. Μία φαινομενολογική διερεύνηση της διαφορετικότη-
τας ως βιωμένη εμπειρία στο σχολείο μέσα από τεχνικές των παραστατικών τε-
χνών. 

  7η Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτική Έρευνα – Διά βίου εκπαίδευση - Εκπαί-
δευση εκπαιδευτικών (βασική κατάρτιση, επιμόρφωση) 

σ. 1573 Pestalozzi programmes. Ευκαιρία επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτι-
κούς.  

σ. 1579 Κριτική αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος επιμόρφωσης εκπαι-
δευτών ενηλίκων 

  8η Θεματική Ενότητα: Καινοτομίες στην εκπαίδευση: Καλές εκπαιδευτικές 
πρακτικές, περιβαλλοντική αγωγή, πολιτισμικό τοπίο και περιβάλλον, αγωγή 
υγείας, κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο, διαπολιτισμική α-
γωγή, ευρωπαϊκά προγράμματα, άλλες δράσεις 

σ. 1586 Βιωματική και διαθεματική προσέγγιση της διδακτικής πράξης μέσα από το ε-
φαρμοσμένο πρόγραμμα στοματικής υγιεινής 

σ. 1595 Ένα μαθητικό ντοκιμαντέρ για τις Φυσικές Επιστήμες 

σ. 1603 Έφηβοι χωρίς σύνορα, Ένα πρόγραμμα e-twinning 

σ. 1611 Η Αστρονομία μέσα από τα Μαθηματικά και την Τεχνολογία 

σ. 1622 Η κειμενοκεντρική προσέγγιση ως διαπολιτισμική εκπαιδευτική τεχνική 

σ. 1632 Η παλέτα των συναισθημάτων. Μια διαθεματική προσέγγιση των συναισθημά-
των στο νηπιαγωγείο 

σ. 1644 Μαζί φυτεύουμε ...μαζί μαθαίνουμε. Ένα σχέδιο εργασίας για την ομαλή μετά-
βαση των νηπίων. 

σ. 1652 Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας Ένα σενάριο ηθικών διλημμάτων. Μια εφαρμογή 
στο Νηπιαγωγείο. 

σ. 1660 Πολιτισμική-εθνοτική ετερότητα και βία στα σχολεία της Ροδόπης. 

σ. 1668 Το σχολείο ως χώρος παιχνιδιού και δημιουργικής ψυχαγωγίας. Η περίπτωση 
του χριστουγεννιάτικου εργαστηρίου διερεύνησης εθίμων, του Π.Π.Σ. ... 

  9η Θεματική Ενότητα: Οργάνωση, διοίκηση και οικονομία της εκπαίδευσης. 

σ. 1676 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην προ-
ώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

σ. 1684 Ο ρόλος του σχολικού συμβούλου στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών ως συ-
νάρτηση της επαγγελματικής τους ανάπτυξης 

  10η Θεματική Ενότητα: Ιστορία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 

σ. 1692 Διερευνώντας την επίδραση των μεταμοντέρνων θεωριών και της Κριτικής Παι-
δαγωγικής στην Εκπαιδευτική Πολιτική και στα Αναλυτικά Προγράμματα. 

σ. 1700 Το πρακτικό συνεδρίασης δασκάλων της Νιγρίτας και η ενιαία συγκεντρωτική 
διδασκαλία 
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ   - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ - ΣΕΝΑΡΙΑ 

  3η Θεματική Ενότητα: Διδακτική μεθοδολογία 

σ. 1709 Ανιχνεύοντας τη μαγεία της γραφής του Παπαδιαμάντη μέσα από το διήγημα 
«το μοιρολόγι της φώκιας". Διδακτικό σενάριο 

σ. 1727 Από τα Δεδομένα στην Πληροφορία. Διδακτικό Σενάριο για Εισαγωγή στη 
Γλώσσα SQL 

σ. 1737 Από την ερμηνευτική μέθοδο στον κριτικό γραμματισμό. Μια διδακτική εφαρ-
μογή στη μάθημα της Λογοτεχνίας 

σ. 1748 Αυτοσχέδια επιτραπέζια παιχνίδια στην τάξη - Παίζοντας με τη γνώση 

σ. 1756 Διδακτικό σενάριο λογοτεχνίας Β' Γυμνασίου. «Γιατί; Γιάννη Μαγκλή». Μια επί-
καιρη αντιπολεμική κραυγή 

σ. 1765 Εκπαιδευτικό σενάριο για την ένταξη της εκπαιδευτικής ρομποτικής και του 
προγραμματισμού στην προσχολική εκπαίδευση 

σ. 1774 Η ήττα των Αθηναίων στους Αιγός ποταμούς. Μια πολυπρισματική προσέγγιση. 

σ. 1784 Η κατασκευή και διακόσμηση μιας πλατείας 

σ. 1795 Η κλιματική αλλαγή. Αιτίες-συνέπειες-αντιμετώπιση. Διδακτικό σενάριο  

σ. 1806 Η μέθοδος project στο Νέο Λύκειο. Ένα παράδειγμα για το μάθημα της Λογοτε-
χνίας. 

σ. 1816 Η πρωτεϊκή μορφή της γλώσσας ως κώδικας επικοινωνίας ανθρώπων και λαών 

σ. 1825 Η ψυχολογία των εφήβων και οι σχέσεις τους με την οικογένεια. Αξιοποίηση 
των Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Διδακτικό σενάριο. 

σ. 1835 Κατασκευές Επίπεδων Γεωμετρικών Σχημάτων και Συνθέσεις με Επίπεδα Γεω-
μετρικά Σχήματα-Σχεδίαση Διδακτικού Σεναρίου 

σ. 1845 Μελετώντας την ποίηση του Κ. Π. Καβάφη. Μια πρόταση διαθεματικής συνδι-
δασκαλίας 

σ. 1856 Παράδοση και μοντερνισμός στη Νεοελληνική Ποίηση. Μια πρόταση διδασκα-
λίας των λογοτεχνικών ρευμάτων με τη χρήση ΤΠΕ 

σ. 1867 Σενάριο για την διδασκαλία της σχέσης επίκεντρης και εγγεγραμμένης γωνίας, 
καθώς και της σχέσης εγγεγραμμένης γωνίας και υπό χορδής και εφαπτομένης. 

σ. 1877 Το φαινόμενο της διαφθοράς στην ελληνική κοινωνία. Η οικονομική, η κοινω-
νική και η πολιτική διάσταση στο χώρο και στο χρόνο. Διδακτικό Σενάριο 

σ. 1883 Υπολογισμοί φυσικών μεγεθών κατά την ευθύγραμμη κίνηση σώματος. Εφαρ-
μογή και αξιολόγηση διδακτικού σεναρίου. 

  4η Θεματική Ενότητα: Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοι-
νωνίας 

σ. 1891 e-Φυσική και Δημιουργική Γραφή. Μια απρόσμενη συνάντηση 

σ. Από το χαρτί στην οθόνη του υπολογιστή. Δημιουργώντας μια ψηφιακή ιστορία 
με απλά εργαλεία 
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σ. 1900 Ας φιλοσοφήσουμε 

σ. 1910 Διαδικασίες επιλογής και επαναχρησιμοποίησης μαθησιακών αντικειμένων 
από το εθνικό αποθετήριο «Φωτόδεντρο» για τη δημιουργία διδακτικών σενα-
ρίων 

σ. 1918 Διαθεματική διδασκαλία θρησκευτικής αγωγής με Τ.Π.Ε. 

σ. 1930 Διαθεματικό διδακτικό σενάριο πληροφορικής και τεχνολογίας Β' Γυμνασίου 

σ. 1940 Διατροφή. Διδακτικό σενάριο για τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Β' Δημοτικού 

σ. 1950 Διδακτική αξιοποίηση διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών από το Αποθε-
τήριο Μαθησιακών Αντικειμένων «Φωτόδεντρο» για την ενότητα «Μακρομό-
ρια» της Βιολογίας Β' Λυκείου 

σ. 1958 Διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της αντίστροφης συνάρτησης στη Γ Λυ-
κείου με Τ.Π.Ε. 

σ. 1965 Διδακτικό Σενάριο Προσχολικής Εκπαίδευσης «Γνωρίζω τον κόσμο της θάλασ-
σας και τον προστατεύω!» 

σ. 1979 Δύο προτάσεις για τον υπολογισμό του «ρελαντί» κινητήρα εσωτερικής καύσης 
με λογισμικό επεξεργασίας ήχου 

σ. 1986 Επεξεργασία κειμένων του μαθήματος της Έκφρασης- Έκθεσης με το Popplet 

σ. 1996 Εφαρμόζοντας τις Αρχές της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στο Μάθημα των 
Αγγλικών στο Γενικό Λύκειο. Ένα Διδακτικό Σενάριο 

σ. 2006 Η διδασκαλία της ιστορίας με χρήση υπερκειμένου και δημιουργικής γραφής 

σ. 2014 Η ελληνική επανάσταση του 1821 ως βίωμα για τους μαθητές με τη συνεισφορά 
των Τ.Π.Ε. 

σ. 2022 Η τυραννία και το χρήμα στην "Αντιγόνη" του Σοφοκλή 

σ. 2033 Η χρήση της εικόνας στην ανάπτυξη των γραμματισμών 

σ. 2041 Κόκκινη κλωστή δεμένη. Διδακτικό σενάριο για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη 
διδασκαλία της Λογοτεχνίας. 

σ. 2050 Κονστρουκτιονισμός, αλγοριθμική Αριθμητική και λογισμικά αισθητικής έκφρα-
σης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας: Μια μαθησιακά αποδοτική συστρά-
τευση 

σ. 2064 Μικρή μικρή νοικοκυρά μεγάλη πίτα κάνει. Μαθαίνοντας για τη μέλισσα με τις 
Τ.Π.Ε. 

σ. 2076 Οι θεοί του Ολύμπου. Διδακτικό σενάριο στην ιστορία της Γ' Δημοτικού, με τη 
βοήθεια των Τ.Π.Ε. 

σ. 2086 Πραγματικό πείραμα ή προσομοίωση; Αληθινό δίλημμα ή ψευδοδίλλημα; Πρό-
ταση διδασκαλίας θεμάτων οπτικής στη Β' και Γ' Λυκείου 

σ. 2095 Προϊστορία του Αρχαίου Κόσμου. Αίγυπτος και Μυκήνες. Μια συγκριτική προ-
σέγγιση με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. 
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σ. 2106 Προσεγγίζοντας το έργο του Μανόλη Αναγνωστάκη μέσω μιας Ιστοεξερεύνησης 
(WebQuest) 

σ. 2116 Στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. 

σ. 2127 Σχεδίαση  και υλοποίηση διαθεματικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας: Χρήση 
και αξιοποίηση του KUBBU στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας με «γλωσ-
σικό υλικό» από το μάθημα του κύκλου επιλογής τεχνολογικών εφαρμογών 
«Αρχές Μηχανολογίας» στα ΕΠΑ.Λ 

σ. 2138 Τα παιδιά της Στ' τάξης ενεργούν και ανακαλύπτουν. Ένα διαθεματικό-διεπιστη-
μονικό σχέδιο εργασίας για τη Φυσική τής Στ' τάξης. 

σ. 2144 Ταξίδι στη χώρα της φαντασίας. Εκπαιδευτικό λογισμικό για την καλλιέργεια 
της δημιουργικής γραφής σε μαθητές Δ' Δημοτικού 

σ. 2156 Φωτορύπανση. Μια διαχρονική μελέτη από τους αρχαίους χρόνους έως σή-
μερα 

σ. 2164 Ψηφιακή αφήγηση παραμυθιού από μαθητές Ε' Δημοτικού 

  5η Θεματική Ενότητα: Ειδική αγωγή: Δυσκολίες μάθησης, προβλήματα συ-
μπεριφοράς, ενδοσχολική βία - ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής δια-
χείρισης 

σ. 2171 Banking Time. Πρόγραμμα παρέμβασης για τη διαχείριση προβλημάτων συμπε-
ριφοράς στο Δημοτικό Σχολείο. 

σ. 2181 Ο αφηγηματικός λόγος ως μέσο επικοινωνίας και συναισθηματικής έκφρασης 
στη σχολική τάξη. Διδακτικό σενάριο  

σ. 2191 Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας  στο μάθημα της Γλώσσας Γ΄ Δημοτι-
κού  

  6η Θεματική Ενότητα: Πολιτισμός και Καλές τέχνες στην εκπαίδευση 

σ. 2199 Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδασκαλίας της μουσικής για την ανάδειξη 
ζητημάτων ρατσισμού η περίπτωση της μουσικής jazz 

σ. 2207 Η τέχνη ως μέσο ανάπτυξης οριζόντιων ικανοτήτων στο Δημοτικό 

σ. 2215 Θεωρητική παρουσίαση & πρακτική εφαρμογή της μεθόδου «Μετασχηματί-
ζουσα μάθηση μέσω της αισθητικής εμπειρίας» για το θέμα του σχολικού εκ-
φοβισμού 

  8η Θεματική Ενότητα: Καινοτομίες στην εκπαίδευση: Καλές εκπαιδευτικές 
πρακτικές, περιβαλλοντική αγωγή, πολιτισμικό τοπίο και περιβάλλον, αγωγή 
υγείας, κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο, διαπολιτισμική α-
γωγή, ευρωπαϊκά προγράμματα, άλλες δράσεις 

σ. 2222 Fish2live. Περιβαλλοντική δράση Teachers 4 Europe στο πλαίσιο της διδασκα-
λίας των Αγγλικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

σ. 2227 Ανοίγοντας πόρτες: Δεξιότητες κλειδιά σε μια κοινωνία γνώσης 

σ. 2233 Από το «κοινό» γράμμα στο σταυρόλεξο 

Σ. 2243 Από το χαρτί στην οθόνη του υπολογιστή. Δημιουργώντας μια ψηφιακή ιστορία 
με απλά εργαλεία 
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σ. 2257 Διαδρομές Πηλίου. Διαθεματικό Σχέδιο Εργασίας από το Δημοτικό Σχολείο .... 
Βόλου 

σ. 2263 Διαθεματικές προσεγγίσεις στα πλαίσια ενός προγράμματος Δημιουργικής Γρα-
φής στο Δημοτικό Σχολείο 

σ. 2272 Διαθεματική δραστηριότητα. Αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα - Αντιστεκό-
μαστε στο Ρατσισμό 

σ. 2281 Διαλέγω... διαδίκτυο. Αλλά... επιλέγω! Ερευνητική εργασία (project) στα πλαί-
σια καινοτόμων δράσεων για το Κοινωνικό Σχολείο. 

σ. 2291 Διαμόρφωση σχολικής αυλής. Ομορφαίνουμε το περιβάλλον στο σχολικό μας 
χώρο 

σ. 2299 Διαπολιτισμός και βιβλία 

σ. 2307 Δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και καταγραφής των στάσεων των μα-
θητών της Γ’ Γυμνασίου του Α’ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού απέναντι στα Α-
μεΑ 

σ. 2315 Η ανάπτυξη πολιτιστικού προγράμματος για τη μελοποιημένη ποίηση με τη 
χρήση του Wikispaces 

σ. 2323 Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης με τη δραματοποίηση έργων τέχνης 

σ. 2333 Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στο μάθημα της μουσικής αγωγής 

σ. 2343 Η φυσική αγωγή ως μέσο κοινωνικής συνοχής 

σ. 2351 Θεατρική Αγωγή και Τ.Π.Ε. Συζεύξεις και εφαρμογές σε ένα εκπαιδευτικό σενά-
ριο με θέμα το Κουκλοθέατρο 

σ. 2360 Κ. Π. Καβάφης. 150 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή 

σ. 2370 Κ. Π. Καβάφης. Οκτώ ποιήματα. Ιστορικές ερμηνευτικές και εικαστικές προσεγ-
γίσεις. 

σ. 2379 Κοινότητα, Παιδαγωγική και Αισθητική. Το παράδειγμα ενός εικαστικού προ-
γράμματος στο ... Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 

σ. 2386 Λογοτεχνικά παιχνιδίσματα στο Νηπιαγωγείο. Καινοτόμο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα σε συνεργασία με το Δίκτυο Μένων 

σ. 2395 Μ’ ένα μαγικό γιλέκο ταξιδεύω και πετώ στου Παραμυθά τον κόσμο τον φαντα-
στικό… 

σ. 2407 Μάθημα Ιστορίας... μας ενώνει, δε μας χωρίζει! 

σ. 2417 Ξεφυλλίζοντας ένα ευέλικτο διατροφικό διαβατήριο eTwinning 

σ. 2425 Ο κήπος των συναισθημάτων μας (από τη θεωρία στην πράξη) 

σ. 2432 Οι αρχαίοι μύθοι του Αισώπου σ' ένα σύγχρονο εργαστήρι δημιουργικής ανά-
γνωσης και γραφής. Μια πρόταση πολιτιστικού προγράμματος 

σ. 2440 Οι Μύθοι και η Ελιά. Διδακτικό σενάριο για τη γλώσσα της Δ΄ τάξης του Δημο-
τικού  

σ. 2453 Οι φίλοι του βιβλίου. Διδακτικό σενάριο 
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σ. 2461 Ομιλος εθελοντισμού. Μαθητές εν δράσει. 

σ. 2471 Οπτικός γραμματισμός. Μια μελέτη περίπτωσης διδάσκοντας Χημεία 

σ. 2479 Όταν ο πολιτισμός της εικόνας παρωθεί στην πράξη του "καπνίζειν". Ένα σχέδιο 
εργασίας στο πλαίσιο δράσεων για το Κοινωνικό Σχολείο. 

σ. 2490 Πάμε ξανά στις ξαστεριές, στον Ήλιο τον ηλιάτορα 

σ. 2498 Πειράματα και βιωματικές δράσεις στη διδασκαλία της Γεωγραφίας στο Γυμνά-
σιο 

σ. 2508 Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για το Πένθος 

σ. 2515 Πρόγραμμα Σχολικής Καινοτομίας. Τ.Π.Ε. και φιλαναγνωσία στο νηπιαγωγείο 

σ. 2523 Σκιτσάροντας τη μάθηση: Καινοτόμες διδακτικές παρεμβάσεις μέσω κόμικς 

σ. 2533 Τα αγάλματα είναι στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης 

σ. 2543 Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου φορείς ιστορικής μνήμης. Μια απόπειρα εισαγω-
γής στην Ιστορία από το μονοπάτι της Λογοτεχνίας 

σ. 2558 Τα παιχνίδια ζωντανεύουν. Διδακτικό Σενάριο.  

σ. 2568 Το εργαστήρι δημιουργικής γραφής έδωσε τον Λούλη τον Πορτοκαλούλη 

σ. 2578 Το κλουβί και η φωλιά. Ένα Πολιτιστικό Πρόγραμμα του Μουσικού Σχολείου 
Καλαμάτας που συνδυάζει την Τοπική-Προφορική ιστορία με την καλλιτεχνική 
δημιουργία 

σ. 2586 Το παιχνίδι ως μέσο αλλαγής σχέσεων 

σ. 2594 Υπάρχει λόγος απόρριψης; Μια δραστηριότητα με διαπολιτισμικές προεκτά-
σεις 

σ. 2602 Φύλα και Νεοελληνικό Θέατρο από το 17ο ως τις αρχές του 20ου αιώνα 

σ. 2612 Χριστουγεννιάτικα έθιμα και παραδόσεις μέσα από ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
ανταλλαγής καρτών 

σ. 2623 Χτίζοντας το Αειφόρο Σχολείο. Η περίπτωση του 21ου Δημοτικού Σχολείου 

 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ   - ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

  1η Θεματική Ενότητα: Φιλοσοφία της παιδείας – Συγκριτική παιδαγωγική – 
Σχολική παιδαγωγική 

σ. 2631 Γλωσσική ανάπτυξη σε ένα σχολείο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

σ. 2639 Πολυπολιτισμικότητα - Διαπολιτισμικότητα (εννοιολογικές αποσαφηνίσεις)  

σ. 2648 Στρατηγικές διαχείρισης της Πληροφορίας 

  2η Θεματική Ενότητα: Παιδαγωγική ψυχολογία: Μάθηση και διδασκαλία, 
παιδαγωγική αλληλεπίδραση, συμβουλευτική στην εκπαίδευση 

σ. 2655 Έφηβοι και παραβατικότητα. θεωρητικά ζητήματα και παιδαγωγικές ερμηνευ-
τικές προσεγγίσεις 
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σ. 2664 Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Συμβουλευτική  

σ. 2673 Η Θεωρία του Δεσμού και η διαμόρφωση των Διαπροσωπικών Σχέσεων 

σ. 2674 Ο διευθυντής ηγέτης της σχολικής μονάδας 

σ. 2684 Ο συμβουλευτικός ρόλος του δασκάλου σε περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού 

σ. 2692 Ο συμβουλευτικός ρόλος του δασκάλου στη σχέση του με τους γονείς. 

σ. 2697 Οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής για τα προβλήματα συμπε-
ριφοράς στην τάξη τους 

σ. 2706 Ομαδική συμβουλευτική και διαχείριση άγχους 

σ. 2712 Οργάνωση ενός προγράμματος οικογενειακού γραμματισμού με τη συμπερί-
ληψη των αναγκών των γονέων. 

σ. 2718 Προσωπική Ανάπτυξη και Συμβουλευτική σε Έφηβες Ρομά 

σ. 2725 Σύγχρονοι τρόποι διαχείρισης σχολικής τάξης 

σ. 2732 Συναισθηματική αγωγή: Παράδειγμα εφαρμογής προγράμματος στην Α' τάξη 
σε δημόσιο δημοτικό σχολείο του νομού Αττικής. 

σ. 2739 Σχέση προσδοκιών για την αυτο-αποτελεσματικότητας και τακτικών διαχείρι-
σης του στρες σε παιδιά σχολικής ηλικίας  

σ. 2746 Σχολές γονέων  

  3η Θεματική Ενότητα: Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά προγράμματα, 
σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά αντικείμενα, αξιολόγηση 

σ. 2750 Eκπαιδευτικές τεχvικές 

σ. 2758 O ρόλος της αξιολόγησης στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα 

σ. 2768 Από τον θεσμό της παιδικής προστασίας στον παιδικό-βρεφονηπιακό σταθμό. 
Η αναγκαιότητα του αναλυτικού προγράμματος 

σ. 2776 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Από τη θεωρία στην πράξη 

σ. 2785 Διδακτικό σενάριο και φύλλο εργασίας πάνω στην ελεύθερη πτώση για το μά-
θημα της Φυσικής της Α' Λυκείου 

σ. 2795 Διδακτικό Σενάριο στη Νεοελληνική Γλώσσα της Α' Γυμνασίου. Γνωρίζω το μα-
γικό κόσμο του κινηματογράφου 

σ. 2802 Διδακτικό Σενάριο στην Ε’ δημοτικού «Μια μέρα στην Αγιά Σοφιά» 

σ. 2814 Διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και ΤΠΕ 

σ. 2824 Διδάσκοντας το ρατσισμό στο Λύκειο. Ομαδοσυνεργατική πρόταση με τη συν-
δρομή των Τ.Π.Ε. 

σ. 2837 Ένα καινοτόμο διετές πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης βασισμένο 
στη σύγχρονη λογοτεχνία για παιδιά 

σ. 2844 Ένα πρόγραμμα ψυχoκοινωνικής ανάπτυξης μεταξύ δύο σχολείων τυπικής και 
ειδικής εκπαίδευσης 
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σ. 2853 Η ανθρώπινη φωνή. Διαθεματική προσέγγιση για το νηπιαγωγείο 

σ. 2861 Η διαφοροποιημένη διδασκαλία. Μια πρόκληση για τον Νέο Παιδαγωγό 

σ. 2868 Η διδασκαλία της ανάγνωσης στο ελληνικό σχολείο. Προοπτικές και βελτιώσεις 

σ. 2874 Η διδασκαλία της διδακτικής ενότητας των Προφητών. Σενάριο διδασκαλίας 
Θρησκευτικών στη Α Γυμνασίου  

σ. 2881 Η διερευνητική εργασία ως αντικείμενο προς διδασκαλία 

σ. 2887 Η έννοια του παραπρογράμματος και η θέση του στο σύγχρονο ελληνικό εκπαι-
δευτικό σύστημα 

σ. 2895 Η παιδαγωγική αξία του αντιπαραδείγματος 

σ. 2906 Ο ρόλος της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας στην ανάπτυξη του αυτό-
νομου και ανανεούμενου σχολείου 

σ. 2912 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία για την ενότητα της πλασματικής μεμβράνης 
στη Β' Λυκείου 

σ. 2922 Περιγραφική αξιολόγηση στο Δημοτικό Σχολείο 

σ. 2928 Χρήση Εκπαιδευτικών Ψηφιακών Κόμικς σε Μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης 

σ. 2934 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Η προπαγάνδα στα χρόνια της χούντας (1967-1974) 

σ. 2941 Τα Επιχειρήματα και η σχέση τους με τη φιλοσοφική σκέψη 

σ. 2951 Τα μαθηματικά αλλιώς. Μια παιχνιδοκεντρική προσέγγιση των μαθηματικών 
στο Δημοτικό Σχολείο 

σ. 2959 Τα Μαθηματικά ως πειραματική επιστήμη - Μια βιωματική προσέγγιση στη δι-
δασκαλία των μαθηματικών εννοιών. 

σ. 2970 Τα πρώτα βήματα στην τέχνη του Γ. Ιακωβίδη. Διδακτικό σενάριο για το νηπια-
γωγείο 

σ. 2980 Τα σχήματα στο Νηπιαγωγείο 

σ. 2988 Tο άγχος ως παράγοντας χαμηλής σχολικής επίδοσης 

σ. 2997 Χρήση της μεθόδου της βιβλιοθεραπείας στη διδακτική πράξη 

  4η Θεματική Ενότητα: Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοι-
νωνίας 

σ. 3003 Saving our planet. Μια διδακτική προσέγγιση με τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα των  
Αγγλικών για την ανάπτυξη της Πολλαπλής Νοημοσύνης 

σ. 3019 Αξιοποίηση ηλεκτρονικών λεξικών και σωμάτων κειμένων στη διδασκαλία της 
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 

σ. 3030 Αξιοποίηση του skype στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

σ. 3041 Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της ενότητας «Το Άγιον Όρος» (Θρη-
σκευτικά Στ΄ τάξης Δημοτικού) 

σ. 3049 Δημιουργία παραμυθιού, μια διαθεματική προσέγγιση 
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σ. 3058 Διδακτικό σενάριο στο μάθημα της Μελέτης Γ΄ Δημοτικού με θέμα: Εξερεύνηση 
για τη μόλυνση και την επίδραση της στη ζωή μας 

σ. 3066 Εκπαιδευτική Ρομποτική. Έρευνα στο project της Α' ΕΠΑΛ. 

σ. 3074 Εκπαιδευτικό σενάριο για τη δημιουργία παρουσιάσεων 

σ. 3086 Εκπαιδευτικό σενάριο για την ανακύκλωση με τη χρήση Τ.Π.Ε. στην τάξη των 
Αγγλικών της Γ΄ Δημοτικού 

σ. 3093 Εκπαιδευτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο. Τα μονοπάτια του νερού 

σ. 3101 Εμβαδόν και Περίμετρος διά δύο. Σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την α-
ξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων 

σ. 3112 Εννοιολογική αλλαγή σε θέματα Αστρονομίας με την χρήση διδακτικών παρεμ-
βάσεων βασισμένων στις ΤΠΕ. Μια βιβλιογραφική επισκόπηση 

σ. 3118 Εξόρμηση στο Διάστημα. Διδακτικό Σενάριο για τη Β' Λυκείου 

σ. 3128 Εφαρμογές Τ.Π.Ε. στη διδακτική ενότητα "Νόμος του Ωμ" 

σ. 3134 Η δημιουργία ιστορικών χαρτών ως γνωστικό εργαλείο στη διδασκαλία της Ι-
στορίας 

σ. 3141 Η θυσία του Αβραάμ. Το βιβλικό κείμενο γίνεται θεατρικό έργο και διδάσκεται 
με τη χρήση Τ.Π.Ε. 

σ. 3151 Μέθοδοι και τεχνικές δημιουργίας θετικού κλίματος στην προσέγγιση εφαρμο-
γής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

σ. 3159 Μελέτη σύγκρισης της Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης έναντι της Δια ζώσης μέσω 
της Διαδικτυακής Κοινότητας Μάθησης E-Front 

σ. 3167 Μελέτη της συμβολής των εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη διαδι-
κασία της μάθησης 

σ. 3173 Μοτίβα στην Στ’ Δημοτικού. Σενάριο διδασκαλίας με τη χρήση τεχνολογίας 

σ. 3181 Ο Μέγας Αλέξανδρος: Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας. 

σ. 3191 Παιχνίδια με το Ευρώ. Διδακτικό Σενάριο.  

σ. 3201 Παρουσίαση λογισμικού για διαχείριση εργασιών των μαθητών 

σ. 3212 Ποιητικός Λόγος και Επεξεργαστής Κειμένου. Ποιητική Εικόνα και ToonDoo. 
Μία Διδακτική Πρόταση στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ' Γενικού Λυκείου 

σ. 3222 Σαν την καλαμιά στον κάμπο. Ένα διαθεματικό Project που αξιοποιεί τις Τ.Π.Ε. 
στο Νηπιαγωγείο ως μέσο διερεύνησης και κατάκτησης της γνώσης 

σ. 3230 Ταξιδεύοντας με τις αισθήσεις-Παραγωγή περιγραφικού γραπτού λόγου. Διδα-
κτικό Σενάριο με Τ.Π.Ε. 

σ. 3239 Ταξιδεύουμε σε στεριά θάλασσα και αέρα. Διδακτικό σενάριο 

σ. 3248 Το βιβλίο των αναμνήσεων. Διδακτικό σενάριο με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

σ. 3256 Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον Edmodo. Μια Εφαρμογή στην Πρω-
τοβάθμια Εκπαίδευση 
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σ. 3265 Το πιο γλυκό ψωμί. Διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε. στο μάθημα της Γλώσ-
σας Γ' Δημοτικού 

σ. 3277 Τραγουδώντας τους τόνους. Διδακτικό Σενάριο 

σ. 3287 Η διδασκαλία του Πυθαγορείου θεωρήματος με χρήση λογισμικού δυναμικής 
γεωμετρίας 

  5η Θεματική Ενότητα: Ειδική αγωγή: Δυσκολίες μάθησης, προβλήματα συ-
μπεριφοράς, ενδοσχολική βία - ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής δια-
χείρισης 

σ. 3305 Asperger. Δυσκολίες και Τεχνικές 

σ. 3314 Δημιουργία μοντέλων για τον ηλεκτρισμό με τη βοήθεια των ΤΠΕ 

σ. 3321 Η αισθητοποίηση των αριθμών και η κατανόηση των πράξεων από μαθητή με 
αυτισμό 

σ. 3330 Η διαθεματική συνεργασία στην ειδική εκπαίδευση. Μια μελέτη περίπτωσης 
εφαρμοσμένη στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καλαμάτας. 

σ. 3336 Η διεθνοτική βία στα σχολεία 

σ. 3342 Η ιστορία της ελιάς μια σχέση πολιτισμού και φύσης. Διδακτικό σενάριο 

σ. 3354 Η χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία παιδιών με δυσλεξία στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 

σ. 3360 Θυματοποίηση στο σχολείο και το διαδίκτυο. Εμπειρία προγράμματος παρέμ-
βασης στο 5ο Λύκειο .... 

σ. 3365 Καταγραφή ενός περιστατικού σχολικής βίας στην τάξη. Προτάσεις αντιμετώπι-
σης 

σ. 3371 Μαθαίνοντας με μία απόδειξη από το σούπερ μάρκετ. 

σ. 3379 Με χρώματα και πινέλο ζωγραφίζω ό,τι θέλω 

σ. 3390 Νέα μονοπάτια επικοινωνίας αναπλαισιώνοντας την προβληματική συμπερι-
φορά 

σ. 3399 Ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής σε ρόλο συμβούλου γονέων παιδιών με ειδι-
κές ανάγκες 

σ. 3408 Ο σχολικός εκφοβισμός και η σχολική κοινωνικοποίηση του εφήβου 

σ. 3416 Οι καθοριστικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της 
σχολικής μονάδας, που  εφαρμόζει  με επιτυχία το θεσμό της συνεκπαίδευσης 

σ. 3424 Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης. Ερευνητική 
μελέτη 

σ. 3430 Παρέμβαση στο νέο σχολείο και ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού στα 
πλαίσια της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης για μαθητές με σύνδρομο Down 

σ. 3435 Προβλήματα συμπεριφοράς και διατύπωση Συμβολαίου 

σ. 3440 Προβληματικές συμπεριφορές μαθητών στα ελληνικά σχολεία της Αίγυπτου 
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σ. 3451 Πρόγραμμα παρέμβασης στην καλλιέργεια αναγνωστικών δεξιοτήτων. Μελέτη 
περίπτωσης. 

σ. 3459 Συνεκπαίδευση μαθητών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Δ.Α.Δ.) στο Γε-
νικό Γυμνάσιο - Μελέτη Περίπτωσης 

σ. 3468 Σχεδιασμός προγράμματος διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων σε άτομα με 
μέτρια έως βαριά νοητική υστέρηση. Μελέτη περίπτωσης. 

σ. 3473 Σχολική βία, συγκρούσεις – Πρόταση παιδαγωγικής διαχείρισης 

σ. 3480 Τα λάθη των μικρότερων μαθητών καθώς και των μαθητών με μαθησιακές δυ-
σκολίες στην παραγωγή του προφορικού λόγου - αξιολόγηση - δραστηριότητες 
- διόρθωση 

σ. 3484 Ψυχοπαιδαγωγική θεώρηση της μάθησης Τεχνικές μάθησης στην εκπαίδευση 
μαθητών με Νοητική Καθυστέρηση 

  6η Θεματική Ενότητα: Πολιτισμός και Καλές τέχνες στην εκπαίδευση 

σ. 3492 Διαμόρφωση και αναβάθμιση σχολικού χώρου, μέσω της ζωγραφικής τέχνης 
και της τέχνης του γκράφιτι 

σ. 3500 Η εφαρμογή του προγράμματος των εικαστικών στο νηπιαγωγείο. Τι άλλαξε; 

σ. 3510 Μέθοδοι διδασκαλίας – Καινοτόμο  Σχολείο 

σ. 3519 Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την Τέχνη. Το άγχος του διαγωνίσματος 
– Εμπόδιο ή ώθηση; 

σ. 3527 Ο αυτοσχεδιασμός στη μουσική διδασκαλία. Μια τεχνική στο πλαίσιο της δη-
μιουργικότητας 

σ. 3536 Οι βασίλισσες του ουρανού. Διδακτικό σενάριο, για Β΄ και Γ΄ δημοτικού  

σ. 3546 Οι τέσσερις εποχές. Διδακτικό σενάριο 

σ. 3555 Οι ψηφιακές τεχνολογίες στην τέχνη. Νέα πολυμέσα. Νέοι τρόποι επικοινωνίας. 

σ. 3561 Τέχνη και Τεχνολογία στο Δημοτικό σχολείο. Η συμπόρευσή τους μέσα από τη 
δημιουργία ψηφιακής πινακοθήκης. 

σ. 3570 Χτίζοντας γέφυρες. Η παραδοσιακή μουσική ως γέφυρα πολιτισμών στην δια-
πολιτισμική μουσική εκπαίδευση. Η περίπτωση των Ρομά. 

  7η Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτική Έρευνα – Διά βίου εκπαίδευση - Εκπαί-
δευση εκπαιδευτικών (βασική κατάρτιση, επιμόρφωση) 

σ. 3578 Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών μέσω εκπαιδευτικών δράσεων στη 
σχολική τάξη 

σ. 3585 Διά Βίου μάθηση σε ενήλικες μετανάστες. Η αξία της γλωσσομάθειας 

σ. 3593 Διερεύνηση αντιλήψεων ενηλίκων σπουδαστών για την χρήση των κοινωνικών 
δικτύων στην εκπαίδευση 

σ. 3598 Εκπαιδευόμενοι στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Μάθηση, χαρακτηριστικά και 
ανάγκες 

σ. 3606 Η ΑεξΑΕ στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
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σ. 3613 Η διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων 

σ. 3617 Η επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση του σύγχρονου εκπαιδευτικού για  
τη βελτίωση της ποιότητας του έργου του 

σ. 3625 Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης 

σ. 3631 Η επανανακάλυψη των κοινοτήτων πρακτικής στο συγχρονικό πλαίσιο των δια-
δικτυακών κοινοτήτων μάθησης 

σ. 3639 Η σημασία της επικοινωνίας και συνεργασίας οικογένειας και νηπιαγωγείου. 

σ. 3648 Η συμμετοχή των γυναικών στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

σ. 3658 Οι επιμορφωτικές ανάγκες των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Σχολείων του Αιγίου στις Τ.Π.Ε 

σ. 3670 Οι ευκαιρίες που παρέχει το eTwinning στην επιμόρφωση και στην εξ΄ αποστά-
σεως επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

σ. 3677 Οι Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση. Aπόψεις εκπαιδευτικών που επιμορφώνονται στη 
Θεσσαλονίκη κατά την 5η περίοδο επιμόρφωσης 

σ. 3683 Τα προσόντα και οι ικανότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων 

σ. 3688 Το πρόβλημα της ένταξης των αλλόγλωσσων στο «Σχολείο Χ» και το σχέδιο αλ-
λαγής για την επίλυσή του 

σ. 3697 Το προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων και οι εκπαιδευτικές τεχνικές που πρέπει 
να εφαρμόζει στην εκπαίδευση ενηλίκων 

  8η Θεματική Ενότητα: Καινοτομίες στην εκπαίδευση: Καλές εκπαιδευτικές 
πρακτικές, περιβαλλοντική αγωγή, πολιτισμικό τοπίο και περιβάλλον, αγωγή 
υγείας, κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο, διαπολιτισμική α-
γωγή, ευρωπαϊκά προγράμματα, άλλες δράσεις 

σ. 3706 Children of Europe, what is Right and Not Right for us? Συνθετική εργασία τύπου 
project για μαθητές της Στ' Δημοτικού με θέμα τα δικαιώματα του παιδιού στα 
πλαίσια της δράσης Teachers4Europe 

σ. 3712 Eurolympic Games. Έργο στα πλαίσια της Δράσης Teachers4Europe και της Δι-
δασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο 

σ. 3721 To λαϊκό παραμύθι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

σ. 3727 Αλγοριθμικές διατάξεις από το …Νηπιαγωγείο! 

σ. 3734 Αναπτύσσοντας την ικανότητα των σχολείων και των εκπαιδευτικών για τη βελ-
τίωση της μάθησης 

σ. 3743 Διαπολιτισμική παρέμβαση. Το παζλ της συνύπαρξης 

σ. 3750 Διδακτικό διαθεματικό σενάριο με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Μελέτη Περι-
βάλλοντος 

σ. 3760 Διδασκαλία τοπικής ιστορίας στο Γυμνάσιο. «Βοστίτσα 1821- Αίγιο 2013» 

σ. 3766 Εγώ, εσύ, όλοι εμείς προσπαθούμε μαζί. Σχέδιο εργασίας 
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σ. 3774 Ελληνικά προγράμματα συναισθηματικής νοημοσύνης. Μια κριτική θεώρηση 
στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα 

σ. 3778 Έργο Teachers4Europe στα πλαίσια της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας στο 
Δημοτικό. The European Values of Human Dignity, Equality and Respect for Hu-
man Rights. 

σ. 3784 Έρευνα για τις γνώσεις και αντιλήψεις των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης για το Περιβαλλοντικό πρόβλημα της πλημμύρας 

σ. 3792 Έρευνα για τις διαδικτυακές διασχολικές συνεργασίες 

σ. 3799 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολικής Καινοτομίας Teachers 4 Europe - «Παροιμίες 
για τους μήνες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τόσο διαφορετικές αλλά 
και τόσο ίδιες» 

σ. 3808 Έφηβοι του κόσμου. Τόσο όμοιοι, τόσο διαφορετικοί Διδακτικό σενάριο 

σ. 3815 Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας και Κριτική Παιδαγωγική: Το παράδειγμα 
της πρόσληψης του αναγνωστικού "Οι φιλίες των παιδιών (2014)" και το σχο-
λείο της κοινότητας 

σ. 3823 Η βιογραφία και το έργο του Νικηφόρου Βρεττάκου. Εκπαιδευτικό σενάριο για 
τη Στ’ Δημοτικού με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

σ. 3832 Η διαθεματικότητα ως βασική συνιστώσα στην ανάπτυξη του γραπτού λόγου 
και της δημιουργικότητας δίγλωσσων μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης 

σ. 3840 Η διγλωσσία και η δίγλωσση εκπαίδευση στην ελληνική πραγματικότητα 

σ. 3848 Η διδακτική αξιοποίηση των εικονικών πειραμάτων στην οικοδόμηση των εν-
νοιών θερμοκρασία και θερμότητα 

σ. 3858 Η διδασκαλία ελληνικών τραγουδιών σε Ελληνικά Σχολεία του εξωτερικού ως 
μέσο εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας 

σ. 3866 Η ενσωμάτωση της ερευνητικής εργασίας και της συνεργατικής μάθησης σε μία 
μαθητοκεντρική τάξη 

σ. 3874 Η εφαρμογή του «comic» και της κινούμενης εικόνας  ως διδακτικών εργαλείων 
των βιωματικών δράσεων στο Γυμνάσιο. Το παράδειγμα των παραδοσιακών 
παιγνιδιών της γειτονιάς από μαθητές της Α’ τάξης του 1ου Γυμνασίου Σύρου. 

σ. 3880 Η θέση της Ελλάδας της οικονομικής κρίσης στον σύγχρονο κόσμο. Διδακτικό 
σενάριο 

σ. 3892 Η "μυθοσαλάτα της Περσεφόνης" σε e-book 

σ. 3897 Η παραβολή του κακού δούλου. Μία διδακτική προσέγγιση στο μάθημα των 
Θρησκευτικών 

σ. 3902 Η προσέγγιση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης μέσω των προγραμμάτων Α-
γωγής Υγείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

σ. 3908 Η συμβολή του μαθήματος των Θρησκευτικών στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
Δημιουργικής Γραφής. Eνδεικτικά παραδείγματα 
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σ. 3912 Η συμβολή των γεωπεριβαλλοντικών – γεωπολιτιστικών μονοπατιών στη δια-
θεματική – διεπιστημονική προσέγγιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περι-
βάλλοντος μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

σ. 3919 Η σχολική νοσηλευτική σε Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

σ. 3926 Η χελώνα εκπέμπει SOS. Ένα διδακτικό σενάριο για το Νηπιαγωγείο. 

σ. 3932 Ηλεκτρονικό quiz γνώσεων. Ολυμπιακοί Αγώνες ΑΘΗΝΑ 2004 

σ. 3939 Καινοτόμα προγράμματα στην εκπαίδευση. Οι πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτε-
χνικοί Αγώνες 

σ. 3946 Καινοτόμο Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «οικο–Τύπος». Διαδραστικός  χάρτης 
«οικο–Δρω» 

σ. 3949 Κατανόηση εννοιών Πληροφορικής με τεχνικές βιωματικής μάθησης (χορός) 

σ. 3961 Λέμε ναι στην υγεία- Όχι στην παχυσαρκία 

σ. 3969 Λογοτεχνικά ταξίδια στην πόλη μας. Μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση 
της λογοτεχνίας και της τοπικής ιστορίας 

σ. 3975 Μανιτάρια, ο πλούτος της φύσης (από τη θεωρία στην πράξη). Διδακτικό σενά-
ριο για τη Β' Δημοτικού 

σ. 3983 Μια γιορτή για το βιβλίο 

σ. 3990 Να ο δικός μας κήπος. Ν' αρχίσουμε να τρώμε μήπως; 

σ. 3997 Ο κύκλος του νερού στη φύση. Διαθεματικό διδακτικό σενάριο περιβαλλοντι-
κής εκπαίδευσης με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

σ. 4006 Ο πολυμήχανος Οδυσσέας της εκπαίδευσης 

σ. 4013 Ο ρόλος του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων στην ένταξη των παιδιών Ρομά 
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

σ. 4017 Οι θησαυροί της ελληνικής φύσης. Διδακτικό σενάριο 

σ. 4025 Πειραματική περιβαλλοντική εκπαίδευση με διακίνηση ερωτηματολογίου για 
την οικονομική αποτίμηση της βιομηχανικής ρύπανσης 

σ. 4030 Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής «Τα συναισθήματά μας» 

σ. 4036 Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εμπειρική έρευνα για τα βιολο-
γικά προϊόντα 

σ. 4042 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: «Πούντο πούντο το δεντράκι ψάξε 
ψάξε για να το βρεις …» 

σ. 4053 Προσεγγίζοντας τη Μουσειακή Αγωγή με οδηγό το Θεατρικό Παιχνίδι 

σ. 4062 Σχέδιο προσέγγισης κοινωνικής πραγματικότητας ευπαθών ομάδων 

σ. 4068 Τα αγγεία διηγούνται τα ομηρικά έπη. Ο εικονικός γραμματισμός συναντά τον 
αισθητικό αλφαβητισμό στα Ομηρικά έπη 

σ. 4076 Τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς. Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικής 
εργασίας σε μαθητές Δημοτικού με τη χρήση ΤΠΕ. 
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σ. 4085 Τεχνοοοικονομική αξιολόγηση δημιουργίας αιολικού πάρκου στη νήσο Κύθνο. 

σ. 4090 Το αστικό τοπίο ως πηγή έμπνευσης στη τέχνη του ψηφιδωτού 

σ. 4100 Φιλοσοφία για παιδιά 

σ. 4109 Φρουτολαχανοσυζήτηση με τον Giuseppe Arcimboldo. Ένα διδακτικό σενάριο 
με τη συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. 

σ. 4118 Χώρος και Γεωμετρία. Μια διδακτική πρόταση για την κατανόηση των γεωμε-
τρικών επίπεδων σχημάτων στην Προσχολική ηλικία 

σ. 4127 Η εισαγωγή της φιλαναγνωσίας σε ολοήμερο σχολείο και η αντίσταση για την 
υλοποίησή της 

  9η Θεματική Ενότητα: Οργάνωση, διοίκηση και οικονομία της εκπαίδευσης. 

σ. 4135 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος της Ισπανίας: Παρουσίαση 

σ. 4141 Διαχείριση της εκπαιδευτικής αλλαγής από τη σχολική ηγεσία. Παράδειγμα α-
ντιμετώπισης μαθητικής ασιτίας 

σ. 4149 Εισαγωγή αλλαγής - καινοτομίας σε σχολείο Δ.Ε. 

σ. 4158 Η εκπαίδευση στην παγκοσμιοποίηση και ο επαγγελματισμός του εκπαιδευτι-
κού 

σ. 4168 Η επικοινωνία Διευθυντή και Εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα. Μια συγκρι-
τική μελέτη 

σ. 4175 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως βασική αρχή της Διοίκησης Ολικής Ποιό-
τητας 

σ. 4185 Η μετασχηματιστική ηγεσία σε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
νομού Θεσσαλονίκης 

σ. 4194 Η υλική διάσταση της σχολικής κουλτούρας και εκπαιδευτικό έργο 

σ. 4200 Η ψηφιακή παιχνιώδης διάσταση στη διοίκηση της εκπαιδευτικής μονάδας 

σ. 4208 Ηλεκτρονικές κοινότητες πρακτικής & μάθησης. Η συμβολή τους στην οργά-
νωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων 

σ. 4216 Ο ρόλος της αυτοαξιολόγησης στην ανάπτυξη του αυτόνομου και ανανεούμε-
νου σχολείου 

σ. 4220 Ο ρόλος της μη λεκτικής επικοινωνίας στις σχέσεις γονέων και εκπαιδευτικών. 

σ. 4230 Ο ρόλος του Διευθυντή - Ηγέτη και οι συγκρούσεις στο σχολικό περιβάλλον 

σ. 4235 Ο ρόλος του Διευθυντή στην προαγωγή της υγείας των παιδιών στο σχολικό 
χώρο 

σ. 4244 Σύμβουλος ή Αξιολογητής; Απόψεις Σχολικών Συμβούλων για το ρόλο τους 

σ. 4250 Σχολική ηγεσία και ελληνική πραγματικότητα 

σ. 4256 Το άμεσο ιδιωτικό κόστος εκπαίδευσης στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

  10η Θεματική Ενότητα: Ιστορία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 
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σ. 4266 Η επανανοηματοδότηση της ετερότητας ως πρόκληση των σύγχρονων εκπαι-
δευτικών 

σ. 4271 Η θέση της γυναίκας στο ελληνικό κράτος κατά τον 19ο αιώνα και το περιεχό-
μενο της εκπαίδευσής της 

σ. 4279 Κοινωνικές ανισότητες και πολυπολιτισμικές τάξεις 

σ. 4287 Ο παιδαγωγικός λόγος στο ελληνικό κράτος του 19ου αιώνα και οι κοινωνικές 
αναπαραστάσεις της έμφυλης διαφοράς 

σ. 4293 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Εκπαιδευτικό πλαίσιο και αξιολόγηση 
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Ανάδειξη του παιδαγωγικού περιεχομένου της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 
μέσα από ανασκόπηση επιλεγμένων ερευνών 

 Σιαβίκη Αθανασία 
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

 athsiaviki@gmail.com 
 

Χατζησάββα Αικατερίνη 
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

katerinachatzisavva@gmail.com  

Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η ανάδειξη του παιδαγωγικού περιεχομένου της αξιολόγησης 
του εκπαιδευτικού έργου και η παρουσίαση ερευνητικών ευρημάτων σε διεθνές επίπεδο. 
Αρχικά, πραγματοποιείται η θεωρητική τεκμηρίωση του υπό μελέτη θέματος, με την απο-
σαφήνιση και οριοθέτηση βασικών εννοιών στο πλαίσιο της παιδαγωγικής διάστασης της 
αξιολόγησης, ως διαδικασία και αποτέλεσμα, του εκπαιδευτικού έργου. Στη συνέχεια, πα-
ρουσιάζονται οι παιδαγωγικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής αξιολόγησης καθώς και η παι-
δαγωγική της λειτουργία στη μαθησιακή διαδικασία. Τέλος, μέσα από την ανασκόπηση ε-
ρευνών, αναδεικνύεται και τεκμηριώνεται το παιδαγωγικό περιεχόμενο της αξιολόγησης 
του εκπαιδευτικού έργου, ως προς την αναγκαιότητα, το σκοπό, τους τομείς και τη διαδικα-
σία της ανατροφοδότησης. 

Λέξεις - Κλειδιά: αξιολόγηση, εκπαιδευτικό έργο, παιδαγωγικό περιεχόμενο 

Εισαγωγή 

Στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, η αξιολόγηση συνδυάζεται με την πολυσύνθετη και 
πολύπτυχη διαδικασία της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
έργου. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου περιλαμβάνει, γενικά, ένα ευρύ πλαίσιο θε-
ματικών περιοχών και αντίστοιχων δεικτών ποιότητας. Ο ορισμός της αξιολόγησης που 
χρησιμοποιήθηκε στις Η.Π.Α. κατά τη δεκαετία του 1960, εστίαζε κατά κύριο λόγο στην 
πρόθεση της αξιολόγησης, αλλά ήταν ασαφής αδυνατώντας να δώσει πλήρη αιτιολόγηση 
της έννοιας του όρου. Ο συγκεκριμένος ορισμός παρουσιάζει την αξιολόγηση ως κάποια 
«συστηματική αξιολογική προσέγγιση της αξίας ή των ιδιαίτερων προσόντων του υπό αξιο-
λόγηση αντικειμένου» (Μπάλιου, 2011: 11). Η εκπαιδευτική αξιολόγηση, κατά την Καπα-
χτσή, είναι ένας μηχανισμός, μια διαδικασία ελέγχου της λειτουργικότητας ή αποτελεσμα-
τικότητας όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, των προϊόντων της και των 
διασυνδέσεων του εκπαιδευτικού συστήματος με το ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό 
σύστημα, με βάση προκαθορισμένα κριτήρια και προκαθορισμένους στόχους (Καπαχτσή, 
2008). Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνου, εκλαμβάνουμε τον όρο «αξιολόγηση» ως τον ευρύ-
τερο όλων των παρεμφερών (εκτίμηση, μέτρηση, βαθμολόγηση) και ουσιαστικά αναφερό-
μαστε «στη διαδικασία που αποβλέπει να προσδιορίσει, όσο πιο συστηματικά, έγκυρα, α-
ξιόπιστα και αντικειμενικά γίνεται, την καταλληλότητα, τη λειτουργικότητα και το αποτέλε-
σμα μιας διδακτικής και παιδαγωγικής δραστηριότητας σε σχέση με τους στόχους της αλλά 
και με συγκεκριμένη μεθοδολογία» (Κωνσταντίνου, 2007: 15). Ο Δημητρόπουλος αντιλαμ-
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βάνεται την εκπαιδευτική αξιολόγηση ως «μια συστηματική και οργανωμένη διαδικασία 
κατά την οποία διεργασίες, συστήματα, άτομα, μέσα πλαίσια και αποτελέσματα εκτιμώνται 
με βάση προκαθορισμένα κριτήρια, μέσα και σκοπούς» (Δημητρόπουλος, 1998, όπ. αναφ. 
στο Μαρκόπουλος, & Λουριδάς, 2010: 27). Ο θεσμός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
έργου, που είναι προσανατολισμένος στην παιδαγωγική και διδακτική αναβάθμιση των 
σχολικών διαδικασιών, συνιστά αναπόφευκτη αναγκαιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, θα 
επιχειρήσουμε ακολούθως να διερευνήσουμε και να παρουσιάσουμε τις κυριότερες παιδα-
γωγικές διαστάσεις της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και ορισμένα ερευ-
νητικά ευρήματα για τις υφιστάμενες τάσεις, ως προς το περιεχόμενο και την λειτουργία 
της αξιολόγησης, σε διεθνές επίπεδο. 

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση ως διαδικασία και αποτέλεσμα 

Η αξιολόγηση συνιστά, γενικά, μια συστηματική διαδικασία και αναφέρεται σε κάποιο συ-
γκεκριμένο αντικείμενο. Κατά την αξιολογική διαδικασία, δίνεται περισσότερο έμφαση στην 
πρόσκτηση και στην αναλυτική αξιολόγηση των πληροφοριών, παρά στην απλή διαπίστωση 
κάποιας αξίας (Μπάλιου, 2011). Παράλληλα, η αξιολόγηση αφορά σκοπούς, διαδικασίες 
και αποτελέσματα. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής πράξης και συνδέεται 
άμεσα και έμμεσα με τον τρόπο που λειτουργεί το ίδιο το σχολείο αλλά και η ίδια η κοινω-
νία. Ο σκοπός της αξιολόγησης είναι διπλός και σκιαγραφείται από τους όρους «διαδικασί-
α» και «αποτέλεσμα» (Μπάλιου, 2011). Η αξιολόγηση ως διαδικασία έχει ως στόχο τον έ-
λεγχο της ερμηνείας και της υλοποίησης του αξιολογούμενου προϊόντος, την αποτίμηση της 
εμπειρίας που έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και τις τυ-
χόν αλλαγές που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας (Μπάλιου, 2011). Ανάλο-
γα με τον φορέα που την αναλαμβάνει, μπορεί να διακριθεί σε εξωτερική και εσωτερική. Η 
εξωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται από φορείς εκτός σχολικής μονάδας, όπως ο εξω-
τερικός αξιολογητής, ενώ η εσωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται από τους ίδιους τους 
παράγοντες της σχολικής μονάδας. Η καθιέρωση ενός μοντέλου αξιολόγησης που να συν-
δυάζει και τις δύο παραπάνω μορφές αξιολόγησης, είναι δυνατό να οδηγήσει σε ιδιαίτερα 
θετικά αποτελέσματα, αυξάνοντας την εγκυρότητα των αξιολογήσεων (Μπάλιου, 2011). Τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων έχουν μπορούν να συνεισφέρουν ενισχυτικά, καθοδηγη-
τικά και επανατροφοδοτικά στο διδακτικό έργο στη βάση μιας παιδαγωγικής διδακτικής και 
μαθησιακής προσέγγισης. Γενικά, η αξιολόγηση πρέπει να υφίσταται ως διαδικασία (Μπά-
λιου, 2011: 19-20): 

• Για να βελτιώνεται το επίπεδο της επίδοσης των μαθητών (μαθητοκεντρική θεώρηση). 
• Για να χρησιμεύει ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων (χρηστική θε-

ώρηση). 
• Για να αναγκάζει τα σχολεία να βρίσκονται πάντα σε ετοιμότητα για να λογοδοτήσουν 

(ελεγκτική θεώρηση). 
• Για να λειτουργεί ως κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να βελτιώσουν την 

επίδοσή τους (δασκαλοκεντρική θεώρηση). 
• Για να βοηθήσει το σχολείο να κάνει βελτιωτικές κινήσεις (ιδρυματοκεντρική θεώρηση). 
• Για να προάγει τα σχολεία που επιδεικνύουν καλή επίδοση και να σταματά τη λειτουρ-

γία των σχολείων με χαμηλές επιδόσεις (κανονιστική θεώρηση). 
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Παιδαγωγικές διαστάσεις της αξιολόγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Μια από τις υποχρεώσεις του κράτους προς τους πολίτες του, όπως ορίζεται από το άρθρο 
16 του Συντάγματος, είναι και η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης. Αυτή η υπηρεσία πρέπει 
να αξιολογείται, για να διασφαλίζεται η ποιότητά της. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση αναπτύ-
χθηκε παράλληλα με τη δημιουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων, ενώ θεωρείται ανα-
πόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα (Μαρ-
κόπουλος, & Λουριδάς, 2010). Με βάση, λοιπόν, την ευρύτερη αποστολή του σχολείου και 
την παιδαγωγική διάσταση της σχολικής επίδοσης παρέχεται η δυνατότητα για συγκεκριμε-
νοποίηση του παιδαγωγικού περιεχομένου της αξιολόγησης της επίδοσης του εκπαιδευτι-
κού και του μαθητή στο σχολείο. Αυτό το περιεχόμενο βρίσκει την έκφραση και την πραγ-
μάτωσή του τόσο στη διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων και την οργάνωση της 
διδακτέας ύλης όσο και στην οργάνωση της διδακτικής και παιδαγωγικής επικοινωνίας σε 
συνάρτηση πάντα με τον εκπαιδευτικό και το μαθητή (Κωνσταντίνου, 2007). Στη βάση αυτή, 
η παιδαγωγική λειτουργία της αξιολόγησης στοχεύει στην αποτίμηση της διαδικασίας της 
διδασκαλίας και στην εντόπιση δυσκολιών μάθησης, ώστε να ληφθούν έγκαιρα και κατάλ-
ληλα παιδαγωγικά μέτρα, με σκοπό τη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών μάθησης. Με 
αυτή την έννοια, η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης αποσκοπεί αφενός στον έλεγχο των 
διαμορφωμένων στόχων μάθησης και στη διάγνωση της διαδικασίας μάθησης και αφετέ-
ρου στη διάγνωση των ικανοτήτων του μαθητή (Κωνσταντίνου, 2007). Ειδικότερα, οι παιδα-
γωγικές διαδικασίες της αξιολόγησης αποβλέπουν (Κωνσταντίνου, 1992: 142-143): 

• Στη διάγνωση της ατομικής και συλλογικής προόδου, των ικανοτήτων, ενδιαφερόντων 
και ιδιαιτεροτήτων του εκπαιδευτικού και του μαθητή. 

• Στη διάγνωση επίτευξης των στόχων μάθησης. 
• Στον εντοπισμό και συνεπώς στην εξάλειψη των ελλείψεων που επισημάνθηκαν στις 

διαδικασίες μάθησης τόσο των μαθητών όσο και των ίδιων των εκπαιδευτικών. 
• Στο σχεδιασμό των επόμενων σταδίων μάθησης. 
• Στην ενδεδειγμένη κινητοποίηση του μαθητή. 
• Στην επίδραση στις διαδικασίες μάθησης, με σκοπό τη βελτίωση των προϋποθέσεων 

που οδηγούν στην επιτυχία της μάθησης. 

Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, με βάση την παιδαγωγική λειτουργία και τις επιμέρους διαστά-
σεις της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, ο εκπαιδευτικός αναλογίζεται και αξιολογεί 
τις δικές του ενέργειες και δραστηριότητες. Κατά συνέπεια, η επίτευξη ή μη των παιδαγω-
γικών στόχων πρέπει να γίνει μέσα από την αυτοκριτική και την προσωπική του αξιολόγη-
ση, η οποία θα εστιάζει κυρίως στις στρατηγικές διδασκαλίας, καθώς και στο βαθμό επίτευ-
ξης των στόχων μάθησης και διαπαιδαγώγησης (Κωνσταντίνου, 2007). 

Η παιδαγωγική λειτουργία της αξιολόγησης στη μαθησιακή διαδικασία 

Ο ρόλος του μαθητή συμπεριλαμβάνει αφενός την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και 
αφετέρου την υιοθέτηση πρακτικών που προβλέπονται από το αναλυτικό πρόγραμμα 
(Κωνσταντίνου, 2007). Στο υπαρκτό σχολείο, η διδασκαλία, λόγω της προνομιακής μεταχεί-
ρισης στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία, ως παιδαγωγική πρακτική, έχει ταυτιστεί 
με τη μάθηση (Κωνσταντίνου, 2007). Κατά συνέπεια, ο έλεγχος και η διαπίστωση του παι-
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δαγωγικού αποτελέσματος του σχολείου μπορεί να γίνει μέσα από τη διδασκαλία (Γκότο-
βος, 2003). Γενικά, με τον όρο «μάθηση» εννοείται, κατά τον Δήμου, η διαδικασία απόκτη-
σης ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων μέσω σκόπιμης και σχετικά κοπιαστικής προσπά-
θειας (Δήμου, 1991). Από επιστημονική άποψη, ο όρος «μάθηση» εμφανίζεται, κατά τους 
Bower και Hilgard, περισσότερο διευρυμένος και αναφέρεται στην επικαλυπτόμενη –
γνωστική– διαδικασία μέσω της οποίας διαμορφώνεται και λειτουργεί, σε σχετικά σταθε-
ροποιημένη μορφή, η γνωστική, η συναισθηματική και η ψυχοκινητική δομή του ατόμου 
(Bower, & Hilgard, 1981, όπ. αναφ. στο Κωνσταντίνου, 2007). Προκειμένου, λοιπόν, να α-
ξιοποιηθεί η αξιολόγηση με παιδαγωγικό τρόπο στη μαθησιακή διαδικασία, κρίνεται σκό-
πιμο η ίδια η διαδικασία της μάθησης και ειδικότερα της διδασκαλίας να έχει τέτοια μορφή 
ώστε να επιδρά λειτουργικά και διαμορφωτικά στη γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκι-
νητική δομή του ατόμου και παράλληλα να του προσφέρει κάθε είδους δυνατή βοήθεια και 
καθοδήγηση, με σκοπό την ολόπλευρη και υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Στο μα-
θησιακό και διδακτικό αυτό πλαίσιο, η αξιολόγηση δεν λειτουργεί αποκλειστικά ως μια 
προσπάθεια γραφειοκρατικού ελέγχου του εκπαιδευτικού έργου, αλλά στην πραγματικότη-
τα, συνιστά μια πολυδύναμη, πολύπλευρη διαδικασία, που στοχεύει στην βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των μαθησιακών προγραμμάτων, της εκπαιδευτικής πολιτικής και 
ευρύτερα της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.    

Οι υφιστάμενες τάσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο: Ερευνητικά ευρήματα 

Με βάση τη θεωρητική τεκμηρίωση που προηγήθηκε, επιχειρείται, σε αυτό το σημείο, η 
ανάδειξη του παιδαγωγικού περιεχομένου της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, μέσα 
από ανασκόπηση ερευνών. Βασικός σκοπός είναι να παρουσιαστούν οι τάσεις που επικρα-
τούν σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, όπου τα συστήματα 
εκπαιδευτικής αξιολόγησης διαμορφώνονται σε ένα πλαίσιο διαφορετικό από αυτό του 
επιθεωρητισμού και με κυρίαρχο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαί-
δευσης (OECD-TALIS, 2009, OECD-TALIS, 2014, Zουγανέλη, Καφετζόπουλος, Σοφού, & Τσά-
φος, 2008). «Την τελευταία δεκαετία όλες σχεδόν οι χώρες-μέλη της Ε.Ε. προχώρησαν σε 
μεταρρυθμίσεις των αξιολογικών τους πρακτικών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των 
εκπαιδευτικών τους συστημάτων» (Zουγανέλη, Καφετζόπουλος, Σοφού, & Τσάφος, 2008: 
393). Συνεπώς, η συνεχής έρευνα και μελέτη των εκπαιδευτικών συστημάτων καθίσταται 
απαραίτητη, ώστε να είναι εφικτή η διαμόρφωση αποτελεσματικών πρακτικών εκπαιδευτι-
κής αξιολόγησης.  

Στην παρούσα ενότητα, λοιπόν, παρουσιάζονται διερευνητικά δύο ελληνικές και δύο 
ξενόγλωσσες έρευνες με κοινό θεματικό πεδίο, τη διερεύνηση των απόψεων των 
εκπαιδευτικών σχετικά με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Επιλέχθηκαν έρευνες 
μεγάλης κλίμακας, στις οποίες αποτυπώνονται συνολικά, με σαφήνεια και συνοχή τα 
κυριότερα σημεία του πλαισίου της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Τα ευρήματα 
που αφορούν την Ελλάδα αντλούνται από τις έρευνες των Τσαντάκη Δ. (2007), Η 
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών: Ερευνητική Προσέγγιση και 
των Ζουγανέλη Α., Καφετζόπουλο Κ., Σοφού Ε., & Τσάφου Β. (2008), Αξιολόγηση του 
Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών. Στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία εντάσσονται 
τα αποτελέσματα από τις έρευνες OECD (2009), Creating Effective Teaching and Learning 
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Environments: First Results from TALIS και OECD (2014), TALIS 2013 Results: An International 
Perspective on Teaching and Learning. Τέλος, το ενδιαφέρον εστιάζεται στα ευρήματα που 
αφορούν το παιδαγωγικό περιεχόμενο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, όπως 
διαμορφώνεται, με βάση τις απόψεις και τις στάσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών.  

Αναγκαιότητα και σκοπός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 

Το πρώτο και βασικότερο εύρημα που προκύπτει από όλες τις έρευνες και ουσιαστικά απο-
τελεί την κοινή τους αφετηρία, αναφέρεται στο ζήτημα της αναγκαιότητας της αξιολόγησης 
του εκπαιδευτικού έργου. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα του Τσαντάκη Δ. (2007), 
παρατηρείται ότι ποσοστό 78,3% «υποστηρίζει ότι η διαδικασία της αξιολόγησης μπορεί να 
συμβάλλει στην ποιοτική βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης». Περίπου στο ίδιο πλαί-
σιο κινούνται τα ποσοστά και στην έρευνα των Ζουγανέλη Α., Καφετζόπουλου Κ., Σοφού 
Ε.,& Τσάφου Β. (2008), με το 61% των εκπαιδευτικών να θεωρεί την αξιολόγηση «πολύ ή 
αρκετά» αναγκαία. Στην έρευνα του OECD-TALIS (2014), η αναγκαιότητα της αξιολόγησης 
του εκπαιδευτικού έργου διαφαίνεται από τις θέσεις των συμμετεχόντων, ως προς τη συ-
χνότητα αξιολόγησής τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας OECD-TALIS (2009), 
σημειώνεται ότι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που δεν έχουν λάβει καμίας μορφής επί-
σημη αξιολόγηση, φθάνει στο 13%, ενώ στη μετέπειτα έρευνα του OECD-TALIS (2014) μειώ-
θηκε στο 7%. 

Σε κάθε διαδικασία αξιολόγησης, είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός του γενικού σκοπού 
και των επιμέρους ειδικών στόχων, ώστε αξιολογητής και αξιολογούμενος να γνωρίζουν, 
τον ακριβή σκοπό της διαδικασίας. Οι Sullivan και Glanz (2000) θεωρούν ότι «η αξιολόγηση 
στις μέρες μας διέρχεται κρίση υποστηρίζοντας ότι στερείται σαφήνειας, κατεύθυνσης και 
ισορροπίας στους στόχους» (Sullivan & Glanz, 2000, όπ. αναφ. στο Πασιαρδής, Σαββίδης, & 
Τσιάκκιρος, 2005: 73). Αναφορικά με την ελληνική πραγματικότητα, η πλειονότητα των εκ-
παιδευτικών δείχνει να έχει θετική στάση «σε μια διαδικασία αξιολόγησης με σαφή στόχο», 
δίνοντας έμφαση «στη βελτίωση του έργου των εκπαιδευτικών μέσω της παιδαγωγικής κα-
τάρτισης, της αναγνώρισης της δουλειάς τους και της επισήμανσης των ελλείψεών τους» 
(Τσαντάκης, 2007:147 & Ζουγανέλη, Καφετζόπουλος, Σοφού, & Τσάφος, (2008: 308-399). 
Είναι φανερό από τα παραπάνω δεδομένα ότι οι εκπαιδευτικοί επιζητούν μια αξιολόγηση, 
το περιεχόμενο και ο σκοπός της οποίας θα βασίζονται σε παιδαγωγικές αρχές, με στόχο 
την αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας. Ακόμη, «ένας αριθμός εκπαιδευτικών α-
ντιλαμβάνεται ότι η αξιολόγηση και η ανατροφοδότηση στο σχολείο τους, τις περισσότερες 
φορές, δεν συνδέεται ούτε με την ανάπτυξη της διδασκαλίας και της μάθησης στην τάξη, 
ούτε με την αναγνώριση του εκπαιδευτικού» (ΟECD-TALIS, 2014: 139). Κατά μέσο όρο, το 
43% των εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι το υπάρχον σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
έργου έχει μικρό αντίκτυπο στη διδασκαλία, ενώ περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευ-
τικούς πιστεύουν ότι σκοπός του συστήματος αξιολόγησης του έργου τους είναι η διεκπε-
ραίωση διοικητικών καθηκόντων και όχι η βελτίωση των διδακτικών πρακτικών (ΟECD-
TALIS, 2014). Συμπερασματικά, εντοπίζεται ως ένα βαθμό απουσία παιδαγωγικού περιεχο-
μένου στους σκοπούς του συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, είτε αναφε-
ρόμαστε σε σχολεία στην Ελλάδα είτε διεθνώς, γεγονός που συνιστά σημαντικό εμπόδιο 
στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. «Εάν τα συστήματα εκπαιδευτι-
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κής αξιολόγησης δεν είναι εναρμονισμένα, είναι αδύνατη η εξαγωγή έγκυρων συμπερασμά-
των σχετικά με την επιτυχία της διδασκαλίας και της μάθησης ή με την ανάπτυξη αποτελε-
σματικών στρατηγικών για βελτίωση» (Looney, 2011: 443). 

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και ανατροφοδότηση 

Για μια αποτελεσματική διαδικασία αξιολόγησης είναι απαραίτητος ο σαφής προκαθορι-
σμός των τομέων που πρόκειται να αξιολογηθούν. Οι δείκτες που προκύπτουν τόσο από τις 
έρευνες στην Ελλάδα, όσο και από τις έρευνες του OECD-TALIS, συγκλίνουν προς μία συ-
γκεκριμένη κατεύθυνση, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σε σαφώς προσδιορι-
σμένες περιοχές. O σημαντικότερος τομέας αξιολόγησης που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί 
στο σύνολό τους, είναι η παιδαγωγική κατάρτιση του εκπαιδευτικού. Για την Ελλάδα, τα 
ποσοστά των εκπαιδευτικών που θεωρούν τον τομέα αυτόν ως τον πιο σημαντικό για αξιο-
λόγηση του εκπαιδευτικού, φθάνουν στο 97% στην έρευνα του Τσαντάκη Δ. (2007) και στο 
94% στην έρευνα των Ζουγανέλη Α., Καφετζόπουλου Κ., Σοφού Ε., Τσάφου Β. (2008), ενώ σε 
διεθνές επίπεδο, το ποσοστό αυτό αγγίζει το 73,6% (ΟECD-TALIS, 2009). Επίσης, οι εκπαι-
δευτικοί θεωρούν εξίσου σημαντική τη διδακτική ικανότητα και την επιστημονική κατάρτι-
ση του διδάσκοντα. Πιο συγκεκριμένα, στην ελληνική πραγματικότητα τα ποσοστά είναι 
πολύ υψηλά, 97,5% (Τσαντάκης, 2007) στην πρώτη έρευνα και 94% (Ζουγανέλη, Καφετζό-
πουλος, Σοφού, & Τσάφου, 2008) στη δεύτερη και για την επιστημονική κατάρτιση φθά-
νουν στο 94,0% και 87,0% αντίστοιχα. Η διδακτική ικανότητα και η επιστημονική κατάρτιση 
είναι από τους πιο σημαντικούς τομείς αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου για τα ¾ των 
εκπαιδευτικών διεθνώς (ΟΕCD-TALIS, 2009). Υπό το πρίσμα των παραπάνω απαντήσεων 
των εκπαιδευτικών, προκύπτει η σημασία που πρέπει να αποδοθεί από τους φορείς χάρα-
ξης εκπαιδευτικής πολιτικής, στους τομείς αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, όπως 
αυτοί επιλέγονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.  

Αναμφισβήτητα, για να υπάρξει ολοκληρωμένη και με επιθυμητά αποτελέσματα αξιολόγη-
ση, είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στον αξιολογούμενο, όπως επί-
σης και η παροχή ανατροφοδότησης για βελτίωση και επίτευξη του αρχικού σκοπού. Τα 
αποτελέσματα των ερευνών επιβεβαιώνουν σε σημαντικό βαθμό τις παραπάνω θέσεις. Ει-
δικότερα, στην έρευνα του Τσαντάκη Δ., τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που επιθυμούν τη 
γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολογικής διαδικασίας φθάνουν στο 94,4%, ενώ 
το ίδιο ποσοστό επισημαίνει την αναγκαιότητα παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων 
(Τσαντάκης, 2007). Την ανατροφοδότηση σχετικά με το έργο τους, για τη βελτίωση της ποι-
ότητάς του, επιθυμεί και το 60% των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην έρευνα των 
Ζουγανέλη Α., Καφετζόπουλου Κ., Σοφού Ε., & Τσάφου Β. (2008). Σε διεθνές επίπεδο, το 
ζήτημα της γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 
και της μετέπειτα ανατροφοδότησης, έχει αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα υπό μελέ-
τη θέματα στις έρευνες του OECD-TALIS. Στην έρευνα του OECD-TALIS (2014), το ενδιαφέ-
ρον επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών και στα 
αποτελέσματά της. Το 62% των εκπαιδευτικών που έλαβαν ανατροφοδότηση, προχώρησαν 
σε σημαντικές ή και μεγάλες αλλαγές των διδακτικών πρακτικών OECD-TALIS (2014). Η ση-
μασία αυτού του ευρήματος συνοψίζει ουσιαστικά τη λειτουργία της ανατροφοδότησης για 
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άμεση παρέμβαση και βελτίωση, αφενός της διδασκαλίας και αφετέρου της μαθησιακής 
διαδικασίας. 

Συμπεράσματα 

Αναμφισβήτητα, η αξιολόγηση ως διαδικασία συνδέεται στενά με τη διδασκαλία και τη μά-
θηση. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη στο διδακτικό έργο και για όλους όσους σχετίζονται 
άμεσα με αυτό, ενώ για να λειτουργήσει αποτελεσματικά, απαιτείται συλλογική προσπά-
θεια, συστηματική ενημέρωση και επιμόρφωση όλων των αρμόδιων φορέων. Με βάση τα 
ευρήματα των ερευνών, διαπιστώνεται ότι η ύπαρξη αξιολογικής διαδικασίας για το εκπαι-
δευτικό έργο καθίσταται αναγκαία, με την προϋπόθεση να υπάρχει σαφώς προσδιορισμέ-
νος σκοπός και προκαθορισμένοι τομείς αξιολόγησης. Ο παράγοντας του παιδαγωγικού 
περιεχομένου είναι απαραίτητο να υφίσταται σε κάθε διάσταση της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας, καθώς είναι και το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τη λειτουργία της. Επιπλέον, η 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανατρο-
φοδότηση για να υπάρχει συνεχής βελτίωση. Τέλος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έρ-
γου, ως ανατροφοδοτικός υποστηρικτικός μηχανισμός, συνυφαίνεται με την ίδια την ποιό-
τητα της εκπαίδευσης και στοχεύει στη διαρκή βελτίωση και αναβάθμισή της. Η αξιολόγη-
ση, λοιπόν, όντας αποσυνδεδεμένη από τη λογική του στείρου συγκεντρωτικού και γρα-
φειοκρατικού ελέγχου, μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτονομίας του εκπαιδευ-
τικού έργου και στην επίτευξη των στόχων ποιότητας ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστή-
ματος. 
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Περίληψη 

Στην παρουσίασή μας αυτή προσπαθούμε να παρουσιάσουμε τον ενεργό εκπαιδευτικό ρόλο 
της Αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας. Οι συλλήψεις της Αρχαίας Ελληνικής γραμματείας  έχουν 
ζώντα  εκπαιδευτικό ρόλο διαχρονικά, αφ’ ης στιγμής καθόρισαν το περιεχόμενο και τη 
μορφή του  οικοδομήματος  της παιδείας. Από τον ποιητικό λόγο του Ομήρου έως το δομικό 
λόγο των προσωκρατικών αλλά  και τον επαγωγικό  και οριστικό λόγο του Πλάτωνος και τον 
εφαρμοσμένο Λόγο του Αριστοτέλους, η παιδεία εμπλουτίσθηκε με περιεχόμενο και μεθό-
δους που διηνεκώς  στήριξαν και ανέπτυξαν τα εκπαιδευτικά συστήματα και την παιδεία ως 
δημόσιο θεσμό. Το συμπέρασμά μας είναι ότι η Αρχαία Ελληνική φιλοσοφία είναι η θεωρη-
τική αλλά και επιστημονική βάση της  ανθρώπινης σύλληψης  της παιδείας η οποία σκοπό 
έχει τη μεταφορά των ζωοποιών γνώσεων από γενεά σε γενεά.  

Λέξεις - Kλειδιά: νους,  δομή,  αρχή,  αιτία,  σκοπός,  ενδελέχεια,  επιστήμη,  πολίτης,  πόλη.  

Eισαγωγή-Πρόλογος 

H Φιλοσοφία φαντάζει ως η αέναος πηγή κάθε παιδείας και κάθε εκπαιδευτικού συστήμα-
τος. Είναι αυτή η οποία προμηθεύει τη διδακτική διαδικασία με το υλικό της, πνευματικό και 
αξιολογικό. Το  υλικό αυτό αφορά τις ιδέες, τον κόσμο και  τον άνθρωπο. Η φιλοσοφία μέσα 
στην αέναη πορεία  του απείρου έχει σταματήσει το χρόνο και έχει χτίσει ένα οντολογικό 
κύκλο όπου όλα αρχίζουν από ένα Λόγο(όπως τον εννόησε ο Ηράκλειτος), ο οποίος μέσα από 
την πρώτη εξωτερίκευσή του(φύση)αναδεικνύει τις ανθρώπινες δυνατότητες. Η παιδεία α-
ποτελεί το όχημα της φιλοσοφίας μέσα στη χρονική πορεία και στο χρονικό Είναι, αυτή με-
ταφέρει τις φιλοσοφικές συλλήψεις από γενεά σε γενεά(I. Θεοδωρακόπουλος, 2006). Η Αρ-
χαία Ελληνική σκέψη, από τον καιρό ακόμη των προσωκρατικών αποτελεί πλούσια ύλη η 
οποία συνεχώς προμηθεύει με υλικό το όχημα της παιδείας μέσα στο χρόνο.  

Η πρώτη Αρχή των προσωκρατικών ως απαρχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Οι προσωκρατικοί συγκεκριμένα φιλόσοφοι μέσα από την ανακάλυψη της πρώτης Αρχής έ-
δωσαν στην παιδεία  την ποθητή αφόρμηση ότι όλα έχουν αιτία άρα και σκοπό. Η παιδεία εκ 
φύσεως είναι συγκεκριμένο μέγεθος με συγκεκριμένες επιδιώξεις. Ειδικά στον τομέα εκείνο 
όπου επιχειρείται η προσπάθεια δημιουργίας ωρίμων πολιτών οι οποίοι μέσα από σταθερές 
αξίες και εφαρμογές θα προχωρήσουν τον κόσμο και την κοινωνία πολιτισμικά και επιστη-
μονικά προς τα εμπρός. Η γένεση της προσωκρατικής αιτίας νικά το άπειρο, γεννά τις επιγε-
νόμενες γνώσεις-οι οποίες γεννιούνται από αυτή την πρώτη αιτία-και κάνει τη μετάδοση 
γνώσεων από γενεά σε γενεά διά της παιδείας κάτι το αναγκαίο. Η αιτία φέρει και το σκοπό 
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και αυτό το ζεύγος -ανακάλυψη της προσωκρατικής λογικής-έμελλε να αποτελέσει τον ακρο-
τελεύτιο λίθο της διαχρονικής παιδείας. Ο Διογένης ο Λαέρτιος μας παραδίδει τα παρακάτω 
αποφθέγματα του μεγάλου Θαλού του Μιλησίου: «Από όλα τα όντα το πιο παλαιό είναι ο 
Θεός (στους προσωκρατικούς ο θεός νοείται ως οντολογικό σύνολο δυνάμεων που διαμορ-
φώνει τον ήδη υπάρχοντα εκ του όντος κόσμο) αφού είναι αγέννητος/το ομορφότερο είναι 
το σύμπαν ως δημιούργημα του θεού/το πιο μεγάλο είναι ο χώρος αφού χωράει τα πάντα/το 
πιο γρήγορο είναι ο νους που διατρέχει τα πάντα» (Bίοι φιλοσόφων, 1. 22-1. 26).  

Η προσωκρατική ανάγκη της παιδείας. 

Μέσα από την προσωκρατική διανόηση δεν γεννάται απλά η παιδεία αλλά η ανάγκη της παι-
δείας ως αδήριτου ανάγκης μεταφοράς όσων ο διαστασιακός και φιλοσοφικός νους ανακα-
λύπτει μέσα σε ένα κόσμο που νοερά ο ίδιος οριοθετεί και δημιουργεί τελικά. Ο προσωκρα-
τικός φιλόσοφος ανάγει τον άνθρωπο στη θέση του οντολόγου δημιουργού. Όρθιος πλέον ο 
Έλλογος άνθρωπος ταξιθετεί τον κόσμο γύρω του, θέτει νοητικά σημάδια από τον μακρόκο-
σμο έως τον μικρόκοσμο, σημάδια που διά της παιδείας θα τα μεταδώσει από τη μία γενεά 
στην άλλη. Η έννοια της αιτίας, της αρχής, του σκοπού, της κίνησης, της ακινησίας, του νου 
και της διανοίας, της ομοιότητας και της ετερότητας, του απείρου, της επιστήμης και της φι-
λοσοφίας, όλα αυτά που θα αποτελέσουν τη βάση της παιδείας διαχρονικά και θα τεθούν 
πρός έρευνα από τους προσωκρατικούς οντολόγους φιλοσόφους. Ο Αναξαγόρας ς αναδει-
κνύεται σε μέγα επιστήμονα όταν αναφωνεί(σύμφωνα πάντα με το Διογένη τον Λαέρτιο(βίοι 
φιλοσόφων, 1. 39-1. 49) : «Αυτός έλεγε ότι ο ήλιος  είναι πολύ θερμός γεμάτος από πύρινες 
ζώνες, μεγαλύτερος μάλιστα της Πελοποννήσου. Έλεγε μάλιστα ότι η σελήνη έχει χώρους 
κατοικήσιμους, λόφους και φαράγγια, αποτελείται μάλιστα από μέρη όμοια μεταξύ τους». Η 
προσωκρατική σκέψη σημαίνει την φιλοσοφική ώρα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος συγκε-
ντρώνει επάνω του τις οντολογικές δυνάμεις που κινούν τη γη και προκλητικά τις ταξιθετεί 
ως δομή και περιεχόμενο. Με λίγα λόγια ο προσωκρατικός άνθρωπος γεμίζει το περιεχόμενο 
μιας δεξαμενής που αποκτά το όνομα παιδεία. Μήπως και σήμερα δεν διδάσκεται η πρώτη 
αιτία του ύδατος, του πυρός, του απείρου; 

Η γένεση των εκπαιδευτικών μεγεθών μέσα από την Ομηρική ποίηση. 

Ο Αριστοτέλης καθόρισε την εμφάνιση της Αληθείας μέσα από την ποίηση, το φιλοσοφικό 
Λόγο και την Ηθική. Ο προσωκρατικός Λόγος πράγματι μεταφέρεται μέσα και από τον Ομη-
ρικό ποιητικό Λόγο. Οι αλήθειες που συνέλαβαν οι προσωκρατικοί, οι οποίες διαχρονικά α-
πετέλεσαν υλικό της παιδείας που χάραξε και διαμόρφωσε τον ανθρώπινο πολιτισμό, μετα-
φέρθηκαν μέσα από τον Ομηρικό Λόγο στο κλεινόν Άστυ και από εκεί στη πολιτισμένη Αν-
θρωπότητα που ανέτειλε ειδικά μετά τη διασπορά του Ελληνικού Λόγου στα πέρατα της Οι-
κουμένης μέσα από το Μέγα Αλέξανδρο. Ο Όμηρος χαράσσει την τρισσή δομή αυτού του 
κόσμου. Ο Όλυμπος είναι η χώρα των θεών, η γη των ανθρώπων, ο Άδης των πνευμάτων που 
θα ξαναγίνουν άνθρωποι μέχρι το Φως να προχωρήσει την παρούσα διάσταση πρός ένα καλ-
λίτερο κόσμο. Οι θεοί μεταφέρουν νοητικές και ηθικές δυνάμεις στους ανθρώπους, οι οποίοι 
όμως μέσα από την ελευθερία της βούλησής τους είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία του 
δικού τους μέλλοντος. Η Αθηνά δεν εμφανίζεται ως Θεά στον Τηλέμαχο διότι θέλει να αφήσει 
χώρο στο ανθρώπινο Εγώ του. Εμφανίζεται ως Μέντης προκειμένου ανθρωπίνως να κινήσει 
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το Εγώ του Υποκειμένου που ελεύθερο μέσα στις σκέψεις του και στις αποφάσεις του τώρα 
γεννάται.  

Ο Όμηρος  θέτει την έννοια του τέλους, του σκοπού. Ο άνθρωπος Οδυσσέας, ο άνθρωπος ως 
έννοια, δεν βαδίζει τυχαία στον κόσμο. Κάποια Ιθάκη-όπως και  αν την ονομάσουμε, Ιθάκη, 
Βασιλεία των Ουρανών, Βασίλειο των Ιδεών-περιμένει τις ανθρώπινες πράξεις. Όλα αυτά χα-
ρακτηρίζουν την παιδεία διαχρονικά. Γι’ αυτό εξάλλου και ο Πεισίστρατος εισήγαγε τα Ομη-
ρικά έπη στην Αθηναϊκή Παιδεία. Διότι μέσα από όλες τις ομηρικές έννοιες η παιδεία βρήκε 
σκοπό, ο σκοπός της είναι να μεταφέρει από γενεά σε γενεά το γεγονός ότι η διάστασή μας 
έχει  πίστη σε Ιδέες και Θεούς, οι οποίοι σταδιακά θα αντικατασταθούν από τον Ανθρώπινο 
Νου και Λόγο. Η ζωή μας χαρακτηρίζεται από την πράξη του καλού, από τις αρετές και τις 
πραγματώσεις τους. Ο κόσμος γύρω μας γνωρίζεται μέσα από την έρευνα και την παρατή-
ρηση-ας υπενθυμίσουμε τον πολύτροπο και πολύξερο  Οδυσσέα, το μοντέλο του ανθρώπου 
που γνωρίζει τον περιβάλλοντα κόσμο. Ο σκοπός μας είναι να γνωρίσουμε, να δυναμώσουμε 
τον εαυτό μας(ηθικοπλαστική παιδεία)να  θέσουμε σκοπούς, τη δική μας Ιθάκη. Η γνώση 
πλέον μέσα από τον Όμηρο, μέσα από την παιδεία που μεταφέρει τα ιδανικά του Ποιητού, 
δεν είναι η στείρα ενορατική σύλληψη ενός αφηρημένου θεού. Η γνώση σχετίζεται με την 
προσωπική σκέψη, κατεβαίνει μέσα από  τη μεσολάβηση της φύσης, γίνεται διάνοια. Ο Χρύ-
σης μεταφέρει τη γνώση του Απόλλωνα, είναι ο ενδιάμεσος νους (διάνοια)από το θεό πρός 
τον Αγαμέμνονα. Ο άνθρωπος διαχρονικά μέσα από την αφηρημένη γνώση αλλά και την ε-
μπειρία, την παρατήρηση και το πείραμα, προϊόντα της ανθρώπινης διάνοιας, δημιούργησε 
ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο πλήρως προσανατολίζει τον άνθρωπο δημιουργικά μέσα 
στον κόσμο. Ας σκεφθούμε και μόνο πόσο διαχρονικά έχουν επηρεάσει την υπόθεση της παι-
δείας οι πλέον κλασσικές ομηρικές θέσεις. Όπως αυτή που μας λέει ότι «δικαία είναι η πράξη 
που αποφέρει όφελος». Η ωφελιμιστική παιδεία που επηρέασε τον άνθρωπο από τη φιλο-
σοφία έως την οικονομική επιστήμη έχει τις ρίζες της στον Ομηρικό Ανθρωποκεντρισμό. Ο 
Όμηρος επίσης πιστεύει ότι οι άνθρωποι με τις πράξεις τους μπορούν να επηρεάσουν την 
κρίση των θεών. Στον αιώνα της βιομηχανικής επανάστασης, σήμερα στον αιώνα της τεχνο-
λογικής επάρκειας, οι άνθρωποι έχουν αντικαταστήσει πλήρως τους θεούς στη διαχείριση 
του πλανήτη γη.  

Η εκπαιδευτική αναγκαιότητα στον Πλάτωνα. 

Ο Πλάτων το  διατράνωσε σε πάμπολλους εκ των διαλόγων του ότι η ομιλία του στηρίχθηκε 
σε τρείς άξονες. Στο μύθο, στον ποιητικό λόγο και στον εννοιακό φιλοσοφικό Λόγο. Μέσα 
από την Αρχαία Κλασσική Ελληνική φιλοσοφία η παιδεία αρχίζει να γεμίζει το σακούλι της  
με οντολογικές, γνωσιολογικές και αξιολογικές ιδέες και συλλήψεις οι οποίες προέρχονται 
από το Σωκρατικό και Πλατωνικό Λόγο. Ο Πλάτων διαμαρτυρήθηκε έντονα στην Πολιτεία του 
για τον Ομηρικό Λόγο, ο οποίος παρά ήταν μάλλον ποιητικός και ερωτικός,  αρκετά κυριολε-
κτικά,  διότι αφορά θεούς. Η μεγάλη συνεισφορά του Πλάτωνος στην υπόθεση της παιδείας 
ήταν ότι εισήγαγε τον νοητικό ανθρωποκεντρισμό στην έρευνα του κόσμου και της αληθείας. 
Ο άνθρωπος πλέον στηριζόμενος στη νόησή του και στο Λόγο που από αυτή εξάγεται καλεί-
ται με συλλογισμούς, επιχειρήματα, επαγωγικούς και συνεκτικούς και οριστικούς λόγους να 
ομιλήσει για τις τρείς παραμέτρους του ευρύτερου κόσμου του, την Ιδέα, τη Φύση και τον 
Άνθρωπο. Ο Πλάτων σηματοδοτεί το πέρασμα από το μύθο στο Λόγο που συνενώνει τη 
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σκέψη και την εμπειρία, τη θεωρητική γνώση και την εμπειρική απόδειξη, πυλώνες που δια-
χρονικά στήριξαν την παιδεία. Ας θυμηθούμε στο σημείο αυτό τον Τίμαιο. Εκεί ο Λόγος πα-
ρουσιάζεται με τρείς όψεις: κοσμολογική (ως ιδιότητα του σύμπαντος), ανθρωπολογική(ως 
δραστηριότητα που χαρακτηρίζει το ανθρώπινο όν), μεταφυσική(ως δραστηριότητα της ο-
ποίας το καθεστώς και οι θέσεις δεν είναι εύκολα προσδιορίσιμες).  

Η Πλατωνική Ανθρωποκεντρική παιδεία. 

Σε κάθε περίπτωση η έννοια της παιδείας αποκτά ουσιώδες αξιολογικό νόημα όταν επικε-
ντρώνεται στον άνθρωπο, στην ηγεμονική αυτή οντότητα της διάστασής μας, η οποία διά της 
διαχρονικής μεταφοράς γνώσεων και αξιών-διά της παιδείας-ελέγχει το γήινο ζωτικό του 
χώρο δημιουργώντας πολιτισμό, πνευματική πρόοδο, ωθώντας τις δυνάμεις και τις ενέργειες 
των ιδεών που χαρακτηρίζουν τη διάστασή μας πρός την εκπλήρωση της οντολογικής τους 
αποστολής. Ο Πλάτων μέσα από το νοησιοκρατικό του Λόγο θέτει όλες εκείνες τις παραμέ-
τρους που συγκεκριμενοποιούν πλήρως την προσπάθεια του ανθρώπου να προσδιορισθεί 
κοσμικά προκειμένου να παράξει πολιτισμό ιδεών και αξιών. Ο Πλατωνικός χώρος είναι η 
ιδανική πολιτεία, το κέντρο αυτού του χώρου ο πολίτης. Η Παιδεία γεμάτη από τις πλατωνι-
κές ιδέες και αρετές εκτείνεται και αναλύεται μέσα στην πολιτεία έχοντας ως σκοπό την εκ-
παιδευτική τελείωση του πολίτου. Ούτως ή άλλως η παιδεία στον Πλάτωνα αποθεώνεται ως 
ανάμνηση ιδεών, ως πράξη του αγαθού. Μην ξεχνούμε εξάλλου  ότι στην Πολιτεία ο Σωκρά-
της διαχωρίζει τους ανθρώπους σε πεπαιδευμένους και μη, σε δεσμώτες του σπηλαίου και 
σε αυτούς που ήδη  οδεύουν πρός την ανάβασιν πρός τη χώρα του Αγαθού (Μαραγγιανού-
Δερμούση, 1994).  

Επίσης ορίζεται και ο χρόνος, ως η διάρκεια που χρειάζεται το Αγαθό διά των ιδεών του να 
φωτίσει τους ανθρώπους γνωσιολογικά και αξιολογικά. Η παιδεία πλέον, κατέχουσα την ιδέα 
του Αγαθού ως γνώση θεωρίας και αξία βουλητικής πράξης, καθίσταται μέγεθος ενεργό. Ο 
Περικλής στον Επιτάφιό του ακριβώς σε αυτή την ενεργό παιδεία θα στηρίξει τη φώτιση των 
Αθηναίων οι οποίοι γνωρίζοντας ζούσαν (διαιτώμενοι) ανειμένως, νικώντας μάλιστα την ιδέα 
του δέους επί ξυρού ακμής. Η Πλατωνική παιδεία δεν μπορεί μάλιστα να αποχωρισθεί από 
το σωτηριολογικό της χαρακτήρα. Ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να θυμηθεί την οντολο-
γική εσωτερική οδό ακολουθώντας την επιστροφή πρός το αγαθό. Η φώτιση του προσώπου 
διά του  παιδευτικού αγαθού  χαρακτηρίζει εξάλλου διαχρονικά την παιδεία(Π. Πολυχρονό-
πουλος, 1978). Ο Πλάτωνας ξεκάθαρα περιγράφει την πορεία της πεπαιδευμένης ψυχής ως 
επιστροφή στον κόσμος του Ωραίου από όπου και έφυγε. Ο Πλατωνικός εσχατολογικός αλλά 
και ορθολογικός τρόπος  ενδυναμώνει τον άνθρωπο, τον προσδιορίζει διαστασιακά, δίδο-
ντάς του σκοπό και πορεία, δίδοντας στην παιδεία ξεκάθαρο λυτρωτικό, διαφωτιστικό και 
δυναμικό -εξελικτικό ρόλο.  

Το εκπαιδευτικό αγαθό στον Αριστοτέλη 

Ο Αριστοτέλης προσγειώνοντας εμπειρικά και αποδεικτικά τον Πλατωνικό λόγο θα πλουτίσει 
την παιδεία με το περιεχόμενο του ήθους, της ευγενούς ηθικής. Ήδη ο Πλάτων είχε στρώσει 
το έδαφος στην κυριαρχία της παιδείας ως μέσου διαμόρφωσης των πολιτών μέσα στην 
πόλη, όταν διεκήρυξε στον Πρωταγόρα ότι η αρετή είναι διδακτή. Η παιδεία αποκτά πλέον 
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ουσιώδη χαρακτήρα και προσωπικής αλλά και πολιτικής κοινωνικής τελείωσης. Ο Αριστοτέ-
λης συνδέοντας τη γνώση με την ηθική πράξη, ως ενδελεχή έξη, προσδίδει ουσιαστική απο-
στολή στην παιδεία, μοναδική και πρωτεύουσα. Ας μην ξεχνούμε ότι η παιδεία του υψηλού 
Αριστοτελικού ήθους γέννησε το Μέγα Αλέξανδρο, την ένωση του κόσμου υπό τον Ελληνικό 
Λόγο(W. Jaeger, 1957).  

Συγκεκριμένα ο Σταγειρίτης συνέδεσε το λογικό  μέρος του ανθρώπου, αυτό το οποίο και θα 
πρέπει να υπερνικήσει και να επικρατήσει -ενάντια στο άλογο-με τη γνώση του Νου, του 
πρώτου Κινούντος Ακινήτου, του Αγαθού και της ηθικής  έξεως που προκαλείται από τη συ-
νειδητή εφαρμογή όλων αυτών. Η Αρχαιοελληνική φιλοσοφία συνδέουσα τη γνώση με το 
ήθος δημιούργησε το λογικό τύπο του πολίτη ανθρώπου που ονειρεύθηκε την λογική γήινη 
πολιτεία. Η παιδεία γεμάτη από αυτούς τους σκοπούς και τρόπους εμπλουτίσθηκε με όλα 
αυτά τα ανθρωπιστικά πολιτισμικά μηνύματα  που διαχρονικά δικαίωσαν τη ρήση του Δημο-
κρίτου, ο οποίος πίστεψε ότι η παιδεία μεταρρυθμίζει και μορφοποιεί τον άνθρωπο(E. R. 
Dodds, 1996). Πλέον ο Σταγειρίτης προσέδωσε στην παιδεία την ενδελέχεια και την αποστολή 
σμίλευσης του ανθρώπου που ως ηθική οντότητα αντικρύζει πλέον ενεργά και όχι παθητικά 
τον κόσμο. Γνωρίζει τις ωραίες δυνάμεις του κόσμου,  με αυτές κοσμεί την πόλη, ως ηθική 
οντότητα πλέον υπερβαίνει τη δεδομένη φύση χάριν ενός ανωτέρου λογικού και επομένου 
καλλιτέρου κόσμου. Η Αριστοτελική μετατροπή του θεωρητικού λόγου σε πρακτικό, η υπο-
ταγή της αλόγου σκέψης στη συγκεκριμένη γνώση του καλού και του ωραίου, η μετουσίωση 
της τυχαίας πράξης- που δεν διαμορφώνει τίποτε -σε ηθική συγκεκριμένη και συνειδητή 
πράξη που ωραιοποιεί τον άνθρωπο είναι οι αθάνατες κληρονομικές καταβολές της Ελληνι-
κής φιλοσοφίας πρός τη διηνεκή υπόθεση της παιδείας. Σωστά ο Κ. Τσάτσος αναφέρει: «Η 
Αριστοτελική σκέψη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εφόσον η πράξη δεν εξαντλείται στη 
σφαίρα του λόγου. Και γι’ αυτό η αρετή δεν είναι ολοκληρωτικά διδακτή. Στο κέντρο που 
γεννιέται η πράξη, δηλαδή το βουλητικό, συνυπάρχει το λογικό με το άλογο στοιχείο. Για να 
είναι η διδαχή γόνιμη πρέπει να υπάρχει εθισμός στην ενάρετη πράξη» (Κ. Τσάτσος, 1978).  

Συμπεράσματα. 

Σήμερα όπως και πάντα, η διά της παιδείας παραγωγή και δημιουργία του ελλόγου και ώρι-
μου κοινωνικά ανθρώπου, παραμένει ο πρώτος και κύριος σκοπός του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος. Οι Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι κατάφεραν φιλοσοφικά και εννοιοποίησαν τη 
διάστασή μας. Κατάφεραν επαγωγικά και διά των φιλοσοφικών ορισμών να συλλάβουν τις 
μεγάλες αφαιρετικές αρχές που διέπουν την οντολογική πορεία του κόσμου μας. Το Αγαθό 
που μετεξελίχθηκε σε θεό, τις αρετές που ωρίμασαν και ενδυνάμωσαν  την ανθρώπινη βού-
ληση πρός το καλό. Όλο αυτό το υλικό γέμισε την τράπεζα της παιδείας διαχρονικά. Η Παι-
δεία πλέον σκοπό έχει την διά του Λόγου καταρχήν διάπλαση του ανθρωπίνου χαρακτήρα, 
αυτού που αφομοιώνεται δημιουργικά μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία.  

Ο Λόγος της αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας δεν οδήγησε και δεν κάλυψε μόνο την ηθικοπλα-
στική απλά πλευρά της παιδείας. Το άτομο, αποδεικνύει την ηθική του ταυτότητα, ερευνώ-
ντας τον κόσμος, εξηγώντας τον κόσμο, δημιουργώντας έναν κόσμο ευδαιμονίας και καθολι-
κής υλικής και πνευματικής ευτυχίας και ευδαιμονίας. Ο Πλατωνικός και Αριστοτελικός Λό-
γος επίσταται, γνωρίζει τον κόσμο, τον γεύεται, τον εξηγεί, εξάγει τους νόμους που τον κυ-
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βερνούν. Δημιουργεί επιστήμη, δημιουργεί τον άνθρωπο τον πολυΐστορα, που συνδημιουρ-
γεί μαζί με τον ποιητικό νου τον περιβάλλοντα κόσμο. Οι   σύγχρονες επιστήμες έχουν τη 
βάση τους στον αρχαίοελληνικό στοχασμό, αυτές που σήμερα γεννούν και παράγουν επιστή-
μονες σε μία εποχή όπου το τεχνολογικό θαύμα εξελίσσεται ραγδαία. Συγκεκριμένα ο Ελλη-
νικός Λόγος εξηγεί, ερευνά  τις πρώτες αρχές, θεωρεί τον κόσμο ως μία εξωτερικότητα που 
εμπεριέχει ιδέες και έννοιες, ατενίζει τον κόσμο ως παράσταση του κόσμου των ιδεών. Το 
πλατωνικό ζεύγος ενθυμούμαι-πράττω, όπως και η ενδελεχής Αριστοτελική παρατήρηση α-
νεύρεσης των αιτίων, μαζί αυτά,  αποτελούν την γένεση του επιστημονικού λογισμού, ενός 
λογισμού που εμπεριέχεται διαχρονικά σε κάθε παιδεία, ολοκληρώνοντας τη διαχρονική πο-
ρεία του Λόγου. Ο άνθρωπος διά της σκέψης και της παιδείας αυτοηθικοποιείται, δημιουργεί 
έναν κόσμο ηθικό, ως εκ τούτου διά του λόγου επεμβαίνει  σε αυτόν τον εξηγεί επιστημονικά 
και ενδελεχώς τον διαμορφώνει πρός το καλό όλων. Η τελεολογία της φιλοσοφίας της παι-
δείας ολοκληρώνεται μέσα από αυτή την πορεία διαχρονικά. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο 
Πλάτων στο Φαίδωνα ότι οι ιδέες είναι οι αιτίες των αισθητών. Με βάση αυτή τη σύλληψη ο 
άνθρωπος ζει με το νου του στον ουρανό και το σώμα στη γη. Αυτός ο άνθρωπος, δημιούρ-
γημα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας είναι αυτός που διαχρονικά διά της παιδείας μετέ-
φερε όλες τις πανανθρώπινες συλλήψεις-ανθρωπιστικές, θετικές, κοινωνικές-προκειμένου 
αυτός ο κόσμος να ομοιάσει όσο το δυνατόν περισσότερο στον κόσμο του αγαθού, ωθούμε-
νος πρός τη δημιουργία πραγματικά ωραίων ανθρώπων.  
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Η Λογοκρατική Ηθική του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. 
Παιδαγωγικές και Κοινωνικές Προσεγγίσεις 

Παναγιώτης Ηλιόπουλος 
Δρ. Φιλοσοφίας, Επιστ. Συνεργάτης Παν. Πελοποννήσου 
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Περίληψη 

Η Ηθική στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό συνιστά, κυρίως, πίστη στις δυνατότητες του ορθού 
λόγου και στην ικανότητα του ανθρώπου να απολαύσει έναν ευδαιμονικό ατομικό και κοι-
νωνικό βίο. Η νεωτερική επιστήμη που αναπτύσσεται στην Ευρώπη διευρύνει την αιτηματι-
κή αυτή προοπτική. Ως συνέπεια, η ιδιαίτερη προσέγγιση που προτείνουν οι Διαφωτιστές 
ερείδεται όχι μόνον στην πρακτική και χρηστική πλευρά της φιλοσοφίας, αλλά περαιτέρω 
και στην αναγκαιότητα της διακυβέρνησης των παθών, καθώς και της επιδίωξης της αρετής, 
μέσω μιας λογοκρατικής αντίληψης για την παιδαγωγία. Η καλλιέργεια μιας παιδείας που 
θα αποφεύγει την αμετροέπεια των ορμών και των επιθυμιών αποσκοπεί στην υπηρεσία 
της πολιτείας, δηλονότι του συλλογικού πολιτικού βίου. Καθώς το άτομο χαρακτηρίζεται 
από τη σχέση του με το σύνολο, η έμφαση των Νεοελλήνων Διαφωτιστών ανήκει πρωτί-
στως στο γεγονός ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η αρμονία μεταξύ του όλου και των μερών. Η 
Ηθική είναι η βασικότερη επιστήμη, και ο κυριότερος κλάδος της Φιλοσοφίας, καθώς δύνα-
ται να διαμορφώσει αμφότερες τις ανθρωπολογικές και βιοτικές παραμέτρους. Κάθε ηθική 
δράση ορίζεται μέσω των συνιστωσών της παιδείας και μέσω των πολιτικών και κοινωνικών 
καταληκτικών της αναφορών.  

Λέξεις - Κλειδιά: Ηθική, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Αρετή, Παιδεία, Λόγος, Ευδαιμονία, 
Νεωτερική Επιστήμη. 

Η Ηθική της εποχής της Νεοελληνικής φιλοσοφίας χαρακτηρίζεται από τον φυσικό, τον ορ-
θό λόγο (Παπανούτσος, 1959). Το αίτημα του ορθολογισμού προέρχεται από τη νεωτερική 
επιστήμη που αναπτύσσεται στην Ευρώπη, και που ανατρέπει δοξασίες και πλάνες του πα-
ρελθόντος, με αποτέλεσμα η επιστήμη να έρθει σε σύγκρουση με το σύστημα της καθεστη-
κυίας τάξης (Νούτσος, 1981). Ο ορθός λόγος δεν αφορά αποκλειστικά ζητήματα της επιστή-
μης αλλά επίσης και της ηθικής συγκρότησης του ανθρώπινου όντος. Η Ηθική για να είναι 
επαρκής, ως προς το ζητούμενο της ανθρώπινης δράσης, πρέπει να είναι ορθολογιστική και 
να μπορεί να διδαχθεί. Στη Νεοελληνική Φιλοσοφία η ηθική συμβαδίζει άμεσα και σταθερά 
με το τέλος της ευδαιμονίας, δεδομένου ότι για να είναι ο βίος ευδαίμων, ο άνθρωπος πρέ-
πει να έχει μια ορισμένη σχέση με τα πάθη του που να αναιρεί οποιαδήποτε προοπτική κα-
κής διακυβέρνησης του βίου. Η συγκεκριμένη εποχή είναι, επομένως, μια εποχή όπου η 
πολιτική ευδαιμονία συστοιχίζεται με την ατομική, καθώς νέες ιδέες έρχονται από την Ευ-
ρώπη και δραματικές κοινωνικοπολιτικές, όσο και επιστημονικές αλλαγές λαμβάνουν χώρα. 
Στην Ελλάδα υπάρχει ήδη η ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, η οποία δεν δέχεται να ετε-
ροκαθοριστεί εντός αυτού του αναπτυσσόμενου πλαισίου, αλλά κατορθώνει να καθορίσει 
σε κάποιο βαθμό τις εξελίξεις στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό, βασιζόμενη κι αυτή σε ιδέες 
που δεν παύουν να συνηγορούν στη συγκρότηση μιας ευδαιμονικής κοινωνίας, η οποία 
οφείλει να στηρίζεται σε ηθικές αρχές. Οι αξίες του χριστιανισμού, που διαθέτουν στο ιδεο-
λογικό τους οπλοστάσιο οι Νεοέλληνες φιλόσοφοι, πειραματικά συνδέονται με αξίες του 
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αρχαίου κόσμου που επιστρέφουν, στον Ελληνικό υπόδουλο χώρο, μέσω της φιλοσοφικής 
μετακένωσης.  

Η Ηθική εισέρχεται στο προσκήνιο της φιλοσοφικής σκέψης και παίρνει την πρώτη θέση 
στην «Υγιή Φιλοσοφία» του Ιώσηππου Μοισιόδακα. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις του Μοι-
σιόδακα, η Ηθική αποσκοπεί στην κοινωνική και στην πολιτική ευδαιμονία. Το άτομο οφεί-
λει να αναπτύξει τις εσωτερικές δυνάμεις εκείνες που θα του επιτρέψουν να ασκήσει έργο 
προς όφελος της κοινότητας εντός της οποίας διαβιεί και να προστατεύσει την ευδαιμονία 
των συμπολιτών του για να προασπίσει έτσι και τη δική του, ως οργανικό μέλος ενός ευρέ-
ος κοινωνικού σώματος. Στην Απολογία του υποστηρίζει: «Ἡ Ἠθικὴ εὑρίσκει ἐν αὐτῶ πώς ὁ 
ἄνθρωπος ὀφείλει νὰ μὴ μάχηται, νὰ μὴ ἀνατρέπη τὴν εὐδαιμονίαν τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων, 
ὥστε νὰ συστήση τὴν ἰδίαν, ἀλλὰ ἀεὶ νὰ κρατῆ πρὸ ὀφθαλμῶν, ἀεὶ νὰ ὑπακούη τῷ προ-
στάγματι τῆς φύσεως- ὅ σὺ μισῆς, ἐτέρω μὴ ποιήσης. Εὑρίσκει πὼς ὀφείλει ἀεὶ νὰ συντρέχη 
τὴ εὐδαιμονία τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων, οὔτε νὰ ζητῆ τὸ οἰκεῖον μόνον, ὡσὰν μόνος αὐτὸς νὰ 
εἶναι ζῶν ἐπὶ τῆς γῆς» (Μοισιόδαξ, 1992: 100). Στον Νικόλαο Μαυροκορδάτο υπάρχει έντο-
νη στωική επίδραση, ειδικά στο έργο του Περί Καθηκόντων, όπου πραγματεύεται τις τέσσε-
ρις βασικές αρετές, την ανδρεία, τη σωφροσύνη, τη δικαιοσύνη και τη φρόνηση, αλλά και 
χριστιανική επίδραση, καθώς προσπαθεί να συγκεράσει εντός ενός ενιαίου περιγράμματος 
την αρετολογική ηθική της αρχαιότητας με εκείνη του χριστιανισμού. Ταυτόχρονα, ταυτίζει 
την καλοκαγαθία με την ψυχική υγεία. Στο έργο του Βικεντίου Δαμωδού, του Βενιαμίν Λέ-
σβιου, του Δημητρίου Καταρτζή, του Νεοφύτου Βάμβα, επικροτείται η αριστοτελική ηθική, 
όσον αφορά τη διάκριση αρετής και κακίας, και διαπιστώνεται μια γενικευμένη προσπά-
θεια σύζευξης με τη χριστιανική ηθική, περισσότερο στο πρακτικό παρά στο θεωρητικό 
σκέλος (Γλυκοφρύδη – Λεοντσίνη, 2001: 292, 296-298, 303, 397). Η άσκηση αυτή της αρετής 
οδηγεί στην ευδαιμονία και αποκτά ηθικοπρακτικό προσανατολισμό, και όχι απλά θεωρη-
τικό (Δημαράς, 1993).  

Ο Βενιαμίν Λέσβιος στα Στοιχεία Ηθικής δεν καταδικάζει τα πάθη συλλήβδην αλλά θεωρεί 
ορισμένα από αυτά καλά ή άλλα αναπόφευκτα, όπως π.χ. το συναίσθημα του θυμού, ακο-
λουθώντας και αυτός ορισμένες στωικές θέσεις. Σημαντικό είναι ότι αποδίδει στην Ηθική τα 
πρωτεία ανάμεσα σε όλες τις επιστήμες: «… ἀλλ’ ἐπειδή καί ἄν τις ἔχει τήν γνῶσιν οὐρανί-
ων καί ἐπιγείων, εἶτα δέν εἶναι ἐνάρετος, ψέγεται, τούτου ἕνεκεν ἡ ἠθική ἀπαιτεῖ τά πρω-
τεῖα ἁπασῶν τῶν ἐπιστημῶν» (Λέσβιος, 1994: κεφ. Α΄, παρ. 2). Σύμφωνα με τις αντιλήψεις 
του Βενιαμίν Λεσβίου, η Ηθική διδάσκεται, είναι δηλονότι επιστήμη, που αποσκοπεί στο να 
καταστήσει αγαθό τον άνθρωπο, και βασίζεται σε εγκόσμια κριτήρια που προκύπτουν από 
τη γνώση. Η φύση του ανθρώπου τον καθιστά ικανό ώστε να επιδέχεται αυτή τη διδασκα-
λία: «Ἀλλ’ ἐπειδὴ καὶ ὁ ἄνθρωπος ἐκ φύσεως μανθάνει, καὶ διὰ τοῦτο ὀνομάζεται ζῶον λο-
γικόν, νοῦ καὶ ἐπιστήμης δεκτικόν, ἑπόμενον εἶναι νὰ ἦναι καὶ κατασκευασμένος ἐκ φύσεως 
τοιοῦτος, ὥστε νὰ γίνεται ἐνάρετος, ἀλλέως πάσα διδασκαλία ἤθελεν εἶναι ἀνωφελὴς» (Λέ-
σβιος, 1994: κεφ. Α΄, παρ. 3). Ο ορθός λόγος πρέπει να ενταχθεί στην παιδεία για να επι-
στρέψει το έθνος στην πρότερη καλλιέργειά του, γεγονός που διασαφηνίζει, με αισιοδοξία, 
ο Βενιαμίν Λέσβιος (1820, ζ-ιγ): «ἡμεῖς εὑρισκόμεθα ἔτι εἰς τὰ σπάργανα τῆς παιδείας… τὸ 
ἡμέτερον γένος ταχθὲν ἤδη εἰς τὴν σειρὰν τῶν βαινόντων πρὸς τὴν γνῶσιν τῶν ὄντων, καὶ 
ἀφ’ ἑαυτῶν ἀποξυόντων τὴν ἀγραμματίαν, θέλει τελειοποιήσει ἁπάσας τὰς ἐπιστήμας καὶ 
ἀνθρωπίνας γνώσεις, ἀναλαβὸν τὸν ἑαυτοῦ πρώην χαρακτῆρα».  
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Ο Βάμβας υποστηρίζει μετά επιτάσεως παιδαγωγικές και άλλες απόψεις σχετικές με την 
αληθινή ευδαιμονία, το σύστημα ανταπόδοσης με αμοιβές και τιμωρίες, επίσης τη λογική 
ικανότητα η οποία κατευθύνει προς την επιθυμία του αληθινού αγαθού. Ο Βάμβας τηρεί 
την ίδια στοχαστική στάση με τον έτερο Νεοέλληνα διαφωτιστή, τον Αθανάσιο Ψαλίδα, ό-
ταν αναφέρεται στις έννοιες της βούλησης και του Θεού, καθώς θεωρεί πως ο άνθρωπος 
διατηρεί το αυτεξούσιο της επιλογής, θέση που θεωρεί και ο Ψαλίδας conditio sine qua 
non. Κατά τον Βάμβα, ωστόσο, ο άνθρωπος έχει προικιστεί με τη λογική ικανότητα που τον 
διευκολύνει ώστε να διακρίνει με ασφάλεια το αληθινό από το ψεύτικο αγαθό (Γλυκοφρύ-
δη – Λεοντσίνη, 2001: 108-113), ενώ ο Ψαλίδας παραμένει αμετάπειστος στην κατάφαση 
της άποψης ότι οι άνθρωποι μόνοι τους, εξαιτίας του αλαζονικού τους νου, παραποίησαν 
την αλήθεια του Θεού. Ο Βάμβας, έτσι, προσεγγίζει περισσότερο μια ντεϊστική αντιμετώπι-
ση του θέματος, μια αντιμετώπιση δηλονότι η οποία ενεργεί απορριπτικά προς τη Μεταφυ-
σική και προτρέπει προς την καθιέρωση του κριτηρίου του φυσικού και ορθού λόγου. Και 
αυτός ωστόσο, όπως η πλειοψηφία των Νεοελλήνων φιλοσόφων, δέχεται ότι ο Θεός είναι 
οδηγός της ηθικής ζωής: «…ὥστε ἡ φύσις καθ’ ἑαυτὴν δὲν ἐμπορεῖ νὰ εἶναι ἄπταιστος 
ὁδηγὸς καὶ κανὼν ἀσφαλής τῆς ἠθικῆς διαγωγῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Θεὸς λοιπὸν εἶναι ἡ 
πρώτη ἀρχὴ καὶ βάσις τῆς ἠθικότητος, τῆς ἀληθινῆς καὶ ἀπταίστου διαγνώσεως τοῦ καλοῦ 
καὶ κακοῦ» (Βάμβας, 1818: 7).  

Η παιδεία διαφαίνεται, επίσης, ως βάση της ατομικής και κοινωνικής ευδαιμονίας από στο-
χαστές όπως ο Κοραής, ο Λέσβιος και ο Βάμβας (Γλυκοφρύδη – Λεοντσίνη, 2001: 152, 158). 
Η διάπλαση των «λογικών ζώων», όπως ονομάζει τα ανθρώπινα όντα ο Βενιαμίν Λέσβιος, 
περνάει μέσα από τη γνώση της καρδιάς τους, δηλαδή από το σύνολο της γνώσης των ψυ-
χικών τους ενεργειών, ώστε να τα καταστήσει ευδαίμονα. Ο Κοραής εκτιμά πως δεν είναι 
εφικτό να έχει κανείς απάθεια και αταραξία στωική (Γλυκοφρύδη – Λεοντσίνη, 2001: 312, 
314). Τα πάθη δεν εκριζώνονται αλλά επιτρέπεται να υπάρχουν, με μια μετριοπάθεια τέ-
τοια που θα δύναται να οδηγήσει σε έναν ευδαίμονα βίο (Fournaros, 2005: 91-102). Ο Κο-
ραής ακολουθεί τοιουτοτρόπως τη μέση οδό, καταδικάζοντας την ηδονιστική όσο και την 
ασκητική θεώρηση του συγκεκριμένου θέματος. Μάλιστα συνιστά να ευφραίνει ο άνθρω-
πος «τὸν βίον του μὲ τὴν μετρίαν χρῆσιν καὶ ἀπόλαυσιν τῶν σωματικῶν ἡδονῶν, ὑποτάσ-
σων ὅμως αὐτάς εἰς τὰς ἀσυγκρίτως ὑπερτέρας ἡδονάς τῆς ψυχῆς» (Κονδύλης, 1988: 168). 
Ο Έλληνας λόγιος δεν επιθυμεί να διαχωρίσει την ατομική από την κοινωνική ευδαιμονία. 
Κατ’ αυτόν, η προσωπική ευτυχία συνεπάγεται τη μέριμνα για την ευημερία όλων των άλ-
λων (Κιτρομηλίδης, 2000: 412).  

Το 1810, ο λόγιος από τη Χίο, ασχολείται φιλολογικά, κριτικά και εκδοτικά με τους μύθους 
του Αισώπου για λόγους παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς (Μαλαφάντης, 2001: 65). Ήδη 
το 1779 ο Ιώσηππος Μοισιόδαξ προβαίνει στην επισήμανση πως οι μύθοι του Αισώπου εί-
ναι ένα κατάλληλο ανάγνωσμα για τα παιδιά. Ο Κοραής χρησιμοποιεί τους αισώπειους μύ-
θους για να παραδειγματίσει με παιδαγωγικό τρόπο, αλλά και ως βάση για να συμπεριλά-
βει στην έκδοσή του μύθους δικούς του που καταλήγουν σε ηθικά, αποφθεγματικά μηνύ-
ματα όπως: «Ἀπὸ τοὺς κόπους, καὶ ὄχι ἀπὸ τὰς ἡδονάς, πρέπει νὰ προσμένωσιν οἱ νέοι 
τιμὴν καὶ δόξαν», «βλάπτει πλέον παρὰ ὠφελεῖ τὸν ἄνθρωπον ἡ γνῶσις, ὅταν δὲν ἦναι συ-
νωδευμένη μὲ τὴν ἀρετήν», «χαλινόνετε, ὢ νέοι, τῆς ψυχῆς τὰ πάθη, πρὶν μεταβαλθῶσιν εἰς 
ἕξεις», και άλλα πολλά (Κοραής, 1990). Στους αισώπειους μύθους ο Κοραής ευρίσκει την 
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ευκαιρία να προτρέψει στην αφύπνιση των πνευματικών λειτουργιών του έθνους: «Ἰδοὺ καὶ 
ἡ δωδεκάτη ἑκατονταετηρίς, ἡ πλέον ἴσως ἄδοξος εἰς τὴν Ἑλλάδαν τοῦ χρόνου περίοδος. 
Φιλοσοφία δὲν ἠκούετο πλέον, ἡ ἑλληνικὴ φιλολογία, χωρὶς τὸν λύχνον τῆς φιλοσοφίας, δὲν 
ἔξευρε ποῦ περιπατεῖ, καὶ ἡ κοινή τοῦ γένους γλώσσα, στερημένη ὡς ἀπὸ δύο ὀφθαλμοὺς 
τὴν φιλοσοφίαν καὶ τὴν φιλολογίαν, ἐκρημνίζετο ἀπὸ τὸ κακὸν εἰς τὸ χειρότερον. Καὶ ἐπειδή, 
ὡς καὶ ἄλλοτε τὸ εἶπα, ἡ φθορὰ τῆς γλώσσης συνοδεύει τὴ φθορὰ τῶν ἠθῶν, τὸ γένος ἐγυ-
μνώνετο ἐπιμᾶλλον καὶ μᾶλλον ἀπὸ τὰς ἀρετάς του. Δύο μέσα θεραπείας ἤσαν τῆς φθορᾶς 
ταύτης- νὰ ἀνακαλέση τὶς τὰ Λογικὰ καὶ Ἠθικά της φιλοσοφίας μαθήματα, καὶ νὰ ἀναζωπυ-
ρήση τὸν σβεσμένον εἰς τὰς ψυχάς ἔρωτα τῆς ἀναγνώσεως καὶ γνώσεως τῶν ἐνδόξων ποιη-
τῶν καὶ συγγραφέων τῆς Ἑλλάδος» (Κοραής, 1986: 51). Η αντίληψη περί της φιλοσοφίας 
μεταβάλλεται και η φιλοσοφία καθίσταται στη διανόηση των νεοελλήνων διαφωτιστών ερ-
γαλείο που στρέφεται προς το χρήσιμο και το κοινωφελές, όχι προς την απλή θεωρία. Ιδιαί-
τερη βαρύτητα σε αυτό το πλαίσιο αποκτά η διατύπωση του Κοραή (1986, 239): «[Ἡ Φιλο-
σοφία καλύπτει]… ὅλην τὴν περιοχὴν τῆς ἀνθρωπίνης παιδεύσεως, ἤγουν τὴν θεωρίαν καὶ 
πράξιν ὅλων ὁμοῦ τῶν χρησίμων εἰς τὸν ἀνθρώπινον βίον». Ο λόγος της φιλοσοφίας και η 
ορθή γνώση και χρήση της γλώσσας είναι απαραίτητα, κατά τον ίδιο, για να οδηγηθεί το 
έθνος στην απόκτηση της αρετής. Η σχέση μεταξύ γλώσσας και ήθους είναι αμοιβαία τόσο 
λειτουργική όσο και επενεργητική, καθώς αυτός που δεν χρησιμοποιεί με ορθό τρόπο τις 
έννοιες, δεν ονομάζει και δεν χρησιμοποιεί και τα ήθη σωστά: «Ἐὰν ἡ βαρβάρωσις τῆς 
γλώσσης, διαστρέφουσα τὰς ἀληθεῖς ἐννοίας τῶν λέξεων, καταντᾶ καὶ εἰς τὴν διαστροφὴν 
τῶν ἠθῶν, ἀκολουθεῖ, ὅτι ἡ διόρθωσις αὐτῆς διορθόνει καὶ τὰ ἤθη τοῦ ἔθνους καὶ τὰ κάνει 
ἡμερώτερα. Ἀρετή, Δικαιοσύνη, Σωφροσύνη, Ἁγιότης, καὶ ἄλλαι μυρίαι λέξεις, δηλωτικαὶ 
διαθέσεως ψυχῆς, ἄλλο σημαίνουν εἰς τοῦ ἀπαιδεύτου, ἄλλο εἰς τοῦ φωτισμένου ἀνθρώ-
που τὸ στόμα» (Κοραής, 1986: 504). Στα παραπάνω συνηγορεί ο Κωνσταντίνος Κούμας 
(1818, 348), ο οποίος θεωρεί την ορθή χρήση της καθημερινής γλώσσας απαραίτητη για τη 
γνώση των επιστημών αλλά και της παλαιάς γλώσσας: «Ἐὰν δὲν μάθη τὶς ὀρθῶς τὴν μητρι-
κήν του γλώσσαν, ἂς μὴ ἐλπίζη μεγάλας προόδους οὔτε εἰς τὰς ἄλλας γλώσσας, οὔτε εἰς τὰς 
ἐπιστήμας. Ἕως σήμερον ἀμελεῖτο ἡ λαλουμένη ἠμῶν γλώσσα καὶ ἐσπουδάζετο μόνον ἡ 
παλαιὰ ἀλλὰ κατὰ τὸ παρὸν κρίνεται ὄχι μόνον ὄργανον προκοπῆς ὅλου του γένους, ἀλλὰ 
καὶ μέσον τοῦ νὰ μανθάνουν οἱ νέοι μας καὶ τὴν παλαιὰν εὐκολώτερα».  

Ο συντηρητικός Δημήτριος Καταρτζής ταυτίζει αρετή και ευδαιμονία και είναι υπέρ της κα-
τά προαίρεση κατεύθυνσης και καθοδήγησης των παθών και των καλών έξεων (Κονδύλης, 
1988: 166). Κατά αυτόν τον τρόπο, θεωρεί πως είναι δυνατή η σύσταση κοινωνίας και η 
σταθερή κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. Προβάλλει την ιδιαίτερη ιδέα πως τα πάθη 
πρέπει να καθυποτάσσονται βάσει της δύναμης του λογικού και να αναπτύσσονται οι καλές 
έξεις που θα επιφέρουν την αρετή. Γράφει χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην παιδαγω-
γία: «… νὰ οἰκονομοῦμε τὰ πάθη τους [τῶν παιδιῶν] πρὸς τὴν ἴδιά τους ἐπίδοσι, καὶ μὲ 
τοῦτο νὰ τὰ δίνουμε καλαῖς ἕξες, ἡ ὁποίαις εἶναι ἀρεταῖς κ’ ἔχουν τὴν ἕδρα τους στὰ πάθη, 
ἢ μᾶλλον εἰπεῖν αὐταῖς εἶναι τὰ ἴδια πάθη, βαλμέν’ ἀπτὸ λόγο σὲ τάξι» (Καταρτζής, 1974: 
25). Στην Ελληνική Νομαρχία του Ανωνύμου αναφέρεται επιπροσθέτως ότι ο άνθρωπος με 
την ελεύθερη προαίρεσή του οφείλει να ζει σε κοινωνία ισότητας και με καθεστώς φιλίας 
που διασφαλίζει την κατάκτηση της ανθρώπινης ευδαιμονίας (Γλυκοφρύδη- Λεοντσίνη, 
2001: 58).  
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Στο φιλοσοφικό κείμενο του Αθανάσιου Ψαλίδα διαπιστώνεται πως δεν παρέχονται σαφείς 
πρακτικές οδηγίες σε σχέση με την εύρεση της ευδαιμονίας και με την απόκτηση μιας καλής 
και αγαθής ζωής. Τούτο οφείλεται στην βαθύτερη πεποίθηση του Ψαλίδα πως η ζωή αυτή, 
η γήινη και ανθρώπινη ζωή, δεν είναι εκείνη που εκπληρούται, εκείνη που μπορεί να αυτο-
πραγματωθεί. Τούτο καθίσταται πρόδηλο κυρίως στην αρχή του βιβλίου του Ἀληθὴς 
Εὐδαιμονία, ἤτοι βάσις πάσης θρησκείας όπου αναφέρεται πως η «ἀντίδοσις μετά θάνα-
τον» είναι αλληλένδετη με την ανθρώπινη ευδαιμονία. Σε αρκετά σημεία ο Ψαλίδας παρα-
θέτει απόψεις του οι οποίες ερείδονται στην καταφανή άρνηση μιας αισιόδοξης ανθρωπο-
λογίας (Ψαλίδας, 1791: παρ. 109, 110 κ.ά.). Απότοκος αυτών των αντιλήψεων είναι η συ-
μπερασματική του έμφαση στις περιορισμένες διανοητικές ικανότητες του ανθρώπου που 
τον εμποδίζουν ως προς την κατανόηση της απόλυτης πραγματικότητας. Ο Ψαλίδας θέτει 
γνωσιολογικά κριτήρια στην κατάκτηση της ευδαιμονίας. Επικεντρώνεται στο γεγονός ότι το 
ανθρώπινο ον πρέπει να στηριχθεί σε κάτι εξωγενές, όχι στις εσωτερικές του κατά πρώτο 
λόγο δυνάμεις, και αυτό δεν μπορεί να είναι παρά μόνο η εκ Θεού Αποκάλυψη. Χωρίς τη 
γνώση των θείων αληθειών ο άνθρωπος δεν δύναται να γίνει καλός και ηθικός και, κατά 
συνέπεια, ούτε ευδαίμων, καθώς καθίσταται αναπόδραστα σκλάβος των οικείων παθών 
(πρβ. Πέτσιος, 1988-1989: 379-401). Η Ευδαιμονία που πρεσβεύει ο Ψαλίδας στερείται της 
λογοκρατικής έμφασης άλλων Νεοελλήνων διαφωτιστών. Στο έργο του Αληθής Ευδαιμονία 
επισημαίνεται πως αν ο άνθρωπος δεν πίστευε στην ύπαρξη του Θεού θα κατευθυνόταν 
στις ηδονές και κανόνα δεν θα χρησιμοποιούσε κανέναν, ούτε τον Φυσικό νόμο, ούτε τον 
νόμο των ανθρώπων, επιστρέφοντας σε μια άγρια, ζωώδη κατάσταση βίωσης της πραγμα-
τικότητάς του. Παρατηρεί σχετικώς ο Διαφωτιστής από τα Ιωάννινα (Ψαλίδας, 1791: παρ. 
19): «…ὅταν δὲν εἶναι βέβαιος [ὁ ἄνθρωπος], ὅτι Θεὸς ὑπάρχει, τότε δὲν ἔχει κανένα χαλι-
νάρι… ἀλλὰ θέλει ὁρμᾶ εἰς κάθε κακὴν πράξην…ὁ Νόμος ὁ φυσικὸς εἰς τὸν τοιοῦτον, καὶ ὁ 
Θετὸς βέβαια θέλουν εἶναι ὄνειρα καὶ φαντασίαι… Ὅρα λοιπὸν τί φρικώδη καὶ τρομακτικὰ 
ἀποτελέσματα, ἂν τινὰς δὲν εἶναι καταπεπεισμένος, ὅτι ὑπάρχει Θεὸς τοῦ Παντὸς διοικη-
τὴς…». Ακολούθως ο Ψαλίδας παρατηρεί πως η αχαλινωσία των ηθών οδηγεί στην κατάλυ-
ση και των κοινωνικών αρετών (Ψαλίδας, 1791: παρ. 25): «Ἂν δὲ πάντη ἁγνοῶνται, τότε τά-
χατες ἠμπορεῖ νὰ σταθῆ κἀμμία Δημοκρατία; Δύναται νὰ φυλαχθῆ κἀνένα Βασίλειον; Ἐπει-
δὴ κάθε ἕνας θέλει φροντίζη διὰ τὸ ἴδιον καλόν, διὰ τὴν ἰδίαν ὠφέλειαν. Κἀνένας δὲν θέλει 
στοχάζηται, ἂν αὐτὴ ἡ πράξις, ὅπου ἐγὼ θέλω ἀποτελέσει, ὠφελεῖ εἰς τὸ κοινόν, ἢ οὔ. Ἂν δὶ’ 
αὐτῆς ἠμπορῶ καὶ εἰς ἄλλους νὰ φέρω τελειότητά τινα. Ἀλλὰ θέλει στοχάζηται ἐκεῖνο, ὅπου 
μόνον αὐτὸν ὠφελεῖ, καὶ θέλει ἔχη δι’ ἀρχὴν ἠθικήν, τὴν ἰδίαν ὠφέλειαν…». Η εναρμόνιση 
με τον φυσικό νόμο προϋποθέτει την καταπολέμηση των παθών (Ψαλίδας, 1791: παρ. 20). 
Η πολιτική ευδαιμονία είναι διαρκώς στη σκέψη του Ψαλίδα, καθώς φρονεί πως ο άνθρω-
πος γίνεται συμμέτοχος στην πολιτική διαδικασία μέσω των ηθών του. Ωφελώντας τους 
άλλους καθίσταται ενάρετος, αλλά και ολοκληρώνει την ηθική και κοινωνική αποστολή του 
τελεολογικά (Ψαλίδας, 1791: παρ. 25-26), διαπίστωση που απηχεί εντονότατα και τις σχετι-
κές αντιλήψεις του Κοραή.  

Ο Δημήτριος Δάρβαρης δημοσίευσε και αυτός μια Αληθή Ευδαιμονία, το 1795 καθώς και 
πολλά ακόμη ηθικά έργα. Για τον Δάρβαρη, το ηθικοπρακτικό σκέλος της ευδαιμονίας συ-
νίσταται στην επιμέλεια του σώματος και της ψυχής, στην αυτοσυντήρηση, στην εργατικό-
τητα, στην αυτοσυγκράτηση, στην αλληλεγγύη με την οικογένεια (Κονδύλης, 1988: 158-159) 
κ.α. Ο Δάρβαρης δεν διαχωρίζει τη θέση του από τη συνήθη θέση του Νεοελληνικού Δια-
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φωτισμού, της υποταγής, δηλαδή, των παθών στο λογικό και της διαρκούς επιλογής της 
αρετής. Ο Κονδύλης (1988: 168) πράγματι σχολιάζει πως στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό, κα-
τά κύριο λόγο, η αρετή και η ευδαιμονία συμπίπτουν, τα πάθη πρέπει συστηματικά να χα-
λιναγωγούνται και τόσο ο ασκητισμός όσο και ο ηδονισμός πρέπει να αποφεύγονται ως 
δύο άκρα. Αξίζει να σημειωθεί πως στις προϋποθέσεις της αληθούς ευδαιμονίας, με παιδα-
γωγική και κοινωνική σκοπιμότητα, εντάσσει μια τριπλή διαίρεση καθηκόντων ο Ψαλίδας, 
ανάλογα όπως και ο Δάρβαρης, ο Βενιαμίν Λέσβιος και ο Βάμβας, καθήκοντα προς τον Θεό, 
προς τον άνθρωπο και προς τον εαυτό (Γλυκοφρύδη- Λεοντσίνη, 2001: 209). Η καθηκοντο-
λογία είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας της ηθικής για τη νεοελληνική διανόηση διότι ε-
μπλέκεται στα θέματα της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνύπαρξης. Στα καθήκοντα προς 
τον εαυτό ανήκει και η φροντίδα του σώματος, που δεν την απορρίπτει κανείς από τους εν 
λόγω διανοητές. Χωρίς να δίδει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή αλλά και χωρίς να την ιεραρχεί 
ως κατώτερη, ο Ψαλίδας ομοίως την αποδέχεται. Ο Γιαννιώτης διαφωτιστής παροτρύνει 
τους μελλοντικούς παιδαγωγούς να αντιληφθούν ότι το ανθρώπινο ον πρέπει να καταστεί 
εύδαιμον, χωρίς να το δυναστεύουν τα πάθη. Πώς όμως; Εκριζώνοντας τα πάθη όπως συμ-
βουλεύουν οι Στωικοί φιλόσοφοι, μέσω μιας καθολικής απάθειας, ή με «πατρική» τιθάσευ-
σή τους, όπως είναι η άποψη του Κοραή, η οποία αποτελεί κοινό τόπο των Ελλήνων διαφω-
τιστών; Ο Ψαλίδας επιλέγει να μην είναι πολύ συγκεκριμένος σε αυτό το ζήτημα. Σύμφωνα 
με όσα υποστηρίζει, η ελευθερία είναι η βάση της Ηθικής και όλων των Νόμων, γι’ αυτό και 
ονομάζει μακάριους όσους εμμένουν σε αυτή τη φανερωθείσα, μέσω της Αποκάλυψης, α-
λήθεια (Ψαλίδας, 1791: παρ. 204).  

Αξιοσημείωτη μεταξύ των Νεοελλήνων φιλοσόφων και των απόψεων περί Ηθικής που δια-
τυπώνονται είναι η παρουσία των ιδεών του Θεόφιλου Καΐρη. Ο Καΐρης κατηγορήθηκε ως 
αιρετικός, έχοντας βασίσει στα τεκτονικά πρότυπα τις ιδέες του περί του Θείου. Γεγονός 
παραμένει πως ο φιλόσοφος από την Άνδρο εστιάζει πρωτίστως στην έννοια της «θεοσέ-
βειας» και τονίζει τη σημασία του καθήκοντος στην ανθρώπινη ζωή. Για τον Καΐρη, σε κάθε 
πράξη ταυτίζεται η ελευθερία του πράττοντος με τη γνώση για όσα πράττει και για το θέλη-
μα του Ανωτέρου Όντος: «Πάσα πράξις ἐν γνώσει, καὶ ἐλευθέρως ὑπὸ τῶν ἐλευθέρων 
ὄντων πραττόμενη, σύμφωνος μὲ τῷ τοῦ ὑψίστου οὖσα θελήματι, πρακτέα, ἀσύμφωνος δὲ 
ὑπάρχουσα μὴ πρακτέα ὀνομασθῆναι δύναται. Ὅθεν καὶ ἡ φιλοσοφικὴ μὲν ἐπιστήμη ἡ τὸ 
πρακτέον, καὶ μὴ πρακτέον θεωροῦσα ἠθικὴ καλεῖσθαι ἔχει, ὡς μετὰ λόγου τὸν ἄνθρωπον 
εἰς τὸ ρυθμίζειν τὰς ἰδίας πράξεις, ἡ τὰ ἴδια ἤθη ὁδηγοῦσα» (Καΐρης, 1875). Ο Καΐρης, μετα-
ξύ άλλων, προτείνει τον τριττό χωρισμό, όπως ο Ψαλίδας, ο Βάμβας, ο Δάρβαρης και ο Λέ-
σβιος, των καθηκόντων σε καθήκοντα προς τον εαυτό, προς την κοινωνία και προς το Θεό. 
Όπως και άλλοι Νεοέλληνες φιλόσοφοι, δεν προκρίνει τη συντήρηση της ψυχής ως ανώτερη 
αυτής του σώματος αλλά φρονεί πως πρέπει να καλλιεργείται η υγεία σε αμφότερα τα μέ-
ρη, μέσω της άσκησης και των καλών έξεων: «Ὡς πρὸς τὴν συντήρηση τοῦ σώματος πρέπει 
ὁ ἄνθρωπος νὰ ἔχει καλὴ ὑγεία καὶ νὰ τελειοποιεῖται διὰ τῶν ὀρθῶν καὶ ὠφελίμων ἕξεων. 
Ὡς πρὸς τὴν ψυχὴν καθῆκον του εἶναι τὸ μανθάνειν τὴν ἀλήθειαν καὶ νὰ ἀσκεῖ τὴν ἀρετήν, 
σοφὸς καὶ ἐνάρετος νὰ γίνεται ἀληθῶς κατὰ Θεὸν» (Καΐρης, 1875). 

Συνολικά, στη λογοκρατική θεώρηση της Ηθικής της Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, επιδιώκεται 
η μεσότης και σπουδαιότητα ιδιαίτερη αποκτά η ομαλή συνύπαρξη των μερών: από τη μία, 
του σώματος με την ψυχή και από την άλλη, του ατόμου με την κοινωνία. Επομένως, οι Νε-
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οέλληνες διαφωτιστές ομιλούν για μιαν ισόρροπη ανάπτυξη των μερών και μια οργανική 
και απαραβίαστη σχέση μεταξύ τους. Ο νεωτερισμός που επιφέρουν οι νέες ιδέες προετοι-
μάζει τον κοινωνικό άνθρωπο, ως μέλος της Πολιτείας, αλλά επίσης αποσκοπεί στο να παι-
δαγωγήσει το ατομικό υποκείμενο που θα απολαμβάνει την ευδαιμονία μέσα από τις καλές 
και χρήσιμές του έξεις. Τα πάθη δεν είναι αμβλώματα των φυσικών μας ροπών, είναι βά-
σεις πάνω στις οποίες καθορίζεται και οικοδομείται το ηθικό, το δέον, το ηδύ και το ωφέλι-
μο. Αυτό που ευαγγελίζονται οι Διαφωτιστές στη νέα εποχή του Γένους είναι η επιδίωξη για 
ψυχική και σωματική υγεία βάσει του μέτρου, εν ολίγοις η επιδίωξη του αρχαίου όσο και 
νεωτερικού «εὖ πράττειν». Η μέτρια χρήση των ηδονών επιτρέπεται, καθώς προσφέρει 
στον άνθρωπο ανακούφιση από τις φροντίδες της καθημερινής μέριμνας του βίου και από-
λαυση, αλλά πάντοτε βρίσκεται στην επιρροή της σφαίρας του λογικού, εφόσον αυτή είναι 
η πολύτιμη καινοτομία της εποχής, η ανακάλυψη και η αξιοποίηση του πνεύματος του ορ-
θού λόγου (Ψημμένος, 1989).  

Όλη η ανθρώπινη ζωή αποτελεί το πεδίο εφαρμογής της νεωτερικής επιστήμης, με προεξέ-
χουσα την Ηθική, την επιστήμη της αγαθότητος. Κατά συνέπεια, κάθε ζήτημα, ακόμη και το 
γλωσσικό, άπτεται των αναγκαιοτήτων της γενικότερης ηθικής του βίου και προϋποθέτει 
τον θεωρητικό καθορισμό της νέας βιοδομής του ατόμου. Ως συνέπεια, η πολιτική και κοι-
νωνική ευδαιμονία διέπεται από το επί μέρους ανθρώπινο- η πόλη είναι η συνέχεια του 
ατόμου και δεν το καταργεί αλλά διακριβώνει την παρουσία του και τη διασφαλίζει. Αντι-
στοίχως, η επιμέλεια κάθε ενός υπέρ του γενικού συμφέροντος της πόλης οδηγεί με ακρί-
βεια στην προάσπιση του ατομικού συμφέροντος ειδικότερα. Στον Νεοελληνικό Διαφωτι-
σμό είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή η Νέα Φιλοσοφία ορίζεται στον συνδυασμό των χριστιανι-
κών με τις αρχαιότερες ελληνικές αντιλήψεις και στην υγιή μετακένωση των ευρωπαϊκών, 
επιστημονικών και φιλοσοφικών απόψεων προς όφελος του οράματος της παιδείας και της 
εθνικής απελευθέρωσης. Γι’ αυτό η Ηθική πρωτεύει στις νέες αντιλήψεις του καιρού του 
Διαφωτισμού, διότι η αισιοδοξία που μετέδωσαν οι νέες επιστήμες σύντομα θα μετατρεπό-
ταν σε απαισιοδοξία αν ο άνθρωπος δεν μάθαινε, παράλληλα, να διαβιεί με τον εαυτό του 
και με τους γύρω του. Η πειραματική φιλοσοφία των διαφωτιστών διασφάλιζε την αρμονία 
μεταξύ του εσωτερικού ανθρώπου και του εξωτερικού περιβάλλοντος και επιβεβαίωνε την 
τάση της εποχής για τεχνολογική και πολιτική ανάπτυξη μέσω της παιδείας. Η ηθικοπρακτι-
κή και λογοκρατική αυτή επιρροή της φιλοσοφίας αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της προσφο-
ράς των Νεοελλήνων φιλοσόφων, όχι μόνο στις μέρες τους αλλά και στις δικές μας, καθώς 
στοχοθετεί την ευδαιμονία ως το τελικό και ορατό όριο κάθε συστηματικής μορφής Παιδεί-
ας. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μία σύντομη βιβλιογραφική αναφορά στη σωκρατική διαλε-
κτική και στη μαιευτική μέθοδο στην εκπαίδευση των νέων στην ενεργή πολιτότητα. Σύμ-
φωνα με τη βιβλιογραφία οι νέοι που εμπλέκονται σε οργανωμένες και στοχευμένες εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες  εποικοδομητικού διαλόγου, ορθολογικής σκέψης, θετικής αυτο-
έκφρασης, ερωτο-απαντήσεων  αυτο-ελέγχου και κριτικού (ανα)στοχασμού ενισχύονται 
θετικά ώστε να καταστούν περισσότερο λειτουργικά κοινωνικοπολιτικά εγγράμματοι ως 
αυριανοί ενεργοί πολίτες στις σύγχρονες φιλελεύθερες δημοκρατικές κοινωνίες. Αυτό συμ-
βαίνει επειδή μέσω της σωκρατικής διαλεκτικής και της μαιευτικής μεθόδου οι εκπαιδευό-
μενοι: α) υπερβαίνουν τα στερεοτυπικά όρια κατανόησης του εαυτού τους και β) προχω-
ρούν σε θετικούς μετασχηματισμούς των παγιωμένων νοηματοδοτήσεων και συμπεριφο-
ρών τους σε ένα εύρος θεμάτων, που σχετίζονται με τα δικαιώματα του ανθρώπου και του 
παιδιού, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, την επίλυση συγκρούσεων, την καταπολέμηση 
του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και τη μελλοντική πολιτική συμμετοχή στα κοινά. Ως α-
ποτέλεσμα: α) δρουν με ανοικτότητα, αυτονομία στη λήψη αποφάσεων και εν-συναίσθηση 
έναντι της  πολυεπίπεδης διαφορετικότητας των μελών της σχολικής μονάδας και της ευρύ-
τερης κοινότητας και β) αναπτύσσουν κοινωνική/ηθική ευθύνη και έχουν πολιτική παιδεία 
να συμμετέχουν σε συλλογικές δράσεις -εντός και πέραν του σχολείου- με σκοπό την προα-
γωγή και εμπέδωση της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ευημερίας και της ευεξίας για 
όλους σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.  

Λέξεις - Kλειδιά: Σωκρατική διαλεκτική, μαιευτική μέθοδος, επιστημονική/κριτική σκέψη, 
ενεργή πολιτότητα, δημοκρατία. 

Εισαγωγή 

Ένας από τους κύριους σκοπούς της εκπαίδευσης είναι η προσωπική, κοινωνική και πολιτι-
κή ανάπτυξη και η σταδιακή διαμόρφωση των νέων σε ενεργούς και δημοκρατικούς πολί-
τες.  Έτσι, χρειάζεται οι νέοι να εκπαιδευτούν στην κοινωνική ευθύνη, στην ηθική δέσμευση 
και στην πολιτική παιδεία ώστε να συμμετέχουν ισότιμα στις σύγχρονες πολυμορφικές κοι-
νωνίες, στις οποίες καταγράφονται ποικίλες ανισότητες και ανομοιότητες σε ένα εύρος κοι-
νωνικο-πολιτισμικών και οικονομικών παραγόντων (φύλο, πολιτισμός, εθνότητα, θρησκεία, 
οικονομικό επίπεδο, κοινωνικό status, σωματική αρτιότητα). Ως προς την επίτευξη των πα-
ραπάνω χρειάζεται να επανα-αναδειχτούν ως βασικοί σκοποί στα προγράμματα σπουδών 
και να ενσωματωθούν ως ενεργητικές τεχνικές μάθησης στην καθημερινή σχολική ζωή και 
διδακτική διαδικασία η σωκρατική διαλεκτική και η μαιευτική μέθοδος προκειμένου οι νέοι 
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σε μια δυναμική διαδικασία προσωπικής και πολιτικής ανάπτυξης: α) να αποκτήσουν κοι-
νωνικο-γνωστικές δεξιότητες επιστημονικής/ανεξάρτητης σκέψης, β) να συνδράμουν ενερ-
γά σε συλλογικές παρεμβάσεις σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο και γ) να εσωτερι-
κεύσουν κριτικά τα ιδεώδη της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ανεκτικότητας, της συνερ-
γασίας και της δικαιοσύνης. 

Εκπαίδευση στην ενεργή πολιτότητα 

Η εκπαίδευση στην ενεργή πολιτότητα στοχεύει: α) στη συνειδητοποίηση από τους νέους 
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους ως μελών κοινωνικών ομάδων/θεσμών, β) στην 
ανάδειξη των συμμετοχικών δημοκρατικών διαδικασιών, γ) στην ενίσχυση της εμπλοκής 
των νέων στις παραπάνω διαδικασίες ως μία προσωπική κοινωνικοπολιτική δέσμευση, δ) 
στη εκδήλωση φροντίδας και έγνοιας για τους άλλους, τη οικογένειά τους και την τοπική 
κοινότητα και ε) στη βελτίωση διαφόρων πτυχών της καθημερινής κοινωνικής ζωής των μα-
θητών στο σχολείο -πέραν της μαθησιακής διάστασης-, όπως είναι ο σεβασμός στο κάθε 
πρόσωπο, η προαγωγή της ισότιμης συμμετοχής στα κοινά και η άμβλυνση των εκπαιδευτι-
κών ανισοτήτων (Carter & Osler, 2000; Kahne, et. al., 2000). Η ενεργή πολιτότητα σχετίζεται 
με την απόκτηση και ανάπτυξη κοινωνικο-πολιτικών γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών από 
τους νέους σε τρεις κύριους θεματικούς τομείς: α) την ανάληψη κοινωνικής και ηθικής ευ-
θύνης και δέσμευσης, β) την ενεργότερη  συμμετοχή και συνεργατικότητα στη δομο-
λειτουργία της σχολικής ομάδας και της ευρύτερης (τοπικής) κοινότητας και γ) την πολιτική 
γνώση και παιδεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινοβουλευτικά/κυβερνητικά 
/νομικά συστήματα, την οικονομία, τους περιφερειακούς θεσμούς και τον εθελοντισμό.  
Έτσι οι νέοι εκπαιδεύονται ως αυτόνομες προσωπικότητες ώστε: α) να έχουν μία κοινωνικά 
και ηθικά υπεύθυνη συμπεριφορά, εντός και πέραν του σχολείου, έναντι των ισοτίμων και 
αυτών που βρίσκονται σε θέση κυριαρχίας/εξουσίας, β) να έχουν εν-νόηση και ενσυναί-
σθηση αναφορικά με την πολυεπίπεδη διαφορετικότητα των ποικίλων κοινωνικο-
πολιτισμικών ομάδων του πληθυσμού, γ) να έχουν κίνητρα να καταστούν ωφέλιμοι στη 
σχολική/τοπική κοινότητα και  να ενδιαφέρονται για τα προβλήματα της γειτονιάς και της 
κοινωνίας και δ) να λαμβάνουν μέρος σε εθελοντικές δράσεις παροχής υπηρεσιών/αγαθών 
σε ομάδες πληθυσμού που χρήζουν βοήθειας και υποστήριξης. Τέλος οι νέοι χρειάζεται να 
μάθουν αναφορικά με τα θεσμικά όργανα διοίκησης, τα ζητήματα της συμμετοχικής δημο-
κρατίας και τους ποικίλους τρόπους μέσω των οποίων οι πολίτες γίνονται ενεργοί και απο-
τελεσματικοί στη δημόσια ζωή, σε σχολικό, τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο (Maitles 
& Gilchrist, 2006; Flecknoe, 2002).  

Ερευνητικά ευρήματα για την ενεργή πολιτότητα των νέων τη δεκαετία 2000-2010 

Όπως αναφέρθηκε η εκπαίδευση στην ενεργή πολιτότητα των νέων αποτελεί έναν κοινό 
σκοπό για όλα τα εκπαιδευτικά συστημένα στις φιλελεύθερες δημοκρατικές κοινωνίες σε 
όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τις χώρες του Ειρηνικού Ωκεανού και δίνει βαρύτη-
τα στους πολιτικούς θεσμούς, στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των πολιτών και σε 
τρέχοντα ζητήματα που άπτονται της πολιτικής και της ηθικής σε διάφορους συνδυασμούς 
(Print, 2007). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μίας πρόσφατης έρευνας της Διεθνούς Ένωσης  
για την αξιολόγηση των μαθητικών επιδόσεων (International Association for the Evaluation 
of Educational Achievement (Schultz et al., 2010), στην οποία συμμετείχαν περίπου 140.000 
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νέοι 14 ετών και 62.000 εκπαιδευτικοί από 38 χώρες , οι κύριοι  θεματικοί άξονες του πε-
ριεχομένου της εκπαίδευσης για την πολιτότητα στις χώρες αυτές ήταν: τα ανθρώπινα δι-
καιώματα (25 χώρες), η κατανόηση και ενσυναίσθηση των διαφορετικών πολιτισμών και 
εθνοτήτων  (23 χώρες), το περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή (23 χώρες), τα κοινοβου-
λευτικά/κυβερνητικά συστήματα (22 χώρες) και οι εκλογές (20 χώρες). Θεματικές νεότητες 
με μικρότερη έμφαση ήταν το νομικό/δικαστικό σύστημα (13 χώρες), η οικονομία (12 χώ-
ρες), οι περιφερειακοί οργανισμοί (12 χώρες), η επίλυση συγκρούσεων (11 χώρες) και ο 
εθελοντισμός σε μόλις 5 χώρες. Ωστόσο, το σημαντικό  εύρημα της παραπάνω έρευνας ή-
ταν η μείωση του βαθμού της κοινωνικο-πολιτικής εγγραμματοσύνης των  νέων στις περισ-
σότερες χώρες την τελευταία δεκαετία 2000- 2010. Επίσης βρέθηκε ότι οι νέοι δήλωσαν ότι  
ψήφισαν στις σχολικές εκλογές σε ποσοστό 76% και συμμετείχαν εθελοντικά σε μουσικές, 
εικαστικές και θεατρικές δραστηριότητες στη σχολική τους μονάδα σε ποσοστό 61%. Επίσης 
ένα ποσοστό 40% των μαθητών δήλωσε ότι είχε συμμετέχει ενεργά σε συλλογικές συζητή-
σεις διαβούλευσης και έλαβε μέρος σε δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε 
συνελεύσεις ή ήταν υποψήφιοι στις εκλογές του σχολείου. Στην ίδια έρευνα βρέθηκε ότι η 
συμμετοχή των μαθητών σε εθελοντικές ομάδες -πέραν της σχολικής μονάδας -αφορούσε 
συνήθως δράσεις μικρής εμβέλειας στη γειτονιά και στην τοπική κοινότητα με πιο συνή-
θεις: α) τις περιβαλλοντικές  (δεντροφύτευση/καθαριότητα δημόσιων χώρων)  και β) την 
οργάνωση φιλανθρωπικών παζαριών αλληλεγγύης  και εράνων συλλογής χρημάτων και 
ειδών πρώτης ανάγκης για ευάλωτες ομάδες του κοινωνικού πληθυσμού που χρήζουν αν-
θρωπιστικής βοήθειας (Schulz, et. al., 2010). 

Προϋποθέσεις για ενεργότερη πολιτότητα 

Σε άλλες έρευνες βρέθηκε ότι οι νέοι δεν είναι –όπως ενδεχομένως λανθασμένα υποστηρί-
ζεται- πολιτικά αδιάφοροι και απαθείς στα τρέχοντα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, αλλά 
δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δραστηριοποιούνται πρωτίστως σε θέματα της  πολιτι-
κής ατζέντας, όταν μπορούν να δουν σε μικρό χρονικό διάστημα τα αποτελέσματα των 
δράσεων και ενεργειών τους , όπως είναι: α) η εκπαίδευση για τα δικαιώματα του ανθρώ-
που και του παιδιού που κατοχυρώθηκαν από διεθνείς οργασμούς  όπως είναι των Ηνωμέ-
νων Εθνών, β) η συμμετοχή της χώρας τους σε πολέμους στο εξωτερικό, γ) η αντιμετώπιση 
της παγκόσμιας φτώχεια, και δ) η διάσωση του περιβάλλοντος από την οικολογική κατα-
στροφή και η διατήρηση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη και η επιβίωση των αγρίων ζώ-
ων (Maitles, 2010). Όμως πέραν της γνώσης των δικαιωμάτων και της συμμετοχής σε φι-
λανθρωπικές ή περιβαλλοντικές δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο, χρειάζεται οι μαθητές 
να καταστούν κριτικά κοινωνικοπολιτικά εγγράμματοι. Αυτό θα συμβεί μέσω της εμπλοκής 
τους σε συμμετοχικές τεχνικές μάθησης στο οικείο περιβάλλον της σχολικής μονάδας με 
σκοπό: α)  να  κατανοήσουν  τα βαθύτερα και σύνθετα αίτια, που προκαλούν τις κοινωνικές 
ανισότητες, τη φτώχεια, την οικολογική καταστροφή, τους πολέμους και  β) να γνωμοδοτή-
σουν και να προτείνουν στην ομάδα αναφοράς ορθολογικά επιχειρήματα για πιθανές λύ-
σεις στα σημαντικά κοινωνικοπολιτικά ζητήματα του πλανήτη (Holden & Minty, 2011). 

Η σωκρατική διαλεκτική μέθοδος 

Η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στην απόκτηση βασικών και/ή εξειδικευμένων γνώσεων και 
δεξιοτήτων, αλλά χρειάζεται να καλλιεργεί πρωτίστως την επιστημονική, κριτική  και ερευ-
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νητική σκέψη, τον έλεγχο των τεθέντων γνωμών ισχυρισμών και επιχειρημάτων και την ε-
παγωγική εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων και καθολικών ορισμών. Η σωκρατική διαλε-
κτική μέθοδος είναι το μέσο για τη σταδιακή αναίρεση τεθέντων υποκειμενικών θέσεων και 
προσωπικών γνωμών, που δεν υπηρετούν την (επί)γνωση και αλήθεια των πραγμάτων, χω-
ρίς να κάνει χρήση στοιχείων της σοφιστικής και της ρητορικής  τέχνης.  Η σωκρατική διαλε-
κτική, παρ’ όλο που παραμένει προσκολλημένη στον σκεπτικισμό του «εν οίδα ότι ουδέν 
οίδα», έχει κύριο αντικειμενικό σκοπό την ανάδειξη της  επιστημονικότητας ως αξιόπιστο 
και έγκυρο κριτήριο επιβεβαίωσης ή διάψευσης μεμονωμένων ή ομαδικών γνωμών, πεποι-
θήσεων και εικασιών. Αυτό επιτυγχάνεται όταν η διαλεκτική συζήτηση γίνεται εντός ενός 
θετικού, συνεργατικού σχολικού κλίματος, όπου δεν υφίσταται καμία αντιπαλότη-
τα/εμπάθεια μεταξύ των διαλεγομένων και γίνεται χρήση κατάλληλων ερωτήσεων-
σκαλωσιών από πλευράς των εκπαιδευτικών με σκοπό: α) να αποδειχθούν λογικά ασθενείς 
και έωλοι οι ισχυρισμοί μελών της ομάδας των μαθητών και β) να επιτευχθεί μία από κοι-
νού διαμόρφωση νέων συμπερασματικών προσεγγίσεων για το προς διερεύνηση συγκεκρι-
μένο θέμα (Gose, 2009; Finnan, Schnepel & Anderson, 2003). Επίσης μέσω της σωκρατικής 
διαλεκτικής οι νέοι εκπαιδεύονται στις κοινωνικο-γνωστικές δεξιότητες της  παραβολής, της 
σύγκρισης, της συσχέτισης, της εύρεση αναλογιών και αντιστοιχήσεων των δεδομένων και 
επιτυγχάνουν να κατανοούν με ένα περισσότερο προσωπικό και ολιστικό τρόπο. Επιπρο-
σθέτως επειδή η κατανόηση του νοήματος επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες οι μαθητές α-
σκούνται στην πολυ-αισθητηριακή επεξεργασία, στην αναλυτική σκέψη, στη θέ-
ση/απάντηση ερωτήσεων, στον έλεγχο υποθέσεων, στην επιχειρηματολογία και στη δη-
μιουργία ποικίλων συνδέσεων σε κοινωνικά θέματα, διλημματικές καταστάσεις και προσω-
πικά/υπαρξιακά συμβάντα.  Έτσι αποκτούν αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση, αυτονομία σκέψης 
και δράσης, αφού μέσω της διαλεκτικής συζήτησης αναγνωρίζουν λανθασμένες νοηματο-
δοτήσεις και δυσλειτουργικές συμπεριφορές τους και προχωρούν σε θετικές αλλαγές και 
νέες μαθήσεις. Όπως φαίνεται η σωκρατική διαλεκτική μέθοδος ενδυναμώνει τον υπεύθυ-
νο δημόσιο διάλογο στη σχολική ζωή, ενισχύει την επιστημονική αμφισβήτηση και προάγει 
την κριτική επιχειρηματολογία με σκοπό να οικοδομηθεί μία ατομική και συλλογική κουλ-
τούρα αναστοχαστικής διαβούλευσης, στην όποια οι νέοι εκπαιδευόμενοι ελέγχουν κάθε 
είδους αυθεντία και γνώμη, που προέρχεται από το στενό και ευρύτερο σχολικό και κοινω-
νικό τους περιβάλλον (Thornberg, 2008; Lawson, 2001).  

Η μαιευτική μέθοδος 

Ο Σωκράτης στους πλατωνικούς διαλόγους, δεν αποφαίνεται ούτε παραθέτει τις δικές του 
θεωρήσεις και γνώμες, αλλά μέσω της μαιευτικής μεθόδου των ερωτήσεων που θέτει, επε-
ξεργάζεται από κοινού με τους συνομιλητές του τις προσωπικές γνώσεις, εμπειρίες και τα 
βιώματα της καθημερινής τους ζωής με σκοπό την εύρεση και διατύπωση κοινά αποδεκτών 
ορισμών για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, την ομορφιά, της σωφροσύνη, το θάρρος και την 
ορθή διακυβέρνηση της πολιτείας. Έτσι οι νέοι εκπαιδεύονται στην κριτική σκέψη, στον ορ-
θό λόγο και  την επιχειρηματολογία, καθώς ανακαλύπτουν και συνειδητοποιούν πρόσθετα 
χαρακτηριστικά, αξίες και μηνύματα, συγκινούνται, εκπλήσσονται και καλλιεργούν την α-
ποκλίνουσα πέραν της συγκλίνουσας σκέψης τους (Schamber & Mahoney, 2006; 
Westheimer & Kahne, 2003). Αυτό συμβαίνει, επειδή οι μαθητές δε χρειάζεται να δώσουν 
όμοιες  ερμηνείες, σωστές/φορμαλιστικές απαντήσεις, αλλά να επικοινωνήσουν με τρόπο 
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συνετό και εύγλωττο τις θέσεις τους, να κινητοποιήσουν τη φαντασία τους, να κάνουν υπο-
θέσεις και να διατυπώσουν τις απαντήσεις  τους για τον περιβάλλοντα κόσμο, το 
(συν)άνθρωπο και την ομάδα αναφοράς με τρόπο αυθόρμητο και αυθεντικό. Γιατί οι νέοι 
χρειάζεται: α) να διαλέγονται και να συναποφασίζουν σε συνεργασία με τους εκπαιδευτι-
κούς και τη διοίκηση για θέματα λειτουργίας του σχολείου, β) να ασκούν τα καθήκοντα 
τους και να τηρούν τις υποχρεώσεις τους με συνέπεια και γ) να επιδεικνύουν αλληλοσεβα-
σμό και να δείχνουν ευαισθησία και ενδιαφέρον για τη διασφάλιση και παροχή ίσων ευκαι-
ριών για μάθηση και αλλαγή σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως οι νέοι 
χρειάζεται να εκπαιδευτούν: α) στο θετικό μετασχηματισμό δυσλειτουργικών παραδοχών 
και πρακτικών, που δεν συνάδουν με τον ορθό λόγο και το κοινό συμφέρον της  ομάδας, β) 
στον ανοιχτό διάλογο και στη συλλογική συμμετοχή και δράση στα κοινά και γ) στην αναζή-
τηση της αλήθειας, του καλού, του κάλους και του δικαίου. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι 
οι νέοι -μέσω της μαιευτικής μεθόδου -αποκτούν όλες εκείνες τις αναγκαίες και ικανές δε-
ξιότητες για να καταστούν κοινωνικο-πολιτικά εγγράμματοι και να λειτουργήσουν ως αυ-
ριανοί ενεργοί και δημοκρατικοί πολίτες (Dam & Volman, 2004; Wright, 1992; Dewey, 
1933). 

H σωκρατική διαλεκτική και η μαιευτική στην εκπαίδευση στην ενεργή πολιτότητα 

Όπως φάνηκε ο ρόλος της εκπαίδευσης παραμένει πάντοτε κρίσιμος και σημαντικός ως 
προς τη διαμόρφωση αυριανών ενεργών, χειραφετημένων και δημοκρατικών πολιτών. Ενι-
σχύεται δε και διευκολύνεται στο παραπάνω έργο, στο βαθμό που η σωκρατική διαλεκτική 
και η μαιευτική μέθοδος ως διαδικασία μάθησης αποτελούν βασικό πυλώνα στα προγράμ-
ματα σπουδών από την προσχολική-πρωτοβάθμια μέχρι και την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη και πρακτική στη σχολική μονάδα/τάξη ώστε να 
αυξηθεί ο βαθμός της κοινωνικο-πολιτικής εγγραμματοσύνης των νέων (Mitchell, 2001; 
Davies, 2001). Έτσι οι νέοι: α) αποκτούν αντίληψη του εαυτού τους, των υποχρεώσεων, ευ-
θυνών και δικαιωμάτων, που τους εξασφαλίζουν αυτοσεβασμό, αλληλοσεβασμό, ασφά-
λεια, κύρος και δύναμη,  β) εσωτερικεύουν βασικές αρχές του ανθρωπισμού και του πολιτι-
κού φιλελευθερισμού, που σχετίζονται με την προάσπιση των δικαιωμάτων των ευάλωτων 
ομάδων του πληθυσμού, την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, την προα-
γωγή  της εθελοντικής δράσης στη σχολική και την τοπική κοινότητα, γ) λειτουργούν ως αυ-
τόνομες προσωπικότητες με κριτική σκέψη και δημιουργική διάθεση, συμμετέχουν στις 
συλλογικές δράσεις του σχολείου, αναπτύσσουν εθελοντικές πρωτοβουλίες και  ασκούν με 
συνέπεια τα μαθησιακά τους καθήκοντα και δ) συνεργάζονται για το κοινό όφελος και ανα-
λαμβάνουν ευθύνες σε θέματα λειτουργίας της σχολικής μονάδας, καθώς ενδιαφέρονται 
για αυτά που συμβαίνουν στον περιβάλλοντα κόσμο τους και επιδρούν στους ίδιους και 
στο σύνολο των εμπλεκομένων στη σχολική ζωή (Heater, 2001). Ως προς τα παραπάνω ένα 
σημαντικό ζήτημα που τίθεται από παιδαγωγικής φύσης είναι εάν στο σχολείο μαθαίνουμε 
για τη πολιτότητα ή ζούμε την πολιτότητα. Γιατί μόνο εάν, οι μαθητές ζουν την πολιτότητα 
μπορεί να υπάρξουν θετικές προσδοκίες για τη λειτουργία ενός περισσότερου δημοκρατι-
κού σχολείου και μίας περισσότερο ανθρώπινης, δίκαιης  και ισότιμης  κοινωνίας στο σύνο-
λό της. Κάποια πρόταση στην παραπάνω κατεύθυνση θα περιελάμβανε  τη θέσπιση, οργά-
νωση και λειτουργία -σε περιοδική βάση- ενός συμβουλίου αντιπροσώπων των εκπαιδευτι-
κών και μαθητών στη σχολική μονάδα, στο οποίο θα λάμβαναν χώρα δημοκρατικές διαδι-
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κασίες διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων σύμφωνα μάλιστα  και με το άρθρο 12 της 
Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο ανα-
φέρει ότι οι νέοι άνθρωποι: α) θα πρέπει να γνωμοδοτούν για τα καθημερινά αυθεντικά 
ζητήματα που τους αφορούν την καθημερινή σχολική και κοινωνική τους ζωή, β) να λαμβά-
νουν αποφάσεις με βάση τους στόχους, τη δομή και τη φύση των επιχειρημάτων, τις κοινές 
υποθέσεις και τα σημεία ταύτισης των συνομιλητών τους, γ) να σέβονται τις αντίθετες γνώ-
μες και τις θέσεις κάθε μέλους της ομάδας αναφοράς και να μην επηρεάζονται από τη φή-
μη, την εξουσία και το κοινωνικό κύρος τους, δ) να αποφεύγουν τους αξιωματικούς ισχυρι-
σμούς και να επιδιώκουν την ανεύρεση κοινού τόπου και συμβιβαστικών θέσεων (Kennedy, 
2007; Lundy, 2007). Σε αυτό το σημείο βέβαια τίθεται το ζήτημα το πόσο είναι εύκολο είναι 
να αναπτυχθούν οι αναφερόμενες δημοκρατικές  διαδικασίες, κοινωνικές ιδέες και ηθικές 
αξίες σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα με συγκεντρωτική δομή και εθνικό πρόγραμμα σπου-
δών , στο οποίο εκπαιδευτικοί και  μαθητές έχουν περιορισμένο λόγο στις επιμέρους πα-
ραμέτρους της καθημερινής του λειτουργίας. Μία δεύτερη  πρόταση θα ήταν η διάχυση της 
σωκρατικής διαλεκτικής στα προγράμματα σπουδών και στην καθημερινή σχολική ζωή, ό-
που κάθε νέος αντιμετωπίζεται ως μία αυτόνομη προσωπικότητα, που αναπτύσσεται, συμ-
μετέχει ενεργά και συμβάλει δημιουργικά στη μάθηση και στη αλλαγή. Ως προς αυτό το 
σκοπό χρειάζεται η ανάπτυξη της κριτικής  σκέψης να αποτελέσει τον πυρήνα μίας συστη-
ματικής εκπαίδευσης στην ενεργή πολιτότητα ώστε οι  νέοι να ερευνούν προσωπικές ε-
μπειρίες ως σημεία αφετηρίας, να αξιολογούν τα πραγματικά δεδομένα, να γράφουν εργα-
σίες με καλά δομημένα  διατυπωμένα επιχειρήματα, να σχολιάζουν και να αναλύουν διεξο-
δικά  τις θέσεις των συμμαθητών και να αναλύουν τα νοήματα που συναντούν στα κείμενα 
των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος σπουδών πάνω σε ζητήματα 
που τους αφορούν. Έτσι εκπαιδευτική διαδικασία θα αποκτήσει έναν περισσότερο πρακτι-
κό-ερευνητικό περιεχόμενο και θα προήγαγε με ένα  έκδηλο τρόπο τις ανθρωπιστικές αρχές 
της ισότητας, της ελευθερίας,  του αλληλοσεβασμού, της ενσυναίσθησης και της δημοκρα-
τίας (Dalton, 2000; Torney-Purta, 2002). 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι χρειάζεται οι εκπαιδευτικοί και οι νέοι να εκπαιδευτούν με 
τρόπο συστηματικό και μεθοδικό στη σωκρατική διαλεκτική και μαιευτική μέθοδο ως αυ-
ριανοί ενεργοί και δημοκρατικοί πολίτες. Το πεδίο είναι ανοιχτό και ανεξάντλητο για να 
ενσωματωθούν οι αναφερόμενες μέθοδοι στην καθημερινή διδακτική πράξη και τη σχολική 
ως στάση συνέπειας και ευθύνης και ως συναίσθημα αλληλεγγύης και αμοιβαιότητας, γιατί 
η αναβάθμιση της συνείδησης του ατόμου προκύπτει πάντοτε από την πρόταξη της συλλο-
γικότητας έναντι της ατομικότητάς του. Ως προς αυτό το σκοπό χρειάζεται η διοίκηση και οι 
εκπαιδευτικοί  του σχολείου να έχουν επαρκή αρχική εκπαίδευση και επαγγελματική κα-
τάρτιση από τους αρμόδιους δημόσιους θεσμικούς φορείς ώστε να έχουν τη διάθεση να 
αναλάβουν το ρίσκο να προωθήσουν την ενεργητική μάθηση και τη συμμετοχή των μαθη-
τών σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής σχολικής ζωής και της εκπαιδευτικής διαδικασί-
ας στη βάση των αρχών της σωκρατικής διαλεκτικής και της μαιευτικής μεθόδου. Μία τέ-
τοια και πολιτική πράξη  και εκπαιδευτική διαδικασία είναι σημαντικά χρήσιμη στο πλαίσιο 
των σύγχρονων πολυπολιτισμικών και πλουραλιστικών δημοκρατιών, αφού καλλιεργεί στην 
κοινωνία μία εταιρική κουλτούρα λογοδοσίας, καινοτομίας, αλληλοσεβασμού και ανεξαρ-
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τησίας (Fong, 2004). Όμως η εκπαίδευση στην ενεργή πολιτότητα δεν μπορεί να περιορίζε-
ται στις δράσεις, που αναλαμβάνει εκ του θεσμικού του ρόλου το εκπαιδευτικό σύστημα 
για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές ανάγκες, αφού χρειάζεται τη συ-
νεργασία και συνέργεια της ευρύτερης παιδαγωγούσας πολιτείας (οικογένεια, πολιτι-
κό/νομικό σύστημα, μέσα ενημέρωσης, κοινωνικοί θεσμοί, οργανώσεις πολιτών) στην ανά-
πτυξη της κοινωνικο-πολιτικής ταυτότητας των νέων πολιτών και στη συνακόλουθη συμμε-
τοχή τους στη δομολειτουργία των σύγχρονων φιλελεύθερων δημοκρατικών κοινωνιών. 
Μία πολιτεία που στέκεται υπεύθυνα έναντι σε κάθε απόπειρα χειραγώγησης των πολιτών, 
του λόγου και της σκέψης τους, που υποστηρίζει το δικαίωμα στην επιστημονικότητα, στη 
μόρφωση, στη γνώση, στις τέχνες, στη συναίνεση, στον ορθό λόγο, στη δημιουργικότητα, 
στο όνειρο για μια καλύτερη ζωή.  
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Περίληψη 

Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η σχέση των περί παιδείας απόψεων του μεγάλου 
αμερικανού πραγματιστή φιλοσόφου και παιδαγωγού John Dewey (1859-1952) με τις αντί-
στοιχες απόψεις του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους. Πιο συγκεκριμένα στην εργασία αυτή 
ερευνώνται ζητήματα, όπως η σχέση παιδείας και δημοκρατίας στον Πλάτωνα και τον 
Dewey, η συμβολή της αριστοτελικής έξεως στη διαμόρφωση ενός ενάρετου χαρακτήρα και 
η σχέση της με τη συνήθεια του Dewey, ο ρόλος των παθών στη διαμόρφωση της προσωπι-
κότητας στον Αριστοτέλη και τον Dewey. Ερευνάται επίσης ο προβληματισμός του Dewey 
για τη σχέση «ελευθέριας» και τεχνοκρατικής εκπαίδευσης σε αντιπαραβολή με τις από-
ψεις των αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων περί θεωρητικού και πρακτικού βίου. Έστω και υπό 
διαφορετικό πρίσμα και παρά τις σημαντικές τους διαφορές, Πλάτων, Αριστοτέλης και 
Dewey συμπίπτουν εν πολλοίς στην αντίληψη για τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η 
παιδεία στην οικοδόμηση της δημοκρατίας και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του 
ανθρώπου.  

Λέξεις - κλειδιά: Dewey, Πλάτων, Αριστοτέλης, παιδεία, εκπαίδευση, δημοκρατία, έξεις, 
αρετές, συνήθειες, πάθη. 

Εισαγωγή 

Ο μεγάλος αμερικανός πραγματιστής φιλόσοφος και παιδαγωγός John Dewey (1859-1952) 
πέρα από το καθαρά ακαδημαϊκό-επιστημονικό του έργο ήταν γνωστός στο ευρύτερο κοινό 
της εποχής του ως μια προσωπικότητα με έντονη κοινωνικοπολιτική δράση προοδευτικής 
κατεύθυνσης. Η παιδεία που γενικά έχει δευτερεύοντα ρόλο στο χώρο της φιλελεύθερης 
διανόησης σε σχέση με αξίες, όπως η ελευθερία, η δικαιοσύνη και η ισότητα, είχε κεντρικό 
ρόλο στη διανόηση του Dewey (Karavakou, 2014: 79). Αυτές οι πτυχές της προσωπικότητας 
και του έργου του έχουν γίνει κατ’ επανάληψη αντικείμενο της ακαδημαϊκής έρευνας. Εκεί-
νο το οποίο δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς ως τώρα είναι η ως επί το πλείστον άγνωστη σχέση 
του με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και οι αναφορές του σε αυτήν (Kirby, 2014a: xiii-xiv, 
Περάκης, 2014: 205-209). Στην εισήγηση αυτή θα γίνει μια απόπειρα προσέγγισης της σχέ-
σης των περί παιδείας φιλοσοφικών αντιλήψεων του Dewey με τις αντίστοιχες των αρχαίων 
ελλήνων διανοητών. 

Ένας βασικός λόγος για τον οποίο δεν έχει μελετηθεί ιδιαίτερα η σχέση του Dewey με τους 
αρχαίους είναι ότι γενικά θεωρείται πως το όλο «επιστημονικό» φιλοσοφικό πνεύμα του 
Dewey διαφέρει αρκετά από το αντίστοιχο «θεωρητικό» -όπως το έβλεπε αρχικά ο ίδιος- 
πνεύμα των αρχαίων ελλήνων και γι’ αυτό συχνά ήταν ιδιαίτερα κριτικός απέναντί τους. 
Επιπλέον ο Dewey μιλούσε με γενικότητες για τους έλληνες, καθώς δεν ήταν ούτε κλασικός 
φιλόλογος, ούτε ιστορικός της φιλοσοφίας, πόσο μάλλον της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφί-
ας. Φαίνεται όμως ότι με το πέρασμα του χρόνου ήρθε σε πιο στενή επαφή με τους αρχαί-
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ους έλληνες φιλοσόφους και τους εκτίμησε διακρίνοντας σημεία επαφής μαζί τους, όπως το 
πρακτικό και ερευνητικό τους πνεύμα και την «οργανική προοπτική» τους (Kirby, 2014a: 47-
54).  

Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο όρος παιδεία, όπως τον χρησιμοποιού-
σαν οι αρχαίοι έλληνες διανοητές, αναφέρεται στη διάπλαση του ανθρώπου περιλαμβάνο-
ντας τόσο την εκπαίδευσή του όσο και την κουλτούρα του και τις αξίες του. Η παιδεία στην 
πρώιμη φιλοσοφική διανόηση των ελλήνων συνδεόταν με τη μελέτη της φύσης. Παράλληλα 
η παιδεία ήταν επίσης άμεσα συνδεδεμένη με τη μελέτη της τέχνης και της λογοτεχνίας. Οι 
έλληνες πίστευαν ότι η γνώση του παρελθόντος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς η κατάλλη-
λη χρήση της θα μπορούσε να βοηθήσει στον χειρισμό των υποθέσεων του παρόντος. Σκέ-
ψη και πράξη είχαν άμεση σύνδεση για τους έλληνες (Kirby, 2008: 117-119). 

Πλάτων και Dewey περί δημοκρατίας 

Παρότι ο Dewey διάβαζε και θαύμαζε τον Πλάτωνα, διέφερε αρκετά από αυτόν, καθότι γε-
νικά θεωρείται ότι ο Πλάτων ήταν αριστοκρατικός και θεωρητικός, ενώ ο Dewey δημοκρα-
τικός και πρακτικός (Benson, 2007: 20-22, Dewey, 2001: 92-96, 104). Ο ελληνοαμερικανός 
Καθηγητής της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας J.P. Anton σε ένα πρόσφατο κείμενό του που 
αποτελεί συνέχεια ενός παλαιότερου κειμένου του (Anton, 1965) επιχειρεί να επαναπροσ-
διορίσει τη σχέση του Dewey με την αρχαία ελληνική σκέψη. Σύμφωνα με τον Anton 
(Anton, 2014: 6-8), υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι ο Πλάτων ήταν εχθρός της δημο-
κρατίας σε αντίθεση βέβαια με το ξεκάθαρα δημοκρατικό πνεύμα του Dewey. Ο Anton θε-
ωρεί ότι οι δυο στοχαστές βρίσκονται πιο κοντά από ότι θα υπέθετε κανείς αρχικά, εφόσον 
κατά τη γνώμη του ο Πλάτων δεν ήταν απαραίτητα αντιδημοκρατικός.  

Ο Πλάτων στο όγδοο βιβλίο της Πολιτείας (544c-569c) αναλύει τις διαφθορές των πολιτευ-
μάτων και θεωρεί ότι αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι ότι από την ολιγαρχία οδηγούμα-
στε στη δημοκρατία και από τη δημοκρατία στην τυραννία. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που 
συμβαίνει αναπόφευκτα. Δεν είναι δεδομένο ότι η ίδια η δομή της δημοκρατίας είναι τέ-
τοια που θα μας οδηγήσει οπωσδήποτε στη συνέχεια σε ένα τυραννικό πολίτευμα. Ο ου-
σιαστικός λόγος για τον οποίο συνήθως ακολουθείται η πορεία από τη δημοκρατία στην 
τυραννία είναι ότι οι πολίτες δεν ήταν πραγματικά προετοιμασμένοι να ζήσουν σε μια δη-
μοκρατική και ευνομούμενη πολιτεία. Για να ζήσει κανείς σε μια τέτοια πολιτεία υποτίθεται 
ότι θα έπρεπε να διακρίνεται από αρετές, να έχει ενάρετο χαρακτήρα. Η διαμόρφωση ενός 
ενάρετου χαρακτήρα είναι κάτι που συντελείται στη διάρκεια του χρόνου μέσω της κοινω-
νικής εμπειρίας και προπαντός της παιδείας.  

Ο κύριος ρόλος της παιδείας είναι η διαμόρφωση ενάρετου χαρακτήρα στους πολίτες. Κακή 
παιδεία ή έλλειψη παιδείας οδηγούν αναπόφευκτα στη διαμόρφωση μη ενάρετων χαρα-
κτήρων, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τους όρους λειτουργίας του δημοκρατικού πολι-
τεύματος. Αυτό που προαπαιτείται της εγκαθίδρυσης ενός δημοκρατικού πολιτεύματος θα 
πρέπει να είναι η δημιουργία ισχυρών και κατάλληλων εκπαιδευτικών θεσμών που θα 
συμβάλουν στη διαμόρφωση ενάρετων πολιτών και κατά συνέπεια θα ευνοούν τις συνθή-
κες ευδοκίμησης της δημοκρατίας. Διαφορετικά η αποτυχία της δημοκρατίας και η πορεία 
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προς την τυραννία, τη χειρότερη μορφή διακυβέρνησης, θα είναι στην πράξη προδιαγε-
γραμμένη.  

Υπό το πρίσμα αυτό, κατά τον Anton, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο Πλάτων δεν είναι ου-
σιαστικά αντιδημοκρατικός, αλλά απλώς θεωρεί ότι η δημοκρατία μπορεί να ευδοκιμήσει 
αποκλειστικά και μόνο έχοντας κάποιους συγκεκριμένους όρους ως δεδομένους, δηλαδή 
ενάρετους πολίτες που είναι προϊόντα των κατάλληλων εκπαιδευτικών θεσμών. Για να λει-
τουργήσει το δημοκρατικό πολίτευμα θα πρέπει οι πολίτες να έχουν κριτική ικανότητα για 
να μην παρασύρονται από τους φαύλους πολιτικούς δημαγωγούς και διανοητική ωριμότη-
τα για να αντιμετωπίζουν τις αντίπαλες απόψεις. Η δημοκρατία είναι πολύ απλή για τις 
σύνθετες κοινωνίες και πολύ σύνθετη για τις απλές (Kirby, 2014: 70).  

Κατά τον Πλάτωνα το σημαντικό στη διακυβέρνηση μιας πολιτείας δεν είναι τόσο να δια-
κρίνεται από μια πλειονοκρατική δημοκρατική μορφή, όσο το να ασκούν τη διακυβέρνηση 
οι πλέον κατάλληλοι κυβερνήτες, οι άριστοι, οι ειδήμονες, οι οποίοι είναι σε θέση να συμ-
βάλουν στην ευημερία των πολιτών. Ο Πλάτων παρατηρούσε ότι δυστυχώς στην πράξη τα 
δημοκρατικά πολιτεύματα της εποχής του (και θα προσθέταμε σε ένα μεγάλο βαθμό και τα 
σημερινά) διακρίνονταν από φαυλότητα και οδηγούσαν στο χάος. Εδώ βρίσκεται το σημείο 
κλειδί που εξηγεί, κατά τον Πλάτωνα, τους λόγους της αποτυχίας του δημοκρατικού πολι-
τεύματος. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ο Πλάτων δεν στρεφόταν τόσο κατά της δη-
μοκρατίας, όσο κατά των φαύλων οχλοκρατικών πολιτευμάτων της εποχής του που αποτε-
λούσαν στην ουσία παραφθορά του ιδανικού της δημοκρατίας (Karavakou, 2014: 81-88).  

Μια τέτοια αντίληψη περί παιδείας, όπως αυτή του Πλάτωνος, δεν έχει και τόσο μεγάλη 
απόσταση από εκείνη του Dewey που θεωρούσε ότι η παιδεία είναι θεμέλιο της προσπά-
θειάς μας για τη διαμόρφωση και σταθεροποίηση των δημοκρατικών θεσμών στη σύγχρονη 
κοινωνία και για τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής. Παρά τις διαφορές τους Πλάτων και 
Dewey ευθυγραμμίζονται στην κοινή τους αντίληψη ότι η παιδεία δεν μπορεί παρά να απο-
τελεί βασική προϋπόθεση για μια δημοκρατική κοινωνία.  

Ο Dewey θεωρούσε ότι η παιδεία είναι αλληλένδετη με τη δημοκρατία και την ατομικότητα 
των πολιτών, καθώς μέσω αυτής καλλιεργείται ο κριτικός λόγος και κατακτάται η αυτονο-
μία και η αποδέσμευση από κάθε αυθεντία και κάθε μόνιμη αλήθεια. Με τον τρόπο αυτό 
οδηγούμαστε σε μια ανοικτή, πλουραλιστική κοινωνία (Karavakou, 2014: 96-98). Γενικά ο 
Dewey δεν ήταν ελιτιστής στις εκπαιδευτικές του αντιλήψεις και θεωρούσε ότι η εκπαίδευ-
ση θα πρέπει να συντελεί με τον τρόπο της στις κοινωνικές εξελίξεις και όχι να αποσκοπεί 
στην κοινωνική στασιμότητα. Μια εκπαίδευση γνήσια δημοκρατική δεν μπορεί να είναι α-
ποκομμένη από την κοινωνία, ούτε να αποσκοπεί σε μια ιδανική κοινωνία, αλλά στοχεύει 
στην διαμόρφωση της πραγματικής κοινωνίας (Karavakou, 2014: 89).  

Αριστοτελική έξις και συνήθεια του Dewey 

 Αναφορικά με τη σχέση Αριστοτέλους και Dewey θα μπορούσαμε να παραλληλίσουμε την 
αντίληψη του Αριστοτέλους περί έξεως (Ηθικά Νικομάχεια, Β, 1103a,14-1109b,27) και του 
Dewey περί συνήθειας (habit). Κατά τον Αριστοτέλη, ύψιστος σκοπός του ανθρώπινου βίου 
είναι η ευδαιμονία (Ηθικά Νικομάχεια, Α, 1095a14-31) και η παιδεία συντελεί σε αυτήν. Η 
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ευδαιμονία μπορεί να κατακτηθεί μέσω της καλλιέργειας των αρετών, οι οποίες δεν είναι 
συναισθήματα ή ικανότητες, αλλά οι κατάλληλες έξεις. Οι έξεις δεν είναι τυφλή μηχανική 
επανάληψη, αλλά ενεργητική κατάσταση, είναι άλογες, αλλά συσχετίζονται με τον λόγο και 
η επανάληψη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάκτησή τους. Οι έξεις είναι α-
ποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής του ηθικού υποκειμένου. Στόχος της παιδείας είναι η καλ-
λιέργεια των κατάλληλων έξεων, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν στην ευδαιμονία 
(Ξανθόπουλος, 2008: 215-216).  

Με βάση τον τελεολογικό χαρακτήρα της φιλοσοφίας του ο Αριστοτέλης επικεντρώνει στον 
ρόλο της αρετής, αναφορικά με τη διαμόρφωση των στοιχείων του χαρακτήρα. Για αυτόν 
κεντρικός στόχος της παιδείας ήταν η διάπλαση ενάρετων χαρακτήρων. Η φύση των διαφό-
ρων αρετών για τον Αριστοτέλη ήταν κάτι το σταθερό, μόνιμο και αναλλοίωτο, ανεξάρτητα 
από τα εκάστοτε κοινωνικά, πολιτισμικά και ιστορικά συμφραζόμενα (Ξανθόπουλος, 2008: 
220-221).  

Αντίθετα η αντίληψη του Dewey περί του ρόλου της παιδείας συσχετίζεται αναπόσπαστα 
με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κοινωνία και κάθε εποχή και κατά τούτο ο στόχος 
της παιδείας δεν θα πρέπει να είναι τόσο η διάπλαση ενός ενάρετου ανθρώπινου χαρακτή-
ρα γενικώς, αλλά ενός ανθρώπινου χαρακτήρα με συνήθειες ευμετάβλητες και ευπροσάρ-
μοστες, κατάλληλου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που τίθενται προς αντιμετώπιση σε 
όλα τα επίπεδα και ανάλογα με τις κοινωνικές καταστάσεις.  

Σε αντίθεση με την αντίληψη του Αριστοτέλη που πίστευε ότι η φύση και οι παγιωμένες 
συνήθειες του ανθρώπου αλλάζουν μόνο μέχρι ενός σημείου, ο Dewey θεωρούσε ότι η αν-
θρώπινη φύση είναι περισσότερο ελαστική και πάντοτε επιδεκτική αλλαγής. Επηρεασμένος 
από τον Δαρβίνο πίστευε ότι δεν αλλάζουν οι βασικές ανάγκες του ανθρώπου (όπως η ανά-
γκη για φαγητό και νερό), αλλά μόνο οι επίκτητες συνήθειες που αποκτά ο άνθρωπος με το 
πέρασμα του χρόνου και σε αυτό ακριβώς το επίπεδο αποσκοπεί η εκπαίδευση (Lamons, 
2014: 168-171, 175-178).  

Για τον Dewey στόχος της παιδείας θα πρέπει να είναι η ενστάλαξη μιας στάσης ζωής στο 
νέο άνθρωπο, ούτως ώστε να υπάρχουν σε αυτόν οι συνθήκες για μια συνεχή ανάπτυξη. Ο 
νέος άνθρωπος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζεται στο περιβάλλον του, φυσικό 
και κοινωνικό, αλλά και παράλληλα να το επηρεάζει και να το αναπροσαρμόζει προς όφε-
λός του. Οι συνήθειες είναι ενεργητικές αντιδράσεις σε εξωτερικά ερεθίσματα και καθορί-
ζουν τη συμπεριφορά και την προσωπικότητα του ατόμου. Οι συνήθειες είναι προϊόν αλλη-
λεπίδρασης των ενστίκτων και του περιβάλλοντος και δεν παραμένουν σταθερές, αλλά αλ-
λάζουν ανάλογα με τις καταστάσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το άτομο. Όπως για τον 
Αριστοτέλη έτσι και για τον Dewey η επανάληψη αποτελεί βασικό στοιχείο στη απόκτηση 
και διαμόρφωση των συνηθειών. Και στις δυο περιπτώσεις οι συνήθειες δεν είναι τυφλές, 
αλλά εμπεριέχουν σκέψη και αποτελούν χρήσιμες εκπαιδευτικές εμπειρίες. Η παιδεία μέσω 
της καλλιέργειας των κατάλληλων συνηθειών συντελεί αποφασιστικά στην επίτευξη μιας 
διευρυμένης και εμπλουτισμένης κοινωνικής εμπειρίας (Ξανθόπουλος, 2008: 216-220).  

Ο ανθρώπινος χαρακτήρας και οι συνήθειες που τον διαμορφώνουν ως θεμέλια της ηθικής 
πράξης, τόσο για τον Dewey, όσο και για τον Αριστοτέλη, δεν βασίζονται κυρίως στη λογική 
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και στις προθέσεις του υποκειμένου, αλλά στην παιδεία, την κοινωνική εμπειρία και την 
καθημερινή πρακτική αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων. Ο ηθικός χαρακτήρας 
και η ανθρώπινη ευφυΐα δεν είναι ιδιότητες έμφυτες, σταθερές και παγιωμένες που βασί-
ζονται μόνο στη λογική και στα καθήκοντα, αλλά καταστάσεις που καλλιεργούνται και συ-
ντηρούνται μέσω της μάθησης και της συνήθειας (Keith, 2014: 157, 163). 

Αριστοτέλης και Dewey περί παθών 

Ο Αριστοτέλης έδινε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των παθών στη συγκρότηση της ανθρώπι-
νης προσωπικότητας. Τα πάθη είναι οι άλογες και ακούσιες δυνάμεις που υφίστανται στην 
ανθρώπινη ψυχή, ο ρόλος τους στην ανθρώπινη συμπεριφορά είναι εξίσου σημαντικός με 
εκείνον του λόγου, ενώ συνήθως είναι εντονότερα και ισχυρότερα από αυτόν. Οι δυο αυτές 
όψεις της ανθρώπινης ψυχής είναι αδιαχώριστες στην πράξη. Ενάρετος και συνετός χαρα-
κτήρας είναι εκείνος που έχει καλλιεργήσει τις κατάλληλες συνήθειες, ούτως ώστε να επι-
τύχει τον έλεγχο και την κατασίγαση των έντονων παθών που αποπροσανατολίζουν τον άν-
θρωπο από τον βασικό του στόχο, δηλαδή την επίτευξη της ευδαιμονίας, σε αντίθεση με 
τον ακρατή που κυριαρχείται από τα πάθη. Τα πάθη είναι έμφυτα και δεν μπορούμε να α-
παλλαγούμε από αυτά παρά μόνο εν μέρει. Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι σημαντικό παιδαγω-
γικό ρόλο στην κατανόηση και τον έλεγχο των παθών μπορεί να διαδραματίσει η τραγωδία. 
Η τραγωδία δεν είναι μια απλή διασκέδαση, αλλά ψυχαγωγία με χαρακτήρα παιδαγωγικό 
και αποσκοπεί στην ευδαιμονία του ανθρώπου (Lamons, 2014: 171-175).  

Από την πλευρά του ο Dewey δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το ζήτημα των παθών της αν-
θρώπινης ψυχής δίνοντας περισσότερη έμφαση στον ρόλο της ευφυΐας στη διαμόρφωση 
της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Όμως θεωρούσε ότι τα πάθη δεν θα έπρεπε να εκμηδενί-
ζονται, αλλά τουναντίον να καλλιεργούνται κατά τρόπο θετικό, ούτως ώστε να εμπλουτί-
ζουν την ανθρώπινη εμπειρία σε συναισθηματικό επίπεδο και προς αυτή την κατεύθυνση η 
συμβολή της παιδείας μπορεί να είναι αποφασιστικής σημασίας.  

«Ελευθέρια» και τεχνοκρατική εκπαίδευση 

Ένα άλλο πρόβλημα που απασχολεί την παιδαγωγική σκέψη του Dewey είναι η βαθιά διά-
σταση ανάμεσα στη λεγόμενη «ελευθέρια» και τεχνοκρατική εκπαίδευση (Dewey, 2001: 
259-299). Στο παρελθόν οι αρχαίοι φιλόσοφοι περιφρονούσαν τις πρακτικές ενασχολήσεις 
δίνοντας μεγαλύτερη αξία στον λεγόμενο «θεωρητικό βίο», ενώ σήμερα στη συνείδηση του 
μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας συμβαίνει μάλλον το αντίθετο. Χωρίς να παραβλέπει 
την τεράστια σημασία που έχει για την εξέλιξη και επιβίωση της σύγχρονης κοινωνίας η τε-
χνοκρατική εκπαίδευση (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, οικονομικά κτλ.), βλέπει ότι υπάρ-
χει μια τάση παραμέλησης του ηθικού ρόλου της παιδείας που συντελεί στη διαμόρφωση 
χαρακτήρων. Η σύγχρονη εκπαίδευση έχει γίνει τεχνοκρατική και δεν αποσκοπεί πλέον στη 
βελτίωση του ανθρώπου (Karavakou, 2014: 79-81). Η τεχνολογική πρόοδος έχει αναμφίβο-
λα συμβάλει στη βελτίωση των υλικών όρων της ζωής μας, αλλά η παραμέληση της ηθικής 
προόδου της κοινωνίας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την υπονόμευση της δημοκρατίας 
και της ποιότητας της ζωής μας σε άλλα επίπεδα μακροπρόθεσμα.  
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Η γνώση για τον Dewey είναι ένα κοινωνικό κεφάλαιο που αναπτύσσεται και περνάει από 
γενιά σε γενιά μέσω της γλώσσας, της έρευνας και της εκπαίδευσης (Bishop, 2014: 121). Η 
παιδεία και η εκπαίδευση μεταφέρουν την κατακτημένη γνώση της κοινωνίας στις νεότερες 
γενιές και με την ανάπτυξη της συνήθειας της έρευνας συντελούν στη γεφύρωση του χά-
σματος ανάμεσα στις δυνατότητες του ανθρώπου και την πραγματικότητα, στην αξιοποίηση 
των ικανοτήτων του, στον εμπλουτισμό της ανθρώπινης εμπειρίας και δίνουν νόημα στον 
κόσμο (Alexander, 2014: 39, Kirby, 2014: 69-70, Bishop, 2014: 124).  

Ο Dewey προκρίνει μια μορφή παιδείας όχι απλά τεχνοκρατικής που μεταφέρει πρακτικές 
γνώσεις από τη μια γενιά στην άλλη, αλλά μιας παιδείας που δίνει έμφαση στην ατομικότη-
τα του κάθε νέου ανθρώπου. Η έμφαση στην ατομικότητα βέβαια δεν θα πρέπει να σημαί-
νει ότι ο νέος άνθρωπος θα είναι στραμμένος αποκλειστικά προς τον ενδότερο εαυτό του 
και αποκομμένος από την κοινωνία. Αυτό θεωρούσε ο Dewey ότι ήταν το μεγάλο πρόβλημα 
της αρχαίας και νεότερης θεωρητικής φιλοσοφίας που εξέφραζε τους αργόσχολους δουλο-
κτήτες και φεουδάρχες, αλλά και των δημοκρατικών θεσμών που στρέφουν το ενδιαφέρον 
τους κυρίως στην εκπαίδευση των νέων ως ατόμων και όχι ως πολιτών που ζουν μέσα σε 
μια πολιτική κοινωνία. Εδώ μπορούμε τα εντοπίσουμε τα αίτια της αποτυχίας της εφαρμο-
γής των δημοκρατικών θεσμών. Αντίθετα η παιδεία με σεβασμό στην ατομικότητα του κάθε 
μαθητή θα πρέπει να οδηγεί στην προσωπική του ανάπτυξη, ούτως ώστε να αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά τα πρακτικά προβλήματα της ζωής με ένα πνεύμα ερευνητικό, και επιπλέ-
ον στην δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ευόδωση των δημοκρατικών θε-
σμών (Anton, 2014: 10-12).  

Επηρεασμένος και από την αναπτυξιακή και την παιδαγωγική ψυχολογία της εποχής του ο 
Dewey θεωρούσε ότι όπως η σκέψη αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των δυσκολιών, έτσι και 
η ηθική και κατ’ επέκταση και η παιδαγωγική προκύπτουν από πρακτικές και κοινωνικές 
ανάγκες και κατά συνέπεια δεν μπορούν να είναι αφηρημένες (Alexander, 2014: 22, 
Lamons, 2014: 176). Από την άποψη αυτή η πρακτική, κάπως σχετικιστική και κοινωνικά 
επηρεασμένη αντίληψη περί της αρετής και του ρόλου της παιδείας του Dewey διαφέρει 
πολύ από εκείνη των αρχαίων (Anton, 2014: 15-16). Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι ο 
Πλάτων δεν ήταν υπέρμαχος της διά βίου εκπαίδευσης θεωρώντας ότι η εκπαίδευση από 
την νεαρή ηλικία καθορίζει σχεδόν τελεσίδικα την προσωπικότητα του ανθρώπου, ενώ ο 
Dewey ήταν υποστηρικτής της διά βίου εκπαίδευσης θεωρώντας ότι ο άνθρωπος σε όλη τη 
διάρκεια του βίου του είναι επιδεκτικός μάθησης και εξελίσσεται δυναμικά η προσωπικό-
τητά του (Karavakou, 2014: 87).  

 

Συμπεράσματα 

Ο Dewey ως πραγματιστής που ήταν δεν μπορούσε σε καμιά περίπτωση να αγνοήσει τον 
ρόλο που διαδραματίζουν οι συνεχείς και αναπόφευκτες κοινωνικές αλλαγές στη διαμόρ-
φωση των εκπαιδευτικών θεσμών μέσα στον χρόνο. Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί δεν είναι στα-
θεροί και αναλλοίωτοι στη διάρκεια του χρόνου, αλλά αναπόφευκτα μεταβάλλονται συνε-
χώς ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε κοινωνίας. Κεντρική στην παιδαγωγική σκέψη του 
Dewey ήταν η αντίληψη ότι η παιδεία πρέπει να συμβάλει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα 
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των νέων ανθρώπων, γεγονός που στη συνέχεια οδηγεί στη θεμελίωση της δημοκρατίας. 
Αυτός ακριβώς πρέπει να είναι και ο βασικός στόχος της παιδείας, δηλαδή η αλλαγή των 
ανθρώπινων χαρακτήρων μέσα στο εκάστοτε πλαίσιο των υπαρχουσών κοινωνικών συνθη-
κών (Anton, 2014: 14), παράλληλα με την ανάπτυξη του ανθρώπου και το ξεπέρασμα των 
εμποδίων που δεν τον αφήνουν να εξελιχθεί σε κάθε επίπεδο και τον αποκόπτουν από τη 
φύση και τους συνανθρώπους του. Η παιδεία ενισχύει την ελευθερία του ανθρώπου και τον 
βοηθά να εξελίξει το φυσικό και κοινωνικό του δυναμικό, ενώ ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο 
ρόλος της εμπειρίας και της έρευνας στην κατάκτηση της ωριμότητας του ανθρώπου. Κατά 
τον Dewey, η παιδεία είναι μια συνεχής διά βίου διαδικασία δίχως τέλος, στοχεύει στην έτι 
περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπου και αποτελεί θεμέλιο για τον εμπλουτισμό της νοημα-
τοδότησης του κόσμου και της ζωής (Kirby, 2008: 122-124).  
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Όταν οι γονείς γίνονται δάσκαλοι: Η ανάδειξη των χαρακτηριστικών της τοπικής κουλ-
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Περίληψη 

Η αποδοχή των γνώσεων των γονέων και η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ γονέων και σχο-
λείου για την πραγματοποίηση του σχολικού κήπου, έφερε τους γονείς πιο κοντά στο σχο-
λείο και τους εκπαιδευτικούς, αλλάζοντας θεωρήσεις χρόνων. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα 
διδακτικού προγράμματος που σκοπό είχε τη δημιουργία και συντήρηση σχολικού κήπου 
από τους μαθητές δημοτικού σχολείου που λειτουργεί σε αγροτική περιοχή. Η δράση υλο-
ποιήθηκε με βιωματικές, ομαδοσυνεργατικές διδασκαλίες κάποιες από τις οποίες πραγμα-
τοποίησαν και οι γονείς και οι πρόγονοι των μαθητών με βάση τις γνώσεις και εμπειρίες 
τους. Η αξιολόγηση της δράσης πραγματοποιήθηκε με συνεντεύξεις που πάρθηκαν από 
γονείς των παιδιών οι οποίες και συζητούνται. 

Λέξεις - Kλειδιά: σχολικός κήπος, γονεϊκή εμπλοκή, σχέσεις γονέων σχολείου 

Η ταυτότητα του περιβάλλοντος μάθησης 

Γενική περιγραφή του πλαισίου εισαγωγής και αξιοποίησης  

Το Δημοτικό Σχολείο Καρδιτσομαγούλας είναι ένα σχολείο που βρίσκεται στις παρυφές της 
πόλης της Καρδίτσας και το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων των μαθητών του είναι κυ-
ρίως αγρότες και εργάτες. Ασχολούνται τόσο με τη γεωργία των ανοικτών αγρών όσο και με 
την οικιακή γεωργία, η οποία απαντάται άλλοτε ως γεωργία της επιβίωσης και της  κοινωνι-
κής ενσωμάτωσης και άλλοτε ως γεωργία του ελεύθερου χρόνου και της ανακούφισης (Κέ-
ντρο Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Δραπετσώνας, 2014). Θα μπορούσαμε να πούμε πως όλη 
τους η δραστηριότητα στρέφεται γύρω από την καλλιέργεια της γης. 

Όσοι από τους μαθητές του σχολείου μας προέρχονται από αγροτικές οικογένειες αντιμε-
τωπίζουν το σχολείο ως «υποχρέωση», θεώρηση που αντανακλάται στον τρόπο που προ-
σεγγίζουν τη διδακτική διαδικασία αλλά και τις εργασίες που ανατίθενται για το σπίτι. Οι 
επιδόσεις τους, που κατά βάση κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, δείχνουν να μη βελτιώνο-
νται ανάλογα με τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών, τις καινοτομίες που εισάγονται και τις 
δράσεις που αναπτύσσονται. Ενδεχομένως με τη συμπεριφορά τους αυτή να αντιδρούν 
παθητικά, εκφράζοντας τις θεωρήσεις των γονέων τους, πως το σχολείο ως δομή αδιαφορεί 
γι αυτούς, αφού διδάσκει αντικείμενα που δεν αποσκοπούν στη συνέχιση του αγροτικού 
επαγγέλματος, αλλά στην ανάπτυξη άλλων επαγγελμάτων, σε μια νέα κατάσταση δηλαδή, 
στην οποία αυτοί δεν μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν αυτό που ξέρουν να κάνουν.  
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Βασικός σκοπός και επιμέρους στόχοι 

Σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον λοιπόν αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε στο χώρο του σχολείου 
ένα βοτανόκηπο, ακολουθώντας προτάσεις που έχουν κατατεθεί από μεγάλους παιδαγω-
γούς όπως ο Kerschensteiner και ο Dewey (Dewey, XX) από τις αρχές του 1900 (Subrama-
niam, 2002) αλλά και πιο σύγχρονα μαθησιακά περιβάλλοντα (Mandl, Gruber, Renkl, 1996). 
H αξιοποίηση τόσο των εμπειριών και των βιωμάτων των μαθητών μας αλλά και των γνώ-
σεων των γονέων τους θεωρήσαμε πως θα δώσει μια διαφορετική εικόνα του σχολείου 
στην τοπική κοινωνία και θα το κάνει πιο φιλικό. Αποφασίσαμε να δώσουμε στους γονείς 
επίσημο ρόλο δασκάλου που θα καθοδηγούσε τόσο εμάς τους εκπαιδευτικούς όσο και τα 
ίδια τους τα παιδιά τα οποία θα εφάρμοζαν στα πλαίσια της συστηματικής εκπαίδευσής 
τους πληροφορίες, δεδομένα, βιώματα με τα οποία έρχονται άτυπα σε επαφή μέσα στο 
οικογενειακό τους περιβάλλον. 

Ακολουθώντας τις θεωρήσεις του Rousseau και του Pestalozzi προσπαθήσαμε να  μετατρέ-
ψουμε την αυλή του σχολείου μας στην μεγαλύτερη αίθουσα του σχολικού χώρου όπου θα 
εφαρμόζονται, μέσα από την καλλιέργεια της γης, ιδιαίτερα σημαντικές δραστηριότητες 
από παιδαγωγικής πλευράς (Sealy, 2001). Ο σχολικός μας βοτανόκηπος δημιουργήθηκε σε 
ένα χώρο συνολικής έκτασης 85 τμ περίπου στον οποίο καλλιεργήσαμε δεκαπέντε είδη α-
ρωματικών φυτών. Για να το καταφέρουμε εμπλέξαμε τους γονείς των μαθητών μας προσ-
δίδοντάς  τους ρόλους «ειδικού» και  αναμένοντας μέσα από αυτή τη συνεργασία βαθύτε-
ρα και ουσιαστικότερα αποτελέσματα που θα έχουν να κάνουν όχι μόνο με την ανάπτυξη 
και την εκπαίδευση των παιδιών τους αλλά και με την ολοκλήρωση  των ίδιων σαν αναπό-
σπαστα μέλη μιας κοινότητας που σέβεται πρώτα και πάνω απ’ όλα τον εαυτό της και κατ’ 
επέκταση το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον που υπάρχει γύρω της. Τα αποτελέσμα-
τα αυτής της προσπάθειας  αποτελούν το αντικείμενο αναφοράς της παρούσας μελέτης. 

Η καλλιέργεια των αρωματικών φυτών και βοτάνων ξεκίνησε συνδυάζοντας την ανάπτυξη 
των μικρών φυτών με την ανάπτυξη και την καλλιέργεια της προσωπικότητας των μικρών 
μαθητών, ενώ παράλληλα η ανταποδοτική συνεισφορά των γονέων αποτέλεσε το θεμέλιο 
λίθο για μια βαθύτερη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονιών με απώτερο αποδέκτη 
όλων των ενεργειών τους μαθητές του σχολείου. Το σχολείο μας, ως χώρος μάθησης, μέσα 
από την ανάπτυξη και διαχείριση του σχολικού βοτανόκηπου, προσπάθησε να δώσει την 
ευκαιρία στους γονείς των μαθητών, που διαθέτουν γεωργικές και όχι ακαδημαϊκές γνώ-
σεις, να εμπλακούν ενεργά στην όλη διαδικασία μεταμορφώνοντάς τους σε ισότιμους συ-
νεργάτες των εκπαιδευτικών και βοηθώντας τους να αντιληφθούν στην πράξη ότι ανάμεσα 
στο σχολείο και στο σπίτι δεν πρέπει να υπάρχουν στεγανά (Ozer, 2006).  

Παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο: Η κρισιμότητα της επικοινωνίας με τους γονείς 

Έχει δειχτεί πως το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται κάθε άνθρωπος επηρεάζει τις δια-
δικασίες κατάκτησης και χειρισμού της γλώσσας (Heath, 1983) που με τη σειρά της επηρεά-
ζει τη σχολική επίδοση (Γρόλλιος, 2005: σ.193, Φραγκουδάκη, 1985). Τα χαρακτηριστικά 
των περιβαλλόντων από τα οποία μπορεί να προέρχεται ένα παιδί μπορεί να είναι εντελώς 
διαφορετικά. Τα ενδιαφέροντα μιας αγροτικής οικογένειας περιστρέφονται γύρω από τις 
καλλιεργητικές δραστηριότητές της και είναι διαφορετικά από αυτά μιας οικογένειας υπαλ-
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λήλων που δεν έχουν σχέση με την καλλιέργεια της γης αλλά με υπηρεσίες γραφείου. Στο 
σχολείο γίνεται προσπάθεια μέσω του αναλυτικού προγράμματος (ΔΕΠΠΣ, 2003) να κα-
λυφθεί μεγάλο φάσμα ενδιαφερόντων, ώστε οι μαθητές να νιώσουν πως υπάρχει ενδιαφέ-
ρον για τις εμπειρίες καθενός από αυτούς. Η έμφαση ωστόσο που δίνεται σε κάποια γνω-
στικά αντικείμενα κατηγοριοποιεί τις γνώσεις σε περισσότερο και λιγότερο κρίσιμες με α-
ποτέλεσμα την κατηγοριοποίησή τους. Η «γνώση» – όχι μόνο ως πληροφορία αλλά και ως 
διαδικασία προσέγγισής της – μιας τοπικής κοινότητας μπορεί να είναι διαφορετική από 
την κυρίαρχη που διδάσκεται στο σχολείο (Studley, 1998) με αποτέλεσμα να καλλιεργείται 
το αίσθημα της αποδοχής ή μη ενός τρόπου σκέψης.  

Μια σχολική μονάδα σε περιοχή που κατοικείται κυρίως από αγρότες θα πετύχαινε πιο εύ-
κολα τους στόχους της, αν προσέγγιζε τις οικογένειες των μαθητών της με σεβασμό στην 
«κληρονομιά» και τα χαρακτηριστικά τους, συζητώντας μαζί τους θέματα που γνωρίζουν 
και τους αφορούν. Ο Φρέιρε στην 4η επιστολή του «προς εκείνους που τολμούν να διδά-
σκουν» (Freire, 2006), με τίτλο «Για τα ουσιαστικά προσόντα των προοδευτικών δασκάλων 
ώστε να επιτελούν καλύτερα το έργο τους» αναφέρεται στην ταπεινοφροσύνη την οποία 
προσδιορίζει ως τη στάση που «βοηθά να καταλάβουμε μια προφανή αλήθεια: κανείς δεν 
τα ξέρει όλα» (σ.144). Στην ίδια επιστολή, προτρέπει τους εκπαιδευτικούς να ακούν όλους 
όσους τους προσεγγίζουν ανεξάρτητα από το πνευματικό τους επίπεδο και τονίζει πως αυτό 
είναι ένδειξη δημοκρατικότητας, όχι ελιτισμού.  

Η επικοινωνία με τους γονείς συνεπώς δεν θα μπορούσε να εγκαθιδρυθεί σε συνθήκες συ-
γκατάβασης ή εκπλήρωσης μιας τυπικής εντολής αλλά απόλυτου σεβασμού στις γνώσεις 
τους και σε ό,τι κάνουν. Ούτε μια στιγμή δε δείξαμε πως θεωρούμε τις γνώσεις και το επάγ-
γελμά τους υποδεέστερα των δικών μας ή όσων διδάσκει το σχολείο. Ζητήσαμε τη συνει-
σφορά τους στις προσπάθειές μας για την πραγματοποίηση του σχολικού μας κήπου και 
μας την έδωσαν. Ως δάσκαλοι ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί – σα να είχαν σπουδάσει τη 
διδασκαλία – κερδίζοντας το σεβασμό μαθητών και εκπαιδευτικών. Το κυριότερο όμως α-
ποτέλεσμα από την εμπλοκή των αγροτών γονέων ήταν η καλλιέργεια της αντίληψης στην 
τοπική κοινωνία πως το σχολείο σέβεται, εκτιμά και υπολογίζει στις γνώσεις που έχουν αυ-
τοί και στον τρόπο που σκέφτονται. Η αντιμετώπισή τους από το σχολείο ως ισότιμοι συνο-
μιλητές, τους βοήθησε να το δούνε με πιο φιλική ματιά, σταμάτησε να αποτελεί κάτι ξένο γι 
αυτούς αφού μοιράστηκαν μαζί του τις γνώσεις και την καθημερινότητά τους. 

Η προσδοκία μας ήταν πως ο επαναπροσδιορισμός της σχέσης γονέων σχολείου σε ισότιμη 
βάση θα οδηγήσει σε ενεργοποίηση των γονέων απέναντι στη φοίτηση των παιδιών τους 
στο σχολείο που θα οδηγήσει και σε αυξημένο ενδιαφέρον για τη φοίτηση των παιδιών 
τους.  Η επισκόπηση μεγάλου αριθμού μελετών από τους Henderson & Berla (1994) έδειξε 
πως ο πιο ακριβής προβλεπτικός δείκτης των επιδόσεων του παιδιού στο σχολείο δεν είναι 
το εισόδημα ή το κοινωνικό επίπεδο της οικογένειας, αλλά ο βαθμός στον οποίο η οικογέ-
νεια μπορεί α) να εξασφαλίσει περιβάλλον που θα ευνοεί και θα ενθαρρύνει τη μάθηση, β) 
να εκφράσει υψηλές όχι όμως μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τα παιδιά της και την καριέρα 
τους και, γ) να εμπλακεί στην εκπαίδευση των παιδιών της στο σχολείο και στην κοινωνία. 
Την ενεργό εμπλοκή των γονέων υποστηρίζουν και οι Olsen & Guller (2007) δίνοντας ιδιαί-
τερη έμφαση στα θετικά αποτελέσματα που θα έχει αυτή για κάθε ομάδα εμπλεκόμενων. 
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Τα παιδιά θα έχουν καλύτερες επιδόσεις, οι γονείς θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποί-
θηση και πληρέστερη εικόνα για την υλοποίηση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, 
οι εκπαιδευτικοί θα κερδίσουν εκτίμηση και θα πετύχουν καλύτερη συνεργασία και γενικά 
θα βελτιωθεί η εικόνα του σχολείου στην τοπική κοινωνία. 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της δράσης 

Εντάξαμε στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου τη δημιουργία και διαχείριση 
ενός βοτανόκηπου, με την εμπλοκή όλων των μαθητών του σχολείου και με τη συνεργασία 
όλων των εκπαιδευτικών. Αναζητήσαμε τη συνεργασία ενήλικων μελών των οικογενειών 
των μαθητών μας ζητώντας από τους μαθητές μας να ενημερώσουν τις οικογένειές τους για 
το εγχείρημα και να ζητήσουν τη βοήθειά τους. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε κανάλια 
συνεργασίας με τους ενήλικες αφού εκείνοι ήταν οι πλέον «ειδικοί» στην καλλιέργεια της 
γης γενικά, αλλά και των κηπευτικών βοτάνων ειδικότερα. Οι μαθητές κατέγραψαν σε ημε-
ρολόγια όλες τις ενέργειες που αναπτύχθηκαν. Για την καλύτερη  παρουσίαση της εμπλοκής 
των γονέων  στην όλη διαδικασία γίνεται αναφορά των όσων καταγράφηκαν  σε φάσεις, 
ενδεικτικές των σχέσεων συνεργατικότητας που προέκυψαν σε όλα τα επίπεδα. 

Αρχικά, σε πρώτη φάση, στα πλαίσια μιας ανοικτής συνεργατικής κοινότητας (Μπαγίζου, 
2009) ενημερώσαμε τους γονείς – κηδεμόνες για τη φιλοσοφία και τους στόχους του εγχει-
ρήματος. Τονίσαμε πως οι γνώσεις και οι δεξιότητες εκπαιδευτικών και μαθητών δεν ήταν 
αρκετές για την πραγματοποίηση του. Έτσι, τέθηκαν οι βάσεις για την ανάπτυξη συνεργα-
σιών με τους «ειδικούς», τους γονείς και παππούδες των μαθητών. 

Προχωρώντας, στο στάδιο της δεύτερης φάσης, του συστηματικού σχεδιασμού και της δη-
μιουργίας του σχολικού κήπου, η συμβολή των γονέων ήταν καταλυτική. Γονείς, εκπαιδευ-
τικοί και παιδιά, συνεργαστήκαμε για να γίνουν όλες οι απαιτούμενες εργασίες σωστά και 
στον κατάλληλο χρόνο. Έτσι ο χώρος του σχολικού βοτανόκηπου λειτούργησε ως χώρος ο-
μαδοσυνεργατικής διδασκαλίας όπου τα παιδιά εμπλέκονται με φυσικό και αβίαστο τρόπο 
στη μαθησιακή διαδικασία ρωτώντας, εξηγώντας, επικοινωνώντας, σχολιάζοντας, ανταλλά-
σοντας απόψεις και πληροφορίες με «δασκάλους» τους γονείς ή τους παππούδες τους 
(Ματσαγγούρας, 2000). 

Η τρίτη φάση, της διαχείρισης και συντήρησης των φυτών του κήπου, ήταν η φάση κατά την 
οποία απαιτούνταν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, τις οποίες μαθητές και εκπαιδευτικοί θα 
έπρεπε σιγά – σιγά να οικειοποιηθούν για να μπορέσουν να τα καταφέρουν. Και στο στάδιο 
αυτό χρειαζόταν κυρίως «ειδικοί» με γεωργικές και όχι ακαδημαϊκές γνώσεις, «ειδικοί» που  
η σχολική κοινότητα είχε  την πολυτέλεια να διαθέτει ανάμεσα στους γονείς των  μαθητών 
της. Οι γονείς εμπλέκονται στη όλη διαδικασία με ευχαρίστηση, αποκτούν την αίσθηση ότι 
το σχολείο είναι ανοικτό προς αυτούς, νιώθουν συνεργάτες με τους εκπαιδευτικούς και α-
ντιλαμβάνονται ότι ανάμεσα στο σπίτι και στο σχολείο δεν υπάρχουν πλέον στεγανά (Μι-
κρογιαννάκη, 2009). 

Στην τέταρτη και τελευταία φάση, εντάσσουμε την αποτίμηση και επέκταση της δράσης 
που αναπτύχθηκε. Ενισχύθηκε το ενδιαφέρον των μαθητών για τις γνώσεις και το επάγγελ-
μα των γονέων τους.  Βελτιώθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων 
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καθώς αναπτύχθηκαν σχέσεις αμοιβαίας αποδοχής και εμπιστοσύνης, μετουσιώνοντας το 
χώρο εργασίας του σχολικού κήπου σε  κύτταρο για την ανάπτυξη μιας ανοικτής συνεργατι-
κής κοινότητας (Μπαζίγου, 2009).  

Αξιολόγηση της δράσης 

Η αξιολόγηση της εμπλοκής των γονέων πραγματοποιήθηκε με δομημένες συνεντεύξεις 
που πραγματοποιήθηκαν όταν ολοκληρώθηκε η δράση. Οι ερωτήσεις αφορούσαν τις σκέ-
ψεις και τα συναισθήματά τους από τη στιγμή που ξεκίνησε η προσπάθειά μας μέχρι την 
ολοκλήρωσή της. Η φιλοσοφία των ερωτήσεων κινήθηκε ανάμεσα στις κατευθύνσεις της 
αρχικής εντύπωσης, της απόφασης για εμπλοκή, της συμμετοχής και συνεργασίας για το 
σχεδιασμό και της δημιουργία του κήπου, της εκτίμησης ωφελειών για τους ίδιους, τα παι-
διά ή τα εγγόνια τους.  

Όλες οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του σχολείου. Οι απαντήσεις των γο-
νέων εξελίχθηκαν σε καταθέσεις ψυχής καθώς θυμήθηκαν τα παιδικά τους χρόνια, εξέφρα-
σαν τις επιφυλάξεις τους απέναντι στις ενέργειες του σχολείου ως προς την αποτελεσματι-
κότητά τους για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους και πώς κατέληξαν να αλλάξουν 
άποψη σε σχέση με τις ενέργειές μας. 

Η αρχική αντίδραση στην πρόσκληση για εμπλοκή τους στη δράση όπως περιγράφηκε από 
τους γονείς θα χαρακτηριζόταν μουδιασμένη. Η αποδοχή της ενέργειας συνοδευόταν από 
επιφυλάξεις για τη δυνατότητα πραγματοποίησης που σχετίζονταν με την απουσία εξειδι-
κευμένης γνώσης και έμπειρου προσωπικού. Επιφυλάξεις για το έργο εκφράστηκαν και για 
το ενδεχόμενο της απώλειας ωρών διδασκαλίας. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών ήταν προσ-
διορισμένος και περιορισμένος στη σχολική αίθουσα στη συνείδηση των γονέων. Αξιοση-
μείωτη η αναφορά γιαγιάς που θυμήθηκε τις εμπειρίες της από τα δικά της σχολικά χρόνια 
όταν και είχε εμπλακεί με την καλλιέργεια της γης στο σχολείο. Δήλωσε μάλιστα πως αυτή η 
εμπλοκή της έδινε «χώρο» και ρόλο στην ομάδα της τάξης αφού «Μου άρεσε πολύ γιατί 
ήμουν ένα πολύ ντροπαλό κορίτσι που δεν σήκωνα το χέρι μου στην τάξη, ενώ στον κήπο 
έκανα πράγματα που τραβούσαν το ενδιαφέρον του δασκάλου μου και μου έδινε κάποια 
σημασία, αφού μέσα στη τάξη ασχολιόταν μόνο με τους μαθητές των καλών οικογενειών». 

Οι αρχικές επιφυλάξεις από τη μεριά των γονέων σε συνδυασμό με την έλλειψη αυτοπε-
ποίθησης και κρίσης για τη σημασία της γνώσης για την καλλιέργεια της γης και αρνητικών 
μνημών για το ρόλο του σχολείου, οδήγησαν γονείς να δηλώσουν πως « … στην αρχή δεν το 
πίστεψα… νόμιζα ότι (το παιδί) μου έλεγε ψέματα… όταν όμως με πήρε τηλέφωνο η ίδια η 
διευθύντρια και μου το ζήτησε κι εκείνη… λέω μέσα μου είναι αλήθεια… δεν το πίστευα… 
ήμουν εγώ ικανή να προσφέρω στους μαθητές και τους δασκάλους;». Η επικοινωνία της 
Διευθύντριας του σχολείου με τους γονείς έδωσε στην πρόσκληση την επισημότητα που 
χρειαζόταν ώστε να καμφθούν οι όποιες επιφυλάξεις για την εμπλοκή στη δράση. Η άποψη 
αυτή όπως εκφράστηκε είναι σύμφωνη με τα ευρήματα μελετών που έχουν δείξει πως όταν 
εμπλέκονται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων στην υλοποίηση δράσεων τα αποτελέ-
σματα είναι θετικά (Δημοπούλου & Μπαμπίλα, 2009) 
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Η γνώση τους ένιωσαν πως αναβαθμίζεται και οι απαντήσεις τους πλέον αντανακλούν μια 
θετική και ενισχυμένη αυτοεικόνα «Σίγουρα θα μπορούσα να βοηθήσω τους δασκάλους και 
τους μαθητές αφού καλλιεργώ τη γη από μικρός …. Είναι κάτι που ξέρω να κάνω καλά και 
γιατί να μην τα δείξω   στους δασκάλους και τους μαθητές …». Όπως αναφέρει ο Freire, o 
Sollas υποστηρίζει πως «Αυτό που κάνουμε με τα χέρια μας αποτελεί το αντικείμενο της 
σκέψης μας» (Freire, 1999: σ.84) επιχειρηματολογώντας για την ιδιαίτερη σημασία της α-
τομικής ή ομαδικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη του λόγου. Άλλος γονέας δήλωσε 
«Αισθάνθηκα περήφανη που θα πρόσφερα στους μαθητές και τους δασκάλους τους κάτι 
από τη δική μου ζωή … Αρχικά είπα μέσα μου μήπως κάτι άλλο θέλουν οι δάσκαλοι, είναι 
δυνατόν να ζητούν τη δική μου βοήθεια που έχω τελειώσει μόνο το Δημοτικό… Γρήγορα 
όμως κατάλαβα ότι όσα εγώ θεωρούσα μικρά και ασήμαντα ήταν πολύ σημαντικά για τους 
μαθητές αλλά και τους δασκάλους τους… έτσι πρέπει να είναι το σχολείο και οι δάσκαλοι... 
Να ανοίγουν την πόρτα σε όλους τους ανθρώπους… όχι μόνο στους καλούς και τους πλού-
σιους…» Γίνεται σαφές πως η εικόνα που υπήρχε για το σχολείο ήταν πως πρόκειται για μια 
δομή που δεν απευθύνεται σε όλους, αλλά πως τους διακρίνει σε πλούσιους και φτωχούς, 
καλούς (έξυπνους, ικανούς) και κακούς (λιγότερο έξυπνους και ικανούς). Οι πρακτικές διά-
κρισης των παιδιών στο σχολείο, φαίνεται πως συνοδεύουν τα παιδιά μέχρι τα γεράματά 
τους και τους οδηγεί να προτείνουν για το σχολείο πως πρέπει να είναι ανοικτό σε όλους 
τους ανθρώπους. 

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί η διάθεση των παιδιών να έρθουν οι γονείς τους στο 
σχολείο για να βοηθήσουν στο έργο. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τους λόγους που οι 
μαθητές ήθελαν τους γονείς τους στη δράση, ωστόσο η παρέμβασή τους αναγνωρίζουμε 
πως ήταν καταλυτική. Η άποψη μητέρας που παραθέτουμε είναι χαρακτηριστική «Αν και 
στην αρχή ήμουν κάθετα αρνητική… επειδή μου το ζήτησε κυρίως το παιδί μου δεν ήθελα 
να του χαλάσω το χατίρι, ήθελα να ικανοποιήσω την επιθυμία του…». Συνειδητή ή ενστι-
κτώδης η απαίτηση των παιδιών προς τους γονείς τους να εμπλακούν μπορούμε να τη με-
ταφράσουμε στην αναζήτηση γέφυρας μεταξύ των γνώσεων των γονέων και των γνώσεων 
που διδάσκει το σχολείο ώστε να νιώσουν πως ανήκουν και στα δύο περιβάλλοντα που λει-
τουργούν, πως δεν ανήκουν σε δυο διαφορετικούς κόσμους (Bundschu-Mooney, 2003).  

Η συνεργασία εκπαιδευτικών – γονέων ανέδειξε στους γονείς μια εντελώς διαφορετική ει-
κόνα για τους εκπαιδευτικούς και το επάγγελμά τους από αυτή που είχαν (Μπαγίζου, 
2009). Ανατράπηκαν εγκαθιδρυμένες θεωρήσεις «Σαν γονιός θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει 
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για το καλό των παιδιών μας… Τη συνεργασία όμως 
αυτή την εννοούσα στο επίπεδο της συμβουλευτικής από τους δασκάλους προς τους γο-
νείς… μου έκανε μεγάλη εντύπωση που συνέβη το αντίθετο… που συμβούλευα κι εγώ δα-
σκάλους και μαθητές…» και άλλος «Διαπίστωσα μετά από τη συνεργασία μου με τους δα-
σκάλους του σχολείου ότι είναι άνθρωποι προσεγγίσιμοι… πριν από αυτό τους έβλεπα πιο 
τυπικά και απόμακρα… ήρθαμε πιο κοντά κατάλαβα πολλά για τη δουλειά τους…» που πι-
στεύουμε πως στηρίζονται στα δικά τους προσωπικά βιώματα «Τους νιώθω σαν δικούς μου 
ανθρώπους, τους εμπιστεύομαι και καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνουν… 
Δεν σκέφτομαι να σηκώσω το τηλέφωνο και συζητήσω κάτι που έχει σχέση με το εγγόνι 
μου… Παλιά οι δάσκαλοι μας είχαν σε απόσταση, δεν μας έδιναν καμιά σημασία...» και άλ-
λος «Αν και λόγω της συμμετοχής μου στο Σύλλογο γονέων και Κηδεμόνων θεωρώ ότι έχω 
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μια καλή συνεργασία με όλους σας… Δεν σας κρύβω ότι όλο αυτόν τον καιρό, πριν από τη 
συνεργασία μας δηλαδή, ήμουν λίγο συγκρατημένος, σας έβλεπα και σας ένιωθα λίγο μα-
κριά από μένα… Όταν μας ζητήσατε να συνεργαστούμε για να καταφέρουμε όλοι μαζί κάτι… 
αυτός ο τοίχος που μας χώριζε γκρεμίστηκε… Μπορούσα κι εγώ τώρα να σας συμβουλέψω, 
να σας δείξω ότι κι εγώ ξέρω πράγματα όπως κι εσείς… Αυτό λοιπόν με έκανε να σας δω με 
άλλο μάτι… Τα άλλαξε όλα…»  

Οι απαντήσεις των γονέων σχετικά με τα οφέλη από τη δημιουργία του σχολικού κήπου 
έδειξαν πως τα θεωρούν θετικά. Ο σεβασμός προς τα άλλα άτομα που επιτεύχθηκε μέσω 
της συνεργασίας για την επίτευξη του κοινού σκοπού, ο σεβασμός στη φύση, η διάθεση για 
εργασία στη γη, το πλησίασμα στις δραστηριότητες της οικογένειας, ο εμπλουτισμός των 
εμπειριών τους, η εκπαίδευση κάθε τομέα της προσωπικότητάς τους, είναι αυτά που ανα-
φέρθηκαν. Ακόμη και οι δύσπιστοι για τα θετικά αποτελέσματα της δράσης, γονείς, πείστη-
καν πως ήταν καλό που τα παιδιά τους ενεπλάκησαν σε αυτή. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί 
πως υπήρξε γονέας που δήλωσε «Χαίρομαι που οι κόρες μου κάνουν στο σχολείο πράγματα 
που εγώ δεν έκανα όταν πήγαινα σχολείο…».  

Στο Νόμο 1566/1985, που αποτελεί Νόμο Πλαίσιο για την εκπαίδευση, δηλώνεται πως οι 
μαθητές υποβοηθούνται «β) Να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν αρμονικά το πνεύμα και 
το σώμα τους, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους. Να αποκτούν, μέσα από 
τη σχολική τους αγωγή, κοινωνική ταυτότητα και συνείδηση, να αντιλαμβάνονται και να 
συνειδητοποιούν την κοινωνική αξία και ισοτιμία της πνευματικής και της χειρωνακτικής 
εργασίας. Να ενημερώνονται και να ασκούνται πάνω στη σωστή και ωφέλιμη για το αν-
θρώπινο γένος χρήση και αξιοποίηση των αγαθών του σύγχρονου πολιτισμού, καθώς και 
των αξιών της λαϊκής μας παράδοσης.» Η δράση μας κρίνουμε πως κινήθηκε προς την επι-
δίωξη των παραπάνω και, με βάση τις δηλώσεις των γονέων των παιδιών, τα προσέγγισε σε 
μεγάλο βαθμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε την άποψη μιας ακούραστης γιαγιάς «Τα εγγόνια 
μου κατάλαβαν ότι και η δική μου δουλειά στο χωράφι και στον κήπο αξίζει πολλά… με εί-
δαν με άλλο μάτι… Νιώθω χαρούμενη που τα εγγόνια κατάλαβαν την αξία της δουλειάς, 
όποια κι αν είναι αυτή… Το ίδιο και για τους δασκάλους… που μου έδωσαν αξία… δεν θα το 
ξεχάσω ποτέ αυτό… για όλη μου τη ζωή». 

Η δημιουργία του βοτανόκηπου έφερε θετικά αποτελέσματα σε όλους τους εμπλεκόμε-
νους. Τα παιδιά ήρθαν πιο κοντά με τους αγρότες γονείς τους, εκτίμησαν την εργασία τους 
και ένιωσαν πως αυτή η εκτίμηση έρχεται και από τη μεριά του σχολείου. Οι γονείς ένιωσαν 
πως ήρθαν πιο κοντά με τα παιδιά τους, επικοινώνησαν την καθημερινότητά τους μαζί τους 
και μοιράστηκαν τα χαρακτηριστικά της δουλειάς τους. Οι γονείς ήρθαν και πιο κοντά με 
τους εκπαιδευτικούς. Ριζωμένες αντιλήψεις και θεωρήσεις ετών που ήθελαν τους εκπαι-
δευτικούς απόμακρους και εκλεκτικούς υποχώρησαν και βελτιώθηκαν οι σχέσεις μεταξύ 
γονέων και σχολείου.  

Προσπαθήσαμε να κάνουμε πράξη τη φρεϊριανή άποψη «Το δημοκρατικό σχολείο δεν έ-
πρεπε να είναι ανοιχτό μόνο ως προς το πλαίσιο της πραγματικότητας των μαθητών του 
αλλά και να είναι έτοιμο να μάθει από τη δική του σχέση με αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο» 
(Γρόλλιος, 2005: σ.230). Η συνεργασία που αναπτύχθηκε και το πλησίασμα προς τους γο-
νείς ωρίμασε τη σχολική μονάδα και έδειξε το δρόμο για μελλοντικές δράσεις. 
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Σχολικό κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο: μια προσπάθεια ανίχνευσης  βελτίωσης τους μέσα 
από το πρόγραμμα « Αξιολόγηση  του Εκπαιδευτικού Έργου» 

 
Ιορδανίδου Μάρθα  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Msc Σχολική Παιδαγωγική  
miord30@otenet.gr 

Περίληψη 

Στο πρόγραμμα «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) – Αυτοαξιολόγηση της Σχολι-
κής Μονάδας» που εφαρμόστηκε πιλοτικά στα δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  τη διετία 2010-2012 , ένας από τους τομείς που αξιολογού-
νται και διερευνώνται για την καταγραφή του σχολικού γίγνεσθαι αφορά το «Κλίµα και τις 
Σχέσεις στο Σχολείο», με έμφαση στο πώς αυτός συνδέεται και επηρεάζει  την ποιότητα του 
εκπαιδευτικού έργου και γενικότερα της σχολικής ζωής. Στην παρούσα εργασία γίνεται  
προσπάθεια να οριστούν οι όροι « σχολικό κλίμα» και  «σχολική κουλτούρα» και να αποτυ-
πωθούν οι παράγοντες που τους διαμορφώνουν και ο τρόπος που σχετίζονται μεταξύ τους. 
Επίσης, παρουσιάζεται  συνοπτικά η νέα φιλοσοφία για τη διοίκηση της εκπαίδευσης, η 
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, καθώς το δίπτυχο «Σχολικό Κλίμα-Σχολική κουλτούρα», σύμ-
φωνα με αρκετούς ερευνητές, αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες που ο-
δηγούν στην ολική ποιότητα και συνεπώς στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. 
Τέλος, γίνεται αναφορά στο έργο της ΑΕΕ και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας μικρής 
σε έκταση προσπάθειας να ανιχνευθεί το ερώτημα κατά πόσο η διαδικασία της αυτοαξιο-
λόγησης της σχολικής μονάδας συμβάλλει στη βελτίωση του σχολικού κλίματος στα σχολεία 
που εφαρμόζεται και στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου. 

Λέξεις - Kλειδιά:  Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου, Σχολικό κλίμα-σχολική κουλτούρα, 
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 

Εισαγωγή 

Το ελληνικό σχολείο σήμερα αναζητά εκείνες τις διοικητικές πρακτικές, που θα του επιτρέ-
ψουν, μέσα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, να λειτουργήσει με επιτυχία και να ανταποκρι-
θεί στις απαιτήσεις της εποχής μας.  Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί για την ελληνι-
κή πραγματικότητα μια νέα προσέγγιση στην επιστημονική σκέψη και πρακτική του 
management, η  οποία έχει εφαρμογές και στη διοίκηση της εκπαίδευσης (Καρατάσιος & 
Καραμήτρου, 2008). Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας δίνεται προτεραιότητα στην ικανο-
ποίηση των προσδοκιών και των αναγκών των εξυπηρετουμένων (διευθυντών, εκπαιδευτι-
κών, μαθητών, γονέων και γενικά όλων των αποδεκτών των εκπαιδευτικών υπηρεσιών), 
μέσα από μια διαδικασία αλλαγής και αυτοπροσδιορισμού των εμπλεκομένων και βελτι-
στοποίησης όλων των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται (Κατσα-
ρός, 2008). Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην εκπαίδευση αναφέρεται, επίσης, στη δια-
σφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, των μεθόδων διδασκαλίας και χρή-
σης Νέων Τεχνολογιών, στην παρακολούθηση των επιτευγμάτων των μαθητών, στην κα-
ταλληλότητα και διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών, στην επάρκεια και αξιοπιστία της υλι-
κοτεχνικής υποδομής (Καρατάσιος & Καραμήτρου, 2008). Παράγοντας που διασφαλίζει την 
ποιοτική λειτουργία ενός οργανισμού αποτελεί η συνεχής και στοχευμένη αξιολόγησή του.  
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Συγκεκριμένα, στην αξιολόγηση των σχολικών μονάδων επιλέγεται η  εσωτερική  αξιολόγη-
ση, η οποία τις τελευταίες δεκαετίες εφαρμόζεται σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, 
έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την ενερ-
γοποίηση των εκπαιδευτικών. Στη χώρα μας επιλέχθηκε η μορφή της συλλογικής εσωτερι-
κής αξιολόγησης ή αυτοαξιολόγησης η οποία, εκτός των άλλων, συμβάλλει και στη διαμόρ-
φωση μιας κουλτούρας αξιολόγησης του σχολείου, ώστε να προκαλέσει την κινητοποίηση 
όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας, με στόχο πάντα τη δημιουργία ενός 
ποιοτικού και δημοκρατικού σχολείου (ΥΠΔΒΜΘ-ΚΕΕ, Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα, Τόμος 
Ι: Βασικό Πλαίσιο). 

Η συμμετοχή μας στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος της Αξιολόγησης Εκπαιδευτι-
κού Έργου και τα δυο χρόνια, η προϋπηρεσία μας που αποκτήθηκε σε διαφορετικού τύπου 
σχολεία της γενικής και της ειδικής αγωγής και η σύντομη θητεία μας σε θέση στελέχους 
εκπαίδευσης  αποτέλεσε το έναυσμα για την εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας, στο 
πλαίσιο των ακαδημαϊκών μας υποχρεώσεων σε ετήσιο σεμινάριο επιμόρφωσης με θέμα 
τη «Διοίκηση Σχολικών Μονάδων». 

Εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων: Σχολικό κλίμα, Σχολική Κουλτούρα, Διοίκηση Ολι-
κής Ποιότητας 

Σύμφωνα με τον Ι. Κατσαρό (2008) οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων είναι εκπαι-
δευτικοί οργανισμοί, οργανώσεις δηλαδή με τη σημασία της οντότητας, επιμέρους μονάδες 
τους ευρύτερου κοινωνικού σχηματισμού που ονομάζουμε εκπαιδευτικό σύστημα. Από την 
καθημερινή εμπειρία συχνά επαληθεύεται ότι  σ’ έναν κοινωνικό οργανισμό, και κατ’ επέ-
κταση σ’ ένα σχολείο, επικρατεί μια γενική ατμόσφαιρα ή ένα γενικό κλίμα εργασίας, ευχά-
ριστο ή δυσάρεστο, που καθορίζει τον τρόπο που αλληλεπιδρούν τα μέλη του, τού προσδί-
δει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και τον διαφοροποιεί από τους άλλους, έστω κι αν είναι ως 
προς  όλες τις άλλες παραμέτρους όμοιοι.  Για τη διερεύνηση του σχολικού κλίματος έχουν 
χρησιμοποιηθεί από ερευνητές ποικίλα ερωτηματολόγια που ερευνούν διάφορες πλευρές 
του και με βάση τα οποία αποδίδονται σ’ αυτό διάφορες  ονομασίες και χαρακτηριστικά. 
Έτσι, οι Halpin και Croft, μελετώντας την κοινωνική αλληλεπίδραση ανάμεσα στους διευθυ-
ντές και τους εκπαιδευτικούς και στους  εκπαιδευτικούς μεταξύ τους, προτείνουν έξι κατη-
γορίες σχολικού κλίματος, που είναι οι εξής: ανοιχτό, αυτόνομο, ελεγχόμενο, οικείο, πατερ-
ναλιστικό, κλειστό ( Σαΐτης, 2008).  Συνοψίζοντας, λοιπόν,  θα μπορούσε κάποιος να ορίσει 
το σχολικό κλίμα ως την ατμόσφαιρα (φιλική, εχθρική κτλ.) που υπάρχει σε κάθε σχολική 
μονάδα, έχει άμεση σχέση με όσους  εμπλέκονται σ’ αυτήν και θεωρείται η βάση για προ-
βλέψεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα του σχολείου, την ποιότητα των εργασιών και 
την παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών  (Πασιαρδή, 2001). 

Πολύ συχνά αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία  ότι η έννοια του κλίματος έχει άμεση 
σχέση με την έννοια της κουλτούρας της σχολικής μονάδας,  η οποία ορίζεται «ως το κατα-
στάλαγμα των παραδοχών, στάσεων, αξιών και πρακτικών που κυριαρχούν στη σχολική μο-
νάδα. Η σχολική κουλτούρα καθορίζει τον προσανατολισμό, το ηθικό, τις διαπροσωπικές 
σχέσεις, τις αξίες, τις διαδικασίες ρουτίνας και τη χρήση θεσμών και υλικών από την πλευρά 
των ατόμων που απαρτίζουν τη σχολική μονάδα» ( Ματσαγγούρας, 1999:172). Σύμφωνα μ’ 
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έναν  άλλο ορισμό με τον όρο σχολική κουλτούρα νοείται  τόσο ένα σώμα νοημάτων  και 
νοηματοδοτήσεων της πραγματικότητας από το οποίο θα αντλήσουν στοιχεία εκπαιδευτι-
κός και μαθητής, ώστε να διαμορφώσουν το δικό τους ρόλο και να κατανοήσουν τους ρό-
λους των άλλων στο σχολείο όσο και ό,τι επικρατεί σ’ ένα σχολείο ως καθημερινή ρουτίνα 
πίσω από την οποία κρύβονται συγκεκριμένες παραδοχές, αξίες, συναισθήματα και βούλη-
ση ( Γκότοβος, 2010). Με άλλα λόγια η σχολική κουλτούρα δεν είναι στατική, αφού μπορεί 
να διαμορφώνεται ανάλογα με την κουλτούρα και την κοινωνική αντίληψη των μελών της 
εκπαιδευτικής μονάδας  αλλά και  η ίδια να επιφέρει τροποποιητικές αλλαγές στα άτομα 
και στη σχολική ζωή γενικότερα ( Καρατάσιος & Καραμήτρου, 2008). Όπως παρατηρεί ο Αχ. 
Καψάλης (2005) συχνά το κλίμα και η κουλτούρα ενός σχολείου εκλαμβάνονται από την  
έρευνα ως μια μεταβλητή, τις περισσότερες φορές για συστηματικούς ,κυρίως, λόγους, κα-
θώς είναι προφανές ότι πρόκειται για μια ποικιλία παραγόντων που διαποτίζει το πνεύμα 
και τις δραστηριότητες του σχολείου. 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην εκπαίδευση αναφέρεται στη διασφάλιση της ποιότητας 
των Προγραμμάτων Σπουδών, των μεθόδων διδασκαλίας και χρήσης Νέων Τεχνολογιών, 
στην παρακολούθηση των επιτευγμάτων των μαθητών, στην καταλληλότητα και διαθεσιμό-
τητα των εκπαιδευτικών, στην επάρκεια και αξιοπιστία της υλικοτεχνικής υποδομής. Οι α-
πόψεις πολλών Ελλήνων και ξένων θεωρητικών συγκλίνουν σε έντεκα και πλέον σημαντι-
κούς παράγοντες που οδηγούν στην ολική ποιότητα και συνεπώς στην αποτελεσματικότητα 
της σχολικής μονάδας. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής: α) Χαρισματική εκπαιδευτική η-
γεσία, β) Υψηλές προσδοκίες-Συμπεριφορά εκπαιδευτικών, γ) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, 
δ) Μέθοδοι διδασκαλίας, ε) Σχολικό κλίμα-Σχολική κουλτούρα, στ) Κατάλληλη υλικοτεχνική 
υποδομή, ζ) Καλά Αναλυτικά Προγράμματα, η) Μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης, θ) 
Συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των γονέων της κοινότητας στο έργο του σχολείου, ι) 
Αποκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα και ια) Οικονομική αυτοτέλεια της σχολικής μονάδας 
(Καρατάσιος & Καραμήτρου, 2008). 

Οι παραπάνω παράγοντες συνθέτουν ένα μοντέλο σχολικής αποτελεσματικότητας, που 
μπορεί να εξασφαλίσει τόσο την πρόοδο των μαθητών όσο και την ικανοποίηση όλων των 
εμπλεκόμενων μερών στη μαθησιακή διαδικασία. Ωστόσο, μιλώντας για την αποτελεσματι-
κότητα του σχολείου, ο Αχ. Καψάλης (2005) υποστηρίζει ότι δεν αρκεί να αποκτηθούν τρία, 
τέσσερα ή δέκα χαρακτηριστικά, που προκύπτουν από την έρευνα για το αποτελεσματικό 
σχολείο, και τα πράγματα δρομολογούνται από μόνα τους. Για να βελτιωθεί η αποτελεσμα-
τικότητα του σχολείου, προέχει όχι να γίνει μια μηχανιστική και φορμαλιστική εφαρμογή 
ορισμένων προτάσεων, που προκύπτουν ως πορίσματα των σχετικών ερευνών, αλλά να 
φροντίσουμε, ώστε το σχολείο μας να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές απαιτήσεις και 
ανάγκες των μαθητών μας, γιατί δεν υπάρχει το καλό σχολείο για όλους τους μαθητές. 

Ανίχνευση της έννοιας του σχολικού κλίματος μέσα από τη διαδικασία της Αξιολόγησης 
του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας 

Θεωρητικό πλαίσιο και περιορισμοί της παρούσας ερευνητικής μελέτης 
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Ως γενικός σκοπός της ΑΕΕ ορίζεται η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου της 
Σχολικής Μονάδας.  Σε ένα πρώτο επίπεδο, αντικείμενο αυτοαξιολόγησης αποτελούν  τα 
ακόλουθα πέντε θεματικά πεδία, στα οποία αναλύεται η σχολική πραγματικότητα: 

1ο Πεδίο: Μέσα –Πόροι –Ανθρώπινο Δυναμικό, 2ο Πεδίο: Οργάνωση και Διοίκηση του Σχο-
λείου, 3ο Πεδίο: Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο, 4ο Πεδίο: Εκπαιδευτικές Διαδικασίες, 5ο 
Πεδίο: Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα (ΥΠΔΒΜΘ-ΚΕΕ, Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα, Τόμος 
Ι: Βασικό Πλαίσιο). 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας  δεν υπήρχε η δυνατότητα να γίνει μια μεγάλης κλίμα-
κας συστηματική συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με το πεδίο «Κλίμα και Σχέσεις 
στο σχολείο», το οποίο αποτέλεσε το ερευνητικό  μας αντικείμενο, ούτε ήταν δυνατό να 
ελεχθούν όλοι οι δείκτες του συγκεκριμένου πεδίου, παρά μόνο ο δείκτης «Σχέσεις εκπαι-
δευτικών μεταξύ τους». Το δείγμα μας ,λοιπόν,  περιορίστηκε στον αριθμό των τριών υπο-
κειμένων, συναδέλφων στα σχολεία των οποίων εφαρμόστηκε το πρόγραμμα της ΑΕΕ και 
τα δύο χρόνια. 

Για τη συλλογή των δεδομένων επιλέχθηκε ο τύπος της ημι-δομημένης συνέντευξης 
(semistructured interview). Ο τύπος αυτός της συνέντευξης  πλεονεκτεί από άποψη ευελιξί-
ας και προσαρμοστικότητας, αφού δίνεται η δυνατότητα στον ερευνητή να ζητήσει διευκρι-
νίσεις και να εμβαθύνει περισσότερο στις απαντήσεις του ερωτώμενου. Επιπλέον, και για 
τον ερωτώμενο είναι πολλές φορές πιο βολικό να αναπτύξει προφορικά τις απόψεις του 
παρά να τις γράψει, όταν μάλιστα έχει και δυσκολίες στο γράψιμο (Καραγεώργος, 2002). 

Ο χαρακτήρας της παρούσας μελέτης είναι κυρίως περιγραφικός στο βαθμό που στοχεύει 
στην απλή καταγραφή των δημογραφικών χαρακτηριστικών, των απόψεων, των στάσεων 
και των συμπεριφορών των υποκειμένων της έρευνας κατά την υλοποίηση του προγράμμα-
τος ΑΕΕ αλλά και των νοηματοδοτήσεων στον όρο «σχολικό κλίμα». 

Παρουσίαση των ερευνητικών δεδομένων 

Στις συνεντεύξεις διατυπώθηκαν ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου. Προηγήθηκαν 
ερωτήσεις σχετικά με τα ατομικά και επαγγελματικά στοιχεία των ερωτώμενων και ακο-
λούθησαν ερωτήσεις  που διερευνούσαν απόψεις και συμπεριφορές. Ρωτήθηκαν τρία άτο-
μα, δύο άνδρες και μια γυναίκα, και γι’ αυτό κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστούν αυτούσιες 
οι απαντήσεις που δόθηκαν, χωρίς να ομαδοποιηθούν. 

 Α) Σε ό, τι αφορά στα δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων προέκυψαν τα εξής: 
-  Σχετικά με την ηλικία ο πρώτος είναι μεταξύ 40-49 ετών, ο δεύτερος 50-59 και η τρίτη  
   30- 39 
- Στο ερώτημα: Πόσο καιρό βρίσκεστε σ’ αυτό το σχολείο;, ο πρώτος απάντησε 10-14, ο   
   δεύτερος 5-9 και  η τρίτη  0-4 
- Στο ερώτημα: Πόσα χρόνια υπηρεσίας έχετε συνολικά; ο πρώτος απάντησε 10-14, ο 
   δεύτερος 10-14 και η Τρίτη 0-4 
- Στο ερώτημα: Ποιος είναι ο κύριος ρόλος σας σ’ αυτό το σχολείο; ο πρώτος απάντησε ότι  
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   είναι ο προϊστάμενος σε Νηπιαγωγείο, ο δεύτερος υποδιευθυντής σε Εσπερινό Λύκειο και  
  η   τρίτη  αναπληρώτρια εκπαιδευτικός σε σχολείο Ειδικής Αγωγής  Β/θμιας Εκπαίδευσης. 

Β) Στο δεύτερο μέρος  δόθηκαν οι εξής  απαντήσεις:  

1. Τι εννοούμε  κατά τη γνώμη σας, όταν λέμε «σχολικό κλίμα»; 

-« Οι σχέσεις που αναπτύσσονται σ’ ένα σχολείο». 

- «Η γενικότερη εικόνα της ομάδας των εκπαιδευτικών που αφορά τις σχέσεις τους μεταξύ 
τους και  με τους μαθητές. Στο δικό μας σχολείο δεν έχουμε σύλλογο γονέων λόγω του χα-
ρακτήρα του σχολείου, αφού οι μαθητές μας είναι ενήλικες». 

- «Εννοούμε τις σχέσεις  συναδέρφων μεταξύ τους και με τη διεύθυνση του σχολείου, εκ-
παιδευτικών-μαθητών και μαθητών μεταξύ τους. Γενικότερα, είναι η αίσθηση που αποκομί-
ζει κάποιος όταν επισκέπτεται για πρώτη φορά το σχολείο». 

2. Ποιοι παράγοντες συντελούν, κατά τη γνώμη σας, στη δημιουργία καλού σχολικού κλίμα-
τος σε μια σχολική μονάδα; (Διευθυντής, εκπαιδευτικοί, γονείς, υλικοτεχνική υποδομή του 
σχολείου). 

- « Όλα». 

- « α) Ο οραματιστής- ηγέτης διευθυντής, β)  Η πολυετής παραμονή των εκπαιδευτικών  στο 
σχολείο, γιατί έτσι έχουν αναπτύξει έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας ,  γ) Ευαισθητοποιημέ-
νοι εκπαιδευτικοί με μεράκι για τη δουλειά τους και η διαρκής επιμόρφωση σε θέματα του 
αντικειμένου τους και ειδικότερα σε θέματα διαπροσωπικών σχέσεων και επικοινωνίας». 

-«Κύριο ρόλο παίζει η διεύθυνση του σχολείου και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας από αυ-
τήν. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζουν οι διαπροσωπικές σχέσεις των ατόμων και η αίσθηση 
ότι αποτελούν όλοι μια ομάδα και έχουν κοινούς σκοπούς και στόχους. Σε μικρότερο βαθμό 
ένας παράγοντας επιρροής για τη δημιουργία καλού σχολικού κλίματος αποτελούν οι σχέ-
σεις του σχολείου με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών».  

3) Ποιος από τους παραπάνω παράγοντες συντελεί περισσότερο και γιατί; 

- «Καθοριστικό ρόλο έχει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας. Είναι αυτός που θα καλλιερ-
γήσει πνεύμα συναδελφικότητας, συνεργασίας, που θα συντονίσει πολλές και ποικίλες πα-
ραμέτρους της σχολικής ζωής. Είναι αυτός που θα συγκεράσει ροπές και κατευθύνσεις έτσι 
ώστε  τελικά να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και κατανόησης μεταξύ 
των εκπαιδευτικών». 

- «Σημαντικό ρόλο παίζουν οι γνώσεις σε θέματα διοίκησης και η προσωπικότητα του διευ-
θυντή και περισσότερο το τελευταίο. Ο διευθυντής θα πρέπει να έχει το χάρισμα να δη-
μιουργήσει  μια ομάδα που θα περιλαμβάνει όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό και όχι κά-
ποιους ‘‘κολλητούς’’». 
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- «Παίζουν και τα δύο σημαντικό ρόλο αλλά σε μεγαλύτερο ποσοστό η προσωπικότητα του 
διευθυντή επηρεάζει την ύπαρξη καλού σχολικού κλίματος ή όχι». 

4. Υπάρχει καλό κλίμα στο δικό σας σχολείο; 

- «Ναι» , - «Ναι», - «Όχι». 

5. Δικαιολογήστε την απάντηση που δώσατε στην ερώτηση 4 

-«Το καλό σχολικό κλίμα επηρεάζεται από την οργανωτική δομή του σχολείου. Στο κομμάτι 
αυτό σημαντικός είναι ο ρόλος του διευθυντή. Μόνο ο καλός, οργανωτικός, δημοκρατικός 
χαρακτήρας δεν αρκεί. Είναι απαραίτητες και γνώσεις διοίκησης, χειρισμού κρίσεων, που 
αποκτώνται μόνο με την διαρκή επιμόρφωση πάνω σε σχετικά θέματα». 

«α) Δράσεις που βοήθησαν στο άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία δημιούργησαν 
καλύτερη διάθεση για  τη δημιουργία καλών σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, οι οποίες, 
ωστόσο, περιορίζονται μόνο στο επαγγελματικό περιβάλλον και όχι εκτός σχολείου, β) Συ-
μπτωματικά έτυχε να υπάρχουν στο σύλλογο άνθρωποι με καλούς χαρακτήρες, γ) Το μαθη-
τικό δυναμικό που προέρχεται κυρίως  από κατώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα με 
αυξημένες ανάγκες και προβλήματα αύξησε την ευαισθησία των εκπαιδευτικών για τη δη-
μιουργία καλύτερων σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών –μαθητών». 

- « Για την ύπαρξη αρνητικού κλίματος στο σχολείο ευθύνεται η διεύθυνση του σχολείου, η 
οποία μαζί με τη μικρή κλειστή ομάδα που έχει δημιουργήσει γύρω από τον εαυτό της, λει-
τουργεί ως να ήταν το σχολείο προσωπική ιδιοκτησία, γεγονός που οδηγεί σε παρατυπίες 
και επομένως σε τριβές μέσα στο σύλλογο». 

6. Το σχολείο σας συμμετείχε στο πιλοτικό πρόγραμμα ΑΕΕ; -Όλοι απάντησαν «Ναι». 

7. Αν ναι, πώς έγινε ο χωρισμός του συλλόγου σε ομάδες εργασίας;  

- «Είμαστε μια μικρή ομάδα από νηπιαγωγούς (πέντε στο σύνολο) και έτσι οι αρμοδιότητες 
ήταν εύκολο να κατανεμηθούν. Το μεγαλύτερο βάρος το ανέλαβα εγώ ως προϊστάμενος, 
χρέη γραμματέα ανέλαβε η συνάδελφος με την οργανική θέση και οι υπόλοιποι, ως μέλη, 
έδιναν το δικό τους στίγμα, άποψη, διαφωνία, μέσα σε μια ομάδα ίσων». 

- « Ο συντονιστής και ο γραμματέας ψηφίστηκαν από την ολομέλεια  μετά από αυτοπρότα-
ση τους και οι ομάδες χωρίστηκαν με κριτήριο τις φιλίες και τις γνωριμίες, γιατί συνεργάζε-
σαι καλύτερα μ’ αυτούς που γνωρίζεις». 

- «Με βάση την ειδικότητα, τον τόπο διαμονής, για να υπάρχει η δυνατότητα να βρισκόμα-
στε και εκτός σχολείου και φυσικά με βάση τις διαπροσωπικές μας σχέσεις». 

8. Ποια η σχέση του βαθμού  που δώσατε στο Πεδίο 3:Κλίμα και Σχέσεις στο σχολείο με το 
βαθμό στο Πεδίο 2: Οργάνωση και Διοίκηση του σχολείου; 

-« Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιου είδους σχέση εξάρτησης ή αλληλεπίδρασης του ενός 
πεδίου με το άλλο». 
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-« Στο Πεδίο 2 δώσαμε μεγάλη βαθμολογία, κάτι που δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Επί-
σης, η Διεύθυνση του σχολείου αποτελεί μάλλον εμπόδιο στη δημιουργία καλού κλίματος 
στο σχολείο μας, αφού ο σύλλογος είναι υπεύθυνος για το καλό κλίμα, για τους λόγους που 
ανέφερα προηγουμένως. Επομένως, δεν υπάρχει κάποια σχέση». 

-« Οι τιμές που δόθηκαν και στα δυο πεδία θεωρώ ότι  σε μεγάλο βαθμό δεν ήταν αληθείς, 
άρα η συγκεκριμένη ερώτηση δεν μπορεί να απαντηθεί για το σχολείο μας». 

9. Σε ποιους τομείς, κατά τη γνώμη σας, βελτιώθηκε ή όχι το σχολικό κλίμα στο σχολείο σας; 

-« Αυτό που τελικά ανέλαβε να δημιουργήσει η δική μας ομάδα ήταν ένας κανονισμός λει-
τουργίας του νηπιαγωγείου. Αυτός θα αφορούσε όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες 
στην καθημερινή ζωή που εξελίσσεται μέσα σ’ αυτό. Αναλυτικότερα αφορά καθήκοντα 
προϊσταμένου , νηπιαγωγών , συλλόγου διδασκόντων, γονέων(όχι του συλλόγου) και τελικά 
νηπίων. Ο κάθε ένας έχει τις δικές του υποχρεώσεις αλλά και καθήκοντα. Αν και ακόμα δεν 
έχει εφαρμοστεί στην πράξη, το κλίμα έχει βελτιωθεί, από αρμοδιότητες και υποχρεώσεις 
που πηγάζουν μέσα από τον κανονισμό. Να σημειωθεί εδώ πως μέχρι σήμερα δεν υπάρχει 
κανονισμός λειτουργίας νηπιαγωγείου, όπου θα καθρεπτίζεται η καθημερινή πράξη, όπου 
θα φαίνεται ξεκάθαρα ο ρόλος του καθενός εμπλεκομένου». 

-« Βελτιώθηκε η συμπεριφορά του διευθυντή απέναντι στους εκπαιδευτικούς αλλά και των 
εκπαιδευτικών μεταξύ τους». 

-« Διευκολύνθηκε το διδακτικό μας έργο με την παροχή γραφικής ύλης και εποπτικού υλι-
κού,  πράγματα που στο παρελθόν αποτελούσαν σημεία τριβής και έντασης με τη διεύθυν-
ση. Το πρόγραμμα έγινε αφορμή για τη βελτίωση των σχέσεων της διεύθυνσης του σχολεί-
ου και γονιών των μαθητών, καθώς στο παρελθόν η πάγια τακτική ήταν οι γονείς να παρα-
μένουν μακριά από τη σχολική ζωή». 

10. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ΑΕΕ θα λέγατε ότι η όλη διαδικασία συμβάλ-
λει θετικά ή όχι στη βελτίωση του σχολικού κλίματος σε μια σχολική μονάδα γενικά; 

- «Σαφώς και συμβάλλει θετικά. Το θετικό και ευχάριστο κλίμα επιδρά μόνο θετικά στην 
ψυχική διάθεση του καθενός με αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητας. Στο κομμάτι 
που εμείς ασχοληθήκαμε προσπαθήσαμε όλοι μας, χωρίς αναστολές, να καταγράψουμε 
όλα τα τρωτά σημεία του επαγγελματικού μας χώρου. Μερικές φορές άγγιζαν και τα προ-
σωπικά συμφέροντα του καθενός. Όμως όλα μπήκαν στην άκρη και με ειλικρίνεια και κα-
θαρότητα σταθήκαμε ο ένας απέναντι και ταυτόχρονα δίπλα από τον άλλο και καταγράψα-
με όλα εκείνα που πραγματικά θέλαμε (και ίσως δεν τολμούσαμε να ζητήσουμε), ώστε να 
βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής στον εργασιακό μας χώρο. Το ίδια πιστεύω πως θα συμβεί 
σε κάθε μια σχολική μονάδα, που θα επιδιώξει με ειλικρίνεια όλων των παραγόντων, να 
δημιουργήσει τον δικό του κανονισμό λειτουργίας, τον δικό του κώδικα εργασιακής συμπε-
ριφοράς». 

- «Ναι, γιατί δίνει ερεθίσματα ώστε να στοχαστούν  οι εκπαιδευτικοί πού βρίσκονται, πού 
θα έπρεπε να βρίσκονται και να σκεφτούν τρόπους για να βελτιωθούν. Επίσης, προσφέρει 
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τη δυνατότητα να αναπτύξουν από κοινού δράσεις, κάτι που βελτιώνει και το εκπαιδευτικό 
έργο αλλά και τις μεταξύ τους σχέσεις». 

-« Αν οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου αντιμετωπίσουν το πρόγραμμα της ΑΕΕ ως μια ουσια-
στική πρόταση για βελτίωση της καθημερινότητάς τους στο σχολείο και όχι  ως μια  άσκοπη 
και χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί και επιπλέον ώρες εργασίας εκτός ωραρίου, τότε η 
συμβολή του  συγκεκριμένου προγράμματος στη δημιουργία καλού σχολικού κλίματος κρί-
νεται μάλλον θετική. Για παράδειγμα, με το χωρισμό σε ομάδες εργασίας  είναι πιθανό να 
αναπτυχθούν καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μελών μιας ομάδας αλλά και 
του συλλόγου διδασκόντων γενικότερα. Ανάλογα ,επίσης, με τους δείκτες που έχουν επιλε-
γεί για συστηματικότερη διερεύνηση δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες  να  βελ-
τιωθούν οι ίδιοι και ως προσωπικότητες και ως παιδαγωγοί, το οποίο με τη σειρά του θα 
λειτουργήσει θετικά στην ύπαρξη καλού σχολικού κλίματος». 

Γενικές διαπιστώσεις - Συμπεράσματα 

Επιχειρώντας, λοιπόν, να σχολιάσει κανείς τις απαντήσεις που δόθηκαν θα μπορούσε να 
πει τα εξής: α) Όλοι οι εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα από την ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας, 
συμφώνησαν λίγο ή πολύ ότι η έννοια του σχολικού κλίματος αφορά στις σχέσεις που ανα-
πτύσσονται μεταξύ των εμπλεκομένων, β) Ομόφωνη ήταν και η διαπίστωση ότι τη μεγαλύ-
τερη ευθύνη για τη δημιουργία καλού σχολικού κλίματος έχει η διεύθυνση του σχολείου, 

γ) Επίσης, παρατηρήθηκε ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν στην ποσοτική εκτίμηση των δει-
κτών στα Πεδία 2 και 3 (διερευνήθηκε στην ερώτηση 8) δεν ήταν σε μεγάλο βαθμό αληθείς. 
Από άτυπες συζητήσεις και με άλλους συναδέλφους, προκύπτει μια γενικευμένη τάση των 
εκπαιδευτικών να αποσιωπούν, για διαφορετικούς ίσως λόγους, την πραγματικότητα που 
βιώνουν στα σχολεία τους. Από τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι  αυτή η επικρατούσα επιλογή 
των εργαζομένων να μην εκφράζουν τις ανησυχίες τους και τις απόψεις τους για τα οργα-
νωσιακά προβλήματα αποτελεί ένα συλλογικό φαινόμενο, και μάλλον όχι μόνο ελληνικό, 
που ονομάζεται οργανωσιακή σιωπή (organizational silence) (Ευ. Φραγκούλη, 2009:36), δ) 
Γεγονός είναι ότι, μικρή ή μεγάλη, υπήρξε κάποια βελτίωση στο κλίμα του σχολείου μεταξύ 
των συναδέλφων. Μάλιστα σε ένα σχολείο σημειώθηκε μικρή βελτίωση και στις σχέσεις της 
Διεύθυνσης με τους  γονείς, ε) Η γενική εκτίμηση και των τριών συναδέλφων είναι ότι γενι-
κά  η συμμετοχή μιας σχολικής μονάδας στο  πρόγραμμα  ΑΕΕ συμβάλλει στη βελτίωση του 
σχολικού κλίματος υπό κάποιες προϋποθέσεις, όπως είναι η ειλικρίνεια μεταξύ των εμπλε-
κομένων στην επικοινωνία τους και η επιστημονική αντιμετώπιση του προγράμματος αλλά 
του ρόλου του εκπαιδευτικού, οποίος καλείται να λειτουργήσει πλέον ως ερευνητής-
αξιολογητής της πραγματικότητας που βιώνει. Επίσης, η βελτίωση αυτή κάποιες φορές ε-
πηρέασε  θετικά και την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών πρακτι-
κών, στ) Έγινε σαφές ότι, τελικά, η διαδικασία της ΑΕΕ επηρεάζεται και προσαρμόζεται στα 
χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας και τα αποτελέσματά της 
συνδέονται με ουσιαστικές αλλαγές της κουλτούρας στο σχολείο και την ποιότητα των εκ-
παιδευτικών πρακτικών στο  συγκεκριμένο σχολείο που εφαρμόζεται, εγγενής στόχος και 
ζητούμενο της διαδικασίας. 
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Τα Σχέδια Εργασίας – πρότζεκτ στην παιδαγωγική Φρενέ. Προκλήσεις για την ξενόγλωσ-
ση εκπαίδευση 

 
Λάχλου Σοφία 

Εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας,  
ΣΕΠ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

solahlou01@gmail.com 
 

Περίληψη 
Στην παρούσα εισήγηση θα αναφερθούμε στις αρχές της βιωματικής εκπαίδευσης και των 
Σχεδίων Εργασίας καθώς και στην θέση που κατέχουν στην παιδαγωγική φιλοσοφία του 
Σελεστάν Φρενέ. Θα περιγράψουμε τα οφέλη για τη μαθησιακή διαδικασία καθώς και την 
ιδιαίτερη σημασία στην διδασκαλία - μάθηση της ξένης γλώσσας. Θα δείξουμε ότι οι αρχές 
της παιδαγωγικής Φρενέ και οι τεχνικές της, όπως το Τυπογραφείο και η διασχολική αλλη-
λογραφία, ενεργοποιούν το ενδιαφέρον του μαθητή, δίνουν κίνητρο για μάθηση, για συ-
νεργασία, έκφραση και επικοινωνία. 

 
Λέξεις - Κλειδιά: Πρότζεκτ, παιδαγωγική Φρενέ, δεξιότητες, επικοινωνία, συνεργασία. 

 
Εισαγωγή 

Η παιδαγωγική των Σχεδίων Εργασίας (ΣΕ) – μέθοδος πρότζεκτ κατέχει κεντρική θέση στη 
βιωματική εκπαίδευση. Μέσα από τη συνεργασία και την ενεργή και συμμετοχική διάδρα-
ση, οι μαθητές επεξεργάζονται θέματα μέσα από τη ζωή και τα ενδιαφέροντά τους και ε-
μπλέκονται σε δραστηριότητες οι οποίες τους βοηθούν να ανακαλύψουν τη γνώση και να 
αποκτήσουν δεξιότητες, στάσεις, συμπεριφορές και αξίες. Στην Π/θμια και Δ/θμια εκπαί-
δευση, τα ΣΕ είναι πεδία όπου μπορεί να αναπτυχθεί η δημιουργικότητα τόσο των μαθητών 
όσο και των δασκάλων (Χρυσαφίδης, 1994).  

Στην παιδαγωγική φιλοσοφία του Σελεστάν Φρενέ, η μαθησιακή διαδικασία είναι πιο απο-
τελεσματική όταν γίνεται μέσα σε ένα ευχάριστο και ευνοϊκό σχολικό κλίμα που προωθεί 
την «ενεργητική» μέθοδο αλλά και τη «φυσική» μέθοδο μάθησης και όπου οι μαθητές συν-
εργάζονται πάνω σε θέματα που επιλέγουν οι ίδιοι, που είναι συνδεδεμένα με τη ζωή τους 
και που τους αφορούν (βλ. Φρενέ, 1969 ; Lemery et al., 2002). Στην παιδαγωγική Φρενέ, η 
συν-εργασία των μαθητών επιτυγχάνεται με ειδικές τεχνικές, δομές και εργαλεία δράσης 
που θα αναπτύξουμε παρακάτω. 

Βιωματική μάθηση με την παιδαγωγική των ΣΕ – μέθοδο προτζεκτ – παιδαγωγική Φρενέ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε τη μέθοδο πρότζεκτ, έτσι όπως εισάγεται σταδιακά 
στην εκπαίδευση και τα παιδαγωγικά οφέλη που προκύπτουν. Θα σταθούμε στις αρχές της 
παιδαγωγικής Φρενέ για τη συνεργατική μάθηση, στα εργαλεία και στα στάδια υλοποίησής 
της.  

Η παιδαγωγική των ΣΕ – μέθοδος πρότζεκτ έχει τις ρίζες της στις ιδέες του αμερικανού κα-
θηγητή και φιλοσόφου John Dewey (1859-1952) σύμφωνα με τον οποίο, η μάθηση επιτυγ-
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χάνεται πράττοντας (learning by doing). Κατά τον Kilpatrick (1871-1965), ο μαθητής ωθείται 
στη διερεύνηση λύσεων σε υπαρκτά προβλήματα της καθημερινής ζωής ενώ κατά τον Pia-
get (1896-1980), η μάθηση με πρότζεκτ συντελεί στην ανάπτυξη των γνωστικών και των ψυ-
χοκοινωνικών δεξιοτήτων του μαθητή. Συγκεκριμένα, το πρότζεκτ αποτελείται από ένα σύ-
νολο δραστηριοτήτων (tâches / tasks) όπου οι μαθητές αναλαμβάνουν ενεργούς ρόλους 
ανάλογα με τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους. Πραγματεύονται σύγχρονα κοινωνικά 
θέματα και οικολογικά ζητήματα και ευαισθητοποιούνται στην «ανθρώπινη συνθήκη» την 
οποία ο Εντγκάρ Μορέν θεωρεί από τις βασικές παραμέτρους της εκπαίδευσης ενώ επίσης 
θεωρεί επιτακτική ανάγκη τη σύνδεση της γνώσης με την κοινωνική πραγματικότητα (Μο-
ρέν, 2000,1999). 

Ειδικά στην παιδαγωγική Φρενέ, το πρότζεκτ ορίζεται ως εξής: 

• το θέμα του πρότζεκτ ξεκινάει από τα κέντρα ενδιαφέροντος του μαθητή και έχει συνή-
θως διαθεματική διάσταση 

• πρόκειται για μια εργασία που είναι κατά κανόνα συλλογική 
• βασίζεται σε βιβλιογραφική έρευνα και σε έρευνα πεδίου  
• καταλήγει στην παραγωγή ενός έργου – πολλών και διαφόρων μορφών : γραπτό (εφη-

μερίδα, άλμπουμ, αφίσα) προφορικό (παρουσίαση, θεατρικό παιχνίδι, ραδιοφωνική 
εκπομπή), οπτικό (έκθεση, ), πολυτροπικό - multimédia (σχολική αλληλογραφία, δημο-
σίευση στο Ίντερνετ, CD-rom) (Lemery et al., 2002).  

Στην παιδαγωγική Φρενέ, η συν-εργασία γίνεται για να ξεπεράσει τα όρια της σχολικής τά-
ξης και αποτελεί μια ενεργή δράση για τη κοινότητα και το κοινωνικό σύνολο. Το σχολείο 
μέσα από τα ΣΕ παράγει πολιτισμό για τη γειτονιά, την κοινότητα και την κοινωνία. Τα έργα 
των μαθητών δημοσιεύονται, ταξιδεύουν και ανταλλάσσονται μέσω της αλληλογραφίας 
ανάμεσα σε σχολικές τάξεις απομακρυσμένων γεωγραφικών περιοχών και διαφορετικών 
κοινωνιο-πολιτισμικών συνθηκών.  

Επίσης, σημαντικό είναι ότι εδώ η κάθε εργασία ξεκινάει με το δικαίωμα επιλογής, που α-
ποτελεί βασική προϋπόθεση ελευθερίας, αντί μιας αυταρχικής επιβολής των θεμάτων ερ-
γασίας. Σύμφωνα με την 7η από τις 30 σταθερές της παιδαγωγικής Φρενέ, στον καθένα α-
ρέσει να επιλέγει την εργασία του, ακόμη κι αν αυτή του η επιλογή δεν είναι πάντα η πιο 
συμφέρουσα. (Φρενέ, 1969). Σύμφωνα με την 11η σταθερά της παιδαγωγικής Φρενέ η φυ-
σιολογική οδός της μάθησης δεν είναι καθόλου η παρατήρηση, η εξήγηση και η απόδειξη, 
βασική διαδικασία που ακολουθείται στο παραδοσιακό σχολείο, αλλά «το πειραματικό ψη-
λάφισμα», ενέργεια δηλαδή φυσική και παγκόσμια (idem). Εδώ, το πρότζεκτ δεν αποτελεί 
μια ξέχωρη διδακτική ενότητα που περιορίζεται σε λίγες ώρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα 
(ώρες ευέλικτης ζώνης στο Δημοτικό σχολείο και πρότζεκτ στο Γυμνάσιο και το Λύκειο) αλ-
λά αποτελεί τη βάση της μάθησης και το πλαίσιο για την ανάπτυξη διαθεματικών δεξιοτή-
των. Η μάθηση ξεκινάει από τη δράση, η οποία έχει νόημα για τους μαθητές. Εκεί θα συ-
μπεριληφθούν και οι γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να κατακτηθούν σε κάθε ηλικία και 
επίπεδο.  

Πυλώνας της παιδαγωγικής Φρενέ αποτελεί η συνεργατική μάθηση. Οι μαθητές συν-
εργάζονται και αναπτύσσουν δεξιότητες όπως το να μαθαίνουν να ακούν, να προτείνουν, 
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να διαπραγματεύονται, να παίρνουν αποφάσεις, να αξιολογούν συλλογικά, να διαχειρίζο-
νται προβλήματα, επιτυχίες ή αποτυχίες (Perrenoud, 2002, 7-10). Το ουσιαστικότερο όμως, 
κατά τη γνώμη μας, όπως αναφέρει και ο Φρενέ (βλ. Lemery et al., 2002), είναι το δημοκρα-
τικό πνεύμα και η ενδυνάμωση αξιών όπως η αλληλοβοήθεια και ο αλληλοσεβασμός, η υ-
πευθυνότητα και η συνεργασία σε θετικό κλίμα χωρίς ανταγωνισμό. Σε αυτό συμβάλλουν οι 
διάφορες τεχνικές Φρενέ, από το τυπογραφείο και την αλληλογραφία ως τα συμβούλια των 
μαθητών. Οι μαθητές στην τάξη Φρενέ, λειτουργούν ως κοινότητα, αναλαμβάνουν ρόλους 
και ευθύνες, γίνονται υπεύθυνοι του ποτίσματος, της ανακύκλωσης, της βιβλιοθήκης, των 
εργαστηρίων, της σύνταξης των σχολικών εντύπων, της διοργάνωσης των συμβουλίων των 
μαθητών. 

Η οργάνωση της διδασκαλίας / μάθησης επιτυγχάνεται με τη χρήση των κατάλληλων διδα-
κτικών εργαλείων που τίθενται στην υπηρεσία και υποστηρίζουν την αυτενέργεια του μα-
θητή και την συνεργασία της ομάδας: 
• ατομικά φύλλα εργασίας και αυτοδιόρθωσης του μαθητή για την αυτό-διαχείριση της 

μάθησης  
• χρονοδιάγραμμα εργασιών και κατανομή ρόλων και ευθυνών για την διαχείριση της 

ομάδας-τάξης  

Εργαλεία δράσης, επικοινωνίας και ανταλλαγής στην παιδαγωγική Φρενέ είναι : 
• το ελεύθερο κείμενο – η ελεύθερη έκφραση 
• το σχολικό έντυπο, το τυπογραφείο 
• η αλληλογραφία και επικοινωνία τάξεων διαφορετικών σχολείων 
• η σχολική βιβλιοθήκη. 

Τα στάδια υλοποίησης της δράσης στην τάξη Φρενέ έχουν ως εξής :  
• συζήτηση στην τάξη, επιλογή και ορισμός του ή των Σχεδίων Εργασίας  
• κατανομή εργασιών, ρόλων και ευθυνών 
• σχεδιασμός και χρονοδιάγραμμα 
• διερεύνηση αναγκών, εργαλείων και μέσων 
• συστηματική επικοινωνία, ανταλλαγή και ανατροφοδότηση για την πρόοδο των εργα-

σιών 
• παρουσίαση ενδιάμεσων και τελικών αποτελεσμάτων 
• συζήτηση με σκοπό τη βελτίωση του έργου 
• δημοσίευση, παρουσίαση του έργου 

Στην παιδαγωγική Φρενέ, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ένα σχολικό περιβάλλον πλούσιο 
σε τεχνική υποδομή, εξοπλισμό και υλικά καθώς και κατάλληλη διαμόρφωση των σχολικών 
χώρων σε εργαστήρια, βιβλιοθήκες, κήπους και αυλή. Μια ξεχωριστή αρχιτεκτονική υπο-
στηρίζει την πρόταση του Φρενέ που συνδέει την τάξη με την αυλή και την κοινότητα και το 
σχολείο με τη ζωή (για το τρίπτυχο τάξη-αυλή-κοινότητα βλ. Μπαλτάς, 2013).  

Μέσα, λοιπόν, σε ένα ευχάριστο και ευνοϊκό περιβάλλον μάθησης, το ΣΕ αποτελεί κλειδί 
για την εφαρμογή της «φυσικής» μεθόδου μάθησης μέσω της δράσης και της ψηλαφητής 
διερεύνησης της παιδαγωγικής Φρενέ, με απόλυτο σεβασμό στις επιλογές του μαθητή, 
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στους ρυθμούς του μαθητή και της ομάδας και χωρίς σημάδια ανταγωνισμού, διακρίσεων ή 
αποκλεισμών. 

Η σταδιακή εφαρμογή της παιδαγωγικής των Σχεδίων Εργασίας με τις αρχές και τις προϋ-
ποθέσεις της παιδαγωγικής Φρενέ και με τα οφέλη που υπόσχεται στη διδακτι-
κή/μαθησιακή διαδικασία αποτελεί, λοιπόν, μια σημαντική πρόκληση για την εκπαίδευση 
(Meirieu, 2001, 2008). 

Προκλήσεις για την ξενόγλωσση εκπαίδευση 

Ειδικά για την ξενόγλωσση εκπαίδευση, η μεγαλύτερη πρόκληση συνίσταται στην ανάπτυξη 
κινήτρου επικοινωνίας καθώς και στη δημιουργία συνθηκών χρήσης της γλώσσας σε πραγ-
ματικές περιστάσεις επικοινωνίας και δράσης (Puren, 2010). Με τη βιωματική προσέγγιση, 
ο μαθητής μαθαίνει να συμμετέχει ενεργά σε συλλογικές κοινωνιοπολιτισμικές δράσεις στη 
γλώσσα στόχο. (Puren, 2002). 

Η συνεργασία στο μάθημα της ξένης γλώσσας οργανώνεται γύρω από συγκεκριμένες θεμα-
τικές ενότητες με τρόπο που να παρακινεί τους μαθητές να κατανοούν και να παράγουν 
γραπτό και προφορικό λόγο στην ξένη γλώσσα, και που να προάγει το διάλογο και την επι-
κοινωνία και άρα την ανάπτυξη γλωσσικής και κοινωνιογλωσσικής ικανότητας των μαθητών 
καθώς και την ανάπτυξη κοινωνιοπολιτισμικής ικανότητας και διαπολιτισμικής συνείδησης.  

Η βιωματική προσέγγιση στο μάθημα της ξένης γλώσσας μπορεί να αποκαλείται «μετα-
επικοινωνιακή» (post-communicative) διότι προχωράει πέρα από τους γλωσσικούς και επι-
κοινωνιακούς-λειτουργικούς στόχους διδασκαλίας/μάθησης θέτοντας στόχους συλλογικής 
κοινωνικής και πολιτισμικής δράσης. Επίσης προχωράει πέρα από τις γλωσσικές ασκήσεις 
(σε τεχνητό και κατασκευασμένο περιβάλλον) και τις επικοινωνιακές δραστηριότητες προ-
σομοίωσης (παιχνίδια ρόλων, κλπ.) σε επιτυχή έκφραση και διάδραση στην πραγματική ζωή 
(Puren, 2010) σε θέματα που ανταποκρίνονται στο επίπεδο, τις ανάγκες, τις κλίσεις και τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τόσο τα πρότζεκτ αλ-
ληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα οποία έχουν εμπλακεί και ελληνικά 
δημόσια σχολεία όσο και τα εκπαιδευτικά πρότζεκτ διαδικτυακής συνεργασίας τάξεων (Ka-
kari, 2003 ; Lahlou & Terzian, 2013). 

Η βιωματική προσέγγιση και η μάθηση με τη μέθοδο πρότζεκτ είναι σύμφωνη με το Κοινό 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών (2000, 15) ως προς 
το σχεδιασμό του μαθήματος. Προϋποθέτει μια διαφοροποιημένη παιδαγωγική διαδικασία 
που συντελεί στην αποφυγή της σχολικής ρουτίνας και του μεθοδολογικού μονολιθισμού 
(βλ. Kahn, 2010 ; Przesmycki, 1991).  

Ειδικότερα, ακολουθώντας τις προτάσεις της παιδαγωγικής Φρενέ, οι μαθητές εμπλέκονται 
ενεργά σε όλες τις πτυχές της διδακτικής / μαθησιακής διαδικασίας από την επιλογή των 
στόχων και των περιεχομένων, του ρυθμού και των μέσων έως την αξιολόγηση. Στα παρα-
πάνω συμβάλει σημαντικά και η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών (βλ. Μικρά βιβλία, La-
hlou, 2013,β ; Ψηφιακή αφήγηση, Λάχλου, Βορύλλα, 2014). Επίσης, το μάθημα είναι ευχα-
ρίστηση για τους μαθητές κι όχι καταναγκασμός. Οι μαθητές στο μάθημα της ξένης γλώσ-
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σας συνεργάζονται και κοινωνικοποιούνται, συμμετέχουν ενεργά και δημιουργούν. Οι μα-
θητές κάνουν συλλογικά έργα και γράφουν γράμματα που απευθύνονται σε αληθινούς α-
ποδέκτες, τους συνομηλίκους των συνεργαζόμενων τάξεων, τυπώνουν μικρά βιβλία για να 
τυπωθούν και να διαβαστούν από τους συμμαθητές και τους φίλους τους. Το κλίμα της τά-
ξης είναι συνεργατικό κι όχι ανταγωνιστικό (Lahlou, 2013,α). 

Παρακάτω βλέπουμε εικόνες από δράσεις μαθητών που περιλαμβάνουν συν-εργασία για 
την κατασκευή μακέτας και αφίσας και αλληλογραφία με θέμα γύρω από τη μυθολογία. 

 

 

 

Πρότζεκτ Ma mythologie. Ομαδικές εργασίες, αλληλογραφία με τάξη της Γαλλίας 
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Αλληλογραφία, επικοινωνία μέσω skype, μικρά βιβλία 

Συμπερασματικά, η μέθοδος πρότζεκτ, η βιωματική προσέγγιση και οι τεχνικές της παιδα-
γωγικής Φρενέ – σχολικά έντυπα, μικρά βιβλία, διασχολική αλληλογραφία - σε κλίμα δημο-
κρατικό και συνεργατικό είναι μία πρόταση για την ανάπτυξη κινήτρου μάθησης και συμμε-
τοχής των μαθητών καθώς και για την ανάπτυξη κινήτρου έκφρασης, και επικοινωνίας στο 
μάθημα της ξένης γλώσσας. 
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Περίληψη 

Τα δυναμικά μοντέλα ανάπτυξης στο χώρο της σχολικής ψυχολογίας καταδεικνύουν μια 
διαφορετική προσέγγιση σε θέματα ψυχικής υγείας και πρόληψης στην οποία σημαντική 
θέση κατέχει η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας,  δηλ. της θετικής προσαρμογής και της 
δυνατότητας του ατόμου να διατηρήσει ή να ανακτήσει την ψυχική του υγεία μέσα σε 
πλαίσια προκλήσεων ή αντίξοων συνθηκών. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη 
ψυχικής ανθεκτικότητας φοιτητών και η συσχέτισή της με τους παράγοντες α) της προσω-
πικότητας στο σύνολό της, β) της αυτοεκτίμησης, γ) της αυτοαποτελεσματικότητας και δ) 
του άγχους. Στην έρευνα συμμετείχαν 247 φοιτητές ηλικίας 18 έως 25 ετών. Τα αποτελέ-
σματα έδειξαν ότι η αυτοαποτελεσματικότητα ερμηνεύει το 41% περίπου της συνολικής 
διακύμανσης της ψυχικής ανθεκτικότητας. Η συνεισφορά της αυτοεκτίμησης και των χαρα-
κτηριστικών της προσωπικότητας είναι μικρότερη, ενώ ελάχιστη είναι η επίδραση του άγ-
χους. 

Λέξεις - κλειδιά: Ψυχική ανθεκτικότητα, αυτοεκτίμηση, αυτοαποτελεσματικότητα, άγχος 

Εισαγωγικά 

Τα δυναμικά μοντέλα ανάπτυξης που έχουν εμφανιστεί στο χώρο της σχολικής ψυχολογίας 
διεθνώς καταδεικνύουν μια διαφορετική προσέγγιση σε θέματα ψυχικής υγείας και πρό-
ληψης (Masten, 2003). Η προσέγγιση αυτή σχετίζεται πλέον με την ανάπτυξη των κοινωνι-
κών και συναισθηματικών δεξιοτήτων του ατόμου που συμβάλλουν στη θετική προσαρμο-
γή και στην ψυχική του ευεξία. Μια από τις σημαντικότερες έννοιες σε αυτή τη διαφορετική 
προσέγγιση είναι η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας, η οποία αναφέρεται σε μια δυναμι-
κή διαδικασία που περιλαμβάνει τη θετική προσαρμογή των ατόμων και την ικανότητά τους 
να διατηρήσουν ή να ανακτήσουν την ψυχική τους υγεία παρά τις όποιες δυσκολίες αντιμε-
τωπίζουν (Luthar, Cicchetti & Becker, 2000). 

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η ψυχική ανθεκτικότητα νεαρών ενηλίκων (φοιτητών) και 
ερευνάται ο βαθμός συσχέτισής της με ατομικά χαρακτηριστικά όπως η προσωπικότητα του 
ατόμου στο σύνολό της, η αυτοεκτίμηση, η αυτοαποτελεσματικότητα και το άγχος. Αποτε-
λεί μέρος πιλοτικής φάσης ενός ευρύτερου ερευνητικού σχεδίου που στοχεύει στην εξέτα-
ση των συσχετίσεων μεταξύ ψυχικής ανθεκτικότητας και ατομικών χαρακτηριστικών. 
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Ψυχική Ανθεκτικότητα 

Ο όρος «ψυχική ανθεκτικότητα» (resilience) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαδικασία και 
μια δυναμική ικανότητα του ατόμου και όχι σε ένα στατικό αποτέλεσμα ή χαρακτηριστικό 
(Masten, 2001). Υποδηλώνει τη θετική προσαρμογή και την δυνατότητα του ατόμου να δια-
τηρήσει ή να ανακτήσει την ψυχική του υγεία μέσα σε πλαίσια προκλήσεων ή αντίξοων 
συνθηκών (Luthar, et al., 2000). Περιλαμβάνει την ικανότητα ενός δυναμικού συστήματος 
να προσαρμοστεί επιτυχώς στις διαταραχές που απειλούν τη λειτουργία, τη βιωσιμότητα 
και την ανάπτυξή του (Masten, 2014), καθώς και μια αναπτυξιακή πορεία στην οποία εν-
σωματώνονται νέα, θετικά και αρνητικά στοιχεία από την καθημερινή ζωή του ατόμου.  

Η ψυχική ανθεκτικότητα, ως στοιχείο της φυσιολογικής ανάπτυξης (resiliency), δεν εφαρμό-
ζεται μόνο σε αντίξοες συνθήκες. Τα θεμελιώδη συστήματα, ήδη αναγνωρισμένα ως χαρα-
κτηριστικά της ανθρώπινης λειτουργίας, έχουν μεγάλη προσαρμοστική σημασία όσον αφο-
ρά σε διάφορους παράγοντες άγχους και απειλητικές καταστάσεις (Masten, 2001). Έρευνες 
στο πεδίο της ψυχικής ανθεκτικότητας εμφανίζουν την έννοια ως ένα συνηθισμένο φαινό-
μενο που απορρέει από τη λειτουργία των βασικών ατομικών προσαρμοστικών καταστά-
σεων. Η καλή λειτουργία και η προστασία αυτών των συστημάτων ενισχύουν την ατομική 
ανάπτυξη ακόμα και απέναντι σε σοβαρές αντιξοότητες (Masten, 2003). Επίσης, συνεχίζουν 
να επιβεβαιώνουν τη σημασία ατομικών παραγόντων που συνδέονται με την ψυχική ανθε-
κτικότητα, ανάμεσά τους οι θετικές απόψεις για τον εαυτό, η αυτοαποτελεσματικότητα,  η 
θετική αυτοεκτίμηση, η αυτονομία, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων κ. ά. (Luthar, et al., 
2000∙ Masten, 2003).  

Προσωπικότητα 

Οι Carver & Scheier (2000) αναφέρουν ότι η  προσωπικότητα αποτελεί μια δυναμική οργά-
νωση, στο εσωτερικό του ατόμου, των ψυχοσωματικών συστημάτων που δημιουργούν τα 
χαρακτηριστικά μοτίβα εκδήλωσης της συμπεριφοράς, των σκέψεων και των συναισθημά-
των. Η διεθνή βιβλιογραφία εμφανίζει το μοντέλο των πέντε (5) παραγόντων της προσωπι-
κότητας (Five Factor Montel), γνωστό και ως Big Five (Goldberg, 1990). Σύμφωνα με το μο-
ντέλο αυτό η προσωπικότητα του ατόμου συγκροτείται από τους παράγοντες του νευρωτι-
σμού (neuroticism), της εξωστρέφειας (extraversion), της τερπνότητας (agreeableness), της 
δεκτικότητας στην εμπειρία (openness) και της ευσυνειδησίας (conscientiousness). Ο νευ-
ρωτισμός αναφέρεται στην τάση για αυξημένη ευαισθησία που εμφανίζει το άτομο σε αρ-
νητικά ερεθίσματα ή συναισθήματα, όπως είναι το άγχος. Η εξωστρέφεια παρουσιάζεται ως 
η τάση του ατόμου να ασχολείται και να ανταποκρίνεται σε πράγματα και καταστάσεις έξω 
από τον εαυτό του και να συμμετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες. Η τερπνότητα αναφέ-
ρεται στην τάση του ατόμου να είναι ευχάριστο και άνετο σε κοινωνικές καταστάσεις και να 
βιώνει ζεστασιά, ενσυναίσθηση και γενναιοδωρία προς τους άλλους. Η δεκτικότητα στην 
εμπειρία αφορά στην εφευρετικότητα του ατόμου και την ετοιμότητά του απέναντι σε νέες 
προκλήσεις. Η ευσυνειδησία περιγράφεται ως η τάση του ατόμου να έχει καλό έλεγχο των 
παρορμήσεων, να είναι αξιόπιστο, οργανωτικό και να λαμβάνει υπόψη του τις λεπτομέ-
ρειες (Fortunato & Furey, 2009).  
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Μακροχρόνιες μελέτες αναφέρουν ότι η προσωπικότητα είναι ένας προγνωστικός δείκτης 
της ψυχικής ανθεκτικότητας. Οι Skinner & Masten (2012) διαπίστωσαν πρόσφατα ότι ομάδα 
υψηλής ανθεκτικότητας αποτελούμενη από εφήβους και νέους ενήλικες ανέφεραν υψηλό-
τερη ευσυνειδησία, δεκτικότητα, διαφάνεια και μείωση του νευρωτισμού από αντίστοιχη 
ομάδα με χαμηλή ανθεκτικότητα. Συνολικά, η εξωστρέφεια και ο νευρωτισμός μπορούν να 
θεωρηθούν ως πρόδρομοι της ψυχικής ανθεκτικότητας και η ψυχική ανθεκτικότητα μπορεί 
να ενεργήσει ως μεσολαβητής μεταξύ της εξωστρέφειας, του νευρωτισμού και της ευημε-
ρίας. 

Αυτοεκτίμηση 

Η αυτοεκτίμηση θεωρείται ένα γνώρισμα που αντιπροσωπεύει τη συναισθηματική πλευρά 
του εαυτού και δείχνει το βαθμό που το άτομο τον αποδέχεται και τον επιδοκιμάζει (Παπά-
νης, 2011). Προέρχεται από την αίσθηση του ατόμου για την αξία και τις ικανότητές του, 
περιλαμβάνει πολλές πτυχές, αλλά γενικά εμπλέκει κάποια σύγκριση από το άτομο ανάμε-
σα στο πώς θα ήθελαν οι άλλοι να είναι και πώς σκέφτεται ότι πραγματικά είναι ως άτομο 
(Rutter, 2012). Σύμφωνα με τον Rosenberg (1965), η αυτοεκτίμηση είναι μια θετική ή αρνη-
τική στάση απέναντι σε ένα ιδιαίτερο αντικείμενο, τον εαυτό. Όταν η αυτοεκτίμηση είναι 
θετική, το άτομο αισθάνεται ότι αξίζει, σέβεται τον εαυτό του και περιμένει να κάνουν και 
οι άλλοι το ίδιο γι’ αυτόν. Η αυτοεκτίμηση διαφοροποιείται από την αυτοαντίληψη μια και 
σχετίζεται με την αξιολογική και συναισθηματική επένδυση της ψυχολογικής ταυτότητας 
του ατόμου και όχι με τον προβληματισμό της γύρω από αυτή. Δεν αναφέρεται σε συναι-
σθήματα ανωτερότητας ή τελειότητας, αλλά σε συναισθήματα αυτοαποδοχής και αυτοσε-
βασμού. Το συναίσθημα της αποτελεσματικότητας είναι διαφορετικό από την αυτοεκτίμη-
ση, συμβάλλει όμως θετικά σε αυτή (Λεονταρή, 1998). 

Στη βιβλιογραφία της ψυχικής ανθεκτικότητας παρουσιάζονται ξεκάθαροι δεσμοί με την 
αυτοεκτίμηση, η οποία εμφανίζεται ως ένα προσωπικό χαρακτηριστικό των ατόμων που 
επιβιώνουν ή ακόμα και ευδοκιμούν μετά την αντιμετώπιση δυσμενών συνθηκών (Gilligan, 
2000). Οι Miller & Daniel (2007) υποστηρίζουν ότι οι δεσμοί ανάμεσα στην ψυχική ανθεκτι-
κότητα και την αυτοεκτίμηση είναι πολυάριθμοι και πολύ πιο σημαντικοί από ό,τι έχει ήδη 
αναγνωριστεί. 

Αυτοαποτελεσματικότητα 

Η αυτοαποτελεσματικότητα αναφέρεται στην αντίληψη που έχει το άτομο για τις δυνατό-
τητές του να οργανώνει και να εκτελεί προγράμματα δράσης που απαιτούνται για την επί-
τευξη των εργασιών του (Bandura, 1997), στην εκτίμηση των ικανοτήτων του να δράσει σε 
μια δεδομένη κατάσταση (Gist & Mitchell, 1992∙ Rutter, 2012) και θεωρείται ως ένα σημα-
ντικό κινητήριο κατασκεύασμα (construct) που επηρεάζει τη σκέψη, τα κίνητρα, τη συναι-
σθηματική διέγερση και την απόδοση του ατόμου (Gist & Mitchell, 1992). Διαφέρει από 
άτομο σε άτομο αναφορικά με το πώς αυτό αισθάνεται, σκέφτεται και ενεργεί. Έχει να κά-
νει με κρίσεις, σχετικά με το πόσο καλά μπορεί κάποιος να οργανώσει και να εκτελέσει 
προγράμματα δράσης που του είναι απαραίτητα προκειμένου να αντιμετωπίσει πιθανές 
καταστάσεις που περιέχουν πολλά αμφίσημα, απρόβλεπτα και συχνά αγχωτικά στοιχεία 
(Schwarzer, 1992).  
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Στις νεότερες μελέτες εμφανίζεται η έννοια της «γενικής  αυτοαποτελεσματικότητας» (Gen-
eral Self-Efficacy). Η έννοια αυτή προέρχεται από την έννοια της αυτοαποτελεσματικότητας 
του Bandura (1997), αποτελεί μια πιο συνδεδεμένη με τα χαρακτηριστικά του ατόμου γενι-
κευμένη διάσταση της αυτοαποτελεσματικότητας και αναφέρεται στην πίστη κάποιου για 
τη συνολική ικανότητά του να πετύχει τις απαιτούμενες επιδόσεις σε μια ποικιλία διαφορε-
τικών συνθηκών και καταστάσεων (Chen, Gully & Eden, 2001, 2004). Ενώ η γενική αυτοαπο-
τελεσματικότητα είναι πιο στενά συνδεδεμένη με τις κινητήριες μεταβλητές, η αυτοεκτίμη-
ση είναι περισσότερο συνδεδεμένη με συναισθηματικές μεταβλητές (Chen, et al., 2004). Η 
αυτοαποτελεσματικότητα, ως αναπτυξιακός παράγοντας, επηρεάζει το βαθμό ανθεκτικότη-
τας του ατόμου. Όσο πιο μεγάλη είναι η αίσθηση της αυτοαποτελεσματικότητας, τόσο πιο 
ικανά αισθάνονται τα άτομα να αντιμετωπίσουν τις αντιξοότητες (Gilligan, 2000∙ Hamill, 
2003∙ Rutter, 2012).  

Άγχος 

Το άγχος είναι ένα διάχυτο, δυσάρεστο συναίσθημα, συγγενές με το φόβο, που κινητο-
ποιείται χωρίς σαφή ή σημαντική απειλή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επιβίωση, κα-
θώς η παρουσία του προετοιμάζει τον οργανισμό για να αντιμετωπίσει τους κινδύνους με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταυτόχρονα, περικλείει την αντίδραση του οργανισμού σε μια 
πιεστική κατάσταση, ποικίλλει σε ένταση και μεταβάλλεται με το χρόνο (Κάττουλας, 2010).  

Ο Spielberger (1989) κάνει λόγο για το άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας (trait 
anxiety) που αναφέρεται στην προδιάθεση του ατόμου να αντιδράσει στα ερεθίσματα και 
για το άγχος ως κατάσταση (state anxiety) που το προσδιορίζει ως ένα παροδικό συναίσθη-
μα που χαρακτηρίζεται από σωματική διέγερση και συνειδητώς αντιληπτά αισθήματα φό-
βου, τρόμου και έντασης. Ο ίδιος περιγράφει τη διαδικασία του άγχους ως αποτέλεσμα της 
αλληλεπίδρασης εξωτερικών και εσωτερικών ερεθισμάτων με γνωστικούς παράγοντες και 
μηχανισμούς άμυνας. Επίσης, παρουσιάζει το χαρακτηριστικό του άγχους και ως μια αντα-
νάκλαση σε παρελθοντικές αγχωτικές καταστάσεις που μπορούν όμως να αυξήσουν τη ρο-
πή του ατόμου και την ευαισθησία του σε μελλοντικές αγχωτικές καταστάσεις. 

Η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας ορίζεται ως ο θετικός και προστατευτικός μηχανισμός 
του ατόμου απέναντι στο άγχος και τις αντιξοότητες (Rutter, 2012). Επιπλέον, το επίπεδο 
άγχους εμφανίζεται να είναι ένας από τους πιο σημαντικούς προγνωστικός παράγοντες χα-
μηλής ψυχικής ανθεκτικότητας (Min, Choi & Chae, 2011).  

Μέθοδος 

Συμμετέχοντες - Όργανα Συλλογής Δεδομένων 

Στην έρευνα συμμετείχαν 247 φοιτητές (n1 = 30) και φοιτήτριες (n2 = 217) ηλικίας 18 έως 
25 χρονών (Μ.Ο.= 20.35, Τ.Α.=1.59). Η διαφορά στον αριθμό ανδρών και γυναικών οφείλε-
ται στο ότι οι φοιτητές φοιτούσαν σε Τμήματα Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επι-
στημών, όπου η πλειοψηφία είναι γυναίκες. 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν: (α) Η 7/βαθμη κλίμακα Ψυχικής Ανθε-
κτικότητας (Resilience Scale) των Neill & Dias (2001) για τη μέτρηση της ψυχικής ανθεκτικό-
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τητας. Στην παρούσα έρευνα ο δείκτης α του Cronbach ήταν πολύ ικανοποιητικός (α = .851). 
(β) Το 7/βαθμο Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας (Personality Inventory) των Gosling, 
Rentfrow & Swann (2003) για τη μέτρηση της προσωπικότητας. Στην παρούσα έρευνα ο 
δείκτης α του Cronbach ήταν ικανοποιητικός (α = .722). (γ) Η 4/βαθμη Κλίμακα Αυτοεκτίμη-
σης του Rosenberg (1965) για τη μέτρηση της αυτοεκτίμησης.  Στην παρούσα έρευνα ο δεί-
κτης α του Cronbach ήταν πολύ ικανοποιητικός (α = .839). (δ) Η 5/βαθμη Κλίμακα Γενικής 
Αυτοαποτελεσματικότητας (General Self-Efficacy Scale) των Chen et al. (2001) για τη μέτρη-
ση της αυτοαποτελεσματικότητας. Στην παρούσα έρευνα ο δείκτης α του Cronbach ήταν 
πολύ ικανοποιητικός (α = .805). (ε) Η 4/βαθμη Κλίμακα Ιδιοσυγκρασιακού Άγχους (ΤΑΙ form 
X) του Spielberger (1989) για τη μέτρηση του άγχους. Στην παρούσα έρευνα ο δείκτης α του 
Cronbach ήταν πολύ ικανοποιητικός (α  = .803).  

Αποτελέσματα 

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει μέσες τιμές (και τυπικές αποκλίσεις) για τις μεταβλητές που χρη-
σιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα. 

Πίνακας 1: Μέσες Τιμές (και τυπικές αποκλίσεις) για ψυχική ανθεκτικότητα, 
προσωπικότητα, αυτοεκτίμηση, αυτοαποτελεσματικότητα, άγχος 

 

ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕ-
ΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗ-
ΤΑ 

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕ-
ΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΓΧΟΣ 

79.42 (10.56) 34.40 (6.16) 29.64 (5.02) 29.41 (4.17) 45.46 
(7.39) 

 

Με τη χρήση του κριτηρίου της ιεραρχικής γραμμικής παλινδρόμησης και χρησιμοποιώντας 
ως ανεξάρτητους παράγοντες την Αυτοαποτελεσματικότητα (πρώτο βήμα), την Αυτοεκτίμη-
ση  (δεύτερο βήμα),  την Προσωπικότητα (τρίτο βήμα), το Άγχος (τέταρτο βήμα) και την Ψυ-
χική Ανθεκτικότητα ως εξαρτημένη μεταβλητή προέκυψαν τα αποτελέσματα που παρου-
σιάζονται στον Πίνακα 2. Η σειρά των παραγόντων στα βήματα επιλέχτηκε με βάση τα απο-
τελέσματα προηγούμενων ερευνών (Δημάκος & Παπακωνσταντινοπούλου, 2012∙  Παπα-
κωνσταντινοπούλου & Δημάκος 2014), καθώς και τη σχετική ανασκόπηση της βιβλιογραφί-
ας (Chen, et al., 2004∙ Gist & Mitchell, 1992∙ Luthar, et al., 2000∙ Shiner & Masten, 2012).  
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Πίνακας 2: Ιεραρχική Ανάλυση Παλινδρόμησης με την Ψυχική Ανθεκτικότητα ως εξαρτημένη 
μεταβλητή και τις μεταβλητές Αυτοαποτελεσματικότητα,  Αυτοεκτίμηση, Προσωπικότητα 

και Άγχος ως ανεξάρτητες μεταβλητές 

 

  β Τ Sig T R2 ΔR2 ΔF Durbin-Watson 

Αυτοαποτελεσματικότητα  .638   12.958 .000 .407 .407 167.902**  

Αυτοεκτίμηση  .335  6.467 .000 .493 .087 41.822**  

Προσωπικότητα  .334 7.025 .000 .579 .086 49.351**  

Άγχος  -.130 -2.226 .027 .587 .008 4.957* 1.985 

*p = .02 7 **p = .0001 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 2, η αυτοαποτελεσματικότητα των ενηλίκων ερμηνεύει το 
41% περίπου της συνολικής διακύμανσης (R2= .407). Η αυτοεκτίμηση ερμηνεύει το 9% πε-
ρίπου (ΔR2= .087), όπως και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (ΔR2= .086). Ένα πολύ 
μικρό ποσοστό της συνολικής διακύμανσης, λιγότερο από 1% (ΔR2= .008), επεξηγείται από 
τον παράγοντα του άγχους με αρνητική συσχέτιση (β = -.132). Και οι τέσσερις ανεξάρτητοι 
παράγοντες ερμηνεύουν το 59% της συνολικής διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής, 
της ψυχικής ανθεκτικότητας (R2= .587).  

Συζήτηση 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ανέδειξαν μεγάλο βαθμό συσχέτισης της αυτοα-
ποτελεσματικότητας των ενηλίκων με την ψυχική ανθεκτικότητά τους. Η σχέση αυτή επιβε-
βαιώνεται από τα αποτελέσματα της παλινδρομικής ανάλυσης, η οποία έδειξε πως η αυτο-
αποτελεσματικότητα ερμηνεύει το 41% της συνολικής διακύμανσης της ανθεκτικότητας. Το 
εύρημα αυτό συνάδει με τις απόψεις των Gilligan (2000), Hamill (2003) και Rutter (2012), 
καθώς και με ανάλογα ευρήματα σε δείγμα παιδιών και εφήβων (Δημάκος & Παπακωνστα-
ντινοπούλου, 2012∙ Παπακωνσταντινοπούλου & Δημάκος, 2014) και επιβεβαιώνει ότι η αυ-
τοαποτελεσματικότητα, ως αναπτυξιακός παράγοντας, επηρεάζει το βαθμό ανθεκτικότητας 
του ατόμου. Όσο πιο μεγάλη είναι η αίσθηση της αυτοαποτελεσματικότητας, τόσο πιο ικα-
νά αισθάνονται τα άτομα να αντιμετωπίσουν τις αντιξοότητες.  

Η επίδραση της αυτοεκτίμησης εμφανίζεται στην έρευνα αυτή να επεξηγεί ένα μικρότερο 
ποσοστό της συνολικής διακύμανσης της ψυχικής ανθεκτικότητας σε σχέση με την αυτοα-
ποτελεσματικότητα. Το γεγονός ότι η αυτοεκτίμηση συνδέεται κυρίως με συναισθηματικές 
μεταβολές και όχι με κινητήριες μεταβλητές, όπως η αυτοαποτελεσματικότητα, ενδέχεται 
να ερμηνεύει αυτή τη διαφορά στη διακύμανση της αυτοεκτίμησης με την ψυχική ανθεκτι-
κότητα αναφορικά και με τη σχέση της ψυχικής ανθεκτικότητας και της αυτοαποτελεσματι-
κότητας.  
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Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας επεξηγούν ανάλογο ποσοστό με την αυτοεκτίμηση 
στη συνολική διακύμανση της ψυχικής ανθεκτικότητας. Η διατήρηση της σωματικής και 
ψυχολογικής υγείας των ατόμων μέσω της εξωστρέφειας, της δεκτικότητας στην εμπειρία, 
της ευχαρίστησης μπορούν, σε κάποιο βαθμό, να θεωρηθούν πρόδρομοι της ψυχικής ανθε-
κτικότητας, όπως υποστηρίζουν και οι Skinner & Masten (2012). 

Η αρνητική συσχέτιση της ψυχικής ανθεκτικότητας με το άγχος έχει ήδη υποστηριχθεί από 
τους Min, et al. (2011). Στην παρούσα έρευνα εμφανίζεται να έχει σχετικά ελάχιστη επίδρα-
ση στην ψυχική ανθεκτικότητα, γεγονός που ενδεχομένως εξηγείται από την σημαντικότητα 
των υπολοίπων παραγόντων. Όταν το άτομο διαθέτει υψηλή αίσθηση αυτοαποτελεσματι-
κότητας, ικανοποιητική αίσθηση του εαυτού του, δυναμική οργάνωση των συστημάτων 
εκδήλωσης της συμπεριφοράς, μειώνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης αγχωτικών χαρακτη-
ριστικών και ενισχύεται η ψυχική ανθεκτικότητά του.    

Περιορισμοί - Προεκτάσεις 

Στην παρούσα έρευνα δεν εξετάστηκαν δημογραφικοί παράγοντες. Προηγούμενες σχετικές 
μελέτες έχουν δείξει ελάχιστη συνεισφορά των δημογραφικών παραγόντων στην συνολική 
διακύμανση της ψυχικής ανθεκτικότητας (Δημάκος & Παπακωνσταντινοπούλου, 2012∙  Πα-
πακωνσταντινοπούλου & Δημάκος 2014). Η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε στη συνεισφο-
ρά ατομικών χαρακτηριστικών στην ψυχική ανθεκτικότητα. Προτείνονται επιπλέον αναλύ-
σεις σχετικά με τα επιμέρους χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, καθώς και διερεύνηση 
ενδεχόμενου διαμεσολαβητικού ρόλου της αυτοαποτελεσματικότητας σε σχέση με τους 
παράγοντες της αυτοεκτίμησης και της προσωπικότητας. 
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Διερεύνηση των στάσεων των γονέων σχετικά με την εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδι-
κασία στο σχολείο σε επίπεδο Δημοτικού Σχολείου 

 
Κλαδάκης Ιωάννης  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
M. Ed.,   Δρ. Π.Τ.Δ.Ε.-Ε.Κ.Π.Α. 

jkladak@otenet.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα μελετά τις στάσεις των γονέων αναφορικά με την εμπλοκή τους στη μα-
θησιακή διαδικασία με βάση το δημοτικό σχολείο. Αποτελεί πτυχή μιας ευρύτερης έρευνας 
που μελετά τη γονική εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία (γονικά κίνητρα, αντιλήψεις, ε-
μπλοκή με βάση το σπίτι, ψυχολογικοί μηχανισμοί στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας 
κ.ά.). Εδράζεται στο θεωρητικό μοντέλο γονικής εμπλοκής των Hoover-Dempsey και Sandler 
(2005) και επιδιώκει να απαντήσει στα εξής ερωτήματα: α) Σε ποια έκταση τύποι του συ-
γκεκριμένου θεωρητικού μοντέλου γονικής εμπλοκής με βάση το σχολείο καταγράφονται 
στην ελληνική πραγματικότητα. β) Ποιες στατιστικώς σημαντικές διαφορές συνεπεία μιας 
σειράς ανεξάρτητων μεταβλητών ανιχνεύονται στους τύπους της γονικής εμπλοκής με βάση 
το σχολείο. γ) Ανάμεσα στα προσωπικά γονικά κίνητρα για εμπλοκή (i), τις γονικές αντιλή-
ψεις για προσκλήσεις εμπλοκής (ii), και το οικογενειακό πλαίσιο ζωής (iii), διερευνάται ποιο 
συνιστά την ισχυρότερη πρόβλεψη για τη γονική εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία με 
βάση το σχολείο. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν το σχολειοκεντρικό χαρακτήρα μιας πε-
ριορισμένης γονικής εμπλοκής με βάση το δημοτικό σχολείο. 

Λέξεις – Κλειδιά: Γονική εμπλοκή, δημοτικό σχολείο, μαθησιακή διαδικασία 

Εισαγωγή 

Η αναγκαιότητα της διερεύνησης του ζητήματος της εμπλοκής των γονέων στη μαθησιακή 
διαδικασία των παιδιών τους στο δημοτικό σχολείο εκπορεύεται από: 

Τη σημασία που αποδίδουν στο ζήτημα σχετικές θεωρίες και έρευνες. Η ανάπτυξη των επι-
στημών (Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Παιδαγωγική) οδηγεί σε αναθεωρημένες αντιλήψεις, 
που θέτουν σε νέα βάση τους διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στην οικογένεια και στο 
σχολείο. 

Την ένταξη του θέματος στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού 
Συνδέσμου Συλλόγου Γονέων, του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και άλλων φορέων, όπως το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η Διδασκαλική Ομοσπονδία, τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. 

Την πρακτική αξία της συνεργασίας δασκάλων-γονέων, παρά το γεγονός ότι στον τόπο μας 
καταδεικνύεται ερευνητικά μη αποτελεσματική συνεργασία οικογένειας-σχολείου και -
συχνά- ύπαρξη αρνητικού κλίματος (Κατσιγιάννη & Παπαδοπούλου, 1999). 

Τα μακροπρόθεσμα οφέλη για τους γονείς, καθότι η έλλειψη συστοιχίας με τους διδακτι-
κούς στόχους, τις μεθόδους και τις πρακτικές που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί μειώνει την 
αποτελεσματικότητα των πρακτικών παρέμβασής τους (Μπρούζος, 1998). 
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Τα μακροπρόθεσμα οφέλη για τους εκπαιδευτικούς, διότι έτσι αυτοί αποκτούν πληρέστερη 
εικόνα για τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών τους και διαμορφώνουν ανάλογη 
προσέγγιση για το κάθε παιδί ξεχωριστά (Κουρκούτας & Ελευθεράκης, 2008). 

Τα μακροπρόθεσμα οφέλη για τα παιδιά, καθώς η αρμονική συνεργασία σχολείου-
οικογένειας συμβάλλει θετικά στην ομαλή συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών, στην 
καλλιέργεια θετικής στάσης προς το σχολείο και τη μάθηση, στη βελτίωση της αυτοεικόνας 
τους, της συμπεριφοράς τους και της σχολικής τους επίδοσης, στην ομαλή μετάβασή τους 
σε ανώτερη σχολική βαθμίδα και στην ελάττωση της σχολικής διαρροής (Barnard, 2004. 
Christenson, 2004. Lee & Bowen, 2006). 

Έρευνα 

Κύριος σκοπός είναι η διερεύνηση των στάσεων των Ελλήνων γονέων σχετικά με την ε-
μπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία των παιδιών τους στο δημοτικό σχολείο, γεγονός 
που θα συντελέσει στην κατάλυση των στερεοτύπων και στη βελτίωση της συνεργασίας με 
τους άλλους γονείς και τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, καθώς και στη δημιουργία αι-
σθήματος συνανήκειν στο σχολείο. Επιμέρους στόχοι της παρούσας πτυχής της έρευνας 
είναι: α) Να διερευνηθούν τύποι της γονικής εμπλοκής στο σχολείο, β) να αποτιμηθεί η επί-
δραση μιας σειράς ανεξάρτητων μεταβλητών που προκύπτουν από την ανασκόπηση της 
εγχώριας και -κυρίως- της ξένης βιβλιογραφίας, και γ) να αναλυθεί η επίδραση στοιχείων 
που συνδιαμορφώνουν τη γνωστική και συναισθηματική διάσταση της γονικής στάσης κατά 
την εμπλοκή στο σχολείο. 

Θεωρητικό έρεισμα για τη διερεύνηση παρέχει το μοντέλο των Hoover-Dempsey και 
Sandler (2005) για τη γονική εμπλοκή (βλ. σχήμα 1), το οποίο είναι πολυπαραμετρικό, δυ-
ναμικό και σύνθετο, εστιάζει σε ψυχολογικές παραμέτρους, οργανώνει μεθοδικά τα κίνη-
τρα και τους τύπους της γονικής εμπλοκής και ενδείκνυται για ποσοτικές αναλύσεις με τη 
χρήση ανάλογων τεχνικών συλλογής δεδομένων. Σύμφωνα με αυτό, τα προσωπικά γονικά 
κίνητρα, οι γονικές αντιλήψεις για τις προσκλήσεις εμπλοκής, το οικογενειακό πλαίσιο ζωής 
-δηλαδή η γνωστική και η συναισθηματική διάσταση των γονικών στάσεων- (επίπεδο 1) 
προσδιορίζουν τη συμπεριφορά των εμπλεκόμενων γονέων (επίπεδο 2). 

Στα προσωπικά γονικά κίνητρα συγκαταλέγονται η προσωπική οικοδόμηση της έννοιας του 
γονικού ρόλου (το σύστημα των γονικών πεποιθήσεων που αναπαριστούν την αποστολή 
τους ως γονέων, μαζί με τις προσωπικές τους σχολικές εμπειρίες) και η προσωπική αίσθηση 
της ικανότητας (αυτοσυναίσθημα) των γονέων για εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία των 
παιδιών τους. 

Οι γονικές αντιλήψεις για προσκλήσεις εμπλοκής περιλαμβάνουν τις αντιλήψεις των γονέων 
σχετικά με τις προσκλήσεις για εμπλοκή που προέρχονται από το σχολείο φοίτησης του 
παιδιού τους, από το δάσκαλο της τάξης και από το ίδιο το παιδί. 
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Σχήμα 1: Μοντέλο γονικής εμπλοκής Hoover-Dempsey & Sandler (2005): Επίπεδο 1 & 2. 

Το οικογενειακό πλαίσιο ζωής περιλαμβάνει την αυτοαντίληψη του διαθέσιμου χρόνου και 
της ενεργητικότητας που προαπαιτεί η γονική εμπλοκή καθώς και την αυτοαντίληψη των 
ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων των γονέων. 

Όλες οι μεταβλητές του πρώτου επιπέδου (σχήμα 1) εκλαμβάνονται ως εσωτερικές προδια-
θέσεις, γνωστικής, συναισθηματικής και αξιολογικής φύσης που διαμορφώνουν τη γονική 
συμπεριφορά, κατά την εμπλοκή με βάση το σχολείο. Αυτές χαρακτηρίζονται από εγωκε-
ντρικότητα και αντίσταση στην αλλαγή και διαμορφώνονται από τη μάθηση στο άμεσο και 
στο έμμεσο περιβάλλον και από την επίδραση κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων. 
Στην παρούσα πτυχή της έρευνας: 

1. Αποτιμάται για την ελληνική πραγματικότητα η ισχύς των επιμέρους τύπων γονικής 
εμπλοκής με βάση το σχολείο του μοντέλου Hoover, Dempsey και Sandler (2005) όπως πα-
ρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:  

 
  Min. Max. Μ.Ο. Τ.Α. 

1 Εθελοντική εργασία στο σχολείο 1 6 1,95 1,321 
2 Συμμετοχή σε σχολικές εκδηλώσεις εντός του σχολείου 1 6 3,05 1,556 
3 Συμμετοχή σε σχολικές εκδηλώσεις εκτός του σχολείου 1 6 2,16 1,476 
4 Συνεργασία γονέων-δασκάλων για τη μαθητική επίδοση 1 6 3,58 1,512 
5 Ακροατής/τρια σε σχολικές εκδηλώσεις επί ζητημάτων αγωγής του παιδιού 1 6 2,90 1,630 
6 Εισηγητής/τρια σε σχολικές εκδηλώσεις επί ζητημάτων αγωγής του παιδιού 1 6 1,38 1,080 

Πίνακας 1: Τύποι γονικής εμπλοκής με βάση το σχολείο 

2. Διερευνάται αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην εμπλοκή με βάση το 
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σχολείο, συνεπεία μιας σειράς ανεξάρτητων μεταβλητών που προκύπτουν από πορίσματα 
σχετικών ερευνών. Αυτές είναι: Το φύλο του γονέα (Baker & Stevenson, 1986), η οικογε-
νειακή κατάσταση (Katz & Woodin, 2002), η ηλικία του γονέα (Spera, 2005), το φύλο του 
παιδιού (Gronlick et al., 1997), η σειρά γέννησης του παιδιού, ο αριθμός των υπόλοιπων 
παιδιών (αδέρφια, ηλικίας κάτω των 18 ετών) που ζουν στο ίδιο σπίτι (Peña, 2000), η τάξη 
και το σχολείο φοίτησης του παιδιού (δημόσιο ή ιδιωτικό) (Epstein & Dauber, 1991), το ε-
πάγγελμα του γονέα (Lareau, 1987) και το επίπεδο σπουδών του γονέα (Mapp, 2002).  

3. Μεταξύ των προσωπικών γονικών κινήτρων, των γονικών αντιλήψεων για προσκλήσεις 
εμπλοκής και του οικογενειακού πλαισίου ζωής (σχήμα 1) μελετάται ποιο εμφανίζει ισχυρό-
τερη επιρροή για την εμπλοκή των γονέων με βάση το σχολείο. 

Μεθοδολογία  

Η μελέτη των ανωτέρω χρησιμοποίησε την περιγραφική μέθοδο της επισκόπησης και δη-
μοσιεύτηκε το 2012. Ως τεχνική συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το αυτοσυμπλη-
ρούμενο ερωτηματολόγιο (α-cronbach ,826), σε ελληνική απόδοση/προσαρμογή του αντί-
στοιχου ερωτηματολογίου που χρησιμοποιούν ερευνητικά οι Hoover-Dempsey και Sandler. 
Η 6βαθμη κλίμακα των απαντήσεων Likert κυμαινόταν μεταξύ των ακραίων στοιχείων ποτέ 
και καθημερινά. Μετά την περιγραφική ανάλυση (συχνότητες, ποσοστά, Μ.Ο., τυπική από-
κλιση) έγινε η ανάλυση της διακύμανσης (One Way Anova) και αξιοποιήθηκε η Post hoc 
Scheffe multiple comparisons ανάλυση με σκοπό να προσδιοριστεί σε ποια ή ποιες ομάδες 
του δείγματος υπήρχαν οι διαφορές. Για να διερευνηθεί εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική 
συσχέτιση μεταξύ των εξαρτημένων μεταβλητών της έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν οι συσχε-
τίσεις Pearson (two-tailed). Επίσης, υλοποιήθηκε η ιεραρχική παλινδρομική ανάλυση 
(hierarchical regression analysis), με σκοπό την εξέταση της επίδρασης των μεταβλητών που 
συνθέτουν τα προσωπικά γονικά κίνητρα (i), τις γονικές αντιλήψεις για τις προσκλήσεις ε-
μπλοκής (ii), και το οικογενειακό πλαίσιο ζωής (iii) στην εμπλοκή με βάση το σχολείο. Συμ-
μετείχαν 463 γονείς μαθητών του δημοτικού σχολείου (δείγμα τυχαία στρωματοποιημένο). 
Το δείγμα, τυχαίο, στο σύνολό του μόνιμοι κάτοικοι Δήμων του Νομού Αττικής, ήταν υψη-
λής κοινωνικοοικονομικής αντιπροσωπευτικότητας, καθότι ο νομός Αττικής καλύπτει το 
57% του ενεργού πληθυσμού της χώρας (Ε.Σ.Υ.Ε., 2001) και διότι ανθρωπολογικά -λόγω της 
εσωτερικής μετανάστευσης- αντιπροσωπεύονται όλες οι περιφέρειες της χώρας. Τα δεδο-
μένα του ερωτηματολογίου κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν με το Στατιστικό Πακέτο για 
τις Κοινωνικές Επιστήμες (Statistical Package for the Social Science-SPSS), έκδοση 16 για 
Windows. 

Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας διαπιστώνεται πως, πάρα τη θετική συσχέτι-
ση μεταξύ της εμπλοκής στο σπίτι και στο σχολείο, οι ερευνώμενοι επιμέρους τύποι γονικής 
εμπλοκής με βάση το σχολείο (πίνακας 1) κυμαίνονται σε μέσο έως χαμηλό επίπεδο. 

Συχνότερες όλων (μία φορά την εβδομάδα) είναι οι τυπικές ή οι άτυπες συναντήσεις με 
τους εκπαιδευτικούς (τύπος 4, πίνακας 1) με αντικείμενο τη σχολική επίδοση του παιδιού 
(πρβλ. Αγγελίδης & Θεοφάνους, 2003). Η συμμετοχή σε εκδηλώσεις (εορτασμοί, εκθέσεις, 
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αθλητικές εκδηλώσεις) που διοργανώνονται στο σχολείο του παιδιού κυμαίνεται σε μία 
συχνότητα 3-4 φορών ετησίως (τύποι 2 & 3, πίνακας 1), η συχνότητα όμως αυτή μειώνεται 
σημαντικά, όταν πρόκειται για εκδηλώσεις που αφορούν σε ζητήματα αγωγής (διαλέξεις, 
εργαστηριακού τύπου συναντήσεις εκπαιδευτικών και δασκάλων) (τύποι 5 & 6, πίνακας 1). 
Το εύρημα αυτό συσχετίζεται θετικά με το διαπιστωμένο χαμηλό βαθμό ικανοποίησης των 
γονέων σχετικά με τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων που προσκαλούνται να συμμετά-
σχουν, αλλά και με τη χαμηλή συχνότητα ειδικών προσκλήσεων του δασκάλου για γονική 
παρουσία στο σχολείο πέραν της επίδοσης των ελέγχων (βλ. Κλαδάκης, 2012). Με δεδομέ-
νο λοιπόν ότι: α) η γονική ευθύνη για ενημέρωση επί των όσων συμβαίνουν στο σχολείο και 
για συμμετοχή στην προσπάθεια βελτίωσής του, β) η αυτοαντίληψη της γνώσης περί των 
εκδηλώσεων του σχολείου, και γ) η αυτοαντίληψη διαθέσιμου χρόνου και ενεργητικότητας 
για συμμετοχή σε εκδηλώσεις που διοργανώνει το σχολείο κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, 
η αναζήτηση ερμηνείας για τη χαμηλή γονική εμπλοκή στο σχολείο πρέπει να στραφεί σε 
παράγοντες, όπως η δομή και η λειτουργία του σχολείου και -πιθανόν- το παραγόμενο εκ-
παιδευτικό έργο (βλ. Κλαδάκης, 2012). 

Η συμμετοχή των γονέων σε εκδηλώσεις του σχολείου διακρίνεται από παθητικότητα (βλ. 
Marcon, 1999. Ψάλτη & Γαβριηλίδου, 1995), γεγονός που καταδεικνύεται από τη μηδενική 
συμμετοχή των ερωτηθέντων γονέων ως εισηγητών/ομιλητών σε σχολικές εκδηλώσεις επί 
ζητημάτων αγωγής του παιδιού (τύπος 6, πίνακας 1). Η συμμετοχή αυτή μειώνεται περισ-
σότερο, όταν οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται εκτός σχολείου. Ωστόσο, θα ήταν λάθος το 
τελικό πλέγμα των στάσεων των ερωτηθέντων γονέων να χαρακτηριστεί αμιγώς παθητικό ή 
ενεργητικό, αφού -ενδεχομένως- συνθέτει στοιχεία και από τα δύο. Η κυριαρχία του ενός 
από τα δύο εναπόκειται στο εκάστοτε πλαίσιο συνεργασίας σχολείου-οικογένειας και στις 
ιδιαιτερότητες της μεμονωμένης περίπτωσης. 

Η προσφορά εθελοντικής εργασίας στο σχολείο (τύπος 1, πίνακας 1) κυμαίνεται σε χαμηλά 
επίπεδα. Από τη συνεξέταση -σε άλλο σημείο της έρευνάς μας- του αντίστοιχου στοιχείου 
γονικής ευθύνης και της αυτοαντίληψης γνώσεων και ικανοτήτων για προσφορά βοήθειας 
στο επιτελούμενο εκπαιδευτικό έργο εντός του σχολείου, διαπιστώνεται ότι οι ερωτηθέντες 
γονείς θεωρούν τους εαυτούς τους υπεύθυνους και ικανούς να προσφέρουν εθελοντική 
εργασία στο σχολείο φοίτησης του παιδιού τους, προσκρούουν όμως σε εμπόδια όπως η 
έλλειψη χρόνου και οι σπανίως προερχόμενες από το δάσκαλο προσκλήσεις. 

Από την περιγραφική ανάλυση και την ανάλυση διακύμανσης μεταξύ των ανεξάρτητων με-
ταβλητών οικογενειακή κατάσταση, ηλικία του γονέα, φύλο του παιδιού, σειρά γέννησης, 
αριθμός των παιδιών, τάξη, επαγγελματική κατηγορία του γονέα και της εμπλοκής με βάση 
το σχολείο δεν προκύπτουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη γονική εμπλοκή με βάση 
το σχολείο ούτε σε επιμέρους τύπους ούτε στο σύνολό της (p>0,05). Συνεπώς, δεν διαπι-
στώνεται σημαντική επίδραση των συγκεκριμένων ανεξάρτητων μεταβλητών στον ούτως ή 
άλλως περιορισμένο τύπο γονικής εμπλοκής. Ειδικά για την οικογενειακή κατάσταση, τα 
αποτυπωμένα στην παρούσα έρευνα αρνητικά κίνητρα του πρώτου επιπέδου του μοντέλου  
Hoover-Dempsey και Sandler που αφορούν γονείς διαζευγμένους, σε διάσταση ή χηρεία 
κ.τ.λ. δεν φαίνεται να διαμορφώνουν ανάλογες συμπεριφορές στην εμπλοκή με βάση το 
σχολείο, ώστε αυτή να ξεχωρίζει από εκείνη των υπόλοιπων γονέων. Ωστόσο, από την περι-
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γραφική ανάλυση και την ανάλυση διακύμανσης μεταξύ των επιμέρους τύπων εμπλοκής με 
βάση το σχολείο (πίνακας 1) και των ανεξάρτητων μεταβλητών πρόεκυψαν οι ακόλουθες 
στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

Διαπιστώνεται πως το φύλο του γονέα συνιστά σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα συ-
γκεκριμένων τύπων γονικής εμπλοκής με βάση το σχολείο. Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι 
οι μητέρες συναντούνται συχνότερα με τους εκπαιδευτικούς με αντικείμενο συζήτησης τη 
μαθητική επίδοση. Το εύρημα αυτό επαληθεύει σχετικά ευρήματα συναφών ερευνών στην 
Ελλάδα (Ράπτης, 2000) και διεθνώς (Cabrera et al., 2000. Dhingra et al., 2007). Η συμπερι-
φορά αυτή μαρτυρά τη δημιουργία σχέσεων αλληλεπίδρασης μητέρας-δασκάλου-παιδιού, 
καθώς και τη δημιουργία μεγαλύτερων αποθεμάτων κοινωνικού κεφαλαίου για τις μητέρες 
(πρβλ. Μουσταΐρας, 2004). Ενδεχομένως, όπως καταδεικνύεται σε προηγούμενες έρευνες 
(Countryman & Elish-Piper, 1998), οι μητέρες των αστικών στρωμάτων να αντιλαμβάνονται 
τη στάση τους ως μια λίστα υποχρεώσεων -ως απόρροια κοινωνικής επιρροής (Moscovici, 
1989)- μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η εμπλοκή τους με βάση το σχολείο. Εξάλ-
λου, οι μητέρες συμμετέχουν συχνότερα ως ακροάτριες σε εκδηλώσεις που διοργανώνει το 
σχολείο επί ζητημάτων αγωγής του παιδιού συγκριτικά με τους πατέρες. 

Οι γονείς με παιδιά στο ιδιωτικό σχολείο πραγματοποιούν συχνότερες συναντήσεις με τους 
εκπαιδευτικούς για τη μαθητική επίδοση, συγκριτικά με τους γονείς με παιδιά στο δημόσιο 
σχολείο. Επίσης, οι γονείς με παιδιά στο ιδιωτικό σχολείο συμμετέχουν συχνότερα ως ειση-
γητές/τριες σε σχολικές εκδηλώσεις επί ζητημάτων αγωγής του παιδιού. Το εύρημα αυτό 
βρίσκεται σε συμφωνία με τη βελτιωμένη συνολική αντίληψή τους περί των γενικών σχολι-
κών προσκλήσεων για γονική εμπλοκή και το εντονότερο αίσθημα αποδοχής/υποδοχής 
τους στο σχολείο, συγκριτικά με τους γονείς του δημόσιου σχολείου (βλ. Κλαδάκης, 2012). 

Διαπιστώνεται ότι η υψηλή επαγγελματική κατηγορία και το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του 
γονέα δεν προάγουν τη γονική εμπλοκή με βάση το σχολείο. Η όποια διαφοροποίηση δια-
πιστώνεται στους γονείς μαθητών του ιδιωτικού σχολείου δεν αρκεί για τη συναγωγή συ-
μπερασμάτων, δεδομένου ότι στο δυναμολόγιο των ελληνικών ιδιωτικών σχολείων συγκα-
ταλέγονται και μαθητές μέσης κοινωνικοοικονομικής προέλευσης. Συνεπώς, το κοινωνικο-
οικονομικό επίπεδο δεν φαίνεται να συνιστά σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα για την 
εμπλοκή των ερωτηθέντων γονέων στο σχολείο. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων. Οι γο-
νείς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο εμφανίζουν υψηλότερο Μ.Ο. από τους γονείς μέσου 
μορφωτικού επιπέδου και από τους γονείς υψηλού μορφωτικού επιπέδου στη συμμετοχή 
τους ως ακροατές/τριες σε εκδηλώσεις που διοργανώνει το σχολείο επί ζητημάτων αγωγής 
του παιδιού. Το εύρημα αυτό καταρρίπτει ευρήματα σχετικών ερευνών (Castro et al., 2004. 
Σταμέλος & Μπαρτζάκλη, 2005), στις οποίες γίνεται λόγος για κοινό γλωσσικό κώδικα γο-
νέων και εκπαιδευτικών και συνεπώς συχνότερη επικοινωνία. Στην παρούσα έρευνα διαπι-
στώνεται πως οι γονείς μέσου και χαμηλού μορφωτικού επιπέδου εμφανίζουν εντονότερη 
την ανάγκη καθοδήγησης από το σχολείο επί ζητημάτων αγωγής (πρβλ. έρευνα Συμεού, 
2008, στην οποία διαπιστώνεται πως οι γονείς που αναπτύσσουν θετικότερες σχέσεις με 
τους εκπαιδευτικούς δεν είναι άτομα υψηλού αλλά κυρίως μέσου και χαμηλού κοινωνικού-
οικονομικού-μορφωτικού επιπέδου). 
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Από την εφαρμογή του ερευνητικού μας μοντέλου στην ελληνική πραγματικότητα και για το 
συγκεκριμένο δείγμα της έρευνας διαπιστώνεται ότι τα προσωπικά γονικά κίνητρα μαζί με 
τις γονικές αντιλήψεις για τις προσκλήσεις εμπλοκής και το διαμορφωμένο οικογενειακό 
πλαίσιο ζωής -που προσδιορίζουν τη γνωστική και συναισθηματική διάσταση τη γονικής 
στάσης (βλ. επίπεδο 1 σχήματος 1)- συναποτελούν σημαντικό συνολικό παράγοντα πρό-
βλεψης για την εμπλοκή με βάση το σχολείο. Ο βαθμός πρόβλεψης κυμαίνεται σε παρό-
μοια επίπεδα με αυτόν της αμερικανικής πραγματικότητας, όπου έχει εφαρμοστεί το συ-
γκεκριμένο ερευνητικό μοντέλο των Hoover-Dempsey και Sandler (Hoover-Dempsey & 
Sandler, 2005). 

Πιο συγκεκριμένα, από τις μεταβλητές του πρώτου επιπέδου του ερευνητικού μοντέλου 
(βλ. σχήμα 1), αυτές που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην εμπλοκή με βάση το 
σχολείο είναι οι γονικές αντιλήψεις για τις γενικές σχολικές προσκλήσεις, οι γονικές αντιλή-
ψεις για τις ειδικές μαθητικές προσκλήσεις, η αυτοαντίληψη διαθέσιμου χρόνου και ενερ-
γητικότητας και η αναπαράσταση γονικού ρόλου-γονική ευθύνη. Αυτό σημαίνει ότι οι Έλλη-
νες γονείς έχουν την τάση να εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία με βάση το σχολείο, 
διότι ανταποκρίνονται στο γενικό αίσθημα αποδοχής που αντιλαμβάνονται στο σχολείο του 
παιδιού τους. Επίσης, οι ειδικές προσκλήσεις που δέχονται από το ίδιο το παιδί επηρεάζουν 
σημαντικά τη γονική αυτή συμπεριφορά. Ωστόσο, οι παράγοντες αυτοί δεν είναι ικανοί από 
μόνοι τους να παρακινήσουν τους γονείς σε εμπλοκή με βάση το σχολείο, αν προηγουμέ-
νως οι ίδιοι δεν θεωρήσουν ότι ο απαιτούμενος χρόνος και ενεργητικότητα για μία τέτοιου 
είδους εμπλοκή, είναι επαρκή. 

Σε ό,τι αφορά στην αναπαράσταση γονικού ρόλου-γονική ευθύνη, αυτή συνιστά σημαντικό 
παράγοντα πρόβλεψης μόνον μεταξύ των δύο μεταβλητών των προσωπικών γονικών κινή-
τρων (την αναπαράσταση γονικού ρόλου-προσωπικές εμπειρίες από το σχολείο και το αυ-
τοσυναίσθημα γονικής αποτελεσματικότητας). Αυτό σημαίνει ότι το αίσθημα γονικής ευθύ-
νης  δεν είναι αρκετό από μόνο του να προβλέψει την εμπλοκή με βάση το σχολείο, χωρίς 
την αυτοαντίληψη διαθέσιμου χρόνου και ενεργητικότητας και -κυρίως- χωρίς την παρακί-
νηση που προσφέρουν οι γονικές αντιλήψεις για τις προσκλήσεις εμπλοκής από το σχολείο. 

Ενδιαφέρον είναι το εύρημα που αφορά στις ειδικές σχολικές προσκλήσεις. Αρχικά αναμε-
νόταν ότι οι προερχόμενες από το δάσκαλο προσκλήσεις για εμπλοκή με βάση το σχολείο 
θα συνιστούσαν σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης της γονικής συμπεριφοράς. Ωστόσο, 
τέτοιου είδους πρόβλεψη δεν προκύπτει, γεγονός που δύναται να αποδοθεί στη σε χωρίς 
βάθος συνεργασία γονέα-δασκάλου. 

Οι λοιπές μεταβλητές του πρώτου επιπέδου του ερευνητικού μοντέλου των Hoover-
Dempsey και Sandler, δηλαδή η αναπαράσταση γονικού ρόλου-προσωπικές εμπειρίες από 
το σχολείο, το αυτοσυναίσθημα γονικής αποτελεσματικότητας και η αυτοαντίληψη γνώσε-
ων και ικανοτήτων δεν συνιστούν σημαντικούς παράγοντες πρόβλεψης για τη γονική ε-
μπλοκή με βάση το σχολείο. 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω προκύπτει πως η κύρια αιτία παρουσίας των ερωτηθέντων γο-
νέων στο χώρο του σχολείου παραμένει η ενημέρωση από μέρους των εκπαιδευτικών για 
την πρόοδο του παιδιού (πρβλ. Χαραλάμπους, 2006). Οι γονείς αρκούνται και περιορίζονται 
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στους παραδοσιακούς και στερεότυπους ρόλους τους και προτιμούν το σχολειοκεντρικό 
μοντέλο συνεργασίας (πρβλ. Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009) παρά τη διαφαινόμενη συ-
μπληρωματικότητα των ρόλων των δύο εταίρων. Εν κατακλείδι, στο ελληνικό δημοτικό σχο-
λείο εμφανίζεται μια κατάσταση με γονείς εν δυνάμει πρόθυμους και έτοιμους να εμπλα-
κούν ενεργότερα στη μαθησιακή διαδικασία (χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά κατάργηση 
των διακριτών ρόλων γονέων-εκπαιδευτικών), όμως μια γενικότερη δυστοκία -προερχόμενη 
καταφανώς και από τις δύο πλευρές- καθιστά γονείς και εκπαιδευτικούς απρόθυμους να 
εγκαταλείψουν χιλιοειπωμένα κλισέ του τύπου: Καλό παιδί ο Γιωργάκης, αλλά στα Μαθη-
ματικά πρέπει να διαβάζει περισσότερο, γι’ αυτό στον έλεγχο του τριμήνου του έβαλα 9! 

Η αναγνώριση της αξίας της γονικής εμπλοκής συμπορεύεται με τις εξής πρακτικές προτά-
σεις: α) Εκπόνηση προγραμμάτων γονικής υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας κατά 
τη μετάβαση των παιδιών σε ανώτερη βαθμίδα από το Νηπιαγωγείο έως το Γυμνάσιο, β) 
αμφίδρομη επικοινωνία γονέων-εκπαιδευτικών σχετικά με τη δομή του εκπαιδευτικού συ-
στήματος, τους κανόνες λειτουργίας του σχολείου, τους στόχους του Α.Π. και τις διδακτικές 
μεθόδους, γ) ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, δ) συνεργατικές δράσεις εκ-
παιδευτικών με γονείς και τοπικούς φορείς (syneducation=synergy+education). 

Βιβλιογραφία 

Αγγελίδης, Π. & Θεοφάνους, Λ. (2003). Η συμμετοχή των γονιών στη σχολική διαδικασία. 
Μια έρευνα σε επίπεδο Νηπιαγωγείου (Κύπρου). Νέα Παιδεία, 106, 126-143. 

Baker, D. P. & Stevenson, D. L. (1986). Mothers’ strategies for children’s school achievement: 
Managing the transition to high school. Sociology of Education, 59 (2), 156-166. 

Barnard, W. M. (2004). Parent involvement in elementary school and educational attain-
ment. Children and Youth Services Review, 26 (1), 39-62. 

Cabrera, N., Tamis-LeMonda, C., Bradley, R., Hofferth, S. & Lamb, M. (2000). Fatherhood in 
the twenty-first century. Child Development, 71(1), 127-136. 

Castro, D. C., Bryant, D. M., Peisner-Feinberg, E. S. & Skinner, M. L. (2004). Parent Involve-
ment in Head Start programs: The role of parent, teacher and classroom characteris-
tics. Early Childhood Research Quarterly, 19(3), 413-430. 

Christenson, S. L. (2004). The Family-School Partnership: An Opportunity to Promote the 
Learning Competence of All Students. School Psychology Review, 33(1), 83-105. 

Countryman, G. & Elish-Piper, L. (1998). Tracing the development of deficit perspectives in 
family programs. Journal of Children and Poverty, 4(1), 39-74. 

Dhingra, R., Manhas, S. & Sethi, N. (2007). Involvement of Parents in School Related Activi-
ties. Journal of Social Science, 15(2), 161-167. 

120

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Epstein, J. L. & Dauber, S. L. (1991). School programs and teacher practices of parent 
involvement in inner-city elementary and middle schools. Elementary School Journal, 
91(3), 289-305. 

Grolnick, W. S., Benjet, C., Kurowski, C. O. & Apostoleris, N. H. (1997). Predictors of 
parent involvement in children’s schooling. Journal of Educational Psychology, 89(3), 
538-548. 

Hoover-Dempsey, V. K. & Sandler, M. H. (2005). The Social Context of Parental In-
volvement: A Path to Enhanced Achievement, Study IΙ, ΙΙΙ & ΙV, Final Performance Re-
port. Presented to Project Monitor, Institute of Education Sciences: U.S. Department 
of Education. 

Κατσιγιάννη, Ε. & Παπαδοπούλου, Π. (1999). Απόψεις δασκάλων και γονέων για την 
κατ’ οίκον εργασία των μαθητών του δημοτικού σχολείου στην Κύπρο. Λευκωσία: Π. Ι. 
Κύπρου. 

Κλαδάκης, Ι. (2012). Διερεύνηση των στάσεων των γονέων σχετικά με την εμπλοκή 
τους στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία σε επίπεδο Δημοτικού Σχολείου. Διδακτο-
ρική Διατριβή, Π.Τ.Δ.Ε., Αθήνα. 

Κουρκούτας, Η. Ε. & Ελευθεράκης, Θ. Γ. (2008). Αξιολόγηση ενός πιλοτικού προγράμ-
ματος συμβουλευτικής για την προαγωγή της επικοινωνίας γονέων-εκπαιδευτικών. 
Στο Α. Μπρούζος, Π. Μισαηλίδη, Α. Εμβαλωτής & Α. Ευκλείδη (Επιμ.), Επιστημονική 
Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας,  6,  219-243, Αθήνα: Ελληνι-
κά Γράμματα. 

Katz, L. F. & Woodin, E. M. (2002). Hostility, hostile detachment and conflict engage-
ment in marriages: Effects on child and family functioning. Child Development, 73(2), 
636-651. 

Lareau, A. (1987). Social class differences in family-school relationships: The im-
portance of cultural capital. Sociology of Education, 60(2), 73-85. 

Lee, J. S. & Bowen, N. K. (2006). Parent Involvement, Cultural Capital, and the 
Achievement Gap Among Elementary School Children. American Educational Research 
Journal, 43(2), 193. 

Ματσαγγούρας, Γ. Η. & Πούλου, Σ. Μ. (2009). Σχέσεις σχολείου και οικογένειας. Συ-
γκριτική παράθεση απόψεων εκπαιδευτικών και γονέων. Μέντορας, 11, Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο,  27-41. 

Moscovici, S. (1989). Καινοτομία και μειονοτική επιρροή. Στο Σ. Παπαστάμου (Επιμ.), 
Σύγχρονες έρευνες στην Κοινωνική Ψυχολογία. Η κοινωνική επιρροή, Αθήνα: Οδυσ-
σέας. 

121

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Μουσταΐρας, Π. (2004). Κοινωνικό κεφάλαιο και προσδοκίες των μαθητών. Διδακτο-
ρική Διατριβή, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. (Διαθέσιμο στο http://thesis.ekt.gr 
προσπελάστηκε στις 12/9/2010). 

Μπρούζος, Α. (1998). Ο εκπαιδευτικός ως Λειτουργός Συμβουλευτικής και Προσανα-
τολισμού: Μια Ανθρωπιστική Θεώρηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Λύχνος. 

Mapp, K. L. (2002). Having their say: Parents describe how and why they are involved 
in their children’s education. Paper presented at the Annual Meeting of the American 
Educational Research Association, New Orleans, LA. (Διαθέσιμο στο http://eric.ed.gov 
προσπελάστηκε στις 26/6/2010). 

Marcon, R. A. (1999). Positive relationships between parent school involvement and 
public school inner-city preschoolers’ development and academic performance. 
School Psychology Review, 28(3), 395-412. 

Peña, D. C. (2000). Parent involvement: Influencing factors and implications. The Jour-
nal of Educational Research, 94(1), 42-54. 

Ράπτης, Η. (2000). Προσδοκίες δασκάλων και διάδραση δασκάλου-μαθητών: Σχέσεις-
Επιδράσεις-Συνέπειες, Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα. 

Σταμέλος, Γ. & Μπαρτζάκλη, Μ. (2005). Διερευνώντας τη σχέση εκπαιδευτικού-
γονέων για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στο Πρακτικά 
2ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Διοίκηση Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, 2- 
4/12/2005, Άρτα. 

Συμεού, Λ. (2008). Σχέσεις εκπαιδευτικών-γονέων: Μοντέλα εκπαιδευτικών της Κύ-
πρου. Στο Α. Μπρούζος, Π. Μισαηλίδη, Α. Εμβαλωτής & Α. Ευκλείδη (Επιμ.), Σχολείο 
και οικογένεια, Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 
6,  135-171, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Spera, C. (2005). A review of the relationship among parenting practices, parenting 
styles and adolescent school achievement, Educational Psychology Review, 17(2), 125-
146. 

Χαραλάμπους, Ν. (2006). Αναζητώντας το Συνεργατικό Μοντέλο Σχέσης Οικογένειας-
Σχολείου. Στο Πρακτικά 19ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Δασκάλων Νη-
πιαγωγών, Λευκωσία: Π.Ο.Ε.Δ.. 

Ψάλτη, Α. & Γαβριηλίδου, Μ. (1995). Συνεργασία Γονιών-Σχολείου: πραγματικότητα ή 
ουτοπία στην Ελλάδα; (μέρος 1ο). Σύγχρονη Εκπαίδευση, 85, 71-75. 

122

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

http://thesis.ekt.gr/
http://eric.ed.gov/


Εκπαίδευση ενηλίκων: Η παιδευτική λειτουργία της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στο 
πλαίσιο λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 

Πατρικάκου Άννα 
Οικονομολόγος 

annapatrikakou@hotmail.com 

Δρ. Κουγιουμτζής Γεώργιος 
Επιστημονικός συνεργάτης ΕΚΠΑ & ΑΣΠΑΙΤΕ, Φιλόλογος - Επιμορφωτής Β΄ Επιπέδου ΤΠΕ 

 Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Πειραιά, τέως Διευθυντής ΣΔΕ Πειραιά 
gkougium@ppp.uoa.gr 

 
Περίληψη 

Η λήψη αποφάσεων για τη σταδιοδρομία αποτελεί γεγονός που δεν συντελείται πλέον μό-
νο μια φορά στη ζωή του ανθρώπου. Οι κοινωνίες –σε όλους, πλέον, τους τομείς της αν-
θρώπινης δραστηριότητας– είναι πιο σύνθετες και πιο πολύπλοκες από ό,τι στο παρελθόν. 
Καθώς, σήμερα το άτομο καλείται να προσαρμοστεί στις πολυεπίπεδες μεταβολές της ζωής 
του, να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά και κοινωνικά, να αυτοπροσδιοριστεί και να ευ-
τυχήσει, είναι αναγκαία η συνύπαρξη της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με την προσωπι-
κή συμβουλευτική. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί η παράμετρος της Συμβουλευτικής στα 
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, που έχουν ως βασικό στόχο την συνολική ανάπτυξη των εκ-
παιδευόμενων, την ενδυνάμωση της εμπειρίας τους και τη σύνδεσή τους με το οικονομικό, 
κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι.  

Λέξεις - Κλειδιά: Σταδιοδρομία, Συμβουλευτική, Δια βίου Ανάπτυξη, Δια Βίου Μάθηση, Εκ-
παίδευση Ενηλίκων, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

Εισαγωγή 

Η σταδιοδρομία περιλαμβάνει τη δια βίου ανάπτυξη ενός ατόμου, όσον αφορά στη μάθη-
ση, την εργασία αλλά και σε προσωπικό επίπεδο (Jackson et al., 2007). Οι Fouad & Bynner 
(2008) αναφέρουν ότι θεωρείται ως μια σειρά από επιλογές που κάνει το άτομο πάνω από 
μία φορά στη ζωή του. Οι δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά τις διεργασίες 
λήψης επαγγελματικών αποφάσεων είναι (α) έλλειψη πληροφόρησης για τη διαδικασία 
λήψης απόφασης, για τον εαυτό, για τα επαγγέλματα ή τους τρόπους απόκτησης της πλη-
ροφορίας και (β) αντιφατική πληροφόρηση, η οποία μπορεί να οφείλεται σε αναξιόπιστη 
πληροφορία, εσωτερικές ή εξωτερικές συγκρούσεις (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2009). Ως 
φορέας εκπαίδευσης ενηλίκων τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στοχεύουν στο να βοηθή-
σουν τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν δεξιότητες λήψης αποφάσεων και κατ’ επέ-
κταση τη δυνατότητα να κάνουν συνειδητές επιλογές (Μαλικιώση-Λοΐζου, αναφορά από 
Κασσωτάκης et al., 2004).  
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Η Συμβουλευτική στη Δια βίου ανάπτυξη 

 

Η επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί μια μακροχρόνια αναπτυξιακή διαδικασία που περι-
λαμβάνει ψυχολογικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς, οικονομικούς, σωματικούς αλλά και 
τυχαίους παράγοντες, οι οποίοι συνδυάζονται, με αποτέλεσμα να διαμορφώνουν τη στα-
διοδρομία του ατόμου (Sears, 1982), ενώ τα τελευταία χρόνια σημαντική επίδραση ασκεί 
και ο πολιτισμικός παράγοντας (Isaacson & Brown, 2000). Η Εκπαίδευση, η Συμβουλευτική 
και ο Προσανατολισμός αποκτούν μια διά βίου διάσταση και εφαρμογή, καθώς είναι βασι-
κοί παράγοντες ανάπτυξης του ατόμου και καλούνται να αποτελέσουν μέσο ομαλοποίησης 
των αντιθέσεων και κρίσεων τις οποίες προκαλεί η σύγχρονη πραγματικότητα στην οικονο-
μική και κοινωνική ζωή (Πατεστή, 2007). Μέσω της συμβουλευτικής παρέχεται ψυχολογική 
υποστήριξη σε όλα τα άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας, για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα 
και τις δυσκολίες που προκύπτουν και αδυνατούν να ξεπεράσουν, στηριζόμενα αποκλειστι-
κά στις δικές τους δυνάμεις (Κασσωτάκης, 2004).  

Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ενηλίκων στη σύγχρονη εποχή 

Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας επικεντρώνεται στην ενίσχυση του ατόμου, ανεξάρτητα 
από την ηλικία και τη βαθμίδα εκπαίδευσης που έχει έως σήμερα κατακτήσει, με στόχο να 
το καταστήσει ικανό να παίρνει ορθές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις.  

 

Πρόκληση αλλά και απαίτηση μιας εποχής στην οποία επικρατούν η κυριαρχία της κοινωνί-
ας της πληροφορίας, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, η παγκοσμιοποίηση της οικονομί-
ας, η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων γυναικών, η αύξηση του ορίου ηλικίας των ερ-
γαζόμενων, ο κοινωνικός αποκλεισμός, είναι η επαναξιολόγηση των αναγκών του ατόμου. 
Οι ριζικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, οι συνεχείς διαπραγματεύσεις των εργασιακών 
δικαιωμάτων, η ανασφάλεια, η υψηλή ανεργία και η μεγάλη ανάγκη για εξειδίκευση οδη-
γούν στην ανάγκη για διά βίου εκπαίδευση, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του ατόμου, το 
οποίο χρειάζεται άμεσα επανακατάρτιση και επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό. Συνε-
πώς, οι ενήλικες, μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, χρειάζονται περισσό-
τερο από ποτέ συστηματική συμβουλευτική υποστήριξη (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2004). Η Εκ-
παιδευτική Συμβουλευτική και η Επαγγελματική Συμβουλευτική συνθέτουν από κοινού τη 
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Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας η οποία αποτελεί θεμελιώδη, συστηματική και οργανωμένη 
διαδικασία στην εκπαίδευση ενηλίκων (McCarthy, 2004). 

Αποτελεσματική εφαρμογή συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 

 
 Αυτογνωσία – αυτο-διερεύνηση συγκεκριμένων ικανοτήτων και ανάπτυξη δυνατοτή-

των. 
 Πληροφόρηση και προσανατολισμός προς μια καινούργια απασχόληση ή καριέρα. 
 Βελτίωση της αυτοπεποίθησης του ατόμου για την επιλογή καριέρας για την οποία έχει 

εκδηλώσει ενδιαφέρον. 
 Στρατηγικές για εργασιακή προσαρμογή σε ένα καινούργιο εργασιακό περιβάλλον. 
 Στρατηγικές μείωσης του στρες στο χώρο εργασίας. 
 Στρατηγικές αύξησης του επιπέδου εργασιακής ικανοποίησης.  
 Στρατηγικές συντονισμού προσωπικών και επαγγελματικών ρόλων. 
 Κατάκτηση προσωπικής και επαγγελματικής ισορροπίας. 
 Επίτευξη του καλύτερου δυνατού επιπέδου ψυχικής υγείας. 

 
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

 

O θεσμός της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας είναι μια μορφή παιδαγωγικής παρέμβασης, 
ενταγμένος στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών των ΣΔΕ και περιλαμβάνει ωριαία συ-
νάντηση σταδιοδρομίας, ατομική συμβουλευτική και ομαδική συμβουλευτική (Κρίβας & 
Καγκαλίδου, 2003). Η συμβουλευτική προσέγγιση των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ ακολουθεί 
τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής Ενηλίκων. Εστιάζει, βάσει της προσωποκεντρικής 
θεωρίας στις ατομικές ανάγκες, ενδιαφέροντα και ικανότητες των ενηλίκων εκπαιδευομέ-
νων, οι οποίοι φέρουν διαφορετικό σύνολο εμπειριών, αξιών και γνώσεων ο καθένας (Κο-
σμόπουλος & Μουλαδούδης, 2003). Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δομής των ΣΔΕ η Συμ-
βουλευτική Σταδιοδρομίας αφορά σε μια εξατομικευμένη υποστηρικτική διαδικασία, κατά 
την οποία ο συμβουλευόμενος σε συνεργασία με το Σύμβουλο εντοπίζει τις επιλογές στα-
διοδρομίας. Είναι μια ενεργή και συνεργατική διαδικασία που στοχεύει στον εντοπισμό των 
δεξιοτήτων, ικανοτήτων, αξιών, ενδιαφερόντων και στοιχείων της προσωπικότητας του εκ-
παιδευόμενου και του τρόπου που αυτά επηρεάζουν τις επαγγελματικές του επιλογές. Συ-
νεκτιμά, επίσης, τις προσωπικές και οικογενειακές συνθήκες κι επιλογές, που επιτυγχάνουν 
προσωπική και επαγγελματική ισορροπία (Nathan & Hill, 2006). Λειτουργεί, επομένως, ως 
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μια διευκολυντική διαδικασία με στόχο το άτομο που ζητά συμβουλευτική υποστήριξη να 
καταφέρει να αποκαλύψει το δυναμικό που διαθέτει (Σιδηροπούλου- Δημακάκου et al., 
2008).  

 

Σε συνεργασία με το Σύμβουλο σταδιοδρομίας τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι και ενέργειες 
για επίτευξη των στόχων αυτών, και μπορεί να αφορούν την συνέχιση της εκπαίδευσης, 
αλλαγές στην τωρινή εργασία, ή αλλαγή καριέρας. Τα αποτελέσματα της συμβουλευτικής 
διαδικασίας βοηθούν στην ενίσχυση του παιδευτικού κεφαλαίου του εκπαιδευόμενου, κα-
θώς επίσης συμβάλλουν και στη δρομολόγηση της ευχερέστερης κοινωνικής του ενσωμά-
τωσης. Παράλληλα, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει νέες γνώσεις και 
δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να αντεπεξέλθει σε παρόμοιες μελλοντικές δυσκολίες 
(Sultana, 2014). 

Ο ρόλος των συμβούλων σταδιοδρομίας στα ΣΔΕ 

Ένας βασικός ρόλος του συμβούλου σταδιοδρομίας είναι να ασκήσει τους εκπαιδευόμε-
νους –μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες και βιωματικές ασκήσεις– στη διαδικασία λή-
ψης σωστών αποφάσεων. Μέσα σε ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης παρέμβασης, ο σύμβουλος 
σταδιοδρομίας καλείται να ασκήσει τον ρόλο του, έτσι ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στην 
επαγγελματική ανάπτυξη αλλά και την ικανοποίηση των προσδοκιών των εκπαιδευόμενων. 
Βασικός παιδαγωγικός στόχος είναι να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων μέ-
σω του εντοπισμού και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους, εφαρμόζοντας παιδαγωγι-
κές αρχές όπως: 1. Ενότητα μαθησιακού περιεχομένου και πρακτικών για όλους με την 
συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών αγωγής (εκπαιδευτικοί, εκπαιδευόμενοι, γο-
νείς), 2. Ενθάρρυνση της εμπλοκής του συνόλου στις σχολικές διαδικασίες και της ανάπτυ-
ξης υπευθυνότητας λήψης αποφάσεων, 3. Υποστηρικτικές εκπαιδευτικές διαδικασίες, ώστε 
να μειωθούν οι όποιες αδυναμίες γνωστικού, ψυχολογικού ή κοινωνικού χαρακτήρα (Κρί-
βας, 2007).  

 

Το τυπικό έργο του Συμβούλου ορίζεται ως εξής: διδάσκει μία ώρα εβδομαδιαίως, παρέχει 
ατομική και ομαδική συμβουλευτική, αναζητά πηγές πληροφόρησης και παρέχει πληροφο-
ριακό υλικό, επικοινωνεί με εργασιακούς και εκπαιδευτικούς φορείς, δημιουργεί αρχείο 
εκπαιδευομένων και οργανώνει σύστημα παρακολούθησης της εξέλιξής τους, μεριμνά για 
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την πρακτική τους άσκηση (ΥΑ 5953/23-06-2014). Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζονται διαδικα-
σίες εξατομικευμένης προσέγγισης και διαδικασίες ομαδικών δραστηριοτήτων βάσει των 
αρχών της δυναμικής των ομάδων, τεχνικές λήψης αποφάσεων, όπως ασκήσεις προσομοί-
ωσης, παιχνίδι ρόλων, μελέτες περίπτωσης, δραστηριότητες αποφυγής των προκαταλήψε-
ων και των στερεοτύπων, ασκήσεις της αυτοεκπληρούμενης προφητείας, τεχνικές εξεύρε-
σης εργασίας (Mezirow, 1997˙ Knowles et al., 2012). Ο συνδυασμός της ποιοτικής εκπαί-
δευσης, του επαγγελματικού προσανατολισμού και η παροχή συμβουλευτικής συμβάλλουν 
στην περιφρούρηση της ισότητας των ευκαιριών και βοηθούν στην αποφυγή ή την περιστο-
λή των περιόδων ανεργίας (Borbely-Pecze & Hutchinson, 2013).  

 
 

Δυσλειτουργίες εφαρμογής της συμβουλευτικής στο πλαίσιο του θεσμού των ΣΔΕ 

Κατά την εξέλιξή τους τα ΣΔΕ παρουσίασαν προβλήματα σε τρεις κυρίως τομείς: την υλικο-
τεχνική υποδομή, ειδικά σε σχέση με τα ευρωπαϊκά ΣΔΕ, την επιμόρφωση των εκπαιδευτι-
κών στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, και οι ελλείψεις που σχετίζονται με τις υποστηρι-
κτικές δομές, όπως η ύπαρξη επιστημονικού υπεύθυνου και η επαρκής στελέχωση σε εκ-
παιδευτικό και διοικητικό προσωπικό. Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν αρκετά 
εμπόδια στη μάθηση, ιδιαιτέρως λόγω των εσωτερικών φραγμών που προέρχονται από 
προϋπάρχουσες γνώσεις, στις οποίες έχει επενδύσει και υπερασπίζεται την ακεραιότητά 
τους ή από συναισθηματικούς παράγοντες όπως αρνητική αυτοεικόνα, αίσθημα φόβου α-
ποτυχίας, κριτικής, απογοήτευσης και επαφής με το άγνωστο (Rogers, 1999). Έρευνες που 
έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των ετών λειτουργίας των ΣΔΕ έχουν καταδείξει 
μεταξύ άλλων έλλειψη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχικής υγείας, καθώς 
και κενά σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων, τα οποία θα πρέπει να καλύπτονται με την άμε-
ση κατάρτιση και επιμόρφωσή τους πριν αναλάβουν το εκπαιδευτικό τους έργο. Η επιμόρ-
φωση τους μπορεί να τους ενθαρρύνει ως προς την διδακτική τους αυτονομία και πρωτο-
βουλία (Παπασταμάτης et al., 2010). Επίσης, έχουν παρατηρηθεί ελλείψεις οργανωμένου 
εκπαιδευτικού υλικού και σεμιναρίων επιμόρφωσης, οργάνωσης πανελληνίου δικτύου συ-
ντονισμού και εποπτείας των συμβούλων, μη αξιοποίηση του ενδιαφέροντος υλικού που 
παράγουν οι σύμβουλοι. 

 

Προτάσεις για ολιστική βελτίωση του θεσμού 

127

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



 Προσδιορισμός εξατομικευμένων αναγκών των εκπαιδευομένων 
 Υλοποίηση επαρκούς προετοιμασίας εκπαιδευόμενων για την αγορά εργασίας (ανάπτυ-

ξη δεξιοτήτων, βιογραφικό, τεχνικές συνέντευξης, προσομοιώσεις συνέντευξης) 
 Δικτύωση με φορείς εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης 
 Αποτελεσματική πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων 
 Ενεργή συμμετοχή εκπαιδευομένων σε χώρους εκτός σχολείου, επιχειρήσεις και χώ-

ρους εθελοντικής προσφοράς της τοπικής κοινωνίας 
 Αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους και άλλους πολιτισμούς 
 Μοριοδότηση σε διαγωνισμούς και άλλα αντίστοιχα κίνητρα 
 Επιβράβευση και κοινωνική αναγνώριση της προσπάθειας των εκπαδευομένων 
 Συνεχής κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτών 
 Επαρκής οικονομική αναβάθμιση, προκειμένου οι σύμβουλοι να υπηρετούν απρόσκο-

πτα 
 Επαρκής στελέχωση σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό 
 Προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων 
 Διαφοροποίηση από την τυπική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
 Ευέλικτο και ελαστικό σύστημα εκπαίδευσης 
 Ανάπτυξη κοινωνικού κεφαλαίου μέσα από συνεργασίες σε τοπικό, περιφερειακό και 

εθνικό επίπεδο 
 Σύμπραξη κοινωνικών φορέων 
 Έμφαση στην εργασιακή πραγματικότητα 
 Σύστημα καταγραφής των θέσεων εργασίας και προγνωστικών για την αγορά εργασίας 
 Εκπόνηση ερευνών για τον εντοπισμό των αναγκών των εκπαιδευομένων και των εκ-

παιδευτών 
 Συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων 
 Εθνική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 

 

Συμπεράσματα 

Η επαγγελματική ζωή ενός ατόμου χαρακτηρίζεται από εξελικτικά στάδια κατά τα οποία 
απαιτεί προσαρμογή και προϋποθέτει κατάλληλες δεξιότητες, ώστε το άτομο να διαχειρι-
στεί τις αλλαγές που συντελούνται τόσο στην προσωπικότητα του όσο και στο περιβάλλον. 
Οι προσωπικές ανάγκες αλλά και οι ανάγκες της αγοράς εργασίας συνεχώς μεταβάλλονται. 
Η εποχή επιβάλλει η εργασία να εξυπηρετεί πολλαπλούς ρόλους και η αντίληψη ότι εργα-
ζόμαστε στην ίδια δουλειά εφ’ όρου ζωής, δεν αποτελεί πλέον πραγματικότητα. Η ανάγκη 
προσαρμογής και επαναπροσδιορισμού αναγκών και εργασιακών δεδομένων ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα γίνεται επιτακτική. Η διά βίου μάθηση είναι ένας θεσμός, ο οποίος α-
ποτελεί μέσο για την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, και 
τα ΣΔΕ μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων μπορούν να συμβάλουν σε αυτό, αν αξιοποιηθούν 
και ενισχυθούν από τους κατάλληλους φορείς, με στόχο τη δρομολόγηση της κοινωνικής 
συνοχής, την άμβλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς επίσης και την οικονομική και 
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πολιτισμική ανάπτυξη (Κόκκος, 2011). Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας στα πλαίσια λει-
τουργίας των ΣΔΕ μπορεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια, ώστε το άτομο να διαχειριστεί 
τις δυσκολίες, να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που καλείται να αντιμετωπίσει, έχοντας 
ευελιξία και εμπιστοσύνη στον εαυτό του, καθώς και πίστη στη θετική αυτοαντίληψη και 
υψηλή αυτοεκτίμηση, που έχει αποκτήσει (Πατεστή, 2007). 

 

Η παροχή εκπαίδευσης σύμφωνα με τις αρχές μάθησης ενηλίκων συνδυαστικά προς τη 
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας μπορούν να επιφέρουν υψηλά αποτελέσματα και να κατα-
στήσουν το άτομο ικανό να προγραμματίσει τα κατάλληλα βήματα, να αναπτύξει ουσιαστι-
κές δεξιότητες και να οδηγηθεί σε προσωπική, εκπαιδευτική, οικονομική και κοινωνική 
πρόοδο. Άλλωστε, η υψηλής ποιότητας εκπαιδευτική και επαγγελματική συμβουλευτική 
συμβάλλει όχι μόνο στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, αλλά και στην ευρύτερη 
κοινωνική, οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη (Franks & Vanclay, 2013).  
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Εκπαίδευση Ενηλίκων: Το παιδευτικό και διδακτικό πλαίσιο λειτουργίας των Σχολείων 
Δεύτερης Ευκαιρίας και η άσκηση της  Συμβουλευτικής Ψυχολογίας σε αυτά. 
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Περίληψη 

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) ως θεσμός έρχεται να υλοποιήσει διακηρυγμένους 
στόχους της διά βίου εκπαίδευσης, που αποτελούν βασικό πλαίσιο αρχών για την εκπαι-
δευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας 
προκύπτει ένα ερευνητικό μοντέλο το οποίο ενσωματώνει τόσο ενδογενείς παράγοντες κα-
τά την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων όσο και εξωγενείς παράγοντες για την ι-
κανοποίηση των καθημερινών εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων, βάσει των 
αρχών Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Σημαντική παράμετρο για την κάλυψη των εν λόγω εκπαι-
δευτικών αναγκών αποτελεί η συστηματική παρακολούθηση και συμμετοχή των εκπαιδευ-
ομένων, καθώς και η δουλειά των εκπαιδευτικών και των συμβούλων του ΣΔΕ, που τους 
βοηθούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια που συναντούν κατά τη διάρκεια της μαθησιακής 
διεργασίας. Η υπέρβαση σχετικών δυσκολιών γίνεται με τη συνδυαστική υποστήριξη των 
εκπαιδευομένων από ειδικούς συνεργάτες των ΣΔΕ –τους συμβούλους Συμβουλευτικής 
Σταδιοδρομίας και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. 

Λέξεις - Κλειδιά: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, ΣΔΕ, γραμματισμοί, κοινωνικός αποκλεισμός, 
εκπαίδευση ενηλίκων, διά βίου μάθηση, συμβουλευτική ψυχολογία. 

Εισαγωγή 

Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στη διερεύνηση του ρόλου των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 
(ΣΔΕ), τα οποία ως στόχο τους έχουν την καταπολέμηση του κοινωνικού και αλφαβητικού 
αποκλεισμού, και απευθύνονται κυρίως σε άτομα τα οποία δε διαθέτουν τα απαραίτητα 
προσόντα και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς 
εργασίας.  

Η εργασία περιλαμβάνει το ευρύτερο θεσμικό και επιστημολογικό πλαίσιο λειτουργίας των 
ΣΔΕ, καθώς επίσης και τις πτυχές άσκησης της συμβουλευτικής ψυχολογίας στους εξεταζό-
μενους αυτούς φορείς διά βίου μάθησης. Το θεσμικό και επιστημολογικό πλαίσιο περιλαμ-
βάνει τη σπουδαιότητα της λειτουργίας και την ευρύτερη συμβολή των σχολείων αυτών, 
την αναγκαιότητα ίδρυσής τους, τις αρχές και τους στόχους της διά βίου μάθησης, το σχε-
διασμό της διδακτικής μεθοδολογίας τους και μια σύνοψη με σημαντικές πληροφορίες για 
τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων. Η χάραξη της πορείας στην οποία εστιάζει 
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η διά βίου μάθηση και η εκπαίδευση ενηλίκων δρομολογείται από τις πραγματικές ανάγκες 
των εκπαιδευομένων, οι οποίες μεταβάλλονται συνεχώς λόγω των ραγδαίων κοινωνικοοι-
κονομικών εξελίξεων. Ο τομέας της συμβουλευτικής στα ΣΔΕ προϋποθέτει τη συστηματική 
παρακολούθηση και συμμετοχή των εκπαιδευομένων, καθώς και τη δραστηριοποίηση των 
συμβούλων ψυχολόγων των ΣΔΕ, οι οποίοι τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια 
που συναντούν κατά τη διάρκεια της μαθησιακής τους πορείας. Οι συμβουλευτικές υπηρε-
σίες που προσφέρονται σε κάθε σχολείο, και αποτελούν μία από τις καινοτομίες αυτού του 
θεσμού, είναι η συμβουλευτική σταδιοδρομίας και η συμβουλευτική ψυχολογία. Στην πα-
ρούσα εργασία εστιάζουμε μόνο στη συμβουλευτική ψυχολογία. 

Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ως ελληνικός θεσμός 

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων, 
που στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με το νόμο 2525/97 στο πλαίσιο που έχουν προδιαγράψει 
οι διακηρυγμένες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο θεσμός στην ελληνική του εκδοχή δια-
τήρησε τα γενικά χαρακτηριστικά αλλά απέκτησε παράλληλα και ορισμένα ειδικά χαρακτη-
ριστικά. 

Το πρόγραμμα των ΣΔΕ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 
από το Ελληνικό Δημόσιο, και οι φορείς από τους οποίους εποπτεύεται είναι το Υπουργείο 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το 
Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. Με το πρόγραμμα αυτό δίνεται η δυνατότητα σε 
ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτή-
σουν απολυτήριο Γυμνασίου και να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνική, οικονομική και επαγ-
γελματική ζωή. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ενωμένη Ευρώπη έχει δώσει πολιτική προτεραιότητα στον Επαγγελμα-
τικό Προσανατολισμό, στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και στη Συμβουλευτική Ψυχολο-
γία, διότι ακριβώς η συμβολή τους θεωρείται σημαντική και επιβεβλημένη για την επίτευξη 
των τεσσάρων κύριων στόχων της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής: της διά βίου μάθησης, της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης, της αποτελεσματικότητας στην απορρόφηση στην αγορά εργα-
σίας και της οικονομικής ανάπτυξης της Κοινότητας (OECD-EC, 2004). Άλλωστε, η επένδυση 
στην εκπαίδευση θεωρείται ισοδύναμη με τις άλλες οικονομικές επενδύσεις (Βεκρής, 2003). 

Πιο συγκεκριμένα, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: (α) Συμπράττουν και επιδιώκουν τη συ-
νεργασία με όλους τους κοινωνικούς φορείς, τόσο για την ευαισθητοποίηση των κοινωνι-
κών ομάδων στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα σπουδών. (β) Ακολουθούν παιδαγωγι-
κές προσεγγίσεις που εστιάζουν στις ατομικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες 
των εκπαιδευομένων. (γ) Δίνουν έμφαση στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων (γραφής, α-
νάγνωσης, αριθμητικής) αλλά και νέων δεξιοτήτων που απαιτούνται σήμερα στη χρήση ξέ-
νης γλώσσας και νέων τεχνολογιών. (δ) Καλλιεργούν κοινωνικές δεξιότητες και βοηθούν 
τους εκπαιδευομένους να διαμορφώνουν θετικές στάσεις ως ενεργοί πολίτες και μέλη της 
κοινωνίας σε τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. (ε) Διαμορφώνουν ένα ευέλικτο πρό-
γραμμα σπουδών, ώστε να αξιοποιούνται όλοι οι κοινωνικοί χώροι στους οποίους υπάρχει 
γνώση. 
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Σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν 58 ΣΔΕ και είναι κατανεμημένα στις 13 περιφέρειες. Η συ-
νολική διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες, που ισοδυναμούν με δύο εκπαιδευτικά 
έτη. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης ο εκπαιδευόμενος πιστοποιείται με τίτλο 
ισότιμο του απολυτηρίου του Γυμνασίου. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 25 ωρών και τα 
μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Εξαίρεση αποτε-
λούν τα ΣΔΕ που λειτουργούν σε σωφρονιστικά καταστήματα τα οποία έχουν πρωινό ωρά-
ριο (Βεργίδης, 1995). 

Οι πέντε βασικές αρχές που χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία ίδρυσης ε-
νός ΣΔΕ (European Commission, 1999: 5-9, αναφορά από Τσαμουρά, 2003) είναι: 1. Ο πλη-
θυσμός στόχος: Τα ΣΔΕ απευθύνονται σε νέους ανθρώπους χωρίς τυπικά προσόντα που 
αναζητούν κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση. 2. Ο σκοπός: Η κοινωνική ενσωμά-
τωση και η επαγγελματική απασχόληση των νέων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
προγραμμάτων κατάρτισης. 3. Το περιβάλλον: Αστικές περιοχές με μεγάλα κοινωνικά και 
οικονομικά προβλήματα. 4. Η εκπαιδευτική στρατηγική: Διδακτικές μέθοδοι εστιασμένες 
στις νέες τεχνολογίες και απόκτηση προσόντων σχετικών με τις ανάγκες της τοπικής αγο-
ράς. 5. Η σύμπραξη των ΣΔΕ με τοπικούς φορείς και εργοδότες. 

Η αναγκαιότητα ίδρυσης των ΣΔΕ στην Ελλάδα 

Οι εκπαιδευόμενοι στα ΣΔΕ είναι ενήλικες με διαμορφωμένη ταυτότητα και προσωπικότη-
τα. Άνθρωποι που μπορεί να έχουν νιώσει, σε κάποια φάση της ζωή τους κοινωνικά απο-
κλεισμένοι –πολιτισμικές μειονότητες, μετανάστες, φυλακισμένοι, χρήστες εξαρτησιογόνων 
ουσιών, πρώην χρήστες, οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία να τελειώσουν το Γυμνάσιο. Η 
ύπαρξη των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας έδειξε ότι παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους 
τα μέσα και τη γνώση που στερήθηκαν, δεν είναι λίγοι εκείνοι που συνέχισαν τις σπουδές 
τους και μάλιστα κάποιοι από αυτούς εισήχθησαν και στο πανεπιστήμιο. 

Αναμφίβολα, οι διερυμένες ανάγκες για εκπαίδευση επιγεννώνται και από τις ραγδαίες αλ-
λαγές στο κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο. Αλλάζει, λοιπόν, το εργασιακό το-
πίο, διαμορφώνονται νέες τάσεις και απαιτήσεις, η έννοια της εργασίας μεταβάλλεται ως 
προς το είδος, τη μορφή, το περιεχόμενο καθώς και τις συνθήκες. Η είσοδος, η παραμονή 
και η εξέλιξη στην εργασία δεν είναι εύκολες και αυτονόητες διαδικασίες. Ζητείται σύνθετο 
προφίλ προσόντων και καταγράφεται αυξανόμενο ενδιαφέρον για την επιχειρηματικότητα. 

Οι εκπαιδευτικές αυτές ανάγκες, σε συνδυασμό με τη σχολική διαρροή (όπως προσδιορί-
στηκε στη Σύνοδο των Βρυξελλών: «σχολική διαρροή ορίζεται ως το ποσοστό των νέων ηλι-
κίας 18-24 ετών που έχουν ολοκληρώσει, κατ’ ανώτατο, τον κατώτερο κύκλο της δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης και δεν παρακολουθούν άλλο πρόγραµµα εκπαίδευσης ή κατάρτι-
σης» (Planet, 2010: 40), που –όπως διαπιστώνεται από σχετικές έρευνες– προσδιορίζεται 
στο 12,8% (Planet, 2010 :57), δρομολόγησαν τη σύσταση του θεσμού των ΣΔΕ στη χώρα 
μας. Η ανάγκη που συνέβαλε στην ίδρυση των ΣΔΕ επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσμα-
τα ερευνών σχετικά με τον κοινωνικό αποκλεισμό και τους ποικίλους συσχετισμούς του με 
την ανταγωνιστικότητα στην αγορά εργασίας, τον κοινωνικό γραμματισμό, την κοινωνική 
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συνοχή και τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών της Ένωσης (Δρεττάκης, 
2007). 

Αρχές και στόχοι της δια βίου μάθησης. 

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που προτάθηκε στο πλαί-
σιο της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση 
Delors για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα, «η έννοια της διά βίου εκπαίδευσης φαίνεται 
ότι είναι ένα από τα κλειδιά για την είσοδο στον 21ο αιώνα» (UNESCO 1999, αναφορά από 
Βεργίδης, 2005: 57). 

Η διά βίου εκπαίδευση γίνεται ολοένα και περισσότερο αναπόσπαστο μέρος της ζωής του 
σύγχρονου ανθρώπου. Η δραστηριότητα γύρω από τη διά βίου εκπαίδευση δεν είναι τυ-
χαία. Οι στόχοι των ΣΔΕ είναι η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκ-
παίδευσης και κατάρτισης, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση 
στοιχειωδών γνώσεων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και τέλος, η πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας. Έμφαση δίνεται στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσω-
πικών δεξιοτήτων. Η απόκτηση γενικών γνώσεων, η χρήση των νέων τεχνολογιών, η εκμά-
θηση ξένης γλώσσας και η συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού 
βελτιώνουν σημαντικά τις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.  

Ακόμα επιχειρείται οι εκπαιδευόμενοι να ενισχυθούν σε κοινωνικούς ρόλους που ήδη έ-
χουν ή θέλουν να έχουν στην οικογένεια, στον επαγγελματικό χώρο, στην οικονομική και 
πολιτική ζωή και να πετύχουν την κοινωνική τους ανέλιξη μέσα από τη βελτίωση του εκπαι-
δευτικού επιπέδου τους. 

Το πρόγραμμα σπουδών των ΣΔΕ περιλαμβάνει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα, που 
επέχουν θέση γραμματισμών: την Ελληνική Γλώσσα, τα Μαθηματικά, την Αγγλική Γλώσσα, 
την Πληροφορική, την Κοινωνική Εκπαίδευση, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τα Στοιχεία 
Τεχνολογίας και Φυσικών Επιστημών, την Πολιτισμική – Αισθητική Αγωγή, τον Προσανατο-
λισμό – Συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικής Σταδιοδρομίας. 

Ορισμένοι από τους σκοπούς ύπαρξης των ΣΔΕ είναι και η ένταξη στην αγορά εργασίας υ-
ποεκπαιδευμένων νέων που είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι ή κινδυνεύουν με κοινωνικό 
αποκλεισμό (Βεργίδης, 2004: 382). 

Ο σχεδιασμός της Διδακτικής Μεθοδολογίας 

Η διδακτική στα ΣΔΕ στοχεύει να μετατρέψει τα Σχολεία από τόπο μετάδοσης της γνώσης 
σε τόπο παραγωγής της γνώσης. Οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται εθίζουν τους 
εκπαιδευόμενους σε βιωματικές δημιουργικές ενέργειες και σε ερευνητικό πειραματισμό, 
στο πλαίσιο των οποίων η παρατήρηση, η μελέτη τω δεδομένων, η διαμόρφωση υποθέσε-
ων για τη λύση προβλημάτων, η συζήτηση, ο αναστοχασμός (Κουγιουμτζής, 2014: 120-123), 
η κριτική εργασία σε ομάδες οδηγούν εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους σε αυτοκατα-
νόηση, σε συνεχή αξιολόγηση και σε επανασχεδιασμό των μαθησιακών δραστηριοτήτων. 
Στις διδακτικές μεθόδους που ενθαρρύνουν τη μαθησιακή αυτή διαδικασία περιλαμβάνο-
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νται η ομαδοκεντρική διδασκαλία, ο ελεύθερος διάλογος, ο καταιγισμός ιδεών, η συνεργα-
τική διδασκαλία (team teaching, collaborative teaching) και η μέθοδος project.  

Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας γίνεται σε ετήσια βάση, καθώς και σε επίπεδο ενότητας ή σε 
επίπεδο μιας διδακτικής ώρας. Γενικότερα, ο συγκεκριμένος σχεδιασμός θεωρείται λει-
τουργικός και εύχρηστος, και κρίνεται απαραίτητος για τον εκπαιδευτικό, προκειμένου να 
καταστεί το έργο του αποτελεσματικό (Μάνθου, 2008). Για κάποιους γραμματισμούς η α-
νάπτυξη της κριτικής ικανότητας θεωρείται ως στόχος, όπως ο κοινωνικός ή περιβαλλοντι-
κός γραμματισμός, ενώ οι άλλοι γραμματισμοί έχουν περισσότερο γνωστικό, τεχνικό, πρα-
κτικό και διευκολυντικό χαρακτήρα. Στα πλαίσια των δράσεων της συμβουλευτικής σταδιο-
δρομίας, ο σύμβουλος σταδιοδρομίας κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους τόσο στην εκπαι-
δευτική, όσο και στην επαγγελματική τους πρόοδο, ώστε να τηρούν τις ηθικές αρχές και να 
καλλιεργούν θετικές συμπεριφορές, οι οποίες δεν θα είναι απαραίτητες μόνο στο χώρο ερ-
γασίας αλλά και στην προσωπική τους ζωή. Για να τα επιτύχει αυτά, χρειάζεται να διαθέτει 
μια στέρεη και ευρεία γενική παιδεία, συνδυασμένη με εφόδια που να συνδέονται με την 
απασχόληση (Κόκκος & Χατζηευστρατίου, 1996). 

  Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη μαθησιακή διεργασία, 
είναι αναγκαίο να προάγουν τη συμμετοχή, την αλληλεπίδραση, την ανταλλαγή εμπειριών, 
την ευρετική πορεία προς τη γνώση, τη συλλογικότητα και τη συνεργασία (Courau, 2000). 

Οι εκπαιδευόμενοι στα ΣΔΕ 

Στα ΣΔΕ φοιτούν πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτι-
κή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο σχολείο μπορούν να φοιτήσουν και αλλοδαποί που έ-
χουν τελειώσει το δημοτικό σχολείο στην πατρίδα τους. 

Συνήθως, μια ομάδα ΣΔΕ περιλαμβάνει δύο βασικές κατηγορίες: 1) Άτομα εργαζόμενα, τα 
οποία αποβλέπουν τόσο στην προσωπική τους βελτίωση ως προς την αύξηση των τυπικών 
τους προσόντων, όσο και στην κατάρτιση και επιδίωξη μιας καλύτερης εκπαιδευτικής και 
επαγγελματικής εξέλιξης. 2) Άτομα άνεργα, τα οποία επίσης επιδιώκουν την προσωπική 
τους βελτίωση ως προς την απόκτηση επιπλέον εφοδίων, ώστε να διεκδικήσουν ή να επα-
νακτήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας (Καλαβά-Μυλωνά & Κυριακίδης, 2013). 

Οι εκπαιδευόμενοι στα ΣΔΕ είναι ενήλικες με διαμορφωμένη ταυτότητα και προσωπικότητα 
και βρίσκονται ήδη στη φάση της κοινωνικής ενηλικίωσης, έχασαν την εργασία τους και 
κατά συνέπεια και την ανεξαρτησία τους, με αποτέλεσμα να επανέλθουν στην προτέρα 
τους φάση, για να επιδιώξουν να ανακτήσουν τον ρόλο του ενήλικα. Αυτή η οπισθοδρόμη-
ση της επαγγελματικής εξέλιξης τούς προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στην αυτο-αντίληψή 
τους και τους δημιουργεί αισθήματα απογοήτευσης. Όλες αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις 
λειτουργούν επίσης ανασταλτικά στη λήψη φιλόδοξων επαγγελματικών αποφάσεων και 
στο σχεδιασμό υψηλών στόχων. Ορισμένα βασικά γνωρίσματα των ενήλικων εκπαιδευόμε-
νων είναι: 1) Η εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης: Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι είναι άν-
θρωποι που βρίσκονται ακόμα σε μια διεργασία εξέλιξης (Κόκκος, 1999). 2) Οι προϋπάρ-
χουσες εμπειρίες, γνώσεις, αξιών και στάσεων με βιωματική και συναισθηματική επένδυση 
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(Κόκκος, 1999). 3) Οι προσδοκίες και οι στάσεις: Αυτές διαμορφώνονται από τις γενικότερες 
αντιλήψεις τους για το τι είναι εκπαίδευση, καθώς και από τα σχολικά τους βιώματα. 4) Ο 
ατομικός τρόπος μάθησης: Αυτός προκύπτει από το γεγονός πως οι ενήλικοι έχουν διαμορ-
φωμένη προσωπικότητα και κατ’ επέκταση παγιωμένους τρόπους εμπλοκής τους στη μα-
θησιακή διαδικασία (Rogers, 1998). 5) Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι φέρουν μαζί τους πολλά 
ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα, που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό και 
την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος (Κόκκος, 1999). 6) Έρχονται στην εκπαί-
δευση με συγκεκριμένους στόχους (Κόκκος, 2005: 86-87). 

Η έννοια λοιπόν της εκπαιδευτικής ανάγκης των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ ορίζεται στη διε-
θνή και ελληνική βιβλιογραφία με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις (Καραλής 2005α, ανα-
φορά από Λευθεριώτου, 2005: 41): ως η απόσταση μεταξύ ενός επιθυμητού προτύπου και 
της υφιστάμενης κατάστασης, και ως το υποκειμενικό ενδιαφέρον και κίνητρο για συμμετο-
χή σε συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία 

Συμβουλευτική Ψυχολογία 

Μία από τις καινοτομίες των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας είναι η Συμβουλευτική Υπηρεσί-
α, η οποία παρέχεται από το/τη Σύμβουλο Ψυχολόγο. Η Συμβουλευτική είναι μια εμπιστευ-
τική διαδικασία με κύριο χαρακτηριστικό τη συζήτηση, κατά την οποία ο Σύμβουλος εξετά-
ζει με τον εκπαιδευόμενο θέματα που τον απασχολούν και διευκολύνει την εξεύρεση εναλ-
λακτικών λύσεων. Δεν αποτελεί καθοδήγηση, δηλαδή δεν έχει σκοπό να υποδείξει στον εκ-
παιδευόμενο τι πρέπει να κάνει, αλλά είναι μια διαδικασία κατά την οποία το άτομο διευ-
κολύνεται να πάρει προσωπικές αποφάσεις, που είναι πιο κατάλληλες για το ίδιο, ανάλογα 
με τις δεδομένες συνθήκες. 

Η ψυχολογική υπηρεσία λειτουργεί σύμφωνα με το πνεύμα του ΣΔΕ, που είναι να προσεγγί-
ζει τις ανάγκες των εκπαιδευομένων στο σύνολό τους και να εξασφαλίζει ένα ασφαλές, υ-
ποστηρικτικό και δημιουργικό περιβάλλον, το οποίο να ευνοεί τη μάθηση και την ανάπτυξη 
προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Βοηθά τους εκπαιδευόμενους να αντιμετωπίζουν 
τις δυσκολίες που προκύπτουν από την ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον και συνεργάζε-
ται με την ομάδα των εκπαιδευτικών για την κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών και δυνα-
τοτήτων του κάθε εκπαιδευόμενου. Ακόμη, παρέχει υποστήριξη στους εκπαιδευομένους 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε άλλους τομείς της ζωής, όπως η οικογένεια, ο εργα-
σιακός χώρος, οι προσωπικές σχέσεις και συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες της ψυχι-
κής υγείας, όπου αυτό είναι απαραίτητο.  

Ο πατέρας της Συμβουλευτικής, C. Rogers, ορίζει τη συμβουλευτική δίνοντας, κυρίως έμ-
φαση, στη συμβουλευτική σχέση, τονίζοντας ότι «η αποτελεσματική συμβουλευτική συντε-
λείται όταν δημιουργείται μια σχέση ανεκτικότητας που επιτρέπει στον συμβουλευόμενο να 
κατανοήσει τον εαυτό του σε τέτοιο βαθμό που να τον κάνει ικανό να ακολουθήσει μια νέα 
πορεία υπό το φως του νέου του προσανατολισμού» (Μάνος, 1991) και συνεχίζει σημειώ-
νοντας ότι «η επιτυχημένη συμβουλευτική αποτελείται από μια σαφώς οργανωμένη και ε-
πιτρεπτική σχέση που επιτρέπει στον συμβουλευόμενο να αποκτήσει αυτογνωσία σε βαθμό 
που να μπορεί να κάνει θετικά βήματα προς την κατεύθυνση που του έχει υποδείξει ο νέος 
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του προσανατολισμός», ενώ «η συμβουλευτική συνίσταται σε σειρά άμεσων επαφών με το 
άτομο που αποσκοπούν στο να του προσφέρουν βοήθεια ώστε να αλλάξει τις στάσεις και 
τη συμπεριφορά του» (Μαλικιώση-Λοΐζου, 1996). 

Σύμφωνα με τη Μαλικιώση-Λοϊζου, «η συμβουλευτική ψυχολογία αποτελεί την ειδίκευση 
της ψυχολογίας που διευκολύνει τη διά βίου προσωπική και διαπροσωπική λειτουργικότη-
τα, εστιάζοντας σε συναισθηματικές, κοινωνικές, επαγγελματικές, εκπαιδευτικές, αναπτυ-
ξιακές ανησυχίες, καθώς και σε προβλήματα που συνδέονται με την υγεία» (Μαλικιώση-
Λοϊζου, 2012).  

Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

Ως προς τη διαδικασία και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται, μπορεί να διακριθεί σε 
ατομική και ομαδική. Η ατομική συμβουλευτική πραγματοποιείται ανάμεσα στον σύμβου-
λο και τον συμβουλευόμενο και έχει ως στόχο την παροχή βοήθειας στο συμβουλευόμενο. 
Η ομαδική συμβουλευτική γίνεται μεταξύ του συμβούλου και δύο ή περισσοτέρων ατόμων 
και στόχος είναι να δει το κάθε άτομο ξεχωριστά τον εαυτό του μέσα στο πλαίσιο μιας ομά-
δας και μέσω της αλληλεπίδρασης με τα άλλα μέλη να οδηγηθεί σε προσωπική ανάπτυξη. 

Η ατομική συμβουλευτική λαμβάνει χώρα μεταξύ του συμβούλου ψυχολόγου και του συμ-
βουλευόμενου με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή, την αυτογνωσία, τη διερεύνηση απο-
τελεσματικών τρόπων αντιμετώπισης των προβλημάτων και γενικά την προώθηση της ψυ-
χικής υγείας του συμβουλευόμενου. Ο σύμβουλος ψυχολόγος εστιάζει στο ίδιο το άτομο 
και σε θέματα που αφορούν το οικογενειακό περιβάλλον. Η ομαδική συμβουλευτική, σύμ-
φωνα με τη Μαλικιώση-Λοϊζου (2012), αφορά τη διαπροσωπική διαδικασία μεταξύ του 
συμβούλου ψυχολόγου και δύο ή περισσότερων ατόμων που έχουν κάτι κοινό. Σκοπός της 
ομαδικής συμβουλευτικής είναι η ανίχνευση των προσωπικοτήτων της ομάδας και η προ-
σπάθεια αναμόρφωσης των συμπεριφορών και των στάσεων των ατόμων που τη σσυγκρο-
τούν (Γιώτσα, 2010). 

O ρόλος του συμβούλου ψυχολόγου. 

Ο ρόλος του συμβούλου ψυχολόγου στα ΣΔΕ είναι πολυποίκιλος και ιδιαίτερος, διότι ο 
σύμβουλος έχει να αντιμετωπίσει καταστάσεις/προβλήματα που αφορούν ενήλικες οι ο-
ποίοι προσπαθούν να ενσωματωθούν σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο και οι οποίοι μπορεί να 
εμφανίζουν δυσκολίες. Αυτές είναι πιθανόν να πηγάζουν από το ευρύτερο εξωτερικό περι-
βάλλον τους, όπως την κοινωνία, την οικογένεια και το εργασιακό πλαίσιο. 

Ο ρόλος του συμβούλου είναι προληπτικός και αυτό διότι ο σύμβουλος, μέσω της ατομι-
κής/ομαδικής εργασίας, βοηθά τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτικούς να προε-
τοιμαστούν για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν μελλοντικά (Γιώτσα, 2010), 
αναζητώντας πηγές πληροφόρησης, συλλέγοντας, οργανώνοντας και παρέχοντας πληρο-
φοριακό υλικό, με σκοπό την πρόβλεψη, πρόληψη και άμβλυνση των δυσκολιών αυτών 
(Μαλικιώση-Λοϊζου, 2012). Επίσης ο σύμβουλος έχει ρόλο παρεμβατικό, αφού βοηθά το 
άτομο να αντιμετωπίσει προβλήματα που εντοπίζονται σε διάφορους τομείς της ζωής του, 
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με στόχο την ψυχολογική και προσωπική διευκόλυνση ή ανάπτυξη. Τέλος, ο σύμβουλος έχει 
ρόλο εκπαιδευτικό και εξελικτικό, αφού βοηθά τους συμβουλευόμενους μέσω της παροχής 
γνώσεων στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους και την αλλαγή κάποιων στάσεων και συ-
μπεριφορών που θεωρούνται δυσλειτουργικές για τη ζωή τους (Γιώτσα, 2010). 

Ο σύμβουλος ψυχολόγος στα ΣΔΕ υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους να αντεπεξέλθουν 
στις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν από το σχολικό, οικογενειακό και φιλικό περι-
βάλλον και συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς, με στόχο την κατανόηση των αναγκών 
και των δυνατοτήτων του κάθε ατόμου. Επίσης, συνεργάζεται με το διευθυντή για λειτουρ-
γικά θέματα του σχολείου και επικοινωνεί με άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όπως 
επίσης και με την τοπική κοινωνία, με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή 
βοήθειας (Μαλικιώση-Λοϊζου, 2012). 

Σύμφωνα με τη Γιώτσα Α. (2010), η συμβουλευτική υπηρεσία των ΣΔΕ εξασφαλίζει ένα α-
σφαλές, υποστηρικτικό και δημιουργικό περιβάλλον για τους εκπαιδευόμενους, λαμβάνο-
ντας υπ’ όψιν το άτομο, την οικογένεια, το σχολικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Κα-
θόλη τη διάρκεια του έργου ο/η σύμβουλος ψυχολόγος συνεργάζεται με το σύλλογο διδα-
σκόντων σε επίπεδο υποστηρικτικό και συμβουλευτικό, ώστε ο καθένας ξεχωριστά να μπο-
ρέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στον ιδιαίτερα απαιτητικό του ρόλο, με απώτερο στόχο 
την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Παράλληλα, γίνονται συναντήσεις όπου ενημερώνο-
νται για τους τρόπους διαχείρισης των κρίσεων οι οποίες ενδέχεται να αναδύονται στα 
πλαίσια μιας εκπαιδευτικής ομάδας που απαρτίζεται από ενήλικες και τους τρόπους δη-
μιουργίας ενός θετικού και δημιουργικού μαθησιακού κλίματος. 

Επίλογος 

Ο θεσμός της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στα ΣΔΕ είναι ουσιαστικός, δεδομένου ότι 
ομάδα αναφοράς είναι ενήλικες με συγκεκριμένες αδυναμίες και δυνατότητες και οι ανά-
γκες τους για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και στάσεων εύρεσης εργασίας ή και βελτίωση 
των υπαρχουσών θέσεων είναι άμεσες. Επίσης, η έμφαση που δίνεται στη συνέχιση της εκ-
παιδευτικής πορείας των εκπαιδευομένων ενδυναμώνει τα προσόντα τους μέσω της διά 
βίου μάθησης. 

Η εντός του χώρου του ΣΔΕ παροχή συμβουλευτικής ψυχολογίας στοχεύει στην ενίσχυση 
της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων και την επανένταξή τους στην κοινωνική και οικο-
νομική ζωή. Άμεση προτεραιότητα των συμβούλων είναι ο εντοπισμός των συγκεκριμένων 
αναγκών των εκπαιδευομένων με βάση τα κοινωνικά, οικονομικά και δημογραφικά τους 
στοιχεία, και στη συνέχεια η ενίσχυση της αυτογνωσίας και η απόκτηση δεξιοτήτων, που θα 
διευκολύνουν την επαγγελματική τους πορεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις σύγχρονης 
κοινωνίας. 
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Εκπαιδευτικές παράμετροι κατά την διδασκαλία Σύριων προσφύγων. 

Μπατζέλη Άννα 
Υποψήφια Διδάκτορας 
abatzeli@hist.auth.gr 

Περίληψη 

Η αλματώδης αύξηση των μεταναστών και των προσφύγων στην χώρα μας έχει καταστήσει 
επιτακτική την ανάγκη σύνθεσης εξειδικευμένων έργων και ανάπτυξης ειδικών μελετών σχε-
τικά με τη σχολική τους ενσωμάτωση. Ιδιαίτερα μετά την έκρηξη του συριακού εμφυλίου 
πολέμου (2011) οι αραβόφωνοι μαθητές έχουν αυξηθεί αισθητά. Στόχος της παρούσης εισή-
γησης, λοιπόν, είναι η ανάλυση των ιδιαίτερων ψυχολογικών, κοινωνικών και, ευρύτερα, κα-
θημερινών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι Σύριοι μαθητές. 

Εισαγωγή 

Το πολυπολιτισμικό περιβάλλον δεν αποτελεί μια πρόσφατη εξέλιξη στο ελληνικό σχολείο 
και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι δίχως σχετική εμπειρία. Ήδη από την δεκαετία του 1980, αλλά 
κυρίως από το 1990 και μετά, παρατηρείται μια αδιάλειπτη αύξηση της μεταναστευτικής κί-
νησης προς την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και την 
τελευταία απογραφή του πληθυσμού οι αλλοδαποί πολίτες ξεπερνούν πλέον τους 907.000, 
αριθμός σχεδόν πενταπλάσιος από τον αντίστοιχο του 1981, οπότε και οι αλλοεθνείς κάτοι-
κοι έφθαναν τους 171.424. Αναφορικά με τον ακριβή αριθμό των προσφύγων, τα στοιχεία 
είναι συγκεχυμένα, καθώς, όπως σημειώνει και το ελληνικό τμήμα της Ύπατης Αρμοστείας 
του ΟΗΕ, τα διαθέσιμα δεδομένα δεν καλύπτουν τις περιπτώσεις όσων εισήλθαν χωρίς να 
εντοπισθούν και όσων ενώ είχαν το δικαίωμα αίτησης ασύλου δεν αιτήθηκαν τελικά την χο-
ρήγηση του. Σύμφωνα με έκθεση της Ελληνικής Επιτροπής της Unicef, πάντως, υπολογίζεται 
ότι 206.000 ανήλικοι μετανάστες και πρόσφυγες ζουν στην Ελλάδα και μόλις οι 6.000 από 
αυτούς είναι από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στοιχεία 2013). (πηγή: Γραφείο της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), 2009, Παρατηρήσεις σχετικά με την Ελ-
λάδα ως χώρα ασύλου, Αθήνα: ΥΑ, 3-5• Καλοφωλιάς, Κωνσταντίνος, 2011, Το Μεταναστευ-
τικό Ζήτημα στην Μεσόγειο (Ισπανία – Ιταλία – Ελλάδα), Αθήνα: Σιδέρη, 33. Σχετικά με τα 
αναλυτικά αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού του 2011, βλ. 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-census2011, downloaded  09 Νοεμ-
βρίου 2013 (πρβ. για μια συγκριτική θεώρηση: Μάρκου, Γεώργιος, Γκότοβος, Αθανάσιος, 
2003, Παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθητές στην ελληνική εκπαίδευση, Αθήνα: Ινστι-
τούτο Παιδείας Ομογενών και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 3-88)• Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες – Γραφείο Ελλάδας, 2012, Συμβολή στο διάλογο για το μεταναστευ-
τικό και το άσυλο, Αθήνα: ΥΑ, 6-8• Δασκαλάκης, Δημοσθένης, (επιστημ. υπεύθυνος), 2013, 
Έκθεση: Η κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα. Εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ελληνικής 
Επιτροπής της Unicef, Αθήνα: Unicef, 25-29). 

Από τον Μάρτιο του 2011 η κατάσταση στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας έχει οξυνθεί 
δραματικά και κατ’ επέκταση οι εκροές προσφύγων από την περιοχή αυξήθηκαν. Σύμφωνα 
με στοιχεία που παρέχουν Διεθνείς Οργανισμοί, το 2011 σημειώθηκε αύξηση 87% των αιτή-
σεων ασύλου προς χώρες της Νότιας Ευρώπης, με τους Σύριους να αποτελούν μία από τις 
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κυριότερες ομάδες προσφύγων και την Ελλάδα μία από τις 15 κύριες χώρες υποδοχής αιτού-
ντων ασύλου σε διεθνές επίπεδο. Η κλιμάκωση της κατάστασης στην Συριακή Δημοκρατία, 
δεν αφήνει περιθώρια για εκτόνωση της κρίσης και διεθνείς παρατηρητές μιλούν πια για μια 
ανθρωπιστική κρίση μεγάλου μεγέθους. Το πρόβλημα και τα μεγέθη θα μπορούσε ένας εξω-
τερικός παρατηρητής να τα αντιληφθεί επαρκέστερα αν λάβει υπόψη του και το γεγονός ότι 
η Συρία πριν τον εμφύλιο σπαραγμό ήταν μία από τις σημαντικότερες χώρες υποδοχής αι-
τούντων ασύλου από το Ιράκ, οι οποίοι το 2009 έφθαναν τους 1.105.700. Ζητήματα, λοιπόν, 
ανακύπτουν σχετικά με την προστασία και των Ιρακινών προσφύγων που σε σύντομο χρονικό 
διάστημα οδηγήθηκαν σε νέο εκτοπισμό. Σχετικές στατιστικές αναδεικνύουν όψεις των προ-
βλημάτων. Υπολογίζεται, λοιπόν, ότι μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 περισσότερα 
από 81.000 άτομα από την Συρία, αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε γειτονικές χώρες και πε-
ρισσότεροι από 10.800 Σύριοι αιτήθηκαν άσυλο σε ευρωπαϊκά κράτη. Στην Ελλάδα, οι συλ-
ληφθέντες από τις αστυνομικές και λιμενικές αρχές Σύριοι από 1.522 το 2011, έφθασαν τους 
7.927 το 2012 και τους 8.517 το 2013. Επιπλέον, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, σημειώ-
θηκε αύξηση 64,40% του αριθμού των μεταναστών και προσφύγων από διάφορες χώρες, 
που διέσχισαν τα ελληνικά θαλάσσια και χερσαία σύνορα, συγκριτικά με την αντίστοιχη πε-
ρίοδο του 2013. Μεταξύ των νεοεισερχόμενων περιλαμβάνονται τόσο οικογένειες, όσο και 
ασυνόδευτα παιδιά, γεγονός που με τις υπάρχουσες ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό 
και σε εγκαταστάσεις, επιτείνει προβλήματα ανθρωπιστικής χροιάς και διαιωνίζει καταστά-
σεις. Τέλος, μεταξύ των διακινητών υπάρχουν και άτομα προσφυγικής καταγωγής που ανα-
δεικνύει και το μέγεθος της ευρύτερης υφιστάμενης ηθικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής 
κρίσης. (πηγή: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, 2009, Προστατεύοντας τους Πρόσφυγες & ο ρόλος 
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, όπ. π., 16• UNHCR, 2010, Global Trends 
2010, USA: UNHCR, 8• UNHCR, 2011, Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries, 
Statistical overview of asylum applications lodged in Europe and selected non-European coun-
tries, USA: UNHCR, 2, 12-13, 18, 20, 23-46• UNHCR the UN Refugee Agency, 2012, UNHCR 
position on returns to the Syrian Arab Republic, Geneva: UNHCR Headquarters, 1• UNHCR, 
United Nations High Commissioner for Refugees, 2012, International Protections Considera-
tions with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic, USA: UNHCR, 1-3. Ύπατη Αρμο-
στεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 2014, Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας, Α-
θήνα: Γραφείο Ελλάδας, 5• Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 2014, factsheet, 
Αθήνα: Γραφείο Ελλάδας, 1-2. (σ.σ. κατά την συγγραφή της παρούσας ενότητας αξιοποιήθη-
καν και στατιστικά στοιχεία που έχουν κοινοποιηθεί στην επίσημη σελίδα της Ελληνικής Α-
στυνομίας. Σχετικός σύνδεσμος: downloaded 20 Οκτωβρίου 2014: 
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang= 
%27..%27&perform=view&id=38019&Itemid=1240&lang=).). 

Πρόσφυγες στο ελληνικό σχολείο 

Μόνο κατά το σχολικό έτος 2009-2010, οι Σύριοι μαθητές οι φοιτούντες στην πρωτοβάθμια 
εκπαιδευτική βαθμίδα ξεπερνούσαν τους 1.000. Όμως, στα επίσημα στοιχεία δεν συμπερι-
λαμβάνονται εκατοντάδες παιδιά και ενήλικες που φοιτούν συστηματικά ή περιστασιακά σε 
άτυπα σχολεία Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλων ομάδων. Σε κάθε περίπτωση, πά-
ντως, η εκπαίδευση των μεταναστών και προσφύγων κρίνεται ως ζήτημα υψηλής σημασίας, 
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διότι λειτουργεί ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης και προσαρμογής. Ιδιαίτερα με την κατά-
κτηση της ελληνικής γλώσσας υπερβαίνουν δυσκολίες σε πρακτικά-καθημερινά ζητήματα, 
αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες και αντιλαμβάνονται αμεσότερα πολιτιστικά και πολιτι-
σμικά χαρακτηριστικά της χώρας υποδοχής. (Πηγή: Τσοκαλίδου, Ρούλα, 2011, Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση και Διγλωσσία, Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ, 2-3). 

Μάλιστα, η διαχρονική παρουσία μεταναστών και προσφύγων στις ελληνικές σχολικές αί-
θουσες σε συνδυασμό με τα οφέλη που εκπορεύονται από την επιτυχή διαπαιδαγώγηση και 
ένταξη στο σχολικό περιβάλλον, έχει αποτελέσει το εφαλτήριο συγγραφής σχετικών μελετών 
και άρθρων, και εκπόνησης πολυάριθμων και αξιόλογων ερευνών. Η εν λόγω βιβλιογραφική 
παραγωγή καλύπτει σε ορισμένες περιπτώσεις τα κενά που έχει επιφέρει η απουσία καθολι-
κής εκπαιδευτικής πολιτικής έναντι της ενσωμάτωσης παιδιών προσφύγων και μεταναστών. 
Έτσι, ο ρόλος του δασκάλου κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικός, διότι στους δικούς του χειρι-
σμούς εναπόκεινται μεγάλο μερίδιο προώθησης της κοινωνικοπολιτικής σχολικής διαδικα-
σίας. (πηγή: Στάμελος, Γιώργος, 2004, «Η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας εκπαιδευτικής πολιτι-
κής για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία», Άρτα: Πρακτικά 1ου Πανελλη-
νίου Συνεδρίου για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, 1-6• Νικολάου, Γιώργος, Κοριλάκη, Πανα-
γιώτα, 2006, «Η ενίσχυση της προσπάθειας των αλλοδαπών και των παλιννοστούντων μαθη-
τών στο Δημοτικό Σχολείο. Εμπειρική έρευνα σχετικά με τη λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής 
& των Φροντιστηριακών Τμημάτων», Αθήνα: Παιδαγωγική –Θεωρία και Πράξη, τ. 1, 1-18• 
Ο.ΕΠ.Ε.Κ, 2008, Διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο, Αθήνα: Ο.ΕΠ.ΕΚ, β έκδοση, 
8-14). 

Εκπαιδευτικές παράμετροι κατά τη διδασκαλία Σύριων προσφυγών 

Αναφορικά με την προσέγγιση Σύριων μαθητών, ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει υπόψη συ-
γκεκριμένες παραμέτρους. Καταρχάς, ο πρόσκαιρος και αβέβαιος χαρακτήρας του καθεστώ-
τος παραμονής στην Ελλάδα, επηρεάζει αρνητικά την απόδοση τους στο σχολείο, γεγονός 
που δεν παρατηρείται μόνο στην περίπτωση των προσφύγων από την Συρία, αλλά και σε 
άλλες εθνοτικές ομάδες, όπως για παράδειγμα αυτήν των Αλβανών. Συγκεκριμένα, η διαδι-
κασία απόδοσης ασύλου στην Ελλάδα είναι χρονοβόρα και περίπλοκη λόγω γραφειοκρατι-
κών ζητημάτων και βασικών ελλείψεων σε προσωπικό. Αν και έχουν γίνει κάποιες προσπά-
θειες εξυγίανσης της κατάστασης, το πρόβλημα παραμένει και τον Απρίλιο του 2014 41.000 
αιτήσεις -από αιτούντες ασύλου διαφόρων εθνικοτήτων- εκκρεμούσαν. Επιπλέον, αρκετοί 
Σύριοι δεν ασκούν το ανθρώπινο δικαίωμα χορήγησης ασύλου είτε γιατί δεν εμπιστεύονται 
το υπάρχον σύστημα, είτε γιατί αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως ενδιάμεσο σταθμό του τελι-
κού προορισμού τους, είτε, τέλος, γιατί δεν έχουν πρόσβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες ή α-
δυνατούν να κατανοήσουν τη διαδικασία εξαιτίας της απουσίας επαρκούς αριθμού διερμη-
νέων. (πηγή: Κάγια, Έβις, 2007, «Εκπαίδευση παιδιών Αλβανών: προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα», στο Μειονότητες μιλούν για την εκπαίδευση 
των παιδιών τους, Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 86-91• 
Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), 2009, Παρατηρήσεις 
σχετικά με την Ελλάδα ως χώρα ασύλου, Αθήνα: ΥΑ, 5-27• Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες – Γραφείο Ελλάδας, 2012, Συμβολή στο διάλογο για το μεταναστευτικό και το 
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άσυλο, όπ. π., 3-4• Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες – Γραφείο Ελλάδας, 2014, 
Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας, όπ. π., 2-3). 

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο για τους Κούρδους της Συριακής επικράτειας, 
σημαντική πλειοψηφία των οποίων εντάσσεται, ουσιαστικά, στην κατηγορία των ανιθαγε-
νών. Ως ανιθαγενής ορίζεται αυτός που στερείται υπηκοότητας και, κατ’ επέκταση, των δι-
καιωμάτων που την συνοδεύουν (πρόσβαση στην παιδεία, στην υγεία, στην απασχόληση κλ. 
π.). Με άλλα λόγια, το κράτος δεν τον αναγνωρίζει ως πολίτη, και στην περίπτωση προσφυ-
γιάς, δυσχεραίνεται η διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων του και απόδοσης ασύλου, 
αφού δεν διαθέτει ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήριο, ταυτότητα) ή άλλο στοιχείο ταυτοπρο-
σωπίας (π.χ. ληξιαρχική πράξη γεννήσεως). Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι σε Κέ-
ντρα Υποδοχής αιτούντων ασύλου σε αρκετές χώρες, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις εγκλη-
ματιών πολέμου και άλλων παραβατών του νόμου, που δήλωσαν ψευδώς ότι βρίσκονταν 
υπό καθεστώς ανιθαγένειας, προκείμενου να αποκρύψουν τα πραγματικά στοιχεία της ταυ-
τότητάς τους και, κατ’ επέκταση, να αποφύγουν τις επιπτώσεις που επισύρουν οι πράξεις 
τους. Ως απότοκο, οι αρμόδιοι φορείς τροχοδρομούν προσεκτικά τον απαραίτητο έλεγχο και 
υποθέσεις λιμνάζουν στον κρουνό της διαδικασίας, δεδομένου ότι η συλλογή στοιχείων δεν 
είναι πάντοτε δυνατή λόγω της έκρυθμης κατάστασης στην χώρα καταγωγής, του υπέρογκου 
αριθμού αιτήσεων και της απουσίας δεδομένων.  

Το ζήτημα λήψης μέτρων άρσης του φαινομένου της ανιθαγένειας, τέθηκε από Διεθνείς Ορ-
γανισμούς ήδη από την δεκαετία του 1950. Ειδικότερα, «η Σύμβαση του 1954 για το Καθε-
στώς των Ανιθαγενών» και του 1961 «για την μείωση της Ανιθαγένειας», ορίζουν το καθε-
στώς προστασίας των δικαιωμάτων τους, που διαφέρει ελάχιστα από το αντίστοιχο των προ-
σφύγων, και θέτουν ρήτρες περιορισμού του αριθμού τους, επιβάλλοντας την υποχρέωση 
στα κράτη να προλαμβάνουν την ανιθαγένεια που απορρέει από την εθνική νομοθεσία και 
τις πρακτικές τους. Παρά ταύτα η ανιθαγένεια αποτελεί πραγματικότητα για περίπου 
12.000.000 ανθρώπους παγκοσμίως, με τη Συρία να είναι μία από τις χώρες με τον μεγαλύ-
τερο καταγεγραμμένο αριθμό ανιθαγενών.  

Η ανιθαγένεια, λοιπόν, είναι αποκύημα πολλών παραγόντων. Πολίτες μπορούν να καταστούν 
ανιθαγενείς όταν ένα κράτος παύει να υφίσταται και η διάδοχη διοίκηση δεν αποδέχεται την 
μεταφορά της υπηκοότητάς τους. Κατά την δεκαετία του 1990, παραδείγματος χάρη, εκα-
τομμύρια πολίτες από χώρες του Ανατολικού Μπλοκ έγιναν ανιθαγενείς, ενώ, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις, το 2012 σε περισσότερες από 600.000 περιπτώσεις δεν είχε ακόμη αρθεί η ιδιό-
τητα του ανιθαγενούς. Αίτια ανιθαγένειας αποτελούν ακόμα η σύγκρουση των νόμων περί 
ιθαγένειας κατά την εφαρμογή τους (ένα παιδί με άλλα λόγια που γεννιέται σε ένα κράτος 
που ισχύει το «δίκαιο του αίματος (jus soli)», αλλά οι γονείς του προέρχονται από χώρα που 
αναγνωρίζει το «δίκαιο του εδάφους (jus sanguinis)», καθίσταται ανιθαγενές)• η άνιση με-
ταχείριση γυναικών και ανδρών (ιδιαίτερα σε χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, 
όπου οι γυναίκες σε περίπτωση γάμου με αλλοδαπούς, χάνουν αυτόματα την ιθαγένειά 
τους)• η περιορισμένη πρόσβαση στις κρατικές υπηρεσίες και τα πολυδαίδαλα γραφειοκρα-
τικά συστήματα (ιδιαίτερα σε χώρες του Τρίτου Κόσμου) και, τέλος, η υιοθέτηση μιας επίση-
μης ρατσιστικής ή/και επιθετικής πολιτικής έναντι συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού. 
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(πηγή: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 2012, Σύνοψη, Οι πρόσφυγες του κό-
σμου, σε αναζήτηση αλληλεγγύης, Αθήνα: ΥΑ, 14-17). 

Στην τελευταία περίπτωση υπάγονται και οι Κούρδοι της Συρίας. Ειδικότερα, η κουρδική είναι 
η μεγαλύτερη μειονότητα στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας και υπολογίζεται ότι αριθμη-
τικά αντιστοιχεί στο 10 με 15% επί του συνόλου του πληθυσμού της χώρας, δεδομένο που 
αριθμητικά μεταφράζεται στα 2 με 2,5 εκατομμύρια άτομα. Η ισχυρή πληθυσμιακή παρου-
σία, λοιπόν, σε συνδυασμό με τις αυτονομιστικές κινήσεις –που ξεκίνησαν ήδη από την δε-
καετία του 1920– για την ίδρυση ενός ανεξάρτητου Κουρδικού Κράτους (ή του «Δυτικού 
Κουρδιστάν», με την συνένωση των περιοχών όπου διαμένουν οι Κούρδοι του Ιράκ), επέφε-
ραν την λήψη άτεγκτων μέτρων από την πλευρά της συριακής κυβέρνησης. Οι ιθύνοντες στην 
προσπάθειά τους να μετριάσουν την «κουρδική απειλή» με τροπολογία του συριακού συ-
ντάγματος το 1962, στέρησαν το δικαίωμα απόκτησης συριακής υπηκοότητας στους Κούρ-
δους και, κατ’ επέκταση, κάθε άλλο πολιτικό και αστικό δικαίωμα. Οι Κούρδοι, με άλλα λόγια, 
δεν είχαν την δυνατότητα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, διότι στερούνταν των απαραίτητων 
εγγράφων. Επίσης, παρά το ότι κάποιοι από αυτούς φοιτούσαν σε συριακά σχολεία και Πα-
νεπιστήμια, δεν είχαν το δικαίωμα λήψης απολυτηρίου ή πτυχίου. Φυσικά, δεν μπορούσαν 
να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, να διεκδικήσουν κρατική ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη κλ. π. Τελικά, μετά από έντονες Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες, 2012, Σύνοψη, Οι πρόσφυγες του κόσμου, σε αναζήτηση αλληλεγγύης, Αθήνα: 
ΥΑ, 14-17.επικρίσεις, αρνητικά δημοσιεύματα στον Δυτικό Κόσμο, πιέσεις από Διεθνείς Ορ-
γανισμούς και την έναρξη της λεγόμενης «Αραβικής Άνοιξης», η συριακή κυβέρνηση αποφά-
σισε το 2011 να χορηγήσει υπηκοότητα στους Κούρδους υπό προϋποθέσεις, προκειμένου να 
εκτονωθεί η ένταση. Από την νέα αυτήν τροπολογία, όμως, ελάχιστοι Κούρδοι επωφελήθη-
καν διότι η αμοιβαία καχυποψία και εχθρότητα δεν άφηνε πια περιθώρια επίλυσης των δια-
φορών δια της διπλωματικής οδού. (πηγή: Chaliand, Gerard, McDowall, David, 1993, People 
without country: the Kurds and Kurdistan, New York: Olive Branch Press, 196-198• Montgom-
ery, Harriet, 2005, Kurds of Syria: An Existence Denied, Germany: Europäisches Zentrum für 
Kurdische Studien, 10-150• Jordi Tejel, 2009, Syria's Kurds: History, Politics and Society, USA: 
Routledge, 8-133). 

Η επιγραμματική αυτή παρουσίαση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι κουρδικής κατα-
γωγής πρόσφυγες, κρίνεται ως πληροφορία υψίστης σημασίας, δεδομένου ότι βοηθούν τον 
δάσκαλο να αντιληφθεί και να προβλέψει  προβλήματα, αλλά πάνω απ’ όλα: να κατανοήσει. 

Οι κουρδικής καταγωγής πρόσφυγες, λοιπόν, προέρχονται από ένα περιβάλλον που το κρά-
τος τους αντιμετωπίζει ως «εχθρό» και όπου η πρόσβαση στην δημόσια παιδεία είναι περιο-
ρισμένη. Έτσι, είναι πολύ πιθανό έφηβοι να μην έχουν μπει ποτέ σε σχολική τάξη και να είναι 
αναλφάβητοι τόσο αυτοί, όσο και οι γονείς τους. Τοιουτοτρόπως, αδυνατούν να κατανοή-
σουν τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος όχι μόνο εξ’ αιτίας της 
απουσίας προηγούμενης εμπειρίας, αλλά και της έλλειψης γλωσσομάθειας. Η αδυναμία 
προσαρμογής στους κανόνες λειτουργίας μιας σχολικής τάξης, η έλλειψη συνέπειας, η δυσ-
λειτουργική κοινωνικοπολιτική σχολική διαδικασία είναι μερικά μόνο από τα φυσικά επακό-
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λουθα. Απαιτείται, συνεπώς, η υιοθέτηση ιδιαίτερων χειρισμών από την πλευρά του δασκά-
λου, ιδανικά σε συνεργασία με κάποιον ειδικό και τους γονείς των παιδιών, που επίσης μπο-
ρεί να είναι επιφυλακτικοί ή να τηρούν μια αμυντική στάση. 

Σε αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι αρνητικές εμπειρίες που φέρουν οι πρόσφυγες 
από τον πόλεμο, μία παράμετρος που αφορά όλους τους εκτοπισμένους από την Συρία. Οι 
τραυματικές εμπειρίες, οι απάνθρωπες εικόνες και καταστάσεις, η διαμάχη που είναι σε εξέ-
λιξη στην χώρα καταγωγής, το αβέβαιο της παραμονής στην Ελλάδα• γενικότερα, τα ζητή-
ματα συναισθηματικής, κοινωνικής, ανθρωπιστικής, αλλά και οικονομικής φύσεως επηρεά-
ζουν τα παιδιά και τους ενήλικες με τρόπο τραγικό και απόλυτο. (πηγή: Σχετικά με την κατά-
σταση στην Συρία: ενδεικτικά: United Nations High Commissioner for Refugees, 2012, Inter-
national Protections Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic, 
update I, USA: UNHCR, 2 (υποσ. 8), 3-5. Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι: http://www.naftem-
poriki.gr/story/780264 /oie-kseperasan-ta-ennea-ekatommuria-oi-suroi-prosfuges και 
https://gr.news.yahoo.com/%CE%BF%CE%B7%CE%B5-%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1-
%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%
B1-%CE 
%BF%CE%B9%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BF%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%C
F%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82-062511873.html downloaded 11 Μαρτίου 2014. Ανα-
φορικά με τα ασυνόδευτα παιδιά, ενδεικτικά: Human Rights Watch, 2008, Left to Survive, 
Systematic Failure to Protect Unaccompanied Migrant Children in Greece, USA: Human Rights 
Watch, 10-104• Human Rights Watch, 2013, Turned Away Summary Returns of Unaccompa-
nied Migrant Children and Adult Asylum Seekers from Italy to Greece, USA: Human Rights 
Watch, 18-44. Διαδίκτυο: http://www.efsyn.gr/?p=245744 και 
http://www.efsyn.gr/?p=245742 downloaded 22 Οκτωβρίου 2014). 

Με ανάλογο τρόπο, η κατάσταση στην χώρα υποδοχής επιδρά εξίσου αρνητικά και σε κά-
ποιες περιπτώσεις τραυματικά στους πρόσφυγες. Καταρχάς, οι συνθήκες Πρώτης Υποδοχής 
δεν είναι οι προαπαιτούμενες, όπως έχει επανειλημμένως καταγγελθεί από εγχώριους και 
διεθνείς οργανισμούςγια τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων. Οι αυστηρές 
πολιτικές κράτησης, η απουσία κονδυλίων, το ολιγάριθμο προσωπικό, η ελλιπής μέριμνα για 
τα ασυνόδευτα παιδιά, οι αυθαίρετες επαναπροωθήσεις και η περιορισμένη πρόσβαση στις 
υπηρεσίες ασύλου στοιχειοθετούν με παραστατικό τρόπο το ότι οι πρώτες εντυπώσεις των 
προσφύγων από την χώρα υποδοχής, τους προδιαθέτουν αρνητικά και κατά συνέπεια τη-
ρούν επιφυλακτική στάση σε διάφορες περιστάσεις της καθημερινότητάς τους. (πηγή: Γρα-
φείο της Ύπατης Αρμοστείας των ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), 2009, Παρατηρήσεις 
σχετικά με την Ελλάδα ως χώρα ασύλου, όπ. π., 5-27• Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες – Γραφείο Ελλάδας, 2014, Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας, όπ. π., 
3-6). 

Το πρόβλημα εκτραχύνεται και από τα εξής δεδομένα: πρώτον, η Ελλάδα είναι για πολλούς 
ενδιάμεσος σταθμός. Τοιουτοτρόπως, η προσωρινότητα της παραμονής στην χώρα δεν επι-
τρέπει την θεμελίωση ισχυρών βάσεων και σε άλλα επίπεδα, ούτε παρέχει κίνητρα εκμάθη-
σης της γλώσσας ή ανάπτυξης στενών διαπροσωπικών σχέσεων με ημεδαπούς. Κατά συνέ-
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πεια, οι πρόσφυγες συχνά απομονώνονται και συναναστρέφονται αποκλειστικά με ομοε-
θνείς τους• δεύτερον, η έξαρση του ρατσισμού στην χώρα ενδυναμώνει την καχυποψία και 
επιτείνει τον φόβο και την ανασφάλεια. Η μισαλλοδοξία και η ξενοφοβία είναι πια αναπό-
σπαστο τμήμα στον δημόσιο λόγο και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.  Τρίτον, η πολιτιστική 
και θρησκευτική ασυνέχεια μεταξύ κράτους υποδοχής και χώρας καταγωγής και -ειδικότερα- 
μεταξύ σχολείου και οικογένειας, επιβραδύνουν την κοινωνική και σχολική ενσωμάτωση, δεν 
την καθιστούν όμως και αδύνατη. Τέλος, τα ζητήματα επιβίωσης (οικονομικά προβλήματα, 
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και ψυχολογικής/ψυχιατρικής βοήθειας, στέγαση), υποβι-
βάζουν κάθε άλλη έκφανση της καθημερινότητας ή ανάγκη σε δευτερεύουσας σημασίας 
προτεραιότητα. (πηγή: Παπαστυλιανού, Ντόνα, 2003, «Διαπολιτισμική συμβουλευτική και 
δεοντολογία», στον συλλογικό τόμο Διαπολιτισμική Συμβουλευτική, Αθήνα: ΕΚΕΠ, 35• Κο-
τσιώνη, Ιωάννα, 2009, Έκθεση για την υγεία των μεταναστών στην Ελλάδα, Αθήνα: Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 23-24. Αναφορικά με την πρόσβαση στις δομές ψυχι-
κής υγείας• Γαζάκης, Αντώνης, Σύρρη, Δέσποινα, Τάκης, Ανδρέας, 2014, Ρατσισμός και Δια-
κρίσεις στην Ελλάδα σήμερα, Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, 23-44). 
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Η αξιολόγηση της δημιουργικότητας 
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Kgogal@gmail.com 

Περίληψη 

Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκαν με συνοπτικό τρόπο οι βασικές θεωρίες για τη δη-
μιουργικότητα και κάποια βασικά ψυχομετρικά μέσα εξέτασης της, με στόχο να διαφανεί η 
πολυπλοκότητα της αξιολόγησής της και το ανοικτό ερευνητικό πεδίο στον τομέα της ανά-
πτυξης των μέσων αξιολόγησής της. Στόχος είναι να αποτελέσει αφορμή για εμπειρική έ-
ρευνα και πειραματική εφαρμογή σε όλο το εύρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των 
γνωστικών αντικειμένων. 

Λέξεις - Κλειδιά: Δημιουργικότητα, αξιολόγηση, Θεωρίες Δημιουργικότητας. 

Εισαγωγή 

Αναγκαστικά οποιαδήποτε συζήτηση για την αξιολόγηση θα πρέπει να ξεκινήσει με τον ορι-
σμό του αξιολογούμενου αντικειμένου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο ορισμός της δη-
μιουργικότητας φαίνεται να αποτελεί, από τη μια μεριά μια εξαιρετικά ευρεία έννοια, συ-
νώνυμη με έννοιες όπως η φαντασία, η εφευρετικότητα, η καινοτομία, η έμπνευση,η ευρη-
ματικότητα, η πρωτοτυπία, το ταλέντο, η μοναδικότητα και από την άλλη, μια έννοια που 
εξαιτίας της δυσκολίας ορισμού της παράγει εξαιρετικά αντικρουόμενα αποτελέσματα σε 
έρευνες που μελετούν ακόμα και την ίδια πτυχή της δημιουργικότητας (Plucker & Macker, 
2010). Οι Plucker, Begheto & Dow (2004) επιλέγοντας 90 άρθρα με τη λέξη “δημιουργικότη-
τα” διαπίστωσαν ότι μόνο το 38% όριζε τον όρο “δημιουργικότητα”. Ενώ αρχικά οι συζητή-
σεις σχετικά με τη δημιουργικότητα, τις δεκαετίες του ΄50 και του ΄60, επικεντρώνονταν 
στους τομείς της προσωπικότητας και της γνωστικής λειτουργίας, η πιο πρόσφατη έρευνα 
έχει επικεντρωθεί στην επίδραση του περιβάλλοντος και του κοινωνικού πλαισίου στη δη-
μιουργικότητα των ατόμων, των ομάδων και των οργανισμών (Rhayammar & Brolin, 1999). 

Εννοιολογικό πλαίσιο 

Ο ορισμός της δημιουργικότητας ως αλληλεπίδραση τεσσάρων παραγόντων: α) του δη-
μιουργικού ατόμου, β) του δημιουργικού περιβάλλοντος, γ) της δημιουργικής διαδικασίας 
και δ) του δημιουργικού προϊόντος όπως ορίζεται μέσα σε ένα δημιουργικό πλαίσιο εμπε-
ριέχει τις συνιστώσες οι οποίες καταγράφονται σε επισκοπήσεις και είναι γνωστές ως τα 
τέσσερα P της δημιουργικότητας (the four P of creativity): person, press (environment), pro-
cess, product.  

 Το δημιουργικό άτομο περιλαμβάνει τα ατομικά χαρακτηριστικά όπως προσωπικότητα, 
παρώθηση, νοημοσύνη, τρόποι σκέψης, συναισθηματική νοημοσύνη και γνώση( Baer& 
Kaufman, 2005· Sternberg et al, 2004).  

 Το δημιουργικό περιβάλλον περιλαμβάνει τα εξωτερικά κίνητρα που ενισχύονται από 
το πάθος για δραστηριότητα (Amabile, 1998). 

151

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



  Η δημιουργική διαδικασία συνδέεται με τα συναισθήματα που το άτομο βιώνει όταν 
εμπλέκεται σε μια δραστηριότητα (Csikszentmihalyi, 1996). 

 Το δημιουργικό προϊόν είναι ό,τι οι άνθρωποι δημιουργούν: ένα ποίημα, ένα σχέδιο ή η 
απάντηση σε μια ανοικτού τύπου ερώτηση ή πρόβλημα. (Csikszentmihalyi, 1996· Perry, 
1999). 

Η δημιουργικότητα ερευνητικά συνδέεται με την γνωστική κατασκευή του εαυ-
τού.Σύμφωνα με την θεωρητική προσέγγιση του Maslow και του Rogers η αυτοαντίληψη 
(self-concept) αποτελεί πολυδιάστατη κατασκευή του “εαυτού” που συναπαρτίζεται από 
ένα αριθμό χαρακτηριστικών που αφορούν στο φύλο, την εξωτερική εμφάνιση, τη σεξουα-
λική ταυτότητα, τη φυλετική ταυτότητα, την ακαδημαϊκή –σχολική επίδοση, την κοινωνική 
και συναισθηματική ικανότητα. Αναφέρεται στις σκέψεις και τα συναισθήματα που οι άν-
θρωποι έχουν γενικά, αλλά περισσότερο ειδικά σε σχέση με μια δραστηριότητα ή εργασία 
(Bracken, 1996). “Αποτελεί οργανωμένο σχήμα που εμπεριέχει σημαντικές κρίσεις για τον 
ευατό και ελέγχει την επεξεργασία των νέων πληροφοριών που σχετίζονται με αυτόν” 
(Campbell & Lavalle,1993:4). Η αυτοαντίληψη μπορεί να είναι θετική ή αρνητική και διαφο-
ρετική στις διάφορες διαστάσεις της (Marsh,2005). Γίνεται φανερό ότι η διαμόρφωση της 
αυτοαντίληψης εμπεριέχει στοιχεία αυτοαξιολόγησης και επομένως επηρεάζει την συγκρό-
τηση της ταυτότητας και την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης. Συνδέεται άμεσα με την εικόνα 
του ευατού (self-image) και την εικόνα του ιδανικού εαυτού (ideal self) (Lawrence,2006). 

Η αυτοεκτίμηση (self-esteem) αναφέρεται στα συναισθήματα που δημιουργούνται από την 
αντίληψη του “ευατού”(Burden,2008) και αποτελεί γενική αξιολόγηση και βαθμό σεβασμού 
στον “εαυτό” (Lawrence ,1973). Σύμφωνα με τον Branden (1994) είναι το άθροισμα της αυ-
τοπεποίθησης (self-confidence), ένα συναίσθημα προσωπικής ικανότητας και αυτοσεβα-
σμού (self-respect), ένα αίσθημα προσωπικής αξίας. Αναφέρεται σε ακαδημαϊκό πλαίσιο 
(μαθηματικά, γλώσσα, επιστήμες, κ.ά.) και σε μη ακαδημαϊκό που διακρίνεται σε φυσικό 
(δεξιότητες, εμφάνιση) και σε κοινωνικό(σχέσεις με γονείς, σχέση με άλλους) (Lawrence, 
2006). 

Στην κοινωνιογνωστική προσέγγιση του Bandura η έννοια της αυτεπάρκειας δημιουργικό-
τητας (creative self-efficacy) είναι κεντρικής σημασίας και φυσικά συνδέεται με τις προη-
γούμενες έννοιες δημιουργώντας ένα γνωστικό πλαίσιο αναφοράς που καθοδηγεί την επι-
στημονική έρευνα. Η αυτεπάρκεια αναφέρεται στην πίστη του ανθρώπου στην ικανότητα 
επιτυχίας λόγω της δικής του επάρκειας (Bandura, 1995) και συνδέεται με τις έννοιες της 
αυτο-εξέλιξης, της προσαρμογής και της αλλαγής (Bandura, 2012). Η κοινωνιογνωστική θε-
ωρία βασίζεται στην τριαδική, αμοιβαία και αιτιώδη συνάφεια των ενδοατομικών επιρρο-
ών, της συμπεριφοράς και των περιβαλλοντικών επιδράσεων, γεγονός που προσδιορίζει την 
σημασία της προσωπικής στάσης στην κατεύθυνση της ζωής μας (Bandura, 2012). Η αυτε-
πάρκεια δημιουργικότητας είναι φανερό ότι αποτελεί προέκταση της έννοιας της αυτεπάρ-
κειας.  
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Η αξιολόγηση της δημιουργικότητας 

Η σύνδεση της δημιουργικότητας με την νοημοσύνη κατέληξε σε αποτυχία. Οι ερευνητές 
οδηγηθήκαν στο συμπέρασμα ότι τα πιο δημιουργικά πνεύματα δεν εντοπίζονται με ικανο-
ποιητική εγκυρότητα με βάση τη μέτρηση της νοημοσύνης τους (Craft, 2005). Η ψυχομετρι-
κή προσέγγιση της δημιουργικότητας που αναπτύχθηκε από τον Torrance (1966,1974) βα-
σίστηκε στον Guilford ο οποίος κατασκεύασε εργαλεία μέτρησης της δημιουργικότητας το 
1967. Στην προσέγγισή του περιγράφονται τέσσερα στοιχεία που θα μπορούσαν να θεωρη-
θούν στοιχεία που σχετίζονται με την δημιουργικότητα: α) η άνεση: η ικανότητα για παρα-
γωγή μεγάλης ποικιλίας ιδεών, β)η ευελιξία: η ικανότητα για παραγωγή μεγάλης ποικιλίας 
ιδεών, γ) η επεξεργασία: η ικανότητα ανάπτυξης, ολοκλήρωσης ή συμπλήρωσης μιας ιδέας, 
δ) η πρωτοτυπία: η ικανότητα για παραγωγή ιδεών που έχουν κάτι ασυνήθιστο, στατιστικά 
σπάνιο, μη κοινότοπο ή προφανές. 

Σε ανάλογη κατεύθυνση κινείται το Ερωτηματολόγιο Δημιουργικής Επίτευξης (Creativity 
Achievement Questionnaire) των Carson, Peterson & Higgins (2005) με έγκυρα και αξιόπιστα 
αποτελέσματα, το οποίο περιλαμβάνει 10 τομείς : Εικαστικές Τέχνες, Μουσική,Δημιουργική 
γραφή, Χορός, Θέατρο, Αρχιτεκτονική, Χιούμορ, Επιστημονική ανακάλυψη, Εφευρετικότη-
τα, Μαγειρική. 

Ανάλογα ερωτηματολόγια έχουν ως στόχο να αξιολογήσουν την αποκλίνουσα σκέψη (Di-
vergent Thinking) την οποία θεωρούν ότι συνδέεται άμεσα με την δημιουργικότητα (Kim, 
2006· Zeng, Proctor & Salvendy,2011).  

Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης (multiple intelligence) του Gardner (1983,1993,1999), 
ορίζοντας την νοημοσύνη ως ικανότητα για λύση προβλημάτων σε συγκεκριμένο πολιτιστι-
κό περιβάλλον έχει προφανείς επιδράσεις για την νοηματοδότηση της δημιουργικής χαρι-
σματικότητας και του ταλέντου. Η νοημοσύνη είναι:  

 γλωσσική (χρησιμοποιείται όταν γράφετε ένα μυθιστόρημα),  

 λογική-μαθηματική (που χρησιμοποιείται κατά την επίλυση ενός μαθηματικού προβλή-
ματος), 

 χωρικές (που χρησιμοποιείται κατά την περιστροφή διανοητικά αντικείμενα), 

 μουσική (που χρησιμοποιείται στην εκτέλεση ή τη μουσική σύνθεση), 

 σωματική-κιναισθητική (που χρησιμοποιείται στο χορό ή στα αθλήματα), 

 διαπροσωπική (που χρησιμοποιείται για την κατανόηση και την αλληλεπίδραση με άλ-
λους ανθρώπους), 

 ενδοατομική (που χρησιμοποιείται για την κατανόηση του εαυτού), 

 και φυσιοδίφη (που χρησιμοποιείται στη διάκριση δεδομένων στη φύση)(Gardner, 
1999). 
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Η τριαρχική θεωρία για τη νοημοσύνη (triarchic theory of human intelligence) του Sternberg 
(1985, 1999) προσδιορίζει τη νοημοσύνη χωρίζοντας την σε τρία επίπεδα (αναλυτικό, δη-
μιουργικό και πρακτικό). Μέσα από την διάκριση αυτή γίνεται φανερή η σημασία που δίνε-
ται στην δημιουργική διάσταση της νοημοσύνης. Ο Sternberg (2005) τονίζει το ότι η δη-
μιουργικότητα είναι μετρήσιμη και μπορεί να αναπτυχθεί και να προωθηθεί με συγκεκρι-
μένη παρέμβαση. 

Η αξιολόγηση της δημιουργικότητας είναι πολύπλοκη διαδικασία και προβληματική όσον 
αφορά στα ποσοτικά, μετρήσιμα αποτελέσματα γιατί τα αποτελέσματα αυτά θεωρούνται 
«υψηλού ρίσκου». Η μεγάλη πρόκληση είναι να συνεχίσουμε να επανεξετάζουμε τις αντι-
λήψεις μας για τη δημιουργικότητα. Η λέξη «δημιουργικότητα» συχνά χρησιμοποιείται ως 
συνώνυμο με τους όρους «καινοτομία», ή «καλή μάθηση», όμως περιέχει περισσότερα από 
αυτά που οι εναλλακτικοί αυτοί όροι συνυποδηλώνουν (Loveless, 2002).Τα ψηφιακά εργα-
λεία μας προσφέρουν δυνατότητες μα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος η περιγραφή της δη-
μιουργικότητας να περιοριστεί μόνο σε καταγραφή νέων ιδεών και να παραμένει στα αρχι-
κά στάδια και διαδικασίες, χωρίς τη δυνατότητα ή την επιθυμία εμβάθυνσης. Τείνουμε, μά-
λιστα, να αγνοούμε τη διαδικασία δίνοντας έμφαση σχεδόν αποκλειστικά στο τελικό προϊ-
όν, αγνοώντας τη δημιουργική σκέψη και τα εσωτερικά κίνητρα (Amabile, 1998). Επίσης, 
πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας την άποψη του Sternberg (2006) ότι είναι αδύνατο 
να καθορίσει κανείς με απόλυτο τρόπο κριτήρια αξιολόγησης για τα πραγματικά δημιουρ-
γικά προϊόντα. Το πρόβλημα είναι ότι το μαθησιακό αποτέλεσμα μετριέται με συγκεκριμέ-
να κριτήρια-σημεία αναφοράς με αφετηρία αναπόφευκτα ό,τι είναι ήδη γνωστό. Αν η και-
νοτομία πραγματικά επιδιώκεται, τότε πρέπει να αναπτυχθούν κριτήρια για αξιολόγηση 
των μαθησιακών αποτελεσμάτων για αυτό που είναι νέο, απροσδόκητο, διαφορετικό από 
τον κανόνα, κλπ. (Csikzentmihalyi,1988 ·Gardner ,1993)  

Συμπεράσματα 

Η διερεύνση της δημιουργικότητας και της αξιολόγησης κατέδειξε ότι η δημιουργικότητα, 
είναι ένα σύνθετo ψυχο-κοινωνικό φαινόμενο. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι η δημιουργι-
κότητα αφορά τόσο τις γνωστικές διαδικασίες στο επίπεδο του ατόμου, αλλά έχει και ση-
μαντικές κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις. Η δημιουργικότητα είναι ένα κανονιστικό 
ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο βρίσκεται εντός των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων όλων 
των ανθρώπων, και η συμμετοχή τους σε δημιουργικές δραστηριότητες και η αναγνώριση 
της εξαρτάται από το είδος της δραστηριότητας με την οποία ασχολούνται. Στην εκπαίδευ-
ση οι κυρίαρχες αντιλήψεις και πρακτικές τείνουν να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και 
την επίδειξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων. Η άρθρωση, εμπέδωση και αξιολόγηση της 
δημιουργικότητας γενικώς, και η δημιουργική πράξη, ειδικότερα, αποτελούν δευτερεύου-
σας σημασίας πρακτικές ακόμα και σε χώρες που έχουν παράδοση στην έρευνα για τη δη-
μιουργικότητα (Η.Π.Α., Μ.Βρετανία). Τα στοιχεία δείχνουν ότι όσον αφορά στη σχέση μετα-
ξύ της εκπαίδευσης και της δημιουργικότητας θα πρέπει να εξεταστούν νέοι τρόποι, διαφο-
ρετικές διαδικασίες, μηχανισμοί και δομές μέσω των οποίων η δημιουργικότητα και η και-
νοτομία να προκύπτουν αβίαστα (Robinson,1999). Είναι κοινοτοπία να πει κανείς ότι δεν 
μπορεί να επιβάλλει τη δημιουργικότητα, αλλά μπορεί το πλαίσιο αναφοράς να δημιουργεί 
τις συνθήκες υπό τις οποίες η δημιουργικότητα είναι πιο πιθανό να ευδοκιμήσει. Η διερεύ-
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νηση της δημιουργικότητας έδειξε επίσης ότι κάθε έγκυρο σύστημα αξιολόγησης επιδιώκει 
να ενθαρρύνει και να αξιολογήσει τις ανάγκες της δημιουργικότητας για να αντικατοπτρίζει 
τόσο την απαίτηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας όσο και την ίδια την διαμόρφωση 
και την εφαρμογή της. Αν σκέψη, χρόνος και ενέργεια τεθούν σε δημιουργική σχέση με 
τους ανθρώπους, τις διαδικασίες, τα μαθησιακά προϊόντα και τα εκπαιδευτικά περιβάλλο-
ντα, είναι δυνατόν να δημιουργηθεί μια έγκυρη μεθοδολογία αξιολόγησης που να είναι 
σύμφωνη με τη δημιουργικότητα. Τέλος, παρά τον προφανή πλούτο της ακαδημαϊκής έ-
ρευνας για την δημιουργικότητα, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για έρευνα η οποία να καθορίσει 
πώς η δημιουργικότητα νοηματοδοτείται σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια, να εξετά-
σει τις διαδικασίες της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, εξετάζοντας τους παράγοντες 
που έχουν σχέση με αυτές τις διαδικασίες (Beghetto, 2005). 

Αξιολόγηση της δημιουργικότητας 

Πηγή: Donald J. Treffinger ,Grover C. Young, Edwin C. Selby,Cindy Shepardson (2002) As-
sessing Creativity:A Guide for Educators Center for Creative Learning , Sarasota, Florida 

 

Ερευνητές Έμφαση Εστίαση Αξιολόγηση της δη-
μιουργικότητας 

Fromm Άτομο Χαρακτηριστικά των 
πολύ δημιουργικών 
ανθρώπων 

Αξιολόγηση των δη-
μιουργικών χαρα-
κτηριστικών της 
προσωπικότητας 

Guilford, 

Torrance 

 

Γνωστική διαδικασία 
ή λειτουργίες 

Δεξιότητες δημιουρ-
γικής σκέψης ή λυση 
σύνθετων προβλη-
μάτων 

Δοκιμασία της δη-
μιουργικής σκέψης 
και δεξιοτήτων λύ-
σης προβλημάτων 

Maslow, 

Rogers 

Προσωπική ανάπτυ-
ξη ή τροπος ζωής 

Αυτοεκτίμηση, προ-
σωπική υγεί και α-
νάπτυξη, αυτοπραγ-
μάτωση, δημιουργι-
κό περιβάλλον 

Αξιολόγηση προσω-
πικής προσαρμογής, 
υγείας και αυτοεικό-
νας. Αξιολόγηση του 
περιβάλλοντος που 
προωθεί ή αναστέλ-
λει την δημιουργικό-
τητα 

Gardner Προϊόν Αποτελέσματα  Αξιολόγηση των 
προϊόντων ή δη-
μιουργημάτων 

Amabile Αλληλεπίδραση με-
ταξύ ατόμου, διαδι-
κασίας, περίστασης 
και αποτελεσμάτων 

Πολλαπλοί παράγο-
ντες εντός του πλαι-
σίου ή του έργου 

Αξιολόγηση πολλα-
πλων διαστάσεων με 
ψυχομετρικά εργα-
λεία μέτρησης 
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Η γονική συγχώρεση και η συνδρομή της στην καλύτερη ανάπτυξη των παιδιών 

Βατούγια Καλλιόπη  
Κοινωνική Παιδαγωγός 
kalliopi_vat@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η συγχώρεση είναι θέμα επιλογής και η αξία της τώρα πια είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς 
συμβάλλει στην καλυτέρευση της ψυχοσωματικής κατάστασης θύματος και θύτη και στη 
βελτίωση των διαπροσωπικών τους σχέσεων. Αναλύοντάς την γενικά ως έννοια και τοποθε-
τώντας την στο εσωτερικό της οικογένειας ως απαραίτητο συστατικό για το ξεπέρασμα των 
συγκρούσεων μεταξύ των μελών της, κύριος στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι να 
παρουσιάσει τις ευεργετικές συνέπειες της γονικής συγχώρεσης (αυτής που εκχωρείται από 
τον γονιό στους παππούδες) ειδικότερα στην ανάπτυξη των παιδιών. Προς αυτήν την τελευ-
ταία κατεύθυνση παρουσιάζονται η διακοπή των διαγενεακών μεταδόσεων τραυματικών 
ψυχικών εμπειριών, η ηρεμία και εσωτερική γαλήνη του γονιού που μεταδίδεται στα παι-
διά, η ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας σε αυτά, η διδασκαλία της συγχώρεσης και 
της έλλειψης τελειότητας στους ανθρώπους και τέλος τα ευεργετικά αποτελέσματα της πα-
ρουσίας των παππούδων στη ζωή των εγγονών τους. 

Λέξεις - Kλειδιά: γονική συγχώρεση, παππούδες, γονιός, παιδιά, ανάπτυξη 

Εισαγωγή 

Η συγχώρεση είναι ένα θέμα προσωπικής επιλογής, άρρηκτα συνδεδεμένο με τον χριστια-
νισμό (χωρίς ν’ αποτελεί αποκλειστικότητα αυτού) και μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες 
αφορούσε σχεδόν αποκλειστικά τη θρησκευτική πίστη (Enright, 2011; Sheldon, & 
Honeycutt, 2011; Bash, 2007). Παρόλ’αυτά, σήμερα η επιστημονική κοινότητα, στην προ-
σπάθεια εύρεσης μιας διόδου που δε διαιωνίζει τη βία, αλλά επιφέρει τη γαλήνη, αναζητά 
μέσω αυτής τη λύση πολλών κοινωνικών προβλημάτων, διότι ανακαλύφθηκε η θετική της 
συνδρομή τόσο στην ψυχοσωματική κατάσταση θύματος και θύτη και στις διαπροσωπικές 
τους σχέσεις όσο και στην αρμονική συνύπαρξη ολόκληρων ομάδων και εθνών (Bash, 2007; 
Di Nicola, & Danese, 2008).  

Η αξία της συγχώρεσης γίνεται ακόμα πιο εμφανή στο ενδοοικογενειακό περιβάλλον, εφό-
σον συμβάλλει στη διατήρηση του δεσμού μεταξύ γονιού και παιδιών που, όπως κάθε άλλη 
σχέση, χαρακτηρίζεται και αυτός από ευχάριστες στιγμές και εκδηλώσεις αγάπης, καθώς 
επίσης και από τσακωμούς και στιγμές κρίσης. 

Κατά τη διάρκεια ενός «υγιούς τσακωμού», τα μέλη που παίρνουν μέρος επικοινωνούν 
στον άλλον κάποια ανάγκη, στενοχώρια ή δυσκολία που αντιμετωπίζουν και που ελπίζουν 
να ξεπεράσουν χάρη και στη συνδρομή του άλλου. Χωρίς αυτούς τους τσακωμούς οι άν-
θρωποι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν και να διαμορφώσουν-διατηρήσουν την προσωπική 
τους ταυτότητα (Milani, 2011). Όταν χρησιμοποιούνται ως επικοινωνιακά εργαλεία η ενερ-
γητική ακρόαση και ο διάλογος και όταν η συγχώρεση αποτελεί βασικό στοιχείο της καθη-
μερινής πρακτικής, τέτοιου είδους συγκρούσεις γίνονται μέρος μιας ευρύτερης οικογενεια-
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κής διαπαιδαγώγησης που βοηθά και την οικογένεια να αντέξει στο χρόνο και τα μέλη της, 
κυρίως τα νεότερα, να ωριμάσουν και να προετοιμαστούν για τη σκληρή πραγματικότητα, 
εκτός των οικογενειακών συνόρων (Rocchetta, 2008; Simeone, 2012).  

Σ’αυτό το σημείο αξίζει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι ο μεγάλος αριθμός ενηλίκων που προ-
σβλήθηκαν και πληγώθηκαν βαθύτατα από τους γονείς τους και που έχουν ακόμα μαζί τους 
«ανοιχτούς λογαριασμούς» φανερώνει ένα σημαντικό στοιχείο: την αδυναμία ορισμένων 
ανθρώπων να διαχειριστούν εποικοδομητικά αυτές τις στιγμές κρίσης, οι οποίες αποτελούν 
μέρος μιας φυσικής διαδικασίας επανεπεξεργασίας και επαναδιαπραγμάτευσης προσδο-
κιών, ορίων, δικαιωμάτων και καθηκόντων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διαιώνιση των οι-
κογενειακών προβλημάτων που, εκτός του ότι βλάπτει άμεσα θύτες και θύματα, μπορεί και 
να πλήξει έμμεσα τους απογόνους των δεύτερων. Σε αυτήν την περίπτωση, μόνη ενδεδειγ-
μένη λύση αποτελεί η γονική συγχώρεση που σκοπό έχει, εκτός των άλλων, την καλύτερη 
ανάπτυξη των παιδιών των θυμάτων. 

Γονική συγχώρεση 

Το οικογενειακό περιβάλλον, εκτός από πεδίο συγκρούσεων, αποτελεί και το ιδανικό μέρος 
εκμάθησης και άσκησης της συγχώρεσης προκειμένου να διασφαλιστεί η ειρηνική συνύ-
παρξη των μελών μιας οικογένειας και για να ακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο η εφαρμογή 
της και εκτός των οικογενειακών ορίων (Campanini, 2008).  

Στην περίπτωση όπου θύτες είναι οι γονείς και θύμα το παιδί γίνεται λόγος για γονική συγ-
χώρεση, που στόχο έχει τη μετατροπή του τρόπου με τον οποίο το θύμα θυμάται την προ-
σβολή, έτσι ώστε να μπορέσει να συμφιλιωθεί μαζί της (Müller-Fahrenholz, 1997). Επίσης, η 
γονική συγχώρεση δε συνεπάγεται απαραίτητα την αποκατάσταση των σχέσεων με τους 
θύτες, ούτε προϋποθέτει την αναγνώριση του παραπτώματος και τη μετάνοια από πλευράς 
τους (Murray, 2002; Rocchetta, 2008). 

Για να επιτευχθεί η συγχώρεση των γονιών είναι σημαντικό να αναγνωριστεί: Α) το δικαίω-
μα στη διαφορετικότητα, Β) η πιθανή διαμοιρασμένη ευθύνη θύματος και θυτών για μια 
σύγκρουση, Γ) η τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης που χαρακτηρίζεται από το βίαιο 
στοιχείο και από την έλλειψη του αλάθητου, Δ) το πεπερασμένο της ανθρώπινης φύσης 
που την καθιστά ευάλωτη στις προσβολές και Ε) η αδιαμφισβήτητη και διαχρονική αξία της 
αξιοπρέπειας κάθε ανθρώπινου όντος, θυτών συμπεριλαμβανομένων (Sonet, 2006; 
Campanini, 2013; Girard, 2011; Laffitte, 2001; Zani, 2006). Επιπρόσθετα θα πρέπει να εξετα-
στεί: ΣΤ) η προσωπική ιστορία των θυτών και Ζ) η αντικειμενική βαρύτητα της προσβολής 
και της ενοχής. Τέλος, να πραγματοποιηθεί Η) ο διαχωρισμός των θυτών από τις πράξεις 
τους (Bloomfield, & Felder, 1985; Passeri, 2006). 

Η συνδρομή της γονικής συγχώρεσης στην καλύτερη ανάπτυξη των παιδιών 

Στην περίπτωση που το παιδί-θύμα έχει ενηλικιωθεί και έχει δημιουργήσει δική του οικογέ-
νεια, η συγχώρεση των γονιών του γίνεται ακόμα πιο επιτακτική, διότι συνδράμει και στην 
καλύτερη ανάπτυξη των απογόνων του, σε αντίθεση με τη συσσώρευση αρνητικών συναι-
σθημάτων, που αποδεικνύεται βλαπτική για το ίδιο και τους γύρω του (Bloomfield et al., 
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1985). Με άλλα λόγια, αυτός ο τύπος συγχώρεσης που τελείται εντός των οικογενειακών 
συνόρων δεν επηρεάζει μόνο τις δυο εμπλεκόμενες πλευρές, αλλά έχει θετικές διαγενεακές 
συνέπειες, τις οποίες και θα αναπτύξουμε στη συνέχεια της εργασίας μας. 

Διακοπή των διαγενεακών μεταδόσεων τραυματικών ψυχικών εμπειριών 

Στο σύγχρονο επιστημονικό λόγο διατυπώνονται όλο και περισσότερες απόψεις σχετικά με 
τις διαγενεακές μεταδόσεις, οι οποίες τελούμενες δια της γενετικής και εμπειρικής οδού, 
επιτρέπουν στις προηγούμενες γενεές να επηρεάσουν, εκούσια ή μη, συμπεριφορές, στά-
σεις, συναισθήματα και πεποιθήσεις των επόμενων γενεών. Κατ’αυτόν τον τρόπο πραγμα-
τοποιείται μία αναπαραγωγή της οικογενειακής ψυχολογίας και κουλτούρας, μέσω της 
φραστικής και μη-φραστικής επικοινωνίας (Bornstein, & Venuti, 2013). 

Ορισμένες φορές μεταδίδονται από γενεά σε γενεά και τα βιωμένα εντός της οικογένειας 
καταγωγής ψυχικά τραύματα, τα οποία όντας υπερβολικά επίπονα, συχνά αφαιρούν από το 
θύμα τη δυνατότητα να τα επεξεργαστεί, για να τους αποδώσει κάποιο νόημα και να μπο-
ρέσει έτσι να τα ξεπεράσει. Ως ακατέργαστες αρνητικές εμπειρίες, από τη μια πλευρά ε-
μποδίζουν το θύμα να εξελιχθεί ως προσωπικότητα και μπορούν να μετατραπούν σε πηγές 
παθολογιών, διότι ο πόνος, ο θυμός και η μνησικακία δεν εκφράστηκαν ποτέ αλλά συσσω-
ρεύτηκαν και κρύφτηκαν ενδόμυχα. Από την άλλη πλευρά, βαραίνουν όχι μόνο την ψυχο-
λογία του ως παιδί και μελλοντικά ως ενήλικα, αλλά υποσυνείδητα περνάνε και στους απο-
γόνους του επηρεάζοντας αρνητικά την ανάπτυξή τους (Pergola, 2011). 

Τα παιδιά δεν μπορούν να μεγαλώσουν ανεξάρτητα από αυτό που νιώθει, κάνει, σκέφτεται, 
ονειρεύεται και βιώνει εσωτερικά ο γονιός τους, αλλά σε στενή εξάρτηση από αυτά τα στοι-
χεία που φανερώνουν τελικά αυτό που πραγματικά είναι ο γονιός τους. Και εάν αυτό που 
πραγματικά είναι ο γονιός τους χαρακτηρίζεται από τη συσσώρευση άλυτων προβλημάτων, 
πικρών αναμνήσεων και αρνητικών συναισθημάτων προς τους παππούδες, δε θα του επι-
τρέψει να φέρει εις πέρας με επιτυχία τις καινούργιες προκλήσεις, που ενέχει η ζωή μέσα 
στην καινούργια οικογένεια που δημιούργησε. Δε θα μπορέσει να συντονιστεί με τα παιδιά 
του, να τα ακούσει, να τα γνωρίσει, γιατί δεν το διδάχτηκε ποτέ και γιατί οι ανοιχτές πληγές 
καταναλώνουν υπερβολική από την ενέργειά του.  

Σε αυτές τις περιπτώσεις διαχρονικής εμφάνισης προβλημάτων που περνάνε από γενεά σε 
γενεά, ο γονιός θα πρέπει να προχωρήσει σε μια μεγαλύτερη κατανόηση του εαυτού του 
και της προσωπικής του ιστορίας, προκειμένου να συγχωρέσει τους παππούδες και να χτί-
σει μια καρποφόρα σχέση με τα παιδιά του(Siegel, & Hartzell, 2005).  

Η ηρεμία και εσωτερική γαλήνη του γονιού μεταδίδεται στα παιδιά 

Οι ανοιχτές πληγές στην ψυχή του γονιού επηρεάζουν αρνητικά όχι μόνο τη σχέση που έχει 
με τον εαυτό του και με αυτούς που τον πλήγωσαν αλλά, όπως προαναφέρθηκε, και όλες 
τις υπόλοιπες σχέσεις που χτίζει σε διαπροσωπικό επίπεδο.  

Αντιθέτως, ο γονιός που καταφέρνει να συγχωρέσει τους παππούδες παρουσιάζει ηρεμία 
και εσωτερική γαλήνη, μια γενικότερη καλυτέρευση της ψυχοσωματικής του κατάστασης 
και βελτίωση των σχέσεών του με τους γύρω του. Όλα αυτά, διότι η εκχώρηση συγχώρεσης 
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τον βοηθά να απαγκιστρωθεί από τα αρνητικά βιώματα του παρελθόντος που τον κούραζαν 
και δεν τον άφηναν να εκδηλώσει τα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα του και να αφοσιωθεί 
στον εαυτό του και στα αγαπημένα του πρόσωπα (Paleari, & Pelucchi, 2013). 

Το πέρασμα από αυτά τα τόσο διαφορετικά συναισθηματικά στάδια και καθημερινές κατα-
στάσεις δε θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από τα παιδιά του, τα οποία, έχοντας 
την έμφυτη ικανότητα να αντιλαμβάνονται και να μιμούνται τις εξωτερικές εκφράσεις του 
γονιού τους, καταφέρνουν να υιοθετήσουν την ψυχική του κατάσταση, μόνο με την παρα-
τήρηση του προσώπου του (Christakis, & Fowler, 2009). Από τη στιγμή που τα αρνητικά συ-
ναισθήματα του γονιού είναι παρατηρήσιμα από τα ίδια του τα παιδιά, το ίδιο ορατή και 
ευδιάκριτη είναι και η ψυχοσωματική μεταμόρφωση που προκαλεί η συγχώρεση των παπ-
πούδων και η οποία μεταδίδεται σε αυτά μέσω της φραστικής και μη-φραστικής επικοινω-
νίας.  

Η ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας στα παιδιά  

Με τον όρο ψυχική ανθεκτικότητα αναφερόμαστε στην επίκτητη ικανότητα των ατόμων όχι 
μόνο να προσαρμόζονται και να αντιμετωπίζουν επιτυχώς ιδιαίτερα πιεστικές και στρεσο-
γόνες καταστάσεις, αλλά να επανέρχονται ενισχυμένα ψυχικά, πιο ώριμα και να καταφέρ-
νουν να ξαναοργανώσουν με θετικό τρόπο τη ζωή τους.  

Στην απόπειρα να εντοπιστούν ποιοι παράγοντες τα βοηθούν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες 
που αναπόφευκτα φέρνει η ίδια η ζωή, εξετάστηκαν πρώτα απ’ όλα τα προσωπικά τους χα-
ρακτηριστικά, τα δυνατά τους σημεία και εξακριβώθηκε ότι ένα από αυτά ήταν και η ικανό-
τητα ορισμένων να συγχωρούν(De Filippo, 2007). Πρόκειται για μια ανακάλυψη που βρίσκει 
ισχύ και στις ενδοοικογενειακές συγκρούσεις όταν θύτες είναι οι γονείς και θύμα το παιδί 
(Walsh, 2008). 

Παρόλ’αυτά, η ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας δε συνδέεται μονάχα με τα ιδιαίτερα 
στοιχεία του κάθε ανθρώπου, αλλά και με τον κοινωνικό του περίγυρο. Με άλλα λόγια, η 
ψυχική ανθεκτικότητα είναι το αποτέλεσμα και της δυναμικής αλληλεπίδρασης του ατόμου 
με το περιβάλλον που το περικλείει και χαίρει της βοήθειας υποστηρικτικών σχέσεων μετα-
ξύ των οποίων και των οικογενειακών (De Filippo, 2007; Walsh, 2008). Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
ο/η σύζυγος και τα παιδιά του θύματος μετατρέπονται σε ένα πολύτιμο στήριγμα, εφόσον 
μπορούν να το βοηθήσουν να αναπτύξει την ψυχική του ανθεκτικότητα, που συνδέεται ά-
μεσα με την εκχώρηση συγχώρεσης στους γονείς του. Έτσι το θύμα όχι μόνο καταφέρνει να 
επουλώσει με επιτυχία τις προκαλούμενες από τους γονείς του πληγές και ν’αποτελέσει το 
τέλειο παράδειγμα προς μίμηση για τα παιδιά του, αλλά προβάλλοντας τη θετική συνδρομή 
των συγγενών του, υπογραμμίζει και τη διαχρονική αξία της οικογένειας ως ενός πολύτιμου 
θεσμού που προστατεύει και προωθεί την ψυχοφυσική υγεία των μελών της. 

Η διδασκαλία της συγχώρεσης και της έλλειψης τελειότητας στους ανθρώπους 

Η αντίληψη που θα αποκτήσουν τα παιδιά για τη συγχώρεση συνδέεται άμεσα από το πε-
ριβάλλον τους, γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζεται αυτό από αξίες όπως η αλ-
ληλεγγύη και η ενσυναίσθηση καθώς και να τα βοηθά ν’ αντιληφθούν την ατελή φύση των 
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ανθρώπων και την αξία της συγχώρεσης (Enright, 2011). Σε αυτή τη λογική βασίζεται και η 
αξιοποίηση της συγχώρεσης ως μέσον διαπαιδαγώγησης σε ορισμένα σχολεία των Η.Π.Α., 
με εμφανή τα θετικά αποτελέσματα στην ψυχολογία, τη συμπεριφορά και τη σχολική επί-
δοση των μαθητών (Enright, Rhody, Litts, & Klatt, 2014). 

Όσον αφορά το οικογενειακό πλαίσιο, τα μέσα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 
να μεταδώσουν τη θεμελιώδη σημασία της συγχώρεσης είναι η διήγηση ιστοριών και πα-
ραμυθιών (Enright, 2011). Πρόκειται όμως για συμπληρωματικούς τρόπους, διότι το κύριο 
μέσον της ηθικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών παραμένει ο ίδιος ο γονιός και το παρά-
δειγμα που δίνει στα παιδιά του (Siegel et al., 2005).  

Εάν αποφασίσει ο γονιός να συζητήσει με τα παιδιά του την απόφασή του να συγχωρέσει 
τους παππούδες, θα πρέπει να βρει τον κατάλληλο χώρο και χρόνο, και δείχνοντας σεβα-
σμό για τις ιδιαιτερότητες της ηλικίας τους, να παρουσιάσει αντικειμενικά τα γεγονότα. Να 
κάνει τα παιδιά να καταλάβουν ότι όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως βρίσκονται εγκλωβισμέ-
νοι στην ίδια επώδυνη κατάσταση χαρακτηριζόμενη από τη βία και την έλλειψη του αλάθη-
του και ότι η εκχώρηση συγχώρεσης δεν είναι μόνο ένδειξη ανθρωπιάς, αλλά και πράξη ε-
ξανθρωπισμού (Zani, 2006). Επίσης, να τους τονίσει την ανάγκη ύπαρξης κανόνων συμπε-
ριφοράς που διασφαλίζουν την ομαλή συνύπαρξη των ανθρώπων και την συμβολή της συ-
γνώμης και της συγχώρεσης στην επανόρθωση των προσβολών. 

Τέλος, η επικοινωνία στα παιδιά της γονικής συγχώρεσης είναι σημαντική, διότι κατ’αυτόν 
τον τρόπο γνωρίζουν το παρελθόν της οικογένειάς τους, μπορούν να καταλάβουν καλύτερα 
τον εαυτό τους, τους συγγενείς τους, τα βιώματά τους και να προγραμματίσουν καλύτερα 
το μέλλον τους (Walsh, 2008). Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε να κάνουμε με μια υγιή με-
τάδοση της οικογενειακής ιστορίας, που καταρρίπτει τους όποιους μύθους, δεν εξιδανικεύ-
ει τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας, αλλά μεταδίδει αλήθειες, αδυναμίες, λάθη, καθώς 
και την ελπίδα, την ικανότητα της αυτογένεσης, της ψυχικής ανθεκτικότητας και γενικώς 
αρετές και ιδανικά που αξίζει να περάσουν στις επόμενες γενεές. Με αυτόν τον τρόπο η γο-
νική συγχώρεση αποκτά και μια αξία υπερβατική (Zattoni, 2007). 

Τα ευεργετικά αποτελέσματα της παρουσίας των παππούδων στη ζωή των εγγονών τους 

Το τελευταίο θετικό επακόλουθο της γονικής συγχώρησης είναι η εκχώρηση του δικαιώμα-
τος στους παππούδες να έχουν ενεργή παρουσία στη ζωή των εγγονών τους, συνεισφέρο-
ντας τόσο στη διαπαιδαγώγησή τους όσο και στην ψυχική τους ισορροπία. Η συγκεκριμένη 
κίνηση εκ μέρους του γονιού τούς δίνει μια δεύτερη ευκαιρία να γίνουν και πάλι «γονείς», 
καλύτεροι απ’ ό,τι στο παρελθόν και να φέρουν εις πέρας μια από τις τελευταίες αποστολές 
τους: τη φροντίδα των επόμενων γενεών (Bellingreri, 2010). 

Είναι αλήθεια ότι οι παππούδες, λόγω του άπλετου χρόνου που έχουν στη διάθεσή τους, 
της θέσης τους στην οικογένεια και της προχωρημένης τους ηλικίας, μπορούν να μετατρα-
πούν σε πραγματικούς μέντορες των παιδιών, διαδραματίζοντας έναν μοναδικό ρόλο στην 
ανάπτυξη τους, συμπληρωματικό με εκείνον του γονιού (Zini, 2010): Α) κρατώντας ζωντανή 
την οικογενειακή μνήμη και συνεισφέροντας στη διαμόρφωση της οικογενειακής ταυτότη-
τας στα εγγόνια τους (Amadini, 2010), Β) βοηθώντας τα στη διαδικασία κοινωνικοποίησής 
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τους μέσω της μετάδοσης των γνώσεων και εμπειριών τους, καθώς γίνονται γι’ αυτά πρό-
τυπα προς μίμηση, Γ) προσφέροντας εμπειρίες ανεκτίμητης παιδαγωγικής αξίας όπως είναι 
το παιχνίδι και η διήγηση ιστοριών, κατά τη διάρκεια των οποίων τελείται ένα συνονθύλευ-
μα μεταξύ πραγματικού και φανταστικού, παρόντος και παρελθόντος, Δ) κάνοντας χρήση 
της ελληνικής γλώσσας και διαλέκτων απαλλαγμένων από ξένα στοιχεία αλλοίωσης 
(Gecchele, & Danza, 1993), Ε) μεταδίδοντας τον πολιτισμό, ηθικές και πνευματικές αξίες και 
αρετές που τείνουν να χαθούν, ΣΤ) καθοδηγώντας τα εγγόνια τους προς την αναζήτηση του 
ωραίου, του ποιοτικού·που αντιτίθεται σε μια κοινωνία που επιβραβεύει το άσχημο και το 
βρώμικο, Ζ) προβάλλοντας με την παρουσία τους την αξία της ίδιας της ζωής και του χρό-
νου που περνά και που αναπόφευκτα φέρνει μαζί του τη φθορά για όλους ανεξαιρέτως 
(Martinie, 2005), Η) Ακόμα και με το θάνατό τους οι παππούδες συνεισφέρουν στην εξαν-
θρώπιση των παιδιών, διότι τα συμφιλιώνουν με τον θάνατο και το πένθος. Αυτό είναι ίσως 
και ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα ζωής που θα μπορούσαν να δώσουν στα εγγόνια 
τους (Gecchele et al., 1993). 

Οι παππούδες εκτός από σπουδαίοι παιδαγωγοί μπορούν να γίνουν και στοργικοί σύντρο-
φοι, έμπιστοι φίλοι, σχεδόν συνεργοί στους οποίους τα παιδιά εκμυστηρεύονται τα πάντα, 
γιατί η συναισθηματική σχέση που τα συνδέει μαζί τους είναι πραγματικά ξεχωριστή. Μια 
σχέση η οποία, έχοντας θεμελιώδη χαρακτηριστικά την ενεργητική ακρόαση, τον διάλογο, 
τα φιλιά και τις αγκαλιές, επιτρέπει στο καθένα από τα δύο μέρη να διηγηθεί και να εκφρα-
στεί (Amadini, 2010; Gecchele et al., 1993). 

Η παρουσία και μόνο των παππούδων εκπέμπει ζεστασιά, αποδοχή, διαθεσιμότητα και 
πλήρη ενσυναίσθηση, γεγονός που τους επιτρέπει να παίζουν το ρόλο του μεσολαβητή με-
ταξύ παιδιών και γονιού (Lo Sapio, 2010). Το πιο σημαντικό όμως απ’ όλα είναι η αγάπη 
που χαρίζουν στα εγγόνια τους, η οποία είναι λιγότερο εγωιστική και πιο ώριμη σε σχέση με 
αυτή που έδιναν στα δικά τους παιδιά όταν ήταν μικρά (Bellingreri, 2010). 

Εν κατακλείδι, οι παππούδες βοηθούν τα παιδιά να ζήσουν με τρόπο ανεπανάληπτο την 
παιδική τους ηλικία, μέσω της συναισθηματικής ικανοποίησης που τους προσφέρουν (Zini, 
2010). Η αγνή αγάπη και στοργή που λαμβάνουν αυτά, κόντρα στον υλισμό της σημερινής 
εποχής, θα μείνουν για πάντα μέσα τους ακόμα και όταν μεγαλώσουν, γιατί οι παππούδες 
θα έχουν καταφέρει να αγγίξουν  την ψυχή τους. Αυτός είναι και ο λόγος που οι αναμνήσεις 
από τους παππούδες είναι από τις πιο γλυκές και μένουν για πάντα μέσα στην ψυχή του 
καθενός.  
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Η επικοινωνιακή αλληλεπίδραση και οι κοινωνικοποιητικές σχέσεις γηγενών και πολιτι-
σμικά διαφορετικών μαθητών 

Σάββα Ευφροσύνη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Παν/μίου Πελοποννήσου 
savvaefi@hotmail.gr  

Περίληψη 

Στις σημερινές πολυπολιτισμικές τάξεις είναι δεδομένη η συνύπαρξη παιδιών από δύο ή 
περισσότερα πολιτισμικά περιβάλλοντα. Είναι όμως δεδομένη και η ομαλή κοινωνικοποίη-
σή τους ή η επικοινωνιακή τους αλληλεπίδραση χωρίς την αναπαραγωγή ρατσιστικών προ-
καταλήψεων; Με γνώμονα την παραπάνω κατάσταση στόχος της προκειμένης εργασίας 
είναι να μελετηθούν και να παρουσιαστούν οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των γη-
γενών μαθητών και των μαθητών διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων κατά την επικοινω-
νιακή τους αλληλεπίδραση μέσα στη σχολική τάξη. Συγκεκριμένα, η θεωρία μας στηρίχτηκε 
στις θεωρίες κοινωνικοποίησης των μελών της κοινωνίας, ενώ η μελέτη μας βασίστηκε σε 
ένα δείγμα 19 μαθητών του 2ου δημοτικού σχολείου Ακράτας, από τους οποίους οι 13 ήταν 
Έλληνες και οι 6 αλλοδαποί με κοινή χώρα καταγωγής την Αλβανία. Χρησιμοποιώντας το 
κοινωνιομετρικό τεστ και άλλες τεχνικές της κοινωνιομετρίας, όπως κοινωνιόμητρα και κοι-
νωνιόγραμμα, προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε την επιθυμία των γηγενών να κάνουν πα-
ρέα με αλλοδαπούς και το αντίστροφο. Είναι αυτονόητο ότι κρίνονται απαραίτητες περισ-
σότερες και ευρύτερες μελέτες για την εξέταση και τη γενίκευση των συμπερασμάτων. 

Λέξεις - Κλειδιά: πολιτισμική ετερότητα, διαπολιτισμική επικοινωνία, αλληλεπίδραση, κοι-
νωνικοποίηση, κοινωνιόμητρα, κοινωνιόγραμμα, διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια τα ελληνικά σχολεία της «ομοιογένειας» από εθνική, πολιτισμική, 
γλωσσική και θρησκευτική πλευρά έχουν μετατραπεί σε σχολεία της «πολυχρωμίας» που 
φιλοξενούν μαθητές από κάθε άκρη της γης. Αυτό συνεπάγεται αλλαγές στην επικοινωνία 
και στον τρόπο αλληλεπίδρασης των μαθητών. Με πηγή προβληματισμού την ισχύουσα 
πραγματικότητα, κρίναμε σκόπιμη τη μελέτη, στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής εργα-
σίας στο Π.Τ.Δ.Ε. του Παν/μίου Πατρών, της πρόθεσης για επικοινωνία και αλληλεπίδραση 
των γηγενών μαθητών και μαθητών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων. Είναι σημαντικό 
κατά τη γνώμη μας οι μαθητές πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων να επικοινωνούν μέσα 
από τη διδακτική πράξη, την παρέα και το παιχνίδι, καθώς έτσι θα γνωρίσουν το «διαφορε-
τικό» συμμαθητή τους, τη «διαφορετική» του κουλτούρα, το «διαφορετικό» τρόπο σκέψης 
του, προκειμένου να συμβιώσουν αρμονικά στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία.  

Σχετικά με τη δομή της παρουσίασης, αρχικά, προβαίνουμε στην αποσαφήνιση κάποιων 
εννοιών σημαντικών για τη μελέτη του θέματος που μας ενδιαφέρει και στη συνέχεια περι-
γράφονται οι θεωρίες κοινωνικοποίησης των ανθρώπων σε μίκρο και μάκρο κοινωνιολογι-
κό επίπεδο. Μας ενδιαφέρει αν οι παραπάνω θεωρίες βρίσκουν εφαρμογή σε διαπολιτι-
σμικές κοινωνίες και εν μέρει σε διαπολιτισμικά σχολεία. Σκοπός μας είναι να εξετάσουμε 
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την επιθυμία των γηγενών και πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών για επικοινωνία και συ-
νεργασία με το «διαφορετικό» συμμαθητή τους. Στο τέλος παρουσιάζουμε τα βασικά συ-
μπεράσματα της έρευνας και παραθέτουμε τη βιβλιογραφία που αξιοποιήσαμε. 

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

Πολιτισμική ετερότητα: Η ετερότητα με την οποία ασχολείται η διαπολιτισμική παιδαγωγι-
κή αφορά τη συλλογική ταυτότητα κι όχι τις ατομικές διαφορές. Οι ετερότητες που ενδια-
φέρουν κυρίως τη διαπολιτισμική παιδαγωγική δεν επικεντρώνονται σε διαφορές φύλου, 
ηλικίας ή μορφωτικού, κοινωνικού, γεωγραφικού επιπέδου, αλλά σε εθνοτικό, θρησκευτικό 
και γλωσσικό επίπεδο (Γκότοβος, 2002, σ. 10).  

Διαπολιτισμική επικοινωνία: Η διαπολιτισμική επικοινωνία πραγματοποιείται σε μίκρο-
επίπεδο (διατομικό-διομαδικό) ή μάκρο- επίπεδο (εθνικό-διεθνικό), χωρίς κατ’ ανάγκη να 
σημαίνει αποδοχή ή υιοθέτηση των χαρακτηριστικών των άλλων πολιτισμών, αλλά μπορεί 
να σημαίνει πρόθεση ή/και αναγκαιότητα για επικοινωνία και εν τέλει ανοχή της πολιτισμι-
κής ετερότητας (Γεωργογιάννης, 2008, σ. 31).  

Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Αρχικά ο όρος «διαπολιτισμική εκπαίδευση» εμφανίζεται στις 
αρχές της δεκαετίας του ’60 στις ΗΠΑ και στον Καναδά, μόλις παρατηρήθηκε ότι το αφο-
μοιωτικό μοντέλο που εφαρμοζόταν στην παιδαγωγική των αλλοδαπών μαθητών δεν είχε 
τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όσον αφορά την Ελλάδα, εμφανίζεται στη δεκαετία του ’80 
με την έναρξη της παλλινόστησης και την είσοδο των παιδιών των παλλινοστούντων στην 
ελληνική εκπαίδευση. Τη σημερινή εποχή η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν περιορίζεται 
μόνο στην εκπαίδευση των παιδιών μεταναστών ή παλλινοστούντων με πολιτισμικές δια-
φορές αλλά σε όλους τους μαθητές με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτι-
κές ιδιαιτερότητες (Γεωργογιάννης, 2008, σ. 36-37). «Ο Helmut Essinger ορίζει τη διαπολιτι-
σμική εκπαίδευση ως την παιδαγωγική απάντηση στα προβλήματα διαπολιτισμικής φύσης 
που ανακύπτουν σε μια πολυπολιτισμική και πολυεθνή κοινωνία. Σύμφωνα με τον Essinger 
οι βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι τέσσερις:  
• Εκπαίδευση για ενσυναίσθηση, 
• Εκπαίδευση και αλληλεγγύη, 
• Εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό και  
• Εκπαίδευση εναντίον του εθνικιστικού τρόπου σκέψης» (Νικολάου, 2010, σ. 130-131). 

Αλληλεπίδραση: «Η ταυτότητα, σε συνδυασμό με την ικανότητα του ατόμου για αυτοαντί-
ληψη και αυτοεκτίμηση, οικοδομείται μέσω της αλληλεπίδρασης (Interaction) με άλλα 
πρόσωπα» (Γεωργογιάννης, 1996, σ. 55). Συγκεκριμένα, «αλληλεπίδραση είναι το αποτέλε-
σμα κάθε διαπροσωπικής επικοινωνίας που εκδηλώνεται ως αμοιβαίος επηρεασμός στα 
επικοινωνούντα άτομα» (Γεωργογιάννης, 2008, σ. 27).  

Κοινωνικοποίηση: Σημαντικό ρόλο για τη σχηματοποίηση της συμπεριφοράς του ατόμου 
διαδραματίζει η κοινωνικοποίηση. «Η κοινωνικοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία 
το άτομο οικειοποιείται τον πολιτισμό της κοινωνίας στην οποία ανήκει και αναπτύσσει την 
προσωπικότητά του σύμφωνα με τις απαιτήσεις συμπεριφοράς και κοινωνικότητας που το 
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συγκεκριμένο κοινωνικό σύνολο προτάσσει, έτσι ώστε να ενταχθεί ομαλά σ’ αυτό» (Κυρί-
δης, 1996, σ. 16).  

Θεωρίες κοινωνικοποίησης και αλληλεπίδραση 

Θεωρία Δομολειτουργισμού 

Στο πλαίσιο του δομολειτουργισμού, περιθωριοποιείται το άτομο και αναδεικνύονται οι 
επιβολές των «αντικειμενοποιημένων» κοινωνικών δομών με αποτέλεσμα η κοινωνία να 
ρυθμίζεται από μια εσωτερική λογική τάξη (Λάμνιας, 2001, σ. 41). Βασικές έννοιες που χα-
ρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη θεωρία είναι η συναίνεση, η συνεργασία και η λειτουργική 
αλληλεξάρτηση. Για τους δομολειτουργιστές η κοινωνικοποίηση επιτυγχάνεται όταν οι άν-
θρωποι εσωτερικεύσουν εκείνες τις αξίες, τα πρότυπα και τις πεποιθήσεις που τους δια-
σφαλίζουν να αναλάβουν κοινωνικές θέσεις και να επιτελέσουν ρόλους που συγκροτούν τις 
κοινωνικές δομές (Hughes, 2007, σ. 167). «Η δομολειτουργική ή απλούστερα λειτουργική 
προσέγγιση αντλεί πολλά στοιχεία από τις ιδέες του Αύγουστου Κοντ, του Χέρμπερτ 
Σπένσερ και του Εμίλ Ντιρκάιμ» (Hughes, 2007, σ. 81). Έχει σημειωθεί ότι στους βασικούς 
εκπροσώπους του δομολειτουργισμού συγκαταλέγονται και οι Comte, Spencer, Durkheim, 
Parsons, Merton, Davis, Moore, Malinowski, Turner (Λάμνιας, 2001, σ. 46). Βασικός θεσμός 
για την εξασφάλιση της κοινωνικής τάξης, της σταθερότητας και της κοινωνικής συνοχής 
είναι η εκπαίδευση, μεταδίδοντας τις γνώσεις, τους κανόνες και τις αξίες που είναι απαραί-
τητες για τη διατήρηση και αναπαραγωγή του κοινωνικού συνόλου. Εκτός από την αναπα-
ραγωγή του κανονιστικού συστήματος της κοινωνίας, το οποίο ενισχύει την κοινωνική συ-
νοχή, στόχος της εκπαίδευσης είναι και η μετάδοση γνώσεων, δεξιοτήτων και ειδίκευσης, 
στοιχεία απαραίτητα για την λειτουργία όλων των θεσμών της κοινωνίας (Λά-
μνιας,2001,σ.48-49). 

Η θεωρία των συγκρούσεων 

Για τους υποστηρικτές της θεωρίας των συγκρούσεων τα αντίθετα συμφέροντα των κοινω-
νικών ομάδων καθώς και οι διαφοροποιημένες δυνατότητες που η καθεμιά έχει και αξιο-
ποιεί για την ικανοποίησή τους δημιουργούν ή μπορούν να δημιουργήσουν συγκρούσεις, οι 
οποίες διαταράσσουν ή μπορούν να διαταράξουν την τάξη και τη σταθερότητα της κοινω-
νίας, με σκοπό να συμβάλλουν στην πρόοδο της κοινωνίας (Λάμνιας, 2001, σ. 124). Παρόλο 
που η θεωρία των συγκρούσεων εμπνέεται σε μεγάλο βαθμό από το έργο του Μαρξ , έχει 
και πολλές άλλες πηγές όπως έργα των κοινωνιολόγων Georg Simmel, Lewis Coser και 
Rantal Collins (Hughes, 2007, σ. 84). Οι Marx και Engels (1975) ασκούν ανοιχτή κριτική στη 
θεωρία του Durkheim, που θεωρούσε ότι η «ηθική εκπαίδευση» συμβάλλει στην αναπαρα-
γωγή των κυρίαρχων κοινωνικών αξιών και κανόνων με σκοπό την αναπαραγωγή του ταξι-
κού κοινωνικού συστήματος, και θεωρούν ότι τα ελεγχόμενα από το κράτος εκπαιδευτικά 
συστήματα είναι εργαλεία στα χέρια των καπιταλιστών για την καθυποταγή της εργατικής 
τάξης (Λάμνιας, 2001, σ. 137). 

Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης 
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Σημείο αναφοράς της θεωρίας της κοινωνικής μάθησης είναι ότι «το άτομο κοινωνικοποιεί-
ται μέσω της ενθάρρυνσης και αποτροπής των γονέων, των φίλων και της κοινωνίας, ενώ 
παρατηρεί και μιμείται την κοινωνικοποιημένη συμπεριφορά των γύρω του» (Hughes, 
2007, σ. 167). Βασικός εκπρόσωπος αυτής της θεωρίας είναι ο Albert Bandura. Είναι δυνα-
τόν να ισχυριστούμε πως η θεωρία της κοινωνικής μάθησης αποτελεί συνέχεια της θεωρίας 
του συμπεριφορισμού καθώς οι διάφορες μορφές συμπεριφοράς των ατόμων ενός πολιτι-
σμού αποτελούν κοινωνικά ερεθίσματα για την τελική σχηματοποίηση της κοινωνικής συ-
μπεριφοράς των ίδιων αλλά και όλων των άλλων. Ο άνθρωπος κοινωνικοποιείται και ανα-
πτύσσεται μέσα από την παρατήρηση προτύπων. «Η μάθηση μέσω παρατήρησης προτύπου 
(γνωστή και ως προτυποποίηση ή μίμηση) συμβαίνει όταν οι άνθρωποι αναπαράγουν τις 
ενέργειες που παρατηρούν στους άλλους, είτε αυτές είναι πραγματικές είτε είναι φανταστι-
κές» (Hughes, 2007, σ. 167-168). 

Η θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης 

Η προσέγγιση της γνωστικής ανάπτυξης όπως αποδεικνύει και το όνομά της εστιάζει στο 
γεγονός ότι η κοινωνικοποίηση του παιδιού συμβαδίζει με τη γνωστική του ανάπτυξη. «Ο 
Piaget πίστευε ότι η γνωστική ανάπτυξη απορρέει από τις προσπάθειες του παιδιού να α-
φομοιώσει το περιβάλλον, προσπάθειες που τροποποιούνται με μεταγενέστερες συμμορ-
φώσεις και μόλις στο τέλος της αισθητηριοκινητικής περιόδου, τα παιδιά κατανοούν αδρά 
ότι αποτελούν μέρος ενός κόσμου ανεξάρτητου από τα ίδια, αλλά δυσκολεύονται ακόμα να 
υιοθετήσουν τις απόψεις άλλων ανθρώπων» (Cole & Cole, 2001, σ. 105-106).Επομένως, ρό-
λος του σύγχρονου ευαισθητοποιημένου εκπαιδευτικού είναι να δημιουργεί όσο περισσό-
τερες ευκαιρίες αυτενέργειας στους μαθητές του, να συνεργάζονται με διαφορετικούς κάθε 
φορά συμμαθητές, να προβληματίζονται για καθημερινές καταστάσεις και να ανακαλύ-
πτουν τη γνώση μόνοι τους, πάντα όμως υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του ιδίου. 

Η θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης 

Σύμφωνα με τη θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης, «τα κοινωνικά φαινόμενα δε θε-
ωρούνται δεδομένα αλλά σε συνεχή κατασκευή και ανακατασκευή, με αφετηρία κάθε φο-
ρά το “νόημα” που δίνουν οι δρώντες στην πράξη τους κατά τη “ροή” της διαντίδρασή τους. 
Ο κόσμος είναι, κατά τη θεωρία αυτήν υπό συνεχή διαπραγμάτευση» (Μυλωνάς, 2006, σ. 
16). Οι θεωρητικοί της συμβολικής διαντίδρασης, όπως Charles Horton Cooley, ο George 
Herbert Mead, ο Manford Kuhn και ο Herbert Blumer, τονίζουν ότι είμαστε κοινωνικά όντα 
που ζούμε ομαδικά αλλά οι εγγενείς ικανότητες του ατόμου που μας επιτρέπουν να συμ-
βιώνουμε είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες (Hughes,2007,σ.87). Η απάντηση στο ερώτημα 
«πώς είναι δυνατή η ύπαρξη κοινωνιών» βρίσκεται γι’ αυτούς στην επικοινωνιακή ικανότη-
τα του ανθρώπου χρησιμοποιώντας σύμβολα. «Σύμβολο είναι κάτι που σημαίνει κάτι άλλο. 
Αυτό το «κάτι άλλο» είναι το νόημα» (Hughes, 2007, σ. 87). «Ο Woods (1983) υποστηρίζει 
ότι η κουλτούρα του κάθε μαθητή διαμορφώνει τα πλαίσια, με βάση τα οποία ο ίδιος ορίζει 
και ερμηνεύει την κατάσταση, διαμορφώνει τους άξονες δράσης του, καθώς και τις στρατη-
γικές διαπραγμάτευσης με το δάσκαλο ή το σχολείο, αφού η εκπαιδευτική διαδικασία απο-
τελεί μια ατέρμονη πορεία διαπραγμάτευσης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών» (Λά-
μνιας, 2001, σ. 220).  
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Σκοπός έρευνας 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η μελέτη της σχολικής ομάδας και η σύνδεσή της με τις 
θεωρίες που προηγήθηκαν με βάση τις κοινωνικοποιητικές σχέσεις και την επικοινωνία των 
μελών – μαθητών. Ειδικότερα στόχος μας είναι να εξεταστεί και να παρουσιαστεί η πρόθε-
ση των γηγενών μαθητών και των μαθητών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων της Δ΄ τάξης 
δημοτικού να έρθουν σε επικοινωνία και να αναπτύξουν μεταξύ τους σχέσεις φιλίας και 
συνεργασίας. Θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε και να συγκρίνουμε το βαθμό που οι 
γηγενείς και οι αλλοδαποί μαθητές, στην προκειμένη μελέτη Έλληνες και Αλβανοί μαθητές, 
είναι δημοφιλείς ή απομονωμένοι στις κοινωνικοποιητικές σχέσεις της παρέας με συμμα-
θητές τους διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων. 

Ερευνητικές υποθέσεις 

Η βασική ερευνητική μας υπόθεση στηρίζεται στο εξής: ο παράγοντας πολιτισμική ομοιογέ-
νεια, δηλαδή η κοινή χώρα καταγωγής, θα επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό τις επιλογές 
παρέας των Ελλήνων μαθητών παρά των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών.  

Η παραπάνω υπόθεση επιμερίζεται στις παρακάτω ερευνητικές παραδοχές: 
• Οι γηγενείς μαθητές είναι πιο δημοφιλείς απ’ τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους μέσα 

στη σχολική τάξη. 
• Οι αλλοδαποί μαθητές παρουσιάζονται πιο απομονωμένοι στις σχέσεις τους με τους 

γηγενείς συμμαθητές τους. 
• Οι Αλβανοί μαθητές είναι πιο πρόθυμοι να κάνουν φιλία ή να συνεργαστούν με έναν 

Έλληνα μαθητή, σε αντίθεση με τους Έλληνες συμμαθητές τους. 
• Τα κορίτσια, γηγενείς και μη, φαίνονται πιο πρόθυμα να κάνουν παρέα με μια συμμα-

θήτριά τους της αντίθετης πολιτισμικής ομάδας σε σύγκριση με τα αγόρια. 
• Ο παράγοντας φύλο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις επιλογές τόσο των αγοριών 

όσο και των κοριτσιών, γηγενών και αλλοδαπών. 

Μεθοδολογία έρευνας 

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων της εν λόγω μελέτης στηρίχτηκε στην κοινωνιο-
μετρία και στις επιμέρους μεθόδους που περιλαμβάνει. Περιληπτικά, η κοινωνιομετρία εί-
ναι μέθοδος και σύνολο από τεχνικές που βασίζονται στην υποβολή ερωτημάτων στους μα-
θητές – μαθήτριες της σχολικής τάξης για τις σχέσεις τους με τους συμμαθητές της ίδιας 
τάξης (Γεωργογιάννης, 2008, σ. 136).  

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήσαμε ως βασικό ερευνητικό εργαλείο το κοινωνιομετρικό τεστ 
με τη μορφή μίας ερώτησης «Με ποιούς συμμαθητές ή συμμαθήτριές σου θέλεις να κάνεις 
παρέα; Γράψε τρεις συμμαθητές ή συμμαθήτριές σου κατά σειρά προτίμησης». Η χρησιμό-
τητα του συγκεκριμένου μέσου έγκειται στο ότι παρέχει πληροφορίες για το ποια άτομα 
είναι ανεκτά σε μια ομάδα, ποιος είναι περισσότερο δημοφιλής και απομονωμένος, ποιοι 
είναι φίλοι, ποιες επιλογές είναι αμοιβαίες κ.α. (Γεωργογιάννης, 2008, σ. 136).  
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Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα χαρακτηριστικά των μαθητών που πήραν μέρος στην 
έρευνα: 

Μαθητές 
Εθνικότητα 

Αγόρια Κορίτσια 
Αριθμός % Αριθμός % 

Έλληνες 5/19 26,31 8/19 42,10 
Αλβανοί 2/19 10,52 4/19 21,05 
Σύνολο 7/19 36,84 12/19 63,15 

Πίνακας 1: Το δείγμα της έρευνας 

Μετά τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων ακολούθησε η επεξεργασία τους. Πρώτον 
συμβολίσαμε τον κάθε μαθητή με το Ε αν ήταν Έλληνας και με το Α αν ήταν Αλβανός, δεύ-
τερον με τον δείκτη Α για αγόρι και Κ για κορίτσι και τέλος με έναν αριθμητικό δείκτη που 
παρουσιάζει σε τακτική σειρά των αριθμό αγοριών και κοριτσιών από κάθε χώρα. Στη συνέ-
χεια ομαδοποιήσαμε τους μαθητές σε Έλληνες, αρχικά αγόρια και έπειτα κορίτσια, ομοίως 
και τους Αλβανούς για την κατασκευή της κοινωνιόμητρας, έναν τετραγωνικό πίνακα διπλής 
εισόδου. Κάθετα αναφερόμαστε στους επιλεγέντες μαθητές και οριζόντια στους επιλεγόμε-
νους. Πρέπει να σημειωθεί πως για να μελετήσουμε τις επιλογές των μαθητών και με βάση 
τη μεταβλητή φύλο κατασκευάσαμε και επιμέρους κοινωνιόμητρες διαχωρίζοντας τα αγό-
ρια από τα κορίτσια κάθε εθνικότητας. Στο τέλος, τα δεδομένα της κοινωνιόμητρας χρησι-
μοποιήθηκαν για την κατασκευή του κοινωνιογράμματος. Το κοινωνιόγραμμα αναφέρεται 
στην γραφική αναπαράσταση των επιλογών των μαθητών και γενικότερα των σχέσεων αλ-
ληλεπίδρασής τους.  

 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Συνολική παρουσίαση αποτελεσμάτων σύμφωνα με την κοινωνιόμητρα για τις επιλογές των 
Ελλήνων και Αλβανών μαθητών 

Επιλε-
γόμενοι 

Επιλεγέ-
ντες 

Ε
Α1 

Ε
Α2 

Ε
Α3 

Ε
Α4 

Ε
Α5 

Ε
Κ1 

Ε
Κ2 

Ε
Κ3 

Ε
Κ4 

Ε
Κ5 

Ε
Κ6 

Ε
Κ7 

Ε
Κ8 

Α
Α1 

Α
Α2 

Α
Κ1 

Α
Κ2 

Α
Κ3 

Α
Κ4 

ΕΑ1  1            2 3     
ΕΑ2 1             3 2     
ΕΑ3  3  1           2     
ΕΑ4     1     2  3        
ΕΑ5  2  1           3     
ΕΚ1        2        3  1  
ΕΚ2    1     2 3          
ΕΚ3      1      3      2  
ΕΚ4       1   3 2         
ΕΚ5     1  2  3           
ΕΚ6  2     3  1           
ΕΚ7  2       1  3         
ΕΚ8  2     1 3            
ΑΑ1 3 2             1     
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ΑΑ2  2   3         1      
ΑΚ1      1  3          2  
ΑΚ2      2     3        1 
ΑΚ3      1  2        3    
ΑΚ4          2  3     1   

1η επι-
λογή 

1 1 0 3 2 3 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

2η επι-
λογή 

0 6 0 0 0 1 1 2 1 2 1 0 0 1 2 0 0 2 0 

3η επι-
λογή 

1 1 0 0 1 0 1 2 1 2 2 3 0 1 2 2 0 0 0 

Σύνολο 2 8 0 3 3 4 4 4 4 4 3 3 0 3 5 2 1 3 1 

 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων σύμφωνα με την 1η επιλογή των μαθητών στο κοινωνιόγραμ-
μα 

 

Συμπεράσματα έρευνας 
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Ο πιο δημοφιλής μαθητής με τις περισσότερες επιλογές είναι Έλληνας, ενώ στην δεύτερη 
θέση ακολουθεί μαθητής με χώρα καταγωγής την Αλβανία. Με μηδενικές επιλογές εμφανί-
ζονται δύο γηγενείς μαθητές διαφορετικού φύλου. Ωστόσο, για την πρώτη επιλογή δημοφι-
λέστεροι είναι οι Έλληνες μαθητές. 

Ο παράγοντας φύλο επηρεάζει περισσότερο τις επιλογές των Ελλήνων αγοριών σε σχέση με 
των κοριτσιών, ενώ οι επιλογές των Ελληνίδων μαθητριών εξαρτώνται περισσότερο από την 
κοινή χώρα καταγωγής παρά από τον παράγοντα φύλο. Τα κορίτσια από την Ελλάδα πα-
ρουσιάζονται πιο αποκομμένα στις σχέσεις τους με τους Αλβανούς συμμαθητές τους σε 
σύγκριση με τα αγόρια.  

Οι Αλβανοί μαθητές επιθυμούν να κάνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό παρέα, σε σύγκριση με 
τους Έλληνες, με συμμαθητές διαφορετικής πολιτισμικής καταγωγής. Για τα αγόρια από την 
Αλβανία σημαντικός είναι ο παράγοντας φύλο αλλά και ο παράγοντας της κοινής πολιτισμι-
κής ομάδας. Για τα κορίτσια ο παράγοντας φύλο είναι σημαντικότερος από την κοινή χώρα 
καταγωγής, αφού καμία μαθήτρια από την Αλβανία δεν παρουσιάστηκε ως αποκομμένη 
μέσα στην ομάδα κοριτσιών, γηγενών ή μη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην συγκεκριμένη τάξη οι αλλοδαποί μαθητές στην πλειοψηφία 
τους μπορούν να θεωρηθούν ενταγμένοι στην ευρύτερη – κυρίαρχη κοινωνικοπολιτισμική 
ομάδα. Απόδειξη αυτού είναι πως παρατηρούμε ως δεύτερο μαθητή στο συνολικό αριθμό 
επιλογών έναν μαθητή από την Αλβανία, ενώ κανένα αγόρι ούτε κορίτσι με χώρα καταγω-
γής την Αλβανία δεν εμφανίζεται απομονωμένο από τους υπόλοιπους συμμαθητές του ή 
αποκομμένο μέσα στην δική του ομάδα. Τέλος, σχετικά με τις αμοιβαίες παρατηρήσεις των 
μαθητών που αναφέρθηκαν στην ανάλυση των κοινωνιογραμμάτων, σημαντικός παράγο-
ντας για τη δεύτερη και τρίτη προτίμηση φάνηκε ο παράγοντας φύλο κι όχι η κοινή  χώρα 
καταγωγής, ενώ για την πρώτη προτίμηση επηρεάστηκαν οι επιλογές των μαθητών και απ’ 
τις δύο μεταβλητές αλλά περισσότερο από την συμφωνία σχετικά με την πολιτισμική ομά-
δα. Καταλήγουμε, λοιπόν, πως η κοινή πολιτισμική καταγωγή επηρεάζει σημαντικά τις επι-
λογές τόσο των Ελλήνων όσο και των αλλοδαπών μαθητών κυρίως στην πρώτη προτίμηση 
παρέας. 
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Η Συμβουλευτική στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διαχείριση προβλημά-
των στο χώρο του σχολείου- 

Η συμβουλευτική διαδικασία 
μέσα σε ένα κλίμα Συναισθηματικής απήχησης και αλληλεξάρτησης. 

Βιδάκης Χρήστος 
Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών 

Christosvidakis@gmail.com 

Περίληψη 

Στόχοι της εισήγησης είναι η επισήμανση, η κατανόηση και η διαχείριση της προβληματικής 
συμπεριφοράς μαθητών σε ένα σύγχρονο επικοινωνιακό και συνεργατικό πλαίσιο. Στο 
πλαίσιο αυτό οι εμπλεκόμενοι (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς) κατανοούν το ρόλο τους και 
θέτουν τους κανόνες λειτουργίας κάθε τμήματος, τάξης και σχολικής μονάδας. Ο συμβου-
λευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού είναι σημαντικός για τη σαφή ανάδειξη και τήρηση των 
ορίων στάσης και συμπεριφοράς των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς 
και για την αποφυγή της επαγγελματικής εξουθένωσής του ίδιου. Η συμβουλευτική στα 
χέρια του εκπαιδευτικού αναδεικνύεται πολύτιμο εργαλείο. Βοηθά στη συστηματική παρα-
κολούθηση σε βάθος και στην κατανόηση αιτίων προβληματικών συμπεριφορών στο χώρο 
του σχολείου. Τονίζει την αναγκαιότητα επιλογής ρεαλιστικών προσδοκιών και στόχων της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Προωθεί την επιλογή των καταλληλότερων λύσεων στα προ-
βλήματα αυτά. Διασφαλίζει τον ελκυστικό χαρακτήρα του σχολείου καθώς και την συνολική 
και ριζική αποτελεσματικότητά του στον παιδαγωγικό του ρόλο. Συντελεί στην κοινωνικο-
ποίηση των παιδιών και στην διαμόρφωση της κοινωνικής ταυτότητάς τους για την ομαλή 
ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. 

Λέξεις - Κλειδιά: Συμβουλευτική, διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς, προσδοκίες-
όρια, επαγγελματική εξουθένωση, κοινωνική ταυτότητα, ελκυστικό σχολείο. 

Εισαγωγικά 

Ένα πρόβλημα συμπεριφοράς μαθητή σε σχολείο δεν είναι μόνο πρόβλημα του δάσκαλου 
της τάξης, ο οποίος βεβαίως πρέπει να διερευνήσει σε βάθος τα αίτια της προβληματικής 
συμπεριφοράς του μαθητή, αλλά πρέπει να ανάγεται σε πρόβλημα όλης της σχολικής μο-
νάδας στην οποία καλείται όλος ο σύλλογος διδασκόντων να λάβει θέση και να βοηθήσει 
στη διαχείριση του, στην άμβλυνσή του και στη λύση του, αν είναι δυνατόν (Προεδρικό Διά-
ταγμα 201/98, άρθρο 11, Βουρλούμη, 2010). Γιατί αν μείνει μόνος του ο εκπαιδευτικός της 
τάξης κινδυνεύει να οδηγηθεί, ανάλογα βέβαια και με τη βαρύτητα του περιστατικού, ακό-
μα και σε επαγγελματική εξουθένωση (Goleman, 2000, Κάντας, 1993). 

Σύμφωνα με την εισήγηση της Γενά, Α., (2010), οι πρώτοι που κινδυνεύουν με επαγγελματι-
κή εξουθένωση είναι οι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας και ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί, 
οι οποίοι μπορεί να εμφανίσουν επαγγελματική εξουθένωση αν διακατέχονται από μη ρεα-
λιστικές προσδοκίες, αν αντιλαμβάνονται με ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο τις πιεστικές κα-
ταστάσεις και αντιδρούν μη αναμενόμενα σε αυτές, αν είναι άτομα ευαίσθητα και χαρα-
κτηρίζονται από έντονα ιδεολογικά στοιχεία, αν έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και ιδιαίτερα 
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αυστηρή αυτοκριτική. Ο φόβος αποτυχίας, η αδυναμία επικοινωνίας στο χώρο εργασίας με 
το μαθητή και την οικογένειά του, συγκρουσιακές καταστάσεις μεταξύ του προσωπικού της 
σχολικής μονάδας, έκθεση του εκπαιδευτικού στο πρόβλημα του μαθητή είναι στρεσογόνοι 
παράγοντες που ωθούν τους εκπαιδευτικούς στην εκδήλωση, κατάπτωσης, θλίψης, θυμού, 
απογοήτευσης, έλλειψη σωστής κρίσης, βιαστικής λήψης αποφάσεων και συμπεριφοράς 
αποξένωσης. 

Είναι λοιπόν απαραίτητη, η πολύπλευρη και συνεργατική αντιμετώπιση προβλημάτων των 
μαθητών, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μην αισθάνονται 
αβοήθητοι και μόνοι στον εργασιακό τους χώρο. Το ΠΔ 201/98 αναφέρει αναλυτικά: «Για 
την αντιμετώπιση των περιπτώσεων των μαθητών που παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές 
δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς, ο δάσκαλος της τάξης συνεργάζεται με το διευ-
θυντή του σχολείου, το σχολικό σύμβουλο και ασφαλώς με τους ενδιαφερόμενους γονείς, 
οι οποίοι μπορούν ακόμη να καλούνται και μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος όταν ο 
δάσκαλος το κρίνει απαραίτητο». 

Επαγγελματική εμπειρία 

Έρευνες από τον διεθνή χώρο (Scherer & Wallbott, 1977, Degwart, 1977, Euler & Mandl, 
1983, Nestmann  & Sickendiek, 2004, Brophy & Good, 1976, Mollenhauer, 1965) αλλά και 
τον ελληνικό χώρο (Γκοτοβός, 1990β, Δαμανάκης, 1988, Καζαμίας, 1984, Μπρότζος & Ρά-
πτη, 2001β) αναδεικνύουν ότι τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν τους εκπαιδευ-
τικούς στην καθημερινότητά τους, πέρα από το γνωστικό, είναι θέματα γενικότερα της συ-
μπεριφοράς των μαθητών στην τάξη και στο χώρο του σχολείου, η σχέση εκπαιδευτικών και 
γονέων και η σχέση των γονέων με τα παιδιά τους (Κοσμίδου-Hardy, X., 1998). Οι παραπά-
νω απόψεις εκφράστηκαν έντονα από τους εκπαιδευτικούς στα επιμορφωτικά σεμινάρια, 
τα οποία πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα της Δ/νσης Π.Ε Πέλλας και της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο τον συμβουλευτικό ρόλο του δασκάλου στα πλαίσια της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την αποκωδικοποίηση των ανεπιθύμητων συμπεριφορών 
με πιθανές συνέπειες: Τις μαθησιακές δυσκολίες, τα προβλήματα προσαρμογής και κοινω-
νικοποίησης, τη διατάραξη του σχολικού κλίματος και γενικά, μακροχρόνια παραβατικότη-
τα στη σχολική ζωή μέσω της Παιγνιοθεραπείας. Τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθη-
τών φαίνονται να έχουν τις ρίζες τους στο περιβάλλον των μαθητών και την αυτοαντίληψή 
τους για την κοινωνική τους ταυτότητα αλλά και από το μη ελκυστικό σημερινό σχολείο και 
την αδυναμία, πολλές φορές, των εκπαιδευτικών να ασχοληθούν σε βάθος με το κάθε πρό-
βλημα που προκύπτει. Γιατί η έλλειψη χρόνου, οι εντατικοί διδακτικοί ρυθμοί και η γρα-
φειοκρατική αντιμετώπιση των προβλημάτων σύμφωνα με τις προφορικές συζητήσεις των 
εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και τα περιστατικά πάρα πολλά. 

Σύμφωνα με τον Μιχαλακόπουλο (1996), η κοινωνική ταυτότητα των παιδιών διαμορφώνε-
ται από τον τρόπο που οι άλλοι-οι φορείς κοινωνικοποίησης των μαθητών - κρίνουν και α-
ξιολογούν τα παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων και οι συμμαθητές των παιδιών είναι 
κύριοι φορείς κοινωνικοποίησης των μαθητών μας στα σχολεία. Οι συμμαθητές είναι καθο-
ριστικός παράγοντας, γιατί δημιουργούν υποομάδες, οι οποίες κρίνουν και αξιολογούν τις 
συμπεριφορές και τις δραστηριότητες των συμμαθητών τους. Οι κρίσεις αυτές εξαρτώνται 
κάθε φορά από ποικίλους παράγοντες, όπως το σχολικό περιβάλλον που αποτελείται από 
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τους επίσημους, τυπικούς και θεσμοθετημένους, αλλά και τους ανεπίσημους, άτυπους  και 
μη θεσμοθετημένους σχολικούς κανόνες, αξίες και νόρμες, οι οποίοι προσδιορίζουν τα μέ-
τρα και τα κριτήρια στα οποία οφείλει να κινείται ο δάσκαλος και ο μαθητής. Τα μέτρα αυ-
τά και τα κριτήρια αποτυπώνονται στην οργάνωση του σχολείου και στις απαιτήσεις που η 
πολιτεία, οι γονείς και άλλες πιθανόν κοινωνικές ομάδες έχουν από τον δάσκαλο. 

Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να αναρωτηθούμε ως εκπαιδευτικοί, ποιες είναι οι προσδο-
κίες μας από τον κάθε μαθητή της τάξης μας σε επίπεδο συμπεριφοράς και αν είναι ρεαλι-
στικές. Τι περιμένουμε να κάνει ο μαθητής, για να έχει αποδεκτή συμπεριφορά στην τάξη 
και από τον εκπαιδευτικό και από τους συμμαθητές του; Σε ποιο βαθμό μπορεί να επιβλη-
θεί ο εκπαιδευτικός φραστικά («ήσυχα!») το μαθητή και ποιες θα είναι οι βραχύχρονες ή 
μακρόχρονες επιπτώσεις όσων αφορά τη συμπεριφορά του; Μπορούν οι μαθητές μας να 
αντέξουν τους κανόνες που θέτουμε για την τάξη; Είναι ανάλογοι αυτοί οι κανόνες με την 
ηλικία των παιδιών και τις απαιτήσεις μας από αυτούς; Πόσο διατεθειμένοι είμαστε να α-
σχοληθούμε με την προσωπική μας ανάπτυξη; Για την κατανόηση και επίλυση αυτών των 
αναγκών η επιμόρφωση στη συμβουλευτική διάσταση του ρόλου του εκπαιδευτικού είναι 
αναγκαία. 

Συμβουλευτική: Όρος - ορισμός 

Ο όρος Συμβουλευτική υπονοεί «ότι κάποιος δίνει ή δέχεται συμβουλή», κάτι που δείχνει 
ποια ήταν η αρχική λειτουργία της Συμβουλευτικής. Σήμερα δεν έχει αυτή τη σημασία, πα-
ρόλο που ο όρος παραμένει ο ίδιος. Σήμερα, η συμβουλευτική είναι περισσότερο μια διαδι-
κασία αλληλοεπικοινωνίας, ψυχολογικής υποστήριξης και παροχής βοήθειας σε θέματα 
που δυσκολεύουν, εμποδίζουν ένα άτομο στην καλή λειτουργία των διαπροσωπικών του 
σχέσεων, της σχέσης του με τον ίδιο του τον εαυτό καθώς και τον τρόπο που μπορεί να α-
ντιμετωπίζει τις εξωτερικές προκλήσεις και προβλήματα (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001). Η Συμ-
βουλευτική βοηθά το άτομο να εξασφαλίσει αυτογνωσία και αυτοέλεγχο ώστε, μέσω της 
δικής του βούλησης, να αξιοποιήσει τον εαυτό του με σύνεση, να πρωταγωνιστεί στη ζωή 
του, να θέτει στόχους, να προγραμματίζει τις ενέργειές του, να αποφασίζει για τον εαυτό 
του, να τον αποδέχεται και να αντισταθμίζει αποτελεσματικά τυχόν αδυναμίες του και έτσι 
να οδηγηθεί στη μερική ή ολική αυτοπραγμάτωσή του. 

Συμβουλευτική είναι: «η διαδικασία εκείνη κατά την οποία είτε κατά τρόπο ατομικό είτε 
κατά τρόπο ομαδικό, ένας ειδικός που υπό ορισμένες προϋποθέσεις λέγεται Σύμβουλος, 
συνεξετάζει με ένα άτομο (ή κάποια άτομα) θέματα ή προβλήματα που απασχολούν το ά-
τομο (ή τα άτομα) και διευκολύνει τη λύση τους» (Δημητρόπουλος, 1999). 

 

Ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού 

Στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι κύριες λειτουργίες της συμβουλευτικής συνοψίζονται 
στην προσπάθεια του παιδαγωγού να συμβάλει στην επίλυση των ποικίλων προβλημάτων 
που είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν τα μικρά παιδιά στον κοινωνικό, τον συναισθηματικό, 
τον προσωπικό και τον μαθησιακό τομέα. Πολλές έρευνες έχουν επιβεβαιώσει τη στενή 
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σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ευημερία των παιδιών και στα χαρακτηριστικά της οικο-
γένειας και των προσώπων που βρίσκονται γύρω από την οικογένειά τους (Gordon, T. , 
1981, Haynes, N.M., & Comer, J.P. ,1996). Ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού έχει 
μελετηθεί και επισημανθεί από έρευνες τόσο στην Ελλάδα όσο και στον διεθνή χώρο (εν-
δεικτικά αναφέρονται Δημητρόπουλος, 1992, Καλαντζή-Αζίζι, 1985, Κλεφτάρας, 1997, Κο-
σμίδου-Hardy, 1998, Κοσμόπουλος, 1995, 1996, Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001, Μπρούζος, 2003, 
Bovair & McLaughin, 1993, Carkhuff, 1969, Cooper, 2008, King, 2001, Kottler & Kottler, 2007, 
Rogers, 1972). Η σημασία του συμβουλευτικού ρόλου του δασκάλου αναδεικνύεται σε διά-
φορες περιστάσεις που απασχολούν εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές, όπως είναι τα θέ-
ματα πειθαρχίας, μάθησης, αξιολόγησης και διαπροσωπικών σχέσεων στην τάξη. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις η συμβουλευτική στην εκπαίδευση ενδιαφέρεται να δημιουργήσει ένα 
πλέγμα σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των μελών του σχολικού περιβάλλοντος.    

Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι - εμ-
ψυχωτές, με καλές διαπροσωπικές σχέσεις, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και βοηθώντας 
τους «εταίρους» της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κυρίως τους μαθητές τους, να αποκτή-
σουν αυτοπεποίθηση, να διαμορφώσουν θετικές στάσεις απέναντι στους άλλους να ενι-
σχύσουν την αντίληψη της προσωπικής τους αξίας κλ.π. (Καραγεώργου & Μπαρμπάτσης, 
2010). Στη διαδικασία των καλών διαπροσωπικών σχέσεων είναι και η διαδικασία αποκά-
λυψης πτυχών της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού - συμβούλου τόσο στον ίδιο του τον 
εαυτό όσο και σε άλλα άτομα που εμπιστεύεται. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποκαλύπτει 
τον εαυτό του στον ίδιο και στους μαθητές του και έτσι να χτίζει μια ουσιαστική διαπροσω-
πική σχέση που θα οδηγήσει σε πιο στενή επικοινωνία. "Μια ειλικρινά προσωπική σχέση 
μεταξύ δύο ανθρώπων περιλαμβάνει αποκάλυψη του εαυτού του ενός στον άλλο με πλήρη 
και αυθόρμητη ειλικρίνεια ". 

Κάποια επιπλέον βασικά χαρακτηριστικά (γνώσεις και δεξιότητες συμβούλου) που είναι 
απαραίτητα για να μπορεί να υπάρξει εποικοδομητική βοηθητική διαπροσωπική σχέση εκ-
παιδευτικού - μαθητή σύμφωνα με τον Μπρούζο (1999) είναι: η ενσυναίσθητη, η εκτίμηση 
και άνευ όρων αποδοχή (ζεστασιά, η ειλικρίνεια, η αυτοαποκάλυψη), και η γνησιότητα - 
συμφωνία. 

Αναλυτικά, η ενσυναίσθητη κατανόηση ή ενσυναίσθηση (empathy), περιλαμβάνει την εν-
συναισθητική ακρόαση (empathetic listening) και τη μετάδοση της ενσυναίσθησης (com-
municating empathy). Η πρώτη αφορά την αναγνώριση και την κατανόηση των εμπειριών 
του άλλου και το νόημα που έχουν γι’ αυτόν. Πρόκειται για την πλήρη αποδοχή, κατανόηση 
και συναίσθηση του μαθητή ενώ παράλληλα ο εκπαιδευτικός παραμένει ο εαυτός του και 
συμπεριφέρεται αυθεντικά. Η ενσυναισθητική ακρόαση επιτυγχάνεται με τις κατάλληλες 
απαντήσεις του συμβούλου που δείχνει στον άλλον ότι τυγχάνει προσεκτικής ακρόασης και 
κατανόησης από κάποιον που τον αποδέχεται ανά πάσα στιγμή και ενδιαφέρεται να εμβα-
θύνει ακόμα περισσότερο. Είναι η ικανότητα του εκπαιδευτικού συμβούλου να κατανοεί 
τον κόσμο των μαθητών του και των γονιών τους, έτσι όπως οι ίδιοι τον αντιλαμβάνονται. Η 
ενσυναίσθηση προϋποθέτει την κατανόηση του συμβουλευόμενου σε γνωστικό (τι σκέπτε-
ται και τι λέει) αλλά και στο θυμικό επίπεδο (τι αισθάνεται). Η ενσυναίσθηση, ως απώτερη 
βαθμίδα κατανόησης και ως μορφή συμπεριφοράς με μειωμένο το βαθμό συγκρούσεων, 
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ευκολία αποδοχής της ετερότητας του άλλου και αλτρουιστικές τάσεις, αποτελεί μία από 
τις βασικές διαστάσεις/στοιχεία της συναισθηματικής νοημοσύνης. Σε συνάρτηση με άλλες 
ικανότητες (αυτορρύθμιση κλπ.) συντελεί στην εκπαίδευση ως ένα είδος εγγραμματισμού, 
του «συναισθηματικού εγγραμματισμού». 

Εκτίμηση, ζεστασιά ή άνευ όρων θετική αναγνώριση- αποδοχή (unconditional positive re-
gard), είναι η ικανότητα του εκπαιδευτικού να είναι δεκτικός και ευνοϊκά προδιατεθειμένος 
απέναντι στο μαθητή-συμβουλευόμενο. Δεν θα πρέπει να τον επικρίνει. Αυτό προϋποθέτει 
ευνοϊκό κλίμα μεταξύ των δύο, ώστε ο μαθητής να εκφραστεί ελεύθερα, να ανοιχτεί και να 
μη χρειαστεί να υιοθετήσει αμυντικούς μηχανισμούς για να αντιμετωπίσει την πραγματικό-
τητα. «Αν αντιλαμβάνομαι τις προσωπικές εμπειρίες του άλλου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
μη μπορώ να κάνω διάκριση μεταξύ των προσωπικών του εμπειριών ως περισσότερο ή λιγό-
τερο αξιών θετικής αναγνώρισης, τότε αισθάνομαι άνευ όρων θετική αναγνώριση γι ’ αυτό 
τον άνθρωπο». 

Γνησιότητα ή αυθεντικότητα (genuiness ή cougruence), είναι η ικανότητα του εκπαιδευτι-
κού να είναι ο εαυτός του, να συμπεριφέρεται φυσιολογικά και αβίαστα, δίχως να κάνει 
χρήση κάποιου επαγγελματικού ή άλλου προσωπείου. Να μείνει απλός προσιτός και όχι 
εγκλωβισμένος στο ρόλο του ειδικού ή του επιστήμονα. Κάθε εμπειρία πρέπει να βιώνεται 
όπως προκύπτει. Βιβλιογραφικά αναφέρεται ότι όλοι οι σύμβουλοι εκδηλώνουν κάποια 
στιγμή μια ιδιαίτερα αρνητική στάση έναντι του συμβουλευόμενου, αλλά παρόλο που αυτό 
φαντάζει δυνητικά καταστροφικό, είναι θεμιτό, γιατί αποτελεί γνήσια θεραπευτική αντί-
δραση. Εξάλλου, με αυτόν τον τρόπο, ο σύμβουλος δε χρειάζεται να ανατρέξει σε κάποια 
υποκριτική και στερεοτυπική συμπεριφορά συμπάθειας, ενδιαφέροντος ή ευγένειας, η ο-
ποία μάλιστα είναι εύκολο και πιθανό να γίνει αντιληπτή ως ψεύτικη και αδιάφορη. 

Μια δεύτερη πτυχή της γνησιότητας, είναι η αρμονική συγκρότηση του ψυχισμού του εκ-
παιδευτικού. Προκειμένου ο εκπαιδευτικός να συμπεριφέρεται αυθεντικά, απαιτείται 
προηγουμένως να τον διακρίνει η αυτογνωσία και κυρίως η αρμονία με την αυτοαντίληψή 
του. Μ’ αυτόν τον τρόπο ελαττώνονται οι πιθανότητες ανάμειξης των προσωπικών άλυτων 
προβλημάτων του στη συμβουλευτική διαδικασία και ο εκπαιδευτικός κατανοεί καλύτερα 
τα αισθήματά του απέναντι στο μαθητή και είναι σε θέση να συναισθανθεί τη δική του ψυ-
χική κατάσταση διαχωρίζοντάς την από την δική του. Ο εκπαιδευτικός πρέπει, αφ’ ενός να 
έχει επίγνωση των προσωπικών εσωτερικών εμπειριών και αφετέρου, να εμφανίζει αυτές 
τις εμπειρίες στη συμβουλευτική σχέση όποτε χρειάζεται. 

Η σημασία του Συμβουλευτικού ρόλου του εκπαιδευτικού είναι τεράστια στην ολοκλήρωση 
και αυτοπραγμάτωση των μαθητών, επειδή είναι αυτός ο οποίος μέσα από την ανθρωπι-
στική εκπαίδευση θα βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και να 
γίνουν πλήρως ενεργοποιημένα και ολοκληρωμένα πρόσωπα (Αγγελόπουλος, κ.α. 2006). 

Φαίνεται λοιπόν, ότι οι ραγδαίες αλλαγές που έχουν συντελεσθεί στη σημερινή κοινωνία 
και σε όλους τους τομείς της (εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, οικονομικό κ.λ.π.), έχουν ασκήσει 
επιδράσεις στο δάσκαλο και στον τρόπο εκπαίδευσής του, αλλά και επιμόρφωσής του, δη-
λαδή έχει μια θωράκιση παιδαγωγική, διδακτική και επιστημονική αναβαθμισμένη, η οποία 
σαφώς τον οδηγεί στην αλλαγή του ρόλου του μέσα στην τάξη. 
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Μια μεγάλη πανελλαδική έρευνα (Λακασάς, 2008) από το 2004-2007 μας δίνει μία επιπλέ-
ον πληροφόρηση για τη σημασία της συμβουλευτικής διαδικασίας στην εκπαίδευση, με την 
οποία σκιαγραφείται το ιδανικό προφίλ αλλά και οι απαιτήσεις των εκπαιδευτικών, από την 
πλευρά των μαθητών, καθώς και το ιδανικό προφίλ των μαθητών, από την πλευρά των εκ-
παιδευτικών. Χαρακτηριστικά αναφέρονται ως βασικά προσόντα που πρέπει να έχει ο εκ-
παιδευτικός : «Αγάπη στους μαθητές του, γνώση του αντικειμένου του, μεράκι και όρεξη 
για δουλειά, υπομονή, να έχει χιούμορ, να οργανώνει σωστά την τάξη και το χρόνο διδα-
σκαλίας, να είναι δίκαιος, να μπορεί να εμπνεύσει στους μαθητές ενθουσιασμό για το μά-
θημα». Σύμφωνα με τους Έλληνες μαθητές δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην προσωπικότητα 
του εκπαιδευτικού, ώστε να τους βοηθήσει να αγαπήσουν το σχολείο. Στα χέρια ενός αδιά-
φορου, μέτριου δασκάλου ακόμη και η καλύτερη μέθοδος και το καλύτερο σχολικό βιβλίο 
θα φαίνεται αδιάφορο, το σχολικό περιβάλλον απωθητικό. Από την πλευρά τους, οι δάσκα-
λοι βάζουν τις δικές τους προδιαγραφές για τον καλό μαθητή. «Να είναι πειθαρχημένος, να 
κάνει με συνέπεια τις εργασίες του, να είναι ομαδικός, να μην μπλέκει σε καβγάδες». 

Η έρευνα των Ταρατόρη και Κουγιουρούκη, (2009), ενισχύει τις παραπάνω θέσεις, παραθέ-
τοντας τις επιθυμίες, τις απόψεις και τις απαιτήσεις των μαθητών για το πώς θέλουν το δά-
σκαλό τους, όχι μόνο ως προς την εξωτερική του εμφάνιση αλλά και ως προς τα άλλα χαρα-
κτηριστικά του τα οποία τα θεωρούν απαραίτητα να έχει. Κάποια από αυτά είναι: να είναι 
φιλικός, να είναι καλός, ευγενικός, ευδιάθετος, έξυπνος, να αγαπά τα παιδιά. Οι μαθητές 
προσδίδουν μεγάλη βαρύτητα στην ψυχική του διάθεση και χρησιμοποιούν χαρακτηρι-
σμούς για εικόνα «συμπαθητικού δασκάλου», χωρίς να αποκλείουν αυστηρότητα όπου 
χρειάζεται. Δεν επιθυμούν λοιπόν ο δάσκαλος να περιορίζεται μόνο στο διδακτικό του έργο, 
αλλά να αποτελεί το συνδετικό τους κρίκο με την κοινωνία, δηλαδή μέσω αυτού να γνωρί-
σουν τα προσφερόμενα εκτός σχολείου. Όλα τα παραπάνω είναι χαρακτηριστικά του συμ-
βουλευτικού ρόλου του δασκάλου. 

Σύμφωνα με τον Λυγερό (2005), και ο δάσκαλος και ο μαθητής αλλά και η εκπαίδευση, λει-
τουργούν σ’ ένα δυναμικό πλαίσιο, στο οποίο ακόμα και ο δάσκαλος πρέπει να γίνει μαθη-
τής αν θέλει να παραμείνει δάσκαλος, γιατί δημιουργείται η δυναμική του ζευγαριού 
δάσκαλος-μαθητής, που δεν είναι πια στατικό. Έτσι το ζευγάρι δάσκαλος-μαθητής μετατρέ-
πει την εκπαίδευση σε μέσο διάσωσης και ανάπτυξης της ανθρώπινης σκέψης. 

Αντιμετώπιση προβλημάτων μαθητών 

Οι εκπαιδευτικοί που επιχειρούν συμβουλευτικές παρεμβάσεις σε μια ανεπιθύμητη συμπε-
ριφορά μαθητή πρέπει να γνωρίζουν ότι η συμπεριφορά μπορεί να είναι πιθανή αιτία συ-
νακόλουθων προβλημάτων με πιθανές συνέπειες: τις μαθησιακές δυσκολίες, τα προβλήμα-
τα προσαρμογής και κοινωνικοποίησης, τη διατάραξη του σχολικού κλίματος και γενικά, 
μακροχρόνια παραβατικότητα (Παπαθεμελής, 2005). 

Αιτίες ανεπιθύμητης συμπεριφοράς είναι: Εγγενείς: (Υπερκινητικότητα, Χαμηλή νοημοσύνη, 
Συναισθηματικές διαταραχές, Ψυχοπαθολογία), αλλά και Περιβαλλοντικές: Διαταραγμένο 
και χαοτικό οικογενειακό ή ευρύτερο περιβάλλον (Σιδέρης, 2009), αλλά και ένα προβλημα-
τικό και μη ευέλικτο σχολικό περιβάλλον. 
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Η υπερκινητικότητα, συχνότατη προβληματική συμπεριφορά με μεγαλύτερη συχνότητα 
εμφάνισης στα αγόρια, παρουσιάζει διαφορές ως προς την έκταση και την ποιότητα του 
φαινομένου. Η μη έγκαιρη αντιμετώπισή της οδηγεί συνήθως σε μαθησιακές δυσκολίες, σε 
σχολική αποτυχία και συχνά σε περιθωριοποίηση του μαθητή, εμφάνιση ενοχλητικής ή επι-
θετικής συμπεριφοράς από το παιδί, που επιζητεί μέσω αυτής: προσέλκυση προσοχής, επί-
δειξη δύναμης, εκδίκηση, επίδειξη ανικανότητας 

Η ανεπιθύμητη συμπεριφορά μπορεί να εμφανιστεί λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων. Η 
ανταγωνιστικότητα μπορεί να είναι μια αιτία αποκλίνουσας συμπεριφοράς, όπως επίσης 
και η συγκέντρωση πολλών παιδιών σε μικρούς σχετικά χώρους, με περιορισμό της κινητι-
κότητάς τους και της φυσικής δυναμικής τους εκτόνωσης. Η σχολική αποτυχία μαθητών 
πιθανόν να είναι αποτέλεσμα μαθησιακών δυσκολιών που οδηγεί σε προβλήματα το μαθη-
τή, οι δε επιβαλλόμενες ποινές, πολλές φορές όχι μόνο θετικά αποτελέσματα δεν έχουν, 
αλλά οδηγούν σε αποξένωση και πλήττουν καίρια τις διαπροσωπικές σχέσεις δασκάλου - 
μαθητή, ιδίως όταν ο εκπαιδευτικός "εισπράττει" προσωπικά την επιθετικότητα του μαθητή 
και στη συνέχεια έχει ο ίδιος προβλήματα μη σωστής αντιμετώπισης και διαχείρισης των 
μαθητών  (Fontana, 1996). 

Πρόληψη και αντιμετώπιση του προβλήματος 

Η αλληλοενημέρωση με ουσιαστική συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών είναι πρωταρχι-
κής σημασίας. Ο εκπαιδευτικός γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των μαθητών του, αλλά και ενη-
μερώνει τους γονείς για ό,τι ανησυχητικό διαπιστώνει. Δημιουργεί και διατηρεί θετικό κλί-
μα στο σχολείο, καλλιεργώντας διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ δασκάλου- μαθητή και μα-
θητών μεταξύ τους. Το θετικό κλίμα ενισχύεται όταν οι εκπαιδευτικοί: Αναγνωρίζουν και 
ενθαρρύνουν την επιθυμητή συμπεριφορά, χρησιμοποιούν θετική γλώσσα για να τονίσουν 
την επιθυμητή συμπεριφορά, κάνουν σωστή χρήση επαίνου. Ο έπαινος πρέπει να δίνεται 
δημόσια με φυσικό τρόπο, για συγκεκριμένες δραστηριότητες, με δηλωτικές και όχι θαυ-
μαστικές προτάσεις, με σύνδεση λεκτικού επαίνου με το μη λεκτικό, και αποφυγή γενικών 
εκφράσεων (Παπασταμάτης, 2006). 

Υπάρχουν ωστόσο συγκεκριμένες αρχές και τεχνικές που μπορούν να μας δώσουν τη δυνα-
τότητα να ενεργήσουμε θετικά και αποτελεσματικά για απόσβεση ή τροποποίηση της προ-
βληματικής συμπεριφοράς: Ανάλυση των αιτίων της μέσα από διαδικασίες απλής ή συστη-
ματικής παρατήρησης. Η συνεργασία με άλλο συμμαθητή ή άλλη ομάδα στην τάξη μπορεί 
να λύσει προβλήματα σχέσεων και απόδοσης στα μαθήματα. Προσεκτική παρέμβαση του 
εκπαιδευτικού μπορεί να βελτιώσει τη συμπεριφορά απόσυρσης, αδιαφορίας ή ονειροπό-
λησης, ενός μαθητή με παροχή ερεθισμάτων, κινήτρων για συνεργασία και επιβράβευση 
κάθε προσπάθειάς του. Επίσης με σταθερή αντιμετώπιση φαινομένων προβληματικής συ-
μπεριφοράς προς αποφυγή σύγχυσης από μέρους του μαθητή, κατ' ιδίαν έλεγχος συγκε-
κριμένης ανάρμοστης συμπεριφοράς και όχι προσώπου, καθώς και η επιβράβευση σε κάθε 
ευκαιρία θετικής συμπεριφοράς αλλά και του προσώπου δημόσια, βοηθούν στην επίλυση 
δύσκολων καταστάσεων. Είναι ευκολότερο να αντικαταστήσουμε μία ανεπιθύμητη συμπε-
ριφορά με μια άλλη αποδεκτή παρά να την εξαλείψουμε, όταν παρεμβαίνουμε με αγάπη, 
ειλικρινές ενδιαφέρον και εμπιστοσύνη προς το παιδί (Δημητρόπουλος, 1992β). Ωστόσο οι 
τεχνικές αντιμετώπισης της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς είναι ποικίλες: Απομάκρυνση, 
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απόσβεση, αρνητική ενίσχυση-τιμωρία, θετική ενίσχυση, παιχνίδι ρόλων, υπερδιόρθωση, 
αμοιβαίο συμβόλαιο, εναλλακτικοί τρόποι αντίδρασης, τροποποίηση συμπεριφοράς (Τοζα-
κίδης, 2001).  

Είναι καθοριστικής σημασίας η συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων με κάθε τρόπο. Οι συ-
ναντήσεις πριν υπάρξει πρόβλημα, γνωριμία αμφότερων και στη συνέχεια τακτική επικοι-
νωνία με την οικογένεια για συνεργασία, με ειλικρινή πρόθεση του εκπαιδευτικού να δε-
χθεί βοήθεια από τους γονείς, και αντίστροφα παίζουν αποφασιστικό ρόλο για την αλλαγή 
ή εξάλειψη της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς των μαθητών (Χατζηκαλλία, 2009). Καταλυτι-
κό ρόλο παίζουν και οι συμβουλευτικές συστάσεις από μέρους των εκπαιδευτικών προς 
τους γονείς για να στηρίζουν θετικά τα παιδιά τους. 
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Περίληψη 

Η σεξουαλική παρενόχληση είναι η ανεπιθύμητη και αδιάκριτη συμπεριφορά σεξουαλικής 
φύσης, ένα φαινόμενο που σχετίζεται έντονα με τον εκπαιδευτικό κόσμο, καθώς πλήττει, με 
ολοένα και αυξανόμενη συχνότητα, μαθητές, εκπαιδευτικούς κ.λπ. και αποτελεί μια από τις 
μορφές βίας κατά των αδύναμων κοινωνικών ομάδων. Το γεγονός ότι το φαινόμενο αυτό 
είναι πολυδιάστατο, καθώς και οι ασάφειες του υπάρχοντος νομικού θεσμικού πλαισίου, 
καθιστούν την μελέτη του φαινόμενου αυτού ιδιαιτέρως σημαντική και άμεση. Η παρούσα 
έρευνα εστιάζει στις πεποιθήσεις των διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελ-
λάδα, για το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης γενικά, αλλά και τις αντιδράσεις 
τους, διερευνώντας το πώς οι ίδιοι/ες μιλούν για αυτό, μέσα από την ποιοτική μέθοδο των 
συνεντεύξεων. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι πράγματι, σε ένα βαθμό οι ερωτώμε-
νοι αναγνωρίζουν την ύπαρξη του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης. Οι τρόποι 
έκφρασής της, η συχνότητά της, τα εμπλεκόμενα άτομα, οι τρόποι πρόληψης και αντιμετώ-
πισης ποικίλουν και διαφοροποιούνται.  

Λέξεις - Kλειδιά: Σεξουαλική παρενόχληση, εκπαίδευση, διευθυντές, διευθύντριες, πρόλη-
ψη, αντιμετώπιση. 

Εισαγωγή 

Το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο γενικά και, ειδικότερα, 
στον χώρο της εκπαίδευσης, αποτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα. Αφορά κυρίως ε-
παναλαμβανόμενες πρακτικές που αποσκοπούν στην βίαιη επιβολή μορφών κυριαρχίας, οι 
οποίες επιφέρουν παράπλευρες ψυχολογικές και σωματικές συνέπειες  για το θύμα. Οι συ-
νέπειες αυτές συχνά αφορούν και επεκτείνονται στις εργασιακές συνθήκες και σχέσεις που 
διαμορφώνονται στα πλαίσια του εργασιακού χώρου. 

Το φαινόμενο αυτό, παρατηρήθηκε σε μεγάλη συχνότητα στον γυναικείο πληθυσμό, ως μια 
συμπεριφορά συνήθως συνδεδεμένη με τη δύναμη, ενώ μειοψηφία αποτελούσαν οι κατα-
γραφές των περιστατικών που αφορούσαν σεξουαλική παρενόχληση σε άντρες (Fitzgerald 
& Ormerod, 1993, Sabitha, 2004). Ωστόσο, νεότερες έρευνες αναδεικνύουν την τάση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης των ανδρών στον εργασιακό χώρο, τάση που καταγράφεται με 
αυξανόμενο ρυθμό, συγκριτικά με το παρελθόν. 

Στον εκπαιδευτικό χώρο, η δυναμική παρέμβαση των διευθυντών/ντριών, θα μπορούσε να 
έχει προληπτικό ρόλο για την εξάλειψη των συμπεριφορών που σχετίζονται με το φαινόμε-
νο της σεξουαλικής παρενόχλησης. Οι παρεμβάσεις αυτές, οι οποίες μπορούν να έχουν 
συμβουλευτικό χαρακτήρα, εδράζονται στην αρχή της καλλιέργειας μιας σωστής κατανόη-
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σης του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης, η οποία, με την σειρά της, μπορεί να 
συμβάλει στην γνώση της έκτασης του φαινομένου αυτού καθώς και στην εξοικείωση με τις 
θετικές πολιτικές αντιμετώπισής του, έτσι ώστε να μειωθεί η έκτασή του (Paludi & 
Barickman, 1990).  

Το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης 

Η σεξουαλική παρενόχληση ορίζεται ως ένα σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο, όπου ανεπιθύ-
μητες από τον αποδέκτη συμπεριφορές σεξουαλικής φύσεως, εκφράζονται είτε με πράξεις: 
όπως περιττά αγγίγματα, χάδια ή τσιμπήματα στο σώμα, είτε με λόγια: όπως ανεπιθύμητες 
ερωτικές και ανήθικες προτάσεις, είτε με πίεση για σεξουαλική επαφή, είτε με επίδειξη 
πορνογραφικών περιοδικών ή ασέμνων εικόνων, αντικειμένων ή γραπτού υλικού, είτε με 
συμπεριφορές εκφοβιστικού τύπου, οι οποίες έχουν σκοπό την προσβολή, τη δυσφήμηση 
και τη γελοιοποίηση της αξιοπρέπειας ενός ατόμου (Αρτινοπούλου & Παπαθεοδώρου, 
2004; Πηλαβάκη, 2009).  

Σύμφωνα με τα κείμενα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η σεξουαλική παρενόχληση «βασί-
ζεται στη διαφορά φύλου, η οποία θίγει την αξιοπρέπεια ανδρών και γυναικών στην εργα-
σία», (Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000). 

Ειδικότερα, η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, «εκδηλώνεται ως κατάσταση, η 
οποία εκφράζεται και  “συντονίζεται” από τον εργοδότη ή προϊστάμενο (τον φέροντα την 
εξουσία) μέσω προκλήσεων, "δώρων", υπονοουμένων, πιέσεων, απειλών, εκφοβισμού ή 
υπόσχεσης ανταλλαγμάτων δηλαδή μιας συμπεριφοράς ανεπιθύμητης την οποία υφίσταται 
η εργαζόμενη (η υφιστάμενη την εξουσία) και μάλιστα ως μέρος της δουλειάς της.» (Παπα-
θεοδώρου, Καρύδης, & Βιδάλη, 2001).  

Κάθε παρενόχληση, εκδηλώνεται με μεγαλύτερη συχνότητα σε γυναίκες (και κυρίως νέες 
γυναίκες),  παρά σε άντρες, σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα  της τέταρτης έκθεσης 
της ευρωπαϊκής έρευνας για τις συνθήκες εργασίας [(4EWCS)Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελ-
τίωση των Συνθηκών Ζωής και Εργασίας, 2007]. 

Παρόλα αυτά, σύγχρονες βιβλιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια παρα-
τηρείται το φαινόμενο η γυναίκα, όχι μόνο να έχει βρει τη θέση της μέσα στον εργασιακό 
χώρο, αλλά συχνά να παρασύρεται υιοθετώντας ανδροκρατικές μεθόδους, να ανταγωνίζε-
ται τους άνδρες και τις γυναίκες, να χρησιμοποιεί τη σεξουαλικότητα της ως προσόν, ως 
μέσο επίτευξης των διαφόρων στόχων της (Αρτινοπούλου & Παπαθεοδώρου, 2004), ενώ 
συχνές είναι και οι αναφορές σεξουαλικής παρενόχλησης ανδρών στον εργασιακό χώρο 
[αυτό καταγράφεται σε ποσοστό 10% σε κοινοτικό επίπεδο, στην Κύπρο (Πηλαβάκη, 2009)]. 

Μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, οι μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης που εντοπίζονται 
στον εργασιακό χώρο διακρίνονται σε τέσσερεις επιμέρους κατηγορίες:  

 α) Κάθετη μορφή παρενόχλησης, όπου ο προϊστάμενος παρενοχλεί τον υφιστάμενο, κάνο-
ντας κατάχρηση του νόμιμου δικαιώματός του, να αξιολογεί τον υφιστάμενο σε διάφορα 
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επίπεδα (π.χ. να ελέγχει την απόδοσή του, να προτείνει την αύξηση μισθού ή την προαγωγή 
του και να ελέγχει την ποιότητας της εργασίας του). Ως εκ τούτου, θεωρεί την σεξουαλική 
παρενόχληση των υπαλλήλων του, ως αυτονόητο και, συχνά, αναφαίρετο δικαίωμα του 
(Αντωνίου, 2008). 

β) Οριζόντια μορφή παρενόχλησης, όπου ο συνάδελφος παρενοχλεί τον συνάδελφο. Σε αυ-
τή την περίπτωση η παρενόχληση απορρέει από κοινωνικά στερεότυπα για το γυναικείο 
φύλο, όπου η γυναίκα (εξαιτίας του φύλου της), αδυνατεί να ανταποκριθεί επαρκώς στις 
επαγγελματικές της υποχρεώσεις (Hirigoyen, 2002). 

 γ) Κάθετη και οριζόντια μορφή παρενόχλησης. Εδώ, ενώ ο προϊστάμενος γνωρίζει την ύ-
παρξη της παρενόχλησης μεταξύ των συναδέλφων, δεν επεμβαίνει κι επιτρέπει τα πράγμα-
τα να εξελίσσονται, μέσα σε ένα κλίμα σιωπηρής συνενοχής (Αντωνίου, 2008). 

δ) Παρενόχληση προς τους προϊσταμένους, όπου ένας προϊστάμενος παρενοχλείται από 
έναν ή περισσότερους υφιστάμενους. Η παρενόχληση αυτή μπορεί να διαταράξει το εργα-
σιακό κλίμα, αν και συνήθως δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη (Hirigoyen, 2002). 

Τέλος, στο σημείο αυτό, κρίνουμε σημαντικό να αναφέρουμε μια ακόμη μορφή βίας, τη 
«δομική βία». Η μορφή αυτή δεν αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα, εφόσον ασκείται κάθε 
φορά, από το οικονομικά κυρίαρχο σύστημα. Ειδικότερα, αφορά την βίαιη επιβολή οικονο-
μικών και πολιτικών συνθηκών, οι οποίες εμποδίζουν την ομαλή οικονομική, κοινωνική και 
πολιτισμική ανάπτυξη των ανθρώπων, καταδικάζοντας τους σε μια ζωή χωρίς μέλλον.  

Το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εκπαίδευση 

Το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης σε χώρους εργασίας απασχόλησε και απα-
σχολεί έντονα την επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα. Παρόλα αυ-
τά, οι λιγοστές έρευνες και η αποσιώπηση τέτοιων φαινομένων, φαίνεται πως είναι το σκε-
πτικό πίσω από την έλλειψη εμπειρικών δεδομένων (Mental Health Europe, 2007). 

Ειδικότερα, σε έρευνες καταγράφεται ότι, το 56,9% των γυναικών-εκπαιδευτικών έχει υπο-
στεί τουλάχιστον μία φορά κάποια μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης, ενώ το 72,8% των 
ανδρών και το 75% των γυναικών γνωρίζουν τουλάχιστον μία περίπτωση σεξουαλικής πα-
ρενόχλησης γυναίκας-εκπαιδευτικού στο χώρο του σχολείου (Σταφίδας, Σταφίδα 
&Καντάς,2008, σελ.11).  

Στον εκπαιδευτικό χώρο, η σεξουαλική παρενόχληση εννοείται ως τρόπος λεκτικής επικοι-
νωνίας ή συμπεριφοράς που επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο άτομο ή σε μια ομάδα 
ατόμων με τρόπο τέτοιο, που αποτρέπει το συγκεκριμένο πρόσωπο/α από την ισάξια συμ-
μετοχή του/ς, στη μαθητική κοινότητα και ότι την αφορά. Ωστόσο, καμία έκφραση (λεκτική 
ή μη λεκτική) δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σεξουαλική παρενόχληση, εάν χρησιμοποιείται 
για παιδαγωγικούς λόγους σε ένα ακαδημαϊκό πλαίσιο (Conghy, 1997). 

Η σεξουαλική παρενόχληση, σύμφωνα με έρευνες, αποτελεί μια μορφή σχολικής βίας, η 
οποία φαίνεται να αυξάνεται ραγδαία (Αρτινοπούλου, 2001), επιφέροντας αρνητικές κοι-
νωνικές και ψυχολογικές συνέπειες στα θύματα (Larking, 1994). Οι εκπαιδευτικοί, συχνά 

188

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



συμβάλλουν στην εμφάνιση της σεξουαλικής παρενόχλησης, εφόσον, πολλές φορές, παρα-
βλέπουν τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης ή κρατούν μία στάση ανοχής απέναντι 
σε αυτά (Timmerman, 2003). 

Μορφές παρενόχλησης που μπορεί να διακρίνουμε στο σχολείο, είναι αυτές της α) φυσικής 
(αρπαγή, αγγίγματα ή τριψίματα και σεξουαλική επίθεση) και β) λεκτικής (προσφωνήσεις 
με δυσάρεστα ονόματα, σχόλια που αφορούν φυλετικές διακρίσεις, σεξουαλικά υπονοού-
μενα και σχόλια, απειλές) παρενόχλησης (Wetkowska & Kjellberg, 2005). 

Οι γυναίκες είναι οι συνηθέστερα παρενοχλούμενες, αν και αναφέρονται αντίστοιχα περι-
στατικά από άντρες. Η παρενόχληση προέρχεται κυρίως από τους προϊσταμένους – διευθυ-
ντές, λιγότερο από τους συναδέλφους και ακόμη πιο σπάνια από γονείς. Επίσης, αναφέρο-
νται περιστατικά παρενόχλησης αντρών από άνδρες (Σταφίδας,Σταφίδα &Καντάς,2003). 

Από όλα όσα συζητήθηκαν, διαπιστώνεται ότι η σεξουαλική παρενόχληση, αφορά, μεταξύ 
άλλων και τον χώρο της εκπαίδευσης στον οποίο το φαινόμενο συναντάται αρκετά συχνά. 
Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί έως σήμερα δεν μπορούν να θεωρηθούν επαρκείς και σε 
αυτό το πλαίσιο, έρχεται να συνεισφέρει η εργασία μας. 

Ο ρόλος του διευθυντή στην αντιμετώπιση και την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλη-
σης 

Καθοριστικός για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε φαινομένου σεξουαλικής παρε-
νόχλησης στην εκπαίδευση, είναι ο ρόλος του διευθυντή. Ο διευθυντής του σχολείου, απο-
τελεί το άτομο που κατέχει καίρια θέση στην ιεραρχική δομή του σχολικού συστήματος α-
σκώντας εξουσία και έχοντας ευθύνη για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυν-
ση και τον έλεγχο όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε επίπεδο σχολι-
κής μονάδας (Σαΐτης, 2005, 2007).  

Διαπιστώνουμε λοιπόν, πως ο ρόλος του διευθυντή, συνδέεται άμεσα με τη λειτουργικότη-
τα της εκπαιδευτικής μονάδας και κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παρόλα αυτά, το εκ-
παιδευτικό μας σύστημα εξαιτίας του συγκεντρωτικού του χαρακτήρα (Σαΐτης, 2007), καθι-
στά το ρόλο του διευθυντή αυστηρά οριοθετημένο. Ο διευθυντής, δεν έχει τα περιθώρια να 
λειτουργήσει αυτόνομα και ελεύθερα, αντίθετα περιορίζεται μέσα στο πλαίσιο ενός νόμου 
που τον θέλει περισσότερο εκτελεστικό όργανο της σχολικής διοίκησης, παρά διευθυντή-
ηγέτη του σχολείου.  

Συνεπώς, ο ρόλος του διευθυντή δεν περιορίζεται μόνο στον τομέα εξασφάλισης των προϋ-
ποθέσεων που κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας. 
Ειδικεύεται και εξειδικεύεται κάθε φορά ανάλογα με τις περιστάσεις, καθιστώντας τον, το 
«άτομο κλειδί», ο οποίος μέσα από τη συμπεριφορά, τη στάση του και τις αποφάσεις του, 
μπορεί να συμβάλει περισσότερο από κάθε άλλον, στην πρόληψη ή και αντιμετώπιση του 
φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης. 
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Μεθοδολογία Έρευνας 

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία αφήνει αρκετά κενά, όσον αφορά το φαινόμενο της σεξουαλι-
κής παρενόχλησης. Συγκεκριμένα οι περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει στη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση αφορούν τους εκπαιδευτικούς ή τους μαθητές, χωρίς να εστιάζουν 
στον ρόλο του διευθυντή της σχολικής μονάδας. 

Η παρούσα έρευνα έχει ως γενικό σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων/πεποιθήσεων των 
ελλήνων διευθυντών δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης για το φαινόμενο της σεξουα-
λικής παρενόχλησης στο σχολικό χώρο. 

Ειδικότερα  στοχεύει να διερευνήσει: 

• Πως αντιλαμβάνονται οι διευθυντές / ντριες το φαινόμενο της σεξουαλικής παρε-
νόχλησης στον χώρο του σχολείου. Αναγνωρίζουν την ύπαρξή του; Σε ποιες μορφές 
έχει εκφραστεί στο σχολείο τους. 

• Τις πεποιθήσεις των διευθυντών, ανάλογα με το φύλο τους, σχετικά με τον ορισμό 
της σεξουαλικής παρενόχλησης, των θυτών και των θυμάτων,  καθώς και το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο αυτή αναπτύσσεται. 

• Τα μέτρα που έχουν λάβει ή θα λάμβαναν/ Τον σχεδιασμό που έχουν πραγματο-
ποιήσει ή θα πραγματοποιούσαν, για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομέ-
νου. 

Μέθοδος συλλογής δεδομένων 

Για τις ανάγκες της έρευνας, επιλέχτηκε η ποιοτική μέθοδος έρευνας, καθώς βασίζεται στην 
εντατική και εις βάθος μελέτη του βαθμού ανάπτυξης ενός ή περισσότερων φαινομένων, 
μελετώντας κοινωνικές έννοιες και εστιάζοντας σε ένα ζήτημα, το οποίο εν συνεχεία μελε-
τάται από όλες τις πλευρές του (Bird et al., 1999; Daly, 2003).  

Το εργαλείο μέτρησης της έρευνας 

Η παρούσα ποιοτική έρευνα διεξήχθη με ατομικές συνεντεύξεις. Το φαινόμενο το οποίο 
μελετάται, ενέχει αρκετά στοιχεία υποκειμενικότητας και σχετικότητας. Η χρήση της μεθό-
δου αυτής όμως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση μη αναμενόμενων α-
ποτελεσμάτων ή για την αξιολόγηση άλλων μεθόδων ή για βαθύτερη εξέταση των κινήτρων 
των ερωτώμενων και για τους λόγους που απάντησαν με το συγκεκριμένο τρόπο (Kerlinger, 
1970). 

Δείγμα έρευνας 

Στην έρευνα συμμετείχαν διευθυντές/ ντριες δευτεροβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης,  
κατά το σχολικό έτος 2011- 2012,της πόλης Αττικής, της Γ Αθήνας. 
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Το δείγμα της έρευνας επιλέχθηκε με δειγματοληψία ευκολίας ή ευχέρειας (“convenience 
sampling”), όπου τα δείγματα επιλέγονται με βάση την ευκολία και τη διαθεσιμότητα των 
μελών που τα αποτελούν (Ζαφειρόπουλος, 2005). 

Το δείγμα θεωρείται  κατάλληλο και μπορεί να χαρακτηριστεί ως  δείγμα σκοπιμότητας, 
γιατί (το συγκεκριμένο δείγμα) έχει τη γνώση, τα χαρακτηριστικά και τη θέληση να δώσει 
πιο ολοκληρωμένες και σε βάθος απαντήσεις στο ερώτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης. 

Η επιλογή σχολείων από την περιοχή της Γ Αθήνας έγινε γιατί έχουν παρατηρη-
θεί/δημοσιοποιηθεί γενικά, αυξημένα  φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης. Επιπλέον η 
σεξουαλική παρενόχληση δεν οριοθετείται σε συγκεκριμένους τύπους σχολείων. Ενδεχόμε-
να όμως να παρατηρείται το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης στα ΕΠΑ.Λ., λόγω 
προέλευσης μαθητών από χαμηλότερη κοινωνικοοικονομική διαστρωμάτωση. Αυτό βεβαί-
ως δεν είναι απόλυτο και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υποστηριχθεί με σιγουριά. 

Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων έρευνας 

Οι συνεντεύξεις, μελετήθηκαν με την τεχνική της ανάλυσης περιεχομένου, εφόσον αυτή 
αποτελεί μια πολύ ισχυρή μέθοδο ποσοτικής ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων. Τούτο επι-
τυγχάνεται μέσω της δημιουργίας κατηγοριών όπου εντάσσουμε τα δεδομένα. Όπως ανα-
φέρουν οι Bird, Gomm, Hammersley, & Woods (1999): « στην ποιοτική ανάλυση, καλούμα-
στε να αποφασίσουμε ταυτοχρόνως ποιες είναι οι καταλληλότερες κατηγορίες που θα μας 
επιτρέψουν να κατανοήσουμε στο μεγαλύτερο μέρος τους τα δεδομένα, και πως στη συνέ-
χεια, θα κατανείμουμε τα στοιχεία αυτά στις κατηγορίες που έχουμε καθορίσει». 

Ερευνητικά Αποτελέσματα 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα οργανώθηκαν και παρατίθενται βάση των ακόλουθων αξό-
νων: 

Α) «Οριοθέτηση του προβλήματος», όπου μελετήθηκαν οι αντιλήψεις των διευθυντών/ 
ντριών, αναφορικά με το τι συνιστάται ως σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο, 
καθώς και οι πεποιθήσεις τους για το αν εμφανίζεται συχνά το φαινόμενο στο σχολείο.  

Β) «Διαπίστωση του προβλήματος», μελετήθηκαν οι εμπειρίες των διευθυντών/ ντριών, 
που αξιολογούνται ως σεξουαλική παρενόχληση, οι τρόποι με τους οποίους εκφράζεται το 
φαινόμενο σεξουαλικής παρενόχλησης στο σχολείο και οι παράγοντες που κατά την άποψή 
τους συντελούν στην εμφάνιση και διατήρηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στο σχολείο. 

Γ) «Πρόληψη και Αντιμετώπιση» του φαινομένου, όπου μελετήθηκαν οι τρόποι με τους ο-
ποίους θα μπορούσαν οι ίδιοι να συμβάλλουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομέ-
νων σεξουαλικής παρενόχλησης, η άποψη τους σχετικά με το αν και σε ποιο βαθμό θα μπο-
ρούσε η σχετική εκπαίδευση - κατάρτιση των εκπαιδευτικών να συμβάλλει στο φαινόμενο 
αυτό και η εμπλοκή τους σε διοργάνωση σχετικών σεμιναρίων επιμόρφωσης των εκπαιδευ-
τικών στο σχολείο τους. 
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Α) Για τον άξονα της «Οριοθέτησης του προβλήματος», οι αναφορές των εκπαιδευτικών δεν 
προσδιόρισαν με ακρίβεια το φαινόμενο, ενώ λίγοι ήταν αυτοί που προσέγγισαν ορισμένες 
διαστάσεις του.  

Στην πλειοψηφία τους, οι διευθυντές/ ντριες αντιλαμβάνονται το φαινόμενο της σεξουαλι-
κή παρενόχλησης στο σχολείο, ως μια προσβολή του ατόμου (που δέχεται την παρενόχλη-
ση). Η προσβολή αυτή, εκφράζεται συνήθως ως επιβολή εξουσίας του αδύναμου προς τον 
δυνατό, η οποία μπορεί να έχει λεκτικό ή σωματικό χαρακτήρα, να εκφράζεται με χειρονο-
μίες - κινήσεις, υπονοούμενα, πειράγματα σωματικά, πειράγματα λεκτικά, χυδαιότητες, 
αστεϊσμούς, εκφράσεις, γραπτά μηνύματα, ηθική παρενόχληση. 

Επιπλέον, η πλειοψηφία των ερωτώμενων, δεν πιστεύει ότι το φαινόμενο σεξουαλικής πα-
ρενόχλησης παρουσιάζεται συχνά και στο σχολείο. Όσοι εκφράζουν την αντίθετη άποψη, 
θεωρούν πως το φαινόμενο παρουσιάζεται συχνά, είτε μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, 
είτε μεταξύ εκπαιδευτικών, είτε μεταξύ μαθητών. Η παρουσία του φαινομένου γίνεται α-
ντιληπτή ως «ήπιες μορφές παρενόχλησης». 

Σύγκλιση παρουσιάζουν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων ως προς την αιτία εμφάνισης τέ-
τοιων περιστατικών, δηλώνοντας ότι, αυτή αφορά επιβολή εξουσίας λόγω φύλου «εξουσία 
και κυρίως ο άντρας στην κοπέλα», ή λόγω θέσης [«εκπαιδευτικός παρενοχλούσε έμμεσα 
μαθήτρια», αν και για κάποιους η παρουσία του φαινομένου «εξαρτάται από το κλίμα του 
σχολείου».  

Σχετικά με τις αντιλήψεις των διευθυντών, για τις συνέπειες του φαινόμενου, αυτές παρου-
σιάζονται συγκεντρωτικά ως ακολούθως, ξεχωριστά για κάθε εμπλεκόμενο παράγοντα (θύ-
μα, θύτη, σχολείο).  

Οι συνέπειες της παρενόχλησης για το θύμα, εξαρτώνται αρχικά από τον τρόπο που θα δια-
χειριστεί κανείς κάθε περιστατικό παρενόχλησης. Παρόλα αυτά, οι συνέπειες που αναφέ-
ρονται είναι συνηθέστερα ψυχολογικές (φοβίες, εμμονές, νευρώσεις, ενοχές κ.λπ.), μισθο-
λογικές, αξιολογικές/ βαθμολογικές, κοινωνικές, πρακτικές (αδυναμία να εργαστεί και να 
συνεργαστεί με τους συναδέλφους). 

Οι συνέπειες της σεξουαλικής παρενόχλησης για το θύτη, δεν συγκλίνουν, κάποιοι θεωρούν 
ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν συνέπειες, κάποιοι εστιάζουν στις ψυχολογικές συνέπειες 
του θύτη, κάποιοι στις κοινωνικές και στις πειθαρχικές.  

Τέλος, οι συνέπειες της σεξουαλικής παρενόχλησης για το σχολείο δεν συγκλίνουν, κάποιοι 
θεωρούν ότι για το σχολείο δεν υπάρχουν συνέπειες, αλλά  πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν θα 
ήταν καλό για το ίδιο το σχολείο (για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου). Πάντως, κάθε 
επερχόμενη συνέπεια εξαρτάται από τους χειρισμούς του / της διευθυντή/ ντριας. 

Β) Για τον άξονα «Διαπίστωση του προβλήματος», οι απαντήσεις για την ύπαρξη περιστατι-
κών σεξουαλικής παρενόχλησης στο σχολείο στην πλειοψηφία τους δεν επιβεβαιώνουν την 
ύπαρξη του φαινομένου. Παρόλα αυτά, κάποιοι είχαν άμεση εμπειρία ή ως τρίτοι/ παρατη-
ρητές. Τα φαινόμενα αυτά καταγράφονται από και προς κάθε κατεύθυνση (διευθυντές, εκ-
παιδευτικούς, μαθητές). Ο τρόπος έκφρασής τους είναι κάθε φορά διαφορετικός π.χ. σχό-
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λια, σωματική παρενόχληση, διευκολύνσεις, απειλές κ.λπ.. Η πολυπλοκότητα των τρόπων 
έκφρασης της παρενόχλησης, συχνά διχάζει τους ερωτώμενους, για το αν πρόκειται τελικά 
για παρενόχληση ή απλό πείραγμα. 

Γ) Για τον άξονα «Πρόληψη και Αντιμετώπιση» του φαινομένου, οι ερωτώμενοι θεωρούν 
ότι η καλύτερη πρόληψη ξεκινά με την ενασχόληση με το θέμα και την ενεργό συμμετοχή 
των διευθυντών / ντριών. Στη συνέχεια, μέσω της θέσπισης κανόνων, από την αρχή της 
σχολικής χρονιάς, αλλά και μέσα από τη διοργάνωση σχετικών ενημερωτικών ημερίδων. 
Τέλος, η ίδια τους η συμπεριφορά θα πρέπει να διέπεται από τους κανόνες δεοντολογίας 
του επαγγέλματος τόσο σε επίπεδο συμπεριφοράς όσο και σε επίπεδο εξωτερικής εμφάνι-
σης, εφόσον οι ίδιοι αποτελούν πρότυπα προς μίμηση. Βέβαια, συχνά εκφράζεται και η ά-
ποψη ότι η σεξουαλική παρενόχληση δεν δύναται να αντιμετωπιστεί εφόσον αφορά εσω-
τερικές διαθέσεις του θύτη, που δεν μπορούν να αλλάξουν. 

Όσων αφορά τη θέσπιση σχετικών σεμιναρίων, στο σύνολό τους θεωρούν ότι θα ήταν χρή-
σιμο, αν και οι ίδιοι έως τη στιγμή που διεξάγεται η έρευνα, δεν έχουν διοργανώσει κάποια 
σχετική δράση στο σχολείο τους. 

Όσων αφορά την αντιμετώπιση περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης, οι απόψεις των 
ερωτώμενων δεν συγκλίνουν. Για κάποιους ,η αναφορά δεν αποτελεί λύση, αυτή πρέπει να 
γίνεται από το ίδιο το θύμα, αφού ο ρόλος του διευθυντή είναι περιορισμένος. Από την άλ-
λη πλευρά, η αναφορά ενός τέτοιου φαινομένου (σύμφωνα με το 65% των ερωτώμενων) 
θα βοηθούσε τόσο στην προστασία του θύματος, όσο και στον παραδειγματισμό. 

Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Από όσα συζητήθηκαν παραπάνω, γίνεται σαφές ότι, στους εκπαιδευτικούς χώρους, εντοπί-
ζεται το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης, κάθε φορά, με διαφορετική μορφή και 
συχνότητα. Όλα αυτά οδηγούν σε νέους προβληματισμούς και ερωτήματα. 

Ειδικότερα, όσον αφορά την αναγνώριση και οριοθέτηση του προβλήματος, μας προβλημα-
τίζει το γεγονός ότι, συχνά, οι διευθυντές δεν αναγνωρίζουν την ύπαρξη φαινομένων σε-
ξουαλικής παρενόχλησης στην εκπαίδευση ή/και στο σχολείο τους. Εδώ τίθεται το ερώτημα 
εάν το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην προσωπικότητα και στις αντιλήψεις των διευθυ-
ντών, ή, εν τέλει, στην ανυπαρξία σωστών μοντέλων σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευ-
τικών μονάδων. 

Ακόμη, τίθεται το ερώτημα της αιτίας της ελλιπούς κατάρτισης των διευθυντών/ ντριών ως 
προς το φαινόμενο αυτό. Επιπλέον τίθεται το ερώτημα των λόγων για τους οποίους αυτοί 
δεν προβαίνουν σε κάποια ενέργεια προκειμένου να ενημερωθούν για το φαινόμενο συμ-
βάλλοντας έτσι στην πρόληψη ή αντιμετώπισή του, γιατί δεν έχουν ζητήσει συμβουλευτική 
στήριξη και υποστήριξη.  

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση φαινομένων παρενόχλησης και στην επιβολή κυρώσεων, 
οι διαφοροποιημένες αντιλήψεις που παρουσιάζονται και εδώ, πιθανότατα μπορούν να 
αιτιολογηθούν, αν συσχετιστούν με τις προσωπικές αντιλήψεις/ στάσεις των ερωτηθέντων. 
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Ακόμη ένα ερώτημα που ανακύπτει ως προς το φαινόμενο είναι το εξής: Τελικά σε ποια 
αξιολογική σειρά (ανάμεσα στα τόσα προβλήματα που εντοπίζονται στις σχολικές μονάδες), 
θα πρέπει να τοποθετηθεί το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης; Το γεγονός αυτό, 
αποτελεί ίσως την αιτία της δυσκολίας αντιμετώπισης και πρόληψης του φαινομένου. 

Τελικά, ο ρόλος του διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας, παραμένει καταλυτικός, στην μείω-
ση ή και εξάλειψη του φαινομένου, αφού αυτός είναι που, όπως έχουμε ήδη προαναφέρει, 
κατέχει καίρια θέση στην ιεραρχική δομή του σχολικού συστήματος και φέρει την ευθύνη 
για την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

Ειδικότερα, η εκπαίδευση και η κατάρτιση των διευθυντών/ ντριών, αλλά και συνολικά του 
πληθυσμού της εκπαίδευσης, θεωρούμε πως είναι η σημαντικότερη πρόταση προκειμένου 
να σταματήσει ο κύκλος της βίας, συμβάλλοντας τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και σε 
επίπεδο αντιμετώπισης του φαινομένου. 

Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλίζεται δέσμευση, σε ό,τι αφορά την καταγγελία παρενό-
χλησης, δηλαδή, ότι αυτή δεν θα επισύρει αντίποινα για το θύμα.  

Τέλος, αναγκαία θεωρούμε την διεξαγωγή και άλλων ερευνών, σε μεγαλύτερη κλίμακα, με 
στόχο να καταγραφούν όσο το δυνατό περισσότερα στοιχεία σχετικά με την  ύπαρξη, την 
πρόληψη, την αντιμετώπιση κ.λπ. του φαινομένου.  
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Περίληψη 

Η επικρατούσα άποψη για τη σεξουαλικότητα είναι ότι αυτή δεν αποτελεί φυσικό αλλά 
κατά βάση πολιτισμικό φαινόμενο. Λειτουργεί και εκδηλώνεται με διαφορετικούς τρόπους 
πρακτικές, ταυτότητες, πεποιθήσεις και ιδεολογίες σχετιζόμενες με το σώμα ως κάτι 
ερωτικό. Το ανθρώπινο σώμα δε μελετάται ως φυσικό, αντικειμενικό σώμα, αλλά ως 
υποκείμενο κοινωνικής δράσης. Σε αυτή τη βάση διαιωνίζονται τα περισσότερα στερεότυπα 
για τη σεξουαλικότητα των δύο φύλων. O έλεγχος της σεξουαλικότητας μέσω του ελέγχου 
και επιτήρησης των σωμάτων και αντίστοιχων συμπεριφορών, η εμπορευματοποίησή της 
και η αντιμετώπιση των ατόμων ως σεξουαλικών αντικειμένων έχουν ως αποτέλεσμα πολύ 
σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τα ίδια τα άτομα. Το σχολείο, ως μέρος της κοινωνίας, 
συντηρεί, παράγει και αναπαράγει στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά με τη σεξουαλικότητα 
και το σώμα, σε άμεση αλληλεξάρτηση με τα φύλα. Παρόλα αυτά το σχολείο οφείλει να 
ανταποκριθεί στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και την πολυπλοκότητα των 
σχέσεων, αναδεικνύοντας την αληθινή αξία και σημασία της σεξουαλικότητας και του 
ανθρώπινου σώματος, μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.  

Λέξεις - Κλειδιά: εκπαίδευση, σεξουαλικοποίηση, σεξουαλικότητα, σωματοποίηση 

Εισαγωγή 

Η σεξουαλικότητα στις μέρες μας ανάγεται σε ένα πεδίο θεμελιώδους κοινωνικού αγώνα 
(Giddens, 1992). Για να διερευνήσουμε θέματα που άπτονται της σεξουαλικότητας, πρέπει 
να κατανοήσουμε τις κυρίαρχες πολιτισμικές νόρμες που επικρατούν για τα δύο φύλα. 
Πολύ περισσότερο, πρέπει να κατανοήσουμε το ρόλο που διαδραματίζει στη 
σεξουαλικότητα το σώμα, κυρίως στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, όπου τα άτομα 
ταυτίζουν τον εαυτό με το σώμα (Αλεξιάς, 2006). Η σεξουαλική επαφή ενέχει απόλυτα τη 
συμμετοχή των σωμάτων, και υπ' αυτή την έννοια αποτελεί συστατικό της διαμόρφωσης 
της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, στην οποία κατά βάση κυριαρχούν οι άντρες. Το σεξ έχει 
προβληθεί ιστορικά ως αγαθό», που οι γυναίκες οφείλουν να φυλάνε», ενώ οι άνδρες 
νομιμοποιούνται και οφείλουν να το διεκδικούν  (Glick and Fiske, 1996).  

Στις μέρες μας συνεχίζουν να διαιωνίζονται αντίστοιχα στερεότυπα, ίσως λιγότερο ορατά, 
σίγουρα όμως χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, όταν το πλαίσιο στο οποίο διαιωνίζονται είναι 
το σχολείο και το κρυφό αναλυτικό» του πρόγραμμα. 
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Σεξουαλικότητα 

Οι αντιλήψεις για τη σεξουαλικότητα αναπτύσσονται και συνυπάρχουν με αυτές για τα 
φύλα σε μεγάλο βαθμό και διαφοροποιούνται από κοινωνία σε κοινωνία, επηρεάζοντας τη 
σεξουαλική συμπεριφορά και την αξιολόγηση αυτής (Κογκίδου, 2005). Η σεξουαλικότητα 
αποτελεί ένα σύνθετο τομέα της έμφυλης ζωής μας, είναι αναπόσπαστο μέρος του 
ποιοι/ποιες είμαστε, τι πιστεύουμε, τι αισθανόμαστε και το πώς θα ανταποκριθούμε σε 
άλλους/ες ως σεξουαλικά όντα. 

Σύμφωνα με τον Tiffer ως σεξουαλικότητα ορίζονται «οι  σεξουαλικές συμπεριφορές ή / και 
σκέψεις με ερωτικό περιεχόμενο» (Κογκίδου, 2004). Επίσης ως σεξουαλικότητα ορίζεται «η 
ψυχική ενέργεια που βρίσκει και ψυχολογικές εκφράσεις στην επιθυμία για επαφή, 
ζεστασιά, τρυφερότητα και αγάπη. Με άλλα λόγια περιλαμβάνει όλες τις αξίες και τους 
συμβολισμούς που οι άνθρωποι αποφασίζουν να αποδώσουν στις σεξουαλικές τους 
δραστηριότητες» (Βαϊδάκης, 1993). 

Μελετώντας την ιστορία της σεξουαλικότητας του ανθρώπου, διαπιστώνουμε ότι δεν 
υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο ανθρώπινης σεξουαλικότητας (Foucault, 1982). Κατά τη 
διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, παρατηρούνται διαφορετικές δομές σεξουαλικότητας 
σε κάθε κοινωνία αλλά και ατομικά, σε κάθε μονάδα της εκάστοτε κοινωνίας. Το άτομο 
αντιλαμβάνεται τη σεξουαλικότητά του επηρεασμένο από την κουλτούρα της εποχής του 
και τα κοινωνικά πρότυπα. Παρατηρούμε ότι τα σεξουαλικά συναισθήματα του ατόμου 
εξατομικεύονται με τέτοιο τρόπο που κάθε άτομο διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα, 
βιώνοντας με μοναδικό τρόπο τη σεξουαλικότητά του (Weeks, 2003).  

Διαπιστώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι η σεξουαλικότητα και το φύλο δεν ταυτίζονται, 
δημιουργούν ένα πλέγμα σχέσης δεδομένης της ετεροκανονικότητας (Κανάκης, 2008α). 
Μέσα στο πλαίσιο της ετεροκανονικότητας  η σεξουαλική έλξη της γυναίκας από άνδρα και 
αντίστοιχα αυτή του άνδρα από γυναίκα αναδεικνύεται ως ο πολιτισμικός ορισμός του 
«σωστού αρσενικού» και του «σωστού θηλυκού» αντίστοιχα (Archakis & Lampropoulou, 
2010). Έτσι, καλλιεργείται η προσδοκία ευθυγράμμισης του φύλου με «κατάλληλες» 
συμπεριφορές (Κανάκης, 2007α).   

Ο Foucault, στην «Ιστορία της Σεξουαλικότητας», τονίζει ότι στις δυτικές κοινωνίες ο 
μετασχηματισμός του σεξουαλικού υποκειμένου είναι το αποτέλεσμα μιας εξουσίας που 
δεν καταστέλλει τη σεξουαλικότητα ώστε να την εξαφανίσει, αλλά δημιουργεί «λόγους» γι 
αυτή. Οι λόγοι αυτοί θέτουν κανόνες και αρχές, αποκτούν δύναμη και εξουσία και γίνονται 
ικανοί να κατευθύνουν τις ανθρώπινες σχέσεις και συμπεριφορές, καθορίζοντας το πλαίσιο 
και το χώρο συζήτησης απέναντι στη σεξουαλικότητα (Foucault, 1982). 

Σωματοποίηση και σεξουαλικοποίηση 

Σε όλους τους πολιτισμούς οι σωματικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων 
χρησιμοποιούνται ως βάση για κοινωνικούς διαχωρισμούς, αφού καθορίζουν την 
ταυτότητα φύλου. Ένα βασικό αντικείμενο διαφοροποίησης των θεωρητικών προσεγγίσεων 
αποτέλεσε και το εάν το σώμα είναι κοινωνικό κατασκεύασμα. Η σωματοποίηση, είναι ένα 
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ενεργό στοιχείο των κοινωνικών σχέσεων, καθώς μετατρέπει το σώμα από χρηστικό 
αντικείμενο σε κοινωνικό υποκείμενο δράσης. Έτσι, το ανθρώπινο σώμα, αποκτά δυναμική 
υπόσταση, καθώς λαμβάνει ενεργά μέρος στην προσαρμογή, την παραγωγή και την 
αναπαραγωγή ποικίλων κοινωνικών στοιχείων και προσανατολισμών (Αλεξιάς, 2006). 

Το άτομο βιώνει τη σωματοποίηση σε καθημερινή βάση. Επηρεάζεται από κοινωνικές 
νόρμες και πρότυπα, ενώ παράλληλα ασκεί κι αυτό τη δική του επιρροή στην κοινωνία. Στη 
σύγχρονη δυτική κοινωνία, το άτομο συχνά ταυτίζει τον εαυτό του με το σώμα του. Βασικό 
χαρακτηριστικό της καταναλωτικής κοινωνίας είναι η διαμόρφωση ενός σώματος, το οποίο 
διαρκώς επιδέχεται τροποποιήσεις και αποτελεί το μέσο ικανοποίησης της αυτοεικόνας του 
ατόμου στην κοινωνία. Αυτό που επιτυγχάνει ο καπιταλισμός είναι η εμπορευματοποίηση 
των φαντασιώσεων και των απολαύσεων (Turner, 2008) με την ανάπτυξη μιας τεράστιας 
βιομηχανίας γύρω από το σεξ, η οποία αναπτύσσεται οικονομικά σε όλες τις μεταμοντέρνες 
δυτικές κοινωνίες (McNair, 2005).  

Είναι δύσκολο κάποιος να δει τηλεόραση ή να διαβάσει ένα περιοδικό χωρίς να 
μεσολαβήσει η εικόνα μιας γυναίκας σε σεξουαλική στάση. Οι γυναίκες διδάσκονται από 
μικρή ηλικία πώς να διαχειρίζονται το σώμα τους. Σε αυτή την κατεύθυνση θεωρείται ότι η 
εξωτερική ομορφιά είναι πολύ σημαντική και επίσης καθοριστική για να κρίνουν την αξία 
του εαυτού τους (Liss et al., 2011).  

Σύμφωνα με το Σύλλογο Αμερικανών Ψυχολόγων η σεξουαλικοποίηση» (sexualization) έχει 
τέσσερα συστατικά, αρκεί όμως και μόνο ένα από αυτά να διαθέτει κανείς για να του 
αποδοθεί αυτή η ιδιότητα: α) την εξίσωση της ατομικής αξίας με τη σεξουαλικότητα, β) την 
ελκυστικότητα να ορίζεται ως σεξουαλικότητα, γ) την σεξουαλική αντικειμενοποίηση» (να 
βλέπει κανείς τους ανθρώπους ως αντικείμενα που χρησιμεύουν μόνο για σεξουαλική 
ικανοποίηση και δ) την κατάχρηση της σεξουαλικότητας (APA, 2007).   

Επιπλέον, η σεξουαλικοποίηση έχει και ψυχολογικές συνέπειες. Για παράδειγμα, η 
αντικειμενοποίηση των γυναικών από τους άλλους έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές οι 
ίδιες οι γυναίκες να ενδοπροβάλλουν αυτή την αντίληψη, να οδηγούνται στην αυτο-
αντικειμενοποίηση και να βλέπουν (και να θέλουν) το σώμα τους όπως ένας εξωτερικός 
παρατηρητής θα έκανε, εστιάζοντας στην εμφάνιση παρά στη λειτουργικότητά του. Η 
επιτήρηση που κάνουν συνέχεια οι γυναίκες στο σώμα τους συνδέεται με αρνητικά 
αποτελέσματα στην εικόνα του σώματός τους. Η ντροπή που συχνά νοιώθουν γι’ αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε παθολογικές διατροφικές συμπεριφορές (Calogero et al., 2005), 
αύξηση της κατάθλιψης (Muehlenkamp and Saris-Baglama, 2002) και μείωση της 
αυτοεκτίμησης (Hurt et al., 2007). 

Εκπαίδευση 

Η εκπαιδευτική πραγματικότητα σε επίπεδο καθημερινότητας δείχνει ότι το σχολείο ακόμα 
και σήμερα διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην παραγωγή και αναπαραγωγή 
ανισοτήτων ανάμεσα στα φύλα, δεχόμενο την επίδραση του οικογενειακού, πολιτισμικού 
και οικονομικού πλαισίου της κοινωνίας, διαμορφώνοντας αντιλήψεις για τον εαυτό και την 
απόδοση ικανοτήτων και χαρακτηριστικών στην κατεύθυνση αυτή. Η βαθιά επίδραση των 
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στερεοτύπων χαρακτηρίζει όλες τις πτυχές των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων 
«καθιερώνοντας» και την κυρίαρχη εκπαιδευτική κουλτούρα. Σε μια σεξιστική κοινωνία 
προβάλλεται και ο αναμενόμενος τρόπος συμπεριφοράς που αρμόζει στο φύλο. Έτσι η 
διαδικασία κοινωνικοποίησης στο ρόλο των φύλων θεωρείται επιτυχής ανάλογα με το πόσο 
αυτονόητες ή δεδομένες είναι οι συμπεριφορές, οι δραστηριότητες και τα χαρακτηριστικά 
προσωπικότητας που αντιστοιχούν στα φύλα και την σεξουαλικότητα. Εκπαιδευτικοί 
θεσμοί αλλά και εκπαιδευτικοί επηρεαζόμενοι από το σεξισμό και μη συνειδητοποιώντας 
τα δικά τους στερεότυπα,  αναπαράγουν άμεσα ή έμμεσα την ανισότητα των φύλων και τα 
στερεότυπα για το ρόλο των φύλων μέσα στη σχολική τάξη (Κογκίδου, 1998).  

Στο σχολείο τα ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας για τους μαθητές και τις μαθήτριες 
αναδεικνύονται μέσα από την παραγωγή ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων που 
βασίζονται στη διαπραγμάτευση σύνθετων κοινωνικών σχέσεων και ταυτόχρονα μπορούν 
να χαρακτηριστούν ως περιοριστικές και μη περιοριστικές-δημιουργικές. Κατά συνέπεια οι 
έμφυλες ταυτότητες του ανδρισμού και της θηλυκότητας μπορούν να εκδηλωθούν με 
όρους αμοιβαίου καθορισμού αλλά και αποκλεισμού που συνήθως χρησιμοποιούμε με 
στερεότυπους τρόπους. Στον ανδρισμό μπορεί να αποδίδονται χαρακτηριστικά ή 
ικανότητες όπως η δύναμη, η ενεργητικότητα, η σκληρότητα, η λογική, ενώ στη θηλυκότητα 
αποδίδονται η αδυναμία, η παθητικότητα, η τρυφερότητα και το συναίσθημα (Kehily, 
2002). Μέρος της παράδοσης της δυτικής σκέψης αυτός ο δυαδισμός, με πολλές συνέπειες 
στα έμφυλα ανθρώπινα όντα, σχετίζεται άμεσα με τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική 
ταυτότητα. Εν προκειμένω αν είσαι άνδρας θα σε γοητεύσει γυναίκα και το αντίστροφο. 
Αυτός ο έλεγχος της σεξουαλικής επιθυμίας εκφράζεται από την Rich ως «αναγκαστική 
ετεροφυλοφιλία», της οποίας η κυριαρχία χαρακτηρίζει τις ετεροφυλοφιλικές σχέσεις ως 
φυσιολογικές-κανονιστικές και όλες τις άλλες μορφές σχέσεων «αποκλίνουσες» και 
«αφύσικες» (Rich, 1980). 

Στην εκπαίδευση σημαντικό ρόλο στη μάθηση κατέχει όχι μόνο το επίσημο αναλυτικό 
πρόγραμμά αλλά και το «κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα». Μέσα από τις καθημερινές 
δραστηριότητες των μαθητών/τριών, το «κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα» λειτουργεί 
ρυθμιστικά σε ζητήματα σεξουαλικότητας και με εμφανή πάντα αποτελέσματα, οδηγώντας 
στη συμμόρφωση ή στην αντίδραση. Στη σχολική κουλτούρα για τους μαθητές και τις 
μαθήτριες η σεξουαλικότητα κατέχει ιδιαίτερη σημασία καθώς και η «αντίστοιχη» του 
φύλου τους συμπεριφορά. Αυτές οι καθορισμένες συναλλαγές εκφράζονται στο σχολικό 
χώρο καθημερινά και εμπεριέχουν ζητήματα εξουσίας. Για παράδειγμα, η «μαγκιά» 
εμπεριέχει την καλλιέργεια της ετεροφυλοφιλικής ταυτότητας, στο «δειλό» μαθητή μπορεί 
να αποδοθούν «θηλυκά» χαρακτηριστικά και να τον αποκαλέσουν με ευκολία «αδελφή», η 
υπόληψη των κοριτσιών  κατηγοριοποιείται με όρους σεξουαλικής διαθεσιμότητας κ.α. 
(Kehily, 2002). 

Επίλογος 

Το σχολείο είναι ένας βασικός παράγοντας της κοινωνίας μας, ένας ζωντανός οργανισμός 
με πολιτισμικά στοιχεία, μέσα στον οποίο κατασκευάζονται, αναπαράγονται και βιώνονται 
νοήματα και πρακτικές που αφορούν τη σεξουαλικότητα και το φύλο (Πολίτης, 2006). Η 
απλή μετάδοση των γνώσεων δεν είναι αρκετή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αλλαγή 
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των κοινωνικών και η εξάλειψη των στερεοτυπικών αντιλήψεων της κοινωνίας σε ζητήματα 
φύλου και σεξουαλικότητας. Το καταλληλότερο μέσο  αυτής της αλλαγής είναι η 
εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί. Για να πραγματοποιηθούν αυτές οι αλλαγές αναγκαία 
είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η υλοποίηση προγραμμάτων σε θέματα φύλου, 
ταυτότητας φύλου, σεξουαλικότητας και σεξουαλικής ταυτότητας. Η εκπαίδευση θα πρέπει 
να  προσανατολίζεται σε όλες εκείνες τις δράσεις που θα επιτρέψουν την ομαλή εξέλιξη της 
διαδικασίας της διαμόρφωσης της ταυτότητας ώστε «εγώ να είμαι εγώ» (Bauman, 1999) 
και ως σεξουαλικό ον αλλά και ως ανθρώπινο σώμα με «σημασία».  

Η βαθιά κατανόηση της πραγματικότητας στο επίπεδο της σεξουαλικότητας αναδεικνύει  
μια ευαισθητοποιημένη εκπαίδευση που μπορεί να καταρρίπτει στερεότυπα και να 
εξελίσσεται μέσα σε μια ποικιλόμορφη κοινωνία,  μέσα σε ένα Σχολείο για Όλους. 
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Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στο πεδίο της Φιλοσοφική Συμβουλευτικής, όπως έχει δια-
μορφωθεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες σε διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα διερευνούνται 
και επισημαίνονται οι διαφορές της Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής από την Ψυχοθεραπεία 
και παρατίθενται καλές πρακτικές της Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής, όπως αυτές αποτυπώ-
νονται στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία. Σκοπός της μελέτης είναι να αναδείξει τεχνικές 
εφαρμογής της Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής στην εκπαίδευση, βασισμένη στο πρόγραμμα 
του Lipman «Φιλοσοφία για Παιδιά». 

Λέξεις-Κλειδιά: φιλοσοφική συμβουλευτική, αυτονομία, φιλοσοφική προσέγγιση προβλη-
μάτων, λογική, ηθική, αξίες, «φιλοσοφία για παιδιά», διαλεκτική μέθοδος 

Εισαγωγή 

Η Συμβουλευτική Ψυχολογία αποτελεί την ειδίκευση της ψυχολογίας η οποία διευκολύνει 
τη διά βίου προσωπική και διαπροσωπική λειτουργικότητα, εστιάζοντας σε συναισθηματι-
κές, κοινωνικές, επαγγελματικές, εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές ανησυχίες, καθώς επίσης 
και σε ανησυχίες που συνδέονται με την υγεία και την οργανωτική συμπεριφορά (Μαλι-
κιώση-Λοΐζου, 2007). Γενικότερα, η ενασχόληση της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας με ζητή-
ματα που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον βοηθά στη δι-
εύρυνση των πλαισίων μέσα στα οποία μπορεί αυτή να εφαρμοσθεί. Η φιλοσοφική κατα-
γωγή της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας ανάγεται στη Σωκρατική διαλεκτική μέθοδο συζήτη-
σης, δεδομένου ότι ο Σωκράτης ήταν ο φιλόσοφος που για πρώτη φορά κατεύθυνε τη φι-
λοσοφική αναζήτηση στην εξέταση και γνώση του εαυτού και ήταν ο πρώτος υποστηρικτής 
μιας προσωποκεντρικής θεώρησης για τον κόσμο (Schmid, 1998˙ Harteloh, 2010).  

Διαφοροποίηση της φιλοσοφικής συμβουλευτικής από τη ψυχοθεραπεία 

Σε μια εποχή που οι ψυχολογικές θεραπείες κατέχουν την πρωτοκαθεδρία σχετικά με την 
παροχή συμβουλευτικής, οι φιλοσοφικοί σύμβουλοι κινητοποιούνται για να αποδείξουν ότι 
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η φιλοσοφική συμβουλευτική –αν τουλάχιστον δεν είναι καλύτερη –είναι διαφορετική από 
τις ψυχολογικές προσεγγίσεις.  

Η φιλοσοφική συμβουλευτική δεν προσανατολίζεται προς τη διαχείριση της αγωνίας και 
του άγχους ούτε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αλλά στη φιλοσοφική κατανόηση 
αυτών (Veening, 1994). Άλλοι θεωρητικοί διατείνονται ότι η φιλοσοφική συμβουλευτική 
καθορίζεται από το αντικείμενό της (Lahav, 1994˙ Schefczyk, 1994). Σύμφωνα με αυτό τον 
ισχυρισμό η φιλοσοφική συμβουλευτική σε αντίθεση με την ψυχοθεραπεία, που ασχολείται 
με ψυχολογικές διεργασίες και μηχανισμούς που εδρεύουν στο μυαλό του ατόμου, η φιλο-
σοφική συμβουλευτική ασχολείται με εννοιολογικά ζητήματα που προκύπτουν από τη ζωή 
του ατόμου αλλά δεν υπάρχουν μέσα στο μυαλό του. 

Οι ασυνείδητες νοητικές διεργασίες, σύμφωνα με το Freud μοιάζουν σαν να ασκούν επί-
δραση η μία στην άλλη, για αυτό γίνονται κατανοητές μόνο με όρους αιτιώδους συνάφειας. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι εσωτερικές σχέσεις που ενδογενώς αναπτύσσονται και διασυνδέο-
νται με τη συμπεριφορά που κάθε φορά εκδηλώνεται και παρατηρείται ερμηνεύονται με 
αντίστοιχους όρους αιτιώδους συνάφειας. Αντιθέτως, οι φιλοσοφικές ερμηνείες του περιε-
χομένου τέτοιων γεγονότων και οι ηθικοί υπαινιγμοί τους δε συνάπτονται με την ψυχανα-
λυτική ερμηνεία της συμπεριφοράς (Adams & Juhnke, 2001).  

Στο πλαίσιο της φιλοσοφικής συμβουλευτικής η ηθική και φιλοσοφική οπτική αποτέλεσαν 
το εφαλτήριο της αέναης επιρροή της φιλοσοφίας έναντι της ψυχολογίας. Ο Elliot Cohen 
(1995) ορθά επισημαίνει τα φιλοσοφικά θεμέλια των θεωριών της συμβουλευτικής, πάνω 
στα οποία οικοδομούνται οι διάφορες πρακτικές.  

Σαφέστατα, μια φιλοσοφική συζήτηση θα θέσει επί τάπητος συναισθήματα εμπάθειας, ε-
νοχής ή καταπίεσης που αναφέρονται από το συμβουλευόμενο, με την προϋπόθεση ότι η 
προσέγγισή τους απέχει παρασάγγας από λανθάνοντες ψυχολογικούς μηχανισμούς. Η φι-
λοσοφική συμβουλευτική προσέγγιση περιλαμβάνει ένα σύστημα από συντεταγμένες που 
οργανώνει, διακρίνει, συμπεραίνει, συγκρίνει, διατυπώνει έννοιες, και με αυτόν τον τρόπο 
ερμηνεύει τις κύριες συμπεριφορές του ατόμου απέναντι στον ίδιο και τον κόσμο. Η Barba-
ra Norman (1995), για παράδειγμα, πιστεύει στη –μέσω των συμβούλων– ανάπτυξη μιας 
πιο ολιστικής και σχεσιακής συμβουλευτικής, η οποία έρχεται σε πλήρη αντιπαράθεση με 
γνωστικές μεθόδους. Συνακόλουθα, ο Leks Tijsse Klassen (1996) επιστρατεύει το εννοιολο-
γικό σχήμα που βασίζεται στην έννοια της ενοχής ως ένα εργαλείο για την κατανόηση των 
προσωπικών προβλημάτων του συμβουλευόμενου. Συγκεκριμένα, επεξεργάζεται οτιδήποτε 
συνιστά ενοχή για το άτομο χωρίς να εμπλέκει ψυχολογικές αναλύσεις για το συνειδητό και 
το ασυνείδητο του ατόμου (Adams & Juhnke, 2001). 

Η φιλοσοφική γνώση περιλαμβάνει λογική, ηθική, αξίες, νόημα, εκλογίκευση, λήψη απο-
φάσεων σε καταστάσεις διαμάχης ή ρίσκου, και μάλιστα σε εξαιρετικά πολύπλοκες κατα-
στάσεις, που παρουσιάζονται στην ανθρώπινη ζωή. Η αλήθεια είναι ότι δεν προϋποτίθεται 
μακρά εμπειρία στη φιλοσοφία ή να έχει κάνει κάποιος διατριβή σε κάποιο φιλοσοφικό 
κείμενο. Αντίθετα, αδήριτη ανάγκη είναι η φιλοσοφική αλλαγή στον τρόπο σκέψης, ενώ 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκλογίκευση των εμπειριών, μέσω της κριτικής σκέψης και 
η αναζήτηση επαναλαμβανόμενων καταστάσεων που λειτουργούν ως πρότυπα. Η κατανό-
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ηση της προσωπικής μας φιλοσοφίας ίσως βοηθήσει στην αποφυγή, επίλυση ή αντιμετώπι-
ση πολλών προβλημάτων (Μαρίνοφ, 1999).  

Η φιλοσοφική συμβουλευτική είναι μια πρόσκληση για ένα φιλοσοφικό τρόπο ζωής με α-
ναπόφευκτη την έμφασή του στις αρετές. Μια προσπάθεια να διαχωρίσει κανείς τη φιλο-
σοφική πρακτική από τις αρετές θα οδηγούσε σε μια φτωχή και αφύσικη εικόνα συμβου-
λευτικής. Φτωχή, γιατί χωρίς τις αρετές η φιλοσοφική σκέψη χάνει μεγάλο μέρος της δύνα-
μης που διαθέτει, προκειμένου να περιορίσει τα προσωπικά παθήματα και να δώσει πιθα-
νές κατευθυντήριες για τη ζωή. Αφύσικη, γιατί η φιλοσοφική σκέψη πάντα εμπνέεται από 
ιδανικά που είναι προσανατολισμένα προς τη ζωή και, αν κάποτε ζητηθεί από τους εκπρο-
σώπους της φιλοσοφικής συμβουλευτικής να διατηρήσουν ουδέτερη στάση απέναντι στις 
αρετές, είναι σαν να τους ζητείται να μετατραπούν σε κάποιους που στην πραγματικότητα 
δεν είναι (Tukiainen, 2010).  

Πρακτικές Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής 

O Lahav (2006) υποστήριξε ότι η φιλοσοφία δεν θα πρέπει να θεωρηθεί θεραπεία. Είναι 
εύστοχος όταν δηλώνει πως οι επαγγελματίες της φιλοσοφικής συμβουλευτικής επιβάλλε-
ται να αποφεύγουν την τήρηση θωπευτικής στάσης προς τους πελάτες τους, κάτι που θα 
τους ανάγκαζε να μη θέτουν υπό αμφισβήτηση τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις από-
ψεις των συμβουλευόμενων (Fastvold,2006˙ Tuedio, 2008). Συγκεκριμένα, μια συνήθης κα-
ταναλωτική αντίληψη, που προσπαθεί να βρει τα μέσα για την επιτυχία των στόχων του 
συμβουλευόμενου, ανεξάρτητα από την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του, είναι εξόχως 
ακατάλληλη για την άσκηση της φιλοσοφικής συμβουλευτικής. 

Ο Lahav (2006) επισημαίνει πως σοφία σημαίνει πλούτος από δεξιότητες κατανόησης και 
μη εγωκεντρικό άνοιγμα σε πραγματικότητες πέρα από την κοσμοθεωρία του ατόμου. Ένας 
σοφός άνθρωπος αφήνει ένα μεγάλο αριθμό από πραγματικότητες να μιλήσουν μέσα από 
τις στάσεις, τα συναισθήματα, τις απόψεις και τις δράσεις του. Η συνειδητοποίηση ενός 
ευρέος φάσματος αρετών δίνει τη δυνατότητα υιοθέτησης μια πιο συγκεκριμένης πρακτι-
κής αντίληψης της φιλοσοφίας και της φιλοσοφικής συμβουλευτικής. Επιτρέπει, επίσης, να 
εξεταστεί με μεγαλύτερη διαύγεια ο τρόπος με τον οποίο η φιλοσοφία μπορεί να προσλά-
βει θεραπευτική διάσταση. 

Οι σύμβουλοι της φιλοσοφικής συμβουλευτικής χρειάζεται να αποφεύγουν την επιβολή 
των δικών τους απόψεων στο συμβουλευόμενο. Οφείλουν να ενδυναμώνουν τους συμβου-
λευόμενους να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις, ακόμα κι αν έρχονται σε πλήρη αντί-
θεση με τις δικές τους. Ιδιαιτέρως τονίζεται η ωφελιμότητα της ανάπτυξης σχέσεως αυτο-
νομίας του συμβουλευόμενου από το σύμβουλο και η δρομολόγηση της καλλιέργειας της 
δεξιότητας αυτοαξιολόγησης από τον ίδιο το συμβουλευόμενο. Συγκεκριμένα, ο σύμβουλος 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως το υποστηρικτικό εκείνο πρόσωπο που θα βοηθήσει προκειμέ-
νου «να  αποσαφηνίσει και να εξελίξει το ίδιο το άτομο την κοσμοθεωρία του» (Amir, 
2004).  

Για παράδειγμα το δόγμα της αυτονομίας στη Συμβουλευτική μπορεί να γίνει κατανοητό 
μόνο με όρους Σωκρατικής Φιλοσοφικής. Αναλυτικότερα, ο καθένας μπορεί (περιγραφικό) 
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και θα πρέπει (δεσμευτικό) να σκέφτεται για τον εαυτό του και να προσπαθήσει να είναι 
πιο ορθολογιστής στη ζωή του. Βέβαια, η προσπάθεια για ατομική αυτονομία, είτε ερμη-
νευθεί υπό το υπαρξιστικό πρίσμα ή υπό την οπτική της σωκρατικής φιλοσοφίας είτε στο 
πλαίσιο άλλων φιλοσοφικών σχημάτων, όπως του Σπινόζα ή του Νίτσε, σπάνια ευοδώνεται 
(Amir, 2004).  

Ωστόσο, όσοι προσέρχονται σε συμβούλους της φιλοσοφικής συμβουλευτικής δε θέτουν ως 
στόχο την κατάκτηση της αυτονομίας. Μάλλον εμφορούνται από την επιθυμία να λύσουν 
όσο το δυνατόν ταχύτερα ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Παρόλα αυτά έχουν καταγραφεί 
περιπτώσεις που οι συμβουλευόμενοι επιζητούν να αποκτήσουν την αυτονομία τους, κάτι 
που ισχύει κατά μείζονα λόγο όταν έχει προηγηθεί θεραπεία μέσω της ψυχανάλυσης. Στην 
πραγματικότητα οι συμβουλευόμενοι αρνούνται να διαφοροποιήσουν τη σχετική συμπερι-
φορά τους ή την οπτική τους και επιμένουν να τους στηρίξει ο σύμβουλος σε συγκεκριμένα 
προβλήματα (Amir, 2003). Μπορούμε, λοιπόν, να αποφανθούμε ότι ενώ η αυτονομία είναι 
ο επιδιωκόμενος στόχος του φιλοσοφικού συμβούλου, οι συμβουλευόμενοι δε συμμερίζο-
νται αυτήν την επιθυμία. Επί του πρακτέου ο φιλοσοφικός σύμβουλός χρειάζεται να κάνει 
διάκριση ανάμεσα στις προσωπικές του προσδοκίες και σε εκείνες του συμβουλευόμενου 
(Amir, 2003). 

Ο Raabe (2000) επισημαίνει ότι η φιλοσοφική σκέψη μπορεί να ενδυναμώσει τον άνθρωπο 
να αποτρέψει τα προβλήματα της ζωής. Στην άποψη αυτή θα πρέπει να προστεθεί και το 
γεγονός ότι ορισμένα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν ούτε να αποφευχθούν παρά 
μόνο ο άνθρωπος να γίνει περισσότερο ανθεκτικός στην αντιμετώπισή τους. Όπως μάλιστα 
ισχυρίζεται ο Nozick (1989) σοφία είναι η γνώση του ποιοι περιορισμοί είναι αναπόφευκτοι 
και του πώς μπορούμε να τους αποδεχτούμε. 

Ωστόσο, δεν υπάρχει απόλυτη ταύτιση των εκπροσώπων της φιλοσοφικής συμβουλευτικής, 
αναφορικά με τη μεθοδολογία της. Ο G. Achenbach υποστηρίζει ότι η φιλοσοφική συμβου-
λευτική είναι «μια ανοιχτή εμπειρογνωμοσύνη πέραν της μεθόδου», καθώς ουσιαστικά υ-
πάρχει ετερογένεια μεθόδων (Raabe, 2000). 

Ο Raabe προτείνει τέσσερεις κανόνες που χρειάζεται να εφαρμόζουν οι σύμβουλοι: ιδιαίτε-
ρη ευελιξία του σύμβουλου, η σχέση σύμβουλου - πελάτη πρέπει να παραπέμπει στη σχέση 
δάσκαλου - μαθητή ή γονέα - παιδιού, αυθεντικότητα συμβούλου και εκπαίδευση του συμ-
βουλευόμενου από το σύμβουλο σε μια πιο διευρυμένη αντίληψη. Οι τεχνικές και οι διαδι-
κασίες κατά το Raabe δε πρέπει να θεωρούνται μέθοδοι, αλλά να εκλαμβάνονται ως στοι-
χεία μεθόδου. Ο διάλογος στο φιλοσοφικό πλαίσιο έχει στόχο να βοηθήσει τον πελάτη να 
στοχαστεί τον εαυτό του και να στραφεί στον εαυτό του, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει 
στην αυτοκατανόηση (Raabe, 2000). 

Τα βήματα της μεθόδου της φιλοσοφικής συμβουλευτικής του Lahav, είναι πέντε. Ο συλλο-
γή αυτοβιογραφικών στοιχείων, ορισμός του φιλοσοφικού προβλήματος, η φιλοσοφική 
επεξεργασία του θέματος, η προετοιμασία της φιλοσοφικής προσέγγισης του προβλήματος 
και η συγκρότηση μιας προσωπικής απάντησης. Ο πελάτης αντιλαμβάνεται το πρόβλημά 
του και μέσα από εναλλακτικές προσεγγίσεις βρίσκει ταυτόχρονα τον τρόπο να το εκφράσει 
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μέσα από τη δική του ζωή, δίνοντας τη δική του απάντηση στο πρόβλημα, στοιχειοθετώ-
ντας μια διαδικασία που συνεχίζεται εφ’ όρου ζωής (Fastvold, 2006, Tuedio, 2008). 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που διακρίνει το σύμβουλο της φιλοσοφικής συμβουλευτικής εί-
ναι η ελευθερία του και η ανάληψη της πλήρους ευθύνης για τις πράξεις του –κάτι που 
προτείνει και στους συμβουλευόμενους. Πρόκειται για μια υπαρξιστική άποψη της αυτονο-
μίας. Στο πλαίσιο της φιλοσοφικής συμβουλευτικής το ζήτημα της αυτονομίας μπορεί να 
συνδέεται με διάφορα ζητήματα του ορθολογισμού (Agassi & Jarvie, 1987˙ Cohen, 2000).  

O Λου Μαρίνοφ (1999) εισηγείται τη διαδικασία PEACE, που στα ελληνικά σημαίνει ΕΙΡΗ-
ΝΗ. Πρόκειται για το αρκτικόλεξο: Problem (Πρόβλημα), Emotion (Συναίσθημα), Analysis 
(Ανάλυση), Contemplation (Στοχασμός), Equilibrium (Ισορροπία). 

Στο πρώτο στάδιο είναι ανάγκη να διαπιστωθεί το πρόβλημα. Στο δεύτερο στάδιο επιχειρεί-
ται διερεύνηση του είδους των συναισθημάτων που προξενεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. 
Στο τρίτο στάδιο γίνεται ανάλυση των πιθανών επιλογών που υπάρχουν για να επιλυθεί το 
πρόβλημα, ενώ όταν φτάσει κάποιος στο τέταρτο στάδιο οφείλει να καθυστερήσει για να 
κερδίσει σε προοπτική –χρειάζεται να υπάρχει μια σφαιρική οπτική επί του θέματος, Τέλος, 
στο πέμπτο στάδιο υπάρχει η παράμετρος της ισορροπίας. 

Φιλοσοφική Συμβουλευτική για παιδιά 

Η φιλοσοφική συμβουλευτική για παιδιά είναι μια κατηγορία συμβουλευτικής που μετέρ-
χεται τη διαλεκτική μέθοδο και βασίζεται σε μια σειρά από θεματικές, που ανέπτυξε κυρίως 
ο Matthew Lipman στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φιλοσοφία για παιδιά». Η προσέγγιση 
αυτή εστιάζει στην έννοια της «κοινότητας των ερωτημάτων», με τη βοήθεια των οποίων τα 
παιδιά μαθαίνουν να σέβονται, να ακούν και να κατανοούν ένα ευρύ φάσμα απόψεων 
(Raabe, 2000). Η συμβουλευτική σε παιδιά αποτελεί εκ των πραγμάτων μια δύσκολη υπό-
θεση, από τη στιγμή που είναι δύσκολο να είσαι παιδί και να συνομιλείς με έναν ενήλικο. 

Το πρόγραμμα του Lipman (2002, 2006) διαρθρώθηκε γύρω από τέσσερεις άξονες, οι οποί-
οι επισημαίνονται με αριθμητικό συμβολισμό στο ένα από τα δύο ακρωνύμια, το P4C: τις 
έννοιες της ‘κοινότητας’ (‘community’), της ‘φιλοσοφικής διερεύνησης’ (‘philosophical 
inquiry’), της ‘μαθητο-κεντρικής προσέγγισης’ (‘student-centered approach’) και του ‘στο-
χασμού’ (‘reflection’). Το αναλυτικό πρόγραμμα του Lipman δομείται σε επίπεδα, τα οποία 
απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικίες των παιδιών και στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους. 
Σε κάθε επίπεδο χρησιμοποιείται στη διδασκαλία ένα σύντομο μυθιστόρημα, κεντρικός 
ήρωας του οποίου είναι ένα παιδί ηλικίας αντίστοιχης με εκείνη των παιδιών, στα οποία 
απευθύνεται το μυθιστόρημα. Ο ήρωας του μυθιστορήματος θέτει είτε άμεσα είτε έμμεσα 
προβληματισμούς –γνωστικά και συναισθηματικά ερεθίσματα–, που λειτουργούν αφυπνι-
στικά για το ενδιαφέρον των παιδιών και αποτελούν αφετηρία διερευνητικού διαλόγου 
μεταξύ των παιδιών και του δασκάλου στη σχολική αίθουσα. 

Ο κύριος σκοπός του προγράµµατος της «Φιλοσοφίας για παιδιά» είναι να  µάθουν τα παι-
διά να σκέφτονται για τους εαυτούς τους, να αποκτήσουν δηλαδή  αυτόνοµη κριτική σκέ-
ψη. Το πρόγραµµα «Φιλοσοφίας για παιδιά» επιχειρεί µέσα από ένα πλήθος δηµιουργικών 
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δραστηριοτήτων, όπως είναι τα παιχνίδια, οι δραµατοποιήσεις, το κουκλοθέατρο και άλλες 
µορφές τέχνης, να ενισχύσει την ικανότητα των παιδιών να εκφράζουν τις εµπειρίες τους 
και να εξετάζουν τις συνέπειες του νοήµατος των εκφράσεων που χρησιµοποιούν (Lipman, 
1980). 

O Lipman (2002, 2006) εισηγήθηκε να επεκταθεί η διδασκαλία της φιλοσοφίας μέχρι και 
την πολύ μικρή ηλικία, ως είδος προ-φιλοσοφίας (pre-philosophy), που οξύνει τις πνευματι-
κές δεξιότητες του παιδιού, θεωρώντας ότι είναι εφικτή η διδακτική προσαρμογή φιλοσο-
φικού υλικού κατάλληλου για κάθε ηλικία. Παράλληλα, με αφορμή τη θεωρία ότι η φιλο-
σοφία είναι παράγωγο της έρευνας και της νοητικής δραστηριότητας η οποία μπορεί να 
ασκηθεί και συλλογικά, ενσωμάτωσε στο διδακτικό του μοντέλο την έννοια της «κοινότη-
τας». Το νεωτεριστικό αυτό στοιχείο έγκειται στο γεγονός ότι μετασχηματίζει τη σχολική 
τάξη σε «κοινότητα έρευνας» («community of inquiry»), και επιστρατεύει τον «κοινοτικό 
διάλογο» ως θεμελιώδη πρακτική. Προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ο Lipman 
δίνει ταυτόχρονα τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν στη διαδικασία αυτή και δάσκαλοι 
που δε διαθέτοιν φιλοσοφική προπαιδεία, αρκεί να εκπαιδευτούν κατάλληλα. 

Αναλυτικότερα, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει λόγος για «εφαρμοσμένη φιλοσοφία» στο 
σχολείο, με την παράλληλη δηλαδή χρήση των τεχνικών της λογικής και της ρητορικής, με 
απώτερο σκοπό οι μαθητές να εντρυφήσουν σε έννοιες που ανοίγουν στη διάνοια το δρόμο 
αναζήτησης/συγκρότησης νοημάτων και επίλυσης προβλημάτων (Νικολιδάκη, 2005). Η α-
νάγνωση ιστοριών, ως παροχή κινήτρου για έναρξη φιλοσοφικής συζήτησης, σύμφωνα με 
το Wartenberg (2009), ανταποκρίνεται σε δύο χαρακτηριστικά των παιδιών: την ανάγκη των 
παιδιών να συζητήσουν για θέματα που σχετίζονται με τον κόσμο που τα περιβάλλει, κα-
θώς επίσης και για ό,τι τα αναστατώνει, ώστε να μπορέσουν να το καταλάβουν. 

Στόχος του αναλυτικού προγράμματος «Φιλοσοφία για παιδιά» δεν είναι να βομβαρδίσει 
τα παιδιά με ασκήσεις ή σχολικές δραστηριότητες µε νόηµα, αλλά να βοηθήσει τα παιδιά 
να ανακαλύψουν από μόνα τους το νόηµα που ενυπάρχει στις σχολικές εμπειρίες και στα 
βιώµατά τους. Αν τα παιδιά βοηθηθούν να ανακαλύψουν τη διασύνδεση του ζεύγους μέ-
ρους-όλον στις εμπειρίες τους, τότε µπορούν να βρουν νόηµα στις «µεµονωµένες» εμπειρί-
ες που τους προσφέρει το σχολείο.  

Το πρόγραµµα «Φιλοσοφίας για παιδιά» προτείνει αρκετούς τρόπους µε τους οποίους 
µπορούν τα ίδια τα παιδιά να ανακαλύψουν το νόηµα σε ό,τι κάνουν, όπως είναι α) η εύρε-
ση εναλλακτικών προτάσεων, β) η αναγνώριση της αμεροληψίας, γ) η ανακάλυψη της συ-
νέπειας, δ) η ανάπτυξη της δυνατότητας αιτιολόγησης των απόψεων των μαθητών, ε) η α-
νάπτυξη της αντιληπτικότητας, στ) η εύρεση σχέσεων μέρους-όλου και ζ) η ανακάλυψη πε-
ριστάσεων-προβλημάτων (Lipman, 1980). 

Επίλογος 

Η φιλοσοφική συμβουλευτική δεν είναι ψυχολογική ή ψυχιατρική συμβουλευτική ή ψυχο-
θεραπεία. Η φιλοσοφική συμβουλευτική είναι η εφαρμογή φιλοσοφικής συλλογιστικής, 
νοητικής ανάλυσης και λογικής στα προσωπικά διλήμματα, ηθικά προβλήματα και ανησυχί-
ες που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα άτομα. 
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Για τη Φιλοσοφική συμβουλευτική θεωρείται αυτονόητο  ότι η ουσιαστική επικοινωνία με 
τους άλλους περνάει απαραίτητα μέσα από την ουσιαστική επικοινωνία με τον εαυτό μας, 
η οποία προϋποθέτει απαραίτητα την ουσιαστική γνώση του εαυτού μας (αυτοσυνείδηση). 
Στον όρο φιλοσοφική γνώση εμπερικλείονται στοιχεία όπως λογική, ηθική, αξίες, νόημα, 
εκλογίκευση, διαδικασία λήψης αποφάσεων –και μάλιστα σε εξαιρετικά πολύπλοκες κατα-
στάσεις– που χαρακτηρίζουν την καθημερινότητα. Ας επισημανθεί ότι απαραίτητη προϋπό-
θεση για τη φιλοσοφική σκέψη δεν αποτελεί η εντρύφηση στα φιλοσοφικά δοκίμια, αλλά η 
φιλοσοφική αλλαγή στον τρόπο σκέψης. 

Μάλιστα, από τη μικρή κιόλας ηλικία  τα παιδιά είναι ικανά να συμμετέχουν σε έναν εκλε-
πτυσμένο διάλογο και σε ερευνητικές διαδικασίες. Το κίνημα «Φιλοσοφία για παιδιά» υ-
ποστηρίζει ότι η φιλοσοφία είναι μια δραστηριότητα και όχι ένα σύνολο θεωριών ή δεδο-
μένων που μπορεί και πρέπει να ασκείται από τα παιδιά 4-12 ετών ως ερευνητική, διαλογι-
κή και κριτική διαδικασία. Για τους ανωτέρω, λοιπόν, λόγους εκτιμάται ότι η εισαγωγή της 
Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής στο σύγχρονο σχολείο κρίνεται αναγκαία (Aviram, 1994). 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ρόλο τεσσάρων εννοιών, της αμφισημίας, του πα-
ραδόξου, της αντίφασης και του απείρου στη διδασκαλία των μαθηματικών στη μέση εκ-
παίδευση. Η διερεύνηση πραγματοποιείται στα πλαίσια του ευρύτερου ρόλου που οι έν-
νοιες αυτές κατέχουν, στη θεμελίωση της μαθηματικής γνώσης και στην εξέλιξη της μαθη-
ματικής επιστήμης. Επιχειρείται μία απόπειρα καταγραφής της επίδρασής τους στο μαθη-
σιακό υπόβαθρο των μαθητών και στον τρόπο με τον οποίο ο νους τις συλλαμβάνει, τις ε-
πεξεργάζεται και τις αξιοποιεί. Αυτό γίνεται μέσα από την παρουσίαση κατάλληλα επιλεγ-
μένων παραδειγμάτων που αναλύονται και ερμηνεύονται προς την κατεύθυνση αυτή. Η 
εργασία κλείνει με μία αδρή ανίχνευση των δυναμικών προεκτάσεων που υπονοούνται μέ-
σα από τις ιδέες αυτές- και ιδιαίτερα αυτήν του απείρου- κατά τη διάδοση και χρήση των 
ΤΠΕ στη διδασκαλία των μαθηματικών. 

Λέξεις - Κλειδιά: παράδοξο, αμφισημία, αντίφαση, δυνητικό άπειρο, πραγματικό άπειρο 
διδασκαλία,  διδακτική, ΤΠΕ, μαθηματικά. 

Εισαγωγή 

Προσεγγίζοντας την έννοια του παραδόξου με έναν περισσότερο διαισθητικό και λιγότερο 
αυστηρό ορισμό, θα λέγαμε ότι "τα παράδοξα δεν είναι τίποτα άλλο, παρά το αποτέλεσμα 
θεμιτών συμπερασματικών διαδικασιών που οδηγούν σε αντιφάσεις, που οδηγούν δηλαδή 
σε συμπεράσματα της μορφής και το Α και η άρνηση του Α ισχύουν" (Αναπολιτάνος, 2005) 
(σελ. 202). Σε τι συνίσταται όμως ο όρος αμφισημία που απαντάται στον προηγούμενο ορι-
σμό; Η αμφισημία "περιλαμβάνει μία μοναδική περίπτωση ή ιδέα, η οποία γίνεται αντιλη-
πτή σε δύο συνεπή προς τον εαυτό τους αλλά αμοιβαίως αποκλειόμενα πλαίσια αναφοράς" 
(Byers, 2007) (σελ. 28). Η συζήτηση για την αντίφαση περιλαμβάνει μία βαθύτερη διερεύ-
νηση της έννοιας της αμφισημίας. Τόσο η αντίφαση όσο και η αμφισημία περικλείουν την 
ιδέα της ασυμβατότητας. Η καίρια διαφορά έγκειται πως στην περίπτωση της αντίφασης, οι 
ασυμβατότητες που προκύπτουν έχουν τέτοια δυναμική ώστε το χάσμα που δημιουργείται 
δε μπορεί να γεφυρωθεί (Byers, 2007) ούτε λογικά ούτε μεθοδολογικά. Το παράδοξο, η 
αμφισημία και η αντίφαση, σχετίζονται άμεσα με τη φύση του απείρου, το ρόλο του στα 
μαθηματικά και τη διάκρισή του σε πραγματικό και δυνητικό. 

Η διαχείριση των προαναφερόμενων εννοιών διαχρονικά, καθόρισε σε σημαντικό βαθμό 
την εξέλιξη της μαθηματικής επιστήμης. Η ζύμωση αυτών με τη φιλοσοφία χρονολογείται 
από τους κλασικούς ακόμα χρόνους. Η ανακάλυψη της ασυμμετρίας, αφού αρχικά συγκλό-
νισε την πίστη και την κοσμοαντίληψη των Πυθαγορείων για την διακριτότητα του κόσμου, 
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οδήγησε στη θεωρία του Ευδόξου για το λόγο και την αναλογία (Eves, 1989). Τα παράδοξα 
του Ζήνωνα επισήμαναν την ιδιαιτερότητα της σκέψης στην περιοχή του απείρου. Τα πα-
ράδοξα που εμφανίστηκαν στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα, είναι σε σημαντικό 
βαθμό υπεύθυνα για την εμφάνιση τριών βασικών σχολών στη φιλοσοφία των μαθηματι-
κών: του Λογικισμού με θεμελιωτές τους G. Frege και B. Russell, του Φορμαλισμού με κύριο 
εκπρόσωπο τον D. Hilbert και του Ιντουισιονισμού με ιδρυτή τον Brouwer (Αναπολιτάνος, 
2005) (σελ. 200). Παράλληλα αποτέλεσαν την αιτία θεμελίωσης της αξιωματικής θεωρίας 
συνόλων από τους E. Zermelo και A. Fraenkel (Αναπολιτάνος, 2005). Η συμμετοχή τους στη 
δόμηση της γνώσης είναι εξίσου σημαντική και σε ένα θεμελιακό επίπεδο, αυτό της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης. 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 

Οι μαθητές της Α’ Λυκείου, μετά την ολοκλήρωση του εισαγωγικού κεφαλαίου της άλγε-
βρας σχετικά με τα σύνολα και τις ιδιότητές τους και το κεφάλαιο των πιθανοτήτων, εισέρ-
χονται στην έννοια της διάταξης και των σχέσεων εγκλεισμού μεταξύ των βασικών υποσυ-
νόλων του    και του I. Εκεί επιχειρείται ακροθιγώς, η διερεύνηση των εννοιών της πυκνό-
τητας και της διαδοχικότητας. Αναδεικνύεται παράλληλα η ιδιαιτερότητα του τρόπου σκέ-
ψης στην περιοχή του απείρου και η δυναμική προοπτική του. Η δραστηριότητα που ακο-
λουθεί έχει ληφθεί από το αναλυτικό πλαίσιο σπουδών των μαθηματικών της Α’ Λυκείου, 
κάποιοι αριθμοί έχουν τροποποιηθεί και έχουν προστεθεί τα ερωτήματα α2), α3). 

Δραστηριότητα Δ9: Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, αιτιολογώντας τον ισχυρισμό 
σας: 

α1) Υπάρχει αριθμός ανάμεσα στον 1,2  και στον 1,3 ; Αν ναι, γράψτε έναν. 

α2) Μεταξύ του 1,2  και του αριθμού που γράψατε προηγουμένως υπάρχει άλλος αριθμός; 
Αν ναι, γράψτε τον. 

α3) Για πόσο μπορεί να συνεχιστεί η προηγούμενη διαδικασία; Πότε αυτή θα τερματιστεί; 

α4) Πόσοι αριθμοί υπάρχουν ανάμεσα στο 8,3  και το 8,5 ; 

α5) Υπάρχει ο επόμενος πραγματικός αριθμός του 24,1 ; Αν ναι, ποιος είναι αυτός; 

α6) Υπάρχει πραγματικός αριθμός χ μεγαλύτερος του 8,5  με την ιδιότητα: "ανάμεσα στον 
8,5  και τον χ να μην υπάρχει άλλος πραγματικός αριθμός"; 

α7) Υπάρχει ο μικρότερος θετικός πραγματικός αριθμός; Αν ναι, ποιος είναι αυτός; 

α8) Μπορείτε να βρείτε έναν αριθμό ανάμεσα στον 0,9999 ...  και στον 1 ;. Ανάμεσα στον 
0,8999 ...  και στον 0,9 ; Σε τι υποθέσεις οδηγούν οι διαπιστώσεις σας; 
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Τα δύο πρώτα ερωτήματα της δραστηριότητας, απαιτούν από τον μαθητή την εύρεση ενός 
αριθμού, μέσα από μία τετριμμένη διαδικασία η οποία δεν παρουσιάζει κάποια δυσκολία. 
Το τρίτο ερώτημα οδηγεί σε μία τυποποίηση των προηγούμενων ενεργειών προσδίδοντας 
παράλληλα και μία δυνητική δυναμική. Ο μαθητής διαπιστώνει πως η διαδικασία την οποία 
καλείται να υλοποιήσει, μπορεί να συνεχιστεί απεριόριστα, μέσα από μία ατέρμονη ρουτί-
να διαδοχικών κατατμήσεων των διαστημάτων που προκύπτουν κάθε φορά. Η κατανόηση 
της δυνητικότητας αυτής από απόψεως μεθοδολογικής πρακτικής, είναι απαραίτητη προ-
κειμένου να απαντηθούν τα τέσσερα επόμενα ερωτήματα που παρουσιάζονται. Στα συμπε-
ράσματα του τελευταίου ερωτήματος συμπυκνώνεται ολόκληρη η διδακτική αξία της προη-

γούμενης δραστηριότητας. Είναι ελάχιστες οι φορές που ο ισχυρισμός: 1 0,999 ...=  (1) δε 

θα τύχει της απόλυτης δυσπιστίας των μαθητών. 

Τι είναι όμως αυτό που οδηγεί το ακροατήριο σε μία αίθουσα διδασκαλίας, να αντιμετωπί-
ζει τόσο επιφυλακτικά αυτόν τον ισχυρισμό; Οι απαντήσεις που θα λαμβάναμε για τη σχέση 
των αριθμών 0,999 ...  και 1  δε θα διέφεραν σημαντικά εάν το ακροατήριό μας απαρτίζο-
νταν από μαθητές Γ’ Λυκείου ή από προπτυχιακούς φοιτητές σχολών που σχετίζονται με 
θετικές επιστήμες. Οι πιο συχνές από αυτές θα ήταν: "πολύ κοντά", "άπειρα κοντά" ή "οι 
δύο αριθμοί είναι περίπου ίσοι". Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι διότι η 
ισότητα (1) διαπνέεται από μία αντιφατικότητα αναφορικά με τη μορφή της και το τι ακρι-
βώς παριστάνει. Το ίσον "=" παραπέμπει στην απόλυτη ισορροπία. Όπως στην περίπτωση 
δύο ισοβαρών αντικειμένων που τοποθετούνται σε έναν ζυγό με φάλαγγα  και τον κάνουν 
να ισορροπεί. Εδώ ωστόσο επισημαίνεται μία αντίφαση, φαινομενική τουλάχιστον. Η αρχι-

κή εξίσωση μπορεί να γραφεί διαδοχικά: 1 0,999 ...=  ⇔  
9 9 91  ...

10 100 1000
= + + +  ⇔  

1 1 11 9  ...
10 100 1000
 = ⋅ + + + 
 

 και τέλος να πάρει την ισοδύναμη με την (1) μορφή: 

1 2 31 1 11 9  ...
10 10 10

      = ⋅ + + +      
      

. 

Ενώ λοιπόν το 1ο μέλος της προηγούμενης εξίσωσης διέπεται από μία σταθερότητα, στη 
λογική μιας τελειοποιημένης και απτής οντότητας, το 2ο μέλος διαπνέεται από μία ενερ-
γειακή δυναμική (Byers, 2007). Κύριο στοιχείο αυτής της δυναμικής αποτελεί η μη- πε-
ραιωμένη διαδικασία άθροισης η οποία φαίνεται να συνεχίζεται επ’ αόριστο (Byers, 2007). 
Η αντίφαση λοιπόν αφορά, το πώς είναι δυνατό μία αριθμητική οντότητα να εξισώνεται με 
μία μη ολοκληρωμένη ενέργεια ενός απειραθροίσματος (Byers, 2007). Ωστόσο, με μία ευ-
ρύτερη οπτική, αυτό δεν είναι κάτι αποκομμένο από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανό-
μαστε καταστάσεις της καθημερινής μας ζωής. Για παράδειγμα, το έργο ενός καλλιτέχνη 
είναι αποτέλεσμα μιας επίπονης προσπάθειας η δυναμική της οποίας προϋποθέτει το συ-
γκερασμό γνώσης, έμπνευσης, αντίληψης του γύρω κόσμου και δημιουργικότητας. Άραγε η 
αξία του παραγόμενου αντικειμένου (της ολοκληρωμένης διανοητικής οντότητας) δεν είναι 
εφάμιλλη της προσπάθειας (της ενέργειας που απαιτήθηκε) για τη δημιουργία του (Κρόκος, 
2010); Για τον δημιουργό τουλάχιστον, σίγουρα ναι. 
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H απόδειξη της (1) με χρήση εξίσωσης έχει ως ακολούθως: θέτουμε χ 0,9999 ...=  ⇔  

10χ 9,9999 ...=  ⇔  10χ 9 0,9999 ...= +  ⇔ 10χ 9 χ= +  ⇔  10χ χ 9− =  ⇔  9χ 9=  

⇔ χ 1= . Άρα 1 0,9999 ...= .Με το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας η πρότερη αμ-

φισβήτηση αναφορικά με την ισχύ της ισότητας (1) φαίνεται να υποχωρεί. Οι μαθητές ει-
σέρχονται σε μία διαδικασία περισσότερο ώριμης σκέψης. Η συλλογιστική που απαιτείται 
στην περιοχή του απείρου γίνεται περισσότερο κατανοητή και η ίδια η έννοια του απείρου 
προβάλλει με μία αμφίσημη- καντιανή- οπτική. Από τη μία ως μεθοδολογικό εργαλείο τι-
θάσευσης μη- πεπερασμένων κατασκευαστικών διαδικασιών (δυνητικό άπειρο) (Αναπολι-
τάνος, 2005) (σελ. 158- 159) και από την άλλη ως διανοητική οντότητα παραγόμενη από την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών μέσω νοητικών αλμάτων σκέψης (πραγματικό άπει-
ρο). 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΣΥΝΟΛΑ 

Η ιδιαιτερότητα της συλλογιστικής στην περιοχή του απείρου αναδεικνύεται με εξαιρετικό 
τρόπο, στην προσέγγιση της έννοιας του πληθικού αριθμού συνόλου και των ισοδύναμων 
συνόλων. Παρά το γεγονός ότι οι έννοιες αυτές δεν ανήκουν στη διδακτέα ύλη του Λυκείου, 
πολλές φορές χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς επικουρικά, είτε για να ενεργο-
ποιήσουν τη σκέψη των μαθητών είτε για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον τους. 

Η ισότητα μεταξύ δύο συνόλων, στα σχολικά βιβλία των μαθηματικών του Λυκείου ορίζεται 
ως ακολούθως: "Δύο σύνολα Α  και Β  λέγονται ίσα, όταν έχουν τα ίδια ακριβώς στοιχεία" ή 
με άλλα λόγια: "Δύο σύνολα Α  και Β  λέγονται ίσα, όταν κάθε στοιχείο του Α  είναι και 
στοιχείο του Β  και αντιστρόφως κάθε στοιχείο του Β  είναι και στοιχείο του Α ". Οι προη-
γούμενοι -ισοδύναμοι- ορισμοί εξασφαλίζουν την απόλυτη ταύτιση των δύο συνόλων, όσον 
αφορά τα στοιχεία που τα αποτελούν, ανεξαρτήτως των ιδιοτήτων που μπορεί να φέρει το 
κάθε ένα από αυτά. Ως εκ τούτου, η προαναφερόμενη ταύτιση συνεπάγεται πως τα δύο 
σύνολα περιέχουν και τον ίδιο αριθμό στοιχείων. Για παράδειγμα, τα σύνολα 

{ }Α χ / χ-1 <2= ∈  και { }3 2Β χ / χ 3χ 2χ 0= ∈ − + =  που παριστάνονται με περιγραφή 

των στοιχείων τους είναι ίσα, μια και τα στοιχεία που περιέχονται στο ένα και στο άλλο σύ-
νολο είναι ακριβώς τα ίδια. Επιλέγοντας να γράψουμε τα δύο σύνολα με αναγραφή των 
στοιχείων τους, έχουμε: { }Α Β 0, 1, 2= = . Ωστόσο, η ιδιότητα που έχουν τα στοιχεία του 

συνόλου Α  (ακέραιοι αριθμοί και λύσεις μιας ανίσωσης) είναι διαφορετική από την ιδιότη-
τα των στοιχείων του συνόλου Β (πραγματικοί αριθμοί και λύσεις μιας εξίσωσης). 

Στην περίπτωση που εργαζόμαστε με σύνολα με πεπερασμένο πλήθος στοιχείων, όσα προ-
αναφέρθηκαν φαίνονται απολύτως κατανοητά και συνεπή χωρίς να διακρίνεται κάποιο ί-
χνος αντίφασης ή παραδόξου. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που τα σύνολα έχουν άπειρο 
αριθμό στοιχείων; Είναι δυνατόν να καθιερωθεί τότε, ένας τρόπος σύγκρισης του πλήθους 
των στοιχείων τους; Ακολούθως, θα παρουσιαστεί μία τέτοια περίπτωση (Byers, 2007) (σελ. 
158- 161). 
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Θεωρούμε το σύνολο των φυσικών αριθμών, τους οποίους υψώνουμε διαδοχικά στο τε-

τράγωνο. Έτσι παίρνουμε: 2 2 2 2 2 20 0,  1 1,  2 4,  3 9,  4 16,  5 =25, ...= = = = = . Με τη διαδι-
κασία αυτή σχηματίζονται τα ακόλουθα απειροσύνολα: 

Το σύνολο των φυσικών αριθμών: 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 … 

 

Και το σύνολο των τετραγώνων των φυσικών αριθμών: 

 

0 1 4 9 16 25 36 49 64 … 

Από τις προηγούμενες ισότητες προκύπτει πως μεταξύ των δύο συνόλων δημιουργείται μία 
αντιστοιχία, κατά την οποία κάθε στοιχείο του συνόλου των φυσικών αριθμών αντιστοιχίζε-
ται σε ένα και μοναδικό στοιχείο του συνόλου που περιέχει τα τετράγωνα αυτών. Ο τρόπος 
με τον οποίο είναι εφικτή μία τέτοια αντιστοιχία είναι προφανής. Τοποθετούμε τα δύο σύ-
νολα με τα στοιχεία τους σε αύξουσα σειρά και η αντιστοίχιση πραγματοποιείται ανάμεσα 
στα στοιχεία της ίδιας τάξης: 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 … 

↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ 

0 1 4 9 16 25 36 49 64 … 

Από την παραπάνω σχηματική απεικόνιση είναι σαφές πως η αντιστοιχία είναι εφικτή για 
το σύνολο των στοιχείων των δύο συνόλων. Που οδηγεί όμως αυτή η διαπίστωση; Μήπως 
ότι τα δύο σύνολα έχουν το ίδιο πλήθος στοιχείων; Πως είναι δυνατόν; Μία τέτοια εξέλιξη 
φαίνεται παράδοξη. Για να το ξεκαθαρίσουμε ας δούμε τον παρακάτω πίνακα: 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 

Είναι φανερό πως το σύνολο που αποτελείται από τα τετράγωνα όλων των φυσικών αριθ-
μών, είναι υποσύνολο του συνόλου των φυσικών αριθμών. Ωστόσο, οι ιδιαίτερες δυσκολίες 
που απαντώνται στην περιοχή του απείρου μας ωθεί στην υιοθέτηση μιας διαφορετικής 
αντίληψης για την έννοια της ισότητας. Η ισότητα δεν προσεγγίζεται πλέον μέσα από την 
πρακτική της καταμέτρησης, κάτι τέτοιο δεν έχει νόημα όταν αναφερόμαστε σε απειροσύ-
νολα. Εφόσον λοιπόν ως πρακτική διαδικασία η καταμέτρηση χάνει την αξία και το περιε-
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χόμενό της, πρέπει να υιοθετηθεί και ένα διαφορετικό πλαίσιο αναφοράς. Καθιερώνεται 
έτσι μία εννοιολογική μεταφορά η οποία επεκτείνει την έννοια της ισότητας μέσα από την 
1-1 αντιστοιχία. Η "1-1 αντιστοιχία" και η "καταμέτρηση στοιχείων" έχουν την ίδια επέκτα-
ση όταν οι αναφορές μας επικεντρώνονται στα πεπερασμένα σύνολα αλλά είναι γνωστικά 
διαφορετικές και η επαγωγική δομή τους διαφέρει σημαντικά (Núñez, 2003). Η τελευταία 
επισήμανση χρήση ιδιαίτερης προσοχής. 

Η ιδέα της 1-1 αντιστοιχίας δεν είναι κάτι καινούργιο. Ο Eves (1989) αναφέρει πως μία από 
τις πρώτες λογοτεχνικές αναφορές της, έχει τις ρίζες της στη μυθολογία. Όταν ο Κύκλωπας 
Πολύφημος τυφλώθηκε από τον Οδυσσέα, προκειμένου να έχει έλεγχο του κοπαδιού του, 
όταν αυτά έβγαιναν από τη σπηλιά για να βοσκήσουν, άπλωνε το χέρι του στο έδαφος και 
έπαιρνε ένα βότσαλο για κάθε ένα από αυτά. Το βράδι που το κοπάδι επέστρεφε, για κάθε 
πρόβατο που έμπαινε στη σπηλιά πετούσε ένα από τα βότσαλα που είχε μαζέψει το πρωί. 
Έτσι, αφού εξαντλούσε όλα τα βότσαλα ήξερε πως το κοπάδι του είχε επιστρέψει ακέραιο. 

Οι αναφορές φυσικά δε σταματάνε εδώ. Ακόμα και σήμερα σε ορισμένες πρωτόγονες φυ-
λές στην Αφρική, οι άντρες προκειμένου να εδραιώσουν τον κοινωνικό τους ρόλο, μετρούν 
τον αριθμό των αγριογούρουνων που έχουν σκοτώσει μαζεύοντας τους χαυλιόδοντές τους 
(Eves, 1989). Ο αγγλικός ιδιωματισμός "to chalk one up", προήλθε από τη συνήθεια των 
πρώτων πανδοχέων να μετρούν τα ποτά που κατανάλωναν οι πελάτες τους, με μία κιμωλία 
επάνω σε μία πλάκα (Eves, 1989). Αντίστοιχα, ο ισπανικός ιδιωματισμός "echai chinas" προ-
έκυψε από την πρακτική των ισπανών πανδοχέων, να καταγράφουν την κατανάλωση του 
πελάτη τους πετώντας βότσαλα στον σκούφο του (Eves, 1989). Η ιδέα με τις χαραγές, τους 
κόμπους καταμέτρησης κ.λπ. υπήρξε πολύ διαδεδομένη και σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης 
και διαχείρισης στην Αγγλία, στο Περού και σε άλλους πρώιμους πολιτισμούς (Eves, 1989). 
Αυτές οι μέθοδοι καταγραφής και μέτρησης, αναφέρονται από τον Eves (1989) ως η πρώτη 
μεγάλη στιγμή των μαθηματικών. Ταυτόχρονα αποτελούν ένα εξαιρετικό παράδειγμα για 
τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να λειτουργήσει το ανθρώπινο μυαλό, προκειμένου 
να επιλύσει προβλήματα της καθημερινής ζωής. Ας μην ξεχνάμε ότι τα μαθηματικά αποτε-
λούν πολιτιστικό αγαθό και πως όλοι οι πολιτισμοί που έχουν μελετηθεί μέχρι σήμερα έ-
χουν αναπτύξει κάποιας μορφής μέτρηση (Wilder, 1986). 

Η ιδέα για την επέκταση της 1- 1 αντιστοιχίας από τα πεπερασμένα σύνολα στα απειροσύ-
νολα ανήκει στον Cantor και πρόκειται αναμφισβήτητα για μία εξαιρετική σύλληψη (Byers, 
2007). Ο άνθρωπος διαθέτει ένα ένστικτο πολιτιστικής εξέλιξης το οποίο του επιβάλλει την 
αναζήτηση τρόπων για την αντιμετώπιση των καθημερινών του αναγκών. Όταν η μαθηματι-
κή γνώση γίνεται κτήμα μιας κάστας ανθρώπων που ασχολούνται σοβαρά με αυτήν, το ά-
πειρο γίνεται μέρος της επιστημονικής τους ζωής και άρα μέρος των προβλημάτων που 
προκύπτουν από αυτή. Αναζητούνται λοιπόν τρόποι αντιμετώπισης των επιστημονικών α-
διεξόδων που προκύπτουν, προς όφελος της επιστήμης και της εξέλιξής της. 

Αν το άπειρο σχετιζόταν περισσότερο άμεσα με την καθημερινότητα των ανθρώπων, ενδε-
χομένως τα πράγματα να φαίνονταν περισσότερο λογικά και προφανή. Σε κάποιο παράλλη-
λο σύμπαν όπου το ενδεχόμενο δύο παιδιά που παίζουν μεταξύ τους θα μπορούσαν να 
διαθέτουν από ένα σύνολο άπειρων βόλων το καθένα, ήταν εφικτό, πως θα μπορούσαν να 
συγκρίνουν το πλήθος των βόλων τους; Η 1- 1 αντιστοίχιση για τα δύο προαναφερόμενα 
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σύνολα βόλων, θα ήταν στην περίπτωση αυτή μία περισσότερο εύλογη διαδικασία. Άραγε 
σε μία τέτοια περίπτωση, το σύμπαν θα συνωμοτούσε ώστε τα δύο παιδιά να διαθέτουν και 
άπειρο χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουν τη μέτρηση; Κάτι τέτοιο βέβαια, ίσως και να 
μην ήταν απόλυτα αναγκαίο. 

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΥΚΛΟΥ 

Η αμφίσημη φύση του απείρου, προσφέρει και εξαιρετικές περιπτώσεις προσέγγισης εν-
νοιών μέσα από μία εξελικτική διαδικασία σταδίων που οδηγούν στην ολοκληρωμένη έν-

νοια την οποία επιθυμούμε να προσεγγίσουμε. Η 
ίδια αυτή έννοια του δυνητικού απείρου που υ-
πονοήθηκε προηγούμενα, έχει παίξει πολύ σημα-
ντικό ρόλο και στην διάδοση των ΤΠΕ στη διδα-
σκαλία των μαθηματικών. 

Το παράδειγμα στην περίπτωση αυτή, προέρχεται 
από την γεωμετρία της Β’ Λυκείου και αφορά την 
προσέγγιση του εμβαδού κύκλου. Έστω λοιπόν 
ότι σε έναν κύκλο εγγράφουμε ένα κανονικό ν- 
γωνο , με ν∈ , ν 3≥ . Από το κέντρο του κύ-
κλου, φέρουμε τις ακτίνες προς τις κορυφές του 

κανονικού πολυγώνου και τα αντίστοιχα αποστήματα. Σχηματίζονται τότε ν ίσα μεταξύ τους 

τρίγωνα, με το εμβαδόν καθενός από αυτά να είναι ίσο με ν ν
τριγ.

α λΕ
2
⋅

= , όπου ν να ,  λ  εί-

ναι αντίστοιχα το απόστημα και η πλευρά του κανονικού πολυγώνου. Τότε το εμβαδόν του 

πολυγώνου θα δίνεται από τη σχέση: ( ) ( )ν νν ν
1 2 ν τριγ.

νλ αα λΑ Α ...Α ν Ε ν
2 2

⋅
= ⋅ = ⋅ = , η οποία 

γράφεται ισοδύναμα: ( ) ν ν
1 2 ν

P αΑ Α ...Α
2
⋅

=  (2), όπου νP  η περίμετρος του κανονικού πο-

λυγώνου. 

Θεωρώντας κύκλο ( )Ο, R  κατασκευάζουμε αρχικά ένα τετράγωνο. Βρίσκοντας τα μέσα των 

τόξων που έχουν ως άκρα τους τις κορυφές του τετραγώνου, κατασκευάζουμε στη συνέχεια 
ένα κανονικό οκτάγωνο. Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία διπλασιάζουμε κάθε φορά το 
πλήθος των πλευρών του κανονικού πολυγώνου που διαθέτουμε, οπότε οδηγούμαστε δια-
δοχικά στην κατασκευή κανονικού δεξαεξαγώνου κ.λπ. Γίνεται αντιληπτό πως μέσα από τη 
δυνητική εξέλιξη αυτής της διαδικασίας και μετά από απεριόριστο αριθμό επαναλήψεων, η 
περίμετρος του πολυγώνου τείνει να προσεγγίσει το μήκος της περιφέρειας του κύκλου και 
το απόστημα του πολυγώνου τείνει να ταυτιστεί με την ακτίνα του κύκλου, δηλαδή: 

νP L 2πR→ =  και να R→ . Έτσι η σχέση (2) μετασχηματίζεται στη σχέση που μας δίνει το 

εμβαδόν του κυκλικού δίσκου: 
( ) 22πR R

Ε πR
2
⋅

= = . 
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Οι Nunez και Lakoff προκρίνουν ότι εξιδανικευμένες μαθηματικές οντότητες όπως η έννοια 
του απείρου (πραγματικού και δυνητικού) δεν μπορούν να γίνουν άμεσα αντιληπτές μέσω 
των αισθήσεων. Η δημιουργία και κατανόηση της λειτουργίας τους βασίζεται στη χρήση 
σταθερών γνωστικών μηχανισμών που χρησιμοποιεί το ανθρώπινο μυαλό, όπως είναι οι 
εννοιολογικές μεταφορές, τα εννοιολογικά μίγματα, τα τροπικά σχήματα, η φανταστική κί-
νηση κ.λπ. (Núñez, 2004). 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ 

Είναι ώρα να αναφερθούμε και στις σύγχρονες τάσεις που αφορούν τη διδασκαλία των μα-
θηματικών στα σχολεία. Τα τελευταία χρόνια, οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνί-
ας (ΤΠΕ) ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο στο κομμάτι της μαθησιακής διαδικασί-
ας. Η επιχειρηματολογία που στηρίζει την εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
επικεντρώνεται κυρίως στις διερευνητικές δυνατότητες που παρέχουν στους μαθητές μέσα 
από διαδικασίες πειραματισμού, συνεργατικών δραστηριοτήτων και δημιουργία κλίματος 
που μέσα από την ομαδικότητα προωθεί τον ατομικό ρυθμό μάθησης. Επιπρόσθετα, τα δυ-
ναμικά υπολογιστικά περιβάλλοντα, επιτρέπουν την κιναισθητική διαχείριση του εικονιζό-
μενου αντικειμένου στην οθόνη, επιδέχονται χειρισμό ενώ λειτουργούν και ως αναπαρα-
στασιακά εργαλεία έκφρασης των μαθηματικών εννοιών, επιτρέποντας μάλιστα την εν λό-
γω μετάβαση, μεταξύ διαφορετικών γνωστικών περιοχών (ΥΠΑΙΘ, 2010). Προγράμματα 
όπως το Geogebra, το Cabri Geometry, και το Geometer’s Sketchpad, αποτελούν την αιχμή 
του δόρατος στο σύγχρονο τρόπο διδασκαλίας των μαθηματικών. 

Οι εννοιολογικές μεταφορές λειτουργούν κατά τρόπο εξαιρετικό στα δυναμικά υπολογιστι-
κά περιβάλλοντα. Κατά κάποιο τρόπο διευκολύνουν ή καλύτερα, προσανατολίζουν στην 
κατεύθυνση στην οποία πρέπει να ενεργοποιηθεί το μυαλό για την κατανόηση μιας έν-
νοιας. Διευκολύνουν στη συμπύκνωση της αφαιρετικής σκέψης, παρέχοντας έτσι στον μα-
θητή τις κατάλληλες εμπειρίες για τη δημιουργία μαθηματικών νοημάτων. 

Ας φανταστούμε το προηγούμενο παράδειγμα με τα κανονικά πολύγωνα να υλοποιείται σε 
ένα περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας, για παράδειγμα το Geogebra. Οι διαδοχικοί μετα-
σχηματισμοί, από το τετράγωνο σε κανονικά πολύγωνα με όλο και μεγαλύτερο αριθμό 
πλευρών, μέχρι την πλήρη μετάβαση στον κύκλο, γίνονται πολύ πιο εύκολα αντιληπτοί μέ-
σα από την κίνηση, τη διερεύνηση και τον πειραματισμό. Έτσι, η αποκάλυψη του πραγματι-
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κού απείρου μέσα από το δυνητικό άπειρο αποκτάει μία περισσότερο αντικειμενική οπτική. 
Η σύγχρονη τεχνολογία εξάλλου, αποτελεί στις μέρες μας ένα πολιτισμικό εργαλείο, απολύ-
τως συμβατό με τις εφαρμοζόμενες παιδαγωγικές πρακτικές και μεθόδους. 

Στο Σχήμα 1 φαίνεται ένα ορθογώνιο τρίγωνο 
ΑΒΓ , οι κάθετες πλευρές του οποίου υφίστα-
νται διαδοχικές μεταβολές, συμπαρασύροντας 
και το μήκος της υποτείνουσας. Οι μεταβολές 
αυτές καταγράφονται στον Πίνακα 1. Στον ίδιο 
πίνακα, για κάθε μεταβολή των πλευρών του 
τριγώνου, υπολογίζονται τα αθροίσματα 

2 2ΑΒ ΑΓ+  και 2ΒΓ . Προφανώς, το πυθαγόρειο 
θεώρημα επιβεβαιώνεται για οποιαδήποτε με-
ταβολή των πλευρών του ορθογωνίου τριγώ-
νου. Η επιβεβαίωση αυτή αν και προφανώς δε 

μπορεί να είναι μία διαδικασία που θα συνεχίζεται επ’ άπειρο, ωστόσο έχει μία τέτοια δυ-
ναμική. Υπό το πρίσμα, ότι ο τρόπος που λειτουργεί η εννοιολογική μεταφορά που πρε-
σβεύει, επιτελεί τον ρόλο της προς αυτόν το σκοπό. Πείθει για την αναμφισβήτητη ισχύ της 
χωρίς να είναι απαραίτητος ένας απεριόριστος αριθμός δοκιμών. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Από τα προηγούμενα προκύπτει πως οι έννοιες του παραδόξου, της αμφισημίας, της αντί-
φασης και του απείρου, πέρα από ενεργές συνιστώσες της μαθηματικής δημιουργίας και 
εξέλιξης, έχουν έναν καίριο ρόλο σε θέματα μαθηματικής παιδείας. Η συμβολή τους στη 
διαμόρφωση μαθηματικής κουλτούρας και στη συγκρότηση μεθοδολογικών εργαλείων και 
μηχανισμών της λογικής, είναι σύμφυτη της θεμελιώδους σημασίας τους για την μαθηματι-
κή επιστήμη. Οι τελευταίες εξελίξεις μάλιστα στο χώρο της διδακτικής των μαθηματικών με 
την εισαγωγή των ΤΠΕ, αναδεικνύουν μία ισχυρή δυναμική προσαρμοστικότητας, ευελιξίας 
και αποτελεσματικότητας στη διάδοση της γνώσης. Τα στοιχεία αυτά τις καθιστούν διαχρο-
νικές και πολύτιμες πέρα από το επιστημονικό κομμάτι και σε διδακτικό επίπεδο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1 
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Περίληψη 

Η εργασία αναλύει και περιγράφει τη χρήση της κλίμακας διαβαθμισμένων κριτηρίων για 
την αυτοξιολόγηση των μαθητών της μέσης εκπαίδευσης. Στο πρώτο μέρος γίνεται σαφής 
περιγραφή των βημάτων που ακολουθούνται για την κατασκευή του εργαλείου καθώς και 
της παιδαγωγικής του αξίας. Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται η πειραματική εφαρμογή του 
εργαλείου στην τάξη και παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα. 

Λέξεις - Kλειδιά: Αυτοαξιολόγηση, ρούμπρικα, κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με το ΠΔ 409/94 ο σκοπός της αξιολόγησης των μαθητών του γυμνασίου είναι 
«…η συστηματική διαδικασία ελέγχου του βαθμού επίτευξης των επιδιωκόμενων από το 
εκπαιδευτικό σύστημα σκοπών και ειδικών στόχων». Επίσης, η «αξιολόγηση του μαθητή 
είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, με βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία 
μάθησης αυτού, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματα της και εκτιμώνται, παράλληλα, 
διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του μαθητή που σχετίζονται με το έργο του 
σχολείου». Τέλος, «δεν αναφέρεται μόνο στην επίδοσή του στα διάφορα μαθήματα, αλλά 
και σε άλλα χαρακτηριστικά του, όπως είναι η προσπάθεια που καταβάλλει, το ενδιαφέρον 
του, οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, η δημιουργικότητά του, η συνεργασία του με άλλα 
άτομα και ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου». Η αξιολόγηση, δηλαδή, 
έχει θεσμοθετηθεί ως μια διαδικασία που αναφέρεται σε πολλούς παράγοντες και όχι μόνο 
στην επίδοση. 

Ένα εργαλείο που δύναται να βοηθήσει τη διαδικασία της αξιολόγησης και αυτοαξιολόγη-
σης των μαθητών είναι και οι ρουμπρίκα.  Η «ρουμπρίκα» περιγράφεται ως μια γνωστή και 
ιδιαίτερα διαδεδομένη τεχνική αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή που χρησιμοποιείται 
ευρέως από τους εκπαιδευτικούς τόσο στην παραδοσιακή όσο και στην ηλεκτρονική τάξη 
(όπως αναφέρεται στο Πετροπούλου Ο., Βασιλικοπούλου Μ., Ρετάλης Σ. 2009). Η «ρου-
μπρίκα» ή «ρουμπρίκα» αναφέρεται διεθνή βιβλιογραφία ως «rubric assessment» ενώ στην 
Ελληνική συναντάται με τον όρο «κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων» (Κουλουμπαρίτση & 
Ματσαγγούρας, 2004). Από εδώ και στο εξής η κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων για λό-
γους συντομίας θα αναφέρεται ως ΚΔΚ. 

Μια ΚΔΚ αποτελείται από κριτήρια αξιολόγησης, επίπεδα απόδοσης και αντιστοιχισμένα με 
κλίμακα βαθμολόγησης. Σύμφωνα με τους Ματσαγγούρα-Κουλουμπαρίτση (2004) και An-
drade (2000) για τη διαμόρφωση των ΚΔΚ θα πρέπει να διανυθούν ορισμένα στάδια. Αυτά 
είναι η ενημέρωση των αξιολογούμενων, η συνδιαμόρφωση των κριτηρίων με τους αξιολο-
γούμενους, η συνδιαμόρφωση των επιπέδων επίδωσης, η δημιουργία μιας πιλοτικής ΚΔΚ 
και τέλος η δημιουργία και χρήση της τελικής ΚΔΚ. 
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Στη διεθνή βιβλιογραφία οι ΚΔΚ συναντώνται περισσότερο ως εργαλεία καθοδήγησης για 
την αξιολόγηση και λιγότερο ως ολοκληρωμένα συστήματα αξιολόγησης και βαθμολόγησης 
(Legg G. & Sampath Pr., 2014) όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση μιας 
στρατηγικής βαθμολόγησης (Beng, 2012). Στην παρούσα μελέτη, οι ΚΔΚ που χρησιμοποιή-
θηκαν εντάσσονται στην κατηγορία των ολοκληρωμένων συστημάτων αξιολόγησης και 
βαθμολόγησης. 

Παιδαγωγική αξία των κλιμάκων διαβαθμισμένων κριτηρίων και της αυτοαξιολόγησης 

Σύμφωνα με τους Πετροπούλου, Βασιλικοπούλου και Ρετάλη (2009) τα οφέλη της χρήσης 
των ΚΔΚ ως μέσο αξιολόγησης είναι πολλαπλά. Καταρχήν, επιτρέπουν στους εκπαιδευτι-
κούς να αξιολογήσουν μια παραγόμενη εργασία, δραστηριότητα ή μια επίδοση σύμφωνα 
με διάφορα επίπεδα ποιότητας. Επίσης, οι στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα πα-
ρουσιάζονται με σαφή και κατανοητό τρόπο στους μαθητές γεγονός που τους βοηθά να 
αναλάβουν την ευθύνη της δικής τους μάθησης και να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές 
τους και την ενεργητική συμμετοχή τους στη διαδικασία μάθησης. Ακόμη, βοηθά τους μα-
θητές να κατανοήσουν τα λάθη τους, εξηγεί την απόδοση συγκεκριμένης βαθμολογίας και 
επισημαίνει τα σημεία βελτίωσης.  Τέλος, η βαθμολογία είναι περισσότερο αντικειμενική 
και ο χρόνος της διαδικασίας αξιολόγησης μικρός δεδομένης της ευκολίας χρήσης του ερ-
γαλείου. Οι Ματσαγγούρας και Κουλουμπαρίτση (2004) αναφέρουν πως η αξιολόγηση κα-
θίσταται προσωπική υπόθεση του μαθητή, μια και του προσφέρει την ευκαιρία να εντοπί-
σει τις αδυναμίες του και να βελτιώσει την ποιότητα των εργασιών του με στρατηγικές που 
θα επιλέξει.  

Εκτός από τα οφέλη της εφαρμογής τον ΚΔΚ έχουμε οφέλη και κατά την προετοιμασία του 
εργαλείου. Σύμφωνα με τους  Ματσαγγούρας και Κουλουμπαρίτση (2004) «οι μαθητές κα-
τά τη διάρκεια διαπραγμάτευσης των κριτηρίων αλλά και των επιπέδων ποιότητας, ανα-
πτύσσουν δεξιότητες στοχασμού όπως η επιχειρηματολογία και η υποθετική σκέψη».  

Τέλος, η χρήση των ΚΔΚ αποτελεί εργαλείο σύνδεσης διδασκαλίας και αξιολόγησης,  δεδο-
μένου ότι κατευθύνει τη διδασκαλία, καθίστανται ξεκάθαροι οι στόχοι της, εντοπίζονται οι 
δυνατότητες και οι αδυναμίες των μαθητών και ισχυροποιείται η ικανότητα  κριτικής ανά-
λυσης των εργασιών των μαθητών (Andrade 2000, σ. 14-16). 

Η παρούσα εργασία αφορά τη χρήση την ΚΔΚ ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης των μαθητών. 
Η αυτοαξιολόγηση αφορά τη διαδικασία εκείνη κατά την οποία ο μαθητής μπορεί να κρίνει 
τη δουλειά του, βασιζόμενος σε σαφή κριτήρια, με σκοπό τη βελτίωση (Rolheiser και Ross, 
2003).  Παρόμοιο ορισμό δίνουν οι Andrade και Du (σ. 160, 1997) λέγοντας πως «η αυτοα-
ξιολόγηση είναι μια διαδικασία της διαμορφωτικής αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της ο-
ποίας οι μαθητές σκέφτονται και αξιολογούν την ποιότητα της εργασίας τους και της μάθη-
σης, κρίνουν τον βαθμό επίτευξης των στόχων και εντοπίζουν πλεονεκτήματα αλλά και α-
δυναμίες οδηγούμενοι σε αναθεώρηση των ενεργειών τους». Ο Chan (2010) εντοπίζει και 
καταγράφει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της αυτοαξιολόγησης (πίνακας 1). 
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Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 
Ενθαρρύνει τους μαθητές να σκεφθούν κρι-
τικά τη δική τους μαθησιακή πρόοδο και τις 
επιδόσεις 

Μπορεί να είναι υποκειμενική. Οι μαθητές 
μερικές φορές δεν είναι ειλικρινείς ή υπερ-
βαθμολογούν   την απόδοση τους. 

Ενθαρρύνει τους μαθητές να είναι περισσό-
τερο υπεύθυνοι για τη δική τους μάθηση 

Οι μαθητές μπορεί να μην είναι εξοικειωμέ-
νοι με τα κριτήρια αξιολόγησης. 

Βοηθά στην ανάπτυξη κριτικών δεξιοτήτων Απαιτεί χρόνο από τη μεριά των μαθητών 
Δεν υπάρχει πίεση από άλλους παράγοντες 
όταν βαθμολογούν τους εαυτούς τους. 

 

Οι μαθητές γίνονται αυτόνομοι μανθάνοντες  
Βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τις 
αδυναμίες τους καθώς και τις δυνατότητες 
τους 

 

Πίνακας 1 - Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα Αυτοαξιολόγησης 

Ένας τρόπος για να υποστηριχθεί μια προσεγμένη διαδικασία αυτοαξιολόγησης είναι η 
χρήση ΚΔΚ ή η συμπαραγωγή ΚΔΚ με τους μαθητές (Andrade, 2007).  

Εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης με χρήση ΚΔΚ 

Η διαδικασία ανάπτυξης του εργαλείου 

Στα πρώτα μαθήματα έγινε μια συζήτηση με τους μαθητές για την αυτοαξιολόγηση με την 
μέθοδο της ΚΔΚ. Η συζήτηση είχε ως στόχο να γνωστοποιήσει στους μαθητές τη διαδικασία 
και να μετασχηματίσει ενδεχόμενη αρνητική στάση τους απέναντι στη χρήση της. Οι μαθη-
τές άκουσαν με ενδιαφέρον τον τρόπο λειτουργίας του εργαλείου και όχι μόνο δεν ήταν 
αρνητικοί αλλά ενθουσιάστηκαν. Μάλιστα, πολλοί εξέφρασαν την άποψη πως αυτός ο τρό-
πος θα είναι πιο δίκαιος από τον υφιστάμενο όπου οι καθηγητές βαθμολογούν κυρίως εκ 
του αποτελέσματος. Επίσης, πολλοί από αυτούς βρήκαν πολύ καλή την ιδέα του να είναι 
έμπρακτα υπεύθυνοι για τον βαθμό τους δεδομένου ότι οι ίδιοι θα τους καταχωρούσαν. 

Στην αρχή, έγινε προσπάθεια να διατυπωθούν τα βασικά κριτήρια με τα οποία θα έπρεπε 
να αξιολογείται ένας μαθητής για την κάθε ώρα του μαθήματος. Οι μαθητές, σε όλες τις 
τάξεις διατύπωσαν ακριβώς τα ίδια κριτήρια. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν αυτή του 
καταιγισμού ιδεών.  

Αφού κατεγράφησαν τα κριτήρια, δημιουργήθηκε και μια πρώτη ΚΔΚ που επιδείχθηκε 
στους μαθητές ώστε να υπάρξει ανατροφοδότηση σε σχέση με την επάρκεια των κριτηρίων 
και τον βαθμό κατανόησης των διαβαθμίσεων. Οι μαθητές έκαναν τις παρατηρήσεις τους. 
Αυτές κατεγράφησαν και δημιουργήθηκε η τελική ΚΔΚ που διανεμήθηκε στους μαθητές. 

Τα κριτήρια που συμφωνήθηκαν ήταν εξειδικευμένα για το μάθημα της πληροφορικής. Συ-
νολικά διαμορφώθηκαν πέντε κριτήρια όπως φαίνονται και στην εικόνα 1. Τα κριτήρια αυτά 
ήταν: 

• Η συνέπεια: Αν και πόσο συνεπείς ήταν με αυτά που ζητά ο καθηγητής για το μάθημα. 
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• Η συνεργασία: Αν και πόσο συνεργάζονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος σε ομαδι-
κές ασκήσεις που τους ανατίθενται. 

• Η συμμετοχή: Αν και πόσο συμμετέχουν στην εξέταση, σε συζητήσεις αλλά και σε όλη 
την πορεία της μαθησιακής διαδικασίας στην τάξη. 

• Η συμπεριφορά: Αν και πόσο θετική είναι η συμπεριφορά τους για την τάξη. 

• Η προσπάθεια: Αν και πόσο προσπαθούν δεδομένου ότι θεωρήθηκε πως ο κάθε μαθη-
τής έχει το δικό του όριο που μπορεί να φτάσει σε επίπεδο αποτελέσματος. 

Κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια αναλύθηκε σε επίπεδα. Για κάθε κριτήριο δοθηκε 
στους μαθητές και ο μέγιστος βαθμός που θα έπαιρναν σε περίπτωση που είχαν εξαιρετική 
επίδοση. Επίσης, τους δόθηκε η διευκρίνιση πως η μέτρια επίδοση θα έπαιρνε τον μισό 
βαθμό του κριτηρίου και η χαμηλή δεν θα έπαιρνε βαθμό. Το σύνολο της βαθμολογίας που 
θα μπορούσε να συγκεντρώσει κάθε μαθητής ήταν το είκοσι (20) και θα αποτελούσε τον 
βαθμό της ημέρας για το συγκεκριμένο μάθημα και τη συγκεκριμένη διδακτική ώρα. Οι 
βαθμοί αυτοί θα έμπαιναν σε κενές στήλες που δημιουργήθηκαν για αυτόν τον σκοπό. Οι 
βαθμοί που συμφωνήθηκαν για την εξαιρετική απόδοση στα κριτήρια ήταν: Συνέπεια (4), 
Συνεργασία (4), Συμμετοχή (6), Συμπεριφορά (4) και Προσπάθεια (2). 

 
Εικόνα 1 - ΚΔΚ για την Πληροφορική 

Μαζί με το έντυπο τους δόθηκαν και οι ακόλουθες οδηγίες: 

1. Να έχουν το έντυπο πάντα μαζί τους στο μάθημα. 

2. Να βαθμολογούν τον εαυτό τους στο τέλος του κάθε μαθήματος. 
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3. Να βαθμολογούν τον εαυτό τους με ειλικρίνεια και με σεβασμό προς τους συμμαθητές 
τους.  

4. Να παραδώσουν το έντυπο στο τέλος του τριμήνου συμπληρωμένο στο καθηγητή τους 
για να το χρησιμοποιήσει για τη βαθμολογία τους. 

Ουσιαστικά, οι παραπάνω κανόνες είχαν τη μορφή και τη σημασία συμβολαίου για τη μα-
θησιακή διαδικασία. Επίσης, ειπώθηκαν με έμφαση και αρκετές φορές για να τονιστεί και η 
σημασία τους στη διαδικασία και κατανοητοί και αποδεκτοί από τους μαθητές. 

Η εφαρμογή στην πράξη 

Η διαδικασία υλοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του σχολικού έτους 
2014-15 στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου. Ο κύριος στόχος ήταν η καταγραφή συμπερασμά-
των για τη δυνατότητα εφαρμογής της παρούσας διαδικασίας αυτοαξιολόγησης και των 
πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων που προκύπτουν από την χρήση της. Η συμπλήρωση 
των ερωτηματολογίων έγινε στο τέλος του τριμήνου και αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
αυτοαξιολόγησης. Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα και συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά 
από όλους τους συμμετέχοντες, στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης, μαθητές. Η επεξεργασία 
και ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με το SPSS. 

Το δείγμα της έρευνας απετέλεσαν μαθητές από τη Β και Γ τάξη Γυμνασίου. Συγκεκριμένα 
πήρε μέρος ένα τμήμα της Β τάξης και 3 τμήματα της Γ τάξης. Τα αγόρια απετέλεσαν το 52% 
του δείγματος ενώ τα κορίτσια το 48%. Οι μαθητές, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ακολού-
θησαν πιστά τη διαδικασία. Σε κάθε μάθημα είχαν μαζί τους το φύλλο αυτοαξιολόγησης το 
οποίο και συμπλήρωναν στα τελευταία λεπτά κάθε μαθήματος ή και μετά το τέλος της ώ-
ρας.  

Δειγματοληπτικά, σε κάθε μάθημα γινόταν και έλεγχος ορισμένων φύλλων από τον διδά-
σκοντα. Αυτό λειτούργησε ως δικλίδα ασφαλείας με στόχο την έγκυρη  συμπλήρωση του 
βαθμολογίου από τους μαθητές. Με τον έλεγχο διασφαλίστηκε η αξιοκρατική βαθμολόγη-
ση δεδομένου ότι σε πολύ λίγες περιπτώσεις έγιναν παρατηρήσεις για υψηλές αλλά και 
χαμηλές βαθμολογίες των μαθητών. 

Η διαδικασία κύλισε ομαλά καθ’ όλη τη διάρκεια του τριμήνου. Σε λίγες περιπτώσεις που οι 
μαθητές δεν έφεραν μαζί τους το φύλλο, συμπλήρωσαν τη βαθμολογία τους στο τετράδιο 
τους και μετέφεραν τους βαθμούς της ημέρας αργότερα στο σπίτι τους στο χαρτί. Στο τέλος 
του τετραμήνου τους ζητήθηκε να επιστρέψουν το έντυπο συμπληρωμένο. Επίσης, τους 
ζητήθηκε να γράψουν, αν είχαν, κάποια πρόταση για βελτίωση του μαθήματος. Αυτό, εκτός 
από τον προφανή λόγο, ήθελε να δώσει στους μαθητές να καταλάβουν πως η βελτίωση δεν 
αφορά αποκλειστικά τους μαθητές αλλά αφορά όλη τη μαθησιακή διαδικασία.  

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο μάθημα της 
πληροφορικής. Μελλοντικός στόχος είναι η εφαρμογή της διαδικασίας και η εξαγωγή συ-
μπερασμάτων και για άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. 
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Εικόνα 2- Συμπληρωμένη ΚΔΚ 

Αποτελέσματα 

Το σύνολο των μαθητών αγκάλιασε τη διαδικασία και συμπλήρωνε συστηματικά το έντυπο. 
Επίσης, κατά τον σχολιασμό φάνηκε πως οι περισσότεροι μαθητές προτιμούσαν αυτήν τη 
διαδικασία από την εναλλακτική της, της βαθμολόγησης τους δηλαδή από τον διδάσκοντα.  

 
Εικόνα 3 - Βοήθησε στη βελτίωση 

 
Εικόνα 4 - Αντικειμενικότητα 

Στους περισσότερους μαθητές άρεσε η διαδικασία («πάρα πολύ» απάντησε το 43% και 
«πολύ» απάντησε το 39%) ενώ το 18% περίπου των μαθητών δεν εξέφρασε ούτε αρνητική 
ούτε θετική γνώμη («και ναι και όχι»). Επίσης, οι περισσότεροι μαθητές δήλωσαν πως θα 
ήθελαν να επαναληφθεί η διαδικασία και κατά το επόμενο τρίμηνο (απάντησε «ναι» το 

226

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



62% και «μάλλον ναι» το 30%). Ακόμη, οι μαθητές θα ήθελαν ο συγκεκριμένος τρόπος βαθ-
μολόγησης να γίνει και στα υπόλοιπα μαθήματα (σε ποσοστό 88%). 

Πολλοί από τους μαθητές που διατήρησαν επιφυλάξεις για την αντικειμενικότητα της δια-
δικασίας, έγραψαν και τη γνώμη τους σε πεδίο που υπήρχε για αυτόν τον σκοπό. Σημαντικά 
είναι και τα αποτελέσματα στην ερώτηση «Σας βοήθησε να γίνετε καλύτεροι;». Οι μαθητές 
εδώ και πάλι στην πλειονότητα τους απάντησαν πως ναι και μάλλον ναι. 

Εκτός από τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία, ζητήθηκε από τους μαθητές να γράψουν τη 
γνώμη τους σε μια ερώτηση ανοιχτού τύπου. Με αυτόν τον τρόπο έγινε μια προσπάθεια να 
ερευνηθούν τα αίτια της θετικής ή αρνητικής τους άποψης. 

Οι περισσότεροι (πάνω από το 80%) διατύπωσαν θετικές απόψεις. Μερικές ενδεικτικές α-
παντήσεις είναι: «Βάζουμε μόνοι μας τον βαθμό μας και μπορούμε να καταλάβουμε τι αξί-
ζουμε πραγματικά», «Ο καθηγητής μπορεί με αυτόν τον τρόπο να βαθμολογήσει δίκαια και 
σωστά», «Βάζει τους μαθητές σε διαδικασία βελτίωσης καθώς βλέπουν τα αποτελέσματα 
της προσπάθειας τους». Οι απαντήσεις με την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης φαίνονται 
στον πίνακα που ακολουθεί: 

Άποψη Εμφανίσεις 
Καταλαβαίνεις τι αξίζεις 43 
Σε βοηθά να καταλάβεις τα λάθη σου – Παρέχει ανατροφοδότηση – Βοηθά 
στη βελτίωση  και την αναγνώριση των αδυναμιών 

38 

Μαθαίνεις να είσαι ειλικρινής 34 
Καλλιεργείται η υπευθυνότητα 31 
Έχουμε ανάπτυξη της κρίσης – αυτογνωσίας 25 
Πρακτικός τρόπος για μάθημα μονόωρο 12 
Οι μαθητές δεν αδικούνται 5 
Μας βοηθά να προετοιμαζόμαστε 3 
Ελευθερία έκφρασης γνώμης 3 
Πιο ανθρώπινη αντιμετώπιση από τους  καθηγητές 1 

Πίνακας 2- Θετικές απόψεις 

Οι μαθητές που είχαν μια περισσότερο αρνητική άποψη διατύπωσαν τις επιφυλάξεις τους: 

Άποψη Εμφανίσεις 
Μερικοί μπορεί να βάζουν και μεγαλύτερο βαθμό 7 
Δεν είμαι σίγουρος για το τι θα πρέπει να βάλω, ο καθηγητής ξέρει καλύτερα 5 
Δεν θα το ρίξουμε στον καθηγητή αν δούμε βαθμό που δεν μας αρέσει 1 
Να λέτε και εσείς γνώμη (καθηγητής) – χρειάζεται επιβεβαίωση 1 
Τα κριτήρια θα έπρεπε να είναι με μεγαλύτερη λεπτομέρεια 1 

Πίνακας 3 - Αρνητικές απόψεις 

Εκ των αποτελεσμάτων, η συμπάθεια προς τη χρήση του εργαλείου διαπιστώθηκε στην πα-
ρούσα έρευνα. Παρόμοια άποψη εκφράζεται και από άλλους (Ross και άλλοι, 1998). Βέ-
βαια, στη δική τους καταγραφή παρουσιάζονται ως πλεονεκτήματα η δικαιοσύνη στη βαθ-
μολόγηση, η ανατροφοδότηση και η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας τους. Οι λόγοι 
αυτοί δεν εντοπίστηκαν εδώ. Επίσης, σημαντικό είναι το γεγονός πως πολλά πλεονεκτήμα-
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τα και μειονεκτήματα της αυτοαξιολόγησης, που αναφέρονται στην βιβλιογραφία Chan 
(2010), εντοπίστηκαν και κατεγράφησαν και στην παρούσα έρευνα. 

Στη διαδικασία που πραγματοποιήθηκε οι μαθητές βαθμολόγησαν τον εαυτό τους με την 
υπόσχεση να είναι λάβουν τον ίδιο βαθμό ως βαθμό προφορικής εξέτασης. Για να διαπι-
στωθεί όμως η αξιοπιστία της μεθόδου, ζητήθηκε από τον διδάσκοντα η καταγραφή, με τα 
ίδια κριτήρια, βαθμολογίας για κάθε μαθητή. Τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά. Οι πε-
ρισσότεροι μαθητές έβαλλαν βαθμό ίδιο με του διδάσκοντα (85%) και παραπλήσιο με του 
διδάσκοντα (11%). Διαφορά διαπιστώθηκε σε ένα μικρό ποσοστό (4%). 

Συμπεράσματα 

Οι ΚΔΚ χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία ως μέσο αυτοαξιολόγησης και βαθμολόγησης για το 
μάθημα της πληροφορικής. Η επιτυχία τους αποτυπώνεται στην αποδοχή τους από το σύ-
νολο σχεδόν του μαθητικού δυναμικού. Η εγκυρότητα τους, δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, 
δεδομένου ότι η βαθμολογία του μεγαλύτερου ποσοστού των μαθητών συμφωνούσε με 
αυτήν του διδάσκοντα. Βέβαια, για την επιτυχία της διαδικασίας κρίνεται απαραίτητη η 
αποδοχή του εργαλείου, γεγονός που προκύπτει τόσο από τη θεωρητική ανασκόπηση όσο 
και από τον σχολιασμό των μαθητών. 
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Περίληψη 

Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση 
της σχολικής ζωής και πράξης, εμφορούμενα από πολιτική και ιδεολογική υπόσταση. Απο-
τελούν βασικό άξονα διαμόρφωσης και αναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδεολογικής λειτουρ-
γίας του πολιτικού συστήματος, στενά συνδεδεμένα με την εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτι-
κή. Στα ελληνικά Α.Π.Σ. πολλές από τις γενικές αρχές, τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις και 
τις παιδαγωγικές πρακτικές, έχουν ως βάση την Κριτική Θεωρία. Μέσα από αυτήν, η διδα-
κτική πράξη προσανατολίζεται στην ανάδειξη προβλημάτων που αναφέρονται στις κοινωνι-
κές ανισότητες και διακρίσεις, ενώ απώτερος στόχος είναι η αυτονομία των μαθητών και η 
διαμόρφωση συλλογικής-προσωπικής δέσμευσης με το φυσικό-κοινωνικό περιβάλλον. Στην 
παρούσα εργασία, προσπαθώντας να απαντήσουμε στο ερώτημα τι πολίτες θέλουμε να 
δημιουργήσουμε, παθητικούς απλώς λειτουργικούς ή πολιτικοποιημένους που θα παλεύ-
ουν για ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη και θα είναι φορείς μετασχηματισμού και ελπί-
δας, στοχεύουμε να αναδείξουμε την αναντιστοιχία του θεωρητικού μέρους και των προ-
τεινόμενων δραστηριοτήτων των ελληνικών Α.Π.Σ., μέσα από μια σύντομη ανάλυση του 
γνωστικού αντικειμένου της Κοινωνικής & Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου.  

Λέξεις - Κλειδιά: Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, Κριτική Παιδαγωγική, χειραφέτηση, 
αλλοτρίωση. 

Εισαγωγή 

Στην εποχή της «Οικονομίας της Γνώσης» δίνεται έμφαση στις αξίες της αγοράς και της ε-
ντατικοποίησης της διδασκαλίας, για τη διαμόρφωση εμπορεύσιμων ικανοτήτων και την 
παραγωγή «ανθρώπινου κεφαλαίου» χωρίς κριτική συνείδηση. Με άλλα λόγια, βασικός 
στόχος της εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της παραγωγικότητας προς όφελος της συσσώ-
ρευσης των πολυεθνικών κεφαλαίων σε μια μικρή ομάδα επιχειρηματιών και όχι για την 
οικονομική ευημερία της κοινωνίας ή για την καλλιέργεια κριτικής σκέψης με στόχο τη δια-
μόρφωση πολιτών με ενσυναίσθηση απέναντι στους συνανθρώπους τους (Nussbaum, 
2013). Στην κατεύθυνση αυτή, υποστηρίζεται ότι σε μια «μεταμοντέρνα διδακτική» στην 
οποία η χειραφέτηση του ατόμου δε νοείται ως αντίσταση στις υπάρχουσες δομές αλλά ως 
«ενεργοποίηση» ενός ευέλικτου εργαζόμενου, που χωρίς τις παροχές του κράτους πρό-
νοιας και την εξασφάλιση σταθερής εργασίας, θα πρέπει να αγωνιστεί για το πλασάρισμα 
του εαυτού του ως «κεφάλαιο δεξιοτήτων» που αξιοποιείται στην αγορά εργασίας (Θερια-
νός, 2005, σ.25). 

Τα εφαρμοσμένα Α.Π.Σ. ανταποκρινόμενα στη μεταβιομηχανική αγορά εργασίας και τις νέ-
ες αναδιαρθρώσεις της παγκόσμιας οικονομίας, δίνουν έμφαση στις εργαλειακές γνώσεις 
(υψηλές επιδόσεις και γνώσεις ανταποκρινόμενες στην αγορά εργασίας) και τις χρηστικές 
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δεξιότητες (π.χ. ψηφιακές), προωθώντας τη χειραφέτηση μέσα από την κατανάλωση. Δια-
πνεόμενα από μια φιλοσοφία αναπαραγωγής των κυρίαρχων ιδεολογικών και κοινωνικών 
αξιών, έχουν σαν στόχο την κοινωνική υποταγή και συμμόρφωση για τη διατήρηση του υ-
πάρχοντος αυταρχικού και εξουσιαστικού κοινωνικοπολιτικού συστήματος. Στο ερώτημα 
για το τι σχολείο τελικά θέλουμε να έχουμε, αυτό που διαμορφώνει πολίτες της πολιτικής 
κοινωνίας ή αυτό της απολιτικοποίησης και της ομογενοποιημένης κουλτούρας, έρχεται να 
απαντήσει η Κριτική Παιδαγωγική. Μια χειραφετική παιδαγωγική που προετοιμάζει τους 
πολίτες να συνειδητοποιήσουν τις εξουσιαστικές και αλλοτριωτικές σχέσεις του σύγχρονου 
καπιταλιστικού συστήματος, με στόχο την ανάπτυξη δράσης για την ανατροπή τους. 

H Κριτική Παιδαγωγική 

Η Κριτική Παιδαγωγική ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80 με βασικούς θεμελιωτές τον Henry 
Giroux, τον Stanley Aronowitz, τον Michael Apple και τον Peter McLaren. Στηριζόμενη στις 
απόψεις του Freire, του Gramsci και του Dewey, στην Κριτική Θεωρία της Σχολής της Φραν-
κφούρτης, τις μαρξιστικές έννοιες του διαλεκτικού και ιστορικού υλισμού, καθώς και επιλε-
κτικά σε κάποιες απόψεις του μεταμοντερνισμού και του μεταδομισμού (βλέπε περισσότε-
ρα στο: McLaren, 2010). 

Σε μια εποχή νεοφιλελεύθερης επίθεσης (νέας αποικιοκρατίας), όπου η εκπαίδευση βρί-
σκεται παραδομένη στην αγορά εξυπηρετώντας τις ανάγκες της και όχι αυτές της κοινωνί-
ας, η Κριτική Παιδαγωγική έρχεται να δηλώσει την αμφισβήτηση απέναντι στις κυρίαρχες 
αξίες του ατομικισμού και του ανταγωνισμού, αντικαθιστώντας τες με αυτές της αλληλεγ-
γύης, του αλτρουισμού, της συμμετοχής και της συνεργασίας (Νικολακάκη, 2011). Με αυτό 
τον τρόπο καταφέρνουμε να αντιπαραβάλλουμε την υπάρχουσα σχολική εκπαίδευση, ως 
μέσο κοινωνικού ελέγχου, με την εκπαίδευση που οδηγεί - μέσω της ενεργοποίησης και της 
αφύπνισης - στο μετασχηματισμό της κοινωνίας. 

Στα σύγχρονα παγκοσμιοποιημένα συστήματα συγκροτείται μια πολιτιστική συνείδηση αλ-
λοτριωμένη, μέσω της εκπαίδευσης, των μίντια και άλλων πολιτιστικών θεσμών. Το σχολείο 
ως κοινωνικός χώρος, μέσα από τον «ηγεμονικό» ρόλο του Α.Π.Σ., αποκλείει μεγάλο αριθμό 
μαθητών από τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις, αναπαράγει τις καπιταλιστικές σχέσεις και 
οργανώνει τη μάθηση γύρω από ταξικές πολιτισμικές πρακτικές, ενσταλάζοντας μια ολό-
κληρη πολιτική φιλοσοφία (Giroux, 2010). Ο Giroux μιλά για μια παιδαγωγική του κριτικού 
γραμματισμού ενάντια στο γραμματισμό των μίντια. Μαζί με τον McLaren επεξεργάζονται 
τη θεωρία της αντίστασης και μιλούν για μια χειραφετική παιδαγωγική που μπορεί να με-
τασχηματίσει τη σημερινή αλλοτριωτική και χειραγωγημένη εκπαίδευση.  

Αν και η Κριτική Παιδαγωγική δε συνιστά ένα ομοιογενές σύνολο ιδεών, εντούτοις, έχοντας 
ως αφετηρία το έργο του Freire, κοινός στόχος όλων είναι η ενδυνάμωση των ανίσχυρων 
και η ανατροπή των υπαρχουσών κοινωνικών ανισοτήτων και αδικιών. Τα σχολεία σαν πο-
λιτισμικά πεδία δράσης δεν συνιστούν μόνο μηχανισμούς ταξινόμησης αλλά και φορείς 
προσωπικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης, όπως και χώρους κυριαρχίας και απελευθέρω-
σης (McLaren, 2010). Πρώτος ο Freire, τη δεκαετία του ’60 στη Βραζιλία, συγχωνεύοντας 
την ηθική της απελευθερωτικής θεολογίας με την Κριτική Θεωρία της Σχολής της Φραν-
κφούρτης, μέσα από το έργο του «Η αγωγή του καταπιεζόμενου», μίλησε για μια κριτική 
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συνειδητοποίηση ως κινητήρια δύναμη προσωπικής απελευθερωτικής προσπάθειας. Μέσα 
από τις θέσεις του επιδιώκει την απελευθέρωση, τον εξανθρωπισμό των καταπιεστικών 
δομών και τέλος τη μεταλλαγή του κόσμου και της ιστορίας (Freire,1974).  

Ο Freire υποστηρίζει την ύπαρξη μιας τραπεζικής αντίληψης της εκπαίδευσης (banking edu-
cation), όπου οι μαθητές λειτουργούν σαν «άδεια δοχεία» που τα γεμίζει ο παντογνώστης 
δάσκαλος με ύλη αποσπασμένη από την πραγματικότητα, χωρίς να διεγείρει τον κριτικό 
στοχασμό και την ανακάλυψη. Απέναντι στην υπάρχουσα «τραπεζική», έρχεται να προτεί-
νει μια «προβληματίζουσα» εκπαίδευση, μια παιδαγωγική κριτικού διαλογισμού, όπου δά-
σκαλοι και μαθητές μέσα από στοχασμό και δράση θα θέσουν σε λειτουργία την κριτική 
τους συνειδητοποίηση (conscientization). Μέσα από μια διαλογική μέθοδο εκπαίδευσης 
που θα βοηθά τους μαθητές να ξεπεράσουν την «ψευδή συνείδηση», ανακαλύπτοντας τις 
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές αντιφάσεις του κόσμου με στόχο να είναι ικανοί να 
αντιμάχονται τα καταπιεστικά στοιχεία της πραγματικότητας. Στο χειραφετικό όραμα του 
Freire, η εξουσία δίνεται στους καταπιεζόμενους μέσα από 1)την εκπαίδευση που ξεκλει-
δώνει την εγγενή ανθρώπινη ιδιότητά τους, 2) μια εκπαιδευτική πολιτική πρακτική με στο-
χασμό και ενεργή εμπλοκή όλων των μερών, 3) τεχνικές διδασκαλίας που έχουν ως κέντρο 
τους μαθητές και την καλλιέργειά τους ως άτομα αυτόνομα, κοινωνικά αλληλέγγυα, αν-
θρώπινα, με δημοκρατικό ήθος, 4) εκπαιδευτικούς που κατανοούν τον παιδευτικό χαρα-
κτήρα του ρόλου τους ταυτόχρονα με τον πολιτικό, κάνοντας πράξη μία εκπαίδευση που 
διεγείρει κριτικά τη συνείδηση του μαθητή.  

Αναλυτικά Προγράμματα και Κριτική Παιδαγωγική 

Μέσα από την ανάλυση του Freire για την τραπεζική εκπαίδευση και τη μαρξιστική κοινω-
νιολογική ανάλυση, πολλοί εκπρόσωποι της Κριτικής Παιδαγωγικής (π.χ. Aronowitz, Apple, 
McLaren) συσχετίζουν και αναλύουν τους μηχανισμούς αναπαραγωγής των υπαρχουσών 
ομάδων δύναμης στο χώρο του σχολείου (Πέτρου, 2013). Πράγματι το κάθε Α.Π.Σ. είναι α-
ποτέλεσμα των εκάστοτε κοινωνικο-πολιτικών συνθηκών και η ελευθερία του ατόμου πε-
ριορίζεται από τις γνώσεις που το σύστημα επιβάλλει. Μέσα από την μέχρι τώρα συνοπτική 
παρουσίαση των θέσεων της Κριτικής Παιδαγωγικής κατανοούμε ότι ένα Α.Π.Σ. εμπνεόμενο 
από τη φιλοσοφία της θα είχε ως πρωταρχικό σκοπό τον εξανθρωπισμό του ατόμου και της 
κοινωνίας, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια πολιτών δημοκρατικά υπεύθυνων και κριτικά 
σκεπτόμενων (Γρόλλιος, 2003). Στην κατεύθυνση αυτή, η υιοθέτηση εναλλακτικών διδακτι-
κών πρακτικών που δημιουργούν συνθήκες κριτικής κατάκτησης της γνώσης, διευρύνοντας 
τον τρόπο κατανόησης του εαυτού και του κόσμου και δημιουργώντας τη διάθεση για το 
μετασχηματισμό των σημερινών «δεδομένων» μέσα από συλλογική δράση.  

Με εκπαιδευτικούς παιδαγωγικά ελεύθερους, συνδιαμορφωτές των Α.Π.Σ., υπεύθυνους για 
την πορεία του έργου τους, η εκπαίδευση θα μπορέσει να προετοιμάσει πολίτες με κριτική 
συνείδηση, ενσυναίσθηση και αίσθηση ευθύνης, συνδέοντας τη διδασκαλία με τις προσω-
πικές και κοινωνικές εμπειρίες των μαθητών. Στην κατεύθυνση αυτή, οι στόχοι είναι σημα-
ντικό να διαπνέονται από ποιοτικές ερευνητικές στρατηγικές για εκπαιδευτική και κοινωνι-
κή αλλαγή, την κατανόηση βασικών εννοιών και γεγονότων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων συ-
νεργασίας και τέλος τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία, το περιβάλλον, την τεχνολογία και 
τον πολιτισμό. Μέσα από την εκπαίδευση που προάγει τον προβληματισμό και τη διερευ-
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νητική μελέτη προβλημάτων, οι διδακτικές προσεγγίσεις μπορούν να εστιάσουν στο μαθη-
τή, μέσα από τη διερευνητική-ανακαλυπτική μέθοδο, τα σχέδια εργασίας, τη διαθεματική-
διεπιστημονική και βιωματική προσέγγιση, τις ομαδοσυνεργατικές πρακτικές, τη μάθηση σε 
άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επι-
κοινωνίας (Τ.Π.Ε.), την εξατομικευμένη διδασκαλία και την ισοδύναμη έμφαση στη συναι-
σθηματική και γνωστική ανάπτυξη. Με άλλα λόγια, οι εκπαιδευτικοί θα είναι ικανοί να ε-
φαρμόζουν τεχνικές όπως, το διάλογο, τα παιχνίδια ρόλων και δραματοποιήσεων, τις προ-
σομοιώσεις, τις μελέτες περίπτωσης, την τεχνική της ιδεοθύελλας, τον οπτικό γραμματισμό, 
τη χρήση των Τ.Π.Ε., τις συνεντεύξεις, τις καταστάσεις προβληματισμού, την ενσωμάτωση 
στοιχείων σύγχρονης ζωής, κ.ά.. 

Τα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 

Τα εφαρμοσμένα Α.Π.Σ. είναι διαποτισμένα από μια ορθολογικότητα, ευθυγραμμισμένα 
στις σύγχρονες απαιτήσεις για εξειδίκευση και εργαλειακές γνώσεις στη λογική της αγοράς. 
Προωθούν ένα πολιτισμικό γραμματισμό που ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις ανά-
γνωσης μιας μεταβιομηχανικής κοινωνίας και αναισθητοποιεί τις κριτικές ικανότητες και τη 
συνείδηση (Macedo, 2010). Μέσα από τα ελληνικά Α.Π.Σ. υπάρχει ορατή διάκριση μαθημά-
των και ευνοούνται ορισμένες μορφές γνώσης έναντι άλλων (π.χ. πρώτες ώρες μαθηματικά 
ή αρχαία ελληνικά και τελευταίες ώρες αγωγή του πολίτη ή καλλιτεχνικά). Προωθείται ο 
γραμματισμός στις Τ.Π.Ε., αφού η «οικονομίας της γνώσης» απαιτεί ψηφιακές δεξιότητες, 
δίνοντας βαρύτητα στο πρακτικό και όχι στο κριτικό κομμάτι, συμβάλλοντας με αυτό τον 
τρόπο στην ανάπτυξη ενός «τεχνολογικού ντετερμινισμού» (Γρόλλιος, 2003).  

Η σχολική γνώση μεταβιβάζεται μέσα από μια συγκεκριμένη μορφή και περιεχόμενο (τυπι-
κή και προπαρασκευασμένη), επιδιώκοντας τη διαμόρφωση συγκεκριμένου τύπου πολιτό-
τητας. Τα Α.Π.Σ. συμπορεύονται με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και δεσμεύονται για με-
ταρρυθμίσεις μέσα από τις ραγδαίες εξελίξεις και το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 
Στο γενικό μέρος του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ, 
2003) αναφέρεται σαν αναγκαιότητα εκπαιδευτικών αλλαγών η επιστημονική και τεχνολο-
γική ανάπτυξη και όχι οι κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές συγκρούσεις. Χωρίς καμία 
κριτική ανάλυση της υπάρχουσας κοινωνικής κατάστασης, αναπαράγει την ανέχεια, την 
αδικία, τις ανισότητες και επηρεάζει τις στάσεις, τις επιδόσεις και τα μαθησιακά αποτελέ-
σματα. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζεται ότι η αντιμετώπιση της όποιας κοινωνικής παθογέ-
νειας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα από τη σύνδεση με την οικονομία της αγοράς.  

Η ολιστική προσέγγιση της γνώσης και η σύνδεση με την πραγματικότητα, όπως περίτρανα 
μέσα σε αυτά υποστηρίζεται, έχουν αντικατασταθεί με συρραφή πληροφοριών και σύνδεση 
με την καταναλωτική κοινωνική πραγματικότητα. Όπως αναφέρει και ο Γ. Γρόλλιος (2003), 
τα Α.Π.Σ. δίνουν έμφαση στην πολυπολιτισμική πραγματικότητα, την κοινωνία της γνώσης 
και της πληροφορίας, τη διεθνοποίηση του πολιτισμού και της παγκόσμιας οικονομίας κ.ά., 
αποκλείοντας άλλες παραδοχές όπως η διεύρυνση της φτώχειας, η αντιμετώπιση της περι-
βαλλοντικής καταστροφής, η ανατροπή καταστάσεων που συμβάλλουν στην καταπάτηση 
κάθε κανόνα διεθνούς δικαίου από υπερεθνικούς οργανισμούς και ισχυρά κράτη, κ.ά.. Στα 
ελληνικά Α.Π.Σ. διαπιστώνεται μια αποσπασματική υιοθέτηση της Κριτικής Παιδαγωγικής, 
χωρίς να αποτελεί διαπνεόμενη φιλοσοφία.  
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Οι κριτικοί παιδαγωγοί θα ταυτίζονταν με πολλές από τις γενικές αρχές, τις μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις και πρακτικές των Α.Π.Σ.. Μέσα από αυτά τονίζεται η ανάγκη δημιουργίας 
συνθηκών -στην εκπαιδευτική διαδικασία- που προάγουν τις αξίες της δημοκρατίας, του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρήνης, της ελευθερίας, της δια βίου μάθη-
σης, της κριτικής και διαλεκτικής ικανότητας, της καλλιέργειας συνείδησης (μόνο ως ευρω-
παίου πολίτη), της καλλιέργειας υπευθυνότητας και δημιουργικότητας, της συνεργασίας, 
της συλλογικότητας, της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε., του σεβασμού στην πολιτισμική ετερότητα 
και τέλος της ευαισθητοποίησης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παγκόσμιας ειρή-
νης, ανθρώπινης αξιοπρέπειας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος (ΔΕΠΠΣ, 2003).  

Οι παραπάνω μέθοδοι είναι αυτές που προτείνονται και από την Κριτική Παιδαγωγική, ό-
πως η βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση, η κριτική αποτίμηση της παρεχόμενης γνώσης, 
η μάθηση σε άτυπα περιβάλλοντα, η ομαδοσυνεργατική και εξατομικευμένη διδασκαλία, η 
σύνδεση διδασκαλίας με προσωπικές-κοινωνικές εμπειρίες μαθητών και καθημερινής ζωής, 
η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ικανοτήτων κριτικής ερμηνείας (και «των κοινωνιών της 
γνώσης» και «της πληροφορίας»), η μαθητική αυτενέργεια, η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., η συ-
νεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων, η ανάληψη διαπολιτισμικών δράσεων, οι διαθε-
ματικές-διεπιστημονικές προσεγγίσεις της γνώσης, η απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης προ-
βλημάτων και ανάπτυξης γνωστικών-μεταγνωστικών δεξιοτήτων (McLaren, 2010). 

Στις κανονιστικές δραστηριότητες (βάσει κριτηρίων ορθότητας) των Α.Π.Σ., θα διαπιστώ-
σουμε ότι υπάρχει αντίφαση με το θεωρητικό κομμάτι που, όπως αναφέραμε, έχει αρκετά 
στοιχεία των αρχών της Κριτικής Παιδαγωγικής. Θέλοντας να καταλήξουμε στα όποια συ-
μπεράσματα, θα εξετάσουμε εν συντομία το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 
(που ορίζεται και ως διαθεματικό αντικείμενο) στην Γ΄ Γυμνασίου. 

Το γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 

Ο σκοπός των Α.Π.Σ. είναι η ολοκλήρωση του ατόμου μέσα από την ανάπτυξη κριτικού, α-
ναλυτικού-συνθετικού και δημιουργικού πνεύματος και διάθεσης για ενεργοποίηση και 
δημιουργία σε ατομικό-συλλογικό επίπεδο. Ειδικότερα στο μάθημα της Κοινωνικής και Πο-
λιτικής Αγωγής, οι μαθητές υποβοηθούνται να κατανοήσουν τους ρόλους τους, τα δικαιώ-
ματα και τις υποχρεώσεις τους ως πολίτες (ΔΕΠΠΣ, 2003, σ.230). Στην παρούσα εργασία 
υποστηρίζεται ότι οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που αναφέρονται, με στόχο την ενεργο-
ποίηση και συμμετοχή των μαθητών, τη συνολική αντίληψη και την καλύτερη κατανόηση 
της πραγματικότητας, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, την άσκηση ανάλυσης και ερμη-
νείας κοινωνικοπολιτικών φαινομένων, την εύρεση λύσεων, την ανάληψη ευθυνών, τη δια-
χείριση και επίλυση προβλημάτων… είναι επαγγελία χωρίς αντίκρισμα. 

Αναλυτικότερα, στο στόχο της κατανόησης των διαφορετικών τύπων κοινωνικών ομάδων, 
οι δραστηριότητες μιλούν για αθλητικές, οικογενειακές, σχολικών τάξεων κ.ά. Δεν αναφέ-
ρονται σε κοινωνικές ομάδες όπως π.χ. οι ρομά, οι άστεγοι, που θα μπορούσαν να τις γνω-
ρίσουν από κοντά μετά από μια επίσκεψη σε έναν καταυλισμό ή στα δημοτικά συσσίτια. 
Στον επόμενο στόχο, της κατανόησης των λόγων που οδηγούν την ένταξη των ατόμων στις 
συγκεκριμένες ομάδες, δεν υπάρχει αντίστοιχη δραστηριότητα, ούτε καν συζήτηση για 
προβληματισμό. Αμέσως μετά, στην κατανόηση των σκοπών της κοινωνικής οργάνωσης 
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καθώς και των παραγόντων της κοινωνικής μεταβολής δεν υπάρχει πάλι κανένας προβλη-
ματισμός. Αντίθετα, οι μαθητές υποδύονται ρόλους όπως μαθητής, διαιτητής κ.ά. δηλαδή 
πράγματα άσχετα με τους στόχους. Ενώ, στην κατανόηση των κοινωνικών θεσμών και τη 
μεταβλητότητά τους απλά τους καταγράφουν χωρίς να υπάρχει σύνδεσή τους με την εκά-
στοτε κυρίαρχη ομάδα. 

Για το στόχο της κατανόησης του κοινωνικού ελέγχου υπάρχει μόνο μια θεωρητική μελέτη 
των τρόπων κοινωνικοποίησης μέσα από λογοτεχνικά κείμενα. Στον κοινωνικό έλεγχο που 
αθέατα ασκείται μέσα από την εκπαίδευση και άλλους φορείς δε γίνεται καμία αναφορά. 
Όσο για το στόχο κατανόησης των ατομικών-κοινωνικών προβλημάτων, γίνεται αναφορά σε 
τοπικά ή εθνικά προβλήματα, μέσα από μελέτη και σύγκριση πλούτου-φτώχειας, εργασίας-
κεφαλαίου και όχι εξουσίας-σχολικής γνώσης, εκπαίδευσης-κοινωνίας κ.ά.  

Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων προτείνεται η συζήτηση για 
θέματα που αφορούν στους κινδύνους για τους νέους στη σύγχρονη κοινωνία, δεν γίνεται 
όμως καμία αναφορά στους κινδύνους της οικονομικής παγκοσμιοποίησης που αναπαράγει 
και διευρύνει την κοινωνική ανισότητα. Ενώ, στην κατανόηση των εννοιών «πολιτική», «πο-
λίτης» και της αξίας συμμετοχής στα κοινά, σαν δραστηριότητα έχει την ανάπτυξη συζήτη-
σης για τους πολίτες άλλων κρατών και όχι συζήτηση και προβληματισμό για τις αιτίες των 
κοινωνικών αγώνων του παρελθόντος και του παρόντος. Οι μαθητές σε όλες τις προτεινό-
μενες δραστηριότητες είναι σαν να βρίσκονται σε ένα κοινωνικοπολιτικό-ιστορικό κενό.  

Στην κατανόηση της σπουδαιότητας του Συντάγματος και των αρχών του (λαϊκή κυριαρχία, 
κράτος δικαίου, κοινωνικό κράτος), οι δραστηριότητες περιορίζονται σε σύγκριση άρθρων 
των μέχρι τώρα Συνταγμάτων και σε παρουσίαση περιστατικών παραβίασής του. Για την 
παραβίαση του Συντάγματος από το νεοφιλελεύθερο κράτος δε γίνεται ούτε λόγος. Αντί-
στοιχα, στη συνειδητοποίηση της δύναμης του εκλογικού σώματος και των αρχών της ψη-
φοφορίας, προτείνεται συζήτηση για τις εκλογές του μαθητικού συμβουλίου. Δε γίνεται 
αναφορά στη συρρίκνωση της δύναμης των πολιτών και της δημοκρατίας μέσα από τη δια-
κυβέρνηση του κράτους από υπερεθνικούς οργανισμούς, ούτε ο παρατηρητικός ρόλος των 
πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες με μόνη συμμετοχή την ψήφο του κάθε 4 χρόνια. Η συ-
νειδητοποίηση της σπουδαιότητας της δημοκρατίας δεν μπορεί να γίνεται μέσα από ανα-
παράσταση της συνεδρίασης της Βουλής, αλλά μέσα από συζήτηση για τη δημοκρατία στις 
μέρες μας, που έγινε αντιπροσωπευτική και όχι συμμετοχική. 

Στο στόχο της αναγνώρισης και της αποδοχής των δικαιωμάτων-υποχρεώσεων των πολιτών, 
οι δραστηριότητες είναι η σύνταξη καταλόγου τους και η συζήτηση για την παραβίασή τους 
μέσα από την τεχνολογία. Θα μπορούσε όμως εδώ να γίνει συζήτηση για την παραβίαση 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων καθημερινά, ακόμη και από το ίδιο το κράτος, ή για την τή-
ρηση των υποχρεώσεων των πολιτών χωρίς ανταπόδοση και χωρίς την ύπαρξη βασικών δι-
καιωμάτων τους, όπως περίθαλψη, μόρφωση, σύνταξη, ακόμα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 
Στη σχέση του ατόμου με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), γίνεται σχολιασμός για θέματα της 
πορείας της και όχι συζήτηση για τη καταστρατήγηση των δημοκρατικών αξιών λόγω της 
οικονομικής παγκοσμιοποίησης. Τέλος, στο στόχο της συνειδητοποίησης και ευαισθητοποί-
ησης απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα, καταγράφονται οι διεθνείς οργανισμοί (Ο.Η.Ε., 
κ.ά.) και προβάλλονται ντοκιμαντέρ, χωρίς την όποια συζήτηση για το σημερινό ρόλο τους 
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στη στήριξη ισχυρών κρατών (π.χ. Η.Π.Α.) και την ανοχή στις ιμπεριαλιστικές ορέξεις τους 
σε βάρος των ασθενέστερων. 

Επίλογος 

Το σχολείο, κατά την άποψή μας, οφείλει να είναι χώρος ιδεών ποιοτικής δημοκρατίας, αλ-
ληλεγγύης και διαρκούς αγώνα για την υπεράσπιση πανανθρώπινων αξιών, όπως η κοινω-
νική δικαιοσύνη και η ισότητα, αλλά και η οικονομική και πολιτισμική ευημερία των αν-
θρώπων. Σκοπός είναι η εκπαίδευση να συστρατευτεί στον αγώνα για την καλλιέργεια πο-
λιτών με κριτική και δημιουργική σκέψη για να μπορέσουν οι μαθητές να αμφισβητήσουν 
και να αντισταθούν στην «οικονομία της γνώσης», μέσα από τη συνειδητοποίηση της σημε-
ρινής αλλοτριωμένης κατάστασης. Πράγματι γίνεται κατανοητό ότι μόνο μέσα από τη δη-
μοκρατική και ανθρώπινη εκπαίδευση, τη συλλογική δράση και το ενδιαφέρον για το κοινό 
καλό, μπορούμε να πετύχουμε τον εξανθρωπισμό της κοινωνίας, αναχαιτίζοντας την ασυ-
δοσία της παγκόσμιας αγοράς και τη συνεχή απολιτικοποίηση που προωθεί ο νεοφιλελεύ-
θερος οικουμενισμός. 
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Η αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ως προς  
τη διαθεματικότητα, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού και 

πηγών 
 

Μερεντίτης Χρήστος 
Εκπαιδευτικός, συγγραφέας 

Msc Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα  
xmerentitis@yahoo.gr  

Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση θα καταπιαστούμε με την αξιολόγηση του αναλυτικού 
προγράμματος σπουδών για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας από τρεις 
διαφορετικές οπτικές γωνίες. Πιο συγκεκριμένα, θα διερευνήσουμε το αναλυτικό 
πρόγραμμα αυτού του μαθήματος από την άποψη της διαθεματικής σύνδεσης, των 
δεξιοτήτων και της χρήσης εκπαιδευτικού υλικού. Αυτά τα κριτήρια, όπως και πολλά άλλα, 
έχουν τεθεί από την H. H. Jacobs και αφορούν  στην αξιολόγηση των Προγραμμάτων 
Σπουδών. Πιο πριν, όμως, θα διερευνήσουμε το νόημα του όρου «Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών» και θα προσεγγίσουμε την ιστορική και φιλοσοφική του προέλευση.   

Λέξεις - Κλειδιά: αναλυτικά προγράμματα, διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής, ουσιοκρατία, 
διαθεματικότητα 

Ιωάννης Συκουτρής: Οφείλομεν  να  ομολογήσωμεν ότι παρ’ ημίν  η αρκετά εντατική 
ενασχόλησις με τους αρχαίους δεν έφερε τους καρπούς, που επεριμέναμεν, αναλόγους 
προς τας καταβληθείσας προσπαθείας. Η επικοινωνία μας με τους αρχαίους δεν επήγαζεν 
από μέσα μας· μας  προσετίθετο απ’ έξω ως φράγκικη μίμησις ή βυζαντινή παράδοσις.    

Εισαγωγή 

Ένα από το θέματα τα οποία δεν συγκεντρώνουν τόσο συχνά την προσοχή των 
εκπαιδευτικών και της κοινής γνώμης είναι και αυτό των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Είτε 
λόγω του αρκετά εξειδικευμένου χαρακτήρα τους είτε για άλλους λόγους δεν είναι σπάνιο 
φαινόμενο να συναντήσει κανείς εκπαιδευτικούς οι οποίοι εργάζονται επί δεκαετία ή και 
περισσότερο στην εκπαίδευση και αγνοούν ακόμη και το τι είναι ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών. Πολύ περισσότερο συναντούν δυσχέρειες στο να διακρίνουν τις διαφορές 
ανάμεσα σε ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα και σε ένα Διαθεματικό Πρόγραμμα. Στην παρούσα 
εργασία θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε και, πρωτίστως, να αξιολογήσουμε το 
περιεχόμενο του Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών για τη διδασκαλία της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. 

Ας σημειωθεί δε ότι η διδασκαλία των κλασικών γραμμάτων από καιρού εις καιρόν 
επανέρχεται στο προσκήνιο. Όπως εύστοχα έχει επισημανθεί, κατά τη δεκαετία του 1980 
(περίοδο κατά την οποία η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών είχε εξοβελισθεί από το 
Γυμνάσιο) δεν υπήρχε ούτε ένα συνέδριο με αντικείμενο την εκπαίδευση στο οποίο να μην 
γινόταν επίκληση στην ανάγκη επανόδου της διδασκαλίας αυτού του μαθήματος. Ακόμη, 
μπορούμε να αναφερθούμε και στο πρόγραμμα Iris Project (www.irisproject.org.uk) το 
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οποίο διεξάγεται από το δήμο του Λονδίνου, το Πανεπιστήμιο King’s College και το 
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το οποίο αφορά στην ανάδειξη της διδασκαλίας των 
αρχαίων ελληνικών και των λατινικών στα δημόσια σχολεία της αγγλικής πρωτεύουσας. 
Παράλληλα, στη Μεγάλη Βρετανία δραστηριοποιούνται σύλλογοι όπως η Ένωση 
Καθηγητών των Κλασικών Γραμμάτων (Joint Association of Classical Teachers - 
www.jact.org), ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες φορείς όπως η Αμερικανική Ένωση Κλασικών 
Σπουδών (American Classical League – www.aclclassics.org).      

1.    Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

1.1.  Ορισμός του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 

Εν ταις κατωτέραις τάξεσι του γυμνασίου άρχεται η ακάματος  και  μέχρι  ηλιθιότητος 
επίμονος άσκησις περί  την  εκμάθησιν  πάντων  των τύπων  της αρχαίας γραμματικής. Από 
το βιβλίο «Γυμνασιακή Παιδαγωγική» του Ι. Πανταζίδου, καθηγητή της ελληνικής 
φιλολογίας και διευθυντή του Παιδαγωγικού Φροντιστηρίου (1889) 

Πριν προχωρήσουμε, όμως, στην ανάλυση του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών θα 
πρέπει να προηγηθεί μια σύντομη εισαγωγή περί του τι είναι το Πρόγραμμα Σπουδών. 
Προκειμένου, λοιπόν, να οριστεί το συγκεκριμένο υλικό έχουν δοθεί πολλοί και ποικίλοι 
ορισμοί. Ένα από τους πιο εύστοχους ορισμούς έχει δοθεί από τον John Kerr ο οποίος το 
όρισε ως εξής: «Αναλυτικό Πρόγραμμα μπορεί να θεωρηθεί όλη η καθοδηγούμενη από το 
σχολείο προγραμματισμένη μάθηση η οποία λαμβάνει χώρα είτε εντός είτε εκτός του 
σχολείου» (Kerr, στους Κασσωτάκη και Φλουρή, 2005: 21). Ο Graham Haydon από την 
πλευρά του θεωρεί ότι «το σχεδιασμένο ή επίσημο πρόγραμμα σπουδών συνιστά το 
περιεχόμενο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, όπως αυτό έχει καθοριστεί εκ των 
προτέρων. Το Πρόγραμμα Σπουδών αποτελεί ένα πλαίσιο του τι κάνουμε» (Haydon στους 
Capel κ.ά. 2005: 351).    

Η δε χρησιμότητα του Αναλυτικού Προγράμματος είναι προφανής. Σε αυτό βασιζόμενος 
ο/η εκπαιδευτικός θα προβεί στον μακροχρόνιο και βραχυχρόνιο σχεδιασμό1 της 
διδασκαλίας του γνωρίζοντας ποιες ακριβώς είναι οι απαιτήσεις οι οποίες τίθενται για τη 
διδασκαλία του εκάστοτε μαθήματος.  

Ωστόσο, αυτό το οποίο θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι το Αναλυτικό Πρόγραμμα δεν 
είναι ένα ουδέτερο, τεχνικό κείμενο, αλλά ένα κείμενο στο οποίο αντανακλώνται οι 
κοινωνικές, οικονομικές, παιδαγωγικές και ιστορικές αρχές μιας δεδομένης εποχής κατά 
την οποία η πολιτική εξουσία ασκείται με ένα συγκεκριμένο τρόπο ο οποίος επηρεάζει και 
το σχεδιασμό της όποιας εκπαιδευτικής πολιτικής. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για 
τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Αρκεί 
κάποιος να μελετήσει διαχρονικά τα εκάστοτε Προγράμματα Σπουδών για τη διδασκαλία 
του συγκεκριμένου μαθήματος, για να διαπιστώσει εύκολα πόσο οι πολιτικές και 
κοινωνικές συνθήκες επηρέαζαν και τη διαμόρφωσή του. Όπως εύστοχα σημειώνεται από 
τον Ν. Δ. Βαρμάζη «η ίδρυση του ελληνικού κράτους απαιτούσε την αναζήτηση συμβόλων, 
ιδεολογικών στηριγμάτων και τεκμηρίων συνέχειας, που μπορούν να καταρτίσουν το εθνικό 
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παρόν […]. Η έντονη στροφή προς την κλασική αρχαιότητα, σύμφωνη και με το γενικότερο 
πνεύμα του κλασικισμού, είχε καταρχάς το χαρακτήρα ψυχολογικής αναπλήρωσης. Σε αυτό 
το κλασικιστικό πλαίσιο συμμορφώθηκε και η εκπαίδευση, με κύριο σημείο αναφοράς την 
κλασική αρχαιότητα» (Βαρμάζης, 1999: 33). Όπως διαπιστώνεται, λοιπόν, από αυτήν την 
επισήμανση η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών δεν ήταν ποτέ αμέτοχη των πολιτικών 
και κοινωνικών εξελίξεων.      

1.2.  Η ιστορική και η φιλοσοφική προέλευση των Προγραμμάτων Σπουδών 

Ασφαλώς, όμως, τα ποικίλα Αναλυτικά Προγράμματα δεν προέκυψαν σε ένα ιστορικό και 
κοινωνικό κενό. Οι Holmes και M. Mc Lean αναφέρονται στις βασικές εκπαιδευτικές 
παραδόσεις οι οποίες συνέβαλαν στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών συστημάτων της 
γηραιάς ηπείρου και συνακόλουθα και των Αναλυτικών Προγραμμάτων (Holmes και 
McLean στους Κασσωτάκη και Φλουρή, 2005: 25). Ειδικότερα, αναφέρονται στην 
Ουσιοκρατία (αντλεί στοιχεία από την αρχαιοελληνική και ρωμαϊκή παράδοση και 
συνδέεται με τις αριστοκρατικές και εκκλησιαστικές παιδαγωγικές αντιλήψεις των 
μεσαιωνικών και αναγεννησιακών ετών), στον Εγκυκλοπαιδισμό (συνδέεται με την 
ανακάλυψη της Αμερικής, με την ανάδυση του Προτεσταντισμού, την έκρηξη της Γαλλικής 
Επανάστασης και την εφεύρεση της τυπογραφίας και οδήγησε στο Διαφωτισμό), στην 
Πολυτεχνική παράδοση (συνδέεται με τις εκπαιδευτικές εξελίξεις στη Σοβιετική Ένωση και 
στις δορυφόρους χώρες της) και, τέλος, στον Πραγματισμό (έλκει την προέλευσή του από 
τα διδάγματα του John Dewey, αποδέχεται την επίδραση της επιστημονικής σκέψης στην 
οικονομία και στην κοινωνία, όπως επίσης και τη σημασία της ανεξαρτησίας, της 
ελευθερίας και της δημοκρατίας στη δημιουργία των κοινωνικών και πολιτικών θεσμών).  

Σε ό,τι αφορά δε στο τελευταίο ρεύμα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι από ορισμένους 
άλλους μελετητές αποκαλείται και ως προοδευτισμός και ότι βάσει αυτού «αφετηρία κάθε 
σχολικής δραστηριότητας είναι οι ανάγκες των διδασκόμενων, ενώ βασική πηγή μάθησης 
αποτελούν οι εμπειρίες τους. Η αλήθεια δεν θεωρείται δεδομένη και αναμφισβήτητη, αλλά 
ως ζητούμενη και εξελισσόμενη. Κατά συνέπεια, το Αναλυτικό Πρόγραμμα δεν είναι κάτι το 
άκαμπτο και το αμετάβλητο, αλλά ένα μεταβλητό πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων» (ό.π. 
σελ. 30). Επίσης, σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση τα Προγράμματα θα πρέπει να είναι 
έτσι δομημένα ώστε να δίνουν την δυνατότητα στον εκπαιδευτικό «να ασκεί τους μαθητές 
του σε δεξιότητες συλλογής, οργάνωσης και επεξεργασίας των δεδομένων κα ταυτόχρονα 
να παρεμβάλλει συστηματικά ερωτήματα και δραστηριότητες, που θέτουν σε δοκιμασία τις 
αυτοτελείς γνωστικές δομές του μαθητή» (Ματσαγγούρας, 2006: 283). Διαπιστώνουμε, 
συνεπώς, ότι τα Αναλυτικά Προγράμματα διέπονται από συγκεκριμένες φιλοσοφικές, 
πολιτικές και ιδεολογικές αρχές. Βάσει αυτών των αρχών εκπονούνται και σε αυτές 
υπακούουν.   

1.3.  Τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται τα Προγράμματα Σπουδών 

Εν συνεχεία, θα αναφερθούμε στα κριτήρια βάσει των οποίων ελέγχονται τα Προγράμματα 
Σπουδών. Αρχικά, θα πρέπει, λοιπόν, να επισημάνουμε ότι κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί 
ποικίλα κριτήρια βάση των οποίων θα πρέπει να εκπονούνται και, κατά συνέπεια, να 
αξιολογούνται τα Προγράμματα Σπουδών. Οι Ornstein και Hunkins αναφέρουν ότι στα 
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Αναλυτικά Προγράμματα θα πρέπει η επιλογή του περιεχομένου τους να συμβαδίζει με 
τους σκοπούς του σχολείου και τις αναπτυξιακές ανάγκες των ατόμων, η διδακτέα ύλη να 
αντιπροσωπεύει τις ποικίλες γνωστικές περιοχές περιλαμβάνοντας τα κυριότερα στοιχεία 
τους, η ύλη να συμβαδίζει με τις αντιληπτικές ικανότητες των παιδιών και η γραμμική 
διάταξη της ύλης να συνυπάρχει με τη σπειροειδή (Ornstein και Hunkins στους Κασσωτάκη 
και Φλουρή, 2005: 44). Άλλοι μελετητές έχουν επισημάνει ότι τα αναλυτικά προγράμματα 
θα πρέπει να είναι ευέλικτα και να παρέχουν τη δυνατότητα διαφοροποίησης ανάλογα με 
το επίπεδο των μαθητών και τις τοπικές ανάγκες, να αξιοποιούν τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες που ήδη κατέχουν οι μαθητές, να είναι στραμμένα προς το παρόν και το κοντινό 
μέλλον και να μην παρελθοντολογούν, να ωθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες να 
αναζητούν τα αίτια ενός φαινομένου, να παρέχουν στον/στην εκπαιδευτικό περιθώρια 
αυτενέργειας και να προβλέπουν κριτήρια και διαδικασίες για την αξιολόγησή του (ό.π. 
σελ. 48).   

Εμείς κατά την ανάλυσή μας θα βασιστούμε στα κριτήρια τα οποία έθεσε η H. H. Jacobs για 
την αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, η Jacobs έθεσε μια σειρά 
από κριτήρια, όπως η θεωρητική βάση και η σκοπιμότητα, η διαθεματικότητα, ο 
σχεδιασμός προς όφελος του μαθητή, οι δεξιότητες, η χρήση εκπαιδευτικού υλικού και 
πηγών και η διάρθρωση και χρήση της γλώσσας (Φλουρής & Κρίκας, 2008: 12). Σε όλα αυτά 
τα κριτήρια έθεσε επιμέρους επίπεδα στα οποία μπορούν να επιτευχθούν και στα οποία 
μπορούν να φτάσει ή να μην φτάσει ένα Πρόγραμμα Σπουδών. Στην ανάλυσή μας θα 
περιοριστούμε στη διερεύνηση των εξής κριτηρίων: διαθεματική σύνδεση, δεξιότητες και 
χρήση εκπαιδευτικού υλικού και πηγών. Θα επιχειρήσουμε, δηλαδή, να αξιολογήσουμε εάν 
το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών της αρχαίας ελληνικής γλώσσας το οποίο 
παραδόθηκε στην εκπαιδευτική κοινότητα το 1998, πληροί τα προαναφερθέντα κριτήρια 
και εάν ναι σε ποιο βαθμό.  

2. Η  αξιολόγηση του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 

Στη συνέχεια προχωρούμε στην αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών για τη διδασκαλία 
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Θα επιχειρήσουμε να 
αξιολογήσουμε το Πρόγραμμα από τρεις οπτικές γωνίες · από την άποψη της διαθεματικής 
σύνδεσης, από την πλευρά της καλλιέργειας δεξιοτήτων και από την πλευρά της χρήσης 
εκπαιδευτικού υλικού και πηγών.  

2.1. διαθεματική σύνδεση 

Το αίτημα να διεξάγεται η διδασκαλία κατά τρόπο διαθεματικό τα τελευταία χρόνια έχει 
επανέλθει δριμύτερο στη σύγχρονη παιδαγωγική σκέψη, αλλά και στην καθημερινή 
πρακτική πολλών εκπαιδευτικών. Πώς μπορεί, όμως, να οριστεί η έννοια της 
διαθεματικότητας; Η L. Erickson θεωρεί ότι «κατά τη διαθεματική προσέγγιση διαφορετικοί 
επιστημονικοί κλάδοι αλληλοσυνδέονται λειτουργικά μέσω μιας θεμελιώδους έννοιας και 
συνεργούν με σκοπό να διαφωτίσουν ένα υπό εξέταση θέμα ή πρόβλημα. Ταυτόχρονα οι 
επιστημονικοί κλάδοι διατηρούν την ακεραιότητά τους και τροφοδοτούν τη γνωστική 
διαδικασία με τη δική τους θεωρία και μεθοδολογία ο καθένας» (Erickson στους Φλουρή & 
Κρίκα, 2008: 6).  
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 Η Jacobs από την πλευρά της διακρίνει τέσσερα στάνταρντς σε ό,τι αφορά στη διαθεματική 
σύνδεση των Προγραμμάτων Σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο επίπεδο 
παρατηρείται αποτελεσματική σύνδεση των επιμέρους μαθημάτων, στο δεύτερο επίπεδο 
υπάρχουν ορισμένα συνδετικά στοιχεία, στο αμέσως επόμενο παρατηρείται περιορισμένη 
σύνδεση και στο τελευταίο και, προφανώς, χειρότερο επίπεδο δεν υπάρχει καμία σύνδεση 
με άλλα γνωστικά αντικείμενα.  

Το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών κάνει αρκετές μνείες στην έννοια της 
διαθεματικότητας. Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι πρόκειται για μνείες και όχι 
για αναλυτική αναφορά. Το 1998 η έννοια της διαθεματικότητας δεν είχε διεισδύσει ακόμη 
πλήρως στα επίσημα Αναλυτικά Προγράμματα. Έτσι, στο υπό εξέταση Πρόγραμμα γίνονται 
ορισμένες μόνο έμμεσες αναφορές στις δυνατότητες που μπορεί να παράσχει η διδασκαλία 
των αρχαίων ελληνικών για τη διαθεματική σύνδεσή της με άλλα αντικείμενα.  

Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα 1.1. (Γενικοί σκοποί) ένας εκ των σκοπών οι οποίοι τίθενται 
είναι και ο εξής: «με τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και γλώσσας 
επιδιώκεται η αναγωγή σύγχρονων επιστημονικών κατακτήσεων και επιστημολογικών 
θεωρήσεων στην ελληνική αρχαιότητα». Η κατάκτηση και των δύο επιμέρους στόχων, 
δηλαδή η αναγωγή σημερινών επιτευγμάτων της επιστήμης και επιστημολογικών θεωριών 
στην ελληνική αρχαιότητα μοιάζει να είναι ένα εξαιρετικά γοητευτικό και συγχρόνως 
δυσχερές επίτευγμα. Η επιστημολογία αποτελεί ένα επιστημονικό κλάδο ο οποίος 
καταπιάνεται με την προέλευση των επιστημών και τις βασικές αρχές που τις διέπουν. Σε 
κάθε περίπτωση η κατάκτηση και των δύο επιμέρους στόχων φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη, 
δεδομένου ότι οι φιλόλογοι που θα κληθούν να τους εκπληρώσουν δεν έχουν λάβει από τις 
πανεπιστημιακές τους σπουδές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να τους 
επιτύχουν. Σε ό,τι αφορά δε στα στάνταρντς που τίθενται από την Jacobs ο συγκεκριμένος 
σκοπός κατατάσσεται στο δεύτερο επίπεδο, στο οποίο γίνεται απλώς μια περιορισμένη 
σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων.    

Θα μπορούσαμε, επιπλέον, να ισχυριστούμε ότι η κατάκτηση του πρώτου στόχου μοιάζει 
λίγο πιο εύκολη δεδομένου ότι μια σύγχρονη επιστημονική ανακάλυψη (π.χ. μια 
μαθηματική θεωρία) μπορεί να συνδεθεί με ένα αρχαιοελληνικό εύρημα (π.χ. το μηχανισμό 
των Αντικυθήρων). Έτσι, θα δοθεί η δυνατότητα σύνδεσης του μαθήματος των αρχαίων 
ελληνικών με τα μαθήματα της ιστορίας των επιστημών, της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, 
της φυσικής και των μαθηματικών. Σε κάθε περίπτωση, όμως, γεννώνται σοβαρά 
ερωτήματα για το εάν υπήρξε ποτέ η ελάχιστη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των 
μαθητών ως προς την κατάκτηση αυτών των στόχων. Από την άλλη μια επιστημολογική 
θεώρηση (π.χ. η εμπειρική-αναλυτική θεωρία της επιστήμης) μπορεί να συνδεθεί με τις 
επιστημολογικές απόψεις που μπορεί κάποιος να εντοπίσει στο έργο του Αριστοτέλη, του 
Descartes και του Kant (Κρίβας, 2002: 74). Με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται η ευκαιρία 
σύνδεσης του μαθήματος της μελέτης των αρχαίων ελληνικών με το μάθημα της 
Φιλοσοφίας. Ωστόσο, τα ερωτήματα παραμένουν για το κατά πόσον οι απαιτήσεις του 
καθημερινού ωρολογίου προγράμματος και των κατά καιρούς εξετάσεων (με κορυφαίες, 
ασφαλώς, τις Πανελλήνιες) επιτρέπουν στον/στην εκπαιδευτικό να επεκτείνει τη 
διδασκαλία του σε τέτοιο βαθμό. Παρ’ όλα αυτά, δείχνουν το δρόμο τον οποίο θα πρέπει 
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να ακολουθήσει η σύγχρονη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών. Ένα δυναμικό δρόμο, ο 
οποίος θα απομακρύνεται από τη χρήση μεταγλώσσας και θα προσπαθεί με δημιουργικό 
πνεύμα να σπάσει τα στεγανά των επιμέρους μαθημάτων και να κάνει τους εκπαιδευτικούς 
πολλών και διαφορετικών μεταξύ τους ειδικοτήτων να συνεργαστούν προς όφελος της 
διευρυμένης μάθησης, μιας μάθησης η οποία θα περικλείει όσο το δυνατόν περισσότερους 
τομείς του επιστητού. Με αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας θα καταστεί εφικτό να 
κατανοήσουν οι μαθητές τον ενιαίο χαρακτήρα της γνώσης.    

Ένας άλλος σκοπός ο οποίος αφήνει ορισμένα περιθώρια ικανοποίησης του κριτηρίου της 
διαθεματικότητας διατυπώνεται στην ενότητα 3.1. (Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής 
Γραμματείας  - πρωτότυπο / μετάφραση). Ειδικότερα, λοιπόν, το Πρόγραμμα Σπουδών 
αναφέρει ότι: εκείνο που ενδιαφέρει, γενικά, είναι να οργανωθεί η διδασκαλία κατά τέτοιο 
τρόπο που [οι μαθητές] να ασκηθούν να ερμηνεύσουν τα αρχαία κείμενα μέσα στο 
κοινωνικο-πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής τους και στη συνέχεια να 
επιχειρείται διαχρονική εκτίμησή τους, ώστε να αποφεύγονται ανεπίτρεπτοι αναχρονισμοί. 
Ο συγκεκριμένος σκοπός – με την πρόβλεψή του για την αποφυγή αναχρονισμών – μπορεί 
να δώσει την αφορμή στον/στην εκπαιδευτικό να συνδέσει το μάθημά του με τη μελέτη της 
αρχαίας ιστορίας, της κοινωνικής ιστορίας και του μαθήματος των Κοινωνικών και 
Πολιτικών Θεσμών. Πιο συγκεκριμένα, η διδακτική προσέγγιση ενός αποσπάσματος π.χ. 
από τα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη παρέχει την ευκαιρία εξέτασης των αντιλήψεων 
περί της αγωγής στην αρχαία Ελλάδα και ως εκ τούτου σύνδεσης με το μάθημα της 
Κοινωνικής Ιστορίας. Αναφορικά με τα στάνταρντς της Jacobs ο συγκεκριμένος σκοπός 
μπορεί να καταταχθεί στο τρίτο επίπεδο (ύπαρξη συνδετικών στοιχείων μεταξύ των 
γνωστικών αντικειμένων).  

2.2 δεξιότητες 

 «Φέτος θα μελετήσουμε τον ‘‘Οιδίποδα επί Κολωνώ’’,    έναν πραγματικό θησαυρό από 
γλωσσικές ανωμαλίες».  Άγγλος λυκειάρχης του 19ου αιώνα προς τους μαθητέςτου. από το 
άρθρο του Τζάσπερ Γρίφιν «Η κλασική παιδεία οξύνει το πνεύμα» (ΤΟ ΒΗΜΑ – 1/10/2005).  

Στο επόμενο κριτήριο στο οποίο θα επιχειρήσουμε να αξιολογήσουμε το Πρόγραμμα 
Σπουδών είναι αυτό των δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες κατατάσσονται και αυτές σε τέσσερα 
στάνταρντς. Στο πρώτο επίπεδο παρατηρείται πλήρης απουσία δεξιοτήτων και έμφαση σε 
μονοδιάστατες δραστηριότητες, στο αμέσως επόμενο επίπεδο εντοπίζονται ακατάλληλες 
για τους μαθητές δεξιότητες που αναφέρονται με απλά ρήματα και δίνουν σχετική 
διαφοροποίηση στις δραστηριότητες. Στο τρίτο επίπεδο αναφέρονται ορισμένες γενικές 
δεξιότητες οι οποίες είναι επικεντρωμένες σε ειδικές κατηγορίες μαθητών και παρατηρείται 
μια σχετική ποικιλία στις δράσεις. Τέλος, στο τέταρτο επίπεδο της Jacobs οι δεξιότητες 
εμφανίζονται με σαφήνεια, απαντούν στις ανάγκες των μαθητών/τριων, αναφέρονται με 
περιγραφικά ρήματα και δίνονται πολλές διαφορετικές δυνατότητες δραστηριοτήτων.  

Στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών 
μπορέσαμε να εντοπίσουμε τις εξής δύο δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να προάγουν 
τις δεξιότητες των μαθητών. Στην ενότητα 4.2., η οποία αφορά στην αξιολόγηση της 
κατοχής της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο, αναφέρεται ότι για τον έλεγχο της 
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γλωσσικής κατάρτισης των μαθητών και ειδικότερα για την κατάκτηση του σημασιολογικού 
επιπέδου της γλώσσας απαιτούνται ασκήσεις ετυμολογίας και ειδικότερα: δημιουργίας 
οικογενειών ομόρριζων λέξεων, παραγωγής, σύνθεσης ή ανάλυσης στα συνθετικά τους 
μέρη. Βάσει αυτής της διδακτικής ιδέας, λοιπόν, θα μπορούσαν να εκπονηθούν ποικίλες 
δραστηριότητες εντός της τάξης και οι μαθητές να εξασκηθούν σε πολλές και διαφορετικές 
δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να γράψουν σε καρτέλες τα θέματα μιας 
λέξης (π.χ. του ρήματος λέγω τα θέματα είναι τα εξής: λεγ-, λογ-, ρη-, επ- και ειπ-) και από 
κάθε θέμα να παράγονται όσο το δυνατόν περισσότερες παράγωγες λέξεις. Όμως, θα 
πρέπει να επισημάνουμε ότι ούτε αυτή η δραστηριότητα διακρίνεται για τα σαφήνειά της 
και έτσι στην κλίμακα των στάνταρντς δεν μπορεί να καταταγεί σε επίπεδο μεγαλύτερο του 
δεύτερου. 

Μια ακόμη δραστηριότητα αναφέρεται στην ίδια ενότητα με την προαναφερθείσα (4.2) και 
είναι η εξής: «για την κατανόηση του περιεχομένου μπορούν να δοθούν ασκήσεις 
μετάφρασης ενός τμήματος διδαγμένου κειμένου διασκευασμένου, ώστε να απαιτείται 
κίνηση της κριτικής σκέψης των μαθητών που να αποκαλύπτει τη μεταφραστική τους 
ικανότητα». Αν προσπεράσουμε τη γλωσσική ασάφεια και το μάλλον ασύντακτο και 
ασύνηθες ύφος (π.χ. κίνηση της κριτικής σκέψης) θα πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι η 
μετάφραση είναι μια δεξιότητα και είναι θετικό ότι στις απαιτήσεις του αναλυτικού 
προγράμματος προτείνεται η μετάφραση ενός διδαγμένου κειμένου. Σχετικά με τα 
στάνταρντς της Jacobs η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να καταταχθεί στο τρίτο 
επίπεδο.  

2.3. χρήση εκπαιδευτικού υλικού 

Η χρήση εκπαιδευτικού υλικού είναι μια πολύ σημαντική διάσταση η οποία θα πρέπει να 
διέπει ένα σύγχρονο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Για να αντιληφθούμε τη χρησιμότητα 
των οπτικών και ακουστικών πηγών στη διδασκαλία αρκεί να σκεφτούμε ότι απ’ όσα 
βλέπουμε συγκρατούμε το 83%, ενώ απ’ όσα ακούμε συγκρατούμε μόνο το 11% (Σχινάς, 
1981: 244) Σύμφωνα δε με άλλες έρευνες οι μαθητές συγκρατούν το 30% όσων είδαν, το 
20% όσων άκουσαν, το 10% όσων διάβασαν και το 60% όσων άκουσαν και είδαν 
ταυτοχρόνως (Ζευκιλής, 1970: 14). Ακόμη, σύμφωνα με τον Guen η παρατήρηση συμβάλλει 
κατά 20% στη συγκράτηση ενός μηνύματος, η ακοή και η παρατήρηση κατά 50%, ενώ η 
ταυτόχρονη ενεργοποίηση της ακοής, της παρατήρησης, της αλληλεπίδρασης με το μήνυμα 
και της πρακτικής εφαρμογής συμβάλλουν κατά 90% στη συγκράτησή του (Guen στην 
Σολωμονίδου, 1999: 76). Ίσως όλα αυτά τα στοιχεία να έκαναν τον Spranger να διατυπώσει 
την άποψη ότι «το εποπτικό μέσο είναι όργανο που βοηθάει τη μετατροπή μιας μορφής 
πνεύματος σε συστατικό της ψυχής». 

H Jacobs από την πλευρά της διευκρινίζει πως σε σχέση με αυτήν την παράμετρο τα 
Αναλυτικά Προγράμματα μπορούν να διακριθούν στα εξής τέσσερα στάνταρντ· στο πρώτο 
επίπεδο το πρόγραμμα προτείνει μια πληθώρα εκπαιδευτικών υλικών και πηγών (αυτά 
μπορεί να είναι χάρτες, όπου οι μαθητές θα δουν πού συνέβη μια μάχη που περιγράφεται 
στο έργο π.χ. του Θουκυδίδη ή ένα CD-ROM βάσει του οποίου θα εκπονήσουν μια εργασία 
π.χ. για την καθημερινότητα στην αρχαία Αθήνα ή ένα εκμαγείο αγγείου στο οποίο θα 
αναπαρίσταται μια σκηνή από την εκπαίδευση στην αρχαία Ελλάδα και το οποίο μπορεί να 

244

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



συνδυαστεί με ένα απόσπασμα από το έργο του Πλουτάρχου «Περί παίδων αγωγής»), στο 
αμέσως επόμενο επίπεδο τα Προγράμματα εισηγούνται ορισμένες πηγές για την επίτευξη 
των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Στο προτελευταία επίπεδο γίνεται μικρή χρήση πηγών 
και στο τελευταίο επίπεδο παρατηρείται πλήρης απουσία πηγών.  

Σε ό,τι αφορά τώρα το υπό εξέταση Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών θα πρέπει να 
παρατηρήσουμε ότι γίνεται πολύ περιορισμένη αναφορά στη χρήση πηγών. Για να 
εντοπίσουμε κάποιο διδακτικό υλικό θα πρέπει να διαβάσουμε πολύ προσεκτικά το 
Πρόγραμμα και να επιχειρήσουμε να εξάγουμε κάποιες έμμεσες προτάσεις για χρήση 
εκπαιδευτικού υλικού. Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα 1. (Σκοποί) και στην υποενότητα 
1.1. (Γενικοί σκοποί) διαβάζουμε πως μία από τις επιδιώξεις της διδασκαλίας της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας και γραμματείας είναι και «η γνώση του αρχαίου κόσμου και η 
επικοινωνία με τα πνευματικά και καλλιτεχνικά επιτεύγματά του». Από αυτό το σκοπό θα 
μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ο/η φιλότιμος/-η εκπαιδευτικός θα επιδιώξει να εντοπίσει 
και να φέρει στην τάξη του/της εκμαγεία που θα έχει αγοράσει από ελληνικά και ξένα 
μουσεία και μουσειοσκευές π.χ. με αρχαία ελληνικά μουσικά όργανα ή ενδυμασίες με τις 
οποίες μπορεί αφενός να ελκύσει την προσοχή των μαθητών του, αφετέρου δε να 
συνδυάσει τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών με το περιεχόμενο της ιστορίας.  

Με την ίδια λογική μπορεί να ερμηνευτεί και ένα ακόμη στόχος ο οποίος περιέχεται στην 
υποενότητα 1.2.1 και ο οποίος είναι ο εξής: Να εμβαθύνουν (κυρίως στο Λύκειο) σε καίριες 
επιτεύξεις της αρχαιότητας στον πνευματικό χώρο – πάντα σε συσχετισμό και συνδυασμό 
με άλλες μορφές συνεκφάνσεις του αρχαίου πολιτισμού. Εφόσον γίνεται επίκληση σε άλλες 
μορφές πολιτισμού – προφανώς πέραν της γλώσσας και των δηλώσεών της – μπορούμε να 
καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως οι εκπαιδευτικοί παρακινούνται, έστω έμμεσα, να 
αξιοποιήσουν κάποιο εκπαιδευτικό υλικό στη διδασκαλία τους.   

Με δεδομένο ότι σε ολόκληρο το υπόλοιπο Πρόγραμμα Σπουδών δεν υπάρχει κάποια άλλα 
αναφορά στη χρήση εκπαιδευτικού υλικού μπορούμε να ταξινομήσουμε το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα στο πρώτο στάνταρντ της αξιολόγηση της Jacobs. Ωστόσο, οφείλουμε να 
επαναλάβουμε ότι η αξιοποίηση διδακτικού υλικού είναι πολύ περιορισμένη.       

Επίλογος 

Από τις σύντομες ιστορικές πηγές που παραθέσαμε στην αρχή κάθε υποενότητας αυτής της 
εργασίας θα πρέπει να έχει καταστεί σαφές ότι η προσπάθεια για τη βελτίωση των 
εκπαιδευτικών πραγμάτων στην Ελλάδα έχει διαχρονικό χαρακτήρα. Θα πρέπει, επίσης, να 
έχει γίνει κατανοητό ότι πολλά από τα σημερινά προβλήματα της εκπαίδευσης, κλήθηκαν 
να τα αντιμετωπίσουν οι Έλληνες και σε προηγούμενες φάσεις της ιστορίας τους. Το 
γεγονός δε ότι δεν κατόρθωσαν να τα επιλύσουν και ότι πολλά από αυτά τα κείμενα 
διατηρούν ακόμη και τώρα τον επικαιρικό τους χαρακτήρα είναι κάτι που θα πρέπει όλους 
να μας προβληματίσει.  

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο επιχειρήσαμε δια βραχέων να αναλύσουμε 
ανάγεται χρονικά στο 1998. Σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα τρία κριτήρια βάσει του οποίου 
αξιολογήθηκε δεν είμαστε σε θέση να ισχυριστούμε ότι πρόκειται για μια εργασία η οποία 

245

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία σε υψηλά στάνταρντ. Αν μάλιστα λάβουμε υπ’ όψιν 
μας ότι ένα χρόνο νωρίτερα είχε ψηφιστεί από το ελληνικό κοινοβούλιο ο νόμος 
2525/1997, δηλαδή ο νόμος που εισήγαγε μια σημαντική μεταρρύθμιση στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν 
ανταποκρίνεται πλήρως στις υψηλές προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί.  

Ελπίδα όλων είναι τα επόμενα Προγράμματα Σπουδών να είναι πιο λεπτομερή, να 
εκπονηθούν με τη συμμετοχή και τη συμβολή και των ίδιων των εκπαιδευτικών, να 
ενσωματώνουν σύγχρονες αρχές, να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις πνευματικές 
ανησυχίες της νέας γενιάς και να την προετοιμάζουν ώστε να αντιμετωπίσει τις 
πολυποίκιλες προκλήσεις του μέλλοντος.   
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Η αυτoαξιολόγηση του μαθητή Γυμνασίου στις Βιωματικές Δράσεις 
 

Σάμιος Γουσταύος  
Med, Υπ. Διδάκτορας ΕΚΠΑ 

samiosgmar@gmail.com 
 

Περίληψη 
 

Βασική θέση της σύγχρονης παιδαγωγικής είναι η ανάγκη μετατόπισης της αξιολόγησης του 
μαθητή προς το ανθρωπιστικό μοντέλο το οποίο στηρίζεται στην ποιότητα της συμμετοχής 
του στη σχετική διαδικασία. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι εναλλακτικές μορφές 
αξιολόγησης οι οποίες αναδεικνύουν την αξιολόγηση για μάθηση και όχι της μάθησης όπως 
συμβαίνει με τη σύνοψη της επίδοσης του μαθητή σε ένα βαθμό. Στην εναλλακτική αξιολό-
γηση, που δεν έρχεται να αντικαταστήσει τις παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης αλλά να 
συνυπάρξει γόνιμα με αυτές, εντάσσεται η αυτοαξιολόγηση με κριτήρια. Σκοπός της εισή-
γησης είναι να παρουσιάσει την εν λόγω μέθοδο τεκμηριώνοντας την παιδαγωγική και επι-
στημονική της καταλληλότητα με πεδίο εφαρμογής τις Βιωματικές Δράσεις του Γυμνασίου 
οι οποίες συνιστούν τους νέους φορείς της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας και αξιολόγησης. 
 
Λέξεις - κλειδιά: αυτοαξιολόγηση μαθητή, κριτήρια, Βιωματική Δράση. 
 

Εισαγωγή 
  

Σύμφωνα με τη σύγχρονη παιδαγωγική ως κυρίαρχη κουλτούρα αξιολόγησης του μαθητή 
θεωρείται η κουλτούρα της εναλλακτικής αξιολόγησης (Dochy, 2001) η οποία δίνοντας έμ-
φαση σε διαδικασίες εξατομικευμένες (Κωνσταντίνου, 2000) αποδίδει στον μαθητή το ρόλο 
που οφείλει να έχει στην αξιολογική διαδικασία: εκείνον του ενεργητικού μέλους 
(MacBeath, 2001). Η υιοθέτηση εναλλακτικών μεθόδων προτείνεται και από τα ισχύοντα 
ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Γυμνασίου χωρίς, όμως, να μπορούμε να ισχυριστούμε πως η θεσμοθέτησή 
τους ενισχύει την ανατροφοδοτική λειτουργία της αξιολόγησης δεδομένης της κυριαρχίας 
της ποσοτικής αποτύπωσης της επίδοσης του μαθητή. Οι Βιωματικές Δράσεις ως έκφραση 
της Βιωματικής Παιδαγωγικής που θεμελιώνεται στην μαθητοκεντρική ενεργητική μάθηση 
συνιστούν ιδανικό πεδίο εφαρμογής εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης, συγκεκριμένα, 
της αυτοαξιολόγησης. Πόσο δε μάλλον όταν η υιοθέτηση της τελευταίας στο πλαίσιο της 
μεθόδου project, βάσει της οποίας αναπτύσσονται οι Βιωματικές Δράσεις, συνεπάγεται 
πολλαπλά μαθησιακά οφέλη (Χρυσαφίδης, 2006). 
 

Παιδαγωγική θεώρηση της αυτοαξιολόγησης 
 
Η αυτοαξιολόγηση ορίζεται ως η διαδικασία κατά την οποία ο μαθητής κρίνει την ποιότητα 
της εργασίας του βασισμένος σε σαφή κριτήρια αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες και τις α-
δυναμίες του με σκοπό τόσο την αυτοενίσχυσή του όσο και την ανάπτυξη ενός σχεδίου 
δράσης προκειμένου να βελτιώσει τα αποτελέσματα των ενεργειών του (Klenowski, 1995∙ 
Ross & Rolheiser, 2003). Ως προς τις νοητικές προϋποθέσεις για την ανταπόκριση στην εν 
λόγω  διαδικασία, ο μαθητής ηλικίας 12 έως 16 ετών τις πληροί καθώς διανύοντας το στά-
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διο της αφαιρετικής σκέψης (Piaget, 1977) χρησιμοποιεί χωρίς περιορισμό τον παραγωγικό 
συλλογισμό ενώ παράλληλα μπορεί να κρίνει τις πράξεις του. 
 
Με την συστηματική εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης αναγνωρίζουμε έμπρακτα το διαμορ-
φωτικό χαρακτήρα της αξιολόγησης. Οι μαθητές ωθούνται να στοχάζονται την προσπάθεια 
που καταβάλλουν προκειμένου να υλοποιήσουν το έργο τους (Sung et al., 2005) διαγιγνώ-
σκοντας εξελικτικά, από την Α΄ Γυμνασίου, τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες τους 
προκειμένου να καταλήξουν στις βέλτιστες μαθησιακές πρακτικές, με προοπτικές μεταβί-
βασης και σε άλλα πέραν των Βιωματικών Δράσεων γνωστικά αντικείμενα. Η αυτοαξιολό-
γηση λειτουργεί με τρόπο που ισχυροποιεί τα κίνητρα μάθησης (Ματσαγγούρας, 2004) ενι-
σχύοντας την αυτοπεποίθηση του μαθητή ο οποίος υιοθετεί θετική στάση απέναντι στην 
ίδια την αξιολογική διαδικασία (Ross et al. 1998b). Επίσης, του παρέχεται η δυνατότητα 
προαγωγής της διανοητικής αυτονομίας του (St-Pierre, 2004) αυξάνεται η σαφήνεια για τις 
προσδοκίες του ενώ παράλληλα αναδεικνύεται ο ρόλος του στη διαδικασία σύστασης του 
αποτελέσματος (Λάμνιας, 1997).  
 
Η αυτοαξιολόγηση συμβάλλοντας στο να γίνει ο μαθητής ανεξάρτητος ερευνητής της μά-
θησης και της γνώσης (Costa & Kallick, 2000) ταυτίζεται στοχοθετικά με τις αρχές του Νέου 
Σχολείου στις βασικές αποστολές του οποίου είναι η ενίσχυση της υπευθυνότητας και της 
αυτοακαθοδηγούμενης μάθησης. Παράλληλα, η εν λόγω διαδικασία παρέχει στον καθηγη-
τή τη δυνατότητα να αντλήσει χρήσιμες πληροφορίες, μη διαθέσιμες χωρίς τη συγκεκριμέ-
νη μέθοδο, βάσει των οποίων επικυρώνει ή/και τροποποιεί διδακτικές και παιδαγωγικές 
πρακτικές (Κατσαρού & Τσάφος, 2003). 
 

Επιστημονική θεώρηση της αυτοαξιολόγησης 
 

Η μέθοδος της  αυτοαξιολόγησης με κριτήρια 
 
Η μέθοδος αυτοαξιολόγησης που προτείνεται είναι η αυτοαξιολόγηση βάσει κριτηρίων ή 
κριτηριακή αυτοαξιολόγηση, έντυπης ή ψηφιακής μορφής ανάλογα με τη διαθέσιμη υλικο-
τεχνική υποδομή του σχολείου. Η χρησιμότητα της μεθόδου έγκειται στο ότι τα κριτήρια 
συγκεκριμενοποιούν τις παραμέτρους της αποτελεσματικής μάθησης βάσει των οποίων 
καλείται ο μαθητής να εκτιμήσει το βαθμό ανταπόκρισής του. Ειδικότερα, να εκτιμήσει το 
επίπεδο σύγκλισης των δεξιοτήτων και των στρατηγικών που έχει αναπτύξει με τις πρότυ-
πες δεξιότητες και στρατηγικές, εννοώντας ως πρότυπες δεξιότητες και στρατηγικές εκείνες 
που καλείται να αναπτύξει προκειμένου να βελτιστοποιήσει τα μαθησιακά αποτελέσματα 
(St-Pierre, 2004). Με τα κριτήρια, επίσης, ο μαθητής κατανοεί ότι κατά την αποτίμηση της 
προόδου που σημειώνει δεν συγκρίνεται με τους συμμαθητές του αλλά με τον ίδιο του τον 
εαυτό (Κασσωτάκης, 2003) ενώ παράλληλα αποκλείεται ή έστω ελαχιστοποιείται η αυθαί-
ρετη κρίση του (Berthiaume et. al., 2011).  
 
Η αυτοαξιολόγηση διενεργείται βάσει διαβαθμισμένης φραστικής κλίμακας (! απόλυτα, ++ 
πολύ, + αρκετά, - λίγο, -- καθόλου)  προκειμένου να υπάρξει ποιοτική απόδοση της επίδο-
σης (Κασσωτάκης, 2010) με τα σύμβολα να λειτουργούν ως αντιστάθμισμα στη συνήθη –
ψυχρή– γλώσσα των αριθμών. Στις περιπτώσεις των επιλογών λίγο ή/και καθόλου ο μαθη-
τής καλείται να τεκμηριώσει την κρίση του, πρακτική που ευνοεί την περαιτέρω ανάπτυξη 
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των μεταγνωστικών του δεξιοτήτων. Πρόκειται για αυτό που ο Stefanakis (2002) αποκαλεί  
αντανάκλαση ή απεικόνιση των διδακτικών και μαθησιακών διαδικασιών που ακολουθήθη-
καν επιφέροντας ως αποτέλεσμα συγκεκριμένη μαθησιακή συμπεριφορά. 
 

Τα αντικείμενα της αυτοαξιολόγησης 
 
Κάθε τεχνική αξιολόγησης του μαθητή πρέπει να συναρτάται με τους στόχους και το περιε-
χόμενο του μαθήματος. Αναφερόμενοι στη Βιωματική Δράση το περιεχόμενο συναρτάται 
με το θέμα διαπραγμάτευσης ενώ οι στόχοι αποτυπώνονται στα κριτήρια αξιολόγησης ό-
πως αυτά προσδιορίζονται στο υπ’ αριθμ.141288/Γ2/08-09-2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με 
τις Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις. Επίσης, σύμφωνα με τον Ross (2006) μια εσχάρα 
αυτοαξιολόγησης διέπεται από δύο βασικές αρχές: α) η γλώσσα διατύπωσης των κριτηρίων 
να είναι κατανοητή και β) τα κριτήρια να περιγράφουν τέτοιες μαθησιακές συμπεριφορές 
που οι μαθητές να τις αντιλαμβάνονται ως σημαντικές στην εκπαιδευτική διαδικασία, ότι 
δηλαδή συνιστούν τους δείκτες απόδοσής τους, εν προκειμένω, στη Βιωματική Δράση. Με 
βάση το θεωρητικό αυτό πλαίσιο, τα κριτήρια αυτοαξιολόγησης πρέπει να είναι τέτοιας 
φύσης που να καλούν τον μαθητή να αναστοχάζεται:  
 

i. Ως προς το επίπεδο της ατομικής συμβολής του στο ομαδικό έργο. Σύμφωνα με το 
ως άνω έγγραφο τα κριτήρια αξιολόγησης της ατομικής συμβολής του μαθητή –που 
συνιστούν και τους ειδικούς στόχους– διακρίνονται (α) σε κριτήρια κατάκτησης 
γνώσεων, ανάπτυξης στάσεων, ικανοτήτων και αξιών και (β) σε κριτήρια συμβολής 
στο κλίμα συλλογικότητας και στο προϊόν της συλλογικής εργασίας. 

ii. Ως προς το επίπεδο ανάπτυξης των γνωστικών, ψυχοσυναισθηματικών και μετα-
γνωστικών στρατηγικών, οι οποίες συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση του επιδιωκό-
μενου επιτεύγματος στην εκπαίδευση (Pendanx, 1998). Οι στρατηγικές μάθησης 
στοιχειοθετούν ουσιαστικά τις διαδικασίες που ακολουθούν οι μαθητές προκειμέ-
νου να φθάσουν στο τελικό αποτέλεσμα οι οποίες και ενδιαφέρουν περισσότερο 
κατά την αποτίμηση της επίδοσής τους όταν εφαρμόζεται η μέθοδος project (Χρυ-
σαφίδης, 2006). Ειδικότερα, ως γνωστικές στρατηγικές νοούνται οι τεχνικές της κα-
ταγραφής σημειώσεων, της περίληψης, της κατηγοριοποίησης, της βιβλιογραφικής 
έρευνας και της μεταφοράς μάθησης. Οι μεταγνωστικές στρατηγικές συνίστανται 
στην τεχνική του προγραμματισμού, της διατήρησης της προσοχής, της αυτοδιαχεί-
ρισης και της αυτοαξιολόγησης. Τις ψυχοσυναισθηματικές στρατηγικές, τέλος, συ-
νιστούν οι ερωτήσεις διευκρίνησης και επαλήθευσης, η συνεργασία και ο έλεγχος 
αρνητικών συναισθημάτων (άγχος, δισταγμός…). 

 
Τα όσα έως εδώ εκτέθηκαν αποτελούν την θεωρητική τεκμηρίωση του περιεχομένου  των 
κριτηρίων που περιλαμβάνονται στην εσχάρα αυτοαξιολόγησης την οποία κατασκεύασε ο 
εκπαιδευτικός της τάξης και παρουσιάζεται στο Παράρτημα. 
 

Οι θεμελιώδεις ιδιότητες της αυτοαξιολόγησης 
 
Οι θεμελιώδεις ιδιότητες που διέπουν κάθε μέθοδο (αυτο)αξιολόγησης (Κωνσταντίνου, 
2000∙ Κασσωτάκης, 2010) είναι οι ακόλουθες:  
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(α) η εγκυρότητα περιεχομένου η οποία διασφαλίζεται όταν τα κριτήρια που περιλαμβάνο-
νται ελέγχουν επακριβώς αυτό για το οποίο σχεδιάστηκαν να ελέγξουν,  
(β) η αντικειμενικότητα η οποία επιτυγχάνεται όταν η αυτοαξιολόγηση δεν επηρεάζεται 
από ψυχολογικούς παράγοντες και υποκειμενικές αντιλήψεις ως προς την έννοια των κρι-
τηρίων, 
(γ) η αξιοπιστία η οποία πληρείται όταν όσες φορές και αν επαναληφθεί η διαδικασία κάτω 
από τις ίδιες συνθήκες δίνει το ίδιο ή περίπου το αυτό αποτέλεσµα, 
(δ) η πρακτικότητα η οποία εξασφαλίζεται όταν ο χρόνος που απαιτείται για τη διενέργεια 
της αυτοαξιολόγησης είναι προσαρμοσμένος στη διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας.  
 
Ειδικότερα, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας του περιεχομένου της αυτοαξιολόγησης 
πρέπει να πληρείται η προϋπόθεση τόσο της εννοιολογικής καταλληλότητας του κάθε κρι-
τηρίου όσο και της επάρκειας του αριθμού τους (Newman et al. 2013). Σύμφωνα με την α-
νάλυση που αναπτύχθηκε στην προηγούμενη υποενότητα, επισκόπηση της εσχάρας αυτοα-
ξιολόγησης καταδείχνει πως τα κριτήρια που περιλαμβάνει αντιστοιχούν πλήρως και επαρ-
κώς στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της Βιωματικής Δράσης.  
 
Παράγοντας καθοριστικός της αντικειμενικότητας της κριτηριακής αυτοαξιολόγησης είναι 
να προβούν οι μαθητές σε ειλικρινείς αυτοεκτιμήσεις, προϋπόθεση για τις οποίες είναι η 
διαμόρφωση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών υγιών διαπροσωπικών σχέσεων (Κασσω-
τάκης, 2003). Οι τελευταίες σε κάθε περίπτωση θεωρούνται εκ των ουκ άνευ για τη δη-
μιουργία ενός θετικού ψυχολογικού κλίματος (Χατζηδήμου, 2007). 
 
Αναφορικά με τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, πριν από τη διενέργεια της αυτοαξιολόγησης 
ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει διασαφηνίσει το κάθε κριτήριο παρέχοντας ενδεικτικά 
παραδείγματα (Ross, 2006) επισημαίνοντας παράλληλα στους μαθητές ότι η εν λόγω διαδι-
κασία δεν έχει καμία επίδραση στη βαθμολογία τριμήνου (Dunnig et. al., 2004). Χρήσιμες, 
επίσης, είναι οι τακτικές διαδικασίες μετα-στοχασμού κατά τη διάρκεια της σχολικής χρο-
νιάς μέσα από τις οποίες ενθαρρύνεται η προσδοκία για αναθεώρηση, γεγονός που συμ-
βάλλει στη διαμόρφωση ενός πολιτισμού κριτικής (White & Frederiksen, 1998). Μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο, εξαλείφεται και το ενδεχόμενο υπερτίμησης ή υποτίμησης δυνατοτήτων 
(Giglio, 2013).  
 
Τέλος, η πρακτικότητα της αυτοαξιολόγησης διασφαλίζεται από το γεγονός ότι για τη διε-
νέργειά της δεν απαιτείται χρόνος περισσότερος της μίας διδακτικής ώρας. Σημειώνουμε 
ακόμα πως τα θετικά συναισθήματα που συνεπάγεται η υλοποίησή της την καθιστά μια 
διαδικασία παρωθητική για τους μαθητές, εφαρμόσιμη στη μαθησιακή πρακτική τους. 
 

Εφαρμογή της μεθόδου και ένταξη στο ωρολόγιο πρόγραμμα 
 
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει την προτεινόμενη εσχάρα αυτοαξιολόγησης 
αυτούσια ή ως τράπεζα ενδεικτικών κριτηρίων όπως, αντίστοιχα, προβλέπεται στον Οδηγό 
για την Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο, στην παιδαγωγική φιλοσοφία 
των οποίων κινούνται οι Βιωματικές Δράσεις. Ως προς το χρόνο ένταξης της κριτηριακής 
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αυτοαξιολόγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία ενδείκνυται αυτή να πραγματοποιείται με 
το πέρας της Βιωματικής Δράσης. Η χρονική αυτή επιλογή είναι εναρμονισμένη με το Μο-
ντέλο Συλλογικών Βιωματικών Δράσεων στο οποίο στηρίζεται η εφαρμογή της Βιωματικής 
Δράσης στο Γυμνάσιο σύμφωνα με το οποίο οι διαδικασίες (αυτο)αξιολόγησης των μελών 
και της ομάδας είναι το τελευταίο στάδιο της δράσης (Ματσαγγούρας, 2011).  
 

Συμπεράσματα 
 
Η μέθοδος της κριτηριακής αυτοαξιολόγησης που περιγράφηκε στην παρούσα εισήγηση 
εφαρμόστηκε την προηγούμενη σχολική περίοδο στην Α΄ Τάξη του Γυμνασίου Άνω Καλεντί-
νης Άρτας. Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν στοιχειοθετούν ταυτόχρονα και τα πολλαπλά 
παιδαγωγικά οφέλη που συνεπάγεται η εφαρμογή της επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα σχε-
τικών εμπειρικών μελετών (ενδεικτικά, Ross & Starling, 2005).  Συγκεκριμένα, η προοπτική 
της αυτοαξιολόγησης με την ολοκλήρωση της Βιωματικής Δράσης λειτούργησε ενισχυτικά 
στα κίνητρα και στην ψυχική διάθεση των μαθητών συνιστώντας παράλληλα διευκολυντικό 
παράγοντα μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.  
 
Οι μαθητές, έχοντας κατανοήσει σε σχετική διαδικασία το περιεχόμενο των κριτηρίων, επι-
δόθηκαν με ενθουσιασμό στην εναλλακτική αυτή μορφή αξιολόγησης αναπτύσσοντας το 
έθος του αναστοχασμού για τις παραμέτρους της αποτελεσματικής μαθησιακής συμπερι-
φοράς και για τους παράγοντες που επιδρούν θετικά ή/και αρνητικά σε αυτήν. Στο προτει-
νόμενο μοντέλο αυτοαξιολόγησης βρήκαν ένα ιδανικό εργαλείο διάγνωσης των δυνατών 
τους σημείων αλλά και εκείνων που χρίζουν βελτίωσης με στόχο την επιτυχή ανταπόκρισή 
τους στις Βιωματικές Δράσεις των επόμενων τάξεων. Οι μαθητές μίλησαν, ακόμα, για την 
ανάγκη να εφαρμοστούν παρόμοιες πρακτικές στο σύνολο των μαθημάτων. Το γεγονός αυ-
τό καταδεικνύει τη σπουδαιότητα υιοθέτησης από τους εκπαιδευτικούς τόσο της κριτηρια-
κής αυτοαξιολόγησης όσο και άλλων μεθόδων που καθιστούν τον μαθητή συστηματικά ε-
νεργό μέλος στις διαδικασίες αξιολόγησής του. 
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Η ερευνητική εργασία ως καλή πρακτική προσέγγισης  
της Τοπικής Ιστορίας 
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ΜΑ Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας,  
MA Σπουδές στην Εκπαίδευση 

ikaval@gmail.com 
 

Περίληψη 

Η παρούσα ανακοίνωση έχει στόχο να παρουσιάσει τις δραστηριότητες και τα οφέλη μιας 
ερευνητικής εργασίας, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μελλοντικά, κατά το σχολικό 
έτος 2015-2016, στη Γ’ Γυμνασίου στο διδακτικό αντικείμενο «Τοπική Ιστορία», το οποίο θα 
ενταχθεί στις βιωματικές δράσεις ως ένα πεδίο μελέτης και έρευνας. Η ερευνητική εργασία 
έχει τίτλο «Η ιστορία της πόλης μου» και χρησιμοποιεί εκπαιδευτικές τεχνικές που χαρα-
κτηρίζονται για τη διαθεματικότητά τους, την ομαδική συνεργασία και τη βιωματική δράση. 
Η ερευνητική εργασία ολοκληρώνεται σε τρεις φάσεις, κάθε μία από τις οποίες μελετά το 
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της πόλης.  Σε κάθε φάση υλοποίησής της παρουσιάζεται 
ο σκοπός και οι καλές πρακτικές που κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιήσει στα πλαίσια 
της παρούσης ερευνητικής εργασίας. Απώτερος στόχος της ανακοίνωσης είναι να αναδείξει 
το θεσμό των ερευνητικών εργασιών ως έναν διασκεδαστικό και αποτελεσματικό τρόπο 
προσέγγισης της μάθησης.  

Λέξεις - Kλειδιά: Διαθεματικότητα, καλές πρακτικές, ιστορία της πόλης, μέθοδος project 

Εισαγωγή 

Η ερευνητική εργασία «Η ιστορία της πόλης μου» επιθυμεί τη συνεργασία μαθητών, εκπαι-
δευτικών και γονέων με την ευρύτερη τοπική κοινότητα. Οι μαθητές θα εμβαθύνουν στην 
ιστορία της πόλης τους, θα έρθουν σε επαφή με τα θεσμικά της όργανα, με τις υπηρεσίες, 
τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, θα ευαισθητο-
ποιηθούν και θα γίνουν ενεργοί πολίτες και κοινωνοί των τοπικών προβλημάτων. Το παρα-
πάνω θα τους οδηγήσει στη συναισθηματική σύνδεση με την πόλη τους με αποτέλεσμα να 
επιθυμούν να συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμισή της. Η παρούσα ερευνητική εργασία 
μπορεί να είναι ετήσια, καθώς παρέχει πλούσιο υλικό για μελέτη (Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 
2003).  

Η προσέγγιση που θα επιχειρηθεί στην παρούσα ανακοίνωση θα είναι με βάση τον χρόνο. 
Συγκεκριμένα, οι μαθητές θα εξετάσουν α) το παρελθόν της πόλης, β) το παρόν της πόλης, 
και γ) το μέλλον της πόλης. 

Αναφορικά με το παρελθόν της πόλης οι μαθητές καλούνται να ερευνήσουν ιστορικά στοι-
χεία όπως το έτος ίδρυσής της, ποιοι συνέβαλαν στη δημιουργία της πόλης, ποια γεγονότα 
στάθηκαν αφορμή για την συγκέντρωση των κατοίκων στη συγκεκριμένη περιοχή, ποιες 
ήταν οι πρώτες ασχολίες και επαγγελματικές δραστηριότητες των κατοίκων, ποια έθιμα εί-
χαν, ποια αρχιτεκτονική δομή ακολούθησαν, ποιοι άνθρωποι διακρίθηκαν στο παρελθόν 
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στα γράμματα, στις τέχνες, στον πολιτισμό ή στον αθλητισμό, και πολλά άλλα. 

Αναφορικά με το παρόν της πόλης οι μαθητές καλούνται να ερευνήσουν πόσοι κάτοικοι 
σήμερα είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια, πόσοι φοιτούν στα σχολεία ή τα πανεπιστή-
μια, ποια είναι η αναλογία μεταξύ αλλοδαπών και ημεδαπών, ποιες είναι οι κύριες επαγ-
γελματικές ενασχολήσεις των κατοίκων, ποια η συμβολή και ο ρόλος της πόλης στη δια-
μόρφωση του «χάρτη» της σύγχρονης Ελλάδας, ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κάτοικοί της, ποια είναι τα σημεία αναφοράς της πόλης (τα 
μνημεία, οι πλατείες, η αγορά της, οι χώροι πολιτισμού και άθλησης) κ.α. 

Τέλος, αναφορικά με το μέλλον της πόλης οι μαθητές καλούνται να ερευνήσουν πιθανά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη τους και να εξεύρουν τρόπους επίλυσής τους. Στο 
σημείο αυτό έγκειται και η αξία της ερευνητικής εργασίας. Οι μαθητές έχοντας κατανοήσει 
την ιστορική διαδρομή της πόλης τους και στη συνέχεια γνωρίζοντας περισσότερες λεπτο-
μέρειες για τις δομές και τον τρόπο διοικητικής λειτουργίας της, μπορούν αποτελεσματικό-
τερα αφενός να προσεγγίσουν τον πυρήνα των προβλημάτων της και αφετέρου να προτεί-
νουν ορθολογικές λύσεις. Μάλιστα  οι λύσεις που θα προταθούν μετά από αυτή την επι-
στημονικότερη και δομικά άρτια προσέγγιση του ζητήματος της πόλης, θα είναι περισσότε-
ρο εφικτές γιατί θα σέβονται την ιστορία, το περιβάλλον, τις δημοκρατικές δομές και διαδι-
κασίες. 

Σκοπός και στόχοι ερευνητικής εργασίας 

Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να μάθουν οι μαθητές πώς να μαθαίνουν, μέσα από 
την ενεργητική συμμετοχή, η οποία αποτελεί «το κλειδί» στην εκπαίδευση (Χρυσαφίδης, 
1996). Οι ομάδες των μαθητών καλούνται να καταγράψουν το παρελθόν, το παρόν και το 
μέλλον της πόλης τους και να περιγράψουν τυχόν προβλήματα και λύσεις, χρησιμοποιώ-
ντας ως βασικό εργαλείο τους την αναζήτηση στο διαδίκτυο και την έρευνα πεδίου - δρά-
σης. Μέσα από τις τεχνικές αυτές οι μαθητές θα γνωρίσουν: α) την ιστορία της πόλης τους, 
β) τη σημασία του τόπου τους στη διαμόρφωση του «χάρτη» της σύγχρονης Ελλάδας, και γ) 
τα πιθανά προβλήματα του τόπου τους. 

Επιπλέον, σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν οι 
μαθητές τη νέα τεχνολογία, μέσα από τη χρήση προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων 
(χρήση πολυμέσων, Διαδικτύου) καθώς θα ολοκληρώσουν την παρουσίαση της εργασίας 
τους σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Η ψηφιακή έκθεση φωτογραφίας, που θα είναι και το 
αποτέλεσμα της ερευνητικής εργασίας, θα περιέχει μουσική και φωτογραφίες, αποτυπώνο-
ντας με τον τρόπο αυτό οι μαθητές τις σκέψεις, τους συνειρμούς, τους προβληματισμούς 
και τα συναισθήματά τους. 

Επιμέρους στόχοι (γνωστικοί, συναισθηματικοί, ψυχοκινητικοί) 

Οι επιμέρους στόχοι της ερευνητικής εργασίας βασίστηκαν στην ταξινόμηση του Bloom και 
είναι οι εξής (Καψάλης, 2006):  

Γνωστικοί 
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Οι μαθητές α) να γνωρίσουν μέσα από την αναζήτηση στο διαδίκτυο και μέσα από το φω-
τογραφικό φακό την ιστορία της πόλης τους, β) να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη για 
το παρόν της πόλης τους, γ) να βελτιώσουν και στη συνέχεια να αξιοποιήσουν τις γνώσεις 
τους για το μέλλον της πόλης τους και δ) να εξασκηθούν στην αναζήτηση και οργάνωση των 
πληροφοριών μέσα από το διαδίκτυο, διεργασίες που απαιτούν δημιουργικότητα, έρευνα 
και κριτική σκέψη 

Συναισθηματικοί 

Οι μαθητές α)  να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα της πόλης τους και να προτεί-
νουν τρόπους επίλυσης των προβλημάτων, και β) να καλλιεργήσουν την ευθύνη απέναντι 
στην κληρονομιά του τόπου τους. 

Ψυχοκινητικοί 

Οι μαθητές α) να αναπτύξουν τρόπους επικοινωνίας και μετάδοσης των γνώσεών τους στις 
διάφορες μορφές τεχνολογικού πολιτισμού, β) να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και δε-
ξιότητές τους, με εργασίες, μέσα από τη χρήση υπολογιστών και φωτογραφίας, γ) να μά-
θουν να συλλέγουν πληροφορίες και να τις επεξεργάζονται, δ) να μάθουν να συνεργάζονται 
μέσα από τις ομαδικές εργασίες, και ε) να βοηθήσουν να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος της 
πόλης τους μέσα από νέες μεθόδους μαζικής προσέγγισης, πιο εύχρηστες, ψυχαγωγικές και 
φιλικές, μέσω σύγχρονων οπτικοακουστικών τεχνολογικών επιτευγμάτων. 

Αναλυτική παρουσίαση των φάσεων υλοποίησης 

Το παρελθόν της πόλης 

Έναυσμα για τους μαθητές θα αποτελέσει το ακόλουθο κείμενο του Παπανούτσου, από το 
βιβλίο του «Παιδεία το μεγάλο μας πρόβλημα».  

Η ελληνική λέξη Ιστορία που έγινε διεθνής αρχικά εσήμαινε την καθολική γνώση. Και στους 
χρόνους μας όμως πού το περιεχόμενο της ειδικεύτηκε και ή λέξη σημαίνει μιαν ορισμένη 
μάθηση, εκείνην πού αντικείμενο της έχει το παρελθόν του ανθρώπου ως όντος κοινωνικού 
και τη μακρά πορεία του από την πρωτόγονη κατάσταση έως σήμερα — η Ιστορία είναι μια 
επιστήμη με πολύ μεγάλη έκταση και βαθιά σημασία για τη μόρφωση του νέου. 

Το παραπάνω απόσπασμα επιλέχθηκε προκειμένου να τονιστεί η αξία της εμβάθυνσης στην 
ιστορία του τόπου, αλλά και της κατανόησης της εξελικτικής πορείας αυτού. Για το λόγο 
αυτό, ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι ιδιαίτερα απαιτητικός στο υλικό που οι μαθητές θα 
συγκεντρώσουν και θα παρουσιάσουν, προκειμένου η εικόνα του παρελθόντος να προσεγ-
γισθεί μεθοδολογικά, να χαρακτηρίζεται από τη μέγιστη δυνατή πληρότητα και αντικειμενι-
κότητα, να οδηγεί σε διαδραστικότητα και να γεννά συναισθήματα. 

Καλές πρακτικές που μπορούν να ακολουθηθούν είναι: 

• Η εύρεση ιστορικού οπτικοακουστικού υλικού - βίντεο (π.χ. από παλιές κινηματογραφικές 
ταινίες), φωτογραφίες, συνεντεύξεις, έγγραφα ή λογοτεχνικά κείμενα που γίνονται αναφο-
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ρές, γραμματόσημα, κειμήλια κ.α. - και η καταγραφή τους με χρονολογική σειρά, ώστε να 
επιτευχθεί μια συνέχεια και κατανόηση της εξελικτικής πορείας της πόλης, από την ίδρυσή 
της έως σήμερα. 

• Καταγραφή των τοπικών εθίμων και η προσέγγισή τους ιστορικά. Σε περίπτωση που κά-
ποια έθιμα έχουν χαθεί στο πέρασμα του χρόνου, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πραγμα-
τοποιηθεί μια εκδήλωση αναβίωσής τους, με καλεσμένους ιστορικούς ή άλλους τοπικούς 
παράγοντες που μπορούν να μιλήσουν για αυτά. 

• Καταγραφή των μνημείων, μουσείων, πλατειών, σταδίων, ιστορικών κτιρίων.  

• Μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος της πόλης. Δηλαδή ποιες είναι οι πρώτες ύλες που 
χαρακτήριζαν ή χαρακτηρίζουν ακόμα την πόλη, ποιοι είναι οι φυσικοί της πόροι, πως ήταν 
το γεωγραφικό της ανάγλυφο (προσπάθεια ευρέσεως χαρτών της εποχής). Ποιες ήταν οι 
ενεργειακές πηγές του παρελθόντος; 

• Οικονομική ανάλυση του παρελθόντος. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να βρουν 
στοιχεία που θα αφορούν την επαγγελματική ενασχόληση των πρώτων κατοίκων, τη δια-
μόρφωση της αγοράς, τις χρονικές περιόδους οικονομικής άνθησης αλλά και ύφεσης της 
πόλεως. 

Το παρόν της πόλης 

Η διερεύνηση του παρόντος της πόλης επιτυγχάνει τη σύνδεση του σχολείου γενικότερα  με 
την τοπική κοινωνία, και των μαθητών ειδικότερα. Η εργασία γίνεται περισσότερο διαδρα-
στική, το σχολείο ανοίγει τις πόρτες του και ξεκινά η άμεση επαφή και γνωριμία των μαθη-
τών με τους κατοίκους (είτε αυτοί είναι τοπικοί «παράγοντες» είτε απλοί δημότες). Τα απο-
τελέσματα της εργασίας μπορούν να γίνουν μετρήσιμα και τα ευρήματα να αξιολογηθούν 
ποσοτικά, είτε να είναι ποιοτικά και να αξιολογηθούν βάσει της κριτικής σκέψης των μαθη-
τών.  

Καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοσθούν είναι οι εξής: 

• Πραγματοποίηση έρευνας αγοράς με τους κατοίκους της πόλης. Δηλαδή μπορεί να δη-
μιουργηθεί ένα ερωτηματολόγιο με θεματολογία που μπορεί να ερευνά ζητήματα όπως 
είναι το συγκοινωνιακό, το περιβαλλοντικό, το πολιτικό, το οικονομικό περιβάλλον. Οι απα-
ντήσεις σε κάθε ερώτηση, μπορεί να είναι «κλειστού τύπου» (π.χ. της μορφής ναι ή όχι) ή 
ακόμα και πολλαπλής επιλογής, κλιμακωτών απαντήσεων (π.χ. η πρώτη απάντηση να είναι 
«δεν συμφωνώ καθόλου», και να καταλήγει στην πρόταση «συμφωνώ απόλυτα»).   

• Συνεντεύξεις με σημερινούς επαγγελματίες ή επιχειρηματίες της περιοχής, που είτε πα-
ραδοσιακά αποτελούν τμήμα της ζωντανής ιστορίας της πόλης, είτε λόγω της καινοτόμου 
δράσης τους (π.χ. νέοι αγρότες που ασχολούνται με βιολογικές καλλιέργειες ή την τυποποί-
ηση προϊόντων ή επιχειρηματίες με εξαγωγική δραστηριότητα) πετυχαίνουν εντυπωσιακά 
αποτελέσματα στον κλάδο τους.  
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• Ψυχαγωγία των κατοίκων. Τι ύφους και είδους επιλογές ψυχαγωγίας προσφέρονται 
στους κατοίκους όλων των ηλικιών; Με ποιους τρόπους και σε ποια σημεία της πόλης δια-
σκεδάζουν σήμερα οι νέοι; Έχουν αλλάξει οι συνήθειες των κατοίκων στο πέρασμα του χρό-
νου και γιατί; Το κομμάτι που αφορά την ψυχαγωγία μπορεί να προσεγγισθεί κοινωνιολο-
γικά και να τεκμηριωθούν με αυτό τον τρόπο οι οποιεσδήποτε αλλαγές. 

• Φωτογραφίζοντας την πόλη μου από το ποδήλατο. Οι μαθητές μπορούν να διοργανώ-
σουν μια ποδηλατική εκδήλωση όπου δεν είναι αναγκαίο να συμμετάσχουν μόνο μαθητές. 
Σκοπός του ποδηλατικού περιπάτου στην πόλη θα είναι να εντοπιστούν εκείνα τα μέρη του 
οδικού δικτύου που δεν προσφέρουν πρόσβαση στους ποδηλάτες, να ευαισθητοποιηθούν 
οι νέοι αλλά και οι κάτοικοι γενικότερα σε θέματα περιβαλλοντικά, να προωθηθούν εναλ-
λακτικοί τρόποι διασκέδασης αλλά και μεταφοράς, να φωτογραφηθεί ή να βιντεοσκοπηθεί 
η πόλη από τους ποδηλάτες, να εντοπιστούν εκείνα τα graffiti που έχουν εικαστικό ενδια-
φέρον. Άλλωστε η κουλτούρα των graffiti writers και του ποδηλάτου λειτουργούν συχνά 
συμπληρωματικά. Το φωτογραφικό υλικό μπορεί να συγκεντρωθεί και να παρουσιασθεί σε 
σχετικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν και να αξιοποιηθεί ηλεκτρονικά. Επιπλέον, 
η δράση αυτή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από την τοπική κοινωνία και για την προώθηση 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, που τόσο η χώρα μας έχει ανάγκη. 

Το μέλλον της πόλης 

Η συσσώρευση της γνώσης που σχετίζεται με την ιστορία της πόλης, η επιστημονική προ-
σέγγιση των επιμέρους θεμάτων με τα οποία οι μαθητές καταπιάστηκαν, αναμφισβήτητα 
οδηγούν στη βαθύτερη κατανόηση του σημερινού τρόπου λειτουργίας της πόλης, των συ-
γκριτικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που διαθέτει, της ιστορικής κληρονομιάς 
και ευθύνης που επιφορτίζει τους κατοίκους της. Λαμβάνοντας τα ανωτέρω υπόψη τους, οι 
μαθητές πλέον μπορούν να ασκήσουν εποικοδομητική κριτική, να καταγράψουν τα «κακώς 
κείμενα» και να απαιτήσουν τη διόρθωσή τους, όχι με ρητορείες και «κατηγορώ» αλλά με 
συγκεκριμένες προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές είναι βέβαιο πως θα έχουν εκείνα τα ποιοτι-
κά χαρακτηριστικά που θα εγγυώνται την καινοτομία, το σεβασμό της ιστορίας, του περι-
βάλλοντος και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τον εκσυγχρονισμό και εκδημοκρατισμό της 
πόλης και των δομών λειτουργίας της.  

Καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοσθούν είναι οι εξής: 

• Επίσκεψη στο Δημαρχείο. Οι μαθητές να επιδιώξουν μια συνάντηση με το Δήμαρχο ή τα 
μέλη του δημοτικού συμβουλίου, όπου θα παρουσιάσουν τα ευρήματα της εργασίας τους. 
Τα παιδιά θα εκθέσουν τα προβλήματα που έχουν εντοπίσει, θα παρουσιάσουν τα στατι-
στικά στοιχεία που διαθέτουν, θα συγκρίνουν τα στοιχεία αυτά με αντίστοιχα στοιχεία άλ-
λων πόλεων που διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά με την δική τους πόλη, θα προτείνουν 
εναλλακτικές λύσεις και θα καταθέσουν εγγράφως τις τεκμηριωμένες προτάσεις τους. 

• Δημοσίευση συνέντευξης. Οι μαθητές θα ζητήσουν να πάρουν συνέντευξη από το Δήμαρ-
χο ή κάποιους άλλους θεσμικούς παράγοντες, με σκοπό την προβολή της στο περιοδικό ή 
το site ή το blog του σχολείου, όπου θα παρουσιάζονται τα μελλοντικά σχέδια και οι δε-
σμεύσεις του δήμου σε θέματα χωροταξικά, οικονομικά - αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, 
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πολιτιστικά, κοινωνικά. Με αυτόν τον τρόπο το δημοτικό συμβούλιο δείχνει τον απαιτούμε-
νο σεβασμό στους μελλοντικούς ψηφοφόρους αλλά και συγχρόνως δεσμεύεται ηθικά απέ-
ναντι στην τοπική εκπαιδευτική κοινότητα. Συνεπώς, οι μαθητές  αποτελούν μια αποτελε-
σματική ομάδα πίεσης για όσους διαχειρίζονται το δημόσιο πλούτο και λαμβάνουν αποφά-
σεις που επιδρούν στην καθημερινότητα των κατοίκων. 

• Συγγραφή άρθρου προβληματισμού και κατάθεσης προτάσεων για το μέλλον της πόλης 
και τον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων της, το οποίο να συνυπογράφεται από την ολο-
μέλεια. Τα άρθρα αυτά μπορούν να δημοσιευτούν είτε στην σχολική εφημερίδα είτε να α-
ναρτηθούν στο blog του project είτε σε κάποια τοπική εφημερίδα ή ηλεκτρονικό ιστότοπο 
ως παρέμβαση των μαθητών. 

• Δημιουργία λευκώματος που θα αποτελείται από μέρη των τριών φάσεων του project. Το 
λεύκωμα μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, όπως έντυπη ή ηλεκτρονική, καθώς και να με-
ταφραστεί στα Αγγλικά ώστε τα οφέλη να διαχυθούν σε διεθνές επίπεδο. Οι μαθητές με την 
κίνηση αυτή θα έχουν επιτελέσει την κοινωνική τους ευθύνη στο ακέραιο, καθώς θα έχουν 
μελετήσει και προβάλει αποτελεσματικά την πόλη τους στο ευρύ κοινό. 

Συμπεράσματα 

Τα οφέλη που επιτυγχάνονται από  τη βαθύτερη ενασχόληση των μαθητών με την ερευνη-
τική εργασία «Η ιστορία της πόλης μου» είναι ότι γνωρίζουν την πολιτισμική, πολιτική, κοι-
νωνική, οικονομική ιστορία του τόπου τους καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο. Εντάσσουν 
την ιστορία της πόλης τους στην ευρύτερη Ελληνική αλλά και Ευρωπαϊκή ιστορία, αποκτούν 
κοινωνική συνείδηση, πολιτική ανησυχία, διάθεση παρέμβασης, πνεύμα συλλογικής δρά-
σης και εθελοντισμού, αναπτύσσουν κριτική και δημιουργική σχέση με το χώρο και το χρό-
νο. Επίσης, αποκτούν καλλιτεχνική ευαισθησία και επιδιώκουν παρεμβάσεις που αισθητικά 
θα σέβονται και θα βελτιώνουν τον περιβάλλοντα χώρο, κατανοούν τον οικονομικό μηχανι-
σμό ανάπτυξης της τοπικής αλλά και της ευρύτερης αγοράς. Τέλος, προτείνουν εφικτούς 
τρόπους βελτίωσης της καθημερινής ζωής των κατοίκων (π.χ. στάθμευση, συγκοινωνίες, 
σχολεία και παιδικοί σταθμοί, χώροι πολιτισμού και άθλησης, πλατείες, προστασία του πε-
ριβάλλοντος, κ.α.).  

Η αξιολόγηση της ερευνητικής εργασίας υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
από τους ίδιους τους μαθητές (αυτοαξιολόγηση) και τους εκπαιδευτικούς, μέσα από συζη-
τήσεις  για τυχόν απορίες ή δυσκολίες κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους. Η 
αξιολόγηση στο τέλος της εργασίας συμπεριέλαβε απόψεις και κρίσεις των μαθητών για τα 
έργα που παρουσιάστηκαν αλλά και για τη συνεργασία που αναδείχθηκε τόσο μεταξύ των 
μαθητών όσο και μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Τέλος, στην τελική αξιολό-
γηση συμπεριλήφθηκε και συμπλήρωση ερωτηματολογίου από πλευράς των εκπαιδευτι-
κών για τις τελικές αποτιμήσεις - κρίσεις τους για την ερευνητική εργασία. 

Συνοψίζοντας, η ερευνητική εργασία έχει εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που μπορούν 
να δημιουργήσουν εν δυνάμει πολίτες και τοπικούς «διοικητικούς παράγοντες» με ευαι-
σθησία, γνώσεις, κουλτούρα και ικανότητες προκειμένου να αναστρέψουν προς μια θετικό-
τερη τροχιά την πορεία της τοπικής κοινωνίας και να την θέσουν προς μια δυναμική τροχιά 
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ανάπτυξης και προόδου (Δημητριάδου, 2004). 

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να αναφερθεί ότι η καινοτόμος ερευνητική εργασία που παρου-
σιάστηκε, μπορεί να αποτελέσει μια καλή εκπαιδευτική πρακτική καθώς στόχος της είναι να 
ανοίξει το σχολείο προς την ευρύτερη κοινωνία και να συνδεθεί αποτελεσματικά μαζί της 
(Frey, 2002). Τέλος, η παρούσα ερευνητική εργασία θεωρείται ιδανική, καθώς ενδείκνυται 
για συνεργασία πολλών εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων και συγχρόνως κινείται 
στους κύκλους «ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, τέχνη και πολιτισμός, περιβάλλον 
και αειφόρος ανάπτυξη», στους οποίους οφείλουν να εμπίπτουν όλα τα θέματα οποιασδή-
ποτε ερευνητικής εργασίας (Ματσαγγούρας, 2006). 
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Η Υποστήριξη (Scaffolding) σε Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα. 

Κωβαίος Γεώργιος 
 Μαθηματικός, M.Sc. 
gekoveos@gmail.com 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των βασικών εννοιών της 
κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας του Vygotsky και το μεθοδολογικό πλαίσιο της παρέμβασης 
στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης τόσο στο πλαίσιο της παραδοσιακής διδασκαλίας όσο και 
στο πλαίσιο της τεχνολογικά υποβοηθούμενης διδασκαλίας. Αρχικά, αναφέρουμε τα 
κυριότερα σημεία της θεωρίας του Vygotsky και παρουσιάζουμε τον ορισμό της Ζώνης 
Επικείμενης Ανάπτυξης και την σημασία του κατά την μαθησιακή διαδικασία. Στη συνέχεια, 
αναφερόμαστε στους τρόπους παρέμβασης στη Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης και 
παρουσιάζουμε την έννοια της Υποστήριξης (Scaffolding) όπως αυτή ορίστηκε στην εργασία 
των Wood, Bruner & Ross (1976). Στο τελευταίο μέρος της εργασίας προχωράμε στη 
νοηματοδότηση της έννοιας της Υποστήριξης στη περίπτωση των Τεχνολογικών 
Περιβαλλόντων μάθησης. 

Λέξεις - Κλειδιά: Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης, Υποστήριξη (Scaffolding), Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Περιβάλλον, Γνωστική Υποστήριξη, Διαδικαστική Υποστήριξη. 

Εισαγωγή 

H κοινωνικοπολιτιστική θεωρία μάθησης του Vygotsky 

Σε αντίθεση με τις επικρατούσες θεωρίες μάθησης που υποστηρίζουν ότι η μάθηση είναι 
μία διαδικασία που πραγματώνεται σε ατομικό επίπεδο (Piaget) η κοινωνικοπολιτιστική 
θεωρία μάθησης του Vygotsky αναδεικνύει τον κοινωνικό παράγοντα ως κυρίαρχο στη 
συγκρότηση της γνώσης. 

Στο πλαίσιο της θεωρίας του Vygotsky, η γνωστική εξέλιξη του μαθητευόμενου 
πραγματώνεται πρώτα στο κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο και έπειτα στο ατομικό 
επίπεδο. 

Στην ανάλυση του ο Vygotsky διακρίνει τις πνευματικές λειτουργίες σε κατώτερες και 
ανώτερες. Στις κατώτερες συγκαταλέγονται οι έμφυτες λειτουργίες που ενυπάρχουν σε 
κάθε άτομο και του επιτρέπουν την στοιχειώδη απόκριση του στα περιβαλλοντικά 
ερεθίσματα και τις ανώτερες που σχηματοποιούνται κατά την αλληλεπίδραση του ατόμου 
με το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η πρωτεύουσα σημασία του κοινωνικού 
πλαισίου στην πνευματική ανάπτυξη του μαθητευόμενου σημειώνεται εμφατικά στο 
ακόλουθο απόσπασμα εργασίας του Vygotsky «κάθε λειτουργία που επηρεάζει την 
πνευματική ανάπτυξη του παιδιού έχει δύο πλευρές: εμφανίζεται σε δύο επίπεδα, πρώτα 
ανάμεσα στους ανθρώπους ως διαψυχική κατηγορία, κι έπειτα μέσα στο παιδί ως 
ενδοψυχική κατηγορία. Οι πραγματικές σχέσεις ανάμεσα στα ανθρώπινα όντα βρίσκονται 
στη βάση όλων των ανώτερων (πνευματικών) λειτουργιών. Το κεντρικό πρόβλημα της 
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ερμηνείας όλων των ανώτερων μορφών συμπεριφοράς είναι ένα πρόβλημα των μέσων, με 
την βοήθεια των οποίων μαθαίνει ο άνθρωπος να κυριαρχεί στην συμπεριφορά του. Όλες οι 
ανώτερες λειτουργίες περιέχουν το κοινό χαρακτηριστικό ότι είναι διαμεσολαβημένες 
διαδικασίες δηλαδή ότι εμπεριέχουν στη δομή τους τη χρήση ενός σημείου ως του κύριου 
μέσου για την καθοδήγηση και κυριάρχηση των ψυχικών διαδικασιών» (Vygotsky, 1993). 

Επομένως η ανάπτυξη των ανώτερων πνευματικών λειτουργιών των ανθρώπων βρίσκεται 
σε άμεση συνάφεια με την κοινωνικές και πολιτιστικές προσλαμβάνουσες ενώ η διδασκαλία 
αντιμετωπίζεται ως μία διαδικασία με την οποία η γνώση που παράγει η κοινωνία ως 
σύνολο (κοινωνική γνώση) ανάγεται σε ατομική γνώση. 

Η Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης στη θεωρία του Vygotsky  

Μία από τις βασικές έννοιες της θεωρίας του Vygotsky είναι η 'Ζώνη Επικείμενης 
Ανάπτυξης' που ορίστηκε ως: ΄΄η απόσταση μεταξύ του πραγματικού επιπέδου του 
μαθητευόμενου το οποίο καθορίζεται από την δυνατότητα επίλυσης συγκεκριμένων 
προβλημάτων χωρίς εξωτερική βοήθεια και, στο επίπεδο δυνητικής ανάπτυξης όπως 
καθορίζεται από τη δυνατότητα επίλυσης δυσκολότερων προβλημάτων υπό την 
καθοδήγηση ενός εμπειρότερου.΄΄ (Vygotsky, 2000).  

Σύμφωνα με την θεωρία του Vygotsky, για να ωφεληθεί ο μαθητευόμενος, ο εμπειρότερος 
πρέπει να επικεντρωθεί στη 'ζώνη επικείμενης ανάπτυξης' δηλαδή στο επίπεδο εκείνο που 
η παρέμβαση του θα βοηθήσει τον μαθητευόμενο στην επίλυση δυσκολότερων 
προβλημάτων, τα οποία ο μαθητευόμενος δεν έχει την δυνατότητα να επιλύσει ενεργώντας 
μόνος του και, ταυτόχρονα, δεν υπερβαίνουν σε σημαντικό βαθμό τις τρέχουσες 
δυνατότητες του.  

Για παράδειγμα, σε μαθητή που έχει μόλις κατακτήσει το επίπεδο της ανάγνωσης δεν έχει 
νόημα να γίνει προσπάθεια ώστε ο μαθητής να κατανοήσει ένα κείμενο ποιητικού λόγου. 
Αντίθετα, έχει νόημα η προσπάθεια από την πλευρά του δασκάλου να βοηθήσει τον μαθητή 
να κατανοήσει την σημασία των σημείων στίξης. Δηλαδή, με την ορολογία του Vygotsky, το 
πρόβλημα της 'κατανόησης του ποιητικού λόγου' δεν ανήκει στη ζώνη επικείμενης 
ανάπτυξης του μαθητή, καθώς υπερβαίνει κατά πολύ τις τρέχουσες δυνατότητες του. 
Αντίθετα, το πρόβλημα της 'κατανόησης των σημείων στίξης' ανήκει στη ζώνη επικείμενης 
ανάπτυξης καθώς αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να επιλύσει ο μαθητής 
χωρίς τις κατάλληλες επεξηγήσεις από τον δάσκαλο και, ταυτόχρονα, δεν υπερβαίνει κατά 
πολύ τις τρέχουσες δυνατότητες του.  

Τα είδη και οι τρόποι παρέμβασης του εμπειρότερου στη 'Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης' του 
μαθητευόμενου αποτελούν ένα σημαντικό πεδίο έρευνας που εξελίσσεται διαρκώς. 

Η παρέμβαση στη Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης 

Ο ορισμός της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης υποδηλώνει ότι τα όρια της δυνητικής 
ανάπτυξης του εκπαιδευομένου δεν είναι στατικά αλλά μπορούν να διευρυνθούν με την 
κατάλληλη παρέμβαση, η οποία θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη στη ζώνη 
επικείμενης ανάπτυξης. 
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Η διαδικασία παρέμβασης του εμπειρότερου στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης του 
μαθητευόμενου, αποδίδεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία με τον όρο Scaffolding (Wood, 
Bruner & Ross, 1976) που αποδίδει, με παραστατικό τρόπο,  

''την διαδικασία με την οποία ο εμπειρότερος παρεμβαίνει στη ζώνη ανάπτυξης του 
μαθητευόμενου ώστε να τον βοηθήσει στην επίλυση ενός προβλήματος που υπερβαίνει τις 
δυνατότητες του.'' 

Στην παρούσα εργασία αποδίδουμε τον όρο Scaffolding ως Υποστήριξη. 

Τα χαρακτηριστικά της Υποστήριξης είναι ο προσωρινός της χαρακτήρας, που επιβάλει ο 
εμπειρότερος να μειώνει, σταδιακά, την βοήθεια που παρέχει στον μαθητευόμενο και η 
προσαρμογή της διδασκαλίας στο εκάστοτε επίπεδο κατανόησης του μαθητευόμενου.  

Για παράδειγμα, αν ο δάσκαλος δώσει μία λεκτική οδηγία και διαπιστώσει ότι ο μαθητής 
δεν μπορεί να επιτύχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα, τότε θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη 
βοήθεια. Αντίθετα, αν ο μαθητής αξιοποιήσει αποτελεσματικά την οδηγία, τότε κάθε οδηγία 
που ακολουθεί πρέπει να προσφέρει λιγότερη βοήθεια δίνοντας στον μαθητή την 
δυνατότητα να αυτενεργήσει. (Καλαϊτζίδης & Τραπεζανίδης, 2010) 

Η Υποστήριξη συνίσταται στον “έλεγχο από τον εμπειρότερο των στοιχείων εκείνων που δεν 
έχει ακόμα κατακτήσει ο μαθητευόμενος, επιτρέποντας του να εργαστεί προς την επίλυση 
του δυσκολότερου προβλήματος αξιοποιώντας μόνο γνώσεις και δεξιότητες που ήδη 
κατέχει. Με αυτό τον τρόπο ο μαθητειόμενος μπορεί να οργανώσει καλύτερα τις νέες 
πληροφορίες και να κάνει τους απαραίτητους συσχετισμούς με αυτά που ήδη κατέχει ώστε 
τελικά, να έχει την δυνατότητα να επιλύει, χωρίς καθοδήγηση, προβλήματα που ανήκουν 
στο δυσκολότερο επίπεδο.” (Wood, Bruner & Ross, 1976). 

Στόχος της Υποστήριξης στη μαθησιακή διαδικασία είναι όχι μόνο η κατάκτηση ενός 
ανώτερου επιπέδου γνώσεων αλλά και η καλύτερη αφομοίωση και εμπέδωση των γνώσεων 
που ήδη διαθέτει ο εκπαιδευόμενος. 

Στη βιβλιογραφία παρουσιάζονται διαφορετικές μέθοδοι παροχής Υποστήριξης, τις οποίες 
μπορούμε να διακρίνουμε σε  

• στρατηγικές, σε τεχνικές δηλαδή που χρησιμοποιεί ο εμπειρότερος προκειμένου να 
διευκολύνει την μάθηση, όπως είναι “η προσαρμογή του διδακτικού υλικού και 
τρόπου μελέτης με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του εκπαιδευομένου, η παροχή 
στήριξης από ομότιμους μέσα από συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες, οι 
κατευθυντικές ερωτήσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τον 
εκπαιδευόμενο να εστιάσει την προσοχή του σε σημαντικά σημεία του διδακτικού 
υλικού” (Παπαδόπουλος Π., 2009), η ομιλία κατά την επίλυση ενός προβλήματος, η 
διαλογική μέθοδος διδασκαλίας κ.ά.  

• σε εργαλεία (tools), όπως είναι διάφορα υλικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την 
παρουσίαση της διδακτέας ύλης, η χρήση εποπτικού υλικού, η χρήση εκπαιδευτικού 
λογισμικού κτλ. 
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Γενικά, ως Υποστήριξη μπορούμε να θεωρήσουμε με την ευρεία έννοια κάθε τεχνική που 
αποσκοπεί στην γνωστική ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου, έχει πεδίο εφαρμογής 
οριοθετημένο στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης και διατηρεί προσωρινό και δυναμικό -
προσαρμοστικό χαρακτήρα. 

Η εφαρμογή διαφόρων μεθόδων Υποστήριξης στο πλαίσιο διδασκαλίας των παραδοσιακών 
γνωστικών αντικειμένων που συναντάμε στο σχολείο, όπως η διδασκαλία της Γλώσσας, των 
Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών έχει διεξοδικά μελετηθεί. Ωστόσο, η εφαρμογή 
μεθόδων Υποστήριξης στο πλαίσιο μίας υποβοηθούμενης από τεχνολογικά μέσα 
διδασκαλίας αποτελεί ένα νέο πεδίο έρευνας. 

Μέθοδοι Υποστήριξης σε Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα. 

Η εισαγωγή της τεχνολογίας και η διείσδυση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην 
εκπαίδευση έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη τεχνολογικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων 
που έρχονται να υποβοηθήσουν τη διδασκαλία που υλοποιείται στα πλαίσια των τυπικών 
περιβαλλόντων μάθησης. Η χρήση της τεχνολογίας και του υπολογιστή στη μαθησιακή 
διαδικασία οδήγησαν στην ανάγκη επέκτασης της έννοιας της Υποστήριξης στο νέο 
τεχνολογικό πλαίσιο.  

Πρόσφατες μελέτες (Azevedo & Hadwin, 2005, Brush & Saye, 2001) έχουν δείξει ότι κατά την 
διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων με την χρήση τεχνολογικών περιβαλλόντων μάθησης, 
χωρίς τεχνικές Υποστήριξης, οι μαθητές επιδεικνύουν δυσκολία κυρίως στην αυτο-
οργάνωση της μάθησης με αποτέλεσμα οι μαθησιακοί στόχοι να μην επιτυγχάνονται.  

Επίσης, στην προβληματική που αναπτύσσεται εντάσσονται και οι δυσχέρειες κατανόησης 
αυτού καθ΄εαυτού του περιβάλλοντος στο οποίο οι μαθητευόμενοι καλούνται να δράσουν 
αναδεικνύοντας την ανάγκη (διαδικαστικής) Υποστήριξης για την αποτελεσματική χρήση 
του περιβάλλοντος. 

Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και την αντιμετώπιση των 
προαναφερόμενων δυσκολιών έχει προταθεί η ενσωμάτωση στα τεχνολογικά εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα διαφόρων μορφών Υποστήριξης.  

Οι Hannafin, Land & Oliver (1999) προχώρησαν στην κατηγοριοποίηση των μορφών 
Υποστήριξης που παρέχονται από τεχνολογικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, 
διέκριναν τις ακόλουθες μορφές Υποστήριξης:  

1. Την Γνωστική Υποστήριξη που αφορά σε υποδείξεις και ερωτήσεις που είναι 
σχεδιασμένες έτσι ώστε να κατευθύνουν το συλλογισμό του μαθητή κατά τη μελέτη 
επίλυσης ενός προβλήματος. Στις μεθόδους γνωστικής υποστήριξης αναφέρουμε 
χαρακτηριστικά την χρησιμοποίηση συγκεκριμένων εργαλείων κατά την πορεία 
επίλυσης ενός προβλήματος, όπως η εμφάνιση υποδείξεων και κατευθύνσεων 
όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο ή η παρουσίαση γνωστικών διαγραμμάτων. 

2. Την Μεταγνωστική Υποστήριξη που μπορεί να προέρχεται από το περιβάλλον ή τον 
εκπαιδευτικό και αφορά στην υποστήριξη για θέματα διαχείρισης της μαθησιακής 
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δραστηριότητας. Για παράδειγμα, ερωτήσεις του τύπου “Τι πιστεύεται ότι πρέπει 
να κάνουμε στη συνέχεια;” ή “Πιστεύετε ότι υπάρχει πιο σύντομη πορεία για να 
καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα;” ή “Πως πιστεύετε ότι πρέπει να 
προχωρήσουμε;” μπορούμε μεθοδολογικά να τις εντάξουμε στη κατηγορία της 
μεταγνωστικής Υποστήριξης. 

3. Την Διαδικαστική Υποστήριξη που σχετίζεται με θέματα διεκπεραίωσης, που 
σχετίζονται με την ορθή χρήση των τεχνικών παραμέτρων του τεχνολογικού 
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η διαδικαστική υποστήριξη είναι εξίσου σημαντική 
με τις προηγούμενες μορφές υποστήριξης καθώς θα επιτρέψει στον μαθητευόμενο 
να αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία που του παρέχει το τεχνολογικό περιβάλλον 
μάθησης σε σύντομο χρόνο, και να επικεντρωθεί άμεσα στο βασικό μαθησιακό 
στόχο.  

4. Την Στρατηγική Υποστήριξη όπου παρουσιάζονται στο μαθητή εναλλακτικοί τρόποι 
επίλυσης ενός προβλήματος και μονοπάτια επίλυσης που ακολούθησαν 
συνάδελφοί του ή ειδικοί. 

Τα περισσότερα περιβάλλοντα μάθησης χρησιμοποιούν συζευκτικά τις παραπάνω 
μεθόδους Υποστήριξης ώστε να είναι αποτελεσματικά και να βοηθήσουν τον μαθητή στην 
κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου. Η ένταση με την οποία χρησιμοποιείται κάθε 
μορφή υποστήριξης στο πλαίσιο του περιβάλλοντος πρέπει να σταθμίζεται σε συνάρτηση 
με παραμέτρους όπως η φύση του διδακτικού αντικειμένου, η γνωστική ανάπτυξη του 
μαθητευόμενου, η εξοικείωση του εκπαιδευόμενου με την τεχνολογία κ.ά.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέτρηση της αποτελεσματικότητας της Υποστήριξης στα 
τεχνολογικά περιβάλλοντα μάθησης είναι πολυδιάστατη καθώς υπάρχει αλληλεπίδραση 
του μαθητευόμενου τόσο με το περιβάλλον όσο και και με τον εμπειρότερο ή/και τον 
ομότιμο (συμμαθητή κτλ).  
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Περίληψη 

Απώτερο στόχο της παρούσας διεπιστημονικής διδακτικής παρέμβασης αποτελεί η ανάδει-
ξη της διαφορετικής ανά κειμενικό είδος σημασίας και χρήσης όρων οι οποίοι ανήκουν στο 
ειδικό επιστημονικό λεξιλόγιο των μαθηματικών. Για το σκοπό αυτό οι μαθητές καλούνται 
να συντάξουν ομαδοσυνεργατικά ένα λεξικό στο οποίο καταρχάς λημματολογούνται μαθη-
ματικοί όροι, οι ορισμοί τους και οι συχνότερες συμφράσεις τους. Προκειμένου να αναδει-
χθεί η πολυσημία, για κάθε λήμμα επιπρόσθετα καταγράφεται επαρκής αριθμός από αυθε-
ντικά παραδείγματα χρήσης τα οποία άπτονται της καθημερινής επικοινωνίας. Στο πλαίσιο 
της λεξικής προσέγγισης στη διδακτική της γλώσσας δίνεται έμφαση περισσότερο στην έ-
γερση της επίγνωσης της αξίας των λέξεων ως φορέων όχι μόνο σημασιολογικού αλλά και 
συντακτικού, μορφολογικού και πραγματολογικού περιεχομένου. Αξιοποιούνται παιδαγω-
γικά ηλεκτρονικά λεξικά και σώματα κειμένων με σκοπό αφενός τον εμπλουτισμό του λεξι-
λογίου των μαθητών είτε πρόκειται για φυσικούς είτε για αλλόγλωσσους ομιλητές της ελ-
ληνικής και αφετέρου την πληρέστερη ανταπόκριση των παιδιών στις αυξανόμενες απαιτή-
σεις των Προγραμμάτων Σπουδών.  

Λέξεις - Κλειδιά: πολυσημία, ηλεκτρονικά λεξικά, σώματα κειμένων, λεξική προσέγγιση, 
μαθηματικά. 

Εισαγωγή 

Η εκμάθηση ακαδημαϊκού λεξιλογίου (Cummins, 1984) είτε πρόκειται για το γενικό επιστη-
μονικό λεξιλόγιο είτε για εκείνο της εξειδικευμένης τεχνικής ορολογίας, σύμφωνα με τη 
διάκριση των Γούτσου & Κουτσουλέλου-Μίχου (2009), αποτελεί προϋπόθεση για εξειδι-
κευμένες ανά επιστημονικό κλάδο σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ομοίως, όσον 
αφορά τη φοίτηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αποβλέποντας στην επαρκή αντα-
πόκριση των μαθητών στο εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο σε επίπεδο παραγωγής και 
πρόσληψης, οι Dudley Evans & St. John (1998) θεωρούν απαραίτητη τη συστηματική διδα-
σκαλία του υποτεχνικού λεξιλογίου. Σε αυτόν τον περιληπτικό όρο εντάσσουν όσα λεξήμα-
τα διαφοροποιούνται σημασιολογικά ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης τους,  επιστημονι-
κό ή μη επιστημονικό. Ενδεικτικό παράδειγμα σημασιολογικής διαφοροποίησης ο όρος 
«μαζικός» για τη φυσική, τη χημεία και την κοινωνιολογία. Σύμφωνα με τον Graves (2006) η 
επιβεβαίωση της ήδη γνωστής σημασίας κάθε όρου προηγείται χρονικά και είναι εξίσου 
σημαντική κατά τη διασάφηση του περιεχομένου του και έπεται η προσπέλαση δυσκολότε-
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ρων αντιληπτικά και άγνωστων για τα παιδιά εξειδικευμένων εννοιών προκειμένου να επι-
τευχθεί η ανάπτυξη των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων των μαθητών.  

Την αναγκαιότητα αφενός απομάκρυνσης από τα παραδοσιακά γραμματικοκεντρικά μοντέ-
λα διδασκαλίας και αφετέρου έμφασης στην εκμάθηση πολυλεκτικών δομών του λεξιλογί-
ου επεσήμανε ο Lewis (1993), ο θεμελιωτής της λεξικής προσέγγισης στη διδακτική της 
γλώσσας. Βασική θεωρητική παραδοχή της συγκεκριμένης προσέγγισης αποτελεί ο ισχυρι-
σμός ότι οι προκατασκευασμένες πολυλεκτικές γλωσσικές δομές και η συνδυαστικότητά 
τους ανά επικοινωνιακή περίσταση συμβάλουν στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότη-
τας των μαθητών (Schmitt, 2008). Επομένως, προκειμένου το παθητικό λεξιλόγιο των μαθη-
τών να μετατραπεί σε ενεργητικό (Nation, 2001) δεν αρκεί η αποπλαισιωμένη διδασκαλία 
μεμονωμένων μονολεκτικών συνήθως όρων βάσει κανόνων και ορισμών αλλά απαιτείται η 
συστηματική παρατήρηση και ο εντοπισμός ομοιοτήτων, διαφορών και περιορισμών στις 
συνεμφανίσεις λέξεων (Lewis, 1993). 

Η λεξική γνώση κάθε όρου περιλαμβάνει εκ παραλλήλου φωνολογικές, σημασιολογικές, 
μορφολογικές, συντακτικές και πραγματολογικές πληροφορίες, σύμφωνα με την ομαδο-
ποίηση του Nation (2001). Συνεπώς, η διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού φαινομένου 
της πολυσημίας και ειδικά όσον αφορά την ειδική μαθηματική ορολογία ενδείκνυται να 
βασίζεται σε αυτά τα προκατασκευασμένα λεξικά σχήματα γνωστά κατεξοχήν ως συμφρά-
σεις. Ως συμφράσεις νοούνται οι ποικίλες λεξιλογικές συνάψεις κάθε λεξήματος που σχετί-
ζονται με τη μορφή και τη σημασία την οποία λαμβάνει ο εκάστοτε όρος ανά περίσταση 
επικοινωνίας (Θώμου, 2003). Ενδεικτικά παραδείγματα λεξιλογικών συνεμφανίσεων του 
επιθέτου μαζικός ως «μαζική παραγωγή» στην καθομιλουμένη αλλά και «μαζικός αριθμός» 
στη χημεία. 

Η παρούσα διδακτική παρέμβαση αποσκοπεί στη λεξιλογική συνειδητότητα των μαθητών, 
η οποία συνίσταται στη γνωστική επίγνωση των πολύσημων μαθηματικών όρων που επέλε-
ξαν να διερευνήσουν και στη διατήρηση συνεχούς ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό του 
εξειδικευμένου λεξιλογίου τους (Graves, 2006). Στην επίτευξη αυτού του στόχου υπό το 
πρίσμα της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και της λεξικής προσέγγισης προκρίνονται οι εξής 
δυο στρατηγικές εκμάθησης λεξιλογίου (Μήτσης, 2012)˙ η συστηματική χρήση λεξικών από 
τους μαθητές για την αναζήτηση της σημασίας και η σύνταξη ενός λεξικού μαθηματικών 
ορισμών με δυνατότητα εμπλουτισμού των λημμάτων με αυθεντικά παραδείγματα χρήσης 
των λέξεων ανά επικοινωνιακή περίσταση.  

Στόχοι 

Οι στόχοι της συγκεκριμένης πρότασης εναρμονίζονται με το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών (ΑΠΣ 2003) και Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ 
2003) για το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, σύμφωνα με τα οποία η αναγνώριση πα-
ραδειγμάτων πολυσημίας στο λόγο και η παραγωγή αντίστοιχων κειμένων με πολύσημους 
όρους προερχόμενους από την εξειδικευμένη ορολογία κυρίως των φυσικών επιστημών 
αναφέρονται ως ενδεικνυόμενες διδακτικές πρακτικές για αντίστοιχα επιδιωκόμενα μαθη-
σιακά αποτελέσματα (ΑΠΣ 2003, 3789). Ρητή αναφορά στην παιδαγωγική χρήση των λεξι-
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κών και των ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων εντοπίζεται στο νέο πιλοτικά εφαρμοζόμενο 
Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ 2011, 63-66).  

Συνεπώς, οι τιθέμενοι στόχοι της διδακτικής μας παρέμβασης διαμορφώνονται σε τρία επί-
πεδα: το επίπεδο γνώσεων, το επίπεδο δεξιοτήτων και στάσεων τις οποίες οι μαθητές κα-
λούνται να αποκτήσουν, να αναπτύξουν και να μετασχηματίσουν αντίστοιχα (Courau, 
2000). Συγκεκριμένα, επιδιώκεται οι μαθητές  

 να γνωρίσουν το περιεχόμενο εξειδικευμένων μαθηματικών όρων παρατηρώντας 
τις λεξιλογικές συνάψεις τους˙ 

 να κατανοήσουν ότι οι ίδιοι όροι λαμβάνουν διαφορετικό σημασιολογικό περιεχό-
μενο ανάλογα με το επικοινωνιακό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται˙ 

 να αντιληφθούν τη διαφορά του γλωσσικού φαινομένου της πολυσημίας από το 
αντίστοιχο της ομωνυμίας˙ 

 να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες εντοπισμού πολύσημων όρων στα διδακτικά εγ-
χειρίδια και λοιπά κειμενικά είδη˙  

 να εξοικειωθούν προοδευτικά με τη χρήση ειδικότερα των ηλεκτρονικών λεξικών 
και των σωμάτων κειμένων και σφαιρικότερα των ΤΠΕ ως εργαλείων προώθησης 
της μάθησης  στο πλαίσιο του ψηφιακού γραμματισμού (Κουτσογιάννης, 2010)˙ 

 να οικοδομήσουν τη λεξική γνώση αναλαμβάνοντας κεντρικό και αυτενεργό ρόλο 
στη μαθησιακή διεργασία με τη διακριτική υποστήριξη των καθηγητριών˙  

 να αντιμετωπίζουν κριτικά τη συνειδητή και σκόπιμη χρήση πολύσημων όρων ως 
στοιχείων προσωπικής νοηματοδότησης της πραγματικότητας˙ 

 να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης από τις 
διδάσκουσες και τους συμμαθητές τους στο πλαίσιο της  ανατροφοδότησης. 

Εννοιολογική διασάφηση όρων 

Ο Lyons (1981) θεωρεί δύσκολη τη διάκριση της πολυσημίας από την ομωνυμία ειδικά όσον 
αφορά τους μαθητές. Πολυσημία ονομάζεται το γλωσσικό φαινόμενο κατά το οποίο η ίδια 
λέξη διαθέτει τουλάχιστον δυο ή περισσότερες διαφορετικές αλλά σχετικές μεταξύ τους 
σημασίες. Η ομωνυμία ή ομοτυπία, αντιθέτως, αφορά δυο λεξήματα με διαφορετικό σημα-
σιολογικό φορτίο παρά την ομογραφία, την ομοιότητα ως προς τη μορφή (βλ. συνολικά 
Apresjan, 1974). Περισσότερες λεπτομέρειες για τις σχέσεις μετωνυμίας και μεταφοράς με-
ταξύ των επιμέρους σημασιών ενός πολύσημου όρου στα μαθηματικά αναφέρονται από 
την Presmeg (1998). Ενδεικτικό παράδειγμα πολυσημίας (βλ. πρδ. 1) και ομωνυμίας (βλ. 
πρδ. 2) από το ειδικό λεξιλόγιο της μουσικής, σύμφωνα με τους ορισμούς του ΛΚΝ, τα δυο 
λήμματα για τον όρο «συμφωνία». Περαιτέρω λεπτομέρειες άπτονται της λεξικογραφίας 
και όχι της παρούσας εργασίας. 

(1) συμφωνία 1 η [simfonía] Ο25 : 1α.κατάσταση που είναι αποτέλεσμα της ταυτότη-
τας απόψεων και αντιλήψεων δύο ή περισσότερων ατόμων.: Yπάρχει απόλυ-
τη ~ των μελών της εταιρείας για την τακτική που πρέπει να ακολουθήσουν. Είναι 
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δύσκολο να υπάρχει ~ σε δύο τόσο διαφορετικούς χαρακτήρες. 2α. πράξη με την 
οποία δύο ή περισσότερα πρόσωπα δέχονται να ρυθμίσουν ένα ζήτημα που αφο-
ρά τις μεταξύ τους σχέσεις: Προφορική / γραπτή ~. […] 

(2) συμφωνία 2 η : (μουσ.) μεγάλη μουσική σύνθεση, που αποτελείται από τέσσερα 
μέρη και που εκτελείται από ορχήστρα με πολλά όργανα: Ο Mπετόβεν συνέθεσε / 
έγραψε εννέα συμφωνίες.  

Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα 

Στο πλαίσιο της παρούσας διδακτικής παρέμβασης και σύμφωνα με τις αρχές της εφαρμο-
σμένης γλωσσολογίας, αξιοποιήθηκαν ανοικτά διερευνητικά περιβάλλοντα διαθέσιμα στην 
Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα. Από τα συνολικά τέσσερα λεξικά επιλέχθηκε το Λεξικό της 
Κοινής Νεοελληνικής (ΛΚΝ) του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη, στο οποίο λημματολο-
γούνται 46.747 όροι της συγχρονικής μορφής της ελληνικής με πλήρη στοιχεία εγγραφών. 
Το συγκεκριμένο περιβάλλον είναι φιλικό ως προς το χρήστη και του παρέχει άνευ συνδρο-
μής αρκετές δυνατότητες σύνθετης αναζήτησης λημμάτων βάσει ομαδοποιημένων κριτη-
ρίων. Το Σώμα Ελληνικών Κειμένων της Πύλης (ΣΕΚ) συνίσταται από τα εξής τρία σώματα˙ 
της Εφημερίδας "Τα Νέα", της Εφημερίδας "Μακεδονία" και των διδακτικών βιβλίων του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο σύνολό τους. Πλεονέκτημα και 
των δυο περιβαλλόντων είναι ότι επιτρέπουν και στους φυσικούς και στους αλλόγλωσσους 
ομιλητές της ελληνικής να διερευνήσουν την πολυσημία και να έρθουν σε επαφή με αυθε-
ντικά παραδείγματα χρήσης από υπαρκτά και μη διασκευασμένα κειμένων δημοσιογραφι-
κού και εκπαιδευτικού περιεχομένου, προκειμένου να διευρυνθεί με τρόπο συστηματικό η 
επίγνωση και η εκμάθηση του συστήματος της γλώσσας από τους μαθητές (Χαλισιάνη, 
2009). 

Σχεδιασμός και Υλοποίηση της Παρέμβασης 

Η διδακτική πρόταση αφορά τα γνωστικά αντικείμενα της νεοελληνικής γλώσσας και των 
μαθηματικών και απευθύνεται σε μαθητές της πρώτης γυμνασίου. Αφορμάται από το σχέ-
διο εργασίας (σελ. 197) στο πρώτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους του σχολικού εγχειριδί-
ου του μαθητή για τα μαθηματικά. Στο συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας οι μαθητές καλού-
νται να διερευνήσουν το φαινόμενο της δηλωτικής και συν(υπο)δηλωτικής χρήσης του μα-
θηματικού υποτεχνικού λεξιλογίου. Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε ένα τμήμα της 
πρώτης τάξης του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου το σχολικό έτος 2014-2015. Διήρκεσε συνολι-
κά τρεις διδακτικές ώρες με δια ζώσης διδασκαλία. Υλοποιήθηκε στο εργαστήριο Πληροφο-
ρικής του σχολείου αξιοποιώντας παράλληλα τις δυνατότητες του διαδραστικού πίνακα. 
Είχε προηγηθεί η συγκρότηση των ομάδων εργασίας. Οι 20 μαθητές σχημάτισαν πέντε τε-
τραμελείς ομάδες ανομοιογενείς και όσον αφορά το βαθμό εξοικείωσής τους με τον ΗΥ αλ-
λά και τη σχολική τους επίδοση, ώστε να διασφαλιστούν για όλους ανεξαιρέτως τους συμ-
μετέχοντες συνθήκες αυτενέργειας στο πλαίσιο κάθε ομάδας (Ματσαγγούρας, 2011). 

Η παρέμβαση υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις σε διαδοχικές μέρες της εβδομάδας και κάθε 
φάση διήρκεσε μια διδακτική ώρα. Παρούσες ήταν και οι δυο διδάσκουσες σε όλη τη δια-
δικασία. Στην πρώτη φάση λειτούργησαν ως αφόρμηση τα εξής παραδείγματα πολυσημίας 
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(βλ. παρ. 1-3) με όρους από τα γνωστικά αντικείμενα της γεωγραφίας, της βιολογίας και της 
μουσικής αντίστοιχα κατά σειρά εμφάνισης. 

1. Αν δεν ανέβω στη βαθμολογική κλίμακα αυτό το τρίμηνο, θα ακολουθήσει στο σπίτι 
σεισμική δόνηση 10 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. 

2. Ο γενετικός του κώδικας ευθύνεται για το ότι ακολουθεί τον κώδικα καλής συμπε-
ριφοράς. 

3. Παρά τον τραυματισμό του με αιχμηρό όργανο, συνέχισε να παίζει το πνευστό όρ-
γανο στην ορχήστρα. 

Τα παραδείγματα προβλήθηκαν στο διαδραστικό πίνακα και ζητήθηκε από τους μαθητές να 
τα σχολιάσουν. Στη συνέχεια προσδιορίστηκε σημασιολογικά το φαινόμενο της πολυσημίας 
και οι μαθητές με καταιγισμό ιδεών παρήγαγαν προφορικά κάποιο αντίστοιχο παράδειγμα 
πολυσημίας. Ακολούθησε συζήτηση για τα εργασία που θα εκπονούσαν, τα στάδια υλοποί-
ησης της και το τελικό παραγόμενο προϊόν, ένα λεξικό πολύσημων μαθηματικών όρων οι 
οποίοι πραγματώνονται ως επίθετα και τόσο στα μαθηματικά όσο και στην καθομιλουμένη 
ή σε άλλα γνωστικά πεδία συνεμφανίζονται με συγκεκριμένες λέξεις ονοματικού / ρηματι-
κού τύπου, προκειμένου να αποδώσουν το κατάλληλο σημασιολογικό περιεχόμενο ανάλο-
γα με το είδος του κειμένου και την πρόθεση του συντάκτη. Για το υπόλοιπο της ώρας οι 
μαθητές εξοικειώθηκαν με την ηλεκτρονική έκδοση του ΛΚΝ και με τα ΣΕΚ της Πύλης για 
την Ελληνική Γλώσσα. 

Στη δεύτερη φάση υπό τη διακριτική καθοδήγηση των διδασκουσών οι μαθητές χωρισμένοι 
πλέον σε ομάδες κλήθηκαν να εντοπίσουν στο ΛΚΝ όρους οι οποίοι εντάσσονται στο σημα-
σιολογικό πεδίο της επιστήμης των μαθηματικών και πραγματώνονται ως επίθετα. Για το 
σκοπό αυτό κατέφυγαν στη σύνθετη αναζήτηση, μια από τις παρεχόμενες δυνατότητες του 
ΛΚΝ. Αφού ολοκλήρωσαν τη διαδικασία αναζήτησης των όρων, έλαβαν ως αποτελέσματα 
131 εγγραφές.  Έπειτα, με τη διακριτική καθοδήγηση των διδασκουσών προχώρησαν στην 
επιλογή των πέντε επιθετικών όρων ανά ομάδα τους οποίους θα αναλάμβαναν να λημμα-
τοποιήσουν. Οι πέντε ομάδες ύστερα από αμοιβαίες παραχωρήσεις κατέληξαν στα εξής 
επίθετα, τα οποία καταγράφηκαν στο διαδραστικό πίνακα. 

 Τα επίθετα της 1ης ομάδας: ακέραιος, άρτιος, επίπεδος, ομώνυμος, ρητός. 
 Τα επίθετα της 2ης ομάδας: αμβλύς, αρνητικός, ετερώνυμος, οξύς, στρεβλός. 
 Τα επίθετα της 3ης ομάδας: αναλυτικός, άρρητος, θετικός, περιττός, υπερβατικός. 
 Τα επίθετα της 4ης ομάδας: απόλυτος, ανάγωγος, καμπύλος, πραγματικός, υπερβο-

λικός. 
 Τα επίθετα της 5ης ομάδας: αντίστροφος, ασύμμετρος, νόθος, πρώτος, φανταστικός. 

Για κάθε λήμμα ο γραμματέας κάθε ομάδας κατέγραφε χρησιμοποιώντας λογισμικό επε-
ξεργασίας κειμένου τις λεξ(ιλογ)ικές συμφράσεις του μαθηματικού τύπου [επίθετο όνομα], 
όπως εντοπίζονταν στο ΛΚΝ από τον πρώτο χειριστή του υπολογιστή, και το σύντομο μαθη-
ματικό ορισμό. Έπειτα, ο δεύτερος χειριστής αναζητούσε στα ΣΕΚ και κατέγραφε τουλάχι-
στον τρία αυθεντικά προτασιακά παραδείγματα χρήσης των επιθέτων σε συνδυασμό με 
ονόματα, ρήματα και λοιπά συμφραζόμενα, ώστε να είναι καταφανής η σημασιολογική 
διαφοροποίηση του μαθηματικού όρου ανά περίπτωση. Ο μαθητής – συντονιστής διευκό-
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λυνε τη συνεργασία και ανέλαβε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας να διαμορφώσει το 
τελικό παραδοτέο αρχείο.  

Στην τρίτη φάση, ο «εκπρόσωπος τύπου» κάθε ομάδας παρουσίασε το λεξικό στην ολομέ-
λεια της τάξης. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή όλων των μαθητών και καθη-
γητριών σε μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης της παρέμβασης βάσει 
κριτηρίων που αφορούσαν τη γνωστική αξία του λεξικού και την πληρότητα των απαντήσε-
ων, τις δυσκολίες κατά την εξελικτική πορεία υλοποίησης των επιμέρους σταδίων, τη συ-
νεργασία εντός των ομάδων, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού περιβάλ-
λοντος εργασίας τη στάση απέναντι στην ορολογία και την αντίδραση σε ενδεχόμενες αντί-
στοιχες εργασίες για άλλα γνωστικά αντικείμενα.  

Ενδεικτικά λήμματα 

Οι μαθητές ανά ομάδα λημματοποίησαν τους μαθηματικούς όρους που επέλεξαν. Τα ακό-
λουθα λήμματα αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα από τα τελικά παραδοτέα.  

[όρος] ακέραιος 

[μαθηματική σύμφραση] ακέραιος αριθμός 

[σύντομος μαθηματικός ορισμός]  

Ακέραιος ονομάζεται ο αριθμός που δηλώνει ποσότητα από πλήρη αντικείμενα, σε αντι-
διαστολή προς τον κλασματικό αριθμό.  

[παραδείγματα χρήσης αποδεικτικά της πολυσημίας] 

Το ήθος του είναι γνωστό και ο χαρακτήρας του ακέραιος. 

Η ΜΑΧΗ με τους "Ολυμπιονίκες" είναι πολύ σημαντική και ο Ηρακλής θα πρέπει να κερδί-
σει πάση θυσία το παιχνίδι αυτό για να διατηρήσει ακέραιες τις ελπίδες του για την παρα-
μονή.  

Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο 
και κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρε-
σης. 

[όρος] Στρεβλός 

[μαθηματικές συμφράσεις] Στρεβλό πολύγωνο, Στρεβλή καμπύλη, Στρεβλές ευθείες 

[σύντομοι μαθηματικοί ορισμοί]  

Στρεβλό ονομάζεται το πολύγωνο που οι κορυφές του δεν ανήκουν στο ίδιο επίπεδο.  

Στρεβλή ονομάζεται η καμπύλη που δεν είναι επίπεδη.  
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Στρεβλές ονομάζονται οι ευθείες στο χώρο που δεν είναι παράλληλες και που δεν τέμνο-
νται.  

[παραδείγματα χρήσης αποδεικτικά της πολυσημίας] 

Το Κράτος όχι απλώς είναι παρατηρητής και παθητικός θεατής στο γλέντι ευτελούς 
και στρεβλής ειδησεογραφίας, αλλά είναι και ηθικός αυτουργός στο κατά συρροήν έγκλη-
μα που διαπράττεται όλα αυτά τα χρόνια. 

Το αποτέλεσμα αυτής της μακρόχρονης αδράνειας είναι η επικράτηση μί-
ας στρεβλής νοοτροπίας. 

Ο όρος «ανάγωγος» αποτέλεσε σκόπιμα κατά τη σχεδίαση της παρέμβασης τη μόνη περί-
πτωση ομοτυπίας, προκειμένου να αναδειχθεί η διαφορά της πολυσημίας από την ομωνυ-
μία -  ομοτυπία. Το γεγονός επισημάνθηκε και διευκρινίστηκε στην τάξη χωρίς υπερβολική 
ανάλυση, καθώς σχετίζεται με γλωσσικό φαινόμενο το οποίο θα διδαχθούν οι μαθητές στο 
μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας της τρίτης γυμνασίου.  Για το συγκεκριμένο επίθετο μό-
νο ένα παράδειγμα χρήσης εντοπίζεται κατά την αναζήτηση στα ΣΕΚ.   

Συμπεράσματα 

Οι μαθητές του τμήματος επέδειξαν αρκετό ενδιαφέρον για το θέμα ανεξάρτητα από τις ως 
τότε επιδόσεις τους στα μαθηματικά ή στη γλώσσα. Στην πλειοψηφία τους αντιμετώπισαν 
τα ψηφιακά εργαλεία αρχικά με επιφύλαξη και σχετική τεχνοφοβία αλλά εντέλει εξοικειώ-
θηκαν με τη χρήση τους δίχως ιδιαίτερα προβλήματα και με συνεχή εξάσκηση. Σύμφωνα με 
τα λεγόμενά τους κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης εντυπωσιάστηκαν από τις δυνατότη-
τες διερεύνησης που παρέχουν τα ανοικτά περιβάλλοντα που αξιοποιήθηκαν διδακτικά και 
κυρίως τα σώματα κειμένων. Όσον αφορά τους γνωστικούς στόχους, κατανόησαν το φαι-
νόμενο της πολυσημίας και την έννοια και την αξία των συμφράσεων για την επικοινωνία 
στον επιστημονικό ή μη λόγο. Στο σύνολό τους συνειδητοποίησαν τη διευρυμένη αξία της 
γλώσσας των μαθηματικών στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης λεξιλογικής συνειδητότητας. 
Αυτενέργησαν, συνεργάστηκαν αρμονικά και ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις της εργασίας 
ακόμα και μαθητές σχετικά αδιάφοροι ως προς το αντικείμενο. Διστακτικότητα χαρακτήρι-
σε ορισμένα παιδιά όσον αφορά την ανάληψη του ρόλου του «εκπρόσωπος τύπου. Ο ρόλος 
των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της παροχής φθίνουσας καθοδήγησης περιορίστηκε στην 
παροχή υποστήριξης, επεξηγήσεων και ανατροφοδότησης από απόσταση, όταν κρίθηκε 
αναγκαίο (Ματσαγγούρας, 2011).   

Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση μπορεί να εμπλουτιστεί, ώστε να εφαρμοστεί και 
στο πλαίσιο του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας της γ γυμνασίου και της έκφρασης 
έκθεσης της α λυκείου, σε αντίστοιχες διδακτικές ενότητες των οποίων εντοπίζονται τα φαι-
νόμενα της πολυσημίας και των ειδικών επαγγελματικών ή ακαδημαϊκών λεξιλογίων αντί-
στοιχα. Επιπλέον, μπορεί να αξιοποιηθεί ένα πιο σύνθετο λογισμικό παρουσίασης αντί για 
τον επεξεργαστή κειμένου. 
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Ψηφιακού Σχολείου http://ebooks.edu.gr/new/ps.php 

Χαλισιάνη, Ι. (2009). Εκδοχές αξιοποίησης των ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων της νέας 
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δεύτερης/ ξένης) από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 4-6 Σεπτεβρίου 2009. 
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Σιαμαντά Βασιλική 
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Υπότροφος του Ιδρύματος Λάτση 

vickysiam@hotmail.com 

Περίληψη 

Το συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται στην έννοια της Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής, 
για την οποία γίνεται συχνά λόγος τα τελευταία χρόνια στους κλάδους που σχετίζονται με 
το παιδί (παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α.). Παρατηρείται, ωστόσο, το 
γεγονός πολλών απόψεων γύρω από αυτή, συχνά συγκρουόμενων μεταξύ τους. Η έννοια 
της φαίνεται να μην έχει ξεκαθαριστεί πλήρως και συνήθως να συνδέεται λανθασμένα με 
την έννοια της τροποποίησης ή της απλοποίησης. Τι είναι η διαφοροποιημένη παιδαγωγική, 
σε ποιον απευθύνεται, γιατί να επιλεγεί ως παιδαγωγική μέθοδο, είναι μερικά από τα ερω-
τήματα που τίθενται γύρω από αυτή. Θα γίνει, λοιπόν, μια προσπάθεια μέσα από το παρόν 
άρθρο να περιγραφεί η διαφοροποιημένη παιδαγωγική και να έρθει σε σύγκρουση με τους 
μύθους που την περικλείουν, μέσα από την ανάλυση των βασικών αρχών της.  

Λέξεις - Κλειδιά: Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική, μύθοι, παιδαγωγική μέθοδος 

Εισαγωγή 

Τα δημογραφικά και πολιτισμικά δεδομένα από τις μετακινήσεις των πληθυσμών τις τελευ-
ταίες δεκαετίες στη χώρα μας καθιστούν πλέον φανερή την ανομοιογένεια στις σχολικές 
τάξεις φανερώνοντας έτσι ως επιτακτική την ανάγκη για αλλαγή των μεθόδων διδασκαλίας. 
Η ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού δεν αποτελεί, ωστόσο, καινούριο φαινόμενο. Κα-
μία τάξη ποτέ δεν είναι απόλυτα ομοιογενής (Ανδρούσου, Ασκούνη, 2004). Ο μαθητικός 
πληθυσμός αποτελεί μια ολότητα, τα μέλη της οποίας ξεκινούν από διαφορετική αφετηρία, 
με διαφορετικά εφόδια, διαφορετικά βιώματα και εμπειρίες, παράμετροι που πρέπει να 
τυγχάνουν προσοχής από τους εκπαιδευτικούς όσον αφορά το σχεδιασμό των εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων. 

Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται, έτσι, να επαναδιαπραγματευθούν τη σχέση τους με τη διδα-
κτική πράξη, προσπαθώντας να εμπλέξουν όλους τους μαθητές τους σε αυτή, (Ζώνιου-
Σιδέρη Αθ., 28/11/2014). Η Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική αποτελεί ουσιαστικά μια ευέλι-
κτη πρακτική με μέσα την ανάπτυξη εναλλακτικών στρατηγικών μάθησης και αξιολόγησης, 
την προσαρμογή παιδαγωγικού υλικού, τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτισμών, ώστε οι 
εκπαιδευτικοί να μπορούν να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν καλύτερα στο μαθησιακό 
επίπεδο και τις ανάγκες όλων των μαθητών (Καλογεράκη, 2010-2011). 

Η ανάγκη για Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική προκύπτει, έτσι, τόσο από τη νεωτερική αντί-
ληψη σχετικά με τη διαδικασία της μάθησης, η οποία πρέπει να έχει ως κέντρο της το μα-
θητή, όσο και από διάφορες παιδαγωγικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις που αναφέρονται 
στις διαδικασίες οικοδόμησης της γνώσης, στην έννοια του κινήτρου, στον ατομικό ρυθμό 
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και προσωπικό στυλ μάθησης, (Κουτσελίνη, 2006).  Η άποψη του Dewey (1859–1952), του 
μαθητή του Kilpatrick, του Key, της Montessori (1870–1952), του Pestalozzi (1746–1827), 
του Kerschensteiner (1854–1932) και άλλων για ανάγκη προσέγγισης του σχολείου στη ζωή, 
και ιδιαίτερα στις ανάγκες, στα ερωτήματα, στα βιώματα, στα προβλήματα και στους προ-
βληματισμούς των παιδιών αποτελούν κάποιες από αυτές τις προσεγγίσεις. 

Η «διαφοροποιημένη πρακτική» ως αντικείμενο μελέτης βασίζεται σε έρευνες γνωστικής 
ψυχολογίας και οι διάφορες πτυχές της έχουν εξεταστεί από διάφορους μελετητές-
ερευνητές ή εκπαιδευτικούς (Σφυρόερα, 12/2011). Θεωρούμε ότι σε μια εκπαιδευτική 
πραγματικότητα, όπου η σχολική διαρροή επιμένει σε υψηλά επίπεδα, η προσέγγιση αυτού 
του ζητήματος μέσα από μια συγκριτική ματιά μπορεί να συμβάλλει στο να συνειδητοποιή-
σουμε τη σημασία της διαφοροποίησης αφενός και αφετέρου τον κρίσιμο ρόλο του εκπαι-
δευτικού, ο οποίος σε μικροεπίπεδο καλείται να εφαρμόσει το καταλληλότερο είδος διδα-
σκαλίας ανταποκρινόμενος στις ανάγκες και στο επίπεδο των μαθητών του. 

Η έννοια της Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής έχει παρατηρηθεί ότι δεν έχει αποσαφηνι-
στεί πλήρως, γεγονός που οδηγεί πολλές φορές στη δημιουργία διάφορων μύθων σχετικά 
με αυτή και τις αρχές της. Στη συνέχεια θα γίνει μια προσπάθεια σύγκρουσης απέναντι σε 
αυτούς τους μύθους και ανάδειξης των πραγματικοτήτων σχετικά με αυτή. 

Μύθοι και Πραγματικότητες για τη Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική 

Τι σημαίνει Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική; Ποιους αφορά και σε ποιους απευθύνεται;  
Παρατηρείται να υπάρχει σύγχυση σχετικά με τον ορισμό της τα τελευταία χρόνια, κυρίως 
στον κλάδο των εκπαιδευτικών (Ζώνιου- Σιδέρη, 28/11/2014), γεγονός που καθιστά απα-
ραίτητη την αποσαφήνισή του. Αρχικά, ως διαφοροποίηση νοείται η προσαρμογή της διδα-
σκαλίας, ώστε  να μπορεί αυτή να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες του μαθητικού 
πληθυσμού, (Tomlinson, 2010), όπως και οι προσπάθειες ομαδοποίησης που γίνονται για 
να αξιοποιηθούν καλύτερα οι ικανότητες, οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, και 
να πραγματωθούν οι διδακτικοί στόχοι στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης (Κοσσυ-
βάκη, 2002· Hopf, 1982).  

Ο εκπαιδευτικός καλείται να ανταπεξέλθει σε ποικιλία μαθησιακών ρυθμών και ενδιαφερό-
ντων, ώστε να οδηγηθούν όλοι οι μαθητές στην οικοδόμηση της γνώσης με ενεργητικό και 
βιωματικό τρόπο. Όπως αναφέρει και η Tomlinson (1999) «η διαφοροποιημένη  διδασκαλία 
είναι η διδακτική προσέγγιση στο σχέδιο μαθήματος ώστε ένα μάθημα να διδάσκεται στο 
σύνολο της τάξης και, συγχρόνως, να ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε 
μαθητή». Είναι η διδακτική  προσέγγιση με βάση την οποία ο εκπαιδευτικός σέβεται και 
υπολογίζει την πολυμορφία της τάξης του  (Κιοκπάσογλου, χ.χ). Ο κάθε μαθητής αντιμετω-
πίζεται ως μοναδικός και αναγνωρίζονται οι προσωπικές του δυνάμεις. Η διαφοροποίηση 
είναι βασισμένη στην αναγνώριση της αξίας, η αξία υπάρχει σε κάθε άτομο και αυτή είναι 
που πρέπει τελικά να αναδειχθεί (Fenech Adami, 2004:91). 

Συνεπώς, σκοπός της σύγχρονης διδασκαλίας με βάση αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να είναι η 
εποικοδόμηση της γνώσης για όλους τους μαθητές, η ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων 
τους, η ενίσχυση της ικανότητας συνεργασίας και κοινωνικής μάθησης, η μεγιστοποίηση 
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των ατομικών κινήτρων (Κουτσελίνη, 2006). Για να επιτευχθεί αυτός αρχικά, όμως, πρέπει 
να αλλάξει το σχολείο ως κουλτούρα, τόσο συλλογικά (μαθητές-εκπαιδευτικοί) όσο και α-
τομικά.  

Η αλλαγή αυτή σε πρώτο επίπεδο καθιστά απαραίτητη την ενημέρωση σχετικά με τις διδα-
κτικές πρακτικές που προσφέρονται. Σε μια προσπάθεια σύγκρισης παραδοσιακών πρακτι-
κών και της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής αναδεικνύεται ότι η ύπαρξη αρκετών αντιθέ-
σεων. Παρατηρούνται, έτσι, ότι οι διαφορές εντοπίζονται στο κέντρο βάρους της διδασκα-
λίας (δάσκαλος vs μαθητής), στον τρόπο χρήσης της αξιολόγησης (τελική-εντοπισμός λαθών 
vs συνεχής- στόχος η βελτίωση του μαθητή), στον τρόπο και τα υλικά εργασίας (ένα-
μοναδικότητα vs πολλά- ποικιλία), στο χρόνο εργασίας (καθορισμένος- για όλους ο ίδιος vs 
ευέλικτος- ανάλογα με τον ρυθμός του καθενός). Η διαφοροποίηση, λοιπόν, μπορεί να ε-
φαρμοστεί σε πολλά επίπεδα: περιεχόμενο διδασκαλίας, διαδικασία, μέσα διδασκαλίας, 
αποτέλεσμα μάθησης, αξιολόγηση, οργάνωση τάξης (Ντεροπούλου-Ντέρου Ευδοξία, 2012). 
Είναι εμφανές το γεγονός ότι το πέρασμα από τη μία φιλοσοφία στην άλλη αποτελεί μια 
δύσκολη υπόθεση για έναν εκπαιδευτικό και χρειάζεται πραγματική προσπάθεια και συνει-
δητοποίηση του ρόλου του από τον ίδιο. 

Ο εκπαιδευτικός καλείται να αναθεωρήσει το ρόλο του και τις γενικότερες αντιλήψεις του 
για τη μάθηση. Πρέπει να ξεφύγει από τον αυστηρό δασκαλοκεντρισμό, προγραμματισμό 
και συμπεριφορισμό που τον χαρακτηρίζει ως σήμερα και να δώσει έμφαση στη γνήσια μά-
θηση, στη «φυσική» μάθηση, (Μπρούζος και Κοσσυβάκη, 2006· Φράγκος, 1984· Bearne, 
1996). Αυτός αποτελεί το μέσο, αλλά και το κλειδί για την επιτυχή υλοποίηση της διαφορο-
ποίησης της διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότητας (Βαλιαντή, Κουτσελίνη, 2008). Μέσα 
από βιωματική μάθηση και από εναλλαγή πρακτικών ο εκπαιδευτικός καλείται να θέσει ως 
στόχο την ανάπτυξη των μαθητών τους σε υψηλά επίπεδα, παρέχοντάς τους ποικίλες μα-
θησιακές επιλογές διαφορετικού βαθμού δυσκολίας, ώστε να εξασφαλίσει την ανάλογη 
πρόκληση σε αυτούς, (Κουτσελίνη, 2008). Σε μικροεπίπεδο καλείται να προσαρμόσει το Α-
ναλυτικό Πρόγραμμα στις συνθήκες που κυριαρχούν στην τάξη και στο πλαίσιο στο οποίο 
απευθύνεται  (Ματσαγγούρας, 1996). Ο κάθε εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τις αρχές της 
Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής, λειτουργεί και ανάλογα με την τάξη του και συνεχώς 
μπορεί να εφευρίσκει νέες στρατηγικές ή να προσαρμόζει άλλες ώστε να ενεργοποιεί τον 
κάθε μαθητή του ξεχωριστά. «Ένας πραγματικά καλός εκπαιδευτικός είναι αυτός που γνω-
ρίζει ότι ο μαθητής μπορεί να διδάξει και ο εκπαιδευτικός να μάθει» όπως αναφέρει και ο 
Blustein (χ.χ). 

 Η διαφοροποιημένη τάξη είναι οργανική, λοιπόν, είναι ένας τρόπος ζωής. Είναι ένας συν-
δυασμός ενστίκτου και γνώσης  (Χατζηγιαννάκου, 2010), όπου η μάθηση δεν έχει ανώτατο 
όριο και συνεχώς όλοι εργάζονται για την εκτίμηση των ομοιοτήτων και των διαφορών 
τους. Εκπαιδευτικός και εκπαιδευόμενοι σε πλήρη δράση προγραμματίζουν μαζί στόχους 
και μαθησιακές επιδιώξεις, ενώ ανάλογα με τα απρόβλεπτα γεγονότα που προκύπτουν στη 
«ζωντανή» διαδικασία του μαθήματος αναπροσαρμόζουν τις θέσεις τους  (Tomlinson, 
2010). 

 Έχοντας την ικανότητα ο εκπαιδευτικός να κρίνει και να αναθεωρεί τις ιδέες του, αυξάνει 
την ικανότητα αποδοχής του άλλου και του διαφορετικού ως ίσου  (Gremion, 2004). Λει-
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τουργεί με αυτοεκτίμηση και δυναμικότητα μπροστά στην τάξη του, βοηθώντας έτσι τους 
μαθητές του να καλλιεργήσουν τις εν λόγω δεξιότητες και να μη φοβούνται να ρισκάρουν ή 
να αλλάξουν  (Κιοκπάσογλου, χ.χ.). Έτσι δημιουργούνται τάξεις που είναι «διαλογικά, δυ-
ναμικά και επικοινωνιακά κέντρα εκμάθησης», που όλοι μαθαίνουν κάτι από τους γύρω 
τους, (Benjamin, 2006). 

Η εφαρμογή των προαναφερθέντων, ωστόσο, συχνά παρεμποδίζεται ή αναστέλλεται και 
για αυτό είτε λόγω ελλείψεων σε υλικό, του φόρτου εργασίας, της έλλειψης χρόνου και υ-
ποστήριξης από εκπαιδευτικούς φορείς και δομές πολλές φορές (Βαλιαντή, Κουτσελίνη, 
2008), είτε στη λανθασμένη κατανόηση του όρου «διαφοροποιημένη παιδαγωγική» από 
τους εκπαιδευτικούς. Οι τελευταίοι φαίνεται να μην κατανοούν το τι σημαίνει διαφοροποί-
ηση στον τρόπο διδασκαλίας (Κουτσελίνη, 2008), με αποτέλεσμα να θεωρούν ότι διαφορο-
ποίηση είναι η απλοποίηση και ο περιορισμός της ύλης για τους αδύναμους μαθητές, πρα-
κτική που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τις βασικές αρχές αυτής. Πολλές φορές μάλι-
στα η διαφοροποίηση συνδέεται με την αναπηρία και την προσπάθεια ένταξης των μαθη-
τών με αναπηρία στο σχολικό πλαίσιο, ή σχετίζεται με την ένταξη μαθητών αλλόγλωσσων  
(Ζώνιου- Σιδέρη, 28/11/2014). Φυσικά όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά 
μύθους και αναλήθειες. 

Η διαφοροποιημένη παιδαγωγική είναι ένα είδος διδακτικής θεωρίας που βασίζεται στην 
προϋπόθεση ότι οι διδακτικές προσεγγίσεις πρέπει να ποικίλουν και να είναι προσαρμο-
σμένες σε σχέση με τη διαφορετικότητα κάθε μαθητή. Όλοι οι μαθητές έχουν ανάγκη τη 
διαφοροποίηση σε όλα τα μαθήματα, είτε έχουν αναπηρία είτε όχι, είτε προέρχονται από 
άλλη χώρα είτε όχι. Ο στόχος της ένταξης, εξάλλου, αναφέρεται στην εμπλοκή και ενεργο-
ποίηση του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού, το οποίο θα εκτιμηθεί σε επίπεδο συλλο-
γικό και ατομικό. Μια μάθηση ευρείας αντίληψης βοηθά τα άτομα να ανακαλύπτουν και να 
εμπλουτίζουν τη δημιουργική τους ικανότητα, και να αποκαλύπτουν το θησαυρό που έχουν 
μέσα τους, (Unesco, 1993). Σημασία έχει, λοιπόν, η δημιουργία κατάλληλων περιβαλλόντων 
μάθησης, γεμάτων με ερεθίσματα και κίνητρα και ανοικτών στη διαφορετικότητα. 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία  

Benjamin, A. (2006). “Valuing Differentiated Instruction”, The Education Digest, 72 (1) 

Bearne, E. (1996). Differentiation and Diversity in the Primary School, Routledge, London. 

Blustein J. (Ed.), “Mentors, masters and Mrs MacGregor: Stories of teachers making a differ-
ence”, Deerfield Beach: FL: Health Communication, Inc 

Berte,N.(1975), Individualizing education through contract learning. Tuscaloosa, AL. Universi-
ty of Alabama Press, στο Harris C.J., “The Effectiveness of Student Learning Contracts 
in a Public Community College History Course”, Tennessee, 1994 

Bess J. (1997), Teaching well and liking it: Motivating faculty to teach effectively, Baltimore, 
MD, The Johns Hopkins University Press, στο Tomlinson C.A., Differentiated class-
room: Responding to the needs of all learners, 2nd edition, 2014 

282

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Delisle R., (1997), Use problem-based learning in the classroom. Alexandria, Virginia: Associ-
ation for Supervision and Curriculum Development, στο France Cheong, “Using a Prob-
lem-Based Learning Approach to Teach an Intelligent Systems Course”, Journal of In-
formation Technology Education, vol. 7, 2008 

Dunne El., Bennett Nev., Talking and Learning in Groups, Routledge, 1994 

Fenach-Adami, A. (2004). “Enhancing students’ learning through differentiated approaches 
to teaching and learning: a Maltese perspective”, Journal of Research in Special Educa-
tion Needs, Vol. 4 (2). 

Gremion L, Une lecture anthropologique et u rapport à la difference, Actes de la recherché 
de la HEP-BELUJNE 

Slavin E. Robert, “Achievement Effects of Ability Grouping in Secondary Schools: A Best-
Evidence Synthesis”, Review of educational research, 1990 

Tomlinson C.A.,   The differential classroom.  Responding to the needs of all learners, Alex-
andria, VA: Association for supervision and curriculum in Development, 1999 

Ελληνική Βιβλιογραφία  ή από μετάφραση 

Ανδρούσου Αλ.- Ασκούνη Ν., (2004) «Ετερογένεια και Σχολείο»,  Εκπαίδευση 
Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004, ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, http:/www. 
kleidiakaiantikleidia.net 

Βαλιαντή Σ.- Κουτσελίνη Μ., (2008), Εφαρμογή της Διαφοροποίησης της διδασκαλίας στις 
τάξεις μικτής ικανότητας. Προϋποθέσεις και θέματα προς συζήτηση, Παγκύπριο 
Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 

Καλογεράκη Ξ., «Διαχείριση της πολυμορφίας του μαθητικού πληθυσμού», Εισαγωγική 
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 2010-2011, Αθήνα, χ.χ, 
http://pek.aft.sch.gr/docs/eisagogiki/kalogeraki/kalepimorfosi.doc 

Κιοκπάσογλου Κ., «Διαχείριση της πολυμορφίας του μαθητικού πληθυσμού», Εισαγωγική 
Επιμόρφωση ΠΕΚ Καβάλας, Καβάλα, χ.χ.,  
http://pek_kavo4.kav.sch.gr/eggrafa/epimorfosi/epimorgotiko_yliko/a_fasi_2011-
2012/arxeia/kiokpasoglou_kalliopi.doc 

Κουτσελίνη Μ., (2006), Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας-Μάθησης σε τάξεις μικτής ικανό-
τητας: Φιλοσοφία και έννοια, Προσεγγίσεις και εφαρμογές, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
Λευκωσία 

Κουτσελίνη Μ., (2008) Εποικοδόμηση και Διαφοροποίηση Διδασκαλίας- Μάθησης σε τάξεις 
μικτής ικανότητας. Φιλοσοφία και έννοια-Στρατηγικές και εφαρμογές, Πανεπιστήμιο 
Κύπρου,  Λευκωσία 

Κοσσυβάκη Φ., (2002), Κριτική Επικοινωνιακή Διδασκαλία, Gutenberg, Αθήνα 

283

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Ματσαγγούρας Ηλ., (1996), Θεωρία της Διδασκαλίας. Η προσωπική θεωρία ως πλαίσιο 
στοχαστικοκριτικής θεωρίας, εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 

Ματσαγγούρας, Η., (1998) Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, Στρατηγικές Διδασκαλίας – 
Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη, τ. Β’, Gutenberg, Αθήνα 

Μπρούζος, Α. – Κοσσυβάκη Φ. (2006). «Η ανοιχτή διδασκαλία ως μια δυνατότητα της 
Κριτικής Επικοινωνιακής Διδακτικής». Στο Ματσαγγούρας, Η. (επιμ.), Η Εξέλιξη της 
Διδακτικής, Gutenberg, Αθήνα, σσ. 325 -357. 

Φράγκος, Χ. (1984). Ψυχοπαιδαγωγική, Gutenberg, Αθήνα. 

Χατζηγιαννάκου ΑΝ., (2010) «Ενιαία Εκπαίδευση και Διαφοροποίηση στην εποχή των νέων 
Αναλυτικών Προγραμμάτων», Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,Κύπρος, 
http://diki.org/portals10/sinedria/Hadjigiannakou.ppt 

Tomlinson C.A., (2010), Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας, 
ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των μαθητών, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 

Hopf D., (1982) Διαφοροποίηση της σχολικής εργασίας. Παραδοσιακοί και σύγχρονοι 
τρόποι οργάνωσης της διδασκαλίας, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη  

Unesco, (1993), Εκπαίδευση – Ο Θησαυρός που κρύβει μέσα της, Gutenberg, Αθήνα  

Προσωπικές σημειώσεις διαλέξεων 

Ζώνιου-Σιδέρη Αθ., (17/10/2014) «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία- Θεωρία», Προσωπικές 
σημειώσεις διαλέξεων στα πλαίσια του μαθήματος Εκπαιδευτική και κοινωνική έντα-
ξη των ατόμων με αναπηρίες, ΠΜΣ: Ειδική Αγωγή 

Ντεροπούλου- Ντέρου Ευδ., (11/2012), «Διαφοροποιημένη διδασκαλία», Προσωπικές 
σημειώσεις διαλέξεων στα πλαίσια του μαθήματος Ενταξιακές εκπαιδευτικές 
πρακτικές 

Παπασταθόπουλος Ευστ., (19/12/2014), «Ποσοτική Παρατήρηση- Δομημένη Συνέντευξη», 
Προσωπικές σημειώσεων διαλέξεων στα πλαίσια του μαθήματος Μέθοδοι έρευνας 
στις Κοινωνικές Επιστήμες, ΠΜΣ: Ειδική Αγωγή 

Σφυρόερα Μ., (12/2011), «Διαφοροποιημένη διδασκαλία- Θεματική Εβδομάδα», 
Προσωπικές σημειώσεις διαλέξεων στα πλαίσια της Θεματικής Εβδομάδας –
Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 

 

284

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Οι αντιλήψεις των μαθητών μετά το Δημοτικό Σχολείο σε σχέση με θεμελιώδεις έννοιες 
της Κλασσικής Μηχανικής (Ταχύτητα, Επιτάχυνση, Μάζα, Βάρος και Δύναμη) 

Μαρίνα Τομαρά1, Δημήτρης Γκούσκος2, Βασίλειος Τσελφές3 
 

1MSc, MΕd, Υποψήφια διδάκτωρ Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε, Εκπαιδευτικός, email 
mtomara@sch.gr 

2Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών, email 
gouscos@media.uoa.gr 

3Καθηγητής, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών,email tselfesv@ecd.uoa.gr 

 
Περίληψη 

 
Η παρούσα ερευνητική εργασία επιδιώκει να ανιχνεύσει τη σημασία και το περιεχόμενο 
που αποδίδουν οι μαθητές σε βασικές έννοιες της Κλασσικής Μηχανικής, όπως η Tαχύτητα, 
η Επιτάχυνση, η Μάζα, το Βάρος και η Δύναμη, μόλις μετά την έξοδο τους από την Δημοτική 
Εκπαίδευση. Κύριο στόχο της έρευνας αποτελεί η ανάδειξη των ιδεών που έχουν 
διαμορφώσει οι μαθητές σε σχέση με τις παραπάνω έννοιες, με βάση τόσο τα όσα έχουν 
διδαχθεί σχετικά στο Δημοτικό Σχολείο, όσο και τις προσωπικές ερμηνείες που αποδίδουν 
στα καθημερινά φαινόμενα που εμπλέκουν τις εν λόγω έννοιες. Η Κλασσική Μηχανική 
αποτελεί ένα θεμελιώδες κεφάλαιο των Φυσικών Επιστημών τόσο για την ορθή δόμηση της 
επιστημονικής γνώσης που θα κληθούν να κατακτήσουν οι μαθητές στο Γυμνάσιο και στο 
Λύκειο όσο και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο η επιστημονική 
παράδοση/κουλτούρα προσεγγίζει και ερμηνεύει τα σχετικά φυσικά φαινόμενα. Κατά 
συνέπεια, η ανάδειξη των ιδεών των μαθητών σε σχέση με τις παραπάνω έννοιες μπορεί, 
κατά την άποψή μας, να αποβεί πολύ σημαντική, ιδιαίτερα αν οι αντιλήψεις αυτές ληφθούν 
υπόψη κατά το σχεδιασμό δραστηριοτήτων και πιθανώς κατά την ανάπτυξη εξειδικευμένων 
ψηφιακών εφαρμογών για τη συστηματική διδασκαλία των εν λόγω εννοιών στο Γυμνάσιο 
αλλά και αργότερα στην Α’ τάξη του Λυκείου. 
 
Λέξεις - Κλειδιά: Κλασσική Μηχανική, Ταχύτητα, Μάζα, Βάρος, Επιτάχυνση, Δύναμη, ιδέες 
μαθητών, πρότερες αντιλήψεις. 
 

Πρότερες αντιλήψεις των μαθητών σε σχέση με έννοιες της Κλασσικής Μηχανικής 
 

Η  Κλασσική Μηχανική αποτελεί ένα θεμελιώδες κεφάλαιο των Φυσικών Επιστημών, τόσο 
για την ορθή δόμηση της επιστημονικής γνώσης που θα κληθούν να κατακτήσουν οι 
μαθητές στο Λύκειο όσο και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο η επιστημονική 
παράδοση/ κουλτούρα προσεγγίζει και ερμηνεύει τα σχετικά φυσικά φαινόμενα (Carson & 
Rowlands, 2005, Galili, 2001, 1995). Αυτό φαίνεται λογικό, αφού το κεφάλαιο αυτό 
αναπαριστά πλήθος φαινομένων που συναντώνται στην ανθρώπινη συμπεριφορά και 
δραστηριότητα, από το περπάτημα μέχρι την προσπάθεια να σημαδέψει κανείς κάποιο 
στόχο (Bertamini κ.ά., 2010). Από την άλλη μεριά, οι έννοιες της Κλασσικής Μηχανικής και 
ιδιαίτερα η έννοια της Δύναμης είναι θεμελιώδεις αλλά και από τις περισσότερο κακώς 
εννοούμενες έννοιες στο πεδίο των Φυσικών Επιστημών (Jadhao & Parida, 2013). Η 
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ταχύτητα συχνά συγχέεται με την έννοια της επιτάχυνσης ή με τη γρήγορη κίνηση 
(Trowbridge & McDermott, 1981). Το βάρος ταυτίζεται με τη μάζα (Stamenkovski & Zajkov, 
2014) ενώ τα παιδιά τείνουν, πολλές φορές, να θεωρούν ότι τα μεγαλύτερα σε μέγεθος 
αντικείμενα είναι και τα βαρύτερα (Smith κ.ά., 1997). Ειδικότερα για την έννοια της 
Δύναμης, που βρίσκεται στη βάση της Νευτώνειας Μηχανικής, αφενός μεν οι σχετικές 
αντιλήψεις των παιδιών είναι σε ασυμφωνία με την επιστημονική γνώση, αφετέρου δε, οι 
παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις δεν επιτυγχάνουν, τις περισσότερες φορές, να 
επιφέρουν σημαντική αναδόμηση αυτών των αντιλήψεων (Halloun & Hestenes, 1985, 1992, 
Kariotoglou κ.ά., 2009).  
 
Ο όγκος των μελετών και ερευνών που αφορούν στην γνωστική αλλαγή των πρότερων 
ιδεών σε σχέση με το πεδίο της Κλασσικής Μηχανικής είναι επίσης σημαντικός. Πλήθος 
ερευνών έχουν πραγματοποιηθεί για την ανίχνευση και ανάδειξη των εναλλακτικών 
αντιλήψεων από το πεδίο της Κλασσικής Μηχανικής (Rowlands κ.ά., 2007, Jimoyiannis & 
Komis, 2003, Champagne, Klopfer & Anderson, 1980) και σημαντικά ερευνητικά εργαλεία 
έχουν αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό, η εγκυρότητα και η αποτελεσματικότητα των οποίων 
έχουν επιβεβαιωθεί μέσα από  την πολυετή εφαρμογή τους σε μεγάλο αριθμό ερευνών 
(Pfundt & Duit, 2000, Halloun & Hestenes, 1985, Trowbridge & McDermott, 1980, 1981). 
Τέλος, υπάρχει σημαντικός όγκος μελέτης και έρευνας σε σχέση με διδακτικές προτάσεις, 
σενάρια και μεθόδους για την αλλαγή αυτών των πρότερων ιδεών που αφορούν τη Δύναμη 
και την Κίνηση (Halim κ.ά., 2014, Demirci, 2005, Κουλαϊδής & Ρογκάκος, 1999, Thornton & 
Sokoloff, 1998, Hestenes, 1992) καθώς και για τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών 
(Hatzikraniotis κ.ά., 2005, Tao, 1997). 
 
Κύριο στόχο της παρούσας έρευνας αποτελεί η ανάδειξη των εναλλακτικών σημασιών που 
αποδίδουν οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου στις έννοιες Ταχύτητα, Επιτάχυνση, Μάζα, Βάρος 
και Δύναμη. Ως εκ τούτου, η έρευνα αποτελεί μια προσπάθεια οριοθέτησης των 
αντιλήψεων που έχουν διαμορφώσει σχετικά οι μαθητές κατά την είσοδο τους στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με βάση τόσο τα όσα έχουν διδαχθεί στο Δημοτικό Σχολείο, 
όσο και τις προσωπικές ερμηνείες που δίνουν στα καθημερινά φαινόμενα τα οποία 
εμπλέκουν τις παραπάνω έννοιες. Η ερευνητική προσέγγιση βασίζεται στη λογική ότι, 
προκειμένου οι μαθητές να μπορέσουν να τροποποιήσουν, να συμπληρώσουν ή να 
διορθώσουν τα αρχικά εναλλακτικά ή ημιτελή μοντέλα (Vosniadou, 2002) αναφορικά με τις 
κινήσεις των σωμάτων και την Νευτώνεια Μηχανική, θα πρέπει πρώτα να θεμελιώσουν 
σωστά τις ίδιες τις έννοιες Δύναμη, Ταχύτητα, Επιτάχυνση, Μάζα και Βάρος, που βρίσκονται 
στη βάση της Κλασσικής Μηχανικής και οι οποίες αποτελούν το βασικό «λεξιλόγιο» για την 
περιγραφή των κινήσεων των υλικών σωμάτων με βάση τους Νόμους του Νεύτωνα. 
 

Σχεδιασμός και εφαρμογή της έρευνας 
 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 2ο Γυμνάσιο Αρτέμιδος, στην Αττική, κατά τη 
διάρκεια του πρώτου διδακτικού τριμήνου του σχολικού έτους 2014-2015. Στην έρευνα 
συμμετείχαν τρία τμήματα της Α’ τάξης, συνολικά 60 μαθητές, οι οποίοι είχαν στο μάθημα 
της Φυσικής την ερευνήτρια ως διδάσκουσα καθηγήτρια κα δεν είχαν διδαχθεί τις έννοιες 
τις οποίες πραγματεύεται η έρευνα. Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν 
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διερευνητικά φύλλα από το βιβλίο «Uncovering Students' Ιdeas in Physical Science» (Keeley 
& Harrington, 2010). Το παραπάνω βιβλίο ανήκει στη σειρά «Uncovering Students' Ideas in 
Physical Science» των εκδόσεων NSTA press1. Τα βιβλία αυτά περιέχουν διαγνωστικά 
εργαλεία για την ανίχνευση των εναλλακτικών αντιλήψεων των παιδιών σε σχέση με τις 
Φυσικές Επιστήμες, αξιοποιώντας και έρευνες πολλών ετών πάνω στα θέματα της 
εννοιολογικής αλλαγής. Επιλέχθηκαν ορισμένα διερευνητικά φύλλα2, τα οποία 
μεταφράστηκαν στα Ελληνικά από την ίδια την ερευνήτρια, με κριτήριο το τι η παρούσα 
έρευνα επιδιώκει να μελετηθεί. Τα φύλλα χρησιμοποιήθηκαν αυτούσια χωρίς 
τροποποιήσεις με μόνη εξαίρεση τις επιλογές που αφορούσαν στην πιθανή αδυναμία 
διάκρισης μεταξύ των όρων «speed» και «velocity», δεδομένου ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη 
δυσκολία στην ελληνική γλώσσα. Συγκεκριμένα, στην ελληνική γλώσσα δεν 
χρησιμοποιούνται διαφορετικοί όροι για το μέτρο της ταχύτητας (speed) και για την 
ταχύτητα ως διανυσματικό μέγεθος (velocity). Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν να 
μοιράζονται ένα ή δύο διερευνητικά φύλλα κάθε φορά, στο τέλος της διδακτικής ώρας και 
να αφιερώνεται ένα περίπου τέταρτο της ώρας για την συμπλήρωσή τους. Τα ερευνητικά 
φύλλα συμπληρώθηκαν επώνυμα. Οι ερωτήσεις στόχευαν σε συγκεκριμένες αντιλήψεις οι 
οποίες θεωρούνται επικρατέστερες με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία αλλά συγχρόνως 
παρότρυναν τους μαθητές να αναπτύξουν και το δικό τους σκεπτικό σχετικά με την 
απάντηση ή τις απαντήσεις που καλούνταν να επιλέξουν. Το γεγονός αυτό επίσης συνέτεινε 
στο να αποκαλυφθούν περαιτέρω οι ιδέες των μαθητών, σε σχέση με τις έννοιες που 
ενδιαφέρουν. 
 
Ο πίνακας 1 συνοψίζει, στην πρώτη στήλη, τις ιδέες που επιδιώχθηκε να διερευνηθούν, με 
βάση τα διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε έννοια. Στην δεύτερη 
στήλη παρατίθενται οι αντιλήψεις που επικρατούν μεταξύ των μαθητών - όπου υπάρχουν - 
για την κάθε έννοια, όπως αυτές καταγράφονται στο βιβλίο "Uncovering Students' Ιdeas in 
Physical Science", αλλά και με βάση τη σχετική βιβλιογραφία.  
 

Στόχοι της έρευνας Σχετικές πρότερες αντιλήψεις  
(όπου έχουν καταγραφεί) 

Ταχύτητα (2 διερευνητικά φύλλα) 
Να εξεταστεί εάν μπορούν οι 
μαθητές να ερμηνεύσουν ένα 
διάγραμμα κίνησης και εάν είναι σε 
θέση να εκτιμήσουν την ταχύτητα 
ενός κινούμενου σώματος σε σχέση 
με την απόσταση που αυτό διανύει 
σε ίσα χρονικά διαστήματα, 
διακρίνοντας αφενός μεταξύ μικρής 
και μεγάλης ταχύτητας και αφετέρου 
μεταξύ σταθερής και 
μεταβαλλόμενης ταχύτητας, 
χρησιμοποιώντας ένα διάγραμμα 
κίνησης. 

Τα μικρά παιδιά συνήθως αντιλαμβάνονται τα 
σώματα είτε σε ακινησία είτε σε κίνηση. Η χρονική 
διάρκεια της μεταβολής πολύ σπάνια ενδιαφέρει 
τα παιδιά, τα οποία τείνουν να χρησιμοποιούν 
όρους όπως  «ένα σώμα πηγαίνει γρηγορότερα» 
με ασαφείς τρόπους, αναφερόμενα άλλοτε στο 
μέτρο της ίδιας της ταχύτητας και άλλοτε στην 
αύξηση της ταχύτητας σε σχέση με το χρόνο 
(Driver κ.ά., 1994). 
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Να διερευνηθεί τι εννοούν οι 
μαθητές όταν χρησιμοποιούν την 
έννοια της ταχύτητας για να 
περιγράψουν μία κίνηση. 

Οι μαθητές συχνά συναντούν στην καθημερινότητά 
τους λέξεις που χρησιμοποιούνται και από την 
επιστήμη, με αποτέλεσμα να αποδίδουν σε αυτές 
νοήματα προτού τις συναντήσουν στο επίσημο 
πλαίσιο της σχολικής επιστήμης. 

Επιτάχυνση (1 διερευνητικό φύλλο) 
Να διερευνηθεί τι εννοούν οι 
μαθητές όταν χρησιμοποιούν την 
έννοια της επιτάχυνσης για να 
περιγράψουν μία κίνηση. 

Πολλοί μαθητές πιστεύουν ότι όσο πιο γρήγορα 
κινείται ένα σώμα τόσο περισσότερο «επιταχύνει» 
και ότι όσο πιο αργά πηγαίνει ένα σώμα τόσο 
λιγότερο «επιταχύνει» (Stavey & Tirosch, 2000). 
 
Είναι σύνηθες οι μαθητές να συγχέουν την έννοια 
της επιτάχυνσης με την έννοια της ταχύτητας 
(Trowbridge & McDermott, 1981). 

Μάζα και Βάρος (1 διερευνητικό φύλλο) 
Να διερευνηθούν οι ιδέες που έχουν 
διαμορφώσει  οι μαθητές για τις 
έννοιες της Μάζας και του Βάρους. Το 
ερευνητικό εργαλείο έχει σχεδιαστεί 
ειδικά για να διερευνήσει αν οι 
μαθητές αναγνωρίζουν ότι, ενώ η 
μάζα και το βάρος δεν αποτελούν 
ταυτόσημες έννοιες, ωστόσο και τα 
δύο μεγέθη παραμένουν αναλλοίωτα 
όταν ένα σώμα αλλάζει σχήμα 
(μεταβάλλεται ο όγκος ή/και η 
επιφάνεια του). Καθώς οι μαθητές 
διδάσκονται ότι η μάζα ενός  
σώματος παραμένει ίδια στη Γη και 
στη Σελήνη αλλά το βάρος του 
διαφέρει (ζυγίζει λιγότερο στη Σελήνη 
από ότι στη Γη), πιθανώς να 
μεταφέρουν αυτή τη γνώση και σε 
συναφή πλαίσια όπου υπάρχει 
κάποια μεταβολή, όπως  στην 
μεταβολή του σχήματος του 
σώματος. 

Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι τα παιδιά, από 
πολύ μικρή ηλικία, παρατηρούν ότι τα αντικείμενα 
διαφέρουν ως προς τον τρόπο που αυτά 
«πιέζουν/σπρώχνουν προς τα κάτω» με βάση την 
αίσθηση που έχουν αυτά καθώς κρατούν στα χέρια 
ένα αντικείμενο ή κουβαλώντας το στην πλάτη. 
Αυτό το «αισθητό βάρος», ως μια αίσθηση πίεσης 
προς τα κάτω, αποτελεί πρώιμη αντίληψη της 
ιδιότητας του βάρους (Holding, 1987).  
Η λέξη «μάζα» συχνά συσχετίζεται με την 
φωνητικά παρόμοια λέξη «μαζικός» και ως 
αποτέλεσμα, οι μαθητές τείνουν να θεωρούν ότι η  
μάζα ενός σώματος  μεταβάλλεται αν αλλάξει κάτι 
στο μέγεθος ή στον όγκο ενός σώματος. Οι 
μαθητές συχνά συνδέουν την μάζα με το σχήμα 
των αντικειμένων (Driver κ.ά., 1994). 
Η επιστημονική ιδέα του βάρους ως δύναμης 
βαρύτητας που ασκείται σε ένα αντικείμενο δεν 
φαίνεται να είναι μια καλά εμπεδωμένη ιδέα με 
βάση μελέτες που έχουν γίνει σε μαθητές 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ruggiero κ.ά., 
1985). 

Δύναμη (3 διερευνητικά φύλλα) 
Να εκμαιευτούν οι πρότερες ιδέες 
των μαθητών σε σχέση με τα είδη των 
δυνάμεων.  
 
 

Οι μικρότεροι μαθητές αποδίδουν εκλαϊκευμένες 
σημασίες στη λέξη «δύναμη». Συχνά συσχετίζουν 
την έννοια της Δύναμης με τον εξαναγκασμό, τα 
ζωντανά σώματα, την φυσική δραστηριότητα και 
την μυϊκή δύναμη (Driver κ.ά., 1994). 

Να εξεταστεί κατά πόσο οι μαθητές Αρκετοί μαθητές δυσκολεύονται να συσχετίσουν 
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αντιλαμβάνονται ότι οι δυνάμεις 
μπορούν να ασκηθούν είτε με επαφή 
είτε από απόσταση.  

τα αποτελέσματα από τη δράση μιας δύναμης με 
το σπρώξιμο ή το τράβηγμα των σωμάτων (Shevlin, 
1989. Erickson & Hobbs, 1978). Αρκετοί μαθητές 
θεωρούν ότι άλλες δυνάμεις σπρώχνουν και 
τραβούν και άλλες απλά συγκρατούν τα σώματα 
(Driver κ.ά., 1994). 

Να γίνει προσπάθεια να 
αποκαλυφθούν οι ιδέες των μαθητών 
αναφορικά με τη σχέση δύναμης-
κίνησης. Ο κατάλογος με τις απόψεις 
που προτείνονται ως επιλογές στους 
μαθητές περιλαμβάνει τις 
επικρατέστερες αντιλήψεις όπως 
αυτές έχουν μέχρι σήμερα 
καταγραφεί με βάση τις σχετικές 
έρευνες όχι μόνο σε μικρά παιδιά 
αλλά ακόμη και σε φοιτητές 
δασκάλους Φυσικών Επιστημών 
(Nabilah, Marlina & Lilia, 2013, 
Αtasoy, Küçük & Akdeniz, 2011). 
 

Συχνά καταγράφεται ισχυρή ανάμεσα στους 
μαθητές η πεποίθηση ότι για να κινείται ένα σώμα 
πρέπει να επιδρά επάνω του κάποια δύναμη 
διαρκώς, προκειμένου αυτό να διατηρείται σε 
κίνηση (Gunstone & Watts, 1985). 
Πολλοί μαθητές θεωρούν την ακινησία ως μια 
φυσική κατάσταση των σωμάτων κατά την οποία 
καμιά δύναμη δεν επιδρά επάνω στα σώματα 
(Minstrell, 1982). Εκείνοι οι οποίοι αναγνωρίζουν 
κάποιο είδος «δύναμης συγκράτησης» 
διαφοροποιούν αυτές τις δυνάμεις από εκείνες 
που τραβούν ή σπρώχνουν τα σώματα. (Driver κ.ά., 
1994). 

Πίνακας 1. Στόχοι της έρευνας : ανάδειξη των ιδεών των μαθητών σε σχέση με τις έννοιες Ταχύτητα, 
Επιτάχυνση, Μάζα, Βάρος, Δύναμη. 

 
Ο πίνακας 2 παραθέτει τις επικρατέστερες πρότερες αντιλήψεις σε σχέση με την έννοια της 
δύναμης με βάση τη σχετική βιβλιογραφία καθώς και την επιστημονικά ορθή θεώρηση για 
κάθε μια από αυτές τις αντιλήψεις. 

 
Πρότερες Ιδέες Επιστημονική Αντίληψη 

 
Αν ένα σώμα κινείται, πάντοτε 
ασκείται πάνω του κάποια 
δύναμη (Driver κ.ά., 1994). 
 

Με βάση τον 2ο Νόμο του Νεύτωνα: 
• Αν ένα σώµα επιταχύνεται τότε ασκείται σε 

αυτό συνισταμένη δυνάµεων στην κατεύθυνση 
της κίνησης. 

• Αν επιβραδύνεται τότε ασκείται σε αυτό 
συνισταμένη δυνάµεων αντίθετη της κίνησης. 

• Αν κινείται µε σταθερή ταχύτητα τότε ή δεν 
ασκούνται σε αυτό δυνάµεις ή η συνισταµένη 
των δυνάµεων που του ασκούνται είναι µηδέν. 

 
Οι δυνάμεις θέτουν σε κίνηση τα 
σώματα αλλά δεν τα σταματούν 
(Minstrell, 1989). 

 
 
Αν σε ένα σώµα δεν ασκούνται 
δυνάµεις τότε το σώµα αυτό δεν 
κινείται (Driver κ.ά., 1994). 
 

 
Με βάση τον 1ο Νόμο του Νεύτωνα: 

• Αν ένα σώµα ηρεµεί, τότε η συνισταµένη των 
δυνάµεων που του ασκούνται είναι μηδενική. 

Η δύναμη αποτελεί ιδιότητα των 
σωμάτων και όχι αλληλεπίδραση 
μεταξύ των σωμάτων 

Αρκετοί μαθητές χρησιμοποιούν την λέξη «δύναμη» ως 
κάτι που περιέχεται σε ένα αντικείμενο, όπως η 
έκφραση «έχει πολλή δύναμη». Ωστόσο, μια δύναµη 
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(Brown&Clement 1989, Dykstra, 
Boyle & Monarch, 1992). 
 
Τα σώματα σταματούν όταν 
εξαντλείται η δύναμη ή η 
ενέργεια μέσα σε αυτά (Driver 
κ.ά., 1994). 
 
Όλα τα κινούμενα σώματα 
κάποια στιγμή σταματούν (Driver 
κ.ά., 1994). 
 
Η δύναμη μεταφέρεται από ένα 
σώμα σε ένα άλλο (Brown & 
Clement, 1989). 
 

δεν είναι κάτι που προέρχεται από το ίδιο το σώµα. 
Οφείλεται στην αλληλεπίδραση του σώµατος µε το 
περιβάλλον του. 

Πίνακας 2. Επικρατέστερες αντιλήψεις σε σχέση με την έννοια της δύναμης, με βάση τη σχετική 
βιβλιογραφία. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας 
 

Με βάση τις επιλογές και τις απαντήσεις των μαθητών στα ερευνητικά εργαλεία αναφορικά 
με τις υπό μελέτη έννοιες, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:  
 

Ταχύτητα 
Η πλειοψηφία των παιδιών (σε ποσοστό περίπου 60%) μπόρεσε να εκτιμήσει σωστά τα 
διαγράμματα κίνησης και να αντιληφθεί ότι μεγαλύτερες διανυόμενες αποστάσεις στον 
ίδιο χρόνο αντιστοιχούν σε μεγαλύτερη ταχύτητα ενώ ίσες διανυόμενες αποστάσεις στον 
ίδιο χρόνο αντιστοιχούν σε σταθερή ταχύτητα. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών 
(περίπου 40%) δεν κατάφερε να ερμηνεύσει σωστά τα διαγράμματα. Συγκεκριμένα, αρκετοί 
μαθητές δεν μπόρεσαν να διακρίνουν μεταξύ σταθερής και μεταβαλλόμενης ταχύτητας, με 
βάση τα διανυόμενα διαστήματα (σε ίσους χρόνους) μεταβλητού μήκους που τους 
παρουσιάστηκαν, ενώ κάποιοι δεν κατάφεραν καθόλου να αντιστοιχήσουν τα μεγάλα 
διανυόμενα διαστήματα με μεγαλύτερη ταχύτητα και τα μικρότερα διανυόμενα 
διαστήματα με μικρότερη ταχύτητα. Προκύπτει, επομένως, ότι αρκετοί είναι εκείνοι οι 
μαθητές που αδυνατούν να συνδέσουν το μέγεθος της ταχύτητας με το μέγεθος της 
διανυόμενης απόστασης (σε ίσα χρονικά διαστήματα), τουλάχιστον όταν η πληροφορία 
τους παρέχεται μέσω διαγραμμάτων. 
 
Πολλοί από τους μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (σε ποσοστό μεγαλύτερο από 40%) 
αποδίδουν σωστά την έννοια της ταχύτητας, ως το πόσο γρήγορα κινείται ένα σώμα, 
ωστόσο αρκετοί από αυτούς ισχυρίζονται ότι η έννοια της ταχύτητας δεν εμπεριέχει την 
κατεύθυνση της κίνησης. Το τελευταίο είναι μάλλον αναμενόμενο, δεδομένου ότι οι 
μαθητές δεν είχαν ακόμη διδαχθεί την έννοια των διανυσματικών μεγεθών. Επιπλέον, 
ορισμένοι μαθητές (σε ποσοστό περίπου 10%) συσχετίζουν την έννοια της ταχύτητας με την 
γρήγορη κίνηση μόνο, ενώ κάποιοι (σε ποσοστό περίπου 10%) την ταυτίζουν με την έννοια 
της επιτάχυνσης. Αντιπροσωπευτικές διατυπώσεις μαθητών που παρατηρήθηκαν 
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συχνότερα: 
«Ταχύτητα σημαίνει ότι κάτι κινείται γρήγορα». 
«Ταχύτητα δεν είναι μόνο η γρήγορη κίνηση αλλά και η αργή». 
«Η ταχύτητα δεν έχει να κάνει με το προς τα πού πηγαίνει (το σώμα)». 

 
Επιτάχυνση 

Οι περισσότεροι μαθητές που έλαβαν μέρος στην έρευνα (σε ποσοστό μεγαλύτερο από 
40%) αποδίδουν στην έννοια της επιτάχυνσης τη γρήγορη κίνηση (δηλαδή την κίνηση με 
μεγάλη ταχύτητα) αλλά, ταυτόχρονα, αναγνωρίζουν ορθά ως επιτάχυνση και το να 
«πηγαίνεις αργά και μετά γρηγορότερα» (70%). Αντιπροσωπευτικές διατυπώσεις των 
μαθητών στα διαγνωστικά φύλλα που τους δόθηκαν: 
«Επιτάχυνση είναι όταν κάτι πάει πολύ γρήγορα». 
«Επιτάχυνση είναι όταν κάτι πηγαίνει πολύ αργά και μετά πηγαίνει πιο γρήγορα και έχει 
σταθερή, γρήγορη ταχύτητα». 
«Χωρίς επιτάχυνση δεν υπάρχει ταχύτητα και το αντίθετο». 
 
Μόνο το 10% των μαθητών της έρευνας συνέδεσε την επιτάχυνση με αλλαγές στην 
κατεύθυνση της κίνησης, κάτι το οποίο φαίνεται λογικό αφού και με βάση τις επιλογές τους 
στο διερευνητικό εργαλείο που πραγματεύεται την έννοια της ταχύτητας, οι μαθητές 
φάνηκε να αγνοούν τον διανυσματικό χαρακτήρα αυτών των μεγεθών. Κανένας από τους 
μαθητές της έρευνας δεν θεωρεί επιτάχυνση το να μειώνει ένα σώμα την ταχύτητα του, 
γεγονός που δηλώνει ότι η έννοια της επιτάχυνσης είναι συνδεδεμένη μόνο με την αύξηση 
της ταχύτητας σε σχέση με το χρόνο και όχι γενικά με τη μεταβολή της. 
Τέλος, ορισμένες διατυπώσεις φανερώνουν σύγχυση των εννοιών, όπως: 
«Επιτάχυνση είναι η σταθερή επιτάχυνση: ούτε πολύ γρήγορη ούτε πολύ αργή». 
«Επιτάχυνση είναι η απότομη ταχύτητα». 
 

Μάζα και Βάρος 
Η πλειοψηφία των μαθητών της έρευνας (σε ποσοστό περίπου 60%) δεν αναγνωρίζει τη 
μάζα ως μια αναλλοίωτη ιδιότητα των σωμάτων αλλά υιοθετεί την ιδέα ότι η μάζα αλλάζει 
όταν μεταβάλλεται το σχήμα του σώματος. Πολλοί από τους μαθητές της έρευνας 
διατύπωσαν την άποψη ότι η μάζα ενός σώματος μεταβάλλεται καθώς ένα σώμα 
παραμορφώνεται ώστε να αυξηθεί ο όγκος του ή η επιφάνεια του.  
Διατυπώσεις μαθητών που ήταν οι πιο αντιπροσωπευτικές των ιδεών τους: 
«Η μάζα αραιώνεται όταν η επιφάνεια (της ζύμης μεγαλώνει)» 
«Όσο μεγαλώνει η ζύμη η μάζα της μειώνεται» 
«Η μάζα της ζύμης αυξάνεται αφού αυτή απλώνει» 
«μακριά ζύμη.. μεγάλη μάζα» 
«Η μάζα αραιώνεται όταν η επιφάνεια μεγαλώνει» 
«Όταν η ζύμη τεντωθεί η μάζα μεγαλώνει» 
«Μάζα σημαίνει κυρίως το μέγεθος» 
«Η μάζα της ζύμης αυξάνεται αφού αυτή απλώνει» 
  
Από την άλλη μεριά, οι διατυπώσεις ορισμένων μαθητών της έρευνας σε σχέση με το βάρος 
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αποκαλύπτουν ότι κάποιοι αναγνωρίζουν το βάρος ως τη δύναμη με την οποία η γη έλκει 
τα σώματα, αλλά και πάλι θεωρούν ότι το βάρος ενός σώματος μεταβάλλεται όταν 
μεταβληθεί το σχήμα του (σε ποσοστό περίπου 70%). Δύο μόνο μαθητές συσχέτισαν το 
βάρος ενός σώματος με τη μάζα του, ενώ οι περισσότεροι συνέδεσαν το βάρος με το σχήμα 
του σώματος κατά τα ακόλουθα: 
«Αφού τεντώνεται η ζύμη το βάρος δεν συγκεντρώνεται μόνο σε ένα σημείο και έτσι γίνεται 
ελαφρύτερη». 
«Το βάρος μειώνεται αφού το ζυμάρι γίνεται πολύ λεπτό». 
«Το ζυμάρι τεντώνεται λεπταίνει και γίνεται ελαφρύ». 
«Το βάρος απλώνεται (και μικραίνει) καθώς μεγαλώνει η επιφάνεια της ζύμης». 
«Το βάρος αλλάζει (μειώνεται) γιατί μοιράζεται στα διάφορα σημεία της επιφάνειας». 

 
Δυνάμεις 

Ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα (λίγο μεγαλύτερο από 
40%) αναγνωρίζει το σπρώξιμο και το τράβηγμα ως μοναδικά είδη δυνάμεων, ενώ ένα 
εξίσου σημαντικό ποσοστό των μαθητών αυτών (γύρω στο 40%) πιστεύει ότι υπάρχει και 
ένα ακόμη τρίτο είδος δύναμης που συγκρατεί τα σώματα στη θέση τους: 
«…Αλλά υπάρχει και μια δύναμη με την οποία μένεις στο ίδιο σημείο». 
«Υπάρχει και ένα άλλο είδος δύναμης που απλά συγκρατεί τα αντικείμενα στη θέση τους». 
 
Ορισμένοι από τους μαθητές (σε ποσοστό περίπου 10%) δεν αντιλαμβάνονται καν τη 
δύναμη ως σπρώξιμο ή τράβηγμα. 
Επιπλέον, η πλειοψηφία των μαθητών της έρευνας (σε ποσοστό περίπου 60%) 
αντιλαμβάνεται τη δύναμη μόνο ως αποτέλεσμα της επαφής δύο σωμάτων. 
Χαρακτηριστική είναι η απάντηση μαθήτριας με την παραπάνω άποψη, η οποία έδωσε την 
ακόλουθη αιτιολόγηση:  
«Οι μαγνήτες για να κολλήσουν πρέπει να ακουμπήσουν μεταξύ τους» 
 
Τέλος, περίπου ένας μόνο στους τέσσερις μαθητές της έρευνας αντιλαμβάνεται τις 
δυνάμεις ως αποτέλεσμα δράσης και από απόσταση.  
 
Αναφορικά με το πώς συσχετίζουν οι μαθητές την έννοια της δύναμης με την κίνηση, 
προκύπτει ότι οι ιδέες που υιοθετούν ελάχιστα προσεγγίζουν την επιστημονική γνώση. 
Συγκεκριμένα, μεταξύ των μαθητών της έρευνας φάνηκε να επικρατεί η άποψη ότι στα 
κινούμενα σώματα πάντοτε ασκείται μια δύναμη (σε ποσοστό περίπου 90%) καθώς και ότι 
τα σώματα δεν δέχονται δυνάμεις όταν είναι ακίνητα (σε ποσοστό περίπου 50%). 
Διατυπώσεις ανάλογες με τις παρακάτω συναντήθηκαν συχνότερα: 
«Όταν ένα σώμα κινείται, μόνον τότε ασκείται πάνω του κάποια δύναμη» και 
«Αν κάτι δεν το σπρώξεις δεν κινείται». 
 
Γενικότερα, οι μαθητές που έλαβαν μέρος στην έρευνα φάνηκε να συνδέουν την ύπαρξη 
κίνησης με την ύπαρξη δύναμης ενώ την απουσία δύναμης με την απουσία κίνησης. 
Επιπλέον, αρκετοί από τους μαθητές της έρευνας θεωρούν ότι σταθερή δύναμη 
συνεπάγεται κίνηση με σταθερή ταχύτητα (σε ποσοστό περίπου 60%). Χαρακτηριστικό ήταν 
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το σχετικό παράδειγμα μαθήτριας: 
 «Όταν πατάς σταθερά το γκάζι τότε και η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι σταθερή». 
 
Μόνο ένας στους τρεις μαθητές της έρευνας πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχει κίνηση σε 
ευθεία γραμμή χωρίς την επίδραση δύναμης στο κινούμενο σώμα. Οι παραπάνω ιδέες  
αντικατοπτρίζουν τη λεγόμενη «Αριστοτελική σκέψη» σύμφωνα με την οποία κάθε «βίαιη 
κίνηση» προϋποθέτει την ύπαρξη δύναμης. Εδώ, οι φυσικές κινήσεις (των βαριών σωμάτων 
προς τα κάτω, των ελαφριών προς τα πάνω και των ουράνιων σε κύκλους) δεν απαιτούσαν 
δυνάμεις. Οι ιδέες αυτές, καθώς και άλλες που εμφανίσθηκαν κατά την περίοδο της 
επιστημονικής επανάστασης (όπως το ότι οι «κινητήριες δυνάμεις» είναι διαφορετικής 
φύσης από τις «δυνάμεις ισορροπίας») απορρίφθηκαν σταδιακά, αρχικά από τον Γαλιλαίο, 
ο οποίος πρώτος πρότεινε την κυκλική κίνηση με σταθερή ταχύτητα ως την φυσική κίνηση 
των σωμάτων (κίνηση που δεν χρειάζεται δύναμη για να πραγματοποιηθεί). Η θεωρία της 
μηχανικής ολοκληρώθηκε όταν ο Νεύτωνας ισχυρίστηκε ότι μόνο η αλλαγή της κινητικής 
κατάστασης ενός σώματος απαιτεί την παρουσία μιας συνισταμένης δύναμης στο σώμα και 
διατύπωσε και τη γνωστή ποσοτική σχέση (Keeley & Harrington, 2010). 
 
Τέλος, οι περισσότεροι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (σε ποσοστό 70%) 
αντιλαμβάνονται τη δύναμη ως ένα είδος εσωτερικής ενέργειας που όταν εξαντληθεί, το 
σώμα θα σταματήσει να κινείται. Η αντίληψη αυτή απέχει πολύ από την επιστημονική 
θεώρηση της δύναμης ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης μεταξύ σωμάτων. Απόψεις των 
μαθητών αναφορικά με τη σχέση δύναμης και κίνησης που συναντήθηκαν συχνότερα, με 
παρόμοιες μεταξύ τους διατυπώσεις ήταν οι εξής: 
«Για να κινηθεί ένα σώμα χρειάζεται δύναμη και ενέργεια και όταν αυτή εξαντληθεί τότε θα 
σταματήσει να κινείται». 
«Ένα σώμα για να κινείται χρειάζεται να του ασκείται μια δύνaμη κι όταν αυτή εξαντλείται 
το σώμα σταματάει να κινείται». 
«Ο άνθρωπος πρέπει να έχει δύναμη για να ασκείται και να κινηθεί». 
«Η κίνηση εξαρτάται από τη δύναμη που έχει ένα σώμα». 
«Αναλόγως το πόσο αργά ή γρήγορα κινείται ένα σώμα τόσο πιο γρήγορα ή αργά 
εξαντλείται η ενέργεια του». 
«Δύναμη έχουν όλα τα σώματα». 
«Δεν νομίζω ότι πρέπει να ακουμπάνε (δύο σώματα) για να υπάρξει δύναμη. Και ένα 
αντικείμενο μόνο του θα έχει δύναμη.» 
 
Από τις παραπάνω διατυπώσεις αλλά και άλλες ακόμη φάνηκε ότι οι μαθητές έχουν την 
τάση να συγχέουν την έννοια της δύναμης με την ενέργεια, υπό την έννοια της δράσης: 
«Δύναμη είναι μια ενέργεια που ασκούμε». 
«Δύναμη είναι η ενέργεια που ασκούμε για να κάνουμε μια κίνηση». 
 
Τέλος συναντήθηκαν διατυπώσεις που φανερώνουν την αντίληψη ότι μόνο τα άψυχα 
αντικείμενα χρειάζεται να δεχθούν δύναμη προκειμένου να κινηθούν, όπως: 
«Τα άψυχα αντικείμενα χρειάζονται δύναμη για να κινηθούν, οι άνθρωποι όχι» και 
«Οι ζωντανοί οργανισμοί κινούνται και χωρίς να τους ασκηθεί δύναμη ενώ τα άψυχα 
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αντικείμενα κινούνται μόνο αν τους ασκηθεί δύναμη». 
 

Προοπτικές αξιοποίησης ψηφιακών μέσων για την αναδόμηση των πρότερων 
αντιλήψεων σε σχέση με τις θεμελιώδεις έννοιες της Κλασσικής Μηχανικής 

Στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα, η δυνατότητα πραγματοποίησης εργαστηριακών 
πειραμάτων από τους μαθητές είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, είτε λόγω έλλειψης χρόνου, 
είτε/και λόγω ελλιπούς υλικοτεχνικής υποδομής. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με τη 
διαπιστωμένη αδυναμία των μαθητών να αντιληφθούν φαινόμενα που εξελίσσονται στο 
χώρο (3Δ) δεν διευκολύνουν τους μαθητές να εντάξουν την γνώση που τους προσφέρεται 
στο σχολικό περιβάλλον σε πλαίσια του πραγματικού κόσμου, ώστε να μπορέσουν να 
μετασχηματίσουν τις πρότερες ιδέες τους σε επιστημονικά στέρεες θεωρήσεις. Από την 
άλλη μεριά, πολλοί ερευνητές υπογραμμίζουν ότι, για να διδαχθούν οι μαθητές 
επιστημονικές έννοιες με αποτελεσματικό τρόπο, απαιτείται η χρήση περιβαλλόντων 
προσομοίωσης τριών διαστάσεων, τα οποία έχουν αποδειχθεί πολύ περισσότερο 
αποτελεσματικά σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας (Hewson, 1985, Novak, 
Gowin & Johansen, 1983, Thornton & Sokoloff, 1990, 1998). Με βάση τα παραπάνω, μια 
πιθανή προσέγγιση θα μπορούσε να στηριχθεί στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με 
ειδικότερο στόχο την οργάνωση εμπειριών σε περιβάλλοντα Επαυξημένης 
Πραγματικότητας, ΕΠ (Augmented Reality, AR). Η τεχνολογία ΕΠ επιτρέπει την υπέρθεση 
εικονικών συνθετικών αντικείμενων 3Δ πάνω στον πραγματικό κόσμο προκειμένου να 
επαυξηθεί η οπτική αντίληψη ενός συστήματος ή ενός περιβάλλοντος. Τέτοια περιβάλλοντα 
ΕΠ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κατάλληλα ώστε να ζωντανέψουν στο χώρο των τριών 
διαστάσεων τις υπό μελέτη έννοιες και τα φυσικά φαινόμενα που αυτές περιγράφουν, τα 
οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο αν όχι αδύνατο να παρασταθούν με άλλο τρόπο (Τομαρά & 
Γκούσκος, 2014). Επιπρόσθετα, η τεχνολογία ΕΠ, η οποία βασίζεται στη χρήση κινητών 
συσκευών, εισάγει μια νέα δυναμική για επί τόπου μάθηση και διερεύνηση χωρίς ειδικό 
εξοπλισμό. Κάτω από αυτό το πρίσμα, διαφαίνεται η προοπτική να αξιοποιηθεί η 
τεχνολογία ΕΠ, με ειδικότερο στόχο την ανάπτυξη κατάλληλα σχεδιασμένων εμπειριών για 
τη «οπτικοποίηση» των εννοιών που η έρευνα πραγματεύεται. 

Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν, σε γενικές γραμμές, με τα αποτελέσματα που 
βρίσκουμε στη βιβλιογραφία και αποτελούν ένδειξη ότι τα παιδιά που εισάγονται στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έχουν ήδη διαμορφώσει κάποιες ιδέες σε σχέση με τις βασικές 
έννοιες της Κλασσικής Μηχανικής, προτού διδαχθούν τις έννοιες αυτές μέσα στο επίσημο 
πλαίσιο της σχολικής επιστήμης. Οι ιδέες αυτές φαίνονται να διαμορφώνονται ως 
αποτέλεσμα συγκερασμού των ερμηνειών που δίνουν τα παιδιά στα φαινόμενα της 
καθημερινότητας τους, στις σημασίες που έχουν οι έννοιες στη φυσική γλώσσα των 
παιδιών, καθώς και σε αποσπασματικές γνώσεις που αυτά λαμβάνουν, είτε στο σχολείο 
είτε αλλού και σε πολλές περιπτώσεις απέχουν πολύ από την ορθή επιστημονική γνώση. 
Κάτω από αυτή τη λογική, περαιτέρω έρευνα σε σχέση με τα ακόλουθα σημεία θα 
μπορούσε πιθανά να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα κατά το σχεδιασμό 
δραστηριοτήτων για τη συστηματική διδασκαλία των Δυνάμεων και των Νόμων του 
Νεύτωνα: 
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i) Διερεύνηση των διαφόρων πτυχών των αντιλήψεων που έχουν διαμορφώσει oι 
μαθητές.  

ii) Έλεγχος της συνέπειας με την οποία χρησιμοποιούν οι μαθητές αυτές τις ιδέες για 
να ερμηνεύσουν τα ίδια φαινόμενα σε διαφορετικά πλαίσια. 

iii) Διερεύνηση της συσχέτισης της έννοιας της Δύναμης με άλλες ακόμη θεμελιώδεις 
έννοιες της Μηχανικής, όπως το Έργο και η Ενέργεια. 

Με βάση τα παραπάνω, διαφαίνεται η σημασία της αναζήτησης διδακτικών προσεγγίσεων 
για τον μετασχηματισμό αυτών των ιδεών σε επιστημονικά στέρεες θεωρήσεις. Έννοιες 
όπως οι Δυνάμεις, η Ταχύτητα, η Επιτάχυνση, η Μάζα και η Ενέργεια, που αποτελούν το 
«λεξιλόγιο» της Κλασσικής Μηχανικής, είναι μη ορατές στο μαθητή και θα είχε πιθανώς 
αξία να επιχειρηθεί η «οπτικοποίηση» τους ή/και των αποτελεσμάτων τους μέσα σε 
ρεαλιστικά ψηφιακά περιβάλλοντα για την συστηματική διδασκαλία της Κλασσικής 
Μηχανικής στις επόμενες σχολικές βαθμίδες. 
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Σημειώσεις τέλους 

1 Επίσημος ιστοχώρος  του συλλόγου NSTA: http://nsta.org. 

2 Για την Ταχύτητα χρησιμοποιήθηκαν τα φύλλα Following Jack Part I, σελ. 23 και NASCAR 
racing, σελ. 51. Για την Επιτάχυνση χρησιμοποιήθηκε το φύλλο Just Rolling Along, σελ. 55. 
Για τη Μάζα και του Βάρος χρησιμοποιήθηκε το φύλλο Pizza Dough, σελ. 143. Για την 
Δύναμη χρησιμοποιήθηκαν τα φύλλα Talking About Forces, σελ. 71, Does it have to touch, 
σελ. 75 και Force and Motion Ideas, σελ. 79. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει κάποιες βασικές απόψεις του σχολικού επιθεωρητή Ευ-
θύμιου Μπουντώνα για την εκπαιδευτική πολιτική στη Μακεδονία, όπως αυτές παρατίθε-
νται στο «Αναλυτικό Πρόγραμμα Αστικών Σχολών και Νηπιαγωγείων και Οδηγίαι προς ε-
φαρμογήν αυτού (1908)». Μετά από μια σύντομη σκιαγράφηση της εκπαιδευτικής πολιτι-
κής στη Μακεδονία, αναζητείται η σχέση των απόψεων του Μπουντώνα αφενός μεν με τις 
νέες αντιλήψεις της παιδαγωγικής και διδακτικής επιστήμης, τις αρχές και μεθόδους των 
εκπροσώπων της Νέας Αγωγής, του Νέου Σχολείου, του Σχολείου Εργασίας (Dewey, 
Claparede, Gaudig, Montessori, Decroly, Ferriere, Cousinet. Kerschensteiner) που είχαν με-
γάλη διάδοση ήδη από τον 19ο αι. σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και με τον κύκλο των ελλή-
νων παιδαγωγών του Εκπαιδευτικού Ομίλου (Δ. Γληνός, Α. Δελμούζος, Μ. Παπαμαύρος, Μ. 
Κουντουράς) και αφετέρου με τις σύγχρονες θεωρίες για τη διδασκαλία του γλωσσικού μα-
θήματος. 

Λέξεις - Κλειδιά: Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, εκπαιδευτική πολιτική στη Μακεδονία, 
Νέα Αγωγή, Νέο Σχολείο,  Σχολείο Εργασίας, διδακτική του γλωσσικού μαθήματος.  

Εισαγωγή 

Η προσπάθεια εθνικής ομογενοποίησης και εμπέδωσης της εθνικής ταυτότητας στις διεκδι-
κούμενες περιοχές της Μακεδονίας, η οποία είχε ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της πρώτης 
«ειρηνικής», λεγόμενης, φάσης των βαλκανικών εθνικισμών (1870-1904), συνεχίζεται και 
στη δεύτερη περίοδο της ένοπλης σύγκρουσης, η οποία οριοθετείται μεταξύ του Μακεδο-
νικού αγώνα (1903-1908) και του τέλους των Βαλκανικών πολέμων (1912-1913), οπότε και 
κατανέμονται τα διεκδικούμενα μακεδονικά εδάφη (Βούρη, 1992, Βούρη 2005). Στην προ-
σπάθεια για ενσωμάτωση των διεκδικούμενων περιοχών της Μακεδονίας, κατά την εξετα-
ζόμενη περίοδο των ένοπλων ανταγωνισμών, σημαντικός μοχλός στη σμίλευση του εθνικού 
φρονήματος των ελληνόφωνων και ξενόφωνων μαθητών και στη συγκρότηση του εθνικού 
κράτους αποτελεί η εκπαιδευτική πολιτική, η οποία καθορίζεται από το ελληνικό κράτος.  

Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, όσον αφορά την εκπαιδευτική εξόρμηση 
στη Μακεδονία, διαπιστώνεται η αργή διάδοση της ελληνικής γλώσσας, ειδικά στις ξενό-
φωνες (αλλόγλωσσες) περιοχές. Ως αίτια του προβλήματος καταγράφονται η έλλειψη κα-
ταρτισμένου διδακτικού προσωπικού, η ακατάλληλη γλωσσική διδασκαλία, λόγω, κυρίως, 
της χρήσης της καθαρεύουσας, και η ανάλωση του διδακτικού χρόνου στην προετοιμασία 
σχολικών γιορτών και επιδείξεων. 
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Με την έναρξη του 20ου αιώνα, η εκπαιδευτική πολιτική στη Μακεδονία προσανατολίζεται 
στις μικρότερες τάξεις του μαθητικού πληθυσμού (νηπιαγωγείο και δημοτικό), πράγμα το 
οποίο επιβεβαιώνεται με την αύξηση των νηπιαγωγείων και την εκπαίδευση δασκάλων που 
θα διδάξουν σε αυτά, με σκοπό να προφυλαχθούν τα νήπια από τις ξένες εθνικές προπα-
γάνδες και να διαδοθεί η ελληνική γλώσσα. Παράλληλα, ο πρακτικός προσανατολισμός της 
εκπαίδευσης στις τοπικές ανάγκες και η εισαγωγή της δημοτικής γλώσσας στα νηπιαγωγεία 
και δημοτικά αποτέλεσαν κίνητρο για την προσέλκυση των κατώτερων κοινωνικών στρωμά-
των στην ελληνική εκπαιδευτική διαδικασία, με απώτερο στόχο την ενσωμάτωση των διεκ-
δικούμενων περιοχών. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση καθοριστική ήταν η συμβολή του θεσμού των σχολικών επιθε-
ωρητών, με την ίδρυση το 1904 στη Θεσσαλονίκη της Γενικής Επιθεώρησης των ελληνικών 
σχολείων της Μακεδονίας. Τα πρόσωπα που αναμείχθηκαν ενεργά στη συγκεκριμένη εκ-
παιδευτική πολιτική και κατέθεσαν τις προτάσεις τους ήταν: ο γενικός επιθεωρητής Θεσσα-
λονίκης Ευθύμιος Μπουντώνας και οι Άγγελος Παπαζαχαρίου και Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, 
επιθεωρητές Μοναστηρίου (Βούρη, 2005, σελ. 137-161).       

Οι απόψεις του Ευθύμιου Μπουντώνα και η σχέση τους με τις νέες αντιλήψεις της παιδα-
γωγικής επιστήμης και της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος  

Οι απόψεις του σχολικού επιθεωρητή Ευθύμιου Μπουντώνα περιλαμβάνονται στο «Αναλυ-
τικό Πρόγραμμα Αστικών Σχολών και Νηπιαγωγείων και Οδηγίαι προς εφαρμογήν αυτού 
(1908)» (Βούρη, 2005, σελ. 314-334), όπου ορίζονται τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμ-
ματα σπουδών διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο και στο εξατάξιο δημοτικό και δίνονται, ταυ-
τόχρονα, συγκεκριμένες προτάσεις / οδηγίες για τη διδασκαλία τους στις ελληνόφωνες και 
αλλόγλωσσες περιοχές του μακεδονικού χώρου.  

Αρχή της ελκυστικότητας, του ενδιαφέροντος, της παρατήρησης και της αυτενέργειας 

Μια βασική αρχή της σύγχρονης παιδαγωγικής είναι να ξυπνά και να διεγείρει το ενδιαφέ-
ρον, να προσελκύει και να συγκρατεί την προσοχή του παιδιού, να καλλιεργεί και να ικανο-
ποιεί τη φυσική περιέργειά του, να το κάνει να παρατηρεί, ώστε να μην καθίσταται παθητι-
κός αλλά ενεργητικός δέκτης και δραστήριος παράγοντας της σχολικής εργασίας και ζωής 
(Μπαλάσκας, 1984, σελ. 145-146). Σημειώνει χαρακτηριστικά ο Μπουντώνας: «Ένιοι των 
διδασκάλων μη αποβλέποντες εις πάντας τους μαθητάς της διδασκομένης τάξεως αρκού-
νται εάν ολίγοι εξ αυτών παρακολουθώσι την διδασκαλίαν αφροντιστούντες περί των λοι-
πών. […] Έτι δε οι παραμελούμενοι μαθηταί μη έχοντες ουδέν ενδιαφέρον προς το διδασκό-
μενον μάθημα άλλοι μεν τούτων κοιμώνται, άλλοι δε τρέπονται επί την αταξίαν, διότι η φύ-
σει ανήσυχος παιδική ψυχή επιζητεί διέξοδον εκ της εις αυτούς επιβαλλομένης πνευματικής 
και σωματικής ακινησίας. Ο καλός λοιπόν διδάσκαλος καθήκον έχει να μη αποβλέπη μόνον 
εις τους ευφυεστέρους ή τους επιμελεστέρους ή τους προσεκτικωτέρους μαθητάς, αλλά να 
διεγείρη πάντων την προσοχήν. Ανάγκη να κεντρίζη ιδία τους βραδυτέρους των μαθητών, 
να συγκρατή εις προσοχήν δι’ επανειλημμένων ερωτήσεων τους επιρρεπεστέρους εις αφαί-
ρεσιν και εν γένει να μηχανάται παν μέσον εις το να καταστή τους πλείονας ωφελιμωτέ-
ρους». 
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Εφαρμόζοντας την αρχή της ελκυστικότητας και του ενδιαφέροντος, ο εκπαιδευτικός οφεί-
λει να λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες του παιδιού ως δεδομένες και να οργανώνει το πε-
ριβάλλον έτσι ώστε οι ανάγκες αυτές να μπορούν να ικανοποιηθούν. Με άλλα λόγια, να 
προσαρμόζει το περιβάλλον στο παιδί και όχι να χτίζει τεχνητά το περιβάλλον (πρόγραμμα) 
εξαναγκάζοντας παιδί να συμμορφωθεί με αυτό. Αναμφίβολα, το ενδιαφέρον, ως κινητήρια 
δύναμη για την ανάπτυξη και την προσέλκυση της προσοχής, βρίσκεται σε άμεση συνάρτη-
ση με το «εγώ» του παιδιού, του οποίου την ιδιαιτερότητα και ατομικότητα αναγνωρίζει η 
νέα παιδαγωγική (Cousinet, 1956, σελ. 109).  Ένας από τους λόγους, λοιπόν, για τον οποίο ο 
Μπουντώνας συμπεριέλαβε στο αναλυτικό του πρόγραμμα το μάθημα της Πραγ-
ματογνωσίας είναι να ασκεί την προσοχή και την παρατηρητική δύναμη του μαθητή σε συ-
γκεκριμένα αντικείμενα, προτού εφαρμοστεί στη συνέχεια σε αφηρημένα. Επισημαίνει χα-
ρακτηριστικά: «Δι’ αυτού [σ.σ. του μαθήματος της Πραγματογνωσίας] τίθενται εις κίνησιν 
τα αισθητήρια πρώτον του παιδός, εξεγείρεται η παρατηρητική δύναμις αυτού, πλουτίζεται 
το λεξιλόγιόν του και ούτω ενεργείται η προσήκουσα λεκτική άσκησις». 

Με βάση τη νέα παιδαγωγική, η παρατήρηση στο παιδί είναι θεληματική και ασυνείδητη, 
με την έννοια ότι το παιδί κινείται από μια ενστικτώδη περιέργεια. Τη φυσική αυτή περιέρ-
γεια ένας επιδέξιος δάσκαλος μπορεί να διευθύνει σε αντικείμενα που αυτός εκλέγει ως τα 
πιο ωφέλιμα να γνωρίσει. Το παιδί είναι από τη φύση του αφηρημένο και ο περισπασμός 
της διανόησής του είναι το αντίθετο της προσοχής. Από την άλλη η προσοχή του παιδιού 
είναι βραχεία και εξαντλείται γρήγορα, γι’ αυτό ο εκπαιδευτικός με κάθε είδους «διεγερ-
τικά» πρέπει να την αφυπνίζει και να τη διατηρεί σε εγρήγορση (Compayre, 1939, σελ. 107). 

Προκειμένου να διατηρείται αμείωτη η προσοχή του μαθητή, οι υποστηρικτές της νέας α-
γωγής θεωρούν ότι η πληθώρα των θεμάτων διασπά την προσοχή και τη βλάπτει. Στην πε-
ρίπτωση αυτή όχι μόνο δεν συγκρατούμε την προσοχή αλλά και την κουράζουμε, την κατα-
πονούμε, οπότε και κάθε προσπάθεια αποβαίνει ανώφελη. Συνεπώς, με βάση τη νέα παι-
δαγωγική, αναγκαίο είναι οι μαθητές να διδάσκονται λίγα και κατανοητά (Κελάνθους-
Παπαδημητρίου, 1952). Ο Μπουντώνας σημειώνει: «Ο δάσκαλος κατά την διδασκαλίαν πά-
ντων των μαθημάτων να έχη εν νω ότι παν ό,τι διδάσκει πρέπει να κατανοήται υπό των παί-
δων τελείως. Η μηχανική ανάγνωσις και η μηχανική απομνημόνευσις […] αντίκειται άντικρυς 
προς τον σκοπόν της διδασκαλίας […]. Επομένως δεν είναι ανάγκη ο δάσκαλος σπεύδων να 
διδάσκη πολλά. Είναι προτιμότερον και ωφελιμώτερον να διδάξη ολίγα […] αλλά τα ολίγα 
ταύτα να κατανοηθώσι τελείως υπό των μαθητών ή πάντα ασυνειδήτως και μηχανικώς».  

Βασική προϋπόθεση, εξάλλου, για την πρόσκτηση και επεξεργασία των γνώσεων είναι να 
βρίσκεται ο μαθητής σε ενεργητική και όχι σε παθητική κατάσταση. Το βασικό αυτό γνώρι-
σμα του Νέου Σχολείου εκφράζεται με την αρχή της αυτενέργειας. Ως αυτενέργεια ορίζεται 
η ελεύθερη, συνειδητή, αυθόρμητη, αυτοπροαίρετη, πηγαία και αβίαστη χρήση των πνευ-
ματικών και σωματικών δυνάμεων προς επίτευξη ενός σκοπού. Και η σπουδαιότητά της 
είναι μεγάλη, καθόσον ανταποκρίνεται στη φύση του παιδιού στο οποίο υπάρχει έμφυτη η 
ορμή για ενέργεια (Παπαϊωάννου, 1935 & Κλεάνθους-Παπαδημητρίου, 1952). 

Αρχή της εποπτείας 

Ο επιθεωρητής Μπουντώνας τονίζει ότι είναι αναγκαίο το μάθημα «να διδάσκηται επο-
πτικώς». Αντιγράφουμε: «Ο παις τα διάφορα αντικείμενα πρέπει να ίδη, να ψαύση, να αι-
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σθανθή. Πρέπει να προκληθή επ’ αυτά η προσοχή του, ώστε να εξεγερθή βαθμηδόν η πα-
ρατηρητική δύναμις αυτού, ήτις είνε η βάσις της εμβριθείας. […] Αλλ’ επειδή αντικείμενα 
τινά είναι αδύνατον να προσάγωνται ενώπιον των μαθητών, δέον τουλάχιστον αι εικόνες να 
αναπληρώσι την έλλειψιν αυτών».  

Το αξίωμα της εποπτείας αποτελεί βασική αρχή της σύγχρονης παιδαγωγικής και αναφέρε-
ται στη σαφή, πλήρη, πολύπλευρη, συνολική και τέλεια παράσταση ενός αντικειμένου ή 
φαινομένου. Οι εποπτείες διακρίνονται σε: α) κατ’ αίσθησιν που σχηματίζονται με τη συμ-
βολή των αισθήσεων και αφορούν φυσικά αντικείμενα και β) πνευματικές, που αφορούν 
νοητά αντικείμενα και σχηματίζονται με τα νοήματα, συναισθήματα και τη φαντασία του 
ανθρώπου (Μπερερής & Βλαχαντώνη, 2010, σελ. 50, 78). 

Ως ιδέα, βέβαια, η αρχή της εποπτείας  ανάγεται στον Αριστοτέλη, ο οποίος υποστήριξε 
«ουδέν εν τω νω, ό μη πρότερον εν τη αισθήσει». Στη συνέχεια, πολλοί νεότεροι φιλόσοφοι 
και παιδαγωγοί υπήρξαν σημαντικοί υποστηρικτές και θεμελιωτές αυτής. Για παράδειγμα, 
ο Κομένιος (1592-1670), ο οποίος υποστήριζε ότι πρέπει όλα να παρουσιάζονται στις αι-
σθήσεις, «…ό,τι ορατό στην όραση, ό,τι ακουστό στην ακοή, ό,τι οσφραντό στην όσφρηση, 
ό,τι γευστό στη γεύση, ό,τι απτό στην αφή…» και ότι λέξεις χωρίς πράγματα είναι «κέλυφος 
χωρίς καρπό» (Μπερερής & Βλαχαντώνη, 2010, σελ. 77). Ακολούθως, ο Ρουσσώ (1721-
1778) κατέκρινε τον βερμπαλισμό των δασκάλων της εποχής του, οι οποίοι δεν διδάσκουν 
τίποτε παρά «λέξεις-λέξεις» Μπερερής & Βλαχαντώνη, 2010, σελ. 77). Ακόμη, ο Πεσταλότσι  
(1746-1827) εδραίωσε την αρχή της εποπτείας, η οποία δεν είναι απλώς μια οπτική αντίλη-
ψη, αλλά κάθε «κατ’ αίσθηση αντίληψη», τονίζοντας την ανάγκη πλήρων εποπτειών Μπε-
ρερής & Βλαχαντώνη, 2010, σελ. 78). 

Τα εποπτικά μέσα (συμβολικά, πχ. έντυπα και βιβλία, οπτικά μέσα, π.χ. χάρτες, σκίτσα, 
διαφάνειες, εικόνες, ακουστικά, οπτικοακουστικά μέσα, φυσικά αντικείμενα, μέσα εργασί-
ας χρηστικά, υλικά κατανάλωσης) μπορούν να διευρύνουν το εμπειρικό πεδίο του μαθητή, 
να του προκαλέσουν την προσοχή και το ενδιαφέρον, να προωθήσουν την αισθητική του 
αγωγή, να τον φέρουν σε επαφή με την πραγματικότητα που τον περιβάλλει, προσφέρο-
ντάς του σαφείς παραστάσεις και βοηθώντας τον στη συγκράτησή τους, να τον διευκολύ-
νουν στην παρατήρηση, αναγνώριση, σύγκριση και ταξινόμηση του κόσμου γύρω του, να 
αναπτύξουν την παρατηρητικότητα και την κριτική του σκέψη, να αξιοποιήσουν τις βιωμα-
τικές του εμπειρίες για τη μετάδοση πληρέστερης και ποιοτικότερης γνώσης, να προαγά-
γουν την αυτενέργειά του, να ενισχύσουν την αμφίδρομη επικοινωνία δασκάλου – μαθητή 
(Φάσας, 1976). 

Αρχή της επαγωγικής μεθόδου και του παραδείγματος 

Ο Μπουντώνας υπήρξε υποστηρικτής της επαγωγικής μεθόδου και της χρήσης του παρα-
δείγματος. Γράφει στις οδηγίες του: «Η μόνο τελέσφορος μέθοδος είνε η αναλυτική, από 
των παραδειγμάτων δηλαδή επί τον κανόνα. Ο διδάσκαλος μέλλων να διδάξει νέον τι μά-
θημα παραθέτει επί του πίνακος διάφορα παραδείγματα όμοια, εις τα οποία προκαλεί την 
προσοχήν και παρατήρησιν των μαθητών, οίτινες υποβοηθούμενοι υπό του διδασκάλου 
εξάγουσιν αυτοί τον κανόνα.  Κατά ταύτα εν τη γραμματική εργασία ο κανών είνε το έσχα-
τον πάντων. Και ο κανών ούτος εξάγεται, ως ελέχθη υπό των μαθητών μορφούντων αυτόν 
με ίδιον λεκτικόν, εις το οποίον ο διδάσκαλος δίνει βαθμηδόν τύπον επιστημονικώτερον. 
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Μετά τον ούτω εξαχθέντα κανόνα ασκεί αυτούς ο διδάσκαλος εις διάφορα γυμνάσματα 
γραφόμενα οίκοι και εν τω σχολείω, ώστε να εμπεδωθή τελείως ο κανών ούτος. Τα γυμνά-
σματα συνήθως αποτελούνται εκ προτάσεων διαφόρων, ας ή αυτοί οι μαθηταί ευρίσκουσιν 
ή ο διδάσκαλος υπαγορεύει». Η άσκηση, δηλαδή, στο γλωσσικό μάθημα, κατά τον Μπου-
ντώνα, μετά τη διατύπωση του κανόνα, γίνεται σε επίπεδο μικροδομής, με την έννοια ότι 
ως ελάχιστη γλωσσική μονάδα ορίζεται η πρόταση, με βάση τη μέθοδο του δομισμού.  

Την επαγωγική μέθοδο και τη χρήση του παραδείγματος εφήρμοσε η σχολή του δομισμού  
ή στρουκτουραλισμού, κατά η διδασκαλία του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας, τη 
δεκαετία του 1960 (Μήτσης, 2007). Τη σημασία, μάλιστα, του παραδείγματος, ως μέσου 
αγωγής, προτάσσει η σύγχρονη παιδαγωγική, θεωρώντας το ισχυρότερο από τη διδασκαλία 
και τον λόγο. Ανάλογα με τον σκοπό που υπηρετεί το παράδειγμα, διακρίνεται σε παιδαγω-
γικό και διδακτικό (Κλεάνθους-Παπαδημητρίου, 1952). Στην προκειμένη περίπτωση, ο επι-
θεωρητής Μπουντώνας αναφέρεται στο διδακτικό παράδειγμα, το οποίο μπορεί να είναι 
είτε ερμηνευτικό, δηλαδή βοηθά στην ερμηνεία των διδασκομένων μέσω της εποπτείας και 
της αισθητοποίησης, είτε αποδεικτικό για την απόδειξη ενός κανόνα, νόμου, αξιώματος ή 
αρχής. 

Ο πρακτικός προσανατολισμός της γνώσης και η διδασκαλία στο πεδίο 

Ο πρακτικός προσανατολισμός της παρεχόμενης γνώσης με κριτήριο τις τοπικές ανάγκες και 
ιδιαιτερότητες του τόπου, δηλαδή η παροχή πρακτικών και χρήσιμων γνώσεων και η δια-
μόρφωση ενός τοπικού προγράμματος προσαρμοσμένου στην περιοχή της πατρίδας των 
μαθητών, καθώς και η επιτόπια διδασκαλία απηχούν σύγχρονες αντιλήψεις (Μπαλάσκας, 
1984, σελ. 135). Ο Μπουντώνας αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πολλά θέματα πραγματογνω-
στικά ανάγκη να διδαχθώσιν εκτός του σχολείου π.χ. το περί ναού εντός του ναού, το περί 
βοός κατά τας εκδρομάς κ.λπ. [...] Είναι τέλος περιττόν να λεχθή ότι εκ των αναγραφομένων 
εν των προγράμματι θεμάτων τινά δεν είνε δυνατόν να διδάσκωνται πανταχού. Ούτω π.χ. το 
κεφάλαιον «ναυτών βίος κ.λπ.» θα διδάσκηται εν ταις παραλίοις χώραις». 

Σύμφωνα με τις νέες παιδαγωγικές θεωρίες, κάθε μάθημα είναι δυνατόν να διδαχτεί «επί 
τόπου», όπου (έξω από το σχολείο) εντοπίζεται ο φυσικός χώρος του αντικειμένου προς 
διδασκαλία. Στην επιτόπια διδασκαλία ή διδασκαλία στο πεδίο αξιοποιείται πλήρως η δι-
δακτική του συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση 
ανα-πλαισιώνεται δυναμικά με την ίδια την πραγματικότητα, με σκοπό την επίτευξη των 
μαθησιακών στόχων της συγκεκριμένης διδακτικής ή θεματικής ενότητας. Η εκπαιδευτική 
αυτή επίσκεψη προϋποθέτει οργανωτικά την εξασφάλιση των αντικειμενικών συνθηκών για 
την υλοποίησή της και διδακτικά-μεθοδολογικά τη σύνταξη ενός «σχεδίου επιτόπιας διδα-
σκαλίας» σε τρεις φάσεις: α) της προπαρασκευής της β) της κύριας διδασκαλίας επί τόπου 
και γ) της φάσης μετά την επίσκεψη. 

Η σύνταξη κειμένων σε επικοινωνιακό πλαίσιο και η αξιοποίηση του μαθητικού λάθους 

Ο Μπουντώνας δεν στέκεται μόνο στις ασκήσεις με μονάδα αναφοράς την πρόταση, αλλά 
προχωρά και στη γραπτή και προφορική σύνθεση, στη σύνταξη κειμένου μέσα σε προσ-
διορισμένο επικοινωνιακό πλαίσιο. Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα από τις Οδηγίες 
του: «Και εν αρχή μεν ο διδάσκαλος υποχρεοί τους μαθητάς να εκθέτωσιν εις αυτόν εν πε-
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ριλήψει και δια βραχυτάτων προτάσεων την έννοια του αναγνωσθέντος και ερμηνευθέντος 
τεμαχίου εκ του αναγνωστικού βιβλίου, φροντίζων να διορθοί τα διάφορα πλημμελήματα, 
εις τα οποία προκαλεί την προσοχή των μαθητών. Αφού επί τινα χρόνον ούτω ασκηθώσι οι 
μαθηταί, γράφουσιν είτα και επί του πίνακος τας προτάσεις ταύτας, τας οποίας προφορικώς 
εξέθηκαν. Δέον όμως ο διδάσκαλος να προσέχη ώστε οι μαθηταί να μη απομνημονεύωσιν 
εκ του αναγνωσθέντος βιβλίου, αλλά να μορφώσιν αντενεργούντες αυτοί ούτοι τας προτά-
σεις ταύτας, αι οποίαι εννοείται ότι πρέπει να συνδέωνται λογικώς προς αλλήλας, ίνα περι-
λαμβάνωσι τον νου του αναγιγνωσκομένου. Και τέλος, αφ' ου εφ’ ικανόν ασκηθώσιν εις τε 
την προφορικήν καί την γραπτήν ταύτην σύνθεσιν, ο διδάσκαλος υποχρεοί να εξακολουθή-
σωσι την εργασίαν ταύτην και επί των τετραδίων. Εν τη Ε' και τη ΣΤ' τάξει οι μαθηταί και εις 
τα προηγούμενα ασκούνται και προς τούτοις εις την σύνθεσιν διηγηματίων, α πρότερον εί-
πεν αυτοίς ο διδάσκαλος. Προς τούτοις ασκούνται εις την σύνθεσιν επιστολών διαφόρων 
επί κοινωνικών και βιοτικών θεμάτων. Προκειμένου δε περί επιστολών, δέον να εθίση ο 
διδάσκαλος τους μαθητάς του, πώς να προσαγορεύωσι τον προς ον απευθύνεται, πώς να 
εκθέτωσι τας σκέψεις των, πώς και πού να υπογράφωσι, πώς και πού να θέτωσι την επι-
γραφήν κ.λπ. Του χρόνου  τέλος προϊόντος ο διδάσκαλος δίδει το θέμα μόνον εις τους μα-
θητάς και τίνα σημεία, ούτοι δε αυτενεργούντες γράφουσιν αυτό».  

Σχετικά, μάλιστα, με τη διόρθωση των γραπτών κειμένων των μαθητών, υποστηρίζει: «Τα 
διάφορα όμως ταύτα συνθέματα δέον να αναγινώσκωνται ενώπιον πάντων των μαθητών 
και να διορθώνται επιμελώς και ακριβώς, προκαλουμένων αυτών των μαθητών δια καταλ-
λήλων ερωτήσεων προς ανεύρεσιν των σφαλμάτων και εξαιρομένων των καλών περιόδων 
ενώπιον αυτών». Συγκεκριμένα, οι μαθητές, μέσω των κατάλληλων ερωτήσεων που θέτει ο 
διδάσκων, επεξεργάζονται τον λόγο τους, διαπιστώνουν τα «λάθη» τους και αναζητούν ε-
ναλλακτικές μορφές, ώστε να αποδώσουν καλύτερα τη γλωσσική τους διατύπωση.  

Στα ανωτέρω αποσπάσματα του Αναλυτικού Προγράμματος διαβάζουμε τις αντιλήψεις της 
επικοινωνιακής προσέγγισης για τη διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος, η οποία εφαρ-
μόστηκε από τη δεκαετία του 1980 και εξής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Κάποιες 
από τις αρχές της μεθόδου αυτής είναι οι εξής: α) η γλώσσα κατακτάται με την ενεργό και 
άμεσο συμμετοχή και εμπλοκή του μαθητή σε δραστηριότητες, β) οι μαθητές συντάσσουν 
κείμενα ενταγμένα σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό ή καταστασιακό περιβάλλον και γ) αξι-
οποιείται το λάθος του μαθητή και η διόρθωση και αξιολόγηση των γραπτών παίρνει τον 
χαρακτήρα της αυτοδιόρθωσης (Μήτσης, 2007). 

Η χρήση της δημοτικής γλώσσας 

Η εισαγωγή της ζωντανής γλώσσας του λαού, πριν ακόμη καθιερωθεί επίσημα στο ελληνικό 
κράτος (1976), και η απομάκρυνση της ακατανόητης, άκαρπης καθαρεύουσας και της λό-
γιας γλώσσας υποστηρίζονται από τον Μπουντώνα:  «οι διδάσκαλοι να μη θηρεύωσι λέξεις 
εκ της άγαν καθαρευούσης, […] αλλά μάλλον λέξεις της συνήθους χρήσεως». 

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στη διδασκαλία πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στο επί-
πεδο της προσληπτικής ικανότητας των παιδιών και στις γλωσσικές τους ανάγκες και όχι η 
γλώσσα των τύπων, των κανόνων και της σχολαστικότητας (Καψάλης, 1999). Να είναι, δη-
λαδή, απλή ώστε να ανταποκρίνεται στην αντιληπτικότητα των μαθητών. Ενδεικτικό το πα-
ρακάτω απόσπασμα: «Άλλον μεθοδικόν ελάττωμα παρατηρείται εν τισι σχολείοις τόδε. Τι-
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νές δηλαδή των διδασκάλων και δη των μάλλον θεωρητικώς κατηρτισμένων ποιούνται χρή-
σιν λεκτικού και εννοιών δυσκόλως αντιληπτών υπό της παιδικής ηλικίας. Παρασυρόμενοι, 
δηλαδή, κατά το στάδιον της διδασκαλίας των διαφορών μαθημάτων εκτρέπονται εις θεω-
ρίας υπερβαινούσας τας διανοητικάς των μαθητών δυνάμεις και τον κύκλον των γνώσεων 
αυτών, επιλανθανομένου ούτω του κυριωτάτου της ψυχολογίας και της διδακτικής κανόνος 
περί προσλήψεως των παραστάσεων. Ανάγκη να εννοηθή ότι ο μαθητής χασμάται, εάν μη ο 
διδάσκαλος κατερχόμενος μέχρι της διανοητικής αυτού βαθμίδος πειράται και εννοίας προ-
σφόρους προς τον κύκλον των παραστάσεων αυτού να μεταδίδη και λεκτικού ευλήπτου και 
σαφούς και καθαρού χρήσιν ποιήται. Ο διδάσκαλος δέον να ορμάται από της αρχής ότι τα 
πάντα είνε άγνωστα εις τους μαθητάς». 

Το γλωσσικό μάθημα στο επίκεντρο του αναλυτικού προγράμματος 

Ο επιθεωρητής Μπουντώνας τοποθετεί το γλωσσικό μάθημα στο επίκεντρο του αναλυτικού 
του προγράμματος με την εξής βαρύνουσας σημασίας φράση του: «Η γλωσσική πρόοδος 
δέον να είνε το κέντρον, προς ο κατευθύνηται η διδασκαλία πάντων των μαθημάτων».  

Με το δεδομένο ότι η γλώσσα αποτελεί μέσο έκφρασης και φορέα υλοποίησης όλων των 
μαθημάτων του σχολικού προγράμματος, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και 
στη μαθησιακή πορεία του ατόμου, η διδακτική της γλώσσας, με βάση τις σύγχρονες αντι-
λήψεις, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «τέχνη» στηριγμένη στο ταλέντο και τη δεξιοτε-
χνία του εκπαιδευτικού ούτε να διεξάγεται με εμπειρικό τρόπο. Επιβάλλεται να προσλάβει 
έναν όλο και περισσότερο επιστημονικό χαρακτήρα, ο οποίος και θα αποτελεί εγγύηση για 
την ορθότητα του εγχειρήματος και την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος 
(Μανικάρου, 2013, σελ. 152). 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

Το κείμενο των Οδηγιών του Ευθύμιου Μπουντώνα κλείνει με την επισήμανση ότι ούτε τα 
προγράμματα ούτε οι οδηγίες μπορούν να συντελέσουν στην προαγωγή της διδασκαλίας, 
αν οι ίδιοι οι δάσκαλοι «δεν προσέρχονται εις εκπλήρωσιν του έργου αυτών επαρκώς πα-
ρεσκευασμένοι». Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό θεωρεί τη γνώση των πραγμάτων που 
πρόκειται να διδάξουν και αναγκαία κρίνει την επιμόρφωση και κατάρτισή τους. Για τον 
σκοπό αυτό διοργανώθηκαν επιμορφωτικά σεμινάρια υπό την επίβλεψή του (Βούρη, 2005, 
σελ. 101-105). Σημειώνει σχετικά: «Προς κτήσιν λοιπόν των γνώσεων τούτων ανάγκη να 
προμηθεύωνται τα χρήσιμα βιβλία και εγκύπτοντες εις μελέτην να άποβαίνωσιν οσημέραι 
κρείττονες εαυτών. Ας μη λησμονώσι δ’ ότι και το ευτελέστερον μάθημα το φαινόμενον ότι 
δεν χρήζει προπαρασκευής και τούτο δεν είνε δυνατόν να διδαχθή μεθοδικώς, εάν ό διδά-
σκαλος δεν σκεφθή εκ των προτέρων πώς δέον να κατενθύνη την διδασκαλίαν αυτού».  

Η επιμόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών αποτελεί ζητούμενο, όχι μόνο σε θεωρη-
τικό αλλά και σε εφαρμοσμένο επίπεδο, υποστηρίζεται ότι πρέπει να περιλαμβάνει τρεις 
πλευρές θεωρητικής συγκρότησης: α) Αυτή που αναφέρεται στους γενικούς-ιστορικούς, 
κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς όρους λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστή-
ματος. β) Αυτή που αναφέρεται στη δυναμική της εκπαιδευτικής πράξης και της παιδαγωγι-
κής σχέσης και αντιστοιχεί στον τρόπο διδασκαλίας και τις ποικίλες διαστάσεις που έχει η 
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διδακτική πράξη. γ) Αυτή που αναφέρεται σε συγκεκριμένη γνωστική περιοχή ή αντικείμενο 
που διδάσκεται στο σχολείο (Μπερερής & Βλαχαντώνη, 2010, σελ. 11). 

Συμπεράσματα 

Μέσα από τη σύντομη αναφορά και επιλεκτική αυτούσια παράθεση των απόψεων του σχο-
λικού επιθεωρητή Ευθύμιου Μπουντώνα, όπως αυτές έχουν καταχωριστεί στο κείμενό του 
με τίτλο: «Αναλυτικό Πρόγραμμα Αστικών Σχολών και Νηπιαγωγείων και Οδηγίαι προς ε-
φαρμογήν αυτού (1908)» για το νηπιαγωγείο και το εξατάξιο δημοτικό των ελληνόφωνων 
και ξενόφωνων διεκδικούμενων περιοχών της Μακεδονίας, επισημάναμε αντιλήψεις πολύ 
προωθημένες και καινοτόμες προτάσεις για την εποχή τους (πρώτη δεκαετία του 20ου αιώ-
να). Οι θέσεις του επιθεωρητή Ευθύμιου Μπουντώνα φέρουν τη σφραγίδα των νέων παι-
δαγωγικών αρχών και μεθόδων πολλών ευρωπαϊκών χωρών, όπως, επίσης, καταδεικνύουν 
τη σχέση με τον κύκλο των προοδευτικών Ελλήνων παιδαγωγών  του  Εκπαιδευτικού Ομί-
λου. Απηχούν, ταυτόχρονα, απόψεις για τη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος, οι οποίες 
εφαρμόστηκαν πολύ αργότερα, κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, στη διδασκαλία 
της ελληνικής ως πρώτης/μητρικής και ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε πολλά προγράμματα 
σπουδών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.  
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Πρωταγωνιστικοί ρόλοι για τα δυο φύλα στα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια 
του μαθήματος των θρησκευτικών στο δημοτικό σχολείο 

Καψοκαβάδης Κωνσταντίνος,  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

Δρ Θεολογίας 
kkapsokav@sch.gr 

Περίληψη 

Στη σημερινή εποχή, έχουν συντελεσθεί σημαντικές αλλαγές στο ζήτημα της ισότητας των 
φύλων, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στη χώρα μας. Οι έμφυλοι ρόλοι έχουν διευρυνθεί 
με την παρουσία νέων και σύγχρονων ρόλων στο πρόσωπο τους. Το ερώτημα που τίθεται, 
αφορά στην ουσία των αλλαγών αυτών και την αφομοίωση και μετατροπή τους από τα 
σχολικά εγχειρίδια σε ένα ευέλικτο και μη στερεότυπο σχήμα παρουσίασης των δύο φύ-
λων. Παράλληλα, ένα από τα κύρια και βασικά στοιχεία-συστατικά του Νέου Κόσμου και 
της Νέας Ζωής που αποτελεί την ουσία του χριστιανισμού και ευαγγελίζεται η Εκκλησία, 
έχει να κάνει με την αναγνώριση της ισοτιμίας της γυναίκας. Στόχο της έρευνας αυτής απο-
τελεί η ποσοτική και ποιοτική έμφυλη εμφάνιση σε πρωταγωνιστικούς ρόλους στα σημερι-
νά διδακτικά εγχειρίδια των Θρησκευτικών στο Δημοτικό σχολείο. Η έρευνα κατέδειξε: α) 
Την αριθμητική ανισότητα σε βάρος του γυναικείου φύλου, β) Την παρουσίαση των δύο 
φύλων με στερεότυπο τρόπο, πλην ορισμένων εξαιρέσεων, οι οποίες όμως δεν μπορούν να 
χαρακτηρίσουν θετικά τη συνολική έμφυλη εικόνα. 

Λέξεις - Kλειδιά: έμφυλη ισότητα, στερεοτυπικοί ρόλοι, πρωταγωνιστικά πρόσωπα 

Εισαγωγή 

Η ισότητα με βάση το φύλο αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. «Τα δι-
καιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα» (Weiler, 1997), τα οποία ανθρώπινα 
δικαιώματα χαρακτηρίζονται χωρίς αμφιβολία ως μία από τις σημαντικότερες ανθρώπινες 
κατακτήσεις στην ιστορική του πορεία, «ίσως η πιο σημαντική πολιτική κατάκτηση της επο-
χής μας» (Δεληκωσταντής, 1994). Παρόλο που η προηγούμενη φράση, ότι δηλαδή τα δι-
καιώματα των γυναικών θεωρούνται ανθρώπινα δικαιώματα, φαίνεται τόσο απλή όσο και 
αυτόδηλη, εντούτοις περιέχει περισσότερο ισχυρές έννοιες-σημασίες από αυτές που καθί-
στανται φανερές αρχικά. Η συγκεκριμένη φράση υπονοεί ότι «αυτό το οποίο δικαιούνται οι 
γυναίκες είναι το ίδιο με αυτό που δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι» (Mead, 1995). 

Οι νέες προσεγγίσεις των φαινομένων στο χώρο της κοινωνίας και των επιστημών, άλλαξαν 
τα δεδομένα και την προοπτική στο γυναικείο κόσμο. Ενώ οι παραδοσιακές ταξινομήσεις 
αντιμετώπιζαν με άνισο τρόπο τα δύο φύλα, επικαλούμενες τη βιολογική τους διαφορο-
ποίηση, οι νέες ερμηνευτικές λογικές επικεντρώνονται στα πολιτισμικά δεδομένα, τα οποία 
χρησιμοποιούν για να αποδώσουν την κοινωνική και ιστορική διάσταση στην «ανδρική» και 
τη «γυναικεία» συμπεριφορά. Η έννοια του «κοινωνικού φύλου» (gender) (Αντιδιαμετρικά 
με τον όρο «βιολογικό φύλο» (sex) ο οποίος, ως ερμηνευτικό εργαλείο, χάνει ολοένα και πιο 
πολύ την αυτονόητη αξία του) το οποίο, συνήθως, αποκαλείται σήμερα μόνο «φύλο», απο-
τυπώνεται και εκφράζεται στην ταυτότητα του ανθρώπου, κοριτσιού και αγοριού, γυναίκας 
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και άνδρα. Η ταυτότητα του φύλου διαμορφώνεται και συγκροτείται από πολύ νωρίς και 
συγκεκριμένα την παιδική ηλικία (Turner, 1998, Κογκίδου, 1990). Πρόκειται για μία διαδι-
κασία κοινωνικοποίησης, η όλη πορεία της οποίας ακούει στο όνομα «κοινωνικοποίηση του 
ρόλου των φύλων» και αναφέρεται στη συλλογή μορφών συμπεριφοράς, επαγγελμάτων 
και χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, τα οποία θεωρούνται ως τυπικά του φύλου ή 
κατάλληλα για το ένα ή το άλλο φύλο (Serbin, 1985). 

Με τη διαμόρφωση της ταυτότητας και την ανάπτυξη του ρόλου των φύλων σχετίζεται και 
το θέμα «στερεότυπα των φύλων», τα οποία αντανακλούν τις γενικευμένες κοινωνικές κρί-
σεις, αντιλήψεις και στάσεις σχετικά με τους ρόλους, τις ικανότητες και τις μορφές συμπε-
ριφοράς των ατόμων, εξαιτίας της κατηγοριοποίησής τους σε γυναίκες και άνδρες, που μά-
λιστα θεωρούνται όχι μόνο διαφορετικές αλλά και αντίθετες (Lips, 1988). Τα στερεότυπα 
του ρόλου των φύλων αποτελούν μη ρεαλιστικές στάσεις και αντιλήψεις οι οποίες ευθύνο-
νται για την ανισότητα, που εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος των γυναικών σε πλείστους 
κοινωνικούς τομείς, όπως στην οικογένεια, την εκπαίδευση, την εργασία, τη συμμετοχή στα 
κοινά. Παρά το ότι όλο και περισσότερες γυναίκες μορφώνονται, γίνονται αποδεκτές σε 
παραδοσιακούς χώρους «ανδρικών» επαγγελμάτων, είναι κοινωνικά και οικονομικά ανε-
ξάρτητες και γενικά έχουν κατακτήσει αρκετά πεδία και τομείς, εντούτοις τα στοιχεία ανι-
σότητας εξακολουθούν να υπάρχουν, αφού η δομή και οργάνωση της σύγχρονης κοινωνίας 
συνεχίζει και παραμένει ανδροκρατική σε διεθνές επίπεδο (Θεοδώρου & Κουτλής, 2001). 

Η συμβολή της εκπαίδευσης, ως ενός από τους κυριότερους κοινωνικοποιητικούς παράγο-
ντες, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στη διαμόρφωση στάσεων και απόψεων σχετικά με το 
ρόλο των δύο φύλων και κατά επέκταση στην κατεύθυνση της εξάλειψης των κοινωνικών 
έμφυλων διακρίσεων. Ο ρόλος των σχολικών βιβλίων φαίνεται να είναι εξαιρετικά καίριος, 
αφού μέσα από αυτά παρουσιάζονται, ως κατάλληλα για τα δύο φύλα, ρόλοι, χαρακτηρι-
στικά, επαγγέλματα και δραστηριότητες, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής των παι-
διών αφιερώνεται αποκλειστικά στη μελέτη τους (Κανταρτζή, 2003). 

Η εμφάνιση και εξάπλωση της χριστιανικής εκκλησίας στην ιστορία μπορεί να χαρακτηρι-
σθεί ως ένα μεταμορφωτικό και ανακαινιστικό μέγεθος της πραγματικότητας και των αν-
θρώπινων σχέσεων σε κάθε επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου και αυτού των φύλων. Μέσα 
από τη σχέση του Χριστού με τις γυναίκες και τη στάση του απέναντι σε αυτές, ανατρέπεται 
ο παγιωμένος-κατεστημένος καταμερισμός των ρόλων των φύλων, μεταξύ της ιδιωτικής 
σφαίρας στην οποία τοποθετείται η γυναίκα και του δημόσιου χώρου στον οποίο κυριαρχεί 
ο άνδρας (Λουκάς (ι΄, 38-42). Όπου επιτιμείται από τον Ιησού η Μάρθα για την προτίμηση 
των οικιακών φροντίδων και επαινείται η αδελφή της Μαρία για την εκλογή της «αγαθής» 
μερίδας), καταδεικνύοντας ότι, «εν Χριστώ», τα πολιτισμικά και κοινωνικά αδιανόητα γίνο-
νται συνειδητά ως αυτονόητα και το αντίθετο. Μέσα στο εκκλησιαστικό πλαίσιο του απο-
στόλου Παύλου «ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρ-
σεν και θήλυ· πάντες γαρ υμείς εις έστε εν Χριστώ Ιησού», (Προς Γαλάτας, (γ΄, 28).),  συντε-
λείται μία μεταμόρφωση που διαλύει αυτά ακριβώς που δηλητηριάζουν τις οποιεσδήποτε 
διαφορές μεταξύ των ανθρώπων, ανάμεσα στις οποίες και αυτές σε διαφορετικά φύλα (Α-
γόρας, 2004). 
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Το μάθημα των Θρησκευτικών, στο πλαίσιο μίας «απελευθερωτικής θρησκευτικής αγω-
γής», η οποία από τη μία μεριά είναι ανάγκη να σέβεται και να δρα στην κατεύθυνση της 
προσωπικής αυτονομίας του/της μαθητή/τριας και από την άλλη να τον/την προφυλάσσει 
από το δογματισμό και το φανατισμό, έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει αίσθημα κοινω-
νικής ευθύνης στα παιδιά και να καλλιεργήσει σε αυτά ένα πνεύμα κριτικό και οικουμενικό 
(Βασιλόπουλος, 1996). Επιπλέον, το θρησκευτικό μάθημα, καθώς παρέχει και αυτό πληρο-
φόρηση, ενισχύει τα μέσα εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα να ενταχθούν στη ζωή των μα-
θητριών/ών, με κύριο στόχο την άσκηση της αγωγής για τα ανθρώπινα προβλήματα και δι-
καιώματα, μέσα στα οποία ενυπάρχουν και αυτά που έχουν σχέση με τα δύο φύλα (γυναι-
κεία ισότητα, έμφυλη ασυμμετρία με αποδέκτη τις διακρίσεις απέναντι στο γυναικείο φύ-
λο). Μάλιστα, με βάση τη διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας που 
διατρέχει τη σημερινή ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, το μάθημα των Θρησκευτι-
κών έχει τη δυνατότητα αλλά και την ευκαιρία να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην άρ-
ση αδικιών και ανισοτήτων απέναντι στη γυναίκα, καθιστώντας το/τη μαθητή/τρια ζωντανό 
μέλος της κοινωνίας, το οποίο βιώνει την προσωπική και κοινωνική ευθύνη για ο,τιδήποτε 
σχετικό με το συγκεκριμένο θέμα συμβαίνει γύρω του/της (Κογκούλης, 2003). 

Η αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων και των βιβλίων στο σχολείο αποτελεί βα-
σικό κομμάτι στο γενικότερο πλαίσιο ανανέωσης της εκπαίδευσης, στην κατεύθυνση της 
απαλλαγής από προκαταλήψεις, πρότυπα και μορφές συμπεριφοράς, που ευνοούν και ενι-
σχύουν τις διαφοροποιήσεις των μαθητριών/ών ως προς το φύλο τους και δημιουργούν 
αδικίες και ανισότητες μεταξύ τους. Στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει ση-
μαντικές αλλαγές στον τομέα των σχολικών εγχειριδίων, με τις τελευταίες να μετρούν από 
το 2006.  

Το ερώτημα, βέβαια, που τίθεται, αφορά στην ουσία των αλλαγών αυτών και στον εκσυγ-
χρονισμό του σχολείου, για την απάλειψη του άκαμπτου χαρακτήρα των ρόλων των δύο 
φύλων και την αλλαγή-μεταμόρφωσή τους σε περισσότερο λειτουργικούς και ελαστικούς. 
Παρουσιάζει, επομένως, μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος που το σχολείο, μέσω της χρήσης 
των εγχειριδίων, μεταβιβάζει τις απόψεις για τους έμφυλους ρόλους στα παιδιά της σχολι-
κής ηλικίας. 

Κυρίως σώμα 

Ως στόχος της παρούσας έρευνας ορίζεται η εξέταση στα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια των 
Θρησκευτικών στο Δημοτικό σχολείο, (στην έρευνα, συνεξετάζονται-συνερευνώνται και τα 
βιβλία της/του δασκάλας/ου), τόσο της συχνότητας εμφάνισης του γυναικείου και του αν-
δρικού φύλου σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, όσο και του τρόπου με τον οποίο εμπλέκονται 
σε αυτούς. Η συγκεκριμένη επιλογή οφείλεται στο γεγονός ότι σε πολλά μαθήματα, στο 
κείμενο (τίτλος και περιεχόμενο) και στην εικονογράφηση, πρόσωπα και των δύο φύλων 
φαίνονται να διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο, είτε λόγω της δράσης και συμμετοχής 
τους στα γεγονότα είτε εξαιτίας της εξέλιξης των όσων συμβαίνουν με αφετηρία ή γύρω 
από αυτά. 

 

310

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Η μέθοδος η οποία θεωρήθηκε προσφορότερη για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, 
είναι η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου. Σύμφωνα με τον Berelson (1952) «Η ανάλυση 
περιεχομένου είναι μία τεχνική έρευνας για την αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική 
περιγραφή του περιεχομένου της γραπτής και προφορικής επικοινωνίας». Σύμφωνα με άλ-
λους, η ανάλυση περιεχομένου θεωρείται ως «η τεχνική με την οποία κάνεις ερμηνείες συ-
γκεκριμένων χαρακτηριστικών του μηνύματος, που ορίζονται συστηματικά και αντικειμενι-
κά» (Holsti, 1968). Γενικά, η ανάλυση περιεχομένου διέπεται από βασικά χαρακτηριστικά, 
όπως: η αντικειμενικότητα, η συστηματικότητα, η γενίκευση, η ποσοτικοποίηση-
quantification (αριθμητική μέτρηση χαρακτηριστικών του περιεχομένου) και η ποιοτική-
qualitative ανάλυση (παρουσία ή απουσία χαρακτηριστικών του περιεχομένου) (Berelson, 
1952). Το αν μία ανάλυση περιεχομένου, σε κάποια έρευνα, μπορεί να είναι περισσότερο ή 
λιγότερο ποιοτική ή ποσοτική, αυτό εξαρτάται και από το υπό εξέταση συγκεκριμένο πρό-
βλημα (Άχλης, 1983). Το σίγουρο, όμως, είναι ότι η ανάλυση περιεχομένου πάνω σε βι-
βλία τα οποία απευθύνονται σε παιδιά μικρής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων, βεβαίως, 
και των σχολικών, «είναι πάντοτε αποκαλυπτική» (Φραγκουδάκη, 1978). 

Με σκοπό την αποδελτίωση του υλικού που πρόκειται να αναλυθεί, καθορίσθηκε και η μο-
νάδα ανάλυσης. Το θέμα θεωρήθηκε ως εκείνη η μονάδα ανάλυσης, η οποία έχει τις δυνα-
τότητες να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης έρευνας. Προκειμένου, επίσης, 
να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των ευρημάτων και να περιοριστεί ο οποιοσδήποτε υποκει-
μενισμός, χρησιμοποιήθηκαν δύο (2) κριτές. 

Τα ποσοτικά ευρήματα της έρευνας, αριθμητικά και ποσοστιαία (επί τοις %), παρουσιάζο-
νται στους πίνακες που ακολουθούν: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αριθμητική συχνότητα εμφάνισης γυναικείων και ανδρικών προσώπων σε πρω-
ταγωνιστικούς ρόλους 

ΤΑΞΕΙΣ Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ ΣΥΝΟΛΟ 

Πρωταγωνιστικά πρόσωπα γυ-
ναικών 1 1 2 1 5 
Πρωταγωνιστικά πρόσωπα αν-
δρών 6 10 10 9 35 
Πρωταγωνιστικά πρόσωπα κορι-
τσιών 2 1 4 2 9 

Πρωταγωνιστικά πρόσωπα αγο-
ριών 9 3 10 4 26 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ποσοστιαία συχνότητα εμφάνισης γυναικείων και ανδρικών προσώπων σε πρωταγωνι-
στικούς ρόλους 

ΤΑΞΕΙΣ Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ ΣΥΝΟΛΟ 

Πρωταγωνιστικά πρόσωπα γυ-
ναικών 14,29% 9,09% 16,67% 10% 12,50% 
Πρωταγωνιστικά πρόσωπα αν-
δρών 85,71% 90,91% 83,33% 90% 87,50% 
Πρωταγωνιστικά πρόσωπα κορι-
τσιών 18,18% 25% 28,57% 33,33% 25,71% 
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Πρωταγωνιστικά πρόσωπα αγο-
ριών 81,82% 75% 71,43% 66,67% 74,29% 

Η συχνότητα εμφάνισης μεταξύ γυναικείων και ανδρικών προσώπων στους πρωταγωνιστι-
κούς ρόλους είναι, σαφώς, εναντίον του γυναικείου φύλου. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι 
οφείλεται, αφενός στο ότι οι θηλυκοί χαρακτήρες υπολείπονται, ποσοστιαία, κατά πολύ 
των αρσενικών και αφετέρου, στην ύπαρξη και προβολή ενός πατριαρχικού θρησκευτικού 
και ιστορικού περίγυρου. Και στα σύγχρονα όμως πρόσωπα, τα οποία χρησιμοποιούνται 
από τους/τις συγγραφείς/ισσες στην πλοκή και εξέλιξη του περιεχομένου των κειμένων-
μαθημάτων, η γυναικεία εικόνα υποχωρεί σημαντικά έναντι της ανδρικής, όχι μόνο σε α-
ριθμητικό επίπεδο, αλλά και σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη διεύρυνση των ρόλων 
της γυναίκας στη σημερινή εποχή και τη συμμετοχή και δράση της σε πλείστους κοινωνι-
κούς τομείς. 

Πιο συγκεκριμένα, η ποιοτική ανάλυση της έρευνας δείχνει ότι: 

Οι θηλυκοί ρόλοι στους οποίους πρωταγωνιστούν γυναίκες και κορίτσια είναι δυνατό να 
προέρχονται από το ιστορικο-θρησκευτικό περιβάλλον του περιεχόμενου των εγχειρίδιων ή 
να συνδέονται με κάποια λογοτεχνικά κείμενα. Είναι, όμως, εξαιρετικά, περιορισμένοι σε 
σχέση με αυτούς των ανδρών-αγοριών. Για παράδειγμα: Η αγία Ακυλίνα στο ομώνυμο κεί-
μενο, μιλά στις συνομήλικες (δεκάχρονες) φίλες της για το Χριστό και ως αποτέλεσμα αυ-
τού, συλλαμβάνεται από τον ηγεμόνα της περιοχής και θανατώνεται (εγχειρίδιο Ε΄ τάξη, 
σελ. 41). 

Το μεγαλύτερο μέρος των πρωταγωνιστικών ρόλων γυναικών και κοριτσιών αφορά εμπλε-
κόμενα από τους/τις συγγραφείς/ισσες στο περιεχόμενο των μαθημάτων σύγχρονα πρό-
σωπα, αρκετές φορές, όμως, προβαλλόμενα στερεοτυπικά: 
• Στο μάθημα «Αγώνες για τη δικαιοσύνη», ένα κορίτσι (Ζωή) μέσα από τα αισθήματα 

λύπης που νιώθει για την απόλυση του πατέρα της από τη δουλειά του, αλλά και τα αι-
σθήματα οίκτου που προκαλεί στους/στις συμμαθητές/τριές της στην τάξη, δίνει την 
αφορμή στο δάσκαλο να μιλήσει για το αντικείμενο του μαθήματος, τη δικαιοσύνη (Ε΄, 
σελ. 103). 

• Με βάση το κείμενο στο «Βλέπω και μαθαίνω» του μαθήματος «Τα πρώτα βήματα», 
την αντίστοιχη εικόνα και το σχόλιο στο βιβλίο της/του δασκάλας/ου «Κεντρικό τραπέ-
ζι», πρωταγωνιστεί το μωρό που είναι κορίτσι – στο κείμενο η αδελφή του αναφέρεται 
ως «η μεγαλύτερη αδελφή» - και το οποίο προσπαθεί με τη βοήθεια άλλων (κυρίως, 
της γιαγιάς του αλλά και της αδελφής του), να περπατήσει για πρώτη φορά (Δ΄, 9) και 
(Β.Δ. Δ΄, 16). (Βιβλίο Δασκάλου/ας Τετάρτης τάξης (με κεφαλαία γράμματα δηλώνονται 
τα βιβλία για το/τη δάσκαλο/α και οι τάξεις στις οποίες αντιστοιχούν), 16 = Ο αριθμός 
της σελίδας) 

κάποιες άλλες, πάλι, χωρίς στερεότυπα: 
• Στη μεσαία από τις τρεις (3) εικόνες που συνοδεύουν το κείμενο «Το έργο της ορθόδο-

ξης ιεραποστολής και των διεθνών οργανισμών», ξεχωρίζει μία γυναίκα, γιατρίνα ή νο-
σηλεύτρια, η οποία προσφέρει ιατρική φροντίδα σε ανθρώπους, εμβολιάζοντάς τους 
(Γ΄, 31). 
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• Ένα κορίτσι (Ειρήνη) στο μάθημα «Αγία Σοφία: Ένα θαύμα τέχνης», γίνεται το κέντρο 
ενδιαφέροντος στην τάξη με τις φωτογραφίες που φέρνει από το ταξίδι της στην Κων-
σταντινούπολη και εξηγεί στις/στους συμμαθήτριές/ές της για το μεγαλοπρεπή ναό της 
Αγίας Σοφίας, δίνοντας, παράλληλα, την αφορμή να ξεκινήσει το μάθημα (Ε΄, 68). 

Οι αρσενικοί πρωταγωνιστικοί ρόλοι (άνδρες και αγόρια) προέρχονται και συνδέονται και 
αυτοί με το ιστορικο-θρησκευτικό περιεχόμενο των εγχειρίδιων, το οποίο, σαφώς, τους ευ-
νοεί ιδιαίτερα: 

 Στο κείμενο «Ένας ταξιδιώτης Αιθίοπας γίνεται χριστιανός», ο άνδρας (Αιθίο-
πας) ο οποίος διδάσκεται από τον απόστολο Φίλιππο το λόγο του Χριστού, βα-
πτίζεται από εκείνον και συνεχίζει το ταξίδι του, κηρύττοντας ο ίδιος, πλέον, τον 
ευαγγελικό λόγο (Δ΄, 44). 

 Στο κείμενο «Ο Άγιος Ταρσίζιος», το αγόρι (άγιος Ταρσίζιος) το οποίο αναλαμ-
βάνει να μεταφέρει τα Τίμια Δώρα (Θεία Κοινωνία) στους/στις χριστιανούς/ές 
που βρίσκονταν στη φυλακή και που θυσιάζει τη ζωή του, για να μην πέσουν 
στα χέρια συνομήλικών του ειδωλολατρών (Ε΄, 42). 

Να σχετίζονται, επίσης και αυτοί, με χαρακτήρες λογοτεχνικών κειμένων ή σύγχρονα πρό-
σωπα τα οποία χρησιμοποιούνται από τους/τις συγγραφείς/ισσες και εμπλέκονται με ου-
σιαστικό και, αρκετές φορές, στερεότυπο τρόπο στην πλοκή και δράση των μαθημάτων: 

 Στο κείμενο «Η ονομαστική μου γιορτή» σε συνδυασμό με τις δύο (2) αντίστοι-
χες εικόνες, το αγόρι (Νικόλας) το οποίο έχει την ονομαστική του γιορτή, πηγαί-
νει στην εκκλησία και κοινωνεί, προσεύχεται στον άγιο Νικόλαο για τον πατέρα 
του που είναι ναυτικός, γνωρίζει πράγματα από τη ζωή του Αγίου του οποίου 
έχει και το όνομα και εικονίζεται να δέχεται δώρα από τους/τις φίλους/ες του 
(Γ΄, 74-75). 

Παρά ταύτα, αρσενικά πρόσωπα παρουσιάζονται να πρωταγωνιστούν και σε μη στερεοτυ-
πικούς ρόλους: 

 Στο κείμενο «Ο συνάνθρωπος ως αδελφός», ένα αγόρι (Γιώργος) συμμετέχει και 
βοηθά σε αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας της ενορίας του προς άλλη χώρα, 
κάτι που γίνεται αντιληπτό και σχολιάζεται από κάποια/ο συμμαθήτριά/ή του 
ως πράξη χριστιανικής αδελφοσύνης (ΣΤ΄, 72). 

Κάτι που χρήζει ανάγκης τονισμού, είναι η ύπαρξη θετικών έμφυλων αναφορών ως προς το 
ζήτημα της ισότητας, είτε με την παράλληλη εμφάνιση πρωταγωνιστικών ρόλων και των 
δύο φύλων: 

 Από κοινού παρουσιάζουν το μάθημα μέσα στην τάξη στους/στις συμμαθη-
τές/τριές τους, στο κείμενο «Η λατρεία των Εβραίων στη συναγωγή το Σάββα-
το», ένα κορίτσι (Δεββώρα) και ένα αγόρι (Συμεών), καθώς συνεργάζονται για 
τη συγκέντρωση του υλικού σχετικά με το χώρο λατρείας (συναγωγής) της δικής 
τους θρησκείας (ιουδαϊκής) (ΣΤ΄, 104-106). 
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 Στα πλαίσια του κειμένου «Η προσευχή είναι επικοινωνία με το Θεό», ένα κορί-
τσι και ένα αγόρι παρουσιάζονται να προσεύχονται σε δύο (2) διαφορετικές ει-
κόνες. Το αγόρι μπροστά στην εικόνα της Παναγίας που κρατάει στην αγκαλιά 
της το μικρό Χριστό και το κορίτσι, πιθανότατα, στο δωμάτιό του και σε αντι-
στοιχία με τον τίτλο «Η προσευχή ενός μικρού κοριτσιού» (Γ΄, 16-17). 

είτε με την αποσιώπηση και μη πρωταγωνιστική προσωποποίηση του φύλου: 

 Στην έναρξη του μαθήματος «Η αλήθεια εκφράζεται με ύμνους στη λατρεία», 
αναφέρεται: «Όταν φτάσαμε στην Πορταριά του Πηλίου οι φίλοι μου και εγώ, ο 
ήλιος...». Σε ολόκληρο το κείμενο, η αντωνυμία «εγώ» δεν αποκαλύπτεται στο 
πρόσωπο κάποιου κοριτσιού ή αγοριού, έτσι ώστε να υπάρξει κάποιος πρωτα-
γωνιστικός ρόλος στην εξέλιξη της ιστορίας (ΣΤ΄, 78-79). 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι τους οποίους αναλαμβάνει το γυναικείο φύλο, είναι, σαφώς, 
λιγότεροι από αυτούς του ανδρικού. Οι γυναίκες και τα κορίτσια που φαίνεται να βρίσκο-
νται στο κέντρο των εξελίξεων, είναι, κυρίως, σύγχρονα πρόσωπα τα οποία εμπλέκουν οι 
συγγραφείς/ισσες στο περιεχόμενο των κειμένων, ενώ κάποιες λίγες φορές προέρχονται 
και από το ιστορικο-θρησκευτικό περιβάλλον των εγχειρίδιων, γεγονός που συμβαίνει, πο-
λύ συχνότερα, με τα πρόσωπα των ανδρών και των αγοριών, τα οποία φαίνεται, γενικότε-
ρα, να κυριαρχούν ως πρωταγωνιστικά. Το γυναικείο φύλο πρωταγωνιστεί, συνήθως, σε 
στερεοτυπικούς ρόλους, αυτό, όμως, δε συμβαίνει συνεχώς, αφού ορισμένες φορές δείχνει 
να ξεφεύγει από τα συνήθη του στερεοτυπικά πλαίσια και χαρακτηριστικά. Αυτό, πάντως, 
που είναι ελπιδοφόρο για την προώθηση της γυναικείας ισότητας, είναι η παράλληλη και 
από κοινού με το ανδρικό φύλο, ορισμένες φορές, εμφάνιση και καταγραφή στη συγκεκρι-
μένη κατηγορία πρωταγωνιστικών ρόλων. 

Οι όποιες πάντως αναφορές, άμεσες ή έμμεσες, που εμπεριέχουν θετικά στοιχεία από την 
οπτική του φύλου, φαίνεται να είναι διάσπαρτες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει δυ-
νατότητα ένταξής τους σε ένα ενιαίο και συστηματικό πλαίσιο, συναφές με την ισότητα των 
δύο φύλων. 

Η παρέμβαση που μπορεί και επιβάλλεται να γίνει, είναι διπλή. Από τη μία μεριά, πρέπει 
να υπάρξει αύξηση των γυναικείων προσώπων, ώστε η έμφυλη παρουσίαση να είναι πε-
ρισσότερο ισομερής και από την άλλη, χρειάζεται να γίνει μία προσεκτικότερη επιλογή στο 
περιεχόμενο των ρόλων τους, με σκοπό να αποφεύγεται, παντελώς, ο εγκλωβισμός τους σε 
παραδοσιακούς και στερεότυπους για το φύλο τους ρόλους. Το ίδιο επιτάσσεται να ισχύσει 
και για τα ανδρικά πρόσωπα, σε μία κοινή προσπάθεια έμφυλης ανατροπής και απεγκλω-
βισμού από παγιωμένους ρόλους. 
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Συγκριτική αξιολόγηση εγχειριδίων για τη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας  

Μπαλίτα Θεοφανούλα  
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Αγγλικής και Γαλλικής Φιλολογίας 

MA στην Εκπαίδευση (Α.Π.Θ.) 
Fabalita@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα εξετάζει δύο διδακτικά εγχειρίδια για τη διδασκαλία της Γαλλικής 
γλώσσας σε Έλληνες έφηβους μαθητές υπό το πρίσμα της διδακτικής μεθόδου που ακο-
λουθούν. Τόσο η οπτικοακουστική μέθοδος όσο και η επικοινωνιακή προσέγγιση παρου-
σιάζουν μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον για την εφαρμοσμένη γλωσσολογία καθώς προ-
τείνουν διαφορετικές στρατηγικές για την εκμάθηση και τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. 
Η έρευνα που ακολουθεί προσπαθεί να σκιαγραφήσει αυτές τις δύο μεθοδολογικές προ-
σεγγίσεις εξετάζοντας, σε κάθε μία, τον γενικό στόχο και την παιδαγωγική αντίληψη, τα 
κείμενα εφόρμησης, τη θέση της μητρικής και της ξένης γλώσσας, τη θέση του προφορικού 
και του γραπτού λόγου, τη διδασκαλία της γραμματικής και τους τύπους των ασκήσεων. Τα 
συμπεράσματα που προκύπτουν τονίζουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της κάθε με-
θόδου και επισημαίνουν την ανάγκη της διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ώστε 
να αξιοποιούν τα διδακτικά εγχειρίδια με τον αποδοτικότερο τρόπο για τους μαθητές τους.  

Λέξεις - Kλειδιά: Μέθοδος διδασκαλίας, οπτικοακουστική, επικοινωνιακή προσέγγιση 

Εισαγωγή 

Ο όρος κατάκτηση (acquisition) αναφέρεται στη κατάκτηση της μητρικής γλώσσας (εφεξής 
Γ1) στην πρώιμη παιδική ηλικία. Σε ό,τι αφορά την ξένη γλώσσα (εφεξής Γ2) μιλάμε για μία 
διαδικασία εκμάθησής της (learning), κατά την οποία εσωτερικεύουμε όσο μπορούμε πε-
ρισσότερα από τα γλωσσικά στοιχεία της που διαβάζουμε ή ακούμε. Το σύνολο των προ-
φορικών ή γραπτών γλωσσικών στοιχείων στα οποία εκτίθεται ένα άτομο ονομάζεται 
γλωσσικό εισαγόμενο (language input) (Αγαθοπούλου, 2012). Στις δύο μεθόδους που θα 
μελετήσουμε στην έρευνά μας μέσω των αντίστοιχων διδακτικών εγχειριδίων, παρατηρού-
με ότι: α) στην οπτικοακουστική μέθοδο το γλωσσικό εισαγόμενο λειτουργεί ως μοντέλο 
προς μίμηση, ενώ β) στην επικοινωνιακή προσέγγιση το γλωσσικό εισαγόμενο λειτουργεί 
ως ερέθισμα για τη γλωσσική μάθηση. 

Η οπτικοακουστική μέθοδος 

Η μέθοδος που θα αναλύσουμε παρακάτω είναι πιο συγκεκριμένα η «Δομική, Ολιστική, 
Οπτικοακουστική μέθοδος 2ης γενιάς (Méthode Structuro-Global Audiovisuelle)» γνωστή ως 
SGAV, η οποία παρουσιάστηκε από τους Guberina, Rivenc και Renard. Η θεωρία αναφοράς 
αυτής της μεθόδου ακουμπά στη θεωρία του Ferdinand de Saussure (Cuq & Gruca, 2005, 
σελ. 260-261) και στη σοσσυριανή διάκριση (1916) μεταξύ “langue et parole”, δηλαδή μετα-
ξύ γλώσσας και ομιλίας (Lyons, 2008, σελ. 245).  
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Βασική επιδίωξη της οπτικοακουστικής μεθόδου (Méthode Audiovisuelle), όπως αναφέρει η 
Δενδρινού (2000), είναι η διαμόρφωση της ίδιας γλωσσικής συμπεριφοράς με αυτής του 
φυσικού ομιλητή της γλώσσας-στόχου (Γ2). Η γλωσσική εκπαίδευση στηρίζεται στη μηχανι-
στική άσκηση και στη συνεχή επανάληψη γραμματικά ορθών προτάσεων. Στη δομική μέθο-
δο σύμφωνα με την Τοκατλίδου (1999, σελ. 84-85): 

• Ο μαθητής μαθαίνει: Α) να ακούει και να καταλαβαίνει B) να μιλάει και να τον κα-
ταλαβαίνουν Γ) να διαβάζει και να καταλαβαίνει Δ) σε μεταγενέστερα στάδια, να γράφει 
και να γίνεται κατανοητός. 

• Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη διδασκαλία της προφοράς (σε γλωσσικό εργαστή-
ριο).  

• Δεν χρησιμοποιείται ποτέ η Γ1 των μαθητών στην τάξη. Ο διδάσκων προσπαθεί να 
εξηγήσει το νόημα των λέξεων χρησιμοποιώντας οπτικό υλικό.  

• Το λεξιλόγιο εισάγεται σταδιακά σε περιστάσεις επικοινωνίας και όχι σε ανεξάρτη-
τες φράσεις και αποτελείται από λέξεις που παρουσιάζονται με υψηλή συχνότητα στην 
καθημερινή επικοινωνία. 

Το διδακτικό εγχειρίδιο La France en Direct 

Το διδακτικό εγχειρίδιο La France en Direct, niveau 1, Hachette (1969) απευθύνεται κυρίως 
σε εφήβους, αρχάριους στη γαλλική γλώσσα στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
που δεν έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν γαλλικά σε περιβάλλον εκτός τάξης. Οι διάλογοι 
παρουσιάζονται με τη μορφή ενός κινηματογραφικού φιλμ. Το εγχειρίδιο αποτελείται από 
20 ενότητες (dossiers) και δημιουργήθηκε ώστε να ακολουθήσει τη Δομική, Ολιστική, Οπτι-
κοακουστική μέθοδο 2ης γενιάς (Méthode Structuro-Global Audiovisuelle - SGAV) για τη 
διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας (Porquier & Vives, 1974, σελ.105-122). 

Ο πυρήνας του εγχειριδίου είναι ένας καταγεγραμμένος διάλογος που συνοδεύεται από 
εικόνες. Επιπλέον, όπως βλέπουμε στο παράδειγμα 1 (Dossier 1, σελ. 2), υπάρχει κωδικο-
ποίηση των εικόνων με αντικείμενα σε κύκλο και σημεία στίξης (Abbas, 1973).  

 

Παράδειγμα 1: Ο κώδικας κειμενοποίησης της εικόνας. 
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Η μέθοδος στηρίζεται στη χρήση του τσόχινου πίνακα (tableau de feutre) και των σχετικών 
ανθρώπινων φιγούρων (figurines). Ας δούμε ορισμένα χαρακτηριστικά βήματα της οπτικο-
ακουστικής μεθόδου, όπως τα αναφέρει η Αγαθοπούλου (2012) κάνοντας αντιπαραβολή με 
παραδείγματα από τη μέθοδο La France en Direct: 

• Kατά την έναρξη ενός μαθήματος ακούγεται ένας διάλογος που έχει μαγνητοφωνη-
θεί από φυσικούς ομιλητές της Γ2. Αφού τον ακούσουν πολλές φορές οι μαθητές και τον 
μάθουν, τον επαναλαμβάνουν ατομικά ή ομαδικά με έμφαση στη σωστή προφορά της 
Γ2.  
• Η διδασκαλία της γραμματικής γίνεται με επαγωγικό τρόπο. Οι μαθητές καλούνται 
να κατανοήσουν τους κανόνες βάσει πλήθους υποδειγματικών φράσεων/προτάσεων 
(βλ. παράδειγμα 2, Dossier 11, σελ. 97). 

Πα-
ράδειγμα 2: Υποδειγματικές φράσεις. 

• Οι διάλογοι είναι πολύ σύντομοι για να προσδώσουν φυσικότητα και οι φράσεις 
εναλλάσσονται υπό τη μορφή πινκ-πονκ (effet «ping-pong») για να οδηγήσουν στην α-
πομνημόνευσή τους από τον μαθητή. Σύμφωνα με τους Porquier & Vives (1974), το απο-
τέλεσμα αυτών των σύντομων διαλόγων υπολείπεται φυσικότητας (σελ.105-122). Στη 
συνέχεια, ακολουθούν δομικές ασκήσεις όπως για παράδειγμα: Συμπληρώστε τα ρήμα-
τα στον πληθυντικό αριθμό (Dossier 6, σελ. 47).  

Κριτική του διδακτικού εγχειριδίου La France en Direct 

Μελετώντας γενικότερα την κριτική που ασκήθηκε στη μέθοδο SGAV θα μπορούσαμε να 
εστιάσουμε στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο La France en Direct στα παρακάτω σημεία: 

• Η Τοκατλίδου (1999) αναφέρει ότι ο μαθητής δεν θα μπορέσει να περάσει από τους 
αυτοματισμούς στην ελεύθερη επιλογή και χρήση (σελ.86).  

• Δίνεται έμφαση στα γραμματικά και φωνολογικά στοιχεία κι όχι στο σημασιολογικό 
επίπεδο (Stern, 1990, σελ. 467) .  

• Η μέθοδος περιορίζεται σ’ένα συγκεκριμένο λεξιλογικό περιεχόμενο (Abbas, 1973). 

• Η «εικονοποίηση» της φράσης έχει αποδειχθεί αδύνατη. Δεν προδικάζεται από τη 
μέθοδο ότι ο μαθητής θα καταλάβει από την εικόνα που βλέπει τη φράσει που ακούει. 
Επομένως, όπως επισημαίνει ο Stern (1990) παρατηρούνται δυσκολίες στη μεταφορά 
του νοήματος (σελ. 468). 
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• Οι διάλογοι είναι κατασκευασμένοι γύρω από ένα θέμα (κέντρο ενδιαφέροντος) και 
δεν έχουν την απαραίτητη φυσικότητα. Το θέμα αυτό είναι στερεοτυπικό και έχει τις ρί-
ζες του σε πιο παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. 

• Η επανάληψη προτάσεων και η αποστήθιση ολόκληρων διαλόγων φάνηκε ότι δεν 
αρκούν για την εκμάθηση της Γ2. Ως παράδειγμα η Αγαθοπούλου (2012) αναφέρει τα 
ευρήματα των ερευνών της Lightbown σε τάξεις γαλλόφωνων που μάθαιναν την αγγλική 
γλώσσα ως Γ2 στον Καναδά. Σ’ αυτές τις τάξεις είχε διδαχθεί επί βδομάδες η συμφωνία 
μεταξύ υποκειμένου κι αντικειμένου στον «απλό ενεστώτα». Οι μαθητές μετά από πολ-
λές ασκήσεις το επαναλάμβαναν σωστά, αλλά στον αυθόρμητο λόγο συχνά παρέλειπαν 
την κατάληξη που δείχνει τη συμφωνία μεταξύ του υποκειμένου (όταν αυτό είναι τρίτο 
ενικό πρόσωπο) και του ρήματος, π.χ. (*) Mary want a cookie αντί για Mary wants a 
cookie. 

Η επικοινωνιακή προσέγγιση 

Στόχος της επικοινωνιακής προσέγγισης (communicative approach) είναι αυτό που ο Hymes 
αποκαλεί «επικοινωνιακή ικανότητα» (communicative competence), δηλαδή «η ικανότητα 
που μας επιτρέπει να μεταφέρουμε μηνύματα μέσα σε συγκεκριμένα περικείμενα» (Brown, 
1980, σελ. 227) και όχι απλώς να κατανοούμε και να παράγουμε γραμματικά σωστές προ-
τάσεις.  

Όπως αναφέρει η Δενδρινού (2000), τη δεκαετία του '80 αρχίζει σταδιακά η υιοθέτηση 
της επικοινωνιακής προσέγγισης που έφερε μία μικρή επανάσταση στον χώρο της ξενό-
γλωσσης διδασκαλίας εκτός και εντός Ελλάδας. Διαμορφώθηκαν νέα "λειτουργικο-
εννοιολογικά αναλυτικά προγράμματα" (βλ. Π.Δ. 81/84, ΦEK 35 τ.A./23-3-84), γνωστά στην 
αγγλική γλώσσα ως functional-notional syllabuses και χρησιμοποιήθηκαν νέου τύπου διδα-
κτικά βιβλία, όπως το Action.fr-gr για τη Γαλλική γλώσσα στο Γυμνάσιο.  

Παρατηρούμε ότι μιλάμε για επικοινωνιακή «προσέγγιση» κι όχι για «μέθοδο» (Richards & 
Rodgers, 1986, σελ. 66) και ότι δεν υπάρχει μία παγιωμένη μορφή της επικοινωνιακής προ-
σέγγισης αλλά μια σειρά από προσεγγίσεις που δίνουν προσοχή τόσο στις λειτουργικές όσο 
και στις δομιστικές όψεις της γλώσσας (Δενδρινού, 2000).  

Η επικοινωνιακή προσέγγιση υιοθετήθηκε στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη 
γλώσσα (ΚΕΠΑ) και παρέχει μια κοινή βάση για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας 
γλωσσικών μαθημάτων για ολόκληρη την Ευρώπη. Περιγράφει με περιεκτικό τρόπο τι πρέ-
πει να μάθει να κάνει ο μαθητής μιας ξένης γλώσσας για να χρησιμοποιήσει μία γλώσσα για 
επικοινωνία, καθώς και ποιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να αναπτύξει ώστε να μπορεί 
να λειτουργεί αποτελεσματικά. Η περιγραφή καλύπτει επίσης και το πολιτισμικό περικείμε-
νο, στο οποίο εντάσσεται η γλώσσα (σελ. 22). 

Στην επικοινωνιακή προσέγγιση 

• η Τοκατλίδου (2004) επισημαίνει ότι οι μαθητές διδάσκονται να επιτελούν γλωσσι-
κές πράξεις με τρόπους κατάλληλους στον πολιτισμό-στόχο (σελ. 84). 
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•  «οι μαθητές μαθαίνουν να μιλούν και να επικοινωνούν σε περιστάσεις της καθη-
μερινότητας χρησιμοποιώντας εξίσου και τις 4 δεξιότητες (competences)» (Brown, 1980, 
σελ.245). Δίνεται προτεραιότητα στον προφορικό λόγο αλλά και ο γραπτός σύντομα α-
κολουθεί (σε αντίθεση με την SGAV).  
• δίνεται προτεραιότητα στη Γ2 αλλά και επιστρέφουμε στη Γ1 ανάλογα με το αντι-
κείμενο, σε αντίθεση με τη μέθοδο SGAV όπου η μετάφραση είναι πάντα ενδογλωσσική. 
• υιοθετείται το μαθητοκεντρικό παιδαγωγικό μοντέλο διδασκαλίας (στο επίκεντρο ο 
εκπαιδευόμενος - learner) σε αντίθεση με το δασκαλοκεντρικό μοντέλο της SGAV.  
• αλλάζει ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην τάξη. Ο Διδάσκων (enseignant) είναι εμ-
ψυχωτής (animateur) και διευκολυντής της γνώσης (faciliteur du savoir). 
• παρουσιάζονται εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης (αρχική, διαμορφωτική και τελι-
κή) μέσα από δραστηριότητες και βάσει ατομικού φακέλου μαθητή (portfolio assess-
ment). 
 

Το διδακτικό εγχειρίδιο Action.fr-gr 

Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα Αναλυτικά Προ-
γράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) υποχρεωτικής εκπαίδευσης παρουσιάστηκαν το 2003 και απο-
τέλεσαν τη βάση για τη συγγραφή των ξενόγλωσσων διδακτικών εγχειριδίων στην υποχρε-
ωτική εκπαίδευση, επομένως και του εγχειριδίου Action.fr-gr για τη Γαλλική γλώσσα το ο-
ποίο άρχισε να διδάσκεται στο Γυμνάσιο το 2006-7.  

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) της Γαλλικής γλώσσας καθορίζει ως ειδικούς 
σκοπούς της διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο το να αναπτύξουν οι μαθητές 
την επικοινωνιακή ικανότητα και ειδικότερα: 

- Να κατανοούν και να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο. 
- Να εξοικειώνονται με διαφορετικά επίπεδα και είδη λόγου. 
- Να αναπτύσσουν φωνολογικές, λεξιλογικές και μορφοσυντακτικές δεξιότη-
τες. 
- Να αναπτύσσουν πραγματολογική ικανότητα, δηλαδή να αναπτύσσουν λει-
τουργικές δεξιότητες λόγου. 

Ο διδάσκων χρησιμοποιεί κατεξοχήν τη μέθοδο της επικοινωνιακής προσέγγισης. Μπορεί 
όμως να προσφύγει, βάσει των αρχών της Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής Προσέγγισης 
(Pédagogie Differenciée), στην πολυμεθοδολογία, δηλαδή στην υιοθέτηση διαφορετικών 
μεθόδων διδασκαλίας (δεν αποκλείονται στοιχεία του παραδοσιακού τύπου, όπως επανά-
ληψη, αποστήθιση, χρήση της μητρικής γλώσσας). 

Το εγχειρίδιο, σύμφωνα με τις συγγραφείς, απευθύνεται στους μαθητές της γαλλικής 
γλώσσας της Α’ Γυμνασίου που είχαν μία μικρή επαφή με τη γλώσσα στην Ε’ και στη 
Στ΄Δημοτικού (“faux-débutants”- ψευδοαρχάριοι). Για το λόγο αυτό η εναρκτήρια ενότητα 
έχει τον αριθμό «0» (τιτλοφορείται “je me rappelle…” – ξαναθυμάμαι…) και ουσιαστικά α-
ποτελεί μία σύντομη επανάληψη των όσων έχουν ήδη διδαχθεί οι μαθητές στο δημοτικό. 
Παράλληλα, αποτελεί και μια αυτόνομη εισαγωγή για όσους μαθητές δεν έχουν έρθει ως 
τώρα σε επαφή με τα γαλλικά. 
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Το εγχειρίδιο παρουσιάζεται με τη μορφή ενός κινηματογραφικού φιλμ, όπου οι βασικοί 
ήρωες είναι τέσσερις έφηβοι (η Linda, η Sabine, ο Lucas και ο Νίκος) στην ηλικία των μαθη-
τών μας. Η κάθε μία από τις 7 ενότητες αποτελεί και μία διαφορετική σκηνή του φιλμ. Η 
μέθοδος σχεδιάστηκε για 3ωρη διδασκαλία την εβδομάδα. 

Τα κείμενα (ακουστικά ή γραπτά) έχουν στην πλειοψηφία τους τη δομή του διαλόγου και ο 
στόχος είναι να αναπτύξουν οι μαθητές κυρίως τις επικοινωνιακές τους ικανότητες σ’ένα 
πλαίσιο καθημερινών εκφράσεων της καθομιλουμένης. Η μέθοδος έχει στόχο να αποκτή-
σουν οι μαθητές τις τέσσερις δεξιότητες: 1.Κατανόηση προφορικού λόγου 2.Παραγωγή 
προφορικού λόγου 3.Κατανόηση γραπτού λόγου 4.Παραγωγή γραπτού λόγου. 

Εκτός από τις τέσσερις δεξιότητες, οι δραστηριότητες της μεθόδου αφορούν στη γνωριμία 
με τον γαλλικό πολιτισμό, στα σχέδια εργασίας (projets), στην προετοιμασία για το επίπεδο 
Α1, στο Portfolio (Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών) για την αυτoαξιολόγηση των μαθητών και 
στην ανάπτυξη των στρατηγικών εκμάθησης («μαθαίνω πώς να μαθαίνω»). Γενικότερα οι 
δραστηριότητες (activities, tasks) αποτελούν το μεθοδολογικό κορμό της επικοινωνιακής 
προσέγγισης.  

Σε ό,τι αφορά τις επικοινωνιακές δραστηριότητες, ο Littlewood (1981) προτείνει τη διάκρι-
ση ανάμεσα στις ''λειτουργικές επικοινωνιακές δραστηριότητες" (functional communication 
activities) και στις "επικοινωνιακές δραστηριότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης" (social 
interaction activities) (σελ. 20).  

Για τις λειτουργικές επικοινωνιακές δραστηριότητες (Littlewood, 1988), βλέπουμε ορισμένα 
παραδείγματα μέσα από το βιβλίο:  

• Μοιράζομαι πληροφορίες. Για παράδειγμα, η δράση στην Unité 2 (σελ. 55). 

• Ανακαλύπτω την πληροφορία. Για παράδειγμα, η δράση στην Unité 4 (σελ. 
95-96). 

• Ακολουθώ οδηγίες. Για παράδειγμα, η δράση στην Unité 5 (σελ. 125). 

• Επεξεργάζομαι πληροφορίες. Για παράδειγμα, η δράση στην Unité 6 (σελ. 
140). 

Στις επικοινωνιακές δραστηριότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Littlewood, 1988), ο μα-
θητής λαμβάνει υπόψη του και το κοινωνικό πλαίσιο (social context) μέσα στο οποίο συντε-
λείται η επικοινωνία. Πρόκειται για: 

• Ανάληψη ρόλων (role-taking). Για παράδειγμα, η δράση στην Unité 4 (σελ. 
97).  

• Σχέδια εργασίας (projects). Για παράδειγμα, η δράση στην Unité 5 (σελ. 
123. 
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• Αντιπαραθέσεις σε ένα θέμα. Για παράδειγμα, η δράση στην Unité 3 (σελ. 
79). 

• Προσομοίωση. Για παράδειγμα, η δράση στην Unité 5 (σελ. 126). 

Κριτική του εγχειριδίου Action.fr-gr 1 

Όπως είπαμε νωρίτερα δεν υπάρχει μία παγιωμένη μορφή της επικοινωνιακής προσέγγι-
σης. Με δεδομένη λοιπόν αυτήν την παρατήρηση, το εγχειρίδιο Action.fr-gr 1 προσπαθεί να 
ακολουθήσει μία μορφή επικοινωνιακής προσέγγισης, ενσωματώνοντας παράλληλα και 
αρκετά στοιχεία και από την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας.  

Για το αν πρόκειται για μία αδέξια μορφή επικοινωνιακής προσέγγισης ή για μία σύνθετη 
πολυμεθοδολογική μέθοδο με βάση την επικοινωνιακή προσέγγιση, οι γνώμες των εκπαι-
δευτικών που την χρησιμοποίησαν ποικίλουν. Είναι προφανές ότι το λεξιλόγιο είναι πλού-
σιο σε γλωσσικές πράξεις, τα κείμενα τείνουν να είναι αυθεντικά και οι δραστηριότητες 
στηρίζονται στην ομαδική εργασία. Δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να αυτοαξιολογη-
θούν και να προσπαθήσουν να βρουν τις δικές τους στρατηγικές μάθησης.  

Από την άλλη πλευρά, παρατηρούμε ότι υπάρχουν ορισμένες μη ρεαλιστικές σκηνές (σελ. 
26), δίνονται έτοιμες πληροφορίες (σελ. 27) που οι μαθητές δεν έχουν το περιθώριο να τις 
ανακαλύψουν επαγωγικά, οι λεξιλογικές ασκήσεις (σελ.28) δεν έχουν κανένα κοινωνικό 
στόχο και η γραμματική δεν προκύπτει επαγωγικά μέσα από την παρατήρηση των μαθητών 
σε μία επικοινωνιακή περίσταση. 

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Συγκρίνοντας τις δύο διδακτικές μεθόδους μέσα από την αξιολόγηση των δύο αντίστοιχων 
διδακτικών εγχειριδίων για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας σε έφηβους Έλληνες μα-
θητές επισημαίνουμε τα εξής:  

Στην επικοινωνιακή προσέγγιση προωθείται η ανάληψη πρωτοβουλίας, η ομαδική εργασία 
και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. Αντίθετα, στη δασκαλοκεντρική κατεύθυνση της 
μεθόδου SGAV παρατηρούμε περιορισμένες ευκαιρίες πραγματικής επικοινωνίας μεταξύ 
των μαθητών. Επιπλέον, η επικοινωνιακή προσέγγιση προσπαθεί να εμπλέξει τους μαθητές 
σε πραγματική, αυθεντική, λειτουργική χρήση της γλώσσας Γ2 με σκοπό τη μετάδοση νοη-
μάτων καθώς οι μαθησιακοί στόχοι αφορούν όλα τα στοιχεία της επικοινωνιακής ικανότη-
τας και δεν περιορίζονται μόνο στη γραμματική ή γλωσσική ικανότητα. 

Το αδύνατο σημείο της επικοινωνιακής προσέγγισης είναι η προσοχή στην ευχέρεια του 
λόγου εις βάρος της γραμματικής ακρίβειας. Αυτό θα μπορούσε να ισοσκελιστεί με τη συ-
μπληρωματική χρήση και άλλων διδακτικών προσεγγίσεων. 

Για να μπορέσει, όμως, να επιτευχθεί αυτός ο στόχος απαιτείται ο σωστά επιμορφωμένος 
εκπαιδευτικός που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των μαθη-
τών του, θα είναι εξοικειωμένος με τις νέες μορφές αξιολόγησης και θα προσαρμόζει ανά-
λογα τη διδασκαλία του.  
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Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών που ευνοούν τη δημιουργικότητα και 
τη δημιουργική μάθηση: Μελέτη περίπτωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθή-

ματος «Πολιτική Παιδεία» της Α΄ τάξης του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου. 

Μυλωνάς Δημήτριος  
Δρ. Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων 

dimmylonas@gmail.com 

Περίληψη 

Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) στην ελληνική εκπαίδευση χαρακτηρίζονταν 
κυρίως από δασκαλοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας και δεν ήταν στοχευμένα στις ιδιαί-
τερες ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των μαθητών. Με τις εκπαιδευτικές αλλαγές 
έγινε προσπάθεια τα Α.Π.Σ. να αποκτήσουν σταδιακά χαρακτήρα ευέλικτων προγραμμά-
των, με στόχο να αντιμετωπιστεί η μάθηση ως δημιουργική καλλιέργεια των τρόπων κατά-
κτησης της γνώσης μέσα από συμμετοχικές και βιωματικές διαδικασίες. Ο σχεδιασμός και η 
ανάπτυξη των Α.Π.Σ. είναι μια δυναμική διαδικασία κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού 
περιεχομένου και αποτελεί έναν από τους βασικότερους τομείς της εκπαιδευτικής πολιτι-
κής κάθε κράτους που διαθέτει οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Tο Πρόγραμμα Σπου-
δών (Π.Σ.) του μαθήματος «Πολιτική Παιδεία» της Α τάξης του Γενικού και του Επαγγελμα-
τικού Λυκείου παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, της αυτογνωσίας και 
της κοινωνικής συνείδησης, των κοινωνικών ικανοτήτων/δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων και 
εντέλει της δημιουργικής μάθησης.  

Λέξεις - Κλειδιά: Αναλυτικά Προγράμματα, Δημιουργική Μάθηση, Καινοτομία 

Εισαγωγή - Αναλυτικά Προγράμματα - Προγράμματα Σπουδών 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα (Α.Π.) έχει ως στόχο να προδιαγράψει τη «διαδρομή» που καλύ-
πτει ο μαθητής προκειμένου αυτός να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί ολόπλευρα (γνωστικά - 
κοινωνικά – συναισθηματικά - ηθικά) μέσα στα όρια και τις δυνατότητες που παρέχει το 
σχολικό σύστημα (Ν. 1566/85). Για τη διαδρομή αυτή στο Α.Π. λαμβάνονται υπόψη και α-
ναλύονται όλοι οι παράγοντες που την επηρεάζουν και πιο συγκεκριμένα οι κοινωνικοοικο-
νομικές συνθήκες, η εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική, η υλικοτεχνική υποδομή του σχολεί-
ου, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τα χαρακτηριστικά του (τρόποι επιλογής και προαγω-
γής, επαγγελματική ανάπτυξη, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα εκπαιδευτικών), το διδα-
κτικό στυλ και η οργάνωση της μάθησης, το ψυχολογικό κλίμα της τάξης, η διδασκαλία και 
η μάθηση, η αξιολόγηση του μαθητή, η ηγεσία και το σχολικό κλίμα, οι μαθητές και τα χα-
ρακτηριστικά τους (ατομικά και ομαδικά), οι γονείς και τέλος οι κοινωνικοί εταίροι και οι 
επιστημονικές ενώσεις. Τα Αναλυτικά Προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια εμπεριέχουν 
το σύνολο της σχολικής μόρφωσης και αποτελούν «τον καθρέφτη» του επιπέδου της παι-
δείας και του πολιτισμού ενός λαού. Επιπλέον βασικός στόχος κάθε εκπαιδευτικής μεταρ-
ρύθμισης μέχρι σήμερα ήταν η αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Το Αναλυτι-
κό Πρόγραμμα των σχολείων εκφράζει τους σκοπούς, τους στόχους και τις επιδιώξεις της 
εκπαίδευσης, όπως προκύπτουν από τις επίσημες διατάξεις της Πολιτείας. Η επιτυχία του 
εκπαιδευτικού έργου θεμελιώνεται στην επιτυχή σύνταξη και λειτουργία του αναλυτικού 
προγράμματος (Γερογιάννης & Μπούρας, 2007). Το Α.Π. αφορά συνολικά την εκπαιδευτική 
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εμπειρία, την ποιότητα και ποσότητα της ύλης, τους σκοπούς και τους στόχους, τις μεθό-
δους, τα μέσα, αλλά και τις εμπειρίες των μαθητών και των εκπαιδευτικών (σύστημα αξιών, 
αλληλεπίδραση δασκάλου-μαθητών).  

Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) στην ελληνική εκπαίδευση από τη Μεταπολί-
τευση ως το 1997, παρά τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις, χαρακτηρίζονταν κυρίως από 
δασκαλοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας και δεν ήταν στοχευμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες, 
τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των μαθητών. Με τις εκπαιδευτικές αλλαγές κατά την περί-
οδο 1997-2003, έγινε προσπάθεια τα Α.Π.Σ. να αποκτήσουν σταδιακά χαρακτήρα ευέλικτων 
προγραμμάτων, με στόχο να αντιμετωπιστεί η μάθηση ως δημιουργική καλλιέργεια των 
τρόπων κατάκτησης της γνώσης μέσα από συμμετοχικές και βιωματικές διαδικασίες. Κατά 
τα τέλη της δεκαετίας του 1990 στη χώρα μας ο όρος Α.Π. άρχισε να υποκαθίσταται σταδια-
κά από τον όρο Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.). Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για πρώτη φορά 
κατά την αναμόρφωση του Α.Π. από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 2000 για να δηλώσει ένα 
πλαίσιο παιδαγωγικών αρχών που καθοδηγεί τον εκπαιδευτικό χωρίς να τον δεσμεύει ως 
προς τη μεθοδολογία (Κουλουμπαρίτση, 2009). Ο όρος «Προγράμματα Σπουδών» έχει χρη-
σιμοποιηθεί σε προγράμματα αγγλοσαξονικών χωρών (ΗΠΑ, Μ. Βρετανία) για να καταδείξει 
τα επιμέρους σχέδια ανάπτυξης του Αναλυτικού Προγράμματος (οργάνωση της ύλης γνω-
στικών αντικειμένων ανά επίπεδο επίδοσης ή ανά τάξη) και την οργάνωση αυτών σε διδα-
κτικές ενότητες, στις οποίες αναφέρονται αναλυτικά οι δραστηριότητες ή τα κοινά προς 
μελέτη θέματα και ζητήματα. Κύριο χαρακτηριστικό των διδακτικών ενοτήτων είναι η δια-
θεματική ολιστική προσέγγιση της γνώσης που την καθιστά πιο βιωματική και πιο ελκυστι-
κή στους μαθητές (McNeil, 2006). Επίσης, από το 2003, με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα ΑΠΣ για την υποχρεωτική εκπαίδευση υιοθετήθη-
κε η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και επιχειρήθηκε η διασύνδεση των γνωστικών 
αντικειμένων και η δημιουργία ενός πλαισίου που θα διασφάλιζε μεγαλύτερη αυτονομία 
στον εκπαιδευτικό (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009).  

Σχεδιασμός και ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και Προγραμμάτων 
Σπουδών 

Ως «σχεδιασμός» θεωρείται το αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας που καλείται «ανάπτυξη» 
χωρίς απαραίτητα ο σχεδιασμός να έπεται της ανάπτυξης σε μια γραμμική σχέση. Από τα 
προαναφερόμενα για το εννοιολογικό πλαίσιο του Α.Π. είναι προφανής η σημασία και η 
σπουδαιότητα των αναλυτικών προγραμμάτων για την επιτυχία της όλης εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Η ποιότητα των Α.Π. προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό και την ποιότητα της πα-
ρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης στους πολίτες κάθε χώρας. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη 
των Α.Π.Σ. είναι μια δυναμική διαδικασία κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού περιεχο-
μένου και αποτελεί έναν από τους βασικότερους τομείς της εκπαιδευτικής πολιτικής κάθε 
κράτους που διαθέτει οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο επιτυχής σχεδιασμός τους 
διασφαλίζει την ποιότητά τους, η οποία «αποτελεί ίσως τη βασικότερη προϋπόθεση για την 
καλή λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας 
και την επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου γενικότερα» (Γερογιάννης & Μπούρας, 2007). 
Γενικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη σύνταξη του Α.Π. είναι η παράδοση, η κουλτούρα, η 
ιστορία κάθε λαού, η πολιτικο - κοινωνικο - οικονομική κατάσταση της κάθε χώρας, η τε-
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χνολογική εξέλιξη με τις σχετικές ανάγκες που δημιουργεί, η θρησκεία, διαθέσιμα μέσα και 
φυσικοί πόροι κ.ά. Στους ειδικούς παράγοντες περιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί του σχε-
διασμού και της ευθύνης των εκπαιδευτικών πραγμάτων, οι εκπαιδευτικοί της υλοποίησης 
των αναλυτικών προγραμμάτων, οι γονείς, η φύση και η ηλικία των μαθητών. Ο Bobbitt 
πρότεινε πέντε στάδια απαραίτητα για το σχεδιασμό του Α.Π.: Ανάλυση συνολικής ανθρώ-
πινης εμπειρίας, Ανάλυση έργου, Διατύπωση στόχων, Επιλογή στόχων και Λεπτομερειακός 
σχεδιασμός.  

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα που ευνοεί τη δημιουργικότητα εμπεριέχει εμπειρίες που διευ-
κολύνουν τη συναισθηματική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξη του παιδιού. Αντιμετωπίζεται 
ο μαθητής ολιστικά. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα πρέπει να στοχεύει μέσω γενικών και ειδι-
κών σκοπών και στόχων στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, αξιοποιώντας όλα τα 
πρόσφορα μέσα και θέτοντάς τα στην υπηρεσία του μαθητή. Στη φιλοσοφία του το Αναλυ-
τικό Πρόγραμμα πρέπει να είναι σύγχρονο, να προβλέπει διαδικασίες ελκυστικές για τη δη-
μιουργία γνώσης και την κατάκτησή της (Γκάνιος, 2006). Η δημιουργική μάθηση επιτυγχά-
νεται με τον προσανατολισμό προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας. Ο στόχος 
αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί με ποικίλες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους, κα-
θώς και με την εισαγωγή δραστηριοτήτων, οι οποίες προάγουν την αυτογνωσία, την αυτε-
νέργεια, την υπευθυνότητα, τη δημοκρατική συνείδηση, τη διαλεκτική ικανότητα, τη συνερ-
γατικότητα, την ανακαλυπτική μάθηση, την καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων, την 
κριτική σκέψη, τη φαντασία, την αναζήτηση και αξιοποίηση πηγών, την ικανότητα για τη 
λήψη αποφάσεων, την ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά θέματα, τις ανθρωπιστικές αρχές και 
αξίες (Βακαλούδη, 2012). 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τη Δια Βίου Μάθηση (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
18/12/2006), η δημιουργικότητα και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης είναι βασικές ικα-
νότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία ενεργών και ολοκληρωμένων πολιτών για την 
κοινωνική ένταξη και την επίτευξη της απασχολησιμότητας. Επομένως όλες οι εκφράσεις 
της «Πολιτικής Παιδείας» μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο στη διαδικασία της 
διδασκαλίας και της μάθησης, προσφέροντας μια διαφορετική προσέγγιση στην εξήγηση 
εννοιών, όρων, τύπων, καταστάσεων και φαινομένων, για το λόγο ότι η δημιουργικότητα 
στη διδακτική της Πολιτικής Παιδείας αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό (Μπρίνια & Βίκας, 
2014). 

Το «Νέο Σχολείο» δίνει έμφαση στη στρατηγική των αλλαγών. Αντί των ετοιμοπαράδοτων 
πακέτων υλικών προς εφαρμογή στα σχολεία, προκρίνει διαδικασίες και εργαλεία συνδια-
μόρφωσης των προγραμμάτων στη σχολική πράξη. Διαπνέεται από την αντίληψη του προ-
γράμματος ως «προγράμματος διαδικασιών» και «πράξης». Στην αντίληψη αυτή προτεραι-
ότητα αποκτά η συνδιαμόρφωση του προγράμματος με τη σχολική κοινότητα και ειδικότε-
ρα η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η υποστήριξή τους κεντρικά, η 
εκπόνηση σχεδίων μάθησης και εκπαιδευτικών υλικών από τους ίδιους τους εκπαιδευτι-
κούς, η υποστήριξη για την οργάνωση κοινοτήτων πρακτικής των εκπαιδευτικών για την 
εμβάθυνση και διάδοση, οι πιλοτικές εφαρμογές, η αξιολόγηση των προγραμμάτων μέσα 
από αυτές κ.ά. Στόχος είναι ένα «αναδυόμενο» πρόγραμμα μέσα από τη σχολική πράξη και 
η μετατροπή των σχολείων σε δημιουργικές κοινότητες της πράξης (Δούκας, 2012). 
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Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Πολιτική Παιδεία της Α τάξης του Γενικού και του 
Επαγγελματικού Λυκείου  

Στο ΦΕΚ 932 τεύχος Β΄ (14-4-2014) καθορίστηκε το Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) του μαθή-
ματος «Πολιτική Παιδεία» της Α’ τάξης του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου. Τα 
βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών είναι ο σκο-
πός της κατάρτισής του, οι ειδικότεροι σκοποί, η συσχέτιση στόχων - ενοτήτων και δραστη-
ριοτήτων, η διδακτική μεθοδολογία και η αξιολόγηση του μαθητή (σκοποί, τεχνικές αξιολό-
γησης). Ο βασικός σκοπός του μαθήματος, όπως καθορίζεται στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα 
Σπουδών αναφέρεται στη δυνατότητα ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, της αυτογνωσίας και 
της κοινωνικής συνείδησης, των κοινωνικών ικανοτήτων/δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων και 
εντέλει της δημιουργικής μάθησης, ώστε να συμμετέχει ο μαθητής ενεργά στο τοπικό, εθνι-
κό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι ως ελεύθερος 
και υπεύθυνος πολίτης. Σκοπός συνεπώς είναι ο αγώνας και η αγωνία για μια καλύτερη 
κοινωνία, για έναν καλύτερο κόσμο, το αέναο και ανεξάντλητο ενδιαφέρον για την πολιτι-
κή, γιατί είναι «ό,τι οργανωτικά ευγενέστερο φαντάστηκε ο άνθρωπος για να υπηρετήσει 
τους άλλους» (ΦΕΚ 932, τ. Β’, 2014).  

Οι Ειδικότεροι σκοποί του μαθήματος έχουν ένα ιδιαίτερα σύγχρονο προσανατολισμό και η 
υλοποίηση μέρους αυτών έχει ως στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικής μάθησης και της 
δημιουργικότητας εν γένει. Αυτοί οι ειδικότεροι σκοποί αναφέρονται στην αξιοποίηση της 
κοινωνιολογικής, οικονομικής και πολιτικής σκέψης και των κατάλληλων εργαλείων για την 
κατανόηση της δυναμικής αλληλεξάρτησης της κοινωνίας (πολιτείας), της οικονομίας και 
του δικαίου, την ανάπτυξη αυτογνωσίας και κοινωνικής συνείδησης, με απώτερο στόχο τη 
δημιουργική ένταξη και παρέμβαση σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό, οικονομικό 
και πολιτικό περιβάλλον. Επίσης στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης για την ανάλυση των 
κοινωνικών, οικονομικών, και πολιτικών φαινομένων και την αντιμετώπιση των αντίστοιχων 
προβλημάτων και την απόκτηση κοινωνικών ικανοτήτων/δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων, 
ώστε να βοηθηθούν στην ένταξή τους σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη δημοκρατική Ελληνι-
κή και Ευρωπαϊκή κοινωνία. Επιπρόσθετα αναφέρονται στη συνειδητοποίηση της αξίας του 
διαλόγου, ώστε να σέβονται οι μαθητές τις διαφορετικές απόψεις, αλλά και να υποστηρί-
ζουν τις απόψεις τους με επιχειρήματα. 

Το μοντέλο σχεδιασμού Προγραμμάτων Σπουδών που ακολουθήθηκε στο σχεδιασμό του 
Π.Σ. της Πολιτικής Παιδείας της Α’ τάξης του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου με βάση 
την οργάνωση της διδακτέας ύλης, δηλαδή, την ταξινόμηση μορφωτικών αγαθών είναι το 
γραμμικό Π.Σ. (επιμέρους ενότητες και εμπειρίες μάθησης δομημένες σε ένα είδος γραμμι-
κής συνέχειας) σε συνδυασμό με το σπειροειδές Π.Σ. (οργάνωση σχετικών γνωστικών πε-
ριοχών με δυνατότητα επανόδου στην ευρύτερη εξέταση ενός θέματος Α μετά την εξέταση 
ενός άλλου σχετικού θέματος Β). Με βάση τη γενική κατεύθυνση και τη φιλοσοφία το μο-
ντέλο σχεδιασμού που ακολουθήθηκε είναι συνδυασμός μαθητοκεντρικού Προγράμματος 
Σπουδών (learner-centered curriculum) με έμφαση στον εσωτερικό-ψυχικό κόσμο, τις ανά-
γκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και στόχο η προσφερόμενη γνώση να λειτουργεί όχι 
ως αυτοσκοπός, αλλά, ως μέσο ή απόκτηση εμπειριών για την επίλυση προβλημάτων και 
προβληματοκεντρικού Προγράμματος Σπουδών (problem-centered and inquiry centered 
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curriculum) με έμφαση στο γεγονός ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και τα ενδιαφέρο-
ντα των μαθητών, αλλά, δομούνται με βάση τις απορίες, τα ερωτήματα και τους γενικότε-
ρους προβληματισμούς των μαθητών με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων για την αντιμε-
τώπιση προβλημάτων της καθημερινής ζωής. Είναι ευνόητο ότι η επιλογή μοντέλου σχεδια-
σμού Α.Π. συνδέεται αναπόσπαστα με την επιλογή περιεχομένων μάθησης ενός αναλυτι-
κού προγράμματος 

Επιπλέον, το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» έχει σκοπό οι μαθητές να μπορούν να καταλά-
βουν την ταύτιση κοινωνίας και πολιτείας και τη λειτουργία του ανθρώπου ως κοινωνικού, 
οικονομικού και πολιτικού όντος, να διακρίνουν τις διάφορες μορφές κοινωνικής οργάνω-
σης, να κατανοήσουν τη λειτουργία της οικονομίας, να διακρίνουν την πολιτική κοινότητα, 
από τον δήμο μέχρι την παγκόσμια κοινότητα, να εξηγούν τη λειτουργία της κοινωνικοποί-
ησης/πολιτικοποίησης, να δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι και υπεύθυνοι πολίτες, να 
γνωρίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να κρίνουν τη λήψη αποφάσεων από πρό-
σωπα και φορείς, να υιοθετήσουν και να δραστηριοποιούνται με τη λογική της αειφόρου 
ανάπτυξης, να υιοθετήσουν ως τρόπο επαγγελματικής δράσης και το επιχειρείν και τις και-
νοτόμες δραστηριότητες, να κατανοούν και να κρίνουν το ρόλο του κράτους στην οικονομί-
α, να κατανοούν το πρόβλημα της μετανάστευσης και να αντιμετωπίζουν τους μετανάστες 
με ανθρωπιστικά κριτήρια και να διαμορφώσουν κοινωνική, οικονομική και πολιτική συνεί-
δηση και να υιοθετήσουν ατομικές και συλλογικές στάσεις και πρακτικές για την πρόληψη 
και αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών προβλημάτων της Ελλάδας, 
της Ευρώπης, του Κόσμου. 

Το συγκεκριμένο Π.Σ. της Πολιτικής Παιδείας εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2014-2015 
για πρώτη φορά τόσο στην Α’ τάξη του Γενικού Ημερησίου Λυκείου, όσο και στην Α’ τάξη 
του Ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου με διαφορετικό αριθμό ωρών (3 ώρες την εβδο-
μάδα για την Α’ τάξη του Γενικού Ημερήσιου λυκείου και 2 ώρες την εβδομάδα για την Α’ 
τάξη του Επαγγελματικού Ημερησίου Λυκείου) και διαφορετική διδακτέα και εξεταστέα 
ύλη, προσαρμοσμένη στις δεξιότητες και δυνατότητες των μαθητών της Τεχνικής Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης. Αν και το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Πολιτικής Παιδείας έχει 
«φροντίσει» σε μεγάλο βαθμό να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις τεχνικές γνώσεις και τις 
κοινωνικές δεξιότητες που παρέχει το συγκεκριμένο μάθημα για τους μαθητές της Τεχνικής-
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, παρατηρείται εμφανώς σε αρκετές ενότητες η ανυπαρξία 
σύγχρονων προτεινόμενων μαθητοκεντρικών και εποικοδομιστικών διδακτικών προσεγγί-
σεων και πρακτικών, κατάλληλων για το μαθησιακό προφίλ των μαθητών της Δευτεροβάθ-
μιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δ.Τ.Ε.Ε.) και πιο συγκεκριμένα: μη πρόβλεψη 
διαφοροποιημένης - εξατομικευμένης διδασκαλίας για τους μαθητές της Δ.Τ.Ε.Ε., δημιουρ-
γίας περιβαλλόντων ενεργητικής μάθησης και κοινοτήτων μάθησης, αξιοποίησης των ε-
μπειριών των μαθητών, ύπαρξης εναλλακτικών μέθοδοι αξιολόγησης των μαθητών της 
Δ.Τ.Ε.Ε., στον σχεδιασμό των οποίων θα συμμετέχουν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και ανυ-
παρξία πρόβλεψης εντέλει της αξιολόγησης των διαδικασιών και όχι των γνωστικών «προϊ-
όντων». 

Το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινω-
νιολογία), λόγω του περιεχομένου του, χρειάζεται μια συνολική και συνθετική θεώρηση. 
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Είναι μάθημα που προσφέρεται για ουσιαστικό διάλογο (όχι επιμέρους μονολόγους), για 
διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση, χωρίς προκαταλήψεις και φανατισμούς. Επιση-
μαίνεται ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει. Ο εκπαιδευτικός είναι συνεργάτης και 
διευκολυντής της ομάδας/τάξης. Ενθαρρύνει και βοηθάει τους μαθητές να κατανοούν, να 
ερευνούν, να επικοινωνούν και να συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης προσπαθώ-
ντας να αναπτύξει όλα τα είδη νοημοσύνης (γλωσσική, μαθηματική, συναισθηματική κ.τ.λ.) 
των μαθητών. Επίσης, συνδέει τη θεωρία με την πραγματικότητα, διότι έτσι ο μαθητής ε-
νεργοποιείται και έχει ενδιαφέρον για να συμμετέχει ενεργά στο κοινωνικό, πολιτικό και 
οικονομικό γίγνεσθαι. Τα θέματα πρέπει να προσεγγίζονται με συμμετοχικές και βιωματικές 
μεθοδολογίες που προωθούν την ανακαλυπτική μάθηση και καλλιεργούν ικανότητες, δε-
ξιότητες και στάσεις, όπως αυτές που αναφέρονται στους στόχους και στις δραστηριότητες 
του Α.Π.Σ. Ειδικότερα, οι μέθοδοι και οι τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο 
μάθημα «Πολιτική Παιδεία» της Α΄ τάξης Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου οδηγούν σε 
δημιουργική μάθηση και είναι οι εξής: 

• Η μαθητοκεντρική, εξατομικευμένη και διαφοροποιημένη διδασκαλία με στόχο την 
ενεργοποίηση και συμμετοχή του μαθητή, ώστε ο μαθητής να μάθει να μαθαίνει. 

• Η διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση, με στόχο τη συνολική αντίληψη του 
αντικειμένου και της πραγματικότητας. 

• Η μικρότερη έμφαση στο περιεχόμενο και η μεγαλύτερη έμφαση στη διαδικασία, 
με στόχο την ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας και της δημιουρ-
γικής και κριτικής σκέψης. 

• Η άσκηση των μαθητών στην παρατήρηση, περιγραφή, ανάλυση και ερμηνεία ενός 
κοινωνικού – οικονομικού - πολιτικού φαινομένου, θεσμού κ.τ.λ. 

• Η μελέτη πηγών με στόχο την ενεργοποίηση του μαθητή και την ιστορική και συ-
γκριτική προσέγγιση της γνώσης. 

•  Τα παιχνίδια ρόλων και η δραματοποίηση.  

• Η οργάνωση επισκέψεων σε θεσμούς και χώρους εργασίας (Βουλή, Δημαρχείο, Επι-
χείρηση, Μ.Μ.Ε. κ.τ.λ.) 

• Η πρόσκληση στο σχολείο ειδικών (πολιτικών, επιστημόνων, επιχειρηματιών κτ.λ.) 
και εκπροσώπων οργανισμών, οργανώσεων και συλλόγων (ΟΗΕ, Διεθνής Αμνηστία, 
Ε.Ε. κ.τ.λ.) για ενημέρωση, ώστε να διευκολυνθεί το άνοιγμα του σχολείου στην κοι-
νωνία. 

• Η συμμετοχή σε δραστηριότητες της τάξης, του σχολείου και της κοινότητας, για την 
απόκτηση εμπειριών αλλά και κοινωνικής συνείδησης και αλληλεγγύης, καθώς και 
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ατόμου προς την κοινωνία. 
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• Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους μαθητές για διάφορα θέματα, 
όπως η δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων, ο έρανος αλληλεγγύης, η ανακύκλωση, 
η δενδροφύτευση κ.τ.λ. 

• Η έρευνα, με ερωτηματολόγιο, συνεντεύξεις κ.τ.λ., για τη διερεύνηση ενός ζητήμα-
τος τοπικού, εθνικού ή διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς και η εύρεση και διατύπω-
ση λύσεων για την αντιμετώπισή του. 

• Η διοργάνωση ομαδικών συζητήσεων, συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας, για διά-
φορα επίκαιρα κοινωνικά – πολιτικά - οικονομικά θέματα. 

• Η μελέτη περίπτωσης. Οι μαθητές αναλαμβάνουν να μελετήσουν προβλήματα της 
πραγματικής ζωής και να παρουσιάσουν προτάσεις και λύσεις γι’ αυτά.  

• Οι προσομοιώσεις και τα παιχνίδια.  

• Η εκπόνηση συνθετικών εργασιών (project).  

• Η πρακτική εξάσκηση: Η πρακτική εξάσκηση είναι μια μαθησιακή διαδικασία που 
λαμβάνει χώρα είτε στο εργαστήριο είτε στο φυσικό περιβάλλον. Χρησιμοποιείται 
περισσότερο στην Τεχνική - Επαγγελματική εκπαίδευση. Το όφελος από την τεχνική 
αυτή είναι μεγάλο, γιατί οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τη θεωρία 
και να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη. 

• Η χρήση των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας σε συνδυασμό με τη διαφορο-
ποιημένη διδασκαλία, κατά την οποία δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια κινήτρων 
για ενεργοποίηση της συμμετοχής, στην καλλιέργεια κλίματος αναγνώρισης και α-
ποδοχής, στην καλλιέργεια επικοινωνίας και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και στη 
συμμετοχή των μαθητών στη διαχείριση της μάθησής τους. 

Τα βασικά μειονεκτήματα - προβλήματα - αδυναμίες που παρατηρούνται στη σύνταξη και 
την εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών για το συγκεκριμένο μάθημα της Πολιτι-
κής Παιδείας αναφέρονται στη «μονομερή» κυριαρχία της παραδοσιακής διδασκαλίας 
(πρώτη χρονιά υλοποίησης του Νέου Προγράμματος Σπουδών), μολονότι οι εναλλακτικές 
μορφές διδασκαλίας εφαρμόζονται ήδη επιτυχημένα σε πολλά διδακτικά αντικείμενα κυ-
ρίως και καινοτόμες δράσεις, στη σχετικά περιορισμένη χρήση εποπτικών μέσων, εργαστη-
ρίων και νέων τεχνολογιών, στο ασφυκτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα, στην ανεπάρκεια του 
διδακτικού χρόνου για δημιουργικές και καινοτόμες δράσεις, στην άτυπη διάκριση ακόμη 
και σήμερα ανάμεσα σε μαθήματα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα, στη χρήση ενός και μο-
ναδικού βιβλίου και στην έλλειψη εναλλακτικού διδακτικού υλικού και κυρίως στο γεγονός 
ότι η εισαγωγή των βιβλίων στο εκπαιδευτικό σύστημα γίνεται χωρίς προηγούμενη πιλοτική 
δοκιμασία και αξιολόγησή τους στη διδακτική πράξη. Σημαντικό πρόβλημα που σχετίζεται 
κυρίως με την εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών της Πολιτικής Παιδείας αποτε-
λεί η ελλιπής κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού και η περιορισμένης διάρκειας, επι-
φανειακή, αποσμασματική, μη οργανωμένη θεσμικά επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις 
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νέες παιδαγωγικές και διδακτικές προτάσεις, καθώς επίσης και η έμφαση στην απομνημό-
νευση γνώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα κατά την αξιολόγηση των μαθητών. 

Το μάθημα «Πολιτική Παιδεία», που διδάσκεται στην Α΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού και Επαγ-
γελματικού Λυκείου καλύπτει ενότητες με εξαιρετικό επιστημονικό ενδιαφέρον, επίκαιρες, 
χρηστικές και ταυτόχρονα σύγχρονες και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Ορισμένες εξ΄ αυτών 
παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ -
ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η 
ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συγκέντρωση αποφθεγμάτων, γνωμικών, συζήτηση, κολάζ αποφθεγμάτων, συμμετοχή σε 
αγώνες αντιλογίας, διαδραστική περιήγηση στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος 
Μείζονος ελληνισμού – πόλη του τότε , πόλη του σήμερα.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ -  
ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο «οι Μουσειολόγοι», Εργαστήριο «Τα έργα Τέχνης μιλούν», 
Διδακτικές επισκέψεις σε Μουσεία, Ναούς, Θέατρα, Ιστορικά μνημεία, συγκέντρωση και 
παρουσίαση στοιχείων από το οικογενειακό δέντρο των μαθητών, έθιμα, ήθη και παραδόσεις.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διδακτικές επισκέψεις σε μεγάλες και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Εργασία με θέμα 10 
πλασματικές σύγχρονες ανάγκες, Αναζήτηση των αιτιών και των επιπτώσεων σε όλους τους 
τομείς από την παρατεταμένη κρίση.

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ – Η 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Μικρή Ιστορία της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τοπικά Συμβούλια Νέων στο Δήμο και τη 
γειτονιά μου, επίσκεψη στο δήμο που εδρεύει η σχολική μονάδα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Συζήτηση για την επίδραση που ασκούν οι παρέες συνομηλίκων, έρευνα για το αν διαβάζουμε, 
τι  διαβάζουμε, λειτουργία Μαθητικών Κοινοτήτων.

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Προβολή ταινίας περιβαλλοντικού χαρακτήρα, οργανωμένη διδακτική επίσκεψη σε υπηρεσίες 
υγείας, δράση εθελοντισμού, πολιτική άμυνα και προστασία, ψηφιακό η, ημερολόγιο, δράσεις 
από κοινού με σχολικές μονάδες για ΑΜΕΑ, Ειδικά Σχολεία.

ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Φιλοτελισμός και Αειφόρος Ανάπτυξη, έκθεση γραμματοσήμων, Εργασία με θέμα τη 
διαχείριση αποβλήτων ή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤ
Α ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Δημιουργία εικονικής επιχείρησης, ομαδική εργασία, συμμετοχή σε διαγωνισμούς καινοτομίας 
που διοργανώνονται από το ΥΠΑΙΘ, αρνητικά και θετικά της επιχειρηματικότητας

ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Έρευνα για τις σύγχρονες μορφές χρήματος, Εργασία για τη δράση, τα οφέλη και τις αρνητικές 
συνέπειες από την επέκταση των τραπεζών, πλοήγηση σε επιλεγμένες ιστοσελίδες, προβολή 
επιλεγμένης ταινίας για την αξία του χρήματος στις σύγχρονες οικονομίες, με παράθεση 
προβληματισμών, έκθεση με γελοιογραφίες σχετικές με τη ενότητα.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Έρευνα και παρουσίαση μετανάστευσης στο οικογενειακό ιστορικό, καταγραφή ρατσιστικών 
συμπεριφορών και συζήτηση, προβολή σχετικής ταινίας, αξιοποίηση σχετικού 
οπτικοακουστικού υλικού, επαφή και συζήτηση με άτομα «διαφορετικά».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Κατασκευή σελιδοδείκτη από παλιά ανακυκλώσιμα υλικά με κεντρικό μήνυμα: Εγώ νοιάζομαι, 
Εσύ; Κάθε σελιδοδείκτης θα αναφέρεται σε διαφορετικό κοινωνικό πρόβλημα που θα το 
προετοιμάσει διαφορετική ομάδα μαθητών, σχολική βία: αναφορά περιστατικών, συζήτηση, 
αναζήτηση αιτιών, προτεινόμενες λύσεις, Εργασία με το πρόβλημα της φτώχιας, ή της 
ανεργίας με αναφορές από το στενό ή ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον.

 

Πίνακας 1: Ενδεικτικές - προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες  

Η αξιολόγηση επίσης του μαθήματος συμπεριλαμβάνει τη μέτρηση πολλών χαρακτηριστι-
κών του μαθητή, ώστε να συμπληρωθεί η συνολική εικόνα του. Συμπεριλαμβάνει την επί-
δοση, τη συνεργασία με άλλους μαθητές και τον εκπαιδευτικό, τη συμμετοχή στην τάξη και 
στη σχολική ζωή κ.τ.λ. Ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών εξαρτάται από τους στόχους και 
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το περιεχόμενο του εξεταζόμενου γνωστικού αντικειμένου. Γενικά, μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν τόσο οι παραδοσιακοί όσο και οι σύγχρονοι τρόποι αξιολόγησης. Για να διαπι-
στωθεί ο βαθμός και η έκταση, τόσο της επίτευξης των διδακτικών στόχων όσο και της συμ-
μετοχής και της δραστηριοποίησης των μαθητών, υπάρχουν ποικίλες τεχνικές. Μέσα στις 
τεχνικές αυτές προτείνονται και αυτές που δεν αξιολογούν την επίδοση και την απόδοση 
του μαθητή «στυγνά» και τυπικά, αλλά δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές, μέσω δημιουρ-
γικών διαδικασιών και τεχνικών αξιολόγησης να δείξουν το πόσο κατανόησαν, συμμετείχαν, 
συνεργάστηκαν, ενδιαφέρθηκαν, και γενικότερα απόλαυσαν τη διδακτική διαδικασία, χά-
ρηκαν το μάθημα και εμπνεύστηκαν από τα τόσο ενδιαφέροντα διδακτικά αντικείμενα. Εν-
δεικτικά αναφέρονται: 

• Η προφορική εξέταση.  

• Η γραπτή εξέταση. 

• Η συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα.  

• Οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες. Δίνονται εργασίες είτε ατομικές είτε ομαδι-
κές για διάφορα, συνήθως επίκαιρα, κοινωνικά – πολιτικά - οικονομικά ζητήματα. 

• Η εκπόνηση συνθετικών εργασιών (project): Εργασίες για τη διαπίστωση της δη-
μιουργικής και κριτικής ικανότητας των μαθητών (αναζήτηση και επιλογή πληρο-
φοριών, χρήση ποικίλων πηγών, πρωτότυπη σύλληψη και παρουσίαση εργασιών 
κτλ). Η βαθμολογία των εργασιών μπορεί να γίνεται είτε από τον εκπαιδευτικό είτε 
από την ομάδα, συνολικά ή από κάθε μέλος της και είναι ανάλογη με την ποιότητα 
της εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοτυπία, την δημιουργική φαντασία, την 
αναλυτική και συνθετική ικανότητα, την δυσκολία, καθώς και τον τρόπο παρουσία-
σης. 

• Το ενδιαφέρον και οι δραστηριότητες του μαθητή. 

• Η αυτοαξιολόγηση του μαθητή: Ζητείται από το μαθητή να αξιολογήσει τη συμμε-
τοχή του στο μάθημα, τις εργασίες του, την προφορική ή γραπτή εξέτασή του κ.τ.λ., 
με τρόπο αντικειμενικό, χωρίς υποεκτίμηση ή υπερεκτίμηση. 

• Το Ατομικό Δελτίο Εργασιών και ο φάκελος του μαθητή. 

Εν κατακλείδι, η αξιολόγηση του μαθήματος αφορά τη γνωστική και συναισθηματική ανά-
πτυξη του μαθητή. Αναφέρεται στις γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις που απέ-
κτησε ο μαθητής. Ο εκπαιδευτικός, εκτός από την «Αριθμητική βαθμολογία», είναι χρήσιμο 
να συντάσσει για κάθε μαθητή και μια «Ποιοτική έκθεση» με βαθμολογία ως εξής: άριστα, 
πολύ καλά, καλά, σχεδόν καλά. 

Επίλογος 

Μέσα από ένα αρμονικό συνδυασμό προτεινόμενων μεθόδων και διδακτικών τεχνικών εν-
θαρρύνονται οι μαθητές στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας να κατανοούν, να ερευνούν, 
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να επικοινωνούν και να συμμετέχουν στη δημιουργική διαδικασία της μάθησης. Επίσης, η 
προτεινόμενη διδακτική μεθοδολογία διασυνδέει τη θεωρία με την πραγματικότητα, και 
συντελεί στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους μαθητές. Τα Προγράμματα 
Σπουδών υιοθετούν με εμφατικό τρόπο την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
και προτείνουν καινοτόμους τρόπους αξιολόγησης, όπως: Συνθετικές δημιουργικές εργασί-
ες, Αυτοαξιολόγηση μαθητή, Ατομικός Φάκελος μαθητή, σύνταξη Ποιοτικής έκθεσης αξιο-
λόγησης χωρίς αριθμητική βαθμολογία. Τα καινοτόμα αυτά χαρακτηριστικά, η προτεινόμε-
νη συνθετότητα στις διδακτικές μεθοδολογίες, η ευέλικτη και δημιουργική στοχοθεσία, οι 
επίκαιρες δραστηριότητες, ο εμπλουτισμός των Προγραμμάτων Σπουδών με σύγχρονα, επί-
καιρα και χρηστικά επιστημονικά αντικείμενα καθιστούν, μέσω των Προγραμμάτων Σπου-
δών, το Μάθημα της Πολιτικής Παιδείας ένα μάθημα «Μαθητείας στη Δημοκρατία», που 
οδηγεί σε ένα ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον με οδηγό τη δημιουργική μάθηση. 
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Περίληψη 

Ζούμε σε μια εποχή όπου τα πάντα γύρω μας εξελίσσονται με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς. Η 
εκπαίδευση και η μαθησιακή διαδικασία αποτελούν κατ’ ουσία, μήτρα της εξέλιξης σε κάθε 
επίπεδο και με αυτή την έννοια  επηρεάζουν αλλά και επηρεάζονται από αυτή. Η επίτευξη 
των μαθησιακών  στόχων, αποτελεί για τον σημερινό εκπαιδευτικό συνάρτηση της ικανότη-
τάς του να εφαρμόζει καινούριες μεθόδους διδασκαλίας αξιοποιώντας ταυτόχρονα την 
παιδαγωγική δυναμική των ψηφιακών τεχνολογιών.  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται 
αναλυτικά ένα πρωτότυπο  τεχνολογικά υποστηριζόμενο διερευνητικό σενάριο μάθησης 
που εφαρμόστηκε σε μαθητές της πρώτης τάξης των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ.  To συγκε-
κριμένο σενάριο είχε ως θέμα: «Οι έννοιες της συμπίεσης και της εκτόνωσης» και αναπτύ-
χθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος Τεχνολογία Αυτοκινήτου Ι. Παράλληλα γίνεται αναλυτική 
περιγραφή των σύγχρονων τεχνικών αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν από τον εκπαι-
δευτικό α) για να εμπλέξει ενεργητικά τους μαθητές  στην αξιολόγηση της απόδοσης τους 
και β) για να αποτιμήσει τις διερευνητικές δεξιότητες που ανέπτυξαν. 

Λέξεις - Κλειδιά: Διερευνητική μάθηση, ψηφιακές τεχνολογίες, σύγχρονες τεχνικές αξιολό-
γησης του μαθητή 

Εισαγωγή 

Η προσπάθεια του μαθητή να μαθαίνει µόνος του, αυτόβουλα, κάνοντας χρήση των εσωτε-
ρικών του εμπειριών και δυνατοτήτων ανάγεται στην εποχή του Σωκράτη και του Πλάτωνα. 
Στη σύγχρονη εποχή η προσπάθεια του μαθητή για ανακάλυψη ή διερεύνηση των γνώσεων 
συστηματοποιήθηκε, οργανώθηκε και τεκμηριώθηκε κυρίως μέσα από τις θέσεις του 
Jerome Bruner. Σε μια από τις πιο γνωστές θέσεις του (Φλουρής, 2003), ο Bruner υποστηρί-
ζει ότι όλοι οι μαθητές είναι δυνατόν να μάθουν οτιδήποτε και σε οποιαδήποτε ηλικία, ε-
φόσον υπάρχει η κατάλληλη δομή και οργάνωση της ύλης, καθώς και ο απαραίτητος εκπαι-
δευτικός σχεδιασμός της διδασκαλίας.  

Έχοντας ως αφετηρία αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, στην παρούσα εργασία περιγράφεται 
αναλυτικά ένα διερευνητικό σενάριο μάθησης που αξιοποιεί τις πολλαπλές δυνατότητες 
που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στην καθημερινή σχολική πρακτική. Η  διερευνη-
τική μέθοδος (Inquiry Based Learning) τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί ως μια από τις 
αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, καθώς ωθεί τους 
μαθητές να (συν)-οικοδομούν τη γνώση μέσω της έρευνας και της ανακάλυψης σε αυθεντι-
κές καταστάσεις, καλλιεργώντας ταυτόχρονα  τις γνωστικές, μεταγνωστικές και επιστημονι-
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κές δεξιότητες τους (Hu et al., 2008; Minner et al., 2010; Kind et al., 2011; Morton, 2012; 
Sun et al., 2014). 

Το εκπαιδευτικό σενάριο (educational scenario) είναι η περιγραφή ενός μαθησιακού πλαι-
σίου με εστιασμένο γνωστικό/ά αντικείμενο/α, συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, 
παιδαγωγικές αρχές και δράσεις αξιοποιώντας συγκεκριμένα εκπαιδευτικά εργαλεία-
λογισμικά. Ένα σενάριο υλοποιείται μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
(educational activities) όπου οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί παίζουν καλά καθορισμένους 
ρόλους. (Σενάριο μαθήματος, 2014). Η αξιοποίηση των ΤΠΕ σε ένα σενάριο μάθησης επι-
τρέπει στους εκπαιδευτικούς να σχεδιάζουν μαθησιακές δραστηριότητες με εξαιρετικά με-
γάλο πλούτο, ποικιλία και κυρίως διάρκεια και βάθος που μέχρι πριν δεν ήταν εφικτό.  

Ένα σενάριο μάθησης σχεδιασμένο με τη φιλοσοφία και τις παιδαγωγικές αρχές της διε-
ρευνητικής προσέγγισης περιλαμβάνει τη διαδικασία διάγνωσης προβλημάτων, κριτικής 
θεώρησης πειραμάτων, σχεδιασμού ερευνών, διάκρισης εναλλακτικών ιδεών-λύσεων, δια-
τύπωσης υποθέσεων, κατανόησης και κατασκευής μοντέλων, διατύπωσης συνεκτικών επι-
χειρημάτων, συζήτησης και αντιπαράθεσης ομοτίμων, κλπ. (Lin et al., 2004; Bell et al., 
2010).  

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αν και τα τελευταία χρόνια συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία 
ένα πλήθος σεναρίων που βασίζονται στη διερευνητική μάθηση, ωστόσο η βασική τους α-
δυναμία έγκειται στο γεγονός, ότι δεν περιέχουν τεχνικές αξιολόγησης των διερευνητικών 
δεξιοτήτων που αναπτύσσουν οι μαθητές. Εστιαζόμενοι σε αυτές τις διαπιστώσεις  η πα-
ρούσα εργασία αποσκοπεί στο να παρουσιάσει αναλυτικά α)  ένα σενάριο διερευνητικής 
μάθησης που αξιοποιεί την προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ (π.χ. αποθετήριο μαθησιακών αντι-
κειμένων Phet, rubistar, κλπ.)  και β) το συνδυασμό των σύγχρονων τεχνικών αξιολόγησης 
που εφαρμόστηκαν από τον εκπαιδευτικό για να αποτιμήσει την απόδοση των μαθητών 
του. 

Αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων “Phet” 

Στη  σύγχρονη εποχή η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία παίζει καθορι-
στικό  ρόλο στη βελτίωση της απόδοσης των μαθητών και στη μεγιστοποίηση των προσδο-
κώμενων αποτελεσμάτων. Οι ψηφιακές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται ως δυναμικό εργα-
λείο -ως όχημα- που εμπλουτίζει και ενδυναμώνει τη διαδικασία της μάθησης, προσδίδο-
ντας της μια νέα διαδραστική διάσταση. Στο προτεινόμενο σενάριο υπό αυτό το πρίσμα 
αξιοποιείται το αποθετήριο των μαθησιακών αντικειμένων “Phet”. Οι διαδραστικές προσο-
μοιώσεις του Phet ενσωματώνουν πρακτικές με βάση την έρευνα στην ενεργή διδασκαλία 
για να βελτιώσουν την εκμάθηση των εννοιών της επιστήμης (Bryan, 2006). Το περιβάλλον 
των προσομοιώσεων προσομοιάζει με ένα διαδραστικό παιχνίδι το οποίο ανταποκρίνεται 
σε πραγματικές καταστάσεις, όπου οι μαθητές καθώς πειραματίζονται με αυτό, κατανοούν 
σε βάθος μία έννοια. 

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Σεναρίου 

Πρωταρχικές Ιδέες μαθητών 
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Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο, οι μαθητές να δυσκολεύονται να περιγράψουν και να 
κατανοήσουν την λειτουργία των κινητήριων μηχανών. Είναι γεγονός ότι, οι όροι «συμπίε-
ση» και «εκτόνωση» είναι οικείοι από την καθημερινή τους ζωή, όμως πολλές φορές οι μα-
θητές, δεν είναι σε θέση να περιγράψουν αυτές τις δύο έννοιες.  

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται αναλυτικά οι στόχοι - σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και 
στάσεων - που τέθηκαν από τον εκπαιδευτικό στο συγκεκριμένο σενάριο. 

Σε επίπεδο γνώσεων, οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί : (i) να περιγράφουν πώς η αλ-
λαγή στον όγκο μπορεί να επηρεάσει τη θερμοκρασία και την  πίεση ενός αερίου,(ii) να α-
ναφέρουν σε ποια φάση παράγεται το έργο και σε ποια καταναλώνεται. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων οι μαθητές θα πρέπει να: (i) διαπιστώνουν μέσα από την προσομοί-
ωση, ότι η μείωση του όγκου ενός αερίου, συνεπάγεται αύξηση της πίεσης και της θερμο-
κρασίας, (ii) διαπιστώνουν μέσα από την προσομοίωση, ότι η αύξηση του όγκου ενός αερί-
ου συνεπάγεται μείωση της πίεσης και της θερμοκρασίας, (iii) διαπιστώνουν, ότι κατά την 
εκτόνωση παράγεται έργο, ενώ κατά τη συμπίεση καταναλώνεται έργο. 
Τέλος σε επίπεδο στάσεων οι μαθητές επιδιώκεται να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι 
στη χρήση της επιστημονικής μεθοδολογίας. 

Επιλογή Διδακτικού Μοντέλου 

Το διερευνητικό σενάριο μάθησης που αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε εδράζεται στο  «ε-
ρευνητικά εξελισσόμενο διδακτικό μοντέλο» των Schmidkunz & Lindemann (1992) και περι-
λαμβάνει τέσσερις φάσεις διδασκαλίας: i) Εισαγωγή ερέθισμα – Διατύπωση υποθέσεων, ii) 
Πειραματική αντιμετώπιση του προβλήματος, iii) Εξαγωγή συμπερασμάτων και iv) Εμπέδω-
ση - Γενίκευση. 

Περιγραφή διερευνητικού σεναρίου 
Το παρόν διδακτικό σενάριο αφορά την ενότητα «Έννοιες της συμπίεσης και της εκτόνω-
σης». Η συνολική διάρκεια της παρέμβασης είναι 2 διδακτικές ώρες και 35 λεπτά. Στη συνέ-
χεια παρατίθενται αναλυτικά οι φάσεις ανάπτυξης και εφαρμογής του σεναρίου, καθώς 
επίσης και ο συνδυασμός των τεχνικών αξιολόγησης (π.χ. ρουμπρίκες αξιολόγησης, φάκε-
λος εργασιών, κλπ) που αξιοποιήθηκαν από τον εκπαιδευτικό για την αποτίμηση της ατομι-
κής και ομαδικής επίδοσης των μαθητών του.  

Φάση 1η : Εισαγωγή ερέθισμα- Διατύπωση υποθέσεων 

Αρχικά ο εκπαιδευτικός θέτει στους μαθητές ως αφόρμηση το ερώτημα «τι τους έρχεται 
στο μυαλό όταν ακούν τις λέξεις συμπίεση και εκτόνωση». Στη συνέχεια καταγράφει στον 
πίνακα τις ιδέες-απόψεις των μαθητών επικεντρώνοντας στους όρους «αέριο, όγκος, πίεση, 
θερμοκρασία». Κατόπιν οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν στο αντίστοιχο φύλλο ερ-
γασίας τις υποθέσεις τους για το τι πιστεύουν ότι συμβαίνει στη φάση της συμπίεσης και 
της εκτόνωσης όσον αφορά την αλληλεπίδραση του όγκου, της πίεσης και της θερμοκρασί-
ας. (διάρκεια: 15λεπτά, διερευνητική δεξιότητα: developing hypothesis skill) 
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Φάση 2η : Πειραματική απόδειξη της σχέσης αλληλεπίδρασης του όγκου, της πίεσης και της 
θερμοκρασίας ενός αερίου 

Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι οι μαθητές ι) να εξοικειωθούν με το μοντέ-
λο προσομοίωσης στο διαδίκτυο, ιι) να παρακινηθούν ώστε να ασχοληθούν μελλοντικά και 
με προσομοιώσεις σε άλλες θεματικές ενότητες που βρίσκονται στο συγκεκριμένο αποθε-
τήριο καθώς και ιιι) να αντιληφθούν μόνοι τους τη σχέση αλληλεπίδρασης του όγκου, της 
πίεσης και της θερμοκρασίας σε ένα αέριο.   

Αρχικά οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τριών ατόμων και τους ζητείται να μπουν στο 
αποθετήριο Phet στο διαδίκτυο, (πληκτρολογώντας τη διεύθυνση: 
http://phet.Colorado.edu/el) και να αναζητήσουν τις «ιδιότητες αερίου». Οι μαθητές με 
αυτόν τον τρόπο  οδηγούνται στην προσομοίωση που απεικονίζεται στο Σχήμα 1 και καλού-
νται για διάστημα πέντε λεπτών να πειραματιστούν με το περιβάλλον, ώστε να εξοικειω-
θούν με αυτό. 

 

Σχήμα 1:  Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Phet - ιδιότητες αερίου 
Στη συνέχεια τους ζητείται να κάνουν τις παρακάτω ρυθμίσεις, ώστε να πειραματιστούν και 
να συλλέξουν δεδομένα. Συγκεκριμένα τους ζητήθηκε: α) να επιλέξουν όπου «σταθερή πα-
ράμετρος» (πάνω δεξιά στην εικόνα): «καμία», β) από τα «εργαλεία και επιλογές» να πατή-
σουν «μετρητικά εργαλεία» και να επιλέξουν: «εργαλείο επιπέδου» και «χάρακας», γ) να 
διατηρήσουν το «Αέριο στην Αντλία» : «Βαριά είδη», δ)  να ανεβοκατεβάσουν δύο φορές τη 
«Λαβή Αντλίας». 

Πραγματοποιώντας όλες τις προαναφερόμενες κινήσεις οι μαθητές βλέπουν στο Phet την 
εικόνα που απεικονίζεται στο Σχήμα 2. 
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Σχήμα 2:  Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Phet Εικόνα προσομοίωσης μετά τις 
ρυθμίσεις των μαθητών 

 
Στη συνέχεια στην προσομοίωση του Σχήματος 2 ζητείται από τους μαθητές να ακολουθή-
σουν τα παρακάτω βήματα και να συμπληρώσουν το αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Και συ-
γκεκριμένα οι μαθητές θα έπρεπε να: α)  να παρατηρήσουν την κίνηση των μορίων, β) να 
καταγράψουν στη θέση 0 του πίνακα 1 την αρχική πίεση και θερμοκρασία που φαίνονται 
στις ενδείξεις του μανομέτρου και του θερμομέτρου αντίστοιχα, γ) να μετακινήσουν το αν-
θρωπάκι, σιγά σιγά, πέντε συνεχόμενες φορές προς τα δεξιά ώστε να μειωθεί ο όγκος κατά 
μισό (0,5) περίπου εκατοστό κάθε φορά και να καταγράψουν στις θέσεις 1 έως 5 αντίστοιχα 
του πίνακα 1, τις νέες τιμές πίεσης και θερμοκρασίας και δ) σε κάθε μετακίνηση που κά-
νουν στο ανθρωπάκι θα πρέπει να παρατηρούν την κίνηση των μορίων. 

Κατόπιν οι μαθητές κλήθηκαν: α) να καταγράψουν στη θέση 0 του πίνακα 2 τις τιμές της 
πίεσης και της θερμοκρασίας που υπάρχουν στη θέση 5 του πίνακα 1, β) να μετακινήσουν 
το ανθρωπάκι, σιγά σιγά, πέντε συνεχόμενες φορές προς τα αριστερά ώστε να αυξηθεί ο 
όγκος κατά μισό (0,5) περίπου εκατοστό κάθε φορά και να καταγράψουν στις θέσεις 1 έως 
5 αντίστοιχα του πίνακα 2, τις νέες τιμές πίεσης και θερμοκρασίας και γ) σε κάθε μετακίνη-
ση που κάνουν στο ανθρωπάκι θα πρέπει να παρατηρούν την κίνηση των μορίων. 

Κατόπιν τους ζητείται να μετακινήσουν το ανθρωπάκι έως το τέλος της διαδρομής προς τα  
αριστερά και να καταγράψουν  στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας τις παρατηρήσεις τους όσον 
αφορά: την κίνηση των μορίων, την πίεση και την θερμοκρασία σε σύγκριση με τις προη-
γούμενες παρατηρήσεις  που έκαναν, όταν το ανθρωπάκι μετακινείτο αριστερά. Αντίστοιχα 
τους ζητήθηκε να μετακινήσουν το ανθρωπάκι μέχρι το τέλος της διαδρομής προς τα δεξιά 
και να καταγράψουν εκ νέου τις παρατηρήσεις τους. 

Μετά την ολοκλήρωση όλων των βημάτων  ο εκπαιδευτικός παρότρυνε τους μαθητές να 
διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τους συσχετισμούς που έκαναν για τη σχέση αλληλεπί-
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δρασης του όγκου, της πίεσης και της θερμοκρασίας ενός αερίου  (διάρκεια : 45 λεπτά, διε-
ρευνητικές δεξιότητες: carrying out investigation skill, team working skill, experimental 
approach). 

Φάση 3η : Εξαγωγή συμπεράσματος 

Στη φάση αυτή ο εκπαιδευτικός παρακινεί τους μαθητές να αντιπαραβάλλουν τις αρχικές 
ιδέες τους με τις νέες και έτσι να στοχαστούν το πώς μετέβησαν σε αυτές και ποιες δυσκο-
λίες συνάντησαν (καταγραφή σε αντίστοιχο φύλλο εργασίας).  Οι μαθητές εργάζονται ομα-
δικά στα φύλλα εργασίας τους, προκειμένου να συνειδητοποιήσουν την τροποποίηση και 
αναθεώρηση των αρχικών τους εναλλακτικών ιδεών και την μετάβασή τους σε έναν επι-
στημονικό τρόπο σκέψης και γνώσης (διάρκεια : 20 λεπτά διερευνητική δεξιότητα: dealing 
with feedback and setbacks skill). 

Φάση 4η : Εμπέδωση-Γενίκευση 

Στην παρούσα φάση γίνεται σύνδεση με την καθημερινότητα. Για παράδειγμα οι μαθητές 
παρακινούνται να διατυπώσουν τις απόψεις τους για το πώς οι έννοιες με τις οποίες ασχο-
λήθηκαν συνδέονται με μια  μηχανή εσωτερικής καύσης. Ο εκπαιδευτικός ολοκληρώνει το 
μάθημα με την προβολή ενός εννοιολογικού χάρτη, ο οποίος απεικονίζει τις έννοιες που 
διερευνήθηκαν και τις μεταξύ τους σχέσεις και αλληλεπιδράσεις (διάρκεια : 15 λεπτά, διε-
ρευνητική δεξιότητα: everyday life connection skill). 

Τεχνικές αξιολόγησης μαθητών 
Ρουμπρίκα αξιολόγησης (συνολική διάρκεια 15 λεπτά): Οι μαθητές ανά ομάδα καλούνται να 
προβούν στην  ετερο-αξιολόγηση των φύλλων εργασίας που εμπεριέχουν την εμπέδωση 
και γενίκευση των συμπερασμάτων και της εφαρμογής των νέων ιδεών στην καθημερινότη-
τα (φάση 2η). Η ρουμπρίκα αποτιμά την ορθότητα και την πληρότητα των απαντήσεων. 
Στους μαθητές παρέχεται σαφής οδηγός για τη βαθμολόγηση των φύλλων εργασίας με βά-
ση τη βαρύτητα του κάθε κριτηρίου. Ακολουθεί συζήτηση στην τάξη με τον εκπαιδευτικό ο 
οποίος προσδιορίζει τις σωστές απαντήσεις, προκειμένου οι ομάδες να ελέγξουν τις αρχικές 
τους εκτιμήσεις. Αφού γίνει η τελική διόρθωση η κάθε ομάδα βάζει τον τελικό της βαθμό 
(αποτίμηση δεξιότητας: making well founded conclusions). 

Ατομικό τεστ (συνολική διάρκεια: 15 λεπτά): Ο κάθε μαθητής συμπληρώνει ένα ατομικό 
τεστ, το οποίο περιλαμβάνει σταυρόλεξο, ερωτήσεις σωστού-λάθους, συμπλήρωση ημιδο-
μημένου εννοιολογικού χάρτη (αποτίμηση γνώσεων). 

 Φάκελος εργασιών (Portfolio) ομάδων: O εκπαιδευτικός αποτιμά τους φακέλους εργασιών 
των ομάδων, οι οποίοι εμπεριέχουν  τα φύλλα εργασίας όλων των δραστηριοτήτων που 
εκπόνησαν οι μαθητές. Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά κάποια από τα κριτήρια που 
αξιοποίησε ο εκπαιδευτικός για να αποτιμήσει συγκεκριμένες δεξιότητες των μαθητών του, 
π.χ. η ορθότητα, πληρότητα και σαφήνεια των συμπερασμάτων (αποτίμηση δεξιότητας 
making well founded conclusions, critical thinking skill), ο έλεγχος της ορθότητας των αρχι-
κών υποθέσεων (αποτίμηση δεξιότητας dealing with feedback and setbacks), κλπ. 

Ο υπολογισμός του τελικού βαθμού κάθε μαθητή προκύπτει από την ποσόστωση κάθε μιας 
από τις παραπάνω επιδόσεις (βαθμολογίες). Αναλυτικότερα η τελική ατομική βαθμολογία 

342

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



κάθε μαθητή προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: Τελικός βαθμός = [αξιολόγηση Φάση 2η] * 
0,40  +  [αξιολόγηση Τεστ] * 0,4  +  [αξιολόγηση Φακέλων] * 0,2 

Συμπεράσματα 

Το εκπαιδευτικό σενάριο το οποίο  παρουσιάστηκε στη συγκεκριμένη εργασία, βασίστηκε 
στην διερευνητική μάθηση και αξιοποίησε το αποθετήριο Phet με σκοπό τη βαθύτερη κα-
τανόηση των εννοιών της “συμπίεσης” και της “εκτόνωσης” στο πλαίσιο του μαθήματος 
«Τεχνολογία Αυτοκινήτου I» της Α  Τάξης των ΕΠΑΣ της Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Από την ε-
φαρμογή του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεναρίου στην τάξη διαπιστώθηκε ότι : i) οι 
μαθητές συμμετείχαν ενεργά, με ιδιαίτερο μάλιστα ενθουσιασμό σε όλη τη διάρκεια εφαρ-
μογής του  σεναρίου, ii) υπήρξε έντονο ενδιαφέρον και ικανοποίηση των μαθητών για τη 
χρήση του αποθετηρίου Phet , iii) οι πολλαπλές πειραματικές διαδικασίες βοήθησαν κατα-
λυτικά τους μαθητές να διερευνήσουν τις έννοιες της εκτόνωσης και της συμπίεσης και να 
αναπτύξουν τις προσδοκώμενες επιστημονικές δεξιότητες. Παράλληλα ο εκπαιδευτικός ε-
φαρμόζοντας συνδυασμό σύγχρονων τεχνικών αξιολόγησης, κατάφερε να αποτιμήσει με 
πληρότητα και σαφήνεια την ατομική και την ομαδική επίδοση των μαθητών του, χρησιμο-
ποιώντας εξειδικευμένα λογισμικά όπως είναι τα: Rubistar, Hot Potatoes και Cmap. Άμεσος 
μελλοντικός μας στόχος είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή και άλλων καλά 
σχεδιασμένων σεναρίων διερευνητικής μάθησης που θα ενσωματώνουν τις σύγχρονες τε-
χνολογίες και θα παρέχουν τη δυνατότητα στους μαθητές να περάσουν από την παραδο-
σιακή στη βιωματική μάθηση. 

Ευχαριστίες 
Η ερευνητική αυτή εργασία έχει υποστηριχτεί από τα έργο SAILS που χρηματοδοτείται από 
το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Seventh Framework 
Programme). Ο δικτυακός τόπος του έργου είναι: http://www.sails-project.eu/.  
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Το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο (2011) και το κυπριακό πρόγραμ-
μα σπουδών προσχολικής εκπαίδευσης (2010). Συγκλίσεις και αποκλίσεις. 

Σούνογλου Μαρίνα 
Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

masounoglou@ece.uth.com 

Περίληψη 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η σύγκριση των δύο νέων αναλυτικών προγραμ-
μάτων σπουδών προσχολικής εκπαίδευσης Ελλάδας και Κύπρου. Ειδικότερα συγκρίνονται 
το νέο πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο (2011) και τα νέο πρόγραμμα προσχολικής 
εκπαίδευσης Κύπρου (2010). Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμέ-
νη ποιοτική έρευνα είναι η ανάλυση περιεχομένου στα Προγράμματα Σπουδών Προσχολι-
κής Εκπαίδευσης, η οποία θεωρείται η πιο κατάλληλη ερευνητική μέθοδος για την ανάλυση 
των αναλυτικών προγραμμάτων, δίνοντας σαφείς απαντήσεις του ερευνητικού ερωτήμα-
τος. Για την ανάλυση και τη σύγκριση των Προγραμμάτων Σπουδών Προσχολικής Εκπαίδευ-
σης και την παρουσίαση των ομοιοτήτων και των διαφορών τους, η έρευνα εστιάστηκε σε 
επτά σημαντικά σημεία σύγκρισης. Ορισμένοι από τους άξονες αυτούς αποτελούν τα βασι-
κά στοιχεία της δομής των Αναλυτικών Προγραμμάτων με μορφή curriculum και ορισμένοι 
αποτελούν συστατικά μέρη των Αναλυτικών Προγραμμάτων προσχολικής εκπαίδευσης. Συ-
γκεκριμένα μελετάται το φιλοσοφικό πλαίσιο, το περιεχόμενο, οι μαθησιακές επιδιώξεις 
και οι στόχοι, οι προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις, ο τρόπος αξιολόγησης, ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού στη μαθησιακή διαδικασία και η συμμετοχή των γονέων στη σχολική 
κοινότητα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν συγκλίσεις και αποκλίσεις των δύο προ-
γραμμάτων. 

Λέξεις - Κλειδιά: νέο πρόγραμμα σπουδών νηπιαγωγείου Ελλάδας, πρόγραμμα σπουδών 
προσχολικής εκπαίδευσης Κύπρου 

Εισαγωγή 

H θεμελιώδης και ουσιαστική διάσταση των Αναλυτικών Προγραμμάτων στην εκπαιδευτι-
κή διαδικασία, έχει καταστήσει τα Αναλυτικά Προγράμματα πρωταρχικό ζήτημα μελέτης 
και ενδιαφέροντος στις διάφορες χώρες (Carr, 2001; Curtis, 1998). Το Αναλυτικό Πρό-
γραμμα των σχολείων στις διάφορες χώρες βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
όχι μόνο των συντακτών του, αλλά και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, των μαθη-
τών και των γονέων τους και άλλων ενδιαφερομένων, γιατί αποτελεί μια θεμελιώδη διά-
σταση της διαδικασίας της εκπαίδευσης στο σύνολό της (Δενδρινού & Ξωχέλλης, 1999). 
Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα προγράμματα σπουδών των χωρών. 

“Ελληνικό Πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο”(2011) 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα “Ελληνικό Πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο”(2011) 
εφαρμόζεται σε πιλοτική φάση σε συγκεκριμένα νηπιαγωγεία. Το πρόγραμμα διαπνέεται 
από τις ακόλουθες αρχές: 

Η προσχολική εκπαίδευση θέτει τις βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και τη 
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μετέπειτα στάση τους προς τη μάθηση. Η προσωπική ενδυνάμωση και η διαμόρφωση μιας 
υγιούς προσωπικότητας αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της προσχολικής εκπαί-
δευσης. Η γνώση οικοδομείται μέσα από την αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό 
περιβάλλον. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της γνώσης λαμβάνεται υπόψη στους στόχους και 
στη μεθοδολογία του μαθησιακού προγράμματος. Το παιχνίδι θεωρείται η κυρίαρχη δρα-
στηριότητα για την ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών. Η συνεργασία με την οικογένεια 
και η σύνδεση με την κοινότητα είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της 
μάθησης των παιδιών. Κάθε παιδί είναι μοναδικό και όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε μια 
εκπαίδευση η οποία σέβεται την προσωπικότητα, τη γλωσσική, κοινωνική και πολιτισμική 
ταυτότητα και τις ανάγκες τους. Αξιοποιεί και ενδυναμώνει τη διάθεση των παιδιών για ε-
ξερεύνηση και μάθηση παρέχοντας τα κατάλληλα ερεθίσματα και εμπειρίες. Τα παιδιά μα-
θαίνουν με ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστι-
κός για την οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος και τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Επίσης, στόχος του προγράμματος είναι η ισορροπία μεταξύ δράσεων που 
πηγάζουν από τα ίδια τα παιδιά και δράσεων με σαφείς μαθησιακούς στόχους που θέτει ο 
ίδιος, ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης του. Η συστηματική παρατήρηση αποτελεί σημα-
ντικό εργαλείο για την καταγραφή των αναγκών, των ενδιαφερόντων και της μαθησιακής 
πορείας των παιδιών. 

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του νηπιαγωγείου περιγράφει:  

α) Τους στόχους της εκπαίδευσης και της αγωγής που παρέχεται στο νηπιαγωγείο για παι-
διά 4 έως 6 ετών, όπως ορίζονται από τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες του «Νέου 
Σχολείου» (ΥΠΔΒΜΘ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

β) Τις μαθησιακές εμπειρίες, τα υλικά και τις διδακτικές προσεγγίσεις που μπορούν να 
διευκολύνουν την υλοποίηση των στόχων αυτών. Ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί το Πρόγραμμα 
Σπουδών για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την αξιολόγηση της διδασκαλίας του, την 
παρακολούθηση της εξέλιξης και της προόδου των παιδιών και την ενημέρωση όσων ε-
μπλέκονται στην εκπαίδευση των μαθητών (οικογένεια, ειδικοί επιστήμονες, φορείς κ.ά.).  

Το νέο πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δυο (2) μέρη:  

Στο 1ο Μέρος περιγράφονται η φιλοσοφία και το παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου προγράμ-
ματος και παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που υιοθετούνται για τον σχεδιασμό και την 
οργάνωση της μάθησης και της διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο. Στόχος είναι η δημιουργία 
μαθησιακών εμπειριών που αντανακλούν τις σύγχρονες θεωρίες και αντιλήψεις για τη μά-
θηση και την ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας.  

Στο 2ο Μέρος παρουσιάζονται τα περιεχόμενα και οι στόχοι οκτώ μαθησιακών περιοχών ή 
επιστημονικών πεδίων: της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Προσωπικής και Κοινωνικής 
Ανάπτυξης, της Φυσικής Αγωγής, των Τεχνών, των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε)., του Περιβάλλοντος και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
και των Φυσικών Επιστημών. Οι οκτώ αυτές μαθησιακές περιοχές καλύπτουν τους πέντε 
τομείς ανάπτυξης: τον συναισθηματικό, τον κοινωνικό, την επικοινωνία/γλώσσα, τον γνω-
στικό και τη φυσική-σωματική διάσταση. 
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Στις Μαθησιακές Περιοχές υπάρχουν δυο ομάδες στόχων: 

α) Στόχους που αφορούν τις «βασικές ικανότητες», οι δεξιότητες και οι στάσεις που χρειά-
ζονται να αποκτήσουν οι πολίτες του 21ου αιώνα  
β) Στόχους που αφορούν τις έννοιες, τις γενικεύσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που 
θεωρεί σημαντικές κάθε μαθησιακή περιοχή για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της. Παρό-
λο που στο πρόγραμμα οι μαθησιακές περιοχές παρουσιάζονται ξεχωριστά και ως αυτό-
νομες ενότητες, κάθε μια από αυτές περιλαμβάνει στους στόχους της και στόχους που 
είναι κοινοί με άλλες μαθησιακές περιοχές (για παράδειγμα: συνεργασία, προσωπική εν-
δυνάμωση κ.ά.). Τη διασύνδεση μεταξύ μαθησιακών πεδίων υποστηρίζουν επίσης, τόσο 
οι δράσεις που προτείνονται για τα παιδιά όσο και οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που 
προτείνονται στον εκπαιδευτικό. 

Προγράμματα σπουδών προσχολικής εκπαίδευσης Κύπρου (2010) 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχολική και πρώτη σχολική περίοδος αποτελεί μοναδική 
και ξεχωριστή περίοδο στη ζωή του παιδιού, το πρόγραμμα στηρίζεται στις ακόλουθες 
παιδαγωγικές αρχές για να πλαισιώσει τη φιλοσοφία του αναλυτικού προγράμματος αυ-
τής της περιόδου. Οι αρχές που διέπουν το αναλυτικό πρόγραμμα της Κύπρου (Νέα Ανα-
λυτικά Προγράμματα Κύπρου, 2010) είναι οι ακόλουθες: 

Η συγκεκριμένη περίοδος έχει αυτόνομη αξία και ταυτόχρονα θέτει τις βάσεις για τα με-
τέπειτα χρόνια. Tο κάθε παιδί είναι μοναδικό και ξεχωριστό, με ατομικούς μηχανισμούς 
μάθησης και ρυθμούς. Η εκπαίδευση γίνεται μέσω ρουτίνας και τα παιδιά μαθαίνουν μέ-
σα από τη διερεύνηση, το παιχνίδι και τη συζήτηση. Το παιχνίδι αποτελεί για το παιδί φυ-
σικό τρόπο μάθησης και γι’ αυτό το ελεύθερο παιχνίδι θα πρέπει να καταλαμβάνει το με-
γαλύτερο κομμάτι του ημερήσιου προγράμματος. H μάθηση θα πρέπει να στοχεύει στην 
ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, και να είναι ολική και διαπλεκόμενη. H διαδικασία μά-
θησης θα πρέπει να ξεκινά από τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά. Oι σχέσεις μεταξύ ενηλί-
κων και παιδιών αποτελούν ορόσημο της ανάπτυξης των παιδιών, η έμφαση ενός αναλυ-
τικού προγράμματος αφορά στους τομείς ανάπτυξης των παιδιών. Σε αυτό το πλαίσιο η 
στενή σχέση οικογένειας και σχολείου είναι ζωτικής σημασίας και οι γονείς θεωρούνται 
συνεργάτες του σχολείου.  

Ο συνδυασμός του παιχνιδιού με αυτόνομες, δομημένες, συγκεντρωτικές δραστηριότητες 
είναι απαραίτητος για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων στα πλαίσια των 
διαφόρων γνωστικών περιοχών. Στα πλαίσια ενός προγράμματος που στηρίζεται στο παι-
χνίδι σε συνδυασμό με συγκεντρωτικές διδασκαλίες μπορεί να ενταχθεί και με αποτελε-
σματικό τρόπο η προσέγγιση της εις βάθος μελέτης (μέθοδος project). Η κατανομή του 
χρόνου σε ελεύθερο παιχνίδι και συγκεντρωτικές διδασκαλίες θα πρέπει να διαφορο-
ποιείται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει τομείς ανά-
πτυξης και καθορίζει τον ρόλο της νηπιαγωγού. Οι εκπαιδευτικοί καθώς και τα παιδιά θα 
πρέπει να λειτουργούν σε ένα κλίμα αποδοχής των διαφορών τους, να αναπτύξουν το σε-
βασμό και να καταπολεμήσουν ή να αποφύγουν τη διαμόρφωση στερεότυπων. 
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Ένα δημοκρατικό σχολείο που σέβεται και προωθεί την αυτονομία του παιδιού και παρε-
μποδίζει την ανάπτυξη του δογματισμού προσφέρει ευκαιρίες για σύνδεση βιωματικών 
καταστάσεων της ζωής των παιδιών με την παράδοση και τον πολιτισμό. Η οικογένεια α-
ποτελεί το βασικότερο συνεργάτη του νηπιαγωγείου και η σωστή επικοινωνία και συνερ-
γασία ενισχύει τις εμπειρίες όλων των εμπλεκομένων, παιδιών, γονέων και εκπαιδευτι-
κών. Η αξιολόγηση των παιδιών πρέπει κυρίως να γίνεται μέσα στο φυσικό τους περιβάλ-
λον μάθησης και μέσα από συστηματική παρατήρηση και καταγραφή της ανάπτυξης και 
μάθησης τους. 

Μεθοδολογία 

Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην συγκεκριμένη ποιοτική έρευνα είναι η 
ανάλυση περιεχομένου στα Προγράμματα Σπουδών Προσχολικής Εκπαίδευσης. Για την 
ανάλυση των αναλυτικών προγραμμάτων αυτής της μελέτης χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση 
περιεχομένου, η οποία θεωρείται η πιο κατάλληλη ερευνητική μέθοδος που θα βοηθούσε 
στην ανάλυση των αναλυτικών προγραμμάτων και θα οδηγούσε σε σαφείς απαντήσεις 
του ερευνητικού ερωτήματος (Stemler, 2001). Η ανάλυση περιεχομένου είναι μια μέθοδος 
κατάλληλη για την ανάλυση λεκτικών, προφορικών και γραπτών δεδομένων (Mayring, 
2000). Η ανάλυση περιεχομένου βοηθά τους ερευνητές να εμβαθύνουν σε ένα κείμενο 
που περιέχει μεγάλο όγκο πληροφοριών (Fairclough, 1995). Δίνεται έμφαση στα σημαντι-
κά σημεία του κειμένου, τα οποία οργανώνονται σε κατηγορίες ανάλογα με το περιεχόμε-
νό τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διευκολύνεται η μελέτη και η ερμηνεία των κειμέ-
νων αλλά και να εξάγονται πιο εύκολα συμπεράσματα (Stemler, 2001). 
Για την ανάλυση και τη σύγκριση των Προγραμμάτων Σπουδών Προσχολικής Εκπαίδευσης 
των δύο χωρών και την παρουσίαση των ομοιοτήτων και των διαφορών τους. η έρευνα 
εστιάστηκε σε επτά σημαντικά σημεία, επτά πυλώνες σύγκρισης. Ορισμένοι από τους ά-
ξονες αυτούς αποτελούν τα βασικά στοιχεία της δομής των αναλυτικών προγραμμάτων με 
μορφή curriculum και ορισμένοι αποτελούν συστατικά μέρη των αναλυτικών προγραμμά-
των προσχολικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα μελετάται το φιλοσοφικό πλαίσιο, το περιε-
χόμενο, οι μαθησιακές επιδιώξεις και οι στόχοι, οι προτεινόμενες διδακτικές προσεγγί-
σεις, ο τρόπος αξιολόγησης, ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη μαθησιακή διαδικασία και η 
συμμετοχή των γονέων στη σχολική κοινότητα, που αποτελούν σύμφωνα με τον Westpha-
len (1998) δομικά στοιχεία των αναλυτικών προγραμμάτων με μορφή curriculum. 

Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ως προς το φιλοσοφικό τους υπόβαθρο και τα 
δύο προγράμματα είναι παιδοκεντρικά, τοποθετούν το παιδί στο κέντρο της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας, προωθούν την ολιστική προσέγγιση της γνώσης, σέβονται το παιδί, τις 
ανάγκες του, τα ενδιαφέροντά του, το κοινωνικό και πολιτισμικό του περιβάλλον, τις 
προηγούμενες εμπειρίες και τις γνώσεις που έχει ήδη κατακτήσει και όλα αυτά χρησιμο-
ποιούνται ως βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το καθημερινό πρόγραμμα. Ένα άλλο κοι-
νό σημείο είναι ο σημαντικός ρόλος του παιχνιδιού στη μαθησιακή διαδικασία που προω-
θεί την αυτονομία και την προσωπικότητα των παιδιών. Και τα δύο προγράμματα επιδιώ-
κουν την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών μέσα σε ασφαλή και πλούσια σε ερεθίσματα 
μαθησιακά περιβάλλοντα διαμορφωμένα με τρόπο ελκυστικό που να κεντρίζουν το εν-
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διαφέρον των παιδιών. Οι διαφορές τους στηρίζονται κυρίως στο ότι το κυπριακό είναι 
πρόγραμμα με προ-δημοτική παράδοση. Το ελληνικό απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 
έως 6 ετών ενώ το κυπριακό σε παιδιά ηλικίας 0 έως 6 ετών. 

Η σύγκριση ως προς το περιεχόμενο μάθησης κατέδειξε ότι το κυπριακό πρόγραμμα σπου-
δών περιλαμβάνει δύο μέρη για δύο φάσεις ηλικιών. Η πρώτη φάση είναι 0-3 ετών και η 
δεύτερη 4-6 ετών. Διακρίνονται οι εξής τομείς μάθησης: προσωπική και κοινωνική συνειδη-
τοποίηση, συναισθηματική ισορροπία, κινητικές ικανότητες και γνωστική ανάπτυξη. Στα 
πλαίσια όλων των τομέων η προσδοκία είναι ότι τα παιδιά θα αναπτύξουν στάσεις, δεξιό-
τητες, ικανότητες και γνώσεις μέσα από αναπτυξιακά και μεθοδολογικά κατάλληλες εμπει-
ρίες. Η έμφαση των τομέων στις δύο περιόδους είναι διαφορετική λόγω των διαφορετικών 
αναγκών που έχουν τα παιδιά στην καθεμιά. Το ελληνικό πρόγραμμα αναφέρεται στο ηλι-
κιακό φάσμα 4-6 ετών και περιλαμβάνει οκτώ μαθησιακές περιοχές ή επιστημονικά πεδία: 
της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Προσωπικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, της Φυσικής 
Αγωγής, των Τεχνών, των Τ.Π.Ε., του Περιβάλλοντος και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη και των Φυσικών Επιστημών. Οι οκτώ αυτές μαθησιακές περιοχές καλύπτουν 
τους πέντε τομείς ανάπτυξης: τον συναισθηματικό, τον κοινωνικό, την επικοινωνία/γλώσσα, 
τον γνωστικό και τη φυσική-σωματική διάσταση. 

Η σύγκριση των προγραμμάτων σπουδών ως προς τις γενικές επιδιώξεις και τους στόχους 
παρουσίασε ομοιότητες ως προς το περιεχόμενο τους και διαφορές ως προς τη δομή 
τους. Στο ελληνικό υπάρχουν πέντε τομείς, ενώ στο κυπριακό τέσσερις τομείς. Στα προ-
γράμματα των χωρών οι γενικές επιδιώξεις δεν παρουσιάζονται εξελικτικά, αλλά τις εξει-
δικεύει ο/η εκπαιδευτικός ανάλογα με το επίπεδο και τα βιώματα των παιδιών. 

Η σύγκριση ως προς τη μέθοδο διδακτικής προσέγγισης παρατηρείται ότι και στα δύο 
προγράμματα κυρίαρχο ρόλο κατέχει το παιχνίδι. Το ελληνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
και άλλες μεθόδους, όπως τη θεματική προσέγγιση και τα σχέδια εργασίας. Το κυπριακό 
προτείνει το παιχνίδι σε συνδυασμό με συγκεντρωτικές διδασκαλίες και μπορεί να εντα-
χθεί και με αποτελεσματικό τρόπο η προσέγγιση της εις βάθος μελέτης (μέθοδος project). 
Στις συγκεντρωτικές διδασκαλίες έμφαση δίνεται στην προαγωγή της συνεργατικής μάθη-
σης μέσα από ομαδικές εργασίες 

Στη συνέχεια, η σύγκριση ως προς τον τρόπο αξιολόγησης, στο ελληνικό και στο κυπριακό 
η αξιολόγηση του παιδιού βασίζεται στον ατομικό του φάκελο (portfolio). Η αξιολόγηση 
όμως της μαθησιακής διαδικασίας είναι ίδια στα προγράμματα και βασίζεται κυρίως στην 
παρατήρηση από τον εκπαιδευτικό.  

Ως προς τον ρόλο των εκπαιδευτικών στη μαθησιακή διαδικασία, τα αποτελέσματα της 
έρευνας έδειξαν ότι ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι ίδιος στα προγράμματα σπουδών. Ο 
εκπαιδευτικός παρουσιάζεται παιδαγωγός, καθοδηγητής, οργανωτής, εμψυχωτής, ερευ-
νητής, μεταρρυθμιστής, συνοικοδόμος της γνώσης και υπεύθυνος για τη δημιουργία κα-
τάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος και αυτό διότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι μια 
κοινωνική εμπειρία μέσω της οποίας τα παιδιά μαθαίνουν για τον εαυτό τους, αναπτύσ-
σουν διαπροσωπικές δεξιότητες και αποκτούν βασικές θεωρητικές γνώσεις και τεχνογνω-
σία. 
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Σύγκλιση υπάρχει στη σύγκριση ως προς τη συμμετοχή των γονέων στη μαθησιακή διαδι-
κασία. Και στα δύο προγράμματα σπουδών παρατηρείται η ενθάρρυνση των γονέων για 
συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τους γονείς για 
την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και επίσης οι γονείς ενθαρρύνονται από τους εκ-
παιδευτικούς να επεκτείνουν τη μάθηση των παιδιών και εκτός του σχολικού πλαισίου.  

Συζήτηση 

Τα Προγράμματα Σπουδών των δύο χωρών χαρακτηρίζονται από ομοιότητες και διαφο-
ρές, οι οποίες συνδέονται με την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ποικιλομορφία 
τους. Οι ομοιότητες είναι εμφανώς πιο πολλές, καθώς ακολουθούν τις αρχές και τις νόρ-
μες των πρόσφατων επιστημονικών δεδομένων για τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα. 
Οι διαφορές εντοπίζονται σε ορισμένα σημεία, τα οποία τίθενται προς ανάλυση παρακά-
τω. 

Είναι σαφές ότι υπάρχει πληθώρα στόχων στο ελληνικό και στο κυπριακό πρόγραμμα και 
δίνεται μεγάλη σημασία στην επίτευξή τους. Το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών για το Νη-
πιαγωγείο και το κυπριακό πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει για κάθε 
πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων γενικές επιδιώξεις και ενδεικτι-
κές διαθεματικές δραστηριότητες που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός για την 
οργάνωση του προγράμματος. Ωστόσο, όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων από τα 
παιδιά, κάτι που φαίνεται και στη φιλοσοφία των προγραμμάτων αλλά και στην τελική 
αξιολόγηση του κάθε παιδιού, είναι φανερό ότι αφήνονται πολλά περιθώρια στον εκπαι-
δευτικό να κινηθεί ευέλικτα, να παρέμβει και να κάνει αλλαγές, να θέσει ή να αναθεωρή-
σει στόχους, να διαλέξει μεθόδους διδασκαλίας. 

Τα επιμέρους προγράμματα των γνωστικών αντικειμένων, τομείς όπως αναφέρονται, δεν 
διδάσκονται χωριστά (ως αυτοτελή), αλλά υλοποιούνται μέσα από δραστηριότητες που 
έχουν νόημα για τα παιδιά. Παρόλο που δεν διδάσκονται χωριστά, ωστόσο είναι αυτοτελή 
γνωστικά αντικείμενα και υπάρχει διαχωρισμός. Ο εκπαιδευτικός στα προγράμματα έχει 
ελευθερία να κινηθεί ευέλικτα, να διαλέξει διδακτικές προσεγγίσεις και να προσαρμόσει 
το πρόγραμμα στις συνθήκες και στις ανάγκες της κάθε τάξης. 

Το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών δίνει έμφαση στη συναισθηματική ανάπτυξη του παι-
διού, όπως και το πρόγραμμα της Κύπρου και κατ’ αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουν πόσο 
σημαντική είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της (Hyson,2004). Το κυπριακό θεωρεί την 
προσχολική εκπαίδευση προβαθμίδα του Δημοτικού σχολείου που πρέπει να προετοιμάσει 
τους μαθητές για την είσοδό τους στο Δημοτικό σχολείο, το οποίο βέβαια δεν ισχυεί για το 
πρόγραμμα σπουδών της Ελλάδας. Ωστόσο το ελληνικό και το κυπριακό αναλυτικό πρό-
γραμμα σπουδών θεωρούν το Νηπιαγωγείο ως φορέα κοινωνικοποίησης του παιδιού, που 
πρέπει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να κοινωνι-
κοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα. 

Προτάσεις 

Η ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό και την ποιότητα 
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της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης στους πολίτες κάθε χώρας (Kamerman, 2001). 
Επομένως ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών είναι μια δυναμική 
διαδικασία κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού περιεχομένου (Μιχαλοπούλου, 2010; 
Μπονίδης, 2010) και αποτελεί έναν από τους βασικότερους τομείς της εκπαιδευτικής πο-
λιτικής κάθε κράτους που διαθέτει οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα (Χατζηγεωργίου, 
1998). Είναι κοινή διαπίστωση ότι το Αναλυτικό Πρόγραμμα αποτελεί την επίσημη έκφρα-
ση της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας μιας κοινωνίας (Bennett, 2001). Ο επιτυχής σχεδιασμός 
του διασφαλίζει την ποιότητά του (Βρεττός & Καψάλης, 1999), η οποία αποτελεί ίσως την 
βασικότερη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, την 
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και την επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου γενικό-
τερα (Χρυσαφίδης, 2004). 

Σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο ένα από τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων αναλυτι-
κών προγραμμάτων σπουδών είναι η ενσωμάτωση των παιδιών κάτω των τριών ετών στις 
αρχές και στους στόχους τους (Wertfein et al., 2009) απεικονίζοντας τις πρόσφατες αλλα-
γές στις ιδέες για τη μάθηση των μικρών παιδιών (Carr, May, & Podmore, (2000), την απο-
τελεσματική παιδαγωγική και τον ρόλο της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας στην 
κοινωνία (Wertfein et al., 2009). Στο κυπριακό πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης έχει 
ληφθεί υπόψη και είναι ένα ενιαίο πρόγραμμα που περιλαμβάνει την ηλικία 0-6 ετών. 
Αυτό προτείνεται να γίνει και στο ελληνικό το οποίο αναφέρεται μόνο στην ηλικιακή ομά-
δα 4-6 ετών. 

Τα σημεία που περιορίζουν τη συγκεκριμένη έρευνα είναι ότι περιορίστηκε στη σύγκριση 
μόνο των ποιοτικών στοιχείων των δύο Προγραμμάτων Σπουδών και τα συμπεράσματα 
περιορίζονται σε αυτά που αφορούν μόνο σε στοιχεία της δομής τους. Πληρέστερη έρευ-
να θα ήταν και μία εφαρμοσμένη έρευνα μεταξύ αυτών των προγραμμάτων, ώστε να υ-
πάρχει η δυνατότητα να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία για τα 
προγράμματα και να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους 
και με τις επιδράσεις τους στην προσχολική αλλά και στη μετέπειτα σχολική εκπαίδευση. 
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Ανάπτυξη  e-portfolio με τη μέθοδο της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης (self-directed 
learning) μέσω εφαρμογής Web 2.0 

Καλομοίρης Ηλίας  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.20  

iliaskalomoiris@hotmail.com 

Περίληψη 

Η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) αποτελεί μια ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή της εκ-
παίδευσης, προσελκύοντας μεγάλο μέρος της επιστημονικής έρευνας. Παρόλα αυτά όμως 
δεν είναι ευρέως γνωστή στην επιστημονική κοινότητα η επίδραση ένα online μαθήματος 
βασισμένο στην αυτοκατευθυνόμενη μάθηση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ενήλικες εκ-
παιδευόμενους. Το παρόν άρθρο παρουσιάζει την υλοποίηση ενός e-portfolio σε μια Web 
2.0 εφαρμογή και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα Wordpress, ενορχηστρωμένο με το εκ-
παιδευτική μέθοδο της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης (self-directed learning), με σκοπό να  
αναλυθεί η υποστήριξη του e-portfolio, με αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, σε φοι-
τητές που αποσκοπούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε κάποιο ξένο εκπαιδευτικό ίδρυ-
μα και χρειάζεται να διασαφηνίσουν το επίπεδο της γλωσσικής τους επάρκειας στην αγγλι-
κή γλωσσά και να προσδιορίσουν το επίπεδο των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων τους. 

Λέξεις - Κλειδιά: e-portfolio, self-directed learning, language e-portfolio, web 2.0 

Εισαγωγή 

Στην προσπάθεια για μία αυθεντική αξιολόγηση μία από τις βασικότερες τεχνικές είναι η 
χρήση συλλογής υλικού που αποκαλείται e- portfolio. Ο ηλεκτρονικός φάκελος εργασιών ή 
ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων (e-portfolio) είναι μια σκόπιμη συλλογή των εργασιών 
του μαθητή που δείχνουν στον εκπαιδευτικό, στον μαθητή και στους γονείς τα αποτελέ-
σματα, την πρόοδο και τα επιτεύγματα του μαθητή σε δεδομένες περιοχές. 

Η σπουδαιότητα της μεθόδου αυτής συνίσταται στο γεγονός ότι όλες οι πληροφορίες σχετι-
κά με το άτομο καταγράφονται ηλεκτρονικά ώστε κάθε στιγμή να ανασύρονται και να δί-
νουν πολύτιμο υλικό για την επίδοση του αξιολογούμενου. Οι πληροφορίες δεν καταστρέ-
φονται και είναι δυνατό να τροποποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν άμεσα, εύκολα και 
γρήγορα, όποτε κριθεί απαραίτητο. Είτε αποθηκευτεί στον ιστό είτε σε κάποιο ψηφιακό 
μέσο αποθήκευσης υπάρχει η ικανότητα να μεταφερθεί και να διανεμηθεί στους ενδιαφε-
ρόμενους. 

Ο βασικός στόχος είναι να καταγραφεί κατά πόσο ένα e-portfolio, που έχει αναπτυχθεί σε 
μια εφαρμογή Web 2.0 και είναι βασισμένο στην αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (self-direct 
learning), μπορεί να βοηθήσει φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  που έχουν  σκοπό 
να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ξένο εκπαιδευτικό ίδρυμα (student mobility), στη διαδι-
κασία εκμάθησης της γλώσσας της χώρας προορισμού. 

Βιβλιογραφική επισκόπηση 
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Ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων (e-portfolio) και γλωσσικός ηλεκτρονικός φάκελος 
επιτευγμάτων language e-portfolios 

Το e-portfolio πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό εργαλείο συγκέντρωσης πληροφοριών για κά-
θε εκπαιδευόμενο ή άτομο που υπόκειται σε αξιολόγηση και ερευνά την πρόοδο του μαθη-
τή. Έχουν την ευχέρεια να το δημιουργήσουν και να το χρησιμοποιήσουν τόσο οι εκπαιδευ-
τικοί όσο και οι ίδιοι οι μαθητές. 

Υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί σχετικά με τη μέθοδο αυτή αξιολόγησης. Οι Arter & 
Spandel (1992) αναφέρουν: «είναι μία σκόπιμη συλλογή εργασιών του μαθητή που διηγεί-
ται την ιστορία των προσπαθειών που κατέβαλλε, καθώς και την πρόοδό ή την επίδοσή του 
σε μία δεδομένη χρονική στιγμή». Σύμφωνα με τους Mc Afee & Leon (2002) «είναι μία μέ-
θοδος συλλογής πληροφοριών και αξιολόγησης, η οποία χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές, 
όπως παρατήρηση, ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις». Οι Κουλουμπαρίτση και Ματσαγ-
γούρας (2004) αναφέρουν, επίσης, ότι: «Ο φάκελος εργασιών του μαθητή αποτελεί σύνολο 
των έργων του, τα οποία έχουν επιλεγεί με τη συναίνεσή του και με βάση έναν συγκεκριμέ-
νο στόχο». Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι το e-portfolio είναι μία συλλο-
γή από έργα του εκπαιδευόμενου που τα δημιούργησε ο ίδιος έπειτα από προσωπική έ-
ρευνα και προσπάθεια και ύστερα από αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτικούς και τους 
συμμαθητές του. 

Τα portfolio γλωσσών είναι,  επίσης, μία συλλογή πληροφοριών που μπορεί να έχει ηλε-
κτρονική ή μη μορφή και παράλληλα έχει εντός του πλαισίου της όλη τη δουλειά των μαθη-
τών και τις γνώσεις τους. Είναι μία διαδικασία διά βίου μάθησης και ο βασικός στόχος είναι 
η εκμάθηση από ένα άτομο όσο περισσότερων γλωσσών μπορεί και είναι εφικτό. Το βασικό 
του χαρακτηριστικό είναι ότι ανήκει στον χρήστη και βελτιώνει τη μάθηση αλλά και την ικα-
νότητα του μαθητή να αξιολογήσει τις ικανότητές του. Επομένως, ο μαθητής επιλέγει τι θα 
συμπεριλάβει σε αυτό και τι θα καταχωρήσει ανάλογα με τις προσδοκίες του. «Μπορεί δη-
λαδή να επιλέξει την εργασία, την οποία θεωρεί ιδανική προκειμένου να αποδεχτούν οι 
ικανότητες και οι γνώσεις του» (Τοφαρίδου, 2000). 

Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (Self-Directed Learning) 

Αυτοκατευθυνόμενος στη μάθηση  είναι αυτός που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και είναι 
ανεξάρτητος και αυτόνομος κατά τη γνωστική διαδικασία. Έχει ισχυρή θέληση για μάθηση 
και διάθεση να ξεπεράσει όλες τις γνωστικές δυσκολίες. Για αυτό είναι πολύ σημαντικό να 
δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να επιλέξουν το δικό τους πρόγραμμα, με 
βάση τα δικά τους κίνητρα και να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Το συγκεκριμένο μοντέλο μάθησης βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις διαστάσεις. Την αυτο-
διαχείριση (self management) δηλαδή τι κάνει ο εκπαιδευόμενος κατά την διαδικασία μά-
θησης, την αυτό-παρακολούθηση (self monitoring), δηλαδή η διαδικασία, κατά την οποία  ο 
εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει την ευθύνη για την δημιουργία του προσωπικού του επιπέ-
δου γνώσης. και τα κίνητρα που έχει κάποιος άνθρωπος για να ξεκινήσει και να συνεχίσει 
την προσπάθειά του. Η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση βοηθά το άτομο να θέτει στόχους και 
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να επιμένει για την υλοποίησή τους μέσα από την ταυτόχρονη ενίσχυση των δυνατοτήτων 
του. 

Η παρούσα έρευνα στηρίχτηκε στο μοντέλο της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης του 
Gibbons. Σύμφωνα με τον Gibbons (2002), υπάρχουν διάφορες φάσεις στην αυτοκατευθυ-
νόμενη μάθηση  οι οποίες διαβαθμίζονται από τον χαμηλό βαθμό αυτοκατεύθυνσης προς 
υψηλό βαθμό αυτοκατεύθυνσης. Συγκεκριμένα υπάρχουν πέντε (5) φάσεις: 

• Η τυχαία αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (Incidental Self-directed Learning) 
• Διδάσκοντας τους μαθητές να σκέφτονται ανεξάρτητα (Teaching students to think 

independently) 
• Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (Self-directed Learning) 
• Αυτοπρογραμματισμένη μάθηση (Self-planned Learning) 
• Αυτοδιαχειριζόμενη μάθηση (Self-managed Learning) 

Web 2.0 εφαρμογή 

Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του e-portfolio είναι το Wordpress. Το 
Wordpress είναι ένα ελεύθερο και ανοικτού κώδικα λογισμικό ιστολογίου και πλατφόρμα 
δημοσιεύσεων που συχνά τροποποιείται για χρήση ως Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου 
(Content Management System). Είναι μια πλατφόρμα δημιουργίας blog, γραμμένη σε PHP 
με την υποστήριξη μιας SQL βάσης δεδομένων από πίσω. Με τα κατάλληλα plugins είναι 
δυνατή η δημιουργία ενός καλαίσθητου ιστότοπου όπου παράλληλα μπορεί να υποστηρίζει 
λειτουργιές διαχείρισης περιεχομένου και ανάπτυξης e-portfolio και είναι ένα προϊόν που 
διανέμεται δωρεάν στο διαδίκτυο. 

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η δημιουργία ενός ιστότοπου με το εργαλείο Wordpress 
είναι: Είναι εύκολο στην χρήση, την εγκατάσταση και τη διαχείριση. Δεν απαιτούνται εξειδι-
κευμένες τεχνικές γνώσεις και είναι πολύ εύκολο να προστεθούν νέες σελίδες και εικόνες 
σε ένα ισότοπο. Προσφέρει πολλές και ευέλικτες επιλογές σχεδιασμού. Είναι δυνατή η ε-
γκατάσταση θεμάτων (themes) ελεύθερων ή επί πληρωμή αν πρόκειται για κάτι πιο εξειδι-
κευμένο. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης διαφόρων widgets κοινωνικής δι-
κτύωσης (Facebook, Twitter κ.α.), widgets που δείχνουν κάποιο μήνυμα (ημερολόγιο, πρό-
γνωση καιρού κ.α.) και πολλών άλλων τύπων τα οποία πολύ εύκολα μπορούν να προστε-
θούν σε μια ιστοσελίδα. 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Στα πλαίσια της έρευνας δημιουργήθηκε μια ιστοσελίδα με το ονομα My Language e-
Portfolio 2.0 όπου οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι αφού πραγματοποίησαν εγγραφή στο 
μάθημα εκτελούν τις δραστηριότητες του language e-portfolio σύμφωνα με το χρονοδιά-
γραμμα που τους έχει δοθεί. 

Η ερευνητική διαδικασία ξεκινά με την εισαγωγή των εκπαιδευόμενων στην έννοια του e-
portfolio και την απάντηση ενός Pre-Questionnaire (Φάση 1). Στη συνέχεια οι εκπαιδευόμε-
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νοι περιγράφουν τον εαυτό τους στους υπολοίπους και με αυτό τον τρόπο πραγματοποιεί-
ται εισαγωγή στον ανεξάρτητο τρόπο σκέψης  (Φάση 2). Έπειτα  οι εκπαιδευόμενοι εκτε-
λούν τις δραστηριότητες που περιέχονται στην εφαρμογή My Language e-Portfolio 2.0 (Φά-
ση 3), και στη συνέχεια οργανώνουν το ατομικό τους Dossier και Passport (Φάση 4). Η πει-
ραματική διαδικασία ολοκληρώνεται με την απάντηση από τους εκπαιδευόμενους ενός 
Post - Questiοnnaire (Φάση 5). 

Οι εκπαιδευόμενοι κλήθηκαν να υλοποιήσουν δώδεκα (12) δραστηριότητες μέσω των ο-
ποίων στο τέλος της εκπαιδευτικής παρέμβασης θα δημιουργήσουν το ατομικό τους Lan-
guage e-Portfolio και θα διαπιστώσουν τις αδυναμίες τους αλλά και τα πλεονεκτήματα τους 
στη διαδικασία εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας, ενώ παράλληλα θα καταγράψουν τις 
διαπολιτισμικές τους ικανότητες. 

Οι δραστηριότητες αυτές επιδέχθηκαν καθώς είναι σύμφωνες με τις αρχές που ορίζει ο Ευ-
ρωπαϊκός Γλωσσικός Φάκελος Επιτευγμάτων (European Language Portfolio) και θεωρήθη-
καν οι κατάλληλες ώστε να εξυπηρετηθούν οι στόχοι της ερευνητικής διαδικασίας. Για την 
εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων οι εκπαιδευόμενοι ακολούθησαν ένα χρονοδιά-
γραμμα, μέσα σ ένα διάστημα τριών (3) εβδομάδων κλήθηκαν να συμμετέχουν και να κά-
νουν όλες τις δραστηριότητες. 

Συγκεκριμένα μετά το πέρας της διαδικασίας θα έπρεπε να είναι σε θέση να απαντήσουν 
στα εξής: α) Ποιο είναι το επίπεδο γνώσεων τους στην Αγγλική γλώσσα, β) Που πρέπει να 
εστιάσουν την προσοχή τους (πχ speaking), γ) Που παρατηρούν αδυναμίες (πχ grammar ή 
listening) και δ) Πως αντιλαμβάνονται τους γύρω τους. 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό του Gibbons (2002) οι φάσεις αυτές αν εφαρμοστούν με την 
συγκεκριμένη σειρά τότε επιτυγχάνεται η αυτόνομη μάθηση από τους εκπαιδευόμενους με 
την καθοδήγηση του εκπαιδευτή να είναι πιο έντονη στην αρχή αλλά να φθίνει συνεχώς. 

Οι φάσεις με τις αντίστοιχες δραστηριότητες που κλήθηκαν να υλοποιήσουν οι εκπαιδευό-
μενοι ήταν: 

Φάση 1η : Incidental Self-directed Learning (Τυχαία αυτοκατευθυνόμενη μάθηση). 

Στην πρώτη φάση του μοντέλου εισάγεται η έννοια του Μy Language e-Portfolio. Οι εκπαι-
δευόμενοι εξοικειώνονται με την έννοια ενός e-portfolio γλωσσών και ενημερώνονται ότι 
πρόκειται να δημιουργήσουν το δικό τους στα πλαίσια του μαθήματος. Ο εκπαιδευτής έχει 
ενεργό ρόλο και παρουσιάζει όλα τα βήματα που θα ακολουθήσουν οι εκπαιδευόμενοι. 

Φάση 2η : Teaching students to think independently (Διδάσκοντας τους μαθητές να σκέφτο-
νται ανεξάρτητα)  

Η δεύτερη φάση είναι μια πρώτη εφαρμογή του ανεξάρτητου τρόπου σκέψης για τους εκ-
παιδευόμενους όσο αναφορά τον τρόπο μάθησης τους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου 
μπορεί να γίνει είτε με την καταγραφή των σκέψεων από τους εκπαιδευόμενους είτε  με τη 
δημιουργία ενός avatar ή την δημιουργία μιας ηχογράφησης . Αυτό έγκειται στον τρόπο 
που θα διαλέξουν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι.   
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Φάση 3η : Self-managed Learning (Αυτοδιαχειριζόμενη μάθηση) 

Στη φάση αυτή οι εκπαιδευόμενοι συμπληρώνουν τις ενότητες “My Linguistic Proficiency”, 
“My Intercultural Competence”, “My Language and Intercultural Experiences”, “My Cultural 
Awareness” (My Biography) και “My Linguistic Identification” (My Passport) του e-portfolio 
τους μέσα από μια σειρά από δραστηριότητες. Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να καθοδηγεί 
να ενθαρρύνει να επιλύει απορίες και να ανατροφοδοτεί με σχόλια τους εκπαιδευόμενους. 

Φάση 4η : Self-planned Learning (Αυτοπρογραμματιζόμενη μάθηση) 

Η τέταρτη φάση έχει ως στόχο την προώθηση της αυτό-προγραμματιζόμενης μάθησης των 
εκπαιδευομένων και να τους επιτρέψει να αναλάβουν υψηλό βαθμό αυτό-κατεύθυνσης. Οι 
εκπαιδευόμενοι καλούνται να λάβουν αποφάσεις σχετικά με το τι θέλουν να μάθουν, πώς 
θέλουν να μάθουν και να καταρτίσουν ένα χρονοδιάγραμμα μέσα στη διάρκειας του οποί-
ου θα πετύχουν αυτό που θέλουν να μάθουν. Ο εκπαιδευτής επιλύει απορίες των εκπαι-
δευομένων και έχει ρόλο κυρίως εμψυχωτικό και ενθαρρυντικό. 

Φάση 5η : Self-directed Learning (Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση) 

Στην πέμπτη και τελευταία φάση του μοντέλου οι εκπαιδευόμενοι διαμορφώνουν τα τμή-
ματα των φακέλων  του Language e-portfolio τους (Organizing My Dossier και Organizing My 
Passport). Οι εκπαιδευόμενοι μέσω αυτής της δραστηριότητας αναλαμβάνουν υψηλό βαθ-
μό αυτό-κατεύθυνσης. Ο εκπαιδευτής παρέχει ανατροφοδότηση στους εκπαιδευόμενους 
επιλύοντας απορίες και έχει ρόλο ενθαρρυντικό και εμψυχωτικό. 

Επιλογή εργαλείων ερευνητικής διαδικασίας 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να συγκεντρωθούν τα ερευνητικά δεδο-
μένα ήταν ερωτηματολόγια και το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Χρησιμοποιήθηκε ένα ερω-
τηματολόγιο πριν την έναρξη της διαδικασίας (pre-questionnaire) και ένα μετά την ολοκλή-
ρωση της (post-questionnaire). Μέσα από τα δυο αυτά ερωτηματολόγια, τα όποια απευθύ-
νονται στους φοιτητές που συμμετέχουν στην διαδικασία, ο ερευνητής επικεντρώνεται στο 
να συγκεντρώσει συγκεκριμένα στοιχεία αναφορικά με: τις απόψεις τους για τα e-portfolio, 
τις στάσεις τους απέναντι στην μέθοδο της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης (self-directed 
learning) και την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους σε σχέση με τις διαπολιτισμικές ικα-
νότητες τους. 

Τα ερωτηματολόγια σχεδιάστηκαν σύμφωνα με την κλίμακα Likert η οποία αποτελεί μια 
από τις πιο διαδεδομένες κλίμακες στις παιδαγωγικές έρευνες με την οποία επιτυγχάνεται 
η μέτρηση στάσεων και απόψεων των υποκείμενων της έρευνας με βάση τις απαντήσεις σε 
ένα σύνολο ερωτημάτων που αντιπροσωπεύουν το προς μελέτη πρόβλημα. Το στατιστικό 
πρόγραμμα SPSS είναι το πιο δημοφιλές και αξιόπιστο πρόγραμμα το όποιο εξειδικεύεται 
σε εκπαιδευτικές έρευνες για την άντληση στοιχείων και εξαγωγή ασφαλών συμπερασμά-
των 

Αποτελέσματα 
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Η βιβλιογραφική έρευνα σε συνδυασμό με την υλοποίηση της ερευνητικής  διαδικασίας 
μας οδήγησαν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Για να είναι επιτυχής η προσαρμογή ενός 
εργαλείου Web 2.0 θα πρέπει να συνδυάζεται με κάποια εκπαιδευτική μεθοδολογία. Στην 
παρούσα εργασία επετεύχθηκε ο συνδυασμός του λογισμικού Wordpress με την μέθοδο 
SDL (self-directed learning) βασισμένη σύμφωνα με το μοντέλο του Gibbons (2001). 

Από την έρευνα προκύπτει ότι η πλατφόρμα ανάπτυξης ιστοσελίδων Wordpress αν παρα-
μετροποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο μπορεί να υποστηρίξει τη δημιουργία και όλες τις 
λειτουργιές ενός e-portfolio. Στην παρούσα έρευνα παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευόμενοι 
χειρίστηκαν με ιδιαίτερη ευκολία την εφαρμογή μέσω τις οποίας κατόρθωσαν εύκολα και 
γρήγορα να δημιουργήσουν το ατομικό τους e-portfolio 

Η παραμετροποίηση και σχεδιασμός της ιστοσελίδας πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να μπο-
ρεί υποστηρίξει τις λειτουργιές ενός e-portfolio αλλά και είναι ελκυστικό και εύχρηστο προς 
τον χρήστη. Οι δραστηριότητες πρέπει να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να υπάρχει μια συ-
νεχή ροη μεταξύ τους και οι συμμετέχοντες να έχουν μια συνεχή ενασχόληση με το εργα-
λείο, καλύπτοντας όλους τους στόχους και τις ανάγκες τους. Τέλος μέσα από την πλατφόρ-
μα Wordpress και το e-portfolio υπάρχει η δυνατότητα να καταγραφούν όλα τα παραγόμε-
να από τις δραστηριότητες των εκπαιδευόμενων γρήγορα και απλά. Με αυτό τον τρόπο ο 
εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να αναλύσει και να αξιολογήσει τις εργασίες των εκπαι-
δευομένων. 
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Περίληψη 

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής σε μαθητές Δημο-
τικού και Γυμνασίου ενός νέου εκπαιδευτικού λογισμικού τρισδιάστατης σχεδίασης πάνω σε 
υπολογιστή για τη δημιουργία ψηφιακών μοντέλων. Το λογισμικό, με την ονομασία Engino 
KidCAD, συμπληρώνει ένα βασικό κενό του μαθήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας στην Κύ-
προ που αφορά στον τρόπο σχεδίασης κατασκευαστικών ιδεών από τους μαθητές. Το Ανα-
λυτικό Πρόγραμμα της Κύπρου προτείνει τη χρήση σχεδιαστικών συστημάτων τύπου CAD 
στην τάξη, εντούτοις τέτοια λογισμικά δεν υπάρχουν διαθέσιμα στην εκπαίδευση. Μέσα από 
την έρευνα καταγράφηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις και αντιδράσεις των εκπαιδευτικών και 
των μαθητών για το λογισμικό, ενώ αναδείχθηκε η μεγάλη εκπαιδευτική του αξία, τόσο στην 
ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, όσο και στην ενίσχυση του σχεδιασμού με μοντέρνες μεθόδους. 

Λέξεις - Κλειδιά: τρισδιάστατη σχεδίαση, εκπαιδευτικό λογισμικό, Σχεδιασμός & Τεχνολογία, 
αξιολόγηση, απόψεις εκπαιδευτικών, μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου. 

Εισαγωγή: Ερευνητικό υπόβαθρο και στόχοι 

Τα τελευταία χρόνια διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, στην Αγγλία (Βρετανικό Τμήμα Εκπαίδευσης, 2013) και τις Σκανδιναβικές χώρες 
κυρίως,  έχουν τροποποιήσει τα μαθήματά τους, ούτως ώστε να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση 
σε μοντέρνες τεχνολογίες. Οι υπολογιστές είναι βασικό μέρος της εκπαίδευσης και εξειδικευ-
μένα λογισμικά χρησιμοποιούνται σε όλα τα επίπεδα.  Συγκεκριμένα, στο μάθημα Σχεδια-
σμού και Τεχνολογίας οι μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου μαθαίνουν τις βασικές αρχές της 
τεχνολογίας με το να κατασκευάζουν πολύπλοκα μοντέλα με τη διαδικασία λύσης προβλή-
ματος. 

Ένα βασικό στοιχείο του μαθήματος είναι η σχεδίαση των ιδεών του μαθητή. Οι μαθητές συ-
νήθως σχεδιάζουν με το χέρι τις ιδέες τους και σπάνια χρησιμοποιούν προγράμματα σχεδια-
σμού. Στη σημερινή αγορά εργασίας, όμως, οι περισσότεροι μηχανικοί χρησιμοποιούν τρισ-
διάστατα συστήματα CAD (όπως SOLIDWORKS, AUTOCAD, 3D STUDIO MAX κλπ) για να ανα-
λύουν τις ιδέες τους και να σχεδιάζουν τα προϊόντα. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι 
στα σχολεία της Κύπρου δεν υπάρχει λογισμικό που να επιτρέπει την εύκολη σχεδίαση τρισ-
διάστατων μοντέλων και να περιέχει βιβλιοθήκες με εξαρτήματα που ήδη χρησιμοποιούνται 
στο μάθημα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας. Για αυτό το λόγο, η εταιρεία ENGINO, με έδρα τη 
Λεμεσό, σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο του πανεπιστημίου FREDERICK ανέλαβαν το 
2012 τη δημιουργία ενός τέτοιου λογισμικού. Το έργο με την ονομασία: «Ανάπτυξη λογισμι-
κού για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά» εντάσσεται στα πλαίσια της «Δέσμης Προγραμ-
μάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2009-2010» του Ιδρύματος Προώ-
θησης Έρευνας και συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό 
ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ. 

360

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Το έργο είχε δύο γενικούς στόχους: 1) από τεχνολογικής πλευράς, το λογισμικό να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία Engino για βελτιστοποίηση της μεθοδολογίας στησίματος 
μοντέλων και οδηγιών. 2) Από εκπαιδευτικής πλευράς, το λογισμικό να είναι φιλικό προς 
παιδιά ηλικίας 9-15 ετών, για να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν: α) στο μάθημα Σχεδια-
σμού και Τεχνολογίας, στην ενότητα «Σχεδιασμός» για την ψηφιακή σχεδίαση των ιδεών τους 
και β) γενικότερα στο σπίτι και στο σχολείο για να περιεργάζονται τα υλικά Engino, καθώς και 
άλλα υλικά σε τρισδιάστατη ψηφιακή μορφή. 

Μετά από 2 χρόνια επίπονης εργασίας, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και επιστημονικό 
επίπεδο, δημιουργήθηκε το 2014 μια ικανοποιητική έκδοση του λογισμικού με την ονομασία 
Engino KidCAD. Γενικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να χρησιμοποιηθεί πιλοτικά το 
λογισμικό από εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας σε 
Δημοτικά και Γυμνάσια, καθώς και τους μαθητές τους, ούτως ώστε να γίνει καταγραφή των 
απόψεων και εισηγήσεων τους για βελτιστοποίηση του έργου. 

Tο μάθημα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας στην Κύπρο 

Τα τελευταία χρόνια, έχουν ωριμάσει οι τεχνολογίες δημιουργίας γραφικών πραγματικού 
χρόνου σε τρεις διαστάσεις, επιτρέποντας τη δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού κατάλ-
ληλου για την προσομοίωση/οπτικοποίηση φαινομένων των Φυσικών Επιστημών, η μελέτη 
των οποίων διευκολύνεται σε μέγιστο βαθμό από την επί πλέον διάσταση. Ανάλογη εξέλιξη 
(και διάδοση) παρουσιάζει και το υλικό (hardware), με έμφαση στις κάρτες γραφικών, το κό-
στος κτήσης του οποίου έχει πάψει πλέον να είναι απαγορευτικό για το σχολείο.  

Ένα από τα θέματα του Αναλυτικού τόσο στη Δημοτική όσο και στη Μέση εκπαίδευση είναι 
το μάθημα του «Σχεδιασμού και Τεχνολογίας» που σκοπό έχει να οδηγήσει τα παιδιά στην 
πρόσκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στο θέμα. Για τους μαθητές αυτούς δεν υπάρχουν αρ-
κετά υφιστάμενα λογισμικά που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα εκπαίδευ-
σης. Οι κατασκευές και οι σχεδιασμοί γίνονται με πραγματικά εξαρτήματα που πολλές φορές 
δεν είναι αρκετά για όλους τους μαθητές. Ένα άλλο συχνό πρόβλημα είναι η φθορά ή απώ-
λεια ορισμένων εξαρτημάτων, κάτι που μειώνει τη δημιουργικότητα των μαθητών.  

Το μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία θεωρείται σήμερα πρωταρχικό στο εκπαιδευτικό σύ-
στημα της Κύπρου, τόσο για την προσέγγιση των στόχων του νέου σχολείου, όσο και για την 
εφαρμογή των αρχών και μεθόδων της σύγχρονης παιδαγωγικής. Γενικός σκοπός του μαθή-
ματος, σύμφωνα με το Αναλυτικό πρόγραμμα της Κύπρου (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτι-
σμού, 2012) είναι η παροχή δυνατότητας εμπλοκής των μαθητών/τριών σε μια δημιουργική 
και καινοτόμο διαδικασία μέσα από την οποία θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δε-
ξιότητες και στάσεις, για να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν διάφορα προϊόντα και συστή-
ματα, για να ικανοποιήσουν διάφορες ανάγκες και να επιλύσουν διάφορα προβλήματα του 
ανθρώπινου περιβάλλοντος (κοινωνικό, φυσικό, τεχνητό). 

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας στην Κύπρο 
είναι οργανωμένο σε επτά θεματικές περιοχές: 1) Δομές, 2) Μηχανισμοί, 3) Ενέργεια, 4) Ηλε-
κτρισμός και  Ηλεκτρονικά, 5) Τεχνολογία Υλικών, 6) Συστήματα και Τεχνολογία Ελέγχου και 
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7) Σχεδιασμός. Οι ενότητες διδάσκονται σε σπειροειδή μορφή, από απλές έννοιες μέχρι πε-
ρίπλοκες, σε όλες τις βαθμίδες από Δ’ Δημοτικού μέχρι Α’ Λυκείου. Η θεματική περιοχή που 
μας ενδιαφέρει για τους σκοπούς της έρευνας είναι αυτή του Σχεδιασμού στις τάξεις Ε’ Δη-
μοτικού μέχρι Γ’ Γυμνασίου. Οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι ότι οι μαθητές πρέπει να αναφέ-
ρουν τη σπουδαιότητα του Σχεδιασμού, τα βασικά του στάδια και να εφαρμόζουν τεχνικές 
σχεδίασης (δισδιάστατα και τρισδιάστατα σχέδια), αξιοποιώντας και προγράμματα τύπου 
CAD σε Η/Υ. 

Εκπαιδευτικά λογισμικά τρισδιάστατης σχεδίασης 

Στην αγορά υπάρχουν αρκετά λογισμικά που ασχολούνται με τον σχεδιασμό σε τρισδιάστατο 
χώρο, αλλά κανένα δεν είναι προσαρμοσμένο στο μάθημα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας για 
παιδιά. Εκτός αυτού τα περισσότερα λογισμικά είναι σχεδιασμένα για χρήστες μεγαλύτερης 
ηλικίας και οι εφαρμογές τους είναι περισσότερο επαγγελματικές παρά εκπαιδευτικές. Ως εκ 
τούτου, παρατηρείται μία έλλειψη πηγών η οποία δεν επιτρέπει τη σύγκριση της υφιστάμε-
νης βιβλιογραφίας με τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας, ιδιαίτερα σε επί-
πεδο Δημοτικού και Γυμνασίου για την κατασκευή μοντέλων. 

Σε επίπεδο πανεπιστημίου, ένα παράδειγμα συστήματος που έχει κατασκευαστεί συγκεκρι-
μένα για σχεδιασμό είναι αυτό που δημιουργήθηκε από το Technical University of Lisbon, το 
οποίο  χρησιμοποιεί τεχνολογίες τρισδιάστατου χώρου για την διδασκαλία τρισδιάστατων 
μοντέλων για φοιτητές πολιτικής μηχανικής. Σε έρευνα των Sampaio, Henrique & Cruz (2008) 
οι φοιτητές κλήθηκαν να κατασκευάσουν τρία μοντέλα (τοίχο, γέφυρα και στέγη) και τα απο-
τελέσματα έδειξαν ότι η χρήση του συστήματος βόηθα τους φοιτητές να κατανοήσουν καλύ-
τερα την τρισδιάστατη πτυχή των μοντέλων όταν τα επεξεργάζονται πάνω σε υπολογιστή, 
παρά σε πραγματικά μοντέλα τα οποία δεν μπορούν να αποδομήσουν. Σε παρόμοια έρευνα 
των Sampaio & Henriques (2008) οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν όλες τις πτυ-
χές που περιλαμβάνει η κατασκευή ενός τοίχου και διαφάνηκε ότι η χρήση λογισμικού τρισ-
διάστατης σχεδίασης έχει τεράστια εκπαιδευτικά οφέλη στη διδασκαλία μηχανικής όσον α-
φορά τη δημιουργία κατασκευαστικών μοντέλων. 

Επίσης, υπάρχει και ένα πρόγραμμα της εταιρίας LEGO που επιτρέπει την τρισδιάστατη σχε-
δίαση από μια βιβλιοθήκη εξαρτημάτων LEGO, αλλά όχι άλλων εξαρτημάτων. Το λογισμικό 
αυτό δεν έχει δοκιμαστεί έως τώρα σε συνθήκες σχολείου. 

Λογισμικό Engino KidCAD 

Το λογισμικό Engino KidCAD που έχει αναπτυχθεί στηρίζεται σε θεωρίες μάθησης, οι οποίες 
στην ουσία υποστηρίζουν τη μαθητοκεντρική διαδικασία μάθησης (Brandes & Ginnis, 1986). 
και την δόμηση της γνώσης μέσα από την αλληλεπίδραση και τη διάδραση με το περιβάλλον 
(Boud, & Feletti, 1997). Αυτές είναι, κατά κύριο λόγο, κοινωνιο-πολιτισμικές (sociocultural) 
(Rogers, 1983) και δομητικές (constructivist) θεωρίες μάθησης (Carlile & Jordan, 2005). Τα 
παιδιά ουσιαστικά μετατρέπουν τα ερεθίσματα από το περιβάλλον σε σχεδιαστικές ιδέες 
που υλοποιούνται με ποικίλους τρόπους μέσα από το λογισμικό. 
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Η δημιουργία και ο σχεδιασμός του στηρίζει μοναδικές μαθησιακές ανάγκες των μαθητών 
όπως είναι η ανάπτυξή τους, η παροχή ποικιλίας μέσων και υλικών και η παρακίνησή τους 
για μάθηση. Αυτά επιτυγχάνονται στη βάση του «μαθαίνω κάνοντας», της διαφοροποίησης 
του υλικού για να ικανοποιεί ανάγκες που προκύπτουν από τη διαφορετικότητα των μαθη-
τών. Υποστηρίζει την ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στη μάθηση και όχι την απλή πρόσ-
ληψη και αποδοχή του νοήματος, μέσα από την ενασχόλησή του με μακροχρόνιες και αυθε-
ντικές διερευνήσεις (Vygotsky, 1978).   

Από τεχνικής πλευράς, το λογισμικό Engino KidCAD αναπτύχθηκε μέσα από τo πρόγραμμα 
Unity, μία μηχανή ανάπτυξης παιχνιδιών και πλατφόρμα εργαλείων. Το βασικό πλεονέκτημα 
του Unity είναι ότι μπορεί να «τρέξει» σε πολλά περιβάλλοντα: ιστοσελίδες, κινητά τηλέ-
φωνα, tablets και κονσόλες παιχνιδιών. Το λογισμικό επιτρέπει στο χρήστη να κατασκευάσει 
μοντέλα γρήγορα, τα οποία στη συνέχεια μπορεί να προβάλει και μέσω διαδικτύου. Ακόμη, 
ανταλλάζει πληροφορίες με άλλα λογισμικά 3D για φωτορεαλιστική απεικόνιση. 

Κατασκευαστής (builder) 

Το βασικό κομμάτι του λογισμικού Engino KidCAD είναι ο «Κατασκευαστής». Σε αυτό το μέ-
ρος τα μοντέλα δημιουργούνται, τυγχάνουν τροποποίησης και αποθηκεύονται. Χωρίζεται σε 
τέσσερις περιοχές: 1) τη γραμμή εργαλείων, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένες όλες οι λει-
τουργίες/εντολές του κατασκευαστή, χωρισμένες σε κατηγορίες, 2) τη βιβλιοθήκη κομμα-
τιών, όπου υπάρχουν κουμπιά με τις διακριτές κατηγορίες των κομματιών Engino για πιο 
γρήγορη εντόπιση του επιθυμητού κομματιού, 3) τη μικρο-κάμερα νέου κομματιού, όπου με 
την επιλογή κάποιου κομματιού, αυτό εμφανίζεται σε αυτό το χώρο για να επιλεγεί ο υπο-
δοχέας από τον οποίο θα αρχίσει μια σύνδεση και 4) το χώρο εργασίας, όπου ο χρήστης 
πραγματοποιεί την κατασκευή του και βλέπει τα αποτελέσματα των συνδέσεων (εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1: Οι τέσσερις περιοχές λειτουργίας του κατασκευαστή. 

Συνοπτικά, ο βασικός τρόπος λειτουργίας έχει ως εξής: ο χρήστης επιλέγει κάποιο εξάρτημα 
από τη δεύτερη περιοχή, το οποίο πηγαίνει στη μικρο-κάμερα (περιοχή 3) και αφού επιλέξει 
το επιθυμητό σημείο σύνδεσης, το εξάρτημα μεταφέρεται στην τέταρτη περιοχή που βρίσκε-
ται το υπό κατασκευή μοντέλο. Στην πρώτη περιοχή βρίσκονται τα κουμπιά για περαιτέρω 
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επεξεργασία των εξαρτημάτων, όπως περιστροφή, αλλαγή χρώματος, αναίρεση εντολής 
(undo), αποθήκευση μοντέλων και προβολή λίστας εξαρτημάτων.  

Παρουσιαστής (viewer) 

Αφού ο χρήστης ολοκληρώσει κάποιο μοντέλο (ή μέρος του) και αποθηκεύσει την εργασία 
του, τότε μπορεί να το προβάλει μέσω του «Παρουσιαστή», μία λειτουργία του λογισμικού 
Engino KidCAD στην οποία μεταφέρεται από ένα ειδικό κουμπί του κατασκευαστή. Ο παρου-
σιαστής είναι απλός στη χρήση. Στο κυρίως παράθυρο εμφανίζεται το μοντέλο που θέλουμε 
να προβάλουμε και το οποίο μπορούμε να «σπάσουμε» στις διάφορες συνδέσεις του με δύο 
ειδικά κουμπιά μεγέθυνσης και σμίκρυνσης. Οι σύνδεσμοι διακρίνονται μέσω γραμμών, λει-
τουργία χρήσιμη για την παραγωγή οδηγιών κατασκευής (εικόνα 2).  

 

Εικόνα 2: Μοντέλο ελικοπτέρου στον παρουσιαστή, αποδομημένο στις συνδέσεις του. 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 10 εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν το μάθημα Σχεδια-
σμού και Τεχνολογίας, καθώς και οι 109 μαθητές των τάξεων τους, ειδικότερα 7 δάσκαλοι 
Δημοτικού με 82 μαθητές (62 Ε’ τάξης και 20 ΣΤ’) και 3 καθηγητές Γυμνασίου με 27 μαθητές 
(5 Α’ τάξης, 12 Β’ και 10 Γ’). Η επιλογή των εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση των σχολείων 
τους έγινε ανάλογα με την προθυμία για συμμετοχή στην έρευνα, μετά από τηλεφωνική επι-
κοινωνία με εκπαιδευτικούς.  Όσον αφορά στο Δημοτικό επιλέχθηκαν 6 δημόσια σχολεία στη 
Λεμεσό (2 δάσκαλοι δίδασκαν στο ίδιο σχολείο) με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτεται όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της πόλης. Όσον αφορά στο Γυμνάσιο, η έρευνα έγινε σε 1 ιδιω-
τικό σχολείο της Λευκωσίας με 3 καθηγητές, λόγω μη προθυμίας άλλων. 

Ερωτηματολόγια 

Η συλλογή δεδομένων γινόταν μέσω επίδοσης δύο ερωτηματολογίων: ένα για τους μαθητές 
και ένα για τους εκπαιδευτικούς, τα οποία περιείχαν ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου. 
Τα ερωτηματολόγια ήταν σχεδιασμένα ώστε να καταγραφούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών 
και μαθητών πάνω σε 4 συμπεριφορές, με τη βοήθεια επιμέρους δεικτών:  
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• Συμπεριφορά 1: κατανόηση του εργαλείου, με δείκτες: α) χρόνος εκμάθησης και ε-
ξοικείωσης με το εργαλείο και β) ευκολία κατανόησης των εξαρτημάτων και λειτουργιών. 
• Συμπεριφορά 2: εκτέλεση του έργου, με δείκτες: α) χρόνος κατασκευής μοντέλου και 
ευκολία ολοκλήρωσης της εργασίας και β) φιλικότητα του προγράμματος. 
• Συμπεριφορά 3: συνειδητοποίηση της πρακτικής αξίας του λογισμικού, με δείκτες: α) 
αναφορά στην πρακτική αξία του λογισμικού και β) ικανότητα επεξήγησης και συσχέτι-
σης της εργασίας με την πραγματικότητα. 
• Συμπεριφορά 4: ικανοποίηση από την εργασία, με δείκτες: α) χρησιμότητα των μο-
ντέλων και β) διατήρηση του ενδιαφέροντος. 

Για σκοπούς εξοικονόμησης χώρου, οι διατυπώσεις των ερωτήσεων παρατίθενται στο επό-
μενο κεφάλαιο κατά τη συζήτηση των αποτελεσμάτων.  

Διαδικασία 

Η έρευνα έγινε από το Νοέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο 2014 και αφορούσε τη διδασκαλία τριών 
μαθημάτων των δύο περιόδων σε τάξεις Δημοτικού (80 λεπτά) και Γυμνασίου (90 λεπτά) στα 
πλαίσια του μαθήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, με τη χρήση υλικών Engino και του λο-
γισμικού τρισδιάστατης σχεδίασης. Όλοι οι μαθητές είχαν τις ίδιες εργασίες για τον ίδιο 
χρόνο, απλώς οι μαθητές Γυμνασίου είχαν περισσότερα λεπτά στο τέλος για το ερωτηματο-
λόγιο, κάτι που δεν επηρέαζε τη διαδικασία καθ’ εαυτή. 

Η διδασκαλία του παιχνιδιού Engino και του λογισμικού έγινε στο πρώτο μάθημα των δύο 
περιόδων. Συγκεκριμένα, έγινε μία πρώτη επαφή με τα εξαρτήματα της Engino και τα παιδιά 
έφτιαξαν τρία απλά μοντέλα: ορθογώνιο, τραμπάλα και τετράγωνο (εικόνα 3). Στη δεύτερη 
περίοδο διδάχθηκαν το λογισμικό και έφτιαξαν τα ίδια μοντέλα σε ψηφιακή μορφή στον κα-
τασκευαστή, ενώ χρησιμοποίησαν και τον παρουσιαστή για να δουν κι άλλα μοντέλα. 

     

Εικόνα 3: Μοντέλα ορθογωνίου, τραμπάλας και τετραγώνου για το πρώτο μάθημα. 

Στο δεύτερο μάθημα δύο περιόδων οι μαθητές ασχολήθηκαν εξ ολοκλήρου με τη λειτουργία 
του κατασκευαστή. Οι μαθητές έπρεπε να φτιάξουν το μοντέλο ενός μικρού ελικοπτέρου σε 
ψηφιακή μορφή, χρησιμοποιώντας τον κατασκευαστή του λογισμικού. Για αυτό τον σκοπό 
χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες ανάλογα με τον τρόπο οδηγιών που είχαν στη διάθεσή τους: 1) 
ομάδα που είχε αντίγραφο μοντέλο ελικοπτέρου φτιαγμένο από Engino, 2) ομάδα που είχε 
κατασκευαστικές οδηγίες Engino στο χαρτί και 3) ομάδα που είχε μια απλή γραμμική εικόνα 
ελικοπτέρου στο χαρτί (εικόνα 4). Ο λόγος ύπαρξης των ομάδων ήταν για να διαφανεί με ποιο 
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τρόπο οδηγιών είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιηθεί ο κατασκευαστής και ποιες ομάδες επι-
τυγχάνουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Όποια ομάδα τελείωνε το ελικόπτερο έπαιρνε και 
δεύτερο μοντέλο ενός αυτοκινήτου, με την ίδια διαδικασία οδηγιών. 

          

Εικόνα 4: Μοντέλο ελικοπτέρου για το δεύτερο μάθημα και η απλή του εικόνα (ομάδα 3). 

Στην πρώτη περίοδο του τρίτου μαθήματος οι μαθητές ασχολήθηκαν εξ ολοκλήρου με τη λει-
τουργία του παρουσιαστή. Συγκεκριμένα, οι μαθητές έπρεπε να φτιάξουν το πραγματικό μο-
ντέλο ενός μεγάλου αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας εξαρτήματα Engino. Γι’ αυτό το σκοπό 
χωρίστηκαν σε 3 ομάδες ανάλογα με τον τρόπο οδηγιών που είχαν στη διάθεσή τους: 1) ο-
μάδα που είχε αντίγραφο μοντέλο φτιαγμένο από Engino, 2) ομάδα που είχε κατασκευαστι-
κές οδηγίες Engino στο χαρτί και 3) ομάδα που χρησιμοποίησε τον παρουσιαστή για να βλέ-
πει τις οδηγίες τρισδιάστατα πάνω στον Η/Υ. Ο λόγος ύπαρξης των ομάδων ήταν για να δια-
φανεί η διαφορά στη χρήση του παρουσιαστή σε σχέση με τους άλλους τρόπους. Στη δεύτερη 
περίοδο του τρίτου μαθήματος, οι μαθητές παρουσίασαν τις εργασίες τους δείχνοντας τα 
μοντέλα που έφτιαξαν, αναφέροντας τον τρόπο που εργάστηκαν, τα προβλήματα που αντι-
μετώπισαν και κάνοντας συσχέτιση της εργασίας με την πραγματικότητα. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο ερευνητής επικοινωνούσε με τους εκπαιδευτικούς για τυχόν 
προβλήματα. Επίσης, φρόντισε να είναι παρόν τουλάχιστον σε ένα από τα μαθήματα του 
κάθε εκπαιδευτικού, συνήθως το πρώτο, ώστε να υπάρχει άμεση ανατροφοδότηση και βοή-
θεια στη διδασκαλία, κυρίως σε τεχνικά προβλήματα, μέχρι την πλήρη εξοικείωση των εκπαι-
δευτικών με το λογισμικό. 

Αποτελέσματα και συζήτηση 

Κατανόηση του εργαλείου 

Όσον αφορά στο δείκτη του χρόνου εκμάθησης και εξοικείωσης με το εργαλείο, οι εκπαιδευ-
τικοί ρωτήθηκαν: «πόσα λεπτά χρειάστηκες για να διδάξεις πλήρως το λογισμικό;». Πέντε 
υποκείμενα (50%) απάντησαν  «15-30 λεπτά», ενώ τα υπόλοιπα 5 απάντησαν «31-45 λεπτά», 
γεγονός που δείχνει ότι μία περίοδος είναι αρκετή για τη διδασκαλία του λογισμικού. Σε πα-
ρόμοια ερώτηση προς τους μαθητές: «Οι δύο περίοδοι για να μάθω το λογισμικό ήταν αρκε-
τές;» 90% απάντησε ότι «συμφωνεί πολύ» ή «συμφωνεί λίγο», ενώ το υπόλοιπο 10% απά-
ντησε ότι «διαφωνεί λίγο» ή «διαφωνεί πολύ» ή «δεν ξέρω». Αυτό δείχνει ότι υπάρχει η δυ-
νατότητα εκμάθησης και πειραματισμού με το λογισμικό σε 2 διδακτικές περιόδους. 
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Όσον αφορά στο δείκτη της ευκολίας κατανόησης των εξαρτημάτων και λειτουργιών, τέθη-
καν οι εξής ερωτήσεις στους μαθητές: «Πόσο εύκολο ήταν να καταλάβεις τον κατασκευα-
στή;» και «Πόσο εύκολο ήταν να καταλάβεις τον παρουσιαστή;» Οι μαθητές Δημοτικού θεώ-
ρησαν τον κατασκευαστή «πολύ εύκολο» στην κατανόηση με ποσοστό 62% και «μέτρια» με 
ποσοστό 25%, ενώ οι υπόλοιποι (13%) ανέφεραν «λίγο δύσκολο». Τα αποτελέσματα των μα-
θητών του Γυμνασίου είχαν λίγη διαφοροποίηση, όπου 25% απάντησαν «πολύ εύκολο», 40% 
«μέτρια», 15% λίγο δύσκολο, ενώ ποσοστό 20% απάντησε «δεν ξέρω», αναμένοντας πιθανόν 
τα επόμενα δύο μαθήματα για να διαπιστώσει αν κατανοεί τις βασικές λειτουργίες του. Για 
τον παρουσιαστή τα αποτελέσματα ήταν πιο θετικά. Οι μαθητές Δημοτικού απάντησαν με 
ποσοστό 70% ότι ο παρουσιαστής ήταν «πολύ εύκολος» στην κατανόηση και 30% «μέτρια», 
ενώ για τους μαθητές Γυμνασίου τα ποσοστά ήταν 75% και 25% αντίστοιχα. 

Ενδιαφέρουσες ήταν και οι εισηγήσεις των εκπαιδευτικών για πιο αποτελεσματική διδασκα-
λία του λογισμικού που εκφράστηκαν σε ανοικτού τύπου ερώτηση. Μία εισήγηση ήταν οι 
μαθητές να εργάζονται μαζί με τον εκπαιδευτικό στους υπολογιστές κατά την εκμάθηση του 
λογισμικού ή ακόμη κάποιοι να φτιάχνουν τα μοντέλα με οδηγίες του δασκάλου. Επίσης, έ-
νας εκπαιδευτικός έδειξε για λίγο χρόνο τα πραγματικά μοντέλα στους μαθητές και μετά τους 
ζήτησε να τα φτιάξουν από μνήμης, γεγονός που, όπως ανέφερε, αύξησε το ενδιαφέρον και 
την αποδοτικότητα τους, τόσο στην εκμάθηση όσο και στον πειραματισμό. Δύο άλλες ειση-
γήσεις ήταν η επίδειξη ενός μικρού βίντεο με οδηγίες στην αρχή του μαθήματος και οι μαθη-
τές να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό στο σπίτι για περισσότερη εξοικείωση. 

Γενικά, από την εμπειρία του πρώτου μαθήματος, τα παιδιά επέδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό 
όταν εργάζονταν με το λογισμικό. Η αρχική ενασχόληση με τα πραγματικά εξαρτήματα 
Engino βοήθησε αρκετά στο να γίνουν κατανοητές οι διάφορες συνδέσεις, καθώς και στο να 
αντιληφθούν τα παιδιά το τρισδιάστατο στοιχείο του προγράμματος. Οι μαθητές είχαν τη 
δυνατότητα συσχέτισης της πραγματικής κατασκευής με την ψηφιακή και τη μεταφορά δε-
δομένων από τα πραγματικά υλικά στα ψηφιακά εξαρτήματα του υπολογιστή. Ιδιαίτερα, ό-
σοι μαθητές είχαν επαφή με το κατασκευαστικό παιχνίδι Engino πριν την έρευνα, επέδειξαν 
μεγάλη ικανότητα στην πραγματική όσο και στην ψηφιακή κατασκευή, αφού τελείωναν πιο 
γρήγορα από τους υπόλοιπους και έφτιαχναν και δικά τους μοντέλα στη συνέχεια. 

Εκτέλεση του έργου 

Όσον αφορά στο δείκτη του χρόνου κατασκευής μοντέλου, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί 
κατέγραφαν το χρόνο που χρειάστηκαν για να φτιάξουν το ψηφιακό ελικόπτερο. Για το Δη-
μοτικό, η ομάδα 1 χρειάστηκε 50 λεπτά μέσο όρο, η ομάδα 2 ήθελε 65 λεπτά, ενώ η ομάδα 3 
ήθελε 75 λεπτά. Υπήρχαν περιπτώσεις σχολείων όπου 10 ομάδες παιδιών  δεν ολοκλήρωσαν 
την εργασία τους, ιδιαίτερα εκεί όπου ο ερευνητής δεν ήταν παρών στο μάθημα, ώστε να 
διευκολύνει τη διαδικασία. Αυτό δείχνει ότι η εξοικείωση του εκπαιδευτικού με το λογισμικό 
παίζει σημαντικό ρόλο στο χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών. Για το Γυμνάσιο όλες οι ομά-
δες ολοκλήρωσαν την εργασία τους και συγκριτικά πιο γρήγορα από το Δημοτικό: η ομάδα 1 
σε 40 λεπτά, η ομάδα 2 σε 50 λεπτά και η ομάδα 3 σε 60 λεπτά, ενώ υπήρχαν 3 ομάδες Γυ-
μνασίου που κατάφεραν να φτιάξουν και το ψηφιακό μοντέλο του αυτοκινήτου. 
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Όσον αφορά στο δείκτη της φιλικότητας του προγράμματος τέθηκε η εξής ερώτηση στους 
μαθητές: «Το πρόγραμμα ήταν πολύ φιλικό;». Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το λογισμικό ή-
ταν φιλικό προς τα παιδιά και συγκεκριμένα ποσοστό 60% για Δημοτικό και 55% για Γυμνάσιο 
«συμφώνησε πολύ», ενώ 30% και 20% «συμφώνησε λίγο». Το υπόλοιπο ποσοστό «διαφώ-
νησε λίγο» (5% και 15%) ή «διαφώνησε πολύ» (5% και 10%). 

Ενδιαφέρουσες ήταν και οι εισηγήσεις των εκπαιδευτικών για πιο αποτελεσματική χρήση του 
λογισμικού που εκφράστηκαν σε ανοικτού τύπου ερώτηση στο ερωτηματολόγιο. Οι περισσό-
τερες αφορούσαν διάφορα τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν κατά τη χρήση του κατα-
σκευαστή, τα οποία έχουν καταγραφεί και θα διορθωθούν από τους προγραμματιστές. Από 
εκπαιδευτικής πλευράς, μία εισήγηση ήταν η δημιουργία μίας αρχικής σελίδας μέσα στο 
πρόγραμμα όπου θα επεξηγούνταν επαρκώς τα διάφορα κουμπιά και οι λειτουργίες τους. 
Επίσης, δύο εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι χρειάζεται περισσότερη εξοικείωση από τους εκπαι-
δευτικούς και στη συνέχεια από τους μαθητές ώστε να γίνει το μάθημα σωστά.  

Γενικά, από την εμπειρία του δεύτερου μαθήματος φάνηκε ότι τα παιδιά χρειάστηκαν λίγο 
χρόνο για να θυμηθούν τη λειτουργία του κατασκευαστή. Εντούτοις, σε κάθε ομάδα προέ-
κυψε κάποια δυσκολία την οποία έπρεπε να σκεφτεί πώς να επιλύσει. Συγκεκριμένα, η ο-
μάδα 1 που είχε το αντίγραφο μοντέλο δεν έβλεπε τα εσωτερικά εξαρτήματα και έπρεπε να 
σπάσει κάποιες συνδέσεις για να τα δει. Η ομάδα 2, με τυπωμένες οδηγίες, έπρεπε να βρει 
μία βάση εξαρτημάτων πάνω στην οποία να κτίσει το μοντέλο της και όχι να ακολουθήσει τα 
βήματα όπως ήταν ακριβώς τυπωμένα, γιατί το λογισμικό δεν επέτρεπε την ύπαρξη σταδίων 
ή εξαρτημάτων ελεύθερα μέσα στο χώρο εργασίας. Η ομάδα 3, με γραμμική εικόνα, έφτιαχνε 
τα μοντέλα εξίσου γραμμικά, ενώ τους ζητήθηκε να είναι τρισδιάστατα, όμως η εργασία τους 
ήταν πιο δύσκολη γιατί χρειαζόταν εξοικείωση με τα εξαρτήματα. 

Η συμπεριφορά εκτέλεσης του έργου μελετήθηκε και στην πρώτη περίοδο του τρίτου μαθή-
ματος, όπου οι μαθητές ασχολήθηκαν με τη λειτουργία του παρουσιαστή. Γενικά, ο παρου-
σιαστής είναι πιο απλός σε σχέση με τον κατασκευαστή. Όμως, από την εμπειρία του τρίτου 
μαθήματος φάνηκε ότι τα παιδιά της τρίτης ομάδας είχαν δυσκολίες στο να χρησιμοποιήσουν 
τον παρουσιαστή για να δουν το μοντέλο και να κατασκευάσουν το πραγματικό. Οι μαθητές 
του Δημοτικού δυσκολεύονταν να δουλέψουν με το ποντίκι του υπολογιστή ώστε να βλέπουν 
το μοντέλο από διάφορες γωνιές και πως συνδέονται τα εξαρτήματα. 

Συνειδητοποίηση της πρακτικής αξίας του λογισμικού 

Όσον αφορά στο δείκτη της αναφοράς στην πρακτική αξία του λογισμικού, στους εκπαιδευ-
τικούς τέθηκε η εξής ερώτηση: «Σε ποιο βαθμό τα παιδιά κατανοούν την πρακτική αξία του 
λογισμικού;» ποσοστό 60% απάντησε σε «μέτριο βαθμό» και το υπόλοιπο ποσοστό (40%) 
απάντησε σε «μεγάλο βαθμό». Η αντίστοιχη ερώτηση των μαθητών ήταν: «Καταλαβαίνω την 
πρακτική αξία της εργασίας και του λογισμικού (δηλαδή ότι είναι χρήσιμο στη ζωή μας)», 
όπου ποσοστό 40% των μαθητών του Δημοτικού και 55% του Γυμνασίου ανέφερε «συμφωνώ 
πολύ», 28% Δημοτικού και 17% Γυμνασίου ανέφερε «συμφωνώ λίγο» ενώ οι υπόλοιποι, 32% 
και 28% αντίστοιχα, ανέφεραν «διαφωνώ λίγο». 
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Όσον αφορά στο δείκτη ικανότητας επεξήγησης και συσχέτισης της εργασίας με την πραγμα-
τικότητα, οι μαθητές ρωτήθηκαν την ανάλογη ερώτηση. Ποσοστό 42% των μαθητών Δημοτι-
κού και 65% των μαθητών Γυμνασίου ανέφεραν «συμφωνώ πολύ», ποσοστό 34% και 25% 
ανέφερε «συμφωνώ λίγο» και το υπόλοιπο ποσοστό (24% και 10%) ανέφερε «διαφωνώ 
λίγο». Από τους εκπαιδευτικούς ζητήθηκε να αναφέρουν σχετικά παραδείγματα. Ένας ανέ-
φερε: «Ένα παιδί έχει μοντέλα της Engino στο σπίτι και φτιάχνει κατασκευές», ενώ άλλος 
έγραψε: «Ότι χρησιμοποιούν είναι προϊόν τέτοιας διαδικασίας (σχεδιασμός, παραγωγή)». 

Ικανοποίηση από την εργασία 

Όσον αφορά στο δείκτη της χρησιμότητας των μοντέλων, στους εκπαιδευτικούς τέθηκε η ε-
ξής ερώτηση: «Σε ποιο βαθμό τα παιδιά θεωρούν ότι τα ψηφιακά μοντέλα που έφτιαξαν είναι 
χρήσιμα;» και ποσοστό 80% απάντησε «σε μέτριο βαθμό», ενώ το υπόλοιπο 20% απάντησε 
«σε μικρό βαθμό». Όσον αφορά το δείκτη της διατήρησης του ενδιαφέροντος, στους εκπαι-
δευτικούς τέθηκε η εξής ερώτηση: «Σε ποιο βαθμό κρατήθηκε το ενδιαφέρον των παιδιών 
καθ’ όλη τη διάρκεια και των τριών μαθημάτων;» και ποσοστό 80% απάντησε «σε μεγάλο 
βαθμό», ποσοστό 10% απάντησε «σε μέτριο βαθμό», ενώ ένας εκπαιδευτικός Γυμνασίου 
(10%) απάντησε ο βαθμός είναι ανάλογα με το μαθητή. 

Ενδιαφέρουσες ήταν οι απόψεις των εκπαιδευτικών που εκφράστηκαν στην εξής ερώτηση 
ανοικτού τύπου: «Πιστεύεις ότι τα παιδιά έδειξαν αρκετό ενθουσιασμό για το λογισμικό; Τι 
τους άρεσε περισσότερο από όλα τα μαθήματα; Τι δεν τους άρεσε;». Κάποιοι εκπαιδευτικοί 
αναφέρθηκαν στο κατά πόσο άρεσε στους μαθητές η ψηφιακή κατασκευή ή η πραγματική, 
όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε: «Έδειξαν αρκετό ενθουσιασμό. Περισσότερο τους άρεσε η 
κατασκευή του πρακτικού μοντέλου, αλλά πιστεύω πως αυτό οφείλεται στον μη επαρκή 
χρόνο που είχαμε για την πλήρη κατανόηση του λογισμικού», ενώ για το ίδιο θέμα ένας άλ-
λος εκπαιδευτικός ανέφερε: «Προτιμούσαν την κατασκευή παρά το λογισμικό». Άλλα σχόλια 
αφορούσαν τον ενθουσιασμό των παιδιών για κάτι καινούργιο, όπως και για τη χρήση του 
Η/Υ: «Τα παιδιά έδειξαν ενθουσιασμό. Ήταν κάτι διαφορετικό. Τους άρεσε και η ενασχόληση 
με τα ίδια τα μοντέλα στην πράξη, αλλά και η ψηφιακή εφαρμογή. 

Συμπεράσματα και εισηγήσεις για περαιτέρω έρευνα 

Η έλλειψη ερευνών για αξιολόγηση λογισμικών τρισδιάστατης σχεδίασης στην Κύπρο και γε-
νικά η έλλειψη λογισμικών παγκοσμίως για σχεδίαση σε επίπεδο σχολείου στο μάθημα Σχε-
διασμού και Τεχνολογίας, ενέχει μια δυσκολία ως προς τη σύγκριση και την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων μέσω της βιβλιογραφίας. Μπορούμε, όμως, στα πλαίσια των αποτελεσμά-
των της έρευνας, να εστιάσουμε στις απόψεις των υποκειμένων και μέσα από τα συμπερά-
σματα να γίνει η μέγιστη βελτίωση του λογισμικού για ένταξή του στην εκπαίδευση. 

Το λογισμικό Engino KidCAD χρήζει περαιτέρω τεχνικής βελτίωσης, αλλά οι δυνατότητες και 
οι εφαρμογές του στην εκπαίδευση είναι απεριόριστες. Υλοποιεί τους στόχους του αναλυτι-
κού προγράμματος του μαθήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, κυρίως όσον αφοράσ την 
ενασχόληση των μαθητών με σχεδιαστικά προγράμματα τύπου CAD στο σχολείο, κάτι το ο-
ποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση της Κύπρου. 
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Το λογισμικό μπορεί να διδαχτεί σε 2 περιόδους στα πλαίσια του κεφαλαίου «Σχεδιασμός» 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα κεφάλαια ολόχρονα για την κατασκευή μοντέλων. 
Οι μαθητές Γυμνασίου τελείωναν πιο γρήγορα τις εργασίες τους από τους μαθητές Δημοτι-
κού, δείχνοντας ότι έχουν πιο ανεπτυγμένες δεξιότητες λόγω ηλικιακής διαφοράς. Οι ομάδες 
που είχαν αντίγραφο μοντέλο τελείωναν πιο γρήγορα σε σχέση με αυτές που είχαν τυπωμέ-
νες οδηγίες, ενώ οι οδηγίες με γραμμική εικόνα αποδείχθηκαν δύσκολες. Επίσης, η εξοικεί-
ωση του εκπαιδευτικού με το λογισμικό επιδρά θετικά στο χρόνο ολοκλήρωσης. 

Το λογισμικό παρουσιάζει μεγάλο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον, γιατί φέρνει αντιμέτωπους τους 
μαθητές με κάποια σχεδιαστικά προβλήματα τα οποία προκύπτουν μόνο κατά τη χρήση ηλε-
κτρονικού υπολογιστή και τα οποία δε θα μπορούσαν να έχουν κατά τη σχεδίαση με πιο α-
πλούς τρόπους (π.χ. χαρτί και μολύβι). Τα σχεδιαστικά προβλήματα είναι η εξοικείωση με το 
ποντίκι του υπολογιστή, η επιλογή εξαρτημάτων από ψηφιακή βιβλιοθήκη, η επίδειξη μιας 
ιδέας μέσω του Η/Υ, η αντίληψη της τρισδιάστατης απεικόνισης πάνω σε επίπεδη οθόνη και 
η μεταφορά ενός πραγματικού αντικειμένου σε ψηφιακή μορφή και αντίστροφα. Επίσης, στα 
μαθήματα, για κάθε ομάδα προέκυψαν επιπλέον σχεδιαστικές προκλήσεις. 

Οι μαθητές δεν έδειξαν ιδιαίτερα να κατανοούν την αξία του λογισμικού, δείχνοντας ότι 
χρειάζεται περισσότερη εκμάθηση για το τι χρησιμοποιείται εκτός σχολείου και στην αγορά 
εργασίας. Πρέπει δηλαδή να γίνει διασύνδεση της σχολικής γνώσης με τον πραγματικό κό-
σμο, ένα θέμα που αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα της εκπαίδευσης. 

Στην Κύπρο παρατηρείται έλλειψη γνώσης και ερευνών για τη χρήση λογισμικών τρισδιάστα-
της σχεδίασης. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό για την εξέταση 
διαφόρων εκπαιδευτικών θεμάτων όπως είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδίασης, η εξεύ-
ρεση κατάλληλης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και περαιτέρω μελέτη του θέματος περί τον 
τρόπο παρουσίασης μιας κατασκευαστικής ιδέας ή με ποιες οδηγίες μπορούν οι μαθητές να 
έχουν πιο εύκολο αποτέλεσμα. Με συστηματική διδασκαλία του λογισμικού και εξάσκηση 
στο σπίτι, οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν τις ανάλογες δεξιότητες για επίλυση σχεδια-
στικών προβλημάτων. Επιπλέον, μπορούν να αναπτυχθούν δεξιότητες που αφορούν τον 
τρόπο μάθησης, όπως τη συνεργασία σε ομάδες και την εξοικείωση με την πορεία σχεδια-
σμού και ανάπτυξης ενός τελικού προϊόντος. 

Η επισήμανση των στοιχείων αυτών στα Αναλυτικά Προγράμματα θα συνεισφέρει στην κα-
λύτερη συγγραφή των σχολικών βιβλίων Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, στα οποία θα περι-
λαμβάνεται πρακτικά πλέον ο ψηφιακός σχεδιασμός μοντέλων. Αυτό θα ενισχύσει εν τέλει 
τον εκπαιδευτικό, ο οποίος με τα κατάλληλα εργαλεία θα μπορεί να προσαρμόσει τη διδα-
σκαλία του μαθήματος του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας στις απαιτήσεις και τις δυνατότητες 
των μαθητών του σε συνάρτηση με τις τεχνολογικές εξελίξεις. 
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Περίληψη 

Υπάρχει ευρεία συμφωνία σχετικά με την σημαντική συμβολή του εκπαιδευτικού 
λογισμικού στην δημιουργική απασχόληση παιδιών με ειδικές ανάγκες. Ωστόσο, το σχετικό 
λογισμικό, συχνά έχει υψηλό κόστος ή απαιτεί πολύπλοκες διαδικασίες εγκατάστασης. 
Επιπλέον, παρατηρείται ένας κατακερματισμός, δηλ. υπάρχουν πολλά λογισμικά που το 
καθένα απαιτεί ξεχωριστή εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση. Συχνά, οι παράγοντες 
αυτοί δυσχεραίνουν σημαντικά την αξιοποίησή του, ειδικά από παιδιά με ειδικές ανάγκες. 
Σε αυτήν την εργασία κατασκευάζουμε και αξιολογούμε κατάλληλη διαδικτυακή υπηρεσία 
που προσφέρει πλήθος εναλλακτικών επιλογών για την δημιουργική απασχόληση των 
παιδιών με ειδικές ανάγκες. Η αρχική αξιολόγηση της υπηρεσίας δείχνει μεγάλη αποδοχή 
από τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και μας ενθαρρύνει για την περαιτέρω ανάπτυξή της. 

Λέξεις - Κλειδιά: Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Οριγκάμι. 

Εισαγωγή 

Τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες ή ΑΜΕΑ για συντομία, χαρακτηρίζονται από κάποια σωματική 
ή/και διανοητική υστέρηση. Η σωματική υστέρηση μπορεί να είναι προσωρινή ή μόνιμη, 
κυμαινόμενη, σταθερή ή εκφυλιστική· επίσης, μπορεί να επηρεάζει συγκεκριμένα μέρη του 
σώματος ή και ολόκληρο το σώμα (SCIPS, 2007). Η νοητική υστέρηση αναφέρεται επίσης σε 
ένα πλήθος ανομοιογενών παθολογικών περιπτώσεων. Σε γενικές γραμμές, υποδηλώνει μια 
νοητική ανάπτυξη κάτω από το μέσο όρο που είναι παρούσα κατά την γέννηση ή 
εμφανίζεται κατά την πρώτη παιδική ηλικία και οφείλεται σε κάποια εξελικτική αναστολή 
λόγω οργανικών αιτίων (Τομαράς, 2009). Χαρακτηριστικά παραδείγματα νοητικής 
υστέρησης αποτελούν το σύνδρομο Down, το σύνδρομο Prader-Willi, το σύνδρομο Cornelia 
de lange κλπ. 

Είναι πλέον ευρέως γνωστό πως οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
μπορούν να αξιοποιηθούν για την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων (Hasselbring & Glaser, 
2000). Παράλληλα, έχει τονιστεί σε πολλές εργασίες (Alper, Hourcade & Gilutz, 2012) η αξία 
της αλληλεπίδρασης στην μαθησιακή διαδικασία. Όσο αφορά στα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, η αξιοποίηση υπολογιστών μπορεί να συμβάλει στην ικανοποίηση ποικίλων 
μαθησιακών αναγκών και να καταστήσει ενεργούς τόσο μαθητές με ήπιες διαταραχές όσο 
και μαθητές με σοβαρότερες αναπηρίες (Hasselbring κ.ά., 2000). Σε αυτό το πλαίσιο, έχει 
αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως η τεχνολογία υπολογιστών με σκοπό να συμβάλει στην 
εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ωστόσο, μια σειρά από παράγοντες καθιστούν 
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συχνά δύσκολη την ευρεία διάδοσή της. Ειδικό εκπαιδευτικό λογισμικό συχνά έχει υψηλό 
κόστος ή προαπαιτείται η εγκατάσταση του, διαδικασία που δεν είναι πάντα προφανής, 
ειδικά για άτομα με ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, στην τυπική περίπτωση, παρουσιάζεται μια 
εξειδίκευση των εφαρμογών, π.χ. για να εξασκηθεί κάποιος στην ζωγραφική χρειάζεται μια 
εφαρμογή ενώ για να εξασκηθεί σε βασικούς υπολογισμούς χρειάζεται μια άλλη. Αυτό 
σημαίνει πως για κάθε εφαρμογή, απαιτείται ξεχωριστή διαδικασία εγκατάστασης ή/και 
ξεχωριστό κόστος. Επιπλέον, η διαχείριση πολλαπλών εφαρμογών εισάγει μια επιπρόσθετη 
δυσκολία που συχνά αποθαρρύνει το υποκείμενο άτομο να συμμετέχει. Επιπρόσθετα, οι 
οικονομικές δυσκολίες πολλών σχολείων καθιστούν δύσκολη την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στην 
εκπαιδευτική τεχνολογία. Εξάλλου, έχει γενικότερα διαπιστωθεί πως το κόστος της 
τεχνολογίας που απαιτείται για να βοηθήσει τα ΑΜΕΑ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι 
σημαντικό για όλα τα σχολεία (Hasselbring κ.ά., 2000). Σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώνεται 
το κίνητρό μας που συνίσταται στην ανάπτυξη μιας διαδικτυακής υπηρεσίας που 
υποστηρίζει την δημιουργική απασχόλησή των παιδιών με ειδικές ανάγκες και ταυτόχρονα 
αποτελεί ένα χώρο της προτίμησής τους. Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος αυτής της εργασίας 
είναι η ανάπτυξη διαδικτυακής υπηρεσίας που: (α) συμβάλει με ολοκληρωμένο τρόπο στην 
ψυχαγωγία, την εκπαίδευση και την ηθική ανάπτυξη (Piaget, 1932) των παιδιών με ειδικές 
ανάγκες, (β) περιλαμβάνει ποικίλο υλικό, εύκολα προσπελάσιμο ώστε να περιορίζεται το 
πρόβλημα των πολλαπλών εφαρμογών και (γ) διατίθεται δωρεάν. 

Για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων και αφού εκτιμήσαμε μια σειρά από 
άτυπες συνεντεύξεις-συζητήσεις με άτομα με ειδικές ανάγκες και τους δασκάλους τους στο 
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, ή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ για συντομία, 
του Δήμου Καβάλας αλλά και την σχετική βιβλιογραφία, θεωρήσαμε πως ο επιδιωκόμενος 
στόχος εξυπηρετείται ικανοποιητικά εφόσον η υπηρεσία περιλαμβάνει τριών ειδών 
δραστηριότητες: Παιχνίδι με εκπαιδευτικό στόχο, παρακολούθηση παραμυθιών σε βίντεο 
με ηθικοπλαστικό στόχο και άσκηση στην κατασκευή. Η εν λόγω υπηρεσία προσφέρεται 
υπό μορφή ιστοχώρου τον οποίο ονομάζουμε ΠΑΦ (Παίζω, Ακούω, Φτιάχνω) και είναι 
ελεύθερα προσπελάσιμος στην διεύθυνση http://tinyurl.com/paizw.  

Η αξιολόγηση της υπηρεσίας δημιουργικής απασχόλησης βασίστηκε σε πειραματικές 
μετρήσεις, παρατηρήσεις και συνεντεύξεις που έλαβαν μέρος κατά την συστηματική χρήση 
της υπηρεσίας από τα παιδιά του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Τα αποτελέσματα συνηγορούν στο ότι η 
υπηρεσία γίνεται ιδιαίτερα αγαπητή και ανταποκρίνεται σε ικανοποιητικό βαθμό στους 
στόχους που τέθηκαν ώστε ενθαρρυνόμαστε να συνεχίσουμε την ανάπτυξή της. 

Στην συνέχεια, η εργασία αυτή δομείται ως ακολούθως: Στην ενότητα 2 με τίτλο “Τεχνικό 
Υπόβαθρο” παρουσιάζεται συνοπτικά το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη 
της υπηρεσίας. Στην ενότητα 3 περιγράφεται η λειτουργικότητα του ΠΑΦ και τέλος στη 
ενότητα 4, παρουσιάζεται την αξιολόγηση της υπηρεσίας σε πραγματικές συνθήκες, 
συζητούνται τα συμπεράσματα και επισημαίνονται δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. 

Τεχνικό Υπόβαθρο 

Για την ανάπτυξη της υπηρεσίας δημιουργικής απασχόλησης απαιτήθηκε η αξιοποίηση ενός 
πλήθους λογισμικών εργαλείων και γλωσσών προγραμματισμού. Για την κατασκευή των 
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ιστοσελίδων επιλέχθηκε συνδυασμός των HTML και HTML5. Η HTML αξιοποιήθηκε στην 
κατασκευή του κύριου όγκου των ιστοσελίδων και η HTML5 για την ενσωμάτωση στις 
ιστοσελίδες στοιχείων βίντεο και ήχου. Ας σημειωθεί ότι η HTML5 παρέχει πανίσχυρα 
στοιχεία (elements), δεν υποστηρίζεται όμως στο σύνολό της σχεδόν από κανένα 
φυλλομετρητή· αντίθετα, από την HTML που υποστηρίζεται από το σύνολο των σύγχρονων 
φυλλομετρητών. Έτσι, επιλέχθηκε ένας συνδυασμός των δύο ενώ παράλληλα οι ιστοσελίδες 
που παρήχθησαν ελέγχθηκαν σε όλους τους βασικούς φυλλομετρητές. Αντίστοιχα, 
χρησιμοποιήθηκαν τα CSS (Cascading Style Sheets) και CSS3. Τα CSS για την γενική 
διαμόρφωση των σελίδων και τα CSS3 για την διαμόρφωση των πλαισίων, της σκίασης των 
κειμένων και για δισδιάστατες μετατροπές (translate, rotate, scale και skew). Για την 
λειτουργικότητα της ιστοσελίδας αξιοποιήσαμε την Javascript και για την δημιουργία 
ειδικών εφέ την JQuery. Για την επεξεργασία εικόνων που ενσωματώνονται στις 
ιστοσελίδες χρησιμοποιήθηκαν το Adobe Photoshop CC Lite Portable και η ζωγραφική των 
Windows. Επιπλέον, για την κατασκευή βίντεο που περιλαμβάνει η υπηρεσία αξιοποιήθηκε 
το Windows Movie Maker 2.6. Πρόκειται για λογισμικό δημιουργίας βίντεο με την 
συνένωση εικόνων, ήχων, άλλων βίντεο και εφέ. Τέλος, ένα πολύ χρήσιμο λογισμικό 
αποδείχτηκε ο Voice changer 6.0 Diamond. Πρόκειται για πρόγραμμα ηχογράφησης και 
μετατροπής του ήχου με διάφορα εφέ.  

Περιγραφή του χώρου ΠΑΦ 

Ο χώρος ΠΑΦ αποτελείται από Εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο-παραμύθια και βίντεο που 
εκπαιδεύουν στην κατασκευή Οριγκάμι. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτή την πρώτη φάση 
παρέχονται 18 εκπαιδευτικά παιχνίδια, 3 παραμύθια και 7 εκπαιδευτικά βίντεο με 
αντικείμενο την κατασκευή Οριγκάμι. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον σχεδιασμό της 
διεπαφής χρήστη (user interface) ώστε ο ιστοχώρος να είναι φιλικός και οι χρήστες του να 
νοιώθουν πως βρίσκονται σε οικείο περιβάλλον. Τα ηχητικά μηνύματα είναι επεξεργασμένα 
με κατάλληλα εφέ ώστε να δημιουργούν την αίσθηση οικειότητας στα παιδιά, π.χ. η 
“ομιλία” ενός σκυλάκου ή μιας πάπιας. Παρόμοια, οι εικόνες έχουν την μορφή comic που 
αναπαριστούν αγαπημένα ζώα με ανθρώπινες ιδιότητες ή ήρωες παραμυθιών. Στην 
συνέχεια παρουσιάζονται πρώτα τα παιχνίδια, μετά τα παραμύθια και τέλος η κατασκευή 
οριγκάμι.  

Παιχνίδια 

Ο σημαντικός ρόλος του παιχνιδιού έχει επισημανθεί από πλήθος εργασιών. Διάφορες 
σχολές της εξελικτικής και παιδαγωγικής ψυχολογίας (Piaget, 1976 · Wallon, 1977 · 
Vygotsky, 1981 · Garvey, 1990 · Robinson, 1975) παρά τις μεταξύ τους διαφορές συγκλίνουν 
στην διαπίστωση πως το παιχνίδι αποτελεί φυσικό τρόπο μάθησης. Τα παιδιά μέσα από το 
παιχνίδι αναπτύσσουν κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες, συναισθηματική ωρίμανση ενώ 
παράλληλα ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους και διευκολύνεται έτσι η προσαρμογή τους 
σε νέα περιβάλλοντα και εμπειρίες (Kahn & Wright, 1980). Βεβαίως, τα παιδιά με ειδικές 
ανάγκες δεν παύουν είναι παιδιά, δηλ. να διατηρούν το φυσικό ένστικτο που τους ωθεί να 
εξερευνήσουν τον κόσμο μέσα από το παιχνίδι (Redepenning & Mundl, 2012). Έτσι, ο ρόλος 
του παιχνιδιού και στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες είναι εξίσου 
σημαντικός (Beckett, Holt & Moore, 2011). Σε πολλές περιπτώσεις το ηλεκτρονικό παιχνίδι 
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έχει αξιοποιηθεί με επιτυχία για θεραπευτικούς σκοπούς, π.χ. για την βελτίωση της αυτο-
φροντίδας και της ιατρικής συμμόρφωσης σε παιδιά και εφήβους με διαβήτη, για την 
ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά και εφήβους με σοβαρά αναπτυξιακά 
προβλήματα, όπως ο αυτισμός (Griffiths, 2002), κα. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι η 
εγκεφαλική δραστηριότητα είναι πιο έντονη και εστιάζεται σε περισσότερα τμήματα όταν 
το υποκείμενο μαθαίνει λαμβάνοντας μέρος σε ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι παρά 
όταν μαθαίνει ως ακροατής του δασκάλου (Redepenning κ.ά., 2012). Για αυτούς τους 
λόγους, αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε ένα πλήθος διαφορετικών παιχνιδιών καθένα από 
τα οποία υπηρετεί διακριτούς εκπαιδευτικούς στόχους στους οποίους 
συμπεριλαμβάνονται: εκμάθηση χρωμάτων, καλλιέργεια γεωμετρικής αντίληψης, 
εξοικείωση με τους υπολογισμούς των καθημερινών συναλλαγών, διάκριση των εποχών, 
αναγνώριση των συναισθηματικών εκφράσεων του προσώπου, καλλιέργεια λεξιλογίου 
στην Αγγλική και Ελληνική, πάζλ, εκμάθηση πιάνου, αντιστοίχηση επαγγελμάτων με 
εργαλεία, εκμάθηση ψηφιακής και αναλογικής ώρας, καλλιέργεια ηθικής συμπεριφοράς, 
κα. Η στρατηγική ανατροφοδότησης που υιοθετήθηκε είναι προσαρμοσμένη στις 
ιδιαιτερότητες κάθε παιχνιδιού· όμως, είναι συμβατή με τις ακόλουθες αρχές. Σε κάθε 
παιχνίδι επιτρέπονται απεριόριστες προσπάθειες. Οι ανεπιτυχείς προσπάθειες δεν 
προκαλούν αρνητική ανατροφοδότηση. Αντίθετα, η ολοκλήρωση του παιχνιδιού λαμβάνει 
ηχητική επιβράβευση. Στην πράξη, αυτή η στρατηγική ανατροφοδότησης φαίνεται να έχει 
καλύτερη ανταπόκριση από τα ΑΜΕΑ. Στην συνέχεια παραθέτουμε συνοπτική περιγραφή 
για κάθε ένα από τα παιχνίδια. 

Στο παιχνίδι “puzzle”, ο παίκτης καλείται να τοποθετήσει τα 16 κομμάτια ενός πάζλ στη 
σωστή τους θέση. Τα διαθέσιμα πάζλ αντλούν την θεματολογία από αγαπημένους 
παιδικούς ήρωες, π.χ. bugs bunny, Winnie The Pooh, κά. Στο παιχνίδι “Αγγλικά”, ο παίκτης 
καλείται να αντιστοιχίσει λέξεις στην Αγγλική με εικόνες. Στο παιχνίδι “Eποχές”, ο παίκτης 
καλείται να αναγνωρίσει μια εποχή από εικόνες στις οποίες απεικονίζονται χαρακτηριστικές 
για την εποχή σκηνές. Στο παιχνίδι «Ζωγράφισε με τα σχήματα», ο παίκτης καλείται να 
τοποθετήσει επιμέρους σχήματα μιας εικόνας σε κατάλληλο πλαίσιο ώστε να σχηματίσει 
συνολικά την εικόνα. Στο παιχνίδι “Καλάθια”, εμφανίζονται μια σειρά από καλάθια 
διαφορετικού χρώματος ενώ αντικείμενα “ολισθαίνουν” σε μια γραμμή στην κορυφή της 
οθόνης. Ο παίκτης καλείται να σύρει (drag) το αντικείμενο σε ένα από τα καλάθια, 
αντιστοιχίζοντας το χρώμα του αντικειμένου με το χρώμα του καλαθιού. Σε περίπτωση 
επιτυχούς αντιστοίχισης, ο παίκτης επιβραβεύεται ηχητικά και στην γραμμή ολίσθησης 
τοποθετείται νέο αντικείμενο. Έμπνευση για αυτό το παιχνίδι αποτέλεσε επιτραπέζιο 
παιχνίδι με ομώνυμο τίτλο που διαθέτει το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Καβάλας για το οποίο 
παρατηρήσαμε πως προσέλκυε ισχυρά το ενδιαφέρον των παιδιών. Στο παιχνίδι 
“Τοποθέτηση σχημάτων”, καλείται ο παίκτης να αντιστοιχίσει σχήματα. Ο στόχος του 
παιχνιδιού είναι η καλλιέργεια της γεωμετρικής αντίληψης. Στο παιχνίδι “Ιστοριούλα”, ο 
παίκτης καλείται να τοποθετήσει ένα σύνολο από εικόνες στην σωστή σειρά ώστε να 
διαμορφωθεί μια ιστορία με κατάλληλη συνοχή (αρχή – μέση – τέλος). Το παιχνίδι αυτό 
διαμορφώθηκε στο πρότυπο αντίστοιχου επιτραπέζιου παιχνιδιού του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Καβάλας. 
Στο παιχνίδι “Επαγγέλματα”, ο παίκτης καλείται να αντιστοιχίσει επαγγέλματα με εργαλεία. 
Επίσης, το παιχνίδι αυτό διαμορφώθηκε στο πρότυπο αντίστοιχου επιτραπέζιου παιχνιδιού 
του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Καβάλας. Στο παιχνίδι “Σωστή εικόνα”, ο παίκτης καλείται να επιλέξει κάθε 
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φορά μια εικόνα από ένα ζεύγος εικόνων. Τα ζεύγη εικόνων είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε 
η μια εικόνα να απεικονίζει αποδεκτή συμπεριφορά και η άλλη μη αποδεκτή, π.χ. η μια 
εικόνα παρουσιάζει ένα παιδί που πετάει ένα σκουπίδι στον δρόμο και η άλλη το ίδιο παιδί 
που πετάει το σκουπίδι σε κάλαθο αχρήστων. Ο στόχος του παιχνιδιού αυτού είναι η 
καλλιέργεια της ηθικής αντίληψης. Στο παιχνίδι “Ώρα”, ο παίκτης καλείται να αντιστοιχίσει 
την ώρα ενός (εικονικού) ψηφιακού ρολογιού με την ώρα ενός (εικονικού) αναλογικού 
ρολογιού. Στο παιχνίδι “Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης”, ο παίκτης καλείται να αντιστοιχίσει 
υπηρεσίες επείγουσας βοήθειας (Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, Άμεση δράση, κα) με τους αριθμούς 
τηλεφώνων. Ο στόχος αυτού του παιχνιδιού είναι ο παίκτης να απομνημονεύσει κρίσιμα 
τηλέφωνα επείγουσας κλήσης που ενδέχεται κάποια στιγμή να χρειαστεί. Στο παιχνίδι 
“Εξάσκηση με τα σχήματα”, ο παίκτης καλείται να αναγνωρίσει απλά γεωμετρικά σχήματα. 
Στο παιχνίδι “Εξάσκηση με τα χρώματα”, ο παίκτης καλείται να αναγνωρίσει το χρώμα 
διάφορων αντικειμένων, ζώων κλπ. Στο παιχνίδι “Φάτσες”, ο παίκτης καλείται να 
αντιστοιχίσει εκφράσεις προσώπου με συναισθηματικές καταστάσεις. Στο παιχνίδι “Ρέστα”, 
ο παίκτης καλείται να υπολογίσει τα ρέστα εμπορικής συναλλαγής. Στο παιχνίδι 
“Γραμματική”, στον παίκτη δίνεται ένα σύνολο λέξεων και ένα σύνολο προτάσεων. Κάθε 
πρόταση έχει ένα κενό, δηλ. από κάθε πρόταση λείπει μια λέξη. Ο παίκτης καλείται να 
σύρει κάθε λέξη καλύπτοντας το κατάλληλο κενό. Στο παιχνίδι “Πιάνο” δίνεται η 
δυνατότητα εξάσκησης με νότες με την βοήθεια εικονικού πιάνου. Στο παιχνίδι “Ζωγράφισε 
έναν πίνακα”, η κίνηση του ποντικιού (mouse) επάνω στην επιφάνεια εικονικού πίνακα 
προκαλεί την εμφάνιση των τμημάτων μιας εικόνας που είναι “κρυμμένη” στον πίνακα. 

Ας σημειωθεί πως σύμφωνα με την ταξινόμηση του Kirk τα άτομα με νοητική υστέρηση 
διακρίνονται σε βραδυμαθή (slow learner), εκπαιδεύσιμα (educable), ασκήσιμα (trainable) 
και πλήρως εξαρτώμενα (totally depended\custodial) (Παρασκευόπουλος, 1990). Στην 
ταξινόμηση αυτή κάθε κατηγορία υποδηλώνει νοητική υστέρηση βαρύτερη από την 
προηγούμενη κατηγορία. Για παράδειγμα, τα βραδυμαθή άτομα αγγίζουν το κατώτατο όριο 
της φυσιολογικής νοημοσύνης ενώ τα πλήρως εξαρτώμενα δεν είναι σε θέση να ασκηθούν 
στην αυτοεξυπηρέτηση και την κοινωνικότητα. Στην διάθρωση των παιχνιδιών λήφθηκε 
υπόψη αυτή η κατηγοριοποίηση και κατασκευάστηκαν παιχνίδια κατάλληλα για κάθε 
κατηγορία. Για παράδειγμα, το “πάζλ” απευθύνεται σε άτομα των υψηλότερων κατηγοριών 
ενώ στο παιχνίδι “Ζωγράφισε τον πίνακα” ανταποκρίνονται και πλήρως εξαρτώμενα άτομα. 

Παραμύθια 

Η ανάπτυξη της γνωστικής πλευράς της ηθικής (cognitive morality) έχει επισημανθεί στο 
κορυφαίο έργο του Piaget, 1932 αλλά και σε μεταγενέστερες εργασίες (Kohlberg, Levine & 
Hewer, 1983). Πράγματι, τα παραμύθια προσφέρουν στο άτομο ηθική διαπαιδαγώγηση 
αντιμετωπίζοντας τα υπαρξιακά άγχη και τα διάφορα διλήμματα που αυτό μπορεί να έχει 
(Φωκά, 2009). Επιπλέον, έχει επισημανθεί πως τα παραμύθια που μεταφέρονται διαμέσου 
της τεχνολογίας των πολυμέσων συμβάλλουν στην βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς 
των παιδιών προσχολικής ηλικίας (Yongsuk, Youngsik & Seongchul, 2012) ενώ γενικότερα τα 
περιβάλλοντα μάθησης που ενσωματώνουν δυναμικές εικόνες και ήχους είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμα για άτομα που έχουν περιορισμένες βασικές γνώσεις σε ένα θέμα (Hasselbring 
κ.ά., 2000). Κατά την εκτίμησή μας, από τις συζητήσεις με ΑΜΕΑ αλλά και με τους 
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δασκάλους τους, προκύπτει πως τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα μπορούσαν να 
ωφεληθούν από την καλλιέργεια της γνωστικής πλευράς της ηθικής. Για τους λόγους 
αυτούς επιλέξαμε να υλοποιήσουμε 3 βίντεο που παρουσιάζουν τα ακόλουθα 
παραμύθια/μύθους: “Οι άθλοι του Ηρακλή”, “η Χελώνα και ο Λαγός” του Αίσωπου, και “ο 
Θαλάσσιος κόσμος”, πρωτότυπο παραμύθι, δικής μας επινόησης που συνδυάζει σύγχρονες 
πληροφορίες σχετικές με τον θαλάσσιο κόσμο με στοιχεία από την μυθολογία.  

Κατασκευή Οριγκάμι  

Το οριγκάμι (origami) είναι η Ιαπωνική τέχνη διπλώματος χαρτιού. Το οριγκάμι αποτελεί 
τρόπο διασκέδασης και εικαστική τέχνη. Παράλληλα, βρίσκει εφαρμογές σε ποικίλους 
επιστημονικούς τομείς, π.χ. μαθηματικά (Krier, 2007 · Alperin, 2000), αρχιτεκτονική (Gönenç 
Sorgu, Hagiwara & Arslan, 2009), κα. Επίσης, πολλές είναι οι εφαρμογές των οριγκάμι στην 
ιατρική. Μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εφαρμογή είναι η αξιοποίηση των οριγκάμι στην 
αντιμετώπιση του καρκίνου. Οι επιστήμονες αξιοποιώντας τα επονομαζόμενα DNA-
οριγκάμι με την βοήθεια της νανοτεχνολογίας καταφέρνουν να κατευθύνουν τα φάρμακα 
αποκλειστικά στα καρκινικά κύτταρα προστατεύοντας έτσι τα υγιή κύτταρα από ισχυρές 
παρενέργειες (Zhao, Shaw, Zeng, Benson, Nyström & Högberg, 2012). Ειδικότερα για τα 
παιδιά με ειδικές ανάγκες, η ενασχόληση με οριγκάμι θεωρείται πως έχει ποικίλα 
θεραπευτικά αποτελέσματα (Aronson & D'Arcangelo, 1992 · Appels, 1992) ενώ παράλληλα 
βοηθάει τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στην λεκτική και οπτική μνήμη, στην 
νοηματική λογική σύνδεση, στην λεκτική διατύπωση συλλογισμών και στην οπτική 
αντίληψη (Hinders, 2014). Έτσι, αποφασίσαμε να επιδείξουμε μέσω βίντεο την κατασκευή 7 
οριγκάμι με τα ακόλουθα θέματα: καπελάκι, καραβάκι, λουλουδάκι, σαΐτα, κύκνος, ποτήρι 
και σκυλάκος. 

Αξιολόγηση 

Η περίοδος αξιολόγησης διήρκησε 2 μήνες κατά την διάρκεια των οποίων τα παιδιά του 
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Καβάλας προσέρχονταν σε εργαστήριο του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
του ΤΕΙ ΑΜΘ και “εργάζονταν” υπο την εποπτεία των δασκάλων τους αλλά και την δική μας 
στον ιστότοπο ΠΑΦ. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε κατάλληλα τεστ, άτυπες συνεντεύξεις και 
παρατήρηση. Πιο συγκεκριμένα, για τα περισσότερα παιχνίδια διαμορφώθηκαν κατάλληλα 
τεστ. Για παράδειγμα, για το παιχνίδι «Ρέστα» εκτυπώθηκαν χάρτινα νομίσματα και 
κέρματα. Σε κάθε υποκείμενο παρουσιάστηκαν 8 παραδείγματα αγοραπωλησιών και 
ζητήθηκε η απόδοση των κατάλληλων ρέστων. Για κάθε υποκείμενο, υπολογίστηκε ένας 
βαθμός επιτυχίας σύμφωνα με το τύπο “Βαθμός Επιτυχίας = Σωστές Απαντήσεις/8”. Άλλο 
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το τεστ που έγινε για τον έλεγχο εκμάθησης της ώρας. 
Εδώ υλοποιήθηκε αναλογικό ρολόι από χαρτόνι με δείκτες που μπορούσαν να 
μετακινηθούν εύκολα με το χέρι. Στην συνέχεια, σε κάθε υποκείμενο δινόταν μια ψηφιακή 
ώρα σύμφωνα με την οποία έπρεπε να διορθωθεί το αναλογικό ρολόι. Από αυτά τα τεστ 
εξαιρέθηκε η αξιολόγηση των παιχνιδιών «Πιάνο» και “Ζωγράφισε έναν πίνακα” καθώς 
είναι δύσκολη η κατασκευή κατάλληλου τεστ και η μέτρηση του αποτελέσματος. Τα τεστ 
δόθηκαν για προ-αξιολόγηση (pre-evaluation) και μετά-αξιολόγηση (post-evaluation). Λόγω 
περιορισμού του χώρου δεν παρουσιάζουμε αναλυτικά τα αποτελέσματα των τεστ· 
ωστόσο, τόσο τα αποτελέσματα των τεστ όσο οι συνεντεύξεις και η παρατήρηση που είχαμε 
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την ευκαιρία να κάνουμε όλο αυτό το διάστημα της περιόδου αξιολόγησης μας οδηγούν 
στα ακόλουθα συμπεράσματα: Ο ιστοχώρος ΠΑΦ συμβάλει στην ανάπτυξη συγκεκριμένων 
δεξιοτήτων των ΑΜΕΑ. Η υποδοχή του χώρου από τα ίδια τα παιδιά είναι ενθουσιώδης. Τα 
παιδιά είναι πολύ χαρούμενα εφόσον έχουν την ευκαιρία να πλοηγούνται μέσα στον χώρο. 
Τα παραμύθια παρακινούν απορίες από τα παιδιά και διαμορφώνουν κατάλληλες συνθήκες 
συζήτησης. Τα παιδιά επιμένουν επίσης πολύ με τα βίντεο κατασκευής οριγκάμι, εφόσον 
δίνεται σε αυτά χαρτί ώστε να προσπαθήσουν να υλοποιήσουν την κατασκευή μόνα τους. 

Η αξιολόγηση αυτή μας ενθαρρύνει ώστε να συνεχίσουμε την ανάπτυξη του ΠΑΦ. Μια 
κατεύθυνση περαιτέρω ανάπτυξης είναι η μεγέθυνση του ΠΑΦ με περισσότερα παιχνίδια, 
παραμύθια και οριγκάμι. Επιπλέον, σκοπεύουμε να διερευνήσουμε κατά πόσο είναι 
δυνατόν να λάβουμε κάποια πρόνοια και ποια για άτομα με σωματική αναπηρία.  
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Διδασκαλία μαθηματικών εννοιών με τη χρήση ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας 
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Περίληψη 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η διδασκαλία μαθηματικών εννοιών με τη χρήση του 
υπολογιστή ως νοητικού ή γνωστικού εργαλείου, στο πλαίσιο ανακαλυπτικών – κατασκευ-
αστικών προσεγγίσεων, ειδικότερα μέσω ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας στο Mathematica, 
η οποία βασίζεται στις σύγχρονες απόψεις για τη μάθηση μέσω ανακάλυψης (Discovery 
Learning), τη θεωρία κατασκευής της γνώσης (Constructivism) και τη χρήση του υπολογιστή 
ως γνωστικού ή νοητικού εργαλείου (Cognitive tool ή Mindtool). Επίσης παρουσιάζεται μία 
μελέτη η οποία αφορά την εφαρμογή ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας στη διδασκαλία θε-
μάτων συναρτήσεων δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλι-
στικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Παρουσιάζονται αποτελέσματα σχετικά με 
τις απόψεις των φοιτητών που συμμετείχαν αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του 
Mathematica και τα χαρακτηριστικά της ανακαλυπτικής – κατασκευαστικής προσέγγισης με 
τη χρήση ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας. Επίσης διερευνώνται διαφορές στις απόψεις των 
σπουδαστών αναφορικά με το φύλο και την εμπειρία τους στη χρήση υπολογιστή. 

Λέξεις - Kλειδιά: Ανακαλυπτική μάθηση, Θεωρία κατασκευής της γνώσης, Γνωστικά εργα-
λεία, Ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Η έννοια του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου, μπορεί να προσφέρει πολλά στην υπο-
στήριξη της διδασκαλίας, εφόσον σύμφωνα με τον Jonassen (2000), οι μαθητές μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν εργαλεία βασισμένα στον υπολογιστή ως διανοητικούς συνεργάτες, στη 
δημιουργία μίας «διανοητικής σκαλωσιάς» (intellectual scaffolding) προς τη σκέψη που έχει 
νόημα (meaningful thinking). 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τη χρήση του υπολογιστή ως νοητικού ή γνωστικού 
εργαλείου, στο πλαίσιο ανακαλυπτικών – κατασκευαστικών προσεγγίσεων, η οποία βασί-
ζεται στις σύγχρονες απόψεις για τη μάθηση μέσω ανακάλυψης (Discovery Learning), τη 
θεωρία κατασκευής της γνώσης (Constructivism) και τη χρήση του υπολογιστή ως γνωστι-
κού ή νοητικού εργαλείου (Cognitive tool ή Mindtool). Επίσης παρουσιάζουμε μία μελέτη, η 
οποία πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς και αφορά την εφαρμογή ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας στη διδασκα-
λία θεμάτων συναρτήσεων δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών στα πλαίσια του μαθήματος 
Απειροστικός Λογισμός ΙΙ.  

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Σύμφωνα με τη μάθηση μέσω ανακάλυψης (Discovery Learning) οι μαθητές ενδείκνυται να 
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ενθαρρύνονται να ανακαλύπτουν τις μαθηματικές έννοιες και ιδέες και να αποκτήσουν μία 
γενικότερη στάση εξερεύνησης και πειραματισμού (Bruner, 1960, 1966). Σύμφωνα με τη 
Θεωρία Κατασκευής της Γνώσης (Constructivism) οι μαθητευόμενοι κατασκευάζουν ενερ-
γητικά τη γνώση. Η κατασκευή της γνώσης εξαρτάται: α) από τις προϋπάρχουσες γνώσεις 
και εμπειρίες των μαθητευομένων, β) από τις γνωστικές δομές (knowledge structures) στις 
οποίες είναι οργανωμένες αυτές οι εμπειρίες και γ) από τα πιστεύω (beliefs) των μαθητευ-
ομένων (Sinclair, 1987, Steffe, Cobb & Von Glasersfeld, 1988). 

Τα γνωστικά εργαλεία (cognitive tools) ή νοητικά εργαλεία (mindtools) είναι μαθησιακά 
περιβάλλοντα και εργαλεία βασισμένα στον υπολογιστή τα οποία έχουν αναπτυχθεί ή 
προσαρμοστεί προκειμένου να λειτουργούν ως διανοητικοί συνεργάτες του μαθητή 
(Jonassen, 2000). Τα νοητικά εργαλεία είναι γενικεύσιμα υπολογιστικά εργαλεία που υπο-
στηρίζουν, καθοδηγούν και επεκτείνουν τις διαδικασίες σκέψης των μαθητευομένων (Derry, 
1990), έχοντας ως στόχο να ενεργοποιήσουν και να διευκολύνουν τη γνωστική διαδικασία 
(Kommers, Jonassen & Mayes, 1992). Δεν είναι απλά βοηθητικές συσκευές που διευκολύ-
νουν το μαθητή σε κάποιες χρονοβόρες και κοπιαστικές εργασίες, αλλά διανοητικοί συ-
νεργάτες που αναδιοργανώνουν (ανακατασκευάζουν ριζικά) τον τρόπο που οι μαθητές 
σκέφτονται (Pea, 1985). Επίσης δεν είναι συσκευές τις οποίες οι μαθητές χρησιμοποιούν 
φυσικά χωρίς προσπάθεια ("fingertip" tools) (Perkins, 1993).   

Ένα γνωστικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά ως λογισμικό 
υποστήριξης (scaffolding software) σε μαθήματα Μαθηματικών και Θετικών Επιστημών, 
είναι το μαθηματικό πακέτο Mathematica (Torrence & Torrence, 1999), κυρίως επειδή ο 
συμβολισμός των πράξεων, συμβόλων και αντικειμένων είναι παρόμοιος με το συνήθη 
συμβολισμό των Θετικών Επιστημών, το Mathematica έχει μία δομή βασισμένη στις συ-
ναρτήσεις, η οποία μας επιτρέπει να ορίσουμε και να μελετήσουμε γεωμετρικά αντικείμενα, 
έννοιες και ιδιότητες ως πραγματικές συναρτήσεις πραγματικών μεταβλητών και επίσης 
προσφέρει πολλές δυνατότητες στην εύκολη, γρήγορη και ακριβή σχεδίαση γραφημάτων 
στο επίπεδο και στον τρισδιάστατο χώρο (Κορρές, 2007 και Korres & Kyriazis, 2010).  

Ο Κορρές (2007) προτείνει το σχεδιασμό και χρήση ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας υλο-
ποιημένων στο Mathematica, τα οποία υποστηρίζουν την ανακαλυπτική μάθηση και τα ο-
ποία περιέχουν δραστηριότητες οι οποίες μέσω βημάτων, ενεργειών και ερωτήσεων, κα-
θοδηγούν τους/τις μαθητευόμενους/ες στον πειραματισμό με τις έννοιες, στη διαμόρφωση 
και τον έλεγχο εικασιών και στη διαμόρφωση γενικών συμπερασμάτων μετά από συζήτηση. 
Οι Kyriazis, Psycharis & Korres (2009) προτείνουν την αξιοποίηση της μεθοδολογίας του 
υπολογιστικού πειράματος μέσω ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας στο Mathematica, τα ο-
ποία περιλαμβάνουν: 1. Το Χώρο Υποθέσεων, 2. Το Χώρο Πειραμάτων, 3. Το Χώρο Προ-
βλέψεων. 

Στις εικόνες 1 και 2 παρουσιάζεται ένα ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας στο Mathematica, το 
οποίο περιέχει τη διδασκαλία της μεθόδου Langrance για την εύρεση ακροτάτων συναρτή-
σεων δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών υπό περιορισμό.  
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Εικόνα 1: Ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας στο Mathematica (Οθόνες 1 και 2) 
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Εικόνα 2: Ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας στο Mathematica (Οθόνες 3 και 4) 

Η μεθοδολογία της μελέτης 

Οι φοιτητές που συμμετείχαν ήταν 54. Ως προς το φύλο, 35,2 % ήταν αγόρια και 64,8 % κο-
ρίτσια. Ως προς την εμπειρία τους στη χρήση Η/Υ, το 50,0 % έκανε χρήση του Η/Υ περισσό-
τερο από 3 χρόνια και το 30,8 % από 1 έως 3 χρόνια. Ως προς το ενδιαφέρον στη χρήση υ-
πολογιστή, το 88,4 % των φοιτητών εκδήλωσε θετική στάση. 

Η ανακαλυπτική – κατασκευαστική προσέγγιση με τη χρήση ηλεκτρονικών φύλλων εργασί-
ας στο Mathematica εφαρμόστηκε στη διδασκαλία των γεωμετρικών ιδιοτήτων συναρτή-
σεων δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών, στην εύρεση ακροτάτων και στην εφαρμογή της 
μεθόδου Langrance για την εύρεση ακροτάτων συναρτήσεων δύο ή περισσοτέρων μετα-
βλητών υπό περιορισμό.  
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Οι φοιτητές παρακολούθησαν το πειραματικό πρόγραμμα διδασκαλίας σε δύο ομάδες των 
27 φοιτητών. Το πρόγραμμα για την κάθε ομάδα είχε διάρκεια 6 ώρες. Τα μαθήματα 
πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο υπολογιστών, με τους σπουδαστές να δουλεύουν σε 
ομάδες των 2 φοιτητών ανά υπολογιστή, εργαζόμενοι με τις δραστηριότητες που περιλαμ-
βάνονται στα ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας του Mathematica.  

Στο τέλος του προγράμματος οι σπουδαστές συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο 
περιείχε ερωτήσεις σχετικά με τις απόψεις τους αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του 
Mathematica και αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης. 

Προκειμένου να μελετήσουμε ομοιότητες και διαφορές στις απόψεις ομάδων φοιτητών 
αναφορικά με το φύλο και την εμπειρία στους υπολογιστές, θεωρήσαμε παραμετρικά και 
μη παραμετρικά κριτήρια. Επιλέχθηκαν τα μη παραμετρικά κριτήρια Mann-Whitney test 
στην περίπτωση του φύλου και Kruskal-Wallis test στην περίπτωση της εμπειρίας στη χρήση 
υπολογιστή, εφόσον ούτε τα μεγέθη όλων των υποομάδων είναι ≥ 30, ούτε οι κατανομές 
απαντήσεων των υποομάδων ακολουθούν την κανονική κατανομή (Korres, 2011).  

Αποτελέσματα - Συζήτηση 

Οι απόψεις των φοιτητών αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του Mathematica μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως πολύ θετικές. Οι φοιτητές εξέφρασαν θετική άποψη σχετικά με το αν το 
λογισμικό ξεκινάει εύκολα (90,4 %), είναι εύκολο στο χειρισμό του (72,3 %), είναι εύκολο να 
το μάθει κανείς (78 %), έχει απλό φορμαλισμό (63,4 %), έχει δυναμικό φορμαλισμό (85,4 %), 
είναι γενικεύσιμο (63 %), τις διευκρινίσεις και επεξηγήσεις του λογισμικού όταν υπάρχουν 
λάθη στην είσοδο των δεδομένων (64,9 %) και τη βοήθεια του λογισμικού (help browser) 
(64,8 %). Οι απόψεις σχετικά με το αν οι φοιτητές μπορούν να χειρίζονται το λογισμικό α-
νεξάρτητα από την παρουσία του καθηγητή είναι μοιρασμένες προς αρνητικές.  

Οι προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για τη χρήση του λογισμικού είναι κυρίως η 
εμπειρία στο χειρισμό, δευτερευόντως η γνώση των εντολών του λογισμικού και οι γνώσεις 
προγραμματισμού. Το 31,5 % δήλωσε ότι δεν είναι απαραίτητες προηγούμενες γνώσεις και 
δεξιότητες. 

Οι απόψεις των φοιτητών αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της ανακαλυπτικής – κατα-
σκευαστικής προσέγγισης μέσω ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας μπορούν να χαρακτηρι-
στούν επίσης ως πολύ θετικές. Οι φοιτητές εξέφρασαν θετική άποψη σχετικά με το αν η 
διδακτική προσέγγιση προκάλεσε το ενδιαφέρον τους για το μάθημα  (96,3 %), προκάλεσε 
το ενδιαφέρον τους για το γνωστικό αντικείμενο αυτό καθαυτό (90,7 %), επέτρεπε την ε-
νεργητική συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα  (94,4 %), επέτρεπε στους φοιτητές να αυ-
τενεργούν (79,6 %), επέτρεπε στους φοιτητές να πειραματίζονται (75,9 %), επέτρεπε στους 
φοιτητές να αναστοχάζονται (85,2 %), επέτρεπε στους φοιτητές να δημιουργούν προσωπι-
κές αναπαραστάσεις (74,1 %), έδινε τη δυνατότητα για τη διατύπωση και τον έλεγχο εικα-
σιών (87%), οι δραστηριότητες της συνεισέφεραν στην επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών 
(75,9 %), η χρήση του λογισμικού βοήθησε στην επίτευξη των σκοπών μάθησης (90,7 %), 
έδινε τη δυνατότητα για συζήτηση μεταξύ των φοιτητών και του καθηγητή (100 %), έδινε τη 
δυνατότητα για συζήτηση των φοιτητών μεταξύ τους (92,6 %) και έδινε τη δυνατότητα για 
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κοινωνική διαπραγμάτευση (79,6 %). Σχετικά με το αν η διδακτική προσέγγιση έδινε τη δυ-
νατότητα για διαμόρφωση προσωπικών σκοπών μάθησης το 48,2 % εξέφρασε θετική άπο-
ψη, το 25,9 % αρνητική άποψη και το 25,9 % δεν εξέφρασε άποψη.  

Οι φοιτητές εξέφρασαν θετική άποψη σχετικά με το αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε 
στους φοιτητές να αξιολογούν πληροφορίες ή ιδέες (71,1 %), να αναλύουν πληροφορίες ή 
ιδέες (79,6 %),  να συνδυάζουν πληροφορίες ή ιδέες (96,3 %), να επεξεργάζονται πληροφο-
ρίες ή ιδέες ( 87 %), να συνθέτουν ιδέες (83,3%), να φαντάζονται ιδέες (90,7 %), να ασχο-
ληθούν με την επίλυση προβλήματος (88,8 %), να σχεδιάζουν ενέργειες και να εκτιμούν τα 
αποτελέσματα τους (88,5 %) και να λαμβάνουν αποφάσεις (81,5 %). 

Ως βέλτιστη αναλογία μαθητών ανά υπολογιστή οι φοιτητές πρότειναν 2 φοιτητές ανά υ-
πολογιστή (77,8 %) και 1 φοιτητή ανά υπολογιστή (37 %). Ως βέλτιστη διαδικασία σε ένα 
μάθημα στο οποίο χρησιμοποιείται το λογισμικό, οι φοιτητές πρότειναν κατά κύριο λόγο τη 
χρήση ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας, δευτερευόντως τη χρήση σημειώσεων ενώ οι ίδιοι 
πληκτρολογούν τις εντολές.  

Ως προς το αν η διδασκαλία με τη χρήση του λογισμικού εξοικονομεί χρόνο συγκριτικά με 
την παραδοσιακή διδασκαλία, θετική άποψη είχε το 63 %, ενώ αρνητική άποψη εξέφρασε 
μόνο το 7,4 % των φοιτητών. Το 92,6 % δήλωσε ότι θα επέλεγε να παρακολουθήσει άλλο 
μάθημα στο οποίο γίνεται χρήση λογισμικού με παρόμοιες λειτουργίες. 

Σχετικά με τη διερεύνηση απόψεων για τα χαρακτηριστικά του λογισμικού στα Αγόρια – 
Κορίτσια, δεν διαφοροποιούνται ως προς τις απόψεις τους σχετικά με το αν το λογισμικό 
είναι εύκολο στο χειρισμό του, είναι εύκολο να το μάθει κανείς, έχει δυναμικό φορμαλισμό, 
είναι γενικεύσιμο και αν μπορούν να το χειρίζονται ανεξάρτητα από την παρουσία του κα-
θηγητή.  

Δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλές συμπέρασμα σχετικά με το αν το λογισμικό έχει απλό 
φορμαλισμό, όπου τα αγόρια εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά στις θετικές απόψεις, ενώ 
τα κορίτσια μάλλον δεν παίρνουν θέση.  

Σχετικά με τη διερεύνηση απόψεων για τα χαρακτηριστικά του λογισμικού στις ομάδες α-
νάλογα με την εμπειρία στη χρήση υπολογιστή, δεν διαφοροποιούνται ως προς τις απόψεις 
τους σχετικά με το αν το λογισμικό είναι εύκολο στο χειρισμό του, είναι εύκολο να το μάθει 
κανείς, έχει δυναμικό φορμαλισμό, είναι γενικεύσιμο και αν μπορούν να το χειρίζονται οι 
φοιτητές ανεξάρτητα από την παρουσία του καθηγητή.  

Δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλές συμπέρασμα σχετικά με το αν το λογισμικό έχει απλό 
φορμαλισμό, όπου η ομάδα με μεγαλύτερη εμπειρία, εμφανίζει μεγαλύτερα ποσοστά στη 
θετική άποψη και οι φοιτητές με λιγότερο από 1 χρόνο εμπειρία μάλλον δεν παίρνουν θέ-
ση. 

Σχετικά με τη διερεύνηση απόψεων για τα χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης στα 
Αγόρια – Κορίτσια, δεν διαφοροποιούνται ως προς τις απόψεις τους σχετικά με το αν η δι-
δακτική προσέγγιση προκαλεί το ενδιαφέρον των φοιτητών για τα μαθηματικά αυτά καθ’ 
αυτά, επιτρέπει την ενεργητική συμμετοχή, την αυτενέργεια, τον πειραματισμό, τη δη-
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μιουργία προσωπικών αναπαραστάσεων και αν δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση μεταξύ 
καθηγητή – φοιτητών. 

Δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το αν η προσέγγιση προ-
καλεί το  ενδιαφέρον των φοιτητών για το μάθημα, όπου δεν εμφανίζονται σημαντικές 
διαφορές, επιτρέπει τον αναστοχασμό, όπου τα κορίτσια εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά 
στην θετική άποψη και στις απόλυτα θετικές απαντήσεις, αν επιτρέπει τη διατύπωση και 
έλεγχο εικασιών, όπου το σύνολο των αγοριών είχε θετική άποψη σε σύγκριση με το 80 % 
των κοριτσιών, επίσης τα αγόρια εμφάνισαν μεγαλύτερα ποσοστά στις απόλυτα θετικές 
απαντήσεις και αν δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση των φοιτητών μεταξύ τους, όπου δεν 
εμφανίζονται σημαντικές διαφορές στη θετική άποψη, ούτε στις απόλυτα θετικές απαντή-
σεις. 

Σχετικά με τη διερεύνηση απόψεων για τα χαρακτηριστικά του λογισμικού στις ομάδες α-
νάλογα με την εμπειρία στη χρήση υπολογιστή, δεν διαφοροποιούνται ως προς τις απόψεις 
τους σχετικά με το αν η διδακτική προσέγγιση προκαλεί το ενδιαφέρον των φοιτητών για το 
μάθημα, το ενδιαφέρον τους για τα μαθηματικά αυτά καθ’ αυτά, επιτρέπει την ενεργητική 
συμμετοχή, την αυτενέργεια, τον πειραματισμό, τη δημιουργία προσωπικών αναπαραστά-
σεων, δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση μεταξύ φοιτητών – καθηγητή, επιτρέπει τον ανα-
στοχασμό και τη διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών. 

Αντίθετα διαφοροποιούνται ως προς το αν η προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση 
μεταξύ φοιτητών, όπου οι ομάδες με 1 – 3 χρόνια και περισσότερο από 3 χρόνια εμπειρία 
στη χρήση υπολογιστή εμφάνισαν απόλυτα θετικές απαντήσεις, σε αντίθεση με το 70 % της 
ομάδας με λιγότερο από 1 χρόνο εμπειρία. 

Συμπεράσματα 

Βασισμένοι στη θεωρητική ανάλυση και στα αποτελέσματα της μελέτης, μπορούμε να συ-
μπεράνουμε ότι η ανακαλυπτική – κατασκευαστική προσέγγιση μέσω ηλεκτρονικών φύλ-
λων εργασίας στο Mathematica μπορεί να προσφέρει πολλά στην υποστήριξη της διδασκα-
λίας και μάθησης των Μαθηματικών εννοιών. Οι φοιτητές εξέφρασαν εξαιρετικά θετικές 
απόψεις αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του Mathematica και τα χαρακτηριστικά της α-
νακαλυπτικής – κατασκευαστικής προσέγγισης μέσω ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας. Θα 
πρέπει να σημειώσουμε επίσης τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά των αρνητικών απόψεων 
που εξέφρασαν οι φοιτητές.     
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Είδη γραμματισμών, εισαγωγή στην ιστορική εκπαίδευση 
και Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
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Περίληψη 

Το κείμενο αυτό αποτελεί μία θεωρητική προσέγγιση της έννοιας των πολυγραμματισμών 
και της επίδρασής της στο σύγχρονο πρωτοβάθμιο σχολείο και στη βαθμίδα εισαγωγής του, 
το νηπιαγωγείο. Υποστηρίζει ότι η έννοια αυτή ανοίγει τον επιστημονικό διάλογο για την 
εισαγωγή του ηλεκτρονικού και ιστορικού γραμματισμού στο νηπιαγωγείο ως ένα πρώιμο 
στάδιο εισαγωγής των παιδιών στην ιστορική εκπαίδευση και στις σύγχρονες τεχνολογίες 
της πληροφορίας. Ο σκοπός του κειμένου είναι να υπογραμμίσει τη σημασία της σχέσης 
αυτών των ειδών γραμματισμού με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στο νηπια-
γωγείο, την εστίαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τα παιδιά νηπιαγωγείου 
και πρώτων τάξεων δημοτικού σχολείου με την εισαγωγή στην ιστορική εκπαίδευση. Συν-
δέει τις τεχνολογίες της πληροφορίας και την ένταξή τους στο πρωτοβάθμιο σχολείο με την 
προσχολική αγωγή και εκπαίδευση και με ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, την ιστο-
ρία. 

Λέξεις - Κλειδιά: Προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, γραμματισμός, πολυγραμματισμοί, 
επιστημονικός γραμματισμός, ιστορικός γραμματισμός, εισαγωγή στην ιστορική εκπαίδευ-
ση, τεχνολογίες της πληροφορίας, ηλεκτρονικός, ψηφιακός γραμματισμός. 

Πολυγραμματισμοί και είδη γραμματισμών στο σύγχρονο πρωτοβάθμιο σχολείο. 

Ο «πρώιμος γραμματισμός» («early literacy», Gee, 2003, σ. 38 έως 41 και Nutbrown, 2006, 
σ. 34,) ως όρος παραπέμπει σε εκπαιδευτικές στρατηγικές και διαδικασίες οι οποίες ενδια-
φέρονται να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες στα παιδιά από τα πρώτα βήματά τους 
στο πρωτοβάθμιο σχολείο, από το νηπιαγωγείο. Συνδέεται με αντιλήψεις που διερευνούν 
την εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων διαφορετικών από τα παραδοσιακά μοντέλα εκπαί-
δευσης, με βασικό αιτούμενο την δημιουργική αξιοποίηση των κοινωνικών αλλαγών που 
συντελούνται παγκόσμια, τις τελευταίες δεκαετίες, μετά από την ραγδαία ανάπτυξη των 
τεχνολογιών της πληροφορίας. 

Το σχολείο της «ύστερης νεωτερικότητας» επηρεάζεται από τις κοινωνικές μεταβολές που 
διαμορφώνονται από το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του πολιτισμού της εικό-
νας (Πλειός, 2005, σ. 411). Η έννοια του «γραμματισμού» (literacy) συνδέθηκε, αρχικά, με 
την κριτική ικανότητα σχετικά με τη γλώσσα (Ματσαγγούρας, 2007, σ. 22 και Χατζησαββί-
δης, 2002, σ. 43). Ωστόσο, η ανάπτυξη του πολιτισμού της εικόνας εμπλούτισε αυτή την 
έννοια με άλλες σημασίες. Η «εικόνα» ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας της με τη βοήθεια 
των τεχνολογιών της πληροφορίας και ως μέσο μεταφοράς και διακίνησης νοημάτων, δια-
μέσου της ραγδαίας ανάπτυξης των μέσων μαζικής ενημέρωσης και μορφών τέχνης που 
συνδυάζουν το λόγο και την κινούμενη εικόνα, όπως ο κινηματογράφος, άνοιξε νέους ορί-
ζοντες στους τρόπους επικοινωνίας των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το νόημα και οι 
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σημασίες των γραπτών κειμένων ή του προφορικού λόγου εμπλουτίζονται με μορφές και 
φόρμες μιας εικονιστικής μεταποίησης της πραγματικότητας η οποία κατέχει μια σημαντική 
θέση στη σύγχρονη καθημερινή ζωή είτε διαμέσου της τηλεοπτικής μεταφοράς της (σε όλα 
τα είδη των τηλεοπτικών εκπομπών και σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια διεθνώς), είτε διαμέ-
σου της διάδοσης της χρήσης του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται ποικίλες σημειωτικές μορφές (modes) 
γραμματισμού, όπως η κίνηση, ο ήχος, οι χειρονομίες, τα χρώματα κ.ά. οι οποίες συμμετέ-
χουν στη διαδικασία δημιουργίας νοήματος και ανήκουν σε μία ολότητα, στην περίπτωση 
που συνδέονται λειτουργικά με τον προφορικό και γραπτό λόγο και με όλα τα συστατικά 
του στοιχεία (Jewitt, 2008, σ. 247). Η διεύρυνση της έννοιας και η συσχέτιση του λόγου με 
άλλα στοιχεία έφερε στο προσκήνιο τους όρους «πολυγραμματισμοί» και «πολυτροπικότη-
τα» (multiliteracy, multimodality), έτσι ώστε να αναφερόμαστε και σε άλλα είδη γραμματι-
σμού εκτός από τον γλωσσικό (Baguley & Pullen & Short, 2010, σ. 4). Η επίγνωση ότι ο/η 
δάσκαλος/α και το σύγχρονο σχολείο δεν είναι ο μοναδικός φορέας μεταβίβασης πληρο-
φοριών και γνώσεων αυξάνει το ενδιαφέρον της επιστημονικής συζήτησης για τους πολυ-
γραμματισμούς και την δυναμική ένταξη και ανάπτυξη αντικειμένων όπως η πληροφορική 
και οι υπολογιστές στην εκπαιδευτική διαδικασία από τα πρώτα χρόνια της ζωής των παι-
διών στο πρωτοβάθμιο σχολείο, από το νηπιαγωγείο. 

Επιστήμη και γραμματισμός. 

Μία μικρή αναδρομή στις θεωρίες της μάθησης που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 
20ου αιώνα αρκεί για να αντιληφθούμε τη σημασία που δίνουν στην επίδραση του κοινω-
νικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη της σκέψης των παιδιών. Ήδη, από το 
1934 ο Vygosky («ιδρυτής» θα λέγαμε της «κοινωνικοπολιτιστικής θεωρίας της νόησης» 
που υποστηρίχτηκε στη συνέχεια από άλλους ερευνητές όπως ο Leont’ev, ο Luria κ.ά. και 
μετά τα μέσα του 20ου αιώνα διαδόθηκε στη δύση και επηρέασε παρόμοια θεωρητικά 
σχήματα και ερευνητές, Lima, 1995, σ. 491, Δαφέρμος, 2002, σ. 170) επισήμανε τη σημασία 
του κοινωνικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη της γλώσσας και της σκέψης των παιδιών. Ο 
Vygotsy αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάπτυξη των εννοιών στη σκέψη των παιδιών, τις οποί-
ες διαχώρισε σε «καθημερινές» ή «αυθόρμητες» και σε «επιστημονικές» (Vygotsky, 1993, 
σ. 211) οι οποίες καλλιεργούνται και εξελίσσονται στην σκέψη των παιδιών κατά τη διάρ-
κεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα ερευνητές γνωστοί στην διεθνή βιβλιογραφία 
με τον όρο «νέο-Πιαζετιανοί» (Suizzo, 2000, σ. 847) διεύρυναν την θεωρία σχετικά με την 
ανάπτυξης της σκέψης του παιδιού σε στάδια (θεωρία Πιαζέ) μελετώντας και άλλους παρά-
γοντες που επιδρούν στη νοητική ανάπτυξη εκτός από τους βιολογικούς. Οι θεωρήσεις των 
«νέο-Πιαζετικών» αναγνωρίζουν τη σημασία των κοινωνικών παραγόντων στην ανάπτυξη 
της σκέψης των παιδιών και προσθέτουν στις εποικοδομητικές θεωρίες της μάθησης 
(constructivism) την επίδραση του περιβάλλοντος, το βαθμό κοινωνικοποίησης του παι-
διού, τα προσωπικά συναισθήματα και δυνατότητες, τον τρόπο πρόσληψης εννοιών. 

Η παραδοχή των θεωριών της μάθησης ότι η γνωστική ανάπτυξη είναι ευαίσθητη στις περι-
βαλλοντικές και εκπαιδευτικές εμπειρίες και ότι οι επιστημονικές έννοιες αναπτύσσονται 
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στη σκέψη των παιδιών κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας μας επιτρέπει να 
αναφερθούμε στη σημασία ενός είδος γραμματισμού που αφορά τα επιστημονικά αντικεί-
μενα, τον «επιστημονικό γραμματισμό» («science-literacy», Hanauer, 2006, σ. 16 και Yore & 
Treagust, σ. 293). Ο «επιστημονικός γραμματισμός» είναι μία διαδικασία εισαγωγής των 
παιδιών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης στη δομή των επιστημονικών αντικειμένων, 
στις έννοιες και στο σύστημα των βασικών αρχών τους. 

Σημαντικά σημεία ανάπτυξης αυτού του είδους γραμματισμού κατά τη διάρκεια της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας είναι (Hanauer, 2006, σ.16): 

• Η κατανόηση του ρόλου της απόδειξης και του εμπειρικού πειραματισμού. 
• Η διεύρυνση των αντιληπτικών ικανοτήτων (αναγνώριση, χρήση και αξιοποίηση 

πολλών και ποικίλων πηγών πληροφοριών, ώστε να αναπτυχθούν ικανότητες επί-
λυσης προβλημάτων). 

• Η κατανόηση της σημασίας των σταδίων που διαδέχεται το ένα το άλλο στην επι-
στήμη ως μία διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία. 

• Η ανάπτυξη της συστηματικής παρατήρησης. 
• Η ανάπτυξη της συμπερασματικής (επαγωγικής) σκέψης. 
• Η εστίαση στην διερεύνηση νοητικών κατασκευών και δομών. 
• Η ανάπτυξη «παραδοσιακών» ικανοτήτων γραμματισμού (ανάγνωσης και γραφής, 

προφορικού λόγου, ορθογραφίας, έκφρασης, κατανόησης διαφορετικών ειδών κει-
μένου). 

Παρατηρώντας τα σημεία αυτά διακρίνουμε ότι ο «επιστημονικός γραμματισμός» αξιοποιεί 
σημαντικά στοιχεία των επιστημών με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων στη 
σκέψη των παιδιών. Στοιχεία όπως η συστηματική παρατήρηση, η απόδειξη, ο τρόπος σκέ-
ψης που παράγει συμπεράσματα (επαγωγική και παραγωγική σκέψη) είναι βασικά εργα-
λεία για την ανάπτυξη όλων των επιστημών. Αυτά τα στοιχεία, σύμφωνα με την οπτική του 
«επιστημονικού γραμματισμού» θεωρούνται ως σημεία ανάπτυξης της σκέψης των παι-
διών, ώστε η πραγματικότητα και ο κόσμος γύρω τους να συλλαμβάνονται και να αναπτύσ-
σονται διαμέσου ενός δημιουργικού και κριτικού τρόπου σκέψης. Το ενδιαφέρον που προ-
κύπτει σχετικά με την εισαγωγή του «επιστημονικού γραμματισμού» στο πρωτοβάθμιο 
σχολείο και στο νηπιαγωγείο εντοπίζεται ακριβώς σ’ αυτήν του την ιδιότητα: δεν εστιάζει 
τόσο στο περιεχόμενο των επιστημών, δηλαδή στις γνώσεις και στις πληροφορίες (χωρίς, 
βέβαια, να υποβιβάζει τη σημασία τους), όσο στις δεξιότητες και ικανότητες που αποκτά 
ένα άτομο όταν ασχολείται με την επιστήμη, δηλαδή στον τρόπο σκέψης, αντίληψης και 
κατανόησης του κόσμου. 

Η επιστήμη είναι ένα πεδίο στο οποίο δομούνται και εκφράζονται θεωρίες άμεσα συνδεδε-
μένες με την κοινωνία σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη του 
«επιστημονικού γραμματισμού» σε όλες τις βαθμίδες του σχολείου συνδέεται άμεσα με την 
ανάπτυξη του λόγου και της σκέψης των παιδιών, στοχεύει στο να αναπτύξει ικανότητες και 
δεξιότητες σχετικά με το πώς να διερευνούν τον κόσμο γύρω τους και το πώς να μαθαίνουν 
(«μεταγνωστικές» ικανότητες, Μπότσας, 2007, σ. 39 και Yore & Treagust, σ. 291) και φέρνει 
σε επαφή τα παιδιά με τη δομή και τις βασικές αρχές των επιστημονικών αντικειμένων. 
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Εισαγωγή στην ιστορική εκπαίδευση και ιστορικός γραμματισμός 

Η έρευνα σχετικά με τον «επιστημονικό γραμματισμό» στο πρωτοβάθμιο σχολείο στρέφε-
ται στη μελέτη πολλών και ποικίλων παραγόντων όπως η ανάπτυξη ικανοτήτων για τη συ-
στηματική παρατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος διαμέσου της απόδειξης και των στα-
δίων που αυτή ακολουθεί, η επιστημονική γλώσσα και η κατανόησή της, η ζωή και διασύν-
δεσή της με την επιστήμη, η σχέση της επιστήμης με την τεχνολογία κ.ά. (Hanauer, 2006, σ. 
30, 31). Στην παρούσα εργασία θα συμπληρώσουμε ότι ο «επιστημονικός γραμματισμός» 
αφορά και άλλα επιστημονικά πεδία εκτός από όσα έχουν ως αντικείμενό τους την παρατή-
ρηση της φύσης και του φυσικού περιβάλλοντος, όπως αυτά των κοινωνικών επιστημών και 
πιο συγκεκριμένα της ιστορίας ως επιστημονικού αντικειμένου. 

Ο ιστορικός γραμματισμός στο πρωτοβάθμιο σχολείο εισάγει αντιλήψεις σχετικά με την 
προσέγγιση του ιστορικού παρελθόντος οι οποίες αναφέρονται σε δεξιότητες και ικανότη-
τες που μπορούν να αποκτήσουν τα παιδιά, ώστε αφενός να γνωρίσουν στοιχεία, φαινόμε-
να, γεγονότα του πολιτισμού και της κοινωνίας τους που υπήρχαν στο παρελθόν και αφετέ-
ρου να μπορέσουν να κατανοήσουν τους παράγοντες με τους οποίους συντελείται το ιστο-
ρικό παρελθόν στο παρόν των παιδιών. Σημαντικά σημεία ανάπτυξης του ιστορικού γραμ-
ματισμού στο πρωτοβάθμιο σχολείο είναι (Ρεπούση, 2007, σ. 402): 1) η κατανόηση της ι-
στορίας ως επιστήμης αναφοράς και του επιστημολογικού της πυρήνα, της δομής της, 2) η 
γνώση και η κατανόηση της σημασίας ιστορικών γεγονότων και φαινομένων, 3) η εξοικείω-
ση με διερευνητικές μεθόδους, η ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλήματος, η ανά-
πτυξη κριτικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων όπως η αξιολόγηση της πληροφορίας και η ανά-
πτυξη συμπερασματικής, επαγωγικής σκέψης και 4) η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων, 
ώστε το ιστορικό κείμενο να συνδέεται με την ικανότητα της σκέψης και την κατανόηση 
σχετικά με ό,τι διαβάζεται και γράφεται. 

Η εισαγωγή των παιδιών νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων δημοτικού σχολείου στην ιστο-
ρική εκπαίδευση μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πρώιμο στάδιο ιστορικού γραμματισμού. Οι 
κύριοι λόγοι ανάπτυξης ιστορικού γραμματισμού στο νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις 
του δημοτικού σχολείου μπορούν να συνοψιστούν στους εξής: 1) η γνωριμία των παιδιών 
με το ιστορικό παρελθόν αναφέρεται στο ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα για το νηπιαγω-
γείο ως μέρος της μελέτης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (ΦΕΚ 304/τ. Β’/03, σ. 4322, 
4323), 2) εμπλουτίζονται οι ιδέες και αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με το ιστορικό 
παρελθόν και αποκτούν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες οι οποίες ενισχύουν το νοητικό 
τους υπόβαθρο, ώστε να κατανοούν την ιστορική γλώσσα, την ιστορική αφήγηση, το περιε-
χόμενο του μαθήματος της ιστορίας σε μεγαλύτερες τάξεις του πρωτοβάθμιου σχολείου, 3) 
καλλιεργούνται δεξιότητες και ικανότητες σε άλλους τομείς ανάπτυξης όπως η γλώσσα, η 
κοινωνικοποίηση, η διερεύνηση και παρατήρηση του κόσμου διαμέσου της διατύπωσης 
ερωτημάτων, της επίλυσης προβλημάτων, της αναζήτησης απαντήσεων και λογικών συ-
μπερασμάτων. 

Ο πρώιμος ιστορικός γραμματισμός παρουσιάζει ένα σημαντικό στοιχείο διάκρισης σε σχέ-
ση με τον ιστορικό γραμματισμό σε μεγάλες τάξεις του πρωτοβάθμιου σχολείου (μετά την 
τρίτη δημοτικού). Αναφέρεται σε μορφές γραμματισμού χωρίς τη χρήση σχολικού εγχειρι-
δίου, οπότε η εισαγωγή των παιδιών στο ιστορικό παρελθόν συντελείται με τρόπους και 
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μεθόδους διαφοροποιημένους από την παραδοσιακή διδασκαλία διαμέσου ενός συγκεκρι-
μένου και δεδομένου κειμένου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι έννοιες των πολυγραμμα-
τισμών και της πολυτροπικότητας βρίσκουν σ’ αυτά τα πρώιμα στάδια εκπαίδευσης το προ-
νομιακό τους πεδίο, αφού μία άλλη σειρά από φόρμες (modes) αξιοποιούνται με σκοπό να 
έρθουν τα παιδιά σε επαφή με το ιστορικό παρελθόν, καθώς δεν είναι, ακόμη, σε θέση να 
αναλύσουν και να κατανοήσουν ένα γραπτό κείμενο. Τέτοιες φόρμες είναι η εικόνα, ο συν-
δυασμός κινούμενης εικόνας και ήχου, οι κινήσεις και εκφράσεις φυσικών προσώπων (χει-
ρονομίες και εκφράσεις προσώπων που καλούνται στο σχολικό χώρο για να καταθέσουν 
την προσωπική τους μαρτυρία), εκφραστικά μέσα τα οποία υπάρχουν ποικίλα και άφθονα 
σε διάφορες μορφές τέχνης (π.χ. τα είδη κούκλας από το κουκλοθέατρο, φυσικοί τρόποι 
αναπαράστασης εικόνας με το σώμα από το θεατρικό παιχνίδι κ.ά.) 

Στο πλαίσιο του πρώιμου ιστορικού γραμματισμού έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε 
συγκεκριμένα στοιχεία ως σημεία εισαγωγής των μικρών παιδιών στην ιστορική εκπαίδευ-
ση (Φαρδή, 2013, σ. 411 έως 420). Η προσέγγιση της έννοιας του ιστορικού χρόνου με κα-
τάλληλο για την ηλικία των παιδιών τρόπο αποτελεί από μόνη της μία εισαγωγική μέθοδο 
στην ιστορική εκπαίδευση. Κατάλληλοι τρόποι προσέγγισης της έννοιας για τα παιδιά αυτής 
της ηλικίας θεωρούνται η ανάπτυξη σχετικού λεξιλογίου για το χρόνο (χρήση γενικών λέξε-
ων που αναφέρονται σε γενικές εκφράσεις για το χρόνο), η τοποθέτηση γεγονότων σε σει-
ρά, η συνειδητοποίηση της αρχής της μέσης και του τέλους μια αφήγησης, η προσέγγιση 
του ιστορικού χρόνου διαμέσου της διαδοχής των γενεών, η δημιουργία χρονικών περιό-
δων, η χρήση και αξιοποίηση χρονικών γραμμών, η αξιοποίηση προσωπικών αναπαραστά-
σεων, εμπειριών και ιδεών από το βιωμένο από τα ίδια τα παιδιά παρελθόν. 

Το ιστορικό παρελθόν αποκαλύπτεται στο παρόν διαμέσου των ιχνών που οι ανθρώπινες 
ενέργειες και πράξεις αφήνουν στο χρόνο. Τα ίχνη αυτά αποτελούν τις πηγές οι οποίες έ-
χουν διάφορες μορφές και είδη. Είδη πηγών είναι: 1) αντικείμενα τέχνης και καθημερινής 
ζωής (μουσειακά αντικείμενα, αντικείμενα καθημερινής χρήσης), 2) γραπτές πηγές (γραπτά 
κείμενα και κάθε άλλο ίχνος ως μέρος του γραπτού λόγου), 3) ηλεκτρονικές πηγές (όλες οι 
πηγές που υπάρχουν σε λογισμικά εκπαιδευτικής χρήσης, πολυμεσικές εφαρμογές, στο 
διαδίκτυο), 4) ηχητικά ντοκουμέντα (τραγούδια, ραδιοφωνικές εκπομπές, ηχογραφημένες 
ομιλίες πολιτικών κ.ά.), 5) οπτικά ντοκουμέντα (κάθε είδους ντοκουμέντα με εικονιστική 
μορφή ανεξάρτητα από την αρχική τους μορφή), 6) οπτικοακουστικά ντοκουμέντα (πηγές 
που συνδυάζουν εικόνα και ήχο, για παράδειγμα κινηματογραφικές και τηλεοπτικές πηγές), 
7) πηγές του τοπίου (κάθε σημείο του τόπου που συνδέεται με το ιστορικό παρελθόν), 8) 
προφορικές μαρτυρίες (προσωπικές αφηγήσεις από συνέντευξη ή από ελεύθερη αφήγηση), 
9) πίνακες και γραφήματα (κατάλογοι, στατιστικά έγγραφα κ.ά.) (Ρεπούση, 2004, σ. 313 έως 
328). Η γνωριμία, παρατήρηση και διερεύνηση πηγών στο νηπιαγωγείο και στις πρώτες τά-
ξεις του δημοτικού σχολείου αποτελεί ένα, ακόμη, στοιχείο ανάπτυξης πρώιμου γραμματι-
σμού με πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες πρόσβασης στο ιστορικό παρελθόν και αξιοποί-
ησης των ποικίλων μορφών των πηγών στην διδακτική αίθουσα. 

Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και η ενσωμάτωση των υπολογιστών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία από το νηπιαγωγείο προσφέρουν ένα δυναμικό εργαλείο για την ανάπτυξη του 
πρώιμου ιστορικού γραμματισμού. Αποδίδουν προστιθέμενη αξία στις εκπαιδευτικές δρα-
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στηριότητες με ιστορικό προσανατολισμό που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται στο νηπια-
γωγείο και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου τόσο γιατί ενισχύουν και εμπλουτί-
ζουν τα διάφορα είδη γραμματισμού, όσο και γιατί δημιουργούν γέφυρες ανάμεσα στο πα-
ρόν των παιδιών και το ιστορικό παρελθόν. 

«Ηλεκτρονικός ιστορικός γραμματισμός» και νηπιαγωγείο. 

Η ένταξη και η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορίας στο σύγχρονο σχολείο έστρεψαν το 
ενδιαφέρον των ερευνητών και του επιστημονικού διαλόγου σε νέα είδη γραμματισμού 
όπως ο «ψηφιακός», «πληροφοριακός», «πληροφορικός» γραμματισμός, ο γραμματισμός 
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης («media literacy»), ο οπτικός γραμματισμός («visual 
literacy») (Τζιβάς, 2011, σ. 34-35). Η σύζευξη ιστορικού και ψηφιακού γραμματισμού μας 
δίνει εργαλεία και δυνατότητες προσέγγισης του ιστορικού παρελθόντος. Ο ηλεκτρονικός 
ιστορικός γραμματισμός (στο ίδιο, σ. 35) ανοίγει νέους δρόμους αξιοποίησης των σύγχρο-
νων τεχνολογιών της πληροφορίας και δημιουργεί ανάγκες ανάπτυξης ικανοτήτων και δε-
ξιοτήτων που αφορούν τη χρήση του διαδικτύου, την αξιοποίηση ηλεκτρονικών εργαλείων 
για τη συγκέντρωση και την ανάκληση ιστορικών πληροφοριών, την αξιοποίηση πολυμεσι-
κών εφαρμογών, τη δημοσιοποίηση και επικοινωνία της ιστορικής σύνθεσης. 

Στο νηπιαγωγείο ο «πρώιμος ιστορικός ηλεκτρονικός γραμματισμός» είναι ένας τομέας που 
συνάδει με τις σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις για την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση 
τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Το ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα για το νηπιαγωγείο 
προτείνει τη σχέση του μικρού παιδιού με την πληροφορική διαμέσου της ανάπτυξης θετι-
κών συνηθειών και στάσεων σε σχέση με τη χρήση του υπολογιστή και την παιδαγωγική 
αξιοποίησή του καθώς και με την ενημερότητα που μπορούν να έχουν τα παιδιά για τις δυ-
νατότητες και τη λειτουργία του υπολογιστή σ’ αυτήν την ηλικία (ΦΕΚ 304/τ. Β’/03, σ. 4334, 
4335). Ωστόσο, είναι ένας τομέας ο οποίος πολύ σπάνια αναφέρεται στην ελληνική και διε-
θνή βιβλιογραφία, ίσως επειδή βρίσκεται, ακόμη, στα πρώτα στάδια ανάπτυξής του. 

Σχετικές προτάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναφέρονται στην προσεχτική χρήση του 
διαδικτύου και την δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων με κεντρικό άξονα την αξιοποίηση 
ιστοσελίδων για τη γνωριμία των μικρών παιδιών με μνημεία-σύμβολα, την γνωριμία τους 
με την πολιτισμική κληρονομιά και το ιστορικό παρελθόν (Pardes, 2002, σ. 8). Οι προτάσεις 
αυτές συνδυάζουν αφενός την γνωριμία των παιδιών νηπιαγωγείου με τη χρήση του διαδι-
κτύου και την ανάπτυξη καλών πρακτικών και συνηθειών σχετικών με τη χρήση του υπολο-
γιστή και αφετέρου το σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με 
ιστορικό προσανατολισμό για την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση. 

Συμπεράσματα 

Οι πολλαπλές και ποικίλες δυνατότητες των τεχνολογιών της πληροφορίας (πολυμεσικές 
εφαρμογές, εφαρμογές εικονιστικής πραγματικότητας, το διαδίκτυο κ.ά.) προσφέρουν σύγ-
χρονα εργαλεία σχεδιασμού και εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων με ιστορικό 
προσανατολισμό στην εισαγωγική βαθμίδα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο νηπιαγω-
γείο και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Η διεύρυνση του όρου «γραμματι-
σμού» στη σύγχρονη εκπαίδευση, η έννοια των «πολυγραμματισμών», του «επιστημονικού 
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γραμματισμού» και του «ηλεκτρονικού ιστορικού γραμματισμού» ανοίγουν ένα πεδίο επι-
στημονικής συζήτησης και έρευνας το οποίο αφορά το σύγχρονο νηπιαγωγείο. Η ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών σεναρίων προς την κατεύθυνση αυτή, ίσως και η ανάπτυξη ειδικών εκπαι-
δευτικών λογισμικών, θα ενισχύσει την επιστημονική συζήτηση και έρευνα και θα προσφέ-
ρει εκπαιδευτικές ευκαιρίες στα μικρά παιδιά για την καλύτερη μετάβασή τους στο δημοτι-
κό σχολείο και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα διευκολύνουν την κατανό-
ηση ειδικών διδακτικών αντικειμένων όπως η ιστορία.  
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Περίληψη 

Η γενικότερη μετακίνηση από το έντυπο υλικό στον υπολογιστή, το πληκτρολόγιο και το 
διαδίκτυο έχει επηρεάσει όχι μόνο την κοινότητα των συγγραφέων, εκδοτών και αναγνω-
στών, αλλά και τη διδακτική πράξη, καθώς οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταποκριθούν 
στα νέα δεδομένα. Το ζήτημα που μας απασχολεί είναι ο βαθμός, οι μορφές και οι τρόποι 
με τους οποίους τα νέα τεχνολογικά δεδομένα μπορούν να βρουν εφαρμογή στη διδασκα-
λία της Λογοτεχνίας και στην προσπάθεια ενίσχυσης και καλλιέργειας της Φιλαναγνωσίας 
των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι αποτελούν από τη φύση τους μια 
ρευστή και ευαίσθητη ομάδα αναγνωστών. 

Λέξεις - Kλειδιά: Φιλαναγνωσία, Ψηφιοποιημένη Λογοτεχνία, Κυβερνολογοτεχνία, Ψηφια-
κές κοινότητες αναγνωστών, Ηλεκτρονικό Βιβλίο. 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται μια μετακίνηση των αναγνωστών από τα έντυπα στα ψη-
φιακά μέσα, μετακίνηση η οποία αναπόφευκτα επηρεάζει τόσο το γενικότερο χώρο του 
βιβλίου όσο και τον ειδικότερο της Λογοτεχνίας για παιδιά και εφήβους. Με δεδομένο ότι 
το συγκεκριμένο αναγνωστικό κοινό αποτελεί τους λεγόμενους ψηφιακούς γηγενείς (Pal-
frey & Gasser, 2008), οι σύγχρονοι συγγραφείς λογοτεχνικών έργων για παιδιά και εφή-
βους, συμπορευόμενοι και με το ρεύμα της Ραγδαίας Αλλαγής (Dresang, 2008), εγγράφουν 
συχνά στα κείμενά τους στοιχεία της ψηφιακής εποχής στην οποία ζουν και δημιουργούν. 
Σε πολλά, λοιπόν, σύγχρονα λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά και εφήβους συναντώνται τίτλοι 
και θεματικοί άξονες που πηγάζουν από ζητήματα σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και του διαδικτύου, υιοθετούνται στοιχεία κυβερνοαισθητικής, ενσωματώνο-
νται στοιχεία πολυμεσικών αφηγήσεων (Γιαννικοπούλου & Φωκιάλη, 2011). Έχουμε, επί-
σης, έργα λογοτεχνίας υπολογιστικά παραγόμενης με τον υπολογιστή να έχει προεξέχοντα 
ρόλο στη δημιουργία του κειμένου και τον αναγνώστη με τις εντολές του να «κατασκευά-
ζει» το κείμενο και το νόημά του, όπως και δείγματα λογοτεχνίας υπολογιστικά υποστηρι-
ζόμενης με τους συγγραφείς να αξιοποιούν τις δυνατότητες του υπολογιστή, των δικτύων 
και του υπερκειμένου ως μέσα ενίσχυσης της εμβέλειας του έργου τους (Δημητρούλια, 
2006).  

Είτε, όμως, πρόκειται για υπολογιστικά παραγόμενες λογοτεχνικές μορφές, όπως η κυβερ-
νολογοτεχνία, είτε για υπολογιστικά υποστηριζόμενες, όπως οι πολυμεσικές αφηγήσεις, τα 
ηλεκτρονικά βιβλία, οι διαδικτυακές κοινότητες αναγνωστών, οι διαδικτυακές μέθοδοι μυ-
θοπλαστικής παραγωγής, οι ψηφιακοί πόροι και οι βάσεις δεδομένων, είναι φυσικό να ε-
πηρεάζεται ο χώρος της εκπαίδευσης και η προσπάθεια καλλιέργειας της Φιλαναγνωσίας, 
της θετικής, δηλαδή, σχέσης του αναγνώστη με το βιβλίο ως το κατεξοχήν είδος γραπτής 
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έκφρασης και ύλης καθώς και των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που 
στοχεύουν στην ενίσχυση της σχέσης αυτής μέσω της ανάπτυξης γνωστικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων, όπως και αισθητικών κριτηρίων. Έχουν γίνει μελέτες και προτάσεις εφαρμογής 
των νέων αυτών δεδομένων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Αποστολίδου, 2012· Μουλά, 
2010), αλλά στην Πρωτοβάθμια και ειδικότερα στην Προσχολική και πρώτη Σχολική, ακρι-
βώς λόγω της ηλικίας και των δυνατοτήτων των μαθητών, δημιουργούνται περιορισμοί και 
ιδιαιτερότητες. Άλλωστε, η Λογοτεχνία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για χρόνια είχε ορ-
γανωθεί σε μια πάγια δομή βάσει των Σχολικών Ανθολογίων και μόνο τα τελευταία χρόνια, 
αρχής γενομένης από τα σχολεία με Ενιαίο Αναδιαμορφωμένο Πρόγραμμα στα οποία έχει 
εισαχθεί επίσημα η ώρα της Φιλαναγνωσίας, η διδασκαλία της Λογοτεχνίας δεν περιορίζε-
ται στην ανάγνωση αποσπασμάτων και σε παγιωμένες δραστηριότητες αναζήτησης του 
«νοήματος», αλλά εκτείνεται στην καλλιέργεια της Φιλαναγνωσίας, στην εξοικείωση του 
μικρού μαθητή με το βιβλίο και την ανάγνωση, στη μελέτη ολοκληρωμένων λογοτεχνικών 
έργων, σε ποικίλες δραστηριότητες παιγνιώδους χαρακτήρα με στόχο την εδραίωση μιας 
θετικής στάσης απέναντι στο βιβλίο, στην αξιοποίηση των Τ.Π. Ε. Το ζητούμενο, αναφορικά 
με τις τελευταίες, είναι η χρήση τους να μην περιοριστεί στην εύρεση πληροφοριών ή στον 
απλό εμπλουτισμό του μαθήματος, αλλά να συντελέσουν στην ενεργοποίηση των μαθητών 
και στην υποστήριξη της αλληλεπίδρασής τους με το κείμενο, καθώς το λογοτεχνικό νόημα 
δεν είναι τίποτε άλλο παρά το αποτέλεσμα της συνδιαλλαγής του αναγνώστη με το κείμενο 
(Rosenblatt,1978). 

Κυβερνολογοτεχνία και πολυμεσικές αφηγήσεις 

Η κυβερνολογοτεχνία αποτελεί ένα νέο είδος λογοτεχνίας. Παράγεται σε ηλεκτρονικό περι-
βάλλον, υποστηρίζεται από ειδικά λογισμικά, ενσωματώνει γραφικά, εικόνες, βίντεο, μου-
σική και δεν μπορεί να παρουσιαστεί σε έντυπη μορφή. Η πλοκή και η αφήγηση δεν είναι 
γραμμικές, αλλά ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί πολλαπλές επιλογές 
που παρέχονται από το υπερκείμενο (Δημητρούλια, 2006). Η συλλειτουργία εικόνων, λέξε-
ων και ήχων, καθώς και οι πολλαπλές δυνατότητες νοηματοδότησης που δίνει το υπερκεί-
μενο –το οποίο βέβαια έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από το συγγραφέα, αλλά δια-
μορφώνεται και διαφοροποιείται ανάλογα με τις εκάστοτε επιλογές του αναγνώστη- μπο-
ρούν να ενεργοποιήσουν τους μαθητές προς την κατεύθυνση της δημιουργικής ανακάλυ-
ψης του νοήματος και της ανακατασκευής του κειμένου. Παρόμοιες βέβαια δυνατότητες 
παρέχονται και από έργα έντυπης λογοτεχνίας, όπως για παράδειγμα στα βιβλία Τα 88 
Ντολμαδάκια και Τα Τριάντα Τρία Ροζ Ρουμπίνια (Τριβιζάς, 1997 και 2003), ωστόσο ο βαθ-
μός παρέμβασης του αναγνώστη παραμένει πιο περιορισμένος. Όμως, όσο κι αν αποτελεί 
πρόκληση για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας η ανάγνωση έργων που έχουν εξ αρχής σχε-
διαστεί σε ηλεκτρονική μορφή, η εισαγωγή τους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, έστω και 
για μια πρώτη εξοικείωση των παιδιών, δεν είναι δυνατή, καθώς δεν έχουμε στα ελληνικά 
ανάλογη παραγωγή η οποία να απευθύνεται στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Άλλωστε, η 
εισαγωγή της κυβερνολογοτεχνίας δεν έχει επίσημα προταθεί και θεσμοθετηθεί ούτε στα 
Προγράμματα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αν και δείγματά της θα μπο-
ρούσαν να αξιοποιηθούν στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου (Αποστολίδου, 2012).  
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Αυτό που φαίνεται δυνατό για τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού είναι 
η εμπειρία της ανάγνωσης ενός λογοτεχνικού κειμένου στην έντυπη εκδοχή του παράλληλα 
με την ανάγνωση στοιχείων ή την εκτέλεση δραστηριοτήτων σε αντίστοιχη ηλεκτρονική 
πλατφόρμα. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα τέτοιων πολυμεσικών λογοτεχνικών βιβλίων 
για εφήβους που τους προτρέπουν να οδηγήσουν την ιστορία από την τυπωμένη σελίδα 
στον κυβερνοχώρο, αλλά και πάλι λίγα απευθύνονται σε παιδιά μικρότερης ηλικίας - ανα-
φέρουμε ενδεικτικά τις σειρές Speceheadz (Scieszka, 2010) και Fairy Godmother Academy 
(Bozarth, 2009)- και ακόμη λιγότερα μεταφράζονται. Σε αυτά τα οποία μπορούν να αξιο-
ποιηθούν στο πλαίσιο της Φιλαναγνωσίας στο ελληνικό σχολείο ανήκουν οι 11 μέχρι στιγ-
μής μεταφρασμένοι τίτλοι της σειράς Τα 39 στοιχεία με πρώτο βιβλίο της σειράς Τα 39 
στοιχεία: Ο λαβύρινθος των σκελετών (Riordan, 2009) και αντίστοιχο ιστότοπο αναφοράς 
http://the39clues.gr . 

Στο πλαίσιο της Φιλαναγνωσίας, όμως, επιδιώκεται και η επαφή των παιδιών με τα βιβλία 
γνώσεων και αξίζει να αναφέρουμε ένα τέτοιο βιβλίο εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Πρόκειται 
για το Τέχνη και μαθηματικά - Γεωμετρικά σχήματα (Μαυρομμάτης, Παπανικολάου & Στα-
θοπούλου, 2014). Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και συ-
νοδεύεται από ηλεκτρονική διάδραση στην ιστοσελίδα www.livanis.gr/texni-
mathimatika/index.html, η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά με την έντυπη μορφή του 
βιβλίου και μπορεί να αξιοποιηθεί στη σχολική τάξη.  

Ψηφιοποιημένη λογοτεχνία: Ηλεκτρονικά βιβλία και ψηφιακοί πόροι 

Με τον όρο ηλεκτρονικό βιβλίο αναφερόμαστε στην ψηφιοποιημένη μορφή αυτούσιων βι-
βλίων, παλαιότερων ή σύγχρονων, τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω του διαδικτύου και δια-
βάζονται από τον υπολογιστή ή από συσκευές ψηφιακής ανάγνωσης. Τα ηλεκτρονικά βι-
βλία μπορούν να προβληθούν και με βιντεοπροβολέα ή σε διαδραστικό πίνακα, ενώ αρκετά 
διατίθενται δωρεάν από τις ψηφιακές βιβλιοθήκες ή διάφορους ιστότοπους, ακόμη και από 
εκδοτικούς οίκους, όπως για παράδειγμα από τις ηλεκτρονικές εκδόσεις Σαΐτα 
http://www.saitapublications.gr. 

 Με τον τρόπο αυτό ο εκπαιδευτικός μπορεί να μειώσει ή και να μηδενίσει το κόστος αγο-
ράς ενός βιβλίου, ενώ όλοι οι μαθητές διαβάζουν παράλληλα το ίδιο βιβλίο, γεγονός που 
συχνά διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Επίσης, 
ειδικά για την Προσχολική Αγωγή, αλλά και για τις μικρές τάξεις Δημοτικού ή για παιδιά με 
μαθησιακές δυσκολίες η ψηφιοποίηση ενός βιβλίου και η ανάγνωσή του από κάποιον ηθο-
ποιό, όπως συμβαίνει με πολλά βιβλία που παρέχονται από τον κόμβο του ΕΚΕΒΙ 
www.mikrosanagnostis.gr, επιλύει πρακτικά προβλήματα και προσφέρει ποικιλία, καθώς ο 
εκπαιδευτικός δεν είναι αυτός που κάθε φορά διαβάζει ένα βιβλίο στα παιδιά. Μια άλλη 
ενδιαφέρουσα δράση που προσφέρεται και από εκδοτικούς οίκους στο πλαίσιο των δρά-
σεών τους για την ανάπτυξη της Φιλαναγνωσίας είναι και η ενημέρωση των μαθητών των 
μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού αναφορικά με τα στάδια και τον τρόπο δημιουργίας 
ενός ηλεκτρονικού βιβλίου.  

Στην εκπαιδευτική πράξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι ψηφιακοί πόροι του διαδι-
κτύου για άντληση υλικού και πληροφοριών σχετικά με τη λογοτεχνία. Αναφέρουμε ενδει-
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κτικά στον κόμβο του ΕΚΕΒΙ www.ekebi.gr την ενότητα «Αφιερώματα σε μεγάλους λογοτέ-
χνες», όπως και τον κατάλογο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας http://www.greek-
language.gr/greekLang/literature/index.html με σελίδες αναφοράς σε συγγραφείς και κεί-
μενα, ενώ και εκδοτικοί οίκοι έχουν δημιουργήσει ψηφιακούς φακέλους που αναφέρονται 
σε συγγραφείς και έργα που απευθύνονται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Ακόμη και οι ψηφιακοί ανοιχτοί δημόσιοι κατάλογοι βιβλιοθηκών μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν ως βάσεις αναζήτησης έργων, συγγραφέων ή θεματικών καταλόγων και οι μαθητές 
μέσω αινιγμάτων, προσκλήσεων ή άλλων ερωτημάτων να ενημερωθούν για βιβλιογραφικά 
στοιχεία, ή να αναζητήσουν βιβλία που θα ήθελαν να διαβάσουν. Να σημειώσουμε εδώ και 
τη δυνατότητα άντλησης θεωρητικών στοιχείων και κατευθύνσεων σχετικών με τη Φιλανα-
γνωσία από τον ιστότοπο www.philanagnosia.gr στον οποίο διατίθεται και περιορισμένο 
ψηφιοποιημένο υλικό, καθώς δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε το προβλεπόμενο πρόγραμμα 
και οι ανάλογες αναρτήσεις.  

 

 Ψηφιακές κοινότητες αναγνωστών και δραστηριότητες δημιουργικής γραφής 

Ψηφιακές κοινότητες αναγνωστών και χώροι Φιλαναγνωσίας έχουν προκύψει από τις δια-
δικτυακές αναγνωστικές λέσχες, τα forums, τα προσωπικά ή συλλογικά ιστολόγια. Αναφέ-
ρουμε ενδεικτικά το www.bookbook.gr, το www.mikrosanagnostis.gr του ΕΚΕΒΙ και το 
www.iptamenokastro.gr που επικεντρώνονται στη λογοτεχνία για παιδιά και νέους και 
μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα 
δημιουργίας ψηφιακών λογοτεχνικών κοινοτήτων στις οποίες αναρτώνται κρίσεις και από-
ψεις. Επίσης, πολλές λέσχες ανάγνωσης έχουν δημιουργήσει ιστολόγια, στα οποία αναρτώ-
νται οι απόψεις των μελών τους, ενώ και Δημοτικά Σχολεία που έχουν δημιουργήσει λέσχες 
ανάγνωσης αναρτούν τις απόψεις των μαθητών τους σχετικά με τα βιβλία που διαβάζουν. 
Στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΒΙ www.mikrosanagnostis.gr υπάρχουν ανάλογες πληροφορίες και 
παραπομπές. Καθώς, λοιπόν, οι μαθητές των μεγαλυτέρων τάξεων του Δημοτικού σχολείου 
είναι εξοικειωμένοι στη διαδικτυακή επικοινωνία, μπορεί να δημιουργηθεί στην αρχή της 
χρονιάς μια διαδικτυακή κοινότητα που θα σχολιάζει κείμενα τα οποία διαβάστηκαν μέσα 
στην τάξη, θα αναρτά ψηφιοποιημένα λογοτεχνικά κείμενα που βρίσκει στο διαδίκτυο, ή θα 
παράγει δικά της πρωτότυπα κείμενα.  

Συχνά και οι ίδιοι οι συγγραφείς δημιουργούν πλατφόρμες επικοινωνίας με τους αναγνώ-
στες τους, στις οποίες οι μαθητές μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικές με ένα βι-
βλίο ή να συμμετάσχουν σε συζητήσεις γύρω από αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα απο-
τελεί η προτροπή του πρωταγωνιστή στο βιβλίο Ο αδερφός της Ασπασίας 2. Μεγάλο Βρα-
βείο, Μεγάλοι Μπελάδες (Κοντολέων, 2011) να επικοινωνήσουν μαζί του στο ιστολόγιό του 
http://adelfostisaspasias.blogspot.gr/ στο οποίο αναρτώνται νέα και ειδήσεις για την πο-
ρεία και τις σχετικές δράσεις σχετικά με το βιβλίο ή στο ιστολόγιο 
http://babasdamianou.blogspot.gr/το οποίο παραπέμπει στο προσωπικό ιστολόγιο του 
συγγραφέα. Επίσης τα βιβλία της σειράς Αόρατοι Ρεπόρτερ (Δημοκίδης, 2010) παραπέ-
μπουν στο http://aoratoireporter.blogspot.gr/ όπου αναρτώνται συνεργασίες των μικρών 
αναγνωστών με ειδήσεις και δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος θέματα. 
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Άλλωστε, αποτελεί προσφιλή δράση ενίσχυσης της Φιλαναγνωσίας η επικοινωνία και συ-
νομιλία των συγγραφέων μέσω τηλεδιάσκεψης ή μέσω skype με τους μαθητές μιας τάξης οι 
οποίοι διαβάζουν και επεξεργάζονται κάποιο έργο τους. 

Βασική δραστηριότητα που καλλιεργεί τη Φιλαναγνωσία και εντάσσεται στο πλαίσιο της 
δημιουργικής γραφής είναι η «επανεγγραφή» ενός ήδη υπάρχοντος λογοτεχνικού έργου. Η 
επανεγγραφή μπορεί να συνίσταται σε συμπλήρωση της πλοκής, σε διαγραφή τμημάτων 
και σκηνών, στην τροποποίηση του τέλους ή της έκβασης επιμέρους γεγονότων, στην εκ 
νέου σύνθεση και προσθήκη αποσπασμάτων, στην αλλαγή αφηγητή, στη μείξη χαρακτή-
ρων, σκηνών και μοτίβων από διαφορετικά έργα. Οι διεργασίες αυτές συντελούν στη δυνα-
μική συνδιαλλαγή του αναγνώστη με το κείμενο και μπορούν να υποστηριχθούν από ιστο-
σελίδες όπως η www.fanfiction.net. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, βέβαια, είναι στην αγγλική 
γλώσσα, αλλά με τη συνεργασία και των εκπαιδευτικών της Αγγλικής Γλώσσας μπορούν τα 
παιδιά να πάρουν ιδέες, ή ακόμη και να έρθουν σε επαφή με μικρής έκτασης, απλά λογοτε-
χνικά έργα ή αν τα έχουν διαβάσει μεταφρασμένα να δουν τις προτεινόμενες «επανεγγρα-
φές» τους, όπως και να γράψουν και να αναρτήσουν κείμενα στα ελληνικά.  

Ευχάριστη δραστηριότητα στο πλαίσιο της Φιλαναγνωσίας είναι και η δημιουργία κόμικς ή 
η μετατροπή και παρουσίαση ιστοριών με μορφή κόμικς. Και σε αυτή τη δράση οι Τ.Π.Ε. 
μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά, καθώς οι μαθητές του Νηπιαγωγείου και του 
Δημοτικού που έχουν περιορισμένες δεξιότητες σχεδίασης μπορούν να αξιοποιήσουν τις 
δυνατότητες που προσφέρει το λογισμικό δημιουργίας κόμικς που παρέχεται στους ιστότο-
πους http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/comic/ και 
http://www.stripcreator.com/make.php δημιουργώντας έτσι τα δικά τους τα οποία εν συ-
νεχεία μπορούν να αποθηκευτούν, να εκτυπωθούν ή και να αναρτηθούν. 

Μια άλλη διαδεδομένη διαδικτυακή συγγραφική πρακτική είναι τα συλλογικά μυθιστορή-
ματα, είτε με άξονα συγκεκριμένο θέμα, είτε γύρω από κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο το 
οποίο ξεκινά ένα κείμενο και καλεί άλλους να το συνεχίσουν (Δημητρούλια 2006). Στο 
πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα μπορούσε στο ιστολόγιο της τάξης να ξεκινήσει 
η συγγραφή μιας συλλογικής αφήγησης και τα παιδιά της τάξης ή και του σχολείου ή και 
άλλων σχολείων να συμμετέχουν στη δημιουργία της. Ο στόχος φυσικά δεν είναι να κατα-
στήσουμε τους μαθητές μας λογοτέχνες, αλλά να τους δοθεί η ευκαιρία να πειραματιστούν 
δημιουργικά με τη γραφή χρησιμοποιώντας ως βασικό εργαλείο τον επεξεργαστή κειμένου 
προκειμένου να γράφουν τα κείμενα και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να τα στέλνουν ο 
ένας στον άλλον, στο πλαίσιο της ομάδας τους. Παρόμοιες δραστηριότητες δημιουργικής 
γραφής υποστηρίζονται με την αρωγή συγγραφέων και εκπαιδευτικών σε διάφορους ψη-
φιακούς τόπους. Στο www.bookbook.gr με τη συνδρομή των Σώτη Τριαναφύλλου και Αμά-
ντα Μιχαλοπούλου αναρτάται το αποτέλεσμα της προσπάθειας των παιδιών μετά τη σύν-
θεση των κειμένων από τις συγγραφείς, αλλά και η αρχική μορφή της προσπάθειας με το 
πρωτότυπο κείμενο κάθε παιδιού και το όνομά του. Στο www.mikrosanagnostis.gr η συγ-
γραφή έχει τη μορφή διαγωνισμού, ενώ στο www.iptamenokastro.gr εκτός από τη συγγρα-
φή δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις τους σε καθημερινά ζητή-
ματα και κοινωνικά θέματα. Αποτέλεσμα παρόμοιων προσπαθειών είναι και το βιβλίο Το 
Μπλοκάκι ενός UFO Νο2 - Κάτι συμβαίνει εδώ...! (Κωνσταντινίδης, 2014) που περιλαμβάνει 
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ιστορίες που έστειλαν με e-mail παιδιά από όλη την Ελλάδα και τις οποίες ο συγγραφέας 
επεξεργάστηκε χωρίς να αφαιρεθεί η ουσία τους.  

Εναλλακτικά, αν οι μαθητές δεν επιθυμούν τη σύνθεση μιας νέας ιστορίας, μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί το ιστολόγιο ως συλλογικό ημερολόγιο ανάγνωσης, όπου θα καταγράφουν τις 
εντυπώσεις τους και τις σκέψεις τους από την ανάγνωση των λογοτεχνικών έργων η ανά-
γνωση των οποίων κρατά πολύ. Επιπλέον, το αποκαλούμενο ημερολόγιο χαρακτήρα (Han-
cok, 1993), μια δραστηριότητα κατά την οποία τα παιδιά γράφουν το ημερολόγιο που θα 
μπορούσε να κρατά ο πρωταγωνιστής ή οποιοσδήποτε χαρακτήρας του λογοτεχνικού έργου 
μπορεί να έχει ηλεκτρονική μορφή.  

Ακόμη, αξιοποιώντας τη συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και των δα-
σκάλων της τάξης μπορούμε, ειδικά στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού, να προσχωρή-
σουμε στη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών, οι οποίες είναι σύντομα (3-8 λεπτών) ψηφιακά 
φιλμάκια που βασίζονται στην αφήγηση μιας ιστορίας είτε πραγματικής είτε μυθοπλαστι-
κής η οποία εκφέρεται από ανθρώπινη φωνή και επενδύεται με εικόνες, βίντεο, μουσική 
και άλλα ηχητικά εφέ. Στο πλαίσιο της Φιλαναγνωσίας και χρησιμοποιώντας εύχρηστα λο-
γισμικά, όπως τα Adobe Photoshop Elements 10, Microsoft Photo Story 3, Windows Movie 
Maker, τα παιδιά μπορούν με τις ψηφιακές ιστορίες να εκφράσουν τις ανταποκρίσεις τους 
στην ανάγνωση, να αναφερθούν και να σχολιάσουν τον κεντρικό χαρακτήρα ενός λογοτε-
χνικού βιβλίου, ή τις σχέσεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων χαρακτήρων του ίδιου ή και δια-
φορετικών έργων αλλά και να αφηγηθούν προσωπικές τους εμπειρίες που μπορούν να 
συνδεθούν με τα κείμενα.  

Συμπεράσματα 

Όπως, λοιπόν, είναι εμφανές στο πεδίο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπάρχουν πολλές 
δυνατότητες ανάπτυξης και καλλιέργειας της Φιλαναγνωσίας με την υποστήριξη και αξιο-
ποίηση των Τ.Π.Ε. Κατά κύριο λόγο με τη χρήση του διαδικτύου μπορούμε να προβούμε σε 
αναγνώσεις ηλεκτρονικών βιβλίων, σε ενεργή συμμετοχή σε ψηφιακές διαδικτυακές κοινό-
τητες αναγνωστών, καθώς και σε δραστηριότητες δημιουργικής γραφής. Αυτό που λείπει 
προς το παρόν από την ελληνική πραγματικότητα είναι έργα κυβερνολογοτεχνίας τα οποία 
να ανταποκρίνονται σε αυτές τις ηλικίες, όπως και μια ποικιλία πολυμεσικών αφηγήσεων. 
Ωστόσο, όσο κι αν η έννοια της Φιλαναγνωσίας παραμένει συνδεδεμένη με το έντυπο βι-
βλίο, όχι μόνο ως περιεχόμενο, αλλά και ως αντικείμενο, η e-Φιλαναγνωσία, είτε με την 
έννοια της εξοικείωσης με το ηλεκτρονικό βιβλίο είτε μέσω δραστηριοτήτων που λαμβά-
νουν χώρα με τη συνδρομή του υπολογιστή, του διαδικτύου και των Τ.Π.Ε. έχει δυνατότητες 
ανάπτυξης και εφαρμογής στη σχολική τάξη καθιστώντας την εκπαιδευτική διαδικασία 
πλουραλιστική και ενδιαφέρουσα. 
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Η αξιοποίηση των μικροπειραμάτων του εμπλουτισμένου σχολικού βιβλίου 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Διαπιστώσεις, κρίσεις, προτάσεις 

Λουμπαρδιά Αγγελική 
Μαθηματικός, 2ο ΓΕΛ Τρίπολης 

ΜSc Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα 
loumpardia@sch.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία γίνεται καταγραφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για το μάθημα 
της Γεωμετρίας της Α΄ Λυκείου, με την βοήθεια των μικροπειραμάτων που βρίσκονται στο 
αντίστοιχο διαδραστικό σχολικό βιβλίο του ψηφιακού σχολείου. Επιπλέον γίνεται έρευνα 
για το πώς δέχτηκαν οι μαθητές τα μικροπειράματα και το νέο τρόπο διδακτικής 
προσέγγισης της γεωμετρίας, αν η νέα αυτή πρακτική βοήθησε στην ροή της διδασκαλίας 
και στην ουσιαστικότερη κατανόηση του μαθήματος. Η έρευνα αφορά μόνο στην 
διδασκαλία του τρίτου κεφαλαίου του συγκεκριμένου βιβλίου που αναφέρεται στα 
«Τρίγωνα» και έγινε αξιοποίηση μικροπειραμάτων που είναι κατασκευασμένα με το 
λογισμικό Geogebra. Το συγκεκριμένο λογισμικό επιλέχθη επειδή είναι εύκολο στη χρήση 
και έχουν προηγηθεί μαθήματα εξοικείωσης των μαθητών με αυτό. Η εφαρμογή των ΤΠΕ 
στην τάξη υποστηρίζει την οικοδόμηση της γνώσης, επιτρέπει διερευνήσεις και 
πειραματισμούς, προσφέροντας έτσι βιωματική μάθηση προάγοντας την εμπλοκή του 
μαθητή μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της συνεργατικής μάθησης.   

Λέξεις - Κλειδιά: Μικροπειράματα, Διαδραστικά βιβλία, Ευκλείδεια Γεωμετρία. 

Εισαγωγή 

 Η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση 
επιφέρει σημαντικές αλλαγές όχι μόνο στα μέσα διδασκαλίας αλλά και στη διδακτική - μα-
θησιακή διαδικασία. Η παιδαγωγική αξιοποίηση αυτών συμβάλλει στην ανάπτυξη κριτικής 
σκέψης των μαθητών, στην αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας της μάθησης 
και επικοινωνίας και εξασφαλίζει την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές. Το 
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων με το «Ψηφιακό Σχολείο» έχει ως στόχο να εξασφα-
λίσει ένα καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα μέσω της σταδιακής ενσωμάτωσης των Νέων 
Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Τα διαδραστικά σχολικά βιβλία των μαθηματικών  που υπάρχουν στο ψηφιακό σχολείο για 
τις τάξεις του Γυμνάσιου και του Λυκείου (πλην της Γ΄ Λυκείου), είναι εμπλουτισμένα με 
μικροπειράματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν εφαρμογές επίδειξης με την βοή-
θεια βιντεοπροβολέα από τον εκπαιδευτικό για τη βελτίωση της διδασκαλίας του ή μπο-
ρούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και σαν μέσα διερεύνησης και πειραματισμού με τη βοή-
θεια των οποίων οι μαθητές μπορούν να διατυπώσουν και να ελέγξουν τους προβληματι-
σμούς και τις εικασίες τους. 
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 Θεωρητικό πλαίσιο 

«Στη σύγχρονη διδακτική των Μαθηματικών, τα θεμελιώδη επιστημολογικά χαρακτηριστικά 
της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, όπως η παραγωγική οργάνωση του περιεχομένου, η αποδει-
κτική διαδικασία και η έμφαση στις γεωμετρικές κατασκευές, αναφέρονται συνήθως ως 
«ανώτερα επίπεδα γεωμετρικής σκέψης» και η μάθηση τους έχει γίνει αντικείμενο συστη-
ματικής μελέτης και έρευνας. Ένα βασικό θεωρητικό μοντέλο τα λεγόμενα «επίπεδα Van 
Hiele», η μάθηση της Γεωμετρίας εξελίσσεται ιεραρχικά, περνώντας από πέντε διαδοχικά 
επίπεδα: 

1ο Επίπεδο: Εποπτικό. Οι μαθητές μπορούν να αναγνωρίζουν τα διάφορα σχήματα με βάση 
την εμπειρία και την εποπτεία, δημιουργώντας σχετικά πρότυπα. 

2ο Επίπεδο: Περιγραφικό –Αναλυτικό. Οι μαθητές μπορούν να χαρακτηρίζουν τα σχήματα 
μέσω των ιδιοτήτων τους. 

3ο Επίπεδο: Αφηρημένο-Σχεσιακό. Οι μαθητές μπορούν να διατυπώσουν αφηρημένους 
ορισμούς, να διακρίνουν τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες μιας έννοιας, να ταξινομούν τα 
σχήματα μέσω μιας ιεραρχικής κατάταξης των ιδιοτήτων τους και να χρησιμοποιούν στοι-
χειώδη λογικά επιχειρήματα. 

4ο Επίπεδο: Τυπικό-Παραγωγικό. Οι μαθητές μπορούν να αναγνωρίζουν τη διαφορά ανά-
μεσα σε μη οριζόμενες έννοιες, ορισμούς, αξίωμα και θεωρήματα, να κατανοούν και να 
παράγουν αποδείξεις θεωρημάτων στα πλαίσια ενός αξιωματικού συστήματος. 

5ο Επίπεδο: Μεταμαθηματικό. Οι μαθητές κατανοούν τη σημασία και τη διαδικασία οικο-
δόμησης ενός αξιωματικού μαθηματικού συστήματος και τις σχέσεις ανάμεσα σε διαφορε-
τικά συστήματα.  

Είναι φανερό ότι η διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας προϋποθέτει τα δυο πρώτα επί-
πεδα και έχει ως κύριο σκοπό την κατάκτηση των δυο επόμενων επίπεδων (για το 5ο μάλ-
λον δεν μπορεί να γίνεται λόγος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε θεωρητικό επίπεδο, 
τόσο και η θεωρία των Van Hiele, όσο και η γενικότερη θεωρία των σταδίων μάθησης του 
Piaget προβλέπουν ότι, η κατάκτηση αυτών των επίπεδων είναι μια επίπονη και ιεραρχικά 
εξελισσόμενη διαδικασία που απαιτεί μακροχρόνια και προσεκτικά σχεδιασμένη διδασκα-
λία. Αυτές οι θεωρητικές προβλέψεις φαίνεται να επιβεβαιώνονται από πολλές εμπειρικές 
έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε διάφορες χώρες και τα συμπεράσματα οδηγούν σε ένα βα-
σικό συμπέρασμα: Η καθιερωμένη παραδοσιακή διδασκαλία της Ευκλείδειας Α΄ Γεωμετρίας 
αδυνατεί να οδηγήσει τους μαθητές στην κατάκτηση των ανώτερων επιπέδων γεωμετρικής 
σκέψης» (Θωμαΐδης, 2006). 

Με την εφαρμογή των ΤΠΕ στην τάξη φιλοδοξούμε να ξεπεραστούν όποια εμπόδια υπάρ-
χουν στην κατανόηση της Γεωμετρίας ώστε ο μαθητής να κατακτήσει τα ανώτερα επίπεδα 
γεωμετρικής σκέψης.   

«Η εισαγωγή των ΤΠΕ διαφοροποιεί την εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω της ανακαλυπτικής 
μάθησης και εστιάζει την προσοχή της στη διευκόλυνση της μάθησης μέσω κατανόησης των 
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δομών και των επιστημονικών αρχών ενός γνωστικού αντικείμενου. Η θεωρία αυτή προτά-
θηκε ως θεωρία μάθησης από ον αμερικανό ψυχολόγο J. Bruner. Συνιστά μια εποικοδομη-
στικού τύπου προσέγγιση, με σημαντικές επιδράσεις στη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμο-
γών που βασίζονται στις ΤΠΕ. Βασική της αρχή είναι ότι οι μαθητές ανακαλύπτουν αρχές ή 
αναπτύσσουν δεξιότητες μέσω πειραματισμού και πρακτικής. Η ανακαλυπτική μάθηση εί-
ναι ένας τύπος μάθησης όπου οι μαθητευόμενοι οικοδομούν τις γνώσεις τους πειραματιζό-
μενοι σε ένα χώρο και εξαγάγουν κανόνες και συμπεράσματα από τα αποτελέσματα αυτών 
των εμπειριών» (Κόμης Β, 2004). Επίσης η θεωρία αυτή εστιάζει την προσοχή της στη διευ-
κόλυνση της μάθησης μέσω της κατανόησης των δομών και των επιστημονικών αρχών ενός 
γνωστικού αντικείμενου, καθώς και στην υιοθέτηση της ανακαλυπτικής μεθόδου ή της κα-
θοδηγούμενης ανακάλυψης με την ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων μάθησης από τον μα-
θητευόμενο. (Ράπτης & Ράπτη, 1999). 

Επιπλέον «οι ομαδοσυνεργατικές παιδαγωγικές δραστηριότητες που δημιουργούνται στο 
ηλεκτρονικό υπολογιστικό περιβάλλον και συνδυάζουν επικοινωνία, αλληλεπίδραση και 
ανατροφοδότηση των μαθητών με τις πήγες (λογισμικά καθοδήγησης και διδασκαλίας, 
διαδίκτυο), αυτενέργεια των μαθητών στην πορεία του μαθήματος και διαθεματικότητα-
διεπιστημονικότητα τείνουν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη της τεχνολογίας στην σχολική 
τάξη»(Ζωγόπουλος 2013).Η εφαρμογή όλων των μικροπειραμάτων στην τάξη έγιναν στα 
πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διερευνητικής μάθησης. 

Η αξιοποίηση των μικροπειραμάτων της Ευκλείδειας Γεωμετρίας 
στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Η εφαρμογή των μικροπειραμάτων στο μάθημα της Ευκλείδειας Γεωμετρίας της Α΄ Λυκείου 
πραγματοποιήθηκε σε τρία διαφορετικά τμήματα, σύνολο 60 μαθητές, κατά την τρέχουσα 
σχολική χρονιά 2014-15 και αφορά μόνο τα μικροπειράματα του 3ου Κεφαλαίου. Η 
εκπαιδευτική διαδικασία διαφοροποιήθηκε, αφού το μάθημα της Γεωμετρίας δεν 
πραγματοποιήθηκε πλέον μόνο με τον πίνακα, τα γεωμετρικά όργανα και την κιμωλία αλλά 
εμπλουτίστηκε με όσο το δυνατόν περισσότερα μικροπειράματα του διαδραστικού βιβλίου, 
σχεδιασμένα με το λογισμικό Geogebra και αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ψηφιακού 
σχολειού.  

«Το πρόγραμμα Geogebra είναι ένα ελεύθερο λογισμικό για τη διδασκαλία των 
μαθηματικών που ενώνει την Άλγεβρα, τη Γεωμετρία και τον Λογισμό, εύκολο στη χρήση 
και διαρκώς εξελισσόμενο. Αναπτύχτηκε για τη διδασκαλία των μαθηματικών στα σχολείου 
από τον Markus Hohenwanter και από μια διεθνή ομάδα προγραμματιστών και επειδή 
είναι λογισμικό «ανοικτού κώδικα» δίνει τη δυνατότητα στους καθηγητές και μαθητές να 
έχουν πρόσβαση έκτος από το σχολείο και σε οποιοδήποτε. Είναι ένα δυναμικό λογισμικό 
γιατί εκτός από τις δυνατότητες κατασκευής γεωμετρικών σχημάτων, απεικόνισης 
συναρτήσεων και υπολογισμών δίνει την δυνατότητα αλληλεπίδρασης με το χρήστη» 
(Hohenwarter, & Preine, 2007).  

Το μάθημα πραγματοποιήθηκε μερικές φορές στο εργαστήριο πληροφορικής και άλλες 
στην αίθουσα προβολών του σχολείου μας, με τη βοήθεια βιντεοπροβολεα. Οι μαθητές  
κάθονταν σε ομάδες 2 ατόμων σε κάθε έναν υπολογιστή ή διαφορετικά όπως στο θρανίο 
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τους και παρακολουθούσαν το βιντεοπροβολέα. Σε κάθε ομάδα μοιραζόταν φύλλο 
εργασίας, με κατάλληλες ερωτήσεις εκτός και αν το μικροπείραμα είχε έτοιμες τις 
ερωτήσεις και τον τρόπο καθοδήγησης του μαθητή στο τρόπο που θα αναπτύξει διάδραση 
με το σχήμα. Παραθέτω παρακάτω ενδεικτικά κάποια από τα μικροπειράματα και πως αυτά 
αξιοποιήθηκαν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Μικροπείραμα 1ο (κεφ3_6): Απόσταση σημείων της διχοτόμου γωνίας από τις πλευρές της 

Αρχικά οι μαθητές καλούνται να ανοίξουν το αρχείο Geogebra που βρίσκεται στην 
επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή του, και να μετακινήσουν το σημείο Μ, ώστε οι 
αποστάσεις από τις πλευρές να είναι ίσες, καθώς ακλουθούν τις οδηγίες του 
μικροπειράματος.  

 

Σχήμα 1: Το σημείο Μ καθώς μετακινείται ώστε οι αποστάσεις του από τις πλευρές της γω-
νίας να είναι ίσες. 

Στην ερώτηση «που εικάζουν ότι το σημείο Μ θα πρέπει να κινείται κάθε φορά», υπήρχαν 
διαφορετικές γνώμες: κάποιες ομάδες είπαν στη «διάμεσο της γωνίας» επειδή θεώρησαν 
όπως ισχυρίστηκαν ότι πρέπει να είναι βρίσκεται κάπου στο «μέσο». Συχνά παρατηρείται οι 
μαθητές να μπερδεύουν τα δυο δευτερεύοντα στοιχεία του τρίγωνου, διάμεσο και 
διχοτόμο. Οι περισσότερες  ομάδες έδωσαν τη σωστή απάντηση, «στη διχοτόμο της 
γωνίας», άλλες ενσυνείδητα και κάποιες άλλες επειδή έχουν συνδέσει την έννοια της 
διχοτόμου με την γωνία. Σε κάθε τμήμα υπήρχαν και μαθητές που ανέφεραν «στη 
μεσοκάθετη του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ». Εδώ αναπτύχτηκε συζήτηση και έλεγχος της 
εικασίας αυτής προσθέτοντας από το διδάσκοντα στα εργαλεία, το εργαλείο που 
κατασκευάζει το ευθύγραμμο τμήμα ώστε να κατασκευάσουν το ΑΒ και την μεσοκάθετη 
αυτού και να ελέγξουν. Ακολούθως από τα σημεία Χ και Ψ των πλευρών και από την 
κορυφή Ο οι μαθητές καλούνται  να μεταβάλλουν το άνοιγμα της γωνίας, να μετακινήσουν 
ομοίως το σημείο Μ και να ελέγξουν τις εικασίες τους. Οι περισσότερες αναπαραστάσεις 
που έχουν οι μαθητές, τους δημιουργούν νοήματα και συνδέσεις εννοιών κατάλληλων ώστε 
να οδηγηθούν στο σωστό συμπέρασμα μέσω της συζήτησης και της συνεργασίας που 
αναπτύσσεται μεταξύ τους. Χρησιμοποιώντας τα εικονίδια που τους δίνονται 
κατασκευάζουν τη διχοτόμο της γωνίας και βλέπουν ότι οι αποστάσεις είναι ίσες όταν το Μ 
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κινείται πάνω στην διχοτόμο. Εδώ θα μπορούσαμε να μην έχουμε αφαιρέσει τόσα πολλά 
εικονίδια από το μενού εργαλείων ώστε να είναι πιο δύσκολο για το μαθητή να βρει τη 
σωστή απάντηση. Από τον οδηγό της ημιευθειας ΟΒ, Ψ οι μαθητές άλλαξαν το σχήμα της 
γωνίας και διαπίστωσαν το ίδιο πράγμα. Πολλοί από αυτούς εντυπωσιαστήκαν γιατί σε 
κάθε σύρσιμο που έκαναν η διχοτόμος παρέμενε και στη νέα γωνία που πρόεκυπτε. 

Σημαντική παρατήρηση κατά την εφαρμογή αυτού του μικροπειράματος είναι ότι οι 
μαθητές  έδειξαν  μεγαλύτερη ευκολία τώρα στο να σκεφτούν τον τρόπο για να αποδείξουν 
το θεώρημα: «Κάθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας ισαπέχει από τις πλευρές της και 
αντίστροφα κάθε εσωτερικό σημείο της γωνίας που ισαπέχει από τις πλευρές είναι σημείο 
διχοτόμου» (Θεώρημα iv σελίς 46) 

Οι μαθητές επιπλέον έχουν την δυνατότητα να επιβεβαιώσουν το συμπέρασμα τους 
κάνοντας κλικ  βοήθεια του μικροπειράματος (σχήμα 2) 

 

Σχήμα 2: Η επιβεβαίωση του θεωρήματος. 

Μικροπείραμα 2ο (κεφ3_16): Σχετικές θέσεις δυο κύκλων 

Οι σχετικές θέσεις που μπορεί να έχουν δυο κύκλοι και ποτέ συμβαίνει κάθε μια από τις 
περιπτώσεις  είναι ένα μάθημα που πάντα οι μαθητές «καταλαβαίνουν» σχετικά γρήγορα 
όταν αυτό πραγματοποιείται στην τάξη, με τη βοήθεια του στατικού πινάκα, αλλά δυσκο-
λεύονται όταν πρέπει να το εφαρμόσουν στις ασκήσεις του βιβλίου. Το μάθημα αυτό πραγ-
ματοποιήθηκε στο εργαστήριο πληροφορικής όπου ο διδάσκων καλεί τους μαθητές να α-
νοίξουν το αρχείο του αντιστοίχου μικροπειράματος (σχήμα 3) και σύμφωνα με τις οδηγίες 
του φύλου εργασίας που τους έχει μοιράσει να μετακινήσουν το σημείο Λ. Οι διαφορετικές 
θέσεις που παίρνουν οι δυο κύκλοι από το σύρσιμο του σημείου Λ αποκαλύπτουν στους 
μαθητές  ποιες είναι οι σχετικές θέσεις δυο κύκλων.  
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Σχήμα 3: Σχετικές θέσεις δυο κύκλων. 

Το μικροπείραμα τους δίνει την δυνατότητα μαζί με την ομάδα τους, (2 άτομα ανά υπολο-
γιστή), να παρατηρούν, να  εικάζουν, να εκφράζουν τις εικασίες του και  να φτάνουν σε συ-
μπέρασμα. Ακόμα και οι μαθητές με χαμηλότερες επιδόσεις στην γεωμετρία και αυτοί που 
αδιαφορούν μέσα στην τάξη, τώρα ενεργοποιούνται, απαντούν στα ερωτήματα του φύλου 
εργασίας, και απολαμβάνουν ικανοποίηση επειδή τα καταφέρνουν. Το κινούμενο σχήμα 
και η διάδραση που προσφέρει το μικροπείραμα δρα πολύ θετικά σε όλους τους μαθητές. 
Επιπλέον, μέσα από πειραματισμό και διερεύνηση ανακαλύπτουν με τον δικό του τρόπο 
και χρόνο και την συνθήκη που ισχύει κάθε φορά. Η μάθηση με τον τρόπο αυτό γίνεται 
βιωματική και ως τούτου οικειοποιείται καλύτερα από τους μαθητές. Το βασικότερο όλων 
είναι ότι διαπιστώθηκαν καλύτερα αποτελέσματα στην επίλυση των ασκήσεων μετέπειτα. 
Σημαντικό είναι ότι τα μικροπειράματα βοηθούν του μαθητές να συνδέουν την νέα γνώση 
με την προϋπάρχουσα άμεσα και εντελώς φυσιολογικά, για παράδειγμα στην περίπτωση 
που δυο κύκλοι τέμνονται (σχήμα 3), οι μαθητές αμέσως σύνδεσαν τη σχέση των δυο κύ-
κλων, με το τρίγωνο που δημιουργείται και την τριγωνική ανισότητα. 

Γενικές κρίσεις – Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Οι μαθητές  

1. είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν μετακινώντας τα γράμματα των κορυφών 
στα σχήματα που είχαν μπροστά τους, να παρατηρήσουν,  να εικάσουν, να διερευ-
νήσουν, να σκεφτούν και να συμπεράνουν. 

2. εντυπωσιάστηκαν με το γεγονός ότι  ενώ μετακινούσαν τα γράμματα των κορυφών 
το σχήμα «δεν χαλούσε» όπως χαρακτηριστικά είπαν. Αλλάζει το μέγεθος αλλά οι 
ιδιότητες των σχημάτων και οι κανονικότητες μένουν αναλλοίωτες. Αυτό εντυπω-
σιάζει τους μαθητές για τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί το ψηφιακό περιβάλλον με 
το οποίο εργάζονται. 
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3. είχαν πολλαπλές διασυνδεόμενες αναπαραστάσεις από διαφορετικές γνωστικές 
περιοχές των μαθηματικών όπως Άλγεβρα –Γεωμετρία –Ανάλυση με μεγάλη διδα-
κτική και παιδαγωγική αξία. 

4. βρήκαν αρκετά χρήσιμο το δυναμικό και διαδραστικό υλικό του αρχείου, διότι είχαν 
την ευκαιρία να οπτικοποιήσουν και να κατανοήσουν δύσκολες μαθηματικές έν-
νοιες. Επίσης αυτό τους βοήθησε να διαχωρίσουν στην απόδειξη των θεωρημάτων 
«το ευθύ και το αντίστροφο».  

5. είχαν την προσοχή τους στον υπολογιστή, το φύλλο εργασίας, το αρχείο Geogebra 
και την συζήτηση αναπτύχτηκε κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
«Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο της διδασκαλίας που σχετίζεται άμεσα με την 
πρόληψη της μαθηματικής παρεκτροπής είναι η δυνατότητα της να προσελκύσει 
και να διατηρήσει την προσοχή των μαθητών. Τα διδασκόμενα μαθήματα δεν α-
νταποκρίνονται συνήθως στα άμεσα ενδιαφέροντα των μαθητών, ούτε στις δυνατό-
τητες πολλών από αυτούς. Γιαυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τον διδάσκοντα να 
προσελκύσει και να διατηρήσει την προσοχή των μαθητών σε έκταση, ένταση και 
διάρκεια».(Ματσαγγούρας 2001). 

6. μέσω του νέου μαθησιακού περιβάλλοντος απέκτησαν εμπειρίες  σχετικά με την 
οικοδόμηση της γνώσης και ευκαιρίες να εκτιμήσουν πολλαπλές προοπτικές (Κόμης 
2004). 

Επιπλέον η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία που εφαρμόστηκε «συνέβαλλε στην κοινωνικο-
ποίηση ιδιαίτερα των μελών εκείνων που για διαφόρους λόγους διστάζουν να εκτεθούν στη 
τάξη» (Ζωγόπουλος 2013). 

«Ο εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να εντάξει στη διδασκαλία του σύγχρονες παιδαγωγικές 
μεθόδους, οι οποίες συμβάλλουν στην βελτίωση της στάσης του απέναντι στη καθημερινή 
σχολική δραστηριότητα και ο ρόλος του από παραδοσιακός εκπαιδευτικός μετωπικών δι-
δασκαλιών και αυθεντία της γνώσης, καλείται να γίνει συνεργάτης των μαθητών του, ση-
μείο αφοράς της τάξης του ως προς την καθοδήγηση της έρευνας και την επιστημονική ε-
γκυρότητα των συμπερασμάτων των μαθητών αλλά και ερευνητής ο ίδιος» (Κυνηγός 2010). 
Γι αυτό πρέπει πάντα να παραμένει σημαντική «η συνεχής και οργανωμένη επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών, καθώς και η εν γένει γενναιόδωρη επένδυση κάθε σοβαρής Πολιτείας 
και στους Λειτουργούς της» (Μαστρογιάννης 2015) 
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H στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην διδακτική αξιοποίηση των ιστολογίων  

Κολλιοπούλου Κωνσταντίνα 
Σχολική Σύμβουλος 43ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής 

symdim-dath43@sch.gr 

Περίληψη 

Τα ιστολόγια (blogs) που αποτελούν μία από τις βασικότερες εφαρμογές των Μέσων Κοι-
νωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) δύνανται να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως στο διδακτικό έργο. 
Όμως η αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση και στη διδασκαλία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τους εκπαιδευτικούς και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να τα αξιοποιήσουν. Από τα 
αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε 
δημοτικά σχολεία της Αττικής, προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί αν και επισκέπτονται πολύ 
συχνά εκπαιδευτικά ιστολόγια, δεν τα αξιοποιούν αποτελεσματικά στο διδακτικό τους έρ-
γο, ως μέσα αλληλεπίδρασης, συνεργασίας και επικοινωνίας που προάγουν την ανταλλαγή 
ιδεών, τη συνεργασία για παραγωγή κοινού έργου.  Τα σχολικά ιστολόγια χρησιμοποιού-
νται κυρίως ως χώροι προβολής του έργου της σχολικής μονάδας και ενημέρωσης για τις 
δράσεις της, ενώ τα προσωπικά ιστολόγια ως χώροι δημοσιοποίησης προσωπικών απόψε-
ων και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού σε μαθητές.  

Λέξεις - Κλειδιά: Εκπαιδευτικά Ιστολόγια, Διδακτική Αξιοποίηση, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Ο όρος web 2.0 χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη νέα "έκδοση" του παγκόσμιου ιστού, 
η οποία χαρακτηρίζεται από την αυξημένη δυνατότητα που παρέχεται στους χρήστες του 
διαδικτύου να συμμετέχουν στην παραγωγή των πληροφοριών που διακινούνται μέσα από 
αυτό. Ταυτόχρονα, υποδηλώνει μια δυναμική διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία μπορούν 
να αλληλεπιδρούν χρήστες χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα υπολογιστών και δι-
κτύων (Βαγγελάτος, Φώσκολος & Κομνηνός, 2010).  

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) αποτελούν εργαλεία του web 2.0. Η μεγάλη διαφο-
ρά ανάμεσα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και στα παραδοσιακά Μέσα Μαζικής Ενημέ-
ρωσης (ΜΜΕ) είναι η αλληλεπίδραση, η επικοινωνία αλλά και η άμεση σύνδεση με πηγές, 
ιστοσελίδες, ανθρώπους, κ.ά. (Μανούσου & Χαρτοφύλακα, 2011). Τα ΜΚΔ συνιστούν μια 
κοινωνική δομή αποτελούμενη από κόμβους οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με έναν ή 
περισσότερους τύπους αλληλεξάρτησης όπως αξίες, οράματα, ιδέες, οικονομικές συναλλα-
γές, φιλία, συγγένεια, αντιπάθεια, συγκρούσεις ή επιγραμμικές (web) επαφές (Παπαηλιού, 
2007).  

Τα ιστολόγια, αποτελούν μία από τις βασικότερες εφαρμογές των ΜΚΔ. Δύναται να αξιο-
ποιηθούν ποικιλοτρόπως και αποτελεσματικά στο διδακτικό έργο, προωθώντας τόσο την 
ατομική μάθηση όσο και την κοινωνική. Καλλιεργούν το γραμματισμό με τη συγγραφή κει-
μένων σε αυθεντικές επικοινωνιακές περιστάσεις, επιτρέπουν τη συνεργατική μάθηση υ-
ποστηρίζοντας παράλληλα την εξατομικευμένη διδασκαλία, είναι προσβάσιμα σε οποιαδή-
ποτε χρονική στιγμή και από οποιοδήποτε μέρος, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν τη δυνατό-
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τητα διαθεματικής προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων (Huffaker, 2005, Duffy & 
Bruns, 2006). Μέσω των ιστολογίων οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αυτοεκφράζονται 
συγγράφοντας και δημοσιεύοντας κείμενα, να σχολιάζουν τα κείμενα άλλων παιδιών, προ-
σφέροντας με αυτόν τον τρόπο ανατροφοδότηση στο γραπτό τους λόγο, να αναπτύσσουν 
όχι μόνο τις γνωστικές αλλά και τις μεταγνωστικές τους δεξιότητες (Παυλίδου, 2009) και να 
καλλιεργούν την κριτική και αναλυτική σκέψη και τη δημιουργική και συνεργατική μάθηση 
μέσω των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που προσφέρουν. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Βρισκόμαστε πλέον σε μια εποχή όπου υπάρχει έντονη η τάση ένταξης των ιστολογίων στην 
διαδικασία μάθησης στο σχολείο, αφού οι μαθητές μέσα από δραστηριότητες οι οποίες 
σχετίζονται με τη διασκέδαση και τη δημιουργική συμμετοχή, μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα 
και πιο γρήγορα (Σολομωνίδου, 2000 : 78, 94), αυτο-εξελίσσονται ανάλογα με τις δυνατότη-
τές τους (Dinkmeyer & Carlson 1985 : 19, Σολομωνίδου, 2000 : 76), ικανοποιούνται με την 
αναγνώριση της σπουδαιότητας της εργασίας τους και την εκδήλωση ενδιαφέροντος γι’ 
αυτήν (Sandholtz, 1997 : 13), αποκτούν θετική στάση απέναντι στη γνώση, υψηλή αυτοε-
κτίμηση (Σολομωνίδου, 2000 : 78, 94), ενδυνάμωση (Herman, 1994 : 133), κ.ά. 

Έρευνες απέδειξαν ότι τα ιστολόγια : α) δημιουργούν ένα κατάλληλο παιδαγωγικό περι-
βάλλον για την προώθηση της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης, την ανάπτυξη ικανοτήτων 
και την αφομοίωση νέων γνώσεων (Valero et al., 2007), β) βελτιώνουν τη δεξιότητα γραφής 
και τις γνώσεις των μαθητών (Drexler, Dawson & Ferdig, 2007) επειδή υπάρχει το ενδεχόμε-
νο να διαβαστούν τα κείμενα τους από το κοινό και αυτό αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο που 
τους ωθεί σε μια εμπεριστατωμένη συγγραφή κειμένων (Νικολαΐδου & Γιακουμάτου, 2001) 
και γ) επιτρέπουν στους μαθητές να καταθέσουν τις εμπειρίες τους, να δημοσιεύσουν τις 
σκέψεις τους και να εκφράσουν τα συναισθήματα τους, ώστε μέσα από τη συγγραφή να 
απελευθερώσουν τη συναισθηματική πίεση που νιώθουν, εκφραζόμενοι με ποικίλους τρό-
πους μέσα από φωτογραφίες, μουσική, ακόμα και βίντεο που θα αναρτήσουν στο ιστολό-
γιο (Deng & Yuen, 2011).  

Η αξιοποίηση όμως των ιστολογίων στην εκπαίδευση, η χρηστικότητα και η αποτελεσματι-
κότητά τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους εκπαιδευτικούς και τον τρόπο με τον 
οποίο επιλέγουν να τα αξιοποιήσουν. Ο βαθμός εξοικείωσης των εκπαιδευτικών με τα ερ-
γαλεία του Web 2.0 και η στάση τους απέναντι στα ιστολόγια επηρεάζει καθοριστικά την 
αποτελεσματική αξιοποίηση των ιστολογίων στην καθημερινή διδακτική πρακτική.  

Την τελευταία πενταετία έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στη χώρα μας κάποιες έρευνες γύ-
ρω από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΜΚΔ, κυρίως στη δευτεροβάθμια και τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, οι οποίες συμφωνούν στο γεγονός ότι η χρήση των ΜΚΔ επιφέρει θε-
τικά αποτελέσματα στο διδακτικό έργο (Κασκαντάμη & Καλογερόπουλος, 2010, Πετράκη, 
2011, Τρυφιάτης & Στιβακτάκη, 2011, Ελευθεριάδου,  2012, Μποφίλιου, 2013, Θεοδότου 
(2013). Στο ίδιο αποτέλεσμα έχουν καταλήξει και οι πρόσφατες έρευνες που αφορούν στην 
αξιοποίηση των εκπαιδευτικών ιστολογίων (Κολεντίνη, 2009, Κοβάνογλου, 2010, Γαλανού, 
2010, Αγγέλαινα & Τζιμογιάννη, 2010, Καϊντατζή, 2012). Ωστόσο καμμιά από τις ανωτέρω 
έρευνες δεν έχει εστιάσει ούτε στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αποτελούν τους βασικούς 

413

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



πυλώνες για την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, ούτε στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, που είναι η σημαντικότερη βαθμίδα εκπαίδευσης για την υιοθέτηση κοινωνι-
κών ρόλων, συμπεριφορών και απόκτηση αξιών που συνοδεύουν τους μαθητές σε όλη τη 
μετέπειτα ζωή τους. Οι έρευνες των Κασκαντάμη & Καλογερόπουλου (2010), της Πετράκη 
(2011), των Τρυφιάτη & Στιβακτάκη (2011), της Μποφίλιου (2013) και του Καϊντατζή (2012), 
ενέπλεξαν στη διαδικασία των ερευνών τους συνεπικουρικά τους εκπαιδευτικούς, χωρίς 
όμως να είναι η αποκλειστική ομάδα-στόχος τους. 

Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογηθεί η στάση των εκπαιδευτικών πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στα ιστολόγια και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους στο 
εκπαιδευτικό έργο. Τα ευρήματα της έρευνας δύνανται να βοηθήσουν τους εκπαιδευτι-
κούς, για να αυτοβελτιωθούν και να βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας. Υπενθυμίζεται ότι η βάση στην οποία θα στηριχτεί ο κάθε εκπαιδευτικός για να ανα-
ζητήσει την αυτοβελτίωσή του και να διατηρήσει ζωντανή την επικοινωνία με την επιστη-
μονική κοινότητα συνίσταται από τις αντιλήψεις του, τις πεποιθήσεις του, τις εικόνες που 
έχει, τις αξίες και τις στάσεις του (Ματσαγγούρας, 2000).  

Τα ερωτήματα στα οποία απαντά η παρούσα έρευνα είναι: α) ποια είναι η συχνότητα επι-
σκέψεων των εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικά ιστολόγια; β) πως σχετίζεται το φύλο των εκ-
παιδευτικών με τα σχολικά και προσωπικά ιστολόγια και τους διάφορους τρόπους χρήσης 
τους; 

Πρόκειται για μια δειγματοληπτική, ποσοτική έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε με ερω-
τηματολόγια κλειστού τύπου. Ο πληθυσμός – στόχος ή αλλιώς το πλαίσιο δειγματοληψίας 
της παρούσας έρευνας είναι οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και οι διευθυντές που 
υπηρετούν στα δημόσια δημοτικά σχολεία. Δείγμα διανομής, αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί 
όλων των ειδικοτήτων και οι διευθυντές, που υπηρετούν στα δημόσια δημοτικά σχολεία 
της Αττικής και κυρίως των διευθύνσεων Π.Ε. της Α΄, Δ΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής. 
Στην προκειμένη περίπτωση δεν γνωρίζουμε αν το δείγμα διανομής του ερωτηματολογίου 
είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού – στόχου και δεν μπορούμε να γενικεύσουμε τα 
αποτελέσματα. Ωστόσο μπορούμε να πάρουμε χρήσιμες πληροφορίες και απαντήσεις στα 
ερωτήματα της έρευνάς μας, με δεδομένο ότι έγινε προσπάθεια το δείγμα να είναι μεγάλο 
διότι ως γνωστόν, όσο πιο πολύ αυξάνουμε το δείγμα τόσο πλησιάζουμε τον πληθυσμό και 
έχουμε κατά συνέπεια καλύτερη αντιπροσωπευτικότητα του πληθυσμού. 

Αποτελέσματα της έρευνας 

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν και συμπληρώθηκαν δια ζώσης κατά τη διάρκεια επι-
μορφωτικών ημερίδων, σε 250 εκπαιδευτικούς. Συμπληρώθηκαν 211 ερωτηματολόγια, στα 
14 από τα οποία δεν είχε σημειωθεί η ένδειξη του φύλου, άρα αξιοποιήθηκαν τα 197. 

Επισκεψιμότητα Εκπαιδευτικών Ιστολογίων 

Σε σύνολο 197 ατόμων, που απάντησαν στην ερώτηση «πόσο συχνά επισκέπτεσθε εκπαι-
δευτικά ιστολόγια», το 43,1% του συνόλου των εκπαιδευτικών φαίνεται ότι επισκέπτεται 
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πολύ συχνά εκπαιδευτικά ιστολόγια, ενώ το 24,9% κάνει μέτρια χρήση. Στην τρίτη θέση 
βρίσκεται η επιλογή λίγο. Η ίδια σειρά συχνότητας επισκέψεων διατηρείται και στα δυο 
φύλα ξεχωριστά με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις. Διευκρινίζεται ότι έχουν ορισθεί ποσοτι-
κά οι επιλογές των απαντήσεων σε εβδομαδιαία βάση, ως εξής: α) πάρα πολύ : περισσότε-
ρες από 6 ώρες, β) πολύ : 4 έως 6 ώρες, γ) μέτρια : 2 έως 4 ώρες και δ) λίγο : κάτω από 2 
ώρες. 

Σχήμα 1. Επισκεψιμότητα Εκπαιδευτικών Ιστολογίων 

 

★Χωρίς Απάντηση 

Χρήση Εκπαιδευτικών Ιστολογίων 

Ως εκπαιδευτικά ιστολόγια νοούνται τα ιστολόγια – εφημερίδες ενός σχολείου, τα ιστολό-
για μιας τάξης ή μιας ομάδας μαθητών, τα ιστολόγια του Συλλόγου Γονέων των μαθητών 
ενός σχολείου, τα ιστολόγια ενός εκπαιδευτικού, μιας ομάδας εκπαιδευτικών ή ενός Συλλό-
γου Εκπαιδευτικών, κ.α. 

Στην παρούσα έρευνα ως σχολικά ιστολόγια νοούνται τα ιστολόγια των σχολείων και ως 
προσωπικά ιστολόγια αυτά των εκπαιδευτικών. Τα σχολικά ιστολόγια συνήθως τα διαχειρί-
ζονται είτε οι διευθυντές των σχολείων, είτε οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής, είτε γενικότε-
ρα κάποιοι εκπαιδευτικοί με αυξημένες γνώσεις πληροφορικής, ενώ τα προσωπικά ιστολό-
για συνήθως τα διαχειρίζονται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι τα δημιουργούν. 

Όσον αφορά στα σχολικά ιστολόγια, σε σύνολο 197 ατόμων που απάντησαν στην ερώτηση 
αν διαθέτει ιστολόγιο το σχολείο τους,  τα 130 άτομα (ποσοστό 66%) δήλωσαν ότι στο σχο-
λείο τους διατίθεται ιστολόγιο, ενώ τα 67 άτομα (ποσοστό 34%) δήλωσαν ότι στο σχολείο 
τους δεν διατίθεται. Όσον αφορά στα προσωπικά ιστολόγια των εκπαιδευτικών, σε σύνολο 
197 ατόμων που απάντησαν στην ερώτηση αν διαθέτουν δικό τους προσωπικό ιστολόγιο, 
τα 36 άτομα που διαθέτουν προσωπικό ιστολόγιο αποτελούν ποσοστό 18,3%, ενώ τα 161 
άτομα που δεν διαθέτουν ποσοστό 81,7%. Φαίνεται ότι η μεγάλη πλειονότητα των εκπαι-
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δευτικών δεν διαθέτει προσωπικό ιστολόγιο, αν και η εύκολη δημιουργία, το πλήθος των 
διαθέσιμων ρυθμίσεων, η δυνατότητα δημοσίευσης   ποικίλων   μορφών   πληροφορίας   
και   κυρίως   ο   σχολιασμός   των δημοσιεύσεων από πολλαπλούς χρήστες, αποτελούν ι-
σχυρό κίνητρο για την ευρεία διάδοση των προσωπικών ιστολογίων. 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι άνδρες διαθέτουν σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις 
γυναίκες προσωπικό ιστολόγιο (23,6% έναντι 16,2%), προφανώς διότι συνάδει περισσότερο 
με τη φύση τους. Οι άνδρες και οι γυναίκες διαφέρουν όσον αφορά τις συνήθειες πλοήγη-
σης και χρήσης του διαδικτύου. Η βασική διαφορά είναι ότι οι άνδρες βλέπουν γενικά τα 
ΜΚΔ ως ένα εργαλείο – ένα μέσο για να προβάλουν τις απόψεις τους – ενώ οι γυναίκες πιο 
συχνά τα χρησιμοποιούν για να αλληλεπιδρούν με τους άλλους. Επειδή τα κοινωνικά στε-
ρεότυπα παραμένουν σταθερά ανεξαρτήτως του πλαισίου μέσα στο οποίο εκδηλώνονται, 
ό,τι ισχύει στην πραγματική ζωή συνήθως ισχύει και στον κόσμο της κοινωνικής δικτύωσης. 
Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να εμπλέκονται σε μεγάλες συζητήσεις, περισσότερο από τους 
άνδρες, οι οποίοι συνήθως περιορίζονται στην ανταλλαγή πληροφοριών. Κατά συνέπεια, οι 
γυναίκες προτιμούν τα ΜΚΔ που έχουν έντονο το στοιχείο της αλληλεπίδρασης, όπως το 
Facebook, το  Twitter, κ.α., ενώ οι άνδρες προτιμούν τα ιστολόγια ως τόπους δημοσιοποίη-
σης προσωπικών απόψεων, ανταλλαγής πληροφοριών κ.α. 

Σχήμα 2. Συγκριτική Απεικόνιση Εκπαιδευτικών με Σχολικό / Προσωπικό Ιστολόγιο κατά Φύ-
λο 

 

Τρόποι Χρήσης Εκπαιδευτικών Ιστολογίων  

Μερικοί τρόποι με τους οποίους τα εκπαιδευτικά ιστολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
είναι:  

1. Δημοσιοποίηση προσωπικών απόψεων και εργασιών για εκπαιδευτικά θέματα 

2: Ανάρτηση εκπαιδευτικών άρθρων, ομιλιών, βίντεο επιστημονικού περιεχομένου 
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3: Ανάρτηση εκπαιδευτικής νομοθεσίας                                                                                             

4: Διάθεση εκπαιδευτικού υλικού σε μαθητές                                                                                   

5: Ενημέρωση για εκδηλώσεις και δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα                                        

6. Προβολή εκπαιδευτικού έργου                                                                                                         

7. Επικοινωνία / συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα               

8. Προβληματισμοί και διάλογος για εκπαιδευτικά θέματα      

9. Άλλες χρήσεις             

Σχήμα 3. Συγκριτική Απεικόνιση Χρήσεων Σχολικών / Προσωπικών Ιστολογίων  

 

1: Δημοσιοποίηση προσωπικών απόψεων και εργασιών για εκπαιδευτικά θέματα 

2: Ανάρτηση εκπαιδευτικών άρθρων, ομιλιών, βίντεο επιστημονικού περιεχομένου 

3: Ανάρτηση εκπαιδευτικής νομοθεσίας                                                                                             

4: Διάθεση εκπαιδευτικού υλικού σε μαθητές                                                                                   

5: Ενημέρωση για εκδηλώσεις και δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα                                        

6: Προβολή εκπαιδευτικού έργου                                                                                                         

7: Επικοινωνία / συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα               
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8: Προβληματισμοί και διάλογος για εκπαιδευτικά θέματα                                                            

9: Άλλες χρήσεις  

10: Χ.Α.★  (Χωρίς Απάντηση)                                  

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των 130 εκπαιδευτικών που διαθέτουν στο σχολείο 
τους ιστολόγιο και οι οποίοι επέλεξαν μεταξύ των ανωτέρω χρήσεων, προέκυψε ότι στις 
τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται κατά σειρά προτεραιότητας, η ενημέρωση για εκδηλώσεις 
και δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, η προβολή του εκπαιδευτικού έργου και η ανάρτη-
ση εκπαιδευτικών άρθρων, ομιλιών, βίντεο επιστημονικού περιεχομένου. Δηλαδή τα ιστο-
λόγια των σχολείων χρησιμοποιούνται κυρίως για ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τις 
δράσεις του σχολείου και γενικά για την προβολή του επιτελούμενου εκπαιδευτικού έργου. 
Δευτερεύουσα σημασία φαίνεται να έχουν η επικοινωνία / συνεργασία με την εκπαιδευτι-
κή κοινότητα, η δημοσιοποίηση προσωπικών απόψεων και εργασιών για εκπαιδευτικά θέ-
ματα  και οι προβληματισμοί και διάλογος για εκπαιδευτικά θέματα. 

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των 36 συνολικά ατόμων που δήλωσαν ότι διαθέ-
τουν προσωπικό ιστολόγιο, στην πρώτη θέση βρίσκεται η χρήση τους για διάθεση εκπαι-
δευτικού υλικού σε μαθητές, η οποία στις μεν γυναίκες ισοβαθμεί με  τη δημοσιοποίηση 
προσωπικών απόψεων και εργασιών για εκπαιδευτικά θέματα και την ανάρτηση εκπαιδευ-
τικών άρθρων, ομιλιών, βίντεο επιστημονικού περιεχομένου, στους δε άνδρες με τη δημο-
σιοποίηση προσωπικών απόψεων και εργασιών για εκπαιδευτικά θέματα. Δηλαδή ακόμα 
και στα προσωπικά ιστολόγια, δεν αξιοποιείται η δυναμική των σχολικών ιστολογίων για 
επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων. Αντιμετωπίζονται κυρίως ως πηγή έτοιμου χρήσιμου 
εκπαιδευτικού υλικού και ως μέσο διάθεσης μαθησιακού υλικού σε μαθητές και λιγότερο 
ως μέσο συνεργασίας, ανταλλαγής απόψεων και επικοινωνίας ώστε να επιτύχουν κοινωνι-
κοπολιτιστικούς στόχους.  

Συμπέρασμα 

Η διδακτική αξιοποίηση των ιστολογίων βρίσκεται ακόμα στα αρχικά στάδια, αν και τα τε-
λευταία χρόνια η χρήση των ιστολογίων στο χώρο της εκπαίδευσης κερδίζει συνεχώς έδα-
φος και αποτελεί μία ιδιαίτερα δημοφιλή τάση. Οι εκπαιδευτικοί, ενώ επισκέπτονται ως επί 
το πλείστον πολύ συχνά εκπαιδευτικά ιστολόγια και συχνά παραπέμπουν και τους μαθητές 
τους σε εκπαιδευτικά ιστολόγια για να αντλήσουν πληροφορίες, οι ίδιοι δεν εκμεταλλεύο-
νται τις δυνατότητές τους και δεν τα αξιοποιούν αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική πρα-
κτική. Τα μεν σχολικά ιστολόγια χρησιμοποιούνται κυρίως ως χώροι προβολής του έργου 
της σχολικής μονάδας και ενημέρωσης για τις δράσεις της, τα δε προσωπικά ιστολόγια χρη-
σιμοποιούνται περισσότερο ως χώροι δημοσιοποίησης προσωπικών απόψεων και διάθε-
σης εκπαιδευτικού υλικού σε μαθητές. Η δυνατότητα των ιστολογίων να αποτελέσουν ένα 
δυναμικό περιβάλλον μεταξύ ατόμων που επικοινωνούν, συνεργάζονται και ανταλλάσσουν 
απόψεις για θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και ευρύτερα στο 
σχολικό περιβάλλον με στόχο την αλληλοενημέρωση, την αλληλοϋποστήριξη και την ανα-
τροφοδότηση δεν φαίνεται να αξιοποιείται επαρκώς ακόμα. 
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Περίληψη 

Στις  μέρες  μας  έχει  καταστεί  σαφές  τόσο  στην  εκπαιδευτική  όσο  και  στην επιστημονι-
κή  κοινότητα  ότι  τα  συναισθήματα  επιδρούν  κατά  τη  διάρκεια οποιασδήποτε  ανθρώ-
πινης  μαθησιακής  ή  εκπαιδευτικής  διαδικασίας.  Μάλιστα,  δεν είναι λίγοι εκείνοι που 
υποστηρίζουν ότι τα συναισθήματα μπορούν να χρησιμεύσουν ως  ένα  ισχυρό  μέσο  για  
την  ενίσχυση  ή  την  αναστολή  της  μάθησης  (Kim  &  Kim, 2010). Οι εκπαιδευτικές τεχνο-
λογίες, και πιο συγκεκριμένα τα υπολογιστικά συστήματα αναγνώρισης  της  συγκινησιακής  
κατάστασης  του  μαθητή-χρήστη,  έχουν  τη δυνατότητα  να  ανατροφοδοτούν  το  μαθητή-
χρήστη,  π.χ.  να  μεγιστοποιούν  τον ενθουσιασμό  του για την εκπαιδευτική διαδικασία ή 
να ελαχιστοποιούν το άγχος του καθώς  επίσης,  να  παρέχουν  στον  εκπαιδευτικό  πολύτι-
μες  πληροφορίες  για  τη συναισθηματική κατάσταση των εκπαιδευομένων σε πραγματικό 
χρόνο  (Φειδάκης & Νταραντούμης, 2011).  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται βασικές 
έννοιες σχετικές με το αντικείμενο της συναισθηματικής υπολογιστικής, γίνεται εκτενής α-
ναφορά στην επίδραση των συναισθημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία και εξετάζονται 
διεξοδικά οι διαδικασίες-στάδια που ακολουθούνται από ένα υπολογιστικό σύστημα  ανα-
γνώρισης της συγκινησιακής κατάστασης του χρήστη. Τέλος, παρατίθεται ενδεικτικά ένα  
παράδειγμα εκπαιδευτικής εφαρμογής, η οποία ανιχνεύει συναισθηματικές ενδείξεις του 
μαθητή-χρήστη, και προσαρμόζεται στις ανάγκες του και τη συναισθηματική του κατάστα-
ση προκειμένου να βελτιώσει τη μαθησιακή εμπειρία του (Shen, Wang, & Shen, 2009). 

Λέξεις - Kλειδιά: Συναισθηματική υπολογιστική, συναίσθημα, μάθηση, υπολογιστικό σύ-
στημα  

Εισαγωγή 

Η μάθηση όντας ένα φαινόμενο το οποίο περιλαμβάνει σύνθετες βιολογικές και πνευματι-
κές διαδικασίες (Κεσσανίδης, 2012˙ Χαραλαμπόπουλος, 2001), δεν είναι συνδεδεμένη απο-
κλειστικά και μόνο με τις γνωστικές δεξιότητες του ατόμου, αλλά και με τα συναισθήματα, 
τις προσδοκίες, τις προκαταλήψεις, την αυτό-αποτελεσματικότητά και τις κοινωνικές ανά-
γκες του (Akbiyik, 2010). Αναντίρρητα τα συναισθήματα επιδρούν άμεσα στη μαθησιακή 
διαδικασία (Bruton, 2003) και μπορούν να χρησιμεύσουν ως ένα ισχυρό μέσο για την ενί-
σχυση ή την αναστολή της μάθησης (Kim & Kim, 2010). Οι εκπαιδευτικές τεχνολογίες, και 
πιο συγκεκριμένα τα υπολογιστικά συστήματα αναγνώρισης της συγκινησιακής κατάστασης 
του μαθητή-χρήστη, έχουν τη δυνατότητα να ανατροφοδοτούν το μαθητή-χρήστη, μεγιστο-
ποιώντας τον ενθουσιασμό του ή ελαχιστοποιώντας το άγχος του (Φειδάκης & Νταραντού-
μης, 2011).  

Η επιστήμη η οποία σχετίζεται με τη μελέτη και την ανάπτυξη ειδικών συστημάτων, τεχνι-
κών και συσκευών οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν, να καταγράφουν, να 
ερμηνεύουν, να επεξεργάζονται και να προσομοιώνουν τις διάφορες αποχρώσεις των αν-
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θρώπινων συναισθημάτων καλείται συναισθηματική υπολογιστική (Maglogiannis, Kalatha & 
Paraskevopoulou-Kollia, 2014). Σύμφωνα με την Rosalind Picard η συναισθηματική υπολο-
γιστική ορίζεται ως εξής: «Η συναισθηματική υπολογιστική υπολογίζει ότι σχετίζεται, ότι 
προκύπτει από, ή σκοπίμως επηρεάζει το συναίσθημα ή άλλα συναισθηματικά φαινόμενα» 
(Piccard, 1997). 

Στις ενότητες που ακολουθούν γίνεται μια εκτενής αναφορά στο συναίσθημα, στον αντί-
κτυπο που έχει στην εκπαιδευτική διαδικασία και παρουσιάζεται εκπαιδευτική εφαρμογή η 
οποία βασίζεται στην ανίχνευση και αξιοποίηση της συναισθηματικής κατάστασης του μα-
θητή-χρήστη.  

Συναίσθημα και αναπαράσταση συναισθήματος 

Η έννοια συναίσθημα (emotion) δεν έχει έναν μοναδικό και σαφή ορισμό (Sloman, 1999˙ 
Magda, 1968). Παρά την απουσία ενός σαφή ορισμού τα συναισθήματα κατατάσσονται σε 
δυο κύριες κατηγορίες: τα πρωτεύοντα (primary) και τα δευτερεύοντα/ παραγόμενα συναι-
σθήματα (secondary). Ο όρος «πρωτεύοντα συναισθήματα» αναφέρεται στα συναισθήματα 
τα όποια κατά κύριο λόγο βιώνονται από όλα τα κοινωνικά θηλαστικά και σχετίζονται με 
συγκεκριμένους τρόπους έκφρασης, π.χ. εκφράσεις προσώπου, τάσεις συμπεριφοράς, φυ-
σιολογικά πρότυπα. Τα δευτερεύοντα ή παραγόμενα συναισθήματα συνιστούν σημασιολο-
γικά πλούσιες συναισθηματικές καταστάσεις, οι οποίες αποκτούν υπόσταση μέσα από 
γνωστικές διεργασίες που περιλαμβάνουν την εκτίμηση αντιληπτών ή φανταστικών κατα-
στάσεων. Τα συναισθήματα αυτά διακρίνονται σε επιμέρους κατηγορίες: στα κεντρικά 
(central secondary emotions), τα οποία σχετίζονται με ακούσιο αναπροσανατολισμό των 
εξελισσόμενων γνωστικών διεργασιών (π.χ. ο συλλογισμός, η επαναλαμβανόμενη σκέψη 
κ.ά..) και στα περιφερικά δευτερεύοντα συναισθήματα (peripheral secondary emotions), τα 
οποία λαμβάνουν χώρα όταν γνωστικές διεργασίες θέτουν σε ενέργεια καταστάσεις, χωρίς 
καμία διάθεση επαναπροσδιορισμού των διεργασιών των σχετικών με τη σκέψη. 

Είναι κοινός τόπος ότι πολλοί ερευνητές εξέτασαν ένα ευρύ φάσμα των συναισθημάτων, 
αλλά λίγοι από αυτούς έχουν καταφέρει να αναπαραστήσουν το συναίσθημα (Ραουζαίου, 
2006). Οι δύο πιο αξιόλογες και δημοφιλείς αναπαραστάσεις είναι: ο Τροχός συναισθημά-
των του Whissel (Whissel’s Wheel of Emotions) και ο Τροχός συναισθημάτων του Plutchick 
(Plutchick’s Wheel of Emotions). Ο τροχός του Whissel μια απλή αναπαράσταση η οποία 
είναι ικανή να «περιγράψει» ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων (Ραουζαίου, 2006). Βασίζε-
ται στο επίπεδο δραστηριότητας (activation level) και στο επίπεδο σθένους (valence level). 
Ο όρος σθένος (valence) αναφέρεται στον αντίκτυπο/επίδραση των διαφόρων συναισθημα-
τικών καταστάσεων ή των άλλων ατόμων σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Αυτή η επίδραση ε-
κλαμβάνεται από το χρήστη είτε ως θετική (θετικά συναισθήματα) είτε ως αρνητική (αρνη-
τικά συναισθήματα) (Ραουζαίου, 2006). Το επίπεδο δραστηριότητας βασίζεται στην παρα-
τήρηση ότι το άτομο, βιώνοντας τις διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις, παρουσιάζει 
τάση συγκεκριμένων αντιδράσεων. Αυτή η παρατήρηση οδήγησε στην προσπάθεια να χα-
ρακτηριστεί η έκφραση βάσει της «ενεργοποίησης» του προσώπου. Ο Τροχός συναισθημά-
των του Plutchick είναι ένα τρισδιάστατο μοντέλο το οποίο περιγράφει τις σχέσεις μεταξύ 
των συναισθημάτων, αντιστοιχίζοντας αυτές με τα χρώματα σε έναν τροχό χρωμάτων. 
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Επίδραση συναισθήματος στη μαθησιακή διαδικασία 

Το συναίσθημα χρησιμεύει ως ένα ισχυρό μέσο για την ενίσχυση ή την αναστολή της  μά-
θησης  (Greenleaf,  2003).  Ειδικότερα,  τα  συναισθήματα  μπορούν  να ενεργοποιήσουν, να 
τερματίσουν ή να διακόψουν την επεξεργασία των πληροφοριών και  να  οδηγήσουν  σε  
επιλεκτική  επεξεργασία  πληροφοριών,  ή  να  οργανώσουν  την ανάκληση.  Είναι  σαφές  
ότι  οι  μηχανισμοί  αυτοί  επηρεάζονται  από  διαφορετικά συναισθήματα  με  διαφορετι-
κούς  τρόπους.  Επίσης,  αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  τα συναισθήματα  επιδρούν  στη  μαθη-
σιακή  διαδικασία  και  στην  επίτευξη  της,  με  τη «μεσολάβηση»  της  προσοχής,  της  αυ-
τορρύθμισης  και  των  κινήτρων.  Αποτελεί πραγματικότητα, λοιπόν, το γεγονός ότι τα συ-
ναισθήματα οδηγούν το άτομο προς ή το απομακρύνουν από τα ζητήματα της μάθησης 
(Ellis & Ashbrook, 1988).  

Κατά  την  περιγραφή  του  τροχού  συναισθημάτων  του  Whissel,  ο  οποίος  όπως προα-
ναφέρθηκε βασίζεται στο επίπεδο δραστηριότητας (activation  level) και στο επίπεδο σθέ-
νους (valence level), κάναμε λόγο για θετικά συναισθήματα (δηλ. θετική επίδραση των δια-
φόρων συναισθηματικών καταστάσεων ή των άλλων ατόμων σε  ένα  συγκεκριμένο  άτομο)  
και  για  αρνητικά  συναισθήματα  (δηλ.  αρνητική επίδραση).  Αναλυτικότερα,  τα  θετικά  
συναισθήματα  θεωρούνται  ως  «ευχάριστες» συναισθηματικές καταστάσεις οι οποίες δια-
κρίνονται από τα αρνητικά συναισθήματα τα  οποία  χαρακτηρίζονται  ως  «δυσάρεστες  –  
μη  ευχάριστες»  συναισθηματικές καταστάσεις (Gadanho & Hallam, 2001).  Τα θετικά συ-
ναισθήματα διευκολύνουν την αυτορρυθμιζόμενη  μάθηση  (Boekaerts,  Pintrich &  Zeidner,  
2005).  Ουσιαστικά  επιδρούν  στη  μάθηση,  στην  περιέργεια  και  στη δημιουργική  σκέψη  
(Norman,  2007).  Εντούτοις,  από  την  άλλη  πλευρά  τα  αρνητικά συναισθήματα, ακόμα 
και οι ήπια  στρεσογόνοι παράγοντες, οδηγούν στην εκδήλωση του στρες. Παραδείγματος 
χάριν, οι μαθητές μαθαίνουν με μεγαλύτερη επιτυχία όταν αισθάνονται  ασφαλής,  ευτυχι-
σμένοι,  και  ενθουσιασμένοι  αναφορικά  με  το αντικείμενο μάθησης (Boekaerts, 1993˙ 
Oatley  &  Nundy, 1996˙ Darling-Hammond, et al., n.d.).  

Υπολογιστικά συστήματα και συναίσθημα 

Είναι  γνωστό  τοις  πάσι  ότι  ένα  σύστημα  λαμβάνει  σήματα  εισόδου  (inputs)  και παρά-
γει  σήματα  εξόδου  (outputs).  Στην περίπτωση που το σύστημα έχει αναπτυχθεί  έτσι  ώ-
στε  να  είναι  σε  θέση  να  αλληλεπιδρά  με  τα  συναισθήματα  του χρήστη πρέπει πρώτα 
να μπορεί να παρατηρεί τον χρήστη, στη συνέχεια να ερμηνεύει τα δεδομένα της παρατή-
ρησης, να τα συγκεντρώνει, να τα ταξινομεί, να βγάζει συμπεράσματα και τέλος να έχει τη 
δυνατότητα να αντιδρά με τρόπο που να αρμόζει στην κάθε περίσταση (Maglogiannis, 
Kalatha & Paraskevopoulou-Kollia, 2014). Με τον τρόπο αυτό, μπορεί η αλληλεπίδραση αν-
θρώπου-μηχανής να κρατάει το ενδιαφέρον του χρήστη σε υψηλά επίπεδα και να κάνει την 
εμπειρία αξιομνημόνευτη, πιο κοντά στην ανθρώπινη λογική, πιο ικανοποιητική και τελικά 
πιο αποτελεσματική. 
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Εικόνα 1 – Σύστημα ανάδρασης/ διάδρασης συναισθηματικής υπολογιστικής 

Εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Το Thinking Worlds (Σκεπτόμενοι Κόσμοι), είναι μία πλατφόρμα σχεδίασης 3D εικονικών 
περιβαλλόντων, κατάλληλων για  να βοηθήσουν τον μαθητή να μάθει να διεκπεραιώνει ένα 
διάλογο σε φυσική γλώσσα. Συγκεκριμένα, το Thinking Worlds ανιχνεύει τη γνωστική λει-
τουργία και τα συναισθήματα του μαθητή, αναγνωρίζοντας τα μοτίβα του διαλόγου, τις 
εκφράσεις του προσώπου, και τη στάση του σώματος του μαθητή και ανταποκρίνεται προ-
σαρμοζόμενο στις ανάγκες του. Επιτρέπει τη δημιουργία και τη δημοσίευση εκπαιδευτικών 
τρισδιάστατων παιχνιδιών που μπορούν να υλοποιηθούν σε έναν κοινό υπολογιστή. Οι μα-
θητές μπορούν να δημιουργήσουν πιο πολύπλοκα συστήματα, χρησιμοποιώντας μετρητές 
και αριθμητικούς κόμβους, οικοδομώντας σταθερά συστήματα. Οι διακλαδισμένες αλληλε-
πιδράσεις και οι τυχαίοι κόμβοι είναι αρκετοί για να δημιουργήσουν σενάρια που ασκούν 
τους μαθητές στην προκλητική καθοδηγούμενη ανακάλυψη. 

Το Thinking Worlds (Νείρος & Συρρής, 2013) είναι κατάλληλο για την δημιουργία Serious 
Games (Αναγνώστου, 2009), δηλαδή παιχνιδιών που μέσα από την διαδικασία της ψυχαγω-
γίας προσπαθούν να περάσουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Το κύριο πλεονέκτημα των 
Serious Games βρίσκεται στη μη-γραμμικότητα τους. Τα μέσα με τα οποία ένας μαθητής 
μπορεί να συμμετέχει σε ένα σενάριο και με την πρακτική διαφορετικών μεθόδων και απο-
φάσεων. Παίρνουν διαφορετικά μονοπάτια και προσεγγίσεις στα προβλήματα. Εάν αποτύ-
χουν, μπορούν να επιστρέψουν και να δοκιμάσουν νέες τακτικές. Έτσι, η ικανότητα να εν-
σωματώσουν την μη-γραμμικότητα στη ροή μάθησης, δίνει κίνητρα για επανάληψη και 
ποικιλία της γνωστικής επεξεργασίας, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα και αναγκαία για 
την ανάπτυξη πιο περίτεχνων δομών σκέψης και γνώσης. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η 
συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή βασίζεται στην κονστρουκτιβιστική θεωρία μάθη-
σης. 

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα Thinking Worlds, χρησιμοποιήθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
eTwinning με τίτλο “Let’s make games” από ομάδες μαθητών, δύο ελληνικών σχολείων (Γε-
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νικά Λύκεια) και ενός σχολείου (Γενικό Λύκειο) από την Τουρκία κατά την διάρκεια του 
σχολ. έτους 2012-2013, με πολύ καλά αποτελέσματα για την εκπαιδευτική διαδικασία μέσω 
της συναισθηματικής  ανάπτυξης των μαθητών. 

Στιγμιότυπο από το περιβάλλον Thinking World φαίνεται στην εικόνα 2. 

 

Εικόνα 2 – Στιγμιότυπο από την διεπαφή χρήστη του Thinking Worlds  

Συμπεράσματα 

Η συναισθηματική υπολογιστική υπό το πρίσμα της μαθησιακής και εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας ήταν το θέμα που μας απασχόλησε στην παρούσα εργασία. Αρχικά, παρουσιάστη-
καν οι βασικές έννοιες τις οποίες κρίνεται σκόπιμο να γνωρίζει κάποιος προκειμένου να 
είναι σε θέση νε μελετήσει με ευκολία την επισκοπούμενη εργασία και να εμβαθύνει τις 
γνώσεις του σχετικά με το θέμα. Στη συνέχεια, δεδομένου ότι τα συναισθήματα επιδρούν 
κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε ανθρώπινης μαθησιακής ή εκπαιδευτικής διαδικασίας έγι-
νε εκτενής αναφορά στην επίδραση των συναισθημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Τέλος, εξετάστηκαν διεξοδικά οι διαδικασίες-στάδια που ακολουθούνται από ένα υπολογι-
στικό σύστημα  αναγνώρισης της συγκινησιακής κατάστασης του χρήστη  (διαδικασίες εκ-
παίδευσης του υπολογιστικού συστήματος, καταγραφής των συγκινησιακών ενδείξεων του 
χρήστη, ταξινόμησης των συγκινησιακών σημάτων) και ενδεικτικά, παρατέθηκε ένα  παρά-
δειγμα εκπαιδευτικής εφαρμογής, η οποία ανιχνεύει συναισθηματικές ενδείξεις του μαθη-
τή-χρήστη, και προσαρμόζεται στις ανάγκες του και τη συναισθηματική του κατάσταση 
προκειμένου να βελτιώσει τη μαθησιακή εμπειρία του (Shen, Wang, & Shen, 2009). 

Συνοψίζοντας, λίγοι θα διαφωνούσαν με την άποψη ότι τα συναισθήματα μπορούν να χρη-
σιμεύσουν ως ένα ισχυρό μέσο για την ενίσχυση ή την αναστολή της μάθησης (Kim & Kim, 
2010). Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικές τεχνολογίες, και πιο συγκεκριμένα τα υπολογιστικά 
συστήματα αναγνώρισης της συγκινησιακής κατάστασης του μαθητή-χρήστη, έχουν τη δυ-
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νατότητα να παρέχουν στον εκπαιδευτικό πολύτιμες πληροφορίες για τη συναισθηματική 
κατάσταση των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο (Φειδάκης & Νταραντούμης, 2011), 
όπως επίσης να ανατροφοδοτούν το μαθητή-χρήστη, π.χ. να ελαχιστοποιούν το άγχος του ή 
να μεγιστοποιούν τον ενθουσιασμό του για την εκπαιδευτική διαδικασία. Κρίνεται σκόπιμη, 
λοιπόν, η ανάγκη για εμβάθυνση και ευρύτερη έρευνα σχετική με το θέμα που παρουσιάζε-
ται στην εν λόγω εργασία. 
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Η χρησιμοποίηση οπτικοακουστικού υλικού για τη διδασκαλία εννοιών του δικτύου και 
του Διαδικτύου σε μαθητές της Στ΄ τάξης Δημοτικού 

Γεωργαντά Βίκυ  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

Μ.Εd στις ΤΠΕ για την εκπαίδευση  
vikigeo@gmail.com 

Περίληψη 

Η ανάπτυξη των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών έχει επιφέρει 
ριζικές αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης. Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται την υιοθέ-
τηση  των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία βασικών εννοιών του δικτύου και του Διαδι-
κτύου μέσα από μια σειρά βίντεο κινουμένων σχεδίων με δύο βασικούς ήρωες, το Δημήτρη 
και τη Δανάη. Η επιλογή του κοριτσιού να παρουσιαστεί ως «ειδική» σε θέματα υπολογι-
στών δεν είναι τυχαία, αλλά απόλυτα συνειδητή και στοχεύει στην έγκυρη αποδόμηση των 
στερεοτύπων, που θέλουν τη γυναίκα να μην έχει την καλύτερη δυνατή σχέση με την τεχνο-
λογία. Τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας δείχνουν ότι με την ενσωμάτωση των ε-
φαρμογών της πληροφορικής και της τεχνολογίας η διαδικασία της μάθησης απέκτησε με-
γαλύτερο ενδιαφέρον για τους μαθητές. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι τα νέα διαδρα-
στικά και ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης επιτυγχάνουν τη βελτίωση της ποιότητας της διδα-
σκαλίας και προσφέρουν διευκολύνσεις στους εκπαιδευτικούς, αλλά και πλεονεκτήματα 
μάθησης στους μαθητές μέσα από τις πολλές εφαρμογές τους. 

Λέξεις - Κλειδιά: κινούμενα σχέδια, εκπαιδευτικό βίντεο, δίκτυο, Διαδίκτυο   

Εισαγωγή 

Είναι γεγονός ότι η έλευση της Κοινωνίας της Γνώσης έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές και 
έχει συμβάλλει στη δημιουργία ενός νέου κοινωνικού γίγνεσθαι, αναδεικνύοντας νέα πρό-
τυπα και νέους τρόπους επικοινωνίας. Σημαντική παράμετρος της ένταξης των Τ.Π.Ε. στην 
εκπαίδευση είναι η παραγωγή και η χρησιμοποίηση εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού ως 
μαθησιακό εργαλείο προάγοντας τις μεταγνωστικές δεξιότητες των μαθητών. Λαμβάνοντας 
υπόψη τα δεδομένα της έρευνας «SurveyofSchools: ICTinEducation»  
(http://ec.europa.eu/digital-agenda) που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, όσο και της σύγχρονης συγκυρίας για την ανάγκη δημιουργίας καινοτόμων εκ-
παιδευτικών παρεμβάσεων υψηλού επιπέδου στα ελληνικά σχολεία με την ταυτόχρονη α-
ξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια σειρά δέκα συνολικών επεισοδίων 
με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με τους υπολογιστές, το δίκτυο και το Διαδίκτυο. Η 
συγκεκριμένη σειρά θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια επίδειξη ανάπτυξης πρωτότυπων 
εκπαιδευτικών δράσεων για τις τρεις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου με στόχο 
τόσο την ενεργή εμπλοκή των μαθητών με τις τεχνολογίες των Τ.Π.Ε. όσο και την εισαγωγή 
τους στις βασικές έννοιες των υπολογιστών και των δικτύων. 

Στο σημείο αυτό θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι η δημιουργία και η αξιοποίηση 
μιας σειράς κινουμένων σχεδίων μέσα στη σχολική αίθουσα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από 
τον εκπαιδευτικό σε πολλαπλούς άξονες. Οι άξονες αυτοί μπορούν να σχετίζονται τόσο με 
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το σχεδιασμό, όσο και με τη διαδικασία της παρουσίασης και της προβολής μέσα στην τά-
ξη. Αναμφισβήτητα, ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη δια-
σφάλιση της ποιότητας της μάθησης, αλλά και στην ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών 
(Feenberg, 2000). Ο εκπαιδευτικός καλείται να σχεδιάσει κατάλληλα την εφαρμογή, που θα 
χρησιμοποιήσει, συνοδεύοντάς την με εποικοδομητικές συζητήσεις και κατάλληλες εμπε-
δωτικές δραστηριότητες για να υλοποιηθεί η επίτευξη των στόχων του (Selnow, 1987).  

Η υιοθέτηση, η αξιοποίηση και η ένταξη των Τ.Π.Ε. στην ελληνική εκπαιδευτική διαδικασία, 
που να στηρίζεται στη δημιουργία ενός πρωτότυπου οπτικοακουστικού υλικού και η αξιο-
ποίησή του μέσα στη σχολική τάξη καθώς και τα αποτελέσματα που αυτή επέφερε, είναι 
ένα εγχείρημα ενδιαφέρον αλλά και πολυσύνθετο ταυτόχρονα. Άμεση συνέπεια είναι να 
θεωρείται απαραίτητη η διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων και στη συνέχεια ο έλεγ-
χός τους. Θεωρούμε γνωστό ότι στο υπάρχον εκπαιδευτικό μας σύστημα για τη διδασκαλία 
της Πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο δεν έχει μέχρι τώρα δημιουργηθεί και εφαρμοστεί 
εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό κατάλληλο για να υποστηρίξει εξειδικευμένα τη διαδικασία 
της μάθησης στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.  

Συνακολούθα το βασικό ερευνητικό ερώτημα που προκύπτει είναι αν οι συγκεκριμένοι μα-
θητές, που δεν έχουν διδαχθεί σε καμία τάξη του Δημοτικού Σχολείου το μάθημα της Πλη-
ροφορικής, θα δυσκολευτούν να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν βασικές έννοιες που 
σχετίζονται με το δίκτυο και το Διαδίκτυο στο βαθμό που για πρώτη φορά θα έρθουν σε 
επαφή με αυτές. Κατ’ επέκταση, θεωρούμε ότι τα κορίτσια, σύμφωνα και με το θεωρητικό 
πλαίσιο της εργασίας μας για τη σχέση του γυναικείου φύλου με την τεχνολογία, θα πα-
ρουσιάσουν αρκετές δυσκολίες στην κατανόηση των αντίστοιχων τεχνολογικών εννοιών.   

Η σπουδαιότητα της μελέτης έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφο-
ράς για περαιτέρω μελέτες σχετικά με τις εφαρμογές των Τ.Π.Ε. που μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Δημοτικού Σχολείου. Επίσης, εισαγάγει προ-
βληματισμούς γύρω από τον τρόπο αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών προς την κατεύθυν-
ση της βελτίωσης της παρεχόμενης παιδείας στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Επιπρόσθετα, η σπουδαιότητά της έγκειται και στην πρωτοτυπία της στηριζόμενη στο γεγο-
νός ότι μέσα από μια ολοκληρωμένη σειρά δύο κύκλων επεισοδίων, η Δανάη, βασική πρω-
ταγωνίστρια, προσπαθεί να εξηγήσει στον φίλο της και συμμαθητή της, Δημήτρη, τον άλλο 
βασικό πρωταγωνιστή, από το πως να πληκτρολογεί ένα κείμενο μέχρι και να προφυλάσσε-
ται από τις «Συμπληγάδες» του Διαδικτύου. Τα ονόματά τους δε δόθηκαν τυχαία, αλλά τα 
υιοθετήσαμε λόγω του αρχικού τους γράμματος για να υπάρχει σύνδεση με το αρχικό 
γράμμα των λέξεων δίκτυο και Διαδίκτυο. Επιπλέον, η επιλογή να παρουσιάσουμε το χαρα-
κτήρα του κοριτσιού, τη Δανάη, ως την «ειδική» σε θέματα υπολογιστών, δεν ήταν τυχαία 
αλλά απόλυτα συνειδητή. Με αυτή μας την επιλογή επιχειρούμε μια μικρή αλλά πιθανόν 
σημαντική απόπειρα στην έγκαιρη ανατροπή και αποδόμηση διαδεδομένων φυλετικών 
στερεοτύπων, που θέλουν τη γυναίκα να μην έχει την καλύτερη δυνατή σχέση με την τεχνο-
λογία.  

430

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



 

Θεωρητική θεμελίωση 

Το θεωρητικό πλαίσιο στηρίχτηκε σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος σχετίζεται με την ε-
πιλογή των κατάλληλων θεωριών μάθησης, οι οποίες κατά καιρούς επέδρασαν στην ένταξη 
και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (Κόμης, 2004). Στη δεδομένη περί-
πτωση η καλύτερη επιλογή τόσο για το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού βίντεο και όσο και για 
την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων είναι ο συνδυασμός των θεωριών του εποικοδομισμού 
και των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Ο συνδυα-
σμός αυτός υλοποιείται με τη δημιουργία αυθεντικών περιβαλλόντων, που αφενός προ-
σφέρουν αυθεντικές μαθησιακές καταστάσεις και αφετέρου παρέχουν την ευκαιρία τόσο 
για ατομική οικοδόμηση της γνώσης όσο και για τη χρήση της γλώσσας στα πλαίσια της κοι-
νωνικοπολιτισμικής αλληλεπίδρασης και των συνεργατικών δραστηριοτήτων (Μείζον Πρό-
γραμμα Επιμόρφωσης, 2011). 

Ο δεύτερος άξονας του θεωρητικού πλαισίου στηρίζεται στη επίδραση του εκπαιδευτικού 
βίντεο και του οπτικοακουστικού υλικού στη μαθησιακή διαδικασία. Η εκπαιδευτική τους 
αξία συνίσταται, κυρίως, στη δυναμική της κινούμενης εικόνας και των ευκαιριών που δη-
μιουργεί για την υιοθέτηση καινοτόμων και εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών, αλλά και 
στην υποστήριξη διδακτικών καταστάσεων, που βελτιώνουν το μαθησιακό αποτέλεσμα 

Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό βίντεο, όταν είναι κατάλληλα σχεδιασμένο, μπορεί α ενεργο-
ποιήσει μια σειρά από μηχανισμούς μάθησης και να αποτελέσει σημαντικό εκπαιδευτικό 
εργαλείο (Λιοναράκης, 2001). 

Επίσης, προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών παρέχοντας νέα μηνύματα και επιτρέπο-
ντας την ανάκληση προηγούμενων εμπειριών και γνώσεων καθώς και την ανατροφοδότηση 
των γνώσεων αποτελώντας ταυτόχρονα ευχάριστο, εύχρηστο και ελκυστικό εργαλείο (Μου-
ζάκης, 2005). Σε κάθε περίπτωση, ένας αποτελεσματικός σχεδιασμός από τη σκοπιά της 
ποιότητας της μάθησης, συμβάλλει στην ανάπτυξη των γνωστικών και των συναισθηματι-
κών ικανοτήτων των μαθητών (Romiszowski, 1986 & Keegan, 2001) 

 Τέλος, ο τρίτος άξονας στηρίζεται στη στερεοτυπική αντίληψη που έχει επικρατήσει ότι οι 
γυναίκες δεν εξοικειώνονται τόσο εύκολα με τις τεχνολογίες. Στον τομέα της εκπαίδευσης 
οι νέες τεχνολογίες έχουν ενοχοποιηθεί για τη συντήρηση, την ενίσχυση και την αναπαρα-
γωγή ορισμένων μορφών εκπαιδευτικών αποκλεισμών και ανισοτήτων που προϋπήρχαν, 
ανάμεσα στις οποίες σημαντική θέση κατέχει η ανισότητα μεταξύ των δύο φίλων, που όχι 
μόνο δεν αμφισβητείται στις μέρες μας, αλλά μάλλον στοιχειοθετείται ολοένα και περισσό-
τερο. Εμπειρικές έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν σε διεθνές επίπεδο έχουν δείξει ότι οι 
γυναίκες έχουν μειωμένο ενδιαφέρον και χαμηλή επίδοση σε σχέση με τους άντρες, γεγο-
νός που επηρεάζει αρνητικά τις στάσεις τους και συνέπεια συμβάλλει στην απόκτηση μειω-
μένης αυτοπεποίθησης και χαμηλής αυτοεκτίμησης σχετικά με τις ικανότητές τους στη χρή-
ση των νέων τεχνολογιών (Δραδαμόγια, 2009).  

Κατά συνέπεια, η επιλογή να παρουσιαστεί ένα κορίτσι ως «ειδική» σε θέματα υπολογι-
στών είναι απόλυτα συνειδητή. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται μέσα από την παραπάνω επιλογή 
μια μικρή αλλά πιθανόν σημαντική απόπειρα στην έγκαιρη ανατροπή και αποδόμηση δια-
δεδομένων φυλετικών στερεοτύπων, που μπορεί να περιορίσουν και να προκαθορίσουν τις 
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ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών και μαθητριών, φτωχαίνοντας τα 
επιστημονικά πεδία που τείνουν να κυριαρχούνται δυσανάλογα από το ένα από τα δύο φύ-
λα.  

Περιγραφή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού 

Ως πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών παρεμβά-
σεων επιλέχτηκε να χρησιμοποιηθεί ένα εκπαιδευτικό βίντεο κινουμένων σχεδίων αξιο-
ποιώντας τις υποδομές της ιστοσελίδας www.goanimate.com, η οποία δίνει τη δυνατότητα 
δημιουργίας βίντεο κινουμένων σχεδίων απευθείας στο διαδίκτυο μέσω της επιλογής από 
μια βιβλιοθήκη χαρακτήρων και σκηνικών. (en.wikipedia.org/wiki/GoAnimate). Όλες οι 
μορφές βίντεο μπορεί να υποστηριχθούν με μουσική υπόκρουση και ηχητικά εφέ. Επιση-
μαίνεται ότι η εν λόγω ιστοσελίδα έχει τη λειτουργία text-to-voice και στα ελληνικά, δηλ. 
μπορεί να μετατρέψει το κείμενο, που εισάγεται  σε ήχο επιλέγοντας μεταξύ ανδρικής και 
γυναικείας φωνής.  Όμως, ο επιτονισμός των λέξεων δεν ακολουθεί τη φυσική ροή του λό-
γου και αφετέρου η χροιά της φωνής δεν ανταποκρίνεται στην παιδική εμφάνιση των χαρα-
κτήρων, που έχουν επιλεγεί για να πρωταγωνιστήσουν στη συγκεκριμένη σειρά των κινου-
μένων σχεδίων. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η χρήση ενός ψηφιακού καταγραφικού φω-
νής, όπου ηχογραφήθηκε ξεχωριστά ο διάλογος κάθε σκηνής και μεταφορτώθηκε σε αρχεία 
wav. και στη συνέχεια υπέστη επεξεργασία με το λογισμικό Audacity  για να αλλάξει η χροιά 
της φωνής σε «αγορίστικη» και «κοριτσίστικη» αντίστοιχα. Τέλος, οι τίτλοι αρχής και τέλους 
δημιουργήθηκαν στο πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο AVS Video Editor και στη συνέχεια 
ενσωματώθηκαν στη σειρά των κινουμένων σχεδίων, γιατί η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν 
υποστηρίζει ελληνικούς τίτλους  (http://www.avs4you.com/AVS-Video-Editor.aspx). 

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 

Ως αρχική μέθοδος εκπαιδευτικής έρευνας επελέγη η επισκόπηση και συγκεκριμένα το ε-
ρωτηματολόγιο. Η αποκωδικοποίηση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου τροφοδό-
τησαν το σχεδιασμό της διδακτικής παρέμβασης με τη δημιουργία του αντίστοιχου οπτικο-
ακουστικού υλικού. Υπό αυτή την έννοια η ερευνητική μεθοδολογία υιοθετεί ένα σχήμα 
έρευνας-δράσης. Επιλέχτηκε η παραπάνω μέθοδος στο βαθμό που λειτουργεί ως κέντρισμα 
για την ενεργοποίηση και την υλοποίηση κάποιου προγράμματος και παράλληλα ενδιαφέ-
ρεται για καινοτομίες και αλλαγές (Cohen & Manion, 1994).  

Επιπρόσθετα, για την τελική αξιολόγηση του συνόλου των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων 
εκτός από το ερωτηματολόγιο, θεωρήθηκε σκόπιμο να αξιοποιήσουμε και ένα ακόμη μεθο-
δολογικό εργαλείο της επισκόπησης, τη συνέντευξη. Από τα τέσσερα είδη συνεντεύξεων 
που υπάρχουν επιλέχτηκε η κατευθυντική λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, που δια-
θέτει (Μoser & Kalton, 1977).  

Γενικά συμπεράσματα αρχικού ερωτηματολογίου 

Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές της συγκεκριμένης τάξης, παρόλο που δε 
διδάσκονται το μάθημα της Πληροφορικής ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο στο σχολείο 
τους, διαθέτουν αρκετές γνώσεις  για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το πιο εντυπωσιακό 
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στοιχείο είναι ότι όλα τα κορίτσια ασχολούνται σε ποσοστό 100% με τον ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή, γεγονός που καταρρίπτει την ερευνητική μας υπόθεση ότι τα αγόρια ασχολούνται 
περισσότερο με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, με βάση πάντα το θεωρητικό πλαίσιο της ερ-
γασίας μας για τη σχέση της γυναίκας με την τεχνολογία. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγο-
νός, που έρχεται να υποστηρίξει το παραπάνω συμπέρασμα, ότι τα κορίτσια εκτός του ότι 
παίζουν παιχνίδια στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και ακούν μουσική, έχουν προχωρήσει α-
κόμη ένα βήμα και πιο πέρα και έχουν μπει στη διαδικασία της αναζήτησης πληροφοριών, 
μια διαδικασία που είναι πιο σύνθετη και απαιτητική από τις δύο προαναφερθείσες. Αυτό 
καταφαίνεται και από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των κοριτσιών γνωρίζουν άριστα να 
πλοηγούνται στο Διαδίκτυο σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό των αγοριών. Ταυτόχρο-
να, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές είναι ενημερωμένοι για τους κινδύνους που μπορεί να 
συναντήσουν κατά την πλοήγησή τους στο Διαδίκτυο, αλλά δε γνωρίζουν επαρκώς με ποιον 
τρόπο να τους αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά.   

Η ενασχόληση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή κυμαίνεται από μία έως και τρεις φορές την 
εβδομάδα αφιερώνοντας ένα μισάωρο κάθε φορά μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή. 
Και στο χρόνο ενασχόλησης με τον ηλεκτρονική υπολογιστή υπερέχουν και πάλι τα κορί-
τσια. Επιπρόσθετα, ομαδοποιώντας τις απαντήσεις των μαθητών, οι αντιλήψεις τους για το 
Διαδίκτυο στηρίζονται στο γεγονός ότι πρόκειται για ένα «βοηθό», που μπορείς να χρησι-
μοποιείς ποικιλοτρόπως. Παράλληλα, κατά τη σταχυολόγηση των απαντήσεων των μαθη-
τών διαπιστώθηκε ότι δε διαθέτουν επαρκείς και ολόπλευρες γνώσεις για τους ηλεκτρονι-
κούς υπολογιστές. Όσον αφορά τις βασικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στο δίκτυο 
και στο Διαδίκτυο, όπως και ήταν αναμενόμενο, οι συγκεκριμένοι μαθητές δεν είναι σε θέ-
ση να εντοπίσουν, που έγκειται η διαφοροποίησή τους, και παράλληλα δε γνωρίζουν αν 
δυο υπολογιστές που δεν είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο, μπορούν α επικοινωνήσουν 
μεταξύ τους. Ωστόσο, τα κορίτσια είναι αυτά που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να μάθουν, που 
έγκειται η διαφοροποίηση ανάμεσα στο δίκτυο και στο Διαδίκτυο, στάση που έρχεται για 
ακόμη μια φορά να ανατρέψει την ερευνητική μας υπόθεση για το μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
των αγοριών για τεχνολογικές έννοιες.  

Τέλος, όλοι οι μαθητές εκδήλωσαν επιθυμία να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις για τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές είτε από ένα σχετικό μάθημα Πληροφορικής που θα είχαν τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν στο σχολείο ή από την ίδια τους τη δασκάλα, όπως γίνε-
ται και με τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα του Δημοτικού Σχολείου. Όλες οι παραπάνω 
απαντήσεις των μαθητών αποτέλεσαν και την αφόρμηση για την επιλογή του περιεχομένου 
του πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού καθώς και των επιπρόσθετων εφαρμογών και δρα-
στηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε εκπαιδευτική παρέμβαση, σε γόνιμο συγκε-
ρασμό πάντα με την  αντίστοιχη στοχοθεσία. Στο σημείο αυτό θα ήταν παράλειψη να μην 
αναφέρουμε και να μη δεχτούμε ότι η συγκεκριμένη έρευνα είχε μικρή έκταση και δεν 
μπορούμε να δώσουμε μια καθολικότητα στα αποτελέσματά της. Αλλά θα μπορούσε να 
αποτελέσει την αφετηρία για μια πιο συστηματική έρευνα σε μεγαλύτερο δείγμα μαθητών 
για να είναι περισσότερο έγκυρα τα αποτελέσματα και να μπορέσουν να γενικευτούν. Επί-
σης, θα μπορούσαμε, μέσα στα πλαίσια μιας μελλοντικής έρευνας, να μελετήσουμε πώς η  
εμπλοκή των αγοριών και των κοριτσιών ενεργά με τις νέες τεχνολογίες θα επιφέρει αλλα-
γές στη στάση των δύο φύλων μακροπρόθεσμα. 
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Σχεδιασμός και υλοποίηση των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων 

Είναι γεγονός ότι η πραγματοποίηση μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης με βασικό άξονα την 
εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές έννοιες του δικτύου και του Διαδικτύου, οι οποίοι 
δεν έχουν διδαχθεί ποτέ μέχρι τώρα το μάθημα της Πληροφορικής, είναι ένα εγχείρημα 
δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα πρωτότυπο και πολυσύνθετο. Γι’  αυτό κρίνεται αναγκαίος ο 
καθορισμός των κεντρικών στόχων για την καλύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της συ-
γκεκριμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης. Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σχεδιάστηκαν να 
πραγματοποιηθούν στην Στ2 τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων κατά τη σχολική χρο-
νιά 2012-2013, με τη συμμετοχή των 8 αγοριών και 9 κοριτσιών της τάξης.    

Πιο συγκεκριμένα ο γενικός σκοπός της εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι οι μαθητές μέσα 
από την παρακολούθηση των επεισοδίων και τη συμμετοχή τους σε μια σειρά δραστηριο-
τήτων να εξοικειωθούν και να κατανοήσουν βασικές έννοιες του δικτύου και του Διαδικτύ-
ου. Βέβαια, σε κάθε επεισόδιο οι στόχοι εξειδικεύονται και θα παρουσιάζονται αναλυτικά 
πριν από κάθε εκπαιδευτική παρέμβαση στο κεφάλαιο της υλοποίησης που ακολουθεί.  

Ο  σχεδιασμός της εκπαιδευτικής παρέμβασης περιελάμβανε τρεις βασικές φάσεις, τη φά-
ση της προετοιμασίας, τη φάση της υλοποίησης και τέλος τη φάση της αξιολόγησης. Ηπρώ-
τη φάση της προεργασίας και της προετοιμασίας ήταν απαραίτητη τόσο για τη συγκέντρω-
ση του κατάλληλου υλικού όσο και για τη σχεδίαση και οργάνωση των μετέπειτα δραστη-
ριοτήτων. Μέσα στα πλαίσια της συγκεκριμένης φάσης σχεδιάστηκε και δόθηκε στους μα-
θητές το αρχικό ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση των πρότερων γνώσεων και των αντι-
λήψεων.  

Σε κάθε περίπτωση οι διδακτικές παρεμβάσεις χαρακτηρίζονται από τη χρήση μιας πανο-
μοιότυπης μεθοδολογίας και τεχνικών. Σε κάθε παρέμβαση υπάρχει ένας αριθμός από σχε-
τικές ερωτήσεις (pre-test), οι οποίες απαντώνται πριν από τη διδασκαλία της ενότητας, 
προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι επιμέρους λεπτομέρειες του σχεδιασμού της παρέμ-
βασης. Επίσης, στο τέλος της κάθε διδακτικής παρέμβασης συμπληρώνεται ένα επιπλέον 
ερωτηματολόγιο (post-test) προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της παρέμβα-
σης. Το κυρίως σώμα του πληροφοριακού υλικού επικοινωνείται με τη χρήση ενός ή περισ-
σότερων βίντεο. Σε κάθε παρέμβαση το ένα από τα βίντεο είναι ειδικού σκοπού και ανα-
πτύχτηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν 
πλέον του ενός βίντεο αυτά είναι ελεύθερης χρήσης και αφορούν θέματα συναφή με την 
αντίστοιχη  διδακτική ενότητα. 

Τα βίντεο πλαισιώνονται με μία σειρά από δράσεις, όπως ο καταιγισμός ιδεών, η δημιουρ-
γία βιωματικών καταστάσεων, η διεκπεραίωση ομαδικών ή ατομικών project, προκειμένου 
να ενθαρρυνθεί η αυτενέργεια, η προσωπική εμπλοκή των μαθητών αλλά και να διαμορ-
φωθεί ένα περιβάλλον συνεργατικής μάθησης. Τέλος, σε όλες τις διδακτικές παρεμβάσεις 
έγινε χρήση εφαρμογών λογισμικού Πληροφορικής (λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφη-
σης Kidspiration, Power Point, Web 2.0-Prezi, Articulate Quiz Maker και Microsoft Mouse 
Mischief) σε ένα πλαίσιο έμμεσης ενίσχυσης του τεχνολογικού αλφαβητισμού.  
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Τέλος, ακολούθησε η φάση της αξιολόγησης, όπου μετά την ολοκλήρωση τόσο του πρώτου 
όσο και του δευτέρου κύκλου των επεισοδίων οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα ακόμη ερωτη-
ματολόγιο, το οποίο αποσκοπούσε στη συγκέντρωση συγκριτικών αποτελεσμάτων από την 
υλοποίηση όλων των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Η ανοιχτή ολιγόλεπτη συνέντευξη απο-
τέλεσε ακόμη ένα αξιολογικό εργαλείο, όπου ζητήθηκε από τους μαθητές που το επιθυ-
μούσαν να μας μιλήσουν για την εμπειρία τους, τα συναισθήματά τους και τις γνώσεις που 
αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Οι σύντομες αυτές 
συνεντεύξεις καταγράφηκαν με ψηφιακή κάμερα. 

 

Συμπεράσματα από την υλοποίηση όλων των διδακτικών παρεμβάσεων 

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πριν από κάθε διδακτική παρέμβαση προσφέρει ένα 
ενδιαφέρον σώμα πληροφορίας σχετικά με το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών στο 
ευρύτερο πεδίο της Πληροφορικής, έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται εκτός σχολείου και τυ-
πικών δικτύων εκπαίδευσης. Σταχυολογώντας τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία που προέ-
κυψαν από την αποδελτίωση των ερωτηματολογίων προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώ-
σεις: 

•Οι μαθητές δίνουν έμφαση στα ορατά στοιχεία της τεχνολογίας και αδυνατούν μέσω μία 
εμπειρικής προσέγγισης να αντιληφθούν στοιχεία τα οποία σχετίζονται με την τεχνολογική 
υποδομή και τις τεχνικές προϋποθέσεις που συντελούν στην δημιουργία ενός αποτελέσμα-
τος ή υπηρεσίας. Κατά συνέπεια, είναι περισσότερο εξοικειωμένοι και αντιλαμβάνονται 
αρκετές τεχνικές λεπτομέρειες σε ότι αφορά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή,  αλλά δεν 

συμβαίνει το ίδιο με την περίπτωση των δικτύων υπολογιστών. 

•Στα πλαίσια της βιωματικής και άτυπης εκπαίδευσής τους, οι μαθητές ταυτίζουν τις υπη-
ρεσίες του δικτύου με το ίδιο δίκτυο συγχέοντας ουσιαστικά το μέσο με το αποτέλεσμα. 
Συνεπώς, το δίκτυο για τους περισσότερους μαθητές είναι το facebook, τto skype κλπ. 

•Επίσης, δεδομένης της εξοικείωσής τους με το Διαδίκτυο οι περισσότεροι μαθητές τείνουν 
να υποκαταστήσουν την γενικότερη έννοια των δικτύων υπολογιστών με την μερικότερη 
έννοια του Διαδικτύου. 

•Το προγενέστερο επίπεδο γνώσεων και παραστάσεων δεν διαφοροποιείται σημαντικά α-
νάλογα με το φύλο καταδεικνύοντας μία σχετική μικρή εμφάνιση στερεότυπων εις βάρος 
των κοριτσιών. Μία επιμέρους διαφοροποίηση, που αξίζει να επισημανθεί, είναι ότι απο-
τυπώθηκε μία τάση υποτίμησης των κινδύνων από τη χρήση του Διαδικτύου στην περίπτω-
ση των αγοριών. 

Μέσα από την ζωντανή εμπειρία των διδακτικών παρεμβάσεων καθώς και από τα αποτελέ-
σματα των post-test ερωτηματολογίων αποδεικνύεται ότι η επέκταση των γνώσεων των 
μαθητών σε αρκετά πιο σύνθετες έννοιες όπως αυτή των δικτύων υπολογιστών και του 
Διαδικτύου είναι εφικτή. Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων χρειάζεται ως ένα βαθ-
μό να αποδοθεί και στη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία και τις τεχνικές. Η χρήση των βί-
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ντεο και των κινούμενων σχεδίων σε συνδυασμό με παράπλευρες δράσεις, που ενθαρρύ-
νουν την προσωπική εμπλοκή των μαθητών αλλά και τη συνεργατική μάθηση, αποδεικνύε-
ται εκ των πραγμάτων ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός συνδυασμός.  

Επίσης, αξίζει να επισημανθεί ότι σε ζητήματα που οι μαθητές δεν είχαν προγενέστερες πα-
ραστάσεις, ο βαθμός εμπέδωσης των νέων γνώσεων είναι εντυπωσιακός. Αντίθετα, στην 
περίπτωση των εννοιών που σχετίζονται με το διαδίκτυο, όπου οι μαθητές έχουν ως ένα 
βαθμό εδραιωμένες αντιλήψεις, η μετατόπιση τους και η διόρθωση των προγενέστερων 
αντιλήψεων αποδείχθηκε συγκριτικά πιο δύσκολη. Το γεγονός αυτό μάλλον συνηγορεί υ-
πέρ των λελογισμένων διδακτικών παρεμβάσεων ακόμη και για ζητήματα, που φαντάζουν 
εξεζητημένα σε όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία. Η σημασία του θεσμοθετημένου εκπαι-
δευτικού δικτύου και ο χρόνος που διεξάγει τις παρεμβάσεις του, οφείλει να λαμβάνει υ-
πόψη του το δεδομένο του εύρους και της ποιότητας των γνώσεων και αντιλήψεων που 
αποκτώνται μέσω άτυπων εκπαιδευτικών δικτύων. Τέλος, σε κάποιες παρεμβάσεις υπήρ-
χαν δυσκολίες κατανόησης ορισμένων εξειδικευμένων τεχνικών λεπτομερειών. Το γεγονός 
αυτό καταδεικνύει την αναγκαιότητα εισαγωγής ενός βαθμού αφαίρεσης στην παρουσίαση 
της πληροφορίας, ο οποίος όμως δεν θα πρέπει να δημιουργεί θεμελιωδώς λανθασμένες 
αντιλήψεις 

Μελλοντικές προεκτάσεις 

Είναι αυτονόητο ότι η παρούσα έρευνα δεν μπορεί να εξαντλήσει το υπάρχον ερευνητικό 
πεδίο, αλλά μέσα από τα πρωτόλεια αποτελέσματά της υποδεικνύει νέες κατευθύνσεις για 
μελλοντικές προεκτάσεις της παρούσας εργασίας. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή 
μπορούν να τεθούν ερωτήματα και περαιτέρω προβληματισμοί, που να διερευνήσουν σε 
βάθος μία σειρά από ζητήματα. Πρώτα πρώτα η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να πραγμα-
τοποιηθεί σε μεγαλύτερο δείγμα μαθητικού πληθυσμού, έτσι ώστε να προκύψουν πιο στέ-
ρεα και έγκυρα ερευνητικά πορίσματα που θα μπορούν να γενικευτούν και να έχουν καθο-
λική ισχύ. Θα μπορούσε να γίνει μια συγκριτική μελέτη ανάμεσα σε μαθητές σχολείων που 
φοιτούν στα σχολεία που λειτουργούν με το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα και σε αυτούς που φοιτούν σε σχολεία που δε διδάσκεται το μάθημα της Πληρο-
φορικής χρησιμοποιώντας το οπτικοακουστικό υλικό που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες 
της παρούσας εργασίας.  

Για εμένα, ως εκπαιδευτικό της συγκεκριμένης τάξης, θα με ενδιέφερε να διερευνήσω και 
τη φετινή απόδοση των μαθητών στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου και κατά πόσο η αντίλη-
ψη που είχαν διαμορφώσει για όλα αυτά που έμαθαν μέσα από το σύνολο των εκπαιδευτι-
κών παρεμβάσεων τους έχουν φανεί στην πράξη χρήσιμη και βοηθητική. Επίσης, θα είναι 
ενδιαφέρον να μελετήσουμε την εξέλιξη αυτών των μαθητών όσων αφορά τις επιδόσεις 
τους σε μαθήματα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που σχετίζονται με την Πληροφορική 
και την Τεχνολογία καθώς και την επιλογή των σπουδών τους για την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. Επιπρόσθετα το blog που έχει ήδη δημιουργηθεί σε πρώτη φάση για να αναρτηθεί 
το υλικό που έχουμε δημιουργήσει θα μπορούσε να αποτελέσει για πολύτιμη πηγή αξιο-
ποίησης εμπλέκοντας ενεργά τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς. Για τους εκ-
παιδευτικούς θα μπορούσε να αποτελέσει ένα γόνιμο περιβάλλον ανταλλαγής και κατάθε-
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σης εμπειριών από την εφαρμογή στην τάξη τους του αντίστοιχου οπτικοακουστικού υλικού 
στους μαθητές των  τελευταίων τάξεων του δημοτικού. 
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Ιστορία, μνήμη και επικαιρότητα σε ένα μαθητικό ντοκιμαντέρ. 
Από τα ιστορικά γεγονότα στις σύγχρονες κοινωνικές προεκτάσεις τους 

ή «Από τον ιταλικό φασισμό στο νεοφασισμό». 

Μουλά Ευαγγελία, Παντελιού Κατερίνα, Ζυγούρης Σπύρος 

Περίληψη 

H ιστορία είναι ένα συνεχές διακύβευμα, ένα πεδίο προς διερεύνηση και επαναδιαπραγμά-
τευση. Η ανάκληση της πληροφορίας κάθε φορά υπόκειται στη δημιουργική παρέμβαση, 
στον εξωραϊσμό και τη δημιουργική ανάπλαση της από την ιστορούσα συνείδηση. Από την 
άλλη, η στεγνή γεγονοτολογία που κυριαρχεί στη σχολική ιστορία συσκοτίζει τη διάσταση 
του ιστορικού χρόνου ως βιωμένη πραγματικότητα και αγνοεί τη δυναμική των ενεργών 
υποκειμένων που συμμετείχαν σε αυτόν. Σήμερα όμως, οι διαθέσιμες τεχνολογίες της μνή-
μης δοκιμάζοντας τα όρια μεταξύ περιεχομένου και μορφής, εγείρουν νέες απαιτήσεις στη 
μαθησιακή προσέγγιση με έμφαση στην καλλιέργεια του μεσικού γραμματισμού στο πλαί-
σιο μιας κριτικής παιδαγωγικής προσέγγισης. Στο παρόν κείμενο με αφορμή τον Πανελλή-
νιο διαγωνισμό ιστορικού ντοκιμαντέρ από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ιστορική Έρευ-
να, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» του Ιονίου Πανεπιστημίου, την επιστημονική ένωση 
«Νέα Παιδεία» και την ΕΡΤ, με θέμα «Προσεγγίζουμε κριτικά το παρελθόν», παρουσιάζεται 
το πώς επιτεύχθηκε η δημιουργική εμπλοκή των μαθητών στην ευρετική ιστορική έρευνα, η 
δημιουργία γέφυρας ανάμεσα στα ιστορικά γεγονότα με τη σύγχρονη εποχή, η σύνθεση και 
μετατροπή των δεδομένων σε ψηφιακή δημιουργία, όπου σε συνδυασμό με τη συνεργατι-
κή διάσταση της δράσης, δημιούργησαν υποδοχές για μια μονιμότερη, ενεργητική και πιο 
συμμετοχική στάση απέναντι στη σύγχρονη ιστορική πραγματικότητα. 

Λέξεις - Κλειδιά: Ιστορία, επικαιρότητα, κριτικός γραμματισμός, ευρετική μέθοδος, τεχνο-
λογίες μνήμης. 

Υπάρχει μια αντικειμενική ιστορική αλήθεια;  
Σχέση ιστορίας- λαϊκής κουλτούρας- αφήγησης 

Οι απόπειρες ανασύστασης του παρελθόντος ακόμα και μέσα από την αμιγώς ιστορική-
επιστημονική-ερευνητική διαδικασία έχουν μεγάλο βαθμό σχετικότητας, καθώς η όποια 
καταγραφή δεν μπορεί να αποσοβήσει τον παράγοντα της δικής της χρονικότητας. 

Ο λόγος που η σχέση της ιστορικής συγγραφής με την αφήγηση (White, 1978) και η κατα-
σκευασιμότητα της ιστορικής αλήθειας παραγνωρίστηκε, είναι το μέχρι πρότινος μονοπώ-
λιο των ερευνητών στη συγκέντρωση, διαλογή και επεξεργασία των πηγών της ιστορίας, 
γεγονός που τους έδινε το αποκλειστικό δικαίωμα στη δημοσιοποίηση των ερμηνειών τους 
επί των πηγών. Φυσικά οι ακαδημαϊκές εκδόσεις περιλαμβάνουν πλήθος παραπομπών, 
καταλόγων και δεδομένων που στηρίζουν την ιστορική άποψη, όπως αυτή διατυπώνεται 
κάθε φορά, αλλά αυτό δεν αρκεί για την εξασφάλιση της ορθότητάς της. Η συγγραφή της 
ιστορίας αναγνωρίζεται σήμερα ότι συγγενεύει με την λογοτεχνική αφήγηση, καθώς εμπε-
ριέχει στοιχεία συγγραφικού στυλ, οπτικής, αφηγηματκής φωνής και προϋποθέτει κάποιον 
εννοούμενο αναγνώστη, στου οποίου τη διαλογική πρόσληψη απευθύνεται (Bakhtin, 1981). 
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Τα όρια ανάμεσα στα δυο είδη γραφής και κατανόησης του κόσμου, τη λογοτεχνία και την 
ιστορία, ποτέ δεν ήταν ξεκάθαρα και κατά καιρούς η ιστορία συμπεριλαμβανόταν στα λο-
γοτεχνικά είδη. Αυτό ακριβώς υπογραμμίζει τη σύγχυση που προκαλεί η κατασκευή της 
αφαιρετικής έννοιας της ιστορίας, διαιωνίζοντας το μύθο της ύπαρξης μιας αντικειμενικής 
πραγματικότητας, ανεξάρτητης από το ανθρώπινο υποκείμενο (Χαραλαμπίδου, 1995: 251). 

Από τη μία λοιπόν υπάρχουν οι ακαδημαϊκές αναγνώσεις του παρελθόντος και από την άλ-
λη η λαϊκή εκδοχή τους, όπως αυτή αρθρώνεται στο δημόσιο διάλογο1, οι οποίες απέχουν 
παρασάγγας μεταξύ τους. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον και η επισκεψιμότητα σε ιστορικούς 
χώρους, μουσεία και θεματικές εκθέσεις προδίδει μια έντονη επιθυμία του κοινού για άμε-
ση, βιωματική συνάντηση με τις ιστορικές πηγές και το παρελθόν, ακόμα κι αν αυτό παίρνει 
τη μορφή καλλιτεχνικής αναδημιουργίας ή επανερμηνείας. 

Τεχνολογίες της ιστορικής μνήμης 

Η μνήμη, ως φαινόμενο περισσότερο κοινωνικό παρά ατομικό, διαμορφώνεται πάντα σε 
σχέση με τις υπάρχουσες ιστορικές αφηγήσεις. Οι ατομικές μνήμες διαποτίζονται και επη-
ρεάζονται από συλλογικές παραστάσεις που καλύπτουν τα κενά τους και προσδίδουν νόη-
μα στη βιωμένη εμπειρία. Το χάσμα ανάμεσα στη θεσμική «εκ των άνω» και τη βιωμένη 
«από τα κάτω» περιθωριοποιημένη μνήμη, καλύπτει άλλοτε η αναδυόμενη μνήμη, ενός 
δυνάμει ηγεμονικού λόγου, που αποτυπώνεται και στη λογοτεχνία- και σε άλλα είδη τέ-
χνης- και άλλοτε η μετα-μνήμη που αναβιώνει φαντασιακά στις επόμενες γενιές το τραυμα-
τικό γεγονός (Μπουσχότεν et al, 2008: 11). 

Η υφή της πολιτισμικής μνήμης είναι κοινωνική και ιστορική μαζί, συναρτημένη με διάφο-
ρες ιδεολογίες που διαμορφώνουν τις συναινετικές εκείνες συνθήκες μεταξύ του παρελθό-
ντος και όσων έχουν αξία στο παρόν (Michael Bommes- Patrick Wright, 1982: 256). H μετα-
τόπιση και αναβίωση των αναμνήσεων, που ονομάστηκε από τον Nietzsche (1997) δη-
μιουργική λησμονιά (creative forgetting) και ενεργή λησμονιά αντιστοίχως από τον Andreas 
Huyssen (1995) (active forgetting), αποτελεί μέρος μιας συνεχούς διαδικασίας αναθεώρη-
σης του παρελθόντος σε σχέση με τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες και εξαρτάται 
από το πολιτικό και ιδεολογικό συγκείμενο. Έτσι τα όρια μεταξύ της μνήμης και της λήθης 
θολώνουν και οι δύο αντίρροπες έννοιες συνεργάζονται στη δημιουργία της εκάστοτε πολι-
τισμικής μνήμης. Το να προσπαθήσει κανείς να καταλάβει πώς το παρελθόν μετατρέπεται 
σε μνήμη μέσα από την εμπλοκή του με τη λαϊκή- μαζική κουλτούρα και τις διαμεσολαβη-
μένες παραστάσεις της, μοιάζει με τη δουλειά ενός αρχαιολόγου που προσπαθεί όχι μόνο 
να ανακαλύψει τα ευρήματα, αλλά και να εξηγήσει πώς, πότε και γιατί προστέθηκαν επι-
στρώσεις που αλλοίωσαν τα αρχικά (Anderson, 2011: 51). Οι σύγχρονες τεχνολογίες της 
μνήμης, μεταξύ των οποίων και τα ντοκιμαντέρ ως πηγή πληροφοριών, κατέχουν κεντρικό 
ρόλο στην ερμηνεία του παρελθόντος (Sturken, 1997: 10) δημιουργώντας μια κάθε φορά 
επιλεκτική εκδοχή του. Η ιστορία είναι μια διαρκής προσπάθεια αποδιάρθρωσης και επα-
νασυναρμολόγησης των πολιτισμικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών 
(Giroux & Simon, 1989: 92). Η μεταμοντέρνα αφήγηση είναι ολοένα και περισσότερο ανι-
στορική και υποβαθμισμένη, καθώς η σφαίρα της κουλτούρας έχει διογκωθεί και αναχθεί 
σε υποκατάστατο της ιστορίας. Η έλλειψη βάθους της εικόνας και των ομοιωμάτων εξασθε-
νούν μεταξύ άλλων και τη διάσταση της ιστορικότητας (Jameson, 1991: 6). Το παρελθόν 
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μετατρέπεται σε μια αχανής συλλογή εικόνων, σε ένα πολυπληθές φωτογραφικό ομοίωμα 
(Jameson, 1991: 17). 

Η μεταμοντέρνα ιστορική γραφή και οι διαθέσιμες τεχνολογίες δοκιμάζοντας τα όρια μετα-
ξύ περιεχομένου και μορφής, προτείνουν νέους τρόπους οραματισμού του παρελθόντος 
(Rosenstone, 1995: 12) και επομένως εγείρουν νέες απαιτήσεις στη μαθησιακή προσέγγιση. 
Οι μαθητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν την παραμορφωτική δύναμη της εικόνας και την 
εξουσία του δημόσιου λόγου των μέσων, κατανοώντας ότι είναι υποχρέωσή τους -ως μελ-
λοντικών πολιτών- να διηθούν κριτικά τα μηνύματα και να αξιολογούν την πληροφόρηση 
ακόμα και όταν παρουσιάζεται με το ένδυμα της επιστημονικής γνώσης. 

Σε αυτό το πλαίσιο προκηρύχθηκε και ο Πανελλήνιος διαγωνισμός ιστορικού ντοκιμαντέρ 
από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» του 
Ιονίου Πανεπιστημίου, την επιστημονική ένωση «Νέα Παιδεία» και την ΕΡΤ, με θέμα «Προ-
σεγγίζουμε κριτικά το παρελθόν» και με το παραπάνω σκεπτικό κατά νου ανταποκριθήκαμε 
στο εγχείρημα. Η φιλοσοφία του εγχειρήματός μας διαπνεόταν από το πνεύμα του κριτικού 
γραμματισμού. O κριτικός γραμματισμός (critical literacy) επικεντρώνεται «στην ικανότητα 
ερμηνείας και αποδόμησης του κειμένου, για να αναδειχτούν (α) η άποψη του κόσμου την 
οποία κατασκευάζει και οι κοινωνικές πρακτικές που προβάλλει το κείμενο και (β) οι τρόποι 
που χρησιμοποιεί σε πρώτη φάση για να κατασκευάσει την “πραγματικότητά” του και σε 
δεύτερη φάση για να τοποθετήσει θετικά τον αναγνώστη έναντι των κοινωνικών πρακτικών 
και των κοσμοθεωρήσεων που προβάλλει» (Ματσαγγούρας, 2007: 164).  

Συνεπώς, στόχος της εμπλοκής μας ήταν όχι μόνο η μελέτη του παρελθόντος μέσα από πη-
γές, αλλά κυρίως η εξέταση του τρόπου μετατροπής του παρελθόντος σε ιστορία και πολι-
τισμική μνήμη και περαιτέρω η κατανόηση των μηχανισμών παραποίησης ή προσαρμογής 
της ιστορίας μέσα από τα φίλτρα της επικαιρότητας και των διαφορετικών ιδεολογικών θέ-
σεων. 

Τέλος, η παραγωγή ντοκιμαντέρ συνδυάζει τις σύγχρονες τάσεις στην ιστορική έρευνα με 
τις νέες τεχνολογίες. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αντιμετωπίστηκε από μέρους μας ως 
πρόκληση για τα εκπαιδευτικά δεδομένα, διότι μαζί με τον ιστορικό και πολιτισμικό γραμ-
ματισμό θα προωθούσε και την καλλιέργεια του ψηφιακού, του οπτικού και του κριτικού 
γραμματισμού, θεμελιώδους σημασίας δεξιότητες στη σύγχρονη εποχή. Η πολυτροπικότη-
τα των νέων σημειωτικών συστημάτων επικοινωνίας στην εποχή της πληροφόρησης και του 
διαδικτύου (Warschauer 1998: 4) έχει τεράστιες επιπτώσεις στην ίδια την έννοια των «βα-
σικών δεξιοτήτων» που θεωρούνται απαραίτητες για τους νέους ανθρώπους.  

Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση μπορεί να μη συνιστούν πανάκεια (Means and Olsen 
1994) αλλά σίγουρα είναι ένας τρόπος ανανέωσης του παραδείγματος της σχολικής ιστορί-
ας, πάντα υπό προϋποθέσεις και σε σχέση με την παιδαγωγική προσέγγιση που θα πρέπει 
να εντάσσεται στο πλαίσιο της κονστουκτουβιστικής και κοινωνικο- πολιτιστικής μάθησης.  
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Η σχολική ιστορία και η ανάγκη μιας μεθοδολογικής στροφής 

Η ιστορία στο σχολείο περιβάλλεται με το κύρος της απόλυτης γνώσης και της περατωμένης 
αλήθειας, καθώς η σχολική εκδοχή της συμβάλλει στην εδραίωση του εθνικού μύθου και 
στη σφυρηλάτηση της εθνικής συνέχειας (Φραγκουδάκη- Δραγώνα, 1997).  

Η ανθεκτικότητα του διδακτικού μοντέλου προσέγγισης της ιστορικής γνώσης μέσα από την 
κλασική διάλεξη οφείλεται στο γεγονός της σθεναρής αντίστασης των ακαδημαϊκών και 
στην έμφαση στην ανάκληση της πληροφορίας ως του απώτατου επιδιωκόμενου σκοπού 
της ιστορικής μάθησης.  

Οι περισσότεροι δάσκαλοι ιστορίας όμως αποδέχονται ότι η απλή προφορική μετάδοση 
συναινετικών αφηγήσεων (Britt et al. 2000: 437) δεν οδηγεί στην ιστορική μάθηση και ότι η 
περιορισμένη εμβέλεια των πληροφοριών ή τα προκατασκευασμένα ερμηνευτικά σχήματα 
δεν επιτρέπουν στους μαθητές να νοηματοδοτούν τα γεγονότα (Matozzi, 2006: 138-9), ούτε 
να αποκτούν μεταγνωστική κριτική σκέψη. Αυτή δε, ενεργοποιείται μόνο μέσα από την ι-
στορική διερεύνηση (Baynham, 1995). Οι μαθητές συνήθως βαριούνται με τη σχολική ιστο-
ρία, τη βρίσκουν ανιαρή, αδιάφορη και προκατειλημμένη και δυσκολεύονται να εντοπίσουν 
σχέσεις ανάμεσα στην ιστορία και τον κόσμο γύρω τους (Osborne, 1986-87). Στο εύλογο 
συχνά απαντώμενο ερώτημα των μαθητών «τι με νοιάζει εμένα τι έγινε στο παρελθόν;», το 
σχολείο δεν καταφέρνει να απαντήσει επαρκώς, αναμασώντας την τετριμμένη και αόριστη 
ρητορεία, ότι «έτσι θα γίνεις καλύτερος άνθρωπος», «η γνώση είναι δύναμη» ή ότι «το πα-
ρελθόν μας παραδειγματίζει για το παρόν». Όλα αυτά έχουν ξεπεραστεί, τόσο στη συνείδη-
ση των παιδιών όσο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Στη φθίνουσα προσοχή του μαθητή κατά τη διάρκεια μιας διάλεξης (Davis, 1993) και στην 
χρεωκοπημένη ρητορεία πρέπει να αντιπαραθέσουμε εναλλακτικές προσεγγίσεις που να 
τον ενεργοποιούν (Frederick, 1986: 44) και να ανταποκρίνονται στη δική του πραγματικότη-
τα αλλά και στον τρόπο αντίληψης και νοηματοδότησης του κόσμου γύρω του. Για να μετα-
κινηθούν από την αρνητική πρόσληψη της ιστορίας, χρειάζεται οι μαθητές όχι να καλούνται 
να απομνημονεύσουν την ιστορία αλλά να τη δημιουργούν, μελετώντας πηγές, καταγράφο-
ντας μνήμες και προσπαθώντας να συνθέσουν τα κατακερματισμένα θραύσματα ιστορίας 
σε μια αφήγηση. Με λίγα λόγια να εργάζονται σα μικροί ιστορικοί.  

Αν λοιπόν, στόχος της ιστορικής παιδείας είναι η ερμηνεία των δράσεων του ανθρώπου μέ-
σα από την καλλιέργεια και την όξυνση της ιστορικής- κριτικής σκέψης των μαθητών, τότε 
προκύπτει ως ανάγκη ο εμπλουτισμός του γνωστικού αντικειμένου με στοιχεία που να πα-
ρουσιάζουν τη γνώση όχι ως περατωμένη αλήθεια, αλλά ως ερευνητική διαδικασία.  

Ένας ερασιτέχνης ιστορικός, όπως μια ομάδα μαθητών, ασφαλώς δεν θα εργαστεί με την 
σχολαστική ακρίβεια ή την κριτική και συγκριτική ικανότητα ενός επιστήμονα ιστορικού. 
Στην καλύτερη περίπτωση θα συγκεντρώσει πηγές, πολλές φορές ακόμα και δευτερογενείς 
και θα προσπαθήσει να οδηγηθεί σε εύλογα συμπεράσματα, διασταυρώνοντας, ή το πολύ 
ελέγχοντας την εγκυρότητά τους μέσω τριγωνοποίησης (Trinkle, 1998: 39). Γι αυτό το λόγο, 
ένα μαθητικό ντοκιμαντέρ δεν πρέπει να κρίνεται με τα μέτρα μιας αυστηρά επιστημονικής 
δουλειάς, αλλά περισσότερο ως αποτέλεσμα μιας συμμετοχικής, δημιουργικής διαδικασί-

442

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



ας, που εμπλέκει ενεργά τους μαθητές σε μια επιστήμη, την ιστορία. Καθώς μάλιστα η α-
νταπόκριση των μαθητών απέναντι στην ιστορία μειώνεται, μολονότι η ιστορική γνώση α-
ποτελεί αναγκαίο όρο και οργανικό συστατικό της ατομικής και συλλογικής τους ταυτότη-
τας αλλά και της μελλοντικής τους πολιτότητας, η ενεργητική της προσέγγιση ανάγεται σε 
όρο εκ των ων ουκ άνευ.  

Η ενασχόληση με παρόμοια εγχειρήματα σημαίνουν μια μετατόπιση του εκπαιδευτικού 
παραδείγματος (Barr and Tagg, 1995: 13) από τη διδασκαλία στη μάθηση, όπου η έμφαση 
δεν θα είναι στην παράδοση και την απομνημόνευση, αλλά στην ενεργητική αναζήτηση της 
γνώσης, στην αναδίφηση στις πηγές και στην ανάπλαση της ιστορικής στιγμής από τους 
μαθητές. 

Επιλογή του θέματος- μεθοδολογία- διαδικασία 

Η επιλογή του θέματος ήταν εύκολη, καθώς η Δωδεκάνησος στα νεότερα χρόνια έχει δια-
νύσει μια ιστορική τροχιά ιδιαίτερη από αυτήν του υπόλοιπου ελληνισμού, την περίοδο της 
Ιταλοκρατίας. Η Ιταλοκρατία αποτελεί μια περίοδο του ιστορικού της βίου, με ποικίλες προ-
εκτάσεις στο παρόν, που δεν έχει τύχει επαρκούς προσοχής και δεν τη γνωρίζουν δυστυχώς 
ούτε οι ντόπιοι. Παρά την καθιέρωση ετήσιου εορτασμού στα σχολεία για την ενσωμάτωση 
της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα, η πλειοψηφία των μαθητών αγνοεί την ιστορία πίσω από 
την επέτειο και δεν έχει ποτέ διδαχθεί στο πλαίσιο της τοπικής ιστορίας την συγκεκριμένη 
περίοδο. 

Η Ιταλοκρατία μας πρόσφερε την αφόρμηση για στοχασμό πάνω σε σύγχρονα κοινωνικά 
φαινόμενα, των οποίων οι ρίζες κατά κάποιον τρόπο ανιχνεύονται σε αυτήν. Μετά τη συ-
γκέντρωση και τη μελέτη των πηγών μας, βιβλίων ιστορίας, μυθιστορημάτων, εφημερίδων 
και άλλων εντύπων της εποχής, αλλά και συνεντεύξεων από επιζώντες μάρτυρες εκείνης 
της περιόδου, αποφασίσαμε τους άξονες στους οποίους θα κινούμασταν: θα προσπαθού-
σαμε να αναβιώσουμε πτυχές της καθημερινής ζωής των Δωδεκανησίων επί Ιταλοκρατίας, 
με έμφαση στην παιδεία, στην έννοια της ταυτότητας- υπηκοότητας, και στη μετανάστευση. 
Έχοντας πρόσφατη την κατά γενική ομολογία εμπρηστική επιστολή Ροδίτισσας προς τους 
μετανάστες και με συχνές πλέον παραστάσεις βίας σε βάρος μεταναστών και αλαζονικές 
επιδείξεις δύναμης από ακραία εθνικιστικά στοιχεία, θελήσαμε να προσπαθήσουμε όχι να 
δώσουμε απαντήσεις αλλά να θέσουμε ερωτήματα για τη σχέση της ιστορίας, της μνήμης 
και της γνώσης με την ταυτότητα, εθνική και κοινωνική, αλλά και να προβληματιστούμε 
πάνω σε σύγχρονα φαινόμενα, παράγωγα ιστορικής αμνησίας, διαστρέβλωσης και πολιτι-
κής αμνηστίας που απειλούν τον κοινωνικό ιστό σε διάρρηξη. Το ντοκιμαντέρ μας δεν φιλο-
δοξούσε να είναι μια συμπεριληπτική ή μοναδική απόδοση της ιστορικής περιόδου υπό 
εξέταση. Θεωρώντας ότι το περιεχόμενο της ιστορίας είναι άλλοτε η κατανόηση της αν-
θρώπινης δράσης στο παρελθόν και το παρόν (Μαρκιανός, 1984) και άλλοτε η μελέτη των 
αλλαγών των συμπεριφορικών μοντέλων των ανθρώπινων κοινωνιών (Jordan, 1958), απο-
πειραθήκαμε να συνθέσουμε μια αφήγηση μέσα από την οποία παρελθόν και παρόν δια-
σταυρώνονται για να αλληλοφωτιστούν.  

Έτσι δημιουργήθηκε το ντοκιμαντέρ με τη συμμετοχή των παιδιών του Γυμνασίου Έμπωνα 
υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών- φιλολόγων Μουλά Ε. και Παντελιού Κ. και με την 
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τεχνική στήριξη του συναδέλφου Σπύρου Ζυγούρη. Στο ντοκιμαντέρ επιδιώχθηκε μέσα από 
την πραγμάτευση πτυχών της ζωής στην τοπική κοινωνία κατά την υπό εξέταση περίοδο, να 
αγγίξουμε εξίσου καίρια, σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα.  

Το ιστορικό της δράσης 

Η θρυαλλίδα που πυροδότησε την αφήγησή μας ήταν ένα σύνθημα σε κάποιον τοίχο της 
πόλης μας. «ελεύθερα Δωδεκάνησα από τους Τούρκους». Διαβάζοντάς το καταλαβαίνει 
κανείς ότι γιορτάζουμε την επέτειο 100 χρόνων ελεύθερων Δωδεκανήσων. Μολονότι το 
σύνθημα θα μπορούσε να αναφέρεται στον επετειακό εορτασμό των 100 χρόνων από τους 
νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους,  στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, η οποία διέ-
γραψε τελείως διαφορετική πολιτική τροχιά από αυτήν της κυρίως Ελλάδας, η χρονολογία 
αντιστοιχεί με την έναρξη της Ιταλοκρατίας. Επιπλέον στα Δωδεκάνησα κατοικεί μεγάλος 
αριθμός Ελλήνων μουσουλμάνων που συνυπάρχουν αρμονικά με το χριστιανικό στοιχείο. 
Σκεφτήκαμε λοιπόν,  ότι το συγκεκριμένο σύνθημα προκαλεί σφαλερές εντυπώσεις ως προς  
τα ιστορικά γεγονότα της περιοχής και παραπέμποντας στην εθνική ταυτότητα, έμμεσα α-
νακαλεί και τη θρησκευτική. Έτσι, με κριτήριο τον τεχνητό διαχωρισμό στη βάση της θρη-
σκείας, κάποιοι πιθανόν να προσπαθούν να δημιουργήσουν πόλωση ανάμεσα σε χριστια-
νούς και μουσουλμάνους, βαφτίζοντας την Ιταλοκρατία από περίοδο κατοχής σε περίοδο 
ελευθερίας. Το σύνθημα, μάς προκάλεσε αμηχανία και ερωτηματικά. Μήπως η παραγραφή 
και αθώωση του ιταλικού φασισμού επιτρέπει την ανάδυση του νεοφασισμού στην Ελλάδα; 

Κι επειδή η αμηχανία όταν παραμένει, μετατρέπεται σε συγκατάβαση, σε ανοχή και σε συγ-
χώρεση της βίας, όπως λέει και ο Δ. Χριστόπουλος (2012), προσπαθήσαμε να τη λύσουμε 
και να φανταστούμε το χέρι που έγραψε το σύνθημα. Μήπως είναι το ίδιο που υψώνεται 
οργισμένο κατά των μεταναστών; 

Για να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα, αρχικά διερευνήσαμε τις σχετικές γνώσεις 
των μαθητών. Διαπιστώνοντας μια σχεδόν γενικευμένη άγνοια, κρίναμε απαραίτητο να εμ-
βαθύνουμε στην τοπική ιστορία, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την κριτική προσέγγιση του χθες 
και τον τρόπο διαχείρισης της πολιτιστικής μνήμης στο σήμερα. Έτσι, με τους μαθητές μας 
ερευνήσαμε και μελετήσαμε πλήθος πηγών επιδιώκοντας αρχικά να κατανοήσουν την ι-
στορικότητα της έννοιας του έθνους, από την παρερμηνεία της οποίας πηγάζουν ποικίλες 
σύγχρονες παρεκτροπές. Τα παιδιά αντιλήφθηκαν ότι η λέξη έθνος στους αρχαίους κλασι-
κούς δεν είχε την πολιτισμική ή πολιτική φόρτιση που έχει σήμερα και δεν αναφερόταν καν 
σε μια και μόνη θεματική κατηγορία. Δεν βρέθηκαν επιβεβαιωτικά τεκμήρια της αρχαιότη-
τας ενός έθνους (Λέκκας, 1996), οπότε έγινε αντιληπτό ότι καμιά εθνικιστική ιδεολογία δεν 
μπορεί να υποστηρίξει την ύπαρξη κάποιας φυλετικής ανόθευτης ιστορικής κοινότητας. 

Αυτή η διαπίστωση γέννησε μια σειρά από άλλα ερωτήματα: Πώς διαμορφώνεται η συλλο-
γική μνήμη; Πώς η βιωμένη κουλτούρα μετατρέπεται σε κουλτούρα επιλεκτικής παράδο-
σης; (Κόκκινος, 1999). Πρόκειται μόνο για μια διαδικασία δημιουργικής λήθης (Huyssen, 
1995), κατά την οποία απωθούνται οι τραυματικές για τη συλλογική ταυτότητα ιστορικές 
εμπειρίες του παρελθόντος και εξομαλύνονται οι αντιθέσεις; Ή άραγε κοινωνικά και ιδεο-
λογικά προσανατολισμένες πολιτικές μνήμης επιχειρούν αν ελέγξουν το συλλογικό φαντα-
σιακό; Μήπως εν προκειμένω κάποιοι ενορχηστρώνουν τεχνητή πόλωση στη Δωδεκάνησο; 
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Ή μήπως συμβαίνουν και τα δύο; Και ποιους εξυπηρετεί η ιστορική αμνησία ή έστω ο εξω-
ραϊσμός των ιστορικών μνημών; 

Στην πορεία, και αφού καταγράφηκε η σχετική άγνοια αλλά ταυτόχρονα και η επιθυμία των 
μαθητών να ενημερωθούν για την περίοδο της Ιταλοκρατίας, ξεκίνησε το ταξίδι μας στο 
χρόνο και ο προβληματισμός στο σήμερα. Το υλικό μας αντλήθηκε κυρίως από τις παρακά-
τω ιστορικές και λογοτεχνικές πηγές:  
1. Τσιρπανλής Ζαχαρίας: «Ιταλοκρατία στα Δωδεκάνησα 1912-1943 αλλοτρίωση του αν-

θρώπου και του περιβάλλοντος»,Έκδοση Υπ. Πολιτισμού, Τ.Α.Π.Α. – Δήμος Ρόδου, Ρό-
δος, 1998. 

2. Φίνας Κυριάκος: «Η πορεία της Ελληνικής Παιδείας στην επαρχία της Ρόδου στα δύσκο-
λα χρόνια της σκλαβιάς της Δωδεκανήσου», Ρόδος, 2003. 

3. Βεργωτής Γεώργιος, Η εκπαίδευση στο κοινό της Ρόδου κατά την Ιταλοκρατία, Εκδόσεις 
Δ.Ι.ΚΕ.Μ.Μ.ΜΕ., Ρόδος, 1997. 

4. Βεργωτής Γεώργιος, Η εκπαίδευσις εις την νήσον Ρόδον, συμβολήν εις την ιστορίαν της 
Δωδεκανήσου» Αθήνα, 1972. 

5. Φακίνου Ευγενία, Έρως θέρος πόλεμος, Αθήνα: Καστανιώτης, 2003. 
6. Καραγιάννη- Μαρμαροκόπου Μαρία, Σεργιάνι στο χθες των νησιών μας (Στα χρόνια της 

Ιταλοκρατίας και στις πρώτες μετά την απελευθέρωση δεκαετίες), Ρόδος, 2007. 
7. Μπρεχτ Μπέρτολτ, Για την τέχνη και την πολιτική, Αθήνα: Σύγχρονη εποχή, 1985. 
8. Λέκκας Παντελής, Η εθνικιστική ιδεολογία, Αθήνα: Κατάρτι, 1996. 
9. Κόκκινος Γιώργος, Από την ιστορία στις ιστορίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία της ιστοριο-

γραφίας, την επιστημολογία και τη διδακτική της ιστορίας, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 
1998. 

10. Κόκκινος Γιώργος, Προφορική ιστορία και συλλογική μνήμη. Το παράδειγμα της Ρόδου 
στην περίοδο της Ιταλοκρατίας, Δωδεκανησιακά Χρονικά,1999. 

11. Χριστόπουλος Δημήτρης, Από την ιστορική αμνησία στην πολιτική αμνηστία, Το Βήμα, 
Γνώμες, 02/09/2012 

12. Καραντζίκη Στέλλα, Μπορείς τουλάχιστον να μην υποφέρεις μες στα μούτρα μου; 13-
01-13 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=533316516680877&id=1000000
76003081&comment_id=5379071&notif_t=like 

13. Γιαννιού Μαρία – Αγγελική, Πολεοδομικές επεμβάσεις στην πόλη της Ρόδου από την 
Ιταλοκρατία ως την ενσωμάτωση, Δωδεκανησιακά χρονικά, 2005. 

14. Ιταλοκρατία στα Δωδεκάνησα, Επτά ημέρες Καθημερινή, Επτά Ημέρες, 1997. 
15. Ψηφιακό αρχείο εφημερίδων Δημόσιας βιβλιοθήκης Ρόδου: 

http://81.186.40.120/main.html 

Συμπεράσματα 

Κατά τη διάρκεια της καταγραφής αναδύθηκε ο καίριος ρόλος της παιδείας στη διατήρηση 
της εθνικής ταυτότητας κατά την Ιταλοκρατία, αλλά φωτίστηκε εξίσου και το φαινόμενο της 
μετανάστευσης των Δωδεκανησίων, ως συνθήκη άρρηκτα συναρτημένη με αντίξοες ιστορι-
κές συνθήκες. Μέσα από αυτές τις παρατηρήσεις ενεργοποιήθηκε ο κριτικός στοχασμός και 
προέκυψε προβληματισμός πάνω στο σύγχρονο μεταναστευτικό ζήτημα. Οι διαδρομές που 
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αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της συλλογής και επεξεργασίας του υλικού ήταν ποικίλες 
και άκρως ενδιαφέρουσες. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του υλικού που συγκεντρώθηκε όμως, 
καθώς και του προϊόντος που παρήχθη, δυστυχώς παραλείφθηκε, λόγω της περιορισμένης 
διαθέσιμης διάρκειας που επέτρεπαν οι όροι του διαγωνισμού (το ντοκιμαντέρ είναι προ-
σβάσιμο στην παρακάτω διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=fwPRYw_1XOE). 

Επιπλέον, η δημιουργική εμπλοκή των μαθητών στην ευρετική ιστορική έρευνα, η ανταλλα-
γή απόψεων και προβληματισμών, η επιλογή του υλικού και η δημιουργία γέφυρας ανάμε-
σα στα ιστορικά γεγονότα με τη σύγχρονη εποχή, η σύνθεση και μετατροπή των δεδομένων 
σε ψηφιακή δημιουργία, σε συνδυασμό με τη συνεργατική διάσταση της δράσης, θεωρού-
με ότι πέτυχαν το ζητούμενο της θετικής ανταπόκρισης των μαθητών απέναντι στην ιστορί-
α, δημιουργώντας έτσι υποδοχές για μια μονιμότερη, ενεργητική και πιο συμμετοχική στά-
ση απέναντι στη σύγχρονη ιστορική πραγματικότητα, καλλιεργώντας συνάμα ευθύνη για τα 
κοινά. 
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Πρότυπη μέθοδος δημιουργίας παράστασης ψηφιακού κουκλοθέατρου 
με τη χρήση tablet και ηλεκτρονικών υπολογιστών  

Μακρή Βενετία 
Νηπιαγωγός, M. Sc. Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες-Ηλεκτρονική Μάθηση 

venia.makri@hotmail.com 

Περίληψη 

Το αντικείμενο της εν λόγω εργασίας είναι το Ψηφιακό Κουκλοθέατρο. Παρόλο που χρησι-
μοποιείται αρκετά στα θεματικά πάρκα και στα ζωντανά θέατρα αλλά και για τη δημιουργία 
ταινιών και τηλεοπτικών παραγωγών, ελάχιστα έχει χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση. 
(Wikipedia, 2014) Γίνεται, λοιπόν, προσπάθεια να διερευνηθούν οι τεχνικές που το χαρα-
κτηρίζουν και να αναζητηθούν τρόποι ενσωμάτωσης του στην εκπαιδευτική διαδικασία μέ-
σω της χρήσης των κατάλληλων βημάτων με τα οποία θα διευκολύνεται η δημιουργία μιας 
παράστασης που θα αξιοποιεί τις τεχνικές αυτές. Για τη μελέτη και διερεύνησή του αντικει-
μένου αυτού, πραγματοποιείται στα πλαίσια της προσχολικής εκπαίδευσης μια μελέτη πε-
ρίπτωσης. Ειδικότερα, δημιουργήθηκαν δύο εκπαιδευτικά σενάρια προκειμένου οι μαθητές 
να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, στις δραστηριότητες των ο-
ποίων αξιοποιούνται εφαρμογές για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητές συσκευές και 
tablet. Βασική επιδίωξη είναι να προταθεί η χρήση μιας διαφορετικής, καινοτόμου προσέγ-
γισης του κουκλοθέατρου, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 
και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Λέξεις - Kλειδιά: ψηφιακό κουκλοθέατρο, πρότυπη μέθοδος, tablet, υπολογιστές.  

Εισαγωγή 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση μιας μεθοδολογίας για τη 
δημιουργία παραστάσεων ψηφιακού κουκλοθέατρου. Από τη βιβλιογραφική μελέτη διαπι-
στώθηκε το ερευνητικό κενό που υπάρχει όσον αφορά στην ανάπτυξη μιας τέτοιας μεθοδο-
λογίας. Με αφορμή το κενό αυτό, σχεδιάστηκε μια πρότυπη μεθοδολογία, η οποία μέσα 
από συγκεκριμένα εκτενή βήματα θα βοηθά τον εκπαιδευτικό και τους εκπαιδευόμενους 
να δημιουργήσουν μια παράσταση. Η προτεινόμενη αυτή μέθοδος εφαρμόστηκε και αξιο-
λογήθηκε σε πραγματικές συνθήκες μάθησης στα πλαίσια μιας μελέτης περίπτωσης. Για της 
ανάγκες τις πραγματοποιήθηκε διεξοδική αναζήτηση και σύγκριση των εργαλείων, των ε-
φαρμογών και των προγραμμάτων που αξιοποιούνται με τη χρήση κινητών συσκευών, 
tablet και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στόχος της εργασίας δεν αποτελεί σε καμία περί-
πτωση να προταθεί η αντικατάσταση του παραδοσιακού Κουκλοθέατρου από το Ψηφιακό. 
Αντιθέτως, βασικό μέλημα αποτελεί το γεγονός της μελέτης, σε ικανοποιητικό βαθμό, των 
τεχνικών του παραδοσιακού κουκλοθέατρου και ο συνδυασμός αυτών με τις νέες τεχνολο-
γίες, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη καθημερινή ζωή των παιδιών. Λαμβάνο-
ντας υπόψη τη πληθώρα των πλεονεκτημάτων του κουκλοθέατρου στην εκπαίδευση και 
ανάπτυξη των παιδιών, γίνεται προσπάθεια προέκτασής τους και στο πεδίο εφαρμογής του 
ψηφιακού κουκλοθέατρου. 
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Εικόνα 1: Παραδείγματα χρησιμοποιούμενων εφαρμογών 

Ορισμός και τεχνικές ψηφιακού κουκλοθέατρου  

Όπως στην περίπτωση πολλών άλλων μέσων, έτσι και το κουκλοθέατρο δέχτηκε την επιρ-
ροή της ψηφιακής τεχνολογίας. Με τον όρο ψηφιακό κουκλοθέατρο (digital puppetry ή 
virtual puppetry) εννοείται «ο χειρισμός και η αναπαράσταση ψηφιακών κινούμενων δισ-
διάστατων ή τρισδιάστατων μορφών και αντικειμένων σε ένα εικονικό περιβάλλον που α-
ναπαριστώνται σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση των υπολογιστών». Εναλλακτικά, ο όρος 
αναφέρεται στην αντιστοίχιση των κινήσεων ενός ηθοποιού με ένα κινούμενο χαρακτήρα 
σε πραγματικό χρόνο. (Wikipedia, 2014 ; Callesen, 2005 ; Coutrix et al, 2010)  

Ο όρος «ψηφιακές κούκλες» (virtual puppets) επινοήθηκε από τον κουκλοπαίκτη Stephen 
Kaplin το 1994. Αποτελούν τρισδιάστατους χαρακτήρες που δημιουργούνται από τον υπο-
λογιστή, ο χειρισμός των οποίων γίνεται από έναν κουκλοπαίκτη. Οι συσκευές που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για τη κίνηση και το χειρισμό των κουκλιών ποικίλουν από τα απλά 
πληκτρολόγια και χειριστήρια μέχρι ακόμα πιο εξελιγμένα οπτικά ή μαγνητικά μέσα. 
(Callesen, 2005 ; Johnson, 2014)  

Από τους τύπους του ψηφιακού κουκλοθέατρου προκύπτουν τεχνικές όπως η χρήση συ-
σκευών εισόδου όπως πληκτρολόγιο, ποντίκι, τηλεχειριστήριο για τον έλεγχο της ψηφιακής 
κούκλας, ο χειρισμός της κούκλας σε πραγματικό χρόνο στα πλαίσια μιας ζωντανής παρά-
στασης και η τρισδιάστατη απεικόνιση της αναπαράστασης και η περαιτέρω επεξεργασία 
της.  
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Ειδικά για την τρισδιάστατη απεικόνιση της αναπαράστασης, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική 
Clay Animation η οποία βασίζεται στη διαδικασία λήψης φωτογραφιών, κάθε ξεχωριστής 
κίνησης των χαρακτήρων από πλαστελίνη, και την προβολή τους καρέ καρέ σε γρήγορη 
διαδοχή με σκοπό να δώσει την εντύπωση ενός κινούμενου αντικειμένου. (Ochs, 2014 ; 
Moore, 2014 ; Conjecture Corporation , 2014 ; Μακρή, 2015) Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποι-
ήθηκαν στα εκπαιδευτικά σενάρια με τη χρήση των κατάλληλων οικονομικών προγραμμά-
των για ηλεκτρονικούς υπολογιστές αλλά και εφαρμογών για κινητές συσκευές και tablet, 
χωρίς να προαπαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις από τους χρήστες. 

Προστιθέμενη αξία Ψηφιακού Κουκλοθέατρου 

Το ψηφιακό κουκλοθέατρο αποτελεί ιδανικό μέσο για την ένταξη της τεχνολογίας στο ανα-
λυτικό πρόγραμμα μέσα από την ενεργή εμπλοκή των μαθητών. Εκτός από υπολογιστές και 
tablet, τα παιδιά κατανοούν τη λειτουργία των ψηφιακών μηχανών, και των διαφόρων λο-
γισμικών και προγραμμάτων. Η επαφή με τα προγράμματα ψηφιακού κουκλοθέατρου τους 
φέρνουν σε επαφή με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. Το γεγονός ότι παρέχουν άμεση ανα-
τροφοδότηση χωρίς επικριτικά σχόλια, δίνει κίνητρο και ωθεί τους μαθητές στη βελτίωση 
και τους καθιστά ικανούς να αυτό-ρυθμίζουν τη μάθησή τους. Οι εκπαιδευόμενοι καλλιερ-
γούν τη δημιουργικότητά τους μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες, δεξιότητες επί-
λυσης προβλημάτων, κριτικής σκέψης και νιώθουν ελεύθεροι να εκφραστούν. Το καλύτερο 
αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μέσα από τη δημιουργία συνεργατικών σχεδίων εργασίας 
(projects), τον καταμερισμό των ρόλων στα μέλη της ομάδας, την καλή επικοινωνία, τον 
διαμοιρασμό των ιδεών, την οργάνωση και τον λεπτομερή σχεδιασμό. Τα παιδιά μαθαίνουν 
να λειτουργούν με συγκεκριμένους πόρους και περιορισμένο χρόνο για την επίτευξη των 
στόχων τους. Παράλληλα, διευκολύνει τη διαθεματική προσέγγιση των μαθημάτων επιτρέ-
ποντας τη μελέτη μιας μεγάλης πληθώρας γνωστικών αντικειμένων. (Pike, 2007 ; Puppetry 
in Practice, 2012 ; Kolk, 2013)  

Σημαντικό ρόλο έχει και η δυνατότητα που παρέχεται στα παιδιά για ψηφιακή αφήγηση και 
αναπαράσταση ιστοριών. Αυτό μπορεί να αποτελέσει μια μοναδική εμπειρία όχι μόνο για 
τους κουκλοπαίκτες αλλά και για τους ακροατές αφού τους δίνεται η ευκαιρία να εμπλα-
κούν στη δραματοποίηση αφού οι ψηφιακές κούκλες χειρίζονται σε πραγματικό χρόνο και 
σε ορισμένες περιπτώσεις ο κουκλοπαίκτης μπορεί να κάθεται μαζί με το κοινό και να συ-
νομιλεί με τη ψηφιακή κούκλα ενώ την ελέγχει. (Coutrix et al, 2010 ; Leite, 2012) Παράλλη-
λα, στις εφαρμογές ψηφιακού κουκλοθέατρου, τα παιδιά μπορούν να εργαστούν σε ομάδες 
και να δημιουργήσουν μια παράσταση με τις ψηφιακές κούκλες για να αφηγηθούν μια ι-
στορία. (Leite, 2012) Εκτός από την αφήγηση ιστοριών ενθαρρύνεται και η ομαδική συγ-
γραφή τους. Αυτή μπορεί να είναι μια δύσκολη διαδικασία αφού τα παιδιά καλούνται να 
αναπτύξουν από κοινού όλη την ιστορία. (Puppetry in Practice, 2012 ; Kolk, 2013)  

Πρότυπη μέθοδος δημιουργίας παράστασης Ψηφιακού Κουκλοθέατρου 

Όπως και το παραδοσιακό κουκλοθέατρο, έτσι και το ψηφιακό έχει αρκετά είδη και τεχνι-
κές. Τα βήματα ωστόσο για τη δημιουργία μιας παράστασης ψηφιακού κουκλοθέατρου 
μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:  
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Επιλογή σεναρίου: Βασική προϋπόθεση για μια ενδιαφέρουσα παράσταση είναι μια καλή 
ιστορία. Είτε επιλέξουμε να δραματοποιήσουμε μια υπαρκτή ιστορία είτε δημιουργήσουμε 
μία εκ νέου, αρχικά είναι απαραίτητη η ανίχνευση των πρότερων ιδεών των μαθητών σχετι-
κά με τα βασικά σημεία αυτής. Στη συνέχεια, θα πρέπει το σενάριο της να τροποποιηθεί 
κατάλληλα για τη δραματοποίησή του. Η δημιουργία πλάνου με σκίτσα και σημειώσεις σε 
συγκεκριμένη σειρά (storyboard) θα βοηθήσει σε κάθε βήμα, την οργάνωση των βασικών 
σημείων του σεναρίου, τον καθορισμό των σκηνών, της δράσης και των χαρακτήρων, το 
φωτισμό, τους ήχους και τη μουσική. Ανάλογα με την ηλικία των παιδιών και τους στόχους 
του μαθήματος, το Storyboard μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένους διάλογους ή όχι. 
(Quinn, 2005 ; Tech4learning, 2014 ; Ντεπιάν, 2014 ; Rynne, n. d. ; Kolk, 2013 ; Puppetry in 
Practice, 2012)  

 

Σχήμα 1: Πρότυπη μέθοδος δημιουργίας παράστασης ψηφιακού κουκλοθέατρου 

Επιλογή ηρώων: Οι κούκλες του ψηφιακού κουκλοθέατρου μπορούν να ποικίλλουν από 
μορφές κατασκευασμένες από χαρτί ή πλαστελίνη μέχρι ψηφιακές κούκλες που κινούνται 
και ελέγχονται σε εικονικό περιβάλλον με τη βοήθεια διάφορων συσκευών, και να έχουν 
διάφορους τύπους. Οι μαθητές δημιουργούν ή επιλέγουν τους χαρακτήρες που θα δραμα-
τοποιήσουν ανάλογα με το ρόλο που τους έχει ανατεθεί. (Ντεπιάν, 2014, Callesen, 2005 ; 
Rynne, n. d.)  

Διαμόρφωση σκηνής: Ανάλογα με το είδος του ψηφιακού κουκλοθέατρου και τις εφαρμο-
γές που θα χρησιμοποιηθούν, δημιουργείται το κατάλληλο σκηνικό. Αν για την παράσταση 
χρησιμοποιηθούν εφαρμογές του υπολογιστή ή tablet, τότε οι μαθητές θα επιλέξουν από 
τα σκηνικά που προσφέρονται σε αυτές. Η σκηνή δεν χρειάζεται ιδιαίτερη διαμόρφωση αλ-
λά ίσως είναι απαραίτητο τα παιδιά να φορέσουν σκουρόχρωμα ρούχα ή μαύρες ποδιές για 
να μην φαίνεται το σώμα τους όταν τα φώτα σβήσουν και αρχίσει η παράσταση. Και στις 
δύο περιπτώσεις τα παιδιά συμβουλεύονται το storyboard που έφτιαξαν. (Ντεπιάν, 2014 ; 
Quinn, 2005 ; Rynne, n. d. ; Kolk, 2013 ; Puppetry in Practice, 2012)  
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Προετοιμασία ψηφιακής παράστασης: Η διαδικασία για την προετοιμασία της ψηφιακής 
παράστασης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα είδη του ψηφιακού κουκλοθέατρου. Σε 
κάποιες μορφές επιτρέπεται η δημιουργία βίντεο το οποίο θα παρουσιαστεί στο τέλος. Στην 
περίπτωση, λόγου χάρη, του Clay animation θα πρέπει να ληφθούν φωτογραφίες για κάθε 
κίνηση των ηρώων και να επεξεργαστούν με το κατάλληλο πρόγραμμα ώστε να συμπεριλά-
βουν διάλογους, εφέ, ήχους και κείμενο. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η πρόβα για 
την αποφυγή λαθών. Τα παιδιά κινούν και εξοικειώνονται με τις κούκλες στη σκηνή και δο-
κιμάζουν τους διάλογους τους. Εκτός από την προετοιμασία των κουκλοπαικτών θεωρείται 
εξίσου σημαντική και η προετοιμασία των παρατηρητών, αφού αυτοί θα αξιολογήσουν την 
παράσταση ή ακόμα μπορεί να τους ζητηθεί να προτείνουν εναλλαγές στη δράση. 
(Tech4learning, 2014 ; Christodoulakis et al, 2013 ; Quinn, 2005)  

Ψηφιακή παράσταση: Η παρουσίαση του βίντεο ή η ζωντανή δραματοποίηση των γεγονό-
των είναι το στάδιο για το οποίο οι μαθητές έχουν δουλέψει σκληρά. Η συμμετοχή των θε-
ατών μπορεί να είναι ευπρόσδεκτη κατά περίπτωση. (Kolk, 2013)  

Αξιολόγηση: Τόσο οι θεατές όσο και οι κουκλοπαίκτες καλούνται να ανταλλάξουν απόψεις 
και να αξιολογήσουν την παράσταση.  

Ανάλογα με τους στόχους της εκάστοτε εκπαιδευτικής παρέμβασης, η ψηφιακή παράσταση 
μπορεί να επαναληφθεί και από άλλους μαθητές. Επομένως, κάποια στάδια μπορεί να 
χρειαστεί να επαναληφθούν. 

Μελέτη Περίπτωσης 

Το είδος της ερευνητικής μεθοδολογίας που επιλέχθηκε είναι η μελέτη περίπτωσης. Τα ε-
ρευνητικά ερωτήματα που μελετήθηκαν είναι τα εξής: α) Με τη χρήση τεχνικών ψηφιακού 
κουκλοθέατρου τα παιδιά προσχολικής ηλικίας θα δημιουργήσουν ποιοτικές παραστάσεις; 
β) Μπορούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να ακολουθήσουν τα βήματα δημιουργίας μιας 
παράστασης ψηφιακού κουκλοθέατρου που προτείνονται χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνο-
λογίες; γ) Με την υιοθέτηση της εκπαιδευτικής προσέγγισης «Παιχνίδι Ρόλων» (Role 
Playing) και τη μεθοδολογία δημιουργίας παράστασης ψηφιακού κουκλοθέατρου θα ανα-
πτύξουν οι μαθητές κοινωνικές δεξιότητες; Εφαρμόστηκε στο νηπιαγωγείο «Παιχνίδι και 
Μάθηση» στο Παλαιό Φάληρο, όπου συμμετείχαν, 16 παιδιά αγόρια κα κορίτσια, 5 έως 6 
ετών. Για τη συλλογή των δεδομένων στην επιστημονική έρευνα έχουν χρησιμοποιηθεί 
πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις. (Elliot, Kratochwill & Littlefield, 2008) Στη συγκεκριμένη 
μελέτη περίπτωσης, ως μέσα συλλογής των δεδομένων χρησιμοποιούνται η συμμετοχική 
μη δομημένη παρατήρηση, ρουμπρίκες γενικών στόχων και αναλυτικές ρουμπρίκες. 

Υλοποίηση μελέτης περίπτωσης 

Για της ανάγκες τις δημιουργήθηκαν 2 διαθεματικά εκπαιδευτικά σενάρια για παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας, διάρκειας 11,5 ωρών, με γενικό στόχο την αξιοποίηση των τεχνικών του 
ψηφιακού κουκλοθέατρου και της πρότυπης μεθόδου για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιο-
τήτων όπως η συνεργασία, η υπευθυνότητα, η ενσυναίσθηση, ο αυτοέλεγχος, η υποστήρι-
ξη, οι σχέσεις με τους συνομήλικους, οι δεξιότητες αυτοδιαχείρισης, τα ακαδημαϊκά προσό-
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ντα, η συμμόρφωση και οι δεξιότητες διεκδίκησης. Το διδακτικό μοντέλο που ακολουθήθη-
κε είναι το «Παιχνίδι Ρόλων» (Role Playing), όπως αυτό σχεδιάστηκε από τους Fannie και 
George Shaftel το 1982. 

Εκπαιδευτικό Σενάριο «Η Συνταγή της Δυνατής Φιλίας» 

Κατά την επιλογή του σεναρίου τα παιδιά δημιούργησαν εννοιολογικό χάρτη με τις προϋ-
πάρχουσες ιδέες τους σχετικά με τη Συνταγή της Δυνατής Φιλίας και μετά την αφήγηση του 
μύθου του Αισώπου «Οι δύο φίλοι», δημιούργησαν storyboard για να οργανώσουν την 
ψηφιακή παράσταση. Στην επιλογή ηρώων, ανατέθηκαν οι ρόλοι, έγινε αναφορά στο πρό-
γραμμα Zu3D, με το οποίο θα δημιουργούσαν την ψηφιακή παράσταση με την τεχνική clay 
animation, και δημιούργησαν τους ήρωες από πλαστελίνη που θα έπαιρναν μέρος σε αυ-
τήν. Στη συνέχεια, συναρμολόγησαν τη σκηνή από μακετόχαρτα και δημιούργησαν τα σκη-
νικά από χαρτιά και πλαστελίνη. Η ψηφιακή παράσταση προετοιμάστηκε με την ενημέρωση 
των θεατών για το ρόλο που έχουν και τα στοιχεία που θα πρέπει να παρατηρήσουν, την 
πρόβα των κουκλοπαικτών και τη δημιουργία βίντεο. Μέσα σε 2 ώρες τα παιδιά τράβηξαν 
170 φωτογραφίες και ηχογράφησαν τις φωνές τους. Στο στάδιο της ψηφιακής παράστασης, 
τα παιδιά παρουσίασαν το βίντεο στους συμμαθητές τους και τους εξήγησαν πως το έφτια-
ξαν. Στην αξιολόγηση, με την κατάλληλη ρουμπρίκα αξιολογήθηκαν οι δεξιότητες χρήσης 
τεχνικών ψηφιακού κουκλοθέατρου, ενώ με συζήτηση μεταξύ κουκλοπαικτών και θεατών 
διαπιστώθηκε η κατανόηση του μύθου. Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε επανάληψη των βημά-
των της μεθόδου. Αυτή τη φορά χρησιμοποιήθηκαν tablet για τη δημιουργία των ηρώων με 
την εφαρμογή U-Puppet. Αφού μοιράστηκαν ξανά οι ρόλοι, οι νέοι κουκλοπαίκτες έβγαλαν 
μία φωτογραφία τους ήρωες από πλαστελίνη με κλειστό στόμα και μία με ανοικτό και με το 
άγγιγμα της οθόνης η κούκλα φαινόταν ότι μιλάει. Οι κουκλοπαίκτες φόρεσαν μαύρα που-
κάμισα για να μη φαίνονται στο σκοτάδι και κάθισαν απέναντι από τους θεατές. Χειρίστη-
καν την κούκλα κρατώντας το tablet στραμμένο προς το κοινό και αναπαράστησαν διαφο-
ρετική εκδοχή του μύθου. Στη συνέχεια, με τις κατάλληλες ρουμπρίκες αξιολογήθηκε από 
την εκπαιδευτικό η χρήση της μεθόδου και από τους ίδιους τους μαθητές οι κοινωνικές 
τους δεξιότητες. Τέλος, δημιούργησαν νέο εννοιολογικό χάρτη για τη Συνταγή της Δυνατής 
Φιλίας και τον σύγκριναν με τον παλιό. 

Εκπαιδευτικό Σενάριο «Τα Συναισθήματά Μας» 

Στο δεύτερο σενάριο, τα παιδιά δημιούργησαν τη δική τους ιστορία για την παράσταση 
ψηφιακού κουκλοθέατρου. Αφού έγινε καταιγισμός ιδεών με θέμα «Τα συναισθήματά 
μας», δημιούργησαν σαν προσχέδιο της ιστορίας έναν εννοιολογικό χάρτη με τα βασικά 
μέρη της. Κατόπιν, την αφηγήθηκαν όλοι μαζί και την κατέγραψαν στον υπολογιστή, σε ένα 
ειδικά διαμορφωμένο template στο Microsoft Word. Αφού την αφηγήθηκαν στους συμμα-
θητές τους και στη νηπιαγωγό τους, πρόσθεσαν εικόνες και έφτιαξαν το storyboard της ι-
στορίας. Στη δεύτερη φάση, έγινε διανομή ρόλων και με τη χρήση της εφαρμογής Puppet 
Theatre, δημιούργησαν την τρισδιάστατη ψηφιακή κούκλα. Πρόσθεσαν τα ρούχα και ανά-
λογα με τα συναισθήματα του ήρωα, τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Η εφαρμογή δίνει 
επίσης τη δυνατότητα να διαμορφώσουν και τη σκηνή όπως θέλουν επιλέγοντας εικόνες 
για το πάτωμα και το φόντο. Στη συνέχεια προετοίμασαν το κοινό και έκαναν πρόβα τον 
τρόπο χειρισμού των ηρώων και τους διαλόγους. Τα φώτα έκλεισαν και η ψηφιακή παρά-
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σταση ξεκίνησε. Κατά το στάδιο της αξιολόγησης, χρησιμοποιήθηκε η ίδια ρουμπρίκα για 
την αξιολόγηση των δεξιοτήτων χρήσης των τεχνικών του ψηφιακού κουκλοθέατρου και 
κατόπιν συζήτησης διαπιστώθηκε η κατανόηση της παράστασης. Για την επανεκτέλεση της 
δράσης και την ανακάλυψη και άλλων θετικών και αρνητικών συναισθημάτων, έπαιξαν ένα 
παιχνίδι παντομίμας. Τα παιδιά επέλεγαν μια κάρτα με ένα συναίσθημα, και με τη χρήση 
των εφαρμογών και προγραμμάτων Amazing Touch Puppets, Puppet Show, και Animatic 
δημιουργούσαν την κούκλα και τα σκηνικά. Οι κουκλοπαίκτες  χωρίς να μιλάνε την κινού-
σαν ανάλογα με το συναίσθημα και οι θεατές προσπαθούσαν να το αναγνωρίσουν. Στη συ-
νέχεια, αναπαρέστησαν τα συναισθήματα γνωστών τους ηρώων με τη χρήση των εφαρμο-
γών Three Little Pigs και iKaragöz. Όπως και στο προηγούμενο σενάριο, με τις αντίστοιχες 
ρουμπρίκες αξιολόγησαν οι ίδιοι τις κοινωνικές τους δεξιότητες και η εκπαιδευτικός αξιο-
λόγησε τη χρήση της μεθόδου. Τέλος, δημιούργησαν νέο εννοιολογικό χάρτη για τα συναι-
σθήματά τους, τον σύγκριναν με τον παλιό και ενθουσιάστηκαν με το πόσα συναισθήματα 
ανακάλυψαν. 

Συμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις 

Μέσα από την παρατήρηση και τις ρουμπρίκες αξιολόγησης, διατυπώνονται τα ακόλουθα 
συμπεράσματα. Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα, βρέθηκε ότι οι μαθητές είχαν πολύ θετι-
κή στάση στο ψηφιακό κουκλοθέατρο και ότι εξοικειώθηκαν γρήγορα με τις τεχνικές του. 
Επίσης, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές δημιούργησαν ποιοτικές παραστάσεις και στα δύο 
σενάρια. Στο σενάριο «Τα Συναισθήματά Μας» μάλιστα οι μαθητές χρησιμοποίησαν καλύ-
τερα τις τεχνικές αυτές και έφτιαξαν καλύτερες παραστάσεις.  

Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα, συμπεραίνουμε ότι και στα δύο σενάρια κατάφεραν σε 
πολύ μεγάλο βαθμό να κατανοήσουν και να ακολουθήσουν τα βήματα της μεθοδολογίας 
και μάλιστα στο σενάριο «Τα Συναισθήματά Μας» οι μαθητές είχαν συνολικά άριστες επι-
δόσεις και πολλές φορές πρότειναν μόνοι τους τη συνέχεια των δραστηριοτήτων.  

Σχετικά με το τρίτο ερώτημα, διαπιστώθηκε ότι και στα δύο σενάρια αλλά κυρίως στο δεύ-
τερο οι μαθητές εκτίμησαν ότι ανέπτυξαν και χρησιμοποίησαν στο μέγιστο βαθμό τις κοι-
νωνικές τους δεξιότητες. Ακόμα και στη περίπτωση που υπερεκτιμούσαν τις κοινωνικές 
τους δεξιότητες, η υπενθύμιση των απαντήσεών τους, τους οδηγούσε στη βελτίωση της συ-
μπεριφοράς τους  

Όσον αφορά στις επεκτάσεις προτείνεται να επαναληφθούν τέτοια εκπαιδευτικά σενάρια 
προκειμένου τα παιδιά να διατηρούν στο χρόνο και να γενικεύουν τις δεξιότητες αυτές. Ε-
πίσης, οι τεχνικές και η προτεινόμενη μέθοδος θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε διαφο-
ρετικά γνωστικά αντικείμενα, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης από μαθητές και άλλων 
ηλικιών. Τέλος, προτείνεται η δημιουργία και η χρήση εργαλείων ή εφαρμογών ικανών να 
προσφέρουν στο χρήστη που δεν είναι εξοικειωμένος με τεχνικές της κινούμενης εικόνας 
τον εύκολο χειρισμό της ψηφιακής κούκλας ανιχνεύοντας την κίνηση και προσφέροντας την 
κατάλληλη επιφάνεια διεπαφής. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 
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Συγκλίσεις και αποκλίσεις εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας 
ως προς την προσέγγιση της  γραφής και τη χρήση  των Τ.Π.Ε. 

Σάλτα Μαρία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 

Μ.Εd. Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας 
maria_pirgos@yahoo.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία διερεύνησε τις συγκλίσεις και τις αποκλίσεις  των νηπιαγωγών ως προς 
την προσέγγιση της γραφής και τη χρήση των τεχνολογιών της επικοινωνίας και της 
πληροφορίας.  Πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας το ακαδημαϊκό έτος 
2013. Από τις 84 νηπιαγωγούς που απάντησαν προέκυψε ότι οι νηπιαγωγοί αντιμετωπίζουν 
θετικά τη χρήση της τεχνολογίας ως ενισχυτικό μέσο στη γραφή αλλά ο τρόπος που τη 
χρησιμοποιούν παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις σε σχέση με τον τρόπο που προσεγγίζουν 
την γραφή στην τάξη. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι νηπιαγωγοί όσον αφορά την 
προσέγγιση της γραφής στην τάξη ακολουθούν τη θεωρία του αναδυόμενου γραμματισμού 
αλλά όταν χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την ενίσχυση της γραφής επιλέγουν λογισμικά 
που δεν συνάδουν με την εν λόγο θεωρία. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ 
φαίνεται ότι δεν παίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας για την 
ενίσχυση της γραφής.  

Λέξεις - Kλειδιά:  Γραφή, αναδυόμενος γραμματισμός, τεχνολογία, λογισμικά. 

Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε μια θεμελιώδης αλλαγή στην επιστημονική θεώρηση για 
τον τρόπο με τον οποίο τα μικρά παιδιά κατακτούν το γραπτό λόγο. Πραγματοποιήθηκε μια 
σημαντική  μετακίνηση θεωριών.  Αρχικά επικρατούσε το μοντέλο της αναγνωστικής 
ετοιμότητας όπου υποστήριζε ότι το παιδί πρέπει να προετοιμαστεί με δραστηριότητες 
εξάσκησης (οπτικοκινητικό συντονισμό, οπτική και ακουστική αντίληψη, αναγνώριση 
σχημάτων-γραμμάτων κ.α) πριν επιχειρήσει να γράψει (Τάφα, 2001). Αργότερα όμως 
επικράτησε η άποψη ότι το παιδί έρχεται σε επαφή με το γραπτό λόγο πριν ακόμη εισέλθει 
στο σχολείο μέσα από τις εμπειρίες από το περιβάλλον του. Υπάρχει δηλαδή μια  πρώιμη 
μορφή κατάκτησης των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής που αναπτύσσεται σταδιακά 
καθώς το παιδί μεγαλώνει σε εμπλουτισμένο εγγράμματο περιβάλλον. Η θεωρία αυτή 
ονομάστηκε «αναδυόμενος γραμματισμός» και ταυτίζεται με τη θεωρία του οικοδομισμού 
της γνώσης που υποστηρίζει ότι τα παιδιά μαθαίνουν καθώς ενεργοποιούν τη σκέψη τους. 
Το κέντρο βάρους επομένως μετατοπίζεται στο νόημα που έχει η γραφή για το παιδί και όχι 
στη δεξιότητα της γραφής καθεαυτού (Βαρνάβα-Σκούρα, 1993). Αυτή η αλλαγή επήλθε ως 
αποτέλεσμα πλήθους ερευνών για τις γνωστικές δυνατότητες των μικρών παιδιών (Ferreiro 
Ε., 1998). 

Παράλληλα με την νέα θεωρία σχετικά με την ανάπτυξη του γραπτού λόγου, η ραγδαία 
εξέλιξη της τεχνολογίας και η εισαγωγή της στην εκπαίδευση κερδίζουν συνεχώς έδαφος τα 
τελευταία χρόνια και οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τα τεχνολογικά μέσα μπορούν να 
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χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για την υποστήριξη της μάθησης των μικρών παιδιών και 
μπορούν να βοηθήσουν την επικοινωνία, τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και τη 
γλωσσική ανάπτυξη των νηπίων. Ιδιαίτερα για το θέμα της γραφής έχει βρεθεί σε έρευνες 
ότι η χρήση της τεχνολογίας συμβάλλει στην πρώιμη γραφή των παιδιών καθώς καλούνται 
να χρησιμοποιήσουν επεξεργαστή κειμένου, να οργανώσουν τη σκέψη τους και να 
πειραματιστούν με διάφορα είδη γραφής (Bruce Michaels, & Watson-Gegeo, 1985). Οι 
Baker, Rozendal, and Whitenack (2000) σε μια μελέτη τους σχετικά με την πρώιμη 
ευαισθητοποίηση παιδιών καθώς δημιουργούν το γραπτό τους κάθε ένα στο δικό του 
υπολογιστή  χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της τάξης τους, συμπέραναν ότι υπάρχουν 
ενδείξεις ότι η χρήση των διαδικτυακών αυτών τοποθεσιών στηρίζει την ανάπτυξη του 
γραμματισμού καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα στα παιδιά να εξερευνήσουν και να 
συνθέσουν διαδικτυακές πληροφορίες. 

 

Τα τεχνολογικά μέσα παρουσιάζουν τα θέματα με τρόπο ελκυστικό αλλά παράλληλα 
δυναμικό και αλληλεπιδραστικό (Ράπτης και Ράπτη, 2007). Στον υπολογιστή για 
παράδειγμα οι εικόνες, τα χρώματα, ο ήχος διεγείρουν τη φυσική περιέργεια και τη 
φαντασία των παιδιών και δημιουργούν το ενδιαφέρον για την ενασχόληση μαζί τους με 
τρόπο ανακαλυπτικό και βιωματικό. Κατά τον ίδιο τρόπο ο διαδραστικός πίνακας και το 
διαδραστικό τραπέζι που έχουν κάνει δυναμική εμφάνιση τα τελευταία χρόνια, 
χρησιμοποιούνται ευρύτατα κυρίως στον ιδιωτικό τομέα με σκοπό την ενίσχυση του 
ενδιαφέροντος του παιδιού για τη μάθηση. 

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα ένας αριθμός ερευνητών έχει διατυπώσει μια πιο κριτική 
στάση για τη χρήση της τεχνολογίας στη τάξη. Για παράδειγμα οι Cordes και Miller (2000) 
υποστήριξαν ότι η χρήση του υπολογιστή είναι ακατάλληλη για παιδιά γιατί περιορίζουν τη 
φυσική υγεία του παιδιού, την κοινωνικοσυναισθηματική του εξέλιξη, την ηθική και 
πνευματική του ανάπτυξη. Οι ίδιοι ερευνητές  ανέφεραν ότι η χρήση των υπολογιστών στην 
προσχολική ηλικία περιορίζει τη  φαντασία του παιδιού, φτωχαίνει τη γλώσσα τους και τις 
δεξιότητες γραμματισμού. 

Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι ο ρόλος των νηπιαγωγών στη βελτίωση και των εμπλουτισμό 
των εμπειριών των μικρών παιδιών με την τεχνολογία στο χώρο του νηπιαγωγείου είναι 
πολύ σημαντικός (Plowman et al, 2010). Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία και κυρίως ο 
υπολογιστής έχει εισαχθεί στα ελληνικά νηπιαγωγεία σαν υποστηρικτικό υλικό μάθησης και 
επικοινωνίας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών 
παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και 
Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» με την υποστήριξη του ΕΣΠΑ έτσι ώστε να 
μπορέσουν να αποκτήσουν περεταίρω γνώσεις και να ενσωματώσουν τη χρήση της 
τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.  Πρόσφατες έρευνες (Ντούρα, 2010) σχετικά με 
την αξιολόγηση των λογισμικών γραφής,  δείχνουν ότι τα λογισμικά που χρησιμοποιούν οι 
νηπιαγωγοί ανήκουν στην κατηγορία των κλειστών λογισμικών που δεν υποστηρίζουν την 
ανάδυση του γραμματισμού στα νήπια. 
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Εύλογα δημιουργείται το ερώτημα αν μπορούν να βοηθήσουν τα νέα αυτά τεχνολογικά 
μέσα την εξελικτική διαδικασία της γραφής στα παιδιά του νηπιαγωγείου.  Τελικά, η 
ενσωμάτωσή τους στην τάξη αποτελεί ένα μέσο για την ανάδυση του γραμματισμού ή 
μήπως αποτελεί άλλη μία τεχνική δεξιότητα που πρέπει να αποκτήσουν τα παιδιά ως 
αποτέλεσμα της εισβολής της τεχνολογίας στη σημερινή κοινωνία; Η παρούσα έρευνα 
εστιάζει στα εξής ερωτήματα: 

1. Πως προσεγγίζουν οι εκπαιδευτικοί τη γραφή στην τάξη; 

2. Οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ώστε να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες 
ή τις αντιλήψεις των παιδιών σχετικά με τη γραφή, τι είδους λογισμικά χρησιμοποιούν για 
να επιτύχουν το σκοπό τους;  
3. Η Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ επηρεάζει τον τρόπο που προσεγγίζουν τη 
γραφή μέσα από τη τεχνολογία ; 
4. Θεωρούν χρήσιμη και εποικοδομητική την αξιοποίηση της τεχνολογίας όσον αφορά το 
θέμα της γραφής;  

Μεθοδολογία 

Ως εργαλείο καταγραφής χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο δημιουργήθηκε στο 
πρόγραμμα google document, στάλθηκε ηλεκτρονικά και αναρτήθηκε σε ιστολόγιο 
νηπιαγωγών. Στη συνέχεια οι παιδαγωγοί απάντησαν στο  πρώτο μέρος του 
ερωτηματολογίου που αφορούσε τις πρακτικές προσέγγισης της γραφής στην τάξη και το 
δεύτερο μέρος που αφορούσε  τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας  και  τις αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών σχετικά με την ενίσχυση της γραφής μέσω τεχνολογίας. Αποτελείται από 19 
ερωτήσεις, από τις οποίες 4 είναι βασισμένες στην πεντάβαθμη κλίμακα Likert (1=Συμφωνώ 
απόλυτα, 2=συμφωνώ αρκετά, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=μάλλον διαφωνώ, 
5=διαφωνώ απολύτως), 2 ερωτήσεις ερευνούν τη συχνότητα της πρακτικής (όπου 1= Πολύ 
συχνά, 2=Συχνά, 3=Κάποιες φορές, 4=Σπάνια, 5=ποτέ), 8 κλειστές ερωτήσεις και 5 ανοικτές 
ερωτήσεις. Συμπληρώθηκαν 84 ερωτηματολόγια. Δόθηκαν αρχικά 10 πιλοτικά 
ερωτηματολόγια από τα οποία προέκυψαν διορθώσεις στη διατύπωση και τον τύπο των 
ερωτήσεων έτσι ώστε να είναι περισσότερο κατανοητά από τους εκπαιδευτικούς.  

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις σε πέντε νηπιαγωγούς οι οποίες 
είχαν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο. Για τον τρόπο καταγραφής των στοιχείων που 
προέκυψαν χρησιμοποιήθηκε η απομαγνητοφώνηση. Η διάρκεια της συνέντευξης ήταν 15-
20’. 

Αποτελέσματα-Συμπεράσματα 

Δείγμα 

Το δείγμα αποτέλεσαν 84 νηπιαγωγοί. Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος 77% ήταν 
απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών. Το 22% ήταν απόφοιτοι της Σχολής 
Νηπιαγωγών και από αυτούς οι 16 είχαν παρακολουθήσει το πρόγραμμα εξομοίωσης. Το 9% 
κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και ένα μόνο άτομο δήλωσε κάτοχος διδακτορικού 
τίτλου. Όσον αφορά την επιμόρφωσή τους στις νέες τεχνολογίες το 30% είχαν λάβει 
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επιμόρφωση στις ΤΠΕ Α Επιπέδου ενώ το 7% επιμόρφωση στις ΤΠΕ Β Επιπέδου. Τέλος, το 
12% δήλωσε και περαιτέρω τίτλους μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης και πτυχία.  

Σχέση του δείγματος με την τεχνολογία 

Οι εκπαιδευτικοί όπως διαφαίνεται από τις απαντήσεις χρησιμοποιούν τον υπολογιστή στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα συχνά το 67%, λιγότερο συχνά το 20% και σπάνια χρήση 
δηλώνουν ότι κάνουν  το 13%. Σχετικά με το ερώτημα για τη χρήση άλλης μορφής 
τεχνολογίας που  χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί  αναφέρθηκαν 11 απαντήσεις σε 
προτζέκτορα, 11 απαντήσεις στη χρήση της τηλεόρασης μέσω εκπαιδευτικών dvd, 12 
χρησιμοποιούν cd, 13 ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και κάμερα, 3 ψηφιακό ηχογραφέα 
και ο διαδραστικός πίνακας αναφέρεται από 3 μόνο εκπαιδευτικούς. Επίσης 20 
εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν συνδυασμό των παραπάνω τεχνολογιών. Από 
τις πληροφορίες του δείγματος φαίνεται ότι ο χάρτης της προσχολικής ηλικίας όσον αφορά 
τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας έχει αλλάξει σε σχέση με παλαιότερες 
έρευνες όπου πρεσβεύουν ότι η χρήση της τεχνολογίας έχει αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή 
του παιδιού (Alliance for Childhood, 2001) αλλά και την επιφυλακτικότητα των νηπιαγωγών 
στη χρήση τους μέσα στην τάξη (Καβαλάρη, Σολομωνίδου, 2001β). Ο υπολογιστής κυρίως 
αλλά και διάφορες μορφές τεχνολογίας  κάνουν δυναμική εμφάνιση στο χώρο του 
νηπιαγωγείου με τους εκπαιδευτικούς θετικούς στη χρήση του στα πλαίσια του 
εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Όσον αφορά το 1ο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης της γραφής στην 
τάξη, παρατηρούμε ότι  η προσέγγιση της γραφής έχει πολλά στοιχεία από τη θεωρία της 
δομητικής προσέγγισης της γραφής όπου οι νηπιαγωγοί χρησιμοποιούν τις κατάλληλες 
ευκαιρίες ώστε να εμπλουτίσουν το περιβάλλον της τάξης και να ωθήσουν τα παιδιά να 
ασχοληθούν με δραστηριότητες γραφής ως ένα μέρος της καθημερινότητάς τους. 
Συγκεκριμένα το 40% χρησιμοποιεί πίνακες αναφοράς στους οποίους παραπέμπουν τα 
παιδιά ώστε να αντλήσουν πληροφορίες π.χ. το όνομά τους, είτε τα παραπέμπει  στη 
βοήθεια από τους συμμαθητές τους(51%). Το 61% δέχεται ότι τα παιδιά στο νηπιαγωγείο 
ωθούνται να γράφουν όπως μπορούν ενώ το 91% συμφωνεί με την άποψη ότι ο κυριότερος 
σκοπός του παιδαγωγού είναι να κινήσει το ενδιαφέρον των παιδιών για τη γραφή.  
Υπάρχει όμως  και ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό που χρησιμοποιεί συχνά φυλλάδια 
προγραφής(24%) και κάποιες φορές αυτόνομες ψυχοκινητικές δραστηριότητες (40%) 
γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ένα ποσοστό των νηπιαγωγών  δεν απαρνείται  
παλαιότερους τρόπους προσέγγισης που στηρίζονται στο μοντέλο της αναγνωστικής 
ετοιμότητας. 

Από το Β μέρος του ερωτηματολογίου που προσπαθεί να συνδέσει τις δραστηριότητες και 
πρακτικές γραφής με τη χρήση της νέας τεχνολογίας προκύπτουν ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα που απαντούν στο 2ο ερευνητικό ερώτημα. Στα λογισμικά που 
χρησιμοποιούν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί υπάρχει έντονο το στοιχείο του διχασμού 
εφόσον δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν συνδυασμό ανοικτών και κλειστών λογισμικών, οι 
δραστηριότητες  γραφής  όμως που επιλέγουν στον υπολογιστή στηρίζονται στη θεωρία της 
συμπεριφοριστικής μάθησης και βοηθούν κυρίως στην μάθηση «μέσω δοκιμής και πλάνης» 
(Κατσαφάρου, Ρε, 2007). Συγκεκριμένα το 73% των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί τον 
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υπολογιστή στην τάξη σε σχέση με τη γραφή. Ειδικότερα το 65% χρησιμοποιεί 
συγκεκριμένα λογισμικά, το 24% δεν χρησιμοποιεί λογισμικά παρά μόνο τη δυνατότητα του 
word ενώ το υπόλοιπο 11% δεν απάντησαν στην ερώτηση. Ακριβέστερα διαπιστώνεται ότι 
από τους 31 εκπαιδευτικούς που δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν λογισμικά γραφής στην τάξη 
τους οι 12 δηλώνουν κλειστού τύπου λογισμικά, οι 14 χρησιμοποιούν συνδυασμό κλειστών 
και ανοικτών λογισμικών και μόνο οι 5 δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν ανοικτά λογισμικά 
(Πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1. Λογισμικά που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί. 

 

Μετά από συσχετισμό των αποτελεσμάτων προκύπτει  ότι οι 14 εκπαιδευτικοί που 
δηλώνουν συνδυασμό κλειστών και ανοικτών λογισμικών, από τους οποίους οι  7 έχουν 
λάβει επιμόρφωση στις ΤΠΕ, περιγράφουν δραστηριότητες γραφής στην τάξη τους που 
ανήκουν στην προσέγγιση του αναδυόμενου γραμματισμού. Όσον αφορά τις 
δραστηριότητες γραφής στον υπολογιστή οι περισσότερες απαντήσεις συγκεντρώνονται 
στην επιλογή Αντιγράφουν τη λέξη και Συμπληρώνουν το γράμμα (Πίνακας 2).  

  

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ 

ΤΑΞΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ Η/Υ 

7 
WORD, KIDEPEDIA, 

ΓΛΩΣΣΑ Α 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ,KIDEPE
DIA, RNA, TUX PAINT 

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΥ 
ΓΡΑΜΜ.(6) 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗ 
ΛΕΞΗ 

ΣΥΜΠΛ.ΓΡΑΜΜΑ(4) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ    

14 
WORD, KIDEPEDIA, 

ΓΛΩΣΣΑ Α 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ,KIDEPE
DIA, RNA, TUX PAINT 

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΥ 
ΓΡΑΜΜ.(5) 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗ 
ΛΕΞΗ 

ΣΥΜΠΛ.ΓΡΑΜΜΑ 
(6) 

  

Πίνακας 2. Εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν συνδυασμό λογισμικών. 
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 Οι 12 εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν αποκλειστικά κλειστά λογισμικά για την 
προσέγγιση της γραφής στον υπολογιστή, από τους οποίους 7 έχουν λάβει επιμόρφωση 
στις ΤΠΕ, περιγράφουν δραστηριότητες στην τάξη που συνάδουν με τον αναδυόμενο 
γραμματισμό αλλά τις εμπλέκουν με δραστηριότητες που υπόκεινται στη θεωρία της 
αναγνωστικής ετοιμότητας (αντιγραφή λέξεων, φυλλάδια προγραφής). Όσον αφορά τις 
δραστηριότητες στον υπολογιστή οι περισσότεροι ακολουθούν τη λογική της αναγνωστικής 
ετοιμότητας . 

Τα ανοικτά λογισμικά που ενεργοποιούν το μαθητή και είναι συμβατά με τις 
εποικοδομητικές αντιλήψεις μάθησης χρησιμοποιούνται από ελάχιστους εκπαιδευτικούς. 
Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί   που δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν μόνο ανοικτά λογισμικά 
κατά την προσέγγιση της γραφής στην τάξη,  περιγράφουν δραστηριότητες που αναδύουν 
τον γραμματισμό των παιδιών π.χ γράφω όπως μπορώ το συναίσθημα που εξέφρασα ή 
καταφεύγουν στον πίνακα αναφοράς όταν προκύψει ανάγκη για αναγνώριση ή γραφή για 
να λύσουν τις απορίες τους ή δεν χρησιμοποιώ ποτέ ή σπάνια φυλλάδια προγραφής ενώ 
στις δραστηριότητες στον υπολογιστή επιλέγουν «φτιάχνουν κάρτες ή αφίσες», 
«ζωγραφίζουν». Επίσης,  η πλειοψηφία των παραπάνω εκπαιδευτικών(3) έχουν λάβει 
επιμόρφωση στις ΤΠΕ Α και Β επιπέδου και οι δραστηριότητες γραφής που επιλέγουν στον 
υπολογιστή  εμπίπτουν στη θεωρία του αναδυόμενου γραμματισμού . 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει επιμόρφωση στις ΤΠΕ 
δεν είναι απαραίτητο ότι χρησιμοποιούν στον υπολογιστή μόνο ανοικτά λογισμικά γραφής 
και ότι οργανώνουν δραστηριότητες που εμπλέκουν τον αναδυόμενο γραμματισμό των 
παιδιών. Ως απάντηση στο 3ο ερευνητικό ερώτημα διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της παρούσης έρευνας χρησιμοποιούν κλειστά λογισμικά για την ενίσχυση 
της γραφής και μάλιστα με δραστηριότητες που δεν προωθούν τον αναδυόμενο 
γραμματισμό των παιδιών. 

Όσον αφορά το 4ο ερευνητικό ερώτημα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν 
εποικοδομητική τη χρήση της τεχνολογίας στο θέμα της γραφής. Συγκεκριμένα συμφωνούν 
ότι ενισχύει τον πειραματισμό των παιδιών με διάφορα είδη γραφής (62%),  την 
φωνολογική επίγνωση (47%), την οπτική αναγνώριση των γραμμάτων(58%) και την 
κινητοποίησή του να γράψει(49%). Επίσης η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συμφωνεί ότι 
η χρήση της τεχνολογίας συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της γραφής γιατί μαθαίνουν να 
αναγνωρίζουν τα γράμματα μέσω του πληκτρολογίου(59%), γράφουν χωρίς τον περιορισμό  
ή τη δυσκολία στη σχεδίαση του γράμματος(44%) και η γραφή τους έχει ποικιλία (χρώματα, 
γραμματοσειρές)(40%). 

 Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη μελέτη των συνεντεύξεων που 
πραγματοποιήθηκαν  ενίσχυσαν τα παραπάνω συμπεράσματα. 

Όσον αφορά τα μειονεκτήματα που θέτουν οι ερευνητές ότι έχει η τεχνολογία (Cordes & 
Miller, 2000) οι παιδαγωγοί συμφωνούν(34%) ότι υπάρχει ο κίνδυνος του εθισμού στην 
ευκολία της τεχνολογίας. Ουδέτερη στάση όμως κρατούν οι εκπαιδευτικοί στην άποψη ότι 
καθυστερεί το παιδί στην ενασχόλησή του με το χειρόγραφο τρόπο γραφής(38%) και ότι 
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περιορίζει την αυθόρμητη σχέση του παιδιού με τη γραφή και  την κινητικότητά του(30%) 
και τέλος τείνουν να διαφωνούν με την άποψη ότι μειώνει την κοινωνική αλληλεπίδραση 
του παιδιού(33%). Από τα παραπάνω προκύπτει οι νηπιαγωγοί έχουν υιοθετήσει τη 
δομητική προσέγγιση της γραφής σε μεγάλο ποσοστό και αναγνωρίζουν ότι η τεχνολογία 
έχει σημαντική επίδραση στον αναδυόμενο γραμματισμό των παιδιών αλλά δεν την 
χρησιμοποιούν κατάλληλα ώστε να επιτευχθεί ο κύριος σκοπός που είναι η οικοδόμηση της 
γνώσης από το παιδί. 

Τέλος, από την ανοικτή ερώτηση σχετικά με τα θέματα που απασχολούν τους 
εκπαιδευτικούς σχετικά με τη γραφή και την τεχνολογία προκύπτουν διάφορα θέματα που 
αφορούν την καθημερινή πρακτική κατά τη χρήση του υπολογιστή/ τεχνολογίας. 
Αναφέρεται αρχικά ο χρόνος τον οποίο χρειάζεται να δαπανήσουν για να εκπαιδεύσουν τα 
παιδιά στη χρήση του πληκτρολογίου καθώς «ο υπολογιστής είναι ένας και τα παιδιά πολλά 
επισημαίνοντας ότι ο «χρόνος αυτός έχει σχέση με τη δυνατότητα να ανταπεξέρχονται στις 
συνολικές ανάγκες των παιδιών μιας τάξης με μεγάλο αριθμό παιδιών».  Δεύτερο ζήτημα 
είναι η επιμόρφωσή και εκπαίδευσή τους στα κατάλληλα λογισμικά γραφής καθώς 
επισημαίνουν ότι η πλειοψηφία των λογισμικών που εμπλέκουν τη γραφή είτε δεν 
συμφωνεί με τις αρχές του αναλυτικού προγράμματος είτε είναι ελλιπή. Τρίτο ζήτημα που 
προκύπτει είναι η ανάγκη διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ γραφής στον υπολογιστή και 
στο χειρόγραφο τρόπο γραφής εκφράζοντας φόβους για τη συνήθεια στον εύκολο τρόπο 
γραφής στον υπολογιστή με κίνδυνο να χάσει το παιδί το ενδιαφέρον του για το γραπτό 
λόγο. Επίσης αναφέρονται και στην τεμπελιά που δημιουργείται στο χέρι και τη μειωμένη 
εξάσκηση της  λεπτής κινητικότητας που προσφέρει ο υπολογιστής σε σχέση με τη 
χειρόγραφη γραφή. Οι φόβοι αυτοί εκφράζονται από εκπαιδευτικούς που δεν 
χρησιμοποιούν την τεχνολογία στη μαθησιακή διαδικασία ως μέσο προσέγγισης της 
γραφής αλλά ως μέσο εξάσκησης των κινητικών δεξιοτήτων κυρίως. Οι ανησυχίες αυτές δεν 
είναι αβάσιμες καθώς συμπίπτουν με τη θέση των νευροεπιστημόνων οι οποίοι κρούοντας 
το κώδωνα του κινδύνου αναφέρουν ότι η ενασχόληση με την τεχνολογία δεν  βοηθά στην 
κινητοποίηση μόνιμων μαθησιακών  διαδικασιών και  στην ενεργοποίηση των εγκεφαλικών 
λειτουργιών μάθησης (Κεραμάρης, 2012). Πλην όμως πρέπει να σημειωθεί ότι η ισορροπία 
και η σωστή χρήση της τεχνολογίας είναι κοινά αποδεκτό ότι δεν δημιουργεί εμπόδια στο 
έργο του εκπαιδευτικού που έχει ως στόχο την ενεργοποίηση της σκέψης του παιδιού και 
το ενδιαφέρον του για μάθηση. 

Επίλογος 

Η τεχνολογία αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών αλλά για να 
χρησιμοποιηθεί σωστά χρειάζεται βαθιά θεωρητική κατάρτιση και αναζήτηση των 
κατάλληλων τρόπων ενσωμάτωσης τους στην εκπαιδευτική πράξη. Διαφορετικά μπορεί να 
εγκλωβίσει τον εκπαιδευτικό σε πρακτικές που δε συμβαδίζουν με τη θεωρία πέφτοντας σε 
αντιφάσεις, ενώ στην ουσία η τεχνολογία προσφέρεται για ποικίλες και ενδιαφέρουσες 
ανοικτές προσεγγίσεις. 

Εν κατακλείδι, οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας είναι ένα πολύ δυνατό 
εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού προσχολικής ηλικίας το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιήσει και σε δραστηριότητες που εμπλέκουν τη γραφή δίνοντας στα παιδιά άλλο 
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ένα μέσο εμπλουτισμού του εγγράμματου περιβάλλοντος που θα δώσει την αφορμή να 
ασχοληθεί με τη γραφή. 
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο βαθμός ένταξης και χρήσης σύγχρονων τε-
χνολογικών εργαλείων στην γενική και ειδική εκπαίδευση, με τη νέα τάση να περιλαμβάνει 
την ενσωμάτωση συσκευών αφής. Έτσι ο Διαδραστικός Πίνακας(ΔΠ) και τα tablets φαίνεται 
να αρχίζουν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας, όντας ένα σημαντικό 
και εύχρηστο εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού. Στη χώρα μας, παρά το γεγονός ότι το 
μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων χρησιμοποιεί συσκευές αφής στην καθημερινή ζωή 
(π.χ. κινητά), στην εκπαίδευση(πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) παρατηρείται μειωμένη 
ενσωμάτωσή τους, λόγω των ελλείψεων στην ύπαρξη αντίστοιχου εξοπλισμού αλλά και 
στην γνώση της αξιοποίησής του. Με βάση τα προηγούμενα, αντιλαμβανόμαστε πως το 
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πεδίο, βρίσκεται ακόμα σε πρώιμα στάδια μελέτης και εφαρ-
μογής. Ιδιαίτερα στην Ειδική Αγωγή, τα ερευνητικά δεδομένα της αποτελεσματικότητας 
ενός tablet αξίζει να μελετηθούν, δεδομένης της αντίστοιχης εγχώριας γνώσης όσον αφορά 
της προστιθέμενη αξία του ΔΠ και γενικά των συσκευών αφής. Για αυτό, στη συγκεκριμένη 
μελέτη θα αναφερθούμε στη συγκριτική αξιολόγηση των δύο εργαλείων (ΔΠ και tablet) για 
την διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την συμβολή τους στην καλλιέργεια της οπτικής 
και ακουστικής αντίληψης των ατόμων με ΔΑΦ. 

Λέξεις – Κλειδιά: Διαταραχές αυτιστικού φάσματος, διαδραστικός πίνακας, tablet, οπτική 
και ακουστική αντίληψη 

Εισαγωγή 

Ο Skinner, όντας ο πρώτος που, το 1968, μίλησε για την ανάγκη ύπαρξης, στην εκπαίδευση, 
μηχανών διδασκαλίας μέσω των οποίων θα μπορούμε να διδάξουμε τα παιδιά ορθογραφί-
α, γραφή και ανάγνωση, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ο προπομπός όλων όσων γνωρίζου-
με και εφαρμόζουμε, σήμερα, στην διδασκαλία για την αύξηση της αποτελεσματικότητας 
και αποδοτικότητά της. Έτσι, και παρά την σύγχρονη μερική ή ολική απόρριψη των συμπε-
ριφοριστικών συνιστωσών της ιδέας του, αυτή έχει αρχίσει να εφαρμόζεται, σε μεγάλο 
βαθμό, με εποικοδομιστικές συνιστώσες, κάνοντας ευρεία ή περιορισμένη χρήση όλων των 
σύγχρονων, τεχνολογικά, εκπαιδευτικών εργαλείων.  

Υπό αυτή την κατεύθυνση, οι υπολογιστές, αρχικά, στην σταθερή και φορητή μορφή τους 
και ο ΔΠ και τα tablets, στην συνέχεια, ως εκπρόσωποι των συσκευών αφής, άρχισαν να 
χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία, με ιδιαίτερα τα τελευταία, να μετράνε 
μόνο λίγα χρόνια διδακτικής ενσωμάτωσης. Ακόμα πιο περιορισμένη φαίνεται να είναι η εν 
λόγω ενσωμάτωση και στα πεδία της ειδικής αγωγής, με τον έλεγχο της αποτελεσματικότη-

467

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



τάς τους να έχει πραγματοποιηθεί μόνο για ελαφριάς μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες, με την περίπτωση των μετρίας και βαριάς σοβαρότητας Διαταραχών Αυτιστικού Φά-
σματος (ΔΑΦ), να βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο έρευνας και μελέτης (Kagohara et al, 2013). 
Το γεγονός αυτό οφείλεται, κυρίως, στην πολυπλοκότητα της φύσης τους, καθώς οι ΔΑΦ 
αποτελούν ένα ανομοιογενές σύνολο διαταραχών που εκδηλώνονται με διαφορετικής σο-
βαρότητας ελλείψεις στην επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση και με περιορι-
σμένα και επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφορών, ενδιαφερόντων και ενεργειών (APA, 
2013), που ενισχύονται και από την σημαντική πιθανότητα ύπαρξης συνοσυρότητάς τους με 
την Νοητική Υστέρηση (ΝΥ). Η ΝΥ που χαρακτηρίζεται από ελλείμματα των ατόμων στην 
εκτέλεση διαφόρων νοητικών λειτουργιών, όπως της αιτιολόγησης, της επίλυσης προβλή-
ματος, του σχεδιασμού, της αφαιρετικής σκέψης, της κρίσης και της βιωματικής και ακαδη-
μαϊκής μάθησης (APA, 2013), επηρεάζει και την προσαρμοστική συμπεριφορά των μαθη-
τών, οδηγώντας σε περαιτέρω ελλείμματά τους στην επικοινωνία και την κοινωνική αλλη-
λεπίδραση και έχοντας ως αποτέλεσμα την σημαντική μείωση της ικανότητάς τους για αυ-
τόνομη διαβίωση, όπως επίσης και τη μείωση της λειτουργικότητάς τους στον σχολικό χώρο 
(APA, 2013). Η τελευταία, αυτή, μείωση της λειτουργικότητας ως αποτέλεσμα της συνύπαρ-
ξης και των δυο διαταραχών έχει οδηγήσει όλους όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική 
διαδικασία στην αναζήτηση περισσότερο αποδοτικών διδακτικών προσεγγίσεων, με τις ε-
λάχιστες έρευνες που υπάρχουν και που εμπλέκουν την χρήση της τεχνολογίας, να διατεί-
νονται για τα οφέλη της στον τόσο ανομοιογενή πληθυσμό με ΔΑΦ, δημιουργώντας ένα 
πρόσφορο και ελπιδοφόρο έδαφος για εξερεύνηση και διεπιστημονική συζήτηση.  

Έτσι και όσον αφορά τον ΔΠ, έρευνες έχουν δείξει ότι συνεισφέρει θετικά στην ενεργοποίη-
ση, την συγκέντρωση, την αλληλεπίδραση, την αύξηση της δημιουργικότητας και της καλής 
διάθεσης (Verenikina, Tanner, Dixon & de Graaf, 2010), στην επικοινωνία, στην ανάπτυξη 
των πρώιμων γλωσσικών και μαθηματικών δεξιοτήτων, στην αναγνώριση, στην απόδοση 
κινήτρων και στην εστίαση της προσοχής (Mitchell, Engleman & Linden, 2014), με άλλες να 
διατείνονται ακόμα και στην συμβολή του στην ανάπτυξη εκφραστικών μορφών επικοινω-
νίας, που αποτελεί σημαντικό ελλειμματικό πεδίο των εν λόγω ατόμων. Εξίσου θετικά και 
ενθαρρυντικά, αν και πιο περιορισμένα σε αριθμό, είναι και τα ερευνητικά ευρήματα για 
την προστιθέμενη αξία των tablets κατά την ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία, με τους O’ Malley, Lewis & Donehower (2013) να υπογραμμίζουν την συμβολή τους 
στην ελαχιστοποίηση μέχρι και την καταστολή μη ωφέλιμων, εκπαιδευτικά, συμπεριφορών 
ως προς την συγκέντρωση για τον εν λόγω πληθυσμό, τονίζοντας και ως επιπλέον θετικό 
στοιχείο την μείωση της παθητικότητάς τους. Επίσης, η θετική επίδρασή τους στις ακαδη-
μαϊκές ή κοινωνικές δεξιότητες καθώς και στις δεξιότητες μετάβασης υπογραμμίστηκε και 
από τους Kagohara et al (2013), με την Price (2011) να διατείνεται για τα σημαντικά οφέλη 
τους στην αύξηση της πρόσκτησης των όποιων γνωστικών πληροφοριών και ερεθισμάτων. 

Από όλα τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι και οι δυο κατηγορίες συσκευών αφής, μπο-
ρούν να λειτουργήσουν θετικά και αποτελεσματικά στην βελτιστοποίηση, μείωση ή αντιμε-
τώπιση του συνόλου των ελλειμμάτων των μαθητών με ΔΑΦ, συνεισφέροντας στην ανάδει-
ξη και καλλιέργεια ωφέλιμων και αναγκαίων, εκπαιδευτικά, συμπεριφορών, οδηγώντας 
στην αποδοτική τους εκπαίδευση. Πέραν όμως, του εν λόγω συμπεράσματος που δεν μπο-
ρεί να είναι ασφαλές, λόγω του περιορισμένου αριθμού των ερευνών και των περιορισμών 
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στο ερευνητικό δείγμα και την μεθοδολογία, που συνάδει με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του αυτισμού, ερευνητική έλλειψη παρατηρείται για την συγκριτική αποτίμηση της προστι-
θέμενης αξίας των συσκευών αφής στα διάφορα ελλειμματικά πεδία του εν λόγω πληθυ-
σμού, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη εξατομίκευση στην επιλογή τους. Για 
αυτό τον λόγο, το εν λόγω πεδίο αποφασίστηκε να μελετηθεί όλη την φετινή σχολική χρο-
νιά, ξεκινώντας από τον Σεπτέμβριο του 2015, στο Κέντρο Αυτισμού SOS.  

Ερευνητικός Σκοπός 

Το Κέντρο Αυτισμού SOS αποτελεί Μονάδα Θεραπευτικής Αγωγής για άτομα με ΔΑΦ ή 
Νοητική Υστέρηση(ΝΥ) και λειτουργεί σε καινούριες εγκαταστάσεις στους Θρακομακεδόνες 
από το 2009. Στη Μονάδα, λειτουργεί Οικοτροφείο και Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, στο 
οποίο συμμετέχουν σαράντα τέσσερα (44) άτομα, ενώ στα πλαίσια του τελευταίου, παρέχε-
ται πρόγραμμα εξατομικευμένης παρέμβασης, που περιλαμβάνει Ειδική Διαπαιδαγώγηση, 
Εργοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Φυσική Αγωγή και χρήση Νέων Τεχνολογιών με τη συμβολή 
Διαδραστικού Πίνακα και tablets.  

Δεδομένης της μέχρι τώρα γνώσης των ποικίλων οφελών που προσφέρει ο ΔΠ στην εκπαί-
δευση(Digregorio & Sobel-Lojeski, 2010), αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε μια συγκρι-
τική μελέτη της αποτελεσματικότητας της χρήσης του ΔΠ και των tablets στην καλλιέργεια 
της οπτικής και ακουστικής αντίληψης ενός συγκεκριμένου αριθμού των μαθητών μας. Το 
εν λόγω άρθρο, αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης μελέτης μας που αφορούσε την προ-
στιθμέμενη αξία του ΔΠ στην εκπαίδευση των αυτιστικών ατόμων, όπως επίσης και στην 
ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων. 

Ερευνητικό Δείγμα 

Για τον λόγο αυτό, μια ομάδα τεσσάρων εκπαιδευομένων αποτέλεσε το ερευνητικό δείγμα 
της συγκεκριμένης εργασίας, με το γνωστικό επίπεδό τους να παρουσιάζει σημαντικές ο-
μοιότητες και διαφορές.  

Πιο συγκεκριμένα, στο ερευνητικό δείγμα υπήρχαν: 

• Δύο άτομα Μέσης Λειτουργικότητας, με περιορισμένη χρήση του λόγου ως επικοινω-
νιακού εργαλείου, μειωμένη βλεμματική επαφή, χαμηλά επίπεδα εγρήγορσης και αρχι-
κά μειωμένο ενδιαφέρον ενασχόλησης σε οποιαδήποτε δραστηριότητα λόγω αισθητη-
ριακών ελλειμάτων και έλλειψης κινήτρου. 

• Ένα άτομο Μέσης Λειτουργικότητας με καλή χρήση του λόγου ως επικοινωνιακού ερ-
γαλείου, μέτρια βλέμματική επαφή, προβλήματα συμπεριφοράς και μικρό χρονικό διά-
στημα συγκέντρωσης ανά δραστηριότητα. Επιπλέον, παρουσιάζει έλλειψη κινήτρου για 
εμπλοκή στην εκπαίδευση, έχοντας εντούτοις προηγούμενη μερική ενασχόληση με η-
λεκτρονικό υπολογιστή. 

• Ένα ακόμα άτομο Μέσης Λειτουργικότητας, με ελλιπή χρήση του λόγου ως επικοινω-
νιακού εργαλείου, μέτρια βλεμματική επαφή, προβλήματα συμπεριφο-
ράς(υπερκινητικότητα, τάσεις φυγής), μικρό χρονικό διάστημα συγκέντρωσης και έντο-
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νη διάσπαση προσοχής με αποτέλεσμα την αδυναμία επιτυχημένης και εποικοδομητι-
κής εμπλοκής σε δραστηριότητες. 

Οι εκπαιδευόμενοι αυτοί, αξιολογήθηκαν ως προς το επίπεδο λειτουργικότητας και γνώσε-
ων με βάση συγκεκριμένου πακέτου λογισμικών στον ΔΠ και apps σε tablets που περιελάμ-
βανε: 

Λογισμικά 

• Το Jele (www.jele.gr), το οποίο αποτελεί ένα εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό διαδραστικό 
βοήθημα που βασίζεται στην ύλη του Δημοτικού. Το Jele είναι εμπλουτισμένο με κίνη-
ση, ήχους, εικόνες, χαρούμενα χρώματα και έξυπνους διαλόγους έτσι ώστε να επιτυγ-
χάνεται μάθηση μέσα από την εξερεύνηση, ενώ περιλαμβάνει την ενίσχυση, σε περί-
πτωση επιτυχίας, αλλά και βοήθεια σε περίπτωση δυσκολίας. 

• To catch the monkey, που αποτελεί ένα ψυχαγωγικό διαδραστικό παιχνίδι εξάσκησης 
της οπτικής αντίληψης, στο οποίο οι μαθητές καλούνται πίασουν χαρούμενες μαιμού-
δες που εμφανίζονται από διαφορετικά μέρη του δάσους προκειμένου να νικήσουν 

• Το poisson rouge (http://www.poissonrouge.com/schoolofgreek/), το οποίο αποτελεί 
ένα online εκπαιδευτικό λογισμικό και έχει ως στόχο την εκμάθηση βασικών γνωστικών 
αντικειμένων όπως χρώματα, σχήματα, μουσικά όργανα, μεταφορικά μέσα, αντικείμε-
να WC κτλ.  

• Το παράξενο ταξίδι του Φουντούλη, που έχει ως στόχο την γλωσσική καλλιέργεια των 
μαθητών και την εξοικείωσή τους με ευρύτερα θέματα που αφορούν τον κόσμο που τα 
περιβάλλει. Μέσα από ένα μεγάλο αριθμό κειμένων και από ένα εύρος διαφορετικών 
ειδών δραστηριοτήτων, όπως πολλαπλής επιλογής, σωστού ή λάθους, επιλογής από λί-
στα, αντιστοιχίσεων, τοποθέτησης σε λίστες, συμπλήρωσης κενών, παραγωγής κειμέ-
νου, επίλυσης σταυρολέξων, εικονόλεξων κ.α., οι μαθητές κατανοούν τον προφορικό 
και τον γραπτό λόγο. 

• mikrapaidia.gr: Στόχος της πύλης είναι η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των παι-
διών, καθώς και η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους μέσα από την ενί-
σχυση των νοητικών, συναισθηματικών, επικοινωνιακών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων 
τους. Τα μικρά παιδιά εξοικειώνονται με βασικές έννοιες και αποκτούν γνώσεις και δε-
ξιότητες μέσα από δραστηριότητες, οργανωμένες σε δέκα (10) θεματικές ενότητες: 
Μαθηματικά, Σχήματα, Μουσική, Ο εαυτός μου και οι άλλοι, Βασικές έννοιες, Οι φω-
νούλες της γλώσσας, Ξένες γλώσσες, Ανακαλύπτω τον κόσμο, Διαβάζω και Γράφω. 

• Μικροί καλλιτέχνες σε Δράση(Α κ Β): Το εκπαιδευτικό πακέτο «Μικροί καλλιτέχνες σε 
δράση» αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας με ενότητες ζωγραφι-
κής, σχεδίου, μουσικής, κειμένων, εικόνων, έργων τέχνης, και επιτυγχάνει άμεσο οπτικό 
- ακουστικό αποτέλεσμα, επιτρέποντας τη μεταφορά του αποτελέσματος σε άλλα μέσα 
και υλικά. Διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον μέσα από την αλληλεπίδραση Η/Υ - μαθητή 
και προσαρμόζεται στις ικανότητες και στις δυνατότητες των μαθητών, έτσι ώστε όλοι 
να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Προσεγγίζει τη γνώση διαθεματικά και βιωματικά 
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και επιτρέπει τον αυτοσχεδιασμό, το τυχαίο, το αυθόρμητο, ενισχύοντας τη δημιουργι-
κότητα των μαθητών, πλουτίζοντας τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και βοηθώντας στην 
επικοινωνία. 

Apps 

• Puzzle 4 kids-Animals: Αποτελεί ένα διασκεδαστικό και εκπαιδευτικό παιχνίδι μάθησης 
για παιδιά προσχολικής ηλικίας και νήπια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αυτισμό. 
Μέσα από τις δραστηριότητες τα παιδιά μπορούν να εξασκηθούν στην αναγνώριση, 
ταύτιση και σύνθεση ανάμεσα σε 84 παζλ διαφόρων ζώων. Τέλος, συμβάλει στην καλ-
λιέργεια της λεπτής κινητικότητας.  

• Bubble Popping For Babies FREE: Είναι ένα διασκεδαστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι εξά-
σκησης της οπτικής αντίληψης, κατά το οποίο οι μαθητές καλούνται να σπάσουν τις 
φούσκες που αναδύονται από διαφορετικά μέρη προκειμένου να απελευθερώσουν 
διαφορετικά πλάσματα του βυθού.  

• Seα Marine Animals: Αποτελεί ένα ευχάριστο και ελκυστικό για τον μαθητή παιχνίδι 
μέσω του οποίου διδάσκεται θαλάσσια ζώα ταιριάζοντάς τα μεταξύ τους, ενώ ταυτό-
χρονα συναγωνίζεται και άλλους συμμαθητές του στην προσπάθεια για επίτευξη υψη-
λότερου σκορ. 

• Match It up(1,2,3): Δημιουργική διαδραστική δραστηριότητα ταύτισης μέσω της οποίας 
επιτυγχάνεται εκμάθηση ζώων,μέσων μεταφοράς και φρούτων ενώ ταυτόχρονα μπορεί 
να ελεγχθεί η οπτική και ακουστική αντίληψη των μαθητών. 

• Μαθαίνω και παίζω: Αποτελεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον εμπλουτισμό του λεξιλο-
γίου μέσα από την ονοματολογία λέξεων και την ηχητική εκφορά τους.  

Τα λογισμικά και οι εφαρμογές αυτές χρησιμοποιήθηκαν καθ’όλη τη διάρκεια της ερευνητι-
κής διαδικασίας για την εξυπηρέτηση των σκοπών της μελέτης. 

Ερευνητική Μεθοδολογία 

Κατά την έναρξη της εφαρμογής του παρόντος προγράμματος παρέμβασης, πραγματοποι-
ήθηκε διερεύνηση του επιπέδου οπτικής και ακουστικής αντίληψης των μαθητών. Η διαδι-
κασία αυτή καταγράφηκε από αντίστοιχα αξιολογητικά εργαλεία, μικρό δείγμα των οποίων 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (Απτσελής, Μητροπούλου & Τσακπίνη, n.d.). Με βάση το 
εκάστοτε ατομικό υπόβαθρο, καλλιεργήθηκαν περεταίρω οι συγκεκριμένες δεξιότητες, κά-
νοντας χρήση σύγχρονων διαδραστικών εργαλείων και συγκεκριμένα του ΔΠ και του tablet.  
Η διδασκαλία περιλάμβανε 30’ καθημερινής ενασχόλησης για κάθε μαθητή με τα προανα-
φερθέντα λογισμικά και apps σε ατομικό επίπεδο και 15’ σε δυαδικό επίπεδο για δύο μή-
νες. Οι επιδόσεις των μαθητών καταγράφονταν σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, έχο-
ντας έτσι μια πλήρη εικόνα της εξέλιξης κάθε ατόμου. Η συνεχής καταγραφή μας έδωσε τη 
δυνατότητα να περιγράψουμε συγκριτικά στην εκάστοτε περίπτωση, τον τρόπο λειτουργίας 
και την αποτελεσματικότητα του ΔΠ και του tablet.  
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Εικόνα 1: Το αξιολογητικό εργαλείο για την οπτική αντίληψη 

 

Εικόνα 2: Το αξιολογητικό εργαλείο για την ακουστική αντίληψη 
Προκειμένου να γίνει αυτό, η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής για 
κάθε άτομο ή ομάδα ατόμων.  
 

• Για τα δυο άτομα Μέσης Λειτουργικότητας με μειωμένο ενδιαφέρον εμπλοκής σε δρα-
στηριότητες και χαμηλό επίπεδο εγρήγορσης, χρησιμοποιήθηκαν, αρχικά, στον ΔΠ και 
στα tablet, λογισμικά και apps, αντίστοιχα, για την ανάπτυξη της οπτικής τους αντίλη-
ψης και εγρήγορσης. Έτσι τα παιχνίδια «Catch the monkey» και «Bubble popping for 
Babies free» άρχισαν να χρησιμοποιούνται, αρχικά, με τα επόμενα που εισήχθηκαν για 
τους εν λόγω μαθητές να είναι οι «Μικροί Καλλιτέχνες σε Δράση» και τα mikrapaidia.gr, 
για τον ΔΠ όπως επίσης και το «Match it up (1,2,3)» και το «Puzzle for kids» για τα 
tablet 

• Επίσης και όσον αφορά τα υπόλοιπα δυο άτομα Μέσης Λειτουργικότητας που παρου-
σίαζαν διαφορετική έκταση χρήσης του λόγου και έντονη διάσπαση προσοχής και αδυ-
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ναμία εμπλοκής για μεγάλο διάστημα σε δραστηρότητες, χρησιμοποιήθηκαν, αρxικά, τo 
«poisson rouge» και το «Μαθαίνω και παίζω», αντίστοιχα για Διαδραστικό και Tablet, 
ενώ στην συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε το «Παράξενο Ταξίδι του Φουντούλη» και το 
«Jele», με τα «mikrapaidia.gr» και στις δυο ηλεκτρονικές συσκευές. 

Τέλος και ως προς το ομαδικό πρόγραμμα σε δυάδες, αυτό έγινε, κυρίως, στον Διαδραστικό 
Πίνακα, όπου τα δυο πιο λειτουργικά άτομα, υλοποιούσαν δραστηριότητες από το πρό-
γραμμα των δυο λιγότερο λειτουργικών, με τους δεύτερους να παρακολουθούν και να κα-
ταγράφεται η διάρκεια και η ποιότητα αυτής της ενέργειας. 

Αποτελέσματα 
Ως αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας, η οποία αξιολογείτω σε ημερήσια και εβδομαδιαία 
βάση μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων όπως, επίσης και της χρονικής 
διάρκειας εποκοδομητικής εμπλοκής των μαθητών σε αυτές, παρατηρήθηκε υψηλό ποσο-
στό βελτίωσης όλων των συμμετεχόντων ως προς τους τομείς της οπτικής και ακουστικής 
αντίληψης, με διαφοροποιήσεις, εντούτοις, να παρατηρούνται για τα δυο χρησιμοποιηθέ-
ντα εργαλεία. 
 
Έτσι και ως προς αυτή την κατεύθυνση, παρατηρήθηκε στην πλειοψηφία των μαθητών 
(75%, δηλαδή 3 από τους 4), μια καλύτερη απόδοση και ευκολότερη προσαρμογή στα 
tablets από ότι στον ΔΠ, που μπορεί να οφείλεται στη βέλτιστη αποφυγή πληθώρας αισθη-
τηριακών ερεθισμάτων καθώς στη θέση εργασίας που μπορεί να λάβει ο μαθητής κατά την 
χρήση του. Επιπλέον παρατηρήθηκε πως τα tablets αποτελούν πιο ελκυστικό εργαλείο μά-
θησης σε σχέση με τον ΔΠ, με τα παιδιά να αναζητούν την εμπλοκή τους με αυτές τις συ-
σκευές και πολλές φορές να τις επιλέγουν σε σχέση με τις διαφορετικές επιλογές που τους 
δινόντουσαν(ΔΠ,tablet,ηλεκτρονικός υπολογιστής). Επίσης, η μη-επιλογή του tablet από τον 
τέταρτο μαθητή, ισχυροποιεί τα εν λόγω συμπεράσματα, αν ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι 
παρουσίαζε τα λιγότερα αισθητηριακά ερεθίσματα, σε σχέση με τους υπολοίπους. 
 
Αναφορικά με την οπτική αντίληψη,φαίνεται να αναπτύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό και 
από τους τέσσερις μαθητές, ανεξαρτήτως προτίμησης τεχνολογικού εργαλείου με ιδιαίτερα 
σημαντικά αποτελέσματα να προκύπτουν από τους μαθητές με χαμηλά επίπεδα εγρήγορ-
σης και υποκινητικότητας. Οι δύο αυτοί μαθητές, οι οποίοι δεν είχαν επιδείξει τις συγκεκρι-
μένες δεξιότητες κατά την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας, παρουσίασαν απρόσμενα 
μεγάλο ενδιαφέρον ενασχόλησης, σε στιγμές που θεωρούσαν ότι λειτουργούν αυτόνομα, 
χωρίς την παρουσία του διδάσκοντα ή ακόμα και άλλων συμμαθητών τους. Τα ίδια δεδομέ-
να, παρουσιάστηκαν από τον τρίτο μαθητή που επέλεξε το tablet, με ιδιαίτερα σημαντική 
παράμετρο να αποτελεί το γεγονός, πως για πρώτη φορά επιτεύχθει αξιολόγηση του εν λό-
γω τομέα αντίληψης λόγω της επίτευξης ουσιαστικής εμπλοκής του σε δραστηριότητες. Ο 
τέταρτος μαθητής, φάνηκε να αναπτύσσει επίσης σε σημαντικό βαθμό την οπτική αντίλη-
ψη, υποδεικνύοντας πως η τεχνολογία, σε όλες τις μορφές της, μπορεί να συνεισφέρει προς 
αυτή την κατεύθυνση. 
 
Παρόμοια συμπεράσματα προέκυψαν και για την ακουστική αντίληψη, με ιδιαίτερο ενδια-
φέρον να αποτελεί η ανοχή των μαθητών στα ακουστικά ερεθίσματα και η ενίσχυση που 
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έλαβαν από αυτά, δημιουργώντας έτσι ευνοϊκές συνθήκες για την συνέχιση της μάθησης το 
επόμενο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, η απρόσμενη διακοπή ή απουσία των εν λόγω ερεθι-
σμάτων, δημιουργούσε έναν εκνευρισμό στους μαθητές, καθώς αποτελούσε πια, αναπό-
σπαστο κομμάτι της δραστηριότητας που εκτελούσανε. Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε την 
παρατήρηση βελτίωσης και άλλων δεξιοτήτων όπως αύξηση της προσοχής αλλά και η δη-
μιουργία ποιοτικής σχέσης μεταξύ εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή, με τον πρώτο να συ-
νεργάζεται και να ανταποκρίνεται στις οδηγίες του δευτέρου.  

Βιβλιογραφία 

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disor-
ders (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association.  

Digregorio, P. & Sobel-Lojeski, K. (2010). The effects of interactive whiteboards (IWBs) on 
student performance and learning: A literacy review. J. Educational Technology Sys-
tems, 38 (3), 255-312. 

Kagohara, D.M., van der Meer, L., Ramdoss, S., O’Reilly, M.F., Lancioni, G.E., Davis, T.N., 
Rispoli, M., Lang, R., Marschik, P.B., Sutherland, D., Green, V.A., & Sigafoos, J. (2013). 
Using iPods and iPads in teaching programs for individuals with developmental Disabil-
ities: A systemic review. Research in Developmental Disabilities, 34, 147-156. 

O’ Malley, P., Lewis, M. & Donehower, C. (2013). Using tablet computers as instructional 
tools to increase task completion by students with autism. Paper presented at 2013 
American Educational Research Association Annual Meeting in San Francisco. 

Skinner, B.F. (1968). The Technology of Teaching. New York: Appleton-Century-Crofts. 

Mitchell, L.C., Engleman, M. & Linden, Μ. (2014). The effectiveness of assistive technology 
(TAPit ® and VizZle®) to enhance progress of young children with autism spectrum dis-
orders. Retrieved from: http://www.teachsmart.org/pdf/the-effectiveness-of-
assistive-technology-to-enhance-progress-of-young-children-with-autism-spectrum-
disorders.pdf 

Price, A. (2011). Making a difference with Smart Tablets. Are iPads really beneficial for stu-
dents with Autism? Teacher Librarian, 39, (1), 31-34.  

Verenikina, I., Tanner, K., Dixon, R.M. & de Graaf, E. (2010). Interactive Whiteboards as a 
Tool for Teaching Students with Autism Spectrum Disorders. In S. Katherine. Howard 
(Eds.), Making a Difference, Conference Papers of AARE Melbourne: AARE.  

Απτσελής, Μητροπούλου, & Τσακπίνη, (n.d.). Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παι-
δειά με Αυτισμό. Retrieved from: http://www.specialeducation.gr/files4users/files 
/pdf/gnostikes.  

474

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

http://www.specialeducation.gr/files4users/files


Σχολικός ηλεκτρονικός εκφοβισμός, 
από την άποψη των θεωριών των εγκληματικών ευκαιριών 

Περπέρης Απόστολος  
Κοινωνιολόγος - Εκπαιδευτικός Δ.Ε. 

Υποψήφιος Διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου 
aposperp@hotmail.com 

Σύνοψη 

Η παρούσα εισήγηση έχει ως αντικείμενο το εγκληματικό πρότυπο του ηλεκτρονικού ε-
γκλήματος του κυβερνο-εκφοβισμού μαθητών. Ειδικότερα εξετάζει από εγκληματολογική 
άποψη τις συγκεκριμένες περιστασιακές συνθήκες που συνθέτουν την καταλληλότητα της 
εγκληματικής ευκαιρίας της συγκεκριμένης μορφής ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ποιες είναι 
οι συνηθισμένες δραστηριότητες ρουτίνας, ποιός είναι ο τρόπος ζωής των ατόμων – μαθη-
τών - που τα εκθέτει σε πιθανούς κινδύνους, τα καθιστά κατάλληλους στόχους και που 
μπορούν να δημιουργήσουν την κατάλληλη εγκληματική ευκαιρία για πιθανούς δράστες με 
κίνητρο να τα θυματοποιήσουν στον ψηφιακό χώρο. Το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο 
παρέχεται από την προσέγγιση των θεωριών των εγκληματικών ευκαιριών που προέρχονται 
από το παράδειγμα της περιβαλλοντικής εγκληματολογίας.  Η παραπάνω προσέγγιση έχει 
ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής ανάμεσα στο οποίο βρίσκεται και η προσέγγιση των περιπτώ-
σεων της σχολικής βίας (bullying), της ηλεκτρονικής παρενόχλησης και του κυβερνο-
εκφοβισμού μαθητών (cyber-bullying). 

Λέξεις - Κλειδιά: Ηλεκτρονικό έγκλημα, σχολικός εκφοβισμός, κυβερνο-εκφοβισμός, εγκλη-
ματικό πρότυπο, εγκληματική ευκαιρία 

Εισαγωγή 

Οι κοινωνίες του 21ου αιώνα έχουν χαρακτηριστεί μεταβιομηχανικές ή «κοινωνίες της γνώ-
σης και της πληροφορίας». Η γνώση και η πληροφορία καθίστανται βασικές παραγωγικές 
δυνάμεις προσδίδοντας νέο περιεχόμενο στις παραγωγικές και τις κοινωνικές σχέσεις. Οι 
εξελίξεις αυτές οφείλονται στην πρόοδο της πληροφορικής και των επικοινωνιών που οδή-
γησαν στην εκμηχάνιση των υπηρεσιών και την σχετική αυτονόμησή τους από την βιομηχα-
νική παραγωγή (McGrew Tony, Hall Stuart Held and David Held, 1992, p.p. 255- 256 Drucker 
Peter, 1969, p.328 και Etzioni - Halevy, 1999, σ. 49). 

Οι εφαρμογές της τεχνολογίας στην κοινωνία και την οικονομία δεν ασκούν μόνο θετικές 
επιδράσεις αλλά ταυτόχρονα έχουν διευρύνει τις δυνατότητες για τη διάπραξη εγκλημά-
των. Οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται ολοένα και περισσότερες ευκαιρίες με τη χρησιμο-
ποίηση των νέων ψηφιακών εργαλείων και προϊόντων που είναι διαθέσιμα μέσω του δια-
δικτύου. Ο διαδικτυακός κόσμος έχει πλέον καταστεί, με αυξανόμενο ρυθμό, ευάλωτος σε 
εγκληματικές δραστηριότητες και το 43% του κοινού χαρακτηρίζει το κυβερνο-έγκλημα ως 
πρόβλημα (Burden Kit, Creole Palmer, Barlow Lyde & Gilbert, 2003, p.p. 222-227). 

 Το διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράνομες δραστηριότητες στις οποίες περι-
λαμβάνονται μεταξύ άλλων η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (hacking), η ηλεκτρονική α-
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πάτη, η διανομή άσεμνου υλικού που αφορά παιδιά, η διαφθορά, η κυβερνο-τρομοκρατία, 
οι κυβερνο-επιθέσεις σε κρίσιμα δίκτυα, η κυβερνοπαρενόχληση, ο κυβερνο-εκφοβισμός 
(cyberbullying) κλπ.  

Γενικά τα ψηφιακά εγκλήματα διακρίνονται σε δυο ευρύτερες κατηγορίες. Εγκλήματα ή 
αδικήματα που η σύγχρονη τεχνολογία είναι:  

 1. Το εργαλείο του εγκλήματος, δηλ. παραδοσιακά εγκλήματα υποβοηθούμενα από τις 
ψηφιακές τεχνολογίες, όταν ο υπολογιστής ή το δίκτυο χρησιμοποιείται ως το μέσο για την 
τέλεσή του (Shinder. 2002, p.120). Τέτοιου είδους εγκλήματα αποτελούν η παρενόχληση, ο 
εκφοβισμός που μπορούν να τελεστούν τόσο σε φυσικό όσο και σε ψηφιακό περιβάλλον 
(ίντερνετ). 

2. Ο στόχος του εγκλήματος. Τα εγκλήματα αυτά δεν θα μπορούσαν να τελεστούν χωρίς την 
ύπαρξη των ψηφιακών τεχνολογιών, του υπολογιστή, του ίντερνετ κλπ. όπως η μη εξουσιο-
δοτημένη πρόσβαση (hacking), η διάδοση ιών, το σαμποτάζ του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
κλπ. (Furnell, 2002, p. 22). 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Οι μελέτες που εφαρμόζουν τις θεωρίες των εγκληματικών ευκαιριών στην προσέγγιση του 
κυβερνοεγκλήματος μας παρέχουν ικανά συμπεράσματα για το είδος των στόχων που επι-
λέγονται για τα παραδοσιακά εγκλήματα που τελούνται με χρήση ψηφιακών μέσων, όπως 
κυβερνοπαρενόχληση, απάτη, εκφοβισμός και παραβίαση της ιδιωτικής ζωής (Bossler, A. 
M., Holt, T. J., & May, D. C. 2012, p.p. 500-523 και Reyns, B. W., Henson B. & Fisher B.S, 
2011, p.p. 1149-1169). 

Η παρούσα μελέτη συνδυάζει τις προσεγγίσεις του παραδείγματος της περιβαλλοντικής 
εγκληματολογίας στην διερεύνηση του ηλεκτρονικο-οικονομικού εγκλήματος. Η σύνθεση 
όλων αυτών των επιμέρους προσεγγίσεων για την εφαρμογή τους στην εξέταση του ηλε-
κτρονικού εγκλήματος συγκροτεί το γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας μελέτης. 
Ο βασικός στόχος της είναι η κατασκευή ενός γενικού προτύπου των εγκληματικών ευκαι-
ριών του ηλεκτρονικού εγκλήματος που θα βοηθήσει τόσο στην κατανόηση του συγκεκρι-
μένου είδους εγκληματικής δραστηριότητας όσο και στη διατύπωση προτάσεων για αποτε-
λεσματικότερους και λιγότερο κοστοβόρους τρόπους αντιμετώπισής του. Συγκεκριμένα, 
στόχο μας αποτελεί η διακρίβωση των καθημερινών συμπεριφορών ρουτίνας των μαθητών 
- χρηστών των ψηφιακών τεχνολογιών που τους καθιστούν ευάλωτους στόχους σε δράστες 
με κίνητρο και η διακρίβωση των μέτρων πρόληψης του ηλεκτρονικού εγκλήματος του ηλε-
κτρονικού σχολικού εκφοβισμού από την σκοπιά των θεωριών των εγκληματικών ευκαι-
ριών, δηλαδή της περιβαλλοντικής εγκληματολογίας. 

Ο πυρήνας των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων των εγκληματικών θεωριών, που συν-
θέτουν την προτεινόμενη θεωρητική προσέγγιση του μελέτης του ηλεκτρονικού εγκλήμα-
τος, συνοψίζεται στα εξής: 

1. Η θεωρία των καθημερινών δραστηριοτήτων (RAT) των Cohen και Felson (Cohen, L. E. 
και Felson, M. 1979, p.p. 588–608) σε συνδυασμό με την συναφή θεωρία έκθεσης του τρό-
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που ζωής (Life style/exposure) των Hindelang, Gottfredson και Garofalo (Cook PhilipT. 1986, 
pp. 1-27). Η θεωρία έκθεσης του τρόπου ζωής μελετά την θυματοποίηση των ατόμων με 
βάση τον καθημερινό τρόπο ζωής τους που μπορεί να τους εκθέτει σε κίνδυνο θυματοποί-
ησης, όπως το να συχνάζουν σε συγκεκριμένα μέρη, να συγχρωτίζονται με δράστες παρά-
νομων ενεργειών ή να εμπλέκονται οι ίδιοι κάποια παραβατική δραστηριότητα. 

Η θεωρία των καθημερινών δραστηριοτήτων ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια της θεωρίας 
της έκθεσης του τρόπου ζωής και θεωρεί ότι η ευκαιριακή δομή της εγκληματικής δραστη-
ριότητας συντίθεται στην βάση της ταυτόχρονης συνύπαρξης τριών παραγόντων: α) ενός 
δράστη με κίνητρο, β) ενός κατάλληλου και διαθέσιμου στόχου – θύματος και γ) την απου-
σία ικανής φύλαξης του στόχου. Η τροποποίηση ενός ή περισσότερων από αυτά τα στοιχεία 
– παράγοντες οδηγούν στην αλλαγή της εγκληματικής ευκαιρίας και των πιθανοτήτων θυ-
ματοποίησης. 

2. Η θεωρία των εγκληματικών προτύπων (crime pattern) των Brantingham.Το εγκληματικό 
πρότυπο διαμορφώνεται στη βάση των περιβαλλοντικών συνθηκών που οι δράστες συνα-
ντούν κατά την διάρκεια των καθημερινών τους δραστηριοτήτων. (Brantigham P.L and Bran-
tigham P.J.2008, p.p. 259-294. 

3. Η θεωρία πρόληψης του περιστασιακού εγκλήματος. 

O Rick Linden, σύμφωνα με τη θεωρία πρόληψης του περιστασιακού εγκλήματος, πρότεινε 
ότι οι στρατηγικές πρόληψης κάθε μορφής εγκλήματος πρέπει να κατευθύνονται σύμφωνα 
με την παρακάτω τυπολογία:  

• Προγράμματα κοινωνικής ανάπτυξης, όπου μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
για γονείς, παιδιά και ενηλίκους αποσκοπείται η αλλαγή των κοινωνικών συνθηκών και 
η συνακόλουθη μείωση του αριθμού των δραστών με κίνητρο.  
• Περιστασιακή πρόληψη που εστιάζει στο εγκληματικό γεγονός καθαυτό, με την αύ-
ξηση της φύλαξης και τη μείωση της ελκυστικότητας πιθανών στόχων. 
• Κοινωνικά προγράμματα πρόληψης του εγκλήματος με την εμπλοκή των μελών της 
κοινότητας στην φύλαξη των στόχων (Linden Rick, 2007, p.p. 139 – 159) 

 

Οι προσεγγίσεις αυτές που αλληλο-συμπληρώνονται προέρχονται από τον κλάδο της περι-
βαλλοντικής εγκληματολογίας και συγκροτούν το θεωρητικό πλαίσιο που βοηθά τόσο στην 
διατύπωση των ερευνητικών προτάσεων αλλά και στον έλεγχό τους. 

Η επικέντρωση του εγκληματολογικού ενδιαφέροντος της παρούσας μελέτης είναι στην 
κατεύθυνση της διαπίστωσης των περιστασιακών συνθηκών, στον τρόπο, στο πώς διαμορ-
φώνεται η εγκληματική ευκαιρία του ηλεκτρονικού εγκλήματος του εκφοβισμού μαθητών.  

Έτσι προτείνεται η εφαρμογή των θεωριών των εγκληματικών θεωριών στη μελέτη των 
φαινομένων κυβερνο-εκφοβισμού μαθητών και σπουδαστών εξετάζοντας το κατά πόσο η 
έκθεση και η εγγύτητα των μαθητών- χρηστών ψηφιακών τεχνολογιών, αυξάνει τις πιθανό-
τητες θυματοποίησης τους από πιθανούς δράστες.  
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Ερευνητικές Υποθέσεις 

Με βάση τις παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις που προέρχονται από την οπτική της πε-
ριβαλλοντικής εγκληματολογίας, η κεντρική ερευνητική μας υπόθεση αφορά το ποιος είναι 
ο τρόπος που δομείται το εγκληματικό πρότυπο του ηλεκτρονικού εγκλήματος του κυβερ-
νο-εκφοβισμού, ποια είναι τα ιδιαίτερα στοιχεία που σχηματίζουν την εγκληματική του ευ-
καιρία. Έτσι η ερευνητική μας πρόταση διατυπώνεται ως εξής: 

Το εγκληματικό πρότυπο του ηλεκτρονικού εγκλήματος κυβερνο-εκφοβισμού μαθητών δια-
μορφώνεται στη βάση της αλληλεπίδρασης των δραστών με κατάλληλους στόχους. Υπάρ-
χουν ορισμένες καθημερινές διαδικτυακές δραστηριότητες των μαθητών που τους φέρνουν 
σε εγγύτητα με πιθανούς δράστες και τους καθιστούν κατάλληλους - προσιτούς και ευάλω-
τους- στόχους . 

Από την παραπάνω κεντρική θεωρητική πρόταση προκύπτουν και οι επιμέρους ερευνητικές 
υποθέσεις της παρούσας μελέτης για τη δόμηση του εγκληματικού προτύπου του ηλεκτρο-
νικο-οικονομικού εγκλήματος οι οποίες συνοψίζονται ως ακόλουθα: 

1. Η συχνότητα και η ένταση της αλληλεπίδρασης των ικανών δραστών, δηλαδή η έκ-
θεση και εγγύτητα, με τα κατάλληλα θύματα/στόχους, στο ψηφιακό περιβάλλον πιθανώς 
συνδέεται με αντίστοιχο κίνδυνο θυματοποίησης. Συγκεκριμένα θα διερευνήσουμε το κατά 
πόσο η συχνότερη και διαρκέστερη δραστηριότητα των μαθητών σε ψηφιακά δίκτυα (δια-
δίκτυο, χρήση υπολογιστών, τηλεφώνων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ.), τα καθιστά πιο 
ευάλωτο στόχο και τα υποβάλλει σε μεγαλύτερο κίνδυνο θυματοποίησης. Ακόμα, το πώς 
συγκεκριμένες «ριψοκίνδυνες» δραστηριότητες καθημερινής ρουτίνας, όπως συνομιλίες με 
αγνώστους στα ψηφιακά δωμάτια επικοινωνίας, το ανέβασμα φωτογραφιών, με χρήση 
ψηφιακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθιστούν τους χρήστες ευάλωτους στόχους δη-
μιουργώντας εγκληματικές ευκαιρίες. 
2. Η δεύτερη μας υπόθεση αφορά το κατά πόσο η έλλειψη ικανών φυλάκων, όπως 
μέτρων προστασίας των ψηφιακών συστημάτων από πλευράς χρηστών, εποπτείας των μα-
θητών από γονείς ή εκπαιδευτικούς δημιουργεί κατάλληλες εγκληματικές ευκαιρίες και 
συνδέεται με τον κίνδυνο θυματοποίησης. Αντίθετα η παρουσία τέτοιων συστημάτων προ-
στασίας, η εκπαίδευση και ενημέρωση των μαθητών, αλλά και των γονέων και των εκπαι-
δευτικών για τους πιθανούς κινδύνους και την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας ότι 
αποτελεί μέσο πρόληψης της ηλεκτρονικής εγκληματικότητας του εκφοβισμού. 

Με βάση αυτή την ερευνητική υπόθεση, γίνεται η πρόταση για την αποτελεσματικότερη και 
λιγότερο δαπανηρή, από άποψη διαθέσιμων πόρων, πρόληψη και αντιμετώπισή της.  

Στα πλαίσια της προσέγγισης που προτείνεται εδώ, η επικέντρωση του ενδιαφέροντος γίνε-
ται στη λήψη μέτρων που θα καθιστούν τον στόχο λιγότερο ελκυστικό, θα αλλοιώνουν τα 
χαρακτηριστικά που δομούν την εγκληματική ευκαιρία και θα αυξάνουν την πιθανότητα 
επισήμανσης του δράστη ώστε αυτός είτε να αποτρέπεται είτε να συλλαμβάνεται ευκολό-
τερα. Το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο στον τομέα αυτό μας παρέχει η θεωρία πρόλη-
ψης του περιστασιακού εγκλήματος η οποία συνδυάζει τις υπόλοιπες προσεγγίσεις των ε-
γκληματικών ευκαιριών στο ζήτημα της αντιμετώπισης. 
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Η βιβλιογραφική έρευνα επιλέχθηκε ως βασική ερευνητική μέθοδος της παρούσας μελέτης 
ακριβώς για τους παραπάνω λόγους. Η επιλογή της βιβλιογραφικής έρευνας επιτρέπει την 
εκμετάλλευση του πλούτου της εγκληματολογικής σκέψης, θεωριών και ερευνών καταγρά-
φοντας, συγκρίνοντας και επιλέγοντας τις καταλληλότερες για την αποσαφήνιση των βασι-
κών εννοιών, τον προσδιορισμό του κεντρικού περιεχομένου τους καθώς και την οριοθέτη-
ση και διερεύνηση του αντικειμένου της παρούσας μελέτης.  

Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

Οι θεωρίες των εγκληματικών θεωριών, ιδιαίτερα των καθημερινών δραστηριοτήτων ρουτί-
νας και της έκθεσης του τρόπου ζωής, εξετάζουν τη σημασία του τρόπου που οι καθημερι-
νές ασχολίες των ατόμων, εν προκειμένω των μαθητών συμβάλλουν στην έκθεση και εγγύ-
τητα τους σε εγκληματογόνα περιβάλλοντα (Burrow & Apel,2008; Schreck & Miller, 2003; 
Schreck, Miller, & Gibson, 2003; Stewart, 2003).  

Ο όρος έκθεση αφορά την συχνότητα με την οποία τα άτομα εκτίθενται σε πιθανούς κινδύ-
νους θυματοποίησης και ο όρος εγγύτητα αναφέρεται στην απόσταση (γεωγραφική ή ψη-
φιακή) μεταξύ πιθανού δράστη και κατάλληλου στόχου –θύματος (Cohen et al., 1981; Hin-
delang et al., 1978; Miethe & Meier, 1990, 1994).  

Όσον αφορά την έννοια του «χώρου», ο πιθανός δράστης μπορεί να συναντά και να αλλη-
λεπιδρά με τα υποψήφια θύματα από απόσταση μέσω κάποιου δικτύου συναλλαγών. Η 
έννοια του τόπου θα πρέπει λοιπόν να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει όλους τους τρό-
πους, τα δίκτυα επικοινωνίας που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ δράστη με κίνη-
τρο και στόχου-θύματος και «προσφέρουν στο δράστη έναν «κοινό χώρο» συνάντησης (Ό-
πως πρότειναν οι Eck και Clarke, βλ. Michael Benson , Tamara D. Madensen, and John E. Eck, 
2009, p. 179). Εφόσον δράστες και θύματα αποτελούν μέρος του ίδιου δικτύου, η έννοια 
της συνύπαρξης τους στον ίδιο «χώρο» έχει δομηθεί. Τα δίκτυα, εκτός από την πρόσβαση 
στους πιθανούς στόχους, προσφέρουν στον δράστη κάποια μορφή απόκρυψης πράγμα που 
δεν συμβαίνει κατά την φυσική επαφή (Benson M.L. and Madensen T.D.2007, p.p.615-616). 
Ο ψηφιακός εγκληματίας, μπορεί να πλήξει ταυτόχρονα πολλαπλά θύματα-στόχους εξ α-
ποστάσεως χωρίς καν να γνωρίζει την ταυτότητα των θυμάτων του. Τα δίκτυα παρέχουν στο 
δράστη τον κατάλληλο «χώρο» αρκεί και το θύμα – στόχος να συμμετέχει στο ίδιο δίκτυο 
(Benson M. and Madensen T., 2007, ό.π). 

Ως ικανοί φύλακες θεωρούνται διάφορα εμπόδια που προστατεύουν τα άτομα από πιθα-
νούς δράστες και μειώνουν τους κινδύνους θυματοποίησης (Cohen et al., 1981; Cohen & 
Felson, 1979; Hindelang et al.,1978). 

Ως διαδικτυακός εκφοβισμός (Cyberbullying) θεωρείται μια σκόπιμη και επαναλαμβανόμε-
νη ζημιά, όπως παρενόχληση, εξευτελισμός, απειλές με κείμενο ή εικόνες, που διενεργείται 
μέσω του διαδικτύου, διαδραστικών τεχνολογιών ή κινητών τηλεφώνων. 
(http://www.internetsafety101.org/cyberbullyingstatistics.htm).  

Μερικά Στατιστικά στοιχεία από τις ΗΠΑ: 

• 1 στους 6 γονείς γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους έχουν θυματοποιηθεί. 

479

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

http://www.internetsafety101.org/cyberbullyingstatistics.htm


• 1 εκατομ. παιδιά στις ΗΠΑ είχαν πέσει θύματα κυβερνο-εκφοβισμού μέσω του face-
book μόνο κατά το 2010. 

• 43% εφήβων από 13 έως 17 καταγγέλλουν ότι έχουν πέσει θύματα. 

• Οι δράστες περνούν περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο (38,4 ώρες) από ότι οι άλλοι έ-
φηβοι (26.8 ώρες).  

• Το 34% όσων είχαν εμπλοκή σε υποθέσεις cyberbullying υπήρξαν ταυτόχρονα δράστες 
αλλά και θύματα. (internetsafety101, 2015)  

Αποτελέσματα ερευνών που εφήρμοσαν τις θεωρίες των εγκληματικών ευκαιριών στη 
διαδικτυακή θυματοποίηση. 

Ο Choi Kyung-shick εφήρμοσε το μοντέλο των καθημερινών δραστηριοτήτων του τρόπου 
ζωής (LRAT) ερευνώντας τη διαδικτυακή συμπεριφορά των φοιτητών ενός αμερικανικού 
κολεγίου, που έχει αντικείμενο την θυματοποίηση (Choi Kyung-shick, 2008a). 

 Ο Choi διατύπωσε την θεωρητική πρόταση, ότι έχει σημασία το που πηγαίνει, το τι κάνει το 
άτομο στο διαδίκτυο για την έκθεση του σε πιθανούς δράστες και πως προστατεύει τον ε-
αυτό του από την θυματοποίηση. Χρησιμοποιώντας το στοιχείο του επιπέδου των δραστη-
ριοτήτων του διαδικτυακού τρόπου ζωής και του επιπέδου των μέτρων προστασίας (ως ι-
κανός «ψηφιακός» φύλακας) του υπολογιστή, ο ερευνητής διαπίστωσε ότι τα διαφορετικά 
πρότυπα του διαδικτυακού τρόπου ζωής διαμορφώνουν διαφορετικές πιθανότητες θυμα-
τοποίησης στο διαδίκτυο. Έτσι, μεγαλύτερο κίνδυνο θυματοποίησης διατρέχουν οι φοιτητές 
που επιδεικνύουν πλημμελή διαδικτυακή συμπεριφορά, περνώντας περισσότερες ώρες σε 
ριψοκίνδυνες συμπεριφορές, χωρίς τη λήψη απαραίτητων μέτρων προστασίας του υπολο-
γιστή τους που λειτουργούν ως ικανοί φύλακες. Ως ριψοκίνδυνες συμπεριφορές ο συγγρα-
φέας θεώρησε την επίσκεψη σε άγνωστες ιστοσελίδες, το κατέβασμα αρχείων ή δωρεάν 
προγραμμάτων, το κλικάρισμα σε εικόνες, ενώ ως μέτρα προστασίας του υπολογιστή θεω-
ρούνται προγράμματα όπως αντιικά (antivirus), τείχη προστασίας (firewall) και αντικατα-
σκοπευτικά (antispyware), που λειτουργούν ως «ικανοί ψηφιακοί φύλακες» (Choi, Kyung-
shick, 2008b). 

Οι Jasinki και Navarro χρησιμοποίησαν την θεωρία «καθημερινών δραστηριοτήτων» σε 
μορφές ψηφιακής εγκληματικότητας όπως τον κυβερνο-εκφοβισμό (cyber-bullying). Τονί-
στηκε ότι όσον αφορά τους «πιθανούς εγκληματίες» υπάρχουν πολλοί, όπως και οι κατάλ-
ληλοι στόχοι: ευάλωτοι άνθρωποι ή υπολογιστές. Ακόμα και το τρίτο στοιχείο, η έλλειψη 
ικανής προστασίας, είναι παρόν στο διαδίκτυο καθώς οι γονείς πιστεύουν ότι τα συστήμα-
τα/προγράμματα γονεϊκού ελέγχου που εγκαθιστούν στον υπολογιστή των παιδιών τους 
είναι αρκετά για να υποκαταστήσουν την επίβλεψη από τους ίδιους. Όμως τα προγράμματα 
αυτά δεν μπορούν να φιλτράρουν με ποιόν μιλάνε και τι λένε τα παιδιά στα διάφορα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης ή στα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό εξηγεί και 
σύμφωνα με τη θεωρία των «Καθημερινών Δραστηριοτήτων» γιατί το cyber-bullying είναι 
πολύ διαδεδομένο στο διαδίκτυο (Jasinki J., Navarro, J. 2012). 
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Οι Reyns, B. W., Henson B. και Fisher B. S., εφήρμοσαν τις απόψεις της θεωρίας για τις κα-
θημερινές δραστηριότητες για να μελετήσουν τη θυματοποίηση φοιτητών από την κυβερ-
νο-παρενόχληση (cyberstalking). Ως δείκτες, για την μέτρηση των δεικτών του τρόπου ζωής 
που αυξάνει τον κίνδυνο θυματοποίησης από παρενόχληση στο διαδίκτυο, οι ερευνητές 
χρησιμοποίησαν και τα τρία βασικά στοιχεία της θεωρίας, δηλ. την επίδραση της ελκυστι-
κότητας του στόχου, της έκθεσης και της εγγύτητας στον πιθανό δράστη καθώς και την ύ-
παρξη ή ικανών φυλάκων.  

Τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών προσφέρουν ισχυρή υποστήριξη στην εφαρμο-
σιμότητα της θεωρίας των καθημερινών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον του κυβερνοχώ-
ρου και ειδικά για τη θυματοποίηση από παρενόχληση στο διαδίκτυο, αν και η συνάφεια 
της κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής έδειξε διαφορετική συσχέτιση με την εξαρτημένη που 
ήταν η θυματοποίηση. Τη μικρότερη συσχέτιση έδειξαν η «ελκυστικότητα» του στόχου και 
η «έκθεση» στους πιθανούς δράστες, ενώ ισχυρή συνάφεια με τη θυματοποίηση είχαν οι 
δείκτες της «επαρκούς φύλαξης» (αρνητική), η «εγγύτητα» στους πιθανούς δράστες και του 
«επικίνδυνου τρόπου ζωής» των πιθανών θυμάτων (θετική).  

Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών επιβεβαιώνουν σημαντικά τις υποθέσεις εργα-
σίας μας. Ειδικότερα, πρώτον, μεγαλύτερο κίνδυνο θυματοποίησης διατρέχουν οι χρήστες - 
μαθητές που επιδεικνύουν πλημμελή διαδικτυακή συμπεριφορά, περνώντας περισσότερες 
ώρες σε ριψοκίνδυνες συμπεριφορές. Δεύτερο, η λήψη απαραίτητων μέτρων προστασίας 
του υπολογιστή, όπως φίλτρα προστασίας, αντιβιοτικά κ.ά. δεν λειτουργούν τόσο αποτελε-
σματικά όσο η κατάλληλη ενημέρωση του κοινού, γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών που 
λειτουργούν ως ικανοί φύλακες. Περαιτέρω ποιοτικές έρευνες που θα εφαρμόζουν τις προ-
σεγγίσεις των εγκληματικών ευκαιριών στο φαινόμενο του σχολικού κυβερνο-εκφοβισμού 
στην Ελλάδα, είναι απαραίτητες.  
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Περίληψη 

Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην περιγραφή και στην έρευνα της αποτελεσματικότητας του 
ηλεκτρονικού εργαλείου Class Dojo. Υλοποιήθηκε σε τμήμα 21 μαθητών της Στ’ τάξης, οι 
οποίοι δε γνώριζαν τη χρήση του. Αφορμή στάθηκαν ανάρμοστες συμπεριφορές κατά τη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι οποίες αποπροσανατόλιζαν τους μαθητές από 
την αφομοίωση της προσφερόμενης γνώσης και τους αποξένωναν μεταξύ τους, μια κατά-
σταση που έπρεπε ν’ αντιμετωπιστεί δραστικά. Αυτό το εργαλείο στόχο έχει την καθημερινή 
διαχείριση των συμπεριφορών των μαθητών, ώστε να ενισχυθούν θετικά και να κατανοή-
σουν το ρόλο τους μέσα στην τάξη. Η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του εργαλείου 
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική, καθώς σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώθηκε σημαντική βελ-
τίωση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς κι άμεση εξοικείωση των παιδιών με το περιβάλλον 
του εργαλείου και τον τρόπο χρήσης του. Μέσω της εφαρμογής του Class Dojo δημιουργή-
θηκε ένα πολύ θετικό περιβάλλον μάθησης. 

Λέξεις - Κλειδιά: ηλεκτρονικό εργαλείο, Class Dojo, αλλαγή συμπεριφοράς 

Εισαγωγή 

Ο εκπαιδευτικός είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη δημιουργία της ευνοϊκής σχολικής ατμό-
σφαιρας μέσα στην οποία θα ζήσουν, θα κινηθούν, θα εργαστούν, θα συνεργαστούν, θα 
μορφωθούν και θα κοινωνικοποιηθούν οι μαθητές. Αυτός, µε την ωριµότητα, την επιστη-
µονική κατάρτιση, την ευστροφία, την ευελιξία, την εκτίµηση, την κατανόηση, την αγάπη γι’ 
αυτό που κάνει και την ολοκληρωμένη προσωπικότητά του θα μπορέσει να αξιοποιήσει τις 
υπάρχουσες προϋποθέσεις και να δημιουργήσει νέες, ώστε να διαμορφώσει άριστο νοητι-
κό και συναισθηματικό περιβάλλον, µια ιδανική και δημιουργική παιδαγωγική ατμόσφαιρα. 
(Ντούσκας Ν. Θ., 2005).  

To Class Dojo είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για την τάξη, που βοηθά τους εκπαιδευτικούς, 
να διαχειριστούν την ανομοιογένεια, κυρίως στη συμπεριφορά, καθώς εντοπίζει και συ-
γκρατεί δεδομένα που αφορούν στην καθημερινή εικόνα των μαθητών στην τάξη, τα οποία 
οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μοιραστούν με τους γονείς. Περιέχει τέτοια λειτουργικά στοι-
χεία, που επιτρέπει να δίνονται βραβεία και βαθμοί ανατροφοδότησης των συμπεριφορών 
μέσα στην τάξη σε πραγματικό χρόνο.  

Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε τρία βασικά μέρη: θεωρητικό πλαίσιο, περιγραφή του 
προγράμματος και έρευνα. 

Εν πρώτοις, αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο επί του οποίου ερείδεται η χρήση του ηλε-
κτρονικού εργαλείου, ειδικότερα πώς διαμορφώνεται στο σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον 
ο ρόλος του δασκάλου υπό το πρίσμα των θεωριών μάθησης και πώς το Class Dojo ανταπο-
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κρίνεται στις τελευταίες. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται το ηλεκτρονικό εργαλείο κι ο 
τρόπος χρήσης του σε μια τριγωνική σχέση δασκάλου-μαθητή-γονέα. Στο τέλος, παρατίθε-
ται αναλυτικά η έρευνα που πραγματοποιήθηκε: το δείγμα, το ερωτηματολόγιο, στατιστικά 
και ποιοτικά αποτελέσματα, συμπεράσματα. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Παρατηρείται ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο δεν περιορίζεται στην 
απλή μετάδοση της γνώσης αλλά, µε αφετηρία τα συγκεκριμένα προβλήματα των μαθητών, 
γίνεται ρόλος συμβουλευτικός, συνεργατικός και παρωθητικός στην κοινωνικογνωστική 
περιπέτεια των μαθητών. (Παπάς Α.Ε., 1995, Κοσσυβάκη Φ.,1997). 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα «οι μαθητές να αντιλαμβάνονται και να διαισθάνονται τη σιγου-
ριά του εκπαιδευτικού και έτσι να ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους. Με τη βοήθειά του 
και την καθοδήγησή του, θα υπερνικήσουν τις δυσχέρειες και θα φτάσουν στο στόχο της 
διδασκαλίας ως δικό τους στόχο μάθησης.» (Γιαννούλης Ν., 1980). 

Το Class Dojo έρχεται για να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς, εστιάζοντας στην ανάπτυξη 
κατάλληλων, άξιων προς μίμηση, καλών συμπεριφορών από τους μαθητές, ώστε να έχουν 
περισσότερο χρόνο για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων μέσα σε ένα θετικό, 
ομαδικό και δημοκρατικό κλίμα. 

Δίνοντας στους μαθητές την εικόνα των δεδομένων που αφορούν στη συμπεριφορά τους, 
το Class Dojo ανακουφίζει την τάξη από την αναστάτωση και δημιουργεί πιο αρμονικά πε-
ριβάλλοντα μάθησης. Περαιτέρω, μπορεί ν’ αποτελέσει μέχρι και μέθοδο αλλαγής συμπε-
ριφοράς, αρκετά διαφορετική κι εναλλακτική από τις παλαιότερες. 

Η διαφοροποιημένη αυτή μέθοδος έχει τη βάση της, στις θεωρίες της εποικοδόμησης της 
μάθησης (constructivism) και της αλληλεπίδρασης (Vygotsky, 1988), κατά τις οποίες οι μα-
θητές συνεργάζονται, συμμετέχουν ενεργά, ενσωματώνονται στην ομάδα, εθίζονται στο 
διάλογο και τη δημοκρατία, χειραφετούνται, αποκτούν κριτική ικανότητα και σκέψη, απο-
δέχονται. 

Διότι, η μάθηση είναι μια διαδικασία τροποποίησης της συμπεριφοράς του ατόμου, σύμ-
φωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης και συνίσταται στη σύνδεση των 
ερεθισμάτων με τις αντίστοιχες αντιδράσεις του ατόμου στα συγκεκριμένα ερεθίσματα. 

Παράλληλα, το Class Dojo συνάδει πλήρως με τη μάθηση μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ, 
στη βάση της συμπεριφοριστικής προσέγγισης. Η μάθηση επιτυγχάνεται, όταν ενισχύεται η 
επιθυμητή συμπεριφορά των μαθητών (κι απαλείφεται η μη επιθυμητή), η ενίσχυση δε αυ-
τή συνδέεται με την έννοια της ανάδρασης ή της επανατροφοδότησης. Απώτερος σκοπός 
είναι η παρέμβαση στο μαθησιακό περιβάλλον, κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιηθεί η απο-
τελεσματικότητα των εκπαιδευτικών πρακτικών (Ράπτης & Ράπτη, 2006).  
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Η Carol Dweck, στο βιβλίο της με τίτλο: «Mindset: The New Psychology of Success» επιση-
μαίνει, ότι την επιτυχία δεν φέρνουν μόνο οι ικανότητες και το ταλέντο, αλλά αν τα τελευ-
ταία μπορούν να προσεγγιστούν με «σταθερή» (fixed) ή «αυξανόμενη» νοοτροπία (growth 
mindset). Περαιτέρω ισχυρίζεται, ότι ο έπαινος της εξαιρετικής ευφυΐας κι ικανότητας, σε 
αντίθεση με τον έπαινο της προσπάθειας, δεν καλλιεργεί την αυτοεκτίμηση και δεν οδηγεί 
στην ολοκλήρωση, αλλά μπορεί στην πραγματικότητα να θέσει σε κίνδυνο τη γενικότερη 
επιτυχία. Με τη σωστή νοοτροπία, δηλαδή την επιβράβευση της επίμονης προσπάθειας, οι 
μαθητές μπορούν να παρακινηθούν και να βοηθηθούν ν’ αυξήσουν τις επιδόσεις τους. 

Το Class Dojo προωθεί τον αυτοέλεγχο και την αυτοδιόρθωση του μαθητή, κυρίως σε επί-
πεδο συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα την καθημερινή εφαρμογή θετικών πρακτικών οι ο-
ποίες οδηγούν τους μαθητές σε οργάνωση, ηρεμία κι αποδοτικότητα κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτοελέγχου των Joyce και Weil, (Joyce & Weil, 2003), 
η ανάπτυξη του αυτοελέγχου επιτυγχάνεται με την εκούσια συμμετοχή του μαθητή, την 
καταγραφή του προβλήματος και τις κατάλληλες συνθήκες-μορφές ενίσχυσης του προ-
γράμματος δράσης. 

Κάθε διδασκαλία αποτελεί προσωπικό δημιούργημα του εκπαιδευτικού, µιας συγκεκριμέ-
νης ηµέρας και ώρας, µε µια συγκεκριμένη ύλη, σε συνεργασία µε συγκεκριμένους μαθη-
τές, µε συγκεκριμένο στόχο και κυρίως κάτω από ορισμένο ψυχολογικό κλίµα (παιδαγωγική 
ατμόσφαιρα) που είναι αδύνατον να επαναληφθεί. (Ντούσκας Ν. Θ., 2005:99-100). Γι’ αυτό 
λοιπόν, είναι χρέος του εκάστοτε εκπαιδευτικού να ασχοληθεί με την ενσυναίσθηση των 
μαθητών του. 

Οι Mayer & Salovey (Mayer J., Salovey P., 1997) ορίζουν την ενσυναίσθηση ως μία θεμελιώ-
δη ανθρώπινη ικανότητα ανάμεσα σε α) αυτογνωσία, β) συναισθηματικό έλεγχο, γ) αυτό-
ενεργοποίηση και δ) χειρισμό σχέσεων. Είναι ουσιώδες να γίνει διάκριση μεταξύ της κατα-
νόησης των συναισθημάτων του άλλου και της ενσυναίσθησης. Η ενσυναίσθηση απαιτεί 
περισσότερα από απλή κατανόηση των συναισθημάτων ενός άλλου ανθρώπου.  

Είναι σημαντικό οι μαθητές ν’ αποκτήσουν ενσυναίσθηση μέσα από τη μαθησιακή διαδικα-
σία. Η εφαρμογή του προγράμματος Class Dojo στοχεύει στην ενεργοποίηση αυτής της συ-
ναισθηματικής αντίληψης και προσπαθεί να δώσει στα παιδιά την εικόνα της ίδιας τους της 
συμπεριφοράς. Τα παιδιά βλέπουν μέσα από τα μάτια των δασκάλων τους τούς εαυτούς 
τους κι αποκαλύπτεται σ’ αυτά η πραγματική φύση της συμπεριφοράς τους. Το πρόγραμμα 
δεν αποβλέπει στη στοχοποίηση ούτε στην επίπληξη, αλλά στη συνειδητοποίηση από 
πλευράς των παιδιών της ίδιας τους της συμπεριφοράς καθώς και των αποτελεσμάτων και 
των επιπτώσεων που μπορεί αυτή να έχει τόσο στα ίδια, όσο και σ’ ένα κοινωνικό σύνολο, 
εν προκειμένω στην τάξη. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σίγουρα είναι και συμβουλευτικός, καθώς προσπαθεί να αφυ-
πνίσει όλες τις δημιουργικές δυνάµεις των μαθητών του, και συνεργασιακός, αφού όντας 
πάντα κοντά στους μαθητές του, τους στηρίζει και μαζί µ’ αυτούς αναπτύσσει σχέσεις συ-
νεργασίας σε δημοκρατικό κλίµα για την αντιμετώπιση προβλημάτων της σχολικής ζωής, 
ενθαρρύνει τη διαθεµατική συνεργασία και υιοθετεί μορφές ομαδικής εργασίας (Τριλιανός 
Α., 1991). 
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Αυτός ο συμβουλευτικός ρόλος ενσαρκώνεται, όταν ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να θωρα-
κίσει τους μαθητές του από τον καταιγισμό των πληροφοριών και από το άγχος της πλή-
ρους ανταπόκρισης κι ενεργής συμμετοχής τους. Οι προκλήσεις αυτές απαντώνται μέσα 
στην τάξη, αλλά πολύ περισσότερο έξω από αυτήν, στη σύγχρονη κοινωνία, για την οποία 
προετοιμάζονται οι μαθητές. Ως (μέλλοντες) κοινωνοί, μυημένοι από νωρίς σ’ αυτόν τον 
τρόπο ζωής, που τους καθιστά ευάλωτους σε κινδύνους, ο εκπαιδευτικός οφείλει να τους 
παράσχει την κατάλληλη σκευή, ώστε να μην εκτεθούν σ’ αυτούς αλλά ούτε και ν’ αποκλει-
στούν από την κοινωνικό-τεχνολογική εξέλιξη. 

Μέσω του ηλεκτρονικού εργαλείου Class Dojo, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές ν’ απο-
κτήσουν πρόσβαση και κωδικούς. Η απόκτηση των δεδομένων αυτών συνοδεύεται κι από 
ευθύνες. Στόχος μας είναι ν’ αντιληφθούν τα παιδιά τη σοβαρότητα των προσωπικών τους 
δεδομένων και πώς να τα διαχειρίζονται και να τα προστατεύουν. Να μάθουν να χρησιμο-
ποιούν κωδικούς στον ηλεκτρονικό κόσμο. Να μην τρομοκρατούνται και να προφυλάσσουν 
την ιδιωτικότητά τους, όπως την όρισε ο Alan Westin το 1967, ως «την αξίωση των ατόμων, 
ομάδων και οργανισμών να καθορίζουν το χρόνο, τον τρόπο και την έκταση αναφορικά με 
τη συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων». 

Τέλος, μ’ αυτό το εργαλείο επιδιώκεται η ενίσχυση των θετικών συμπεριφορών και η επι-
βράβευσή τους και, ταυτόχρονα, η επισήμανση των αρνητικών, προκειμένου να τις εντοπί-
σουν τα παιδιά και να τις διορθώσουν. Άλλωστε, αυτός είναι κι ο ρόλος του σύγχρονου εκ-
παιδευτικού: η καθοδήγηση των παιδιών στη μάθηση, η βοήθεια στη σύνθεση κι ανάλυση 
της γνώσης, η διεύρυνση της κριτικής σκέψης και της παραγωγικής ικανότητας. Γενικότερα, 
επιδιώκεται η ανάπτυξη ικανοτήτων, οι οποίες συνδέονται με την επικοινωνία και τις δια-
προσωπικές σχέσεις, καθώς και με την αποτελεσματική διαχείριση προβλημάτων (Φιλιππά-
κη, 2012). 

Περιγραφή προγράμματος – Τρόπος χρήσης 

Το Class Dojo συνθέτει ένα ευχάριστο ηλεκτρονικό περιβάλλον με χρώματα κι εικονίδια 
avatars, τα οποία αλλάζουν εμφάνιση, από τα ίδια τα παιδιά κάνοντάς το πιο διασκεδαστι-
κό κι οικείο για τους μαθητές. Στην αρχική σελίδα, δίνεται η δυνατότητα επιλογής εισόδου 
ως μαθητής, γονέας ή εκπαιδευτικός. Ο μαθητής πληκτρολογεί τον προσωπικό του κωδικό 
κι εισέρχεται στην ατομική του σελίδα (προφίλ), όπου εμφανίζεται το προσωπικό του ava-
tar κι η ατομική του επίδοση, με μορφή ποσοστού (πίτας). Είναι σημαντικό ν’ αναφερθεί, 
ότι τα παιδιά μπορούν μόνο να βλέπουν την ατομική τους καρτέλα επίδοσης, χωρίς τη δυ-
νατότητα να επεξεργαστούν τα στοιχεία της. Ο γονέας με δικό του κωδικό, έχει πρόσβαση 
στην καρτέλα του παιδιού του και μόνο.  

Ο εκπαιδευτικός, εφοδιασμένος επίσης με κωδικούς, εισέρχεται σ’ ένα περιβάλλον εικονι-
κής τάξης με τα προφίλ (σελίδες) όλων των μαθητών. Σε κάθε προφίλ ο εκπαιδευτικός θέτει 
καρτέλες με θετικές κι αρνητικές συμπεριφορές, σε συχνότητα της επιλογής του (π.χ. εβδο-
μαδιαία, ημερήσια κλπ). Οι καρτέλες αυτές έχουν ήδη προκαθοριστεί από τον εκπαιδευτικό 
και συμπεριλαμβάνουν αξιολογικές κρίσεις, θετικές κι αρνητικές, είτε στο γνωστικό, είτε 
στο συμπεριφοριστικό πεδίο, είτε και στα δύο (χωρίς να αποκλείεται η εισαγωγή νέων καρ-
τελών ή η τροποποίηση των ήδη υπαρχουσών ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε τάξης). Ο 
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εκπαιδευτικός ενημερώνει τα προφίλ των μαθητών, με τις θετικές ή/και τις αρνητικές καρ-
τέλες κι από τον μέσο όρο τους προκύπτει το συγκεντρωτικό ποσοστό του κάθε μαθητή με 
την ατομική του επίδοση και, κατόπιν, όλης της τάξης με την ομαδική επίδοση. Στο ιστορικό 
του προγράμματος εμφανίζεται το ποσοστό κάθε μέρας, της προηγούμενης αλλά και όλης 
της εβδομάδας, του μήνα, του χρόνου. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να δηλώνονται οι α-
πουσίες των παιδιών καθημερινά, έτσι ώστε να υπάρχει αρχείο απουσιών των μαθητών της 
τάξης. 

Έρευνα με ερωτηματολόγιο σχετικά με την εφαρμογή  
του ηλεκτρονικού εργαλείου Class Dojo 

Στόχος 

Στα πλαίσια της ετήσιας εφαρμογής του Class Dojo στην τάξη διεξήχθη έρευνα με ανώνυμο 
ερωτηματολόγιο (ζητήθηκε μόνον το φύλο των ερωτηθέντων). Βασικός στόχος ήταν η συ-
γκέντρωση όλων εκείνων των στοιχείων, που αφορούν στην αντίδραση, αλληλεπίδραση κι 
ανταπόκριση των μαθητών στο ηλεκτρονικό εργαλείο, όπως και στην αποδοτικότητά του. 
Γι’ αυτό το λόγο, τέθηκαν ερωτήσεις στους μαθητές, τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές.  

Εφαρμογή του ηλεκτρονικού εργαλείου 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης (Π.Π.Σ.Π.Θ.), στο τμήμα της ΣΤ’ τάξης. Στο συγκεκριμένο τμήμα εφαρμόστηκε η μέθο-
δος της συνδιδασκαλίας (team teaching), που σημαίνει, ότι στην τάξη βρίσκονται ταυτόχρο-
να και διδάσκουν δύο εκπαιδευτικοί. Το δείγμα αποτέλεσαν 21 μαθητές: 10 αγόρια, 11 κο-
ρίτσια. Η διάρκεια της εφαρμογής του ήταν ένα σχολικό έτος. Το ηλεκτρονικό εργαλείο 
χρησιμοποιήθηκε από τις εκπαιδευτικούς με σκοπό να διαχειριστούν σημαντικά προβλήμα-
τα συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του μαθήματος κι όχι μόνο. Συμπεριφορές αγενείς και 
ασεβείς, έντονοι λεκτικοί διαπληκτισμοί κι ασυνέπεια στις καθημερινές δραστηριότητες 
έπρεπε να περιοριστούν με έναν ελκυστικό και δραστικό τρόπο. Αυτό επετεύχθη σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα με το Class Dojo, παρ’ όλη την επιφόρτιση των εκπαιδευτικών με 
μία ακόμη υποχρέωση, ήτοι τη συνεπή ενημέρωση του ηλεκτρονικού εργαλείου και επι-
βράβευση των μαθητών καθημερινά.  

Ερωτήσεις – Απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο 

1η ερώτηση: Σου είναι εύκολο να αλλάξεις τους κωδικούς που σου έδωσαν οι εκπαιδευτικοί 
σου και να συνδεθείς στο Class Dojo; Το σύνολο των μαθητών δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα 
προβλήματα στην αλλαγή των κωδικών, παρ’ όλα αυτά διαφαίνεται ότι τα κορίτσια δυσκο-
λεύτηκαν λίγο περισσότερο. 

2η ερώτηση: Δυσκολεύτηκες να αλλάξεις το avatar σου; Η συντριπτική πλειοψηφία απά-
ντησε ότι δε δυσκολεύτηκε καθόλου στην αλλαγή του avatar με εξαίρεση δύο παιδιών. 
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3η ερώτηση: Κατάλαβες πως λειτουργεί το πρό-
γραμμα αμέσως ή χρειάστηκες αρκετό χρόνο; Οι 
μαθητές απάντησαν ότι κατάλαβαν αμέσως τη λει-
τουργία του προγράμματος, εκτός από τρία αγόρια 
τα οποία δυσκολεύτηκαν σε μικρό βαθμό. 

 

4η η ερώτηση: Πιστεύεις ότι το Class Dojo σου έδω-
σε το κίνητρο να αλλάξεις την αρνητική συμπεριφο-
ρά σου; Οι απαντήσεις των μαθητών που αφορούν 
τις κατηγορίες «ΠΟΛΥ» και «ΛΙΓΟ» είναι σχεδόν ι-
σόποσες. Τα περισσότερα κορίτσια απαντούν ότι το 
εκλαμβάνουν ως κίνητρο αλλαγής της αρνητικής 
τους συμπεριφοράς, ενώ τα περισσότερα αγόρια 
λιγότερο. 

 

 

5η ερώτηση: Πιστεύεις ότι το Class Dojo σου έδωσε 
το κίνητρο να συνεχίσεις την θετική συμπεριφορά 
σου; Η πλειοψηφία των μαθητών απαντά ότι το 
class dojo τους δίνει ώθηση να συνεχίσουν να συ-
μπεριφέρονται θετικά και σωστά στην τάξη. 

 

6η ερώτηση: Ποια είναι η άποψη σου για το ότι οι γονείς σου μπορούν να μάθουν, πλέον, 
τη συμπεριφορά σου στην τάξη καθημερινά; 10 παιδιά δηλώνουν ότι τους αρέσει να παρα-
κολουθούν οι γονείς τους την καθημερινή τους απόδοση,4 παιδιά σημειώνουν ότι τους ε-
νοχλεί, ενώ 7 δηλώνουν ότι τους είναι αδιάφορο. 

7η ερώτηση: Έχεις αγωνία για το καθημερινό ποσοστό σου; Η πλειοψηφία απαντά ότι έ-
χουν αγωνία για το καθημερινό τους ατομικό ποσοστό. 

8η ερώτηση: Έχεις αγωνία για το καθημερινό ποσοστό της τάξης; Δηλώνουν ότι έχουν εξί-
σου αγωνία για το καθημερινό ποσοστό της τάξης. 

9η ερώτηση: Πώς θα χαρακτήριζες το πρόγραμμα Class Dojo; Οι περισσότεροι μαθητές εκ-
φράστηκαν με θετικά σχόλια για το class dojo όπως εύχρηστο, ενδιαφέρον, βοηθητικό και 
κίνητρο για καλή συμπεριφορά. Κάποια από τα αρνητικά που αναφέρθηκαν ήταν: μέτριο 
πρόγραμμα, λίγο δύσκολο αρχικά και βαρετό (δεν έχει chat και παιχνίδια). 

10η ερώτηση: Ποιός είναι για σένα ο στόχος του Class Dojo; Με βάση τις απαντήσεις των 
μαθητών διαμορφώνονται τρεις βασικοί άξονες: α) η καλή συμπεριφορά, β) η καλή βαθμο-
λογία γ) η παρακολούθηση της καθημερινής επίδοσης στην τάξη από τους γονείς. 
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11η ερώτηση: Ως πρόγραμμα πετυχαίνει αυτόν το στό-
χο; Υπήρξε διχογνωμία στις απαντήσεις των μαθητών. 
11 μαθητές πιστεύουν ότι το εργαλείο πετυχαίνει το 
στόχο του , ενώ 10 απαντούν ότι τον πετυχαίνει λίγο. 
Κανένας μαθητής δεν απάντησε ότι το πρόγραμμα δεν 
πετυχαίνει καθόλου το στόχο του 

 

Συμπεράσματα – Σχολιασμός 

Από την έρευνα διαπιστώνεται, ότι όσον αφορά στο τεχνικό μέρος, η πλειοψηφία των μα-
θητών δε συνάντησε ιδιαίτερη δυσκολία στη λειτουργική χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού 
εργαλείου. 

Όσον αφορά στο δεύτερο μέρος της έρευνας, σχετικά με την θετική ενεργοποίηση για αλ-
λαγή της συμπεριφοράς μέσω του Class Dojo, η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών α-
πάντησε θετικά, ότι δηλαδή το πρόγραμμα τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν να συμπεριφέ-
ρονται σωστά. Είναι αξιοσημείωτο, ότι για όλους τους μαθητές είναι εξίσου σημαντικό να 
βλέπουν τόσο το ατομικό τους ποσοστό όσο και το συνολικό ποσοστό της τάξης. Το δεύτε-
ρο, παρουσιάζεται καθημερινά στην τάξη από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, αφού οι 
μαθητές υπενθυμίζεται, ότι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σ’ αυτό. Όλα τα παιδιά εν-
διαφέρονται να δουν την καθημερινή πρόοδο στη συμπεριφορά τους αλλά και κατά πόσον 
αυτή επηρεάζει όλη την τάξη. Έτσι, όλοι προσπαθούν να παίρνουν θετικό ποσοστό καθημε-
ρινά, αφού αυτό θα επηρεάζει και τη γενική εικόνα της τάξης. Είναι, δηλαδή, η ατομική ευ-
θύνη του κάθε μαθητή, που αποτελεί μέσο αλλαγής στάσεων και συμπεριφορών σ’ ένα σύ-
νολο, όπως αυτό της σχολικής τάξης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών παρατηρείται, 
ότι είτε αρέσκεται, είτε δεν έχει πρόβλημα να ενημερώνονται μέσω του Class Dojo κι οι γο-
νείς τους για την καθημερινή τους συμπεριφορά στην τάξη. Τα περισσότερα σχόλια για το 
γενικό χαρακτηρισμό του προγράμματος ήταν θετικά, κυρίως σχετικά με την αλλαγή στά-
σεων και συμπεριφορών, ενώ όσα αρνητικά αναφέρθηκαν, συνδυάστηκαν κυρίως με το 
γεγονός ότι είναι πρόγραμμα χωρίς παιχνίδια, κάτι που ασφαλώς απασχολεί αρκετά τα 
παιδιά αυτής της ηλικίας. Τα θετικά αυτά σχόλια, αντικατοπτρίζουν τους στόχους του Class 
Dojo, όπως τους έθεσαν τα ίδια τα παιδιά κι εντοπίζονται στην καλή συμπεριφορά, στην 
καλή βαθμολογία και στην παρακολούθηση της πορείας τους στην τάξη από τους γονείς.  

Τελικώς, οι μαθητές ήταν διχασμένοι στο εάν το πρόγραμμα πετυχαίνει το στόχο του. Κα-
νείς ωστόσο, δεν απάντησε ότι δεν τον επιτυχαίνει. Οι απαντήσεις μοιράστηκαν στο «πολύ» 
και στο «λίγο», κάτι το οποίο εκλαμβάνεται σίγουρα ως θετικό μιας και συνήθως ο παράγο-
ντας του καινούριου καθιστά τα παιδιά πιο διστακτικά. Αξίζει ν’ αναφερθεί η περίπτωση 
μαθήτριας, στην οποία η ίδια και οι γονείς της δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν κατάλληλα 
το εργαλείο, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από το πρόγραμμα, το οποίο δίνει αυτή την 
ευελιξία. Την κατάσταση αυτή χειρίστηκαν οι εκπαιδευτικοί με διακριτικότητα, χωρίς να 
αισθανθεί η μαθήτρια απομόνωση από το σύνολο της τάξης. 

Καταφέραμε να εφαρμόσουμε το ηλεκτρονικό εργαλείο Class Dojo έως το τέλος της σχολι-
κής χρονιάς, επιβραβεύοντας κι αξιολογώντας καθημερινά τη συμπεριφορά των μαθητών. 
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Τα παιδιά βελτίωσαν θεαματικά την υπευθυνότητα τους, έφερναν τα βιβλία κι επιμελού-
νταν τα καθήκοντά τους. Ταυτόχρονα, περιορίστηκαν αισθητά οι λεκτικές εκρήξεις, ενώ ό-
λοι ασπάστηκαν τους κανόνες ευγένειας. Σταδιακά και συστηματικά, έως το τέλος της σχο-
λικής χρονιάς, κατακτήθηκαν ο σεβασμός κι η αλληλοεκτίμηση απ’ όλους. Το σπουδαιότερο 
όλων: ενισχύθηκε το ομαδικό κλίμα. Τα πολύ θετικά αποτελέσματα επισφράγισαν τα σχό-
λια των γονέων των μαθητών, οι οποίοι εκφράστηκαν με ενθουσιώδη λόγια για το Class 
Dojo, διότι, αφενός είχαν πλέον έναν τρόπο να παρακολουθούν την καθημερινή εικόνα των 
παιδιών τους στην τάξη, γεγονός εξαιρετικά δύσκολο με τους σύγχρονους ρυθμούς ζωής, 
αφετέρου παρατήρησαν βελτίωση της συμπεριφοράς των παιδιών τους ακόμη και μέσα 
στο σπίτι. Με το Class Dojo αναδείξαμε σωστά πρότυπα συμπεριφοράς, την τήρηση των 
οποίων επιβραβεύαμε καθημερινά, με αποτέλεσμα να αποτελέσουν οδηγό αυτοβελτίωσης 
όλων των μαθητών και να επιτευχθεί θεαματική αλλαγή των ενοχλητικών συμπεριφορών 
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Ψηφιακά παιχνίδια. Μια πρόκληση για τη διδασκαλία της ιστορίας 

Λούτα Αικατερίνη 
Εκπαιδευτικός 

Υποψήφια Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
loutaik65@gmail.com 

Περίληψη 

Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση δεν καλύπτει μόνο μια λειτουργικά ανάγκη αλλά αποτελεί 
συνάμα και μια πρόκληση. Συγκεκριμένα η πρόκληση προέρχεται από τα ψηφιακά παιχνίδια 
που με τις ιδιαίτερες τεχνικές τους κατορθώνουν να κρατούν αδιάπτωτο για ώρες το 
ενδιαφέρον των παικτών. Οι αρχές μάθησης που εφαρμόζονται σε αυτά μπορούν να 
αποτελέσουν νέους δρομοδείκτες για τη διδασκαλία της ιστορίας στις σχολικές αίθουσες. Η 
μεταφορά των αρχών αυτών στην εκπαίδευση θα πρέπει να συμβαδίσει με μία διαφορετική 
εννοιολόγηση της έννοιας της μάθησης, σύμφωνα με τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές 
της καταστασιακής μάθησης. 

Λέξεις - Κλειδιά: ψηφιακά παιχνίδια, καταστασιακή μάθηση, αρχές μάθησης, ιστορία  

Εισαγωγή 

Στις αρχές του 21ου αιώνα, το εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται αντιμέτωπο με τις νέες 
τεχνολογικές προκλήσεις, καθώς η σχέση που διαμορφώνει ο άνθρωπος με τις μηχανές και 
συγκεκριμένα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, γίνεται πιο περίπλοκη και αμφίδρομη. Τα 
χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η σύνδεσή τους σε παγκόσμιο επίπεδο, η 
συνεχής τροφοδότησή τους με νέα δεδομένα, η ακατάπαυστη ροή και επεξεργασία 
πληροφοριών και ο υβριδικός τους χαρακτήρας κλονίζουν το ασφαλές και σταθερό 
περιβάλλον που εγγυόταν τις απαράλλακτες, διαχρονικές αξίες και επιβάλλουν το νόμο του 
εφήμερου, του ρευστού, του φευγαλέου και κυρίως του εικονικού. Η εικονικότητα, κατ’ 
άλλους εικονική πραγματικότητα ή κατά τον Castels πραγματική εικονικότητα, αποτελεί μια 
βασική συνισταμένη του τρόπου πρόσληψης του περιβάλλοντος κόσμου, θολώνοντας ενίοτε 
ή καθιστώντας δυσδιάκριτα τα όρια πραγματικού -φανταστικού. Απέναντι στις τεχνολογικές 
αυτές αλλαγές το εκπαιδευτικό σύστημα, βραδυκίνητο και διστακτικό, στέκεται αμήχανο και 
δυσκολεύεται να ενσωματώσει τα θετικά πορίσματα από αυτές και να ανανεώσει τις 
μεθόδους διδασκαλίας. 

Ψηφιακά παιχνίδια 

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, που αντιμετωπίζεται επιεικώς με σκεπτικισμό και 
αυστηρώς με πλήρη αρνητισμό, είναι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ιδιαίτερα ελκυστικά για έναν 
διαρκώς αυξανόμενο αριθμό εφήβων.( Papastergiou M., 2009) Η βιομηχανία των παιχνιδιών 
αυτών στις τελευταίες δεκαετίες ανθεί. Θεωρείται ιδιαίτερα επικερδής επιχείρηση, καθώς ο 
ετήσιος τζίρος συναγωνίζεται τον αντίστοιχο των κινηματογραφικών ταινιών του Χόλυγουντ 
(Squire K.,2005)και οι πωλήσεις τους στην Αμερική υπερβαίνουν τις πωλήσεις βιβλίων. 
(Champion Εr, 2004) Η επιτυχία τους, σύμφωνα τον Malone, βασίζεται σε ένα απλό αλλά 
αποτελεσματικό τρίπτυχο: πρόκληση, φαντασία και περιέργεια (Malone,1981 στο Squire 
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K.,2015. Papastergiou M., 2009) Άλλοι μελετητές τονίζουν την εμπειρία της ροής,που 
επιτρέπει την εμβύθιση στο παιχνίδι, έτσι ώστε τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτή 
δραστηριότητα,παρόλο που και επιδιώκουν εντατικά συγκεκριμένο στόχο, νιώθουν μέγιστη 
ευθυμία και ευχαρίστηση. Η εμπειρία αυτή αντιστρατεύεται την παραδοσιακή διδασκαλία, 
στην οποία οι μαθητές, παθητικοί δέκτες ενός προαποφασισμένου διδακτικού υλικού, όσο κι 
αν προσπαθούν επίμονα και φιλότιμα να συμβαδίσουν με το ρυθμό του δασκάλου και να 
ακολουθήσουν κατευθυντήριες οδηγίες ανεπαρκείς και ασαφείς, δεν νιώθουν καμία 
ευαρέσκεια, ενώ παράλληλα οι ηθικές ανταμοιβές τους είναι πενιχρές και η ανατροφοδότηση 
ελλιπής.(Csikszentmihalyi, Bowman στο Squire K.,2015. ) Η εξοικείωση με τα ψηφιακά 
παιχνίδια δημιουργεί στους μαθητές ανάλογες προσδοκίες για τη σχολική μάθηση, ώστε 
αυτή όχι μόνο να κινητοποιεί δημιουργικά τους μαθητές αλλά να αναπροσαρμόζεται με βάση 
τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Η αναντιστοιχία ανάμεσα στη σχολική διδασκαλία και 
την εμβύθιση στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, που κρατούν αδιάπτωτο το ενδιαφέρον των 
παικτών έχει οδηγήσει πολλούς μελετητές, πρώτον να ανιχνεύσουν τις τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια και δεύτερον να εξετάσουν εάν αυτές μπορούν να 
εφαρμοστούν και στο σχολικό περιβάλλον. 

Είδη Ψηφιακών Παιχνιδιών 

Τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν στην εκπαίδευση, κυρίως 
όμως, ως βοηθητικά εργαλεία για την ανάκληση, εμπέδωση των γνώσεων, για τον έλεγχό ή 
την επανάληψή τους. Τα παιχνίδια αυτά ονομάζονται « τρυπάνι και πρακτική », «drill and 
practice» και εύκολα εντάσσονται στο παραδοσιακό πρόγραμμα. Τα παιχνίδια αυτά είναι 
βασικά μαθητοκεντρικά, ευνοούν τη συνεχή εξάσκηση των μαθητών, την εξερεύνηση νέων 
κόσμων και την επίλυση προβλημάτων, έχουν βαθμό δυσκολίας και επιτρέπουν τη συνεχή 
ανατροφοδότηση. Εντούτοις,όμως, ακολουθούν το πρότυπο της διδασκαλίας που παρέχει 
οδηγίες προς εφαρμογή και κάθε παρέκκλιση από αυτές δεν επιβραβεύεται. 

Τα νέα ψηφιακά παιχνίδια, που μονοπωλούν το ενδιαφέρον των παιδιών και αποτελούν την 
αγαπημένη τους οικιακή διασκέδαση,είναι τα παιχνίδια προσομοίωσης και στρατηγικής. Στα 
παιχνίδια αυτά οι κανόνες της πραγματικότητας αποτελούν και κανόνες του παιχνιδιού. Αν 
και οι προκλήσεις στις οποίες καλούν τους παίκτες να συμμετάσχουν είναι περίπλοκες, αυτές 
παρουσιάζονται με έναν αυθεντικό τρόπο. Έτσι το επιτυχές αποτέλεσμα δεν προέρχεται από 
τη μηχανική εφαρμογή προηγούμενων γνώσεων, αλλά είναι η συνισταμένη της αξιοποίησης 
της προϋπάρχουσας γνώσης, της συνεχούς ανατροφοδότησης και της διάδρασης με το 
κοινωνικό περιβάλλον. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια αυτά, για να 
διατηρήσουν αδιάπτωτο το ενδιαφέρον των παικτών, βρέθηκαν στο επίκεντρο πολλών 
μελετών τα τελευταία χρόνια, με απώτερο στόχο την μεταφορά τους στη σχολική τάξη και τη 
διδακτική αξιοποίησή τους. (Squire K., 2015 ) 

Η θεωρία της Καταστασιακής Μάθησης 

Η μεταφορά της εμπειρίας από το χώρο των ψηφιακών παιχνιδιών στο σχολικό χώρο 
προϋποθέτει την επανεξέταση της έννοιας της μάθησης. Ο παραδοσιακός ορισμός που 
ταύτιζε τη γνώση με το σύνολο των γεγονότων που μπορούσαν να απομνημονευτούν 
θεωρείται ξεπερασμένος. Καθώς ο όγκος των πληροφοριών που καλούνται οι μαθητές 
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σήμερα να διαχειριστούν είναι τεράστιος, η ροή τους συνεχής και η μνημονική ικανότητα των 
ηλεκτρονικών μηχανών υπερβαίνει κατά πολύ την ανθρώπινη, η έννοια της μάθησης πρέπει 
να ανανοηματοδοτηθεί μέσα σε αυτά τα νέα πλαίσια. Έτσι η μάθηση εννοιολογείται ως 
συμμετοχή σε κοινωνική δραστηριότητα με την οποία είναι αξεδιάλυτα δεμένη. Είναι δηλαδή 
απότοκος της διάδρασης του ατόμου με τον κοινωνικό και υλικό κόσμο, στον οποίο 
συμπεριλαμβάνονται και τα εκάστοτε εργαλεία για την κατασκευή της και τη μετάδοσή της. 
Είναι ενσωματωμένη στον κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό κόσμο και όχι απομονωμένη 
στα κεφάλια των μαθητών. (Lave J., 1991,Gee P.J. 2003, Squire K.,2005,Kavakli M., Akca B., 
Thorne J., 2004) Σε αυτή την ενεργή μορφή μάθησης τρεις παράγοντες διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο. Πρώτον οι μαθητές βιώνουν τον κόσμο με νέους τρόπους. Δεύτερον 
μοιράζονται την εμπειρία τους αυτή με ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα και τρίτον 
προετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν την αποκτηθείσα γνώση για την απόκτηση νέας.( Gee 
P.J., 2003 ) 

Η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στην έννοια της γνώσης στην παραδοσιακή μάθηση και στην 
καταστασιακή έγκειται στο ότι η πρώτη επικεντρώνεται στο περιεχόμενο, επιδιώκοντας την 
ποσοτική αύξησή τους, ενώ η δεύτερη στο συγκείμενο, θεωρώντας ότι η πιο μικρή μονάδα 
ανάλυσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα άτομα, τα εργαλεία που χρησιμοποιούν και τους 
κοινωνικούς οργανισμούς. 

Την έννοια αυτή της μάθησης υιοθετούν οι σχεδιαστές των ψηφιακών παιχνιδιών. Σε 
αντίθεση με τη σχολική μάθηση που ανάγει τις γενικεύσεις, τους αφηρημένους 
συλλογισμούς, τις αρχές, τους κανόνες,τους λογικούς υπολογισμούς σε πεμπτουσία της, οι 
σχεδιαστές δημιουργούν καταστασιακές εμπειρίες που ευνοούν την εμβύθιση σε 
καταστάσεις στις οποίες τα άτομα σκέφτονται με εργαλεία και αξιοποιούν πηγές, ώστε να 
επιλύσουν ένα περίπλοκο πρόβλημα. (Squire K.,2005) Αντί να χρησιμοποιήσουν το 
ανθρώπινο μυαλό ως έναν υπολογιστή, ικανό για αποθήκευση αλλά και για εξαγωγή λογικών 
συμπερασμάτων, τους προτρέπουν να αξιοποιήσουν την προηγούμενη ενσώματη εμπειρία 
τους και να κάνουν συνδέσεις και συσχετισμούς με νέες. Σε αντίθεση,επίσης, με τη σχολική 
μάθηση,που αξιολογεί την ατομική επίδοση που επιτυγχάνεται χωρίς τη διάδραση με τα άλλα 
μέλη της σχολικής κοινότητας και τη χρήση των εργαλείων, προτρέπει τους παίκτες να 
σκεφτούν και να συνεργαστούν με άλλους και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό 
τα υπάρχοντα εργαλεία. Έτσι, οι χρήστες των ψηφιακών παιχνιδιών, αποκτούν μια νέα μορφή 
εγγραμματοσύνης, στην οποία συμπλέκονται αλλά και αντιτίθενται ο γλωσσικός, ο οπτικός, ο 
ακουστικός, ο κινητικός κώδικας. (Gee,2003)  

Οι αρχές μάθησης στα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 

 Οι τεχνικές της ενεργούς συμμετοχής και εμπλοκής στα ψηφιακά παιχνίδια έχουν 
προκαλέσει τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον πολλών μελετητών, οι οποίοι δεν επιδιώκουν 
μόνο την αποκρυπτογράφησή τους αλλά και την αξιοποίησή τους για τη βελτίωση και 
ανανέωση της σχολικής μάθησης. 

 Στην παρούσα εργασία το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στην πρωτοποριακή εργασία του Gee 
P.J., ο οποίος από διαπρεπής γλωσσολόγος μετατράπηκε σε φανατικό παίκτη των ψηφιακών 
παιχνιδιών. Παιδί της baby- boomer γενιάς βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλές δυσκολίες, όταν 
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ξεκίνησε να παίζει και πολύ νωρίς διαπίστωσε ότι οι γνώσεις που διέθετε ήταν ανεπαρκείς 
και αναποτελεσματικές. Εμβυθιζόμενος περισσότερο σε αυτά και ενοικώντας στις ταυτότητες 
των ηρώων τους διαπίστωσε πρώτον ότι το παίξιμο των παιχνιδιών αυτών δεν είναι μια 
άσκοπη δραστηριότητα, χάσιμο χρόνου και δεύτερον ότι στα παιχνίδια αυτά υπάρχουν αρχές 
μάθησης, που αξιοποιούνται από τους σχεδιαστές τους για να αυξήσουν την 
αποτελεσματικότητά τους αλλά δεν χρησιμοποιούνται στις σχολικές αίθουσες, ώστε η 
παρεχόμενη σε αυτές μάθηση να γίνει ελκυστική. 

 Ο P.G. Gee διατύπωσε 36 βασικές αρχές μάθησης,στο βιβλίο του What Video Games Have to 
Teach Us About Learning and Literacy (2003),οι οποίες συμφωνούν με τις μελέτες και άλλων 
επιστημόνων. Από αυτές θα παρουσιαστούν μόνο 14, αφενός πρώτον λόγω των χρονικών 
περιορισμών της εισήγησης και δεύτερον λόγω της προσωπικής αξιολόγησης της 
γράφουσας,ώστε οι αρχές να συνδυαστούν,με τη διδασκαλία τη ς ιστορίας. 

1. H αρχή της ενεργούς κριτικής μάθησης. Το μαθησιακό περιβάλλον δεν περιορίζεται στη 
σχέση διδάσκοντος- διδασκομένου, αλλά πρέπει να αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιμα 
μέσα και εργαλεία. Μάλιστα προς την κατεύθυνση αυτή έχει προταθεί από τον P. Stearns 
να κατασκευαστεί μια μηχανή ανάλογη της αριθμομηχανής που θα παρέχει πληροφορίες 
στους μαθητές για ιστορικές χρονολογίες και ονόματα, η Cliolator ( Cohen J., Rosenzweig 
R.,2005) 

2. Μεταγνωστική σκέψη για το σημειωτικό τομέα. Η ενεργητική και κριτική μάθηση δεν 
περιορίζεται μόνο σε ένα τομέα, π.χ. ανάγνωση ιστορικού κειμένου αλλά ο κριτικός αυτός 
τρόπος να μπορεί να μεταφερθεί στις φωτογραφίες, στις γελοιογραφίες, στον 
κινηματογράφο, στο διαδίκτυο. 

3. Η αρχή της «ψυχολογικής ανάπαυλας».Οι μαθητές χρειάζονται να δοκιμάσουν, να 
ρισκάρουν σε συνθήκες, όμως, που συνέπειες του πραγματικού κόσμου είναι 
περιορισμένες. Οι ιστορικές υποθέσεις, as if, είναι δοκιμές σε περιβάλλοντα ασφαλή που 
δεν επιφέρουν επιζήμιες συνέπειες σε όσους τις δοκιμάζουν. Άλλωστε η ψηφιοποίηση 
της ίδιας της ιστορίας τη θέτει κάτω από τον αστερισμό του πιθανού και στρέφει το 
ενδιαφέρον των ιστορικών από το τι έγινε στο τι θα μπορούσε να γίνει. (Fogu Cl., 2009) 

4. Αρχή της ταυτότητας. Στο ψηφιακό παιχνίδι εμπλέκονται με επιτυχή τρόπο, αν και 
περίπλοκο τρόπο οι τρεις ταυτότητες του παίκτη : η πραγματική του, η εικονική του και η 
προβολική του(projective), που δημιουργείται από τη βασική επιλογή του εικονικού 
χαρακτήρα και τις συνεχείς επιλογές του πραγματικού. Η σύμπλεξη αυτή των τριών 
ταυτοτήτων δημιουργεί δεσμεύσεις του πραγματικού παίκτη απέναντι στον εικονικό 
ήρωα, που και με τη σειρά τους οδηγούν σε τέτοιες επιλογές, ώστε να συνάδουν με τον 
ηθικό κώδικα του. Η εμπειρία αυτή προλειαίνει το έδαφος για την καλλιέργεια της 
ιστορικής ενσυναίσθησης, αναγκαία για την κατανόηση των κινήτρων δράσης των 
πρωταγωνιστών του παρελθόντος. (Taylor T. 2003) Παράλληλα η ελαστικότητά της αλλά 
και η δυνατότητα εναλλαγής ρόλων στα ψηφιακά παιχνίδια(Fogu Cl., 2009) επιτρέπουν 
την απαγκίστρωση από τη μονοπρισματική θέαση του ιστορικού παρελθόντος. 
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5. Ενίσχυση της αρχής εισόδου. Τα παιχνίδια δίνουν στους παίκτες στην αρχή του 
παιχνιδιού λίγες αλλά ουσιαστικές πληροφορίες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την αντιμετώπιση πολλών και διαφορετικών κινδύνων κατά την εξέλιξή τους. Σε αντίθεση 
με την αρχή αυτή, στους μαθητές της ιστορίας παρέχονται πλήθος πληροφορίες,οι οποίες 
παραμένουν αδρανείς και δύσκολα αναμοχλεύονται ή ενεργοποιούνται για την επίλυση 
ανάλογων ή σύγχρονων προβλημάτων.  

6. Η αρχή της συνεχούς μάθησης. Η διάκριση στα παιχνίδια ανάμεσα σε μαθητευόμενους 
και γνώστες είναι δυσδιάκριτη. Κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού η νέα γνώση 
ακολουθείται για κάποιο διάστημα από την αυτοματοποίηση,τη ρουτίνα. Όμως η 
κατάσταση αυτή δεν παραμένει σταθερή, αφού για να έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι 
απαιτείται η πρόσκτηση νέων γνώσεων και η προσαρμογή τους σε πιο δύσκολες 
καταστάσεις. Αντίθετα πάλι στη διδασκαλία της ιστορίας δεν υπάρχουν διαβαθμισμένα, 
ανάλογα με τη δυσκολία, επίπεδα γνώσεων,ούτε για την κατάκτηση του ανωτέρου 
απαιτείται η θεμελίωση της προαποκτηθείσας γνώσης. Ιδιαίτερα,έτσι, όπως διδάσκεται 
σήμερα η ιστορία, η μνημονική ικανότητα,που προσιδιάζει στον υπολογιστή, αποτελεί 
εγγύηση για την επιτυχία σε όλες τις σχολικές βαθμίδες. 

7. Η αρχή της δοκιμής. Η μάθηση βασίζεται στο σχήμα : δοκιμή, υπόθεση, ξανά –δοκιμή και 
διατύπωση νέας υπόθεσης. Το σχήμα αυτό θα ήταν ιδιαίτερα λειτουργικό στη διδασκαλία 
της ιστορίας, αφού όλο και περισσότεροι μελετητές υποστηρίζουν ότι ερωτήσεις που 
μπορούν να θέσουν οι μαθητές οξύνουν την ιστορική σκέψη τους και κινητοποιούν 
δημιουργικά τη φαντασία τους. Και η ίδια η ιστορική συγγραφή δεν παρά η απάντηση 
στα ερωτήματα που βασανίζουν τον ιστορικό, διερεύνηση υποθέσεων και επιβεβαίωσή 
ή απόρριψή τους. 

8. Η αρχή των πολλαπλών δρόμων.Υπάρχουν πολλοί δρόμοι για φτάσει κάποιος στον 
επιθυμητό στόχο. Στην ιστορία,όμως, ακολουθούμε πάντα το μονόδρομο, την κύρια 
εθνική αφήγηση και αποφεύγουμε τους παράπλευρους, που, αν και δυσκολότεροι, 
φωτίζουν ενδιαφέρουσες πλευρές της. Πώς θα ήταν άραγε, εάν εξυφαίναμε μια ιστορική 
αφήγηση μέσα από την πλευρά των γυναικών ή των εργατών ; 

9. Η αρχή του καταστασιακού νοήματος. Τα νοήματα δεν είναι αφηρημένες 
γενικεύσεις,αλλά νοηματοδοτούνται μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικά, πολιτικά και 
πολιτιστικά πλαίσια. Η αρχή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ερμηνεία των 
ιστορικών πηγών, αφού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο συντάκτης του, η πολιτική του 
τοποθέτηση, η σχέση του με τα αναφερόμενα γεγονότα, η χρονική στιγμή της συγγραφής 
του αλλά και της ανάσυρσής του και τέλος της ερμηνείας του. 

10. Η αρχή της διαισθητικής γνώσης. Η αρχή αυτή οικοδομείται μέσα από τη 
επαναλαμβανόμενη πρακτική και εμπειρία και σε σχέση με τις ομάδες στις οποίες 
ανήκουν οι μαθητές. Οι μαθητές με βάση τα προδιαμορφωμένα γνωστικά τους σχήματα 
και τις προϋπάρχουσες εμπειρίες μπορούν να διαισθανθούν για παράδειγμα ποια 
γεγονότα θα ακολουθήσουν τον αποικιοκρατικό ανταγωνισμό στην Αφρική. Η άρρητη 
αυτή, όμως, γνώση,δεν εκμαιεύεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 
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11. Συγκεκριμένες πληροφορίες,όταν απαιτούνται και στην ώρα τους. Σπάνια οι 
κατευθυντήριες γραμμές που δίνονται στους μαθητές είναι σαφείς και τους παρέχονται 
ακριβώς την ώρα που τις χρειάζονται. Αντίθετα ο όγκος των πληροφοριών είναι 
δυσβάστακτος και μη εύκολα διαχειρίσιμος, ακόμη και από τους ειδικούς.  

12.  Η αρχή της μεταφοράς. Το σημαντικό είναι η γνώση που έχει αποκτηθεί σε έναν 
γνωστικό τομέα να μεταφερθεί και να αξιοποιηθεί σε έναν άλλο. Οι γεωγραφικές γνώσεις 
για παράδειγμα μπορούν κάλλιστα να αξιοποιηθούν στην ιστορία, αφού η γεωφυσική 
διαμόρφωση ενός τόπου, το κλίμα του, ο υλικός του πλούτος αποτελούν παράγοντες για 
την κατανόηση της ιστορικής τους εξέλιξης. (Taylor T., 2003) Χαρακτηριστικότερο 
παράδειγμα είναι η ιστορία της Μεσογείου του Φ. Μπρωντέλ, στο οποίο η μία επιστήμη 
συνδράμει την άλλη για την ερμηνεία της ιστορικής περιόδου της εποχής του Φιλίππου 
Β’ της Ισπανίας. 

13. Η αρχή των πολιτιστικών μοντέλων για τον κόσμο. Τα πολιτιστικά μοντέλα είναι εικόνες, 
γραμμικές αφηγήσεις, αρχές ή μεταφορές που δημιουργεί μια συγκεκριμένη ομάδα για 
ό,τι θεωρεί «φυσικό» και «τυπικό». Δεν είναι ούτε αληθινά ούτε ψεύτικα, ούτε ηθικά ή 
ανήθικα, ακόμα και αν θεωρούνται έτσι από τις ομάδες. Είναι απλά διαφορετικά. Έχουν 
σημαντικό ρόλο στον καθημερινό προσανατολισμό των ομάδων, αποτελώντας τους 
δρομοδείκτες και εξοικονομώντας γι΄ αυτές χρόνο που θα δαπανούσαν στον συνεχή 
αναστοχασμό για την ορθότητα των πράξεων τους. (Gee,2003 )Τα ψηφιακά παιχνίδια 
εξοικειώνουν τους μαθητές με την αποδοχή των διαφορετικών μοντέλων, αφού για να 
κερδίσουν το παιχνίδι θα πρέπει να παίξουν τον εικονικό τους ρόλο με πειστικό και 
συνεπή τρόπο, χωρίς αμφιταλαντεύσεις. Η εναλλαγή αυτή ρόλων ανάμεσα σε καλούς και 
κακούς ή ανάμεσα σε διαφορετικά πολιτιστικά μοντέλα απομακρύνει τον κίνδυνο 
ιστορικών ερμηνειών με φρονηματιστικό περιεχόμενο. 

14. Η αρχή της συγγενικής ομάδας. Τα άτομα που συμμετέχουν σε ένα ψηφιακό παιχνίδι 
αποτελούν μια ομάδα που δένεται με κοινά ενδιαφέροντα, στόχους προσπάθειες, 
πρακτικές ακόμα και έμπρακτη αλληλοβοήθεια. Οι σχέσεις που συνάπτονται εντός αυτής 
της ομάδας ενισχύουν την κοινωνικοποίηση των ατόμων και λειτουργούν παράλληλα ως 
κίνητρο για τη συνέχιση του παιχνιδιού. Οι προσπάθειες που γίνονται για την εφαρμογή 
της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου στη διδασκαλία κινούνται παράλληλα με την αρχή 
αυτή. Όμως για να είναι τα αποτελέσματα μονιμότερα και διαρκέστερα οι ομάδες θα 
πρέπει να δημιουργούνται με βάση τα κοινά ενδιαφέροντα και στόχους των παιδιών.  

Ίσως δεν είναι όλα παιχνίδι 

 Φυσικά οι έρευνες δεν στρέφονται μόνο γύρω από τη διδακτική αξιοποίηση των ψηφιακών 
παιχνιδιών. Αντίθετα στρέφονται γύρω από την αρνητικό αντίκτυπο που έχουν στη μάθηση 
των μαθητών, επισημαίνοντας συγκεκριμένα ότι ιδιαίτερα οι μαθητές με χαμηλή επίδοση 
μαθαίνουν να παίζουν το παιχνίδι αλλά δεν μαθαίνουν από το παιχνίδι. Δε λείπουν βέβαια 
και οι κριτικές για την επιθετική συμπεριφορά που μπορούν να αναπτύξουν οι παίκτες κατά 
τη διάρκεια του παιχνιδιού, για την κυριαρχία των φυλετικών προτύπων που αναπαράγουν 
στερεοτυπικές αντιλήψεις, (Casell J., Jenkins H., 1998) για την προώθηση της ατομικιστικής 
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συμπεριφοράς και τέλος για τον περιορισμό του δημιουργικού παιχνιδιού, καθώς τους 
περιορίζουν σε ρόλο καταναλωτών. (Squire K., 2004,2005, 2015 ) 

 Δεν υπάρχει,όπως είναι εύλογο,ομοφωνία για το ρόλο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και τα 
πορίσματα των ερευνών αποκλίνουν. Όμως είναι σημαντικό, όταν μελετάται η επίδρασή τους 
να μην παραβλέπεται ότι τα παιχνίδια αυτά, όπως και τα γραπτά κείμενα αλλά οι άλλοι 
σημειωτικοί κώδικες, είναι αναπαραστάσεις και ως τέτοιες είναι μερικές και μεροληπτικές. 
Έτσι όσο κι αν επιδιώκουν να προσομοιώσουν στην πραγματικότητα δεν αποτελούν 
αντικαθρέπισμά της. Οι αναπαραστάσεις αυτές στηρίζονται πάνω σε ιδεολογικά πλαίσια, 
καθώς προβάλλουν κάποιες πτυχές της πραγματικότητας και αποκρύπτουν άλλες, 
οικοδομούν ψηφιακούς κόσμους σύμφωνα με αρχές και αξίες, που ευελπιστούν οι 
κατασκευαστές ότι θα ενστερνιστούν οι παίκτες και τέλος καθώς παρέχουν συγκεκριμένες 
πληροφορίες, ώστε να διαμορφωθούν αξιακοί κώδικες που συγκλίνουν με την κυρίαρχη 
ιδεολογία. Χαρακτηριστικό είναι, άλλωστε, το παράδειγμα αξιοποίησής τους από τον 
αμερικάνικό στρατό για την κατάταξη εθελοντών σε αυτόν, πριν την 11/9, αλλά και μετά από 
αυτήν, ώστε να αποκτήσουν τα μέλη της αμερικάνικης κοινωνίας την αναγκαία ετοιμότητα να 
αντιμετωπίσουν μια ισλαμική απειλή. ( Squire K., 2004,2005, 2015) 

Συμπεράσματα 

 Η διδακτική αξιοποίηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και η εισαγωγή ενός ριζικά καινοτόμου 
τρόπου σκέψης στη σχολική μάθηση αποτελεί μια πρόκληση. Όμως, η εισαγωγή καινοτομιών 
στο χώρο της εκπαίδευσης δεν αποτελεί πανάκεια. Γιατί, σύμφωνα με τη θεωρία της 
καταστασιακής μάθησης, τα ψηφιακά παιχνίδια δεν θα πρέπει να εξετάζονται μόνο από τη 
στενή δυαδική σχέση ανθρώπου- μηχανής,αλλά θα πρέπει να συνεξετάζονται μέσα στο 
ευρύτερο κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο με οποίο συναθρώνονται και 
οικοδομούν μια μαζί του διαλεκτική σχέση. Επίσης οι μαθητές/ παίκτες δεν θα πρέπει να 
ιδωθούν ως παθητικοί αποδέκτες μιας ποπ - κουλτούρας των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αλλά 
ως ενεργοί συνδιαμορφωτές του εκπαιδευτικού κλίματος και πλειστάκις ως αρνητές του, 
ακόμα και όταν τα εκπαιδευτικά μέσα είναι ιδιαζόντως δελεαστικά, όπως τα ψηφιακά 
παιχνίδια. Αν και τα πρώτα πορίσματα από τη διδακτική αξιοποίησή τους είναι 
θετικά,(Prensky M.2001, Kavakli M., Akca B., Thorne J., 2004, Papastergiou M. 2009) δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι σε έναν χώρο, που η αλλαγή γίνεται με αργό βηματισμό, είναι εύλογο 
η κάθε καινοτομία να αντιμετωπίζεται με ενθουσιασμό.  

 Θα ήταν ίσως καλύτερο ως κατακλείδα να κρατήσουμε στο μυαλό μας τη σκέψη του ίδιου 
του Gee “ Έτσι αυτό που σας προτείνω δεν είναι « η χρήση των παιχνιδιών στο σχολείο» - αν 
και αυτό θα ήταν μια καλή ιδέα αλλά : Πώς μπορούμε να κάνουμε τη μάθηση μέσα και έξω 
από το σχολείο, με τη χρήση των παιχνιδιών ή χωρίς αυτή, να μοιάζει περισσότερο με 
παιχνίδι, με την έννοια να χρησιμοποιήσουμε το είδος των αρχών μάθησης που τα νέα παιδιά 
βλέπουν στα καλά παιχνίδια κάθε μέρα, όταν τα παίζουν στοχαστικά και με στρατηγική». 
(Gee, 2014) 

Mε αυτή την πρόκληση, νομίζω, ότι οι εκπαιδευτικοί είμαστε αντιμέτωποι. 
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 Περίληψη 

Η εισήγηση παρουσιάζει την προσπάθεια αξιοποίησης Ψηφιακής Εκπαιδευτικής 
Πλατφόρμας με σκοπό την εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες σε συνδυασμό με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής 
συνεργάστηκαν εκπαιδευτικοί και μαθητές δύο σχολείων γενικής αγωγής με ένα σχολείο 
Ειδικής Αγωγής αξιοποιώντας μία εκπαιδευτική πλατφόρμα, η οποία δίνει μεταξύ άλλων τη 
δυνατότητα στους χρήστες της να παράγουν το δικό τους εκπαιδευτικό υλικό με υπότιτλους 
για κωφούς μαθητές ή με ακουστική περιγραφή ταινιών για τυφλούς. Κατά τη διάρκεια 
επεξεργάστηκε και δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό από διάφορα γνωστικά αντικείμενα 
το οποίο είναι στη διάθεση των χρηστών προς αξιοποίηση. Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί 
τέλος μία πρώτη πιλοτική απόπειρα εφαρμογής των δυνατοτήτων που προσφέρει η 
πλατφόρμα προς αυτή την κατεύθυνση. 

Λέξεις - Kλειδιά: ψηφιακή κοινότητα, συνεκπαίδευση, συνεργασία 

Εισαγωγή 

Το ελληνικό σχολείο πρέπει να είναι ενταξιακό με βάση τη γενικότερη αρχή ότι η 
εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και στοχεύει στην αντιμετώπιση των 
διακρίσεων και των προσωπικών μαθησιακών προβλημάτων των μαθητών. Στόχος της 
εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η δημιουργία ενός σχολείου για όλα τα παιδιά, το οποίο όχι 
μόνο αποδέχεται την ένταξή τους σε αυτό, αλλά και προσαρμόζει τη δομή και τη λειτουργία 
του για την κάλυψη των αναγκών τους. Η Ειδική Αγωγή (ΕΑ) και εκπαίδευση, όπως και η 
γενική εκπαίδευση στη χώρα μας είναι υποχρεωτική, λειτουργεί ως αναπόσπαστο τμήμα 
της ενιαίας δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης και παρέχεται από το κράτος σε δημόσια 
σχολεία Π.Ε. και Δ.Ε. Μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
μπορούν να φοιτούν στο πλαίσιο της τάξης γενικής αγωγής υποστηριζόμενοι/ες από 
τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, το υπάρχον τμήμα ένταξης, τον/την εκπαιδευτικό της 
παράλληλης στήριξης και τον/την ειδικό/ή βοηθό. 
 
Η ανάπτυξη της επιστήμης της Ειδικής Αγωγής των κωφών, και η επίδραση των ερευνητικών 
πορισμάτων επιστημών όπως η γλωσσολογία και η ψυχολογία συντέλεσαν σε διαρθρωτικές 
αλλαγές που καθόρισαν αρχικά τη μερική ενσωμάτωση των κωφών μαθητών στα γενικά 
σχολεία οδηγώντας μας σήμερα στην πλήρη συμμετοχική τους εκπαίδευση μέσα στη 
κανονική τάξη. Η «συνεκπαίδευση» σχετίζεται με την προσπάθεια που καταβάλλεται για 
την συνύπαρξη και συνδιδασκαλία των περισσότερων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 
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ανάγκες με τους συμμαθητές τους που δεν έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε κοινά 
σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, και στις συνηθισμένες σχολικές τάξεις 
(Zigmond, 2003), ενώ η διαδικασία της επικοινωνίας χαρακτηρίζεται κατά τους Butterfield & 
Arthur (Butterfield & Arthur, 1995) ως μια διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Μέσα 
από τη συγκεκριμένη δράση επιχειρήθηκε ουσιαστικά μία τέτοια αλληλεπίδραση και 
προσπάθεια «συνεκπαίδευσης» αλλά αυτή τη φορά εξ αποστάσεως ασύγχρονα με την 
αξιοποίηση μίας ψηφιακή κοινότητας, της πλατφόρμας «ClipFlair» 
(http://www.clipflair.net/). 
 
Ο καινοτόμος χαρακτήρας της πλατφόρμας είναι διττός: εισάγει τον υποτιτλισμό ως μια 
δραστηριότητα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών και οι δραστηριότητες προσφέρονται σε 
απευθείας σύνδεση μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Η πλατφόρμα «ClipFlair» 
αναπτύσσει ασκήσεις και δραστηριότητες σε σχέδια μαθήματος, πράγμα το οποίο 
επιτρέπει στους μαθητές να ασκήσουν τρεις δεξιότητες: γραφή, ομιλία και κατανόηση 
προφορικού και γραπτού λόγου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η πλατφόρμα αξιοποιήθηκε 
για την εκπαιδευτική υποστήριξη και ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με 
τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού πιλοτικά, κάτι που 
αποτελεί μία πρώτη απόπειρα προς αυτή την κατεύθυνση των δυνατοτήτων που προσφέρει 
η πλατφόρμα. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής και ενασχόλησης οι μαθητές του Λυκείου ΕΑ 
Κωφών και Βαρηκόων Θεσ/νίκης μαθαίνουν να ασκούνται βάση ενός χρονοδιαγράμματος 
μέχρι να τελειοποιηθούν στη χρήση της πλατφόρμας. Οι μαθητές του Π.Π.ΓΕΛ 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκων παρήγαγαν σε όλη τη 
διάρκεια εκπαιδευτικό υλικό υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών των δύο σχολείων 
και της καθηγήτριας ΕΑ του Ειδικού Σχολείου Κωφών. 

Περιγραφή δράσης 

Η πρακτική εφαρμόσθηκε στο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
κατά τη διάρκεια του 2014-2015 με διάρκεια έξι μήνες στο πλαίσιο της ερευνητικής 
εργασίας της Α΄ Λυκείου με τον τίτλο: «Επικοινωνούμε…διαφορετικά!». Η πρακτική επίσης 
της πρότασης αξιοποίησης της πλατφόρμας σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα (μεταξύ των 
οποίων και τα Θρησκευτικά) αποτέλεσε και δειγματική διδασκαλία στους φοιτητές του 
Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης 
των φοιτητών.  

Στην πρακτική συμμετείχαν 17 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 19 μαθητές 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 16 κωφοί μαθητές Ε.Α. Οι μαθητές των δύο σχολείων (Π.Π. 
ΓΕΛ ΠΑ.ΜΑΚ και 2ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων) εργάστηκαν συνεργατικά και υποτίτλισαν 
κατά τη διάρκεια τραγούδια, ύμνους, παραβολές, ποιήματα και άλλο εκπαιδευτικό υλικό. 
Δημιούργησαν εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές του Ειδικού Γυμνασίου- Λυκείου EA 
Κωφών και Βαρηκόων Θεσ/νίκης, αλλά και για μαθητές με προβλήματα όρασης ώστε να 
δώσουν τη δυνατότητα σε εκείνα τα παιδιά να αξιοποιήσουν εκπαιδευτικό υλικό με 
μεγαλύτερη ευκολία και να έχουν στη διάθεσή τους ποικίλο υλικό ακόμη και από το σπίτι 
(παραβολές από το μάθημα των Θρησκευτικών, ποίηση, ιστορία, διαφημίσεις , ειδήσεις 
κ.α).  
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Οι εκπαιδευτικοί ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια συντονιστές, διευκολυντές (facilitator) των 
δραστηριοτήτων στην πλατφόρμα με απόλυτη ευθύνη όμως σε όλες τις φάσεις της δράσεις 
και συνεργάζονταν σύγχρονα και ασύγχρονα (Wendy, Murawski, Dieker, 2011). Οι 
δραστηριότητες ήταν σχεδιασμένες με βάση τις ιδιαιτερότητες των μαθητών (νοητικές. 
συναισθηματικές, σωματικές), την ηλικία, τα ενδιαφέροντά τους και τις πρότερες γνώσεις 
τους (Schunk, 2010). Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων εφαρμόσθηκε η επιτυχημένη 
εφαρμογή της αρχής του «προσιτού», της μετάβασης δηλαδή από το γνωστό στο άγνωστο, 
από το απλό στο πιο σύνθετο, από το εύκολο στο πιο δύσκολο, από το συγκεκριμένο στο 
γενικό. Η δραστηριότητα εφαρμόστηκε σε μία αρχική πειραματική ομάδα (σε μία ομάδα 
μαθητών) και στην συνέχεια έγινε αντιστροφή των ομάδων από πειραματική σε ελέγχου και 
αντίστροφα και εφαρμόστηκε το ίδιο πρόγραμμα στη νέα πειραματική ομάδα.  

Ο σχεδιασμός για την ανάδυση της σχολικής γνώσης έγινε έτσι ώστε οι προσεγγίσεις να 
πολλαπλασιάζουν τις παραστάσεις και αναπαραστάσεις των μαθητών για τον κόσμο. 
Υιοθετήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στάσεις που επιτρέπουν να 
βλέπουν τον κόσμο με διαφορετικούς τρόπους: να τον περιγράφουν, να τον ερμηνεύουν, 
να τον ελέγχουν, να τον βιώνουν, να τον «μετρούν», να τον εξηγούν, να τον απεικονίζουν, 
να τον αναπαριστούν και μάλιστα με περισσότερους του ενός τρόπους και σε περισσότερες 
της μιας γλώσσες (ομιλούμενη, νοηματική, εικόνα, ήχος) μέσα από την πληροφορική αλλά 
ταυτόχρονα μέσα από διάφορα γνωστικά πεδία (Λαμπροπούλου, 1999). 

Υιοθετήθηκαν τέλος διαφορετικοί τρόποι επικοινωνίας, έκφρασης, σύλληψης και ερμηνείας 
της πραγματικότητας και ασκήθηκαν οι μαθητές στη χρήση τους (Goode, 1994). Στους 
στόχους της πρακτικής μπορούν να συμπεριφερθούν επίσης: α) η καλλιέργεια κριτικής 
ικανότητας των μαθητών, η οποία είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε 
πολύπλοκες κοινωνίες (Τσατσαρώνη, Κούρου, 2007) β) η καλλιέργεια ευρωπαϊκής 
συνείδησης και ταυτότητας μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους σε μία ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να παράγουν το δικό τους εκπαιδευτικό 
υλικό με υπότιτλους για κωφούς ή με ακουστική περιγραφή για τυφλούς σε διάφορες 
γλώσσες κ.α. 

Το περιβάλλον εργασίας: Η πλατφόρμα «Clipflair» 

Η πλατφόρμα «clipflair» είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι χρήστες 
είναι σε θέση να δημιουργήσουν, να εισάγουν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
δραστηριότητες υποτιτλισμένες ή ηχογραφημένες. Υποστηρίζει επίσης δίκτυα κοινωνικής 
δικτύωσης, προσφέροντας χαρακτηριστικά του Web 2.0 (blogs, wikis, ετικέτες) που 
επιτρέπει στους χρήστες να μοιραστούν την εργασία τους, να σχηματίζουν ομάδες, να 
συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν. Παρέχει τέλος μια βιβλιοθήκη πόρων με πάνω από 
300 δραστηριότητες για όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας από 15 γλώσσες συνοδευόμενη 
από τα αντίστοιχα σχέδια μαθημάτων και των σχετικών μεταδεδομένων.  

Το περιβάλλον εργασίας είναι ουσιαστικά μια διαδικτυακή κοινότητα με πάνω από 1.500 
μαθητές, καθηγητές και συγγραφείς δραστηριοτήτων (Zabalbeascoa, Sokoli, Torres, 2012). 
Η ευελιξία της πλατφόρμας (on-line πρόσβαση, ελάχιστη εγκατάσταση του λογισμικού, 
έναρξη από το διαδίκτυο, όχι προηγμένες δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών) σε 
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συνδυασμό με την ευελιξία του (εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αυτο-μάθηση) και ιδιαίτερα η 
αλληλεπίδραση μεταξύ κειμένου και βίντεο την καθιστά προσιτή στο ευρύ κοινό και πέρα 
από τις ομάδες-στόχους του προγράμματος (πανεπιστήμιο, ενήλικες, εκπαιδευτικούς και 
μαθητές). Ουσιαστικά γίνεται λήψη της πληροφορίας μέσω δύο καναλιών: του ακουστικού 
και του οπτικού, υπάρχει σημαντική παρουσία μη λεκτικών στοιχείων, συγχρονισμός 
ανάμεσα στα λεκτικά και στα μη λεκτικά στοιχεία, μετάδοση μέσω οθόνης και δυνατότητα 
αναπαραγωγής με προκαθορισμένη διαδοχή εικόνων και ήχου: μαγνητοσκοπημένο υλικό 
(Sokoli, 2005). 

Για το Π.Π.ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τα συνεργαζόμενα σχολεία έχει 
δημιουργηθεί ένα ιστολόγιο εντός της κοινότητας 
(http://social.clipflair.net/Blog/post/Communicate-in-a-different-way/1064/Two-schools-
collaborating/) από τους υπευθύνους του προγράμματος της πλατφόρμας Μέσω του 
ιστολογίου η υπεύθυνη εκπαιδευτικός ανέβασε υλικό στο οποίο είναι συγκεντρωμένες όλες 
οι δραστηριότητες, ενώ παράλληλα έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε χρήστης/επισκέπτης 
καθώς και ομάδα (group) εκπαιδευτικών. Έως σήμερα έχει αξιοποιηθεί υλικό από διάφορα 
γνωστικά πεδία (Θρησκευτικά, Ιστορία, Γλώσσα, Αγγλικά, Ποίηση) από τους ίδιους τους 
μαθητές των δυο σχολείων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Αφού δοθεί το ανάλογο 
υλικό στους μαθητές των δύο σχολείων γίνεται η επεξεργασία των κειμένων ή των video 
(υποτιτλισμός ή ηχογράφηση) και κατόπιν η εισαγωγή των μεταδεδομένων από την 
υπεύθυνη εκπαιδευτικό. Στη συνέχεια οι δραστηριότητες είναι στη διάθεση των μαθητών 
του Ειδικού Σχολείου αλλά και όλων των χρηστών. Η επιλογή των κειμένων έγινε με βάση 
τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών του Ειδικού Σχολείου αλλά και των γνωστικών 
ικανοτήτων και ενδιαφερόντων των μαθητών των δύο άλλων σχολείων. Έτσι για 
παράδειγμα ο ρυθμός διαλόγου διαφέρει στις δραστηριότητες και άλλοτε είναι γρήγορος 
(«Παναγία») όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, ή με παύσεις («Ithaca») όπως φαίνεται στην 
Εικόνα 2. 

 

Εικόνα 1: Δραστηριότητα για τα Θρησκευτικά, 
http://studio.clipflair.net/?activity=HolyVirgin.clipflair. 
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Εικόνα 2: Στιγμιότυπο από τη δραστηριότητα για τη Λογοτεχνία, 
http://studio.clipflair.net/?activity=Ithaca-CAP-EN-EL.clipflair  

Στις δραστηριότητες δίνονται παράλληλα και οδηγίες για τους μαθητές αλλά και τους 
εκπαιδευτικούς που θα θελήσουν να αξιοποιήσουν το υλικό, να το επαναχρησιμοποιήσουν 
ή να το μεταβάλλουν ώστε να ταιριάζει στις δικές τους εκπαιδευτικές ανάγκες ενώ το 
αρχικό υλικό παραμένει αυτούσιο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3. 

 

Εικόνα 3: Στιγμιότυπο από τη δραστηριότητα για την Ιστορία 

Διαφέρουν επίσης στις δραστηριότητες το ποσοστό του ακουστικού λεκτικού στοιχείου 
(υψηλό όπως στο «The Catastrophe of Smyrna» ή χαμηλό όπως «Tragic second») και το 
ποσοστό αλλαγών πλάνων (υψηλό όπως στο «Tragic second» ή χαμηλό όπως στο «The 
parable of Samaritan») όπως φαίνεται στην Εικόνα 4 (Σοκόλι, 2009). 
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Εικόνα 4: Στιγμιότυπο από τη δραστηριότητα για τα Θρησκευτικά, Η παραβολή του Καλού 
Σαμαρείτη, http://studio.clipflair.net/?activity=TheParableOfTheGoodSamaritan.clipflair.  

Μεθοδολογία έρευνας-Ερευνητικά ερωτήματα 

Η εμπλοκή της διαδικτυακής πλατφόρμας στο χώρο της ειδικής αγωγής βασίστηκε στα εξής 
ερευνητικά ερωτήματα: α) H επικοινωνία μέσω υπολογιστή διευκολύνει την ισότιμη 
επικοινωνία μεταξύ κωφών και ακουόντων σπουδαστών; β) Οι κωφοί μαθητές 
αντιλαμβάνονται την επικοινωνία μέσω υπολογιστή ως μια αποτελεσματική εκπαιδευτική 
προσέγγιση; γ) Οι μαθητές γενικής αγωγής αντιλαμβάνονται την επικοινωνία μέσω 
υπολογιστή ως μια αποτελεσματική εκπαιδευτική προσέγγιση για κωφό μαθητή; δ) Η 
αξιοποίηση μίας ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας βοηθάει στην εκπαιδευτική 
υποστήριξη και ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τη χρήση Νέων 
Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού υλικού; 

Ερευνητικά εργαλεία 

Για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων της αποδοτικότητας της πρακτικής διενεργήθηκε έρευνα 
πεδίου και για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος. 
Δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο με ανώνυμη συμμετοχή των μαθητών για να διασφαλιστεί 
η αντικειμενικότητα (2 εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας και 1 εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής 
και 52 μαθητές). Η διδακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών ποικίλει από 15-33 χρόνια (μέσος 
όρος διδακτικής εμπειρίας= 24 έτη). Οι συμμετέχοντες παρείχαν αρχικά τα δημογραφικά 
τους στοιχεία και εν συνεχεία κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο 
αποτελείται από 16 ερωτήσεις που μετράει μεταβλητές που σχετίζονται με την 
ανταπόκριση μαθητών και εκπαιδευτικών σε ανάλογες δραστηριότητες. Οι απαντήσεις 
δίνονται σε μία κλίμακα τύπου «Likert» από 1 έως 5, όπου 1= καθόλου και 5= πάρα πολύ, 
ενώ το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε επιμέρους κλίμακες.  

Αποτελέσματα 

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται μίας αδρομερής παρουσίαση και σε πρώτο επίπεδο 
ερμηνεία και σχολιασμός των αποτελεσμάτων της έρευνας που προέκυψαν με την 
επεξεργασία των ερωτηματολογίων, εφόσον η πρακτική συνεχίζεται και τα αποτελέσματα 
θα συνεχίσουν να εμπλουτίζονται. Για την ανάλυση των δεδομένων επιλέχθηκε η γραμμική 
παλινδρόμηση (linear regression) με εξαρτημένη μεταβλητή την ικανότητα των 
εμπλεκομένων να ανταποκριθούν στις δραστηριότητες της πλατφόρμας και ανεξάρτητες 
μεταβλητές την ηλικία, το φύλο, το είδος της αγωγής (γενική/ειδική), την εξοικείωση με τις 
τεχνολογίες και την αποδοτικότητα της πλατφόρμας σε σχέση με τα κωφά παιδιά και τους 
μαθητές γενικής αγωγής. 

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι το φύλο των εμπλεκομένων και η 
αλληλεπίδραση μεταξύ του φύλου αλλά και του είδους της αγωγής δεν είχαν σημαντική 
επίδραση. Η ηλικία των εκπαιδευτικών και τα χρόνια διδακτικής τους εμπειρίας δεν 
επηρεάζουν τις αντιλήψεις τους σχετικά με την εξοικείωση στις τεχνολογίες (Koustelios κ.ά., 
1998). Η ανάλυση έδειξε ότι οι μεταβλητές που συμβάλλουν σημαντικά στην ερμηνεία των 
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αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την αξιοποίηση μίας ψηφιακής εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας για την εκπαιδευτική υποστήριξη και ένταξη μαθητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού 
υλικού είναι οι εξής, με σειρά σημαντικότητας: α) η συμμετοχή των μαθητών (43% 
ολοκλήρωσαν τις δραστηριότητες) β) η αποδοτικότητα της πλατφόρμας σε σχέση με την 
αντίληψη ότι η επικοινωνία μέσω υπολογιστή διευκόλυνε την ισότιμη επικοινωνία μεταξύ 
κωφών σπουδαστών (38% απάντησε ότι βοηθάει πολύ) γ) η αποδοτικότητα της 
πλατφόρμας σε σχέση με την επίτευξη επικοινωνίας μεταξύ κωφών παιδιών και μη, μέσα 
από μία ψηφιακή κοινότητα (48% απάντησε πάρα πολύ). Βέβαια το δείγμα είναι μικρό και 
δε θα μπορούσαν να γενικευτούν σε αυτό το σημείο τα συμπεράσματα. Η αποδοχή της 
πρακτικής όμως ήταν μεγάλη και μαθητές και εκπαιδευτικοί κατάφεραν να συνεργασθούν 
με επιτυχία. Οι μαθητές που συμμετείχαν στη δράση εξοικειώθηκαν γρήγορα με την 
πλατφόρμα και κατά ανάλογο τρόπο και οι μαθητές του Σχολείου Ειδικής Αγωγής.  

Επιλογικά 

Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται με πολλούς και διαφορετικούς τύπους μαθητών. Για πολλά 
από τα παιδιά απαιτούνται εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις μοναδικές 
ανάγκες τους. Είναι απαραίτητο να μη ξεχνάει ο εκπαιδευτικός ότι η μοναδικότητα αυτή 
είναι πάντοτε σε σχέση με το κοινωνικό ή πολιτιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχει και 
ότι έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τους μαθητές να διαμορφώσουν στάσεις και απόψεις. 
Η αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης παρέμβασης κρίνεται τόσο από την βελτίωση της 
επίδοσης των μαθητών κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί σταδιακά αλλά και με τις 
προαγωγικές εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς όσο και από τη γενίκευση της γνώσης σε νέες 
μαθησιακές δραστηριότητες στη διάρκεια του χρόνου. Μέσα από ανάλογες ψηφιακές 
κοινότητες τέλος δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές αλλά και στους εκπαιδευτικούς να 
δουλέψουν συνεργατικά και να επιτευχθεί διαφοροποιημένη διδασκαλία ανάλογα με τις 
δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους δημιουργώντας μία «διαδικτυακή κοινότητα 
συνεκπαίδευσης». 
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Περίληψη 

Η μελέτη πραγματεύεται τις απόψεις των ειδικών παιδαγωγών για τη συμβολή των Τεχνο-
λογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ειδική αγωγή και ειδικότερα, στην εκ-
παίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (ε.ε.α./α.). Το δείγμα 
της έρευνας αποτέλεσαν 38 ειδικοί παιδαγωγοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (44.7% άντρες 
& 55.3 % γυναίκες). Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε αυτοσχέδιο ερωτημα-
τολόγιο. Τα ευρήματα της μελέτης αναδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί πιστοποιούν τον κα-
θοριστικό ρόλο των ΤΠΕ στην ειδική αγωγή και αναφέρουν ποικίλα πλεονεκτήματα αλλά 
και μειονεκτήματα από τη χρήση τους. Επίσης, η έρευνα κατέδειξε ότι οι ΤΠΕ χρησιμοποι-
ούνται περισσότερο στα τμήματα ένταξης απ’ ότι στα ειδικά σχολεία και ότι συμβάλλουν 
στις βασικές περιοχές της σχολικής γνώσης: μαθηματικά, παραγωγή γραπτού λόγου, ορθο-
γραφία και ανάγνωση. Τέλος, η έρευνα προτείνει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη υλοποίησης 
επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους ειδικούς παιδαγωγούς στις ΤΠΕ, με απώτερο στόχο 
την αξιοποίησή τους για μια αποτελεσματική εκπαίδευση των παιδιών με ε.ε.α./α. 

Λέξεις - Kλειδιά: ΤΠΕ, ειδική αγωγή, ειδικοί παιδαγωγοί, μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες ή/και αναπηρίες 

Εισαγωγή 

Η ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας επιχειρηματολογεί τη θετική 
στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοι-
νωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία (Βοσνιάδου, 2006.  Γιαβρίμης, Παπάνης, Νεο-
φώτιστος & Βαλκάνος, 2010. Gulbahar & Guven, 2008. Διαμαντάκη, Ντάβου & Πανούσης, 
2001.   Κυνηγός, Καραγεώργος, Βαβουράκη & Γαβρίλης 2000. Κυρίδης, Δρόσος & Τσακιρί-
δου, 2003. Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004.).  

Παράλληλα, ποικίλες μελέτες συνηγορούν υπέρ της θετικής προφοράς των ΤΠΕ στην εκπαί-
δευση και τη μαθησιακή διαδικασία των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και 
αναπηρίες (ε.ε.α./α.) (Bevan, 2003. Burden & Burnett 2005. Δημάκος, 2005. Διαμαντόπουλος 
2001. Lee & Vail 2005. Ράπτης & Ράπτη, 2001. Ράπτης & Ράπτη, 2013. Σαράντη, 2004.  Tijms & 
Hoeks 2005).   

Η χρήση των ΤΠΕ στην ειδική αγωγή είναι ζωτικής σημασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι ΤΠΕ 
μπορούν να λειτουργήσουν ως χρήσιμα εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν στους μαθητές με 
ε.ε.α./α. να αναπτύξουν βασικές μαθησιακές δεξιότητες σε επίπεδα που ήταν ανέφικτα 
πριν την εποχή της τεχνολογίας. Αν και οι νέες τεχνολογίες έχουν διαφορετικές συνέπειες 
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και εφαρμογές για διάφορα άτομα, για τα παιδιά και τα άτομα με ε.ε.α./α. συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη και την εκπαίδευσή τους. Ειδικότερα, οι ΤΠΕ:  

− ανοίγουν νέους δρόμους μάθησης, οι οποίοι εμπεριέχουν κίνητρα, ερεθίσματα και ψυ-
χαγωγία.  

− Παράλληλα, διευκολύνουν την πρόσβαση σε ένα ευρύ και ισορροπημένο curriculum.  

− Παρέχουν τη δυνατότητα στους μαθητές με ε.ε.α./α. να επικοινωνήσουν, να συναντή-
σουν το δικαίωμά τους για αποτελεσματική μάθηση, να διευρύνουν τους ορίζοντές 
τους και να γευτούν εμπειρίες, οι οποίες θα τους απαγορεύονταν ίσως στον πραγματικό 
κόσμο (Τσιμπιδάκη, 2014). 

Η πολλαπλή χρήση των ΤΠΕ έχει αναγνωριστεί από τους εκπαιδευτές και τους ειδικούς παι-
δαγωγούς με άμεση συνέπεια να αποτελούν ένα σημαντικό μέρος στην εκπαίδευση των 
παιδιών με ε.ε.α./α. Η εκπαιδευτική πολιτική έχει πραγματοποιήσει αξιόλογες ενέργειες, 
ώστε να χρησιμοποιείται η τεχνολογία και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Η/Υ) στις τάξεις με 
μαθητές με ε.ε.α./α., με στόχο αυτά τα παιδιά να μην αποκλείονται από την πρόσβαση στην 
τεχνολογία και τα οφέλη της (Τσιμπιδάκη, 2006, 2014). 

Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται τις απόψεις και τις αντιλήψεις των ειδικών παιδαγωγών 
για τη συμβολή των ΤΠΕ στην ειδική αγωγή και ειδικότερα, το ρόλο των ΤΠΕ στην εκπαί-
δευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (ε.ε.α./α.). Πιο συγκεκρι-
μένα, η μελέτη εξετάζει αφενός το βαθμό στελέχωσης των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγω-
γής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) με ΤΠΕ και τη συχνότητα χρήσης τους από τους εκπαιδευτι-
κούς και αφετέρου, το βαθμό συμβολής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση μαθητών με ε.ε.α.α./α. 
Συνάμα, διερευνά τη συμβολή των ΤΠΕ στις βασικές σχολικές περιοχές, τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα των ΤΠΕ, καθώς και βασικές προτάσεις για αποτελεσματική χρήση 
των ΤΠΕ στην ειδική αγωγή. 
 
Η μελέτη επιδιώκει να διερευνήσει τα ακόλουθα ερωτήματα: 

- Ποιος είναι ο βαθμός στελέχωσης των ΣΜΕΑΕ με ΤΠΕ και ποια είναι η συχνότητα χρήσης 
τους από τους εκπαιδευτικούς; 

- Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονε-
κτήματα των ΤΠΕ; 

- Σε ποιες περιοχές της σχολικής γνώσης και σε ποιο βαθμό είναι χρήσιμη η αξιοποίηση 
των ΤΠΕ; 

- Ποιοι μαθητές με ε.ε.α./α. ωφελούνται περισσότερο από τη χρήση των ΤΠΕ; 

- Σε ποιο βαθμό οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στην εκπαίδευση των παιδιών ε.ε.α./α.; 

- Ποιες βασικές προτάσεις αναφέρουν οι ειδικοί παιδαγωγοί για αποτελεσματική χρήση 
των ΤΠΕ στην εκπαίδευση παιδιών με ε.ε.α./α.; 
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Μεθοδολογία 

Η μελέτη συνιστά μία ποιοτική έρευνα με ποσοτικά στοιχεία. 

Δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 38 εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης: 17 άντρες (44.7%) και 21 γυναίκες (55.3 %). Πιο συγκεκριμένα, 18 (47.3%) εργάζο-
νται σε ειδικά σχολεία και 20 (52.7%) σε τμήματα ένταξης. Η ηλικιακή ομάδα στην οποία 
ανήκει το δείγμα κατανέμεται ως εξής: 16 (42%) εκπαιδευτικοί είναι στην ηλικιακή ομάδα 
41 έως 50 ετών, 15 (39.5%) είναι 31 έως 40 ετών, 5 (13.2%) είναι 21 έως 30 ετών και 2 
(5.3%) είναι ηλικίας άνω των 50 ετών.  

Μέσα Συλλογής Δεδομένων 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο. Το ερωτη-
ματολόγιο είναι δομημένο σε τρεις (3) θεματικούς άξονες: α) Ατομικά - Υπηρεσιακά στοι-
χεία, β) ΤΠΕ - Ειδική αγωγή – Επιμόρφωση και γ) ΤΠΕ – Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το 
ερωτηματολόγιο αποτελείται από είκοσι δύο (22) ερωτήσεις. Οι είκοσι (20) απ’ αυτές είναι 
κλειστού τύπου [1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η, 8η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η, 17, 18, 
19η, 20η, 21η] και δύο (2) είναι ανοιχτού τύπου [9η, 22η]. Το ερωτηματολόγιο παρουσίασε 
υψηλό δείκτη αξιοπιστίας (από 0,91-0,97 alpha Cronbach). 

Διαδικασία – Ανάλυση Δεδομένων 

Η διαδικασία υλοποίησης της μελέτης ακολούθησε την ακόλουθη πορεία: Αρχικά, κατα-
γράφηκαν οι ΣΜΕΑΕ της περιοχής. Στη συνέχεια, έγινε η τηλεφωνική επικοινωνία και η α-
παραίτητη συνεννόηση. Τέλος, οι ερευνητές επισκέπτονταν τις σχολικές μονάδες για τη χο-
ρήγηση των ερωτηματολογίων. Ο συνολικός χρόνος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολο-
γίου ήταν περίπου 20 λεπτά. Η ανάλυση των δεδομένων βασίστηκε στην περιγραφική στα-
τιστική και τη χρήση προγράμματος Microsoft Excel 2007. Τα δεδομένα κωδικοποιήθηκαν 
και αναλύθηκαν σε πίνακες κατανομής και στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν σε γραφήματα. 

Ευρήματα – Συζήτηση 

Αξιολογώντας τα ευρήματα της μελέτης εξάγονται ενδιαφέροντα πορίσματα για την αξιο-
ποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση παιδιών με ε.ε.α./α.  

Βαθμός εξοπλισμού των ΣΜΕΑΕ με ΤΠΕ και συχνότητα χρήσης τους 

Η έρευνα κατέδειξε ότι οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται περισσότερο στα τμήματα ένταξης απ’ ότι 
στα ειδικά σχολεία (63.2% & 31.5 %). Ειδικότερα: α) όσον αφορά το βαθμό εξοπλισμού των 
ΣΜΕΑΕ, οι παιδαγωγοί στην πλειονότητά τους (52.6%) αναφέρουν ότι υπάρχουν «Λίγα» 
τεχνολογικά μέσα και εφαρμογές των ΤΠΕ. Επίσης, το 26.2% απάντησε «Αρκετά», το 10.6% 
«Καθόλου», το 5.3% «Πολλά», ενώ ένα ίδιο ποσοστό (5.3%) δεν έδωσαν καμία απάντηση, 
β) όσον αφορά στη συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, οι μισοί 
περίπου ερωτώμενοι (57.9%) χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ «Συχνά» ή «Πάντα». Πιο συγκεκριμέ-
να, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (34.2%) απάντησαν ότι χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ «Συχνά», 
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το 23.7% «Πάντα», το ίδιο ποσοστό «Ποτέ» και το 18.4% ανέφερε «Σπάνια». Τα παραπάνω 
ευρήματα έρχονται να επιβεβαιώσουν αφενός ότι στην Ελλάδα οι ΣΜΕΑΕ δεν έχoυν κατάλ-
ληλο εξοπλισμό (Πολυχρονοπούλου, 2012. Τσιμπιδάκη, 2013) και αφετέρου ότι η χρήση 
των ΤΠΕ είναι σημαντική στην εκπαίδευση παιδιών με ε.ε.α./α. και γι’ αυτό οι ειδικοί παι-
δαγωγοί έχουν ενσωματώσει στην εκπαιδευτική διαδικασία τη χρήση των ΤΠΕ (Στασινός, 
2013). 

Απόψεις των εκπαιδευτικών για με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ΤΠΕ 

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα που ανέφεραν οι παιδαγωγοί στην πλειονότητά τους είναι: 
α) η δυνατότητα πολλαπλής παρουσίασης των πληροφοριών (52.6%), β) η αύξηση προσοχής 
και συγκέντρωσης των μαθητών (44.7%), γ) η δυνατότητα άμεσης ανατροφοδότησης (42%), 
δ) η αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των μαθητών μέσω ποικίλων μαθησιακών μοντέ-
λων και διαφορετικών τύπων μάθησης (39.5%). Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι οι 
ΤΠΕ προσφέρουν ένα καινοτόμο, επαναστατικό, ευέλικτο και πολύ αλληλεπιδραστικό εργα-
λείο για τη βελτίωση του επιπέδου διδασκαλίας και την ταχύτερη προαγωγή της μάθησης 
(Maddux, Johnson & Willis, 1997).  

Συνάμα, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αξιολογήσουν και τα μειονεκτήματα της χρήσης των 
ΤΠΕ σε μαθητές με ε.ε.α./α. Τα μειονεκτήματα, που υπερέχουν ποσοτικά, είναι: α) ο περιο-
ρισμός της αλληλεπίδρασης με το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον του μαθητή 
(44.7%), β) ο περιορισμός της δημιουργικότητας των μαθητών (44.7%), γ) ο περιορισμός των 
κοινωνικών δεξιοτήτων και της συναισθηματικής εξέλιξης των μαθητών (42%). Αυτά τα ευ-
ρήματα έρχονται σε αντίθεση με τη βιβλιογραφία, που τονίζει ότι οι ΤΠΕ από τη μία βοη-
θούν τους μαθητές γενικών και ειδικών σχολείων να μαθαίνουν γρηγορότερα, και από την 
άλλη ότι δεν καταπιέζουν αυτόματα τη δημιουργικότητα ή δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη 
στέρηση της ανθρωπιστικής πλευράς των σχολείων ή των αναλυτικών προγραμμάτων και 
ότι τελικά, προάγουν την αλληλεπίδραση των μαθητών (Στασινός, 2013). 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε βασικές περιοχές της σχολικής γνώσης και  
βαθμός χρησιμότητάς τους 

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας είναι οι απόψεις των ειδικών παιδαγωγών σχε-
τικά με το ποιες περιοχές της σχολικής γνώσης ωφελούν οι ΤΠΕ και σε ποιο βαθμό τους μα-
θητές με ε.ε.α./α. Σύμφωνα με τις απαντήσεις βρέθηκε ότι οι περιοχές της σχολικής γνώ-
σης, που μπορούν να ωφεληθούν περισσότερο απ’ τη χρήση των ΤΠΕ ιεραρχικά, είναι οι 
εξής: α) τα μαθηματικά (42.1%), β) η γραφή (26.3%), γ) η ανάγνωση (21%), δ) η ορθογραφία 
(18.4%). Τα παραπάνω ευρήματα συνάδουν με τη βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα, πολλοί 
ερευνητές επιχειρηματολογούν για την προφορά των ΤΠΕ σε παιδιά με μαθησιακές δυσκο-
λίες στα μαθηματικά μέσω πληθώρας τεχνολογικών προγραμμάτων (Ράπτης & Ράπτη, 
2001), στην παραγωγή γραπτού λόγου (Thomson & Watkins, 1998), στην ορθογραφία 
(Crivelli, 2000) και την ανάγνωση (Hasselbring & Bausch 2006). 

Βαθμός συμβολής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση των παιδιών με ε.ε.α./α. 
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Στο ερώτημα αν και κατά πόσο οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στην εκπαίδευση παιδιών 
με ε.ε.α./α, οι απόψεις των ειδικών παιδαγωγών, είναι σχεδόν μοιρασμένες ανάμεσα στις 
απαντήσεις «Αρκετά» και «Πολύ» με 55.3% και 44.7%,αντίστοιχα. Το εντυπωσιακό απ’ τις 
απαντήσεις τους είναι πως κανένας εκπαιδευτικός δεν δήλωσε «Καθόλου», «Λίγο» ή «Μέ-
τρια», γεγονός που αποδεικνύει ότι η άποψή τους για τη συμβολή των ΤΠΕ στις ε.ε.α./α. 
είναι πως μπορούν να συμβάλουν στην εκπαίδευση των συγκεκριμένων μαθητών σε μεγά-
λο βαθμό. Το συγκεκριμένο εύρημα συνάδει με μία πληθώρα ερευνητικών εργασιών τόσο 
στην ελληνική όσο και τη διεθνή βιβλιογραφία (Anderson-Inman, 1999. Bevan 2003.  Burden 
& Burnett, 2005. Harrysson, Svensk & Johansson 2004. Lee & Vail 2005. Lewis & Neil, 1999.  

Ντολιοπούλου, 1999. Ράπτης & Ράπτη, 2013. Tijms & Hoeks, 2005). 

Μαθητές με ε.ε.α./α. που ωφελούνται περισσότερο από τη χρήση των ΤΠΕ 

Οι ειδικοί παιδαγωγοί θεωρούν πως μπορούν να βοηθηθούν περισσότερο από τις ΤΠΕ, δί-
νοντας την απάντηση «Πολύ», οι μαθητές με: α) σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή 
χωρίς υπερκινητικότητα (60.5%), β) ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (57.9%), γ) ιδιαίτερες 
νοητικές ικανότητες και ταλέντα (57.9%). Επιπρόσθετα, στις συγκεκριμένες κατηγορίες, υ-
ψηλά είναι και τα ποσοστά της απάντησης «Αρκετά», ιδίως στις ειδικές μαθησιακές δυσκο-
λίες, που το ποσοστό είναι 39.5%, δηλαδή αθροιστικά με το «Πολύ» φτάνει στο 100%. Οι 
έρευνες συμφωνούν με το μέγεθος της θετικής προσφοράς των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδι-
κασία στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (Ράπτης & Ράπτη, 2001), σε μαθητές με σύν-
δρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (Anderson-Inman, 1999) και 
σε μαθητές με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα (Tijms & Hoeks, 2005). 

Βασικές προτάσεις για αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ 

Οι βασικότερες προτάσεις, που δίνουν οι εκπαιδευτικοί, είναι οι εξής: α) τα ειδικά σχολεία 
επιβάλλεται να εξοπλιστούν με ΤΠΕ, β) κάθε τμήμα ένταξης θα πρέπει να διαθέτει υπολογι-
στές, πρόσβαση στο διαδίκτυο, εκπαιδευτικά λογισμικά και άλλα είδη τεχνολογικών μέσων, 
που μπορούν να βοηθήσουν μαθητές με ε.ε.α./α, γ) χρειάζονται περισσότερα προγράμμα-
τα, παιχνίδια και παιδικές εκπομπές στο διαδίκτυο για τους μικρούς μαθητές στην ειδική 
αγωγή, δ) θα πρέπει να μοιραστούν απ’ το υπουργείο εκπαιδευτικά λογισμικά για μαθητές 
με ε.ε.α./α σε όλα τα τμήματα ένταξης, ε) η εκπαίδευση μαθητών με ε.ε.α./α θα πρέπει να 
περιλαμβάνει την υποχρεωτική χρήση των ΤΠΕ μέσα σε οριοθετημένα πλαίσια, και στ) πρέ-
πει να πραγματοποιούνται συνεχώς επιμορφωτικά προγράμματα για τις ΤΠΕ. Οι παραπάνω 
προτάσεις έρχονται να ενισχύσουν το όραμα για ένα νέο – ψηφιακό σχολείο στους κόλπους 
της ειδικής αγωγής (Στασινός, 2013). 

Συμπεράσματα 

Από τα ευρήματα της έρευνας μπορούμε να καταλήξουμε στα παρακάτω συμπεράσματα: 

- Η πλειονότητα των ειδικών παιδαγωγών αφενός χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ κατά τη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αφετέρου, θεωρεί ιδιαίτερα σημα-
ντική τη χρήση των ΤΠΕ στην ειδική αγωγή. 

513

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



- Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται με μεγαλύτερη συχνότητα στα τμήματα ένταξης σε 
σύγκριση με τα ειδικά σχολεία. 

- Τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης των ΤΠΕ σε παιδιά με ε.ε.α./α. είναι: α) η 
δυνατότητα πολλαπλής παρουσίασης των πληροφοριών, β) η αύξηση προσοχής 
και συγκέντρωσης, γ) η δυνατότητα άμεσης ανατροφοδότησης, και δ) αντιμετώ-
πιση των ειδικών αναγκών των μαθητών με μαθησιακά μοντέλα με διαφορετι-
κούς τύπους μάθησης. 

- Τα βασικά μειονεκτήματα που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί είναι: α) ο περιορι-
σμός της αλληλεπίδρασης με το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον, β) ο 
περιορισμός της δημιουργικότητας των μαθητών, και γ) ο περιορισμός των κοι-
νωνικών δεξιοτήτων και της συναισθηματικής εξέλιξης των μαθητών. 

- Η χρήση των ΤΠΕ σε παιδιά με ε.ε.α./α. συμβάλλει στις βασικές περιοχές της 
σχολικής γνώσης και συγκεκριμένα, με βάση τον βαθμό συμβολής τους: στα μα-
θηματικά, στην παραγωγή γραπτού λόγου, στην ορθογραφία και επίσης, στην 
ανάγνωση.  

- Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο απ’ τις 
ΤΠΕ οι μαθητές που αντιμετωπίζουν: α) ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, β) ιδιαί-
τερες νοητικές ικανότητες/ταλέντα και γ) σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με 
ή χωρίς υπερκινητικότητα, συγκριτικά με μαθητές άλλων μορφών ειδικών εκ-
παιδευτικών αναγκών. 

- Τέλος, η έρευνα προτείνει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη πλήρους εξοπλισμού 
των ΣΜΕΑΕ με υλικό και προγράμματα, καθώς και υλοποίησης επιμορφωτικών 
προγραμμάτων για τους ειδικούς παιδαγωγούς στις ΤΠΕ, με απώτερο στόχο τη 
μέγιστη ενσωμάτωση και αξιοποίηση των ΤΠΕ για μια αποτελεσματική εκπαί-
δευση των παιδιών με ε.ε.α./α. 
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Απόψεις και Προσεγγίσεις της αναπηρίας από νηπιαγωγούς γενικής και ειδικής αγωγής 
των τμημάτων ένταξης 

Γελαστοπούλου Μαρία 
Μ.Ed., Eιδική παιδαγωγός, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

gelastopoulou@hotmail.com 

Περίληψη 

Η εφαρμογή ενταξιακών εκπαιδευτικών πρακτικών συνδέεται άμεσα με την προσέγγιση της 
αναπηρίας από τους εκπαιδευτικούς που ως βασικοί συντελεστές και πρωταγωνιστές κάθε 
εκπαιδευτικής εφαρμογής και μεταρρύθμισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιό-
τητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Οι απόψεις και οι πεποιθήσεις τους διαμορφώνουν 
αντίστοιχα πρακτικές που προωθούν την ένταξη ή τον αποκλεισμό. H παρούσα μελέτη ε-
στιάζει στη διερεύνηση των απόψεων των νηπιαγωγών τμημάτων ένταξης αναφορικά με 
την αναπηρία με απώτερο σκοπό την κατανόηση-ανάδειξη των περιοριστικών ή μη αντιλή-
ψεων και τη συσχέτισή τους με τις πρακτικές που εφαρμόζουν Σύμφωνα με τα ευρήματα 
της έρευνας, το ιατρικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας είναι κυρίαρχο στις απόψεις 
των νηπιαγωγών και επηρεάζει τις εκπαιδευτικές πρακτικές που εφαρμόζουν 

Λέξεις - κλειδιά: αναπηρία, μοντέλα προσέγγισης της αναπηρίας, ενταξιακή εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Η ενταξιακή εκπαίδευση αποτελεί πλέον βασική αρχή των εκπαιδευτικών συστημάτων διε-
θνώς καθώς θεωρείται ένα ισχυρό και καθοριστικό μέσο για τη δημιουργία μιας δίκαιης 
κοινωνίας, ενός αναβαθμισμένου εκπαιδευτικού συστήματος και ενός αναπτυγμένου πολι-
τισμού. Συνδέεται με τη μελέτη της αναπηρίας μέσα από μια κοινωνιολογική προσέγγιση 
(Σιδέρη, Ντεροπούλου & Βλάχου, 2012)  

Η εφαρμογή ενταξιακών πολιτικών και πρακτικών σε επίπεδο διακήρυξης θεωρείται εύκο-
λη, ωστόσο στην πράξη αποδεικνύεται ζήτημα πολύπλοκο και πολυδιάστατο, καθώς συνδέ-
εται με το σύνολο των παραγόντων που διαμορφώνουν το εκάστοτε εκπαιδευτικό πλαίσιο 
στο οποίο επιχειρείται. Ο τρόπος που αντιλαμβάνεται μια κοινωνία την αναπηρία και η θέ-
ση που δίνει στους ανάπηρους διαμορφώνουν το είδος της πρόνοιας, της εκπαίδευσής τους 
και γενικότερα της αντιμετώπισής τους (Barnes & Mercer, 2003· Σιδέρη, Ντεροπούλου & Βλάχου, 2012). 
Υπό το πρίσμα αυτό η μελέτη της προσέγγιση της αναπηρίας από την οπτική των εκπαιδευ-
τικών κρίνεται σημαντική καθώς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία και στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Είναι βασικοί συντελεστές κάθε 
εκπαιδευτικής εφαρμογής και μεταρρύθμισης. Οι απόψεις τους, οι πεποιθήσεις τους και οι 
εμπειρίες τους επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις εκπαιδευτικές τους πρακτικές που κατά 
συνέπεια προωθούν την ένταξη ή τον αποκλεισμό (Vlachou &Barton, 1994) 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι οι απόψεις γενικών και ειδικών νηπιαγωγών για 
την αναπηρία. Αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ερευνητικού εγχειρήματος για  τις απόψεις 
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και εμπειρίες νηπιαγωγών γενικής και ειδική εκπαίδευσης των Τμημάτων Ένταξης σχετικά 
με την ένταξη αναπήρων στην προσχολική εκπαίδευση 

Σκοπός της έρευνας αποτελεί η ανάδειξη και κατανόηση των περιοριστικών ή μη αντιλήψε-
ων των εκπαιδευτικών για την αναπηρία και η συσχέτισή τους με τις πρακτικές που εφαρ-
μόζουν. Κατά συνέπεια , τα ευρήματα μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα για ευαισθητο-
ποίηση και άρση τυχόν περιοριστικών μη ενταξιακών αντιλήψεων και προσεγγίσεων. 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια εκπαιδευτική περιγραφική έρευνα με ποιοτική μεθοδολο-
γική προσέγγιση και εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη. Η ανάλυση των δεδομένων 
βασίζεται στην ανάλυση περιεχομένου. Στην έρευνα συμμετείχαν 18 νηπιαγωγοί (γενικοί 
και ειδικοί) που εργάζονται σε Τ. Ε του Α΄ Π.Υ.Σ.Π.Ε Αθήνας  

Μοντέλα προσέγγισης της αναπηρίας 

Τα διαφορετικά μοντέλα προσέγγισης της αναπηρίας δεν εμφανίζονται ανεξάρτητα από το 
κοινωνικοπολιτισμικό, πολιτικό, ιδεολογικό γίγνεσθαι μιας κοινωνίας Η ουσία του προβλή-
ματος δεν έγκειται στην επιλογή της «καταλληλότερης» ορολογίας με τη λιγότερη αρνητική 
απόχρωση, όπως αυτή ορίζεται από την επικρατούσα θεωρητική προσέγγιση, αλλά στην 
ολιστική αντίληψη και αντιμετώπιση της αναπηρίας, ως φαινομένου και του ανάπηρου α-
τόμου, ως κοινωνικό ον (Ζώνιου-Σιδέρη, 2011).  

Τα βασικά μοντέλα προσέγγισης της αναπηρίας είναι α) το ιατρικό-κλινικό μοντέλο που 
εστιάζει στο είδος και το βαθμό της αναπηρίας. Είναι ακόμη και σήμερα κυρίαρχο στο χώρο 
της  εκπαίδευσης, παρά την κριτική που έχει δεχτεί. Η αναπηρία αντιμετωπίζεται ως πρό-
βλημα ατομικό μεταθέτοντας έτσι την ευθύνη από την κοινωνία στο άτομο. Επιπλέον, ε-
στιάζει στην ιατρική διάγνωση, ταξινομεί, διαχωρίζει και θέτει περιορισμούς στην ανάπτυξη 
(Thomas & Woods, 2003). Απόρροια του ιατρικού μοντέλου είναι το ατομικό. Υπερτονίζει 
την προσωπική ευθύνη της σωματικού ή νοητικής αναπηρία  που βιώνεται ενοχικά. Το άτο-
μο αποτελεί πρόβλημα για την κοινωνία. Η συμμετοχή και οι λειτουργίες του είναι περιορι-
σμένες. Η ευθύνη μετατοπίζεται στους γονείς και το ανάπηρο άτομο, οι ιατρικές γνώσεις 
και πρακτικές ορίζουν τη συγκεκριμένη θεραπεία και ο ειδικός επαγγελματίας ιδιοποιείται το 
«ατομικό του επίτευγμα»(Thomas & Woods, 2003). και β) το κοινωνικό μοντέλο. Βασική θέση του 
είναι η αναζήτηση των προβλημάτων του ανάπηρου ατόμου στην κοινωνία και στους πε-
ριορισμούς που δημιουργεί (κτίρια, θεσμοί, αντιλήψεις, κ.α) και όχι στις ιδιαιτερότητες του 
Το κοινωνικό μοντέλο προωθεί ένα ενταξιακό, δίκαιο κοινωνικό σύστημα, εστιάζει στην κοι-
νωνική αλλαγή και όχι στη βλάβη και την ιατρική φροντίδα (Σιδέρη, Ντεροπούλου&Βλάχου, 2012).  

Προσεγγίσεις και απόψεις για την αναπηρία - Συζήτηση 

Στην παρούσα μελέτη τα ευρήματα αφορούν α)στον προσδιορισμό της αναπηρίας, β)στις 
προσεγγίσεις της αναπηρίας, γ)στα συναισθήματα των εκπαιδευτικών για την αναπηρία και 
τους ανάπηρους, δ)στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τους ανάπηρους ε)στην ορολογία που χρησιμοποιούν  

Προσδιορισμός της αναπηρίας 
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Αναφορικά με τον προσδιορισμό της αναπηρίας, οι εκπαιδευτικοί δε δίνουν έναν κοινά α-
ποδεκτό ορισμό. Φαίνεται να επικρατεί μια ασάφεια και σύγχυση, λόγω του πλήθους και 
της ανομοιογένειας των χαρακτηριστικών των ατόμων που θεωρούνται ανάπηρα καθώς και 
των διαφορετικών κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τους. Έτσι, ενώ 
για τους πολλούς είναι μάλλον ένα σωματικό ή αισθητηριακό ή ψυχικό ή νοητικό έλλειμμα 
ή απώλεια ή και συνδυασμός αυτών που δυσκολεύουν την προσαρμογή του ατόμου στο 
περιβάλλον και την ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις της κοινωνίας, για κάποιους άλλους 
είναι ένα κοινωνικό ζήτημα, κοινωνικό κατασκεύασμα, γιατί η αναπηρία συνδέεται με τη 
δομή της κοινωνίας και πλαισιώνεται από αυτήν (Ζώνιου- Σιδέρη, 2011). Η πλειοψηφία των νηπιαγω-
γών εξέφρασε την ανάγκη αποσαφήνισης και προσδιορισμού της έννοιας της αναπηρίας.  

Η χρήση του όρου αναπηρία και ανάπηρος στις ερωτήσεις της συνέντευξη  προκάλεσε μια 
συγκαλυμμένη δυσαρέσκεια στην πλειοψηφία των νηπιαγωγών, έντονα εμφανής και στη 
μη λεκτική επικοινωνία. Ο όρος ανάπηρος φαίνεται να μην είναι αποδεκτός, φέρει ένα βά-
ρος, μια αρνητική χροιά, προκαλεί ενδεχομένως έναν ενδόμυχο φόβο. Η αντικατάσταση του 
με έναν πιο «ανάλαφρο» όρο, όπως ειδικές ανάγκες φαίνεται προτιμότερη. Χαρακτηριστική είναι η 
δήλωση μιας γενικής παιδαγωγού: Λίγο με ξενίζει αυτός ο όρος. Λέω, γιατί να τα πω ανάπηρα; (Ε1). 

Προσεγγίσεις της αναπηρίας 

Το ιατρικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας καθίσταται κυρίαρχο στις απόψεις των εκ-
παιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ταξινομεί με 
βάση το βαθμό και το είδος της αναπηρίας, εύρημα που συνάδει με τη διεθνή βιβλιογραφία 
(Σιδέρη & Γελαστοπούλου, 2012, Al-Zyoudi, 2006· Sharma & Subban, 2006). Εντάξιμες και προτιμητέες μορφές 
αναπηρίας θεωρούνται οι ελαφριές  μη διαταρακτικές αναπηρίες (Ε5), όπως αναφέρθηκε. Επιπλέον, οι 
αναφορές για την αναγκαιότητα της ιατρικής διάγνωσης ως βοηθητικό μέσο στην εκπαι-
δευτική αξιολόγηση των παιδιών, αποτελούν στοιχείο της ιατρικής προσέγγισης που κατη-
γοριοποιεί, στιγματίζει και προσδίδει μια ειδική ταυτότητα, η οποία καθίσταται υπεύθυνη 
για την τυχόν αποτυχία του παιδιού στο σχολείο (Ζώνιου-Σιδέρη και συν., 2004) 

Η συντριπτική μειοψηφία των εκπαιδευτικών προσεγγίζει την αναπηρία με βάση το κοινω-
νικό μοντέλο και εστιάζει στους περιορισμούς που θέτει η κοινωνία και το σχολείο και όχι η 
φύση της αναπηρίας και επιπλέον δεν εκφράζει προτίμηση σε συγκεκριμένη μορφή αναπη-
ρία, γεγονός που συνδέεται και με την εμπειρία, το σύστημα αξιών, το ιδεολογικό υπόβα-
θρο του ατόμου και την επαρκή κατάρτιση (Al-Zyoudi, 2006·Subban & Sharma, 2006).  

Στην παρούσα μελέτη οι εκπαιδευτικοί ,στην πλειοψηφία προσεγγίζουν τους ανάπηρους με 
βάση το μοντέλο της προσωπικής τραγωδίας και του ελλείμματος, όπου η αναπηρία και ο 
βαθμός που εμφανίζεται είναι αυτά που περιορίζουν τον ανάπηρο, δυσκολεύουν τη ζωή 
του και οδηγείται στον αποκλεισμό. Ενδεικτικά αναφέρεται: δε μπορεί να  παρακολουθή-
σει, , δεν του φταίει το πρόγραμμα, του φταίει το πρόβλημά του(ΕΙ)  Όταν ο εκπαιδευτικός 
είναι πεπεισμένος πως η αναπηρία περιορίζει το παιδί, πως είναι δυνατόν να στραφεί προς την ανεύρε-
ση στρατηγικών που δημιουργούν ευκαιρίες μάθησης στον ανάπηρο μαθητή;  

Η αναπηρία δε φαίνεται να προσεγγίζεται ως φυσική κατάσταση, ως αποδεκτή διαφορετι-
κότητα. Ούτε αναγνωρίζεται ως θετική επιρροή και πρόκληση για κινητοποίηση και διεύ-
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ρυνση, αλλά μάλλον ως πρόβλημα που απαιτεί λύση, ως επιπλέον φορτίο (Armstrong, 
2004). Η αναπηρία φαντάζει ως απειλή της τάξης και της διδασκαλίας που εκδηλώνεται με 
την ανάγκη προάσπισης των συμφερόντων των μη ανάπηρων μαθητών, η οποία θα μπο-
ρούσε να ερμηνευτεί και ως μέρος του ρόλου του εκπαιδευτικού για μετάδοση γνώσης, για 
επιβολή και έλεγχο της τάξης και ανάγκη αναγνώρισης και επιτυχίας (Ζώνιου –Σιδέρη, Ντε-
ροπούλου &  Βλάχου, 2012). Ενδεικτικά αναφέρεται:  Έξτρα από το παιδί με το πρόβλημα 
δε θυμάμαι κάτι άλλο να δυσκολεύει το έργο μου (ΕΠ).  ….να προταθούν άλλες μορφές πα-
ρέμβασης, κάποιο ειδικό σχολείο (ΕΘ).Τι φταίω εγώ να τραβάω όλα αυτά και τι φταίνε και 
τα άλλα παιδιά; όταν το παιδί της ένταξης θα ανέβει πάνω στο τραπέζι και θα πηδήξει πάνω 
που καθόμαστε; (ΕΜ).  …με εκνευρίζει και προσπαθώ να συγκρατηθώ με τα παιδιά με τη 
νοητική στέρηση, γιατί το κάθε πράγμα θα το πεις δέκα πέντε φορές...(ΕΛ).)Μόνο δύο  ειδι-
κοί παιδαγωγοί χαρακτήρισαν την αναπηρία ως πρόκληση και κινητοποίηση για διεύρυνση 
των ίδιων και των μη ανάπηρων μαθητών. 

Στις απόψεις των εκπαιδευτικών διαφαίνεται η φιλανθρωπική προσέγγιση των ανάπηρων 
ως άτομα άξια συμπόνιας, αδύναμα, εξαρτημένα από τους πιο ικανούς. Συγκεκριμένα δη-
λώνεται: Νιώθω ότι προσφέρω, βοηθάς κάνεις καλό σ’ αυτά τα παιδιά …τα αγαπάω, αγάπη 
και τίποτα άλλο…νιώθω ικανοποίηση για το κάθε σημάδι βελτίωσης που βλέπω. Έτσι, η α-
ποτυχία των αναπήρων στο σχολείο φαντάζει ως κάτι φυσιολογικό και αναμενόμενο, οι ι-
θύνοντες αποποιούνται τις ευθύνες, δικαιολογείται ο αποκλεισμός τους από την ισότιμη 
συμμετοχή και όσοι επιχειρούν να υποστηρίξουν θεωρούνται ευεργέτες, ειδήμονες ή στην 
περίπτωση των εκπαιδευτικών, όπως δηλώνουν βιώνουν την επιτυχία του ανάπηρου μαθη-
τή ως προσωπικό επίτευγμα και τη στασιμότητά του ως προσωπική τους αποτυχία (Sideri & 
Vlachou, 2006). Γιατί η πρόοδος ενός μη ανάπηρου μαθητή θεωρείται φυσιολογική και δεν 
στέφεται με την ίδια χαρά και ικανοποίηση; 

Συναισθήματα για την αναπηρία 

Τα συναισθήματα που βιώνουν οι νηπιαγωγοί για τους ανάπηρους μαθητές είναι: λύπη, 
απογοήτευση, οίκτος και άγχος για την κατάσταση του παιδιού. Η θέαση της αναπηρίας 
από την οπτική του ελλείμματος, η προκατάληψη, ο αρνητισμός, ο ενδόμυχος φόβος για 
την αναπηρία που δεν είναι ανεκτή ούτε αισθητικά είναι ορατά στα συναισθήματα και  στις 
δηλώσεις ορισμένων νηπιαγωγών: Τα παιδιά με σωματικές εμφανείς αναπηρίες πιο καλά 
να είναι σε ειδικό σχολείο παρά να είναι μαζί με τα άλλα παιδιά. Βλέπουν τα άλλα παιδιά 
και πληγώνονται περισσότερο από ότι αν ήταν όλα μαζί με αναπηρία. Να φύγει, όμως  δε 
φεύγει (ΕΜ)   …ξέρουμε ότι οι γονείς των προβληματικών παιδιών είναι συνήθως και οι ίδιοι 
προβληματικοί. Λοιπόν ένα προβληματικό σπίτι με ένα προβληματικό παιδί δεν κουμαντά-
ρεται πολύ εύκολα  Δεν έχω τίποτα με τα παιδιά που έχουν προβλήματα ίσα-ίσα πιστεύω 
ότι πρέπει να βοηθηθούν, αλλά δεν μπορούν να βοηθηθούν εις βάρος όλων των άλλων, οι 
οποίοι αν μη τι άλλο θα έχουν στη ζωή τους και κάποιες δυνατότητες και να εξελιχθούν και 
σαν πολίτες και να προσφέρουν και στο κοινωνικό σύνολο. (ΕΙ). 

Τα αρνητικά συναισθήματα ορισμένων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, με-
ταβάλλονται σε θετικά (χαρά αισιοδοξία, ευχαρίστηση, ικανοποίηση) μέσω της επαφής 
τους, και της εξοικείωσης με ανάπηρους μαθητές και της βίωσης των επιτυχιών των αναπή-
ρων. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την αναγκαιότητα και τη σημαντικότητα της αλληλεπίδρασης με 
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ανάπηρους και της εμπλοκή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι ως ισότιμα μέλη (Αl-Zyoudi, 2006). 

Προσδοκίες των εκπαιδευτικών από τους ανάπηρους μαθητές 

Απόρροια της προσέγγισης της αναπηρίας με βάση το μοντέλο του ελλείμματος είναι και οι 
χαμηλές προσδοκίες που έχει η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της έρευνας. Ενδεικτικά:  
Στην αρχή της χρονιάς περίμενα λίγα πράγματα από το παιδί αυτό, σιγά – σιγά βλέπω ότι 
καταφέρνει πολύ περισσότερα από ότι περίμενα… (Ε.Ζ). …δεν είναι ένα παιδί που θα ’χει 
μια φυσιολογική εξέλιξη, δεν με νοιάζει να μάθει όλα τα γράμματα (ΕΛ). Τέτοιου είδους πε-
ριοριστικές αντιλήψεις, αποτελούν προκατάληψη ως προς τις ικανότητες των αναπήρων, 
διαμορφώνουν αντίστοιχες πρακτικές, ελάχιστες ευκαιρίες συμμετοχής και οδηγούν στον 
αποκλεισμό (Σιδέρη, Ντεροπούλου&Βλάχου,2012). 

Ορολογία σε σχέση με την αναπηρία 

Οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους για 
την αναπηρία είναι κλινικής ορολογίας, (όπως πάθηση, ψυχικά νοσήματα, διαταραχή, θε-
ραπεία, θεραπευτές, κ.α.). Αναφορικά με τους ανάπηρους μαθητές χρησιμοποιούνται όροι 
που προσδίδουν μια ειδική ταυτότητα, όπως ειδικά παιδιά,  τα παιδιά της ένταξης, κ.α. Επι-
πλέον, χρησιμοποιούνται όροι υποτιμητικοί που παραπέμπουν στη φιλανθρωπική προσέγ-
γιση και στον καλοκάγαθο συναισθηματισμό, όπως τα παιδάκια αυτά, κατασκευάζοντας και 
υπονοώντας μια άλλη κατηγορία μαθητών (Ζώνιου-Σιδέρη και συν. 2004).  

Οι αναφορές αυτές παραπέμπουν στη γλώσσα των ειδικών αναγκών που στιγματίζει, επι-
τείνει την αναγκαιότητα των «ειδικών παροχών», και διαμορφώνει πρακτικές εκπαιδευτι-
κού αποκλεισμού Η χρήση της γλώσσας αυτής δεν εξετάζεται ως ζήτημα πολιτικής ορθότη-
τας ή μη, αλλά ως υιοθέτηση συγκεκριμένων στάσεων και προκαταλήψεων και δε αποτελεί 
μια αθώα τοποθέτηση, αλλά πολιτική τοποθέτηση που ενέχει ένα ιδεολογικό φορτίο το ο-
ποίο καλούνται οι εκπαιδευτικοί να συνειδητοποιήσουν, γιατί μεταβιβάζεται και αναπαρά-
γεται στις εκπαιδευτικές πρακτικές (Ζώνιου-Σιδέρη και συν. 2004).  

Απόψεις για την αναπηρία και ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο  

Επειδή οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την αναπηρία καθώς και οι πρακτικές που εφαρ-
μόζουν δεν είναι άσχετες με το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, κρίνεται σκόπιμο η 
ανάλυσή τους να γίνεται συνδυαστικά με τη μελέτη του εκάστοτε πλαισίου στο οποίο επιχειρείται η ένταξη. 

Απόψεις για την αναπηρία και ευρύτερη κοινωνία, προκαταλήψεις και στερεότυπα 

Οι κοινωνικές αξίες, το πολιτικό σύστημα και οι προτεραιότητες του διεισδύουν και επηρε-
άζουν τη ζωή και το έργο του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί ως σώμα της κοινωνίας έχουν υιο-
θετήσει το αξιακό της σύστημα, τις προκαταλήψεις της, τα πρότυπα σε σχέση με το «κανο-
νικό» και το «μη κανονικό» και κατά συνέπεια ένα συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης της 
αναπηρίας και ενδεχομένως πρακτικές αποκλεισμού. 

Στις σύγχρονες κοινωνίες, όπως και στην Ελλάδα, η οικονομική λογικότητα η τεχνοκρατία 
και ο ανταγωνισμός προβάλλονται ως αξίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην ευη-
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μερία των πολιτών (Σιδέρη, Ντεροπούλου&Βλάχου,2012). Η αξιολόγηση του ατόμου με βά-
ση την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί οικονομικά. και την αισθητική του, η φιλανθρωπική 
προσέγγιση του «φυσιολογικού» προς το «μη φυσιολογικό» και η απουσία ισχυρής πίεσης 
του κινήματος αναπήρων και των γονέων στην Ελλάδα, διαμορφώνουν αντίστοιχες αντιλή-
ψεις και προσεγγίσεις της αναπηρίας. Η ένταξη επιχειρήθηκε σε κλίμα που η αναπηρία  θε-
ωρούνταν προσωπική τραγωδία του ανάπηρου και της οικογένειάς του και αντιμετωπίζο-
νταν ως κατάσταση που χρήζει κοινωνικής πρόνοιας με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης 
ανάλογα με το πρόβλημα Οι ανάπηροι ακόμη και σήμερα δεν αντιμετωπίζονται με την ο-
πτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Γελαστοπούλου & Σιδέρη, 2012) Η ένταξη θεσμοθε-
τήθηκε σε ένα κλίμα προκαταλήψεων και στερεότυπων αντιλήψεων για την αναπηρία, σε μια 
κοινωνία που δεν αντέχει την αναπηρία ούτε αισθητικά (Ζώνιου-Σιδέρη, 2011) 

Οι νηπιαγωγοί δηλώνουν πως τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις των ίδιων, των γονέων 
των μαθητών και το αξιακό κοινωνικό σύστημα ως προς τους ανάπηρους αποτελούν, φραγ-
μό στην ένταξη. Μια γενική και μια ειδική νηπιαγωγός αναφέρουν ενδεικτικά: θέλει πολύ 
δουλειά η ένταξη, ευαισθητοποίηση κοινωνική… αγγίζει κάποια κοινωνικά πράγματα  στα 
οποία δεν είμαστε και πολύ μαθημένοι, έχει ένα στίγμα όλο αυτό. …έχουν την κατακραυγή 
και απόρριψη της κοινωνίας (ΕΙ) και απομονώνονται τα παιδιά της ένταξης, υπάρχει  μεγάλη 
αντίδραση από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου, είναι θέμα των πεποιθήσε-
ών τους.. Έχει κάποια στερεότυπα μέσα στο κεφάλι του και είναι κατά πόσο είναι διατεθει-
μένος κι αυτός να δει και πόσο είναι ανοιχτός. Είναι και το πλαίσιο της κοινωνίας δηλαδή 
επεκτείνεται αυτό και κοινωνικά. Και τι προσφέρει η κοινωνία γι’ αυτά τα άτομα (ΕΞ). 

Πόσο εύκολη είναι η διαδικασία αυτογνωσίας των εκπαιδευτικών, ανάληψης της προσωπι-
κής ευθύνης και άρσης των προκαταλήψεων, όταν αφενός αντιτίθεται στα πολιτικά και κοι-
νωνικά πρότυπα, προτεραιότητες και σκοπιμότητες και αφετέρου αποτελεί ενδεχομένως 
αυτοακύρωση της εικόνας του καλού ανθρώπου- πολίτη-επαγγελματία και ταυτόχρονα απειλή τυχόν 
προσωπικών και οικονομικών συμφερόντων; Πως μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αντισταθούν στην 
ιδεολογική υποταγή και συμμόρφωση στο κυρίαρχο πολιτικό σύστημα  

Απόψεις για την αναπηρία και εργασιακές συνθήκες 

Οι εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας  χαρακτηρίζουν τις εργασιακές τους συνθήκες αντί-
ξοες, περιορισμένες και περιοριστικές, λόγω των πολλαπλών ελλείψεων, του πρόχειρου 
τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του σύγχρονου σχολείου, της απαξίωσης του εκπαιδευ-
τικού ρόλου, της υποβάθμισης του ρόλου του νηπιαγωγείου και της έλλειψης διεπιστημο-
νικής συνεργασίας. Δηλώνουν πως οι εργασιακές συνθήκες συνδέονται άμεσα με την κοι-
νωνικοοικονομική πολιτική όπου η τεχνοκρατία, η οικονομική λογικότητα, η ιδεολογική 
συμμόρφωση και ο ανταγωνισμός αντικατέστησαν την έννοια της ισότητας, της δικαιοσύνης, 

της συνεργατικότητας και της ανθρωπιστικής οπτικής ( Χαραμής, 2004.Vlachou & Barton, 1994·). 

Έτσι, η αναπηρία ως νέο στοιχείο στην τάξη φαντάζει στις νηπιαγωγούς ως επιπρόσθετο 
βάρος και πρόβλημα που δυσχεραίνει το έργο τους (Vlachou & Barton, 1994).Οι εκπαιδευ-
τικοί σε αυτό το περιοριστικό πλαίσιο δηλώνουν πως νιώθουν απογοήτευση, μοναξιά, ανα-
σφάλεια, ματαίωση, θυμό  και προβληματισμό για το μέλλον. Τέτοιου είδους συναισθήμα-
τα αποτελούν κίνητρο θετικής θέασης της αναπηρίας; 
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Απόψεις για την αναπηρία και Εκπαιδευτική πολιτική-Επιμόρφωση 

Οι νηπιαγωγοί αναγνωρίζουν την πολιτική διάσταση της ένταξης και της προσέγγισης της 
αναπηρίας, καθώς, όπως αναφέρουν, η πολιτική βούληση, οι πολιτικές σκοπιμότητες και 
προτεραιότητες διαμορφώνουν και ανάλογη εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική. Υποστηρί-
ζουν ότι η εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθείται τοποθετεί στο περιθώριο τους ανάπη-
ρους, αποκλείονται κοινωνικά και επαγγελματικά και χάνουν το ανθρώπινο δικαίωμα της 
συμμετοχής στα κοινωνικά δρώμενα ως ισότιμα μέλη, αγνοώντας τη σημαντικότητα της 
εργασίας στην αυτοεκτίμηση και πρόοδο των αναπήρων (·Armstrong, 2004· Ζώνιου- Σιδέρη 
και συν., 2004). Οι απόψεις των νηπιαγωγών για την αναπηρία επηρεάζονται και συντηρού-
νται από το χαρακτήρα της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την αναπηρία συνδέονται άμεσα και με το είδος της εκ-
παίδευσης και της επιμόρφωσης που έχουν λάβει. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο η ε-
παίδευση τους να έχει ενταξιακή φιλοσοφία και να στηρίζει την παιδαγωγική εργασία της 
ένταξης (Barton, 2003). Παρέχεται μια τέτοιου είδους εκπαίδευση στους εκπαιδευτικούς; 
Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα δεν εξασφαλίζει την 
εκπαίδευση και την επιμόρφωση που απαιτείται για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 
ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού και να διδάξουν αποτελεσματικά σε ανάπηρους μαθητές.  

Ωστόσο είναι αξιοσημείωτη η δήλωση μιας νηπιαγωγού που προτάσσει το ιδεολογικό υπό-
βαθρο του κάθε ατόμου, την παιδεία που φέρει καθώς και την αναγκαιότητα ανάπτυξης 
ενταξιακής φιλοσοφίας …κυρίως να υπάρχει ενταξιακή πολιτική μέσα μας. Γιατί πολλοί εκ-
παιδευτικοί στο Μαράσλειο που κάναμε ειδική αγωγή και ένταξη, ήταν άτομα που μπορεί 
επιστημονικά  να στέκανε, ουσιαστικά δεν θα μπορούσαν να ανεχτούν αναπηρία ούτε δίπλα 
τους. Εννοείται. αν δεν υπάρχει αποδοχή της αναπηρίας δεν μπορεί να υπάρξει ενταξιακή 
πολιτική. Η παιδεία μας φταίει περισσότερο. Η έλλειψη παιδείας. 

Συμπεράσματα 

Η μελέτη των απόψεων για την αναπηρία σε σχέση με το κοιωνικοπολιτικό γίγνεσθαι, η αυ-
τοκριτική, η αναγνώριση και η αποδοχή των περιοριστικών αντιλήψεων και πρακτικών χω-
ρίς αυτομομφή ναι μεν αποτελούν το πρώτο βήμα, αλλά δεν είναι αρκετό για την εγκαθί-
δρυση της ενταξιακής εκπαίδευσης και γενικότερα της κοινωνίας της ένταξης. Απαιτείται η 
ανάληψη δράσης για την άρση αυτών των  αντιλήψεων και των πρακτικών. Η ανάπτυξη ε-
νταξιακής φιλοσοφίας και πρακτικής δεν είναι μια βραχύχρονη διαδικασία, αλλά επιτυγχά-
νεται σταδιακά και εξελικτικά. Απαιτεί διάλογο, συνεργασία, σύγκρουση με το αξιακό σύ-
στημα, αγωνιστικότητα, αυτοκριτική, αναστοχασμό, διεκδίκηση σε προσωπικό επίπεδο και 
ταυτόχρονα συλλογικά. (Vlachou&Barton, 1994) Αν και η άρση των προκαταλήψεων των ενηλί-
κων για την αναπηρία θεωρείται λιγότερο εφικτή (Βλάχου και συν. 1996),σύμφωνα με τις 
δηλώσεις των εκπαιδευτικών επιτυγχάνεται μέσω της ένταξης. Η προσχολική εκπαίδευση 
μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό ρόλο στην άρση των προκαταλήψεων, στη διαμόρφωση 
ενός δίκαιου συστήματος αξιών με ανθρωπιστική βάση και μιας ενταξιακής κοινωνίας, ε-
πειδή  η διαμόρφωση αντιλήψεων και πεποιθήσεων στην πρώιμη ηλικία του νηπιαγωγείου 
θεωρείται πολύ πιο εύκολη (Δραγώνα, 2004). 
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Γνώσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ 
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Περίληψη 

Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών στην ελληνική πραγματικότητα έχουν μελετηθεί ελάχιστα, 
παρότι πρόκειται για σημαντικό διαμορφωτικό παράγοντα της διδακτικής πράξης. Σκοπός 
της έρευνας είναι η διερεύνηση των γνώσεων που έχουν οι δάσκαλοι ως προς τον ορισμό, 
τη συμπτωματολογία, τα αίτια και τους τρόπους παρέμβασης στο σχολείο, που αφορούν 
στη ΔΕΠ-Υ. Επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα που μας απασχόλησαν είναι οι προβληματι-
σμοί των εκπαιδευτικών σχετικά με την αποτελεσματική διδασκαλία και προσαρμογή των 
μαθητών, τα πιστεύω και οι προσδοκίες για μελλοντική επιτυχία, ο ρόλος τους και οι ευθύ-
νες που φέρουν οι ίδιοι. Επισημαίνουμε τις κυριότερες διαφοροποιήσεις που βρέθηκαν σε 
σχέση με τις μεταβλητές: φύλο, ηλικία, έτη υπηρεσίας, τίτλους σπουδών, σεμινάρια, ενημέ-
ρωση, προηγούμενη εμπειρία, τύπο και περιοχή σχολείου. Με αναφορές στη ελληνική και 
διεθνή βιβλιογραφία, αναδεικνύεται ο τρόπος αλληλεπίδρασης των παραγόντων, καθώς 
και τα περιθώρια αλλαγής των στερεοτύπων.  

Λέξεις - Κλειδιά: ΔΕΠ-Υ, γνώσεις, στάσεις, αντιλήψεις, εκπαιδευτικοί  

Εισαγωγή 

Στα πλαίσια της συμπερίληψης μαθητών στο χώρο του γενικού σχολείου, ο συνειδητοποιη-
μένος εκπαιδευτικός πολλές φορές νιώθει ανεπαρκής, καθώς τα εξατομικευμένα προγράμ-
ματα που καταρτίζει στα πλαίσια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, διαπιστώνει ότι πα-
ρεμποδίζουν τους στόχους της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και τις υψηλές αποδόσεις 
που αναμένονται από τους μαθητές της τάξης του. Έτσι, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου ο 
εκπαιδευτικός διακρίνεται από υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης και γνώσεων, 
διακατέχεται από αντιφατικές ή και αρνητικές αντιλήψεις και στάσεις προς τους μαθητές 
που διαταράσσουν τις ισορροπίες της οικολογίας της τάξης, όπως είναι οι μαθητές με ΔΕΠ-
Υ.  

Σύμφωνα με τον ορισμό, η «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα» (ΔΕΠΥ) 
είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή που εκδηλώνεται ως επίμονη συμπεριφορά που χαρα-
κτηρίζεται από απροσεξία, υπερβολική κινητική δραστηριότητα και προβλήματα στον έλεγ-
χο της προσοχής και των παρορμήσεων, που δε συνάδουν με το αναπτυξιακό επίπεδο του 
ατόμου, επηρεάζουν δε αρνητικά τη λειτουργικότητά του στις διαπροσωπικές σχέσεις, στο 
οικογενειακό, σχολικό περιβάλλον και εργασιακό περιβάλλον (American Phychiatric 
Association, 2000).  
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Ο Greene (1998) σε βιβλίο του αναφέρει ότι οι δάσκαλοι παρουσιάζουν μεγάλες βαθμολο-
γίες πρόκλησης στρες κατά τη διδασκαλία σε μαθητές με ΔΕΠ-Υ σε σχέση με τη διδασκαλία 
σε μαθητές χωρίς ΔΕΠ-Υ, καθώς τείνουν να πιστεύουν, κατά μία γενικευμένη αντίληψη, ότι 
οι συμπεριφορές των παιδιών είναι σκόπιμες και θεληματικές. Οι γνώσεις-στάσεις-
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αλλά και οι προσδοκίες τους όσον αφορά στις ικανότητες 
των μαθητών τους επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τις εκπαιδευτικές μεθόδους τους (Ain-
scow, 1998∙ Nespor, 1987). Αυτό συμβαίνει διότι οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούν λεκτικά, 
εξωλεκτικά αλλά και μη-λεκτικά, τις προσδοκίες τους από τους μαθητές τους, ενισχύοντας- 
άθελά τους τις περισσότερες φορές- τους μαθητές για τους οποίους έχουν θετικές προσδο-
κίες και αποθαρρύνοντας εκείνους τους οποίους δε θεωρούν ιδιαίτερα ικανούς. Αντίστρο-
φα, οι μαθητές ως ευαίσθητοι δέκτες ανταποκρίνονται ανάλογα διαμορφώνοντας την αυ-
τοαντίληψή τους, τα κίνητρα, τη σχολική τους επίδοση και την συνολική συμπεριφορά τους. 
Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως «Φαινόμενο του Πυγμαλίωνα» και περιγράφηκε αρχι-
κά από τους Rosental και Jacobson (1992), επιβεβαιώθηκε δε από αρκετούς ερευνητές αρ-
γότερα. Στην Ελλάδα, όπως αποδεικνύεται από τη φτωχή βιβλιογραφία, το θέμα δεν έχει 
ερευνηθεί ακόμα επαρκώς.  

Η έρευνα είχε ως γενικό σκοπό τη διερεύνηση του επιπέδου και της ποιότητας των γνώσε-
ων των δασκάλων απέναντι στα παιδιά αυτά. Οι ειδικοί στόχοι της έρευνας ήταν: Η διερεύ-
νηση των γνώσεων των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής σε σχέση με τον ορισμό 
της ΔΕΠ-Υ, τη συμπτωματολογία / φύση, τα αίτια και τους τρόπους παρέμβα-
σης/αντιμετώπισης στο σχολείο, και διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο των μαθητών, κα-
θώς και προς τους γονείς των μαθητών αυτών. Η εξαγωγή συμπερασμάτων για τους τομείς 
στους οποίους οι δάσκαλοι χρειάζονται περαιτέρω επιμόρφωση. 

Μέθοδος έρευνας 

Συμμετέχοντες και διεξαγωγή συλλογής δεδομένων 

Τα δεδομένα της έρευνας προέκυψαν από συλλογή στοιχείων με γραπτό ερωτηματολόγιο, 
ως μέσο συλλογής δεδομένων (Δημητρόπουλος, 2009). Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε 
επιτόπου και ανώνυμα από τους εκπαιδευτικούς των δημοτικών σχολείων. Οι συμμετέχο-
ντες ήταν 100 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από 10 δημόσια σχολεία γενικής 
εκπαίδευσης και 2 ΣΜΕΑ της Αθήνας καθώς της ευρύτερης περιοχής της Αττικής, στο διά-
στημα Απριλίου- Μαΐου-Ιουνίου 2011. Η ανάλυση του δείγματος και των δημογραφικών 
στοιχείων παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.  
Γενική- Ειδική αγωγή (εκπαιδευτικοί πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης) 

75 γενικής αγωγής 
 12 ειδικής αγωγής σε Ειδικό Δημ. Σχολείο 

13 ειδικής αγωγής σε Τμήμ. ΄Ενταξης 
Φύλο 24 άντρες - 76 γυναίκες 
Ηλικία 11 κάτω των 30 ετών 

80 από 31-50 ετών 
9 άνω των 50 ετών 

Έτη υπηρεσίας 23 είχαν 0-10 έτη υπηρεσίας 
33 είχαν 11-20 έτη 

43 είχαν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας 
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Πτυχίο 56 πτυχίο Ακαδημίας 
44 πτυχίο Π.Τ.Δ.Ε. 

Σεμινάρια επιμόρφωσης 57 ναι 
43 όχι 

Μεταπτυχιακές σπουδές 10 ναι 
90 όχι 

Ενημέρωση για τη ΔΕΠ-Υ 81 ναι 
19 όχι 

 Προηγούμενη εμπειρία 60 ναι 
40 όχι 

Πίνακας 1. Ανάλυση δείγματος 

Εργαλείο συλλογής δεδομένων και ανάλυση δεδομένων 

Οι γνώσεις των δασκάλων ερευνήθηκαν με το ερωτηματολόγιο των McNicholas και Santosh 
(1997), ADHD Knowledge Based Questionnaire, που μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στα 
Ελληνικά. Συνολικά διατυπώθηκαν 46 ερωτήσεις του τύπου ΝΑΙ-ΟΧΙ-ΔΕΝ ΞΕΡΩ (τριβάθμια 
κλίμακα). Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences). Διενεργήθηκε ποσοστιαία ανάλυση δεδομένων. Εν συνεχεία, η 
μονομεταβλητή ανάλυση διασποράς (ANOVA) επιλέχθηκε για την ανεύρεση τυχόν διαφο-
ρών μεταξύ των υποκλιμάκων και τις ανεξάρτητες μεταβλητές (φύλο, ηλικία, κτλ.). Στην πα-
ρούσα μελέτη παρουσιάζεται το γνωστικό επίπεδο των εκπαιδευτικών (υποκλίμακα γνώ-
σεων).  

Αποτελέσματα 

Οι τιμές Cronbach α κυμαίνονται από 0.5-0.7 για τις υποκλίμακες των γνώσεων.  

Γνώσεις εκπαιδευτικών 

Οι δάσκαλοι δεν έχουν υψηλά επίπεδα γνώσεων για τη ΔΕΠ/Υ , καθώς έδωσαν κατά μέσο 
όρο σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις που αναφέρονται στην κλίμακα των γνώσεων για τη 
ΔΕΠ/Υ μόνο 44%. Πιο αναλυτικά, η ποσοστιαία ανάλυση στις υποκλίμακες των γνώσεων 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.  
Χαρακτηριστικά/Ορισμός ΔΕΠ/Υ 46% 
Συμπτωματολογία/Φύση 62% 
Αιτιολογία ΔΕΠ/Υ 39% 
Τρόποι Παρέμβασης/Αντιμετώπιση ΔΕΠ/Υ 29% 

Πίνακας 2. Υποκλίμακες γνώσεων (συνολικά) 

Χαρακτηριστικά-ορισμός ΔΕΠ/Υ (46%) 

Επισημάνθηκε ότι οι νεότεροι σε χρόνια υπηρεσίας δάσκαλοι έχουν καλύτερη θεωρητική 
κατάρτιση. Στον Πίνακα 3 περιγράφεται η γνώση των εκπαιδευτικών σχετικά με τα χαρα-
κτηριστικά των παιδιών με ΔΕΠ-Υ.  
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«Τα παιδιά με ΔΕΠ Υ σπάνια αποσπώνται 
από τη δουλειά τους» 

90,80% απαντά σωστά, όχι (Χαρακτηριστι-
κά) 

«Τα παιδιά με ΔΕΠ Υ είναι ευερέθιστα, 
διαρκώς σε κίνηση και αφηρημένα» 

78% απαντά σωστά, ναι (Χαρακτηριστικά) 

«Η ΔΕΠ Υ αναγνωρίζεται αυτόματα ως κα-
τηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών» 

69,70% απαντά σωστά, ναι 

«Τα συμπτώματα της ΔΕΠ Υ αλλάζουν, κα-
θώς το παιδί μεγαλώνει» 

56% απαντά σωστά, ναι (Δε γνωρίζουν καλά 
την εξελικτική πορεία) 

«Η ΔΕΠ Υ εμφανίζεται περίπου στο 5% των 
παιδιών σχολικής ηλικίας» 

39,40% απαντά σωστά, ναι (Δε γνωρίζουν τη 
συχνότητα εμφάνισης) 

«Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής 
Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ)και η Διαταραχή 
Υπερκινητικότητας είναι δύο διαφορετικοί 
όροι για την ίδια διαταραχή» 

37,20% απαντά σωστά, ναι (Δε γνωρίζουν 
τον ορισμό) 

Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά-ορισμός ΔΕΠ-Υ 

Συμπτωματολογία (Φύση) ΔΕΠ-Υ (62%) 

Υψηλά ποσοστά δασκάλων, ιδιαίτερα της γενικής αγωγής, δεν έχουν βασικές γνώσεις για τη 
φύση/συμπτωματολογία της ΔΕΠ-Υ, ειδικά σε ηλικίες πέραν των 6-12 ετών. Διαπιστώνεται 
ότι έχουν πληρέστερες γνώσεις έχουν όσοι διαθέτουν νεότερο τίτλο σπουδών από τα 
Π.Τ.Δ.Ε., όσοι είναι της ειδικής αγωγής (ιδίως όσοι υπηρετούν σε Ειδικά Δημοτικά Σχολεία), 
όσοι έχουν επιμορφωθεί με σεμινάρια και όσοι έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Στον 
Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι γνώσεις σχετικά με τη φύση της ΔΕΠ-Υ.  

 
  «Η ΔΕΠ/Υ συνήθως συνυπάρχει με μαθη-

σιακές δυσκολίες» : 81% απαντά σωστά, ναι  
 «Η ΔΕΠ/Υ συνήθως συνυπάρχει με νοητική 

καθυστέρηση» : 79,80% απαντά σωστά, όχι 
 «Τα παιδιά με ΔΕΠ/Υ σπανίως παρουσιά-

ζουν επιθετικότητα ή προβλήματα συμπε-
ριφοράς» : 75,80% απαντά σωστά, όχι 

 «Η ΔΕΠ/Υ είναι πιο συχνή στα κορίτσια» : 
66% απαντά σωστά, όχι 

 «Τα παιδιά μεγαλώνοντας αποβάλλουν τη 
ΔΕΠ/Υ μέχρι την ηλικία των 10 ετών» : 65% 
απαντά σωστά, όχι 

 «Τα παιδιά με ΔΕΠ/Υ είναι δημοφιλή μέσα 
στην τάξη τους» : 55,60% απαντά σωστά, 
όχι (επομένως, 44,40% των δασκάλων έχουν 
άγνοια της κοινωνιομετρικής δυναμικής της 
τάξης τους) 

 «Συμπτώματα της ΔΕΠ/Υ μπορούν να 
εμφανιστούν ακόμα και σε παιδιά ηλικίας 
2 χρονών» : 51% απαντά σωστά, ναι 

 «Το 1/3 των παιδιών με ΔΕΠ/Υ διατηρούν τη 
διαταραχή και στην ενηλικίωση» : 51% απα-
ντά σωστά, ναι 

 «Ένα παιδί που είναι υπερδραστήριο στο 
σπίτι μόνο και όχι στο σχολείο δεν έχει 
ΔΕΠ/Υ» : 29% απαντά σωστά, ναι 

  

Πίνακας 4. Γνώσεις για τη φύση της ΔΕΠ-Υ 
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Ακολούθως, στους Πίνακες 5 και 6 παρουσιάζονται οι γνώσεις των εκπαιδευτικών για τα 
αίτια και τους τρόπους παρέμβασης της ΔΕΠ-Υ.  

Αίτια ΔΕΠ-Υ (39%) 
  «Η ΔΕΠ/Υ οφείλεται σε οργανικές βλάβες του εγκεφάλου» : 65% απαντά σωστά, ναι 

(διαπιστώθηκε ότι μόνο οι μισοί δάσκαλοι της γενικής αγωγής απαντούν σωστά σε σχέση 
με τους δασκάλους των Τ.Ε) 

 «Η ΔΕΠ/Υ είναι κληρονομική διαταραχή» : 35% απαντά σωστά, ναι (Οι μισοί λένε ότι δεν 
ξέρουν) 

 «Το οικογενειακό περιβάλλον επηρεάζει αμεσότερα στην εκδήλωση της ΔΕΠ/Υ, από ό,τι οι 
βιολογικοί παράγοντες» : 35% απαντά σωστά, όχι (Η λάθος γνώση του 65% μπορεί να οδη-
γήσει τους δασκάλους στο να επιρρίψουν ευθύνες στην οικογένεια των παιδιών και στον 
τρόπο ανατροφής για τη δημιουργία της διαταραχής, επομένως τους οδηγεί σε αρνητικές 
αντιλήψεις και στάσεις.  

 «Η διατροφή που είναι πλούσια σε χρωστικές ουσίες και σε συντηρητικά ευθύνεται για την 
εμφάνιση της ΔΕΠ/Υ σε πολλές περιπτώσεις» : το 19,20% απαντά σωστά, όχι (Σχεδόν το 
60% αναφέρει ότι δε γνωρίζει. Υπάρχει διαφοροποίηση με τα χρόνια προϋπηρεσίας, α-
φού από τους νεότερους δασκάλους, (0-10 χρόνια) δεν απάντησε κανείς σωστά ενώ το 
80% λέει ότι δε γνωρίζει. Από τους παλαιότερους, απαντά σωστά το 25%, ενώ το 50% λέει 
ότι δε γνωρίζει. Εδώ φαίνεται ότι σε τομείς όπου οι νεότεροι δεν έχουν επαρκή ενημέρω-
ση, υπερτερεί η πείρα των παλαιότερων δασκάλων). 

Πίνακας 5. Γνώσεις για τα αίτια της ΔΕΠ-Υ 

Τρόποι παρέμβασης/Αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ (29%) 
 «Τα συμπτώματα ΔΕΠ/Υ μπορούν να 

ξεπεραστούν πλήρως με κατάλληλη παρέμ-
βαση» :  

 37,40% απαντά σωστά, όχι (Ελλιπείς γνώ-
σεις. Εντοπίστηκε σημαντική θετική επίδρα-
ση της προηγούμενης εμπειρίας με μαθητή) 

 «Η φαρμακευτική αγωγή για τη ΔΕΠ/Υ 
δίνεται μόνο σε περιόδους που το παιδί εί-
ναι πολύ ζωηρό» :  

 27% απαντά σωστά, όχι (Ελλιπείς γνώσεις, 
44% λένε ότι δεν ξέρουν) 

 «Στα παιδιά με ΔΕΠ/Υ χορηγούνται συνήθως 
διεγερτικά και αντικαταθλιπτικά φάρμακα» :  

 29,30% απαντά σωστά, ναι (Ελλιπείς 
γνώσεις) 

 «Η θεραπεία με φαρμακευτική αγωγή (π.χ. 
ριταλίνη) συχνά καθυστερεί την ανάπτυξη 
του παιδιού» :  

 το 22,40% απαντά σωστά, όχι (Ελλιπείς 
γνώσεις, 73,50% λένε ότι δεν ξέρουν. Οι δά-
σκαλοι ειδικής αγωγής απαντούν ορθότερα 
από τους δασκάλους γενικής αγωγής. 

Πίνακας 6. Τρόποι παρέμβασης 
 
Ακολούθως, διενεργήθηκε μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς, με «εξαρτημένη» μεταβλη-
τή τις απαντήσεις στην ερώτηση «Τα παιδιά μεγαλώνοντας αποβάλλουν τη ΔΕΠ/Υ μέχρι την 
ηλικία των 10 ετών» και με «ανεξάρτητες» μεταβλητές το φύλο, την ηλικία, τα έτη υπηρεσίας, 
την κατοχή πτυχίου Π.Τ.Δ.Ε., την παρακολούθηση Σεμιναρίων Επιμόρφωσης, την κατοχή Με-
ταπτυχιακού Τίτλου σπουδών, τον τύπο του σχολείου, την περιοχή του σχολείου, το αν είχαν 
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ποτέ μαθητή με ΔΕΠ/Υ και το αν έχουν λάβει Ενημέρωση για ΔΕΠ/Υ. Διαπιστώθηκε στατιστικά 
σημαντική κύρια επίδραση του της παρακολούθησης Σεμιναρίων Επιμόρφωσης [F(1,89)=6,58, 
p=0,012]. Σχεδόν οι μισοί δάσκαλοι (45,6%) που δεν έχουν παρακολουθήσει Σεμινάρια Επι-
μόρφωσης αναφέρουν ότι δεν γνωρίζουν την απάντηση, ενώ μόλις το 14% των δασκάλων που 
έχουν παρακολουθήσει Σεμινάρια Επιμόρφωσης αναφέρουν το ίδιο. Επιπλέον, διαπιστώνεται 
ότι σχεδόν τέσσερις στους πέντε δασκάλους (79,1%) που έχουν παρακολουθήσει Σεμινάρια 
Επιμόρφωσης δίνουν σωστή απάντηση, δηλαδή αναφέρουν ότι δεν ισχύει πως τα παιδιά με-
γαλώνοντας αποβάλλουν τη ΔΕΠ/Υ μέχρι την ηλικία των 10 ετών. Επιπλέον, διαπιστώθηκε 
στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του τύπου του σχολείου [F(2,89)=4,40, p=0,016]. Συ-
γκεκριμένα, μετά από πολλαπλές συγκρίσεις κατά Bonferroni, διαπιστώθηκαν στατιστικά ση-
μαντικές διαφορές ανάμεσα στους δασκάλους που υπηρετούν σε Δημοτικό σχολείο και στους 
δασκάλους που υπηρετούν σε Ειδικό Δημοτικό σχολείο (p=0,06). 

Συζήτηση 

Παρομοίως, στις περισσότερες έρευνες, οι Έλληνες δάσκαλοι βρέθηκε να έχουν περισσότε-
ρες γνώσεις για τη Συμπτωματολογία και τον Ορισμό της ΔΕΠ-Υ, και λιγότερες για την Αιτιο-
λογία και την Αντιμετώπισή της, η οποία στην Ελλάδα νοείται ως διδακτική παρέμβαση και 
όχι φαρμακευτική αντιμετώπιση (Καραγρηγορίου, 2003∙ Κάκουρος, Παπαηλιού & Μπαδι-
κιάν, 2006∙ Αλεξίου, 2010).  

 Όσον αφορά στην προϋπηρεσία, η πολύχρονη πείρα (16-30 χρόνια) τους καθιστά εμπειρι-
κά ικανότερους στην αναγνώριση και αντιμετώπιση, ενώ οι συνάδελφοί με 0-11 χρόνια υ-
πηρεσίας φαίνεται να αντλούν τις γνώσεις τους περισσότερο θεωρητικά από σπουδές και 
επιμόρφωση. Ένα απροσδόκητο εύρημα αρκετών ερευνών είναι ότι μεγάλο ποσοστό δα-
σκάλων με υψηλό επίπεδο γνώσεων εξακολουθούν να έχουν αρνητικές στάσεις π.χ. έχει 
παρατηρηθεί ότι, παρά την επιμόρφωση, έχουν πιο αρνητικές στάσεις στους μαθητές με 
ΔΕΠ-Υ παρά στους μαθητές με μέτριες επιδόσεις και ικανότητες (Li, 1985∙ Bay & Bryan, 
1991). Η διαπίστωση αποδόθηκε στο ότι ένας δάσκαλος μπορεί να έχει επιμορφωθεί σε 
υψηλό επίπεδο θεωρητικά αλλά στην πράξη να μην μπορεί να εφαρμόσει τις δεξιότητες 
που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση της ΔΕΠ-Υ μέσα στην τάξη. Για το λόγο 
αυτό προτείνεται να υπάρχει τακτική αξιολόγηση της εφαρμογής των εκπαιδευτικών πα-
ρεμβάσεων και επανατροφοδότηση, ώστε να γίνεται η μετάβαση από τη θεωρία στην πρά-
ξη επιτυχώς.  
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Δημιουργία παιχνιδιών για εξάσκηση αδρής και λεπτής κινητικότητας 
σε μαθητές/τριες Νηπιαγωγείου, με αυτισμό 

Κουρπαδάκη Βασιλική  
Βοηθός  

Προσχολικής Αγωγής 
Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ 

vaso.kourpadaki@hotmail.com 

Γαβριήλ Μαρία 
Δασκάλα Ε.Α.Ε. 

mariagavriil80@gmail.com  
 

Καραθανάση Ζαχαρένια  
Νηπ/γός Ε.Α.Ε.,  

Msc στις Σπουδές Φύλου, 
Υποψ. Διδ. Παν/μίου 

Αιγαίου σε θέματα Φύλου & 
Σεξουαλικότητας 

zkarathanasi@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται εκπαιδευτική παρέμβαση μέσω παιχνιδιού σε 
μαθητές/τριες Νηπιαγωγείου, με αυτιστικές διαταραχές. Πρωταρχικός στόχος ήταν η 
παρατήρηση της διαδικασίας εκπαιδευτικού παιχνιδιού εντός της τάξης και έπειτα η 
δημιουργία νέου εκπαιδευτικού υλικού για τη βελτίωση της αδρής και λεπτής 
κινητικότητας. Σκοπός μας ήταν να αξιοποιηθεί το παιχνίδι, ώστε μακροπρόθεσμα  να 
ενταχθούν τα παιδιά  στο χώρο του σχολείου, της οικογένειας και γενικότερα της κοινωνίας. 
Διαπιστώθηκε ότι μέσω του παιχνιδιού οι μαθητές/τριες προσεγγίζουν πιο εύκολα και 
περισσότερο αβίαστα/αυθόρμητα τη μαθησιακή διαδικασία και τους εκπαιδευτικούς 
στόχους και σκοπούς. Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση καλύφθηκε μεγάλο μέρος 
εξάσκησης δεξιοτήτων: αισθητικές, κινητικές, νοητικές, κοινωνικές. Παρατίθεται λίστα 
αυτοσχέδιων παιχνιδιών (με ελάχιστο έως και μηδαμινό κόστος) καθώς και ο τρόπος 
κατασκευής τους.  

Λέξεις - Κλειδιά: παιχνίδι, αδρή/λεπτή κινητικότητα, αυτισμός, νηπιαγωγείο 

Εισαγωγή 

Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στην αξία του παιχνιδιού και τον καθοριστικό ρόλο 
που αυτό παίζει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Αποτελεί σημαντικό μέσο μάθησης 
και βοηθά στην εξάσκηση μεγάλου μέρους δεξιοτήτων. Το παιχνίδι αποτελεί πολύτιμο 
εργαλείο στα χέρια του/της εκπαιδευτικού και φέρνει το παιδί σε επαφή με νέες εμπειρίες 
και παραστάσεις που εμπλουτίζουν το συναισθηματικό του κόσμο και διεγείρουν τη 
φαντασία του. Στο χώρο της ειδικής αγωγής, ο ρόλος του παιχνιδιού είναι εξίσου 
σημαντικός σε μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία και 
συγκεκριμένα σε όσους/ες βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, δεδομένων των 
διαταραχών στην επικοινωνία. Στην περίπτωση αυτή το παιχνίδι χρησιμοποιείται ως 
εκπαιδευτική παρέμβαση στον τομέα της επικοινωνίας 

Η αξία του παιχνιδιού 

Το παιχνίδι είναι  μια από τις σημαντικότερες ασχολίες του παιδιού και διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξή  του. Μέσα από τη διαδικασία αυτή  το παιδί εκφράζεται 
αφήνοντας κάθε  πτυχή του εαυτού του ελεύθερη (κατά Piaget, Erikson, Winnicot). 
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Ο Piaget (1951), θεώρησε πως το παιχνίδι είναι μια μέθοδος αφομοίωσης και 
συμμόρφωσης και κατά τη διάρκειά του η πραγματικότητα προσαρμόζεται στις επιθυμίες 
του  παιδιού.   

Ο Erikson  (1972), υποστήριξε ότι τα παιδιά, μέσα από το παιχνίδι, δημιουργούν ιδανικές 
καταστάσεις, μέσα στις οποίες μπορούν να δρουν  χωρίς φόβο και επίσης ότι μέσα από το 
παιχνίδι καταφέρνουν  να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις που τους δημιουργούν 
άγχος στη πραγματική ζωή (Παρασκευόπουλος, 1989). 

Την ίδια χρονική περίοδο ο Bruner (1972), τόνισε πως το παιχνίδι βοηθάει το παιδί να 
εξασκήσει τις ικανότητες που αποκτά μεγαλώνοντας. Δοκιμάζει επιπλέον, διάφορες 
συμπεριφορές και προετοιμάζεται έτσι για την ενήλικη ζωή.  

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Winikott έδωσε σε βιβλίο του τον τίτλο «Παιχνίδι και 
πραγματικότητα», επειδή η κλινική πείρα του τον δίδαξε ότι μόνο το παιχνίδι κάνει την 
πραγματικότητα ένα ουσιαστικό κεφάλαιο ύπαρξης. «Εκείνοι που δε μπορούν να παίξουν, 
δε μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πραγματικότητα και παραμένουν εγκλωβισμένοι σε 
αυτό το μακάβριο χώρο που είναι η διαμόρφωση ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων ή η 
παραφρόνηση» (Winikott, 2000). 

Ο ρόλος του παιχνιδιού είναι εξίσου σημαντικός σε μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες ή/και αναπηρία και συγκεκριμένα και σε όσους/ες βρίσκονται στο φάσμα του 
αυτισμού, δεδομένων των διαταραχών στην επικοινωνία. Στην περίπτωση αυτή το παιχνίδι 
χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτική παρέμβαση στον τομέα της επικοινωνίας (Τσιαλτά, 2014).  

Η συμμετοχή των παιδιών με αυτισμό στη διαδικασία του παιχνιδιού, τους δίνει  καινούριες 
ευκαιρίες και ενθαρρύνει τους γονείς να αυξήσουν τις προσδοκίες για τις ικανότητες- 
δεξιότητες του παιδιού τους (Powell & Jordan, 2001).  

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε πως το παιχνίδι  χρησιμοποιείται ως μέθοδος 
μάθησης αλλά και θεραπείας (Lennard-Brown, 2004). Η εκπαιδευτική παρέμβαση 
δημιουργεί το πλαίσιο για να παίξουν οι μαθητές/-τριες. Ακόμη και το στερεοτυπικό 
παιχνίδι, αποτελεί μορφή παιχνιδιού για τα παιδιά με αυτισμό. Η δική μας προσπάθεια – 
στην περίπτωση αυτή – εστιάζεται στο να το αξιοποιήσουμε, κάνοντάς το πιο λειτουργικό 
και εποικοδομητικό. 

Τι είναι ο Αυτισμός 

Ο όρος αυτισμός προέρχεται από την ελληνική λέξη «εαυτός», η οποία δηλώνει  την 
απομόνωση του ατόμου προς τον εαυτό του (Γκονελά, 2008). Ο αυτισμός είναι μια σύνθετη 
και αινιγματική διαταραχή, η οποία έχει προσεγγισθεί από πολλές θεωρίες (Χιουρέα, 2009). 
«Είναι μια ισόβια νευροψυχιατρική διαταραχή, που εγκλωβίζει τα άτομα στο να 
καταλαβαίνουν με το δικό τους τρόπο όσα βλέπουν, ακούνε και αισθάνονται, με 
αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην επικοινωνία, στην εκπαίδευση, 
στη συμπεριφορά, στις κοινωνικές σχέσεις και στη διαβίωσή τους» (Jordan & Powell, 2000). 
Έχει υποστηριχθεί ότι  ο αυτισμός είναι μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (ΔΑΔ), που 
πιθανόν να υπήρχε ανέκαθεν (Στασινός, 2013). Στην πορεία της ανθρώπινης ύπαρξης 
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συναντιούνται διάφορες μαρτυρίες περί του αυτισμού (Frith, 1999). Η αυτιστική διαταραχή 
είναι  εμφανής από την ηλικία των τριών ετών (Πρακτικά Ημερίδας, 1999). Μέσα από το 
παιχνίδι παρέχεται στο  παιδί η ευκαιρία για  γλωσσική ανάπτυξη και συμβολική σκέψη 
(Κακούρος & Μανιαδάκη, 2006). Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενθαρρύνουν το παιχνίδι 
του αυτιστικού παιδιού και να το εντάξουν κατάλληλα, μέσα από το σχολικό πρόγραμμα, 
επιδιώκοντας τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών.  

Αδρή κινητικότητα 

Αδρή κινητικότητα ονομάζουμε όλες εκείνες τις κινήσεις που κάνει το παιδί 
χρησιμοποιώντας ολόκληρο το σώμα του, όπως: πήδημα, μπουσούλημα, βάδισμα, τρέξιμο, 
ισορροπία, χοροπήδημα, καλπασμός, κύλισμα, αναρρίχηση κτλ. (Μπιρμπίλη, Κλημάνογλου 
& Μποσινάκη, 2001). 

Τα παιχνίδια της αδρής κινητικότητας που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο 
δραστηριοτήτων της παρέμβασής μας είναι τα εξής: 1. Κουτσό, 2. Σκούπισμα σε πλαίσιο, 3. 
Πέταγμα στεφάνων, 4. Διαδρομή επάνω σε χρωματιστές ταινίες, 5. Πατουσάκια και 
χεράκια.               

Τρόπος κατασκευής  

1. Κουτσό 

Είναι ένα από τα πιο γνωστά παραδοσιακά παιχνίδια. Μπορούμε να τα προσαρμόσουμε 
εντός και εκτός της τάξης. 

α. τρόπος:  

Το μοναδικό υλικό που χρειάζεται είναι μια κιμωλία. Σχεδιάζουμε στο έδαφος 10 
τετράγωνα αριθμημένα από το 1 έως το 10.  

β. τρόπος:   

Τα υλικά σε αυτή  την περίπτωση είναι 10 χρωματιστά χαρτόνια, μαρκαδόροι, αυτοκόλλητη 
ζελατίνη βιβλίων και χαρτοταινία. Σχεδιάζουμε σε κάθε χαρτόνι από έναν αριθμό. Όταν 
φτιάξουμε και τα δέκα χαρτόνια τα  τυλίγουμε με τη μεμβράνη των βιβλίων.  Τοποθετούμε 
τις κάρτες στο έδαφος και τις στερεώνουμε με χαρτοταινία.  

2. Σκούπισμα σε πλαίσιο 

Τα υλικά που χρειάζονται είναι μια σκούπα, μια χρωματιστή μονωτική ταινία (υπάρχει σε 
μαγαζιά με ηλεκτρολογικά υλικά) και διάφορα μικροαντικείμενα που βρίσκονται στην 
αίθουσα. Φτιάχνουμε ένα μικρό τετράγωνο (όσο ένα πλακάκι  ή και λίγο μικρότερο), 
σκορπίζουμε στο έδαφος τα διάφορα μικροαντικείμενα και δίνουμε στο παιδί τη σκούπα, 
ζητώντας του να μαζέψει τα αντικείμενα μέσα στο πλαίσιο.  

3. Πέταγμα στεφάνων 
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Τα υλικά που χρειάζονται γι' αυτό το παιχνίδι είναι ένα ρολό κουζίνας, χάρτινα πιάτα μιας 
χρήσης, χαρτοταινία. Κόβουμε το εσωτερικό των πιάτων και δημιουργούμε στεφάνια. 
Παίρνουμε άλλο ένα πιάτο, το τοποθετούμε ανάποδα και κάνουμε ένα άνοιγμα τόσο ώστε 
να χωράει το ρολό του χαρτιού. Το τοποθετούμε στο έδαφος, ενώ το έχουμε 
σταθεροποιήσει με χαρτοταινία.  Σκοπός του παιχνιδιού είναι τα παιδιά να καταφέρουν να 
ρίξουν όσο περισσότερα στεφάνια μπορούν στον κορμό. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε διάφορα αντικείμενα που  θα βρούμε στον χώρο, όπως κώνους κοκ.  

4. Διαδρομή πάνω σε χρωματιστές ταινίες. 

Χρειαζόμαστε 2-3 χρωματιστές μονωτικές ταινίες, με τις οποίες φτιάχνουμε διαδρόμους 
στο έδαφος. Τα παιδιά καλούνται να διασχίσουν τους διαδρόμους αυτούς και ανάλογα με 
τις δυνατότητές τους αυξάνουμε ή μειώνουμε το μήκος, το πλάτος τους κλπ.  

5. Πατουσάκια και χεράκια 

Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι χρωματιστά χαρτόνια, ζελατίνη περιτυλίγματος βιβλίων, 
χαρτοταινία. Σχεδιάζουμε επάνω στα χαρτόνια πατουσάκια και παλάμες και έπειτα τα 
κόβουμε και τα πλαστικοποιούμε με τη ζελατίνη. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να βάλει το 
παιδί ταυτόχρονα τα χέρια του επάνω στις παλάμες και τα πόδια του επάνω στα 
πατουσάκια. 

Στόχος των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι να βοηθήσουν α) στην ανάπτυξη της αδρής 
κινητικότητας, β) την ισορροπία, γ) την εκγύμναση των μεγάλων μυών και δ) το συντονισμό  
των κινήσεων.  

Λεπτή κινητικότητα 

Λεπτή κινητικότητα ονομάζουμε τις πιο εξειδικευμένες κινήσεις του παιδιού, οι οποίες 
γίνονται με τον καρπό και τη παλάμη του χεριού. Βοηθάει το παιδί αρχικά στο να χειρίζεται 
ευκολότερα αντικείμενα και αργότερα στη γραφή. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να 
υπάρχει σωστός  οπτικοκινητικός  συντονισμός (Χιουρέα, 2009). 

Τα παιχνίδια της λεπτής κινητικότητας που περιλαμβάνονται στη λίστα των 
δραστηριοτήτων της παρέμβασής μας είναι τα εξής:  1. Μακέτα με μπουκάλια, 2. Κουτί με 
χρωματιστές κάρτες και μανταλάκια, 3. Χρωματιστές  χάντρες με κορδόνια, 4. Εικόνες που 
χρησιμοποιούνται για πέρασμα κορδονιού, 5. Πάζλ, 6. Ενσφηνώματα, 7. Πολυαισθητηριακά 
μπαλάκια, 8. Εργασία σε φακέλους με εικόνες (μέθοδος TEACCH) (Καρρά & Βογιατζή, 2012). 

Τρόπος κατασκευής  

1. Μακέτα με μπουκάλια 

Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι 4-5 μπουκάλια (μικρά του νερού), ένα κομμάτι 
μακετόχαρτο, κόλλα (κατά προτίμηση ζεστή σιλικόνη), χρώματα. Για να χρησιμοποιήσουμε 
τα μπουκάλια θα πρέπει να τα κόψουμε λίγο παραπάνω από τη μέση. Αφού τα κόψουμε, τα 
κολλάμε επάνω στο μακετόχαρτο και τα ζωγραφίζουμε (προαιρετικά). Σκοπός της 
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δραστηριότητας είναι οι μαθητές/τριες να κουμπώνουν και να ξεκουμπώνουν τα καπάκια 
των μπουκαλιών.  

2. Κουτί με χρωματιστές κάρτες και μανταλάκια 

Χρειαζόμαστε ένα κουτί (πχ υποδημάτων), μανταλάκια (σε διάφορα χρώματα), χαρτόνια, 
ζελατίνη περιτυλίγματος βιβλίων. Κάνουμε ένα μικρό άνοιγμα στην κορφή του κουτιού (σαν 
κουμπαράς). Κόβουμε μικρές κάρτες και τις πλαστικοποιούμε με τη ζελατίνη. Υπάρχουν δύο 
τρόποι χρήσης του παιχνιδιού αυτού.  

1ος τρόπος: να  χρησιμοποιούν το κουτί σαν κουμπαρά και ρίχνουν μέσα τις κάρτες.  

2ος τρόπος: Να ταυτίζουν  τις κάρτες με τα μανταλάκια ανάλογα με το χρώμα. 

3. Χρωματιστές χάντρες με κορδόνια 

Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι πηλός, μια οδοντογλυφίδα, χρώματα, κορδόνια. Αν 
έχουμε μεγάλες χάντρες μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε, σε άλλη περίπτωση 
φτιάχνουμε χάντρες από πηλό ή άλλο υλικό. Φροντίζουμε οι χάντρες να έχουν μεγάλο 
μέγεθος (για αποφυγή κατάποσης) και τις διαπερνούμε με μια οδοντογλυφίδα για να 
ανοίξουμε μια αρκετά μεγάλη οπή, ώστε να περνούν τα κορδόνια εύκολα. Τέλος αν 
θέλουμε μπορούμε να τις βάψουμε.  

4.  Εικόνες που χρησιμοποιούνται  για πέρασμα κορδονιού 

Τα υλικά μας είναι εικόνες της επιλογής μας, ζελατίνη βιβλίων, διακορευτής, χρωματιστά 
κορδόνια. Εκτυπώνουμε εικόνες ή τις σχεδιάζουμε και μετά τις κόβουμε. Τις 
πλαστικοποιούμε με τη ζελατίνη και τρυπάμε με το διακορευτή την περιφέρεια της εικόνας, 
ώστε να μπορούν να περάσουν τα κορδόνια.  

5. Πάζλ 

Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι χρώματα, ένα κομμάτι μακετόχαρτο, ζελατίνη βιβλίων, 
κόλλα, χαρτοκόπτης. Εκτυπώνουμε ή ζωγραφίσουμε μια εικόνα της επιλογής μας ή μια 
φωτογραφία του παιδιού. Την κολλάμε επάνω σε ένα κομμάτι μακετόχαρτο και την 
τυλίγουμε με τη μεμβράνη των βιβλίων. Την κόβουμε σε κομμάτια (μεγαλύτερα ή 
μικρότερα, ανάλογα με τις δεξιότητες του παιδιού).  

6. Κουτί με ενσφηνώματα 

Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι ένα κουτί (πχ υποδημάτων) και ενσφηνώματα 
(γεωμετρικά σχήματα). Σχεδιάζουμε και κόβουμε στην κορυφή του κουτιού γεωμετρικά 
σχήματα, σύμφωνα με το  μέγεθος των εσφηνωμάτων που έχουμε και ζητάμε από τα 
παιδιά να βάλουν μέσα στο κουτί τα ενσφηνώματα.  

7. Πολυαισθητηριακά μπαλάκια 

Χρειαζόμαστε ένα μπαλόνι και λίγο ρύζι. Γεμίζουμε το μπαλόνι με ρύζι και το δένουμε.  
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8. Εργασία σε φακέλους με εικόνες (μέθοδος TEACCH) 

Χρειαζόμαστε ένα φάκελο, ζελατίνη βιβλίων, βέλκρο (αυτοκόλλητο), χρώματα.  
Εκτυπώνουμε ή ζωγραφίζουμε μια εικόνα (ενδεικτικά ένα ανθρωπάκι και διάφορα ρούχα, 
όπως γάντια, μπλούζα, παντελόνι κλπ). Τα πλαστικοποιούμε με τη ζελατίνη και κολλάμε 
από την πίσω πλευρά των ρούχων βέλκρο (το αντίστοιχο κάνουμε και επάνω στο σώμα του 
ανθρώπου, ώστε να μπορεί το παιδί να κολλήσει τα αντίστοιχα ρούχα επάνω στο σώμα).  

Στόχος των δραστηριοτήτων αυτών είναι: 

α)  λεπτή κινητικότητα  

β) οπτικοκινητικός συντονισμός 

γ) ανάπτυξη αφής 

δ) αντιστοίχιση γεωμετρικών σχημάτων 

ε) παρατηρητικότητα   

στ) ανάπτυξη νοημοσύνης  

ζ) γνώση χρωμάτων 

η) ενίσχυση τριποδικής λαβής  

θ) δεξιότητες καθημερινής ζωής 

Επίλογος - Συμπεράσματα 

Με τη λήξη της παρέμβασης διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν όλα τα παιχνίδια την ίδια 
ανταπόκριση από τα παιδιά (πχ το “πέταγμα των στεφάνων’’). Με το παιχνίδι αυτό δεν 
επιτεύχθηκε η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των παιδιών. Επίσης στο κουτί με τα 
ενσφηνώματα αρχικά «διακοσμήθηκε» εξωτερικά με αυτοκόλλητα και ζωγραφιές, τα οποία 
στη συνέχεια αφαιρέθηκαν, λόγω του ότι αποσπώνταν η προσοχή των παιδιών. Κλείνοντας 
πρέπει να τονίσουμε πως τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να προσεχθούν 
ιδιαίτερα ως προς την επικινδυνότητα τους.  
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Περίληψη 

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στηρίζονται στις αρχές της ενταξιακής εκπαίδευ-
σης για την άρση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων και των εμποδίων στη μα-
θησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαία η διαφοροποίη-
ση της διδασκαλίας και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών και μέσων προσβάσιμων από 
όλους τους μαθητές συμπεριλαμβανομένων και των αναπήρων ή κα με ειδικές εκπαιδευτι-
κες ανάγκες. Υπό το πρίσμα αυτό, τα σχολικά εγχειρίδια που αποτελούν βασικό μέσο προ-
σέγγισης της γνώσης στο σχολείο είναι απαραίτητο να διατίθενται σε μορφή προσβάσιμη 
από όλους τους μαθητές. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τη διαδικα-
σία προσαρμογής των σχολικών εγχειριδίων για μαθητές με μειωμένη όραση όλων των 
βαθμίδων εκπαίδευσης, τη μεθοδολογία που ακολουθείται καθώς και τη συμβολή τους 
στην προώθηση της μαθησιακής διαδικασίας, της ισότιμης εκπαίδευσης και της  υποστήρι-
ξης όλων των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση μαθητών με μειωμένη όραση  

Λέξεις - Κλειδιά: μαθητές με μειωμένη όραση, διαφοροποίηση σχολικών εγχειριδίων, προ-
σβασιμότητα 

Εισαγωγή 

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, σε διεθνές επίπεδο, βασίζονται στις αρχές της 
ενταξιακής εκπαίδευσης που προωθεί τις ίσες ευκαιρίες μάθησης και συμμετοχής για όλους 
τους μαθητές συμπεριλαμβανομένων και των αναπήρων (Booth, Ainscow, Black-Hawkins,  
& Shaw, 2000∙ UN General Assembly, 2007). Η σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία κυρώνεται σταδιακά από όλο και περισσότερες χώρες διεθνώς. Η Ελ-
λάδα κύρωσε την Σύμβαση και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο με τον Νόμο 4074/2012. Στο 
πλαίσιο αυτό τα εκπαιδευτικά συστήματα σχεδιάζουν και αναπτύσσουν πολιτικές και πρα-
κτικές που διασφαλίζουν κατάλληλα  εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, υλικά  και μέσα προσβά-
σιμα από όλους τους μαθητές αξιοποιώντας τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού για τη 
μάθηση (Universal Design for Learning - UDL) (CAST, 2011) και της διαφοροποιημένης διδα-
σκαλίας. Αυτό απαιτεί προσαρμογές και διαφοροποιήσεις με βάση τα χαρακτηριστικά, τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες και το μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή.  

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας θεωρείται πλέον 
μια από τις πιο αναγνωρισμένες μορφές αποτελεσματικής διαχείρισης των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ)., ώστε αυτά να ανταποκρίνονται  στις διαφορετικές ανά-
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γκες και ιδιαιτερότητες όλων των μαθητών (Tomlinson, 2010˙ Valiande, Kyriakides & 
Koutselini, 2011). Η προσέγγιση αυτή  ανταποκρίνεται στην ετερογενή σύνθεση του σύγ-
χρονου σχολείου και στο δικαίωμα όλων των παιδιών στην εκπαίδευση με τις διαφοροποι-
ήσεις και τις προσαρμογές που προωθεί σε επίπεδο α) περιεχομένου διδασκαλίας, β) μέ-
σων και υλικών, οργάνωσης της εκπαιδευτικής και μαθησιακής εμπειρίας και γ) μαθησια-
κού αποτελέσματος. Έτσι δημιουργούνται  ευέλικτα εκπαιδευτικά και μαθησιακά περιβάλ-
λοντα που επιτρέπουν τον κάθε μαθητή να χρησιμοποιεί τα δικά του μαθησιακά μονοπά-
τια, τρόπους  και στρατηγικές για την κατάκτηση της γνώσης (Tomlinson, 2010). Η διαφορο-
ποιημένη παιδαγωγική συνάδει με τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση 
προς την κατεύθυνση άρσης των εμποδίων στην εκπαίδευση.  

H δυναμική σχέση μεταξύ καθολικού σχεδιασμού και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 
και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελεί ισχυρό μέσο προς την κατεύθυνση διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας καθώς η τεχνολογία υποστηρίζει την προσβασιμότητα και τη διαφοροποίηση 
του περιεχόμενου, των υλικών και των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων μάθησης (Smith & 
Throne, 2007). Η ραγδαία ανάπτυξη των ΤΠΕ έχει επηρεάσει σημαντικά και το χώρο της εκ-
παίδευσης προσδίδοντας μια νέα διάσταση στη μαθησιακή διαδικασία γενικότερα και ειδι-
κότερα στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στην 
περίπτωση των μαθητών με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες , μια τεχνολογική 
λύση μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος πρόσβασης στη γνώση, στην πληροφορία, στο Αναλυ-
τικό Πρόγραμμα Σπουδών και γενικότερα στη μαθησιακή διαδικασία  (Kourbetis, 2013∙ IITE, 
2006∙Smith & Throne, 2007) 

Ειδικότερα, στην περίπτωση των μαθητών με μειωμένη όραση η διαφοροποίηση του περιε-
χομένου διδασκαλίας και του εκπαιδευτικού υλικού αποτελεί καθοριστικό βήμα για την 
πρόσβασή τους στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία. Για τους εν λόγω μαθητές 
χρησιμοποιούνται επίσης και οι όροι «Μαθητές με χαμηλή όραση», «Μερικώς βλέποντες» 
ή «Αμβλύωπες μαθητές» και αναφέρονται σε όσους μπορούν να διαβάσουν κείμενα με με-
γάλα τυπογραφικά στοιχεία ή με τη βοήθεια μεγεθυντικών οργάνων και συσκευών. Χαμηλή 
όραση αναφέρεται σε απώλεια της όρασης, η οποία είναι αρκετά σοβαρή ώστε να παρε-
μποδίζει τις καθημερινές εργασίες και δε μπορεί να διορθωθεί σε τυπική όραση με τη χρή-
ση γυαλιών ή φακών επαφής. Τα περισσότερα παιδιά που έχουν χαμηλή όραση ενθαρρύ-
νονται να χρησιμοποιούν τη λειτουργική όραση για τις καθημερινές εργασίες με τη χρήση 
γυαλιών, φακών επαφής, και άλλων οπτικών συσκευών, όπως είναι οι μεγεθυντικοί φακοί 
και τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) (World Health Organization, 2011).  

Τα άτομα που χαρακτηρίζονται ως αμβλύωπα βλέπουν υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Συχνά 
βλέπουν στα 20 μέτρα αυτό που οι άλλοι το βλέπουν στα 200 (National Information Center 
for Children and Youth with Disabilities, 1997). Άλλοτε πάλι ο προσδιορισμός αυτός αφορά 
στα τυφλά, ενώ ως αμβλύωπα θεωρούνται τα παιδιά με οπτική ικανότητα 2/7. Για τα πε-
ρισσότερα παιδιά με προβλήματα όρασης, η οπτική οξύτητα είναι μικρότερη από τη τυπική, 
τόσο σε κοντινή όσο και σε μακρινή απόσταση. (Λιοδάκης, 2000)Βουγιουκλίδης, Γκυρτής & 
Κουρμπέτης, 2008) 

Στην εκπαιδευτική πράξη αμβλύωπα θεωρούνται τα παιδιά που μπορούν να διαβάσουν 
έντυπα με μεγεθυσμένη εκτύπωση (γράμματα - εικόνες) και μπορούν να χειριστούν τη 
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συμβατική γραφή (Πολυχρονοπούλου, 1995). Στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική οι 
δάσκαλοι γενικής αγωγής, συχνά δεν αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της προσαρμογής 
του περιβάλλοντος του αμβλύωπα μαθητή τους, προκειμένου να ξεπερνά εμπόδια που α-
φορούν την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και τις υπόλοιπες εκφάνσεις της σχολικής ζωής. 
Επίσης, στοιχεία που περνούν απαρατήρητα από το δάσκαλο είναι: η θέση του μαθητή ως 
προς τα άλλα παιδιά μέσα στην τάξη, ως προς το δάσκαλο και ως προς τον πίνακα, η εναλ-
λαγή φωτισμού, φυσικού ή τεχνητού κατά τη διάρκεια της ημέρας στο χώρο που δουλεύει, 
γιατί, όταν εργάζεται, τα μάτια του κουράζονται γρηγορότερα από των άλλων μαθητών. 
Επιπροσθέτως, οι αμβλύωπες μαθητές έχουν να αντιμετωπίσουν το θέμα της προσβασιμό-
τητας στο έντυπο εκπαιδευτικό υλικό του σχολείου (Βουγιουκλίδης, Γκυρτής & Κουρμπέτης, 
2008). Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν εμπόδια στη μάθηση του μαθητή με μειωμένη 
όραση, τα οποία θα πρέπει να αρθούν προκειμένου το παιδί να συμμετέχει ομαλά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

Αντικείμενο 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βασικό μέσο προσέγγισης της γνώσης αποτελούν τα 
σχολικά εγχειρίδια που διανέμονται από το αρμόδιο υπουργείο. Για το λόγο αυτό η πρό-
σβαση  των μαθητών με μειωμένη όραση στο περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων καθί-
σταται αναγκαία. Η δυσκολία πρόσβασης των συγκεκριμένων μαθητών στο βασικό μέσο 
προσέγγισης της γνώσης αποτελεί κυρίαρχο εμπόδιο στη μάθηση και κατά συνέπεια οδηγεί 
στον αποκλεισμό. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί το εγχείρημα διαφοροποί-
ησης των σχολικών βιβλίων και η προσαρμογής τους στις ανάγκες της εν λόγω ομάδας στό-
χου με απώτερο σκοπό την προώθηση της προσβασιμότητας και την υλοποίηση της Διε-
θνούς σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (Ν.  4074/2012) στο 
πλαίσιο χάραξης ενταξιακών πολιτικών και πρακτικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
Για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος τέθηκαν τα  εξής  ερωτήματα :  

1. Ποιο είναι το καταλληλότερο εκπαιδευτικό υλικό που θα μπορούσε να αναπτυχθεί ή να 
προσαρμοστεί ώστε να απευθύνεται σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό αμβλυώπων  
μαθητών που θα επωφελείται από τη χρήση του ώστε να υποστηρίζεται καθολικά η ε-
νταξιακή εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία; 

2. Ποιες είναι οι καταλληλότερες προσαρμογές που πρέπει να γίνουν  και ποιες αρχές, 
χαρακτηριστικά και διαδικασίες τις διέπουν ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή των 
αμβλυώπων μαθητών στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία στο μέγιστο δυνατό βαθμό; 

Μεθοδολογία 

 Το παρόν εγχείρημα ακολουθεί τις αρχές της ποιοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης και της 
θεματικής ανάλυσης περιεχομένου διεθνών θεσμικών και επιστημονικών κειμένων και ε-
ρευνητικών δεδομένων σχετικών με την ενταξιακή εκπαίδευση, την αναπηρία και ειδικότε-
ρα τα προβλήματα όρασης, τη συμβολή και χρήση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία και 
τη σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία για την παιδαγωγική και επιστημονική τεκμηρίωση 
των κριτηρίων και των προδιαγραφών μετατροπής των σχολικών εγχειριδίων για αμβλύω-
πες μαθητές (Mason, 2002∙Ιωσηφίδης, 2003). Συγχρόνως συνδυάζει τη χειραφετική μεθο-
δολογική προσέγγιση ( emancipatory methodological approach)  καθώς εμπλέκονται και οι 
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αμβλύωπες μαθητές συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη των προδιαγραφών προ-
σαρμογής  των σχολικών εγχειριδίων και στη συνεχή αναπροσαρμογή τους (Barton, 2005).  

Για τη διαφοροποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού αναπτύχθηκαν προδιαγραφές και 
κριτήρια λαμβάνοντας υπόψη τα γενικά και μαθησιακά χαρακτηριστικά των μαθητών με 
μειωμένη όραση και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Οι προδιαγραφές αφορούν τη μορφο-
ποίηση του κειμένου και των αντικειμένων(εικόνες, πίνακες, διαγράμματα, κ.α). Στη διαδι-
κασία μετατροπής των βιβλίων και ανάπτυξης προδιαγραφών  περιλαμβάνεται και η δοκιμή 
δειγμάτων διαφοροποιημένων βιβλίων  σε αμβλύωπες μαθητές και η συνεχή βελτίωσή 
τους πριν την τελική έκδοση τους λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των δειγμάτων και 
τις απόψεις-προτάσεις της ομάδας στόχου. Για της ανάγκες του έργου αναπτύχθηκαν στο 
πλαίσιο του έργου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) «Σχεδιασμός και Ανάπτυ-
ξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες» δυο νέες 
γραμματοσειρές, IEP_Sans και IEP Comic, κυρίως για τις μικρότερες τάξεις του δημοτικού 
που η μορφή των γραμμάτων είναι πιο ευκρινής  στους αμβλύωπες μαθητές και είναι δια-
θέσιμη  για όλους (http://www.prosvasimo.gr/el/nees-gramatoseires ). Οι χαρακτήρες των 
γραμματοσειρών αυτών περιλαμβάνονται  αντίστοιχα  στα ακόλουθα παγγράμματα: 

 Η μετατροπή των βιβλίων για αμβλύωπες μαθητές είναι μια συνεχή και εξελικτική διαδικα-
σία με ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που συνεχώς αυξάνονται. Η πρώτη επιχείρη-
ση προσαρμογής βιβλίων για αμβλύωπες ξεκίνησε το 2001 στο 4ο δημοτικό σχολείο Αγρινί-
ου για την υποστήριξη ενός μαθητή με μειωμένη όραση στο οποίο σταδιακά συγκροτήθηκε 
μια μικρή ομάδα εκπαιδευτικών που σε συνεργασία με το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του πρώ-
ην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου προσάρμοζε τα σχολικά βιβλία για την κάλυψη των αναγκών 
σε πανελλαδικό επίπεδο, τα οποία άρχισαν να διανέμονται στα σχολεία αν και δεν κάλυ-
πταν το σύνολο των σχολικών εγχειριδίων σε όλες τις βαθμίδες. Παρότι η συγκεκριμένη ο-
μάδα προσαρμογής δεν υφίσταται το εγχείρημα συνεχίζεται από τους γράφοντες σε συνερ-
γασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής α) με τη συγκρότηση ομάδων εκπαιδευτι-
κών που επιμορφώνονται για το σκοπό αυτό σε μικρές και μεγαλύτερες ομάδες, δια ζώσης 
και εξ αποστάσεως και  β) με τη συνεχή εκσφαλμάτωση και βελτίωση των προδιαγραφών 
με βάση την ανατροφοδότηση των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση των μαθητών με μειω-
μένη όραση (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς). Ο αριθμός των προσαρμοσμένων βιβλίων ανά  
βαθμίδα  αυξάνεται συνεχώς. 

Η εκάστοτε ομάδα έργου αξιοποιεί την τεχνολογία και από τα ηλεκτρονικά διδακτικά βιβλία 
των βλεπόντων μαθητών, δημιουργεί νέα βιβλία, με μεγεθυμένους χαρακτήρες (σε μεγέθη 
18 και 28 στιγμές), προσβάσιμα στους μαθητές με μειωμένη όραση. Στο προσαρμοσμένο 
υλικό χρησιμοποιούνται σε έντονη κυρίως μορφή (bold) γραμματοσειρές Sans Serif, των 
οποίων οι χαρακτήρες είναι πιο ευδιάκριτοι από τους  αμβλύωπες μαθητές, όπως Arial, 
Verdana, Tahoma κ.λπ.  

  
Πάγγραμμα IEP_Sans Πάγγραμμα IEP_ Comic 
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Το αίτημα για το προσαρμοσμένο υλικό γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του σχολείου του μαθη-
τή  στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «Διόφαντος», που έχει την ευθύνη για την εκτύπωση και διανομή των σχολικών 
εγχειριδίων. Προηγουμένως έχει γίνει εκτίμηση της οπτικής οξύτητας του μαθητή (συνήθως 
από οπτομέτρη ή τους γονείς ή τους εκπαιδευτικούς) προκειμένου να επιλεγεί η κατάλληλη 
γι’ αυτόν γραμματοσειρά. 

Τέλος, τα προσαρμοσμένα σχολικά εγχειρίδια,  το υλικό επιστημονικής τεκμηρίωσης (προ-
διαγραφές, κ.λπ.), καθώς και το αντίστοιχο υλικό επιμόρφωσης της παρούσας δράσης προ-
βλέπεται να είναι αναρτημένα στους ιστότοπους: http://www.prosvasimo.gr και 
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm  ώστε να είναι προσβάσιμα από όλους. 

Διαφοροποίηση των σχολικών εγχειριδίων: γενικές προδιαγραφές και κατευθύνσεις 

Βασικός στόχος της ανάπτυξης  προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού από αμβλύωπες μαθη-
τές είναι η αύξηση του μεγέθους, η κατάλληλη μορφοποίηση και διάταξη του περιεχομένου  
και η ευκρίνεια και όχι η απλοποίηση-αλλαγή των κειμένων. Ειδικότερα, στην περίπτωση 
των σχολικών βιβλίων αποτελούν έγγραφα που αποτελούνται από κείμενο και αντικείμενα  
(εικόνες, πίνακες, διαγράμματα, χάρτες κ.α.). Η διαδικασία διαφοροποίησής τους αφορά 
και στα δυο αυτά στοιχεία του εγγράφου-βιβλίου, ώστε να μπορεί ο μαθητής να έχει πρό-
σβαση στο περιεχόμενό του. Η καλή γνώση χειρισμού του υπολογιστή και εφαρμογών επε-
ξεργασίας κειμένου και εικόνας είναι απαραίτητη.  

 Αν και μεταξύ των μαθητών της ίδιας ομάδας στόχου υπάρχει διαφοροποίηση των ανα-
γκών, κατά τη διαδικασία ανάπτυξης προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει να τη-
ρούνται ορισμένες προδιαγραφές, όπως ενδεικτικά, αναφέρονται: α) γραμματοσειρά κυ-
ρίως κειμένου: Arial bold σε μεγέθη 28 ή 18, κ.α, β) γραμματοσειρά έντονων (Bold) χαρα-
κτήρων: Tahoma, γ) γραμματοσειρά για τα πλάγια (italics) των βιβλίων  των βλεπόντων: 
Microsoft sans serif 19 ή 29 αντίστοιχα, Δε χρησιμοποιούνται χαρακτήρες σε πλάγια μορφή 
(italics), δ) διάστιχο: μονό, εκτός από τις ασκήσεις που απαιτούν συμπλήρωμα-γράψιμο 
πάνω στο βιβλίο, όπου απαιτείται περισσότερος χώρος και μεγαλύτερη ευκρίνεια, στις ο-
ποίες το διάστιχο είναι σκόπιμο να είναι 1,5 στοίχιση: αριστερά, ε) περιθώρια σελίδας: 2 
εκ., στ) οι εκθέτες και οι δείκτες πρέπει να είναι κατά 3-4 στιγμές μεγαλύτεροι από την 
γραμματοσειρά αναφοράς του κυρίως κειμένου, ώστε να είναι ευδιάκριτοι, ζ) οι υποση-
μειώσεις πρέπει να βρίσκονται στην ίδια σελίδα με το σημείο παραπομπής στη συγκεκρι-
μένη υποσημείωση, η) οι τακτικοί αριθμοί δεν γράφονται όπως ορίζει η  προεπιλογή των 
περισσοτέρων εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου, δηλαδή όχι 2ο, αλλά 2ο για να είναι ευ-
διάκριτοι, θ) στην αρίθμηση των σελίδων να υπάρχουν 2 αριθμοί: ο ένας να δηλώνει τον 
αριθμό του βιβλίου που χρησιμοποιεί και ο άλλος τον αριθμό του βιβλίου των βλεπόντων 
μαθητών, π.χ. η αρίθμηση 45/80, δηλώνει τη σελίδα 45 του προσαρμοσμένου βιβλίου και 
το περιεχόμενό της περιλαμβάνεται στη σελίδα 80 του βιβλίου των βλεπόντων μαθητών. Η 
αρίθμηση γίνεται με πλαίσιο κειμένου, που έχει γέμισμα ανοικτού χρώματος και τοποθετεί-
ται στο κέντρο του κάτω περιθωρίου της σελίδας, ι) αριθμός σελίδων ανά τόμο: 150 ανώ-
τατο όριο, κ) κάθε τόμος θα περιέχει τα προκαταρτικά που περιέχει και το βιβλίο των βλε-
πόντων σε μεγεθυμένη γραμματοσειρά, λ) στα περιεχόμενα χρησιμοποιούμε τους αριθ-
μούς σελίδων του προσαρμοσμένου βιβλίου και όχι του βιβλίου των βλεπόντων, μ) τα ε-
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ξώφυλλα θα είναι όμοια με τα εξώφυλλα των αρχικών βιβλίων (με μεγεθυμένους χαρακτή-
ρες και μεγεθυμένες εικόνες, αν κρίνεται αναγκαίο). Συνήθως αφήνουμε τις ίδιες διαστά-
σεις, αλλά συχνά μικραίνουμε την εικόνα του εξώφυλλου, προκειμένου να μην αποτελεί 
ποικιλόχρωμο φόντο, οπότε δε θα φαίνονται καθαρά οι λέξεις, ν) το χρώμα στο γέμισμα να 
είναι πολύ ανοιχτό, ενώ το χρώμα των χαρακτήρων πολύ έντονο (σκούρο), ξ) στα σταυρό-
λεξα, τις ακροστιχίδες και τις μεσοστοιχίδες οι ορισμοί πρέπει να αναγράφονται, αν υπάρ-
χει επαρκής χώρος, στην ίδια σελίδα, αλλιώς στην επόμενη με τις δυο σελίδες να είναι αντι-
κριστές, ο) οι πίνακες πρέπει να αναγράφονται, αν υπάρχει επαρκής χώρος, στην ίδια σελί-
δα, αλλιώς στην επόμενη με τις δυο σελίδες να είναι αντικριστές, π) κατά την παραπομπή 
σε σελίδα του αρχικού βιβλίου η οποία μετά την προσαρμογή του βρίσκεται σε διαφορετι-
κό τόμο, θα πρέπει να αναγράφεται εκτός από την σελίδα και ο αντίστοιχος τόμος, π.χ. βλ. 
σελίδα 46 στον 2ο τόμο, ρ) οι γραμμές στα γραφικά να έχουν πάχος ανάλογο με το μέγεθος 
της χρησιμοποιούμενης γραμματοσειράς, π.χ. στο 18 Bold το πάχος των γραμμών να είναι 
περίπου 1½ , ενώ στο 28 Bold να είναι 2¼  με χρώμα πολύ έντονο, σ) διαγράμματα, γραφι-
κές παραστάσεις, σχήματα κλπ. που δεν είναι ευκρινή πρέπει να σχεδιαστούν εκ νέου. 
Επίσης σχήματα και γραφικοί χαρακτήρες που έχουν τοποθετηθεί εκ των υστέρων σε εικό-
νες, επανασχεδιάζονται, εφόσον χρειάζεται, με γραμμές μεγαλύτερου πάχους και με χαρα-
κτήρες μεγαλύτερου μεγέθους, τ)ο συλλαβισμός γίνεται χειροκίνητα, υ) δε χρησιμοποιού-
νται εικόνες ως φόντο σε κείμενα, κ.α (Βουγιουκλίδης, 2012). 

Επίσης, επιθυμητό είναι να διατηρηθεί η αρχική εικονογράφηση στο μέγιστο δυνατό βαθ-
μό. Αν κάποιες εικόνες ή σχέδια θεωρηθούν ότι δεν βοηθούν τον αμβλύωπα μαθητή θα 
πρέπει να μεγεθυνθούν ή να τροποποιηθούν κατάλληλα. Μια εικόνα που παρουσιάζει με 
σαφήνεια αυτό που αναφέρεται στο κείμενο ευνοεί την κατανόηση και επεξηγεί το νόημα 
του κειμένου. Μια εικόνα που δεν μπορεί να διακριθεί από τον αμβλύωπα μαθητή, δεν α-
ποδίδει συγκεκριμένα το νόημα του κειμένου και μπορεί αντιθέτως να δημιουργήσει σύγ-
χυση και να κάνει την κατανόηση ακόμα πιο δύσκολη, θα πρέπει να αφαιρείται. Θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη και παράγοντες που αφορούν στην χρωματική σύνθεση της εικόνας, 
στην αφαίρεση λεπτομερειών που μπορεί να είναι περιττές, στο κοντράστ των χρωμάτων, κ.α  

Ενδεικτικά δείγματα, αρχικού (α) και προσαρμοσμένου (β) υλικού αποτελούν τα παρακάτω: 
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Συμπεράσματα  
 

Ο αριθμός των προσαρμοσμένων βιβλίων έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία δύο χρό-
νια και έχουν καλυφθεί στο μεγαλύτερο μέρος οι ανάγκες σε γυμνάσιο και λύκειο, καθώς 
στις βαθμίδες αυτές υπήρχε μεγάλη έλλειψη. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν 403 νέοι τό-
μοι  προσαρμοσμένων βιβλίων.  Η καινοτόμος αυτή δράση  προσαρμογής και ψηφιοποίη-
σης των σχολικών εγχειριδίων αφορά στο εθνικό επίπεδο και καλύπτει τις ανάγκες του συ-
νόλου των αμβλυώπων μαθητών της χώρας δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες συμμετοχής και 
πρόσβασης στο  εκάστοτε Α.Π.Σ. από  όλους τους μαθητές. 

Η βιωσιμότητα και η λειτουργικότητα που χαρακτηρίζουν το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό 
εξασφαλίζονται αφενός με τη δυνατότητα ευρείας χρήσης του για διδακτικούς σκοπούς και 
αφετέρου με την αξιοποίηση της μεθοδολογίας, των προδιαγραφών και των δεδομένων της 
αξιολόγησης για την προσαρμογή και άλλων σχολικών εγχειριδίων όλων των τάξεων και 
βαθμίδων εκπαίδευσης. Επιπλέον, το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί από μαθητές με και χω-
ρίς μειωμένη όραση ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, γονείς, καθώς επίσης 
και για  επιμορφωτικούς σκοπούς. 

Εν κατακλείδι η προσέγγιση των Α.Π.Σ. μέσω των προσβάσιμων σχολικών εγχειριδίων προ-
άγει το σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας και κατά επέκταση τη διαφορο-
ποιημένη παιδαγωγική και την ενταξιακή εκπαίδευση βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Επιπλέον, συμβάλλει στην καλλιέργεια αισθήμα-
τος επάρκειας και αυτοεκτίμησης των μαθητών.  
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Περίληψη 

Η Δυσλεξία ως μια μορφή των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών είναι αποδεδειγμένο πως 
επηρεάζει όχι μόνο τη γνωστική αλλά και τη ψυχοκοινωνική εξέλιξη ενός ατόμου. Οι δυ-
σκολίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι μαθητές με δυσλεξία δεν περιορίζονται μόνο 
στις δυσκολίες των γραφοφωνημικών αντιστοιχιών αλλά είναι υπαρκτή και σε άλλα γνωστι-
κά αντικείμενα όπως τα αρχαία ελληνικά, στη γραμματική των οποίων παρατηρούνται πολ-
λά θεματικά ορθογραφικά λάθη. Στη παρούσα διπλωματική διεξήχθη μια έρευνα με σκοπό 
τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της εικονογραφημένης μεθόδου στην άμβλυνση 
των θεματικών ορθογραφικών λαθών των μαθητών με δυσλεξία στα αρχαία ελληνικά ρή-
ματα. Το δείγμα αποτέλεσαν 3 μαθητές της Α’ γυμνασίου –διαγνωσμένοι με ΕΜΔ από επί-
σημο φορέα- οι οποίοι εξετάσθηκαν στην θεματική ορθογραφία 12 αρχαίων ελληνικών ρη-
μάτων με τη χορήγηση ενός τεστ, το οποίο κατασκευάστηκε και συγκροτήθηκε από την ίδια 
τη ερευνήτρια και είναι μη σταθμισμένο λόγω ελλείψεων σταθμισμένων ανάλογων εργα-
λείων στην ελληνική πραγματικότητα, πριν και μετά την εφαρμογή της μεθόδου. Βάσει α-
ποτελεσμάτων περιγραφικής στατιστικής-ανάλυσης προέκυψε πως υπήρξε σημαντική βελ-
τίωση στην ορθογραφία όχι μόνο των υπό εξέταση ρημάτων αλλά και των παραγώγων τους. 
Τέλος από τις απαντήσεις των μαθητών που συλλέχθηκαν κατόπιν συνέντευξης η μέθοδος 
συντέλεσε στην ενίσχυση της αυτοαποτελεσματικότητας των μαθητών που αποτέλεσαν το 
δείγμα  αφού τη θεώρησαν εύκολη και διασκεδαστική ενώ αναθάρρησαν με τη βελτίωση 
που σημείωσαν.    

Λέξεις - Κλειδιά: ΕΜΔ, πρόγραμμα παρέμβασης, αρχαία ελληνική γλώσσα, πολυαισθητη-
ριακή διδασκαλία 

Εισαγωγή 

Στην παρούσα εργασία μελετάται το ζήτημα της δυσλεξίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Η Δυσλεξία είναι μία ειδική μαθησιακή δυσκολία. Πολλοί είναι οι ορισμοί που έχουν διατυ-
πωθεί σχετικά με αυτή τη δυσκολία όπως και ποικίλες οι θεωρίες που προσπαθούν να πα-
ρουσιάσουν την αιτιολογία της. Κάποιοι προσεγγίζοντάς την υπό το πρίσμα ιατρικής σκο-
πιάς θεωρούσαν πως η δυσλεξία συνυπάρχει ή είναι απόρροια εγκεφαλικής παράλυσης 
ενώ οπαδοί μιας πιο γνωσιακής θεώρησης την ταυτίζουν με ελλείμματα στην οπτική μνήμη 
γραμμάτων (Σακελλαροπούλου, 2012). 
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Κάθε πρόγραμμα παρέμβασης για να κριθεί ως αποτελεσματικό απαιτεί, εκτός από διαφο-
ροποιημένες διδακτικές στρατηγικές, εκκίνηση της διδασκαλίας από το σημείο στο οποίο 
βρίσκεται το μαθησιακό προφίλ του μαθητή την εκάστοτε στιγμή. Η διδασκαλία με συγκε-
κριμένες, στοχευμένες και συστηματικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις όπως οι πολυαισθη-
τηριακές τεχνικές κερδίζουν  συνεχώς έδαφος στη εκπαιδευτική πραγματικότητα διότι μέσα 
από δραστηριότητες που ασκούν την οπτική μνήμη συμβάλλoυν  σε μεγαλύτερη σχολική 
επιτυχία  (Tomlinson, 2010). Οι φιλόλογοι οφείλουν να προβαίνουν αδιάλειπτα στην ανεύ-
ρεση εξατομικευμένων μεθόδων διδασκαλίας  προκειμένου να επιτευχτεί, όσο δύναται,  η 
άρση των δυσκολιών  των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες  και να αποσοβηθεί ο κίνδυ-
νος της σχολικής αποτυχίας.  

Η ερευνήτρια ορμώμενη από την απουσία των παραπάνω τεχνικών σε συνδυασμό με τη 
μεγάλη συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου,  υλοποίησε τη συγκεκριμένη έρευνα, κύριος 
σκοπός της οποίας είναι να αποδειχθεί αν μια συγκεκριμένη πολυαισθητηριακή μέθοδος 
(εικονογραφημένη) συμβάλλει στην εξομάλυνση των ορθογραφικών δυσκολιών των αρ-
χαίων ελληνικών ρημάτων. 

Χαρακτηριστικά των δυσλεξικών μαθητών  στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Ο δυσλεξικός μαθητής από την παιδική του ηλικία και συνεχίζοντας και στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση έχει, συνήθως, χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοεικόνα για τις γνώσεις και τις 
ικανότητές του στα σχολικά γνωστικά αντικείμενα και, κυρίως, για τα γλωσσικά μαθήματα 
(Μάρκου, 1996). 

Ορισμένα από  τα μαθησιακά χαρακτηριστικά των δυσλεξικών μαθητών στη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση είναι η ανακριβής και αργή ανάγνωση, δυσκολίες στην ορθογραφία, αργή ή 
φτωχή ανάκληση λέξεων, γνώσεων, οδηγιών. Αποφυγή της ανάγνωσης και της γραφής, ελ-
λείψεις στις δεξιότητες μελέτης, οργάνωσης και διαχείρισης, συγγραφής σημειώσεων και 
συγγραφής διαγωνισμάτων (Σακελλαροπούλου, 2012). Σύμφωνα με παρατήρηση της ερευ-
νήτριας,  σημειώνονται πολλά θεματικά λάθη στη γραμματική των αρχαίων ελληνικών ρη-
μάτων βαρύτονων συνηρημένων  ενεργητικών, μέσων η παθητικών. Οι μαθητές συνηθίζουν 
να γράφουν όλα τα ρήματα με ι, η, ο και να χρησιμοποιούν στις καταλήξεις οριστικής ενε-
στώτα ενεργητικής φωνής τις καταλήξεις του αντίστοιχου ρήματος όπως διαμορφώνονται 
στις υπόλοιπες εγκλίσεις (υποτακτική ευκτική) παραβιάζοντας έτσι τις γραμματικές και ση-
μασιολογικές νόρμες των ρημάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

α) λίης, λίη αντί λύεις λύει 

β) πιής, πιή αντί ποιείς ποιεί 

γ) γιγνοσκης , γιγνοσκη αντί γιγνώσκεις, γιγνώσκει. 

Μια εξήγηση γι’ αυτό  είναι πως  η μνήμη εργασίας και η βραχύχρονη μνήμη δυσλεκτικών 
παιδιών είναι αδύναμη με αποτέλεσμα να αδυνατούν να επεξεργάζονται τη φωνητική δομή 
της γλώσσας (Wong, 1996).  
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Ελληνικό σύστημα γραφής 

Όπως φαίνεται η εξέλιξη της δυσλεξίας παρουσιάζει διαφορές στα διαφορετικά γλωσσικά 
συστήματα. Σε πρόσφατη μελέτη των Tzakosta & Dimtsa (υπό δημ), σχετικά με την επάρ-
κεια του ιστορικού ορθογραφικού συστήματος σε τυπικούς και μη τυπικούς αναγνώστες, 
συμπέραναν ομόφωνα πως και οι δύο ομάδες μαθητών κάνουν περισσότερα λάθη στη θε-
ματική ορθογραφία παρά στις καταλήξεις. Η απόκτηση ορθογραφημένης γραφής είναι από 
τις συνθετότερες γνωστικές διαδικασίες για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 
διότι οι μαθητές θα πρέπει να έχουν κατακτήσει κάποιες δεξιότητες όπως φωνολογική ενη-
μερότητα (Μαυρομμάτη, 2013).  

Πολυαισθητηριακή διδασκαλία 

Μια σειρά ερευνών (Bradley & Bryant, 1983 Bender, 2004), ανέδειξαν το συνδυασμό της 
διδασκαλίας της φωνημικής ευαισθητοποίησης με τη διδασκαλία των γραφοφωνημικών 
αντιστοιχιών ως εξαιρετικά αποτελεσματικό για την εκμάθηση της ανάγνωσης σε παιδιά με 
δυσλεξία. 

Σε μια πιο πρόσφατη έρευνα των Kast et. al (2007), βρέθηκε πως στοχεύοντας στη διδασκα-
λία γραφής μέσω πολλαπλών αισθήσεων  βελτιώθηκαν σημαντικά οι δεξιότητες γραφής 
τόσο των δυσλεξικών μαθητών όσο και των μαθητών χωρίς αναπτυξιακή δυσλεξία. Τις ανω-
τέρω έρευνες της διεθνούς και εγχώριας βιβλιογραφίας συμπληρώνει και η σημερινή έρευ-
να της Οbaid (2013), η οποία διερευνώντας την επίδραση της πολυαισθητηριακής μεθόδου 
στη διδασκαλία μαθηματικών  με τη χρήση ενός pre-post test, παρατήρησε πως οι μαθητές 
που αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα σημείωσαν σημαντική άνοδο στο τεστ απ’ αυτούς 
της ομάδας ελέγχου. 

Ερευνητικές ερωτήσεις 

Βάσει προαναφερθεισών ερευνών προκύπτει πως οι δυσκολίες των  μαθητών με δυσλεξία  
άρονται  με τη χρήση πολυαισθητηριακών τεχνικών. Η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οδηγεί στη διατύπωση των εξής ερευνητικών ερωτημάτων: 

Α) Η εικονογραφημένη μέθοδος συντελεί στην βελτίωση των ορθογραφικών λαθών στα αρ-
χαία ελληνικά ρήματα και συμβάλει κατ’ επέκταση σε υψηλότερο ποσοστό σωστών απα-
ντήσεων; 

Β) Η παρέμβαση αυτή βοήθησε και στην ορθογραφημένη γραφή των παράγωγων αυτών 
των ρημάτων; 

Μεθοδολογία 

Η τριγωνοποίηση δεδομένων, δηλαδή, η χρήση μίας ή περισσότερων μεθόδων για να συλ-
λεχθούν τα δεδομένα, όπως συνεντεύξεις, παρατήρηση  κατασκευή άτυπου εργαλείου α-
ξιολόγησης (Robson, 2007) επιλέχθηκε ως ερευνητική τεχνική αυτής της εργασίας. 
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Συνέντευξη 

Μια εκ των δύο ερευνητικών τεχνικών είναι η χρήση ημιδομημένης συνέντευξης βάθους με 
ανοικτού τύπου ερωτήσεις. Η επιλογή αυτής της μεθόδου έγκειται στο ότι ο ερευνητής θέ-
λει να καταγράψει αληθινές σκέψεις και βιωματικές απόψεις  των μαθητών σχετικά με την 
εικονογραφημένη μέθοδο (Ζαφειρόπουλος, 2005).  

Κατασκευή μη σταθμισμένου εργαλείου 

Το δεύτερο μεθοδολογικό εργαλείο είναι η κατασκευή ενός τεστ βασικών αρχαίων ελληνι-
κών ρημάτων. Συγκεκριμένα πριν την εφαρμογή της μεθόδου οι μαθητές κλήθηκαν να λύ-
σουν 5 ασκήσεις των καθ΄ υπαγόρευση ρημάτων που θα εικονογραφηθούν. Το ερευνητικό 
εργαλείο διαμορφώθηκε  με τρόπο ώστε να υπηρετεί το ερευνώμενο αντικείμενο και να 
ενέχει ανατροφοδοτική χροιά (Henning, 1987).  

Αποτελέσματα 

ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2 
Έλεγχος θεματικής ορθογραφίας βαρύτονων και μη ρημάτων στις δύο καταστάσεις.  

Επιδόσεις μαθητών πριν την παρέμβαση 

 

Επιδόσεις μαθητών μετά το πρόγραμμα παρέμβασης
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Ομόρριζα 

 
Πίνακας 3 

Επιδόσεις μαθητών πριν την παρέμβαση 

 

 
Πίνακας 4 

Επιδόσεις μαθητών μετά την παρέμβαση 

 

Μελετώντας τις επιδόσεις του κάθε μαθητή σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα ρήματα και τα 
ομόρριζά τους  λαμβάνουμε τα εξής συμπεράσματα: 

Από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των τριών μαθητών είναι εμφανής η βελτίωσή 
τους. Αυτό φαίνεται από τα ποσοστά επιτυχίας τους (αποτελέσματα στις δύο καταστάσεις 
(πρίν και μετά την παρέμβαση). Συγκεκριμένα ο μαθητής Α σημείωσε βελτίωση στο σκορ 
του κατά 4 σωστές απαντήσεις (33% βελτίωση). Ο μαθητής Β βελτίωσε την επίδοσή του κα-
τακόρυφα, καθώς πριν την παρέμβαση δεν κατάφερε να δώσει καμία σωστή απάντηση. 
Συνέπεια της παρέμβασης ο μαθητής Β πέτυχε σκορ 12 (100% επιτυχία και βελτίωση) με 
αποτέλεσμα να είναι ο μαθητής που επωφελήθηκε περισσότερο από την παρέμβαση του 
καθηγητή και το άξιο λόγου είναι πως ο μαθητής αυτός είχε τη μικρότερη βαθμολογία στο 
μάθημα των αρχαίων ελληνικών (11) και ασχολούνταν τις περισσότερες ώρες με τη μελέτη 
της γραμματικής σε σχέση με τους υπόλοιπους, συγκεκριμένα 1 ώρα ημερησίως γεγονός 
που πιστοποιεί πως η συγκεκριμένη παρέμβαση επιφέρει θετικά αποτελέσματα όχι μόνο 
στους δυνατούς μαθητές αλλά και στους πιο αδύναμους. Ο μαθητής Γ σημείωσε με τη σει-
ρά του σημαντική βελτίωση. Το σκορ του μετά την παρέμβαση ήταν άριστο (100% επίδοση) 
και σημείωσε βελτίωση κατά 8 σωστές απαντήσεις (έναντι 4 πριν την παρέμβαση) που σε 
ποσοστό μεταφράζεται σε 66,7%. Ο μαθητής αυτός όπως και ο Β είχε βαθμό 13 στα αρχαία 
ελληνικά και η ενασχόληση του με την γραμματική τους ήταν 30 λεπτά ημερησίως. 

Τέλος παρατηρούμε ότι ενώ πριν την παρέμβαση περισσότερες σωστές απαντήσεις (με βά-
ση το σκορ) θεωρείται ο Α, μετά την παρέμβαση το αποτέλεσμα αλλάζει, και ενώ πάλι ο Α 
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έχει σχεδόν άριστη επίδοση (91,6%), οι μαθητές Β και Γ τον ξεπερνούν επιτυγχάνοντας το 
άριστο.  Στην άσκηση ομόρριζων πριν την παρέμβαση, το ποσοστό επιτυχίας συνολικά ήταν 
13 στα 36 ή 36.1% έναντι της άσκησης ορθογραφίας που είχε ποσοστό επιτυχίας 10/36 ή 
27.7%. Εδώ φαίνεται άλλη μία φορά η αξία της παρέμβασης, διότι μετά την εφαρμογή της 
τα ποσοστά αυτά γίνονται  35/36 (97,7%) και 34/36 (94,4%) αντίστοιχα. Τα παραπάνω δί-
νουν οριακό προβάδισμα στην άσκηση 1 (66,7% βελτίωση) έναντι της άσκησης ομμόριζων 
(61.6%). Η βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών είναι και εδώ προφανής. Το αρχικό απο-
τέλεσμα  των μαθητών ήταν 41,6% για τον μαθητή Α και 33,3% για τους μαθητές Β και Γ. 
Μετά την παρέμβαση, οι μαθητές εκτόξευσαν τα σκορ τους. Για τον μαθητή Α το σκορ δια-
μορφώθηκε στο 100%, για τον μαθητή Β στο 91,6 όπως και στον μαθητή Γ. Και οι τρείς μα-
θητές φαίνεται ότι επωφελήθηκαν «οριακά»  το ίδιο σε ένα ποσοστό που διαμορφώθηκε 
στο 58.4% και για τους τρείς μαθητές.  

Γενικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα 

Στο Γυμνάσιο οι μαθητές με δυσλεξία εξ αιτίας της αδυναμίας να ανταποκριθούν στις απαι-
τήσεις του σχολείου δημιουργείται η πεποίθηση ότι είναι αδύνατο να είναι αποτελεσματι-
κοί όση προσπάθεια και αν καταβάλλουν (Μπασλής, 1987). Η αξία και η αποτελεσματικότη-
τά της  συγκεκριμένης μεθόδου εκτός από την βελτίωση των θεματικών ορθογραφικών λα-
θών έγκεινται στο ότι συνέβαλε και στην αναπτέρωση του ηθικού ενισχύοντας της εικόνα 
που είχαν για τον εαυτό τους  και τη μαθησιακή τους πορεία. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να 
αναπτύσσει τις κατάλληλες μεθόδους ώστε να  ενισχύει όχι μόνο τον τρόπο μάθησης αλλά 
και την αυτοεικόνα (Φλωράτου, 1996). 

Η αξιολόγηση των μαθητών είχε τη μορφή διαμορφωτικής αξιολόγησης. Σύμφωνα με τον 
Anderson & Faust (1975), η διαμορφωτική αξιολόγηση έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και 
στοχεύει στον έλεγχο της πορείας του μαθητή για την κατάκτηση ενός συγκεκριμένου στό-
χου (Μανωλάκος, 2010), ο οποίος στην συγκεκριμένη έρευνα κατακτήθηκε. Τα αποτελέ-
σματα της διαμορφωτικής αξιολόγησης ταξινομήθηκαν στο συγκεκριμένο τεστ από 0=Λ, 
1=Σ, βέβαια τα αποτελέσματα μιας διαμορφωτικής αξιολόγησης καλό είναι να μην περιέ-
χουν βαθμολογίες και να μην οδηγούν σε ταξινομήσεις αλλά να δίνουν πληροφορίες για τα 
δυνατά και αδύναμα σημεία του μαθητή (Εφραιμίδης, 2011). 
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Περίληψη  

Η ανάγνωση είναι μια σύνθετη νοητική λειτουργία αποκρυπτογράφησης του γραπτού λό-
γου. Είναι αποτέλεσμα της επιτυχούς λειτουργίας των γνωστικών μηχανισμών της αποκωδι-
κοποίησης και της κατανόησης. Η ομαλή διεκπεραίωση της προϋποθέτει τη θετική συμβολή 
των γνωστικών παραγόντων της αντίληψης, της βραχύχρονης και μακρόχρονης μνήμης και 
της φωνολογικής επίγνωσης. Δυσλειτουργίες στους παραπάνω τομείς επιφέρουν αναγνω-
στικές δυσκολίες. Στα αρχικά στάδια εκμάθησης της ανάγνωσης, ο δάσκαλος θα πρέπει να 
είναι ενήμερος και να λάβει υπ όψιν του όλες αυτές τις παραμέτρους, προκειμένου να μπο-
ρέσει να διαγνώσει έγκαιρα τυχόν αναγνωστικά προβλήματα, να εντοπίσει την αιτία τους 
και να εκπονήσει εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας. Παρακάτω αναφέρεται η συμ-
βολή του καθενός παράγοντα ξεχωριστά, καθώς και οι συνέπειες των δυσλειτουργιών του 
στην εκμάθηση της ανάγνωσης. 

Λέξεις - Κλειδιά: αποκωδικοποίηση, κατανόηση, αντίληψη, βραχύχρονη μνήμη, μακρόχροη 
μνήμη, φωνολογική επίγνωση. 

Ανάγνωση 

Η ανάγνωση είναι μια λειτουργία αποκρυπτογράφησης του συμβολικού συστήματος του 
γραπτού λόγου με στόχο την απόσπαση του εννοιολογικού του περιεχομένου (Παντελιά-
δου, 2000). Είναι έργο νοητικό, που συνίσταται στην επεξεργασία γραφημικών, φωνημικών, 
φωνολογικών και σημασιολογικών πληροφοριών κάθε λέξης. Η αναγνωστική ικανότητα 
συνδέεται με την ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών της αντίληψης (αναγνώριση των 
γραμμάτων) και μνήμης (βραχύχρονη και μακρόχρονη) και προϋποθέτει επίγνωση για τη 
φωνολογική δομή του προφορικού λόγου. Για την ολοκληρωμένη διεκπεραίωση της απαι-
τούνται δύο ανεξάρτητες και αλληλοσχετιζόμενες γνωστικές λειτουργίες, : η αποκωδικο-
ποίηση και η κατανόηση (Adams, 1990, Πόρποδας, 2002). 

Η αποκωδικοποίηση περιλαμβάνει την αναγνώριση των γραπτών συμβόλων και τη μετά-
φρασή τους σε φωνολογική παράσταση. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την κατανόη-
ση της λέξης που αποκωδικοποιήθηκε με την ανάσυρση της σημασίας της. Η ανάγνωση εί-
ναι το αποτέλεσμα της επιτυχούς λειτουργίας των δυο αυτών γνωστικών μηχανισμών. Ο-
ποιαδήποτε δυσλειτουργία ενός από των δύο επιφέρει αναγνωστικές δυσκολίες (Μercer, 
1997, Πόρποδας, 2002).  

Διεκπεραίωση της ανάγνωσης 

  Οι αρχάριοι αναγνώστες διεκπεραιώνουν την ανάγνωση με φωνολογική αναγνώριση της 
λέξης. Η αποκωδικοποίηση του γραπτού μηνύματος συντελείται με την απόδοση της φω-
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νημικής ταυτότητας του κάθε γραφήματος με βάση τη γραφοφωνημική αντιστοιχία. Αυτό 
προϋποθέτει μακρόχρονη μνημονική συγκράτηση και ανάσυρση των πληροφοριών που 
αναφέρονται στους φθόγγους της γλώσσας και στην αντιστοιχία τους με τα γραφήματα. 
Έτσι, αποδίδεται ο φωνολογικός κώδικας της γραπτής λέξης. Όταν αναγνωριστεί η φωνολο-
γική ταυτότητα μεμονωμένων γραμμάτων, συγκρατούνται στη βραχύχρονη μνήμη και συ-
ναρθρώνονται σε μικρά δομημένα σύνολα που ταυτίζονται με τις συλλαβές. Η συλλαβή αυ-
τή θα συγκρατηθεί επίσης προσωρινά στη βραχύχρονη μνήμη, μέχρι να αναγνωριστούν τα 
επόμενα γράμματα της λέξης και να σχηματιστεί η επόμενη συλλαβή. Η διαδικασία αυτή 
οδηγεί στη φωνολογική αναπαράσταση ολόκληρης της λέξης, δημιουργώντας τον ακουστι-
κό κώδικά της. Έτσι, συντελείται η φωνολογική αναγνώριση της λέξης (Πόρποδας, 2002).Η 
κατανόηση της σημασίας της λέξης προσδιορίζεται με βάση τη φωνολογική αναγνώρισή 
της, εφόσον υπάρχει στη σημασιολογική μακρόχρονη μνήμη. Η ανάγνωση ολοκληρώνεται 
με την προφορά της λέξης.  

Μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση 

Η ανάγνωση είναι το αποτέλεσμα της επιτυχούς σύνθεσης της αποκωδικοποίησης και της 
κατανόησης. Η αποκωδικοποίηση εδραιώνεται έως τη Β΄ δημοτικού, όπου εμπεδώνεται η 
γραφοφωνημική αντιστοιχία. Στις επόμενες τάξεις αποκτάται ευχέρεια στην ανάγνωση. Ένα 
παιδί χωρίς μαθησιακά προβλήματα στη Γ΄ δημοτικού έχει αποκτήσει επάρκεια στην ανά-
γνωση, κατανοεί έννοιες αντίστοιχες της ηλικίας του και διακρίνει τα μορφοσυντακτικά 
στοιχεία του έντυπου λόγου (Παντελιάδου, 2000). Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 
στην ανάγνωση συνήθως αποκλίνουν από το επίπεδο της τάξης τους ένα ή δύο χρόνια. Οι 
δυσκολίες αυτές εντοπίζονται αρχικά στην ανάγνωση και αργότερα και στο γραπτό λόγο.  

Η ανάγνωση της ελληνικής γλώσσας βασίζεται στην αλφαβητική στρατηγική, δηλ. την απο-
κωδικοποίηση και κατανόηση. Έτσι, αν ένας από τους δύο παραπάνω παράγοντες δε λει-
τουργεί κανονικά, τότε το αναγνωστικό αποτέλεσμα δεν είναι ολοκληρωμένο (Μercer, 
1997, Πόρποδας,2002). Oι μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν κυρίως 
πρόβλημα στην αποκωδικοποίηση, αναλώνοντας πολύ χρόνο σε αυτή, με αποτέλεσμα να 
εμποδίζεται η πρόσβαση στην κατανόηση του νοήματος της λέξης που διαβάζουν (Prior, 
1996). Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες αναγνωστικών δυσκολιών:  

A: Οι ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες, όπου έχουμε αδύνατη αποκωδικοποίηση, αλλά υ-
ψηλό επίπεδο κατανόησης παρά το ικανοποιητικό νοητικό επίπεδο του μαθητή.  

Β : Οι γενικές δυσκολίες στην ανάγνωση, οι οποίες προέρχονται από μια γενική μαθη-
σιακή δυσκολία σε αποκωδικοποίηση και κατανόηση και συνυπάρχουν με ένα σχετικά 
χαμηλό νοητικό επίπεδο (Πόρποδας, 1997, 2002, 2003).  

Γνωστική ανάλυση της ανάγνωσης- δυσλειτουργίες 

Η αξιολόγηση των αναγνωστικών δυσκολιών γίνεται με βάση την ακρίβεια και την ταχύτητα 
διεκπεραίωσής της, η οποία αντανακλά το χρόνο επεξεργασίας του γνωστικού συστήματος 
(Πόρποδας, 2002). Για την ομαλή διεκπαιρέωσή της, απαιτείται η θετική συμβολή των γνω-
στικών παραγόντων της νοημοσύνης, της αντίληψης και της μνήμης, καθώς και η φωνολο-
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γική επίγνωση. Παρακάτω θα αναφερθούμε στη συμβολή του κάθε παράγοντα και στις συ-
νέπειες των δυσλειτουργιών του στην αναγνωστική διαδικασία.  

Δυσλειτουργίες στην αντίληψη και οι συνέπειες τους στην αναγνωστική επίδοση 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάγνωση μιας λέξης είναι η ομαλή λειτουργία της γνω-
στικής αντίληψης για να επιτευχθεί η αναγνώριση της ταυτότητας του κάθε γράμματος. 
Μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες παρουσιάζουν δυσλειτουργίες στη γνωστική αντίλη-
ψη. Κάθε γράμμα αποτελεί οπτική αναπαράσταση των φωνημάτων του προφορικού λόγου, 
διαθέτει οπτική και ηχητική ταυτότητα, όχι όμως σημασιολογική. Σημασιολογικό περιεχό-
μενο αποκτούν οι δομημένες σειρές γραμμάτων, όπου το κάθε γράμμα έχει ορισμένη θέση, 
σειρά και προσανατολισμό. Αυτά είναι καθοριστικής σημασίας για την αναγνώριση των λέ-
ξεων κατά την ανάγνωση και κατανόησή τους (Πόρποδας, 2002). Μαθητές με αναγνωστικές 
δυσκολίες παρουσιάζουν δυσλειτουργίες στην οπτική αντίληψη των παραπάνω στοιχείων. 
Οι κυριότερες περιοχές που εμφανίζονται δυσλειτουργίες είναι:  
• Αντίληψη σχέσεων χώρου: Επηρεάζεται η ικανότητα προσδιορισμού της θέσης των 

γραμμάτων μέσα στη λέξη.  
• Οπτική διάκριση: Η ελλιπής αναγνώριση ενός γράμματος μέσω των προσδιοριστικών 

χαρακτηριστικών του οφείλεται σε λειτουργικά προβλήματα των αρχικών σταδίων της 
αντίληψης (απόσπαση, οργάνωση πληροφοριών), αλλά και στην ελλιπή μνημονική συ-
γκράτηση των προσδιοριστικών στοιχείων του κάθε γράμματος. 

• Οπτική μνήμη: Αποτέλεσμα της δυσλειτουργίας της είναι ο σχηματισμός ενός ανεπαρ-
κώς δομημένου γραφημικού κώδικα με ελλιπείς πληροφορίες για την ορθογραφική δο-
μή της λέξης σε επίπεδο θέσης και κατεύθυνσης των γραμμάτων. 

• Σχέση μέρους –όλου: Μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες υστερούν στην ανάπτυξη 
των τελευταίων σταδίων της αντίληψης, δηλαδή της ανάλυσης και της ανασύνθεσης 
(Πόρποδας, 2002, Παντελιάδου, 2004).  

Τα παιδιά με δυσκολίες ανάγνωσης και οπτικο-αντιληπτικά ελλείμματα εμφανίζουν δυσκο-
λίες στο στάδιο της αντίληψης και προσπαθούν να αντισταθμίσουν τις φωνολογικές τους 
δυσκολίες απομνημονεύοντας ολόκληρες λέξεις (Σαμαρτζή, 1995). Έρευνες έδειξαν ότι 
προβλήματα στη γνωστική λειτουργία της αντίληψης σαφώς επηρεάζουν το αναγνωστικό 
αποτέλεσμα, αλλά δεν αποτελούν την αιτία των αναγνωστικών δυσκολιών. Μάλλον είναι 
συνέπειά τους, η οποία οδηγεί τους μαθητές να υιοθετούν εναλλακτικούς και ολικούς τρό-
πους προσέγγισης της γραπτής λέξης (Prior, 1996).  

Φωνολογική επίγνωση 

Η φωνολογική επίγνωση αναφέρεται στην αντίληψη και το χειρισμό των φωνολογικών με-
ρών μιας λέξης, δηλαδή στην ικανότητα του παιδιού να επιδρά στα δομικά στοιχεία του 
προφορικού λόγου. Είναι μια μεταγλωσσική δεξιότητα και αναφέρεται στη συνειδητοποίη-
ση ότι οι λέξεις αποτελούνται από διακριτά μέρη: συλλαβές και φωνήματα (Παντελιάδου, 
2000). Η φωνολογική επίγνωση έχει αιτιώδη σχέση με τη μάθηση της ανάγνωσης, είναι α-
παραίτητη προϋπόθεση και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην εκμάθησή της (Smith, 1997, 
Πόρποδας, 2002, Vilagran et al., 2010). Κι αυτό, γιατί ο γραπτός λόγος αναπαριστάνει τον 
προφορικό σε επίπεδο φωνημάτων. Κάθε γραπτή λέξη αποτελεί τη γραπτή αναπαράσταση 
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της φωνολογικής δομής της αντίστοιχης προφορικής και με βάση αυτή ο αναγνώστης έχει 
πρόσβαση στη σημασία της (Πόρποδας, 2002). 

Έρευνες τόνισαν ότι η ελλιπής φωνολογική επίγνωση αποτελεί την κύρια αιτία των αναγνω-
στικών δυσκολιών. Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παραμένουν για πολύ χρόνο μη λει-
τουργικοί αναγνώστες, καθώς δεν επιτυγχάνουν το νοητικό άλμα που απαιτείται για να συ-
νειδητοποιήσουν ότι η γλώσσα αποτελείται από φωνήματα που δύσκολα απομονώνονται 
ηχητικά μεταξύ τους και ότι το καθένα από αυτά συμβολίζεται με σαφή και συγκεκριμένο 
τρόπο. Αυτή η συνειδητοποίηση είναι απαραίτητη, ώστε το παιδί να έχει τη δυνατότητα 
κωδικοποίησης (γραφής) και αποκωδικοποίησης (ανάγνωσης) οποιουδήποτε λεκτικού μη-
νύματος (Prior, 1996,Παντελιάδου, 2000, Πόρποδας,2002).  

  Ωστόσο, η φωνολογική επίγνωση μπορεί να αποκτηθεί με την κατάλληλη εξάσκηση των 
παιδιών πριν ή κατά τη διάρκεια της εκμάθησης της ανάγνωσης (Πόρποδας, 2002, Παντε-
λιάδου, 2004). Συνεπώς, η αξιολόγηση του βαθμού κατάκτησης της φωνολογικής επίγνω-
σης αποτελεί το βασικότερο στάδιο διάγνωσης των αναγνωστικών δυσκολιών.  

Συνέπειες δυσλειτουργιών της μνήμης στην ανάγνωση 

Βραχύχρονη μνήμη και αποκωδικοποίηση 

Η βραχύχρονη μνήμη αποτελεί το αρχικό στάδιο της μνήμης, στο οποίο τα κωδικοποιημένα 
στοιχεία του γραπτού λόγου συγκρατούνται, για να αναγνωριστεί η ταυτότητά τους (Πόρ-
ποδας, 2003). Ο αρχάριος αναγνώστης προσλαμβάνει ένα τμήμα μιας γραπτής λέξης μέσω 
μιας οφθαλμικής προσήλωσης. Κατόπιν πραγματοποιείται βραχύχρονη συγκράτηση των 
προσληφθέντων γραμμάτων, προκειμένου να γίνει η αναγνώριση της γραφημικής ταυτότη-
τάς τους και η ανάσυρση από τη μακρόχρονη μνήμη των φθόγγων που αντιστοιχούν σε κά-
θε γράμμα. Η γραφημική και φωνημική συγκράτηση στη βραχύχρονη μνήμη είναι απαραί-
τητη, καθώς παράλληλα πραγματοποιείται δεύτερη οφθαλμική προσήλωση και πρόσληψη 
νέων γραφημικών πληροφοριών, που πρέπει κι αυτές να αναγνωριστούν. Κατόπιν, σχηματί-
ζεται μια συλλαβή που συγκρατείται στη βραχύχρονη μνήμη, μέχρις ότου αναγνωριστεί και 
σχηματιστεί η επόμενη συλλαβή κ.λ.π . Η σύνθεσή των επιμέρους τμημάτων που συγκρα-
τούνται στη βραχύχρονη μνήμη θα οδηγήσει στη φωνολογική αναπαράσταση της λέξης και 
στην ανάγνωσή της (Πόρποδας, 2002).  

Ελλείμματα στη βραχύχρονη μνήμη συνεπάγονται σοβαρές αναγνωστικές δυσκολίες (Prior, 
1996, Gathercole, 2009,). Οι μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες εμφανίζουν δυσλειτουρ-
γίες στη βραχύχρονη μνήμη, εξαιτίας της περιορισμένης χωρητικότητάς της, την αδυναμία 
χρήσης στρατηγικών επανάληψης, οργάνωσης και κατηγοριοποίησης των ερεθισμάτων 
(Παντελιάδου, 2004). Έτσι, αποτυγχάνουν στο γνωστικό έργο της ανάγνωσης, το οποίο α-
παιτεί ταυτόχρονη σειριακή αποθήκευση και επεξεργασία των πληροφοριών (Gathercole, 
2006, Kibby & Cohen, 2008). Αυτό συνεπάγεται αδυναμία συνένωσης των διαδοχικών τμη-
μάτων της λέξης που συγκρατούνται στη βραχύχρονη μνήμη, καθώς η γνωστική επεξεργα-
σία υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια συγκράτησης και εκτοπίζει το αρχικό τμήμα της λέξης 
(Πόρποδας, 2002). Έτσι, η ανάγνωση μιας λέξης δεν είναι εφικτή. 
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Βραχύχρονη μνήμη και κατανόηση 

Η συμβολή της βραχύχρονης μνήμης είναι σημαντική για την κατανόηση των προς ανάγνω-
ση λέξεων. Η φωνολογική ανακωδικοποίηση και η πρόσκαιρη συγκράτηση της φωνολογικής 
αναπαράστασης των λέξεων στη μνήμη εργασίας, βοηθά τον αναγνώστη να έχει πρόσβαση 
στη σημασία τους και συνεπώς να τις κατανοεί (Πόρποδας, 2003). Ομοίως, η κατανόηση 
του σημασιολογικού περιεχομένου μιας πρότασης βασίζεται στη βραχύχρονη συγκράτηση 
των εννοιών της πρότασης. Έτσι, ο αναγνώστης κατανοεί ολόκληρο το κείμενο και οδηγείται 
σε κρίσεις, συμπεράσματα, σκέψεις και συλλογισμούς.  

Δυσλειτουργίες στη μνήμη εργασίας επηρεάζουν την κατανόηση του νοήματος ενός κειμέ-
νου. Οι μαθητές με αναγνωστική καθυστέρηση δαπανούν πολύ χρόνο στην αποκωδικοποί-
ηση των λέξεων και αφιερώνουν πολύ χρόνο στην ανάγνωσή τους. Έτσι, υπερβαίνουν τη 
χρονική διάρκεια κατά την οποία μπορούν οι πληροφορίες που έχουν προσληφθεί από την 
ανάγνωση να συγκρατηθούν στη μνήμη εργασίας, ώστε να γίνει η κατανόηση του σημασιο-
λογικού περιεχομένου της συγκεκριμένης πρότασης. Έτσι, όταν ο αναγνώστης φτάνει στο 
τέλος της πρότασης διαπιστώνει ότι δεν κατάλαβε καλά αυτό που διάβασε και γι’ αυτό το 
λόγο ξεκινά την ανάγνωση από την αρχή (Πόρποδας, 2002).  

Μακρόχρονη μνήμη και αποκωδικοποίηση 

Η αναγνωστική διαδικασία ξεκινά με την αναγνώριση των γραπτών συμβόλων. Για να γίνει 
αυτό πρέπει να υπάρχουν στη μακρόχρονη μνήμη συγκεκριμένες αναπαραστάσεις τους, με 
βάση τα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά τους. Απαραίτητη είναι η σωστά δομημένη γρα-
φημική μνήμη, η οποία περιέχει πληροφορίες για την ταυτότητα και την κατεύθυνσή του 
κάθε γράμματος. Κάθε προσλαμβανόμενο ερέθισμα συγκρίνεται με όλες τις αναπαραστά-
σεις που υπάρχουν στην μνήμη, μέχρι να αναγνωριστεί (Πόρποδας, 2002). Μετά τη γραφική 
αποκωδικοποίηση ορίζεται η φθογγική ταυτότητα του κάθε γράμματος. Αυτό προϋποθέτει 
τη μακρόχρονη μνημονική συγκράτηση και ανάσυρση των πληροφοριών που αναφέρονται 
στους φθόγγους της γλώσσας και στην αντιστοιχία τους προς τα γραφήματα. Στη συνέχεια 
γίνεται απόδοση της φωνολογικής ταυτότητας της λέξης, με την αξιοποίηση της μνημονικής 
συγκράτησης των φωνολογικών πληροφοριών που είναι ήδη γνωστές από τη χρήση του 
προφορικού λόγου. Τέλος, ακολουθεί η κατανόηση της λέξης, η οποία στηρίζεται στην προ-
ϋπάρχουσα μνημονική συγκράτηση της σημασίας της λέξης. 

Είναι σαφές, ότι για την ανάγνωση μιας λέξης πρέπει να βρίσκονται αποθηκευμένες στη 
μνήμη γραφημικές, φωνολογικές και σημασιολογικές πληροφορίες. Επίσης, να είναι δυνατή 
η πρόσβαση και ανάσυρση από τη μνήμη όλων αυτών των ειδών των πληροφοριών (Πόρ-
ποδας, 2002). Η επιτυχής διεκπαιρέωσή της προϋποθέτει ένα σύστημα δομημένης μακρό-
χρονης μνήμης, γνωστό ως νοητικό λεξικό. Εκεί συγκρατούνται πληροφορίες που σχετίζο-
νται με τα γραφήματα, τα φωνήματα, τους κανόνες γραφημικής - φωνημικής αντιστοιχίας, 
την ορθογραφική δομή της λέξης και τη σημασία της (Πόρποδας, 2003). 

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα αποθήκευσης και χρή-
σης της αποθηκευμένης πληροφορίας. Σχετικά με την αποθήκευση, η επεξεργασία που κά-
νουν (ταξινόμηση, ενσωμάτωση σε προϋπάρχοντα νοητικά σχήματα κ.λ.π.) είναι συνήθως 
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επιφανειακή. Έτσι, όταν πρέπει να αναγνωρίσουν τη γραφημική και φωνολογική ταυτότητα 
ενός γράμματος, ανακαλούν γραφημικές και φωνολογικές πληροφορίες από τη μακρόχρονη 
μνήμη τους. Όμως, η ελλιπής συγκράτηση των ανάλογων πληροφοριών συνεπάγεται την 
ελλιπή γνώση του γράμματος και αδυναμία ανάγνωσης (Παντελιάδου, 2004).  

Μακρόχρονη μνήμη και κατανόηση 

Η κατανόηση του νοήματος μιας λέξης που μόλις κωδικοποιήθηκε συντελείται μέσω της 
οργανωμένης δομής της σημασιολογικής μνήμης. Η τελευταία είναι μια μορφή μακρόχρο-
νης μνήμης που αφορά στη γνώση του κόσμου και στη χρήση της γλώσσας. Είναι ένα νοητι-
κό λεξικό, ένα οργανωμένο σύνολο γνώσεων για τη σημασία των λέξεων, τις έννοιες και τις 
σχέσεις τους. Για να είναι δυνατή η κατανόηση μιας λέξης είναι απαραίτητη η πρόσβαση 
στη σημασιολογική μνήμη, ο εντοπισμός και η ανάσυρση της σημασίας της (Πόρποδας, 
2002). Αυτό, προϋποθέτει πολύ καλή συγκράτηση και δόμηση των πληροφοριών μέσα στη 
μνήμη. Μαθητές με αναγνωστικά προβλήματα εμφανίζουν ελλιπή συγκράτηση και δόμηση 
των πληροφοριών. Η ενσωμάτωση μιας νέας πληροφορίας στα ήδη υπάρχοντα γνωστικά 
σχήματα είναι επιφανειακή. Περιορίζεται στην απλή πρόσθεσή της στην ουρά της ακολου-
θίας των μνημονικών παραστάσεων της μακρόχρονης μνήμης. Έτσι, ο δεσμός που δημιουρ-
γείται είναι χαλαρός και εύκολα υπόκειται σε λήθη. Οι φτωχές οργανωτικές στρατηγικές 
των μαθητών με αναγνωστικές δυσκολίες στη συγκεκριμένη φάση λειτουργίας της μνήμης 
επιτείνουν το πρόβλημα της κατανόησης (Παντελιάδου, 2004). 

Παράλληλα, οι μαθητές με αναγνωστικά προβλήματα παρουσιάζουν γενικότερα προβλήμα-
τα λόγου, φτωχό λεξιλόγιο, ελλιπείς μεταγλωσσικές ικανότητες και χαμηλή ικανότητα άρ-
θρωσης και προφοράς των λέξεων που τους εμποδίζουν να αναλύουν και να συνθέτουν 
τους ήχους μιας λέξης και να έχουν πρόσβαση στην κατανόησή της. Ως αποτέλεσμα είναι να 
σχηματίζονται ανακριβείς ηχητικές αναπαραστάσεις και ακουστικοί κώδικες στη μακρόχρο-
νη μνήμη. Έτσι, δημιουργείται σύγχυση στην προσπάθεια να συνταιριάξουν τη φωνολογική 
αναπαράσταση της λέξης που αποκωδικοποίησαν με την αντίστοιχη που είναι αποθηκευ-
μένη στο νοητικό λεξικό (Prior, 1996) και να έχουν πρόσβαση στη σημασία της.  

Συμπεράσματα 

Η ανάγνωση είναι μια σύνθετη νοητική διαδικασία επεξεργασίας των πληροφοριών που 
συνθέτουν τα γραπτό λόγο με σκοπό να επιτευχθεί η επικοινωνία. Η ομαλή διεκπεραίωσή 
της απαιτείται τη θετική συμβολή βασικών γνωστικών παραγόντων, όπως η νοημοσύνη, η 
αντίληψη και η μνήμη, καθώς και η συνειδητοποίηση της φωνολογικής δομής του προφο-
ρικού λόγου, τον οποίο καλείται ο μαθητής να αποκωδικοποιήσει. Ο δάσκαλος θα πρέπει 
να γνωρίζει τον τρόπο διεκπεραίωσης της ανάγνωσης και τους γνωστικούς παράγοντες που 
εμπλέκονται. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να διαγνώσει έγκαιρα τυχόν μαθησιακές 
δυσκολίες στην ανάγνωση, να εντοπίσει την αιτία τους και τον γνωστικό παράγοντα που 
δυσλειτουργεί. Κατόπιν, θα μπορέσει να εκπονήσει εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβα-
σης προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού. Θα πρέπει δηλαδή να εξε-
τάσει το επίπεδο της φωνολογικής επίγνωσης του μαθητή, τη χωρητικότητα της βραχύχρο-
νης μνήμης του και το βαθμό συγκράτησης των προσδιοριστικών στοιχείων των γραμμάτων 
στη μακρόχρονη μνήμη του. Οι πληροφορίες που θα συλλέξει θα τον βοηθήσουν να εστιά-
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σει στους τομείς που δυσλειτουργούν και να διαφοροποιήσει το εκπαιδευτικό- διδακτικό 
υλικό που θα χρησιμοποιήσει με σκοπό να αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη μαθησιακή δυ-
σκολία.  
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Περίληψη 

Η σχολική διαμεσολάβηση ξεκίνησε στην Αμερική και τον Καναδά, τη δεκαετία του ‘90, βα-
σισμένη στη θεωρία της επανορθωτικής δικαιοσύνης και σε τεχνικές επίλυσης συγκρούσε-
ων με συμμετοχή των ίδιων των εμπλεκόμενων. Στην Ελλάδα ξεκίνησαν σχετικές εφαρμογές 
σε σχολεία την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Η διαμεσολάβηση στο σχολείο βασίζεται 
στη θεμελίωση της «φωνής του μαθητή» (student voice ) και στην «ανθρωπιστική ψυχολο-
γία» (humanistic psychology). Η σχολική διαμεσολάβηση είναι ένας θεσμός, ένα πρόγραμ-
μα, μία διαδικασία, όπου μαθητές της ίδιας ηλικίας (συνομήλικοι) διευκολύνουν την επίλυ-
ση συγκρούσεων μεταξύ δύο ατόμων ή ομάδων με ειρηνικό τρόπο. Η διαδικασία αυτή έχει 
αποδειχθεί αποτελεσματική στην αλλαγή του τρόπου που οι μαθητές κατανοούν και επιλύ-
ουν τις συγκρούσεις στη ζωή τους. Αποτελεί μια εναλλακτική πρακτική, που έρχεται να α-
ντικαταστήσει το τιμωρητικό, πειθαρχικό σύστημα και αποτελεί μια δομημένη διαδικασία 
με σαφή όρια. 

Λέξεις - Κλειδιά: σχολική διαμεσολάβηση, συνομήλικοι, επίλυση συγκρούσεων, ειρηνικό 
τρόπο  

Εισαγωγή 

Σε διάφορα μέρη του κόσμου έχουν σχεδιαστεί διάφοροι τρόποι αποφυγής του σχολικού 
εκφοβισμού στα σχολεία. Για παράδειγμα στην Ιρλανδία για την αντιμετώπιση του σχολι-
κού εκφοβισμού πραγματοποιείται επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν τα με-
γάλα παιδιά να προστατεύουν τα μικρότερα. Στην Ολλανδία πραγματοποιείται μια οργα-
νωμένη πολιτική ασφάλειας (safety) εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος συμπερι-
λαμβανομένων εκπαιδευτικών, γονέων και παιδιών. Στην Ισπανία ο σχολικός εκφοβισμός 
αντιμετωπίζεται με νομοθεσία για τη ρύθμιση της συνύπαρξης στο σχολικό περιβάλλον και 
προγράμματα για την ποικιλία της διδακτικής ύλης από το Υπουργείο Παιδείας (Σπυρόπου-
λος, 2010). 

Στην Ελλάδα η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ) είχε 
οριστεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) και το ευρω-
παϊκό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2011-2013 και είχε εκπονήσει μια έρευνα που έλαβαν μέρος 500 
εκπαιδευτικοί και 5000 μαθητές με στόχους τη μείωση των περιστατικών εκφοβισμού, την 
αλλαγή στάσεων και πεποιθήσεων για την ενδοσχολική βία και την προαγωγή της ψυχικής 
υγείας όχι μόνο του θύτη ή του θύματος αλλά όλων των μαθητών. Από αυτή την έρευνα 
προέκυψε ότι ένα πρόγραμμα πρόληψης, πρέπει να περιλαμβάνει: 
• Ένα θεωρητικό πλαίσιο παρέμβασης μέσα από τη βιωματική, διερευνητική, ενεργητική 

και συνεργατική μάθηση. 
• Την ευαισθητοποίηση των γονέων, των εκπαιδευτικών και των παιδιών. 
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• Τον ρόλο του σχολείου (αλλαγή στο σχολικό κλίμα, δημιουργία και εξασφάλιση νέου 
πλαισίου που δεν παράγει βία). 

• Την κλινική και παιδοψυχιατρική παρέμβαση. 
• Την ψυχοθεραπεία του παιδιού. 
• Τη συμβουλευτική των γονέων. 
• Τη συμμετοχή των γονέων και της κοινωνίας στην ευαισθητοποίηση για την πρόληψη 

και την αντιμετώπιση του φαινομένου. 

Σε έρευνα που έγινε το 2006-2007 με θέμα: «Διαχείριση της βίας και της επιθετικότητας 
στον χώρο του σχολείου» μεγάλο ποσοστό μαθητών δήλωσε ότι θα συμμετείχε σε ένα πρό-
γραμμα πρόληψης καθώς θεωρεί τη βία πολύ σοβαρή υπόθεση και θα τους άρεσε και ο 
θεσμός του μαθητή-διαμεσολαβητή (Σπυρόπουλος, 2010). 

Μοντέλο συνομηλίκων μεσολαβητών (Peer Supporters) 

Η διαμεσολάβηση στο σχολείο βασίζεται στη θεμελίωση της «φωνής του μαθητή» (student 
voice ) και στην «ανθρωπιστική ψυχολογία» (humanistic psychology) (Rigby, 1997).Η διαμε-
σολάβηση συμμαθητών (Peer meditation- Peer counselling (Thorton, 1993) αποτελεί ένα 
παράδειγμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προαγωγή της συνεργασίας και της αλ-
ληλεγγύης ανάμεσα στους συμμαθητές μαθητές. Υπάρχουν όμως κι άλλοι μέθοδοι, όπως:  
• Η ώρα του Κύκλου / The Quality Circle Process (Cowie & Sharp, 1994).  
• Ομάδες υποστήριξης (Peer support groups-Βefriending approaches) (Cowie, 1999).  
• Δραματοποίηση: (Britton & Pellegrini, 1990). 
• Λογοτεχνία (Τέχνες-Κινηματογράφος- Βίντεο) (Gobey,1991). 
• Ομάδες υποστήριξης (Peer support groups-Βefriending approaches) (Cowie,1999).  
• Οι συμμαθητές ως ένορκοι (Bullying courts) (Smith & Sharp,1994).  
• Ανάπτυξη και τόνωση του θετικού αυτοσυναισθήματος (Zuker, 1983). 
• Ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών (Boulton, 1993) 

Το Πρόγραμμα των Συνομήλικων Μεσολαβητών (Peer Supporters), το οποίο έχει αποδειχθεί 
ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού, δίνει 
την ευκαιρία σε εθελοντές μαθητές, υπό την εποπτεία ενηλίκων, να προσφέρουν βοήθεια 
και υποστήριξη στους συνομηλίκους τους υλοποιώντας δράσεις και ενέργειες κατά του 
σχολικού εκφοβισμού. Το Πρόγραμμα εξελίσσεται σε τρία βασικά στάδια, τα οποία είναι: 
της Επιλογής, της Εκπαίδευσης και της Εποπτείας μαθητών, ώστε οι τελευταίοι να αναλά-
βουν ρόλο «Συνομήλικων Μεσολαβητών» στα σχολεία τους. 

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι: 
• Να εκπαιδεύσει τους μαθητές στην τέχνη της ενεργητικής ακρόασης, της επικοινωνίας, 

της επίλυσης προβλημάτων και της διαχείρισης κρίσεων. 
• Να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να δημιουργήσουν ουσιαστικές σχέσεις αλληλεγ-

γύης με τους συνομηλίκους τους. 
• Να αναπτύξει και να τονώσει την αυτοπεποίθηση και τις προσωπικές δεξιότητες των 

παιδιών, καθώς και την ικανότητά τους να αναλάβουν καθοδηγητικό ρόλο. 
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• Να δώσει στους μαθητές τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά 
στο πλαίσιο μιας ομάδας. 

• Να ενθαρρύνει τους μαθητές να αναλάβουν πιο υπεύθυνο ρόλο για την ποιότητα της 
ενδοσχολικής ζωής. 

• Να χρησιμοποιήσει τη δύναμη των Συνομήλικων Μεσολαβητών για την εξεύρεση λύσε-
ων σε ενδοσχολικά προβλήματα. 

Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα που έχουν διαπιστωθεί στα σχολεία όπου εφαρμόστηκε 
το συγκεκριμένο μοντέλο μεσολάβησης, είναι τα ακόλουθα: 
• Επιφέρει αλλαγές στη συμπεριφορά των μαθητών, γεγονός που έχει θετικό αντίκτυπο 

στην ποιότητα των σχέσεων εντός της σχολικής κοινότητας. 
• Δημιουργεί ένα ηθικό πρότυπο υπεύθυνων και ευαισθητοποιημένων ατόμων, με τους 

μαθητές να καταδικάζουν ανοιχτά το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. 
• Παρατηρείται μείωση των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού. 
• Γεμίζει σιγουριά τους μαθητές και τονώνει την αυτοπεποίθησή τους. 
• Παρέχει ένα συμπληρωματικό δίκτυο υποστήριξης στον αγώνα κατά του Σχολικού Εκ-

φοβισμού, εντός της σχολικής κοινότητας. 
• Οι μαθητές αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. 
• Οικοδομούνται νέες σχέσεις εμπιστοσύνης (Thorton, 1993). 

Αφού ενημερωθούν για το πρόγραμμα οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά και οι γονείς των παι-
διών, ξεκινά η εκπαίδευση των διαμεσολαβητών. Καλό είναι να εκπαιδευτούν διαμεσολα-
βητές από κάθε τάξη. Ορίζεται λοιπόν, μια ομάδα παιδιών που θα είναι οι διαμεσολαβητές 
και μια άλλη που θα είναι οι συγκρουόμενοι. Επινοούν ένα σενάριο ή μεταφέρουν ένα 
πραγματικό γεγονός. Τους δίδεται ένα φυλλάδιο με οδηγίες και στη συνέχεια αρχίζουν τη 
διαδικασία της διαμεσολάβησης. Στην αρχή κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της κάθε 
ομάδας οι υπόλοιποι (εκπαιδευτές) παρακολουθούν, σχολιάζουν, ερωτούν κλπ. Η διαδικα-
σία επαναλαμβάνεται και οι εκπαιδευτές σταδιακά σταματούν να επεμβαίνουν.  

Αμέσως μετά το τέλος ων εργαστηρίων (και όχι πριν) οι μαθητές εφαρμόζουν τη διαμεσο-
λάβηση στην πράξη στο περιβάλλον του σχολείου τους. Θα πρέπει όμως πρώτα να έχουν 
κατανοήσει τα εξής: 
• Η παρέμβασή τους γίνεται μόνο στις περιπτώσεις σύγκρουσης και όχι στις περιπτώσεις 

διδασκαλίας και μάθησης (π.χ. δεν είναι δουλειά των διαμεσολαβητών να διαχειρι-
στούν μαθησιακές δυσκολίες των συμμαθητών τους ή δυσκολίες του εκπαιδευτικού την 
ώρα της διδασκαλίας).  

• Η περίπτωση σύγκρουσης κατά την ώρα του μαθήματος είναι υπόθεση του εκπαιδευτι-
κού και όχι των διαμεσολαβητών. 

• Στην περίπτωση που οι συγκρουόμενοι αρνηθούν να τους ακολουθήσουν, δεν επιμέ-
νουν πολύ, αλλά επανέρχονται το συντομότερο. 

• Στους διαμεσολαβητές εκπροσωπείται το φύλο των συγκρουόμενων.  
• Στην περίπτωση σύγκρουσης μαθητή – εκπαιδευτικού, εκπροσωπούνται οι δύο ομάδες 

(ένας διαμεσολαβητής μαθητής και ένας εκπαιδευτικός). 
• Ο χρόνος για μια διαμεσολάβηση δεν μπορεί να υπερβεί τα 5 – 10 λεπτά. Αν χρειαστούν 

χρόνο εκτός διαλείμματος, ζητούν την άδεια του εκπαιδευτικού. 
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Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές που εμπλέκονται στο πρόγραμμα επιμόρφωσης 
και εφαρμογής της διαμεσολάβησης, συναντώνται συχνά (ίσως μια φορά το μήνα). Στις συ-
ναντήσεις αυτές συζητούν περιπτώσεις διαμεσολάβησης που εφάρμοσαν, προβλήματα που 
αντιμετώπισαν και προτείνουν τρόπους βελτίωσης της διαδικασίας. Επίσης, θα ήταν χρήσι-
μο να συμμετέχουν κατά καιρούς σε διαδραστικά εργαστήρια των 25 – 20 λεπτών. 

Οδηγίες για τους διαμεσολαβητές 

Μόλις εντοπιστεί ένας καυγάς ή μια οποιαδήποτε σύγκρουση στο προαύλιο ή μέσα στην 
αίθουσα, ο διαμεσολαβητής πηγαίνει με ευγένεια και ζητά από τους συγκρουόμενους να 
τον ακολουθήσουν. Καλεί αμέσως και τον δεύτερο διαμεσολαβητή της τάξης του. Αν οι συ-
γκρουόμενοι δεν ανήκουν στην τάξη των διαμεσολαβητών, επεμβαίνουν αλλά αμέσως κα-
λούν τους διαμεσολαβητές της συγκεκριμένης τάξης. Απαραίτητα οι συναντήσεις, γίνονται 
σε συγκεκριμένη αίθουσα χωρίς κανέναν άλλο, εκτός από τους ενδιαφερόμενους.  

Θα πρέπει να ακολουθηθούν 16 βήματα με αυστηρή σειρά. Χρειάζεται υπομονή και όχι 
βιασύνη. Δεν προσπερνιέται ούτε ένα βήμα. Αν διαπιστωθεί ότι δεν μπορεί να προχωρήσει 
στο επόμενο βήμα, γίνεται επιστροφή στο προηγούμενο ή πάλι από την αρχή. 

Τα βήματα είναι τα εξής: 

1ο Επιλέγεται πρώτα ο πιο αναστατωμένος μαθητής (μαθητής α) και του τίθεται η ερώτηση 
«Πες μας τι έγινε». Δε γίνεται καμιά επέμβαση από τον διαμεσολαβητή. 

2ο Στη συνέχεια, καλείται να απαντήσει στην ίδια ερώτηση και ο άλλος εμπλεκόμενος στη 
σύγκρουση μαθητής (μαθητής β). Επίσης, δε γίνεται καμιά επέμβαση από τον διαμεσολα-
βητή. 

3ο Κατόπιν, καλείται ο μαθητής α να επαναλάβει τι είπε ο μαθητής β. Αν δε θυμάται, τότε 
καλείται ο μαθητής β να πει ξανά τι έγινε. 

4ο Καλείται ο μαθητής β να επαναλάβει τι είπε ο μαθητής α. Αν δε θυμάται, τότε καλείται ο 
μαθητής α να πει ξανά τι έγινε. 

5ο Οι διαμεσολαβητές κάνουν μια περίληψη της κάθε άποψης (του α και β μαθητή) και τους 
ρωτούν και τους δύο, αν συμφωνούν με την περίληψή τους. Αν κάποιος διαφωνεί, γίνεται 
διόρθωση ανάλογα. 

6ο Τίθεται ερώτηση στον μαθητή α για τα συναισθήματά του «Πώς νιώθεις;» Δεν υπάρχει 
επέμβαση παρά μόνο ενθάρρυνση, για να μιλήσει. 

7ο Τίθεται ερώτηση στον μαθητή β για τα συναισθήματά του «Πώς νιώθεις;» Δεν υπάρχει 
επέμβαση παρά μόνο ενθάρρυνση, για να μιλήσει.  

8ο Οι διαμεσολαβητές βρίσκουν με προσοχή ένα ή περισσότερα σημεία για τα οποία συμ-
φωνούν και οι δύο μαθητές. Αναφέρουν το κοινό σημείο. Π.χ. «Παρατηρώ ότι και οι δύο 
είστε στενοχωρημένοι ή και οι δύο νομίζετε ότι αδικηθήκατε ή και οι δύο αισθάνεστε ότι 
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ενοχληθήκατε ή και οι δύο θέλετε μια λύση ή και οι δύο συμφωνείτε ότι δεν πρέπει να ενο-
χλούμε ο ένας τον άλλο» κλπ. 

9ο Ζητούν και από τους δύο (ξεχωριστά) να αναφέρουν κάποια ιδέα ή ιδέες για το τι πρέπει 
να γίνει για να υπάρξει επίλυση του προβλήματος, δηλαδή το κοινό σημείο. Δίνεται ο απα-
ραίτητος χρόνος και ενθαρρύνονται οι συγκρουόμενοι να μιλήσουν. Προσοχή δεν προτεί-
νουν λύσεις οι διαμεσολαβητές. 

10ο Επαναλαμβάνονται μία μία όλες οι ιδέες των συγκρουόμενων, έστω κι αν κάποια από 
αυτές είναι αρνητική π.χ. «Δε θέλω να του ξαναμιλήσω. Δεν τον έχω φίλο μου» κλπ. Οι δια-
μεσολαβητές τους ρωτούν, αν συμφωνούν με αυτά που ακούν από αυτούς και εάν δε συμ-
φωνούν, τους παροτρύνουν να προβούν σε διορθώσεις. 

11ο Καλούνται οι συγκρουόμενοι να συμφωνήσουν τουλάχιστον σε μια ιδέα, πρόταση ή να 
δώσουν λύση στο πρόβλημα. Οι διαμεσολαβητές την επαναλαμβάνουν. Δείχνουν ξεκάθαρα 
ότι εμπιστεύονται την πρότασή τους. Γράφουν την πρότασή τους στο σημειωματάριό τους. 

12ο Βοηθούν τους συγκρουόμενους να αξιολογήσουν τη λύση που πρότειναν και να δουν 
ποιες συνέπειες θα έχει και για τους δύο με ερωτήσεις, όπως «Σε τι θα σας βοηθήσει αυτό 
που συμφωνήσατε; Η πρότασή σας θα σας βοηθήσει, ώστε να μην είστε στενοχωρημένοι, 
θυμωμένοι κλπ.; Με αυτό τον τρόπο βοηθά ο ένας τον άλλο; Θα επιστρέψετε σε λίγο στη 
δουλειά σας; Θα νιώθετε ήρεμοι; Η πρότασή σας βοηθά, ώστε να μην έχετε παράπονο ο 
ένας από τον άλλο;» Ακούγονται μία μία οι απαντήσεις που δίδονται χωρίς καμία επέμβα-
ση. 

13ο Οι διαμεσολαβητές ρωτούν τον κάθε συγκρουόμενο ξεχωριστά: «Νιώθεις ότι κέρδισες 
από τη συμφωνία σας;» Ακούγονται μία μία οι απαντήσεις που δίδονται χωρίς καμία επέμ-
βαση. Είναι σημαντικό για τους συγκρουόμενους να νιώθουν οι ότι σε ένα βαθμό είναι κερ-
δισμένοι και οι δύο. Ακόμα κι αν κάποιος από τους δύο πρέπει να κάνει κάτι όχι ευχάριστο, 
πρέπει να υπάρχει κάποιο αίσθημα ανακούφισης με την κοινή συμφωνία. Δεν προχωρούμε 
στο 14ο βήμα, να δεν υπάρχει κάποια ανακούφιση και από τους δύο. Αν δεν υπάρχει ανα-
κούφιση και από τους δύο, επιστρέφουμε στο βήμα 9 και οι διαμεσολαβητές καλούν τους 
συγκρουόμενους να σκεφτούν μια άλλη πρόταση και επαναλαμβάνουν τη διαδικασία. Επί-
σης αν η πρόταση/συμφωνία τους των δεύτερων για λύση του προβλήματος είναι αρνητι-
κή, επιστρέφουμε απαραίτητα στο βήμα 9, όσες φορές κι αν χρειαστεί. 

14ο Ζητιέται και από τους δύο συγκρουόμενους να δεσμευτούν στο να δοκιμάσουν τη λύση 
που πρότειναν. Τους παρέχονται χρώματα και χαρτί και καλούνται να φτιάξουν κάτι κοινό 
(σχέδιο, ποίημα, ζωγραφιά, κολλάζ, κειμενάκι, να γράψουν μόνο το όνομά τους κλπ.) που 
θα τους θυμίζει τη δέσμευση στη συμφωνία τους σε διάρκεια: 3 λεπτών. Η κατασκευή τους 
αναρτάται στον τοίχο. 

15ο Επίσης, καλούνται να συμφωνήσουν και να ορίσουν ένα χρονικό περιθώριο (μία ημέρα, 
τρεις ημέρες, μία εβδομάδα ή δύο εβδομάδες), για να συζητήσουν ξανά την επιτυχία ή όχι 
του σχεδίου που συμφώνησαν. Οι διαμεσολαβητές σημειώνουν στο σημειωματάριό τους 
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την ημέρα και την ώρα που θα συναντηθούν ξανά. Οι διαμεσολαβητές είναι υπεύθυνοι να 
τους αναζητήσουν και θα τους φέρουν στη δεύτερη συνάντηση. 

16ο Σε αυτή τη δεύτερη συνάντηση, αν κάτι δεν έχει πάει καλά, θα ξεκινήσουμε από το βή-
μα 9. Θα αναζητηθεί άλλη πρόταση/λύση του προβλήματος. Και η διαδικασία επαναλαμ-
βάνεται. Αν όλα έχουν πάει καλά οι διαμεσολαβητές τους συγχαίρουν, χωρίς να συζητή-
σουν τίποτε άλλο και χωρίς να ορίσουν άλλη συνάντηση (www.humanrights-edu-cy.org) 

Αποτελέσματα 

Μετά από μια διαμεσολάβηση έχουν παρατηρηθεί τα ακόλουθα αποτελέσματα: 
1. Αλλαγή κλίματος στο σχολείο- βελτίωση και ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ανάμε-

σα σε μαθητές –εκπαιδευτικούς , εκπαιδευτικούς- εκπαιδευτικούς. 
2. Η εφαρμογή του μοντέλου στις τάξεις εξομάλυνε τις σχέσεις ανάμεσα στους μαθητές 

και έδωσε την ευκαιρία να κατανοήσουν πόσο επηρεάζει η συμπεριφορά του ενός τη 
συμπεριφορά του άλλου.  

3. Χαρούμενα πρόσωπα εκπαιδευτικών και μαθητών- θετική διάθεση απέναντι στο σχο-
λείο. 

4. Ηρεμία στα διαλείμματα– εύκολη παιδονομία με τα οργανωμένα παιχνίδια στους ειδι-
κούς χώρους της αυλής. 

5. Μείωση των συγκρούσεων στα διαλείμματα– οι μαθητές έμαθαν μέσα από τις διαδικα-
σίες πώς να προλαβαίνουν τις συγκρούσεις και πώς να τις εξομαλύνουν. Οι διαμεσολα-
βητές μαθητές παρενέβαιναν, ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές να ξεκαθαρίσουν το 
πρόβλημα. Πρότειναν στους εμπλεκόμενους να το συζητήσουν σε κάποια άλλη στιγμή 
για να βρουν λύση. Τις πιο πολλές φορές οι μαθητές έρχονταν κι έλεγαν πως τα βρήκαν 
και δε χρειάζονταν τη βοήθεια κανενός.  

6. Επίλυση διαφωνιών /διαπληκτισμών.  
7. Διαχείριση/ Συμβιβασμός. 
8. Ενίσχυση αυτοεικόνας των μαθητών: 
- Ο καθένας μπορούσε ελεύθερα να εκφράσει τις σκέψεις, τα συναισθήματά του μέσα 

από τις διαδικασίες για καλλιέργεια των δεξιοτήτων επικοινωνίας.  
- Ανάληψη υπευθυνοτήτων από μαθητές– δανεισμός παιχνιδιών- φύλαξη παιχνιδιών. 
- Ο κάθε μαθητής ένιωθε πως μπορεί μόνος του να λύσει ένα πρόβλημα που τον απασχο-

λεί, αλλά είχε και κάποιους στους οποίους μπορούσε να αποτανθεί.  
9. Δεξιότητες απόκτησης και διατήρησης φίλων. 
10. Τόνωση του αυτοσυναισθήματος/ σταθερότητα απέναντι στον «άλλον». 
11. Αντιμετωπίζοντας την προκατάληψη. 
12. Σεβασμός στα δικαιώματα του «άλλου». 
13. Αυτοδιαχείριση του άγχους. 
14. Αυτοδιαχείριση του θυμού. 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενός προγράμματος παρέμβασης, το 
οποίο καταρτίστηκε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς σε μαθητή 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα πλαίσια της τάξης και του σχολικού περιβάλλοντος. Η α-
ξιολόγηση του μαθητή από διεπιστημονική ομάδα κατέδειξε την έλλειψη κοινωνικών δεξιο-
τήτων, καθώς και την έλλειψη ορίων. Στην αξιολόγηση στην τάξη χρησιμοποιήθηκε  η συ-
στηματική παρατήρηση και καταγράφηκε η συχνότητα, η διάρκεια και η ένταση των μη α-
ποδεκτών συμπεριφορών. Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στην τάξη, με τη συνεργασία 
ειδικών, συμβούλου, γονέων και εκπαιδευτικών. Η ενδιάμεση αξιολόγηση  κατέδειξε τη 
σταδιακή  μείωση των μη αποδεκτών συμπεριφορών του μαθητή, ενώ η παρέμβαση συνε-
χίζεται, καθώς ο μακροχρόνιος στόχος ολοκλήρωσης του προγράμματος έχει τεθεί για  το 
τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους. 

Λέξεις κλειδιά: προβλήματα συμπεριφοράς, αξιολόγηση, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

Εισαγωγή 

Οι εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης έχουν συχνά να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις μαθη-
τών, οι οποίοι φοιτούν στις τάξεις της γενικής εκπαίδευσης και εκδηλώνουν προβλήματα  
συμπεριφοράς,  τα οποία δημιουργούν δυσκολίες στο διδακτικό τους έργο, στους συμμα-
θητές τους  στα πλαίσια της τάξης και στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον. Συμπεριφορές 
όπως ψέματα, ξεσπάσματα θυμού, άρνηση, ανυπακοή, αντίδραση στους κανόνες, επιθετι-
κότητα λεκτική ή σωματική, σεξουαλική παρενόχληση, παραβατική συμπεριφορά είναι με-
ρικές από τις οποίες εκδηλώνουν οι  μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολικό 
περιβάλλον.  

Τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσαρμογής, βιώνουν μια κοινωνική δυσπρο-
σαρμοστικότητα (Μαγγανάς, 2004) και οι συμπεριφορές που την ακολουθούν, οδηγούν 
στην απομόνωση και στο περιθώριο. Η χρήση των όρων «παραβατικότητα», «αντικοινωνική 
συμπεριφορά», «επιθετική» και «παρεκκλίνουσα»  συμπεριφορά ενισχύουν τον στιγματι-
σμό του ατόμου. Τα αίτια της μη αποδεκτής συμπεριφοράς, τα οποία μπορεί να είναι α) 
βιολογικοί παράγοντες, όπως  χαμηλή νοημοσύνη,  εγκεφαλική βλάβη,  βιοχημικές ανωμα-
λίες,  διάφορα σύνδρομα β) οικογενειακοί παράγοντες όπως χρήση σωματικών μορφών 
τιμωρίας,  χαμηλή συναισθηματική υποστήριξη,  σωματική κακοποίηση,  απόρριψη,  αδια-
φορία και ανυπαρξία ελέγχου καθώς και  συγκρούσεις ανάμεσα στους γονείς, γ) κοινωνικοί 
παράγοντες όπως δυσκολία κοινωνικών δεσμεύσεων,  αποξένωση,  επαναστατική διάθεση 
και  προσκόλληση σε συμμαθητές με έκδηλη αντικοινωνική συμπεριφορά, ενισχύουν χαρα-
κτηριστικά την υιοθέτηση ανάλογων συμπεριφορών (Dishion et al., 1991· Dishion et al., 
1995· Rutter, 1987· Bry et al., 1982). 
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Προβληματικές συμπεριφορές στα πλαίσια της σχολικής τάξης είναι το σκασιαρχείο, η σχο-
λική διαρροή, οι δυσκολίες προσαρμογής, η παρενόχληση των συμμαθητών στην τάξη, η 
άρνηση συμμετοχής σε δραστηριότητες, η αδιαφορία για τα μαθήματα, η κακή εξωτερική 
εμφάνιση, η εναντίωση στον εκπαιδευτικό (Bloomquist & Schnell, 2002· Χρηστάκης, 2001· 
Webster-Stratton, 1999). Η παρεκκλίνουσα συμπεριφορά συνήθως συνοδεύεται από υψη-
λά ποσοστά συναισθηματικών δυσκολιών, με πολύ χαμηλές εκπαιδευτικές επιδόσεις, με 
συγκρούσεις με τους γονείς και τους δασκάλους και εν τέλει από υψηλά ποσοστά σχολικής 
αποτυχίας και σχολικής εγκατάλειψης (Κουρκούτας, 2011). Τα παιδιά αυτά μπορεί να είναι 
ανασφαλή (Olweus, 1997), να έχουν υψηλό άγχος (O’Moore & Kirkham, 2001), χαμηλή υ-
ποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον. Μερικά από τα χαρακτηριστικά που μπορεί να 
παρουσιάζουν είναι έντονος εγωκεντρισμός,  ανώριμες μορφές σκέψεις,  καθυστερήσεις 
στην γλωσσική ανάπτυξη,  αδυναμία ελέγχου παρορμήσεων, έλλειψη ενσυναίσθησης,  ρο-
πή στην επιθετικότητα, διατροφικές διαταραχές, παρορμητικότητα, δυσκολία συγκέντρω-
σης, εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών, δυσκολία προσαρμογής (Καρκανάκη & Καφφετζή, 
2009). 

Σύντομο ιστορικό 

Ο Άγγελος είναι μαθητής της Δ΄ Δημοτικού και  το μικρότερο παιδί μιας τετραμελούς οικο-
γένειας. Η αδερφή του σπουδάζει και είναι κατά 10 χρόνια μεγαλύτερη. Οι γονείς είναι μέ-
σου κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου. Από τη φοίτησή του στο νηπιαγωγείο παρουσίασε 
προβλήματα συμπεριφοράς, τα οποία είχαν επισημάνει οι νηπιαγωγοί στους γονείς τους 
και τα οποία συνεχίστηκαν και στο Δημοτικό. Οι εκπαιδευτικοί πρότειναν στους γονείς να 
αξιολογηθεί από επίσημο ιατροπαιδαγωγικό φορέα αλλά εκείνοι αρνήθηκαν ισχυριζόμενοι 
ότι προσφέρουν στο παιδί τους ψυχολογική υποστήριξη από ιδιώτη ψυχολόγο. Ο μαθητής 
συνέχιζε να δημιουργεί προβλήματα στην τάξη και στα διαλείμματα, όπως διέκοπτε τακτικά 
το μάθημα με φωνές και θορύβους, σηκωνόταν από τη θέση του και ασκούσε σωματική και 
λεκτική βία στους συμμαθητές του, μίλαγε με απρέπεια στους εκπαιδευτικούς, έκανε μορ-
φασμούς και απρεπείς χειρονομίες, παρενοχλούσε τις συμμαθήτριές του. Η ίδια συμπερι-
φορά παρουσιαζόταν και στα διαλείμματα, όπου αρκετές φορές χτύπησε μαθητές πολύ 
άσχημα χωρίς κανένα λόγο. Η ένταση των προβλημάτων στην Γ΄ Δημοτικού και η επιδείνω-
ση των μη αποδεκτών συμπεριφορών ανάγκασε τους εκπαιδευτικούς να πιέσουν και να 
πείσουν τους γονείς να απευθυνθούν για διάγνωση και αξιολόγηση στο ΚΕΔΔΥ (Κέντρο 
Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης). Η διάγνωση του ΚΕΔΔΥ ανέφερε ότι σε επίπεδο εκ-
παιδευτικής αξιολόγησης ο μαθητής δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Η παιδοψυχιατρική 
εκτίμηση ανέφερε ότι ο Άγγελος παρουσιάζει συναισθηματικές δυσκολίες, οι οποίες εκδη-
λώνονται με προβλήματα συμπεριφοράς, εμφανίζει παρορμητικότητα και αδυναμία δια-
χείρισης θυμού. Η  ευφυΐα του τον καθιστά αρκετά χειριστικό και τον οδηγεί να θέτει τους 
δικούς του κανόνες και όρους. Συνεπώς, το οικείο περιβάλλον δυσκολεύεται να θέσει όρια 
και κανόνες με αποτέλεσμα ο μαθητής να μην έχει διαμορφώσει συνειδητότητα των μαθη-
σιακών του υποχρεώσεων. Το ΚΕΔΔΥ πρότεινε πλήρη παράλληλη στήριξη με στόχο την κα-
λύτερη προσαρμογή και ένταξη στο σχολικό του περιβάλλον.  
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Αρχική Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της τάξη έγινε με τη μέθοδο της συστη-
ματικής παρατήρησης σε ρητά καθορισμένες κατηγορίες συμπεριφοράς και κανόνες κωδι-
κοποίησης (Scarth & Hammersley, 1993, σελ. 186). Ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τη 
Σχολική Σύμβουλο κατέγραφαν συστηματικά τη  συμπεριφορά του μαθητή για τρεις συνε-
χόμενες εβδομάδες. Ειδικότερα,  καταγραφόταν η ένταση, η  διάρκεια και η συχνότητα των 
περιστατικών, όπως  «σηκώνεται από τη θέση του», «μιλάει στο διπλανό του», «ενοχλεί  
τους συμμαθητές του», «απαντάει χωρίς να του δοθεί η άδεια», «φωνάζει», «θυμώνει», 
«χτυπάει», «φεύγει από την τάξη». Η αξιολόγηση κατέδειξε ότι υπήρχαν ημέρες που η συ-
μπεριφορά τους ήταν διαχειρίσιμη και υπήρχαν ημέρες που η ένταση και η δυσκολία δια-
χείρισης του θυμού εκδηλωνόταν από τις πρώτες ώρες. Μη αποδεκτές συμπεριφορές εκδή-
λωνε έντονα στα διαλείμματα και στα μαθήματα ειδικοτήτων. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι 
όταν υπήρχε μαθησιακό ενδιαφέρον  συμμετείχε ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Εκτι-
μήθηκαν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του, οι κλίσεις του και οι δεξιότητές του, προκειμένου 
να αξιοποιηθούν στην  ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση. Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν μείωση 
διασπαστικών συμπεριφορών εντός της τάξης, μείωση της ενοχλητικής συμπεριφοράς προς 
τους συμμαθητές του, μείωση της επιθετικής συμπεριφοράς,  υιοθέτηση αποδεκτών μορ-
φών συμπεριφορών, όπως  χρήση πληθυντικού ευγενείας, χρήση ευγενικών εκφράσεων, 
και γενίκευση των αποδεκτών μορφών συμπεριφοράς στο σχολικό πλαίσιο. Το χρονικό διά-
στημα που τέθηκε για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων είναι η τρέχουσα σχολική χρονιά. 

Στρατηγικές παρεμβάσεων 

Η αξιολόγηση συνετέλεσε στην αποτύπωση των στόχων. Θεωρήσαμε ότι πρωταρχικός στό-
χος είναι η οριοθέτηση του μαθητή πρωταρχικά στην τάξη ώστε να μην διακόπτει συνεχώς 
τη μαθησιακή διαδικασία και να μην ενοχλεί τους μαθητές της τάξης και η επίτευξη του 
ανωτέρω στόχου επιτεύχθηκε με την εφαρμογή συμπεριφοριστικών τεχνικών. Αρχικά, ορί-
σθηκαν οι κανόνες της τάξης και οι κανόνες του σχολείου. Οι κανόνες συνδιαμορφώθηκαν 
με τους μαθητές (Thornberg, 2010) με τη βοήθεια ενός μεγαλύτερου μαθητή της Στ΄ τάξης, 
είχαν θετική διατύπωση και  αφιερώθηκε ένα διδακτικό δίωρο, καθώς έγινε εποικοδομητι-
κός διάλογος με τους μαθητές, βιωματικές πρακτικές για παράδειγμα «όταν μιλάμε όλοι 
μαζί δεν ακούμε τον Αντώνη που ρωτάει». Οι κανόνες σχεδιάσθηκαν, εικονογραφήθηκαν 
από τους μαθητές  και αναρτήθηκαν στον τοίχο. Χρησιμοποιήθηκε το σύστημα υπενθύμι-
σης των κανόνων. Στη συνέχεια, έγινε ένα συμβόλαιο αυτοδέσμευσης με το μαθητή για συ-
γκεκριμένες συμπεριφορές α) να σηκώνει το χέρι για να μιλήσει β) να ζητάει την άδεια όταν 
θέλει να βγει εκτός τάξης γ) να μιλάει ευγενικά σε μαθητές και εκπαιδευτικούς 
(Larrivee,1992). Ορίσθηκε η θετική ενίσχυση για τις περιπτώσεις που η συμπεριφορά αυτο-
ρυθμίζεται με βάση τους κανόνες. Οι ίδιοι κανόνες ίσχυσαν για όλη την τάξη και τα ίδια τα 
παιδιά έμαθαν να τους υπενθυμίζουν στους συμμαθητές τους και να γίνεται αυτοδιαχείρι-
ση. Επιπλέον, εφαρμόσθηκαν και άλλες συμπεριφοριστικές τεχνικές, όπως απόσβεση με 
την αγνόηση μιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, η υπερδιόρθωση για παράδειγμα η άμεση 
αποκατάσταση της ζημιάς, η προσωρινή απομάκρυνση από μια συμπεριφορά που ενισχύει 
την μη επιθυμητή συμπεριφορά, η σταδιακή διαμόρφωση μιας συμπεριφοράς για παρά-
δειγμα μιλάει αρχικά με ευγενικό τρόπο στους δασκάλους τους με στόχο να επεκταθεί αυτή 
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η συμπεριφορά και στους συμμαθητές, άμεσος έπαινος στη επίδειξη θετικών συμπεριφο-
ρών. Εφαρμόσαμε το σύστημα των συμβολικών αμοιβών όπως αυτοκόλλητα, επιλέγονταν 
ορισμένα περιστατικά, τα οποία αποτελούσαν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ εκπαιδευτι-
κού και μαθητή με σκοπό ο μαθητής να εκφράσει τα συναισθήματά του και να εδραιωθεί 
σχέση εμπιστοσύνη, ασφάλειας και αγάπης και ένας ισχυρός συναισθηματικός δεσμός με-
ταξύ του μαθητή και του εκπαιδευτικού.  Στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης εφαρμόσθηκε 
ένα πρόγραμμα καλλιέργειας κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων. Στο πρόγραμμα 
αυτό δινόταν η ευκαιρία στους μαθητές να παίζουν παιχνίδια ρόλων, να υποδύονται ρό-
λους και να συζητούν καταστάσεις της καθημερινής ζωής του σχολείου και της τάξης. Σε 
ακραίες περιπτώσεις συμπεριφορών είχε συναποφασισθεί με το μαθητή, να απομακρύνε-
ται από την ομάδα, να προσπαθεί να ηρεμεί σε μια ήσυχη γωνιά με την επίβλεψη ενός εκ-
παιδευτικού, να σκέφτεται και στη συνέχεια γινόταν συζήτηση με στόχο την  καλλιέργεια 
της ενσυναίσθησης των πράξεών του.  

Εφαρμόσθηκαν  οικοσυστημικές προσεγγίσεις, όπως αναπλαισίωση, παρατήρηση και κατα-
γραφή όλων των  παραγόντων και  των σχέσεων που μπορεί να επιδράσουν στη συμπερι-
φορά του μαθητή. Καταγράφονταν τα γεγονότα που διαδραματίσθηκαν πριν και κατά τη 
διάρκεια των  επεισοδίων. Δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στο πλαίσιο της τάξης, στη συμπερι-
φορά του εκπαιδευτικού, στη συμπεριφορά των μαθητών και  στον τρόπο διδασκαλίας. 
Εφαρμόσθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδο σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα,  οι ομάδες 
εναλλάσσονταν ώστε να δίνεται η δυνατότητα να αλληλεπιδρούν όλοι οι μαθητές. Η διδα-
σκαλία εμπλουτίστηκε με πλούσιο εποπτικό και ψηφιακό υλικό (Vaughan, 1998), χρησιμο-
ποιήθηκε εκπαιδευτικό λογισμικό, αξιοποιήθηκαν εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, χάρτες, δια-
γράμματα, εικόνες, προοργανωτές, όργανα διδασκαλίας. Δίνονταν τακτικά ομαδικές εργα-
σίες με στόχο την καλλιέργεια της συνεργασίας των μαθητών και τη δημιουργία συναισθη-
ματικών δεσμών μεταξύ τους (Johnson, & Johnson, 1992). Οι εκπαιδευτικοί στόχοι ήταν 
σαφείς, ορίζονταν από την αρχή του μαθήματος, εφαρμόσθηκε η διαφοροποιημένη διδα-
σκαλία όπως και βιωματικές, διαθεματικές και διεπιστημονικές  προσεγγίσεις με στόχο την 
ενεργή εμπλοκή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.  

Επιπρόσθετα, η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού ήταν πολύ προσεκτική ώστε να καλλιερ-
γείται κλίμα εμπιστοσύνης, εχεμύθειας, εφαρμόσθηκε η ενεργητική ακρόαση, αναπτύχθηκε 
η ενσυναίσθηση μέσα από το πρόγραμμα που εφαρμόσθηκε στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώ-
νης και παράλληλα γινόταν και διάχυση μέσα από άλλα διδακτικά αντικείμενα για θέματα 
όπως την καλλιέργεια φιλικών σχέσεων, τον τρόπο διαχείρισης του θυμού, την εδραίωση 
επιθυμητών μορφών συμπεριφοράς και η ανάπτυξη της μεθόδου της αυτοαξιολόγησης στο 
γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο. Ο εκπαιδευτικός συνεργαζόταν για το 
πρόγραμμα παρέμβασης με τη Σχολική Σύμβουλο, την υπεύθυνη σχολικής βίας, τους εκ-
παιδευτικούς ειδικοτήτων που έμπαιναν στην τάξη και με όλους τους άλλους εκπαιδευτι-
κούς του σχολείου, οι οποίοι ενημερώνονταν για το πρόγραμμα και είχαν κοινή στάση αντι-
μετώπισης στα  διαλείμματα και στις εφημερίες.  

Η ενημέρωση των γονέων, η καλή συνεργασία και η οικοδόμηση σχέση εμπιστοσύνης συνε-
τέλεσαν σημαντικά στην θετική εξέλιξη (Γεωργίου, 2000), καθώς οι γονείς είχαν αγανακτή-
σει, εκδήλωναν συνεχώς παράπονα στη Διεύθυνση του σχολείου για τη συμπεριφορά του 
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μαθητή και ζητούσαν επιτακτικά να αλλάξει τμήμα ή σχολείο. Οι τακτικές ενημερωτικές συ-
ναντήσεις, η εμπλοκή τους με το πρόγραμμα καλλιέργειας συναισθηματικών δεξιοτήτων 
και οι συμβουλές που δίνονταν μέσω του προγράμματος για τη διαχείριση καταστάσεων 
κρίσης βοήθησε στην κατανόηση, στην καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και στο σεβα-
σμό της προσπάθειας του δασκάλου και όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

Η δυσκολία που είχε να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός ήταν η δυσκολία επικοινωνίας με 
την οικογένεια (Cowie, 2000 ·Tremblay, 2000), η οποία έδειξε αρχικά άρνηση, θυμό και δυ-
σπιστία. Η επιμονή και η υπομονή του εκπαιδευτικού είχε ως αποτέλεσμα την οικοδόμηση 
μιας σχέσης εμπιστοσύνης από την πλευρά της οικογένειας και του εκπαιδευτικού. Οι γο-
νείς του μαθητή άρχισαν να επικοινωνούν τακτικά με τον εκπαιδευτικό, φέρνοντάς τον  σε 
επαφή με την ψυχολόγο που παρακολουθούσε και υποστήριζε το μαθητή. Η συνεργασία με 
την ψυχολόγο βοήθησε τον εκπαιδευτικό στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 
προβλημάτων του παιδιού. 

Ενδιάμεση Αξιολόγηση 

Οι συνεχείς αξιολογήσεις καταδεικνύουν σταθερή βελτίωση στη συμπεριφορά του μαθητή. 
Ορισμένες φορές αντιμετωπίσαμε παλινδρομήσεις. Στις περιπτώσεις αυτές αξιολογήθηκαν 
όλοι εκείνοι οι παράγοντες που θα μπορούσαν να συντελέσουν στη διαμόρφωση μιας ανε-
πιθύμητης συμπεριφοράς. Η ανατροφοδότηση κατέδειξε ότι τις περισσότερες φορές οικο-
γενειακοί παράγοντες συντελούσαν αρνητικά στη συμπεριφορά του μαθητή (Cowie, 2000), 
όπως δυσάρεστα οικογενειακά γεγονότα, ασθένειες, απώλειες, δυσκολία τήρησης των κα-
νόνων και δυσκολία στην επιβολή ορίων.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση κατέδειξε ότι έχουμε 
μείωση των βίαιων περιστατικών, λεκτικής και σωματικής βίας, η συμπεριφορά μέσα στην 
τάξη έχει βελτιωθεί και τηρούνται τις περισσότερες φορές οι κανόνες της τάξης. Οι συμμα-
θητές του τον έχουν αποδεχθεί, του μιλάνε ευγενικά, του υπενθυμίζουν τους κανόνες και 
εξηγούν τα αποτελέσματα των πράξεων του με ήρεμο τρόπο. Οι μαθητές έχουν μάθει να 
διαχειρίζονται το θυμό τους και το μαθησιακό επίπεδο της τάξης έχει ανέβει αισθητά. Όλοι 
οι μαθητές επωφελήθηκαν από τα προγράμματα που εφαρμόσθηκαν και εφαρμόζονται και 
οι γονείς των μαθητών είναι πολύ ευχαριστημένοι. Η παρέμβαση συνεχίζεται και η τελική 
αξιολόγηση θα καταδείξει τους στόχους που επιτεύχθηκαν και αυτοί που θα τεθούν για την 
επόμενη σχολική χρονιά.  

Συμπεράσματα 

Η εργασία αυτή προσπάθησε να αναδείξει όλες τις τεχνικές και τις μεθόδους που εφαρμό-
σθηκαν σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης μαθητή με προβλήματα συμπεριφοράς. Η αρχική 
αξιολόγηση και η εφαρμογή της μεθόδου της συστηματικής παρατήρησης βοήθησε στον 
εντοπισμό των δυσκολιών του μαθητή και τέθηκαν οι στόχοι της παρέμβασης. Εφαρμόσθη-
καν τεχνικές της συμπεριφοριστικής και της οικοσυστημικής προσέγγισης, τέθηκαν κανόνες 
και όρια, εφαρμόσθηκαν ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι διδασκαλίας (Johnson, & Johnson, 
1992), σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό. Το μάθημα έγινε 
ενδιαφέρον, οι μαθητές εμπλέκονταν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, εξασφαλίσθηκαν 
ευχάριστες περιβαλλοντικές συνθήκες (Lovaas, 1981), εντοπίσθηκαν και περιορίσθηκαν οι 
διασπαστικοί παράγοντες, έγινε χρήση θετικών ενισχυτών, καλλιεργήθηκε η σχέση εκπαι-
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δευτικού – μαθητή, εκπαιδευτικού-μαθητών και μαθητή με όλους τους εκπαιδευτικούς της 
σχολικής κοινότητας. Κρατήθηκε ενιαία στάση αντιμετώπισης από όλους τους εκπαιδευτι-
κούς (Stormashak, & Dishion, 2002), συνεργάσθηκαν οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων με τον 
εκπαιδευτικό της τάξης, καθώς και οι άλλοι εκπαιδευτικοί με σκοπό τη διευθέτηση των α-
νεπιθύμητων συμπεριφορών του μαθητή στα διαλείμματα και την προστασία και την εξα-
σφάλιση της ασφάλειας των άλλων μαθητών. Η παρέμβαση κατέδειξε θετικά αποτελέσμα-
τα για τη συμπεριφορά του μαθητή, σημαντικός παράγοντας βελτίωσης είναι η μείωση της 
κινητικότητας μέσα στην τάξη και η απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος, η ενεργή ε-
μπλοκή του μαθητή και η ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών της τάξης. Επιπλέον, η καλ-
λιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ του σχολείου και των γονέων συνετέλεσε στη θετι-
κή στάση και συμπεριφορά όλων των μαθητών της τάξης. Ο μαθητής άρχισε να αποκτά φι-
λικές σχέσεις και οι συμμαθητές του άρχισαν να τον εντάσσουν στα παιχνίδια στο διάλειμ-
μα και  να παίζουν χωρίς ξεσπάσματα, θυμούς και καυγάδες. Το σημαντικότερο από όλα 
είναι η αυτοδιαχείριση και η γενίκευση της συμπεριφοράς σε άλλα πλαίσια, όπως εκτός 
σχολείου, όπως καταφαίνεται στις εκπαιδευτικές επισκέψεις. Ο έγκαιρος εντοπισμός των 
δυσκολιών κι ο έπαινος της καλής συμπεριφοράς, μπορούν αναμφίβολα να οδηγήσουν σε 
μείωση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς των παιδιών, στην ομαλή τους ανάπτυξη, στην 
αποφυγή της περιθωριοποίησής τους και στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης. 
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Περίληψη 

Σκοπός της έρευνας που πραγματοποιήθηκε αποτελεί η συστηματική μελέτη περίπτωσης 
της κοινωνικής και της γνωστικής ανταπόκρισης ενός μαθητή με σύνδρομο Down, χρονολο-
γικής ηλικίας 13 ετών, μέσης διανοητικής αναπηρίας στην Α’ τάξη Γενικού Γυμνασίου στον 
νομό Αττικής. Στην έρευνα συμμετείχαν οι καθηγητές των μαθημάτων: της Νεοελληνικής 
Γλώσσας - Λογοτεχνίας, της Ιστορίας, της Οικιακής Οικονομίας - της Σχολικής και Κοινωνικής 
Ζώης και των Μαθηματικών, καθώς και οι γονείς του μαθητή. Τα δεδομένα της έρευνας 
συλλέχτηκαν τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2014. Η μέθοδος που εφαρμόστηκε για τη 
συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων ήταν η ποιοτική. Προκειμένου να υπάρχει αξιοπι-
στία στα ευρήματα της έρευνας χρησιμοποιήθηκε τριγωνοποίηση, μέσω διαφορετικών 
ποιοτικών εργαλείων συλλογής δεδομένων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η στήριξη από 
ειδικό παιδαγωγό, η χρήση εναλλακτικών μεθόδων, εποπτικών μέσων και Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας από τους καθηγητές ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για 
να ανταποκριθεί ο συγκεκριμένος μαθητής στους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος 
Σπουδών και να έχει προσωπική και κοινωνική ανταπόκριση. 

 Λέξεις - Κλειδιά: Σύνδρομο Down, συνεκπαίδευση, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών, εξατομικευμένη παρέμβαση. 

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας ο όρος «συνεκπαίδευση» κερδίζει έδαφος σε πολλές χώρες. Μαθητές με και 
χωρίς αναπηρία συνεκπαιδεύονται στην ίδια σχολική τάξη (Zigmond, 2003˙ UNESCO, 2004). 
Η διακήρυξη της Σαλαμάνκα το 1994, έγινε η αφορμή για να εισαχθεί ο όρος και κυρίως η 
εκπαιδευτική αντίληψη της «συνεκπαίδευσης» στα αναλυτικά προγράμματα αρκετών χω-
ρών (Tilstone, 2000˙ Vislie, 2003). Ο όρος αναφέρεται στο όραμα της δημιουργίας ενός σχο-
λείου όπου όλα τα παιδιά με και χωρίς ανάγκες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
το αναλυτικό πρόγραμμα της γενικής τάξης ανεξαρτήτως αν είναι σε θέση να ανταποκρι-
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θούν σ’ αυτό με την προσφορά κατάλληλων υπηρεσιών υποστήριξης (Γεωργιάδη, Κουρκού-
τας & Καλύβα, 2008).  

Στην Ελλάδα ο όρος της «συνεκπαίδευσης» εισήχθη το 2008 με τον νόμο 3699/ 2008. Σύμ-
φωνα μ’ αυτόν οι μαθητές με αναπηρία, μπορούν να παρακολουθήσουν τη γενική εκπαί-
δευση όταν έχουν βεβαιωμένες και πιστοποιημένες «ήπιες μαθησιακές δυσκολίες», και 
όταν υποστηρίζονται από επαρκείς δομές ειδικής αγωγής που υπάρχουν διαθέσιμες στο 
συγκεκριμένο σχολείο όπως τμήμα ένταξης ή εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης.  

Οι έρευνες για διάφορα ζητήματα της συνεκπαίδευσης έχουν αρχίσει από τη δεκαετία του 
ενενήντα. Ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
της συνεκπαίδευσης. Οι Bateman & Bateman (2002) υποστηρίζουν ότι το γενικό σχολείο δεν 
παρέχει την επαρκή στήριξη σε επίπεδο εξατομικευμένου προγράμματος και ειδικού βοη-
θητικού προσωπικού όπως την παρέχει ένα ειδικό σχολείο. Τα ευρήματα των Ainscow 
(2004) και Tilstone (2000) από την άλλη δείχνουν ότι το κέρδος σε μια τάξη συνεκπαίδευσης 
είναι σημαντικό και αμφίδρομο τόσο για τα παιδιά με αναπηρία όσο και χωρίς. Τα παιδιά 
με αναπηρία σε τάξεις συνεκπαίδευσης νιώθουν ότι είναι μέλη μια ομάδας και αυτό τους 
δίνει κίνητρο για μάθηση (Shaffner & Buswell, 2004). Σημαντική απολαβή έχουν επίσης τα 
παιδιά χωρίς αναπηρία αφού αποκτούν ενσυναίσθηση, κατανοούν και αποδέχονται τη 
διαφορετικότητα (McCarthy, 2006).  

Οι εκπαιδευτικοί στην έρευνα των Anderson, Klassen & George (2007), στηρίζουν ότι είναι 
δύσκολο να ακολουθηθεί το μοντέλο της συνεκπαίδευσης, γιατί χρειάζεται αρκετός χρόνος 
για την οργάνωση του μαθήματος και τη συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας. Μέσα στην 
τάξη δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να ασχοληθούν με τα άτομα με αναπηρία και πολλές 
φορές τα άτομα αυτά, με τις αντιδράσεις τους δυσκολεύουν τη μαθησιακή διαδικασία. 
Σύμφωνα με τις Zoniou- Sideri & Vlachou (2006) στην Ελλάδα οι αντιλήψεις των εκπαιδευτι-
κών σχετικά με τη συνεκπαίδευση είναι ασύμφωνες. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 
στην έρευνα από τη μία πιστεύουν ότι υπάρχει βελτίωση του σχολείου από την εφαρμογή 
της συνεκπαίδευσης, από την άλλη θεωρούν ότι το καταλληλότερο περιβάλλον για τα άτο-
μα με αναπηρία είναι το ειδικό σχολείο.  

Τα περισσότερα θέματα που έχουν ερευνηθεί στην Ελλάδα, σε σχέση με τη συνεκπαίδευση 
έχουν να κάνουν με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ στον χώρο της δευτεροβάθμιας οι 
έρευνες είναι λιγότερες. Δύο από τις έρευνες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μελετάνε τη 
συνεκπαίδευση μαθητών με και χωρίς αναπηρία όσον αφορά τις στάσεις των εκπαιδευτι-
κών (Πατσίδου, 2010˙ Μυγδάλη, 2014). Για τη συνεκπαίδευση και τις κατηγορίες ατόμων με 
αναπηρία οι έρευνες είναι ελάχιστες, μία από αυτές είναι η μελέτη κωφών και βαρήκοων 
μαθητών σε τάξη συνεκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Κόλλιας, 2010).  

Για τη συνεκπαίδευση και το σύνδρομο Down στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα 
φαίνεται να μην υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα σε αντίθεση με τον διεθνή χώρο που υ-
πάρχει σχετική βιβλιογραφία όπως η έρευνα των Buckley, Bird, Sacks & Archer (2006) που 
συγκρίνει τη γενική και ειδική εκπαίδευση εφήβων με σύνδρομο Down. Σύμφωνα με τα α-
ποτελέσματα της έρευνας των Buckley et al. (2006) τόσο οι έφηβοι με σύνδρομο Down που 
παρακολούθησαν την ειδική εκπαίδευση όσο και οι έφηβοι με το ίδιο σύνδρομο που παρα-
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κολούθησαν τη γενική εκπαίδευση εμφάνισαν πρόοδο στους τομείς της ομιλίας, της γλώσ-
σας, της βασικής εκπαίδευσης, της κοινωνικοποίησης, των καθημερινών δεξιοτήτων και της 
συμπεριφοράς. Διαφοροποίηση υπήρξε στον τομέα της επικοινωνίας για τους εφήβους με 
σύνδρομο Down που παρακολούθησαν τη γενική εκπαίδευση, οι οποίοι εμφάνισαν μεγα-
λύτερη πρόοδο σε σχέση με τους εφήβους που παρακολούθησαν την ειδική εκπαίδευση. 
Επίσης οι έφηβοι που παρακολούθησαν τη γενική εκπαίδευση είχαν σημαντικότερα οφέλη 
στην έκφραση, στις γλωσσικές δεξιότητες και στη συμπεριφορά από ότι οι έφηβοι στην ει-
δική εκπαίδευση. 

 Η ύπαρξη ελάχιστων δεδομένων στην Ελλάδα όσον αφορά τη συνεκπαίδευση και το σύν-
δρομο Down στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ήταν η αφορμή για την επιλογή του θέματος 
της παρούσας έρευνας, η οποία μελετάει τη συνεκπαίδευση ενός παιδιού με σύνδρομο 
Down 13 χρονών, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην Α’ τάξη γενικού 
Γυμνασίου. Ειδικότερα η έρευνα στοχεύει να αναδείξει την ανταπόκριση του συγκεκριμέ-
νου παιδιού σε κοινωνικό και γνωστικό επίπεδο σε μία τάξη συνεκπαίδευσης.  

Μέθοδος 

Η έρευνα αφορά έναν μαθητή με σύνδρομο Down, χρονολογικής ηλικίας 13 ετών, μέσης 
διανοητικής αναπηρίας. Το σχολικό έτος 2013 - 2014 ο συγκεκριμένος μαθητής παρακο-
λουθούσε την Α’ τάξη Γυμνασίου με εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης. 

Στην παρούσα έρευνα ακολουθήθηκε η ποιοτική μέθοδος μελέτη περίπτωσης με μεθοδο-
λογική τεχνική τη συμμετοχική παρατήρηση. Για διασταύρωση και εγκυρότητα των αποτε-
λεσμάτων έγινε τριγωνοποίηση συλλέγοντας δεδομένα και με άλλες ποιοτικές τεχνικές ό-
πως της αξιολόγησης βάσει κριτηρίων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και της α-
νοιχτής συνέντευξης των καθηγητών (Φιλόλογο, Ιστορικό, Μαθηματικό και καθηγητή Γεω-
γραφίας, Οικιακής Οικονομίας - Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής) και των γονέων. 

Αφού εγκρίθηκε η έρευνα από το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι 
καθηγητές και οι γονείς του μαθητή ενυπόγραφα δέχτηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα, 
ξεκίνησε η συλλογή των δεδομένων τον Απρίλιο του 2014 και τελείωσε τον Ιούνιο του 2014. 
Οι συνεντεύξεις των καθηγητών και των γονέων έγιναν τον Ιούνιο του 2014 μετά τις τελικές 
εξετάσεις. Τα υπό μελέτη μαθήματα για τον γνωστικό τομέα ήταν η Νεοελληνική Γλώσσα, η 
Νεοελληνική Λογοτεχνία, η Ιστορία, η Οικιακή Οικονομία και τα Μαθηματικά. Η παρατήρη-
ση έγινε βάση κριτηρίων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και συλλέχθηκαν όλες οι 
γραπτές δοκιμασίες του μαθητή στις ανάλογες ενότητες της σχολικής ύλης. Για τον κοινωνι-
κό τομέα παρατηρήθηκε ο μαθητής την ώρα των διαλειμμάτων, σε ομαδικές εργασίες, στο 
μάθημα της Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής, σε σχολικές εκδρομές και σχολικές εορτές.  

Τα δεδομένα της συμμετοχικής παρατήρησης καταγράφτηκαν με αφηγηματικό τρόπο σε 
κλείδα παρατήρησης. Υπήρχαν δυο είδη κλειδών παρατήρησης, το ένα ήταν για την κατα-
γραφή δεδομένων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας στην τάξη και το άλλο ήταν για την 
καταγραφή δεομένων κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και των κοινωνικών γεγονότων 
του σχολείου. Στην έρευνα έγινε χρήση ειδικής φόρμας για την αξιολόγηση βάσει κριτηρίων 
του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών στα υπό μελέτη μαθήματα και συλλέχτηκαν όλες 
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οι γραπτές αξιολογήσεις και οι εργασίες του μαθητή. Στην ανοιχτή συνέντευξη των καθηγη-
τών και των γονέων χρησιμοποιήθηκε ποιοτικό ερωτηματολόγιο με ανοικτού τύπου ερωτή-
σεις. 

Ιστορικό μαθητή 

Ιατρικό ιστορικό: Στον 8ο μήνα η μητέρα γέννησε τον μαθητή με καισαρική και το βάρος του 
βρέφους ήταν 1,9 κιλά. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης διαπιστώθηκε «γήρανση πλα-
κούντα». Η ηλικία της μητέρας όταν γεννήθηκε το παιδί ήταν 31 ετών. Ο μαθητής έχει υπο-
βληθεί σε δυο χειρουργικές επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς λόγω «Συγγενούς καρδιοπά-
θειας» κι έχει διαγνωσθεί με «Σύνδρομο Down». Έχει νοσηλευτεί για διάστημα σαράντα 
ημερών στο νοσοκομείο, λόγω του συνδρόμου «Guillain - Barré». Χορηγείται καθημερινά 
στο παιδί φαρμακευτική αγωγή «Thirormone T4», λόγω του «Υπερθυρεοειδισμού» που πα-
ρουσιάζει. Η όραση και η ακοή του είναι φυσιολογική. 

Αναπτυξιακό Ιστορικό: Ο μαθητής κάθισε σε ηλικία 8 μηνών και μπουσούλησε με τρόπο 
ασυνήθιστο (με τον ποπό του). Περπάτησε μετά τα δύο έτη. Απέκτησε έλεγχο σφικτήρων σε 
ηλικία τριών ετών. Η έναρξη ομιλίας πραγματοποιήθηκε σε ηλικία περίπου 24 μηνών. Ο 
μαθητής δεν θήλασε και δεν χρησιμοποίησε πιπίλα. Πραγματοποιήθηκε νοομετρική αξιο-
λόγηση στην ηλικία των οχτώ ετών με το σταθμισμένο κριτήριο WISC-III από ψυχολόγο και 
διαπιστώθηκε μέση διανοητική αναπηρία. Ο μαθητής στην ηλικία που είναι τώρα, μπορεί 
να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητά του μόνος του. Αυτοεξυπηρετείται τόσο στο σπίτι 
όσο και στο σχολείο. Τον ελεύθερό του χρόνο ασχολείται με την κολύμβηση, το μπάσκετ και 
το Πικ Πονγκ. Παίζει παιχνίδια στο Play Station και του αρέσει να βλέπει ταινίες κινουμένων 
σχεδίων.  

Οικογενειακό προφίλ: Η δομή της οικογένειας αποτελείται από τον πατέρα, τη μητέρα, έναν 
αδελφό δεκαέξι ετών, έναν αδερφό δεκαεννέα ετών και το μαθητή 13 ετών.  

Μαθησιακό Ιστορικό: Ο μαθητής φοίτησε σε γενικό νηπιαγωγείο και γενικό δημοτικό. Είχε 
εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης στο νηπιαγωγείο, στο τέλος της Γ’, στην Δ’ και στην Στ’ 
Δημοτικού. Κατά τη διάρκεια φοίτησης του μαθητή στο δημοτικό υπήρχαν πολλά προβλή-
ματα κοινωνικοποίησης, δυσκολία να ακολουθήσει τους κανόνες της τάξης, δυσκολία στην 
έκφραση και στην άρθρωσή του. Στο τέλος της Στ΄ δημοτικού το μαθησιακό του επίπεδο 
σχεδόν αντιστοιχούσε στο επίπεδο της Α’ δημοτικού.  

Ο μαθητής στο τέλος της Στ΄ Δημοτικού πέρασε επαναξιολόγηση από τα Κέντρα Διαφορο-
διάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) με σκοπό 
τη μετάβασή του στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την επιλογή του καταλλη-
λότερου πλαισίου φοίτησης. Από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τα ΚΕΔΔΥ πρότειναν τη 
φοίτηση του μαθητή σε Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.). Οι γονείς αποφάσισαν να γράψουν το μαθητή σε σχολείο γενικής εκπαίδευσης. 
Το σχολείο είχε τις εξής προϋποθέσεις: κάποιοι από τους καθηγητές είχαν επιμόρφωση 
στην ειδική αγωγή, υπήρχαν εργαστήρια με κατάλληλο εξοπλισμό και νέες τεχνολογίες, υ-
πήρχε στήριξη από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης και στην τάξη του μαθητή υπήρχαν 
αρκετοί συμμαθητές του από το Δημοτικό Σχολείο.  
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Αποτελέσματα 

Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής των δεδομένων της συμμετοχικής παρατήρησης και 
της αξιολόγησης βάσει κριτηρίων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ), οι ερευ-
νητές χρησιμοποίησαν τον συνδυασμό της κυριολεκτικής, της ερμηνευτικής και της αναστο-
χαστικής «ανάγνωσης» των δεδομένων για να ξεκαθαρίσουν ποιες πληροφορίες θεωρού-
νται ερευνητικά στοιχεία σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας. Στη συνέχεια 
οργάνωσαν αυτά τα ερευνητικά στοιχεία με τον συνδυασμό της διατμηματικής και της μη 
διατμηματικής ταξινόμησης και της χρήσης διαγραμμάτων. Μέσα από την οργάνωση των 
δεδομένων προέκυψαν τρεις κατηγορίες προσέγγισης των στόχων του ΑΠΣ: α) υπάρχει α-
νταπόκριση χωρίς βοήθεια, β) υπάρχει ανταπόκριση με βοήθεια και γ) δεν υπάρχει ανταπό-
κριση. Η κατηγοριοποίηση αυτή ευνόησε την ποσοτική ανάλυση της ανταπόκρισης του μα-
θητή στους στόχους του ΑΠΣ μέσω τακτικής μέτρησης και την παρουσίαση των δεδομένων 
με διάγραμμα. Ο τελευταίος μήνας της έρευνας συνέπεσε με τις τελικές εξετάσεις που ο 
μαθητής αξιολογήθηκε σε όλη την ύλη των μαθημάτων, γι’ αυτό επιλέχθηκε σε κάθε μάθη-
μα να αξιολογηθούν οι στόχοι που διδαχτήκαν όλη τη σχολική χρονιά. Τα δεδομένα από την 
συνέντευξη των γονέων και των καθηγητών πρόσφεραν μια διαφορετική σκοπιά στην α-
νταπόκριση του μαθητή στους στόχους του ΑΠΣ. Για τον κοινωνικό τομέα οργανώθηκαν τα 
δεδομένα της παρατήρησης στα διαλείμματα, στις ομαδικές εργασίες, στο μάθημα της Σχο-
λικής και Κοινωνικής ζωής, στις σχολικές εκδρομές και σχολικές εορτές και συγκρίθηκαν με 
τα δεδομένα από τις συνεντεύξεις των καθηγητών και των γονέων. 

Ο μαθητής με την παρακολούθηση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στην κοινή 
τάξη δεν κατάφερε να ανταποκριθεί περίπου στους μισούς στόχους του ΑΠΣ και για όσους 
στόχους ανταποκρίθηκε χρειάστηκε τη στήριξη του ερευνητή. Από την άλλη φαίνεται μία 
αξιοσημείωτη πρόοδο στην κατάκτηση και γενίκευση δεξιοτήτων στον τομέα της γλώσσας 
όπως της προφορικής και γραπτής του έκφρασης, της ανάγνωσης και της γραφής. Το εν λό-
γω συμπέρασμα επιβεβαιώνεται και από την έρευνα των Buckley et al. (2006), η οποία α-
ναφέρει πως οι μαθητές με σύνδρομο Down που παρακολουθούν τις γενικές τάξεις ωφε-
λούνται σημαντικά στην έκφραση του λόγου, τη γραφή και την ανάγνωση. 

Τα δεδομένα που συλλέχτηκαν από τη συνέντευξη του φιλολόγου για το μάθημα της Νεο-
ελληνικής Λογοτεχνίας και από τη συμμετοχική παρατήρηση φανέρωσαν την ικανοποιητική 
ανταπόκριση του μαθητή στο μάθημα, ενώ από την αξιολόγηση των στόχων ΑΠΣ φάνηκε η 
μη ανταπόκρισή του στους παραπάνω από τους μισούς στόχους. Η ασυμφωνία των αποτε-
λεσμάτων είναι μία ευκαιρία να αναρωτηθεί κανείς αν προέκυψε λόγω του μαθήματος που 
δίνει στον αναγνώστη την ελευθερία να προσεγγίσει, να κατανοήσει και να βιώσει το κείμε-
νο και δεν μένει μόνο στην κατάκτηση δομημένων στόχων του ΑΠΣ. Οι γονείς δίνουν τη δική 
τους οπτική γωνία, ενισχύοντας τα δεδομένα της συμμετοχικής παρατήρησης και της συνέ-
ντευξης του καθηγητή, ότι η ενασχόληση του μαθητή με τα λογοτεχνικά κείμενα τον βοή-
θησαν στην ανάπτυξη αναγνωστικών δεξιοτήτων, στον εμπλουτισμό λεξιλογίου, της αισθη-
τικής και της προσωπικής του καλλιέργειας. Τα αποτελέσματα της έρευνας της MacLean 
(2008) σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) με γνωστικές δυσκολίες ή διανοητική 
αναπηρία ενισχύουν την άποψη ότι η ενασχόλησή τους με τις μορφές τέχνης, τους βοηθάει 
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στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους, στην απόκτηση ευαισθησίας, στη μαθησιακή τους ικανότη-
τα και στην απόκτηση αυτογνωσίας. 

Στο μάθημα της Ιστορίας τα δεδομένα της συμμετοχικής παρατήρησης, της συνέντευξης του 
ιστορικού και της αξιολόγησης των στόχων του ΑΠΣ συμπίπτουν. Ο μαθητής ανταποκρίνεται 
στο 47% των στόχων του ΑΠΣ με τη βοήθεια του ερευνητή, τη χρήση των πολυμέσων (αφί-
σες, πραγματικά αντικείμενα, χάρτες), των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(πρόγραμμα PowerPoint, εκπαιδευτικά βίντεο, projector) και τη χρήση εναλλακτικών μεθό-
δων διδασκαλίας (διαφοροποιημένης και ομαδοσυνεργατικής) από τον καθηγητή. Οι γονείς 
εστίασαν στα προσωπικά οφέλη του μαθητή από την ενασχόλησή του με το μάθημα της 
Ιστορίας. Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνονται και από την έρευνα της Wolpert 
(2001) που μελέτησε τις απόψεις των εκπαιδευτικών γενικής παιδείας ΔΕ, που δίδασκαν 
μαθητές με σύνδρομο Down, σε θέματα επιτυχημένων διδακτικών πρακτικών. 

Ενδιαφέρον είναι το εύρημα ότι ο μαθητής ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά στο μάθημα της 
Οικιακής Οικονομίας. Η φύση του μαθήματος βοήθησε με την ευελιξία του περιεχομένου 
του (εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας, εποπτικά μέσα και Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας) για την πετυχημένη συνεκπαίδευση του συγκεκριμένου μαθητή στη γενική 
τάξη. Οι εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η διαφοροποιη-
μένη και ομαδοσυνεργατική. Μερικά από τα εποπτικά μέσα και τις Τεχνολογίες Πληροφο-
ρίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ήταν διάφορες τρισδιάστατες αναπαραστάσεις της ύλης του 
μαθήματος, ο υπολογιστής, το πρόγραμμα PowerPoint, βίντεο από το YouTube, projector.  

Ο μαθητής με σύνδρομο Down φάνηκε να έγινε η αφορμή για τους φοιτητές μελλοντικούς 
καθηγητές Οικιακής Οικονομίας που πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση στη συ-
γκεκριμένη σχολική τάξη, να βιώσουν πως λειτουργεί μία τάξη συνεκπαίδευσης. Η έρευνα 
των Campbell, Gilmore & Cuskelly (2003) που έγινε σε φοιτητές μελλοντικούς δασκάλους 
έδειξε ότι με την κατάλληλη ενημέρωση για το σύνδρομο Down και τις διδακτικές πρακτικές 
που μπορούν να εφαρμόσουν για να εντάξουν τους συγκεκριμένους μαθητές στη γενική 
τάξη, απέκτησαν θετική στάση για τη συνεκπαίδευση των μαθητών με σύνδρομο Down.  

Ο μαθητής δεν κατάφερε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην ύλη των Μαθηματικών, 
αλλά η συνύπαρξη του στη γενική τάξη τον βοήθησε στην επιτυχία όλων των στόχων του 
Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) του. Η έρευνα των Monari & Benedetti 
(2011) έδειξε ότι η επαφή των μαθητών με σύνδρομο Down με τα Μαθηματικά της ΔΕ, τους 
ωφέλησε στην αύξηση των αριθμητικών τους ικανοτήτων και της αυτοεκτίμησή τους. Η έ-
ρευνα των Monari & Benedetti (2011) επιβεβαιώνεται εν μέρει στην περίπτωση του μαθη-
τή, γιατί ο μαθητής δεν ήρθε σε επαφή με την ύλη των Μαθηματικών της ΔΕ, απλώς συνυ-
πήρχε στην ίδια αίθουσα με τους συμμαθητές την ώρα της διδασκαλίας των Μαθηματικών. 
Ένα ερώτημα που προκύπτει αλλά δεν μπορεί να απαντηθεί με τα δεδομένα της συγκεκρι-
μένης έρευνας είναι αν η κατάκτηση των στόχων του ΕΠΕ του, επηρεάστηκε από τη συνύ-
παρξή του στην ίδια τάξη ή από την προσπάθειά του να κατανοήσει την παράδοση που ά-
κουγε ανά διαστήματα από τον καθηγητή. 

Στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας, Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Ιστορίας ο 
μαθητής ανταποκρίθηκε περίπου στους μισούς στόχους του ΑΠΣ με τη στήριξη του ερευνη-
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τή. Στα Μαθηματικά δεν κατάφερε να ανταποκριθεί σε κανέναν στόχο του ΑΠΣ του μαθή-
ματος ενώ στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας κατάφερε σε ικανοποιητικό βαθμό να α-
νταποκριθεί μόνος του χωρίς καμία βοήθεια. Η επαφή του μαθητή με όλα τα παραπάνω 
γνωστικά αντικείμενα τον ωφέλησαν σε μεγάλο βαθμό για την κατάκτηση και τη γενίκευση 
των προσωπικών στόχων του ΕΠΕ του στο γνωστικό κομμάτι και την αισθητή βελτίωση στην 
προφορική του έκφραση και την καθαρότητα του λόγου του.  

Η επίδοση του μαθητή στα υπό μελέτη γνωστικά αντικείμενα φαίνεται να διαφοροποιείται. 
Αναρωτιέται κανείς γιατί η απόδοση του μαθητή ήταν ικανοποιητική στην Οικιακή Οικονο-
μία και όχι στα Μαθηματικά ή γιατί στην Ιστορία και την Οικιακή Οικονομία αφού προσεγ-
γίστηκαν με εναλλακτικές μεθόδους και οπτικά μέσα υπάρχει διαφοροποίηση στην απόδο-
ση του μαθητή; Ίσως η απάντηση να βρίσκεται στη φύση των γνωστικών αντικειμένων. 
Σύμφωνα με τα ΑΠΣ των μαθημάτων, η ανταπόκριση ενός τυπικού μαθητή στην Α’ τάξη Γυ-
μνασίου στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, των Μαθηματικών και 
της Ιστορίας εξαρτάται άμεσα από τις προϋπάρχουσες γνώσεις που έχουν κατακτηθεί στα 
ανάλογα μαθήματα του Δημοτικού. Το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας από την άλλη ει-
σάγεται για πρώτη φορά στην Α’ τάξη του Γυμνασίου. Η ευελιξία από την οποία διακατέχε-
ται το συγκεκριμένο μάθημα (εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, χρήση πολυμέσων και 
ΤΠΕ, περιορισμένη ύλη και χωρίς γραπτές τελικές εξετάσεις) δίνει τη δυνατότητα σε όλους 
τους μαθητές να το παρακολουθήσουν, ανεξαρτήτως αν οι έννοιες που πραγματεύεται έ-
χουν διδαχτεί ξανά στο δημοτικό (ΦΕΚ Β’ 303/13.3.2003˙ ΦΕΚ Β’ 304/13.3.2003). Το αποτέ-
λεσμα ότι η φύση των μαθημάτων φαίνεται να είναι υπεύθυνη για τη διαφοροποίηση της 
επίδοσης του μαθητή επιβεβαιώνεται και από τα δεδομένα της συνέντευξης των καθηγη-
τών στην απάντησή τους αν το μάθημα που διδάσκουν επιτρέπει τη συνεκπαίδευση μαθη-
τών με αναπηρία στη γενική τάξη.  

Ο μαθητής με τη φοίτησή του στο γενικό Γυμνάσιο και τη συμμετοχή του στη σχολική ζωή 
κατάφερε να ανταποκριθεί κοινωνικά: δημιούργησε φιλίες και συμμετείχε σε ομαδικές ερ-
γασίες. Επίσης κατάφερε να βελτιωθεί σε προσωπικούς τομείς που έχουν να κάνουν με τη 
συμπεριφορά του, τον προφορικό του λόγο, τον τρόπο προσέγγισης άλλων ατόμων και της 
αυτονομίας του. Οι Anderson et al. (2007) και οι Shaffner & Buswell (2004) επιβεβαιώνουν 
τα ευρήματα για την κοινωνική βελτίωση και την προσωπική ανάπτυξη των μαθητών με 
αναπηρία. Η φιλία που αναπτύχθηκε και συνεχίστηκε και εκτός του σχολικού χώρου, μετα-
ξύ του συγκεκριμένου μαθητή και ενός συμμαθητή του, δίνει μια εναλλακτική προσέγγιση 
στα ευρήματα της έρευνας των Cuckle & Wilson (2002) που μελετήθηκαν οι κοινωνικές σχέ-
σεις και φιλίες μεταξύ εφήβων στη ΔΕ και βρήκαν πως υπάρχουν προβλήματα στην ανά-
πτυξη φιλικών δεσμών και συνέχισή τους εκτός σχολείου, μεταξύ μαθητών με σύνδρομο 
Down και συμμαθητών τους λόγω πρακτικών προβλημάτων όπως η ανησυχία για θέματα 
ασφάλειας και μετακίνησης. 

Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η στήριξη από ειδικό παιδαγωγό, η χρήση εναλλακτικών με-
θόδων, εποπτικών μέσων και ΤΠΕ από τους καθηγητές ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για 
να ανταποκριθεί ο συγκεκριμένος μαθητής στους στόχους του ΑΠΣ, να έχει προσωπική και 
κοινωνική ανταπόκριση. Η έρευνα μελέτησε έναν μαθητή με σύνδρομο Down με συγκεκρι-

585

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



μένο μαθησιακό προφίλ και τα αποτελέσματα που εξάχθηκαν για την κοινωνική του αντα-
πόκριση και την ανταπόκριση του στους στόχους των συγκεκριμένων μαθημάτων δεν μπο-
ρούν να γενικευθούν για το γενικό πληθυσμό των μαθητών με σύνδρομο Down. 
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Παράρτημα 

 

ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΒΑΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Α= ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ, Β=ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ, Γ=ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Στόχοι του ΑΠΣ στη Νεοελληνική Γλώσσα 

1η ενότητα: Προφορικός και γραπτός λόγος 

1 Β Ο μαθητής επιδιώκεται: Να αρχίσει να συνειδητοποιεί τους παράγοντες της επικοινωνίας: ποιος μιλάει / γράφει, 
σε ποιον, για ποιο σκοπό, με ποιο θέμα, πού, πότε  

2 Γ Nα αντιληφθεί τη σημασία των διάφορων κωδίκων για την επικοινωνία και τον ιδιαίτερο ρόλο του γλωσσικού 
κώδικα.  

3 Β Nα συνειδητοποιήσει τους παράγοντες της επικοινωνίας στο γραπτό λόγο.  

4 Β Nα κατανοήσει ότι υπάρχουν διάφορα σημασιολογικά είδη προτάσεων που χρησιμοποιούνται διαφορετικά στο 
λόγο. 

2η ενότητα: Είδη λόγου και περιστάσεις επικοινωνίας 

5 Β Nα αντιληφθεί ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη λόγου.  

6 Β Nα συνειδητοποιήσει ότι κάθε είδος λόγου απαιτεί την ανάλογη γλωσσική ποικιλία και ότι το μέσο (δίαυλος) και 
η περίσταση επικοινωνίας επηρεάζουν τη μορφή και την οργάνωση του μηνύματος.  

7 Γ Να αντιληφθεί το ρόλο της παραγράφου σε ένα κείμενο.  

Να συνειδητοποιήσει τα μέρη της παραγράφου (θεματική περίοδος - σημαντικές λεπτομέρειες – κατακλείδα).  

3η ενότητα: Περιγραφή, Αφήγηση, Επιχειρηματολογία, Περίληψη 

8 Β Να εκφράζεται σε οικείο ακροατήριο ή να γράφει απλά κείμενα, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες παραμέτρους 
και περιστάσεις επικοινωνίας (περιγραφή / αφήγηση, ακροατές / αναγνώστες, σαφήνεια στη διατύπωση κ.λπ.).  

9 Β Nα προσέχει και να κατανοεί το ρόλο των λέξεων στις περιγραφές και τις αφηγήσεις.  

10 Γ Nα παρακολουθεί συζητήσεις ή να διαβάζει κείμενα αξιολογώντας τα επιχειρήματα του πομπού και την αποτε-
λεσματικότητά τους.  

11 Γ Να ασκείται στη σύνταξη κειμένων με επιχειρηματολογία, σε θέματα κατάλληλα για την ηλικία του. 

12 Γ Να μπορεί να αντιληφθεί μέσα από κατάλληλα παραδείγματα τη σχέση της περίληψης με το κείμενο από το 
οποίο προέρχεται.  

13 Γ Nα κατανοήσει τη μορφική ποικιλία των κειμενικών ειδών σε συνάρτηση με τους επικοινωνιακούς σκοπούς που 
υπηρετούν.  
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4η ενότητα: Ουσιαστικά και επίθετα, Περιγραφή 

14 Β Να αντιληφθεί το ρόλο του ουσιαστικού στην πρόταση και στη φράση.  

15 Β Να κατανοήσει τη συντακτική δομή της ονοματικής φράσης (άρθρο – επίθετο – ουσιαστικό).  

16 Β Να διακρίνει τις διαφορετικές κλίσεις των ουσιαστικών και των επιθέτων.  

17 Β Nα αντιληφθεί τους κυριότερους μηχανισμούς λεξιλογικής δημιουργίας μέσω της παραγωγής και της σύνθεσης. 

18 Β Να διακρίνει το ρόλο του επιθέτου και του ουσιαστικού (κυρίως) στην περιγραφή  

19 Γ Nα κατανοήσει ότι η χρήση του προφορικού λόγου συνεπάγεται την εμφάνιση παραγλωσσικών και εξωγλωσσι-
κών στοιχείων.  

5η ενότητα: Το ρήμα, Αφήγηση 

20 Β Να αντιληφθεί το ρόλο του ρήματος στην πρόταση και στη ρηματική φράση.  

21 Γ Να συνειδητοποιήσει τη σχέση των παρεπόμενων του ρήματος με τη σημασία του.  

22 Γ Να διακρίνει τα πλήρη από τα συνδετικά ρήματα.  

23 Β Nα αντιληφθεί τους τρόπους παραγωγής ρημάτων.  

24 Β Να διακρίνει το ρόλο του ρήματος (κυρίως) στην αφήγηση.  

6η ενότητα: Σύνταξη των ουσιαστικών, Παράγραφος 

25 Β Να κατανοήσει τις λειτουργίες του ουσιαστικού στην πρόταση.  

26 Γ Να αντιληφθεί το ρόλο του ουσιαστικού ως ομοιόπτωτου προσδιορισμού  

27 Γ Να αντιληφθεί το ρόλο του ουσιαστικού ως ετερόπτωτου προσδιορισμού.  

28 Β Nα αντιληφθεί τους τρόπους σχηματισμού παράγωγων ουσιαστικών.  

29 Γ Να διακρίνει τα κύρια σημεία σε ένα κείμενο που διαβάζει, αναγνωρίζοντας τις παραγράφους του, και να χρησι-
μοποιεί πλαγιότιτλους.  

7η ενότητα: άρθρα και επίθετα, Περιγραφή 

30 Β Να αντιληφθεί τη διαφορά ανάμεσα στο οριστικό και στο αόριστο άρθρο.  

31 Β Να εξοικειωθεί με τους κλιτικούς τύπους των άρθρων, απλούς και σύνθετους.  

32 Β Να αντιληφθεί ο μαθητής τη λειτουργία του επιθέτου στην πρόταση.  

33 Β Nα αντιληφθεί τους τρόπους παραγωγής επιθέτων.  

34 Β Να συστηματοποιήσει τις γνώσεις του για την οργάνωση της περιγραφής στον άξονα του χώρου.  

8η ενότητα: Παρατακτικός λόγος, Αφήγηση 

35 Γ Να κατανοήσει τους τρόπους παρατακτικής σύνδεσης των προτάσεων.  
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36 Γ Να αντιληφθεί τη λειτουργία του ασύνδετου σχήματος στο κείμενο.  

37 Γ Nα αντιληφθεί τις χρήσεις της στίξης στον παρατακτικό λόγο.  

38 Γ Να είναι σε θέση ο μαθητής να επισημαίνει σε ένα γραπτό κείμενο τα στοιχεία της αφήγησης (πρόσωπα, γεγονό-
τα, αίτια των γεγονότων κτλ.) και τις τεχνικές της αφήγησης (την οπτική γωνία και το χρόνο στην αφήγηση, τον 
αφηγητή κ.λπ.).  

9η ενότητα: Συνταγματικός και παραδειγματικός άξονας 

39 Γ Να αντιληφθεί την ευελιξία της ελληνικής γλώσσας, με το συνδυασμό συνταγμάτων και τη μετακίνηση λεκτικών 
συνόλων, οριζόντια, μέσα στην πρόταση.  

40 Γ Να αντιληφθεί την οικονομία της γλώσσας με την αντικατάσταση λεκτικών μονάδων στον κάθετο άξονα.  

41 Γ Να κατανοεί το λεξιλόγιο μιας ποικιλίας κειμένων με θέματα που τον ενδιαφέρουν, κατάλληλα για την ηλικία 
του.  

42 Γ Να αντιλαμβάνεται τη σημασία των λέξεων ανάλογα με τα συμφραζόμενα.  

43 Γ Να ασκηθεί στο μετασχηματισμό ενός απλού κειμένου σε διαφορετικό είδος λόγου.  

10η ενότητα: Υποτακτική σύνδεση- Σημεία στίξης 

44 Γ Nα αντιληφθεί την ιδιαίτερη δομή και λειτουργία του υποταγμένου λόγου.  

45 Γ Nα συνειδητοποιήσει το ρόλο των υποτακτικών συνδέσμων στο σχηματισμό δευτερευουσών προτάσεων.  

46 Γ Nα αντιληφθεί τη λειτουργικότητα των σημείων στίξης γενικά και ειδικότερα της τελείας και του κόμματος στην 
παρατακτική και υποτακτική σύνδεση προτάσεων  

47 Γ Να εξοικειωθεί με τη χρήση λεξικών διαφόρων ειδών και ιδίως ερμηνευτικών.  

 

Στόχοι του ΑΠΣ στην Οικιακή Οικονομία 

Η οικογένεια και ο κοινωνικός περίγυρος/ Η οικογένεια/ Η Ελληνική οικογένεια/ Οικογενειακή αγωγή/ Ο κοινωνικός περί-
γυρος/ Επικοινωνία και προβλήματα/ Μορφές διαπροσωπικών σχέσεων/ Η κοινωνικότητα των νέων/ Μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης. 

1 Α Να κατανοήσουν το θεσμό της οικογένειας.  

2 Β Να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικογένειας.  

3 Α Να αναπτύξουν κοινωνικότητα, πνεύμα συνεργασίας, την ικανότητα να κάνουν σωστές επιλογές και διαπροσωπι-
κές σχέσεις.  

Οικονομικά της οικογένειας/ Οικονομικοί πόροι/ Ο οικονομικός ρόλος της οικογένειας/ Οικογενειακός προϋπολογισμός. 

4 Β Να αντιληφθούν τη σημασία των οικονομικών πόρων, την οικονομική οργάνωση της οικογένειας.  

5 Γ Να εξοικειωθούν με τη σχετική ορολογία.  

6 Β Να ασκηθούν, προκειμένου να αποκτήσουν ικανότητα για καλύτερη ταξινόμηση των οικονομικών πόρων.  

7 Γ Να συνειδητοποιούν ποιο είναι το οικογενειακό τους εισόδημα.  
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Διατροφή/ Τροφή και τρόφιμα/ Ομάδες τροφίμων/ Ομάδα γάλακτος/ Φρούτα και χορταρικά/ Δημητριακά – ψωμί/ Κρέας 
– ψάρια – όσπρια/ Λίπη – έλαια/ Γλυκίσματα, ροφήματα, ποτά/ Σχεδιασμός Γευμάτων 

8 Α Να κατανοήσουν την εξάρτηση που έχει η ζωή μας από τη σωστή διατροφή.  

9 Α Να αποκτήσουν δεξιότητες στην αναγνώριση, την ομαδοποίηση των τροφίμων, την ενέργεια που προσφέρουν τα 
συστατικά των τροφών και τις σωστές επιλογές για την καθημερινή τους διατροφή.  

10 Α Να μάθουν να συνδέουν τη σωματική και ψυχική τους ανάπτυξη με τις διατροφικές τους επιλογές και να διαμορ-
φώνουν ένα δυνατό χαρακτήρα. 

Οικιακή Οικονομία – Αγωγή υγείας – Πρόληψη ατυχημάτων/ Ατομική Υγιεινή/ Στοματική υγεία/ Κάπνισμα – Οινόπνευμα/ 
Φαρμακείο – Φάρμακα/ Ατυχήματα στο σπίτι και σε δημόσιους χώρους/ Ατυχήματα στο δρόμο/ Κυκλοφοριακή αγωγή 

11 Α Να μάθουν με τις καθημερινές συνήθειες υγιεινής ζωής να καταπολεμούν το άγχος, την κόπωση, τον εκνευρισμό, 
πράγμα που θα συμβάλλει στην ευημερία της οικογένειας στον οικονομικό τομέα και σε άλλες πτυχές της οικογε-
νειακής ζωής.  

12 Α Να συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες της εξάρτησης από το κάπνισμα και το αλκοόλ και να αναπτύξουν αντίστα-
ση σ’ αυτή την εξάρτηση.  

13 Α Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των φαρμάκων και το πώς μπορούν να αποφύγουν επι-
βλαβείς ουσίες.  

14 Α Να ευαισθητοποιηθούν και να αναπτύξουν στάσεις και συμπεριφορές ώστε να αποφεύγουν τα ποικίλα ατυχήμα-
τα στο σπίτι, στο σχολείο, στο δρόμο, στην εργασία τα οποία επηρεάζουν το άτομο αλλά και την κοινωνία γενικό-
τερα.  

 

Στόχοι του ΑΠΣ στα Μαθηματικά 

Αριθμητική- Άλγεβρα /Αριθμητικός και Αλγεβρικός λογισμός 

1 Γ Να γνωρίσουν τα σύνολα των φυσικών των κλασματικών και των δεκαδικών αριθμών, να μπορούν να εκτελούν με 
ευχέρεια τις πράξεις στα σύνολα αυτά, να γνωρίζουν τις ιδιότητες των πράξεων και να τις εφαρμόζουν στην επίλυ-
ση εξισώσεων και προβλημάτων.  

2 Γ Να γνωρίσουν το σύνολο των αρνητικών ρητών και κατ’ επέκταση το σύνολο όλων των ρητών αριθμών και να 
μπορούν να επιλύουν εξισώσεις και προβλήματα στα σύνολα αυτά. 

Ανάλογα ποσά και Αντιστρόφως ανάλογα ποσά 

3 Γ Να γνωρίσουν τις έννοιες του λόγου, της αναλογίας, των ανάλογων και αντιστρόφως ανάλογων ποσών και να τις 
εφαρμόζουν στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής (π.χ. προβλήματα ποσοστών, μερισμού κτλ.).  

Γεωμετρία/Γεωμετρικές έννοιες και γεωμετρικά σχήματα 

4 Γ Να γνωρίσουν τις βασικές γεωμετρικές έννοιες: σημείο, ευθεία, επίπεδο, ευθύγραμμα τμήματα, γωνία, ευθύ-
γραμμα σχήματα, κύκλος, τόξο, επίκεντρη γωνία, κτλ. και να κατανοήσουν την σημασία τους στην ανάπτυξη της 
Γεωμετρίας.  

5 Γ Να γνωρίσουν τις έννοιες της καθετότητας, της παραλληλίας και της συμμετρίας ως προς κέντρο και ως προς άξο-
να και να τις χρησιμοποιούν στην ανάλυση μαθηματικών καταστάσεων (π.χ. χαρακτηριστικές ιδιότητες τριγώνου, 
παραλληλογράμμου, κτλ.). 

Μετρήσεις μεγεθών 
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6 Γ Να κατανοήσουν τις έννοιες: μήκος ευθύγραμμου τμήματος και μέτρο γωνίας και τόξου, να γνωρίζουν τις μονάδες 
μέτρησης αυτών και να μπορούν να υπολογίζουν το μήκος ενός ευθύγραμμου τμήματος και το μέτρο μιας γωνίας 
και ενός τόξου.  

Άλγεβρα – Στατιστική / Αλγεβρικός Λογισμός 

7 Γ Να γνωρίσουν το σύνολο των άρρητων αριθμών και κατ΄ επέκταση το σύνολο όλων των πραγματικών αριθμών, τη 
σημασία των πράξεων, τις ιδιότητες αυτών και να μπορούν να τις χρησιμοποιούν στην επίλυση προβλημάτων με 
εξισώσεις και ανισώσεις α΄ βαθμού.  

Συναρτήσεις 

8 Γ Να κατανοήσουν την έννοια της συνάρτησης, να μπορούν να ερμηνεύουν τα διάφορα είδη αναπαραστάσεων μιας 
συνάρτησης και να μπορούν να μεταβαίνουν από το ένα είδος αναπαράστασης στο άλλο.  

9 Γ Να γνωρίσουν τα διάφορα είδη των αναπαραστάσεων των συναρτήσεων και να τα χρησιμοποιούν στην επίλυση 
προβλημάτων της καθημερινής ζωής (π.χ. ανάλογα ποσά, αντιστρόφως ανάλογα ποσά κτλ.). x 

Στοιχεία Στατιστικής 

10 Γ Να διαβάζουν και να ερμηνεύουν στατιστικές αναπαραστάσεις (πίνακες – γραφήματα – διαγράμματα).  

11 Γ Να μπορούν να συλλέγουν, να οργανώνουν και να παριστάνουν στατιστικά δεδομένα και να εξάγουν σχετικά 
συμπεράσματα. 

Γεωμετρία /Γεωμετρικές έννοιες και γεωμετρικά σχήματα 

12 Γ Να γνωρίσουν τις έννοιες της εγγεγραμμένης γωνίας, του κανονικού πολυγώνου και να κατανοήσουν τη σημασία 
των εννοιών αυτών στον υπολογισμό του μήκους κύκλου και του εμβαδού κυκλικού δίσκου.  

13 Γ Να γνωρίσουν τα βασικά γεωμετρικά στερεά (πρίσμα, κύλινδρος, πυραμίδα, κώνος και σφαίρα) και τις χαρακτηρι-
στικές ιδιότητές τους. 

Μετρήσεις 

14 Γ Να γνωρίσουν τις μονάδες μέτρησης επιφανείας και όγκου και να μπορούν να υπολογίζουν το εμβαδόν επιπέδων 
σχημάτων και των επιφανειών βασικών στερεών, καθώς επίσης και τον όγκο των βασικών στερεών (πρίσμα, κύ-
λινδρος, πυραμίδα, κώνος και σφαίρα).  

 

 

 

592

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Η ανάπτυξη της παραγωγικής μορφολογικής επίγνωσης 
σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με και χωρίς δυσλεξία 

 
Μότση Σοφία 

Φιλόλογος - Ειδική Παιδαγωγός, M.Ed. 
somotsi@yahoo.gr 

 
Σέμογλου Κλεονίκη 

Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 
Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών  

ksemoglou@gmail.com 
 

Σταυρόπουλος Βασίλειος  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Διδάκτορας  Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης και 

Μεθοδολογίας της  Έρευνας του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
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Περίληψη 

Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει τις δεξιότητες Παραγωγικής Μορφολογικής Επί-
γνωσης (ΠΜΕ) μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με και χωρίς δυσλεξία. Το δείγμα της 
έρευνας αποτέλεσαν συνολικά 60 μαθητές: 15 μαθητές χωρίς δυσλεξία και 15 μαθητές με 
δυσλεξία που φοιτούσαν στη Β΄ τάξη Γυμνασίου, καθώς, επίσης, και 15 μαθητές χωρίς δυσ-
λεξία και 15 μαθητές με δυσλεξία που φοιτούσαν στη Β΄ τάξη Λυκείου. Οι δοκιμασίες ΠΜΕ 
στις οποίες εξετάστηκαν οι συμμετέχοντες αφορούσαν σε αναγνώριση παραγωγικής σχέσης 
σε ζεύγη παράγωγων. Όλες οι δοκιμασίες περιελάμβαναν διαφανείς και αδιαφανείς παρα-
γωγικούς τύπους. Από τη σχετική ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε ότι, ανεξάρ-
τητα από τάξη φοίτησης, οι μαθητές χωρίς δυσλεξία σημείωσαν συνολικά καλύτερες επι-
δόσεις στα έργα ΠΜΕ που αξιολογήθηκαν συγκριτικά με εκείνες των μαθητών με δυσλεξία. 
Επιπλέον, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη δυσλεξίας, οι μαθητές της Β’ Λυκείου σημείω-
σαν καλύτερες επιδόσεις από τους μαθητές της Β’ Γυμνασίου.  

Λέξεις - Κλειδιά: δυσλεξία, μορφολογική επίγνωση, παραγωγική μορφολογική επίγνωση 

Εισαγωγή 

Η έννοια της Μορφολογικής Επίγνωσης  

Η Μορφολογική Επίγνωση είναι μία επιμέρους μεταγλωσσική ικανότητα που αναφέρεται 
στην αναγνώριση και το χειρισμό της μορφολογικής δομής των λέξεων, στη διαχείριση, δη-
λαδή, των μονάδων νοήματος που ονομάζονται μορφήματα (Μανωλίτσης, 2006). Πιο συ-
γκεκριμένα, αναφέρεται στην ικανότητα των ατόμων να αναγνωρίζουν τι αντιπροσωπεύουν 
τα διαφορετικά μορφήματα-δομικά στοιχεία της λέξης- και στην ικανότητα να χρησιμοποι-
ούν τα ήδη γνωστά τους μορφήματα με νέους τρόπους για την παραγωγή νέων σημασιών 
(Μαγουλά & Κατσούδα, 2011).  

Οι διαδικασίες σχηματισμού λέξεων στις οποίες συμμετέχουν τα μορφήματα είναι η κλίση, 
η παραγωγή και η σύνθεση. Αντίστοιχα και η μορφολογική επίγνωση θεμελιώνεται από την 
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επίγνωση και των τριών αυτών μορφολογικών διαδικασιών, δηλαδή την επίγνωση της κλί-
σης ή κλιτική μορφολογική επίγνωση, την επίγνωση της παραγωγής ή παραγωγική μορφο-
λογική επίγνωση και την επίγνωση της μορφολογίας της σύνθεσης. Οι μορφολογικές αυτές 
διαδικασίες δημιουργούν μονάδες που αποτελούνται από τουλάχιστον δύο μορφήματα και 
έχουν συνθετική σημασία, η οποία ποικίλλει ως προς το βαθμό. Χρησιμοποιούν ως μονάδα 
τους το μόρφημα και λειτουργούν στο ίδιο περιβάλλον (π.χ. γράφ-ω, γραφ-είο, γραφ-ο-
μηχανή) (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2004). 

Η μορφολογική επίγνωση ως τομέας της μεταγλωσσικής ανάπτυξης δεν έχει μελετηθεί ευ-
ρέως. Η συστηματική μελέτη της ξεκίνησε τα τελευταία είκοσι χρόνια και μετά το 2000 πα-
ρατηρείται μια σημαντική αύξηση των μελετών που εξετάζουν τον τομέα αυτόν της μετα-
γλωσσικής ανάπτυξης καθώς αποκαλύφθηκαν οι πρώτες ενδείξεις για τη σχέση της με την 
ανάπτυξη της ανάγνωσης (Μανωλίτσης, 2006). 

 

Μορφολογική Επίγνωση της Παραγωγής 

Η Παραγωγική Μορφολογική Επίγνωση (awareness of derivational morphology) αναφέρεται 
στη γνώση και συνειδητοποίηση της μορφολογικής δομής των παράγωγων λέξεων και στο 
σκόπιμο χειρισμό των μορφηματικών τους συστατικών (θέματα και παραγωγικά προσφύ-
ματα) (Σακελλαριάδης, 1997).  

Η παραγωγική μορφολογία περιλαμβάνει την προσθήκη ή την αφαίρεση επιθημάτων και 
προθημάτων που αλλάζουν τόσο την έννοια και συχνά τη γραμματική κατηγορία της λέξης 
(Mahony, Singson, & Mann, 2000), ενώ είναι πιο σύνθετη από ό,τι η κλιτική μορφολογία, 
λόγω του μεγαλύτερου αριθμού των τροποποιήσεων που συμμετέχουν σε αυτήν και, επί-
σης, οδηγεί σε μεγαλύτερες αλλαγές στην έννοια από ό,τι η κλιτική μορφολογία (Verhoeven 
& Perfetti, 2003). 

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα στο χώρο της παραγωγής στην ελληνική γλώσσα είναι η συν-
δυαστικότητα των μορφημάτων. Υπάρχουν θέματα τα οποία αποτελούνται από περισσότε-
ρα του ενός μορφήματα, στα οποία προστίθενται τα κλιτικά επιθήματα (π.χ. χορ-ευ-τ-ικ-ος). 
Για τη δημιουργία των λέξεων οι σχηματισμοί είναι πάντα διφυείς, δηλαδή κάθε φορά ένα 
επίθημα προστίθεται σε ένα θέμα για να δημιουργήσει παράγωγο θέμα, το οποίο με τη 
σειρά του χρειάζεται την παρουσία κλιτικού επιθήματος για να αποτελέσει λέξη (π.χ. χορ-
ός, χορεύ-ω, χορευτ-ής, χορευτικ-ός) (Ράλλη, 2005). 

 

Παραγωγική Μορφολογική Επίγνωση και Δυσλεξία 

Από τον αριθμό των μελετών -τόσο σε αλφαβητικές γλώσσες με διαφορετική ορθογραφία 
(ρηχό/βαθύ - διαφανές/αδιαφανές ορθογραφικό σύστημα) όσο και σε γλώσσες με χαρα-
κτήρες- συμπεραίνεται ότι οι ερευνητές δίνουν έμφαση στη διερεύνηση της Μορφολογικής 
Επίγνωσης σε φτωχούς αναγνώστες (π.χ. Burani, Marcolini, De Luca, & Zoccolotti, 2008∙ Car-
lisle, Stone & Katz, 2001∙ Casalis, Cole, & Sopo, 2004). Πάντως, από τα στοιχεία που προέρ-
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χονται από τις σχετικές έρευνες προκύπτει ως συμπέρασμα ότι οι σύνθετοι τύποι παράγω-
γων λέξεων επηρεάζουν τη μορφολογική γνώση των μαθητών με δυσλεξία και τους δη-
μιουργούν σημαντικές δυσκολίες σε αυτόν τον τομέα. 

Οι Ben-Dror, Bentin, και Frost (1995) εντόπισαν ότι τα παιδιά με δυσλεξία εκδήλωσαν σαφή 
μορφολογική αδυναμία στην προφορική παραγωγή της γλώσσας και την κατανόηση, παρά-
γοντες που, όπως κατέληξαν, επηρεάζουν την ικανότητα ανάγνωσης των δυσλεξικών παι-
διών. Αλλά και οι Elbro και Arnbak (1996) κατέληξαν σε παρόμοια αποτελέσματα από την 
εκτέλεση δοκιμασιών αναγνώρισης και αποκωδικοποίησης σύνθετων μορφολογικά λέξεων 
μεταξύ παιδιών με δυσλεξία και παιδιών με τυπική ανάπτυξη αναγνωστικής ικανότητας. 
Έχει καταδειχθεί, επίσης, ότι ιδιαιτέρως μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσλεξία που 
φοιτούν σε μεγάλες τάξεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τη μάθηση της μορφο-
λογίας (Tsesmeli & Seymour 2007∙ Vogel 1983, 1977) και κάνουν πολλά λάθη μορφολογίας 
κατά την προφορική τους έκφραση (Nagy, Berninger, & Abbott, 2006). Αρκετοί δε ερευνητές 
προβαίνοντας στη σύγκριση φτωχών αναγνωστών και τυπικών αναγνωστών -ίδιας χρονολο-
γικής ηλικίας- όχι μόνο ως προς την ακρίβεια στις απαντήσεις που έδιναν στις δοκιμασίες 
μορφολογικής επίγνωσης αλλά και στην ταχύτητα (χρόνος αντίδρασης/απάντησης) επεξερ-
γασίας τους (π.χ. Leong, 1989∙ Leong & Parkinson, 1995), διαπίστωσαν ότι οι φτωχοί ανα-
γνώστες σημείωσαν μειωμένη επίδοση ως προς την ακρίβεια και την ταχύτητα απάντησης 
σε δοκιμασίες που ζητούσαν την παραγωγή λέξεων ή την παραγωγή λεξικής βάσης των πα-
ράγωγων τύπων σε νοηματικό πλαίσιο είτε με ορθογραφική διαφάνεια είτε με αδιαφάνεια.  

Παρόλη τη συναφή ερευνητική αρθρογραφία επί του θέματος, όπως διαπιστώνουν και οι  
Casalis et al. (2004), συγκριτικά λίγες μελέτες έχουν διερευνήσει τη μορφολογική επίγνωση 
σε άτομα με δυσλεξία.  

Σημασία και υποθέσεις της έρευνας 

Με την παρούσα μελέτη επιδιώκεται η συμμετοχή στη συζήτηση για τις δεξιότητες μορφο-
λογικής επίγνωσης μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με και χωρίς δυσλεξία. Πιο συ-
γκεκριμένα, επιδιώκεται η μελέτη των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης με και χωρίς δυσλεξία κατά τη διεκπεραίωση από μέρους τους καθη-
κόντων παραγωγικής μορφολογικής επίγνωσης, ικανότητα η οποία κατακτάται πιο αργά σε 
σχέση με τα άλλα δύο είδη μορφολογικής επίγνωσης, δηλαδή την κλίση και τη σύνθεση. 

Καθώς η παραγωγική μορφολογική επίγνωση βρίσκεται σε εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια 
φοίτησης των μαθητών στο δημοτικό και ολοκληρώνεται μέχρι τα χρόνια φοίτησής τους στο 
γυμνάσιο και το λύκειο, προκαλεί ενδιαφέρον η διερεύνηση των δυσκολιών που αντιμετω-
πίζουν οι μαθητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όσον αφορά σε αυτόν τον τομέα, και δη 
των μαθητών εκείνων που παρουσιάζουν δυσλεξία και είναι πιο επιβαρυμένοι σε γλωσσι-
κές λειτουργίες. 

Στον ελλαδικό χώρο δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς η αποτελεσματικότητα μαθητών δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης με και χωρίς δυσλεξία σε έργα παραγωγικής μορφολογίας, και, 
καθώς η έρευνας σε αυτόν τον τομέα είναι περιορισμένη, κρίνεται σημαντικό να παρα-
χθούν δεδομένα γι’ αυτό το θέμα για μια γλώσσα με τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής γλώσ-
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σας και δη για μια ομάδα μαθητών με την ιδιαιτερότητα που παρουσιάζουν οι μαθητές με 
δυσλεξία. 

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας αναμένεται ότι οι μαθητές χωρίς δυσλε-
ξία (της Β΄ τάξης Γυμνασίου και της Β΄ τάξης Λυκείου) θα σημειώσουν καλύτερες επιδόσεις 
συγκριτικά με τους μαθητές με δυσλεξία (της Β΄ τάξης Γυμνασίου και της Β΄ τάξης Λυκείου) 
στις δοκιμασίες του κριτηρίου συνολικά. Επιπλέον, ανέξαρτητα από την ύπαρξη ή μη δυσ-
λεξίας, αναμένεται οι μαθητές της Β’ Λυκείου να σημειώσουν καλύτερες επιδόσεις από 
τους μαθητές της Β’ Γυμνασίου στις δοκιμασίες του κριτηρίου συνολικά. 

Μέθοδος 

Δείγμα 

Στην έρευνα συμμετείχαν 30 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με δυσλεξία (15 μαθη-
τές Β΄ τάξης Γυμνασίου και 15 μαθητές Β΄ τάξης Λυκείου) και 30 μαθητές δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης χωρίς δυσλεξία (15 μαθητές Β΄ τάξης Γυμνασίου και 15 μαθητές Β΄ τάξης Λυ-
κείου). Όλοι οι μαθητές που συγκρότησαν το δείγμα της μελέτης (Ν = 60) φοιτούσαν σε δη-
μόσια σχολεία και συμμετείχαν εθελοντικά στην έρευνα, ενώ οι γονείς/κηδεμόνες τους εί-
χαν ενημερωθεί για τη διεξαγωγή της και είχαν συναινέσει ως προς τη συμμετοχή τους. 

Οι δυσλεξικοί μαθητές που συμμετείχαν διέθεταν σχετική Γνωμάτευση από δημόσιο φορέ-
α, είχαν την ελληνική γλώσσα ως μητρική γλώσσα, ενώ επιπλέον κριτήριο αποτέλεσε και η 
τάξη φοίτησής τους. Τα ίδια κριτήρια ίσχυσαν και για το τυπικό δείγμα μαθητών, ενώ για τη 
διασφάλιση της έλλειψης μαθησιακών δυσκολιών ή δυσλεξίας από μέρους τους τούς χορη-
γήθηκε το λεκτικά αδέσμευτο Raven Progressive Matrices (RAVEN) τεστ και το Τεστ Ανά-
γνωσης: Τεστ-Α (Παντελιάδου &  Αντωνίου, 2007).  

Το τελικό δείγμα (Ν=60) που προέκυψε περιελάμβανε: α. 15 μαθητές χωρίς δυσλεξία Β΄ 
τάξης γυμνασίου (8 αγόρια και 6 κορίτσια) με μέσο όρο ηλικίας 13 έτη και 3 μήνες. β. 15 
μαθητές χωρίς δυσλεξία Β΄ τάξης λυκείου (9 αγόρια και 6 κορίτσια) με μέσο όρο ηλικίας 16 
έτη και 6 μήνες. γ. 15 μαθητές με δυσλεξία Β΄ τάξης γυμνασίου (10 αγόρια και 5 κορίτσια) 
με μέσο όρο ηλικίας 13 έτη και 4 μήνες. δ. 15 μαθητές με δυσλεξία Β΄ τάξης λυκείου του (8 
αγόρια και 7 κορίτσια) με μέσο όρο ηλικίας 16 έτη και 5 μήνες 

Δοκιμασίες 

Οι δοκιμασίες που χρησιμοποιήθηκαν χαρακτηρίζονται πειραματικές και αξιολόγησαν τις 
δεξιότητες Παραγωγικής Μορφολογικής Επίγνωσης (ΠΜΕ) των μαθητών με δυσλεξία και 
χωρίς δυσλεξία που συμμετείχαν στην έρευνα. Οι λέξεις που επελέγησαν και χρησιμοποιή-
θηκαν στις επιμέρους δοκιμασίες περιέχονται στο σχολικό εγχειρίδιο του μαθήματος της 
Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ Γυμνασίου, ώστε αναμενόταν να είναι γνωστές σε μαθητές 
τόσο της Β΄ τάξης γυμνασίου όσο και σε μαθητές της Β΄ τάξης λυκείου. Οι δοκιμασίες αφο-
ρούν σε: α) εύρεση παραγωγικής σχέσης ή όχι μεταξύ παράγωγων λέξεων και ψευδοπαρά-
γωγων σε ζεύγη, β) συμπλήρωση προτάσεων με την κατάλληλη παράγωγη λέξη από τη λέ-
ξη-βάση που δίνεται σε πλαίσιο πρότασης, γ) εύρεση και συμπλήρωσης της λεξικής βάσης 
από την αντίστοιχη παράγωγη λέξη που δίνεται σε πλαίσιο πρότασης. 
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Ανάλυση δεδομένων 

Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος 
SPSS (version 21). Οι απαντήσεις των μαθητών κάθε ομάδας στις δοκιμασίες συγκεντρώθη-
καν σε φύλλο εργασίας του SPSS. Η βαθμολόγηση των απαντήσεων του εργαλείου έγινε με 
βάση δίτιμη κλίμακα, όπου 0 η τιμή για την λανθασμένη και 1 για τη σωστή απάντηση. Η 
αξιοπιστία του εργαλείου σύμφωνα με το δείκτη Cronbach’s alpha ήταν πολύ καλή (α=0,92) 
και επιβεβαιώθηκε η κανονικότητα της κατανομής που θέλει τιμή p>0,05, καθόσον z=1,317 
και p=0,062. Για την ανάλυση διαφοράς υπολογίστηκαν οι Μέσες Τιμές (Μ.Τ) και οι Τυπικές 
Αποκλίσεις (Τ.Α.) των τιμών στο σύνολο των δοκιμασιών, ενώ χρησιμοποιήθηκε και η δοκι-
μασία t-test για ανεξάρτητα δείγματα για τον έλεγχο σημαντικότητας της διαφοράς στις 
παραπάνω τιμές. Οι διαφορές που θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές αναφέρονται σε 
επίπεδο σημαντικότητας p<0.001 και p<0.05. 

Αποτελέσματα 

Από τον έλεγχο Μέσων Τιμών (Μ.Τ.) και Τυπικών Αποκλίσεων (Τ.Α.), προέκυψε ότι οι μαθη-
τές στο σύνολό τους, και ανεξάρτητα από τάξη και ύπαρξη ή μη δυσλεξίας, πέτυχαν συνολι-
κή βαθμολογία άνω του μέσου όρου (>0,50, μαθητές με δυσλεξία: Μ.Τ.=0,79, Τ.Α.=0,13, 
μαθητές  χωρίς δυσλεξία: Μ.Τ.=0,91, Τ.Α.=0,64). Ωστόσο, από τη σχετική ανάλυση προέκυ-
ψε ότι η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική τόσο μεταξύ των δυσλεξικών και μη 
δυσλεξικών μαθητών ανεξάρτητα από τάξη φοίτησης [t (42,490)=4,640, p<0,001, Μαθητές 
με Δυσλεξία Μ.Τ.= 0,79, Τ.Α.= 0,20, Μαθητές  χωρίς Δυσλεξία Μ.Τ.= 0,96, Τ.Α.= 0,07] όσο 
και μεταξύ των μαθητών της Β΄ Γυμνασίου και Β΄ Λυκείου ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη 
δυσλεξίας [t (42,358)=-5,472, p<0,001, Β΄ Γυμνασίου Μ.Τ.= 0,78, Τ.Α.= 0,12, Β΄ Λυκείου 
Μ.Τ.: 0,92, Τ.Α.: 0,60]. 
 

Συζήτηση 
 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει η επιβεβαίωση των αρχικών υποθέσεων. Ε-
πιπλέον, οι μαθητές στο σύνολό τους, και ανεξαρτήτως τάξης και ύπαρξης ή μη δυσλεξίας, 
πέτυχαν συνολική βαθμολογία άνω του μέσου όρου. Οι μαθητές χωρίς δυσλεξία και των 
δύο τάξεων (Β΄ Γυμνασίου και Β΄ Λυκείου) σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με 
εκείνες των μαθητών με δυσλεξία και των δύο τάξεων αντίστοιχα (Β΄ Γυμνασίου και Β΄ Λυ-
κείου) στις δοκιμασίες του κριτηρίου συνολικά. Σύμφωνα με τις απόψεις πολλών ερευνη-
τών η συνειδητοποίηση της παραγωγικής μορφολογίας αναπτύσσεται αργότερα από τη συ-
νειδητοποίηση της κλιτικής μορφολογίας και ακολουθεί μεγαλύτερη αναπτυξιακή κλίμακα 
(Carlisle, 2000∙ Casalis & Louis-Alexandre, 2000∙ Singson, Mahony, & Mann,  2000∙ Selby, 
1972∙ Tyler & Nagy, 1989). Συχνά, δε, χρειάζεται τα παιδιά να φτάσουν στο λύκειο για να 
μπορούν να χειρίζονται ικανοποιητικά την έννοια των παραγωγικών καταληκτικών μορφη-
μάτων (Colé & Fayol, 2000). 
 
Διαπιστώθηκε επίσης  ότι οι μαθητές χωρίς δυσλεξία (Β΄ τάξης Γυμνασίου και Β΄ τάξης Λυ-
κείου) σημείωσαν συνολικά καλύτερες επιδόσεις στα έργα παραγωγικής μορφολογικής επί-
γνωσης που αξιολογήθηκαν συγκριτικά με εκείνες των μαθητών με δυσλεξία (Β΄ τάξης Γυ-
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μνασίου και Β΄ τάξης Λυκείου). Το εύρημα βρίσκεται σε συμφωνία με αντίστοιχα άλλων 
ερευνών που εντόπισαν ότι τα παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες διαθέτουν δυσανάλογες 
δυσκολίες συγκρινόμενα με τυπικούς αναγνώστες σε δοκιμασίες μορφολογικής επίγνωσης 
οι οποίες απαιτούν παραγωγή της απάντησης αντί επιλογής της απάντησης, ή γραπτές α-
παντήσεις αντί για προφορικές (Carlisle 1988∙ Champion 1997∙ Windsor & Hwang, 1997) ή 
ζητούν να αναγνωριστούν σχέσεις σε αδιαφανείς τύπους (Carlisle et al., 2001∙ Windsor, 
2000) που συχνά συνεπάγονται φωνολογικές αλλαγές, έργο το οποίο αποτελεί δυσκολία 
για πολλούς φτωχούς αναγνώστες. 

Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν  να συνυπολογίσουν εκτός από τις σωστές απαντήσεις 
των συμμετεχόντων και την ταχύτητα απάντησης ή να δοθεί η δυνατότητα και προφορικής 
τους απάντησης. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον κρίνεται το να διερευνηθούν και τα ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά των απαντήσεων ή να χορηγηθούν δοκιμασίες παραγωγικής μορφολογίας με ή 
χωρίς νοηματικό περιεχόμενο προκειμένου να διερευνηθούν οι συντακτικές-
σημασιολογικές πληροφορίες των παραγωγικών επιθημάτων και η επίγνωση της δομής των 
παράγωγων λέξεων αντίστοιχα, ώστε να διαφανεί αν υπάρχει συνειδητή γνώση και χρήση 
των παράγωγων τύπων από μέρους των συμμετεχόντων, ή να συνεξεταστεί ως προς την 
ανάπτυξη της δεξιότητας της παραγωγικής μορφολογικής επίγνωσης η συνεισφορά και άλ-
λων μεταγλωσσικών δεξιοτήτων, όπως της Φωνολογικής Επίγνωσης και της Συντακτικής 
Επίγνωσης.  
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Η διάγνωση της δυσλεξίας ως προς το χρόνο διεξαγωγής και το περιεχόμενό της 
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Περίληψη 

 Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το χρόνο διεξαγωγής της διάγνωσης της δυσλεξίας κα-
θώς και το περιεχόμενό της. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί, η ανάγκη της πρώι-
μης διάγνωσης της δυσλεξίας είναι επιτακτική, καθότι δε χάνεται πολύτιμος χρόνος αντιμε-
τώπισής της. Επίσης, είναι απαραίτητο η διάγνωση να εντοπίζει και να αποτυπώνει όσο πε-
ρισσότερα στοιχεία γίνεται όπως ελλείμματα στην ανάγνωση, την ορθογραφημένη γραφή, 
τις γλωσσικές λειτουργίες, τα μαθηματικά, ώστε να είναι αποτελεσματική και η παρέμβαση 
που θα σχεδιαστεί. Με τον τρόπο αυτό, ο εκπαιδευτικός με βάση τη διάγνωση των ΚΕΔΔΥ 
θα μπορέσει να εφαρμόσει ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται στην 
περίπτωση του παιδιού και να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα.  

Λέξεις - Κλειδιά: διάγνωση, χρόνος πραγματοποίησης, περιεχόμενο 

Εισαγωγή 

Η δυσλεξία απασχολεί τους ειδικούς διαφόρων κλάδων για πάνω από περίπου εκατό χρό-
νια. Η φύση της δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί με ακρίβεια γι’ αυτό και δεν υπάρχει μια και 
μοναδική εξήγηση. Ωστόσο, είναι κοινά αποδεκτό πως αποτελεί μια απροσδόκητη αποτυχία 
ή πολύ χαμηλή επίδοση στην ανάγνωση και τη γραφή, γεγονός που δε δικαιολογείται από 
την ηλικία και το νοητικό επίπεδο του μαθητή (Στασινός, 2009). Με άλλα λόγια, είναι μια 
δυσκολία που συνεπάγεται τόσο εκπαιδευτικά όσο και ψυχολογικά ή κοινωνικά προβλήμα-
τα στο άτομο, επηρεάζοντας τις μαθησιακή του απόδοση αλλά και τη διαμόρφωση της 
προσωπικότητάς του. Για το λόγο αυτό, θεωρείται σημαντική η έγκαιρη διάγνωση των δυ-
σκολιών που αντιμετωπίζει ο δυσλεξικός μαθητής, έτσι ώστε να επιλεγούν και αναπτυχθούν 
οι κατάλληλες διδακτικές μέθοδοι που θα διευκολύνουν κατά πολύ τη μαθησιακή διαδικα-
σία. 

Η διάγνωση της δυσλεξίας πραγματοποιείται είτε στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνω-
σης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) του νομού που ανήκει το παιδί είτε στα Ιατροπαιδαγωγικά 
Κέντρα της εκπαιδευτικής περιφέρειας. Σε αυτά υπηρετεί ειδικό προσωπικό όπως εκπαι-
δευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας μετεκπαιδευμένοι στην ειδική αγωγή, ψυχο-
λόγοι, καθώς και κοινωνικοί λειτουργοί. Ο ψυχολόγος είναι το άτομο που εξετάζει με έγκυ-
ρα ψυχομετρικά εργαλεία, τον δείκτη νοημοσύνης του παιδιού και ο εκπαιδευτικός ειδικής 
αγωγής την επίδοσή του στην ανάγνωση, την ορθογραφημένη γραφή και τα μαθηματικά 
(Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004 ∙Στασινός, 2009). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταδείξει τη σπουδαιότητα της πρώιμης διάγνω-
σης της δυσλεξίας καθώς και της ακρίβειας του διαγνωστικού της περιεχομένου για το σχε-
διασμό και την εφαρμογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. 
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Η διάγνωση της δυσλεξίας ως προς το χρόνο πραγματοποίησής της 

Ένας από τους δύο κυριότερους κινδύνους που ενέχει η διαδικασία διάγνωσης της δυσλεξί-
ας είναι να πραγματοποιηθεί πολύ αργά. Η καθυστερημένη διάγνωση της δυσλεξίας δεν 
επιτρέπει στο παιδί να λάβει βοήθεια από ειδικά προγράμματα που έχουν καταρτιστεί για 
το σκοπό αυτό. Έτσι, παραμένει στάσιμη η μάθησή του, πολλαπλασιάζοντας τα κενά που 
δημιουργούνται με την πάροδο του χρόνου. Ακόμη όμως δυσμενής είναι και η ψυχολογική 
κατάσταση του ατόμου, καθώς οι συνεχείς αποτυχίες, η έλλειψη επαίνων καθώς και η συ-
νεπαγόμενη χαμηλή αυτοπεποίθηση επηρεάζουν άμεσα την κοινωνικότητά του (Στασινός, 
2013). Η μη έγκαιρη διάγνωση και κατ’ επέκταση αντιμετώπιση της δυσλεξίας, καθιστά την 
παρέμβαση πολύ πιο εντατική και μεγαλύτερης διάρκειας, ενώ ταυτόχρονα η δημιουργία 
αρνητικής στάσης απέναντι στην ανάγνωση και τη γραφή κάνει και πιο δύσκολη τη ριζική 
αντιμετώπιση των δυσκολιών (Fletcher, Reid, Fuchs, & Barnes, 2007). 

Η διάγνωση της δυσλεξίας πρέπει να επιτελείται στην πρώιμη ηλικία του παιδιού με σκοπό 
να εντοπιστούν τυχόν ενδείξεις που σχετίζονται με την ωρίμανση της συμπεριφοράς του. Σε 
περίπτωση που το παιδί όντως παρουσιάζει τέτοιου είδους σημεία, τότε κατατάσσεται στην 
«ομάδα υψηλού κινδύνου», δείχνοντας πως υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφα-
νίσει μαθησιακές δυσκολίες στα επόμενα σχολικά χρόνια (Στασινός, 2013). Έτσι, ο εκπαι-
δευτικός με συναφή ή εξειδικευμένη κατάρτιση, θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει 
τα λάθη απροσεξίας από εκείνα που προέρχονται από μαθησιακές δυσκολίες όπως η δυσ-
λεξία, έτσι ώστε να εφαρμόζει τις κατάλληλες κάθε φορά στρατηγικές (Johnson, 1999). 

Η διάγνωση που πραγματοποιείται στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού αυξάνει σε μεγά-
λο βαθμό το ποσοστό επιτυχίας της αντιμετώπισης της δυσλεξίας, ενώ όσο περνά ο καιρός 
τόσο μειώνεται η αποτελεσματικότητά της (Παυλίδης, 2000). Ειδικότερα, η επιλογή του κα-
τάλληλου υποστηρικτικού προγράμματος βοηθά τόσο στην κάλυψη των μαθησιακών του 
κενών όσο και στην τόνωση της ψυχολογίας και της αυτοπεποίθησής του. Έτσι, τα δυσλεξι-
κά παιδιά μπορούν να βελτιωθούν κατά πολύ και να προοδεύσουν εφόσον παρακολουθή-
σουν έγκαιρα υποστηρικτικά προγράμματα. Σύμφωνα με τον Στασινό (2009), δύο είναι οι 
κυριότεροι λόγοι αναγκαιότητας της πρώιμης διάγνωσης της δυσλεξίας. Πρώτον, δίνεται η 
δυνατότητα τα παιδιά αυτά να λάβουν την κατάλληλη βοήθεια πριν ακόμη δημιουργηθούν 
κενά μάθησης και δεύτερον, προλαμβάνεται η συσσώρευση δυσάρεστων συναισθημάτων 
όπως αυτό της ντροπής και της απογοήτευσης λόγω της αποτυχίας τους στο σχολείο. 

Οι μαθητές που έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αναγνωστικών δυσκολιών θα πρέπει 
να δέχονται την κατάλληλη υποστήριξη πολύ νωρίς, ακόμη και από την προσχολική ηλικία 
(Mcnamara, Scissons & Dahleu, 2005). Μάλιστα, είναι σημαντικό το παιδί να μάθει τη φω-
νολογική δομή των λέξεων από μικρή ηλικία, καθότι είναι περισσότερο πιθανό να επιτύχει 
στα σχολικά του χρόνια στην ανάγνωση αλλά και στη γενικότερη χρήση της γλώσσας 
(Snowling, 1987). Οι Miles & Miles (1999), έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησαν, κατέ-
ληξαν στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται λιγότερος χρόνος στην πρώιμη διάγνωση της δυσλε-
ξίας, ενώ μπορεί να φανεί χρήσιμη πριν την εκδήλωση συναισθημάτων ματαίωσης ή απο-
τυχίας. Ειδικότερα, η Badian (1988), υποστήριξε πως όταν η διάγνωση πραγματοποιηθεί 
στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού, τότε σχεδόν το 80% των μαθητών με δυσλεξία μπο-
ρεί να επανέλθει στην ομαλή σχολική εργασία.  
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Η διάγνωση της δυσλεξίας ως προς το διαγνωστικό της περιεχόμενο 

Ο δεύτερος από τους κυριότερους κινδύνους της διάγνωσης της δυσλεξίας είναι να μην α-
ποτυπώνει την ακριβή κλινική εικόνα του παιδιού. Συγκεκριμένα, σε κάθε διάγνωση απαι-
τείται ο εντοπισμός ορισμένων στοιχείων με τη χρήση κατάλληλων μέσων για την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με τυχόν προβλήματα που υπάρχουν. Στις περιπτώσεις όμως, που η 
διάγνωση δεν μετρά τα «σημεία» που πρέπει, παύει να προσφέρει αξιόπιστα στοιχεία, δυ-
σχεραίνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της παρέμβασης.  

Σύμφωνα με τον Στασινό (2009), ο βασικότερος στόχος της διάγνωσης και αξιολόγησης της 
δυσλεξίας είναι να δώσει απάντηση στο ερώτημα εάν το παιδί φέρει αυτή τη διαταραχή ή 
όχι. Έπειτα, εφόσον αυτό διαπιστωθεί, προσδιορίζεται η φύση του γλωσσικού προβλήμα-
τος, κυρίως μέσω της μεθόδου του αποκλεισμού, απορρίπτοντας δηλαδή άλλες παθολογι-
κές καταστάσεις. Το τελευταίο βήμα αποτελεί η σύνταξη του ενιαίου φύλλου διάγνωσης 
από τη διαγνωστική ομάδα και όλους τους ειδικούς που εμπλέκονται, προτείνοντας τα κα-
τάλληλα προγράμματα για την αντιμετώπισή της. Γίνεται φανερό, λοιπόν, το πόσο σημαντι-
κό είναι το διαγνωστικό περιεχόμενο να χαρακτηρίζεται από εγκυρότητα και αξιοπιστία, 
καθώς επηρεάζει άμεσα την πορεία του παιδιού στο σχολείο και όχι μόνο. Άλλωστε, η μη 
μέτρηση των όσων πρέπει να διαγνωστούν, όχι μόνο δε θα επιφέρει κάποιο ουσιώδες απο-
τέλεσμα στη μάθηση του παιδιού αλλά μπορεί και να σταθεί εμπόδιο για την περαιτέρω 
εξέλιξή του. 

Η διάγνωση χαρακτηρίζεται από ποικιλία μεθόδων, κριτηρίων και εργαλείων αξιολόγησης 
και γι’ αυτό το λόγο έχουν γίνει προσπάθειες για τη θεσμοθέτηση κανόνων στα μέσα που 
χρησιμοποιούνται αλλά και την γενικότερη διαδικασία αξιολόγησης (Πόρποδας, 2003). Οι 
Μαρκοβίτης και Τζουριάδου (1991) υποστήριξαν πως η διάγνωση θα πρέπει να περιλαμβά-
νει: α) τη λήψη του κοινωνικού ιστορικού, β) τον καθορισμό του νοητικού δυναμικού μέσα 
από τυπικές και άτυπες αξιολογήσεις, για να εντοπιστούν τομείς δυνατοτήτων και αδυνα-
μιών στη γνωστική και μαθησιακή λειτουργία του και γ) την αξιολόγηση της επίδοσης αλλά 
και της εν γένει μαθησιακής του συμπεριφοράς. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Στασινός (2013), υπο-
στηρίζει πως θα πρέπει να περιλαμβάνει την αξιολόγηση της νοητικής και γλωσσικής ηλικί-
ας του παιδιού, με ιδιαίτερη έμφαση στον εντοπισμό πρώιμων δεικτών δυσλεξίας όπως, για 
παράδειγμα, η επιβραδυνόμενη γλωσσική ανάπτυξη, η μη τήρηση σειράς ακολουθιών, το 
έλλειμμα κινητικών δεξιοτήτων, η ατελής πλευρίωση κ. α  

Ειδικότερα, ο τομέας της νοημοσύνης θα πρέπει να αποτελεί μέρος της διάγνωσης, καθότι 
μέσα από τα ατομικά τεστ μπορεί να συγκριθεί η λεκτική με την πρακτική νοημοσύνη, οι 
οποίες παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση στα δυσλεξικά άτομα. Αυτό που προέχει στην αξιο-
λόγηση αυτή, είναι σκιαγράφηση του εύρους των νοητικών ικανοτήτων καθώς και των 
γλωσσικών ελλειμμάτων του παιδιού (Pumfrey & Reason, 1991).  

Ένας ακόμη τομέας που πρέπει να περιλαμβάνει η διάγνωση είναι αξιολόγηση της ανάγνω-
σης μέσα από σταθμισμένα τεστ, όπως της αναγνώρισης μεμονωμένων λέξεων, της φωνα-
χτής ανάγνωσης κειμένου και της σιωπηρής ανάγνωσης. Σκοπός της αξιολόγησης της βασι-
κής ανάγνωσης είναι η διάγνωση τόσο των αναγνωστικών δυσκολιών, όσο και του αναγνω-
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στικού επιπέδου των μαθητών που δεν αντιμετωπίζουν μαθησιακά προβλήματα (Πόρπο-
δας, 2003). 

Η αξιολόγηση της ορθογραφημένης γραφής αποτελεί έναν ακόμη πυλώνα του περιεχομέ-
νου της διάγνωσης. Μέσα από αυτήν, ελέγχεται η ικανότητα οργάνωσης της κιναισθητικής 
συμπεριφοράς του δυσλεξικού παιδιού και ταυτόχρονα η πρόοδός του στον οπτικοκινητικό 
τομέα (Στασινός, 2009). Με τη χορήγηση ενός τεστ, μπορεί να προσδιοριστεί η ηλικία της 
ορθογραφημένης γραφής συγκρινόμενη με αυτήν της αναγνωστικής ηλικίας, καθώς και να 
αναγνωριστούν τα ιδιαίτερα ορθογραφικά λάθη του κάθε παιδιού.  

Όσον αφορά τα μαθηματικά, η αξιολόγηση θα πρέπει να ξεκινά από το γενικό επίπεδο ό-
που ελέγχονται οι ικανότητες διαχείρισης των μαθηματικών εννοιών και να καταλήγει στο 
ειδικό επίπεδο, της λύσης προβλημάτων, όπου ελέγχεται ο βαθμός εφαρμογής των μαθη-
ματικών εννοιών καθώς και ο χειρισμός προβλημάτων σχετικών με την καθημερινή ζωή 
(Πόρποδας, 2003). Ο συγκεκριμένος τομέας είναι σημαντικός, καθότι έχει βρεθεί πως ο μι-
σός και παραπάνω πληθυσμός των ατόμων με δυσλεξία παρουσιάζουν και δυσκολίες με 
τους αριθμούς και τα γεωμετρικά σχήματα ή σύμβολα. 

Τέλος, η αξιολόγηση των γλωσσικών λειτουργιών του παιδιού, γίνεται μέσα από την εξέτα-
ση της ανάγνωσης ως μια οπτική διαμεσολαβητική λειτουργία και της γραφής ως μιας κι-
ναισθητικής συμπεριφοράς κατά την επικοινωνία με τον περίγυρο (Στασινός, 2009). Είναι 
σαφές πως όποιο έλλειμμα υπάρχει στη χρήση της γλώσσας επηρεάζει άμεσα την ανάγνω-
ση και τη γραφή.  

Συμπεράσματα 

Από την έρευνα έχει διαπιστωθεί πως η πρώιμη διάγνωση της δυσλεξίας και κατ’ επέκταση 
η κατάταξη των παιδιών στην ομάδα υψηλού κινδύνου, βοηθά στον κατάλληλο σχεδιασμό 
έγκαιρων και αποτελεσματικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων καθώς πραγματοποιείται ό-
ταν ακόμη το πρόβλημα δεν έχει επιδεινωθεί (Στασινός, 2009). Είναι εφικτό να εντοπίσουμε 
από την ηλικία των πέντε ετών τα παιδιά που πιθανόν θα αντιμετωπίσουν αναγνωστικές 
δυσκολίες και γνωρίζουμε ποιες διδακτικές μέθοδοι είναι πιο αποτελεσματικές (Arnold, 
1996). Μάλιστα, η έγκαιρη αντιμετώπιση των δυσκολιών που συνεπάγεται η δυσλεξία, α-
μέσως μόλις αυτές εκδηλωθούν συμβάλει στην βελτίωση της ακαδημαϊκής τους εξέλιξης 
αλλά και των κοινωνικών τους σχέσεων.  

Επιπρόσθετα, είναι εξίσου σημαντικό η διάγνωση να εντοπίζει και να αποτυπώνει όλα αυτά 
που πρέπει έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική και η παρέμβαση που θα σχεδιαστεί. Ιδιαί-
τερη βαρύτητα δίνεται στην εύρεση τυχόν ελλειμμάτων όπως στην ανάγνωση, την ορθο-
γραφημένη γραφή, τις γλωσσικές λειτουργίες, στα μαθηματικά κ.α (Στασινός, 2009). Δεν 
αρκεί όμως μόνο η διδακτική παρέμβαση, εξίσου σημαντική είναι και η συναισθηματική 
υποστήριξη των ατόμων αυτών, καθότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, δημιουργούν άγ-
χος, χαμηλή αυτοεκτίμηση και προβλήματα στην κοινωνική τους ζωή.  

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι καταλυτικός στην έγκαιρη διάγνωση, καθότι μπορούν να 
βοηθήσουν με την κατάλληλη διδασκαλία, περίπου το 85- 90% των «φτωχών» αναγνωστών 

 
 

604

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



στο νηπιαγωγείο και την Α΄ Δημοτικού να βελτιώσει τις αναγνωστικές επιδόσεις του 
(Hessler, 2001). Ακόμη, θα πρέπει να παραπέμπουν τους μαθητές στα κατάλληλα κέντρα 
όπως το ΚΕΔΔΥ και τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα έχοντας εξαντλήσει από την πλευρά τους 
όλα τα περιθώρια παρέμβασης (Στασινός, 2013). Ταυτόχρονα θα πρέπει και τα κέντρα αυτά 
να πληροφορούν και να ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για τα χρονικά πλαίσια που θα 
πρέπει να εξαντλήσουν μέχρι την παραπομπή τους σε αυτά. 
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Η επίδραση παιδιών με αυτισμό στις ψυχοδυναμικές σχέσεις της οικογένειας 
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Περίληψη 

Η παρούσα ερευνητική εργασία στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης των παιδιών με 
Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος (Αυτισμός) στις ψυχοδυναμικές 
σχέσεις της οικογένειας σε συναισθηματικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Παρουσιά-
ζεται ο εννοιολογικός προσδιορισμός της Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής του Αυτιστι-
κού Φάσματος, η οικογένειας ως σύστημα και οι ρόλοι και οι ψυχοδυναμικές σχέσεις των 
μελών της. Ακόμη, αναλύονται οι επιδράσεις που ασκεί η παρουσία παιδιού με αυτισμό 
στη λειτουργική δυναμική των οικογενειακών σχέσεων. Για τη διερεύνηση του στόχου η 
μεθοδολογία συνίστατο στη χρήση δέκα ημιδομημένων συνεντεύξεων σε δείγμα που απο-
τελούνταν από 10 ζεύγη γονέων με παιδιά με αυτισμό που φοιτούν σε Ειδικό Δημοτικό Σχο-
λείο και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με βάση τη με-
θοδολογική προσέγγιση της Θεμελιωμένης Θεωρίας και δομήθηκε ένα Μοντέλο ψυχοδυ-
ναμικών οικογενειακών σχέσεων Θεμελιωμένης Θεωρίας, το οποίο ερμηνεύει τη διαδικα-
σία του αντίκτυπου του αυτιστικού παιδιού στις ψυχοδυναμικές σχέσεις της οικογένειας σε 
συναισθηματικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. 

Λέξεις - Κλειδιά: Παιδί, αυτισμός, οικογένεια, ψυχοδυναμικές σχέσεις 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), η αναπηρία προσδιορίζεται από τρία 
αλληλένδετα χαρακτηριστικά περιεχομένου: i) Τη βλάβη / περιορισµό, (impairment), που 
θεωρείται ως η απώλεια ή η διαταραχή της ψυχολογικής, φυσιολογικής ή ανατοµικής δο-
µής ή λειτουργίας, ii) Την ανικανότητα, (disability), που θεωρείται ως η κατάσταση που α-
ντιστοιχεί σε µερική ή ολική μείωση της ικανότητας ενός ατόμου στο να εκτελέσει µια δρα-
στηριότητα µε συγκεκριµένο τρόπο ή όπως ένα άτομο που δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρό-
βλημα και iii) Την αναπηρία, (handicap), που θεωρείται ως η απώλεια ή ο περιορισµός των 
ευκαιριών κάποιων ατόµων να συμμετέχουν στην κοινότητα ισότιµα µε άλλους ανθρώπους. 
Οι επιστήμονες που συµµερίζονται την προσέγγιση της ατοµοκεντρικής διάστασης της ανα-
πηρίας τείνουν να εστιάζουν μόνο στις προσωπικές ανικανότητες του ατόµου και εξηγούν 
το φαινόμενο μόνο µε βιοϊατρικές παραμέτρους, αποκόπτοντάς το από το κοινωνικό περι-
βάλλον (ατομικό ή ιατρικό μοντέλο). Η αναπηρία όμως είναι ανάγκη να εξεταστεί σε νέο 
πλαίσιο που βασίζεται στις κοινωνικές, περιβαλλοντικές αλλά και ατοµικές προοπτικές ταυ-
τόχρονα (κοινωνικό μοντέλο). 

Ο Αυτισμός χαρακτηρίζεται ως νευροαναπτυξιακή διαταραχή του ατόμου µε συγκεκριμένες 
εκδηλώσεις και στερεοτυπικές συμπεριφορές και επηρεάζεται καθοριστικά η νοητική και η 
συναισθηματική του ανάπτυξη. Αυτή η διαταραχή αρχίζει με την ανάπτυξη του εγκεφάλου 
του εμβρύου κατά την εγκυμοσύνη και στη βρεφονηπιακή ηλικία (Κωτσόπουλος, 2007). 
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Επειδή τα συμπτώματα εκδήλωσης του αυτισμού διαφοροποιούνται σε κάθε άτομο, χρησι-
μοποιείται ευρέως ο όρος «διαταραχή του αυτιστικού φάσµατος», διότι εμπεριέχει ένα 
ποικίλο φάσμα των µορφών της διαταραχής (Pardo & Eberhart, 2007). 

Η οικογένεια αποτελεί το πρωταρχικό κοινωνικό περιβάλλον, όπου εντάσσεται ο άνθρωπος 
και ένα διαπροσωπικό σύστημα μέσα σε άλλα συστήματα, όπως το ευρύτερο σύστημα της 
κοινωνίας (Bronfebrenner, 1979). Το άτομο αλληλεπιδρά με τα υποσυστήματα, στα οποία 
είναι μέλος (π.χ. τα αδέρφια αποτελούν ένα υποσύστημα). Στις σχέσεις µεταξύ των μελών 
συνήθως ο πατέρας και η µητέρα αποτελούν το κεντρικό σύστημα της οικογένειας, το οποίο 
αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα υποσυστήματα. Υπάρχουν όµως πολλές άλλες ενδοοικογε-
νειακές σχέσεις κάθε μια από τις οποίες επηρεάζει την άλλη. 

Επιδράσεις σε συναισθηματικό επίπεδο στο σύστημα της οικογένειας 

Η δυσλειτουργία του παιδιού έχει αρνητικές επιπτώσεις, αρχικά, στη συζυγική σχέση 
και ταυτόχρονα αυτή αλληλεπιδρά με την εξέλιξη της διαταραχής λόγω της επιβάρυνσης 
του οικογενειακού κλίματος αλλά και της ικανότητας των γονέων να διεκπεραιώσουν επι-
τυχώς τα γονεϊκά τους καθήκοντα (Dellve, Samuelson, Tallborn, Fasth & Hallberg, 2006). Η 
θλίψη, ο θυµός, η απόρριψη του παιδιού, η αγωνία, η ντροπή και οι ενοχές είναι τα κυρίαρ-
χα συναισθήματα που βιώνουν οι γονείς με πρώτες αντιδράσεις την άρνηση και την από-
κρυψη του προβλήµατος από το ευρύτερο περιβάλλον. Οι γονείς διέρχονται µια σειρά συ-
ναισθηματικών σταδίων µέχρι να αποδεχθούν τη διάγνωση και σύµφωνα µε τους 
Cunningham και Davis (1985) διέρχονται από τη φάση του Σοκ, της Αντίδρασης, της Προ-
σαρμογής και του Προσανατολισμού. Τα αδέλφια των αυτιστικών παιδιών φαίνεται πως 
αισθάνονται παραμελημένα και αντιδρούν ποικιλοτρόπως επιδεικνύοντας από οίκτο μέχρι 
διάθεση προστασίας και βοήθειας προς τα αυτιστικά αδέρφια τους. 

Επιδράσεις στο κοινωνικό επίπεδο της οικογένειας 

Μια αναμενόμενη αντίδραση είναι η αποµόνωση της οικογένειας από το άμεσο (συγγενείς) 
και το έμμεσο (φίλοι της οικογένειας, γνωστοί) κοινωνικό της περιβάλλον. Ειδικότερα, οι 
γονείς και τα αδέρφια του παιδιού συχνά οδηγούνται σε κοινωνική απομόνωση (Dellve, 
Samuelson, Tallborn, Fasth & Hallberg, 2006). Οι γονείς αισθάνονται αδύναμοι και μόνοι, με 
συνέπεια να κλείνονται συχνά στον εαυτό τους, όταν αντιλαμβάνονται ότι ο κοινωνικός 
τους περίγυρος δεν τους συμπαραστέκεται (Dunn, Burbine, Bowers & Tantleff-Dunn, 2001) 
ή αντιδρά περιπαικτικά στις μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού και το απορρί-
πτει. 

Επιδράσεις στην οικογένεια σε οικονομικό επίπεδο 

Ένας από τους παράγοντες που διαδραματίζουν βαρύνοντα ρόλο στην εμπειρία της οικογέ-
νειας αποτελεί η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης λόγω επιπρόσθετων εξόδων που 
επιβάλλει η συνεχής παρακολούθηση και εκπαίδευση του παιδιού ή ο περιορισμός  της ερ-
γασίας των γονέων για τη φροντίδα του (Montes & Halterman, 2008). Η οικογένεια υφίστα-
ται μεγαλύτερη επιβάρυνση σε οικονομικό επίπεδο, σε εργασιακό και σε επίπεδο χρόνου, 
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καθώς πρέπει να καταναλώσει πολλές ώρες για την περίθαλψη του αυτιστικού παιδιού 
(Kogan, Strickland, Blumberg, Singh, Perrin & van Dyck, 2008). 

        Μεθοδολογία 

Δείγμα 

Έγινε σκόπιμη επιλογή του δείγματος, το οποίο περιλάμβανε γονείς που έχουν παιδιά με 
αυτισμό από ένα Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και ένα Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.). Τα παιδιά ήταν επισήμως διαφοροδιαγνωσμένα από 
το ΚΕΔΔΥ με αυτισμό χαμηλής λειτουργικότητας, καθώς δεν έχουν αναπτύξει δεξιότητες 
ομιλίας και αυτοεξυπηρέτησης. Η δειγματοληψία ήταν ευκαιριακή (Σαραφίδου, 2011), κα-
θώς έλαβαν μέρος στην έρευνα όσοι γονείς ήταν διαθέσιμοι και εκδήλωσαν ενδιαφέρον και 
προθυμία. 

Ερευνητικό εργαλείο 

Πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με ημιδομημένη συνέντευξη σε 10 ζεύγη γονέων με 
παιδιά με αυτισμό με αυτοσχέδιες ερωτήσεις, οι οποίες κάλυπταν όλες τις πλευρές του θέ-
ματος. Ο οδηγός συνέντευξης περιλάμβανε 14 ερωτήσεις με υποερωτήματα ελεύθερης έκ-
φρασης των απόψεων των γονέων. Πραγματοποιήθηκε μία πιλοτική συνέντευξη σε ένα 
ζεύγος γονέων, με στόχο να δοκιμαστεί η σαφήνεια και η κατανόηση των ερωτήσεων και η 
λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του Οδηγού Συνέντευξης (Σαραφίδου, 2011). Στη 
συνέχεια, οι 10 συνεντεύξεις διεξήχθησαν σε διάστημα ενός μήνα. Υπήρξε σχετική γραπτή 
ενημέρωση και θετική ανταπόκριση του Ειδικού Δημοτικού σχολείου Λαμίας και του 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτιδας για τον σκοπό και το περιεχόμενο της έρευνας. Δέχτηκαν να συμμετά-
σχουν 7 ζεύγη γονέων από το Ειδικό Δημοτικό σχολείο και 3 ζεύγη γονέων από το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 
και οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν δια ζώσης. Η χρονική διάρκεια κάθε συνέντευξης δεν υπε-
ρέβαινε τα 50 λεπτά της ώρας. 

Διαδικασία ανάλυσης 

Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με βάση τη Θεμελιωμένη Θεωρία και απο-
σκοπούσε στο να διακριθούν σε κάθε στάδιο της ανάλυσης, οι έννοιες και οι σχέσεις που 
διέπουν τις έννοιες, ώστε να αναπτυχθεί μια δομημένη θεωρία που ερμηνεύει τον αντίκτυ-
πο του αυτιστικού παιδιού στις ψυχοδυναμικές σχέσεις της οικογένειας. Η ανάλυση, επε-
ξεργασία και κωδικοποίηση των δεδομένων των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε με τη 
βοήθεια του λογισμικού MAXQDA (2007) και με βάση τη μεθοδολογία ανάλυσης και κωδι-
κοποίησης της Θεμελιωμένης Θεωρίας. Η κωδικοποίηση των δεδομένων και η ανάδειξη των 
κατηγοριών και των ιδιοτήτων που τις προσδιόριζαν, βασίστηκε στη «μέθοδο της διαρκούς 
σύγκρισης» και ολοκληρώθηκε με τον «κορεσμό» των κατηγοριών. Η κωδικοποίηση περιε-
λάμβανε τρεις φάσεις: i) Την ανοιχτή κωδικοποίηση (open coding) και τη δημιουργία των 
κωδικών - κατηγοριών μέσα από τον εντοπισμό σημαντικών λέξεων ή φράσεων από τις ο-
ποίες αναδύθηκαν οι πρώτες έννοιες, ii) Την αξονική κωδικοποίηση (axial coding) και το 
σχηματισμό των «χαμηλής τάξης» κατηγοριών-εννοιών και iii) Την επιλεκτική κωδικοποίηση 
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(selective coding), όπου μέσα από αλλεπάλληλες ομαδοποιήσεις των χαμηλής τάξης κατη-
γοριών - εννοιών με κοινά χαρακτηριστικά σχηματίστηκαν οι κατηγορίες, «ανώτερης τάξης» 
(categories). Στη συνέχεια εντοπίστηκε η «πυρηνική κατηγορία» (core) του μελετώμενου 
φαινομένου και η διασύνδεση όλων των κατηγοριών ανώτερης τάξης με αυτήν. Η ανάλυση 
ολοκληρώθηκε με την ανάπτυξη μιας «τεκμηριωμένης αφήγησης» και την επαγωγική οικο-
δόμηση της Θεωρίας για τον αντίκτυπο ενός αυτιστικού παιδιού στις ψυχοδυναμικές σχέ-
σεις της οικογένειας (Σαραφίδου, 2011). 

Αποτελέσματα 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας - τα οποία συγκρίνονται και συμφωνούν σε με-
γάλο βαθμό με τα ευρήματα τόσο ελληνικών όσο και διεθνών ερευνών - δημιουργήθηκε 
ένα Μοντέλο Ψυχοδυναμικών Οικογενειακών Σχέσεων που απεικονίζει τη νέα θεωρία, δη-
λαδή τον αντίκτυπο του αυτιστικού παιδιού στις ψυχοδυναμικές σχέσεις του συστήματος 
της οικογένειας. Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται ότι οι ψυχοδυναμικές σχέσεις μέσα στο 
οικογενειακό σύστημα δεν σχετίζονται μόνο με το συναισθηματικό επίπεδο αλλά και με το 
κοινωνικό και το οικονομικό επίπεδο, καθώς σύμφωνα με την ψυχοδυναμική θεωρία πρό-
κειται για αμφίδρομη αλληλεπίδραση δυνάμεων και κινήτρων μεταξύ των μελών της οικο-
γένειας με επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα της οικογένειας. Συνεπώς, σύμφωνα με τα ευρή-
ματα της παρούσας έρευνας υπάρχουν αμφίδρομες και αλυσιδωτές αλληλεπιδράσεις στην 
ψυχολογία των μελών της οικογένειας, στις κοινωνικές τους σχέσεις διότι οδηγούνται σε 
κοινωνική απομόνωση και ντροπή αλλά και σε οικονομικό επίπεδο, το οποίο επηρεάζεται 
από τα υπόλοιπα. Το μοντέλο δομείται στα εξής διαδοχικά επίπεδα: Στο Αυτιστικό παιδί 
(πυρηνική κατηγορία), το οποίο επιδρά στην Ψυχολογία γονέων, στην Ψυχολογία αδερφών, 
στην Ψυχολογία συγγενών και οδηγεί στην Οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας. Στο 
συγκεκριμένο μοντέλο οι κατηγορίες – έννοιες Αυτιστικό παιδί, Ψυχολογία γονέων, Ψυχο-
λογία αδερφών και Ψυχολογία συγγενών αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

Με τη σειρά τους η Ψυχολογία γονέων και η Ψυχολογία αδερφών οδηγούν σε Κοινωνική 
απομόνωση - ντροπή αυτών. Και σε αρκετές περιπτώσεις η Ψυχολογία των συγγενών τους 
οδηγεί σε Κοινωνική απομόνωση - ντροπή. Η Οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας εξαι-
τίας του Αυτιστικού παιδιού έχει αντίκτυπο στην Αρωγή (οικονομική συνδρομή του κράτους 
και των συγγενών) και στην Ψυχολογία γονέων, οι οποίες οδηγούν σε Ανησυχία για το μέλ-
λον. 

Συγκεκριμένα, όπως αναδείχθηκε, τρεις από τις χαρακτηριστικές εκδηλώσεις του Αυτιστι-
κού παιδιού, η Έλλειψη λεκτικής επικοινωνίας, η Διαταρακτική συμπεριφορά και η Έλλειψη 
αυτοεξυπηρέτησης έχουν αντίκτυπο στην Ψυχολογία γονέων, στην Ψυχολογία αδερφών, 
στην Ψυχολογία συγγενών και κατ’ επέκταση, σε Κοινωνική απομόνωση - ντροπή και στην 
Οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας. Σε αυτό το σημείο διευκρινίζεται ότι όλα τα παιδιά 
του δείγματος διέθεταν τις τρεις χαρακτηριστικές εκδηλώσεις της αυτιστικής διαταραχής 
και η επικοινωνία μαζί τους πραγματοποιούνταν μέσω Macaton. 

Η Ψυχολογία γονέων περιλαμβάνει τις πρώτες αντιδράσεις των γονέων, Σοκ, άρνηση, στε-
νοχώρια, όταν μαθαίνουν ότι το παιδί τους έχει αυτισμό, όπως αναφέρουν και οι 
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Cunningham & Davis (1985), και τα μετέπειτα ψυχολογικά στάδια, Αποδοχή, Ψύχραιμη α-
ντιμετώπιση του προβλήματος, Ματαίωση των προσδοκιών τους (Τσιάντης & Μανωλόπου-
λος, 1989) αλλά και Αλλαγή σχέσεων των γονέων με διαμάχες και επίρριψη ευθυνών για 
την κατάσταση του παιδιού με αυτισμό. 

Η Ψυχολογία αδερφών περιλαμβάνει ως πρώτες αντιδράσεις Απορίες για τη συμπεριφορά 
των αυτιστικών αδερφών τους και στη συνέχεια, Αποδοχή και Στεναχώρια για το πρόβλημα 
των αδερφών και Αλλαγή σχέσεων γονέων και αδερφών με διαφορετική αντιμετώπιση των 
αδερφών, καθώς οι γονείς θεωρούσαν τα αδέρφια πιο ώριμα και τους ανέθεταν περισσό-
τερες ευθύνες (Ζώνιου – Σιδέρη, 1998). 

Η Ψυχολογία συγγενών χαρακτηρίζεται από Άρνηση να δεχθούν το πρόβλημα ενώ στη συ-
νέχεια, εκδηλώνουν Αποδοχή, Στενοχώρια αλλά και Βοήθεια προς τους γονείς. 

Η Ψυχολογία των γονέων, η Ψυχολογία των αδερφών και η Ψυχολογία των συγγενών αλλη-
λεπιδρούν μεταξύ τους και οδηγούν σε Κοινωνική απομόνωση - ντροπή, η οποία περιλαμ-
βάνει την Αλλαγή κοινωνικής ζωής της οικογένειας, τη Στάση του κοινωνικού περίγυρου 
προς αυτή, την Κοινωνική απομόνωση και τη Ντροπή οικογένειας και συγγενών (Dellve, 
Samuelson, Tallborn, Fasth & Hallberg, 2006). 

Η Οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας περιλαμβάνει τη Μείωση ωρών εργασίας των 
γονέων και την Ανατροπή του οικονομικού προγραμματισμού της οικογένειας λόγω αυξη-
μένων εξόδων σε γιατρούς και ειδικούς (Montes & Halterman, 2008). Επίσης, η Οικονομική 
επιβάρυνση επιδρά στην Ψυχολογία των γονέων και στην Αρωγή, η οποία περιλαμβάνει τη 
Συνδρομή του κράτους με επιδόματα στις οικογένειες και την οικονομική Συνδρομή των 
συγγενών. 

Η Ψυχολογία των γονέων και η Αρωγή οδηγούν στην Ανησυχία για το μέλλον, διότι η Αρωγή 
δεν επαρκεί να εξασφαλίσει το μέλλον και οι γονείς αισθάνονται Φόβο, αγωνία, απόγνωση 
και σκέφτονται ως λύση τα Ιδρύματα ή τις Ευθύνες αδερφών για το μέλλον του αυτιστικού 
παιδιού. 

Επομένως, το συγκεκριμένο Μοντέλο της Θεμελιωμένης Θεωρίας, το οποίο αναδύθηκε μέ-
σα από τα ίδια τα δεδομένα της έρευνας, εξηγεί σε σημαντικό βαθμό και παρέχει αναλυτική 
απεικόνιση της διαδικασίας επίδρασης του αυτιστικού παιδιού στις ψυχοδυναμικές σχέσεις 
της οικογένειας σε συναισθηματικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. 

Συζήτηση 

Βάσει των ευρημάτων με βάση τρεις χαρακτηριστικές εκδηλώσεις όλων των παιδιών με αυ-
τισμό του δείγματος, την έλλειψη λεκτικής επικοινωνίας, τη διαταρακτική συμπεριφορά και 
την έλλειψη αυτοεξυπηρέτησης έχουν αρνητική, ως επί το πλείστον, επίδραση σε συναι-
σθηματικό επίπεδο. Οι γονείς δέχονται τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, καθώς βιώνουν καθημε-
ρινά την κατάστασή του και οι αντιδράσεις τους είναι το σοκ, η άρνηση, η στενοχώρια και 
τελικά η αποδοχή και η ψύχραιμη αντιμετώπιση του προβλήματος, ενώ κυριαρχεί η ματαί-
ωση των προσδοκιών τους για το παιδί. Τα ψυχολογικά στάδια που περνούν οι γονείς, μέ-
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χρι να προσαρμοστούν, οδηγούν συνήθως στην αλλαγή σχέσεων μεταξύ τους με κρίσεις και 
διαμάχες, όμως τελικά αντιμετωπίζουν από κοινού το πρόβλημα. Τα αδέρφια των αυτιστι-
κών παιδιών διέρχονται από λίγο διαφορετικά ψυχολογικά στάδια, ενώ η ψυχολογία των 
αδερφών αλληλεπιδρά με αυτή των γονέων με την αλλαγή συνήθως των σχέσεων μεταξύ 
τους. Η ψυχολογία των συγγενών περνά από άρνηση, στενοχώρια και αποδοχή του προ-
βλήματος και η πλειονότητα των συγγενών προσφέρει συναισθηματική αλλά και οικονομι-
κή βοήθεια προς τους γονείς, γεγονός που επιδρά θετικά στην ψυχολογία των γονέων. 

Επιπρόσθετα, το παιδί με αυτισμό δημιουργεί αρνητική επίδραση και σε κοινωνικό επίπε-
δο. Παρατηρούνται αλλαγές στην κοινωνική ζωή της οικογένειας λόγω της αυτιστικής δια-
ταραχής και του επιπρόσθετου χρόνου φροντίδας του παιδιού και αλλαγές στη στάση του 
κοινωνικού περίγυρου απέναντι στην οικογένεια λόγω της συμπεριφοράς του παιδιού. Κα-
τά συνέπεια, οι περισσότερες οικογένειες έχουν βιώσει κοινωνική απομόνωση εξαιτίας της 
συμπεριφοράς του παιδιού. Και στις περισσότερες περιπτώσεις και οι συγγενείς φαίνεται 
ότι βίωσαν κοινωνική απομόνωση λόγω της συμπεριφοράς του παιδιού. Επίσης, συμπεραί-
νεται ότι οι γονείς, σε γενικές γραμμές, δεν έχουν αισθήματα ντροπής για το παιδί τους ή 
πλέον τα έχουν ξεπεράσει και οι συγγενείς γενικά δεν έχουν αισθανθεί ντροπή για το αυτι-
στικό παιδί ούτε έχουν εκφράσει στους γονείς κάτι σχετικό. 

Σχετικά με το οικονομικό επίπεδο, συμπεραίνεται ότι ο αντίκτυπος του αυτιστικού παιδιού 
μεταφράζεται σε οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας, η οποία περιλαμβάνει τη μείωση 
ωρών εργασίας των γονέων για τη φροντίδα του παιδιού και την ανατροπή του οικογενεια-
κού οικονομικού προγραμματισμού λόγω των αυξημένων αναγκών του παιδιού σε ειδικούς 
(αναπτυξιολόγο, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, ψυχολόγο), φαρμακευτική αγωγή, ειδική 
διατροφή και ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας 
κινητοποιεί τις κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες συνδράμουν την οικογένεια με τα επιδόματα 
της Πρόνοιας για να καλυφθούν τα έξοδα του παιδιού σε εξετάσεις, φάρμακα και εκπαί-
δευση. Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις τα επιδόματα έχουν διακοπεί λόγω κυρίως κρατι-
κών περικοπών, ενώ η συνδρομή του κράτους είναι ανεπαρκής σε δομές για παιδιά με αυ-
τισμό. Αποτέλεσμα αυτών είναι σε ορισμένες περιπτώσεις η συνδρομή των συγγενών προς 
την οικογένεια, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα. 

Το πιο σημαντικό συμπέρασμα που αναδύθηκε από την παρούσα έρευνα είναι ότι η ψυχο-
λογία των γονέων αλλά και η ελλιπής αρωγή του κράτους και των συγγενών εξαιτίας της 
οικονομικής επιβάρυνσης οδηγούν στην ανησυχία των γονέων για το μέλλον του παιδιού. 
Στην πλειονότητα των γονέων κυριαρχούν τα συναισθήματα του φόβου, της αγωνίας και 
της απόγνωσης για το μέλλον, επειδή τα αυτιστικά παιδιά δεν μπορούν να σταθούν αυτό-
νομα στην κοινωνία, με αποτέλεσμα οι γονείς να σκέπτονται πιθανές λύσεις για το μέλλον. 
Οι περισσότεροι γονείς απορρίπτουν την προοπτική να καταλήξει το παιδί τους σε ίδρυμα, 
όταν θα βρεθούν σε σημαντική αδυναμία να το φροντίζουν, διότι τα θεωρούν υποβαθμι-
σμένα ή και ανύπαρκτα. Οι περισσότεροι γονείς έχουν σκεφτεί ως λύση να αναλάβουν την 
ευθύνη των αυτιστικών παιδιών τα αδέρφια τους ή τα αδέρφια να αναθέσουν τη φροντίδα 
σε άλλο άτομο επί πληρωμή, και όχι να στείλουν το παιδί σε κάποιο ίδρυμα. 
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Οι προτάσεις για τη διαχείριση της αυτιστικής διαταραχής στην οικογένεια, καθώς και σχε-
τικά με την βελτίωση της κρατικής μέριμνας αφορούν σε προγράμματα συμβουλευτικής 
των γονέων από ομάδα ειδικών (γιατρών, ψυχολόγων, οικογενειακών συμβούλων), με στό-
χο τη σωστή ενημέρωση και τη στήριξη των γονέων για να αποδεχθούν ομαλότερα το πρό-
βλημα αλλά και την παροχή συστηματικής βοήθειας προς το παιδί. Αυτά τα προγράμματα 
μπορούν να αποκτήσουν νόημα στο πλαίσιο μιας συστημικής παρέμβασης, η οποία έγκει-
ται στη στήριξη ολόκληρης της οικογένειας και όχι μόνο του αυτιστικού παιδιού και θα στο-
χεύει στην αυτονομία του παιδιού. Επίσης, βελτίωση της κοινωνικής μέριμνας με δωρεάν 
επισκέψεις ή έναντι συμβολικής αμοιβής σε ειδικούς (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, 
ψυχολόγους), ώστε να μην επιβαρύνονται με χρόνια έξοδα οι οικογένειες των παιδιών ούτε 
να αναγκάζονται να επισκέπτονται ιδιωτικά κέντρα, τα οποία είναι πολύ δαπανηρά. Συνέχι-
ση παροχής των κρατικών επιδομάτων σε όλες τις οικογένειες των παιδιών με αυτισμό για 
την κάλυψη των εξόδων σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εκπαίδευση και επανασχε-
διασμός και εκσυγχρονισμός των κρατικών δομών, όπως ιδρύματα και ξενώνες, και επάν-
δρωση με ειδικά εκπαιδευμένο και ευαισθητοποιημένο προσωπικό για τη μελλοντική φρο-
ντίδα των παιδιών με αυτισμό. 

Περιορισμοί της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα, όπως κάθε ποιοτική έρευνα, δεν διαθέτει ευρύ αντιπροσωπευτικό 
δείγμα και δεν επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων σε μια αδιαμφισβήτητη πραγ-
ματικότητα αλλά ισχυρές ενδείξεις αυτής της πραγματικότητας. Το δείγμα που χρησιμοποι-
ήθηκε (10 συνεντεύξεις) ήταν μεθοδολογικά επαρκές και κορεσμένο, δηλαδή καλύφθηκαν 
πλήρως όλες οι ερωτήσεις και τα θέματα του οδηγού συνέντευξης χωρίς να προκύπτουν 
νέα θέματα προς διερεύνηση. Βασιζόμενοι στον κορεσμό των υπό μελέτη θεμάτων και στη 
μεθοδολογική προσέγγιση της Θεμελιωμένης Θεωρίας δημιουργήθηκε ένα μοντέλο, δηλα-
δή μια δομημένη θεωρία που στηρίζεται στα ίδια τα εμπειρικά δεδομένα, όπως ακριβώς 
απαιτεί η Θεμελιωμένη Θεωρία. Επίσης, η Θεμελιωμένη Θεωρία αποτελεί μια διαφορετική 
μεθοδολογική προσέγγιση, όπου μέσα από την ερευνητική διαδικασία δημιουργείται επα-
γωγικά χωρίς προηγούμενες υποθέσεις ή ερευνητικά ερωτήματα μια θεωρία που στηρίζε-
ται στη συνεχή αλληλεπίδραση συστηματικής συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων (Σα-
ραφίδου, 2011). 
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Το θέατρο ως διδακτική παρέμβαση αλλόγλωσσων παιδιών με ειδικές ανάγκες στη Γερ-
μανία 
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Περίληψη 

Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η προσέγγιση μαθητών τμήματος ένταξης γερμανικού Νη-
πιαγωγείου που προέρχονται από διαφορετικό γλωσσικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περι-
βάλλον μέσω της θεατρικής τέχνης. Συγκεκριμένα, ερευνήθηκε σε διάστημα 10 μηνών κατά 
πόσο η θεατρική τέχνη μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στη διαδικασία ένταξης και 
διδασκαλίας των αλλόγλωσσων παιδιών με ειδικές ανάγκες, προκειμένου να έρθουν αβία-
στα σε επαφή με την γλώσσα, να κοινωνικοποιηθούν με ομηλίκους και να επέλθει μια υπο-
στηρικτική παρέμβαση στην γνωστική ανάπτυξή τους μέσω βιωματικής διαδικασίας. Επι-
προσθέτως, τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης αποδέχονται τη διαφορετικότητα του άλλου μέσα 
από τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης. Με εφαρμογή συνδυαστικής πολυεπίπεδης μεθοδο-
λογίας, με έμφαση στην εξατομικευμένη στήριξη του κάθε παιδιού, τα στοιχεία που συγκε-
ντρώθηκαν μετά την παρέμβαση δείχνουν ότι η θεατρική τέχνη, μπορεί να επιφέρει άμεσα 
τη γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη των αλλοδαπών παιδιών ειδικής αγωγής, καθώς και 
την ομαλή ένταξή τους, μέσω εκφραστικών και δημιουργικών διαδικασιών. 

Λέξεις - Κλειδιά: παρέμβαση μέσω θεάτρου, αλλόγλωσσα παιδιά ειδικής αγωγής, ένταξη 

Εισαγωγή 

Η θεατρική τέχνη αποτελεί ένα αρχέγονο φαινόμενο, προερχόμενη από λαούς με πλήθος 
παραδόσεων, εμπλουτισμένη με «αλήθεια που μετατρέπεται σε ψέμα» (Κουρετζής, 1990: 
11). Το θέατρο σαν διαδικασία έχει χρησιμοποιηθεί ως μέσο επικοινωνίας, αυτογνωσίας, 
δημιουργικής έκφρασης και ευαισθητοποίησης. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι που το καθι-
στούν τέχνη, πρωτίστως κοινωνική, που λειτουργεί αποκλειστικά παρουσία κοινού (Παπαν-
δρέου, 1989). 

Βιβλιογραφικά, έχει επίσης επισημανθεί η χρησιμότητα του θεάτρου με ψυχαγωγική, ψυ-
χολογική, πολιτική και αισθητική λειτουργία (Παπανδρέου, 1989, Faure & Lascar, 1994). Το 
θέατρο έχει την ικανότητα να μετατρέπει το καθημερινό βίωμα σε σκέψη, αίσθηση και 
δρώμενο, ενώ, μέσο της αναβίωσης επέρχεται ο αναστοχασμός. Με βάση αυτό, η έκθεση 
των συμμετεχόντων στη θεατρική τέχνη παρέχει ψυχολογική υποστήριξη και σε τομείς έ-
νταξης σε ομάδα και κοινωνία. 

Σύμφωνα με τον Κουρετζή (1990), όταν η προσέγγιση του θεάτρου γίνεται από παιδιά, ό-
πως και κάθε άλλη έννοια, η μέθοδος είναι παιγνιώδης. Η παιγνιοκεντρική προσέγγιση της 
θεατρικής τέχνης επέρχεται μέσω του θεατρικού ή του δραματικού παιχνιδιού. Το θεατρικό 
παιχνίδι διαφοροποιείται από το δραματικό ως προς την προσέγγιση και τα στάδια που 
περνά η ομάδα παιδιών που το εξασκεί. Στη περίπτωση του δραματικού παιχνιδιού το παιδί 
έρχεται σε επαφή με θεατρικά κείμενα και τεχνικές, ενώ στο θεατρικό παιχνίδι το παιδί 

615

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



ευαισθητοποιείται και εκφράζει το προσωπικό του στοιχείο (Κουρετζής, 1990). Στη προκει-
μένη μελέτη, η μέθοδος προσεγγίζει αυτή του θεατρικού παιχνιδιού αλλά διαφοροποιείται 
ως προς τα στάδια και την εξατομικευμένη προσέγγιση. 

Σύμφωνα με τον Παπαδόπουλο (1991), το θέατρο σαν μορφή παιχνιδιού περιλαμβάνει πο-
λύ διαφορετικές πράξεις και εκδηλώσεις. Για τον Winnicott (1971, στο Γαλανάκη, 2003) εί-
ναι εμπειρία δημιουργική, βάση της υγιούς ανάπτυξης και της διαμόρφωσης των διαπρο-
σωπικών και κοινωνικών σχέσεων. Κατ’ επέκταση, εντοπίζεται οικουμενικά και διακρίνεται 
από αοριστία ως προς το χώρο και το χρόνο. 

Στην Ευρώπη η σημασία του θεάτρου ως «ωφέλιμο μέσο απασχόλησης» για το παιδί μεγά-
λωσε στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, με την έναρξη της θεσμοθετημένης προσχολικής α-
γωγής, ταυτόχρονα με την εισαγωγή του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία (Κυ-
πριανός, 2005). Την περίοδο αυτή υπήρχε μια εμφανή επιρροή στην επικρατούσα αντίληψη 
από τον Διαφωτισμό, ενώ το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η αντίληψη για την εισαγωγή 
του παιδιού στο θεατρικό δρώμενο επηρεάζεται από τον Ρομαντισμό. Μετά τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο η εξιδανίκευση του θεατρικού παιχνιδιού γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. 

Στις μέρες μας, υπάρχουν κάποιες παραδοχές που έχουν αναγνωριστεί για το θεατρικό παι-
χνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία και του καθιστούν έναν κεντρικό ρόλο, όπως επισημαί-
νει ότι έπρεπε να έχει και η Βοσνιάδου (1992). Το θέατρο στην εκπαίδευση ταυτίζεται με τη 
φύση του παιδιού, διασφαλίζει την ελευθερία της επιλογής του, ανταποκρίνεται στο συγκε-
κριμένο στάδιο ανάπτυξης του κάθε παιδιού, προσαρμόζεται στο ρυθμό του κάθε παιδιού 
και στην προσωπικότητά του, στηρίζεται στη φαντασία και στον αυθορμητισμό, προάγει 
την παραγωγή άμεσων εμπειριών και τη μάθηση μέσω της διερεύνησης, βοηθάει στην έν-
νοια της τάξης και αναθέτει τον κεντρικό ρόλο στο παιδί και προσδίδει στον ενήλικο έναν 
υποβοηθητικό ρόλο (παιδοκεντρισμός). 

Το θέατρο στα στάδια ανάπτυξης του παιδιού 

Ο Piaget διακρίνει τρεις μεγάλους τύπους παιχνιδιών: το παιχνίδι των αισθήσεων, το συμ-
βολικό και των κανόνων. Σε κάθε ένα από αυτούς τους τύπους ο Garvey (1990) εντόπισε την 
θεατρική τέχνη. Τα παιχνίδια των αισθήσεων είναι ατομικά και διεξάγονται από το παιδί 
στα πλαίσια εξερεύνησης του εαυτού τους και του περιβάλλοντός τους, κινώντας τα άκρα 
του και ψελλίζοντας χωρίς σκοπό. Τα παιχνίδια αυτά τοποθετούνται στο αισθησιοκινητικό 
στάδιο και το παιδί ερμηνεύει και αυτοσχεδιάζει μόνο του. Στο συμβολικό παιχνίδι το παιδί 
υπονοεί ένα συμβολισμό, μια αναπαράσταση του απόντος αντικειμένου, ενώ μέσω της 
συμβολικής αναπαράστασης νιώθει ευχαρίστηση συνδέοντας το πραγματικό αντικείμενο 
που το παιδί έχει μπροστά του, το «σημαίνον», με το φανταστικό, το «σημαινόμενο». Έτσι, 
το παιδί αυτοσχεδιάζει με αφαιρετικές τεχνικές παντομίμας. Τέλος, τα παιχνίδια των κανό-
νων τοποθετούνται στην ηλικία των 7 – 11 ετών, ενώ είναι κατά βάση ομαδικά. Αμιγώς σε 
αυτά εντάσσεται η θεατρική τέχνη που διέπεται από κανόνες και πλαίσια. 

Σύμφωνα με την κατάταξη του Chateau (1974) για τις εξελικτικές μορφές του παιχνιδιού, το 
θέατρο εντάσσεται σε διάφορα στάδια της ανάπτυξης του παιδιού. Αρχικά εντάσσεται στα 
μιμητικά παιχνίδια, τα οποία συναντώνται από το 3ο μήνα ανάπτυξης, όταν το παιδί αρχίζει 
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να μιμείται τον εαυτό του. Από το 2ο έτος, ωστόσο, σύμφωνα με τον Jean Chateau, έχουν 
εξελιχτεί αυτά τα μιμητικά παιχνίδια και η μίμηση του εαυτού του γίνεται μίμηση του περι-
βάλλοντός του και των άλλων. Την περίοδο εκείνη πολλές φορές το παιδί μπερδεύει το 
πραγματικό με το φανταστικό. Το θέατρο εντάσσεται επίσης και στα παιχνίδια με αυθαίρε-
τους κανόνες, τα οποία επέρχονται μετά τα μιμητικά παιχνίδια στην ανάπτυξη του παιδιού 
και θεωρούνται πιο έξυπνα. Πρόκειται για παιχνίδια που έχουν εφευρεθεί από κάθε παιδί 
ξεχωριστά και που ποικίλλουν ανάλογα τη φαντασία και τα ερεθίσματα που έχει το κάθε 
παιδί. Στην κατηγορία των ομαδικών παιχνιδιών, το θέατρο εμφανίζεται με μορφή πιο κο-
ντά στη συμβατή. Με παρότρυνση από εξωτερικούς παράγοντες και από τον εκπαιδευτικό, 
το παιδί εντάσσεται σε ομάδες των δύο ή περισσότερων συνομήλικων ατόμων και μαθαίνει 
να λειτουργεί μέσα σε αυτές. Τα παιδιά με την είσοδό τους στο σχολείο εντάσσονται σε μια 
μικρή κοινωνία, η οποία μιμείται την κοινωνία των μεγάλων. Από μόνη της η διαδικασία 
επιβίωσης μέσα στην καινούργια κοινωνία των παιδιών διαθέτει μιμητικά χαρακτηριστικά 
θεατρικής τέχνης (Garvey, 1990, Αδαμίδης, 1999). 

Ο Mahler (στο Γαλανάκη, 2003) συσχέτισε της αλλαγές στη ζωή του παιδιού με το θέατρο 
και το παιχνίδι-επαφή του με αυτό και εντόπισε έναν παραλληλισμό ανάμεσα στα δύο αυτά 
φαινόμενα, εντοπίζοντας ότι στα πλαίσια εύρεσης της προσωπικής ταυτότητας και στη δια-
δικασία ένταξης στην καινούργια ομάδα, τα θεατρικά παιχνίδια των παιδιών αλλάζουν α-
ναλόγως (Σέργη, 1991, Γαλανάκης, 2003). 

Η πολιτιστική θεώρηση του θεάτρου σαν παιχνίδι 

Πρώτος ο Huizinga (1989, Πανταζής, 1997) εντόπισε την πολιτιστική θεώρηση του παιχνι-
διού αυτού, δίνοντας βάση, όχι στον αναπτυξιακό του ρόλο, αλλά στην ικανότητά του να 
διατηρεί την ψυχική ισορροπία του παίζοντος ατόμου. Ο Huizinga (1989), στηριζόμενος σε 
αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, θεωρεί ότι μέσα από τη διαδικασία του θεάτρου για το 
παιδί η συλλογική συνείδηση θεμελίωσε και ανέπτυξε πλευρές του πολιτισμού, όπως είναι 
η ποίηση, ο χορός, η μουσική και η επιστήμη» (Πανταζής, 1997). 

Συνεχιστής αυτών των αντιλήψεων είναι ο νεότερος θεωρητικός του παιχνιδιού θεάτρου, 
Sutton-Smith (1986), ο οποίος έλαβε υπόψη του την πολιτισμική διάσταση του θεατρικού 
παιχνιδιού και την εξέλιξή του μέσα στην πορεία των πολιτισμικών μεταβολών. Με βάση 
αυτό, η πολιτισμική θεωρία εξάγει το πόρισμα ότι η πολυπλοκότητα της κοινωνίας είναι 
υπαίτια για την πολυπλοκότητα των όσων τα παιδιά εκφράζουν μέσω της θεατρικής τέχνης, 
διαδικασία που για τον Sutton-Smith (1986) προετοιμάζουν τα παιδιά για την μετέπειτα 
ζωή τους. Αντιστρόφως, η θεατρική τέχνη όταν προσεγγίζεται από τα παιδιά γίνονται όλο 
και πιο πολύπλοκη προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της κοινωνίας (Ματσαγγούρας, 
2003). Ως εκ τούτου, η πολυπλοκότητα της κοινωνίας και του παιχνιδιού του θεάτρου είναι 
ένας αέναος κύκλος. 

Ο Andrä (Blatchford, 1994), ενισχύοντας τη θεωρία του Huizinga, υποστηρίζει ότι το θέατρο 
όταν εξασκείται σαν παιχνίδι δεν είναι μόνο αντικείμενο διασκέδασης αλλά και μεσολαβη-
τής ανάμεσα στο παιδί και τον πολιτισμό, αφού η ιστορία του παιχνιδιού είναι ένα μέρος 
της ιστορίας του ανθρώπινου πολιτισμού (Blatchford, 1994). Το θέατρο συνέβαλλε με αυτό 
τον τρόπο στη διαμόρφωση και μετάδοση προτύπων κοινωνικών και ηθικών αξιών για τη 
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ζωή στα παιδιά, καθώς και άμεση προβολή και εκμάθηση του καινούργιου πλαισίου στο 
οποίο καλούνται να ενταχθούν. 

Η θεατρική τέχνη μέσω παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Χρειάστηκε να φτάσουμε στην εποχή του Fröebel (Heiland, 2000), μόλις τα τέλη του 19ου 
αιώνα, για να κάνει το παιχνίδι του θεάτρου την πρώτη του εμφάνιση στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Ο Fröebel (Τσιαντζή, 1996) υποστήριξε ότι το παιχνίδι του θεάτρου είναι 
στάδιο μάθησης αλλά και στάδιο ζωής, καθώς χαρακτηρίζει την ιδιαιτερότητα της παιδικής 
ηλικίας και της αυτοεκτίμησης, βοηθώντας το παιδί παράλληλα να συνειδητοποιήσει τις 
δυνατότητές του για ανάπτυξη (Braun, 1991). Για τον Fröebel, μέσω του θεάτρου, το παιδί 
μαθαίνει τον γύρω κόσμο, αποκτά αρχές και αξίες και μαθαίνει τον εαυτό του (Τσιαντζή, 
1996). Συναναστρέφεται με τους ανθρώπους και κάνει σωστή χρήση της γλώσσας την οποία 
αναπτύσσει παίζοντας (Braun, 1991). 

Ο Scheuerl (1991) το 1962 χαρακτήρισε τη παιγνιώδη μάθηση ως το ανώτερο μέσο εκμάθη-
σης και αφομοίωσης της διδακτέας έννοιας. Το θέατρο έχει διττή φύση για τον Scheuerl 
αφού τόσο προετοιμάζει το παιδί για να μαθαίνει σωστά όσο διδάσκει από μόνο του, μέσω 
της βιωματικής εμπειρίας. «Το παιδί, ασχολούμενο με τη διαδικασία του θεάτρου, ταυτίζε-
ται ψυχικά και φυσικά με τη διαδικασία της εργασιακής και δημιουργικής ασχολίας» 
(Scheuerl, 1991: 42) και σαν αποτέλεσμα αυτό έχει τόσο την απόκτηση γνώσεων όσο και 
την επιτηδειότητα των συμπεριφορών, σημαντική παράμετρος για την εκπαίδευση και τη 
μόρφωση του ανθρώπου. Επομένως, το «μαθαίνω να παίζω» δεν ήταν μόνο μάθηση των 
προϋποθέσεων του θεάτρου, αλλά και μάθηση μέσω του θεάτρου (Πανταζής, 1997). 

Ο Twellmann το 1983 (Πανταζής, 1997) τονίζει την ικανότητα του παιχνιδιού του θεάτρου 
να συνυφαίνεται με τη «μορφή της ζωής ή μορφή τέχνης» και να συνδέεται άρρηκτα με τη 
διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. Επίσης, αποδίδει τη σχέση ανάμεσα στη δια-
δικασία του θεάτρου και τη μάθηση με ένα τριπλό τρόπο. Πρώτον, θεωρεί ότι κανείς πρέπει 
να μάθει κάτι για να μπορεί να παίξει, είτε αυτό είναι οι κανόνες ή η συνθήκη είτε απλά να 
συνεργάζεται. Σε ένα δεύτερο στάδιο, ο Twellmann θεωρεί ότι το θέατρο βοηθάει στην σα-
φέστερη κατανόηση και στην αφομοίωση της ήδη κεκτημένης γνώσης και, τέλος, η διαδι-
κασία μάθησης τελειώνει με μια φάση στην οποία η πληροφορία διασφαλίζεται με τη μορ-
φή ευχάριστης θεατρικής διαδικασίας και είναι σε θέση το παιδί να ανατρέξει σε αυτό όπο-
τε κρίνεται αναγκαία μια επανάληψη (Σεργή, 1991, Πανταζής, 1997). 

Επίσης, τα παιχνίδια θεάτρου στη εκπαιδευτική διαδικασία ειδικής αγωγής βοηθούν την 
εμβάθυνση της αυτοεκτίμησης αφού παρέχεται η ευκαιρία στον καθένα να συμμετέχει ό-
πως μπορεί και όλοι οι μαθητές έχουν ίση αντιμετώπιση με τους συμμαθητές και τους συ-
μπαίκτες τους. Παράλληλα, τα παιχνίδια αυξάνουν τη συγκέντρωση και την αυτογνωσία, 
ενώ στην πλειοψηφία των μορφών τους ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και τη σκέψη. 
Τέλος, ως μορφή μαθητοκεντρικής μάθησης, στο θέατρο καταστρέφονται οι φραγμοί ανά-
μεσα στον δάσκαλο και τους μαθητές αλλά και στους μαθητές μεταξύ τους, ενώ τα παιδιά 
μαθαίνουν να μην ντρέπονται και να εκφράζονται ελεύθερα (Αντωνιάδης, 1994). 
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Συνοψίζοντας για το παιχνίδι του θεάτρου, η Arnaud (1974) αναφέρει ότι το θέατρο για το 
παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένα φαινόμενο το οποίο διέπεται από κανόνες, πα-
ρουσιάζει τα αναπτυξιακά στάδια του παιδιού και «υπηρετεί βασικές ανθρώπινες ανάγκες 
ποικίλης φύσεως» (Arnaud, 1974: 19). Έχει την ικανότητα συνδυασμού τόσο των νοητικών 
και συναισθηματικών όσο και των κοινωνικών στοιχείων στη σκέψη και συμπεριφορά του 
παιδιού, καθώς το βοηθάει να αντιληφθεί και να αφομοιώσει ανόμοιες εμπειρίες και πλευ-
ρές της συμπεριφοράς του (Arnaud, 1974). Επίσης, το θέατρο με τη μορφή παιχνίδιου πα-
ροτρύνει το παιδί να αναλάβει πρωτοβουλίες και είναι επιστημονικώς αποδεδειγμένο από 
τον Erikson ότι όσο περισσότερες πρωτοβουλίες παίρνει στη διαδικασία του, τόσο περισσό-
τερο αναπτύσσεται και η ικανότητα του να επιλύει προβλήματα (Ματσαγγούρας, 2003). 
Μέσα από τον πειραματισμό με διάφορες εκδοχές που το θέατρο διαθέτει, μπορεί το παιδί 
να αντιληφθεί πολύπλευρα κάθε θέμα και να αναλαμβάνει τις συνέπειες των πράξεών του. 

Ερευνητικό μέρος 

Κίνητρο για τη διενέργεια της έρευνας προκάλεσε η παρατηρούμενη διαφορά των παιδιών 
όσων αφορά τις ανταποκρίσεις τους στην εκπαιδευτική διαδικασία σε τμήμα ενταξης γερ-
μανικού νηπιαγωγείου, μεταξύ αυτών με γερμανική καταγωγή και αυτών που προέρχονταν 
από διαφορετικές χώρες. Ακόμη σημαντικός λόγος υπήρξε και η συνειδητοποίηση της αντι-
νομίας μεταξύ των στόχων της εκπαίδευσης από τη μια μεριά και της καθημερινής εκπαι-
δευτικής πρακτικής από την άλλη. Ο σκοπός της εκπαίδευσης σήμερα είναι η δημιουργία 
πολιτών ελεύθερων, αυτόνομων και κριτικά σκεπτόμενων, που εντάσσονται στο κοινωνικό 
σύνολο με τη διαφορετικότητά τους, η οποία οφείλει να είναι σεβαστή. Αυτό επιτυγχάνεται 
όταν η διδακτική παρέμβαση λαμβάνει υπόψη τα νέα δεδομένα, τις νέες γνώσεις και αντα-
ποκρίνεται στα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, την ψυχολογία και τις ικανότητες των παιδιών 
και ένα αντιπροσωπευτικό εργαλείο για να επιτευχθεί αυτό αποτελεί η θεατρική τέχνη. 

Η σκοπιμότητα της έρευνας είναι η διερεύνηση της παιχνιδοκεντρικής μεθόδου διδασκαλί-
ας μέσω του θεάτρου, καθώς και της εξέτασης σε βάθος της ποιότητας των διδακτικών 
δραστηριοτήτων, μέσων και τεχνικών αυτής της μεθόδου. Επίσης σκοπός της έρευνας είναι 
να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα της συνδυαστικής μεθόδου διδασκαλίας στα παιδιά 
με και χωρίς ειδικές ανάγκες της ίδιας τάξης νηπιαγωγείου. 

Υποθέτουμε ότι η χρησιμοποίηση της βιωματικής προσέγγισης του θεάτρου θα οδηγούσε 
σε πολύ θετικά αποτελέσματα. Επίσης, υποθέτουμε ότι η επαφή των παιδιών με πραγματι-
κές καταστάσεις, με γεγονότα της καθημερινής τους ζωής, θα τους προκαλούσε μεγάλο εν-
διαφέρον. Τέλος, στις ερευνητικές υποθέσεις συμπεριλαμβάνεται το ότι το θέατρο ως προ-
σέγγιση παρεμβατική και διδακτική παρέχει υψηλής ποιότητας παιδαγωγικές υπηρεσίες 
όπως αυτό προσμετρείται από εμπειρικώς τεκμηριωμένες αποδείξεις. 

Για να καταγραφούν οι συμπεριφορές των παιδιών κατά τη διδασκαλία του μαθήματος με 
τη βιωματική μέθοδο του θεάτρου, ούτως ώστε να αξιολογηθεί η διδακτική μέθοδος, επι-
λέχθηκε να χρησιμοποιηθεί η επιστημονική παρατήρηση (Τσιμπούκης, 1979, Βάμβουκας, 
1998, Παπαδοπούλου, 1999). Η μέθοδος της συγκεκριμένης παρατήρησης είχε τα εξής χα-
ρακτηριστικά: 
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 Ήταν φυσιογραφικού τύπου (παρατήρηση σε τελείως ελεύθερες συνθήκες). 

 Ήταν ενόργανη. Για την εξασφάλιση ακριβών και αντικειμενικών παρατηρήσεων χρησι-
μοποιήθηκαν όργανα μέτρησης (μαγνητόφωνο και βιντεοσκοπήσεις), με το οποίο δεν 
χρειάστηκε η εξοικείωση των μαθητών ή η εξήγηση του ρόλου του. 

 Ήταν τόσο μη συμμετοχική όσο και συμμετοχική, δηλαδή ο ερευνητής για κάποιες σκη-
νές ήταν μόνο παρατηρητής και για κάποιες άλλες ήταν συγχρόνως και ενεργό μέλος 
στην όλη διαδικασία και ασκούνταν αλληλεπίδραση με τα παιδιά. 

 Η παρατήρηση ήταν άμεση και έμμεση. Οι συμπεριφορές παρατηρούνταν και καταγρά-
φονταν ημερολογιακά αργότερα εκτός τάξης, με τυτοχρονη ανάλυση του μαγνητοσκο-
πημένου υλικού. 

 Η καταγραφή έγινε από έναν ερευνητή σε διάστημα δέκα μηνών. 

Οργανωτικό πλαίσιο 

Το οργανωτικό πλαίσιο, στο οποίο πρέπει να κινηθεί ο προγραμματισμός μιας τέτοιας δρά-
σης, για τη βιωματική προσέγγιση ενός θέματος ή μιας έννοιας μέσω του θεάτρου, οριοθε-
τείται από τους παράγοντες αυτενέργεια των παιδιών και σκοπιμότητα του προγράμματος. 
Ο παράγοντας αυτενέργεια οριοθετεί τη δυνατότητα παρέμβασης του διδάσκοντα και την 
ορίζει σε απλά και οργανωτικά βοηθητική. 

Στη διεξαγωγή της συγκεκριμένης παρέμβασης δεν υπάρχει θεματολογικός και χρονικός 
περιορισμός. Η σκοπιμότητα του θέματος δεν πρέπει αναγκαστικά να περιέχεται σε ύλη 
αναλυτικού προγράμματος, ενώ δεν υπάρχει περιορισμός από τις προσφερόμενες δυνατό-
τητες του περιβάλλοντος, καθώς αποσκοπούσε σε life training των παιδιών με ειδικές ανά-
γκες. Η χρονική διάρκεια του κάθε παιχνιδιού - σκηνής δεν είναι ορισμένη και επιτρέπεται 
να υπερβαίνει τον χρόνο που διατίθεται για κάποια άλλη, ανάλογα με την προτίμηση των 
παιδιών ή ανάλογα με την πολυπλοκότητα της. Επομένως γενικά μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως ευέλικτο το πρόγραμμα (θεματολογικά και χρονικά). Πρόκειται άρα και στις δύο περι-
πτώσεις για οργανωτικές ευκολίες. 

Η ομάδα αποτελούμενη από άτομα της ίδιας τάξη είναι ένα σύνολο από παιδιά διαφορετι-
κών ενδιαφερόντων, πολιτισμικής καταγωγής, χρήστες διαφορετικής γλώσσας ως μητρική 
και διαφορετικού φύλου και διαφορετικών ικανοτήτων. Άρα η υποκίνηση για μια δράση 
πρέπει να πάρει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των παιδιών, ώστε να μην υπάρξουν εξαρχής α-
ποκλεισμοί από αιτίες που μπορούσαν να έχουν προβλεφτεί. 

Χωρίς την χρήση εξωτερικών κανόνων, παρά μόνο αυτών που εισήχθησαν από την ομάδα, 
σημαντική παράμετρος αποτέλεσε η σωματική ενασχόληση στη διαδικασία. Η απαιτούμενη 
σωματική προσπάθεια για τη θεατρική διαδικασία να μην υπερβαίνει τις δυνατότητες και 
τις δυνάμεις των ασθενέστερων και τα καθήκοντα που απαιτούνται να μην χαρακτηρίζονται 
από στερεότυπα. 
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Η αξιολόγηση δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά το μέσο για να υλοποιηθούν κάποιοι σκοποί και 
να ανατροφοδοτηθεί η διδασκαλία. Γι’ αυτό το λόγο και τα παιδιά δεν ερωτήθηκαν τίποτα 
άμεσα παρά μόνο γίνονταν η έμμεση καταγραφή μέσω του μαγνητοφώνου. Κάποια παιδιά 
που δεν αντιδρούσαν κάπως παροτρύνονταν να εκφραστούν σε κάθε σκηνή, αλλά αυτό γί-
νονταν χωρίς συγκεκριμένη μεταχείριση ή απομόνωση από το σύνολο της ομάδας. Ωστόσο, 
η προσέγγιση θεωρείται εξατομικευμένη, αφού σκηνές απορρέουν από τις ανάγκες και επι-
θυμίες του κάθε παιδιού. 

Συμπεράσματα 

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μετά την παρέμβαση δείχνουν ότι η θεατρική τέχνη, και 
πιο συγκεκριμένα το γενερικό θέατρο, μπορεί να επιφέρει άμεσα τη γνωστική και γλωσσική 
ανάπτυξη των αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας, καθώς και την ομαλή ένταξή τους 
στο καινούργιο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο, μέσω εκφραστικών και δημιουργικών δια-
δικασιών, ενώ παράλληλα όλα τα παιδιά εξοικειώνονται με το διαφορετικό. 

Διασταυρώνοντας τις υποθέσεις συμπεραίνουμε ότι η χρησιμοποίηση της βιωματικής προ-
σέγγισης του θεάτρου οδήγησε σε πολύ θετικά αποτελέσματα. Τα παιδιά που προέρχονταν 
από διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά πλαίσια ένοιωθαν μέλη της ίδιας ομάδας και 
εκφράζονταν περισσότερο, νοιάζονταν για τους συμμαθητές τους, συμμετείχαν περισσότε-
ρο και προσπαθούσαν να συντάξουν πολύπλοκες προτάσεις, αποφεύγοντας τις μονολεκτι-
κές ανταποκρίσεις που είχαν στην αρχή. 

Επίσης, η επαφή των παιδιών με πραγματικές καταστάσεις, με γεγονότα της καθημερινής 
τους ζωής τους προκαλούσε μεγάλο ενδιαφέρον στις σκηνές που διαδραμάτιζαν. Τέλος, το 
γενερικό θέατρο ως προσέγγιση παρεμβατική και διδακτική σε ομάδα παιδιών Νηπιαγω-
γείου παρέχει υψηλής ποιότητας παιδαγωγικές υπηρεσίες όπως αυτό προσμετρείται από 
εμπειρικώς τεκμηριωμένες αποδείξεις.  
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Περίληψη 

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση του σκέπτεσθαι των μαθητών μετά από την 
εφαρμογή του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης σε μαθητές με κινητικές αναπηρίες. Το 
πρόγραμμα διήρκησε μια διδακτική ώρα και είχε ως στόχο: α) την ανάδειξη της 
διαφορετικότητας, β) την επεξήγηση της κινητικής αναπηρίας, γ) τη διάδραση με το 
αμαξίδιο, δ) τη βιωματική συμμετοχή σε παραολυμπιακό άθλημα και τέλος ε) την αρμονική 
συνύπαρξη μαθητών με διαφορετικότητα στη σχολική κοινότητα. Τέσσερα (4) τμήματα 
μαθητών Β’ και Γ΄ Δημοτικού έλαβαν μέρος στο βιωματικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης 
και στη συνέχεια χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο αντίληψης των συμμαθητών μαθητών με 
κινητικές αναπηρίες σε συνολικά εξήντα εννέα (69) μαθητές. Το ερωτηματολόγιο 
περιελάμβανε επτά (7) δηλώσεις, 5-βάθμιας κλίμακας τύπου Likert, από τις οποίες 
προέκυψε μια λύση τριών (3) παραγόντων με υψηλές φορτίσεις (exploratory factor 
analysis) και αξιόπιστη εσωτερική συνοχή (Cronbach’s alpha) που αφορούν την προσέγγιση, 
την αντίληψη και την προσβασιμότητα μαθητών με κινητικές αναπηρίες. Ακολούθως, 
διεξήχθη μονομεταβλητή ανάλυση διασποράς (ANOVA) για την διαπίστωση τυχόν 
διαφορών στις αντιλήψεις των μαθητών συγκριτικά με ανεξάρτητους παράγοντες όπως το 
φύλο. Διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ της αντίληψης των αγοριών 
και των κοριτσιών σχετικά με το συμμαθητή τους με κινητική αναπηρία.    

Εισαγωγή 

Ορισμένα από τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας και του σύγχρονου εκπαιδευτικού 
συστήματος είναι οι κοινωνικές ανισότητες και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Σε πολλές χώρες 
του κόσμου αρκετές προσπάθειες έχουν καταβληθεί ως σήμερα, με στόχο την άρση των 
εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων (Bernstein, 1996). Μετά τη Διακήρυξη της 
Σαλαμάνκα «Παιδαγωγική για ειδικές ανάγκες» (1994), την παγκόσμια αναγνώριση των 
δικαιωμάτων των παιδιών (UNESCO, 1994) και την υποστήριξη της πολιτιστικής 
πολυμορφίας (UNESCO, 2000), το κέντρο βάρους μετατοπίστηκε από την πρόταση της 
ενσωμάτωσης (mainstreaming) και της ένταξης (integration) στη συνεκπαίδευση (inclusion), 
σε «ένα σχολείο για όλους», όπως αναφέρεται και στη Χάρτα του Λουξεμβούργου (1996) 
(Watkins, 2003).  

Στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Άρθρο 24) και στο 
Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση που υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του 
ΟΗΕ (2006) και την ΕΕ (2009)- όπου και η Ελλάδα υπέγραψε πρόσφατα (Σεπτέμβριο 2010), 
τα κράτη όχι μόνο αναγνωρίζουν το δικαίωμα για εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία 
αλλά και υποχρεώνονται να αναπτύξουν ένα σχολείο για όλους που διασφαλίζει και 
προσφέρει τις κατάλληλες ευκαιρίες μάθησης. Τώρα, το επίκεντρο της εκπαιδευτικής 
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πολιτικής θεωρείται το άτομο με οποιεσδήποτε ιδιαιτερότητες και ανάγκες ενώ το κέντρο 
βάρους μετατοπίζεται στο «κοινωνικό μοντέλο της μειονεξίας», που εστιάζει στο 
περιβάλλον, φυσικό και κοινωνικό, καθώς θεωρείται ότι αυτό καθιστά ανίκανα και 
αναποτελεσματικά τα άτομα βάζοντας τους περιορισμούς (Angelides et al., 2006; Vlachou, 
2006).  

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά το μέσο για την αλλαγή των 
κοινωνικών δεδομένων (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000), προς μία συμπεριληπτική κοινωνία (Barton, 
2003), όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το κεντρικό συστατικό στοιχείο της 
διαμόρφωσης της πολιτικής. Είναι απολύτως απαραίτητη η αναμόρφωση των σχολείων και 
η αποδοχή της διαφορετικότητας για την ευημερία όλων (Τάφα, 1998) και προωθείται ο 
εκδημοκρατισμός στην εκπαίδευση, σύμφωνα με τον Κυπριωτάκη (2001). Η πορεία προς 
συμπεριληπτική σκέψη και πρακτική είναι μια διαρκής διαδικασία που απαιτεί την 
ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων αλληλοσεβασμού και  εμπιστοσύνης, όχι ένα μεμονωμένο 
στάδιο το οποίο μπορούμε να το προσεγγίσουμε οποιαδήποτε στιγμή (Angelides et al., 
2006). Δεν είναι προϊόν, δηλαδή τελικό αποτέλεσμα, αλλά μια διαδικασία που δεν έχει 
τέλος και, συνεπώς, όλα τα σχολεία μπορούν να αναπτύσσουν συμπερίληψη, σε όποια 
κατάσταση και αν βρίσκονται (Carrington & Robinson, 2004). Τώρα, στο σχολείο, 
αντικείμενο μάθησης, πέρα από τη διδακτέα ύλη, είναι η κοινωνική μάθηση, δίνοντας 
έμφαση στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του αισθήματος της κοινότητας. 
Απαιτείται αλλαγή στις ήδη υπάρχουσες μορφές διδασκαλίας, όπως στον τρόπο 
συμμετοχής των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και καθιέρωση της ελεύθερης 
εργασίας των μαθητών (Κυπριωτάκης, 2001)  και η εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών, 
εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών προγραμμάτων, όπως αυτά που αναπτύχθηκαν στο 
πλαίσιο της σχολικής-κοινωνικής ενσωμάτωσης (Πολυχρονοπούλου, 2007;  Χρηστάκης, 
2006).  

Αναγκαιότητα/ Σημαντικότητα της έρευνας 

Η συμπερίληψη βασίζεται στην αποδοχή, στο σεβασμό (Carrington & Robinson, 2004) και 
όπου όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις ικανότητες και τις ανάγκες τους, συμμετέχουν στο 
ίδιο σχολείο (Campbell, 2002; Norwich, 2002; Κυπριωτάκης, 2001), αποκρούοντας τη 
διαφορετικότητα και την περιθωριοποίηση μαθητών ή ομάδων μαθητών στις σχολικές 
κοινότητες (Ainscow et al., 2004). Το σχολείο μετατρέπεται σε φιλόξενη σχολική κοινωνία,  
όπου τα παιδιά αναπτύσσονται σύμφωνα με τις ικανότητες, τις δυνατότητες και τα ταλέντα 
τους, εκπληρώνοντας το στόχο «εκπαίδευση για όλους».  

Στοιχεία επιτυχούς συνεκπαίδευσης μαθητών με κινητικές αναπηρίες αποτελούν η 
προσβασιμότητα στο σχολικό περιβάλλον, η αποδοχή των μαθητών από τους 
εκπαιδευτικούς και η αποδοχή των μαθητών από τους μαθητές της σχολικής κοινότητας 
(Σαλβαρά, 2008). Η συμμετοχή παιδιών με κινητική αναπηρία στα γενικά σχολεία έχει 
αποδείξει στην πράξη ότι παρέχει πολλαπλά οφέλη τόσο για τους μαθητές με ειδικές 
ανάγκες όσο και για τους υπόλοιπους που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία 
(εκπαιδευτικούς, συμμαθητές, γονείς) (Hilderley & Rhind, 2012; Χριστοφαράκη, 2005). Τα 
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οφέλη είναι τόσο ψυχολογικά (βελτίωση αυτοεικόνας, αύξηση αυτοπεποίθησης), όσο και 
κοινωνικά (αίσθηση του «ανήκειν» σε ένα σύνολο, ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων).  Όσον 
αφορά στα εμπόδια, συνοψίζονται σε περιβαλλοντικά (κατάλληλη υποδομή και υλικό), σε 
λειτουργικά (κατάλληλο προσωπικό, κάλυψη προβλημάτων υγείας) και σε αυτά της 
συμπεριφοράς και των στάσεων (των συμμαθητών, του διδακτικού προσωπικού). 
Σημαντική είναι επίσης και η έλλειψη ερευνητικών παρεμβατικών προγραμμάτων τα οποία 
θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλα διαμορφωμένων 
συνεργατικών πρακτικών λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων των συμμαθητών ατόμων με 
κινητικές αναπηρίες μετά από τη συμμετοχή τους σε Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης για τις 
Κινητικές Αναπηρίες. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο: α) την ανάδειξη της διαφορετικότητας, 
β) την επεξήγηση της κινητικής αναπηρίας, γ) τη διάδραση με το αμαξίδιο, δ) τη βιωματική 
συμμετοχή σε παραολυμπιακό άθλημα και τέλος, ε) την αρμονική συνύπαρξη μαθητών με 
διαφορετικότητα στη σχολική κοινότητα. Σκοπός του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης 
είναι η ενημέρωση για την εγκεφαλική παράλυση, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα 
άτομα με κινητικές αναπηρίες και τις προϋποθέσεις ενσωμάτωσής τους στο κοινωνικό 
σύνολο. Το ερευνητικό ερώτημα που κατεύθυνε την μελέτη ήταν: 1) Ποιες είναι οι απόψεις/ 
αντιλήψεις των συμμαθητών των μαθητών με κινητικές αναπηρίες μετά την συμμετοχή 
τους στο Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης για τις Κινητικές Αναπηρίες σχετικά με την 
προσέγγιση, την αντίληψη για την αναπηρία και την προσβασιμότητα.  

Μέθοδος της έρευνας 

Δείγμα/Συμμετέχοντες 

Τέσσερα (4) τμήματα μαθητών B’ και Γ’ Δημοτικού ηλικίας (7-8±1) ετών έλαβαν μέρος στην 
παρούσα έρευνα, όπου στο τμήμα τους φοιτά μαθητής/τρια με κινητική αναπηρία και για 
την μετακίνησή του χρησιμοποιεί αμαξίδιο. Συνολικά εξήντα εννέα μαθητές (36 κορίτσια, 
52,2% και 33 αγόρια, 47,8%) συμμετείχαν και φοιτούν την σχολική περιφέρεια της Β’ 
Αθήνας .  

Διαδικασία 

Η παρούσα έρευνα αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος εφαρμόστηκε το 
Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης που διήρκεσε μία διδακτική ώρα σε κάθε τμήμα μαθητών 
ξεχωριστά. Το πρόγραμμα αποτελείτο από τρία στάδια κοινωνικό-συναισθηματικής 
προετοιμασίας του μαθητικού πληθυσμού των γενικών σχολείων για την ομαλή 
ενσωμάτωση μαθητών με κινητικές αναπηρίες.  Στο πρώτο στάδιο (θεωρητική επαφή με 
την αναπηρία) χρησιμοποιήθηκε οπτικό υλικό και συζήτηση προκειμένου να γίνει 
ενημέρωση σχετικά με την έννοια της αναπηρίας, της διαφορετικότητας και της 
λειτουργικότητας με έμφαση στις κινητικές αναπηρίες (παρουσίαση αμαξιδίου, ράμπες, 
ειδικές θέσεις parking). Στο δεύτερο στάδιο (βιωματική επαφή με την αναπηρία) 
αναπτύχθηκαν βιωματικές δραστηριότητες μίμησης της αναπηρίας, όπως συμμετοχή σε 
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δραστηριότητες που προσομοιάζουν σε παραολυμπιακά αθλήματα με σκοπό την 
εξοικείωσή τους με τις αναπηρίες και τη χρήση του αμαξιδίου από τους ίδιους τους 
μαθητές. Στο τρίτο στάδιο (συνύπαρξη με την αναπηρία) ο μαθητικός πληθυσμός 
ενθαρρύνθηκε να λάβει δράση υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία τόσο ενδοσχολικά 
όσο και στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας π.χ. καταγραφή προσβάσιμων χώρων στο 
σχολικό κτήριο και στη γειτονιά του.  

Στο δεύτερο μέρος, κατασκευάστηκε, για τις ανάγκες της έρευνας και χορηγήθηκε το 
ερωτηματολόγιο αντίληψης του μαθητή για τον συμμαθητή τους με κινητική αναπηρία 
(ΕΑΜΣΚΑ), αμέσως μετά το Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης. Το ερωτηματολόγιο 
περιλαμβάνει επτά (7) δηλώσεις, 5-βάθμιας κλίμακας τύπου Likert που αφορούν την 
προσέγγιση, την αντίληψη και την προσβασιμότητα των μαθητών με κινητική αναπηρία 
από τους συμμαθητές τους.  

Ανάλυση Δεδομένων 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία του ΕΑΜΣΚΑ  

Η Παραγοντική ανάλυση είναι μια στατιστική μέθοδος που αποσκοπεί στον καθορισμό 
νέων μεταβλητών, τις οποίες ονομάζουμε παράγοντες. Οι παράγοντες ερμηνεύουν τις 
σχέσεις μεταξύ των  αρχικών ερωτήσεων μέσω της ομαδοποίησής τους σε ομοιογενή 
σύνολα. Η κλασσική μέθοδος της παραγοντικής ανάλυσης, η οποία θα εφαρμοστεί στο 
δείγμα μας, είναι η διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες, με 
ορθογώνια περιστροφή (Principal Components Analysis using Varimax Rotation). Η ανάλυση 
παραγόντων (factor analysis) που ακολούθησε πραγματεύεται την εγκυρότητα μέσω των 
φορτίσεων και οι τιμές εσωτερικής συνοχής του Cronbach α την αξιοπιστία για τον κάθε 
αποκαλυφθέντα παράγοντα.  

Ανάλυση Διαφορών 

Διενεργήθηκε πολυμεταβλητή ανάλυση διασποράς (MANOVA) για να αποκαλυφθούν τυχόν 
επιδράσεις (main effects) στις εκτιμήσεις των μαθητών μεταξύ των αποκαλυφθέντων 
παραγόντων και χαρακτηριστικά των μαθητών όπως το φύλο. Για κάθε σημαντική 
επίδραση, θα ακολουθήσει μονομεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (ANOVA). Όπου η 
μεταβλητή είναι διχοτομική (π.χ. φύλο), πραγματοποιήθηκε t-τεστ για ανεξάρτητα 
δείγματα.     

Αποτελέσματα και συζήτηση 

Η εσωτερική συνοχή είναι ο βαθμός που το εξεταζόμενο δείγμα παρουσιάζει ομοιότητα 
κατά τα μέρη του ερωτηματολογίου. Η εσωτερική συνοχή των ερωτηματολογίου 
καθορίστηκε από τους συντελεστές αξιοπιστίας άλφα του Cronbach (1951) για την λύση των 
αποκαλυφθέντων τριών (3) συντελεστών που παρουσίασαν αξιόπιστη εσωτερική συνοχή 
(Πίνακας 1).  
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Παράγοντες Cronbach α 

Προσέγγιση  .6108 

Αντίληψη .5428 

Προσβασιμότητα .5066 

Πίνακας 1. Cronbach alpha (a)  

Έγινε ανάλυση των συντελεστών με περιστροφές κατά μέγιστη μεταβλητή (varimax) και 
προέκυψε μία λύση τριών (3) παραγόντων με τιμές eigen μεγαλύτερες του 1, εξηγώντας το 
82.75% της συνολικής διαφοροποίησης. Οι συντελεστές Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
ελήφθησαν υπόψη σε όλους τους παράγοντες κατά την παραγοντική ανάλυση. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι εφόσον ο συντελεστής ΚΜΟ ήταν μεγαλύτερος από 0.5, τα 
παραδείγματα της παρούσας μελέτης ήταν τα ενδεδειγμένα. Οι πίνακες αμοιβαίας σχέσης 
αρνητικής εικόνας έδειξαν ότι τα εκτός διαγωνίου γραμμής στοιχεία που αντιπροσωπεύουν 
την μερική αμοιβαία σχέση μεταξύ των μεταβλητών ήταν μικρά (p<0.5), υποδηλώνοντας ότι 
το δείγμα ήταν το ενδεδειγμένο για τις δεδομένες μεταβλητές που εξετάσθηκαν σε κάθε 
παράγοντα. 

Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 που περιλαμβάνει την βασική ανάλυση των 
συνισταμένων (Principal Component Analysis) για το ερωτηματολόγιο, ο πρώτος 
παράγοντας περιελάμβανε τρεις δηλώσεις οι οποίες έδιναν έμφαση στην προσέγγιση των 
μαθητών με κινητική αναπηρία (ΜΟ=1.1). Τον δεύτερο παράγοντα αποτελούσαν  δύο 
δηλώσεις, οι οποίες υποδήλωναν την αντίληψη του μαθητικού πληθυσμού για το 
συμμαθητή τους (ΜΟ=6.9). Τέλος, ο τρίτος παράγοντας περιελάμβανε δύο δηλώσεις οι 
οποίες αφορούσαν την προσβασιμότητα μαθητών με κινητικές αναπηρίες σε ενδοσχολικό 
και εξωσχολικό επίπεδο (ΜΟ=1.1). 

Δηλώσεις 1 2 3 h² 
Παράγοντας 1 

Συζητάς με την οικογένεια σου για το συμμαθητή σου  
 

.892 
   

.659 
Κάνεις παρέα με το συμμαθητή σου εκτός σχολείου .781   .737 
Όταν συναντάς άτομα με αναπηρία αισθάνεσαι 
αμήχανα 

.401   .800 

Παράγοντας 2 
Στο διάλειμμα παίζεις με το συμμαθητή σου 

  
.733 

  
.591 

Από τότε που έχεις το συμμαθητή σου, προσέχεις 
περισσότερο γύρω σου αυτά τα άτομα 

  
.607 

  
.710 

Παράγοντας 3 
Στη γειτονιά σου πιστεύεις ότι μπορεί να 
κυκλοφορήσει αμαξίδιο 

   
.899 

 
.824 

Το σχολείο σου έχει τους κατάλληλους χώρους για το 
συμμαθητή σου 

   
.662 

 
.770 

Αποκλίσεις % 36.70 21.51 14.51  
Τιμές eigen 2.56 1.50 1.06  
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Πίνακας 2. Ανάλυση των συνιστωσών (Principal Component Analysis) για το Ερωτηματολόγιο      
ακολουθώντας varimax περιστροφές 

Μια πολυμεταβλητή ανάλυση διασποράς (MANOVA) με την μέθοδο του General Linear 
Model (GLM) διεξήχθη για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποια σημαντική επίδραση (Main 
Effect) μεταξύ της αποκαλυφθείσας παραγοντικής ανάλυσης (των τριών παραγόντων) 
(εξαρτημένη μεταβλητή) και το φύλο των μαθητών (ανεξάρτητη μεταβλητή). Η MANOVA 
ανέδειξε μη σημαντικές επιδράσεις (main effects) για τα χαρακτηριστικό του φύλου. Εν 
συνεχεία, η μονομεταβλητή ανάλυση διασποράς (ANOVA) ανέδειξε σημαντική διαφορά ως 
προς τον Παράγοντα 2 (βλ. Πίνακα 2). Τα κορίτσια (συμμαθήτριες) μαθητών με κινητική 
αναπηρία εκτίμησαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερα στην κλίμακα, σε σχέση με τα αγόρια 
[F (1, 68)= 4.93, p=.030] (Γράφημα 1 και 2). Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι υπάρχει 
σημαντική βελτίωση στην ευαισθητοποίηση των συμμαθητών μαθητών με κινητικές 
αναπηρίες μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης. Οι Manisto κ.α. 
(2006) παρουσίασαν παρόμοια αποτελέσματα στην εφαρμογή του προγράμματος τους στα 
σχολεία της Φιλανδίας.   

 

Γράφημα 1. Διαφορές στο φύλο (κοινωνικοποίηση)  
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Γράφημα 2. Διαφορές στο φύλο (ευαισθητοποίηση) 
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Περίληψη 

Η παρούσα ποιοτική έρευνα διενεργήθηκε με σκοπό να διερευνηθούν οι απόψεις των δα-
σκάλων στη Νήσο Λέσβο για την πειθαρχία, τις χρησιμοποιούμενες στρατηγικές, τα χαρα-
κτηριστικά της και τους παράγοντες διαμόρφωσης της, κατά την περίοδο 1960-1980. Πραγ-
ματοποιήθηκαν έξι βιογραφικές αφηγηματικές συνεντεύξεις και για την ανάλυση των δε-
δομένων χρησιμοποιήθηκε η Ανάλυση Περιεχομένου. Το εμπειρικό υλικό ανέδειξε ότι η 
πειθαρχία παρουσιάζεται, τόσο σαν μέσο εξουσιαστικής δύναμης του κράτους στο θεσμό 
του σχολείου, όσο και σαν μέσο κυριαρχίας και καταπίεσης του δασκάλου στον μαθητή. Ως 
θεωρητικό πλαίσιο της παρούσης μελέτης αποτέλεσαν οι θεωρητικές θέσεις του Φουκώ, 
βάση των οποίων η εξουσία δεν είναι, μόνο θέμα κάποιας κυρίαρχης ομάδας ή τάξης, δεν 
είναι η άμεση καταστολή, ο εξαναγκασμός ή η καταπίεση των ατόμων, μέσω του κράτους 
(μακρο-επίπεδο), αλλά κάποιες φορές και η εκούσια συμμετοχή των ανθρώπων  σε πρακτι-
κές, που διαιωνίζουν την καταπίεση(μικρο -επίπεδο).  

Λέξεις - Κλειδιά:. Πειθαρχία, Τιμωρία, Στρατηγικές Πειθαρχίας, Εκπαιδευτική Πολιτική, Σχο-
λείο, Εκπαιδευτικός, Μαθητής.  

Εισαγωγή 

Η σχολική πειθαρχία είναι η καθοδήγηση της ηθικής, συναισθηματικής και σωματικής ανά-
πτυξης των παιδιών, που τους επιτρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τον εαυτό τους σε 
μεγαλύτερες ηλικίες. Η γνώση που αφορά στη χρήση ορίων, στις αποδεκτές  μορφές συ-
μπεριφοράς, αξιών και ενεργειών αποτελεί σημαντικούς παράγοντες για να γνωρίσουν τις 
αξίες και τις ενέργειες, που είναι αποδεκτές στην οικογένεια και την κοινωνία τους. Η πει-
θαρχία μπορεί να είναι, είτε θετική, είτε αρνητική (Holden, 2002).  H Θετική πειθαρχία   ως 
έννοια, εμπεριέχει ό,τι γνωρίζουμε για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών, τα πορίσματα της 
έρευνας σχετικά με την αποτελεσματική διδασκαλία και τα δικαιώματα του παιδιού 
(Durrant, 2010:14). Οι σχολικές κυρώσεις διαχωρίζονται από τον Piaget σε δύο βασικές κα-
τηγορίες, τις τιμωρικές κυρώσεις, που αναφέρονται άμεσα στη φύση της παράβασης του 
μαθητή και τις κυρώσεις αμοιβαιότητας, που έχουν σαν στόχο την πρόκληση σωματικών 
πόνων και ψυχικής οδύνης και στηρίζονται στις φυσικές και λογικές συνέπειες μίας παρά-
βασης (Ντράικωρς, Γκράνγουωλντ & Πέππερ, 2004). Η Μεταπολεμική Περίοδος και ειδικό-
τερα η δεκαετία του ’60 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’70 αποτελεί καταλυτική εποχή για 
τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, αλλά και εγχάραξης μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής 
ιδεολογίας. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όσον αφορά την παιδαγωγική επιστήμη, 
είχε υιοθετήσει, τις αντιλήψεις, που ίσχυαν στις αρχές του  19ου αιώνα, όπου επικρατούσε η 
Παιδαγωγική του ΄Ερβατρου, σύμφωνα με την οποία ύψιστη παιδαγωγική δραστηριότητα 
αποτελεί η διαμόρφωση ηθικού ανθρώπου(Ιμβριώτη, 1980). Για την περίοδο 1967-1974 ο 
δάσκαλος χρησιμοποιήθηκε ως σημαντικότατος φορέας πολιτικής κοινωνικοποίησης των 
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μαθητών και δέχτηκε ασφυκτικές πιέσεις από το Υπουργείο, μέσω των επιθεωρητών, ώστε 
να   ασκεί τον πολυεπίπεδο ρόλο του και εκτός σχολείου, που δεν ήταν άλλος από το να 
αποτελεί φερέφωνο του καθεστώτος (Τερλεξής, 1999). Στη χώρα μας, μόλις το 1992 με το  
Ν.2101/1992 επικυρώθηκε  η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και αρκετά 
χρόνια αργότερα με το άρθρο 13 παρ. 8 του Π.Δ. 201/1998, στο πλαίσιο της σχολικής πει-
θαρχίας, απαγορεύτηκε ρητά η σωματική τιμωρία στον χώρο της Α/θμιας Εκπαίδευσης.  

Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που διενεργήθηκε, μέχρι τη δεκαετία του 1970 
διαπιστώνεται απουσία ερευνών σχετικών με το ζήτημα της τιμωρίας σαν μέσο πειθάρχισης 
στο σχολείο. Κατά τη δεκαετία του 1970 και μετά, πληθώρα ερευνών στη διεθνή βιβλιο-
γραφία, καταγράφουν παράγοντες, που σχετίζονται με την αποτελεσματική εφαρμογή 
στρατηγικών πειθαρχίας στα σχολεία, όπως η παροχή ευκαιριών, η επίλυση προβλημάτων, 
η ισχυρή ηγεσία τους  (Oliver, Wehby &  Reschly, 2011)η κατάρτιση των εκπαιδευτικών 
(Bowman,1983), η σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών (Emmer & Evertson, 1981),  
κ.α. Πολλές έρευνες εξετάζουν το ζήτημα της σωματικής τιμωρίας στο σχολείο, γεγονός, 
που καταδεικνύει την ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας για το κατά πόσο 
αυτή εφαρμόζεται παρά το γεγονός της απαγόρευσής της από τις κυβερνήσεις των εκάστο-
τε κρατών σε όλο τον κόσμο (Naong, 2007; Kilimci, 2009; Αλούπη, 2012). Στην Ελλάδα δεν 
έχει πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός μελετών αναφερόμενων στην έννοια της πειθαρχί-
ας και της τιμωρίας(Κυρίδης, 2006), κι ως εκ τούτου αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο χρή-
ζει άμεσης διερεύνησης, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε τον καθαρά συγκεντρωτικό χαρακτή-
ρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Το γεγονός αυτό, στοιχειοθετεί και την πρω-
τοτυπία της παρούσας μελέτης. Η έρευνα των Ζάρρα-Φλούδα & Κωνσταντίνου (2007) έδει-
ξε ότι οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα, αν και δεν θεωρούσαν τη σωματική τιμωρία ως την 
ιδανικότερη λύση για την επίλυση πειθαρχικών προβλημάτων εντός της σχολικής τάξης, 
παρόλα αυτά την εφάρμοζαν. Σύμφωνα με τους Χηνά & Χρυσαφίδη (2000:17) «Κάθε επιθε-
τική συμπεριφορά των μαθητών αντιμετωπίζεται ως στοιχείο διαταρακτικό της σχολικής 
λειτουργίας. Η αλλαγή της συμπεριφοράς του μαθητή στηρίζεται στο φόβο, που προκαλεί η 
παρέμβαση του εκπαιδευτικού».  

Σκοπός 

 Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των δασκάλων στη Νήσο 
Λέσβο για την πειθαρχία, τις χρησιμοποιούμενες στρατηγικές, τα χαρακτηριστικά της και 
τους παράγοντες διαμόρφωσης της κατά την Περίοδο 1960-1980. 

Δείγμα 

Το δείγμα της έρευνάς μας, αποτέλεσαν έξι εκπαιδευτικοί, που ήταν εν ενεργεία το διάστη-
μα 1960-1980 και υπηρετούσαν σε Δημοτικά Σχολεία της Νήσου Λέσβου. Η επιλογή του 
δείγματος έγινε περισσότερο βάση γνωριμιών, και τελικά κριτήρια για την επιλογή του απο-
τέλεσαν: το Φύλο, οι Βασικές Σπουδές, ο Χρόνος Διορισμού, η Υπηρεσία στη Ν. Λέσβο, η  
Διδασκαλική Εμπειρία, η Επιμόρφωση, η Επαγγελματική  Εξέλιξη.   
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Μεθοδολογία 

Στην παρούσα ερευνητική μελέτη επιλέχτηκε η μέθοδος της ποιοτικής έρευνας και συγκε-
κριμένα η βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη. Η πειθαρχία και ιδιαίτερα η τιμωρία σαν 
πραγματικότητα στο Ελληνικό Σχολείο κατά τις δεκαετίες ’60-’80, αποτελούν έννοιες, που 
δύσκολα προσεγγίζονται ερευνητικά, αφού οι καταστάσεις, που δημιουργούνται από προ-
βλήματα συμπεριφοράς μαθητών και εκπαιδευτικών, συνήθως αποσιωπούνται (Μπε-
ζέ,1998).  «Οι βιογραφικές αφηγηματικές συνεντεύξεις δημοσιοποιούν το λόγο των σιωπη-
λών από την επίσημη ιστοριογραφία κοινωνικών δρώντων ατόμων» (Κακάμπουρα, 2011: 
75-78). Από την κωδικοποίηση του εμπειρικού μας υλικού προέκυψαν οι παρακάτω Θεμα-
τικές Ενότητες: 1). Νοηματοδότηση Σχολικής Πειθαρχίας, 2). Παράγοντες Επηρεασμού.  

Αποτελέσματα 

Ως προς το ερευνητικό ερώτημα: "Πώς οι δάσκαλοι της Νήσου Λέσβου, νοηματοδοτούν τη 
σχολική πειθαρχία -τιμωρία, κατά τις δεκαετίες 1960-1980;" διαπιστώνεται ότι οι συνεντευ-
ξιαζόμενοι εκπαιδευτικοί δεν δίνουν ακριβή ορισμό της σχολικής πειθαρχίας, ωστόσο, την 
ερμηνεύουν ως ένα διορθωτικό  μέσο, σύμφωνα με το οποίο, οι μαθητές μαθαίνουν να συ-
μπεριφέρονται με αποδεκτό τρόπο. Η σχολική πειθαρχία παραλληλίζεται με μία κατευθυ-
νόμενη δράση από την πλευρά των εκπαιδευτικών, που από τη μία θέτει ως βραχυπρόθε-
σμο σκοπό της, την υπακοή των μαθητών στους σχολικούς κανονισμούς και από την άλλη 
ως μακροπρόθεσμο σκοπό της, την υιοθέτηση ενός καθιερωμένου προτύπου συμπεριφο-
ράς, προκειμένου να προετοιμαστούν για τη μετέπειτα ενήλικη ζωή τους. Τα παραπάνω 
ευρήματα επιβεβαιώνονται από τα εμπειρικά αποτελέσματα της έρευνας του Koshewa 
(1999), σύμφωνα με τα οποία, ο όρος «πειθαρχία» αποκτά διαφορετική έννοια, ανάλογα με 
τις ιδιαίτερες απόψεις του ατόμου.  

Η τιμωρία δείχνει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πειθαρχία,  εύρημα, που συνάδει 
με τα εμπειρικά αποτελέσματα και άλλων ερευνών (Savage & Savage, 2010), καθώς αποτε-
λεί ένα από τα κυρίαρχα μέσα εγκατάλειψης ανεπιθύμητων μαθητικών συμπεριφορών. Στο 
σημείο αυτό, βρίσκεται η πλήρης αντίφαση των σχετικών ερευνητικών μας πορισμάτων, με 
το όσα πρεσβεύει η διεθνής βιβλιογραφία, αναφορικά με τον απώτερο σκοπό της σχολικής 
πειθαρχίας, δηλαδή την αυτό-πειθαρχία του ατόμου, η οποία επιτυγχάνεται και με τη συμ-
βολή του σχολείου και βασίζεται στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της κοινωνικής ευσυ-
νειδησίας κ.ο.κ. (Holden, 2002;  Durrant, 2010). Η υιοθέτηση κανόνων από τους μαθητές για 
τη διατήρηση της τάξης, διαφαίνεται επίσης, από τις απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγ-
ματος μας ότι είναι ζωτικής σημασίας για τη σχολική πειθαρχία, αλλά και τη μετέπειτα ενή-
λικη ζωή τους, γεγονός που τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά από τους Salifu & Agbenyega 
(2012:50). 

Τα ερευνητικά μας πορίσματα, όσον αφορά τις στρατηγικές και τα χαρακτηριστικά της πει-
θαρχίας κατά την περίοδο 1960-1980, που αποτελεί το δεύτερο ερευνητικό μας ερώτημα, 
αναδεικνύουν τον φόβο των εκπαιδευτικών για αποδυνάμωση της εξουσιαστικής τους δύ-
ναμης, όταν καλούνται να εγκαταλείψουν τις παραδοσιακές μεθόδους πειθαρχίας, στη βά-
ση των οποίων βρίσκεται η τιμωρία. Διαφαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί κατά κόρων χρησιμο-
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ποιούσαν τη σωματική τιμωρία υπό τη μορφή σωματικής βίας, χειρωνακτικής εργασίας 
στον σχολικό κήπο, γραπτής τιμωρίας ή «τοποθέτησης» του μαθητή σε άβολη ή ταπεινωτι-
κή θέση εντός της τάξης. Τα ευρήματα της παρούσης μελέτης τεκμηριώνονται από τα ε-
μπειρικά αποτελέσματα πολλών ερευνών, σύμφωνα με τα οποία, η σωματική τιμωρία έχει 
χρησιμοποιηθεί παγκοσμίως και διαχρονικά στο σχολείο για την ενστάλαξη της πειθαρχίας 
στα παιδιά (Αραβανής, 2004; Naong, 2007; Yaghambe & Tshabangu, 2013). Το εμπειρικό 
υλικό ανέδειξε τη χρήση ψυχολογικών τιμωριών, όπως η αποβολή από την τάξη ή το σχο-
λείο (Whitted & Dupper, 2008), τη λεκτική επίπληξη (Umezinwa & Elendu, 2012) και τη στέ-
ρηση του διαλείμματος (Soneson and Smith, 2005). Το σύνολο των συνεντευξιαζόμενων 
εκπαιδευτικών θεωρούν ότι κατά τη περίοδο 1960-1980 έχει εξαλειφθεί  το παλιό αντιπαι-
δαγωγικό στυλ διαπαιδαγώγησης και παρουσιάζονται να είναι ενημερωμένοι ως προς τα 
πορίσματα της επιστήμης της Ψυχολογίας, να τάσσονται κατά των ψυχολογικών και σωμα-
τικών τιμωριών και να  υπερτονίζουν τις αρνητικές συνέπειες τους, τόσο στην ψυχοσύνθεση 
και τη σχολική επίδοση του μαθητή γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την έρευνα του  
Clark (2004 as cited in Kilimci, 2009), όσο στη μετέπειτα ενήλικη ζωή του, όπως επιβεβαιώ-
νεται από τους Yaghambe & Tshabangu (2013). Παρατηρείται μια  τάση δικαιολόγησης των 
σκληρών σωματικών  και ψυχολογικών τιμωριών, που εφάρμοζαν, προσδίδοντας τους έναν 
χαρακτήρα ηθικής νομιμότητας, εύρημα που συνάδει με τη μελέτη του Charles (2002). Χα-
ρακτηριστικό είναι το σχόλιο, που ανέφερε ένας εκπαιδευτικός, που συμμετείχε στην έρευ-
να και είχε ασκήσει σωματική τιμωρία σε μαθητή του, ο οποίος όταν ενηλικιώθηκε του εί-
πε: « δάσκαλε δε θα ξεχάσω το χαστούκι, που έφαγα, αλλά αυτό το χαστούκι μ’ έκανε άν-
θρωπο».  

Με βάση τα εμπειρικά ευρήματα της παρούσης μελέτης, όσον αφορά το ρόλο της ασκού-
μενης εκπαιδευτικής πολιτικής κατά την Περίοδο 1960-1980, διαπιστώνεται ότι η εκπαί-
δευση λειτουργεί υπό τη σκιά μιας ιδεολογικής νομιμοποίησης, εύρημα, που επιβεβαιώνε-
ται και από την ερευνητική μελέτη των Ζαφειριάδη & Σουσαμίδου - Καραμπέρη (2004). Οι 
συνεχείς αλλαγές των κυβερνητικών σχημάτων τις δεκαετίες 1960-1980 και οι προσπάθειες 
τους να εδραιωθούν στην πολιτική σκηνή της χώρας με αποκορύφωμα την εγκαθίδρυση της 
χουντικής κυβέρνησης, έφεραν σαν αποτέλεσμα την εδραίωση μίας κυρίαρχης αυταρχικής 
ιδεολογίας. Ο ρόλος του υφιστάμενου εκπαιδευτικού σε μακρο- επίπεδο είχε λάβει τη 
μορφή του εκτελεστικού οργάνου της αυταρχικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο μίκρο- επί-
πεδο της τάξης, ο δάσκαλος παρουσιάζεται ως η απόλυτη εξουσιαστική αυθεντία. Οι ελλι-
πείς γνώσεις του εκπαιδευτικού πάνω σε ζητήματα διαχείρισης της τάξης, ο επηρεασμός 
του διδακτικού του έργου από τις αναχρονιστικές του στάσεις ως προς τα «ορθά» πρότυπα 
μαθητικής συμπεριφοράς, σε συνδυασμό με τα σκληρά μαθητικά του βιώματα και όλα αυ-
τά φυσικά, υπό τον φόβο του ελέγχου του διευθυντή ή του επιθεωρητή, αποτελούν ευρή-
ματα της παρούσας μελέτης και επιβεβαιώνουν σχετικές βιβλιογραφικές πηγές, που κάνουν 
λόγο για τη διαιώνιση ενός αυταρχικού στυλ δασκαλικής συμπεριφοράς την περίοδο 1960-
1980 (Αραβανής,2004). Ενδιαφέρον, παρουσιάζουν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών του 
δείγματός μας, για το προφίλ του απείθαρχου μαθητή. Το «ανθεκτικό» και πάντα άτακτο 
αρσενικό φύλο (Ανδρέου, 1998), ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μαθητών, με 
υψηλό ή χαμηλό δείκτη ευφυΐας, οι κακές σχολικές τους επιδόσεις (Ανδρεαδάκης, Καΐλα, 
Ξανθάκου, Τσαμπαρλή-Κιτσαρά, Φιλίππου & Χρίστου, 1998), τα πολύπλευρα ενδιαφέροντα 

 

 

634

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



τους (Ζαφειροπούλου & Μάττη, 1997),  η ανυπακοή τους, λόγω ηλικίας ή συναισθηματικής 
αντιδραστικότητας (Darlow, 2011), ακόμα και μαθησιακά προβλήματα, που μπορεί να αντι-
μετώπιζαν, όπως η επιθετικότητα ή η διάσπαση προσοχής, παρουσιάζονται ως τροχοπέδη 
στη διαδικασία πειθάρχησής τους εντός του σχολείου (Henderson, 2008). Άξια αναφοράς, 
είναι και η επιρροή της ασκούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής στη διαμόρφωση του σχολι-
κού κλίματος. Στο εμπειρικό μας υλικό αποτυπώνεται η συγκεντρωτική τάση, που επικρατεί 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διοίκησης, που γίνεται καταφανής και ασφυκτική κατά 
την περίοδο της δικτατορίας, όπου σύμφωνα με την Ανδρέου (1983: 14-18), το σχολείο λει-
τουργεί «με κυρίαρχο στοιχείο την ιδεολογία, και δευτερευόντως με τη βία, που συναντά-
ται εκεί μόνο σε οριακές περιπτώσεις, πολύ υποτονική, καμουφλαρισμένη, σχεδόν συμβο-
λική. Έτσι το σχολείο (…) «κανοναρχεί» με ειδικές μεθόδους κυρώσεων, αποπομπών, επιλο-
γής κ.τ.λ. όχι μόνο τους λειτουργούς του, αλλά και τους απλούς κοινωνούς του».  

Οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς μας, θεωρούν ότι συγκέντρωναν αρκετά χαρακτηριστικά γνω-
ρίσματα, όπως υπομονή, συνέπεια (Gao &  Liu,  2013) εχεμύθεια (Zhang, 2004) αποφυγή 
υπερβολικής οικειότητας (Meece, 1987 as cited in Krieg, 2005), τα οποία τους καθιστούσαν 
αποτελεσματικούς ως προς τη διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος στην τάξη, μία άποψη, 
που δεν συμφωνεί με την εικόνα του σχολικού κλίματος των Δημοτικών σχολείων της Νή-
σου Λέσβου, κατά τις δεκαετίες 1960-1980. Σ’ αυτό το συμπέρασμα καταλήξαμε, αναλογι-
ζόμενοι σχετικές αναφορές, που παρουσιάζουν τις αρνητικές σχέσεις μεταξύ δασκάλων και 
μαθητών, αλλά και μεταξύ συναδέλφων, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
του κρυφού αναλυτικού προγράμματος των σχολείων της Λέσβου, όπως αυτό διαμορφω-
νόταν μέσα από τις αναχρονιστικές στάσεις των εκπαιδευτικών και τον γενικευμένο χαρα-
κτήρα, που είχε αποκτήσει η σωματική τιμωρία, ως πρακτική διαχείρισης της πειθαρχίας 
στο σχολείο, κατά τις δεκαετίες που εξετάζουμε.    

Συμπερασματικά το εμπειρικό μας υλικό αναδεικνύει την ταύτιση της εικόνας του εκπαι-
δευτικού με «τις συντηρητικές δεοντολογικές προδιαγραφές παρελθοντικών εποχών και το 
εκπαιδευτικό έργο απομονωμένο από την κοινωνική πραγματικότητα και τις σύγχρονες α-
νάγκες, έχοντας τα χαρακτηριστικά στοιχεία του σχολαστικισμού, του φρονηματιστικού ε-
λέγχου και του «φιλολογικού λογιοτατισμού»(Φράγκος,1986: 24).  

Συμπεράσματα 

Τα ερευνητικά μας αποτελέσματα για τη σχολική πειθαρχία- τιμωρία στη Ν. Λέσβου κατά 
την περίοδο 1960-1980, μπορούν να ερμηνευτούν βάση των θεωριών της κοινωνικής ανα-
παραγωγής, οι οποίες θεωρούν ότι το καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα διαιωνίζεται μέσα 
από τον θεσμό της εκπαίδευσης. Στο μακρο-επίπεδο της ελληνικής κοινωνίας, η έρευνά μας 
αναδεικνύει την εξουσιαστική δύναμη του κρατικού μηχανισμού πάνω στο θεσμό του σχο-
λείου κατά τις δεκαετίες 1960-1980 και επιβεβαιώνει τον εξαναγκασμό, που υφίσταται ο 
εκπαιδευτικός της εποχής μέσω του ασφυκτικού μηχανισμού ελέγχου της αρχής επιθεώρη-
σης, αλλά και της διευθυντικής εξουσίας, προκειμένου να καταστεί εκτελεστικό όργανο της 
εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής. Ενώ η πλειοψηφία των συνεντευξιαζόμενων εκπαιδευτι-
κών παρουσιάζονταν εξαναγκασμένοι να πειθαρχούν στις προσταγές της κρατικής εξουσί-
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ας, εντούτοις ασπάζονται και δηλώνουν θερμοί υποστηρικτές, έως και σήμερα, της αυταρ-
χικής παιδαγωγικής.  

Ο υφιστάμενος εκπαιδευτικός στο μικρο-επίπεδο της τάξης παρουσιάζεται λοιπόν ως η α-
πόλυτη εξουσιαστική δύναμη απέναντι στον μαθητή. Βάσει των  ερευνητικών μας πορισμά-
των, η πειθαρχία παρουσιάζεται, τόσο ως μέσο εξουσιαστικής δύναμης του κράτους στους 
επιμέρους θεσμούς του, όπως τα Δημοτικά Σχολεία της Νήσου Λέσβου στις δεκαετίες 1960-
1980, όσο και σαν μέσο κυριαρχίας και καταπίεσης του δασκάλου στο μαθητή. Η συγκεκρι-
μένη διαπίστωση συνάδει με τη θεωρία του Φουκώ, σύμφωνα με την οποία, οι περισσότε-
ροι άνθρωποι, ακόμη και αν είναι μέρος μιας εκμεταλλευόμενης τάξης ή μιας καταπιεσμέ-
νης ομάδας, αποτελούν παράγοντες και όχι μόνο παθητικά θύματα των ισχυρών ολίγων. Ο 
Φουκώ υποστηρίζει ότι η εξουσία και η σύγκρουση, αφενός υπάρχουν πανταχού στην κοι-
νωνική ζωή, χωρίς να περιορίζονται στη σφαίρα των επίσημων πολιτικών και οικονομικών 
θεσμών, και αφετέρου υπάρχουν πολύπλοκες διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων δικτύων 
ενέργειας (Foucault, 1977). Στην παρούσα ερευνητική μελέτη, αναδείχθηκαν ζητήματα, που 
δεν έχουν εξετασθεί προηγουμένως ή σε βάθος, όπως η διαχρονική τάση των εκπαιδευτι-
κών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας, να χρησιμοποιούν την τιμωρία σαν 
μέσο πειθάρχησης των μαθητών τους, παρόλο που γνωρίζουν τις αρνητικές συνέπειες της, 
σύμφωνα με τα πορίσματα της σύγχρονης Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας,  αλλά και η 
επιρροή της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής σε ζητήματα σχολικής πειθαρχίας. Θεωρού-
με, λοιπόν ότι η ερευνητική μας προσπάθεια δημιουργεί τις προϋποθέσεις στον επιστημο-
νικό χώρο για περαιτέρω διερεύνηση της σχολικής πειθαρχίας στο Νησί μας, αλλά και στην 
χώρα μας, γενικότερα.  
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Ο ρόλος της ηγεσίας των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης 

Σόρκος Γεώργιος  
MEd Ειδικής Εκπαίδευσης 

info@gsorkos.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση που εξετάζει την επίδραση 
της ανάληψης ηγετικού ρόλου από την πλευρά των εκπαιδευτικών στην προώθηση της συ-
μπεριληπτικής εκπαίδευσης. Με βάση την αρχή ότι όλοι οι μαθητές, αλλά και ο καθένας 
ξεχωριστά, έχουν ίσα δικαιώματα σε ότι αφορά τη συμμετοχή τους στην ακαδημαϊκή και 
κοινωνική ζωή του σχολείου, καθίσταται απαραίτητη η ανάληψη ηγετικής συμπεριφοράς 
από το σύνολο των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, προκειμένου να είναι εξασφαλι-
σμένη αυτή η συμμετοχή. Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να διερευνήσει τους 
σπουδαιότερους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις των εκπαιδευτικών στην προ-
σπάθειά τους να αναλάβουν ηγετικό ρόλο προκειμένου να προωθήσουν τη συμπεριληπτι-
κή εκπαίδευση, καθώς και να προσδιορίσει τις αξίες αλλά και τις πρακτικές που επηρεά-
ζουν την παροχή συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 

Λέξεις - Κλειδιά: Συμπεριληπτική εκπαίδευση, ηγεσία, κατανεμημένη ηγεσία. 

Η έννοια της συμπερίληψης και ο ηγετικός ρόλος των εκπαιδευτικών 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση (inclusive education) ενώ αρχικά αφορούσε τη συμμετοχή 
των μαθητών με ειδικές ανάγκες (άλλωστε είχε αναδυθεί από το χώρο της ειδικής εκπαί-
δευσης), πλέον ο ρόλος της έχει διευρυνθεί και αφορά στην κάλυψη των αναγκών όλων 
των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προέρχονται από διαφορετικούς πολι-
τισμούς και εθνότητες, ή και εκείνους που ενδεχομένως ως ευάλωτοι έχουν αποκλειστεί ή 
για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο κανονικό σχολείο. Οι Alur & 
Rioux (2009), δηλώνουν ότι ο όρος συμπερίληψη δεν αναφέρεται μόνο στην εκπαίδευση 
παιδιών με αναπηρία ή «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», αλλά αφορά όλους τους μαθητές 
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μάθηση ανεξάρτητα από το φύλο, την τάξη, τη θρη-
σκεία ή την αναπηρία.  

Τα σχολεία επομένως που θέλουν να χαρακτηρίζονται ως συμπεριληπτικά θα πρέπει να 
αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται στις ποικίλες ανάγκες των μαθητών τους και, σύμ-
φωνα με τους Lipsky & Gartner (1999), «να διασφαλίζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης 
όλων των μαθητών μέσω κατάλληλων προγραμμάτων σπουδών, οργανωτικών ρυθμίσεων, 
κατάλληλων στρατηγικών διδασκαλίας, χρήση πόρων και συνεργασία με τις κοινότητές 
τους» (σ.21). Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση ως με-
ταρρύθμιση, έχει στόχο να εξασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά στα γενικά σχολεία, συμπερι-
λαμβανομένων και αυτών με πνευματικές ή φυσικές ανεπάρκειες, ή εκείνα που ενδεχομέ-
νως βρίσκονται σε μειονεκτική θέση κοινωνικά ή οικονομικά, έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για 
εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση, όμως, απαιτεί δημοκρατι-
κές διεργασίες και συνεργασία προκειμένου να κατανοηθούν και να ενσωματωθούν οι 
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διαφορετικές αντιλήψεις, και να παραχθούν καινοτόμες λύσεις (Loreman, Deppeler & Har-
vey, 2010). 

Στη βάση αυτής της λογικής λοιπόν, ο ρόλος της ηγεσίας των εκπαιδευτικών είναι καθορι-
στικής σημασίας, δεδομένου ότι οι αξίες, οι στάσεις η νοοτροπία τους αλλά και οι πρακτι-
κές που θα εφαρμόσουν, θα επηρεάσουν σε καθοριστικό βαθμό την εφαρμογή του οράμα-
τος της συμπερίληψης. Αν ορίσουμε την ηγεσία ως «διαδικασία επηρεασμού της συμπερι-
φοράς μιας τυπικής ή άτυπης ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο, προκειμένου μέσω της 
συνεργασίας να υλοποιηθούν οι στόχοι που απορρέουν από την αποστολή της ομάδας» 
(Μπουραντάς,2001, σ. 310), τότε γίνεται εύκολα αντιληπτή η αναγκαιότητα οι εκπαιδευτι-
κοί σε ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον, να αναπτύσσουν ηγετικές πρακτικές που θα προω-
θούν την παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους τους μαθητές. 

Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, σε κάθε σχολική μονάδα δεν υπάρχει μόνο 
ένας ηγέτης. Η σχολική ηγεσία παύει να είναι ατομική και γίνεται περισσότερο συμμετοχι-
κή και υποστηρικτική (Σαΐτης, 2008). Με την παραπάνω θέση συντάσσεται και ο Κάντας 
(2008), τονίζοντας ότι «η ηγεσία είναι κατεξοχήν ομαδικό φαινόμενο, που αναφέρεται στις 
διαδικασίες επιρροής και αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων» (σ. 175). 

Οι αναφορές αυτές αποδεικνύουν ότι η ανάληψη ηγετικού ρόλου από το σύνολο των εκ-
παιδευτικών της σχολικής μονάδας είναι απαραίτητη, προκειμένου να εφαρμοστεί η αρχή 
ότι όλοι οι μαθητές αλλά και ο καθένας ξεχωριστά, έχει ίσα δικαιώματα στην ακαδημαϊκή 
και κοινωνική ζωή του σχολείου. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα ερωτήματα που αναδύονται και που η απάντησή τους αποτε-
λεί το σκοπό της παρούσας εισήγησης, είναι τα εξής: 

1. Ποιοι οι σπουδαιότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις των εκπαι-
δευτικών, στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν συμπεριληπτική ηγεσία; 

2. Ποιες οι πρακτικές αλλά και οι αξίες που θα καθορίσουν το ρόλο της ηγεσίας των 
εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη συμπεριληπτικής εκπαίδευσης; 

Η απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων θα επιχειρηθεί με τη βοήθεια της σχετικής βι-
βλιογραφίας. Όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης όμως, έχει καταβληθεί προσπάθεια το 
περιεχόμενο της εισήγησης να είναι μια κριτική παρουσίαση των απόψεων του γράφοντος 
η οποία, προφανώς, ισχυροποιείται από τις απόψεις των συγγραφέων που χρησιμοποιεί 
στη βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

Παράγοντες επηρεασμού συμπεριληπτικής ηγεσίας εκπαιδευτικών  

Πολλές από τις προσπάθειες που γίνονται για την ανάπτυξη της συμπεριληπτικής εκπαί-
δευσης, εστιάζουν στο ρόλο των εκπαιδευτικών και στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν, 
ώστε να εισάγουν πρακτικές ίσων ευκαιριών προς όλους τους μαθητές. Ο Αγγελίδης (2011), 
επισημαίνει πως «αν μας ενδιαφέρει να κινηθούμε προς πιο συμπεριληπτικές πρακτικές, 
ένας από τους παράγοντες που πρέπει να μελετηθούν σε μεγαλύτερο βάθος είναι η ηγεσία 
και ο ρόλος της στην ανάπτυξη αυτών των πρακτικών» (σ.74). 
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Ποιοι όμως είναι οι σπουδαιότεροι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την προσπά-
θεια των εκπαιδευτικών να αναλάβουν ηγετικές πρωτοβουλίες και οι οποίοι μπορούν να 
επιταχύνουν ή να αναστείλουν αυτή τους την προσπάθεια; 

Το έργο και οι σχέσεις των εκπαιδευτικών οριοθετούνται και επηρεάζονται από την εθνική 
εκπαιδευτική πολιτική, όπως αυτή προσδιορίζεται από το υπουργείο παιδείας και το εθνικό 
αναλυτικό πρόγραμμα (Busher, 2005). Είναι προφανές πως αν ο χαρακτήρας της πολιτικής 
που ασκεί το υπουργείο παιδείας είναι παραδοσιακός και μη προσανατολισμένος στην 
«εκπαίδευση για όλους», συγκεντρώνοντας το σύνολο της εξουσίας στους τυπικούς ηγέτες, 
τα περιθώρια για την ανάπτυξη ηγετικών πρακτικών συμπερίληψης από τους εκπαιδευτι-
κούς περιορίζονται. 

 Τα αναλυτικά προγράμματα που είναι συνήθως δομημένα, υλοποιούν τα πρότυπα της ο-
μοιόμορφης μάθησης. Στην πλειοψηφία τους είναι «κλειστά» και μη ευέλικτα ώστε να συ-
μπεριλάβουν τις μαθησιακές ανάγκες όλων των μαθητών. Εστιάζουν στο ακαδημαϊκό κομ-
μάτι και προβάλλουν την ταχύτητα απόκτησης της ακαδημαϊκής γνώσης. Τα παραπάνω χα-
ρακτηριστικά είναι λογικό να αποτελούν τροχοπέδη τόσο στην ανάληψη πρακτικών συμπε-
ρίληψης, όσο και στην ανάληψη ηγετικής συμπεριφοράς από την πλευρά των εκπαιδευτι-
κών. Σύμφωνα με τους Kugelmass & Ainscow (2004), όταν τα αναλυτικά προγράμματα είναι 
«ανοικτά», επιτρέπουν την ισότιμη συμμετοχή όλων των παιδιών στις δραστηριότητες της 
τάξης. Σε έρευνα που διενήργησαν και που αφορούσε τη σύγκριση των διεθνών πρακτικών 
της συμπεριληπτικής ηγεσίας, προέκυψε ότι οι στόχοι που θέτονται από τους εκπαιδευτι-
κούς, τους μαθητές και τους γονείς στην αρχή της χρονιάς, βοηθά στο να ληφθούν υπόψη 
οι ακαδημαϊκές και κοινωνικές ανάγκες όλων των παιδιών, αλλά και του καθενός ξεχωρι-
στά.  

Η συμβολή των γονέων, οι οποίοι ορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη σχέση του σχολείου με το 
τοπικό συγκείμενο ως μεσάζοντες, μπορεί να επηρεάσει άμεσα την ανάληψη ηγετικών 
πρωτοβουλιών από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Η καλή συνεργασία και η ενίσχυση του 
έργου των εκπαιδευτικών, από την πλευρά των γονέων αλλά και γενικότερα της τοπικής 
κοινωνίας, θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής των προσπαθειών τους σε ότι αφορά την 
ανάληψη συμπεριληπτικής ηγεσίας. Στοιχείο της συμπεριληπτικής ηγεσίας αποτελεί επο-
μένως η, με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών, εμπλοκή των γονέων (αλλά και της τοπικής 
κοινωνίας γενικότερα), στην εφαρμογή πρακτικών συμπερίληψης. Από την έρευνα είναι 
ξεκάθαρο ότι η σπουδαιότητα εμπλοκής των γονέων και η συνεργασία σχολείου-σπιτιού, 
για την επιτυχία των μαθητών στη συμπεριληπτική εκπαίδευση δεν πρέπει να υποεκτιμάται 
(UNESCO, 2005), γι’αυτό η ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά των εκπαιδευτικών για 
τη συμμετοχή των γονιών, κρίνεται απαραίτητη.  

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τις ενέργειες και τη συμπεριφορά των εκπαιδευτι-
κών να αναλάβουν ηγετικές πρωτοβουλίες, είναι η κουλτούρα του σχολείου. Σύμφωνα με 
τους Booth & Ainscow (2002), όταν το σχολείο αναπτύσσει συμπεριληπτική κουλτούρα 
προωθεί την αυθεντική συμμετοχή, και είναι εμφανής όταν οι εκπαιδευτικοί με το ρόλο και 
τις παρεμβάσεις που αναλαμβάνουν εξασφαλίζουν ότι όλοι οι μαθητές μαθαίνουν, συνερ-
γάζονται σε κοινές μαθησιακές εμπειρίες, συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση και έχουν λόγο 
στην εκπαίδευσή τους.  
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Εκπαιδευτικοί, όμως, που θεωρούν ότι δεν αισθάνονται επαρκώς προετοιμασμένοι να α-
ναλάβουν την ευθύνη της εκπαίδευσης μαθητών με ετερότητα, αναπτύσσουν μια κουλτού-
ρα που τους αποτρέπει να αναλάβουν ηγετικές πρωτοβουλίες (Chopra, 2009). Με τις θέ-
σεις της Chopra, φαίνεται να συμφωνούν και οι Smith & Tyler (2011), οι οποίοι διατείνονται 
ότι η ανάπτυξη αυτής της κουλτούρας από την πλευρά των εκπαιδευτικών, δημιουργεί ένα 
περιβάλλον που δεν αντανακλά θετικές στάσεις, δημιουργεί έλλειψη εμπιστοσύνης και 
πλημμελή διδακτική προετοιμασία, με συνέπεια μαθητές που ανήκουν στο ευρύ φάσμα 
των μαθησιακών αναγκών να μην καταφέρνουν να αναπτύξουν κοινωνική και ακαδημαϊκή 
δυναμική. Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί της τάξης, αντιμετωπίζουν με αρκετή 
υπευθυνότητα το θέμα της αναγνώρισης των αναγκών όλων των μαθητών, πολλοί από αυ-
τούς, δεν νιώθουν έτοιμοι να εκπαιδεύσουν μαθητές με διαφορετικές πολιτισμικές προε-
λεύσεις ή/και ικανότητες (Jenkins & Ornelles, 2009). 

Σημαντικός, εξίσου, παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη ηγετικής συμπεριληπτικής 
συμπεριφοράς από τους εκπαιδευτικούς, είναι και αυτός που σχετίζεται με το προφίλ του 
διευθυντή. Είναι γεγονός ότι σε σχολεία όπου ο τυπικός ηγέτης είναι συγκεντρωτικός, η 
επιρροή των εκπαιδευτικών είναι εξαιρετικά χαμηλή και αποτρέπει την οποιαδήποτε προ-
σπάθεια για την ανάπτυξη πρακτικών συμπερίληψης. Όταν τηρείται με αυστηρότητα το 
ιεραρχικό σύστημα οργάνωσης, τότε η πλειοψηφία των αποφάσεων λαμβάνονται από τα 
άτομα που ανήκουν στις υψηλότερες θέσεις εξουσίας (Mullick, Deppeler & Sharma, 2012), 
με συνέπεια να αποδυναμώνεται ο ρόλος των εκπαιδευτικών να λειτουργήσουν ως άτυποι 
ηγέτες και να ενεργήσουν συμπεριληπτικά. 

Πρακτικές και αξίες προώθησης συμπεριληπτικής ηγεσίας εκπαιδευτικών 

Η ανάπτυξη πρακτικών συμπεριληπτικής ηγεσίας ενισχύεται από την ύπαρξη συμπεριλη-
πτικής κουλτούρας την οποία διαμορφώνει, κατά βάση, με τη στάση του ο διευθυντής της 
σχολικής μονάδας. Ως στοιχείο της κουλτούρας του σχολείου, που ενδυναμώνει το ρόλο 
των εκπαιδευτικών στην ανάληψη συμπεριληπτικών πρακτικών, είναι η κατανεμημένη η-
γεσία. Πρόκειται για μια μορφή ηγεσίας κατά την οποία το εκπαιδευτικό προσωπικό έχει 
την ευκαιρία να αναλάβει ηγετικούς ρόλους σε ποικίλα επίπεδα μέσα στη σχολική μονάδα 
(Harris & Spillane,2008). Η κατανεμημένη ηγεσία διευρύνει την εστίαση από τους διευθυ-
ντές των σχολείων στους εκπαιδευτικούς και μέλη της σχολικής κοινότητας (Spillane & Di-
amond, 2007), και ενθαρρύνει εκπαιδευτικούς και γονείς να εργαστούν από κοινού προ-
κειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της διδασκαλίας και της μάθησης όλων των μαθητών 
(Mullick, Deppeler & Sharma, 2012). Έρευνα των Spillane, Camburn, Pustejovsky, Pareja & 
Lewis (2008), αποδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν πρακτικές συμπεριλη-
πτικής ηγεσίας ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της κατανεμημένης ηγεσίας στα σχολεία 
τους, επηρεάζουν άμεσα τη γνώση και τις διδακτικές πρακτικές όλων των μαθητών, περισ-
σότερο και από τους τυπικούς ηγέτες του σχολείου.  

Η ανάπτυξη συνεργασιών που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς, γονείς και τοπική κοινω-
νία, αποτελεί ουσιαστική πρακτική που προσδιορίζει το ρόλο της ηγεσίας των εκπαιδευτι-
κών. Με την ανάπτυξη συνεργατικής κουλτούρας που θα επιδιώξουν, θα επιτύχουν την αλ-
ληλεπίδραση, το συντονισμό των δράσεων, και την οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων, 
προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της συμπερίληψης (Milteniene & Venclovaite, 
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2012). Στο πλαίσιο της ανάπτυξης συνεργασίας, ο Busher (2005) θεωρεί ότι οι εκπαιδευτι-
κοί που αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο εμπλέκουν τους συναδέλφους τους στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των τάξεων, και βρίσκονται σε συνεχή δια-
βούλευση μαζί τους μέσω επίσημων και ανεπίσημων προσεγγίσεων. 

Στοιχείο της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών σε ένα συμπεριληπτικό σχολείο, απο-
τελεί και η συνδιδασκαλία του «ειδικού» εκπαιδευτικού με τους υπολοίπους. Έρευνα των 
Angelides, Savva & Hajisoteriou (2012), αποδεικνύει τη σπουδαιότητα του ρόλου της ηγεσί-
ας των «ειδικών» εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Πιο 
συγκεκριμένα, προέκυψε ότι η ανάληψη ηγετικού ρόλου από τους «ειδικούς» εκπαιδευτι-
κούς των δύο δημοτικών σχολείων στα οποία πραγματοποιήθηκε η έρευνα, επηρέασε τις 
κουλτούρες των σχολείων αυτών σε τέτοιο βαθμό ώστε να τις καταστήσει περισσότερο συ-
μπεριληπτικές. Η προσπάθεια των «ειδικών» εκπαιδευτικών να μεταδώσουν τη φιλοσοφία 
και τις αξίες της συμπερίληψης στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, καθορίζει επομένως σε 
σημαντικό βαθμό το ρόλο τους στο σχολικό συγκείμενο. Σύμφωνα με τον Eccleston (2010), 
αυτοί οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να υλοποιήσουν την ιδέα της συμπερίληψης μέσα από 
ηγετικές πρακτικές, θα πρέπει να συντονίσουν τις αρμοδιότητες αλλά και να εκμεταλλευ-
τούν τις εμπειρίες τους ώστε ο μαθητής ο οποίος έχει κριθεί ως να έχει ειδικές ανάγκες, να 
μπορεί να μάθει περισσότερα από αυτά που θα μπορούσε να μάθει αν ακολουθούνταν η 
διαχωριστική διδασκαλία. Επιπλέον, η συνύπαρξη δύο εκπαιδευτικών στην τάξη δεν ωφε-
λεί μόνο τον μαθητή που έχει κριθεί ως να έχει ειδικές ανάγκες, αλλά όλα τα παιδιά της 
τάξης. 

Οι εκπαιδευτικοί που μέσω των πρακτικών συμπερίληψης ασκούν συμπεριληπτική ηγεσία, 
πρέπει να διαθέτουν επίσης ένα σύνολο αξιών που θα τους επιτρέπει να πραγματοποιή-
σουν αποτελεσματικά την πρόκληση της συμπερίληψης, και να αναλάβουν ηγετικές πρω-
τοβουλίες. Σε άρθρο του σχετικό με τις αξίες που αφορούν τη συμπερίληψη ο Booth (2011), 
τονίζει ότι η ανάληψη πρωτοβουλιών και η λήψη αποφάσεων, που αποτελούν βασικά στοι-
χεία του ηγετικού ρόλου, 

 εξαρτώνται από την εξισορρόπηση της μιας αξίας έναντι των άλλων, για παράδειγ-
μα όταν η συμμετοχή ενός παιδιού μειώνει τη συμμετοχή του άλλου, και επομένως 
για να μπορέσουν να αναλάβουν δράση θα πρέπει να γνωρίζουν τις αξίες αλλά και 
τις συνέπειές τους (Booth, 2011. σ. 309). 

Αυτές λοιπόν οι αξίες με τις οποίες θα πρέπει να εμφορούνται οι εκπαιδευτικοί, αφορούν 
την ισότητα όπου ο καθένας αντιμετωπίζεται ως ίσης αξίας, την ενεργό συμμετοχή και συ-
νεργασία, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, τη δημιουργία συμπεριληπτικών κοινοτήτων. 
Επίσης αξίες όπως η μη βία που απαιτεί το σεβασμό της άποψης του άλλου, η εμπιστοσύνη 
που ενθαρρύνει την ανεξάρτητη μάθηση, η ειλικρίνεια, το θάρρος ιδιαίτερα όταν δεν υ-
πάρχει ή έχει διαβρωθεί η κουλτούρα της αμοιβαίας στήριξης, η συμπόνια, η αγάπη, η 
φροντίδα, και τέλος η αισιοδοξία και η ελπίδα, μπορούν να κάνουν τους εκπαιδευτικούς να 
αναλάβουν ηγετικές πρωτοβουλίες με συμπεριληπτικό προσανατολισμό. Στις παραπάνω 
αξίες οι Khitruk & Ulianova (2012), προσθέτουν και την ανοχή που την ορίζουν ως την απο-
δοχή της ατομικότητας του άλλου προσώπου και της προσωπικότητάς του. Πρόκειται για 
την ικανότητα κατανόησης της συναισθηματικής κατάστασης των άλλων, που εκφράζεται 
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με τη συνεργατικότητα, το διάλογο και την αλληλεπίδραση. Σύμφωνα με τους παραπάνω 
συγγραφείς, ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως ηγέτη θα πρέπει να κυριαρχείται από μια ανε-
κτική στάση προς κάθε παιδί. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δημιουργεί τις οργανωτικές, 
ψυχολογικές και παιδαγωγικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση ανάπτυξης της προσωπι-
κότητας, τη συναισθηματική άνεση και την ευημερία όλων των μαθητών.  

Ο ρόλος της ηγεσίας των εκπαιδευτικών προωθείται επίσης και μέσω πρακτικών που σχετί-
ζονται με την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Οι Philpott, Furey & Penney (2010) σε μελέτη 
τους για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη, εστίασαν σε πέντε τομείς που θα μετα-
τρέψουν τους εκπαιδευτικούς σε συμπεριληπτικούς ηγέτες. Αυτοί έχουν να κάνουν (α)με 
την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών σχετικών με τη συμπερίληψη, (β) με την ευαισθητο-
ποίησή τους σε θέματα διαφορετικότητας, (γ) προάγοντας θετικές στάσεις και συμπεριφο-
ρές, (δ) προωθώντας έγκυρες στρατηγικές διδασκαλίας που να λαμβάνουν υπόψη τις ανά-
γκες όλων των μαθητών, και (ε) υποστηρίζοντας τη συνεργατική, διδασκαλία.  

Συμπεράσματα 

Βασικό στοιχείο της συμπεριφοράς ενός εκπαιδευτικού που ασκεί συμπεριληπτική ηγεσία, 
είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών οι οποίες θα εμπλέκουν με τρόπο αποτελεσματικό όλα τα 
μέρη που συμβάλλουν ή που θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη όλων ανεξαιρέτως 
των μαθητών. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να μεταβούμε από το παραδοσιακό-
γραφειοκρατικό μοντέλο τήρησης της από πάνω προς τα κάτω ιεραρχίας, στο μοντέλο όπου 
όλοι οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν με γνώμονα τις αξίες, τις στάσεις , τις αντιλήψεις και τις 
πεποιθήσεις τους, να αναλαμβάνουν ηγετικές πρωτοβουλίες. Οι Harris & Spillane (2008), 
αναφέρουν ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να έχει την ευκαιρία να αναλαμβάνει 
ηγετικούς ρόλους σε όλα τα επίπεδα της σχολικής του μονάδας. Η αναγκαιότητα διαμόρ-
φωσης συμπεριληπτικής κουλτούρας, που θα προωθεί τις ίσες ευκαιρίες στη μάθηση, που 
δεν θα διαχωρίζει ούτε θα περιθωριοποιεί τους μαθητές, κάνοντας τους να συμμετέχουν 
ενεργά στα θέματα που αφορούν την εκπαίδευσή τους, κρίνεται επιβεβλημένη και προς 
αυτή την κατεύθυνση ο ρόλος της ηγεσίας των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικός. 

Από όλη την παραπάνω ανάλυση γίνεται εμφανής η αναγκαιότητα προώθησης της κοινω-
νικής δικαιοσύνης, προκειμένου τα σχολεία μας να αποκτήσουν συμπεριληπτικό προσανα-
τολισμό. Δικαίωμα στη μάθηση έχουν όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το 
φύλο, το κοινωνικό υπόβαθρο, τη σεξουαλικότητα, την αναπηρία ή την επίδοσή τους 
(Booth & Ainscow, 1998), επομένως η συμβολή των εκπαιδευτικών στην προσπάθεια αυτή 
είναι καθοριστική. Η ανάληψη ηγετικών ρόλων, σε συνδυασμό με τις γνώσεις, τις ικανότη-
τες και την κουλτούρα τους, μπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστούν οι φραγμοί και να αντιμε-
τωπιστούν τα εμπόδια ώστε η συμπερίληψη, που θεωρητικά προβάλλει ως κοινωνική α-
παίτηση, να εφαρμοστεί αποκτώντας οντότητα και υπόσταση. 
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Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκμάθηση Αγγλικών 
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Περίληψη 

Στην παρούσα έρευνα προκύπτει το εξής ερώτημα: οι ΄Ελληνες μαθητές που είναι διαδοχι-
κά δίγλωσσοι στο ξενόγλωσσο Αγγλικό σχολείο και εμφανίζουν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκο-
λίες στα Αγγλικά που είναι η γλώσσα του σχολείου τους, εμφανίζουν ΕΜΔ και στα Ελληνικά 
που είναι η μητρική τους γλώσσα; Η έρευνα ήταν ποιοτική και ποσοτική και συμμετείχαν 8 
μαθητές του Αγγλικού σχολείου ηλικίας 7-9 ετών, οι οποίοι αξιολογήθηκαν στα Ελληνικά με 
το Ελληνικό σταθμισμένο «Αθηνά Τεστ» και με μη σταθμισμένο Αγγλικό τεστ Lucid Rapid 
Test (LRT). Επίσης, αξιολογήθηκαν με άτυπα τεστ ανάγνωσης, γραφής και ορθογραφίας και 
υλοποιήθηκαν μη συμμετοχικές παρατηρήσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως 
οι Έλληνες μαθητές του Αγγλικού σχολείου που είχαν επιλεγεί να αποτελούν την πειραματι-
κή ομάδα λόγω υποψιών του Τμήματος Υποστήριξης για ΕΜΔ στα Αγγλικά, αποδείχθηκε 
πως είχαν ΕΜΔ τόσο στη μητρική τους γλώσσα στα Ελληνικά όσο και στην εκμάθησητης 
Αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας/γλώσσα σχολείου στο συγκεκριμένο πλαίσιο. 

Λέξεις - Κλειδιά: ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, διαδοχική δυσλεξία 

Ορισμός της διγλωσσίας 

Ένας από τους ορισμούς στην ελληνόφωνη βιβλιογραφία αναφέρει ότι η διγλωσσία είναι η 
χρήση δύο γλωσσών από ένα άτομο, το οποίο ταυτόχρονα βιώνει την κουλτούρα των δύο 
γλωσσών σε διαφορετικά περιβάλλοντα (Γεωργογιάννης & Κουνέλη, 2012). Αντιθέτως, πιο 
προοδευτικός ο Mackey (1956) δηλώνει πως η διγλωσσία είναι κάτι σχετικό και για αυτό 
δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό δύο μόνο γλώσσες αλλά περισσότερες και 
επομένως κάνει λόγο για την εναλλακτική χρήση δύο ή περισσοτέρων γλωσσών, δηλαδή 
την πολυγλωσσία. 

Tα είδη της διγλωσσίας 
 

• Ταυτόχρονη και διαδοχική διγλωσσί α (Γιαννέλη, 2011) 
• Ατομική και Συλλογική – Ελιτίστικη και Λαϊκή (Τριάρχη- Hermann, 2000) 
• Αθροιστική και αφαιρετική διγλωσσία (Τριάρχη- Hermann, 2000) 
• Συντονισμένη, συνθετική και εξαρτημένη διγλωσσία (Τριάρχη- Hermann, 2012) 
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Δίγλωσση Εκπαίδευση 

Αναφέροντας τη φράση δίγλωσση εκπαίδευση, γίνεται λόγος για ένα σύστημα γλωσσών 
που εναλάσσονται μεταξύ τους και έναν άνθρωπο που χειρίζεται καλά δύο γλώσσες 
(Garcia, 2011). Όμως οι Cazden και Snow (1990) αναφέρουν πως είναι μία ετικέτα για ένα 
πιο σύνθετο φαινόμενο. O Βaker (1993) ο οποίος έχει ενασχοληθεί με τη μελέτη της δι-
γλωσσίας προτείνει πως η δίγλωσση εκπαίδευση χρησιμοποιείται σαν όρος για να αναφερ-
θεί στους μαθητές που είτε έχουν ήδη μάθει δύο γλώσσες και τις ομιλούν στην καθημερι-
νότητά τους είτε άλλες φορές για εκείνους που μελετούν μια δεύτερη γλώσσα. Το 2001 α-
νέφερε επιπλέον πως η δίγλωσση εκπαίδευση είναι η εκμάθηση δύο ή περισσοτέρων 
γλωσσών κάνοντας έτσι λόγο και για την πολυγλωσσία. 

Έρευνες για τη γνωστική ανάπτυξη των δίγλωσσων 
 
Οι έρευνες που έχουν γίνει για την θετική αποκόμιση της διγλωσσίας είναι πολλές και φυ-
σικά όπως έχει αποδειχθεί η διγλωσσία και ειδικά η περίπτωση της Αγγλικής γλώσσας που 
έχει ερευνηθεί σε ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα μπορεί να κατακτηθεί πολύ καλύτερα 
από ένα οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον εφόσον τα ερεθίσματα που λαμβάνονται από τη 
συγκεκριμένη γλώσσα στο εξωτερικό περιβάλλον είναι πολλά (Cummins, 1989). Επίσης, έχει 
αποδειχθεί πως εκείνοι που διαβάζουν καλά στην μητρική τους γλώσσα, μπορούν να δια-
βάσουν εξίσου καλά και στη δεύτερη γλώσσα κατάκτησης όπως ενδεικτικά αναφέρεται 
στον Cummins και άλλους όπου έκαναν έρευνα και παρουσίασαν το 1984 τα αποτελέσματά 
τους στην ανάγνωση από τα Ιαπωνικά και τα Βιετναμέζικα στα Αγγλικά. 
Ο Grosjean (2011) επισημαίνει την ικανότητα των δίγλωσσων να επιλύουν προβλήματα και 
αυτό φαίνεται πως το επιτυγχάνουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η Bialystok (2011) 
πρόσθεσε πως τα μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα της διγλωσσίας είναι μια διευρημένη 
γνωστική λειτουργία σε άτομα μέσης ηλικίας καθώς λειτουργεί πιο γρήγορα το εκτελεστικό 
τους σύστημα. Το 2010 αποδείχτηκε από την ερευνήτρια πως η καθυστέρηση εμφάνισης 
της ασθένειας του Alzheimer’s ήταν εμφανής σε άτομα που ήταν δίγλωσσα και χρησιμοποι-
ούσαν το εκτελεστικό τους σύστημα πιο συχνά από ότι οι μονόγλωσσοι. 

Στην Ελλάδα, η Γιαννέλη (2011) στην έρευνά της διαπιστώνει την ευχέρεια χειρισμού των 
μαθηματικών προβλημάτων και τη φαντασία μέσω της δημιουργικής σκέψης των δίγλωσ-
σων μαθητών καθώς και τη γνωστική ακρίβεια και την αναλυτική τουςικανότητα. Επιπλέον, 
οι ισορροπημένοι δίγλωσσοι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να μάθουν πιο εύκολα περισσό-
τερες ξένες γλώσσες και τονίζεται ιδιαίτερα το γεγονός πως οι μαθητές μειονοτήτων που 
φοιτούν στα ελληνικά σχολεία έχουν μεγαλύτερο ζήλο, κίνητρο και επιδόσεις στη νέα τους 
γλώσσα καθώς και μεγαλύτερη ανάπτυξη έκφρασης και επικοινωνίας (Γιαννέλη, 2011). 

Ορισμός Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών 

Μιλώντας για ειδικές μαθησιακές διαταραχές, γίνεται αναφορά στο φαινόμενο εκείνο κατά 
το οποίο τα παιδιά δυσκολεύονται στη γραφή και την ανάγνωση, αποκλείοντας τη νοητική 
καθυστέρηση, συναισθηματική ή αναπτυξιακή διαταραχή και αισθητηριακή ανεπάρκεια 
(Πολυχρόνη, 2011). Το παιδί δυσκολεύεται στην εκμάθηση ακόμη και κάτω από σωστές 
συνθήκες διδασκαλίας. 
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Αξιοπιστία έρευνας 

Η έρευνα προκειμένου να χαρακτηριστεί αξιόπιστη, έχει εξασφαλίσει τριμερείς πηγές δια-
σταύρωσης. Η πρώτη είναι τα ερωτηματολόγια που δείχνουν τις απόψεις των εκπαιδευτι-
κών για τα παιδιά με ΕΜΔ και με συνεντεύξεις των δασκάλων για τα υπό μελέτη υποκείμε-
να, η δεύτερη με τη διασταύρωση των αποτελεσμάτων του σταθμισμένου «Αθηνά Τεστ» 
και του LRT και η τρίτη αποτελεί τη μη συμμετοχική παρατήρηση προκειμένου να εξακρι-
βωθεί η αλήθεια των γραπτών και προφορικών αναφορών (Κυριαζόπουλος & Σαμαντά, 
2011). 

Ερευνητικά Ερωτήματα 
Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας μαθητής με ΕΜΔ σε συνδυασμό 
με τις δυνατότητες που λαμβάνει από το δίγλωσσο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, προ-
κύπτει το κύριο ερευνητικό ερώτημα : 
• Οι Έλληνες μαθητές που παρουσιάζουν ΕΜΔ στα Αγγλικά που είναι η γλώσσα του 
σχολείου, θα παρουσιάζουν ΕΜΔ και στα Ελληνικά που είναι η μητρική τους γλώσσα; 

Ερευνητικές υποθέσεις 
Με βάση το ερώτημα που τέθηκε, προέκυψε η υπόθεση πως ένας μαθητής με ΕΜΔ στα Αγ-
γλικά, θα παρουσιάζει ΕΜΔ και στη μητρική του γλώσσα. Η συγκεκριμένη υπόθεση στηρί-
χτηκε σε παρόμοιες μελέτες που έχουν γίνει όπως του David – Chane και αναφέρεται στη 
Γιαννέλη (2011) καθώς και στις Δερμεντζή και Γιαννέλη (2014, 2015), οι οποίοι ανέφεραν 
πως εάν ένας δίγλωσσος μαθητής έχει μαθησιακές δυσκολίες στη μητρική του γλώσσα, θα 
έχει και στην δεύτερη γλώσσα /γλώσσα σχολείου. Επίσης ο Ziegler και συνεργάτες (2003) 
είχαν αναφέρει πως μαθητές με προβλήματα ορθογραφίας και ανάγνωσης στα Ελληνικά θα 
βρεθούν με αντίστοιχο πρόβλημα και στα Αγγλικά. 
 

Πληθυσμός και δείγμα 
Η έρευνα διεξάγεται σε Έλληνες μαθητές ηλικίας 7 έως 9 ετών που φοιτούν σε Αγγλικό σχο-
λείο στην Αθήνα. Το δείγμα αποτελείται από 8 παιδιά, 7 αγόρια και 1 κορίτσι εκ των οποίων 
4 φοιτούν στην Τρίτη τάξη (Year 3), 2 φοιτούν στην Τετάρτη τάξη (Year 4) και 1 φοιτά στην  
Πέμπτη τάξη (Year 5). Οι μαθητές αυτοί έχουν αξιολογηθεί από το Τμήμα Υποστήριξης (Τ.Υ.)  
μαθησιακών δυσκολιών του σχολείου τον Νοέμβριο του 2013 και εκ νέου τον Φεβρουάριο 
του 2014 (για λόγους σύγκρισης των ευρημάτων του Αθηνά Τεστ σε χρονική περίοδο ίδια με 
το Αγγλικό Τεστ)  λόγω ενδείξεων μαθησιακών δυσκολιών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας 
και συστάσεων των δασκάλων της κανονικής τους τάξης. Οι μαθητές αυτοί έχουν υποβλη-
θεί στο LRT από το σχολείο από το Τ.Υ. μαθησιακών δυσκολιών. 

 
Πιλοτική εφαρμογή 

 
Απαραίτητη προϋπόθεση πριν από την διεξαγωγή του τεστ, ήταν να υπάρξει μία πιλοτική 
εφαρμογή του προκειμένου να εντοπιστούν λάθη και παραλείψεις του (Παρασκευόπουλος, 
1993). Με αυτό τον τρόπο, συλλέχθηκαν τα πρώτα στοιχεία, αναλύθηκαν και αξιολογήθη-
καν για να εντοπιστούν ελλειμματικές περιοχές, να γίνουν πιο σαφείς οι οδηγίες και οι δια-
δικασίες και έτσι να τροποποιηθούν και να παραμετροποιηθούν προς όφελος της έρευνας 
(Κυριαζόπουλος & Σαμαντά, 2011). 
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Μεθοδολογικά Εργαλεία 
Για τη συγκεκριμένη έρευνα, έγινε αξιολόγηση των μαθητών με το Ελληνικό σταθμισμένο 
τεστ «Αθηνά» και χορηγήθηκαν οι υποκλίμακες «Μνήμη Αριθμών», «Μνήμη Εικόνων», 
«Διάκριση Γραφημάτων», «Διάκριση Φθόγγων» και «Σύνθεση Φθόγγων». Επιπλέον υλο-
ποιήθηκε αξιολόγηση σε δείγματα γραπτού λόγου όπως αντιγραφή, ορθογραφία και ανά-
γνωση ελληνικού κειμένου από το μάθημα της Γλώσσας μίας τάξης μικρότερης από αυτή 
που βρίσκονται ήδη οι μαθητές. 
Επίσης, έγινε αξιολόγηση με το Αγγλικό μη σταθμισμένο τεστ «Lucid Rapid Test» στο οποίο 
εξετάζονται οι κλίμακες της φωνολογικής επεξεργασίας και αποκωδικοποίησης, ακουστικής 
μνήμης και οπτικής μνήμης. Διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια στους δασκάλους των τάξεων 
και του Τ.Υ. με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Επιπλέον έγινε μη συμμετοχική παρατήρηση ε-
ντός αίθουσας κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

Μέθοδος Ανάλυσης 
 

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία Microsoft Excel και Word 
με σκοπό να γίνουν οι πίνακες και τα γραφήματα που έχουν προστεθεί  παρακάτω. 
 

Ανάλυση μη συμμετοχικής παρατήρησης 
 

Η μη συμμετοχική παρατήρηση επιλέχθηκε προκειμένου να μην επηρεαστεί η συμπεριφο-
ρά των υποκειμένων και αλλοιωθεί η αξιοπιστία της. Με τον συγκεκριμένο τρόπο, οι μαθη-
τές- υποκείμενα, δε γνώριζαν την ταυτότητα της ερευνήτριας και έτσι ήταν σε θέση να συ-
μπεριφέρονται όπως και κατά την απουσία της. Η παρατήρηση περιελάμβανε 8 μαθητές 
στους οποίους καταγραφόταν η συμπεριφορά τους, η συχνότητα συμπεριφορών, η απομό-
νωση που περιέγραφαν οι δάσκαλοι στα ερωτηματολόγιά τους, η συνεχής επιβράβευση και 
η έλλειψη συγκέντρωσης. 
 

Ερωτηματολόγια 
 

Το κοινό στοιχείο των απαντήσεων των ερωτηματολογίων αποτελούσε η ευαισθησία όλων 
των ερωτηθέντων για τους μαθητές με ΕΜΔ και η κατανόησή τους στα θέματα της δυσκολί-
ας τους να καταφέρουν να τις αντιμετωπίσουν με εξατομικευμένα προγράμματα στήριξης. 

 
 

Ανάλυση «Αθηνά Τεστ» 
 

Το «Αθηνά Τεστ» μετατρέπει τις βαθμολογίες των μαθητών σε αναπτυξιακά πηλίκα βάσει 
ενός πίνακα που υπάρχει στις οδηγίες του εξεταστή. Σύμφωνα με τον πίνακα, προκύπτουν 
τα χαρακτηριστικά επίδοσης του κάθε μαθητή. Ο παρακάτω πίνακας δίνει μια συνοπτική 
εικόνα των επιδόσεων στις υποκλίμακες που εξετάστηκαν: 
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ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ 
ΕΠΙΔΟΣΗ 

ΟΡΙΑΚΩΣ 
ΧΑΜΗΛΗ 

ΜΕΣΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ 

ΟΡΙΑΚΩΣ 
ΥΨΗΛΗ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ 

ΜΝΗΜΗ ΑΡΙΘΜΩΝ 62,5% 25% 0% 12,5% 0% 
ΜΝΗΜΗ ΕΙΚΟΝΩΝ 50% 25% 25% 0% 0% 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 
ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 0% 12,5% 12,5% 50% 25% 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΘΟΓΓΩΝ 37,5% 50% 12,5% 0% 0% 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΘΟΓΓΩΝ 37,5% 12,5% 37,5% 12,5% 0% 

 

Πίνακας 1. Ποσοστά % των αποτελεσμάτων του «Αθηνά Τεστ» 

Lucid Rapid Test 
 

Το Αγγλικό τεστ ελέγχου μαθησιακών δυσκολιών ύστερα από την ολοκλήρωσή του από 
τους μαθητές, δεν έδειξε αποτελέσματα ανησυχίας για εμφάνιση ΕΜΔ. 
 

 

Γράφημα 1. Ποσοτική αναπαράσταση αποτελεσμάτων LucidRapidTest 

 

Ανάλυση άτυπου τεστ ορθογραφίας και αντιγραφής 
 

Στους μαθητές χορηγήθηκαν άτυπα τεστ ορθογραφίας και αντιγραφής και αξιολογήθηκαν 
διάφορα κριτήρια τα οποία φαίνονται στο Γράφημα 2. 
 

 

Γράφημα 2. Ποσοτική % αναπαράσταση παρατηρήσεων σε αντιγραφή και ορθογραφία 

 

 

0102030405060708090100110

Υ1 Υ3 Y6 Y2 Y5 Y8 Y7 Y4

Αποτελέσματα Lucid Rapid Test 
ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

0%
50%

100%
150%

Συνοπτική αναπαράσταση παρατηρήσεων σε Αντιγραφή και Ορθογραφία

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
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Συμπεράσματα 

Το «Αθηνά Τεστ» έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες των 
παιδιών και για τους τομείς στους οποίους θα πρέπει να εστιαστούν τα προγράμματα υπο-
στήριξης βάσει των αναπτυξιακών πηλίκων που πέτυχαν στις εκάστοτε κλίμακες. Έτσι φαί-
νεται τα παιδιά που αξιολογήθηκαν με το «Αθηνά Τεστ» να έχουν δώσει βαθμολογίες αρκε-
τά χαμηλές ώστε να χαρακτηριστούν με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε υποκλίμακες ό-
που συμφωνούν με την υπόθεση του φωνολογικού ελλείμματος (Adams, 1990, Hoskyn, 
2004, Vellutino et al, 2004). Επίσης διαπιστώνονται μέσω της χορήγησης του άτυπου τεστ, 
δυσαναγνωσία και δυσορθογραφία σε όλα τα υποκείμενα (Blachman, 2000, Snowling, 2000, 
Fletcher et al, 2004, Κωτούλας, 2004). 

Συνεπώς, σωστά είχαν επιλεχθεί από το Τ.Υ. ως μαθητές με χαμηλές επιδόσεις και με υπο-
ψία ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι οι δάσκαλοι τάξης 
μπορούσαν να διακρίνουν τη διαφορετικότητα των μαθητών τους και αυτό οδήγησε το Τ.Υ. 
στην προσέγγιση των μαθητών μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Ουσιαστικά οι 
δάσκαλοι τάξης και το Τ.Υ. συμφώνησαν στα χαρακτηριστικά εκείνα γνωρίσματα των μαθη-
τών που οδηγούσαν στην υποψία ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. 

Αντιθέτως, στο «LRT», όλοι οι μαθητές, πέτυχαν βαθμολογίες που δεν προκάλεσαν ανησυ-
χία για εμφάνιση δυσλεξίας και έτσι προέκυψε η ανάγκη για παρακολούθηση των μαθη-
τών.Ωστόσο, δεν μπορεί να παραλειφθεί ο παράγοντας της καθημερινής παρακολούθησης 
μαθημάτων στο Αγγλικό σχολείο και αυτό σημαίνει ότι αποκτούν μεγαλύτερη άνεση στον 
προφορικό και γραπτό λόγο της Αγγλικής γλώσσας από ότι στην Ελληνική. Παρόλα αυτά 
όμως, ακόμα κι από τα δείγματα γραφής στα Ελληνικά τους, διακρίνονται πολλές δυσκολίες 
οι οποίες μεταφέρονται και στην Αγγλική που είναι γλώσσα του σχολείου. 

Επομένως, η ερευνητική υπόθεση συμφωνεί με τους David – Channe (2008), Ziegler, Conrad 
και Ma–Wyatt και συνεργάτες (2003) καθώς και Δερμεντζή & Γιαννέλη (2014, 2015) και επι-
βεβαίωσε τα ευρήματά τους σύμφωνα με τα οποία οι δίγλωσσοι μαθητές που έχουν Ειδικές 
Μαθησιακές Δυσκολίες στη μητρική τους γλώσσα, θα έχουν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 
και στην δεύτερη γλώσσα/ γλώσσα σχολείου. 
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Οι κοινωνικές σχέσεις των μαθητών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. 
Προσπάθειες ενίσχυσης στο γενικό σχολείο 

Δεληγκάρη Ολυμπία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70,  

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ. 
 olybina@hotmail.com 

Περίληψη 

Έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, πέρα από τα προβλήματα που 
εμφανίζουν στον γνωστικό τομέα, παρουσιάζουν συχνά ανεπάρκειες στις δεξιότητες που 
αφορούν τον ψυχοκοινωνικό τομέα. Γι’ αυτό, κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή έγκαιρων πα-
ρεμβατικών ενεργειών. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της ποιότητας 
των σχέσεων που έχουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες με τους συνομηλίκους τους, 
καθώς και του ρόλου του εκπαιδευτικού στην ενίσχυση αυτών των σχέσεων. Το εργαλείο 
που επιλέχθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας, ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη και ως μέ-
θοδος ανάλυσης επιλέχθηκε η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Τα ευρήματα της έρευνας 
κατέδειξαν πως τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι σε θέση να διαμορφώσουν θετι-
κές κοινωνικές σχέσεις με τους συνομηλίκους τους στο πλαίσιο της ένταξης. Παράλληλα, οι 
εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τη γνώμη των ιδίων, φάνηκε πως αξιοποιούν ποικίλες παρεμ-
βατικές πρακτικές, προκειμένου να ενισχύσουν τις αναμεταξύ τους κοινωνικές σχέσεις. 

Λέξεις - Κλειδιά: Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, κοινωνικές σχέσεις, ρόλος εκπαιδευτικού 
γενικής αγωγής 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια το αίτημα για τη συνεκπαίδευση των μαθητών με και χωρίς μαθησια-
κές δυσκολίες στο πλαίσιο του γενικού σχολείου έχει γίνει έντονο και επιτακτικό. Βέβαια, τα 
πορίσματα των ερευνών για τα αποτελέσματα της συνεκπαίδευσης στην κοινωνική λει-
τουργία των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, παρουσιάζονται αντιφατικά (Pavri & 
Luftig, 2000· Wiener & Tardif, 2004). Έχει επισημανθεί, ότι στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης, 
οι ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες βελτιώνονται, ενώ πα-
ράλληλα αλληλεπιδρούν κοινωνικά με τους χωρίς μαθησιακές δυσκολίες συμμαθητές τους 
και οι μεταξύ τους σχέσεις επηρεάζονται θετικά (Pavri & Luftig, 2000).Ένα ζήτημα, όμως, 
που φαίνεται να απασχολεί γονείς και εκπαιδευτικούς, είναι οι κοινωνικές και ακαδημαϊκές 
συνέπειες που θα υπάρξουν για τους μαθητές χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες, λόγω του αυ-
ξημένου χρόνου που αφιερώνεται από τον δάσκαλο στους μαθητές με μαθησιακές δυσκο-
λίες (Vaughn, Elbaum, Schumm & Hughes, 1998). 

Η πολυπλοκότητα του ζητήματος του ορισμού των μαθησιακών δυσκολιών αποτυπώνεται 
με τη διατύπωση διαφόρων ορισμών, ανάλογα με τις επιστημονικές θεωρήσεις της κάθε 
εποχής, και με την απουσία ύπαρξης ενός ευρέως αποδεκτού ορισμού (Παντελιάδου, 2011: 
18· Τζουριάδου, 2005: 139). Η Ενιαία Εθνική Επιτροπή για τις Μαθησιακές Δυσκολίες (Na-
tional Joint Committee on Learning Disabilities [NJCLD]) κατόπιν της τροποποίησης του πρώ-
του ορισμού του 1981, κατέληξε στην τελική μορφή του, την εξής: «Οι μαθησιακές δυσκολί-
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ες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ετερογενή ομάδα διαταραχών που εκδη-
λώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην απόκτηση και χρήση των ικανοτήτων ακρόασης, 
ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας. Αυτές οι διαταραχές 
είναι εγγενείς στο άτομο και θεωρείται ότι οφείλονται στη δυσλειτουργία του κεντρικού 
νευρικού συστήματος, ενώ ενδέχεται να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήμα-
τα σε συμπεριφορές αυτορρύθμισης, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης 
μπορεί να συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δε συνιστούν από μόνα τους 
τέτοιες. Παρόλο που οι μαθησιακές δυσκολίες ενδέχεται να συνυπάρχουν με άλλες συνθή-
κες ανεπάρκειας (π.χ. αισθητηριακές διαταραχές, νοητική υστέρηση, σοβαρή συναισθημα-
τική διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις (όπως είναι οι πολιτισμικές διαφορές, η ανε-
παρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία), δεν αποτελούν το άμεσο αποτέλεσμα αυτών» (NJCLD, 
2001: 31 στο Elksnin & Elksnin, 2004· NJCLD, 1994 στο Kavale & Forness, 2000). Με τον συ-
γκεκριμένο ορισμό αναγνωρίζεται η βαρύνουσα σημασία των προβλημάτων στον κοινωνι-
κο-συναισθηματικό τομέα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με εδικές μαθησιακές δυσκολίες 
(Elksnin & Elksnin, 2004· Μπότσας & Παντελιάδου, 2007).  

Στη σχετική βιβλιογραφία, έχει σημειωθεί ότι οι δυσκολίες των παιδιών με μαθησιακές δυ-
σκολίες στον ακαδημαϊκό τομέα συσχετίζονται με διάφορα ψυχοκοινωνικά προβλήματα 
χωρίς, όμως, να έχει διασαφηνιστεί αν οι πρώτες αποτελούν απόρροια των δεύτερων. Σε 
πολλές έρευνες έχει επιβεβαιωθεί, η συνύπαρξη ακαδημαϊκών ελλειμμάτων και χαμηλών 
κινήτρων, χαμηλής αυτοεκτίμησης, αρνητικής αυτοεικόνας, καθώς και εσωτερικευμένων 
και εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς (Δόικου-Αυλίδου, 2002). 

Η δημιουργία και διατήρηση φιλιών και η επιτυχής αλληλεπίδραση με τους άλλους είτε στο 
σχολείο είτε σε εργασιακά πλαίσια συνιστούν μία αποτελεσματική κοινωνική δεξιότητα. 
Αυτό σημαίνει ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων και 
φιλιών είναι η ύπαρξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Σύμφωνα με τα ερευνητικά πορίσματα των 
Kavale και Forness, το 75% των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (Kavale & Forness, 
1996), παρουσιάζει προβλήματα στις κοινωνικές δεξιότητες, τα οποία οδηγούν στην αγνόη-
ση και απόρριψή τους από τους χωρίς μαθησιακές δυσκολίες συμμαθητές τους (Elksnin & 
Elksnin, 2004· Vaughn, Elbaum & Boardman, 2001).Αυτή η κοινωνική δυσλειτουργία των 
μαθητών μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως νευροπαθολογικοί ή γλωσ-
σικοί, που συμβάλλουν και στα ακαδημαϊκά ελλείμματα των παιδιών αυτών (Singer, 2005). 
Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στο δημοτικό, όπου ουσιαστικά συντελείται η ανά-
πτυξη των πρώτων φιλιών, αγνοούνται και κρίνονται αρνητικά. Πιθανές αιτίες είναι η έλ-
λειψη ικανότητας προσαρμογής του λόγου στις ανάγκες της συζήτησης και η προβληματική 
επικοινωνία (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007). 

Αυτό που έχει επισημανθεί στη σχετική βιβλιογραφία είναι η ανάγκη έγκαιρων παρεμβατι-
κών ενεργειών, προκειμένου να ενισχυθούν οι κοινωνικές δεξιοτήτων των μαθητών με μα-
θησιακές δυσκολίες, να βελτιωθεί ή να διατηρηθεί η αυτοεκτίμησή τους και η κοινωνική 
τους θέση (Humphrey, 2003· Kuhne & Wiener, 2000). Οι πιο συνηθισμένες πρακτικές των 
εκπαιδευτικών, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, είναι η ενίσχυση της συμμετοχής 
των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στην ομάδα των συμμαθητών τους, η ανάδειξη των 
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θετικών τους πλευρών, η διαφοροποίηση των απαιτήσεών τους και η προώθηση της συνερ-
γασίας με τους γονείς (Δόικου, 2006).  

Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την ποιότητα των σχέσεων που έχουν 
οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες με τους συνομηλίκους τους, καθώς και τον ρόλο του 
εκπαιδευτικού στην ενίσχυση αυτών των σχέσεων στη γενική τάξη. Στην έρευνα συμμετεί-
χαν 4 εκπαιδευτικοί (όλες γυναίκες) που υπηρετούσαν σε δημόσια δημοτικά σχολεία του 
νομού Θεσσαλονίκης, ήταν ηλικίας 40 έως 50 ετών και ήταν απόφοιτες Παιδαγωγικών Ακα-
δημιών, ενώ είχαν περίπου 20 έτη προϋπηρεσίας. Οι συνεντεύξεις διενεργήθηκαν κατά το 
μήνα Ιούνιο του 2013, ενώ τόπος διεξαγωγής τους αποτέλεσε το σπίτι  ή το σχολείο των 
εκπαιδευτικών, καθώς το οικείο περιβάλλον τις βοήθησε να νιώσουν πιο άνετα. Για μια κα-
λύτερη σκιαγράφηση της κατάστασης, οι περισσότερες εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι κάθε 
χρόνο στην τάξη τους έχουν περίπου 3-4 μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ), ενώ ση-
μειώθηκε και η ΔΕΠ-Υ ως συνυπάρχουσα κατάσταση στις περισσότερες περιπτώσεις. Στην 
παρούσα έρευνα, επιλέχθηκε η ερευνητική τεχνική της συνέντευξης. Ως προς τον τύπο της 
συνέντευξης, επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, ενώ οι ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν 
ανοικτού τύπου. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων ήταν η 
ποιοτική ανάλυση περιεχομένου και το σύστημα κατηγοριών και υποκατηγοριών που συ-
ντάχθηκε ήταν επαγωγικό. Οι θεματικοί άξονες της συνέντευξης βάσει των οποίων καταρτί-
στηκε ο οδηγός συνέντευξης ήταν οι εξής:  ύπαρξη ή μη σχέσεων-ποιότητα, ύπαρξη ή όχι 
φιλίας, κοινωνική αλληλεπίδραση και, τέλος, αντιμετώπιση (ρόλος): παρέμβαση για ενί-
σχυση κοινωνικών σχέσεων ή όχι. 

Ανάλυση των δεδομένων και παρουσίαση των ευρημάτων 

Σε αυτό το σημείο παρουσιάζονται τα ευρήματα με βάση τις κατηγορίες που συντάχθηκαν. 

Σχέσεις παιδιών με ΜΔ και των συμμαθητών τους χωρίς ΜΔ 

Αναφορικά με τη δημιουργία σχέσεων των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και των χωρίς 
μαθησιακές δυσκολίες συνομηλίκων τους, αναφέρθηκε από τις συμμετέχουσες εκπαιδευτι-
κούς ότι οι αναμεταξύ τους σχέσεις ήταν πολύ καλές και οι εκπαιδευτικοί δεν αντιλήφθη-
καν κάποιου είδους προβλήματα στις σχέσεις τους. Μόνο μία εκπαιδευτικός ανέφερε ότι 
τις περισσότερες φορές οι σχέσεις τους γενικά ήταν δύσκολες:  

«Δεν μπορώ να πω ότι αντιμετώπισα ποτέ κάποιο πρόβλημα με τις σχέσεις των παιδιών με 
ΜΔ και χωρίς» (Αριστέα).  

«Συνήθως, οι σχέσεις με τα υπόλοιπα παιδιά δεν είναι και οι καλύτερες» (Μαρίνα). 

Όσον αφορά στην ανάληψη πρωτοβουλίας για τη διαμόρφωση σχέσεων, δεν παρατηρήθη-
κε κάποια συγκεκριμένη τάση από τις εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, επισημάνθηκε η προσωπι-
κότητα των μαθητών ως παράγοντας επιρροής των μεταξύ τους σχέσεων:  
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«Νομίζω είναι πότε έτσι και πότε αλλιώς. Πάντως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η προσωπι-
κότητα του παιδιού, ανεξάρτητα από το αν τα καταφέρνει ή όχι στο σχολείο […]» (Τάνια). 

Σχετικά με την ανάπτυξη φιλιών, από τις περισσότερες εκπαιδευτικούς υποστηρίχθηκε ότι 
οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είχαν φίλους και δεν βίωναν κοινωνική απομόνωση. 
Οι δε φίλοι τους, προέρχονταν από τη γενική τάξη, όπου φοιτούσαν, και όχι από το τμήμα 
ένταξης ή άλλη τάξη, ενώ ανήκαν στον μέσο όρο της τάξης. Μόνο μία εκπαιδευτικός υπο-
στήριξε ότι οι μαθητές αυτοί συνήθως δεν δημιουργούσαν φιλίες: 

 «Φυσικά έχουν φίλους αυτά τα παιδιά, δεν έχουν θέμα απομόνωσης, είναι δικτυωμένα, 
δεν είναι κάποιο παιδί εκτός» (Αγάπη).  

«Συναναστρέφονται πιο πολύ με τους συμμαθητές τους που είναι στο μέσο όρο και λιγότε-
ρο με αυτούς που θεωρούνται υψηλά στην κλίμακα την αξιολογική» (Τάνια).  

«Σπάνια δημιουργούν φιλίες. Όταν δημιουργούνται, είναι μόνο μεταξύ τους» (Μαρίνα). 

Οι περισσότερες εκπαιδευτικοί, υποστήριξαν την ύπαρξη θετικής αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των παιδιών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, εκτός από μία που χαρακτήρισε την ανα-
μεταξύ τους αλληλεπίδραση δύσκολη. Ως παράγοντες που καθορίζουν την αλληλεπίδραση 
επισημάνθηκαν τόσο η πολιτική που ακολουθεί το σχολείο και οι πρακτικές που υιοθετεί ο 
εκπαιδευτικός όσο και η στάση των μαθητών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες απέναντι σε αυ-
τούς με μαθησιακές δυσκολίες. Αξιοσημείωτη ήταν η αναφορά σχετικά με μία τάση εμπλο-
κής των γονέων, η οποία πιθανόν να επηρέαζε αρνητικά τις σχέσεις μεταξύ των παιδιών και 
ενίσχυε τη μη αποδοχή των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες:  

«Εφικτή, σαφώς εφικτή. Μα δεν καταλαβαίναμε ότι υπήρχε, ότι υπάρχει μέσα στην τάξη 
κάτι περίεργο, κάτι διαφορετικό, κάτι» (Αγάπη)  

«Είναι προβληματική, είναι πολύ δύσκολη (η αναμεταξύ τους σχέση)» (Μαρίνα). 

«Το αν θα τον αποδεχτούν ή όχι, αν θα μάθουν να το σέβονται, να το ανέχονται, το αν θα 
μάθουν να το αποδέχονται, νομίζω ότι έχει να κάνει με τη γενικότερη πολιτική του σχολείου 
και σίγουρα με τον ρόλο του δασκάλου μες την τάξη και της δασκάλας» (Τάνια). 

«Υπήρξαν υποδείξεις από γονείς από την αρχή με το που ήρθε, να προσέχουμε, γιατί υπήρ-
χαν κάποια κρούσματα, από το νηπιαγωγείο, επιθετικότητας του συγκεκριμένου παιδιού 
[…]αλλά στην νυν φάση το παιδί ήταν εξαιρετικό» (Αγάπη). 

Κοινωνική θέση του παιδιού με ΜΔ στην ομάδα των συνομηλίκων 

Όσον αφορά στην κοινωνική θέση του παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες στην ομάδα των 
συνομηλίκων, υποστηρίχθηκε, εκτός από μία περίπτωση, ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυ-
σκολίες γίνονται αποδεκτοί από τους συμμαθητές τους με τυπική ανάπτυξη χωρίς ιδιαίτερα 
προβλήματα και δεν απομονώνονται κοινωνικά. Ακόμα και στην περίπτωση ενός μαθητή 
που ήρθε στη δευτέρα τάξη, επετεύχθη τόσο η ένταξή του στη γενική τάξη όσο και η κοινω-
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νική του αποδοχή από τους συμμαθητές του. Ως προς τους παράγοντες αποδοχής διαφάνη-
κε μία τάση διαφοροποίησης ανάλογα με την ηλικία των μαθητών: 

«Πάντα ήταν αποδεκτά από την τάξη και μπορώ να πω ίσα- ίσα ότι τα παιδιά στήριζαν τις 
προσπάθειες των παιδιών που δυσκολεύονταν» (Αριστέα).  

«Τα παιδιά στις μικρές ηλικίες έχουν πολύ μεγαλύτερη διάθεση βοήθειας και αλληλεγγύης. 
Δεν έχω αλήθεια διαπιστώσει ότι απομονώνονται τα παιδιά με ΜΔ. Τώρα στις μεγαλύτερες 
τάξεις, […]το κατά πόσο είναι αποδεκτός μπορεί να παίζει ρόλο το αν έχει ΜΔ, το αν γενικά 
συμμετέχει, αν είναι το παιδί του τελευταίου θρανίου» (Τάνια). 

Σχετικά με την αξιολόγηση των σχέσεων από τον εκπαιδευτικό, τα μέσα που χρησιμοποιού-
σαν οι εκπαιδευτικοί της έρευνας, προκειμένου να ανιχνεύσουν την ποιότητα των σχέσεων 
των παιδιών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, ήταν τα κοινωνιογράμματα και η φυσική 
παρατήρηση τόσο στην τάξη όσο και στο διάλειμμα: 

«Συνήθως δεν τα θέλουν στις ομαδικές εργασίες, στα παιχνίδια, στο θρανίο δε θέλουν να 
κάθονται μαζί τους, αλλά κυρίως, το παρατηρώ στο διάλειμμα που δεν τα θέλουν στα παι-
χνίδια τους» (Μαρίνα)  

«Αυτό, κυρίως, το διαπιστώνω κάθε φορά κάνοντας κοινωνιογράμματα […]με την παρατή-
ρηση στο διάλειμμα και όλα όσα κουβαλούν τα παιδιά από τις σχέσεις τους στον ελεύθερό 
τους χρόνο» (Τάνια). 

Αντιμετώπιση εκπαιδευτικού 

Ο καίριος ρόλος του εκπαιδευτικού διαφάνηκε καθ’ όλη τη διάρκεια των συνεντεύξεων. 
Από τις πεποιθήσεις του και τις παρεμβάσεις του, εξαρτάται τόσο η αποδοχή των παιδιών 
με μαθησιακές δυσκολίες από τους συμμαθητές τους όσο και οι μεταξύ τους σχέσεις και 
αλληλεπίδραση. Ο εκπαιδευτικός αποτελεί τον κύριο συντελεστή διαμόρφωσης ενός κλίμα-
τος αποδοχής, αλλά και ενίσχυσης των κοινωνικών σχέσεων. Αυτό, επετεύχθη με την υιοθέ-
τηση ποικίλων πρακτικών και την προώθηση κοινών δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετες ενέρ-
γειες που αναφέρθηκαν ήταν η ενίσχυση της συμμετοχής αυτών των παιδιών στην ομάδα 
της τάξης, καθώς και η προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των γονέων. Αναπάντεχη υπήρ-
ξε η αναφορά στον ρόλο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων από μία εκπαιδευτικό, ως 
παράγοντα που επηρεάζει τη σχέση μεταξύ των παιδιών: 

«Η παιδική λογοτεχνία είναι ένα όχημα, δηλαδή ένα πολύ καλό βιβλίο που διαχειρίζεται τις 
σχέσεις διαφορετικότητας και αποδοχής για να περάσει κανείς και κάνει παρέμβαση και να 
δημιουργήσει ένα κλίμα έτσι ενίσχυσης και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων των παιδιών με 
ή χωρίς ΜΔ» (Τάνια). 

«[…]καταφέραμε μέσα από την τάξη να τον ενισχύσουμε, να δούμε τα θετικά του στοιχεία, 
να χρησιμοποιήσει η ομάδα τα θετικά του στοιχεία και να προχωρήσουμε» (Αγάπη). 
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«Ιδιαίτερα όταν παίρνω μικρές τάξεις που οι γονείς είναι ακόμη πιο κοντά στο σχολείο, 
προσπαθώ να καλλιεργήσω ένα θετικό κλίμα μεταξύ των γονέων, στις εκδρομές που πηγαί-
νουμε, στις γιορτές των παιδιών, προσπαθώ να δημιουργήσω ένα κλίμα ‘γειτονιάς’»(Τάνια). 

«Αυτό, ειδικά στο σχολείο που είμαι, καλλιεργείται και μέσα από τις δραστηριότητες του 
συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, όπου τα παιδιά βρίσκονται και κει πολλές φορές και απο-
γεύματα στο σχολείο. Είναι ένα σημείο αναφοράς το σχολείο […]» (Τάνια). 

Σε γενικές γραμμές, οι παρεμβάσεις, που πραγματοποίησαν οι εκπαιδευτικοί της παρούσας 
έρευνας, χαρακτηρίστηκαν ως αποτελεσματικές:  

«Σε πολλές, θα έλεγα, περιπτώσεις, υπήρξε αποτέλεσμα» (Μαρίνα). 

Συζήτηση 

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών διαφάνηκε ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 
δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα στις σχέσεις τους με τους συμμαθητές τους, κάτι το οποίο 
έρχεται σε αντίθεση με τη σχετική βιβλιογραφία, όπου σημειώνεται ότι αντιμετωπίζουν 
προβλήματα στην κοινωνική τους ανάπτυξη και στη δημιουργία και διατήρηση θετικών κοι-
νωνικών σχέσεων (Pavri & Luftig, 2000). Ωστόσο, μία εκπαιδευτικός χαρακτήρισε τις σχέσεις 
των παιδιών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες προβληματικές εξαιτίας της επιθετικότη-
τας που επιδεικνύουν, συνήθως, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Κάτι τέτοιο βρίσκε-
ται σε συμφωνία με αναφορές, σχετικά με την επίδειξη αντικοινωνικής συμπεριφοράς, που 
καταλήγει σε δυσκολίες στις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους τους, και με την επιθετική 
ή ενοχλητική συμπεριφορά που γίνεται η αιτία για την απόρριψή τους (Nabuzoka & Smith, 
1993). 

Όσον αφορά στην κοινωνική αποδοχή αυτών των παιδιών, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι 
γίνονταν αποδεκτά και δεν βίωναν κοινωνική απομόνωση, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με 
ευρήματα άλλων ερευνών ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ήταν λιγότερο αποδεκτά 
από τους συνομηλίκους τους (Nabuzoka & Smith, 1993· Wiener & Tardif, 2004). Ωστόσο, μία 
εκπαιδευτικός δήλωσε ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δεν ήταν κοινωνικά αποδε-
κτά, καθώς απορρίπτονταν από τους τυπικούς συμμαθητές τους τόσο στις εργασίες όσο και 
στο παιχνίδι, επιβεβαιώνοντας τα πορίσματα τόσο των Pavri και Luftig (2000) σχετικά με τη 
μη προτίμηση τους σε κοινωνικές δραστηριότητες όσο και των Kuhne και Wiener (2000), 
σχετικά χαμηλή κοινωνική προτίμηση από τους συνομηλίκους τους. 

Στην παρούσα έρευνα διαφάνηκε μία τάση εμπλοκής των γονέων, σύμφωνα με τις απόψεις 
δύο εκπαιδευτικών. Οι γονείς φάνηκαν ιδιαίτερα ανήσυχοι στην περίπτωση ενός παιδιού, 
εξαιτίας της επίδειξης εκ μέρους του ακατάλληλης και επιθετικής συμπεριφοράς. Σε μία 
άλλη περίπτωση, η εμπλοκή τους αφορούσε, μάλλον, σε επίλυση διαπροσωπικών συ-
γκρούσεων μεταξύ των παιδιών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Φαίνεται πως η ε-
μπλοκή τους επηρεάζει αρνητικά τις σχέσεις μεταξύ των παιδιών και ενισχύει τη μη αποδο-
χή των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. 

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι τα παιδιά αυτά είχαν φίλους στη γενική τάξη 
όπου φοιτούσαν, κάτι το οποίο έρχεται σε συμφωνία με πορίσματα σχετικών ερευνών, τα 
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οποία δεν κατέδειξαν διαφορές μεταξύ των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και των χω-
ρίς μαθησιακές δυσκολίες συνομηλίκων τους αναφορικά με τον αριθμό αμοιβαίων φιλιών 
που δημιουργούσαν (Bear, Juvonen & McInerney, 1993), καθώς και τη σύνθεση και ποιότη-
τα των κοινωνικών τους δικτύων (Hoyle & Serafica, 1988· Wenz-Gross & Siperstein, 1997). 

Τα ευρήματα των Wiener και Tardif (2004) κατέδειξαν ότι οι φίλοι των παιδιών με μαθησια-
κές δυσκολίες είναι συνήθως παιδιά που έχουν επίσης μαθησιακά προβλήματα και είναι 
μικρότερης ηλικίας, ενώ πολλές φορές δε φοιτούν στο ίδιο σχολείο. Κάτι τέτοιο όμως, δεν 
υποστηρίχθηκε από τις περισσότερες εκπαιδευτικούς της παρούσας έρευνας, οι οποίες α-
νέφεραν ότι αυτά τα παιδιά δημιουργούν φιλίες και, μάλιστα, με τους συμμαθητές τους και 
όχι με τα παιδιά του τμήματος ένταξης, τα οποία όμως βρίσκονται στο μέσο όρο όσον αφο-
ρά στις επιδόσεις και τη δημοτικότητα. Σε συμφωνία με τα προαναφερθέντα ερευνητικά 
δεδομένα, ήταν μόνο η αναφορά μίας εκπαιδευτικού, ότι σπανίως δημιουργούν φιλίες, ενώ 
σε περίπτωση που αυτό συμβαίνει, οι φίλοι τους είναι παιδιά επίσης με μαθησιακές δυ-
σκολίες.  

Η σπουδαιότητα του ρόλου του εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση ενός κλίματος αποδοχής 
των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες από τους συνομηλίκους, αλλά και στην ενίσχυση των 
κοινωνικών τους σχέσεων, αναδείχθηκε από όλες τις συμμετέχουσες. Στη σχετική βιβλιο-
γραφία, έχει εξίσου επισημανθεί, ότι η στάση των δασκάλων απέναντι στους μαθητές με 
δυσκολίες, συνιστά τον πιο δυναμικό παράγοντα για την αποδοχή των μαθητών (Pavri & 
Luftig, 2000). Οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν ποικίλες παρεμβατικές πρα-
κτικές στη γενική τάξη, οι οποίες φάνηκαν εξαιρετικά βοηθητικές στη διαμόρφωση θετικών 
σχέσεων εντός και εκτός σχολικού πλαισίου. Τέλος, αναφέρθηκαν και ενέργειες των εκπαι-
δευτικών, προκειμένου να ενδυναμώσουν το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες, ενισχύοντας 
έτσι τη συμμετοχή του στην τάξη και την αυτοπεποίθησή του και να τονίσουν τα θετικά του 
στοιχεία, εύρημα που συμφωνεί με σχετικά ερευνητικά πορίσματα για τις συνήθεις πρακτι-
κές των εκπαιδευτικών (Δόικου, 2006).  

Τέλος, η ένταξη ενδέχεται να υπήρξε ωφέλιμη για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, κα-
θώς οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι τα παιδιά αυτά είχαν φίλους, δεν ήταν κοινωνικά απο-
μονωμένα, δεν αποτέλεσαν στόχο πειραγμάτων και δεν παρουσίασαν συμπεριφορικά προ-
βλήματα. Τόσο η αλληλεπίδραση όσο και η συνεργασία τους με τους χωρίς μαθησιακές δυ-
σκολίες συμμαθητές τους φάνηκε εφικτή. Το εύρημα αυτό, έρχεται σε συμφωνία με αυτά 
των Wiener και Tardif (2004), ότι σε πιο ενταξιακά πλαίσια, οι μαθητές με μαθησιακές δυ-
σκολίες ήταν πιο αποδεκτοί και είχαν καλύτερη ποιότητα σχέσεων. Επίσης, η έρευνα της 
Vaughn των συνεργατών της κατέδειξε ότι τα παιδιά αυτά ωφελούνταν στη συνεκπαίδευση, 
καθώς είχαν τουλάχιστον έναν αμοιβαίο φίλο (Vaughn, Elbaum & Boardman, 2001). 

Συμπεράσματα 

Από την παρούσα έρευνα προέκυψαν αρκετά σημαντικά στοιχεία για την ποιότητα των 
σχέσεων των μαθητών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της 
έρευνας δεν μπορούν να γενικευτούν, καθώς ο αριθμός των συνεντευξιαζόμενων ήταν μι-
κρός και το προφίλ τους παρόμοιο. Βέβαια, στόχος της ποιοτικής έρευνας δεν είναι η γενί-
κευση, αλλά η εύρεση στοιχείων που βασίζονται στη διερεύνηση συγκεκριμένων πλαισίων 

662

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



και ατόμων (Brantlinger et. al., 2005). Συμπερασματικά, οι προσωπικές πεποιθήσεις του 
δασκάλου, η διάθεσή του να συνεργαστεί ή όχι με ειδικούς δασκάλους, η πρόθεσή του να 
υιοθετήσει ανάλογες παρεμβατικές πρακτικές και να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία του 
επηρεάζουν άμεσα την αποδοχή των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες από τους συμμα-
θητές τους. Οι συγκεκριμένες δασκάλες διάκεινται θετικά προς τη συνεκπαίδευση κι αυτό 
είναι πιθανόν να συνετέλεσε στο να αποβούν οι πρακτικές τους αποτελεσματικές και οι μα-
θητές αυτοί να συμμετέχουν χωρίς προβλήματα στην ομάδα της τάξης. Η σημαντικότητα 
αυτού έχει, άλλωστε, επισημανθεί και από τους Wiener καιTardif, οι οποίοι ανέφεραν ότι η 
συνεκπαίδευση ουσιαστικά λαμβάνει χώρα σε σχολεία, όπου οι υπηρετούντες εκπαιδευτι-
κοί, υποστηρίζουν την ένταξη των παιδιών με δυσκολίες στη γενική τάξη, εάν οι ίδιοι τρο-
ποποιήσουν τις προσεγγίσεις τους, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτών των μαθη-
τών και να διευκολύνουν την αποδοχή τους (Wiener & Tardif, 2004). Όσο, όμως, η αντιμε-
τώπιση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στις γενικές τάξεις είναι μεμονωμένη και γι 
αυτό πρόχειρη, η συμπεριληπτική εκπαίδευση θα παραμένει ουτοπία. 
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Περίληψη  

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι, μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η απο-
τύπωση των παρεμβάσεων που συντελούνται στο σχολείο μέσα από συγκεκριμένες δρά-
σεις, εφαρμοσμένες τόσο στην ολότητα της σχολικής μονάδας όσο και στο επίπεδο της τά-
ξης αλλά και εξατομικευμένα. Αναφορά γίνεται στην αποτελεσματικότητα αυτών των πα-
ρεμβάσεων, στα προβλήματα που αναδείχτηκαν από την εφαρμογή τους αλλά και προτεί-
νονται εισηγήσεις. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 
όσον αφορά τα κυριότερα προβλήματα που αναδείχθηκαν από την εφαρμογή των προ-
γραμμάτων σχετίζονται με την απουσία δέσμευσης των εμπλεκομένων, και τη μικρή διάρ-
κεια εφαρμογής τους. Οι εισηγήσεις περιλαμβάνουν την εφαρμογή προγραμμάτων που 
κινούνται και στα τρία επίπεδα (σχολείο, τάξη, μαθητής) λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερό-
τητες του σχολικού συγκείμενου, την ενεργό εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων και τη 
χρονική διάρκεια των προγραμμάτων.  

Λέξεις - Κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, μορφές σχολικού εκφοβισμού, προγράμματα πα-
ρέμβασης  

Εισαγωγή 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει παρατηρηθεί μια σημαντική αύξηση των περιστατικών βίας 
και αντικοινωνικής συμπεριφοράς των νέων στα σχολεία τόσο στο διεθνή όσο και στον ελ-
ληνικό χώρο, με αποτέλεσμα την κινητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και της 
πολιτικής ηγεσίας για τη μελέτη και αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος. Στόχος της συ-
γκεκριμένης εργασίας αποτελεί η αποτύπωση των παρεμβάσεων που δύνανται να συντελε-
στούν στο δεύτερο κοινωνικοποιητικό παράγοντα μετά την οικογένεια, δηλαδή το σχολείο, 
προκείμενου να αντιμετωπιστεί το εν λόγω ζήτημα και η σκιαγράφηση της αποτελεσματι-
κότητας αυτών αναδεικνύοντας τα σημαντικότερα προβλήματα.  

Εννοιολογικός προσδιορισμός του σχολικού εκφοβισμού και μορφές 

Ως σχολικός εκφοβισμός (bullying) ή θυματοποίηση, ορίζεται μια κατάσταση σύμφωνα με 
την οποία ασκείται εσκεμμένη, επαναλαμβανόμενη και με χρονική διάρκεια επιθετική συ-
μπεριφορά ή πρόκληση κακού με σκοπό την επιβολή και την πρόκληση σωματικού ή ψυχο-
λογικού πόνου ανάμεσα σε συμμαθητές τόσο εντός όσο και εκτός σχολικού χώρου (Pateraki 
& Houndoumadi, 2001· Sapouna, 2008). Σύμφωνα με τον Olweus (1993), ο εκφοβισμός δεν 
πρέπει να συγχέεται με τη φιλονικία ανάμεσα σε δυο μαθητές καθώς στην περίπτωση του 
εκφοβισμού συνήθως υπάρχει ασύμμετρη σχέση δύναμης ανάμεσα στο θύμα και το θύτη. 
Επίσης δεν πρέπει να παραβλέπεται και το γεγονός ότι κάποιος βαθμός επιθετικότητας και 
συγκρούσεων αποτελεί αναπόφευκτη διαδικασία ανάπτυξης και ωρίμανσης του παιδιού, το 
οποίο δεν σημαίνει αυταπόδεικτα ότι θα εμφανίσει εκφοβιστική συμπεριφορά, καθώς οι 
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παράγοντες που δύνανται να προκαλέσουν έκρυθμες καταστάσεις στη σχολική ζωή είναι 
κράμα τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών επιδράσεων (Δεληγιάννη-Κουιμτζή, 2005· Πε-
τρόπουλος & Παπαστυλιανού, 2000.  

Οι μορφές που μπορεί να λάβει ο ενδοσχολικός εκφοβισμός συνίστανται σε σωματική βία 
όπως σπρωξίματα και χτυπήματα, σε ψυχολογική βία όπως ταπείνωση, εξευτελισμός, ρα-
τσιστικά σχόλια, διάδοση φημών, αποκλεισμός και απειλές, σε οικονομική βία όπως κλοπή, 
και τέλος σε σεξουαλική βία όπως βιασμός ή σεξουαλικά ταπεινωτικά σχόλια. Πρόσφατα 
έχει αναδειχθεί και το cyber-bulling ως μια νέα μορφή εκφοβισμού μέσω διαδικτύου. Δια-
πιστώνεται ότι στα παιδιά μικρότερων ηλικιών ασκείται συνήθως περισσότερη σωματική 
βία ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες είναι πιο συνήθης η λεκτική βία (Πετρόπουλος & Παπα-
στυλιανού, 2000.  

Τρόποι με τους οποίους μπορεί να λειτουργήσει παρεμβατικά το σχολείο για την αντιμε-
τώπιση του σχολικού εκφοβισμού. 

Το φαινόμενο του εκφοβισμού είναι πολύπλευρο και ιδιαίτερα ευαίσθητο και το σχολείο 
είναι ένας ουσιαστικός φορέας που δύναται να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τη μείωση 
του φαινόμενου. Τα προγράμματα παρέμβασης μπορούν να απευθύνονται σε διάφορα ε-
πίπεδα: σχολείο, τάξη, μαθητής. Επίσης, οι παρεμβάσεις στη μέση παιδική ηλικία είναι πιο 
αποτελεσματικές καθώς τα παιδιά είναι πιο δεκτικά, δέχονται την αυθεντία του δασκάλου 
καλύτερα από ότι οι έφηβοι, αναπτύσσουν δεσμούς προσκόλλησης μαζί του, εμφανίζουν 
πιο θετική στάση -σχεδόν προστατευτική- απέναντι στα θύματα, περιθωριοποιούν τους 
"ταραξίες" και το σχολικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται ως πιο οργανωμένο (Γεωργούλας, 
2000·Dawn & Cowie, 2012).  

Σε επίπεδο σχολείου η παρέμβαση δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής μιας 
συστημικής προσέγγισης για το φαινόμενο του εκφοβισμού, όπου όλα τα μέλη της σχολικής 
κοινότητας ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται μέσω υλικού, διοργάνωση ημερίδας 
επίσκεψη υπευθύνων. Ο εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται μέσω σεμιναρίων και έντυπου υλι-
κού. Πραγματοποιείται έρευνα στο σχολείο για την καταγραφή των απόψεων των μαθητών 
για την έκταση του φαινομένου. Καταρτίζεται πρόγραμμα παρέμβασης που να στηρίζεται 
στα αποτελέσματα της έρευνας. Πραγματοποιούνται τακτικές συνεδριάσεις και ενημερώ-
σεις των γονέων για την εξέλιξη και την αξιολόγηση του προγράμματος. Αναδιαμορφώνεται 
η πολιτική του σχολείου που αφορά τους κανονισμούς, τις εφημερίες των εκπαιδευτικών, 
τις συμμετοχικές ευκαιρίες για δράση των μαθητών.  

Ενδεικτικά αναφέρεται το πρόγραμμα του Olweus (Olweus, 2005) (Olweus Bullying 
Prevention Programme). Το εν λόγω πρόγραμμα είναι πολυεπίπεδο και περιλαμβάνει δρά-
σεις τόσο στο επίπεδο του σχολείου όσο και στο επίπεδο του μαθητή (Olweus, 2005). Τα 
αποτελέσματα από την εφαρμογή του ήταν θεαματικά εφόσον σε ποσοστό 50% παρατηρή-
θηκε μείωση των περιστατικών εκφοβισμού.  

Παρέμβαση, πάλι στο επίπεδο του σχολείου, αποτελεί και το πρόγραμμα Δάφνη III (2008-
2010) για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμ-
μα που εφαρμόστηκε με θετικά αποτελέσματα και στόχευε να βοηθήσει τα σχολεία να α-
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ναπτύξουν δράσεις και στρατηγικές αντιμετώπισης του φαινομένου προκειμένου να επι-
τευχθούν συναισθηματικοί κα γνωστικοί στόχοι. Αρχικά προηγούνταν ανίχνευση της κατά-
στασης του σχολείου (συνολικά 250 δημοτικά σε Αγγλία, Βέλγιο, Ελλάδα, Κύπρο, Ολλανδία) 
και ακολουθούσε η εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης που ταίριαζε με το προφίλ και τις ιδιαι-
τερότητες της σχολικής μονάδας, ήταν πολυεπίπεδο και η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμε-
νων (μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών) στη μαθησιακή εμπειρία ήταν απαραίτητη προκει-
μένου να καταστεί αποτελεσματικό (Kyriakides, Kaloyirou & Lindsay, 2006).  

Στο επίπεδο της τάξης μπορεί να γίνει εστίαση στην συμμετοχή όλων των μαθητών στη μα-
θησιακή διαδικασία μέσω της ομαδό - συνεργατικής διδασκαλίας, στην βελτίωση του συ-
ναισθηματικού και κοινωνικού κλίματος, στην βελτίωση της επικοινωνίας εκπαιδευτικού 
και μαθητού, μια επικοινωνία που να στηρίζεται στη κατανόηση, στη ζεστασιά, ιδιαίτερα 
στη μέση παιδική ηλικία όπου τα παιδιά αναπτύσσουν δεσμούς προσκόλλησης με τους εκ-
παιδευτικούς (Shakoor, Jaffee, Bowes, Ouellet-Morin, Andreou, Happe, Moffitt, & 
Arseneault, 2012). Οι συνομήλικοι αποκτούν δεξιότητες ακρόασης, σεβασμού και ενσυναί-
σθησης ώστε να ισχυροποιούνται οι φιλίες, που και στη μέση παιδική ηλικία αλλά και στην 
εφηβεία είναι καθοριστικές για την ανάπτυξη του παιδιού, και να λειτουργούν ως ασπίδες 
προστασίας απέναντι σε φαινόμενα εκφοβισμού (Dawn & Cowie, 2012). 

Ενδεικτικά αναφέρεται πάλι το πρόγραμμα Δάφνη III περιλαμβάνοντας δράσεις που μπο-
ρούν να εφαρμοστούν στο επίπεδο της τάξης από τον εκπαιδευτικό προκειμένου να μειω-
θούν τα περιστατικά εκφοβισμού. Δράσεις που να στοχεύουν στην ενθάρρυνση των αλλη-
λεπιδράσεων και της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών ώστε να ενταχθούν μαθητές μειο-
νοτήτων, αλλόγλωσσων, από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Μέσω αυτών 
των στρατηγικών, ενισχύονται οι αξίες της ηθικής δέσμευσης στην ομάδα, του σεβασμού, 
της αποδοχής της διαφορετικότητας. Οι εκπαιδευτικοί από την άλλη επιβάλλεται να δη-
μιουργούν ένα υποστηρικτικό και ασφαλές περιβάλλον μάθησης λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα του μαθητικού δυναμικού (Creemers & Kyriakides, 
2012).  

Στο ίδιο πλαίσιο, δηλαδή εφαρμογή προγράμματος παρέμβασης στο επίπεδο κυρίως της 
τάξης είναι και το πρόγραμμα Zero που εφαρμόστηκε πρώτη φορά στη Νορβηγία το 2003 
σε 151 Δημοτικά σχολεία. Η εφαρμογή του προγράμματος μείωσε κατά 25% τα περιστατικά 
εκφοβισμού (Roland, Bru, Midthassel, & Vaaland,2010) σε ένα περιβάλλον όμως που δεν 
δείχνει καμία ανεκτικότητα στη βία και στον σχολικό εκφοβισμό. Η Φιλοσοφία του προ-
γράμματος εστίαζε κυρίως στη αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής τάξης υπό την κα-
θοδήγηση του εκπαιδευτικού, υποστηρίζοντας ότι ο μειωμένος έλεγχος και υποστήριξη από 
μέρους του εκπαιδευτικού είναι πιθανόν να οδηγήσει σε έλλειψη συνοχής και σε περιστα-
τικά εκφοβισμού (Roland και Galloway, 2004).  

Παρόμοιο πρόγραμμα που αφορά παρέμβαση σε επίπεδο τάξης αλλά και επίπεδο ατόμου 
είναι το FearNot! (Fun with Empathic Agents to achieve Novel Outcomes in Teaching) (Sa-
pouna, Wolke, Vannini, Watson, Woods, Schneider, Enz, Hall, Paiva, Andre, Dautenhahn, 
Aylett, 2010) με κύριο στόχο τη μείωση των περιστατικών εκφοβισμού μέσω της ορθής επί-
λυσης των διαφορών ενθαρρύνοντας τα παιδιά να χρησιμοποιούν ποικίλους τρόπους επί-
λυσης των διαφορών και όχι τη βία. Εφαρμόστηκε τη σχολική χρονιά 2007-2008 σε 27 δη-
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μοτικά σχολεία στην Αγγλία και Γερμανία. Με την υποστήριξη της τεχνολογίας οι μαθητές 
εισήχθησαν σε ένα εικονικό σχολείο όπου παρακολουθούσαν σενάρια- περιστατικά εκφο-
βιστικής συμπεριφοράς και συμμετείχαν ενεργητικά δίνοντας τη λύση στο πρόβλημα. Το 
πρόγραμμα εφαρμόστηκε για τρεις εβδομάδες με βραχυπρόθεσμη επίδραση καθώς τέσσε-
ρεις εβδομάδες μετά την παρέμβαση το ποσοστά θυματοποίησης παρέμειναν τα ίδια με 
αυτά πριν την παρέμβαση.  

Τέλος στο επίπεδο του ατόμου ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρέμβει μέσω στοχευμένων 
δράσεων που αφορούν εξατομικευμένα περιστατικά. Αυτά μπορούν να τα προσεγγίσουν 
μέσω της καλλιέργειας συγκεκριμένων κοινωνικών και ατομικών δεξιοτήτων, όπως διαχεί-
ριση του θυμού, του αυτοελέγχου, της ομαλής επίλυσης συγκρούσεων κ.α. Ενδεικτικά ανα-
φέρεται ένα τέτοιο μοντέλο παρέμβασης το οποίο προσομοιάζει στη παιγνιοθεραπεία και 
ονομάζεται «Banking Time» (Pianta, 1999). Το banking time αποτελεί μια σειρά τεχνικών 
εξατομικευμένης αλληλεπίδρασης του εκπαιδευτικού με μαθητή που παρουσιάζει δυσκολί-
ες διαχείρισης της συμπεριφοράς και είναι δυνατό να εφαρμοστεί στη μέση παιδική ηλικία. 
Ερευνητικά δεδομένα(Driscoll & Pianta, 2010· Driscoll, Wang, Mashburn, & Pianta, 2011) 
δείχνουν ότι το banking time βελτιώνει το επίπεδο ανοχής του παιδιού στη ματαίωση, ενι-
σχύει τη συγκέντρωση στην επίτευξη της εργασίας, αναπτύσσει το αίσθημα της αυτεπάρ-
κειας και την ικανότητα διαχείρισης της συμπεριφοράς  

 Αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και προβλήματα εφαρμογής 

Από μετά- ανάλυση και ανασκόπηση των προγραμμάτων (Ttofi, Farrington, & Baldry, 2008) 
σε διάφορα επίπεδα, προκύπτουν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για την αποτελεσματικό-
τητα αυτών των προγραμμάτων. Ιδιαίτερα αποτελεσματική φαίνεται ότι ήταν η παρέμβαση 
του Olweus (Olweus, 2005) (Olweus Bullying Prevention Programme)με ποσοστό επιτυχίας 
της τάξεως του 50% όπως και η παρέμβαση του προγράμματος Δάφνη III καθώς και στις 
δυο περιπτώσεις η παρέμβαση εφαρμόστηκε στο επίπεδο του σχολείου. Η επιτυχία των 
παρεμβάσεων οφειλόταν στο γεγονός ότι εποπτεύονταν από εξειδικευμένους επιστήμονες, 
εμπλεκόταν ενεργά όλη η σχολική κοινότητα, τηρούνταν πιστά οι όποιες δεσμεύσεις και οι 
δράσεις λάμβαναν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας. Αντίθετα οι πα-
ρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο επίπεδο της σχολικής τάξης φαίνεται να είναι λιγό-
τερο αποτελεσματικές.  

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα του Olweus (Olweus, 2005) όταν εφαρμόστη-
κε πάλι στη Νορβηγία δεν είχε τα ίδια θετικά αποτελέσματα. Μάλιστα σύμφωνα με τον 
Roland (2000) μετά την εφαρμογή παρατηρήθηκε και αύξηση των κρουσμάτων εκφοβι-
σμού. Αυτό πιθανότατα να οφείλεται στο γεγονός ότι στην περίπτωση της επιτυχούς εφαρ-
μογής της παρέμβασης ο πληθυσμός του σχολείου ήταν ομοιογενής και η κοινωνία ιδιαίτε-
ρα ευαισθητοποιημένη σε θέματα εκφοβισμού. Σε έρευνα (Roland,2000) αναφορικά με τα 
προβλήματα εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος τονίστηκε η ανομοιογένεια του 
πληθυσμού (κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο) των μαθητών και της κοινότητας και η έλλει-
ψη ανεκτικότητας στο διαφορετικό. Ουσιαστικά τονίστηκε η επίδραση που ασκεί η κουλ-
τούρα του συγκείμενου.  
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Γενικότερα τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά την εφαρμογή των όποιων παρεμβά-
σεων σύμφωνα με τις μετά αναλύσεις ερευνών (Kochenderfer & Ladd, 1996· Monks, Smith, 
& Swettenham, 2003) εστιάζουν σε παράγοντες που σχετίζονται με την περιορισμένη δέ-
σμευση των εμπλεκομένων, την ελλιπή παρακολούθηση από εξειδικευμένους επιστήμονες, 
την έλλειψη χρηματοδότησης και τη μικρή χρονική διάρκεια εφαρμογής της δράσης.  

Άλλοι αιτιολογικοί παράγοντες σχετίζονται είτε με το περιεχόμενο του προγράμματος όπως 
αδυναμία των προγραμμάτων να λάβουν υπόψη τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών 
είτε με την απουσία ή τη λανθασμένη μέθοδο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των 
προγραμμάτων, όπως ανεπαρκή μέσα αξιολόγησης, έλλειψη εξειδικευμένου επιστήμονα 
(Ξανθάκου, Κατσιγιάννη, & Παπαστυλιανού, 2006). 

 Συμπέρασμα 

Στην παρούσα εργασία βάρος δόθηκε στο σχολικό εκφοβισμό ή θυματοποίηση, ένα φαινό-
μενο που τα τελευταία χρόνια επιχειρούνται οργανωμένες εθνικές και διακρατικές εκστρα-
τείες από τα αρμόδια υπουργεία και σε συνεργασία με φορείς (πανεπιστήμια, ερευνητικά 
ινστιτούτα) προκειμένου να μειωθεί η ένταση και η έκταση των περιστατικών βίας στα σχο-
λεία (Ανδρέου & Smith, 2002).  

Πέρα από τις όποιες παρεμβάσεις καλό είναι να γίνει κατανοητό ότι για να είναι αποτελε-
σματικό οποιοδήποτε πρόγραμμα παρέμβασης, επιβάλλεται να ανιχνεύει το βαθμό ετοιμό-
τητας της σχολικής μονάδας μέσω της ορθής αξιολόγησης (Kyriakides & Creemers, 2012) και 
αλλαγής των περιοχών που θα αναδειχθούν ως προβληματικές ώστε να επέλθει μια αλλαγή 
στην κουλτούρα του οργανισμού (Kasen, Berenson, Cohen, & Johnson 2004). Οι Garbarino 
και DeLara, (2004) και η Coyle (2008) υποστηρίζουν ότι όταν η κουλτούρα του σχολείου χα-
ρακτηρίζεται από πραγματικό ενδιαφέρον για τους μαθητές, με έντονο το αίσθημα του α-
νήκειν και της κοινότητας μάθησης, με ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς μεταξύ εκπαι-
δευτικών και μαθητών και μαθητών μεταξύ τους και θέτοντας ρεαλιστικούς και εφικτούς 
στόχους τότε τα περιστατικά βίας μειώνονται (Dawn & Cowie, 2012). 

Εφόσον ανιχνευθεί ο βαθμός ετοιμότητας της σχολικής μονάδας τότε συμπερασματικά και 
από την επισκόπηση των προγραμμάτων προκύπτει ότι κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη 
και εφαρμογή πολιτικών που να διευκολύνουν την πρόσβαση σε πηγές υποστήριξης (υπη-
ρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών), την προώθηση δράσεων σε πολλά επίπεδα, την υποστήρι-
ξη και κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την ενίσχυση των κοινωνικών και συ-
ναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών και την ουσιαστική συνεργασία γονέων και εκπαι-
δευτικών προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον στα σχολεία (Ασημό-
πουλος, Χατζηπέμος, Σουμάκη, Διαρεμέ, Γιαννακοπούλου & Τσιαντής 2008· Kyriakides & 
Creemers, 2012· Κωνσταντινίδης, Γκόγια, Σίμος, & Μαυρέας, 2012). Τέλος, καλό θα ήταν να 
υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ του σχολικού περιβάλλοντος και του γενικότερου 
συγκείμενου ώστε μέσω της δημιουργίας ενός θεσμικού πλαισίου να αποδοκιμάζονται οι 
πράξεις βίας και όχι να αγνοούνται.  
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Περίληψη 

Μέσω της παρούσας έρευνας γίνεται μια πρώτη πιλοτική διερεύνηση της Αντίληψης των 
Χωρικών Σχέσεων μαθητή με σύνδρομο Down, μέσω μελέτης περίπτωσης. Πιο συγκεκριμέ-
να γίνεται προσπάθεια τριγωνοποίησης μέσω της χρήσης των μεθοδολογικών τεχνικών της 
δομημένης συνέντευξης τόσο του εκπαιδευτικού των μαθηματικών της γενικής τάξης, όσο 
και του εκπαιδευτικού του τμήματος ένταξης, αλλά και της μη δομημένης παρατήρησης του 
μαθητή. Ο μαθητής με σύνδρομο Down που χρησιμοποιήσαμε είναι αγόρι, που φοιτά σε 
Γενικό Γυμνάσιο της Αττικής. Η χρονολογική ηλικία του μαθητή της παρούσας έρευνας είναι 
15;00 έτη, ενώ η νοητική του ηλικία είναι (6;3) (έτη;μήνες). Η ιδιαίτερη δυσκολία του μαθη-
τή στην γενικότερη κατανόηση των χωρικών σχέσεων εν γένει, αλλά και πιο συγκεκριμένα 
στην δραστηριότητα αντιγραφής σχημάτων αλλά και στην εκμάθηση της ώρας, είναι χαρα-
κτηριστική. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συζητούνται με κύριο στόχο την παροχή 
χρήσιμων πληροφοριών σε ειδικούς, εκπαιδευτικούς και γονείς για την όσο το δυνατόν α-
ποτελεσματικότερη σχεδίαση παρέμβασης στο πεδίο των Χωρικών Σχέσεων, όπου τα παι-
διά με σύνδρομο Down αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη δυσκολία και το οποίο επηρεάζει και την 
μετέπειτα κατάκτηση των πρώιμων μαθηματικών εννοιών.  

Λέξεις - Κλειδιά: Σύνδρομο Down, χωρικές σχέσεις, σοβαρή διανοητική αναπηρία, Γενικό 
Γυμνάσιο  

Δυσκολίες χωρικού και χρονικού προσανατολισμού μαθητών με σύνδρομο Down 

Με τον όρο σύνδρομο Down περιγράφεται, η πιο γνωστή χρωμοσωμική γενετική διαταρα-
χή. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τους Martin et al (2009), το σύνδρομο Down συ-
νιστά την πιο συχνή γενετική αιτία της διανοητικής αναπηρίας, της οποίας η συχνότητα εμ-
φάνισης υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 1 στις 700 γεννήσεις (Centers for Disease Control 
and Prevention, 2006). Ενενήντα-οκτώ τοις εκατό των περιπτώσεων με σύνδρομο Down 
προκαλούνται από την ύπαρξη ενός επιπλέον αντιγράφου του χρωμοσώματος 21 (Τρισωμία 
21). Περίπου το ενενήντα-πέντε τοις εκατό των περιπτώσεων έχουν ένα επιπλέον αντίγρα-
φο ολόκληρου του χρωμοσώματος 21 σε κάθε κύτταρο τους. Περίπου το τρία τοις εκατό 
έχει ένα επιπλέον εκτεταμένο αντίγραφο του χρωμοσώματος 21 σε κάθε κύτταρο του (“με-
τάθεση” ή μερική Τρισωμία 21) (Leslin L., 2003; Leslin L., 2000). Το ιδιαίτερο προφίλ των 
μαθητών με σύνδρομο Down χαρακτηρίζεται από διάφορους γνωστικούς περιορισμούς. Στο 
πλαίσιο της παρούσας έρευνας γίνεται μια πρώτη πιλοτική διερεύνηση της αντίληψης των 
χωρικών σχέσεων των μαθητών με σύνδρομο down. 

Όπως αναφέρουν οι Wieser & Hotter (2009), η μαθηματική σκέψη απαιτεί τον προσανατο-
λισμό σε έναν αφηρημένο αριθμητικό χώρο, ο οποίος προϋποθέτει την υπέρθεση των χώ-
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ρων των τριών και δύο διαστάσεων. Ο υλικός χώρος είναι τρισδιάστατος. Ωστόσο οι εφημε-
ρίδες, οι πίνακες ή οι φωτογραφίες αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα σε δύο διαστά-
σεις, όπως και οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν ποσότητες. Ό χωρικός προσανατολισμός προ-
χωρά μέσα από την γενικότερη αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας. Αντιλαμβανόμαστε 
τη φυσική μας παρουσία ως ενδιάμεσο σημείο για να ερμηνεύσουμε το περιβάλλον μας σε 
σχέση με τον εαυτό μας. Τα προβλήματα στην ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων είναι 
συχνά το αποτέλεσμα της μειωμένης ανάπτυξης της ικανότητας του  χωρικού προσανατολι-
σμού. Η κατανόηση των χωρικών σχέσεων εξαρτάται από την αντίληψη της θέσης, της από-
στασης, της κατεύθυνσης και της προοπτικής. Η θέση καθορίζεται από χωρικές έννοιες ό-
πως μπροστά-πίσω, ή με προσδιορισμούς του μήκους ή της κατεύθυνσης μέσω εννοιών, 
όπως αριστερά-δεξιά.  

Η ιδιαίτερη σημασία των χωρικών σχέσεων στα μαθηματικά αναδεικνύεται και από το γε-
γονός η αξία των αριθμών καθορίζεται από την θέση τους. Για παράδειγμα είναι διαφορετι-
κή η αξία του 3 στον αριθμό 31, από ότι στον αριθμό 3.211. Τέλος, η εκμάθηση της καταμέ-
τρησης, σε πρώιμο στάδιο, γίνεται με την χρήση των δακτύλων όπου οι μαθητές μετράνε με 
συγκεκριμένο τρόπο από αριστερά προς τα δεξιά, δίνοντας έμφαση στις χωρικές σχέσεις.  

Μεθοδολογία Έρευνας 

Μέθοδος 

Μέσω της παρούσας μελέτης περίπτωσης γίνεται μια πρώτη, πιλοτική διερεύνηση της Αντί-
ληψης των Χωρικών Σχέσεων των Μαθητών με σύνδρομο Down. Η μέθοδος είναι ποιοτική. 
Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν οι εξής μεθοδολογικές τεχνικές :  

• Δομημένη συνέντευξη, τόσο στον εκπαιδευτικό των μαθηματικών της γενικής τάξης, όσο 
και στον εκπαιδευτικό του τμήματος ένταξης, του μαθητή με σύνδρομο Down, προκει-
μένου να αποτυπωθεί το επίπεδο των επιδόσεων του συγκεκριμένου μαθητή στις χωρι-
κές σχέσεις μέσω των απόψεων τους.  

• Επίσης, χρησιμοποιήθηκε και η μεθοδολογική τεχνική της μη δομημένης παρατήρησης, 
στον μαθητή με σύνδρομο Down. 

Η χρήση όλων των παραπάνω τεχνικών γίνεται προκειμένου να επιτευχθεί τριγωνοποίηση 
(Cohen et al., 2008) και έτσι να επιτύχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εγκυρότητα και α-
ξιοπιστία για τα ευρήματα της έρευνας.  

Ερευνητικά ερωτήματα 

Μέσω της παρούσας έρευνας γίνεται μια προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στα παρακά-
τω ερωτήματα, τα οποία καθορίστηκαν μέσω του βιβλίου Αντίληψη Χωρικών σχέσεων της 
Λέτας Ανδρούτσου, το οποίο περιλαμβάνει φύλλα εργασίας και αξιολόγησης για την ανά-
πτυξη των δεξιοτήτων : 

1. Μπορούν τα παιδιά με σύνδρομο Down να οργανώσουν αντικείμενα στον χώρο, ακο-
λουθώντας απλές εντολές; 
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2. Μπορούν τα παιδιά με σύνδρομο Down να φτιάξουν απλές κατασκευές; 

3. Μπορούν τα παιδιά με σύνδρομο Down να αντιγράψουν τρισδιάστατα πρότυπα (π.χ. με 
τουβλάκια) ή πρότυπα δύο διαστάσεων (π.χ. με κάρτες);  

4. Μπορούν τα παιδιά με σύνδρομο Down να σχεδιάσουν αναγνωρίσιμα στοιχεία στη ζω-
γραφιά τους και να τα οργανώσουν κατάλληλα στο χαρτί; 

5. Μπορούν τα παιδιά με σύνδρομο Down να αντιγράψουν σύμβολα (π.χ. σχήματα ή 
γράμματα ή αριθμούς) ή πολύπλοκα πρότυπα (π.χ. κύβο) με μολύβι και χαρτί; 

6. Μπορούν τα παιδιά με σύνδρομο Down να διακρίνουν τον προσανατολισμό συμβόλων 
(π.χ. 3-ε); 

7. Μπορούν τα παιδιά με σύνδρομο Down να γράψουν σωστά σειρές συμβόλων σε λέξεις 
και αριθμούς (π.χ. πάλι=πλάι, 340=304); 

8. Μπορούν τα παιδιά με σύνδρομο Down να κατανοήσουν έναν απλό χάρτη ή ένα διά-
γραμμα; 

9. Μπορούν τα παιδιά με σύνδρομο Down να ολοκληρώσουν απλούς λαβυρίνθους; 

10. Μπορούν τα παιδιά με σύνδρομο Down να οργανώσουν το γραπτό τους κείμενο στη 
σελίδα (π.χ. αρχίζουν να γράφουν από τη μέση της σελίδας, τα γράμματα δεν πατάνε 
στη γραμμή, αφήνουν πολύ μεγάλες ή πολύ μικρές αποστάσεις μεταξύ γραμμάτων ή λέ-
ξεων); 

11. Μπορούν τα παιδιά με σύνδρομο Down να κατανοήσουν ασκήσεις που περιλαμβάνουν 
γραφήματα; 

12. Μπορούν τα παιδιά με σύνδρομο Down να διαβάζουν την ώρα; 

Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα συμμετείχε ένα αγόρι με σύνδρομο Down, νοητικής ηλικίας 6;03 (έτη;μήνες) 
και χρονολογικής ηλικίας  15;00 (έτη;μήνες). Ο μαθητής φοιτούσε σε Γενικό Γυμνάσιο της 
Αττικής. Είχε άλλα 2 αδέρφια (κορίτσια) και ήταν το μεγαλύτερο σε ηλικία παιδί της οικογέ-
νειας. Επίσης τα δύο αδέρφια του ήταν τυπικής ανάπτυξης και δαπανούσαν αρκετό χρόνο 
ενασχολούμενες με τον μαθητή της έρευνας. Ο μαθητής αυτοεξυπηρετούταν στοιχειωδώς, 
μπορούσε δηλαδή να ντυθεί μόνος του και να ετοιμάσει πρόχειρο φαγητό. Επίσης, μπο-
ρούσε να αναγνωρίζει τα χρήματα, καθώς και την αγοραστική τους αξία.  

Ερευνητικά Εργαλεία 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας κατασκευάστηκε μια κλίμακα μέτρησης των χωρικών 
σχέσεων. Είναι σαφές ότι η αντίληψη των χωρικών σχέσεων περιλαμβάνει την κατάκτηση 
αρκετών επιμέρους δεξιοτήτων. Για την διερεύνηση όλων των προαναφερθέντων δεξιοτή-
των χρησιμοποιήθηκαν δραστηριότητες τις οποίες ο μαθητής κλήθηκε να διεκπεραιώσει, 
προκειμένου να ελεγχθούν οι επιδόσεις του σε δραστηριότητες που προαπαιτούν κατανόη-

675

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



ση των χωρικών σχέσεων. Για τον σχεδιασμό του ερευνητικού εργαλείου χρησιμοποιήθηκε 
το βιβλίο της Λέτας Ανδρούτσου για την Αντίληψη των Χωρικών σχέσεων.  

Αποτελέσματα 

Από την συλλογή και ανάλυση των αποτελεσμά-
των προκύπτει ότι τα παιδιά με σύνδρομο Down 
μπορούν να οργανώσουν αντικείμενα στον χώρο, 
ακολουθώντας απλές εντολές. Επίσης φαίνεται 
να μην αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα στον 
προσδιορισμό της θέσης αντικειμένων που απει-
κονίζονται σε κάποια σελίδα. Για παράδειγμα 
όπως μπορούμε να δούμε στο Σχήμα 1, ο μαθη-
τής μπόρεσε με μεγάλη ευχέρεια να δείξει τον 
σκύλο που βρισκόταν έξω από το σπιτάκι του.               Σχήμα 1: Δραστηριότητα για τον έλεγχο κατανόησης      

          της έκφρασης “έξω”. 

 

Επίσης μπορούσε να προσδιορίσει ποια 
γάτα βρίσκεται δεξιά την γυάλας με το 
χρυσόψαρο (Σχήμα 2). Με ανάλογη ευχέ-
ρεια χειριζόταν έννοιες όπως : πάνω, κά-
τω, αριστερά δεξιά, πίσω και μπροστά 
όταν του δίνονταν αντίστοιχες εικόνες και 
του ζητούταν να προσδιορίσει τη θέση. 
Ωστόσο, σε δραστηριότητες όπως εκείνη 
του Σχήματος 3, αντιμετώπιζε ιδιαίτερη 
δυσκολία και δεν μπορούσε να τις διεκπε-
ραιώσει σωστά.                                                                                                           

Σχήμα 2: Δραστηριότητα για τον έλεγχο κατανόησης της  

           έκφρασης “δεξιά”. 

Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα, έπρεπε να ακο-
λουθήσει τις οδηγίες που του δίνονταν προκειμένου 
να ζωγραφίσει το σωστό σχήμα με το σωστό χρώμα. 
Πιο συγκεκριμένα, του ζητούταν να χρωματίσει μπλε 
την καρδιά που είναι πάνω από τον σταυρό, κόκκινη 
την καρδιά που είναι δεξιά από τον σταυρό, κίτρινη 
την καρδιά που είναι μπροστά από τον σταυρό, πρά-
σινη την καρδιά που είναι αριστερά από τον σταυρό, 
καφέ την καρδιά που είναι κάτω από τον σταυρό και 
πορτοκαλί την καρδιά που είναι πίσω από τον σταυρό.  
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Σχήμα 3: Δραστηριότητα για τον έλεγχο κατανόησης των  
                                 χωρικών εκφράσεων. 

 

Βέβαια ενδεχομένως η δυσκολία που σημειώθηκε στην 
παρούσα δραστηριότητα ενδεχομένως να σχετίζεται και 
με το γεγονός ότι ήταν πολλά τα σχήματα και εξίσου πολ-
λές οι οδηγίες, γεγονός που θέτει ένα σύνθετο πλαίσιο 
και έναν επιπρόσθετο βαθμό δυσκολίας. Επίσης, δυσκο-
λευόταν σε μεγάλο βαθμό να φτιάξει απλές κατασκευές 
αλλά και να αντιγράψει τρισδιάστατα πρότυπα (π.χ. με 
τουβλάκια) ή πρότυπα δύο διαστάσεων (π.χ. με κάρτες).     

                                                                                                                                            
                                                                                                                                                        Σχήμα 4: Δραστηριότητα για τον έλεγχο      

              ικανότητας κατασκευής τρισδιάστατου  
                                   προτύπου. 

Όταν δόθηκε στον μαθητή το πρότυπο του Σχήματος 4, δεν μπόρεσε να το κατασκευάσει. 
Ακόμα και όταν του δόθηκαν απλούστερα σχήματα, πάλι δεν ήταν σε θέση να τα κατα-
σκευάσει. Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μπορούσε όχι μόνο να σχεδιάσει μια ζωγρα-
φιά με αναγνωρίσιμα στοιχεία, αλλά και να τα οργανώσει κατάλληλα στο χαρτί. Αλλά, δεν 
μπορούσε να αντιγράψει δυσδιάστατα σύμβολα (π.χ. σχήματα ή γράμματα ή αριθμούς) ή 
πολύπλοκα πρότυπα (π.χ. κύβο) με μολύβι και χαρτί, που του δίνονταν (σχήμα 6). 

Σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι αναπαρήγαγε κατοπτρικά τα 
σύμβολα που του δίνονταν όταν τα σχήματα ήταν απλά και περιείχαν μέχρι 2 γραμμές. Ό-
πως μπορούμε να διακρίνουμε στο σχήμα 5 όλα τα σχήματα έχουν αναπαραχθεί σαν να 
απεικονίζονται μέσα από κάτοπτρο. 

 

Σχήμα 5: Δραστηριότητα για τον έλεγχο ικανότητας κατασκευής δυσδιάστατου προτύπου. 
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Σχήμα 6: Δραστηριότητα για τον έλεγχο ικανότητας κατασκευής πολύπλοκου δυσδιάστατου προτύπου. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι δεν μπορούσε καθόλου να αναπαραστήσουν πιο σύν-
θετα σχήματα (σχήμα 7 & σχήμα 8). Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι για να απεικο-
νίσει το πρότυπο ζωγράφιζε κουτάκια που δεν ήταν μαύρα στο πρότυπο. Αυτή η συμπερι-
φορά παρατηρήθηκε σε όλες τις παρόμοιες δραστηριότητες του που δόθηκαν (σχήμα 8). 
Επίσης ήταν ξεκάθαρη η αδυναμία του στην ολοκλήρωση ακόμα και των πιο απλών λαβυ-
ρίνθων. Κατά άμεση συνέπεια την εξαιρετικά δύσκολη η κατανόηση ασκήσεων που περι-
λαμβάνουν γραφήματα, αλλά και η κατανόηση ενός απλού χάρτη ή διαγράμματος.  

  

  

Σχήμα 7: Δραστηριότητα για τον έλεγχο ικανότητας  

κατασκευής πολύπλοκου δυσδιάστατου προτύπου. 
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Σχήμα 8: Δραστηριότητα για τον έλεγχο ικανότητας  
κατασκευής πολύπλοκου δυσδιάστατου προτύπου. 

Από την παρούσα έρευνα επίσης προκύπτει ότι μπορεί ο μαθητής να διακρίνει τον προσα-
νατολισμό συμβόλων (π.χ. 3-ε), να γράφει σωστά σειρές συμβόλων σε λέξεις και αριθμούς 
(π.χ. πάλι=πλάι, 340=304) και να οργανώνει το γραπτό του κείμενο στη σελίδα (π.χ. αρχίζει 
να γράφει από τη μέση της σελίδας, τα γράμματα δεν πατάνε στη γραμμή, αφήνει πολύ 
μεγάλες ή πολύ μικρές αποστάσεις μεταξύ γραμμάτων ή λέξεων). Τέλος υπήρχε τεράστιο 
πρόβλημα σχετικά με την ανάγνωση της ώρας και κατά συνέπεια με ολόκληρο τον σχεδια-
σμό του καθημερινού προγράμματος δραστηριοτήτων. 

Συμπεράσματα 

Οι Χωρικές Σχέσεις αποτελούν βασικές προ-μαθηματικές έννοιες οι οποίες είναι κρίσιμες 
όχι μόνο για την γενικότερη γνωστική ανάπτυξη του μαθητή, αλλά και για την επίτευξη της 
ανεξάρτητης διαβίωσης. Η δυσκολία των μαθητών σοβαρής νοητικής καθυστέρησης στον 
χειρισμό των χωρικών σχέσεων, θα πρέπει να τίθεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού της 
παρέμβασης σε αυτή την ομάδα μαθητών. Όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς θα 
πρέπει καθημερινά να αναζητούν ευκαιρίες προκειμένου να γίνει αναφορά σε χωρικές σχέ-
σεις, ακόμα και μέσω παιχνιδιού. Το παιχνίδι με τουβλάκια μπορεί να φανεί ιδιαίτερα ευ-
εργετικό και σταδιακά να βοηθήσει τον μαθητή στον χειρισμό σχημάτων. Σε πρώτο στάδιο 
θα μπορούσε απλά να ζητηθεί από τους μαθητές να χωρίσουν τα τουβλάκια τους με βάση 
το χρώμα σε ομάδες. Στην συνέχεια και αφού μπορεί να διεκπεραιώσει το προαναφερθέν, 
θα μπορούσε να του ζητηθεί να κατασκευάσει σχήματα με δύο τουβλάκια αντιγράφοντας 
το πρότυπο που του έχουμε δώσει. Έτσι προχωρώντας σε σταθερά βήματα μπορούμε να 
παρέμβουμε πιο αποτελεσματικά.  

Είναι επίσης πολύ σημαντικό με κάθε ευκαιρία να ζητάμε στο παιδί να μας προσδιορίσει τη 
θέση ενός αντικείμενου. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να αφήνουμε τον μαθητή να αυτε-
νεργεί. Δηλαδή, θα μπορούσαμε σε κάθε ερώτηση του παιδιού σχετικά με την θέση κά-
ποιου αντικειμένου, να δίνουμε οδηγίες χρησιμοποιώντας λέξεις που δηλώνουν θέση, πα-
ρά να δείχνουμε το αντικείμενο στο παιδί. Τέλος, κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί ότι κά-
θε μέρα ξεχωριστά θα πρέπει ως γονείς, αλλά και ως εκπαιδευτικοί να θέτουμε έναν μικρό 
στόχο. Αν το παιδί δεν τα καταφέρει πλήρως αυτό δεν θα πρέπει να μας αποθαρρύνει, ίσα-
ίσα ακόμα και η κατάκτηση της πιο απλής έννοιας, ας μην ξεχνάμε, ότι χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσπάθεια.         
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Περιορισμοί της έρευνας 

Παρά το γεγονός ότι το παιδί με σύνδρομο Down που χρησιμοποιήσαμε είναι αντιπροσω-
πευτικό για την ομάδα των παιδιών με σύνδρομο Down σοβαρής διανοητικής αναπηρίας, 
ωστόσο θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και δεν θα πρέπει να προβαίνουμε σε γενι-
κεύσεις, μιας και η ομάδα των παιδιών με σύνδρομο Down είναι ανομοιογενής ως προς την 
γενικότερη γνωστική τους ανάπτυξη, η οποία φαίνεται να είναι συνάρτηση πολλών και 
διαφορετικών συνιστωσών. Η διενέργεια περισσότερων ποσοτικών αλλά και ποιοτικών ε-
ρευνών θα μπορούσε να μας παρέχει περισσότερες πληροφορίες για τα παρατηρημένα 
φαινόμενα.  
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Παράρτημα 

Δομημένη Συνέντευξη Δασκάλων για Επιδόσεις 
σε Δραστηριότητες που εμπεριέχουν Χωρικές Σχέσεις 

1.Μπορούν τα παιδιά με σύνδρομο Down να οργανώσουν αντικείμενα στον χώρο, ακολου-
θώντας απλές εντολές; 

 Μπορούν 

 Μπορούν με βοήθεια 

 Δεν μπορούν 

2.Μπορούν τα παιδιά με σύνδρομο Down να φτιάξουν απλές κατασκευές; 

 Μπορούν 

 Μπορούν με βοήθεια 

 Δεν μπορούν 

3.Μπορούν τα παιδιά με σύνδρομο Down να αντιγράψουν τρισδιάστατα πρότυπα (π.χ. με 
τουβλάκια) ή πρότυπα δύο διαστάσεων (π.χ. με κάρτες);  

 Μπορούν 

 Μπορούν με βοήθεια 

 Δεν μπορούν 

4.Μπορούν τα παιδιά με σύνδρομο Down να σχεδιάσουν αναγνωρίσιμα στοιχεία στη ζω-
γραφιά τους και να τα οργανώσουν κατάλληλα στο χαρτί; 

 Μπορούν 

 Μπορούν με βοήθεια 

 Δεν μπορούν 

5.Μπορούν τα παιδιά με σύνδρομο Down να αντιγράψουν σύμβολα (π.χ. σχήματα ή γράμ-
ματα ή αριθμούς) ή πολύπλοκα πρότυπα (π.χ. κύβο) με μολύβι και χαρτί; 

 Μπορούν 

 Μπορούν με βοήθεια 

 Δεν μπορούν 
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6.Μπορούν τα παιδιά με σύνδρομο Down να διακρίνουν τον προσανατολισμό συμ-βόλων 
(π.χ. 3-ε); 

 Μπορούν 

 Μπορούν με βοήθεια 

 Δεν μπορούν 

7.Μπορούν τα παιδιά με σύνδρομο Down να γράψουν σωστά σειρές συμβόλων σε λέξεις 
και αριθμούς (π.χ. πάλι=πλάι, 340=304); 

 Μπορούν 

 Μπορούν με βοήθεια 

 Δεν μπορούν 

8.Μπορούν τα παιδιά με σύνδρομο Down να κατανοήσουν έναν απλό χάρτη ή ένα διά-
γραμμα; 

 Μπορούν 

 Μπορούν με βοήθεια 

 Δεν μπορούν 

9.Μπορούν τα παιδιά με σύνδρομο Down να ολοκληρώσουν απλούς λαβυρίνθους; 

 Μπορούν 

 Μπορούν με βοήθεια 

 Δεν μπορούν 

10.Μπορούν τα παιδιά με σύνδρομο Down να οργανώσουν το γραπτό τους κείμενο στη σε-
λίδα (π.χ. αρχίζουν να γράφουν από τη μέση της σελίδας, τα γράμματα δεν πατάνε στη 
γραμμή, αφήνουν πολύ μεγάλες ή πολύ μικρές αποστάσεις μεταξύ γραμμάτων ή λέξεων); 

 Μπορούν 

 Μπορούν με βοήθεια 

 Δεν μπορούν 

11.Μπορούν τα παιδιά με σύνδρομο Down να κατανοήσουν ασκήσεις που περιλαμβάνουν 
γραφήματα; 

 Μπορούν 

682

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



 Μπορούν με βοήθεια 

 Δεν μπορούν 

12.Μπορούν τα παιδιά με σύνδρομο Down να διαβάζουν την ώρα; 

 Μπορούν 

 Μπορούν με βοήθεια 

 Δεν μπορούν 
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Πρόγραμμα Παρέμβασης στηριγμένο στην Πολυαισθητηριακή μέθοδο για τη διδασκαλία 
της Αγγλικής γλώσσας σε Έλληνες μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

Μόραλη Ειρήνη 
Καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Ειδικής Αγωγής, Μητροπολιτικό Κολέγιο Αθηνών (MA SEN) 
Moral_irene@hotmail.com 

Δρ. Γιαννέλη Παναγιώτα 
 pgianneli@metropolitan.edu.gr 

Καθηγήτρια στο Μεταπτυχιακό Ειδικής Αγωγής, Μητροπολιτικό Κολέγιο Αθηνών (MA SEN) 

Περίληψη 

Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία αφορά την εφαρμογή ενός παρεμβατικού 
προγράμματος διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας ως ξένης. Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται 
στην πολυαισθητηριακή μέθοδο διδασκαλίας και αφορά Έλληνες μαθητές Δημοτικού με 
Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια έρευνα μελέτης πε-
ρίπτωσης Έλληνα μαθητή της Τρίτης τάξης του Δημοτικού. Ο ερευνητής συγκρότησε ένα 
εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης στηριγμένο στην πολυαισθητηριακή διδασκαλία 
διαμέσου του οποίου, έγινε προσπάθεια να αποδειχθεί, σε συνάρτηση με πρόσφατες πα-
ρόμοιες έρευνες, ότι η πολυαισθητηριακή διδασκαλία βοηθάει αποτελεσματικά στην εκμά-
θηση των Αγγλικών ως ξένη γλώσσα. 

Λέξεις - Κλειδιά: ΕΜΔ, πρόγραμμα παρέμβασης, αγγλική γλώσσα, πολυαισθητηριακή διδα-
σκαλία 

Εισαγωγή 

Οι Rontou (2010) και Αγγέλου (2007) αναφέρουν, στην Ελλάδα, ότι η διδασκαλία της Αγγλι-
κής γλώσσας βρίσκεται μέσα στα αναλυτικά διδακτικά προγράμματα από την Γ’ Δημοτικού, 
ενώ αποτελεί την πρώτη επιλογή των μαθητών στα κέντρα ξένων γλωσσών. Οι μαθητές, 
όμως, με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αδυνατούν εκ των πραγμάτων να ανταπεξέλθουν 
σε αυτές τις απαιτήσεις (Ganschow & Schnieder, 2008). 

Παιδιά που αντιμετωπίζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στη μητρική τους γλώσσα τεί-
νουν να έρχονται αντιμέτωπα με ανάλογου τύπου δυσκολίες ακόμα και στην εκμάθηση της 
Αγγλικής ως ξένης γλώσσας (Δερμεντζή & Γιαννέλη, 2015, 2014). Σχετικές έρευνες καταδει-
κνύουν τη σημαντικότητα της πολυαισθητηριακής διδασκαλίας στη γενική εκπαίδευση των 
μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και επιβάλλεται η παροχή αυτής της βοήθειας 
(Gorjian, Alipour & Saffarian, 2012). 

Δυσλεξία και εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας 

Η Πολυχρόνη (2011) συγκεκριμενοποιεί τα συστήματα γραφής και διαχωρίζει τα 
ορθογραφικά συστήματα των γλωσσών σε δύο κατηγορίες, τόσο στα ρηχά και όσο στα 
βαθιά ορθογραφικά συστήματα. Τα ρηχά ορθογραφικά συστήματα αναφέρονται ως 
διαφανή, αφού χαρακτηρίζονται από την άμεση αντιστοιχία των γραφημάτων και 
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φωνημάτων. Κατά την Πολυχρόνη (2011) η ελληνική γλώσσα είναι διαφανής/ ρηχή, αφού 
στις περισσότερες των περιπτώσεων ό,τι γράφημα βλέπουμε αυτό προφέρουμε. Η αγγλική 
γλώσσα είναι μια μη διαφανής γλώσσα στην αποκωδικοποίησή της, αφού το ορθογραφικό 
της σύστημα είναι βαθύ (Πολυχρόνη, 2011). Αυτό φαίνεται και από το γεγονός πως η 
αγγλική γλώσσα έχει 26 γράμματα αλλά σχεδόν 44 ήχους που μπορούν να συνδυαστούν 
μαζί (Αγγέλου, 2007). Σχετική έρευνα που έγινε το 2003 από τους Pavlidis & Giannouli 
(αναφέρεται στο Αγγέλου, 2007) στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα σε Έλληνες και 
Άγγλους μαθητές με δυσλεξία αντίστοιχα έχει δείξει σημαντικά ευρήματα. Τα λάθη των 
Άγγλων μαθητών με δυσλεξία αφορούν κυρίως τη φωνολογική ενημερότητα, οπτικής και 
ακουστικής διάκρισης, ενώ των Ελλήνων κυρίως λάθη οπτικής διάκρισης και ορθογραφικά. 
Όλα αυτά πηγάζουν από το αδιαφανές και διαφανές αντίστοιχα ορθογραφικά σύστημα 
κάθε γλώσσας (Αγγέλου, 2007). Η δυσλεξία ανιχνεύεται σε ένα άτομο με όποια γλώσσα κι 
αν ασχοληθεί, αυτό που διαφέρει, είναι ο βαθμός στον οποίο θα εκδηλωθεί, εφόσον το 
ορθογραφικό σύστημα των ξένων γλωσσών διαφέρει το ένα από το άλλο (Smythe & 
Everatt, 2000). 

Οι Έλληνες μαθητές με δυσλεξία, όταν πρόκειται να διδαχθούν την Αγγλική ως ξένη 
γλώσσα, περιμένουν μια ολιστική προσέγγιση μέσα από βιωματική μάθηση για να την 
κατακτήσουν, παρά ένα βιβλίο με γραμματικούς κανόνες, ενώ έχουν ανάγκη η διδασκαλία 
να γίνεται σε αυτά με διαφορετικό τρόπο, περισσότερο χρόνο και προσαρμοσμένη 
διαφοροποιημένα στις δικές του ανάγκες και ιδιαιτερότητες (Gilakjani, 2012). 

Πολυαισθητηριακή μέθοδος διδασκαλίας και Δυσλεξία 

Η πολυαισθητηριακή διδασκαλία στηρίζεται στην ακοή, στην αφή, στην όραση και την 
κίνηση, δηλαδή οι μαθητές για τη διαδικασία της μάθησης ενεργοποιούν όλες τους τις 
αισθήσεις (Holešinská, 2006). Η διδασκαλία που βασίζεται στην πολυαισθητηριακή μέθοδο 
βοηθάει στην ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων και λειτουργιών του εγκεφάλου του 
ατόμου με δυσλεξία και βοηθάει στην ενδυνάμωση της μνήμης, εφόσον τα 
πολυαισθητηριακά προγράμματα παρέμβασης στηρίζονται στη δομημένη εκπαίδευση και 
επανάληψη (Αγγέλου, 2007, Holešinská, 2006). 

Τα παιδιά με δυσλεξία έχουν τη δυνατότητα να εισέρθουν στον κόσμο της μάθησης, όμως 
με έναν διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας και όχι με τον παραδοσιακό. Οι εικόνες, τα 
χρώματα, οι ήχοι, οι αισθήσεις και η βιωματική μάθηση, παρά το χαρτί με τα «αφηρημένα» 
γράμματα φαίνεται να αποτελούν την πλέον αποτελεσματική βοήθεια για τους μαθητές 
αυτούς (Azmi, 2013, Πολυχρόνη, 2011). Επιπροσθέτως, μαθητές που εμπλέκονται με την 
πολυαισθητηριακή διδασκαλία και αντιμετωπίζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 
απομνημονεύουν πιο γρήγορα και πιο εύκολα συγκριτικά με άλλες μεθόδους διδασκαλίας 
και ιδίως σε μια ξένη γλώσσα, όπως τα Αγγλικά, όπου οι μαθητές έρχονται σε επαφή με 
λέξεις που δε γνωρίζουν (Rokni & Ataee, 2014). Έρευνα που έγινε από τον Sparks και τους 
συνεργάτες του (1998) σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, τα οποία χωρίστηκαν σε 
ομάδες, όπου η κάθε μια ακολούθησε διαφορετικές διδακτικές τεχνικές και προσεγγίσεις, 
μεταξύ των οποίων και η πολυαισθητηριακή, έδειξε πώς μόνο η ομάδα με την χρήση 
πολυαισθητηριακής μεθόδου διδασκαλίας βοηθήθηκε αναφορικά με τη διδασκαλία μιας 
ξένης γλώσσας.  
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Ενώ οι πολυαισθητηριακές μέθοδοι διδασκαλίας βοηθούν σε μεγάλο βαθμό όλους τους 
μαθητές, ειδικά αυτούς με δυσλεξία που μαθαίνουν τα Αγγλικά φαίνεται να επιδρούν 
θετικά, αφού τους βοηθούν να κατανοήσουν καλύτερα τη δομή αυτής της ξένης γλώσσας. 
Επιπροσθέτως, οι πολυαισθητηριακές μέθοδοι διδασκαλίας είναι κατάλληλες για τη 
διδασκαλία της προφοράς και του συλλαβισμού της Αγγλικής γλώσσας και κατ’ επέκταση 
της ανάγνωσης και άλλων δεξιοτήτων των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 
(Holešinská, 2006, Azmi, 2013). 

Δεοντολογία έρευνας 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της έρευνας εφαρμόστηκε η 
τεχνική της τριγωνοποίησης (Rontou, 2010, Κατσαρού & Τσάφου, 2003). Συγκεκριμένα, 
εφαρμόστηκε η συμμετοχική παρατήρηση, καθώς με αυτόν τον τρόπο ο ερευνητής 
ενσωματώνεται στην ομάδα παρατήρησης και δε θεωρείται ελεγκτής (Ζαφειρόπουλος, 
2005). Δευτερευόντως, χρησιμοποιήθηκε ένα μη σταθμισμένο εργαλείο αξιολόγησης 
(άτυπο τεστ), για την αξιολόγηση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στα Αγγλικά ως ξένη 
γλώσσα στο παιδί, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο σταθμισμένο εργαλείο στην 
ελληνική γλώσσα που να αξιολογεί Έλληνες μαθητές για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα 
Αγγλικά. Το μη σταθμισμένο αυτό τεστ για την αξιολόγηση των ειδικών μαθησιακών 
δυσκολιών στην Αγγλική γλώσσα για τους Έλληνες μαθητές επηρεάστηκε και εμπνεύστηκε 
από κάποιες κλίμακες του σταθμισμένου τεστ ΑΘΗΝΑ (Παρασκευόπουλος et al, 1999) και 
από το τεστ για τις αναγνωστικές αξιολογήσεις Cool Tools (Effective Instructional Practices 
Project, 2003). Τέλος, χρησιμοποιήθηκε η αδόμητη συνέντευξη με την οποία ο ερευνητής 
προσπάθησε να αποσπάσει σημαντικές πληροφορίες για τον μαθητή που έλαβε χώρα στη 
μελέτη (Bell, 2001). 

Ερευνητικά ερωτήματα 

• Αν οι Έλληνες μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα ελληνικά εμφανίζουν 
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και στην Αγγλική ως ξένη γλώσσα. 

• Αν τα προγράμματα παρέμβασης που στηρίζονται στην πολυαισθητηριακή μέθοδο εί-
ναι αποτελεσματικά στην εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας στους Έλληνες μα-
θητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 

• Αν παρατηρείται βελτίωση στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας στα παιδιά αυτά στη 
διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης με την πολυαισθητηριακή μέθοδο 
διδασκαλίας, συγκριτικά με την περίοδο πριν το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβα-
σης. 

Ανάλυση δεδομένων και αποτελέσματα 

Αρχικά το πρώτο ερώτημα της έρευνας, που προαναφέρθηκε στη μεθοδολογία, είναι εάν οι 
Έλληνες μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα Ελληνικά εμφανίζουν τέτοιου είδους 
δυσκολίες και στην Αγγλική γλώσσα ως ξένη. Ο Α. είναι διαγνωσμένος από 
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο με δυσλεξία. Όπως φάνηκε και από το μη σταθμισμένο εργαλείο 
ανίχνευσης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών που κατασκεύασε ο ερευνητής, το υποκείμενο 
Α. παρουσιάζει ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και στην Αγγλική γλώσσα ως ξένη γλώσσα. 
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Επιβεβαιώνεται η αρχική υπόθεση της έρευνας πως οι μαθητές με δυσλεξία στη μητρική 
τους γλώσσα (Ελληνική) είναι σχεδόν βέβαιο πως θα εμφανίζουν ανάλογες δυσκολίες και 
στην εκμάθηση των Αγγλικών. Σύμφωνα και με τους Nijakowska (2010), Αγγέλου (2007), 
Smythe & Everatt (2002) είναι βέβαιο πως ένα παιδί με δυσλεξία στη μητρική του γλώσσα 
θα εμφανίζει δυσλεξικά στοιχεία και στην κατάκτηση μιας άλλης γλώσσας. Τα ήδη 
υπάρχοντα τεστ αξιολόγησης που είναι στην Αγγλική γλώσσα, είναι σταθμισμένα και 
αυτομάτως εγκυρότερα. Όμως ένα παιδί που είναι αρχάριο, όπως ο Α. δε μπορεί να 
ανταπεξέλθει σε αυτά και επομένως δεν θα πρέπει να προτιμούνται (Αγγέλου, 2007). Πολύ 
σημαντικό είναι να αναφερθεί πως ο Α. αντιμετώπιζε προβλήματα με τη φωνολογική 
ενημερότητα στην Αγγλική γλώσσα. Όπως η Nijakowska (2010) υπογραμμίζει, τα παιδιά που 
μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα πιο συχνά εμφανίζουν φωνολογικά προβλήματα με αυτήν. 

 Αναφορικά με το δεύτερο, στην έναρξη του προγράμματος ο Α. ήταν αρκετά αρνητικός 
απέναντι στην Αγγλική γλώσσα και δεν παρουσίαζε κανένα ενδιαφέρον προς αυτήν, ενώ ο 
ίδιος είχε αναφέρει πως αισθάνεται μειονεκτικά συγκριτικά με τα υπόλοιπα παιδιά που 
παρακολουθούν μαθήματα Αγγλικών σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών και ο ίδιος είναι αμέτοχος 
σε κάτι τέτοιο. Όλα τα παραπάνω έχουν καταγραφεί στις φόρμες παρατήρησης στην αρχή 
του παρεμβατικού προγράμματος. Επιπλέον, ο Α. ανέφερε πως τα Αγγλικά στο σχολείο δεν 
του αρέσουν γιατί συνεχώς γράφουν σε ένα βιβλίο και ένα τετράδιο και αυτό δεν του 
προξενεί καθόλου το ενδιαφέρον. 

 Ο ερευνητής τις δύο πρώτες εβδομάδες δούλεψε με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. 
Παρείχε στο μαθητή εκτυπωμένα φυλλάδια με την Αγγλική αλφάβητο, όπου απεικονίζονταν 
η σωστή φορά των αγγλικών γραμμάτων. Έγινε χρήση των φύλλων εργασίας από τον βιβλίο 
Wonderland της Junior A (Bruni et al, 2005). Τα γράμματα ήταν χωρισμένα σε ομάδες και 
κάθε φορά ο Α. έβλεπε πέντε καινούρια γράμματα. Η μέθοδος αυτή δε βοήθησε τον Α., 
αφού δεν κατάφερε να μάθει αρκετά γράμματα, παρά μόνο από το ‘’A’’ μέχρι το ‘’F’’, ενώ 
ακόμα και σε αυτά δυσκολευόταν να ξεχωρίσει το ‘’b’’ από το ‘’d’’. Σε όλη τη διάρκεια του 
παρεμβατικού προγράμματος, συνολικά 12 συναντήσεις, ο ερευνητής δούλεψε με διάφορα 
υλικά την Αγγλική αλφαβήτα. Στα τρία πρώτα μαθήματα παράλληλα με τα εκτυπωμένα 
φυλλάδια με τα γράμματα χρησιμοποιούνταν και διάφορα άλλα μέσα και υλικά, ενώ 
αργότερα η ενασχόληση περιορίστηκε μόνο στα υλικά και τα φυλλάδια παρέμειναν στην 
άκρη, καθώς ο Α. αδυνατούσε να ενδιαφερθεί για το χαρτί και το μολύβι και παραπονιόταν 
και ήθελε να διακόψει το μάθημα. Έτσι, λοιπόν, ο ερευνητής για τρία με τέσσερα μαθήματα 
έφερνε αφρό ξυρίσματος και ο Α. σχημάτιζε τα γράμματα που είχε δει στα φυλλάδια με τη 
σωστή φορά τους. Αργότερα ξεκίνησε να του δίνει πλαστελίνες με τις οποίες ξεκίνησε δειλά 
και σιγά-σιγά να σχηματίζει τα γράμματα και το οποίο διήρκησε για περίπου τρία 
μαθήματα. Στις υπόλοιπες συναντήσεις υλοποιήθηκε η εικονογράφηση των γραμμάτων. Ο 
ερευνητής έφερε 26 καρτέλες σε διαφορετικά χρώματα και χρησιμοποιούσαν το κάθε 
γράμμα, ώστε να απεικονίσουν μια λέξη η οποία ξεκινάει με το συγκεκριμένο αυτό γράμμα. 
Στη συνέχεια ο Α. ζωγράφιζε από μόνος του την εικόνα. Η συγκεκριμένη διαδικασία του 
άρεσε πάρα πολύ, καθώς φάνηκε και από τη συνέντευξη, όπου όταν ρωτήθηκε εάν του 
άρεσε το μάθημα με τα βιβλία και τα εκτυπωμένα φυλλάδια ή να διαβάζει 
χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα υλικά, ο ίδιος απάντησε πως δε θέλει καθόλου να γράφει 
αλλά αντιθέτως του άρεσαν πάρα πολύ οι καρτέλες με τις εικόνες και ο αφρός. Ο ίδιος 
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ανέφερε πως νιώθει καλύτερα στο σχολείο και συμμετέχει περισσότερο στο μάθημα των 
Αγγλικών, αφού πλέον αναγνωρίζει τα γράμματα της Αγγλικής γλώσσας, πεζά και κεφαλαία, 
και δε δυσκολεύεται να προσπαθήσει να διαβάσει ακόμα και μια μικρή λέξη που δεν την 
έχει ξαναδεί. 

 Παράλληλα με την Αγγλική αλφαβήτα, ο ερευνητής δούλεψε τα χρώματα, τους αριθμούς 
και κάποιες λέξεις στα αγγλικά. Πρώτα από όλα τα χρώματα δουλεύτηκαν μέσα από 
παιχνίδια. 

 Αρχικά μέσα στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής υπήρχε μια ξύλινη παλέτα και η οποία 
χρησιμοποιήθηκε. Επιπλέον, μέσα στο Κέντρο υπήρχαν δύο παιχνίδια που στον Α. άρεσαν 
πάρα πολύ και ο ερευνητής τα προσάρμοσε στην Αγγλική γλώσσα και πιο συγκεκριμένα στα 
χρώματα, ώστε να βοηθηθεί ο μαθητής να τα μάθει. Το ένα παιχνίδι είχε ξυλάκια σε 
διάφορα χρώματα και ένα ζάρι με τα ίδια χρώματα. Ότι χρώμα τύχαινε το ζάρι αυτό το 
χρώμα έπρεπε να τραβήξει ο παίχτης. Ο ερευνητής έλεγε στον Α. κάθε φορά που έριχνε το 
ζάρι, ό,τι χρώμα τύχαινε να το φωνάζει στα Αγγλικά και μετά να τραβάει το αντίστοιχο 
ξυλάκι. Ένα δεύτερο παιχνίδι παρείχε στον κάθε παίκτη μια πλάκα με εικόνες ανθρώπων, 
ενώ απλωμένες στο τραπέζι βρίσκονταν κάρτες με τα ίδια πρόσωπα. Ο κάθε παίκτης 
διάλεγε μια κάρτα τυχαία και έκαναν ο ένας στον άλλο ερωτήσεις προσπαθώντας να 
ανακαλύψουν το πρόσωπο του αντιπάλου. Λόγω του γεγονότος πως ο Α. είναι μικρός και 
δεν είχε κάνει ποτέ μαθήματα Αγγλικών, οι ερωτήσεις του παιχνιδιού δε μπορούσαν να 
προσαρμοστούν στην Αγγλική γλώσσα. Έτσι λοιπόν, περιορίστηκαν να χρησιμοποιούν λέξεις 
όπως “yes” ή “no” στην περίπτωση που ανακάλυπτε ο κάθε παίκτης κάποιο στοιχείο για το 
πρόσωπο του αντιπάλου, ενώ τα χρώματα των προσώπων στα μαλλιά, στο δέρμα 
αναφέρονταν μόνο στα Αγγλικά. Φυσικά αυτά τα παιχνίδια και τα υλικά παίζονταν και 
χρησιμοποιούνταν μέχρι το τέλος του προγράμματος και τελικά απέδωσαν, αφού ο Α. στην 
αρχή δεν γνώριζε σχεδόν κανένα χρώμα και έφτασε να αφομοιώσει τα βασικά, όπως “red”, 
“blue”, “orange”, “green” και “yellow” (κόκκινο, μπλε, πορτοκαλί, πράσινο και κίτρινο). Η 
εκμάθηση αυτών έγινε μέσα σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων. 

 Αναφορικά με τους αριθμούς στα Αγγλικά το υποκείμενο Α. στην αρχή του παρεμβατικού 
προγράμματος δυσκολευόταν να μετρήσει μέχρι το πέντε. Όταν προσπάθησε να μάθει 
μέχρι το δέκα κάνοντας αντιγραφή πολλές φορές τους αριθμούς στο τετράδιο, δεν 
απέδωσε. Έτσι λοιπόν, ο ερευνητής χρησιμοποίησε legos από τα οποία έφτιαξε μια σειρά 
με τους αριθμούς μέχρι το δέκα σχεδιασμένους με βούλες (όπως τα ζάρια), μια σειρά με 
τους αριθμούς κανονικά με νούμερα και μια σειρά με τους αριθμούς γραμμένους στα 
Αγγλικά. Όλα τα τουβλάκια ήταν ανακατεμένα και ο Α. έπρεπε να συναρμολογήσει τους 
αριθμούς ξεκινώντας από το “one” (ένα) και καταλήγοντας στο “ten” (δέκα), βάζοντας 
πρώτα τις βούλες, μετά το νούμερο και τέλος τη λέξη στα Αγγλικά. Ένα άλλο παιχνίδι που 
χρησιμοποιήθηκε και άρεσε πολύ στον Α. και το οποίο ο ίδιος επέλεξε, ήταν το γνωστό 
επιτραπέζιο «φιδάκι». Ο ερευνητής και πάλι το προσάρμοσε για να πετύχει το στόχο του 
που ήταν οι αριθμοί. Ο Α. όταν έριχνε τα ζάρια, έπρεπε να μετράει φωναχτά ένα-ένα τα 
νούμερα στα Αγγλικά καθώς προχωρούσε στα τετραγωνάκια του επιτραπέζιου. Όλα τα 
προαναφερθέντα, γίνονταν κατά τη διάρκεια του προγράμματος μέχρι και τη λήξη του και 
στο τέλος ο Α. είχε μάθει πάρα πολύ καλά τα νούμερα από το “one” μέχρι το “ten” (ένα ως 
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δέκα). Η εκμάθηση των αγγλικών αριθμών επιτεύχθηκε μέσα σε τρεις μόλις εβδομάδες. Το 
παιχνίδι και η επανάληψη δραστηριοτήτων, λοιπόν, πέρα από το γεγονός πως κινητοποιούν 
τα παιδιά να εμπλακούν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία μέσω κινήτρων, τα βοηθούν να 
λαμβάνουν με πιο εύκολο και πιο γρήγορο τρόπο τις γλωσσικές πληροφορίες και ιδιαίτερα 
παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 

Σύμφωνα με έρευνα των Ellis & Sinclair (1996) αναφορικά με τα Αγγλικά η επανάληψη των 
λέξεων σε αυτή τη γλώσσα βοηθάει στη φωνολογική μνήμη των παιδιών. Έτσι, στην 
περίπτωση του Α. ο ερευνητής στηρίχθηκε σε μια σειρά από κάρτες οπτικής μνήμης, όπου 
στην κάθε εικόνα απέδιδε προφορικά τη λέξη που απεικόνιζε και κάθε εικόνα 
απεικονιζόταν δύο φορές και έπρεπε να βρίσκει το ζευγάρι της . Ο Α. στην αρχή ξεκίνησε με 
ομάδες των τεσσάρων και έξι καρτών, δηλαδή των δύο και τριών ζευγαριών. Έβλεπε για 
μερικά δευτερόλεπτα τις κάρτες, άκουγε από τον ερευνητή της αγγλικές λέξεις, ο ερευνητής 
τις αναποδογύριζε και τις ανακάτευε και ο Α. έπρεπε να ψάχνει να βρει το ζευγάρι και 
ταυτόχρονα να λέει τις αγγλικές λέξεις φωναχτά. Το παιχνίδι αυτό γινόταν σε όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος μέχρι που ο Α. κατάφερε να παίζει με πάνω από οχτώ ζευγάρια 
καρτών και να απομνημονεύσει πάνω από δέκα αγγλικές λέξεις. 

 Τέλος, για να απαντηθεί και το τρίτο ερώτημα διενεργήθηκαν συνεντεύξεις με τα πρόσωπα 
που έλαβαν μέρος στην έρευνα. Όπως φάνηκε από τις συνεντεύξεις που έγιναν στο παιδί 
και τον πατέρα μετά το πέρας της έρευνας, όντως τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της 
πολυαισθητηριακής μεθόδου διδασκαλίας στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας, ως ξένης, 
σε Έλληνες μαθητές με δυσλεξία ήταν θεαματικά. Ο μαθητής δήλωσε πως ένιωθε πιο σί-
γουρος και συμμετείχε ακόμα και στο σχολείο, πράγμα που δεν συνέβαινε πριν την παρέμ-
βαση. Όπως τονίζει και η Brazeau-Ward (2005), η πολυαισθητηριακή μέθοδος διδασκαλίας 
βοηθάει τα παιδιά να χτίσουν βήμα-βήμα την αυτοπεποίθησή τους. 

Επίλογος 

Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες χρειάζονται έναν εξειδικευμένο τρόπο διδα-
σκαλίας, ώστε να καταφέρουν να μάθουν να μιλούν σωστά και να γράφουν σε οποιαδήπο-
τε γλώσσα και μια τέτοια μέθοδο αποτελεί και η πολυαισθητηριακή (Brazeau-Ward, 2005), 
ενώ πιο συγκεκριμένα για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και ιδιαίτερα της Αγγλικής έχει 
αποδειχθεί ιδιαιτέρως αποτελεσματική (Nijakowska, 2010). Σχετικές έρευνες που έγιναν σε 
Έλληνες μαθητές δημοτικού απέδειξαν ότι και οι ίδιοι προτιμούν τη βιωματική, διαδραστι-
κή μάθηση, με οπτικοαουστικά μέσα και γενικότερα τα πολυαισθητηριακά στοιχεία όταν 
μαθαίνουν την Αγγλική γλώσσα στο σχολεία, γιατί τους βοηθάει να την κατακτήσουν πιο 
εύκολα (Κοντοβαζαινίτη, 2010˙ Γκουντή, 2010). 
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Στάσεις και αντιλήψεις των νηπιαγωγών για την ενδοσχολική βία 
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Περίληψη 

Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελάχιστες ερευνητικές προσπάθειες που αφορούν την εν-
δοσχολική βία και τον εκφοβισμό. Με την εργασία αυτή επιδιώκεται η διερεύνηση των 
στάσεων και αντιλήψεων των νηπιαγωγών, σχετικά με την ενδοσχολική βία και τον εκφοβι-
σμό στο νηπιαγωγείο, καθώς και των επιμορφωτικών τους αναγκών, ώστε να μπορούν να 
σχεδιαστούν κατάλληλα επιμορφωτικά προγράμματα για ένα αποτελεσματικό σχολείο. 
Στην έρευνα έλαβαν μέρος νηπιαγωγοί από την περιοχή της Αττικής, κατόπιν τυχαίας δειγ-
ματοληψίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν σειρά από συσχετίσεις ανάμεσα στις 
μεταβλητές που μελετήθηκαν και αναδείχθηκαν οι σημαντικότεροι παράγοντες που συμ-
βάλλουν στην εκδήλωση της ενδοσχολικής βίας κι εκφοβισμού στο νηπιαγωγείο, τα εμπό-
δια και οι πρακτικές αντιμετώπισής τους, καθώς και οι επιμορφωτικές ανάγκες των νηπια-
γωγών. 

Εισαγωγή 

Με δεδομένο ότι το φαινόμενο της ενδοσχολικής  βίας και εκφοβισμού διαταράσσει την 
πορεία και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αποτελεί ένα ζήτη-
μα που προβληματίζει και αγχώνει τους εκπαιδευτικούς, παρουσιάζεται επιτακτική η ανά-
γκη της διερεύνησης των στάσεων κι αντιλήψεων των νηπιαγωγών, όσον αφορά στην αιτιο-
λογία, στα εμπόδια και στις πρακτικές διαχείρισης της ενδοσχολικής βίας κι εκφοβισμού, 
όπως αυτή αποτυπώθηκε στις αναπαραστάσεις τους. Παράλληλα, επιδιώχθηκε η ανίχνευση 
των επιμορφωτικών αναγκών τους στη διαχείριση των προβλημάτων συμπεριφοράς κι εν-
δοσχολικής βίας.  

Ενδοσχολική βία και σχολικός εκφοβισμός 

Σύμφωνα με έρευνες, ορισμένοι μαθητές εκδηλώνουν βίαιη συμπεριφορά εναντίον συμ-
μαθητών τους, οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι εύκολοι στόχοι. Αυτή  η συμπεριφορά  απο-
τελεί κατάφωρη παραβίαση του βασικού δικαιώματος όλων των μαθητών, ανεξάρτητα από 
την ηλικία, το φύλο, την εθνική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλον παράγοντα, να πηγαί-
νουν στο σχολείο χωρίς να φοβούνται ότι κάποιος συμμαθητής τους θα προσπαθήσει να 
τους εξευτελίσει, να τους επιβληθεί με τη βία, να τους ταπεινώσει κ.ά. Το φαινόμενο αυτό 
δεν είναι νέο και τα τελευταία χρόνια μελετάται σε πολλές χώρες. Αυτό που διαφοροποιεί 
τις νέες ερευνητικές προσπάθειες από άλλες που έχουν γίνει στο παρελθόν για την αντικοι-
νωνική συμπεριφορά είναι το γεγονός ότι οι προγενέστερες έρευνες αφορούσαν στην 
πλειοψηφία τους στην αντικοινωνική και παραβατική /εγκληματική συμπεριφορά των ανη-
λίκων, όχι αποκλειστικά στο σχολικό περιβάλλον. Το  κύριο χαρακτηριστικό των πρόσφατων 
ερευνών είναι το γεγονός ότι περιορίζουν το φαινόμενο της βίας στο χώρο του σχολείου και 
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η διερεύνηση του όρου της «σχολικής βίας» που δε σχετίζεται μόνο με την εγκληματική βία, 
αλλά και με άλλες μορφές μη ανεκτής και επιτρεπτής συμπεριφοράς από ανήλικους μαθη-
τές σε συμμαθητές τους, όπως ο εκφοβισμός και η θυματοποίηση (Νικολαΐδης & Παπαστυ-
λιανού, 2013). 

Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί έκφραση της ενδοσχολικής βίας, χωρίς όμως οι δύο έν-
νοιες να ταυτίζονται. Όταν μιλάμε για «σχολικό εκφοβισμό», εννοούμε το φαινόμενο στο 
οποίο ένας μαθητής ή πολλοί μαθητές θυματοποιούν έναν άλλο μαθητή, εκμεταλλευόμενοι 
μια προϋπάρχουσα ανισορροπία δύναμης, σωματικής, πνευματικής, κοινωνικής. Το παιδί 
που εκφοβίζει, τυπικά στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως «θύτης/bully», έχει σκοπό να βλά-
ψει σωματικά ή ψυχικά το παιδί που θυματοποιείται («θύμα/νictim») και «ενορχηστρώνει» 
με σαφή πρόθεση τον εκφοβισμό του, τον οποίο μάλιστα πραγματοποιεί επανειλημμένα, 
χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να χρησιμοποιεί τον ίδιο τρόπο εκφοβισμού (Οlweus, 1993).  

Εκτός από τον θύτη και το θύμα, όμως, υπάρχουν και οι παρατηρητές του φαινομένου, ό-
πως μαθητές, εκπαιδευτικοί, μη εκπαιδευτικό προσωπικό, γονείς, οι οποίοι επίσης παίζουν 
διαφορετικούς ρόλους, ως προς το φαινόμενο.  

Σύμφωνα με τον Olweus (2009), ο σχολικός εκφοβισμός περιγράφεται ως ένα φαινόμενο 
κατά το οποίο ένας μαθητής γίνεται αντικείμενο εκφοβισμού ή θυματοποιείται, όταν υπο-
βάλλεται κατά επανάληψη και κατά εξακολούθηση, σε αρνητικές ενέργειες από έναν ή πε-
ρισσότερους άλλους μαθητές. H αρνητική ενέργεια μπορεί να είναι λεκτική (πειράγματα, 
απειλές, ειρωνείες κλπ.), σωματική (κτυπήματα, σπρώξιμο, κλπ.), όπως και ψυχολογική 
(συκοφάντηση, αποκλεισμός από ομάδα, απομόνωση κλπ). Για να υφίσταται εκφοβισμός 
πρέπει να υπάρχει διαφορά δύναμης, με την έννοια ότι ο μαθητής ο οποίος εκτίθεται στις 
αρνητικές ενέργειες δυσκολεύεται να αμυνθεί και είναι αβοήθητος έναντι εκείνου που α-
σκεί τη βία. Αντίθετα, ο εκφοβισμός δεν υφίσταται όταν παλεύουν ή φιλονικούν δυο μαθη-
τές περίπου της ίδιας σωματικής ή ψυχολογικής δύναμης. 

Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός στο νηπιαγωγείο 

H είσοδος των παιδιών προσχολικής ηλικίας στο νηπιαγωγείο αποτελεί μια δύσκολη περίο-
δο προσαρμογής τους στο νέο κοινωνικό περιβάλλον και δημιουργίας νέων σχέσεων, πολύ 
διαφορετικών από αυτές που έχουν δημιουργήσει μέσα στην οικογένεια (Αngelino & 
Meyer, 2001). Η γνωστική και ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη μπορεί να επηρεασθεί,  προς 
το καλύτερο ή το χειρότερο, από τα συνολικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της τάξης 
του νηπιαγωγείου, όπως η οργάνωση του χώρου του νηπιαγωγείου, ο σχεδιασμός του προ-
γράμματος δραστηριοτήτων, οι στάσεις του εκπαιδευτικού απέναντι στη διαφορετική συ-
μπεριφορά του κάθε παιδιού, οι σχέσεις οικογένειας-νηπιαγωγείου και φυσικά, από το ίδιο 
το οικογενειακό περιβάλλον που ζει το παιδί.  

Είναι γνωστό ότι «οι άνθρωποι δεν γεννιούνται με προδιαγεγραμμένες επιθετικές συμπε-
ριφορές αλλά τις μαθαίνουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μέσα από το περιβάλλον που 
ζουν» (Bandura, 1973). Τα παιδιά που, κατά την προσχολική περίοδο, δεν μαθαίνουν πώς 
να επιλύουν το πρόβλημα της επιθετικής συμπεριφοράς τους, κινδυνεύουν να έχουν πολλά 
προβλήματα στη συνέχεια της ζωής τους. Έχουν την τάση να είναι υπερενεργητικά, ανήσυ-

694

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



χα, απρόσεκτα και να αρνούνται τη βοήθεια αυτών που έχουν ανάγκη. Η πλειονότητα των 
συμμαθητών τους τα απορρίπτει, έχουν χαμηλές  μαθησιακές επιδόσεις και γενικά η συνο-
λική τους συμπεριφορά αναστατώνει την εξέλιξη των δραστηριοτήτων μέσα στη τάξη. 

Τα παιδιά που εκφράζουν στο νηπιαγωγείο βίαιες συμπεριφορές είναι συχνά παιδιά που 
απορρίπτονται από τους συμμαθητές τους. Τα παιδιά αυτά πολλές φορές γίνονται τα ίδια 
θύματα βίαιων συμπεριφορών από άλλα παιδιά. H απόρριψη αυτή είναι πιθανόν να οδη-
γήσει σε μια νέα μορφή βίας, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην γνωρίζουμε ακριβώς την 
αιτία πρόκλησης της επιθετικής συμπεριφοράς (Τρίγκα, 2012).Σύμφωνα με έρευνες που 
έγιναν σε σημαντικά δείγματα παιδιών από την προσχολική ηλικία μέχρι την εφηβική, η 
επιθετικότητα αγγίζει τον υψηλότερο δείκτη στην ηλικία των τριών ετών (Hasan, Drolet, 
&Paquin, 2003).  

Η περίοδος της προσχολικής ηλικίας αποτελεί την ιδανική περίοδο για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση των περιπτώσεων σωματικής και ψυχικής βίαιης συμπεριφοράς. Ωστόσο, 
είναι πραγματικά απογοητευτικό το γεγονός ότι πολύ λίγες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί 
σε παιδιά προσχολικής ηλικίας που να μας διαφωτίζουν για την ανάπτυξη της βίαιης συ-
μπεριφοράς κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας (Hasan, Drolet, & Paquin, 2003).  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Σκοπός της έρευνας 

Με την παρούσα έρευνα επιδιώκεται η διερεύνηση των διαμορφωμένων αντιλήψεων και 
στάσεων των νηπιαγωγών, αναφορικά με το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας κι εκφοβι-
σμού και ειδικότερα όσον αφορά στην αιτιολογία, στα εμπόδια και στις πρακτικές αντιμε-
τώπισης, όπως αυτή αποτυπώνεται στις αναπαραστάσεις των νηπιαγωγών. Παράλληλα, 
επιδιώκεται η ανίχνευση των επιμορφωτικών τους αναγκών σχετικά με τη διαχείριση των 
προβλημάτων συμπεριφοράς κι ενδοσχολικής βίας.  

Το Δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν νηπιαγωγοί από την περιοχή της Αττικής. Συμμετείχαν 
119 γυναίκες νηπιαγωγοί. Αναφορικά με την ηλικία, σε ποσοστό 5% συμμετείχαν νηπιαγω-
γοί έως 30 ετών, σε ποσοστό 38,7% βρίσκονταν στο ηλικιακό φάσμα 31 έως 40 ετών, σε πο-
σοστό 49,6% βρίσκονταν στο φάσμα 41 έως 50 ετών και σε ποσοστό 6,7% βρίσκονταν στο 
ηλικιακό φάσμα 51 ετών και άνω.  

Αναφορικά με την περαιτέρω ειδίκευση των νηπιαγωγών της έρευνας, όπως προκύπτει από 
τα δεδομένα της μελέτης, σε ποσοστό 58% έχουν βασικό πτυχίο, σε ποσοστό 13,4% έχουν 
ένα ακόμα πτυχίο, σε ποσοστό 21,8% έχουν λάβει κάποιας μορφής μετεκπαίδευση στο α-
ντικείμενο εργασίας, σε ποσοστό 3,4% έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και σε πο-
σοστό 3,4% έχουν διδακτορικό δίπλωμα.  
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Το Ερευνητικό εργαλείο 

Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου, το οποίο προσαρμόστηκε για τις ανάγκες της έρευνας,  
στηρίχθηκε στα ήδη υπάρχοντα ερωτηματολόγια σχετικών ερευνών. Οι ερωτήσεις είναι 
σχεδιασμένες και δομημένες σε ενότητες του ερωτηματολογίου, ώστε να καλύπτουν τον 
σκοπό και τους στόχους της έρευνας, όπως: (α)Οι ερωτήσεις της  πρώτης ενότητας αναφέ-
ρονται στα προσωπικά στοιχεία της νηπιαγωγού. (β) Οι ερωτήσεις της δεύτερης ενότητας 
είναι σχετικές με τις μορφές, τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των προβλημάτων συμπερι-
φοράς των νηπίων στην τάξη. (γ) Οι ερωτήσεις της τρίτης ενότητας  αναφέρονται στην αι-
τιολογία της εκδήλωσης των προβλημάτων συμπεριφοράς των νηπίων στην τάξη. (δ) Οι ε-
ρωτήσεις της τέταρτης ενότητας είναι σχετικές με τη διαχείριση των προβλημάτων συμπε-
ριφοράς, ενδοσχολικής βίας κι εκφοβισμού των νηπίων. 

Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-2014.  

Η χορήγηση, συμπλήρωση  και αποστολή των ερωτηματολογίων έγινε ταχυδρομικά. 

Ευρήματα 

Όπως προκύπτει από την ανασκόπηση των αριθμητικών μέσων,  οι περισσότερες νηπιαγω-
γοί της έρευνας ανέφεραν ότι η συχνότητα εκδήλωσης των προβλημάτων συμπεριφοράς 
στην τάξη αυξάνει χρόνο με το χρόνο, ενώ παράλληλα αρκετές πιστεύουν ότι τα αγόρια εκ-
δηλώνουν συχνότερα προβλήματα συμπεριφοράς και ότι η μαθησιακή επίδοση των μαθη-
τών σχετίζεται με την εκδήλωση των προβλημάτων συμπεριφοράς. Οι περισσότερες νηπια-
γωγοί, όπως προκύπτει από την ανασκόπηση των μέσων όρων, διαφωνούν σε σημαντικό 
βαθμό με τις προτάσεις: «η εκδήλωση προβλημάτων συμπεριφοράς σχετίζεται με το φύλο» 
και «η εθνικότητα των μαθητών σχετίζεται με την εκδήλωση προβλημάτων συμπεριφοράς» 
(Σχήμα 1). 

 
Σχήμα 1. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις στην κλίμακα … (Ν=119). 

Όπως προκύπτει από την ανασκόπηση των μέσων όρων στην κλίμακα που εξετάζει τους 
παράγοντες που συμβάλλουν στην ενδοσχολική βία κι εκφοβισμό, αναφορικά με τη διά-
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σταση της οικογένειας, οι περισσότερες νηπιαγωγοί συμφώνησαν με το ότι οι ανεπαρκείς 
συναισθηματικοί δεσμοί μεταξύ γονέων και παιδιών και η διαφωνία των  γονέων ή/και συ-
ζυγικά προβλήματα συμβάλουν στην εμφάνιση περιστατικών ενδοσχολικής βιας. Παράλλη-
λα, οι περισσότερες τείνουν να διαφωνούν με το ότι τόσο το χαμηλό εισόδημα των γονέων 
όσο το αν μια οικογένεια είναι πολυμελής αποτελούν παράγοντες που σχετίζονται με την 
ενδοσχολική βία και εκφοβισμό (Σχήμα 2). 

 
Σχήμα 2. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις στην κλίμακα παραγόντων από την οικογένεια 

που συμβάλουν  στην εμφάνιση φαινομένων ενδοσχολικής βίας   

Όπως προκύπτει από την ανασκόπηση των μέσων όρων στην κλίμακα που εξετάζει τους 
παράγοντες που συμβάλλουν στην ενδοσχολική βία κι εκφοβισμό, αναφορικά με τη διά-
σταση των μαθητών, οι περισσότερες νηπιαγωγοί συμφώνησαν με το ότι παράγοντες που 
φαίνεται να συμβάλουν στην ενδοσχολική βία κι  εκφοβισμό είναι οι περιπτώσεις: (α) όταν 
το  παιδί θέλει να προσελκύει την προσοχή των άλλων και (β) όταν το παιδί δεν μπορεί να 
ελέγξει τη συμπεριφορά του (Σχήμα 3). 

 
Σχήμα 3.  Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις στην κλίμακα χαρακτηριστικών του ίδιου του 

μαθητή που συμβάλλουν στην εμφάνιση φαινομένων ενδοσχολικής βίας  (Ν=119). 

Όπως προκύπτει από την ανασκόπηση των μέσων όρων στην κλίμακα που εξετάζει τους 
παράγοντες που συμβάλλουν στην ενδοσχολική βία κι εκφοβισμό, αναφορικά με τον εκ-
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παιδευτικό, οι περισσότερες νηπιαγωγοί συμφώνησαν με το ότι η ακατάλληλη συμπεριφο-
ρά του εκπαιδευτικού όσο και η ακατάλληλη συμπεριφορά προηγούμενων εκπαιδευτικών 
προς το μαθητή φαίνεται να συνδέεται κάπως ως παράγοντας συμβολής στην εμφάνισή 
τους (Σχήμα 4). 

 
Σχήμα 4. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις στην κλίμακα χαρακτηριστικών του εκπαιδευτι-

κού που συμβάλουν στην εμφάνιση φαινομένων ενδοσχολικής βίας  (Ν=119). 

Όπως προκύπτει από την ανασκόπηση των μέσων όρων στην κλίμακα που εξετάζει τους 
παράγοντες που συμβάλλουν στην ενδοσχολική βία κι εκφοβισμό, αναφορικά με το ρόλο 
του σχολείου, οι περισσότερες νηπιαγωγοί συμφώνησαν ότι η  εμφάνισή τους συνδέεται 
ιεραρχικά με την έλλειψη υπηρεσιών για τα παιδιά με συναισθηματικές και συμπεριφορι-
κές δυσκολίες στο σχολείο, με τις άσχημες σχολικές εμπειρίες του παιδιού, με το μεγάλο 
αριθμό μαθητών στην τάξη και με τη διδακτική ύλη που δεν είναι σχετική με τα ενδιαφέρο-
ντα του μαθητή. (Σχήμα 5). 

 
Σχήμα 5. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις στην κλίμακα παραγόντων από το σχολείο που 

συμβάλουν στην εμφάνιση φαινομένων ενδοσχολικής βίας  (Ν=119). 

Αναφορικά με το κατά πόσο οι νηπιαγωγοί της έρευνας πιστεύουν ότι οι εκπαιδευτικοί έ-
χουν επαρκείς γνώσεις για να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα της σχολικής 
βίας, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις σε ποσοστό 16,1% συμφώνησαν με την παραπά-
νω πρόταση και σε ποσοστό 83,9% διαφώνησαν με την παραπάνω πρόταση (Σχήμα 6). 
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Σχήμα 6. Κυκλικό διάγραμμα ποσοστιαίων αναλογιών αναφορικά με την επάρκεια εκπαι-

δευτικών στη διαχείρισης φαινομένων σχολικής βίας (Ν=119). 

Όπως προκύπτει από την ανασκόπηση των μέσων όρων στην κλίμακα που εξετάζει τα ε-
μπόδια που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην αντιμετώπιση φαινομένων ενδοσχολικής 
βίας κι εκφοβισμού, οι περισσότερες νηπιαγωγοί συμφώνησαν ότι ρυθμιστικές μεταβλητές 
στην αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας κι εκφοβισμού αποτελούν ιε-
ραρχικά, ο μεγάλος αριθμός μαθητών στην τάξη, η ανεπαρκής συνεργασία με την οικογέ-
νεια, οι κακές σχέσεις μεταξύ των μαθητών της τάξης και οι κοινωνικές προκαταλήψεις των 
μαθητών. Αξίζει να επισημάνουμε ότι δυσκολίες, όπως ελλιπής συνεργασία με το σύλλογο 
διδασκόντων, δυσκολίες στον προγραμματισμό του μαθήματος και ανεπαρκής χρόνος δι-
δασκαλίας, δεν φάνηκαν, όπως προκύπτει από την ανασκόπηση των μέσων τιμών, να απο-
τελούν τροχοπέδη στην αντιμετώπιση φαινομένων σχολικού εκφοβισμού (Σχήμα 7) 

 
Σχήμα 7. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις στην κλίμακα εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι 

εκπαιδευτικοί κατά την αντιμετώπιση φαινομένων ενδοσχολικής βίας  
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Όπως προκύπτει από την ανασκόπηση των μέσων όρων στην κλίμακα που εξετάζει τις πρα-
κτικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την αντιμετώπιση φαινομένων ενδοσχολι-
κής βίας κι εκφοβισμού, οι περισσότερες νηπιαγωγοί  έτειναν να συμφωνούν με τις προτά-
σεις αναφορικά με την εφαρμογή εξατομικευμένης διδασκαλίας,  αναζήτηση της συνεργα-
σίας άλλων εκπαιδευτικών του σχολείου, καταγραφή και ανάλυση της συμπεριφοράς του 
μαθητή και χρησιμοποίηση αμοιβών για ενίσχυση της θετικής συμπεριφοράς. Υψηλότερος 
βαθμός  συμφωνίας αποτυπώθηκε για τις προτάσεις α) παρακίνηση του μαθητή για συμμε-
τοχή του στις δραστηριότητες του σχολείου, β) υπενθύμιση του τρόπου λειτουργίας και των 
κανόνων συμπεριφοράς της τάξης, γ) ενημέρωση για τους τρόπους αντιμετώπισης των 
προβλημάτων μέσω επιμόρφωσης, δ) συζήτηση με το μαθητή, ε) εμπλοκή των μαθητών της 
τάξης στην επίλυση του προβλήματος συμπεριφοράς και στ) συζήτηση μέσα στην τάξη για 
τις συνέπειες παρόμοιων συμπεριφορών. Ο υψηλότατος βαθμός συμφωνίας αποτυπώθηκε 
στις προτάσεις αναζήτηση συνεργασίας ειδικού, εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του μαθητή 
και αναζήτηση της συνεργασίας της οικογένειας του μαθητή. Αξίζει να επισημάνουμε ότι οι 
πρακτικές της αγνόησης της  ενοχλητικής συμπεριφοράς, της χρήσης απειλών και της επι-
βολής των ποινών, δεν φάνηκε να βρίσκει σύμφωνες τις περισσότερες συμμετέχουσες ως 
ουσιαστική στρατηγική για την αντιμετώπιση φαινομένων ενδοσχολικής βίας κι εκφοβι-
σμού (Σχήμα 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 8. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις στην κλίμακα πρακτικών για την αντιμετώπιση 
φαινομένων ενδοσχολικής βίας (Ν=119). 

Ύστερα από διενέργεια ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης προκειμένου να εξετά-
σουμε τις πεποιθήσεις των νηπιαγωγών για την αποτελεσματικότητα των  πρακτικών αντι-
μετώπισης της ενδοσχολικής βίας κι εκφοβισμού, προέκυψε ότι δεν έχουν επαρκείς γνώσεις 
για την αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής βίας. Ωστόσο, συστηματικές διαφορές 
προέκυψαν μόνο για τη διάσταση της παρακίνησης του μαθητή για συμμετοχή σε σχολικές 
δραστηριότητες. (F(1,116)=6,71, p=0,011) (Σχήμα 9). 
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Υπενθύμιση του τρόπου λειτουργίας και των …
Ενημέρωση για τους τρόπους αντιμετώπισης …

Συζήτηση με το μαθητή
Εμπλοκή των μαθητών της τάξης στην …

Συζήτηση μέσα στην τάξη για τις συνέπειες …
Εφαρμογή εξατομικευμένης διδασκαλίας

Αναζήτηση της συνεργασίας άλλων …
Καταγραφή και ανάλυση της συμπεριφοράς …

Χρησιμοποίηση αμοιβών για ενίσχυση της …
Αγνόηση της ενοχλητικής συμπεριφοράς

Χρήση απειλών
Επιβολή ποινών
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4,14
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3,9
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2,42
2,36
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Μέσος όρος
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Σχήμα 9: Εκτιμώμενοι μέσοι όροι εκπαιδευτικών αναφορικά με τη στρατηγική της παρακί-
νησης των μαθητών για συμμετοχή σε δραστηριότητες του σχολείου  

Διενεργήθηκε μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης προκειμένου να ελεγχθεί κατά πό-
σο το επίπεδο εκπαίδευσης (πτυχίο, δεύτερο πτυχίο, μετεκπαίδευση, μεταπτυχια-
κό/διδακτορικό δίπλωμα) επιδρούν στους υπό μελέτη δείκτες. Προέκυψε μια τάση για την 
πρόταση που εξέταζε κατά πόσο ο μεγάλος αριθμός μαθητών στην τάξη αποτελεί πρόβλη-
μα για την εμφάνιση φαινομένων σχολικού εκφοβισμού (F(3,114)=2,54, p=0,06). Ειδικότε-
ρα, όπως προέκυψε ύστερα από έλεγχο με το κριτήριο Bonferonni εντοπίστηκαν συστημα-
τικές διαφορές μεταξύ όσων είχαν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό και εμφάνιζαν τις υψηλότε-
ρες τιμές και όσων είχαν δεύτερο πτυχίο, που εμφάνιζαν τις χαμηλότερες τιμές (Σχήμα 10). 

 
Σχήμα 10. Μέσοι όροι αναφορικά με τον δείκτη Σχολείο: μεγάλος αριθμός μαθητών στην 

τάξη ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης των συμμετεχουσών (Ν=119). 
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Συμπεράσματα  - Προτάσεις 

Τα αποτελέσματα έδειξαν σειρά από συσχετίσεις  ανάμεσα στις μεταβλητές που μελετήθη-
καν και αναδείχθηκαν οι σημαντικότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση της 
ενδοσχολικής βίας κι εκφοβισμού στο νηπιαγωγείο. Διαπιστώθηκε ότι οι ανεπαρκείς συναι-
σθηματικοί δεσμοί μεταξύ γονέων και παιδιών, τα συζυγικά προβλήματα και διαφωνίες, η 
ακατάλληλη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, οι άσχημες σχολικές εμπειρίες του παιδιού 
και η έλλειψη υπηρεσιών για παιδιά με συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες 
στο σχολείο αποτελούν τις βασικές διαστάσεις που συμβάλλουν στην εκδήλωση της ενδο-
σχολικής βίας κι εκφοβισμού στο νηπιαγωγείο.  

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ως ρυθμιστικές μεταβλητές στην αντιμετώπιση του φαινομένου 
της ενδοσχολικής βίας αποτελούν ιεραρχικά ο μεγάλος αριθμός μαθητών στην τάξη, η ανε-
παρκής συνεργασία με την οικογένεια, οι κακές σχέσεις μεταξύ των μαθητών της τάξης και 
οι κοινωνικές προκαταλήψεις των μαθητών. 

Επιπλέον, σχετικά με τις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την αντιμετώ-
πιση φαινομένων ενδοσχολικής βίας κι εκφοβισμού οι περισσότερες νηπιαγωγοί έτειναν να 
συμφωνούν με τις προτάσεις αναφορικά με την εφαρμογή εξατομικευμένης διδασκαλίας,  
αναζήτηση της συνεργασίας άλλων εκπαιδευτικών του σχολείου, καταγραφή και ανάλυση 
της συμπεριφοράς του μαθητή και χρησιμοποίηση αμοιβών για ενίσχυση της θετικής συ-
μπεριφοράς. Αξίζει να επισημάνουμε ότι οι πρακτικές της αγνόησης της  ενοχλητικής συ-
μπεριφοράς, της χρήσης απειλών και της επιβολής των ποινών, δεν φάνηκε να βρίσκει 
σύμφωνες τις περισσότερες νηπιαγωγούς της έρευνας ως ουσιαστική στρατηγική για την 
αντιμετώπιση φαινομένων ενδοσχολικής βίας .  

Ο Brophy (1983) υποστηρίζει ότι υπάρχουν τρεις γενικές αρχές που διέπουν την καλή δια-
χείριση μιας τάξης: Η βούληση του εκπαιδευτικού να αποδεχτεί την ευθύνη του ελέγχου της 
τάξης του, η υιοθέτηση μακροπρόθεσμων λύσεων στα προβλήματα που εμφανίζονται μέσα 
στην τάξη και η δυνατότητα να διαπιστώσει αν η συμπτωματική συμπεριφορά του παιδιού 
οφείλεται σε προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα.  
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Συμπεριφοριστικές Προσεγγίσεις - Μελέτη περίπτωσης ατόμου με Αυτισμό 

Παπάζογλου Θεοδώρα 
Απόφοιτη Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν/μίου Θεσσαλίας,  

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Θ. 
the.papazoglou@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία μελέτη περίπτωσης που εξετάζει την εφαρμογή και την 
αποτελεσματικότητα της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς στην εκπαίδευση 
ενός ατόμου με Αυτισμό. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η μελέτη 
γραπτών πηγών, η συστηματική - μη συμμετοχική παρατήρηση και η δομημένη συνέντευξη 
με τους παιδαγωγούς και τον οικογενειακό περίγυρο του ατόμου. Μέσα από την ποιοτική 
ανάλυση των δεδομένων, εξήχθησαν συμπεράσματα υπέρ της αποτελεσματικότητας της 
μεθόδου (για το συγκεκριμένο άτομο) αλλά μόνο αν η εφαρμογή της πληροί συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις. Επειδή, όμως, τα αποτελέσματα αυτά προέκυψαν από μία μελέτη περίπτω-
σης, δεν μπορούν να γενικευτούν για όλες τις περιπτώσεις ατόμων με Αυτισμό. 

Λέξεις - Κλειδιά: Αυτισμός, Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς. 

Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης ενός ατόμου με Αυτισμό και εξετάζει 
πώς λειτούργησαν μέχρι τώρα και πώς συνεχίζουν να λειτουργούν οι διάφορες εκπαιδευτι-
κές προσεγγίσεις εστιάζοντας στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς.  Η επιλογή 
του θέματος οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες πραγματοποιούνται 
όλο και περισσότερες συζητήσεις και έρευνες σχετικά με τις κατάλληλες εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις για την συγκεκριμένη διαταραχή. Παρά, όμως, το αυξημένο ερευνητικό εν-
διαφέρον, το τοπίο είναι ακόμα θολό και οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε σύγχυση σχετικά 
με το ποια μέθοδος είναι πιο αποτελεσματική. Ένας επιπλέον λόγος ενασχόλησης με το συ-
γκεκριμένο θέμα αποτελεί και το προσωπικό μου ενδιαφέρον για τον «μυστηριώδη» Αυτι-
σμό γενικότερα. 

Μελετώντας την βιβλιογραφία διαπιστώθηκε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμες έ-
ρευνες για τον Αυτισμό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια κεντρίζει όλο και περισσότερο το ε-
ρευνητικό ενδιαφέρον παγκοσμίως. Παρά την εκτεταμένη έρευνα, όμως, το γεγονός ότι η 
αιτία εμφάνισης του Αυτισμού «είναι ακόμα άγνωστη» (Τσώλη, 2010) ευνοεί την εμφάνιση 
όλο και περισσότερων προσεγγίσεων, γεγονός που δημιουργεί σύγχυση στους ερευνητές 
και τους παιδαγωγούς. Γενικά, φαίνεται να υπάρχουν προσεγγίσεις που έχουν την αποδοχή 
μεγάλου αριθμού επιστημόνων αλλά και προσεγγίσεις στις οποίες έχει ασκηθεί αρκετή κρι-
τική.  

Ειδικότερα, όσο αφορά την Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς, στην βιβλιογραφία 
υπάρχει πληθώρα επιστημόνων που υποστηρίζουν αυτή την μέθοδο και μάλιστα την θεω-
ρούν ως μία από τις πιο αποτελεσματικές (Boutot & Hume, 2010˙ Καλύβα, 2005˙ Lovaas, 
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Smith & Mac Eachin, 1989). Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί ο 
τρόπος λειτουργίας και η αποτελεσματικότητα της μεθόδου στην συγκεκριμένη περίπτωση. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Αρχικά, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε σε κάποια βασικά στοιχεία σχετικά με τον Αυτι-
σμό ως Διαταραχή. Ο Αυτισμός περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Παιδοψυχίατρο L. 
Kanner το 1943 ως «μια εγγενής διαταραχή του συναισθήματος του ατόμου». Στην ουσία 
αποτελεί μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή που διαρκεί μια ολόκληρη ζωή και η αιτία 
της αποτελεί κατά ένα μεγάλο βαθμό «μυστήριο» ( Κωνστανταρέα, 1986). 

Αξίζει να αναφερθούμε επιγραμματικά και σε κάποια από τα κυριότερα χαρακτηριστικά 
ενός ατόμου με Αυτισμό. Συγκεκριμένα, οι δυσκολίες του ατόμου αφορούν συγκεκριμένους 
αναπτυξιακούς τομείς όπως τις κοινωνικές δεξιότητες, τις δεξιότητες επικοινωνίας, εκδή-
λωση στερεοτυπικών συμπεριφορών κ.α. Επιδημιολογικά στοιχεία από διάφορες έρευνες 
αναφέρουν πως στην Ελλάδα υπάρχουν τουλάχιστον 4.000 - 5.000 άτομα με Αυτισμό και 
20.000 - 30.000 με αυτιστικού τύπου διαταραχές ενώ ο Αυτισμός φαίνεται να είναι συχνό-
τερος στα αγόρια (4 αγόρια προς 1 κορίτσι) (Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατό-
μων, (χ.η.) ). 

Στο σημείο αυτό αναφέρονται κάποια βασικά στοιχεία της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συ-
μπεριφοράς (Applied Behaviour Analysis - ABA, χ.η.). Αρχικά αναπόσπαστο στοιχείο της Ε-
φαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς αποτελεί η χρήση ενισχυτών. Εφαρμόζονται, 
δηλαδή, αρχές όπως η θετική ενίσχυση για την ανάπτυξη «θετικών» συμπεριφορών και για 
την αντιμετώπιση και μείωση «αρνητικών» συμπεριφορών όπως είναι για παράδειγμα η 
επιθετικότητα. Οι μορφές ενίσχυσης είναι δύο: η θετική και η αρνητική ενίσχυση. Στην πε-
ρίπτωση που επιλέγουμε θετική ενίσχυση προσφέρουμε κάτι που αρέσει στο άτομο (για 
παράδειγμα κάτι υλικό, μία λεκτική ή μη λεκτική επιβράβευση). Στην περίπτωση της αρνη-
τικής ενίσχυσης έχουμε την αφαίρεση κάποιου πράγματος ή δραστηριότητας, που είναι 
ευχάριστο στο παιδί. Καθώς το παιδί σταδιακά μαθαίνει να συνεργάζεται, μπορούμε να 
περιορίσουμε τους ενισχυτές που αποτελούν υλικά αντικείμενα και χρησιμοποιούμε λεκτι-
κή ή μη λεκτική επιβράβευση. Στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς προτιμάται 
και χρησιμοποιείται κυρίως η θετική ενίσχυση. 

Έπειτα, ένα άλλο βασικό στοιχείο της μεθόδου είναι η ανάλυση της συμπεριφοράς. Συγκε-
κριμένα, για μερικά παιδιά χρειάζεται μία δραστηριότητα να αναλυθεί σε περισσότερα και 
απλούστερα βήματα προκειμένου να μπορέσουν να την εκτελέσουν. Για αυτό τον λόγο πο-
λύπλοκες δραστηριότητες αναλύονται σε πιο απλά βήματα και στην συνέχεια αυτά τα βή-
ματα «διδάσκονται» σταδιακά, με συστηματικό τρόπο.  

Σημαντικό, επίσης, στοιχείο αποτελεί και η ανάλυση της αιτιολογίας μίας συμπεριφοράς. 
Όταν το άτομο με Αυτισμό επιδεικνύει μία μη επιθυμητή συμπεριφορά πραγματοποιείται 
προσεκτική παρατήρηση και συλλογή δεδομένων για τον προσδιορισμό της αιτιολογίας της 
συμπεριφοράς αυτής. Ο εντοπισμός της αιτίας μίας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς μπορεί να 
αποτελέσει την βάση για την οργάνωση μιας αποτελεσματικής παρέμβασης για την εξάλει-
ψή της συμπεριφοράς αυτής. 
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Τέλος, ένα από τα πιο ουσιαστικά στοιχεία της μεθόδου είναι η συνεχής αξιολόγηση της 
μέσα από την συλλογή και την καταγραφή δεδομένων που βοηθά σε τυχόν αναγκαίες προ-
σαρμογές του προγράμματος που μπορεί να προκύψουν. Είναι, δηλαδή, απαραίτητο να 
καταγράφεται η πρόοδος του ατόμου και να παρατηρείται η ανταπόκρισή του στα προ-
γράμματα. Όταν το άτομο δεν παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο γίνεται επαναξιολόγηση 
της παρέμβασης και πραγματοποιούνται οι αναγκαίες προσαρμογές.  

Μεγάλη υποστήριξη φαίνεται να εκφράζεται από τους επιστήμονες για τις Προσεγγίσεις 
Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς. Γι αυτό τον λόγο η  έμφαση στην παρούσα 
μελέτη δίνεται στις Προσεγγίσεις Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς.  

Η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς είναι μία προσέγγιση που υποστηρίζεται ότι έχει 
αρκετά πλεονεκτήματα (ABA – Lovaas, χ.η.). Για παράδειγμα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
είναι συνήθως εξειδικευμένο και εξατομικευμένο αφού λαμβάνει υπόψη του τις μαθησια-
κές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε ατόμου. Επιπλέον, παρέχεται συνήθως 
συμβουλευτική και γενικότερη υποστήριξη στο οικογενειακό περιβάλλον  καθώς μπορούν 
και οι ίδιοι να συνεχίζουν τα προγράμματα στο σπίτι με πολύ θετικά αποτελέσματα στην 
πρόοδο του ατόμου. 

Το γεγονός ότι κάθε πρόγραμμα αποτελείται από σταδιακά βήματα πολύ προσεκτικά σχε-
διασμένα και οργανωμένα αλλά και οι συχνές επαναξιολογήσεις της προόδου των ατόμων 
αποτελούν στοιχεία που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της προσέγγισης. Παράλληλα, 
το σύστημα των ενισχυτών θεωρείται πολύ χρήσιμο και εύχρηστο και από τους ίδιους τους 
γονείς, οι οποίοι το χρησιμοποιούν συχνά στην καθημερινότητά τους με συνήθως θετικά 
αποτελέσματα. 

Ωστόσο, πολλοί επιστήμονες έχουν τονίσει και κάποια σημεία κριτικής και προβληματισμού 
που κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν υπόψη πριν και κατά την εφαρμογή της συγκεκριμέ-
νης μεθόδου. Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι η μέθοδος αυτή μπορεί να είναι αποτελεσματι-
κή μόνο αν στηρίζεται στην εξατομικευμένη εκπαίδευση και όχι αν εφαρμόζεται σε ένα ευ-
ρύτερο πλαίσιο όπως είναι μία σχολική τάξη. Επιπλέον, το άτομο υπάρχει περίπτωση  να 
εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τους ενισχυτές ειδικά αν αυτοί παραμένουν υλικοί.  

Έπειτα, έχει εκφραστεί η άποψη ότι η μέθοδος αυτή μπορεί να είναι αποτελεσματική για 
απλές δεξιότητες και όχι για πιο πολύπλοκες. Παράλληλα, θεωρείται μία μέθοδος η οποία 
απαιτεί ο παιδαγωγός να διαθέτει αρκετή εμπειρία και γνώση σχετική με την μέθοδο και 
την εφαρμογή της. Τέλος, προκειμένου να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα οφείλει ο 
παιδαγωγός να διαθέτει οργανωτικές δεξιότητες, επιμονή αλλά και υπομονή καθώς η ε-
φαρμογή της μεθόδου είναι απαιτητική τόσο για τον παιδαγωγό όσο και τον εκπαιδευόμε-
νο. Όπως γίνεται φανερό, έχουν διατυπωθεί ποικίλες απόψεις για την εφαρμογή και την 
αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης μεθόδου για αυτό κρίνεται απαραίτητη η περαιτέ-
ρω μελέτη του θέματος. 
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Μεθοδολογία της έρευνας 

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε σε κάποια βασικά στοιχεία σχετικά με την μεθοδολογία, 
τον ερευνητικό στόχο, το δείγμα, τα ερευνητικά εργαλεία και την μέθοδο ανάλυσης των 
δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη περίπτωσης. Αρχικά, ο ερευνητι-
κός στόχος της παρούσας μελέτης περίπτωσης είναι να διερευνηθεί ο τρόπος εφαρμογής 
και η αποτελεσματικότητα της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς για την εκπαίδευση 
ενός συγκεκριμένου ατόμου με Αυτισμό.  

Κρίνεται αναγκαίο να αναφερθούμε σε κάποια βασικά στοιχεία που αφορούν το συγκεκρι-
μένο άτομο με Αυτισμό στο οποίο αναφέρεται η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης. Το συ-
γκεκριμένο άτομο με Αυτισμό διαγνώστηκε με Αυτισμό σε πολύ μικρή ηλικία ενώ σήμερα 
είναι δεκατεσσάρων ετών. Ειδικότερα, πρόκειται για μία περίπτωση Αυτισμού χαμηλής λει-
τουργικότητας ενώ υπάρχει διαγνωσμένη συννοσηρότητα με νοητική υστέρηση. Το συγκε-
κριμένο άτομο δεν έχει αναπτύξει τον προφορικό λόγο ενώ σε πιο μικρή ηλικία αντιμετώπι-
ζε πολύ σημαντικά προβλήματα επιθετικής κυρίως συμπεριφοράς και αδυναμίας πραγμα-
τοποίησης ακόμα και βασικών καθημερινών δραστηριοτήτων αυτοεξυπηρέτησης. Από το 
χρονικό σημείο της διάγνωσης μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πολλές προσπάθειες 
για την καλύτερη δυνατή εκπαίδευσή του. 

Όσο αφορά στην εκπαίδευσή του ατόμου αρχικά πραγματοποιήθηκαν προγράμματα λογο-
θεραπείας στο σπίτι του ατόμου. Στην συνέχεια, έγινε προσπάθεια να παρακολουθήσει μα-
θήματα σε ένα ειδικό σχολείο αλλά αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα στην συναναστροφή 
με τους άλλους και δεν εκδήλωνε επιθυμητή συμπεριφορά. Η συμπεριφορά του αποδίδο-
νταν συνήθως στο γεγονός ότι μία παιδαγωγός ήταν υπεύθυνη για όλα τα παιδιά με αποτέ-
λεσμα να μην γίνεται εξατομικευμένη εκπαίδευση κάτι που το συγκεκριμένο άτομο φάνηκε 
να είχε ανάγκη.  

Επειδή, λοιπόν, η κατάσταση επιδεινώνονταν αντί να βελτιώνεται, οι γονείς αποφάσισαν να 
διακόψουν την φοίτηση του παιδιού στο ειδικό σχολείο και να απευθυνθούν σε ένα κέντρο 
που εφάρμοζε τις αρχές Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς και στο οποίο φοι-
τούσαν και άλλα άτομα με Αυτισμό. Σε αυτό το κέντρο ο εκπαιδευόμενος αρχικά εκδήλωνε 
έντονη επιθετική συμπεριφορά προς τους γύρω του αλλά όταν η εκπαίδευση έγινε περισ-
σότερο εξατομικευμένη και ένας παιδαγωγός ήταν υπεύθυνος για ένα άτομο, φάνηκαν θε-
τικά αποτελέσματα και για αυτό συνεχίζει να φοιτά εκεί μέχρι και σήμερα. 

Όσο αφορά την μεθοδολογία και τα εργαλεία, η συγκεκριμένη έρευνα είναι ποιοτική αφού 
αποτελεί μία μελέτη περίπτωσης. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν σε πρώ-
το στάδιο ήταν η μελέτη γραπτών πηγών όπως του αρχείου και των εγγράφων που αφο-
ρούσαν την εκπαίδευση και την πρόοδο του ατόμου με την πάροδο των χρόνων. Παράλλη-
λα, πραγματοποιήθηκε συστηματική - μη συμμετοχική παρατήρηση (διάρκειας εκατό ω-
ρών) των διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο αυθεντικό εκπαιδευτικό περιβάλ-
λον του ατόμου (με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ενός άξονα παρατήρησης). Επιπρόσθετα, 
συμπληρωματικά στοιχεία συγκεντρώθηκαν με δομημένες συνεντεύξεις με τους εκπαιδευ-
τικούς του παρόντος και του παρελθόντος αλλά και με άτομα του οικογενειακού περιβάλ-
λοντος. 
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Η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων ήταν ποιοτική με σύγκριση μεταξύ τους των δεδο-
μένων που προέκυψαν από κάθε εργαλείο και η διαδικασία ήταν διττή. Αρχικά, πραγματο-
ποιήθηκε μελέτη του «εκπαιδευτικού παρελθόντος» του ατόμου μέσα από την μελέτη των 
γραπτών πηγών του αρχείου και μέσα από δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τις δομη-
μένες συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς του παρελθόντος. Σε επόμενο στάδιο πραγματοποι-
ήθηκε μελέτη του «εκπαιδευτικού παρόντος» του ατόμου μέσα από την συστηματική πα-
ρατήρηση αλλά και με συνεντεύξεις με τους παροντικούς εκπαιδευτικούς και την οικογέ-
νεια του ατόμου. 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

Κρίνεται σκόπιμο αρχικά να αναλυθεί η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθούνταν στα 
πλαίσια της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα σε πρώτο στάδιο 
είχαν οριστεί από τον ειδικό παιδαγωγό κάποιοι βασικοί τομείς ενδιαφέροντος (επικοινω-
νία, συνήθειες, συμπεριφορά, γνωστικός τομέας). Έπειτα για κάθε τομέα σχεδιάζονταν κά-
ποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και στόχους. Για κάθε 
πρόγραμμα ορίζονταν η συμπεριφορά - στόχος και η μέθοδος, έπειτα η συμπεριφορά - στό-
χος αναλύονταν σε βήματα, καθορίζονταν οι δραστηριότητες και οι ενισχυτές και πραγμα-
τοποιούνταν η παρέμβαση. Επιπλέον, πραγματοποιούνταν η καταγραφή και η συλλογή δε-
δομένων και αν χρειάζονταν γίνονταν προσαρμογές και συνεχής αξιολόγηση της αποτελε-
σματικότητας του προγράμματος. 

Στο σημείο αυτό θα αναλυθεί ενδεικτικά ένα παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου της Ε-
φαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς. Πολύ βασικό στον τομέα της επικοινωνίας υπήρξε 
ένα πρόγραμμα που είχε τίτλο «Γραπτή επικοινωνία μέσω πίνακα επικοινωνίας και κειμε-
νογράφου» και άρχισε πριν περίπου ένα χρόνο και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η ανάγκη για 
αυτό το πρόγραμμα προέκυψε, επειδή το άτομο πριν το ξεκινήσει επικοινωνούσε τις ανά-
γκες του μέσω εικόνων ή δείχνοντας το αντικείμενο που ήθελε. Έγινε φανερή, λοιπόν, η α-
νάγκη να είναι σε θέση το άτομο να επικοινωνεί τις ανάγκες του με έναν πιο ευέλικτο και 
αυτόνομο τρόπο μέσω του γραπτού λόγου.  

Η μέθοδος που κρίθηκε σκόπιμο να εφαρμοστεί ήταν η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπερι-
φοράς ενώ τα υλικά που χρειάστηκαν ήταν ένας «πίνακας επικοινωνίας» (κατασκευασμέ-
νος από τον ειδικό παιδαγωγό), καρτέλες με λέξεις κατανεμημένες σε κατηγορίες και ένας 
υπολογιστής με κειμενογράφο. Στην συνέχεια, η δραστηριότητα - στόχος αναλύθηκε σε α-
πλούστερα βήματα:  

 1ο βήμα: σύνδεση της γραπτής μορφής του ονόματος του παιδαγωγού με το ίδιο το 
παιδαγωγό 

 2ο βήμα:  σύνδεση της εικόνας μίας έννοιας, αντικειμένου ή δραστηριότητας με την 
αντίστοιχη λέξη και σύνδεση της ίδιας της δραστηριότητας ή του αντικειμένου με την αντί-
στοιχη λέξη 

 3ο βήμα: συνειδητοποίηση της σημασίας και της χρήσης της λέξης «θέλω» 
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 4ο βήμα: σύνθεση ολοκληρωμένων απλών προτάσεων (Όνομα παιδαγωγού + θέλω 
+ επιθυμητό αντικείμενο ή δραστηριότητα) 

 5ο βήμα: σύνθεση της πρότασης σχετικά αυτόνομα στον πίνακα και έπειτα μεταφο-
ρά της στον υπολογιστή  

 6ο βήμα: σύνθεση της πρότασης στον υπολογιστή χωρίς την μεσολάβηση του πίνα-
κα 

 7ο βήμα: γραπτή έκφραση σε πρόγραμμα κειμενογράφου σε τάμπλετ. 

Ως ενισχυτές χρησιμοποιήθηκαν η θετική (λεκτική και μη λεκτική) ενίσχυση της επιθυμητής 
συμπεριφοράς και η λεκτική παρώθηση όταν δυσκολεύονταν με κάποια δραστηριότητα ή 
σύνδεση. Καθ’ όλη την  διάρκεια συλλέγονταν και καταγράφονταν  στοιχεία και δεδομένα 
που χρησιμοποιούνταν από τον εκπαιδευτικό προκειμένου να γίνουν τυχόν προσαρμογές 
του προγράμματος όπου χρειαζόταν. 

Γενικά, μέσα από την μελέτη και ανάλυση και των άλλων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων τό-
σο του παρελθόντος όσο και του παρόντος (στον τομέα της επικοινωνίας, των καθημερινών 
συνηθειών, της συμπεριφοράς, στον γνωστικό τομέα) σε όλα σχεδόν τα προγράμματα που 
είχε χρησιμοποιηθεί η Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς διαπιστώθηκαν θετικά 
αποτελέσματα. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν συμπληρωματικά κάποια στοιχεία για τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις τόσο με τους παιδαγωγούς (παρόντος 
και παρελθόντος)  όσο και με το οικογενειακό περίγυρο του ατόμου. Όσον αφορά τα απο-
τελέσματα των συνεντεύξεων με τους παιδαγωγούς του παρελθόντος αλλά και του παρό-
ντος φάνηκε μία γενική συμφωνία μεταξύ τους σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Ε-
φαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς.  

Υποστηρίχθηκε χαρακτηριστικά ότι «η μέθοδος είναι αποτελεσματική επειδή μπορεί να ε-
φαρμοστεί σε πολλά προγράμματα και έχει επιθυμητά αποτελέσματα με διάρκεια αλλά υπό 
προϋποθέσεις». Όλοι σχεδόν οι εμπλεκόμενοι (γονείς και παιδαγωγοί) υποστήριξαν ότι για 
να είναι αποτελεσματική η συγκεκριμένη μέθοδος κρίνεται απαραίτητο να πληρούνται κά-
ποιες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, κάποιες προϋποθέσεις χαρακτηρίστηκαν ως αναγκαίες 
ήταν η προσεκτική οργάνωση και οι κατάλληλοι χειρισμοί των συμπεριφορών του ατόμου 
από τον παιδαγωγό, η κατάλληλη κατάρτιση του παιδαγωγού, η αφοσίωση του στην μέθο-
δο άλλα και υπομονή και επιμονή κατά την εφαρμογή της.  

Όσον αφορά τώρα τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων με τα άτομα του οικογενειακού πε-
ριβάλλοντος, τα άτομα αυτά ερωτήθηκαν κυρίως σχετικά με την πορεία και βελτίωση του 
ατόμου. Από τις απαντήσεις έγινε φανερή η επιθυμία κυρίως των γονιών να ενημερώνονται 
και συνεχίζουν διάφορα προγράμματα στο σπίτι. Επιπλέον, πολύ θετικά υπήρξαν τα σχόλια 
και για την συμβουλευτική αλλά και για την φαρμακοθεραπεία. Αξίζει να αναφέρουμε ότι 
παρατηρήθηκαν θετικά αποτελέσματα με την εφαρμογή και συνέχιση των προγραμμάτων 
της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς και στο σπίτι. Γενικά, τα στοιχεία από τις συ-
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νεντεύξεις φαίνεται να καταλήγουν στο ότι μία συνδυασμένη, προσεκτικά οργανωμένη αλ-
λά υπό προϋποθέσεις παρέμβαση μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα.  

Συμπεράσματα και προτάσεις 

Συνοψίζοντας μπορούμε να υποστηρίξουμε πως η Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφο-
ράς για το συγκεκριμένο άτομο φάνηκε αποτελεσματική αλλά υπό προϋποθέσεις. Βέβαια, 
υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί της ίδιας της έρευνας αφού τα αποτελέσματα προέκυψαν 
από μία μελέτη περίπτωσης και δεν υπάρχει δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων 
στο σύνολο των ατόμων με Αυτισμό (Σαραφίδου, 2011). 

Επιπλέον, περιορισμοί τίθενται και από τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, 
όσο αφορά την μη συμμετοχική παρατήρηση, η φυσική παρουσία του ερευνητή μπορεί να 
επηρεάζει τις συνθήκες διεξαγωγής της έρευνας ενώ η παρατήρηση μπορεί να επηρεαστεί 
από τις απόψεις και τις προσδοκίες του ερευνητή. Στην δομημένη συνέντευξη, ο συνεντευ-
κτής μπορεί να προβάλλει τις δικές του ιδέες στον ερωτώμενο ενώ ενδέχεται να υπάρχουν 
παρανοήσεις και από τις δύο πλευρές (Σαραφίδου, 2011). Για αυτό είναι αναγκαίος ο συν-
δυασμός των εργαλείων αυτών και με άλλα εργαλεία (σύγκριση των δεδομένων που προέ-
κυψαν από τα διάφορα εργαλεία) αλλά και η κατασκευή συγκεκριμένων αξόνων παρατή-
ρησης και συνεντεύξεων. 

Στο σημείο αυτό  θα ήταν πολύ χρήσιμο να παρατεθούν κάποιες προτάσεις για το μέλλον 
σχετικά με την κατάλληλη εκπαίδευση ατόμων με Αυτισμό. Ειδικότερα, θα ήταν πολύ χρή-
σιμη η δημιουργία ενός λογισμικού που θα βοηθά στην επικοινωνία ατόμων με Αυτισμό 
που δεν έχουν αναπτύξει τον λόγο  όπως το αντίστοιχο στο εξωτερικό (A voice for those 
who cannot speak - Prologuo2go, χ.η.). Το λογισμικό αυτό βασίζεται σε εικόνες και κατηγο-
ρίες δραστηριοτήτων που βοηθούν το άτομο να κάνει συγκεκριμένες επιλογές για να εκ-
φράσει μία επιθυμία του. Όταν το άτομο κάνει κάποιες επιλογές υπάρχει η δυνατότητα το 
λογισμικό να τις μετατρέπει και σε ηχητική φράση. Ένα τέτοιου είδους λογισμικό θα ήταν 
πολύ χρήσιμο και θα βοηθούσε στην καλύτερη και πιο αυτόνομη επικοινωνία ατόμων με 
Αυτισμό αλλά και γενικά ατόμων με σοβαρά προβλήματα προφορικού λόγου. 

Παράλληλα, είναι απαραίτητη η κατάλληλη κατάρτιση και συνεχής επιμόρφωση των παιδα-
γωγών για τις εξελίξεις στις διάφορες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Αναγκαία φαίνεται να 
είναι και η δημιουργία ειδικών κέντρων, εξειδικευμένων για την εκπαίδευση παιδιών με 
Αυτισμό αλλά και η πραγματοποίηση περισσότερων ερευνών για την αξιολόγηση διάφορων 
εκπαιδευτικών προσεγγίσεων σε μεγάλο δείγμα και για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
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Συνεργατικές πρακτικές στα τμήματα ένταξης: ο ρόλος των γενικών και ειδικών νηπιαγωγών  

Περίληψη 

Η ενταξιακή εκπαίδευση αποτελεί βασική αρχή των εκπαιδευτικών συστημάτων σε ευρω-
παϊκό και διεθνές επίπεδο. Η προώθηση της εκπαιδευτικής ένταξης συνδέεται άμεσα με τις 
συνεργατικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο. Ο τρόπος που οι 
εκπαιδευτικοί νοηματοδοτούν τη συνεργασία και οι συνεργατικές πρακτικές που εφαρμό-
ζουν προωθούν την ένταξη ή τον αποκλεισμό. H παρούσα έρευνα εστιάζει στη διερεύνηση 
των απόψεων και των εμπειριών των νηπιαγωγών των ενταξιακών νηπιαγωγείων αναφορι-
κά με τις συνεργατικές πρακτικές και τους ρόλους που υιοθετούν, με απώτερο σκοπό την 
ανάδειξη των προκλήσεων και των προοπτικών βελτίωσης των συνεργατικών πρακτικών, ως 
βασική προϋπόθεση της ενταξιακής εκπαίδευσης. Το παρόν ερευνητικό εγχείρημα ακολου-
θεί τις αρχές της ποιοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης και χρησιμοποιεί ως μεθοδολογικό 
εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη. Η ανάλυση των δεδομένων στηρίχτηκε στις αρχές 
της θεματικής ανάλυσης περιεχομένου. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, αν και οι 
ρόλοι που διαμορφώνονται δε συνάδουν με τη φιλοσοφία της ένταξης, υπάρχουν προοπτι-
κές βελτίωσής τους 

Λέξεις - Κλειδιά: συνεργατικές πρακτικές, ενταξιακή εκπαίδευση, προσχολική εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Η ενταξιακή εκπαίδευση αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των εκπαιδευτικών 
συστημάτων για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων και τη 
μεγιστοποίηση της ενεργητικής συμμετοχής και πρόσβασης όλων των μαθητών στην εκπαι-
δευτική και μαθησιακή διαδικασία (Unesco, 2007). Σε εκπαιδευτικό επίπεδο, κατά κοινή 
ομολογία παράγοντα μείζονος σημασίας για την εφαρμογή ενταξιακών εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων αποτελεί η συνεργασία των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική και μαθησιακή. 
Οι συνεργατικές πρακτικές που εφαρμόζονται στο σχολείο μπορούν να προάγουν την έντα-
ξη όλων των μαθητών ή αντίθετα να οδηγήσουν στο στιγματισμό και στον αποκλεισμό μιας 
μεγάλης μερίδας του μαθητικού πληθυσμού από την εκπαίδευση ή ακόμη και στη σχολική 
διαρροή (Ainscow et all, 2006· Βλάχου & Σιδέρη, 2010). Στο πλαίσιο της ένταξης η σύναψη 
συνεργασιών προέκυψε ως αναγκαιότητα από την ίδια τη σχολική πραγματικότητα (ετερο-
γενή σύνθεση μαθητών πολιτισμικά, γλωσσικά, ακαδημαϊκά, κ.α), αλλά και την πολυπλοκό-
τητα των καταστάσεων που οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν στο σχολείο και απαιτούν 
σύνθεση γνώσεων, δεξιοτήτων, απόψεων και ιδεών (Βλάχου & Σιδέρη, 2010). Ειδικότερα, 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο η αναγκαιότητα συνεργασίας προέκυψε από τη δομή 
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και λειτουργία των Τμημάτων ένταξης. Επιπλέον, με τη συνεργασία αναδεικνύονται νέες 
αποτελεσματικές προσεγγίσεις και μέθοδοι, προωθείται η ανάπτυξη ενταξιακής κουλτού-
ρας και ήθους στο σχολείο, λύνονται πολλά από τα προβλήματα, αίρονται οι διακρίσεις, 
αυξάνονται οι προσδοκίες για όλους τους μαθητές, και η διαφορετικότητα προσλαμβάνει 
θετικό χαρακτήρα (Ainscow et all, 2006 ·Lee, 2007). Συνολικά, η συνεργασία αποβαίνει ωφέ-
λιμη για όλους τους εμπλεκομένους στην εκπαιδευτική διαδικασία (Dettmer, Thurston & Dyck, 2005). Πως 
όμως προσδιορίζεται η συνεργασία στο πλαίσιο της ενταξιακής εκπαίδευσης και τι ρόλοι υιοθετούνται;  

Η συνεργασία ως εκπαιδευτική πρακτική είναι πολύπλοκη καθώς προσλαμβάνει διαφορετι-
κές σημασίες από διαφορετικά άτομα και προσεγγίζεται με διαφορετικές πρακτικές, Το πως 
ο καθένας αντιλαμβάνεται την ουσιαστική συνεργασία και ποιες θεωρεί αποτελεσματικές 
μορφές συνεργασίας είναι ζητήματα που καθορίζουν την προώθηση της ένταξης ή του απο-
κλεισμού (Βλάχου & Σιδέρη, 2010 ). Η συνεργατική διδασκαλία απαιτεί αλλαγές σε στερεό-
τυπα, ρόλους, υπευθυνότητες και αρμοδιότητες και στη διοίκηση για την επίτευξη κοινών 
στόχων και την επίλυση προβλημάτων, καθώς και αυτοκριτική θέτοντας ο καθένας υπό αμ-
φισβήτηση το σύστημα αξιών του και τις γνώσεις του (Lee, 2007). Οι εκπαιδευτικοί στην 
τάξη θα πρέπει να συνεργάζονται σε επίπεδο σχεδιασμού, διδασκαλίας και αξιολόγησης 
παραμερίζοντας την ανάγκη διατήρησης της «αυθεντίας» και της «εξουσίας» ( Corbet, 2001 
∙Vlachou, 2006). Τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού πλαισίου και η εκπαιδευτική πολιτική που α-
σκείται μπορούν να προωθήσουν ή να υπονομεύσουν την ενταξιακή συνεργατική κουλτούρα. 

Στην Ελλάδα, στα τμήματα ένταξης (Τ.Ε.) των νηπιαγωγείων με βάση τη νομοθεσία φοιτούν 
μαθητές με και χωρίς αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η διάγνωση των οποίων 
στηρίζεται σε διαφοροδιαγνώσεις ιατρικού τύπου από τα Kέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διά-
γνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ). Για τα Τ.Ε. προβλέπονται δυο νηπιαγωγοί (ένα γενικός και 
ένας ειδικός) και ένας χώρος υποστηρικτικός για να μεταφέρονται κάποιες ώρες οι μαθητές 
με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για να παρακολουθήσουν το εξατομι-
κευμένο πρόγραμμα από τον ειδικό παιδαγωγό. Οι αρμοδιότητες, οι ρόλοι, οι μορφές συ-
νεργασίας, ο τρόπος παρέμβασης των δυο εκπαιδευτικών και ο χρόνος παραμονής των μα-
θητών με αναπηρίες στην υποστηρικτική τάξη δεν προβλέπονται σαφώς από το νομοθετικό 
πλαίσιο. Επιπλέον, η νομοθεσία συνηγορεί στη διάκριση των ειδικοτήτων και των πλαισίων 
(Ν.3699/2008· Ν. 449/2007). Έτσι υιοθετούνται σιωπηρά και άτυπα ρόλοι που εντείνουν 
ακόμη περισσότερο το διαχωριστικό τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων (Side-
ri & Vlachou, 2006). Συνήθως, τα διδακτικά καθήκοντα του ειδικού παιδαγωγού περιορίζο-
νται στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
(Vlachou, 2006·Boutskou, 2007). Σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πλαίσιο ευνοείται η ανάπτυξη 
ενταξιακών συνεργατικών πρακτικών; 

Υπό αυτό το πρίσμα, η παρούσα έρευνα εστιάζει στη διερεύνηση των απόψεων και των ε-
μπειριών των νηπιαγωγών των ενταξιακών νηπιαγωγείων αναφορικά με τη συνεργασία και 
τους ρόλους που υιοθετούν στις συνεργατικές πρακτικές, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη 
των προκλήσεων και των προοπτικών βελτίωσής τους, ως βασική προϋπόθεση της ενταξια-
κής εκπαίδευσης. Στην παρούσα εργασία θα εστιάσουμε στην παρουσίαση και ανάλυση 
δύο βασικών ερωτημάτων της έρευνας: 

1. Ποιες είναι οι απόψεις των γενικών και ειδικών νηπιαγωγών για τους ρόλους τους κατά τη συνεργασία; 
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2. Ποιες είναι οι εμπειρίες των γενικών και ειδικών νηπιαγωγών από τις συνεργατικές πρα-
κτικές που εφαρμόζουν και ποιους ρόλους υιοθετούν; 

Μεθοδολογία  

Το παρόν ερευνητικό εγχείρημα ακολουθεί τις αρχές της ποιοτικής μεθοδολογικής προσέγ-
γισης, λόγω της φύσης των ερευνητικών ερωτημάτων και του σκοπού της έρευνας που α-
παιτούν την εστίαση στην οπτική των συνεντευξιαζόμενων, την ανακάλυψη αιτιωδών σχέ-
σεων και συσχετίσεων μεταξύ των απόψεων και πρακτικών, των φαινομένων και πραγματικο-
τήτων που λαμβάνουν χώρα στο κοινωνικοπολιτικό και εκπαιδευτικό πεδίο ( Mason, 2003· Robson, 2007). Το με-
θοδολογικό εργαλείο της παρούσας μελέτης είναι η ημιδομημένη συνέντευξη διάρκειας 50-
60 λεπτά έκαστη. Προηγήθηκε πιλοτική έρευνα προκειμένου να ελεγχθεί η λειτουργικότη-
τα, η σαφήνεια και η κατανόηση των ερωτήσεων της συνέντευξης (Robson, 2007·Ιωσηφίδης, 2003). 

Υιοθετείται η φαινομενολογική προσέγγιση για την ανάδειξη των απόψεων και των εμπει-
ριών των εκπαιδευτικών. Η ανάλυση των δεδομένων στηρίχτηκε στις αρχές της θεματικής 
ανάλυσης περιεχομένου (Mason, 2003·Ιωσηφίδης, 2003). 

Στην παρούσα έρευνα συμμετέχουν 20 νηπιαγωγοί (10 γενικοί και 10 ειδικοί) που εργάζο-
νται σε τμήματα ένταξης στην Αττική. Από κάθε τμήμα συμμετέχουν και οι 2 νηπιαγωγοί 
(γενική και ειδική) που εργάζονται σε αυτό. H επιλογή του δείγματος έγινε με τη μέθοδο 
της χιονοστιβάδας (Cohen & Manion, 1994). 

O ρόλος των γενικών και ειδικών νηπιαγωγών στα Τ.Ε.: 
Ιεραρχικοί ρόλοι των νηπιαγωγών στις συνεργατικές πρακτικές που εφαρμόζουν 

Απόψεις εκπαιδευτικών για τον ρόλο του γενικού και ειδικού εκπαιδευτικού 

Σχετικά με τις απόψεις των συμμετεχουσών για το ρόλο της γενικής νηπιαγωγού στο τμήμα 
ένταξης (Τ.Ε.), η πλειοψηφία (17) υποστηρίζει πως οι γενικοί νηπιαγωγοί έχουν την κύρια 
ευθύνη της γενικής τάξης σε όλα τα επίπεδα Μια ειδική και μια γενική νηπιαγωγός λένε 
αντίστοιχα: «Έχει την ευθύνη της τάξης, όλης της τάξης, όλων των παιδιών, συνήθως σχε-
διάζει το ημερήσιο πρόγραμμα», «Κατ’ αρχήν ο ρόλος της γενικής παιδαγωγού είναι να λει-
τουργεί το τμήμα με βάση τους στόχους που έχει θέσει Ο ρόλος της ειδικής παιδαγωγού 
είναι να καθοδηγεί τα παιδιά της ένταξης στο πρόγραμμα της γενικής». Ο ρόλος της κύριας 
ευθύνης της γενικής νηπιαγωγού για την τάξη ενισχύεται και από τις απαντήσεις έντεκα (11) 
νηπιαγωγών που αναφέρουν πως τις περισσότερες πρωτοβουλίες τις παίρνει η γενική νηπιαγωγός.  

Οι απόψεις για το ρόλο της γενικής νηπιαγωγού εμφανίζουν μεγάλες αντιθέσεις σε σχέση 
με τις απόψεις τους για την υλοποίηση της συνεργασίας. Ενώ, σύμφωνα με τις παραπάνω 
απαντήσεις, η γενική νηπιαγωγός έχει την κύρια ευθύνη για την τάξη, στις ερωτήσεις, αν θα 
πρέπει να έχουν από κοινού οι γενικοί και ειδικοί νηπιαγωγοί την ευθύνη για α) όλους τους 
μαθητές της τάξης και β) το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος όλων των μαθη-
τών, απάντησαν καταφατικά οι περισσότεροι, αντίστοιχα (17) και (12). Επιπλέον, ενώ μόνο 
μια νηπιαγωγός αναφέρει στο ρόλο της γενικής νηπιαγωγού τη διαφοροποίηση της διδα-
σκαλίας στην ερώτηση αν θα πρέπει να διαφοροποιούν από κοινού, απάντησαν καταφατικά 
οι δεκαπέντε (15). Τέλος, ενώ υποστηρίζουν πως η εκπαιδευτική αξιολόγηση όλων των μαθη-
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τών αποτελεί κοινή ευθύνη των ειδικών και γενικών νηπιαγωγών, στην πράξη, όπως θα α-
ναλυθεί στη συνέχεια, οι ειδικοί νηπιαγωγοί έχουν κατά κύριο λόγο την ευθύνη για την α-
ξιολόγηση των ανάπηρων μαθητών. 

Με βάση τις απόψεις των νηπιαγωγών ο ρόλος των ειδικών νηπιαγωγών στα Τ.Ε. συνδέεται 
άμεσα α) με την κύρια ευθύνη για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία στο Τ.Ε. και 
τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας β) με τη συνεργασία, τη συμβουλευτική και υποστήρι-
ξη-καθοδήγηση της γενικής νηπιαγωγού του Τ.Ε. και του εκπαιδευτικού προσωπικού του 
σχολείου σε ζητήματα που αφορούν την αναπηρία και την εκπαίδευση των ανάπηρων μα-
θητών Για ειδική και μια γενική νηπιαγωγός λένε αντίστοιχα: «Η ειδική νηπιαγωγός έχει κα-
τά πρώτον την ευθύνη των παιδιών του τμήματος ένταξης, από την εγγραφή τους και την 
αξιολόγησή τους μέχρι την πρώτη συνέντευξη με τους γονείς και το ιστορικό και στην πο-
ρεία την καλύτερη προσαρμογή τους στο σχολικό πλαίσιο», «Πρωταρχικά τα παιδιά της έ-
νταξης. Γιατί φαντάζομαι ότι και προς εκείνα θα νιώθει μεγαλύτερη ηθική υποχρέωση. Γιατί 
και ο ρόλος του είναι αυτός. Πρωταρχικά στα παιδάκια της ένταξης», 

Έντεκα (11) νηπιαγωγοί υποστηρίζουν ότι ο ρόλος των ειδικών νηπιαγωγών είναι ισότιμος 
με το ρόλο των γενικών. Οι αναφορές περί ισότιμων ρόλων καταδεικνύουν τη μεγάλη αντί-
θεση και αντιφατικότητα τόσο μεταξύ των απόψεων, όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω, 
όσο και μεταξύ των απόψεων και των πρακτικών που εφαρμόζουν, όπως παρουσιάζονται 
στη συνέχεια. Τέτοιου είδους αντιφάσεις καταδεικνύουν την πολυπλοκότητα αφενός του 
προσδιορισμού της συνεργασίας και των ρόλων των γενικών και ειδικών νηπιαγωγών και 
αφετέρου της εφαρμογής συνεργατικών πρακτικών που προωθούν την ένταξη (Σιδέρη, 
Βλάχου, 2010∙ Liasidou & Antoniou, 2013). Επιπλέον, διαφαίνεται η διαστρέβλωση του ό-
ρου ισότιμος από τους εκπαιδευτικούς. Αναδύεται εύλογα ο προβληματισμός ως προς το 
πώς αντιλαμβάνονται και προσδιορίζουν τον όρο ισότιμο οι συμμετέχουσες και αν αυτό 
συνάδει με τη φιλοσοφία της ένταξης ή με τον αποκλεισμό και επιπλέον, ως προς το ποιοι 
παράγοντες συμβάλλουν στην ανάδυση τέτοιων αντιθέσεων καθιστώντας τη διαμόρφωση 
ρόλων κατά τη συνεργασία μια διαδικασία πολύπλοκη, σύνθετη και πολυδιάστατη  

Οι ρόλοι των γενικών και ειδικών νηπιαγωγών όπως διαμορφώνονται στην πράξη 

 Από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών σχετικά με τις συνεργατικές πρακτικές που εφαρμό-
ζουν στα Τ.Ε., η γενική νηπιαγωγός έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις βασικές δραστηριότητες, 
αρμοδιότητες, καθήκοντα, καθώς και την ευθύνη της τάξης, ενώ η ειδική έχει την κύρια ευ-
θύνη για τους ανάπηρους μαθητές και τη διαφοροποίηση. Τέτοιου είδους πρακτικές κατα-
δεικνύουν την ανάπτυξη ιεραρχικών ρόλων και σχέσεων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 
και τη συνεργασία. Πιο συγκεκριμένα, οι γενικοί νηπιαγωγοί έχουν κυρίαρχο ρόλο και πρω-
ταγωνιστούν α) στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος της τάξης, β) στην επιλο-
γή των θεματικών ενοτήτων και του γνωστικού αντικειμένου, γ) στην επιλογή των δραστη-
ριοτήτων, δ) στην επιλογή των τρόπων συνεργασίας κατά την υλοποίηση των δραστηριοτή-
των. Μια ειδική και μια γενική νηπιαγωγός αναφέρουν: «κατάλαβα ότι αυτό ήθελε να κά-
νει, να είναι ο βασικός της ρόλος. Να σχεδιάζει το πρόγραμμα της τάξης, κι εγώ να το προ-
σαρμόζω στα παιδιά της ένταξης» και «εγώ επιλέγω τις δραστηριότητες που θα γίνουν». 

Οι ειδικοί νηπιαγωγοί πρωταγωνιστούν α) στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας για την έ-
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νταξη των ανάπηρων μαθητών, β) στη διαχείριση του χρόνου παραμονής των ανάπηρων 
μαθητών στην τάξη, γ) στην παιδαγωγική αξιολόγηση των ανάπηρων μαθητών και στους 
στόχους του εκπαιδευτικού προγράμματός τους. Μια ειδική και μια γενική αναφέρουν: «Τη 
διαφοροποίηση του προγράμματος θα την κάνει η ειδική. Ο ρόλος της είναι να διαφορο-
ποιεί και να προσαρμόζει το πρόγραμμα της γενικής» «δεν είναι ένα κομμάτι που αφορά τη 
γενική (η διαφοροποίηση)» 

 Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας φαίνεται να αποτελεί κατεξοχήν αρμοδιότητα των ειδι-
κών νηπιαγωγών και συχνά συγχέεται με την εξατομίκευση ή την τροποποίηση ( Hart, 1992).  

Οι νηπιαγωγοί (γενικοί και ειδικοί), ενώ σε επίπεδο απόψεων διακηρύσσουν την ισοτιμία 
και τη διαπραγμάτευση στόχων, στις συνεργατικές πρακτικές που εφαρμόζουν στο Τ.Ε. οι 
ρόλοι που αναλαμβάνουν φαίνεται να είναι ιεραρχικοί και καταρρίπτουν τις απόψεις τους 
περί ισοτιμίας. Ενώ στην πλειοψηφία (16) υποστηρίζουν πως έχουν καλή συνεργασία, οι 
πρακτικές που εφαρμόζουν καταδεικνύουν πως δεν υφίσταται συνεργασία με την έννοια 
του επαγγελματισμού, του από κοινού σχεδιασμού της διδασκαλίας, της συνδιδασκαλίας, 
της συναξιολόγησης για όλους τους μαθητές της τάξης και δεν προβλέπεται ο χρόνος για 
κάτι τέτοιο (Vlachou, 2006·Boutskou, 2007·Takala & Malmivaara, 2012). Σύμφωνα με μια 
συμμετέχουσα ειδικής αγωγής, ενώ υποστηρίζει πως οι ρόλοι είναι ισότιμοι: «Ισότιμος εί-
ναι. Δε θεωρώ ότι η μία είναι καλύτερη από την άλλη» στη συνέχεια η ίδια αναφέρει: «τη 
διαφοροποίηση του προγράμματος θα την κάνει η ειδική. Ο ρόλος της είναι να διαφορο-
ποιεί και να προσαρμόζει το πρόγραμμα της γενικής» και «…το βρίσκω δύσκολο να γίνεται 
με τους νηπιαγωγούς της γενικής, δεν ξέρω για ποιο λόγο βέβαια αλλά γενικότερα δεν αφή-
νουνε τέτοια περιθώρια. Μπορεί να πω τη γνώμη μου αλλά δε θα πω ιδέες, δε θα το φτιά-
ξω εγώ το πρόγραμμα. Αφήνω αυτό το κομμάτι στις νηπιαγωγούς αλλά δε με έχουν αφήσει να μπω». 

Τέτοιου είδους ρόλοι (ιεραρχικοί) προωθούν την ενταξιακή εκπαίδευση ή εν τέλει τον απο-
κλεισμό; Συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενταξιακής συνεργατικής κουλτούρας και ήθους στο 
σχολείο; Σύμφωνα με τα ευρήματα ερευνών, οι ρόλοι των νηπιαγωγών στα Τ.Ε. συμβάλουν 
στη θέσπιση και εδραίωση πρακτικών διαχωρισμού (Takala, Pirttima, Törmänen, 2009∙ 
Fyssa, Vlachou& Avramidis, 2014·Liasidou & Antoniou, 2013) 

 Οι ειδικοί και γενικοί νηπιαγωγοί όπως προκύπτει από τους απαντήσεις φαίνεται να συ-
νεργάζονται περισσότερο ισότιμα α) στην επιλογή των τρόπων εργασίας των μαθητών στην 
τάξη (ομαδικά, μετωπικά, δυαδικά), β) στην προώθηση της αποδοχής της διαφορετικότητας 
με την ειδική να έχει μεγαλύτερη ευθύνη και καθοδηγητικό ρόλο γ) στην επιλογή των στό-
χων με τη γενική να φέρει μεγαλύτερη ευθύνη για τους μη ανάπηρους μαθητές και την ει-
δική για τους ανάπηρους.  

Η διαμόρφωση των ρόλων όπως παρουσιάστηκαν και η ανάπτυξη ιεραρχικών σχέσεων στην 
εφαρμογή συνεργατικών πρακτικών είναι ζήτημα πολύπλοκο και πολυδιάστατο. Συνδέεται 
με παράγοντες που α) διαμορφώνουν το εκάστοτε κοινωνικοπολιτισμικό και εκπαιδευτικό 
πλαίσιο στο οποίο επιχειρείται η ένταξη, β) αφορούν στους εκπαιδευτικούς (αντιλήψεις 
των εκπαιδευτικών για την ένταξη και την αναπηρία, το κοινωνικό σύστημα αξιών τους, τα 
ιδιογραφικά χαρακτηριστικά τους και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, την προθυμία για 
συνεργασία, τις παγιωμένες αντιλήψεις, προκαταλήψεις και συνήθεις, γ) αφορούν στην 
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εκπαιδευτική πολιτική, την οργάνωση του σχολείου και την έλλειψη επιμόρφωσης των εκ-
παιδευτικών σε ζητήματα συνεργασίας ή και αναπηρίας (Takala, Pirttima, & Törmänen, 
2009∙ Fyssa, Vlachou& Avramidis, 2014·Liasidou & Antoniou, 2013∙ Berry, 2011·, Nel, Engel-
brecht, Nel, & Tlale, 2013· 2009 ·Vlachou, 2006∙Boutskou, 2007·).  

Επιπλέον, στην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο συμβάλλει στη διαμόρφωση ιεραρχικών και 
διαχωριστικών ρόλων από τους εκπαιδευτικούς, καθώς σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο 
των ειδικών παιδαγωγών οι αρμοδιότητές τους εστιάζουν στους ανάπηρους μαθητές (Ν. 
449/3-4-2007. Επιπρόσθετα, ο ισχύων νόμος για την ειδική αγωγή (Ν. 3699/2008) παρου-
σιάζει κενό ως προς την αποσαφήνιση των ρόλων των ειδικών και γενικών εκπαιδευτικών 
στα Τ.Ε., ώστε να προωθείται η ενταξιακή εκπαίδευση και οι ενταξιακές συνεργατικές πρα-
κτικές στα Τ.Ε. (Berry, 2011·, Nel, Engelbrecht, Nel, & Tlale, 2013).  

Οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να αποφύγουν τις υποβόσκουσες συγκρούσεις που μπορούν 
να προκληθούν ανά πάσα στιγμή, να καταστήσουν λειτουργική την καθημερινή συνύπαρξη 
μέσα στην τάξη, να διασφαλίσουν τη μαθησιακή διαδικασία όλων των μαθητών και την ε-
πιβολή της τάξης, υιοθετούν σιωπηρά και άτυπα ρόλους που στην ουσία αποτελούν αντα-
νάκλαση των πεποιθήσεων για την ένταξη σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες συνθήκες ερ-
γασίας (Vlachou-Balafouti & Zoniou- Sideri, 2000). Οι γενικοί νηπιαγωγοί διατηρούν την κύ-
ρια ευθύνη της λειτουργίας της γενικής τάξης και ταυτόχρονα την «εξουσία» ως κεκτημένο 
πολλών ετών που πιθανόν να είναι δύσκολο ή να μην θέλουν να αλλάξει, όπως αναφέρει 
και μια συμμετέχουσα στην έρευνα «θέλουν οι γενικές να έχουν την εξουσία». Ωστόσο, θε-
ωρούν χρέος τους να δεχτούν τους ανάπηρους μαθητές και την ειδική παιδαγωγό στην τά-
ξη, να συνεργαστούν και να συμβάλλουν στην αποδοχή της διαφορετικότητάς. Οι ειδικοί 
παιδαγωγοί από την άλλη μεριά, αν και θεωρητικά επιδιώκουν την ισοτιμία, αναλαμβάνουν 
εξ ολοκλήρου την εκπαίδευση των αναπήρων, ως επαΐοντες, κατέχοντες την ειδική γνώση 
διατηρώντας έτσι τον παραδοσιακό ρόλο, την αυθεντία του ειδικού (expert), όπως αναφέ-
ρει μια ειδική νηπιαγωγός: «Θεωρούμε ότι είμαστε οι αυθεντίες μέσα ότι θα ασχοληθούμε 
αποκλειστικά με τα ένα δύο τρία παιδιά που θα μας έχουνε βάλει», αλλά ταυτόχρονα επι-
χειρούν να αποφύγουν τυχόν συγκρούσεις με τους εκπαιδευτικούς που συνεργάζονται 
(Vlachou, 2006· Boutskou, 2007· Symeonidou, 2002), άποψη που αναφέρεται και στη συγκεκριμένη 
έρευνα από μια ειδική νηπιαγωγός «Προκειμένου να μη δημιουργηθεί σύγκρουση, υποχώρησα». 

Συμπεράσματα 

Τα δεδομένα της παρούσας μελέτης αναμένεται να συμβάλλουν στον εντοπισμό των εμπο-
δίων ανάπτυξης ενταξιακών συνεργατικών πρακτικών με στόχο την αναβάθμιση της εκπαι-
δευτικής και μαθησιακής διαδικασίας συνολικά και της επαγγελματικής ταυτότητας, του 
ρόλου, και του έργου των εκπαιδευτικών (Ainscow et all, 2006·Lee, 2007)· 

Με βάση τα ευρήματα, αν και οι απόψεις των νηπιαγωγών για τους ρόλους που πρέπει να 
υιοθετούνται κατά τη συνεργασία φαίνεται να προωθούν την ένταξη, οι πρακτικές που εφαρμόζουν 
και οι ρόλοι που υιοθετούν στην πράξη δεν προωθούν στο σύνολό τους την ενταξιακή εκπαίδευση.  

Οι αντιφάσεις που αναδείχτηκαν και η ανάπτυξη ιεραρχικών σχέσεων και ρόλων θα μπο-
ρούσαν να θεωρηθούν αναμενόμενα για την ελληνική σχολική πραγματικότητα δεδομένων 
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α) της πολυπλοκότητας του ζητήματος της συνεργασίας και της ενταξιακής εκπαίδευσης, β) 
του ατομικού-μοναχικού και διαχωριστικού τρόπου εργασίας των εκπαιδευτικών στα ελλη-
νικά σχολεία ως τώρα, γ) της ελλιπούς εμπειρίας και εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε 
ζητήματα συνεργασίας, δ) των περιοριστικών εργασιακών συνθηκών, ε) της ακαμψίας των 
σχολικών δομών και του ανταγωνιστικού εκπαιδευτικού συστήματος που προάγει τον «α-
τομισμό», ζ) της διαφορετικής προσέγγισης των μαθητών και της διδασκαλίας από τους 
εκπαιδευτικούς, η) της έλλειψης χρόνου για κοινό σχεδιασμό, προγραμματισμό, ανατρο-
φοδότηση, καθώς αυτό δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία θ) την παγιωμένη αντίληψη ότι 
η εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελεί α-
ποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη των ειδικών παιδαγωγών σε συνδυασμό με το γεγο-
νός πως οι ανάπηροι μαθητές αποτελούν μειοψηφία στο Τ.Ε., ι) τις ελαστικές σχέσεις εργα-
σίας των εκπαιδευτικών στα Τ.Ε. που συνήθως είναι αναπληρωτές και αλλάζουν κάθε χρόνο 
με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα εδραίωσης σταθερών σχέσεων και δομών (Vla-
chou, 2006·Βλάχου& Σιδέρη, 2010, Takala & Malmivaara, 2012∙ Kokkinos & Davazoglou, 2009).  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας σε μαθητές γυμνασίου σχετικά 
με τη συχνότητα και το είδος του σχολικού εκφοβισμού που λαμβάνει χώρα στο σχολείο 
τους και τις στάσεις τους απέναντι στο φαινόμενο. Οι μαθητές-δράστες απάντησαν ότι α-
σκούν συχνότερα σωματικό εκφοβισμό, ενώ σύμφωνα με τους μαθητές-θύματα συχνότε-
ρος είναι ο λεκτικός εκφοβισμός. 5.9% των μαθητών του δείγματος απάντησαν ότι ασκούν 
λεκτικό εκφοβισμό πολύ συχνά και 5,8% ότι υφίστανται λεκτικό εκφοβισμό συχνά. 32% των 
μαθητών απάντησαν ότι απευθύνονται σ’ έναν καθηγητή όταν λαμβάνει χώρα μπροστά 
τους ένα εκφοβιστικό περιστατικό, ενώ 67% των μαθητών του δείγματος θεωρούν ότι είναι 
διασκεδαστικό να βλέπεις να κοροϊδεύουν ένα παιδί που δεν μπορεί να αμυνθεί. Προσδο-
κούμε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας θα συμβάλουν στην κατανόηση του φαινομένου 
του σχολικού εκφοβισμού και τον σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης. 

Λέξεις – Κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, δράστες, θύματα, μάρτυρες, στάσεις 

Εισαγωγή 

«Ένας μαθητής γίνεται αντικείμενο εκφοβισμού ή θυματοποιείται όταν υποβάλλεται κατ’ 
επανάληψη και κατ’ εξακολούθηση σε αρνητικές ενέργειες από έναν ή περισσότερους άλ-
λους μαθητές» (Olweus, 2009, σελ.29). Με τον όρο αρνητικές ενέργειες εννοούνται οι βλά-
βες ή οι ενοχλήσεις που γίνονται σκόπιμα είτε με λεκτικό τρόπο (απειλές, χλευασμός, πει-
ράγματα, βρισιές) είτε με σωματικό (ξύλο, σπρωξίματα, κλωτσιές, τσιμπήματα, στρίμωγμα) 
ή με άλλο τρόπο όπως γκριμάτσες ή άσεμνες χειρονομίες, σκόπιμος αποκλεισμός κάποιου 
ατόμου από μια ομάδα ή με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 

Στη χώρα μας ένα στα δέκα παιδιά εκτίθεται συστηματικά σε εκφοβιστικές πράξεις (Δελη-
γιάννη - Κουϊμτζή, 2005). Tο ποσοστό των μαθητών – θυμάτων στην πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση ανέρχεται στο 7,87% του συνόλου των μαθητών και το ποσοστό των μαθητών – θυ-
τών στο 5,61% (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., αποτελέσματα έρευνας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Διακρατι-
κού Προγράμματος «Δάφνη», 2009), ενώ, μεταξύ των μαθητών ηλικίας από 11 έως 15 ετών, 
8,7% είναι θύματα εκφοβισμού και από 7,45% έως 10,3% είναι δράστες (WHO, HBSC Study, 
2001). 

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της συχνότητας των διαφόρων μορφών 
του σχολικού εκφοβισμού σε γυμνάσια της Αθήνας και η αποτύπωση των στάσεων των μα-
θητών απέναντι στο φαινόμενο. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε 
για τις ανάγκες της έρευνας, με βάση ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούνται στο εξωτερι-
κό. Ζητήθηκε από τους μαθητές να απαντήσουν κατά πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν με τις 
προτάσεις του ερωτηματολογίου σε μια πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert. Το ερωτηματο-
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λόγιο ελέγχθηκε ως προς την αξιοπιστία της εσωτερικής συνάφειας των ερωτήσεων με τον 
συντελεστή α του Cronbach: Alpha=,850.  

Στην έρευνα συμμετείχαν πέντε δημόσια γυμνάσια της Αττικής, δύο εκ των οποίων βρίσκο-
νται στο κέντρο της Αθήνας, ένα στα νότια προάστια, ένα στα βόρεια προάστια και ένα εί-
ναι πειραματικό και φοιτούν σ’ αυτό, κατόπιν κλήρωσης, μαθητές από όλες τις περιοχές της 
Αττικής. Στην έρευνα συμμετείχαν μαθητές και από τις τρεις τάξεις του γυμνασίου. Συνολι-
κά συμμετείχαν 694 μαθητές και από τα πέντε γυμνάσια, 374 αγόρια (53,9% του δείγματος) 
και 320 κορίτσια (46,1% του δείγματος). Οι απαντήσεις των μαθητών αναλύθηκαν με το 
στατιστικό πρόγραμμα SPSS. 

Αποτελέσματα 

Είδη και συχνότητα εκφοβισμού 

Ο υψηλότερος μέσος όρος των απαντήσεων των μαθητών στις ερωτήσεις που αφορούν στη 
συχνότητα άσκησης εκφοβισμού παρατηρείται στο σωματικό εκφοβισμό (Μ. Ο. : 1,78 και 
Τ.Α.: 1,154), ακολουθούμενος από τις δύο μορφές, άμεση και έμμεση, λεκτικού εκφοβισμού 
(Μ. Ο. : 1,49 και 1,40 και Τ.Α.: 1,088 και ,910 αντίστοιχα), την άσκηση εκφοβισμού με ηλε-
κτρονικά μέσα (Μ.Ο.: 1,29 και Τ.Α.: ,877) και την καταστροφή ή αφαίρεση προσωπικών α-
ντικειμένων ((Μ. Ο.: 1,28 και Τ.Α.: ,872) (πίνακας 1.). 

 
Ερωτήσεις Ν Μ.Ο. Τ.Α. 
Τσακώνομαι με παιδιά που μπορώ να νικήσω εύκολα. 681 1,78 1,154 
Μου αρέσει να τρομάζω και να απειλώ τους συμμα-
θητές μου. 

663 1,49 1,088 

Λέω ψέματα για συμμαθητές μου στα άλλα παιδιά. 673 1,40 ,910 
Γράφω προσβλητικά σχόλια για συμμαθητές μου στο 
διαδίκτυο ή στέλνω προσβλητικά μηνύματα σε συμ-
μαθητές μου με το κινητό μου τηλέφωνο. 

679 1,29 ,877 

Καταστρέφω επίτηδες πράγματα άλλων παιδιών ή 
παίρνω με το ζόρι πράγματα ή χρήματα από άλλα 
παιδιά. 

680 1,28 ,872 

Πίνακας.1.: Περιγραφικά στοιχεία (πλήθος, μέσος όρος και τυπική απόκλιση) των απαντή-
σεων των μαθητών ως προς την άσκηση εκφοβισμού. 

Ενώ στην πλειοψηφία τους (74,2%), οι μαθητές του δείγματος μας δηλώνουν ότι δεν εκφο-
βίζουν ποτέ λεκτικά τους συμμαθητές τους, 5,9% των μαθητών δηλώνουν ότι τρομάζουν και 
απειλούν τους συμμαθητές τους πολύ συχνά ή καθημερινά, ενώ 4,3% μερικές φορές (γρά-
φημα 1.). Πρόκειται για αρκετά μεγάλο ποσοστό, αν σκεφτεί κανείς ότι η αναλογία δράστη - 
θύματος δεν είναι ένας προς έναν, αλλά ότι μικρότερος αριθμός δραστών εκφοβίζει περισ-
σότερα θύματα, όπως θα δούμε και πιο κάτω. 
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Γράφημα 1.: Απαντήσεις των μαθητών (ποσοστό %) στην ερώτηση: «Μου αρέσει να τρομά-
ζω και να απειλώ τους συμμαθητές μου». 

Σχετικά με την παρακολούθηση περιστατικών εκφοβισμού, οι μαθητές απάντησαν ότι συ-
χνότερα γίνονται μάρτυρες περιστατικών λεκτικού εκφοβισμού (Μ.Ο.: 3,58 και Τ.Α.: 1,318). 
Οι μέσοι όροι των απαντήσεων των μαθητών σχετικά με τη συχνότητα με την οποία διαπι-
στώνουν ότι απομονώνονται μαθητές από την ομάδα των συνομηλίκων (Μ.Ο.: 2,58 και Τ.Α.: 
1,398) και σχετικά με την παρακολούθηση σωματικού εκφοβισμού (Μ.Ο.: 2,56 και Τ.Α.: 
1,319) σχεδόν ταυτίζονται. Χαμηλότερος μέσος όρος σημειώνεται στην ερώτηση που αφο-
ρά στη συχνότητα με την οποία βλέπουν συμμαθητές τους να καταστρέφουν ή να αφαι-
ρούν προσωπικά αντικείμενα ή χρήματα από άλλα παιδιά (Μ.Ο.: 2,29 και Τ.Α.: 1,312) και 
ακόμα χαμηλότερος μέσος όρος στην ερώτηση σχετικά με το πόσο συχνά διαπιστώνουν να 
ασκείται εκφοβισμός μέσω διαδικτύου ή κινητών τηλεφώνων (Μ.Ο.: 1,96 και Τ.Α.: 1,202). 
Τέλος, απαντούν ότι λίγο συχνότερα από σπάνια υπάρχουν παιδιά στο σχολείο τους που τα 
φοβούνται σχεδόν όλοι οι μαθητές (Μ.Ο.: 2,15 και Τ.Α.:1,282) (πίνακας 2.). Οι μάρτυρες 
εκφοβισμού δεν συμφωνούν με τους δράστες που δηλώνουν ότι είναι συχνότερος ο σωμα-
τικός εκφοβισμός, αλλά απαντούν ότι αντιλαμβάνονται συχνότερα περιστατικά λεκτικής 
βίας και μάλιστα σχεδόν συχνά. Φαίνεται ότι δεν είναι άγνωστο φαινόμενο στα σχολεία του 
δείγματος μας ούτε η απομόνωση από την ομάδα των συνομηλίκων συνοδευόμενη από 
λεκτική βία (κοροϊδίες) ούτε ο σωματικός εκφοβισμός, καθώς οι μαθητές τείνουν να απα-
ντήσουν ότι συμβαίνουν μερικές φορές. Σπανιότερος από τις υπόλοιπες μορφές εκφοβι-
σμού, σύμφωνα με τους μάρτυρες, είναι ο εκφοβισμός με ηλεκτρονικά μέσα, ο οποίος συμ-
βαίνει σπάνια. 

Ερωτήσεις Ν Μ.Ο. Τ.Α. 
Κάποιοι συμμαθητές μου βρίζουν και κοροϊδεύουν 
άλλα παιδιά. 681 3,58 1,318 

Κάποια παιδιά τα κοροϊδεύει όλη η τάξη και δεν τα 
κάνει κανείς παρέα. 680 2,58 1,398 

Κάποιοι συμμαθητές μου χτυπούν άλλα παιδιά. 671 2,56 1,319 
Κάποιοι συμμαθητές μου καταστρέφουν πράγματα 
άλλων παιδιών ή παίρνουν με το ζόρι πράγματα ή 
χρήματα από άλλα παιδιά. 

677 2,29 1,312 
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Κάποια παιδιά τα φοβόμαστε σχεδόν όλοι οι μαθητές. 680 2,15 1,282 
Κάποιοι συμμαθητές μου γράφουν προσβλητικά σχό-
λια για άλλα παιδιά στο διαδίκτυο ή στέλνουν προ-
σβλητικά μηνύματα με το κινητό τους τηλέφωνο. 

679 1,96 1,202 

Πίνακας 2.: Περιγραφικά στοιχεία (πλήθος, μέσος όρος και τυπική απόκλιση) των απαντή-
σεων των μαθητών ως προς την παρακολούθηση εκφοβισμού. 

Οι μαθητές που θυματοποιούνται, αναφέρουν ότι συχνότερη είναι η λεκτική θυματοποίηση 
(Μ.Ο.: 1,89 και Τ.Α.: 1,164). Λιγότερο συχνά συμβαίνουν περιστατικά σωματικής θυματο-
ποίησης (Μ.Ο.: 1,64 και Τ.Α.: 1,114) και θυματοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα (Μ.Ο.: 1,45 
και Τ.Α.: ,977) (πίνακας 3). Τα θύματα έχουν υψηλότερους μέσους όρους σε σχέση με τους 
δράστες, κάτι που σημαίνει ότι λιγότεροι δράστες εκφοβίζουν περισσότερα θύματα.  

  
Ερωτήσεις Ν Μ.Ο. Τ.Α. 
Κάποιοι συμμαθητές μου με κοροϊδεύουν. 664 1,89 1,164 
Κάποιοι συμμαθητές μου με χτυπούν. 666 1,64 1,114 
Κάποιοι συμμαθητές μου γράφουν προσβλητικά μη-
νύματα για μένα στο διαδίκτυο ή στέλνουν προσβλη-
τικά μηνύματα στο κινητό μου τηλέφωνο. 

680 1,45 ,977 

Πίνακας 3: Περιγραφικά στοιχεία (πλήθος, μέσος όρος και τυπική απόκλιση) των απαντή-
σεων των μαθητών ως προς τη θυματοποίηση. 

Ωστόσο, ενώ οι μισοί μαθητές του δείγματος μας (49,6%) δηλώνουν ότι ποτέ δεν τους κο-
ροϊδεύουν συμμαθητές τους, 12,5% των μαθητών απαντούν ότι υφίστανται κοροϊδίες από 
τους συμμαθητές τους μερικές φορές, 5,8% συχνά και 5% πολύ συχνά ή καθημερινά (γρά-
φημα 2).  

 

Γράφημα 2. : Απαντήσεις των μαθητών (ποσοστό %) στην ερώτηση: «Κάποιοι συμμαθητές 
μου με κοροϊδεύουν». 

Στάσεις των μαθητών σχετικά με τον εκφοβισμό 

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που αφορούν στις στάσεις των μαθητών ως προς τον εκφοβι-
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σμό παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Οι μαθητές απαντούν ότι δεν είναι σίγουροι (Μ.Ο.: 
2,97 και Τ.Α.: 1,302) ότι θα απευθυνθούν σε κάποιον εκπαιδευτικό όταν αντιληφθούν ένα 
περιστατικό εκφοβισμού. Ομοίως, δεν είναι σίγουροι (Μ.Ο.: 2,89 και Τ.Α.: 1,398) αν τα παι-
διά-θύματα πρέπει να απευθύνονται σε κάποιον εκπαιδευτικό ή να βρίσκουν μόνα τους τη 
λύση. Οι μαθητές τείνουν να συμφωνήσουν ότι φοβούνται να υπερασπιστούν ένα παιδί - 
θύμα (Μ.Ο.: 3,70 και Τ.Α.: 1,267), ενώ δηλώνουν ότι δεν προσπαθούν να σταματήσουν ένα 
περιστατικό εκφοβισμού (Μ.Ο.: 2,05 και Τ.Α.: 1,152) και ότι δεν θυμώνουν όταν ένας συμ-
μαθητής τους εκφοβίζει ένα άλλο παιδί (Μ.Ο.: 1,78 και Τ.Α.: 1,164). Τέλος, συμφωνούν 
(Μ.Ο.: 4,35 και Τ.Α.: 1,173) ότι έχει πλάκα να παρακολουθούν να εκφοβίζεται λεκτικά ένα 
παιδί (πίνακας 4). Φαίνεται ότι οι μαθητές αντιδρούν μάλλον αδιάφορα όταν βλέπουν να 
συμβαίνει ένα περιστατικό εκφοβισμού: δεν θυμώνουν, άρα δεν το θεωρούν κάτι κακό και 
δεν προσπαθούν να το σταματήσουν. 
Ερωτήσεις 

 Ν  Μ. Ο.  Τ.Α. 

Όταν ένα παιδί ενοχλεί κάποιο άλλο, το λέω σε κάποιον 
καθηγητή. 676  

2,97 
 

1,302 
Τα παιδιά που τα ενοχλούν συμμαθητές τους δεν πρέπει 
να παραπονούνται στους καθηγητές, αλλά να βρίσκουν 
τη λύση μόνα τους. 

676  
2,89 

 
1,398 

Φοβάμαι να υπερασπιστώ ένα παιδί που κοροϊδεύουν ή 
χτυπούν άλλα παιδιά. 673 3,70  

1,267 
Όταν ένα παιδί ενοχλεί ή χτυπά κάποιο άλλο προσπαθώ 
να το σταματήσω. 669  2,05  

1,152 
Θυμώνω όταν ένα παιδί επιτίθεται σ’ ένα άλλο χωρίς 
λόγο. 673 1,78  

1,164 
Έχει πλάκα να βλέπεις να κοροϊδεύουν ένα παιδί που 
δεν μπορεί να αμυνθεί. 676 4,35 1,173 

Πίνακας 4.: Περιγραφικά στοιχεία (πλήθος, μέσος όρος και τυπική απόκλιση) των απαντή-
σεων των μαθητών ως προς τις στάσεις τους σχετικά με τον εκφοβισμό. 

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση κατά πόσο συμφωνούν ότι είναι διασκεδαστικό να παρακο-
λουθούν ένα περιστατικό λεκτικού εκφοβισμού 66,9% των μαθητών απαντούν ότι συμφω-
νούν απόλυτα, 14,6% ότι συμφωνούν και μόνο 3,3% ότι διαφωνούν και 6,6% ότι διαφωνούν 
απόλυτα (γράφημα 3). 

 
Γράφημα 3. Απαντήσεις των μαθητών (ποσοστό %) στην ερώτηση: «Έχει πλάκα να βλέπεις 

να κοροϊδεύουν ένα παιδί που δεν μπορεί να αμυνθεί». 
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Επίσης, όπως είδαμε, οι περισσότεροι μαθητές διαφωνούν ότι απευθύνονται σε κάποιον 
εκπαιδευτικό στην περίπτωση που εκφοβίζεται ένας συμμαθητής τους (14,1% διαφωνούν 
απόλυτα και 24,5% διαφωνούν) ή δεν είναι σίγουροι τι πρέπει να κάνουν (26,7%). Μόνο 
14,8% των μαθητών συμφωνούν και 17,3% συμφωνούν απόλυτα ότι απευθύνονται σ’ έναν 
καθηγητή όταν εκτυλίσσεται μπροστά τους ένα περιστατικό εκφοβισμού (γράφημα 4). 

 

Γράφημα 4. Απαντήσεις των μαθητών (ποσοστό %) στην ερώτηση: « Όταν ένα παιδί ενοχλεί 
κάποιο άλλο, το λέω σε κάποιον καθηγητή». 

Συμπέρασμα 

Τα αποτελέσματα μας συμφωνούν με τα αντίστοιχα αποτελέσματα άλλων ερευνών στην 
Ελλάδα (Δεληγιάννη - Κουϊμτζή, 2005). Μεταξύ των ειδών εκφοβισμού στα οποία εμπλέκο-
νται οι μαθητές του δείγματος μας, ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός καταλαμβάνει πολύ χαμηλό 
ποσοστό, σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπου το ποσοστό των θυμάτων είναι αξιοσημείωτο: 
25% στον Καναδά (Li, 2006) και 14% στην Αυστραλία (Campbell, 2005). 

Από τις απαντήσεις των μαθητών σχετικά με τις στάσεις τους και τις συμπεριφορές τους ως 
μαρτύρων εκφοβισμού, συμπεραίνουμε ότι οι μαθητές δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και 
πώς να αντιδράσουν ως προς το φαινόμενο του εκφοβισμού. Είναι πιθανό οι απαντήσεις 
τους να καθρεφτίζουν την έλλειψη πολιτικής των σχολείων σχετικά με τον εκφοβισμό. Θε-
ωρούμε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι χρειάζεται ενίσχυση των προγραμ-
μάτων πρόληψης και παρέμβασης σχετικά με τον εκφοβισμό στα σχολεία και πιστεύουμε 
ότι τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης μπορούν να αξιοποιηθούν προς αυτή την κα-
τεύθυνση. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια να πραγματοποιηθεί μια διδακτική προσέγ-
γιση του φαινομένου του διαδικτυακού σχολικού εκφοβισμού σε μαθητές πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στην περιοχή της Πάτρας. Με τη χρήση ερωτηματολογίων και σε συνδυασμό 
με την παρατήρηση ως εργαλεία έρευνας, γίνεται μια απόπειρα να αναλυθούν οι συνιστώ-
σες του προβλήματος, ώστε να κατανοηθούν οι παράγοντες που έχουν συντελέσει τα τε-
λευταία χρόνια στην αύξηση του φαινόμενου του διαδικτυακού σχολικού εκφοβισμού. Στα 
πλαίσια αυτής της έρευνας αναλύεται η σχέση του μαθητή με το διαδίκτυο και τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, καθώς και η αντίληψη που έχουν οι μαθητές του δημοτικού σχετικά με 
τη συμπεριφορά τους στο διαδίκτυο. 

Λέξεις - Κλειδιά: Σχολικός εκφοβισμός, Διαδικτυακός Εκφοβισμός, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευ-
ση. 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού έλκει το ενδιαφέρον των ε-
ρευνητών παγκοσμίως, καθώς έχουν επισημανθεί οι σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τα 
θύματα, τους δράστες και τους μαθητές που παρακολουθούν εκφοβιστικά περιστατικά. Το 
αντικείμενο μελέτης τους εστιάζεται στη σωματική αλλά κυρίως στην ψυχική υγεία των 
παιδιών και των εφήβων. Η συστηματική μελέτη του σχολικού εκφοβισμού ξεκίνησε στη 
Σκανδιναβία τη δεκαετία 1970 από τον καθηγητή Dan Olweus, ο οποίος όρισε το φαινόμε-
νο, αναζήτησε τα αίτιά του και έδειξε πώς μπορεί να μειωθεί. Μετά το 1990 υπήρξε έκρηξη 
ενδιαφέροντος για το φαινόμενο του εκφοβισμού, που σύμφωνα με τον Rigby (2008b), ο-
φείλεται στο γεγονός ότι σε πολλές χώρες άρχισαν να αναγνωρίζονται τα βασικά δικαιώμα-
τα των ανθρώπων που υπόκεινται σε διακρίσεις και κακομεταχείριση, επειδή ανήκουν σε 
κάποιες κατηγορίες (φύλο, εθνική καταγωγή, σωματική ή διανοητική αναπηρία, σεξουαλι-
κός προσανατολισμός, κοινωνική και οικονομική κατάσταση). Έτσι, η αυξημένη επίγνωση 
για την άδικη μεταχείριση οδήγησε και στο κλίμα της αυξημένης ευαισθητοποίησης σε πε-
ριστατικά εκφοβισμού, στα οποία παλιότερα δεν δινόταν σημασία, και σε αναφορές αυτο-
κτονιών λόγω σοβαρού εκφοβισμού. 

Στην παρούσα εργασία, αφού πρώτα εξετάσουμε συνοπτικά το φαινόμενο του σχολικού 
εκφοβισμού τόσο στην παραδοσιακή του μορφή όσο και στην διαδικτυακή του, θα παρου-
σιάσουμε την ερευνητική μεθοδολογία και τις διδακτικές δραστηριότητες που χρησιμοποι-
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ήσαμε για την πρόληψη του φαινομένου του διαδικτυακού εκφοβισμού σε μαθητές που 
φοιτούν σε Δημοτικά σχολεία της Πάτρας. 

Σχολικός Εκφοβισμός 

«Εκφοβισμός ή θυματοποίηση είναι οι αρνητικές ενέργειες, που επιβάλλονται σκόπιμα και 
κατ’ επανάληψη σε ένα πρόσωπο από ένα ή περισσότερα άλλα πρόσωπα, στις οποίες υπάρ-
χει δυσαναλογία στη δύναμη μεταξύ των προσώπων που σχετίζονται, έτσι ώστε το “θύμα” 
να έχει δυσκολία να υπερασπίσει τον εαυτό του ενάντια στο “θύτη” ή στους “θύτες”» 
(Olweus,  1993). Ο σχολικός εκφοβισμός έχει σωματική, λεκτική, ψυχολογική και κοινωνική 
μορφή και οι πιο συνηθισμένες του εκδηλώσεις είναι οι εξής: χειρονομίες, σπρωξιές, ξυλο-
δαρμοί, εκούσια απόσπαση χρημάτων, αφαίρεση-καταστροφή προσωπικών αντικειμένων, 
φραστικές επιθέσεις, βρισιές-προσβολές, απειλές, κοροϊδίες, παρατσούκλια, ρατσιστικά 
σχόλια, εκβιασμοί, σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση, αποκλεισμός και απομόνωση 
από παρέες και ομαδικές δραστηριότητες των άλλων συμμαθητών (Τσιάντης & 
Ασημόπουλος, 2010). 

Με τη διείσδυση των ΤΠΕ (Διαδίκτυο, Κινητά Τηλέφωνα) στην καθημερινή ζωή των παιδιών 
και των εφήβων εμφανίστηκε και ο διαδικτυακός ή ηλεκτρονικός εκφοβισμός 
(cyberbullying). «Το cyberbullying είναι οποιαδήποτε πράξη εκφοβισμού, επιθετικότητας, 
παρενόχλησης, τρομοκρατικής ή αυταρχικής συμπεριφοράς που θεσπίζεται και πραγματο-
ποιείται μέσω της χρήσης των ψηφιακών συσκευών επικοινωνίας και συγκεκριμένα του 
διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων, και επαναλαμβάνεται ανά τακτά ή άτακτα χρονικά 
διαστήματα» (Φυσούν & Φλώρος, 2011). Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να περιλαμβάνει: 

• Πειράγματα με στόχο τη διασκέδαση 
• Διάδοση άσχημων φημών on-line 
• Αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων συνήθως προσβλητικών 
• Δυσφήμηση σε τρίτους π.χ. σε φίλους του θύματος, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου, μηνυμάτων από το κινητό, φωτογραφίες και βίντεο στο διαδίκτυο κ.ά. 

Η έκθεση παιδιών και εφήβων στη βία και στην αντικοινωνική συμπεριφορά, λόγω της τρυ-
φερότητας και κρισιμότητας της ηλικίας για την εξέλιξη της προσωπικότητάς τους, μπορεί 
να προκαλέσει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα σε αυτά, και έχει άμεσες ή μακροχρόνιες 
επιπτώσεις στην κοινωνική ανάπτυξή τους ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί αρνητικό κλίμα στο 
σχολείο και επηρεάζει άμεσα τη διαδικασία της μάθησης. 

Μέσα στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώ-
πιση των μαθητικών συμπεριφορών, παίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της πα-
ρενόχλησης (Olweus, 1991). Μάλιστα έρευνες έχουν δείξει ότι η ευαισθητοποίηση των εκ-
παιδευτικών σε συνδυασμό με τη δέσμευση μπορεί να μειώσει τον εκφοβισμό κατά 50% 
(Boulton, 1999). 

Μεθοδολογία 

Για τη συλλογή των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές του ερωτηματολόγιου, της 
συμμετοχικής παρατήρησης και της παρατήρησης του ερευνητή. Κατά τη διεξαγωγή της 
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έρευνας και επειδή ακριβώς απευθυνθήκαμε σε μαθητές δημοτικού από Α’ έως ΣΤ’ τάξης, 
θελήσαμε να παρουσιάσουμε αυτή την έρευνα στα παιδιά με τέτοιο τρόπο, ώστε να λει-
τουργήσουν αυθόρμητα και να δώσουν όσο το δυνατό πιο ειλικρινείς απαντήσεις και να 
αντιδράσουν με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Αυτό λοιπόν πραγματοποιήθηκε εφαρμόζο-
ντας επιπλέον και κάποιες δραστηριότητες, που αφενός μεν στην Α’ τάξη είχαν τη μορφή 
παιχνιδιού και ζωγραφικής, αφετέρου δε στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη είχε τη μορφή συζήτησης και 
καταιγισμού ιδεών. Έγιναν επισκέψεις σε τρία Δημοτικά Σχολεία της ευρύτερης περιοχής 
των Πατρών, και οι δραστηριότητες εφαρμόστηκαν σε πληθυσμό 129 μαθητών συνολικά, 
που φοιτούσαν στις Α’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις των Δημοτικών Σχολείων. Οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ 
τάξης ήταν από διαφορετικά Δημοτικά Σχολεία της Πάτρας, ένα στο αστικό κέντρο και ένα 
σε προάστειο, ενώ η Α’ τάξη ήταν από Δημοτικό Σχολείο προαστείου της Πάτρας και είχε 21 
μαθητές συνολικά. Για το αστικό Δημοτικό Σχολείο η Ε’ τάξη είχε 2 τμήματα με 26 μαθητές 
συνολικά ενώ η ΣΤ’ τάξη είχε 2 τμήματα με 33 μαθητές σύνολο. Στο Δημοτικό Σχολείο του 
προαστείου η Ε’ τάξη είχε 21 μαθητές και η ΣΤ’ τάξη είχε 2 τμήματα με 28 μαθητές αντίστοι-
χα.  

Διδακτικές Δραστηριότητες 

Οι δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν στις τάξεις με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, 
και με την κατάλληλη προσαρμογή τους στην ελληνική γλώσσα και κουλτούρα αντλήθηκαν 
από το βιβλίο της Rogers (2010). Πιο συγκεκριμένα, η δραστηριότητα «Internet Safety Pro-
file» περιλάμβανε 3 στάδια. Αρχικά, αφού διαμορφώθηκε το κατάλληλο κλίμα, όλη η τάξη 
συμφώνησε να παίξουμε ένα «ΠΑΙΧΝΙΔΙ» στο οποίο κάθε μαθητής έγραφε σε ένα φύλλο 
χαρτί το όνομά του και 3 χαρακτηριστικά για τον εαυτό του, που το 1 θα ήταν λανθασμένο. 
Αφού συγκεντρώσαμε όλα τα φύλλα, διαβάστηκε δυνατά στην τάξη τι γράψανε και πριν ο 
ιδιοκτήτης - μαθητής αποκαλύψει κάθε φορά το λανθασμένο χαρακτηριστικό, όλη η τάξη 
προσπαθούσε να μαντέψει ποιο ήταν το λανθασμένο χαρακτηριστικό. Έτσι, τα παιδιά μπό-
ρεσαν να αντιληφθούν πόσο «εύκολο» ήταν να γνωρίζουν την αλήθεια για το κάθε παιδί 
ακόμα και αν τον γνώριζαν και τον είχαν μπροστά τους. Στη συνέχεια, δόθηκε στα παιδιά 
ένα φύλλο εργασίας που στη μια του πλευρά περιελάμβανε 4 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το διαδίκτυο 
και στην άλλη, καλούνταν να ΖΩΓΡΑΦΙΣΟΥΝ κατά τη δική τους αντίληψη τη φράση «αν το 
διαδίκτυο ήταν κοινωνία». Φυσικά, πριν από αυτό το στάδιο, έγινε εμβόλιμα μια συζήτηση 
για το τι είναι και πώς χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο. 

Οι δραστηριότητες «cyber quiz» και «on line behavior» αποτελούνταν από δύο διαφορετικά 
ερωτηματολόγια, το πρώτο με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής (4 πιθανές απαντήσεις) και 
το δεύτερο είχε απαντήσεις κλίμακας από το 1 έως το 5 (1= απόλυτα διαφωνώ, 2= διαφω-
νώ, 3= δεν είμαι σίγουρος, 4= συμφωνώ, 5= απόλυτα συμφωνώ), ενώ και τα δύο αφορού-
σαν τη συμπεριφορά των μαθητών στο διαδίκτυο και πώς αντιλαμβάνονταν την ασφάλεια 
σε αυτό. Σε αυτά τα ερωτηματολόγια είχαν το χρόνο να απαντήσουν αυθόρμητα αλλά και 
συνειδητοποιημένα, αφού είχε προηγηθεί σχετική συζήτηση. Στο τέλος και των δύο ερωτη-
ματολογίων ακολούθησε σχετική συζήτηση και καταιγισμός ιδεών από τα παιδιά για το τι 
νομίζουν ότι είναι το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και του ηλεκτρονικού εκφοβι-
σμού, καθώς αντιλήφθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός περιστατικού εκφοβισμού. 
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Οι ερωτήσεις για το ερωτηματολόγιο «cyber quiz», που είχαν η κάθε μία 4 πιθανές απαντή-
σεις, ήταν οι εξής : 

1. Πρόκειται να δημιουργήσεις έναν προσωπικό λογαριασμό στο διαδίκτυο, τι κάνεις; 

2. Λαμβάνεις μηνύματα ενοχλητικά από ένα δωμάτιο επικοινωνίας κάποιας ομάδας, τι 
κάνεις; 

3. Λαμβάνεις ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σου που έχει ένα επισυναπτόμε-
νο αρχείο και είναι από άγνωστη διεύθυνση, τι κάνεις; 

4. Επικοινωνείς για βδομάδες με κάποιον που γνώρισες στο διαδίκτυο και σου αρέσει. Σου 
ζητά να ενεργοποιήσεις την κάμερα για να πείτε καληνύχτα, τι κάνεις; 

5. Κάποιος έρχεται σε επικοινωνία μαζί σου μέσω του facebook και σου λέει ότι είσαι ω-
ραίος, τι κάνεις; 

6. Λαμβάνεις ενοχλητικά μηνύματα από κάποιον που παλιά ήσασταν φίλοι ενώ τώρα όχι, 
τι κάνεις; 

Οι ερωτήσεις για το ερωτηματολόγιο «online behavior», στις οποίες οι μαθητές έπρεπε να 
απαντήσουν σύμφωνα με την κλίμακα 1 – 5, αρχικά για να εκφράσουν την προσωπική τους 
άποψη και, στη συνέχεια, για να απαντήσουν σχετικά με το τι νομίζουν ότι θα απαντούσαν 
οι συνομήλικοί τους, ήταν οι εξής : 

1. Έχω το δικαίωμα να λέω ό,τι μου αρέσει στο διαδίκτυο. 

2. Θα πρέπει να μπορώ να βλέπω ο,τιδήποτε θέλω στο διαδίκτυο χωρίς να με επιβλέπει 
κανείς. 

3. Όταν βγάλω μια φωτογραφία που μου αρέσει, δεν χρειάζομαι άδεια από το άτομο που 
είναι σε αυτήν πριν τη δημοσιεύσω στο διαδίκτυο. 

4. Ό,τι συμβαίνει στο διαδίκτυο δεν είναι η πραγματικότητα, οπότε κανείς δεν πληγώνε-
ται στ’ αλήθεια. 

5. Όταν κάποιος μου στέλνει ένα αστείο, το προωθώ ακόμα και αν πρόκειται για κάποιον 
που ξέρω. 

6. Οι διαφωνίες που ξεκινούν στο διαδίκτυο πρέπει να παραμένουν εκεί. 

Τέλος, η δραστηριότητα «τι είναι cyber bullying» περιλάμβανε αρχικά καταιγισμό ιδεών 
από τους ίδιους τους μαθητές σχετικά με τι ξέρουν ότι είναι και πώς αντιλαμβάνονται το 
cyber bullying, ενώ, στη συνέχεια, τους δόθηκαν κάρτες με προτάσεις – περιπτώσεις για να 
αναγνωρίσουν περιστατικά εκφοβισμού. Μετά το χρόνο που τους δόθηκε, προκειμένου να 
επεξεργαστούν αυτό που διάβασαν, εξέφραζαν την άποψή τους με επιχειρήματα, ενώ εντέ-
λει έγινε και παρουσίαση του φαινομένου του εκφοβισμού και του κυβερνοεκφοβισμού, 
ώστε να αντιληφθούν οι μαθητές πότε μπορούμε να μιλάμε για περιστατικά εκφοβισμού 
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και πότε όχι, καθώς και ποια χαρακτηριστικά πρέπει να διακρίνουν, ώστε να αντιλαμβάνο-
νται έγκαιρα τέτοια περιστατικά. 

 

Πίνακας 1 

Δραστηριότητες και στόχοι Τάξεις 

«Internet Safety Profile»  

ΠΑΙΧΝΙΔΙ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

Στόχος: Να ανακαλύψουν τη θετική & αρνητική πλευρά του διαδικτύ-
ου. 

Α’ Δ.Σ. στο προά-
στιο 

«Cyber Quiz» 

Στόχος: Να αναπτύξουν συζήτηση σχετικά με την ασφάλεια στο διαδί-
κτυο. 

E’ Δ.Σ. στο προά-
στιο 

E1 & Ε2 Δ.Σ. στο 
κέντρο 

«Online Behavior» 

Στόχος: Να αναπτύξουν τις διαφορές ανάμεσα στις προσωπικές αξίες 
και τις παρανοήσεις σχετικά με το τι πιστεύουν οι συνομήλικοι και να 
εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις. 

E’ Δ.Σ. στο προά-
στιο 

E1 & Ε2, ΣT1 & ΣΤ2 
Δ.Σ. στο κέντρο 

ΣT1 & ΣΤ2 Δ.Σ. στο 
προάστιο 

Τι είναι «Cyber Bullying» ; 

Στόχος: Να μάθουν τους διαφορετικούς τύπους και να συνειδη-
τοποιήσουν τις επιδράσεις που έχει στο θύμα & τον θύτη. 

E1 & Ε2, ΣT1 & ΣΤ2 
Δ.Σ. στο κέντρο 

  

Πίνακας 1: Οι Δραστηριότητες με τους Στόχους και οι Τάξεις στις οποίες εφαρμόστηκαν 

Αποτελέσματα -Επεξεργασία 

Από τις απαντήσεις των μαθητών που λάβαμε στη δραστηριότητα «Cyber Quiz» και παρα-
τηρώντας τη συχνότητα των απαντήσεων βλέπουμε ότι αυτές συμπίπτουν, με μερικές εξαι-
ρέσεις. Οι μαθητές έχουν συνειδητοποιημένη συμπεριφορά και έχουν επίγνωση των κινδύ-
νων που εγκυμονεί η επικοινωνία με αγνώστους, ενώ είναι ενημερωμένοι ότι μπορούν να 
απευθυνθούν σε μεγαλύτερους προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με την ο-
ποία ήρθαν αντιμέτωποι.  

Στο ακόλουθο Σχήμα 1, συνοψίζονται οι απαντήσεις των μαθητών στη δραστηριότητα 
«Cyber Quiz». Ο οριζόντιος άξονας δείχνει τον αριθμό των μαθητών, ενώ ο κάθετος άξονας 
δείχνει τον αριθμό της απάντησης που έδωσε ο κάθε μαθητής στις ερωτήσεις Α-Ζ. 
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Σχήμα 1 

 

Σχήμα 1: Οι συχνότητες των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο «Cyber Quiz».  

Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων αφορά τις απαντήσεις των μαθητών στο ερωτηματολό-
γιο «Online Behavior», που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, 
προκειμένου να διερευνηθούν οι σχέσεις μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών. Θελήσαμε να διε-
ρευνήσουμε τις σχέσεις που πιθανόν να υπάρχουν ανάμεσα στις αντιλήψεις των μαθητών 
και τη συμπεριφορά τους στο διαδίκτυο με την περιοχή που βρίσκεται το δημοτικό σχολείο 
στο οποίο φοιτούν και στο επίπεδο της τάξης που φοιτούν. Η στατιστική επεξεργασία των 
δεδομένων σχετικά με το επίπεδο των τάξεων, την περιοχή των σχολείων και τις απαντήσεις 
των παιδιών σχετικά με τη συμπεριφορά τους και τις αντιλήψεις τους που αφορούν το δια-
δίκτυο δείχνει το αναμενόμενο, ότι δηλαδή οι μαθητές από μικρή ηλικία πλέον αντιλαμβά-
νονται και αντιδρούν σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Έτσι, δεν βρέθηκαν στατι-
στικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των απαντήσεων των μαθητών με την περιοχή ή την 
τάξη στην οποία φοιτούσαν, αλλά φάνηκε από τα ποσοστά των απαντήσεων ότι είναι πιο 
συνειδητοποιημένοι στις αντιλήψεις τους οι μαθητές της ΣΤ’ δημοτικού απ’ ότι οι μαθητές 
της Ε’ δημοτικού σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο και το φαινόμενο του εκφοβισμού 
γενικά και του διαδικτυακού εκφοβισμού ειδικότερα. Συγκεκριμένα, ακολουθεί ένας πίνα-
κας με τα επί τοις % ποσοστά των απαντήσεων των μαθητών στο ερωτηματολόγιο «Online 
Behavior» για κάθε μια ερώτηση. 
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Πίνακας 2 
Τάξεις Ποσοστά στις ερωτήσεις 

Ερωτήσεις 1a 1b 2a 2b 3a 3b 
Κατηγορίες       

Δ.Σ. στο προά-
στιο 38.80% 34.70% 65.30% 55.30% 53.10% 47.90% 

Δ.Σ.  στο κέντρο 47.50% 42.10% 52.50% 41.10% 63.80% 49.10% 

E’ τάξη  40.40% 36.20% 57.40% 44.40% 53.20% 37.00% 

ΣT’ τάξη  41.00% 40.70% 59.00% 50.00% 63.30% 50.90% 

Ερωτήσεις 4a 4b 5a 5b 6a 6b 
Κατηγορίες       

Δ.Σ.  στο 
προάστιο 31.30% 30.40% 38.80% 41.70% 33.30% 26.50% 

Δ.Σ.  στο κέντρο 49.20% 32.70% 45.60% 27.30% 27.10% 24.60% 

E’ τάξη  39.10% 27.30% 45.70% 28.90% 41.30% 25.50% 

ΣT’ τάξη  42.60% 33.30% 40.00% 37.90% 24.60% 22.00% 

Πίνακας 2: Τα ποσοστά των απαντήσεων των μαθητών στο ερωτηματολόγιο «online 
behavior» (όπου a= η προσωπική τους άποψη, b= ποια νομίζουν ότι είναι η άποψη των συ-
νομηλίκων τους), κατά περιοχή (προάστιο, κέντρο) και κατά τάξη (Ε’, ΣΤ’ τάξη Δημοτικού) 

στην οποία φοιτούν. 

Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και ιδιαίτερα του 
διαδικτυακού εκφοβισμού λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις στις μέρες μας. Με την έρευ-
νά μας αυτή προσπαθήσαμε να ρίξουμε περισσότερο φως στις συνιστώσες του προβλήμα-
τος ώστε να γίνουν περισσότερο κατανοητοί οι παράγοντες αύξησης των περιστατικών εκ-
φοβισμού σήμερα. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να 
γενικευτούν. Ωστόσο μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα για νέες μελλοντικές έρευνες σε 
ευρύτερο πληθυσμό – στόχο και αντιπροσωπευτικότερο δείγμα του πληθυσμού. 
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Σχολικός εκφοβισμός: Στάσεις των εκπαιδευτικών- Η κρυφή κουλτούρα 

Χατζηλέρη Βασιλική 
vassilikichatzileri@hotmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εμπίπτει στο γενικότερο επιστημονικό ενδιαφέρον για τον σχολικό εκ-
φοβισμό και φιλοδοξούμε τα συμπεράσματα της να συμβάλλουν στην κατανόηση και την 
αντιμετώπιση του συγκεκριμένου φαινομένου. Αρχικά δίνεται ο ορισμός του φαινομένου 
και κάποιες πληροφορίες υποβάθρου καθώς επίσης και τα δεδομένα των σημαντικότερων 
ερευνών για την ένταση του φαινομένου στη χώρα μας. Απαραίτητη θεωρήθηκε η παράθε-
ση των πιο σημαντικών χαρακτηριστικών των συμπεριφορικών και συναισθηματικών δια-
ταραχών καθώς επίσης και της επιθετικής και εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Έπειτα γίνεται 
αναφορά στους παράγοντες επικινδυνότητας εμφάνισης του φαινομένου και το ενδιαφέ-
ρον εστιάζεται σε παράγοντες που έχουν ερευνηθεί σε μικρή έκταση έως και καθόλου. Έναν 
από αυτούς συνιστά και η στάση των εκπαιδευτικών σχετικά με τον εκφοβισμό αλλά και 
στον βαθμό στον οποίο οι παιδαγωγοί δύναται να αναγνωρίσουν το φαινόμενο και όλες τις 
εκφάνσεις. Οι στάσεις αυτές των παιδαγωγών καθώς και οι νοηματοδοτήσεις του φαινομέ-
νου μέσα από τις αφηγήσεις τους διαμορφώνουν την «κρυφή» κουλτούρα του σχολείου, 
δηλαδή τα διαμορφωμένα μοτίβα και πρότυπα επιρροής, προσαρμογής και επικοινωνίας 
εντός του σχολείου, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την αντιμετώπιση του φαινο-
μένου. 

Λέξεις - Κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, bullying, συμπεριφορικές διαταραχές, συναισθημα-
τικές διαταραχές, επιθετικότητα, εκφοβιστική συμπεριφορά, στάσεις εκπαιδευτικών, κρυφή 
κουλτούρα. 

Εισαγωγή 

 Τις τελευταίες δεκαετίες σημειώνεται όλο και περισσότερο έξαρση ενός φαινομένου που 
έχει ήδη λάβει ανησυχητικές διαστάσεις και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Πρόκειται για 
τον σχολικό εκφοβισμό, ένα πολυδιάστατο κοινωνικό φαινόμενο με πολλούς εμπλεκόμε-
νους φορείς και άμεσα συναρτώμενο με την επικρατούσα κοινωνική κατάσταση. Τα ολοένα 
και αυξανόμενα ποσοστά εκφοβισμού και θυματοποίησης στα σχολεία έχουν προκαλέσει 
την ανησυχία μαθητών γονέων και εκπαιδευτικών. Εύλογα ανάλογη αύξηση καταγράφεται 
και στο ερευνητικό ενδιαφέρον για τον εκφοβισμό, το οποίο όμως ειδικότερα στη χώρα μας 
δεν επεκτείνεται χρονικά εφόσον μόνο τις τελευταίες δεκαετίες οι μελετητές αναγνώρισαν 
και όρισαν το φαινόμενο και ασχολήθηκαν με την ανάλυση του. 

Ορισμός 

 Οι έννοιες της βίας, της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και του εκφοβισμού συγχέονται και 
τείνουν να περιληφθούν στον αγγλικό όρο bullying (Αρτινοπούλου, 2001) ενώ οι Κυριακό-
πουλος και Παππά (2008) διαχωρίζουν τον όρο θυματοποίηση, που αποδίδεται με τον αγ-
γλικό όρο victimization, ως αποτέλεσμα του εκφοβισμού. Όπως είναι φυσικό το περιεχόμε-
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νο των όρων αυτών προσδιορίζεται από πολιτισμικά στοιχεία και για αυτό το λόγο σε κάθε 
κοινωνία παρουσιάζεται με διαφορετική μορφή και σε διαφορετική έκταση. Ο πρωτοπόρος 
στην έρευνα των εκφάνσεων, αιτιών και παραγόντων που συντείνουν στην εκδήλωση του 
φαινομένου του εκφοβισμού στον σχολικό χώρο, Dan Olweus πρώτος επιχείρησε να απο-
σαφηνίσει τον όρο «εκφοβισμό» ως εξής: «ένας μαθητής γίνεται αντικείμενο εκφοβισμού ή 
θυματοποιείται όταν υποβάλλεται κατ’επανάληψη και κατ’εξακολούθηση σε αρνητικές ε-
νέργειες από έναν ή περισσότερους μαθητές.» (2009, σελ.29). Ο Olweus (2009) διατείνεται 
πως για να χαρακτηριστεί ένα περιστατικό ως εκφοβισμός θα πρέπει ανάμεσα στα εμπλε-
κόμενα πρόσωπα να υπάρχει διαφορά είτε σωματικής είτε ψυχολογικής δύναμης η οποία 
καθιστά το θύμα αδύναμο να αμυνθεί. Οι Χατζή και Χουντουμάδη (2000) κάνουν λόγο για 
έλλειψη ισορροπίας ισχύος των εμπλεκόμενων προσώπων όπου ο αμυνόμενος είναι αρκετά 
αδύναμος εν συγκρίσει με τον επιτιθέμενο, ενώ ο Ανδρέου (2004) επισημαίνει πως τα περι-
στατικά σύγκρουσης θα πρέπει να είναι σκόπιμα, επαναλαμβανόμενα και απρόκλητα. 

Ερευνητικά Δεδομένα 

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού αποτελεί μείζον πρόβλημα της σχολικής ζωής στις 
ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Ευρώπη αλλά και σε χώρες μη δυτικού τύπου ό-
πως η Ιαπωνία, η N.Αφρική και Λατινική Αμερική (Ψάλτη & Κωνσταντίνου, 2007) . Τα υψηλά 
ποσοστά του εκφοβισμού στα σχολεία που εμφανίζονται στις χώρες του εξωτερικού δεν 
αντιστοιχούν σε αυτά της Ελλάδας, ωστόσο στη χώρα μας παρατηρείται μια ραγδαία αύξη-
ση του φαινομένου. Τα αποτελέσματα της έρευνας των Χατζή, Χουντουμάδη και Πατεράκη 
(2000), οι οποίοι μελέτησαν το φαινόμενο στην Ελλάδα σε 1312 παιδιά τρίτης έως έκτης 
τάξης δημοτικού σχολείου χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποίησε ο 
Olweus το 1993 στην έρευνα του φαινομένου στις σκανδιναβικές χώρες, έδειξαν ότι το 
14,7% των παιδιών του δείγματος είχαν υπάρξει θύματα, το 6,24% θύτες και το 4,8% θύτες-
θύματα. 

 
Έπειτα, το 2005-2006 σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την  Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης στα πλαίσια του προγράμματος DAPHNE «Διερεύνηση αναγκών και ευαισθητοποίηση 
για το φαινόμενο του εκφοβισμού- θυματοποίησης μαθητών/τριών στα σχολεία» διαπι-
στώθηκε η αύξηση του φαινομένου σε δημοτικά σχολεία και γυμνάσια. Πιο συγκεκριμένα 
το 22,5 % των παιδιών κατά δήλωση τους έχουν υποστεί κάποια μορφή εκφοβισμού. Φτά-
νοντας στο 2012 έρευνα του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το σχολικό εκφοβισμό αποκα-
λύπτει πως το 32% των 5000 μαθητών 167 ελληνικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης , που έλαβαν μέρος, έχουν πέσει έστω και μία φορά θύματα bullying, ενώ το 30,3 % 
έχουν υπάρξει κάποια στιγμή δράστες ανάλογων περιστατικών. 

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα και πιο πρόσφατη έρευνα η συνηθέστερη μορφή σύμ-
φωνα με την μαρτυρία του 60,69% που δήλωσαν θύματα είναι η χρήση κοροϊδευτικών ο-
νομάτων. Ακολουθούν τα σπρωξίματα και κτυπήματα με 45,39%, πειράγματα λόγω εξωτε-
ρικής εμφάνισης με 36,3 %, ανάρτηση εξευτελιστικών φωτογραφιών μέσω διαδικτύου με 
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14,26% και διάδοση τέτοιων φωτογραφιών μέσω κινητών με ποσοστό που ανέρχεται στο 
12,82%. 

Συμπεριφορικές και Συναισθηματικές Διαταραχές 

Η εκφοβιστική συμπεριφορά εμπίπτει στην κατηγορία των συμπεριφορικών και συναισθη-
ματικών διαταραχών. Στη βιβλιογραφία ειδικότερα η επιθετική συμπεριφορά, της οποίας 
σύμπτωμα αποτελεί και η εκφοβιστική συμπεριφορά, εκλαμβάνεται ως κοινωνικό προϊόν 
δηλαδή ως μαθημένη συμπεριφορά (learned behavior) (Στασινός, 2013). Ο ψυχολογικός 
όρος «συμπεριφορικές και συναισθηματικές διαταραχές» αναφέρεται στις δυσκολίες του 
παιδιού να επικοινωνεί και να συναλλάσσεται με το κοινωνικό του περιβάλλον, αλλά και 
στις συνέπειες που έχουν οι δυσκολίες αυτές στον ψυχικό του κόσμο (Στασινός, 2013). 

 Όπως διαπιστώνει ο Herbert (1999) ορισμένα παιδιά διακρίνονται για την αδυναμία τους 
να ακολουθούν τους κανόνες και τους κώδικες συμπεριφοράς όπως αυτοί έχουν διαμορ-
φωθεί και διατυπωθεί από τα διάφορα επίπεδα της κοινωνίας με αφετηρία την οικογένεια, 
έπειτα μέσα στο σχολείο και έως την ευρύτερη κοινωνία. Τέτοιες προβληματικές συμπερι-
φορές δεν είναι συμβατές με το πολιτισμικό συγκείμενο και μοιάζουν να παρεκκλίνουν από 
αυτό που η κοινωνία θεωρεί κανονικό ή όπως χαρακτηρίζεται από τον Σταύρου (2002) από 
το «κυρίαρχο κομφορμιστικό πρότυπο φυσιολογικότητας» (σελ. 29).  Eπομένως θεωρούνται 
ως μη ανεκτές-υποφερτές (intolerable) από τους πολίτες της εκάστοτε κοινωνίας και ε-
κλαμβάνονται ως απειλή της σταθερότητας, της ασφάλειας, των ρυθμιστικών κανόνων και 
των κυρίαρχων αξιών που διέπουν την κοινωνία στην οποία εκδιπλώνονται [Rhodes & Paul 
1978, αναφορά στον Στασινό (2013)].  

Σύμφωνα με τον Kirk (1973) οι παρεκκλίνουσες από αυτό που θεωρείται ως πρέπον συμπε-
ριφορές επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την αναπτυξιακή και εξελικτική πορεία του παι-
διού καθώς δυσχεραίνουν και καθυστερούν την κοινωνική, συναισθηματική και εκπαιδευ-
τική τους ανάπτυξη αλλά και αποτελούν πράξεις επιζήμιες και στους άλλους ανθρώπους 
του περιβάλλοντος του. Τα παιδιά που παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς και σο-
βαρές συναισθηματικές διαταραχές βρίσκονται σε μια συνεχή σύγκρουση όχι μόνο με τον 
εαυτό τους αλλά και με τους άλλους (Στασινός, 2013) και προβαίνουν ενσυνείδητα ή ασυ-
νείδητα σε ενέργειες που εμποδίζουν την ενσωμάτωση τους στην κοινωνία αλλά και τη συ-
ναισθηματική και ψυχική τους ισορροπία και γενικά αποτελούν μορφές έκφρασης μιας ελ-
λιπούς κοινωνικοποίησης (Στάθης, 1994). 

Επιθετική και Εκφοβιστική Συμπεριφορά 

Η επιθετική συμπεριφορά ή επιθετικότητα συνιστά μια έκδηλη ή εξωτερικευμένη παθολο-
γική μορφή εκδήλωσης διαταραγμένης συμπεριφοράς και καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα ε-
νεργειών και εκδηλώσεων στο οποίο συμπεριλαμβάνονται συμπεριφορές όπως ανυπακοή, 
αυθάδεια, βιαιότητα, έκρηξη οργής, υπερκινητικότητα (Στασινός, 2013). Σύμφωνα με την 
Κοντοπούλου (2007) στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η επιθετικότητα συνδέεται με άλ-
λα προβλήματα όπως χαμηλή επίδοση, διάσπαση προσοχής, διαταραχές στις διαπροσωπι-
κές σχέσεις, και συχνά συνδέεται με μια καταθλιπτική διαταραχή της οποίας ενδέχεται να 
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αποτελεί σύμπτωμα ή και αιτία. Τα παιδιά με επιθετική συμπεριφορά παρουσιάζουν έλ-
λειμμα στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων το οποίο δυσκολεύει την ανάπτυξη του αυτοε-
λέγχου τους. Σύμφωνα με τον Κουρκούτα (2007) εξαιτίας αυτού του ελλείμματος τα παιδιά 
δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τις λεκτικές οδούς προκειμένου να εκφραστούν συ-
ναισθηματικά και για αυτό το λόγο παρουσιάζουν την τάση να εκτονώνουν με πράξεις 
(acting out) τις συναισθηματικές, διαπροσωπικές και ενδοπροσωπικές τους δυσκολίες. 

 Όσον αφορά ειδικότερα την εκφοβιστική συμπεριφορά υπάρχει μια γενική ομοφωνία με-
ταξύ των ερευνητών ότι τα παιδιά που εκδηλώνουν εκφοβιστικές συμπεριφορές εις βάρος 
άλλων παιδιών παρουσιάζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την ομάδα γενικά των επιθε-
τικών παιδιών. Στα κοινά αυτά χαρακτηριστικά όπως παραθέτει ο Κουρκούτας (2007) περι-
λαμβάνονται η θερμόαιμη ιδιοσυγκρασία (hot temperament) και η προαναφερθείσα τάση 
εκτόνωσης των αρνητικών συναισθημάτων μέσω πράξης. Ο Olweus (1994)αναφέρει πως η 
εκφοβιστική συμπεριφορά των παιδιών είναι έκφανση μια γενικότερης αντικοινωνικής δια-
ταραγμένης συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τον Στασινό (2013) η εκφοβιστική συμπεριφορά 
επί της ουσίας είναι αποτέλεσμα μιας δυσαναλογίας στην άσκηση δύναμης και εξουσίας 
μεταξύ δύο μερών στην οποία περιλαμβάνονται αρνητικές βίαιες συμπεριφορές που εκδη-
λώνει η μία πλευρά εις βάρος της άλλης στοχεύοντας στην πρόκληση συναισθημάτων φό-
βου, αγωνίας, ψυχικής έντασης και βλάβης στην αντίπαλη πλευρά. 

Παράγοντες Επικινδυνότητας 

Η κατανόηση του τρόπου ανάπτυξης της εκφοβιστικής συμπεριφοράς, όπως αναφέρθηκε, 
διευκολύνει και διευρύνει την ανταπόκριση των εμπλεκόμενων φορέων (γονιών - εκπαι-
δευτικών) σε αυτά τα παιδιά, διότι για μια ολοκληρωμένη στρατηγική παρέμβασης και για 
ένα οργανωμένο πρόγραμμα τροποποίησης της όποιας παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς 
απαραίτητη είναι η ανάλυση της συμπεριφοράς αυτής και ο ακριβής καθορισμός της, όπως 
παρατέθηκε στην προηγούμενη ενότητα, ώστε αναλόγως να αλλαχτεί ή να ενισχυθεί (Στά-
θης, 1994). Όπως είναι φυσικό ένα οργανωμένο σχέδιο τροποποίησης ξεκινά από την πιο 
βασική, μετά την οικογένεια, κοινωνικοποιούσα δύναμη στη ζωή ενός ατόμου το σχολείο, 
το οποίο ασκεί εκ του σύνεγγυς ηθικό έλεγχο στα άτομα (Τσίγκανου, 2004) και μπορεί να 
βελτιώσει τις κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού με το να αντικαταστήσει την προβληματική 
του συμπεριφορά με καταλληλότερες αντιδράσεις και συμπεριφορές (Στασινός, 2013). 

Βασικό άξονα στην εκτίμηση της έκτασης του ιδιάζοντος αυτού κοινωνικού φαινομένου συ-
νιστά και το σύνολο των παραγόντων και αιτιών που συμβάλλουν στην ενεργοποίηση του. 
Η σημασία του σχολικού εκφοβισμού για την κοινωνία οδήγησε την έρευνα και τη μελέτη 
του φαινομένου να επικεντρωθεί και να αναζητήσει τους παράγοντες που ευνοούν την εκ-
δήλωση τέτοιων συμπεριφορών δίνοντας έμφαση στα ατομικά και δημογραφικά χαρακτη-
ριστικά των θυτών και των θυμάτων, στο πολιτισμικό και γλωσσικό τους υπόβαθρο, στο αν 
προέρχονται από κάποια μειονότητα, στην κατάσταση της οικογένειας τους κ.α. Αποτελέ-
σματα πολλών ερευνών έχουν επισημάνει μια θετική συνάφεια ανάμεσα στην εκδήλωση 
εκφοβιστικής συμπεριφοράς και διάφορων κοινωνικών παραγόντων όπως η εθνο-
πολιτισμική προέλευση (Greeff, 2004), η ενδοοικογενειακή βία και οι συζυγικές συγκρού-
σεις (Stephenson & Smith, 1987; Νόβα & Καλτσούνη, 2005; Barer & Hervenkoht, 2006), το 
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σχολικό κλίμα (Πετρόπουλος & Παπαστυλιανού, 2000), η κοινωνικο –οικονομική τάξη 
(Whitney & Smith, 1993), τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (Χαλαζιάς 1997),η έλλειψη συνερ-
γασίας των γονέων με το σχολείο (Lee, 2010) η ομάδα των συνομηλίκων (Sherif 1961), ενώ 
η μεταβλητή κοινωνικό φύλο επισημαίνεται από όλες τις έρευνες. Σύμφωνα με τους 
Espelage και Swearer (2003) τα παιδιά που εκφοβίζουν συχνά προέρχονται από μια δυσλει-
τουργική οικογένεια ή από χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα και παρουσιάζουν 
χαμηλές σχολικές επιδόσεις ενώ μελετητές συμφωνούν στο ότι τα παιδιά αυτά παρουσιά-
ζουν πολύ χαμηλές κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες τις οποίες εξισορροπούν μέ-
σω του εκφοβισμού (Πρεκατέ, 2008 ; Whitney & Smith, 1993).  

Ο Lee (2010) επισημαίνει ότι ενδεχομένως υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που να συνδέο-
νται με τον εκφοβισμό και δεν έχουν ερευνηθεί καθόλου ή έχουν ερευνηθεί σε μικρή έκτα-
ση, και κυρίως εστιάζει στις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο φαινόμενο του εκφο-
βισμού στο σχολείο. Οι περισσότερες έρευνες που αναφέρονται στην έκταση, τις εκφάν-
σεις, τις αιτίες, τις συνέπειες του φαινομένου καθώς και τα χαρακτηριστικά των εμπλεκόμε-
νων προσώπων έχουν χρησιμοποιήσει ως δείγμα τους μαθητές. Εύλογο φυσικά εφόσον αυ-
τοί, ως τα κυρίως εμπλεκόμενα άτομα, είναι σε θέση να παρουσιάσουν την πραγματική 
διάσταση του προβλήματος. Ωστόσο δε γίνεται να μην αναγνωριστεί ο σημαντικός ρόλος 
των εκπαιδευτικών όχι μόνο στην ανίχνευση και αναγνώριση, αλλά και στην αντιμετώπιση 
του φαινομένου. 

Η «κρυφή» κουλτούρα 

Αναγκαίο λοιπόν για την κατανόηση του φαινομένου είναι να εξετάσουμε τον τρόπο που οι 
εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τον σχολικό εκφοβισμό αλλά κυρίως τις μορφές του. Οι έ-
ρευνες δείχνουν πως οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να ορίζουν το φαινόμενο του εκφοβισμού 
εντελώς διαφορετικά από τα παιδιά. Οι Stone και Isaacs (2002) διαπίστωσαν πως οι προ-
βληματικές συμπεριφορές αναπαρίστανται πιο ρεαλιστικά από τις απόψεις των μαθητών 
παρά από τις απόψεις των εκπαιδευτικών ενώ γενικότερα προβληματίζει έντονα τους ερευ-
νητές το γεγονός πως ένα μέρος των εκπαιδευτικών αντιλαμβάνεται τα κρούσματα εκφοβι-
σμού συχνά ή πολύ συχνά ενώ ένα άλλο μέρος αντιλαμβάνεται τέτοια περιστατικά σπάνια 
έως και καθόλου. 

 Γενικότερα έχει διαπιστωθεί πως οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν μόνο ορισμένες μορφές 
του εκφοβισμού. Σε έρευνα του Boulton (1997) το 90% του δείγματος των εκπαιδευτικών 
αναγνώρισε τις σωματικές επιθέσεις και τις πράξεις αναγκασμού των άλλων ως εκφοβισμό, 
το 70-80% τις κακόβουλες φήμες, τις βρισιές και την κλοπή προσωπικών αντικειμένων ενώ 
μόνο το 48% αναγνωρίζει ως εκφοβισμό τον κοινωνικό εκφοβισμό, που αποτελεί άλλωστε 
και την έμμεση και πιο «καλυμμένη» φύση του εκφοβισμού (Olweus, 1993). Ένα σημαντικό 
ποσοστό των εκπαιδευτικών δεν συμπεριλαμβάνουν στους ορισμούς τους την κοροϊδία, τη 
διάδοση κακόβουλων φημών, τις ύβρεις, ενώ διαπιστώνεται ότι πολλοί εκπαιδευτικοί δεν 
υπολογίζουν ως σημαντικό πρόβλημα την κοινωνική απομόνωση των παιδιών από τους συ-
νομηλίκους τους. Διαπιστώνεται λοιπόν πως πολλές καταστάσεις που ενδέχεται να στιγμα-
τίσουν τον ψυχικό κόσμο των παιδιών και να επιδράσουν κατασταλτικά στην αναπτυξιακή 
τους πορεία εν γένει δεν υπολογίζονται από τους εκπαιδευτικούς ως παθολογικές κατα-
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στάσεις που χρήζουν αντιμετώπισης. Ο Graig και συνεργάτες (2000) αποδίδουν αυτή τη 
διαφορά στον διαφορετικό βαθμό ενσυναίσθησης του εκάστοτε εκπαιδευτικού που ουσια-
στικά καθορίζει για αυτόν το τι συνιστά εκφοβισμό.  

Αδιαμφισβήτητα οι εκπαιδευτικοί με τη στάση τους δείχνουν στους μαθητές έναν κώδικα 
συμπεριφοράς και λειτουργούν ως πρότυπα για τα παιδιά (Bandura, 1986) και η ασυμφω-
νία μεταξύ τους εύλογα δημιουργεί προβλήματα και ερωτήματα, ωστόσο η έρευνα που ε-
στιάζει σε αυτούς είναι περιορισμένη (Espelage & Swearer, 2003) τη στιγμή που οι απόψεις 
και οι στάσεις τους σχετικά με τον εκφοβισμό και κατ’επέκταση η συμβολή τους στην αντι-
μετώπιση του φαινομένου κρίνεται απαραίτητη. Αν όμως οι ίδιοι είναι αρνητικοί και δεν 
επιθυμούν να πάρουν θέση απέναντι το φαινόμενο τότε δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα 
και ο εκφοβισμός θα καταστεί καθημερινό φαινόμενο στα σχολεία (Rigby, 2008). Όπως 
προαναφέρθηκε οι έρευνες για τις απόψεις των εκπαιδευτικών είναι ελάχιστες διότι όπως 
είναι φυσικό η έρευνα έστρεψε το ενδιαφέρον της στα παιδιά, ως τα άμεσα εμπλεκόμενα 
πρόσωπα στο συγκεκριμένο φαινόμενο. 

Ωστόσο οι Pateraki και Houndoumadi (2011) υποστηρίζουν πως οι ερευνητές που ενδια-
φέρθηκαν για το θέμα αντιμετώπισαν μια σημαντική δυσκολία εφόσον οι διευθυντές και οι 
εκπαιδευτικοί πολλών σχολικών μονάδων αρνούνταν να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τη 
σχολική βία-εκφοβισμό προκειμένου να μη θεωρηθούν οι ίδιοι υπεύθυνοι για το φαινόμε-
νο ή και για να μη στιγματιστεί το σχολείο τους. Η στάση αυτή των εκπαιδευτικών οφείλε-
ται σε μια λανθάνουσα και υποβόσκουσα κουλτούρα σύμφωνα με την οποία παραδοσιακά 
η εκφοβιστική συμπεριφορά θεωρείται όχι κάτι επιβλαβές αλλά ένα φυσιολογικό μέρος της 
ανάπτυξης που μάλιστα συμβάλλει στην σκληραγώγηση των παιδιών και γενικά φαίνεται 
πως θεωρούν αυτή τη συμπεριφορά ως εκ των ουκ άνευ της προετοιμασίας του παιδιού για 
την ενήλικη ζωή και για τα προβλήματα που πρόκειται να αντιμετωπίσει σε αυτήν.  

Οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται να θεωρούν ότι οι «κρυφές» όψεις του εκφοβισμού δεν 
είναι τόσο σοβαρές και για αυτό το λόγο δεν παρεμβαίνουν (Bauman, & Del Rio, 2006 ; 
Yoon & Kerber, 2003), πιστεύουν ότι είναι διαδικασία της φυσιολογικής ανάπτυξης 
(Kochenderfer-Ladd & Pelletier, 2008) και ότι τα θύματα πρέπει να είναι πιο διεκδικητικά 
και να αποφεύγουν εμπειρίες εκφοβισμού, ενώ οι Smith, Nika και Papasideri (2004) υπο-
στηρίζει ότι μόλις πρόσφατα η ακαδημαϊκή, κοινωνική και πολιτική προσοχή επικεντρώθη-
κε στο δικαίωμα του ατόμου να μην εκφοβίζεται ή να μη παρενοχλείται. Ο Akiba και συνερ-
γάτες (2002) δίνουν μια ακραία οπτική και υποστηρίζουν πως τα επίπεδα της σχολικής βίας 
δεν συνδέονται με παράγοντες εκτός του σχολείου αλλά αντιθέτως συνδέονται με μεταβλη-
τές του σχολικού συστήματος η επίδραση των οποίων είναι ανεξάρτητη από κοινωνικούς 
παράγοντες. 

Επίλογος 

 Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας για τη βία και ειδικότερα για την παραβατικότητα και 
τον εκφοβισμό εστιάζει σε μεταβλητές που αφορούν το ατομικό επίπεδο και σε ψυχοκοι-
νωνικά μοντέλα αιτιότητας παραβλέποντας τις μεταβλητές στο επίπεδο της διάρθρωσης 
του εκπαιδευτικού συστήματος και των κοινωνικο-δομικών μοντέλων αιτιότητας (Akiba et 
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al., 2002). Διαπιστώνουμε λοιπόν, πως είναι πολύ σημαντικό να διερευνηθεί πως ακριβώς 
νοηματοδοτείται ο σχολικός εκφοβισμός μέσα από τις αφηγήσεις και τα βιώματα των παι-
δαγωγών καθώς η στάση τους και η αποτελεσματικότητα των τρόπων και μεθόδων αντιμε-
τώπισης του φαινομένου του εκφοβισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και εξαρτάται από 
την ομοφωνία όλου του προσωπικού του σχολείου αλλά και τη θετική τους στάση στην πο-
λιτική κατά του συγκεκριμένου φαινομένου.  
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Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται ο προσδιορισμός και η παρουσίαση των κυριότερων αιτίων, 
που οδηγούν στην εμφάνιση παραβατικών συμπεριφορών στο σχολείο, καθώς και σημαντι-
κών παραγόντων, στρατηγικών και τεχνικών που συνεισφέρουν στην πρόληψη και αντιμε-
τώπισή τους. Στα κυριότερα αίτια, όπως προκύπτουν από την ανασκόπηση της βιβλιογρα-
φίας, εντάσσονται η κοινωνική άγνοια και η ανωριμότητα των μαθητών, οι κοινωνικές α-
ντιφάσεις και η συνολική ψυχολογική πίεση που υφίστανται, οι εσωτερικές ηθικές κρίσεις 
που βιώνουν, η οικογένειά τους, το σχολείο, ως θεσμός και οργανισμός, η στάση και ο ρό-
λος του εκπαιδευτικού. Στη συνέχεια, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους τρόπους πρόληψης 
εκδήλωσης παραβατικών συμπεριφορών, αλλά και στην περίπτωση που αυτές εκδηλω-
θούν, επισημαίνονται τα κυριότερα παιδαγωγικά μέσα διαχείρισής τους, καθώς και ο ρόλος 
που καλούνται να διαδραματίσουν οι υπεύθυνοι φορείς.  

Λέξεις - Kλειδιά: παραβατική συμπεριφορά, αίτια, πρόληψη, αντιμετώπιση 

Εισαγωγή 

Η σχολική παραβατικότητα αποτελεί ένα ζήτημα που προβληματίζει και ανησυχεί ιδιαίτερα 
τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, αλλά και την ευρύτερη κοινω-
νία. Οι εκπαιδευτικοί αφιερώνουν, γενικά, σημαντικό χρόνο για την αντιμετώπισή της, χω-
ρίς, σε αρκετές περιπτώσεις, να γνωρίζουν ποιος είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος. Κι αυτό 
γιατί η σχολική παραβατικότητα, αποτελεί ένα υπό διαμόρφωση επιστημονικό αντικείμενο, 
για το οποίο δεν έχουν λάβει την κατάλληλη ενημέρωση, επιμόρφωση και κατάρτιση (Θά-
νος, 2012). Η σχολική παραβατικότητα αφορά μορφές παραβατικών συμπεριφορών, οι ο-
ποίες διαπράττονται μέσα στο χώρο του σχολείου και δεν θα πρέπει να συγχέονται με πα-
ραβατικές συμπεριφορές των μαθητών που τελούνται εκτός σχολείου (Θάνος, 2012). Οι 
διάφορες μορφές συμπεριφοράς των μαθητών χαρακτηρίζονται ως παραβατικές ή αντικοι-
νωνικές με βάση τους ειδικούς κανόνες του σχολείου (σχολική νομοθεσία) αλλά και τους 
κανόνες που ισχύουν στην κοινωνία γενικότερα (Θάνος, 2012). Από τους πιο σημαντικούς 
παράγοντες εμφάνισης παραβατικής συμπεριφοράς στους μαθητές συνιστούν η κοινωνική 
άγνοια, οι κοινωνικές αντιφάσεις, οι εσωτερικές ηθικές κρίσεις που βιώνουν, η οικογένειά 
τους, το σχολείο, η στάση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού (Θάνος, 2012). Για την επιτυχή 
πρόληψη και αντιμετώπισή της, οι εκπαιδευτικοί και το σχολείο, οφείλουν να χρησιμοποι-
ούν πρακτικές που αποσκοπούν στην καλλιέργεια αποδεκτών μορφών συμπεριφοράς κι όχι 
απλά στην καταστολή της. 
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Τα κυριότερα αίτια της παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών 

Αναμφισβήτητα, ο μαθητής και στη συγκεκριμένη περίπτωση που μελετούμε ο μαθητής 
που εκδηλώνει οποιαδήποτε μορφή παραβατικής συμπεριφοράς, έρχεται σε επαφή και 
αντιμετωπίζει εκπαιδευτικές-διδακτικές περιστάσεις, δράσεις, αξιολογήσεις και τις υφιστά-
μενες κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες, σχέσεις και αφετηρίες (Δήμου, 2001). Ακολούθως, 
θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε διερευνητικά ορισμένους από τους σημαντικότερους 
παράγοντες εμφάνισης παραβατικής συμπεριφοράς στους μαθητές.  

Η κοινωνική άγνοια και η ανωριμότητα των μαθητών 

Η παραβατική συμπεριφορά των μαθητών είναι ένα σύνθετο και πολύπλοκο φαινόμενο, η 
εμφάνιση του οποίου οφείλεται σε διάφορες αιτίες. Μία από τις κυριότερες είναι η κοινω-
νική άγνοια και η ανωριμότητα των μαθητών (Λαμπίρης, 2006). Ο μαθητής, ιδίως στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αδυνατεί να οργανώσει τη συμπεριφορά του και να την εκφρά-
σει αποτελεσματικά, επειδή δεν έχει αναπτύξει τις κοινωνικές στάσεις και δεξιότητες που 
είναι απαραίτητες για την κοινωνική συνύπαρξη και επειδή αδυνατεί να προβεί σε ηθικές 
κρίσεις ανώτερου επιπέδου, καθώς δεν έχει φτάσει ακόμη στο στάδιο της ηθικής αυτονο-
μίας, κάτι που θα συμβεί σύμφωνα με τον Lawrence Kohlberg (όπως αναφέρεται στο Πα-
ρασκευόπουλος, 1985) στην εφηβική ηλικία. Ακόμη, οι επιδράσεις από το ευρύτερο κοινω-
νικό περιβάλλον και η ψυχολογική πίεση που υφίστανται οι μαθητές στη σύγχρονη εποχή 
προκαλούν την εκδήλωση παραβατικών συμπεριφορών στο σχολικό περιβάλλον. Οι εκπαι-
δευτικοί και οι μαθητές επιτελούν διαφορετικούς ρόλους και έχουν διαφορετικές ανάγκες 
και αντιλήψεις, οι οποίες τους οδηγούν σε διαφορετική θεώρηση της κοινωνίας και του 
τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις διαπροσωπικές σχέσεις, με αποτέλεσμα να δη-
μιουργείται το λεγόμενο «χάσμα των γενεών» (Λαμπίρης, 2006). Ο ρόλος του εκπαιδευτι-
κού είναι, γενικά, ένας πολυσύνθετος, πολυδιάστατος ρόλος, ο οποίος έχει υποστεί αρκετές 
διαφοροποιήσεις στην ιστορική πορεία της ύπαρξής του. Είναι ένας ρόλος που εξαρτάται 
από την ίδια την υπόσταση, τη δομή και τη μορφή λειτουργίας του σχολείου ως κοινωνικού 
θεσμού και παράλληλα από τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που επικρατούν στο χώρο ύ-
παρξής του (Κωνσταντίνου, 2006).   

Οι εσωτερικές ηθικές κρίσεις των παιδιών 

Οι εσωτερικές ηθικές κρίσεις που βιώνουν τα παιδιά κατά τη διαδικασία συγκρότησης της 
προσωπικότητάς τους και κατάκτησης της ηθικής και κοινωνικής αυτονομίας τους εκφράζο-
νται με διάφορων μορφών αταξίες και παραβάσεις (Λαμπίρης, 2006). Τα παιδιά μέσα στο 
περιβάλλον που ζουν ανατρέφονται με κάποιες πρακτικές που τα ωθούν να εσωτερικεύ-
σουν την ηθική της κοινωνίας στην οποία ζουν, αναπτύσσονται και επεξεργάζονται, σε συ-
στηματικό επίπεδο, ποικίλα ηθικά μηνύματα που συμβάλλουν στην ηθική τους εξέλιξη (Κα-
ραγεώργου, 2010). Στην προσπάθειά τους αυτή, για ηθική αγωγή και αυτονομία, συχνά, 
εκδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά και ακραίες αντιδράσεις. Συμπληρωματικά, η α-
πουσία ικανοποίησης βασικών αναγκών των μαθητών μπορεί να συντελέσει στην εκδήλω-
ση έντονης δυσαρέσκειας, αποστροφής του ρόλου του εκπαιδευτικού και ευρύτερα των 
διδακτικών-μαθησιακών διαδικασιών από αυτούς. Όταν δεν καταφέρνουν, λοιπόν, οι μα-
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θητές να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους για αποδοχή και επιδοκιμασία στο πλαίσιο της 
σχολικής τάξης και να προσελκύσουν την προσοχή και το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού 
και των συμμαθητών τους με τις επιδόσεις τους, τότε είναι δυνατό να επιλέξουν να υιοθε-
τήσουν σκόπιμα μη αποδεκτούς τρόπους συμπεριφοράς (Λαμπίρης, 2006).  

Η επίδραση της οικογένειας  

Πρωτεύοντα ρόλο στην υιοθέτηση παραβατικής συμπεριφοράς από τους μαθητές διαδρα-
ματίζουν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Από το σύνολο των περιβαλλοντικών παραγό-

ντων, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως σημαντικότερο την οικογένεια και ειδικότερα «τον τρό-
πο διαπαιδαγώγησης του παιδιού από την οικογένεια». Η άποψη αυτή των εκπαιδευτικών 
επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα ερευνών, σύμφωνα με τα οποία παρατηρείται στενή σχέση 
μεταξύ του τρόπου διαπαιδαγώγησης του παιδιού από την οικογένεια και της παραβατικής 

συμπεριφοράς του παιδιού (Χρηστάκης, 2001). Σημαντικός στην υιοθέτηση παραβατικής 
συμπεριφοράς από τα παιδιά θεωρείται και ο παράγοντας «ψυχολογικά προβλήματα της 

οικογένειας». Χαρακτηριστικά, οι ενδοοικογενειακές συγκρούσεις συμβάλλουν στη δη-
μιουργία ενός εχθρικού κλίματος και πολλές φορές επιφέρουν μια αυξανόμενη αναποτελε-
σματικότητα της γονεϊκής επίβλεψης, παρέχοντας πρότυπα επιθετικότητας και ανάρμοστης 
συμπεριφοράς, τα οποία, σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν ή εκλαμβάνονται από το παι-
δί ως δείγμα έλλειψης γνήσιου ενδιαφέροντος, συστηματικής προσοχής, απαράμιλλης α-

γάπης και στοργής απέναντί του, αλλά και μεταξύ των μελών της οικογένειας (Θάνος, 
2012). Η οικογενειακή κοινωνικοποίηση μπορεί να λειτουργήσει, με άλλα λόγια, απελευθε-
ρωτικά, με πολλά συνήθως πλεονεκτήματα για το μαθητή, ή δεσμευτικά, με τέτοιο τρόπο 

ώστε να τον αναγκάσει, καταπιεζόμενο, σε συμμορφωτική συμπεριφορά στο σχολείο, ή να 
τον αποπροσανατολίσει με αυξημένο κοινωνικό κίνδυνο για εκδήλωση παραβατικής συ-

μπεριφοράς, τόσο στο σχολικό, όσο και ευρύτερα στο κοινωνικό περιβάλλον (Δήμου, 2001).  

Η συμβολή του σχολείου 

Το ίδιο το σχολείο, μέσα από την οργάνωση και τη λειτουργία του, αποτελεί σημαντικό πα-
ράγοντα, που μπορεί να ενθαρρύνει ή να εμποδίσει την εμφάνιση παραβατικής συμπερι-
φοράς στους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, το σημερινό σχολείο, απόλυτα προσαρμοσμένο 
στη «λογική των επιδόσεων», είναι οργανωμένο και λειτουργεί ανεξάρτητα από τις οποιεσ-
δήποτε κοινωνικές διαστρωματώσεις, καθώς και τις κοινωνικές και ατομικές ανάγκες ή μα-
θησιακές προϋποθέσεις των μαθητών, με αποτέλεσμα η σχολική ζωή και ιδιαίτερα η διδα-
κτική διαδικασία να καθιστούν αναγκαία τη συνύπαρξη και αλληλεπίδραση ατόμων με 
διαφορετική κοινωνικοοικονομική προέλευση και υποδομή (Δήμου, 2001). Έτσι, μαθητές 
τους οποίους η πολιτισμική τους υποδομή δεν τους βοηθάει να διαγνώσουν, να κατανοή-
σουν και να ερμηνεύσουν καλύτερα τη σχολική πραγματικότητα, καθώς επίσης και να αξιο-
ποιήσουν προς όφελός τους τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που τους προσφέρει το 
σχολείο, με τη μορφή και τον τρόπο λειτουργίας που παρουσιάζει στη σύγχρονη εποχή, εμ-
φανίζονται εκτεθειμένοι σε δυσμενείς συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης, με αποτέλεσμα 
να αντιδρούν, συχνά, σ’ αυτή την αρνητική παιδαγωγική σχέση, εκδηλώνοντας έντονο σκε-
πτικισμό και παραβατική συμπεριφορά. Το πρόγραμμα σπουδών, οι παιδαγωγικές μέθοδοι, 
τα συστήματα αξιολόγησης, η σχολική αποτυχία, η χαμηλή αυτοεκτίμηση των μαθητών, το 
ανιαρό περιεχόμενο των μαθημάτων, οι συνθήκες ανταγωνισμού, ο περιορισμός στην ε-
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λεύθερη κίνηση και έκφραση των μαθητών, η ενασχόληση με ζητήματα άσχετα από τα ά-
μεσα ενδιαφέροντα των μαθητών, οι παραδοσιακοί τρόποι μάθησης και η συμβολική κατά-
χρηση της εξουσίας αποτελούν παράγοντες που καθιστούν το σχολείο απόμακρο και αδιά-
φορο, καθώς και παράγοντα που ενισχύει και καλλιεργεί την προβληματική συμπεριφορά 
των μαθητών (Θάνος, 2012).  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, με την στάση τους, τις διδακτικές τους επιλογές, την κατάρτιση 
και την ευρύτερη συγκρότησή τους, λειτουργούν, αρκετές φορές, ως παράγοντες ενίσχυσης 
ή αποτροπής της σχολικής παραβατικότητας. Η αρνητική αντιμετώπιση ενός μαθητή από 
τον εκπαιδευτικό, προφανώς σηματοδοτεί μια κατάσταση κοινωνικής αλληλεπίδρασης αρ-
νητικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της οποίας κάθε ευκαιριακός χαρακτηρισμός μπορεί υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις να αποτελέσει την αφετηρία για την καθιέρωση μιας μόνιμης αρ-
νητικά προσδιορισμένης επικοινωνιακής σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή, με επι-
βαρυντικές επιπτώσεις για τη σχολική και πιθανώς για τη μελλοντική επαγγελματική στα-
διοδρομία του μαθητή (Δήμου, 2001). Από τη στιγμή που ένας μαθητής δεχτεί μια αρνητική 
ετικέτα, ουσιαστικά εισάγεται σ’ έναν νέο ρόλο, ενός ατόμου, δηλαδή, που είναι διαφορε-
τικός από τους υπόλοιπους και συνεπώς χρειάζεται «ειδική» μεταχείριση (Δήμου, 2001). 
Όταν οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με εκπαιδευτικούς που τους συμπεριφέρονται αυ-
ταρχικά, επιβάλλοντάς τους συνεχώς άδικες και αδικαιολόγητες κυρώσεις, δεν σέβονται την 
προσωπικότητά τους, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, τότε, στην προσπάθειά τους 
να αντιδράσουν και να εκδηλώσουν τη δυσαρέσκειά τους αναφορικά με αυτές τις δυσμε-
νείς συνθήκες μάθησης και σχολικής ζωής, υιοθετούν επιθετικές, παραβατικές μορφές έκ-
φρασης και συμπεριφοράς, αδιαφορώντας για τις αρνητικές επιπτώσεις των πράξεών τους, 
τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. 

Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής σχολικής συμπεριφοράς 

Το σχολείο, μέσα από την ιδεολογική ή κοινωνικοποιητική λειτουργία του και ο εκπαιδευτι-
κός, μέσω του ρόλου του ως παιδαγωγός, έχουν ευθύνη για την εξοικείωση του μαθητή με 
τους κανόνες και τα πρότυπα της κοινωνίας (Κωνσταντίνου, 2006). Κύριος συνυπεύθυνος 
φορέας σε αυτό, είναι και η οικογένεια. Είναι εμφανές, λοιπόν,  το γεγονός ότι όλοι οι πα-
ραπάνω φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό τους το ρόλο κάθε 
φορά που εντοπίζονται παραβατικές συμπεριφορές, αλλά και να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα για την πρόληψή τους. Η συμπεριφορά του παιδιού έχει κάθε φορά έναν ορισμένο 
στόχο, τον οποίο ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναγνωρίσει και εφόσον κριθεί αναγκαίο να 
αλλάξει (Ντράικωρς, 1979, όπως αναφέρεται στο Λαμπίρης, 2006). Αν δεν κατανοήσει τη 
συμπεριφορά και τα αίτια που την προκαλούν και δεν αναγνωρίσει τα κίνητρα των μαθη-
τών του, δε θα μπορέσει να τους επηρεάσει και να τους καθοδηγήσει (Ντράικωρς, 1979, 
όπως αναφέρεται στο Λαμπίρης, 2006). Σύμφωνα με τους Neef και Iwata (1994, όπως ανα-
φέρεται στο Ερευνητικό Πρόγραμμα Ο.ΕΠ.ΕΚ, 2008), για την καλύτερη λειτουργία μέσα 
στην τάξη και την αύξηση του βαθμού αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
η «λειτουργική αξιολόγηση» των μαθητών κρίνεται αναγκαία, με τον όρο «λειτουργική α-
ξιολόγηση» να περιγράφει την προσπάθεια προσδιορισμού των περιβαλλοντικών στοιχείων 
που καθορίζουν τις πιθανές αντιδράσεις ενός μαθητή.  
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Στρατηγικές πρόληψης προβλημάτων συμπεριφοράς και μάθησης 

Η πρόληψη ενός φαινομένου είναι αναμφισβήτητα η καλύτερη θεραπεία. Έτσι, λοιπόν, για 
την ελαχιστοποίηση παραβατικών συμπεριφορών στο σχολείο, η πρόληψή τους κρίνεται 
ιδιαίτερης σημασίας. Όσον αφορά τις στρατηγικές πρόληψης, όλοι οι σύγχρονοι παιδαγω-
γοί αναγνωρίζουν τη σημασία και τη σπουδαιότητα που έχουν οι αμοιβές ως ενισχυτικοί 
παράγοντες, τόσο στη μαθησιακή διαδικασία των γνωστικών αντικειμένων όσο και στη μί-
μηση και υιοθέτηση κοινωνικά αποδεκτών μορφών συμπεριφοράς (Λαμπίρης, 2006). Οι 
αμοιβές μπορεί να είναι τόσο ηθικές (έπαινος) όσο και υλικές. Βάσει της συμπεριφοριστι-
κής θεωρίας, ο μαθητής πρέπει αρχικά να ανταμείβεται κάθε φορά που εκδηλώνει την επι-
θυμητή συμπεριφορά, ώσπου αυτή να σταθεροποιηθεί (Κολιάδης, 1996, όπως αναφέρεται 
στο Λαμπίρης, 2006) και στην πορεία να παρέχεται μερική και απρογραμμάτιστη ενίσχυση 
σε πιο αραιά διαστήματα, ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρησή της (Μαραγκουδάκης, 1977, 
όπως αναφέρεται στο Λαμπίρης, 2006). Μια άλλη στρατηγική είναι η λεγόμενη σύναψη 
συμβολαίου, όπου δάσκαλος και μαθητής, μετά από συζήτηση, συμφωνούν την υιοθέτηση 
συγκεκριμένης συμπεριφοράς και την αμοιβή που θα αποδοθεί ως ενίσχυση για την εκπλή-
ρωση των όρων του συμβολαίου (Λαμπίρης, 2006). Στο διδακτικό και μαθησιακό αυτό 
πλαίσιο, ο ρόλος του εκπαιδευτικού συνίσταται στην οργάνωση του περιβάλλοντος της τά-
ξης, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να παρακολουθήσουν με ευκρίνεια τις επιδεικνυό-
μενες συμπεριφορές  που πρόκειται να γίνουν αντικείμενο μίμησης (Κολιάδης, 1995, όπως 
αναφέρεται στο Λαμπίρης, 2006). Σε περίπτωση που οι διαδικασίες πρόληψης δεν επιφέ-
ρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, η παρέμβαση θα πρέπει να γίνει έγκαιρα με την εφαρ-
μογή τεχνικών αντιμετώπισής τους. 

Αντιμετώπιση του προβλήματος – Η λειτουργική προσέγγιση 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς, ο Goldiamond (1974, όπως αναφέ-
ρεται στο Ερευνητικό Πρόγραμμα Ο.ΕΠ.ΕΚ, 2008) διατύπωσε τη λειτουργική προσέγγιση, 
σύμφωνα με την οποία η έμφαση δίνεται περισσότερο στη διδασκαλία και τη δημιουργία 
μέσω αυτής των επιθυμητών συμπεριφορών, παρά της τιμωρίας, του περιορισμού και της 
εξάλειψης των μη επιθυμητών συμπεριφορών. Επομένως, κύριοι στόχοι της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας είναι η επιλογή επιθυμητών συμπεριφορών, η υιοθέτηση και ενίσχυσή τους, 
έναντι αυτών που επιδιώκουμε να περιορίσουμε και να εξαλείψουμε, η αναζήτηση των α-
τομικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών ικανοτήτων των μαθητών πάνω στις οποίες θα ε-
πενδύσουμε, οι αλλαγές στο σχολικό σύστημα (εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διδακτική ύλη, 
οργάνωση ζωής στη σχολική κοινότητα) έτσι ώστε να αξιοποιηθούν οι ικανότητες αυτές και 
τέλος, η χρήση ατομικών ενισχυτών, ώστε οι επιθυμητές συμπεριφορές να διατηρηθούν 
αλλά και να ενισχυθούν. Η συγκεκριμένη προσέγγιση δίνει έμφαση στους τομείς της καθα-
ρότητας και σαφήνειας των σχολικών κανόνων, της ενίσχυσης και παροχής βοήθειας στους 
μαθητές από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και στη διαφορετικότητα των μαθητών 
(Goldiamond, 1974, όπως αναφέρεται στο Ερευνητικό Πρόγραμμα Ο.ΕΠ.ΕΚ, 2008). Για την 
ενίσχυση των εκπαιδευτικών, η λειτουργική προσέγγιση προτείνει τη χρήση προγραμμάτων 
που στόχο έχουν την βελτίωση της επικοινωνίας και την ενίσχυση της ηθικής και αποσκο-
πούν στην ενθάρρυνση του συνεκτικού, για την τάξη, ρόλου του εκπαιδευτικού (Ερευνητικό 
Πρόγραμμα Ο.ΕΠ.ΕΚ, 2008). Επιπλέον, κρίνεται αναγκαία η επιμόρφωση, κατάρτιση και πα-
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ροχή των απαραίτητων εφοδίων στους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπε-
ξέλθουν σε αυτόν τους το ρόλο, καθώς και η εξασφάλιση ενός εκπαιδευτικού προγράμμα-
τος το οποίο λαμβάνει υπόψη του τις υπάρχουσες ακαδημαϊκές δυνατότητες, τις ατομικές 
ανάγκες και τη διαφορετικότητα του κάθε μαθητή (Ερευνητικό Πρόγραμμα Ο.ΕΠ.ΕΚ, 2008). 

Στρατηγικές παρέμβασης στη σχολική τάξη 

Αναλυτικότερα, οι στρατηγικές παρέμβασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο 
της σχολικής τάξης, μπορεί να είναι μη λεκτικές (νύξεις), λεκτικές ή ποινές (Rothenstein, 
1990, όπως αναφέρεται στο Λαμπίρης, 2006). Πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρή-
ση μη λεκτικών παρεμβάσεων αποτελούν η αποτροπή διακοπής της ομαλής ροής της διδα-
σκαλίας, η αποφυγή δημιουργίας λεκτικής αντιπαράθεσης μεταξύ δασκάλου και μαθητών 
και η δυνατότητα που προσφέρεται στους μαθητές για αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς 
τους. Η μη λεκτική παρέμβαση μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της συνειδητής αγνόησης της 
παραβατικής συμπεριφοράς, της παραγλωσσικής επίπληξης – επιτίμησης (αυστηρό βλέμ-
μα, κίνηση χεριού ή κεφαλιού) και της προσέγγισης του μαθητή (οπτική και απτική επαφή). 
Στην περίπτωση που οι μη λεκτικές παρεμβάσεις δε φέρουν αποτέλεσμα, ο δάσκαλος θα 
προχωρήσει σε λεκτικές παρεμβάσεις, κλιμακώνοντας τις ενέργειές του. Η τελευταία κατη-
γορία στρατηγικών παρέμβασης, οι ποινές, διακρίνονται από τον Piaget σε ποινές αμοιβαι-
ότητας και τιμωρητικές (Λαμπίρης, 2006). Οι πρώτες, έχουν φυσική ή λογική σχέση με την 
παράβαση και διακρίνονται σε φυσικές και λογικές ποινές (Ντράικωρς, 1979, όπως αναφέ-
ρεται στο Λαμπίρης, 2006). Μέσω των φυσικών ποινών, ο μαθητής αφήνεται να υποστεί τις 
συνέπειες της πράξης του χωρίς τη μεσολάβηση άλλου ατόμου, ενώ οι λογικές διαμορφώ-
νονται από το δάσκαλο με τη συμμετοχή των μαθητών. Οι τιμωρητικές ποινές, από την άλ-
λη πλευρά, δεν έχουν σχέση με το είδος της παράβασης, καθώς αποσκοπούν αποκλειστικά 
στην πρόκληση σωματικού πόνου και οδύνης. Οι τελευταίες, ωστόσο, θεωρούνται παιδα-
γωγικά απαράδεκτες και δεν έχουν καμία θέση στο σύγχρονο σχολείο. 

Η συμβολή της οικογένειας 

Καθοριστικής σημασίας ρόλο στην αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς, διαδρα-
ματίζει το οικογενειακό περιβάλλον και ο βαθμός γονεϊκής εμπλοκής στο σχολείο. Οι γο-
νείς, οι οποίοι γνωρίζουν τη σχολική πραγματικότητα των παιδιών τους και προσπαθούν να 
την κατανοήσουν, είναι σε θέση να καταλαβαίνουν και τα παιδιά τους, δημιουργώντας 
γνήσιες σχέσεις (Μπρούζος, 2009). Αλλά και οι εκπαιδευτικοί, όσο καλύτερα γνωρίζουν το 
οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών τους, αναπτύσσουν βαθύτερη κατανόηση γι’ αυ-
τούς και τις οικογένειές τους, τονώνεται το ηθικό τους και γίνονται πιο αποτελεσματικοί στο 
έργο τους (Μπρούζος, 2009). Η καθιέρωση, λοιπόν, του γνήσιου διαλόγου ανάμεσα σε γο-
νείς και εκπαιδευτικούς αναδεικνύει μια δυναμική σχέσεων, η οποία χαρακτηρίζεται από 
την αμοιβαία στήριξη και την αλληλοβοήθεια. Τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί απο-
κτούν, με αυτό τον τρόπο, πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το «παιδί-μαθητή», γεγονός που 
βελτιώνει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Μπρούζος, 2009). Σε αυτή την περί-
πτωση, θετικές δράσεις και πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από την πλευρά των εκπαιδευ-
τικών, πρέπει να αναγνωρίζονται και να επιβραβεύονται τόσο από τα υπόλοιπα μέλη της 
σχολικής ομάδας, όσο και από τους γονείς των μαθητών (Ερευνητικό Πρόγραμμα Ο.ΕΠ.ΕΚ, 
2008). Σε κάθε περίπτωση, όμως, επιβάλλεται οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να συντονίζουν 
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τις προσπάθειες ορθής διαπαιδαγώγησης των μαθητών, ώστε να περιορίζεται η πρόκληση 
αβεβαιότητας και σύγχυσης.  

Συμπεράσματα 

Η παραβατική συμπεριφορά των μαθητών είναι ένα σύνθετο και πολύπλοκο φαινόμενο, η 
εμφάνιση του οποίου οφείλεται σε διάφορες αιτίες. Στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, δυστυχώς, οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί δεν έχουν συνεισφέρει, σε μεγάλο 
βαθμό, στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της σχολικής παραβατικότητας. Η κατάρτιση 
και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με θέματα διαχείρισης, πρόληψης και αντι-
μετώπισης του φαινομένου κρίνεται ελλιπής και σε αρκετές περιπτώσεις αναποτελεσματι-
κή. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ανεπαρκή εμπλοκή των γονέων στη σχολική 
πραγματικότητα του παιδιού, καταδεικνύει την αδυναμία του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους φαινόμενα, που υποβαθμίζουν τη ποιότητα 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διδασκαλίας και μάθησης. Κατά συνέπεια, κρίνεται επιτα-
κτικής σημασίας το σύνολο των εκπαιδευτικών φορέων στη χώρα μας, να ενθαρρύνει και 
να συνδράμει στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών και του σχολείου, ώστε σε συνεργασία 
με τους γονείς, να προσεγγίσουν το φαινόμενο της σχολικής παραβατικότητας πολύπλευρα, 
όντας θετικά διακείμενοι, αλλά και να αναγνωρίσουν τις ατομικές και συλλογικές τους ευ-
θύνες. Παράλληλα, οφείλουν, όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές, να προσανατολίσουν τη δρά-
ση τους στις ιδιαίτερες προσδοκίες, ανάγκες, ενδιαφέροντα, προβλήματα και γενικά στις 
ατομικές ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή. Απαιτείται, λοιπόν, συνεργασία μεταξύ όλων των 
φορέων για τον προσδιορισμό των αιτίων εμφάνισης του φαινομένου, ώστε να ληφθούν οι 
απαραίτητες πρωτοβουλίες και να σχεδιαστούν οι κατάλληλες δράσεις πρόληψης και αντι-
μετώπισης της σχολικής παραβατικότητας.   
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Το τραγούδι  ως μέσο αυτοέκφρασης και εκτόνωσης 
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Περίληψη 

Το κείμενο διερευνά τη σχέση των ατόμων και των ομάδων με το τραγούδι και  την επίδραση 
της τεχνολογίας σε αυτή, την τάση των μικρών παιδιών να εκφράζουν σκέψεις και συναισθή-
ματα μέσα από τα τραγούδια που δημιουργούν  αλλά και την εξαφάνιση αυτής της τάσης με 
την είσοδό τους στο Δημοτικό σχολείο. Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα σχετικών επιστημο-
νικών ερευνών περιγράφει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση διδακτικής παρέμβασης, στην 
Ε΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου της Αθήνας, που αξιοποιεί την ομαδική δημιουργία τραγουδιών 
από τους μαθητές ως μέσο για την αυτοέκφρασή, την εκτόνωση και τη βελτίωση των διαπρο-
σωπικών τους σχέσεων. Τέλος, μέσα από την παρατήρηση της επίδρασης που είχε η διδα-
κτική παρέμβαση στους μαθητές, προτείνει για περαιτέρω έρευνα μια διαφορετική προσέγ-
γιση της μουσικής εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο. 

Λέξεις - Kλειδιά: αυτοσχέδιο τραγούδι,  αυτοέκφραση, εκτόνωση, μουσική εκπαίδευση 

Τραγούδι στην   κοινωνία και   την εκπαίδευση 

«Ακούστε προσεκτικά όταν τα παιδιά βρίσκονται γύρω σας. Τα τραγούδια τους γεμίζουν τα 
πάρκα, τις αυλές και τους παιχνιδότοπους. Κάποια από αυτά είναι ήσυχα, καθώς νανουρί-
ζουν τις κούκλες και τα αρκουδάκια τους για  να κοιμηθούν και κάποια άλλα περισσότερο 
θριαμβευτικά, καθώς αναφέρονται σε ιπτάμενες μηχανές ή μονομαχίες μάγων. Καθώς τα 
παιδιά μεγαλώνουν, η επιθυμία τους να δημιουργήσουν τη δική τους μουσική τα ωθεί να 
συγκεντρώνονται, αρκετά συχνά, σε γκαράζ και αποθήκες. Με κιθάρες, αρμόνια, τύμπανα, 
κομπιούτερ και άλλα όργανα δουλεύουν μόνα είτε με φίλους για να συνθέσουν μουσική που 
αλλάζει τον αέρα. Από τα νανουρίσματα μέχρι τα τραγούδια της αγάπης η μουσική των παι-
διών παίρνει πολλές μορφές και αξιοποιεί διάφορες πρακτικές. Λειτουργεί σαν ένας μοναδι-
κός τρόπος για να μοιραστούν την επιθυμία να είναι ζωντανά» (Kaschab & Smith, 2009:3) 

Παραδοσιακά το τραγούδι είχε κεντρική θέση στην κοινωνική ζωή όλων των γνωστών πολι-
τισμών, καθώς ήταν συνδεδεμένο με τη λατρεία του υπερφυσικού, τις τελετές, τις γιορτές 
και τις κοινωνικές εκδηλώσεις και μετέφερε εμπειρίες από γενιά σε γενιά. Έχοντας ως ανα-
πόσπαστα στοιχεία του τον ποιητικό λόγο και στις περισσότερες περιπτώσεις κάποιο είδος 
χορού, αξιοποιήθηκε για να ενισχύσει τη συνοχή των κοινωνιών, να ενδυναμώσει συμμαχίες, 
να τονώσει το πνεύμα των ομάδων εργασίας, να ψυχαγωγήσει, να θεραπεύσει, να εκπαιδεύ-
σει, αλλά και να σηματοδοτήσει σημαντικές φάσεις της ζωής, όπως το πέρασμα από την ε-
φηβεία στην ενηλικίωση, ο γάμος, ο θάνατος κ.λπ.  (Nettl, 2005:46-47).  Σύμφωνα με την 
Πολυξένη Ματέυ, μόνο η Δυτική Ευρώπη καλλιέργησε την απόλυτη μουσική, όλοι οι υπόλοι-
ποι λαοί χόρευαν και τραγουδούσαν παράλληλα (όπως  αναφέρεται από τους  Αντωνακάκη  
& Χιωτάκη, 2007). 
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Η διάδοση του γραμμοφώνου και του ραδιοφώνου αρχικά και στη συνέχεια των υπολοίπων 
συστημάτων καταγραφής και μετάδοσης ήχου άλλαξε τη σχέση των ατόμων και των ομάδων  
με το τραγούδι, καθώς δεν χρειαζόταν πλέον να τραγουδούν ή να βρίσκονται σε χώρο που 
τραγουδάει κάποιος για να ακούσουν τραγούδια, αλλά μπορούσαν να ακούνε τα ηχογραφη-
μένα σε οποιοδήποτε χώρο (Kratus, 2007:45). H ανάπτυξη της μουσικής τεχνολογίας, παράλ-
ληλα με την εξάπλωση των ΜΜΕ, άλλαξε την σχέση των ατόμων και των ομάδων με τη μου-
σική και το τραγούδι και είχε ως  αποτέλεσμα οι κοινωνίες να χωριστούν σε δύο μέρη. Από 
τη μία πλευρά βρίσκονταν οι λίγοι που πληρώνονταν για να εκφραστούν μέσα από τη μου-
σική και το τραγούδι και από την άλλη βρίσκονταν οι πολλοί που πλήρωναν για να έχουν 
πρόσβαση σε αυτά τα καλλιτεχνικά προϊόντα (Rοudolph, 2004:1-3).  Η μελέτη των Προγραμ-
μάτων Σπουδών του ελληνικού Δημοτικού Σχολείου από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι τις 
μέρες μας αποκαλύπτει πως και οι ευκαιρίες που δίνονταν στους μαθητές να εκφραστούν 
μέσα από το τραγούδι στο σχολείο γίνονταν όλο και λιγότερες εξαιτίας του μεγάλου όγκου 
των προτεινόμενων μουσικών δραστηριοτήτων παράλληλα με τη μείωση του χρόνου που 
προσφερόταν για το μάθημα της μουσικής (Σταύρου, 2009). Την κατάσταση που διαμορφώ-
θηκε επισημαίνει η Ελληνίδα παιδαγωγός Μυρσίνη Κλεάνθους Παπαδημητρίου όταν ση-
μειώνει σε   σύγγραμμά της που εκδόθηκε το 1932  πως η εξέλιξη του τεχνοκρατικού πολιτι-
σμού σταμάτησε σε μεγάλο βαθμό την ενεργητική μουσική έκφραση του ανθρώπου και το-
νίζει την ανάγκη να δίνονται από το σχολείο περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά να εκφρα-
στούν μέσα από το τραγούδι (όπως αναφέρεται από τους Αντωνακάκη  & Χιωτάκη, 2007:52).  

Σύμφωνα με τον Howard Goodall (2007), αυτή η τάση παρατηρείται λιγότερο ή περισσότερο 
σε όλες τις μοντέρνες κοινωνίες. Όπως σημειώνει, αναφερόμενος στο εκπαιδευτικό σύστημα 
της Μεγάλης Βρετανίας, όσοι είναι πάνω από 35 ετών δεν έχουν συνειδητοποιήσει πως σχε-
δόν μια ολόκληρη γενιά μαθητών δεν είχε την ευκαιρία να εκφραστεί μέσα από το τραγούδι 
στο σχολείο. Κατά τον   Mark Jaffrey  (2004: 4) το τραγούδι έχει τη δυνατότητα να εμπλέξει 
τα παιδιά και τους νέους με τη μουσική σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από οποιαδήποτε άλλη 
δραστηριότητα, καθώς, αφενός μεν είναι κάτι με το οποίο μπορούν να ασχοληθούν όλοι α-
νεξάρτητα από τις ικανότητες που διαθέτουν, αφετέρου δε διότι αποτελεί την καλύτερη φυ-
σική, συναισθηματική και νοητική συμμετοχική εμπειρία που τους δίνει τη δυνατότητα να 
εξωτερικεύσουν όσα αισθάνονται. Μέσα από το Μουσικό Μανιφέστο καλεί τους αρμόδιους 
για «επιστροφή στα βασικά» και εκφράζει την επιθυμία να ξαναδεί τα παιδιά των Δημοτικών 
Σχολείων να τραγουδούν και πάλι. 

Το αυτοσχέδιο τραγούδι των παιδιών 

Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες (Moorhead & Pond, 1941/1978˙ Μoog 1976˙  όπως ανα-
φέρεται από τους  Barrett, 2006:203˙ Hargreaves, 2004:98)  τα μικρότερα παιδιά εκφράζουν 
δημιουργικά σκέψεις, συναισθήματα και ανάγκες μέσα από το τραγούδι, καθώς επαναλαμ-
βάνουν, επεξεργάζονται και αναδημιουργούν στοιχεία από γνωστά τραγούδια αλλά και δη-
μιουργώντας δικά τους, λιγότερο οργανωμένα, τραγούδια μέσα από αυθόρμητους αυτοσχε-
διασμούς. Το αυτοσχέδιο τραγούδι είναι σημαντικό την ανάπτυξή τους, καθώς εξυπηρετεί 
λειτουργίες όπως η  έκφραση των συναισθημάτων τους, η ενίσχυση της κατανόησης και της 
συγκέντρωσης σε αυτό που κάνουν, η απελευθέρωση της φαντασίας,  η δημιουργία επαφών, 
η επικοινωνία, η  ψυχαγωγία, η αντίδραση, η ενίσχυση  της συμμόρφωσης σε κοινωνικούς 
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κανόνες, η  κοινωνική ενσωμάτωση και η διαμόρφωση της ατομικής  και πολιτισμικής  τους 
ταυτότητας (Campbell, 2002  όπως αναφέρεται από τους   Barrett, 2006:204˙  Welch,  
2006:316˙  Knudsen, 2007:292-293). 

Το αυτοσχέδιο τραγούδι των παιδιών αρχίζει να εξαφανίζεται σταδιακά, καθώς προσεγγίζουν 
τον κόσμο των ενηλίκων, διότι αντιλαμβάνονται τα πιθανά λάθη τους (Moog, 1976˙ Sloboda, 
1985   όπως αναφέρεται από τη  Σίμου, 2009:199) ή διότι η τάση τους για μουσική δημιουργία 
δεν ενθαρρύνεται από το σχολείο και το σπίτι (Barrett, 2006:202). Κατά τον Knudsen (2008: 
293-294)  και  την Campell (1998:225) αυτή η τάση είναι πολύ πιθανό να μην εξαφανίζεται 
αλλά να εσωτερικεύεται, καθώς τα παιδιά εισέρχονται στο σχολείο όπου τα μαθήματα τρα-
γουδιού επικεντρώνονται στην εκμάθηση γνωστών τραγουδιών με έμφαση στην ιδεώδη 
χροιά και την ακριβή αναπαραγωγή της τονικότητας και του ρυθμού. Όπως αναφέρουν, ε-
κτός σχολικής αίθουσας, στα διαλείμματα, στους παιχνιδότοπους και στο σπίτι τους αρκετά 
συχνά, ακόμη και δεκάχρονα ή δωδεκάχρονα παιδιά καταπιάνονται με μουσικούς αυτοσχε-
διασμούς χρησιμοποιώντας τη φωνή τους. Ο περιορισμός της αυθόρμητης έκφρασης των 
παιδιών μέσα από το τραγούδι πέρα από τους προσωπικούς μπορεί να οφείλεται και σε κοι-
νωνικούς παράγοντες, καθώς στις δυτικές κοινωνίες, με εξαίρεση συναισθηματικά φορτι-
σμένα πλαίσια, όπως τα πάρτι και οι ποδοσφαιρικοί αγώνες, σπάνια βλέπουμε ενήλικες να 
τραγουδούν αυθόρμητα ή να προσαρμόζουν δημιουργικά γνωστές μελωδίες στις καταστά-
σεις της στιγμής (Knudsen, 2008).  

Κριτική στις εφαρμοσμένες διδακτικές προσεγγίσεις 

Όπως σημειώνει ο Savage (2003), οι διαδικασίες της σύνθεσης που λαμβάνουν χώρα στις 
περισσότερες σχολικές τάξεις δεν οδηγούν σε αυθεντικές δημιουργίες καθώς: Προσπαθούν 
να αναπτύξουν την κατανόηση των μουσικών στοιχείων του τραγουδιού (δομή, μελωδία, στί-
χοι) χωρίς να τα συσχετίζουν μεταξύ τους, δίνουν έμφαση στην τεχνική τελειότητα και όχι 
στην προσωπική έκφραση των μαθητών, η διαδικασία είναι γραμμική και προκαθορισμένη 
σε όλα τα επίπεδα, παρουσιάζεται μόνο μια προσέγγιση μιας διαδικασίας που θα μπορούσε 
να πάρει διαφορετικές μορφές, είναι γεμάτη στερεότυπα και υποθέσεις και δίνει μεγαλύτερη 
σημασία στο τεχνικό μέρος και όχι στην αυθεντικότητα. 

Αντίθετα, όπως υποστηρίζει, η δημιουργία τραγουδιών από τους επαγγελματίες τραγουδο-
ποιούς, σύμφωνα με τον Sting, παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Το περιεχόμενο 
είναι προσωπικό, βιωματικό και αυτοβιογραφικό, η απλότητα αποτελεί το κλειδί για την α-
ποτελεσματική έκφραση, μια αυθεντική διαδικασία απελευθέρωσης βιώνεται κατά τη διάρ-
κεια της σύνθεσης, οι μεταφορές και οι εικόνες παίζουν σημαντικό ρόλο κατά την παραγωγή 
και την υποστήριξη των ιδεών,  συνοπτική παρουσίαση αποτελεί προσόν (μινιατούρες ιστο-
ριών), το να ακολουθείς το ένστικτό σου είναι σημαντικό, η δημιουργία τραγουδιού αποτελεί 
θεραπεία για το δημιουργό αρχικά και για τον ακροατή στη συνέχεια (Savage, 2003) 

Το αυτοσχέδιο τραγούδι ως μέσο έκφρασης συναισθημάτων 

Κατά τον Goleman (1998:33-34) τα συναισθήματα είναι προτροπές για δράση. Κάθε συναί-
σθημα ασκεί διαφορετική επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς τον προετοιμάζει για 
διαφορετική αντίδραση και κατά συνέπεια εξωτερικεύεται με διαφορετικό τρόπο  στη στάση 
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του σώματος, την έκφραση του προσώπου  και τη φωνή. Για παράδειγμα με το θυμό το αίμα 
κυλάει προς τα χέρια, οι παλμοί της καρδιάς αυξάνονται και μια έκρηξη ορμονών προκαλεί 
μια ενέργεια τόσο έντονη που οδηγεί σε ενεργό δραστηριότητα, με τη χαρά αυξάνεται η ε-
νεργητικότητα χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή στην βιοσωματική κατάσταση, ενώ η λύπη επιβρα-
δύνει το μεταβολισμό του σώματος και προκαλεί ελάττωση της ενέργειας του οργανισμού 
και του ενθουσιασμού για τις δραστηριότητες της ζωής. Τα παραγλωσσικά στοιχεία  που εκ-
φράζουν τα συναισθήματα του ομιλητή μελετήθηκαν από τους Murray & Arnott (1993). Εν-
δεικτικά αναφέρω κάποια από τα συμπεράσματά τους. Ο Θυμωμένος άνθρωπος μιλάει δυ-
νατά, ο ρυθμός της ομιλίας του είναι γρήγορος, η άρθρωση είναι νευρική, ο τόνος της φωνής 
παρουσιάζει απότομες αυξομειώσεις  και αναπνέει έντονα από το στήθος. Όταν ο άνθρωπος  
είναι χαρούμενος  η ομιλία παρουσιάζει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με το θυμό με τη δια-
φορά ότι οι αλλαγές στον τόνο της φωνής είναι ομαλές και κυρίως ανοδικές και η άρθρωση 
καθαρή. 

Η έκφραση των συναισθημάτων αποτελεί το βασικότερο στοιχείο του τραγουδιού και κάθε 
ερμηνεία για να θεωρηθεί αυθεντική και να δημιουργήσει ανάλογα συναισθήματα στον α-
κροατή χρειάζεται να έχει τα παραγλωσσικά στοιχεία που εκφράζουν τα ίδια συναισθήματα 
κατά τη λεκτική επικοινωνία (Salgado, 2003 όπως αναφέρεται από τον  Welch,  2005:244), τα 
οποία είναι ανεξάρτητα από τη γλώσσα του ομιλητή και του ακροατή (Juslin & Laukka 
2003:802] και είναι εμφανή στα αυτοσχέδια τραγούδια που δημιουργούν  τα παιδιά από την 
ηλικία των τεσσάρων με πέντε ετών για να εκφράσουν τα δικά τους συναισθήματα (Welch, 
2006:316).  Τα μικρά παιδιά κάνουν τις λέξεις και τις φράσεις να τραγουδούν μέσα από και 
σε συνδυασμό με δραστηριότητες που έχουν νόημα για αυτά, όπως η ομιλία, η κίνηση, ο 
χορός, η ζωγραφική και το παιχνίδι, αλλά και όταν χαλαρώνουν. Το τραγούδι που συνοδεύει 
τις δραστηριότητές τους τούς δίνει ένα επιπλέον μέσο για να βελτιώσουν, να ενισχύσουν και 
να επεκτείνουν την εμπειρία τους, να συγκεντρωθούν σε αυτό που κάνουν, αλλά και να ψυ-
χαγωγήσουν τον εαυτό τους όταν χαλαρώνουν (Young, 2006: 273 – 277). 

Η υπόθεση της έρευνας 

Η σύνθεση των  προαναφερθέντων στοιχείων  οδηγεί στην υπόθεση πως η δημιουργία τρα-
γουδιών από τα ίδια τα παιδιά, που θα αναφέρονται στα δικά τους συναισθήματα, με αφε-
τηρία τις καταστάσεις και τα προβλήματα που βιώνουν καθημερινά και έμφαση στη σωστή 
χρήση της φωνής και την κίνηση του σώματος, ανάλογα με τις σκέψεις και τα συναισθήματα 
που θέλουν να εκφράσουν, μπορεί να διευκολύνει την αυτοέκφραση και την εκτόνωσή τους 
και να οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση των προσωπικών τους προβλημάτων 
αλλά και των προβλημάτων της σχολικής ζωής. Μια εποικοδομιστική διδακτική προσέγγιση 
βασισμένη στις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, δεν χρειάζεται να δώσει έμφαση στην εκ-
μάθηση του σωστού τρόπου χρήσης της φωνής για το κάθε νέο τραγούδι ξεχωριστά αλλά στο 
συναίσθημα που εκφράζεται από το κάθε τραγούδι. Όπως αναφέρει και ο Rousseau  στο έργο 
του Emile (2007: 123), το παιδί  μπορεί να γελάσει, να κλάψει, να παραπονεθεί, να στριγγλί-
σει, να θρηνήσει και να βογκήξει, αλλά δεν μπορεί να συνδυάσει αυτούς τους τρόπους έκ-
φρασης, όταν τραγουδάει, και για το λόγο αυτό το τραγούδι του δεν είναι εκφραστικό. Κατά 
τον Rousseau, δεν πρέπει να ζητάμε από το παιδί να τραγουδήσει για καταστάσεις που δε 
γνωρίζει ή να εκφράσει συναισθήματα που δεν έχει νιώσει,  αλλά  χρειάζεται προσεκτική 
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επιλογή του περιεχομένου των τραγουδιών που ζητάμε από τα παιδιά να τραγουδήσουν, 
ώστε να συνδέονται με τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τα συναισθήματά τους  για να μπο-
ρούν να τα αποδώσουν πιο εύκολα. 

Η διδακτική παρέμβαση 

Η Διδακτική παρέμβαση στην οποία θα αναφερθώ πραγματοποιήθηκε στην Ε' τάξη  Δημοτι-
κού Σχολείου της Αθήνας.  Στην τάξη φοιτούσαν  είκοσι  τέσσερις  μαθητές, έντεκα  ελληνικής 
καταγωγής και δεκατρείς  παιδιά οικονομικών μεταναστών. Σχεδόν οι μισοί δυσκολεύονταν 
να παρακολουθήσουν την ύλη της τάξης με αποτέλεσμα είτε να μην καταβάλουν καμία προ-
σπάθεια για να βελτιώσουν τις μαθησιακές τους επιδόσεις,  είτε να δημιουργούν αναστά-
τωση κατά την ώρα της διδασκαλίας. Επιπλέον, οι συγκρούσεις ανάμεσα σε κάποιους από 
αυτούς αλλά και με τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου κατά τη διάρκεια των διαλειμ-
μάτων αποτελούσαν καθημερινό φαινόμενο.  Για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων,  
που είχαν διάρκεια δύο  μήνες, αφιερώναμε ένα δίωρο την εβδομάδα.    

Πριν αρχίσουμε τη δημιουργία τραγουδιών συζητήσαμε για τα αγαπημένα τραγούδια των 
μαθητών,  αναγνωρίσαμε τα συναισθήματα που εκφράζονται μέσα από αυτά  και  τα τρα-
γουδήσαμε ατομικά  είτε  ομαδικά.  Το επόμενο  δίωρο,  με αφετηρία το αγαπημένο τραγούδι 
των περισσοτέρων το «Καλημέρα Ελλάδα», σε μουσική και στίχους των  Goin' Through,  στο 
οποίο είχαν ήδη αναγνωρίσει  τα συναισθήματα θυμού που εκφράζει,  επικεντρωθήκαμε  στα  
συναισθήματα  θυμού  που ένιωθαν οι ίδιοι, στα πρόσωπα και τις καταστάσεις που τα προ-
καλούν και στις δικές τους αντιδράσεις.  

 Στα πρώτα λεπτά της συζήτησης   οι μαθητές περι¬ορίζονταν σε απλές αναφορές  των αιτίων 
του θυμού τους αλλά πολύ σύντομα  άρχισαν να αναφέρονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα 
και καταστάσεις. Η αναφορά στις  μεταξύ  τους συγκρούσεις  έκανε,  αρκετές φορές,  πολύ 
δύσκολο τα συντονισμό της συ¬ζήτησης, καθώς όλοι ήθελαν να μιλήσουν για τα συναισθή-
ματά τους αλλά και να δικαιολογήσουν τις αντιδράσεις τους.  

 Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, αρκετά συχνά  οι μαθητές παρεξηγούν τις προθέσεις των 
συμμαθητών τους και θυμώνουν ή δε γνωρίζουν τις αντιδράσεις που μπορεί να προκαλέσει 
η συμπεριφορά τους.  Για παράδειγμα μαθητής ενοχλούσε τις συμμαθήτριές του στα δια-
λείμ-ματα, διότι ήθελε να τον κυνηγήσουν και να παίξουν μαζί του και κάποιοι άλλοι   θεω-
ρούσαν τη χρήση λεκτικής και σωματικής βίας ως μοναδικό τρόπο αντίδρασης, όταν κάποιοι 
προκαλούν το θυμό τους.  Δύο μαθητές  εστίασαν  στα προβλή¬ματα που είχαν με τα μικρό-
τερα αδέρφια τους,   που κατέστρεφαν  τα πράγματά τους ή πρόδιδαν  τα μυστικά τους .   
Χαρακτηριστική  ήταν η ένταση με την οποία μι¬λούσαν μαθητές, κυρίως εκείνοι που παρου-
σίαζαν προβλήματα συ¬μπεριφοράς, για τους γονείς τους αλλά και για κάποιους δασκάλους.  
Συγκε¬κριμένα,  μαθητής  εξέφρασε την  οργή  του για τον πατέρα του που, όπως έλεγε, δεν 
έπαιζε ποτέ μαζί του και δεν κρατούσε ποτέ τις υποσχέσεις  του.  Άλλος  αναφέρθηκε στο 
γεγονός ότι οι γονείς του δεν αφι¬ερώνουν χρόνο να μιλήσουν μαζί του, λέγοντας χαρακτη-
ριστικά πως, όταν πηγαίνει να τους πει κάτι εκείνοι, συνήθως, του απαντούν «αργότερα» και 
συνεχίζουν τη δουλειά τους ή την κουβέντα τους. Όταν μετά από ώρα τον ρωτούν τι ήθελε, 
εκείνος, τις περισσότερες φορές, το έχει ξε¬χάσει,   αλλά παραμένει πικραμένος. Όση ώρα 
μιλούσε αρκετοί συμμαθητές του  τον άκουγαν με προσοχή  και  τον κοίταζαν έκπληκτοι.  
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Όταν τελείωσε, του είπαν πως και σε αυτούς συμβαίνει το ίδιο. Τέλος, δύο μαθητές αναφέρ-
θηκαν σε δα¬σκάλους που τους φωνάζουν, τους βάζουν άδικες τιμωρίες ή κατηγορούν 
αυ¬τούς για περιστατικά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, ακόμα και σε 
περιπτώσεις που δε φταίνε.  Όταν ρώτησα, γιατί νομίζουν πως οι άλλοι αντιδρούν με αυτό 
τον τρόπο, πολλοί λίγοι μπόρεσαν να απαντήσουν και ήταν,  κυρίως,  οι μαθητές που δεν 
παρουσίαζαν μαθησιακά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς. Οι υπόλοιποι τους ά-
κουγαν να μιλούν για την έλλειψη χρόνου και για τις πολλές υποχρεώσεις των γο¬νέων,  για 
την ανάγκη των μικρότερων αδερφιών να παίξουν  και για τις δυσκο¬λίες που αντιμετωπί-
ζουν οι  εκπαιδευτικοί κατά την ώρα του μαθήματος. 

Όταν τους ανέφερα  πως ο θυμός είναι φυσιολογικό συναίσθημα, ασκεί την ίδια επίδραση 
σε όλους τους ανθρώπους και τους δημιουργεί την ανάγκη να αντιδράσουν με τον ίδιο τρόπο, 
δηλαδή πως το αίμα κυλάει στα χέρια και ο άνθρωπος νιώθει έντονη την ανάγκη να χτυπήσει 
αυτόν που προκάλεσε το θυμό του και πως το έντονο συναίσθημα διαρκεί λίγο [Goleman, 
1998:33-34], όλοι με κοίταξαν έκπληκτοι και ακολούθησε συζήτηση πάνω στο θέμα,  ώστε να 
αποενοχοποιηθούν για τα συναισθήματα  θυμού που ένιωθαν. Στη συνέχεια μίλησαν και 
περπάτησαν, όπως θεωρούσαν πως μιλάει και περπα¬τάει ένας θυμωμένος άνθρωπος και 
εντοπίσαμε τα στοιχεία που εκφράζουν θυμό στη στάση του σώματος την κίνηση και τη 
φωνή. 

Το εύλογο ερώτημα που θα μπορούσε να τεθεί, ύστερα από όσα προα¬νέφερα,  είναι: «Τι 
χρειάζεται το τραγούδι εφόσον οι μαθητές μπορούν να μιλήσουν για τα συναισθήματά τους 
και να εκτονωθούν;».  Η απά¬ντηση είναι πολύ απλή.  Μίλησε για τα συναισθήματά του  μέ-
ρος των μαθητών.  Οι υπόλοιποι απλά συμφώνησαν ή δεν μίλησαν καθόλου. Επιπλέον, αν 
και οι περισσότεροι μιλούσαν με ευκολία για το θυμό που τους προκαλούν οι συ¬νομήλικοι, 
πολλοί λίγοι μίλησαν για τους γονείς ή τους δασκάλους τους. Η δυνατότητα που θα έχουν 
όλοι  να τραγουδήσουν το τραγούδι, που γράφεται σε πρωτοπρόσωπη γραφή, με τη χρήση 
του κατάλ¬ληλου επιτονισμού θα δώσει και σε αυτούς την ευκαιρία να εκφραστούν και να 
εκτονωθούν. Παράλληλα το ομαδικό τραγούδι θα δημιουργήσει την αίσθηση μιας κοινότη-
τας που τα μέλη της βιώνουν και μοιράζονται τα ίδια συναισθή¬ματα. 

Γραφή του στίχου 

Πριν αρχίσουμε τη γραφή των στίχων, το επόμενο δίωρο,  αναφερθήκαμε συνοπτικά  στους 
λόγους, τις καταστάσεις και  τα πρόσωπα που κάνουν τους μαθητές να θυμώνουν, τον τρόπο 
που αντιδρούν  και κάποιες τεχνικές με τις οποίες μπορούμε να διαχειριζόμαστε το θυμό μας 
και τα  καταγράψαμε επιγραμματικά στον πίνακα. Επηρεασμένοι, εμφανώς, από το τραγούδι 
«Καλημέρα Ελλάδα», που άρεσε σε όλα τα αγόρια και στα περισσότερα κορίτσια της τάξης, 
συμφώνησαν να  δημιουργήσουμε ένα χιπ χοπ  τραγούδι   και πρότειναν να αρχίσουμε με το 
στίχο «Καλημέρα σε όλους,  μι¬κρούς και μεγάλους» κατ' αναλογία με το «Καλημέρα Ελλάδα, 
σου μιλάει ο Νίβο», χρησιμοποιώντας μάλιστα και το ίδιο μέτρο.  Με την εμπλοκή τους στη 
διαδικασία της γραφής των στίχων είχαν αρκετές ευκαιρίες να κατανοήσουν τη λειτουργία 
του μέτρου και της ομοιοκαταληξίας, στοιχεία τα οποία είχαμε,  ήδη,  επεξεργαστεί  και στο 
πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος.  Αξιοποιώντας ως μουσική υπόκρουση ένα ρυθμικό μο-
τίβο (λούπα) προχωρήσαμε στη ρυθμική απαγγελία των στίχων. Απαγγέλλοντας ρυθμικά άρ-
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χισαν  σταδιακά να αντιλαμβάνονται το ρυθμό των λέξεων και έκαναν τις απαραίτητες διορ-
θώσεις, ώστε να μην αλλοιώνεται ο τονισμός  κατά την απαγγελία. Έτσι οδηγηθήκαμε όλοι 
μαζί στο παρακάτω αποτέλεσμα: 

Θυμώνω 
Καλημέρα σε μικρούς και μεγάλους, συμμαθητές και φίλους γονείς και δασκάλους.  
Προβλήματα έχετε λέτε μαζί μου, μα τώρα ακούστε κι εσείς τη φωνή μου.  
Πολλά μου συμβαίνουν και πολλά μ’  ενοχλούνε, μα ήρθε η ώρα κι αυτά ν' ακου-
στούνε. 
Εσάς θα σας άρεσε να σας απειλούνε,  να σας κοροϊδεύουνε, να μην σας ακούνε;  
Διαρκώς να προδίδουνε τα μυστικά σας και να καταστρέφουνε τα πράγματά σας;  
Πίσω απ' την πλάτη σας για σας να μιλάνε, να κάνουν τον έξυπνο και να σας χτυπάνε; 
 
Θυμώνω, θυμώνω, θυμώνω πολύ με την κοροϊδία και την απειλή.  
Θολώνουν να μάτια μου και το μυαλό και δύσκολο είναι να κρατηθώ. 
 
Χρόνο δεν έχουνε πολύ οι δικοί μου, να με ακούσουνε, να παίξουν μαζί μου  
και όταν θα πάω να τους μιλήσω, την ίδια κατάσταση θα συναντήσω.  
Παιδί μου αργότερα, θα απαντήσουν και τη δουλειά τους θα συνεχίσουν.  
Και όταν το τέλος η ώρα μου φτάσει, εκείνο που ήθελα το  έχω ξεχάσει. 
 
Θυμώνω, θυμώνω, θυμώνω κι εγώ και τότε φοβάμαι πως θα εκραγώ.  
Φωνάζω χτυπιέμαι να νιώσω καλά, γιατί με πειράζουνε τόσο πολλά. 

Με ανάλογο τρόπο δημιουργήσαμε και τους στίχους τραγουδιού που αναφερόταν στη φιλία 
μέσα από το οποίο οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν και να μοιραστούν ευχάριστες 
εμπειρίες.  Η ρυθμική απαγγελία διευκόλυνε τον εντοπισμό και τη διόρθωση των λαθών στο 
μέτρο και καταλήξαμε στο παρακάτω αποτέλεσμα. 

Τα χαρούμενα παιδιά 

Δυο χαρούμενα παιδιά παίζουνε στην αμμουδιά,  

ψάχνουνε να βρουν κοχύλια με χαμόγελο στα χείλια.  

Κάστρα χτίζουνε με την άμμο, μια στην Πάρο μια στη  Σάμο 

τρέχουν, παίζουν και βουτούν, κύμα σκάει και γελούν. 

 

Στου σχολείου την αυλή, μπάλα παίζουνε μαζί.  

Με το κρύο και το χιόνι η καρδιά τους δεν παγώνει.  

Τότε κάστρα ζωγραφίζουν και καράβια που αρμενίζουν  

κι έναν ήλιο που θα φέρει πιο κοντά το καλοκαίρι. 
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Ρεφρέν 

Είναι φίλοι κολλητοί και περνούν καλά μαζί. 

κι όταν κάποτε μαλώσουν, τις καρδιές τους αν πληγώσουν, 

η αγάπη θα τους κάνει γρήγορα να μετανιώσουν, 

η αγάπη θα τους κάνει γρήγορα να μετανιώσουν. 

Κατά τη διάρκεια της γραφής των στίχων του τραγουδιού αρκετοί  μαθητές τους σιγοτραγου-
δούσαν και πρότειναν, κυρίως, απλές μελωδίες που θύμιζαν παιδικά τραγούδια. Η μελωδία 
που έγινε, τελικά, αποδεκτή από όλους  προτάθηκε από ομάδα μαθητών και ήταν εμφανώς 
επηρεασμένη από το τραγούδι «Τα τζιτζίκια» σε ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη και μουσική του 
Λίνου Κόκοτου. 

Και τα δύο τραγούδια των μαθητών βελτιώθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος της μουσικής, 
χορογραφήθηκαν και παρουσιάστηκαν στη γιορτή της λήξης του σχολείου. 

Παρατηρήσεις 

Η δημιουργία του τραγουδιού έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να επεξεργαστούν και 
να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα που δύσκολα θα εκφράζονταν με τον καθημερινό 
λόγο, να τα μοιραστούν με τους συμμαθητές τους, να τα τραγουδήσουν και να αισθανθούν 
καλύτερα με τον εαυτό τους και τους άλλους, αύξησε τη ζωτικότητά τους και ελάττωσε το 
στρες με αποτέλεσμα να είναι πιο χαλαροί και έδωσε την ευκαιρία  σε κάποιους αδύνατους 
μαθητές να αναδειχθούν σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. 

Η συνεργασία κατά τη δημιουργία και την παρουσίαση των τραγουδιών από τις ομάδες των 
μαθητών, παράλληλα με την εκτόνωση που τους πρόσφερε το τραγούδι, ενίσχυσε την αί-
σθηση της κοινότητας ανάμεσά τους με αποτέλεσμα να βελτιωθούν οι διαπροσωπικές τους 
σχέσεις. Η βελτίωση της συναισθηματικής τους κατάστασης και των διαπροσωπικών τους 
σχέσεων διευκόλυνε τη συνεργασία ανάμεσά τους  και αύξησε το ενδιαφέρον πολλών αδύ-
νατων μαθητών και για τα μαθήματα με αποτέλεσμα να έχουν καλύτερες μαθησιακές επιδό-
σεις.  

Τέλος, η ανάγκη να βελτιώσουν τα δικά τους τραγούδια ενίσχυσε το ενδιαφέρον τους για το 
μάθημα  μουσικής με αποτέλεσμα να κατανοήσουν τον τρόπο που λειτουργούν βασικά στοι-
χεία της μουσικής δομής όπως ο ρυθμός, η δυναμική οι παύσεις κ.λπ. και να μεταφέρουν 
αυτές τις γνώσεις στα  τραγούδια που δημιούργησαν. 

Πρόταση για μελλοντική έρευνα 

Οι παρατηρήσεις των επιδόσεων μαθητών κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων με οδήγη-
σαν σε κάποιες υποθέσεις σχετικά με το ρόλο που θα μπορούσε να παίζει το τραγούδι στο 
πλαίσιο της μουσικής αλλά και της γενικότερης εκπαίδευσης.  
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Με αφετηρία την υπόθεση πως οι άνθρωποι δημιούργησαν τη μουσική διότι ένιωσαν την 
ανάγκη να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, πρακτική που, όπως έχω ήδη αναφέρει, αξιο-
ποιείται και  από τα παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας,  η μουσική εκπαίδευση 
στο Δημοτικό Σχολείο θα μπορούσε να ξεκινάει από τη βαθύτερη ανάγκη τους να εκφρα-
στούν. Αφού γράψουν ομαδικά απλούς στίχους που να εκφράζουν τα δικά τους συναισθή-
ματα με το δικό τους λεξιλόγιο να οδηγούνται   στην κατανόηση της λειτουργίας των βασικών 
στοιχείων της μουσικής δομής μέσα από τη δημιουργία των δικών τους τραγουδιών. Ξεκινώ-
ντας, για παράδειγμα, από τις ρυθμικές αξίες να οδηγούνται σταδιακά στις παύσεις, τη με-
λωδία, τη δυναμική, την ταχύτητα κ.λπ..  Η  μάθηση της μουσικής σημειογραφίας θα υπαγο-
ρεύεται από την ανάγκη τους να καταγράψουν τη μουσική που έχουν,  ήδη,  δημιουργήσει 
ώστε να συνεχίσουν την επεξεργασία της  κάποια άλλη στιγμή. Η επανάληψη των μουσικών 
συμβόλων, αλλά και των στοιχείων που συμβολίζουν, θα αποτελεί πλέον αυθεντική δραστη-
ριότητα, εφόσον κάθε νέο στοιχείο θα προστίθεται στα προηγούμενα και θα επαναλαμβά-
νονται όλα μαζί. Παράλληλα, οι μαθητές θα συνειδητοποιούν στην πράξη τη λειτουργία και 
την αξία του κάθε στοιχείου της μουσικής δομής, ενώ θα εκφράζουν τα δικά τους συναισθή-
ματα, θα εκτονώνονται, ο εγκέφαλός τους θα γίνεται πιο δεκτικός στη μάθηση και τα οφέλη 
θα μεταφέρονται και στα άλλα μαθήματα. 

Το τραγούδι πέρα από εργαλείο που θα διευκολύνει τη μάθηση της μουσικής, θα γίνεται και 
όχημα μέσα από το οποίο θα εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα που δύσκολα εκφράζο-
νται με τον καθημερινό λόγο. Επιπλέον,  η τάση των παιδιών να χρησιμοποιούν το τραγούδι 
τους για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους δεν θα  εξαφανίζεται με την είσοδό τους στο 
Δημοτικό Σχολείο αλλά θα ενισχύεται και θα αναπτύσσεται η μουσική τους δημιουργικότητα.  
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Δημιουργώντας κοινότητες ανάγνωσης στο Σχολείο: Από τη θεωρία στην πράξη 

Καραγιάννης Κωνσταντίνος 
Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Περίληψη 

Είναι κοινή διαπίστωση ότι η Λογοτεχνία αποτελεί παράγοντα πολύμορφων ερεθισμάτων 
και συμβάλλει τόσο στη γνωστική όσο και στην αισθητική, ψυχοσυναισθηματική και 
κοινωνική ωρίμανση του παιδιού. Ωστόσο, η αναγνωστική επαφή των παιδιών με τη 
Λογοτεχνία, ιδιαίτερα στο χώρο του Σχολείου, έχει τις περισσότερες φορές το χαρακτήρα 
της υποχρέωσης ή του καταναγκασμού, με αποτέλεσμα η λογοτεχνική ανάγνωση, αντί να 
προκαλεί τέρψη και αισθητική συγκίνηση, επιφέρει συχνά αρνητικά συναισθήματα στα 
παιδιά. Είναι επομένως ιδιαίτερα σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο θα προσεγγίσουν τα 
παιδιά τα λογοτεχνικά κείμενα και βέβαια καταλυτικός στη διαδικασία αυτή είναι ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού. Η παρούσα εισήγηση εξετάζει, κατ’ αρχάς, τους όρους  και τις 
προϋποθέσεις της ανάγνωσης λογοτεχνικών βιβλίων στο χώρο του Σχολείου και στη 
συνέχεια προτείνει ενδεικτικά κάποιες βιωματικές δραστηριότητες, τις οποίες ο/η 
εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει, προκειμένου η σχολική τάξη να μετατραπεί σταδιακά 
σε μια κοινότητα ανάγνωσης, όπου τα μέλη της θα μοιράζονται ελεύθερα κοινές εμπειρίες 
και θα λειτουργούν όχι μόνο ως αναγνώστες αλλά και ως συν-αναγνώστες. 

Λέξεις – Κλειδιά: Λογοτεχνία, κοινότητα ανάγνωσης, διάδραση, παιχνίδι, αναγνωστική 
απόλαυση, ενσυναίσθηση. 

Α΄ ΜΕΡΟΣ 

Δημιουργώντας κοινότητες ανάγνωσης 

Μία διαπίστωση που γίνεται συχνά, σύμφωνα με τον M. Lipman (2006), σχετικά με τα 
μικρής ηλικίας παιδιά που ξεκινούν την τυπική τους εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο, είναι ότι 
δείχνουν γεμάτα ζωντάνια, περιέργεια, φαντασία και όρεξη για εξερεύνηση. Αυτά τα 
εξαιρετικά χαρακτηριστικά διατηρούνται για ένα σύντομο διάστημα, αλλά σταδιακά 
αρχίζουν να φθίνουν και τα παιδιά γίνονται παθητικά. Αιτία αυτού του γεγονότος φαίνεται 
πως είναι η ίδια η φύση της σχολικής εκπαίδευσης. Αυτό που το παιδί αντιμετωπίζει στις 
πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου είναι ένα απολύτως δομημένο περιβάλλον. 
Σύντομα, τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι το σχολείο περισσότερο αποκαρδιώνει παρά 
αναζωογονεί ή προσφέρει διανοητικές προκλήσεις. Ως φυσική συνέπεια, το ενδιαφέρον για 
το σχολείο μειώνεται. Η λύση, τονίζει ο Lipman (όπ.π.), βρίσκεται στη δημιουργία 
κοινοτήτων μάθησης που να ενθαρρύνουν τόσο την οργανωτικότητα όσο και τη 
δημιουργικότητα.   

Το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο φαίνεται πως μπορεί να γίνει στο σημείο αυτό το κατάλληλο 
εργαλείο, προκειμένου οι σχολικές τάξεις να μεταμορφωθούν σε κοινότητες δημιουργικής 
έκφρασης. Διευκολύνει όμως, το σημερινό σχολικό περιβάλλον μια τέτοια διαδικασία; Ο 
Γρηγόρης Πασχαλίδης (2004)  υποστηρίζει ότι, αν και η λογοτεχνία μέσα από το αναλυτικό 
πρόγραμμα του σχολείου στοχεύει στην ανάταση, στην πραγματικότητα προσφέρει πλήξη, 
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αν και αποθεώνει τη συγγραφική δημιουργικότητα και φαντασία, στην  πραγματικότητα 
καταδικάζει τους μαθητές σε παθητικότητα και φορμαλισμό, αν και δίνει προτεραιότητα 
στην Ιστορία, περιφρονεί και αποσιωπά την ιστορία των μαθητών. Ωστόσο, στο βάθος της 
λογοτεχνίας μπορούμε να βρούμε ερωτήματα διαχρονικά και πανανθρώπινα. Η 
λογοτεχνική ανάγνωση, τονίζει η Αναγνωστοπούλου (2001),  δίνει τη δυνατότητα στο παιδί 
να επικοινωνήσει και να εκφραστεί, να συνάψει δεσμούς με τα πρόσωπα και τα δρώμενα 
των κειμένων και μέσω αυτών να συνάψει δεσμούς και με τους υπόλοιπους συμμαθητές 
του και τον διδάσκοντα, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μία κοινότητα ανάγνωσης 
μέσα στο χώρο του σχολείου.  Παράλληλα, η λογοτεχνική ανάγνωση οδηγεί το παιδί στην 
έκφραση, λεκτική και εξω-λεκτική, μέσω της οποίας μπορεί να αναγνωρίσει και να 
αποδεχτεί φόβους, επιθυμίες, αγωνίες και συναισθήματα. Οι μυθιστορηματικές μορφές και 
οι σχέσεις που συνάπτουν έχουν μια τεράστια εμπειρική αξία, που βοηθούν τον μικρό 
αναγνώστη να  ορίσει τη θέση του μέσα στον κόσμο και να δομήσει την ταυτότητά του. 
Διαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο, τα παιδιά τοποθετούν τον εαυτό τους μέσα στα ίδια 
τα κείμενα, παίρνουν τη θέση των ηρώων και αναγνωρίζουν τον εαυτό τους και τη δική τους 
πραγματικότητα μέσα σ’ αυτά, γεγονός που βοηθά στο ξεπέρασμα του εγωκεντρισμού τους 
και στο άνοιγμα του δρόμου προς την ενσυναίσθηση. Το λογοτεχνικό κείμενο – και κυρίως 
αυτό που απευθύνεται στα παιδιά – εκτός από το ότι αφήνει ελεύθερη τη φαντασία, 
μπορεί να δώσει  το έναυσμα για συζήτηση γύρω από θέματα, όπως η γέννηση, ο θάνατος, 
η αγάπη, η ελευθερία, η διαφορετικότητα, οι ανθρώπινες σχέσεις, κ. ά. (Αναγνωστοπούλου, 
2002). Στόχος μας, βέβαια, δε θα πρέπει να είναι η απάντηση στα ερωτήματα των παιδιών, 
αλλά η διαμόρφωση μιας στάσης απέναντι σ΄ αυτά τα ερωτήματα. Αυτό που ενδιαφέρει το 
παιδί δεν είναι να του δώσουμε ορισμούς των εννοιών αλλά να το βοηθήσουμε να 
διερευνήσει το νόημα των εννοιών και να δώσει τις δικές του απαντήσεις στα «γιατί» που 
το απασχολούν. 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντικό να προτιμάμε να διαβάζουμε 
ολόκληρα τα κείμενα κι όχι αποσπάσματα ή συρρικνωμένες περιλήψεις.  Όταν 
απομονώνουμε κάποια κομμάτια, ανατρέπεται το ύφος και το νόημα των κειμένων και 
διαταράσσεται η συνοχή τους,  επομένως διαταράσσεται  και η ουσιαστική επαφή του 
παιδιού – αναγνώστη με το βιβλίο αλλά και με το δημιουργό του (όπ.π.). 

Ωστόσο, για να οδηγήσει η διδασκαλία της λογοτεχνίας στην επίτευξη των παραπάνω 
στόχων, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει το  ρόλο του και από 
αναγνώστης – πρότυπο να μετατραπεί σε ισότιμο συνομιλητή των παιδιών. Στόχος δεν θα 
πρέπει να είναι η συμφωνία και η εναρμόνιση με τη μία άποψη αλλά η ανάδειξη των 
διαφορετικών απόψεων και η αναγνώριση της αξίας της καθεμιάς, άσχετα από το πόσο 
«άτεχνη» ή «ξενική» μπορεί να ακούγεται (Πασχαλίδης, 2004). 

Η ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων στο σχολείο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
θεωρηθεί ως υποχρέωση ή καταναγκασμός. Το παιδί δεν είναι υποχρεωμένο να διαβάζει 
κάθε σελίδα του βιβλίου με την ίδια προσοχή ή να τελειώνει βιβλία που βρίσκει πληκτικά. 
Ο Γάλλος συγγραφέας Daniel Pennac (1996) στο πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Σαν ένα 
μυθιστόρημα, υπερασπίζεται τα 10 δικαιώματα του αναγνώστη: 

- το δικαίωμα να μη διαβάζει 
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- το δικαίωμα να πηδάει σελίδες 

- το δικαίωμα να μην τελειώνει ένα βιβλίο 

- το δικαίωμα να το ξαναδιαβάζει 

- το δικαίωμα να διαβάζει οτιδήποτε 

- το δικαίωμα στον μποβαρισμό ( αποκλειστική ικανοποίηση των αισθήσεων) 

- το δικαίωμα να διαβάζει οπουδήποτε 

- το δικαίωμα να «τσαλαβουτάει» 

- το δικαίωμα να διαβάζει μεγαλόφωνα 

- το δικαίωμα να σιωπά. 

Η επιλογή των βιβλίων 

Για να μπορέσει το λογοτεχνικό κείμενο να αποτελέσει το εργαλείο ανάπτυξης ενός γόνιμου 
διαλόγου μέσα στο χώρο του σχολείου, είναι σημαντικό να επιλέγουμε κείμενα «ανοιχτά» 
και «πολυεπίπεδα» τα οποία να μπορούν να παράγουν ερωτήσεις. Όπως τονίζει η 
Γιαννικοπούλου (2009), τα «ανοιχτά» κείμενα επιδέχονται πολλαπλές ερμηνείες και 
προσεγγίσεις, προ(σ)καλώντας τον αναγνώστη να εγγράψει την προσωπική του άποψη σε 
αυτά και να διαμορφώσει τη δική του οπτική. Αντίθετα, τα «κλειστά» κείμενα επιβάλλουν 
συνήθως έναν και μοναδικό τρόπο ανάγνωσης, παραχωρώντας ελάχιστα περιθώρια στον 
αποδέκτη να μεταφέρει τις δικές του εκδοχές πάνω σε αυτά. 

Όσον αφορά στις αφηγηματικές τεχνικές του κάθε κειμένου, υπάρχουν λογοτεχνικά κείμενα 
που λόγω των σύνθετων αφηγηματικών τους τεχνικών και ιδίως της πολλαπλής τους 
εστίασης, δηλαδή της εναλλαγής της οπτικής γωνίας από την οποία παρακολουθούμε την 
ιστορία, προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες σύγκρισης και κριτικής σε σχέση με τον 
παραδοσιακό τριτοπρόσωπο αφηγητή (Αποστολίδου, 2002). Η αλλαγή της οπτικής γωνίας 
παραχωρεί σε όλους το δικαίωμα να παρουσιάσουν τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα, 
να πουν τη δική τους αλήθεια, ώστε η ετυμηγορία του αναγνώστη να καταστεί δικαιότερη, 
αφού θα προκύψει από την εξέταση διαφορετικών μερών. Με  αυτό τον τρόπο δίνονται 
νέες διαστάσεις στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την πραγματικότητα, κλονίζονται 
στερεότυπα και προκαταλήψεις  και «αμφισβητείται η μονοκρατορία της μιας αλήθειας» 
(Γιαννικοπούλου, 2008, σελ.150-151). 

Όσον αφορά στο σύγχρονο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο, ο ρόλος των εικόνων έχει 
πάρει πλέον διαστάσεις εντελώς διαφορετικές  και πολύ πιο ενδιαφέρουσες σε σχέση με το 
παρελθόν. Σε πολλά από τα σύγχρονα εικονογραφημένα βιβλία διακρίνουμε μια διπλή 
αφήγηση, λεκτική και εικονιστική, ανάμεσα στις οποίες δημιουργείται μία σχέση σύνθετη, 
πολύπλοκη και συνεργατική, όπου το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται όχι μόνο από την ένωση 
κειμένου και εικόνων αλλά και από τις αλληλεπιδράσεις που αντιλαμβανόμαστε ανάμεσα 
στα δύο μέρη. Έτσι η ανάγνωση γίνεται μία διαδικασία πολύ πιο ενδιαφέρουσα, αφού 
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καλεί τον αναγνώστη να δει όχι μόνο αυτό που φαίνεται με μια πρώτη ματιά αλλά και αυτό 
που υπονοείται (Γιαννικοπούλου, 2005). 

Μια από τις πιο επικίνδυνες παγίδες, την οποία πρέπει να αποφεύγουμε ως εκπαιδευτικοί, 
όταν καλούμαστε να επιλέξουμε βιβλία για τους μαθητές μας, είναι ο διδακτισμός. Είναι 
γνωστό ότι το κείμενο που απευθύνεται σε παιδιά θεωρήθηκε από την αρχή ακόμα της 
εμφάνισής του  μέσο αγωγής, ώστε να νουθετεί και να διδάσκει, φανερά ή διακριτικά. Κι 
ενώ ο παλιού τύπου διδακτισμός του τρίπτυχου Πατρίς – Θρησκεία – Οικογένεια 
θεωρούνταν αναπόσπαστο συστατικό της παιδικής λογοτεχνίας, μέχρι τουλάχιστον τα τέλη 
της δεκαετίας του 1970, στην εποχή μας παρ΄  όλη την πληθώρα των νέων εκδόσεων, σ΄ ένα 
μεγάλο μέρος των παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων κυριαρχεί ένας νέου τύπου διδακτισμός, 
καλυμμένος με το μανδύα του προοδευτισμού.  Πολλά παιδικά βιβλία, ιδιαίτερα τα 
εικονογραφημένα, ξαναγυρίζοντας σε πρακτικές του παρελθόντος, διακηρύσσουν από το 
εξώφυλλο ακόμα την καταλληλότητά τους για τη διαπαιδαγώγηση των μικρών 
αναγνωστών. Έτσι, προκύπτουν βιβλία που υπηρετούν τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, καταπολεμούν την 
ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ, το ΡΑΤΣΙΣΜΟ, την ΠΕΙΝΑ, κλπ.  Μία ιδεολογία όμως, που κραυγάζει για την 
προοδευτικότητά της, στην πραγματικότητα υπηρετεί το ακριβώς αντίθετο, καθώς δε δίνει 
κανένα δικαίωμα στον αναγνώστη να εγγράψει το δικό του υποκειμενικό στοιχείο για το 
μυθοπλαστικό, και όχι μόνο, σύμπαν (Γιαννικοπούλου, 2008). 

Β’ ΜΕΡΟΣ - Βιωματικές Δραστηριότητες 

Στη συνέχεια θα αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένες δραστηριότητες (Αναγνωστοπούλου, 
2002),  τις οποίες μπορούμε, ανάλογα με τα κείμενα και τα παιδιά που έχουμε, να 
υλοποιήσουμε στο χώρο του σχολείου, όπως: 

- Να διαβάσουμε δύο κείμενα και συνδυάζοντάς τα να δημιουργήσουμε ένα τρίτο    
κείμενο. Με αυτόν τον τρόπο εισάγουμε τα παιδιά στην έννοια της διακειμενικότητας 
και αντιλαμβάνονται ότι κάθε νέο κείμενο μπορεί να είναι προϊόν ενός ή περισσότερων 
κειμένων που προϋπήρξαν. 

- Να προσθέσουν τα παιδιά δικής τους επινόησης σκηνές σε μια ιστορία που διαβάσαμε. 
- Να μεταφέρουμε ένα λογοτεχνικό είδος, π.χ. ένα κόμικ σε ένα άλλο είδος, όπως για 

παράδειγμα σε παραμύθι ή ένα παραμύθι σε κουκλοθέατρο. 
- Να διαβάσουμε την αρχή και το τέλος μιας ιστορίας και μετά να αφηγηθούμε ή να 

γράψουμε το ενδιάμεσο μέρος της ιστορίας. 
- Να αλλάξουμε το πρόσωπο του αφηγητή μιας ιστορίας. Έτσι βοηθάμε τα παιδιά να 

μπουν στη θέση του άλλου και να αντιληφθούν ότι τα ίδια γεγονότα μπορεί να έχουν 
διαφορετικές ερμηνείες, ανάλογα με την οπτική γωνία από την οποία τα βλέπουμε. 

- Να δώσουμε τρεις διαφορετικούς επιλόγους και ανάλογα με το τι θα επιλέξουν τα 
παιδιά, να αλλάξουμε τη δράση της αφήγησης. 

- Να δώσουμε μόνο τις εικόνες μιας ιστορίας και να γράψουν ένα δικό τους κείμενο, ή 
διαλόγους κάτω από αυτές τις εικόνες. Στη συνέχεια, βάζουν με τη σειρά τις εικόνες 
δημιουργώντας το δικό τους βιβλίο. 

- Να δημιουργήσουμε «Ανάποδες ιστορίες», αλλάζοντας το χαρακτήρα των ηρώων. Π.χ. 
να μεταμορφώσουμε το λύκο από το παραμύθι της κοκκινοσκουφίτσας σε «καλό» και 
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την κοκκινοσκουφίτσα σε «κακιά» ή να αφηγηθούμε το παραμύθι, π.χ. της Χιονάτης 
από την οπτική γωνία της μητριάς. 

- Να αλλάξουμε το τέλος μιας ιστορίας. 
- Να δώσουμε μία εικόνα και με βάση αυτή την εικόνα να επινοήσουν διαφορετικά 

κείμενα (παραμύθι, μύθο, ποίημα, αστυνομική ιστορία, κ.ά.) Έτσι μπορεί να αναδειχτεί 
η διαφορετικότητα των αφηγηματικών τύπων. 

Οποιαδήποτε, πάντως, δραστηριότητα κι αν επιλέξουμε, ο στόχος μας θα πρέπει να είναι 
πάνω απ΄ όλα η απόλαυση της ανάγνωσης και η χαρά της συμμετοχής και της δημιουργίας. 
Για να γίνει αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι δραστηριότητες να έχουν τη μορφή 
παιχνιδιού. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να μετατραπεί η λογοτεχνική 
ανάγνωση σε ένα ακόμη ανιαρό μάθημα. Είναι πολύ πιθανό, τα παιδιά να αναπτύξουν 
χλιαρές ως και απορριπτικές αντιδράσεις για κάποιες δραστηριότητες. Και αυτές πρέπει να 
γίνουν αποδεκτές, αφού κάθε δραστηριότητα προϋποθέτει την απόλυτα εθελοντική 
συμμετοχή του παιδιού. 

«Ο Χιονάνθρωπος» 

Στη συνέχεια, προτείνεται μία βιωματική δραστηριότητα (Aluffi  Pentini, 2005) με αφορμή 
το εικονοβιβλίο (picturebook) του Raymond Briggs, O χιονάνθρωπος (Briggs, 1978), το οποίο 
έχει γυριστεί και σε ταινία κινουμένων σχεδίων και μπορεί να προβληθεί στην τάξη 
(διαθέσιμη στην ηλ. δ/νση: http://vimeo.com/55544483).  Τόσο στο βιβλίο όσο και στην 
ταινία δεν υπάρχουν κείμενο ή διάλογοι. Πρόκειται για μία ιστορία που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε παιδιά διαφόρων ηλικιών, και συμβολίζει τη συνάντηση διαφορετικών 
ατόμων, διαθέτει δηλαδή στοιχεία που προσφέρονται για να εργαστούμε πάνω σε θέματα 
διαπολιτισμικότητας. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν λόγια, παρά μόνο εικόνες, διευκολύνει 
τα παιδιά που δεν γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα στην πρόσληψη της ιστορίας. Η 
δραστηριότητα ξεκινά, επομένως, επί ίσοις όροις για όλα τα παιδιά και στη συνέχεια τους 
προσφέρει τη δυνατότητα να μοιραστούν μία συγκινησιακή εμπειρία.  Η αξία του 
συγκεκριμένου βιβλίου, όπως και της ταινίας, συνίσταται στο ότι δεν δημιουργήθηκαν για 
να εξυπηρετήσουν διαπολιτισμικούς σκοπούς, αλλά για να ψυχαγωγήσουν. Τα παιδιά, 
ανάλογα με την ψυχική τους διάθεση, μπορούν να προσλάβουν διαφορετικά στοιχεία και 
να οδηγηθούν σε προβληματισμούς. 

Η ταινία έχει τίτλο «The Snowman» και αφηγείται μία ιστορία φιλίας ανάμεσα σε ένα παιδί 
και έναν χιονάνθρωπο. Η αφήγηση πραγματοποιείται αποκλειστικά με τις εικόνες και τη 
μουσική. Η ιστορία έχει ως εξής: Ένα παιδί φτιάχνει έναν χιονάνθρωπο, που τη νύχτα 
ζωντανεύει. Ενώ οι γονείς κοιμούνται, οι δυο τους μπαίνουν στην κρεβατοκάμαρα, 
ψάχνουν με περιέργεια τα αντικείμενα των γονιών, διασκεδάζουν φορώντας τα ρούχα τους, 
παίζουν και χορεύουν. Το παιδί λειτουργεί ως ο πεπειραμένος του σπιτιού και οδηγεί τον 
χιονάνθρωπο στην ανακάλυψη του περιβάλλοντος του σπιτιού, δείχνοντας διαθέσιμο να 
μοιραστεί με αυτόν την πραγματικότητά του. Υποδέχεται τον καινούργιο φίλο ενεργά, κάνει 
το παν για να τον «εισαγάγει» συναισθηματικά και γνωστικά σε μια πραγματικότητα 
άγνωστη σε εκείνον. Όταν ο χιονάνθρωπος νοσταλγεί την πατρίδα του, οι ρόλοι 
αντιστρέφονται και τώρα εκείνος αναλαμβάνει το ρόλο του οδηγού και συνοδού στις 
ανακαλύψεις του παιδιού. Στη χώρα των χιονάνθρωπων το παιδί αισθάνεται ασφάλεια 
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λόγω του δεσμού που έχει δημιουργήσει με τον χιονάνθρωπο. Χάρη στις από κοινού 
ανακαλύψεις, το παιδί θα ανακαλύψει ξανά την καθημερινή του πραγματικότητα 
μπαίνοντας στη θέση του χιονάνθρωπου (ενσυναίσθηση). Μετά την επιστροφή από την 
εξερεύνηση και τον αναπόφευκτο χωρισμό των δύο φίλων, το παιδί αναρωτιέται: ήταν 
όνειρο ή πραγματικότητα; 

Η ταινία μπορεί να δώσει το έναυσμα για να συζητήσουμε με τα παιδιά θέματα, όπως η 
μετανάστευση, η φιλία, η φιλοξενία, η ενσυναίσθηση, το παιχνίδι, τους φόβους μας για το 
άγνωστο, τη νοσταλγία, το ταξίδι, τον αποχωρισμό, τις αναμνήσεις από πρόσωπα που 
πιθανόν να μην υπάρχουν πια κ.ά. Το γεγονός ότι οι εικόνες είναι πλούσιες σε ερεθίσματα, 
θα οδηγήσει σε μία συζήτηση όπου θα καταστούν εμφανείς οι διαφορετικές αντιλήψεις, 
καθώς το κάθε παιδί θα αποδίδει περισσότερη σημασία σε ορισμένα θέματα απ΄ ό,τι σε 
άλλα. Χάρη σε αυτή την εμπειρία μπορούμε να κατευθύνουμε τη συζήτηση, ώστε να 
φανούν αυθόρμητα οι διαφορές των απόψεων μεταξύ των παιδιών.  

Στο τελικό στάδιο της δραστηριότητας  μοιράζουμε στα παιδιά από μία εικόνα μέσα από 
την ιστορία και τους ζητάμε να γράψουν κάτω από την εικόνα το δικό τους κείμενο. Στη 
συνέχεια, τοποθετώντας με τη σειρά τις εικόνες δημιουργούν το δικό τους βιβλίο, που είναι 
αποτέλεσμα της δημιουργικής συμμετοχής όλων. 

Με την παραπάνω δραστηριότητα αλλά και με άλλες, που μπορούμε να συναποφασίσουμε 
με τους μαθητές μας, δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να μοιραστούν τις εμπειρίες τους 
και τα βαθύτερα συναισθήματά τους. Έτσι, το κλίμα στην τάξη δεν μπορεί παρά να είναι 
θετικό και δημιουργικό και μαζί με το κλίμα, οι αλληλεπιδράσεις και οι γνώσεις που 
συνδέονται με αυτό. 
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Περίληψη 

Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα που υλοποιείται στη Β’ τάξη του γυ-
μνασίου ενός Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου το οποίο στοχεύει στην αξιοποίηση αγγλι-
κών λογοτεχνικών κειμένων στη διδασκαλία και εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Ειδικότε-
ρα, περιγράφουμε: (α) το θεωρητικό πλαίσιο του προγράμματος και τα πορίσματα των ε-
ρευνών σχετικά με τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας με λογοτεχνικά 
κείμενα, και (β) την πρακτική εφαρμογή του προγράμματος σε επίπεδο σχολικής τάξης, επι-
χειρώντας να συνδέσουμε τη θεωρία με την πράξη. Παρότι η υλοποίηση του προγράμματος 
βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι η ενσωμάτωση λογοτε-
χνικών κειμένων στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας αποφέρει οφέλη σε πολλαπλά επί-
πεδα. Αυξάνει τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση, καλλιεργεί την κριτική και τη δημιουρ-
γική τους σκέψη, ενισχύει την επικοινωνιακή τους ικανότητα, ενώ παράλληλα καλλιεργεί τη 
φιλαναγνωσία. 

Λέξεις - Kλειδιά: λογοτεχνία, εκμάθηση και διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας 

Εισαγωγή 

Οι σύγχρονες θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας επι-
σημαίνουν τη χρησιμότητα της επαφής των μαθητών με αυθεντικά κείμενα της ξένης γλώσ-
σας (Guariento & Morley, 2001). Τα αυθεντικά κείμενα δεν έχουν γραφεί με στόχο να χρη-
σιμοποιηθούν στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, αλλά έχουν γραφεί για να ικανοποιή-
σουν κάποιο κοινωνικό σκοπό στη γλωσσική κοινότητα στην οποία έχουν γραφεί (Little κ.ά., 
1988, σελ. 27). Οι σχετικές έρευνες διαπιστώνουν ότι η αξιοποίηση αυθεντικών κειμένων 
στη διδασκαλία και την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτή-
ματα. Πρώτον, αυξάνει τα μαθησιακά κίνητρα των μαθητών και τους φέρνει σε επαφή με 
τον πολιτισμό της χώρας. Επιπλέον, προσφέρουν τη δυνατότητα ενεργητικής συμμετοχής 
των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς παρέχουν στον εκπαιδευτικό τη δυνατότη-
τα για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που προκαλούν το ενδιαφέρον των 
μαθητών και οι οποίες είναι «λίγο επάνω από το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους» (Παιδαγω-
γικό Ινστιτούτο, 2011, σελ. 10) και οι οποίες απαιτούν τη χρήση της αγγλικής γλώσσας σε 
ένα σχετικά φυσικό επικοινωνιακό πλαίσιο (Haines, 1989) και καλλιεργούν τη συνεργασία 
και τη δημιουργική σκέψη (Reeves κ.ά., 2002). Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι «όταν η 
λογοτεχνία συνδυάζεται με επικοινωνιακές δραστηριότητες οι μαθητές εμπλέκονται στη 
μαθησιακή διαδικασία και αποκτούν κίνητρα για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας» 
(Van, 2009, σελ. 6). 
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Ένας παιδαγωγικά αποτελεσματικός τρόπος για την αξιοποίηση αυθεντικών κειμένων απο-
τελεί και η χρησιμοποίηση λογοτεχνικών κειμένων στην αγγλική γλώσσα για τη διδασκαλία 
και την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Παρότι πολλοί εκπαιδευτικοί είναι επιφυλακτικοί 
σε σχέση με την αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων για τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής 
πράξης, στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρονται τα παρακάτω πλεονεκτήματα από την παι-
δαγωγική αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων. Πρώτον, παρέχουν τη δυνατότητα για το 
σχεδιασμό διδακτικών δραστηριοτήτων οι οποίες έλκουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Δί-
νουν, δηλαδή, τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να σχεδιάσει δραστηριότητες οι οποίες 
δεν εστιάζονται αποκλειστικά στη γραμματική ή συντακτικά φαινόμενα, αλλά στο νόημα 
και την επικοινωνία (Willis, 1996), με την αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων που βρίσκο-
νται σε συνάφεια με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών. Δεύτερον, η ενσωμά-
τωση λογοτεχνικών κειμένων παρέχει τη δυνατότητα για την καλλιέργεια της κριτικής και 
δημιουργικής σκέψης των μαθητών (Van, 2009), καθώς αυτοί χρειάζεται να ερμηνεύουν και 
να κατανοούν σε βάθος το κείμενο, διαβάζοντας “ανάμεσα στις γραμμές” (read between 
the lines) (Ferradas, 2009). Τρίτον, καλλιεργεί, κ τη φιλαναγνωσία και την επαφή με το βι-
βλίο, εφοδιάζοντας τους μαθητές με συνήθειες οι οποίες θα τους συντροφεύουν και στην 
ενήλικη ζωή τους.  

Εκτός από τα παραπάνω, η αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων στη διδασκαλία και εκμάθη-
ση της αγγλικής γλώσσας έχει θετικά αποτελέσματα στην ενεργοποίηση των κινήτρων των 
μαθητών, καθώς στη σχετική βιβλιογραφία καταγράφεται θετική συνάφεια ανάμεσα σε 
αυθεντικές δραστηριότητες και τα μαθησιακά κίνητρα (Dörnyei, 2001), ενώ παράλληλα 
συμβάλλει στον εμπλουτισμό του μαθήματος με κείμενα και δραστηριότητες οι οποίες πα-
ρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους μαθητές και βοηθούν τη μετάβαση από την παραδοσιακή 
διδασκαλία στην διαφοροποιημένη διδασκαλία η οποία διαφοροποιεί τη διδακτική πράξη 
για να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και την ποικιλομορφία των μαθητών σε κάθε 
τάξη (Tomlinson, 2010).   

Τέλος, η επαφή με αυθεντικά κείμενα της αγγλικής γλώσσας συνάδει με τους βασικούς στό-
χους για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών στην Ελλάδα, οι οποίοι περιγράφονται στο  Ε-
νιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ). Ειδικότερα, η διδασκαλία και η 
εκμάθηση της ξένης γλώσσας αποτελεί φορέα πολιτισμού που μπορεί να προετοιμάσει τα 
άτομα για τη ζωή στα σύγχρονα «πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα», ενώ 
παράλληλα συμβάλει θετικά στην καλλιέργεια της διαπολιτισμικής συνείδησης των μαθη-
τών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2012, σελ. 17). 

Με βάση τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα και τον σχετικό προβληματισμό, αλλά και την 
εμπειρία μας από τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση, στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα για την ενσωμάτωση λογοτεχνι-
κών κειμένων στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. Το πρόγραμμα, η εφαρμογή του ο-
ποίου βρίσκεται σε εξέλιξη, υλοποιείται στη Β’ τάξη ενός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασί-
ου. Ειδικότερα, περιγράφουμε τον τρόπο αξιοποίησης της αγγλικής λογοτεχνίας, τις διδα-
κτικές δραστηριότητες που υλοποιούνται, τη δημιουργία αγγλόφωνης σχολικής  βιβλιοθή-
κης, αλλά και μια πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος από τον εκπαιδευτικό.  

 

771

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Αξιοποίηση αγγλικής λογοτεχνίας στην πράξη 

Η χρησιμοποίηση λογοτεχνικών κειμένων για τη διδασκαλία και εκμάθηση της αγγλικής 
γλώσσας, εκτός από τους παράγοντες που περιγράφονται στην παραπάνω ενότητα, κρίθηκε 
απαραίτητη κι από τους παρακάτω λόγους. Πρώτον, το υψηλό επίπεδο γλωσσομάθειας των 
περισσότερων μαθητών στο σχολείο δημιούργησε την ανάγκη για εμπλουτισμό του σχολι-
κού εγχειριδίου με αυθεντικά κείμενα τα οποία θα έδιναν στους μαθητές τη δυνατότητα για 
προσωπική έκφραση και δημιουργία. Δεύτερον, το μεγάλο ενδιαφέρον των μαθητών για τη 
λογοτεχνία. Αυτό έγινε φανερό από την επαφή του εκπαιδευτικού με τους μαθητές, τις συ-
ζητήσεις μέσα στην τάξη, αλλά και τις συζητήσεις του εκπαιδευτικού με εκπαιδευτικούς 
άλλων ειδικοτήτων, και ιδιαίτερα των φιλολόγων. Η επιθυμία για διαθεματικές δραστηριό-
τητες και συνεργασία με τους άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου αποτέλεσαν έναν επι-
πλέον παράγοντα. Επισημαίνεται ότι  οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες δεν στοχεύουν στην 
αντικατάσταση του σχολικού εγχειριδίου, αλλά στον εμπλουτισμό του για τους λόγους που 
περιγράφονται παραπάνω.  

Η διδασκαλία ακολουθεί τα στάδια που περιγράφονται παρακάτω. Βασίζεται στη θεώρηση 
ότι η αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων στη διδασκαλία της την εκμάθηση της αγγλικής 
γλώσσας χρειάζεται να βασίζεται σε δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τους μαθητές να 
χρησιμοποιούν τις προσωπικές τους εμπειρίες, απόψεις και συναισθήματα για την ανάγνω-
ση λογοτεχνικών κειμένων, καθώς εμπειρικά δεδομένα δείχνουν ότι αυτή η προσέγγιση 
ενθαρρύνει την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία (Davies & 
Stratton, 1984). Υιοθετεί, επίσης, στοιχεία από τη θεώρηση ότι η λογοτεχνία μπορεί να α-
ξιοποιηθεί στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με βάση την αξιοποίηση της γλώσσας 
(Language-Βased Approach), σύμφωνα με την οποία οι μαθητές μπορούν να εμπλακούν σε 
δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν στην ενεργοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών 
τους και τη δημιουργία προβλέψεων, συγγραφή εναλλακτικών τελειωμάτων, συγγραφή 
περιλήψεων, ανάπτυξη του λεξιλογίου και κατανόησης του κειμένου (Littlewood, 1986). 
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία είναι ανοικτή και ευέλικτη και διαμορφώνεται ανάλογα με 
τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Το πρώτο στάδιο διεξάγεται κατά τη διάρκεια μιας διδακτι-
κής ώρας, τα επόμενα στάδια, και ιδιαίτερα το τρίτο, πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 
περισσότερων διδακτικών ωρών.  

Το πρώτο στάδιο αφορά την παρουσίαση του συγγραφέα και του βιβλίου από τον/την εκ-
παιδευτικό (για παράδειγμα, το βιβλίο «A Christmas Carol» του C. Dickens, ή το βιβλίο «The 
Adventures of Tom Sawyer» του M. Twain). Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει τον/την συγ-
γραφέα και την εποχή του, δίνοντας έμφαση σε ιστορικές και κοινωνικές παραμέτρους, αλ-
λά και σε στοιχεία που πιστεύει ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους μαθητές. Αυτό οδη-
γεί με φυσικό τρόπο σε δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου, οι οποίες παρου-
σιάζουν ενδιαφέρον για όλους τους μαθητές, καθώς βρίσκουν ένα πεδίο προσωπικής έκ-
φρασης.  

Το δεύτερο στάδιο αφορά την αξιοποίηση του εξώφυλλου/οπισθόφυλλου, στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων που προηγούνται της ανάγνωσης του λογοτεχνικού κειμένου (pre-reading 
activities). Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το φυσικό αντικείμενο του βιβλίου και εμπλέ-
κονται σε δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατανόησης 
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γραπτού λόγου (reading) και παραγωγής προφορικού λόγου (speaking). Συμμετέχουν σε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες είναι σχεδιασμένες να τους δώσουν τη δυνατότητα 
δημιουργικής έκφρασης και εργασίας σε ομάδες. Σε αυτό το στάδιο συχνά οι μαθητές σχη-
ματίζουν ομάδες των τεσσάρων μαθητών και, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτουν, ε-
πιχειρούν, για παράδειγμα, να προβλέψουν το περιεχόμενο του βιβλίου και την πλοκή του 
(Ferradas, 2009). 

Το τρίτο στάδιο αφορά την ανάγνωση επιλεγμένων αποσπασμάτων από το βιβλίο. Τα απο-
σπάσματα επιλέγονται ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, αλλά και τη σημασία 
που έχουν στο βιβλίο. Σε αυτό το στάδιο, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να σχεδιάζουν δρα-
στηριότητες (while-reading activities) οι οποίες να παρέχουν στους μαθητές να εκφράσουν 
την άποψή τους, τα συναισθήματα και τις απόψεις τους και να συνδέσουν «τις δικές τους 
προσωπικές και πολιτισμικές εμπειρίες με αυτές που εκφράστηκαν στο κείμενο» (Σαββί-
δου, 2004). Στο πλαίσιο αυτό, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ανάγνωση του λογοτεχνικού κει-
μένου αποτελεί μια ενεργητική διαδικασία (active process), που βασίζεται στη σχέση ανά-
μεσα στον αναγνώστη και το λογοτεχνικό κείμενο (Rosenblatt, 1978). Για παράδειγμα, σε 
σχέση με το βιβλίο «The Adventures of Tom Sawyer», οι μαθητές μπορεί να συγκρίνουν τη 
δική τους εμπειρία από το σχολείο με την εμπειρία από το σχολείο του βασικού χαρακτήρα 
του βιβλίου, του Tom Sawyer.   

Το τέταρτο στάδιο αφορά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες μετά την ανάγνωση του κειμέ-
νου (post-reading activities). Οι μαθητές μπορούν να εργαστούν ομαδικά για την πραγμα-
τοποίηση δραστηριοτήτων όπως την συγγραφή ενός εναλλακτικού επιλόγου του βιβλίου, ή 
τη σύγκρισή του με άλλα λογοτεχνικά κείμενα που γνωρίζουν. Οι δραστηριότητες σε αυτό 
το στάδιο θα πρέπει να στοχεύουν περισσότερο στην αξιοποίηση της δημιουργικότητας και 
της φαντασίας των μαθητών, και σε μικρότερο βαθμό στη διδασκαλία γραμματικών ή συ-
ντακτικών φαινομένων. Για παράδειγμα, εάν το λογοτεχνικό κείμενο είναι ένα ποίημα, οι 
μαθητές μπορούν να ενθαρρυνθούν να γράψουν ένα δικό τους. Μπορούν, επίσης, να μετα-
τρέψουν κάποιες σκηνές ενός λογοτεχνικού κειμένου σε θεατρικό κείμενο και να επιχειρή-
σουν να τις παρουσιάσουν σε θεατρική μορφή. 

Το πέμπτο στάδιο αφορά τη γενικότερη αξιολόγηση του βιβλίου. Οι μαθητές αξιολογούν 
την εμπειρία της ανάγνωσης του βιβλίου μέσα (α) από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου 
και (β) τη συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης.  

Στο σημείο αυτό είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι το πρόγραμμα που περιγράφεται βρί-
σκεται στην πρώτη περίοδο εφαρμογής του. Συνεπώς, είναι αναμενόμενο να παρουσιάζει 
ελλείψεις, ενώ συχνά η υλοποίησή του εμπλουτίζεται με βάση τις εμπειρίες από τη σχολική 
τάξη και την ανατροφοδότηση των μαθητών. Παρότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η αξιολόγη-
ση του βιβλίου και του προγράμματος, ο εκπαιδευτικός με τη μέθοδο της συμμετοχικής πα-
ρατήρησης έχει επισημάνει την αυξημένη συμμετοχή όλων των μαθητών στην υλοποίηση 
του προγράμματος. Παράλληλα, οι μαθητές παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το δανεισμό 
βιβλίων από την  αγγλόφωνη σχολική βιβλιοθήκη, η δημιουργία της οποίας αποτέλεσε ένα 
τμήμα της προσπάθειας για την ενσωμάτωση λογοτεχνικών κειμένων στη διδασκαλία της 
αγγλικής γλώσσας. 

773

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Δημιουργία αγγλόφωνης σχολικής βιβλιοθήκης 

Για την καλύτερη αξιοποίηση του προγράμματος, ο εκπαιδευτικός έχει δημιουργήσει αγ-
γλόφωνη σχολική βιβλιοθήκη, η οποία στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στην 
αίθουσα διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δανείζο-
νται αντίγραφα από το βιβλίο που μελετούν αλλά και άλλα λογοτεχνικά βιβλία. Ήδη έχει 
δημιουργηθεί μια μικρή βιβλιοθήκη η οποία περιέχει δέκα βιβλία και η οποία εμπλουτίζε-
ται συνεχώς. Η δημιουργία της κρίθηκε σημαντική, καθώς εκτός από την εκμάθηση της αγ-
γλικής γλώσσας, ένας επιπλέον στόχος της δημιουργίας της βιβλιοθήκης αποτελεί η καλ-
λιέργεια της φιλαναγνωσίας και η επαφή των μαθητών με τον κόσμο του βιβλίου. Αυτό θα 
τους εφοδιάσει με δεξιότητες και συνήθειες οι οποίες θα είναι χρήσιμες στην ενήλικη ζωή 
τους. 

Συμπέρασμα 

Στην εργασία αυτή επιχειρήσαμε να συνδέσουμε τη θεωρία με την πράξη. Ειδικότερα, τα 
ερευνητικά δεδομένα με την εκπαιδευτική πράξη, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο της δι-
δασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και ειδικότε-
ρα το γυμνάσιο. Με βάση την επισκόπηση της βιβλιογραφίας και τα πορίσματα των σχετι-
κών ερευνών, επιχειρήσαμε να διαμορφώσουμε, σε ένα αρχικό επίπεδο, ένα πρακτικό 
πλαίσιο το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν να 
εμπλουτίσουν τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με λογοτεχνικά κείμενα που έχουν 
γραφεί στην αγγλική γλώσσα. Είναι αυτονόητο ότι το πλαίσιο που περιγράφεται αλλά και οι 
προτάσεις είναι ενδεικτικές και γενικές. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να προσαρμόζουν τις 
μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούν για να ανταποκριθούν στα ενδιαφέροντα των 
μαθητών και τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιαίτερες συνθήκες του σχολείου στο οποίο διδά-
σκουν. 

Συμπερασματικά, συχνά επισημαίνεται ότι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που α-
ντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί της αγγλικής γλώσσας αποτελούν τα χαμηλά μαθησιακά 
κίνητρα των μαθητών και το μειωμένο ενδιαφέρον. Στην εισήγηση αυτή υποστηρίζουμε ότι 
ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας με λογοτεχνικά κείμενα μπορεί να 
αυξήσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους παρέχει κίνητρα για ενεργητική συμμετο-
χή στη μαθησιακή διαδικασία.  

Το πρόγραμμα που παρουσιάσαμε σχετικά με την ενσωμάτωση λογοτεχνικών κειμένων στη 
διδασκαλία και την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας παρέχει τις δυνατότητες για αναβάθ-
μιση της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Προσδοκάται, επίσης, ότι θα καλλιεργή-
σει τη φιλαναγνωσία και την επαφή των μαθητών με το βιβλίο, εφοδιάζοντάς τους με αυτό 
τον τρόπο με συνήθειες οι οποίες θα τους συντροφεύουν και στην ενήλικη ζωή τους.  
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Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας στην αξιοποίηση 
της υπερρεαλιστικής ποίησης στο Δημοτικό Σχολείο 

Στάμου Κυριακή & Χαλάτση Λουλούδη 
Εκπαιδευτικοί Π.Ε.70 

Stamou.kyriaki@gmail.com, lchalatsi@gmail.com 

Περίληψη 

Η σημασία της αξιοποίησης της Τέχνης στην εκπαίδευση και η άρρηκτη σχέση της με τη 
διαδικασία της μάθησης αλλά και την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού έχει διατυπωθεί 
και υποστηριχθεί από πολλούς παιδαγωγούς και ακαδημαϊκούς τόσο της Παιδαγωγικής 
επιστήμης όσο και της Αισθητικής Αγωγής. Όσον αφορά στην λογοτεχνία και ειδικότερα 
στην υπερρεαλιστική ποίηση, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται πρώτα απ’ όλα να διαπιστώσουν 
την άμεση σύνδεση των πεδίων αυτών με την παιδική ψυχοσύνθεση και κατ’ επέκταση τη 
συμβολή τους στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας του παιδιού, προ-
κειμένου να τα αξιοποιήσουν στην διδακτική πρακτική τους. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 
ο μαθητής έρχεται σε επαφή με την ποίηση από την πρώτη κιόλας τάξη του Δημοτικού. Το 
επιμορφωτικό πρόγραμμα που παρουσιάζεται παρακάτω σχετικά με την αξιοποίηση της 
Υπερρεαλιστικής ποίησης στο Δημοτικό, βασίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και 
θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας επιμόρφωσης εκπαιδευτι-
κών στη δημιουργική χρήση της Τέχνης προς όφελος των μαθητών. 

Λέξεις - Κλειδιά: εκπαίδευση εκπαιδευτικών, αξιοποίηση υπερρεαλιστικής ποίησης, δη-
μιουργικότητα 

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Λογοτεχνία, Υπερρεαλισμός & Εκπαίδευση» 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη ατόμων με ολοκληρω-
μένη προσωπικότητα σε γνωστικό, πνευματικό και ψυχικό επίπεδο, καθώς και η ευαισθη-
τοποίηση τους σε κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα. Η τέχνη δύναται να αποτελέσει σημα-
ντικό εργαλείο προς το σκοπό αυτό, όπως υποστηρίζουν πολλοί θεωρητικοί από συναφή 
επιστημονικά πεδία Dewey (1934), Proust (2004), Sartre (2006), Gardner (1990), Perkins 
(1994), Fowler (1996), Eisner (2002), Efland (2002) και Bruner (2004). Η αξιοποίηση της λο-
γοτεχνίας, ειδικότερα, προβλέπεται και από το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της 
νεοελληνικής γλώσσας, σύμφωνα με το οποίο η διδασκαλία της γλώσσας εμπλουτίζεται 
από την αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων, πεζών και ποιημάτων, κατά κύριο λόγο από το 
Ανθολόγιο.  

Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η τέχνη δεν είναι ένα γνωστικό αντικείμενο, όπως τα υπόλοι-
πα ενός αναλυτικού προγράμματος, που μπορεί να διδαχθεί. Αν προσπαθήσει κανείς να τη 
διδάξει, με την παραδοσιακή σημασία του όρου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να καταπνίξει 
τη δημιουργικότητα, να μπλοκάρει τη φαντασία και να εμποδίσει την προσωπική έκφραση 
των μαθητών. Κατά την επαφή τους με την τέχνη, τα άτομα χρειάζονται υποστήριξη, πλού-
σιο υλικό και, το κυριότερο, την ελευθερία να περιπλανηθούν μόνα τους σε αυτόν τον πο-
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λυεπίπεδο χώρο. Ο εκπαιδευτικός, επομένως, καλείται να αναλάβει όχι τη διδασκαλία της 
τέχνης αλλά την ενσωμάτωσή της στην καθημερινή διδακτική του πράξη ως αναπόσπαστο 
κομμάτι. Είναι σημαντικό η αξιοποίηση έργων τέχνης να διαχυθεί στην καθημερινότητα της 
σχολικής ζωής, να υπάρχει μια συνέχεια, και όχι να πραγματοποιείται αποσπασματικά. Σε 
όλα τα παραπάνω βασικό εφόδιο του εκπαιδευτικού αποτελεί η βαθιά γνώση της μορφής 
της τέχνης που θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει, τόσο ως προς τις θεωρίες και τους τρόπους 
αξιοποίησης της, όσο και ως προς το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει όχι μόνο στην καλ-
λιέργεια της γλωσσικής έκφρασης και στον εμπλουτισμό των γνώσεων του παιδιού, αλλά, 
κυρίως, στην αισθητική του καλλιέργεια, στην ανάπτυξη της φαντασίας του, στην ψυχική 
του ωρίμανση και στην ομαλή του κοινωνικοποίηση.  

Μιλώντας για τη λογοτεχνία, πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να επαναπροσ-
διοριστεί ως ένας συνομιλητής, συν-αναγνώστης, ο οποίος επιδιώκει να καταστήσει την 
τάξη μια πλουραλιστική και αναστοχαστική αναγνωστική κοινότητα στο πλαίσιο της οποίας 
αυτός και οι μαθητές του αποτελούν συνερευνητές και συνερμηνευτές. Αυτό που τους συν-
δέει είναι η ίδια αβεβαιότητα για το νόημα που θα προσδώσουν στο λογοτεχνικό έργο αλλά 
και η ίδια η χαρά της ανακάλυψης ενός καινούριου μηνύματος. Ο στόχος δεν είναι να απο-
σπάσει κανείς απαντήσεις από αυτό, αλλά να μάθει να το ρωτάει καλύτερα. Δεν είναι σχή-
μα λόγου ότι ο εκπαιδευτικός δεν γνωρίζει το τέρμα στο οποίο θα φτάσουν οι μαθητές του 
στο τέλος κάθε ενότητας. Δεν είναι αυτός που κατέχει την αλήθεια ή το «κρυφό νόημα», το 
οποίο οι μαθητές αναζητούν. Συντονίζει και καθοδηγεί, αλλά, εξίσου με τους μαθητές, μα-
θαίνει και ο ίδιος. Αυτό που γνωρίζει σίγουρα είναι οι λόγοι για τους οποίους διδάσκει αυτό 
που διδάσκει, αλλά δεν κατέχει προκαθορισμένες και έτοιμες απαντήσεις. Είναι κοινώς α-
ποδεκτό ότι η λογοτεχνία δεν είναι ένας κλειστός χώρος, είναι ένα σημείο εκκίνησης, ένα 
εφαλτήριο για την χώρα των θαυμάτων (Σαμαρά, 2003). Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός εγκατα-
λείπει το ρόλο του παντογνώστη και αναλαμβάνει αυτόν του συντονιστή και εμψυχωτή. Όχι 
μόνο δεν είναι παντογνώστης, αλλά δέχεται να μάθει από τους μαθητές του, διαμορφώνε-
ται και επηρεάζεται από εκείνους και τους καθιστά συνδημιουργούς του μαθήματος.  

Για όσα προαναφέρθηκαν είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός πλαισίου προβληματισμού 
μέσα στην τάξη, το οποίο θα προκαλεί διαρκώς ερωτήματα και προβλήματα και θα στοχεύ-
ει στην πολυφωνία των απαντήσεων και στην ποικιλία των προσεγγίσεων. Στο πλαίσιο αυτό 
ο εκπαιδευτικός γίνεται «συνομιλητής» που «συνομιλεί» με το κείμενο και ενθαρρύνει και 
τους μαθητές σε ανάλογη διαδικασία.  

Για να είναι, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός σε θέση να διδάξει λογοτεχνία πρέπει να γνωρίζει για-
τί το κάνει και τι θέλει να μεταδώσει, να έχει συγκεκριμένους στόχους. Σκοπός της διδα-
σκαλίας ενός λογοτεχνικού έργου είναι πρώτα απ′ όλα η εξοικείωση του μαθητή με το είδος 
αυτό, όχι όμως, για να παράγει λογοτεχνικό λόγο, αλλά για να μπορεί να επικοινωνεί με το 
κείμενο, όπως επικοινωνεί με καθετί που βρίσκεται στο περιβάλλον του και το ικανοποιεί 
συναισθηματικά, λογικά και αισθητικά, όπως για παράδειγμα ένα παιχνίδι ή μια ταινία (Α-
ποστολίδου & Χοντολίδου, 2006: 114).  

Επιπλέον, οι δραστηριότητες που σχεδιάζει ο εκπαιδευτικός για την επεξεργασία των λογο-
τεχνικών κειμένων, καλό είναι να περιλαμβάνουν, εκτός από τον γραπτό και προφορικό λό-
γο,  και την ενασχόληση με άλλες τέχνες, όπως ζωγραφική, θέατρο, μουσική κ.ά. Η ενεργο-
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ποίηση όλων των αισθήσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βίωση του ποιήμα-
τος από τα παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε κάθε μαθητή, να αναδείξει 
τις ικανότητες του και, συμμετέχοντας ενεργά, να αισθανθεί ότι η λογοτεχνία δεν είναι μια 
τέχνη που έχει αυστηρούς κανόνες και απευθύνεται στους «λίγους», αλλά ένα μέσο που 
διευκολύνει την επεξεργασία των εμπειριών του, τη βελτίωση των διαπροσωπικών του 
σχέσεων και την επαφή με καινούρια πράγματα για τον κόσμο.  

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέματα τέχνης έχει την αφετηρία της, πρώτα απ′ όλα, 
στη δική τους προσωπική ενασχόληση με αυτή. Το προσωπικό ενδιαφέρον και η αγάπη α-
ποτελούν σημαντικότατη προϋπόθεση και αυξάνουν τις πιθανότητες να αξιοποιήσει ο εκ-
παιδευτικός οποιαδήποτε μορφή τέχνης στην καθημερινή του διδακτική πράξη. Όμως, δεν 
αρκεί μόνο αυτό. Είναι απαραίτητη και η συστηματική επιμόρφωσή του τόσο σε θεωρητικό 
επίπεδο, όσο και σε επίπεδο διδακτικής και μεθοδολογίας (Κατσίκη – Γκίβαλου, 1995: 32-
33).   

Πλαίσιο προγράμματος επιμόρφωσης 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όλων των τά-
ξεων, είναι προαιρετικό ως προς την παρακολούθηση και μπορούν να συμμετάσχουν 20 με 
25 άτομα ανά τμήμα. Έχει διάρκεια 20 ώρες και πραγματοποιείται στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων ενός Δημοτικού Σχολείου, η οποία έχει διαμορφωθεί κατάλληλα. Δηλαδή, έχουν το-
ποθετηθεί τα θρανία σε σχήμα Π, ώστε να μπορεί να γίνει συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευ-
όμενων, αλλά και να μπορούν να εργαστούν σε ομάδες. Επίσης, είναι διαθέσιμα όλα τα 
απαραίτητα οπτικοακουστικά μέσα, όπως πίνακας, ηλεκτρονικός υπολογιστής, επιδιασκό-
πιο.  

Εκπαιδευτικές ανάγκες συμμετεχόντων 

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων, που αναμένεται να καλυφθούν από το συ-
γκεκριμένο πρόγραμμα, είναι οι εξής: 
• Σε επίπεδο γνώσεων χρειάζεται να γνωρίζουν –ή καλύτερα, να ξαναθυμηθούν- τι είναι η 

υπερρεαλιστική ποίηση, τα βασικά της χαρακτηριστικά, τους κύριους εκπροσώπους της 
καθώς και κάποια έργα τους ώστε να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν. 

• Σε επίπεδο ικανοτήτων έχουν ανάγκη να μάθουν ΠΩΣ να διδάσκουν ένα υπερρεαλιστικό 
ποίημα, να αποκτήσουν «έναν πρακτικό οδηγό», να διαπιστώσουν πώς η θεωρία γίνεται 
πράξη.  

• Τέλος, σε επίπεδο στάσεων χρειάζεται να συνειδητοποιήσουν την άμεση σχέση των 
στοιχείων του απρόσιτου, φαινομενικά, υπερρεαλισμού με τα χαρακτηριστικά της παι-
δικής ηλικίας και να δεχτούν την αξία του ως μέσο νοητικής, ψυχικής και συναισθηματι-
κής αγωγής του παιδιού. 

Σκοπός & στόχοι 

Σκοπός του προγράμματος είναι να έρθουν σε βαθύτερη επαφή οι εκπαιδευόμενοι με την 
υπερρεαλιστική ποίηση και να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις και τεχνικές για την αξιοποί-
ησή της στη διδακτική πράξη.  
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Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο γνώσεων οι στόχοι είναι οι εξής: 
• Να αναγνωρίζουν τουλάχιστον τρία βασικά στοιχεία του υπερρεαλισμού σε ποιήματα, 

εφόσον υπάρχουν, μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας κατά την εκτέλεση σχετικής 
άσκησης. 

• Να απαριθμούν δυο τρεις εκπροσώπους υπερρεαλιστικής ποίησης. 
• Να περιγράφουν τα έξι στάδια διδασκαλίας της προτεινόμενης μεθόδου διδασκαλίας 

ενός υπερρεαλιστικού ποιήματος (αναφέρονται παρακάτω). 
• Να γνωρίζουν τρόπους καλλιέργειας της φαντασίας των παιδιών. 
• Σε επίπεδο ικανοτήτων: 
• Να σχεδιάζουν τη διδασκαλία ενός υπερρεαλιστικού ποιήματος και να την εφαρμόζουν 

σε πραγματικές καταστάσεις, δηλαδή σε μια τάξη του δημοτικού σχολείου. 
• Να χρησιμοποιούν τεχνικές καλλιέργειας της φαντασίας σε αληθινές συνθήκες μέσα 

στην τάξη. 

Τέλος, σε επίπεδο στάσεων: 
• Να υποκινηθούν να εφαρμόσουν την προτεινόμενη μέθοδο διδασκαλίας μετά την ολο-

κλήρωση του προγράμματος σε πραγματικές συνθήκες στην καθημερινή διδακτική τους 
πράξη. 

• Να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους ως προς την εφαρμογή αυτής της μεθόδου. 
• Να αποδεχτούν τη σημασία της υπερρεαλιστικής ποίησης και της φαντασίας για την 

ολοκληρωμένη αγωγή του παιδιού στο σχολείο. 

Διάρθρωση προγράμματος 

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει το θεωρητικό μέρος που περιστρέφεται γύρω από τους πα-
ρακάτω άξονες και έχει διάρκεια 4 ώρες: Α. τι είναι παιδική λογοτεχνία, ιστορική αναδρομή, 
γενικά χαρακτηριστικά, σχέση με τη λογοτεχνία για ενήλικες. Β. τι είναι υπερρεαλισμός, βα-
σικά χαρακτηριστικά υπερρεαλιστικού ποιήματος, εκπρόσωποι, Γ. ο ρόλος του δασκάλου 
ανάμεσα στο παιδί και στη λογοτεχνία και την ποίηση. Ενδεικτικά, η υποενότητα Β θα μπο-
ρούσε να υλοποιηθεί στην πράξη ως εξής: 

Kατά τη γνώμη των συγγραφέων τους παρόντος άρθρου, μια διδασκαλία με θέμα τον υ-
περρεαλισμό, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει, παρά με τη τεχνική του καταιγισμού ιδεών, 
κατά τη οποία ο καθένας μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα, χωρίς να κριθεί ή να αξιολογηθεί, 
σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το θέμα θα είναι: «Τι σας 
έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη υπερρεαλισμός;». Στόχος της τεχνικής αυτής είναι 
να εκμαιευθούν από τους εκπαιδευόμενους τα βασικά χαρακτηριστικά της υπερρεαλιστικής 
ποίησης. Ένας καταιγισμός ιδεών συνοδεύεται από μια δραστηριότητα επίδειξης. Έτσι, ακο-
λουθεί εμπλουτισμένη εισήγηση, όπου θα παρουσιάζονται συγκεντρωμένα τα βασικά χα-
ρακτηριστικά του υπερρεαλισμού, όσα έχουν αναφέρει αλλά και όσα δεν έχουν αναφέρει 
οι εκπαιδευόμενοι. Επιπλέον, στο σημείο αυτό θα γίνει γρήγορη αναφορά στους πιο σημα-
ντικούς εκπροσώπους της υπερρεαλιστικής ποίησης.  Σύμφωνα με το σχήμα «διερεύνηση-
επίδειξη-εφαρμογή», μετά την παρουσίαση ακολουθεί μια άσκηση εφαρμογής. Οι εκπαι-
δευόμενοι χωρίζονται σε 4 ή 5 ομάδες 4 ατόμων ανάλογα με το συνολικό αριθμό τους. Έ-
πειτα τους διανέμεται το ποίημα «Το τρελοβάπορο» του Οδ. Ελύτη και τους ζητείται να ε-
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ντοπίσουν τα υπερρεαλιστικά στοιχεία. Στη συνέχεια τους δίνονται τα ποιήματα «Καράβι 
ανοίγει πανιά» του Ι. Πολέμη ή «Ψαρόβαρκα» του Γ. Δροσίνη και τους ζητείται να συγκρί-
νουν τα ποιήματα μεταξύ τους. Μέσα από τη σύγκριση αυτή οι εκπαιδευόμενοι έχουν την 
ευκαιρία, πέρα από τη διαφορετική σύλληψη του θέματος, να συνειδητοποιήσουν και δια-
φορές ως προς τη μορφή (στίχος, στροφή, ομοιοκαταληξία) της παραδοσιακής με τη νεότε-
ρη ποίηση. Τέλος, ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα της 
ομαδικής εργασίας και γίνεται συζήτηση αν υπάρχουν απορίες, αντιρρήσεις κλπ. 

Η δεύτερη ενότητα, διάρκειας 3 ωρών, αναφέρεται στο σχεδιασμό της διδασκαλίας ενός 
υπερρεαλιστικού ποιήματος σύμφωνα με την προτεινόμενη μέθοδο καθώς και στις δυνατό-
τητες ενσωμάτωσης αυτής της διδασκαλίας στο ευρύτερο αναλυτικό πρόγραμμα. Η ενότητα 
αυτή μπορεί να ξεκινήσει με μια ομαδική συζήτηση, εμπλουτισμένη με ερωτήσεις που να 
κατευθύνουν τους εκπαιδευόμενους προς το στόχο, με αφορμή τη φράση: «Αν δεν είχαμε 
υπερρεαλισμό, τα παιδιά μας θα ήταν ορφανά», η οποία προκύπτει από την φράση: «Αν 
δεν είχαμε μικρά παιδιά, τα λιβάδια μας θα ήταν ορφανά», αποτέλεσμα υπερρεαλιστικού 
παιχνιδιού ανάμεσα στον Οδυσσέα Ελύτη και ένα φίλο του νεαρό ζωγράφο. Σκοπός της συ-
ζήτησης αυτής είναι να γίνει κατανοητό ότι κατά τη διδασκαλία ενός νεοτερικού ποιήματος 
το σημαντικότερο είναι να βιώσουν τα παιδιά μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες τα 
κυρίαρχα γνωρίσματα του υπερρεαλισμού και να γράψουν και αυτά τα δικά τους υπερρεα-
λιστικά στιχάκια και όχι να αποκαλύψουμε το νόημα ή τις ιδέες –που τις περισσότερες φο-
ρές δεν υπάρχουν. Ακολουθεί εργασία σε ομάδες, κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι, χωρι-
σμένοι ήδη σε ομάδες από προηγούμενες δραστηριότητες, καλούνται να ανταλλάξουν τις 
εμπειρίες και τις απόψεις τους για το αν έχουν διδάξει στο παρελθόν ,και με ποιο τρόπο, 
υπερρεαλιστική ποίηση στο σχολείο. Στη συνέχεια, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα από 
τους εκπροσώπους των ομάδων και γίνονται τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια. Ακολουθεί επίδειξη 
των έξι (6) φάσεων της προτεινόμενου μεθόδου διδασκαλίας υπερρεαλιστικής ποίησης και 
συσχέτιση με τα όσα ειπώθηκαν προηγουμένως από τις ομάδες. Τα στάδια είναι τα ακό-
λουθα:  

1. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος της τάξης με βάση τη θεματική ενότητα στην ο-
ποία ανήκει το ποίημα που θα επεξεργαστεί. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους 
μαθητές να φροντίσουν για τη διακόσμηση δίνοντας τους ως ερέθισμα τον τίτλο της θεμα-
τικής ενότητας ή του ποιήματος. Η διακόσμηση μπορεί να περιλαμβάνει ζωγραφιές, φωτο-
γραφίες, κολάζ, ακόμα και ένα μουσικό κομμάτι. Στόχος είναι να εισαχθούν τα παιδιά στο 
κλίμα, στην ατμόσφαιρα του κειμένου με το οποίο πρόκειται να ασχοληθούν. Επιπλέον, τα 
κολάζ δίνουν την ευκαιρία να συζητηθεί το θέμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας από ασύν-
δετα και ετερόκλητα υλικά, βασικό χαρακτηριστικό της υπερρεαλιστικής ποίησης. Έτσι, χω-
ρίς να αναφερθούν όροι και ορισμοί, τα παιδιά έρχονται σε μια πρώτη επαφή με τα αισθη-
τικά χαρακτηριστικά του υπερρεαλισμού.  

2. Πρώτη ανάγνωση του ποιήματος από τον δάσκαλο.  

3. Επεξεργασία του ποιήματος με βάση το Μοντέλο Ανάλυσης Εργων Τέχνης (ΜΑΕΤ) 
του D. Perkins (Perkins, 1994) προσαρμοσμένο στην αντίστοιχη μορφή τέχνης. 
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4. Βαθύτερη εξοικείωση των μαθητών με τα βασικά χαρακτηριστικά της υπερρεαλι-
στικής ποίησης. Αρχικά, για να βοηθήσει ο εκπαιδευτικός τους μαθητές να συνειδητοποιή-
σουν τα υπερρεαλιστικά χαρακτηριστικά, τους διανέμει και άλλα υπερρεαλιστικά ποιήματα 
με παρόμοιο θέμα και τους αναθέτει στις ομάδες να συγκρίνουν το λεξιλόγιο, το ύφος και 
να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ολομέλεια 
και ακολουθεί συζήτηση. Στη συνέχεια, τους μοιράζει παραδοσιακά ποιήματα με το ίδιο 
θέμα, δίνοντας τους έτσι την ευκαιρία όχι μόνο να συλλάβουν το θέμα από διαφορετική 
σκοπιά, αλλά και να κατανοήσουν βαθύτερα τις διαφορές, ως προς τη μορφή και το περιε-
χόμενο, της παραδοσιακής με τη νεότερη ποίηση. 

5. Καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της φαντασίας των μαθητών. Στο στάδιο αυ-
τό οι μαθητές γίνονται οι ίδιοι δημιουργοί έργων τέχνης, στην συγκεκριμένη περίπτωση 
ποιημάτων, μέσα από διάφορες δραστηριότητες, όπως αυτές που προτείνει ο G. Rondari 
(1985) στη «Γραμματική της Φαντασίας» και άλλες. 

6. Δημιουργία γωνιάς τέχνης μέσα στην τάξη. Το τελευταίο αυτό στάδιο έχει ως στόχο 
να αξιοποιηθούν οι δημιουργίες των μαθητών, ώστε να έχουν και κίνητρο να συμμετέχουν. 
Στη γωνιά αυτή θα εκτίθενται τα έργα των μαθητών (εικόνες, κείμενα, ποιήματα κλπ), ώστε 
να μπορούν και παιδιά από άλλες τάξεις να τα δουν, ακόμα και να τα αξιολογήσουν, στα 
πλαίσια κάποιου διαγωνισμού, που θα έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων. Επιπλέον, το 
σημείο αυτό της αίθουσας μπορεί να διακοσμηθεί με αγαπημένους στίχους των παιδιών 
γραμμένους σε μικρά χαρτόνια, καθώς και με ρήσεις και αποφθέγματα για το βιβλίο και την 
απόλαυση της ανάγνωσης. Επίσης, είναι δυνατόν να οργανωθεί μια εκδήλωση, όταν και αν 
οι μαθητές το επιθυμούν, την οποία θα μπορούν να παρακολουθήσουν το υπόλοιπο σχο-
λείο, οι γονείς, αλλά και μέλη της τοπικής κοινωνίας. Στην εκδήλωση αυτή θα παρουσιάζο-
νται τα έργα των παιδιών, σαν έκθεση, αλλά θα λαμβάνουν χώρα και άλλα γεγονότα, όπως 
απαγγελία ποιημάτων από τους μαθητές, δραματοποίηση κλπ.  

Στην τρίτη ενότητα του προγράμματος, διάρκειας 8 ωρών,  σχεδιάζονται και παρουσιάζο-
νται από τους εκπαιδευτικούς παραδείγματα διδασκαλίας, η θεωρία γίνεται πράξη. Προ-
κειμένου να δοθεί η ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να σχεδιάσουν μια διδασκαλία ενός 
υπερρεαλιστικού ποιήματος σε πραγματικές καταστάσεις αλλά και να ενισχυθεί η αυτοπε-
ποίθηση τους ως προς το εγχείρημα αυτό, ενδείκνυται η εκπαιδευτική τεχνική του παιχνι-
διού ρόλων. Αρχικά, ανατίθενται σε 4 ή 6 άτομα, ανάλογα με τον αριθμό της ομάδας, ο ρό-
λος των παρατηρητών. Η υπόλοιπη ομάδα χωρίζεται σε δυο (2) υποομάδες. Το σενάριο έχει 
ως εξής: 

Κάθε υποομάδα αναλαμβάνει, σε χρόνο 15 λεπτών, να σχεδιάσει τη διδασκαλία ενός υπερ-
ρεαλιστικού ποιήματος με βάση τα στάδια διδασκαλίας που αναφέρθηκαν στην προηγού-
μενη υποενότητα η παρουσίαση της οποίας θα διαρκεί 15 λεπτά και θα περιλαμβάνει την 
εκπόνηση μιας δραστηριότητας. Προτεινόμενα ποιήματα είναι, πρώτον, το «Υπερρωκεά-
νειον» του Ανδ. Εμπειρίκου και ,δεύτερον, το «Κορίτσι» του Οδ. Ελύτη. Αφού ολοκληρωθεί 
ο σχεδιασμός η κάθε υποομάδα επιλέγει έναν εκπρόσωπο στο ρόλο του δασκάλου, ο οποί-
ος παρουσιάζει τη διδασκαλία στην άλλη, σε ένα παιχνίδι ρόλων δασκάλου-μαθητών. Οι 
παρατηρητές συμπληρώνουν τους αντίστοιχους πίνακες ανάλυσης. Μετά τη διδασκαλία της 
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πρώτης υποομάδας ακολουθεί η ανάλυση του παιχνιδιού, για περίπου 10 λεπτά, με συγκε-
κριμένο τρόπο, όπως προτείνεται στη βιβλιογραφία (Courau, 2000).  

Η τέταρτη ενότητα, διάρκειας 3 ωρών, αναφέρεται στη σχέση υπερρεαλισμού και φαντασί-
ας και στους τρόπους καλλιέργειας της τελευταίας. Όπως η πρώτη, έτσι και η τελευταία ε-
νότητα θα ξεκινήσει με την εκπαιδευτική τεχνική του καταιγισμού ιδεών με αφετηρία τη 
λέξη «φαντασία». Σκοπός της τεχνική αυτής στη συγκεκριμένη φάση του προγράμματος 
είναι να συγκρίνουν οι εκπαιδευόμενοι τις ιδέες τους για τη φαντασία με τις ιδέες που προ-
έκυψαν από τον καταιγισμό ιδεών για τον υπερρεαλισμό, οι οποίες θα έχουν καταγραφεί 
σε ένα χαρτόνι. Μέσα από τη σύγκριση αυτή θα καταλάβουν με άμεσο τρόπο τη σχέση φα-
ντασίας-υπερρεαλισμού. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ολιγόλεπτη εισήγηση κατά την ο-
ποία θα αναφέρονται συνοπτικά τα σημεία που αποδεικνύουν τη σχέση αυτή. Στόχος της 
ενότητας αυτής, σε επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων, είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμε-
νοι και να εφαρμόζουν, αντίστοιχα, τρόπους καλλιέργειας της φαντασίας. Για την υλοποίη-
ση των στόχων αυτών επιλέχθηκε η τεχνική της εργασίας σε ομάδες. Η ομάδα χωρίζεται σε 
τέσσερις (4) υποομάδες και καθεμία αναλαμβάνει την δημιουργία μιας φανταστικής ιστο-
ρίας αλλά με διαφορετικό τρόπο ο οποίος υποδεικνύεται από τον εκπαιδευτή. Ακολουθεί 
παρουσίαση της ιστορίας, καθώς και συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε η κά-
θε ομάδα. Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στη δημιουργία ιστορίας 
με τρόπους που μπορούν να εφαρμόσουν σε μια πραγματική τάξη.  

Τέλος, στην πέμπτη ενότητα, διάρκειας 2 ωρών, δίνεται ανατροφοδότηση στους εκπαιδευ-
όμενους από τον εκπαιδευτή σχετικά με το σχεδιασμό των διδασκαλιών που εκπόνησαν, 
διατυπώνονται απορίες, προβληματισμοί. 

Όσον αφορά στην αξιολόγηση του προγράμματος, οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν εί-
ναι, πρώτον, γραπτά ερωτηματολόγια με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου. Δεύτε-
ρον, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί βιντεοσκόπηση, με τη σύμφωνη, βέβαια, γνώμη όλων 
των εμπλεκόμενων στη διαδικασία και παρακολούθησή της από άλλους εκπαιδευτές, με 
σκοπό τον προβληματισμό, τον σχολιασμό και την ανταλλαγή απόψεων για τον τρόπο διε-
ξαγωγής του προγράμματος. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εκπαιδευτική παρέμβαση θα μελετηθεί η εξοικείωση των μαθητών της Α’ 
τάξης του δημοτικού με την παράδοση, τη μουσική, το χορό και τα έθιμα. Ειδικότερα θα 
εξεταστούν οι γνώσεις, οι απόψεις και τα συναισθήματα των μαθητών για την παράδοση. 
Θα πραγματοποιηθούν ημιδομημένες ομαδικές συνεντεύξεις στους μαθητές και παρατή-
ρηση από τους διδάσκοντες. Θα μελετηθεί η εξοικείωση με την παράδοση, οι αποκτηθείσες 
γνώσεις, τα συναισθήματα από τη συμμετοχή στην παρέμβαση.  Προσδοκώμενα αποτελέ-
σματα της παρέμβασης θα είναι η ικανότητα αναγνώρισης του είδους της μουσικής, των 
καλλιτεχνών και η απόκτηση θετικής εικόνας για την ελληνική παράδοση.  

Λέξεις - Κλειδιά: Χορός, Παράδοση, Μουσική, Φυσική Αγωγή 

Εισαγωγή 

 Η λέξη παράδοση χρησιμοποιείται για να δηλώσει κάθε τι που μεταδίδεται από τη μια γε-
νιά στην άλλη και αναφέρεται κυρίως σε συνήθειες, ήθη και έθιμα της καθημερινής ζωής. 
Άμεση σχέση με τη διαδικασία καταγραφής και αποτύπωσης των παραδόσεων έχουν οι 
τέχνες με έμφαση τις διηγήσεις, χορούς και τραγούδια γεωγραφικών διαμερισμάτων της 
Ελλάδας. Η σημαντικότητα της μετάδοσης των παραδόσεων μέσα από το εκπαιδευτικό σύ-
στημα έγινε από πολύ νωρίς αντιληπτή, όταν στα πρώτα οργανωμένα σχολικά αναλυτικά 
προγράμματα (1914) συμπεριλήφθηκε η ενότητα του χορού, ως διδακτέα ύλη (Δρανδάκης, 
2004). 

Η τέχνη του χορού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση, γιατί ενώνει το σώμα με το 
μυαλό και την ψυχή και αμβλύνει τους ορίζοντες των παιδιών τόσο που μπορούν να ξεπε-
ράσουν τον εαυτό τους. Μέσα από το χορό το παιδί μπορεί να ανακαλύψει το ρυθμό, τις 
αυτοσχέδιες και δημιουργικές του ικανότητες, καθώς ο χορός αποτελεί μια επέκταση της 
ρυθμικής κίνησης σε δημιουργική, εκφραστική, ερμηνευτική και διασκεδαστική δραστηριό-
τητα. Οι ρυθμικές δραστηριότητες παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή των παιδιών (Gallahue, 
2002). Το μάθημα του παραδοσιακού χορού είναι πολύ σημαντικό να γίνεται με διεπιστη-
μονική και διαθεματική προσέγγιση, με την αισθητική αγωγή (μουσική – θέατρο – εικαστι-
κά) και την περιβαλλοντική αγωγή, ώστε να μεταφέρει και να μεταδίδει στοιχεία πολιτισμι-
κής παράδοσης και κληρονομιάς, γνώσεις ιστορίας, λαογραφίας και γεωγραφίας, να συν-
δράμει στην πολιτιστική ταυτότητα και να επιδρά καθοριστικά στο «πολιτιστικό γίγνεσθαι» 
της κοινωνίας (Λυκεσάς). 
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Οι πλέον πρόσφατες τροποποιήσεις του αναλυτικού προγράμματος σπουδών της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης (Φ.12/45/8338/Δ1 19-01-15) συμπεριλαμβάνουν τη διδασκαλία των 
παραδοσιακών χορών με υποχρεωτική διάθεση της μιας από τις τέσσερις διδακτικές ώρες 
του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου (Α’ έως Δ’).  
Ως στόχοι της διδασκαλίας των παραδοσιακών χορών σε παιδιά ηλικίας 6-8 ετών, σύμφωνα 
με  το σχολικό εγχειρίδιο της Φυσικής Αγωγής (Μπουρνέλλη, Κουτσούκη, Ζωγράφου, Μα-
ριδάκη, Χατζόπουλος, Αγαλιανού, 2007)  είναι μεταξύ των άλλων, η καλλιέργεια των  στοι-
χείων της ελληνικής λαϊκής παράδοσης  καθώς και η απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται με 
τον παραδοσιακό χορό. Ειδικότερα, όσον αφορά τους γνωστικούς στόχους που τίθενται 
είναι η απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται µε τον παραδοσιακό χορό, τη μουσική και το 
τραγούδι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.  Οι μαθητές, μαθαίνοντας τους στίχους των δημοτι-
κών τραγουδιών, ενεργοποιούν τη σκέψη και τις πνευματικές αναζητήσεις τους. Η ενεργός 
εμπλοκή κι η ολιστική προσέγγιση της γνώσης του χορού εξασφαλίζει την κατανόηση σε 
βάθος των υπό μελέτη θεμάτων του λαϊκού πολιτισμού  (Ματσαγγούρας, 1998). Η τελική 
σύνδεση των γνώσεων και των ηθικο-νοητικών ικανοτήτων με την πρακτική τους εφαρμογή 
στην καθημερινή ζωή (διαδικασίες κρίσης και λήψης αποφάσεων), οδηγεί στη συνετή και 
συνειδητή χρήση της γνώσης. Έτσι προσφέρεται πνευματική καλλιέργεια στους μαθητές, οι 
οποίοι μαθαίνουν να σκέφτονται και συγχρόνως να αισθάνονται και να πράττουν (Ματσαγ-
γούρας, 2003). 

Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας θα είναι να διερευνήσει την πιθανή εξοικείωση των μα-
θητών της Α’ τάξης με την παράδοση,  στο πλαίσιο των μαθημάτων της Μουσικής και της 
Φυσικής Αγωγής. Συγκεκριμένα ερευνάται η επίδραση μιας κοινής εξαμηνιαίας διδακτικής 
παρέμβασης στο γνωστικό και συναισθηματικό πεδίο των μαθητών ως προς τα έθιμα, μου-
σική και χορό.  

Μεθοδολογία 

Δείγμα 

Το δείγμα αποτελείται από 25μαθητές/τριες (15 αγόρια, 10 κορίτσια) της Α΄ Δημοτικού του 
Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πατρών (ΠΠΔΣΠ). Κανείς από το δείγμα δεν 
είχε προηγούμενη εμπειρία από συστηματική εκμάθηση παραδοσιακών χορών.   

Ερευνητικός Σχεδιασμός 

Η διάρκεια της έρευνας θα είναι  6 μηνών και ακολουθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπου-
δών (ΑΠΣ), όσον αφορά τις διδακτικές ώρες των μαθημάτων.  Η κεντρική ιδέα ήταν να έρ-
θουν οι μαθητές σε επαφή με την παράδοση.  Οι κεντρικοί άξονες  περιλάμβαναν  τις  δρα-
στηριότητες της μουσικής και του χορού, ενώ συμπληρωματικά συμπεριλαμβάνονταν τα 
ήθη και έθιμα που συνοδεύουν τα τραγούδια καθώς και στοιχεία παράδοσης, όπως είναι οι 
ενδυμασίες, οι συνταγές και πώς αυτά συνιστούν τον παραδοσιακό ελληνικό τρόπο ζωής.  

Η εκπαιδευτική παρέμβαση που πραγματοποιείται στο δείγμα εφαρμόζεται κατά τη  διάρ-
κεια των μαθημάτων Φυσικής Αγωγής και Μουσικής καθώς και της «Ευέλικτης Ζώνης», με 
κοινό θεματικό άξονα την παράδοση. Οι μαθητές-τριες τραγουδούν, χορεύουν, αναζητούν 
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και συνδυάζουν  πληροφορίες, μελετούν το χάρτη και αντιλαμβάνονται τις διαφορές από 
περιοχή σε περιοχή αλλά και την ενότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική παράδοση στο 
σύνολό της. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Μουσικής, οι μαθητές/τριες 
συνδυάζουν την εξάσκηση των δεξιοτήτων τους στο τραγούδι και στο παίξιμο οργάνων μαζί 
με την προσέγγιση θεμελιωδών εννοιών της διαθεματικής προσέγγισης (χρόνος, παράδοση, 
πολιτισμός, περιοδικότητα, επικοινωνία, συνεργασία, αλληλεπίδραση). Επιπλέον, κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, οι μαθητές/τριες συνδυάζουν την εξάσκηση 
των δεξιοτήτων τους στην κίνηση του σώματος στο χώρο και το χρόνο μέσα από το χορό 
(χώρος,-χρόνος/άτομο-σύνολο/ομοιότητα-διαφορά, κίνηση), ακολουθώντας τα πλαίσια του 
ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ. Συμπληρωματικά, κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της «Ευέλικτης Ζώ-
νης», οι μαθητές/τριες με τη συνδρομή των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών αναζητούν πλη-
ροφορίες και μοιράζονται αυτά που μαθαίνουν, ενώ ταυτόχρονα αξιολογούν τη δράση που 
γίνεται κάθε φορά. Τα βήματα της εκπαιδευτικής προσέγγισης έχουν ως εξής: α) Αναζητάμε 
στο χάρτη της Ελλάδας τα γεωγραφικά διαμερίσματα και αναφέρουμε ότι θα ασχοληθούμε 
με το καθένα χωριστά. Τα παιδιά θα ρωτήσουν τους γονείς και συγγενείς αν έχουν καταγω-
γή από κάποιο διαμέρισμα, καθώς επίσης τι γνωρίζουν για την παράδοση στους αντίστοι-
χους  τόπους και μετά θα γίνει συζήτηση, β) Συλλογή εκπαιδευτικού υλικού: Υλικό για α-
κρόαση (CD, ιστοσελίδες κ.α.),  μαγνητοσκοπημένοι χοροί (βίντεο, φωτογραφικό υλικό),  
από τις  αντίστοιχες περιοχές-διαμερίσματα, παραδοσιακά γεγονότα, γ) Τα παιδιά τραγου-
δούν, συνοδεύουν με όργανα και χορεύουν τραγούδια/χορούς από όλα τα γεωγραφικά 
διαμερίσματα ενώ εμπλέκονται σε δραστηριότητες όπως να ζωγραφίσουν ένα χάρτη, να 
φέρουν μια συνταγή, να μιλήσουν για ένα έθιμο. Η μελέτη εγκρίθηκε από το Εποπτικό Επι-
στημονικό Συμβούλιο (ΕΠΕΣ) του ΠΠΔΣΠ Πατρών και ενημερώθηκαν προφορικά οι γονείς 
του δείγματος. 

Συλλογή Δεδομένων 

Για τη διαδικασία της συλλογής των δεδομένων λαμβάνονται ομαδικές συνεντεύξεις από 
τους μαθητές-τριες και πραγματοποιείται παρατήρηση από τους εκπαιδευτικούς στο πλαί-
σιο των μαθημάτων της παρέμβασης. Η μελέτη πραγματοποιείται στις αίθουσες διδασκα-
λίας, στην αίθουσα εκδηλώσεων και στο προαύλιο του σχολείου. Τα  ερευνητικά ερωτήμα-
τα επιχειρείται να απαντηθούν μέσα από την εφαρμογή ποιοτικών ερευνητικών μεθόδων: 
α) της ομαδικής συνέντευξης, που συνιστά και τη βασική ερευνητική τεχνική της έρευνας 
και β) τη  συμμετοχική παρατήρηση που λειτουργεί ως συμπληρωματική μέθοδος συλλογής 
δεδομένων. Μεθοδολογικά υφίστανται ανησυχίες για το αν και κατά πόσο οι μικροί ηλικια-
κά μαθητές δύνανται να διαθέτουν τις γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες  για να  παρέ-
χουν αξιόπιστα δεδομένα, κάτι που είναι σύνηθες σε τέτοιου είδους ερευνητικές προσεγγί-
σεις (Mavall, 2000; Docherty, Sandelowski, 1999). Όμως υπάρχουν ζητήματα για τα οποία 
μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες μόνο από τα ίδια τα παιδιά και κανένας ενήλικας 
δεν μπορεί να τις εξασφαλίσει καλύτερα.  Η παρατήρηση μπορεί να οριστεί ως η προσεκτι-
κή παρακολούθηση και καταγραφή της εκτύλιξης των φαινομένων, χωρίς πρόθεση τροπο-
ποίησής τους, που γίνεται με ή χωρίς τη βοήθεια των κατάλληλων μέσων μελέτης και έρευ-
νας (Βάμβουκας, 2007). Σύμφωνα δε με τον Robson (2007), «η παρατήρηση μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί ως υποστηρικτική ή συμπληρωματική μέθοδος για να συλλέξουμε δεδομένα 
που μπορεί να συμπληρώσουν ή να διαφωτίσουν δεδομένα που επιτεύχθηκαν με άλλα μέ-
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σα», όπως εφαρμόζεται στην παρούσα έρευνα. Ο όρος «παρατήρηση» ή πιο συγκεκριμένα 
«συμμετοχική παρατήρηση» χρησιμοποιείται συνήθως όταν γίνεται αναφορά στις  μεθό-
δους παραγωγής δεδομένων που προϋποθέτουν τη διείσδυση του ερευνητή σε ένα ερευ-
νητικό πλαίσιο και τη συστηματική παρατήρηση κάποιων διαστάσεων αυτού του πλαισίου 
– δια-δράσεων, σχέσεων, πράξεων, γεγονότων κλπ. – που εκτυλίσσονται μέσα σε αυτό. Στις 
κοινωνικές επιστήμες υπάρχει μακρά παράδοση έρευνας με τη μέθοδο της παρατήρησης, 
ειδικά ανάμεσα στους ερευνητές που έχουν δεχθεί επιρροές από την κοινωνική ανθρωπο-
λογία. Σε αυτό οφείλεται άλλωστε και η συχνή χρήση του όρου «εθνογραφία» ή «έρευνα 
πεδίου» για την περιγραφή εκείνου του είδους ερευνητικής στρατηγικής στο πλαίσιο της 
οποίας οι μέθοδοι παρατήρησης αποτελούν κεντρικό πόλο στήριξης (Mason, 2003). Η πα-
ρατήρηση είναι η θέαση - ακρόαση από τον ίδιο τον ερευνητή-εξεταστή των γεγονότων-
συζητήσεων και γενικά όλων των δράσεων που σχετίζονται με το υπό μελέτη φαινόμενο 
καθώς και η μέτρηση και η καταγραφή από τον ίδιο τον ερευνητή-εξεταστή των σχετικών με 
το ερευνώμενο θέμα πληροφοριών με βάση τα όσα ο ίδιος ο ερευνητής βλέπει και ακούει 
καθώς το ερευνώμενο φαινόμενο εκτυλίσσεται ενώπιών του. Έτσι, η συλλογή των δεδομέ-
νων βασίζεται σε περιγραφές – μετρήσεις που μας δίνει ο ίδιος ο ερευνητής – εξεταστής, ο 
οποίος είναι αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας των διαδραματιζομένων και περιγραφομέ-
νων (Παρασκευόπουλος, 1993). 

Αποτελέσματα 

Το προγραμματισμένο πέρας του παρεμβατικού προγράμματος έχει ορισθεί για τον Ιούνιο 
2015. Ως εκ τούτου δεν υφίστανται αποτελέσματα, πέραν των εμπειρικών παρατηρήσεων 
των μελετητών οι οποίες θα παρουσιαστούν στο συνέδριο. 

Προσδοκώμενα οφέλη 

Μέσα από τις δράσεις του προγράμματος μπορεί να παραχθεί  ένα  συμπληρωματικό   εκ-
παιδευτικό βοηθητικό υλικό για την κατανόηση της παράδοσης, ειδικά για μικρούς μαθη-
τές/τριες.Τα πιθανά αποτελέσματα δύναται να αποτελέσουν τη βάση για μια εναλλακτική 
προσέγγιση στη διαδικασία απόκτησης της γνώσης, μέσα από τον ενεργό ρόλο του μαθητή 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπρόσθετα οι μαθητές/τριες θα  οργανώσουν και θα πα-
ρουσιάσουν μία παράσταση για τη σχολική κοινότητα με την καθοδήγηση των  συμμετεχό-
ντων εκπαιδευτικών. Τέλος, πιθανόν η εξοικείωση με τα στοιχεία του προγράμματος, η α-
ναζήτηση πληροφοριών καθώς και η άμεση εμπλοκή με την εκπαιδευτική διαδικασία να 
αποτελέσει κίνητρο για τους μαθητές-τριες για την ενεργή συμμετοχή τους στην ανακάλυ-
ψη και γνώση της πλούσιας Ελληνικής Παράδοσης, ως μέρος της Ευρωπαϊκής ταυτότητας.  
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Εφαρμογή της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την Τέχνη»  
για την αξία της ειρήνης 

Καμπούρμαλη Ιωάννα  
Σχολική Σύμβουλος 44ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Αττικής 

kampourmali@hotmail.com 

Περίληψη 

Η συμβολή της τέχνης στην επεξεργασία, καλλιέργεια και προσέγγιση των αξιών στην εκ-
παίδευση και ειδικότερα της αξίας της ειρήνης, με σκοπό την ανάπτυξη κριτικής και δη-
μιουργικής σκέψης, και συναισθηματικής εμπλοκής των μαθητών με την αξιοποίηση και 
ανάδειξη του ρόλου και της σπουδαιότητας των τεχνών για την εκπαίδευση και την εφαρ-
μογή των αρχών της «Μετασχηματίζουσας Μάθησης», η οποία βασίζεται στην αξιοποίηση 
έργων τέχνης, μέσω ενός διδακτικού σεναρίου, στο μάθημα της ιστορίας της Δ΄ τάξης. Στη 
μελέτη αυτή προσεγγίζεται το θέμα των σχέσεων της τέχνης με τις αξίες και διαπιστώνεται 
η παιδαγωγική αξία των τεχνών και η συμβολή τους στη δημιουργία καλλιεργημένων πολι-
τών μέσω της αισθητικής ευαισθητοποίησης, που παρέχεται από το σχολικό περιβάλλον. Ο 
Read επισήμανε τη σημασία των τεχνών για την εκπαιδευτική πρακτική και διαπαιδαγώγη-
ση, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «η τέχνη ωθεί το παιδί να βγει έξω από τον εαυτό 
του»(Read 1966, 56) 

Λέξεις - Kλειδιά: Μετασχηματίζουσα Μάθηση, αξίες, ειρήνη, τέχνη. 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, όπως έχει παρατηρηθεί, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της 
κριτικής σκέψης των εκπαιδευομένων επιτυγχάνεται με διάφορες μεθόδους και τεχνικές 
και διεργασίες κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης. Η αξιοποίηση των έργων τέχνης 
μπορεί να καλλιεργήσει και άλλες διαθέσεις αναστοχασμού και ενθάρρυνσης της στοχαστι-
κής διάθεσης προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Το περιεχόμενο και 
το θέμα των έργων τέχνης και τα στοιχεία της μορφής τους αλληλοσχετίζονται και αλληλο-
τροφοδοτούνται, συνδέονται με τις κοινωνικές, προσωπικές και άλλες διαστάσεις της ζωής, 
με ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς και συμβάλλουν ώστε να αναπτύξει ο εκπαιδευό-
μενος/μαθητής γνωστική ευελιξία, φαντασία, ώθηση της σκέψης του σε πολλαπλές ερμη-
νείες και έτσι προάγεται ο κριτικός αναστοχασμός.  

Η κριτική ανάλυση των μηνυμάτων που περιέχουν τα έργα τέχνης συμβάλλει στο μετασχη-
ματισμό των πεποιθήσεων, των στερεοτύπων, των «νοητικών συνηθειών» μας και μετα-
σχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και τον κόσμο 
(Mezirow & Συνεργάτες, 2006: 56-57). 

Εκπαιδευτικό πλαίσιο και Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: 

Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία-Ευέλικτη ζώνη (τάξη Δ΄)  

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε σε ομάδα 16 μαθητών της Δ΄ τάξης, Δη-
μοτικού Σχολείου στην Αργυρούπολη, τις ώρες της ευέλικτης ζώνης, στην επέκταση του μα-
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θήματος της ιστορίας και σε ότι αφορά το κεφάλαιο «αιτίες και αφορμές του Πελοποννη-
σιακού πολέμου».  

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών: 

Αφόρμηση απετέλεσε το παρακάτω παράθεμα του βιβλίου, για την επεξεργασία των αξιών 
στην εκπαίδευση και ειδικότερα της αξίας της ειρήνης: 

O Αθηναίος αντιπρόσωπος Καλλίστρατος είπε στους Σπαρτιάτες τα παρακάτω σοφά λό-
για: «Πάντοτε γίνονται πόλεµοι και τελειώνουν. Οι άνθρωποι όµως επιθυµούµε την ειρή-
νη. Την ειρήνη πρέπει να την υπογράψουµε, προτού µας χτυπήσουν µεγάλες συµφορές. 
O πόλεµος φέρνει µόνο καταστροφές. Γι' αυτό δεν πρέπει να µοιάσουµε στους πρωτα-
θλητές που περιµένουν να νικηθούν, για να φύγουν από το στίβο. Πρέπει λοιπόν να γί-
νουµε φίλοι, όσο ακόµη είµαστε δυνατοί και ευτυχισµένοι».  Ξενοφώντος, Ελληνικά, ΣΤ 3, 
15-17 (διασκευή)  

Οι μαθητές έχουν ήδη διδαχτεί το κεφάλαιο «αιτίες και αφορμές του Πελοποννησιακού 
πολέμου». Έχουν γίνει επίσης προηγούμενες αναφορές για τις αξίες και τις κοινωνικές συ-
μπεριφορές και στάσεις που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας. 

Σκοπός και στόχοι 

Ο σκοπός και οι στόχοι εστιάζονται σε τρεις κατευθύνσεις: 

α) στο επίπεδο των γνώσεων που αφορούν την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ι-
στορικής συνείδησης.  

β) στο επίπεδο ικανοτήτων μέσα από την εξέταση αιτίων και αποτελεσμάτων και μέσα από 
την κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις να έχουν 
την ικανότητα να διαμορφώσουν αξίες και στάσεις που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης 
συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον. 

γ) στο επίπεδο στάσεων ο μαθητής να αποκτήσει όχι μόνο την επίγνωση ότι ο σύγχρονος 
κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και την αντίληψη ότι ο σύγχρονος ιστο-
ρικός ορίζοντας συνδέεται άμεσα με τη ζωή του και τις αξίες εκείνες που θα τον προετοιμά-
σουν να γίνει υπεύθυνος πολίτης. 

 Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μετά από συζήτηση με όλους τους μαθητές και με αφορμή 
το ως άνω παράθεμα, καταλήξαμε στο ότι η ειρήνη είναι καθοριστική για την ανθρώπινη 
οντότητα. Σε αυτό συμφώνησαν όλοι οι μαθητές και τελικά συμφωνήσαμε να μελετήσουμε 
την ειρήνη σε σχέση με την καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου.  

 Εφαρμογή της μεθόδου 

Πρώτο στάδιο  

Προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική διερεύνηση του θέματος 
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Η εμπειρία μου από επισκέψεις σε τάξεις και συζητήσεις με εκπαιδευτικούς και μαθητές 
είναι ότι οι μαθητές των 10 -12 χρόνων –παρά τις βιβλιογραφικές αναφορές- δυσκολεύο-
νται να αντιληφθούν την αξία της ειρήνης ως πεποίθηση που αποτελείται από σαφείς ή υ-
ποδηλούμενες συλλήψεις του επιθυμητού, δηλαδή των βαθύτερων επιθυμιών μιας κοινω-
νίας, διαδραματίζοντας έναν κεντρικό ρόλο στο σύστημα πεποιθήσεων των ατόμων. Στο 
πλαίσιο αυτού του προβληματισμού σχεδίασα μια διδασκαλία με τίτλο: «Η αξία της ειρή-
νης». 

Κατά τη διάρκεια δειγματικής διδασκαλίας στη Δ1 τάξη και στο κεφάλαιο «αιτίες και αφορ-
μές του Πελοποννησιακού πολέμου», συζητώντας και διερευνώντας την αναγνώριση των 
αξιών και διαβάζοντας το παραπάνω αναφερθέν παράθεμα, έπειτα από συζητήσεις με τους 
μαθητές στο ότι ενώ επιθυμούμε την ειρήνη γιατί δεν την έχουμε κ.λ.π. Αυτές οι απόψεις 
που διατυπώθηκαν οδήγησαν την εκπαιδεύτρια στη σκέψη ότι η αξία της «ειρήνης» θα 
μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο κριτικής σκέψης και διερεύνησης και προσπάθεια για 
ώθηση των μαθητών, ώστε να σκεφτούν τη σχέση τους με αυτή την αξία και πιθανόν να 
αμφισβητήσουν τις παραδοχές τους για την «ειρήνη». Η εκπαιδεύτρια πρότεινε στους μα-
θητές τη διαπραγμάτευση του θέματος αυτού διάρκειας 4 ωρών, με τη χρήση της μεθόδου 
της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας. 

Δεύτερο στάδιο 

Έκφραση των απόψεων των εκπαιδευόμενων μαθητών(45΄ διάρκεια) 

Στο στάδιο αυτό επιχείρησα τη διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών για ζητήματα 
που αφορούν την ειρήνη.  

Στο ξεκίνημα της διδασκαλίας συζητήσαμε με τους μαθητές για το θέμα με στόχο να κατα-
γράψω πώς αυτοί αντιλαμβάνονται την ειρήνη. Στη συνέχεια τους έδωσα ένα φύλλο με τη 
φράση: «Ειρήνη για μένα είναι…….» και τους ζήτησα να τη συμπληρώσουν με ό,τι πιστεύ-
ουν ότι σημαίνει αυτό. Στη συνέχεια έγραψα τις απαντήσεις τους σε χαρτί του μέτρου και 
προσπάθησα να ομαδοποιήσω τις συχνότερες απαντήσεις. Ο στόχος μου ήταν να διερευ-
νήσω τις απόψεις τους για το εξεταζόμενο θέμα και να δω αν υπάρχουν κάποια στερεότυπα 
σε αυτές ή κάποιες δυσλειτουργίες, όπως ανέφερα παραπάνω. Επιπλέον, ο στόχος ήταν, 
παίρνοντας υπόψη τις απόψεις των μαθητών, να οργανώσω καλύτερα τη δραστηριότητα. 

Στο συγκεκριμένο στάδιο, ζητήθηκε από τους μαθητές να απαντήσουν ατομικά, σε χαρτάκια 
που δόθηκαν, το ερώτημα «τι είναι για σένα η ειρήνη» 

Ενδεικτικά αναφέρω ορισμένες απόψεις των μαθητών:  

-Ειρήνη είναι να μην έχουμε πόλεμο. 
-Ειρήνη είναι να ζούμε ήρεμα και ήσυχα. 
-Ειρήνη είναι να είμαστε χαρούμενοι. 
-Ειρήνη για μένα είναι να έχουμε να φάμε και να μπορούμε να πηγαίνουμε σχολείο. 
-Όταν δουλεύει η μαμά και ο μπαμπάς και ζούμε μια ήρεμη ζωή. 
-Για τα καλά της ειρήνης παλεύουμε κάθε μέρα. 
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Μελετώντας τις απόψεις των μαθητών διαπίστωσα ότι ο αρχικός μου προβληματισμός είχε 
βάση για το πώς οι μαθητές αυτής της ηλικίας αντιλαμβάνονται την ειρήνη και τις διαστά-
σεις αυτής της αξίας στην καθημερινή ζωή. Στη συνέχεια προχώρησα στο 3ο στάδιο, στο 
οποίο διαμόρφωσα τα υποθέματα και διατύπωσα τα κριτικά ερωτήματα διερεύνησης των 
υποθεμάτων της διδακτικής ενότητας.  

Τρίτο στάδιο 

Προσδιορισμός των υποθεμάτων και των κριτικών ερωτημάτων 

Οι απόψεις και οι θέσεις των μαθητών που διατυπώθηκαν, εστιάζουν στις σκέψεις που κά-
νουν για την ειρήνη. 

Οι σκέψεις αυτές συζητήθηκαν και προέκυψαν δυο υποθέματα για διερεύνηση: 

1. Πώς συνδέεται η ειρήνη με την καθημερινότητα. 
2. Πώς επηρεάζεται η καθημερινότητα από την ειρήνη και γιατί. 

Με βάση τα παραπάνω υποθέματα διατυπώνονται τα ακόλουθα κριτικά ερωτήματα: 

«Τι είναι για σένα η ειρήνη» 

«Πώς συνδέεται η καθημερινότητά μας με την ειρήνη και γιατί» 

Για τις ανάγκες αυτής της διδασκαλίας, όπου ο χρόνος ήταν πολύ περιορισμένος, 
αποφάσισα να εργαστούμε μόνο με το 1ο κριτικό ερώτημα, επειδή ταίριαζε περισ-
σότερο με τις ανάγκες της τάξης. 

Τέταρτο στάδιο 

Επιλογή των έργων τέχνης και συσχέτισή τους με τα κριτικά ερωτήματα 

Για την επεξεργασία του κριτικού ερωτήματος επιλέχθηκαν τα παρακάτω τρία έργα (ένα 
εικαστικό, ένα ποίημα και ένα απόσπασμα θεατρικό). 

Η επιλογή των έργων τέχνης πρέπει να εξασφαλίζει την πρόκληση κριτικής και δημιουργι-
κής σκέψης μέσα από προβληματισμό και γόνιμο διάλογο στην ομάδα. Για να συμβεί αυτό 
θα πρέπει τα έργα τέχνης να είναι υψηλής αισθητικής και όχι απλά να έχουν ψυχαγωγικό 
χαρακτήρα. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτών των έργων, σύμφωνα με τοn Olson (2000), 
είναι:  

-Να εκφράζουν πανανθρώπινες αξίες.  

-Να είναι δημιουργικά κατασκευάσματα, που μας συνδέουν με την πραγματικότητα χωρίς 
να είναι πιστή αντιγραφή της.  

- Να αποτελούν για τον παρατηρητή μια διανοητική περιπέτεια.  
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- Να προκαλούν στον παρατηρητή ιδέες που δημιουργούν ποικίλα συναισθήματα, όχι απα-
ραίτητα θετικά. 

Τα συγκεκριμένα έργα επιλέχθηκαν για κριτική συζήτηση του θέματος, γιατί ανταποκρίνο-
νταν τόσο στην ηλικία, όσο και στις προϋπάρχουσες εμπειρίες των μαθητών και θεωρήθηκε 
ότι υπηρετούν τους εκπαιδευτικούς στόχους που τέθηκαν και θα δημιουργήσουν έναυσμα 
για κριτική συζήτηση των μαθητών της ομάδας, είναι κατανοητά και ενθαρρύνουν την ε-
μπλοκή των εκπαιδευόμενων και δεν θα τους αποθαρρύνουν λόγω της μη εξοικείωσής τους 
με την τέχνη. 

1ο έργο (εικαστικό) 

Τίτλος Child with Dove/ το παιδί και το περιστέρι 

Καλλιτέχνης Pablo Picasso 

2ο έργο 

Τίτλος Ειρήνη 

Καλλιτέχνης Γιάννης Ρίτσος 

3ο έργο 

Τίτλος Ειρήνη 

Καλλιτέχνης Αριστοφάνη 

 

 

Επιλεγμένα έργα τέχνης Σχεδίαση με τα κριτικά ερωτήματα 

Α Β 

Child with Dove/ Pablo Picasso ν ν 

Ειρήνη/ Γιάννης Ρίτσος ν ν 

Ειρήνη/ Αριστοφάνης ν ν 

 

Πέμπτο στάδιο 
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Επεξεργασία των έργων τέχνης και συσχέτισή τους με τα κριτικά ερωτήματα (διάρκεια 90 
λεπτά). 

Στο στάδιο αυτό επιλέχθηκαν τα έργα τέχνης, τα οποίο θα επεξεργαζόμασταν. Ο στόχος ή-
ταν οι ιδέες των μαθητών που θα προέκυπταν από την επεξεργασία του πίνακα να συσχετι-
στούν με το κριτικό ερώτημα ώστε να προσεγγίσουμε σε βάθος το διερευνώμενο θέμα.  

1η φάση: απλή 

Κατά την προτεινόμενη διδασκαλία δόθηκε ο χρόνος να επεξεργασθούν όλα τα έργα που 
είχαν εξαρχής προταθεί. 

Πρώτα έγινε η επεξεργασία του εικαστικού έργου Child with Dove του Pablo Picasso. Για 
την ανάλυση αξιοποιήσαμε τις τέσσερις φάσεις του μοντέλου του Perkins (2003).  

 Αρχικά δε δόθηκε ούτε ο τίτλος του έργου, ούτε το όνομα του ζωγράφου, με στόχο η ομά-
δα των μαθητών να οικοδομήσει τη δική της εικασία γύρω από το έργο, παρατηρώντας και 
συνδυάζοντας τα διάφορα επί μέρους στοιχεία.  

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΟΥ PERKINS  

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  

Παρατήρηση του έργου / Έκφραση παρατηρήσεων/ Έκφραση πρώτων ερωτημάτων/ Ε-
ντοπισμός κεντρικού ερωτήματος 

Στην πρώτη φάση καλέσαμε τους μαθητές σε μια ανάγνωση του έργου παρατηρώντας το. 
Στη φάση αυτή δόθηκε χρόνος στους μαθητές να παρατηρήσουν το έργο τέχνης και να α-
παντήσουν στα ερωτήματα: Τι βλέπετε, τι σκέφτεστε, τι αναρωτιέστε; Οι απαντήσεις τους 
καταγράφονταν σε χαρτί του μέτρου ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια 
της διδασκαλίας.  

Τελειώνοντας η 1η φάση επεξεργασίας του πίνακα παρατήρησα ότι οι μαθητές εκφράστη-
καν και απάντησαν με ενδιαφέρον σε όλα τα ερωτήματα. Στις απαντήσεις τους στην ερώτη-
ση «τι σκέφτεστε;» διακρίνουμε κάποιες απαντήσεις εν δυνάμει στερεοτυπικές. Ωστόσο, 
στο ερώτημα «τι αναρωτιέστε;» οι μαθητές φαίνεται να αμφισβητούν τις απόψεις τους και 
επιπλέον εντοπίζουν ένα συμβολισμό του έργου.  

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ: ΕΥΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  

 Διατύπωση πιθανών «σεναρίων» σχετικών με το έργο  

Ζητήθηκε από τις ομάδες να διατυπώσουν ένα πιθανό «σενάριο» σχετικό με το έργο. Συ-
γκεκριμένα ρωτήθηκαν: «Τι πιστεύετε ότι έχει συμβεί εδώ; Μπορείτε να μας πείτε μια ιστο-
ρία σχετική με το συγκεκριμένο έργο;».  

 Εντοπισμός «εκπλήξεων»  
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Ζητήθηκε από τους μαθητές να παρατηρήσουν προσεκτικά τον πίνακα και να εντοπίσουν 
κάποια πράγματα που τους εντυπωσιάζουν (π.χ. έντονη αντίθεση των χρωμάτων), που θα 
μπορούσαν να λείπουν από τον πίνακα ή που τα θεωρούν υπερβολικά. Στη δεύτερη φάση 
ζητήθηκε να παρατηρήσουν πιο προσεκτικά αν υπάρχει κάτι που τους παραξενεύει ή τους 
προκαλεί εντύπωση και έκπληξη και έγιναν πιο δημιουργικές ερωτήσεις. Ρωτήθηκε αν υ-
πάρχει κάποια έκπληξη και ποιες είναι αυτές οι εκπλήξεις, αν υπάρχει κάποιος συμβολι-
σμός, ποια συναισθήματα προκαλούνται κ.λ.π. Στην παρατήρηση οι μαθητές εντόπισαν τα 
σημαντικά στοιχεία του έργου που αφορούσαν την ειρήνη. 

ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ: ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  

Η συγκεκριμένη φάση ενθουσίασε τους μαθητές, γιατί καθένας προσπάθησε να δώσει τις 
προσωπικές του απαντήσεις στα ερωτήματα που είχαν θέσει προηγουμένως. Επίσης, ένιω-
σαν ικανοποίηση (ειδικά οι πιο αδύνατοι μαθητές), γιατί έγιναν δεκτές όλες οι απόψεις και 
οι ερμηνείες του έργου, οι οποίες τελικά μας οδήγησαν στην ολιστική προσέγγιση του θέ-
ματός μας.  

Στην τρίτη φάση δίνεται η ερμηνεία με ερωτήσεις που απαντούν στο γιατί και εστιάστηκε 
το σημείο που δημιούργησε την έκπληξη. 

 ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΑΣΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ.  

Σε αυτή τη φάση, ζητήθηκε από τους μαθητές να ξαναθυμηθούν όλα όσα συζητήθηκαν για 
το συγκεκριμένο έργο τέχνης και να καταλήξουν σε ένα εστιασμένο συμπέρασμα. Στην τέ-
ταρτη φάση λοιπόν τους ζητήθηκε να ξαναδούν το έργο και να εκφράσουν τις σκέψεις τους 
και να συνοψίσουν τα συμπεράσματά τους συσχετίζοντάς τα με το κριτικό ερώτημα. Στη 
φάση αυτή ζήτησα από τους μαθητές να παρατηρήσουν ξανά τον πίνακα και στη συνέχεια –
χωρισμένοι σε ομάδες- να απαντήσουν γραπτά στο αρχικό ερώτημα. 

Κατόπιν προσεγγίστηκε το ποίημα με Visible Thinking/ Eιρήνη, με τις επισημάνσεις στο τι 
βλέπω, τι σκέφτομαι, τι αναρωτιέμαι.  

Τι βλέπεις στο ποίημα; τι σκέφτεσαι γι αυτά που λέει ο Ρίτσος; Με βάση τις σκέψεις του Ρί-
τσου τι αναρωτιέσαι απορίες έχεις; 

Παροτρύνoνται από την εκπαιδεύτρια να θυμηθούν το κριτικό αρχικό ερώτημα και να ανα-
ρωτηθούν αν απαντήθηκε. 

 Μετά απαντάμε στο κριτικό μας ερώτημα. 

Το ίδιο επαναλαμβάνεται και με απόσπασμα από την ειρήνη του Αριστοφάνη. Η παρατή-
ρηση και επεξεργασία του έργου διήρκεσε λιγότερο χρόνο σε σχέση με αυτόν που διαθέ-
σαμε για το προηγούμενο έργο τέχνης, γιατί οι μαθητές είχαν εξοικειωθεί με τη συγκεκρι-
μένη τεχνική και γνώριζαν τι θα επακολουθούσε. Κατόπιν εξετάσαμε αν απαντήθηκαν τα 
κριτικά ερωτήματα. 

Έκτο στάδιο 
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Κριτικός αναστοχασμός και αποτίμηση της ανάπτυξης της ικανότητας για κριτι-
κό/δημιουργικό στοχασμό. 

Στο στάδιο αυτό γίνεται η τελική σύνδεση με το αρχικό ερώτημα που είχαν καταγράψει, 
οπότε τους ζητήθηκε να γράψουν πάλι ένα κείμενο μετά από όλα αυτά, εμπλουτισμένο και 
να συμπληρώσουν ή να αναθεωρήσουν την αρχική τους άποψη. Μετά την ολοκλήρωση της 
γραπτής διαδικασίας ακολούθησε σύντομη συζήτηση και αξιολόγησαν τη διαδικασία και 
εξέφρασαν συναισθήματα γι αυτήν. Στη συνέχεια η εκπαιδεύτρια προκειμένου να αποτιμή-
σει την ανάπτυξη της ικανότητας για δημιουργική κριτική σκέψη έκανε αντιπαραβολή της 
αρχικής και της τελικής απάντησης των μαθητών. Εντοπίστηκαν εκείνα τα σημεία όπου οι 
μαθητές ανέπτυξαν κριτικό και δημιουργικό τρόπο σκέψης. Για να συμβεί αυτό χρησιμο-
ποιήθηκε η «κλίμακα αποτίμησης της Κριτικής σκέψης» όπως εφαρμόστηκε στο πρόγραμμα 
ARTiT 

Στη συνέχεια, συγκρίναμε αναστοχαστικά αυτές τις απόψεις με εκείνες που εκφράστηκαν 
στο 2ο στάδιο, και καταλήξαμε σε συμπεράσματα Στο τελευταίο στάδιο επιχείρησα ανα-
σκόπηση όλης της διαδικασίας. Στο στάδιο του αναστοχασμού παρατήρησα ότι οι μαθητές 
προβληματίστηκαν αρκετά για την αξία της ειρήνης. Μελετώντας τις αρχικές απόψεις, που 
εκφράστηκαν στο 2ο Στάδιο, για το «τι είναι για μένα η ειρήνη» και συγκρίνοντάς τις με τις 
τελικές θεωρώ ότι εμπλουτίστηκαν αρκετά και έγιναν πιο κριτικές. Έδωσαν μεγαλύτερη έμ-
φαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και στη διατήρησή της στην καθημερινότητα. Τέ-
λος, ήταν σημαντικό το ενδιαφέρον που έδειξαν οι μαθητές για τη μέθοδο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Child with Dove, Pablo Picasso  

2. Γιάννης Ρίτσος 
 Ειρήνη  

 Τ' όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη.  

Τ' όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη.  

Τα λόγια της αγάπης κάτω απ' τα δέντρα  
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είναι η ειρήνη. 

 

Ο πατέρας που γυρνάει τ' απόβραδο μ' ένα φαρδύ χαμόγελο στα  

μάτια  

μ' ένα ζεμπίλι* στα χέρια του γεμάτο φρούτα  

κι οι σταγόνες του ιδρώτα στο μέτωπο του  

είναι όπως οι σταγόνες του σταμνιού που παγώνει το νερό στο παράθυρο,  

είναι η ειρήνη. 

 

Ειρήνη είναι ένα ποτήρι ζεστό γάλα κι ένα βιβλίο μπροστά στο  

παιδί που ξυπνάει. 

 

Η ειρήνη είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων  

είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου  

είναι το χαμόγελο της μάνας.  

Μονάχα αυτό.  

Τίποτ' άλλο δεν είναι η ειρήνη. 

 
3. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ: ΕΙΡΗΝΗ 

 

Μπαίνουν οι πέντε υπηρέτες μέσα, χορεύουν στο ρυθμό της μουσικής . Ο ένας ζυμώνει σε 
μια σκάφη που έφερε μαζί του, οι άλλοι τον γλωσσοτρώνε με παντομίμα. Ο ζυμωτής κάποια 
στιγμή κουράζεται και σταματάει. 

 (Το σκαθάρι μουγκρίζει) 

Υπηρέτης 1: Την πίτα για το σκαθάρι μας... Εμπρός, τι κάθεστε; Ζυμώνετε βρε!...... 

Υπηρέτης 2: Κι άλλη; Καλά, κι αυτή που τώρα δα του πήγες; Δεν χόρτασε παναθεμά το; 

Υπηρέτης 3: Μα δεν την έφαγε. Της δίνει μια χλαπ, νάτηνε κάτω. Ζύμωνε, ζύμωνε και γρή-
γορα. (το σκαθάρι μουγκρίζει). 
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Αχ συμφορά μου, θέλει κι άλλη το σκασμένο. Ζύμωνε, ζύμωνε πολλές πιτούλες.... 

Υπηρέτης 4: « Ζύμωνε, ζύμωνε......». Μα βρε αδερφέ μ’ έπνιξε η βρόμα, πώς να ζυμώσω; 
Άκου ν’ αρέσουν στο σκαθάρι μας οι πίτες από κοπριά και ούρα!.... Ναι καλοί μου άνθρω-
ποι. Εμ βέβαια, τέτοιο σκαθάρι που’ ναι , τέτοιες πίτες θα του αρέσουν. Και εμείς οι καημε-
νούληδες τι να κάνουμε; Ό,τι θέλει ο πελάτης.  

Δε με πιστεύετε, έτσι; Ελάτε εδώ στη σκάφη να μυρίσετε κι αν δεν βρωμοκοπήσετε..... 

 Υπηρέτης 5: Σκάσε και ζύμωνε. Το σκαθάρι μας πρέπει να φάει να μεγαλώσει. 

Υπηρέτης 1: Μ’ έπνιξε η μπόχα. Άααα!..... δεν αντέχω πια. Τέρμα οι πίτες. 

Υπηρέτης 2: Για δώσ’ μου δω τη σκάφη. Θα του την πάω μέσα ολάκερη. Να φάει να χορτά-
σει... 

Υπηρέτης 3: Και να σκάσει ! Α μα πια. Παρ’ τη. Στον αγύριστο κι αυτή κι εσύ μαζί της. 
Πωωωωω πω τι βρόμα, τα ρουθούνια μου υποφέρουν. 

Υπηρέτης 4: Παιδιά, μήπως ξέρετε πού πουλάνε μύτες, μύτες που να μην έχουν ρουθούνια 
να πάω ν’ αγοράσω μια; Αχ ! Αχ ! Πιστέψτε με χειρότερη δουλειά απ’ το να ζυμώνεις πίτες 
για σκαθάρι δεν υπάρχει. 

Υπηρέτης 5: Είναι καλομαθημένο βλέπετε το άτιμο. Τις θέλει καλοζυμωμένες σαν φραντζό-
λες.(αφουγκράζεται) Τι γίνεται; Να έσπασε άραγε από το πολλή φαϊ; Πολλή ώρα ν’ ακου-
στεί. Ποιος ξέρει;  

Υπηρέτης 1: Για να ρίξουμε ένα βλέφαρο στη πόρτα. Αλλά σιγά για να μη μας πάρει χαμπά-
ρι..... Χάφτες μωρέ, χάφτες! Ποτέ μη σταματήσεις, ώσπου να πλαντάξεις. Σα λυσσασμένο 
τρώει!.... Πω πω λαιμαργία!  

Υπηρέτης 2: Όμως νομίζω πως σας οφείλουμε μια εξήγηση. Ναι, ναι! Λοιπόν, τώρα το έργο 
μας θα το εξηγήσω σ’ όλους: στα παιδιά, σ’ αντράκια, στους άντρες και στις ωραίες κυρίες 
και δεσποινίδες. 

 

 

 

Υπηρέτης 3:  

- 

1. ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΕΛΛΑΣ 

ΚΛΑΙΩ ΘΡΗΝΩ ΧΤΥΠΙΕΜΑΙ ΜΟΥΡΧΕΤΑΙ ΤΑΜΠΛΑΣ 
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ΠΩΣ ΤΡΩΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΑ 

ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΟΙ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΗΚΩΣΑΝ ΨΗΛΑ. 

 

ΚΑΙ ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΕΛΑΓΑ, ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗ ΓΗ 

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΡΥΓΑΙΟΣ Ω ΠΑΙΔΕΣ ΕΧΕΙ ΞΕΜΩΡΑΘΕΙ 

ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ 

 

Υπηρέτης 4: Τι; Όχι πιο μεγάλη απ’ τη δική σας! Απ’ το πρωί ως το βράδυ κοιτάει τον ουρα-
νό και τα βάζει με το Θεό. «Τι πας να κάνεις Θεούλη μου. Γιατί αφήνεις τον πόλεμο να ρη-
μάζει την Ελλάδα; Στις πολιτείες κουκούτσι δε θ’ αφήσεις. Α, δε γίνεται. Πρέπει να βρω έναν 
τρόπο -λέει- ν’ ανέβω στον ουρανό να δω το Θεό, να του πω από κοντά... αυτοπροσώπως». 

 

Υπηρέτης 5: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ 

  

 

 «Αναλάβετε μου το, ταίστε μου το, παχύνετέ μου το θέλω να του κάνετε υπερτροφικό, να 
μεγαλώσει γρήγορα, να γίνει πελώριο, ν’ ανοίξει τις φτερούγες του και να με πάει καβάλα 
στον ουρανό». 

Υπηρέτης 1: Μα τι βλέπω; Γειτόνοι, γειτόνοι τρέχτε, βοήθεια! Καλέ νάτο. Καλέ φτου του 
πώς μου ψήλωσε, πώς μου μεγάλωσε έτσι. 

 

 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ: 

1. Με το σκαθάρι μου, με το μαμούνι μου το ζωηρό, 

πολύ ψηλά πετώ, πάω στα σύννεφα στον ουρανό. 

Τρέμετε άνθρωποι τρέμετε Έλληνες το φοβερό, 

το παντοδύναμο, το υπερσύχρονο αερόπτερο. 
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Σιγανούλια, μαλακούλια σκαθαράκο μου καλέ, 

Πρόσεχε μικρό σκαθάρι και μη τρέχεις βρε τρελέ. 

Έλα τώρα, έλα τώρα δείξε λίγο σεβασμό 

τόσο θάρρος να μην παίρνεις είμαι ‘γώ τ’ αφεντικό. 

 

Τρυγαίος: Μπρ... Μπρ... Σιγανούλια, μαλακούλια σκαθαράκο μου. Είπαμε αλλά όχι κι έτσι. 
‘Ελα τώρα, δε θέλω αυθάδειες. Μην παίρνεις τόσο θάρρος με την πρώτη. Λάου λάου, αλ-
λιώς δεν μας βλέπω καλά. Θα γκρεμοτσακιστούμε! 

Υπηρέτης 2: Αφεντικό, τι τρέλα είναι πάλι και τούτη; 

Τρυγαίος: Εσύ να το βουλώσεις. 

Υπηρέτης 2: Δεν το βουλώνω, δεν το βουλώνω, δεν το βουλώνω. Εκτός αν μου πεις τι ση-
μαίνουν όλα τούτα. Πού θες να πας τέλος πάντων άνθρωπέ μου;  

Τρυγαίος: Μα στο θεό παιδί μου, στον ουρανό, πού αλλού; 

Υπηρέτης 3: Κι ο λόγος; 

Τρυγαίος: Να το ρωτήσω τι σκέφτεται να κάνει με τους Έλληνες και την Ελλάδα. 

Υπηρέτης 4: Κι αν δε σου πει; Κι αν δε σου πει; 

Τρυγαίος: Από το άλλο μου αυτί. Τότε θα του κάνω μήνυση πως προδίδει την Ελλάδα! 

Υπηρέτης 5: Καλά βρε αφεντικό. Και δεν έβρισκες έναν άλλο τρόπο για να ταξιδέψεις;  

Τρυγαίος: Πετούμενο άλλο στον ουρανό δεν υπάρχει. Βλέπεις το αεροπλάνο δεν ανακα-
λύφθηκε ακόμα. 

Υπηρέτης 1: Και δηλαδή .... το πήρες οριστικά απόφαση να πάρεις των οματιών σου; 

Τρυγαίος: Οριστικότατα!... 

Υπηρέτης 2: (φωνάζοντας προς το σπίτι) : Ε! παιδιά, παιδί κορίτσια! ο μπαμπάς σας φεύγει 
και σας αφήνει. Πάει στον ουρανό καβάλα α’ ένα σκαθάρι. Θα γκρεμοτσακιστεί σίγουρα 
από κει πάνω. Ελάτε, εμποδίστε τον,Κ.Λ.Π. 
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Τα τελευταία χρόνια, όπως έχει παρατηρηθεί, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της 
κριτικής σκέψης των εκπαιδευομένων επιτυγχάνεται με διάφορες μεθόδους και τεχνικές 
και διεργασίες κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης. Η αξιοποίηση των έργων τέχνης 
μπορεί να καλλιεργήσει και άλλες διαθέσεις αναστοχασμού και ενθάρρυνσης της στοχαστι-
κής διάθεσης προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Το περιεχόμενο και 
το θέμα των έργων τέχνης και τα στοιχεία της μορφής τους αλληλοσχετίζονται και αλληλο-
τροφοδοτούνται, συνδέονται με τις κοινωνικές, προσωπικές και άλλες διαστάσεις της ζωής, 
με ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς και συμβάλλουν ώστε να αναπτύξει ο εκπαιδευό-
μενος/μαθητής γνωστική ευελιξία, φαντασία, ώθηση της σκέψης του σε πολλαπλές ερμη-
νείες και έτσι προάγεται ο κριτικός αναστοχασμός.  

Η κριτική ανάλυση των μηνυμάτων που περιέχουν τα έργα τέχνης συμβάλλει στο μετασχη-
ματισμό των πεποιθήσεων, των στερεοτύπων, των «νοητικών συνηθειών» μας και μετα-
σχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και τον κόσμο 
(Mezirow & Συνεργάτες, 2006: 56-57). 

Η προσέγγιση & μεθοδολογία κάθε συνάντησης έχει τα θεμέλιά της στη/ο(ν): 

● μη τυπική εκπαίδευση ● βιωματική μάθηση ● ολιστική εκπαίδευση ● εκπαίδευση για 

την ειρήνη (peace education) ● εκπαίδευση για τον κόσμο (global education) ● 

εργασία με όχημα τις τέχνες ● αυτοσχεδιασμό και αυτενέργεια των συμμετεχόντων 

 

Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος αυξάνεται με την έμφαση σε: 

• ενεργητική ακρόαση 

• θετικές δηλώσεις για τον εαυτό και τους άλλους 

• ενεργοποίηση ολιστικού εαυτού 

• κατάληξη σε συμφωνία μέσα από διαδικασία ομοθυμίας 

• δημιουργική διαχείριση συγκρούσεων 

• διαπραγμάτευση λύσεων win-win 

• προσωπική στοχοθεσία 

• παιχνίδια αξιολογήσεων (δίνω-λαμβάνω 
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Η ανάπτυξη της ρυθμικής αντίληψης των παιδιών του δημοτικού μέσα από ένα πρό-
γραμμα πολυπολιτισμικής μουσικής εκπαίδευσης 

 
Αδαμοπούλου Μαρία 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.16, Δρ., M.Εd,   
mariad180874@gmail.com 

 
Περίληψη 

Σκοπός της πειραματικής έρευνας ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός προ-
γράμματος πολυπολιτισμικής μουσικής αγωγής σε παιδιά ηλικίας 8-10 ετών της πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης. Το δείγμα αποτέλεσαν 50 μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι χωρίστηκαν 
σε δύο ομάδες την πειραματική και την ομάδα ελέγχου. Για τη συλλογή των δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε ένα ειδικά διαμορφωμένο μουσικό τεστ αξιολόγησης με το οποίο διερευ-
νήθηκε η ανάπτυξη της αντίληψης του ρυθμού ως προς συγκεκριμένες γνωστικές και ψυχο-
κινητικές ικανότητες των παιδιών. Από τα αποτελέσματα της έρευνας μετά την εφαρμογή 
του πειραματικού προγράμματος πολυπολιτισμικής μουσικής αγωγής, εξάγεται το συμπέ-
ρασμα η πολυπολιτισμική προσέγγιση της μουσικής αγωγής, επιδρά καταρχήν θετικά ως 
προς την ανάπτυξη της αντίληψης του ρυθμού.  
 
Λέξεις - Κλειδιά: μουσική, πολυπολιτισμική μουσική αγωγή, ρυθμός, ανάπτυξη ρυθμικής 
αντίληψης, τεστ ρυθμικής αντίληψης. 

Εισαγωγή 
Η πολυπολιτισμική προσέγγιση στην εκπαίδευση εμφανίστηκε όταν έγινε παγκοσμίως αντι-
ληπτό, ότι η αφομοίωση και η ενσωμάτωση δεν μπορούσαν να δώσουν ικανοποιητικές λύ-
σεις στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι εθνικές και μεταναστευτικές ομάδες και ότι ο 
φυλετικός και εθνικός διαχωρισμός αναπαραγόταν από γενιά σε γενιά (Μάρκου 1997 & 
Γεωργογιάννη 1999). Στόχος της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η αναγνώριση της 
διαφορετικότητας και η αντιμετώπισή της μέσα από την εκπαιδευτική ισότητα μεταξύ των 
ομάδων, οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς τη φυλή, την κοινωνική τάξη, το γένος, ή ο-
ποιαδήποτε άλλη ιδιαιτερότητα (Banks & Banks 1989a/1997b). 

Μουσική και ρυθμική αντίληψη 

Ο ρόλος της μουσικής αγωγής στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου αποτέ-
λεσε το γνωστικό αντικείμενο πολλών ερευνητών, φιλοσόφων και μουσικών παιδαγωγών 
(Elliott 1995, Σέργη 1995). Τα βασικότερα συμπεράσματα που πηγάζουν από την ανασκό-
πηση ερευνών είναι ότι η μουσική ανάπτυξη των παιδιών εξαρτάται άμεσα από την ηλικία 
και το επίπεδο ωρίμανσής τους (Sloboda 1985, Hargreaves 1986 Davidson & Scripp 1992) 
και ότι ένα πλούσιο σε ερεθίσματα μουσικό περιβάλλον συνεισφέρει σημαντικά στη μουσι-
κή ανάπτυξη του παιδιού, καθώς και στη γενικότερη ανάπτυξή του. Όσον αφορά στην αντί-
ληψη του ρυθμού, έρευνες (Gilbert 1980, Davidson & Scripp 1992, Hargreaves & Zimmer-
man 1992,) αναφέρουν ότι ο ρυθμικός συντονισμός, η σωστή εκτέλεση, και η αντίληψη των 
ρυθμικών εννοιών είναι αποτέλεσμα ωρίμανσης των παιδιών, ενώ οι γραφικές 
αναπαραστάσεις που εφευρίσκουν τα παιδιά δείχνουν ότι η αντίληψη και η εκτέλεση είναι 
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αλληλοεξαρτώμενες. Τέλος, παρατηρείται και ικανότητα συμβολικής αναπαράστασης κά-
ποιων ρυθμικών εννοιών (Bamberger 1982, Upitis 1987). 

 
Πολυπολιτισμική Μουσική Εκπαίδευση 

Η πολυπολιτισμική μουσική αγωγή συμβάλλει στην επίτευξη της μουσικής επικοινωνίας 
ανάμεσα στους λαούς, γεγονός που αποτελεί και σημαντική αισθητική εμπειρία (Αδαμο-
πούλου 2002: 178). Σύμφωνα με ερευνητές (Shehan 1981, Irwin 1984, Winn 1990, Jordan 
1992, Quesada &Volk, 1997, Campbell 2002,) διαπιστώνεται ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέ-
ρον για την εισαγωγή της μουσικής άλλων πολιτισμών στην εκπαίδευση με ουσιαστικές ει-
σηγήσεις σε θέματα που αφορούν τη θετική επίδραση της πολυπολιτισμικής μουσικής στην 
ανάπτυξη της μουσικής αντίληψης των παιδιών, στο σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμά-
των, καθώς και στη δημιουργία θετικής στάσης απέναντι σε άλλους πολιτισμούς.  

Πειραματικό Πρόγραμμα 
Στο πειραματικό πρόγραμμα της παρούσας έρευνας η μουσική άλλων πολιτισμών χρησιμο-
ποιήθηκε ως μέσο για την αντίληψη ρυθμικών εννοιών, όπως το ρυθμικό σχήμα, η διάρκεια 
του ήχου, ο χρόνος (tempo), ο παλμός (beat), οι χρονικές αξίες (τέταρτο, όγδοο, παρεστιγ-
μένο), ο τονισμός και το μέτρο. Τα μαθήματα που έγιναν για την ανάπτυξη της αντίληψης 
του ρυθμού μέσα από μία πολυπολιτισμική προσέγγιση της μουσικής αγωγής διαμορφώ-
θηκαν με βάση τους στόχους, τις μουσικές δραστηριότητες και το διδακτικό υλικό ενός 
προγράμματος πολυπολιτισμικής μουσικής αγωγής. Στα μαθήματα αυτά που χωρίζονται σε 
τρεις ενότητες, χρησιμοποιήθηκε μουσικό υλικό από την ελληνική παραδοσιακή μουσική, 
την ινδιάνικη μουσική και τη μουσική της δυτικής Αφρικής. 
 Ο σκοπός της πειραματικής έρευνας ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός 
προγράμματος πολυπολιτισμικής μουσικής αγωγής σε παιδιά ηλικίας 8-10 ετών της πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Ερευνήθηκε κατά πόσο η χρήση της πολυπολιτισμικής μουσικής θα 
μπορούσε να επιδράσει θετικά στην ανάπτυξη της ρυθμικής ικανότητας των μαθητών. Ο 
αριθμός του δείγματος της έρευνας ήταν συνολικά πενήντα παιδιά (Ν=50) που αποτελού-
σαν τα δύο τμήματα της τρίτης τάξης ενός δημοτικού σχολείου με 25 μαθητές το κάθε τμή-
μα, η ηλικία των οποίων κυμαινόταν από οχτώ έως και δέκα ετών. Η ομάδα ελέγχου (25 
παιδιά), συνέχισε να εργάζεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα μουσι-
κής αγωγής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ομάδα έρευνας (25 παιδιά) εργάστηκε σύμ-
φωνα με το πειραματικό πρόγραμμα πολυπολιτισμικής μουσικής αγωγής, όπως διαμορφώ-
θηκε από την ερευνήτρια με συνολικά 24 μαθήματα έως το τέλος της σχολικής χρονιάς. Όλα 
τα μαθήματα οπτικογραφήθηκαν και ηχογραφήθηκαν και για κάθε μάθημα έγινε περιγρα-
φή των στόχων, των μουσικών δραστηριοτήτων, των υλικών διδασκαλίας, της μεθόδου δι-
δασκαλίας και της αξιολόγησης του κάθε μαθήματος. Για τη συλλογή των δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε ένα ειδικά διαμορφωμένο μουσικό τεστ αξιολόγησης με το οποίο 
διερευνήθηκε η ανάπτυξη της αντίληψης του ρυθμού ως προς συγκεκριμένες 
ψυχοκινητικές και γνωστικές ικανότητες των παιδιών. Η διαμόρφωση του τεστ αξιολόγησης 
στηρίχθηκε στις αρχές σχεδιασμού ενός τεστ μουσικής των Boyle & Radocy (1987), καθώς 
και δημοσιευμένα τεστ μουσικής όπως το Primary Measures of Music Audiation, (Gordon, 
1979) και Thackray Tests of Rhytmic Ability (στο Παπαζαρής 1999:239-256). Οι γνωστικές και 
ψυχοκινητικές ικανότητες που διερευνήθηκαν μέσω της ακρόασης και θεωρήθηκαν ως 
εξαρτημένες μεταβλητές, ήταν οι εξής: μέτρηση ρυθμικών ήχων, διάκριση ρυθμικών σχημά-
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των, αντίληψη της έμφασης, εκτέλεση ρυθμικών σχημάτων, γραφή ρυθμικών σχημάτων , 
γραφή ρυθμικών σχημάτων σε μέτρο 2/4, γραφή ρυθμικών σχημάτων σε μέτρο 3/4, εκτέλε-
ση ρυθμικών σχημάτων αυξημένης δυσκολίας, αναγνώριση, και εκτέλεση του παλμού 
(beat). Το ακουστικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση των παραπάνω 
ικανοτήτων δημιουργήθηκε με το μουσικό πρόγραμμα επεξεργασίας μουσικών ακολουθιών 
(Cakewalk-SONAR) με κρουστά όργανα που εκτελούσαν συγκεκριμένα ρυθμικά 
παραδείγματα. Σημειώνεται ότι τα ρυθμικά παραδείγματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι 
ηχογραφημένα και υπάρχουν διαθέσιμα σε CD. Για τη μέτρηση της επίδοσης των μαθητών 
που πήραν μέρος στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε μία κλίμακα βαθμολόγησης που 
αποτελούταν από πέντε αριθμητικές τιμές όπου,0: καθόλου, 1: κάπως, 2: αρκετά, 3: 
συνήθως, 4: πάντα.  
Η προεξέταση, όπως και η μετα-εξέταση των μαθητών και των δύο ομάδων, διήρκησε πέντε 
ημέρες επί έξι ώρες την ημέρα και έγινε στο σχολικό περιβάλλον των μαθητών, όπως και 
όλη η πειραματική έρευνα. Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών των δύο ομάδων σε 
κάθε ερώτημα έγινε από την ερευνήτρια.  

Επεξεργασία των δεδομένων 
Για την επεξεργασία των δεδομένων εφαρμόστηκε το κριτήριο t (t-test). Η ανάλυση επίσης 
των δεδομένων από την οπτικογράφηση και ηχογράφηση των μαθημάτων που έγιναν στις 
δύο ομάδες πειραματικής και ελέγχου βοήθησε στη διαμόρφωση των τελικών 
συμπερασμάτων. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από την προ-
εξέταση και τη μετα-εξέταση έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα επεξεργασίας δεδομένων 
SPSS και χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο t (t-test) για τη σύγκριση των μέσων όρων των δύο 
ομάδων σε μία μεταβλητή. Σκοπός της προ-εξέτασης των μαθητών ήταν να διερευνηθεί η 
ομοιογένεια του πληθυσμού του δείγματος. Στην προ-εξέταση και στη μετα-εξέταση, διε-
ρευνήθηκαν οι ίδιες γνωστικές και ψυχοκινητικές ικανότητες των μαθητών για την ανάπτυ-
ξη της αντίληψης του ρυθμού. Από την ανάλυση όμως της επίδοσης του κάθε μαθητή πριν 
και μετά την εφαρμογή του πειραματικού προγράμματος προκύπτουν συμπεράσματα, τα 
οποία στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του κριτηρίου t (t-
test). 
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ PRE-TEST 
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ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ POST-TEST 
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ PRE-TEST KAI POST-
TEST
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Συμπεράσματα 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα η πολυπολιτισμική προσέγγιση της μουσικής αγω-
γής επιδρά θετικά σ την ανάπτυξη της αντίληψης του ρυθμού. Η ανάλυση και τα συμπερά-
σματα που προέκυψαν αφορούν τα ακόλουθα συγκεκριμένα θέματα που αποτελούν και τις 
βασικές μεταβλητές της έρευνας, δηλαδή τις γνωστικές και ψυχοκινητικές ικανότητες του 
παιδιού και την αποτελεσματικότητα της μεθόδου διδασκαλίας που βασίστηκε σε μία πο-
λυπολιτισμική προσέγγιση της μουσικής αγωγής. Η επιτυχία του πειραματικού προγράμμα-
τος, οφείλεται στο ότι η πολυπολιτισμική μουσική ενεργοποίησε το ενδιαφέρον των παι-
διών και δημιούργησε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ενεργό συμμετοχή και δημιουργική 
έκφραση. Θεωρείται επίσης ότι η επιτυχία της μεθόδου οφείλεται στο ότι δόθηκε ιδιαίτερη 
σημασία στη διαμόρφωση κατάλληλου μουσικού διδακτικού υλικού που κύριο χαρακτηρι-
στικό του ήταν ο ρυθμός. Το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε τα παιδιά να 
κατανοήσουν βασικές ρυθμικές έννοιες. Στην εποχή μας είναι σημαντικό η καλλιτεχνική 
εκπαίδευση να αναπτύσσει την κατανόηση των πολιτισμών και της πολιτισμικής διαφορετι-
κότητας και να διαμορφώνει αυτό που ονομάζεται «πολιτισμική συνείδηση». Συνεπώς, 
μελλοντικές έρευνες που θα βασίζονται στις παραπάνω αρχές θα μπορούσαν να προωθή-
σουν την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και να δημιουργήσουν θετικές στάσεις 
απέναντι σε διαφορετικούς πολιτισμούς . 
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Η διδακτική αξιοποίηση του Θεάτρου Σκιών-Καραγκιόζη 

Μπεκιάρης Γεώργιος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 – Θεατρολόγος  

gbeki68@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η διάχυση της θεατρικής αγωγής στα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος του δημο-
τικού σχολείου αποτελεί ζητούμενο των τελευταίων δεκαετιών και αποτυπώνεται στα προ-
γράμματα σπουδών όλων των μαθημάτων. Μια μορφή αξιοποίησης θεατρικών τεχνικών 
στη διδακτική πράξη είναι η διδασκαλία μέσα από τις τεχνικές του Θεάτρου Σκιών και ειδι-
κότερα του Καραγκιόζη. Από τη μια η σκιά, ως φυσική υπόσταση και ως θεατρική τεχνική, 
αποτελεί ελκυστικό στοιχείο για τους μαθητές και την άλλη μέσα από τα πρόσωπα που α-
ντιπροσωπεύουν οι φιγούρες τους δίνουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τον ψυχικό τους 
κόσμο. Το Θέατρο Σκιών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας μπορεί να καλύψει 
πολλαπλές εναλλακτικές στοχοθεσίες και να οδηγήσει σε πλήθος διαφορετικών μαθησια-
κών δράσεων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την παιδαγωγική διάστα-
ση του συγκεκριμένου θεάτρου και να προτείνει ένα διδακτικό μοντέλο για την αξιοποίησή 
του ως αυτόνομο θεατρικό είδος και ως παιδαγωγικό εργαλείο για την προσέγγιση άλλων 
γνωστικών αντικειμένων. 

Λέξεις - Κλειδιά: Θέατρο Σκιών, Καραγκιόζης, διδακτική αξιοποίηση 

Εισαγωγικά 

Το Θέατρο Σκιών κατάφερε να επιβιώσει ως τις μέρες μας και σταδιακά να διαφοροποιήσει 
το κοινό και τη θεματολογία του, χωρίς όμως να αλλοιώσει τον παραδοσιακό χαρακτήρα 
του και να χάσει την ομορφιά του. Αυτό το οφείλει κύρια στη δύναμη και τη γοητεία που 
ασκεί η σκιά, στην απλότητά του σε μια εποχή που όλα τείνουν στην πολυπλοκότητα αλλά 
και στην ανάγκη του παιδιού να έχει το παιχνίδι του υλική υπόσταση καθώς περιβάλλεται 
από ψηφιακούς και εικονικούς κόσμους.  

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν εκπονηθεί πολλές μελέτες σχετικά με την ιστορία του Θεά-
τρου Σκιών-Καραγκιόζη και τις τεχνικές του. Παράλληλα, το Θέατρο Σκιών έχει εισαχθεί στο 
δημοτικό σχολείο για τους μαθητές με τη μορφή της παρακολούθησης παραστάσεων από 
επαγγελματίες καραγκιοζοπαίχτες καθώς και με την επεξεργασία αποσπασμάτων από γνω-
στά έργα Καραγκιόζη στο γλωσσικό μάθημα. Επιπλέον, όλο και περισσότερο επιχειρείται η 
διδακτική αξιοποίησή του από εκπαιδευτικούς, κυρίως στο πλαίσιο πολιτιστικών, περιβαλ-
λοντικών και προγραμμάτων υγείας.  

Στην παρούσα εργασία αναδεικνύεται η παιδαγωγική του αξία του θεάτρου σκιών-
Καραγκιόζη και προτείνεται ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διδακτικής και θεατρικής αξιοποί-
ησής του τόσο στο πλαίσιο του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής όσο και στα υπόλοιπα 
διδακτικά αντικείμενα. 

Η παιδαγωγική αξία του θεάτρων Σκιών  
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Η σκιά αποτελεί πάντα ένα μυστήριο για τα παιδιά, τα γοητεύει, κινητοποιεί την περιέργεια 
και το ενδιαφέρον τους και διεγείρει τη φαντασία τους. «Οι ίσκιοι γεννούν φόβο αλλά και 
διεγείρουν τη φαντασία, δίνοντας παράξενες συνήθως μορφές σε φυσικά αντικείμενα. 
Κλείνοντας τα μάτια μας, το αλογάκι του νου ταξιδεύει και ονειρεύεται δημιουργώντας 
μιαν άλλη ‘πραγματικότητα’...» (Αναγνωστόπουλος, 2003, σελ. 29-31). Από νωρίς τα παιδιά 
επιδίδονται σε παιχνίδια με τη σκιά τους, καθώς και με τις σκιές των αντικειμένων.  Εξελι-
κτικά, προσπαθούν να πιάσουν τη σκιά τους, να της δώσουν όνομα, να τη φωνάξουν, να 
αποκοπούν από αυτή και να αναγνωρίσουν τις σκιές των φίλων τους.  

Το παιδί μέσα από τους πειραματισμούς με τις σκιές γνωρίζει καλύτερα το περιβάλλοντα 
κόσμο, αποκτά την αίσθηση του ‘είναι’ και της σωματικής του εικόνας (Dolci, 1993 · Gillies, 
1993). Σύμφωνα με έρευνες του Piaget (1955), το παιδί στα πρώτα χρόνια της ηλικίας του 
είναι δύσκολο να ερμηνεύσει το φαινόμενο της σκιάς πιστεύοντας πως αυτή είναι μια ‘ου-
σία’ που πηγάζει από τα αντικείμενα. Αργότερα, αντιλαμβάνεται διαισθητικά τη σχέση φω-
τός – σκιάς και θα χρειαστεί να φτάσει σε ηλικία έντεκα ή δώδεκα ετών για να κατανοήσει 
την αντίστροφη σχέση μεταξύ απόστασης του σώματος από τη φωτεινή πηγή και μεγέθους 
της σκιάς. Σε αυτό συμβάλλει και το σχολείο μέσα από τα μαθήματα των φυσικών επιστη-
μών και με τη βοήθεια πειραμάτων, ώστε η εμπειρική αυτή η διαπίστωση να δομηθεί σε 
επιστημονική γνώση.  

Το Θέατρο Σκιών αξιοποιεί τις ιδιότητες της σκιάς για να δημιουργήσει ένα θεατρικό δρώ-
μενο. Την ώρα της παράστασης το παιδί αντιλαμβάνεται τους ιδιαίτερους θεατρικούς κώδι-
κες του θεάματος καθώς διαθέτει, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του, όλα εκείνα τα στοι-
χεία που χαρακτηρίζουν και το ρεαλιστικό θέατρο: σενάριο, σκηνικό χώρο και χρόνο, σκη-
νοθεσία, πρόσωπα, κίνηση, λόγο, δράση, κ.ά.. Το Θέατρο Σκιών αποτελεί «ολικό» θέαμα το 
οποίο μέσα από την ποικιλία των καλλιτεχνικών και οπτικοακουστικών μέσων απευθύνεται 
σε όλες τις αισθήσεις μαγεύοντας το θεατή (And, 1993).  

Το Θέατρο Σκιών ταιριάζει στην ψυχοσύνθεση των μαθητών. Το παιδί έρχεται σ’ επαφή με 
τον κόσμο των σκιών που του είναι πλέον οικείες και το σαγηνεύουν. Πίσω από λευκό φω-
τισμένο πανί, που οι Κινέζοι το αποκαλούν ‘πανί του ονείρου’, ξετυλίγεται ένας ονειρικός 
κόσμος ο οποίος, δημιουργώντας στο παιδί την ψευδαίσθηση της πραγματικότητας, το τα-
ξιδεύει στον κόσμο του παραμυθιού. Με τον τρόπο αυτό διευρύνει περισσότερο από κάθε 
άλλο θέαμα τους φανταστικούς ορίζοντες των παιδιών που σχηματοποιούν και πλάθουν τα 
πρόσωπα των φιγούρων ξεπερνώντας την επίπεδη εμφάνισή τους.   

Παρακολουθώντας το παιδί μια παράσταση, με τη φαντασία του διαπερνά το ημιδιαφανές 
πανί, ταυτίζεται με τους ήρωες μεταμορφώνοντας τις δισδιάστατες φιγούρες σε υπαρκτές 
οντότητες. Συνομιλεί με τα πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν οι φιγούρες, απαντά στις ερω-
τήσεις τους και συχνά πλησιάζει διστακτικά το πανί για να τα αγγίξει. «Τα παιδιά παίζουν 
Καραγκιόζη γιατί με την κίνησή του γίνεται πιο ζωντανός από τ’ άλλα παιχνίδια τους. Οι φι-
γούρες του Καραγκιόζη γίνονται αληθινοί άνθρωποι μόλις το παιδί αποδεχτεί τη σύμβαση 
της παράστασης» (Πετρής, 1986, σελ. 57). Με τη φαντασία του δίνει φωνή στις άψυχες φι-
γούρες και του ανοίγεται η διέξοδος μιας παντοδυναμίας. Ιδιαίτερα τα παιδιά που έχουν 
άθικτη ψυχή μπορούν να μεταφερθούν από την πραγματικότητα στη φαντασία και αντί-
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στροφα και να οικειοποιηθούν το συγκεκριμένο θέαμα που ασκεί ισχυρή γοητεία πάνω 
τους (Καΐμη, 1990).  

Η απλότητα και η λιτότητα του Θεάτρου Σκιών ίσως είναι αυτή που έλκει τα παιδιά σε μια 
εποχή γενικότερου κορεσμού (Γαλάνη & Μπεκιάρης, 2009). «Το αυθόρμητο, το πρωτογε-
νές, το απλό σαγηνεύει πάντοτε το παιδί, που είναι φύση ανεπιτήδευτη» (Καλλέργης, 2003, 
σελ. 23). Αυτό αποδεικνύεται και από την ανθεκτικότητα του θεάματος, καθώς συνεχίζει να 
επιβιώνει και να προσελκύει το ενδιαφέρον των παιδιών ανάμεσα στο πλήθος άλλων θεα-
μάτων που από τη φύση τους είναι πιο εντυπωσιακά στις αισθήσεις, χάρη στη αξιοποίηση 
των τεχνολογικών δυνατοτήτων  (τηλεόραση, κινηματογράφος, ηλεκτρονικά παιχνίδια κ.ά.). 
Σε αυτό συμβάλλει και το αστείο, απροσδόκητο και κωμικό περιεχόμενο των παραστάσεων 
που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του. Τέτοια στοιχεία είναι οι ατάκες και τα χοντροκομ-
μένα αστεία του Καραγκιόζη που διακωμωδεί τα πρόσωπα και τις καταστάσεις, σκαρώνο-
ντας φάρσες και χρησιμοποιώντας παράδοξα λεκτικά σχήματα, οι ιδιόμορφες χαρακτηρι-
στικές φωνές των προσώπων  και η κωμική εμφάνισή τους με τη διόγκωση και παραμόρ-
φωση των εξωτερικών τους χαρακτηριστικών και οι χειρονομίες τους (ιδιαίτερα οι ξυλο-
δαρμοί). Με τον τρόπο αυτό συντελείται μια απελευθερωτική και λυτρωτική λειτουργία για 
το θεατή, ιδιαίτερα για τα παιδιά, ως εσωτερική ευχαρίστηση και εκδηλώνεται με το γέλιο 
του. 

Το Θέατρο Σκιών στην εκπαίδευση 

Το Θέατρο Σκιών κληροδοτεί ένα περιεχόμενο καλλιτεχνικής αγωγής το οποίο χαρακτηρίζε-
ται από τις πιο υψηλές αξίες του πολιτισμικού μας κώδικα  (Λαδογιάννη, 2000). Ο Ανδρεά-
δης (2000) προβάλει την αξία του Θεάτρου Σκιών στην εκπαίδευση ιδιαίτερα στην εποχή 
μας όπου οι μαθητές έχουν απομακρυνθεί ψυχικά από την εκπαιδευτική διαδικασία και 
επιτελούν το ρόλο τους μηχανιστικά. Πιστεύει πως μπορεί να ενισχύσει την αυτενέργεια, 
την κινητοποίηση των μαθητών και την καλλιέργεια των ταλέντων τους, όπως το συγγρα-
φικό, το εικαστικό, το μουσικό, το κατασκευαστικό και το υποκριτικό. Ο Αναγνωστόπουλος 
(2003) διακρίνει την αξιοποίηση του Θεάτρου Σκιών σε  πέντε κατευθύνσεις: την ιδεολογι-
κή, την κοινωνική, την εικαστική, την υποκριτική και την πατριδογνωστική.   

Ο Πούχνερ (1994, 2008) αναλύει διεξοδικά την αισθητική ανταπόκριση των παιδιών στο 
Θέατρο Σκιών του Καραγκιόζη, καθώς και την παιδαγωγική σημασία, τόσο από το περιεχό-
μενο των σεναρίων, όσο και από τη συμμετοχή των παιδιών στις παραστάσεις. Θεωρεί πως 
βοηθάει πιο πολύ τα παιδιά που διστάζουν να εκφραστούν, επειδή μπορούν να παίζουν 
χωρίς να εμφανίζονται σωματικά στο κοινό. Επιπλέον, χάρη στην οικειότητα που έχουν τα 
παιδιά με τις φιγούρες, τη συμπεριφορά και τα αστεία τους, καθώς και στη δυνατότητα 
του αυτοσχεδιασμένου λόγου που προσφέρει το συγκεκριμένο θέαμα, μπορούν να δραμα-
τοποιήσουν πλήθος θεμάτων χωρίς να ξεφύγουν από τα παραδοσιακά πρότυπά του.  

Τα παιδιά συνήθως έρχονται από νωρίς σε επαφή με το Θέατρο Σκιών παρακολουθώντας 
ζωντανές ή μαγνητοσκοπημένες παραστάσεις από καραγκιοζοπαίχτες. Τις τελευταίες δε-
καετίες όλο και περισσότερο το Θέατρο Σκιών εντάσσεται στο επίσημο αναλυτικό πρό-
γραμμα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο γλωσσικό μάθημα καθώς και στο μάθημα της 
Θεατρικής Αγωγής με επιλεγμένα αποσπάσματα από γνωστά έργα του Θεάτρου Σκιών και 

812

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



σχετικές δραστηριότητες. Επίσης, πολύ συχνά επιλέγεται ως θέμα στα πλαίσια πολιτιστι-
κών, περιβαλλοντικών και προγραμμάτων υγείας που υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί στην Ευ-
έλικτη Ζώνη. Τέλος, καλούνται στα σχολεία επαγγελματίες καραγκιοζοπαίχτες για να πα-
ρουσιάσουν τις παραστάσεις τους. Παράλληλα, κάποια πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά 
Τμήματα Δασκάλων και Νηπιαγωγών καθώς και Τμήματα Θεατρικών Σπουδών εντάσσουν 
το Θέατρο Σκιών στο πρόγραμμα σπουδών τους (Καλλέργης, 2003). 

Το Θέατρο Σκιών είναι χρήσιμο για τα παιδιά και μπορεί να ενταχθεί συστηματικά στο σχο-
λείο τηρώντας όμως τις γενικές αρχές που διέπουν την εισαγωγή του θεάτρου στην εκπαί-
δευση. Σύμφωνα με αυτές, πρέπει να δοθεί έμφαση στην παιδαγωγική του διάσταση, να 
έχει συνεργατικό χαρακτήρα, να επιτρέπει την ενεργητική συμμετοχή του μαθητή, να υ-
πάρχει συνέχεια και όχι αποσπασματικότητα στην υλοποίησή του και η δημιουργία παρα-
στάσεων να μην αποτελεί αυτοσκοπό (Σέξτου, 2005, 2007). 

Η προσεκτική και πιστή στην παράδοση ενασχόληση με τον Καραγκιόζη στο σχολείο είναι 
ένα κρίσιμο σημείο. Ο Καραγκιόζης έχει τη δική του καλλιτεχνική φυσιογνωμία και ταυτότη-
τα, το ιδιαίτερο προφίλ του στο χώρο της λαϊκής τέχνης και στο σχολείο δε θα έπρεπε να 
απογυμνωθεί από τον ίδιο του τον εαυτό, καταντώντας μια φοκλόρ ‘τυχοδιωκτική’ αναπα-
ράσταση, ένα είδος εύκολου προς κατανάλωση προϊόντος. Το Θέατρο Σκιών στο χώρο του 
σχολείου πρέπει να έχει ρόλο παιδαγωγικό, ψυχαγωγικό, ψυχοθεραπευτικό, αισθητικό και 
καλλιτεχνικό (Πατσάλης, 1998.) Το σχολείο μπορεί να αποτελέσει γόνιμο πεδίο στο οποίο η 
λαϊκή αυτή τέχνη θα παραμείνει ζωντανή και θα καλλιεργηθεί μέσα στις δικές της προδια-
γραφές διατηρώντας το απαραίτητο καλλιτεχνικό και πολιτισμικό χαρακτήρα της. 

Προσεγγίζοντας, τέλος, σε στενό διδακτικο-μεθοδολογικό πλαίσιο την αξιοποίηση του Θεά-
τρου Σκιών, πέρα από την παρακολούθηση έτοιμων παραστάσεων, οι δυνατότητες που 
προσφέρει μπορούν να συμπυκνωθούν τόσο μέσα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, 
όσο και μέσα από τη δυνατότητα χρήσης πολλαπλών μεθόδων και τεχνικών που μπορούν 
να ενταχθούν στο διδακτικό πρόγραμμα λόγω ακριβώς της φύσης του θέματος. Συγκεκρι-
μένα, σύμφωνα με ερευνητές του θεάτρου στην εκπαίδευση (Κοντογιάννη, 1992 · Σέξτου, 
2005, 2007), ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, μπορούν να αξιολογηθούν τα εξής 
στοιχεία:  

• Έχει τα χαρακτηριστικά του ονειρικού κόσμου του παραμυθιού και μάλιστα μέσα 
από θεατρική παρουσίαση. 

• Είναι ανοικτό σε αυτοσχεδιασμούς, απροσδόκητες διαμορφώσεις και προσαρμογές 
σε οποιαδήποτε ανάγκη ή ζήτημα. 

• Αφήνει περιθώρια προσωπικής ερμηνείας μέσα από τις αποσυμβολοποιήσεις των 
υπερβολών και των φανταστικών χαρακτήρων και καταστάσεων. 

• Συνδυάζει και συνέχει αρμονικά στοιχεία από πολλαπλούς τομείς της νόησης και της 
αισθητικής: λόγο, εικόνα, κίνηση, δραματουργία, μουσική, χορό, δομημένο σενάριο.  

• Προσφέρει διάχυτο χιούμορ ενεργοποιώντας συναισθηματικές καταστάσεις. 
• Είναι ανοικτό σε πληθώρα ειδικότερων περιεχομένων και διαθεματικών συνδέσε-

ων. 
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Ως προς τις μεθόδους και τις τεχνικές του προσφέρεται, κυρίως, για: ανάγνωση – νοηματική 
εξομάλυνση σεναρίου, αισθητική και γλωσσολογική ανάλυση κειμένου, παραγωγή προφο-
ρικού και γραπτού λόγου, θεατρικό παιχνίδι – δραματοποίηση, έρευνα ιστορικών – κοινω-
νικών διαστάσεων και για εικαστικές κατασκευές. 

Η Κοντογιάννη (1992), αναπτύσσοντας μεθοδολογικά την παιδαγωγική αξιοποίηση του Θε-
άτρου Σκιών, ως μέσο έκφρασης, επικοινωνίας και μαθησιακών εμπειριών, θεωρεί πως 
μπορεί να αξιοποιηθεί στο σχολείο ως θέαμα και ως δραστηριότητα. Στην πρώτη περίπτω-
ση υπάρχει περιορισμένη συμμετοχή των μαθητών την ώρα της παράστασης, ενώ στη δεύ-
τερη ο μαθητής μπορεί να λειτουργήσει πιο ενεργητικά, ως πομπός και ως δέκτης. 

Στο σχολικό πλαίσιο η αξιοποίηση του Θεάτρου Σκιών-Καραγκιόζη μπορεί βέβαια να λάβει 
πολλές μορφές. Κάθε μορφή εισαγωγής του Θεάτρου Σκιών-Καραγκιόζη είναι επιθυμητή 
και μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτή διαδικασία και στους μαθη-
τές. Από την απλή παρακολούθηση παραστάσεων από καραγκιοζοπαίχτη, τις εικαστικές 
κατασκευές, τους αυτοσχεδιασμούς, την ετοιμασία για την εκτέλεση μιας έτοιμης παρά-
στασης από τα παιδιά, έως και την εξαρχής παραγωγή σεναρίων και την τελική εκτέλεση 
από τους ίδιους τους μαθητές. Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές μπορούν να εμπλακούν σε 
δράσεις κατασκευής φιγούρων, διερεύνησης του ρόλου της σκιάς και του φωτός, γνωστικής 
εμβάθυνσης στους διάφορους χαρακτήρες και τους ρόλους τους, ιστορικής εξέτασης του 
Θεάτρου Σκιών και όποιας άλλης δράσης οι ίδιοι ή οι εκπαιδευτικοί προτείνουν. Μπορεί 
επίσης να αξιοποιηθεί ο πολιτισμικός του ρόλος ως φορέας της λαϊκής παράδοσης, καθώς 
στα κείμενα των έργων του συναντάμε ήθη, έθιμα, παραδόσεις, συνήθειες, μουσικές και 
γλωσσικούς ιδιωματισμούς προσώπων που αντιπροσωπεύουν πολλές περιοχές της Ελλά-
δας αλλά και άλλες εθνότητες. Το τελευταίο στοιχείο του προσδίδει κι έναν πολυπολιτισμι-
κό χαρακτήρα και μπορεί να αξιοποιηθεί και στα πλαίσια της διαπολιτισμική αγωγής. 

Εκείνο που έχει σημασία είναι να μη συρρικνωθεί η δημιουργική χροιά που από τη φύση 
του έχει το Θέατρο Σκιών. Οι μαθητές πρέπει αρχικά να ενεργοποιούν εσωτερικά κίνητρα 
για να ασχοληθούν με τον Καραγκιόζη, να επιδεικνύουν αυθεντικό ενδιαφέρον, στη συνέ-
χεια να προβληματίζονται και να εμβαθύνουν στις επιμέρους πτυχές του θέματος, αποκτώ-
ντας γνωστικά και μεθοδολογικά εργαλεία, και στο τέλος να καλούνται να εκφραστούν 
προσωπικά και δημιουργικά.  

 Όπως ο ίδιος ο Καραγκιόζης δεν καλουπώνεται, έτσι και η ενασχόληση μαζί του πρέπει να 
αφήνει περιθώρια ελεύθερης έκφρασης και δημιουργίας πεδίου παραγωγής πολλαπλών 
ιδεών μέσα από τις τυπολογίες και τα μοτίβα που παραδοσιακά προσφέρει προς αξιοποίη-
ση. Κάθε παράσταση Καραγκιόζη, παρ’ ότι βασίζεται σε έτοιμο και ξαναπαιγμένο σενάριο, 
αποτελεί ουσιαστικά και ένα νέο έργο λόγω της δημιουργικής ανασύνθεσης που κάνει ο 
καραγκιοζοπαίχτης κατά την εκτέλεση (Κιουρτσάκης, 1996). Αντίστοιχα, κάθε διδακτικό 
πρόγραμμα σχετικό με τον Καραγκιόζη πρέπει ουσιαστικά να συνδιαμορφώνεται με τους 
μαθητές κατά την εξέλιξή του και να μην αποτελεί μια πιστή και άκαμπτη εφαρμογή μοντε-
λοποιημένων και προκαθορισμένων βημάτων.   

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και αρνητικές κριτικές που δημιουργούν προβληματισμό 
για την εισαγωγή του Καραγκιόζη στο σχολείο. Συνήθως εστιάζουν στη θεματολογία, στο 
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περιεχόμενο, στον περιορισμένο και υβριστικό γλωσσικό του κώδικα, στον αντικοινωνικό ή 
αναρχικό και μηδενιστικό χαρακτήρα του και στον οικογενειακό του ρόλο (Αναγνωστόπου-
λος, 2003 · Κοκκίνης, 1985 · Μυστακίδου, 1982). Ο Αναγνωστόπουλος (2003) αντικρούει 
πολλούς από τους παραπάνω χαρακτηρισμούς θεωρώντας πως ο Καραγκιόζης παρά τις α-
δυναμίες του ζει σε οικογενειακό πλαίσιο και δεν είναι ξεκομμένος από την κοινωνική ομά-
δα, στη δράση της οποίας συνεισφέρει θετικά (π.χ. στα ηρωικά έργα). Επιπλέον, δεν είναι 
αναρχικός και μηδενιστής αναιρώντας τα θετικά και τα αρνητικά της κοινωνίας. Απλά μεγε-
θύνει και σατιρίζει τις ελλείψεις, τις ανισότητες του συστήματος και τις αδικίες της εξουσίας 
προκειμένου να τις προβάλλει, επιδιώκοντας να προκαλέσει το γέλιο που στη συγκεκριμένη 
περίπτωση λειτουργεί θεραπευτικά αλλά και διδακτικά. Τέλος, αναφερόμενος στην επαφή 
του Καραγκιόζη με τα παιδιά επισημαίνει πως με τη στάση του τους προβάλλει μια ρεαλι-
στική εικόνα της ζωής η οποία συνάμα περιλαμβάνει κακίες και καλοσύνες, αστείες και συ-
γκινητικές πτυχές. Για την αποφυγή αρνητικών επιρροών, όπως και σε κάθε άλλο θέαμα, 
χρειάζεται η σωστή και υπό προϋποθέσεις ένταξη του Θεάτρου Σκιών-Καραγκιόζη στο σχο-
λείο με θέματα που είναι κατάλληλα για τα παιδιά καθώς και με ενημερωμένους εκπαιδευ-
τικούς-εμψυχωτές που αξιοποιούν τα θετικά στοιχεία του, αποσαφηνίζοντας τα υπόλοιπα 
και ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιδράσεις τους. 

Ένα άλλο κρίσιμο σημείο στην κάθε μορφή αξιοποίησης του Θεάτρου Σκιών στο σχολείο 
είναι η σύνδεσή του με γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων. Το θέατρο στην εκπαίδευση έχει 
ως στόχο του να είναι ένα παιδαγωγικό μέσο προσέγγισης της γνώσης και να προσφέρει 
βιωματική, κοινωνική και αισθητική μάθηση (Σέξτου, 2005, 2007), ωστόσο πρέπει να απο-
φευχθεί ο έντονος διδακτισμός που μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές σε άλλη κατεύθυνση. 
Είναι μάταιο «να μεταδοθούν στα παιδιά με τον Καραγκιόζη κάποια μηνύματα σωφρονιστι-
κού περιεχομένου… Το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό… και ο διδακτισμός γίνεται κραυ-
γαλέος και κάποτε αφόρητος» (Καλλέργης, 2003, σελ. 26). 

Τα τελευταία χρόνια κάποιοι εκπαιδευτικοί επιχειρούν την αξιοποίηση του Θεάτρου Σκιών 
για την επίτευξη γνωστικών στόχων δημιουργώντας ανάλογα σενάρια, τα οποία όμως συ-
χνά ξεφεύγουν από την κλασική δομή του θεάματος ή είναι έντονα προσανατολισμένα σε 
κάποιο διδακτικό στόχο ή μήνυμα. Επιπλέον, η μύηση των μαθητών στους κώδικες και στις 
τεχνικές του Θεάτρου Σκιών γίνεται αποσπασματικά, χωρίς την απαραίτητη προεργασία και 
η έμφαση δίνεται στο τελικό αποτέλεσμα. Κάτι τέτοιο όμως δε συνάδει με την τέχνη του 
Θεάτρου Σκιών, καθώς απαιτείται ένα γνωστικό υπόβαθρο σε σχέση με τα χαρακτηριστικά 
και τους ιδιαίτερους κώδικες που χρησιμοποιεί. Για αυτό είναι χρήσιμο η αξιοποίησή του 
να γίνεται αρχικά στα πλαίσια της θεατρικής αγωγής με σεβασμό στην καλλιτεχνική φύση 
και ιδιαιτερότητα του θεάματος. Σε ένα επόμενο επίπεδο, όταν οι μαθητές θα έχουν απο-
κτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες γύρω από το Θέατρο Σκιών, μπορούν οι εκπαιδευτικοί 
να το συνδέσουν, κατάλληλα, με τις θεματικές ενότητες της ύλης τους. Μπορούν, επίσης, 
να το αξιοποιούν δημιουργώντας διαθεματικά σχέδια εργασίας με τη μορφή του project,  
καθώς ως θέαμα συνδυάζει πολλά από τα πεδία της καλλιτεχνικής έκφρασης (θέατρο, μου-
σική, εικαστικά, χορό) δίνοντας, παράλληλα, δυνατότητα πολλαπλών διασυνδέσεων με 
γνωστικά αντικείμενα/μαθήματα (γλώσσα, ιστορία, μαθηματικά, γεωγραφία, κλπ.). Για το 
σκοπό αυτό στην επόμενη ενότητα προτείνεται ενδεικτικά ένα μοντέλο διδακτικής αξιοποί-
ησης του Θεάτρου Σκιών στην εκπαίδευση. 
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Αξιοποίηση του Θέατρο Σκιών-Καραγκιόζη στο πλαίσιο της διδακτικής 

Η εισαγωγή του Θεάτρου Σκιών στο χώρο του σχολείου είναι πιο αποτελεσματική όταν συ-
ντελείται σταδιακά, συστηματικά και αποσκοπεί στην ολιστική αξιοποίηση των δυνατοτή-
των που προσφέρει το συγκεκριμένο θεατρικό είδος. Με βάση τα χαρακτηριστικά και την 
παιδευτική του αξία για τους μαθητές, όπως αναπτύχτηκαν στην προηγούμενη ενότητα, 
προτείνεται ένα μοντέλο που κρίνεται αποτελεσματικό για τη διδακτική αξιοποίηση του 
Θεάτρου Σκιών. Ο εκπαιδευτικός έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει κάποια στοιχεία του 
μοντέλου ή να επιλέξει κάποια στάδιά του με βάση την εμπειρία του, τις εκπαιδευτικές του 
ανάγκες, την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του.  

Φάσεις εφαρμογής – βήματα: 

1η: Αισθητική εμπειρία – παρακολούθηση παράστασης από καραγκιοζοπαίχτη ή από ταινία 

2η: Γνωστική εμβάθυνση: Η ιστορία του Καραγκιόζη – διδασκαλία τεχνικών 
• Παιχνίδι γνωριμίας με τον Καραγκιόζη (ο εκπαιδευτικός κρατώντας τη φιγούρα του 

καραγκιόζη κάνει αστεία στους μαθητές) 
• Η ιστορία του Θεάτρου Σκιών και του Καραγκιόζη (πληροφοριακό υλικό μέσω εντύ-

πων, βιβλίων, διαδικτύου) 

3η: Γνωριμία με τις φιγούρες και το ρόλο τους 
• Παρουσίαση των φιγούρων - επισήμανση των βασικών χαρακτηριστικών τους (εμ-

φάνιση, χαρακτήρας, συνήθειες, κίνηση, ρόλος). 
• Παρακολούθηση παράστασης από καραγκιοζοπαίχτη ή από ταινία – συζήτηση σχε-

τικά με τους χαρακτήρες, το ρόλο τους στην παράσταση και τον κοινωνικό ρόλο που 
αντιπροσωπεύουν - εντοπισμός δομής παραστάσεων 

• Άκουσμα παράστασης (κασέτα ή CD) – αναγνώριση ομιλίας προσώπων – εντοπι-
σμός  ιδιωματισμών/χαρακτηριστικών φράσεων σε σχέση με τον τόπο καταγωγή 
τους - συσχέτιση της μουσικής που συνοδεύει την είσοδο τους.   

4η: Κατασκευή φιγούρων (χάρτινες και με διαφάνειες) και σκηνικών - οπτικοακουστικά εφέ 

5η: Αυτοσχεδιασμοί (εξοικείωση με τεχνικές, θεατρικό παιχνίδι με ρόλους, αυτοσχεδιασμοί 
στο πανί) - παράσταση με έτοιμο σενάριο  

6η: Δημιουργία πρωτότυπου σεναρίου - παράστασης  (τίτλος, προβληματική κατάσταση, 
πλοκή, σκηνές, μουσική, οπτικοακουστικά εφέ, αφίσα, ρόλοι, πρόβες, παράσταση) 

Το παραπάνω διδακτικό μοντέλο θα είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αν εφαρμοζό-
ταν σταδιακά, εξελικτικά και σε βάθος, ξεκινώντας την υλοποίηση των πρώτων τμημάτων 
του στις μικρές τάξεις του δημοτικού και συνεχιζόταν-ολοκληρωνόταν στις μεγαλύτερες. 
Αυτό βέβαια προϋποθέτει μια συνέχεια καθώς θα ακολουθεί σπειροειδή διάταξη ανάπτυ-
ξης, που σημαίνει πως κάθε φορά θα επαναλαμβάνεται η κεκτημένη γνώση-δεξιότητα και 
θα εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία.  
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Το Θέατρο Σκιών μπορεί, επίσης, να αξιοποιηθεί για τη δραματοποίηση μύθων, παραμυ-
θιών και αφηγηματικών κειμένων, όπου τα θέματα και οι χαρακτήρες δε συνδέονται με το 
κλασικό δραματολόγιό του.  Σε αυτή την περίπτωση οι μαθητές επινοούν τις δικές τους φι-
γούρες-χαρακτήρες και ακολουθούν ελεύθερα τη δομή που ταιριάζει καλύτερα στην ιστο-
ρία τους.  

Καταληκτικά 

Η ενίσχυση της παρουσίας του Θεάτρου Σκιών στο χώρο του σχολείου και η μεθοδευμένη 
αξιοποίησή του στο πλαίσιο της διδακτικής μπορούν να συνεισφέρουν τόσο στην αναζωο-
γόνηση του θεάματος, όσο και στην καλλιέργεια της ψυχοκινητικής έκφρασης των μαθη-
τών. Στην εποχή μας που οι νέες τάσεις της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στο χώρο του σχο-
λείου προκρίνουν τις «συνέργειες» μεταξύ των τεχνών, το Θέατρο Σκιών εξαιτίας του «πο-
λύτεχνου» χαρακτήρα του ευνοεί την πολύπλευρη καλλιτεχνική έκφραση των μαθητών και 
την ανάδειξη  των ταλέντων τους. 

Κάθε μορφή αξιοποίησης του Θεάτρου Σκιών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης είναι επιθυμητή 
και μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα αρκεί να γίνεται με σεβασμό στην καλλιτεχνι-
κή φύση, τον παραδοσιακό χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητές του ως θέαμα. Το μεράκι του 
εκπαιδευτικού, η γνώση της δομής και των τεχνικών του Θεάτρου Σκιών και η μεθοδευμένη 
εφαρμογή του είναι παράγοντες που συμβάλλουν στην πληρέστερη αξιοποίησή του.  

Το Θέατρο Σκιών, τέλος, μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για τη δημιουργική αξιοποίη-
ση των τεχνικών που σχετίζονται με τη σκιά, καθώς αποτελεί ένα ανοιχτό πεδίο για πειρα-
ματισμό, προκειμένου να αποκαλύψει τις ανεξερεύνητες δημιουργικές της δυνατότητες.   
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο είναι εφικτό να χρησιμοποι-
ηθεί το «ιχνογράφημα» στην εκπαιδευτική διαδικασία ατόμων με ειδικές μαθησιακές δυ-
σκολίες, καθώς η έρευνα αυτή αφορά μαθητές που φοιτούν σε τμήμα ένταξης, δημοτικού 
σχολείου. Εν προκειμένω, τα παιδιά δημιούργησαν ένα παραμύθι παίρνοντας το ερέθισμα 
από εικόνες και στη συνέχεια το έγραψαν μπαίνοντας στη διαδικασία παραγωγής προφορι-
κού και γραπτού λόγου. Πριν γράψουν την ιστορία τους ζητήθηκε να χρησιμοποιήσουν 
συνδετικές λέξεις, που προωθούν την πλοκή στην ιστορία. Γι’ αυτό το σκοπό τους δόθηκε 
μια εικόνα στην οποία παραλληλίζονταν οι προτάσεις με βαγόνια τραίνου που χρήζουν 
σύνδεσης μεταξύ τους για να επιτευχθεί η λειτουργία. Μετά το πέρας της διαδικασίας έδω-
σαν μία συνέντευξη ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο τους άρεσε και αν ένιωσαν ότι απέδω-
σαν καλύτερα ή όχι. Τέλος, ζητήθηκε η άποψη των εκπαιδευτικών σχετικά με τα μέσα διδα-
σκαλίας που χρησιμοποιούν και φάνηκε πως οι εικόνες είναι ιδιαίτερα προσφιλές διδακτικό 
μέσο.  

Λέξεις - Κλειδιά: ιχνογράφημα, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, εναλλακτική διδασκαλία 

Εισαγωγή 

Είναι ευρέως γνωστό, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που υπάρχει η έγκαιρη διάγνωση, ότι 
οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες περνούν δύσκολα στο σχολικό χώρο, αφενός λόγω της 
δυσκολίας που αντιμετωπίζουν και αφετέρου λόγω του αισθήματος κατωτερότητας, μιας 
και νιώθουν ότι μειονεκτούν σε σχέση με τους συμμαθητές τους (Τομαράς, 2012). Επομέ-
νως, είναι ανάγκη να ερευνηθούν εναλλακτικοί και ευχάριστοι τρόποι διδασκαλίας που θα 
προωθούν τη μάθηση σε όλα τα παιδιά και δε θα απευθύνονται σε μερικά από αυτά. 

Το ιχνογράφημα ως ένας τρόπος έκφρασης συναισθημάτων, μπορεί να αποτελέσει το μέσο 
ώστε η διδασκαλία να πάρει άλλη μορφή και να έχει θετικότερα αποτελέσματα προς τον 
μαθητή που δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τον κλασικό τρόπο διδασκαλίας σε γνωσιακό, 
αλλά και συναισθηματικό τομέα, καθώς ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους (Ottarsdottir, 
2010). Άλλωστε, όπως αναφέρει η Μαρία Μοντεσσόρι, όταν διδάσκουμε με ένα συγκεκρι-
μένο τρόπο και το παιδί αδυνατεί να αφομοιώσει τη γνώση, τότε πρέπει  να αλλάξουμε τον 
τρόπο που διδάσκουμε και να βρούμε κάποιον άλλον που θα αρμόζει περισσότερο στην 
ιδιοσυγκρασία του, ώστε να μπορέσει να μάθει (Τομαράς, 2012). Μία εικόνα ισούται με 
χίλιες λέξεις και έτσι μέσω αυτής μπορεί να ενισχυθεί η έκφραση και ο λόγος των μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες λαμβάνοντας υπόψη και τον παράγοντα της ευελιξίας που προ-
σφέρουν οι εικόνες, καθώς δεν θέτουν κανόνες (Tarulli, 1998).   
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Παρακάτω πρόκειται να γίνει αποσαφήνιση σημαντικών όρων, σύντομη κριτική θεώρηση 
της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και θα παρατεθούν συνοπτικά τα ερευνητικά εργαλεία και 
το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να διεξαχθούν τα αποτελέσματα της έρευνας, 
καθώς και τα συμπεράσματα που προέκυψαν. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Αποσαφήνιση όρων 

Ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες» 

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν μία ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, καθώς περι-
λαμβάνουν μία σειρά από δυσκολίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εκδηλώνονται με τον ίδιο 
τρόπο σε όλους τους ανθρώπους. Τα χαρακτηριστικά και η ένταση των δυσκολιών είναι 
ποικιλόμορφα και διαφέρουν από άτομο σε άτομο, πράγμα που καθιστά αδύνατη τη δόμη-
ση μιας μοναδικής και αυτόνομης διδακτικής παρέμβασης που θα απευθύνεται στο σύνολο 
των μαθητών. Αυτό σημαίνει πως ο κάθε μαθητής με κάποια δυσκολία στη μάθηση χρήζει 
εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης που θα είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες 
ανάγκες και ικανότητές του (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007). Επίσης, οι μαθησιακές δυ-
σκολίες αν και εμφανίζονται στη σχολική ή προσχολική ηλικία είναι εγγενείς στο άτομο και 
το ακολουθούν για μια ζωή.  

Ο όρος «ιχνογράφημα» 

 Η ιχνογραφία, ως ένα είδος ζωγραφικής  αποτελεί μια ιδιαίτερα ευχάριστη μορφή τέχνης, η 
οποία καλλιεργήθηκε ήδη απ’ τους Αρχαίους Έλληνες που τη θεωρούσαν σπουδαίο μάθημα 
για την κοινωνικοπολιτική τους ζωή (Ευρυγένης, 1966). Έχει ως αντικείμενο την αναπαρά-
σταση κάποιου πράγματος, τοπίου ή και ανθρώπου με απλές γραμμές μολυβιού χωρίς τη 
χρήση χρώματος. Αυτή είναι και η διαφορά του με το σχέδιο και τη ζωγραφική, όπου στο 
πρώτο η αναπαράσταση των αντικειμένων είναι ακριβής και στο δεύτερο χρησιμοποιούνται 
χρώματα (Κρότι & Μάνι, 2003). Έχει τόση δύναμη που μπορεί να συνταιριάξει εξίσου καλά 
τη διδασκαλία των μαθημάτων, αλλά και την ανάπτυξη της φαντασίας και της σχεδιαστικής 
ικανότητας (Ευρυγένης, 1966). Από τα τέλη του 19ου αιώνα, με το άρθρο του Ebenzer Cooke 
“Art teaching and child nature” στρέφεται η προσοχή των ψυχολόγων στο ιχνογράφημα και 
αποτελεί πια αντικείμενο συστηματικής μελέτης (Μπέλλας, 1996).  

Στόχοι και ερωτήματα έρευνας 

Συνεπώς, η παρούσα ερευνητική εργασία θα προσπαθήσει να δώσει απάντηση στα εξής 
ερευνητικά ερωτήματα: 

Α. Μπορούν οι μαθητές να μάθουν να παράγουν, αφενός αφηγηματικό λόγο δημιουργώ-
ντας μια φανταστική ιστορία έχοντας ως κίνητρο ζωγραφιές και αφετέρου γραπτό γράφο-
ντας με μία ή δύο προτάσεις αυτό που αφηγήθηκαν χρησιμοποιώντας συνδετικές λέξεις; 
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Β. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν εικόνες, ζωγραφιές και γενικότερα εναλλακτικά μέσα 
προκειμένου να διδάξουν αυτό που επιθυμούν διευκολύνοντας τους μαθητές τους; Υπάρ-

χουν εμπόδια γύρω από αυτή την προσπάθεια; 

Οι επιρροές που ασκεί η εικόνα και η συνεισφορά της στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία αξιοποιώντας τις εικόνες οι μαθητές μπορούν να ανα-
πτύξουν τον λόγο με την κατάλληλη καθοδήγηση. Σε ένα αρχικό στάδιο θα υπάρξει γνωρι-
μία με τους μεγάλους δημιουργούς εικόνων, όπου οι μαθητές θα έχουν τον ρόλο του θεα-
τή, ενώ στην πορεία γίνονται και οι ίδιοι δημιουργοί (Θεοδωρίδης, 2002). Έπειτα θα δοθεί 
ευκαιρία στο παιδί να δημιουργήσει, ώστε να νιώσει αφενός τη χαρά της δημιουργίας και 
την τέρψη που του προσφέρει η έκφραση και αφετέρου την εν παραλλήλω πρόσβαση στη 
γνώση (παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου) (Γρόσδος, 2008).   

Η εικόνα έχει τη δυνατότητα να αγγίξει τα συναισθήματα, τη φαντασία, τον λόγο και η σχέ-
ση των εικόνων με τα παιδιά είναι μία διαδικασία αλληλεπίδρασης, καθώς το παιδί δανεί-
ζεται στοιχεία από την εικόνα ενσωματώνοντάς τα στην καθημερινότητά του. Πολλές φορές 
το παιδί βλέποντας μία εικόνα φαντάζεται τον εαυτό του διαφορετικά απ’ ότι είναι στην 
πραγματικότητα, φαντάζεται πράγματα που δε μπορεί στην πραγματική ζωή και εκπληρώ-
νει επιθυμίες (Βρύζας, 2005). Οι διαφορετικές εμπειρίες που έχουν τα παιδιά μεταξύ τους 
τα κάνει να βλέπουν διαφορετικά πράγματα το καθένα στις εικόνες, πράγμα που είναι ι-
διαίτερα ενδιαφέρον (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2005). Οι εικόνες είναι απαραίτητες στα παιδικά 
βιβλία, καθώς τα μικρά παιδιά που δεν έχουν αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό τον λόγο συνδέ-
ονται μέσω της εικόνας με τους εξωγλωσσικούς παράγοντες (συναισθήματα, φαντασία, 
συγκινήσεις) και παράλληλα εξελίσσουν τον λόγο τους (Κωνσταντινίδου-Σέσμογλου & 
Θεοδωροπούλου, 2005).   

Διδάσκοντας με εικόνες 

Ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για τη μάθηση είναι η ύπαρξη ενδιαφέροντος και 
διάθεσης από τον μαθητή, πράγμα που η εικόνα μπορεί να συνδυάσει. Τα παιδιά είναι κα-
λό να ζουν με τρόπο δημιουργικό και η μάθηση να βγαίνει μέσα από την πράξη και η τέχνη 
συνεισφέρει στη δημιουργική μάθηση (Καλούρη-Αντωνοπούλου, 1999). Το γεγονός ότι κα-
ταφέρνουν να τραβήξουν το ενδιαφέρον και την προσοχή φαίνεται ιδιαίτερα βοηθητικό για 
τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέ-
ντρωση, την κατανόηση μεγάλων και μονότονων κειμένων και τη μνήμη (Λιβανίου, 2004). 
Γι’ αυτό άλλωστε προτείνεται και η Εικονογραφική Μέθοδος για την εκμάθηση της ορθο-
γραφίας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Κατά τη μέθοδο αυτή το γράμμα που πρόκει-
ται να διδαχθεί αντικαθίσταται με μια εικόνα, ώστε να αποτυπωθεί στη μνήμη του παιδιού 
(Τομαράς, 2012).  

Η μέθοδος αποκατάστασης των μαθησιακών ελλειμμάτων μέσω της τέχνης (Art Educational 
Therapy) είναι καθοριστικής σημασίας και επιδρά θετικά στη χαμηλή αυτοπεποίθηση που 
έχουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Ζωγραφίζοντας-σχεδιάζοντας γράμματα με ει-
κόνες παρατηρείται μία διττή λειτουργία: αφενός η διαδικασία του σχεδίου απελευθερώνει 
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τα παιδιά και τους δημιουργεί ευχάριστη διάθεση και αφετέρου γίνεται πιο εύληπτη και 
προσιτή η γνώση, πράγμα που αυξάνει την αυτοεκτίμηση (Ottarsdottir, 2010).   

Το εκπαιδευτικό εργαλείο «Κάθε φορά… μια ιστορία» 

Το εκπαιδευτικό υλικό «Κάθε φορά… μια ιστορία» βασίστηκε στα ερευνητικά ευρήματα του 
ρώσου μελετητή Vladimir Propp (1928) και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αφηγηθούν 
μια ιστορία ορμώμενα από τις ελκυστικές και γεμάτες ζωντάνια εικόνες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν είτε γραμμικά είτε επιλεκτικά. Οι εικόνες δίνουν τη δυνατότητα στα παι-
διά να αφηγηθούν την ιστορία βάζοντας σε χρονική σειρά τα γεγονότα, χωρίς να υπάρχει ο 
φόβος μήπως γίνει κάποιο λάθος, πράγμα που αφενός τονώνει την αυτοπεποίθηση των 
παιδιών και αφετέρου καλλιεργεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα (Γρόσδος, 2008). Οι 
εικόνες παρέχουν τη δυνατότητα δόμησης του περιγραφικού λόγου στα παιδιά, καθώς το 
καθένα μαθαίνει να εστιάζει στην εικόνα και να την επεξεργάζεται, ως άλλος φωτογραφικός 
φακός (Χατζησαββίδης & Γαζάνη, 2005).  Οι κάρτες του προαναφερθέντος υλικού μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε ολόκληρη την τάξη, ακόμα και χωρί-
ζοντας τα παιδιά σε ομάδες. Υπάρχουν επτά ομάδες καρτών που η καθεμιά εξυπηρετεί μια 
διαφορετική λειτουργία στην ιστορία και είναι επιθυμητή η αυτενέργεια των παιδιών συ-
μπληρώνοντας πράγματα που δεν υπάρχουν στις κάρτες μέσω της φαντασίας τους. Η συ-
νεργασία των παιδιών στη δημιουργία μιας ιστορίας βοηθά στην ανάπτυξη του λεξιλογίου, 
στη συγκέντρωση της προσοχής ώστε να συμβάλουν στην ιστορία, να σέβονται την άποψη 
του άλλου και να τον βοηθούν εάν χρειάζεται, αρχές που προσπαθεί κάθε εκπαιδευτικός να 
εμφυσήσει στην τάξη του (Κρόκου, 2014). Επιπροσθέτως, οι μαθητές καρπώνονται ευκολό-
τερα τη γνώση όταν συμμετέχουν σε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες που τις θεωρούν χρή-
σιμες και όταν χρησιμοποιούν στρατηγικές που τους βοηθούν να κατανοήσουν το διδακτικό 
αντικείμενο (Βοσνιάδου, 2001). 

Μεθοδολογία 

Δείγμα έρευνας 

Τον πληθυσμό της έρευνας αποτελούσε το σύνολο των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 
που φοιτούσαν σε τμήμα ένταξης ενός Δημοτικού Σχολείου των Χανίων. Το δείγμα αυτό, 
που ανήλθε στα 21 παιδιά Β’, Δ’ και Στ’ τάξης χωρίστηκε σε τρεις μικρότερες ομάδες των 
επτά ατόμων. Ο μικρός αριθμός των παιδιών οφείλεται στο γεγονός ότι εξετάστηκε μια με-
λέτη περίπτωσης. Η κάθε ομάδα χαρακτηρίζονταν από ομοιογένεια, καθώς αποτελούνταν 
από πέντε αγόρια και δύο κορίτσια. Το δείγμα αυτό των παιδιών συμμετείχαν σε ένα πεί-
ραμα που πραγματοποιήθηκε και σε μία μικρή δομημένη συνέντευξη. 

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα υπηρετούσαν σε δημοτι-
κά, γυμνάσια και λύκεια των Χανίων και τους ζητήθηκε να συμπληρώσουν ένα ερωτηματο-
λόγιο. Μοιράστηκαν 70 ερωτηματολόγια συνολικά από τα οποία απαντήθηκαν τα 62. Πιο 
συγκεκριμένα, συμμετείχαν 16 άνδρες και 46 γυναίκες, από τους οποίους οι 39 ήταν ηλικίας 
25-35, οι 11 από 36 έως 45 και οι 9 από 46 έως 55 ετών. Δώδεκα εκπαιδευτικοί από αυτό το 
δείγμα ήταν Ειδικής Αγωγής, ενώ οι υπόλοιποι 50 ήταν εκπαιδευτικοί Τυπικής Ανάπτυξης. Σ’ 
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αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων αναλύθη-
καν μέσω του προγράμματος SPSS Statistics v. 19.  

Ερευνητικά Εργαλεία 

Η παρούσα έρευνα, στα πλαίσια αυτής της μελέτης περίπτωσης, ακολουθεί τον συνδυασμό 
της ποσοτικής και της ποιοτικής μεθόδου, με σκοπό να διασταυρωθούν τα αποτελέσματα 
και να μη μπορεί να τεθεί αμφισβητήσιμη η εγκυρότητά της (Κυριαζή, 2004)(Αβραμίδης & 
Καλύβα, 2006). Χρησιμοποιήθηκε η ερευνητική μέθοδος του πειράματος, της συνέντευξης 
(μη-δομημένη) και του ερωτηματολογίου. 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας 

Αποτελέσματα του πειράματος 

Όπως φάνηκε από τα γραπτά των παιδιών χρησιμοποίησαν τις συνδετικές λέξεις, για τις 
οποίες είχε ειπωθεί η σημασία τους μέσω μιας παρομοίωσης των προτάσεων με βαγόνια 
τρένου.  Από τα 21 παιδιά που συμμετείχαν, μόλις τέσσερα δεν χρησιμοποίησαν καμία από 
αυτές τις λέξεις στον γραπτό λόγο. Τα υπόλοιπα παιδιά, έχοντας μπροστά τους μία εικόνα 
του τρένου μαζί με τις λέξεις τις χρησιμοποίησαν και στην αφήγηση της ιστορίας και κατά 
τη συγγραφής της. Επομένως, η εικόνα του τρένου με τις λέξεις αποτέλεσε κινητήριο δύνα-
μη για τα παιδιά που βάσει των σχολίων τους, όντως «είναι απαραίτητες αυτές οι λέξεις», 
συμπέρασμα που προέκυψε αφού τελείωσαν τη δημιουργία του παραμυθιού και προέβη-
σαν στην ανάγνωσή του ως ολοκληρωμένου έργου. 

Αποτελέσματα από τις συνεντεύξεις 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών από τις συνεντεύξεις, η προσπάθεια παραγωγής 
προφορικού και γραπτού λόγου βλέποντας τις εικόνες τους ήταν ευχάριστη. Θα τους άρεσε 
να χρησιμοποιούν συχνότερα εικόνες και ζωγραφιές στο μάθημα, επειδή τους άρεσε που 
άφησαν ελεύθερη τη φαντασία τους και επειδή συνεργάστηκαν. Οι εικόνες ήταν εκείνες 
που τους έδωσαν το έναυσμα να ενεργοποιήσουν τη φαντασία τους και να δημιουργήσουν 
χωρίς να σκέφτονται τι θα γίνει αν κάνουν λάθος. Ως προς την επίδοσή τους υποστήριξαν 
ότι τα πήγαν καλύτερα απ’ ότι σε άλλα μαθήματα, πράγμα που δηλώνει ότι ένιωθαν καλά 
με τον εαυτό τους γι’ αυτό που δημιούργησαν. Ακόμη, υποστήριξαν πως έμαθαν να συνερ-
γάζονται, να φτιάχνουν ιστορίες κάνοντας αφηγήσεις και να λένε παραμύθια με αρχή, μέση 
και τέλος. Επίσης, όλα τα παιδιά υποστήριξαν ότι θα μιλούσαν σε κάποιο φίλο τους για το 
μάθημα αυτό, πράγμα που δείχνει πόσο τους άρεσε. Τέλος, το γεγονός ότι δεν ήταν κουρα-
σμένοι οι μαθητές στο τέλος μαρτυρά πως ασχολήθηκαν με όρεξη μ’ αυτό που τους υπο-
δείχθηκε και μάλιστα οι περισσότεροι αναρωτιόντουσαν αν θα ξαναγίνει.  

Αποτελέσματα ερωτηματολογίων                

Οι συνήθεις διδακτικές πρακτικές 

Πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς υποστήριξαν πως ο προγραμματισμός της διδασκα-
λίας τους λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών τους. Επομένως, 
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είναι σαφής η ανομοιομορφία της τάξης και οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν ώστε να καλύπτο-
νται οι ανάγκες όλων των παιδιών. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν, το 45% των 
εκπαιδευτικών εναλλάσσουν τις διδακτικές μεθόδους και τα υλικά που χρησιμοποιούν κατά 
τη διεξαγωγή του μαθήματος ανάλογα με το περιεχόμενό του. Αυτό σημαίνει πως ένα με-
γάλο ποσοστό είναι ανοιχτό και διαθέσιμο στην χρήση και διαφορετικών μεθόδων και υλι-
κών προκειμένου να επιτευχθεί ο διδακτικός στόχος. Η αντίθετη άποψη, όπου χρησιμοποιεί 
σπάνια διαφορετικές μεθόδους παρόλο το ιδιαίτερο αντικείμενο διδασκαλίας είναι μόλις το 
4,8%.  

 

Σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, είναι θετικό το γεγονός ότι δεν χρησιμο-
ποιείται αρκετά η εισήγηση (καθ’ έδρας διδασκαλία), καθώς η απλή παράθεση του διδακτι-
κού αντικειμένου οδηγεί σε τέλμα τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που δυσκολεύο-
νται να παρακολουθήσουν ένα συνεχές λογύδριο (Φρυδάκη, 2009). Απ’ την άλλη πλευρά, οι 
δημοφιλέστερες διδακτικές μέθοδοι είναι η ομαδοσυνεργατική, η δραματοποίηση και η 
χρήση νέων τεχνολογιών. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι στόχος των εκπαιδευτι-
κών δεν είναι η στείρα αποστήθιση, αλλά η μάθηση χρησιμοποιώντας ελκυστικότερες με-
θόδους διδασκαλίας.  

Τα διδακτικά μέσα 

Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί  να εξασφαλίσουν μία αποδοτική διδασκαλία, αξιοποιούν ως 
επί το πλείστον την υλικοτεχνική και τεχνολογική υποδομή που τους προσφέρει το σχολείο. 
Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούν πέρα από τον πίνακα, το video-projector και κάποιες φο-
ρές ταινίες εκπαιδευτικού περιεχομένου. Έτσι,  γίνεται φανερή η προσπάθεια να τραβήξουν 
την προσοχή των μαθητών για να κατανοήσουν το αντικείμενο της διδασκαλίας με άλλους 
τρόπους, πέραν της εισήγησης. Ακόμη, χρησιμοποιούν συμπληρωματικό υλικό για την κα-
λύτερη κατανόηση και εμπέδωση του μαθήματος, όπως οι φωτοτυπίες, αλλά και σχεδια-
γράμματα, εικόνες, σκίτσα και χάρτες. Αναφορικά στα σχεδιαγράμματα φαίνεται να υπάρ-
χει ιδιαίτερη προτίμηση από τους εκπαιδευτικούς, μιας και το 32,8% τα χρησιμοποιεί πά-
ντα, το 36,2% πολύ συχνά και το 20,7% συχνά. Σχεδόν το 10% δηλώνει ότι τα χρησιμοποιεί 
σπάνια ή και ποτέ. Στο ίδιο κλίμα, οι εικόνες και τα σκίτσα χρησιμοποιούνται πάντα από το 
28,6%, πολύ συχνά από το 38,1% και συχνά από το 20,6%. Ένα μικρό ποσοστό (6,3%) δηλώ-
νει ότι τις χρησιμοποιεί σπάνια, ενώ κανείς δεν υποστήριξε ότι δεν τις χρησιμοποιεί καθό-
λου. Τέλος, οι εκπαιδευτικές ταινίες και τα βίντεο χρησιμοποιούνται συχνά σε ποσοστό 
34,5%, πολύ συχνά κατά 24,1% και πάντα κατά 12,1%. Ένα σεβαστό ποσοστό της τάξεως 
του 24,1% τα χρησιμοποιεί σπάνια, ενώ το 5,2% δεν τα επιλέγει ποτέ. Τα υψηλά ποσοστά 
προτίμησής τους σ’ αυτά μαρτυρούν τα θετικά αποτελέσματα που επιφέρουν στους μαθη-
τές. Επομένως, η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις εικόνες γενικότερα ως αποδοτι-
κού μέσου για την κατανόηση του μαθήματος είναι ιδιαιτέρως θετική, πράγμα που επιβε-
βαιώνει τις υποψίες αυτής της έρευνας.  
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Περιορισμοί έρευνας και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

Η παρούσα έρευνα είχε κάποιους περιορισμούς που καλό θα ήταν να ληφθούν υπόψη και 
να ξεπεραστούν σε επόμενες έρευνες. Πρώτον, ένας ισχυρός περιορισμός ήταν ο χρόνος, 
καθώς δεν ήταν εύκολο να διατεθούν περισσότερες διδακτικές ώρες από το σχολείο για την 
έρευνα, ούτε καν για την πρότερη γνωριμία με τα παιδιά. Ένας δεύτερος περιορισμός ήταν 
η μικρή συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία απάντησης των ερωτηματολογίων, 
πράγμα που δηλώνει την αρνητική οπτική τους απέναντι στην έρευνα γενικότερα. Ένας α-
κόμη περιορισμός είναι ότι παρόλο που το παιχνίδι με τις εικόνες μέσα στην τάξη έδειξε 
ενδιαφέροντα στοιχεία, τα συμπεράσματα δε μπορεί να είναι ασφαλή λόγω του μικρού 
δείγματος, πράγμα που σημαίνει ότι δε μπορούν να γενικευθούν στο σύνολο των μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της παρούσας εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις α-
δυναµίες της καλό θα ήταν να παρατεθούν προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. Οι έρευνες 
αυτές θα μπορούσαν να είναι πιο διευρυμένες, ψάχνοντας εναλλακτικούς τρόπους διδα-
σκαλίας γύρω από τις εικόνες και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επίσης, θα ήταν ενδια-
φέρον να γίνει μία συγκριτική μελέτη , όπου οι μαθητές θα προσπαθήσουν να παράξουν 
προφορικό και γραπτό λόγο χωρίς να έχουν κάποιο ερέθισμα και έπειτα να προσπαθήσουν 
έχοντας εικόνες. Μία ακόμη έρευνα που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί είναι να μελε-
τηθούν περισσότερα παιδιά σε σχολεία της επαρχίας, αλλά και της πρωτεύουσας, ώστε να 
εξεταστούν οι διαφορές και να είναι γενικεύσιμα τα αποτελέσματα στο σύνολο των μαθη-
τών με μαθησιακές δυσκολίες. Ωστόσο, αυτές είναι έρευνες που απαιτούν ισχυρό σύμμαχο 
το χρόνο, γι’ αυτό και θα πρέπει να έχουν γίνει οι κατάλληλες ενέργειες. 

Συμπεράσματα 

 Τα παιδιά παραμέρισαν τις αναστολές τους και συνεργάστηκαν μεταξύ τους, αλλά και με 
μία δασκάλα που δεν είχαν ξαναδεί ποτέ. Στο άκουσμα και μόνο της δημιουργίας μιας φα-
νταστικής ιστορίας, της οποίας θα ήταν συγγραφείς και εικονογράφοι ξεπέρασαν κάθε πι-
θανό φόβο για το άγνωστο και απήλαυσαν τη διαδικασία. Αυτό σημαίνει, πως η διαδικασία 
αυτή τους δελέασε και τους έδωσε κίνητρο να συμμετάσχουν και να μη λαμβάνουν παθητι-
κά ο, τι συνέβαινε γύρω τους.  

Μέσω αυτής της διαδικασίας, αφενός επιτυγχάνεται η διαδικασία της μάθησης και αφετέ-
ρου ενδυναμώνεται η αυτοπεποίθηση των παιδιών που είναι χαμηλή, καθώς στα πλαίσια 
του εκπαιδευτικού συστήματος γίνεται περισσότερο αποδεκτός εκείνος που επιτυγχάνει 
παρά εκείνος που δεν αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις του σχολείου (Donaldson, 
1978)(Bishop&Snowling, 2004). Πρέπει να τονιστεί ότι τα παιδιά συμμετείχαν με χαρά κατά 
τη διαδικασία της δημιουργίας του παραμυθιού και ένιωσαν υπερήφανα για το δημιούρ-
γημά τους, επομένως συνέβαλε στην τόνωση της αυτοπεποίθησής τους. Εάν, οι εκπαιδευτι-
κοί υιοθετήσουν τέτοιου τύπου μεθόδους θα αλλάξει συλλήβδην το εκπαιδευτικό σύστημα 
και η στάση των μαθητών απέναντι σ’ αυτό, καθώς όταν το περιβάλλον που περνά ένας μα-
θητής τη μισή του μέρα είναι αφιλόξενο προς την ιδιαιτερότητά του, τότε και εκείνος το 
αποστρέφεται. Ο φόβος του λάθους θα πρέπει να εξαλειφθεί, γιατί κρατάει τα παιδιά παγι-
δευμένα μέσα στη δυσκολία τους και έτσι δεν πρόκειται να ξεπεραστεί ποτέ. Με τη βοή-
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θεια των εικόνων, οι μαθητές  μπορούν να έρθουν αντιμέτωποι με τη δυσκολία και σταδια-
κά να παρουσιάσουν βελτίωση.  

Τα θετικά σχόλια για το ζήτημα της συνεργασίας δείχνει πόσο ωφέλιμη είναι η ομαδοσυ-
νεργατική μέθοδος, καθώς δε νιώθουν μόνοι τους οι μαθητές. Έτσι, η δική τους προσωπική 
αδυναμία μοιράζεται σε μικρότερα κομμάτια και φαίνεται αμελητέα. Έπειτα, η κατανόηση 
της ιστορίας, όχι ως ενιαίου κειμένου, αλλά ως εξέλιξης με αρχή, μέση και τέλος είναι αρκε-
τά ωφέλιμη, καθώς λειτουργεί ως βάση για τη δημιουργία της έκθεσης που έχει πρόλογο, 
κύριο μέρος και επίλογο. Το γενικό συμπέρασμα από αυτά είναι ότι μπορούν να ανταπο-
κριθούν στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις μέσω των εικόνων, εφόσον η δραστηριότητα 
είναι ελκυστική και τους τραβάει την προσοχή, ώστε να παραμερίζει τη δυσκολία τους και 
όχι να τη θέτει σε πρώτο πλάνο. 
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Η λογοτεχνία ως επικοινωνιακό γεγονός στη σχολική τάξη 

Τσιαγκάνη Θεοδώρα  
Eκπαιδευτικός  

tsiagani@rhodes.aegean.gr 

Περίληψη 

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μέρος της έρευνας στο πλαίσιο της εκπόνησης διδα-
κτορικής διατριβής. Στόχος της έρευνας ήταν η προσέγγιση της λογοτεχνίας μέσα από την 
αναγνωστική ανταπόκριση και την ανάγνωση της πολυφωνικότητας, μια συνδυαστική προ-
σέγγιση της θεωρίας της αναγνωστικής ανταπόκρισης του W. Ιser και της θεωρίας της πο-
λυφωνικότητας και διαλογικότητας του Μ.Μ. Bakhtin. Σκοπός της ερευνητικής εργασίας 
ήταν να καλύψει ένα ερευνητικό κενό στη μελέτη της ανταπόκρισης των μαθητών της πρώ-
της και δευτέρας δημοτικού και να διερευνήσει την ανταπόκριση μέσα από τη συγκεκριμέ-
νη θεωρητική προσέγγιση. Συζητάμε, γράφουμε, επινοούμε, πειραματιζόμαστε (με) διδα-
κτικές προσεγγίσεις και προτάσεις χωρίς να έχουμε μελετήσει τι ακριβώς συμβαίνει στους 
μικρούς αναγνώστες κατά την συν/ανάγνωση του κειμένου. Εφόσον το λογοτεχνικό κείμενο 
προσλαμβάνει τις ιδιότητες ενός επικοινωνιακού γίγνεσθαι και γεγονότος ανάμεσα στο κεί-
μενο-αναγνώστη- συναναγνώστη διερευνήσαμε κατά πόσο τα παιδιά επιθυμούν να μοιρα-
στούν τις ανταποκρίσεις τους και να συνδιαλλαγούν σε πραγματικές συνθήκες, αυτές της 
τάξης- και με αφορμή το κείμενο να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να επικοινωνήσουν 
με τους συμμαθητές τους αλλά και με το εσώτερο εγώ τους. Μέσα από τη συζήτηση και τα 
σχόλια των παιδιών κατά και μετά την ανάγνωση μικρών εικονογραφημένων ιστοριών με-
λετήσαμε το είδος της ανταπόκρισης που αναπτύχθηκε μέσα από τη βιωμένη εμπειρία α-
νταλλαγής διαφορετικών διανοήσεων/διανοητικοτήτων και των διαλόγων που αναπτύσσο-
νται ανάμεσα στους αναγνώστες και τα κείμενα και των αναγνωστών μεταξύ τους. Η έρευ-
να πραγματοποιήθηκε στην πρώτη τάξη του 13ου Δ.Σ. Κερατσινίου (28 μαθητές/τριες, ποσο-
στό αλλόγλωσσων 7%), στην πρώτη τάξη του 5ου Δ. Σ. Παγκρατίου (13 μαθητές/τριες, ποσο-
στό αλλόγλωσσων 65%), στη δευτέρα τάξη του 13ου Δ.Σ. Κερατσινίου (26 μαθητές/τριες, 
ποσοστό αλλόγλωσσων 8%) και του 104ου Δ.Σ. Αμπελοκήπων (19 μαθητές/τριες, ποσοστό 
αλλόγλωσσων 26%) κατά την περίοδο 2003-2004. Τα παιδιά συνομιλούν μεταξύ τους αλλά 
και με τους ήρωες. Η τάξη μετατρέπεται σε εργαστήρι διαλογικής διεπίδρασης.  

Λέξεις - Κλειδιά: αναγνωστική ανταπόκριση, διαλογικότητα, επικοινωνία, διεπίδραση, ανα-
γνώστης, κείμενο 

Εισαγωγή 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Έρεισμα για τη διαμόρφωση των δικών μας κατηγοριών, που προέκυψαν από την έρευνα, 
αποτέλεσαν τα ήδη προτεινόμενα σχήματα ανταπόκρισης των Rosenblatt (1999), Purves & 
Monson (1984)και ιδίως αυτό των Benton και Fox (1992). Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης 
οι μαθητές βρίσκονταν σε ένα περιβάλλον επικοινωνίας με το κείμενο, με τους συμμαθητές 
τους, με τον εαυτό τους. Προκειμένου να μελετήσουμε τα αποτελέσματα αυτής της επικοι-
νωνίας, στην περίπτωσή μας την ανταπόκριση, επιλέξαμε ως μέθοδο την «ανάλυση περιε-
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χομένου». Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού προγράμματος Nvivo κωδικοποιήσαμε το cor-
pus των κειμένων: συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, απομαγνητοφωνημένα σχόλια των μα-
θητών κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων (συνολικά 80 κασέτες διάρκειας 60λεπτών κα-
θεμία), γραπτά κείμενα και τα εντάξαμε σε μεγάλες κατηγορίες, τους κόμβους (nodes). Οι 
κόμβοι αποτελούν τους άξονες της ερευνητικής διαδικασίας, σε σχέση πάντοτε με τα ζητή-
ματα που θέτει η εργασία. Έτσι μέσω της ηλεκτρονικής «τακτοποίησης» του υλικού διευκο-
λύνεται τεχνικά η δημιουργία υποκατηγοριών και δενδρικών διαγραμμάτων (trees), η ανί-
χνευση συνδέσεων, επικαλύψεων και σχέσεων ανάμεσα στις κατηγορίες ταξινόμησης, ενώ 
επίσης δίνεται η δυνατότητα αυτόματου εντοπισμού της εγγραφής ενός αποσπάσματος σε 
δύο ή περισσότερες κατηγορίες. Ως μονάδα καταγραφής επιλέξαμε την πρόταση και εξετά-
σαμε το είδος της πληροφορίας που εμπεριέχεται σε αυτή. Η συχνότητα με την οποία εμ-
φανίζονταν οι πληροφορίες αποτέλεσε το βασικό κριτήριο αξιολόγησης των μηνυμάτων για 
τη δημιουργία των κατηγοριών. Σύμφωνα με τον Berelson (1971,16) οι κατηγορίες πρέπει 
να ορίζονται με ακρίβεια και σαφήνεια, ώστε αν εφαρμοστούν στο ίδιο περιεχόμενο από 
διαφορετικούς αναλυτές να εξάγονται τα ίδια αποτελέσματα. Κατά τον Silverman, οι κατη-
γορίες είναι «χρήσιμες υποθετικές κατασκευές», όχι όμως ακριβείς σε τέτοιο βαθμό, ώστε 
να αντιστοιχούν με τρόπο απόλυτο στην πραγματικότητα που επιχειρούν να προσεγγίσουν. 
(Silverman 2000). 

Οι τέσσερις κατηγορίες, όπως και οι υποκατηγορίες που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια της 
έρευνας, δεν ήταν προκαθορισμένες. Ακολουθήσαμε, λοιπόν, την επαγωγική μέθοδο κωδι-
κοποίησης των δεδομένων ( Altrichter, Pocsh, Somekh 2001, 183-188, Maxwell 2005, 78) με 
στόχο την ερμηνευτική τους ανάγνωση. (Mason 2003, 238-243). Οι κατηγορίες, δηλαδή, 
διαμορφώθηκαν μέσα από τα δεδομένα που προέκυψαν, δίνοντας «κάτι ζωντανό και αυθε-
ντικό», (Silverman 2000, 825) που αποτυπώνει τη ζωντανή, δημιουργική σχέση ερευνητή 
και υποκειμένου, αλλά και την ίδια ερευνητική διαδικασία.  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΑΝΑ-
ΓΝΩΣΗΣ 

ΒΥΘΙΣΜΑ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕ-
ΝΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ 
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Α. Ευχαρίστηση να 
μοιράζομαι την ανά-
γνωση με άλλους  
Β. Ευχαρίστηση να 
ακούω το κείμενο 
Γ. Ευχαρίστηση να 
διαβάζω μόνος μου  
Δ. Ευχαρίστηση να 
διαβάζω στους άλ-
λους 
Ε. Περνάω ευχάριστα  

Α. Παράλληλες ζωές/ 
Συνταίριασμα των δύο 
κόσμων: πραγματικού - 
μυθοπλαστικού 
Β. Διάλογος με το κεί-
μενο: 
α. Συμμετοχή στη δρά-
ση 
β. Συνομιλία με τους 
ήρωες 
Γ. Ταύτιση με τους ή-
ρωες: ο ήρωας και ε-
γώ, σχέση συνακολου-
θίας 

Α. Επικοινωνώ με 
τον εαυτό μου 
Β. Επικοινωνώ με 
τους άλλους  
 α. Επικοινωνώ  
 παίζοντας 
 β. Επικοινωνώ συ-
ζητώντας 
 

 Α. Ανάγνωση 
 Β. Γραφή - Παρα-
γωγή  
 γραπτού λόγου 
 Γ. Φιλαναγνωσία 
Δ. Φαντασία- Δη-
μιουργικότητα  
 
 

Οι τέσσερις κατηγορίες ανταπόκρισης 
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Η τρίτη κατηγορία, την οποία θα παρουσιάσουμε, Επικοινωνώ με αφορμή το κείμενο απο-
τυπώνει τις διαλογικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στον αναγνώστη και το κείμε-
νο. Πρόκειται για διάλογο πολυπρισματικό, αφού κάθε φορά διαδραματίζεται μια συνεχής 
εναλλαγή ανάμεσα στον πομπό και τον δέκτη. Το κείμενο, κραταιός αρχικός πομπός, δη-
μιουργεί ανοιχτό κύκλωμα επικοινωνίας ανάμεσα στους πόλους. Άλλοτε, λοιπόν, το υπο-
κείμενο-μαθητής αποτελεί τον πομπό για τον εαυτό του και τα συνυποκείμενά του και άλ-
λοτε τον δέκτη, που λαμβάνει και αξιοποιεί τις διαφορετικές ανταποκρίσεις που εκφράζο-
νται στο χώρο της σχολικής αίθουσας. Το λογοτεχνικό βιβλίο αποκτά την αξία πομπού επι-
κοινωνίας και η λογοτεχνική ανταπόκριση, ως ενδολεκτική πλέον πράξη, σύμφωνα με τον 
Ιser (1991, 107) δημιουργεί τις προϋποθέσεις έκφρασης του επικοινωνιακού γεγονότος που 
λαμβάνει χώρα. Εμείς προχωρούμε ένα βήμα ακόμη κινητοποιώντας την περιλεκτική πράξη 
(perlocutionary act) (Ώστιν 2003) επιχειρώντας να μελετήσουμε το είδος του αποτελέσμα-
τος, δηλαδή την ανταπόκριση ως αντίδραση στο κείμενο, η οποία προκαλείται μέσα σε ένα 
δυναμικό πλαίσιο επικοινωνίας. 

Επικοινωνώ με αφορμή το κείμενο 

Στη συγκεκριμένη κατηγορία διαφαίνεται πώς το βιβλίο έχει δημιουργήσει ερεθίσματα επι-
κοινωνίας στους αναγνώστες ως υποκείμενα και με τους συμμαθητές τους, ως συν-
υποκείμενα του ίδιου επικοινωνιακού γεγονότος. Η λογοτεχνία γίνεται ομιλιακό ενέργημα 
και εξετάζονται τα είδη των αντιδράσεων, καθώς και των ανταποκρίσεων που προκαλού-
νται στο συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.  

Μετά την ανάγνωση, το βιβλίο αποτελεί στα παιδιά ερέθισμα επικοινωνίας αλλά και συζή-
τησης με τον ίδιο τους τον εαυτό: «Σκέφτομαι από μέσα μου άμα ήταν ωραία η ιστορία, 
13Α». Το σχόλιο «Μόνος μου συζητώ. Τα παιδιά αναρωτιούνται γιατί να μην ήταν από την 
αρχή να μην τον αγαπούσαν. Μερικές φορές αναρωτιέμαι, 104 Β» η εμπλοκή του αναγνώ-
στη με τον ήρωα του βιβλίου και ταυτόχρονα τις αποστάσεις που διατηρεί, προκειμένου να 
νοηματοδοτήσει τον κόσμο που τον περιβάλλει. Ο μικρός αναγνώστης «βλέπει τον κόσμο 
μέσα από τα μάτια του ήρωα και τον ήρωα μέσα από τα μάτια της πραγματικότητας». (Iser 
1991, 41). 

Το παιδί, μέσω του ήρωα, εκφράζει την προσωπική του αγωνία για τη δική του θέση στον 
πραγματικό κόσμο. Ο μικρός αναγνώστης διαισθάνεται ότι η φύση της κατανόησης είναι 
διαλογική. ( Βολοσίνοφ 1998,232). 

Στα σχόλια των άλλων παιδιών διαφαίνεται η «φιλική διάθεση» απέναντι στο βιβλίο, η ο-
ποία περιστρέφεται γύρω από το κλειστό κύκλωμα εαυτός-βιβλίο μέσα στο αυτοαναφορικό 
σύστημα του παιδιού μέσω της δημιουργικής γραφής «Μου αρέσει πάρα πολύ να γράφω 
ιστορίες, …έτσι κάνω στο σπίτι και περνάω στο σπίτι μου 13Β», «Έχω σκεφτεί να κάνω κά-
ποιες φιγούρες από αυτά. Να παίξω κουκλοθέατρο, 13Α». Ο κόσμος του βιβλίου γίνεται, 
λοιπόν, το μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στον αναγνώστη και τον εαυτό του, μέσα από τις 
δραστηριότητες που επινοούν τα παιδιά κατά τη συντροφική αναμέτρησή τους με αυτόν. 
Το παιδί που αναφέρει «Φαντάζομαι πέρα από αυτά που γράφει το βιβλίο, 104Β» δηλώνει 
με τον τρόπο αυτό τη συμμετοχή του στο δημιουργικό παιχνίδι ανακάλυψης των άρρητων 
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στοιχείων του κειμένου: δημιουργεί εικόνες για να καλύψει τα κενά και τα σημεία απροσ-
διοριστίας του κειμένου. ( Iser 1990, 280-283, 1991, 192-194). 

Σε όλες τις περιπτώσεις προβάλλεται η ανάγκη του αναγνώστη να συνομιλήσει με τον εαυ-
τό του μέσω του κειμένου και να προχωρήσει πέρα από αυτόν. Τα παιδιά μέσω του βιβλίου 
επικοινωνούν με τον εαυτό τους για να τον συναντήσουν σε ένα συναπάντημα πιο ουσια-
στικό και πιο αλλιώτικο από ό,τι τους προσφέρεται συνήθως. (Βloom 2004, 115). 

Στη δεύτερη υποκατηγορία, Επικοινωνώ με τους άλλους, διακρίνονται δύο τρόποι: το παι-
χνίδι και η συζήτηση. Το βιβλίο λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στα παιδιά μέσα 
από δύο κανάλια: αφενός του κειμένου και αφετέρου της συναλλαγής μεταξύ των υποκει-
μένων. Καθώς το κείμενο αποτελεί κοινή εμπειρία, τα παιδιά συγκροτούν μια ομάδα ανα-
γνωστών η οποία προσλαμβάνει και διαχειρίζεται το αντικείμενο σε μεταγνωστικό επίπεδο 
με δύο τρόπους: είτε το αναπαράγει είτε το παραλλάσσει, το αναπλαισιώνει.  

Στην περίπτωση της αναπαραγωγής, τα παιδιά χρησιμοποιούν τα λόγια του βιβλίου, τα θυ-
μούνται και τα ξαναλένε, αναπαράγουν τις κινήσεις των ηρώων, τις δράσεις και τις συμπε-
ριφορές, τις οποίες και μιμούνται. « Η Ν. έκανε το βασιλιά, εγώ το αηδόνι και η Ε. τα άλλα 
πουλιά , 13Α». 

 Στην περίπτωση της αναπλαισίωσης χρησιμοποιούν τους ήρωες. Στηρίζονται σε αυτούς και 
στο βασικό πυρήνα της ιστορίας και την παραλλάσσουν, εμπλουτίζοντάς τη με δικά τους 
στοιχεία, τα οποία αναφέρονται στη δράση: « Έκανα το Μόντυ που φορούσε γυαλιά και 
κρατούσε κάποιος ψεύτικα ένα βιβλίο και λέγαμε δικά μας τα λόγια, 13Β», «Μιλάμε για τα 
βιβλία, λέμε αστεία από τα βιβλία. Βάζουμε δικά μας λόγια,104 Β». Έτσι, ο λόγος του κειμέ-
νου εμποτίζεται από το λόγο των αναγνωστών αποτελώντας, κατά τον Bakhtin (1980) , ένα 
λόγο μεταφερόμενο.  

Ένα δεύτερο στοιχείο που προκύπτει στη συγκεκριμένη υποκατηγορία είναι μεταξύ ποιων 
υποκειμένων αναπτύσσεται η επικοινωνία. Από τις συνεντεύξεις προκύπτει ότι τα παιδιά 
παίζουν τα βιβλία είτε με τους συμμαθητές τους, με τους οποίους αποτελούν την κοινή α-
ναγνωστική ομάδα, είτε με άλλα παιδιά - συμμαθητές από άλλα τμήματα, αλλά ακόμη και 
με εξωσχολικούς φίλους. Τα παιδιά, δηλαδή, αναδιηγούνται στα άλλα παιδιά την ιστορία, 
μπαίνουν στο ρόλο του αφηγητή και χρησιμοποιούν στοιχεία στο παιχνίδι τους από τις εμ-
ψυχωτικές δραστηριότητες που έχουν χρησιμοποιηθεί μέσα στην τάξη (κάρτες, παιχνίδια 
ρόλων). «Όπως ήταν το παραμύθι να το παίζαμε και εμείς, όχι στο θέατρο στο σπίτι επειδή 
του άρεσε του φίλου μου και επειδή δεν είχαμε παιχνίδια από κείνο το παραμύθι θέλαμε 
να το παίξουμε, 13Α», «Ναι. Παίξαμε τη Φρικαντέλλα με τα μπαλονάκια με τις φωνές , 13Α» 

, «Παίζουμε με την άλλη τάξη, την Αγγ. μαμά, το Μιχ.. Μέλπω η μοναδική. Εγώ ήμουν ο 
μπαμπάς. Πήγαινα στη δουλειά, αν μάλωνε η Μέλπω με τη μαμά της εγώ τις ξεχώριζα, 
13Α». 

Στην υποκατηγορία Επικοινωνώ συζητώντας τα παιδιά απαντούν στην ερώτηση «Συζητάς 
για τα βιβλία που κάνουμε στην τάξη με τα άλλα παιδιά;». Σκοπός της ερώτησης είναι να 
ανιχνευτεί αν και κατά πόσο το «αναγνωστικό γεγονός» διατηρείται εκτός σχολικής τάξης 
και γίνεται αντικείμενο συζήτησης και επικοινωνίας ανάμεσα στα υποκείμενα. Ενδιαφέρον 
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παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο αναδεικνύεται η συζήτηση γύρω από τα βιβλία. Τα παι-
διά συζητούν για τα βιβλία που παρουσιάζονται και σχολιάζονται στην τάξη όχι μόνο με 
τους συμμαθητές τους αλλά και με τους φίλους τους εκτός σχολείου, όπως επίσης με τα 
πρόσωπα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Η συζήτηση αυτή περιστρέφεται γύρω 
από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του βιβλίου, (ωραία, με ενδιαφέρον, έχουν πλάκα), τις ει-
κόνες και τους ήρωες. Στις συζητήσεις τους αναπαράγουν τη διαδικασία με την οποία προ-
σεγγίζουν τα βιβλία μέσα στην τάξη και τη μεταφέρουν στα φιλικά τους πρόσωπα.  

«Συζητάμε για τους ήρωες, τι κάνουν, τι λένε, 104 Β», «Τώρα τα συζητάμε πιο πολύ γιατί 
κάνουμε κάθε Πέμπτη [η μέρα της ερευνητικής παρέμβασης] βιβλία και έχουμε και δανει-
στική βιβλιοθήκη, ενώ στην πρώτη είχαμε μόνο δανειστική, 104Β», «Συζητώ με τα αδέλφια 
μου, στην αδελφή μου λέω ότι ήταν ωραία σήμερα στο σχολείο, 13Α», «Διαβάζουμε τα βι-
βλία και μαθαίνουμε ωραίες ιστορίες, και αυτές τις ιστορίες τις λέμε στα άλλα παιδιά, 
στους ξάδερφούς μας, 13 Β». Μοιράζονται τη λογοτεχνική τους εμπειρία με τους άλλους, 
συνομιλούν με τα βιβλία ενώνοντας τις δικές του φωνές με τις φωνές του βιβλίου μέσα από 
ένα διαλογικό παιχνίδι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από κάποιο παιδί: Κάποιο παιδί 
αναφέρει ότι μέσω των βιβλίων κατάφερε να γίνει περισσότερο δημοφιλές: «Τα παιδιά με 
κάνουν περισσότερη παρέα από πριν, γιατί τους λέω αστεία,. 13Β». Τα βιβλία λειτούργησαν 
ως δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα σε αυτό και στα υπόλοιπα παιδιά: χωρίς αυτά δεν θα 
είχε καταφέρει να αποκτήσει φίλους, προσθέτει. Η ευχαρίστηση, λοιπόν, της λογοτεχνίας 
είναι η ευχαρίστηση της συζήτησης: οι διάλογοι που αναπτύσσονται ανάμεσα στους ανα-
γνώστες και τα κείμενα και των αναγνωστών μεταξύ τους για τα κείμενα». (Nodelman 1996, 
22). 

Συμπέρασμα 

Η κατηγορία «Επικοινωνώ με αφορμή το κείμενο», αποκαλύπτει τη σχέση που αναπτύσσε-
ται ανάμεσα στον αναγνώστη και το λογοτεχνικό έργο. Το τελευταίο αυτό αποτελεί την α-
φορμή αλλά και το μέσο επιτέλεσης της επικοινωνίας. Ο μικρός αναγνώστης επικοινωνεί με 
τον εαυτό του αλλά και με τον περίγυρό του. Ο κόσμος του βιβλίου, οι ήρωες, η ιστορία 
υπερβαίνουν τα όρια της σχολικής αίθουσας και (παρ)ακολουθούν τον μικρό αναγνώστη 
στην καθημερινότητά του. Είναι παρόντα στις μοναχικές του ώρες, τον συντροφεύουν και 
τον παρηγορούν δημιουργώντας σημεία επαφής με τον άλλο, τον έτερο, μέσα από τον φα-
ντασιακό διάλογο που οι μαθητές έχουν ανοίξει με το βιβλίο. Από την άλλη, τα παιδιά κοι-
νωνούν στους «εξω-ταξικούς» και εξωσχολικούς φίλους τους το αναγνωστικό γεγονός που 
βιώνουν στην τάξη και τους «συστήνουν» τα βιβλία, με σκοπό να επικοινωνήσουν με αυτά / 
μέσα από αυτά. Δημιουργείται, δηλαδή, ένα συναπάντημα των πραγματικών, υπαρκτών 
φίλων με τους μυθοπλαστικούς, «χάρτινους» ήρωες, στο οποίο διασταυρώνονται διαφορε-
τικές, έτερες φωνές.  
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«Ο εκπαιδευτικός με τη φωτογραφική μηχανή» 
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Περίληψη 

Η φωτογραφία εντάσσεται στα εποπτικά μέσα που διαθέτει ο εκπαιδευτικός προκειμένου 
να δομήσει το εκπαιδευτικό υλικό του. Η χρήση των φωτογραφιών είναι ευρέως διαδεδο-
μένη στις μέρες μας τόσο ώστε ένα βοηθητικό θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο για την δια-
μόρφωσή  της να φαίνεται πολύ χρήσιμο. Η Φωτογραφία για εκπαιδευτική χρήση άλλοτε 
δημιουργείται πρωτογενώς από την εκπαιδευτική κοινότητα και άλλοτε αντλείται δευτερο-
γενώς από άλλη πηγή. Τα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός είναι 
τεχνικά, γνωστικά, πολιτισμικά, κανονιστικά, πρακτικά αλλά και θεωρητικά. Στην εργασία 
μας γίνεται μια αρχική συστηματοποίηση των ζητημάτων αυτών, όπως προέκυψαν εμπειρι-
κά σε ένα Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων, όπου διεξήχθηκαν εργασίες επιμέλειας, συλ-
λογής, επεξεργασίας, έκδοσης φωτογραφιών, αλλά και επιμορφώσεις για θέματα φωτο-
γραφίας στην εκπαίδευση, το διάστημα 2012-2015. Στο πλαίσιο αυτό διερευνάται το ζήτη-
μα του ορισμού και της αξιοποίησης της έννοιας «εκπαιδευτική φωτογραφία».   

Λέξεις - Κλειδιά: Φωτογραφία, εκπαιδευτική φωτογραφία, σχολικές δραστηριότητες, τεκ-
μηρίωση.  

1. Εισαγωγή: Φωτογραφία και Εκπαίδευση 

Στην επονομαζόμενη «εποχή της εικόνας», που λέγεται ότι διανύουμε (Apkon, 2014) ο εκ-
παιδευτικός, καλείται να διαχειριστεί έναν μεγάλο όγκο φωτογραφιών, σε έντυπη, αλλά 
όλο και περισσότερο ψηφιακή μορφή. Οι φωτογραφίες αυτές συνήθως αντλούνται από 
δυνητικό εκπαιδευτικό υλικό, όπως είναι τα ψηφιακά βιβλία, τα λογισμικά, η στοχευμένη 
αναζήτηση στο διαδίκτυο, τα κατάλληλα «πολυτροπικά» κείμενα της καθημερινότητας, που 
συνδυάζουν δηλαδή εικόνα, κείμενο και πολυμεσικές εφαρμογές και άλλα. 

Αντίστροφα όμως και ο εκπαιδευτικός είναι ο δημιουργός εικόνας, καθώς με τις φωτογρα-
φίες που δημιουργεί τροφοδοτεί έντυπα και ηλεκτρονικά έργα, που προορίζονται για χρήση 
εντός του σχολείου ή και εκτός, κυρίως μέσα από το διαδίκτυο και τους σχολικούς ιστοτό-
πους. Μερικά παραδείγματα είναι οι φωτογραφίες τεκμηρίωσης των σχολικών δραστηριο-
τήτων και προγραμμάτων, οι φωτογραφίες «ημερολογιακού τύπου» από τη σχολική καθη-
μερινότητα, αλλά και φωτογραφίες που ο εκπαιδευτικός ενδέχεται να τραβήξει εκτός σχο-
λείου και μαθήματος επειδή βρίσκει κάτι ενδιαφέρον για να το μεταφέρει στην τάξη. Βέ-
βαια υπάρχει και η πιθανότητα να φωτογραφίζει ο εκπαιδευτικός προκειμένου να τεκμη-
ριώσει την προσωπική του έρευνα, το δικό του πόνημα, το μεράκι του, ή απλά γιατί έχει τη 
φωτογραφία ως ενασχόληση, ως «χόμπι». Όλες αυτές οι περιπτώσεις όπου συναντάμε τον 
«εκπαιδευτικό με τη φωτογραφική μηχανή», ενέπνευσαν την παρούσα εργασία [Η φράση 
είναι παραλλαγή της αγγλικής απόδοσης του τίτλου από την ταινία τεκμηρίωσης «Ο άνθρω-
πος με τη κινηματογραφική μηχανή» (the man with the moving camera) του Dziga Vertov 
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(1929). Η ταινία θεωρείται πολύ σημαντική ως μια από τις πρώτες ταινίες όπου ο δημιουρ-
γός πειραματίζεται με τις κινηματογραφικές τεχνικές. Κατά κανόνα συμπεριλαμβάνεται στις 
«κλασσικές» ταινίες των σπουδών στον κινηματογράφο και ειδικότερα στις ταινίες τεκμη-
ρίωσης (documentary)]. Όλες αυτές τις περιπτώσεις συναντά και καλείται να υποστηρίζει το 
«Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων».  Η  έρευνα και τα συμπεράσματα που θα δούμε πα-
ρακάτω απορρέουν από την εμπειρία που συλλέχθηκε σε ένα αντίστοιχο Γραφείο τα σχολι-
κά έτη 2012-2015, σε διάφορες δραστηριότητες σχετικές με τη φωτογραφία. 

2. Ένα πλαίσιο ζητημάτων Φωτογραφίας και Εκπαίδευσης 

Τα προβλήματα που καλείται να λύσει ο «εκπαιδευτικός με τη φωτογραφική μηχανή» είναι 
πολλά. Άλλοτε είναι πρακτικά: Τι μηχανή πρέπει να έχω; Πότε πρέπει να φωτογραφίζω; Με 
ποιες συνθήκες; Χρειάζεται να φωτογραφίζω και να διδάσκω ταυτόχρονα; Και αν ναι, πως 
γίνεται αυτό; Πώς να διαχειριστώ τις φωτογραφίες; Άλλοτε είναι και πρακτικά, αλλά και 
θεωρητικά:  Τι πρέπει να ξέρω από τεχνικής απόψεως; Ποιες προτεραιότητες να θέσω; Πώς 
να διαλέξω τα θέματά μου; Πως θα εισάγω τις φωτογραφίες στο εκπαιδευτικό υλικό; Τι άλ-
λες δεξιότητες χρειάζονται; Και άλλοτε είναι σχεδόν αποκλειστικά θεωρητικά: Τι κάνει μια 
φωτογραφία «εκπαιδευτική»; Πως προσλαμβάνουν οι μαθητές τις εικόνες; Πως δημιουρ-
γούνται νοήματα σε μια φωτογραφία; Υπάρχει κάποια φωτογραφική «γλώσσα» που πρέπει 
να γνωρίζω; Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο για την εκπαιδευτική χρήση της φωτογραφίας; 

Όπως είναι φανερό, η φωτογραφία για εκπαιδευτική χρήση, που δημιουργείται «πρωτογε-
νώς» από τον εκπαιδευτικό απαιτεί επίλυση προβλημάτων σε πολλά επίπεδα. Σε κάθε επί-
πεδο θα μπορούσε να αντιστοιχεί και ένας «ειδικός»: Ένας φροντιστής για τα αντικείμενα 
και το εξωτερικό περιβάλλον, ένας τεχνικός για να επιμελείται τον εξοπλισμό, ένας φωτι-
στής για να μετράει και να ρυθμίζει θέματα φωτισμού, ένας τεχνικός υπολογιστών ειδικευ-
μένος να επεξεργάζεται ψηφιακά τη φωτογραφία, ένας βιβλιοθηκονόμος ειδικευμένος σε 
ψηφιακά αρχεία, ένας γραφίστας, για την περίπτωση που πρέπει να δημιουργηθεί κάποιο 
έντυπο, ένας «ιστοσελιδοποιητής» για να αναρτά τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο και να 
δημιουργεί ιστοσελίδες, ένας κοινωνικός επιστήμονας που να επιμελείται σημειολογικά και 
επικοινωνιακά το τελικό αποτέλεσμα και ενδεχομένως ένας γενικός επιμελητής, που θα 
ενεργοποιεί και θα συντονίζει όλους τους προηγούμενους.  

Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια πορεία σταδιακής αξιοποίησης δεξιοτήτων, δυνατοτήτων και 
ικανοτήτων που αφορούν στην φωτογραφία, οι οποίες όλο και περισσότερο αυξάνουν το α-
πόθεμα θεωρητικής γνώσης που συσσωρεύεται καθώς η φωτογραφία εξελίσσεται και πρό-
κειται να εκδοθεί. Για να γίνουν κατανοητές οι αναγκαιότητες αυτές σε διαρκώς αυξανόμενη 
θεωρητική κατάρτιση, τις παριστούμε σε μια «πυραμίδα» (σχήμα 1).  Σ’ αυτήν μοιράζουμε τις 
δεξιότητες-δυνατότητες-ικανότητες σε «επίπεδα», τα οποία ομαδοποιούνται (α) στην ενότη-
τα που φορά το χώρο, εντάσσοντας σε αυτόν κάθε περιβαλλοντικό στοιχείο, αλλά και τα φω-
τογραφικά μέσα, (β) στην ενότητα που αφορά τον εκπαιδευτικό, αναγνωρίζοντας σε αυτόν το 
πλήθος τεχνικών, ψηφιακών και πολιτισμικών δεξιοτήτων που πρέπει να διαχειριστεί και (γ) 
στην ενότητα της κουλτούρας, εντάσσοντας σε αυτήν τη σχολική, τοπική, εκπαιδευτική, επι-
στημονική και κάθε άλλη σχετιζόμενη με τη φωτογραφία, κουλτούρα. Ο διαχωρισμός στις 
ενότητες αυτές στοχεύει να κάνει σαφές, πού ακριβώς βρίσκονται οι παράμετροι που επι-
δρούν στη διαμόρφωση της φωτογραφίας κάθε φορά.  
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Σχήμα 1 

Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση ο εκπαιδευτικός να διαχειρίζεται μια φωτογραφία που έχει 
βρει έτοιμη. Τότε τα περιθώρια παρέμβασης μικραίνουν και αλλάζουν χαρακτήρα, καθώς το 
«πρωτογενές» περιεχόμενη είναι ήδη αποτυπωμένο στη φωτογραφία. Στην περίπτωση αυτή 
τα επίπεδα της διαμόρφωσής της στο προηγούμενο σχήμα αλλάζουν σχέση μεταξύ τους. Η 
«Κουλτούρα» που τυχόν υπάρχει επιδρά μόνο στην επιλογή της εικόνας (ενότητα «Εκπαιδευ-
τικός») και δεν ισχύει κανένα από τα επίπεδα στην ενότητα του «Χώρου». Οι τεχνικές διαδι-
κασίες έχουν μεγάλη προτεραιότητα, γιατί αφενός η εικόνα έχει ήδη τεχνικές προδιαγραφές 
τις οποίες πρέπει να κατανοήσουμε, αφετέρου οποιαδήποτε αλλαγή θελήσουμε να κάνουμε, 
μεταφράζεται σε «δευτερογενείς» παρεμβάσεις, οπότε χρειάζονται τεχνικές γνώσεις για τε-
χνικά ζητήματα. 

Οι τεχνολογίες είναι σε διαρκή εξέλιξη, γι’ αυτό και δύσκολα κανείς μπορεί να δώσει διαχρο-
νικές απαντήσεις σε τεχνικά ζητήματα που απασχολούν τον εκπαιδευτικό. Άλλωστε δε διαφέ-
ρουν πολύ από αυτά που αντιμετωπίζει κάθε ενασχολούμενος με τη φωτογραφία. Γι’ αυτό 
στην εργασία μας θα εστιάσουμε κυρίως στα ζητήματα αυτά που αφορούν την εκπαίδευση, 
δεν είναι αυστηρά «τεχνικά», είναι όμως μάλλον αναγκαίο  να συζητηθούν.   
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3. Η «εκπαιδευτική φωτογραφία» 

Θα μπορούσαμε, κατ’ αρχάς να ονομάσουμε την φωτογραφία που για κάποιο λόγο χρησι-
μοποιείται στην εκπαίδευση «εκπαιδευτική φωτογραφία»; Και γιατί να το κάνουμε αυτό; Η 
απάντηση εκκινεί από την εφαρμοσμένη επιστήμη της φωτογραφίας. Η φωτογραφική μη-
χανή είναι μία, οι εφαρμογές της όμως πολλές, όπως δείχνει η πράξη. Πολλές κατηγορίες 
φωτογραφίες ταιριάζουν στις ανάγκες της εκπαίδευσης: Η «Αγωγή Υγείας» φαίνεται να 
χρειάζεται την «Ιατρική Φωτογραφία» (medical Photography, (ενδεικτικά: Stack, 2001)) και 
την «Αθλητική Φωτογραφία» (Sports Photography, (ενδεικτικά: Skinner 2007), η Περιβαλλο-
ντική Αγωγή την «Πεζοπορική και Ορειβατική Φωτογραφία» (Hiking and Climbing Photog-
raphy (ενδεικτικά: Buisse 2011)) αλλά και την «Φωτογραφία Τοποθεσίας» (location Photog-
raphy (ενδεικτικά: Galed, 2002). Μάλιστα αν εξειδικεύσουμε το θέμα μας ίσως χρειαστούμε 
την «Αστροφωτογραφία»  για το διάστημα (Astrophotography (ενδεικτικά: Stuart, 2006)) ή 
την «υποβρύχια φωτογραφία» (underwater photography (ενδεικτικά: Drafahl, &  Drafahl, 
2005)). Η Πολιτισμική Αγωγή χρειάζεται «καλλιτεχνική φωτογραφία» (Fine Art Photography), 
ενώ κάθε στιγμή φαίνεται να χρειάζεται η γνώση της «οπτικής κοινωνιολογίας» (Visual Soci-
ology)(ενδεικτικά: Σκαρπέλος, 2012). Όλες αυτές οι περιπτώσεις διαφοροποιήθηκαν ως «εί-
δος» φωτογραφίας, από πραγματική ανάγκη. Σε όλες τις περιπτώσεις υπήρξε η αναγκαιότητα 
να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο τεχνικών και δεοντολογικών στοιχείων για το κάθε είδος φωτο-
γραφίας. Υπάρχει κάτι τέτοιο για την εκπαίδευση; 

Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα συναντούμε στις οδηγίες που δίνονται στους συγ-
γραφείς της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας «wikipedia» σχετικά με τις εικόνες (Wikipedia, 
2015a). Σε μια σελίδα που αναφέρεται στην «επιλογή των κατάλληλων εικονογραφήσεων» 
(Wikipedia 2015b) η φωτογραφία ορίζεται ως κάθε στιγμιότυπο του «αληθινού κόσμου» 
(real world) που απαθανατίζεται με κάποια φωτογραφική τεχνική, και διαχωρίζεται διακρι-
τά από τα διαγράμματα, τις δημιουργημένες με υπολογιστή εικόνες και τα έργα τέχνης. Κύ-
ριο κριτήριο για μια φωτογραφία που θα ενταχθεί στην εγκυκλοπαίδεια είναι ο σκοπός της 
(image purpose). Ανάλογα τον τύπο της μπορεί αυτός ο σκοπός να περιγράφεται από ζητή-
ματα «Εμφάνισης» (Appearance), «Δομής» (Structure) και «Ιδέας-πλαισίου» (Concept) ως 
εξής: (α) Ως εμφάνιση λογίζεται κάθε φωτογραφία που απεικονίζει κάτι (πρόσωπο, πράγ-
μα, χώρο κ.λπ.) το οποίο πρέπει να παρασταθεί όπως είναι. (β) Ως  δομή νοείται η απεικό-
νιση μιας κατασκευαστικής διάταξης, μιας γενικής άποψης για να κατανοήσουμε τα μέρη, 
π.χ. μιας τοποθεσίας, ενός μηχανισμού, ενός συστήματος αντικειμένων κ.λπ. (γ) ως «ιδεο-
πλαίσιο» περιγράφεται κάθε απεικόνιση μιας περισσότερο νοητικής, υπολογιστικής, συμ-
βολικής, ταξινομικής κ.λπ. κατάστασης, η οποία γίνεται κατανοητή με μια δεύτερη ανάγνω-
ση, πέρα από την προφανή εικόνα. Αρκούν όμως οι οδηγίες αυτές για τις εικόνες μιας εγκυ-
κλοπαίδειας που φτιάχνεται ανοιχτά από όλους εμάς; Όπως και στην περίπτωση της φωτο-
γραφίας για την εκπαίδευση, υπάρχουν κι εδώ πολλά επιπλέον σχετικά ζητήματα. Έτσι στην 
πράξη προέκυψαν ανάγκες να διατυπωθούν πρακτικά «κάνε – μην κάνεις» (dos and don’ts) 
(Wikipedia, 2015c), εκπαιδευτικές οδηγίες για κάθε στάδιο επεξεργασίας και χρήσης (Wik-
ipedia, 2015d) και βέβαια ειδικότερα θέματα όπως αυτό των πνευματικών δικαιωμάτων 
(Wikipedia, 2015e).  
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Βλέπουμε λοιπόν ότι αφενός υπάρχει η ανάγκη να διαχωρίζουμε «είδη φωτογραφίας», και 
να διαμορφώνουμε τεχνικά και δεοντολογικά πλαίσια ανάπτυξής τους, αφετέρου ότι ένα 
τουλάχιστον τέτοιο πλαίσιο για τη «εγκυκλοπαιδική φωτογραφία» έχει ήδη διαμορφωθεί 
και χρησιμοποιείται παγκοσμίως. Είναι προφανές επίσης ότι η φωτογραφία της εγκυκλο-
παίδειας βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτό που θα επιχειρήσουμε να αποκαλέσουμε «εκπαι-
δευτική φωτογραφία», μια και κάθε εγκυκλοπαίδεια είναι από τη φύση της ένα πολυθεμα-
τικό εκπαιδευτικό μέσο. Από κάθε επίπεδο του σχήματος 1 απορρέουν κάποιοι σκοποί, α-
νάλογοι με αυτούς που διακρίναμε στην περίπτωση της «wikipedia». Σε ποια προτεραιότη-
τα μπαίνουν αυτοί στην περίπτωση της εκπαίδευσης;  

 

Σχήμα 2 

(α) Πρώτη προφανής προτεραιότητα είναι η δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού. Πρόκειται 
για την αποτύπωση του παραδείγματος, του πειράματος, του στιγμιότυπου που καταγράφει 
τη γνώση και μπορεί να είναι ανεπανάληπτο, να μην μπορεί να ξαναφωτογραφηθεί. Μια φω-
τογραφία που δε θα μπορέσει ποτέ να ξαναδημιουργηθεί με το ίδιο περιεχόμενο, μια αναντι-
κατάστατη φωτογραφία, διαφέρει ως προς την σημασία της από μια φωτογραφία που εύκο-
λα θα μπορούσε να αντικατασταθεί με μια καλύτερη εξίσου κατάλληλη για το σκοπό που 
χρησιμοποιείται. Προέχει, λοιπόν, η πληρότητα του εκπαιδευτικού υλικού σε συνδυασμό με 
τη μοναδικότητα της εικόνας. (β) Δευτερευόντως μια φωτογραφία για εκπαιδευτική χρήση 
θα αξιολογηθεί ως προς την εύστοχη επιλογή της με κριτήρια μοναδικά κάθε φορά. Η εκπαί-
δευση διακρίνεται από προτεραιότητες που μόνο σε αυτήν υπάρχουν, όπως παιδαγωγικές, 
διδακτικές, κανονιστικές και οργανωτικές. Τι επιπτώσεις υπάρχουν στους μαθητές; Στη μαθη-
σιακής διαδικασία; Στον τρόπο που προβάλλονται; Πώς διευθετούνται θέματα πνευματικών 
δικαιωμάτων, προσωπικών δεδομένων, κόστους αναπαραγωγής, ισότιμης πρόσβασης, δη-
μιουργικής ενθάρρυνσης, ερευνητικής τεκμηρίωσης, ομαδοσυνεργατικής πραγματοποίησης ή 
άλλης διδακτικής στόχευσης; (γ) Τριτεύον ζήτημα απομένει στην πράξη, η τεχνική αρτιότητα.  
Οι «γενικές προτεραιότητες μιας ‘καλής’ φωτογραφίας», όπως προκύπτουν από την γενικότε-
ρη φωτογραφική εμπειρία θα πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία με τις παραπάνω δύο ομά-
δες προτεραιοτήτων. Μια θολή, κακοφωτισμένη, ασαφής, ασύμμετρη και γενικά με τεχνικές 
και αισθητικές αδυναμίες φωτογραφία, μπορεί να είναι το τέλειο εκπαιδευτικό υλικό αν με 
κριτήρια επιστημονικά και παιδαγωγικά αποτυπώνει κάτι σπάνιο, που με άλλον τρόπο δε θα 
μπορούσαμε να έχουμε και δίνει ξεχωριστό χαρακτήρα στο υλικό που δημιουργούμε.  Όταν 
αυτό συμβαίνει, είναι δεοντολογικό είτε να τεκμηριωθεί μέσα στο έργο με κάποιο τρόπο, είτε 
να γίνεται κατανοητό από τα συμφραζόμενα και τις συνήθεις πρακτικές. Σχηματικά, η βαρύ-
τητα των προτεραιοτήτων αυτών θα μπορούσε να απεικονιστεί όπως στο σχήμα 2.  

ειδικές προτεραιότητες στο  
πλαίσιο του εκπαιδευτικού χώρου 

 γενικές προτεραιότητες μιας  
«καλής»  φωτογραφίας 

προτεραιότητα  
διδακτικής αποτελεσματικότητας 
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Συνεπώς αν χρησιμοποιήσουμε τον όρο «εκπαιδευτική φωτογραφία» δεν θα είναι εύκολο 
να περιγράψουμε τα τεχνικά της χαρακτηριστικά, αφού στην πράξη αυτά μπορούν να ποι-
κίλουν, όντας τελευταία προτεραιότητα αυτού του είδους φωτογραφίας. Επίσης η «εκπαι-
δευτική φωτογραφία» δεν μπορεί να έχει συγκεκριμένο θέμα, αφού τα πάντα και με κάθε 
τρόπο φωτογράφησης μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διδασκαλίας. Φαίνεται λοι-
πόν, ότι κύριο χαρακτηριστικό για να θεωρηθεί μια φωτογραφία ως «εκπαιδευτική» είναι η 
χρήση της για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

4. «Πρωτογενής» και «δευτερογενής» εκπαιδευτική φωτογραφία 

Στον πίνακα 1  έχει γίνει μια συγκέντρωση πρακτικών  ζητημάτων που καταγράφτηκαν ως δε-
σπόζοντα κατά την δημιουργία μιας «πρωτογενούς εκπαιδευτικής φωτογραφίας», έτσι όπως 
την ορίζουμε στην εργασία μας.  Βλέπουμε πως ανακύπτουν κάποια «χαρακτηριστικά» - θα 
μπορούσαν να είναι κι άλλα, απλά αυτά καταγράψαμε εμείς – που μεταφράζονται σε συγκε-
κριμένες πρακτικές για τον εκπαιδευτικό. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν την φωτογραφία, 
όπως η «πληροφορία» που φέρει, η παρουσία των «προσώπων», το «κάδρο», η «συνάρτησή» 
της με το κείμενο και άλλα.  

Όπως είδαμε το κριτήριο για τον ορισμό της εκπαιδευτικής φωτογραφίας δε θα μπορούσε να 
είναι «αν την δημιούργησε ο εκπαιδευτικός» (πρωτογενής φωτογραφία) αφού υπάρχουν οι 
περιπτώσεις όπου η φωτογραφία προέρχεται από άλλη πηγή (δευτερογενής). Μπορεί λοιπόν 
κάθε φωτογραφία θα θεωρηθεί εκπαιδευτική; Και αν ναι, ποια πρόσθετα χαρακτηριστικά έχει; 
Η πρακτική εμπειρία δείχνει ότι πολλές φωτογραφίες είναι αδύνατον να δημιουργηθούν από 
τον εκπαιδευτικό, που δεν μπορεί π.χ. να βρεθεί σε ένα ηφαίστειο για το μάθημα της Μελέτης 
Περιβάλλοντος ή σε όσα μουσεία χρειάζεται για το μάθημα της Ιστορίας. Οι φωτογραφίες αυ-
τές θα προέλθουν από μια εξωτερική πηγή. Πως θα κρίνουμε την «εκπαιδευτική» τους διάστα-
ση; Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να αναρωτηθούμε: «Πως θα διαμόρφωνε αυτή τη φωτο-
γραφία ο εκπαιδευτικός, αν μπορούσε, για τις ανάγκες του υλικού του;», Τότε θα διαπιστώ-
σουμε ότι οι προτεραιότητες εξακολουθούν να είναι οι ίδιες με την «πρωτογενή». Σύμφωνα με 
τα «στοιχεία της εκπαιδευτικής φωτογραφίας», του Πίνακα 1, προκύπτουν ερωτήματα και για 
τις δευτερογενείς φωτογραφίες όπως: 

α) Περιλαμβάνεται η εκπαιδευτική πληροφορία που χρειάζεται;  
β) Είναι η εικόνα καθαρή από στοιχεία που αποσπούν την προσοχή του μαθητή;  
γ) Είναι η εικόνα καθαρή από στοιχεία που κάνουν «προσωπική» την εικόνα; 
δ) Είναι η εικόνα καθαρή από πρόσθετες πληροφορίες, μηνύματα, στοιχεία; 
ε) Είναι η καλύτερη δυνατή φωτογραφία που θα μπορούσαμε να έχουμε τη στιγμή αυτή; 
στ) Αιτιολογεί η διδακτική  αποτελεσματικότητα  πιθανές ατέλειες της φωτογραφίας; 
ζ) Αιτιολογεί η διδακτική αποτελεσματικότητα  την παρουσία της φωτογραφίας συνολικά; 

Πέρα από τα θέματα αυτά, όπως στην πρωτογενή φωτογραφία τέθηκε το ζήτημα να δοθούν 
επεξηγήσεις για την ποιότητα, τις συνθήκες ή την προέλευση της φωτογραφίας, έτσι κι εδώ 
μπορούμε να καταγράψουμε για την δευτερογενή φωτογραφία: 

η) Πρόκειται για μια φωτογραφία διαθέσιμη για το σκοπό που την προορίζουμε;  
θ) Τί, πού και πώς να αναφερθεί ως προς την πηγή και προέλευση της φωτογραφίας; 
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Πίνακας 1 

4. Συμπεράσματα, δυνατότητες και προοπτικές 

Η φωτογραφία που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση διέπεται από κανόνες τόσο τεχνικούς 
όσο και δεοντολογικούς. Οι τεχνικοί κανόνες διακρίνονται από σταθερούς στόχους, που επιτυγ-
χάνονται όμως με μεταβαλλόμενα μέσα καθώς μεταβάλλεται και η τεχνολογία. Έχει νόημα να 
μιλάμε για «εκπαιδευτική φωτογραφία» μόνο αν μπορούμε να διατυπώσουμε το πλαίσιο που 
τη διέπει και να ωφεληθούμε από αυτό, όμως αν θέλαμε να την ορίσουμε, «εκπαιδευτική φω-
τογραφία» θα ήταν κάθε φωτογραφία που χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ε-

Στοιχεία για μια «πρωτογενή εκπαιδευτική φωτογραφία» και η ερμηνεία τους 
ζή

τη
μα

 Εκπαιδευτική φωτογραφία Φωτογραφία γενικά 

Χαρακτηριστικό Εκπαιδευτική Πρακτική  Πρακτική 

πλ
ηρ

οφ
ορ

ία
 Η πληροφορία γίνεται σαφής  

και ξεκάθαρη στο μαθητή 
Έχει νόημα μόνο σε σχέση 

με το διδακτικό (συγ)κείμενο Χρήση «φόντου» ή ψηφιακή 
επεξεργασία φόντου,  

«θόλωμα» άχρηστων πληρο-
φοριών Δεν υπάρχουν στοιχεία που αποσπούν  

την προσοχή του μαθητή  
Έχει ασυνήθιστα  

«αδειάσματα» και κενά 

πρ
όσ

ω
πα

 Η παρουσία των μαθητών στο «κάδρο» 
 συμβάλλει στην οπτικοποίηση της ύλης 

Φαίνονται μόνο τα μέρη 
σώματος που χρειάζεται Σκηνοθετημένη παρουσία 

προσώπων και ειδικά  
«καδραρίσματα» Η παρουσία των μαθητών στο «κάδρο» 

δεν προσδίδει προσωπικό χαρακτήρα  
Προσωπικά στοιχεία απο-
κρύβονται συστηματικά 

Κά
δρ

ο 
κα

ι π
λά

νο
 

Η φωτογραφία αποδίδει γενική εικόνα 
 και διατάξεις μεγάλων διαστάσεων 

Μακρινό, ευρυγώνιο πλάνο 
χωρίς καθαρές λεπτομέρειες 

ευρυγώνια ρύθμιση φακού 

Η φωτογραφία αποδίδει ειδική εικόνα 
εστιάζοντας σε μια λεπτομέρεια 

Όσο το δυνατόν κοντινό 
πλάνο εστιασμένο. 

τεχνικές λήψης «macro» 

Η φωτογραφία τεκμηριώνει μια μοναδική 
στιγμή, ένα σπάνιο φαινόμενο. 

Δεν ήταν εφικτό να ρυθμι-
στούν όλα τα τεχνικά σημεία 

Χρήση φλας – αυτόματων 
ρυθμίσεων 

Σχ
έσ

η 
με

 κ
εί

με
να

 

Η φωτογραφία προορίζεται για να εικονο-
γραφηθεί κάποια παραγωγή εντύπου 

Μεγάλη ενεργοποίηση και 
σκηνοθεσία για όλα 

Κανονική διαδικασία  
σκηνοθεσίας 

Η φωτογραφία εντάσσεται σε μια σειρά 
φωτογραφιών τεκμηρίωσης  

Υπάρχει η λογική της αφή-
γησης σε «story board». 

Σκηνοθετημένες και  
χρονομετρημένες λήψεις 

Η φωτογραφία τεκμηριώνει άλλο οπτικό 
τεκμήριο (φωτογραφία, πίνακα κ.λπ.) 

Αυτοσχέδια χρήση της φωτ. 
μηχανής ως «σαρωτή». 

φωτογραφία φωτογραφίας 
χωρίς φλας με τεχνική 

άλ
λο

 

Η φωτογραφία τεκμηριώνει ένα στιγμιότυ-
πο από την εκπαιδευτική διαδικασία 

Η μηχανή σε ετοιμότητα όλη 
τη διάρκεια του μαθήματος. 

Μηχανή κρεμασμένη στο 
λαιμό σε αναμονή 
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μπειρικά, μπορούμε να καταγράψουμε ένα πλαίσιο, σύμφωνα και με ανάλογες πρακτικές που 
έχουν εφαρμοστεί σε άλλα «είδη» φωτογραφίας. Η «εκπαιδευτική φωτογραφία» διακρίνεται 
για την προτεραιότητά της να αποτελέσει μέρος εκπαιδευτικού υλικού. Είναι πρακτικά ωφέλιμο 
να διακριθεί σε «πρωτογενής» και «δευτερογενής», καθώς υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές και 
δεοντολογικές απαιτήσεις σε κάθε περίπτωση.  Ένας ενδελεχής «οδηγός εκπαιδευτικής φωτο-
γραφίας» θα μπορούσε να αναπτυχθεί, στην βάση σημείων που ήδη έχουμε καταγράψει, ώστε 
ο εκπαιδευτικός να ασκεί δεξιότητες και δυνατότητες στα διάφορα επίπεδα μιας «πυραμίδας 
δεξιοτήτων». Τέλος, η «εκπαιδευτική φωτογραφία» μοιάζει μια «δυνάμει» κουλτούρα, που, 
εκτός από την ευχαρίστηση της δημιουργίας, μπορεί να προσφέρει στο μέλλον αξιόλογα «αρ-
χεία εκπαιδευτικής φωτογραφίας», δημιουργημένα στο σχολείο, από εκπαιδευτικούς και μα-
θητές.  
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Περίληψη 

Η εφηβεία είναι μια ηλικία που οι παροδικές συναισθηματικές μεταπτώσεις είναι συχνές 
και συνήθως το συναίσθημα χαρακτηρίζεται από μεγάλη ένταση και δυσκολία χειρισμού. 
Μερικά από τα πιο συνηθισμένα συναισθήματα που βιώνουν οι έφηβοι είναι θυμός, απά-
θεια, ανία, λύπη και μελαγχολία, ενοχή, φόβο-άγχος, αγωνία, ντροπή, υπερβολική χαρά και 
ενθουσιασμό, εξιδανικευμένη αγάπη για φίλους, ερωτικούς συντρόφους, έντονες συγκινή-
σεις-πάθη, αίσθηση παντοδυναμίας. Οι έφηβοι παίρνουν πολύ στα σοβαρά τα συναισθή-
ματα τους και γενικότερα τον εαυτό τους και περιμένουν και από τους άλλους να κάνουν το 
ίδιο. Γι’  αυτό και η μουσική που ταιριάζει στον ψυχικό εφηβικό κόσμο και του δίνει ποικί-
λους τρόπους εξωτερίκευσης των συναισθημάτων, είναι η μουσική της ρομαντικής περιό-
δου του 19ου αι. αρμονικά συνταιριασμένης με την εξπρεσιονιστική λογοτεχνία σε δύο κύ-
κλους τραγουδιών (Lieder) του Franz Schubert, την Ωραία Μυλωνού και τη Μαργαρίτα στο 
ροδάνι,  και αυτό θα καταδείξω στην παρούσα εργασία ως μουσικός κυρίως και όχι ως ψυ-
χολόγος.  

Λέξεις - Κλειδιά: Lied, ρομαντική μουσική, Franz Schubert, εφηβική ηλικία, συναισθηματι-
κές μεταπτώσεις, έρωτας, απογοήτευση, ευδαιμονία, θάνατος, φύση, ψυχολογία. 

1. Ρομαντικό κίνημα-Lied-Schubert 

Διδάσκοντας παιδιά που είναι στην εφηβεία ή στις απαρχές της, ως παιδαγωγοί έχουμε μια 
αυξημένη ευαισθησία απέναντί τους και οπλισμένοι με γνώσεις ψυχολογίας μπορούμε να 
συνδυάσουμε και να προσαρμόσουμε στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα το μαθησιακό α-
ντικείμενο διδασκαλίας μας, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον τους και την ιδιαίτερη ψυχολογική 
τους ευαισθησία. Η εφηβεία είναι μια ηλικία που οι παροδικές συναισθηματικές μεταπτώ-
σεις είναι συχνές και συνήθως το συναίσθημα χαρακτηρίζεται από μεγάλη ένταση και δυ-
σκολία χειρισμού. Μερικά από τα πιο συνηθισμένα συναισθήματα που βιώνουν οι έφηβοι 
είναι θυμός, απάθεια, ανία, λύπη και μελαγχολία, ενοχή, φόβο-άγχος, αγωνία, ντροπή, υ-
περβολική χαρά και ενθουσιασμό, εξιδανικευμένη αγάπη για φίλους, ερωτικούς συντρό-
φους, έντονες συγκινήσεις-πάθη, αίσθηση παντοδυναμίας. Οι έφηβοι παίρνουν πολύ στα 
σοβαρά τα συναισθήματα τους και γενικότερα τον εαυτό τους και περιμένουν και από τους 
άλλους να κάνουν το ίδιο. Ο έφηβος μπορεί να χειριστεί καλύτερα τον συναισθηματικό του 
κόσμο εάν μπορεί να μοιραστεί τα συναισθήματα του με τους άλλους και αν μπορεί να πά-
ρει αποδοχή από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον. Γι’  αυτό και η μουσική που ται-
ριάζει στον ψυχικό εφηβικό κόσμο και του δίνει ποικίλους τρόπους εξωτερίκευσης των συ-
ναισθημάτων, είναι η μουσική της ρομαντικής περιόδου του 19ου αι. αρμονικά συνταιρια-
σμένης με την εξπρεσιονιστική λογοτεχνία στα Lieder του Franz Schubert. 
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  Ο Dewey είναι ο πρώτος θεωρητικός που ασχολήθηκε με τη σημασία της διεργασίας των  
εμπειριών στη μάθηση. Στο Εxperience And Education (1938), υποστηρίζει την ανάγκη δη-
μιουργίας ενός συστήματος εκπαίδευσης που να εμπλέκει τους εκπαιδευόμενους σε εμπει-
ρίες. Η ενεργή μουσική ακρόαση είναι από τις πιο δυνατές εμπειρίες στην οποία τα νεαρά 
άτομα μπορούν να εμπλακούν και να αντλήσουν σημαντικά οφέλη. 

1. Ρομαντικό κίνημα, Lieder 

Μια από τις πιο αποφασιστικές καμπές στην ιστορία του ευρωπαϊκού πνεύματος και πολι-
τισμού, συντελείται το 19ο αιώνα. Είναι ο ρομαντισμός, που ως νεωτεριστικό καλλιτεχνικό 
κίνημα, εναγκαλίζεται με όλες τις μορφές της τέχνης (C. Headington 1997, 177-200). Οι 
πρώτοι Γερμανοί ρομαντικοί διευρύνουν την εμβέλεια του ακαθόριστου και αόριστου στοι-
χείου που καλύπτεται από τον όρο romantisch: ο όρος αυτός περιλαμβάνει ό,τι είναι μακρι-
νό, μαγικό, άγνωστο, συμπεριλαμβανομένου και του ζοφερού, του παράλογου, του νεκρι-
κού (Ουμπέρτο Έκο 2004, 303). Ειδικά στη μουσική, to ρομαντικό κίνημα υπήρξε η φυσική 
κατάληξη της πνευματικής διαδικασίας που ξεκίνησε από τα μισά του 18ου αιώνα, όταν η 
μουσική μετακινήθηκε από τις Αυλές των ευγενών στις αίθουσες συναυλιών και, ενώ ο ό-
ρος «ρομαντισμός» αρχικά χρησιμοποιήθηκε στη ζωγραφική και στη λογοτεχνία, το 19ο 
αιώνα υιοθετήθηκε και από τους μουσικούς. Με τον όρο «ρομαντισμός» αποδίδεται το 
«φανταστικό», αυτό που δεν έχει σχέση με την εμπειρία. Μπορούμε να πούμε ότι οι ρομα-
ντικοί συνθέτες εκφράζουν τα συναισθήματά τους με πάθος και με έναν τρόπο υπερβολικό, 
σαν αυτά τα συναισθήματα να βρίσκονται διαρκώς κάτω από ένα μεγεθυντικό φακό. Οι 
συνθέτες αυτήν την περίοδο απολαμβάνοντας την ελευθερία στην έκφραση, αποφεύγουν 
τις κλασικές φόρμες, γίνονται πιο τολμηροί και αντικαθιστούν τις παλαιότερες μουσικές 
μορφές με καινούριες, τις οποίες «ντύνουν» με δυναμικές εκφράσεις των συναισθημάτων 
τους, αποκαλύπτοντας τις πιο μύχιες σκέψεις τους συχνά. Η ρομαντική μουσική δεν εξυμνεί 
μόνο το ρομαντικό έρωτα με τις χαρές και τον πόνο του, αλλά τους συνθέτες απασχολεί και 
τους έλκει έντονα ο θάνατος, το υπερφυσικό, η μαγεία, η νύχτα και τα όνειρα, η φύση και 
οι εποχές. Βρίσκουν την ομορφιά στο απροσδιόριστο, στο χαοτικό, στην ανικανοποίητη α-
γάπη και στο θάνατο. Τους λείπει η απλότητα, η ξεγνοιασιά και γενικά όλη η χαρούμενη 
διάθεση που συχνά συναντάμε στους κλασικούς. Ο ομοιότητες με τα συναισθήματα και τις 
ψυχολογικές μεταπτώσεις της εφηβείας είναι προφανείς. Το κίνημα του ρομαντισμού ακο-
λούθησε ιστορικά την περίοδο του διαφωτισμού και αντιτάχθηκε στην αριστοκρατία της 
εποχής. Συνδέθηκε μάλιστα ισχυρά, με τις ιδέες του Ζαν Ζακ Ρουσσώ. Κύριο χαρακτηριστικό 
του ρομαντισμού αποτελεί η έμφαση στην πρόκληση ισχυρής συγκίνησης μέσω της τέχνης 
καθώς και η μεγαλύτερη ελευθερία στη φόρμα. Κυρίαρχο στοιχείο είναι το συναίσθημα 
αντί της λογικής. 

Ένα από τα πιο κομψά μουσικά είδη, που αυτήν την εποχή αναπτύχθηκε και έφτασε σε ύψη 
αισθητικής τελειότητας, είναι το Lied (στα γερμανικά Lied=τραγούδι, στον πληθυντικό 
Lieder=τραγούδια), το ιδιόμορφο γερμανικό τραγούδι, για φωνή και πιάνο. Εκείνος που το 
όνομά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το συγκεκριμένο είδος και που του έδωσε την 
τέλεια μορφή, είναι ο Frantz Schubert (1797-1828). (Παπαδόπουλος & Παπαδοπούλου 
1986, 89).  
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H σημαντική προσφορά του πατέρα του Lied, στο μουσικό αυτό είδος, είναι ότι κατόρθωσε 
να μεταφέρει στα τραγούδια του το προσωπικό ύφος του κάθε ποιητή. Πολλά από τα Lieder 
του αποτελούν κύκλους τραγουδιών (song cycles), οι οποίοι αφηγούνται μια ιστορία, περι-
πέτεια περισσότερο της ψυχής παρά του σώματος (Στέμαν 2004) και αυτή είναι η ομορφιά 
του, αγγίζει έτσι τις ψυχές μας. Για κάθε Lied ξεχωριστά, επινοεί τον ειδικό τρόπο με τον 
οποίο αποδίδεται καλύτερα το βαθύτερο νόημα του ποιήματος (Landormy 1928). Ο Schu-
bert καινοτομεί, εκμεταλλευόμενος την τελειοποίηση της κατασκευής του πιάνου και την 
αριστοτεχνική χρήση των νέων τεχνικών δυνατοτήτων του οργάνου αυτού, κάτι που έκανε 
ήδη ο Beethoven. Με το πιάνο, δίνει τη βαθύτερη απόδοση της ατμόσφαιρας του κειμένου 
και εισάγει περιγραφικά στοιχεία. «Με τον Schubert προσεγγίζουμε τη ρομαντική όψη του 
κόσμου» (Mellers 2002, 124). 

2. Η Μαργαρίτα στο ροδάνι 

Το 1814, σε ηλικία μόλις 17 ετών, συνθέτει το αριστουργηματικό Lied Gretchen am 
Spinnrade (Η Μαργαρίτα στο ροδάνι), βασισμένο στο Faust του Goethe. Στο έργο αυτό η 
μουσική του αποδίδει με τον πιο έξοχο τρόπο το ρομαντικό τόνο της ποίησης. Το πιάνο δεν 
συνοδεύει απλά το τραγούδι αλλά αυτονομείται και απεικονίζει με ακρίβεια τη δραστηριό-
τητα της νεαρής ερωτευμένης κοπέλας, που καθισμένη στο ροδάνι αναλογίζεται τον αγα-
πημένο της Φάουστ (Byrne 2003, 48). Ταυτόχρονα, η μουσική αντανακλά την ψυχική διά-
θεση της Μαργαρίτας και έτσι ο λόγος δένεται με τη μουσική μαγικά (Byrne 2003, 329-333). 
Στην αρχή, με λυρική διάθεση νιώθουμε τη θλίψη της κοπέλας που ο αγαπημένος της είναι 
μακριά, ενώ η ένταση και ο δραματικός τόνος ανεβαίνουν στη συνέχεια, με αποκορύφωμα 
τη σκηνή όπου η Μαργαρίτα αναλογιζόμενη το φιλί του, διακόπτει προς στιγμήν τη δουλειά 
της στο ροδάνι - όλα αυτά παρουσιάζονται ανάγλυφα μπροστά στα μάτια μας με το πιάνο 
να μας οδηγεί και το τραγούδι να μας μαγεύει, ενώ ο ποιητικός στίχος αναδεύει συναισθή-
ματα και μεταφέρει το πνεύμα της ρομαντικής εποχής: Και παρακάτω, συνεπαρμένη από 
έρωτα, φέρνει στο νου της τη ρομαντικά εξιδανικευμένη μορφή του, εκθειάζοντας όχι μόνο 
την ευγενική ομορφιά της μορφής του αλλά, επιπλέον, τα αρρενωπά χαρακτηριστικά του 
γνωρίσματα: «Το ψηλό του βάδισμα, η ευγενική του φιγούρα, το χαμογελαστό του στόμα, η 
δύναμη των ματιών του, και του στόματός του η μαγική λαλιά, το σφίξιμο του χεριού του 
και, αχ, το φιλί του!». Το τραγούδι, παρόλο που το ποίημα του Goethe δεν είναι επωδικό, 
επαναλαμβάνει την αρχική στροφή και τη χρησιμοποιεί ως επωδό, δίνοντας έτσι την αί-
σθηση της συμμετρίας. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η εντύπωση της τάξης και της αρμο-
νίας, αισθήσεις που ο έφηβος, λόγω του διαταραγμένου εσωτερικού του κόσμου και έρχε-
ται να ταυτιστεί και να συνταιριαχτεί μαζί τους για να ανακουφίσει την πονεμένη του ψυχή 
που παλεύει διαρκώς ανάμεσα σε δύο αντιφατικούς κόσμους: τον κόσμο του παιδιού που 
αφήνει πίσω του και τον κόσμο των ενηλίκων στον οποίο δίνει καθημερινό αγώνα να βρει 
τη θέση του και την ταυτότητά του μέσα σε αυτόν.  

3. Η ωραία μυλωνού 

Στα τέλη του 1822, την προσοχή του συνθέτη τράβηξε η διάσημη σειρά ποιημάτων (Hall-
mark (edit) 1996, 35-92) με τίτλο Die schöne Müllerin (Η ωραία μυλωνού), η κλασική λαϊκή 
ιστορία της άστατης νεαρής και όμορφης μυλωνοπούλας που ψάχνει να βρει το ταίρι της 
ανάμεσα σε διάφορους επίδοξους μνηστήρες, του ποιητή W. Müller. Η φιλοδοξία του 
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Schubert ήταν να δημιουργήσει τραγούδια με μεγάλο συναισθηματικό βάθος και το κατά-
φερε με τεράστια επιτυχία. Συνέθεσε τα τραγούδια του, συχνά αυθαιρετώντας με φαντασία 
πάνω στα ποιήματα του Müller, χωρίς όμως να ξεφεύγει από το πνεύμα και το βάθος τους 
και διατήρησε τις εικόνες ζωντανές και μαγικές και επίσης μελοποίησε μόνο εκείνα τα ποι-
ήματα που συνολικά συγκέντρωναν τη δράση γύρω από το μυλωνά, τοποθετώντας ολόκλη-
ρη την ιστορία στη φαντασία του και στις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις πράξεις των 
άλλων ηρώων γύρω από αυτόν. Δεν είναι η ιστορία απλώς ενός μυλωνά - ο άτυχος ήρωας 
γίνεται παγκόσμιο σύμβολο. Εξ’ άλλου όλοι αναγνωρίζουμε σε αυτόν μια πτυχή του εαυτού 
μας, όταν κάποτε κάποιος κρυφός, ανομολόγητος έρωτας κάνει το αντικείμενο του πόθου 
μας πηγή πόνου και παράξενης ευτυχίας συνάμα. Το πιάνο στην Ωραία μυλωνού μιμείται 
ποικιλία ήχων: από το ρυάκι που κελαρύζει και τις φτερωτές του μύλου που γυρνούν αγκο-
μαχώντας και τρίζοντας, μέχρι τη μουσική από το λαούτο του μυλωνά και το μοιραίο κόρνο 
του κυνηγού, ο οποίος θα κλέψει την καρδιά της κοπέλας του.   

Στην πρώτη πράξη (Lieder 1-4) βλέπουμε το νεαρό μυλωνά να περιπλανιέται χαρούμενα 
στην εξοχή και να συναντά το ρυάκι που, σαν οδηγός της μοίρας, τον οδηγεί στο μύλο, η 
γλύκα και η ζεστασιά του οποίου τον κάνουν να αναζητήσει και να βρει δουλειά εκεί. Η φύ-
ση και τα στοιχεία της εξυμνούνται και γίνονται παράδειγμα προς μίμηση για το δρόμο που 
πρέπει το ανθρώπινο ον να ακολουθήσει ώστε να γίνει αύταρκες και ευτυχισμένο: (Ezust 
2010. W. Müller, Die schöne Müllerin, 1. Das Wandern, 6-9): «Το ’χουμε μάθει εμείς αυτό 
από το νερό / από το νερό! / Δε βρίσκει ανάπαυση ούτε μέρα ούτε νύχτα / πάντα σκέφτεται 
το ταξίδι του / το νερό». Ενώ αλλού λέει: «Μετά τη δουλειά αναρωτιέμαι, / τώρα έχω αρκε-
τά / για τα χέρια μου και για το μυαλό μου; / Εντελώς αρκετά!». Στη δεύτερη πράξη (Lieder 
5-9), έχοντας ήδη ερωτευτεί με την πρώτη ματιά την όμορφη κόρη του αφεντικού του, περ-
νάει όλα τα στάδια του απελπισμένου ανομολόγητου έρωτα που δεν τολμάει να εκφραστεί, 
ακριβώς όπως ονειροπολεί ένας έφηβος που ερωτεύεται για πρώτη φορά. Εδώ και πάλι 
όλα τα στοιχεία της φύσης γίνονται μάρτυρες του πόνου και της αγωνίας του. Μην τολμώ-
ντας ο ίδιος να αναρωτηθεί για το αν αυτή τον έχει αγαπήσει, προσπαθεί να μάθει τη μοίρα 
του από το αρυτίδωτο ρυάκι: (Ibid. W. Müller, Die schöne Müllerin, 6. Der Neugierige, στ. 
17-20): «Ω, ρυάκι της αγάπης μου, γιατί είσαι τόσο παράξενο; Σίγουρα, δεν θα το πω που-
θενά, πες μου, ρυάκι μου, με αγαπάει;». Το ποτάμι γυρίζει τις βαριές φτερωτές του μύλου 
δίνοντάς του ζωή και ενέργεια, στέκει όμως παθητικός και σιωπηλός μάρτυρας των αγω-
νιών και των εξομολογήσεων του νεαρού άντρα, που στέλνει ανέλπιδα σημάδια στην αγα-
πημένη του χρησιμοποιώντας το αλφαβητάρι των αστεριών, των δέντρων και των λουλου-
διών. (O Schubert) ….αντιμετωπίζει με δέος τις λίμνες και τα βουνά επειδή αυτά είναι αδια-
πέραστα από ανθρώπινα αισθήματα” (Mellers 2002, 126). Στην τρίτη πράξη (Lieder 10-12), 
κάθεται με την όμορφη μυλωνού στην όχθη του ρυακιού και φαντασιώνεται ότι αυτή του 
ανήκει, ότι είναι δική του. Η φαντασίωση και η φυγή από την πραγματικότητα είναι σύνη-
θες χαρακτηριστικό των εφήβων. Μία ακόμη εκδοχή της φυγής είναι και η Ονειροπόληση. 
Η ονειροπόληση είναι μία από τις πιο δημοφιλείς τακτικές ανάμεσα στους εφήβους. Οι λύ-
σεις που δίνει η φαντασία έρχονται να συγκαλύψουν τη δυσάρεστη πραγματικότητα. Οι 
έφηβοι που ονειροπολούν πολύ, ίσως, προσπαθούν να ξεφύγουν από αβάσταχτες πραγμα-
τικές καταστάσεις τις οποίες δεν μπορούν να αντέξουν. Εδώ βλέπουμε τη διαχρονική ανά-
γκη του ανθρώπου όχι μόνο να ανήκει κάπου, αλλά και να του ανήκει το αντικείμενο του 
έρωτά του για να είναι ευτυχισμένος και να μπορεί να κατακτήσει τελικά την ευδαιμονία: 
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(Ibid, W. Müller, Die schöne Müllerin,11. Μein!, στ. 8-10): «Aς ακούγεται μόνο ένα τραγούδι 
σήμερα: Η αξιολάτρευτη μυλωνού είναι δική μου. Δική μου!». Στην τέταρτη σκηνή (Lieder 
13-17), το χρώμα αποκτά συμβολικές και μεταφυσικές διαστάσεις: ο μυλωνάς, πάντα ά-
σπρος από το αλεύρι, εκπροσωπείται από το άσπρο, το πιο άχρωμο χρώμα, ενώ, παράδοξα, 
το άσπρο αλεύρι τον δείχνει πάντα λερωμένο. Στους αντίποδες, ο ξαφνικός του αντίζηλος 
στην καρδιά της κοπέλας, ο νεαρός ρωμαλέος κυνηγός, αντιπροσωπεύει, στο νου του μυ-
λωνά, το λαμπερό πράσινο χρώμα, που είναι όχι μόνο το χρώμα της ζήλειας (Youens 1977, 
49, 62, 87, 108), αλλά και το χρώμα της ελπίδας και το ζωντανό χρώμα της μητέρας φύσης, 
μέσα στην οποία όλα τα όντα ζούνε σε αρμονία με τον εαυτό τους και τους άλλους και έ-
χουν τη δυνατότητα να κατακτήσουν την ευτυχία: “ (Ibid, W. Müller, Die schöne Müllerin, 
17. Die böse Farbe, στ. 9-12): «Αχ, πράσινο, μισητό χρώμα εσύ, γιατί πάντα με κοιτάς τόσο 
περήφανο, τόσο τολμηρό, τόσο χαιρέκακο, ενώ εγώ δεν είμαι παρά μόνο ένας δυστυχής, 
πασαλειμμένος με αλεύρι, άνθρωπος;». Στο τέλος, αφού περάσει από όλα τα στάδια του 
θυμού και της ζήλειας ανάμικτης με περηφάνια, εγκαταλείπει τον εαυτό του και θέλει να 
πεθάνει. Στην τελευταία πράξη (Lieder 18-20), ο δυστυχής μυλωνάς αποδέχεται μοιρολα-
τρικά την απόρριψή του από την κοπέλα (με την οποία δεν έχει ούτε λέξη ανταλλάξει, ούτε 
καν αυτή ξέρει για την αγάπη του), μιλά ξανά με τα μαραμένα λουλούδια και ελπίζει να 
βρει τη λύτρωση που ποθεί η πονεμένη του ψυχή στον ερχομό της άνοιξης - σύμβολο αιώ-
νιο της αέναης αναγέννησης - που θα του πάρει μακριά τη σκέψη της άστατης κοπέλας. 
Εδώ ο ήρωας βιώνει συναισθηματική απομόνωση-απάθεια, τόσο κοινή και στην εφηβική 
ηλικία. Με αυτόν τον τρόπο, το άτομο μειώνει τις εντάσεις που πηγάζουν από την ανάγκη 
και από το άγχος με το να κλείνεται σε ένα καβούκι παθητικότητας. Αυτό το καταφέρνει 
ελαττώνοντας τις προσδοκίες του ώστε να παραμένει συναισθηματικά αμέτοχο και απόμα-
κρο. Η απάθεια και η ηττοπαθής παραίτηση μπορεί να αποτελέσουν τις ακραίες αντιδρά-
σεις του ατόμου στο χρόνιο στρες και στη χρόνια απογοήτευση. Μπορεί στο υποσυνείδητό 
του αυτό να σημαίνει: «Θέλω να προκαλέσω την προσοχή και θέλω να δείξω ότι είμαι δυ-
νατός και τίποτα δεν με αγγίζει».  

Τέλος, στο πιστό ρυάκι χύνει τα δάκρυα του θρήνου του (Youens 1977, 176), ενώ τα λου-
λούδια, ως σύμβολα της αγάπης που δεν πεθαίνει ποτέ, βγαίνουν από τον τάφο του και το 
ολόγιομο φεγγάρι συμπαραστέκεται στο πένθος της ραγισμένης του καρδιάς. Βρίσκει στον 
υδάτινο φίλο του την παρηγοριά, που τόσο έχει ανάγκη, και μαζί την υπόσχεση ότι η ελπίδα 
θα ξαναγεννηθεί αν η αγάπη μπορεί να νικήσει τον πόνο. Το τελικό νανούρισμα του ρυα-
κιού στο νεαρό πονεμένο ήρωα, όσο τον περιθάλπει με στοργή, του δίνει ανάπαυση σωμα-
τική και ψυχική ώστε να γιατρέψει τις πληγές της καρδιάς του μέσα από το θάνατο, του 
δείχνει το όραμα του άπειρου, που ενυπάρχει μέσα στο νεκρικό ύπνο, και τον πνίγει στην 
αγκαλιά του (Youens 1977, 115). Τελικά το ερώτημα είναι: είναι το ρυάκι στ’ αλήθεια φίλος 
του ή είναι ένας φίλος σαν το Μεφιστοφελή, στο Faust του Goethe, που οδηγεί το μυλωνά 
στην πτώση και την καταστροφή του; Στη ρομαντική λογοτεχνία, ο σατανάς μαγεύει, εκ-
θειάζεται και, παρά την πτώση του, δεν χάνει ποτέ τη λαμπερή ομορφιά του. Έτσι, οι πιο 
ανησυχητικές πλευρές της ζωής εκφράζονται μέσα από την τέχνη: το σκοτεινό ζοφερό και 
αβέβαιο μέλλον, το δαιμονικό φρικαλέο στοιχείο και, τέλος, ο ίδιος ο θάνατος γίνεται προ-
σιτός και παρήγορος. Καθώς η εφηβεία είναι μια μακρά εξελικτική μεταβατική πορεία από 
την παιδικότητα προς την ωρίμανση του ατόμου με ιδιαίτερες χαρακτηριστικές ψυχολογι-
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κές διεργασίες ο θάνατος και η αγάπη του είναι ένα από τα ιδιότυπα συναισθήματα που 
έρχονται ως συνέπεια της παρατηρημένα αυξημένης τάσης των εφήβων για κατάθλιψη. 

4. Συμπεράσματα 

Ο Hanslick (1891, 15) αναφέρει ότι οι αισθητικές θεωρίες έως την εποχή του παρεμποδίζο-
νταν από την λανθασμένη υπόθεση ότι το αντικείμενο της αισθητικής ανάλυσης δεν είναι η 
αναζήτηση του τι είναι το Ωραίο στη μουσική και ότι βασικότερο είναι να περιγράψουν τα 
συναισθήματα που αυτή αφυπνίζει. Αυτό όμως αυτόματα προϋπόθετε την απόδοση μιας 
πολύ συναισθηματικής χροιάς σε μια τόσο αιθέρια τέχνη, όπως η μουσική. Αργότερα, όμως, 
ερευνητές όπως ο  ΜcCurdy από ψυχαναλυτικής πλευράς, δείχνει ότι «όταν οι ενστικτώδεις 
αντιδράσεις ενεργοποιούνται, ερεθίζονται και δεν καταφέρνουν να εκφραστούν και δεν 
εκφράζονται είτε στη συμπεριφορά είτε στη φαντασία, τότε αυτές επηρεάζονται πιο έντο-
να» με αποτέλεσμα να  εγείρονται συναισθήματα (Meyer 1961, 14). Η απαγόρευση ή παρε-
μποδισμός δεν προέρχεται πάντα από μια αντίθετη τάση, είναι πιο απλό πολλές φορές, ε-
πειδή για κάποιους λόγους φυσικούς ή πνευματικούς δεν μπορεί κάτι να εκπληρωθεί, να 
ολοκληρωθεί. (Meyer 15), όπως έρωτας στην εφηβεία. Το ίδιο μπορούμε να ισχυριστούμε 
ότι ισχύει και συμβαίνει κατά τη μουσική ακρόαση. 

Αυτό που οδηγεί σε πιο έντονο επηρεασμό και πιο έντονη έκφραση συναισθήματος είναι η 
συγκράτηση της έκφρασης του ενστίκτου είτε στη συμπεριφορά είτε στη συνειδητή σκέψη 
και αυτό αναδύεται και από τις ιστορίες που οι δύο κύκλοι αφηγούνται μουσικά. Καταπιε-
σμένα συναισθήματα και ένστικτα που δεν βρίσκουν διέξοδο με αποτέλεσμα οι έφηβοι 
ταυτιζόμενοι μαζί με τους συμπαθητικούς ήρωες που έχουν ξεκάθαρα κοινά χαρακτηριστι-
κά μεταξύ τους να βρίσκουν και οι ίδιοι διέξοδο στα συναισθήματά τους και στην έκφραση 
του εσωτερικού τους κόσμου, μέσα από την ακρόαση των Lieder του Schuber. 
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Περίληψη 

Κύριο στόχο του άρθρου, αποτελεί η πρόταση για τη διαθεματική σύνδεση και συνεργασία 
των εικαστικών και των μαθηματικών. Αισιοδοξούμε να συμβάλουμε: α. στη στενή και δη-
μιουργική συνεργασία της Εικαστικής Τέχνης και των Μαθηματικών, β. στην αξιοποίηση 
των κοινών στοιχείων των δύο διαφορετικών πεδίων και γ. στη δημιουργία ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων εικαστικής αγωγής, αποδεικνύοντας ότι η διαθεματική σύνδεση των εικα-
στικών και των μαθηματικών μπορεί να επιφέρει από τη μια πλευρά την ευχαρίστηση και 
την αισθητική τέρψη και από την άλλη, τη δημιουργία και τη γνώση.  

Λέξεις - Kλειδιά: Εικαστική Αγωγή, Εικαστικές και Μαθηματικές έννοιες, Διαθεματικότητα 

Εισαγωγή 

Κύρια αιτία για την ενασχόλησή μας με τη διαθεματική συνεργασία των Εικαστικών τεχνών 
με τα Μαθηματικά, στάθηκε, η κοινή παραδοχή πολλών εικαστικών και μαθηματικών, ότι 
υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των δύο πεδίων, όπως π.χ. οι γραμμές, τα σχήματα, η συμμε-
τρία, οι διαγώνιοι, η προοπτική, κ.ά. αποτελούν έννοιες που χρησιμοποιούνται τόσο στα 
μαθηματικά, όσο και στην εικαστική δημιουργία (Kent, 1995). Επιπλέον, οι εικαστικές τέ-
χνες κατακλύζουν και διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας συνθέτοντας το σημερινό 
οπτικά προσδιορισμένο πολιτισμό μας (Frydman & Bryant, 1988). Η αφορμή όμως δόθηκε 
από την κατάσταση που επικρατεί στη σχολική κοινότητα και από τη διαπίστωση ότι: παρό-
τι τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, που αφορούν στο δημοτικό σχολείο, προτρέπουν 
τους εκπαιδευτικούς να προσεγγίζουν διεπιστημονικά, τα ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα 
και να προτείνουν τη διαθεματικότητα, εν τούτοις, παρατηρείται το φαινόμενο, να διατη-
ρούνται απομονωμένες όλες οι μαθησιακές περιοχές. Το ωρολόγιο πρόγραμμα συνεχίζει να 
ξεχωρίζει τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικοί, εγκλωβισμένοι ανάμεσα στο πρόγραμμα, την 
ύλη και τον περιορισμένο χρόνο, αναγκάζονται να καταστρατηγούν τις ώρες που αναλογούν 
στα εικαστικά και να τις χρησιμοποιούν για συμπληρωματική εξάσκηση των μαθητών στα 
μαθηματικά, με τη δικαιολογία ότι τα παιδιά δυσκολεύονται στην κατανόηση των μαθημα-
τικών εννοιών. Επίσης, ένας ακόμα λόγος που ασχοληθήκαμε με τη σύνδεση των Εικαστι-
κών και των Μαθηματικών, είναι ο τρόπος διαπραγμάτευσης των εικαστικών μέσα στην 
τάξη. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σχεδιάζει και υλοποιεί εικαστικές δραστηριότητες 
δίνοντας προσοχή και έμφαση μόνο στη φάση της δημιουργίας των παιδιών, αδικώντας τα 
έργα τέχνης και τους καλλιτέχνες, αδικώντας την «καλαισθησία» και εν τέλει, διαιωνίζει μια 
ελλιπή εικαστική αγωγή στο σχολείο (Kooll, 1997). Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζουμε 
μια εικαστική δραστηριότητα που υλοποίησαν παιδιά της α’ δημοτικού στην οποία θα αντι-
ληφθούμε ότι παράλληλα και ταυτόχρονα με τις εικαστικές έννοιες, αναδεικνύονται επίσης 
θεμελιώδεις μαθηματικές έννοιες. 
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Εικαστικά και Μαθηματικά στην πρωτοσχολική ηλικία 

Είναι κοινώς αποδεκτό, ότι η επιστήμη των μαθηματικών, εξαιτίας της πολλαπλότητας των 
εφαρμογών της, αναδεικνύεται απαραίτητη στον πολίτη του αιώνα των επιστημονικών και 
τεχνολογικών εξελίξεων, ενώ παράλληλα τον εξοπλίζει με μια ιδιαίτερη συλλογιστική ικανό-
τητα (Schoenfeld, 1992) και επιπλέον, όπως αναλύεται σε έρευνα του Μπουλώ (2002), τα 
μαθηματικά είναι επίσης συνδεδεμένα με την αναζήτηση του ωραίου. Τα εικαστικά και τα 
μαθηματικά διαμορφώνουν πολύ συχνά αμοιβαίες σχέσεις, οι οποίες εμπλουτίζουν τη μα-
θηματική δραστηριότητα, υποβάλλοντας νέα πεδία έρευνας και αντίστοιχα επηρεάζουν τις 
τέχνες, υποκινώντας νέες περιοχές καλλιτεχνικής διερεύνησης.  

Η άποψη επίσης, ότι τα σχολικά μαθηματικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα σύνολο προ-
καθορισμένων κανόνων και διαφόρων τεχνικών (Mehler & Bever, 1969), που θα πρέπει αυ-
τούσια να μεταφερθούν από το δάσκαλο στους μαθητές του, έχει αντικατασταθεί με την 
αντίληψη ότι τα μαθηματικά αποτελούν μέρος της βιώσιμης πραγματικότητας των παιδιών 
και έτσι ακριβώς πρέπει να εκτιμώνται και να διδάσκονται (Webb, 1993). Τα μαθηματικά 
μπορούν κάλλιστα να συνδυαστούν με άλλα γνωστικά αντικείμενα και να διδαχθούν π.χ. 
διάφορες μαθηματικές έννοιες με τυχόν εναύσματα που θα δοθούν στα πλαίσια της εικα-
στικής αγωγής (Κοτοπούλης, 2007). Οι μαθηματικές έννοιες δεν είναι αποκομμένες ούτε 
είναι δυνατό να αναπτυχθούν έξω από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Πολλές δράσεις από άλ-
λες μαθησιακές περιοχές είτε από καθημερινές καταστάσεις, εμπλουτίζουν τις δράσεις που 
προτείνονται για τις μαθηματικές δραστηριότητες αλλά και τον τρόπο προσέγγισης των 
δράσεων άλλων περιοχών μάθησης (Moon, 1997). Έτσι για παράδειγμα τα παιδιά μπορούν 
να παρατηρούν συμμετρίες σε έργα τέχνης, να κάνουν μετρήσεις για να αντιμετωπίσουν 
καθημερινές καταστάσεις ή να υπολογίσουν για να λύσουν κάποιο αθροιστικό ή πολλα-
πλασιαστικό πρόβλημα (Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 2011). 

Διαθεματική συνεργασία Εικαστικών και Μαθηματικών 

Στα τελευταία χρόνια, η ιδέα της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας δεσπόζει 
στους προβληματισμούς και τις επιλογές των εκπαιδευτικών για τη διαμόρφωση κατάλλη-
λων μαθησιακών προγραμμάτων. Με τη διαθεματική προσέγγιση της μάθησης, περιορίζε-
ται το φαινόμενο της ύπαρξης στεγανών και της προσφοράς ασύνδετων μεταξύ τους γνώ-
σεων. Επιδιώκεται η ανάπτυξη της φαντασίας, η διανοητική ευελιξία, ο αυτοέλεγχος και η 
ικανότητα διατήρησης της προσοχής, τα παιδιά καλούνται να επιχειρούν καινοτόμες και 
τολμηρές ενέργειες, να προβληματίζονται και να συνεργάζονται προκειμένου να οδηγη-
θούν με επιτυχία στη λύση ενός προβλήματος (Bailey, 1996). Πλέον, ο πιο ενδεδειγμένος 
τρόπος να «μάθουν» τα παιδιά δεν είναι η διδασκαλία, αλλά το ίδιο το βίωμα μέσα από το 
οποίο, τα παιδιά ανακαλύπτουν και αποκτούν τη γνώση. Οι μαθητές με πολύτιμο σύμμαχό 
τους την κοινωνική αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές τους, με το δάσκαλό τους αλλά και 
με το ευρύτερο περιβάλλον τους, εμπλέκονται στη διαχείριση σύνθετων σχεδίων εργασίας, 
αναπτύσσοντας έτσι την κριτική τους σκέψη και τις συνεργατικές τους δεξιότητες 
(Hausfather, 1996). 

Οι κύριοι παράγοντες που συνέτειναν στην αποδοχή της διαθεματικής προσέγγισης είναι οι 
διαπιστώσεις πολλών ερευνητών (Vaideanu, 1987, Nicholson, 1984) για την αναγκαιότητά 
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της στη σύγχρονη εκπαίδευση: Τα σύγχρονα διεθνή προβλήματα που χαρακτηρίζονται από 
πολυπλοκότητα, σφαιρικότητα και αλληλεξάρτηση, επιβάλλουν την εφαρμογή καινοτόμων 
προγραμμάτων με τη χρήση διαθεματικής μεθοδολογίας και νέους τρόπους οργάνωσης της 
διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο προσέγγισης, η μάθηση με-
ταμορφώνεται σε μια διαδικασία ανακάλυψης και η διδασκαλία γίνεται πιο ευχάριστη και 
εποικοδομητική.  

Επίσης, οι απόψεις της Τζεκάκη (2010), οι οποίες αφορούν στα βιωματικά μαθηματικά, α-
ναδεικνύουν την αναγκαιότητα της διαθεματικής σύνδεσης των μαθηματικών με όλα τα 
γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος, καθώς και την εκμετάλλευση αυτών, 
για τη δημιουργία βιωματικών καταστάσεων προβληματισμού στη διδακτική ομάδα. Στον 
αντίποδα των «δυσβάσταχτων» τυπικών μαθηματικών, προτείνεται μια ανοιχτή πνευματική 
πρόκληση για τα παιδιά, τα οποία ακολουθούν μια δημιουργική πορεία για την ανακάλυψη 
και κατανόηση των μαθηματικών εννοιών. Πλέον δεν είναι στόχος η διδασκαλία των μαθη-
ματικών εννοιών και δεξιοτήτων, αλλά η κατανόηση και η εφαρμογή τους σε πρακτικές κα-
ταστάσεις (Hughes, 2002). 

Η διδακτική μας πρόταση, επιβεβαιώνεται επίσης και από τις προτάσεις πολλών άλλων κα-
ταξιωμένων ερευνητών (McClain, Cobb & Bowers1998, Yacket & Cobb, 1996, Λεμονίδης, 
2013) για τη διδακτική των μαθηματικών, οι οποίοι υποστηρίζουν τη μαθηματική διαδικα-
σία και εκπαίδευση μέσα από την κατάλληλη κουλτούρα της τάξης και την κοινωνικο-
κονστρουκτιβιστική προοπτική, στην οποία, η ανάπτυξη των εννοιών και των ικανοτήτων 
στα άτομα, δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη συμμετοχή τους στην αλληλεπιδραστική δη-
μιουργία των μαθηματικών νοημάτων. Αυτοί οι κοινωνικοπολιτισμικοί κανόνες ρυθμίζουν 
τη συζήτηση στην τάξη και επηρεάζουν τις ευκαιρίες για μάθηση, που προκύπτουν τόσο 
από τους μαθητές, όσο και από το δάσκαλο. Πιστεύουν επίσης, ότι οι κοινωνικοπολιτισμικοί 
και συναισθηματικοί παράγοντες που επηρεάζουν το άτομο, παίζουν καθοριστικό ρόλο 
στην ανάπτυξη της κριτικής και μαθηματικής σκέψης. Η μάθηση δεν αντιμετωπίζεται πλέον 
ως μια ατομική και εσωτερική διαδικασία για τον άνθρωπο, αλλά καθορίζεται και επηρεά-
ζεται επίσης από την κοινωνία και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει.  

Η παρούσα έρευνα, προωθεί το σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων που απορ-
ρέουν από το συνδυασμό των εικαστικών και των μαθηματικών. Οι μαθηματικές έννοιες 
που διδάσκονται τα παιδιά, όπως: το σημείο, η γραμμή, τα γεωμετρικά σχήματα και τα στε-
ρεά, η συμμετρία, τα σύνολα, οι αριθμοί και οι πράξεις μεταξύ τους κ.ά. συναντώνται επί-
σης με ποικίλους τρόπους στις εικαστικές τέχνες και αποτελούν θεμελιώδη εικαστικά στοι-
χεία για το σχεδιασμό και τη δημιουργία των εικαστικών έργων. Θεωρούμε ότι η εικαστική 
αγωγή επιτυγχάνει τη μύηση του νέου ανθρώπου στη δημιουργική διαδικασία και προσφέ-
ρει ένα νέο τρόπο όρασης. Μαθαίνει στο παιδί να συλλαμβάνει τον κόσμο που το περιβάλ-
λει πολυδιάστατα. Η ανακάλυψη αυτής της σχέσης, προσφέρει την ευκαιρία στα παιδιά, να 
γευτούν, από τη μια, την ομορφιά της αισθητικής που προσφέρει η τέχνη και από την άλλη, 
να αναπτύξουν τη λογικομαθηματική σκέψη κατά την ενασχόλησή τους με την επιστήμη 
των μαθηματικών και συν τοις άλλοις, η διδασκαλία της τέχνης αναδεικνύει την κοινωνικο-
πολιτισμική διάσταση του σχολείου, αφού αποκλείει το στοιχείο της απόρριψης και παρο-
τρύνει την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία όλων των παιδιών (Verschaffel, et al., 2009).  
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Διδακτική Παρέμβαση 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αποδείξουμε ότι οι εικαστικές δραστηριότητες μπο-
ρούν να συμβάλλουν στην κατανόηση Μαθηματικών εννοιών από τα μικρά παιδιά. Για το 
λόγο αυτό, εκμεταλλευτήκαμε τα κοινά στοιχεία των εικαστικών και των μαθηματικών, 
προβήκαμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εικαστικών δραστηριοτήτων και διερευνήσα-
με εάν: «η ενασχόληση με εικαστικές δραστηριότητες, επιφέρει βαθύτερη γνώση και κατα-
νόηση των μαθηματικών εννοιών που προτείνει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τα 
μαθηματικά». Με τη διδακτική μας πρόταση, προτείνουμε τη στενή και δημιουργική συνερ-
γασία των Εικαστικών Τεχνών και των Μαθηματικών και αποδεικνύουμε τις θετικές επι-
πτώσεις και για τις δύο μαθησιακές περιοχές. Για την επίτευξη του σκοπού μας, σχεδιάσαμε 
και υλοποιήσαμε μια έρευνα βασισμένη σε τρεις κύριες υποθέσεις:  

α) Ότι η προσέγγιση ενός εικαστικού έργου γίνεται μέσο ανακάλυψης Μαθηματικών εν-
νοιών από παιδιά της Α’ τάξης Δημοτικού Σχολείου, 

 β) Ότι τα μικρά παιδιά, όταν πειραματίζονται και δημιουργούν εικαστικά έργα, εφαρμό-
ζουν αυθόρμητα μαθηματικές έννοιες.  

γ) Ότι αξιολογώντας την προσέγγιση ενός έργου τέχνης και τη δημιουργία ενός εικαστικού 
έργου διαπιστώνονται και κατανοούνται μαθηματικές έννοιες και σύμβολα από τα παιδιά.  

Ως δείγμα της έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν τα εικαστικά έργα 18 μαθητών της Α’ τάξης Δη-
μοτικού σχολείου περιοχής Βορείου Ελλάδας. Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στον 
εκπαιδευτικό χώρο της τάξης, στην ώρα των εικαστικών και είχε διάρκεια 45 λεπτών. Επί-
σης για την ασφαλέστερη συλλογή των δεδομένων που αφορούν τις αφηγήσεις, τις συζη-
τήσεις και τις περιγραφές των 18 μαθητών, μαγνητοφωνήθηκαν και στη συνέχεια απομα-
γνητοφωνήθηκαν από τους ερευνητές.  

Η δομή της εικαστικής – μαθηματικής δραστηριότητας 

Η εικαστική δραστηριότητα που σχεδιάσαμε, αποτελεί μια διδακτική πρόταση με κύριες 
φάσεις: α. την προσέγγιση ενός έργου τέχνης, β. τον πειραματισμό και τη δημιουργία και γ. 
την αξιολόγηση. 

Στην Α΄ φάση, ο ερευνητής κάλεσε τα παιδιά να παρατηρήσουν τον πίνακα του καλλιτέχνη 
Αλιγκιέρο Μποέτι και να τον περιγράψουν (εικ. 1).  
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Εικόνα 1. Αλιγκιέρο Μποέτι. «Χάρτης του κόσμου» 1989, 117,5Χ227,7Χ5,1, Κέντημα σε 
ύφασμα. Μουσείο της Μοντέρνας Τέχνης στη Ν. Υόρκη. 

Μετά την ολοκλήρωση της προσέγγισης του έργου τέχνης, ακολούθησε η φάση του πειρα-
ματισμού και της δημιουργίας των παιδιών. Για τους ερευνητές Langer (1957) και Dalley- 
Case κ.ά (1995), (στο: Τσιλιμένη & Μαγουλιώτης, 2011), η εικαστική δημιουργία καθίσταται 
ως μια παιδαγωγική δραστηριότητα, η οποία αντικατοπτρίζει τον εσωτερικό κόσμο του 
παιδιού και συνάμα καλλιεργεί και αναπτύσσει τη σκέψη του. Είναι η πιο δημιουργική 
στιγμή της μαθησιακής διαδικασίας, όπου τα παιδιά προσπαθούν να εφαρμόσουν τις νέες 
γνώσεις και εμπειρίες που απέκτησαν, δημιουργώντας εικόνες που βλέπουν γύρω τους, 
έτσι που να διακρίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά κάποιων αντικειμένων (αναλογίες, 
πλαστικές και χρωματικές αξίες, διαστάσεις κ.ά.) (Μαγουλιώτης, 2002), να χρησιμοποιούν 
γραμμές, σχήματα και χρώματα για να συνθέσουν διάφορες μορφές, να δημιουργούν, να 
σχεδιάζουν, να ζωγραφίζουν, να κατασκευάζουν εικόνες αλλά και ό,τι συλλαμβάνει ή επε-
ξεργάζεται ή πλάθει η φαντασία ή κρίνει η σκέψη τους. Σε όλη τη διάρκεια των δράσεων, η 
εκπαιδευτικός βρισκόταν κοντά στα παιδιά, συζητούσε, βοηθούσε, εμψύχωνε και παρότρυ-
νε για περαιτέρω ανακαλύψεις και πειραματισμούς (Dewey, 1959). Τα παιδιά πειραματί-
στηκαν (με λευκά και χρωματιστά χαρτιά, κόλλες, ψαλίδια, γεωμετρικά όργανα) και δη-
μιούργησαν εικαστικά έργα, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία-έννοιες που εντόπισαν στο έργο 
τέχνης (εικ.2).  

 

Εικόνα 2: Δείγμα από τα έργα των παιδιών 

Στη φάση της αξιολόγησης, ζητήσαμε από τα παιδιά να μας περιγράψουν τους τρόπους με 
τους οποίους εργάστηκαν, τις ιδέες που είχαν ή τις στρατηγικές που ανέπτυξαν δημιουργώ-
ντας και να μας επιδείξουν τις έννοιες ή τα στοιχεία με τα οποία συνέθεσαν τις σημαίες.  

Διερεύνηση των αποτελεσμάτων 

Από την εικαστική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε, δημιουργήθηκαν και καταγρά-
φηκαν, 1 ομαδικό και 18 ατομικά έργα των παιδιών. Μετά την καταχώρηση των στοιχείων 
στις τρεις προαναφερθείσες φάσεις: Προσέγγιση έργων τέχνης, Πειραματισμού και δη-
μιουργίας και Αξιολόγησης, έγινε επεξεργασία και σημειολογική ανάλυση των αποτελεσμά-
των (Belting, κ.α. 1995). Στην α’ φάση, καταγράφηκε και αναλύθηκε η συμμετοχή και οι 
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προφορικές παρατηρήσεις των παιδιών, στη β’ φάση, τα 18 ατομικά έργα των μαθητών και 
στη γ’ φάση, το ένα ομαδικό έργο και οι προφορικές παρατηρήσεις των μαθητών. Από την 
ανάλυση των στοιχείων και στις τρεις φάσεις της εικαστικής δραστηριότητας, προβαίνουμε 
στις παρακάτω παρατηρήσεις για την κάθε φάση ξεχωριστά:  

Ειδικότερα, εξετάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, καταλήγουμε ότι ποικίλες έννοιες 
ποσοτήτων εμφανίζονται και στις τρεις φάσεις της εικαστικής δραστηριότητας. Και στις 
τρεις φάσεις της δραστηριότητας περιπλέκονται και αναδεικνύονται έννοιες μεγεθών, στοι-
χεία που αφορούν στα γεωμετρικά σχήματα, στοιχεία προσανατολισμού στο χώρο, έννοιες 
ισοτήτων-ανισοτήτων, ανάγνωση ενός χάρτη, η έννοια της συμμετρίας κ.ά. 
Ερμηνεύοντας το γράφημα 1, το οποίο καταγράφει τη συσχέτιση των τριών φάσεων της 
εικαστικής δραστηριότητας με τις μαθηματικές έννοιες, καταλήγουμε ότι οι μαθηματικές 
έννοιες, καλλιεργούνται περισσότερο στη γ’ φάση, στην οποία, τα παιδιά παρουσιάζουν τα 
έργα τους, περιγράφουν την πορεία των εργασιών τους και αναστοχάζονται όλη τη διαδι-
κασία που ακολούθησαν στις αναζητήσεις τους. Αμέσως επόμενη, καταγράφεται η α’ φάση, 
στην οποία, τα παιδιά με αρκετά υψηλό ποσοστό επιτυχίας, αντιλαμβάνονται τις περισσό-
τερες μαθηματικές έννοιες μέσα στο έργο τέχνης που προσεγγίζουν. Με μικρότερο ποσοστό 
συσχέτισης παρουσιάζεται η β’ φάση, του πειραματισμού και της δημιουργίας, στην οποία, 
τα παιδιά επιλέγουν τι θα δημιουργήσουν, χωρίς να γνωρίζουν τις επιδιώξεις του διδάσκο-
ντα. 

 

Γράφημα 1. Συσχέτιση των 3 φάσεων με τις μαθηματικές έννοιες 

Εν κατακλείδι, η διδακτική μας πρόταση απέδειξε ότι η εικαστική δημιουργία συνδέεται 
άμεσα με μαθηματικές έννοιες και αρχές. Προσεγγίζοντας τα παιδιά ένα έργο τέχνης, αρχι-
κά, αντιλαμβάνονται τα μορφικά-δομικά στοιχεία του έργου, στη συνέχεια δημιουργούν τα 
δικά τους έργα και χωρίς να το καταλάβουν, μπαίνουν στη διαδικασία να μετρήσουν, να 
υπολογίσουν μεγέθη και αποστάσεις, να δομήσουν μια επιφάνεια, να διαβάσουν έναν χάρ-
τη, να βρουν σημεία σε μια επιφάνεια, να συγκρίνουν μεγέθη, μήκη, πλάτη, να αναγνωρί-
σουν σχήματα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, να δημιουργήσουν κανονικότητες 
κ.λπ. και στο τέλος, με την αξιολόγηση της δραστηριότητας, αναστοχάζονται για όλη τη μα-
θησιακή διαδικασία και κατανοούν βαθύτερα τις γνώσεις που απέκτησαν. Σύμφωνα με τα 
παραπάνω πορίσματα, ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να εκμεταλλευτεί τα κοινά στοιχεία 
των εικαστικών και των μαθηματικών για να σχεδιάζει και υλοποιεί ποιοτικές κι ευχάριστες 
εικαστικές δραστηριότητες για τους μικρούς μαθητές του και ταυτόχρονα να καλλιεργεί τις 
μαθηματικές έννοιες που προτείνει το πρόγραμμα σπουδών. 
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Αντιλήψεις φιλολόγων για την εκπαίδευση αλλοδαπών μαθητών  στη Δευτεροβάθμια 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας για τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε σε φιλολόγους εκπαιδευτικούς σχολείων Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης, με εστίαση στις  αντιλήψεις τους για την εκ-
παίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών. Τα αποτελέσματα της έρευνας δεί-
χνουν ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι  η μάθηση και η σχολική επιτυχία των αλλοδαπών 
μαθητών επηρεάζονται από παράγοντες όπως  η επάρκεια στη μητρική και στην  ελληνική 
γλώσσα  και το γνωστικό και κοινωνικοοικονομικό τους κεφάλαιο. Επιπλέον, εκτιμούν ότι  
το ενδιαφέρον των γονιών των αλλοδαπών μαθητών δεν αποτιμάται το ίδιο όσο αυτό των 
γηγενών γονιών  και ότι ο ρόλος της σχολικής κοινότητας είναι σημαντικός για την αποδυ-
νάμωση στερεοτύπων και προκαταλήψεων, ενώ διάκεινται θετικά ως προς την ενεργοποίη-
ση των τμημάτων υποδοχής των αλλοδαπών μαθητών και τη φοίτησή τους σε διαπολιτισμι-
κά σχολεία.  

Λέξεις - Κλειδιά: αλλοδαποί μαθητές, διαπολιτισμική εκπαίδευση, έρευνα, φιλόλογοι 

Εισαγωγή 

Η μεγάλη αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν στα ελληνικά 
σχολεία  έχει ως αποτέλεσμα την ανομοιογενή σύνθεση των σχολικών τάξεων με 
χαρακτηριστικά τη γλωσσική ποικιλία και το διαφορετικό πολιτισμικό κεφάλαιο. Η φοίτηση 
των αλλοδαπών μαθητών σε ανομοιογενείς πολυπολιτισμικές τάξεις δημιουργεί ορισμένες 
φορές προβλήματα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, τα οποία δεν αφορούν μόνο τη 
διδασκαλία και τη σχολική επίδοση, αλλά και την ένταξη των αλλοδαπών, καθώς και την 
προσαρμογή όχι μόνο αυτών αλλά και των γηγενών μαθητών στη σχολική τάξη (Νικολάου, 
2005). Η εκπαιδευτική εμπειρία δείχνει ότι τα περισσότερα παιδιά με διαφορετική μητρική 
γλώσσα από τη γλώσσα του σχολείου δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία 
κυρίως αφηρημένων εννοιών και να κατανοήσουν τις εκφωνήσεις ασκήσεων, με συνέπεια 
να μην μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στις γραπτές δοκιμασίες και στις εξετάσεις. 
Πολλές είναι οι περιπτώσεις αλλόγλωσσων μαθητών που, ενώ δείχνουν να έχουν μεγάλη 
ευχέρεια στον προφορικό λόγο και επικοινωνιακές δεξιότητες, αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στις απαιτήσεις των γνωστικών αντικειμένων τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό 
λόγο, οι οποίες αυξάνονται λόγω και του μεγάλου βαθμού δυσκολίας που παρουσιάζει η 
γλώσσα των σχολικών εγχειριδίων. Έτσι, αρκετοί αλλοδαποί μαθητές δυσκολεύονται να 
συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, δείχνουν περιορισμένο ενδιαφέρον για 
μάθηση και ορισμένοι εγκαταλείπουν το σχολείο. 

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να μεριμνήσουν για την κάλυψη του περιεχομένου  των 
Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών χωρίς να αδικήσουν κανένα παιδί και να 
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εξασφαλίσουν την πρόοδο και την απρόσκοπτη φοίτηση όλων των παιδιών σε όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθμίδες. Επίσης, καλούνται να φροντίσουν για τον εντοπισμό και την 
αποδόμηση κοινωνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων και τη διαμόρφωση ενός 
σχολικού περιβάλλοντος αποδοχής, κατανόησης και ένταξης που θα περιλαμβάνει και θα 
αντιμετωπίζει ισότιμα και δίκαια όλα τα παιδιά. Επιπλέον, να εξασφαλίσουν την εμπλοκή 
και συμμετοχή και τη συνεργασία των γονιών των αλλοδαπών και των γηγενών μαθητών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία (Coelho, 2007).   

Μεθοδολογία της έρευνας 

Σε έρευνα που αφορά τις  γνώσεις, αντιλήψεις και διδακτικές πρακτικές των φιλολόγων για 
τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και πραγματοποιήθηκε σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης του Νομού  Θεσσαλονίκης,  πήραν μέρος 255 εκπαιδευτικοί,  στους οποίους δόθηκε 
ανώνυμο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου.  

Στην έρευνα ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να καθορίσουν το μέγεθος διαφωνίας ή 
συμφωνίας τους με μια σειρά ερωτήσεων, σύμφωνα με την κλίμακα Likert (Bell, 2001). Οι 
ερωτήσεις είναι έτσι διατυπωμένες, ώστε να διερευνώνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών 
σε 5 θεματικές ενότητες. Οι ενότητες είναι: Γνώσεις - Η διαπολιτισμική διάσταση στα Ανα-
λυτικά Προγράμματα Σπουδών - Η οργάνωση της διδασκαλίας στην πολυπολιτισμική τάξη - 
Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές - Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για 
τους αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές. 

Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην ενότητα «Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους αλ-
λοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές»,  με στόχο να διερευνηθούν οι απόψεις των εκ-
παιδευτικών για την εκπαίδευση και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση και τη 
σχολική επιτυχία τους και να εντοπισθούν ενδεχόμενες στάσεις τους που δεν συμβάλλουν 
στην επιτυχή φοίτηση των αλλοδαπών μαθητών, προκειμένου να ληφθεί μέριμνα για τη 
συνειδητοποίηση και τον επαναπροσδιορισμό τους.  

Στην ανάλυση δεδομένων που ακολουθεί δεν αναφέρονται τα ποσοστά των εκπαιδευτικών 
που δεν απάντησαν σε κάποιες από τις ερωτήσεις, για λόγους οικονομίας. 

Ανάλυση δεδομένων-σχολιασμός 

Στην έρευνα τέθηκε το ερώτημα (Ερ. 1) στους εκπαιδευτικούς αν η αυξημένη παρουσία των 
αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών επηρεάζει τη σχολική επίδοση της τάξης. Η α-
ντίληψη μεγάλου αριθμού των εκπαιδευτικών (81%) είναι  ότι επηρεάζει σε ικανό ως πολύ 
μεγάλο βαθμό (35% αρκετά, 28% πολύ, 18% πάρα πολύ). Πολύ λιγότεροι είναι οι εκπαιδευ-
τικοί που πιστεύουν ότι η σχολική επίδοση επηρεάζεται λίγο (12%) ή καθόλου (5%) από αυ-
τόν τον παράγοντα. Η άποψη αυτή της πλειονότητας των εκπαιδευτικών οφείλεται πιθανόν 
στην περιορισμένη κατάρτιση που έχουν όσον αφορά τη διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές 
τάξεις και στη θεωρία του γλωσσικού ελλείμματος, δηλαδή, της κυρίαρχης τάσης να εκλαμ-
βάνεται η ανεπάρκεια στην ελληνική γλώσσα ως αρνητικός παράγοντας για τη μαθησιακή 
διαδικασία, που επηρεάζει τη σχολική επίδοση, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται το επίπε-
δο όλης της τάξης. Βέβαια, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών απορρέουν από υποκειμενι-
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κές εκτιμήσεις που δεν βασίζονται μόνο σε κριτήρια αξιολόγησης, αλλά και σε προσωπικές 
θεωρίες σχετικές με στερεότυπα και με τη διαδικασία της μάθησης σε ανομοιογενείς τάξεις 
(Κασίμη, 2005). 

Ακολουθεί ερώτηση (Ερ. 2) για το βαθμό που οι παρακάτω παράγοντες επηρεάζουν τη μά-
θηση και τη σχολική επιτυχία. 

(α) Επίπεδο επάρκειας στη μητρική γλώσσα. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι 
το επίπεδο επάρκειας στη μητρική γλώσσα επηρεάζει πολύ (27%) και πάρα πολύ (24%) τη 
μάθηση και τη σχολική επιτυχία, «αρκετά» δηλώνει το 22%, ενώ «λίγο» το 13% και «καθό-
λου» το 5%. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών επιβεβαιώνουν την άποψη ότι η επάρκεια 
στη μητρική γλώσσα αποτελεί προϋπόθεση για την κατάκτηση της ελληνικής ως δεύτερης 
γλώσσας, η γνώση της οποίας θεωρείται παράγοντας για τη σχολική επιτυχία. Οι απαντή-
σεις αυτές συνάδουν με ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν τη σημασία της μητρικής ως 
γέφυρας για την κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας, καθώς η γνώση και οι δεξιότητες που 
αναπτύσσονται στη μητρική όχι μόνον μεταφέρονται στη δεύτερη γλώσσα αλλά αποτελούν 
και ισχυρό υπόβαθρο για την κατάκτησή της (Cummins, 2002). Η κατάκτηση της γλώσσας 
αποτελεί συνάρτηση γλωσσικών, γνωστικών και ακαδημαϊκών διαδικασιών, που με τη σει-
ρά τους επηρεάζονται από τις κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες μέσα στις οποίες συντελεί-
ται η μάθηση.  

 (β) Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Με ισχυρή πλειοψηφία (35% πολύ, 46% πάρα πο-
λύ) οι εκπαιδευτικοί της έρευνας δηλώνουν ότι η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας επη-
ρεάζει τη μάθηση και τη σχολική επίδοση. Σε μικρά ποσοστά οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι 
επηρεάζει αρκετά (8%), λίγο (2%) και καθόλου (6%). Είναι αυτονόητο ότι η υψηλότερη δυ-
νατή επάρκεια στην κυρίαρχη γλώσσα είναι προϋπόθεση για την πρόοδο και επιτυχία κάθε 
παιδιού στην χώρα υποδοχής. Ωστόσο, η κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας δεν θα έπρεπε 
να σημαίνει την αναπόφευκτη απώλεια της μητρικής. Η διεθνής έρευνα έχει αποδείξει ότι η 
παράλληλη διατήρηση και καλλιέργεια της μητρικής γλώσσας όχι μόνον δεν καθυστερεί ή 
εμποδίζει αλλά αντίθετα συμβάλλει στην κατάκτηση της δεύτερης, όταν βέβαια τα σχολικά 
προγράμματα αναδεικνύουν και αξιοποιούν αντί να απαξιώνουν και να παραμερίζουν τις 
γνώσεις των παιδιών (Saville-Troike, 1991; Thomas & Collier, 1997).  

(γ) Προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πι-
στεύουν ότι οι προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών αποτελούν παράγοντα 
που επηρεάζει, επίσης, τη μάθηση και τη σχολική επίδοση πολύ (40%), πάρα πολύ (24%) 
και αρκετά (21%), ενώ μικρά είναι τα ποσοστά των φιλολόγων που πιστεύουν ότι επηρεάζει 
λίγο (6%)  ή καθόλου (3%). Η μάθηση είναι μία συνεχιζόμενη διαδικασία κατά την οποία οι 
εκπαιδευόμενοι είτε επινοούν καινούρια νοητικά μοντέλα, είτε εμπλουτίζουν και αναπρο-
σαρμόζουν τα υφιστάμενα, προσπαθώντας να ενσωματώσουν και να ερμηνεύσουν τις νέες 
τους εμπειρίες. Στη διδακτική μεθοδολογία, όπως προτείνεται στα ισχύοντα Προγράμματα 
Σπουδών για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Η ολοκλήρωση της 
γνώσης δεν είναι δυνατή αν δεν συμβάλλει και η πρότερη γνώση. Για να γίνει λοιπόν η με-
τάβαση από ένα γνωστικό επίπεδο σε άλλο υψηλότερο, πρέπει να δίνεται η ευκαιρία στους 
μαθητές, με τη βοήθεια κατάλληλων ερεθισμάτων, να θέτουν υπό κρίση ή αμφισβήτηση 
αυτά που έχουν μάθει, να κατανοούν ή και να προβλέπουν ακόμη, όσα πρόκειται να ακο-
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λουθήσουν κατά τη διάρκεια μιας διδασκαλίας… Η διδασκαλία θα πρέπει να οδηγεί στη 
διεύρυνση των γνωστικών δομών» (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, 
2003).  

(δ) Κοινωνική και οικονομική κατάσταση. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς 
θεωρούν ότι η κοινωνική και οικονομική κατάσταση επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη μά-
θηση και τη σχολική επιτυχία (πολύ 31%, πάρα πολύ 19%). Σε ποσοστό 29% θεωρούν ότι 
την επηρεάζει αρκετά, ενώ 13% λίγο και 4% καθόλου. Το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί 
βασικό παράγοντα, που επηρεάζει το παιδί σε όλες τις σχολικές του διεργασίες. Τα χαρα-
κτηριστικά της οικογένειας, όπως το κοινωνικό-οικονομικό προφίλ της και το μορφωτικό και 
το πολιτισμικό της επίπεδο μπορούν να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό τη σχολική επί-
δοση.  Η οικογένεια φαίνεται να επηρεάζει τη στάση του παιδιού ως προς το σχολικό περι-
βάλλον και, συνακόλουθα, την επίδοσή του, αλλά και τη μετέπειτα ακαδημαϊκή του πορεία.  

Στην 3η ερώτηση του ερωτηματολογίου, αν, δηλαδή, οι αλλοδαποί μαθητές, οι οποίοι μι-
λούν τη γλώσσα του σχολείου στο σπίτι, σημειώνουν υψηλότερες επιδόσεις από εκείνους 
που μιλούν στο σπίτι τη μητρική τους γλώσσα (Ερ. 3), οι περισσότεροι των εκπαιδευτικών 
απαντούν θετικά (πολύ 39%, πάρα πολύ 27%, αρκετά 17%), ενώ σε μικρό ποσοστό απα-
ντούν λίγο 6% και καθόλου 8%. Παρατηρείται ότι, παρόλο που ένας σημαντικός αριθμός 
εκπαιδευτικών στην ερώτηση 2 δηλώνει ότι ο παράγοντας  (α) «Επίπεδο επάρκειας στη μη-
τρική γλώσσα» επηρεάζει τη σχολική επίδοση, εδώ, η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτι-
κών αμφισβητεί τη σκοπιμότητα της χρήσης της μητρικής γλώσσας στην ενδοοικογενειακή 
επικοινωνία. Ωστόσο, η αποκλειστική χρήση της ελληνικής αναγκάζει γονείς και παιδιά σε 
ένα επίπεδο επικοινωνίας περιορισμένο και σίγουρα κατώτερο από το γνωστικό και γλωσ-
σικό τους επίπεδο, εφόσον για τους περισσότερους γονείς το επίπεδο επάρκειας στη δεύ-
τερη γλώσσα είναι χαμηλό (Μητακίδου, Δανιηλίδου & Τουρτούρας, 2007). 

Στην επόμενη ερώτηση (Ερ.4),  αν οι γονείς των αλλοδαπών μαθητών ενδιαφέρονται το ίδιο 
με τους γηγενείς γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους στο σχολείο» περισσότεροι από 
τους μισούς εκπαιδευτικούς δηλώνουν ότι οι γονείς των αλλοδαπών μαθητών δεν ενδιαφέ-
ρονται  το ίδιο με τους γηγενείς σε μεγάλο βαθμό, αλλά λίγο (29%) ή αρκετά (28%), ενώ 
18% απαντούν «πολύ» και 12% «πάρα πολύ». Υπάρχει βέβαια και ένα όχι ευκαταφρόνητο 
ποσοστό 11% που απαντά «καθόλου». Στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των γονέων των 
αλλοδαπών μαθητών και της παρουσίας τους στο σχολείο αναφορικά με την πρόοδο των 
παιδιών τους είναι σημαντική η συμβολή της διαμόρφωσης, του προγραμματισμού και της 
εφαρμογής δράσεων από τους εκπαιδευτικούς, που αφορούν τους γονείς των μαθητών 
τους και τη δική τους επιμόρφωση. Το πολυπολιτισμικό σχολείο χρειάζεται να διευρύνει 
τον ρόλο του, να παρέχει διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και 
γονείς και να δημιουργήσει δεσμούς με την τοπική κοινωνία.  

Οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν (Ερ. 5) αν η σχετική με τη διαπολιτισμικότητα εκπαίδευση 
των γονέων των γηγενών μαθητών είναι σημαντική για την  αρμονική συνύπαρξη όλων των 
μαθητών στην τάξη. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι απαντήσεις είναι θετικές (31% αρκε-
τά, 32% πολύ, 20% πάρα πολύ). Περιορισμένο ποσοστό δηλώνει ότι είναι λίγο σημαντική 
(9%) και μικρό ποσοστό δεν την θεωρεί καθόλου σημαντική (5%). Το σχολείο αποτελεί ανα-
πόσπαστο μέρος της τοπικής κοινωνίας. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε πολυπολιτισμι-
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κές τάξεις συχνά αντιμετωπίζουν γονείς των γηγενών μαθητών που πιθανόν να έχουν δια-
φορετικές παιδαγωγικές αντιλήψεις και ιδεολογικές πεποιθήσεις και δεν συμφωνούν με τις 
επιλογές του σχολείου (Τριλίβα, Αναγνωστοπούλου, Μαρβάκης & Παύλου, 2012).  

Στην ερώτηση (Ερ. 6) ως προς το βαθμό που οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι συμβάλλει το 
σχολείο στην αποδυνάμωση στερεοτύπων και προκαταλήψεων, στο μεγαλύτερο ποσοστό  
οι απαντήσεις είναι και πάλι  θετικές (29% αρκετά, 26% πολύ, 27% πάρα πολύ), ενώ  11% 
των εκπαιδευτικών απαντούν ότι συμβάλλει λίγο και 4% καθόλου. Το σχολείο είναι ένας 
πολύμορφος και πολυδύναμος οργανισμός που καθορίζεται όχι μόνο από το αναλυτικό 
πρόγραμμα και τη διδακτέα ύλη, αλλά και από τη σύνθεση του μαθητικού δυναμικού, τις 
αξίες των εκπαιδευτικών που το υπηρετούν και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής στην οποία 
ανήκει. Σκοπός του σχολείου δεν είναι μόνον η απόκτηση ακαδημαϊκής γνώσης, αλλά και η 
ανάπτυξη υγιών και ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, μελλοντικών πολιτών, που θα συμ-
μετέχουν ενεργά στο κοινωνικό γίγνεσθαι (Ν. 1566/1985). Επομένως, στους στόχους του 
σχολείου περιλαμβάνεται και η προσωπική ανάπτυξη των νέων, η διαμόρφωση της ταυτό-
τητας, των αξιών, στάσεων και συμπεριφορών τους, καθώς και η καλλιέργεια των κοινωνι-
κών τους δεξιοτήτων, με αναγκαία προϋπόθεση την αποδοχή και την κατανόηση της ταυτό-
τητας και των εμπειριών όλων των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται να ενθαρρύνο-
νται μέσα από τα Προγράμματα Σπουδών ισότιμες σχέσεις που ενδυναμώνουν όλα τα παι-
διά, γηγενή και μη, σχέσεις που βασίζονται στη γνωριμία και στο σεβασμό της διαφορετικό-
τητας σε κάθε της μορφή.  

Σημαντικά είναι τα ποσοστά των εκπαιδευτικών της έρευνας που θεωρούν ότι είναι καλό να 
φοιτούν οι αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές σε διαπολιτισμικά σχολεία (Ερ. 7)  
(21% αρκετά, 25% πολύ, 31% πάρα πολύ). Λίγοι απαντούν ότι είναι καλό σε περιορισμένο 
βαθμό (10% λίγο) και ακόμη λιγότεροι (7%) απαντούν «καθόλου». Τα σχολεία διαπολιτισμι-
κής εκπαίδευσης ιδρύονται με το Νόμο 2413/96. Στα σχολεία αυτά «εφαρμόζονται τα προ-
γράμματα των αντίστοιχων δημόσιων σχολείων, τα οποία προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες 
εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ανάγκες των μαθητών τους» (άρθρο 
34, Ν. 2413/96). Επιπλέον, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα για εφαρμογή στα διαπολιτισμικά 
σχολεία «ειδικών αναλυτικών προγραμμάτων» και προβλέπει «πρόσθετα ή εναλλακτικά 
μαθήματα». Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι στην πράξη οι εξαγγελίες του νόμου για «ειδικά 
αναλυτικά προγράμματα» και «πρόσθετα ή εναλλακτικά μαθήματα» στα διαπολιτισμικά 
σχολεία, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητικού τους πληθυσμού ελάχιστα 
υλοποιούνται, καθώς οι διαφορετικές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού αντιμετωπίζονται 
άλλοτε με μικρές και άλλοτε με μεγάλες εκπτώσεις του μορφωτικού αγαθού (Μητακίδου 
κ.ά, 2007). Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, μια γενική εκτίμηση είναι ότι η φοίτηση στα 
διαπολιτισμικά σχολεία δεν ήταν αποτελεσματική για τους μαθητές, καθώς οι επιδόσεις 
τους είναι χαμηλότερες από αυτές των ομοεθνών και ομόγλωσσων συμμαθητών τους που 
έχουν φοιτήσει από την αρχή σε συμβατικά σχολεία, ενώ οι επιδόσεις και των δύο ομάδων 
υστερούν σε σχέση με τις επιδόσεις των γηγενών παιδιών (Τουρτούρας, 2005).  

Στην ερώτηση (Ερ. 8) για το πόσο σημαντική θεωρούν οι εκπαιδευτικοί την καθολική ενερ-
γοποίηση των τμημάτων υποδοχής των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών για την 
ομαλή ένταξη των μαθητών αυτών στη σχολική τάξη, η πλειονότητα θεωρεί ότι είναι πάρα 
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πολύ σημαντική (52%), 29% πολύ σημαντική, 9% αρκετά, 3% λίγο και 5% καθόλου. Τυπικά, 
οι τάξεις υποδοχής λειτουργούν σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ10/20/Γ1/708/7-9-
1999, με κύριο στόχο της διδασκαλίας την απόκτηση βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων στην 
ελληνική γλώσσα, προκειμένου να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η ένταξη των παιδιών 
στις «κανονικές» τάξεις. Στην πραγματικότητα όμως, όσον αφορά τη Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση, οι τάξεις υποδοχής λειτουργούν σήμερα μόνο στα διαπολιτισμικά σχολεία. Η περιο-
ρισμένη λειτουργία τους οφείλεται τόσο στον περιορισμό των δαπανών, όσο και στη διάχυ-
τη αντίληψη μεταξύ εκπαιδευτικών αλλά και ακαδημαϊκών ότι «οι περισσότεροι αλλοδαποί 
μαθητές που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο έχουν γεννηθεί ή έχουν έρθει σε μικρή ηλικία 
στη χώρα μας και έτσι μιλούν ελληνικά» (Νικολάου, 2005). Οι τάξεις υποδοχής δεν αποτε-
λούν ολοκληρωμένη λύση για παιδιά γλωσσικών μειονοτήτων, ωστόσο αναμφισβήτητα κά-
νουν πιο ομαλή και ανθρώπινη τη διαδικασία ένταξης των παιδιών στις τάξεις της γενικής 
εκπαίδευσης.  

Συμπεράσματα 

Τα δεδομένα του ερωτηματολογίου δείχνουν ότι σε μεγάλο βαθμό οι φιλόλογοι θεωρούν 
ότι η επίδοση των μαθητών σε μια τάξη επηρεάζεται σημαντικά από την παρουσία αλλοδα-
πών και παλιννοστούντων μαθητών. Ως προς τη διερεύνηση των παραγόντων  που επηρεά-
ζουν τη μάθηση και τη σχολική επιτυχία, οι απαντήσεις κυμαίνονται σε όλο το εύρος της 
κλίμακας του ερωτηματολογίου. Ειδικότερα, όσον αφορά τον παράγοντα επάρκειας στη 
μητρική γλώσσα δεν παρατηρείται σημαντική σύγκλιση των αντιλήψεων και οι απαντήσεις 
επιμερίζονται ως προς το βαθμό σπουδαιότητας της συμβολής του συγκεκριμένου παράγο-
ντα στη μάθηση και τη σχολική επιτυχία. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών εκτιμά ως 
σπουδαίους παράγοντες την καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και τις προηγούμενες 
γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών. Επιπλέον, η κοινωνική και οικονομική κατάσταση του 
μαθητή θεωρείται ότι επηρεάζει τη μάθηση και την επίδοση, χωρίς να υπάρχουν μεγάλες 
αποκλίσεις στα ποσοστά των απαντήσεων μεταξύ «αρκετά» και «πάρα πολύ». Διαπιστώνε-
ται, επομένως, ότι η επάρκεια τόσο στη μητρική γλώσσα των αλλοδαπών μαθητών όσο και 
στην ελληνική και, επιπλέον, το γνωστικό και κοινωνικοοικονομικό τους κεφάλαιο αποτε-
λούν προϋποθέσεις  για τη μάθηση και συνακόλουθα για τις επιδόσεις τους στη σχολική 
τάξη. Ωστόσο, υπάρχει αντίφαση στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, αφού στη συνέχεια 
αμφισβητείται η χρήση της μητρικής γλώσσας, καθώς θεωρούν ότι τα παιδιά αποδίδουν 
καλύτερα στο σχολείο, όταν δεν μιλούν τη μητρική τους γλώσσα στο σπίτι. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των φιλολόγων, το ενδιαφέρον των γονιών των αλλοδαπών 
μαθητών δεν αποτιμάται το ίδιο όσο αυτό των γηγενών γονιών. Δεν διαφαίνεται, βέβαια, 
κατά πόσον επηρεάζεται το γονεϊκό ενδιαφέρον των αλλοδαπών από την απουσία ελεύθε-
ρου χρόνου λόγω ωραρίου εργασίας και τα σοβαρά βιοποριστικά προβλήματα, που κατεξο-
χήν οι αλλοδαποί αντιμετωπίζουν, αλλά και από τη γενικότερη  στάση των εκπαιδευτικών 
σχετικά με την εμπλοκή των γονιών στην εκπαίδευση των παιδιών και την ενδεχόμενη μη 
ισότιμη αντιμετώπιση γηγενών και μη γηγενών γονιών (Μπρούζος, 2009). 

 Οι εκπαιδευτικοί, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, αντιλαμβάνονται ως σημαντικό το ρόλο 
του σχολείου στην αποδυνάμωση στερεοτύπων και προκαταλήψεων. Το γεγονός αυτό είναι 
θετικό, γιατί, πράγματι, η ύπαρξη στερεοτύπων επηρεάζει την επικοινωνία και την αλληλε-
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πίδραση και, επομένως, το μαθησιακό κλίμα, τις επιδόσεις και την κοινωνικοποίηση των 
μαθητών. Στην αρμονική συνύπαρξη όλων των μαθητών στην τάξη, σύμφωνα με τους εκ-
παιδευτικούς, συμβάλλει και η ευαισθητοποίηση των γονιών των γηγενών μαθητών σε θέ-
ματα σχετικά με τη διαπολιτισμικότητα στην εκπαίδευσης. Η εξασφάλιση μιας σειράς πρα-
κτικών και στρατηγικών και η ανάπτυξη συνεργατικής αλληλεπίδρασης και εξοικείωσης με-
ταξύ ομάδων όπως αυτές των γονιών γηγενών και αλλοδαπών, που έχουν κοινούς στόχους 
για την εκπαίδευση των παιδιών τους, θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση ουσιαστικών σχέ-
σεων που θα αναδείξουν κοινές θέσεις και θα συμβάλουν στην άμβλυνση των στερεοτύπων 
και μείωση των προκαταλήψεων (Κοκκινάκη, 2005). 

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί διάκεινται θετικά ως προς τη φοίτηση των αλλοδαπών μα-
θητών σε διαπολιτισμικά σχολεία, γεγονός που πιθανόν οφείλεται στην αντίληψη ότι στα 
σχολεία αυτά εφαρμόζονται Προγράμματα Σπουδών που προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες 
ανάγκες αυτών των μαθητών. Ωστόσο, σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας, η φοίτηση  σε 
διαπολιτισμικά σχολεία δεν είχε τις αναμενόμενες επιδόσεις (Τουρτούρας, 2005). Επιπλέον, 
η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν αποτελεί ένα είδος ιδιαίτερης εκπαίδευσης για ένα συ-
γκεκριμένο σύνολο μαθητών, αλλά αναπτύχθηκε ως μια διάσταση γενικής παιδείας που 
οφείλει να παρέχει το σχολείο σε όλους τους μαθητές (Γκόβαρης, 2001). Στην επίτευξη των 
στόχων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, συμβάλλει η ενθάρρυνση των ισότιμων σχέσεων 
που ενδυναμώνουν όλα τα παιδιά και βασίζονται  στο σεβασμό της διαφορετικότητας στη 
γλώσσα, στις αξίες, στις συνήθειες, στη σωματική και νοητική ανάπτυξη και σε κάθε άλλη 
διάσταση και οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από κατάλληλα σχολικά προγράμ-
ματα. Επίσης, θετικά διακείμενο είναι το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών σχετικά με 
την καθολική ενεργοποίηση των τμημάτων υποδοχής των αλλοδαπών και παλιννοστούντων 
μαθητών για την ομαλή ένταξη των μαθητών αυτών στη σχολική τάξη. Παρόλα αυτά, η πε-
ριορισμένη λειτουργία των τάξεων αυτών οδηγεί στην ανάγκη ενεργοποίησης συγκεκριμέ-
νων εκπαιδευτικών στρατηγικών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης και εφαρμο-
γής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας με διαπολιτισμική οπτική. 

Καταλήγοντας, εκτιμάται ότι προϋπόθεση για την ύπαρξη ενός ενταξιακού σχολείου, «σχο-
λείου για όλους», είναι να διασφαλίζει η εκπαίδευση ευκαιρίες και δυνατότητες για μάθη-
ση και κοινωνική ένταξη για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές «αποσκευές» 
τους . Οι αλλαγές που χρειάζονται αφορούν τόσο τα Αναλυτικά Προγράμματα όσο και τις 
εκπαιδευτικές διαδικασίες, ώστε να αποδομούνται αρνητικά στερεότυπα και προκαταλή-
ψεις, να αξιοποιούνται οι γνώσεις και οι εμπειρίες όλων των παιδιών, να προωθούνται συ-
νεργατικές, ολιστικές διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας με έμφαση στις ιδιαιτερότητες 
και τα ενδιαφέροντα όλων των παιδιών (Coelho, 2007). Επιπλέον, η ενημέρωση της εκπαι-
δευτικής αλλά και της ευρύτερης κοινότητας και η εξοικείωση των γονέων με τη διαφορετι-
κότητα των μαθητών παρέχουν ευκαιρίες για τη δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας ανάμε-
σα στο σχολείο, το σπίτι και την κοινότητα (Μητακίδου κ.ά, 2007). 
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Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για το γνωστικό αντικείμενο Μουσική 
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Περίληψη 

Η αξιολόγηση τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα αναπτυσσόμενο πεδίο της εκπαιδευτικής 
θεωρίας και πρακτικής. Είναι μια ανοιχτή διαδικασία η οποία διενεργείται με επιστημονικές 
ερευνητικές μεθόδους, με συγκεκριμένους στόχους, ειδική μεθοδολογία, επιλογές και κα-
τευθύνεις. Προϋποθέτει τη δημιουργία και εφαρμογή κριτηρίων ελέγχου, ώστε να εξαχθούν 
αξιόπιστα αποτελέσματα τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και βελτίωση του προς 
αξιολόγηση αντικειμένου, αλλά και της ακολουθούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς 
και των φορέων που την  υλοποιούν (Ζυγούρη, 2005; Δημητρόπουλος, 1998). Το είδος και η 
μορφή της καθορίζονται από τη συγκεκριμένη συγκυρία που διεξάγεται, το πολιτικό, κοι-
νωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησής της.  Σκοπός της πα-
ρούσας έρευνας  είναι να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό τα διδακτικά πακέτα ; αξιοποιούνται 
από τους εκπαιδευτικούς ΠΕ16 Μουσικής στα Δημοτικά σχολεία Ε.Α.Ε.Π, (Δημοτικά σχολεία 
με Ενιαίο Αναμορφωμένο  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα), στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Πειραιά, Δ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής. Για την εν λόγω έρευνα χρησιμοποιήθη-
κε ως ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε στους εκπαιδευτι-
κούς κατά τη διάρκεια διοργάνωσης σεμιναρίων, στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων 
«Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα» στους Άξονες 
Προτεραιότητας 1,2,και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2007-2013». 
Ανάμεσα στα ζητούμενα των σεμιναρίων ήταν και η δυνατότητα αξιοποίησης του εκπαιδευ-
τικού υλικού.   

Λέξεις - Κλειδιά: Μουσική, Εκπαιδευτικό υλικό, Διδακτικά πακέτα. Βιβλίο μαθητή, Βιβλίο 
Εκπαιδευτικού, Τετράδιο Εργασιών, Ανθολόγιο, CD, Αξιοποίηση  

Εισαγωγή 

Για κάθε γνωστικό αντικείμενο, στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, διατίθεται ένα και μοναδι-
κό  σχολικό εγχειρίδιο, το οποίο  αντικατοπτρίζει την επίσημη θέση του Αναλυτικού Προ-
γράμματος, καθώς μεταφέρει την παιδαγωγικά κατάλληλη και επιστημονικά έγκυρη γνώση, 
εκφράζοντας παράλληλα την κυρίαρχη και αποδεκτή ιδεολογία. Εύκολα τα διακρίνει κανείς 
από άλλα εγχειρίδια γιατί έχουν ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερους τρόπους 
επιλογής και οργάνωσης της πληροφορίας και της γνώσης και αυστηρά στοχευμένη απο-
στολή. Η επιλογή του περιεχομένου τους νομιμοποιεί το πολιτισμικό κεφάλαιο ορισμένων 
κοινωνικών ομάδων ενώ ενοχοποιεί άλλων. Ως εκ τούτου, τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν 
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το μεγάλο διακύβευμα  σε εποχές εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων  και αλλαγών. (Κουλου-
μπαρίτση, 2013: 26) 

Κατά το σχολικό έτος 2007–2008 εισήχθησαν τα πρώτα διδακτικά πακέτα Μουσικής για 
τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η συγγραφή τους έγινε σύμφωνα με το 
ΔΕΠΠΣ και τo ΑΠΣ για τη Μουσική (ΦΕΚ 304 Β/13 – 3 – 2003) και εντάσσεται στην Κατηγο-
ρία Πράξεων 2.2.1.α «Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαι-
δευτικών πακέτων» που υλοποιείται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι) και το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) και συγχρηματοδοτείται από  το Γ΄ Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ). 

Για το γνωστικό αντικείμενο της μουσικής για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, γράφηκαν πέ-
ντε διδακτικά πακέτα από ομάδες συγγραφέων που ακολούθησαν τις προδιαγραφές που 
τέθηκαν από το παιδαγωγικό ινστιτούτο για το σκοπό αυτό. Τα διδακτικά πακέτα είναι: 

1. Α΄ Δημοτικού ( Βιβλίο μαθητή & Βιβλίο Εκπαιδευτικού για την Α&Β ),  

2. Β΄ Δημοτικού ( Βιβλίο μαθητή, Τετράδιο εργασιών & Βιβλίο εκπαιδευτικού για την Α&Β ),  

3. Γ & Δ Δημοτικού ( Βιβλίο μαθητή, Τετράδιο εργασιών & Βιβλίο εκπαιδευτικού για την Γ & 
Δ) 

4. Ε΄ Δημοτικού ( Βιβλίο μαθητή, Τετράδιο εργασιών & Βιβλίο εκπαιδευτικού) 

5. ΣΤ΄ Δημοτικού ( Βιβλίο μαθητή, Τετράδιο εργασιών & Βιβλίο εκπαιδευτικού) 

Επίσης συγγράφηκε  ένα Ανθολόγιο για τις  Α΄-ΣΤ΄ Τάξεις του Δημοτικού. 

Μέθοδος διεξαγωγής της έρευνας 

Η Έρευνα που υλοποιήσαμε αφορά στο βαθμό αξιοποίησης των διδακτικών πακέτων από 
τους εκπαιδευτικούς στα Δημοτικά σχολεία Ε.Α.Ε.Π. καθώς και την ανταπόκριση των μαθη-
τών σε αυτά. 

Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήσαμε ερωτηματολόγιο με κλειστού τύπου 
ερωτήσεις το οποίο διανεμήθηκε σε 75 εκπαιδευτικούς ΠΕ16 Μουσικής που υπηρετούν 
στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, Δ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής και 
απασχολούνται στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, 
κατά τη συμμετοχή τους σε παιδαγωγικά–επιμορφωτικά σεμινάρια που πραγματοποιήθη-
καν στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση 
και Δια βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2007-2013». Το θέμα των σεμιναρίων αφορούσε στην: «Διδα-
σκαλία της Μουσικής Αγωγής ως βιωματικό και εμπειρικό αντικείμενο στα ΕΑΕΠ. Αξιοποίη-
ση του εκπαιδευτικού υλικού και προβληματισμοί».  

Το ερωτηματολόγιο συγκροτήθηκε πάνω σε 3 άξονες. Ο πρώτος άξονας περιελάμβανε ερω-
τήσεις σχετικές με την «αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού» από τους μουσικούς: το βι-
βλίο του εκπαιδευτικού, το βιβλίο μαθητή, το τετράδιο εργασιών, το ανθολόγιο και το CD 

867

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



για όλες τις τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Ο δεύτερος άξονας καλούσε τους μουσικούς να 
αποτυπώσουν το βαθμό «ανταπόκρισης των μαθητών στα βιβλία, στα τετράδια εργασιών 
και στο ανθολόγιο», φυσικά πάλι για όλες τις τάξεις. Οι ερωτήσεις του 3ου άξονα είχαν σκο-
πό να διερευνήσουν το βαθμό δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι μουσικοί με το σύνολο του 
εκπαιδευτικού υλικού (όμοια με εκπ. υλ. 1ου άξονα ερωτήσεων). Όλες οι ερωτήσεις ήταν 
ακριβείς, συγκεκριμένες, ίδιες για όλους του ερωτώμενους και μη αμφήσιμες. 

Για τις απαντήσεις επιλέχθηκες η πεντάβαθμη κλίμακα του Likert γιατί είναι απλή στη δη-
μιουργία, αρκετά ακριβής και η πιο διαδεδομένη στις κοινωνικές και παιδαγωγικές έρευνες. 
Στις απαντήσεις για τους άξονες 1 & 2 το 0 αντιπροσωπεύει τη μη ύπαρξη,  το 1 τη μηδενική 
χρήση/ανταπόκριση, το 2 τη λίγη, το 3 τη μέτρια και το 4 τη μεγάλη. Στις ερωτήσεις του 3ου 
άξονα χρησιμοποιούνται για τις απαντήσεις οι τιμές από 1 έως 5 όπου το 1 αντιπροσωπεύει 
το πολύ εύκολο και το 5 το «πάρα πολύ δύσκολο-απαιτείται μεγάλη προετοιμασία».  

Αποτελέσματα της έρευνας 

Για την εισαγωγή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε  το PSPP (λο-
γισμικό πακέτο για στατιστική επεξεργασία). Έγινε η απαραίτητη προετοιμασία: κωδικοποί-
ηση των ερωτήσεων και των απαντήσεων, στάθμιση, εισαγωγή των αντίστοιχων κωδικο-
ποιημένων μεταβλητών στο PSPP, έλεγχος και δοκιμή με εικονικές απαντήσεις. 

Στη συνέχεια έγινε ανάλυση αξιοπιστίας για να διερευνηθεί η εσωτερική συνοχή του ερω-
τηματολογίου  (Choen, Manion, & Morisson, 2007). Χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Άλφα 
(Cronbach΄s Alpha) και βρέθηκε ότι ο δείκτης εσωτερικής συνάφειας των 78 ερωτήσεων-
μεταβλητών είναι 0,88, πράγμα που δείχνει ότι το ερωτηματολόγιο διαθέτει πολύ καλή α-
ξιοπιστία (βλ. Πίνακας 1).  

 

Από την επεξεργασία και την ανάλυση των απαντήσεων προέκυψαν τα ακόλουθα. 

Όσον αφορά στον πρώτο άξονα: Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού:  

Το βιβλίο εκπαιδευτικού της Α’ τάξης χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό με το 42,86% των 
ερωτηθέντων να απαντούν «πολύ» και το 33,33% να απαντούν «μέτρια». Σε ελαφρώς υψη-
λότερα επίπεδα κινούνται τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν το βιβλίο 
εκπαιδευτικού της Β΄ τάξης (45,24% & 33,33% αντίστοιχα). Στις Γ’ και Δ’ τάξεις τα βιβλία 
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Γράφημα 1 
Αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις τάξεις 

εκπαιδευτικού αξιοποιούνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό: και για τις δύο τάξεις το 45,24% 
των ερωτηθέντων απάντησε «μέτρια» και το 40,48% απάντησε «πολύ» με μέσο όρο στην 
πενταβάθμια κλί-
μακα το 3,21. Πολύ 
υψηλά είναι επίσης 
και τα ποσοστά 
χρήσης του βιβλίου 
της Ε’ τάξης 
(38,10% «μέτρια» 
και 42,86% «πο-
λύ»). Στην ΣΤ΄ τάξη 
όμως τα ποσοστά 
πέφτουν: το 
45,24% των ερωτη-
θέντων κάνει μέ-
τρια χρήση του βιβλίου και το 23,81% λίγη (μέσος όρος 2,76 της πενταβάθμιας κλίμακας). 

Το βιβλίο μαθητή φαίνεται να αξιοποιείται σε πολύ υψηλό βαθμό, σε ποσοστό που αγγίζει 
το 98% στην Δ’ τάξη (επικρατούσα τιμή το 4: «πολύ»). Στην Α’ και Β’ τάξη το μεγαλύτερο 
μέρος των ερωτηθέντων απάντησαν ότι κάνουν μέτρια (42,86% & 45,24% αντίστοιχα) και 
πολλή (28,57% & 30,95%) χρήση του βιβλίου μαθητή. Υψηλό ποσοστό αξιοποίησης του βι-
βλίου γίνεται επίσης στη Γ’ τάξη με το 95,2% των ερωτηθέντων να απαντούν «μέτρια» και 
«πολύ». Στις Ε’ και ΣΤ΄ τάξεις τα ποσοστά μειώνονται: περίπου τα δύο τρίτα των ερωτηθέ-
ντων αξιοποιούν πολύ το βιβλίο μαθητή της Ε’ τάξης και το 43% της ΣΤ’ τάξης ενώ εδώ υ-
πάρχει και ένα αξιοσημείωτο ποσοστό 12% που δεν το χρησιμοποιούν καθόλου. 

Το τετράδιο εργασιών αξιοποιείται επίσης σε μεγάλο βαθμό: για τις Α’ και Β’ τάξεις το 76% 
απαντούν «μέτρια» και «πολύ». Για τις Γ’ και Δ’ τάξεις το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 90% 
με επικρατούσα τιμή το «πολύ». Ακριβώς οι μισοί από τους εκπαιδευτικούς της Ε’ τάξης 
κάνουν πολλή χρήση του τετραδίου και το 32% αυτών μέτρια ενώ το τετράδιο της ΣΤ’ τάξης 
δεν έχει την ίδια χρήση: το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών κάνουν μέτρια αξιοποίηση, το 31%  
πολλή ενώ ένα ποσοστό περίπου 14% καθόλου. 
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Γράφημα 2  
Ανταπόκριση μαθητών στο εκπαιδευτικό υλικό όλων των τάξεων 

Γράφημα 3 
 Βαθμός δυσκολίας βιβλίου εκπαιδευτικού μουσικής ΕΑΕΠ 

Όσον αφορά στο ανθολόγιο που διανέμεται ένα ποσοστό 9,5% των εκπαιδευτικών απα-
ντούν ότι δεν υπάρχει/δεν το έχουν για όλες τις τάξεις. Ένα ποσοστό 65% αξιοποιούν το αν-
θολόγιο στις τάξεις Α’, Β’, Γ, Δ’ πολύ ή μέτρια με μέση τιμή το 2,71 ενώ το ποσοστό αυτό 
πέφτει στο 60% για το 
ανθολόγιο της Ε’ τάξης 
(μέση τιμή 2,62) και στο 
55% για αυτό της ΣΤ’ 
τάξης (μέση τιμή 2,52). 

Σχετικά με το CD: 41% 
των ερωτηθέντων απα-
ντούν ότι δεν υπάρχει 
για τις τάξεις Α’ & Β’ και 
17% ότι δεν υπάρχει για 
τις υπόλοιπες τάξεις. 
Όπου υπάρχει όμως 
γίνεται μεγάλη αξιοποίησή του: 60% των εκπαιδευτικών απαντούν «πολύ» για τις Γ’,  Δ’ & Ε’ 
τάξεις και 45% πολύ και 17% μέτρια αξιοποίηση του CD στην ΣΤ’ τάξη με μέσο όρο το 2,7.  

Όσον αφορά στην ανταπόκριση των μαθητών στο εκπαιδευτικό υλικό (2ος άξονας ερωτήσε-
ων) η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε «πολύ» στην πρώτη ερώτηση που αφορά 
στο βιβλίο μαθητή για τις τάξεις Α’, Β΄, Γ΄ & και Δ’ (ποσοστά 38%, 43%, 53% και 48% αντί-
στοιχα) ενώ στις δύο μεγαλύτερες τάξεις τα ποσοστά αυτά πέφτουν στο 38% για την Ε’ και 
στο μόλις 14% για την ΣΤ’ και κυριαρχεί το «μέτρια» ανταπόκριση των μαθητών με 45% για 
την Ε’, 43% για την ΣΤ’ τάξη και με μέσο όρο το 2,55. 

Οι μαθητές φαίνεται να ανταποκρίνονται «πολύ» καλά στο τετράδιο εργασιών τους σε όλες 
τις τάξεις του δημοτικού εκτός της τελευταίας. 52% των ερωτηθέντων απάντησαν «πολύ» 
και 36% «μέτρια» για την Α’ τάξη, 55% και 36%, αντίστοιχα, για τη Β΄ τάξη, 58% «πολύ» και 
36% «μέτρια» για τη Γ’ τάξη. Στην Δ’ τάξη υπάρχει «πολύ» καλή ανταπόκριση των μαθητών 
σε ποσοστό 52% και 41% «μέτρια» ενώ στην Ε’ τάξη αλλάζει η κατανομή με τη πλειοψηφία 
των ερωτηθέντων (45%) να απαντούν «μέτρια» και το 38% να απαντούν «πολύ». Σχετικά με 

το τετράδιο εργασιών 
της ΣΤ΄ τάξης το 48% 
των απαντήσεων εί-
ναι «μέτρια», το 12% 
«πολύ» ενώ υπάρχει 
και ένα ποσοστό λίγο 
μεγαλύτερο του 14% 
που απαντά πως οι 
μαθητές δεν ανταπο-
κρίνονται «καθό-
λου». 

Σχετικά με το βαθμό 
δυσκολίας του εκ-
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Γράφημα 4  
Βαθμός δυσκολίας ανά εκπαιδευτικό υλικό όλων των τάξεων 

παιδευτικού υλικού (ερωτήσεις 3ου άξονα) οι μουσικοί χαρακτηρίζουν το βιβλίο του εκπαι-
δευτικού ως εύκολο σε υψηλό ποσοστό που αγγίζει το 77% για το βιβλίο της Δ’ τάξης. Πολύ 
χαμηλό είναι το ποσοστό αυτών που απαντούν ότι χρειάζεται μεγάλη προετοιμασία, της 
τάξης του 3,5% περίπου, εκτός από το βιβλίο της ΣΤ΄ δημοτικού για το οποίο ένα ποσοστό 
17% θεωρούν ότι απαιτείται μεγάλη προετοιμασία (βλ. Εικόνα 1).    

Το βιβλίο μαθητή θεωρείται κατά κύριο λόγο ως «πολύ εύκολο» και «εύκολο» για τους 
μουσικούς σε ποσοστά 53% για αυτό της Α’ τάξης, 57% της Β’ τάξης, 64% της Γ’ τάξης, 69% 
της Δ΄τάξης, 48% της Ε’ τάξης και 30% της ΣΤ’ τάξης όπου εδώ υπάρχει και ένα ποσοστό 29% 
που το θεωρούν μέτριας δυσκολίας.  

Το τετράδιο εργασιών των τεσσάρων πρώτων τάξεων θεωρούνται πολύ εύκολα σε μεγάλο 
ποσοστό (61%,  68%, 67%, 72%), όπως ήταν αναμενόμενο. Στη Ε’ τάξη τα ποσοστά αυτά πέ-
φτουν ενώ το τετράδιο εργασιών της ΣΤ’ τάξης θεωρείται κατά κύριο λόγο μέτριας δυσκο-
λίας ενώ επίσης ένα ποσοστό 12% των μουσικών απάντησαν ότι απαιτεί μεγάλη προετοι-
μασία.   

Το ανθολόγιο και το CD θεωρούνται επίσης, κυρίως, πολύ εύκολα και χωρίς να χρειάζονται 
ιδιαίτερη προετοιμασία από μέρους του μουσικού. Βέβαια το CD σε πολύ μεγάλο ποσοστό 
απουσιάζει: για τις τάξεις Α’ & Β’ περίπου 43% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι δεν υπάρ-
χει και ένα ποσοστό περίπου 20%  ότι δεν έχουν το  έχουν για τις επόμενες τάξεις. 

Στη συνέχεια έγινε έλεγχος διαμεταβλητών συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών «βιβλίο 
μαθητή», «τετράδιο εργασιών» και «ανθολόγιο» του 2ου άξονα και των αντίστοιχων του 3ου 
άξονα για να διαπιστωθεί εάν ο βαθμός δυσκολίας των μέσων για τους εκπαιδευτικούς 
σχετίζεται με τον βαθμό ανταπόκρισης των μαθητών στα ίδια μέσα. Βρέθηκε ότι υπάρχει 
μία μέτρια αρνητική συσχέτιση για το «βιβλίο μαθητή» δηλαδή όσο πιο δύσκολα θεωρούν 
οι εκπαιδευτικοί τα βιβλία τόσο λιγότερο ανταποκρίνονται οι μαθητές (ο συντελεστής συ-
σχέτισης Pearson έλαβε τιμές γύρω από το -0,5 χαμηλού έως και μηδενικού όμως βαθμού 
συσχέτισης r για τα βιβλία της Ε’ 
και ΣΤ’ τάξης). Στα ίδια περίπου 
επίπεδου κινούνται και τα απο-
τελέσματα για το «τετράδιο ερ-
γασιών». Για το ανθολόγιο όμως 
βρέθηκε πως υπάρχει μία μικρή 
θετική συσχέτιση χαμηλού έως 
μέτριου βαθμού συσχέτισης, 
δηλαδή όσο δυσκολότερο χαρα-
κτηρίζουν οι εκπαιδευτικοί το 
ανθολόγιο της κάθε τάξης τόσο 
περισσότερο ανταποκρίνονται οι μαθητές σε αυτό. 

Συμπεράσματα 

Στόχος της αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού για το γνωστικό αντικείμενο Μουσική στα 
Δημοτικά σχολεία Ε.Α.Ε.Π, είναι η καταγραφή στοιχείων που δεικνύουν το πόσο αυτό χρη-
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σιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς ΠΕ16 Μουσικής, κατά την διδακτική διαδικασία. Η 
επιλογή του ερευνητικού εργαλείου εξασφαλίζει μια συστηματική και εστιασμένη διαδικα-
σία και προσδίδει  έναν υψηλό βαθμό αξιοπιστίας και εγκυρότητας. 

Από τα στοιχεία διαφαίνεται ότι το εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιείται σε αρκετά ικανό 
ποσοστό σε όλες τις τάξεις, με μικρή διαφοροποίηση στην Στ΄ Δημοτικού.  

Αυτό σημαίνει ότι βοηθά αρκετά  τους εκπαιδευτικούς ΠΕ16 Μουσικής  στο έργο τους και 
στην επισήμανση των  στόχων  του ΑΠΣ και του ΔΕΠΣ   ότι «η ενασχόληση με τη μουσική 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση βασίζεται σ’ ένα ευέλικτο σχήμα με σαφείς στόχους, δομη-
μένο έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αλλά και στις δυνατότητες των μαθητών». 
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Διορισμοί εκπαιδευτικών και επιμόρφωσή τους: Μια κοινή, κατιούσα διαδρομή  

Μαστρογιάννης Αλέξιος 
Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 

alexmastr@sch.gr 

Περίληψη 

Την τελευταία τριετία η εκπαιδευτική κοινότητα έχει συρρικνωθεί σημαντικά, εξαιτίας των 
απολύσεων, της αναστολής των διορισμών αλλά και των πολλών συνταξιοδοτήσεων. Σε αυ-
τή την τρέχουσα δίνη της αριθμητικής ελάττωσης των εκπαιδευτικών, η παρούσα εργασία 
διερωτάται αν μπορούν να ενεργοποιηθούν, εκ μέρους της πολιτείας, ποιοτικές, συχνές και 
δια βίου επιμορφωτικές δράσεις, ως ένα δυνητικό, καίριο αντιστάθμισμα σε αυτή την εκ-
παιδευτική περιστολή. Κυρίαρχο, παιδαγωγικό αξίωμα, μια διαχρονική αναγκαιότητα απο-
τελεί, αναμφίβολα, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, όπως επιχειρηματολογείται 
στην τρέχουσα εργασία, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί παραμένουν ουσιαστικά παρατημένοι 
και επιμορφωτικά άπρακτοι, καταφεύγοντας σε ίδιες πρωτοβουλίες και σε εκ των ενόντων 
διαδικασίες, ώστε να υπερακοντίσουν αυτό το παρελκυστικό για το λειτούργημά τους έλ-
λειμμα. 

Λέξεις - Κλειδιά: Εκπαιδευτικοί, διορισμοί, επιμόρφωση  
 

Εκπαιδευτικοί σε φθίνουσα πορεία 
 

Την τελευταία δεκαπενταετία, μετά τη θέσπιση του Ολοήμερου Σχολείου, μέσω του Νόμου 
2525/1997, σημειώθηκε μια άνευ προηγουμένου ζήτηση για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης. Μάλιστα, ειδικά στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, η προσφορά 
υπολειπόταν της ζήτησης. Πολλοί εκπαιδευτικοί διορίζονταν στα σχολεία, ταυτόχρονα με 
την αποπεράτωση των σπουδών τους, δίχως καν να προηγηθεί η τυπική τελετή της ορκω-
μοσίας και της απονομής των πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών. Φυσικά, ως ένα άμεσο 
κοινωνικό αντανακλαστικό και επακόλουθο αυτής της γρήγορης επαγγελματικής αποκατά-
στασης, η είσοδος στα Παιδαγωγικά Τμήματα άρχισε να αποτελεί διακαές όνειρο και επι-
δίωξη πολλών μαθητών και των οικογενειών τους. Οι βάσεις εισαγωγής πήραν την ανιούσα 
και σε πολλά μηχανογραφικά, τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης αποτε-
λούσαν την πρώτη επιλογή. 
 
Αδιαμφισβήτητα, η τελευταία εικοσιπενταετία υπήρξε εποχή πολύ «παχιών αγελάδων», 
όσον αφορά στους διορισμούς των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δια του 
λόγου το αληθές, τη δεκαπενταετία 1990 έως το 2005 διορίστηκαν 27.435 δάσκαλοι, ενώ 
από το 2005 έως το 2010, 8.387 δάσκαλοι άνοιξαν την πόρτα του διορισμού και πέρασαν 
στα κατώφλια των σχολείων. Αυτή την εξαετία (2005–2010) και άλλοι 17.527 εκπαιδευτικοί 
είχαν προσληφθεί ως αναπληρωτές (Τρίγκα & Νιβολιανίτης, 2013).  
 
Σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ (2011), το έτος 2011 υπηρετούσαν στην ελληνική εκπαίδευση 
180.000 εκπαιδευτικοί, ενώ τον Απρίλιο του 2013, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργεί-
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ου Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αριθμού-
σαν 157.733 Λειτουργούς. Συγκεκριμένα, έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2012, είχαν εντα-
χθεί στο Ενιαίο Μισθολόγιο 68.567 μόνιμοι Εκπαιδευτικοί, 41 Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου και 3.503 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Δημοτικών Σχολείων. Αντιστοίχως για τη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καταγράφηκαν 82.920 μόνιμοι, 99 ΙΔΑΧ και 2.562 Αναπληρω-
τές καθηγητές Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας. Το κλείσιμο της στρόφιγγας των διορι-
σμών είναι φυσικά ευεξήγητο, λόγω της εξάχρονης πια  παρατεταμένης οικονομικής κρίσης 
που σαρώνει και αποστεώνει την ελληνική επικράτεια. Αυτή η υπαλληλική συρρίκνωση εί-
ναι γενικότερη και δεν αφορά, ασφαλώς, μόνο στους εκπαιδευτικούς. Το 2009 στο ελληνικό 
δημόσιο απασχολούνταν 950.000 υπάλληλοι (σχεδόν ένας στους δέκα Έλληνες), το 2012 
ήταν 750.000, ενώ έως το 2016 ο αριθμός των Ελλήνων κρατικών υπαλλήλων θα κατρακυ-
λήσει ακόμη περισσότερο, μέχρι τους 660.000 (Eder, 2014). 
 
Σε αυτό το γενικότερο κλίμα της ολιγόστευσης των υπαλλήλων, η κατιούσα των διορισμών 
σε διδακτικό προσωπικό, δυστυχώς την τελευταία τριετία, έχει πάρει κατακόρυφη, κάθετη 
πορεία και πτώση και το ιστορικά χαμηλό ρεκόρ προσλήψεων, του μηδενικού, δηλαδή, 
διορισμού εκπαιδευτικών στα Δημοτικά Σχολεία, κατά το έτος 2014 είναι ήδη πια, άκρως 
μελαγχολικό γεγονός. Την πενταετία 2010-2014 διορίσθηκαν μόνο 1664 εκπαιδευτικοί στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ συνταξιοδοτήθηκαν 11.045 (2518 Νηπιαγωγοί, 7939 δά-
σκαλοι και 588 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων). Μια απλή αφαίρεση είναι ικανή να καταδείξει 
την ποσοτική κατολίσθηση του προσωπικού της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα τελευταία 
5 χρόνια.  
 
Με την έναρξη του τρέχοντος σχολικού έτους 2014-15, οι εγγεγραμμένοι εκπαιδευτικοί  
στους πίνακες αναπληρωτών ήταν 20.336 (10.391 ΠΕ70 και 9.945 ΠΕ60). Μέχρι τον Φε-
βρουάριο του 2015 είχαν προσληφθεί 4.067 αναπληρωτές δάσκαλοι και 1.709 Νηπιαγωγοί 
(συνολικά 9000 μαζί με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, ενώ αν συμπεριληφθούν και οι 
αναπληρωτές της Ειδικής Αγωγής οι προσλήψεις αγγίζουν τις 11.600).  
 
Δυστυχώς, λοιπόν, το βαθύ ζοφερό τοπίο που σκιάζει και αποξυγονώνει τον εργασιακό χώ-
ρο των νέων εκπαιδευτικών συνθέτεται και ενορχηστρώνεται από τη μπαγκέτα του δράκο-
ντα της ανεργίας, δεδομένου ότι τουλάχιστον 6.500 δάσκαλοι (ΠΕ70) και 8.500 νηπιαγωγοί 
(ΠΕ60) παραμένουν άνεργοι.  
 
Φυσικά ως παράπλευρη απώλεια, οι θέσεις εισακτέων στα Παιδαγωγικά τμήματα, θα αρχί-
σουν να περικόπτονται και η ζήτηση θα εμφανίσει φθίνουσα πορεία, αφού οι μηδενικοί 
διορισμοί εκπαιδευτικών, λόγω της δραστικής μείωσης των κονδυλίων μάλλον θα αποτε-
λούν για κάμποσο καιρό ακόμα καλοκαιρινό, εκπαιδευτικό μοιρολόι. Βέβαια, μετά και την 
αύξηση των ωρών διδασκαλίας των μόνιμων εκπαιδευτικών, και οι προσλήψεις των ανα-
πληρωτών, παρά τα πολλά κενά των εκπαιδευτικών, θα είναι βραδείς και θα ακολουθούν 
επίπονη, στάγδην πορεία.  
 
Το εργασιακά ασφυκτικό τέλμα, στο οποίο έχουν περιπέσει οι τωρινοί αδιόριστοι εκπαιδευ-
τικοί, αλλά και η σκαιότητα του ψαλιδίσματος ή ακόμα και της κατάρρευσης των ονείρων 
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των μαθητών, οι οποίοι ονειρεύονται το εκπαιδευτικό επάγγελμα είναι και επισήμως πια 
παραδεκτό και εγγυημένο. Τρανότερη απόδειξη για αυτήν την πικρή, δυσάρεστη και απο-
γοητευτική εκπαιδευτική πραγματικότητα δε θα μπορούσε να βρει κάποιος πουθενά αλ-
λού, παρά μόνο στα επίσημα χείλη του υπουργού Παιδείας, ο οποίος στο τέλος Φλεβάρη 
του 2014 στη Βουλή των Ελλήνων δήλωσε: «Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ορο-
φή όσον αφορά στις ανάγκες του δημοσίου στην είσοδο των εκπαιδευτικών, γιατί βλέπου-
με ότι υπάρχουν πολλοί αδιόριστοι. Πρέπει, λοιπόν,  να πούμε στους νέους και τις νέες μας 
ότι μπορεί να το έχεις αυτό ως όνειρο, αλλά δες και την πραγματικότητα η οποία δείχνει ότι 
την επόμενη πενταετία αν σε ωθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, είναι πολύ πιθανό να 
σε εισάγουμε σε ένα τούνελ ανεργίας…». 
 

Οι, πέραν των βασικών, σπουδές των εκπαιδευτικών  
  

Θα μπορούσε να επιχειρηματολογήσει καλοπροαίρετα κάποιος ότι αυτό το ποσοτικό έλ-
λειμμα και αυτή η αριθμητική έκπτωση των εκπαιδευτικών, συνυπολογιζομένων και των 
απολύσεων των εκπαιδευτικών το καλοκαίρι του 2013, θα αντισταθμιστεί από την ποιοτική 
αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, μέσα από διαδικασίες βελτίωσης και εξέλιξης των επιστη-
μονικών και οικονομικών μεγεθών τους. «Η περιστολή αυτή του εκπαιδευτικού δυναμικού 
μπορεί να αντιπαράσχει εκπαιδευτική ποιότητα, πρόοδο και αναβάθμιση; Λίγοι και εκλε-
κτοί, μήπως;»  
 
Τα τελευταία 3-4 χρόνια, μετά την εξαγγελία για ενεργοποίηση του θεσμού της αξιολόγη-
σης των εκπαιδευτικών, παρατηρήθηκε ένα ανελέητο και ατέρμονο κυνήγι απόκτη-
σης/πιστοποίησης τυπικών προσόντων, από μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών. Παρά τα τε-
ράστια οικονομικά προβλήματα, που αντιμετωπίζει ο Έλληνας εκπαιδευτικός «ιδία βουλή-
σει και ιδίοις εξόδοις» (Μαστρογιάννης, 2013), αποδύεται  σε «ένα σαφάρι χαρτιών», μέσω 
της φοίτησης σε μεταπτυχιακά προγράμματα με δίδακτρα, σε φροντιστήρια ξένων γλωσ-
σών ακόμα και σε φροντιστήρια πληροφορικής για την απόκτηση του πιστοποιητικού Α΄ 
επιπέδου στις ΤΠΕ. Ακόμα, πολλοί εκπαιδευτικοί φοιτούν και σε προγράμματα για την από-
κτηση και δεύτερου τίτλου σπουδών (ιδίως σε ΤΕΙ).  
 
Στο νέο νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (το οποίο από το Φλεβάρη του 
2015 προσωρινώς αναστάλθηκε), ένα εκ των πέντε κριτήριων αναφερόταν στην «Επιστημο-
νική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού». Μια γρήγορη ματιά στο σχετικό ε-
δάφιο του νόμου είναι αρκετή για να δικαιολογήσει κανείς αυτή τη χρησιμοθηρική σπουδή 
των εκπαιδευτικών. Αυτή την επένδυση στο επιστημονικό και επαγγελματικό προφίλ, πέραν 
της λειτουργίας της ως (ακούνητης) άγκυρας στο εργασιακό λιμάνι, την επιτείνουν, ασφα-
λώς, και οι θεμιτοί λόγοι φιλοδοξίας για ανέλιξη στη στελεχιακή ιεραρχία.  
 
Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, τα τυπικά προσόντα δε μετουσιώνονται γραμμικά, απαραίτητα 
και νομοτελειακά σε ουσιαστικά προσόντα και ούτε αυτόματα προσυπογράφουν και απο-
δεικνύουν την αποτελεσματικότητα, καθώς και την παιδαγωγική δεινότητα και επάρκεια 
ενός εκπαιδευτικού. Η ύπαρξή τους καλό θα είναι να μαντεύεται και να τεκμαίρεται μέσα 
από τις αξιόλογες, καθημερινές, διδακτικές πρακτικές και παρεμβάσεις των κατόχων τους 
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(Μαστρογιάννης, 2013). Πάντως σε έρευνες έχει βρεθεί πως ούτε η εμπειρία, ούτε οι πα-
ραπανίσιοι τίτλοι σπουδών σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα των δασκάλων, αν και 
ως προς την εμπειρία υπάρχουν και αντίθετα ευρήματα (Harris & Sass, 2011; Hanushek, 
2011; Buddin & Zamarro, 2009), χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι αυτές οι μη ικανές συν-
θήκες επιβεβαιώνουν και εγγυώνται πως οι παραπανίσιες σπουδές και η εμπειρία είναι 
περιττές και απαξιωμένες.  
 
Γενικά, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί στερούνται επιπλέον ακαδημαϊκών, τυπικών προσόντων, 
αφού σύμφωνα με έρευνα (Μαστρογιάννης, 2011), που αφορούσε σε δασκάλους που δί-
δασκαν στην Έκτη Δημοτικού (συνήθως με πολλά χρόνια υπηρεσίας) μόνο το 13,3% από 
αυτούς είχε μετεκπαιδευθεί σε Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, το 2% διέθετε διδα-
κτορικό, το 7,1 διέθετε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ στα ίδια ποσοστά περίπου (6,1%) 
κινήθηκε και η κατοχή και άλλου τίτλου σπουδών. Στο μεταξύ ωστόσο, στην τρέχουσα τριε-
τία όλα τα παραπάνω ποσοστά (πλην αυτών που σχετίζονται με τα Διδασκαλεία, αφού αυτά 
καταργήθηκαν) θα έχουν αυξηθεί κατά τι, λόγω των αμέσως προαναφερθέντων λόγων, της 
αυξημένης, δηλαδή, θήρευσης επιστημονικών επιστηριγμάτων.  
 
Αναμφισβήτητα, λοιπόν, εναπόκειται στην Πολιτεία να οργανώνει δράσεις, κυρίως επιμορ-
φωτικές, ώστε να υπερακοντιστεί αυτή η (τυπική τουλάχιστον) επιστημονική και παιδαγω-
γική μειονεξία και ένδεια. Μάλιστα μια τέτοια διαρκής και περιοδική, επιμορφωτική ενερ-
γοποίηση στον χώρο της εκπαίδευσης είναι και επιβεβλημένη, καθώς από την έρευνα της 
ΑΔΕΔΥ (2011) διαπιστώθηκαν διδακτικές και γνωστικές αδυναμίες και ελλείψεις σε δασκά-
λους των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού ιδιαίτερα στο μάθημα της Γλώσσας και των Μα-
θηματικών. Μάλιστα η αιτία αυτής της ελλειμματικότητας αποδόθηκε στα ξεπερασμένα και 
αναποτελεσματικά προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια αλλά και, πρωτί-
στως, στην ανυπαρξία επιμόρφωσης. 
 
Η εκπαίδευση αποτελεί, αξιωματικά, το καλύτερο κρηπίδωμα και τον ασφαλέστερο καθο-
δηγητή για το μέλλον. Οι χρηματοδοτήσεις, η εκπόνηση σύγχρονων αναλυτικών προγραμ-
μάτων σπουδών και, φυσικά, η αναγκαία επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συγκροτούν 
τρεις λίαν καθοριστικούς παράγοντες εκπαιδευτικής ανάκαμψης και επένδυσης στο λαμπρό 
όραμα για το μέλλον. Μάλιστα, αυτή η αλληλεπίδραση, η αμφίδρομη σχέση μεταξύ εκπαί-
δευσης και μέλλοντος συνιστά θεμελιώδη, δομική συνιστώσα για κοινωνική βελτίωση και 
για προώθηση και ανάταξη της προοδευτικότητας. Φυσικά, ουδείς μπορεί να διαφωνήσει 
και με τον Αδαμάντιο Κοραή, ο οποίος σθεναρά ισχυριζόταν πως «Πολιτεία που δεν έχει 
σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο». 
 

Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης - Η επιμόρφωση στην Ελλάδα 
 
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, πανθομολογουμένως, αποτελεί έναν καίριο, θεμελιώδη 
παράγοντα εκπαιδευτικής ανάκαμψης (Benavente, Ralambomanana & Mbanze, 2008; Μα-
λέτσκος & Μαστρογιάννης 2013). Παρόλη όμως αυτή την σημαντικότητά της, για μακρό 
διάστημα, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θεωρούνταν αποκλειστικά εθνικό θέμα και 
κυρίως μια διαδικασία, που προσιδίαζε περισσότερο στη μορφή της αρχικής εκπαίδευσης 
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(Dondi & Moretti, 2002). Αξιοσημείωτο είναι, πάντως, ότι σε όλα σχεδόν τα μέρη του κό-
σμου, μέχρι σχετικά πρόσφατα, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δεν αποτελούσε υψηλή 
προτεραιότητα. Ένας καθοριστικός παράγοντας αυτής της παραμέλησης ήταν/είναι καθαρά 
οικονομικός, αφού και η επιμόρφωση απαιτεί σεβαστή χρηματοδότηση, αλλά και οι επι-
μορφωμένοι εκπαιδευτικοί απαιτούν γενικά υψηλότερους μισθούς (LI Siu Pang & Kwo Wai 
Yu, 2005). Τελικά, η Συνθήκη του Μάαστριχτ και το πρόγραμμα Socrates της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης τάραξε και άλλαξε το τελματώδες επιμορφωτικά τοπίο και διεύρυνε τη συνεργασία 
μεταξύ των Ευρωπαίων εκπαιδευτικών (Dondi & Moretti, 2002), προσδίδοντας στην επι-
μόρφωση, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευτικών, επιτελικό, οικου-
μενικό, συνεργατικό και πρωταγωνιστικό χαρακτήρα.  
 
Είναι πασιφανής πραγματικότητα, πλέον, ότι η δια βίου μάθηση αποτελεί κεντρικό συστα-
τικό της καθημερινής ζωής κάθε Ευρωπαίου, καθώς λογίζεται άκρως απαραίτητη για την 
κάλυψη των αναγκών και την ικανοποίηση των προσδοκιών, στη σύγχρονη αγορά εργασίας 
(Miranowicz, 2009). Η εργασιακή ετοιμότητα μέσα στη ραγδαία μεταβαλλόμενη τεχνολογία 
και την καταιγιστική ανάπτυξη της γνώσης απαιτεί αυτόματες απαντήσεις και δράσεις συ-
νεχούς εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί ιδιαιτέρως, οι οποίοι άγονται και από την εξέλιξη της 
παιδαγωγικής επιστήμης (και πρέπει να συγχρονίζονται με αυτή), είναι εκ των πραγμάτων 
επιφορτισμένοι με την ανάγκη της επιμόρφωσής τους αλλά και συνάμα διεκδικητές της 
συμμετοχής τους σε προγράμματα συνεχούς κατάρτισης όπως, σαφώς, και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση προστάζει, μέσω των αποφάσεων της, όπως π.χ. αυτή του Συμβουλίου της Μπολό-
νια, της Λισαβόνας αλλά και πολλών άλλων Συνόδων της (Miranowicz, 2009; ΜΠΕ, 2010α). 
 
Πολλές μελέτες και έρευνες συναρτούν και αποδεικνύουν την άρρηκτη σχέση και τη θετική 
συνάφεια μεταξύ επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, αποτελεσματικής διδασκαλίας και επι-
δόσεων των μαθητών (Harris & Sass, 2011; Rahman et al., 2011; Jacob & Lefgren, 2004; 
Angrist & Lavy, 2001; Van der Sijde, 1989). Η ποιότητα των εκπαιδευτικών είναι ένας ισχυ-
ρός, καταλυτικός συντελεστής των επιδόσεων των μαθητών και μέρος των προσπαθειών 
κάθε σεβαστής πολιτείας για σχολικές μεταρρυθμίσεις (Harris & Sass, 2011; Buddin & 
Zamarro, 2009). Ακόμα και ένα σύντομο επιμορφωτικό πρόγραμμα μπορεί να επηρεάσει 
προς το καλύτερο τις διδακτικές πρακτικές και μεθόδους των δασκάλων αλλά και τις επιτυ-
χίες των μαθητών (Angrist & Lavy, 2001; Van der Sijde, 1989). 
 
Οι εκπαιδευτικοί, γενικά, διάκεινται ευμενώς απέναντι στα προγράμματα επιμόρφωσης, 
παραδεχόμενοι την σημαντική συμβολή τους στη διαχείριση πολλών ζητημάτων σε συνθή-
κες τάξης, στις αναθέσεις εργασιών, καθώς και στην ανάπτυξη σχέσεων με τους μαθητές 
και την τοπική κοινωνία, γενικότερα (Rahman et al., 2011; Aqel, 2013) Ακόμη, και οι μαθη-
τές έχουν θετική γνώμη για τους εκπαιδευτικούς που επιμορφώθηκαν, αφού η σαφήνεια 
των δασκάλων, η αποτελεσματικότητα των παρουσιάσεων και της διδασκαλίας τους, οι πα-
ροτρύνσεις τους και η βοήθειά τους κατά την οικοδόμηση καλών σχέσεων είναι έκδηλη 
στους μαθητές τους (Rahman et al., 2011). 
 
Η πλέον, κατά τους εκπαιδευτικούς, ενδιαφέρουσα, γόνιμη και ουσιαστική μορφή επιμόρ-
φωσης είναι το «Μεικτό σύστημα» (ταχύρρυθμα σεμινάρια και εξ αποστάσεως επιμόρφω-
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ση), ενώ ακολουθούν σε προτίμηση τα «Ταχύρρυθμα σεμινάρια» και οι «Ημερίδες επιμόρ-
φωσης» (ΜΠΕ, 2010β). Πάντως, οι εκπαιδευτικοί εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
επιμόρφωση από απόσταση, με χρήση συγχρονικών και ασύγχρονων μεθόδων, μέσω Τ.Π.Ε 
(Μαλέτσκος & Μαστρογιάννης, 2013). Έρευνες έχουν δείξει σημαντικά, συγκριτικά πλεονε-
κτήματα μιας βασισμένης στο Διαδίκτυο ασύγχρονης προσέγγισης, κατά την επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών (Katz, 2005).  
 
Πάντως, είναι και ερευνητικά διαπιστωμένη, η ύπαρξη μιας ενδοεκπαιδευτικής, ενδοσυντε-
χνιακής, επιμορφωτικής αγωνίας και ανησυχίας, την οποία εκδηλώνουν οι εκπαιδευτικοί, 
προσπαθώντας να αλληλοστηριχθούν, να αλληλοσυμπληρωθούν και να αυτοδικαιωθούν, 
κατά την προσπάθειά τους να σταθούν αξιοπρεπώς, σε κάθε εκπαιδευτικό μετερίζι (Μα-
στρογιάννης, 2011). Εντελώς απαξιωτικοί, εμφανίζονται οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, ως προς 
τη συνεισφορά της Πολιτείας στην πληροφόρηση και την επιμόρφωσή τους. Νιώθουν α-
προστάτευτοι, παραμελημένοι και μόνοι (Μαστρογιάννης, 2013).  
 
Οι αριθμοί, που λένε πάντοτε την αλήθεια, μας μαρτυρούν και μας επιβεβαιώνουν αυτή 
την ελληνική, επιμορφωτική στασιμότητα. Το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015, μόνο η «Α-
ξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» το λεγόμενο «Β΄ επίπεδο» εξακολου-
θεί να φυλάττει …επιμορφωτικές Θερμοπύλες και ήδη ξεκίνησαν (Δεκέμβριος 2014), έστω 
και με πολύ λίγα τμήματα, συγκριτικά με προηγούμενες περιόδους, οι διαδικασίες της 6ης 
επιμορφωτικής περιόδου. Πάντως, στην ίδια μελαγχολική συγχορδία, δεδομένη θεωρείται 
και η αναποτελεσματικότητα (και η απραξία, πια) των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέ-
ντρων (ΠΕΚ) στον τομέα της επιμόρφωσης (ΑΔΕΔΥ, 2011). Βέβαια, υπάρχουν και άλλα τρέ-
χοντα προγράμματα επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ (Φεβρουάριος 2015), τα οποία απευθύνονται 
σε στελέχη της εκπαίδευσης με πολλές σχετικές σπουδές, που, ενδεχομένως, τέτοια επι-
μόρφωση να μην την είχαν και (πολλή) ανάγκη! 

Συμπεράσματα, προτάσεις 
 

Στο γνωστό πρόγραμμα έρευνας PISA (Programme for International Student Assessment), το 
οποίο πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια, από το 1997 και εντεύθεν, παίρνουν μέρος πε-
ρίπου 60 χώρες από όλο τον κόσμο (http://www.iep.edu.gr/pisa/). Η μελέτη των επιδόσεων 
των μαθητών αποκρυσταλλώνει την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων 
των χωρών που συμμετέχουν. Σύμφωνα με τα πρόσφατα αποτελέσματα του διαγωνισμού 
του 2012, που ανακοίνωσε ο διοργανωτής φορέας ΟΟΣΑ, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστη-
μα «κοσμεί», ως συνήθως, τις τελευταίες θέσεις (από ανακοίνωση της ΟΛΜΕ στις, 
18/12/2013). Δυστυχώς, τόσα χρήματα για φροντιστήρια, τόση καθημερινή εξόντωση μα-
θητών και των οικογενειών τους πάνε στράφι, σπονδές και θυσίες στον άκρατο παραλογι-
σμό και πνευματοκτόνο βωμό της ελληνικής εκπαίδευσης… 
 
Απεναντίας, στα σκανδιναβικά συστήματα, των οποίων οι μαθητές πρωτεύουν σ’ αυτόν τον 
διαγωνισμό, η αίγλη του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού θεωρείται πως είναι κύρια η αι-
τία για αυτή την πρωτιά. Οι Φιλανδοί εκπαιδευτικοί για παράδειγμα (ΑΔΕΔΥ, 2011), ανή-
κουν στην ανώτερη κοινωνική τάξη με υψηλό γόητρο, έχουν υψηλό επίπεδο κοινωνικής 
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αποδοχής, εργάζονται σε εξαιρετικές συνθήκες υλικοτεχνικής υποδομής, έχουν υψηλό επί-
πεδο εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, μεταπτυχιακών και φυσικά οι αποδοχές τους είναι πο-
λύ υψηλές, ευθέως ανάλογες της κοινωνικής προσφοράς τους. 
 
H ελληνική πολιτεία δεν επενδύει στην παιδεία, ίσως επειδή τα θετικά αποτελέσματα μιας 
τέτοιας κεφαλαιοποίησης είναι μακροπρόθεσμα, και απέχουν από προϊόντα εφήμερων έρ-
γων εντυπωσιασμού και βιτρίνας. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί παραμένουν έρμαια των οικο-
νομικών δυσπραγιών τους και των γλίσχρων αποδοχών τους και θύματα της επιστημονικής 
και ακαδημαϊκής τους υποβάθμισης, αν και δικαιούνται συνεχείς και πολλαπλές ευκαιρίες 
αρχικής κατάρτισης και επιμόρφωσης.  
 
Τελικά και με περισσή και απαραίτητη νότα αισιοδοξίας, ας τονισθεί ότι οι Έλληνες εκπαι-
δευτικοί μπορεί να μείνουν λίγοι μεν, παρατημένοι, μόνοι… και επιμορφωτικά επαίτες,… 
επιβάλλεται δε, να παραμένουν εκλεκτοί, μέσω αυτοβελτίωσης, και εσαεί διεκδικητικοί… 
και ονειροπόλοι… 
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Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
Ο εκπαιδευτικός ρόλος της αισθητικής εμπειρίας στη μετασχηματίζουσα μάθηση 
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Περίληψη 

Η αισθητική εμπειρία στην εκπαίδευση αποτελεί μια νέα προσέγγιση στη διαδικασία της 
μάθησης. Αξιοποιούνται υψηλής αισθητικής αξίας έργα τέχνης τα οποία βοηθούν στην α-
νάπτυξη της κριτικής σκέψης και οδηγούν στον αναστοχασμό. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι μπο-
ρούν ελεύθερα να εκφράσουν συναισθήματα και να αναπτύξουν τη φαντασία τους και μέ-
σα από αυτό οδηγούνται σε μετασχηματισμό. Η συμβολή της αισθητικής εμπειρίας στην 
εκπαίδευση έχει απασχολήσει πολλούς μελετητές. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την 
αξία και τη συμβολή της αισθητικής εμπειρίας στη διαδικασία της μάθησης. Έτσι λοιπόν 
ξεκινάει με μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για τον εκπαιδευτικό ρόλο της αισθητικής ε-
μπειρίας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στάδια της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μά-
θηση μέσα από την αισθητική εμπειρία», ώστε ένας εκπαιδευτής να επιτύχει, μέσα από τα 
στάδια αυτά, την «κριτική προσέγγιση των θεμάτων μέσα από την αξιοποίηση της αισθητι-
κής εμπειρίας» (Κόκκος, 2009α, σ.11). Τέλος δίνεται ένα παράδειγμα εφαρμογής της προ-
τεινόμενης μεθόδου σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.  

Λέξεις - Κλειδιά: Μετασχηματίζουσα Μάθηση, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, αισθητική ε-
μπειρία  

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για το θέμα της χρήσης υψηλής αισθητι-
κής έργων τέχνης στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διεργασίας, με στόχο την ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης. Η σημασία της αισθητικής εμπειρίας κατά τη 
διεργασία της μάθησης με σκοπό την ενδυνάμωση του στοχασμού και του κριτικού στοχα-
σμού έχει απασχολήσει πολλούς μελετητές. (Κόκκος, 2011β, σ.71). 

Ανάμεσά τους, ο  αμερικανός στοχαστής Jack Mezirow,  ο οποίος ανέπτυξε από το 1978 μέ-
χρι σήμερα τη θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης, στο επίκεντρο της οποίας τοπο-
θέτησε τον κριτικό στοχασμό.  

Ο εκπαιδευτικός ρόλος της αισθητικής εμπειρίας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελεί το βασικότερο μέρος του κεντρικού νευρικού συστήμα-
τος. Δέχεται ερεθίσματα από το περιβάλλον και μετά από επεξεργασία των ερεθισμάτων 
αυτών παράγονται απαντήσεις. Τα ερεθίσματα μπορεί να είναι οπτικά, απτικά, ακουστικά, 
γευστικά και οσφρητικά. Οι απαντήσεις που παράγονται, που μπορεί να είναι μια συγκε-
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κριμένη συμπεριφορά ή κίνηση, εξαρτώνται από την εμπειρία και διάφορες εσωτερικές ε-
νορμήσεις. Η εμπειρία αναφέρεται στη μάθηση και τη μνήμη (Καφετζόπουλος).  

Ο εγκέφαλος χωρίζεται σε δύο μέρη, το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο, καθένα από τα 
οποία είναι υπεύθυνο για συγκεκριμένες λειτουργίες που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Το 
αριστερό ημισφαίριο είναι υπεύθυνο κυρίως για την ανάγνωση, τη γραφή, το λόγο, τη λε-
κτική μνήμη και την αναλυτική σκέψη. Το δεξί ημισφαίριο είναι υπεύθυνο κυρίως για τη 
συναισθηματική έκφραση, την επικοινωνία, τη φαντασία, την καλλιτεχνική έκφραση και τη 
δημιουργία (Παντιέρα, 2009). 

Ο άνθρωπος θα πρέπει να χρησιμοποιεί ισότιμα και να αξιοποιεί και τα δύο ημισφαίρια του 
εγκεφάλου του όπως υποστηρίζει και ο στοχαστής Palo Alto (Κόκκος, 2011β, σ.73). Με τον 
τρόπο αυτό μπορεί να σκέφτεται ολοκληρωμένα και να στοχάζεται στις αντιλήψεις του για 
τον κόσμο και το περιβάλλον του, με σκοπό να τις μετασχηματίσει (Watzlawick, κ.ά., 1967). 

Όπως αναφέρεται παραπάνω το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου σχετίζεται, εκτός των άλ-
λων, και με την αισθητική εμπειρία. Σύμφωνα με τον Κόκκο (2009β, σ.1) η αισθητική εμπει-
ρία είναι «η συστηματική παρατήρηση και κριτική ανάλυση έργων τέχνης», η οποία βοηθά 
στην ανάπτυξη στοχασμού και κριτικού στοχασμού. Η αισθητική εμπειρία και η συμβολή 
της στην εκπαίδευση έχει αποτελέσει βασικό θέμα σε επιστημονικά πεδία. 

Η σημασία της αισθητικής εμπειρίας κατά τη διεργασία της μάθησης με σκοπό την ενδυνά-
μωση του στοχασμού και του κριτικού στοχασμού έχει μελετηθεί στα φιλοσοφικά έργα των 
Γερμανών ιδεαλιστών φιλοσόφων όπως οι Kant, Hegel, Schelling, θέτοντας το ζήτημα κατά 
πόσο «η αισθητική εμπειρία δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στην αλήθεια και συνεπώς 
προσφέρει στον αποδέκτη εναύσματα για ποιοτικό μετασχηματισμό του τρόπου σκέψης» 
(Κόκκος, 2011β, σ.71). 

Αρχικά, ο μεγάλος παιδαγωγός John Dewey, στο έργο του «Η Τέχνη ως Εμπειρία» (πρώτη 
δημοσίευση 1934) θεωρεί την ανάπτυξη της φαντασίας ως ακρογωνιαίο λίθο της διεργασί-
ας της μάθησης. Υποστηρίζει λοιπόν ότι η αισθητική εμπειρία αναλαμβάνει ενεργό ρόλο και 
επιπλέον αποτελεί το «εργαλείο» μέσω του οποίου θα αναπτυχθεί η φαντασία και θα επι-
τευχθεί η διεργασία της μάθησης. Σύμφωνα με τις ιδέες του, τα έργα τέχνης αφενός έχουν 
μια φυσική υπόσταση, αφετέρου διαποτίζονται με τη φαντασιακή διάσταση, που τους 
προσδίδει ο καλλιτέχνης. Επιπλέον, για να αντιληφθούμε τις σκέψεις του και τα βαθύτερα 
νοήματά τους χρειάζεται να εγείρουμε τη φαντασία μας στο έπακρο. Λαμβάνοντας λοιπόν 
υπόψη όλα τα παραπάνω, θεωρεί ότι η αισθητική εμπειρία δεν αποτελεί μια συνήθης ε-
μπειρία την οποία αποκτούμε μέσω της πραγματικότητας, αλλά έχει σημαντικό εύρος και 
βάθος που την καθιστά «πρόσκληση για σκέψη» (Dewey, 1980, σ.283). Παράλληλα αναδει-
κνύονται μέσα από την επαφή με την τέχνη οι προϋπάρχουσες και νέες αντιλήψεις «με α-
ποτέλεσμα την ανακατασκευή του παρελθόντος» και ενδυναμώνεται η κατανόηση της 
πραγματικότητας με διαφορετικό τρόπο (Κόκκος, 2011β, σ.71-72). 

Παρόμοιες ιδέες υποστήριξαν και δύο κορυφαίοι συγγραφείς, ο Proust και ο Sartre, μέσα 
από τα δοκίμιά τους  περιγράφουν τη συμβολή της λογοτεχνίας ενεργοποιεί στο έπακρο τη 
φαντασία του αναγνώστη και την στοχαστική του ικανότητα (Κόκκος, 2011β, σ.72). Ο Sartre 
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(1971, σ.57-58) μάλιστα δίνει μεγάλη έμφαση στην ανάγνωση την οποία θεωρεί ότι συμ-
βάλλει με τον τρόπο της στο μετασχηματισμό των πραγματικών καταστάσεων και υποστη-
ρίζει ότι «Ο αναγνώστης πρέπει να εφευρίσκει τα πάντα ξεπερνώντας συνεχώς τα γραφόμε-
να. Ο συγγραφέας τον οδηγεί. […] Με δύο λόγια, η ανάγνωση είναι κατευθυνόμενη δη-
μιουργία».  

Μια άλλη άποψη ότι η αισθητική εμπειρία θεωρείται σημαντική για τη γνωστική ανάπτυξη 
υποστηρίχτηκαν στα πεδία της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής. Είναι γνωστή με τη θεω-
ρία του How and Gardner, σχετικά με την πολλαπλότητα των τύπων νοημοσύνη που διαθέ-
τει ο άνθρωπος. Σύμφωνα με την παραπάνω θεωρία κατά τη διεργασία της μάθησης πρέπει 
να αναπτύσσονται και να καλλιεργούνται όλα τα είδη νοημοσύνης, προκειμένου η προσω-
πικότητα του κάθε ανθρώπου να αναπτύσσεται ολοκληρωμένα. Το κάθε είδος νοημοσύνης 
έχει και το δικό του συμβολικό σύστημα. Μέσα όμως από την καθημερινή κριτική και την 
εκπαιδευτική διαδικασία αναπτύσσονται κυρίως σύμβολα που ενισχύουν τη γλωσσική και 
μαθησιακή νοημοσύνη, ενώ παραμελούνται επιμελώς άλλες μορφές νοημοσύνης όπως κι-
ναισθητική, χωρική διπροσωπία. Για το λόγο αυτό και για να υπάρχει μια ενδυνάμωση σ’ 
όλα τα είδη της νοημοσύνης απαιτείται η διευρυμένη χρήση συμβόλων. Προκειμένου να 
συμβεί αυτό, η χρήση αισθητικής εμπειρίας ενδείκνυται γιατί αφενός δίνει τη δυνατότητα 
μέσω των έργων τέχνης να επεξεργάζονται σύμβολα και να σκιαγραφούν καταστάσεις, α-
φετέρου να εκφράζουν διαφορετικές όψεις της πραγματικότητας, που εντοπίζονται μέσα 
από τα σύμβολα και δεν θα μπορούσαν να ερμηνευθούν με λογικά επιχειρήματα. (Κόκκος, 
2011β, σ.73). 

Με τις απόψεις του Gardner συνταυτίζονται οι Anderson (1985, 1993), Broudy (1987), 
Eisner (1976, 1997), Olson (2000), Perkins (1994). Επίσης, οι Broudy, Olson και Perkins είναι 
θεμελιωτές δημιουργικών εκπαιδευτικών τεχνικών που αποσκοπούν στην άντληση νοήμα-
τος από τα έργα τέχνης κατά τη διάρκεια τη συστηματική τους παρατήρηση. Τέλος, υλοποι-
ήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό να αναδείξουν τον κυρίαρχο ρόλο της τέχνης 
στην εκπαίδευση (Κόκκος, 2011β, σ.73). 

Ο Freire, μέσω της ζωγραφικής, προσπάθησε να προσεγγίσει θέματα της καθημερινότητας 
των εκπαιδευόμενών του ώστε να επιτύχει ολιστική διερεύνηση του θέματος. Αυτή είναι η 
‘παιδαγωγική του καταπιεσμένου’ που ακολούθησε (Οικονόμου, 2012). Στα ίδια πλαίσια με 
τον Freire κινήθηκε και ο Brookfield. Θεωρεί ότι η αισθητική εμπειρία στη μάθηση συντελεί 
στο να επανεξεταστεί το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο με σκοπό οι εκπαιδευόμενοι να ο-
δηγηθούν σε κριτικό στοχασμό (Brookfield, 1993). 

Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία»  

Η μέθοδος που παρουσιάζεται μπορεί να εφαρμοστεί με ευελιξία κάτω από συγκεκριμένες 
συνθήκες μαθησιακής διεργασίας όπως ο χρόνος, οι εκπαιδευόμενοι, ο εκπαιδευτής και 
δεν αποσκοπεί να αντικαταστήσει άλλες μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων (Κόκκος, 2011α, 
σ.22). Περιλαμβάνει έξι στάδια και διέπεται από έξι αρχές οι οποίες είναι ενσωματωμένες 
στα στάδια (Κόκκος, 2011β, σ.79). Μπορεί να εφαρμόζεται από όλους τους εκπαιδευτές 
εύκολα και για όλα τα γνωστικά αντικείμενα. 
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Στάδια εφαρμογής της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική ε-
μπειρία» 

Πρώτο στάδιο 

Ο εκπαιδευτής διερευνά την ανάγκη για κριτική επεξεργασία των παραδοχών που έχουν 
υιοθετήσει οι εκπαιδευόμενοι πάνω σε ένα θέμα. Ο εκπαιδευτής γίνεται συντονιστής μιας 
συζήτησης που έχει στόχο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες προκειμένου να συνειδητοποι-
ήσουν το «αποπροσανατολιστικό δίλημμα» και μέσω του διαλόγου να αρχίσουν να στοχά-
ζονται κριτικά πάνω στο θέμα. Εδώ μπορούν να εκφράσουν οι εκπαιδευόμενοι σκέψεις και 
συναισθήματα.(Mezirow, 2007, σ.60). 

Μπορούν να παρουσιαστούν έργα τέχνης στην αρχή του πρώτου, έτσι ώστε να δημιουργη-
θεί ένα άνετο κλίμα και να «σπάσει ο πάγος» (Κόκκος, 2011α, σ.17). 

Σ’ αυτό το στάδιο, αλλά και σε όλα τα επόμενα στάδια, ο εκπαιδευτής πρέπει να αισθάνεται 
μια σχετική άνεση κατά την επεξεργασία των έργων τέχνης. Γι’ αυτό λοιπόν κρίνεται σκόπι-
μο να αυτο-μορφώνεται και να αναζητά πηγές που ενισχύουν τα μορφολογικά στοιχεία των 
έργων τέχνης. 

Τέλος, οι εκπαιδευτές πρέπει να υποστηρίζονται από τους διάφορους εκπαιδευτικούς ορ-
γανισμούς σχετικά με τη χρήση της αισθητικής εμπειρίας, διοργανώνοντας «εργασίες» και 
προτείνοντας τους αρχεία με έργα τέχνης και καλές πρακτικές. 

Δεύτερο στάδιο 

Ο εκπαιδευτής ζητά από τους εκπαιδευομένους να εκφράσουν τις ιδέες τους πάνω στο θέ-
μα με γραπτό κείμενο. Ζητά από τους εκπαιδευομένους να συγκροτηθούν σε μικρές ομάδες 
– προκειμένου να αναπτυχθούν σχέσεις εμπιστοσύνης – και στη συνέχεια στην ολομέλεια. 
Στόχος αυτού του διαλόγου είναι να αναφέρουν οι εκπαιδευόμενοι να συντάξουν μια πρό-
ταση με τα υποθέματα. (Κόκκος, 2011β, σ.80).       

Τρίτο στάδιο 

Ο εκπαιδευτής συζητά την πρόταση με τα υποθέματα των εκπαιδευομένων έτσι ώστε να 
προσεγγίσουν ολιστικά και κριτικά τα προτεινόμενα θέματα. Τέλος, προσδιορίζουν κάποιες 
κριτικές ερωτήσεις. Σ’ αυτό το σημείο μπορεί να υπάρξει κάποια «εμπλοκή» από τους εκ-
παιδευόμενους όσον αφορά στη διατύπωση του όρου «τι είναι κριτική ερώτηση». 

Ένας έμπειρος εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλύσει τον όρο «κρι-
τική ερώτηση» και να περάσει το μήνυμα ότι δεν πρόκειται για μια απλή περιγραφή μιας 
κατάστασης αλλά για πολυδιάστατη διερεύνηση. (Κόκκος, 2011β, σ.80).       

Τέταρτο στάδιο 

Ο εκπαιδευτής σε συνεργασία με τους εκπαιδευομένους επιλέγει διάφορα έργα τέχνης από 
όλες τις μορφές τέχνης. Εδώ ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι σημαντικός. Πρέπει η κρίση του, 
η δημιουργικότητα και η φαντασία του να σταθεί αρωγός για την επιλογή των κατάλληλων 
έργων τέχνης προκειμένου να αναπτυχθεί ο κριτικός στοχασμός πάνω στο θέμα. Επιπλέον 
δίνει έμφαση στην ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων κατά τη διεργασία επιλογής 
των έργων έτσι ώστε να επιλέγουν έργα υψηλής αξίας, τα οποία θα πρέπει να σχετίζονται 
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με το περιεχόμενο του υποθέματος που επιλέχθηκε να εξεταστεί πρώτο. (Κόκκος, 2011β, 
σ.80).       

Πέμπτο στάδιο 

Αξιοποιείται η κριτική θεωρία της Σχολής της Φρανκφούρτης που παρέχουν κριτήρια με τα 
οποία σηματοδοτείται η καλλιτεχνική αξία και το «δυναμικό χειραφέτησης» που υπάρχει 
στα έργα τέχνης. 

Σ’ αυτό το στάδιο ο εκπαιδευτής με βασικά μαθησιακά εργαλεία της αισθητικής εμπειρίας 
επεξεργάζεται με τους εκπαιδευόμενους τα έργα τέχνης. Εξετάζονται τα νοήματα που α-
πορρέουν από τα έργα τέχνης και μέσα από τις ιδέες που προκύπτουν γίνεται η κριτική 
προσέγγιση των διαφόρων στοιχείων. Εδώ επιχειρείται η επεξεργασία του νοήματος ενός 
έργου να επιτελείται όχι μόνο το περιεχόμενό του αλλά και στη μορφή – τα τεχνικά και 
μορφολογικά στοιχεία του τα οποία είναι αλληλοσυμμορφωμένα. 

Εδώ εντοπίζονται δύο μεγάλες «απειλές». Πρώτον, σύμφωνα με την προειδοποίηση του 
Bourdieu που θεωρεί ότι τα έργα τέχνης υψηλής αξίας χρήζουν την ικανότητα «αποκρυπτο-
γράφησής» τους εδώ ελλοχεύει ο κίνδυνος αποθάρρυνσης των εκπαιδευομένων που για 
κάποιους – κοινωνικούς – πολιτισμικούς – λόγους δεν την έχουν αναπτύξει. (Κόκκος, 2011β, 
σ.79- 80).       

Δεύτερον, ο εκπαιδευτής πρέπει να ενθαρρύνει την όλη διεργασία χωρίς να φτάσει στα ά-
κρα δηλαδή τα στοιχεία της μορφής στα έργα τέχνης δεν θα πρέπει να αναλύονται διεξοδι-
κά έως εξαντλητικά. Μια απλή αναφορά ίσως είναι ο ιδανικότερος τρόπος προκειμένου να 
απομακρύνει τον κίνδυνο αποθάρρυνσης των εκπαιδευομένων. (Κόκκος, 2011β, σ.79- 80).       

Αναφορικά με τη συστηματική παρατήρηση κάθε έργου τέχνης γίνεται χρήση της τεχνικής 
του Perkins (1994, σ.36-74). Η τεχνική αυτή ακολουθεί τέσσερις φάσεις: 

• Δίνεται χρόνος για παρατήρηση. 

• Η παρατήρηση είναι «ευρεία και περιπετειώδης». 

• Η παρατήρηση είναι λεπτομερής και σε βάθος. 

• Η παρατήρηση είναι συστηματική. 

Στο σημείο αυτό ο εκπαιδευτής καλείται να συνδέσει τα νοήματα που απορρέουν από το 
έργο τέχνης με το θέμα που αναλύουν οι εκπαιδευόμενοι. Δεν χρειάζεται να έχουν εξειδι-
κευμένες γνώσεις πάνω στη τέχνη. 

Στο στάδιο αυτό, κατά την επεξεργασία του έργου, μπορεί να «εντοπισθούν» έντονα συναι-
σθήματα. Η ετοιμότητα του εκπαιδευτή παίζει σημαντικό ρόλο. Προκειμένου να καλλιεργή-
σει κλίμα αλληλεγγύης και σχέσεις εμπιστοσύνης με σκοπό την ανάλυση των συναισθημά-
των, μπορούν να προβούν σε συγκρότηση ομάδων εργασίας με πολύ λίγο αριθμό μελών. 
(Κόκκος, 2011β, σ.80).       

Έκτο στάδιο 

Το τελευταίο στάδιο της μεθόδου συμπεριλαμβάνει τη σύνδεση. Όλες οι ιδέες που έχουν 
προκύψει συντίθενται και οι τελικές παραδοχές των εκπαιδευομένων καταγράφονται και 
συγκρίνονται με τις αρχικές. (Κόκκος, 2011β, σ.83). 
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Εν κατακλείδι, η αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας στο πλαίσιο της Μετασχηματίζουσας 
Μάθησης παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί μέσω των εκπαιδευτικών τεχνικών διαμορφώνεται 
ένα μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους με την 
κατάλληλη υποστήριξη «…να αποκτούν συναισθηματική, διανοητική και πολιτισμική πρό-
σβαση στα εξεταζόμενα έργα τέχνης» (Κόκκος, 2011β, σ.80).       

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

Οι συνεχείς και ραγδαίες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα καθιστούν αναγκαία την ανά-
πτυξη των εκπαιδευτικών και κάνουν επιτακτική την ανάγκη της επιμόρφωσής τους στους 
προβληματισμούς που αναδύονται (Νικολακάκη, 2003). 

Ένας από τους τομείς που χρήζουν ιδιαίτερη προσοχή και κατάλληλη ενημέρωση αφορά τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα και η πρόληψη και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων 
ειδικότερα. Έτσι λοιπόν κρίνεται σκόπιμη η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε σχέση με το 
περιβάλλον, το οποίο βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο προσκήνιο της επικαιρότητας. 

  

Παράδειγμα εφαρμογής φάσεων της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την 
αισθητική εμπειρία» σε πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης που συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα κατάρτισής τους σε περιβαλλοντικά θέματα κι 
επιθυμούν να ενημερωθούν για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλη-
μάτων. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε σχέση με το περιβάλ-
λον, το οποίο βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο προσκήνιο της επικαιρότητας, προκειμέ-
νου να αποκτήσουν γνώσεις για την αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσης και την οικοδό-
μηση αξιών, στάσεων και συμπεριφορών ικανών να επηρεάσουν τις κοινωνικές επιλογές 
προς αυτή την κατεύθυνση. 

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος διακρίνονται στα εξής επίπεδα: 

Σε επίπεδο γνώσεων: 

• Κατανόηση αναγκαιότητας προστασίας του περιβάλλοντος 

• Απόκτηση γνώσεων σε βασικές έννοιες που αφορούν το περιβάλλον 

• Αναγνώριση διαφόρων εκπαιδευτικών τεχνικών 

• Τρόποι σύνδεσης της Εκπαίδευσης με την Τέχνη 

 Σε επίπεδο ικανοτήτων: 

• Χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών 

• Οργάνωση και σχεδιασμός διδακτικής ενότητας 

• Ικανότητα καλλιέργειας σωστών συμπεριφορών/στάσεων/αξιών στους μαθητές απένα-
ντι στο περιβάλλον 

Σε επίπεδο στάσεων: 
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• Ενεργή συμμετοχή για εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας 

• Ενίσχυση διάθεσης χρήσης ποικίλων εκπαιδευτικών τεχνικών 

• Ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα 

• Ενεργοποίηση συμμετοχής σε περιβαλλοντικές δράσεις 

Το περιεχόμενο του επιμορφωτικού προγράμματος πραγματεύεται ενότητες όπως: «Το πε-
ριβάλλον - Οικολογία», «Νερό – Έδαφος – Ατμόσφαιρα – Αστικά και στερεά απόβλητα», 
«Ανακύκλωση – Ανάπτυξη ατομικής και συλλογικής ευθύνης», «Η προστασία του περιβάλ-
λοντος μέσα από την Τέχνη». 

Έργα τέχνης και κριτικά ερωτήματα 

Έργο τέχνης 1 (Ζωγραφική): Η Αγία Άννα της Χαλκίδας (Βλ. Παράρτημα) 

Έργο τέχνης 2 (Ζωγραφική): UnEarthed, Bruce Irwin (Βλ. Παράρτημα) 

Έργο τέχνης 3 (Μουσική): Heal the world, Michael Jackson (Βλ. Παράρτημα) 

Έργο τέχνης 4 (Μουσική): Να αγαπάς, Παντελής Θαλασσινός (Βλ. Παράρτημα) 

Έργο τέχνης 5 (Ποίηση): «Φυτρώσαμε πάλι…» ,  Μίλτος Σαχτούρης (Βλ. Παράρτημα) 

Συμπεράσματα 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί βασική προτεραιότητα  για τη βελτίωση της 
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας  της εκπαίδευσης. Επιπλέον, η επαγγελματική α-
νάπτυξη των εκπαιδευτικών, ως καθοριστικός παράγοντας  ποιότητας του εκπαιδευτικού 
έργου, είναι μια διαδικασία  κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί μετασχηματίζουν συνεχώς την 
πρακτική τους μέσα από την εμπειρία και τις τυπικές και άτυπες μορφές επιμόρφωσης.  

Η Θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης του Jack Mezirow δύναται να οδηγήσει στην 
αναθεώρηση σκέψεων και στάσεων μέσα από την διεργασία του κριτικού στοχασμού πάνω 
στις πηγές των παραδοχών των ανθρώπων.   

Το θέμα της αξιοποίησης της αισθητικής εμπειρίας στο πλαίσιο της μαθησιακής διεργασίας 
και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της μετασχηματίζουσας μάθησης είναι ιδιαίτερα σύνθετο και 
«πολυπαραγοντικό». Η αξιοποίηση της τέχνης στοχεύει στην ανάπτυξη του κριτικού στοχα-
σμού. Η επιλογή όμως των καταλληλότερων  έργων τέχνης αποτελεί ένα «πρόβλημα» ιδιαί-
τερα  για τον εκπαιδευτή, ο οποίος καλείται να είναι  ενημερωμένος και καταρτισμένος, 
ώστε να επιλέγει τα κατάλληλα έργα τέχνης για τη διδασκαλία του και να γνωρίζει τον τρό-
πο ενσωμάτωσης των  έργων  αυτών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος ο εκπαιδευ-
τής μπορεί να επιλέξει  τα έξι στάδια που προτείνει ο Κόκκος για τη μέθοδο της «Μετασχη-
ματίζουσας Μάθησης μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» με στόχο της ανάπτυξη της κριτι-
κής σκέψης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Έργο τέχνης 1  

Τίτλος Η Αγία Άννα της Χαλκίδας 

Ζωγράφος Θεόφιλος (Χατζημιχαήλ) (1873-1934) 

Χαρακτηριστικά Λάδι σε χαρτόνι 67,5cm X 97cm 

Έτος 1927 

Πηγή Page URL: 
http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=396&artwork_id

=60804 

Μουσείο/Γκαλερί Εθνική Πινακοθήκη 

Κριτικό ερώτημα 
Πως καθορίζεται η σχέση του ατόμου με το περιβάλλον;  

Ποια στοιχεία από αυτά που συναντάμε στον πίνακα υπάρχουν σή-
μερα;  

Ποιος ο ρόλος του περιβάλλοντος στην ψυχική υγεία του ατόμου; 

 
 

Έργο τέχνης 2  

Τίτλος UnEarthed 

Ζωγράφος Bruce Irwin 

Χαρακτηριστικά Λάδι σε καμβά  108cm Χ 74cm 

Έτος 2013 

Πηγή Page URL: http://www.csudhnews.com/wp-
content/uploads/2013/01/Bruce-Irwin-lost-and-found-
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exhbit.jpg 

Μουσείο/Γκαλερί California State University Art Gallery 

Κριτικό ερώτημα Τι διαπραγματεύεται αυτό το έργο τέχνης σε σχέση με το 
προηγούμενο; 

Πως η ανθρώπινη παρέμβαση επηρεάζει το περιβάλλον και 
ποια η συν-εξέλιξη τους; 

Ποια τα δημιουργικά και ποια τα καταστροφικά στοιχεία 
αυτής της σχέσης; 

 
 

Έργο τέχνης 3  

Τίτλος Heal the world 

Ζωγράφος Michael Jackson (1958-2009) 

Διάρκεια 5:17 min 

Έτος 1991 

Πηγή Page URL: http://www.youtube.com/watch?v=Dt3NKilGqeE 

Κριτικό ερώτημα Ποιος ο ρόλος του ανθρώπου στην καταστροφή και στην 
αναδόμηση του περιβάλλοντος;  

Που οφείλεται και πως ερμηνεύεται η καταστροφή του 
περιβάλλοντος από τον άνθρωπο; 

Στίχοι: 

There's a place in your heart 
And I know that it is love 
And this place could be much 
Brighter than tomorrow. 
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And if you really try 
You'll find there's no need to cry 
In this place you'll feel 
There's no hurt or sorrow. 
There are ways to get there 
If you care enough for the living 
Make a little space, make a better place. 
 
Heal the world 
Make it a better place 
For you and for me and the entire human race 
There are people dying 
If you care enough for the living 
Make a better place for 
You and for me. 
 
If you want to know why 
There's a love that cannot lie 
Love is strong 
It only cares for joyful giving. 
If we try we shall see 
In this bliss we cannot feel 
Fear or dread 
We stop existing and start living 
Then it feels that always 
Love's enough for us growing 
Make a better world, make a better world. 
 
Heal the world 
Make it a better place 
For you and for me and the entire human race. 
There are people dying 
If you care enough for the living 
Make a better place for 
You and for me. 
 
And the dream we would conceived in 
Will reveal a joyful face 
And the world we once believed in 
Will shine again in grace 
Then why do we keep strangling life 
Wound this earth, crucify it's soul 
Though it's plain to see, this world is heavenly 
Be God's glow. 
 

891

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



We could fly so high 
Let our spirits never die 
In my heart I feel 
You are all my brothers 
Create a world with no fear 
Together we'll cry happy tears 
See the nations turn 
Their swords into plowshares 
We could really get there 
If you cared enough for the living 
Make a little space to make a better place. 
 
Heal the world 
Make it a better place 
For you and for me and the entire human race 
There are people dying 
If you care enough for the living 
Make a better place for 
You and for me. 
 

Έργο τέχνης 4  

Τίτλος Να αγαπάς 

Ζωγράφος Παντελής Θαλασσινός (1958) 

Διάρκεια 3:48 min 

Έτος 2003 

Πηγή Page URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=hMHTHVg_nvE 

Κριτικό ερώτημα Σε τι μας προτρέπει ο στιχουργός;  

Πως μπορεί να χτιστεί η αγάπη για το περιβάλλον και 
η  σχέση με αυτό; 

Στίχοι: 

Ν’ αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα,  
τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους,  
τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα,  
και πολύ ν’ αγαπάς τους ανθρώπους. 
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Τα θεριά ν’ αγαπάς και τ’ ανήμερα,  
τα νησιά, τα ποτάμια, τ’ αστέρια. 
Κι αν ποτέ σε πληγώσουν κατάστηθα 
φίλοι, αγρίμια, λευκά περιστέρια,  
 
ν’ αγαπάς, να ξεχνάς και να χαίρεσαι 
τη δική σου γαλήνη και κείνα 
που μ’ αγάπη το νου μας φωτίζουνε,  
και βλασταίνουν αμάραντα κρίνα. 
 

Έργο τέχνης 5  

Τίτλος πρωτοτύπου «Φυτρώσαμε πάλι…»   

Συγγραφέας Μίλτος Σαχτούρης (1919-2005) 

Έκδοση Μίλτος Σαχτούρης, «Φυτρώσαμε πάλι…», Ποιήματα 1945-
1971 - Όταν σας μιλώ, Ποιήματα, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 

(1977) (1991) 

Κριτικό ερώτημα Πότε και πως αντιλαμβανόμαστε τις συνέπειες της κατα-
στροφής για μας και το περιβάλλον; 

Στίχοι: 

Ν’ αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα,  
τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους,  
τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα,  
και πολύ ν’ αγαπάς τους ανθρώπους. 
 
Τα θεριά ν’ αγαπάς και τ’ ανήμερα,  
τα νησιά, τα ποτάμια, τ’ αστέρια. 
Κι αν ποτέ σε πληγώσουν κατάστηθα 
φίλοι, αγρίμια, λευκά περιστέρια,  
 
ν’ αγαπάς, να ξεχνάς και να χαίρεσαι 
τη δική σου γαλήνη και κείνα 
που μ’ αγάπη το νου μας φωτίζουνε,  
και βλασταίνουν αμάραντα κρίνα. 
 

893

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Η ανάπτυξη και η αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των μαθητών στα Μαθηματικά 
Σχεδιασμός επιμορφωτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς. 

Κοτοπούλης Θωμάς 
Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

tkotopou@sch.gr 

Καλύβας Ιωάννης 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
jkalyv56@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία, αρχικά, γίνεται μια συνοπτική ανασκόπηση της σχετικής βιβλιο-
γραφίας για την αποσαφήνιση του όρου «κριτική σκέψη» και για την αναγκαιότητα της 
καλλιέργειάς της από τους μαθητές, στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ακολου-
θεί αναλυτική σκιαγράφηση των μαθητικών δεξιοτήτων, διδακτικών συνηθειών καθώς και 
δοκιμασιών αξιολόγησης – στα πλαίσια της διδασκαλίας των μαθηματικών – που δομούν 
και αναπτύσσουν την κριτική σκέψη στους μαθητές. Τέλος, παρουσιάζεται η σχεδιαστική 
δομή ενός επιμορφωτικού προγράμματος που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης και στοχεύει στην παροχή υποστηρικτικών παιδαγωγικών μεθοδολογι-
κών εργαλείων που θα τους βοηθήσουν στις διδακτικές τους προσπάθειες – στη διδασκα-
λία των μαθηματικών εννοιών – για την ανάπτυξη και αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των 
μαθητών τους. 

Λέξεις - Κλειδιά: Μαθηματικά, κριτική σκέψη, επιμόρφωση εκπαιδευτικών.  

Εισαγωγή 

Η πολυπολιτισμική διάσταση, ως παράγοντας οργάνωσης των σύγχρονων κοινωνιών σε 
συνδυασμό με τη ραγδαία και συχνά καταιγιστική ροή της πληροφορίας, αναδεικνύει πο-
λύπλευρα το ζήτημα της πολυπλοκότητας και σφαιρικότητας της γνώσης (Morin, 1999). Η 
εκπαίδευση, στη σημερινή εποχή, στέκεται δυναμικά και εκ των πραγμάτων αντιμέτωπη με 
το πρόβλημα της οργάνωσης της γνώσης (και της σκέψης) των μαθητών αλλά και της απο-
τελεσματικότητας της μαθησιακής διαδικασίας, στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού περιβάλ-
λοντος που αντικατοπτρίζει ευρύτερα την κοινωνική, πολιτισμική και γνωστική ετερότητα. 
Οι συνθήκες αυτές απαιτούν τον επαναπροσδιορισμό θέσεων, αρχών και αντιλήψεων για 
τη μαθησιακή διαδικασία αναζητώντας νέους τρόπους σκέψης που προκαλούν το μαθητή 
να επιλέγει «κριτικά» και να εκφράζεται «δημιουργικά». Η κριτική και η δημιουργική σκέψη 
αποτελούν δύο συμπληρωματικές και αλληλοσχετιζόμενες συνιστώσες της σκέψης οι οποί-
ες δεν λειτουργούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Έτσι, ενώ η δημιουργική σκέψη αναφέ-
ρεται στη δημιουργία και ανάπτυξη ιδεών, γνώσεων, διαδικασιών, εμπειριών ή/και αντι-
κειμένων, η κριτική σκέψη σχετίζεται με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των προϊ-
όντων της δημιουργικής δραστηριότητας του ατόμου. Γίνεται, συνεπώς, κατανοητό πως η 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, όλων των βαθμίδων, στον τρόπο ανάπτυξης της δημιουρ-
γικής και κριτικής σκέψης των μαθητών τους, αποτελεί αναγκαιότητα στο σύγχρονο πολυ-
πολιτισμικό ελληνικό σχολείο, διότι προφανώς τον 21ο αιώνα κανένα εκπαιδευτικό πρό-
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γραμμα δεν θα είναι αποτελεσματικό και άρα αποδεκτό, αν δε συμβάλλει στη διαδικασία 
ανάπτυξης της κριτικής και δημιουργικής σκέψης. 

Αποσαφήνιση του όρου «κριτική σκέψη» 

Ανασκοπώντας κανείς τη σχετική βιβλιογραφία καταλήγει στο συμπέρασμα πως δεν υπάρ-
χει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της κριτικής σκέψης. Απεναντίας, θα διαπιστώσει ότι α-
ντλείται μια ποικιλία ορισμών για τη συγκεκριμένη έννοια (Alvarez, 2007). Πάντως, η επι-
χειρηματολογία και η λογική ανάλυση πληροφοριών, αποτελούν κομβικά στοιχεία στον κα-
θορισμό του περιεχομένου της κριτικής σκέψης (Fisher, 2001). Συνεπώς, αρκετοί από τους 
ορισμούς που δόθηκαν για την κριτική σκέψη εστιάζουν στην παρουσίαση και στη μεθοδική 
αξιολόγηση συμπερασμάτων, απόψεων, ιδεών ή κρίσεων (Moore & Parker, 1991), καθώς 
επίσης και στην ανάλυση και αξιολόγηση επιχειρημάτων (Fisher & Scriven, 1997). Σύμφωνα 
δε με τον Lipman (1994), δύο από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της κριτικής σκέψης είναι 
η ικανότητά της για αυτό-διόρθωση και η ευαισθησία της στα δεδομένα του περιβάλλοντος 
πλαισίου. Ο Ματσαγγούρας (1998), συνοψίζοντας τους διάφορους ορισμούς που δόθηκαν 
κατά καιρούς από ερευνητές συγγραφείς και ειδικούς στο θέμα της κριτικής σκέψης, την 
ορίζει ως «τη νοητική – συναισθηματική λειτουργία που ενεργοποιεί επιλεκτικά και συν-
δυαστικά γνωστικές δεξιότητες, λογικούς συλλογισμούς και μεταγνωστικές στρατηγικές με 
τη βοήθεια των οποίων το άτομο επεξεργάζεται τα δεδομένα με λογικό τρόπο και αποστα-
σιοποιημένο από τις προσωπικές του πεποιθήσεις και προκαταλήψεις, ώστε τελικά να κα-
ταλήξει σε έγκυρα και λογικά συμπεράσματα, διαπιστώσεις, κρίσεις, πεποιθήσεις και επι-
λογές δράσης». 

Η κριτική σκέψη στη σύγχρονη εκπαίδευση 

Ο χώρος του σχολείου, όπου διδάσκεται ποικιλία γνωστικών αντικειμένων, μπορεί να συμ-
βάλει καθοριστικά στην αποδόμηση στερεοτύπων, προκαταλήψεων και λανθασμέ-
νων/στρεβλωμένων απόψεων των μαθητών. Όλα, ή σχεδόν όλα, τα μαθήματα που διδά-
σκονται σήμερα οι μαθητές στο σχολείο βασίζονται στη λογικο-κριτική σκέψη, με αποτέλε-
σμα η ανάπτυξη διεργασιών κριτικού στοχασμού στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασί-
ας να έχει γίνει πεδίο έντονου προβληματισμού και συζητήσεων. Συχνά γίνεται λόγος για 
την ανάγκη οι μαθητές να αναπτύσσουν κριτική και δημιουργική σκέψη, να μαθαίνουν πώς 
να μαθαίνουν. Στους γενικούς σκοπούς όλων, σχεδόν, των γνωστικών αντικειμένων (και 
ειδικότερα στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών), περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη και αξιολόγηση 
της κριτικής σκέψης των μαθητών. Στο Ν. 1566/85, γίνεται αναφορά στους γενικούς σκο-
πούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το άρθρο 1, παρ. γ 
του ανωτέρω νόμου, αναφέρει: «Να αναπτύσσουν (οι μαθητές) δημιουργική και κριτική 
σκέψη». Συνεπώς, η ανάπτυξη και κατ’ επέκταση αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των μα-
θητών, αποτελεί σήμερα βασικό στόχο της εκπαίδευσης στη χώρα μας. 

Κριτική σκέψη και Μαθηματικά 

Από την εποχή του Πλάτωνα και μέχρι σήμερα, είναι ευρεία διαδεδομένη η πεποίθη-
ση/άποψη ότι τα «Μαθηματικά ακονίζουν το μυαλό». Η καλλιέργεια και ανάπτυξη της κρι-
τικής σκέψης των μαθητών μέσα από τη διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών, σ’ όλες τις 
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βαθμίδες της εκπαίδευσης, αποτελεί στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα κοινή 
παραδοχή όλων των παραγόντων-μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο Morris Kline 
(1990), στο πολυδιαβασμένο βιβλίο του «Γιατί δεν μπορεί να κάνει πρόσθεση ο Γιάννης», 
επισημαίνει ότι η κριτική σκέψη έχει αναγνωρισθεί ως μια από τις βασικότερες αξίες που 
έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να αντλήσουμε από τη διδασκαλία των μαθηματι-
κών στους μαθητές μας. Η κριτική σκέψη, λοιπόν, φαίνεται να αποτελεί ένα πολύτιμο και 
ζητούμενο ταυτόχρονα αγαθό που θα πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές, ενώ η άποψη ότι 
τα μαθηματικά είναι σημαντικό μέσο/εργαλείο για να πετύχουμε τον παραπάνω στόχο εί-
ναι ευρέως διαδεδομένη. 

Μαθητικές δεξιότητες και διδακτικές συνήθειες στη σχολική τάξη που καλλιεργούν την κρι-
τική σκέψη 

Υιοθετώντας την παραδοχή ότι η κριτική σκέψη αποτελεί μια πνευματική-νοητική προσπά-
θεια που θέτει και λύνει προβλήματα, μπορούμε να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι η 
κριτική σκέψη σε συνδυασμό με τη μαθηματική διαίσθηση δημιουργούν τα μαθηματικά. 
Καθίσταται, συνεπώς, ευλογοφανής ο ισχυρισμός πως ο καλύτερος ίσως τρόπος για να καλ-
λιεργήσουμε στους μαθητές μας την κριτική σκέψη είναι να ακολουθήσουμε τα μονοπάτια 
της δημιουργίας των μαθηματικών εννοιών. Ποια είναι, όμως, αυτά τα μονοπάτια; Ο μεγά-
λος μαθηματικός-παιδαγωγός και ερευνητής Leibnitz (Polya, 1981: 99), επισημαίνει: «Σχε-
δίαζα να γράφω έτσι, ώστε οι μαθητές μου να είναι πάντοτε σε θέση να βλέπουν το βάθος 
των πραγμάτων/εννοιών που μαθαίνουν, ακόμη κι αν εξαφανιστεί η πηγή της εφεύρεσης, 
ώστε να μπορούν (οι μαθητές) να καταλάβουν τα πάντα, όπως ακριβώς αν ήταν αυτοί οι 
ίδιοι που τα είχαν εφεύρει». Από την άλλη, εκείνο το οποίο κυριαρχεί σήμερα στα σχολικά 
εγχειρίδια των μαθηματικών –και όχι μόνο- και κατά συνέπεια και στη ζωντανή διδασκαλία 
στις σχολικές αίθουσες, είναι η τάση να παρουσιάζουμε στους μαθητές άκαμπτα και με 
φορμαλισμό τα μαθηματικά. Οι ευκαιρίες για αμφισβήτηση, προβληματισμό, διερεύνηση, 
γνωστικές συγκρούσεις που θα δώσουν το έναυσμα για επανακατασκευή της γνώσης, επι-
χειρηματολογικό λόγο, διαμόρφωση υποθέσεων και εκτιμήσεων για συνειδητή αποδοχή ή 
απόρριψη είναι περιορισμένες. Κι όμως, τέτοιου είδους διδακτικές συνήθειες συνιστούν τις 
απαραίτητες αναγκαίες και ικανές συνθήκες για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μα-
θητών μας στα μαθηματικά. Ο χώρος για ανεξάρτητη δημιουργική και κριτική σκέψη φαίνε-
ται να είναι ακόμη πολύ στενός και αρκετά περιορισμένος στα σχολειά μας, κι αυτό είναι 
που μας οδηγεί αναπόφευκτα στην ανάγκη πλήρους, συστηματικής και ουσιαστικής επι-
μόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

Μια εξίσου σημαντική διδακτική συνήθεια, που επιβάλλεται να εδραιωθεί στη διδασκαλία 
των μαθηματικών στη σύγχρονη σχολική τάξη που σκέφτεται και δρα κριτικά, είναι η απο-
μυθοποίηση/αποδόμηση του φόβου του λάθους των μαθητών. Είναι περισσότερο από 
προφανής ο ισχυρισμός ότι η αλήθεια απορρέει πιο εύκολα και αβίαστα από τα λάθη παρά 
από τη σύγχυση. Επομένως, για να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη μέσα από τη διδασκαλία 
των μαθηματικών εννοιών, πρέπει κατά κάποιο τρόπο ν’ ακολουθήσουμε τα μονοπάτια της 
δημιουργίας τους. Υπό την έννοια αυτή, η διδασκαλία δεν θα πρέπει να ξεκινά από την 
φορμαλιστική, φιναρισμένη μορφή της μαθηματικής γνώσης. Ο επαγωγικός τρόπος προ-
σέγγισης, που θα μπορούσε να συνιστά μια δυναμική διδακτική συνήθεια στη σχολική δι-
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δακτική πρακτική, διευκολύνει δραστικά και αποτελεί ένα μεθοδολογικό εργαλείο στη φα-
ρέτρα του εκπαιδευτικού για την καλλιέργεια και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Στο σημείο 
αυτό, θα ήταν σκόπιμο να τονιστεί ιδιαίτερα η ανάγκη αποδόμησης διδακτικών συνηθειών 
που χαρακτηρίζουν «παραδοσιακές» μορφές διδασκαλίας στις σχολικές αίθουσες. Κριτική 
σκέψη σημαίνει πως η αλήθεια δεν απορρέει από την εξουσία του διδάσκοντος-
εκπαιδευτικού. Ο δρόμος προς αυτήν είναι εξίσου ανοιχτός για όλους. Μόνο όταν ο μαθη-
τής αισθανθεί ισότιμος κατακτητής της γνώσης θα είναι σε θέση να σκεφτεί κριτικά. Η ανά-
πτυξη της κριτικής σκέψης προϋποθέτει την εδραίωση των διδακτικών συνηθειών του δια-
λόγου, της αντιπαράθεσης με επιχειρήματα και της συμμετοχικής διερεύνησης και προφα-
νώς, στο γνήσιο διάλογο κανείς δεν μπορεί εκ των προτέρων να έχει τον καθοριστικό ρόλο. 

Με βάση τα προαναφερόμενα, καθίσταται φανερό πως η κριτική σκέψη είναι δυνατό να 
καλλιεργηθεί μέσα από τη διδασκαλία των μαθηματικών, μόνο όταν διαμορφωθούν στη 
σχολική τάξη «διδακτικές συνήθειες» τέτοιες, ώστε να ευνοούν την ευρετική οικοδόμηση 
της γνώσης από τους μαθητές, όταν δηλαδή η μαθηματική γνώση, εν μέρει τουλάχιστον, 
επανακαλύπτεται και επαναοικοδομείται μέσα στην τάξη με συμμετοχική διαδικασία. Η 
ευρετική και συμμετοχική (διερευνητική) προσέγγιση στη διδασκαλία των μαθηματικών, 
αφενός δημιουργεί για τους μαθητές υποστηρικτικό – παρωθητικό στρώμα για κριτική α-
ντιμετώπιση του αντικειμένου της διδασκαλίας, αφετέρου είναι πιο αποτελεσματική γιατί 
οδηγεί γρηγορότερα σε πιο σταθερά μαθησιακά αποτελέσματα. 

Υπάρχει, όμως, κι ένα σύνολο ποικίλων μαθητικών δεξιοτήτων που θα πρέπει να καλλιερ-
γήσουν οι μαθητές, στο πλαίσιο των προαναφερόμενων διδακτικών «συνηθειών», έτσι, ώ-
στε τα επιθυμητά προϊόντα της κριτικής τους σκέψης να είναι ορατά. Ως τέτοιες δε δεξιότη-
τες των μαθητών μπορούν να χαρακτηριστούν: α) η δεξιότητα να σκέφτονται για τη σκέψη 
τους (π.χ. κατά τη διάρκεια επίλυσης ενός μαθηματικού προβλήματος), ώστε να εντοπίζουν 
τα δυνατά και αδύνατα σημεία της και να την επαναθέτουν (αναθεώρηση και επανασχε-
διασμός της λύσης ή μέρους της), β) η δεξιότητα να συγκρίνουν, να κατηγοριοποιούν και να 
αξιολογούν τα δεδομένα ενός προβλήματος (μιας προβληματικής κατάστασης στα μαθημα-
τικά) βάσει τεκμηρίων, γ) η δεξιότητα να ανακαλύπτουν σχέσεις ανάμεσα σε δεδομένα και 
να «στοχάζονται» δρόμους και μονοπάτια με κατεύθυνση την εύρεση των ζητούμενων, δ) η 
δεξιότητα να πειραματίζονται, να ερευνούν – χωρίς προκαταλήψεις, στερεότυπα και πα-
γιωμένες αντιλήψεις – και να επιλύουν έτσι προβλήματα, ε) η δεξιότητα να επιχειρηματο-
λογούν, να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους για τον τρόπο που σκέφτηκαν σ’ ένα συ-
γκεκριμένο μαθηματικό ζήτημα ή την πορεία επίλυσης ενός προβλήματος, στ) η δεξιότητα 
χρήσης επαγωγικής σκέψης, στρατηγικών απεικόνισης των δεδομένων με σχεδιαγράμματα, 
πίνακες, κ.λπ. (εξεικόνιση), επανεκτίμησης του προβλήματος και ανατροφοδότησης της 
σκέψης, ζ) η δεξιότητα επιλογής εναλλακτικών τρόπων σχεδιασμού και εύρεσης της λύσης 
ενός προβλήματος, καθώς και του ελέγχου της καταλληλότερης και λογικής του απάντησης, 
η) η δεξιότητα συσχέτισης, κατηγοριοποίησης και οργάνωσης της διαθέσιμης γνώσης (π.χ. 
αξιοποίηση γνωστών στρατηγικών για την επίλυση άγνωστων προβλημάτων) και θ) οι δε-
ξιότητες μεταγνωστικής φύσης (π.χ. σχεδίαση και επιλογή στρατηγικών προσέγγισης, ικανό-
τητα αυτορρύθμισης και αυτοεκτίμησης, ορατή σκέψη, κ.λπ.). Σήμερα, οι πιο πρόσφατες 
μέθοδοι διδασκαλίας υποστηρίζουν πως η διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών θα πρέπει 
να στηρίζεται στην επίλυση προβλημάτων (problem solving). 
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Δοκιμασίες αξιολόγησης του επιπέδου ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των μαθητών 

Στην καθημερινή σχολική πρακτική η αξιολόγηση των μαθητών στα μαθηματικά, όπως και 
σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, συνιστά κατ’ ουσία μια ελεγκτική διαδικασία της γνώσης 
τους. Στη διαδικασία αυτή εντάσσονται τα διαγωνίσματα, τα τεστ, οι προφορικές και γρα-
πτές εξετάσεις καθώς και η εξαγωγή βαθμολογίας μέσα από εργαλεία που «μετρούν» την 
επίδοση των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό, η αξιολόγηση είναι συνώνυμη της εξέτασης και 
της βαθμολογίας και ουδεμία σχέση έχει με την ανίχνευση του επιπέδου ανάπτυξης της 
κριτικής σκέψης των μαθητών. Σε μια ουσιαστική παιδαγωγικά διαδικασία αξιολόγησης δεν 
είναι τόσο τα αποτελέσματα μιας γνωστικής δραστηριότητας που μας ενδιαφέρουν, όσο η 
κριτική και αναστοχαστική στάση και συμπεριφορά των μαθητών. Υπό αυτή την οπτική, ο 
φάκελος εργασιών του μαθητή (portfolio) κατέχει σημαντική θέση στην προσπάθεια του 
εκπαιδευτικού να συλλέξει, ταξινομήσει, οργανώσει και εξάγει ασφαλές συμπεράσματα 
περί του βαθμού ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των μαθητών του. Ειδικότερα, για το γνω-
στικό αντικείμενο των μαθηματικών, ορισμένες βασικές δοκιμασίες αξιολόγησης της κριτι-
κής σκέψης θα μπορούσε να είναι: α) η άσκηση συγγραφής πρωτότυπων προβλημάτων 
(σχετικά με μια συγκεκριμένη μαθηματική έννοια), στα οποία η απάντηση θα δίνεται κατά 
προσέγγιση (με τη στρατηγική της εκτίμησης), β) η άσκηση εξεύρεσης ποικίλων λύσεων σε 
δοσμένο μαθηματικό πρόβλημα, γ) οι συστηματικές και στοχευμένες δραστηριότητες στους 
νοερούς υπολογισμούς, δ) η Επίλυση ανοιχτού προβλήματος, ε) Φύλλα αυτό-αξιολόγησης 
με ερωτήσεις που ωθούν το μαθητή να καταγράψει τις απόψεις του σχετικά με τη διαδικα-
σία που ακολούθησε, τις αδυναμίες που διαπίστωσε, τον τρόπο που σκέφτηκε, κ.λπ. στα 
πλαίσια της προσπάθειάς του να αντιμετωπίσει μια μαθηματική δραστηριότητα, στ) Προ-
φορικές συνεντεύξεις μαθητών, στις οποίες παρακινούνται να συζητήσουν τις γνωστικές 
διαδικασίες που ακολούθησαν για την επίλυση ενός προβλήματος και ζ) Δραστηριότητες 
για επίλυση προβληματικών καταστάσεων όπου τα δεδομένα είναι ελλιπή και με στόχο ο 
μαθητής να συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει τις πληροφορίες που χρειάζεται για την επίλυσή 
τους. Η δοκιμασία αυτή έχει άριστα αποτελέσματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας (ως προς 
τη μέτρηση του βαθμού κατάκτησης της κριτικής σκέψης), είναι φυσική διαδικασία και 
μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί ακόμα και στις μικρότερες τάξεις του δημοτικού σχολείου 
(Markman, 1977). 

Ο Ennis (1996), στο πλαίσιο της προσπάθειας προσδιορισμού της κριτικής σκέψης με σκοπό 
να καταστεί δυνατή τόσο η διδασκαλία της όσο και η αξιολόγησή της, ανάπτυξε ένα αρκτι-
κόλεξο το FRISCO. Για κάθε γράμμα υπάρχει αντίστοιχα μια λέξη (ΜΙΑ ΕΝΝΟΙΑ) η οποία α-
ναλύεται σε νοητικές δεξιότητες απαραίτητες για ένα κριτικά σκεπτόμενο άτομο:  Focus 
(Εστίαση προσοχής π.χ. στην οριοθέτηση των δεδομένων και ζητούμενων ενός μαθηματι-
κού προβλήματος), Reason (Διαπραγμάτευση ιδεών και αναγνώριση αιτίων ή σχέσεων, π.χ. 
μεταξύ διαφορετικών εκδοχών για την πορεία επίλυσης ενός προβλήματος στα μαθηματι-
κά),  Inference (Εξαγωγή συμπερασμάτων και ανάπτυξη επιχειρημάτων που υποστηρίζουν 
και τεκμηριώνουν τη λύση του προβλήματος), Situation (Αξιολόγηση μιας κατάστασης, π.χ. 
κατά τη διάρκεια της επίλυσης ενός μαθηματικού προβλήματος πώς αξιολογείται ένα στοι-
χείο ή τα δεδομένα μιας πειραματικής ή διερευνητικής διαδικασίας),  Clarity (Καθαρότητα 
και εντιμότητα κατά τη συλλογή των δεδομένων, δηλαδή αναζήτηση όλων των δεδομένων 
του προβλήματος με σκοπό την αξιολόγησή τους, την σε βάθος κατανόησή τους και την τε-
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λική αξιοποίησή τους),  Overview (Σύνοψη και συνολική θέαση του μαθηματικού προβλή-
ματος ή γενικότερα της προσφερόμενης μαθηματικής κατάστασης «με ανοικτό μυαλό», 
δηλαδή χωρίς περιορισμούς και προκαταλήψεις και εφόσον έχει προηγηθεί αξιολόγηση 
όλων των δεδομένων και των απαιτούμενων για την επίλυσή του παραμέτρων). Οι ιδέες 
που αντιστοιχούν στο παραπάνω αρκτικόλεξο μπορούν να χρησιμεύσουν ως άξονες κατά το 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στα μαθηματικά – και όχι μόνο - (π.χ. για την 
επίλυση ενός προβλήματος ή τη διαπραγμάτευση μιας ιδέας) καθώς επίσης και ως σχάρα 
ανάλυσης για να αξιολογήσουν οι εκπαιδευτικοί της τάξης κατά πόσο οι δραστηριότητες 
αυτές του προγράμματος διδασκαλίας που εφαρμόζουν, σύμφωνα με τα φύλα εργασίας 
που σχεδιάζουν, στοχεύουν στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθη-
τών και μαθητριών τους.  

Σχεδιασμός Επιμορφωτικού Προγράμματος για την ανάπτυξη και αξιολόγηση της κριτικής 
σκέψης των μαθητών στα Μαθηματικά 

Η σύγχρονη έρευνα θεωρεί ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι μια διαδικασία μέ-
σω της οποίας οι εκπαιδευτικοί ανανεώνουν τις διδακτικές τους τεχνικές, τις γνώσεις τους 
και την προσωπική τους θεωρία σχετικά με το ρόλο τους στη σχολική αίθουσα. Ως εκ τού-
του, θεωρήσαμε απαραίτητο ο σχεδιασμός του επιμορφωτικού μας προγράμματος να συ-
νάδει με τις αρχές της επαγγελματικής ανέλιξης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, οι 
οποίες (αρχές) συμπεριλαμβάνονται σε κάποιο αξιόπιστο μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδια-
σμού. Το μοντέλο που ικανοποιεί πλήρως τις ανωτέρω απαιτήσεις είναι το ADDIE (Branch, 
2010) και περιλαμβάνει τις φάσεις της ανάλυσης, του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της ε-
φαρμογής και τέλος, της αξιολόγησης. Στην τελευταία φάση της αξιολόγησης υιοθετούμε 
και στοιχεία του μοντέλου Kirkpatrick (1994). Το επιμορφωτικό μας πρόγραμμα βασίζεται 
στις παρακάτω αρχές: α) Ανταποκρίνεται στις διαπιστωμένες επιμορφωτικές ανάγκες των 
εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης μας (Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των εκπαι-
δευτικών), β) Ενσωματώνει ποικίλες επιμορφωτικές δραστηριότητες (επίπεδο θεωρητικό 
και βιωματικών – πρακτικών δράσεων), γ) Βρίσκεται σε στενή σχέση με την εκπαιδευτική 
έρευνα (της διδακτικής των μαθηματικών) και τη σχολική πράξη, δ) Χρησιμοποιεί μορφές 
εργασίας (επιμορφωτικές) προσαρμοσμένες στις εμπειρίες και τους τρόπους μάθησης των 
ενηλίκων και ε) Αξιολογείται διαρκώς, για συνεχή βελτίωση και προσαρμογή του στις εκά-
στοτε ανάγκες και διδακτικές συνήθειες.  

Αφού, λοιπόν, ανιχνευθούν οι ανάγκες των εκπαιδευτικών (Τι γνωρίζουν για το υπό διερεύ-
νηση θέμα, Τι θα ήθελαν να μάθουν και με ποιο τρόπο, Ποιες οι δικές τους αντιλήψεις και 
διδακτικές τους δράσεις, κ.λπ.), οριοθετούνται οι δύο οργανωτικοί πυλώνες: Πού είμαστε 
και Πού θέλουμε να φτάσουμε; (Αρχική φάση της ανάλυσης). Με βάση τα δεδομένα που θα 
προκύψουν και μετά τη μελέτη και τη σχετική επεξεργασία/ανάλυσή τους, προχωρούμε 
στις επόμενες δύο φάσεις του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του επιμορφωτικού προ-
γράμματος έτσι, ώστε έχοντας ρυθμίσει όλες τις παραμέτρους/συνιστώσες της επιμόρφω-
σης να το υλοποιήσουμε στην πράξη πια (φάση της εφαρμογής). Με στόχο, λοιπόν, να βοη-
θήσουμε τους εκπαιδευτικούς να καλλιεργήσουν (και να αξιολογήσουν) δεξιότητες κριτικής 
σκέψης στους μαθητές τους (στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθηματικών), προβλέψαμε 
δέσμες επιμορφωτικών δράσεων οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε δύο επίπεδα:  
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(Ι) Επίπεδο ενημέρωσης και θεωρητικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών: Στο επίπεδο αυτό, 
πραγματοποιούνται επιμορφωτικές δράσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση, ευαισθητο-
ποίηση και ικανοποίηση γνωστικών ελλείψεων των εκπαιδευτικών. Τέτοιου είδους δράσεις 
μπορεί, για παράδειγμα, να είναι: α) Εισηγήσεις του Σχολικού Συμβούλου για την ανάδειξη 
των πλεονεκτημάτων της κριτικής σκέψης (παρουσιάσεις power point), στα πλαίσια δίωρων 
επιμορφωτικών συναντήσεων ή μιας ημερίδας, β) Παροχή υποστηρικτικού – εκπαιδευτικού 
υλικού (έντυπου ή ψηφιακού) για το συγκεκριμένο θέμα, κατά τις επισκέψεις του Σχολικού 
Συμβούλου στις σχολικές μονάδες ή/και στα πλαίσια της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 
(blogs, Ιστοσελίδα σχολικού συμβούλου, ομάδες google, κ.λπ.) και γ) Συζήτηση – διάλογος 
μεταξύ Σχολικού Συμβούλου και ομάδων εκπαιδευτικών (ανά τάξη ή σχολείο), στα πλαίσια 
των παιδαγωγικών μας επισκέψεων στις σχολικές μονάδες.  

(ΙΙ) Επίπεδο βιωματικών εργαστηρίων μάθησης: Στο επίπεδο αυτό και στα πλαίσια δίωρων 
επιμορφωτικών συναντήσεων ή ημερίδων ή/και ενδοσχολικής επιμόρφωσης των εκπαιδευ-
τικών, οργανώνονται: α) Δειγματικές διδασκαλίες από το Σχολικό Σύμβουλο (ή/και εκπαι-
δευτικούς), μικροδιδασκαλίες, προσομοιώσεις διδασκαλιών στα μαθηματικά, στις οποίες 
κεντρικός πυρήνας είναι η καλλιέργεια των δεξιοτήτων της κριτικής σκέψης, μέσω της επί-
λυσης προβλήματος, το σχεδιασμό ανοιχτών ερωτήσεων και τη χρήση και αξιοποίηση των 
ΤΠΕ (εννοιολογικοί χάρτες, γραφικές παραστάσεις, περιβάλλοντα logo, κ.λπ.), β) Εργασίες 
εκπαιδευτικών σε Ομάδες (ανά τάξη ή σχολείο), όπου σχεδιάζονται σενάρια/σχέδια διδα-
σκαλίας μαθηματικών εννοιών με στόχο τη διαμόρφωση δραστηριοτήτων που ευνοούν την 
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών και τέλος, σχετικά με τη σύνταξη δραστηριο-
τήτων (από τους εκπαιδευτικούς) για την αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των μαθητών στα 
Μαθηματικά, μπορεί να υλοποιηθούν επιμορφωτικές δράσεις (σε θεωρητικό και βιωματικό 
επίπεδο, αντίστοιχα) για την αξιοποίηση: του Ατομικού Φακέλου των Μαθητών (Portfolio), 
Φύλλων Εργασίας του μαθητή (στα οποία περιλαμβάνονται ανοιχτές προβληματικές κατα-
στάσεις, ερωτήσεις μεταγνωστικής διερεύνησης, δραστηριότητες αυτό-αξιολόγησης, κ.λπ.) 
και μεθοδολογικών εργαλείων αξιολόγησης της κριτικής σκέψης με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. 
(inspiration, hot potatoes, αβάκιο, χελωνόκοσμοι, μοντελοποίηση, κ.λπ.). 

Συμπέρασμα 

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η ανάπτυξη και αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των μαθητών 
αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ανάγκες της σύγχρονης διδακτικής και εκπαιδευτικής 
πράξης. Πρώτιστο μέλημα, συνεπώς, των εκπαιδευτικών είναι η διαμόρφωση κατάλληλου 
κλίματος μέσα στη σχολική τάξη και η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών έτσι, ώστε να καλ-
λιεργήσουν οι μαθητές δεξιότητες κριτικής σκέψης. Τα Μαθηματικά, ως γνωστικό αντικεί-
μενο που διατρέχει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, παρέχουν τις δυνατότητες και τις ευ-
καιρίες για διδακτικό σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων ικανών να οδηγήσουν τους μαθη-
τές σε μονοπάτια δόμησης και ανάπτυξης συμπεριφορών που επιτάσσουν οι σύγχρονες 
πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σημερινού σχολείου 
στην χρήση και αξιοποίηση παιδαγωγικών αρχών, διδακτικών μοντέλων και στρατηγικών 
που προωθούν μαθητικές «συμπεριφορές» αυτού του επιπέδου, αποτελούν προϋποθέσεις 
της σύγχρονης διδακτικής των μαθηματικών (αλλά και των υπόλοιπων γνωστικών αντικει-
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μένων), προκειμένου η εκπαίδευση στη χώρα μας να αναβαθμιστεί ποιοτικά και ουσιαστι-
κά. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση, έγινε προσπάθεια προσδιορισμού των όρων, επαγγελματική ταυ-
τότητα, επαγγελματική εξέλιξη και «mentoring», που έχουν αποτελέσει αντικείμενα μελέ-
της και διερεύνησης από πολλούς επιστήμονες, σε συνάρτηση με τη συνεχή και δια βίου 
μάθηση των εκπαιδευτικών. Σ’ αυτό το πλαίσιο, εντοπίστηκε η σημασία της ενδοσχολικής 
επιμόρφωσης, ως εσωτερικής πολιτικής της σχολικής μονάδας, καθώς και ο ρόλος του μέ-
ντορα σε σχέση με την ομαλή προσαρμογή του νεοεισερχόμενου εκπαιδευτικού στη σχολι-
κή μονάδα. Ειδικότερα, επισημάνθηκε ο ρόλος της ενδοσχολικής επιμόρφωσης και του μέ-
ντορα, ως παράγοντες προώθησης της επαγγελματικής ταυτότητας και εξέλιξης του εκπαι-
δευτικού.  

Λέξεις - Kλειδιά: επαγγελματική ταυτότητα, εξέλιξη, mentoring, επιμόρφωση 

Εισαγωγή 

Η ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την ποιότητα 
των εκπαιδευτικών. Για να ανταποκριθεί στο ρόλο του ο εκπαιδευτικός οφείλει όχι μόνο να 
είναι γνώστης του αντικειμένου του αλλά και να εφαρμόζει σύγχρονες διδακτικές πρακτι-
κές, να διαθέτει παιδαγωγική κατάρτιση και να επιμορφώνεται. Υπό αυτό το πρίσμα, στην 
παρούσα εργασία, διατυπώνονται ποικίλες απόψεις και προβληματισμοί τόσο για την ε-
παγγελματική ταυτότητα (professional identity) του εκπαιδευτικού όσο και για την επαγ-
γελματική του ανάπτυξη (professional development), έννοιες καθοριστικές για την ποιότητα 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης, στα πλαίσια της συνεχούς και δια βίου μάθησης των εκπαι-
δευτικών. Παράλληλα, διερευνάται ο θεσμός του «mentoring», ο ρόλος του μέντορα και της 
ενδοσχολικής επιμόρφωσης στη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας και ανάπτυ-
ξης των εκπαιδευτικών, στα πλαίσια της αποτελεσματικής συνεργασίας όλων των σχετικών 
συντελεστών.  

Επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού 

Ο επαγγελματισμός ορίζεται ως η ικανότητα ενός εκπαιδευτικού να εντάσσει τη διδασκαλία 
του σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και να ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις των επιστημών της αγω-
γής (Παπαναούμ, 2003:53). Επαγγελματισμός δεν σημαίνει πλέον μόνο εξειδικευμένες 
γνώσεις, ηθική και επαγγελματική δέσμευση και αυτονομία αλλά χρειάζεται οι εκπαιδευτι-
κοί να συμπεριφέρονται και ως επαγγελματίες (Day, 2003:29-35).  
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Σ’ αυτά τα πλαίσια του «να είσαι επαγγελματίας» και «να φέρεσαι ως επαγγελματίας», η 
επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού αποτελεί μια διαδικασία συνεχώς μεταβαλ-
λόμενη και προσαρμοσμένη στις εκάστοτε εξελίξεις (Day,2003:32). Ο εκπαιδευτικός εαυτός 
αποτελεί στοιχείο βάσει του οποίου οι εκπαιδευτικοί προσδιορίζουν τους εαυτούς τους σε 
σχέση με τους άλλους και με τα εργασιακά πλαίσια στα οποία λειτουργούν (Day & 
Kington,2007:9, Φωτοπούλου,2008:43). Σύμφωνα με τον Kelchtermans (1993, όπ. αναφ. 
στο Φωτοπούλου, 2008:43) στοιχεία της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού 
είναι η αυτοεικόνα, η αυτοεκτίμηση, το εργασιακό κίνητρο, η αίσθηση του καθήκοντος και 
οι μελλοντικές προοπτικές.  

Επιπλέον, η επαγγελματική του ταυτότητα καθορίζεται από το φύλο, την ειδίκευση, την βα-
σική εκπαίδευση, την επιμόρφωση, τα χρόνια υπηρεσίας, τη γνώση του αντικειμένου, τη 
γνώση διδακτικών μεθόδων και τη διοικητική θέση (Μαυρογιώργος,2005). Συνεπώς, η ε-
παγγελματική ταυτότητα αφορά την επαρκή κατοχή του γνωστικού αντικειμένου σε συν-
δυασμό με την διδακτική αποτελεσματικότητα, την ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση και τις 
υπεύθυνες επιλογές. Σύμφωνα με το Μαυρογιώργο (1996:85), «η εξελικτική πορεία μέσα 
από την οποία περνάει η διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού 
είναι δυνατό να εντοπιστεί σε τρεις, κυρίως, φάσεις: τη βασική εκπαίδευση, τη διαδικασία 
επαγγελματικής ενσωμάτωσης και την άσκηση των εκπαιδευτικών του καθηκόντων κατά τη 
διάρκεια της θητείας του». 

Προσδιορισμός της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού 

Αντικείμενο διερεύνησης, εκτός από την επαγγελματική ταυτότητα, αποτελεί και η επαγ-
γελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού που αφορά το σύνολο των συστηματικών δραστη-
ριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και των δραστηριοτήτων της μη-
κατευθυντικής εμπειρικής μάθησης στο χώρο εργασίας (Παπαναούμ, 2003:60). Σύμφωνα 
με τους Hargreaves & Fullan (2008:13-38), η επαγγελματική ανάπτυξη περιλαμβάνει την 
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε καινούργια θέματα, τη συμπλήρωση γνώσεων και 
δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί από παλιά, την προώθηση της διδακτικής ικανότητας, την 
ανάπτυξη της ικανότητας συνεργασίας και τη βαθύτερη συνειδητοποίηση του επαγγέλμα-
τος του εκπαιδευτικού. Αυτά τα στοιχεία σχετίζονται με το βαθμό αυτογνωσίας και την 
προσαρμογή στο εκάστοτε κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον (Hargreaves & 
Fullan,2008:14,23,32).  

Ο Μαυρογιώργος (1999:100) συνδέει την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού με 
τη βασική εκπαίδευση, την υποδοχή του στο σχολείο ως νεοδιόριστου και με την άσκηση 
του έργου του κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του θητείας. Η επαγγελματική ανάπτυ-
ξη σημαίνει, ακόμη, τη διατήρηση του ενδιαφέροντος του εκπαιδευτικού, τη συνεχή πρό-
σβαση του σε νέες γνώσεις και καινοτομίες, την ενθάρρυνση εφαρμογής των νέων γνώσε-
ων, τη δημιουργία προκλήσεων σε συνάρτηση με τις βελτιωμένες συνθήκες εργασίας, την 
αύξηση των δραστηριοτήτων, τη συμμετοχή του στα εκπαιδευτικά προγράμματα και τη συ-
νακόλουθη αύξηση των αποδοχών (Βαρσαμίδου & Ρες,2007). Εξίσου σημαντική είναι η επι-
σήμανση ότι ο εκπαιδευτικός κατά τη μακρόχρονη επαγγελματική πορεία του διανύει δια-
φορετικά στάδια ανάπτυξης που καθορίζουν και την εξέλιξή του. 
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Προσδιορισμός του «mentoring» 

Η διαδικασία ένταξης των εκπαιδευτικών είναι σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία και 
ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Η οργανωμένη ένταξη των εκπαιδευτικών ενι-
σχύει την επιστημονική και επαγγελματική φύση της εκπαίδευσης (Κατσουλάκης,1999:255). 
Μια νέα πρακτική στήριξης του νεοεισερχόμενου/ πρωτοδιοριζόμενου σε έναν εκπαιδευτι-
κό οργανισμό αποτελεί ο θεσμός του μέντορα. Πρόκειται για κάποιον έμπειρο-ώριμο διδά-
σκοντα που αναλαμβάνει την καθοδήγηση και τη συμβουλευτική προς το νεοεισερχόμε-
νο/νεοδιόριστο εκπαιδευτικό στη σχολική μονάδα, προκειμένου να νιώσει ασφαλής και 
αποδεκτός (Ανθοπούλου, 1999:50). Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η μελέτη του APEC (1997, 
όπ. αναφ. στο Καλογήρου, Σπυροπούλου & Παντελή, 2010:199) που υποστηρίζει, ότι ο μέ-
ντορας είναι ένας έμπειρος ειδικός που προσφέρει καθοδήγηση και στήριξη σε έναν νεο-
διόριστο εκπαιδευτικό.  

Η ενθάρρυνση και η υποστήριξη που παρέχει ο μέντορας συμβάλλουν στην ομαλή προσαρ-
μογή του νεοεισερχόμενου εκπαιδευτικού στη συγκεκριμένη σχολική κουλτούρα. Ειδικότε-
ρα, ο Coleman (1997, όπ. αναφ. στο Καλογήρου, Σπυροπούλου & Παντελή:199) επισημαίνει 
ότι μπορεί να είναι σύμβουλος σε κάποιο συγκεκριμένο μάθημα, με στόχο την ανάπτυξη 
της επαγγελματικής ικανότητας ή την καλλιέργεια της κοινωνικοποίησης και ενσωμάτωσης. 
Τέλος, ο διδάσκοντας που επιλέγεται για το ρόλο του μέντορα χρειάζεται να έχει ίδια ή συ-
ναφή ειδικότητα με τον καινούργιο, να θεωρείται ‘καλός’ στη δουλειά του και να διαθέτει 
θέληση και αποφασιστικότητα, ώστε να είναι αποτελεσματικός, ενώ η σχέση που αναπτύσ-
σεται μεταξύ των δύο, μπορεί να έχει δια βίου διάρκεια (Ανθοπούλου,1999:50).  

Η ενδοσχολική επιμόρφωση στη διαμόρφωση επαγγελματικής ταυτότητας 

Η επιμόρφωση αποτελεί μια δραστηριότητα άτυπη, που αφορά τη μελέτη επιστημονικών 
βιβλίων ή άρθρων, την παρακολούθηση διαλέξεων, εκδηλώσεων καθώς και τις καθημερινές 
συζητήσεις εκπαιδευτικών και τη συνεργασία τους (Μαυρογιώργος,1999:101). Ωστόσο, ως 
προσωπική επιλογή δεν αρκεί για να καλύψει τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των εκπαι-
δευτικών, γι’ αυτό ο θεσμός της επιμόρφωσης είναι συστηματικά οργανωμένος και αφορά 
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαι-
δευτικών (Μαυρογιώργος,1999:101). Η επιμόρφωση προϋποθέτει τη βασική εκπαίδευση 
των εκπαιδευτικών, η οποία σε παγκόσμιο επίπεδο καλύπτει την επιστημονική ειδίκευση, 
την ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση και την πρακτική άσκηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών 
(Ξωχέλλης,1990 όπ. αναφ. στο Λιγνός,2006). Θεωρείται ότι λειτουργεί και ως βελτίωση, α-
νανέωση ή αντικατάσταση, για την αξιοποίηση των νεώτερων δεδομένων της παιδαγωγικής 
θεωρίας και έρευνας (Χατζηπαναγιώτου,2001 όπ. αναφ. στο Λιγνός,2006). Η επιμόρφωση 
έχει διάφορες μορφές, όπως υποχρεωτική ή προαιρετική, έξω από το σχολείο ή εντός του 
σχολείου ή με επίκεντρο το σχολείο (Μαυρογιώργος,1996:92 & Μαυρογιώργος, 1999:109-
110).  

Εδώ, διερευνάται η ενδοσχολική επιμόρφωση, ως μέρος της εσωτερικής εκπαιδευτικής πο-
λιτικής της σχολικής μονάδας και ο ρόλος της στη διαμόρφωση επαγγελματικής ταυτότητας 
και ανάπτυξης. Η ενδοσχολική επιμόρφωση προϋποθέτει τον εντοπισμό συγκεκριμένων 
εκπαιδευτικών αναγκών και ενδιαφερόντων της σχολικής μονάδας και την αντιμετώπισή 
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τους με ορισμένους τρόπους και δραστηριότητες, που οργανώνονται και πραγματοποιού-
νται εντός μονάδας, όπως προγράμματα σύντομης διάρκειας, σεμινάρια, διαλέξεις, συζη-
τήσεις, παρακολούθηση διδασκαλιών και παρατήρηση στην τάξη (Μαυρογιώργος,1996:94-
98 & Μαυρογιώργος,1999:111). Ενδεικτικά, τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να γίνουν, 
στην αρχή της σχολικής χρονιάς, στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και στο τέλος της 
(Φλουρής, 1981 οπ. αναφ. στο Μαυρογιώργος, 1996:97 & Μαυρογιώργος, 1999:111).  

Ωστόσο, ανεξάρτητα από το χρόνο που γίνονται, προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία, 
ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για συγκεκριμένα θέματα της μονάδας τους, καθοδη-
γούν προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης λύσεων σε πιθανά προβλήματα και αντιξοότητες 
και καλλιεργούν τη συνεργασία. Η ενδοσχολική επιμόρφωση συχνά δημιουργεί κλίμα συ-
νεργασίας και προώθησης καινοτομιών, αναπτύσσει την έρευνα και συνδέει τη θεωρία με 
την πράξη (Μαυρογιώργος,1999:110). Έτσι, επιτυγχάνεται η αντιστοιχία αναγκών και επι-
μόρφωσης που με τη σειρά της οδηγεί στην υιοθέτηση και εφαρμογή σύγχρονων διδακτι-
κών πρακτικών στα πλαίσια της δια βίου μάθησης και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (Μαυ-
ρογιώργος,1996:94).  

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες, βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν ζη-
τήματα καθημερινής πρακτικής που συχνά τους εγκλωβίζουν και συνεπώς, οδηγούν στην 
αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πράξης. Υπό αυτό το πρίσμα, η ενδοσχολική επι-
μόρφωση διαμορφώνει την επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού βοηθώντας τον 
να συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα της συνεργασίας και της διαρκούς ενημέρωσης και 
συνάμα, οδηγεί στην επαγγελματική ανάπτυξη παρέχοντας εφόδια, θεωρητική κατάρτιση 
και τρόπους αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων..  

 Για να είναι αποτελεσματική η ενδοσχολική επιμόρφωση, προϋποθέτει την ύπαρξη κριτι-
κής ατμόσφαιρας στο σχολείο, την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών, την υιοθέτη-
ση ενιαίου διοικητικού και παιδαγωγικού πλαισίου και τη δημιουργία κλίματος συνεργασί-
ας, αλληλεγγύης και συλλογικής παρέμβασης (Μαυρογιώργος,1996:97 & Μαυρογιώρ-
γος,1999:111). Εντούτοις, υπάρχουν και μειονεκτήματα, όπως η ανεπάρκεια μέσων, η αύ-
ξηση του οργανωτικού κόστους, η απουσία κατάλληλων προσώπων για κάθε σχολείο χωρι-
στά αλλά και οι συχνές μετακινήσεις των εκπαιδευτικών, μεταθέσεις ή αποσπάσεις (Γκότο-
βος,1996 όπ.αναφ. στo Ζησιμοπούλου, 2003 & Μαυρογιώργος,1996:97). Ένα, επιπλέον, 
πρόβλημα αποτελούν οι μικρές σχολικές μονάδες, δεδομένου ότι δεν μπορούν να ανταπο-
κριθούν στην καθιέρωση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης λόγω μεγέθους (Μαυρογιώρ-
γος,1996:97). Στην περίπτωση αυτή, προτείνεται να λειτουργήσουν δίκτυα σχολικών μονά-
δων, ενώσεις όμορων σχολικών μονάδων με παρόμοιες εκπαιδευτικές ανάγκες, ενδιαφέρο-
ντα και προβλήματα.  

Ακόμη, απαραίτητες προϋποθέσεις για την καθιέρωση του σχολείου ως μονάδα επιμόρφω-
σης αποτελούν η προσωπικότητα κάθε εκπαιδευτικού, η κουλτούρα της εκάστοτε σχολικής 
μονάδας, η παρουσία ή απουσία κλίματος εμπιστοσύνης, συνεργασίας και δέσμευσης, η 
διεύθυνση του σχολείου και η ύπαρξη κοινού οράματος για το μέλλον του (Ζησιμοπού-
λου,2003). Η ενδοσχολική επιμόρφωση ,τέλος, μπορεί να λάβει τη μορφή προγράμματος 
ενσωμάτωσης των νεοεισερχόμενων ή νεοδιόριστων εκπαιδευτικών με τη βοήθεια των πα-
λαιότερων και πιο έμπειρων εκπαιδευτικών, με την παροχή συμβουλών και καθοδήγησης 
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σε θέματα διδακτικής, μεθοδολογίας και οργάνωσης της παρεχόμενης γνώσης (Ζησιμοπού-
λου,2003). Αυτό, μπορεί να υλοποιηθεί σε σχέση με το θεσμό του μέντορα. 

Ο ρόλος του μέντορα στη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας 

Σύμφωνα με τον Andrews (1987, όπ. αναφ. στο Καλογήρου, Σπυροπούλου & Παντελή, 
2010:200) ο θεσμός του μέντορα στα προγράμματα ανάπτυξης προσωπικού ενισχύει τις 
εμπειρίες και των νεοδιόριστων και των έμπειρων εκπαιδευτικών και συνεπώς, προωθεί τα 
προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης. Υπό αυτό το πρίσμα, η μεντορική σχέση στηρίζει ό-
λους τους εκπαιδευτικούς και προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη τους αλλά και την α-
νάπτυξη της σχολικής μονάδας (Καλογήρου, Σπυροπούλου & Παντελή, 2010:200).  

Ειδικότερα, οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί αποκτούν τη δυνατότητα αναστοχασμού για το 
έργο τους, εξέτασης της διδακτική τους πρακτικής και αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης 
των προκλήσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Commonwealth Department of Education, 
Science and Training, 2002 όπ. αναφ. στο Καλογήρου, Σπυροπούλου & Παντελή, 2010:200). 
Αντίστοιχα και οι μέντορες ωφελούνται, γιατί αποκτούν τη δυνατότητα αναστοχασμού των 
δικών τους επαγγελματικών γνώσεων, πεποιθήσεων και πρακτικών (Commonwealth 
Department of Education, Science and Training, 2002 όπ. αναφ. στο Καλογήρου, Σπυροπού-
λου & Παντελή,2010:200). Συνεπώς, ο μέντορας συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη 
αλλά και στην καλλιέργεια της επαγγελματικής ταυτότητας, τόσο του νεοεισερχόμενου εκ-
παιδευτικού όσο και του ίδιου. 

Στη συνέχεια, είναι αναγκαίο να υπογραμμιστεί, ότι ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός, συχνά, 
εκτός από το άγχος της διδασκαλίας, έχει να διαχειριστεί και τα συναισθήματα που τον δια-
κατέχουν κυρίως, τα αρνητικά (Sutton & Wheatley, 2003, όπ. αναφ. στο Hawkey,2006:140). 
Για τη διαχείριση των συναισθημάτων στην εκπαίδευση, χρειάζεται ένας έμπειρος εκπαι-
δευτικός, που μπορεί να έχει καλύτερες λύσεις σε πιθανά προβλήματα, που αντιμετωπίζει ο 
νεοδιόριστος και αυτός μπορεί να είναι ο μέντορας, που έχει ρόλο ενθαρρυντικό και συμ-
βουλευτικό (Hawkey,2006:140). Έτσι, η διαχείριση των συναισθημάτων με την ενδυνάμωση 
της συναισθηματικής νοημοσύνης και τη συμβολή του μέντορα οδηγεί στη συνειδητοποίη-
ση της ταυτότητας του εκπαιδευτικού και συνακόλουθα, στην εξέλιξή του ως επαγγελματία.  

Επιπλέον, ο μέντορας προκειμένου να ανταποκριθεί επαρκώς και αποτελεσματικά στο ρόλο 
του χρειάζεται να διαθέτει ορισμένες ικανότητες που δεν είναι μόνο έμφυτες αλλά απο-
κτούνται και ενδυναμώνονται με διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση (Rowley,1999:20 -
22). Ενδεικτικά αναφέρονται η αφοσίωση και η δέσμευση στο έργο του, η αποδοχή του νε-
οδιοριζόμενου εκπαιδευτικού χωρίς κριτική με την έννοια της ενσυναίσθησης, η προσπά-
θεια μετάδοσης συγκεκριμένων διδακτικών δεξιοτήτων συχνά με την παρουσία του στη 
διδασκαλία ή με προσωπικές συνεδρίες, η συνειδητοποίηση της μοναδικότητας κάθε με-
ντορικής σχέσης, δεδομένου ότι αφορά διαφορετικά άτομα με ξεχωριστή προσωπικότητα 
και τέλος, η προσπάθεια διαρκούς μάθησης των ίδιων των μεντόρων ( Rowley,1999:20-22). 
Με αυτές τις ικανότητες ο μέντορας επιτυγχάνει την ομαλή προσαρμογή του νεοδιόρι-
στου/νεοεισερχόμενου εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα με τη διαρκή στήριξη που του 
παρέχει και προωθεί στην πράξη την εξέλιξή του στο χώρο εργασίας.  
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Αλλά και ο ίδιος ο νεοεισερχόμενος/νεοδιοριζόμενος χρειάζεται να είναι δεκτικός, με διά-
θεση συνεργασίας και να διαθέτει ανεπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη για να μπορέ-
σει να αναπτυχθεί επαγγελματικά. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να λειτουργήσει αμφίδρομα 
η σχέση μέντορα και νεοεισερχόμενου. Απαραίτητη, ακόμη, προϋπόθεση ομαλής συνεργα-
σίας και για τους δύο είναι η παιδαγωγική κατάρτιση και η ανατροφοδότηση, στοιχεία ανα-
γκαία για την αποτελεσματική διδασκαλία (Hudson,2007:203-204). Τέλος, οι νεοεισερχόμε-
νοι θεωρούν ότι οι μέντορες είναι ειδικοί και μπορούν να διαγνώσουν τις δυνατότητες και 
τις αδυναμίες τους, ενώ οι μέντορες διαμορφώνουν συγκεκριμένες μεθόδους για τη διεκ-
περαίωση του έργου τους (Hudson,2007:204).  

Ωστόσο, στην Ελλάδα ο μέντορας δεν είναι θεσμοθετημένος, παρά τις μελέτες που έχουν 
εκπονηθεί για το ρόλο και τη σημασία του. Ωστόσο, υπάρχουν δύο θεσμοθετημένοι μηχα-
νισμοί όπως η υποχρεωτική παρακολούθηση ΠΕΚ εντός της «δόκιμης» διετίας και το υπο-
χρεωτικό «mentoring” του διευθυντή κατά την «δόκιμη» διετία, που οδηγεί στη μονιμοποί-
ηση. Ακόμη και αν η εφαρμογή ή τα αποτελέσματα τους στην πράξη είναι αμφίβολα, και τα 
δύο δεν παύουν να είναι θεσμοθετημένοι μηχανισμοί υποδοχής και υποστήριξης των νεο-
διόριστων. Τη διαδικασία υποδοχής, αναλαμβάνει άτυπα ο διευθυντής ή κάποιος παλιός 
και έμπειρος συνάδελφος, υπό την καθοδήγηση του διευθυντή, που έχει την οργάνωση και 
τον προγραμματισμό της, εφόσον ο ίδιος ο διευθυντής θέλει να την εφαρμόσει (Ανθοπού-
λου,1999:51,53). Όμως, συνήθως, η προσαρμογή του γίνεται απότομα, με αποτέλεσμα συ-
χνά την ανάπτυξη συναισθημάτων ματαίωσης που οδηγούν σε απομόνωση και απογοήτευ-
ση. Σύμφωνα με τον Κατσουλάκη (1999,239) αναπτύσσει νοοτροπία επιβίωσης, ώστε παρα-
τηρούνται αλλαγές στην επαγγελματική του στάση, στη συμπεριφορά του και στη συναι-
σθηματική του συγκρότηση.  

Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης ο ρόλος του εκπαι-
δευτικού δεν είναι μόνο να προάγει τη μάθηση αλλά και να συνειδητοποιήσει την κοινωνι-
κή διάσταση του ρόλου του για ένα ανοικτό σχολείο. Γι αυτό, καθίσταται επιτακτική η συνε-
χής του εξέλιξη τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και δεξιοτήτων. Για την επίτευξη της ανάπτυ-
ξης, σημαντικός καθίσταται ο ρόλος της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, που αφορά τις ανά-
γκες των εκπαιδευτικών και την επίλυση προβλημάτων, καθώς και ο θεσμός του μέντορα 
που συμβάλλει καθοριστικά στην ομαλή προσαρμογή του νεοδιοριζόμε-
νου/νεοεισερχόμενου εκπαιδευτικού. Η διασφάλιση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευ-
σης, συνδέεται με τη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας και τη συνεχή και δια 
βίου επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, καθώς και με την αποτελεσματική συ-
νεργασία διαφόρων συντελεστών, όπως της ενδοσχολικής επιμόρφωσης και του θεσμού 
του μέντορα. 
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Περίληψη  

Η ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με τον περιορισμό της 
χρηματοδότησης, οδηγεί στην ανάγκη της εφαρμογής  εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης. 
Αν και διεθνώς η εκπαίδευση από απόσταση αποτελεί πάγια τακτική των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή 
της. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλίππων εφάρμοσε την ασύγχρονη από α-
πόσταση εκπαίδευση στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής 
αγωγής. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσαρμογή της θεματολογίας της περι-
βαλλοντικής αγωγής στην ασύγχρονη από απόσταση εκπαίδευση, ενώ γίνεται μια κριτική 
αποτίμηση της εφαρμογής της.  

Λέξεις - Kλειδιά: Εκπαίδευση από απόσταση, τηλεκπαίδευση, Moodle, αειφόρος κατοικία, 
περιβαλλοντική αγωγή.  

Εισαγωγή 

Είναι γνωστό ότι η επιμόρφωση αποτελεί βασική ανάγκη αλλά και ζητούμενο για τους εκ-
παιδευτικούς. Οι βασικοί στόχοι που τίθενται στη βιβλιογραφία σε σχέση με την επιμόρ-
φωση, επικεντρώνονται στην κάλυψη των διδακτικών ελλείψεων των εκπαιδευτικών αλλά 
και στην ενημέρωση που αφορά τις σύγχρονες παιδαγωγικές και κοινωνιολογικές επιστή-
μες και την πρακτική διδασκαλία. Πέραν αυτού, η κάθε επιμορφωτική πράξη για να χαρα-
κτηριστεί ως πετυχημένη θα πρέπει να επιτυγχάνει την ενίσχυση και ενθάρρυνση του εκ-
παιδευτικού ώστε να εντοπίζει προβλήματα και να προχωρεί στην επίλυσή τους. Με αυτόν 
τον τρόπο ο εκπαιδευτικός καθίσταται ικανός ώστε να ανταποκριθεί στο ρόλο που η σύγ-
χρονη εποχή απαιτεί από αυτόν  (Μπαγάκης, 2005).  

Οι καινοτόμες δράσεις οι οποίες έχουν εισέλθει στη σχολική πραγματικότητα τα τελευταία 
χρόνια, απαιτούν ειδίκευση, τόσο στο γνωστικό αντικείμενο που επιλέγει ο εκπαιδευτικός 
να αναπτύξει, όσο και στις μεθόδους και τεχνικές που θα ακολουθήσει. Η ανάγκη των εκ-
παιδευτικών για επιμόρφωση στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πεδίο είναι εξαιρετικά μεγά-
λη και αντικατοπτρίζεται στην πληθώρα των αιτήσεων που δέχονται τα Κέντρα Περιβαλλο-
ντικής εκπαίδευσης ανά την Ελλάδα.  

Η δια ζώσης διαδικασία επιμόρφωσης, ως κλασσικός τρόπος εκπαίδευσης, βασίζει την επι-
τυχία της κυρίως στις ικανότητες του ίδιου του επιμορφωτή. Απαιτεί όμως παράλληλα και 
την φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου στο χώρο της διδασκαλίας, αφαιρώντας έτσι, 
από ορισμένους εκπαιδευτικούς οι οποίοι αδυνατούν να μετακινηθούν, το «προνόμιο» της 
επιμόρφωσης. Αυτό το έλλειμμα  έρχεται να καλύψει η εκπαίδευση από απόσταση (Γκιόσος 
et al, 2008). 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλίππων 
εφάρμοσε την ασύγχρονη από απόσταση εκπαίδευση στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο 
πλαίσιο της περιβαλλοντικής αγωγής. Διοργανώθηκε σεμινάριο το οποίο κινήθηκε στο δι-
δακτικό πλαίσιο «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη». Η θεματική του 
σεμιναρίου αφορούσε την αειφόρο κατοικία και έφερε το γενικό τίτλο: «Μελετώντας την 
κατοικία του χθες σχεδιάζω την κατοικία του σήμερα». Υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 
2011-2012 σε 30 εν ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης από όλη την Ελλάδα.  

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν βασικές γνώσεις βιοκλιμα-
τικού σχεδιασμού, οι οποίες θα αξιοποιηθούν στην οργάνωση και εκπόνηση συναφών εκ-
παιδευτικών δράσεων με το θέμα «Γνωρίζοντας την κατοικία του Χθες σχεδιάζουμε την κα-
τοικία του Σήμερα». Επίσης τέθηκαν οι παρακάτω επιμέρους στόχοι: 
• Η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας στο πνεύμα της αειφορικής διαχείρι-

σης μιας κατοικίας 
• Η απόκτηση γνώσεων που θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων 

συναφών με το θέμα του σεμιναρίου, καθώς και η υιοθέτηση εναλλακτικών εκπαιδευ-
τικών τεχνικών 

• Η δημιουργία ίσων ευκαιριών πρόσβασης στο γνωστικό αντικείμενο μέσω της διαδικα-
σίας e-learning. 

Στην παρούσα εργασία θα συζητηθεί η προσαρμογή της θεματολογίας της περιβαλλοντικής 
αγωγής στην από απόσταση εκπαίδευση, τα εργαλεία και η μεθοδολογία που χρησιμοποι-
ήθηκαν. Επίσης θα συζητηθεί η ανταπόκριση των επιμορφούμενων καθώς και ο βαθμός 
επίτευξης του σκοπού μέσω την μεθόδου. 

Μεθοδολογία 

Η διδασκαλία στην εκπαίδευση από απόσταση διαφοροποιείται σε σημαντικό βαθμό σε 
σχέση με τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα, αφού λόγω της φυσικής απόστασης 
που χωρίζει τον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο, η μαθησιακή διαδικασία εξαρτάται 
περισσότερο από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο (Κόκκος, 2005). Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ο σχεδιασμός του σεμιναρίου έγινε με ιδιαίτερη προσοχή σε ότι 
αφορά: 1) το περιβάλλον εργασίας – τηλεκπαίδευσης, 2) το εκπαιδευτικό υλικό, 3) την επι-
κοινωνία με τον εκπαιδευτή και μεταξύ των επιμορφούμενων, και 4) την αξιολόγηση.  

Το περιβάλλον εργασίας - τηλεκπαίδευσης 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι η πλατφόρμα Moodle (Κάργα et al, 2011).  Επειδή 
για τους περισσότερους εκπαιδευόμενους ήταν η πρώτη επαφή με ένα τέτοιο περιβάλλον, 
τους δόθηκαν κατ’ αρχήν: α) μια σύντομη περιγραφή και οδηγίες χρήσης, υπό μορφή εκ-
παιδευτικών βίντεο, και β) Επεξηγήσεις μέσω συζητήσεων.    

Σε σχέση με το περιβάλλον Moodle κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αξιοποιήθηκαν οι εξής 
δυνατότητες:  
• διαίρεση του σεμιναρίου σε αυτοτελείς χρονικές ενότητες, 
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• ανάρτηση υλικού από τους εκπαιδευτές,  
• προβολή οπτικοακουστικού υλικού,  
• παρακολούθηση επισκέψεων των επιμορφούμενων από τους εκπαιδευτές,  
• επικοινωνία – αλληλεπίδραση με τους επιμορφούμενους 
• άνοιγμα συζήτησης από τους επιμορφούμενους,  
• επικοινωνία με τον εκπαιδευτή,  
• ανέβασμα εργασίας. 

Εκπαιδευτικό υλικό 

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου υλοποιήθηκε σε τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες και περι-
λάμβανε τις εξής θεματικές ενότητες ανά εβδομάδα: 
• Η φιλοσοφία της παραδοσιακής κατοικίας σε σχέση με τον τρόπο δομής, τη διάρθρωση 

και τα υλικά της» 
• Στόχοι και αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού 
• Παθητικά συστήματα θέρμανσης, δροσισμού και φωτισμού 
• Πλεονεκτήματα της βιοκλιματικής κατοικίας για το περιβάλλον 

Το εκπαιδευτικό υλικό χορηγήθηκε ανά εβδομάδα στους εκπαιδευόμενους με τη μορφή 
«πακέτου» το οποίο περιλάμβανε:  
• το κυρίως διδακτικό κείμενο διαιρεμένο σε μικρές και ευέλικτες ενότητες, 
• μικροδιδασκαλίες –διαλέξεις σε μορφή βίντεο,  
• τα βιβλιογραφικά βοηθήματα,  
• το φάκελο των δραστηριοτήτων και εργασιών πρακτικής εξάσκησης και αυτοαξιολόγη-

σης, 
• τα υποστηρικτικά οπτικοακουστικά μέσα. 

Το εκπαιδευτικό υλικό παρείχε όλο το σχετικό γνωστικό υπόβαθρο με το οποίο ο επιμορ-
φούμενος εκπαιδευτικός θα μπορούσε να στηρίξει το σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προ-
γράμματος στο πλαίσιο των καινοτόμων δράσεων, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, ήταν εμπλουτισμένο με συγκεκριμένες δραστη-
ριότητες που στόχευαν στη δημιουργική κατανόηση του αντικειμένου και την ανάπτυξη της 
«αυτομάθησης» (Τουλιοπούλου et al, 2013).  

Επικοινωνία με τον εκπαιδευτή και μεταξύ των επιμορφούμενων 

Η επικοινωνία των επιμορφωτών με τους επιμορφούμενους μπορεί να διακριθεί σε δύο 
μέρη: πριν και κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Πριν από το σεμινάριο η επικοινωνία είχε 
ως βασικό στόχο την ανίχνευση της σύνθεσης της ομάδας σε σχέση με τις προσδοκίες, τις 
απαιτήσεις, τις γνώσεις και την εξοικείωση με το περιβάλλον τηλεκπαίδευσης. Με βάση τα 
συμπεράσματα από τη φάση αυτή, δημιουργήθηκε εισαγωγικό βίντεο το οποίο είχε ως 
στόχο τη διευκόλυνση των επιμορφούμενων και τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
του περιβάλλοντος Moodle.  

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου η επικοινωνία στόχευε κυρίως στην παρακολούθηση της 
επισκεψιμότητας, στην υποστήριξη, ενεργοποίηση, και συντονισμό των επιμορφούμενων.  
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Η επικοινωνία μεταξύ των επιμορφούμενων επίσης αποτέλεσε βασικό στόχο του σεμιναρί-
ου. Μέσω των συζητήσεών τους, οι επιμορφούμενοι αντάλλασαν γνώσεις και εμπειρίες. Η 
επαφή αυτή επίσης αποτέλεσε ένα επιπλέον κίνητρο επισκεψιμότητας στην πλατφόρμα 
τηλεκπαίδευσης.  

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών γινόταν με παράδοση και εξέταση δημιουργικών εργα-
σιών που κυμαίνονταν από 300-1000 λέξεις.  

Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με το σχεδιασμό ενός ετήσιου προγράμματος από τους εκπαι-
δευόμενους, προσαρμοσμένο στη δική τους περιοχή. Η τελευταία αυτή εργασία, εκτός του 
ότι αποτέλεσε προφανές εργαλείο για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, αποτέλεσε επίσης 
και αντικείμενο αξιολόγησης των στόχων του σεμιναρίου.  

Επιπρόσθετα ζητήθηκε από τους επιμορφούμενους η συμπλήρωση φόρμας αξιολόγησης 
του σεμιναρίου με τη μορφή ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε σε 
Google doc και στόχευε στην αξιολόγηση τόσο του τεχνικού όσο και του θεματικού μέρους 
του σεμιναρίου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2015). Οι ερωτήσεις ήταν κυρίως κλειστού τύπου. 
Ανοικτού τύπου ήταν μόνο οι ερωτήσεις που αφορούσαν τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτι-
κών σε σχέση με το σχεδιασμό παρόμοιων μελλοντικών δράσεων από το ΚΠΕ.  

Συμπεράσματα – Συζήτηση 

Σε σχέση με τη θεματολογία του, το σεμινάριο στηρίχθηκε σε ένα διαφορετικό εκπαιδευτι-
κό πλαίσιο παρουσιάζοντας αρκετά καινοτόμα στοιχεία:  
• Βασίστηκε σε ένα διεπιστημονικό μοντέλο, αξιοποιώντας τις βασικές αρχές της αειφό-

ρου ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής αγωγής και της βιοκλιματικής κατοικίας· 
• Από την πρώτη στιγμή είχε ως σημείο αναφοράς το άμεσο περιβάλλον του επιμορφού-

μενου· 
• Στόχευσε και επέδειξε απαντήσεις σε καθημερινά προβλήματα μέσα από την ανάλυση 

και τη διερεύνηση καθημερινών ζητημάτων καθώς και την αναζήτηση προτάσεων-
λύσεων· 

• Οδήγησε στη δημιουργία μιας σημαντικής βιβλιοθήκης ψηφιακού υλικού, στην οποία 
έχουν πρόσβαση όλοι οι εκπαιδευτικοί· 

• Αξιοποίησε την τεχνολογία επικοινωνίας και εφήρμοσε σύγχρονες μεθόδους διδασκα-
λίας.  

Η μελέτη των εργασιών που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, κατέ-
δειξε την επίτευξη της ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας στο πνεύμα της 
αειφορικής διαχείρισης μιας κατοικίας. Επίσης, από τη μελέτη των  εργασίων που αφορού-
σαν το σχεδιασμό ενός ετήσιου περιβαλλοντικού προγράμματος, διαφάνηκε η απόκτηση 
δεξιοτήτων σε σχέση με τις καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις και την υιοθέτηση εναλλα-
κτικών εκπαιδευτικών τεχνικών. Η μεγάλη επίσης διασπορά των επιμορφούμενων, οι οποί-
οι προέρχονταν από όλες τις γωνίες της Ελλάδας, εξασφάλισε ίση δυνατότητα πρόσβασης 
στο γνωστικό αντικείμενο μέσω της διαδικασίας e-learning. Άλλωστε οι εκπαιδευόμενοι 
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διατύπωσαν στο σχετικό ερωτηματολόγιο την ικανοποίηση τους για τις νέες ευκαιρίες που 
τους προσφέρθηκαν.  

Σε σχέση με τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού, η δημιουργία των μικροδιδασκαλιών 
με τη μορφή βίντεο, αποτέλεσε ειδοποιό στοιχείο στη διδασκαλία. Έδωσε την αίσθηση της 
άμεσης επαφής, παρότι το πρόγραμμα ακολούθησε τη διαδικασία της ασύγχρονης τηλεκ-
παίδευσης.  

Παρόλα αυτά, η επικοινωνία μεταξύ των επιμορφούμενων περιορίστηκε σε ανταλλαγή α-
πόψεων. Επίσης, ένα ποσοστό 43% είχε μικρή ή καθόλου συμμετοχή στις συζητήσεις.  

Θεωρούμε ότι, παρότι η αξιολόγηση του σεμιναρίου από τους ίδιους τους επιμορφούμε-
νους το κατατάσσει στα επιτυχημένα προγράμματα, ορισμένες προσθήκες θα μπορούσαν 
να φέρουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που δίνο-
νται από το περιβάλλον Moodle. Συγκεκριμένα:  
• Μια δια ζώσης συνάντηση πριν την έναρξη του σεμιναρίου θα συντόνιζε την ομάδα ερ-

γασίας. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, συνιστάται η ύπαρξη συνεδριών σύγχρονης τηλε-
διασκέψης· 

• Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, προτείνουμε να ζητούνται και ομαδικές εργασίες. Με 
τον τρόπο αυτό ενεργοποιείται η ομάδα και προκύπτουν συνήθως εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρουσες εργασίες· 

• Μια ενδιάμεση αξιολόγηση επίσης θα έδινε πολλές πληροφορίες που αφορούν τεχνικά 
ή και ουσιαστικά θέματα επικοινωνίας και τρόπου λειτουργίας του σεμιναρίου, εφόρ-
μηση για βελτίωση όχι μόνο μελλοντικών σεμιναρίων αλλά και του τρέχοντος.  

Το όλο εγχείρημα απέδειξε την ευκολία εφαρμογής του εφόσον δεν απαιτούσε χρηματοδό-
τηση ενώ προϋπέθετε μόνο σωστό προγραμματισμό και καλή συνεργασία μεταξύ των επι-
μορφούμενων και του επιμορφωτή.  
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Περίληψη 

Η εργασία αυτή έχει ως στόχο τη μελέτη της συνεργατικής έρευνας δράσης ως μοντέλο ε-
παγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Η έρευνα δράσης αποτελεί μία διερευνητική 
μέθοδο που συνδυάζει τη θεωρία με τη διδακτική πράξη. Είναι μία μορφή αναστοχαστικής 
έρευνας που υλοποιείται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και στοχεύει στη βελτίωση 
της διδακτικής πρακτικής τους. Οι εκπαιδευτικοί καλλιεργούν μια αλληλεπιδραστική, συ-
νεργατική και στοχαστική μορφή επικοινωνίας και αναπτύσσονται επαγγελματικά. Στην πα-
ρούσα εργασία αναπτύσσονται οι προϋποθέσεις, τα χαρακτηριστικά και η υλοποίηση της 
έρευνας δράσης, καθώς και η συμβολή της στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτι-
κών. 

 Λέξεις - Κλειδιά: Έρευνα δράσης, επαγγελματική ανάπτυξη 

Εισαγωγή 

Η Έρευνα Δράσης (Action Research) είναι η μελέτη μιας κοινωνικής/εκπαιδευτικής κατά-
στασης που έχει σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της διενεργούμενης δράσης στο συγκε-
κριμένο πλαίσιο (Elliot, 1991). Είναι μία μορφή συνεργατικής και αυτοκριτικής έρευνας με 
σκοπό τη βελτίωση των επαγγελματικών πρακτικών των συμμετεχόντων, που προϋποθέτει 
την ενεργό συμμετοχή των εμπλεκομένων (Κατσαρού & Τσάφος, 2003:14). Στην εκπαιδευτι-
κή έρευνα δράσης μπορεί να εμπλακούν όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι εκ-
παιδευτικοί, είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με ένα εξωτερικό συνεργάτη, διερευνούν 
την επαγγελματική τους πρακτική, προσπαθώντας να κατανοήσουν και να διαγνώσουν 
προβλήματα, να ερμηνεύσουν δυσλειτουργίες και να προβούν σε βελτιωτικές παρεμβάσεις  
των συνθηκών μέσα στις οποίες λειτουργούν ως επαγγελματίες. Ο εκπαιδευτικός γίνεται 
ταυτόχρονα και ερευνητής, ο οποίος διαμορφώνει ένα ερευνητικό σχέδιο, το εφαρμόζει και 
παρατηρεί συστηματικά τη δράση του, έτσι ώστε να μπορέσει να την αξιολογήσει. Στο 
πλαίσιο της παρούσας εργασίας θα επιχειρήσουμε τη μελέτη της συνεργατικής έρευνας 
δράσης ως μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. 

Τι είναι η συνεργατική έρευνα δράσης 

Η έρευνα δράσης χρησιμοποιήθηκε αρχικά στην Αμερική ως συγκριτική έρευνα μελέτης 
ποικίλων κοινωνικών προβλημάτων, με στόχο τόσο τη δράση όσο και τη βελτίωση της ποιό-
τητας ζωής (McNiff, 1988:19). Είναι μια μορφή αναστοχαστικής έρευνας που αναλαμβά-
νουν οι συμμετέχοντες σε κοινωνικές καταστάσεις προκειμένου να βελτιώσουν τη λογική 
και τη συνέπεια των πρακτικών τους, καθώς και τις καταστάσεις πάνω στις οποίες αυτές 
εφαρμόζονται (Carr & Kemmis, 1997).  
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 Η έρευνα δράσης θεωρείται ως μια μορφή πρακτικής φιλοσοφίας (Elliott, 2010) που διευ-
κολύνει τη διερεύνηση αυθεντικών προβλημάτων στο χώρο εργασίας και συνδυάζει την 
ανάπτυξη θεωρίας και πράξης. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει τόσο στους συμμετέχοντες να 
δημιουργούν το αποτέλεσμα όσο και στους ερευνητές να κατανοήσουν όλες τις παραμέ-
τρους που καθορίζουν το μαθησιακό κλίμα και τον τρόπο σκέψης των εμπλεκομένων.  Επο-
μένως, η έρευνα δράσης είναι μια διαδικασία αμφίδρομης επιμόρφωσης και κοινά αποδε-
κτού αποτελέσματος, η οποία με διαλεκτικές κινήσεις οδηγεί από τη συναπόφαση για δρά-
ση, στον αναστοχασμό και την επανάδραση (Freire, 1972:31). Στηρίζεται στην αντίληψη ότι 
η γνώση είναι αποτέλεσμα της έφεσης του μανθάνοντα για προικοδότηση και ανάπτυξη- 
βελτίωση του εαυτού (Habermas, 1972). Σκοπός της είναι η συνεργατική διαδραστική απει-
κόνιση και καταγραφή των αναγκών και προβλημάτων καθώς και η επίλυσή τους με συμμε-
τοχή των ερευνητών, οι οποίοι διαμορφώνουν εναλλακτικούς τρόπους δράσης μαζί με τους 
άλλους συμμετέχοντες. Μέσω της έρευνας δράσης οι ερευνητές, οι εκπαιδευτικοί και οι 
μαθητές θα κατανοήσουν τι εμποδίζει την αποτελεσματική επικοινωνία εκπαιδευτικών- 
μαθητών σε τάξεις μεικτής κοινότητας και πολυπολιτισμικό περιβάλλον, καθώς και τις μη 
συνειδητοποιημένες (σιωπηρές) θεωρίες τους και πως αυτές αποτρέπουν την αποτελεσμα-
τική επικοινωνία, τη διδασκαλία και τη μάθηση. 

Η εφαρμογή της Ε.Δ. στο χώρο της εκπαίδευσης 

Η έρευνα δράσης, ως σύγχρονη μεθοδολογική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
εφαρμόζεται στην εκπαίδευση με ευρύτερο στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης, 
με πρωτοστάτη τον εκπαιδευτικό (Hitchcock & Hughes, 1998:31-32). Στην «εκπαιδευτική 
έρευνα δράσης» (McNiff, 1988:26) o εκπαιδευτικός μέσα από την καθημερινή του πρακτική 
προσπαθεί να ανακαλύψει τους τρόπους και τα μέσα που θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει 
συγκεκριμένα προβλήματα και να αναπτύξει καλύτερη δράση προκειμένου να τα αντιμε-
τωπίσει. Αυτή η προσπάθεια σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη αποτελεί και το ουσιώδες 
χαρακτηριστικό της έρευνας δράσης. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η σύνδεση θα πρέπει 
να υλοποιηθούν τα παρακάτω: 

 Να ενταχθούν ενεργά οι εμπλεκόμενοι στο διδακτικό έργο (εκπαιδευτικό προσωπι-
κό, μαθητές κ.ά.) ως συμμετέχοντες στην ερευνητική διαδικασία, με στόχο να εξου-
δετερωθεί η διάκριση «υποκειμένου» και «αντικειμένου» έρευνας (Grundy & 
Kemmis, 1981/1988:322). 

 Να υπάρξει βοήθεια στον εκπαιδευτικό ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της 
καθημερινής πρακτικής: να τα εντάξει στο «φυσικό» πλαίσιό τους, να τα μελετήσει 
σε συνάρτηση με τις πραγματικές προθέσεις και την οπτική των συμμετεχόντων, να 
εμβαθύνει σ’ αυτά και να τα ξεπεράσει (Grundy & Kemmis 1981/1988:322). 

 Να καλλιεργηθεί στον εκπαιδευτικό η βούληση για βελτίωση της ποιότητας της δι-
δασκαλίας αλλά και για ανάπτυξη της επαγγελματικής γνώσης του: να αντιμετωπί-
σει κριτικά τη δράση του, να την αναδιοργανώσει, να υλοποιήσει καινοτομίες μετά 
από προβληματισμό και συζήτηση, να αναπτύξει, τελικά, νέα θεωρία για την πράξη 
(Cohen & Manion 1997:262 , Altrichter 2001: 22,118). 
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Οι προϋποθέσεις της Ε.Δ. 

Σύμφωνα με τις Kapachtsi & Kanana (2009), η συνεργατική έρευνα δράσης (Ε.Δ.) μπορεί να 
θεωρηθεί ως στρατηγική επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, κάτω όμως από 
προϋποθέσεις:  

α) Καταρχάς, θα πρέπει να υπάρχει «ένα σχέδιο», μια πρακτική που υπόκειται σε βελτίωση, 
«μια κυκλοειδής σπείρα σχεδιασμού, δράσης, παρατήρησης του σχεδίου και σκέψης», ό-
που η καθεμία απ’ τις ενέργειες συσχετίζεται με τις άλλες. Ακολούθως πρέπει να υπάρχει 
«ενεργός εμπλοκή» των συμμετεχόντων στην πρακτική σε όλη τη διάρκεια της δραστηριό-
τητας (Carr & Kemmis, 1997:220).  

β) Η συνεργατική Ε.Δ. διαμορφώνεται από τους εκπαιδευτικούς με δραστηριότητες επιλεγ-
μένες από αυτούς σύμφωνα με τις ανάγκες τους (Fullan, 1993, Owens et al., 1991). Αυτές οι 
δραστηριότητες ποικίλουν ανάλογα με την κοινωνική προέλευση των εκπαιδευτικών, τον 
τρόπο ζωής τους και τα στάδια της σταδιοδρομίας τους (Hargreaves & Fullan, 1995).   

 γ) Η συνεργατική Ε.Δ. λαμβάνει χώρα στο δικό της πλαίσιο, διότι η κάθε σχολική μονάδα 
θεωρείται μια ξεχωριστή οντότητα εξαιτίας εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων, της 
γεωγραφικής της θέσης, της σύνθεσης του εκπαιδευτικού και μαθητικού δυναμικού, της 
διεύθυνσης και της κουλτούρας της. Άλλωστε, εκεί προσφέρονται «ευκαιρίες υψηλής ποιό-
τητας, εύκολα διαθέσιμες» (ΜacGilchrist et al., 2004), όπως η χρησιμοποίηση και ανάλυση 
των ημερολογίων που αποτελούν ερευνητικά εργαλεία της έρευνας δράσης.  

δ) Επειδή η εισαγωγή της έρευνας δράσης, όπως και οποιασδήποτε καινοτομίας, απαιτεί 
αλλαγή σε στάσεις και αντιλήψεις (Cuban, 1992˙ Fullan, 2001), η υιοθέτησή της απαιτεί υ-
πομονή, χρόνο, κόπο, καλό σχεδιασμό και σωστό συντονισμό (Fullan, 1993, ΜacGilchrist et 
al., 2004).  

ε) Γι’ αυτό το λόγο θεωρείται απαραίτητη η ύπαρξη εξωτερικού συνεργάτη- διευκολυντή 
(facilitator) με γνώσεις στην έρευνα αλλά και με ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις 
(ΜacBeath, 2001). Η επαφή των εκπαιδευτικών με το θεωρητικό πλαίσιο της Ε.Δ. και του 
αναστοχασμού καθώς και η ενθάρρυνση και στήριξη που θα τους παρέχεται από τον διευ-
κολυντή θα τους βοηθήσει  να γίνουν αναλυτικοί και στοχαζόμενοι.  

στ) Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση η δημιουρ-
γία εγκάρδιου και θερμού κλίματος ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και ερευνητές (Lieberman, 
1992), ώστε να δημιουργείται ένα πλαίσιο «όπου ο άνθρωπος της θεωρίας θα σταθεί κοντά 
στον άνθρωπο της πράξης σε μια διαδικασία αμοιβαίας μάθησης» (Δεμερτζή, 2006:466).  

ζ) Τέλος, η εύρεση χρόνου έχει κεντρικό ρόλο στην όλη διαδικασία. Ο Hargreaves αναφέρε-
ται στο χρόνο ως τον «εχθρό της ελευθερίας» που οδηγεί τους εκπαιδευτικούς σε συμβιβα-
σμούς και επιφέρει σύγχυση στην εφαρμογή των αλλαγών (Hargreaves, 1994: 96).  

Τα χαρακτηριστικά της Ε.Δ. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της έρευνας δράσης είναι τα παρακάτω: 
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 Ο συμμετοχικός και συνεργατικός της χαρακτήρας 

Όσοι εμπλέκονται στην ερευνητική διαδικασία γίνονται συνερευνητές, οι οποίοι επε-
ξεργάζονται αμοιβαία την εκπαιδευτική τους πρακτική και προετοιμάζουν από κοινού 
νέες μαθησιακές παρεμβάσεις (Κατσαρού & Τσάφος, 2003). 

 Ο στοχαστοκριτικός της χαρακτήρας 

Οι εκπαιδευτικοί ως ερευνητές επιχειρούν την ερμηνεία όσων συμβαίνουν στην τάξη 
τους, συσχετίζουν τις δράσεις με τις συνέπειές τους, προβαίνουν σε κριτική ανάλυση 
των καταστάσεων με τις οποίες έρχονται σε επαφή και διαλέγονται με τις αντιστάσεις 
που συναντούν (Kemmis & McTaggart, 1988). 

 Η υποστήριξη της αξίας της διδακτικής πράξης 

Τα μέλη της σχολικής κοινότητας εμπλέκονται σε μία εκπαιδευτική έρευνα που βασίζε-
ται σε πραγματικά βιωμένες κοινωνικές ανάγκες (Posch, 2003) και χρησιμοποιούν τη 
θεωρία για να κάνουν καλύτερη την πράξη.  

 Η ανάπτυξη της επαγγελματικής ικανότητας των εκπαιδευτικών 

Καθώς οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να βελτιώσουν την πρακτική τους αναπτύσσονται 
επαγγελματικά. Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν μία αυτοκριτική ομάδα, που ερευνούν και 
αναθεωρούν στην πράξη το έργο τους, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη του ε-
παγγελματισμού τους (Hollingsworth & Sockett, 1994). 

 Το ευέλικτο πλαίσιο εφαρμογής 

Η Ε.Δ. προσφέρει ένα ευέλικτο πλαίσιο εφαρμογής, το οποίο κάθε φορά προσαρμόζεται 
στις ιδιαίτερες συνθήκες της έρευνας. Σύμφωνα με τους Kemmis & McTaggart (1988), η 
έρευνα δράσης συνίσταται σε ένα σύνολο επιμέρους φάσεων που αλληλοσχετίζονται, 
χωρίς να οδηγούν σε ένα συγκεκριμένο τέλος. Είναι μία ανοικτή κυκλική διαδικασία, 
στην οποία οι συμμετέχοντες σχεδιάζουν τη δράση, παρατηρούν, στοχάζονται, επανα-
σχεδιάζουν κ.ο.κ. (σπειροειδής διάσταση). 

 Ο συστηματικός τρόπος διερεύνησης της πρακτικής 

Το σύνολο των εμπλεκομένων στην Ε.Δ. δρουν οργανωμένα και εσκεμμένα, ενώ παρα-
μένουν ανοιχτοί σε εκπλήξεις ή απρόοπτες καταστάσεις και ανταποκρίνονται στις ό-
ποιες ευκαιρίες τους δίνονται (Kemmis & McTaggart, 1988). 

 Η προσφορά ενός κατάλληλου μεθοδολογικού πλαισίου για την εισαγωγή καινοτομιών  
και   αλλαγών στην εκπαίδευση 

Η υλοποίηση της Ε.Δ. 

Από τους στόχους της έρευνας δράσης και τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν  δια-
φαίνονται και οι «πρωταγωνιστές» που αναλαμβάνουν στην πράξη την έρευνα δράσης στα 
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σχολεία. Στη βιβλιογραφία παρουσιάζονται τρεις δυνατότητες, ενώ εκείνη που τονίζεται και 
ενθαρρύνεται περισσότερο είναι η τρίτη, γιατί δυνητικά υπόσχεται τα περισσότερα. Συγκε-
κριμένα, υπάρχει η δυνατότητα του μεμονωμένου εκπαιδευτικού που οργανώνει έρευνα 
δράσης στην τάξη του, με προσανατολισμό την αλλαγή ή τη βελτίωση της διδασκαλίας. Ε-
πίσης, έρευνα δράσης μπορεί να εφαρμοστεί από μια ομάδα εκπαιδευτικών του ίδιου σχο-
λείου με την καθοδήγηση ή όχι κάποιου εξωτερικού ερευνητή. Τέλος, υπάρχει και η πιο χα-
ρακτηριστική περίπτωση κατά την οποία ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία 
με έναν ερευνητή (ή άλλους ενδιαφερομένους), που αναλαμβάνει το ρόλο της υποβοήθη-
σης της ομάδας, διερευνούν τις εκπαιδευτικές πρακτικές τους (Cohen & Manion 1997:262-
263). Έτσι, η έρευνα δράσης συνδέει τη θεωρία με την πράξη, ενσωματώνοντας τις ιδέες και 
τις δυνατότητες των εκπαιδευτικών της πράξης, τους οποίους βοηθά να διαμορφώσουν μια 
δική τους προσέγγιση. 

Η Έρευνα Δράσης επιλέγεται, επομένως, για να διευκολύνει μη γραμμικές διαδικασίες που 
έχουν φορά από κάτω προς τα πάνω. Οι συμμετέχοντες μοιράζονται την ευθύνη και τη 
γνώση που οικοδομείται μέσα από τις εμπειρίες τους και τους αναστοχασμούς στα πλαίσια 
αναζήτησης πρακτικών λύσεων και αυτό-κατανόησης (Reason & Bradbury, 2001). Η αλλη-
λεπίδραση είναι απαραίτητο συστατικό της κυκλικής διαδικασίας της Έρευνας Δράσης και 
γι΄ αυτό οι εβδομαδιαίες συναντήσεις για όσο διαρκεί η Έρευνα είναι απαραίτητες. Τα ε-
ρευνητικά εργαλεία κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που οδηγούν σε οικοδόμηση και 
ανοικοδόμηση νοήματος και εννοιολογική αλλά και συναισθηματική αλλαγή είναι η συζή-
τηση και η ανάλυση λόγου και εκπαιδευτικής πράξης σε συγκεκριμένο συγκείμενο. Μέσα 
από αυτές τις διαδικασίες αναμένεται να αναδειχθούν θέματα στάσεων, αξιών, αναστολών 
που συνήθως αποτρέπουν τους εκπαιδευτικούς από κάθε προσπάθεια ενδοσκόπησης και 
αναστοχασμού και τους αφήνουν προσκολλημένους στην αυθεντία των ειδικών που ανα-
μένουν να τους «καθοδηγήσουν» στο πώς θα σκεφτούν και τι θα πράξουν.  

Έτσι η διαδικασία γίνεται, κατά Freire (1972: 31), μια διαλεκτική κίνηση που προχωρεί από 
τη δράση στον αναστοχασμό και από τον αναστοχασμό σε νέα δράση με την ενεργητική 
συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων. Μέσα από αυτή τη διαλεκτική διαδικασία η βελτίωση 
δεν επιβάλλεται στους συμμετέχοντες αλλά παράγεται από την ενεργητική συνεργατική 
τους συμμετοχή, η οποία μετατρέπεται σε γνώση, αλλαγή αντίληψης και κατανόηση. Η δια-
λεκτική αυτή διαδικασία προχωρεί από τη Δράση στον Αναστοχασμό και την Αυτοαξιολό-
γηση, στην Επανάδραση και στον αναστοχασμό για καινούρια Δράση. Ιδιαίτερα σημαντική 
σε αυτή την κυκλική πορεία είναι η λειτουργία του Αναστοχασμού για τον οποίο ο 
Habermas (1972: 208) αναφέρει ότι σημαίνει ενόραση και χειραφέτηση, κατανόηση και α-
πελευθέρωση από δογματικές εξαρτήσεις.  

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει πολλές προσπάθειες εφαρμογής της Ε.Δ. από διάφο-
ρους ερευνητές. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες: 

 Στην Κύπρο, αναπτύχθηκε Ε.Δ. με σκοπό τη βελτίωση των πρακτικών μιας εκπαιδευτικού 
σε τάξεις με διαφορετικές μαθησιακές δυνατότητες (Angelides, Evangelou & Leigh, 
2005). Το αποτέλεσμα ήταν, αφενός η εκπαιδευτικός να βελτιωθεί σε θέματα διδακτι-
κών πρακτικών, αυτοαξιολόγησης και αναστοχασμού και αφετέρου ο ερευνητής να απο-
κομίσει πολλαπλά οφέλη από τη διαδικασία υποστήριξης της εκπαιδευτικού. 

920

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



 Επίσης, σε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης συνεργατικής Ε.Δ., στο οποίο συμμετείχαν ένα 
νηπιαγωγείο και τρία σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η χρήση των μεθοδολογικών 
εργαλείων της Ε.Δ., κυρίως των ημερολογίων, φωτογραφιών και σημειώσεων (Didahou 
et al., 2009), απέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί εμβαθύνουν στις πρακτικές τους όταν χρησι-
μοποιούν «φιλικά ερευνητικά εργαλεία». Ως πολύ βασικός παράγοντας, επίσης, αναφέ-
ρεται ο ρόλος του διευκολυντή, ως πηγή επαγγελματικής και επιστημονικής βοήθειας 
στη συνεργατική Ε.Δ. 

Η συμβολή της Ε.Δ. στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

Η έρευνα δράσης (Ε.Δ.), η οποία «εντάσσεται στην κριτική προσέγγιση» (Κemmis, 2006), 
συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και τείνει να μετατρέψει «την 
εκπαιδευτική πρακτική (schooling) σε πιο βαθυστόχαστη παιδαγωγική διαδικασία» 
(education) (Κemmis, 2006: 461), μέσω της οποίας υπάρχει ενεργοποίηση των ατόμων στα 
σύνθετα προβλήματα, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά. Σκοπός της, δεν είναι απλώς 
η αλλαγή διδακτικών πρακτικών και βελτίωση του σχολείου, αλλά του όλου εκπαιδευτικού 
συστήματος, «μία μορφή αυτο- αναστοχαστικής (self-reflecting) έρευνας που αναλαμβά-
νουν οι συμμετέχοντες στις κοινωνικές καταστάσεις, προκειμένου να βελτιώσουν τις εκπαι-
δευτικές πρακτικές τους, να κατανοήσουν τις πρακτικές τους και τις καταστάσεις στις οποί-
ες λαμβάνουν χώρα» (Carr & Kemmis, 1986: 162). Η έρευνα δράσης έχει τη βάση της στην 
άποψη του Αριστοτέλη, σύμφωνα με τον οποίο το «βασικό στοιχείο που οδηγεί στην αλή-
θεια δεν είναι η θεωρητική γνώση, αλλά η γνώση που αποκτιέται μέσω της πρακτικής» 
(Bustingorry, 2008: 407). Ο όρος «πράξις» που χρησιμοποιήθηκε από τον Αριστοτέλη, αντι-
παραβάλλεται στον όρο «θεωρία», ορίζοντας την πράξη ως την τέχνη να ενεργείς στις υ-
πάρχουσες συνθήκες προκειμένου να τις αλλάξεις. Το ότι «η γνώση προέρχεται απ’ την 
πράξη και η πράξη ενημερώνεται απ’ τη γνώση σε μια τρέχουσα διαδικασία, αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο της έρευνας δράσης» (Bustingorry, 2008: 408). 

Σύνοψη 

Η Έρευνα Δράσης, ως κυκλική διαδικασία αυτοκατανόησης και αμοιβαίας κατανόησης σε 
συνεργατικές ομάδες, θεωρείται ως η καταλληλότερη για ένα ή περισσότερα πρόσωπα τα 
οποία θέλουν να αποκτήσουν θεωρητική και πρακτική γνώση μέσα από τις εμπειρίες τους 
(Reason & Bradbury, 2001). 

Οι διαδικασίες της είναι ιδιαίτερα απαιτητικές, δεδομένου ότι ο γνήσιος αναστοχασμός και 
η συνεργασία δεν μπορούν να εφαρμοστούν παρά μόνο αν αλλάξουν τα πιστεύω των εκ-
παιδευτικών για τη διαδικασία μάθησης και αν αυτά τα πιστεύω στη συνέχεια δοκιμαστούν 
στην πράξη, στο σχολικό περιβάλλον και στο περιβάλλον της τάξης. Επομένως, η κατανόηση 
και ανάδειξη των πιστεύω, αντιλήψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών για το ρόλο τους 
σχετικά με τη διδασκαλία, τη μάθηση, το αναλυτικό πρόγραμμα, τη φύση της γνώσης και τις 
διαδικασίες διδασκαλίας- μάθησης είναι θεμελιακής σημασίας για την επίτευξη των στόχων 
της έρευνας δράσης.  
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Η συνεργατική έρευνα δράσης 
ως μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 

Μπεχτσούδη Αγγελική 
ampext@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις στον πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό 
και τεχνολογικό τομέα. Η εκπαίδευση φυσικά ως θεμελιώδες τμήμα της κοινωνίας δεν 
μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από τις εξελίξεις. Η επιστημονική αναζήτηση, η 
αμφισβήτηση κυρίαρχων αντιλήψεων και οι νέες τάσεις μεθοδολογίας και διδασκαλίας 
καταγράφονται με ενδιαφέρον στη σύγχρονη πραγματικότητα. Ο εκπαιδευτικός καλείται να 
προλαβαίνει και να οδηγεί τις εξελίξεις και όχι να τις ακολουθεί. Έτσι στον ελληνικό χώρο 
τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζεται η συνεργατική έρευνα δράσης με την έκδοση 
βιβλίων και άρθρων, την διοργάνωση σεμιναρίων και ερευνών μεταξύ πανεπιστημίων και 
σχολικών μονάδων που επιλέγουν την συνεργατική έρευνα δράσης ως κύριο μέσο για τη 
βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Γνωρίζοντας ότι η συνεργατική έρευνα δράσης 
εμπλέκει και τη δράση και την έρευνα αλλά αποτελεί και μια επαγγελματική πρακτική που 
παράγει γνώση (Αυγητίδου, 2011), η παρούσα εργασία αρχικά έχει στόχο να παρουσιάσει 
τον ορισμό της επαγγελματικής ανάπτυξης και τα μοντέλα της. Ακολουθεί βιβλιογραφική 
ανασκόπηση με τα βασικά χαρακτηριστικά, την μεθοδολογία και τις εφαρμογές της 
συνεργατικής έρευνας δράσης. Επιπρόσθετα, θα αναδείξει τη σχέση της έρευνας δράσης με 
την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

Λέξεις - Κλειδιά: έρευνα δράσης, συνεργατική έρευνα δράσης, επαγγελματική ανάπτυξη. 

Επαγγελματική ανάπτυξη 

Ορισμός επαγγελματικής ανάπτυξης 

Ο όρος επαγγελματική ανάπτυξη παρά τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση του τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες, δεν εμφανίζεται πάντα με το ίδιο εννοιολογικό εύρος. Σύμφωνα με τους 
Φωκιάλη, Κουρουτσίδου & Λέφα (2004)[ όπως παρατίθεται στον Μπαγάκη (2005)], στους 
διαθέσιμους ορισμούς εμφανίζεται η ταύτιση της επαγγελματικής ανάπτυξης με τη 
βελτίωση του εκπαιδευτικού στην άσκηση του επαγγέλματός του και με την επιθυμία του 
να κάνει αποτελεσματικότερα τη δουλειά του. 

Η έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης περιλαμβάνει όλες τις διαστάσεις ανάπτυξης του 
εκπαιδευτικού. Πρόκειται για την προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική εφόσον 
επιτελούνται όλες οι εμφανείς αλλά και αφανείς όψεις τις προσωπικότητας του 
εκπαιδευτικού, καθώς και εμπειρίες και γνώσεις του. Ακόμη, το διαρκώς μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον της διδασκαλίας απαιτούν τον εκπαιδευτικό να αναπτύσσεται επαγγελματικά 
σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του. (Οικονομίδης, 2011). 

Τέλος, σύμφωνα με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ο πιο περιεκτικός και 
αντιπροσωπευτικός ορισμός της έννοιας επαγγελματικής ανάπτυξης φαίνεται να είναι ο 
εξής: 
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«αποτελεί τη διαδικασία μέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί αποκτούν και αναπτύσσουν 
κριτικά τη γνώση, τις δεξιότητες και τη συναισθηματική νοημοσύνη που είναι απαραίτητες 
για το σωστό τρόπο επαγγελματικής σκέψης, το σχεδιασμό και την πρακτική άσκηση με τα 
παιδιά και τους συναδέλφους σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής τους ζωής». ( Χάδου, 
2012). 

Μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης 

Στην παιδαγωγική βιβλιογραφία τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί ένας ιδιαίτερος 
κλάδος που αναφέρεται στην επαγγελματική ανάπτυξη. Οι περισσότερες προτάσεις που 
συναντά κανείς στη βιβλιογραφία, καθώς και οι ακόλουθες αντιπαραθέσεις δεν έχουν ως 
σημείο εκκίνησης τον εκπαιδευτικό. Έχουν όμως «αντικειμενικές» προτάσεις που είναι 
επιστημονικά τεκμηριωμένες για την κοινωνία, την πολιτική και την οργάνωση, τις οποίες 
μετασχηματίζουν σε προτάσεις για την επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών, παραβλέποντας τις επαγγελματικές και προσωπικές ανάγκες των ίδιων των 
εκπαιδευτικών.  

Τα Μοντέλα Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Επιμόρφωσης παραπέμπουν σε διαφορετικές 
αντιλήψεις επαγγελματισμού και διαφορετικές πρακτικές και δυνατότητες, αλλά και σε 
διαφοροποιημένο εννοιολογικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τον Λιονταράκη & Φραγκάκη (2009), 
τα μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης και επιμόρφωσης είναι τα εξής: 

α) Το τεχνοκρατικό μοντέλο 

Το μοντέλο αυτό που βασίζεται στη θετικιστική επιστημολογία, προωθήθηκε από 
πολιτικούς και τεχνοκράτες, ως μοντέλο ανάπτυξης ικανοτήτων. Στηρίζεται στις ικανότητες 
και δεξιότητες που θα εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός, για να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους 
που θα του εξασφαλίσουν αποτελεσματική μάθηση. (Καπαχτσή & Κακανά, 2010 . 

Κουτσελίνη, 2006). 

β) Το ερμηνευτικό μοντέλο 

Στο ερμηνευτικό μοντέλο, οι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται σε αφηγηματικές διαδικασίες 
προβληματισμών και εμπειριών, έτσι ώστε αναδομούν τη γνώση για τη διδασκαλία και 
παράγουν τη δική τους θεωρία για την εκπαίδευση. (Καπαχτσή & Κακανά, 2010). 

γ) Το στοχαστικό – κριτικό μοντέλο 

Το μοντέλο αυτό στηρίζεται στην Κριτική παιδαγωγική που υποστηρίζει πως η πράξη είναι 
δράση και όχι κατασκευή και καλεί τον εκπαιδευτικό να αναλάβει την ευθύνη του για να 
συμβάλλει στη αλλαγή και τη βελτίωση της κοινωνίας γενικά.( Καπαχτσή & Κακανά, 2010). 
Στηρίζεται στη παραδοχή πώς οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τη διδασκαλία και το 
συγκείμενο στο οποίο την εφαρμόζουν και πώς την ανασχηματίζουν. Ένας τέτοιος 
ανασχηματισμός δεν επιβάλλεται από ειδικούς, όπως πανεπιστημιακούς, αλλά από το 
διάλογο και αναστοχασμό των εκπαιδευτικών με τη κριτική ανασκόπηση που αναπτύσσει ο 
καθένας.(Κουτσελίνη, 2006). 
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Έρευνα δράσης 
 
Η έρευνα δράση, η οποία εντάσσεται στην κριτική προσέγγιση, συμβάλλει στην 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Σκοπός της είναι η αλλαγή των διδακτικών 
πρακτικών, η βελτίωση του σχολείου αλλά και όλου του εκπαιδευτικού συστήματος 
γενικότερα. 

Η έρευνα δράσης έχει τη βάση της στη άποψη του Αριστοτέλη, σύμφωνα με τον οποίο «το 
βασικό στοιχείο που οδηγεί στην αλήθεια δεν είναι η θεωρητική γνώση, αλλά η γνώση που 
αποκτιέται μέσω της πρακτικής». (Καπαχτσή & Κανατά, 2010). «Η γνώση προέρχεται από 
την πράξη και η πράξη ενημερώνεται από τη γνώση σε μια τρέχουσα διαδικασία, και 
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της έρευνας δράσης». (Bustingorry, 2008:408). 

Στην προσπάθεια να δώσουμε ένα συμβατικό ορισμό, θα χρησιμοποιήσουμε ως σημείο 
εκκίνησης ότι η έρευνα δράσης είναι παρέμβαση μικρής κλίμακας έρευνα στη λειτουργία 
του πραγματικού κόσμου και μία εξέταση από κοντά των επιδράσεων αυτής της 
παρέμβασης. Επίσης, η έρευνα δράσης είναι εμπεριστατωμένη, ενδιαφέρεται δηλαδή για 
τη διάγνωση ενός προβλήματος σε ένα ειδικό πλαίσιο προσπαθώντας να το λύσει. Ακόμη 
είναι συνεργατική, όπου ομάδες ανθρώπων της πράξης εργάζονται μαζί σε ένα ερευνητικό 
πρόγραμμα. Είναι συμμετοχική, όπου τα μέλη της έρευνας συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα 
στην υλοποίηση της έρευνας. Τέλος, είναι αυτοαξιολογική, όπου οι τροποποίησεις της 
αξιολογούνται συνεχώς μέσα στην τρέχουσα διαδικασία, με σκοπό τη βελτίωση της 
τρέχουσας κατάστασης. (Louis & Manion, 1994). 

Ορισμός της έρευνας δράσης 

Το διεθνές κίνημα της έρευνας δράσης, το οποίο ουσιαστικά ενσωματώνει τις συνεργασίες 
μεταξύ εκπαιδευτικών, σχολείων και πανεπιστημίων με στόχο τη βελτίωση γεννήθηκε στη 
Αγγλία το 1978 με την ίδρυση του Δικτύου για την Έρευνα Δράσης, στην ονομασία του 
οποίου προστέθηκε ο όρος «Συνεργατικό». Το 1993 το Δίκτυο εγκαινίασε την έκδοση της 
International Journal of Educational Action Research (Διεθνής Επιθεώρηση Παιδαγωγικής 
Έρευνας Δράσης). Έκτοτε παραδείγματα συνεργασιών μεταξύ σχολείων και πανεπιστημίων 
συναντούμε σε πολλές χώρες. (Day, 2003). 

Η έρευνα δράσης λειτουργεί καλύτερα όταν είναι συνεργατική έρευνα δράσης. Αυτή η 
μέθοδος έρευνας ενσωματώνει τις ιδέες και τις προσδοκίες όλων των προσώπων που 
εμπλέκονται σε αυτή την κατάσταση. Τα θετικά αποτελέσματα της συνεργατικής έρευνας 
δράσης είναι τόσο στους εργαζομένους όσο και στη βελτίωση των υπηρεσιών, των 
συνθηκών και των λειτουργιών της κατάστασης. Στην εκπαίδευση, η δραστηριότητα αυτή 
αφορά άσκηση στην έρευνα όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων εκπαιδευτικών, 
διευθυντών, μαθητών αλλά και όλης της ευρύτερης κοινότητας. Παράλληλα, η βελτίωση 
της ποιότητας της διδασκαλίας βρίσκεται σε εξελικτική πορεία. (Louis & Manion, 1994). 

Χαρακτηριστικά, στόχοι και τύποι της έρευνας δράσης 

Η Έρευνα δράσης είναι μια διαδικασία ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσα στα σχολεία σε 
σχέση με μια εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ερευνητές και εκπαιδευτικοί δρουν ως 
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ερευνητές και αναστοχαστές της πραγματικότητας που βιώνουν. Η έρευνα δράσης 
διευκολύνει την κυκλική, αντί της γραμμικής διαδικασίας ανάπτυξης των συμμετεχόντων σε 
αυτή. Κατά τη διάρκεια της κυκλικής διαδικασίας οι συμμετέχοντες μοιράζονται τη γνώση 
και τις εμπειρίες, σε μια διαδικασία αναζήτησης πρακτικών λύσεων. Έτσι η διδασκαλία 
είναι πράξη που προωθεί τη διαλεκτική σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικού 
και μαθητή ή συγκείμενου και του εαυτού. Το νόημα βρίσκεται στην κατανόηση της 
εμπειρίας και των στάσεων που έχουν οι συμμετέχοντες απέναντι στην εμπειρία. 
Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται είναι ο αναστοχασμός πριν και μετά από κάθε δράση και 
η συνεχής ενδοσκόπηση που οδηγεί σε μια κυκλική δόμηση, αποδόμηση και αναδόμηση 
του νοήματος. Μέσα από κάθε δράση ενισχύονται τα στοιχεία και οι καταστάσεις που 
ανταμείβουν και ικανοποιούν τους συμμετέχοντες μέσω της αξιολόγησης. (Κουτσελίνη, 
2006). 
 Βασικό χαρακτηριστικό της έρευνας δράσης είναι η συνεργασία σχολείου – ερευνητή. Στη 
συνεργατική έρευνα δράσης ερευνητές και εκπαιδευτικοί εργάζονται μαζί πάνω σε ένα 
πρόγραμμα. Κάθε ομάδα μοιράζεται το σχεδιασμό, τη χορήγηση και την ανάλυση της 
έρευνας. Επιδιώκουν την κατανόηση, τη συναίνεση με δημοκρατικές απόψεις και κοινή 
δράση. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα δύο μέρη έχουν ισότιμο ρόλο στις αποφάσεις και τα τη 
διάρκεια όλων των φάσεων της έρευνας, αλλά οι ρόλοι μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τις 
ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία. (Μπαγάκης, 2005). 
Παρακάτω απεικονίζεται η συνεργατική έρευνα δράσης ως μέθοδος: 

 
Πηγή: Καπαχτσή & Κακανά, 2010. 

Ο Carr και Kemmis παρουσιάζουν τους τύπους που μπορεί να έχει μία έρευνα δράσης 
σύμφωνα με τη θεωρία του J. Habermas. Τα τρία κύρια γνωστικά ανθρώπινα ενδιαφέροντα 
είναι το τεχνικό, το πρακτικό και το χειραφετικό. Έτσι προκύπτει: 
• Η τεχνική έρευνα δράσης, η οποία στηρίζεται σε προκαθορισμένο καθοδηγητικό 

πλαίσιο και επικεντρώνεται στο αποτέλεσμα που προκύπτει από τις πρακτικές που 

Συγκρότηση 
ομάδας

Εντοπισμός 
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εφαρμόζονται. Στόχος της είναι η μελέτη της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας 
των πρακτικών που δοκιμάζονται. Τα κριτήρια με τα οποία ελέγχουν την επάρκεια και 
την πληρότητα δίνονται έτοιμα από τον διευκολυντή. Συνεπώς, η έρευνα δράσης είναι 
ένα εργαλείο χειραγώγησης αφού τα κριτήρια δεν προκύπτουν από το στοχασμό των 
εκπαιδευτικών κατά τη διεξαγωγή της έρευνας δράσης. Φυσικά το γεγονός αυτό 
έρχεται σε αντίθεση με το συμμετοχικό χαρακτήρα της έρευνας δράσης και οι λύσεις 
που θα προκύψουν θα είναι επιφανειακές απέναντι στα προβλήματα. Επιστημολογικά 
βασίζεται στο θετικισμό και το εμπειρικο–αναλυτικό παράδειγμα. Εστιάζεται δηλαδή σε 
τεχνικού τύπου αλλαγές με απρόσωπο και στοχοθετικό χαρακτήρα. 

• Η πρακτική έρευνα δράσης, έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής θεωρίας, η 
οποία θα προέρχεται από την εκπαιδευτική εργασία. Στόχος αυτού του είδους έρευνας 
δράσης είναι η βελτίωση της πράξης ως αποτέλεσμα της κατανόησης από τους 
εκπαιδευτικούς. Γίνεται αντιληπτή η αμφίδρομη σχέση θεωρίας και πράξης. Οι 
εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τον ερευνητή και στη συνέχεια ο ίδιος γίνεται 
διευκολυντής δίνοντας ώθηση στο αναστοχασμό μέσα από το διάλογο. Επιστημολογικά 
βασίζεται στο ερμηνευτικό παράδειγμα και δεν επιτρέπει κανονιστικού τύπου 
γενικεύσεις, αλλά δίνει βάρος στον εκπαιδευτικό. 

• Η χειραφετική έρευνα δράσης έχει στόχο την κοινωνική αλλαγή. Ασχολείται με 
κοινωνικές πρακτικές που διαμορφώνουν την πρακτική μέσα στην τάξη. Προσπαθεί να 
έρθει σε επαφή με πολιτικές δυνάμεις, για να πραγματοποιηθεί μια εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση. Η επιστημολογική βάση αυτής της έρευνας δράσης βασίζεται στο 
κριτικό παράδειγμα, επιδιώκοντας την αλλαγή στη δομή της εκπαίδευσης, του ρόλου 
του εκπαιδευτικού και την επαγγελματική ανάπτυξή του. (Κατσαρού & Τσάφος, 2003). 

Προϋποθέσεις της συνεργατικής έρευνας δράσης 

Η συνεργατική έρευνα δράσης απαιτεί συνεργασία , κάτι που δεν είναι εύκολη υπόθεση. 
Απαιτεί την εγκαθίδρυση και τη διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων των συμμετεχόντων, οι 
οποίες πρέπει να είναι ισότιμες. Ακόμη, οι συμμετέχοντες προϋποθέτει να είναι «ενεργοί 
φορείς στην παραγωγή ενός νέου παιδαγωγικού λόγου, αντί απλοί καταναλωτές της 
επαγγελματικής γνώσης που παράγεται από ακαδημαϊκούς και ερευνητές της 
εκπαίδευσης». (Day, 2003). 

Η συνεργατική έρευνα δράσης υποστηρίζεται καλύτερα όταν το σχολείο έχει κλίμα 
«περιέργειας» και ανανέωσης. Επίσης, όταν έχει ένα διευθυντή ο οποίος να είναι 
οραματιστής καινοτομιών και ικανός να μοιράζεται το όραμα και τη διαχείριση της 
πραγματοποίησής του με τους δασκάλους του. Ακόμη, χρειάζεται δασκάλους που να 
αναζητούν από κοινού ανανέωση και βελτίωση. Γενικά, θα λέγαμε όταν η λειτουργία του 
σχολείου είναι καλά δομημένη με ρόλους σαφείς. 

Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται να υπάρχει ένας εξωτερικός συνεργάτης, που θα 
διαθέτει γνώσεις έρευνας και του σχολικού κλίματος για να μπορεί να διασφαλίσει τις 
καλές διαπροσωπικές σχέσεις μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης και αποδοχής μεταξύ των 
συναδέλφων. 
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Εκτός όμως από τα παραπάνω, σημαντική προϋπόθεση αποτελεί και η ενδοσχολική 
επιμόρφωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν. Στην προκειμένη 
περίπτωση την εξασφάλιση της επιμόρφωσης μπορεί να την εξασφαλίσει ο σχολικός 
σύμβουλος. Είναι το πιο κατάλληλο άτομο στην ελληνική πραγματικότητα με την 
προϋπόθεση ότι γνωρίζει θέματα έρευνας και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων στο 
σχολείο. Τέλος, θα πρέπει ο σχολικός σύμβουλος να είναι απαλλαγμένος από καθήκοντα 
αξιολόγησης και σχέσης ελέγχου των δασκάλων για να επιτευχθεί αποτελεσματικά η 
συνεργατική έρευνα δράσης. (Μπαγάκης, 2005). 

Εφαρμογές της συνεργατικής έρευνας δράσης 

Η έρευνα δράσης στην σχολική πραγματικότητα μπορεί να διενεργηθεί: 

 α) από μεμονωμένο δάσκαλο, που οργανώνει την έρευνα δράσης στην τάξη του με 
προσανατολισμό την αλλαγή ή τη βελτίωση της διδασκαλίας. 

 β) από ομάδα εκπαιδευτικών σε συνεργασία με ένα ερευνητή, ο οποίος μπορεί να είναι 
μέλος κάποιου Πανεπιστημίου. 

 γ) σε μία ευρεία μορφή από μέλη Πανεπιστημίου σε συνεργασία με σχολεία. 

Με όποιο τρόπο και αν γίνει, χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη του σχολικού 
προγράμματος με βάση τη σχολική εμπειρία, την επαγγελματική ανάπτυξη, την αλλαγή 
διδακτικών πρακτικών και την ανάπτυξη συνεργασίας μέσα στις σχολικές μονάδες για τη 
συγκρότηση γνώσης. (Καπαχτσή & Κανατά, 2010).  

Η συνεργατική έρευνα δράσης , μπορεί να εφαρμοστεί στη σχολική ζωή για κάθε τομέα 
όπως: 

1. Μέθοδοι διδασκαλίας: αντικατάσταση της παραδοσιακής μεθόδου με μία άλλη μέθοδο 
ανακάλυψης. 

2. Στρατηγικές μάθησης: υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης μεθόδου μάθησης. 
3. Διαδικασίες αξιολόγησης: βελτίωση των μεθόδων διαρκούς αξιολόγησης. 
4. Στάσεις και αξίες: ενθάρρυνση θετικότερων στάσεων στην εργασία ή την αλλαγή αξιών 

των μαθητών απέναντι σε μια πλευρά της ζωής. 
5. Εξέλιξη των εκπαιδευτικών όσον αφορά τις δεξιότητες διδασκαλίας και την ανάπτυξη 

νέων μεθόδων. 
6. Διαχείριση και έλεγχος με τη σταδιακή αλλαγή τεχνικών συμπεριφοράς 
7. Διοίκηση: αύξηση σε κάποια πλευρά διοικητικής διάστασης της σχολικής ζωής. 

Φυσικά, επιλέγοντας ένα προβληματικό τομέα προκειμένου να εφαρμοστεί ένα ερευνητικό 
πρόγραμμα, θα πρέπει να προσέξουμε τους παράγοντες που θα επηρεάσουν τα 
αποτελέσματα. Ένας από αυτούς είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί σε σχέση με το βαθμό που 
διάκεινται ευνοϊκά σε σχέση με το πρόγραμμα. Γι’ αυτό οι εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν 
μέρος σε ένα τέτοιο πρόγραμμα θα πρέπει συμμετέχουν πραγματικά και να έχουν επαρκή 
εσωτερικά κίνητρα. 
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Ένας δεύτερος παράγοντας είναι η οργανωτική πλευρά του σχολείου ανάμεσα στο 
περιβάλλον και το πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί. Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα όταν το 
πρόγραμμα οργανώνεται εσωτερικά από το ίδιο το σχολείο. Αν εμπλακούν τρίτοι οι οποίοι 
δεν εργάζονται στο ίδιο σχολείο τότε μπορεί να προκύψουν δυσχέρειες. Τέλος, ένας 
τελευταίος παράγοντας είναι οι διαθέσιμοι αρκετοί ικανοί οι ερευνητές που μπορεί να 
υπάρχουν για την υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος. (Louis & Manion, 1994). 

Η σχέση της συνεργατικής έρευνας δράσης  
με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

 
Σύμφωνα με τη ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, η έρευνα δράσης έχει δείξει ότι οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να λειτουργούν με επιτυχία όταν έχουν ευκαιρίες αλλά και 
υποστήριξη. Άλλωστε, στις παραδοσιακά οργανωμένες δομές των εκπαιδευτικών 
οργανισμών φαίνεται στην επαγγελματική ζωή να κυριαρχεί η απομόνωση. Έτσι μέσα σε 
ένα τέτοιου είδους πλαίσιο η οποιαδήποτε επιμόρφωση θα έχει την έννοια μια απλής 
έκθεσης σε νέες ιδέες και θεωρίες επιφανειακού χαρακτήρα. 
 
Για τη βελτίωση της δημιουργικότητας του σχολείου αλλά και της επαγγελματικής 
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών απαιτείται η συνεργασία των εκπαιδευτικών σε έρευνα 
δράσης. Η έρευνα δράσης βοηθά τους εκπαιδευτικούς να αντιληφθούν αλλά και να 
βελτιώσουν τη πρακτική τους ενώ αναπτύσσονται επαγγελματικά. Με άλλα λόγια θα 
λέγαμε ότι οι εκπαιδευτικοί καλλιεργούν ένα είδος επαγγελματικής γνώσης, η οποία 
σχετίζεται άμεσα με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν καθημερινά ως επαγγελματίες. 
 
Η εμπλοκή τους σε μια τέτοια ερευνητική διαδικασία αλλά και ο υπεύθυνος ρόλος που 
αναλαμβάνουν μέσα σε αυτή τους εξασφαλίζει αυτονομία και επαγγελματική κρίση. Ακόμη, 
κατά τη διεξαγωγή μιας έρευνας δράσης οι εκπαιδευτικοί επαναπροσδιορίζουν τη σχέση 
τους με τη γνώση και τη διδασκαλία. Η αντίληψη αυτή συμβάλλει σημαντικά στην 
εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 
 
Η βιβλιογραφία είναι γεμάτη από προσωπικούς απολογισμούς για το πώς νιώθουν οι 
εκπαιδευτικοί για τις πρακτικές που εφαρμόζουν στην προσωπική τους ζωή. Συγκεκριμένα, 
πιστεύουν ότι η έρευνα δράσης τους βοήθησε να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους, να 
συνειδητοποιήσουν ακόμα καλύτερα την πραγματικότητα, και τους μαθητές τους αλλά και 
γενικότερα να αναμορφώσουν τις προσωπικές τους θεωρίες σχετικά με τη διδασκαλία. 
(Κάτσενου, Νομικού & Φλογαϊτη, 2010). 
 
Χαρακτηριστικά αναφέρω δύο έρευνες δράσης που έγιναν στη χώρα μας και 
επιβεβαιώνουν την προσφορά της έρευνας δράσης στην επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών.  
 
Η πρώτη αφορά ένα Δημοτικό σχολείο στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας τα έτη 2002-
2003, που προσπάθησε ανάμεσα σε άλλα να διερευνήσει πώς η πορεία αυτοαξιολόγησης 
του σχολείου μπορεί να γίνει με τον αποτελεσματικότερο τρόπο και ποιες επιπτώσεις έχει η 
πορεία αυτή στους δασκάλους οι οποίοι είναι εμπλεκόμενοι. Τα αποτελέσματα της 
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παρούσας έρευνας ήταν ότι η συνεργατική έρευνα δράσης δημιούργησε μέσα στο 
παγιωμένο σύστημα του σχολείου, ένα προσωρινό σύστημα όπου οι δάσκαλοι δρώντας και 
συζητώντας κριτικά μοιράστηκαν εμπειρίες, δεξιότητες, πρακτικές και ιδέες. Το αποτέλεσμα 
ήταν να βελτιωθούν συμπεριφορές, να αυξηθούν οι γνώσεις και δεξιότητες τους και γενικά 
να έλθει η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή τους. (Μπαγάκης, 2005). 
 
Η άλλη έρευνα η οποία έγινε σε δύο σχολικές μονάδες της Θεσσαλονίκης το σχολικό έτος 
2008-2009 είχε στόχο να διερευνήσει αν η συνεργατική έρευνα δράσης θα μπορούσε να 
αποτελέσει είδος επιμόρφωσης και το έναυσμα στους εκπαιδευτικούς για αλλαγές στη 
διδακτική τους διαδικασία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η επιμορφωτική 
αυτή προσπάθεια σε επίπεδο σχολικής μονάδας και εστιάζοντας στις ανάγκες των 
εκπαιδευτικών και τις ιδιαίτερες συνθήκες, ενίσχυσε το έργο τους και βοήθησε στην 
εισαγωγή καινοτομιών και νέων διδακτικών πρακτικών. (Καπαχτσή & Κανανά, 2010). 
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H συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (ΣΕΑ).  
Εκπαιδευτικές πολιτικές στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.  

Φώτη Παρασκευή 
Υποψήφια Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Ψυχολογίας) 

 vivifoti@gmail.com  

Περίληψη 

Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ή αλλιώς, η «επένδυση» από τη μεριά 
της πολιτείας στους εκπαιδευτικούς, συγκεντρώνει τα τελευταία χρόνια το ξεχωριστό εν-
διαφέρον των ειδικών στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες χώρες – μέλη της Ευρώπης, Διε-
θνείς Οργανισμούς, όπως ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των 
Ηνωμένων Εθνών (UNESCO), ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε, Τμήμα Εκπαίδευσης 
και Πολιτισμού ) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α). Οι 
συγκεκριμένοι οργανισμοί έχουν συμπεριλάβει την επιμόρφωση στους προγραμματισμούς 
έρευνας, ενώ, αντίστοιχα και στην Ελλάδα, η οποία ακολουθεί την πορεία της «σύγκλισης» 
προς την πολιτική των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών (σύνδεση σχολείου – παραγωγής, μερική 
ιδιωτικοποίηση του κόστους, εντατικοποίηση, συγκεντρωτισμός) υιοθετεί και το θεσμό της 
επιμόρφωσης με αναβάθμιση των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) και τον 
εμπλουτισμό με νέους μηχανισμούς και διαδικασίες με σκοπό την ανάδειξη πολλαπλών 
φορέων επιμόρφωσης για την κάλυψη πολλαπλών επιμορφωτικών αναγκών. Σκοπός είναι 
μέσα από την παρούσα εισήγηση, να αναλυθεί η σημασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευ-
τικών, εντάσσοντας την στη δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη του εκπαιδευτι-
κού. 

Λέξεις - Kλειδιά: Δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη, ανοικτό και ευέλικτο περιβάλλον μά-
θησης, επιμορφωτικές δράσεις 

Εισαγωγή 

Οι συνεχείς εξελίξεις και μεταβολές στα περιβάλλοντα των κοινωνιών της μάθησης κάνουν 
επιτακτική την ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση του εκπαιδευτικού. O 
εκπαιδευτικός, τη σημερινή εποχή, και συγκριτικά με άλλους επαγγελματίες, χάνει σε πολύ 
μικρό χρονικό διάστημα τον ενεργό επιστημονικό και παιδαγωγικό του εξοπλισμό, λόγω της 
ραγδαίας, ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας και λόγω των ταχύτα-
των κοινωνικών και πολιτισμικών αλλαγών που συντελούνται. 

 Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω προβλήματος, η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού, σή-
μερα, είναι απολύτως αναγκαία. Ο σύγχρονος επιστημονικός προβληματισμός επιβάλλει τη 
θεώρηση του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία, που κατέχει ή πρέπει να κατέχει εξειδικευ-
μένες επιστημονικές γνώσεις και άρτια ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση (Τσαούσης, 2000).Η 
επιμόρφωση, όταν είναι ενταγμένη σε διαδικασίες διά βίου εκπαίδευσης, θα βοηθήσει τον 
εκπαιδευτικό να είναι: "...ένας καλά ενημερωμένος επαγγελματίας παιδαγωγός, ένας ευέ-
λικτος, στοχαστικός, κριτικός και δυναμικός ερευνητής, που θα έχει την ικανότητα να σχε-
διάζει, να αναλύει τα δεδομένα της τάξης, να ερευνά διδακτικές καταστάσεις και να αξιο-
λογεί την πορεία ανάπτυξης των μαθητών... να είναι, επιπλέον, ευαίσθητος κοινωνός των 
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μεγάλων αιτημάτων του καιρού του και βασικός συντελεστής στη διαδικασία μετασχηματι-
σμού της κοινωνίας". Έκθεση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου,(1980),226.  

Όπως αναφέρει ο Andy Hangreaves στο βιβλίο του «Η εξέλιξη του Εκπαιδευτικού» (1993) ο 
τρόπος που διδάσκει ένας εκπαιδευτικός βασίζεται στο υπόβαθρο του, στη βιογραφία του, 
στο είδος του εκπαιδευτικού που έγινε, δηλαδή τις φιλοδοξίες, τα όνειρα, τις ευκαιρίες που 
του παρέχονται αλλά και τις συνθήκες θέσης, απολαβών και σχέσεις ηγεσίας μέσα στις ο-
ποίες εργάζεται. Τα παραπάνω επηρεάζουν την ποιότητα της διδασκαλίας μέσα στο χρόνο, 
την πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κατ ΄επέκταση και του εκπαιδευτικού συστή-
ματος. Ποια είναι όμως η αφετηρία της εξέλιξης του εκπαιδευτικού; Η άτυπη μαθητεία. 

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού έχει τη μοναδικότητα, όσοι το επιλέγουν να έχουν από 
πολύ νωρίς (από το νηπιαγωγείο) και για πολλά χρόνια (12 με 14 χρόνια) εκτεθεί σε επαγ-
γελματικές αντιλήψεις και συμπεριφορές με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, με την ίδια την ερ-
γασία του εκπαιδευτικού (Liberman A. & Miller L., 1991). Ο εκπαιδευτικός δηλαδή ακολου-
θεί μια άτυπη διαδικασία μακρόχρονης «μαθητείας» στο επάγγελμα. Πόσες φορές στην 
πορεία της μαθητικής μας ζωής, δεν υπήρξαν δάσκαλοι που μας ενέπνεαν με το μάθημα 
τους, δημιουργώντας κίνητρα για μελέτη σε αντίθεση με άλλους που μπορεί να προκαλού-
σαν αδιαφορία, ακόμη και φόβο; 

 Άλλωστε ,με την ανυπαρξία του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολι-
σμού , που περιορίζεται ουσιαστικά σε λίγες ώρες διδασκαλίας, ο δάσκαλος ήταν και είναι 
αυτός που μπορεί να εμπνεύσει έναν μαθητή να ακολουθήσει το λειτούργημά του μιμού-
μενος τον «εμπνευστή» του και την ποιότητα της μαθησιακής διαδικασίας που του προσέ-
φερε.  

Μιας ποιότητας που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως, αρχικά, την πανεπιστημια-
κή του εκπαίδευση, την υποδοχή του ως νεοδιόριστος εκπαιδευτικός, την αρχική και συνε-
χιζόμενη στήριξη από το Διευθυντή και τους συναδέλφους του, τις δυνατότητες /ευκαιρίες 
που έχει για επιμόρφωση (εισαγωγική και ενδοϋπηρεσιακή), τις μεταπτυχιακές σπουδές 
που μπορεί να πραγματοποιήσει, την άσκηση του έργου του και τις ελευθερίες, αρμοδιότη-
τες, υποχρεώσεις ή και καταναγκασμούς που πρέπει να εφαρμόσει. 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται η συμπληρωματικότητα των διαδικασιών εξέλιξης του εκ-
παιδευτικού στο πλαίσιο μιας συνεχούς και αμφίδρομης σύνδεσης. Ποια είναι όμως η πο-
ρεία της εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του στον ελλαδικό χώρο? 

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η άτυπη μαθητεία όπως προαναφέραμε προϋποθέτει ή όχι την επιλογή του λειτουργήμα-
τος και μιας έμμεσης εικόνας για αυτό. Ο μαθητής επιλέγει και ξεκινά την επαγγελματική 
του κατάρτιση στο χώρο του Πανεπιστημίου. Μια παιδαγωγική μόρφωση που όπως υπο-
στηρίζει ο Π. Παπακωνσταντίνου  

«έχει σαφή θεωρητικά πλαίσια, ξεκάθαρο ιδεολογικοπολιτικό προσανατολισμό και δεδομέ-
νες μεθοδολογικές και διδακτικές επιλογές ..η μόρφωσή τους είναι κυριολεκτικά πλαισιω-
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μένη αλλά κυρίως η εκπαιδευτική πράξη διατελεί κάτω από ένα μεθοδολογικό έλεγχο» 
(Παπακωνσταντίνου, 1993, σ.48) 

Ο νόμος 1566/85 αποτελεί σταθμό στην ιστορία της επιμόρφωσης στην Ελλάδα, καθώς έδι-
νε τη δυνατότητα επιμόρφωσης σε όλη τη χώρα με την ίδρυση των Π.Ε.Κ .τα οποία όμως 
δεν λειτουργούν πριν από το 1992 (ΦΕΚ, 1997). Σύμφωνα με το νόμο η εισαγωγική επιμόρ-
φωση αποτελείται από τρεις μορφές, την εισαγωγική επιμόρφωση των νεοδιόριστων, την 
ετήσια επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που έχουν συμπληρώσει πενταετή υπηρεσία και τις 
επιμορφώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ανά την Ελλά-
δα σχετικά με εκπαιδευτικές καινοτομίες. . Άλλωστε μελετώντας το άρθρο 28,οι σκοποί της 
εισαγωγικής επιμόρφωσης είναι: « η ενημέρωση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών σχε-
τικά με τα αναλυτικά προγράμματα, τα διδακτικά βιβλία και τη διδακτική των μαθημάτων» 
ενώ ταυτόχρονα ορίζονται ως φορείς επιμόρφωσης το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι) και τα 
Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.). 

Το 1992 με νέο Νόμο (Ν.2009/92) αναβαθμίζεται ο ρόλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
και με το άρθρο 6 του νόμου 2986/2002 ιδρύεται ο Ο.ΕΠ.ΕΚ. (Οργανισμός Επιμόρφωσης 
Εκπαιδευτικών) στον οποίο δίνονται όλες οι επιτελικές αρμοδιότητες για την εφαρμογή της 
επιμόρφωσης στην χώρα μας. 

Το 1995 εισάγονται τα ευέλικτα προγράμματα επιμόρφωσης ενώ στα Π.Ε.Κ πραγματοποι-
ούνται ελεύθερης επιλογής σεμινάρια με μεγάλη συμμετοχή και ανταπόκριση από τους εκ-
παιδευτικούς (Γρόλλιος, 1998)  

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι με την εισαγωγική επιμόρφωση ο εκπαιδευτικός 
ενημερώνεται για την εκπαιδευτική πολιτική και προσαρμόζεται στην πραγματικότητα του 
σχολείου ενώ η επιμόρφωση για τα δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας αποτελεί ένα συ-
γκεντρωτικό και γραφειοκρατικό θεσμό, που λειτούργησε και λειτουργεί χωρίς διαφορο-
ποιήσεις σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, στο πλαίσιο του οποίου οι πιο σημαντικές α-
ποφάσεις λαμβάνονται από την κεντρική εξουσία (Βεργίδης, 1996, σ. 66 κ.ε.) . Τόσο το Παι-
δαγωγικό Ινστιτούτο όσο και ο ΟΕΠΕΚ έχουν την αρμοδιότητα εμπλοκής στον σχεδιασμό και 
τον συντονισμό της επιμορφωτικής πολιτικής ενώ μάλιστα ο Ο.ΕΠ.ΕΚ., σύμφωνα με το άρ-
θρο 6 του Ν. 2986/2002, συντονίζει όλες τις μορφές επιμόρφωσης και καταρτίζει επιμορ-
φωτικά προγράμματα . 

Η επιμόρφωση σήμερα διακρίνεται σε υποχρεωτική, και προαιρετική. Η υποχρεωτική επι-
μόρφωση , αφορά στην επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς προς διορισμό διάρκειας μέχρι 
τεσσάρων μηνών και διακρίνεται σε περιοδική επιμόρφωση με δύο επιμορφωτικούς κύ-
κλους διάρκειας μέχρι δύο μήνες για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και στα βραχεία προ-
γράμματα επιμόρφωσης από 10 έως 100 ώρες για όλους τους εκπαιδευτικούς και έως 200 
ώρες για τους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής . Η προαιρετική αφορά προγράμματα 
που πραγματοποιούνται από το Παιδαγωγικού Ινστιτούτο και συγκεκριμένα το Τμήμα Επι-
μόρφωσης και Αξιολόγησης.  

Ποια είναι όμως η πολιτική άλλων Ευρωπαϊκών χωρών ως προς την επιμόρφωση των εκ-
παιδευτικών; 

936

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Η Επιμόρφωση σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 

Η βελτίωση της κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών αποτελεί καθοριστικό πα-
ράγοντα ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου μιας και είναι μια διαδικασία 
κατά την οποία εμπλέκονται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί μέσα από την καθημερινή τους πρα-
κτική.  

Σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ ο ρόλος των εκπαιδευτικών αλλάζει και διευρύνεται «λαμ-
βάνοντας υπόψη την ατομική ανάπτυξη των παιδιών και των νέων, τη διαχείριση των διαδι-
κασιών μάθησης μέσα στην τάξη, την ανάπτυξη ολόκληρης της σχολικής κοινότητας ως 
“Κοινότητα μάθησης” και τις συνδέσεις με την τοπική κοινωνία και τον ευρύτερο κόσμο» 
OESD, (2005),3. 

 Στην Έκθεση «Αριθμοί-κλειδιά της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη 2012» αλλά και στην Ανακοί-
νωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Βελτίωση της ποι-
ότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών» αναδύονται οι ελλείψεις ως προς την επιμόρ-
φωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ελλείψεις ως προς τις διδακτι-
κές δεξιότητες, τη δυνατότητα αναβάθμισής τους, της συνεκτικότητας και συνέχειας της 
επαγγελματικής ανάπτυξης, τις χαμηλές επενδύσεις, τις περιορισμένες δυνατότητες ενδοϋ-
πηρεσιακής επιμόρφωσης, την έλλειψη συστηματικής υποστήριξης στους νεοπροσληφθέ-
ντες, την έλλειψη νέων εκπαιδευτικών στην σχολική τάξη Νικολάου (2011), 125-6. 

Η αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών για το κατώτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο κυμαίνε-
ται μεταξύ τεσσάρων και πέντε ετών, παρέχεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις οδηγεί σε ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών. 

«Διακρίνονται δύο μοντέλα αρχικής κατάρτισης εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με το ταυτόχρονο 
μοντέλο, το επαγγελματικό σκέλος της εκπαίδευσης παρέχεται εξαρχής παράλληλα με τη 
γενική εκπαίδευση και/ή τη μελέτη του/των γνωστικού/γνωστικών αντικειμένου/νων που ο 
υποψήφιος εκπαιδευτικός προτίθεται να διδάξει. Σύμφωνα με το διαδοχικό μοντέλο, οι 
φοιτητές πρώτα παρακολουθούν ακαδημαϊκές σπουδές/γνωστικό αντικείμενο και ακολου-
θούν ένα επαγγελματικό πρόγραμμα σπουδών στην εκπαίδευση μετά την ολοκλήρωση του 
ακαδημαϊκού τους πτυχίου» Αριθμοί κλειδιά της εκπαίδευσης στην Ευρώπη , (2012), 109.  

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση συναντούμε και τα δύο μοντέλα κατάρτισης ενώ στο προ-
σχολικό και πρωτοβάθμιο επίπεδο εκπαίδευσης σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες οι 
εκπαιδευτικοί καταρτίζονται με το ταυτόχρονο μοντέλο. (Αριθμοί-κλειδιά της Εκπαίδευσης 
2012,σελ.109) Οι μισές χώρες ως προς την αρχική κατάρτιση για το κατώτερο Δευτεροβάθ-
μιο επίπεδο θεωρούν ως απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης το πτυχίο επιπέδου Bachelor 
και οι υπόλοιπες επιπέδου Master, ενώ οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ως ελάχιστο 
προσόν για το ανώτερο Δευτεροβάθμιο προϋποθέτει πτυχίο επιπέδου Master (εξαιρούνται 
11 χώρες). Επίσης, σε 13 χώρες πρέπει να λάβουν και εισαγωγική επιμόρφωση (ο.π.111-
112). Μερικές χώρες αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό 
όπως π.χ. Γερμανία, Τουρκία, Κάτω Χώρες, ενώ στις υπόλοιπες δεν υπάρχουν σοβαρές ελ-
λείψεις καταρτισμένων ( ο.π. 113-114). Η πιο πολυπληθής ηλικιακή ομάδα στη Δευτερο-
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βάθμια είναι πάνω από 50 ετών, γεγονός που μπορεί να εξηγεί την έλλειψη κατηρτισμένου 
εκπαιδευτικού προσωπικού (ο.π.123-125).  

Όσον αφορά στα εισαγωγικά προγράμματα για τους νέους εκπαιδευτικούς ενώ το 
2002/3παρέχοντανμόνο σε 14 χώρες επίσημα, το 2010/11 ο αριθμός των χωρών ανήλθε σε 
21. Σε μερικές χώρες π.χ. Σουηδία, Φιλανδία, Βέλγιο, αποφασίζει το σχολείο τον τύπο στή-
ριξης που θα παρέχουν. Ενώ στις περισσότερες χώρες αυξημένα είναι τα ποσοστά επιμόρ-
φωσης για τακτικές συναντήσεις για την πρόοδο και τα προβλήματα, βοήθεια για το σχε-
διασμό και την αξιολόγηση (περίπου 28 χώρες), αρχίζουν να μειώνονται, όταν δρομολογού-
νται δραστηριότητες του τύπου: παρακολούθηση άλλων τάξεων (23 χώρες), ειδική υποχρε-
ωτική κατάρτιση ή επισκέψεις σε άλλα σχολεία/κέντρα πηγών πληροφόρησης (14 χώρες) 
(ο.π.114-115). 

Ως προς τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη (ΣΕΑ) σε πάνω από τις μισές ευρωπαϊκές χώρες 
(24 χώρες σήμερα) συγκαταλέγεται στα επαγγελματικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών και 
σε μερικές χώρες συνδέεται με επαγγελματική ανέλιξη και μισθολογική αύξηση ή θεωρείται 
αρνητικό στοιχείο για αξιολόγηση π.χ. Πορτογαλία. 

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται άμεσα να ασχοληθούν με τη ΣΕΑ σε όλες τις 
χώρες (ο.π.118). Ιδιαίτερα, όμως, στα πλαίσια της αυξημένης αυτονομίας των σχολείων και 
των εκπαιδευτικών ως προς το σχεδιασμό προγράμματος σπουδών, τις νέες καθημερινές 
δραστηριότητες, τις νέου κοινωνικού χαρακτήρα προκλήσεις π.χ. ειδικές εκπαιδευτικές α-
νάγκες, μέθοδοι διδασκαλίας, επιλογή σχολικών συγγραμμάτων, αξιολόγηση, η επιλογή 
προγραμμάτων ΣΕΑ μπορεί να οργανώνεται για εκπαιδευτικές προτεραιότητες κεντρικών 
αρχών, σε επίπεδο σχολείου ή τοπικό επίπεδο ή να είναι επιλογή του εκπαιδευτικού.  

Σε 12 χώρες οργανώνεται σε επίπεδο σχολείου, σε 6 χώρες σχεδιάζεται σε κεντρικό επίπε-
δο, στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και τα δύο, ενώ αναφέρουμε ενδεικτικά ότι σε 6 χώ-
ρες (Τσεχία, Λιθουανία, Μάλτα, Ην. Βασίλειο, Ισλανδία) είναι υποχρεωτικό τα σχολεία να 
έχουν σχέδιο συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς και να παρέχε-
ται ελευθερία να επιλέγουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί (ο.π.49). Όμως, δεν υποδεικνύουν όλες 
οι χώρες το χρόνο που αφιερώνουν στη ΣΕΑ αλλά και, όπου καθορίζεται, παρατηρούνται 
μεγάλες διαφορές π.χ. Κύπρος πάνω από 50 ώρες, Εσθονία, Λετονία, Ην. Βασίλειο κ.α. ελά-
χιστος 30 ετησίως, σε όλες τις άλλες δεν ξεπερνά τις 20 (ο.π. 48). Οργανώνονται σε ώρες 
εκτός ωρών εργασίας και σε καμιά χώρα δεν προβλέπεται ειδικός λογαριασμός για τους 
εκπαιδευτικούς για δραστηριότητες ΣΕΑ, απλά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν με μισθολο-
γικές αυξήσεις ή μοριοδότηση. 

Στη μελέτη «Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη» 
ΟΟSA (2006) , αναφέρεται πως «σε αρκετές χώρες ο σχεδιασμός προγραμμάτων ενδοϋπη-
ρεσιακής επιμόρφωσης έχει αποκεντρωθεί πλήρως και αποτελεί αρμοδιότητα των σχολεί-
ων. Ως συνέπεια αυτού, τα σχολεία και οι τοπικές εκπαιδευτικές αρχές παρέχουν επιμόρ-
φωση βασισμένη στις ικανότητες και τις αναπτυξιακές ανάγκες των εκπαιδευτικών και των 
σχολείων» (ο.π. 57) Ιδιαίτερα στη Φινλανδία ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι σημαντικός, η 
άρτια εκπαίδευσή του συνεχής και η επιμόρφωση του είναι ενταγμένη στο εβδομαδιαίο 
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πρόγραμμα επιμόρφωση του, η κοινωνική καταξίωση και η αμοιβή του είναι αρκετά ικανο-
ποιητική. 

Η πολιτεία στη Φινλανδία δίνει μόνο τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για το πρόγραμμα 
σπουδών, το κάθε σχολείο δηλαδή μπορεί και διαμορφώνει το δικό του πρόγραμμα σπου-
δών, με βάση τις κατευθύνσεις του Υπουργείου ενώ ο εκπαιδευτικός μπορεί μόνος του να 
επιλέξει τη μέθοδο διδασκαλίας που θεωρεί προσφορότερη για την επίτευξη των στόχων 
του. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Φινλανδίας, ΟΟΣΑ, Δίκτυο «Ευρυδίκη». 

 Ως προς την αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος τα επίπεδα σχολικής αυτονομί-
ας όσον αφορά στη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και η ποιότητα της εκπαίδευσης 
αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα στην Ευρώπη και αξιολογείται ολοένα και περισσότερο 
σε επίπεδο σχολείου, εκπαιδευτικών ή εκπαιδευτικού συστήματος στην πρωτοβάθμια και 
γενική (κατώτερη και ανώτερη) δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν τα 
μέτρα στήριξης των νέων εκπαιδευτικών και αναβαθμίστηκε η σημασία της συνεχούς επαγ-
γελματικής ανάπτυξης. 

Συμπεράσματα 

Όπως αναφέρει ο Μαυρογιώργος: «Το σχολείο που αλλάζει προϋποθέτει αντίστοιχα επα-
ναπροσδιορισμό της εργασίας των εκπαιδευτικών» . Μαυρογιώργος (2011), 613. Αυτός ο 
επαναπροσδιορισμός συνδέεται άμεσα με την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού.  

Μέσα από τη συγκεκριμένη εισήγηση, προσπαθήσαμε να δούμε τι διαδραματίζεται στο ευ-
ρωπαϊκό σκηνικό σχετικά με το φορέα της επιμόρφωσης και της συνεχούς επαγγελματικής 
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (ΣΕΑ).Σε όλες σχεδόν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι προφανές ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι ένας θεσμός στρατηγικής ση-
μασίας τόσο για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών όσο και για την 
εξασφάλιση της δυνατότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων να παρακολουθούν τις σύγ-
χρονες εξελίξεις. 

Ο εκπαιδευτικός καλείται ν’ ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες, ν’ αναδιαμορφωθεί και να 
προσφέρει στις νέες γενιές δεξιότητες και ικανότητες κατάλληλες για το νέο παγκοσμιοποι-
ημένο περιβάλλον που καλούνται να ζήσουν και να δράσουν. 

Είναι επιτακτική η ανάγκη για αποτελεσματικούς εκπαιδευτικούς που να μπορούν να προ-
σφέρουν ποιοτική μαθησιακή διαδικασία, να εξελίσσονται στην πορεία του χρόνου, να εί-
ναι συνεχώς ενήμεροι και με κριτική στάση απέναντι σε εξελίξεις, να επιμορφώνονται εποι-
κοδομητικά, να στηρίζονται και να στηρίζουν.  

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει πως «Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη ποιοτική μεταλλαγή, που προκύπτει από την παγκο-
σμιοποίηση και τις προκλήσεις μιας νέας οικονομίας της γνώσης. Οι αλλαγές αυτές έχουν 
επιπτώσεις σε κάθε πτυχή της ζωής των ανθρώπων και απαιτούν ριζικό μετασχηματισμό 
της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Εκπαίδευση της Ευρώπης και τα συστήματα κατάρτισης 
πρέπει να προσαρμοστούν τόσο στις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης όσο και στην 
ανάγκη για καλύτερο επίπεδο και ποιότητα απασχόλησης. Θα πρέπει να προσφέρουν ευ-
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καιρίες μάθησης και κατάρτισης προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένες ομάδες στις διάφορες 
φάσεις της ζωής τους.» Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λυσσαβώνας, (2007),306. 

Οι εκπαιδευτικοί από τα δυο-τρία πρώτα χρόνια της θητείας τους τα οποία είναι και τα πιο 
δύσκολα και τα πιο σημαντικά για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, χρειά-
ζονται α) καθοδήγηση για τον τρόπο διδασκαλίας β) συμβουλευτική αξιολόγηση της διδα-
σκαλίας γ) συναδελφικότητα δ) καθορισμός και επίτευξη στόχων ε) επιμόρφωση και ζ) κα-
τανόηση της κουλτούρας και προσαρμογής του σε αυτή . Ανθοπούλου, (1999). 

Και σε αυτό το σημείο έρχεται να συμβάλλει και η εκπαιδευτική μονάδα. Όπως αναφέρει ο 
Μαυρογιώργος (2002), η εκπαιδευτική μονάδα, θα μπορούσε κάτω από συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις, η ομάδα του διδακτικού προσωπικού να αποτελεί και τη μονάδα επιμόρ-
φωσης στην οποία οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να μπορούν ελεύθερα να εκφράζουν τις από-
ψεις τους μέσα από τη δημιουργία ενός διοικητικού και παιδαγωγικού πλαισίου στο οποίο 
θα εντάσσονται τόσο η καθημερινή εκπαιδευτική πράξη όσο και οι διαδικασίες συνεργασί-
ες, αλληλοϋποστήριξης και επιμόρφωσης, ιδίως δε, των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.  

Η ενεργητική συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών στην όλη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
για την υλοποίηση προγραμμάτων είναι απαραίτητη. Το σχολείο μπορεί με μικρότερο κό-
στος, σε σχέση με την εξωσχολική επιμόρφωση, να προσφέρει μέσα από διαδικασίες αυ-
τορρύθμισης και αυτοπροσδιορισμού . 

Επίλογος 

Ο εκπαιδευτικός του σήμερα είναι ένας εκπαιδευτικός αποτελεσματικός που μπορεί να 
προσφέρει ποιοτική μαθησιακή διαδικασία, που μπορεί και εξελίσσεται, που είναι ενήμε-
ρος και ανταποκρίνεται συνεχώς στα νέα περιβάλλοντα μάθησης. Το καθεστώς ελέγχου τον 
οδηγεί στην αναζήτηση διαρκούς επιμόρφωσης μέσα στα πλαίσια της αυτονομίας και της 
ευθύνης του για τα αποτελέσματα του σχολείου και της προσωπικής του ανάπτυξης, δη-
μιουργώντας το προσωπικό του χαρτοφυλάκιο (portfolio) και εμπλουτίζοντας το ευρωδια-
βατήριο . 
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http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:EL:HTML 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Φινλανδίας, ΟΟΣΑ, Δίκτυο «Ευριδίκη») 
http://www.moec.gov.cy/eurydice/ 
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Καθοδήγηση και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

Θεοδώρου Παναγιώτης 
M.Ed. 

panagiotis.t.theodorou@gmail.com 

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της επίδρασης της καθοδήγησης (mentoring) 
στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των Μαθηματικών. Αναλύο-
νται οι έννοιες της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, του μέντορα και του 
mentoring και ο ρόλος του μέντορα στη διαμόρφωση της επαγγελματικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών. Από τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2013, 
στην οποία συμμετείχαν 341 Μαθηματικοί από 1500 Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της χώρας μας, οι οποίοι απάντησαν σε on line ερωτηματολόγιο της ιστοσελίδας 
www.mathmentor.gr που είχε δημιουργηθεί, αναδεικνύεται ότι οι Μαθηματικοί είναι πρό-
θυμοι να αναλάβουν το ρόλο του μέντορα ή του μαθητευόμενου και ότι το mentoring συμ-
βάλλει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και βοηθά να αποκτήσουν οι Μαθηματικοί νέες 
γνώσεις. Τέλος, αναδεικνύεται ότι η ενεργοποίηση του θεσμού του mentoring θα βοηθήσει 
στην αλλαγή της σχολικής κουλτούρας. 

Λέξεις - Κλειδιά: Καθοδήγηση, μέντορας, επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών. 

Εισαγωγή 

Η διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει τη σημαντικότητα του θεσμού του μέντορα, ενώ τα α-
ποτελέσματα των ερευνών διεθνώς αναδεικνύουν ότι κοινό στοιχείο όλων των προγραμμά-
των εισαγωγικής επιμόρφωσης είναι η στήριξη των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών από τους 
μέντορες (Hargreaves & Fullan, 2000 ; Bezzina, 2006 ; Andrews et al, 2007). Μία από τις πλέον 
ενδιαφέρουσες καινοτομίες που εισάγεται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών αλλαγών για το 
Νέο Σχολείο είναι και αυτή της καθιέρωσης του θεσμού του μέντορα (αρ. 4 παρ. 6 του 
Ν.3848/2010), ενός εκπαιδευτικού με μεγάλη εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία, που ορί-
ζεται από τον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο σε συνεργασία με το διευθυντή της σχολικής μο-
νάδας για την καθοδήγηση και υποστήριξη του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού. 

Ο θεσμός του mentoring (μέντορινγκ) εφαρμόζεται ως τώρα άτυπα σε κάποια σχολεία, κα-
θώς οι νέοι εκπαιδευτικοί είναι πρόθυμοι να συμβουλευτούν τους πιο έμπειρους, αλλά κι 
εκείνοι να ωφεληθούν από τη νέα γνώση που φέρουν οι νεοεισερχόμενοι στον κλάδο. Πολλοί 
υπο-στηρίζουν ότι η καθοδήγηση είναι ένας σύγχρονος τρόπος για προσωπική και επαγγελ-
ματική ανάπτυξη (Mullen & Kealy, 1999 ; Lindgren, 2005). Επίσης, πολλοί ερευνητές (Aryee, 
Wyatt, & Stone, 1996) πιστεύουν ότι η καθοδήγηση είναι μια διαδικασία στην οποία πρό-
τυπα, αξίες και στάσεις, γλώσσα και κοινωνική συμπεριφορά μεταφέρονται από ένα άτομο 
σε άλλο. Εξετάζουμε κατά πόσο η σύμπραξη του εκπαιδευόμενου και του μέντορα προωθεί 
την αλλαγή της επαγγελματικής κουλτούρας της σχολικής μονάδας με τις καινοτόμες δράσεις 
των μεντόρων και νεοδιόριστων ή άλλων μαθητευόμενων εκπαιδευτικών. Σχετικά μ’ αυτό το 
θέμα, υπάρχει ένδεια ερευνών στην ελληνική βιβλιογραφία. 
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Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αναφέρεται σε κάθε δραστηριότητα, άτυπη 
ή συστηματική, η οποία προάγει την επαγγελματική μάθηση τους (Μαυρογιώργος, 2005α). 
Στη διεθνή μελέτη «Teachers Matter” (O.E.C.D., 2005, όπ. αναφ. στο ΟΕΠΕΚ, 2007) οι έννοιες 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση προσδιορί-
ζονται ως ένα σύνολο ενεργειών προκειμένου να εκσυγχρονιστούν, να διευρυνθούν και να 
αναπτυχθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες σε σύγκριση με τις ήδη αποκτηθείσες γνώσεις και 
δεξιότητες κατά την αρχική προπτυχιακή εκπαίδευσή τους. Ο Hagreaves (1994) ορίζει την 
επαγγελματική ανάπτυξη ως την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε καινούρια θέματα, 
τη συμπλήρωση γνώσεων που έχουν αποκτηθεί, την προώθηση της διδακτικής ικανότητας, 
την ανάπτυξη της ικανότητας συνεργασίας και τη βαθύτερη συνειδητοποίηση του επαγγέλ-
ματος του εκπαιδευτικού. 

Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι κάτι πολύ ευρύτερο από συστηματικές σπουδές σε πανεπι-
στημιακά τμήματα ή συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης: αρχίζει από τον πρώιμο 
προσανατολισμό του ατόμου στο επάγγελμα και διαρκεί μέχρι την αφυπηρέτησή του. Συν-
δέεται άμεσα ή έμμεσα με το συνολικό κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο της εκ-
παίδευσης (Μαυρογιώργος, 2005α). Περιλαμβάνει τρία στοιχεία: α) προσωπική προσπάθεια 
του εκπαιδευτικού (αυτο-ανάπτυξη, γνώσεις – εμπειρίες), β) ανάπτυξη κατευθυνόμενη από 
τους συμβούλους, γ) ανάπτυξη κατευθυνόμενη από τον οργανισμό με πολιτικές Διοίκησης 
Ανθρώπινων Πόρων (Πετρίδου, 2011, σ.σ. 419 – 422). Τέτοιες πολιτικές είναι: η επιλογή – 
στελέχωση του εκπαιδευτικού δυναμικού με αξιοκρατικά κριτήρια, η εκπαίδευση – επιμόρ-
φωση του προσωπικού, ιδίως σε θέματα οριζόντιων δεξιοτήτων όπως χρήση ΤΠΕ και εκμά-
θηση ξένων γλωσσών, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, ομαδικότητας, θεωριών μάθησης 
κ.α., η αξιολόγηση απόδοσης του προσωπικού και οι οικονομικές και κοινωνικές ανταμοιβές 
ως κίνητρα ώστε να εξασφαλίζεται η πορεία των εκπαιδευτικών προς την αριστεία και την 
καινοτομία, εφαρμόζοντας πολιτικές και πρακτικές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Πετρίδου, 
2011, σ.σ. 255 – 256). 

Η διαρκής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συνδέεται με τους παρακάτω παρά-
γοντες (Day, Flores & Viana, 2007): α) ανάγκη για διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση, β) συ-
νεργασία με τους συναδέλφους, γ) συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις (π.χ.: συνέ-
δρια/ημερίδες), δ) προσωπική έρευνα θεμάτων σχετικών με την εκπαίδευση, ε) μάθηση από 
το διαδίκτυο και με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Επίσης, ο Griffin (1983, όπ. αναφ. στον 
Hargreaves, 1995) συνδέει την προσδοκία επαγγελματικής ανάπτυξης με την προσδοκία αλ-
λαγών στις εκπαιδευτικές πρακτικές και πεποιθήσεις, τη δημιουργία κλίματος αλληλοκατα-
νόησης στο χώρο εργασίας και τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών, ενώ η Grossman 
(1994, όπ. αναφ. στον Hargreaves, 1995) δίνει έμφαση στις διαδικασίες οι οποίες οδηγούν 
στην επαγγελματική ανάπτυξη, μέσα από τις οποίες επιδιώκεται η ανάπτυξη ιδεών και ορα-
μάτων στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού σε σχέση με τη σχολική κουλτούρα, την επαγγελ-
ματική ευθύνη, την επικοινωνία και τη συνειδητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού ρόλου 
του εκ-παιδευτικού. 

Ορισμοί μέντορα και mentoring. – Ο ρόλος του μέντορα στη διαμόρφωση της επαγγελματι-
κής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 
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Στο λεξικό ο μέντορας αναφέρεται ως «το πρόσωπο που καθοδηγεί και συμβουλεύει κά-
ποιον, ώστε να κάνει σωστές επιλογές». (Μπαμπινιώτης, 2002, σ. 1072). Ο Zey (1984, σ. 7) 
προσδιορίζει το μέντορα ως «ένα άτομο που επιβλέπει την επαγγελματική εξέλιξη ενός άλ-
λου ατόμου, συνήθως μικρότερου, με το να διδάσκει, να συμβουλεύει, να παρέχει ψυχολο-
γική στήριξη και προστασία». Mentoring είναι μία αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων, των ο-
ποίων το υπόβαθρο, η ειδικότητα, η εμπειρία και η παλαιότητα σε έναν οργανισμό μπορεί 
να διαφέρει, η αλληλεπίδραση όμως αυτή λειτουργεί ως μέθοδος μάθησης ή εκπαίδευσης 
(Lankau & Scandura, 2002). Ο θεσμός του μέντορα πρέπει να στοχεύει στην επαγγελματική 
ανάπτυξη όλων των εκπαιδευτικών και, κατά συνέπεια, στην ανάπτυξη της σχολικής μονάδας 
(Hansford et al, 2004). Το mentoring σχετίζεται και με τα τρία (3) στοιχεία που περιλαμβάνο-
νται στην έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (Hobson, Ashby, 
Malderez, & Tomlinson, 2009 ; Avalos, 2011). Δηλαδή: α) με την αυτοανάπτυξη (γνώση – ε-
μπειρίες). Το mentoring βοηθά να καλλιεργηθεί και να υιοθετηθεί από τους εκπαιδευτικούς 
η ενεργητική συμμετοχή τους στη δια βίου μάθηση, με το να αποκομίζουν και οι ίδιοι οφέλη 
στην επαγγελματική και προσωπική τους εξέλιξη και να αναπτυχθεί από τους εκπαιδευτικούς 
αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση και ικανότητα αυτοαξιολόγησης, β) με την κατευθυνόμενη από 
τους συμβούλους ανάπτυξη και γ) με την κατευθυνόμενη ανάπτυξη από τον οργανισμό. Το 
mentoring βοηθά ώστε με την ενίσχυση της σχολικής μονάδας οι εκπαιδευτικοί να έχουν δυ-
ναμική ανάπτυξη με τη δημιουργία καλού σχολικού κλίματος ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 
να υιοθετείται από αυτούς ένα εξίσου καλό κλίμα στον τρόπο διδασκαλίας, με την ανίχνευση 
των επιμορφωτικών αναγκών σε κάθε σχολείο χωριστά, να οργανώνεται καλύτερα η δουλειά 
των εκπαιδευτικών και με την απόδοση ανταμοιβών (αξιολόγηση) να βελτιώνεται ο εκπαι-
δευτικός. 

Εμπειρική προσέγγιση 

Στόχοι της έρευνας – ερευνητικά ερωτήματα 

Στην έρευνα μας εστιάσαμε στους Μαθηματικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θέ-
σαμε τους εξής στόχους: 1ος ) να διερευνηθεί εάν και κατά πόσο οι Μαθηματικοί θεωρούν 
αναγκαία την εφαρμογή του θεσμού του μέντορα, 2ος ) να διερευνηθεί ο ρόλος της σχέσης 
καθοδήγησης (mentoring) στη διαμόρφωση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτι-
κών Μαθηματικών (μέντορα και μαθητευόμενου). Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύ-
πτουν απ’ τον πρώτο στόχο της έρευνας είναι: 1α. Κατά πόσο οι Μαθηματικοί είναι διατεθει-
μένοι να συμμετάσχουν οι ίδιοι σε μια διαδικασία mentoring, αναλαμβάνοντας το ρόλο του 
μέντορα ή του μαθητευόμενου; Για το δεύτερο στόχο της έρευνας τα ερευνητικά ερωτήματα 
που προκύπτουν είναι: 2α. Κατά πόσο πιστεύουν οι Μαθηματικοί ότι το mentoring θα συμ-
βάλει να αποκτήσουν νέες αξίες και εμπειρίες σε προσωπικό επίπεδο; 2β. Κατά πόσο πιστεύ-
ουν οι Μαθηματικοί ότι το mentoring θα συμβάλει να αποκτήσουν νέες γνώσεις και μεθό-
δους διδασκαλίας; 2γ. Κατά πόσο πιστεύουν οι Μαθηματικοί ότι η σχέση καθοδήγησης θα 
βοηθήσει στην αλλαγή της σχολικής κουλτούρας κάθε Σχολικής κοινότητας με την ανάπτυξη 
διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς; 
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Μεθοδολογία 

Για την έρευνα δημιουργήθηκε αρχικά ένα διαδικτυακό κλειστού τύπου ερωτηματολόγιο και 
κατασκευάστηκε με joomla το site www.mathmentor.gr με αγορά του domain name και πα-
κέτου webhosting με υποστήριξη database ώστε να υπάρχει δυναμική διαχείριση του περιε-
χομένου του site. Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του ερωτηματολογίου με το limesurvey, το 
οποίο έχει υψηλού επιπέδου δυνατότητες σχεδιασμού (Κασκαμανίδη, 2011) και το οποίο εν-
σωματώθηκε στο site με iframe. Επίσης, δόθηκε ως κίνητρο για τη συμμετοχή των χρηστών 
στην έρευνα η δυνατότητα να αντλήσουν χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό Μαθηματικών για όλες 
τις τάξεις Γυμνασίου Λυκείου (σχήματα 1 – 3). 

  

Σχήμα 1: Αρχική σελίδα του www.mathmentor.gr 
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Σχήμα 2: Καρτέλα ερωτηματολογίου της ιστοσελίδας www.mathmentor.gr που αφορά τα 
ατομικά στοιχεία του ερωτώμενου 

 

Σχήμα 3: Καρτέλα ερωτηματολογίου της ιστοσελίδας www.mathmentor.gr με μέρος των ε-
ρωτήσεων 
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Έγινε σταδιακή αποστολή e-mail, ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε 1500 η-
μερήσια Γυμνάσια και Λύκεια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εκτός από ΕΠΑΛ και Πειρα-
ματικά) που αντιστοιχούν περίπου στο 50% των ημερησίων Γυμνασίων και Λυκείων όλης της 
χώρας. Επιλέχτηκαν σε πρώτη φάση περιφέρειες όπου έγιναν τα τελευταία πέντε χρόνια διο-
ρισμοί Μαθηματικών και μετά μεγάλες περιφέρειες της χώρας. Το ερωτηματολόγιο, το οποίο 
απαντήθηκε on line και παρέμεινε ενεργό για δεκαπέντε ημέρες, ενδιαφέρθηκαν να απαντή-
σουν 444 Μαθηματικοί, από τους οποίους 341 απάντησαν πλήρως, ενώ 103 ημιτελώς (95 
από αυτούς σταμάτησαν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στις 7 πρώτες μεταβλητές οι 
οποίες αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία, γεγονός που φανερώνει πιθανόν έλλειψη ενδια-
φέροντος από κάποιους εκπαιδευτικούς στη βοήθεια της διεξαγωγής της έρευνας). Στη στα-
τιστική μελέτη αγνοήθηκαν οι ημιτελείς απαντήσεις. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε συνο-
λικά 66 ερωτήσεις από τις οποίες οι 7 πρώτες αποτελούσαν τις ανεξάρτητες μεταβλητές της 
έρευνας και αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία του δείγματος. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις ήταν 
με κλίμακα 1 έως 5 και αντιστοιχία: 1. Καθόλου, 2. Λίγο, 3. Αρκετά, 4. Πολύ και 5. Πάρα Πολύ. 
Τέλος, τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποθηκεύτηκαν σε βάση δεδομένων και έ-
γινε εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε αρχείο μορφής xls (excel) για περαιτέρω επεξεργασία, 
ενώ χρησιμοποιήθηκε η παραγοντική ανάλυση (με SPSS 20) για ομαδοποίηση των 59 εξαρ-
τημένων μεταβλητών – ερωτήσεων και προέκυψαν οχτώ νέοι παράγοντες (Θεοδώρου & Πε-
τρίδου, 2014). 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

Στην έρευνα από τους 341 που απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις συμμετείχαν 93 γυναίκες 
που αποτελούν το 27,3% του δείγματος και 248 άντρες που αποτελούν το 72,7% του δείγμα-
τος. Όσον αφορά τις σπουδές του καθενός οι 243 (71,3%) διαθέτουν μόνο το πτυχίο του Μα-
θηματικού, οι 62 (18,2%) μεταπτυχιακό δίπλωμα, οι 17 (5%) διδακτορικό δίπλωμα και οι 19 
(5,6%) δεύτερο πτυχίο. Σχετικά με την ηλικία των Μαθηματικών έχουμε τα εξής: στην κλάση 
(ηλικιακή ομάδα) 23 – 31 είναι 31 Μαθηματικοί (ποσοστό 9,1% επί του συνόλου του δείγμα-
τος), στην κλάση 32 – 40 είναι 66 (19,4%), στην κλάση 41 – 49 είναι 104 (30,5%), στην κλάση 
50 – 58 είναι 111 (32,6%), στην κλάση 59 – 67 είναι 29 (8,5%). 

Έγινε ομαδοποίηση των 59 εξαρτημένων μεταβλητών –ερωτήσεων χρησιμοποιώντας την πα-
ραγοντική ανάλυση (με SPSS 20). Ο Δείκτης Kaiser-Meyer-Olkin που αξιολογεί την επάρκεια 
του δείγματος στον κεντρικό άξονα ήταν 0.964 > 0.5 και ο Δείκτης Bartlett's Tests of Sphericity 
είχε υψηλή συσχέτιση επιβεβαιώνοντας την ορθότητα της μεθόδου (X2 (1711) = 18324, p < 
0.05). Tέλος, το ποσοστό της συνολικής μεταβλητότητας (Rotation Sums of Squared Loadings) 
που ερμηνεύεται από τους οχτώ παράγοντες είναι 69.685. Ο αριθμός των παραγόντων που 
εξήχθησαν βασίστηκε στις ιδιοτιμές (eigenvalues), ενώ κρατήθηκαν όσοι παράγοντες έχουν 
ιδιοτιμή άνω του 1 (κριτήριο Guttman-Kaiser). Ακολουθώντας τον 1ο άξονα στον οποίο κι-
νούνται οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου σχετικά με το βαθμό δυσκολίας του διδακτικού 
έργου, τη βοήθεια και τις πρακτικές του μέντορα, καθώς και την αποτελεσματικότερη εφαρ-
μογή του θεσμού του μέντορα, δημιουργήθηκαν μέσω του SPSS οι πίνακες συσχετίσεων 
(correlation matrix), έγινε εξαγωγή και περιστροφή των παραγόντων και τέλος ερμηνεύτηκαν 
εκ νέου οι παράγοντες που προέκυψαν. Αναλυτικότερα, από τις 59 μεταβλητές δημιουργή-

948

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



θηκαν οχτώ νέοι παράγοντες από τους οποίους οι πέντε αφορούσαν καθαρά την επαγγελμα-
τική ταυτότητα και παρουσιάζονται σε άλλη εργασία (Θεοδώρου & Πετρίδου, 2014). Ο 1ος 
παράγοντας που αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη αναφέρεται «στον τρόπο επιλογής του 
επαγγέλματος ως παράγοντα που επιδρά στην επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων 
στο mentoring» (συσχέτιση 0,458), ενώ ο 2ος αναφέρεται «στην κουλτούρα των εκπαιδευτι-
κών που συμμετέχουν στο mentoring ως παράγοντα αλληλεπίδρασης στην επαγγελματική 
τους ανάπτυξη» (συσχέτιση 0,739). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1: Παράγοντες που επιδρούν στην καθοδηγητική σχέση των συμμετεχόντων στο 
mentoring. 

Κατά πόσο θεωρείτε ότι αποτελούν 
θετικό παράγοντα στην καθοδηγη-
τική σχέση των συμμετεχόντων στο 

mentoring 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Αρκετά 

 

Πολύ 

 

Πάρα 
Πολύ 

 

Ο τρόπος επιλογής του επαγγέλμα-
τός τους 

28 

(8,2%) 

33 

(9,7%) 

51 

(15%) 

122 

(35,8%) 

107 

(31,4%) 

Η κουλτούρα τους 
7 

(2,1%) 

20 

(5,9%) 

69 

(20,2%) 

145 

(42,5%) 

100 

(29,3%) 

Ο 3ος παράγοντας αναφέρεται «στην επιθυμία ή μη συμμετοχής στη σχέση mentoring, λόγω 
της αναγνώρισης ή όχι της προσφοράς της στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομέ-
νων». Έτσι, 156 από τους 341 εκπαιδευτικούς (45,7%) απαντούν θετικά από πολύ έως πάρα 
πολύ στο να λειτουργήσουν ως μαθητευόμενοι δίπλα σε κάποιον μέντορα (συσχέτιση 0,8). 
Τα αποτελέσματα από τις απόψεις των 341 Μαθηματικών αναφορικά με τα ερευνητικά ερω-
τήματα παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Για το 1ο ερευνητικό ερώτημα: Οι Μαθηματικοί πιστεύουν από πολύ έως πάρα πολύ ότι τους 
προσελκύει να λειτουργήσουν ως μέντορες Μαθηματικών (fi%: 49,9%, νi: 170), ο Μαθηματι-
κός έχει να ωφεληθεί από τη σχέση με κάποιον μέντορα στην αρχή της σταδιοδρομίας του 
(fi%: 76,3%, νi: 260), ο Μαθηματικός έχει να ωφεληθεί από τη σχέση με κάποιον μέντορα 
μετά από χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας (fi%: 57,7%, νi: 197), καθόρισε την επαγγελμα-
τική τους ταυτότητα το πρότυπο κάποιου συναδέλφου (fi%: 56,3%, νi: 192), καθόρισε την 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία το πρότυπο κάποιου συναδέλφου (fi%: 53,7%, νi: 183) και 
τους προσελκύει να λειτουργήσουν ως μαθητευόμενοι δίπλα σε κάποιον μέντορα (fi%: 
45,7%, νi: 156). 

Για το 2α ερευνητικό ερώτημα: Οι Μαθηματικοί σχετικά με τη σχέση καθοδήγησης και επαγ-
γελματικής ανάπτυξης του μαθητευόμενου  πιστεύουν ότι ο Μέντορας θα συμβάλει στη βελ-
τίωση από πολύ έως πάρα πολύ της αυτοεκτίμησης του καθοδηγούμενου Μαθηματικού (fi%: 
59,8%, νi: 204), της αίσθησης καθήκοντος του καθοδηγούμενου Μαθηματικού (fi%: 59,5%, 
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νi: 203), της ανάπτυξης αυτογνωσίας και ικανότητας αυτοαξιολόγησης του καθοδηγούμενου 
Μαθηματικού (fi%: 61,8%, νi: 211). Επιπλέον, πιστεύουν ότι ο Μέντορας θα μπορούσε να 
επηρεάσει θετικά τους καθοδηγούμενους από πολύ έως πάρα πολύ ως προς τις επαγγελμα-
τικές τους αξίες (fi%: 56,3%, νi: 192). 

Για το 2β ερευνητικό ερώτημα: Οι Μαθηματικοί πιστεύουν ότι ο Μέντορας δύναται να υπο-
κινήσει τον καθοδηγούμενο Μαθηματικό από πολύ έως πάρα πολύ ώστε να αυτομορφωθεί  
(fi%: 65,1%, νi: 222), να αποκτήσει δεξιότητες σε νέες τεχνολογίες (fi%: 63,1%, νi: 215), να κα-
τανοήσει πώς οι μαθητές μαθαίνουν Μαθηματικά (fi%: 60,7%, νi: 207), να συμμετέχει σε ε-
πιστημονικές εκδηλώσεις – συνέδρια (fi%: 59,5%, νi: 203), να συμμετέχει στις προσκλήσεις 
από τον οργανισμό (επιμόρφωση – απόδοση/ανταμοιβών – οργάνωση εργασίας) (fi%: 59,6%, 
νi: 203). 

Για το 2γ ερευνητικό ερώτημα: Οι Μαθηματικοί θεωρούν ότι ο Μέντορας μπορεί να βελτιώ-
σει τον καθοδηγούμενο Μαθηματικό από πολύ έως πάρα πολύ στην επίδοση των μαθητών 
(fi%: 56%, νi: 191), στη συμπεριφορά αυτών (fi%: 51,9%, νi: 177), στη διαχείριση της τάξης 
(fi%: 64,5%, νi: 220). Τέλος, θεωρούν ότι ο Μέντορας θα βοηθήσει τον καθοδηγούμενο Μα-
θηματικό από πολύ έως πάρα πολύ στην ανάπτυξη δημιουργικών διαπροσωπικών σχέσεων 
με τους μαθητές (fi%: 60,1%, νi: 205) και τους γονείς τους (fi%: 50,4%, νi: 172). Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα, θεωρείται ιδιαίτερα θετική η επίδραση του μέντορα στην ανάπτυξη δη-
μιουργικών διαπροσωπικών σχέσεων του καθοδηγούμενου με τους συναδέλφους του (συ-
σχέτιση 0,853), τους μαθητές (συσχέτιση 0,841) και τους γονείς (συσχέτιση 0,834). Επιπλέον, 
θεωρείται ιδιαίτερα θετική η επίδραση του μέντορα στον καθοδηγούμενο ως προς τη βελτί-
ωση της επίδοσης των μαθητών που διδάσκει (συσχέτιση 0,846), τη βελτίωση της συμπερι-
φοράς των μαθητών (συσχέτιση 0,837) και τη διαχείριση της τάξης (συσχέτιση 0,791). 

Ένας βασικός περιορισμός στην παρούσα έρευνα, που αντιστοιχεί σε μια μεγάλη ομάδα ε-
ρωτήσεων που υπήρχαν στο ερωτηματολόγιο (26 – 66), είναι ότι ως μέντορας έχει επιλεγεί ο 
καταλληλότερος, ο οποίος είναι και αποδεκτός από τους μαθητευόμενους. Θα ήταν χρήσιμο 
σε μια μελλοντική έρευνα να εξετασθούν ποια είναι τα προσόντα που πρέπει να έχει ο μέ-
ντορας, καθώς και ποιες οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ώστε να είναι 
αποδεκτός από τους μαθητευόμενους. 

Επίλογος 

Σύμφωνα με το Μαυρογιώργο (2005β) «όσο η εργασία που προσφέρουμε στην εκπαίδευση 
δε συνδέεται συστηματικά με την προσωπική και την επαγγελματική μας ανάπτυξη, έχουμε 
κάνει την επιλογή της θυσίας, της απώλειας, της αποξένωσης και της αλλοτρίωσης». Η θε-
σμοθετημένη ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, όπως παρουσιάστηκε και στην 
παρούσα εργασία εξειδικεύοντας στην περίπτωση των Μαθηματικών, μπορεί να συμβάλει 
καθοριστικά στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Το ερώτημα γιατί μετά από τέσσερα χρόνια 
θεσμοθετημένης θέσπισής του ο θεσμός του μέντορα παραμένει ανενεργός ίσως πρέπει να 
μας προβληματίσει. 
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Λήψη επαγγελματικής απόφασης και αυτοαποτελεσματικότητα 
μαθητών και μαθητριών ΣΤ΄ Δημοτικού. 

Παπαχρήστου Ιωάννα 
Φιλόλογος, Δασκάλα 

M.Sc. στη Συμβουλευτική & τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό 
ioannitsap@hotmail.com 

Περίληψη 

Το συγκεκριμένο άρθρο εξετάζει το βαθμό λειτουργικότητας της Κλίμακας Λήψης Επαγγελ-
ματικής Απόφασης για Παιδιά Δημοτικού (Sidiropoulou-Dimakakou, Mylonas, Argyropoulou 
& Drosos, 2013). Παράλληλα στοχεύει στη διερεύνηση της λήψης επαγγελματικής α-
πόφασης και της αυτοαποτελεσματικότητας μαθητών που φοιτούν στην ΣΤ  ́ τάξη Δημοτι-
κού. Στην έρευνα πήραν μέρος 563 μαθητές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επιβεβαιωτική 
παραγοντική ανάλυση υποστηρίζει την παραγοντική δομή του μοντέλου και ανταποκρίνεται 
στην αρχική ταξινόμηση. Επίσης, ως προς τη λήψη επαγγελματικής απόφασης τα αποτε-
λέσματα έδειξαν ότι ο τόπος διαμονής και το επάγγελμα του πατέρα διαφοροποεί σε στα-
τιστικά σημαντικό επίπεδο μόνον τη διάσταση Γνώση του κόσμου της εργασίας. Τα ερευνη-
τικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της αυτο-
αποτελεσματικότητας και του φύλου, του τόπου διαμονής, του μορφωτικού επιπέδου των 
γονέων, του επαγγέλματος του πατέρα, του μεγέθους της οικογένειας και της σειράς 
γέννησης.  

Λέξεις - Κλειδιά: Λήψη επαγγελματικής απόφασης, Αυτοαποτελεσματικότητα, Μαθητές 
ΣΤ΄Δημοτικού. Επαγγελματική Συμβουλευτική. 

Εισαγωγή 

Η λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων, η οποία έχει αναφερθεί πολλάκις 
σε έρευνες στη διεθνή και την εγχώρια βιβλιογραφία δεν περιορίζεται χρονικά σε μια ορι-
σμένη περίοδο της ζωής και συγκεκριμένα στην εφηβεία. Απεναντίας, αποτελεί την κα-
τάληξη μιας ολόκληρης σειράς σταδιακών αποφάσεων που λαμβάνονται σε διάφορες πε-
ριόδους της ζωής του ατόμου τόσο πριν όσο και μετά την εφηβεία και μπορεί να ερμηνευ-
θεί μέσα στο ευρύτερο συγκείμενο της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Οι Fouad & 
Bynner (2008) αναφέρουν ότι τα εργαζόμενα άτομα θα αλλάξουν τομέα απασχόλησης πι-
θανώς πάνω από μία φορά στη ζωή τους. Η τελική απόφαση στη λήψη αποφάσεων για τις 
εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές οφείλει να είναι αποτέλεσμα της κατάκτησης 
της ατομικής αυτογνωσίας, της γνώσης του κόσμου των επαγγελμάτων, των προοπτικών, 
των συνθηκών εργασίας και της συνεκτίμησης άλλων σημαντικών παραγόντων, όπως των 
οικογενειακών, οικονομικών, εκπαιδευτικών και επιμέρους δεδομένων και καταστάσεων.  

Η οικογένεια, ως βασικός θεσμός πρωτογενούς κοινωνικοποίησης υποβοηθά τους νέους 
στην προσπάθεια πρόσβασης στο πεδίο της απασχόλησης και στις εκπαιδευτικές και επαγ-
γελματικές τους επιλογές. Καθ’ όλη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η οικογένεια αντι-
προσωπεύει την υποστήριξη και ένα στοιχείο σταθερότητας για το παιδί (Magnusson & 
Bernes, 2002 · Bardick et al., 2004 · Whinston & Keller, 2004 · Hartung et al., 2005 · Bryant, 
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Zvonkovic & Reynolds, 2006). Στον ελληνικό χώρο τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα επι-
βεβαιώνουν ότι το οικογενειακό περιβάλλον επιδρά και διαμορφώνει θέματα της επαγγελ-
ματικής ανάπτυξης του ατόμου (Κασσωτάκης, 2004). 

Επιπλέον, η αυτοαποτελεσματικότητα (self-efficacy) σχετίζεται άμεσα και έμμεσα με τη 
λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων (Lent et al., 2002 · Gallavan, 2003), 
καθώς ενθαρρύνει ή παρακωλύει τη δυνατότητα των ατόμων να πραγματοποιήσουν μια 
επιλογή σχετικά με τη σταδιοδρομία τους και τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς τους σε 
αυτόν τον τομέα. 

Στόχοι και Υποθέσεις της  Έρευνας 

Ο βασικός στόχος της παρούσας έρευνας ήταν ο έλεγχος του βαθμού λειτουργικότητας της 
Κλίμακας Λήψης Επαγγελματικής Απόφασης για Παιδιά Δημοτικού (Sidiropoulou-
Dimakakou, Mylonas, Argyropoulou & Drosos, 2013). Με την προσπάθεια αυτή επιχειρούμε 
να διερευνήσουμε την καταλληλότητα του εν λόγω ψυχομετρικού εργαλείου, παρά το γε-
γονός ότι η Κλίμακα έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές έρευνες, ωστόσο δεν έχει γίνει μέχρι 
στιγμής προσπάθεια να ελεγχθεί η λειτουργικότητά της. Στην παρούσα έρευνα διατυπώθη-
καν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Υπάρχει σχέση μεταξύ της διαμόρφωσης και λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 
αποφάσεων και των αντιλήψεων αυτοαποτελεσματικότητας; 

2. Υπάρχουν διαφορές στη μεταβλητή της έρευνας (διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών αποφάσεων) με βάση τα ατομικά στοιχεία του μαθητή (φύλο, τόπος δια-
μονής, μορφωτικό επίπεδο και επάγγελμα γονέων); 

3. Οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσματικότητας επιδρούν στη διαμόρφωση και λήψη εκπαιδευ-
τικών και επαγγελματικών αποφάσεων των μαθητών της ΣΤ τ́άξης Δημοτικού; 

4. Υπάρχουν διαφορές στη μεταβλητή της έρευνας (βαθμός αυτοαποτελεσματικότητας) με 
βάση τα ατομικά στοιχεία του μαθητή (φύλο, τόπος διαμονής, μορφωτικό επίπεδο και ε-
πάγγελμα γονέων); 

5. Υπάρχουν διαφορές στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσματικότητας βάσει των στοιχείων δο-
μής της οικογένειας (μέγεθος της οικογένειας και σειρά γέννησης του παιδιού); 

Μέθοδος 

Συμμετέχοντες 

Το δείγμα της έρευνας απετέλεσαν 563 μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού (285 αγόρια και 278 κορί-
τσια) από την περιοχή της Αττικής.  

Εργαλεία 

Για τη διενέργεια της έρευνας χορηγήθηκαν τα ακόλουθα ερευνητικά εργαλεία: 
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1. Η Κλίμακα Λήψης Επαγγελματικής Απόφασης για Παιδιά Δημοτικού (Childhood Career 
Decision-Making Questionnaire / CCDMQ) (Sidiropoulou-Dimakakou, Mylonas, Argy-
ropoulou & Drosos, 2013).  Η κλίμακα αυτή αποτελείται από 27 προτάσεις. Περιλαμβά-
νει τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής απόφασης: Ανησυχία στη λήψη επαγγελματι-
κών αποφάσεων (8 ερωτήσεις), Επένδυση στη λήψη αποφάσεων (13 ερωτήσεις) και 
Γνώση του κόσμου της εργασίας (6 ερωτήσεις). Πρόκειται για ερωτήσεις δίτιμης 
κλίμακας τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ.  

2. To Σύντομο Ερωτηματολόγιο Αυτοαποτελεσματικότητας για Παιδιά- Brief Self- Efficacy 
Questionnaire for Children / SEQ-C (Muris, 2001). Eίναι ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο 
κατασκευάστηκε από τον Peter Muris, απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας από 12- 17 ετών 
και πρόκειται για μια πολυδιάστατη κλίμακα αυτεπάρκειας. Το ερωτηματολόγιο περι-
λαμβάνει 24 ερωτήσεις πεντάβαθμης κλίμακας τύπου Likert. Αποτελείται από τρεις υ-
ποκλίμακες και μετρά τρεις τομείς αυτοαποτελεσματικότητας: την Ακαδημαϊκή (8 ερω-
τήσεις), την Κοινωνική (8 ερωτήσεις) και τη Συναισθηματική (8 ερωτήσεις). Οι απα-
ντήσεις κυμαίνονται από: 1= Καθόλου έως 5= Πάρα πολύ με τις υψηλότερες τιμές να 
αντανακλούν υψηλό θετικό επίπεδο αυτοαποτελεσματικότητας.  

3. Εκτός από τις παραπάνω κλίμακες, οι μαθητές απάντησαν και σε μια σειρά ερωτήσεων 
ως προς τα δημογραφικά τους στοιχεία: φύλο, τόπος διαμονής, επάγγελμα γονέων, ε-
πίπεδο μόρφωσης γονέων, αριθμός αδελφών και σειρά γέννησης. 

Αποτελέσματα 

Αρχικώς, βρέθηκε πως ο τόπος διαμονής διαφοροποιεί τα δεδομένα μας όσον αφορά στη 
διάσταση Γνώση του κόσμου της εργασίας και συγκεκριμένα οι μαθητές που κατοικούν σε 
περιοχές των βορείων προαστίων αποδεικνύονται πιο πληροφορημένοι σχετικά με τα ε-
παγγέλματα. Αναφορικά με το επάγγελμα του πατέρα, οι μαθητές των οποίων οι πατέρες 
είναι δημόσιοι υπάλληλοι φαίνεται να είναι περισσότερο ενημερωμένοι σχετικά με τον κό-
σμο των επαγγελμάτων. Αυτό, ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πατέρες αφιερώνουν πε-
ρισσότερο χρόνο να συζητούν στο σπίτι με τα παιδιά τους για θέματα που αφορούν στα 
επαγγέλματα.  

Υποκλίμακα Μεταβλητές Ν Μ.Ο. Τ.Α. df F Sig. 

Γνώση του 
κόσμου της 

εργασίας 

Τόπος διαμονής 
(βόρεια προάστια) 188 0,81 0,20 4 5,023 0,001 

Επάγγελμα πατέρα 
(δημόσιος υπάλλη-

λος) 
101 0,81 0,20 5 2,838 0,015 

 

Οι στατιστικές αναλύσεις σχετικά με την αυτοαποτελεσματικότητα των μαθητών της Στ  ́
τάξης δημοτικού έδειξαν ότι ο παράγοντας φύλο διαφοροποιεί και τις τρεις διαστάσεις. Συ-
γκεκριμένα, τα κορίτσια υπερτερούν στις διαστάσεις της Ακαδημαϊκής και της Κοινωνικής 
αυτοαποτελεσματικότητας. Τα κορίτσια αποδεικνύονται περισσότερο προσανατολισμένα 
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στους ακαδημαϊκούς στόχους που θέτουν και αποδεικνύονται ικανότερα να ανταπο-
κρίνονται επιτυχώς στις κοινωνικές προκλήσεις και τη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων. 
Αντίθετα, τα αγόρια υπερτερούν στη Συναισθηματική αυτοαποτελεσματικότητα. Αυτό 
δείχνει πως αποδεικνύονται περισσότερο ικανά να διαχειρίζονται αρνητικά συναισθήματα. 
Έρευνα από τον διεθνή χώρο αναφέρει ότι τα κορίτσια παρουσιάζουν έλλειμμα συναισθη-
ματικής αυτοαποτελεσματικότητας, πιθανώς λόγω αναποτελεσματικών μεθόδων δια-
χείρισης του άγχους (Ptacek, Smith & Zanas, 1992). 

Υποκλίμακες Φύλο Ν Μ.Ο. Τ.Α. df F Sig. 
Ακαδημαϊκή αυ-

τοαπ. 
Αγόρι 285 3,88 0,66 1 

5,174 0,023 
Κορίτσι 278 4,00 0,62 1 

Κοινωνική αυτο-
απ. 

Αγόρι 285 3,85 0,62 1 
4,164 0,042 

Κορίτσι 278 3,95 0,54 1 
Συναισθηματική 

αυτοαπ. 
Αγόρι 285 3,46 0,67 1 

9,704 0,002 
Κορίτσι 278 3,29 0,63 1 

Επίσης, το μορφωτικό επίπεδο και των δύο γονέων διαφοροποιεί την αυτοαποτελεσματι-
κότητα των μαθητών. Oι μαθητές των οποίων οι γονείς έχουν ανώτατες σπουδές επι-
διώκουν την ακαδημαϊκή επιτυχία, είναι περισσότερο ικανοί όταν αντιμετωπίζουν κοινωνι-
κές προοκλήσεις και διαθέτουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Σχετικά, με το επάγγελμα του 
πατέρα, φαίνεται πως οι μαθητές των οποίων οι πατέρες εργάζονται στον δημόσιο τομέα 
εμφανίζονται περισσότερο προσηλωμένοι στους ακαδημαϊκούς τους στόχους. Ίσως, τα παι-
διά που προέρχονται από οικογένειες των οποίων οι πατέρες εργάζονται στον δημόσιο το-
μέα παρατηρούν τη στάση των πατέρων τους (τυπικότητα των επαγγελμάτων που σχε-
τίζονται με δημόσιες υπηρεσίες) και σιγά-σιγά την υιοθετούν. Επιπλέον, εμφανίζονται ικα-
νότεροι να διαχειρίζονται τις κοινωνικές τους σχέσεις διατηρώντας μια ισορροπία με τον 
κοινωνικό τους περίγυρο, γεγονός το οποίο δύναται να ερμηνευθεί με παρόμοιο τρόπο κα-
θώς τα παιδιά παρατηρούν τους γονείς τους και αναπαράγουν στο δικό τους κοινωνικό πε-
ρίγυρο, ανάλογες συμπεριφορές. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι γονείς, οι οποίοι 
παρέχουν ένα πλούσιο περιβάλλον με δραστηριότητες που διεγείρουν την περιέργεια των 
παιδιών και προσφέρουν προκλήσεις επιτρέπει την ανάπτυξη της αυτοαποτελεσματι-
κότητάς τους, τα καθιστά πρόθυμα να εργαστούν για τις δραστηριότητές τους και να ανα-
πτύξουν νέες δεξιότητες (Bandura, 1997 · Meece, 1997). Μελέτες αποδεικνύουν ότι όταν οι 
γονείς ενθαρρύνουν τα παιδιά είναι πιο πιθανό αυτά να παρουσιάσουν αυξημένη αυτοα-
ποτελεσματικότητα σχετικά με τις εκπαιδευτικές και τις επαγγελματικές τους επιλογές 
(Blustein, Walbridge, Friedlander & Palladino, 1991 · Bandura, 2001 · Schunk & Meece, 
2006).  

Υποκλίμακες Μεταβλητή Ν Μ.Ο. Τ.Α. df F Sig. 
Ακαδημαϊκή 

αυτοαπ. Μορφωτικό 
επίπεδο πατέ-

ρα (Α.Ε.Ι.) 

563 4,06 0,56 3 6,119 0,000 

Κοινωνική 
αυτοαπ. 563 3,98 0,55 3 3,560 0,014 

Ακαδημαϊκή 
αυτοαπ. Μορφωτικό 

επίπεδο μητέ-
ρας (Α.Ε.Ι.) 

563 4,04 0,53 3 5,032 0,002 

Κοινωνική 
αυτοαπ. 563 3,98 0,53 3 4,368 0,005 

 

Υποκλίμακα Μεταβλητή Ν Μ.Ο. Τ.Α. df F Sig. 
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Ακαδημαϊκή 
αυτοαπ. 

Επάγγελμα 
πατέρα (δη-

μόσιος υπάλ-
ληλος) 

101 4,13 0,54 5 3,694 0,003 

Ως προς το μέγεθος της οικογένειας αποδεικνύεται ότι η αυτοαποτελεσματικότητα των μα-
θητών διαφοροποιείται. Οι μαθητές που ανήκουν σε τετραμελή οικογένεια παρουσιάζονται 
περισσότερο προσανατολισμένοι στους ακαδημαϊκούς τους στόχους σε σχέση με μαθητές 
που ανήκουν σε ολιγομελή ή πολυμελή οικογένεια. Τέλος, οι στατιστικές αναλύσεις έδειξαν 
ότι η αυτοαποτελεσματικότητα διαφοροποιείται αναλόγως της σειράς γέννησης των μαθη-
τών. Ειδικότερα, οι πρωτότοκοι μαθητές εμφανίζονται να είναι περισσότερο συνδεμένοι με 
τους ακαδημαϊκούς τους στόχους, να είναι περισσότερο κοινωνικοί και να διαθέτουν πε-
ρισσότερες δυνατότητες στην αντιμετώπιση αρνητικών συναισθημάτων και καταστάσεων 
άγχους.  

Υποκλίμακα Μεταβλητή Ν Μ.Ο. Τ.Α. df F Sig. 

Ακαδημαϊκή 
αυτοαπ. 

Αριθμός αδελφών 
(παιδιά με 1 α-

δελφό ή αδελφή) 
340 4,00 0,61 3 4,212 0,006 

Σειρά γέννησης 
(πρωτότοκα παι-

διά) 
278 4,01 0,60 3 6,557 0,000 

Ακόμη, οι διαστάσεις της λήψης επαγγελματικής απόφασης μεταξύ τους είχαν, σε γενικές 
γραμμές, ιδιαιτέρως χαμηλές συνάφειες. Ειδικότερα, δεν παρατηρήθηκε καμία άλλη συ-
σχέτιση εκτός από τη διάσταση Ανησυχία στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, η οποία 
είχε αρνητική, αλλά στατιστικά σημαντική σχέση με τη διάσταση Γνώση του κόσμου της ερ-
γασίας. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως οι μαθητές, οι οποίοι όντως ανησυχούν και 
προβληματίζονται σχετικά με θέματα που αφορούν στο επαγγελματικό τους μέλλον τείνουν 
ταυτοχρόνως να έχουν περιορισμένη γνώση σε σχέση με τα επαγγέλματα.  

Σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ των διαστάσεων της αυτοαποτελεσματικότητας τα αποτε-
λέσματα ήταν και σε αυτήν την περίπτωση αναμενόμενα. Οι διαστάσεις της αυτοαποτελε-
σματικότητας είχαν μεταξύ τους μέτριες προς υψηλές συνάφειες και στατιστικά σημαντι-
κές. Όσον αφορά στις σχέσεις μεταξύ των διαστάσεων της λήψης επαγγελματικής α-
πόφασης και των διαστάσεων της αυτοαποτελεσματικότητας ήταν και εδώ τα αναμε-
νόμενα. Η διάσταση Ανησυχία στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων βρέθηκε να συσχε-
τίζεται με τις τρεις διαστάσεις της αυτοαποτελεσματικότητας σε χαμηλό βαθμό (αλλά στα-
τιστικά σημαντικώς) και αρνητικά. Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν έρευνες 
σύμφωνα με τις οποίες οι μαθητές με υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα τείνουν να επιδει-
κνύουν μεγαλύτερη επιμονή, προσπάθεια και εγγενές ενδιαφέρον για την ακαδημαϊκή 
μάθηση (Bandura, 2001). Επιπλέον, επιστημονικές έρευνες επιβεβαιώνουν ότι όταν το 
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άτομο νοιώθει πως είναι αναποτελεσματικό και δεν προοδεύει σε σχέση με έναν στόχο που 
έχει θέσει βιώνει αρνητικά συναισθήματα (Bandura, Pastorelli, Barbaranelli & Caprara, 1999 
· Maddux, Gosselin, 2003). Αξίζει να σημειωθεί πως ήταν η πρώτη φορά που έγινε προ-
σπάθεια να συσχετιστούν οι συγκεκριμένες διαστάσεις της κοινωνικής πραγματικότητας σε 
μαθητές αυτής της ηλικίας. 

Παράγοντες 1 2 3 4 5 6 
1. Ανησυχία στη λήψη επαγ-
γελματικών αποφάσεων       

2. Επένδυση στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων 0,051      

3. Γνώση του κόσμου της 
εργασίας -0,249** 0,007     

4. Ακαδημαϊκή αυτοαποτε-
λεσματικότητα -0,215** 0,275** 0,188**    

5. Κοινωνική αυτοαποτελε-
σματικότητα -0,227** 0,128** 0,309** 0,454**   

6. Συναισθηματική αυτοα-
ποτελεσματικότητα -0,271** 0,084* 0,191** 0,358** 0,515**  

Σχετικά με τη λειτουργικότητα της Κλίμακας Λήψης Επαγγελματικής Απόφασης για Παιδιά 
ΣΤ ́ δημοτικού ο έλεγχος αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας έδειξε πως γενικώς πρόκειται 
για μια οριακά έως ικανοποιητικά αξιόπιστη κλίμακα μέτρησης της λήψης επαγγελματικής 
απόφασης για παιδιά δημοτικού. Επίσης, η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση που διε-
νεργήσαμε έδειξε πως οι διαστάσεις της κλίμακας επαληθεύονται στα δεδομένα της 
έρευνάς μας. Επιπρόσθετα, η συναισθηματική διάσταση Ανησυχία στη λήψη επαγγελματι-
κών αποφάσεων, σε αντίθεση με τις δύο γνωστικές διαστάσεις (Επένδυση στη λήψη απο-
φάσεων και Γνώση του κόσμου της εργασίας) αποδεικνύεται περισσότερο σταθερή. 
Σύμφωνα με τη θεωρία, τα παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας ξεκινούν να συλλογίζονται 
σχετικά με τις επαγγελματικές επιλογές (Seligman, 1994) και σιγά-σιγά αναπτύσσουν μια 
πιο καθαρή εικόνα σχετικά με τα επαγγέλματα και τη σημασία της επαγγελματικής ζωής ως 
μέρος ολόκληρης της ζωής (Schultheiss & Stead, 2004). Ωστόσο, αποδεικνύεται πως η ίδια η 
διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης είναι περισσότερο αποτέλεσμα συναισθημα-
τικής και λιγότερο γνωστικής- λογικής διαδικασίας (Kelly & Lee, 2002 · Gati & Tal., 2008). 
Συμπερασματικά, αναφέρουμε πως οι παράγοντες φαίνεται να ανταποκρίνονται στην αρχι-
κή ταξινόμηση, όπως ακριβώς και οι μετρήσιμες (παρατηρούμενες) μεταβλητές σε κάθε 
παράγοντα, τα δεδομένα συμφωνούν με το μοντέλο και πρόκειται για ένα οικονομικό μο-
ντέλο. 

Καταληκτικά, επισημαίνεται πως τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, μας παρέχουν 
ένα πλούσιο υλικό, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση ή και τη δη-
μιουργία προγραμμάτων συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι πρώιμες παρεμβάσεις προσφέρουν τον ιδανικό χώρο για την 
προώθηση των πρωτοβουλιών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης και 
την επέκταση των μελλοντικών επιλογών σταδιοδρομίας για όλους τους μαθητές.  
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Μετασχηματισμός στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευόμενων στο εξ αποστάσεως 
πρόγραμμα «Παροχή Ηλεκτρονικής Μάθησης σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», εξ αιτίας 

της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα αυτό με χρήση της μεθόδου e-learning. 
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Περίληψη  

Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης αποτελεί στις μέρες μας ένα από τα πλέον ισχυ-
ρά θεωρητικά πρότυπα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον έχει αναπτυχθεί για την κατανόηση του τρόπου που μπορεί να υποστηριχθεί η συγκε-
κριμένη θεωρία σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον. Το αντικείμενο της παρούσας εισήγησης 
είναι η διερεύνηση των συνθηκών ενός προγράμματος διδασκαλίας Νέων Τεχνολογιών με 
χρήση της μεθόδου e-learning στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πειραιά προκειμένου να 
διαπιστωθεί αν υπήρξε εφαρμογή της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης και αν αυ-
τή σχετίζεται με την προαναφερθείσα μέθοδο. Η ερευνητική προσέγγιση του θέματος έγινε 
με την ποιοτική μέθοδο με χρήση συνεντεύξεων. Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν 
από τις συνεντεύξεις δέκα (10) ενηλίκων εκπαιδευομένων και από τον εκπαιδευτή του προ-
γράμματος, ενώ τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι η χρήση της διδακτικής μεθόδου e-
learning στο εξεταζόμενο πρόγραμμα αποτέλεσε αφορμή να εμφανιστούν μετασχηματισμοί 
στάσεων και αντιλήψεων των συμμετεχόντων απέναντι στις νέες τεχνολογίες. Η εξαγωγή 
των τελικών συμπερασμάτων της εργασίας μπορούν να αξιοποιηθούν από φορείς εκπαί-
δευσης ενηλίκων. 

Λέξεις - Κλειδιά: Θεωρία Μετασχηματίζουσας Μάθησης, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, Νέες 
Τεχνολογίες, μέθοδος e-learning, μετασχηματισμός στάσεων και αντιλήψεων, αποπροσανα-
τολιστικό δίλημμα. 

Εισαγωγή 

Οι διάφορες μορφές μάθησης σε ποικίλα περιβάλλοντα διαμορφώνουν μια στάση ή ένα 
σύστημα αξιών με βάση το οποίο το άτομο προσανατολίζεται στην κοινωνία και το οποίο 
χαρακτηρίζεται από διάρκεια και σταθερότητα (Βεργίδης, 2003). Άλλοι θεωρητικοί προσ-
διορίζοντας την έννοια της στάσης σε στενότερο θεματικό πλαίσιο, δίνουν τον ορισμό της 
σε σχέση με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), δη-
λαδή τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία, την επεξεργασία και τη 
μεταφορά πληροφορίας και δεδομένων (Κακλαμάνης, 2005). Σύμφωνα με τους Smith, Ca-
puti, Crittenden, Jayasuriya, και Rawstorne (1999), η στάση προς τους υπολογιστές προσ-
διορίζεται ως η ευμενής ή δυσμενής διάθεση ενός ατόμου απέναντι στους υπολογιστές γε-
νικότερα ή σε κάποιες δραστηριότητες που βασίζονται σε αυτούς. Τέτοιες δραστηριότητες 
μπορεί να είναι η χρήση κάποιου προγράμματος ή η παρακολούθηση μαθημάτων σχετικών 
με τους υπολογιστές και μπορεί να περιλαμβάνουν άμεσες ή έμμεσες αλληλεπιδράσεις με 
αυτούς, όπως συμμετοχή σε ατομικές δραστηριότητες ή συμμετοχή μέσα από συνομιλία ή 
ακόμα εκπαίδευση μέσα από αυτούς. 
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Σύμφωνα με τους Κόκκο και Λιοναράκη (1998), μια από τις βασικές αρχές της μάθησης των 
ενηλίκων είναι ο κριτικός τρόπος σκέψης, δηλαδή η σε βάθος αναζήτηση των αιτιών όσων 
εξετάζονται κατά τη διάρκεια της μάθησης (επιστημονικές θεωρίες, φαινόμενα, πρακτικές, 
κοινωνικές ή οικονομικές δομές κ.α.), η πολλαπλότητα των διερευνήσεων των υπό εξέταση 
ζητημάτων και η επαναδιαπραγμάτευση της ορθότητας των απόψεων και των παραδοχών 
για αυτά. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι ο κριτικός τρόπος σκέψης μπορεί να οδηγήσει στην ανα-
θεώρηση των ίδιων μας των πράξεων και σε επιλογές ή συμπεριφορές συχνά διαφορετικές 
από εκείνες που αρχικά είχαμε προβλέψει με αποτέλεσμα την ανατροφοδότηση του κριτι-
κού στοχασμού. 

Ο κριτικός στοχασμός μπορεί να συνυφαίνεται όταν διατυπώνονται ερωτήματα ή εκφράζο-
νται αμφιβολίες, εξαιτίας ενός αποπροσανατολιστικού διλήμματος, το οποίο προκάλεσε 
ασυμβατότητα ανάμεσα στις υπάρχουσες πεποιθήσεις μας και στα νοήματα της νέας ε-
μπειρίας ή αδυναμία επίλυσης ενός προβλήματος στηριζόμενος σε προηγούμενες στρατη-
γικές επίλυσης των προβλημάτων μας (Λιντζέρης, 2007). Κάποιες φορές εκτείνεται στην 
αμφισβήτηση των καθιερωμένων τρόπων που αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, δηλαδή 
όχι το πώς να πράξουμε αλλά το γιατί πράττουμε, και εξετάζει τους βαθύτερες αιτίες και τις 
συνέπειες της συμπεριφοράς μας (Mezirow, 1990). 

Το κεντρικό ζητούμενο της ενήλικης μάθησης, σύμφωνα με τον Mezirow (οπ. αναφ. στον 
Κόκκο, 2007), είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους, να επανεξετάσουν και να αμφι-
σβητήσουν την εγκυρότητα δυσλειτουργικών αντιλήψεών τους, ώστε να διαμορφώνουν μια 
περισσότερο βιώσιμη εικόνα του κόσμου και της θέσης τους μέσα σε αυτόν. Η προσέγγιση 
αυτή συνάδει με το σκοπό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ),  όπου μέσω του κριτι-
κού στοχασμού, επιδιώκεται η ενθάρρυνση της αυτοδυναμίας της σκέψης του εκπαιδευό-
μενου. 

Το πρόγραμμα σπουδών στα ΣΔΕ, τα οποία λειτουργούν ως τοπικά κέντρα εκπαίδευσης για 
την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού με την ένταξη των ενηλίκων που δεν ολο-
κλήρωσαν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση στον κοινωνικό και επαγγελματικό χώρο,  βα-
σίζεται σε μια άλλη οπτική προσέγγιση της μάθησης, σύμφωνα με την οποία η διδασκαλία 
δεν θεωρείται προσπάθεια για επίτευξη προκαθορισμένων στόχων αλλά πράξη επικοινωνί-
ας, προσανατολίζεται στις διαδικασίες της μάθησης και στις δραστηριότητες που οργανώ-
νονται στην τάξη, αποβλέπει στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης και γενικότερα στην ολό-
πλευρη ανάπτυξη των εκπαιδευομένων (Κοκκινάκη, 2009). Τα ΣΔΕ παρέχουν αφενός την 
ευκαιρία στον ενήλικα να αναθεωρήσει εκείνες τις απόψεις του, που επέδρασαν επάνω του 
,ώστε να εγκαταλείψει την υποχρεωτική εκπαίδευση, και αφετέρου τη δυνατότητα επανα-
σύνδεσής του με το σχολείο (Ταρατόρη, κ. συν., 2008). 

Η ενίσχυση της διεργασίας του κριτικού στοχασμού καθώς και της συνειδητοποίησης και 
μεταβολής των δυσλειτουργικών παραδοχών που οδηγούν σε προβληματικές αντιλήψεις 
και αναποτελεσματικές συμπεριφορές είναι ο βασικός σκοπός της εκπαίδευσης ενηλίκων, 
σύμφωνα με τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης (Βεργίδης & Κόκκος, 2010). Η συ-
γκεκριμένη θεωρία, σύμφωνα με τις Τσιμπουκλή και Φίλλιπς (2010), αναγνωρίζει τις ικανό-
τητες του ατόμου για θετική προσωπική αλλαγή, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποί-
ηση των εμπειριών των ενηλίκων για κριτικό στοχασμό. Έτσι, εξυπηρετείται ο βασικός σκο-
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πός της  εκπαίδευσης ενηλίκων που είναι να βοηθάει τους ενήλικους να συνειδητοποιούν 
τις δυνατότητές τους, να γίνονται πιο χειραφετημένοι και αυτοδύναμοι μανθάνοντες, δη-
λαδή να οδηγούνται σε συνειδητές επιλογές με το να σκέφτονται περισσότερο κριτικά (Me-
zirow, 2007). 

Μέθοδος διεξαγωγής της έρευνας 

Η προβληματική και τα ερευνητικά ερωτήματα 

Με βάση την  αποστολή των ΣΔΕ και μέσα στα πλαίσια της ενίσχυσης του καινοτομικού 
τους χαρακτήρα όσον αφορά στη χρήση διδακτικών μεθόδων που εθίζουν τους εκπαιδευο-
μένους στην άμεση και ενεργό εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία, υλοποιήθηκε για 
πρώτη φορά σε ΣΔΕ Πειραιά το πρόγραμμα «ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟ-
ΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» με χρήση της μεθόδου e-learning, η οποία αποτελεί μια νέα και 
δυναμικά ανερχόμενη εκπαιδευτική μέθοδο στις σύγχρονες κοινωνίες. Αυτή η μέθοδος δι-
δασκαλίας αναμένεται ότι θα μετασχηματίσει αναπόφευκτα όλες τις μορφές εκπαίδευσης 
και μάθησης τον 21ο αιώνα, καθώς γίνονται πιο κατανοητές οι δυνατότητές της, ενώ πα-
ράλληλα δεν μπορεί να αγνοηθεί από όλους εκείνους που δεσμεύονται να βελτιώσουν τη 
διδασκαλία και τη μάθηση (Garrison και Anderson, 2003). 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε ως αντικείμενο την απόκτηση  και πιστοποίηση δεξιοτή-
των στις ΤΠΕ. Οι διδακτικές ενότητες που αφορούν στις ΤΠΕ αναφέρονται κυρίως σε δεξιό-
τητες που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι στη χρήση των νέων τεχνολογιών, αναφέρονται 
όμως και σε θέματα που απαιτούν μετασχηματισμό αντιλήψεων σε περιπτώσεις που κά-
ποιοι από αυτούς έχουν εσφαλμένες απόψεις ή ερμηνείες για την εφαρμογή και τη χρησι-
μότητα των νέων τεχνολογιών (Λιντζέρης, 2007). Με βάση αυτό το συλλογισμό ο συσχετι-
σμός της εφαρμογής νέων τεχνολογιών σε εκπαιδευτικά προγράμματα και της θεωρίας της 
μετασχηματίζουσας μάθησης, η οποία σύμφωνα με τον Λιντζέρη (2007), αποτελεί θεωρητι-
κό πρότυπο στην εκπαίδευση ενηλίκων, λόγω των πολλών αναφορών που υπάρχουν για 
αυτή σε βιβλία, περιοδικά, ιστοσελίδες, συνέδρια και έρευνες, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον. Έτσι, η προτεινόμενη έρευνα επιχειρείται με βάση τα παρακάτω θεωρητικά δεδομένα: 

α) ότι δεν έχουν γίνει έρευνες για το μετασχηματισμό των στάσεων των εκπαιδευομένων 
για την εφαρμογή  της διδακτικής μεθόδου (e-learning) σε προγράμματα εκπαίδευσής τους. 

β) ότι υπάρχει, σύμφωνα με τους Βεργίδη και Κόκκο (2010), χώρος για την εφαρμογή της 
θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης σε τέτοιου είδους προγράμματα παρά τα επικρα-
τούντα πρότυπα εργαλειακής εκπαίδευσης που διακρίνονται από μονόπλευρη σύνδεση της 
εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

γ) ότι έχει ενδιαφέρον να συσχετιστεί η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης με την 
εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για να ανα-
δειχθεί η χρησιμότητα της. 

δ) ότι τα αποτελέσματα της παρούσας διερεύνησης ενδέχεται να επηρεάσουν μελλοντικές 
έρευνες προς την ίδια κατεύθυνση και να αντιπαρατεθούν έναντι άλλων για να αναδυθούν 
περισσότερο εφαρμόσιμες πρακτικές. 
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Τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας διαμορφώνονται ως εξής: 

 Η εμπλοκή των εκπαιδευομένων στο πρόγραμμα «ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗ-
ΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» που υλοποιήθηκε  με τη μέθοδο e-learning προκάλε-
σε αποπροσανατολιστικά διλήμματα και κριτικό στοχασμό στους εκπαιδευόμενους που 
σχετίζεται με τη χρήση της μεθόδου; 

 Υπήρξε μεταβολή των νοητικών μοντέλων, των στάσεων και των αντιλήψεών τους, 
εξ αιτίας της συμμετοχής τους στο  συγκεκριμένο πρόγραμμα; 

 Ποιά είναι η σχέση της μεταβολής στάσεων και αντιλήψεων με τα ενδιαφέροντα και 
τις προσωπικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων; 

Μεθοδολογία διεξαγωγής της έρευνας 

Το θέμα της έρευνας είναι η εξέταση ενός, κατά κάποιο τρόπο, πιλοτικού προγράμματος 
που υλοποιήθηκε σε ΣΔΕ Πειραιά με χρήση της μεθόδου e-learning. Η διάρκεια του προ-
γράμματος ήταν περίπου 100 ώρες από τις οποίες οι 75 έγιναν εξ αποστάσεως και οι 25 δια 
ζώσης και οδηγούσε σε πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες των υπολογιστών.  Στο πρό-
γραμμα χρησιμοποιήθηκε μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (MOODLE) η οποία παρα-
χωρήθηκε από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Οι συναντήσεις των εκπαι-
δευομένων με τον εκπαιδευτή έγιναν στο εργαστήριο Η/Υ του σχολείου τόσο μέσα στα 
πλαίσια του μαθήματος της πληροφορικής όσο και εκτός κανονικού διδακτικού ωραρίου. 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει προηγούμενο μιας και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά 
στο συγκεκριμένο σχολείο και τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί κάτι παρό-
μοιο σε κάποιο από τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. 

Η συγκεκριμένη  έρευνα είναι μια εκ των υστέρων ή αιτιώδης (ex post facto) επισκόπηση 
(Cohen & Manion, 1994). Η έρευνα έγινε με βάση  την ποιοτική προσέγγιση, η οποία στο-
χεύει σε μια ολιστική κατανόηση του υπό εξέταση φαινομένου και έχει ως βασική υπόθεση 
ότι κάθε άτομο είναι μοναδικό και αξίζει μελέτης (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 
2005). Η επιλογή της συνέντευξης, ως ποιοτικής μεθόδου, για τη διεξαγωγή της έρευνας 
έγινε επειδή πρόκειται για μια τεχνική που είναι ευρέως διαδεδομένη και προσφέρεται για 
τη συλλογή αρκετών πληροφοριών, όπως είναι η καταγραφή των εμπειριών, των συναι-
σθημάτων μέσα από σχόλια και ερωτήσεις που προκύπτουν από τη συζήτηση των δύο με-
ρών (ερωτών - ερωτώμενος) (Willig, 2001). Επίσης, η συνέντευξη θεωρείται η πιο κατάλλη-
λη για την ανίχνευση ιδεών, πιθανών αντιδράσεων, κινήτρων και συναισθημάτων (Bell, 
1997). 

Το είδος της συνέντευξης που χρησιμοποιείται είναι η ημιδομημένη, η οποία περιλαμβάνει 
προκαθορισμένες ερωτήσεις κλειστού τύπου αλλά ταυτόχρονα υποβάλλονται και άλλες 
ερωτήσεις ανοικτού τύπου για πληρέστερη κατανόηση της απάντησης που δόθηκε με την 
κλειστή ερώτηση (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005). Οι άξονες των συνεντεύξεων 
με τους εκπαιδευόμενους καθορίστηκαν ύστερα από πιλοτική δοκιμή. Η μαγνητοφώνηση 
των συνεντεύξεων έγινε με την έγκριση των ερωτώμενων, προκειμένου να υπάρξει αξιόπι-
στη καταγραφή των απαντήσεων. Τα δεδομένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις έτυ-
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χαν επεξεργασίας με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου, κατά την οποία αναδείχτηκαν 
οι συσχετισμοί μεταξύ των δεδομένων και των στοιχείων προς διερεύνηση. 

Το πεδίο διεξαγωγής της έρευνας ήταν το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πειραιά και τα υπο-
κείμενα ήταν οι απόφοιτοι και τελειόφοιτοι του σχολείου. Οι απόφοιτοι που έλαβαν μέρος 
στην έρευνα ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους τον Ιούνιο του 2013, ενώ οι τελειόφοιτοι απο-
φοιτήσαν τον Ιούνιο του 2014. Πρέπει να επισημανθεί ότι η διεξαγωγή της έρευνας έγινε 
κατά το διάστημα Μάρτιος – Απρίλιος 2014, ενώ η υλοποίηση του προγράμματος 
ολοκληρώθηκε το Ιούνιο του 2013. Το σύνολο του δείγματος της έρευνας ήταν δέκα (10) 
εκπαιδευόμενοι από τους δεκαπέντε (15) που παρακολούθησαν το πρόγραμμα ενώ στην 
έρευνα συμμετείχε και ο εκπαιδευτής του προγράμματος. Ο εκπαιδευτής του προγράμμα-
τος είναι ο καθηγητής πληροφορικής του σχολείου που έγινε η έρευνα, έχει αρκετή διδα-
κτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων εφόσον δουλεύει τα τελευταία χρόνια σε διάφο-
ρα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ως πληροφορικός. Η βασική του ειδικότητα είναι φυσικός 
και έχει κάνει μεταπτυχιακό στην πληροφορική. 

Η συνέντευξη από τους εκπαιδευόμενους πραγματοποιήθηκε με άξονες 10 ερωτήσεις.  Πριν 
από τις βασικές ερωτήσεις (άξονες), προηγήθηκαν 6 προκαταρκτικές ερωτήσεις, με τις ο-
ποίες διερευνήθηκαν στοιχεία σχετικά με το «προφίλ» των εκπαιδευομένων (π.χ. φύλο, 
ηλικία, εργασιακή εμπειρία κ.α.). Η ανάλυση των βασικών ερωτήσεων της συνέντευξης των 
εκπαιδευομένων με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα έχει ως εξής: 
• Για το αν η εμπλοκή των εκπαιδευομένων στο πρόγραμμα «ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» που υλοποιήθηκε  με τη μέθοδο e-learning 
προκάλεσε αποπροσανατολιστικά διλήμματα και κριτικό στοχασμό στους εκπαιδευόμε-
νους που σχετίζεται με τη χρήση της μεθόδου, χρησιμοποιήθηκαν οι ερωτήσεις 1-4. 

• Για το αν υπήρξε μεταβολή των νοητικών μοντέλων, των στάσεων και των αντιλήψεών 
των εκπαιδευομένων, εξ αιτίας της συμμετοχής τους στο  συγκεκριμένο πρόγραμμα, 
χρησιμοποιήθηκαν οι ερωτήσεις 5-8. 

• Για το ποιά είναι η σχέση της μεταβολής στάσεων και αντιλήψεων με τα ενδιαφέροντα 
και τις προσωπικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων, χρησιμοποιήθηκαν οι ερωτήσεις 9-
10. 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

• Φύλο; 

 Άνδρας   Γυναίκα 

• Ηλικία (κατηγορία: 20-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50, 50 και άνω); 

 20-30       30-35      35-40      40-45      45-50     50 και άνω 

• Οικογενειακή κατάσταση; 
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 Άγαμη/ος      Παντρεμένη/ος      Διαζευγμένη/ος      Άλλο ……………………. 

• Εργασιακή εμπειρία; 

• Επάγγελμα; 

• Έχεις συμμετάσχει σε προηγούμενα αντίστοιχα επιμορφωτικά προγράμματα για τις 
νέες τεχνολογίες; 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

1. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αναρωτήθηκες ποτέ για την ορθότητα των 
μεθόδων  με τις οποίες είχες συνηθίσει να διδάσκεσαι; 

2. Πιστεύεις ότι κάτι πρέπει να αλλάξει όσον αφορά τις μεθόδους διδασκαλίας που 
προτιμούσες πριν την επιμόρφωση; 

3. Αυτά που έμαθες/είδες/άκουσες στην επιμόρφωση σε έκαναν να θεωρείς ότι ο 
τρόπος που γίνεται το μάθημά σου μπορεί να μην είναι ο πιο σωστός ή ότι πρέπει να 
αλλάξει; 

4. Τι πιστεύεις ότι προκάλεσε, μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αυτή την 
αλλαγή της άποψης σου; (κάτι που έγινε, κάτι που είδες, κάτι που είπαν οι εκπαιδευτές, 
κάποια εργασία ή κάτι άλλο). 

5. Ποια ήταν η γνώμη που είχες για τον τρόπο χρήσης των νέων τεχνολογιών πριν από 
τη συμμετοχή σου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα; 

6. Ποια είναι η γνώμη που έχεις για τον τρόπο χρήσης των νέων τεχνολογιών μετά από 
τη συμμετοχή σου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα; 

7. Πριν την επιμόρφωση χρησιμοποιούσες συχνά, για τα μαθήματα σου ή γενικά, τις 
νέες τεχνολογίες; 

8. Πιστεύεις πως είναι χρήσιμη η μέθοδος e-learning για τη διεξαγωγή της 
διδασκαλίας σου; (Πιστεύεις ότι η μέθοδος διδασκαλίας e-learning σε βοηθάει να 
μαθαίνεις καλύτερα;) 

9. Είσαι ικανοποιημένος/η από τον τρόπο διδασκαλίας των νέων τεχνολογιών με 
χρήση της μεθόδου e-learning; 

10. Θα συμμετείχες σε ένα παρόμοιο, ως προς τον τρόπο διεξαγωγής, πρόγραμμα στο 
μέλλον, αν ήθελες να μάθεις κάτι που θα σου χρειαζόταν στη δουλειά σου ή κάπου αλλού; 
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Αποτελέσματα της έρευνας 

Από την ανάλυση της συνέντευξης με τον  εκπαιδευτή του προγράμματος  προέκυψε ότι οι 
εκπαιδευόμενοι αμφέβαλαν για την ορθότητα των μεθόδων με τις οποίες είχαν συνηθίσει 
να διδάσκονται στηριζόμενος στην ενεργητική συμμετοχή τους κατά την εκπαιδευτική δια-
δικασία. Επιπλέον, η επιθυμία κάποιων εκπαιδευομένων να συνεχιστεί η ίδια διδακτική 
μεθοδολογία και στο μάθημα της πληροφορικής κατά την επόμενη σχολική χρονιά, μπορεί 
να αποτελούσε ένδειξη ότι η αντίληψή τους για τις μέχρι τότε μεθόδους διδασκαλίας τους, 
ίσως, να χρειαζόταν αλλαγή. Από τα προηγούμενα μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι 
υπήρχαν ενδείξεις ότι η άποψη των εκπαιδευομένων για τον τρόπο διδασκαλίας τους 
χρειαζόταν αναθεώρηση, ωστόσο δεν προκύπτει ότι έκαναν κριτική αξιολόγηση των παρα-
δοχών τους για τις μεθόδους διδασκαλίας τους, δηλαδή δεν προσέφυγαν σε κριτικό στοχα-
σμό. 

Σύμφωνα με τον εκπαιδευτή του προγράμματος, η αντιμετώπιση εκ μέρους των εκπαιδευ-
ομένων αυτού του νέου τρόπου διδασκαλίας των ΤΠΕ, με χρήση της μεθόδου e-learning, 
φάνηκε πως προκάλεσε αμφισβήτηση σε αρκετούς από αυτούς. Πίστευαν ότι δεν θα μπο-
ρέσουν να μάθουν με ένα τέτοιο τρόπο διδασκαλίας και ότι οι παλιότερες μέθοδοι διδα-
σκαλίας θα αποδώσουν καλύτερα. Αυτό δείχνει ότι αντιμετώπισαν μια κατάσταση, στην 
προκειμένη περίπτωση μια μέθοδο διδασκαλίας, η οποία βρισκόταν σε ασυμφωνία με 
προηγούμενους τρόπους διδασκαλίας τους, δηλαδή βίωσαν ένα αποπροσανατολιστικό δί-
λημμα. Τέλος, ο εκπαιδευτής πιστεύει ότι υπήρξε αλλαγή της γνώμης των εκπαιδευομένων, 
όσον αφορά στη συμβολή των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία τους και ότι αυτή η αλλα-
γή προέκυψε από την ικανοποίηση τόσο της προσωπικής τους ανάγκης να αποκτήσουν την 
πιστοποίηση στις ΤΠΕ όσο και του ενδιαφέροντός τους να μάθουν και άλλα πράγματα με τη 
μέθοδο e-learning. 

Όσον αφορά στην ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων με τους εκπαιδευόμενους, οι 
περισσότεροι από αυτούς αναρωτήθηκαν για την ορθότητα των μεθόδων με τις οποίες εί-
χαν συνηθίσει να εκπαιδεύονται με δεδομένο ότι όλοι τους συμμετείχαν για πρώτη φορά 
σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες με τη μέθοδο διδασκαλίας e-
learning. Επίσης, αρκετοί από αυτούς ανέφεραν ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στον τρόπο δι-
δασκαλίας τους, όσον αφορά στις ΤΠΕ, διατηρώντας παράλληλα κάποιες επιφυλάξεις που 
οφείλονταν στο γεγονός ότι δεν είχαν ανάλογες εκπαιδευτικές εμπειρίες στο παρελθόν. Οι 
κοινοί λόγοι που τους έκαναν να θεωρούν ότι χρειάζεται αυτή η αλλαγή ήταν η δυνατότητα 
επαναλήψεων της διδασκαλίας και των δραστηριοτήτων της, η άνεση χρόνου στην παρακο-
λούθησή της καθώς και η παρακίνηση του εκπαιδευτή του προγράμματος. Τα παραπάνω 
δείχνουν ότι οι εκπαιδευόμενοι υιοθέτησαν την ανάγκη για αλλαγή του τρόπου διδασκαλί-
ας τους τόσο μέσω μιας λογικής αιτιολόγησης που βασίζονταν στις δυνατότητες της διδα-
κτικής μεθόδου e-learning όσο και μέσω της παρακίνησης του εκπαιδευτή τους. Έτσι, φαί-
νεται ότι υπήρξε σε κάποιο βαθμό κριτική αξιολόγηση ή κριτικός στοχασμός, ο οποίος περι-
λαμβάνει λογική αιτιολόγηση των παραδοχών, για τον τρόπο εκπαίδευσής τους. 

Με βάση τον ορισμό που έχει αναφερθεί για τη στάση προς τους υπολογιστές, ως η ευμε-
νής ή δυσμενής διάθεση ενός ατόμου απέναντι στους υπολογιστές γενικότερα ή σε κάποιες 
δραστηριότητες που βασίζονται σε αυτούς, τα ευρήματα που αφορούν στην ενδεχόμενη 
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αλλαγή στις στάσεις των εκπαιδευομένων, εξ αιτίας της συμμετοχής τους στο  συγκεκριμένο 
πρόγραμμα, δείχνουν ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν υποστεί κάποιου είδους μετασχηματι-
σμό σε σχέση με τις αντιλήψεις που είχαν για τον τρόπο χρήσης των νέων τεχνολογιών πριν 
την επιμόρφωσή τους. 

Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευομένων χρησι-
μοποιούσαν, όχι και τόσο συχνά, τις νέες τεχνολογίες πριν από το πρόγραμμα με κοινότυπο 
τρόπο, δηλαδή για επικοινωνία (email), για αναζήτηση πληροφοριών στο internet, για ψυ-
χαγωγία κ.α., ενώ μετά το πρόγραμμα εμφανίζουν μια πιο ευμενή διάθεση για τη χρησιμό-
τητα των νέων τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι ανέφεραν ότι μπορείς να 
μάθεις πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών μετά την ε-
μπειρία τους με τη μέθοδο e-learning, ότι μπορεί κανείς μόνος του να μάθει με μεθόδους 
διδασκαλίας παρόμοιες με αυτή και ότι χρησιμοποιούν περισσότερο τον υπολογιστή λόγω 
των γνώσεων που απέκτησαν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επίσης, το γεγονός ότι οι 
περισσότεροι εκπαιδευόμενοι θεωρούν ότι είναι ένας εύκολος τρόπος μάθησης η διδασκα-
λία με τη μέθοδο e-learning σε συνδυασμό με το ότι σε γενικές γραμμές, δεν χρησιμοποι-
ούσαν συχνά τις νέες τεχνολογίες για τα μαθήματά τους πριν την επιμόρφωση, ίσως, να 
αποτελεί ένδειξη ενδεχόμενης αλλαγής στα νοητικά τους μοντέλα. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευομένων ανέφεραν το ενδιαφέρον τους να συμμε-
τέχουν σε ένα μελλοντικό πρόγραμμα που θα διεξαχθεί με τη μέθοδο e-learning, είτε για 
επαγγελματικούς, είτε για προσωπικούς λόγους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ι-
κανοποίηση που ανέφεραν για τη διδασκαλία τους με τη μέθοδο e-learning δείχνει ότι υιο-
θέτησαν μια θετική στάση για τη χρήση της μεθόδου e-learning από τη μια όσον αφορά στη 
διδασκαλία τους και από την άλλη όσον αφορά στην ικανοποίηση των ενδιαφερόντων τους 
και των προσωπικών τους αναγκών. Επομένως, η αλλαγή της στάσης τους για τον τρόπο 
χρήσης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία τους σχετίζεται άμεσα με τις προσδοκίες 
τους, οι οποίες πηγάζουν από τα ενδιαφέροντα και τις προσωπικές τους ανάγκες. 

Αυτό που προέκυψε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας είναι ότι 
τα προγράμματα εργαλειακής εκπαίδευσης σε ενήλικους εκπαιδευόμενους, όπως το πρό-
γραμμα «ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ», μπορούν 
από τη μια να δώσουν χώρο για την εφαρμογή της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθη-
σης και από την άλλη να αναδείξουν τη χρησιμότητά της. 

Συζήτηση 

Το πρόγραμμα «ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» υ-
λοποιήθηκε για πρώτη φορά σε ένα Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στα πλαίσια της εφαρμο-
γής καινοτόμων προγραμμάτων που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία αυτών των σχολείων. Με 
δεδομένο ότι βασικός σκοπός τους είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής κατάρτισης και 
πλαισίωσης σε άτομα που έχουν αποκλειστεί ή που φαίνεται ότι θα αποκλειστούν τόσο από 
το εκπαιδευτικό σύστημα όσο και από την αγορά εργασίας, το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περαιτέρω εφαρμογή του και σε άλλα 
τέτοια σχολεία. 
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Οι εκπαιδευόμενοι τόσο του συγκεκριμένου προγράμματος όσο και των Σχολείων Δεύτερης 
Ευκαιρίας ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες μη προνομιούχων, στους οποίους λείπουν τα κα-
τάλληλα εφόδια για να ενταθούν στην αγορά εργασίας, σε νέους χωρίς τυπικά προσόντα, 
σε ενήλικες εργαζόμενους χωρίς τη δυνατότητα βελτίωσης της θέσης τους λόγω της έλλει-
ψης τυπικών προσόντων, σε άνεργους και σε γυναίκες που θέλουν να εργασθούν. Συνεπώς, 
αυτά τα άτομα χρειάζεται να διαμορφώσουν μία περισσότερο λειτουργική εικόνα της 
πραγματικότητάς τους μέσω της ανάπτυξης μετασχηματιστικών διεργασιών κατά τη διάρ-
κεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας με απώτερο στόχο τη θετική τους αλλαγή. Έτσι, εκπαι-
δευτικές δράσεις που ευνοούν αυτές τις διεργασίες, όπως το εν λόγω πρόγραμμα, είναι 
χρήσιμο να βελτιώνονται και να προσαρμόζονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες, προσδοκίες 
και δεξιότητες κάθε εκπαιδευομένου. 

Με βάση τα παραπάνω αλλά και τα ευρήματα της παρούσας έρευνας προκύπτει η ανάγκη 
περαιτέρω διερεύνησης, η οποία θα εμπλουτίσει τη θεωρία και την πρακτική της κριτικά 
προσανατολισμένης εκπαίδευσης ενηλίκων τόσο σε θέματα που αφορούν τις νέες τεχνολο-
γίες όσο και σε άλλα θέματα με περισσότερα και πιο ακριβή δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, η 
μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να προσανατολιστεί στην βαθύτερη ανάλυση της ολιστι-
κής μάθησης στο πλαίσιο της μετασχηματίζουσας μάθησης, καθώς και στο σχεδιασμό και 
εφαρμογή αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ανάδειξη του κριτικού στο-
χασμού ή άλλων συστατικών της στοιχείων. 

Τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας δεν είναι γενικεύσιμα, λόγω των περιορισμών 
της ερευνητικής διαδικασίας, παρόλα αυτά αποτελούν ένα πρώτο βήμα για την ανάδειξη 
των μετασχηματιστικών διεργασιών που μπορεί να υπάρχουν σε ένα πρόγραμμα εκμάθη-
σης και πιστοποίησης στις ΤΠΕ, με χρήση της μεθόδου e-learning, σε ένα Σχολείο Δεύτερης 
Ευκαιρίας. 
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Μια πρόταση για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

Γούπος Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70,  thgoupos@sch.gr                                                                                         
Καλύβα Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70,  thgoupos@sch.gr                                                                                                                                                                                                
Ριμπά Δήμητρα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.13,  dearimpa@gmail.com                                                                           

Βρυώνης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, dinvrionis@gmail.com 

Περίληψη 

Στο σύγχρονο κόσμο η γνώση στη συνεχώς ανανεούμενη και εξελισσόμενη δυναμική της, 
αποτελεί  απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε είδους ανάπτυξη. Προς την κατεύθυνση αυτή, 
απαιτείται εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών, σε διάφορα πεδία. 
Ένα από αυτά είναι και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά 
Κέντρα (Π.Ε.Κ.) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτέλεσαν βασικό φο-
ρέα επιμόρφωσης και η λειτουργία τους πήρε διάφορες μορφές μέσα από μια περιπετειώ-
δη πορεία στο χρόνο. Μέσα από την καταγραφή των προβλημάτων θα επιχειρήσουμε να 
διατυπώσουμε κάποιες προϋποθέσεις για την καλύτερη οργάνωση των ΠΕΚ, εφόσον ο σω-
στός σχεδιασμός της λειτουργίας τους είναι απαραίτητος όρος για την εκπλήρωση των σκο-
πών τους. Η πρότασή μας για την επιμόρφωση στα ΠΕΚ αφορά την αναδιάρθρωση των 
προσφερόμενων διδακτικών αντικειμένων, τη διάρκεια και τις μορφές των επιμορφωτικών 
προγραμμάτων καθώς  και τη συνεργασία του Σχολικού Συμβούλου - βασικού φορέα της 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών- με επιτελείο πιστοποιημένων επιμορφωτών της περιφέ-
ρειάς του. 

Λέξεις - Kλειδιά: Φορείς και μορφές επιμόρφωσης, Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα 

Εισαγωγή 

Η σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζεται από συνεχείς και ραγδαίες αλλαγές στην επιστήμη, 
την τεχνολογία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό.  Υπό την επιρροή της  παγκο-
σμιοποιημένης κοινωνίας και οικονομίας, μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται  με τη 
συνεχή κινητικότητα ατόμων και λαών, την πολύμορφη επικοινωνία,  την καταιγιστική πλη-
ροφόρηση, τον αναπροσδιορισμό αξιών και προτύπων, τη μετεξέλιξη θεσμών.  

Μέσα σε αυτή τη συνεχή ρευστότητα, ο σύγχρονος  εργαζόμενος βρίσκεται  αντιμέτωπος με  
νέες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επιβάλλουν συνεχή αναθεώρηση των στά-
σεων και των κριτηρίων του.  Νέοι επαγγελματικοί ρόλοι και νέες δραστηριότητες δημιουρ-
γούν απρόβλεπτες  γνωστικές απαιτήσεις, ενώ το περιεχόμενο των κάθε είδους προσόντων 
αναπροσδιορίζεται συνεχώς.  Αναμφίβολα, η γνώση στη συνεχώς ανανεούμενη και εξελισ-
σόμενη δυναμική της, αποτελεί  απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε είδους ανάπτυξη. Συνε-
πώς, η εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της  αναλαμβάνει να διαδραματίσει ακόμη ενεργό-
τερο ρόλο προς την κατεύθυνση της κοινωνικής,  οικονομικής και πολιτιστικής  ανάπτυξης, 
προσπαθώντας  να ανταποκριθεί στις όλο και περισσότερο επιτακτικές ανάγκες προσαρμο-
γής στα νέα δεδομένα: νέα  στοχοθεσία και  αντικείμενα, νέα φιλοσοφία  μάθησης και  πε-
ριεχόμενο στον ρόλο του δασκάλου, νέες δεξιότητες και μέθοδοι, νέες ανάγκες και  προσ-
δοκίες από την πλευρά των μαθητών, νέες δυναμικές στη σχέση εκπαιδευτών μεταξύ τους, 
εκπαιδευτών και μαθητών, εκπαιδευτών και κοινωνίας. 
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Η ευρωπαϊκή προοπτική 

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας (2000) και του Προγράμματος Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση 2010 (Μάρτιος 2000), η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση έθεσε ως στρατηγικό στόχο  την 
«Ευρώπη της Γνώσης», την επίτευξη δηλαδή μιας  ανταγωνιστικής και δυναμικής οικονομί-
ας  που θα βασίζεται στη γνώση, την ενίσχυση της καινοτομίας και τον εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων εκπαίδευσης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, που θα  οδηγήσει  σε καλύ-
τερο εργασιακό καθεστώς και  μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή,    οι κυβερνήσεις κλήθηκαν, 
μεταξύ των άλλων, να εκσυγχρονίσουν  τα εκπαιδευτικά συστήματα, ενώ το 2002 επανέλα-
βαν τη δέσμευση ότι μέχρι το 2010 η Ευρώπη πρέπει να έχει καταλάβει την πρώτη θέση  
στον κόσμο από άποψη ποιότητας στην εκπαίδευση.  Αυτό σημαίνει  ότι ήδη βρίσκονται σε 
εξέλιξη θεμελιώδεις μεταρρυθμιστικές δράσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, οι ο-
ποίες θα υλοποιηθούν  με βάση το εθνικά δεδομένα και τις παραδόσεις της κάθε χώρας.  
Ειδικότερα, οι χώρες-μέλη, προκειμένου να κάνουν την εκπαίδευση προσιτή σε όλους και  
περισσότερο αποτελεσματική και ποιοτική, συμφώνησαν ότι πρέπει να προσδιορίσουν ει-
δικότερους  στόχους που κατατείνουν στην πραγμάτωση της δια βίου εκπαίδευσης.  Προς 
την κατεύθυνση αυτή, μερικά από τα πεδία στα οποία τα εκπαιδευτικά συστήματα των χω-
ρών πρέπει να  βελτιωθούν είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η απόκτηση βασικών 
δεξιοτήτων, η ολοκλήρωση  της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, η εκ-
μάθηση ξένων γλωσσών, η δια βίου μάθηση, η κινητικότητα, η  πολιτική (citizenship) εκπαί-
δευση κ.ά. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον ρόλο και την εκπαίδευση/επιμόρφωση του εκπαι-
δευτικού  στο «Πρόγραμμα 2010» (2002-03),  διατυπώθηκαν, μεταξύ άλλων, και οι εξής 
βασικοί άξονες: 

1. Ανάπτυξη  μιας συνεκτικής  δια βίου εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και μιας δια-
δικασίας επαγγελματικής ανάπτυξης. 

2. Ενίσχυση των διδακτικών μεθόδων,  διασφάλιση της ποιότητας  και καταλληλότη-
τας των συστημάτων πιστοποίησης.  

3. ΄Εμφαση στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Ο ρόλος των εκ-
παιδευτικών θεωρείται καθοριστικός  για τη  μετάβαση στην κοινωνία της γνώσης 
και, παράλληλα, συνδέεται  με την ανανέωση των επαγγελματικών ικανοτήτων και  
την ποιότητα του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού μέσα στο πλαίσιο του τριπτύχου 
εκπαίδευση-επανεκπαίδευση-δια βίου εκπαίδευση. 

Σύντομη ιστορική αναδρομή.                                                                                                               
Η επιμόρφωση μέσα από  τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) 

Ίδρυση των ΠΕΚ (Ν. 1566/85) 

Ο ν. 1566/85 αποτελεί σταθμό στην ιστορία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χώρα 
μας. Περιέχει λεπτομερείς διατάξεις για την επιμόρφωση των λειτουργών της Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εστιάζοντας κυρίως στους σκοπούς, στις μορφές, 
στην οργάνωση και στους φορείς της επιμόρφωσης. 

Α. Οι σκοποί της επιμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου1566/85, είναι οι εξής: 
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1. Η ενημέρωση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών σχετικά με το 
αναλυτικό πρόγραμμα, τα διδακτικά βιβλία και τη διδακτική των μαθημάτων και γενι-
κότερα την εκπαιδευτική πολιτική. 

2. Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν σχετικά με τις εξελίξεις της επι-
στήμης και τις νέες μεθόδους διδασκαλίας, ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλό-
μενες συνθήκες της εκπαίδευσης και να ασκούν αποτελεσματικότερα το έργο τους. 

3. Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε σημαντικά εκπαιδευτικά θέματα με νέα αντικείμε-
να, σε μαθήματα, μέτρα και θεσμούς καθώς και η προετοιμασία τους για άσκηση νέων 
καθηκόντων. 

Β. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) δια-
κρίνεται στις ακόλουθες μορφές: 

1. Εισαγωγική επιμόρφωση των υποψήφιων για διορισμό ή νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 
πριν από την ανάληψη των διδακτικών τους καθηκόντων. Η εισαγωγική επιμόρφωση είναι 
υποχρεωτική και έχει ως στόχο τη συμπλήρωση της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης 
των εκπαιδευτικών και την ενημέρωση τους σε υπηρεσιακά, επιστημονικά και παιδαγωγικά 
θέματα. Σε όσους καλούνται στην εισαγωγική επιμόρφωση πριν από το διορισμό τους κα-
ταβάλλεται αποζημίωση, ενώ με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του υ-
πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέ-
ρειες. 

2. Ετήσια επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς που έχουν 
συμπληρώσει πέντε έτη υπηρεσίας για την ενημέρωση τους σχετικά με την ανανέωση των 
μεθόδων διδασκαλίας και τις εξελίξεις της επιστήμης τους. 

3. Περιοδικές επιμορφώσεις για εκπαιδευτικούς, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τη 
διάρκεια του διδακτικού έτους σε περιφερειακή ή και πανελλαδική κλίμακα, όταν πρόκειται 
για αλλαγή σχολικών προγραμμάτων και για εισαγωγή νέων μαθημάτων, νέων διδακτικών 
μεθόδων και σχολικών βιβλίων. 

Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Νόμου 1566/85, ως φορείς της επιμόρφωσης ορίζονται: το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.).  

Οι ρυθμίσεις για τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ)  του Νόμου 1824/88  

Με το νόμο 1824/88 επήλθαν ορισμένες μεταβολές στην οργάνωση και λειτουργία των 
ΠΕΚ. Συγκεκριμένα, η ετήσια επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώ-
σει πέντε έτη υπηρεσίας αντικαταστάθηκε από μία περιοδική επιμόρφωση, που επαναλαμ-
βάνεται για τους εκπαιδευτικούς κάθε τέσσερα έως έξι έτη, ενώ οι περιοδικές επιμορφώ-
σεις, που θέσπιζε ο προηγούμενος νόμος, μετατράπηκαν σε «ειδικά επιμορφωτικά προ-
γράμματα βραχείας διάρκειας που συνδέονται με εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις». 

Συγχρόνως, σημαντικές αλλαγές επήλθαν και ως προς τους φορείς της επιμόρφωσης. Το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έπαψε να αποτελεί φορέα επιμόρφωσης και στη θέση του ορίστη-
καν οι ακόλουθοι φορείς: Οι σχολικές μονάδες, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), 
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τα Τεχνολογικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) και η Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και 
Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ). 

Επίσης, διευκρινίστηκε η φύση των ΠΕΚ ως νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με διοι-
κητική και οικονομική αυτοτέλεια, ενώ η επιτροπή διοίκησης των ΠΕΚ αντικαταστάθηκε 
από διοικητικό συμβούλιο. 

Οι ρυθμίσεις για τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ)  του Νόμου 2009/92  

Ο νόμος 2009/92 διατήρησε τις μορφές επιμόρφωσης που είχε θεσπίσει ο προηγούμενος Ν. 
1824/88: εισαγωγική επιμόρφωση, περιοδική επιμόρφωση και ειδικά επιμορφωτικά προ-
γράμματα βραχείας διάρκειας. Μάλιστα μετά το 1995 άρχισε η εφαρμογή και ευέλικτων 
μορφών επιμόρφωσης, η οποία βασίστηκε στην προσφορά επιμορφωτικών πακέτων τρίμη-
νης διάρκειας ή 40 διδακτικών ωρών.  

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου 2009/92, ορίστηκε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κα-
θίσταται και πάλι φορέας της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ενώ ως προς την οργανω-
τική δομή των ΠΕΚ ορίζονται τα εξής: 

Κάθε ΠΕΚ αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία, που υπάγεται απευθείας στον υπουργό 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Την ευθύνη για τη λειτουργία του ΠΕΚ έχει πενταμε-
λές Συντονιστικό Συμβούλιο, του οποίου τα μέλη ορίζονται με απόφαση του υπουργού και 
απαρτίζεται από το διευθυντή ως πρόεδρο, τους δύο υποδιευθυντές και δύο εκπροσώπους 
των διδασκόντων. Οι διδάσκοντες στο ΠΕΚ ορίζονται με απόφαση του υπουργού μετά από 
γνώμη του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΠΕΚ, ενώ σύμφωνα με τους προηγούμενους νό-
μους οι διδάσκοντες ορίζονταν με αποκλειστική απόφαση της επιτροπής διοίκησης (ή του 
διοικητικού συμβουλίου) του ΠΕΚ. Το άρθρο 18 του νόμου θέσπισε την προαιρετική επι-
μόρφωση των εκπαιδευτικών. Προέβλεψε τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας ειδικών 
σχολών προαιρετικής επιμόρφωσης.» 

Κριτική της επιμόρφωσης μέσω των ΠΕΚ 

Ο θεσμός των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων παρουσιάζει μια περιπετειώδη πο-
ρεία στο χρόνο. Ο θεσμός προτάθηκε το 1981, νομοθετήθηκε το 1985 και εφαρμόστηκε για 
πρώτη φορά το 1992.  

Κατ’ αρχήν ο σχεδιασμός και η δόμησή τους ακολούθησε το σχολικό πρότυπο.  Οι εκπαι-
δευτικοί αποσπώνταν από τα σχολεία και παρακολουθούσαν ένα τρίμηνο υποχρεωτικό κύ-
κλο μαθημάτων. Μετακινούνταν από μεγάλες αποστάσεις,. Ο σχεδιασμός δεν είχε περιλά-
βει πολλές κατηγορίες εκπαιδευτικών, όπως τους καθηγητές τεχνολογικών μαθημάτων, νυ-
κτερινών σχολείων, πολυκλαδικών λυκείων, ειδικής αγωγής. 

Τα πολλά μαθήματα δεν επέτρεπαν ούτε εμβάθυνση ούτε εξυπηρετούσαν τις πραγματικές 
ανάγκες των εκπαιδευτικών. Η τρίμηνη απόσπαση των εκπαιδευτικών από την τάξη τους, 
στα μέσα της σχολικής χρονιάς, αναστάτωνε τη λειτουργία των σχολείων και δημιουργούσε 
προβλήματα στους εκπαιδευτικούς. Συγχρόνως, το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, 
ιδιαίτερα στα περιφερειακά ΠΕΚ δεν ήταν ανάλογο των προσδοκιών των εκπαιδευτικών. 
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Πρόβλημα δημιουργείται επίσης και με τη σχέση των ΠΕΚ με τους άλλους φορείς επιμόρ-
φωσης. Αυτή η συνεχής εισαγωγή νέων φορέων επιμόρφωσης έγινε χωρίς προηγούμενη 
προσεκτική μελέτη για την αναγκαιότητα της θέσπισης τους. Το ζητούμενο δεν είναι ο α-
ριθμός των φορέων αλλά η αποτελεσματικότητα της δράσης τους και η εκπλήρωση του 
σκοπού τους, που είναι ο συνεχής εμπλουτισμός των γνώσεων των εκπαιδευτικών. Συγχρό-
νως, δεν απασχόλησε καθόλου τους εμπνευστές των ΠΕΚ ο συντονισμός της λειτουργίας 
τους με αυτήν των  άλλων  φορέων.  

Μέσα από την καταγραφή των προβλημάτων θα επιχειρήσουμε να διατυπώσουμε κάποιες 
προϋποθέσεις για την καλύτερη οργάνωση των ΠΕΚ, εφόσον ο σωστός σχεδιασμός της 
λειτουργίας τους είναι απαραίτητος όρος για την εκπλήρωση των σκοπών τους: 

1. Χαρτογράφηση του διδακτικού προσωπικού κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και ειδικότητα 
και κατηγοριοποίηση σε ομάδες κατά έτη υπηρεσίας. 2. Συστηματική επισήμανση και κατα-
γραφή των επιμορφωτικών αναγκών. 3. Παροχή των αναγκαίων οικονομικών πόρων για την 
οργάνωση και λειτουργία των ΠΕΚ με την εγγραφή στον προϋπολογισμό των απαιτούμενων 
δαπανών. Ειδικότερα, πρέπει να εξασφαλιστεί η υλικοτεχνική υποδομή, που περιλαμβάνει 
διδακτήριο, βιβλιοθήκη, εργαστήρια, σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία και τμήμα έρευ-
νας και τεκμηρίωσης σε κάθε ΠΕΚ. 4. Εξεύρεση του διδακτικού προσωπικού. Το διδακτικό 
προσωπικό πρέπει να είναι μόνιμο και να αποτελείται από πανεπιστημιακούς και ειδικούς 
επιστήμονες ερευνητές στον τομέα της επιμόρφωσης. 5. Σύνδεση των ΠΕΚ με αριθμό πει-
ραματικών σχολείων όπου εφαρμόζονται στην πράξη οι νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, 
αξιολογούνται και ανατροφοδοτούν τη θεωρία. Οι εκπαιδευτικοί ασκούνται σε αυτά με την 
καθοδήγηση έμπειρων συναδέλφων τους. 

Η συνέχιση και αναβάθμιση της λειτουργίας των ΠΕΚ, ιδιαίτερα σε θέματα   διαμόρφωσης   
επιμορφωτικών   προγραμμάτων   είναι   επιβεβλημένη. (Μαντάς Παναγιώτης, Η Μετεκπαί-
δευση και η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, έκδοση του ιδίου, Αθήνα 2004 ) 

Μια  πρόταση για την επιμόρφωση 

Διδακτικά αντικείμενα επιμόρφωσης 

Α. Γενικά διδακτικά αντικείμενα επιμόρφωσης, που απευθύνονται στο σύνολο  των εκπαι-
δευτικών. 

Β. Ειδικά διδακτικά αντικείμενα επιμόρφωσης που απευθύνονται στις  διάφορες ειδικότη-
τες των εκπαιδευτικών. 

Διάρκεια – Μορφές Επιμορφωτικών προγραμμάτων 

Α. Εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιοριζομένων εκπαιδευτικών (υποχρεωτική): Μπορεί να 
πραγματοποιείται το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου πριν από τον διορισμό (Προτείνεται   ο 
διορισμός να γίνεται 6 μήνες έως και 1 χρόνο πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους). 
΄Έμφαση στην πρακτική εφαρμογή στα σχολεία τα οποία αναδεικνύονται  ως οι κατεξοχήν 
χώροι υλοποίησης της επιμορφωτικής διαδικασίας. 
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Β. Εισαγωγική Επιμόρφωση Αναπληρωτών και Ωρομισθίων (υποχρεωτική): Οι αναπληρωτές 
και ωρομίσθιοι που προσλαμβάνονται  για πρώτη φορά, και πριν αναλάβουν τα καθήκοντά 
τους, θα πρέπει να παρακολουθούν ταχύρρυθμη επιμόρφωση, διάρκειας 6 -18 ωρών (δηλ. 
1 έως 3  ημέρες) ανάλογη με την ειδικότητά τους. Η επιμόρφωση πραγματοποιείται  σε ε-
πίπεδο Περιφέρειας  από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπ/σης σε συνεργασία με 
τα κατά τόπους ΠΕΚ. Τα μαθήματα γίνονται σε επιλεγμένα σχολεία, με την παρουσία Σχολι-
κού Συμβούλου της ειδικότητας, που καθοδηγεί και συντονίζει. 

Παράλληλα προτείνεται η καθιέρωση του θεσμού του μέντορα για ένα χρόνο ανά σχολείο, 
για την καλύτερη προσαρμογή των νεοδιοριζομένων  στο επαγγελματικό περιβάλλον τους. 
Ο μέντορας θα ορίζεται με απόφαση της οικείας  Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 
μετά από πρόταση του Παιδαγωγικά Υπεύθυνου Σχολικού Συμβούλου ο οποίος θα λάβει 
υπόψη του τη γνώμη  του Σχολικού Συμβούλου της ειδικότητας (όταν δεν συμπίπτουν οι 
δύο ιδιότητες) και του Διευθυντή του σχολείου.   

Ενίσχυση του ρόλου των Πειραματικών Σχολείων ως κέντρων επιμόρφωσης και  πιλοτικής 
εφαρμογής καινοτόμων δράσεων. 

 Γ. Περιοδική επιμόρφωση μακράς διάρκειας (υποχρεωτική ή προαιρετική): Απαιτείται πε-
ριοδική επιμόρφωση  μακράς διάρκειας με στόχο  της επικαιροποίηση  των γνώσεων στα 
επιμέρους αντικείμενα,  εξαιτίας των  συνεχών  αλλαγών στον κοινωνικοοικονομικό, πολιτι-
σμικό και παραγωγικό τομέα.  

Προτείνεται μονοετούς ή διετούς διάρκειας επιμόρφωση, μεταπτυχιακού επιπέδου με πι-
στοποίηση.  Η διοργάνωσή της μπορεί να ανατεθεί  σε ήδη υπάρχοντες αποκεντρωμένους 
φορείς, όπως τα ΠΕΚ, με στελέχωση από Σχολικούς Συμβούλους, ώστε να επιτυγχάνεται  
πάντα η σύνδεση θεωρητικής και πρακτικής γνώσης με επίκεντρο τα σχολεία. Προτείνεται 
επίσης η στελέχωση των ΠΕΚ από στελέχη τους Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Πανεπιστη-
μιακούς. 

Προτείνεται, επίσης η δημιουργία ενός νέους θεσμικού πλαισίου για Σχολή Επιμόρφωσης – 
ανάλογης με το Διδασκαλείο  Μέσης Εκπ/σης, τη ΣΕΛΜΕ ή την ΠΑΤΕΣ της πρώην ΣΕΛΕΤΕ. 

Η διοργάνωση της περιοδικής επιμόρφωσης μακράς διάρκειας είναι, επίσης, δυνατό να α-
νατεθεί σε ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Προτείνεται να προβλεφθεί επιμόρφωση (ενδεχομένως υπό μορφή σεμιναρίων) Στελεχών 
Εκπαίδευσης (Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών Δ/νσεων, Προϊσταμένων Γραφείων, Διευ-
θυντών Σχολικών Μονάδων) για θέματα διοίκησης και οργάνωσης. Ως φορέας υλοποίησης  
της επιμόρφωσης των Στελεχών Εκπαίδευσης  είναι δυνατό να αναλάβει το Εθνικό Κέντρο 
Δημόσιας Διοίκησης. 

Δ. Τριμηνιαίοι κύκλοι επιμόρφωσης  στα ΠΕΚ, με ή χωρίς εξετάσεις,  για την κάλυψη  τρε-
χουσών αναγκών: Θα περιλαμβάνει Προγράμματα βραχείας διάρκειας, από 1 έως 5 ή 10 
ημέρες.  Ως χρόνος υλοποίησης προτείνονται απογευματινές ώρες, παράλληλα με τη διδα-
σκαλία στα σχολεία. Προτείνεται εναλλακτικά τα προγράμματα αυτά να γίνονται  είτε το β΄ 
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δεκαπενθήμερο του Ιουνίου ή το α΄ δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, επειδή κατά τα δια-
στήματα αυτά δεν γίνονται μαθήματα. 

Ε. Ενδοσχολική Επιμόρφωση: Σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών προτείνει την Ενδοσχολι-
κή Επιμόρφωση ως στρατηγική προσωπικής βελτίωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών  της σχολικής μονάδας. Συγκροτούνται ομάδες  από εκπαιδευτικούς έως και 
5 γειτονικών σχολείων των οποίων την επιμόρφωση αναλαμβάνει ο Σχολικός Σύμβουλος 
πλαισιωμένος από ομάδα ειδικευμένων επιμορφωτών. Η επιμόρφωση πραγματοποιείται 
μέσα στο σχολείο, 1 ημέρα την εβδομάδα και διαρκεί 4 έως 6 μήνες. Απαραίτητη προϋπό-
θεση  η συνεργασία και η από κοινού δραστηριοποίηση  των Σχολικών  Συμβούλων με τον 
Διευθυντή της σχολικής μονάδας.  

Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί που θα πλαισιώνουν τους Σχολικούς Συμβούλους στην ενδο-
σχολική επιμορφωτική  δράση τους να αντλούνται από μια «δεξαμενή» εκπαιδευτικών που 
έχουν ήδη επιμορφωθεί και διαθέτουν  τα απαιτούμενα προσόντα. Υπάρχει παράλληλα και 
η πρόταση   οι εκπαιδευτικοί  που θα εμπλέκονται στην Ενδοσχολική Επιμόρφωση να προ-
έρχονται από Μητρώο Επιμορφωτών, ενώ οι θεματικές ενότητες, που θα επιλέγονται, να 
προτείνονται επίσης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

ΣΤ. Εξ αποστάσεως   (ασύγχρονη) επιμόρφωση: Τα μοντέλα διδασκαλίας επικεντρώνονται 
σε ανθρωποκεντρικά σενάρια εκπαίδευσης και υιοθετούν τις αρχές της  επιμόρφωσης ενη-
λίκων. 

Ζ. Αυτοεπιμόρφωση:  Παράλληλα με τις προαναφερόμενες επιμορφωτικές δράσεις, πολλοί 
εκπαιδευτικοί ζητούν  να προβλέπονται διευκολύνσεις για την αυτοεπιμόρφωσή τους. Για 
τον σκοπό αυτό θεωρούνται απαραίτητα τα εξής: Πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (βιβλία κα-
θηγητή με πολλαπλές διδακτικές προσεγγίσεις). Ιστοχώρος ενημέρωσης, άντλησης υλικού 
και στήριξης.  Χορήγηση δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο. Οικονομική υπο-
στήριξη ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων. Επιδότηση βιβλιοθήκης και συνδρομών σε 
επιστημονικά περιοδικά. Ενίσχυση των σχολικών βιβλιοθηκών. Ελεύθερη είσοδος σε πολι-
τιστικά δρώμενα, όπως μουσεία, εκθέσεις καθώς και τα επιδοτούμενα θέατρα. 

Φορείς υλοποίησης 

Α. Από πολλούς προτείνονται ως βασικός φορέας επιμόρφωση τα ΠΕΚ, στελεχωμένα από 
Σχολικούς Συμβούλους τόσο στη διοίκηση όσο και στο διδακτικό προσωπικό. Τα ΠΕΚ μπο-
ρούν να συνεργάζονται  με το Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των 
Περιφερειών Εκπαίδευσης, με μέλη ΔΕΠ, Π.Ι. ή άλλους ειδικούς επιστήμονες και  φορείς. 

Β. Προτείνεται, επίσης, η δημιουργία ενός νέου φορέα σχεδιασμού, υλοποίησης, εποπτείας 
και αξιολόγησης, της «Σχολής Επιμόρφωσης». 

Γ. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης προτείνεται  για επιμορφωτικές δράσεις  σε διοι-
κητικά/οργανωτικά θέματα που θα απευθύνονται σε Στελέχη της Εκπαίδευσης. 

Δ. Ο Σχολικός Σύμβουλος αποτελεί το βασικό φορέα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 
σε συνεργασία με επιτελείο πιστοποιημένων επιμορφωτών. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι είναι ο 
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μόνος φορέας που έρχεται σε καθημερινή επαφή με τους εκπαιδευτικούς των σχολικών 
μονάδων ευθύνης τους, αντιλαμβάνονται απευθείας τα προβλήματα  που αναδύονται  στην 
καθημερινή διδακτική πράξη, την παιδαγωγική τακτική κάθε σχολείου, αλλά και τις στάσεις 
και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. Ο προβληματισμός για την κάλυψη αυτών των αναγκών 
με επιμορφωτικά/ενημερωτικά προγράμματα αποτελεί καθημερινό τους μέλημα. 

Επιμέρους ζητήματα 

Α. Θέσπιση κινήτρων: Απαλλαγή από διδακτικά καθήκοντα όσων θα παρακολουθούν τα 
ετήσια επιμορφωτικά προγράμματα. Μειωμένο ωράριο ή απαλλαγή από διδακτικά καθή-
κοντα των εκπαιδευτικών που θα υποστηρίζουν το επιμορφωτικό έργο των Σχολικών Συμ-
βούλων. Πίστωση επιμορφωτικών μονάδων (μορίων) ανάλογα με τη διάρκεια του προ-
γράμματος. Οι επιμορφωτικές μονάδες να δίνονται σε όσους επιμορφούμενους  περάσουν 
επιτυχώς στο τέλος του προγράμματος μια διαδικασία αξιολόγησης. Οι μονάδες αυτές να 
λαμβάνονται υπόψη, με συντελεστή βαρύτητας, σε διάφορους τομείς και φάσεις της επαγ-
γελματικής εξέλιξης του εκπαιδευτικού. Ανάλογη πίστωση επιμορφωτικών μονάδων  με μια 
διαδικασία αξιολόγησης να δίνεται και στους επιμορφωτές που προέρχονται από την 
Π/θμια ή Δ/θμια  εκπ/ση. Η διαδικασία αυτή θα περιλαμβάνει ένα μοντέλο αξιολόγησης 
επιμορφωτών, στο οποίο θα αποτυπώνεται η γνώμη των επιμορφούμενων με κατάλληλα 
διατυπωμένες ερωτήσεις σε μορφή ερωτηματολογίων στο τέλος του επιμορφωτικού προ-
γράμματος. Σε αυτό θα αποτυπώνεται επίσης και η γνώμη των Διευθύνσεων των φορέων 
υλοποίησης του προγράμματος (συνέπεια του επιμορφωτή, επιστημονικό κύρος, ανταπό-
κριση στις σύγχρονες απαιτήσεις του αντικειμένου του και της σύγχρονης παιδαγωγικής, 
μεταδοτικότητα και  απήχηση στο σώμα των επιμορφούμενων). 

Β. Επισημάνσεις σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των επιμορφωτικών προ-
γραμμάτων με βάση την μέχρι σήμερα εμπειρία: Αυστηρή επιλογή των  κατάλληλων επι-
μορφωτών που θα επιμορφώσουν τους επιμορφωτές σε πρώτη φάση και εκείνων που θα 
επιμορφώσουν τους εκπαιδευτικούς. ΄Έμφαση στην ποιότητα  και την αξιοπιστία του επι-
μορφωτικού έργου. Αποφυγή θεωρητικολογίας. Συστηματική  σύνδεση θεωρίας και πράξης 
με σημείο αναφοράς το σχολείο και την τάξη. Η επιμόρφωση να ανταποκρίνεται αυστηρά 
στις ανάγκες των επιμορφουμένων με βάση την ειδικότητά τους, ακόμη κι αν αυτή δεν εκ-
προσωπείται από μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών.  ΄Έγκαιρη προετοιμασία του αναγκαίου 
επιμορφωτικού υλικού. ΄Έγκαιρη αποζημίωση των συμμετεχόντων επιμορφωτών. 

Επίλογος 

Χρειαζόμαστε ένα νέο όραμα για ένα νέο επάγγελμα  του εκπαιδευτικού, με σαφή, ισχυρή 
κουλτούρα επαγγελματικής ανάπτυξης με κίνητρα, φιλοδοξίες, ικανοποίηση, υποστήριξη 
και εκπαίδευση που θα αναβαθμίσει την υπόληψη, το ήθος και το  status που αντιστοιχεί 
στο έργο που προσφέρουν.  Εμείς προσβλέπουμε στον εκπαιδευτικό - στοχαστή που: Ζει  με 
κριτική σκέψη μέσα στην κοινωνία , στρατευμένος/η στην υπόθεση της παιδείας, της κοι-
νωνικής δικαιοσύνης , της δημοκρατίας και της ειρηνικής συμβίωσης και παράλληλα  δρα 
στο πεδίο των αντιφάσεων, των συγκρούσεων και των αντιθέσεων με τρόπο που να συντε-
λείς στη αξιοποίησή τους και το μετασχηματισμό τους σε πράξη ουσιαστικής εκπαιδευτικής 
και κοινωνικής  αλλαγής. 
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Οι αναρτημένες εργασίες ως μέσο εκπαίδευσης, αλληλεπίδρασης 
και επιμόρφωσης παιδαγωγών 

Ζέρβα Μαρία, Σιδηροπούλου Φαίνη, Σιμιντζή Αγγελική & Ντέμου Χρύσα 

Περίληψη 

Στους χώρους των ιδρυμάτων προσχολικής αγωγής, οι επαγγελματίες αναζητούν, μελετούν 
και εφαρμόζουν πρακτικές, σύμφωνες με τις αρχές της σύγχρονης αγωγής. Στο πλαίσιο της 
ενίσχυσης του έργου τους, έρχεται να προστεθεί η συμβολή των σύγχρονων εποπτικών μέ-
σων: ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα, ηλεκτρονικός υπολογιστής κ.ά. Αρκετά 
είναι τα παραδείγματα παιδαγωγών, εκπαιδευτικών θεσμών, ιδιωτικών φορέων που στα-
διακά αξιοποιούν τα εποπτικά μέσα στην οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση των ημε-
ρήσιων αλλά και των ετήσιων ψυχοπαιδαγωγικών προγραμμάτων. Ως πιο εύχρηστο μέσο 
προβάλλει η φωτογραφία και η αξιοποίησή της, για τη σύνθεση πολυτροπικών κειμένων με 
τη μορφή αναρτημένων εργασιών. Στη παρούσα εργασία ακολουθήθηκε συνδυαστική ε-
ρευνητική μέθοδος (ποιοτική και ποσοτική), με στόχο τη σύνθεση και μελέτη των αναρτη-
μένων εργασιών που δημιουργήθηκαν από επαγγελματίες παιδαγωγούς και την μετέπειτα 
επιρροή του υλικού (εικόνα, λόγος, μορφή) σε φοιτητές – μελλοντικούς παιδαγωγούς.  

Λέξεις – Κλειδιά: αναρτημένες εργασίες, παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας, εποπτικά μέσα, 
αλληλεπιδράσεις, ενδοσχολική επιμόρφωση 

Εισαγωγή 

Στους χώρους αγωγής, η πολυτροπικότητα ως όρος έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη του ο-
πτικού εγγραμματισμού και άρχισε να κάνει την εμφάνισή της παράλληλα με την ανάπτυξη 
των πολιτισμικών σπουδών. Με τον συγκεκριμένο όρο αναφερόμαστε στη μορφή παρουσί-
ασης ενός πολιτισμικού προϊόντος, όπου περιέχονται και συνδυάζονται περισσότεροι από 
ένας σημειωτικοί τρόποι (modes), όπως: γραπτός λόγος, προφορικός λόγος, εικόνα, κινού-
μενη εικόνα, φωτογραφία, σχέδιο, χρώμα κ.ά. (Kress, 2000 ∙ Sullivan, 2002). Στο Τμήμα 
Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ με πρωτοβουλία μελών του μόνιμου εκπαιδευτικού 
προσωπικού, τα πολυτροπικά κείμενα προσεγγίζονται μέσα από το θεωρητικό και κυρίως 
το εργαστηριακό μέρος Γνωστικών Αντικειμένων (ενδιάμεσα εξάμηνα σπουδών) και την 
Πρακτική Άσκηση Επαγγέλματος (Η΄ εξάμηνο σπουδών). Η δημιουργία αναρτημένων εργα-
σιών, «ψηφιδογραφήματος», portfolio, e-portfolio του φοιτητή, e-portfolio του μικρού παι-
διού, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση της φοίτησης των μελλο-
ντικών παιδαγωγών (Σιδηροπούλου, Τσαούλα, Νανούρη & Ζέρβα, 2010 ∙ Σιδηροπούλου, 
Βαγή – Σπύρου & Ζέρβα, 2011). 

Αναρτημένες εργασίες και χώροι αγωγής 

Οι αναρτημένες εργασίες είναι δυνατόν να αποτελέσουν για τους χώρους αγωγής ένα τρό-
πο αποτύπωσης και παρουσίασης της παιδαγωγικής πράξης, με την αξιοποίηση εικόνας και 
λόγου. Η σύνθεσή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί σε επίπεδο τάξης ή και σε επίπεδο 
παιδαγωγικής ομάδας, με επαγγελματίες που προέρχονται από ένα ή και περισσότερα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα. Οι παιδαγωγοί είτε ως εκπρόσωποι της τάξης τους (σε συνεργασία με 
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τους μαθητές), είτε ως μέλη της ευρύτερης παιδαγωγικής ομάδας, είναι δυνατόν να ορί-
σουν το πλαίσιο εργασίας (στόχοι, αντικείμενο, τρόπος παρουσίασης κ.ά.). Η κάθε ομάδα 
βασισμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως, επαγγελματική εμπειρία παιδαγωγών, εν-
διαφέροντα, δομικός χώρος κλπ. αποφασίζει για τη θεματική (πχ. το παιδαγωγικό υλικό, ο 
χώρος και η δυναμική του, οι συνεργασίες, οι αλληλεπιδράσεις), ώστε τα μέλη της να ασχο-
ληθούν με το πεδίο που τους ενδιαφέρει και η εργασία να αποτελέσει αφορμή για συλλογι-
κή δουλειά (Ζέρβα, 2003 ∙ Μακρογκίκα, 2011). Ειδικότερα στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής 
του ΤΕΙ-Α, προβλέπεται η δημοσιοποίηση του παιδαγωγικού έργου που έχει πραγματοποι-
ηθεί από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια εργαστηριακών μαθημάτων και συνήθως γίνεται 
σε συναντήσεις αξιολόγησης. Όμως, η υιοθέτηση καινοτόμων επιλογών δεν περιορίζεται 
στο τυπικό πλαίσιο των μαθημάτων αλλά ενισχύεται μέσα από μη τυπικές διαδικασίες μά-
θησης (ημερίδες, παιδικά φεστιβάλ) (Zerva, 2003 ∙ Ζέρβα & Μέγα, 2013 ∙ Τσαούλα, Σιδηρο-
πούλου & Ζέρβα, 2006) ή σε πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων που λαμβά-
νουν χώρα και εκτός του τμήματος (Σιδηροπούλου & Τσαούλα, 2008).  

Η έρευνα 

Μέλη του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ-Α 
αναζητούν και ενισχύουν συνθήκες, για δημιουργία πλαισίου συνεργασίας με φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Σκοπός της παραπάνω προσέγγισης είναι η ομαλή υποδοχή φοιτη-
τών σε χώρους εργαστηριακής και πρακτικής άσκησης επαγγέλματος. Κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους 2013-14, σχεδιάστηκε και διεξήχθη στην Αθήνα, ερευνητικό πρόγραμ-
μα με τίτλο: «Μελέτη περίπτωσης σε βρεφονηπιακό σταθμό, για παρέμβαση στο χώρο και 
τα ημερήσια προγράμματα, μέσα από την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων». Το συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα αξιολογήθηκε θετικά από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότη-
τας (ΜΟΚΕ) του ΤΕΙ-Α. Βασικό μέλημά του ήταν η διάδοση καινοτόμων παιδαγωγικών πρα-
κτικών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς – εταίρους του Τμήματος.  

Πιο συγκεκριμένα, σε δήμο του βόρειου τομέα της Αθήνας, όπου ο αρμόδιος φορέας υπο-
δέχεται φοιτητές του Τμήματος για εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις, διατυπώθηκε 
αίτημα τόσο από την πλευρά της διοίκησης του νομικού προσώπου όσο και από τους εργα-
ζόμενους, για εμπλοκή του προσωπικού σε διαδικασίες επιμόρφωσης και μέσα από πλαίσιο 
αλληλεπίδρασης με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κατόπιν μελέτης των ιδιαιτερο-
τήτων του πλαισίου (περιορισμένη εμπλοκή των εργαζομένων σε διαδικασίες επιμόρφω-
σης, ελάχιστος αριθμός πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δασκαλοκεντρική προσέγ-
γιση κ.ά.), οργανώθηκε συνάντηση όπου παραβρέθηκαν μέλη της διοίκησης, οι υπεύθυνες 
παιδαγωγοί των βρεφονηπιακών σταθμών και εκπαιδευτικοί του ΤΕΙ-Α. Έχοντας ληφθεί υ-
πόψη τόσο η επιθυμία για συνεργασία όσο και η πιθανή αίσθηση ανασφάλειας προς το 
καινούριο, υπήρξε πρόταση-πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή των παιδαγωγών σε 
παρέμβαση, με άξονα τις σύγχρονες παιδαγωγικές κατευθύνσεις. Την αφετηρία για την συ-
γκεκριμένη δράση αποτέλεσε η ιδέα δημιουργίας αναρτημένων εργασιών (μια από το κάθε 
εκπαιδευτικό ίδρυμα), όπου οι παιδαγωγοί κλήθηκαν να προβάλλουν το ιδιαίτερο προφίλ 
του χώρου εργασίας τους, αξιοποιώντας σύγχρονα εποπτικά μέσα. Στόχος ήταν η ενεργο-
ποίηση των μελών της παιδαγωγικής ομάδας γύρω από την αναζήτηση θετικών στοιχείων 
στον επαγγελματικό χώρο (λειτουργία, ανθρώπινο δυναμικό, φιλοσοφία, δράσεις κ.ο.κ.) και 
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μέσα από διαδικασίες όπως χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων, ενίσχυση συνεργασιών, 
άρθρωση παιδαγωγικού λόγου. Καθώς οι παιδαγωγοί δεν είχαν ανάλογη εμπειρία, αναπτύ-
χθηκε εκτενώς το σκεπτικό της παρέμβασης και τα οφέλη για τους παιδαγωγούς, τα παιδιά, 
το φορέα. Ακολούθησε παρουσίαση υποστηρικτικού υλικού από το αρχείο εργαστηριακών 
μαθημάτων του Τμήματος και αναπτύχθηκε προβληματισμός. Τέλος, σύμφωνα με το παρά-
δειγμα επιστημονικών διοργανώσεων (συνεδρίων κλπ), χορηγήθηκαν γραπτές οδηγίες ως 
προς τις βασικές προδιαγραφές για διασαφήνιση των όσων συζητήθηκαν (διαστάσεις, υλι-
κά, χρήση νέων τεχνολογιών κ.ο.κ.). Η πλειοψηφία των υπευθύνων αποδέχτηκε τη διαδικα-
σία με θετική στάση, γεγονός που ενισχύει το αίτημα για ενημέρωση και επιμόρφωση στις 
σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, οι παιδαγωγοί αρ-
κετές φορές ζήτησαν την υποστήριξη των εκπαιδευτικών του Τμήματος είτε κατά τη διάρ-
κεια εποπτείας φοιτητών, ή σε ξεχωριστές συναντήσεις, ή με προσωπική επικοινωνία (τη-
λεφωνική, με e-mail κλπ). Το υλικό της έρευνας αποτέλεσαν οι αναρτημένες εργασίες που 
δημιουργήθηκαν από τους εργαζόμενους και των δεκατριών βρεφονηπιακών σταθμών του 
δήμου. Για την επεξεργασία περιεχομένου, χρησιμοποιήθηκε πρωτόκολλο καταγραφής που 
κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίας. Επιπλέον στοιχεία έδωσαν 
στην έρευνα τα ημερολόγια που τηρήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς του ΤΕΙ. Η έρευνα-
παρέμβαση διήρκεσε 2 μήνες περίπου και το τελικό προϊόν επρόκειτο να εκτεθεί σε κεντρι-
κό σημείο του κάθε ιδρύματος. 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Μελετώντας το περιεχόμενο των εργασιών διακρίνουμε ότι ως προς την παρουσίαση του 
προφίλ του ιδρύματος προσχολικής αγωγής οι εργαζόμενοι σημείωσαν την επωνυμία αυ-
τού (100%), σε πολύ μικρότερο βαθμό όμως τα δικά τους ονόματα (54%), κρατώντας ίσως 
μια διακριτική στάση ως προς την ατομική τους προβολή. Τηρήθηκαν από τους παιδαγω-
γούς οι βασικές οδηγίες – προδιαγραφές ως προς την κατασκευή (διαστάσεις, υλικά κ.ο.κ.) 
(77%). Σχετικά με την εικονογράφηση, οι παιδαγωγοί αξιοποίησαν ζωγραφιές παιδιών 
(69%), φωτογραφικό υλικό δραστηριοτήτων με παρουσία νηπίων (62%), φωτογραφικό υλι-
κό από τους χώρους των ΒΝΣ χωρίς την παρουσία νηπίων (62%), σκίτσα ενηλίκων (39%), 
ακόμη και εικόνες έργων τέχνης (8%). Όσον αφορά στο γραπτό λόγο, διακρίναμε δακτυλο-
γραφημένο κείμενο (100%), επιμελημένο παιδαγωγικό λόγο (62%), αναφορές σε βασικές 
αρχές των επιστημών της αγωγής (100%), αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων που σχετί-
ζονται με διαδικασίες αγωγής (15%). Ως προς τη θεματική ενότητα, οι επαγγελματίες πα-
ρουσίασαν: θέματα γενικότερης λειτουργίας του ιδρύματος (54%), στοιχεία από το ημερή-
σιο ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα (62%), στόχους λειτουργίας του πλαισίου (16%), επεξή-
γηση του φωτογραφικού υλικού (100%). Για το τελικό αποτέλεσμα αξιοποιήθηκαν σύγχρο-
να εποπτικά μέσα (85%), υπήρξε μέριμνα ως προς την παρουσίαση του έργου (πχ. πλαστι-
κοποίηση) (77%), χρησιμοποιήθηκαν πρωτότυπες τεχνικές (πχ. τρισδιάστατες κατασκευές) 
(46%).  

Περνώντας σε ποιοτικά στοιχεία της παρέμβασης και σχετικά με την εμπλοκή των παιδαγω-
γών στη διαδικασία σύνθεσης, διακρίναμε ότι σε επίπεδο ομάδας βρεφονηπιακού σταθμού 
οι παιδαγωγοί συνεργάστηκαν για ένα κοινό αποτέλεσμα. Έδωσαν μια άλλη διάσταση στο 
φωτογραφικό αρχείο τους, αξιοποιώντας τη φωτογραφία ως εποπτικό – παιδαγωγικό μέσο 
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(Burke, 2003 ∙ Μακρογκίκα, 2011). Άρθρωσαν παιδαγωγό λόγο, αρχικά σε προφορικό επί-
πεδο, τον οποίο στη συνέχεια επιθύμησαν και να διατυπώνουν. Εξέφρασαν αντιρρήσεις και 
διαπραγματεύτηκαν τις ιδέες τους. Σε επίπεδο ευρύτερης παιδαγωγικής ομάδας (εργαζό-
μενοι στον ίδιο φορέα) και με αφορμή τον κοινό άξονα δράσης, οι υπεύθυνες των βρεφο-
νηπιακών σταθμών συχνά επικοινωνούσαν με συναδέλφους (διοίκηση, παιδαγωγούς) και 
το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος. Η επικοινωνία και οι ανταλλαγές λειτούργησαν 
ως τρόπος αποσαφήνισης εννοιών, επιβεβαίωσης επιλογών, επαναπροσδιορισμού στόχων, 
αποκτώντας ορισμένες φορές και το χαρακτήρα ενδιάμεσης αξιολόγησης (Altrichter, Posch 
& Somekh, 2001). 
Το τελικό προϊόν αρχικά δημοσιοποιήθηκε εντός του φορέα και στη συνέχεια στο Τμήμα 
Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ-Α, όπου οργανώθηκε και λειτούργησε έκθεση στα πλαίσια των 
Γνωστικών Αντικειμένων «Συστηματική Παρατήρηση Βρεφών & Νηπίων» (Γ΄ εξάμηνο σπου-
δών) και «Αισθητική Αγωγή» (Ε΄ εξάμηνο σπουδών). Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία κυρίως 
σε πρακτικό επίπεδο να μελετήσουν το αποτέλεσμα μιας ενέργειας επαγγελματιών παιδα-
γωγών, που έλαβε χώρα σε πραγματικό περιβάλλον τάξης και σύμφωνα με τις σύγχρονες 
παιδαγωγικές αρχές. Η αλληλεπίδραση με την εκπαιδευτική κοινότητα συνεχίστηκε (Μπου-
ζάκης, 2005 ∙ Τριλιανός, 2009), όταν οι αναρτημένες ανακοινώσεις πλαισίωσαν πανελλήνιο 
παιδαγωγικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του δήμου (Γ΄ Πανελλήνιο 
Επιστημονικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής, ΕΛΛΕΠΕΠΑ, «Σύγχρονα θέματα Παιδαγωγικής, 
Ψυχοπαιδαγωγικής & Παιδιατρικής». Αθήνα, 30 Νοεμβρίου & 01 Δεκεμβρίου  2013). 
 

Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Σχετικά με το πλαίσιο δημιουργίας των αναρτημένων εργασιών, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό 
ήταν το γεγονός ότι ο φορέας υποστήριξε τη συγκεκριμένη ενέργεια (χορήγηση υλικού, ορ-
γάνωση συναντήσεων) και οι παιδαγωγοί βίωσαν τη διαδικασία ως μια δημιουργική πρό-
κληση μέσα από ενεργοποίηση, συμμετοχή και προβληματισμό. Η μελέτη του υλικού, φα-
νερώνει την ξεχωριστή προσέγγιση της κάθε παιδαγωγικής ομάδας, τόσο ως προς τη διαδι-
κασία σύνθεσης (αλληλεπιδράσεις, διαπραγματεύσεις, ενεργοποίηση της ομάδας) όσο και 
τη τελική του μορφή (πάζλ, κολάζ, φάκελος με χρήση πολλών ή ελάχιστων φωτογραφιών 
κ.ά.). Για την εικονογράφηση των αναρτημένων εργασιών αξιοποιήθηκε ποικιλία υλικού 
όπως μεγάλος αριθμός παιδικών σχεδίων αλλά και φωτογραφικό υλικό από το δομικό χώρο 
(κτίριο, εξοπλισμός, υλικά). Ορισμένες ομάδες επέλεξαν πιο «ασφαλείς» τρόπους για την 
παρουσίαση του σκεπτικού τους, με φωτογραφικό υλικό όπου συνειδητά δεν εικονίζονται 
παιδιά και αναφέρθηκαν κυρίως στο χώρο και στις δομές λειτουργίας του ιδρύματος. Ενώ 
άλλοι έδωσαν έμφαση σε μεμονωμένες δράσεις, παρουσίασαν πρόσωπα και εκφράσεις 
παιδιών, προσπάθησαν να αναδείξουν λεπτομέρειες της καθημερινότητας κ.ά. Ενώ ο γρα-
πτός λόγος που χρησιμοποιήθηκε, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως επιμελημένος παιδα-
γωγικό λόγος (Κυπριώτης, 2006). 

Σχετικά με τη μορφή της εργασίας, οι παιδαγωγοί ενεργοποιήθηκαν στη χρήση σύγχρονων 
εποπτικών μέσων. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας α-
ξιοποίησαν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, την ψηφιακή φωτογραφία, την έγχρωμη εκτύπω-
ση, επιβεβαιώνοντας ότι τα σύγχρονα εποπτικά μέσα μπορούν να έχουν θέση στους χώ-
ρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ζέρβα, 2003 ∙ Μακρογκίκα, 2011). Σε ότι αφορά στην 
αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο πλαισίων, για τους εργαζόμενους των ιδρυμάτων προσχο-
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λικής αγωγής, οι εκπαιδευτικοί του ΤΕΙ αποτέλεσαν ένα σημαντικό εταίρο-συνομιλητή που 
τους παρείχε δυνατότητα για απόκτηση γνώσης μέσα από διαδικασίες ενδοσχολικής επι-
μόρφωσης. Για το ΤΕΙ-Α, το τελικό προϊόν πρόσφερε ευκαιρία γνωριμίας των φοιτητών με 
το χώρο μελλοντικής απασχόλησης τους. Όμως, ως πιο σημαντικό σημείο προβάλλει η στα-
διακή δημιουργία ποιοτικών συνθηκών λειτουργίας στους χώρους εργαστηριακής άσκησης, 
με αποδέκτες τόσο τους επαγγελματίες και τα μικρά παιδιά όσο και τους φοιτητές-
μελλοντικούς επαγγελματίες (Σιδηροπούλου κ.α, 2005). 

Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω έρευνα, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι οι παι-
δαγωγοί του συγκεκριμένου πλαισίου αξιοποίησαν σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας για 
να προβάλλουν το πολιτισμικό προϊόν που κατασκεύασαν (Kress, 2000 ∙ Χατζησαββίδης, 
2003). Μέσα από τα πολυτροπικά κείμενα που συνέθεσαν αντανακλάται θετικό παιδαγωγι-
κό κλίμα με χαρακτηριστικά όπως συνεργασία, ομαδικότητα, ευελιξία και εξατομίκευση 
(Μουσένα & Ζέρβα, 2014). Γίνεται μάλιστα φανερό ότι οι παιδαγωγοί αξιοποίησαν τις ε-
μπειρίες τους ως πηγές μάθησης και παράλληλα ενσωμάτωσαν τη νέα μάθηση στη δική 
τους εμπειρία (Jarvis, 2004). Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης με μεσολαβητές το εκπαιδευτικό προσωπικό, τα προγράμματα σπουδών και 
τους φοιτητές, όταν αναπτύσσουν συνεργασίες με επαγγελματικούς χώρους είναι δυνατόν 
να δημιουργήσουν συνθήκες με χαρακτηριστικά όπως: ποιοτικά προγράμματα σπουδών, 
αξιολόγηση, ενδοσχολική επιμόρφωση, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην επαγγελμα-
τική ανάπτυξη των εργαζομένων (Altrichter , 2001 ∙ Dahlberg, Moss & Pence, 2007 ∙ Παπα-
ναούμ, 2003  ∙ Σιδηροπούλου & Τσαούλα, 2008 ).  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού  μου προγράμματος, ε-
στιάζοντας στην ανάλυση των εκπαιδευτικών αντιλήψεων Α/θμιας και Β/θμιας για την ε-
φαρμογή των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση.  Τα αποτελέσματα της έρευνας περιστράφηκαν γύρω 
από την καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την χρήση των Τ.Π.Ε στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και την αξιολόγηση της προσφερόμενης επιμορφωτικής 
δραστηριότητας σχετικά με αυτές. Σκοπός της έρευνας είναι ο εντοπισμός του σύγχρονου 
επιπέδου αποδοχής των Τ.Π.Ε ως νέα εκπαιδευτική κουλτούρα και κατά πόσο επηρεάζεται 
από τα δεδομένα της σύγχρονης επιμόρφωσης.  

Λέξεις - Kλειδιά: Τ.Π.Ε, Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση, αντιλήψεις, επιμόρφωση 

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας, η γνωσιολογική επανάσταση μέσα από την αλματώδη αύξηση της τεχνολο-
γικής προόδου είναι γεγονός. Η τεχνολογία κατέχει κυρίαρχη θέση σε πολλές πτυχές της 
καθημερινότητας συμπεριλαμβανομένου της κοινωνικής και επαγγελματικής. Αναπόφευκτη 
ήταν η ένταξη της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική κοινότητα, δημιουργώντας ένα πλήθος 
συζητήσεων στους επιστημονικούς κύκλους γύρω από αυτήν. 

 Επιπρόσθετα, με την αρωγή των Μ.Μ.Ε και των υπερεξελιγμένων μέσων μεταφοράς, οι 
γνώσεις και οι πληροφορίες μεταφέρονται με τόσο γρήγορους ρυθμούς, ώστε το σχολείο 
ως θεσμός και κατ’ επέκταση η εκπαίδευση καλείται να συμβαδίζει, εφόσον αδυνατεί εκ 
φύσεως να προηγείται από τις εξελίξεις σε ποικίλους τομείς. (Hargreaves, 2000). Οι συνέ-
πειες της ασυμβατότητας ανάμεσα στην τεχνολογικά αναπτυγμένη και συνεχώς εξελισσό-
μενη κοινωνία και στην βραδυπορούσα εκπαίδευση, πιθανόν να αποβούν αρνητικές για 
τους μαθητές, καθώς μεγαλώνουν σε ένα αρκετά τεχνολογικά ανεπτυγμένο περιβάλλον, 
γεμάτο από αμέτρητες και εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης και εικόνες, με αποτέλεσμα 
να  χαρακτηρίζουν ανούσιο και ανίκανο το σχολείο να τους παρέχει την έμπνευση και το 
κίνητρο για την διάνοιξη των νέων πνευματικών τους οριζόντων και ενδιαφερόντων. (Οικο-
νόμου, 2004) 

Θεωρητικό πλαίσιο – Λειτουργικοί ορισμοί 

Αναφερόμαστε σε μια σύγχρονη έννοια για τον εκπαιδευτικό κόσμο  που ονομάζεται «Εκ-
παιδευτική Τεχνολογία», με βασικό φορέα την εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών ή των Τε-
χνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε) στις σχολικές τάξεις. Εκπαιδευτική Τεχνο-
λογία λοιπόν ονομάζουμε την θεωρία  και την εφαρμογή του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, 
της χρήσης, της διαχείρισης και αξιολόγησης των διαδικασιών και υλικών που αποσκοπούν 
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στη μάθηση. Γεγονός που οφείλεται, στο ότι δεν αναφέρεται μόνο στα υλικά και μέσα, αλ-
λά  σε μια συστηματική προσπάθεια προσέγγισης με αυτοσκοπό την βελτίωση της ανθρώ-
πινης μάθησης. (Αγγελίδης & Μαυροειδής, 2004).  

Επιπρόσθετα, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε), προέρχονται από τον 
αγγλικό όρο «Information and Communication Technologies – (ICT)». (Καλαντζής, 2011) 
Σύμφωνα με την Μιχαηλίδου (2008), οι Τ.Π.Ε εμφανίζονται μετά το 2000, με τη χρήση της 
ως όρου σε κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, ως Νέες Τεχνολογίες, ανα-
φερόμαστε στο σύνολο των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών και δικτύων υπολογιστών 
που μπορούν να κωδικοποιήσουν, να επεξεργαστούν, να αποθηκεύσουν, να αναζητήσουν, 
να ανακαλέσουν και να μεταδώσουν την πληροφορία σε ψηφιακή μορφή. (Καλαντζής, 
2011). Πέρα όμως από την έννοια του μέσου ή του αντικειμένου, ο όρος Τ.Π.Ε περιλαμβάνει 
και τους ανθρώπινους πόρους, οι οποίοι υποχρεούνται να εργαστούν με σκοπό να κατα-
κτήσουν την τεχνολογική αποτελεσματικότητα προς  εξυπηρέτηση των ανθρωπίνων ανα-
γκών και βελτίωση των διάφορων τομέων της καθημερινότητας. Κατά συνέπεια, οι Τ.Π.Ε 
δεν αποτελούν εκ φύσεως και από μόνες τους την κεντρομόλο δύναμη ανάπτυξης και κοι-
νωνικής αναδιάρθρωσης. (Ράπτης, 2007). 

Η στάση (attitude) σχετικά με τους H/Y και τις Τ.Π.Ε αποτελεί μια πολυπαραγοντική μετα-
βλητή. Έχουν δημιουργηθεί πολλά εργαλεία με στόχο την καταγραφή αυτών των στάσεων. 
Τα περισσότερα από αυτά έχουν αναδείξει τέσσερις άμεσα συσχετιζόμενες διαστάσεις πα-
ραμέτρους: 1. Φόβος ή επιφυλακτικότητα (anxiety) για τη χρήση υπολογιστών και εργαλεί-
ων των Τ.Π.Ε, 2. Αυτοεκτίμηση (self-efficacy) και εμπιστοσύνη στις ικανότητες των Τ.Π.Ε, 3. 
Επιθυμία και ευχαρίστηση για τη χρήση υπολογιστών και εργαλείων των Τ.Π.Ε, 4. Αντιλή-
ψεις σχετικά με την αξία και τη χρησιμότητα των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση. (Rosen & Weil, 
1995) 

Σε μια πρώτη και λιτή προσέγγιση του όρου «επιμόρφωση», ορίζεται ως η απόκτηση συ-
μπληρωματικών ή ειδικών γνώσεων, μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών, αλλά 
ακόμα και ως παροχή πρόσθετης επαγγελματικής κατάρτισης. Εξειδικεύοντας τον παραπά-
νω ορισμό ως προς την εκπαίδευση ενηλίκων, είμαστε σε θέση να διατυπώσουμε πιο ανα-
λυτικές επισημάνσεις. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον Jarvis (2014), η επιμόρφωση είναι 
συνήθως προεπαγγελματική ή επαγγελματική κατάρτιση αλλά και ως ακαδημαϊκή εκπαί-
δευση. Βασιζόμενοι λοιπόν στις  παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά καιρούς γύ-
ρω από τον όρο επιμόρφωση, γίνεται εύκολα η σύνδεση του με τις παρακάτω έννοιες: 1. 
Θέτει ως προϋπόθεση  τη βασική εκπαίδευση και νοείται ως συμπλήρωμα αυτής, 2. Συνει-
σφέρει στη βελτίωση, ανανέωση και αναβάθμιση των γνώσεων της βασικής κατάρτισης, 3. 
Παρέχει τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο, 4. Συνδέει την επι-
στημονική έρευνα με την εκπαιδευτική πράξη, 5. Διακρίνεται ως συνεχής και επαναλαμβα-
νόμενη διαδικασία, θεσμοθετημένη και μη, 6. Βοηθά την επαγγελματική σταδιοδρομία και 
εξέλιξη των εκπαιδευτικών, 7. Έχει ως βασικό σκοπό την αέναη ενημέρωση και ενίσχυση 
της επαγγελματικής αλλά και ατομικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού πληθυσμού. 
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Μεθοδολογία  

Με βάση, το προαναφερθέν θεωρητικό πλαίσιο, διεξήχθη ποσοτική έρευνα, με τη χρήση 
ερωτηματολογίου ερωτήσεων δηλωτικού τύπου, μέσω των οποίων οι εκπαιδευτικοί απο-
κρίνονται σχετικά με την χρήση των Τ.Π.Ε και την προσφερόμενη επιμορφωτική δραστηριό-
τητα. Το δείγμα της συνολικά αποτελείται από 100 εκπαιδευτικούς, Α/θμιας (44) και 
Β/θμιας (56) εκπαίδευσης), συμμετέχοντες σε επιμορφωτικούς φορείς, με διαφορετικό επί-
πεδο επαφής και γνώσης με τους H/Y. Οι ηλικίες κυμάνθηκαν ως εξής: (7) 25-34ετών, (29) 
35-44ετών, (47) 45-54ετών και (17) 55 ετών και άνω. Η περίοδος διεξαγωγής της, διήρκησε 
από τις 19 Μαΐου έως τις 30 Ιουνίου 2014, στο νομό Αττικής. Η δειγματοληψία ήταν τυχαία 
και η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS, έκδο-
ση 20,0. 

Οι λόγοι συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα, ποικίλλουν. Επι-
λέξαμε τους τρείς πιο σημαντικούς εξ αυτών που είναι οι εξής: το ενδιαφέρον των εκπαι-
δευτικών για τις Νέες Τεχνολογίες (53% στο βαθμό πολύ), την επαγγελματική ανέλιξη  (43% 
στο βαθμό πολύ) και τα οικονομικά κίνητρα (46% στο βαθμό καθόλου). Εύλογα, συμπεραί-
νουμε ότι το ενδιαφέρον για τις ίδιες τις Τ.Π.Ε είναι ο πρώτος λόγος συμμετοχής, ενώ έπο-
νται η επαγγελματική ανάπτυξη. Ενώ τα οικονομικά κίνητρα είναι έκδηλο ότι δεν αποτελούν 
παρώθηση για τους εκπαιδευτικούς. Στοιχείο που επιβεβαιώνουν και σχετικές έρευνες ό-
που το οικονομικό κίνητρο ακόμα και με την μορφή μισθολογική αύξησης δεν έχαρε ιδιαί-
τερης προτίμησης από τους εκπαιδευτικούς. Εν συνεχεία, εξετάστηκε κατά πόσο γνωστά 
είναι τα διάφορα είδη επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς, αλλά και την λειτουργικότητα 
των πηγών πληροφόρησης, τόσο του ενδοσχολικού όσο και του εξωσχολικού περίγυρου. 
Όσο πιο προσβάσιμο είναι ένα αντικείμενο στον χρήστη, τόσο πιο εύκολο καθίσταται η διε-
ρεύνηση του. Γεγονός που έχει διερευνηθεί ελάχιστα στη βιβλιογραφία, καθώς οι περισσό-
τερες μελέτες εστιάζουν μονομερώς στην αξιολόγηση της γνώσης (περιεχόμενο- ύλη) που 
προσφέρεται μέσω του κάθε επιμορφωτικού προγράμματος. Οι πηγές πληροφόρησης κα-
τηγοριοποιήθηκαν ως εξής:  

Προσπάθειες ενημέρωσης εκπαι-
δευτικών σχετικά με την επιμόρ-

φωση 
Βαθμίδα Εκπαίδευσης 

Α/θμια Β/θμια 

1)Περιοδικά/βιβλία 16% (Μεγάλο και Μι-
κρό βαθμό αντίστοιχα) 

51% (Μεγάλο βαθμό) 

2) Τηλεόραση/βίντεο  23% (Μικρό βαθμό) 26% (Μικρό βαθμό) 
3)Διαδίκτυο 24% (Μεγάλο βαθμό) 28% (Μεγάλο βαθμό) 
4)Παρακολούθηση συναδέλφων 22% (Μεγάλο βαθμό) 24% (Πολύ μεγάλο βαθμό) 
5)Διαλέξεις/ομιλίες  22% (Μεγάλο βαθμό) 28% (Μεγάλο βαθμό) 

Πίνακας 1. Προσπάθειες ενημέρωσης των εκπαιδευτικών σχετικά με την επιμόρφωση 

Με βάση τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα είναι έκδηλη η κυριαρχία του διαδικτύ-
ου, καθώς και η μελέτη επιστημονικών περιοδικών/βιβλίων. Πρόσφορο έδαφος αποκτά και 
η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε συνέδρια για την ενημέρωση τους μέσω διαλέξεων ή 
ομιλιών. Εν αντιθέσει με την χαμηλή εμπιστοσύνη που δείχνουν οι εκπαιδευτικοί στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης όπως την τηλεόραση. Τέλος, η παρακολούθηση επιμορφωμένων συ-
ναδέλφων παρατηρείται να είναι μια ανερχόμενη «ήρεμη» δύναμη.  Τα παραπάνω στοιχεία 
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έρχονται σε συνάφεια με την μετριότητα των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με 
την δημοτικότητα των ειδών επιμόρφωσης (41% - λίγο, 45% - πολύ). 

Όσο αναφορά, τη διάρκεια αλλά και το περιεχόμενο – ύλη που προσφέρει η επιμόρφωση, η 
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι μεγάλη (48% - πολύ). Παρόμοια φαινό-
μενα παρατηρούνται στην λειτουργικότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Οι εκπαι-
δευτικοί χαρακτηρίζουν  το περιεχόμενο – ύλη «πολύ» χρήσιμο και απαραίτητο στο έργο 
τους. Στα θετικά προσμετράται ο μικρός βαθμός δυσκολίας που έχουν οι εκπαιδευτικοί 
στην εφαρμογή τους.  

Περιεχόμενο – ύλη επιμόρφωσης Βαθμίδα Εκπαίδευσης 
Α/θμια Β/θμια 

Χρήσιμο για το έργο σας 23% «Πολύ» 25% «Πολύ» 
Απαραίτητο για το έργο σας 20% «Πολύ» 26% «Πολύ» 
Δύσκολο στην εφαρμογή 18% «Λίγο» 22% «Λίγο» 

Πίνακας 2. Περιεχόμενο – ύλη επιμόρφωσης 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία, αναμενόμενο ήταν να ερωτηθούν οι εκπαιδευτι-
κοί για το αίσθημα ικανοποίησης απέναντι στο θεσμό της επιμόρφωσης. Η μετριότητα των 
ποσοστών ικανοποίησης, καθίσταται έκδηλη από την συντριπτική πλειοψηφία (64% - Λίγο). 
Το επίπεδο ενημέρωσης σχετικά με τα είδη και την λειτουργία της επιμόρφωσης φαίνεται 
να είναι ένας από τους λόγους μειωμένης ικανοποίησης των εκπαιδευτικών δεδομένου του 
συντελεστή συσχέτισης (Pearson 0.231, εφόσον sig 0.021>0.05) 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 75% του δείγματος φαίνεται να χρησιμο-
ποιεί τις Τ.Π.Ε στο μάθημα του σε βαθμό «πολύ» 63% και «πάρα πολύ» 25%. Η διάθεση για 
καινοτομία των εκπαιδευτικών είναι έκδηλα υψηλή, δεδομένου των ποσοστών 51% στο 
βαθμό πολύ και 38% στον βαθμό πάρα πολύ.  

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία,  τρείς εκ των βασικών παραγόντων διαμόρφωσης 
στάσης για τις Τ.Π.Ε είναι η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών, αλλά και  η 
εμπειρία παραδοσιακής διδασκαλίας μπορεί να συνεισφέρει στην καλύτερη ένταξη τους 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Παράγοντες εξοικείωσης με τις Νέες Τεχνολογίες Βαθμίδα εκπαίδευσης 
Α/θμια  Β/θμια 

Ηλικία 16% «Πολύ» 25% «Πολύ» 
Χρόνια προϋπηρεσίας 25% «Πολύ» 39% «Πολύ» 
Εμπειρία παραδοσιακής διδασκαλίας 18% «Λίγο» 21% «Λίγο» 

Πίνακας 3. Παράγοντες εξοικείωσης με τις Νέες Τεχνολογίες 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται η μεγάλη επίδραση που έχει το ηλικιακό όριο. 
Παρότι πολλές μελέτες έχουν δείξει η ηλικία να σχετίζεται αρνητικά με τη χρήση των Τ.Π.Ε, 
ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι η πεποίθηση αυτή, φθίνει τα τελευταία χρόνια, δεδομέ-
νου ότι οι νέοι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Η εμπει-
ρία παραδοσιακής διδασκαλίας είναι επίσης σημαντική επίδραση καθώς συνδέεται με την  
εκάστοτε επαγγελματική φάση του εκπαιδευτικού. Ελάχιστης επιρροή έχουν τα χρόνια 
προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών, καθώς δεν αποτελούν εχέγγυο εξοικείωσης με τις Νέες 
Τεχνολογίες. 
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Πίνακας 4.  Πίνακας συσχέτισης παράγοντα φύλου με χρήση Τ.Π.Ε - διάθεση εκπαιδευτικών 

  Σε σχέση με το φύλο, αρκετές έρευνες αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί έχουν 
περισσότερο άγχος και λιγότερη αυτοπεποίθηση για την χρήση τους, καθώς προχωρούν σε 
μια πιο περιορισμένη χρήση των Τ.Π.Ε, τόσο στη διδασκαλία, όσο και στο σπίτι. Στοιχείο 
που καταρρίπτεται, καθώς τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα έδειξαν ότι οι γυναίκες (46) 
εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν περισσότερο τις Τ.Π.Ε (άνδρες 29) και έχουν πολύ μεγαλύτε-
ρη διάθεση για καινοτομία (39 πολύ – 21 πάρα πολύ) άνδρες (12 πολύ, 17 πάρα πολύ).  

 

Πίνακας 5. Πίνακας στάσης των εκπαιδευτικών για τις Τ.Π.Ε 

Έρευνες στο χώρο των εκπαιδευτικών, τόσο της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης κατέ-
γραψαν ως θετική τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις Τ.Π.Ε. Τη δήλωση αυτή επι-
βεβαιώνει και η παρούσα εργασία, καθώς το 59% των εκπαιδευτικών τάσσονται θετικά, το 
32% τάσσεται με επιφύλαξη, ενώ μόλις το 9% τάσσεται αρνητικά. Φαινόμενο που παρατη-
ρείται  και στην αναλυτική αντιστοιχία της στάσης των εκπαιδευτικών με την βαθμίδα εκ-
παίδευσης. Το αποτέλεσμα αυτό δικαιολογεί και τη σχεδόν ολοκληρωτική απάντηση των 
εκπαιδευτικών για συνδυασμό H/Y  δασκάλου στην τάξη (98%). Πιο συγκεκριμένα, η χρήση 
των Τ.Π.Ε, ανά βαθμίδα κατανέμεται ως εξής:  

 
Βαθμίδα_εκπαίδευσης * Χρηση_τ.π.ε Crosstabulation 

Count 
 Χρηση_τ.π.ε Total 

Όχι Ναι 

Βαθμίδα_εκπαίδευσης 
Πρωτοβάθμια 11 33 44 
Δευτεροβάθμια 14 42 56 

Total 25 75 100 

Πίνακας 6. Πίνακας συσχέτισης βαθμίδας εκπαίδευσης και χρήσης Τ.Π.Ε 

Βέβαια οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εμφανίζουν σύμφωνα με έρευνες 
σε μεγαλύτερο βαθμό τον λεγόμενο φόβο για τους υπολογιστές ή κομπιουτεροφοβία 
(computer phobia) και προβαίνουν σε μειωμένη χρήση τους. Σε αντίθεση με καθηγητές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που χρησιμοποιούν περισσότερο τους υπολογιστές και τις 
Νέες Τεχνολογίες στην τάξη τους, αλλά οι διαφορετικές στάσεις ανάμεσα στα δυο φύλα 
παραμένει έμφυλη. (Whitley, 1997)  

Βαθμίδα_εκπαίδευσης * Στάση_εκπαιδευτικών_για_τπε Crosstabulation 
Count 
 Στάση_εκπαιδευτικών_για_τπε Total 

Αρνητική Επιφυλακτική Θετική 

Βαθμίδα_εκπαίδευσης Πρωτοβάθμια 3 13 28 44 
Δευτεροβάθμια 6 19 31 56 

Total 9 32 59 100 
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Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών με θετικές στάσεις 
για τις Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση χρησιμοποιούν, τελικά, τα διάφορα εργαλεία για συμπληρω-
ματικές εργασίες της παραδοσιακής διδασκαλίας ή αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο 
(Jimoyiannis & Komis 2006), ενώ λιγότεροι είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν οργανωμένα 
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ως εκπαιδευτικό και μαθησιακό εργαλείο. Ανάλογες μελέ-
τες στη χώρα μας, δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν, εν γένει, θετικές στάσεις σχετικά με 
τις Τ.Π.Ε, αλλά είναι επιφυλακτικοί και αναγνωρίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή των Τ.Π.Ε 
στην εκπαιδευτική πρακτική, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία όχι μόνο των στάσεων 
αλλά και της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών να διδάξουν με Τ.Π.Ε. 

Προσπαθώντας να διερευνήσουμε λίγο περισσότερο την στάση των εκπαιδευτικών απένα-
ντι στις Τ.Π.Ε, τη συσχετίσαμε  με δυο βασικές ανεξάρτητες μεταβλητές όπως είναι το φύλ-
λο και η ηλικία.  

 
Πίνακας 7. Πίνακας συσχέτισης στάσης εκπαιδευτικών με το φύλο και το ηλικιακό όριο 

Επαναλαμβάνεται η θετικότερη στάση των γυναικών εκπαιδευτικών (41) έναντι των ανδρών 
(18). Όσο αναφορά την ηλικία, βλέπουμε να εφαρμόζεται η θεωρία του Donald Super που 
συνδέει την αυτοεκτίμηση με τις διάφορες επαγγελματικές φάσεις του ατόμου.  Σύμφωνα 
με αυτή τη θεωρία αλλά και τα δεδομένα του πίνακα τα άτομα της ηλικίας 45-66 παρουσιά-
ζουν μια διάθεση για συνεχή διαδικασία προσαρμογής με απώτερο στόχο την βελτίωση της 
θέσης τους, σε αντίθεση με άτομα που βρίσκονται κοντά στα χρόνια της αφυπηρέτησης 
τους.  
Όπως αναφέρεται στην Λιακοπούλου (2010), οι στάσεις για την εκπαιδευτική ένταξη των 
Τ.Π.Ε αποτελούν μια σύνθετη μεταβλητή, η οποία σύμφωνα με το Μοντέλο Αποδοχής της 
Τεχνολογίας – Technology Acceptance Model (TAM), περιλαμβάνει αντιλήψεις για τις Τ.Π.Ε, 
όπως απόψεις για την αξία, τη χρησιμότητα και την ευκολία ένταξης των Τ.Π.Ε  στη διδακτι-
κή διαδικασία (γνωστική διάσταση), και συναισθήματα όπως φόβος, άγχος ή ευχαρίστηση 
από την χρήση των Τ.Π.Ε (συναισθηματική διάσταση), που θεωρείται ότι διαμορφώνουν τη 
συμπεριφορά των εκπαιδευτικών όσον αφορά στην ενσωμάτωση και χρήση των Τ.Π.Ε στη 
διδακτική πρακτική. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, εξετάστηκαν παράμετροι που παρουσιάζονται κατά τη χρήση 
των Τ.Π.Ε από εκπαιδευτικούς, όπως αυτοί παρουσιάζονται στο πίνακα. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα ευνοείται σε μεγάλο βαθμό η αλληλεπιδραστική σχέση μεταξύ μαθητών και 
εκπαιδευτικών, μέσω του πειραματισμού. Επίσης, διαπιστώνεται η ευκολία των εκπαιδευ-
τικών στην διαδικασία ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στο παιδαγωγικό τους σχεδια-
σμό. Επιπλέον γίνεται έκδηλη η μετριότητα των εκπαιδευτικών όσο αναφορά την ικανότητα 
τους να επιλύσουν προβλήματα διαχείρισης της τάξης. Τέλος, η πλειονότητα των εκπαιδευ-
τικών τάσσεται υπέρ της εκδήλωσης ελάχιστου έως μηδαμινού άγχους. 
 

993

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Πίνακας 8. Πίνακας παραμέτρων που παρουσιάζονται κατά την χρήση των Τ.Π.Ε 

Ουσιαστικά, εξετάζεται η πιθανή ύπαρξη ανταγωνιστικότητας μεταξύ των Νέων Τεχνολο-
γιών και των εκπαιδευτικών, η οποία ουσιαστικά απουσιάζει με το ποσοστό 44% στο βαθμό 
καθόλου. 

 
Πίνακας 9. Παρουσία ανταγωνιστικότητας H/Y και εκπαιδευτικού 

Επίλογος – Συμπεράσματα 

Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι στενά συνδεδεμένη με το θεσμό της επιμόρφωσης. Ο εκ-
παιδευτικός περνάει από διάφορες φάσεις κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πο-
ρείας και η στάση που υιοθετεί κάθε φορά απέναντι στο επάγγελμα,  επηρεάζει και την 
προσωπική του ανάπτυξη, η οποία διαμορφώνει τους λόγους που θα τον οδηγήσουν στην 
επιμόρφωση. Άλλωστε οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο της τεχνολογίας στην 
εκπαίδευση καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο διδασκαλίας και την αποδοχή του 
«καινούργιου» στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Στα μαθησιακά περιβάλλοντα με Τ.Π.Ε, ο 
ρόλος του εκπαιδευτικού δεν υποβαθμίζεται ούτε αποδυναμώνεται, αντιθέτως γίνεται πιο 
σύνθετος και απαιτητικός. Η επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε καταστέλλει το άγχος σχετικά με τους 
H/Y, και στην ύπαρξη τους ως οντοτήτων, στη καθημερινότητα. Η επιμόρφωση είναι ένας 
θεσμός στρατηγικής σημασίας με σκοπό τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευ-
τικών αλλά και στον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συστημάτων. Εντόπι-
σα μια αισθητή έλλειψη ενασχόλησης στον τομέα ενημέρωσης των εκπαιδευτικών σχετικά 
με την επιμόρφωση αλλά και τις ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης τους μέσα από αυτή, 
καταστέλλοντας το ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών. Όμως η δυνατότητα πρόσβα-
σης δεν καθίσταται εύκολη ή δυνατή για όλους  τους εκπαιδευτικούς, δεδομένου της δια-
φορετικής κοινωνικής κατάστασης και των ατομικών παραγόντων. Επιπρόσθετα, όσο ανα-
φορά τα κίνητρα των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε επιμόρφωση, παρατηρούμε την ι-
διαίτερα θετική προτίμηση προς επαγγελματική ανέλιξη και ενδιαφέρον για τις Τ.Π.Ε. Το 
οικονομικό όμως ζήτημα, φαίνεται να μην υπολογίζεται ούτε σαν κίνητρο αλλά ούτε και 
σαν είδος ελάχιστης ανταμοιβής των προσπαθειών των εκπαιδευτικών για υιοθέτηση της 
εκπαιδευτικής αλλαγής. Για εκπαιδευτικούς με επιφυλακτική στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε, θα 
μπορούσε να είναι αφορμή για ενασχόληση, με στόχο να μετασχηματιστεί η στάση τους 
προς την θετική. Η πρόταση μας δεν έγκειται στο να γίνει το οικονομικό κίνητρο αυτοσκο-
πός, αλλά να εξαντληθούν όλα τα δυνατά κίνητρα που θα παρωθήσουν τους εκπαιδευτι-
κούς για επιμόρφωση. 

Παράμετροι που παρουσιάζονται κατά την χρήση Τ.Π.Ε Βαθμίδα εκπαίδευσης 
Α/θμια Β/θμια 

Χρήση Τ.Π.Ε – Πειραματισμός με τους μαθητές 19% «Πολύ»   24% «Πολύ» 
Χρήση Τ.Π.Ε – Ενσωμάτωση στο παιδαγωγικό σχεδιασμό 27% «Πολύ»   27% «Πολύ» 
Χρήση Τ.Π.Ε – Επίλυση προβλημάτων διαχείρισης της 
τάξης 19% «Πολύ»   24% «Πολύ» 
Χρήση Τ.Π.Ε – Πηγή άγχους  11% «Πολύ»   22% «Λίγο» 
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Περίληψη  

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες με 
άτυπη μεθοδολογία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Μέτοικος». Το συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Διά Βίου Μάθησης 
Grundtvig με συμμετοχή εννέα εταίρων από έξι ευρωπαϊκές χώρες και υλοποιήθηκε κατά τα 
έτη 2012 – 2013. Ο στόχος του ήταν να προωθήσει και να προσαρμόσει τη χρήση μεθοδο-
λογιών άτυπης εκμάθησης γλωσσών, όπως είναι το καφέ γλωσσών (language café) ή η μέ-
θοδος Tandem για τη γλωσσική εκπαίδευση των μεταναστών. Για τη συγκεκριμένη έρευνα 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της τριγωνοποίησης και η σύγκριση των αποτελεσμάτων της 
ποιοτικής έρευνας που διεξήχθη στους εκπαιδευτές και στους εκπαιδευόμενους με ερευνη-
τικά εργαλεία τη συνέντευξη και τη σχάρα παρατήρησης. Τα ερευνητικά ερωτήματα της 
εργασίας διερευνούν το βαθμό κατά τον οποίο η μεθοδολογία του προγράμματος βοήθησε 
στη βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας και των κοινωνικών δεξιοτήτων των μετανα-
στών, ενώ διερευνάται και ο ρόλος του εκπαιδευτή στις μαθησιακές διαδικασίες, στις οποί-
ες εφαρμόζονται άτυπες μέθοδοι εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για ενήλικους μετανά-
στες. 

Λέξεις - Κλειδιά: άτυπη μάθηση, ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Μέτοικος» μετανάστες, προ-
γράμματα γλωσσικής εκμάθησης, language café, μέθοδος Tandem. 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τους Jeffs and Smith (1990), η άτυπη μάθηση είναι η διαδικασία με την οποία 
κάθε άτομο, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, μαθαίνει και αποκτά στάσεις, αξίες, ικανότη-
τες – δεξιότητες και γνώσεις, από την καθημερινή εμπειρία και τις επιδράσεις που δέχεται 
από το περιβάλλον του (εργασία, οικογένεια, γειτονιά, ελεύθερες ασχολίες, βιβλιοθήκες, 
μέσα μαζικής ενημέρωσης). Είναι η µάθηση που προκύπτει από δραστηριότητες της καθη-
µερινής ζωής, οι οποίες σχετίζονται µε την εργασία, την οικογένεια ή τον ελεύθερο χρόνο. Η 
άτυπη μάθηση δεν είναι διαρθρωµένη από άποψη µαθησιακών στόχων, χρόνου µάθησης ή 
διδακτικής υποστήριξης, γι’ αυτό και τυπικά δεν οδηγεί σε επίσημη πιστοποίηση. Παρα-
δείγµατα µορφών άτυπης εκπαίδευσης είναι τα ελεύθερα προγράµµατα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, τα προγράµµατα κατά του ρατσισµού ή τα προγράμματα μουσειοπαιδαγωγι-
κής εκπαίδευσης. 

Η αξία της άτυπης μάθησης είναι σημαντική στη σύγχρονη εποχή για τον εμπλουτισμό και 
την ανανέωση των γνώσεων, την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των ατόμων. 
Πολλοί θεωρητικοί της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ΔΒΜ στο εξωτερικό, και κυρίως στην 
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Αγγλία, τόνισαν το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την άτυπη μάθηση ήδη από τη δεκαετία του 
1990. Κάποιοι από αυτούς, όπως ο Bentley (1998) είχε ασχοληθεί με τη μάθηση έξω από 
την τάξη, η McGiveney (1999) ασχολήθηκε με την άτυπη μάθηση και την επίδρασή της στην 
κοινωνία και ο Coffield (2000) εξέτασε την ανάγκη για άτυπη μάθηση. 

Πολλοί θεωρητικοί της εκπαίδευσης ενηλίκων αναφέρονται και στα κίνητρα που αναπτύσ-
σουν οι ενήλικοι για τη συμμετοχή τους σε μία μαθησιακή διαδικασία (Lindeman, 1926, 
Yaxlee, 1929). Κατά τον Knowles (1970) τα κίνητρα συναρτώνται άμεσα με την έννοια της 
εκπαιδευτικής ανάγκης. Έτσι, οι ενήλικοι συμμετέχουν σε προγράμματα σε συνάρτηση με 
την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών, τις οποίες, ο Knowles διακρίνει σε φυσιολογικές, α-
ναπτυξιακές, ασφάλειας, εμπλουτισμού εμπειριών και αποδοχής - αναγνώρισης. 

Προγράμματα στο πλαίσιο της άτυπης μάθησης 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν γίνει αξιοσηµείωτες µεταρρυθµιστικές απόπειρες, 
οι οποίες στοχεύουν στον επαναπροσανατολισµό της εκπαίδευσης, στη σύνδεσή της µε τη 
µαθησιακή διαδικασία και στην υιοθέτηση εναλλακτικών µορφών εκπαίδευσης. Η ανάγκη 
να συνδεθεί η εκπαίδευση µε τη µαθησιακή διαδικασία και κυρίως µε τη διά βίου μάθηση, 
οδηγεί στην ανάγκη να σχεδιαστεί και να εφαρµοστεί κάποια άλλη µορφή εκπαίδευσης, η 
οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής εποχής. Έτσι, μία άλλη μορφή μάθη-
σης που μπορεί να συνδεθεί με τη διά βίου μάθηση, είναι η άτυπη. Παραδείγματα προ-
γραμμάτων που προωθούν την άτυπη μάθηση είναι η μουσειοπαιδαγωγική εκπαίδευση, 
που παρέχεται από συγκεκριμένα μουσεία, όπως το Μουσείο Μπενάκη και το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας. 

 Ένα άλλο παράδειγμα άτυπης μάθησης είναι η κοινοτική δράση «ΝΕΟΛΑΙΑ» (Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα Νεολαία. Ανασύρθηκε από: http://www.eu2003.gr/gr/cat/171/), που θεσπί-
στηκε το 2000 µε απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα ευρωπαϊκό διαγενεακό 
πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 2010 - 2012 ονομάζεται «TANDEM - Πώς 
να θεμελιωθεί δια-γενεακή και πολιτισμική επικοινωνία και πώς παρέχεται η μεταφορά και 
η διαφάνεια ικανοτήτων στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» (Α-
νασύρθηκε από : http://www.tandem-project.eu/greek/welcome). 

Τέλος, από την έρευνα που έγινε, στην Ελλάδα υλοποιήθηκαν τρία ευρωπαϊκά προγράμμα-
τα που χρησιμοποίησαν άτυπη μεθοδολογία για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Ένα τέτοιο 
πρόγραμμα είναι το «The SuN.Com Project, μία Βιώσιμη Διαδικτυακή Κοινότητα Γλωσσών», 
το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Joyn 2.0 Q Language Learning Champions in Social Networks and 
on- line Media και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Μέτοικος – Ανεπίσημη Εκμάθηση Γλωσσών 
για τους μετανάστες». Αξίζει να σημειωθεί ότι για κανένα από αυτά τα προγράμματα δεν 
έχουν υλοποιηθεί έρευνες. 

Άτυπες μεθοδολογίες γλωσσικής εκμάθησης – Σύντομη παρουσίαση 

Η μέθοδος Peer and Tandem Learning 

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ιδρύματος Tandem (Tandem fundazioa. Ανασύρ-
θηκε από: http://www.tandemcity.info/), αυτή η μέθοδος στοχεύει στην κατανόηση των 
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ανθρώπων μέσω της μάθησης της γλώσσας του άλλου. Κάποιοι ερευνητές (Wolff, 1982, 
(Brammerts and Little, 1996, Glasmann & Calvert, 2001), άρχισαν να αναπτύσσουν μία μέ-
θοδο για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας που ονομάστηκε «πρόσωπο – με – πρόσωπο 
Tandem». Αρχικά, αυτή η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για φοιτητές πανεπιστήμιων που συμ-
μετείχαν σε εντατικά προγράμματα γλωσσικής εκμάθησης και ο κύριος στόχος της ήταν 
φοιτητές με διαφορετική μητρική γλώσσα να συνεργαστούν για να βελτιώσουν τις γλωσσι-
κές τους ικανότητες στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας, να γνωριστούν μεταξύ τους και να 
επωφεληθούν από τη γνώση και την εμπειρία του συμμαθητή τους (Brammerts, 2003). 

Το καφέ γλωσσών (language café) 

Η μεθοδολογία του καφέ γλωσσών (language café) υλοποιήθηκε από το πανεπιστήμιο του 
Southampton (language café : Ανασύρθηκε από: 
http://www.languagecafe.eu/en/intro.html), και περιγράφεται ως «ένας κοινωνικός και φι-
λικός τρόπος να εξασκήσει κανείς μία ξένη γλώσσα χωρίς να παρακολουθεί τυπικά μαθή-
ματα». Το καφέ γλωσσών δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους να συναντηθούν, να μιλή-
σουν και να μάθουν ξένες γλώσσες με έναν άτυπο και κοινωνικό τρόπο, αφού μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε καφετέριες, καταστήματα, βιβλιοθήκες. Η συμμετοχή στο καφέ είναι 
δωρεάν, είναι ελεύθερη, δεν υπάρχει περιορισμός στις παρακολουθήσεις των μαθημάτων, 
οπότε, ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει. Γενικά, το καφέ γλωσσών είναι ένας ευχάριστος 
τρόπος εκμάθησης μίας ξένης γλώσσας και μία ευκαιρία επαφής με άλλους ανθρώπους, 
φορείς μίας διαφορετικής κουλτούρας και πολιτισμού. 

Μέθοδος διεξαγωγής της έρευνας 

Η προβληματική και τα ερευνητικά ερωτήματα 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η παρουσία των μεταναστών είναι αυξημένη, ενώ η πλειο-
ψηφία τους δε διαθέτει ως μητρική γλώσσα την ελληνική. Η ελλιπής γνώση της ελληνικής 
γλώσσας επηρεάζει τους μετανάστες κυρίως στον κοινωνικό και εργασιακό τομέα. Η γλώσ-
σα του μετανάστη δεν έχει κάποια χρηστική αξία στον ελλαδικό χώρο, καθώς δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε οικονομικές, πολιτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Αρχάκης & 
Κονδύλη, 2004). 

Εξίσου σημαντικό είναι οι μετανάστες να γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής και για 
την εύρεση εργασίας. Ο μετανάστης έχει ως πρώτο του μέλημα την εύρεση εργασίας, προ-
κειμένου να εξασφαλίσει την επιβίωσή του. Οι τρόποι αναζήτησης εργασίας (τύπος, διαδί-
κτυο) απαιτούν τη γνώση της επίσημης γλώσσας της χώρας. 

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια υλοποιήθηκαν προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής 
γλώσσας σε μετανάστες, είτε με πρωτοβουλία του κράτους, όπως το πρόγραμμα «Οδυσσέ-
ας» είτε με πρωτοβουλία ενώσεων μεταναστών ή μη κυβερνητικών οργανώσεων. Από τη 
μελέτη των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν για τη γλωσσική εκμάθηση σε μετανάστες 
στο πλαίσιο της άτυπης μάθησης προέκυψε ότι το πρόγραμμα «Μέτοικος», ήταν ένα πρό-
γραμμα που παρουσίαζε καινοτόμα στοιχεία, αφού προσάρμοσε τις μεθοδολογίες άτυπης 
εκμάθησης γλωσσών έχοντας ως ομάδα – στόχο τους μετανάστες που ζουν και εργάζονται 
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στην Ελλάδα, με σκοπό να βελτιώσουν τις γλωσσικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες 
για την ομαλότερη ένταξη και διαβίωση στη χώρα υποδοχής τους. 

 Μεθοδολογία διεξαγωγής της έρευνας 

Η έρευνα ακολούθησε την ποιοτική προσέγγιση, η οποία στοχεύει σε μια βαθύτερη κατα-
νόηση κοινωνικών διαδικασιών (Πηγιάκη 1988, Voigt 1990, Μουζάκης, 2003) μέσα από την 
αναλυτική περιγραφή, τη διείσδυση και τελικά την ερμηνεία του υπό εξέταση φαινομένου. 
Η επιλογή αυτής της ερευνητικής μεθόδου έγινε διότι εξυπηρετούσε τις ανάγκες της έρευ-
νας, οι οποίες ήταν να διερευνήσουν τις απόψεις και τις στάσεις των συμμετεχόντων μετα-
ναστών σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα γλωσσικής εκμάθησης. Ήταν σημαντικό επίσης, να 
διερευνηθεί η σχέση και η επίδραση της άτυπης μάθησης στη βελτίωση των γλωσσικών και 
γενικότερα επικοινωνιακών δεξιοτήτων ανθρώπων που δεν είναι φυσικοί ομιλητές της ελ-
ληνικής γλώσσας αν και διαμένουν πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Τέλος, η ποιοτική μέθοδος 
έρευνας επιλέχθηκε για να εξετάσει τον τρόπο που γίνεται η πρόσληψη της νέας γνώσης σε 
γλωσσικό επίπεδο με μεθοδολογίες που συνδυάζουν την άτυπη εκμάθηση (καφέ γλωσσών, 
μέθοδος tandem) με την ηλεκτρονική μάθηση (e-tandem, cyber café). 

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας είναι η ημιδομη-
μένη συνέντευξη και η παρατήρηση. Η μη συμμετοχική παρατήρηση πραγματοποιήθηκε για 
τις ανάγκες της έρευνας στο πλαίσιο του προγράμματος «Μέτοικος» στην Ένωση Αφρικα-
νών Γυναικών στην Αθήνα, ενώ με τις ατομικές συνεντεύξεις στους εκπαιδευόμενους και 
στους εκπαιδευτές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, διερευνήθηκε το πώς λειτούργησαν 
οι εκπαιδευόμενοι μετανάστες μαθαίνοντας ελληνικά έξω από μια συμβατική τάξη, καθώς 
και ο ρόλος των εκπαιδευτών – συντονιστών των δράσεων του προγράμματος. 

Στη συνέχεια, με τη μέθοδο της παρατήρησης επετεύχθη η συλλογή δεδομένων (για το ρό-
λο, τις επικοινωνιακές δεξιότητες των εκπαιδευτών και τις δραστηριότητες), τα οποία με τη 
μέθοδο της τριγωνοποίησης διασταυρώθηκαν με εκείνα που είχαν προκύψει από τις συνε-
ντεύξεις (π.χ. ο εκπαιδευτής χρησιμοποιεί τις εκπαιδευτικές τεχνικές που δήλωσε ότι προτι-
μά στη συνέντευξη;). Η παρατήρηση αφορούσε στο ρόλο του εκπαιδευτή στο πλαίσιο της 
εκπαιδευτικής διεργασίας σε ένα πρόγραμμα άτυπης μάθησης και συγκεκριμένα στην ε-
φαρμογή στην πράξη εκ μέρους του δραστηριοτήτων που ενισχύουν την αυτενέργεια των 
μεταναστών και την ανάπτυξη των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων. 

Η παρατήρηση είχε την ίδια χρονική διάρκεια κάθε φορά (δίωρη εκπαιδευτική συνάντηση 
χωρίς διάλειμμα) και πραγματοποιούνταν κάθε Τετάρτη στο χώρο της Ένωσης Αφρικανών 
Γυναικών στην Αθήνα. Στις συναντήσεις συμμετείχαν μέχρι πέντε εκπαιδευόμενοι. Η δια-
μόρφωση του φύλλου παρατήρησης έγινε μετά από πιλοτική παρατήρηση, στη διάρκεια 
της οποίας καταγράφηκαν σημειώσεις πεδίου. Τα δεδομένα των συνεντεύξεων έτυχαν τρι-
γωνοποίησης με τα δεδομένα της παρατήρησης, ενώ παράλληλα οι συνεντεύξεις έτυχαν 
τριγωνοποίησης η μία με την άλλη, δηλαδή οι συνεντεύξεις των εκπαιδευτών με αυτές των 
συνεντεύξεων των εκπαιδευομένων και αντίστροφα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ερευ-
νητικά εργαλεία. 

 

999

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Πεδίο διεξαγωγής της ερευνητικής εργασίας 

Το πεδίο που διεξήχθη η έρευνα ήταν οι οργανισμοί στους οποίους υλοποιήθηκε το πρό-
γραμμα «Μέτοικος» και εφαρμόστηκε το καφέ γλωσσών στο Παγκράτι, στην Κόρινθο και 
στο δήμο Συκεών της Θεσσαλονίκης. Ο πληθυσμός της έρευνας ήταν οι ενήλικοι μετανάστες 
εκπαιδευόμενοι που παρακολουθούσαν τα μαθήματα του καφέ γλωσσών στις πόλεις που 
προαναφέρθηκαν. Γενικά, τα μαθήματα υλοποιήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο Ιούνιος 
2013 – Δεκέμβριος 2013. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι μετανάστες που παρακολούθησαν μέχρι 
και τον Ιούνιο του 2014 τα μαθήματα στην Ένωση Αφρικανών Γυναικών στην Αθήνα. 

 Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε κατά το διάστημα Φεβρουάριος – Μάρτιος 2014, ενώ η 
υλοποίηση του προγράμματος ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2013, με εξαίρεση το καφέ 
της Θεσσαλονίκης που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2013. Το σύνολο του δείγματος της 
έρευνας ήταν 38 εκπαιδευόμενοι και 4 εκπαιδευτές. 

Μέθοδος δειγματοληψίας - Επιλογή δείγματος 

Ως υποκείμενα της έρευνας επελέγησαν μετανάστες και οι εκπαιδευτές του προγράμματος. 
Οι μετανάστες είχαν μακρόχρονη διαμονή στην Ελλάδα, στην πλειοψηφία τους εργαζόμε-
νες γυναίκες και οι περισσότερες δεν είχαν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα εκμάθησης 
ελληνικής γλώσσας σε κάποιον οργανισμό. 

Οι εκπαιδευτές ήταν τέσσερις, τρεις γυναίκες και ένας άντρας. Μία από τις εκπαιδεύτριες 
ήταν αλβανικής καταγωγής, καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας και με πολύ καλό επίπεδο γνώ-
σης της ελληνικής γλώσσας, η οποία για πρώτη φορά συμμετείχε ως συντονίστρια ομάδας 
ενηλίκων. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτές είχαν μεγάλη διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση 
ενηλίκων και στο αντικείμενό τους. Είχαν κάνει ανθρωπιστικές σπουδές, εξειδικεύσεις στη 
διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας με την επικοινωνιακή μέθοδο και με την εν-
σωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της, ενώ έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια επιμόρφω-
σης στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

 Αποτελέσματα της έρευνας 

Η γενική σύνοψη της ανάλυσης των συνεντεύξεων με τους εκπαιδευτές των γλωσσικών κα-
φέ που υλοποιήθηκαν στην Αθήνα, στην Κόρινθο και στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να τοποθε-
τηθεί σε τρεις άξονες, που αντιστοιχούν στα ερευνητικά ερωτήματα της διπλωματικής ερ-
γασίας. 

Ο πρώτος άξονας αφορά στη βελτίωση και στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου των με-
ταναστών που επιτυγχάνεται με τη χρήση κατάλληλων διδακτικών υλικών, ο δεύτερος αφο-
ρά στην κοινωνική ένταξη μέσω της κατανόησης της ελληνικής πραγματικότητας σε διάφο-
ρες διαστάσεις (κοινωνική, εκπαιδευτική, ιστορική) και ο τρίτος αφορά στο ρόλο του εκπαι-
δευτή στο πλαίσιο μιας διαδικασίας άτυπης μάθησης και στις σχέσεις με την πολυπολιτι-
σμική ομάδα που συντονίζει. 

Όσον αφορά στον πρώτο άξονα, οι εκπαιδευτές στο σύνολό τους χρησιμοποίησαν υλικά 
που δίνουν εναύσματα για συζήτηση. Χρησιμοποίησαν κυρίως, κάρτες, φωτογραφίες, βι-
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βλία, οπτικοακουστικά μέσα ακόμα και τις επιτόπιες επισκέψεις ή συζητήσεις με φυσικούς 
ομιλητές με σκοπό να δώσουν ερεθίσματα στους εκπαιδευόμενους να συμμετάσχουν σε 
συζητήσεις, να αυτενεργήσουν και να βελτιώσουν την επικοινωνιακή τους ικανότητα. Έδω-
σαν έμφαση στην κάλυψη των καθημερινών γλωσσικών αναγκών των εκπαιδευομένων, 
τόσο σε επίσημο όσο και σε καθημερινό επίπεδο χρήσης της γλώσσας, χωρίς να έχουν στό-
χο την παραγωγή γραπτού λόγου. 

 Όσον αφορά στο δεύτερο άξονα, οι ενέργειες των εκπαιδευτών αφορούσαν στη βελτίωση 
της γλωσσικής ικανότητας, αλλά και στην κατανόηση διαφόρων θεμάτων που θα βοηθού-
σαν τους μετανάστες να κατανοήσουν στοιχεία της ελληνικής πραγματικότητας, ώστε να 
ενταχθούν ομαλότερα στην ελληνική κοινωνική ζωή, γενικότερα. 

Τέλος, όσον αφορά στον τρίτο άξονα, οι εκπαιδευτές στην πλειοψηφία τους χαρακτήρισαν 
το ρόλο τους εμψυχωτικό, διευκολυντικό και ενθαρρυντικό μέσα στο γλωσσικό καφέ, λαμ-
βάνοντας υπ’ όψιν τους το γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοί τους ήταν άνθρωποι που δε συμ-
μετείχαν στο παρελθόν σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι εκπαιδευόμενοι μετανά-
στες είχαν αναπτύξει φιλικές και συνεργατικές σχέσεις κατά τη διάρκεια των συναντήσεων 
και σ’ αυτό βοήθησε το γεγονός ότι γνωρίζονταν από πριν, ότι είχαν έναν κοινό στόχο, να 
μάθουν ελληνικά και ότι το πλαίσιο του καφέ τους έδινε μία ευελιξία και χαλαρότητα. 

Γενικά συμπεράσματα από την ανάλυση των συνεντεύξεων των εκπαιδευομένων 

Από την ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων των εκπαιδευομένων προέκυψε ότι οι 
περισσότεροι από αυτούς δεν συμμετείχαν σε κάποιο πρόγραμμα γλωσσικής εκμάθησης 
και ούτε σε κάποιο πρόγραμμα άτυπης μάθησης κατά το παρελθόν. Όλοι οι εκπαιδευόμε-
νοι μετανάστες με εξαίρεση έναν, ο οποίος συμμετείχε σε e-tandem, συμμετείχαν σε γλωσ-
σικό καφέ. Από τις συνεντεύξεις τους διαπιστώθηκε ότι η άτυπη μεθοδολογία ήταν ιδιαίτε-
ρα ωφέλιμη για τους ίδιους, διότι τους έδινε τη δυνατότητα να κινηθούν σε ένα χαλαρό και 
ευέλικτο πλαίσιο, χωρίς περιορισμούς στη μάθηση. Όλοι τους είχαν την ευκαιρία να εκ-
φραστούν ελεύθερα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και να εξασκήσουν τις γλωσσικές 
τους ικανότητες χωρίς το φόβο της αποτυχίας. 

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι διαπίστωσαν ότι βελτιώθηκαν στον προφορικό λόγο και κυρίως 
στον επίσημο προφορικό λόγο, αποκτώντας έτσι μία σχετική άνεση και αυτοπεποίθηση κά-
θε φορά που είχαν ανάγκη να επισκεφτούν μία δημόσια υπηρεσία ή το σχολείο των παι-
διών τους. Τα μαθήματα στο γλωσσικό καφέ τους βοήθησαν να αναπτύξουν τις επικοινω-
νιακές τους δεξιότητες και να προσεγγίσουν περισσότερο το γηγενή πληθυσμό, κερδίζοντας 
σε πολλές περιπτώσεις το θαυμασμό του κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Οι περισσότεροι 
εκπαιδευόμενοι είπαν ότι δεν απέκτησαν καινούργιους Έλληνες φίλους, απλώς κατάφεραν 
να επικοινωνούν καλύτερα με τους ανθρώπους που ήδη γνώριζαν. 

Όπως φάνηκε από την ανάλυση των συνεντεύξεων, οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι χρειά-
ζονταν περισσότερο να εξασκηθούν στη βελτίωση του προφορικού τους λόγου, καθώς στα 
μαθήματα του γλωσσικού καφέ δεν υπήρχε ο στόχος της ανάπτυξης του γραπτού λόγου, αν 
και σε ορισμένες περιπτώσεις έγιναν και τέτοιες δραστηριότητες. Γενικά, οι εκπαιδευόμενοι 
βρήκαν πολύ ωφέλιμα τα μαθήματα, ενώ ένας από αυτούς διαπίστωσε από προσωπική 
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εμπειρία ότι είναι πιο βοηθητικά όταν πραγματοποιούνται παράλληλα με μαθήματα σε τυ-
πική τάξη, αφού όπως ειπώθηκε, στο γλωσσικό καφέ δεν εξασκείται ο γραπτός λόγος και 
δεν διδάσκεται η γραμματική. 

Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι του γλωσσικού καφέ είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τον πολι-
τισμό των άλλων ανθρώπων που συμμετείχαν στα μαθήματα, οι οποίοι προέρχονταν από 
άλλες χώρες και να έρθουν σε επαφή με θέματα του ελληνικού πολιτισμού, τα οποία αγνο-
ούσαν ή γνώριζαν ελάχιστα, αναπτύσσοντας έτσι και τις διαπολιτισμικές τους ικανότητες. 

Γενικά συμπεράσματα από το φύλλο παρατήρησης 

Το φύλλο παρατήρησης είναι ένα μεθοδολογικό εργαλείο που επιτρέπει να εξαχθούν ση-
μαντικά στοιχεία για την έρευνα. Έτσι, η παρατήρηση κινήθηκε γύρω από δύο άξονες, τον 
εκπαιδευτή και τους εκπαιδευόμενους. Όπως φάνηκε από την παρατήρηση των συναντή-
σεων στο γλωσσικό καφέ στην Ένωση Αφρικανών Γυναικών στην Αθήνα, ο εκπαιδευτής ε-
πεδίωκε πάντα να οργανώνει το μάθημα ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων με-
ταναστών, οι οποίοι προέρχονταν από χώρες της Αφρικής και γνωρίζονταν μεταξύ τους λό-
γω της συμμετοχής τους στην Ένωση. 

Το βασικό μέλημα του εκπαιδευτή ήταν να δίνει σε όλους τους συμμετέχοντες ίσες ευκαιρί-
ες να εκφράζονται, να τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία και να 
δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα για μάθηση. Ο ρόλος του ήταν ενθαρρυντικός και διευκο-
λυντικός, είχε αναπτυγμένες διαπολιτισμικές ικανότητες και κατάφερε να οικοδομήσει κα-
λές σχέσεις με τους εκπαιδευόμενους. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν ενεργά στο διάλογο 
που διεξάγονταν για θέματα που αφορούσαν την καθημερινή τους ζωή, κυρίως, και η συ-
νεισφορά τους στο διάλογο ήταν ανάλογη βέβαια με το γλωσσικό τους επίπεδο. Τέλος, οι 
εκπαιδευόμενοι φρόντιζαν να αξιοποιήσουν δημιουργικά αυτήν την ευκαιρία μάθησης, ώ-
στε να αντιληφθούν καλύτερα την ελληνική πραγματικότητα και να έχουν μια ομαλή κοινω-
νική ζωή. 

Συζήτηση 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, οι εκπαιδευόμενοι που πήραν μέρος στην έ-
ρευνα, παρακολούθησαν τα μαθήματα στο πλαίσιο του προγράμματος «Μέτοικος» με τη 
μεθοδολογία του καφέ γλωσσών (language café). Μόνο ένας από αυτούς συμμετείχε και 
στο e-tandem με φυσικό ομιλητή της ελληνικής γλώσσας, γιατί ήταν εστιασμένο στις γλωσ-
σικές του ανάγκες, δηλαδή να εξασκηθεί περισσότερο στην επίσημη ελληνική γλώσσα. 

Σημαντικό στοιχείο που προέκυψε από τη μελέτη του προγράμματος είναι ότι για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε με-
τανάστες χρησιμοποιώντας άτυπη μεθοδολογία, η οποία αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε 
εδώ και πολλά χρόνια στο εξωτερικό και χρησιμοποιήθηκε για την εκμάθηση γλωσσών κυ-
ρίως σε φοιτητές πανεπιστημίων. Μέσα από τη μελέτη του προγράμματος «Μέτοικος» δια-
πιστώθηκε ότι αυτή η μεθοδολογία μπορεί να προσαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί για τη 
γλωσσική εκμάθηση σε μια ειδική ομάδα του πληθυσμού, αυτή των μεταναστών. Από τα 
ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη προέκυψε ότι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στο 
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πλαίσιο της άτυπης μάθησης είναι κατάλληλη για αυτήν την ομάδα των εκπαιδευομένων, 
δεδομένου των αυξημένων υποχρεώσεων και των ειδικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 
στη χώρα υποδοχής τους. 

Το στοιχείο που θα άξιζε ίσως να ερευνηθεί σε επόμενα προγράμματα που θα υλοποιηθούν 
εφαρμόζοντας την άτυπη μεθοδολογία είναι το πόσο αποτελεσματικός και χρήσιμος θα 
μπορούσε να φανεί ο συνδυασμός της άτυπης μάθησης με τη μη τυπική μάθηση. Η συγκε-
κριμένη άτυπη μεθοδολογία για την εκμάθηση γλωσσών στοχεύει στην ανάπτυξη του προ-
φορικού λόγου και στην ανάπτυξη των διαπολιτισμικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων. 
Ένας περιορισμός που απορρέει από αυτό είναι ότι δεν ενδείκνυται για την ανάπτυξη του 
γραπτού λόγου και τη διδασκαλία της γραμματικής, διότι σ’ αυτήν την περίπτωση δε θα 
διαφοροποιούνταν από ένα μάθημα σε συμβατική τάξη. Οπότε, θα ήταν μία πρόκληση να 
υλοποιηθούν αντίστοιχα προγράμματα που να συνδυάζουν και τα δύο είδη μάθησης, την 
άτυπη και τη μη τυπική. 

Επίσης, θα παρουσίαζε εξαιρετικό ενδιαφέρον να εξεταστεί αν η μεθοδολογία κυρίως του 
γλωσσικού καφέ θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλα αντικείμενα, όπως η τέχνη, η 
περιβαλλοντική εκπαίδευση, ή η μουσειακή εκπαίδευση. Το γλωσσικό καφέ, έτσι όπως ε-
φαρμόστηκε στο πρόγραμμα «Μέτοικος» έδωσε την ευκαιρία σε ανθρώπους με κοινά εν-
διαφέροντα και κοινό στόχο, για παράδειγμα την εκμάθηση μιας γλώσσας, να συναντηθούν 
σε έναν ευχάριστο χώρο, όπως ένα καφέ ή μία βιβλιοθήκη και να συζητήσουν σε ένα χαλα-
ρό πλαίσιο που τους παρείχε ευελιξία και άνεση στην έκφραση των απόψεών του. 

Προτάσεις 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Μέτοικος» ήταν μέρος μιας σειράς εθνικών, ευρωπαϊκών και 
διεθνών προτεραιοτήτων για την εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση. Τα προγράμματα 
για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και κυρίως τα προγράμματα γλωσσικής εκ-
παίδευσης των μεταναστών προωθούν την ισότητα, την κοινωνική συνοχή και την ενεργό 
συμμετοχή στα κοινά. Η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μεταναστών στη γλώσσα 
της χώρας υποδοχής τους, προάγει τη δικαιοσύνη, μειώνει τη διακριτική συμπεριφορά του 
γηγενούς πληθυσμού προς τους μετανάστες, λόγω κυρίως της άγνοιας της κυρίαρχης 
γλώσσας και οικοδομεί γέφυρες μεταξύ των μεταναστών και του γηγενούς πληθυσμού, 
προωθώντας την ενεργό συμμετοχή τους στη ζωή της χώρας υποδοχής τους. 

Ο στόχος του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μεταναστών 
για να βελτιώσουν τις συνθήκες της καθημερινής τους ζωής. Το γεγονός ότι το πρόγραμμα 
ήταν αποτέλεσμα μίας ευρωπαϊκής σύμπραξης, βοήθησε να επισημανθούν τα κοινά ζητή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην Ευρώπη, γενικότερα, και να υπογραμμίσει ότι 
το ζήτημα της ένταξης των μεταναστών στις χώρες υποδοχής τους είναι ευρωπαϊκό και α-
παιτεί μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. 

Κάποια από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας θα μπορούσε να είναι γενικεύσιμα 
σε προγράμματα εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας, κυρίως λειτουργώντας επικουρικά και ως 
παράλληλη δραστηριότητα, αφού όπως φάνηκε από την ανάλυση της συνέντευξης ενός 
από τους εκπαιδευτές και ενός από τους εκπαιδευόμενους, η μάθηση με άτυπη μεθοδολο-
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γία δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος εκμάθησης της γραμματικής ή για την εξάσκηση του 
γραπτού λόγου. 

Όπως φάνηκε από την έρευνα, η βιωσιμότητα ενός προγράμματος μπορεί να επιτευχθεί με 
την ανάπτυξη δικτύων μεταξύ Ενώσεων μεταναστών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και 
γενικά οργανισμών που ασχολούνται με τους μετανάστες. Έτσι, η εντατικοποίηση των προ-
σπαθειών αυτών των φορέων προς αυτήν την κατεύθυνση, θα είναι θετική για τους ωφε-
λούμενους μετανάστες και θα εξασφαλίσει μία συνέχεια στη γλωσσική πολιτική της χώρας 
υποδοχής. 
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Από την ομαδική ψυχοθεραπεία του I. Yalom 
στην συνεργατική μάθηση - διαχείριση συναισθημάτων 

Νιζάμη Αικατερίνη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 

Μ.Ed. Συναισθηματικές Δυναμικές και Εκπαίδευση 
aikanizami@sch.gr 

Περίληψη 

Στην εισήγηση αυτή θα εξεταστεί κατά πόσο οι θεραπευτικοί παράγοντες του Ι. Yalom, που 
αναπτύσσει στο βιβλίο του «Θεωρία και πράξη της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας», μπορούν να 
μεταφερθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι ώστε μέσα από την διαχείριση των συ-
ναισθημάτων, να οδηγηθεί η τάξη στην συνεργατική μάθηση. Θα εξεταστεί  κατά πόσο αυ-
τοί οι παράγοντες μπορούν να αξιοποιηθούν εκπαιδευτικά έτσι ώστε να εμφυσήσουμε στα 
παιδιά, σε ατομικό επίπεδο, ενσυναίσθηση, αγάπη, ανθεκτικότητα, ενίσχυση, αυτοεκτίμη-
ση, πως μέσα  απ’ την κατανόηση του εαυτού τους, τα παιδιά  ανακαλύπτουν τις κλίσεις 
τους,  την σοφία, το θάρρος, και σε συλλογικό επίπεδο τον αλτροϋισμό, την υπευθυνότητα, 
την κοινωνική ευθύνη, την ανοχή, την εργασιακή ηθική, την ελπίδα. Αξιοποιώντας τους θε-
ραπευτικούς παράγοντες στόχος είναι η συνεργατική μάθηση,  προσεγγίζοντας και κατανο-
ώντας τις ανθρώπινες δυνατότητες, τα κίνητρα και τα συναισθήματα.  

Λέξεις - Κλειδιά: Διαχείριση Συναισθημάτων - Συνεργατική Μάθηση - Θεραπευτικοί παρά-
γοντες 

Εισαγωγή 

Η διαχείριση συναισθημάτων μέσα από την βίωση θετικών συναισθημάτων ενισχύει τους 
σωματικούς, γνωστικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς πόρους του ατόμου. ( B.L. 
Fredrickson & al, 2000). Η θεωρία της προσκόλλησης του I . Bowlby (1980), ισχυρίζεται πως, 
μέσα απ’ την φροντίδα και την ασφάλεια, παρέχεται στο παιδί μια σταθερή βάση για εξε-
ρεύνηση και ενίσχυση των νοητικών και κοινωνικών του πόρων. Οι θετικές στιγμές που μοι-
ράζεται ένα άτομο μέσα απ’ τις μακροχρόνιες σχέσεις του, τις θωρακίζουν και συμβάλλουν 
στην αύξηση της εγγύτητας. ( B.L. Fredrickson 1998). Στόχος λοιπόν του σύγχρονου σχολεί-
ου είναι η δημιουργική μάθηση μέσα απ’ την συνεργασία, το θετικό κλίμα και η καλλιέρ-
γεια της συναισθηματικής νοημοσύνης,  που θα βοηθήσει τα παιδιά να εξελιχθούν ανακα-
λύπτοντας τις ικανότητες τους και τα ταλέντα τους. Οι «θετικές μεταβλητές» όπως η ελπίδα, 
η αισιοδοξία, η χαρά, η ψυχολογική ανθεκτικότητα, η σοφία το ενδιαφέρον, ο αλτρουισμός 
, η κοινωνικοποίηση, η μίμηση, οι διαπροσωπικές σχέσεις και οι θεραπευτικοί παράγοντες 
του Yalom, θα  βοηθήσουν, να επιτευχθεί, μέσα απ’ την αύξηση της αυτοεκτίμησης των μα-
θητών και της συνοχής της τάξης,  η μείωση του ανταγωνισμού και η λειτουργία των μηχα-
νισμών της συνεργατικότητας, ανάμεσα σε παιδιά διαφόρων εθνοτήτων, δυνατοτήτων και 
ηλικιών.   

Θεραπευτικοί παράγοντες στις ομάδες από τον ΙrvinYalom 

Ενστάλαξη ελπίδας: Η  ενστάλαξη και η διατήρηση της ελπίδας είναι καίριες για κάθε ψυ-
χοθεραπεία.  Η ελπίδα δεν είναι μόνο απαραίτητη προϋπόθεση για να παραμείνει ο ασθε-
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νής σε θεραπεία αλλά και η ίδια η πίστη σε ένα είδος ψυχοθεραπείας ότι θα αποβεί θετική,  
μπορεί να είναι αποτελεσματική από μόνη της, ένα είδος placebo. (I.Yalom, 2006).  

Καθολικότητα: Πολλοί θεραπευόμενοι έχουν μια αυξημένη αίσθηση μοναδικότητας λόγω 
της ακραίας τους κοινωνικής απομόνωσης.  Σχεδόν πάντα οι θεραπευόμενοι βιώνουν μια 
βαθιά ανησυχία για την αξία τους, που σταδιακά μειώνεται, αν αντιληφθούν πως παρά την 
πολυπλοκότητα των ανθρώπινων προβλημάτων, έχουν ομοιότητες ο ένας με τον άλλο, ανα-
καλύπτοντας στους άλλους κοινές ανησυχίες, προβλήματα, δυσκολίες. Ο Yalom, μας λέει 
πως οι θεραπευόμενοι περιγράφουν αυτή τη διαδικασία σαν μια εμπειρία «καλωσορίσμα-
τος στη ζωή».(I.Yalom, 2006). 

 Μετάδοση πληροφοριών: Οι εξηγήσεις του θεραπευτή γύρω από τις ψυχολογικές διαταρα-
χές επιτρέπουν στους ασθενείς να δώσουν ένα νόημα στο βάσανό τους και να ξεπεράσουν 
τους φόβους που προέρχονται από αυτού του τύπου την αβεβαιότητα. Πρέπει να σημειω-
θεί ότι τα ωφέλιμα αποτελέσματα δεν προέρχονται από το περιεχόμενο της συμβουλής αλ-
λά από το γεγονός ότι ανταλλάσσουν πληροφορίες που υποδηλώνουν ένα αμοιβαίο ενδια-
φέρον για μια αμοιβαία θεραπεία. (I.Yalom, 2006). 

Αλτρουισμός: Σ’ αυτόν τον παράγοντα ο Yalom  εξηγεί στο βιβλίο του Θεωρία και πράξη της 
ομαδικής ψυχοθεραπείας,  πόσο χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να έχουν οι ασθενείς και 
πόσο αισθάνονται άχρηστοι. Πολλοί αποκρούουν την φροντίδα που τους προσφέρεται, πι-
στεύοντας ότι δεν τους αξίζει.   Σιγά-σιγά ανακαλύπτουν πως είναι ωφέλιμοι ο ένας για τον 
άλλο και συνθέτουν μια εμπειρία παρήγορη και αξιοσημείωτη γιατί δίνει ώθηση στην αυ-
τοεκτίμησή τους. Εξάλλου το νόημα της ζωής είναι πάντα ένα παράγωγο φαινόμενο που 
υλοποιείται όταν έχουμε υπερβεί τον εαυτό μας, όταν τον έχουμε ξεχάσει και έχουμε α-
πορροφηθεί σε κάποιον άλλο (ή σε κάτι) έξω από εμάς (V. Frankl, 1969) 

Διορθωτική ανασύσταση της πρωτογενούς ομάδας της οικογένειας: Πολλά από αυτά που 
καθορίζουν τους ανθρώπους, βρίσκονται χαραγμένα μέσα τους από τον παιδική τους ηλικί-
α. Το σημαντικό σ’ αυτόν τον παράγοντα δεν είναι να ξαναζήσει κανείς τις πρώιμες οικογε-
νειακές συγκρούσεις, αλλά μέσα από την ομάδα να τις ζήσει «επανορθωτικά». Είναι μια 
θεραπευτική διεργασία «εκκρεμοτήτων» που χρονολογούνται από παλιά. Μια δεύτερη ευ-
καιρία, μέσα από την οποία ο ασθενής θα μπορέσει να ανακαλύψει και να ξεπεράσει πα-
λιές συγκρουσιακές καταστάσεις ή σχέσεις (I.Yalom, 2006). 

Ανάπτυξη τεχνικών κοινωνικοποίησης: Στις ομάδες ψυχοθεραπείας πολλές φορές αναπτύσ-
σονται τεχνικές κοινωνικοποίησης. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλές φορές στους θεραπευόμε-
νους υπάρχει πολλή μεγάλη ασυμφωνία ανάμεσα στις προθέσεις τους και στην πραγματική 
τους επίδραση πάνω στους άλλους.  Έτσι, αφού έχουν γίνει μέσα από την ομάδα λιγότερο 
επικριτικοί και έχουν αποκτήσει μεθόδους επίλυσης των συγκρούσεων, γίνονται όλο και πιο 
ικανοί να βιώσουν ενσυναίσθηση (empathy) και να την εκφράσουν με ακρίβεια ο ένας προς 
τον άλλo. (I.Yalom, 2006).  

Μιμητική συμπεριφορά: Η μιμητική συμπεριφορά διαδραματίζει συνήθως πιο σημαντικό 
ρόλο στα αρχικά στάδια μιας ομάδας καθώς τα μέλη ταυτίζονται με τα αρχαιότερα μέλη και 
με τους θεραπευτές. Ο A. Bandura (1977),  έχει αποδείξει πειραματικά ότι «η μίμηση είναι 
μια   αποτελεσματική θεραπευτική δύναμη».  Έτσι, με τη μιμητική συμπεριφορά έχει την 
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ευκαιρία να αποδεχθεί νέα σχήματα συμπεριφοράς που μπορούν να απορροφηθούν από 
τον ασθενή.  

Διαπροσωπική μάθηση: Ο άνθρωπος αναπτύσσει την εικόνα του εαυτού του, με βάση το 
πως αντιλαμβάνεται ότι αξιολογείται η συμπεριφορά του από τους σημαντικούς άλλους (H. 
Sullivan,1953). Η διαπροσωπική μάθηση είναι ένας θεραπευτικός παράγοντας που βασίζε-
ται σε αρχέγονες μνήμες καταγεγραμμένες στο ανθρώπινο ον, αφού γνωρίζουμε ότι χωρίς 
βαθείς, θετικούς και αμοιβαίους διαπροσωπικούς δεσμούς θα ήταν αδύνατη η επιβίωση 
τόσο του ατόμου όσο και του ανθρώπινου είδους( I.Yalom, 2006). 

 Η συνεκτικότητα της ομάδας: Τα μέλη μιας συνδεδεμένης ομάδας, έχουν κατανόηση για 
αμοιβαία αποδοχή, δημιουργούν την κατάλληλη ατμόσφαιρα για να εκφραστούν και να 
εκθέσουν τον εαυτό τους, και την συνειδητοποίηση σε μεγάλο βαθμό της αυτοσυνείδησης 
και της εμπιστοσύνης στον εαυτό τους. Το αίσθημα «του ανήκειν» οδηγεί τους θεραπευό-
μενους να εκτιμήσουν την αξία της ομάδας και να νιώσουν με τη σειρά τους ότι και η δικής 
τους αξία εκτιμάται, ότι γίνονται αποδεκτοί και υποστηρίζονται και από τα υπόλοιπα μέλη 
(I.Yalom, 2006).  

Κατανόηση του εαυτού: Ο θεραπευόμενος θα πρέπει να ανατρέξει  στο παρελθόν του, για 
να επιλύσει προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και εδραιωθεί και ανάγονται σε παιδικά 
του βιώματα, «πρωτόγονες πλευρές του εαυτού μας  γεμάτες ντροπή και φόβο» . «Μόνο 
όταν μπορέσουμε να ανακτήσουμε την κυριότητα αυτών των «αποκηρυγμένων μερών» 
βιώνουμε την πληρότητα και μια βαθιά αίσθηση απελευθέρωσης» (Ι. Yalom,  2006). 

Κάθαρση: Η κάθαρση προέρχεται από την ελληνική λέξη «καθαίρω». Αποβάλλω με σκοπό 
την εξάγνιση. Βίωση και έκφραση συναισθημάτων (θετικών και αρνητικών). Ένας σημαντι-
κός παράγοντας για να μάθει κανείς ν’ αποφορτίζεται εκφράζοντας συναισθήματα,  να λέει 
τι τον ενοχλεί και γενικά να βγάζει πράγματα που τον βαραίνουν. Έχει να κάνει πολύ με τον 
συνδυασμό και με τους άλλους παράγοντες και κυρίως με την συνεκτικότητα της ομάδας( 
I.Yalom, 2006). 

Υπαρξιακοί παράγοντες: Αυτοί οι παράγοντες έχουν να κάνουν με την ύπαρξη μας, με την 
αναμέτρηση με την ανθρώπινη μοίρα, τη θνητότητα μας, την ελευθερία και την ευθύνη μας 
για το σχεδιασμό της ίδιας μας της ζωής, την απομόνωση, τις προσπάθειές μας να βρούμε 
ένα νόημα στη ζωή. Σκοπός των παραγόντων είναι να οδηγηθούν οι θεραπευόμενοι στο να 
μάθουν πώς πρέπει να αναλάβουν απόλυτα την ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο ζουν τη 
ζωή τους, άσχετα από την πόση υποστήριξη, παίρνουν από τους άλλους.  Ένα μάθημα ζωής 
που οδηγεί μεν στην απόγνωση αλλά και στη δύναμη (I. Yalom, 2006). Μια δύναμη που θα 
οδηγήσει στον επαναπροσδιορισμό και την αντιμετώπιση φόβων και αγωνιών ώστε να δώ-
σουν νόημα στη ζωή τους, γιατί όπως  μας έλεγε ο Nietzsche: «όποιος έχει ένα γιατί για να 
ζήσει, μπορεί ν’ αντέξει σχεδόν κάθε πώς».( F. Nietzsche, 2008). 

Μεταφορά και ενίσχυση των θεραπευτικών παραγόντων του Ι. Υalom για τη βελτίωση 
λειτουργίας της τάξης και της συνεργατικής μάθησης 

Αν έχει λοιπόν αποδειχθεί ότι βοηθάνε οι θεραπευτικοί παράγοντες του Ι. Yalom στην επί-
τευξη των στόχων της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, θα μπορούσαν να μεταφερθούν μέσα 
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στην τάξη; Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τον δάσκαλο ώστε να ενισχύσουν θετικά 
τις ομάδες και τη συνεργατική μάθηση; Μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού 
κλίματος ώστε να υπάρξει συνεκτικότητα στις ομάδες, αλληλοεκτίμηση, ενσυναίσθηση; 

Ενστάλαξη της ελπίδας: Ελπίδα, θετικό συναίσθημα, μια αισιόδοξη φυσική κατάσταση, ένα 
γνωστικό σύνολο που εμπεριέχει τις πεποιθήσεις του ατόμου να παράγει πραγματοποιήσι-
μες διαδρομές επίτευξης στόχων και η ικανότητά του να ορίζει και να διατηρεί τον προσα-
νατολισμό του και τη δράση του προς τους στόχους αυτούς (C.R. Snyder, 1994). Η ενίσχυση 
της ελπίδας τους,   μπορεί να επιτευχθεί μέσα από διηγήσεις ιστοριών, δραματοποιήσεις, 
παίξιμο ρόλων, διαφορετικές εκδοχές τέλους των ιστοριών, πιο ελπιδοφόρες και με σκοπό 
την αύξηση της αυτοεκτίμησής τους αφού και ο ήρωας τα καταφέρνει στο τέλος να επιτυγ-
χάνει τους στόχους του, να οδηγηθούν τα παιδιά στην επίτευξη μαθησιακών στόχων. Στόχοι 
που μπορεί να είναι και προσωπικοί αλλά και μέσα στην ομάδα. Έτσι θ’ αυξήσουν τα θετικά 
τους συναισθήματα και την αυτοπεποίθησή τους, την ικανότητα προσαρμογής σε νέες κα-
ταστάσεις και να τα βοηθήσει να οικοδομήσουν δυνατές και σταθερές συναισθηματικές 
σχέσεις(I.Yalom, 2006). 

 Καθολικότητα: Η εγωκεντρική σκέψη του παιδιού αυτής της ηλικίας θυμίζει την αίσθηση 
της μοναδικότητας  των θεραπευομένων, πως μόνο αυτοί έχουν κάποιο πρόβλημα. Η έντα-
ξη των παιδιών στην ομάδα, κάνει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν, ότι ο ένας έχει α-
νάγκη τον άλλο για την επίτευξη του στόχου που κάθε φορά έχει τεθεί. Έτσι αρχίζει να αντι-
λαμβάνεται ότι υπάρχουν κι άλλες απόψεις (ανάπτυξη δεξιότητας ενεργητικής ακρόασης) 
και να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι για να οδηγηθεί στην επιτυχία χρειάζεται και η συμ-
βολή όλων των μελών της ομάδας. Έτσι μειώνεται σταδιακά ο εγωκεντρισμός, αναπτύσσει 
συνεργατική διάθεση και η αλληλοβοήθεια το βοηθά να ικανοποιήσει μια βασική του ανά-
γκη για αποδοχή, αγάπη, φροντίδα.  Επίσης, τα πιο δειλά παιδιά αισθάνονται πιο ασφαλή 
μέσα στην ομάδα, απαλλάσσονται από το άγχος της αποτυχίας, αφού θα οδηγηθούν στην 
επίλυση του προβλήματος όλοι μαζί.(I.Yalom, 2006). 

Ανταλλαγή πληροφοριών: 

 Σκοπός μας είναι η ενεργοποίηση όλης της ομάδας για την κατάκτηση και αξιοποίηση της 
γνώσης,  με την προώθηση ο καθένας της προσωπικής του μάθησης αλλά ταυτόχρονα και 
της μάθησης των υπολοίπων μελών της ομάδας. Η ανταλλαγή πληροφοριών βοηθά τα παι-
διά να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα, να αντιληφθούν ότι υπάρχουν κι άλλες α-
πόψεις εκτός από τη δική τους, που ενδεχομένως είναι πιο σωστές για την επίτευξη του 
κοινού στόχου, να γίνουν πιο υπεύθυνα με αίσθημα σεβασμού στη γνώμη των άλλων, να 
γίνουν πιο συνεργατικά και δημιουργικά υιοθετώντας διαδικασίες που θα τα οδηγήσουν σε 
διευκρινίσεις, συσχετίσεις, πειραματισμό, υποθέσεις, επαληθεύσεις και έτσι θα οδηγηθούν 
στη γνώση. Επίσης,  επιτυγχάνεται και η αναβάθμιση του προφορικού τους λόγου και της 
γλωσσικής και επικοινωνιακής δεξιότητας.  

Αλτρουισμός: Οι άνθρωποι από τη στιγμή που γεννιούνται έχουν την ανάγκη να νιώθουν ότι 
είναι απαραίτητοι και χρήσιμοι (Ι.Yalom, 2006). Το σχολείο θα πρέπει να στοχεύει στην 
προώθηση των κοινωνικών συναναστροφών καλλιεργώντας συναισθήματα αγάπης, αλ-
τρουισμού και σεβασμού, στην ανάπτυξη της αυτονομίας, στην καλλιέργεια της συνεργασί-
ας, της αλληλοβοήθειας, της ευγενούς άμιλλας  και όχι του ανταγωνισμού.  Το νευρωνικό 
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αρχιτεκτόνημα και οι συνάψεις παγιώνονται με βάση τις συνήθειες της παιδικής ηλικίας. Το 
παιδί μέσα από τη μάθηση αποκτά σταδιακά πιο εκλεπτυσμένα συναισθηματικά εργαλεία 
(D. Goleman, 1997).  Η καλλιέργεια και η άσκηση της συναισθηματικής νοημοσύνης του και 
η ενδυνάμωση της ενσυναίσθησης μέσα από παιχνίδια ρόλων, το φανταστικό παιχνίδι, την 
δραματοποίηση, τα παραμύθια, το κουκλοθέατρο, επιτρέπουν να διδαχθούν τα παιδιά πώς 
θα αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους και των άλλων, να τα περιγράφουν και να συνει-
δητοποιήσουν στρατηγικές συναισθημάτων.  

Διορθωτική ανασύσταση της πρωτογενούς ομάδας της οικογένειας: Ενώ στους μεγάλους 
στην ψυχοθεραπεία είναι ένας παράγοντας που μπορεί κανείς να ανατρέξει στο παρελθόν 
και να βρει τις λύσεις στα προβλήματα που έχουν εδραιωθεί στην παιδική ηλικία, στην πε-
ρίπτωση των παιδιών, τώρα εδραιώνονται. Σ ’αυτή την περίπτωση  ο εκπαιδευτικός δρα  
προληπτικά. Έχοντας καλύτερη γνώση σαν ειδικός θα πρέπει να είναι σε διαρκή συνεργασία 
και επιμόρφωση  και καθοδήγηση των γονέων για να μην οδηγηθούν σε λάθη, που θα επι-
τρέψουν στο παιδί να εδραιώσει μια λανθασμένη εικόνα εαυτού με χαμηλή αυτοεκτίμηση, 
με σημάδια παραίτησης και έλλειψης αυτοσεβασμού.  

Ενίσχυση τεχνικών κοινωνικοποίησης: Το σχολείο  μετά την οικογένεια αποτελεί ένα συ-
μπληρωματικό και ενισχυτικό πεδίο αλληλεπιδράσεων που θα ασκήσουν την κοινωνικο-
ποίηση. Μέσα από την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων επιτυγχάνονται η επικοινωνία, η 
ενσυναίσθηση, η αυτοεπίγνωση, η αναγνώριση, η έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, 
ο χειρισμός του θυμού, η αντιμετώπιση του στρες. Επιβεβαιώνοντας ότι, οι συναισθηματι-
κές λειτουργίες ασκούν επιρροή στις ανώτερες νοητικές λειτουργίες γιατί αυξάνοντας τις 
δεξιότητες επικοινωνίας και κοινωνικών δεξιοτήτων αυξάνουμε και τις δυνατότητες για δη-
μιουργικότητα, τόσο στην επίλυση προβλημάτων όσο και στη διαδικασία μάθησης και λή-
ψης αποφάσεων (A.M. Dissanto, 2008). 

 Μιμητική συμπεριφορά: Ξέρουμε από την θεωρία της κοινωνικής μάθησης του Α.Bandura 
(1977), πόσο σημαντική είναι η διαδικασία της παρατήρησης και της μίμησης στη μάθηση. 
Επίσης, η ανακάλυψη των νευρώνων καθρεφτών του G. Rizzolatti και της ομάδας του Πανε-
πιστημίου της Πάρμας το 2006, μας βεβαιώνουν ότι ενεργοποιούνται όταν το υποκείμενο 
κάνει μια πράξη ή ακόμη κι όταν βλέπει κάποιον άλλο να κάνει την πράξη αυτή (A. M. Dis-
santo, 2008). Άρα γονείς, εκπαιδευτικοί, σημαντικοί ενήλικες αλλά και άλλα μέλη μιας ομά-
δας όπως π.χ. τα μέλη μιας σχολικής τάξης είναι εκτεθειμένα στην παρατήρηση, εκτεθειμέ-
να προς μίμηση. Είναι πρότυπα συμπεριφοράς σε μια ομάδα που δεν έχει ακόμη αναπτύξει 
δυναμική προσωπικότητας, αλλά μέσα από την παρατήρηση και τη σχέση ζωής των άλλων 
διαμορφώνει την προσωπικότητά του. Τα παιδιά συνεχώς «φοράνε» μάσκες, δοκιμάζουν, 
εγκαταλείπουν, υιοθετούν, αλλάζουν. Συνειδητοποιούν ότι  η αλλαγή στη συμπεριφορά 
τους, τους οδηγεί σε μεγαλύτερη αποδοχή από τους άλλους. Η διαδικασία αυτή πέρα από 
τη μάθηση, έχει μια καταπληκτική επίδραση στην ανάπτυξη κρίσεων και αξιών, κυρίως αυ-
τογνωσίας «ανακαλύπτοντας» τι δεν είμαστε, προχωράμε στην ανακάλυψη του τι είμαστε 
(Ι.Yalom, 2006). 

Διαπροσωπική μάθηση: Από τη μελέτη  των πρωτόγονων πολιτισμών καθώς και των σύγ-
χρονων πολιτισμών, προκύπτουν στοιχεία ότι οι άνθρωποι ζούσαν και δρούσαν, ανέκαθεν, 
καλύτερα μέσα σε ομάδες. Η ανάγκη του «ανήκειν» αποτελεί θεμελιώδες, πανίσχυρο και 
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καθολικό κίνητρο (Ι.Yalom, 2006). Ο John Bowlby, μελετώντας την πρώιμη συμπεριφορά 
σχέσης μητέρας-παιδιού, οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά πρόσδεσης (at-
tachment), δεν είναι μόνο απαραίτητη για την επιβίωση, αλλά ένα πυρηνικό, εγγενές και 
γενετικά καθορισμένο χαρακτηριστικό (J. Bowlby, 1980).  Η ομάδα θα μάθει στα παιδιά να 
αποδέχονται τη διαφορετικότητα, να συμφωνούν, να διαφωνούν, να διδαχθούν την ιεραρ-
χία, την κατανομή ρόλων προς επίτευξη κοινού σκοπού, τις αρχές και τους στόχους που τί-
θενται κάθε φορά προς επίλυση. Η προσωπικότητά μας είναι εξ’ ολοκλήρου προϊόν της αλ-
ληλεπίδρασης μας με άλλα για μας, σημαντικά όντα (I. Yalom, 2006).  Στόχος είναι, να μά-
θουν τα παιδιά, να επικοινωνούν, να δείξουν εμπιστοσύνη, να είναι ειλικρινή, να μάθουν 
να αγαπούν, να είναι δοτικά και να έχουν σταθερές και ποιοτικές σχέσεις.  

 Συνεκτικότητα της ομάδας: Το παιδί μέσα στην ασφάλεια της τάξης, αποκτά την αίσθηση 
ότι μπορεί να φανερώνει τις «κακές πλευρές» του εαυτού του. Προοδευτικά η ομάδα δρα 
«θεραπευτικά» ώστε να διορθωθεί, και έτσι να παραμένει αποδεκτός από τους άλλους. Τα 
μέλη αυτής της πρώτης ομάδας μέσα στην τάξη, αρχίζουν να μοιράζονται, να αισθάνονται 
μια ζεστασιά και μια άνεση μέσα στην αίσθηση του «ανήκειν» και της διεκπεραίωσης κοι-
νού στόχου. Μέσα σε θετικό κλίμα αποδοχής αρχίζουν να νιώθουν να ενισχύεται η αυτοε-
κτίμησή τους, αφού και η δική τους άποψη έχει αξία. Η ιδέα ότι γίνονται αποδεκτά και υ-
ποστηρίζονται, δημιουργεί εκείνο το υπόβαθρο που θα τους οδηγήσει στο να χτίσουν έναν 
εαυτό δυνατό, μάχιμο που δεν παραιτείται και που προσπαθεί.  Μειώνει τον ανταγωνισμό, 
αλλά όχι τη διεκδικητικότητα, βοηθά στη διαχείριση αγχογόνων καταστάσεων, ειδικά για τα 
δειλά-μοναχικά παιδιά και ενισχύει τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων κάτω από την 
«σκέπη» της ομάδας (I.Yalom, 2006). 

 Κατανόηση εαυτού: Η ιδέα που διαμορφώνουν τα παιδιά σ’ αυτή την κρίσιμη ηλικία του 
νηπιαγωγείου για τον εαυτό τους, θα γίνει το βασικό στοιχεία της εικόνας τους για όλη τους 
τη ζωή.  Η ομάδα στο σχολείο μαθαίνει στο παιδί να ξεκινήσει ν’ αξιολογεί τον εαυτό του, 
να υιοθετεί ένα σενάριο για το ποιο είναι και τι αξίζει και να το βοηθήσει να το υλοποιήσει 
και να διαχειριστεί την συμπεριφορά του. Tο σχολείο θα δράσει και πάλι προληπτικά. Οι 
σημαντικοί ενήλικες και συνομήλικοι πρέπει να προσέξουν χαρακτηρισμούς που θα εγκλω-
βίσουν το παιδί σε μια εικόνα εαυτού, η οποία θα λειτουργήσει σαν αυτοεκπληρούμενη 
προφητεία (το παιδί θα πιστέψει ότι δεν είναι τίποτε άλλο από την εικόνα που κουβαλάει). 
Η ασφάλεια που παρέχει η ομάδα στην τάξη, οι λογικές προσδοκίες μας και απαιτήσεις, η 
αποδοχή, η ενίσχυση συναισθημάτων, αλτρουισμού, αγάπης θα το βοηθήσουν να δει θετι-
κά τη ζωή και ν’ αναπτύξει και να διατηρήσει μια σταθερή-ολοληρωμένη και υγιή αντίληψη 
του εαυτού.  

Κάθαρση: Συναισθηματικές αποφορτίσεις έχουμε στη ζωή μας άλλα χωρίς δυστυχώς να μας 
οδηγούν στην αλλαγή. Η ικανότητα να στοχάζεται κανείς πάνω στη συναισθηματική του  
εμπειρία αποτελεί το απαραίτητο συστατικό της διαδικασίας αλλαγής (Ι. Yalom, 2006).  
Μέσα σ’ ένα θετικό, αισιόδοξο κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ασφάλειας και συνεργασίας 
τα παιδιά θα αισθανθούν απελευθερωμένα και θα αποκτήσουν συναισθηματικές δεξιότη-
τες που θα καθορίσουν το μέλλον τους και την ανάπτυξή τους. Η κάθαρση είναι ένας παρά-
γοντας που μπορεί να λειτουργήσει τότε και μόνο τότε, όταν δημιουργηθούν δεσμοί μεταξύ 
τους και υπάρξει η συνεκτικότητα της ομάδας 
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Υπαρξιακοί παράγοντες: Οι υπαρξιακοί παράγοντες έχουν να κάνουν, όπως έχει προανα-
φερθεί, στον ρόλο που διαδραματίζουν, στην Ψυχοθεραπεία, με τις σκληρές υπαρξιακές 
αλήθειες της ζωής: τη θνητότητά μας, την ελευθερία και την ευθύνη μας για το σχεδιασμό 
της ίδιας μας της ζωής, τη μοναξιά «σ’ ένα εγγενές σύμπαν χωρίς εγγενές νόημα» (Ι. Yalom, 
2006). Μέσα στην τάξη αυτό που πρέπει να προσέξει ο εκπαιδευτικός, είναι η ελευθερία 
που θα εμφυσήσει στα παιδιά, αφού ανακαλύψουν (με τη βοήθειά του) τις κλίσεις τους, τα 
ταλέντα τους, να πάρουν στα χέρια τους τον σχεδιασμό και την ευθύνη της ίδιας τους της 
ζωής.  Ο Schopenhauer, είχε πει «απευθυνόμαστε ο ένας στον άλλον σαν σύντροφοι 
στην οδύνη», μια ρήση που χρησιμοποιεί και στο βιβλίο το ο Ι. Yalom, «Θεωρία και Πράξη 
της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας», μια ρήση που πράγματι για τους θεραπευόμενους στην 
Ψυχοθεραπεία, οι οποίοι ζουν δύσκολες καταστάσεις όπως ασθένειες, κατάθλιψη κ.λπ. έχει 
μεγάλο νόημα. Πιστεύω πως ώσπου να φτάσουν (κι εύχομαι να μη φτάσουν ποτέ) να δια-
χειρίζονται τέτοιου είδους καταστάσεις και σκέψεις, θα ήταν καλύτερο να μάθουμε στα 
παιδιά «να ζούνε, έχοντας ο ένας τον άλλον σαν σύντροφο στη ζωή», μέσα από τον «μικρό-
κοσμο» της τάξης. 

Συμπεράσματα 

Έρευνες στις νευροεπιστήμες, έδειξαν, ότι δίχως τις πληροφορίες που παίρνουμε από τα 
συναισθήματά μας, μας κάνουν να δυσκολευόμαστε και στις πιο απλές αποφάσεις (A.R. 
Damasio, 1995).  Κατά συνέπεια όσο περισσότερο βοηθάμε τα παιδιά μέσα στην τάξη ν’ 
αναπτύξουν ενσυναίσθηση, τόσο φυσικότερο είναι να βιώνουν την συνεργασία μέσα στην 
αποδοχή και τα θετικά συναισθήματα ώστε να διαχειρίζονται τα αρνητικά με μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα. Μέσα απ’ την συνειδητοποίηση της σύνδεσης και της σχέσης με τους άλ-
λους, το παιδί μαθαίνει την σπουδαιότητα και την αποτελεσματικότητά του(M.Davis & 
L.Kraus, 1997). Συμπερασματικά θα ήθελα να κλείσω  αυτή την εισήγηση, λέγοντας ότι θε-
ωρώ σημαντικούς τους θεραπευτικούς παράγοντες του Ι. Υalom και στην εκπαίδευση. Είναι 
σπουδαίο να βοηθήσει ο εκπαιδευτικός μέσα απ’ την ομάδα, το παιδί να γνωρίσει τον εαυ-
τό του και τους άλλους, να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, ν’ αναπτύσσει τεχνικές συ-
νεργασίας, ν’ αναπτύξει την κριτική του ικανότητα, να ενισχύει την αυτοεκτίμησή του, ν’ 
ανακαλύπτει τις κλίσεις του, να λέει ελεύθερα τη γνώμη του, ν’ αποφασίζει για τη ζωή του. 
Η σημαντικότητά τους έγκειται και στον προληπτικό τους ρόλο, αφού εμπλέκουν και τους 
γονείς στην εκπαιδευτική διαδικασία, δείχνοντάς τους, πως ν’ αποφευχθούν συμπεριφορές 
που θα μπορούσαν να πληγώσουν την αυτοεκτίμηση του παιδιού τους και να το οδηγήσουν 
σε καταστάσεις αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Ο εκπαιδευτικός δείχνει σπουδαιότητα 
στην διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα ν’ ανα-
πτύξουν τεχνικές αυτοαξιολόγησης.  Η καλλιέργεια ανάλογων συμπεριφορών μπορούν να 
θέσουν τα θεμέλια σ’ ένα σχολείο χαράς και ασφάλειας, που θα  βοηθά το παιδί να μάθει 
και ν’ αναπτυχθεί, ώστε να «χτίσει» εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα κάνουν τη ζωή του 
άξια να τη ζήσει. 
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Περίληψη 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) είναι η σχετική με το περιβάλλον εκπαίδευση, η οποία 
υποδεικνύει το περιβάλλον ως μέσο για πιο αποτελεσματική μάθηση. Στο πλαίσιο της Π.Ε., 
η επαφή με το περιβάλλον συμβάλλει στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος για 
περιβαλλοντικά ζητήματα και για ανάπτυξη περιβαλλοντικής δράσης. Σκοπός της εργασίας 
είναι η ανάπτυξη και η αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού υλικού Π.Ε. που αφορά 
χαρακτηριστικά είδη πτηνών της ελληνικής άγριας πανίδας βασισμένο σε ένα παλιότερο 
παιχνίδι με κάρτες (κάρτες «υπερατού»). Για την υλοποίηση του υλικού αντλήθηκαν 
πληροφορίες από βιβλιογραφία σχετική με την Π.Ε. και την άγρια πανίδα και αναζητήθηκαν 
φωτογραφίες μέσω Google, ενώ η αξιολόγησή του έγινε μέσω ερωτηματολογίου.  

Λέξεις - Κλειδιά: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, άγρια πανίδα, περιβαλλοντικό παιχνίδι 

Εισαγωγή 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) είναι η εκπαίδευση που σχετίζεται με το περιβάλλον, η 
οποία υποδεικνύει την ανακάλυψη του περιβάλλοντος ως παιδαγωγικού μέσου για πιο 
αποτελεσματική μάθηση (Φλογαΐτη, 2011). Στο πλαίσιο της Π.Ε., η επαφή με τα στοιχεία 
του περιβάλλοντος συμβάλλει στη γνωριμία με αυτό, στην κατανόηση των σχέσεων 
αλληλεξάρτησης των συνιστωσών του, στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα και στην ενδυνάμωση για ανάπτυξη δράσης πάνω σε αυτά 
(Δημητρίου, 2009). Σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη και η αξιολόγηση ενός 
περιβαλλοντικού παιχνιδιού Π.Ε. που αφορά χαρακτηριστικά είδη πτηνών της άγριας 
πανίδας της χώρας μας, βασισμένο σε ένα παλιό παιχνίδι με κάρτες (κάρτες «υπερατού»). 
Το παιχνίδι, ως μέθοδος Π.Ε., βασίζεται σε κάποιο περιβαλλοντικό ζήτημα, διευκολύνει τη 
μάθηση, έχει κανόνες και είναι ψυχαγωγικό (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 1998). Με το 
παιχνίδι τα παιδιά δεν χαίρονται απλώς αλλά μαθαίνουν την πραγματικότητα και 
παράλληλα εξασφαλίζεται μια θετική προαίρεση στην τάξη (Χατζοπούλου & Κοντοπούλου, 
2006). 

Μεθοδολογία 

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού 

Το παιχνίδι πάνω στο οποίο βασίστηκε το εκπαιδευτικό υλικό είναι οι κάρτες «υπερατού». 
Κάθε συλλογή καρτών αποτελείται από 32 κάρτες όπου κάθε μία απεικονίζει κάποιο 
αντικείμενο (π.χ. αεροπλάνο, αυτοκίνητο, κ.λπ.). Αναλυτικότερα, υπάρχουν 8 διαφορετικές 
κατηγορίες σε κάθε παιχνίδι (τράπουλα), όπου η κάθε μία αποτελείται από 4 αντικείμενα 
(είδη) με κάποιες κοινές ιδιότητες. Κάθε κάρτα περιλαμβάνει φωτογραφία, κωδικό και 
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αριθμό, όνομα κατηγορίας, όνομα αντικειμένου, κάποιες ποσοτικές, κυρίως, μεταβλητές 
(χαρακτηριστικά) που συγκρίνονται μεταξύ τους στα πλαίσια του παιχνιδιού και κάποιες 
βασικές πληροφορίες για το καθένα, π.χ. κάρτα Α4 (Εικόνα 1).  

 

Εικόνα 1: Υπόδειγμα κάρτας υπερατού 

Σχετικό υλικό και περισσότερες πληροφορίες για το παιχνίδι, το πώς παίζεται και την ιστορία 
του υπάρχουν στο http://yperatou.blogspot.gr/. Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου 
εκπαιδευτικού υλικού Π.Ε., όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των πτηνών, αντλήθηκε υλικό 
από σχετική βιβλιογραφία (Μπακαλούδης, 2008· Μπακαλούδης & Βλάχος, 2009), ενώ όσον 
αφορά φωτογραφίες, αυτές αναζητήθηκαν μέσω της μηχανής αναζήτησης Google. Για το 
σχεδιασμό του περιβαλλοντικού παιχνιδιού, αναφορικά με τις προδιαγραφές της Π.Ε., 
μελετήθηκε αντίστοιχη βιβλιογραφία (Ράγκου, 2005· Δημητρίου & Φλογαΐτη, 2008).  

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού 

Στο στάδιο της αξιολόγησης σχεδιάζονται οι ενέργειες με τις οποίες θα κριθεί η 
αποτελεσματικότητα του υλικού όσον αφορά τους προς επίτευξη στόχους (Δημητρίου & 
Φλογαΐτη, 2008). Η αξιολόγηση είναι η τελική φάση ενός προγράμματος Π.Ε. και βοηθά στο 
να διαπιστωθούν οι αδυναμίες του υλικού. Αξιολογούνται κυρίως ο σχεδιασμός, ο βαθμός 
προσέγγισης των στόχων, η αποτελεσματικότητα των μέσων και η ανταπόκριση από τον 
χρήστη. Στην περίπτωση ενός εκπαιδευτικού υλικού αξιολογητές μπορούν να είναι μαθητές, 
εκπαιδευτικοί, ειδικοί επιστήμονες και γενικά κάθε χρήστης του υλικού. Η αξιολόγηση 
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μπορεί να γίνει με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένου ερωτηματολογίου π.χ. με κλίμακες 
εκτίμησης-συμφωνίας (Ράγκου, 2005).  

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση του υλικού είναι το ερωτηματολόγιο. 
Όσον αφορά τη σύνταξή του, τον τρόπο διατύπωσης των ερωτήσεων αλλά και τη γενικότερη 
μορφή και δομή του, μελετήθηκε σχετική βιβλιογραφία (Javeau, 1996; Cohen & Manion, 
1997). Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις (μεταβλητές). Επιλέχτηκαν κυρίως 
κλειστές ερωτήσεις (ερωτήσεις με απάντηση που επιλέγεται από σειρά προτεινόμενων 
απαντήσεων) λόγω ευκολότερης κωδικοποίησης και ανάλυσης (Σιάρδος, 2005). Επιλέχτηκαν 
ερωτήσεις που διερευνούν την εκπλήρωση των γενικών στόχων του υλικού, καθώς και 
ερωτήσεις σχετικές με μελλοντική τροποποίησή του (βελτίωση). Στην πλειοψηφία των 
τακτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρησή τους η κλίμακα Likert. Οι δυνατές 
απαντήσεις (διαβαθμίσεις) είναι: «Συμφωνώ απόλυτα, Συμφωνώ, Δεν έχω γνώμη, 
Διαφωνώ, Διαφωνώ απόλυτα». Επίσης υπάρχει μία ερώτηση που μετρήθηκε σε ονομαστική 
κλίμακα μέτρησης με δυνατές απαντήσεις «ναι» ή «όχι», καθώς και μία ανοιχτή ερώτηση 
που αφορά προτεινόμενα χαρακτηριστικά. Στα ατομικά (δημογραφικά) στοιχεία των 
ερωτηθέντων επιλέχτηκαν ερωτήσεις εκ των οποίων κάποιες μετρήθηκαν σε ονομαστική και 
άλλες σε τακτική κλίμακα.  

Το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάστηκε στο 8ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο, που 
διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη από 1 έως και 3 Οκτωβρίου 2014, ως αναρτημένη ανακοίνωση 
(poster). Συγκεκριμένα παρουσιάστηκε η διαδικασία ανάπτυξής του (Βάσσιος & 
Γεωργιάδου, 2014). Η αξιολόγησή του έγινε από επισκέπτες του συνεδρίου, οι περισσότεροι 
εκ των οποίων ήταν πτυχιούχοι δασολόγοι ή φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί) του 
Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Συγκεντρώθηκαν συνολικά 33 
ερωτηματολόγια μέσω σκόπιμης δειγματοληψίας. Η σκόπιμη δειγματοληψία στηρίζεται 
στην ορθολογική κρίση του ερευνητή, ο οποίος θα επιλέξει τα μέλη του δείγματος που 
πιστεύει ότι του εξασφαλίζουν τις πληροφορίες που θέλει να αποκτήσει (Σιάρδος, 2005). 
Πριν από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου προηγήθηκε ενημέρωση για το παιχνίδι 
(ιστορία, κανόνες). Από τους 33 επισκέπτες του συνεδρίου που αποτέλεσαν το δείγμα, οι 12 
(ποσοστό 36,3%) ήταν μέλη Δ.Ε.Π. (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) ή Ε.Ε.ΔΙ.Π. (Ειδικό 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) των Τμημάτων Δασολογίας.  

 Η στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων έγινε με το πρόγραμμα ΙΒΜ SPSS 21. Οι 
αναλύσεις που επιλέχτηκαν είναι η περιγραφική στατιστική, ο έλεγχος αξιοπιστίας και η 
παραγοντική ανάλυση. Η περιγραφική στατιστική ασχολείται με μεθόδους οργάνωσης και 
παρουσίασης δεδομένων (Ρετινιώτης, 2004). Ο έλεγχος αξιοπιστίας αναφέρεται στη 
συνέπεια απόκτησης παρόμοιων αποτελεσμάτων σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις και για 
τον έλεγχό της συνήθως χρησιμοποιείται ο συντελεστής α-Cronbach, ο οποίος κυμαίνεται 
από 0 έως 1 (Σιάρδος, 2004). Η τιμή του πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,6 (Παρταλίδου, 
2005). Με την παραγοντική ανάλυση ένα πλήθος μεταβλητών αντικαθίσταται από μια 
ομάδα παραγόντων. Εφαρμόζεται αν ο αριθμός των παρατηρήσεων είναι τουλάχιστον 
πενταπλάσιος από τον αριθμό των μεταβλητών (Σιάρδος, 2004). Μπορεί να εφαρμοστεί σε 
ποσοτικές μεταβλητές και σε μεταβλητές που εκφράζουν βαθμό ικανοποίησης 
(Δημητριάδης, 2003). Με την ανάλυση αυτή ελέγχεται και η εγκυρότητα εννοιολογικής 
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κατασκευής ενός ερωτηματολογίου, δηλαδή το κατά πόσο αντανακλά το νόημα της έννοιας 
που διατείνεται ότι μετράει (Γαλάνης, 2013).  

Αποτελέσματα  

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού 

Το τελικώς διαμορφωμένο παιχνίδι αποτελείται από 32 κάρτες, κατά αντιστοιχία με το 
κλασικό παιχνίδι καρτών «υπερατού», οι οποίες απεικονίζουν πτηνά από την άγρια πανίδα 
της Ελλάδας, π.χ. κάρτα Ζ3 (Εικόνα 2).  

 

Εικόνα 2: Υπόδειγμα τροποποιημένης κάρτας υπερατού  

Υπάρχουν 8 κατηγορίες καρτών όπου η κάθε μία αντιστοιχεί σε μία οικογένεια πτηνών 
(αναγράφεται επιπλέον και η τάξη). Κάθε κατηγορία αποτελείται από 4 αντιπροσωπευτικά 
είδη της οικογένειας. Δεν επιλέχτηκαν τα επιστημονικά ονόματα τάξης, οικογένειας και 
είδους για να μπορεί να εφαρμοστεί το παιχνίδι σε άτομα χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις 
οικολογίας, όσον αφορά την ταξινόμηση και την ονοματολογία ειδών. Σε κάθε κάρτα 
υπάρχει φωτογραφία του πτηνού καθώς και βασικές πληροφορίες για το καθένα. Τα 
χαρακτηριστικά που επιλέχτηκαν για να συγκρίνονται μεταξύ τους, στο πλαίσιο του 
παιχνιδιού, είναι το μήκος του πτηνού, το άνοιγμα φτερούγων και το βάρος (αρσενικού και 
θηλυκού χωριστά). Σε κάθε ένα από αυτά υπάρχει εύρος τιμών (ελάχιστο-μέγιστο) με 
δυνατότητα έτσι περισσότερων αντίστοιχων συγκρίσεων. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 
υλικό στοχεύει στην εκπλήρωση γνωστικών στόχων που συνδέονται με την ανάπτυξη 
γνωστικού υπόβαθρου για την άγρια ορνιθοπανίδα αλλά και στόχων περιβαλλοντικής 
συνειδητοποίησης που συνδέονται με τη δημιουργία μιας καινούργιας αντίληψης για το 
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περιβάλλον. Όσοι θα παίξουν το παιχνίδι θα ενημερωθούν προηγουμένως από τον 
συντονιστή του παιχνιδιού για τις βασικές οικολογικές έννοιες τάξη, οικογένεια και είδος.  

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού 

Περιγραφική στατιστική: Στην ερώτηση 1 «Διευκόλυνση μάθησης, μέσω του συγκεκριμένου 
παιχνιδιού, σε περιβαλλοντικά θέματα» το 42,4% δήλωσε ότι συμφωνεί απόλυτα, το 54,5% 
ότι συμφωνεί και το 3,0% ότι δεν έχει γνώμη. Στην ερώτηση 2 «Χρησιμότητα ανάπτυξης 
ψηφιακής εφαρμογής του συγκεκριμένου παιχνιδιού» το 51,5% δήλωσε ότι συμφωνεί 
απόλυτα και το 48,5% ότι συμφωνεί. Στην ερώτηση 3 «Εκπλήρωση στόχων Π.Ε. μέσω 
τροποποίησης επιτραπέζιων παιχνιδιών» το 39,4% δήλωσε ότι συμφωνεί απόλυτα, το 
57,6% ότι συμφωνεί και το 3,0% ότι δεν έχει γνώμη. Στην ερώτηση 4 «Ανάπτυξη 
αντίστοιχου παιχνιδιού για τη χλωρίδα» το 39,4% δήλωσε ότι συμφωνεί απόλυτα, το 57,6% 
ότι συμφωνεί και το 3,0% ότι δεν έχει γνώμη. Στην ερώτηση 5 «Ενδιαφέρουσα πρόταση το 
συγκεκριμένο παιχνίδι ως υλικό Π.Ε. για άγρια πανίδα» το 51,5% δήλωσε ότι συμφωνεί 
απόλυτα και το 48,5% ότι συμφωνεί. Στην ερώτηση 6 «Επιθυμία παιξίματος του 
παιχνιδιού» το 39,4% δήλωσε ότι συμφωνεί απόλυτα, το 54,5% ότι συμφωνεί και το 6,1% 
ότι δεν έχει γνώμη. Στην Εικόνα 3 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, σε κυκλικά 
διαγράμματα, τα ποσοστά των απαντήσεων στις ερωτήσεις 1 έως και 6.  

 

Εικόνα 3: Ποσοστά απαντήσεων στις ερωτήσεις 1-6 

Στην ερώτηση 7 «Ικανοποίηση από την επιλογή των χαρακτηριστικών» το 81,8% δήλωσε ναι 
και το 18,2% όχι. Τα χαρακτηριστικά που προτάθηκαν, στην ανοιχτή ερώτηση 8, από 
αυτούς που δεν δήλωσαν ικανοποιημένοι από την επιλογή των χαρακτηριστικών είναι: «με 
τι τρέφεται, πόσα αυγά γεννά, βιότοπος του είδους, μορφολογικά χαρακτηριστικά, 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (κάτι το οποίο το κάνει μοναδικό ή πολύ χαρακτηριστικό), 
ταχύτητα, μέγιστο ύψος πτήσης, καθεστώς προστασίας, ενδιαίτημα, που φωλιάζει, 
αναπαραγωγή, μήκος ράμφους». Όσον αφορά τα ατομικά στοιχεία των ερωτώμενων 
(ερωτήσεις 9 έως και 12), σχετικά με το φύλο το 45,5% απάντησε άντρας και το 54,5% 
γυναίκα, σχετικά με την ηλικία το 48,5% απάντησε <35, το 42,1% 35-50 και το 9,1% >50, 
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σχετικά με την εκπαίδευση το 3,0% απάντησε λύκειο, το 30,3% Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., το 30,3% 
μεταπτυχιακό και το 36,4% διδακτορικό και σχετικά με το επάγγελμα το 36,4% απάντησε 
δημόσιος υπάλληλος, το 9,1% ιδιωτικός υπάλληλος, το 12,1% ελεύθερος επαγγελματίας, το 
36,4% φοιτητής/μαθητής και το 6,1% άλλο. Στην Εικόνα 4 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, 
σε ραβδογράμματα, τα ποσοστά των απαντήσεων στις ερωτήσεις 9 έως και 12.  

 

Εικόνα 4: Ποσοστά απαντήσεων στις ερωτήσεις 9-12 

Έλεγχος αξιοπιστίας: Ο έλεγχος αξιοπιστίας βασίστηκε σε σχετική βιβλιογραφία (Σιάρδος, 
2004). Επιλέχτηκαν για αυτό τον έλεγχο οι 6 πρώτες ερωτήσεις που μετρήθηκαν με την 
κλίμακα Likert. Προέκυψε τιμή για το συντελεστή α-Cronbach ίση με 0,760 που είναι άκρως 
ικανοποιητική.  

Παραγοντική ανάλυση: To πλαίσιο ανάλυσης της συγκεκριμένης επεξεργασίας βασίστηκε 
σε σχετική βιβλιογραφία (Δημητριάδης, 2003). Οι ερωτήσεις που επιλέχτηκαν για αυτή την 
ανάλυση είναι οι 6 ερωτήσεις που μετρήθηκαν σε τακτική κλίμακα Likert. Τελικώς 
επιλέχτηκαν οι 5 από τις 6 γιατί έτσι προέκυψαν καλύτερα αποτελέσματα (αφαιρέθηκε η 
ερώτηση 3 «Εκπλήρωση στόχων Π.Ε. μέσω τροποποίησης επιτραπέζιων παιχνιδιών»). Έγινε 
Quartimax περιστροφή, ενώ η μέθοδος εξαγωγής ήταν η Maximum Likelihood. Ελέγχτηκε 
εκ νέου ο συντελεστής α-Cronbach και προέκυψε ίσος με 0,771. Η μέτρηση ΚΜΟ για την 
επάρκεια του δείγματος έδωσε τιμή 0,698>0,5 , ενώ ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett 
έδωσε τιμή 46,944 υποδηλώνοντας ότι η μήτρα συσχετίσεων δεν είναι ταυτοτική και άρα 
το υπόδειγμα της ανάλυσης είναι κατάλληλο. Διακρίθηκαν δύο παράγοντες με ιδιοτιμές 
μεγαλύτερες του 1, ο πρώτος με ιδιοτιμή 2,635 και εξηγούμενη διακύμανση 52,703% και ο 
δεύτερος με ιδιοτιμή 1,074 και εξηγούμενη διακύμανση 21,481% (σύνολο 74,184% της 
συνολικής διακύμανσης). Οι ερωτήσεις 1, 5 και 6 εμφανίζουν υψηλά θετικά φορτία στον 
πρώτο παράγοντα (0,600 η ερώτηση 1, 0,602 η ερώτηση 5 και 0,845 η ερώτηση 6) ενώ οι 
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ερωτήσεις 2 και 4 εμφανίζουν υψηλά θετικά φορτία στο δεύτερο παράγοντα (0,621 η 
ερώτηση 2 και 0,960 η ερώτηση 4). Σύμφωνα με τα φορτία, ο πρώτος παράγοντας 
ονομάζεται «Αξιολόγηση εκπλήρωσης γενικών στόχων του παιχνιδιού», ενώ ο δεύτερος 
παράγοντας ονομάζεται «Μελλοντική τροποποίηση και ανάπτυξη του παιχνιδιού».  

Συμπεράσματα 

Το συγκεκριμένο παιχνίδι ως υλικό Π.Ε. μπορεί να εκπληρώσει στόχους που συνδέονται με 
την ανάπτυξη γνωστικού υπόβαθρου για την άγρια ορνιθοπανίδα και, με κατάλληλες τρο-
ποποιήσεις, θα μπορούσαν να προσεγγιστούν στόχοι συνειδητοποίησης, στάσεων και αξιών 
που συνδέονται με την καλλιέργεια νέων αντιλήψεων και συμπεριφορών προς το περιβάλ-
λον, όπως φαίνεται και από τις απαντήσεις των ερωτώμενων. Οι πληροφορίες που δίνονται 
στην κάρτα για το κάθε πτηνό θα αποτελέσουν έναυσμα για περαιτέρω συζήτηση και μελέ-
τη σε θέματα άγριας πανίδας. Το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά κυρίως από 
10 έως 15 χρονών, χωρίς να αποκλείονται μεγαλύτερες ηλικίες, στις οποίες μπορεί να γίνει 
τροποποίηση των καρτών και να χρησιμοποιηθούν και τα επιστημονικά ονόματα τάξης, οι-
κογένειας και είδους. Επίσης, είναι δυνατή η υλοποίηση του ίδιου παιχνιδιού με επιλογή 
άλλων οικογενειών ή/και άλλων ειδών, αλλά και με επιλογή διαφορετικών χαρακτηριστι-
κών. Ως μελλοντικές προεκτάσεις έρευνας προτείνεται το παίξιμο του παιχνιδιού από κα-
τάλληλη ομάδα-στόχο και εν συνεχεία αξιολόγηση του υλικού από αυτήν την ομάδα, αλλά 
ενδεχομένως και από εκπαιδευτικούς Π.Ε., π.χ. σε κάποιο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης, η ανάπτυξη μιας ψηφιακής εφαρμογής του, καθώς και η ανάπτυξη ενός αντίστοι-
χου παιχνιδιού για την ελληνική χλωρίδα. Το παιχνίδι μπορεί να δοθεί, σε ψηφιακή μορφή, 
σε όσους επιθυμούν να το μελετήσουν, κατόπιν επικοινωνίας με τους δημιουργούς του. 
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Γνώσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
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Διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
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Περίληψη 

Η αειφόρος ανάπτυξη εστιάζει σε ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την οικονομία, την 
κοινωνία και το περιβάλλον και συνιστά πεδίο συζητήσεων μεταξύ άλλων και σε εκπαιδευ-
τικό επίπεδο. Σκοπός της παρούσας έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του 
ανώνυμου ερωτηματολογίου, είναι να διερευνήσει τις γνώσεις και τις αντιλήψεις των εκ-
παιδευτικών του γυμνασίου αναφορικά με την αειφόρο ανάπτυξη. Από τη στατιστική ανά-
λυση προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν περιορισμένη γνώση και αντίληψη της έννοιας 
της αειφόρου ανάπτυξης, η οποία επικεντρώνεται κυρίως στην περιβαλλοντική της διάστα-
ση. 

Λέξεις κλειδιά: Αειφόρος ανάπτυξη, γνώσεις, αντιλήψεις, εκπαιδευτικοί, γυμνάσιο 

Εισαγωγή 

Οι τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζονται από σημαντικές αλλαγές σε οικονομικό, κοινωνικό 
και περιβαλλοντικό επίπεδο που έχουν τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο χαρακτήρα. Η αειφό-
ρος ανάπτυξη δύναται να προσφέρει καθοριστικά στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων 
που απασχολούν το κοινωνικό σύνολο όπως: τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά. 
Ως αειφόρος ορίζεται η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να στερεί 
το δικαίωμα των μελλοντικών γενιών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες (WCED, 
1987). Τρεις έννοιες έχουν κυρίαρχο ρόλο στο συγκεκριμένο ορισμό: η ανάπτυξη, οι ανά-
γκες και οι μελλοντικές γενιές (Blowers, 1993:5). Αντίστοιχα τρεις είναι οι πυλώνες – δια-
στάσεις της αειφόρου ανάπτυξης: η οικονομία, η κοινωνία και το περιβάλλον (Λιαράκου & 
Φλογαΐτη, 2007, Φλογαΐτη, 2011). 

Σκοπός της έρευνας – Ερευνητικά ερωτήματα 

Η έρευνα αποσκοπεί να καταγράψει τις γνώσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών του 
γυμνασίου αναφορικά με την αειφόρο ανάπτυξη. Ειδικότερα, ερευνητικά ερωτήματα απο-
τελούν αν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε γυμνάσια της περιφέρειας Αττικής γνωρίζουν 
και κατά πόσο την έννοια, το σημασιολογικό περιεχόμενο, τις διαστάσεις και τους τομείς 
δράσης της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και αν έχουν επιμορφωθεί σχετικά. Παράλληλα, η 
έρευνα επιδιώκει να ερευνήσει αν οι εκπαιδευτικοί έχουν εντοπίσει ζητήματα αειφόρου 
ανάπτυξης στα σχολικά εγχειρίδια του γυμνασίου και σε ποια.  

Μεθοδολογία της έρευνας 

Δομή ερωτηματολογίου 

Για την εκπλήρωση του σκοπού της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του ανώνυμου 
ερωτηματολογίου, το οποίο περιείχε εικοσιτρείς ερωτήσεις, ανοικτού και κλειστού τύπου. Η 

1022

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



διανομή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε από το Νοέμβριο του 2012 έως τον  Ια-
νουάριο του 2013 και είχε την έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ. Για την επεξεργασία των απαντήσεων 
χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 19.   

Περιορισμοί της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα καταγράφει τις γνώσεις και τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών που διδά-
σκουν σε γυμνάσια της περιφέρειας Αττικής αναφορικά με την αειφόρο ανάπτυξη. Τα απο-
τελέσματα εκτιμάται ότι δεν είναι ορθό να επεκταθούν για τους εκπαιδευτικούς που διδά-
σκουν σε λύκεια, καθώς ο εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας αυτής της βαθμίδας εκπαίδευσης 
και οι απαιτήσεις που αυτός δημιουργεί, περιορίζουν την επιθυμία και τις ευκαιρίες των 
εκπαιδευτικών για επιμόρφωση σε ζητήματα όπως η αειφόρος ανάπτυξη, που δε βρίσκουν 
άμεση εφαρμογή στη μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, υφίσταται γεωγραφικός περιορι-
σμός ως προς την επέκταση των αποτελεσμάτων, καθώς στην Αττική, σε σχέση με άλλες 
περιοχές της χώρας, υπάρχει πληθώρα σημαντικών και ιδιαίτερα οξυμμένων προβλημάτων 
σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, στα οποία επιδιώκει να προσφέρει 
λύσεις η αειφόρος ανάπτυξη.  

Ταυτότητα της έρευνας - Δείγμα 

Για την επιλογή του μεγέθους του δείγματος χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά δεδομένα από 
τη διεύθυνση προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ για το σχολικό έτος 
2012 - 2013. Σύμφωνα με αυτά, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, όλων των ειδικοτήτων, που υπη-
ρετούσαν στα γυμνάσια όλης της χώρας ήταν 36770. Από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής 
υπηρετούσαν 10687, δηλαδή το 29,1% του συνόλου των εκπαιδευτικών γυμνασίου της χώ-
ρας. Σε επόμενο στάδιο έγινε επιλογή των γυμνασίων ανά περιοχή της περιφέρειας Αττικής 
με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. Τα 280 ερωτηματολόγια που συλλέγησαν πλή-
ρως συμπληρωμένα, από τα 400 που διανεμήθηκαν, αποτελούν ποσοστό 2,62% των εκπαι-
δευτικών γυμνασίου στην περιφέρεια Αττικής και αφορούν μόνο σε μόνιμους εκπαιδευτι-
κούς (Πίνακας: 1). 

 

Περιοχή Υπηρετούντες σε γυμνάσια 
εκπαιδευτικοί 

Διανεμήθηκαν Επιστράφηκαν Ποσοστό (%) 

Αθηνών 6949 260 191 73,46 

Πειραιώς 1604 60 39 65 

Ανατολικής Αττικής 1579 59 38 64,4 

Δυτικής Αττικής 555 21 12 57,14 

Σύνολο 10687 400 280 70 

Πίνακας:1 Ερωτηματολόγια ανά περιφέρεια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αττική 
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Τα ερωτηματολόγια στην περιοχή των Αθηνών μοιράστηκαν αναλογικά με τον αριθμό των 
εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν σε κάθε περιοχή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι το 35,7% όσων συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 
άνδρες και το 64,3% ήταν γυναίκες. Ως προς την ηλικία, το 10% ήταν έως 35 ετών, από 36 
έως 45 ετών ήταν το 39,6%, το 42,1% ήταν μεταξύ 46 και 55 ετών, ενώ πάνω από 56 ετών 
ήταν το 8,2%. Οι ερωτώμενοι είχαν κατά μέσο όρο 15,1 έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση. Η 
συντριπτική πλειονότητά τους (96,8%) ήταν κάτοχοι πτυχίου από ΑΕΙ, το 23,6% κατείχε με-
ταπτυχιακό τίτλο, ενώ το 0,7% διδακτορικό. Στην έρευνα συμμετείχε το σύνολο των ειδικο-
τήτων που διδάσκουν στο γυμνάσιο. Το μεγαλύτερο ποσοστό (27,5%) εμφάνισε η ειδικότη-
τα των φιλολόγων και ακολούθησαν αυτές των μαθηματικών (12,5%) και των φυσικών επι-
στημών (φυσικοί, χημικοί, βιολόγοι, γεωλόγοι) (11,8%). Αθροιστικά σημαντική ήταν η συμ-
μετοχή των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών (18,2%), ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι δεν εμφάνι-
σαν, όπως ήταν αναμενόμενο, υψηλά ποσοστά. 

Γνώσεις και αντιλήψεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί αντικείμενο συζήτησης σε κοινωνικό και εκπαι-
δευτικό επίπεδο τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Συνεπώς, προκαλεί αρνητική εντύπωση το 
γεγονός ότι περίπου οι μισοί εκπαιδευτικοί (52,9%) υποστήριξαν ότι δεν έχουν ακούσει τί-
ποτα ή ελάχιστα για την αειφόρο ανάπτυξη (Πίνακας: 2). Τα αποτελέσματα ομοιάζουν με 
αυτά αντίστοιχης έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς λυκείου στο Ρέθυμνο 
(Αντωνίου, 2010). 

 

Άποψη Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Καθόλου 38 13,6 

Λίγο 110 39,3 

Αρκετά 86 30,7 

Πολύ 32 11,4 

Πάρα πολύ 14 5 

Σύνολο 280 100 

Πίνακας: 2 Έχετε ακούσει για την Αειφόρο Ανάπτυξη; 

 

Περίπου ένας στους πέντε εκπαιδευτικούς (17,9%) απάντησε σε σχετικό ερώτημα ότι έχει 
επιμορφωθεί γύρω από την αειφόρο ανάπτυξη, ενώ η πλειονότητα (82,1%) δεν έχει λάβει 
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αντίστοιχη επιμόρφωση. Το συγκεκριμένο εύρημα πιθανόν να φανερώνει την έλλειψη α-
ντίστοιχων επιμορφωτικών δράσεων, αλλά και ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών για αυτά 
τα ζητήματα. Αποτελεί χρήσιμο στοιχείο ότι το 35% των εκπαιδευτικών υποστήριξε ότι έχει 
παρακολουθήσει σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, 
καθώς η θεματολογία της προσεγγίζει αρκετά ζητήματα της αειφόρου ανάπτυξης και ειδι-
κότερα, την περιβαλλοντική της διάσταση. Σε έρευνα που αναφέρεται σε καθηγητές λυκεί-
ου στο νησί της Ρόδου (Τζαμπερής & Παπαβασιλείου, 2010) καταγράφηκε ποσοστό 25,5% 
των συμμετεχόντων να έχει παρακολουθήσει σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια για την πε-
ριβαλλοντική εκπαίδευση. Η διαφορά στα ποσοστά πιθανόν να οφείλεται στις περιορισμέ-
νες ευκαιρίες που έχουν οι εκπαιδευτικοί σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως η Ρόδος, για 
την παρακολούθηση αντίστοιχων δραστηριοτήτων. 

Περίπου τρεις στους δέκα ερωτώμενους (28,9%) απάντησαν ότι είχαν πραγματοποιήσει ή 
συμμετάσχει σε προγράμματα / projects περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η θεματολογία των 
προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης καταπιάνεται με αρκετά ζητήματα αειφόρου 
ανάπτυξης. Το Υ.ΠΑΙ.Θ στις αντίστοιχες εγκυκλίους του, μετά τη διάσκεψη της Θεσσαλονί-
κης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση για την αειφορία το 1997, κάνει λόγο για επικέ-
ντρωση στην αειφορία και για τη δεκαετία για την αειφόρο ανάπτυξη στην εκπαίδευση 
(Λιαράκου & Φλογαΐτη, 2007). Άρα, οι εμπλεκόμενοι στα αντίστοιχα προγράμματα έχουν 
έρθει, έστω έμμεσα, σε επαφή με την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης. 

Το 71,7% των ερωτώμενων υποστήριξε ότι σε ατομικό επίπεδο είτε δεν ενημερώνεται κα-
θόλου, είτε ενημερώνεται λίγο για θέματα αειφόρου ανάπτυξης. Με δεδομένη τη σημασία 
που αποδίδεται στη συγκεκριμένη έννοια, αποδεδειγμένα πλέον και σε εκπαιδευτικό επί-
πεδο, αυτό το εύρημα δεν προσφέρει ενθαρρυντικά μηνύματα (Πίνακας: 3). 

 

Ατομική ενημέρωση Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Καθόλου 111 39,6 

Λίγο 90 32,1 

Αρκετά 59 21,1 

Πολύ 15 5,4 

Πάρα πολύ 5 1,8 

Σύνολο 280 100 

Πίνακας: 3 Ατομική ενημέρωση για θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης 

Δημοφιλέστερο τρόπο ενημέρωσης σε ατομικό επίπεδο για ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης 
αποτελεί το διαδίκτυο (44,6%), ακολουθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (29,3%) και οι πιο 
κλασικοί τρόποι, όπως τα βιβλία (22,9%) και οι ημερίδες, τα σεμινάρια και τα συνέδρια 
(18,2%) (Πίνακας: 4). Η Αντωνίου (2010) στην έρευνά της, που αφορούσε εκπαιδευτικούς  
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λυκείου στο νομό Ρεθύμνου, διαπίστωσε επίσης ως δημοφιλέστερους τρόπους ενημέρωσης 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο. 

 

Τρόπος ενημέρωσης Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Από το διαδίκτυο 125 44,6 

Καθόλου 111 39,6 

Από τα ΜΜΕ 82 29,3 

Από βιβλία 64 22,9 

Ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια 51 18,2 

Με άλλο τρόπο 5 1,8 

Πίνακας: 4  Τρόπος ενημέρωσης για θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης 

Η έκφραση «Αειφόρος Ανάπτυξη» είναι συνδεδεμένη στο νου των περισσοτέρων εκπαιδευ-
τικών κυρίως με έννοιες και όρους σχετικούς με το περιβάλλον όπως: η προστασία του 
(23,2%), η ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον (18,9%) και η πράσινη ανάπτυξη (11,8%) 
(Πίνακας: 5). Αυτό το εύρημα μπορεί να ερμηνευθεί, αν ληφθεί υπόψη ότι ο όρος προέκυ-
ψε κυρίως μέσα από κείμενα περιβαλλοντικών διασκέψεων και οργανώσεων. Επιπλέον, η 
περιβαλλοντική διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης τυγχάνει περισσότερης προβολής ένα-
ντι των υπολοίπων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

 

Έκφραση «Αειφόρος Ανάπτυξη» Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 68 24,3 

Προστασία Περιβάλλοντος 65 23,2 

Ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον 53 18,9 

Πράσινη ανάπτυξη 33 11,8 

Διαρκής ανάπτυξη 31 11,1 

ΑΠΕ – Χρήση ενέργειας 27 9,6 

Ισορροπία περιβάλλοντος 14 5 

Πίνακας: 5 Όταν ακούτε την έκφραση «Αειφόρος Ανάπτυξη» τι σας έρχεται στο μυαλό; 

Στον όρο «Αειφόρος Ανάπτυξη» αποδίδεται διαφορετικό σημασιολογικό περιεχόμενο από 
τους εκπαιδευτικούς σε σχέση με την έκφραση «Αειφόρος Ανάπτυξη». Συγκεκριμένα, οι 
εκπαιδευτικοί του προσδίδουν τη σημασία της ανάπτυξης που προστατεύει το περιβάλλον 
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(22,5%), της σωστής διαχείρισης των πόρων (16,4%) και της προστασίας του περιβάλλοντος 
(11,4%) (Πίνακας: 6). Άρα, φαίνεται να ταυτίζεται η σημασία του όρου αειφόρος ανάπτυξη 
σε μεγαλύτερο βαθμό με την περιβαλλοντική του διάσταση. Αυτά τα αποτελέσματα προ-
σεγγίζουν τα αντίστοιχα της έρευνας των Καραμέρη κ.ά (2006), η οποία κατέγραψε περίπου 
τα ίδια ποσοστά στις απαντήσεις «Δεν ξέρω / Δεν απαντώ», «Προστασία Περιβάλλοντος» 
και «Επόμενες γενιές». 

 

Σημασία «Αειφόρος Ανάπτυξη» Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 84 30 

Ανάπτυξη που προστατεύει το περιβάλλον 63 22,5 

Σωστή διαχείριση των πόρων 46 16,4 

Προστασία Περιβάλλοντος 32 11,4 

Επόμενες γενιές 23 8,2 

Κοινωνική ευημερία / συνοχή / ποιότητα ζωής 9 3,2 

Πίνακας: 6  Τι σημαίνει για σας Αειφόρος Ανάπτυξη; 

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών εκτιμούν ότι η αειφόρος ανάπτυξη έχει 
πολύ έως πάρα πολύ περιβαλλοντική διάσταση (80,7%), ενώ ακολουθούν η οικονομική 
διάσταση (74%) και η κοινωνική (67,9%) (Πίνακας: 7). Αυτή η διαπίστωση μπορεί να χαρα-
κτηριστεί ως αναμενόμενη, καθώς αρχικά η έννοια στον ελλαδικό χώρο συνδέθηκε κυρίως 
με το περιβάλλον και την προστασία του. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια στροφή 
της ρητορικής σε πολιτικό επίπεδο προς την οικονομική και κοινωνική διάστασή της, εξαιτί-
ας της οικονομικής κρίσης που διαπερνά την Ελλάδα. 

 

 Διάσταση Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ Δεν ξέρω 

Περιβαλλοντική 1 

(0,4%) 

8 

(2,9%) 

19 

(6,8%) 

41 (14,6%) 185 

(66,1%) 

26 

(9,3%) 

Κοινωνική 1 

(0,4%) 

10 

(3,6%) 

40 

(14,3%) 

 85 

(30,4%) 

105 

(37,5%) 

39 

(13,9%) 

Οικονομική 4 

(1,4%) 

11 

(3,9%) 

28 

(10%) 

73 

(26,1%) 

134 

(47,9%) 

30 

(10,7%) 

Άλλη διάσταση 0 

(0%) 

3 

(1,1%) 

4 

(1,4%) 

3 

(1,1%) 

12 

(4,3%) 

258 

(92,1%) 
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Πίνακας: 7  Άποψη για τις διαστάσεις της Αειφόρου Ανάπτυξης 

Από την άλλη το 27,5% των ερωτώμενων διέκρινε θέματα αειφόρου ανάπτυξης στα σχολικά 
εγχειρίδια του γυμνασίου, ενώ το 72,5% δεν εντόπισε αντίστοιχα ζητήματα. Τα μαθήματα, 
στων οποίων τα σχολικά εγχειρίδια οι εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν την ύπαρξη θεμάτων α-
ειφόρου ανάπτυξης είναι η Γεωγραφία (10,7%), η Οικιακή Οικονομία (6,1%), η Νεοελληνική 
Γλώσσα (5%) και η Νεοελληνική Λογοτεχνία (5%). 

Σημαντικό ερώτημα, ώστε να αντιληφθεί κανείς τη γνώση των εκπαιδευτικών αναφορικά με 
την αειφόρο ανάπτυξη, είναι αυτό που αφορά τους τομείς ενασχόλησής της. Από τις απα-
ντήσεις των εκπαιδευτικών φαίνεται ευδιάκριτα ότι αυτή είναι περισσότερο συνδεδεμένη 
με το περιβάλλον και συγκεκριμένα, με το κλίμα (66,4%), την ατμόσφαιρα (63,9%), τους 
φυσικούς πόρους (74,2%) και τα καταναλωτικά και παραγωγικά πρότυπα (67,5%) (Πίνακας: 
8). Οι κοινωνικοί τομείς ενασχόλησης της αειφόρου ανάπτυξης (δημόσια υγεία, φτώχεια, 
κοινωνικός αποκλεισμός, δημογραφικό), οι οικονομικοί (εισόδημα, κατανάλωση) και οι πο-
λιτισμικοί (διατήρηση και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς) δεν έχουν εντυπω-
θεί σε σημαντικό βαθμό στη συνείδηση των περισσοτέρων ως αντικείμενα που ενδιαφέ-
ρουν την αειφόρο ανάπτυξη. 

 

Τομείς Ενασχόλησης Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ Δεν ξέρω 

Αλλαγή κλίματος και καθαρή ενέργεια 1 

(0,4%) 

13 

(4,6%) 

39 

(13,9%) 

70 

(25%) 

116 

(41,4%) 

41 

(14,6%) 

Ατμόσφαιρα (ποιότητα του αέρα, μείω-
ση στοιβάδας όζοντος) 

4 

(1,4%) 

14 

(5%) 

43 

(15,4%) 

77 

(27,5%) 

102 

(36,4%) 

40 

(14,3%) 

Διαχείριση φυσικών πόρων (βιοποικιλό-
τητα, γεωργία, δάση, ερημοποίηση, 
αστικοποίηση) 

1 

(0,4%) 

4 

(1,4%) 

31 

(11,1%) 

62 

(22,1%) 

146 

(52,1%) 

36 

(12,9%) 

Καταναλωτικά και παραγωγικά πρότυ-
πα (παραγωγή και διαχείριση αποβλή-
των, κατανάλωση υλικών αγαθών) 

1 

(0,4%) 

8 

(2,9%) 

40 

(14,3%) 

74 

(26,4%) 

115 

(41,1%) 

42 

(15%) 

Δημόσια υγεία (διατροφικές συνήθειες, 
θνησιμότητα, αποχέτευση, ποιότητα 
νερού, υπηρεσίες υγείας) 

4 

(1,4%) 

25 

(8,9%) 

58 

(20,7%) 

70 

(25%) 

64 

(22,9%) 

59 

(21,1%) 

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός 
(ισότητα των φύλων, κοινωνική πρό-
νοια, ανάπτυξη ικανοτήτων - θεσμών, 
εκπαίδευση, ασφάλεια, ενημέρωση – 
πληροφόρηση)  

12 

(4,3%) 

48 

(17,1%) 

56 

(20%) 

52 

(18,6%) 

43 

(15,4%) 

69 

(24,6%) 

Γήρανση πληθυσμού, δημογραφικό 
πρόβλημα, πληθυσμιακή μεταβολή 

24 

(8,6%) 

52 

(18,6%) 

45 

(16,1%) 

49 

(17,5%) 

37 

(13,2%) 

73 

(26,1%) 
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Μεταφορές, χρήσεις γης, χωροταξική 
ανάπτυξη, κατοικία, συνθήκες ζωής 

5 

(1,8%) 

21 

(7,5%) 

59 

(21,1%) 

76 

(27,5%) 

67 

(23,9%) 

52 

(18,6%) 

Οικονομική διάρθρωση (εισόδημα,  
κατανάλωση εισοδήματος) 

19 

(6,8%) 

35 

(12,5%) 

57 

(20,4%) 

58 

(20,7%) 

47 

(16,8%) 

64 

(22,9%) 

Διατήρηση και αποκατάσταση της ιστο-
ρικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

19 

(6,8%) 

43 

(15,4%) 

51 

(18,2%) 

52 

(18,6%) 

53 

(18,9%) 

62 

(22,1%) 

Πίνακας: 8  Τομείς ενασχόλησης της αειφόρου ανάπτυξης 

Αντίστοιχα αποτελέσματα σχετικά με τους τομείς ενασχόλησης της αειφόρου ανάπτυξης 
κατέγραψε στην έρευνά του ο Κώτσιος (2010). Ουσιαστικά, από τους εκπαιδευτικούς απο-
δίδεται στην αειφόρο ανάπτυξη μονοθεματικό ενδιαφέρον και προσανατολισμός, υποβαθ-
μίζοντας το ρόλο και το έργο που προσπαθεί να επιτελέσει στο κοινωνικό σύνολο σε επίπε-
δα δραστηριότητας όπως το κοινωνικό και οικονομικό.  

Συνοψίζοντας αποκομίζει κανείς την εικόνα ενός εκπαιδευτικού που ουσιαστικά δεν έχει 
ακούσει αρκετά γύρω από θέματα της αειφόρου ανάπτυξης, αλλά και όταν έχει μία καλύ-
τερη γνώση αυτή συνδέεται περισσότερο με την περιβαλλοντική της διάσταση. 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η καταγραφή των γνώσεων και των αντιλήψεων 
των εκπαιδευτικών του γυμνασίου αναφορικά με την αειφόρο ανάπτυξη. Από την έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα. Συγκεκριμένα, η πλειονότητα 
των εκπαιδευτικών δεν έχει ακούσει τίποτα ή ελάχιστα για την αειφόρο ανάπτυξη και δεν 
έχει παρακολουθήσει σεμινάρια, ημερίδες ή συνέδρια για αντίστοιχα θέματα. 

Στο άκουσμα της έκφρασης «Αειφόρος Ανάπτυξη» οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ανακα-
λούν έννοιες και όρους γύρω από το περιβάλλον όπως: η προστασία του, η ανάπτυξη με 
σεβασμό στο περιβάλλον κ.ά. Στον όρο «Αειφόρος Ανάπτυξη» αποδίδουν τη σημασία της 
ανάπτυξης που προστατεύει το περιβάλλον, της σωστής διαχείρισης των πόρων και της 
προστασίας του περιβάλλοντος. Παράλληλα, θεωρούν ότι έχει κυρίως περιβαλλοντική διά-
σταση και δευτερευόντως οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική. Επιπλέον, οι εκπαιδευτι-
κοί δε διαπιστώνουν στην πλειονότητά τους ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης στα σχολικά 
εγχειρίδια του γυμνασίου και θεωρούν ότι ασχολείται κυρίως με τομείς που συνδέονται με 
το περιβάλλον και λιγότερο με την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό. 

Για να βελτιωθεί η εικόνα που αποτυπώθηκε μέσα από την πραγματοποιηθείσα έρευνα 
είναι απαραίτητο να ληφθούν άμεσα ορισμένα μέτρα, εφόσον υπάρχει πραγματική βούλη-
ση να εισέλθει η αειφόρος ανάπτυξη στη μαθησιακή διαδικασία. Αρχικά κρίνεται απαραί-
τητη η ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα αντίστοιχα ζητήματα. Η επιμόρφω-
ση πρέπει να είναι στοχευμένη και μεθοδικά προετοιμασμένη, ώστε να αποφέρει τα επιθυ-
μητά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
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Ιδιαίτερα χρήσιμες δύνανται να αποδειχθούν στην προσέγγιση ζητημάτων αειφόρου ανά-
πτυξης οι σχολικές δραστηριότητες και κυρίως η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η αγωγή 
υγείας. Για να συμβεί αυτό απαιτείται οι συγκεκριμένες δραστηριότητες να έχουν στόχευση 
θεματικές της αειφόρου ανάπτυξης και οι εκπαιδευτικοί που τις υλοποιούν να έχουν την 
απαιτούμενη υποστήριξη από τους αντίστοιχους υπεύθυνους στις διευθύνσεις πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Σε κάθε περίπτωση αναγκαία πρέπει να θεωρείται η αναμόρφωση των αναλυτικών προ-
γραμμάτων στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Αυτή η αναμόρφωση είναι χρήσιμο 
να προσεγγίζει ζητήματα αιχμής που δύνανται να αναλυθούν εύκολα από τους εκπαιδευτι-
κούς και αντίστοιχα οι μαθητές εύκολα να γίνουν κοινωνοί τους. 

Καταληκτικά μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι η εικόνα των εκπαιδευτικών του γυμνασίου 
δεν είναι η επιθυμητή αναφορικά με τα ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης, αλλά αυτή μπορεί 
να βελτιωθεί άμεσα, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις και παρεμβά-
σεις. 
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Περίληψη 

Η  είσοδος του παιδιού στο Δημοτικό σχολείο αποτελεί ένα γεγονός μεγάλης σημασίας για 
το ίδιο και την οικογένειά του. Το παιδί εισέρχεται στο Δημοτικό, κατά τον Piaget, στο 
μεταίχμιο της  Προσυλλογιστική περιόδου και της Περίοδο της συγκεκριμένης σκέψης, και 
καλείται να διεκπεραιώσει και ένα άλλο μεγάλο έργο : Να κατακτήσει το μηχανισμό   της 
Ανάγνωσης.  Οι διεθνείς έρευνες έχουν δείξει  ότι υπάρχει μια αιτιώδης σχέση μεταξύ της 
ανάγνωσης και της φωνολογικής επίγνωσης, δηλαδή της  ικανότητας του παιδιού να 
συνειδητοποιεί ότι οι λέξεις του  προφορικού λόγου αποτελούνται από φωνήματα Στόχος 
μας είναι να ενημερώσουμε τους εκπαιδευτικούςγια τις  αναγνωστικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές  και να τους δώσουμε εργαλεία για να διευκολύνουμε το έργο 
τους στην  ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών τους καθώς επίσης και 
στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του γραπτού λόγου.  

Λέξεις - Κλειδιά: φωνολογική ενημερότητα ή συνείδηση ή επίγνωση, αναγνωστικές 
δυσκολίες, πρώτη ανάγνωση & γραφή με παράλληλη εξάσκηση φωνολογικής 
ενημερότητας, φωνημική - συλλαβική ενημερότητα, στάδια ανάπτυξης φωνολογικής 
ενημερότητας, μετάβαση. 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Φωνολογική Ενημερότητα 

Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα στον τομέα της ανάγνωσης ενός κειμένου έχει εστιάσει το 
ενδιαφέρον της στην ιδιαίτερη εκείνη ικανότητα του αναγνώστη που ονομάζεται φωνολο-
γική ενημερότητα (ή συνείδηση), η οποία, όπως φαίνεται, επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό 
την ανάγνωση, (Rack, 1997· Goswami, 1997). Τι είναι λοιπόν φωνολογική ενημερότητα; Πώς 
μπορούμε να ορίσουμε αυτή την έννοια και με ποιους τρόπους επηρεάζει τη διαδικασία της 
ανάγνωσης ενός κειμένου; 

Οι ορισμοί που έχουν δοθεί κατά καιρούς για τη φωνολογική ενημερότητα ποικίλουν. Ω-
στόσο, ένα κοινό στοιχείο που απομονώνεται από τους πιο διαδεδομένους ορισμούς είναι 
το ότι η κατάτμηση του προφορικού λόγου σε μονάδες θεωρείται από όλους τους ερευνη-
τές βασικό συστατικό του όρου «φωνολογική ενημερότητα ή συνείδηση». Ειδικότερα, η 
φωνολογική ενημερότητα αναφέρεται στην κατανόηση των διαφορετικών τρόπων με τους 
οποίους η προφορική γλώσσα μπορεί να διαιρεθεί σε μικρότερα μέρη, ώστε να τη χειριστεί 
το άτομο που τη χρησιμοποιεί. 

Έτσι, μπορούμε να διακρίνουμε τρία βασικά επίπεδα φωνολογικής ενημερότητας, (Hoff-
Ginsberg, 1997): α) επίπεδο φωνημάτων (φωνημική ενημερότητα), β) επίπεδο συλλαβών 
(συλλαβική ενημερότητα), και γ) επίπεδο αρκτικών φωνημάτων - ρίμας. (Αυτό αφορά στην 
Αγγλική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα, κάτι ανάλογο θα ήταν ο διαχωρισμός θέματος – 
κατάληξης.) 
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Στις σύγχρονες έρευνες, χρησιμοποιείται εναλλακτικά ένας πιο εκλεπτυσμένος όρος για τη 
φωνολογική ενημερότητα, ο όρος «φωνημική ενημερότητα» (phonemic awareness). Πολλές 
φορές, ο όρος «φωνολογική ενημερότητα» και «φωνημική ενημερότητα» ταυτίζονται στη 
βιβλιογραφία, χωρίς διάκριση. Ωστόσο, η πρόσφατη αναφορά του Εθνικού Ερευνητικού 
Συμβουλίου Αμερικής στην Ανάγνωση έκανε τη διάκριση μεταξύ φωνολογικής ενημερότη-
τας  και φωνημικής ενημερότητας με τον ακόλουθο τρόπο: 

«Ο όρος φωνολογική ενημερότητα αναφέρεται σε μια γενική εκτίμηση των ήχων του λόγου 
ξεχωριστά από τη σημασιολογία αυτών των ήχων. Όταν αυτή η ενημερότητα  περιλαμβάνει 
την κατανόηση ότι οι λέξεις μπορούν να διαιρεθούν σε μια σειρά φωνημάτων, τότε αυτή η 
ευαισθητοποίηση ονομάζεται «φωνημική ενημερότητα». (Snow, Burns & Griffin, 1998, p. 51) 

Τη δεκαετία του 1970, η Isabelle Liberman και ο Donald Shankweiler εισήγαγαν τη σημαντι-
κή έννοια της φωνολογικής ενημερότητας στον τομέα της ανάγνωσης. Οι Liberman και 
Shankweiler ισχυρίστηκαν ότι οι λέξεις αποτελούνται από μεμονωμένους ήχους του λόγου 
(φωνήματα) και ότι, αν ένα παιδί δεν είναι επαρκώς ενήμερο για τα λεκτικά τμήματα από 
τα οποία αποτελούνται οι λέξεις, τότε το γεγονός αυτό θα μπορούσε να είναι εμπόδιο στην 
εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής. Με τις μελέτες που πραγματοποίησαν, επαλή-
θευσαν την άποψή τους σε παιδιά ηλικίας 4, 5 και 6 ετών, (Liberman, Shankweiler, Fisher, & 
Carter, 1974). Τα αποτελέσματα αυτά αποτέλεσαν σημαντική πληροφορία για την κατανό-
ηση της αναγνωστικής λειτουργίας και, κατ’ επέκταση, ενεργοποίησαν την έρευνα στον το-
μέα της φωνημικής ενημερότητας ανά τον κόσμο. 

Ένας μεγάλος όγκος εμπειρικής έρευνας έχει δείξει ότι η φωνολογική ενημερότητα, και ει-
δικότερα η φωνημική ενημερότητα, είναι μια ικανότητα σημαντική για την εκμάθηση της 
ανάγνωσης στις αλφαβητικές γλώσσες, (Adams, 1990· Wagner, Torgesen & Rashotte, 1994). 

Όταν τα παιδιά αποκτούν φωνολογική συνείδηση και εκπαιδεύονται από την προσχολική 
ηλικία σε ασκήσεις φωνολογικής ή φωνημικής ενημερότητας, τότε μπορούν να επιδείξουν 
στο μέλλον καλύτερες αναγνωστικές επιδόσεις και έχουν καλύτερη σχέση με την αναγνω-
στική διδασκαλία, συγκριτικά με τα παιδιά που δεν έχουν αναπτύξει τη φωνημική ή φωνο-
λογική τους συνείδηση, (Adams, Foorman, Lunberg, & Beeler, 1998, Chard, Simmons, & 
Kameenui, 1998). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι η αδυναμία στην φωνολογική επεξεργασία, πολύ συχνά, εμποδίζει 
την αναγνωστική εξέλιξη τόσο των μαθητών με αναγνωστικές δυσκολίες, όσο και των φυ-
σιολογικών μαθητών, (Πόρποδας, 2002· Τάφα, 1998· Μανωλίτσης, 2000· Porpodas, 1989, 
1990). 

Αρχικές μελέτες με αρχάριους αναγνώστες στην Αμερική βρήκαν ότι η γνώση των γραμμά-
των πριν την έναρξη της αναγνωστικής εκμάθησης είναι ο καλύτερος παράγοντας πρόβλε-
ψης για την αναγνωστική επιτυχία μαθητών της Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Η γνώση 
των γραμμάτων ακολουθείται από την ικανότητα των παιδιών να διαχωρίζουν τα φωνήμα-
τα ακουστικά, ενώ η πνευματική ηλικία έρχεται τρίτη σημαντική στη σειρά, (Bond and 
Dykstra, 1967; Chall, 1967). 

Συναφειακές και διαχρονικές έρευνες, επίσης, έχουν ισχυροποιήσει την άποψη ότι η φωνο-
λογική ενημερότητα, ακόμη και αυτή των παιδιών προσχολικής ηλικίας, αποτελεί ισχυρό 
παράγοντα θετικής εξέλιξης της πρώτης ανάγνωσης. Επιπλέον, μελέτες εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων δείχνουν ότι παιδιά που αποδίδουν καλά σε φωνολογικά καθήκοντα γίνονται 
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καλύτεροι αναγνώστες και η εκπαίδευση στη φωνολογική ενημερότητα προωθεί την ανά-
πτυξη της γνώσης και της γραφής, (Bryant and Bradley, 1985). Τέλος, τα φωνολογικά ελ-
λείμματα είναι το κύριο χαρακτηριστικό των παιδιών με δυσλεξία, (Hulme and Snowling, 
1992a). 

Διάφορες ελληνικές έρευνες συνηγορούν στα όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω, σχετικά με τη 
σχέση φωνολογικής ή φωνημικής ενημερότητας με την ανάγνωση, (Πόρποδας, 2002· 
Μανωλίτσης, 2000· Τάφα, 1998).  

Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές αξιολογούν και μετρούν τη φωνολογική ενημερότητα χρησι-
μοποιώντας ένα μεγάλο αριθμό καθηκόντων (δραστηριοτήτων). Ο Adams (1990) έκανε ένα 
διαχωρισμό αυτών των καθηκόντων σε τέσσερις κύριους τύπους: 

1) Καθήκοντα συλλαβικής και φωνημικής κατάτμησης, κατά τα οποία το παιδί αναγνωρίζει, 
μετράει ή «χτυπά» τις συλλαβές ή τα φωνήματα των παρουσιαζόμενων λέξεων (π.χ. για τη 
λέξη «νερό», το παιδί μετρά ή χτυπά τέσσερις φορές για να δείξει τα τέσσερα συστατικά 
φωνήματα μέσα στη λέξη). 

2) Ηχητικά καθήκοντα, τα οποία απαιτούν από το παιδί να συνθέσει ανακατεμένα φωνήμα-
τα ώστε να σχηματίσει τη λέξη, π.χ. τα φωνήματα ν, ε, ρ, ο παρουσιάζονται ανακατεμένα 
και το παιδί πρέπει να πει τη λέξη «νερό». 

3) Καθήκοντα ομοιοκαταληξίας, κατά τα οποία δίνεται στο παιδί μια λέξη-ερέθισμα και α-
παιτούν από το παιδί να αναγνωρίσει μια ομοιοκατάληκτη λέξη που εμπερικλείεται μέσα 
σε μια ακολουθία άλλων μη-ομοιοκατάληκτων λέξεων. Για παράδειγμα, σε ένα καθήκον 
παραγωγής ομοιοκαταληξίας το παιδί παράγει ομοιοκαταληκτικές αντιδράσεις όπως «γά-
λα», «μάνα» για την λέξη-ερέθισμα «γάτα». 

4) Καθήκοντα «φωνημικού χειρισμού», τα οποία απαιτούν από το παιδί να προσθέσει, να 
διαγράψει ή να μετατοπίσει συλλαβές και φωνήματα μέσα σε λέξεις. Για παράδειγμα, η 
λέξη «τώρα» χωρίς το /τ/ δίνει τη λέξη «ώρα». 

Ο Liberman και οι συνεργάτες του (1974) έδειξαν ότι, παρόλο που τα περισσότερα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας μπορούν να κατατμήσουν λέξεις σε συλλαβές, ωστόσο, πολύ λίγα παι-
διά μπορούν γρήγορα να κατατμήσουν τις συλλαβές σε φωνήματα. Αυτή η δεξιότητα είναι 
δυσκολότερη και αναπτύσσεται αργότερα. Έχει βρεθεί ότι αποτελεί ισχυρότερο παράγοντα 
πρόβλεψης της αναγνωστικής εξέλιξης από ότι άλλες αρχικές δεξιότητες. Επίσης, μια πρό-
σφατη διαχρονική μελέτη βρήκε ότι η φωνολογική ενημερότητα είναι ένας αξιόπιστος πα-
ράγοντας πρόβλεψης μόνο για τα πρώτα χρόνια της εκμάθησης της γραφής και της ανά-
γνωσης (έως την Β΄ τάξη του δημοτικού σχολείου). 

Ανάπτυξη Φωνολογικής Ενημερότητας και Αναγνωστική Δεξιότητα 

Σύμφωνα με την Hempenstall (2002), τα στάδια ανάπτυξης της φωνολογικής ενημερότητας 
είναι τα ακόλουθα: 
• Αναγνώριση ότι οι προτάσεις αποτελούνται από λέξεις, π.χ. Εδώ / είναι / η / τάξη / μου. 
• Αναγνώριση ότι οι λέξεις μπορούν να ομοιοκαταληκτούν, π.χ. βουνό – στενό. 
• Αναγνώριση ότι οι λέξεις μπορούν να ξεκινούν με τον ίδιο ήχο, π.χ. άγγελος – αγάπη. 
• Αναγνώριση ότι οι λέξεις μπορούν να τελειώνουν με τον ίδιο ήχο, π.χ. ναύτης – πέτρες. 
• Αναγνώριση ότι οι λέξεις μπορούν να έχουν τον ίδιο μεσαίο ήχο, π.χ. πέρασμα – γέρασε. 
• Αναγνώριση ότι οι λέξεις μπορούν να χωριστούν σε συλλαβές, π.χ. πε-ρι-μέ-νω. 
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• Αναγνώριση ότι οι λέξεις μπορούν να χωριστούν σε αρκτικά φωνήματα και ρίμες (θέμα 
– κατάληξη), π. χ. μαθητ-ής 

• Αναγνώριση ότι οι λέξεις μπορούν να χωριστούν σε μεμονωμένα φωνήματα, π.χ. έ-μ-ει-
ν-α. 

• Αναγνώριση ότι κάποιοι ήχοι μπορούν να διαγραφούν από λέξεις για να δημιουργηθούν 
νέες λέξεις, π.χ. τώρα – ώρα. 

• Ικανότητα σύνθεσης ήχων για δημιουργία λέξεων, π.χ. ν-ε-ρ-ο  -  νερό 
• Ικανότητα κατάτμησης λέξεων σε συστατικούς ήχους, π.χ. νερό  -  ν-ε-ρ-ο. 

Για τα παιδιά που ξεκινούν την εκμάθηση της ανάγνωσης, η αναγνώριση ότι οι προτάσεις 
του προφορικού λόγου αποτελούνται από λέξεις είναι προϋπόθεση για την αναγνώριση ότι 
οι λέξεις μπορούν να κατατμηθούν σε τμήματα, (Liberman & Liberman, 1990). Γνωρίζοντας 
ότι οι προτάσεις αποτελούνται από λέξεις, η επόμενη λογική μονάδα ανάλυσης βρίσκεται 
στο συλλαβικό επίπεδο. Η ελληνική γλώσσα ενδείκνυται για συλλαβική κατάτμηση γιατί 
έχει καλή φωνολογική με γραφημική αντιστοιχία, δηλαδή όπως λέμε έχει «ρηχό»  φωνολο-
γικό σύστημα ενώ έχει «βαθύ ορθογραφικό» Μετά, ακολουθεί η αναγνώριση της ομοιοκα-
ταληξίας, η οποία θεωρείται το εισαγωγικό σημείο στην ανάπτυξη της φωνημικής ενημερό-
τητας, (Bryant, 1990), (Πόρποδας, 2002). 

Όταν κάποιος έχει συνειδητοποιήσει ότι οι λέξεις μπορούν να έχουν παρόμοιους τελικούς 
ήχους, τότε αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη μεταγλωσσολογική κατανόηση, δηλα-
δή, την παράκαμψη (αγνόηση) της σημασίας της λέξης, προκειμένου να στραφεί η προσοχή 
στην εσωτερική δομή της λέξης. Παιδιά ηλικίας τριών ή τεσσάρων ετών μπορούν να κάνουν 
κρίσεις σχετικά με λέξεις που ομοιοκαταληκτούν, καθώς και με λέξεις που αρχίζουν με τον 
ίδιο ήχο, (Bryant, 1990).  

Η ευαισθησία στην ομοιοκαταληξία συμβάλλει άμεσα και έμμεσα στην ανάγνωση. Άμεσα, 
βοηθάει τα παιδιά να εκτιμήσουν ότι οι λέξεις που έχουν κοινούς ήχους, έχουν συνήθως και 
κοινές διαδοχές γραμμάτων. Έτσι, η ευαισθησία του παιδιού σε κοινές διαδοχές γραμμάτων 
αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη της αναγνωστικής στρατηγικής του. 
Έμμεσα, η αναγνώριση της ομοιοκαταληξίας προωθεί τη βελτίωση της λεκτικής ανάλυσης 
από ενδο-λεκτικά τμήματα σε ανάλυση φωνημικού επιπέδου, πράγμα που αποτελεί και 
σημαντική προϋπόθεση για ολοκληρωμένη αναγνωστική δεξιότητα. 

Μελέτες έδειξαν ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της ικανότητας αναγνώρισης της ομοιο-
καταληξίας στην ηλικία των τριών ετών και της αναγνωστικής και ορθογραφικής επίδοσης 
τρία χρόνια αργότερα. Αυτές οι μελέτες έχουν ενισχύσει την αξία που έχουν τα παιχνίδια 
ομοιοκαταληξίας για την ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας, (Bradley, 1990). 

Το ότι η ομοιοκαταληξία και η φωνημική ενημερότητα σχετίζονται έχει υποστηριχθεί από 
ένα ενδιαφέρον εύρημα μιας μελέτης των Lamb & Gregory (1993). Η μελέτη αυτή έδειξε ότι 
τα παιδιά που ήταν ικανά να διακρίνουν ένα μουσικό τόνο είχαν επίσης υψηλές βαθμολο-
γίες σε τεστ φωνημικής ενημερότητας. Εφόσον  η αλλαγή ενός μουσικού τόνου αποτελεί 
μια σημαντική πηγή πληροφοριών στο λεκτικό σήμα (speech signal), η ευαισθησία σε αλλα-
γές μικρής συχνότητας που περιλαμβάνονται στη φωνημική αναγνώριση είναι ένα σημαντι-
κό επίτευγμα για επιτυχή ανάγνωση. Είναι προτιμότερο να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη 
φωνημική ενημερότητα από τα πρώτα στάδια της ανάγνωσης, για να έχουμε επιτυχή ανα-
γνωστικά αποτελέσματα, (Nation & Hulme, 1997). 
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Για τα περισσότερα παιδιά, η ικανότητα παραγωγής της λεπτής διάκρισης των φωνημάτων 
ξεκινά στο πρώτο σχολικό έτος. Στα περισσότερα παιδιά, η ικανότητα σύνθεσης των ήχων 
σε λέξεις αναπτύσσεται πριν από τις αναλυτικές δεξιότητες. Επομένως, είναι ευκολότερο 
για τα παιδιά να κατανοούν τους ήχους της λέξης «ένα» όταν η λέξη αυτή παρουσιάζεται 
ως «έ-να», από ότι όταν παρουσιάζεται ως «έ-ν-α» . 

Τα καθήκοντα που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αρχικής φωνημικής ενημερό-
τητας, συνήθως, δίνουν έμφαση στην ομοιοκαταληξία και την παρήχηση. Για παράδειγμα, 
ζητείται να βρεθεί μια λέξη που αρχίζει ή τελειώνει με τον ίδιο ήχο. Ένα περισσότερο πολύ-
πλοκο καθήκον περιλαμβάνει το χειρισμό ή το διαχωρισμό των ήχων μέσα σε μια λέξη, π.χ., 
«Ποιος είναι ο πρώτος ήχος που ακούγεται στην λέξη ‘καρέκλα’;» ή «Ποια λέξη απομένει αν 
βγάλουμε το γράμμα ‘τ’ από τη λέξη ‘τώρα’»; 

Το αρχικό επίπεδο της φωνημικής ενημερότητας, τυπικά, αναπτύσσεται στα προσχολικά 
χρόνια και ο βαθμός ανάπτυξης εξαρτάται από τις γλωσσικές εμπειρίες του παιδιού και εν-
δεχομένως από κάποιο γενετικό στοιχείο, (Rack, Hulme, & Snowling, 1993).  Μετά το πρώτο 
σχολικό έτος, η φωνημική ενημερότητα προχωρά σε περισσότερο βάθος και, καθώς η ανά-
γνωση αναπτύσσεται αυξητικά, ο μαθητής ευαισθητοποιείται περισσότερο και γίνεται ικα-
νότερος στο χειρισμό των ήχων σε φωνημικό επίπεδο. Για παράδειγμα, μια μελέτη έδειξε 
ότι η φωνολογική ενημερότητα ακολουθεί μια ξεκάθαρη αναπτυσσόμενη εξέλιξη  μεταξύ 
των ηλικιών 4 και 6 ετών, καθώς τα παιδιά προχωρούν από το προνήπιο στο δημοτικό σχο-
λείο, (Mutter & Snowling, 1994). Ο προσδιορισμός ομοιοκαταληξίας ήταν το πιο εύκολο 
καθήκον κατά τη διάρκεια του προνηπιακού έτους, ακολουθούμενο από τη φωνημική κα-
τάτμηση, την παραγωγή ομοιοκαταληξίας και, τέλος, τη φωνημική διαγραφή, η οποία απο-
δείχτηκε πολύ δύσκολη. Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν την άποψη ότι τα περισσό-
τερα παιδιά είναι απίθανο να κατακτήσουν τα ανώτερα στάδια της φωνολογικής ενημερό-
τητας (φωνημική κατάτμηση και χειρισμός), μέχρι αυτά να ξεκινήσουν να διδάσκονται την 
ανάγνωση (στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου), (Adams, 1990).  

 Οι δεξιότητες της φωνολογικής ενημερότητας έχουν μελετηθεί και σε δυσλεκτικά παιδιά, 
όπως και σε φυσιολογικά παιδιά. Έρευνες έδειξαν ότι παιδιά που είναι αδύναμα στην ορ-
θογραφία, δυσκολεύονται περισσότερο να προσδιορίσουν τα φωνήματα από ότι μικρότερα 
παιδιά με συγκρίσιμη ορθογραφική ηλικία, (Rohl & Tunmer, 1988). Επίσης, παιδιά ηλικίας 
δέκα ετών με αναγνωστική ηλικία επτά ετών αντιμετώπιζαν μεγαλύτερη δυσκολία σε ένα 
τεστ φωνημικού χειρισμού από ότι φυσιολογικά παιδιά της ηλικίας των επτά ετών, (Πόρπο-
δας, 2002· Αναστασίου, 1997· Bruck & Treiman, 1992). Επομένως, ένας πιθανός λόγος του 
αναγνωστικού προβλήματος στα δυσλεκτικά παιδιά είναι η δυσκολία τους να αποκτήσουν 
φωνολογικές δεξιότητες (φωνολογική ενημερότητα), έτσι ώστε να καταστούν ικανά για 
πρώιμη (προνηπιακή) ανάπτυξη της γραφής και της ανάγνωσης. 

Συζήτηση  

Με βάση τα παραπάνω φαίνεται να είναι   θεμελιώδες,  το γεγονός ότι  τα παιδιά κατά την  
περίοδο  της φοίτησής τους στο Νηπιαγωγείο, παράλληλα με την ανάπτυξη των άλλων δε-
ξιοτήτων  στο γλωσσικό τομέα, θα πρέπει  να ασκηθούν και στην φωνολογική ενημερότητα, 
(συλλαβική και φωνημική) με βάση και το ΑΠΣ  της Προσχολικής Αγωγής. Έτοιμα πα, θα έ-
χουν στην φαρέτρα τους δυνατά  βέλη για να πετύχουν τον στόχο τους,  στην επόμενη βαθ-
μίδα, να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν.  
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Γνωρίζοντας  ότι η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό είναι μία δύσκολη περίο-
δος που φορτίζει τα παιδιά και τις  οικογένειές  τους με άγχος, εμείς οι εκπαιδευτικοί της Α 
τάξης του Δημοτικού, θα πρέπει να διευκολύνουμε και να βοηθήσουμε τους μαθητές μας  
να διαβάσουν εύκολα, γρήγορα, μέσω του παιχνιδιού. Με  ασκήσεις πρώτης ανάγνωσης και 
γραφής με παράλληλη εξάσκηση  φωνολογικής ενημερότητας μπορούν να βοηθηθούν σε 
αυτό,  γιατί η αναγνωστική δεξιότητα  έρχεται αβίαστα, και τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. 
Έτσι μειώνεται το άγχος τους, αγαπάνε το σχολείο, ένα σχολείο που δεν βάζει διαχωριστι-
κούς φραγμούς, με εκπαιδευτικούς που σέβονται την διαφορετικότητα,  πορευμένοι με 
άξονα τις αρχές της συμπερίληψης και της συνεκπαίδευσης σε ένα σχολείο για όλους.  Ε-
λεύθερα πια   οι μαθητές μας μπορούν να ανεβούν στην μαγική σκούπα της μάθησης και 
της γνώσης και να ταξιδέψουν όπου εκείνα επιθυμούν πραγματοποιώντας όνειρα και 
προσδοκίες.   
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Διαδικασία μάθησης μέσω της Διαχείρισης   Έργων στο Γυμνάσιο 
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Περίληψη 

Η ερευνητική εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών του Γυ-
μνασίου, τις οποίες απαιτεί η αγορά εργασίας του 21ου αιώνα, καθώς και με την εμπέδω-
ση, μέσω της πράξης, δύσκολων εννοιών που περιέχουν τα γνωστικά αντικείμενα κάθε τά-
ξης του γυμνασίου. Αποτελεί μια προσπάθεια μελέτης των εναλλακτικών τρόπων μάθησης, 
που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ουσιαστική εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική δια-
δικασία και στον τρόπο διαχείρισής της απ τους καθηγητές. Επιχειρεί να δώσει μια διαφο-
ρετική διδακτική κατεύθυνση, εφαρμόσιμη μέσα στη  σύγχρονη σχολική τάξη, χρησιμο-
ποιώντας έργα. Ο σκοπός της έρευνας είναι να μετρήσει: 1ο) τη βελτίωση των διαχειριστι-
κών ικανοτήτων των μαθητών μέσω του έργου που θα υλοποιήσουν,  2ο) την επίδραση που 
έχει στους μαθητές το έργο ως προς την κατανόηση γνωστικών αντικειμένων της τάξης τους 
και 3ο)  την ανάπτυξη των διαχειριστικών ικανοτήτων των καθηγητών. 

Λέξεις - Κλειδιά: Έργο, Διαχείριση Έργου, Δεξιότητες, γνωστικά αντικείμενα, Ομαδική εργα-
σία, Διαθεματικότητα, Παραδοτέα. 

Εισαγωγή 

Η εργασία αναπτύσσεται σε έξι ενότητες και εξυπηρετεί τους εξής στόχους: Ο πρώτος στό-
χος είναι, να δώσει στους μαθητές ένα διαφορετικό μοντέλο προσέγγισης μάθησης μέσα απ 
τα έργα, διδάσκοντας τη διαχείριση έργου μέσα στην τάξη,  ενώ συγχρόνως να υλοποιείται 
και ένα έργο στο σχολείο. Ο δεύτερος στόχος, επικεντρώνεται στο να εφαρμοστούν δεξιό-
τητες συνεργασίας, ηγεσίας, κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας, επικοινωνίας, γνώσης 
ΤΠΕ, επίλυσης προβλημάτων, επαγγελματισμού και πραγματοποίησης παρουσιάσεων από 
τους μαθητές κατά την διάρκεια του έργου. Ο τρίτος αποσκοπεί στην ενίσχυση των απαι-
τούμενων γνώσεων των γνωστικών αντικειμένων της τάξης που περιλαμβάνει το έργο. Και ο 
τελευταίος είναι να κατευθύνει τα εμπλεκόμενα μέρη του έργου σε μια τυποποίηση της 
διαδικασίας διαχείρισης έργου, ενώ ταυτόχρονα να βελτιώνει και τις   διαχειριστικές δεξιό-
τητες και ικανότητες των καθηγητών.  

Το έργο σύμφωνα με το Ινστιτούτο PMI (1996) έργο είναι  «μια προσωρινή προσπάθεια που 
αναλαμβάνεται για δημιουργηθεί ένα μοναδικό προϊόν ή υπηρεσία». Η διαχείριση έργου 
(PMBOK 1996, σελ.6) είναι «η εφαρμογή της γνώσης, των δεξιοτήτων, των εργαλείων και 
των τεχνικών στις δραστηριότητες του έργου, με σκοπό να ικανοποιήσουν ή να ξεπεράσουν 
τις ανάγκες και τις προσδοκίες των επενδυτών» και απαιτεί ισορροπία μεταξύ των: Χρόνου, 
κόστους ,ποιότητας. Χρησιμοποιούνται τα έργα στη διαδικασία μάθησης στο Γυμνάσιο γιατί 
η μάθηση μέσα απ την πράξη είναι «μια εξαιρετική μέθοδος που επιτρέπει τους μαθητές να 
μαθαίνουν την ύλη της τάξης τους, διατηρώντας παράλληλα το ενδιαφέρον τους για το έρ-
γο» (Byrne κ.ά. 2008, σελ.2) και εφαρμόζει δεξιότητες που χρειάζεται η σημερινή αγορά 
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εργασίας (International Project Management Association,  2006)  , οι οποίες προσδιορίστη-
καν από Πεντακόσιες  εταιρείες της Αμερικής το 2006 και είναι: Επαγγελματισμός, Κριτική 
σκέψη, Επικοινωνία, Δεοντολογία, Επίλυση καθημερινών προβλημάτων, Γραπτές και προ-
φορικές ανακοινώσεις, Ανακατεύθυνση, Δημιουργικότητα, Ηγεσία, Πρωτοβουλία. Το σχο-
λείο, το οποίο θα ικανοποιεί τους εκπαιδευτικούς , τους μαθητές και την κοινωνία, απαιτεί 
αλλαγές που αφορούν την πολιτική, τις διαδικασίες και τους ανθρώπους ( Hansen & Childs, 
 1998). Η συνεργασία στη σχολική τάξη ενισχύει την αυτοεκτίμηση (Harter, 1990) των μαθη-
τών και τη μεταξύ τους επικοινωνία. Η σύγχρονη πραγματικότητα κάνει πιο επιτακτική την 
ανάγκη της κοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών, καθώς και την εφαρμογή δεξιοτήτων που 
αποκτώνται μέσα απ την ομαδική εργασία. Επίσης η διαθεματικότητα, δηλαδή «η πολύ-
πλευρη διερεύνηση της γνώσης και η μελέτη ενός θέματος με τη συμμετοχή και το συντονι-
σμό πολλών γνωστικών αντικειμένων» ‘όπως υποστηρίζει ο Θεοδωρόπουλος (2010),  απο-
τελεί συστατικό των έργων , όπου συμμετέχουν και συντονίζονται πολλά γνωστικά αντικεί-
μενα και  αναπτύσσονται δεξιότητες σχετικές με αυτές της διαχείρισης έργου. Η μέθοδος 
διαθεματικότητας και του project  επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και υλοποίηση ενός έρ-
γου. Οι εφαρμογές των μαθηματικών στα έργα είναι γνωστική προϋπόθεση, γιατί καθημε-
ρινά εμπλεκόμαστε σε λήψεις αποφάσεων ή προβλήματα που θέλουν επίλυση (Ματσαγ-
γούρας, 2000) . Από παλιά  «Η λογική θεωρούνταν το μοναδικό μέσο που θα μπορούσε να 
οδηγήσει την ανθρώπινη σκέψη στην αλήθεια» όπως αναφέρει ο Εξαρχάκος (2006).  Η δια-
δικασία μάθησης με τα έργα είναι μια εκπαιδευτική καινοτομία, γιατί αποτελεί «ευρείας 
έκτασης παρέμβαση στην εκπαίδευση, η οποία στηρίζεται σε πρωτοπόρες και πρωτότυπες 
παιδαγωγικές αρχές και ιδέες και μέσω αυτών επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη νοοτροπία, 
στις πρακτικές, στους ρόλους και στη γενικότερη κουλτούρα του σχολείου» (Ματσαγγού-
ρας, 2011, σελ.15). 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση (Μελέτες Περίπτωσης) 

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο, η Βιβλιογραφική Ανασκόπηση περιλαμβάνει τέσσερις Μελέτες Πε-
ρίπτωσης σε σχολεία, που προσεγγίζουν τους ερευνητικούς στόχους. 

Α. «Project Management’s Future: Teaching Project Management to High School Students 
Using Project Learning»  (PMI Educational Foundation, 2012). Ένα  Πιλοτικό Πρόγραμμα ε-
φαρμόστηκε  στα σχολεία της Φιλαδέλφειας των ΗΠΑ, “Philadelphia High School Project 
Management”, στο οποίο πρώτα εξετάζονται οι δεξιότητες που χρειάζεται σήμερα το εργα-
τικό δυναμικό και  έχει ως στόχο την κάλυψη των δεξιοτήτων αυτών μέσω της μάθησης βα-
σισμένης σε έργα. Διάρκεια: Ιούλιος 2008 –Αύγουστος 2008. Καθηγητές : απ το DeVry 
University καθηγητές-μέντορες των ομάδων project. Μαθητές: 15 χωρισμένοι σε ομάδες. 

Συμπέρασμα :  Για να παραμείνει η οικονομία  των  ΗΠΑ ανταγωνιστική στον κόσμο πρέπει 
να δώσει έμφαση στις γνώσεις και τις δεξιότητες της διαχείρισης έργου στους απόφοιτους 
Λυκείου. Πλεονέκτημα του σχολείου είναι  να γνωρίζει κάποιος καθηγητής Project 
Management .Επίσης να γνωστοποιείται και να τονίζεται  στους μαθητές το προσόν που 
τους δίνει η συμμετοχή τους στο έργο. Και στο τέλος της έρευνας υπολογίζεται η αύξηση 
των διαχειριστικών δεξιοτήτων των μαθητών  από 35,2% στην αρχή του έργου σε 78,7% στο 
τέλος του έργου.  
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Β.  «Integrating Project Management and Leadership into Existing Classes» (PMI Educational 
Foundation, 2012) MERIDIAN HIGH SCHOOL . Σχολ. Έτος 2011-12. Διάρκεια: Ένα εξάμηνο απ 
το φθινόπωρο του 2011 ως και την άνοιξη του 2012. Καθηγητές: Bruce Benton, Angie Neal, 
Stephanie Wheeler, Tom Old. Μαθητές: 30 μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες εργασίας. Στην 
Περίπτωση αυτή ενσωματώθηκε στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου το μάθημα Project 
Management και διδάχθηκαν τα παιδιά δεξιότητες διαχείρισης έργου που αναπτύχθηκαν 
μέσα από  επιτυχημένα έργα. 

Συμπέρασμα: Τα Project που εφαρμόστηκε το φθινόπωρο του 2011 παρείχε στους μαθητές: 
Παρακίνηση, έντονο ενδιαφέρον για τα μαθήματα,  ανάδειξη ηγετών απ τους  μαθητές μέ-
σα στην ομάδα με συναρπαστικά αποτελέσματα. Καθώς επίσης και οι ζωντανές συζητήσεις 
αύξησαν σημαντικά την κριτική σκέψη των μαθητών. Ενισχύθηκε η επικοινωνία, η συνερ-
γασία και η ομαδική δουλειά. Απαίτηση του  Project ήταν η παρουσίαση. Η τμηματοποίηση 
της παρουσίασης στις ομάδες είχε σαν αποτέλεσμα να προκύψει μια  άριστη παρουσίαση. 

Γ. «Teaching Project Management and Leadership Skills through Career and Technical Educa-
tion (CTE) » ,  ROOSEVELT HIGH SCHOOL (PMI Educational Foundation, 2012)   . Σχολ. Έτος: 
2011-2012. Καθηγητής: Karl Ruff. Μαθητές: ολόκληρη τάξη με δύο Project Managers. Αυτο-
κατευθυνόμενες ομάδες έργου στον ίδιο χρόνο και στην ίδια τάξη με διαφορετικό έργο η 
κάθε ομάδα.  

Συμπέρασμα: Με την προσθήκη του μαθήματος «διαχείρισης έργου», η Τεχνική Εκπαίδευ-
ση παρέχει καταρτισμένο εργατικό δυναμικό. Οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες γιατί ξοδεύ-
ουν πολύ χρόνο στο project. Οι καθηγητές διαθέτουν λιγότερο χρόνο για να καθοδηγούν 
και να διδάσκουν. Η πρακτική της επικοινωνίας διασφαλίζει καθηγητές και μαθητές τη 
γνώση του τι συμβαίνει. Τα μέλη της ομάδας κερδίζουν την εκτίμηση της χειρονακτικής ερ-
γασίας. Επίσης κερδίζουν δεξιότητες επαγγελματισμού, γνώσης και επικοινωνίας μεταβι-
βάσιμες και σε άλλους κλάδους. Η διαχείριση έργου είναι μια «ανθρώπινη προσπάθεια, μια 
συλλογή από δεξιότητες που απαιτούν πράξη για να μαθευτούν και να κατανοηθούν». Οι 
μαθητές είναι περισσότερο έτοιμοι για τις προκλήσεις της μάθησης, της δουλειάς και της 
ζωής του 21ου αιώνα. 

Δ. «Using Project Based Learning (PBL) and Project Management and Leadership Methods to 
Build 21st Century Knowledge and Skills» (PMI Educational Foundation, 2012)  .SOUTH MED-
FORD HIGH SCHOOL. Σχολ.έτος: 2011-12. Διάρκεια : ένα εξάμηνο της Άνοιξης του 2012. Κα-
θηγητής :Paul Hampton. Μαθητές:  Η τάξη της Χημείας χρησιμοποιεί PBL (Project Based 
Learning) 

Συμπέρασμα:  Οι καθηγητές που συνδυάζουν τα μαθήματα PBL και Project Management: 
1.Βοηθούν τους μαθητές να βρουν το προσωπικό τους ενδιαφέρον και νόημα στη μάθηση. 
2.Ενισχύουν τη δικιά τους υπευθυνότητα να ηγηθούν στη δημιουργία του προγράμματος 
του σχολείου. 3.Μεγιστοποιούν ην αποτελεσματικότητά τους για να φτάσουν τους στόχους 
της μάθησης. Σ’ όλη τη διάρκεια του project οι μαθητές αποδεικνύουν και οι καθηγητές α-
ξιολογούν τις δεξιότητες της συνεργασίας, επικοινωνίας και κριτικής σκέψης. Δεσμεύονται 
τα μυαλά και τα χέρια των μαθητών στα έργα. Δημιουργείται επίσης ένα  βελτιωμένο περι-
βάλλον μάθησης. Η μάθηση γίνεται πιο αποτελεσματική με χρήση των μεθόδων της διαχεί-
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ρισης έργου. Οι μαθητές αναπτύσσουν περισσότερες ηγετικές ικανότητες και υπάρχουν 
περισσότερες ευκαιρίες των μαθητών για συνεργασία, μέσα από την οποία ενισχύονται οι 
διαπροσωπικές σχέσεις. Ο πυρήνας του προγράμματος σπουδών είναι πιο κοντά στους μα-
θητές. 

Μεθοδολογία της Έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Νίκαιας Λάρισας, με τρείς καθηγητές του σχο-
λείου και είκοσι έξι μαθητές του Γ1 τμήματος  και στη μεθοδολογία συλλογής και ανάλυσης 
των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο της «μελέτης περίπτωσης». Η συλλογή δεδο-
μένων έγινε από πρωτογενείς πηγές από τους μαθητές και καθηγητές του Γυμνασίου. Ερω-
τηματολόγια (Χατζούλη, 2013, σελ.82) τα οποία απευθύνθηκαν στους  μαθητές του Γ1 τμή-
ματος, τα οποία αποτύπωσαν την αρχική και τελική κατάσταση των μαθητών σε σχέση με 
τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και τις δεξιότητες αναπτύχθηκαν περισσότερο στο συγκεκρι-
μένο έργο. Ενδιάμεσες Αναφορές και τελικές Συνεντεύξεις των τριών καθηγητών (Χατζούλη, 
2013, σελ.85) για το τι παρατηρήθηκε στην πορεία του έργου .  Για να διασφαλιστεί η ενερ-
γός συμμετοχή όλων των μελών των ομάδων, καθώς και η γνησιότητα της επεξεργασίας, 
έγινε η επεξεργασία των δεδομένων και η σύνθεση των συμπερασμάτων μέσα στην τάξη. 
Μετρήθηκαν οι διαχειριστικές δεξιότητες που αποκτήθηκαν απ τους μαθητές στο έργο  και 
πώς η οργάνωση του έργου τους βοήθησε να κατανοήσουν καλύτερα την ύλη μέσα από την 
πρακτική εφαρμογής της. 

Μελέτη Περίπτωσης του Γυμνασίου Νίκαιας 

«Διαδικασία μάθησης μέσω της διαχείρισης έργων στο Γυμνάσιο». Σχολ. Έτος: 2013-14. 
Διάρκεια: Φθινόπωρο του 13 – πέντε (5) εβδομάδες. Καθηγητές: Ζωή Χατζούλη- Διαχείριση 
έργου, Γεώργιος Παραβάνος - Χημεία, Κωνσταντίνος Ντίκος – Μαθηματικά. Μαθητές: 26 
μαθητές τουΓ1 τμήματος, τρείς (3) ομάδες έργου.  Έργο: «Διαμόρφωση του προαυλίου χώ-
ρου του Γυμνασίου», που έχει ως σκοπό τη δημιουργία χώρου ανάπτυξης δραστηριοτήτων 
στο προαύλιο του σχολείου και στόχους την απόκτηση διαχειριστικών δεξιοτήτων και την 
εμπέδωση των γνωστικών αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο έργο απ τους μαθητές.  

Τα παιδιά διδάχθηκαν μέσα σε πέντε εβδομάδες Διαχείριση Έργου, στο εργαστήριο Πληρο-
φορικής,  έγινε επανάληψη των εμβαδών και του Πυθαγορείου Θεωρήματος μέσα στην 
τάξη, καθώς επίσης   διδάχθηκε η ομοιοθεσία στα Μαθηματικά και ο Περιοδικός πίνακας 
στη Χημεία. Έκαναν πρακτική εφαρμογή όσων έμαθαν κατασκευάζοντας ένα  γήπεδο 5Χ5, 
ένα επιδαπέδιο σκάκι στο προαύλιο και τον περιοδικό πίνακα των χημικών στοιχείων σε 
τοίχο του σχολείου. Καθώς οι μαθητές χαίρονται τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των ομάδων 
δουλεύοντας το έργο, οι καθηγητές μαθαίνουν συγχρόνως: Να σχεδιάζουν, Να επικοινω-
νούν, Να λύνουν προβλήματα, Να χρησιμοποιούν Πόρους, Να συνεργάζονται. 

Αποτελέσματα της Έρευνας ως προς την εφαρμογή δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας  

Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων που δόθηκαν στα παιδιά και των ενδιάμεσων α-
ναφορών και ημιδομημένων (Saunders, Lewis &  Thornhill, 2000)  συνεντεύξεων των καθη-
γητών εξετάζει η ενότητα αυτή. Ο βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών στις γνώσεις και δε-
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ξιότητες της διαχείρισης έργου, μετρήθηκε με το Αρχικό Ερωτηματολόγιο και βρέθηκε ότι 
είναι 38% ΝΑΙ (κάλυψη δεξιοτήτων)   και 62% ΟΧΙ  (1η εβδομάδα). Στο τέλος της 5ης εβδο-
μάδας (τέλος του έργου) τα αποτελέσματα του 1ου τελικού ερωτηματολογίου, που περιείχε 
τις ίδιες ερωτήσεις με το αρχικό,  ήταν: ΝΑΙ: 51%   ΟΧΙ: 49%. Η ολοκληρωμένη διαχείριση 
έργου με κόστος, χρόνο, παραδοτέα, σχέδιο κινδύνων εντυπωσίασε τους μαθητές και  δεν 
το αποδεικνύεται μόνο από το τελικό ερωτηματολόγιο, αλλά και από το επίπεδο του 
 project (Χατζούλη, 2013, σελ.88) που εκπόνησαν κατά τη διάρκεια του έργου στα πλαίσια 
του μαθήματος διαχείρισης έργου μέσα στην τάξη..  

 

Σχήμα 1:  Δεξιότητες διαχείρισης έργου 1ης εβδομάδας και 5ης εβδομάδας  

Η διακύμανση των 17 απαντήσεων (Χατζούλη, 2013, σελ.122) και  των 26  αρχικών και 26 
τελικών  ερωτηματολογίων απεικονίζεται στα παρακάτω Ιστογράμματα που δείχνουν το 
πώς κατανέμεται το συνολικό ποσοστό των «ΝΑΙ»  στις επιμέρους απαντήσεις, δηλαδή το 
ποσοστό των θετικών απαντήσεων της κάθε ερώτησης στο σύνολο των απαντήσεων του 
ερωτηματολογίου.  

 

Σχήμα 2: Διακύμανση των απαντήσεων  1ης εβδομάδας και 5ης εβδομάδας  

Οι δεξιότητες του ερωτηματολογίου  με τη μεγαλύτερη αύξηση στο τέλος του έργου   κατα-
γράφονται αναλυτικά (Πίνακας 1) 
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Ερωτήσεις  Αύξηση των 
«ΝΑΙ»  

Ασχοληθήκατε ποτέ με Επίλυση Προβλημάτων του φυσικού κόσμου; 11% 

Έχετε εμπεδώσει τη ύλη των Μαθηματικών μετά το έργο  που διδαχθή-
κατε; 

34% 

Όταν ξεκινάτε ένα έργο απαντάτε στις ερωτήσεις : τι, γιατί, πως που και 
πότε;  

16% 

Όταν αναλαμβάνατε μέχρι τώρα ένα έργο είχατε σχέδιο κινδύνου;  12% 

Αντιμετωπίσατε ποτέ έργο στο σχολείο με παραδοτέα, κόστος και χρο-
νοδιάγραμμα; 

38% 

Πίνακας 1:   Ερωτήσεις  με τη μεγαλύτερη διακύμανση θετικών απαντήσεων 

Το 2ο Τελικό Ερωτηματολόγιο, συμπληρώθηκε στο τέλος της 5ης εβδομάδας απ τους 26 
μαθητές και το οποίο μέτρησε τις δεξιότητες και ικανότητες που ανέπτυξαν διαχειριζόμενοι 
το έργο (Χατζούλη, 2013, σελ.124) . Τα αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω  Ιστόγραμ-
μα. 

 

Σχήμα 3: Ιστόγραμμα δεξιοτήτων που αναπτύχθηκαν μέσα απ το έργο 

Τα αποτελέσματα των αναφορών και των συνεντεύξεων των καθηγητών μαζί με τα αποτε-
λέσματα των παραπάνω διαγραμμάτων, αποτυπώνονται στα παρακάτω συμπεράσματα: 

1. Η εμπλοκή των μαθητών στο έργο αυξάνει το ενδιαφέρον τους για τα μαθήματα που 
περιλαμβάνονται και τους ωθεί να δρουν, να διατυπώνουν να συμπεράνουν . 

2. Αποκαλύπτεται μια δυναμική διάσταση στον τρόπο σκέψης των μαθητών. Τα γεωμε-
τρικά σχήματα στην αυλή του σχολείου (κύκλος, τετράγωνο, ορθογώνιο) παίρνουν με-
ταβλητό χαρακτήρα στο μυαλό τους. 
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3. Εφαρμόζουν τη μαθηματική μοντελοποίηση, βασικό συστατικό των απαιτούμενων 
γνώσεων της εποχής μας. 

4. Ενισχύεται η αυτοεκτίμησή τους όσο προχωρούν οι εργασίες με αποτέλεσμα στο τέλος 
να καταφέρουν να  φτάσουν σε υψηλά επίπεδα απόδοσης. 

5. Η ανάγκη ταξινόμησης των πραγμάτων έγινε βίωμα των παιδιών 
6.  Αύξηση των δεξιοτήτων των μαθητών κατά 13% μετά από ένα έργο πολύ σύντομης 

διάρκειας. 
7.  Χρήση των παρακάτω δεξιοτήτων σε φθίνουσα σειρά:  

−  Ηγεσίας απ τους συντονιστές 
−  Επικοινωνίας μέσα στη ομάδα  
−  Κάλυψη των στόχων της    εβδομάδας 
−  Ανάπτυξη πρωτοβουλίας  
−  Κατανόηση και εφαρμογή της ύλης των μαθηματικών  
−  Καταμερισμός των εργασιών  
−  Ελαχιστοποίηση κινδύνων  
− Χρήση σύγχρονου και πρωτότυπου  λογισμικού για την παρουσίαση. 
−  Διαπραγματευτική ικανότητα  
−  Εφαρμογή εναλλακτικής κόστους 

8. Στην τελική παρουσίαση των μαθητών διαφαίνεται ξανά η δυναμική διάσταση στον 
τρόπο σκέψης των μαθητών με τη συνεχιζόμενη αύξηση των δεξιοτήτων στην πορεία 
του έργου. 

Συμπεράσματα 

Η εμπλοκή των μαθητών σε ένα έργο αποδεικνύει ότι, εκτός από τις δεξιότητες της αγοράς 
εργασίας που αποκτούν οι μαθητές, διαφαίνεται καθαρά μια δυναμική διάσταση στον τρό-
πο σκέψης τους με τη συνεχιζόμενη αύξηση των δεξιοτήτων, καθώς και με το αυξανόμενο 
ενδιαφέρον τους για τα μαθήματα (Χατζούλη, 2013, σελ.71). Επίσης, βασικό συστατικό της 
αξίας της διαδικασίας μάθησης μέσω έργων είναι ότι τα παιδιά σε όλη τη διάρκεια αποδει-
κνύουν και οι καθηγητές αξιολογούν τη συνεργασία, την επικοινωνία, την κριτική σκέψη και 
την επίλυση προβλημάτων. Συγχρόνως οι εκπαιδευτικοί κερδίζουν πρακτικές δεξιότητες, 
μαθαίνουν να σχεδιάζουν καλύτερα τις εργασίες τους, να διαχειρίζονται το χρόνο καλύτερα 
 με αποτέλεσμα να αρχίζουν να αντιμετωπίζουν όλες τις δουλειές του σχολείου τους μέσα 
απ την οπτική της διαχείρισης έργων. 
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Περίληψη  

Η Ελλάδα αποτελεί σήμερα μια πολυπολιτισμική κοινωνία, όπου συμβιώνουν άτομα που 
διαφέρουν ως προς τα πολιτισμικά τους  στοιχεία. Ο συγκερασμός αυτών των στοιχείων στο 
ελληνικό σχολείο δημιουργεί ένα πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον. Το ελληνικό εκπαι-
δευτικό σύστημα οφείλει να ενθαρρύνει τους αλληλεπιδρώντες μαθητές να κατανοήσουν 
τα πολιτισμικά στοιχεία των «άλλων» και να διαμορφώσουν σταδιακά στάσεις και συμπε-
ριφορές αποδοχής της ετερότητας και των προκαταλήψεων. Σημαντικό ρόλο στην απαλλα-
γή από τα εθνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις παίζει η διαπολιτισμική εκπαίδευση 
μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Μέσα από κατάλληλες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, 
ίσες ευκαιρίες μάθησης, καλύτερη επικοινωνία ανάμεσα στους διαφορετικούς μαθητές, 
εκπαιδευτικούς και  γονείς,  ο διαφορετικός μαθητής αντί  να  αποτελεί πρόβλημα, θα γίνει 
«οργανικό μέρος της τάξης (Αραμπατζή, 2007). Η εκπαίδευση για ενσυναίσθηση, με την 
αποδοχή και το σεβασμό της κουλτούρας, θρησκείας, διαφορετικότητας του «άλλου» απο-
τελεί μονόδρομο στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα (Μπεζάτη & Θεοδοσοπούλου, 
2010).    

Λέξεις - Κλειδιά: διαπολιτισμική επάρκεια, διαπολιτισμική ετοιμότητα, ενσυναίσθηση 

Εισαγωγή 

Η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζει τον 21ο αιώνα και παρατηρείται 
παγκοσμίως. Τα ερευνητικά δεδομένα της Σάλμοντ έδειξαν (όπως αναφέρεται από τον Γε-
ωργογιάννη, 2007) ότι οι αιτίες που σχετίζονται με την μετανάστευση είναι: η ανεργία, οι 
ένοπλες συγκρούσεις, τα απολυταρχικά καθεστώτα, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και η φτώχεια. Το φαινόμενο της μετανάστευσης παρατηρείται και στην Ελλάδα 
με αποτέλεσμα  η χώρα μας να έχει αρκετά  υψηλό ποσοστό μεταναστών, σε σύγκριση με 
τον πληθυσμό της αλλά και συγκριτικά με το ποσοστό μεταναστών που έχουν καταγραφεί 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας  χαρακτηρίζει πλέον την 
ελληνική κοινωνία, και τούτο καθιστά επιτατική την ανάγκη υιοθέτησης νέων πρακτικών 
τόσο στην εκπαίδευση όσο και ευρύτερα στην κοινωνία. Η πολιτεία οφείλει να διαχειριστεί 
αποτελεσματικά την εκπαίδευση των παιδιών άλλων εθνικοτήτων και επιβάλλεται να ε-
φαρμόσει συγκεκριμένη πολιτική προς όφελος των αλλοδαπών αλλά και των γηγενών μα-
θητών. Συμπερασματικά το ελληνικό σχολείο καλείται να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα το 
θέμα της εκπαίδευσης των παιδιών άλλων εθνικοτήτων, έτσι ώστε να θέσει τα θεμέλια α-
μοιβαίου σεβασμού και αποδοχής της ετερότητας, στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαί-
δευσης. 
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Αποσαφήνιση όρων 

Ο όρος «διαπολιτισμικότητα» 

Για να γίνει σαφέστερο το νόημα του όρου «διαπολιτισμικότητα», πρέπει να τον αντιπαρα-
θέσουμε με τον όρο «πολυπολιτισμικότητα», ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει 
μια κοινωνική πραγματικότητα και πώς αυτή εξελίσσεται. O όρος «διαπολιτισμικότητα» 
φανερώνει μια διαλεκτική σχέση, η οποία προϋποθέτει αλληλόδραση, αλληλεπίδραση, α-
μοιβαία αναγνώριση και συνεργασία ανάμεσα σε άτομα διαφόρων εθνικών μεταναστευτι-
κών ομάδων (Μάρκου, 1996). Σύμφωνα με τον Χατζησαββίδη «η έννοια της διαπολιτισμι-
κότητας δηλώνει το χαρακτηριστικό του συγκερασμού δύο πολιτισμών στο ίδιο το άτομο ή 
στο ίδιο σύνολο ατόμων.  

Ως έννοια εκπορεύεται από την απλοϊκή άποψη ότι ο πολιτισμός είναι το σύνολο των πνευ-
ματικών και υλικών προϊόντων, που έχει να επιδείξει μια δεδομένη στιγμή ένα σύνολο αν-
θρώπων, που ανήκει διαχρονικά και συγχρονικά σε ένα έθνος και ότι τα στοιχεία που συ-
γκροτούν τον κάθε πολιτισμό δομούνται με διαφορετικό τρόπο, όπως για παράδειγμα τα 
στοιχεία που συγκροτούν μια γλώσσα Με την έννοια αυτή η διαπολιτισμικότητα συνενώνει 
στην ίδια ατομική ή συλλογική συνείδηση μέρος ή το σύνολο των δομικών στοιχείων που 
συγκροτούν δύο διαφορετικούς πολιτισμούς». Η Αραμπατζή (2008) προσεγγίζοντας τη δια-
πολιτισμικότητα σαν μια «διαδικασία συνάντησης, αμοιβαίας αλληλεπίδρασης, αμοιβαίας 
συνεργασίας και παραπέρα ανάπτυξης των πολιτισμών», αναγνωρίζει αλληλεπίδραση με-
ταξύ πολιτισμών η οποία οδηγεί  σε εξέλιξη. 

Η διαπολιτισμικότητα έχει ουμανιστικό χαρακτήρα. Στηρίζεται στις βασικές αρχές της ισοτι-
μίας των πολιτισμών και των ατόμων-φορέων τους και της δυνατότητας ίσων ευκαιριών, 
οφείλει να είναι διάχυτη στην εκπαιδευτική  διαδικασία και να εμπνέει (Δαμανάκης, 1997). 
Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν πρέπει να αγνοεί την πολυμορφία, αλλά οφείλει να ενθαρρύ-
νει τους μαθητές/ριες να κατανοήσουν το πνεύμα της ώστε να μπορέσουν να εκτιμήσουν 
άλλες κουλτούρες, θρησκείες, τρόπους ζωής, πολιτισμούς και κοινωνίες (Μάρκου, 1996).    

Ο όρος «διαπολιτισμική εκπαίδευση» (Δ. Ε.) 

Σύμφωνα με τις Ταρατόρη και Μάσαλη (2006), διαπολιτισμική είναι η εκπαίδευση που 
προσφέρεται σε άτομα με διαφορετική εθνοπολιτισμική ταυτότητα στην  προσπάθεια να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες και υποχρεώσεις που επέφερε η πολιτισμική ανομοιογένεια σε 
επίπεδο γλωσσικό, θρησκευτικό και εθνικής ιδιαιτερότητας. Η εκπαίδευση καλείται να παί-
ξει ουσιαστικό ρόλο στην καταπολέμηση των διακρίσεων και στην αρμονική ένταξη των αλ-
λοδαπών μαθητών. Με τη Δ. Ε. επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος της εκπαίδευσης και ανοίγο-
νται νέοι δρόμοι για την αρμονική συμβίωση των λαών και την εξέλιξη των πολιτισμών. 
Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Δ. Ε. αναφέρεται σε εμπειρίες παιδιών στις χώ-
ρες υποδοχής, δημιουργεί αμοιβαιότητα και σεβασμό στους αλληλεπιδρώντες πολιτισμούς 
και οδηγεί σε επανεξέταση και αναθεώρηση του σχολείου σχετικά με θέματα κοινωνικής 
και εθνικοκεντρικής σημασίας (Council of Europe, 1986). 
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Σύμφωνα με τον Helmut Essinger, τέσσερις είναι οι βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκ-
παίδευσης: α) Εκπαίδευση για ενσυναίσθηση, β) Εκπαίδευση για αλληλεγγύη, γ) Εκπαίδευ-
ση για διαπολιτισμικό σεβασμό, δ) Εκπαίδευση για σεβασμό στην ετερότητα (Μάρκου, 
1996) . Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση δεν είναι εύκολη υπόθεση αλλά ένα πολύπλοκο πρό-
βλημα. Σχετικά με την παιδαγωγική της διάσταση οφείλει να απευθύνεται σε όλους τους 
μαθητές/ριες, ώστε να τους εκπαιδεύσει να μπορέσουν να συνυπάρξουν αρμονικά σε μια 
πολυπολιτισμική κοινωνία. Για το σκοπό αυτό απαιτείται να προσπαθήσουν και να συμβάλ-
λουν όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι (διευθυντές, εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, τοπική κοι-
νωνία). Το σχολείο οφείλει να στηρίζεται σε τέτοιες αξίες και αρχές, ώστε να διαμορφώνει 
σταδιακά αποδεκτές στάσεις και συμπεριφορές για αποδοχή της ισότητας και το σεβασμό 
της διαφορετικότητας (Αθανασούλα – Ρέππα, κ.ά., 2006).  

Η Δ. Ε. σύμφωνα με τον Παπά (1998) έχει ως στόχο να βοηθήσει τα μέλη μιας κοινωνίας 
ώστε να διέπονται από πνεύμα αμοιβαιότητας και ισότητας, να αποδέχονται εκατέρωθεν 
αξίες, σύμφωνα με τα βασικά δικαιώματα που έχουν τα κοινωνικά όντα βάσει του χάρτη 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με την πεποίθηση, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, οι πολι-
τισμικές - γλωσσικές διαφορές οφείλουν να θεωρούνται και να εκτιμώνται ως εμπλουτισμοί 
στα εκπαιδευτικά προγράμματα για να παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε όλους. Συμπερασματι-
κά απαιτείται άμεση λήψη μέτρων που θα βοηθήσουν «στην αποφυγή των ακραίων ρατσι-
στικών φαινομένων και εκδηλώσεων ξενοφοβίας, στην άμβλυνση των υφισταμένων διαφο-
ρών και στη σφυρηλάτηση και παγίωση μιας κοινωνικής ενσωμάτωσης, με την εξάλειψη 
κάθε πολιτισμικής παθογένειας»(Γεωργογιάννης, 2006). 

Ο όρος «ενσυναίσθηση» 

Στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ο Γκόβαρης ορίζει την ενσυναίσθηση ως «ικανότητα γνω-
στικής και συναισθηματικής τοποθέτησης του εγώ στη θέση του άλλου, με τη σημασία της 
αποδοχής και ένταξης των προσδοκιών του στη συμπεριφορά μου απέναντι σε αυτόν» 
(Γκόβαρης, 2004). Ο Essinger θεωρεί ότι η εκπαίδευση για ενσυναίσθηση αποτελεί έναν 
από τους βασικούς προσανατολισμούς της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Βασικότερο χα-
ρακτηριστικό της ενσυναισθητικής επικοινωνίας είναι η κατανόηση και ο σεβασμός απένα-
ντι στο διαφορετικό καθώς το άγνωστο δημιουργεί φοβίες και οδηγεί σε ακραίες αρνητικές 
στάσεις και αντιδράσεις, η ενσυναίσθηση αποτελεί κίνητρο, ώστε να βελτιωθούν κοινωνι-
κές δομές και αλληλεπιδράσεις (Γεωργογιάννης, 1999).  

Η ενσυναίσθηση, σύμφωνα με τον Goleman(2000) είναι η επίγνωση των συναισθημάτων, 
των αναγκών και των ανησυχιών των άλλων. Αναλυτικότερα, ο όρος αυτός ανάλογα με το 
πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται, μπορεί να σημαίνει: κατανόηση των συναισθημάτων και 
της άποψης των άλλων και ενεργό ενδιαφέρον για τις ανησυχίες τους,  πρόβλεψη, αναγνώ-
ριση των αναγκών τους και ικανοποίηση αυτών των αναγκών, αίσθηση του τι έχουν οι άλλοι 
ανάγκη για να αναπτυχθούν και ενίσχυση των δυνατοτήτων τους, δημιουργία και καλλιέρ-
γεια ευκαιριών σε διαφορετικά είδη ανθρώπων, αναγνώριση των συναισθηματικών τάσεων 
μιας ομάδας και ενδυνάμωση των σχέσεων.  

Η ενσυναίσθηση μετατρέπει τη διαφορετικότητα από αρνητικό στοιχείο, σε θετικό καθώς 
αποτελεί τη μαγιά για κοινωνικές μεταβολές και ζυμώσεις που θα οδηγήσουν στην εξέλιξη 
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της κοινωνίας και όχι στη διάλυσή της. Για να κατανοήσουμε τον «άλλο», και να ενεργή-
σουμε ανάλογα οφείλουμε ως παιδαγωγοί μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας να ενδυ-
ναμώσουμε και να καλλιεργήσουμε την ενσυναίσθηση, διότι η ικανότητα αυτή μαθαίνεται 
και ενδυναμώνεται μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Αρκαδιανός, 2008-2010). Τέλος, η 
ενσυναίσθηση παίζει ουσιαστικό ρόλο στην εκπαίδευση, διότι αποτελεί συναισθηματικό 
και διανοητικό κίνητρο που θα βοηθήσει στη μεταβολή απόψεων, στάσεων και συμπερι-
φορών. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές με αναπτυγμένη ενσυναίσθηση επιτυγχάνουν όχι 
μόνο καλύτερη γνώση και κατανόηση των άλλων, αλλά κατανοούν καλύτερα τον εαυτό 
τους και οδηγούνται στη συνεχόμενη αυτοβελτίωσή τους(Γεωργογιάννης, 1999) .  

Ο ρόλος της ενσυναίσθησης στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Η διαπολιτισμική επάρκεια του εκπαιδευτικού 

Οι γνώσεις για πολλά γνωστικά αντικείμενα που έχει ένας εκπαιδευτικός, οι γνώσεις που 
αφορούν τα κατά καιρούς μοντέλα εκπαίδευσης, τις διδακτικές μεθόδους, το διδακτικό υλι-
κό, τα αποτελέσματα αυτών και την κριτική που τους έχει ασκηθεί συνιστούν τη διαπολιτι-
σμική επάρκεια. Επί πλέον η διαπολιτισμική επάρκεια ενός εκπαιδευτικού αναφέρεται σε 
γνώσεις για τα διεθνή μεταναστευτικά ρεύματα, σε γνώσεις που σχετίζονται με τη διγλωσ-
σία και τη δίγλωσση εκπαίδευση. Ένας εκπαιδευτικός που έχει επάρκεια επιστημονικών 
γνώσεων αυξάνει τις πιθανότητες ώστε να επιτύχει διαπολιτισμική επικοινωνία σε άριστο 
βαθμό(Αντωνοπούλου, 2008-2010).  Η διδασκαλία έχει σχέση με την ικανότητα μετουσίω-
σης των γνώσεων σε διδακτική πράξη στα πλαίσια μίας διδακτικής διαδικασίας.  

Η διαπολιτισμική ετοιμότητα του εκπαιδευτικού 

Ετοιμότητα σημαίνει, μεταξύ άλλων, ικανότητα άμεσης αντίληψης ερεθισμάτων και ευχέ-
ρεια αντίδρασης σε αυτά(Γεωργογιάννης, 2006). Ειδικότερα η διαπολιτισμική ετοιμότητα 
αφορά τη μετουσίωση και πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων στη σχολική 
πραγματικότητα. Όταν ένας/μια εκπαιδευτικός διαθέτει διαπολιτισμική επάρκεια, ουσια-
στικά έχει τις βάσεις πάνω στις οποίες μπορεί με κατάλληλες παιδαγωγικές πρακτικές να 
στηρίξει το παιδαγωγικό του οικοδόμημα. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο  απαραίτητη θεω-
ρείται η διαπολιτισμική ετοιμότητά του, δηλαδή το πώς θα εφαρμοστούν οι γνώσεις 
του/της στη σχολική πράξη.  

Αποτελεσματικές πρακτικές θεωρούνται η ενθάρρυνση των μαθητών/ριών να μιλούν τις 
γλώσσες τους, να αναφέρονται σε πολιτισμικά στοιχεία της χώρας καταγωγής τους, να προ-
βάλουν στοιχεία του πολιτισμού τους (τραγούδια, ήθη και έθιμα, γιορτές), να συζητούν με-
ταξύ τους σε μεικτές ομάδες και να αναπτύσσουν διαπολιτισμικές δράσεις που θα συμπλη-
ρώνουν τις δράσεις του σχολείου και αυτές της τοπικής κοινωνίας (Αθανασούλα –Ρέππα, 
2005). Όλα αυτά όμως απαιτούν τόσο από τον /την εκπαιδευτικό, όσο και από όλους τους 
άμεσα εμπλεκόμενους, να αξιοποιούν την ενσυναίσθηση.  

Ο ρόλος της ενσυναίσθησης του εκπαιδευτικού 

Η ενσυναίσθηση διευκολύνει τον /την εκπαιδευτικό να προβλέψει και να αναγνωρίσει τις 
ανάγκες των μαθητών/ριών μίας διαφορετικής εθνικής και πολιτισμικής ομάδας, να ικανο-
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ποιήσει τις ανάγκες αυτές και επιπλέον να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις δυνατότητές 
τους. Αυτό θα το πετύχει αν διαχειριστεί  σωστά τη διαφορετικότητα ώστε να δημιουργήσει 
ευκαιρίες για μάθηση τόσο σε γηγενείς όσο και σε αλλοδαπούς μαθητές (Lyman, L. & 
Villani, 2004).  

Η ενσυναίσθηση αποτελεί μία από τις πιο θεμελιώδεις αρχές της διαπολιτισμικότητας. Ε-
μπλέκεται στην εκπαιδευτική πρακτική και αποτελεί βασικό συστατικό μίας επιτυχούς δια-
πολιτισμικής προσέγγισης.  

Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η Διαμαντοπούλου σε μια μελέτη επισκόπησης για 
το ρόλο της ενσυναίσθησης είναι τα ακόλουθα: 
• Η ενσυναίσθηση αποτελεί βασική αρχή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 
• Η ενσυναίσθηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για το σύγχρονο ελληνικό σχολείο και τις 

πολυπολιτισμικές τάξεις. 
• Η ενσυναίσθηση αποτελεί απαραίτητη ικανότητα για κάθε εκπαιδευτικό αλλά και για 

όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
• Η ενσυναίσθηση συμβάλλει στη δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη. 
• Η ενσυναίσθηση συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
• Η ενσυναίσθηση διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων στην εκπαι-

δευτική διαδικασία. 
• Η ενσυναίσθηση βοηθά τους/τις εκπαιδευτικούς να προσεγγίζουν και να κατανοούν 

καλύτερα τους πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές τους. 
• Η ενσυναίσθηση διευκολύνει την επίλυση των προβλημάτων και τη διευθέτηση των 

διαφορών που παρουσιάζονται στη σχολική τάξη (Διαμαντοπούλου, 2008-2010). 

Για μια αποτελεσματική διαπολιτισμική προσσέγγιση ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να είναι 
υπεύθυνος/η, αφοσιωμένος/η στην εργασία του/της και να διαθέτει ενσυναίσθηση. Ο/Η 
στοχαζόμενος/η εκπαιδευτικός αναπτύσσει θετική στάση και συμπεριφορά βασιζόμενος 
πάνω στην κατανόηση των ιστορικο-οικονομικών, πολιτισμικών και κοινωνικών ‘διαφορών’ 
των διαπολιτισμικών αυτών ομάδων (Dewey, 1910). Η ενσυναισθητική επικοινωνία οδηγεί 
σε κατανόηση και σεβασμό απέναντι στο διαφορετικό. Η διαπολιτισμική επάρκεια θα απο-
τελέσει τη γνωστική βάση πάνω στην οποία θα μπορέσει να δομήσει τις πρακτικές, ώστε με 
αναπτυγμένη διαπολιτισμική ετοιμότητα να μπορέσει να εφαρμόσει τις επαρκείς γνώσεις 
του/της στη σχολική πράξη. Η άμεση λήψη ερεθισμάτων θα τον/την οδηγήσει στην αντιμε-
τώπιση των τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν και στην αποτελεσματικότερη επίλυσή 
τους. 

Συμπερασματικά ο/η εκπαιδευτικός, με τη βοήθεια της ενσυναίσθησης, θα μπορέσει να 
κατανοήσει βαθύτερα τα προβλήματα των πολιτισμικά διαφορετικών υποκειμένων, ώστε 
να γίνει βαθύτερη γνωστική προσέγγιση του τρόπου ζωής, του πολιτισμού και της κουλτού-
ρας τους και να αναδείξει τη διαφορετικότητα (Κοσμόπουλος, 2004).  Έτσι γηγενείς και αλ-
λοδαποί μαθητές/ριες θα διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες με πληροφορίες 
για τα ήθη και έθιμα άλλων λαών, θα απαλλαγούν σιγά-σιγά από τα στερεότυπα και τις ρα-
τσιστικές αντιλήψεις τους και θα αποκτήσουν σταδιακά τις ικανότητες που οφείλει να έχει ο 
πολίτης ενός πολυπολιτισμικού συστήματος αξιών. Άρα ο ρόλος της ενσυναίσθησης είναι 
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καθοριστικής σημασίας καθώς καθοδηγεί τον εκπαιδευτικό στην επιλογή, κάθε φορά, της 
καταλληλότερης παιδαγωγικής προσέγγισης (Αντωνοπούλου, 2008-2010).  

Ενσυναίσθηση και γονείς 

Το σχολείο αποτελεί ένα  αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, μέσα στην οποία εντάσσε-
ται. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι στάσεις και συμπεριφορές που αντικατοπτρίζουν το κοινω-
νικό σύνολο αναπαράγονται και στο σχολικό περιβάλλον. Το σημείο συνάντησης σχολείου 
και κοινωνίας είναι οι γονείς και οι μαθητές. Σύμφωνα με τον Cummins  ο ρόλος των γονέ-
ων είναι αρκετά σημαντικός στις αντιλήψεις και στην ερμηνεία που αποδίδουν οι μαθη-
τές/ριες για το κοινωνικό περιβάλλον και τις αλληλοεξαρτώμενες σχέσεις που αναπτύσσο-
νται σε αυτό. Το σημείο στο οποίο συναντώνται σχολείο και κοινωνία, και το οποίο μπορεί 
και πρέπει να αξιολογηθεί ως προς τις ενσυναισθητικές συμπεριφορές είναι το σώμα των 
γονέων των μαθητών.  

Οι γονείς παίζουν σημαντικό ρόλο στην αναπαραγωγή στάσεων, προκαταλήψεων και συ-
μπεριφορών στα πλαίσια της σχολικής τάξης (Cummins, 1999). Οι γονείς, μέσα από το θε-
σμό της οικογένειας, δίνουν στα παιδιά τους ένα πρώτο πρότυπο αντίληψης και ερμηνείας 
του κοινωνικού περιβάλλοντος και των σχέσεων που αναπτύσσονται μέσα σε αυτό. Αρκετοί 
γονείς συμπαρίστανται στο έργο των εκπαιδευτικών. Αυτοί οι γονείς, είναι απαλλαγμένοι 
από προκαταλήψεις και στερεότυπα και μπορούν να στηρίξουν έμμεσα τους/τις εκπαιδευ-
τικούς να επιτελέσουν την εκπαιδευτική τους αποστολή με μεγαλύτερη ευκολία στα πλαί-
σια μιας διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Μέσα από την αλλαγή στάσεων τόσο των εκπαιδευ-
τικών όσο και των γονέων, σταδιακά αμφισβητούνται τα υπάρχοντα κοινωνικά πρότυπα και 
επιτυγχάνονται έτσι οι σκοποί της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για μετεξέλιξη της κοινωνί-
ας (Αρκαδιανός,  2008-2010)   σε κοινωνία δικαιοσύνης και ισότητας. 

Συμπεράσματα 
Εκτός από την διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα, η ενσυναίσθηση διαδραματίζει ση-
μαντικό ρόλο στην απαλλαγή από εθνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η προκατάληψη  
αφορά τις γνώμες ή στάσεις που έχουν τα μέλη μιας ομάδας απέναντι σε κάποια άλλη ομά-
δα.  
Η ικανότητα της ενσυναίσθησης οδηγεί στην εξάλειψη των προκαταλήψεων, εφόσον απορ-
ρίπτονται οι εικασίες και οι φήμες για τη διαφορετική πολιτισμική ομάδα. Ο/Η εκπαιδευτι-
κός ερμηνεύει κριτικά πλέον και αμφισβητεί την αρνητική συμπεριφορά και γνώμη απένα-
ντι σε άτομα ή ομάδες ατόμων. Δεν απλοποιεί, ούτε γενικεύει την πραγματικότητα αλλά 
δρα αμερόληπτα. Η γνώση και κατανόηση των προβλημάτων των διαφορετικών πολιτισμι-
κών ομάδων βοηθά τους εκπαιδευτικούς να προχωρήσουν στην υιοθέτηση βαθύτερων πα-
νανθρώπινων αξιών. 

Αλλά και η ενσυναίσθηση των γονέων  καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αντίληψή των μαθη-
τών/ριών για τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους καθώς και τις ενέργειές τους απέναντι σε 
αυτούς. Αποτελεί μια δύναμη συνοχής μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας και δύναται να 
αποτελέσει ένα ουσιαστικό στοιχείο της εξελισσόμενης παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας. 
Μόνο με αναπτυγμένη ενσυναίσθηση εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς θα μπορέσουν να 
συνυπάρξουν και να συμβιώσουν αρμονικά με άτομα διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότη-
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τας χωρίς προστριβές και προβλήματα. Συμπεραίνεται, λοιπόν,  ότι η ενσυναίσθηση τόσο 
των εκπαιδευτικών όσο και των γονέων είναι σημαντική για την αντιμετώπιση και την εξά-
λειψη φυλετικών, εθνικιστικών συγκρούσεων και διαφορών. Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να 
αναπτύξει με κατάλληλες διδακτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις σταδιακά την ενσυναί-
σθηση και τοιουτοτρόπως να επιφέρει καλύτερη επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της σχολι-
κής τάξης (Αντωνοπούλου, 2008-2010). Εν κατακλείδι, όταν ο/η εκπαιδευτικός βοηθήσει 
τους μαθητές/ριες να δημιουργήσουν μεταξύ τους σχέσεις συνεργασίας και αλληλεπίδρα-
σης θα είναι έτοιμοι όχι μόνο να δεχτούν να γνωρίσουν το διαφορετικό αλλά και να θέλουν 
να το αποδεχτούν, αν και διαφορετικό (Λυκίδη, 2008-2010).  

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση 

Αθανασούλα – Ρέππα, A., Λαζαρίδου, A., Lyman, L. (2006), Συναισθηματική νοημοσύνη και 
Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: ένα υπόδειγμα για την προσέγγιση της πολυπολιτισμι-
κής τάξης. Στο: Γεωργογιάννης, Π. (2006) (επιμ.), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση –
Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου, Τόμος IV, 
Πάτρα 8-10 Ιουλίου 2005, σ.σ. 191-202. 

Αντωνοπούλου, Ν. (2008-2010). Η ενσυναίσθηση και ο ρόλος της στη Διαπολιτισμική Εκ-
παίδευση.  Εργασία στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 2008-
2010 του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών στην ειδίκευση “Διαπολιτισμική Εκπαίδευ-
ση και Διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας”. 

Αρκαδιανός,  Δ. (2008-2010).  Η ενσυναίσθηση και ο ρόλος της στη Διαπολιτισμική Εκπαί-
δευση Εργασία στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 2008-2010 
του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών στην ειδίκευση “Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και 
Διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας”. 

Γεωργογιάννης, Π. (1999).  Θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, Αθήνα: Gutenberg 

Γεωργογιάννης, Π. (2006). Εκπαιδευτική διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκ-
παιδευτικών της Α/βάθμιας και Δ/βάθμιας εκπαίδευσης, Πάτρα, σελ.33  

Γεωργογιάννης, Π.(2006).  9ο Διεθνές συνέδριο: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ελληνικά ως 
δεύτερη ή ξένη γλώσσα, Πανεπιστήμιο Πατρών - Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης, τόμος Ι, Πάτρα, 2006,σελ. 352.  

Γεωργογιάννης, Π. (2006).  Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Πάτρα: Αχαϊκές Εκδόσεις 

Γκόβαρης, Χ. (2004).  Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Αθήνα , σ. 178. 

Cummins, J. (1999).  Ταυτότητες υπό Διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την Ενδυνά-
μωση σε μια κοινωνία της Ετερότητας, μτφ. Σουζάνα Αργύρη, Αθήνα: Gutenberg 

Δαμανάκης, Μ. (1997).  Η Εκπαίδευση των παλλινοστούντων και των αλλοδαπών μαθητών 
στην Ελλάδα: διαπολιτισμική προσσέγγιση. σ. 99-103. Αθήνα: Gutenberg. 

1054

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Διαμαντοπούλου, Α. (2008-2010). Η ενσυναίσθηση και ο ρόλος της στη Διαπολιτισμική Εκ-
παίδευση. Εργασία στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 2008-
2010 του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών στην ειδίκευση “Διαπολιτισμική Εκπαίδευ-
ση και Διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας”.  

Goleman, D. (2000).  Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο Χώρο της Εργασίας, ε’ έκδοση, 
Μτφρ. Μεγαλούδη, Φ., Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 55. 

Κοσμόπουλος,  Α. (2004).  Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική του προσώπου, Αθήνα: Γρηγόρη.  

Λυκίδη Σταυρούλα – Φωτεινή (2008-2010). Η ενσυναίσθηση και ο ρόλος της στη Διαπολιτι-
σμική Εκπαίδευση Εργασία στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
2008-2010 του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών στην ειδίκευση “Διαπολιτισμική Εκ-
παίδευση και Διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας”. 

Μάρκου, Γ. (1996).  Προσεγγίσεις της Πολυπολιτισμικότητας και η Διαπολιτισμική Εκπαί-
δευση-Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων – Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, σ.σ. 24-25 & 26-27. 

Μπεζάτη Θ. &  Θεοδοσοπούλου Μ. (2006)). Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο 
ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων. Δια Βίου Μάθηση για την Ανάπτυξη, την Απασχό-
ληση και την Κοινωνική Συνοχή: Πρακτικά Συνεδρίου, Βόλος, 31 Μαρτίου-2 Απριλίου 
2006, σελ. 181-186 

Παπάς, Αθ. (1998). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Διδακτική, τόμος Α΄, 1998. 

Σάλμοντ, Ε. (2007). Η διαπολιτισμική εκπαίδευση ως πλαίσιο αποδοχής και ενσωμάτωσης 
στο σύγχρονο σχολείο. Στο: Γεωργογιάννης, Π. (2007) (επιμ.), Διαπολιτισμική Εκπαί-
δευση, Μετανάστευση και Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, Πρακτικά 10ου Διε-
θνούς Συνεδρίου, Πάτρα 6-8 Ιουλίου 2007, σ.σ. 118-123. 

Ταρατόρη Ε. & Μασάλη Ζ. (2006).  «Ο δάσκαλος απέναντι στους “άλλους” μαθητές», στο: Δ. 
Χατζηδήμου, Χρ. Βιτσιλάκη (επιμ.), Πρακτικά ΙΑ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγι-
κής Εταιρείας Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτι-
σμικότητας, Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, σσ. 585-593. 

Ξενόγλωσση 

Council of Europe: The CDCC’s Project No7: The Education and Cultural Development of Mi-
grants (final Report), Strasbourg 1986. 

Dewey, J. (1910).  How we   think. New York: 1910 σ. 72  

Lyman, L.  & Villani, C.  (2004).  Best Leadership practices for High –Poverty Schools. Scare-
crow Education   Maryland. 

Ιστοσελίδες 

1055

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Αθανασούλα – Ρέππα Α. (2005).  Συναισθηματική Νοημοσύνη και Διαπολιτισμική Παιδαγω-
γική: ένα υπόδειγμα για την προσέγγιση της πολυπολιτισμικής τάξης. Διαθέσιμο on-
line στο: 
http://www.inpatras.com/praktika/synedrio2005/eisigiseis/athanasoulalazaridou.php 
προσπελάστηκε στις 3 -5 -2011 

Αραμπατζή, Χ. (2008). Πολιτισμικές διαφορές κοινωνικοοικονομικές ανισότητες. Διαχείριση 
προβλημάτων σχολικής τάξης. Τόμος Α΄. Διαθέσιμο on-line: http://www.pi-
schools.gr/programs/sxoltaxi/tomos_A.pdf ,  προσπελάστηκε στις 4-1-2015 

Χατζησαββίδης, Σ. Γραμματισμός, Διαπολιτισμικότητα και Επικοινωνία στη Διδασκαλία της 
Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας σε αρχάριους μαθητές. Διαθέσιμο on-line: 
http://users.auth.gr/~sofronis/dimos/docs/75ar.htm , προσπελάστηκε στις 4-1-2015 

1056

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

http://www.inpatras.com/praktika/synedrio2005/eisigiseis/athanasoulalazaridou.php
http://www.pi-schools.gr/programs/sxoltaxi/tomos_A.pdf
http://www.pi-schools.gr/programs/sxoltaxi/tomos_A.pdf
http://users.auth.gr/%7Esofronis/dimos/docs/75ar.htm


Διερεύνηση της εικόνας του «άλλου» στα διδακτικά εγχειρίδια Γλώσσας Α_Β Δημοτικού 

Ψαράς Χαράλαμπος  
Σχολικός Σύμβουλος  
charalabos@sch.gr  

Περίληψη 

Η εργασία αυτή αναπτύσσει θέματα που αφορούν στην έρευνα του περιεχομένου των δι-
δακτικών εγχειριδίων, με έμφαση στην αναζήτηση του τρόπου με τον οποίο οι συντακτικές 
ομάδες τους εφαρμόζουν τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κατά το σχεδιασμό 
των διδακτικών πακέτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα 
αποτελέσματα από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε με τη μέθοδο ανάλυσης περιεχομέ-
νου στα διδακτικά πακέτα Γλώσσας των τάξεων Α΄ και Β΄ Δημοτικού που έχουν εισαχθεί 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση το 2006-07. Τέλος, παρουσιάζουμε τα συμπεράσματα και 
τις προτάσεις μας, αφού, σε έναν κόσμο τόσο πολύπλοκο, το να μιλάς με συντακτική και 
γραμματική αρτιότητα είναι εξίσου σημαντικό με το να μπορείς  να απευθύνεσαι άρτια σε 
όλους. 

 Λέξεις - Kλειδιά: διαπολιτισμική εκπαίδευση, εικόνα του «άλλου», διδακτικά εγχειρίδια 

Η έρευνα των σχολικών βιβλίων 

Σύμφωνα με τον Μπονίδη (2004) οι διαπιστώσεις ότι το σχολικό βιβλίο αποτελεί ένα σημα-
ντικό μέσο στα χέρια των παιδιών, πάνω στα οποία επιδρά μέσω των λειτουργιών που α-
σκεί σε γνωστικό, συναισθηματικό και κανονιστικό επίπεδο, οδήγησαν στην ανάπτυξη της 
επιστημονικής έρευνας σχετικά μα αυτά. Μετά τη δεκαετία του 1970, το σχολικό βιβλίο 
θεωρείται ως μέσο πολιτικό, πληροφοριακό και παιδαγωγικό και ως προϊόν και παράγοντας 
κοινωνικών διαδικασιών. Η έρευνα των σχολικών βιβλίων ξεκίνησε στο τέλος του 19ου αιώ-
να με κατεύθυνση την Αγωγή για την Ειρήνη και επικεντρώθηκε στην επισήμανση των προ-
καταλήψεων, των στερεοτύπων και της εικόνας του εχθρού αναφορικά με άλλους λαούς. 
Στόχος των ερευνητών ήταν η βελτίωση των βιβλίων μέσω της απάλειψης των λαθών και 
της πρόσθεσης θετικών αναφορών. Σήμερα έχουν εντοπιστεί οι πηγές των λαθών και ενη-
μερώνονται γι αυτές οι συγγραφείς των σχολικών εγχειριδίων. Σ’ αυτό το γεγονός μπορού-
με να αποδώσουμε τη σημαντική βελτίωση που παρουσιάζουν τα σχολικά εγχειρίδια των 
ευρωπαϊκών χωρών, τουλάχιστον όσον αφορά στην απάλειψη σοβινιστικών παραμορφώ-
σεων και εθνικιστικών ακροτήτων. 

Το ερευνητικό πεδίο διευρύνθηκε μετά τη δεκαετία του 1970 σε έξι πεδία, τα οποία επι-
γραμματικά αναφέρουμε (και παραπέμπουμε για ενδελεχή διερεύνηση στο Μπονίδης, 
2004): 1) Το σχολικό βιβλίο ως informatorium, 2) Η κριτική των κοινωνικών και πολιτικών 
αντιλήψεων, 3) Η πολιτική προσέγγιση του σχολικού βιβλίου, 4) Το ιδεολογικό ερώτημα, το 
οποίο σχετίζεται με εθνικά ή κρατικά ιδεολογικά μηνύματα που μεταβιβάζουν τα σχολικά 
βιβλία, 5) Το σχολικό βιβλίο ως Pädagogikum, και 6) Το σχολικό βιβλίο ως παράγοντας κοι-
νωνικοποίησης των παιδιών. Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές των 
παραπάνω πεδίων είναι θεωρητικού, εμπειρικού και μεθοδολογικού τύπου. 
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Μεθοδολογία της έρευνας των σχολικών εγχειριδίων 

Η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου είναι αυτή που έχει κυριαρχήσει στις ερευνητικές 
εργασίες σχετικά με τα σχολικά εγχειρίδια. Στο Καψάλης & Χαραλάμπους ()Δ. (2007) ανα-
φέρεται ο ορισμός του B. Berelson: «η ανάλυση περιεχομένου είναι μια ερευνητική τεχνική 
για την αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική περιγραφή του δεδηλωμένου περιεχομέ-
νου της επικοινωνίας». Με τη μέθοδο αυτή μπορεί να  ερευνηθεί τόσο γλωσσικό όσο και μη 
γλωσσικό υλικό, μουσική, εικόνες, μιμικές κινήσεις κλπ. Στην προσέγγιση αυτή έχει ασκηθεί 
κριτική στο βασικό στοιχείο της, την ποσοτικοποίηση, ότι έχει ως συνέπεια τον περιορισμό 
της ερευνητικής προσπάθειας σε επιφανειακές, μεμονωμένες και τεμαχισμένες πληροφο-
ρίες. Αυτό έχει σαν συνέπεια μεγάλο μέρος της ουσίας να παραμένει έξω από το πεδίο της 
έρευνας.  

Αποτέλεσμα αυτής της κριτικής ήταν να αναζητηθούν ποιοτικές μέθοδοι, ώστε να μπορούν 
να ερευνηθούν τα κοινωνικά συμφραζόμενα των κειμένων και να κριθούν. Οι πιο σημαντι-
κές από αυτές είναι: α) η ερμηνευτική μέθοδος, β) η γλωσσολογική ανάλυση, γ) η διαπολι-
τισμική ανάλυση και δ) η ανάλυση λόγου. Η ερμηνευτική μέθοδος και η ποσοτική ανάλυση 
περιεχομένου είναι οι πλέον χρησιμοποιημένες μέθοδοι έρευνας του περιεχομένου των 
σχολικών βιβλίων. Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις ερευνών γίνεται προσπάθεια σύζευξης 
ποσοτικού και ποιοτικού παραδείγματος. Γίνεται δηλαδή μία προσπάθεια ερμηνείας των 
ποσοτικών δεδομένων τους, ακολουθώντας κάποιους από τους κανόνες της ερμηνευτικής 
μεθόδου (Μπονίδης, 2004). 

Μεθοδολογία της συγκεκριμένης έρευνας 

Στην έρευνα που κάναμε στα βιβλία της Γλώσσας των τάξεων Α΄ και Β΄ Δημοτικού χρησιμο-
ποιήσαμε την ποσοτική ανάλυση περιεχομένου. Η έρευνα της εικόνας του «άλλου» στα βι-
βλία της Γλώσσας των τάξεων Α΄ και Β΄ Δημοτικού βρίσκει τα θεωρητικά της ερείσματα στην 
Παιδαγωγική της Ειρήνης, στις αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και σχετικές έρευνες 
για τα παλαιότερα βιβλία του Δημοτικού Σχολείου. (βλ. σχετικά Φραγκουδάκη & Δραγώνα, 
1997 - Γεωργογιάννης, 2007 -  Γκόβαρης, 2001).  

Διατύπωση προβλήματος και υποθέσεων της έρευνας 

Ο σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει την εικόνα του «άλλου», όπως αυτή προβάλλε-
ται, αλλά και όπως διαμορφώνεται μέσω των υπό εξέταση εγχειριδίων. Η έρευνα είναι ση-
μαντική, επειδή συμβάλλει -μέσα από τη διαδικασία αντιπαραβολής προς την εικόνα του 
εθνικού «εαυτού»- στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας του μαθητή. Είναι σημαντική 
επίσης γιατί είναι ενδεχόμενο να ρυθμίζει σε κάποιο βαθμό την ποιότητα των σχέσεων και 
να επηρεάζει την καθημερινότητα των αυριανών ενηλίκων η συνύπαρξή τους με πολιτισμι-
κά «άλλους» συνανθρώπους του.  

Οι υποθέσεις της έρευνας είναι οι εξής: 

1. Θα υπάρχουν αναφορές σε πολιτισμικά «άλλους» στα υπό έρευνα σχολικά εγχειρίδια,  
λόγω της διαρκώς αυξανόμενης παρουσίας τους στην καθημερινότητα μας, από το 
1990 και έπειτα. 
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2. Η μετανάστευση, ως σύγχρονο πρόβλημα με οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές δια-
στάσεις, τείνει να γίνει κεντρικό ζήτημα των σύγχρονων ευρωπαϊκών κοινωνιών. Η συ-
νολική αντιμετώπιση του θέματος επηρεάζει το σχεδιασμό των Αναλυτικών Προγραμ-
μάτων και κατά συνέπεια το σχεδιασμό των σχολικών βιβλίων. 

3. Το «ευρωπαϊκό κεκτημένο» - για το οποίο καυχόμαστε – επιβάλλει την ανάδειξη της 
διαπολιτισμικής μας ευαισθητοποίησης, με την προετοιμασία των αυριανών πολιτών 
για την αποδοχή της διαφοράς και τη δημιουργική συνύπαρξη. 

Επιλογή του ερευνώμενου υλικού (βλ. Βιβλιογραφία). 

Παρουσίαση των ευρημάτων 

Όπως όλα τα νέα βιβλία, στις πρώτες σελίδες του πρώτου τεύχους, αμέσως μετά από τον 
πίνακα περιεχομένων, παρουσιάζονται οι ήρωες που πρωταγωνιστούν. Είναι παιδιά που 
εμπλέκονται στο σενάριο που διαπερνά όλα τα τεύχη και κάνουν τη διαπραγμάτευση των 
γλωσσικών στόχων πιο ελκυστική. Έτσι και στα βιβλία της Γλώσσας των τάξεων Α΄ Β΄, οι ή-
ρωες είναι: ο Άρης, η Μαρίνα, ο Ορφέας, η Ιωάννα και ο Σαμπέρ για την Α΄ και ο Λουκάς, η 
Χαρά, η Γαλήνη και Αρμπέν για την Β΄ τάξη. 

Τάξη Α΄ 

Λόγω του ότι οι μικροί μαθητές της Α΄ δεν γνωρίζουν ανάγνωση, η χρήση εικονιστικού υλι-
κού κυριαρχεί στο 1ο τεύχος και σταδιακά μειώνεται υπέρ του γραπτού κειμένου. Μεθοδι-
κά και κλιμακούμενα, τα παιδιά οδηγούνται στην κατάκτηση του μηχανισμού της πρώτης 
ανάγνωσης και γραφής. Από το βιβλίο του δασκάλου διαβάζουμε: «Το Βιβλίο Μαθητή 
(Β.Μ.) αποτελείται από δύο τεύχη, ... Κάθε κεφάλαιο, ... αποτελείται από μικρές ιστορίες-
περιπέτειες που εξελίσσονται σε κάθε ενότητα, με ήρωες μια ομάδα παιδιών της ηλικίας 
των μαθητών και λίγο μεγαλύτερων. Η επιλογή τους, καθώς και η επιλογή των χώρων στους 
οποίους εκτυλίσσεται η πλοκή, διευκολύνει την ταύτιση των μαθητών με τους ήρωες. Ανά-
μεσα τους υπάρχει κι ένα παιδί οικογένειας μεταναστών από την Ασία. Μέσα από την πα-
ρουσίαση ενός παραμυθιού και ενός μύθου της Ινδίας επιζητείται η ανάδειξη στοιχείων 
κοινών στους ανθρώπινους πολιτισμούς…». 

Στο βιβλίου του δασκάλου (σ.32) προτείνονται στη-ο δασκάλα-ο ασκήσεις γνωριμίας με 
τους ήρωες. Οι οδηγίες κατευθύνουν την εξέλιξη της δραστηριότητας σε καθαρά γλωσσική 
χρήση. Δεν ερευνούμε κάτι περισσότερο για το Σαμπέρ, πέρα από το όνομά του. Στην εισα-
γωγική ενότητα («Πού είναι ο Άρης» Β.Μ. 1ο τχ. σσ. 10-20) εμφανίζονται δύο παιδιά, ο Άρης 
και η Μαρίνα. Αυτά πρωταγωνιστούν. Τα άλλα παιδιά απουσιάζουν.  

Στην Ενότητα Ενσυνείδητη Επεξεργασία Γραμμάτων-Δίγραφων (δίγραφα=δίψηφα) (Β.Μ. 1ο 
τχ. σσ. 22-77, 2ο τχ. σσ. 8-30) πρωταγωνιστούν όλα τα παιδιά εκτός του Σαμπέρ. Ο Σαμπέρ 
εμφανίζεται στη σελίδα 48 του 1ου τχ. στην εικονογράφηση του μαθήματος «Μύτη σαν σα-
λάμι». Εμφανίζεται ως θεατής – μάλιστα αποδίδεται προφίλ και δεν είναι αυτονόητο ότι θα 
τον αναγνωρίσουν όλα τα παιδιά -  μαζί με όλους τους άλλους σε μία παράσταση με τον 
Καραγκιόζη. Για πρώτη φορά παίρνει μέρος σε διάλογο στο μάθημα «Γάτα και παπαγάλος» 
στη σ. 52. 
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Από το σημείο αυτό εμφανίζεται με τα άλλα παιδιά σχεδόν σε κάθε μάθημα. Είναι ένας «ε-
πισκέπτης» που έρχεται μέσα στο Βιβλίο του Μαθητή περίπου δύο μήνες από την έναρξη 
του σχολικού έτους.  

Στην τελευταία ενότητα του 1ου τχ. (με γενικό τίτλο: Το σύννεφο έφερε βροχή) σε δύο μα-
θήματα (Το παράξενο ταξίδι της συννεφένιας και Ψιχάλες σσ.70-73) πρωταγωνιστής είναι ο 
Σαμπέρ.  Έχουμε φτάσει σχεδόν στα Χριστούγεννα και ο Σαμπέρ μπαίνει σε «πρώτο πλάνο» 
για πρώτη φορά. Το πλαίσιο εντός του οποίου τοποθετείται η εμφάνισή του είναι το εξής: 
«Ο παππούς της Ιωάννας είπε μία ιστορία στο προηγούμενο μάθημα και, τώρα, σ’ αυτό το 
μάθημα, ο Σαμπέρ αποφασίζει να πει κι αυτός ένα παραμύθι που ξέρει για τον άνεμο και τη 
βροχή (εδώ διδάσκεται το γράμμα ξ). Στο επόμενο μάθημα συνεχίζεται το παραμύθι (διδά-
σκεται το γράμμα ψ). Πουθενά δεν γίνεται κάποια αναφορά για τη σχέση του παραμυθιού 
αυτού με το Σαμπέρ. Υποθέτουμε ότι είναι από τη χώρα που κατάγεται. Η εικονογράφησή 
του παραπέμπει σε χώρα της Ανατολής (Εγγύς ή Μέσης). Δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε 
στο βιβλίο του δασκάλου για περαιτέρω διερεύνηση και αξιοποίηση αυτής της «ευκαιρί-
ας». Από άποψη διδακτικής προσέγγισης πρόκειται για μία «ορφανή» αναφορά. 

Στο 2ο τχ. τα παιδιά έχουν μάθει να διαβάζουν κι έτσι στους διαλόγους έχουν αντικαταστα-
θεί τα πρόσωπα των ηρώων με τα ονόματά τους. Ο Σαμπέρ συμμετέχει τώρα ενεργά στους 
διαλόγους και στην εξέλιξη του σεναρίου στα μισά περίπου μαθήματα.  Στην τελευταία ενό-
τητα του 2ου τχ. (με γενικό τίτλο: Το κοχύλι σσ.70-78) στο μάθημα (Αρχαίοι μύθοι σ.74) μι-
λάει ο πατέρας του Σαμπέρ. Έχουμε φτάσει στο τέλος της σχολική χρονιάς και μπαίνει στο 
προσκήνιο του σεναρίου ένας συγγενής του Σαμπέρ - ο πατέρας του. Ούτε τώρα ξεκαθαρί-
ζεται ότι ο μύθος που μας διηγείται είναι από την πατρίδα του. Η καταγωγή τους αποκρύ-
πτεται επιμελώς. Από το βιβλίο του δασκάλου πληροφορούμαστε γι αυτήν την ενότητα ότι 
μπορούν να αναπτυχθούν διαθεματικές δραστηριότητες που αφορούν τη θάλασσα και α-
πειλούμενα είδη ζώων. Όλη η ενότητα, μας πληροφορεί η συντακτική ομάδα, στοχεύει στην 
ευαισθητοποίηση των παιδιών σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Αξιοποιείται για την περίπτω-
ση του Σαμπέρ ένας μύθος από την – απροσδιόριστη – πατρίδα του για να ικανοποιηθούν 
στόχοι περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, αλλά παρακάμπτεται αυτή η ευκαιρία για να 
ευαισθητοποιήσουμε διαπολιτισμικά τους μαθητές μας.  

Τάξη Β΄ 

Πρωταγωνιστές στο βιβλίο της Γλώσσας της Β΄ τάξης είναι ο Λουκάς, η Χαρά, η Γαλήνη και 
Αρμπέν. Ήδη από τη σ. 12 του  1ου  τεύχους παρουσιάζονται οι πρωταγωνιστές: «Η Χαρά, ο 
Αρμπέν, ο Λουκάς και η Γαλήνη μένουν στην ίδια γειτονιά και κάνουν πολλή παρέα. Όλο το 
καλοκαίρι έπαιζαν μαζί. Από αύριο όμως; Αύριο αρχίζει ξανά το σχολείο. Ευτυχώς που και οι 
τέσσερις θα είναι στην ίδια τάξη...».  Και στην επόμενη σελίδα «Η Χαρά, ο Αρμπέν, ο Λου-
κάς και η Γαλήνη κάθε πρωί πηγαίνουν μαζί στο σχολείο. Στο δρόμο για το σχολείο βλέπουν 
πράγματα ευχάριστα και δυσάρεστα, περίεργα και συνηθισμένα ..» Δίνεται το στίγμα της 
παρέας που καθημερινά είναι μαζί. Και στις διακοπές και στο σχολείο. Και το πρωί και το 
απόγευμα. 

Στη σ. 27 του  1ου  τεύχους βλέπουμε στον προοργανωτή της 3ης ενότητας (Στον κόσμο των 
κόμικς) φωτογραφίες παιδιών από διάφορα μέρη του κόσμου να παίζουν. Στο βιβλίο του 
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δασκάλου (σ. 20) σημειώνεται σχετικά μ’ αυτό: «Η ενότητα ξεκινά με τις εικόνες του προορ-
γανωτή, οι οποίες δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να παρατηρήσουν δραστηριότητες 
και παιχνίδια παιδιών από διάφορες χώρες του κόσμου. Ο προοργανωτής αποτελεί έτσι ένα 
πρώτο ερέθισμα σχετικά με τις συνήθειες των παιδιών όλης της Γης, για τις οποίες θα γίνει 
εκτενέστερη συζήτηση με αφορμή το επόμενο κόμικς. Επομένως, εισάγει στη θεματική της 
συγκεκριμένης ενότητας.» Με το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς βλέπουμε να μπαίνει με 
σταθερότητα και συνέπεια το θέμα των «άλλων». Τα παιδιά βοηθούνται να καταλάβουν ότι 
παράλληλα με τις δραστηριότητες γλωσσικής βελτίωσης, αναδεικνύεται και ένας άλλος 
προβληματισμός. Ο δάσκαλος ενημερώνεται για την πρόθεση των συγγραφέων του εγχει-
ριδίου και με κατάλληλα βήματα ευαισθητοποιεί τα παιδιά.  

Στην ίδια ενότητα, πάλι στο βιβλίο του δασκάλου δίνονται οδηγίες για την άσκηση 8 του 
Βιβλίου του Μαθητή. Στην άσκηση αυτή, ο Αρμπέν αναφέρει τη δική του εμπειρία και λέει 
στα παιδιά τι έκανε όταν έβγαλε το δόντι του και πώς η γιαγιά του, του έμαθε τι έκαναν σε 
παρόμοια περίπτωση όταν ήταν στην Αλβανία. Εδώ προσδιορίζεται για πρώτη φορά η εθνι-
κότητα του Αρμπέν, μέσα από ένα έθιμο της πατρίδας του. Στο βιβλίο του δασκάλου ανα-
φέρεται σχετικά: «… Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει το διάλογο της Χαράς 
με τον Αρμπέν, ώστε να δώσει μια διαπολιτισμική χροιά στο μάθημα του, παρέχοντας σε 
μαθητές από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας ή από διαφορετικές χώρες, αν υπάρχουν, τη 
δυνατότητα να μιλήσουν στην τάξη για τις σχετικές εμπειρίες και τα έθιμα τους. Ο εκπαι-
δευτικός μπορεί, πιο συγκεκριμένα, να προτείνει στα παιδιά να ζητήσουν από τους γονείς ή 
τις γιαγιάδες και τους παππούδες τους στο σπίτι να τα πληροφορήσουν για έθιμα σχετικά 
με τα πρώτα δόντια που χάνουν, και να συζητήσουν για τα έθιμα αυτά την άλλη μέρα στην 
τάξη, ώστε να εντοπίσουν κοινά στοιχεία». Παρουσιάζεται μία ευκαιρία η οποία πρέπει να 
αξιοποιηθεί ενεργητικά για διαπολιτισμικές προεκτάσεις. 

Στη σ. 52 του 1ου τεύχους, βρίσκουμε τα παιδιά να είναι σε αναζήτηση της χώρας Χωχαρού-
πας. Έχει ενδιαφέρον που οι συγγραφείς αναφέρουν μία ανύπαρκτη χώρα και όχι μία 
πραγματική, κινούμενοι στο χώρο του παραμυθιού και του μύθου, θέλοντας να προσελκύ-
σει το ενδιαφέρον των παιδιών. Η αναζήτηση αυτή διατρέχει ολόκληρο το σενάριο του 1ου 
τεύχους. Ψάχνοντας πληροφορίες γι αυτή τη χώρα, βρίσκουν ονόματα διαφόρων χωρών. Οι 
χώρες αυτές δεν παρατίθενται τυχαία. Από το βιβλίο του δασκάλου πληροφορείται ο δά-
σκαλος ότι «… οι χώρες που παρατίθενται είναι χώρες από τις οποίες προέρχονται αρκετοί 
μαθητές. Εννοείται ότι ο εκπαιδευτικός θα κρίνει αν η αναζήτηση στο χάρτη έχει νόημα για 
την τάξη του». Στην ίδια ενότητα συναντάμε στην άσκηση 4, ένα παραμύθι με τίτλο «Ο αϊ-
τός και το αηδόνι». Το βιβλίο του δασκάλου συμβουλεύει τον εκπαιδευτικό: «… πέρα από 
τη διαισθητική προσέγγιση του παραμυθιού, δε γίνεται περαιτέρω επεξεργασία. Επιπλέον, 
οι ερωτήσεις επεξεργασίας που ακολουθούν θίγουν ζητήματα «ταυτότητας». Εδώ εκτιμού-
με ότι είναι πολύ σημαντικό που ο δάσκαλος προειδοποιείται έγκαιρα και κατάλληλα για 
τις πιθανές προεκτάσεις των κειμένων, ώστε να αποφασίζει έγκαιρα ποιες διαστάσεις τους 
θα αξιοποιεί και θα αναδεικνύει. 

Με την ευκαιρία της ενότητας που αναφέρεται στην 28η Οκτωβρίου, είναι προς επεξεργα-
σία: ένα ποίημα για την Ειρήνη, ένα για τη σημαία και ένα σκίτσο εορταστικό - επετειακό. 
Το βιβλίο του δασκάλου θέλοντας να προσπεράσει την πεπατημένη οδό των εθνικοπατριω-
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τικών εξάρσεων, προτείνει τα εξής: «Στον προοργανωτή, η εικόνα με τη συνθετότητά της 
γίνεται αφορμή, ώστε τα παιδιά να παρατηρήσουν και να κάνουν υποθέσεις. Επιπλέον, σε 
συνδυασμό με τις ερωτήσεις που ακολουθούν, δίνεται η δυνατότητα για συζήτηση, προκει-
μένου τα παιδιά να καταλάβουν τι σημαίνει εθνική γιορτή. Στο πνεύμα της διαπολιτισμικό-
τητας, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει την παρουσία στην τάξη παιδιών διαφορετι-
κής εθνικής προέλευσης, για να αναδείξει εθνικές γιορτές άλλων λαών. Επίσης, μπορεί να 
αναφερθεί στη σημασία της σημαίας για κάθε λαό, να εξηγήσει στα παιδιά τι συμβολίζουν 
οι ρίγες της ελληνικής σημαίας (οι εννιά ρίγες συμβολίζουν τις εννιά συλλαβές της φράσης 
«Ελευθερία ή θάνατος») και να ζητήσει από τα παιδιά διαφορετικής εθνικής προέλευσης 
(αν υπάρχουν, φυσικά) να πουν, εφόσον το γνωρίζουν, τι συμβολίζει η δική τους σημαία. Αν 
δεν το γνωρίζουν, θα μπορούσαν να αναλάβουν να ρωτήσουν τους δικούς τους. Ως εργασία, 
ο εκπαιδευτικός μπορεί να προτείνει σε όλα τα παιδιά της τάξης να αναζητήσουν πληροφο-
ρίες για τη συμβολική σημασία των χρωμάτων και των σχημάτων στις σημαίες άλλων κρα-
τών ή οργανισμών (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ο.Η.Ε. κτλ.).» Οι ερωτήσεις που βρίσκονται κάτω 
από την εικόνα του προοργανωτή εμπεδώνουν αυτό ακριβώς το νόημα που περιγράφεται 
στο βιβλίο του δασκάλου. Η δική μας γιορτή γίνεται αφορμή για να μπουν στο πλάνο της 
τάξης μας και όλα τα παιδιά, τα οποία εκπροσωπούν αυτό που θα λέγαμε «άλλος». Να τους 
δοθεί η δυνατότητα δηλαδή, να πουν κάτι για τη χώρα τους, τον εαυτό τους, τη σημαία 
τους, ό,τι μπορεί να τους κάνει να νιώσουν ότι είναι υπερήφανοι, ότι είναι σημαντικοί γι 
αυτό που είναι και αυτό που «κουβαλούν» μέσα τους. 

Στην επόμενη σελίδα (σ. 60) υπάρχει ένα παραμύθι στο οποίο παρουσιάζεται αρνητικά η 
εικόνα του γίγαντα, που είναι «άλλος» για μας. Παρουσιάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, γιατί 
είναι προκλητικός και άδικος, χωρίς  αιτία. Έτσι, ο νάνος αποκτά το δικαίωμα να αμυνθεί 
και να μην τον θέλει. Λέει το βιβλίο του δασκάλου: «Αρχικά διαβάζεται το παραμύθι από τα 
παιδιά ή από τον εκπαιδευτικό. Οι πέντε πρώτες ερωτήσεις που ακολουθούν σχετίζονται με 
τη δομή του αφηγηματικού κειμένου (τίτλος, ήρωες, αρχή, μέση, τέλος). … Οι δύο τελευταί-
ες ερωτήσεις αφορούν το έπος του '40. Ως δραστηριότητα εκτός βιβλίου ζητείται από τα 
παιδιά να βρουν υλικό για τον πόλεμο του '40 … Εννοείται ότι ο εκπαιδευτικός δε θα έχει 
την απαίτηση να συγκεντρώσουν υλικό μαθητές διαφορετικής εθνικής προέλευσης, των 
οποίων οι οικείοι δεν έχουν αντίστοιχες γνώσεις ή εμπειρίες. Αν όμως οι οικείοι τους έχουν 
βιώματα από τον πόλεμο του '40, θα είχε πολύ ενδιαφέρον οι μαθητές αυτοί να τα παρου-
σιάσουν στην τάξη». 

Στην ενότητα 8 με τίτλο Το ταξίδι στην Χωχαρούπα, ένας από τους γλωσσικούς στόχους της 
είναι οι γλωσσοδέτες. Για τις ασκήσεις 1 και 2 οι οδηγίες από το βιβλίο του δασκάλου είναι: 
«Η αναζήτηση γλωσσοδετών στο οικείο περιβάλλον ή σε άλλες πηγές, … . Μαθητές διαφο-
ρετικής εθνικής προέλευσης μπορούν να παρουσιάσουν και δικούς τους γλωσσοδέτες και 
να ζητήσουν από τους συμμαθητές τους να τους προφέρουν.» Σ’ αυτήν την ενότητα, στην 
άσκηση 6, προβάλλονται διάφορες αξίες, τις οποίες οι μαθητές έχουν ξανασυναντήσει στην 
ενότητα 3 με αφορμή τα κόμικς. Τώρα ο εκπαιδευτικός παροτρύνεται να εκμεταλλευτεί την 
ευκαιρία και να συζητήσει με τα παιδιά για έννοιες όπως η ισότητα, η ειρήνη, το δικαίωμα 
στην εκπαίδευση κτλ. Στην ίδια ενότητα τέλος έχει προστεθεί το γνωστό για την οξυδερκή 
προσέγγιση της πολυπολιτισμικότητας ποίημα του Γ. Ρίτσου «Αν όλα τα παιδιά της γης». 
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Στα επόμενα δύο τεύχη που απαρτίζουν τα Βιβλία του Μαθητή για τη Γλώσσα  της Β΄ τάξης, 
οι αναφορές τέτοιου τύπου μειώνονται διαρκώς. Ο Αρμπέν συμμετέχει στο σενάριο σε ρό-
λους που εναλλάσσονται ισότιμα. Η παρουσία του Αρμπέν είναι ισομερώς κατανεμημένη 
σε συχνότητα και αξία. Δεν φαίνεται να προορίζεται για ρόλους ασήμαντους ή για βοηθητι-
κές δουλειές. Δεν υπάρχει κάποιο σημάδι (λεκτικό-φραστικό υπονοούμενο ή εικονογραφικό 
μήνυμα) που θα μπορούσε να οδηγήσει στη σκέψη ότι υπολείπεται των άλλων. Ενεργεί, 
δρα, μιλά, αισθάνεται σαν τα υπόλοιπα παιδιά. Σ’ αυτά τα τεύχη δεν γίνεται πουθενά πια 
αναφορά στην ταυτότητά του. Έχουν αναφερθεί με συνέπεια και σε επαρκή ποσότητα στο 
πρώτο τεύχος. 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Για το βιβλίο της Γλώσσας της Α΄ Δημοτικού θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε:  

Είναι τόσο μεγάλη η προσήλωση των συγγραφέων στη γλωσσική – διδακτική - μεθοδολογι-
κή αρτιότητα και αποτελεσματικότητα των εγχειριδίων που έφτιαξαν, ώστε δεν έδωσαν ση-
μασία στην ανάγκη διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης των μικρών αναγνωστών. Καταλή-
γουμε στο συμπέρασμα ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια άτολμη και φοβική προσέγγιση 
του θέματος. Σαν να μην υπάρχει το παιδί Σαμπέρ ως «άλλος». Η συγγραφική ομάδα τον 
βάζει μέσα στο σενάριο αλλά τον αφήνει μετέωρο για όλα όσα αυτό το παιδί είναι. Οι ανα-
φορές που υπάρχουν για την καταγωγή του, μόνο κατά προσέγγιση παραπέμπουν σε κά-
ποιο συμμαθητή τους που πολιτισμικά είναι «άλλος» από εμάς. Το δείχνουμε ότι είναι τέ-
τοιος, αλλά τον αφήνουμε ακάλυπτο από δράσεις που θα διευκόλυναν την αποδοχή του. 
Δεν του δίνουμε την ευκαιρία να πει ποιος είναι, να πει κάτι για την οικογένειά του, κάτι 
δικό του, κάτι για το οποίο αυτός και η οικογένειά του είναι υπερήφανοι.  

Ο Σαμπέρ συναναστρέφεται ημεδαπά παιδιά που έχουν πολλά κοινά μεταξύ τους, ως ένα 
παιδί απλά με διαφορετικό όνομα και αινιγματική παρουσία. Αργεί να εμφανιστεί, αλλά 
όταν εμφανίζεται, συνοδεύει τα παιδιά σχεδόν σε όλες τις στιγμές τις καθημερινότητάς 
τους. Στις περιπέτειες, στις χαρές, στα παιχνίδια. Προς το τέλος του 1ου τχ. εμφανίζεται να 
λέει ένα παραμύθι που γνωρίζει. Η εικονογράφηση που το στηρίζει, παραπέμπει ευθέως 
στο γνωστό από τον Disney παραμύθι «Ο Αλαντίν και το λυχνάρι». Προσδιορίζεται δηλαδή ο 
Σαμπέρ ως αραβικής καταγωγής. Όταν εμφανίζεται ο πατέρας του (περίπου τέσσερις μήνες 
μετά, σε διδακτικό χρόνο) προς το τέλος του 2ου τχ, λέει έναν ινδικό μύθο, χωρίς περισσότε-
ρες λεπτομέρειες προσδιοριστικές της καταγωγής του. Πάλι με υποθέσεις θα αναγκαστού-
με να συσχετίσουμε τα πρόσωπα με την καταγωγή τους. 

Για το βιβλίο της Γλώσσας της Β΄ Δημοτικού θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε: 

 Καταρχήν, από τους τέσσερις ήρωες του σεναρίου του σχολικού εγχειριδίου, ο ένας είναι 
αλλοδαπός, ο Αρμπέν, και η άλλη, η Γαλήνη, είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. Βλέπουμε δη-
λαδή ότι η συγγραφική ομάδα επέδειξε μέγιστη ευαισθησία στη σύλληψη του σεναρίου 
που θα υλοποιούσε τους γλωσσικούς στόχους που έθετε το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Η υλο-
ποίηση αυτής της αντίληψης με κατάλληλες ασκήσεις και παραστατική εικονογράφηση, μας 
δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι, από αυτή τη σκοπιά, το διδακτικό πακέτο της Γλώσσας για 
τη Β΄ τάξη είναι απόλυτα επιτυχημένο. Προωθεί την καλλιέργεια θετικών στάσεων για τον 

1063

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



πολιτισμικά «άλλο», σύμφωνα με τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Με τρόπο 
φυσικό, αβίαστο, με σεβασμό σε όλους όσοι συμμετέχουν στο σενάριο, οι συγγραφείς κα-
ταφέρνουν να παρουσιάσουν τον «άλλο», όπως αρμόζει στο «ευρωπαϊκό κεκτημένο» του 
σεβασμού, της αλληλεγγύης και της κατανόησης και της αποδοχής.  

Το διδακτικό πακέτο της Γλώσσας για τη Β΄ τάξη αποτελεί παράδειγμα για μίμηση από τις 
συγγραφικές ομάδες αντίστοιχων βιβλίων.  

Έτσι, αυτό που θα προτείναμε, χωρίς επιφυλάξεις, είναι να μελετηθεί ξανά το διδακτικό 
πακέτο της Γλώσσας για τη Α΄ τάξη, τουλάχιστον από τη σκοπιά της παρουσίας του πολιτι-
σμικά «άλλου», ώστε να βοηθά τα μικρά παιδιά να νιώσουν τον άλλο με τρόπο που να 
προσομοιάζει με αυτόν που πέτυχε η αντίστοιχη συγγραφική ομάδα της Β΄ τάξης. Αναμφί-
βολα, πρώτη προτεραιότητα για την πρώτη τάξη είναι η εκμάθηση του μηχανισμού πρώτης 
ανάγνωσης και γραφής, με την καλλιέργεια των δεξιοτήτων γραφής, ανάγνωσης, ακρόασης, 
παραγωγής λόγου, ομιλίας, κατανόησης κειμένων. Αυτό όμως, όπως έδειξε η περίπτωση 
του διδακτικού πακέτου της Γλώσσας για τη Β΄ τάξη, δεν αντιστρατεύεται την δυνατότητα 
να ενταχθούν μέσα στον καθαυτό γλωσσικό σχεδιασμό και άλλες επιδιώξεις, οι οποίες 
μπορούν με φυσικό τρόπο να καλλιεργήσουν θετικές στάσεις στους μικρούς μαθητές μας 
για τον πολιτισμικά «άλλο».  

Αυτή η διάσταση, στις μέρες μας, είναι εξίσου σημαντική με την καλλιέργεια του γλωσσικού 
εγγραμματισμού. Σε ένα κόσμο τόσο πολύπλοκο, το να μιλάς με συντακτική και γραμματική 
αρτιότητα είναι εξίσου σημαντικό με το να μπορείς  να απευθύνεσαι άρτια σε όλους. 
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Περίληψη 

Η διερεύνηση των στάσεων των μαθητών σε σχέση με το περιβάλλον είναι χρήσιμη κατά 
την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ένα ερωτηματολόγιο κατα-
γραφής των στάσεων των παιδιών αποτελεί το Νέο Περιβαλλοντικό Παράδειγμα για παιδιά. 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η εκδοχή του συγκεκριμένου ερευνητικού εργαλείου 
στα ελληνικά και γίνεται μία προσπάθεια διερευνητικής αξιολόγησης της κλίμακας σχετικά 
με το κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί σε μαθητές 10-12 ετών αλλά και να χρησιμοποι-
ηθεί ως εργαλείο αξιολόγησης της επίδρασης των προγραμμάτων ΠΕ στις στάσεις των μα-
θητών. Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά τη στατιστική ανάλυση φαίνεται ότι, 
λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της έρευνας, η ΝΠΠ για παιδιά αποτελεί ένα εύ-
χρηστο και αξιόλογο ερευνητικό εργαλείο προκειμένου να διερευνηθούν οι στάσεις των 
μαθητών ηλικίας 10-12 ετών σε σχέση με το περιβάλλον αλλά και να αποτιμηθεί η επίδρα-
ση των προγραμμάτων στις στάσεις τους. 

Λέξεις - Kλειδιά: Νέο Περιβαλλοντικό Παράδειγμα για παιδιά, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

 
Εισαγωγή 

Κατά την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμη η διερεύνηση των στάσεων των μαθητών σχετικά με το περιβάλλον αλλά 
και η αξιολόγηση των ίδιων των προγραμμάτων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται ως ε-
ρευνητικά εργαλεία ερωτηματολόγια, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο ερευνητικών 
μελετών και θεωρούνται έγκυρα και αξιόπιστα, τουλάχιστον για τον πληθυσμό για τον ο-
ποίον αναπτύχθηκαν. Επίσης, για τις ανάγκες κάποιας συγκεκριμένης περιβαλλοντικής με-
λέτης, σχεδιάζονται και συντάσσονται  νέα, ανταποκρινόμενα στα ερωτήματα και τις υπο-
θέσεις της έρευνας και κατασκευασμένα σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία για να 
είναι επιστημονικά έγκυρα. Οι απαντήσεις  των μαθητών μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
προκειμένου ο εκπαιδευτικός να διερευνήσει τις στάσεις τους ως προς ένα συγκεκριμένο 
περιβαλλοντικό ζήτημα που θα αποτελέσει τη θεματική του προγράμματος αλλά και να 
μπορέσει να σχεδιάσει από κοινού με τους μαθητές του δραστηριότητες που είναι δυνατό 
να ανατρέπουν τυχόν λανθασμένες ιδέες και να συμβάλουν στη βελτίωση του γνωστικού 
επιπέδου τους και στην οικοδόμηση φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων.  

Αναφορικά με τις στάσεις, αυτές είναι οι τάσεις που έχει το κάθε άτομο να ανταποκρίνεται 
µε ένα συγκεκριμένο τρόπο σε συγκεκριμένα ερεθίσματα. Πέρα από την πρόθεση συμπερι-
φοράς, στις στάσεις εμπεριέχεται τόσο η συναισθηματική εμπλοκή όσο και το γνωστικό υ-
πόβαθρο γύρω από κάποιο ζήτημα (Schwarz & Bohner, 2001). Η οικογένεια, το σχολείο και 
οι ομάδες συνομηλίκων συνιστούν το πλαίσιο εκείνο μέσα στο οποίο διαμορφώνονται οι 
στάσεις του παιδιού, ανάλογα με την ηλικία του. Εκτός όμως από τον κοινωνικό χαρακτήρα 
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των στάσεων, οι στάσεις έχουν και χαρακτήρα προσωπικό, αφού το κάθε άτομο έχει έναν 
ιδιαίτερο τρόπο να αφομοιώνει και να μεταβολίζει σε προσωπικά βιώματα τις διάφορες 
επιρροές που δέχεται (Ναυρίδης, 1994). Σύμφωνα με τις θεωρίες για το σχηματισμό των 
φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων υπάρχει ένα πλέγμα ποικίλων παραγόντων, εξωγενών (ό-
πως τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά της οικογένειας, οι σημαντικοί άλλοι, η πε-
ριβαλλοντική πληροφόρηση) και ενδογενών (όπως οι αξίες που έχουν διαμορφωθεί στο 
πλαίσιο της οικογένειας, τα κίνητρα συμπεριφοράς, η περιβαλλοντική συνειδητοποίηση) 
που καθορίζουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές του ατόμου (Kollmuss & Agyeman 2002).  

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται ερωτηματολόγια τα οποία ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρη-
σιμοποιήσει για να εκτιμήσει τις στάσεις των μαθητών σε κάποιο δεδομένο οικολογικό ζή-
τημα αλλά και εν γένει των στάσεών τους σε σχέση με το περιβάλλον. Αν και έχουν σχεδια-
στεί ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική έρευνα, υπάρχει ένας βαθ-
μός δυσκολίας για τον εκπαιδευτικό να επιλέξει το κατάλληλο εργαλείο, το οποίο θα αντι-
στοιχεί στην ηλικιακή ομάδα της τάξης του και στους στόχους του προγράμματος.  Ένα από 
τα κυριότερα εργαλεία είναι η κλίμακα των περιβαλλοντικών στάσεων και γνώσεων 
(CHEAKS) των Leeming et al. (1995). Αποτελείται από δύο υποκλίμακες, οι οποίες μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Μπορεί να δοθεί σε παιδιά και εφή-
βους, έχει προσαρμοστεί σε ελληνικό πληθυσμό  (Μαλανδράκης & Καρασαββίδης, 2004) 
αλλά φαίνεται ότι λειτουργεί καλύτερα σε μαθητές ηλικίας 12-13 ετών (Ζαφειρούδη & Χα-
τζηγεωργιάδης, 2013). Σε μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού (Johnson & 
Manoli, 2008), αλλά κυρίως σε μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας που φοιτούν στη Β/θμια Εκ-
παίδευση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ερωτηματολόγιο 2-MEV (μοντέλο δύο διαστάσεων 
των περιβαλλοντικών αξιών) των Bogner & Wiseman (2006). Η πρώτη διάσταση αντικατο-
πτρίζει την προστασία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος, ενώ η δεύτερη αντανακλά την 
αειφορική χρησιμοποίηση των  φυσικών πόρων. Επίσης χρησιμοποιείται η κλίμακα του Νέ-
ου Περιβαλλοντικού Παραδείγματος (ΝΠΠ) για παιδιά (Manoli et al., 2008). Η κλίμακα προ-
σαρμόστηκε για μαθητές 10-12 ετών, αν και χρησιμοποιείται και σε μεγαλύτερες ηλικίες 
(Van Petegem & Blieck, 2006). Βασίζεται στο Νέο Περιβαλλοντικό παράδειγμα (New 
Environmental Paradigm-NEP) και στην τροποποιημένη εκδοχή του (Dunlap & Van Liere, 
1978· Dunlap et al., 2000), το οποία πρεσβεύει ότι οι ανθρώπινες κοινωνίες έχουν σαφή 
όρια ανάπτυξης και  πρέπει να διαχειρίζονται κατά τρόπο αειφορικό το φυσικό περιβάλλον 
και αναπτύχθηκε σε αντιδιαστολή με τη θεωρία ότι ο άνθρωπος έχει κυρίαρχα δικαιώματα 
(ανθρωποκεντρισμός) στη φύση (Dominant Social Paradigm·DSP). Τέλος, αναφέρεται το ε-
ρωτηματολόγιο καταγραφής περιβαλλοντικών στάσεων (ΕΑΙ) των Milfont & Duckitt  (2010), 
το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε φοιτητές και είναι ένα ερευνητικό εργαλείο που βασίζεται σε 
προηγούμενες ερευνητικές εργασίες. Είναι περισσότερο πλήρες από τα προηγούμενα, α-
φού αποτελείται από 12 υποκλίμακες οι οποίες σχετίζονται με τη χρησιμότητα της φύσης, 
την προστασία του περιβάλλοντος και την ανθρωποκεντρική διάσταση για τη χρησιμοποίη-
ση του περιβάλλοντος. Όμως, όπως προαναφέρθηκε, λόγω της αλληλεπίδρασης πολλών 
παραγόντων, οι στάσεις των μαθητών είναι δύσκολο να μετρηθούν με ένα καθολικά αξιό-
πιστο ερωτηματολόγιο για παιδιά (Corraliza et al., 2013).   

Από τα παραπάνω ερευνητικά εργαλεία, εκείνο που προκρίθηκε για χρήση με μαθητές Ε΄ 
και Στ΄ (ηλικίας 10-12 ετών) προκειμένου να διερευνηθούν οι στάσεις τους ως προς το πε-
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ριβάλλον αλλά και για να αξιολογηθεί η επίδραση προγράμματος ΠΕ στις στάσεις των μα-
θητών, ήταν το ΝΠΠ για παιδιά. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερευνητική αξιο-
λόγηση της συγκεκριμένης κλίμακας, η καταγραφή των συμπερασμάτων που προέκυψαν 
από τη χρήση της και το αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αξιολόγησης της επί-
δρασης των προγραμμάτων ΠΕ στις στάσεις των μαθητών.  

 
Μεθοδολογία της έρευνας  

Το ΝΠΠ για παιδιά μεταφράστηκε στα ελληνικά και στη συνέχεια, η ελληνική εκδοχή του 
μεταφράστηκε εκ νέου στα αγγλικά από ανεξάρτητο με την παρούσα εργασία ερευνητή, 
προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθότητα της ελληνικής μετάφρασης. Το ερευνητικό εργα-
λείο αποτελείται από 10 ερωτήσεις, οι οποίες απαντώνται σε 5-βαθμη κλίμακα Likert 
(1=«διαφωνώ απόλυτα» έως 5=«συμφωνώ απόλυτα»), δείχνοντας το βαθμό διαφωνίας ή 
συμφωνίας των μαθητών με τις προτάσεις του ερωτηματολογίου. Οι απαντήσεις των μαθη-
τών μπορούν να αθροιστούν, έτσι ώστε να εξαχθεί η συνολική βαθμολογία τους, η οποία 
αντικατοπτρίζει τις στάσεις τους. Το εύρος της συνολικής βαθμολογίας είναι δυνατό να κυ-
μαίνεται από 10 έως 50. Μία βαθμολογία κοντά στο 10 ή στο 50 αντικατοπτρίζει μη φιλο-
περιβαλλοντικές ή άκρως φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις αντίστοιχα, ενώ ως ουδέτερες χα-
ρακτηρίζονται οι στάσεις που συγκεντρώνουν βαθμολογία κοντά στο 25. Επισημαίνεται ότι 
τέσσερις  προτάσεις έχουν αρνητική έννοια και η βαθμολογία τους αντιστράφηκε προκειμέ-
νου να εξαχθεί η τελική βαθμολογία. Οι προτάσεις της κλίμακας αναφέρονται στον Πίνακα 
1. Οι μαθητές κατέγραψαν επίσης το φύλο, την τάξη και το έτος γέννησής τους.  

Το δείγμα της έρευνας ήταν 131 μαθητές της Πέμπτης και Έκτης τάξης του δημοτικού σχο-
λείου, προερχόμενο από εφτά τμήματα σε τέσσερα διαφορετικά σχολεία της Α/θμιας Εκ-
παίδευσης Β’ Αθήνας (Ν:Στ1=13, Ν:Ε2=25, Ν:Στ3=18, Ν:Στ4=18, Ν:Ε5=20, Ν:Ε6=22, Ν:Στ7=15, 
62 αγόρια, 69 κορίτσια). Οι μαθητές δεν είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν σε πρόγραμμα 
ΠΕ. Σε επίπεδο περιγραφικής στατιστικής έγινε καταγραφή των κατανομών σχετικών συχνο-
τήτων και χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος ως μέτρο κεντρικής τάσης και η τυπική απόκλιση 
ως μέτρο διασποράς των τιμών. Έγινε εφαρμογή του κριτηρίου χ2 προκειμένου να διαπι-
στωθούν τυχόν διαφορές ανάμεσα στο φύλο ή στην τάξη και στις μεταβλητές της έρευνας. 
Για να καθοριστεί κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τιμών των μέσων ό-
ρων σε σχέση με τις στάσεις των μαθητών όλων των τμημάτων, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος 
της ανάλυσης διακύμανσης (One-Way ANOVA).  

Από όλα τα τμήματα που συμμετείχαν στην έρευνα μόνο το Στ7 συμμετείχε στο σχεδιασμό 
και υλοποίηση προγράμματος ΠΕ. Το πρόγραμμα είχε ως θέμα το δάσος και την κλιματική 
αλλαγή. Προκειμένου να ελεγχθεί αν οι τιμές των μέσων τιμών της συνολικής βαθμολογίας 
πριν από την υλοποίηση και μετά από την υλοποίηση του προγράμματος ΠΕ προέρχονταν 
από πληθυσμό με κανονική κατανομή, ορίστηκε η διαφορά της βαθμολογίας των στάσεων 
των μαθητών μετά και πριν από το πρόγραμμα ως νέα μεταβλητή και εφαρμόστηκε το One 
Sample Kolmogorov-Smirnov test. Τέλος, για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι στάσεις των μα-
θητών ως προς το περιβάλλον άλλαξαν μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος χρη-
σιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο Paired Samples t-test για συσχετισμένες ομάδες.  
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Η εσωτερική συνέπεια των δηλώσεων του ερωτηματολογίου υπολογίστηκε με βάση το συ-
ντελεστή αξιοπιστίας (Cronbah a). Στην παρούσα έρευνα βρέθηκε να είναι 0,67, ο οποίος 
θεωρείται αποδεκτός. Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 
πρόγραμμα SPSS.18. Στις περιπτώσεις στατιστικού ελέγχου υιοθετήθηκε το p=0,05 ως ελά-
χιστο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. 

Αποτελέσματα έρευνας 

Αναφορικά με τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, δεν παρατηρήθηκε δυσκολία στη 
συμπλήρωσή τους από τους μαθητές του δείγματος, οι προτάσεις της κλίμακας ήταν κατα-
νοητές, ενώ ο χρόνος χορήγησης (με τις απαραίτητες διευκρινήσεις για τον τρόπο συμπλή-
ρωσης), συμπλήρωσης και συγκέντρωσης των ερωτηματολογίων ήταν περίπου δέκα λεπτά.  

Πίνακας 1: Καταγραφή σχετικών συχνοτήτων(%), μέσων τιμών βαθμολογίας (ΜΟ) και τυπι-
κών αποκλίσεων (ΤΑ) του ερευνητικού δείγματος (Ν=131) 

Προτάσεις της ΝΠΠ για παιδιά   ΣΑ Σ ΜΣ Δ ΔΑ ΜΟ (ΤΑ) 
1.Τα φυτά και τα ζώα έχουν τα ίδια δικαιώματα στη 
ζωή, όπως και οι άνθρωποι 30,5 51,9 10,7 6,1 0,8 4,05 (0,85) 

2. Υπάρχουν υπερβολικά πολλοί (ή σχεδόν υπερβολι-
κά πολλοί) άνθρωποι πάνω στη γη 25,2 42,7 26,7 4,6 0,8 3,87 (0,87) 

3. Οι άνθρωποι είναι αρκετά έξυπνοι και έχουν αρκε-
τές ικανότητες για να μην καταστρέψουν τη Γη 7,6 31,3 33,6 22,1 5,3 3,13 (1,02) 

4. Οι άνθρωποι πρέπει να υπακούουν στους νόμους 
της φύσης 60,3 34,4 3,8 1,5 0,0 4,53 (0,64) 

5. Η κακή διαχείριση της φύσης από τους ανθρώπους 
φέρνει άσχημα αποτελέσματα 53,4 42,0 2,3 2,3 0,0 4,46 (0,65) 

6. Η φύση έχει αρκετούς μηχανισμούς για να μπορεί 
να διαχειριστεί τις επιπτώσεις που έχει πάνω της ο 
τρόπος ζωής των ανθρώπων 

6,9 19,1 42,0 27,5 4,6 2,96 (0,96) 

7. Οι άνθρωποι υποτίθεται ότι θα πρέπει να κυριαρ-
χούν πάνω στην υπόλοιπη φύση 17,6 33,6 38,2 9,2 1,5 3,56 (0,93) 

8. Οι άνθρωποι μεταχειρίζονται με άσχημο τρόπο τη 
φύση 29,0 56,5 9,9 3,1 1,5 4,08 (0,80) 

9. Οι άνθρωποι κάποια μέρα θα μάθουν αρκετά για 
τους μηχανισμούς της φύσης και έτσι θα είναι ικανοί 
να την ελέγχουν 

3,1 8,4 47,3 34,4 6,9 2,66 (0,84) 

10. Αν τα πράγματα δεν αλλάξουν, θα υπάρξει σύ-
ντομα μια μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή 47,3 38,9 9,2 3,8 0,8 4,28 (0,84) 

ΣΑ: συμφωνώ απόλυτα, Σ: συμφωνώ, ΜΣ: δεν είμαι σίγουρος/η, Δ: διαφωνώ, ΔΑ: διαφωνώ απόλυτα 
(Οι προτάσεις 3,6,7,9 βαθμονομούνται αντίστροφα προκειμένου να εξαχθεί η συνολική βαθμολογία 
των στάσεων) 

Για την περαιτέρω διερεύνηση των δεδομένων υπολογίστηκε η νέα μεταβλητή που αφο-
ρούσε στη συνολική βαθμολογία του κάθε μαθητή και αντιπροσώπευε τις στάσεις του ως 
προς το περιβάλλον. Οι κατανομές σχετικών συχνοτήτων, οι μέσες τιμές της βαθμολογίας 
(ΜΟ) και οι τυπικές αποκλίσεις (ΤΑ) σε καθεμία από τις 10 προτάσεις της κλίμακας για το 
σύνολο του δείγματος (Ν=131) παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Τα στατιστικά χαρακτηριστι-
κά του δείγματος, οι ελάχιστες και οι μέγιστες τιμές που προέκυψαν στη μεταβλητή «Στά-
σεις» για τους μαθητές των επτά τμημάτων, εμφανίζονται στον Πίνακα 2.  

 

1069

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Πίνακας 2: Στατιστικά χαρακτηριστικά του μαθητικού δείγματος στη μεταβλητή Στάσεις 

Από τον Πίνακα 2 προκύπτει ότι οι στάσεις των μαθητών όλων των τμημάτων, τόσο της Πέ-
μπτης όσο και της Έκτης, βρίσκονται πάνω από το ουδέτερο σημείο της κλίμακας. Εφαρμό-
ζοντας το στατιστικό κριτήριο χ2, δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα 
στο φύλο (χ2=19,2 df=15 p>0,05) ή στην τάξη (χ2=9,68 df=15 p>0,05)και στις στάσεις των 
μαθητών. Χρησιμοποιώντας τον στατιστικό έλεγχο της ανάλυσης διακύμανσης (One-Way 
ANOVA), διαπιστώθηκε ότι οι διαφορές μεταξύ των τιμών των μέσων όρων των τμημάτων 
δεν ήταν στατιστικά σημαντικές (F=1,973, p>0,05). 

Μετά την υλοποίηση του προγράμματος ΠΕ, η κλίμακα επαναχορηγήθηκε στους μαθητές 
του Στ7 τμήματος προκειμένου να διαπιστωθεί η επίδραση των δραστηριοτήτων του προ-
γράμματος στις στάσεις των μαθητών και πώς αυτή μπορεί να διερευνηθεί με το ΝΠΠ για 
παιδιά. Η τιμή Kolmogorov-Smirnov που προέκυψε στο πλαίσιο του ελέγχου της κατανομής 
ήταν τέτοια που ικανοποιούσε την προϋπόθεση του t-test για κανονική κατανομή πληθυ-
σμού (Ζ=0,561 p>0,05). Οι μέσες τιμές στις απαντήσεις που κατέγραψαν οι μαθητές πριν 
και μετά από την υλοποίηση του προγράμματος αλλά και τα αποτελέσματα που προέκυψαν 
μετά από την εφαρμογή του κριτηρίου Paired Samples t-test δίνονται στον Πίνακα 3. Για 
καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων στον Πίνακα 3 αναφέρονται μόνο οι αριθμητι-
κοί κωδικοί των προτάσεων της κλίμακας (οι προτάσεις μαζί με την αρίθμησή τους κατα-
γράφονται στον Πίνακα 1). 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 3 προκύπτει ότι οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρό-
γραμμα ΠΕ βελτίωσαν σημαντικά τις στάσεις τους ως προς το περιβάλλον. Σε όλες τις προ-
τάσεις της κλίμακας φαίνεται ότι οι μαθητές συγκεντρώνουν υψηλότερη  μέση βαθμολογία 
και οι διαφορές που καταγράφηκαν στις μέσες τιμές, στις περισσότερες περιπτώσεις, θεω-
ρούνται στατιστικά σημαντικές. Συγκεκριμένα, μόνο στις προτάσεις 2 και 5 οι διαφορές εί-
ναι πολύ μικρές, έτσι ώστε να μην εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές. 

 

 

 

Τμήμα Ν  ΜΟ  (ΤΑ) Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή 

Στ1 13 37,61 (4,62) 26,00 43,00 
Ε2 25 39,12 (3,32) 31,00 45,00 
Στ3 18 37,83 (3,80) 31,00 45,00 
Στ4 18 37,44 (2,35) 34,00 41,00 
Ε5 20 36,10 (2,35) 31,00 42,00 
Ε6 22 37,90 (2,99) 33,00 43,00 

ΣΤ7 15 36,66 (2,58) 33,00 43,00 

Σύνολο 131 37,61 (3,24) 26,00 45,00 
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Πίνακας 3: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις  και δείκτες στατιστικής σημαντικότητας t-tests 

* p<0,01 
 

Συμπεράσματα 

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερευνητική αξιολόγηση της κλίμακας ΝΠΠ για παιδιά και η 
καταγραφή των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη χρήση της. Οι περιορισμοί της 
έρευνας σχετίζονται με τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, η οποία δεν ήταν προ-
σανατολισμένη στη στάθμιση του ερωτηματολογίου σε ελληνικό πληθυσμό αλλά μάλλον 
στη διερεύνηση κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί η συγκεκριμένη κλίμακα στην ελληνική 
πραγματικότητα και να χρησιμοποιηθεί σε μαθητές 10-12 ετών. Οπωσδήποτε, λόγω του 
μικρού αριθμού του δείγματος, δεν είναι δυνατό να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα και 
απαιτείται περισσότερη έρευνα προς το συγκεκριμένο πεδίο.  

Αθροιστικά τα ποσοστά «συμφωνώ απόλυτα-συμφωνώ» και «διαφωνώ απόλυτα-
διαφωνώ» συμφωνούν σε γενικές γραμμές με παρόμοιες έρευνες (Manoli et al., 2008· Cor-
raliza et al., 2013). Από τη συνολική βαθμολογία των στάσεων των μαθητών όλων των τμη-
μάτων μπορεί να υποστηριχτεί ότι οι μαθητές διάκεινται θετικά προς το περιβάλλον, αφού 
φαίνεται να έχουν μία αρκετά καλή εικόνα της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση σε αντι-
διαστολή με την ανθρωποκεντρική διάσταση του περιβάλλοντος. Η μη εύρεση σημαντικών 
στατιστικών διαφορών ανάμεσα στο φύλο και στην ηλικία καθιστά το συγκεκριμένο ερευ-
νητικό εργαλείο αξιόπιστο προς χρήση από μαθητές και μαθήτριες Πέμπτης και Έκτης δη-
μοτικού. Επιπλέον, με βάση τα αποτελέσματα των t-tests, είναι ένα εργαλείο με το οποίο 
μπορεί να αποτιμηθεί η επίδραση των προγραμμάτων ΠΕ, αφού οι μαθητές που συμμετεί-
χαν στο πρόγραμμα συγκέντρωσαν υψηλότερη βαθμολογία. Βέβαια τα αποτελέσματα θα 

Προτάσεις  της ΝΠΠ για παιδιά  ΜΟ  (ΤΑ)    t Sig. (2-tailed) 

1. 
Πριν 4,20 (0,56) 

-4,00 0,001* 
Μετά 4,73 (0,45) 

2. 
Πριν 3,53 (0,83) 

-2,04 0,078 
Μετά 3,83 (0,69) 

3. 
Πριν 3,00 (1,06) 

-4,67 0,001* 
Μετά 4,06 (0,45) 

4. 
Πριν 4,26 (0,70) 

-3,22 0,006* 
Μετά 4,80 (0,41) 

5. 
Πριν 4,66 (0,48) 

-1,74 0,104 
Μετά 4,93 (0,25) 

6. 
Πριν 2,66 (0,81) 

-8,57 0,001* 
Μετά 4,06 (0,45) 

7. 
Πριν 3,46 (0,83) 

-4,29 0,001* 
Μετά 4,53 (0,51) 

8. 
Πριν 4,33 (0,61) 

-3,05 0,009* 
Μετά 4,73 (0,45) 

9 
Πριν 2,40 (0,82) 

-4,46 0,001* 
Μετά 3,66 (0,89) 

10. 
Πριν 4,13 (0,63) 

-4,58 0,001* 
Μετά 4,93 (0,25) 

Συνολική βαθμολογία στάσεων 
Πριν 36,66 (2,58) 

-13,90 0,001* 
Μετά 44,40 (2,22) 
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πρέπει να προσεγγιστούν με επιφύλαξη, γιατί στην παρούσα έρευνα δεν έχουν εξεταστεί η 
ποιότητα του προγράμματος η οποία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση 
στάσεων (Yeung, 1995) αλλά ούτε και η μεταβλητή του δασκάλου, ο οποίος μπορεί να συμ-
βάλει στην τροποποίηση των στάσεων των μαθητών. Επίσης, όπως αναφέρεται από την 
Kopnina (2011), υπάρχουν διαπολιτισμικές διαφορές στα αποτελέσματα που προκύπτουν 
από τη χρήση του ερωτηματολογίου σε διάφορες χώρες και η κλίμακα βρίσκει εφαρμογή 
κυρίως σε κοινωνίες δυτικού τύπου, αφού σύμφωνα με τα συμπεράσματα ερευνών σε χώ-
ρες της Ανατολικής Ευρώπης παρατηρήθηκαν χαμηλότερα επίπεδα εσωτερικής συνοχής 
στο ερωτηματολόγιο καθώς και δυσκολία στην κατανόηση κάποιων ερωτήσεων από τους 
μαθητές. Αυτές οι διαφορές ωστόσο παρατηρούνται στα περισσότερα ερευνητικά εργαλεί-
α, καθώς δεν μπορούν τα αποτελέσματά τους να γενικευθούν σε όλους τους πληθυσμούς 
και ισχύουν στους πληθυσμούς για τους οποίους αναπτύχθηκαν. Επίσης, οι προτάσεις της 
συγκεκριμένης κλίμακας φαίνεται ότι αντανακλούν στάσεις διαμορφωμένες κυρίως από 
γνώσεις και όχι στάσεις διαμορφωμένες από συναισθηματική και βιωματική εμπλοκή με το 
περιβάλλον, όπως αυτές διερευνώνται με την Κλίμακα Σύνδεσης με τη Φύση (CNS) των 
Mayer & Frantz (2004)· (Olivos et al., 2011). Όπως όμως προαναφέρθηκε, η διαμόρφωση 
των στάσεων είναι αποτέλεσμα πολλών και διαφορετικών παραγόντων και θα ήταν πολύ 
δύσκολο για ένα ερευνητικό εργαλείο να τις ανιχνεύει στο σύνολό τους.  

Συνοψίζοντας, το ΝΠΠ για παιδιά, σύμφωνα με το χρόνο που απαιτείται για να συμπληρω-
θεί από τους μαθητές, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη χρήση του και τη σύγκριση 
αυτών με παρόμοιες έρευνες, αποτελεί ένα εύχρηστο και αξιόλογο ερευνητικό εργαλείο 
προκειμένου να διερευνηθούν οι στάσεις των μαθητών Πέμπτης και Έκτης δημοτικού σε 
σχέση με το περιβάλλον αλλά και να αποτιμηθεί η επίδραση προγραμμάτων ΠΕ στις στά-
σεις τους. Οπωσδήποτε απαιτούνται περισσότερες έρευνες πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο, 
ώστε να εξαχθούν ασφαλέστερα αποτελέσματα. 
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Περίληψη 

Θέμα της εισήγησης είναι η διδασκαλία της δημιουργικής σκέψης στο πλαίσιο της εκπαί-
δευσης. Αρχικά οριοθετείται ο όρος δημιουργική σκέψη και προσδιορίζονται τα βασικά χα-
ρακτηριστικά του. Στη συνέχεια περιγράφεται το σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο, προκει-
μένου να καταστεί σαφής η αναγκαιότητα εισαγωγής της δημιουργικότητας στην εκπαί-
δευση, ώστε αυτή να ενισχύει και να επιτρέπει την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. Πα-
ράλληλα τονίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαδικασία αυτή. Κατόπιν παρουσιάζο-
νται πρακτικές και τεχνικές που προσφέρονται ιδιαίτερα για την καλλιέργεια της δημιουρ-
γικής σκέψης στο σχολείο. Ακολουθεί η παρουσίαση των εφαρμογών που επιχειρήθηκαν με 
σκοπό την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των μαθητών: η συμπλήρωση εικόνας και το 
παιχνίδι με ένα κλασικό παραμύθι. Η εισήγηση ολοκληρώνεται με την αναφορά στις δυνα-
τότητες διάχυσης της δημιουργικότητας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και με προτάσεις για 
τον τρόπο αξιολόγησης της δημιουργικής σκέψης.  

Λέξεις - Κλειδιά: δημιουργική σκέψη, διδασκαλία, εφαρμογή στην εκπαίδευση 

Δημιουργική σκέψη: οριοθέτηση και χαρακτηριστικά 

Η σκέψη ως βασική λειτουργία του εγκεφάλου επιτελεί διάφορες λειτουργίες και με βάση 
αυτές διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες: την κριτική και τη δημιουργική (Τριλιανός, 
2002). Η δημιουργική σκέψη είναι η ικανότητα του ατόμου να δημιουργεί νέους συνδυα-
σμούς και να βρίσκει πρωτότυπες και εναλλακτικές ιδέες για την επίλυση ενός προβλήμα-
τος (Παρασκευόπουλος, 2004). Οι τέσσερις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τη δημιουργική 
σκέψη είναι η ρευστότητα: η παραγωγή περισσότερων από μία λύσεων σε ένα πρόβλημα, η 
ευκαμψία: η ικανότητα αλλαγής του τρόπου σκέψης, η πρωτοτυπία: η συνάφεια με το ασυ-
νήθιστο και η τελειοποίηση: η οργάνωση των ιδεών σε περιεκτικά σχήματα και ο μετασχη-
ματισμός τους (Schirrmacher, 1998). Η δημιουργική σκέψη είναι μία δυναμική διαδικασία 
και πρόκειται ουσιαστικά για την προσπάθεια του νου να συνθέσει εκ νέου τα γνωστικά 
σχήματα, ώστε να δημιουργήσει νέες δομές. Επομένως, δεν προκύπτει εκ του μηδενός, αλ-
λά προϋποθέτει την ύπαρξη σχημάτων και γνώσεων (Κωσταρίδου – Ευκλείδη, 1987). Αυτό 
σημαίνει ότι μπορεί να καλλιεργηθεί και να διδαχθεί και για αυτόν τον λόγο ο ρόλος του 
σχολείου καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός (NCCCE 1999 · Ξανθάκου 1998) .  

Η ανάγκη αξιοποίησης της δημιουργικής σκέψης στην εκπαίδευση 

Η δημιουργική παιδαγωγική προσέρχεται στον εκπαιδευτικό λόγο, ώστε να υπερβεί τα ε-
μπόδια που ορθώνει το παραδοσιακό σχολείο στην ανάδυση της δημιουργικότητας (Τζια-
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μπάζη, 2014). Η εκπαίδευση σήμερα χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη προκαθορισμένων 
περιεχομένων και μεθόδων διδασκαλίας που οδηγούν στην παθητικότητα και τον κομφορ-
μισμό.  Το σχολείο κατηγορείται ότι προωθεί μαθησιακές διαδικασίες, τις οποίες μονοπω-
λεί η συγκλίνουσα σκέψη και η μονόδρομη κατεύθυνση προς τη λύση προβλημάτων (Ξαν-
θάκου, 1998). Η θεσμοθετημένη εκπαίδευση, αντί να εκμεταλλευτεί την παιδική περιέρ-
γεια, προκαλεί μια αδιάφορη ή αρνητική στάση απέναντι στη γνώση, την οποία προσφέρει 
με τρόπο απωθητικό. Η φαντασία αργοσβήνει και το παιδί περιχαρακώνεται σε μονοσήμα-
ντες, μηχανιστικές εκδοχές μάθησης. Η δημιουργικότητα περιθωριοποιείται και συναντά 
την καχυποψία αλλά και τη χλεύη ενός λογικοκρατούμενου σχολικού περιβάλλοντος.  
 
Στη μονοκρατορία της συγκλίνουσας νόησης, ο δημιουργικός μαθητής αντιμετωπίζεται ως 
παράταιρος σε ένα εκπαιδευτικό καθεστώς που προσδοκά τη συμμόρφωση στη νόρμα. Η 
συμμόρφωση στο προφίλ του παραδοσιακού σχολείου είναι αυτή που γίνεται αποδεκτή, 
ενώ αντίθετα ο αντικομφορμισμός και η δημιουργική ανατροπή των στερεότυπων σχημά-
των και συμπεριφορών στοχοποιούνται (Τζιαμπάζη, 2014). Οι δημιουργικοί μαθητές συχνά 
ταυτίζονται με τους απείθαρχους μαθητές και οι παρεμβάσεις τους χαρακτηρίζονται ως α-
κατάλληλες, ως άκαιρα σχόλια ή ερωτήσεις που παρακωλύουν την ομαλή εξέλιξη της διδα-
σκαλίας (Cropley, 1967). Σήμερα, όμως, το σχολείο οφείλει να υπερβεί αυτή τη μονοδιά-
στατη λογική που επικεντρώνεται στη συγκλίνουσα σκέψη και στη συμμόρφωση σε προκα-
θορισμένα σχήματα και να εντάξει στο πλαίσιό του τη δημιουργικότητα, με σκοπό την πο-
λύπλευρη ανάπτυξη του μαθητή, την ελεύθερη έκφραση, την αποκλίνουσα παραγωγή και 
την πρωτότυπη δημιουργία. 
 

Η διδασκαλία της δημιουργικής σκέψης 

Μια κοινή αντίληψη είναι ότι η δημιουργικότητα αποτελεί κάποιο έμφυτο ταλέντο ή κλίση 
και γι’ αυτόν τον λόγο πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν είναι δημιουργικοί. Η δημιουργι-
κότητα, όμως, ενυπάρχει σε κάθε άτομο ως κάποιο βαθμό. Όπως αναφέρει η Νημά (2002: 
11), η δημιουργικότητα υπάρχει σε όλα τα άτομα, άποψη με την οποία συμφωνεί και η κα-
θημερινή μας εμπειρία, μιας και «όλοι οι άνθρωποι, σε μερικές στιγμές και περιστάσεις 
τουλάχιστον, χρησιμοποιούν μια νέα ασυνήθιστη, διαφορετική και εντελώς προσωπική 
προσπέλαση των προβλημάτων».  

Το πρόβλημα έγκειται στο ότι πολλές φορές, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η δημιουργικό-
τητα καταπιέζεται μέσα στην υπάρχουσα σχολική εκπαίδευση, ενώ συχνά η κοινωνική πίε-
ση αναγκάζει το άτομο να συμμορφωθεί, ώστε να είναι ‘φυσιολογικό’ και όχι δημιουργικό 
(Harris, 1998).  

Μια δημοκρατική κοινωνία οφείλει, όμως, να παρέχει στον καθένα τις ευκαιρίες, ώστε να 
καταφέρει να γίνει δημιουργικός με βάση τις δικές του ικανότητες και κλίσεις. Η δημιουργι-
κότητα μπορεί να διδαχτεί και ο ρόλος του εκπαιδευτικού έγκειται στο να παρέχει τις κα-
τάλληλες συνθήκες μέσα στις οποίες μπορεί αυτή να αναπτυχθεί. Η εκπαίδευση για τη δη-
μιουργικότητα συμπεριλαμβάνει την ισορροπία ανάμεσα στη διδασκαλία γνώσεων και δε-
ξιοτήτων και την ενίσχυση της καινοτομίας και είναι ιδιαίτερης σημασίας, γιατί εξασκεί τη 
δημιουργική και την κριτική σκέψη, προωθεί την ερευνητική διάθεση, προάγει την αυτο-
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ρυθμιζόμενη μάθηση και διαφοροποιεί στοιχεία του Α.Π., ώστε οι μαθητές/τριες να ανα-
πτύξουν ικανότητες υψηλού επιπέδου (Ξανθάκου, 1998: 62, 65). 

Τεχνικές για τη διδασκαλία της δημιουργικής σκέψης 

Στη βιβλιογραφία περιγράφονται ποικίλες τεχνικές για την ανάπτυξη της δημιουργικής 
σκέψης. Μία από τις πιο γνωστές είναι το test αποκλίνουσας σκέψης του J. Guilford: Δίνεται 
στο άτομο μία λέξη ή μία εικόνα και εκτιμάται με ανοιχτές απαντήσεις η αποκλίνουσα σκέ-
ψη του ατόμου, δηλαδή η ευχέρεια σε ιδέες και συνειρμούς και η εύρεση εναλλακτικών 
χρήσεων. Η πιο ευρηματική αντίδραση σε ένα ερέθισμα είναι η πρωτοτυπία. Για παράδειγ-
μα δίνεται στους μαθητές η λέξη «τούβλο» και τους ζητείται να περιγράψουν όλες τις δυνα-
τές χρήσεις ενός τούβλου (Τσακίρη & Καπετανίδου, 2007: 109-118).  

Μία άλλη πολλή γνωστή και εύχρηστη τεχνική είναι ο καταιγισμός αυθόρμητων ιδεών ή 
ιδεοθύελλα (brainstorming). Ο εκπαιδευτικός με αφορμή μία λέξη ή μία εικόνα ζητά από 
τους μαθητές όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες και προτάσεις. Πρόκειται για μία πρωτό-
τυπη μέθοδο γρήγορης παραγωγής ιδεών από μία ομάδα ατόμων, προκειμένου να επιλυθεί 
ένα πρόβλημα, η οποία δίνει έμφαση στην ετοιμότητα και στη δημιουργικότητα και όχι 
στην έννοια του σωστού και του λάθους (Δημητριάδου & Ευσταθίου, 2008: 77).  

Οι ερωτήσεις SCAMPER, που ενδείκνυνται επίσης για την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέ-
ψης, είναι ερωτήσεις που διευκολύνουν την παραγωγή ιδεών και μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν με όλες τις τεχνικές δημιουργικής παραγωγής ιδεών (Τσακίρη & Καπετανίδου, 2007: 
109-118). Ορισμένες κατηγορίες ερωτήσεων που μπορούν να τεθούν είναι οι εξής: άλλες 
χρήσεις (Πώς αλλιώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το...), προσαρμογή (Με τι άλλο μοιά-
ζει...;), τροποποίηση (Πώς αλλιώς θα μπορούσε να τελειώσει η ιστορία;), αντιστροφές (Α-
ντιστρέψτε τους ρόλους...). 

Τέλος, μία ευρέως διαδεδομένη και επιτυχημένη πρακτική είναι τα σκεπτόμενα καπέλα του 
De Bono. Για την εφαρμογή της η τάξη χωρίζεται σε υποομάδες. Κάθε υποομάδα αντιπρο-
σωπεύει ένα καπέλο διαφορετικού χρώματος και διαδραματίζει έναν διαφορετικό ρόλο στη 
συζήτηση που ακολουθεί. Σκοπός είναι οι μαθητές να φέρουν επιχειρήματα, να εκφράσουν 
απόψεις, να επικοινωνήσουν, να ανταλλάξουν γνώμες και εμπειρίες. Τα «σκεπτόμενα κα-
πέλα» είναι τα εξής (De Bono, 1992: 77-85): 
• Το άσπρο καπέλο: είναι ουδέτερο και δεν περιέχει γεγονότα. 
• Το κόκκινο καπέλο: είναι ζεστό σαν τη φωτιά και περιέχει συναισθήματα, φόβους και 

επιθυμίες. 
• Το μαύρο καπέλο: πρόκειται για το καπέλο των επιφυλάξεων και της συναίνεσης. 
• Το κίτρινο καπέλο: συμβολίζει την αισιοδοξία και τη θετική σκέψη 
• Το πράσινο καπέλο: εκφράζει νέες ιδέες και κάνει εναλλακτικές προτάσεις. Είναι το κα-

πέλο της δημιουργικότητας. 
• Το μπλε καπέλο: αντιπροσωπεύει τον έλεγχο, αποφασίζει ποιος θα πάρει το λόγο, συ-

ντονίζει, σχολιάζει τη διαδικασία και συμπεραίνει.  

Εφαρμογές της δημιουργικής σκέψης στην εκπαίδευση 
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Με βάση τα θεωρητικά ερείσματα και τις πρακτικές που παρουσιάστηκαν παραπάνω επιλέ-
ξαμε να παρουσιάσουμε δυο ενδεικτικές δραστηριότητες με στόχο την ενδυνάμωση της 
δημιουργικής σκέψης. Οι δραστηριότητες αυτές εφαρμόστηκαν στην πράξη σε παιδιά ηλι-
κίας 9-11 ετών. Μαζί με την περιγραφή τους, αναδεικνύουμε και τα γνωρίσματα εκείνα που 
τις καθιστούν εργαλεία ανάπτυξης της δημιουργικότητας. Ακόμη παραθέτουμε οπτικό και 
λεκτικό υλικό από τις απαντήσεις των μαθητών/-τριών. 

Συμπλήρωση εικόνας 

Μοιράζουμε στα παιδιά μια εικόνα, την οποία καλούνται να συμπληρώσουν με δικές τους 
ιδέες. Επιλέγουμε μια εικόνα στην οποία διακρίνεται ένα «κενό» και προτείνουμε στα παι-
διά να το καλύψουν δημιουργικά. Μπορούμε να κατασκευάσουμε εμείς το κενό, αφαιρώ-
ντας στοιχεία της εικόνας. Στο παράδειγμά μας, δόθηκε η εικόνα μιας γάτας που διαβάζει 
ένα βιβλίο (Μακ Ντόναλντ, 2014: 4). Σβήσαμε το εξώφυλλο του βιβλίου και παρακινήσαμε 
τα παιδιά να σχεδιάσουν αυτά το εξώφυλλο (Εικόνες 1α, 1β, 1γ, 1δ). 

 

Εικόνα 1α 

 

Εικόνα 1β 
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Εικόνα 1γ 

 

Εικόνα 1δ 

Πρόκειται για μια δραστηριότητα ανοικτού τύπου και ως τέτοια "ακονίζει" τη δημιουργική 
σκέψη των μαθητών σε πολλά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά:  

• Θέτουν ερωτήματα: Το εξώφυλλο παραπέμπει στο περιεχόμενο του βιβλίου. Τι μπορεί 
να διαβάζει μια γάτα;  

• Συνδυάζουν: Παρατηρούν λεπτομέρειες της εικόνας με βάση τις οποίες διαμορφώνουν 
την ιδέα τους. Τι έχει το περιεχόμενο που προκαλεί αυτό το ύφος της γάτας;  

• Εκφράζονται ελεύθερα. Γνωρίζουν ότι στην άσκηση δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απά-
ντηση, κάτι που τα απαλλάσσει από το άγχος και, κυρίως, τα φέρνει σε επαφή με την 
αποκλίνουσα νόηση.  

• Μοιράζονται τις σκέψεις τους με αλληλοαποδοχή, αναγνωρίζουν την ποικιλία των ιδε-
ών και των τρόπων που προσεγγίζουν το θέμα.  

• Διασκεδάζουν, ανακαλύπτουν τη χαρά της δημιουργικότητας. 

Η δραστηριότητα παραπέμπει στα τεστ αποκλίνουσας νόησης, έτσι όπως περιγράφηκαν στο 
θεωρητικό μέρος. Άλλα θεωρητικά στοιχεία που βρίσκουν εφαρμογή εδώ είναι η ρευστότη-
τα των ιδεών, ο ρυθμός παραγωγής ιδεών και το πλήθος αυτών, αλλά και η πρωτοτυπία, τη 
στιγμή που μια ιδέα μπορεί να απομακρύνεται πολύ από την κατεύθυνση πολλών άλλων.  

Η συμπλήρωση κενού μπορεί να γίνει και στη λεκτική εκδοχή της, όπου, αντί για εικόνες, 
συμπληρώνουμε λέξεις που έχουν διαγραφεί από άγνωστο κείμενο. Σε κάθε περίπτωση, ο 
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εκπαιδευτικός πρέπει να απαλείψει ένα ζωτικό σημείο, για να δημιουργήσει το «κενό», έτσι 
ώστε η κάλυψή του να διεγείρει τη σκέψη με πιο δυναμικές διαδικασίες. 

Παίζω με ένα κλασικό παραμύθι 

Πειραματιζόμαστε με υλικό ένα κλασικό παραμύθι (Μπρασέρ, 2005: 6 · Ροντάρι, 2003: 80). 
Κάνουμε αλλαγές στον τόπο, τον χρόνο που εκτυλίσσεται η ιστορία, εισάγουμε ένα νέο μη 
αναμενόμενο πρόσωπο ή γεγονός που δίνει άλλη τροπή στη γνωστή εκδοχή. Οι μαθητές 
προχωρούν σε μετασχηματισμό του γνωστού, μια διαδικασία που έχει συχνά αιφνιδιαστικά 
και χιουμοριστικά αποτελέσματα. Ο μετασχηματισμός που προτείνει η δραστηριότητα απο-
τυπώνει τόλμη και διάθεση δημιουργικής παρέμβασης σε κάτι αυτονόητο και σταθεροποι-
ημένο μέχρι πρότινος. Η απόκλιση από την πεπατημένη, η αποδέσμευση από το παραδο-
σιακό, ο πειραματισμός βρίσκονται στην καρδιά της δημιουργικότητας. Ακόμη, δείχνει πως 
δεν είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε από τη λευκή κόλλα, αλλά ότι η επεξεργασία δοσμέ-
νου υλικού μπορεί να οδηγήσει σε ένα πολύ ανατρεπτικό και ευφάνταστο έργο. Πρόκειται 
για μια τυπική δραστηριότητα δημιουργικής γραφής. Η δημιουργική γραφή είναι μια εκ-
παιδευτική μέθοδος που προσεγγίζει με παιγνιώδη και δημιουργικό τρόπο τη γλώσσα 
(Πασσιά & Μανδηλαράς 2000: 17), και, ως εκ τούτου, εντάσσεται στη φιλοσοφία της κα-
τεύθυνσης που παίρνει η παρούσα εισήγηση. 

Στο παράδειγμά μας, μια μαθήτρια πλάθει μια εναλλακτική ιστορία με ηρωίδα την Κοκκι-
νοσκουφίτσα. Από την αρχή της σύνθεσης διακρίνουμε το παιγνίδισμά της με το ίδιο το 
συγγραφικό πείραμα: «Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένα όμορο κοριτσάκι που το έλεγαν 
Κοκκινοσκουφίτσα. Φορούσε έναν κόκκινο σκούφο…αλλά μην σας πρήζω τώρα με αυτά. 
Έτσι κι αλλιώς την ξέρετε την ιστορία, σωστά; Εγώ τώρα θα σας μιλήσω τι έγινε πριν τη συ-
νηθισμένη ιστορία της. Πριν λοιπόν πάρει το καλαθάκι της με την μαρμελάδα, είχε μαλώσει 
με τη μαμά της και να φανταστώ θέλετε να σας πω το λόγο». Στη συνέχεια της εξιστόρησης, 
η Κοκκινοσκουφίτσα εμπλέκεται σε διαφορετικές περιπέτειες με προσθήκες της μικρής 
συγγραφέως που αντιστοιχούν:  
• στη σχολική και οικογενειακή ζωή των παιδιών: «Η κυρία της την είχε βάλει να διαβάσει 

για τεστ Ιστορίας. Η Ιστορία δεν της άρεσε καθόλου και έτσι είπε στη μαμά της να μη 
διαβάσει. Την άλλη μέρα πήρε οκτώ στο διαγώνισμα και μάλιστα δεν το είπε στη μαμά 
της. Μόλις το κατάλαβε η μαμά της την έβαλε τιμωρία…» 

• σε σύγχρονες καταναλωτικές συνήθειες: «…πήρε τηλέφωνο ο νονός της και της ζήτησε 
να πάνε να πάρουν λαμπάδα από τα Jumbo (μεγάλο κατάστημα παιχνιδιών)» 

Έχει ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση το υλικό που συγκεντρώνουμε από τις ιδέες των μαθη-
τών, όταν εκφράζονται δημιουργικά. Πρόκειται για υλικό με ιδιαίτερη κοινωνικοσυναισθη-
ματική σημασία και ψυχολογική αξία. Σε τι πράγματα, πρόσωπα, καταστάσεις αναφέρονται 
συχνά οι μαθητές μας; Πώς τα εντάσσουν στις ιδέες τους; Μέσα από τα έργα τους απο-
κτούμε πρόσβαση στον κόσμο τους, στον ψυχισμό τους με έναν πολύ ιδιαίτερο και άμεσο 
τρόπο. Και μόνον γι’ αυτό θα άξιζε να ενθαρρύνουμε την ελεύθερη και δημιουργική έκφρα-
ση των μαθητών. 
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Δημιουργική σκέψη και Αναλυτικό Πρόγραμμα  

Η δημιουργική σκέψη μπορεί και είναι ανάγκη να προωθείται σε όλες τις περιοχές του Ανα-
λυτικού Προγράμματος (Α.Π.), διότι αυτές μπορούν να συνεισφέρουν με διαφορετικούς 
τρόπους στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Οι ευκαιρίες που παρέχουν οι τέχνες, για 
παράδειγμα, σχετικά με την ανάπτυξη της δημιουργικότητας είναι διαφορετικές από τις 
ευκαιρίες που παρέχουν οι φυσικές και οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Σε όλες όμως αυτές τις 
πτυχές του Α.Π. προσφέρονται δυνατότητες για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας στα 
πλαίσια μίας ισορροπημένης εκπαίδευσης (ΝACCCE, 1999: 102). Τα παραδείγματα που πα-
ρουσιάστηκαν παραπάνω μπορούν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο διαφόρων γνωστικών α-
ντικειμένων, όπως η Γλώσσα, η Λογοτεχνία ή η Εικαστική Αγωγή ή να αποτελέσουν μέρη 
ενός ευρύτερου project για τη δημιουργικότητα στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης. Ο εκπαι-
δευτικός έχει την ευχέρεια και την ελευθερία να αποφασίσει σε ποια σημεία της διδασκα-
λίας του και με ποιον τρόπο θα αξιοποιήσει τη δημιουργική σκέψη και θα εμπλέξει τους 
μαθητές σε δημιουργικές διαδικασίες.  

Όσον αφορά την αξιολόγηση της δημιουργικής σκέψης, αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
της τι είναι αυτό που αξιολογείται. Η εκπαίδευση κυριαρχείται από μεθόδους και κριτήρια 
αξιολόγησης που στην καλύτερη περίπτωση λαμβάνουν ελάχιστα υπόψη τους τη δημιουρ-
γική μάθηση. Η αξιολόγηση της δημιουργικότητας οφείλει να δίνει έμφαση στην αξία της 
διαδικασίας, στις δεξιότητες που αναπτύσσουν οι μαθητές και στην ποιότητα του τελικού 
προϊόντος. Για να είναι αποτελεσματική, η αξιολόγηση στην προκειμένη περίπτωση θα 
πρέπει να εναρμονίζεται με τις παρακάτω αρχές: Να είναι ένα εσωτερικά ενταγμένο στοι-
χείο (integral element) της διδασκαλίας, να εμπλέκει ενεργά τους μαθητές και να λαμβάνει 
υπόψη την προσωπική τους πρόοδο. Στο πλαίσιο αυτό φάκελος εργασιών (portfolio) είναι 
μία τεχνική αξιολόγησης που βρίσκεται σε συμφωνία με τις παραπάνω αρχές και μπορεί να 
συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών (NACCCE, 1999: 
124-128). 
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Η διδακτική του πολιτισμικού και πολιτικού τοπίου 

Μωραΐτης Κωνσταντίνος  
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός – Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ 

mor@arsisarc.gr 

Περίληψη 

Το εκπαιδευτικό ενδιαφέρον για το τοπίο δε δικαιολογείται μόνο από την απαίτηση περι-
βαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Ενισχύεται από τον συσχετισμό με τον πολιτισμό στο σύ-
νολό του ή με την ιδιαίτερη αναφορά στον Δυτικό πολιτισμό. Στο πλαίσιο αυτής, της ‘πολι-
τισμικά’ ευρύτερης ή ‘πολιτιστικά’ κεντρικότερης αναφοράς των τοπιακών θεωρήσεων, το 
παράδειγμα του Ελληνικού τοπίου, συσχετισμένο με την Ελληνική αρχαιότητα, καθίσταται 
κεντρικό, όχι μόνο για την γονιμοποίηση της νεότερης Δυτικής τέχνης αλλά πολύ ειδικότερα 
ως υπόδειξη της νεότερης Δυτικής πολιτικής ισχύος ή ως καταγωγική αναφορά των νεότε-
ρων Δυτικών αστικών πολιτευμάτων. Η μετατόπιση από αυτήν την υπερεθνική, διεθνιστική 
πολιτική προσέγγιση, στον εθνικό και εθνικιστικό προσδιορισμό του τοπίου οδήγησε σε 
όρους συσχετισμού του με τον «λαϊκό πολιτισμό» και την «παράδοση», χωρίς εντούτοις να 
εξαφανίσει, εντός και εκτός Ελληνικών συνόρων, το ενδιαφέρον για το υποθετικό τοπίο της 
κλασσικής αρχαιότητας και τον συσχετισμό του με το φυσικό πραγματικό υπόβαθρο του 
Ελληνικού τόπου. Ώστε η εισαγωγή της έννοιας του «τοπίου», σε όλες τις βαθμίδες εκπαί-
δευσης προσφέρεται, προκειμένου να περιγράψει, πέρα από τις σχέσεις των κοινωνιών με 
το φυσικό τους υπόβαθρο, τις μεταπτώσεις των σχέσεων αυτών σε συνάρτηση με τις από-
ψεις που οι Δυτικές κοινωνίες συγκροτούν για τον πολιτισμό. Απόψεις στις οποίες ενεργά 
μετέχει η αναφορά στην Ελληνική αρχαιότητα και στο Ελληνικό τοπίο, όσο και η συσχέτιση 
τοπίου και λαϊκού πολιτισμού ή παράδοσης. 

Λέξεις - Κλειδιά: Πολιτιστικό και πολιτισμικό τοπίο, πολιτικό τοπίο, Ελληνικό τοπίο, πολιτι-
σμός-civilization, πολιτισμός-culture, λαϊκός πολιτισμός, παράδοση. 

Εισαγωγή 

Είναι προφανέστατο πως η σημερινή εκπαιδευτική προοπτική δεν αρκεί να διαθέτει μαθή-
ματα περιβαλλοντικής κατεύθυνσης μόνο, σε όλες τις βαθμίδες της από την πρωτοβάθμια 
ως την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πολύ περισσότερο υποχρεώνεται να διαπνέεται συνολικό-
τερα από το πνεύμα του περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Στην πρόταση που ακολουθεί 
πάντως, θα επιχειρήσουμε να αντικαταστήσουμε τον όρο «περιβαλλοντική» με τον όρο 
«τοπιακή», θεωρώντας τον επί της ουσίας καταλληλότερο. Ο πρώτος λόγος της προηγούμε-
νης αντικατάστασης αφορά την ιστορική και επιστημονική συσχέτιση του όρου «τοπίο» με 
το επίθετο «πολιτισμικό», «πολιτισμικό τοπίο», υποδεικνύοντας πως κανένα περιβάλλον, 
κανένα οικοσύστημα δε μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητο από την ανθρώπινη κοινωνία, από 
τις ανθρώπινες κοινότητες οι οποίες συνάπτονται μαζί του. Ώστε, μιλώντας για το τοπίο, 
μπορούμε να αναφερθούμε ταυτόχρονα στο φυσικό υπόβαθρο των τόπων ζωής αλλά και 
στο ανθρωπογενές τους υπόβαθρο και επιπλέον στον τρόπο με τον οποίο οι ανθρώπινες 
κοινότητες αντιλαμβάνονται, ερμηνεύουν, αποδίδουν με όρους παράστασης και διαμορ-
φώνουν τους τόπους αυτούς. Χάρις στην ολιστική αυτή προσέγγιση όμως, να ένας δεύτερος 
λόγος που μας ωθεί στην προηγούμενη αντικατάσταση του όρου «περιβάλλον» από τον 
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όρο «τοπίο», προσφέρεται η δυνατότητα να εξετάσουμε πληρέστερα μια από τις κύριες 
κατευθύνσεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, αυτήν που αφορά το αστικό περιβάλλον. Το 
κύριο δηλαδή περιβάλλον σύναψης της ανθρωπογενούς δραστηριότητας και των φυσικών 
στοιχείων, το κατ’ εξοχήν βεβαρημένο συνήθως πεδίο σύναψης φύσης και πολιτισμού· το 
κατ΄ εξοχήν «πολιτισμικό» τοπίο. 

Ελληνικό τοπιακό παράδειγμα και νεότερος Δυτικός πολιτισμός 

Αλλά η εισήγηση αυτή επικεντρώνεται σε έναν επιπλέον, τρίτο λόγο που εξηγεί το ενδιαφέ-
ρον για το εννοιακό πεδίο του «πολιτισμικού τοπίου», στην Ελληνική ιδιαίτερα εκπαίδευση. 
Αν σε κάθε περιοχή του κόσμου το περιβάλλον δε μπορεί παρά να είναι τάξης τοπιακής, δε 
μπορεί παρά να είναι «τοπίο», συσχετισμένο δηλαδή με την ανθρώπινη κοινωνική αντίλη-
ψη, ερμηνεία, παράσταση και διαμόρφωση του τόπου, δε μπορεί άρα παρά να είναι «πολι-
τισμικό», στην περίπτωση της Ελλάδας ειδικά αυτή η πολιτισμική διάσταση του τοπίου α-
ποκτά εκπλήσσουσα ιδιαιτερότητα. Αποβαίνει δηλαδή, η αναφορά στο Ελληνικό τοπίο, ση-
μαντική όχι μόνο για το συγκεκριμένο ‘Ελληνικό’ γεωγραφικό πεδίο, αλλά για τη συγκρότη-
ση του νεότερου μετα-αναγεννησιακού Δυτικού πολιτισμού, στο σύνολό του και ακόμη ει-
δικότερα για τη συγκρότηση των νεότερων Δυτικών πολιτευμάτων. 
 
Η παρακολούθηση της ανάδυσης της τέχνης του τοπίου, κατά την Ιταλική Αναγέννηση και 
των μεταβολών που παρουσιάζει ιστορικά η τέχνη αυτή, στους αιώνες που ακολουθούν, 
υποδεικνύουν την άμεση εξάρτησή της από τα αρχαία Ελληνικά παραδείγματα. Παραδείγ-
ματα υποθετικά και φανταστικά σε μεγάλο βαθμό για τους Δυτικούς διανοητές της εποχής 
τα οποία προβάλλουν, για τον ανυποψίαστο σημερινό μελετητή, ως πρότυπα αισθητικής 
τάξης. Αισθητικής τάξης η οποία υποκρύβει εντούτοις, όπως σημειώσαμε ήδη και όπως θα 
εξηγήσουμε αναλυτικότερα στη συνέχεια, κίνητρα πολιτικά. Η εξάρτηση αυτή του Δυτικού 
πολιτισμού στο σύνολο του και της Δυτικής τοπιοτεχνίας ειδικότερα από την αναφορά στο 
Ελληνικό τοπίο, δε θα πάψει ποτέ πλήρως. Δε θα πάψει να συνδέει στις Δυτικές γλώσσες το 
όνομα ‘Αρκαδία’ και στη Δυτική εικονογραφία τις υποθετικές αναπαραστάσεις αυτής της 
γεωγραφικής περιοχής, με την υπόδειξη του ιδανικού τοπίου. Εντούτοις ανάλογες τοπιακές 
αναφορές στην αρχαία Ελλάδα θα αντιπαρατεθούν στη συνέχεια, από τα τέλη του 18ου 
αιώνα ήδη, με το ενδιαφέρον των επιμέρους εθνικών ομάδων των λαών της Ευρώπης και 
του κόσμου για το δικό τους ‘εθνικό τοπίο, εξιδανικευμένο και ιδεολογικοποιημένο επίσης, 
στο πλαίσιο συσχετισμών που το συσχετίζουν συνήθως με την εθνική αυθεντικότητα, την 
εδαφική εθνική κυριαρχία και με πολιτισμικούς σχηματισμούς, όπως αυτούς που αφορούν 
την «παράδοση» και τον «λαϊκό πολιτισμό». 

Η ευρύτερη παιδαγωγική σημασία της διερεύνησης που προτείνεται 

Ώστε, ισχυριστήκαμε προηγούμενα, η τοπιακή διεύρυνση της έρευνας του περιβάλλοντος 
και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης προσφέρεται, προκειμένου να εξετάσουμε τη σχέση 
του υποβάθρου του τόπου με τον πολιτισμό, σε τρεις τουλάχιστον εκδοχές αυτής της σχέ-
σης. Στη γενική σύναψη των περιβαλλοντικών όρων με τον πολιτισμό, στην ειδικότερη εκ-
δοχή του αστικού πολιτισμικού περιβάλλοντος και τοπίου και στην ιδιάζουσα περίπτωση 
του Ελληνικού τοπίου που καθορίζει, όπως ισχυριστήκαμε, σημαντικές αναφορές της Δυι-
κής ιστορίας. 
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Η συνεισφορά της πρότασής μας σκοπεύει εντούτοις να δηλωθεί ως ακόμη σημαντικότερη. 
Μια ανάλογη προσέγγιση του πολιτισμικού τοπίου επιτρέπει να καταδείξουμε πως η εξέλι-
ξη των απόψεων για το τοπίο, η εξέλιξη των απόψεων για την ελεγχόμενη διαχείρισή του ή 
για τον σεβασμό της αυτόνομης, αδιαμεσολάβητης παρουσίας του, συμπορεύεται με αντί-
στοιχες μεταβολές της αντίληψης των Δυτικών κοινωνιών για την κεντρική πολιτιστική τους 
κυριαρχία, για την κυριαρχία του κεντρικού πολιτισμού – civilization ή για τον σεβασμό στις 
πολλαπλές και διαφορετικές μεταξύ τους πολιτισμικές εκδοχές, στις πολλαπλές εκδοχές του 
πολιτισμού - culture. Ώστε η διερεύνηση του τοπίου θα μπορούσε όχι απλά να συσχετιστεί 
με ευρύτερα πολιτιστικά ή πολιτισμικά μορφώματα, αλλά να καταδείξει βασικά χαρακτηρι-
στικά θεώρησης των απόψεων για τον πολιτισμό. Πολύ λογικά καθώς η αντίληψη, η ερμη-
νεία, η παράσταση και η διαμόρφωση του τοπίου υποδεικνύουν τη σχέση του πολιτισμού 
με το αντίθετό του, με τη φυσική δηλαδή ετερότητα. Η υπόδειξη αυτή μπορεί να συνδεθεί 
θεωρούμε, με μια σημαντική εκπαιδευτική προοπτική· σημαντική για τα μαθήματα ιστορί-
ας όσο και για τα μαθήματα περιβαλλοντικής κατεύθυνσης, ικανή να φωτίσει και τις δυο 
πλευρές αυτού του διπόλου. Με ακόμη εντονότερο χαρακτηρισμό θα αναφερθούμε στην 
παιδαγωγική σημασία αυτής της υπόδειξης που δεν περιορίζεται σε σχολικές ή πανεπιστη-
μιακές εκπαιδευτικές διαδικασίες μόνο, αλλά υποδεικνύει την ουσιαστικότερη αναίρεση 
των επιστημολογικών στεγανών, ανάμεσα στην ανθρωποκεντρική κοινωνική θεώρηση και 
στην απομονωμένη, στην περιοχή των φυσικών δεδομένων, περιβαλλοντική-οικολογική 
στάση. Κατά σαφή τρόπο τείνουμε τότε να μετακινηθούμε στην περιοχή της «πολιτισμικής 
και πολιτικής οικολογίας». 

Τα νεότερα πολιτεύματα και η σχέση τους με τη μεταβολή των απόψεων για το τοπίο 

Η συνηθέστερη ιστορικά άποψη συνδέει την ανάδυση των νεότερων θεωρήσεων για το το-
πίο με την Ιταλική Αναγέννηση και ιδιαίτερα με τις τοπιοτεχνήσεις και κηποτεχνήσεις στην 
περιοχή της Φλωρεντίας. Αλλά η προσέγγιση αυτή δεν αρκεί να επισημάνει τον συσχετισμό 
με μια καινοφανή πολιτιστική πραγματικότητα. Πολύ ορθότερα πρέπει να συνδεθεί με τις 
ιδιαίτερες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επέτρεψαν την ανάπτυξη, στην περιοχή 
της Τοσκάνης, των πρώτων πολιτικών μορφωμάτων που αντιστοιχούν στη νεότερη Ευρωπα-
ϊκή αστική τάξη. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης αυτής, το ενδιαφέρον για το εκτός των τειχών 
πεδίο περιγράφει ταυτόχρονα το οικονομικό ενδιαφέρον για νέους όρους αγροτικής εκμε-
τάλλευσης, για αισθητικό έλεγχο των διαμορφώσεων και για τη συσχετισμένη με τους ό-
ρους αυτούς πολιτική προβολή της νέας αστικής τάξης. Η πολιτική αναφορά όμως φαίνεται 
να χαρακτηρίζει επίσης και ένα άλλο συστατικό της ιστορικής αυτής περιόδου, τη σχέση της 
με το αρχαίο Ρωμαϊκό και το αρχαίο Ελληνικό παράδειγμα. Φθάνουν έτσι να δηλωθούν ό-
ροι ζωής έντονα καινοφανείς, με τη χρήση του όρου ‘Αναγέννηση’, υπονοώντας τη στενότα-
τη συσχέτισή τους με το αρχαίο παρελθόν. Στενότατη συσχέτιση που δεν περιορίζεται σε 
μια ‘καλολογική’ πολιτιστική αναφορά, αλλά σε όρους πολιτικής συνάφειας με τις αρχαίες 
δημοκρατίες. Ώστε τοπιακή θεώρηση και γενικότερη πολιτιστική προσέγγιση κατά την Ανα-
γέννηση ομοιάζουν, τόσο ως προς την βαθύτερη πολιτική σημασία τους, όσο και ως προς 
την κοινή τους αναφορά εξαιτίας της σημασίας αυτής, στο αρχαίο παράδειγμα. 

Κατά την περίοδο του Baroque και της Αντιμεταρρύθμισης που ακολουθεί, η διάθεση πολι-
τικής προβολής στα Δυτικά βασίλεια εμμένει και γιγαντώνεται, ενώ παραμένει το ενδιαφέ-
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ρον για την κλασσική αρχαιότητα. Αρχαίες θεότητες εξακολουθούν να κατοικούν τις τοπια-
κές διαμορφώσεις για δηλώσουν, στην περίπτωση αυτή, όχι την ανάδυση της αστικής τάξης 
μέσω της αναφοράς στα αρχαία δημοκρατικά πολιτεύματα, αλλά τη βασιλική αίγλη των 
τοπιοτεχνήσεων που συνιστούν κατά τον χαρακτηρισμό της εποχής πολιτικό θέατρο, “the-
atrum politicum”. Στις διαμορφώσεις αυτές απόλυτου ελέγχου των φυσικών στοιχείων, ό-
πως και στα παλιότερα παραδείγματα των αναγεννησιακών τοπιοτεχνήσεων, γίνεται επι-
πλέον εμφανής η συνάφεια με τον σχεδιασμό του αστικού χώρου, του «αστικού τοπίου», 
αποδεικνύοντας την κοινή και στις δυο περιπτώσεις διάθεση κυριαρχίας πάνω στο υπόβα-
θρο ζωής των κοινωνιών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1: Οι γεωμετρικά οργανωμένοι κήποι της εποχής του Γαλλικού Baroque στο Vaux-le-
Vicomte, στη Γαλλία του 17ου αιώνα (αριστερά) και (δεξιά) οι φυσικότροπες τοπιακές δια-
μορφώσεις της Αγγλικής αρχιτεκτονικής τοπίου, τον επόμενο αιώνα, στον πύργο Howard. 

 
Παράλληλα εντούτοις με τη φορμαλιστική βασιλική αντίληψη για τους κήπους του Baroque 
μια άλλη τέχνη τοπίου θα αναπτυχθεί στην περιοχή των Κάτω Χωρών, συσχετισμένη με πο-
λιτικά χαρακτηριστικά που αφορούν ξανά την αστική τάξη. Επιμένοντας στην Ολλανδία ι-
διαίτερα, μπορούμε να παρατηρήσουμε την ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης ζωγραφικής κατεύ-
θυνσης που αντιλαμβάνεται το τοπίο ως κεντρικό εικονιστικό θέμα, συσχετισμένο με την 
παράσταση της Ολλανδικής υπαίθρου, κατατετμημένης στα χωράφια των πολλών μικρών 
ιδιοκτητών ή με την παράσταση των Ολλανδικών πόλεων, όπου η αστική οικονομική και 
πολιτική τάξη ανθεί και αναπτύσσεται (Alpers, 1983 και Μωραΐτης, 2011). Κατά τρόπο κα-
θόλου παράδοξο, σε αυτές ακριβώς τις Ολλανδικές πόλεις του τέλους του 17ου αιώνα θα 
εμφανιστούν για πρώτη φορά δημόσια πάρκα, τοπιακές διαμορφώσεις προς δημοκρατική 
χρήση του αστικού πληθυσμού, ενώ στις περιαστικές Ολλανδικές περιοχές θα εμφανιστούν, 
οι πρόγονοι των νεότερων κηπουπόλεων· σειρές μικρών κατοικιών των μέσων στρωμάτων, 
με συνεχόμενους κήπους.  
 
Ένα σημαντικότατο πολιτικό γεγονός, η άνοδος του Ολλανδού κυβερνήτη Wilhelm της Ο-
ράγγης-Νασσάου στον θρόνο της Βρετανίας και η αναγόρευσή του σε βασιλέα William III 
της νέας του πατρίδας, συνδέεται με τη μεταφορά της Ολλανδικής τοπιακής παιδείας στο 
Αγγλικό έδαφος. Συσχετισμένη με το ενδιαφέρον της Δυτικής σκέψης για τον ανερχόμενο 
Εμπειρισμό, για τη διερεύνηση των φυσικών διεργασιών και τον εντοπισμό των φυσικών 
κανονικοτήτων, αναπτύσσεται έτσι κατά τον 18ο αιώνα μια νέα στάση τοπιακής θεώρησης 
που περιγράφεται ως «αρχιτεκτονική τοπίου-landscape architecture». Εμπλουτισμένη από 
τα διδάγματα της ζωγραφικής απεικόνισης και την εμπειρία του αρχιτεκτονικού σχεδια-
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σμού, η τοπιοτεχνική αυτή κατεύθυνση, μολονότι έντεχνη, θα επιμείνει στην ‘φυσικότροπη’ 
απαίτηση, στην απαίτηση αναλογίας προς τα φυσικά πράγματα. Ακόμη ειδικότερα θα συ-
σχετίσει την απαίτηση αυτή φυσικής ελευθερίας με προτάγματα πολιτικά, με τις ‘φιλε-
λεύθερες’ αστικές απαιτήσεις της Αγγλικής πολιτικής πρωτοπορίας της εποχής και με την 
απαίτηση απελευθέρωσης της κοινωνικής συμπεριφοράς συνολικά. Ώστε φυσικότροπος 
τοπιακός σχεδιασμός και πολιτική ή κοινωνική αστική πρόοδος θα θεωρηθούν συγγενείς 
και η συγγένεια αυτή θα επικυρωθεί με την κοινή τους αναφορά στην αρχαία δημοκρατία, 
Ρωμαϊκή και Ελληνική στην αρχή και στη συνέχεια με έμφαση Ελληνική (Γιακωβάκη, 2006). 
Στο πλαίσιο αυτό νεοκλασσικισμός και αναφορά στο αρχαίο Ελληνικό τοπίο αναδεικνύονται 
σε εμβληματικές εκφράσεις των νεότερων Δυτικών πολιτευμάτων αστικής κατεύθυνσης, σε 
εξιδανικευμένα πρότυπα μιας ονειρικής ‘Αρκαδίας’ από την οποία οι Ευρωπαϊκές πόλεις 
και η Ευρωπαϊκή ύπαιθρος απομακρύνονταν ραγδαία, εγκλωβισμένες στην ανεξέλεγκτη 
εκβιομηχάνιση, στη συσσώρευση πληθυσμού στα αστικά κέντρα και στα πρώτα κύματα 
περιβαλλοντικής καταστροφής. 

Η ρομαντική αντίρρηση η καταξίωση της μη ελεγχόμενης φυσικής πραγματικότητας και η 
παλαιότερη, πρώτη περίοδος τοπιακής πολεοδομίας 

Η κριτική στάση του Ρομαντισμού απέναντι στις προτάσεις του Διαφωτισμού, αναφέρεται 
ταυτόχρονα σε αντιρρήσεις πολιτικές, όσο και σε άλλες που αφορούν τη γενικότερη αμφι-
βολία για την αρτιμέλεια του Δυτικού πολιτισμού. Ανάμεσα στις πρώτες περιλαμβάνεται η 
κριτική για την ουσιαστική επιτυχία των εξαγγελιών της αστικής πρωτοπορίας, όπως αυτές 
εκφράστηκαν με τη Γαλλική επανάσταση και η άρνηση των διεθνιστικών της διαθέσεων. Η 
νέα κοινωνική τάξη δεν εξασφάλισε την ευτυχία για το σύνολο του πληθυσμού, όπως είχε 
διακηρύξει και αυτή η ανεπάρκεια αφορούσε μεταξύ των άλλων τη γενικότερη ποιότητα 
ζωής, την απόσπαση από το φυσικό υπόβαθρο. Αυτή όμως η αμφιβολία παραπέμπει στη 
δεύτερη ομάδα αντιρρήσεων, σε εκείνες που αφορούν την γενική καχυποψία για τον κε-
ντρικά συγκροτημένο πολιτισμό. Εντείνεται έτσι, σε αντιπαράθεση, το σαφές ενδιαφέρον 
για τη φύση ως αξία αναντίρρητη, ως ‘υψηλή’ συνθήκη αναφοράς (Μωραΐτης, 2012), ικανή 
να υπερβαίνει διαρκώς την αλαζονεία των πολιτισμένων κοινωνιών και να επιβάλει τον σε-
βασμό τους. 
 
Με την έννοια αυτή ο νεότερος Δυτικός άνθρωπος θα εκδηλώσει για πρώτη φορά, στο 
πλαίσιο των ρομαντικών προτάσεων, διαθέσεις ανάλογες με τη σύγχρονη οικολογία και θα 
απομακρυνθεί σταδιακά από το φυσικότροπο μεν αλλά έντεχνο τοπίο, επιμένοντας στη ση-
μασία της σχέσης με την αδιαμεσολάβητη φύση. Σταδιακά ακόμη και η τέχνη των κήπων θα 
απαιτήσει τον χαρακτηρισμό της φυσικής αγριότητας “wild garden”, ως δηλωτικό αισθητι-
κής ποιότητας και ο σχεδιασμός των πόλεων θα ενσωματώσει στις προτάσεις του αστικά 
πάρκα, δίκτυα πράσινων χώρων και κηπουπόλεις, περιγράφοντας, από τα μέσα του 19ου 
αιώνα έως και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου κατευθύνσεις συγγενείς με αυτές της σύγχρο-
νης βιώσιμης ανάπτυξης και της σύγχρονης «τοπιακής πολεοδομίας – landscape urbanism». 
Στη νέα αυτή συνθήκη πολιτισμού το ενδιαφέρον των Δυτικών κοινωνιών θα μετακινηθεί 
προς τα πρωτογενή παραδείγματα των μεσαιωνικών αναμνήσεων του σκοτεινού δάσους, 
προς το δέος των ακραίων φυσικών καταστάσεων, όπως και στη γοητεία τόπων εξωτικών, 
πέρα από το Ευρωπαικό κέντρο. Εντούτοις η καθοριστική συσχέτιση με το αρχαιοελληνικό 
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τοπίο και τις ιστορικές ή μυθικές αναφορές του θα παραμείνει, μόνιμος σύντροφος του Δυ-
τικού στοχασμού, διαπερνώντας και αυτά ακόμη τα ρομαντικά ιδιώματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Thomas Eakins, Arcadia (1883 περίπου). Η καθοριστική συσχέτιση με το αρχαιοελ-
ληνικό τοπίο και τις ιστορικές ή μυθικές αναφορές του θα παραμείνει. 

Η εξέλιξη των απόψεων για το τοπίο, ανάλογη με εκείνη των απόψεων για τον πολιτισμό 

Ολοκληρώνοντας την προηγούμενη συνοπτική περιήγηση μπορούμε πλέον να δικαιολογή-
σουμε, με ουσιαστικά ιστορικά επιχειρήματα, ότι αρχικά περιγράψαμε ως «ευρύτερη παι-
δαγωγική σημασία της διερεύνησης» μας. Τη θέση δηλαδή πως η θεώρηση του τοπίου, 
στην εκτεταμένη περίοδο που εξετάσαμε, δε συσχετίζεται απλά με άλλες εκφράσεις του 
πολιτισμού αλλά, πολύ περισσότερο, ακολουθεί μεταβολές κατευθύνσεων εν πολλοίς πα-
ράλληλες με τις μεταβολές των απόψεων που οι Δυτικές κοινωνίες αναπτύσσουν για τον 
πολιτισμό. Απόψεις που αναφέρονται στην κεντρική εγκυρότητά του. Όπως και με απόψεις, 
αντίθετα που αναφέρονται στην ανάγκη να περιορίσει την κυριαρχία του, συνομιλώντας επί 
ίσοις όροις με την πολιτισμική ετερότητα· με τους περιφερειακούς πολιτισμούς, τους πολι-
τισμούς της ‘άγριας σκέψης’ ή με τον λαϊκό πολιτισμό και την παράδοση. Η πρώτη διατύ-
πωση μας «η θεώρηση του τοπίου… συσχετίζεται… με άλλες εκφράσεις του πολιτισμού» 
είναι στην ουσία πρόταση ταυτολογική. Προφανώς η θεώρηση του τοπίου είναι έκφραση 
του πολιτισμού, προφανώς θα συνδέεται και με άλλες πολιτιστικές ή πολιτισμικές εκφρά-
σεις. Η δεύτερη αντίθετα διατύπωση εξηγεί πως ο λόγος του πολιτισμού για τον εαυτό του 
δε μπορεί να υπάρξει παρά μόνο υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τις θέσεις του, τις θέσεις κά-
θε πολιτισμού για το διαλεκτικό του αντίθετο, για το φυσικό υπόβαθρο· αυτός όμως ο διά-
λογος με το φυσικό ‘άλλο’ είναι κατ΄ ανάγκην τοπιακής τάξης. 
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Μένει να τονίσουμε ξανά την πολιτική διάσταση αυτής της συμπόρευσης τοπιακών θεωρή-
σεων και απόψεων για τον πολιτισμό, επιμένοντας κύρια στην περίοδο των ρομαντικών 
προτάσεων. Αν η άνοδος των αστικών πολιτικών θέσεων του Διαφωτισμού συνοδεύτηκε 
από τη φυσικότροπη τοπιοτεχνία και από μια διεθνιστική κλασσικιστική προσέγγιση, η ρο-
μαντική αντίρρηση αντιλαμβάνεται την επιστροφή στη φυσική κοιτίδα του πολιτισμού, ως 
απαίτηση τοπικισμού, ως απαίτηση εθνικής και εθνικιστικής επιστροφής στη μητέρα-
πατρίδα προέλευσης του λαού. Αλλά η εδαφική κυριαρχία, στην οποία αναφέρεται η απαί-
τηση αυτή, επικυρώνεται εντέλει με μια ιδεολογική κατασκευή η οποία εκφέρεται με χαρα-
κτηριστικά πολιτισμικού τοπίου, με χαρακτηριστικά δηλαδή τοπιακά. 

Η σημερινή περιβαλλοντική και πολιτική σημασία του τοπίου και η επιστημική του κε-
ντρικότητα 

Διαθέτει επομένως η πρόσληψη του τοπίου σημασία κεντρική για τον Δυτικό πολιτισμό, 
υποδειγματική της εικόνας που διαμόρφωσαν οι Δυτικές κοινωνίες για τον εαυτό τους. 
Διαθέτει επίσης διάσταση πολιτική, συναφή με τα πολιτικά ήθη αυτών των κοινωνιών· χα-
ρακτηριστικό που εύκολα μπορεί να κατανοήσει ο σύγχρονος άνθρωπος, ακόμη και αν α-
γνοεί τις ακριβείς ιστορικές συνθήκες που περιγράψαμε προηγούμενα. Γιατί μπορεί να το 
κατανοήσει; Μα βέβαια γιατί σήμερα, εντονότερα από κάθε προηγούμενη ιστορική περίο-
δο, γίνεται φανερή η συμμετοχή της ‘τοπιακής συνείδησης’ στη συγκρότηση του πολιτισμού 
μας, τόσο στην καθημερινή του έκφραση όσο και στις υψηλότερες θεωρητικές και επιστη-
μονικές βαθμίδες. Μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για μια επιστημονική, επιστημολογική 
και «επιστημική» ταυτόχρονα άνθηση, στις μέρες μας, των θεωρήσεων που αφορούν το 
τοπίο. Επιστημονική, γιατί οι κοινωνικές και φυσικές και εφαρμοσμένες επιστήμες, όπως η 
ανθρωπογεωγραφία ή οι επιστήμες του περιβάλλοντος ή η αρχιτεκτονική και η αρχιτεκτονι-
κή του τοπίου, αντιμετωπίζουν συγκροτημένα το θέμα του τοπίου, συσχετισμένο με το εν-
διαφέρον μας για το περιβάλλον και τις αειφορικές μας απαιτήσεις. Ας επαναλάβουμε τη 
λέξη ‘απαιτήσεις’ και ας σκεφτούμε πως ορίζουμε έτσι μια ουσιαστικότατη περιοχή διεκδι-
κήσεων που παρουσιάζεται πλέον στην εποχή μας με σαφές πολιτικό πρόσωπο, που ολο-
κληρώνει με εμφανέστατο τρόπο σήμερα τον παλαιότατη πολιτική ακτινοβολία των τοπια-
κών θεωρήσεων. 

Αλλά η σημερινή άνθηση των τοπιακών αναφορών είναι επίσης επιστημολογικής τάξης, 
καθώς το τοπίο, ως πρότυπο αναφοράς, διατρέχει τον επιστημονικό χώρο και διεισδύει με 
αμοιβαίες επιρροές, σε όλες εκείνες τις περιοχές που θέτουν θέματα πεδίου, όπως τα το-
πολογικά μαθηματικά, η θεωρία των καταστροφών, αλλά και ο σημαντικότατος χώρος της 
υπολογιστικής προσομοίωσης. Η άνθηση αυτή όμως είναι ευρύτερα ακόμη. Είναι «επιστη-
μική – epistemique», για να χρησιμοποιήσουμε ένα όρο που εισάγει ο Michel Foucault 
(Foucault, 1966 και Merquior, 2000) προκειμένου να περιγράψει συνολικά την ‘ατμόσφαι-
ρα’ των ιδεολογημάτων, των διαισθήσεων και των αδιαμόρφωτων κοινωνικών διαθέσεων, 
μέσα από τις οποίες αναδύονται οι ακριβέστερες και αυστηρότερες οργανώσεις της γνώ-
σης.  

Εκπαιδευτικά συμπεράσματα 
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Χαρακτηρίζεται επομένως η εποχή μας, θα ισχυριστούμε επεκτείνοντας τις τελευταίες μας 
παρατηρήσεις, από ενδιαφέρον τοπιακό που αποδίδει τη μέριμνά της για τον τόπο αλλά και 
την πολιτική της για τον τόπο, όπως και τα επιστημονικά της παραδείγματα και την καθη-
μερινότητά της γενικά. Σύγχρονη εκπαίδευση άρα και τοπιακός προσανατολισμός συνάπτο-
νται πολλαπλά, υποδεικνύοντας, το σημειώσαμε στις αρχικές επισημάνσεις μας ήδη, πλάι 
στις φυσικές προσεγγίσεις, προσεγγίσεις πολιτισμικές. Σε αυτό ακριβώς το ενδιαφέρον αι-
σθανόμαστε την ανάγκη να προσθέσουμε, στο πλαίσιο της Ελληνικής παιδείας ειδικά, την 
υπόδειξη της σημασίας που διαθέτει για τη συγκρότηση του νεότερου Δυτικού πολιτισμού, 
η αναφορά στο Ελληνικό τοπίο. 

 

Εικόνα 3: Οδυσσέας Ελύτης, Collage.  

Στην τελευταία εικόνα ο Οδυσσέας Ελύτης συμπυκνώνει καταδεικτικά κάποια βασικά χαρα-
κτηριστικά των σχέσεων πολιτισμού και τοπίου στον Ελληνικό χώρο. Η ‘πολιτιστική’ εκφο-
ρά, η συσχέτιση δηλαδή με τον αρχαίο πολιτισμό, συστατικό στοιχείο των νεότερων Δυτι-
κών και Ελληνικών μορφωμάτων του κεντρικά συγκροτημένου πολιτισμού – civilization, συ-
νάπτονται με στοιχεία των βυζαντινών μας αναφορών που ‘αγιογραφούν’ την παράδοση 
μας και την περιφερειακή εκφορά του λαϊκού πολιτισμού – culture. Φθάνουν έτσι ως τις 
μέρες μας, ως την πλησιέστερη σε εμάς καθημερινότητα, αγγίζουν το ‘σκάφος’ του πλησιέ-
στερου σε εμάς νησιωτικού μας πολιτισμού. Όλα αυτά προβάλλονται στο υπόβαθρο του 
τοπίου, ενός τοπίου όμως, θα σχολιάσουμε κριτικά που ταυτίζεται με την περιοριστικά επι-
λεγμένη Ελληνικότητα των Κυκλάδων, προσφιλή στον Ελύτη ιδιαίτερα. Σε αυτό το παλαιό-
τερα συντεθειμένο collage, εμείς προσπαθήσαμε στην παρουσίαση που προηγήθηκε, να 
προσθέσουμε και στοιχεία σύγχρονα· της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, της επιστη-
μονικής πρόσληψης σε πολλά πεδία ταυτόχρονα και βέβαια το κεντρικό στοιχείο του πολι-
τικού χαρακτηρισμού. 
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Η παιδεία, οι νέοι και η φύση στον Πλάτωνα. Η αξία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Ρεντίφης Γεράσιμος  
Φιλόλογος 

Gerasimosrentifis@yahoo.gr 
Περίληψη 

Η παρούσα ανακοίνωση επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στο γεγονός ότι η παρατήρηση 
του περιβάλλοντος συνιστά μια από τις σημαντικότερες μεθόδους δια της οποίας οι άν-
θρωποι και ιδιαίτερα οι νέοι δύναται να έρθουν σε άμεση επαφή με αυτό. Οι μαθητές πα-
ρατηρώντας τα διάφορα φυσικά φαινόμενα έχουν τη δυνατότητα να διερωτηθούν για αυτά 
και να αναζητήσουν ορθολογικές ερμηνείες. Στην Ακαδημία του Πλάτωνος οι μαθητές έρ-
χονταν σε άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον της Αθηναϊκής γης και με τον τρόπο αυτό 
καλλιεργούσαν και το συναισθηματικό τους κόσμο, διότι μέσα από την επαφή αυτή βελτιω-
νόταν η αισθητική τους απόλαυση εξαιτίας του κάλλους του αθηναϊκού περιβάλλοντος και 
αντιλαμβάνονταν ότι ο κόσμος είναι ένας και αδιαίρετος. Επί πλέον η επαφή με τη φύση 
συνέβαλλε στην ανάπτυξη της παρατηρητικότητας, του ερευνητικού πνεύματος και του εν-
διαφέροντος των μαθητών για τα φυσικά φαινόμενα. Στο πλαίσιο αυτό θα επιχειρήσουμε 
να αναδείξουμε την αξία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών, διότι μέσω αυτής θα αναδειχθεί η αξία της φύσης και οι μαθητές μέσω της βιω-
ματικής διαδικασίας θα αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση και ευθύνη. 

Λέξεις - Κλειδιά: Φύση, Περιβάλλον, Πλάτων, Ακαδημία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 

Εισαγωγή 

Το σημερινό αγωνιώδες αίτημα των κατοίκων του πλανήτη για την ποιότητα της ζωής γεν-
νήθηκε τη στιγμή εκείνη κατά την οποία ο άνθρωπος για να ικανοποιήσει τις διαρκώς αυξα-
νόμενες ανάγκες του άρχισε να αναπτύσσει μια έντονη βιομηχανική δραστηριότητα. Το γε-
γονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξήσει υπέρμετρα την παραγωγική του δραστηριότητα 
χρησιμοποιώντας συνεχώς περισσότερους φυσικούς πόρους. Η ανθρώπινη όμως αυτή δρα-
στηριότητα οδήγησε και στην περιβαλλοντική ρύπανση, η οποία δημιουργείται από τα βιο-
μηχανικά απόβλητα, τα αστικά λύματα και τους αέριους ρύπους των οχημάτων. Με τον 
τρόπο αυτό δημιουργήθηκε το οικολογικό πρόβλημα, το οποίο στις μέρες μας έχει λάβει 
εκρηκτικές διαστάσεις, με αποτέλεσμα να αναφερόμαστε για παγκόσμια οικολογική κρίση, 
η οποία απειλεί την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής και τη βιωσιμότητα του ίδιου μας του 
πλανήτη. 

Τις τελευταίες δεκαετίες με τη ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, την αυξανό-
μενη συγκέντρωσή του στα αστικά κέντρα, τη διαρκή βιομηχανική ανάπτυξη και την άνοδο 
του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων, οι ανθρώπινες ανάγκες αυξήθηκαν με δραματικό 
ρυθμό. Η εξόρυξη των ορυκτών μεταλλευμάτων και των καύσιμων υλών επιταχύνθηκε, η 
παραγωγή των αγαθών αυξήθηκε και η κατανάλωση της ενέργειας πολλαπλασιάστηκε, γε-
γονός το οποίο έχει καταστήσει το περιβαλλοντικό πρόβλημα όχι μόνο οξύ αλλά και παγκό-
σμιο, αφού δεν υπάρχει περιοχή της Γης, η οποία να μην υφίσταται τις περιβαλλοντικές ε-
πιπτώσεις του συγκεκριμένου προβλήματος (Κωνσταντινόπουλου, 2004). Στην παρούσα 
εργασία θα επιχειρήσουμε, αφού αρχικά αναφερθούμε στην ζωογόνα αξία του περιβάλλο-
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ντος, να αναδείξουμε το σπουδαίο ρόλο τον οποίο το φυσικό περιβάλλον διαδραμάτιζε 
στην παιδευτική διαδικασία των νέων της κλασικής Αθήνας και θα επικεντρώσουμε την 
προσοχή μας στο σκοπό και στους επιμέρους στόχους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Το περιβαλλοντικό πρόβλημα 

Στις μέρες μας οι βασικοί κύκλοι της βιόσφαιρας τείνουν ή έχουν ανατραπεί εξαιτίας των 
ρηγμάτων, τα οποία έχει προκαλέσει η αλόγιστη ανθρώπινη καταναλωτική συμπεριφορά. 
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η τρύπα του όζοντος, η εκτενής υποβάθμιση του εδάφους 
και του υδροφόρου ορίζοντα, η σταδιακή αποψίλωση των δασών, η γενικευμένη απόρριψη 
των βιομηχανικών και των οικιακών απορριμμάτων, τα οποία δεν μπορεί το οικοσύστημα 
να τα αποσυνθέσει έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία των οικολογικών καταστροφών 
στη βιόσφαιρα. Το πρόβλημα λοιπόν της παγκόσμιας οικολογικής κρίσης δημιουργείται 
εξαιτίας κυρίως της βιομηχανικής οργάνωσης της παραγωγής, η οποία συνήθως αγνοεί τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις με αποτέλεσμα να παρατηρείται μία αυξανόμενη και χωρίς 
μέτρο ανθρώπινη καταναλωτική δραστηριότητα. Επί πλέον η οικολογική κρίση πέρα από 
την παγκοσμιότητα των συνεπειών της προχωρεί βαθύτερα και στην αλλοίωση της ψυχο-
συναισθηματικής μας ιδιοσύστασης και συμπεριφοράς με αποτέλεσμα μία τέτοια ψυχοσυ-
ναισθηματική απόκλιση να οδηγεί σε μια βαθμιαία παθητικοποίηση της κοινωνίας και σε 
μία αποδιοργάνωση του κοινωνικού ιστού (Κουσούρη, Αθανασάκη,  1996). 

Το περιβάλλον είναι ο ζωτικός χώρος ανάπτυξης του ανθρώπου, αφού παρέχει όλες τις βα-
σικές συνθήκες, τα υλικά και την ενέργεια η οποία είναι απαραίτητη για τη ζωή, την επιβί-
ωση αλλά και την ικανοποίηση όλων των αναπτυξιακών σχεδίων, που επεξεργάζεται και 
υλοποιεί η ανθρωπότητα προκειμένου να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής. Η ικανοποίηση 
των ολοένα αυξανόμενων ανθρώπινων αναγκών και επιδιώξεων στη διάρκεια της ανθρώπι-
νης ιστορίας συνοδεύεται από έντονες παρεμβάσεις στις φυσικές διαδικασίες και μεταβο-
λές στη φυσιογνωμία του περιβάλλοντος (Φλογαϊτη, 1998). 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια η αναφορά στο περιβαλλοντικό πρόβλημα μας οδηγεί συνειρ-
μικά στην έννοια της Οικολογίας για την οποία η κοινή γνώμη βρίσκεται σε μεγάλη σύγχυση 
για το τί είναι η Οικολογία; Συνήθως η έννοια της Οικολογίας συνδέεται με τη φύση και με 
το περιβάλλον ή με κάτι το οποίο συνδέεται άμεσα με το περιβαλλοντικό πρόβλημα και την 
επίλυσή του. Οι πολλές λοιπόν και διαφορετικές χρήσεις του όρου Οικολογία επισκιάζουν 
την ύπαρξη του επιστημονικού κλάδου, ο οποίος αποκαλείται ως Οικολογία και που ιστορι-
κά αναπτύχθηκε ως ειδικότητα της Βιολογίας. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα η Οικολογία αντιπροσώπευε μία περιγραφική και ποιοτική μελέ-
τη της φύσης και κυρίως στο πλαίσιο των αυτοοικολογικών προσεγγίσεων, δηλαδή, της με-
λέτης ενός και μόνο είδους. Στα τέλη όμως του 20ου αιώνα η Οικολογία φορτισμένη με το 
βάρος του περιβαλλοντικού προβλήματος και την αναγκαιότητα αντιμετώπισής του κλήθη-
κε να τοποθετηθεί και στο κοινωνικό πεδίο όχι μόνο ως επιστήμη, αλλά και ως κοινωνική 
έκφραση του ενδιαφέροντος για το περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει διε-
θνώς η ορολογία παγκόσμια ή διεθνής περιβαλλοντική διακυβέρνηση προκειμένου να 
προσδιοριστεί το υφιστάμενο διεθνές δίκαιο του περιβάλλοντος, καθώς και τα διεθνή όρ-
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γανα και οι οργανισμοί, οι οποίοι ως κύριο στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος 
(Σαμιώτη, 20083). 

Η Ακαδημία ως το πρώτο οργανωμένο εκπαιδευτικό και οικολογικό κέντρο των νέων της 
Αθήνας του 5ου αιώνα π. Χ. 

Στην ηθική πλατωνική φιλοσοφία η έννοια του μέτρου συνίσταται στη συμμετρία των δυ-
νάμεων της ψυχής και ως ισορροπία, μεσότητα και μετριοπάθεια γίνεται γνώρισμα της υ-
γιούς ενάρετης ψυχής και του αγώνα για την αυτογνωσία και την αρετή. Η ψυχική λοιπόν 
τάξη και αρμονία εξαρτάται από την πάλη του επιθυμητικού εναντίον του λογιστικού, η ο-
ποία κατά τον Πλάτωνα συνιστά τη δικαιοσύνη. Επομένως, η δικαιοσύνη δεν έχει σχέση 
πρωταρχικά με τις εξωτερικές ενέργειες του ανθρώπου, αλλά με ό, τι πραγματοποιείται ε-
ντός του. Ο Πλάτων λοιπόν υποστηρίζει ότι η εσωτερική δικαιοσύνη της ανθρώπινης ψυχής, 
η οποία κατ’ αυτόν συνιστά την οικειοπραγία των ψυχικών γενών αποτελεί το θεραπευτικό 
εκείνο μέσο, το οποίο θα οδηγήσει με τη συνδρομή της αγωγής σε μια εσωτερική ευρυθμία 
των ψυχικών δυνάμεων και στη συγκρότηση ανθρώπων με ισχυρή και σταθερή προσωπικό-
τητα (Πλάτωνος, Πολ. 441 a). 

Η πλατωνική αντίληψη για την παιδεία δε μπορεί να διαχωριστεί από τη διδασκαλία για την 
αρετή και την ηθική του συνολικά θεωρία. Βασική λοιπόν αρχή και συνεχής επιδίωξη της 
πλατωνικής αγωγής αποτελεί η ύπαρξη της συμμετρίας στις ανθρώπινες ψυχικές δυνάμεις. 
Ο Πλάτων λοιπόν θα προσπαθήσει με τη ζωή και το φιλοσοφικό του έργο ν’ απαντήσει στο 
αγωνιώδες ερώτημα για το πώς πρέπει να ζει ο άνθρωπος, ώστε στα όρια του μέτρου και σε 
πλαίσιο λελογισμένης ελευθερίας να επιτευχθεί η κοινωνική αρμονία και η ευδαιμονία των 
πολιτών να οικοδομηθεί στη γνώση και την αρετή. 

Βέβαια κατά την εποχή του Πλάτωνα το οικολογικό πρόβλημα δεν ήταν έκδηλο και δεν είχε 
τη διάσταση που έχει στις μέρες μας. Όμως ο Πλάτων διέγνωσε ότι οι παιδευτικές αξίες του 
μέτρου και της αρμονίας, οι οποίες μπορούν να αποκτηθούν με την ορθή διαπαιδαγώγηση 
των νέων συνιστούν το γενικό μέτρο πρόληψης των παθημάτων της ψυχής και ελέγχου του 
θυμοειδούς. Ο νέος, ο οποίος από μικρή ηλικία θα διδαχθεί την αξία του μέτρου θα μπορέ-
σει ευκολότερα να τιθασεύσει τις ορμές του, ώστε να μη χαρακτηρίζεται για την υβριστική 
του συμπεριφορά. Το ενδιαφέρον του για την παιδεία είναι αμέριστο, διότι της αποδίδει 
πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση του ήθους των πολιτών και κατ’ επέκταση στην εύρυθ-
μη λειτουργία της κοινωνίας. Επομένως, κανένα άλλο έργο δεν έχει τόση σπουδαιότητα όσο 
εκείνο της ορθής αγωγής των πολιτών. Το έργο αυτό θα πρέπει να αρχίζει εγκαίρως, ήδη 
από την παιδική ηλικία, διότι η παιδική ψυχή είναι εύπλαστη, όπως το κερί και οι αρχικές 
εντυπώσεις της παραμένουν ανεξίτηλες και επιδρούν σε όλες τις δραστηριότητες και καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. 

Το προτεινόμενο λοιπόν από τον Πλάτωνα σύστημα παιδείας περιέχει διδακτικά προγράμ-
ματα, διδακτικό υλικό κατά ηλικία και κοινωνική κατηγορία και  στοχεύει στη διαμόρφωση 
μιας ενάρετης προσωπικότητας και κατ’ επέκταση στην εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας. 
Γι’ αυτό το λόγο ίδρυσε εκτός των αθηναϊκών τειχών, στην περιοχή του Κολωνού, την Ακα-
δημία, στην οποία οι μαθητές έρχονταν άμεσα σε επαφή με τη φύση και ανέπνεαν το ζωο-
γόνο οξυγόνο του αέρα. Η Ακαδημία λοιπόν είχε μία διττή υπόσταση ήταν ένα εκπαιδευτικό 
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κέντρο, όπου καταβαλλόταν η προσπάθεια διαπαιδαγώγησης των νέων, ώστε να αναλά-
βουν αποτελεσματικά τα ηνία της εξουσίας καθώς και ένα οικολογικό κέντρο, όπου έρχο-
νταν σε άμεση επαφή με την αρμονία της φύσης. Ιδρύοντας ο Πλάτων την Ακαδημία θέλησε 
να καθιερώσει ένα φιλοσοφικό πρότυπο αγωγής, το οποίο στόχευε στη δημιουργία ικανών 
και άξιων πολιτών, οι οποίοι θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις πνευματικές, ηθικές και 
κοινωνικές απαιτήσεις της πολιτείας. Η ίδρυση και η λειτουργία της Ακαδημίας στον Κολω-
νό, συνιστούσε το θεραπευτήριο της ανθρώπινης ψυχής και το πρώτο οργανωμένο ίδρυμα 
παιδείας στην ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όπου οι νέοι ερχόταν σε άμεση επαφή 
με το φυσικό περιβάλλον.  

Η παρατήρηση του περιβάλλοντος συνιστά μία από τις σημαντικότερες μεθόδους μέσω της 
οποίας οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι νέοι μπορούν να έρθουν σε άμεση επαφή με αυτό. Οι 
μαθητές παρατηρώντας τα διάφορα φυσικά φαινόμενα έχουν τη δυνατότητα να διερωτη-
θούν γι’ αυτά και να αναζητήσουν ορθολογικές ερμηνείες. Επί πλέον στο φυσικό περιβάλ-
λον ευνοείται και η κοινωνική και κινητική ανάπτυξη των μαθητών, αφού εργάζονται ανά 
ομάδες και αλληλεπιδρούν δημιουργικά μεταξύ τους. Η εκπαίδευση που συνδυάζεται με το 
φυσικό περιβάλλον επιδιώκει να συνδέσει το σχολείο με τη ζωή, να φέρει το μαθητή πιο 
κοντά στην πραγματικότητα, να αποστεγανοποιήσει τη διδασκαλία, να γεφυρώσει το χάσμα 
μεταξύ σχολείου και της κοινωνικής πραγματικότητας και να του προσφέρει ζωντανές ε-
μπειρίες και βιώματα που συνδυάζουν τη μάθηση με την ίδια τη ζωή.  

Στην Ακαδημία του Πλάτωνος οι μαθητές έρχονταν σε άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλ-
λον της Αθηναϊκής γης και με τον τρόπο αυτό καλλιεργούσαν και το συναισθηματικό τους 
κόσμο, διότι μέσα από την επαφή αυτή βελτιωνόταν η αισθητική τους απόλαυση εξαιτίας 
του κάλλους του αθηναϊκού περιβάλλοντος και αντιλαμβάνονταν ότι ο κόσμος είναι ένας 
και αδιαίρετος. Επί πλέον η επαφή με τη φύση συνέβαλλε στην ανάπτυξη της παρατηρητι-
κότητας, του ερευνητικού πνεύματος και του ενδιαφέροντος των μαθητών για τα φυσικά 
φαινόμενα. Η σφαιρική αντίληψη για τα ζητήματα καταπολεμά ιδεολογήματα τα οποία ε-
πιβάλλουν διαχωρισμούς σε σχέση με το φύλο, την καταγωγή, τη μόρφωση και αναπτύσσει 
ανθρώπους με δημοκρατικό πνεύμα, φιλειρηνική στάση, καθώς επίσης ασκημένους στην 
κατανόηση και την ανεκτικότητα. 

Η γεωφυσική διαμόρφωση του χώρου, τα νερά, η πανίδα, η χλωρίδα, τα διάφορα μετεωρο-
λογικά φαινόμενα, το κλίμα, τα ουράνια σώματα και γενικά όλες οι διαστάσεις τους φυσι-
κού περιβάλλοντος σαν ένας πομπός εκπέμπουν κάθε χρονική στιγμή αναρίθμητα μηνύμα-
τα προς τον ανθρώπινο δέκτη. Η φύση επομένως συνιστά μία οντολογική διάσταση του πε-
ριβάλλοντος, η οποία επιδρά αποφασιστικά και στην μαθησιακή διαδικασία του ανθρώπου 
και συντελεί με αυτό τον τρόπο στη διαμόρφωση της ψυχοφυσικής του ιδιοσυστασίας ως 
προσωπικότητας και ως μέλους διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Με τον τρόπο αυτό η οργα-
νική ανάπτυξη και η διάπλαση, η υγεία, η συναισθηματική κατάσταση, η συμπεριφορά, το 
ήθος και ο χαρακτήρας του ανθρώπου, με μία λέξη η όλη ψυχοφυσική του υπόσταση δια-
μορφώνεται εξελικτικά κάτω από την άμεση επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος (Καλαϊ-
τζίδη, Ουζούνη, 2000). Αυτή τη διαμόρφωση μελετά στις μέρες μας η Περιβαλλοντική Ψυ-
χολογία, η οποία εξετάζει τις αλληλεπιδράσεις του ανθρώπου και του φυσικού περιβάλλο-
ντος και παρατηρεί τον άνθρωπο όχι σαν παθητικό προϊόν του περιβάλλοντος, αλλά ως μία 
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ύπαρξη που επενεργεί στο περιβάλλον και που με τη σειρά της επηρεάζεται απ’ αυτό Συ-
γκολλίτου 19974). 

Ο Πλάτων βέβαια δεν έγραψε ξεχωριστό σύγγραμμα για την παιδεία· στο έργο του όμως 
υπάρχουν διάσπαρτες οι παιδευτικές του ιδέες και αντιλήψεις, οι οποίες συναθροιζόμενες 
συνιστούν ολοκληρωμένο παιδαγωγικό σύστημα. Στον Πρωταγόρα λοιπόν εξετάζει το πρό-
βλημα του διδακτού της αρετής, στο Μένωνα προτείνει μεθόδους διδασκαλίας των μαθη-
ματικών, στο Γοργία πραγματεύεται το θέμα του ιδανικού και δίκαιου πολίτη και δασκάλου 
και στην Πολιτεία παρουσιάζει την πόλη ως φορέα αγωγής και ηθικοποίησης των πολιτών. 
Επί πλέον ο Πλάτων υποστηρίζει ότι οι κλιματολογικές συνθήκες και το φυσικό περιβάλλον 
επιδρούν καταλυτικά στη ανθρώπινη νοσολογία και έχουν αντίκτυπο στην ψυχοσωματική 
υγεία του ανθρώπου. Στο διάλογο Φαίδων τονίζεται το γεγονός ότι το εύκρατο κλίμα καθι-
στά τους ανθρώπους ἀνόσους και με εξαιρετική όραση, ακοή και νοημοσύνη (Πλάτωνος, 
Φαίδ. 111 b) και στην Πολιτεία αναφέρει ότι η αύρα που προέρχεται από χρηστούς τόπους 
φέρνει υγεία (Πλάτωνος, Πολ. 401 c-d).  

Η επιστημολογική αντίληψη η οποία είχε μία εξίσου σημαντική επίδραση με εκείνη του 
Πλάτωνα στη σύνδεση του περιβάλλοντος με την εκπαιδευτική διαδικασία είναι εκείνη του 
Άγγλου John Locke (1632-1704) (Πελεγρίνη, 2004, ο οποίος αντλεί τη φήμη του ως κύριος 
εκπρόσωπος του βρετανικού εμπειριστικού ρεύματος στη Φιλοσοφία από το έργο του Δο-
κίμιο για την ανθρώπινη νόηση, το οποίο σύμφωνα με την προγραμματική δέσμευση του 
συγγραφέα του, επιδιώκει να εξετάσει την πηγή, τη βεβαιότητα και τα όρια της ανθρώπινης 
γνώσης. Σύμφωνα λοιπόν με το Locke η γνώση βασίζεται αποκλειστικά στις εντυπώσεις των 
αισθήσεων και η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω της εμπειρίας και της δοκιμής. Ο εμπειρισμός 
του Locke επηρέασε το Γερμανό εκπαιδευσιολόγο Herbart, ο οποίος υποστήριξε την άποψη 
ότι η μάθηση θα πρέπει να αρχίζει από το άμεσο περιβάλλον του παιδιού, καθώς αυτό α-
ποτελεί την καλύτερη πηγή οικείου υλικού και το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί σημείο 
εκκίνησης για τη μελέτη ζητημάτων τα οποία είναι πέρα από τις αισθήσεις του Παπαδημη-
τρίου, 1998). Τις αντιλήψεις αυτές υιοθέτησε και ο Rousseau, όπου στο έργο του Αιμίλιος ή 
Περί αγωγής, το οποίο αποτελεί την αφετηρία της μοντέρνας παιδαγωγικής προβάλλει τη 
θέση ότι το φυσικό περιβάλλον αποτελεί πεδίο για την ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων 
των παιδιών. Η φύση για το Rousseau συνιστά την αρχική μήτρα μέσα στην οποία η πραγ-
ματοποίηση της ελευθερίας πρέπει να αφήσει τον άνθρωπο να ξαναβρεί την αρχική φυσική 
του κατάσταση (Houssaye Αθήνα 20002). 

Τις τελευταίες δεκαετίες η εντεινόμενη περιβαλλοντική κρίση και η ανάδυση νέων απειλη-
τικών κινδύνων σε παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας της καταστροφής του περιβάλλοντος, διεύ-
ρυναν το ερευνητικό πεδίο και το ρόλο της Οικολογίας. Συγκεκριμένα από το τέλος του 
19ου αιώνα η σύνδεση του περιβάλλοντος και της εκπαιδευτικής διαδικασίας τέθηκε ως 
βασικός στόχος των εκπαιδευτικών κινήσεων, οι οποίες θεωρούνται ως οι πλησιέστεροι 
πρόγονοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ορισμένες απ’ αυτές τις κινήσεις αναπτύχθη-
καν με κριτήρια περισσότερο εκπαιδευτικά, ενώ κάποιες άλλες με κριτήρια περισσότερα 
περιβαλλοντικά. Οι σημαντικότερες από τις εκπαιδευτικές κινήσεις, οι οποίες θεωρούνται 
ως οι πρόγονοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Αμερική και την Ευρώπη είναι: η 
Προοδευτική Κίνηση στην Εκπαίδευση, η Μελέτης της Φύσης (Nature Study), οι Αγροτικές 
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Σπουδές (Rural Studies), η Εκπαίδευση για τη Διατήρηση (Conservation Education), η Εκπαί-
δευση έξω από το Σχολείο (Outdoor Education), η Μελέτη Πεδίου (Field Studies) και οι Πε-
ριβαλλοντικές Σπουδές (Environmental Studies). 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και το αίτημα της αειφόρου ανάπτυξης 

Είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε χρονικά την έναρξη του προβληματισμού για την ανα-
γκαιότητα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και να αναφέρθουμε πότε η έννοια αυτή έλα-
βε τη σημερινή της σημασία. Πολλοί ερευνητές τοποθετούν τη γένεση της Π. Ε. την «Ημέρα 
της Γης», στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1970 και αυτό διότι τότε προσδιορίζουν και την έναρ-
ξη του οικολογικού κινήματος (Φλογαϊτη, 1998). 

Οι γνωστότεροι ορισμοί για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έχουν διατυπωθεί από δύο 
διεθνείς οργανισμούς και θεωρούν ότι εστιάζει το ενδιαφέρον της στη διαδικασία της ανα-
γνώρισης των αξιών και της διασάφησης των εννοιών, ώστε να αναπτυχθούν οι κατάλληλες 
δεξιότητες και οι αναγκαίες στάσεις για την κατανόηση και την εκτίμηση της αλληλοσχέτι-
σης του ανθρώπου, του πολιτισμού και του βιοφυσικού περιβάλλοντος. Για να πραγματο-
ποιηθεί αυτό απαιτείται η πρακτική ενασχόληση με τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφω-
ση ενός κώδικα συμπεριφοράς για θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλο-
ντος. Σύμφωνα με το δεύτερο ορισμό, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση προωθεί την ανάπτυ-
ξη σαφούς αντίληψης και ενδιαφέροντος για την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και οικο-
λογική αλληλεξάρτηση σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
παρέχει σε κάθε άνθρωπο τη δυνατότητα απόκτησης γνώσεων, αξιών, στάσεων, δεξιοτήτων 
οι οποίες χρειάζονται για να προστατεύσει και να καλυτερεύσει το περιβάλλον. Επί πλέον 
συμβάλλει στη δημιουργία νέων προτύπων συμπεριφοράς των ανθρώπων, των ομάδων και 
των κοινωνιών προς το περιβάλλον. Επομένως η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση θα βοηθήσει 
τους πολίτες και ιδιαίτερα τους νέους μαθητές να καταστούν ικανοί και αποφασισμένοι, 
ώστε να έχουν τη διάθεση να εργαστούν συλλογικά για την επίτευξη και τη διατήρηση μιας 
δυναμικής ισορροπίας μεταξύ της ποιότητας ζωής και της ποιότητας του περιβάλλοντος. 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση λοιπόν είναι η διαδικασία η οποία θα βοηθήσει τους πολίτες 
να αποκτήσουν μία ευρύτερη γνώση για το περιβάλλον και να καταστούν ικανοί και απο-
φασισμένοι, να έχουν διάθεση να εργαστούν, ατομικά και συλλογικά, για την επίτευξη και 
τη διατήρηση μιας δυναμικής ισορροπίας μεταξύ της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής και 
της ποιότητας του περιβάλλοντος (Hungerford, Wilke, 1980). Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
είναι καρπός της συνειδητοποίησης του οικολογικού προβλήματος και του κοινωνικού αι-
τήματος για τη λύση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την οικολογική κρίση, η 
οποία είναι και κοινωνική και πολιτισμική κρίση. 

Οι στόχοι της Π. Ε. αναλύονται ως εξής (Hammerman, 1979): 

1) Ο διεπιστημονικός χειρισμός των θεμάτων, ο οποίος εμπλέκει τόσο τις πολιτικές, τις κοι-
νωνικές, τις οικονομικές, τις πολιτισμικές παραμέτρους όσο και αυτές των φυσικών επιστη-
μών. 
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2) Η εκπαίδευση των πολιτών, ώστε να καταστούν: α) γνώστες του βιοφυσικού και κοινωνι-
κό-πολιτιστικού περιβάλλοντος του οποίου ο άνθρωπος είναι μέρος, β) ενημερωμένοι για 
τα περιβαλλοντικά προβλήματα και γ) έτοιμοι να δράσουν υπεύθυνα για τη δημιουργία 
ποιοτικού για την ανθρώπινη ζωή περιβάλλοντος. 

3) Η ανάπτυξη της επίγνωσης όσον αφορά τη θέση και την αλληλεξάρτηση του ανθρώπου 
με το συνολικό περιβάλλον, του ανθρώπου με τον εαυτό του και τους συνανθρώπους και τη 
σχέση με το πλανητικό οικοσύστημα. 

4) Η καλλιέργεια της αντίληψης του ανθρώπου ως ξεχωριστού μέρους του λειτουργούντος 
οικοσυστήματος, ώστε να έχει την ικανότητα να αλλάζει τις σχέσεις ανάμεσα στα μέρη του 
οικοσυστήματος αυτού. 

5) Η απόκτηση εμπειρίας στην ενασχόληση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και επομένως η 
απόκτηση της ικανότητας για αυτοαξιολόγηση, για λήψη αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο 
και επηρεασμό των προβληματικών καταστάσεων προς τις αναγκαίες και ενδεδειγμένες 
λύσεις. 

6) Η ενθάρρυνση της αλλαγής των στάσεων και των αξιών με σκοπό την αποδοχή των τρό-
πων ζωής που οδηγούν στη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος. 

7) Η βοήθεια προς τα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες τέτοια ώστε να κερδίσουν ποικιλία 
εμπειριών σχετικά με το περιβάλλον, να αποκτήσουν μία βασική κατανόηση γι’ αυτό, κα-
θώς επίσης και για τα προβλήματα, τα οποία συνδέονται με αυτό, όπως και για το ρόλο της 
ανθρωπότητας αναφορικά με τα προηγούμενα. 

8) Η ανάπτυξη της επίγνωσης ότι υπάρχει ανάγκη για ατομική υπευθυνότητα στη διατήρη-
ση και βελτίωση του περιβάλλοντος. 

9) Η επεξεργασία μιας ολιστικής αντίληψης  του περιβάλλοντος, η οποία θα καθιστά τους 
ανθρώπους ικανούς να αξιολογούν την επίδραση των αλλαγών. 

10) Η γνωριμία με το ιστορικό, το πολιτιστικό και το φυσικό περιβάλλον των κοινοτήτων 
στις οποίες ζουν οι άνθρωποι και η καλλιέργεια της εκτίμησης της κληρονομιάς η οποία 
συνδέεται με τις κοινότητές τους, αλλά και η συνειδητοποίηση της κατάστασης στην οποία 
βρίσκεται το περιβάλλον. 

Ο εκπαιδευτικός προκειμένου να εμφυσήσει την οικολογική συνείδηση και να διαμορφώσει 
την περιβαλλοντική ευθύνη στο σημερινό μαθητή μπορεί στο πλαίσιο των σχολικών μαθη-
μάτων να παρεμβάλλει ορισμένες περιβαλλοντικές δραστηριότητες. Οι μαθητές λοιπόν θα 
μπορούσαν ενδεικτικά να μελετήσουν τα υδάτινα και τα χερσαία οικοσυστήματα των βιο-
τόπων της χώρας μας (εθνικών δρυμών, φυσικών μνημείων κ.α.), να εξετάσουν τα προβλή-
ματα της γεωργικής και της κτηνοτροφικής παραγωγής και τη πιθανή ρύπανση που προκα-
λούν στα νερά και στο έδαφος τα λιπάσματα και να ερευνήσουν τις οικολογικές, κοινωνικές 
και πολιτισμικές επιπτώσεις της βιομηχανικής δραστηριότητας σε μία περιοχή (Αθανασάκη, 
1996). 
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Ο στόχος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τους νέους και τις κοινωνι-
κές ομάδες να αποκτήσουν περιβαλλοντικές αξίες στάσεις και συμπεριφορές καθώς και ένα 
συνεχές ενδιαφέρον για την πορεία του περιβάλλοντος, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη 
προστασία του (Ράπτη, 2000). Επί πλέον θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν την αίσθηση της 
υπευθυνότητας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά προβλήματα, προκειμένου να επιδείξουν 
την κατάλληλη δράση για την επίλυση αυτών. Με αυτές τις προϋποθέσεις θα μπορέσει κά-
θε μαθητής να συγκροτήσει μία καθολική προσωπικότητα, η οποία θα διατηρεί σε ισορρο-
πία τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική οντότητα και θα χαρακτηρίζεται για τη δημιουργικότη-
τα, την αγάπη για τη ζωή και τη φύση. Επομένως η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η οποία 
αποτελεί ένα συμμετοχικό, ενεργητικό και βιωματικό πλαίσιο πολυεπιστημονικών και διε-
πιστημονικών  δραστηριοτήτων στοχεύει στη διαμόρφωση οικολογικά υπεύθυνων και 
ευαισθητοποιημένων πολιτών, με ενεργητικό κριτικό πνεύμα που θα τους προσφέρει συνε-
χή πνευματική εγρήγορση για την αντιμετώπιση των νέων περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

Τελικές παρατηρήσεις 

Στη δύσκολη καμπή της ιστορίας που ζούμε, σε μια περίοδο όπου το μέτρο είναι το ζητού-
μενο, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής παιδείας και η ηθική 
της οικολογικής παιδείας έρχονται ως η μέγιστη πνευματική πρόκληση. Χρειαζόμαστε λοι-
πόν μία νέα αντίληψη υπευθυνότητας έναντι του περιβάλλοντος. Στη κατεύθυνση αυτή θα 
συνδράμει η παιδευτική εκείνη διαδικασία, η οποία θα ευαισθητοποιήσει και θα ενεργο-
ποιήσει δυναμικά και υπεύθυνα τους πολίτες για την προστασία του περιβάλλοντος. Η έ-
νταξη της Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης στο αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών κρίνεται 
εξαιρετικά επείγουσα και αναγκαία, διότι μέσω αυτής θα αναδειχθεί η αξία της φύσης και 
οι μαθητές μέσω της βιωματικής διαδικασίας θα αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση 
και ευθύνη. Είναι καιρός άλλωστε να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να ελπίζουμε 
σε βιώσιμες λύσεις για τα περιβαλλοντικά ζητήματα αν η εκπαίδευσή μας σε όλα τα επίπε-
δά της δεν προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να αντιληφθούν τις θεμελιακές αλλη-
λεξαρτήσεις ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση. Είναι λοιπόν χρέος όλων μας να συνειδη-
τοποιήσουμε ότι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος συνιστά υποβάθμιση της ίδιας μας της 
ζωής και η φύση ως χώρος αρμονίας είναι και πρέπει να συνιστά τη δική μας έγνοια και 
αγωνία. 
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Η συμβολή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων (π.χ.: Erasmus+) στην διαπολιτισμική δεξιό-
τητα. Μια ποιοτική προσέγγιση 

 
Οικονόμου Κωνσταντίνος  

Εκπαιδευτικός ΠΕ 02, Λάρισα 
kooikonomo@sch.gr 

 
Στη μνήμη της μητέρας μου Βικτωρίας,  
καθώς και στις Πόπη, Όλγα, Μαριάνθη 

Περίληψη 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει μεγάλη σημασία στη διαπολιτισμική δεξιότητα των Ευρω-
παίων πολιτών και θεωρεί τον πολιτισμό και την εκπαίδευση ως τα κατεξοχήν πεδία οικο-
δόμησής της. Επιχειρώντας τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης έχει θε-
σμοθετήσει τα λεγόμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα (πιο πρόσφατο πλαίσιο: Erasmus+ 2014-
2020). Αφορμή για την παρούσα έρευνα είναι το ερώτημα πώς η συμμετοχή των ανθρωπί-
νων πόρων της εκπαίδευσης στα προγράμματα αυτά γίνεται μέσο για απόκτη-
ση/ενδυνάμωση της διαπολιτισμικής δεξιότητας, της ικανότητας, δηλαδή, προσαρμογής σε 
ένα χαρακτηριζόμενο από πολιτιστική ποικιλία περιβάλλον και κατανόησης πολιτισμών που 
διαφέρουν. Όπως έχει διαπιστωθεί, η επιτυχής υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
προσκρούει στην έλλειψη της δεξιότητάς της. Η προσέγγιση που υιοθετείται εδώ είναι 
ποιοτική: συνεντεύξεις από υπηρετούντες στην εκπαιδευτική διοίκηση. Στο εμπειρικό υλικό 
γίνονται διακριτές 6 συνιστώσες: η ανοχή της αμφισημίας ή πολυσημίας της πραγματικότη-
τας, η προσαρμοστικότητα/ευελιξία της συμπεριφοράς, η επίγνωση της (φύσης και της δια-
δικασίας της) επικοινωνίας, η ανακάλυψη της γνώσης, ο σεβασμός του διαφορετικού και η 
ενσυναίσθηση. Επομένως, τα ευρωπαϊκά προγράμματα ασκούν πολλαπλή και ποικίλη θετι-
κή επιρροή στην προαγωγή της διαπολιτισμικής δεξιότητας κι αυτό θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Το θέμα οφείλει να υποβληθεί σε συστηματικότερη 
διερεύνηση. 

Λέξεις - Kλειδιά: διαπολιτισμική δεξιότητα και συνιστώσες της, ευρωπαϊκά προγράμματα, 
Erasmus+ 2014-2020, Ευρωπαϊκή Ένωση 

Εισαγωγή 

Μολονότι οι γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές θεωρείται ότι οδηγούν σε κατακερματι-
σμό της αγοράς και ενώ η παγκόσμια οικονομική κρίση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη 
χρηματοδότηση του τομέα της παραγωγής πολιτισμού, η πολιτιστική πολυμορφία, με την 
εύνοια και της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας, εκλαμβάνεται από την ίδια την Ευρω-
παϊκή Ένωση (στο εξής: ΕΕ) ως πλεονέκτημά της και ως επίσημη πολιτική θέση της (ΕΕ, 
2014). Καθώς η ΕΕ πρεσβεύει την διατήρηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας μέσα σε ένα 
πλαίσιο αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών, είναι δεδομένο ότι η ΕΕ διακηρύσσει την 
αμοιβαία κατανόηση και αλληλεπίδραση των λαών της· το πνεύμα της διαπολιτισμικότητας 
είναι πανταχού παρόν σε όσα προβλέπει η Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ (ΕΕ 2012) για 
κάθε πτυχή της ζωής της ΕΕ και ο όρος διαπολιτισμική δεξιότητα/ικανότητα κάνει επίσημη 
νομική εμφάνιση στη Σύσταση 2006/962/ΕΚ για τις ικανότητες της διά βίου μάθησης (ΕΕ 
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2006), αν όχι ήδη σε πρωιμότερο κείμενο. Στο κείμενο αυτό η διαπολιτισμική ικανότητα 
αντιμετωπίζεται ως κοινωνική και πολιτική δεξιότητα και ως ιδιότητα-ικανότητα που θα 
πρέπει να αποκτήσει ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης. Θυμόμαστε, μεταξύ άλλων, ότι το 2008 
γιορτάστηκε ως Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου (http://ec.europa. eu/ culture/ policy/ 
strategic-framework/intercultural-dialogue_en.htm).  

Εκτός από τη συζήτηση που διεξάγεται στο πλαίσιο των πολιτικών θεσμών όπως η ΕΕ και το 
Συμβούλιο της Ευρώπης (http://www.coe.int/t/dg4/ Linguistic/educinter_EN.asp), διάλογος 
για τη διαπολιτισμική δεξιότητα αναπτύσσεται, όπως είναι ευνόητο, και από τις κοινωνικές 
και ανθρωπιστικές επιστήμες (κοινωνιολογία, ψυχολογία, πολιτική επιστήμη, γλωσσολογία, 
πολιτισμικές σπουδές κλπ.), ώστε έχει προκύψει πλούσια βιβλιογραφία (Spitzberg & 
Changnon 2009). Παράλληλα με τη συνεχιζόμενη διαδικασία καθορισμού του περιεχομένου 
της έννοιας, βασικά ζητήματα του προβληματισμού είναι η αξιολόγηση και η μέτρηση και, 
συνακόλουθα, οι τρόποι απόκτησης, ανάπτυξης και ενίσχυσης της διαπολιτισμικής δεξιότη-
τας.  

Η ΕΕ αποδίδει μεγάλη σημασία στη διαπολιτισμική δεξιότητα των Ευρωπαίων πολιτών και 
θεωρεί τον πολιτισμό και την εκπαίδευση ως τα κατεξοχήν πεδία οικοδόμησής της. Ενώ η 
φροντίδα για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση είναι, όπως γνωρίζουμε, υπόθεση κάθε 
κράτους-μέλους, η ΕΕ επιχειρεί να διαδραματίσει και σε αυτούς τους τομείς έναν ρόλο που 
απορρέει από τη φύση της, δηλαδή ενοποιητικό. Στη δεκαετία του 1980 ξεκίνησε η προ-
σπάθεια για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης που θεσμοθετήθηκε στέ-
ρεα στην επόμενη δεκαετία (Πασιάς, 2006). Ένα μέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού 
είναι το -σχετικά συμπαγές- πακέτο δράσεων, που είναι γνωστό ως «Ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα (ή πρότζεκτ)» και αποτελεί πλέον μια σταθερά στην Ευρώπη: ξεκίνησε τη δεκαετία του 
1980 -με το πρόγραμμα Erasmus, για την κινητικότητα σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης- και συνεχίζει έκτοτε να είναι σε ισχύ, δεχόμενο τροποποιήσεις και προσαρμογές ανά 
διαστήματα και αλλάζοντας περιοδικά ονομασία (Socrates 2000-2006, Lifelong Learning 
Programme 2007-2013, Erasmus+ 2014-2020), αλλά διατηρώντας τη φιλοσοφία του και τη 
βασική δομή αναλλοίωτες (χρήσιμες πληροφορίες στο 
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php). Δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλος αριθμός πρότζεκτ 
που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια είχαν ως θέμα την διαπολιτισμική δεξιότητα και 
σκοπό την προβολή, την ανάδειξη της αξίας της, καθώς και την διάδοση και μέτρησή της, 
όπως υποδεικνύουν αναζητήσεις μέσω του όρου intercultural competence στις σχετικές 
βάσεις δεδομένων (του Erasmus+ [http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/projects], ειδικά των Leonardo [http://www.adam-europe.eu] και όλων των προγενέ-
στερων πρότζεκτ [http://www.europeansharedtreasure.eu]). Εκπεφρασμένος, επιπλέον, 
στόχος του προγράμματος, σε όλες τις φάσεις της ιστορίας του (ΕΕ, 2014β), έχει υπάρξει η 
μέριμνα για την πολυγλωσσία, η επιθυμία για την προστασία και διατήρηση της οποίας εκ-
φράζεται ως πολιτικό πρόταγμα στα πρώτα κιόλας άρθρα της ιδρυτικής συνθήκης της ΕΕ 
(ΕΕ, 2012).  

Παρουσιάζει, επομένως, κατά τη γνώμη μας ενδιαφέρον να δούμε εάν και πώς η συμμετο-
χή Ευρωπαίων πολιτών στις δράσεις αυτές, και κυρίως των εκπαιδευτικών, των μαθητών 
και των στελεχών της εκπαίδευσης, που είναι οι βασικές επιλέξιμες κατηγορίες ανθρώπινων 

1101

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



πόρων, συμβάλλει στην απόκτηση ή ενδυνάμωση της διαπολιτισμικής δεξιότητας. Το ερώ-
τημα αυτό, όπως υποδεικνύει η βιβλιογραφία της διαπολιτισμικής δεξιότητας, μπορεί να 
μελετηθεί είτε με ποιοτικές είτε με ποσοτικές μεθόδους (van de Vijver & Leung 2009). Στην 
εγχώρια βιβλιογραφία δεν έχουμε εντοπίσει έρευνες που να καταπιάνονται με το ερώτημα 
αυτό. Πριν από μερικά χρόνια είχε γίνει λόγος για τα ευρωπαϊκά προγράμματα ως καινοτό-
μες δραστηριότητες (Σπυροπούλου κ.ά., 2007), αλλά, κατά την άποψή μας, είναι υπερβολή 
να εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε την υλοποίησή τους ως καινοτομία. Εντωμεταξύ, 
διάφορα έχουν γραφεί και στην Ελλάδα για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση ως εγκάρσιο 
κλάδο της παιδαγωγικής και της σχολικής πράξης (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2011) με 
στόχο την απόκτηση της διαπολιτισμικής δεξιότητας στο σχολικό περιβάλλον (Κεσίδου, 
2008)· όπως αναφέραμε και πιο πάνω, η διαπολιτισμική δεξιότητα προτείνεται να συμπερι-
ληφθεί στις αξίες που πρέπει να μεταδώσουν οι χώρες της ΕΕ κατά την κοινωνικοποίησή 
των μελών τους μέσα σ’ ένα πλαίσιο διά βίου μάθησης κι αυτό αποτελεί ένα θέμα πολιτικό 
(Grosch & Leenen, 2000). Στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας στην χώρα μας, ό-
που έχει εκδηλωθεί και έντονο ενδιαφέρον για τη διγλωσσία και τους δίγλωσσους μαθητές 
(Σκούρτου, 2011), έχουν μελετηθεί με ποικίλες εμπειρικές μεθόδους οι στάσεις, απόψεις 
και πρακτικές εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών και άλλων ομάδων απέναντι στα διάφορα 
στοιχεία του εκπαιδευτικού συστήματος (Οικονόμου, 2014). Εξάλλου, σε διάφορες εργασί-
ες μελετήθηκε η διαπολιτισμική δεξιότητα –ή επάρκεια ή ετοιμότητα- εν ενεργεία και υπο-
ψηφίων εκπαιδευτικών (π.χ.: Γεωργογιάννης, 2006, Χαρίτος, 2011). 

 Θεωρούμε πως το ερώτημα που διατυπώσαμε πιο πάνω θα πρέπει να αποτελέσει αντικεί-
μενο συστηματικής έρευνας με ομάδες-στόχους διάφορες ομάδες μελών της εκπαιδευτικής 
κοινότητας. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας περιορίζουμε τη στοχοθεσία και επικε-
ντρώνουμε το ενδιαφέρον σε άτομα που στελεχώνουν ή μετέχουν στη διοίκηση της εκπαί-
δευσης -αδιάφορο εάν πρόκειται για διοικητικούς υπαλλήλους ή εκπαιδευτικούς αποσπα-
σμένους, αφού αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η εμπειρία τους. Ειδικότερα, πρόκειται για 
άτομα που εργάζονται σε μια διοικητική υπηρεσία της εκπαίδευσης και διαθέτουν ικανή 
εμπειρία στη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτός είναι ο λόγος που η εμπειρία 
τους θεωρείται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία και αξίζει να αξιοποιηθεί ερευνητικά. Το ερώτη-
μα που καθοδηγεί την έρευνά μας, λοιπόν, είναι: με ποιο ή με ποιους τρόπους γίνεται η 
συμμετοχή των ανθρωπίνων πόρων της διοίκησης της εκπαίδευσης ένα μέσο για ενδυνά-
μωση ή επαύξηση της διαπολιτισμικής δεξιότητας; Η μελέτη του ερωτήματος αυτού είναι 
σημαντική, γιατί προσφέρει μία -από άλλη οπτική- τεκμηρίωση της χρησιμότητας, της απο-
τελεσματικότητας και της ποιότητας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που αποτελεί άλλω-
στε ζητούμενό τους. Αν και η απάντηση ενδέχεται να θεωρείται αυτονόητη, το ερώτημα 
παρόλ’ αυτά πρέπει να μελετηθεί. Η μελέτη του είναι επίσης σημαντική, καθώς τον τελευ-
ταίο καιρό έχει αναπτυχθεί έντονη κινητικότητα γύρω από τα προγράμματα αυτά και είναι 
καλό να γνωρίζουμε τι έχουν να πουν αυτοί που εργάζονται στις διοικητικές εκπαιδευτικές 
δομές. Εξάλλου, έχει ήδη εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον για παρόμοιες περιπτώσεις και 
από την πλευρά της ίδιας της ΕΕ (Bortini & Motamed-Afshari, 2012), η οποία έχει επιπλέον 
εντοπίσει στα (δια)πολιτισμικά στοιχεία των προγραμμάτων παράγοντες που δυσκολεύουν 
την υλοποίησή τους (Bienzle κ.ά. 2010).  
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Στο θεωρητικό πλαίσιο που ακολουθεί θα ορίσουμε την κεντρική έννοια της εργασίας, την 
διαπολιτισμική δεξιότητα, και θα συνοψίσουμε τη σημασία που οι ειδικοί αποδίδουν στην 
κατοχή της ως προϋπόθεση γι’ αυτούς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των προγραμμά-
των. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η βιβλιογραφία παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία όρων, λέξεων και φράσεων που χρησιμοποι-
ούνται εναλλακτικά, αποκαλύπτοντας με τη σειρά τους ποικιλία των οπτικών γωνιών: δια-
πολιτισμική δεξιότητα, διαπολιτισμική επικοινωνιακή δεξιότητα, διαπολιτισμική προσαρ-
μογή, διαπολιτισμική ευαισθησία, πολυπολιτισμική δεξιότητα, κοσμοπολιτική δεξιότητα, 
διαπολιτισμική αποτελεσματικότητα, διεθνής δεξιότητα, κοσμοπολιτικός γραμματισμός, 
κοσμοπολιτισμός κλπ. Στην εργασία αυτή θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά, με συνέπεια 
και προς την πρόσφατη βιβλιογραφία, ο όρος διαπολιτισμική δεξιότητα (Bradford, Allen, & 
Beisser, 2000). Ο όρος διαπολιτισμική δεξιότητα ακούγεται συχνά σήμερα, όπως είναι ευ-
νόητο, μέσα στο πλαίσιο των εξελίξεων που έχουν λάβει και λαμβάνουν ακόμη χώρα, όπως 
η παγκοσμιοποίηση των οικονομιών και των πολιτισμών, οι μετακινήσεις ατόμων και πλη-
θυσμών και η εξέλιξη της τεχνολογίας· σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο μόνο κάποιος που διαθέτει τη 
διαπολιτισμική δεξιότητα θεωρείται ότι μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. 

Δεν είναι εύκολο να δοθεί ένας και μοναδικός ορισμός της έννοιας της διαπολιτισμικής δε-
ξιότητας. Γενικά, πρόκειται για την ικανότητα κάποιου να προσαρμόζεται, και να εργάζεται, 
σε ένα χαρακτηριζόμενο από πολιτιστική ποικιλία περιβάλλον, να κατανοεί πολιτισμούς 
που διαφέρουν μεταξύ τους και τις αξίες τους. Σύμφωνα με τον Byram (1997), είναι η ικα-
νότητα να βλέπει κανείς σχέσεις μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, τόσο εντός όσο και ε-
κτός της κοινωνίας, και να σκέπτεται, δηλαδή να ερμηνεύει, τα χαρακτηριστικά τους προς 
όφελος είτε δικό τους είτε άλλων. Κατά τον Fantini (2006) πρόκειται για το σύμπλεγμα των 
ικανοτήτων που θα μας βοηθήσουν να συμπεριφερόμαστε αποτελεσματικά και κατάλληλα 
με ανθρώπους ενός διαφορετικού πολιτισμικού υποβάθρου. Η Deardorff (2014) ορίζει τη 
διαπολιτισμική δεξιότητα ως γνώση των άλλων, γνώση των εαυτών μας, δεξιότητες για ερ-
μηνεία και συσχέτιση, δεξιότητες για ανακάλυψη και/ή διάδραση, αξιολόγηση των αξιών, 
των πεποιθήσεων και των συμπεριφορών των άλλων, και, ως επισφράγισμα, αναζωογόνη-
ση των εαυτών μας. Η διαπολιτισμική δεξιότητα είναι μια διαδικασία αμοιβαίας διαπραγ-
μάτευσης της οποίας η ορθότητα και τα αποτελέσματα ποικίλλουν· όταν κανείς είναι ικανός 
να κατανοεί τις ταυτότητες και να περιγράφει διαφορές άλλων ανθρώπων, τότε μπορεί να 
διαπραγματευτεί τι είναι ορθό και αποτελεσματικό και για τους δύο Collier (1989). Οι Chen 
& Starosta (1999, 28) ορίζουν τη διαπολιτισμική δεξιότητα ως την «ικανότητα να πραγμα-
τοποιεί κανείς αποτελεσματικά και κατάλληλα επικοινωνιακές συμπεριφορές που δια-
πραγματεύονται την πολιτισμική του ταυτότητα σ’ ένα διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλ-
λον». Η διαπολιτισμική δεξιότητα εμπεριέχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή 
συνιστώσες. Οι πιο συχνά αναφερόμενες είναι οι εξής: η προσαρμοστικότητα, το χιούμορ, η 
υπομονή, η ανοιχτότητα, το ενδιαφέρον, η περιέργεια, η ενσυναίσθηση, η ανοχή της αμφι-
σημίας και η αμφισβήτηση των κρίσεων (Fantini, 2006). Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά 
αυτά θεωρούνται αποτελέσματα εξάσκησης, όπως π.χ. η ανοχή της αμφισημίας και η υπέρ-
βαση των προκαταλήψεων, και άλλα, όπως η προσαρμοστικότητα, το χιούμορ, η υπομονή, 
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η ανοιχτή διάθεση, το ενδιαφέρον, η περιέργεια και η συναίσθηση, ανήκουν στα χαρακτη-
ριστικά της προσωπικότητας του ατόμου.  

Στρέφοντας την προσοχή μας, ειδικότερα, στα ευρωπαϊκά προγράμματα διαπιστώνουμε ότι 
η κατοχή υψηλού επιπέδου διαπολιτισμικής δεξιότητας από τους εταίρους θεωρείται ιδεώ-
δης κατάσταση από τους ειδικούς (Bienzle κ.ά. 2010)· η διαπολιτισμική δεξιότητα γίνεται 
αντιληπτή ως ικανότητες και στάσεις απαραίτητες για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων 
σε συναντήσεις και συνεργασίες μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. 
Αναπτυγμένη δεξιότητα αυτού του είδους θεωρείται ότι διαθέτουν συνήθως άτομα που 
είχαν την εμπειρία ενός μεγάλου αριθμού διαπολιτισμικών αλληλεπιδράσεων και κατάφε-
ραν να μάθουν από αυτές τις εμπειρίες είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, ενώ ο καθένας 
μπορεί να αναπτύξει τη δεξιότητα αυτή, εάν αντιληφθεί τις επιδράσεις που ο πολιτισμός 
ασκεί επάνω στη συμπεριφορά μας και στη συμπεριφορά άλλων, καθώς και στρέφοντας 
την προσοχή σε καταστάσεις που λαμβάνουν χώρα σε διαπολιτισμικό πλαίσιο. Η γλώσσα, η 
ορολογία και η μη λεκτική συμπεριφορά, οι εθνοκεντρικές στάσεις απέναντι στις πολιτισμι-
κές διαφορές, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις επισημαίνονται ως οι σημαντικότερες 
προκλήσεις που μπορεί να επηρεάζουν την υλοποίηση των προγραμμάτων. Η αντιμετώπιση 
των προκλήσεων συνιστά αποτελεσματική διαπολιτισμική διαχείριση των προγραμμάτων 
και για τον σκοπό αυτό θεωρούνται κρίσιμες συγκεκριμένες διαπολιτισμικές δεξιότητες 
όπως: το ενδιαφέρον για την πολιτισμική προέλευση του άλλου σε συνδυασμό με την ανα-
γνώριση των διαφορών και των ομοιοτήτων, η ανοιχτή διάθεση για νέα πληροφόρηση, ο 
σεβασμός στους κανόνες και στις αξίες των άλλων, η ενσυναίσθηση με την έννοια της ικα-
νότητας να μπαίνει κανείς στην θέση του άλλου και να αντιλαμβάνεται την οπτική του, η 
ακοή των άλλων με προσήλωση, η αντίληψη των μη λεκτικών σημάτων και ο αναστοχασμό, 
η ικανότητα για αλλαγή οπτικών που οδηγεί στην αποφυγή παρανοήσεων. Οι δεξιότητες 
αυτές μπορούν να αναπτυχθούν με την εξάσκηση και τον αναστοχασμό. Οι ειδικοί (Bienzle 
κ.ά. 2010) συνιστούν να εξετάζεται ο βαθμός εξέλιξης των δεξιοτήτων αυτών έπειτα από τη 
συμμετοχή σε κάποια διαπολιτισμική επαφή, προτροπή που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται 
(Bortini & Motamed-Afshari, 2012) και αυξάνει και τη σημαντικότητα της παρούσας έρευ-
νας.  

Παρακάτω θα περιγράψουμε τη μέθοδο που χρησιμοποιήσαμε προκειμένου να αντλήσου-
με τα δεδομένα που θα αξιοποιήσουμε για να απαντήσουμε στο ερώτημα που θέσαμε: 
πώς, δηλαδή, η συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα συμβάλλει στην οικοδόμηση της 
διαπολιτισμικής δεξιότητας σε μια κατηγορία ανθρωπίνων πόρων του εκπαιδευτικού συ-
στήματος, πιο συγκεκριμένα στα άτομα που στελεχώνουν την διοίκησή της.  

Μέθοδος 

Η μέθοδος της έρευνάς μας βασίστηκε στη συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων αντλημέ-
νων από την εμπειρία ατόμων που έχουν εμπλακεί στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων. Η έρευνά μας ήταν ποιοτική, αφού τα δεδομένα μας ελήφθησαν μέσω συνέντευξης 
4 ατόμων τα οποία έχουν λάβει μέρος με διάφορες ιδιότητες (βοηθητικού, ερευνητικού και 
διοικητικού προσωπικού) στα λεγόμενα πολυμερή σχέδια, που στο Erasmus+ ταυτίζονται με 
τις Key Activities 1 και 2 (ΕΕ, 2014β). Η συγκεκριμένη μέθοδος επελέγη με σκοπό την κατα-
νόηση σε βάθος της εμπειρίας των υποκειμένων της έρευνας και όχι την εξαγωγή μιας γενι-
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κής εικόνας της κατάστασης, όπως είναι ο στόχος της ποσοτικής έρευνας, στην υπηρεσία 
της οποίας υπάρχουν διαθέσιμα πολυάριθμα εργαλεία (Fantini, 2006). Τα άτομα της έρευ-
νάς μας παραχώρησαν συνέντευξη τον Ιανουάριο του 2015. Η συνέντευξη ήταν ημιδομημέ-
νη, αφού βασίστηκε σε οδηγό συνέντευξης η χρήση του οποίου επέτρεπε τη διεύρυνση της 
συζήτησης. Για την κατασκευή του στηριχθήκαμε στις οδηγίες και κατευθύνσεις που παρέ-
χονται με σκοπό την αποτελεσματική διαπολιτισμική επικοινωνία στον ειδικό οδηγό υλο-
ποίησης και διαχείρισης προγραμμάτων (Bienzle κ.ά. 2010). Οι ερωτήσεις που τέθηκαν ε-
στίαζαν στο ενδιαφέρον των ερωτωμένων για τις πτυχές του πολιτισμικού υποβάθρου «άλ-
λων» ανθρώπων, στα αισθήματα που τρέφουν απέναντί του και στην ενδεχόμενη αλλαγή 
των τρόπων που βλέπουν τα πράγματα και δρουν. Με τη συγκατάθεση των ερωτωμένων οι 
συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν στον υπολογιστή και απομαγνητοφωνήθηκαν από τον 
ερευνητή. Οι μαγνητοφωνήσεις και οι απομαγνητοφωνήσεις βρίσκονται στην κατοχή του 
και είναι στην διάθεση οποιουδήποτε ζητήσει να τις μελετήσει, ενώ τα κείμενα των απομα-
γνητοφωνήσεων δεν παρατίθενται εδώ ολόκληρα λόγω του περιορισμένου χώρου. Οι ερω-
τηθέντες συμφώνησαν να δηλώσουν τα ονόματά τους, εάν αυτό ζητηθεί (η υπηρεσία όπου 
εργάζονται βρίσκεται στη Λάρισα και δεν θα κατονομαστεί). Για την επίτευξη μεγαλύτερης 
αντικειμενικότητας ο ερευνητής συζήτησε την εργασία μετά την ολοκλήρωσή της και με 
τους 4 ερωτηθέντες, οι οποίοι συμφώνησαν με τις ερμηνείες που πραγματοποίησε και με 
τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε.  

Στη συνέχεια, θα συζητήσουμε τα ευρήματα από τις συνεντεύξεις και θα εμπλουτίσουμε τη 
συζήτηση με βιβλιογραφικά δεδομένα. Επισημαίνουμε ότι εξαιτίας του περιορισμένου χώ-
ρου δεν θα περιγράψουμε εδώ αναλυτικά το προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνα, για 
τους οποίους εφεξής θα χρησιμοποιούνται βασικά οι όροι ερωτηθέντες/ερωτηθείσες. 

Αποτελέσματα - Συζήτηση 

Μια «λίστα» συνιστωσών της διαπολιτισμικής δεξιότητας έχει παρουσιάσει ο Wiseman 
(2001, βλ. και Wiseman κ.ά., 1989), ο οποίος συγκέντρωσε σε αυτή διάφορες ειδικότερες 
έννοιες από πλειάδα μελετητών, όπως είναι η προσεκτική ή διακριτική συμπεριφορά, η ε-
νεργός αλληλεπίδραση, η αναγνώριση μη λεκτικών μηνυμάτων, η με ενδεδειγμένο τρόπο 
αυτο-παρουσίαση, η ελαστικότητα της συμπεριφοράς, η διαχείριση της αλληλεπίδρασης, η 
διατήρηση της ταυτότητας, οι στρατηγικές μείωσης της αβεβαιότητας, η επίδειξη σεβα-
σμού, η δεξιότητα της άμεσης δραστηριοποίησης, η ικανότητα δημιουργίας σχέσεων κλπ. 
Στο δικό μας εμπειρικό υλικό γίνονται διακριτές 6 βασικές κατηγορίες ή θέματα, που θεω-
ρούμε, σύμφωνα με τα παραπάνω, επιμέρους δεξιότητες μιας ευρύτερα εννοούμενης δια-
πολιτισμικής δεξιότητας και στις οποίες (δύναται να) συνεισφέρει η συμμετοχή στα ευρω-
παϊκά προγράμματα. Αυτές είναι: η ανοχή της αμφισημίας ή πολυσημίας της πραγματικό-
τητας, η προσαρμοστικότητα/ευελιξία της συμπεριφοράς, η επίγνωση της (φύσης και της 
διαδικασίας της) επικοινωνίας, η ανακάλυψη της γνώσης, ο σεβασμός του διαφορετικού 
και η ενσυναίσθηση. Στη συνέχεια θα συγκεντρώσουμε όσα αναφέρονται σε κάθε μία κα-
τηγορία μέσα στις απαντήσεις που λάβαμε. 

Η ανοχή της αμφισημίας είναι από τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν από τη συμμετοχή 
στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Προκύπτει μάλιστα ως κάτι αναγκαίο, ως αποτέλεσμα δηλα-
δή της ανάγκης μέσα στο πλαίσιο της επικοινωνίας να αναπτύξει κανείς ικανότητες κατανό-
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ησης πραγμάτων ανοίκειων. Η ανοικειότητα αυτή είναι δυνατό να προκαλεί άγχος, αλλά 
πρόκειται για δημιουργικό άγχος. Η συνεχής προσπάθεια για την επιτυχή ολοκλήρωση της 
επιζητούμενης από τον εταίρο συμβολής στο πρότζεκτ αφήνει ισχυρό αποτύπωμα κι αυτό 
είναι η ικανότητα διαχείρισης αμφίσημων καταστάσεων, καταστάσεων δηλαδή όπου η 
πραγματικότητα εμφανίζει δύο ή περισσότερες όψεις που πρέπει να συζητηθούν και κά-
ποια ή κάποιες να αποκλειστούν. Σύμφωνα με μια ερωτηθείσα «πρόκειται για δράσεις που 
προκαλούν στρες, αλλά αυτό το στρες είναι δημιουργικό. Σε τελευταία ανάλυση, οι δράσεις 
υποστηρίζουν τον καλώς νοούμενο κοσμοπολιτισμό, απαραίτητη προϋπόθεση για την συ-
νύπαρξη όλων μας. Και η ανοχή της αμφισημίας αυξάνεται, αλλά και βελτιώνεται η ικανότη-
τα διαχείρισης αμφίσημων καταστάσεων». Από άλλο ερωτηθέντα ειπώθηκε ότι «είναι μια 
ευχάριστη πρόκληση τόσο το απροσδόκητο όσο και το ανοίκειο». Ο κοσμοπολιτισμός περι-
λαμβάνεται σ’ έναν από τους παλαιότερους ορισμούς της διαπολιτισμικής δεξιότητας, αυ-
τόν του Tewksbury που δημιούργησε μια λίστα από 21 χαρακτηριστικά της «ώριμης διε-
θνούς προσωπικότητας» το 1957 (Wilson, 1994). Το άγχος που δημιουργεί η πολιτισμική 
διαφορά και η ανοικειότητα, καθώς και η αντιμετώπισή του ως πτυχή της διαπολιτισμικής 
δεξιότητας επισημαίνονται από αρκετούς ερευνητές (Kim, 1992, Williams, 2005). 

Η συναναστροφή με σχετικά μεγάλο αριθμό ατόμων που προέρχονται από διαφορετικές 
κουλτούρες είναι διαδικασία που εμπεριέχει πρότυπα συμπεριφοράς. Δίνεται έτσι η δυνα-
τότητα για παρακολούθηση άλλων συμπεριφορών, η οποία αναγνωρίζεται ως ευκαιρία για 
γνωριμία διαφορετικών συνηθειών κλπ. Με τον τρόπο αυτό ανοίγονται οι ορίζοντες των 
ανθρώπων μέσα από την επαφή με άλλους ανθρώπους, που δεν είναι της επιλογής τους. Η 
συνεργασία στο πλαίσιο ενός πρότζεκτ μετατρέπεται σε πεδίο ανάπτυξης ενδιαφέροντος 
για τη διεύρυνση του ρεπερτορίου των συμπεριφορών που κανείς διαθέτει. Αυτό γεννά και 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται οι συμπεριφορές που ενδείκνυνται, όταν οι ειδικές 
καταστάσεις το απαιτούν. «Θα πρέπει να προσαρμόζουμε τον τρόπο εργασίας, όταν εργα-
ζόμαστε με άλλους ανθρώπους, για να αποφεύγονται ανώφελες συγκρούσεις. Μπορούν να 
υιοθετηθούν ήθη και συνήθειες άλλων λαών σε περιπτώσεις που αυτό πρόκειται να εκτι-
μηθεί και να βοηθήσει. Ακόμα και λιγότερο συνηθισμένες διαδικασίες είναι απαραίτητες 
για τις περιπτώσεις που αυτό θα αυξήσει την καλή διάθεση», ακούσαμε από μία ερωτηθεί-
σα. Η Pusch (1994) έχει επισημάνει ότι οι βασικοί συντελεστές της λεγόμενης διαπολιτισμι-
κής αποτελεσματικότητας είναι η ικανότητα διαχείρισης του ψυχολογικού στρες, η ικανότη-
τα για αποτελεσματική επικοινωνία και η ικανότητα για διαπροσωπικές σχέσεις και παρα-
πέμπει στο έργο του Gudykunst (1994) που αναγνωρίζει ως συνιστώσες της διαπολιτισμικής 
δεξιότητας τα εξής: τη διακριτικότητα, τη γνωστική ευελιξία, την ανοχή της αμφισημίας, την 
ευελιξία στη συμπεριφορά και τη διαπολιτισμική ενσυναίσθηση. Ο Bennett (1993) έχει 
συλλάβει το πιο γνωστό, ίσως, μοντέλο διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης, το οποίο θεω-
ρείται αναπτυξιακό, επειδή στηρίζεται στην υπόθεση ενός συνεχούς, όπου μπορεί να κινη-
θεί το άτομο με σκοπό την απόκτηση μιας διεθνούς προοπτικής περνώντας μέσα από τρία 
εθνοκεντρικά στάδια (άρνηση, άμυνα, υποβιβασμός) και τρία εθνοσχετικιστικά (αποδοχή, 
προσαρμογή, ενσωμάτωση της διαφοράς). Ο Bennett (ό.π.) ορίζει τον εθνοκεντρισμό ως την 
τάση να  θεωρεί κανείς τον πολιτισμό του ως κέντρο όλης της πραγματικότητας, ενώ ο ε-
θνοσχετικισμός δέχεται ότι οι πολιτισμοί μπορούν να κατανοηθούν στις σχέσεις μεταξύ 
τους και ότι μια ιδιαίτερη συμπεριφορά μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο μέσα σε ένα πολι-
τιστικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τον Bennett, το κλειδί του εθνοσχετικισμού είναι η διαδικασί-
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α. Στην ακολουθία του Bennett, οι Fennes & Hapgood (1997) επισημαίνουν ότι η διαδικασία 
έχει δύο όψεις: 1) το βαθμό που τα σχήματα συμπεριφοράς κάποιου σχετίζονται με εκείνα 
των άλλων, και 2) την ικανότητα επέκτασης, ευλυγισίας και προσαρμογής του πλαισίου α-
ναφοράς ενός ατόμου ή, αλλιώς, το φίλτρο του. Η διαδικασία επίτευξης της διαπολιτισμι-
κής δεξιότητας εμπεριέχει επίγνωση, κατανόηση, αποδοχή και σεβασμό, εκτίμηση, ανα-
γνώριση και ανάπτυξη νέων στάσεων, δεξιοτήτων και σεβασμού ως ανταπόκριση σε ό,τι 
προέρχεται από άλλους πολιτισμούς. Είναι φανερό ότι στην προσέγγιση του φίλτρου των 
Fennes & Hapgood (ό.π.) τονίζεται η σημασία της θεμελιώδους σημασίας της ικανότητας 
κάποιου να αλλάζει την οπτική του εσωτερικά. Ο Kim (1992) βλέπει την προσαρμοστικότητα 
στην καρδιά της διαπολιτισμικής δεξιότητας, προσδιορίζοντάς την ως ικανότητα του ατό-
μου για αναστολή ή τροποποίηση παλιών τρόπων/συνηθειών και εκμάθηση νέων. 

Η διεύρυνση του επικοινωνιακού ρεπερτορίου ανήκει επίσης στα οφέλη που προκύπτουν 
από τη συμμετοχή στα προγράμματα. Στην αφετηρία της διεύρυνσης αυτής εντοπίζεται η 
εγρήγορση όσον αφορά την ποικιλία και την πληθώρα των τρόπων που μπορούν να οδηγή-
σουν σε παρεξηγήσεις εξαιτίας διαφορών στο λόγο, στις χειρονομίες και στη γλώσσα του 
σώματος. Αυτά συνοδεύονται από την ετοιμότητα να υιοθετεί κανείς λιγότερο συνηθισμέ-
νες συμβάσεις και για χάρη της αποτελεσματικότητας να επιδιώκει την αποσαφήνιση των 
πραγμάτων. Περαιτέρω, μπορεί και να επιδιωχθεί να συμφωνηθεί από όλους τους εταίρους 
πώς θα χρησιμοποιούνται διάφορες εκφράσεις, όροι κλπ., γεγονός που δηλώνει την πρα-
κτική αναγνώριση της διαφορετικότητας των επικοινωνιακών συμβάσεων. «Μου αυξήθηκε 
η προθυμία και η όρεξη να δοκιμάζω καινούριες επικοινωνιακές συμβάσεις και βελτιώθηκε 
ο τρόπος επικοινωνίας», πληροφορούμαστε από τις μαρτυρίες αυτών με τους οποίους συ-
νομιλήσαμε. Κατά τους Steele & Suozzo (1994), Damen (1987), and Stern (1983), η διαπολι-
τισμική δεξιότητα είναι ικανότητα να δρα κανείς κατάλληλα στον πολιτισμό-στόχο με ανα-
φορά στη γλώσσα του σώματος, της συνήθειες του φαγητού κλπ. Διαφορετικά από τον 
Gudykunst (1994), ο Byram (1997) έχει δώσει μεγάλη σημασία στη δεύτερη/ξένη γλώσσα 
στο δικό του μοντέλο διαπολιτισμικής επικοινωνιακής δεξιότητας. Ο Kim (1992) διαχωρίζει, 
-ουσιαστικά: βγάζει έξω- από τη διαπολιτισμική δεξιότητα ό,τι ορίζει ειδικότερα ως διαπο-
λιτισμική επικοινωνιακή δεξιότητα. Θεωρεί ότι η πρώτη σημαίνει οτιδήποτε πρέπει κάποιος 
να κάνει σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από συγκεκριμένες γλώσσες και σε σχέση με ό-
λους τους πολιτισμούς. Όμως, ο Byram (1997) τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία της γλωσσικής 
δεξιότητας επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι ένα περιεκτικό μοντέλο πρέπει βέβαια να συμπε-
ριλαμβάνει το κοινωνικό πλαίσιο και μη λεκτικές διαστάσεις της επικοινωνίας.  

Η αναζήτηση της γνώσης αποτελεί επίσης μια όψη της διαπολιτισμικής δεξιότητας που εμ-
φανίζεται ως αποτέλεσμα της εμπλοκής στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η εμπλοκή αυτή 
γεννιέται μέσα από, και συνεπάγεται, τη διάθεση να ψάχνει και να μαθαίνει κανείς μέσα 
από τις διαπολιτισμικές επαφές. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει την προσεκτική παρατή-
ρηση αξιών, εθίμων και πρακτικών στη συνεργασία με τους άλλους εταίρους, η οποία θα 
βοηθήσει στην καταγραφή τους στη μνήμη. Συγχρόνως, γεννιέται και επιθυμία, που συχνά 
μετουσιώνεται σε πράξη, για συστηματικότερη αναζήτηση στοιχείων από τις κουλτούρες 
των εταίρων, τα οποία λαμβάνονται υπόψη και ενσωματώνονται στη συνεργασία, για να 
βελτιωθεί ο τρόπος της συνεργασίας. «Μου αυξήθηκε η περιέργεια για ξένους πολιτι-
σμούς… Και για εθνογραφική ανακάλυψη θα μπορούσα να κάνω λόγο, αφού μπήκα στη 
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διαδικασία συστηματικής παρατήρησης», ανέφερε ένας ερωτηθείς, ενώ σε άλλη συνέντευ-
ξη ακούσαμε: «ξεκίνησα και προσπάθειες να αναζητήσω εντατικά πληροφορίες για τους 
πολιτισμούς που γνώρισα». Η γνώση του πολιτισμού-στόχου και του δικού μας πολιτισμού 
επισημαίνεται από τον Paige (1993) ως παράγοντας διαπολιτισμικής αποτελεσματικότητας.  

Στα πολύ σημαντικά κέρδη που απορρέουν από τη συμμετοχή σε προγράμματα είναι ο σε-
βασμός του διαφορετικού. Ο σεβασμός του διαφορετικού φαίνεται να προϋποθέτει την 
αύξηση της κριτικής ικανότητας, δεδομένου ότι οι αξίες, συνήθειες και πρακτικές των άλ-
λων ανθρώπων γίνονται αντιληπτές όχι απλώς ως διαφορετικές από το κανονικό αλλά και 
ως αξιόλογες από μόνες τους. Αυτά τα συστήματα πεποιθήσεων και αξιών, που δεν τις 
συμμερίζονται όλοι, δικαιούνται να χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν πρέπει 
εξαιτίας τους να πέφτουν σε ανυποληψία. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση μια 
σταθερής, αλλά διπλωματικής, στάσης σε ζητήματα αρχής, στα οποία εγείρεται διαφωνία. 
Μία ερωτηθείσα επεσήμανε ότι «Κερδίζει κανείς σε ετοιμότητα να θεωρεί διαφορετικές 
πολιτιστικές νόρμες όχι ως αποκλίσεις από το κανονικό, αλλά ως κανόνες με τη δική τους 
αξία», άλλο άτομο παρατήρησε ότι «αυξήθηκε η διάθεση να σέβομαι τη διαφορετικότητα, 
θρησκεία, συνήθειες και άλλα πράγματα που είναι ταμπού, ώστε αυτό να το περνάω και 
στο παιδί μου» και κάποιος άλλος ότι «Όλα αυτά συνοδεύτηκαν και από τη δική μου κριτική 
στάση απέναντι στο δικό μου πολιτισμό. Αυτό πιστεύω ότι κάνει δυνατή την ισότιμη αντιμε-
τώπιση διαφορετικών πολιτιστικών συστημάτων». 

Εξάλλου, η ενσυναίσθηση συνιστά μία ακόμη συνιστώσα της διαπολιτισμικής δεξιότητας με 
πολλές επιμέρους διαστάσεις. Η συμμετοχή στα προγράμματα γεννά κατ’ αρχήν  στους ε-
ταίρους την προθυμία να εξετάσουν και να παρακολουθήσουν τις οπτικές άλλων ανθρώ-
πων. Παράλληλα, είναι δυνατή η υιοθέτηση διαφορετικών ρόλων ως συνέπεια της εξέτασης 
και κατανόησης των οπτικών των άλλων ανθρώπων και η εμπλοκή σε μια διαδικασία σύ-
γκρισης οπτικών και ρόλων που αντιστοιχούν σε διαφορετικές κουλτούρες. Ενώ η υιοθέτη-
ση των ρόλων μπορεί να έχει περιορισμένη διάρκεια, η σύγκριση και η αποσαφήνιση των 
διαφορετικών πολιτισμικών οπτικών είναι δυνατόν να οδηγήσει σε πιο μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα. Σύμφωνα με έναν ερωτηθέντα, «μπορεί να αποκτηθεί η ικανότητα να κατα-
νοώ σκέψεις και αισθήματα άλλων ανθρώπων και να αισθανθώ μια κατάσταση μέσα από 
τα δικά τους μάτια. Έχει επίσης σημασία ότι γεννάται και  μια ανησυχία να μην τραυματι-
στούν τα αισθήματα των άλλων ή να προσβληθεί το σύστημα των αξιών τους». Η ενσυναί-
σθηση τοποθετείται από τον Bennett (1993) στο κέντρο του εθνοσχετικισμού και ορίζεται 
ως ικανότητα κάποιου να βιώνει ένα μέρος πραγματικότητας κατά τρόπο διαφορετικό από 
ό,τι ορίζει η δική του κουλτούρα, επειδή η ενσυναίσθηση συνεπάγεται μεταβολή του πλαι-
σίου αναφοράς με σκοπό την κατανόηση της οπτικής των άλλων. Το περιεκτικό μοντέλο 
διαπολιτισμικής δεξιότητας BASIC Dimensions of Intercultural Competence των Koester & 
Olebe (1989) αποτελείται από οκτώ συστατικά: επίδειξη σεβασμού, προσανατολισμό προς 
τη γνώση, ενσυναίσθηση, διαχείριση της αλληλεπίδρασης, επίδειξη σεβασμού, προσανατο-
λισμό προς τη γνώση, ενσυναίσθηση, διαχείριση αλλληλεπίδρασης (στους Lustig & Koester, 
2003).  

Ένα από τα ζητήματα που έχουν απασχολήσει την έρευνα γύρω από τη διαπολιτισμική δε-
ξιότητα είναι πώς εκδηλώνεται και ποια είναι τα δομικά της στοιχεία. Οι Chen & Starosta 
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(1996) μιλούν για τρία συστατικά-κλειδιά: στάσεις, γνώσεις και συμπεριφορές, επισημαίνο-
ντας τη σύγχυση και την ασάφεια που κυριαρχεί στη βιβλιογραφία. Εξετάζοντας με προσο-
χή τις περιπτώσεις που περιγράψαμε θα διαπιστώσουμε ότι σε κάθε μία είναι εμφανής η 
αναφορά ουσιαστικά στα τρία αυτά στοιχεία ή κατηγορίες: στη διαπολιτισμική ευαισθησία 
(στάσεις), στη διαπολιτισμική επίγνωση (γνώσεις) και στη διαπολιτισμική πράξη (συμπερι-
φορές). Ο Kim (1992) χρησιμοποιώντας προσέγγιση συστημικής θεωρίας ορίζει τη διαπολι-
τισμική δεξιότητα ως δεξιότητα προσαρμογής που εμπεριέχει διαστάσεις γνωστικές (νοη-
ματοδότηση), συναισθηματικές (συναισθήματα και προδιαθέσεις) και λειτουργι-
κές/συμπεριφορικές (ενέργειες). Και ο Wiseman (2001) τονίζει ότι η διαπολιτισμική δεξιό-
τητα απαρτίζεται από γνώσεις, ικανότητες και κίνητρα, που χρειάζεται κανείς για να δράσει 
αποτελεσματικά και κατάλληλα με ανθρώπους από άλλους πολιτισμούς, δηλαδή να εμπλα-
κεί στη διαπολιτισμική επικοινωνία. Κατά τους Hampden-Turner & Trompenaars (2000), η 
διαπολιτισμική δεξιότητα επιτυγχάνεται μέσω της αναγνώρισης πολιτισμικών διαφορών, με 
το σεβασμό αυτών και τελικά με τη συμφιλίωση μεταξύ τους «μέσω του μετασχηματισμού 
των αξιών που συγκρούονται σε αξίες που αλληλοσυμπληρώνονται». Οι Kim & Ruben 
(1992) θεωρούν το διαπολιτισμικό μετασχηματισμό ως διαδικασία αλλαγής των ατόμων 
πέρα από τα γνωστικά, συναισθηματικά και συμπεριφορικά όρια του πολιτισμού από τον 
οποίο κατάγονται.  

Συμπεράσματα και προτάσεις 

Η κατάκτηση της διαπολιτισμικής δεξιότητας, της ικανότητας δηλαδή για αλλαγή γνώσεων, 
στάσεων και συμπεριφορών με σκοπό να είναι κάποιος ανοιχτός στους άλλους πολιτι-
σμούς, έχει γίνει σημαντικό ζήτημα για τη ζωή των ανθρώπων στον 21ο αιώνα (Davis, 2005), 
κατά τον οποίο ολοένα ο κόσμος γίνεται πιο ανοιχτός, οι άνθρωποι ταξιδεύουν περισσότε-
ρο ανά τον πλανήτη, το εργατικό δυναμικό μετακινείται περισσότερο, οι χώροι εργασίας 
γίνονται πιο ποικιλόμορφοι, οι πολιτισμικές διαφορές γίνονται εμφανέστερες και η ανάγκη 
επιβίωσης σε μια διαφορετική περιοχή καθίσταται σημαντικότερη. Η διαπολιτισμική δεξιό-
τητα είναι η μετατροπή της πολιτισμικής γνώσης ενός ατόμου σε διαπολιτισμική (Davis, 
2005). Στο μοντέλο διαπολιτισμικής δεξιότητας που ανέπτυξαν, οι Imahori & Lanigan (1989) 
περιέλαβαν διάφορα χαρακτηριστικά κάτω από τις κατηγορίες κίνητρα (στάσεις), δεξιότη-
τες (σεβασμός, ενσυναίσθηση και διαχείριση της αλληλεπίδρασης) και γνώσεις (κανόνες 
αλληλεπίδρασης, γενικοί και ειδικοί για συγκεκριμένους πολιτισμούς, και γλωσσικές γνώ-
σεις) και τόνισαν τη σημασία της επίδρασης της παρελθούσας εμπειρίας στην διαμόρφωσή 
της.  

Με αφετηρία τα δεδομένα ότι η απόκτηση της διαπολιτισμικής δεξιότητας από όλους πολί-
τες της ΕΕ είναι πολιτική βούλησή της και ότι η διαπολιτισμική δεξιότητα προϋποτίθεται για 
την υλοποίηση διακρατικών προγραμμάτων στον τομέα της (διά βίου) μάθησης, επιδιώξα-
με να εξετάσουμε στην προκείμενη εργασία πώς η εμπειρία της συμμετοχής στην ομάδα 
των εταίρων ενός πρότζεκτ (consortium) μπορεί να γίνει θεμέλιο οικοδόμησης –ή ενίσχυ-
σης- της διαπολιτισμικής δεξιότητας. Στην εργασία αυτή μάς ενδιέφερε το ερώτημα όχι α-
πλώς για τη δυνατότητα, την οποία θα μπορούσαμε να εκλάβουμε ως δεδομένη, αλλά για 
τους τρόπους που αυτή είναι εφικτή. Απευθυνόμενοι σε ανθρώπινους πόρους της διοίκη-
σης της εκπαίδευσης (διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς) που έχουν εμπλακεί 
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στα προγράμματα αυτά διαπιστώσαμε πως η πείρα από τη συμμετοχή αναλύεται σε ποικί-
λα οφέλη όπως: η ανοχή της αμφισημίας ή πολυσημίας της πραγματικότητας, η αλλα-
γή/προσαρμοστικότητα της συμπεριφοράς, η επίγνωση της επικοινωνίας, η ανακάλυψη της 
γνώσης, ο σεβασμός του διαφορετικού και η ενσυναίσθηση· όλα αυτά ως γνώσεις, προδια-
θέσεις και συμπεριφορές. Αυτό σημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα, πέρα από τους 
στόχους παραγωγής ποικίλων προϊόντων και υλικών που αναφέρονται στην εκπαίδευση, 
την κατάρτιση, την επιμόρφωση και τον πολιτισμό, έχουν επιπλέον λόγο ύπαρξης, αφού 
ασκούν πολλαπλή και ποικίλη θετική επιρροή στην προαγωγή της διαπολιτισμικής δεξιότη-
τας, όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη. Σ’ αυτούς τους ιδιαίτερους τομείς της επιρρο-
ής, στους οποίους καταλήξαμε, προτείνουμε με την παρούσα εργασία να δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση κατά την υλοποίηση των πρότζεκτ σε σχέση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Πρόκει-
ται μ’ άλλα λόγια, για είδος προβλεπτικών παραγόντων που προέκυψαν από την παρούσα 
έρευνα. 

Προφανώς, η ΕΕ οφείλει να ενισχύσει το πεδίο των προγραμμάτων και να επενδύσει σ’ αυ-
τό ακόμη περισσότερο προωθώντας τη συμμετοχή περισσότερων ανθρωπίνων πόρων στα 
προγράμματα. Το θέμα μας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί εξαντλημένο· 
προσφέρει άπειρες δυνατότητες για έρευνα τόσο στο ποσοτικό όσο και στο ποιοτικό παρά-
δειγμα. Δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης απευθύνεται σε δράσεις μεταξύ 
σχολείων (ποικίλων χωρών), επείγει μια συστηματική διερεύνηση μικτού τύπου (με συνάρ-
θρωση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων) σε μεγάλο δείγμα εκπαιδευτικών και μαθητών 
με αντικείμενο τον βαθμό, αλλά και τους τρόπους που είναι δυνατή η οικοδόμηση της δια-
πολιτισμικής δεξιότητας μέσω της συμμετοχής στα προγράμματα. Τα αποτελέσματα μιας 
τέτοιας έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν για την βελτίωση της οργάνωσης και της διαχεί-
ρισης των προγραμμάτων, καθώς και για την επαναθεώρηση και ενίσχυση της δυναμικής 
τους· και όλα αυτά σε διάφορα επίπεδα: Βρυξελλών, εθνικών φορέων, περιφερειακών και 
τοπικών οργανισμών, σχολικών μονάδων κλπ. Σημαντική βοήθεια προς το σκοπό αυτό θα 
προσφέρουν όχι τόσο φορείς όπως οι Μονάδες της διαχείρισης των προγραμμάτων (π.χ.: 
ΙΚΥ για την Ελλάδα) όσο υπηρεσίες όπως οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία, μεσολαβούν στην έγκριση των μετακινήσεων και άλλων δρά-
σεων εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό, διαθέτουν συγκεντρωτικά στοιχεία που 
μπορούν να καθοδηγήσουν τον ενδιαφερόμενο ερευνητή, καθώς και χρήσιμο αρχειακό υ-
λικό (προγράμματα επισκέψεων, πρακτικά συλλόγων διδασκόντων, εκθέσεις αξιολόγησης 
κλπ.) με πλούσιες πληροφορίες. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία μελετά τους συσχετισμούς των οπτικών απεικονίσεων βίας σε παιδικά τηλεοπτικά 
προγράμματα, και της εκδήλωσης βίαιης συμπεριφοράς των παιδιών στον πραγματικό κό-
σμο. Στο πρώτο μέρος  αναλύεται, μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση, η δυνατότητα 
των τηλεοπτικών μηνυμάτων να ενισχύουν τις μιμητικές αντιδράσεις βίας με την εμφανή ή 
λιγότερο πρόδηλη προβολή αντίστοιχων ερεθισμάτων. Τίθεται στο σημείο αυτό το ζήτημα 
του «οπτικού αλφαβητισμού στα ΜΜΕ» ως τρόπου προστασίας των ανυποψίαστων μικρών 
θεατών απέναντι στις αρνητικές επιδράσεις των ΜΜΕ. Ως οπτικός αλφαβητισμός ή εγγραμ-
ματισμός ορίζεται η εκπαίδευση στην αποκωδικοποίηση των τηλεοπτικών μηνυμάτων, η 
κριτική ικανότητα ανάγνωσης του συμβολικού συστήματος εικόνας-ήχου. Στο δεύτερο μέ-
ρος, προτείνεται ένα εφαρμοσμένο σχέδιο διαθεματικής εργασίας (project) ως καλή πρα-
κτική για την ενθάρρυνση της κριτικής ματιάς των μαθητών της πρώτης σχολικής ηλικίας 
απέναντι στα ψυχαγωγικά παιδικά θεάματα. 

Λέξεις -  Κλειδιά: τηλεοπτική βία, σχολική επιθετικότητα, οπτικός εγγραμματισμός, διαθεματική εργασία 

Eισαγωγή 

Η σχολική επιθετικότητα, είτε με την έννοια της σωματικής βίας, είτε με την έννοια της κοι-
νωνικής/σχεσιακής βίας είναι ένα διαρκώς επιδεινούμενο πρόβλημα μεταξύ των παιδιών 
σχολικής ηλικίας. Από τη διάδοση κακόφημων σχολίων μέχρι τον κοινωνικό εξοστρακισμό 
και τον κυβερνοεκφοβισμό, τα επεισόδια αντικοινωνικής συμπεριφοράς επηρεάζουν τη 
συναισθηματική  και σωματική υγεία ανηλίκων. Αυτή η συγκεκριμένη αντίδραση αποδει-
κνύεται εν πολλοίς ότι είναι μέρος των συνολικών επιρροών από την τηλεοπτική βία των 
παιδικών προγραμμάτων.   

Περισσότερες από 3.000 έρευνες σε Αμερική και Ευρώπη, με θέμα τον ρόλο της τηλεόρα-
σης στη ζωή των παιδιών υποστηρίζουν ότι γενικά η παρακολούθηση της τηλεόρασης  συ-
ντελεί στην εμβίωση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί: 
τρεις φόνους την ημέρα, κατά μέσο όρο, παρακολουθούν τα παιδιά από τις τηλεσυχνότητες 
(Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, 2010).  Όπως αναφέρει ο W. Deitch, νομικός-ειδικός σε 
θέματα τηλεοπτικής βίας, «μέσα σε ένα χρόνο ένας νέος έχει δει να παρελαύνουν μέσα από 
τη μικρή οθόνη κάπου 12.000 σκηνές βίας» (εφημ.«Τα Νέα», 17.2.1998).  

Συσχετίσεις απεικονίσεων βίας και εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς 

Ο μηχανισμός που πυροδοτεί την αντικοινωνική συμπεριφορά  στηρίζεται στη διαδικασία 
εμπλοκής του φαντασιακού με το ρεαλιστικό, γεγονός που επηρεάζει τις αποφάσεις και τη 
βούληση του παιδιού.  Kαι ενώ οι μελέτες έχουν δείξει ότι η φυσική, σωματική βία στα 
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ΜΜΕ  συχνά συντελεί στην αύξηση της επιθετικότητας, ο αντίκτυπος της κοινωνικής επιθε-
τικότητας ξεκίνησε να μελετάται πρόσφατα ανιχνεύοντας ότι συμπεριφορές κοινωνικής βί-
ας, όπως το «σκληρό» κουτσομπολιό και οι πράξεις χειραγώγησης της φιλίας, είναι πολύ 
συχνές, αν και όχι  αμέσως αντιληπτές ως βίαιες, σε παιδικά προγράμματα τηλεόρασης.  

Σε πρόσφατη έρευνα των N. Martins  και B. Willson (Παν/μιο της  Ιντιάνα  και του Ιλλινόις, 
αντίστοιχα), που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Communication, 
(2012) μελετήθηκαν τα 50 πλέον δημοφιλή παιδικά τηλεοπτικά προγράμματα (σύμφωνα με 
την εταιρεία Nielsen Media Research). Τα αποτελέσματα της έρευνας («Μean on the 
Screen»)  δημοσιεύτηκαν και εξέπληξαν πολλούς. Εκατόν πενήντα συνολικά τηλεοπτικές 
εκπομπές παρακολουθήθηκαν και αναλύθηκαν, και το 92% των προγραμμάτων περιείχε 
κάποια μορφή κοινωνικής επιθετικότητας – με μέσο όρο τις 14 σκηνές ανά ώρα.  

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων κατέδειξε ότι ο δράστης, που τις περισσότερες φορές ήταν 
και ο πρωταγωνιστής, σπάνια δεχόταν οποιαδήποτε τιμωρία για τη συμπεριφορά του και 
συνήθως τον ήρωα αυτό τον ενσάρκωνε ένα ελκυστικό πρόσωπο, κοινώς αποδεκτό. Επίσης, 
οι σκηνές κοινωνικής επιθετικότητας και βίας ήταν περισσότερες από αυτές της φυσικής 
βίας και ήταν πιθανότερο να παρουσιάζονται με χιουμοριστικό τρόπο από ό, τι οι σωματικά 
επιθετικές σκηνές. Αυτό αυτονόητα τις καθιστά ασυνείδητα αποδεκτές ως φυσιολογικές. 
Τέλος, στο 71% των σκηνών, τα θύματα δεν έδειχναν να βιώνουν καθόλου συναισθηματικό 
ή σωματικό πόνο από τον δράστη πράγμα που σημαίνει ότι δε γινόταν αντιληπτό από τα 
παιδιά-θεατές ότι η βία είχε δραματικές συνέπειες για κάποιους.  

Μπροστά σε αυτά τα δεδομένα, το πρώτο ερώτημα που προβάλλει είναι πόσο επιδραστική 
μπορεί να είναι η τηλεοπτική βία και κατά πόσο όντως τα παιδιά χρειάζονται προστασία 
από αυτή. Σύμφωνα με τις παρακάτω θεωρίες, οι επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας στα παι-
διά κυμαίνονται από καταστροφικές έως ευεργετικές.  

Κατά τους Feshbach & Singer, (1971) η παρακολούθηση τηλεοπτικών σκηνών βίας λειτουρ-
γεί «καθαρτικά», εκτονώνοντας βίαιες τάσεις και εξαγνίζοντας τον θεατή, ακριβώς όπως 
συνέβαινε με την αριστοτελική έννοια της «καθάρσεως» στην αρχαιοελληνική τραγωδία.  
Από την άλλη, σύμφωνα με τη Θεωρία της διέγερσης (Berkowitz, 1962) η παρακολούθηση 
σκηνών βίας από τα MME διεγείρει την επιθετικότητα του ατόμου, το οποίο μιμείται όσα 
βλέπει στην τηλεοπτική οθόνη. 

Για τον Α. Bandura (Bandura & Walters, 1963) δεν είναι απλώς θέμα μίμησης, αλλά μάθη-
σης, η οποία είναι μια διαδικασία πολύ πιο βαθιά και μακροπρόθεσμη. Ο Belson (1978) στη 
Θεωρία του Εθισμού δηλώνει ότι η επαναλαμβανόμενη παρακολούθηση σκηνών βίας κά-
μπτει τις αντιστάσεις του θεατή, ο οποίος εκλαμβάνει τη βίαιη συμπεριφορά ως απόλυτα 
φυσιολογική, ακόμη και στην πραγματική ζωή. Τέλος, κατά τη Θεωρία των Χρήσεων και των 
Ικανοποιήσεων (Blumler & Katz, 1974) είναι μύθος το να θεωρούμε τους τηλεθεατές παθη-
τικούς δέκτες. Γι' αυτό και τέθηκε το ερώτημα ποιες ανάγκες ικανοποιούν οι τηλεθεατές 
παρακολουθώντας σκηνές βίας. 

Από την εξέταση των θεωριών αυτών προκύπτει ότι οι επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας δεν 
είναι μονοσήμαντες. Εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τρεις παράγοντες: (α) τα μηνύματα 
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που εκπέμπονται από τις τηλεοπτικές σκηνές βίας. Αν π.χ. η βία επί της οθόνης επιβραβεύ-
εται, τότε εξάγεται φυσιολογικά το μήνυμα για άσκηση ανάλογης βίας και στην πραγματική 
ζωή, ενώ αν τιμωρείται, τότε αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά. (β) Το κοινωνικό περιβάλλον 
υποδοχής αυτών των μηνυμάτων, που είναι η οικογένεια, το σχολείο, οι φίλοι, ο κοινωνικός 
περίγυρος. Από αυτά προκαθορίζεται η επιλεκτική παρακολούθηση, η επιλεκτική πρόσλη-
ψη και η επιλεκτική ανάγνωση των μηνυμάτων που εμπεριέχονται στις τηλεοπτικές σκηνές 
βίας, και (γ) τον δέκτη των επικοινωνιακών μηνυμάτων βίας (το μορφωτικό του επίπεδο, 
την ψυχοκοινωνική του συγκρότηση, την προδιάθεσή του, τις προγενέστερες εμπειρίες του 
κ.λπ.). Αυτό σημαίνει ότι στα παιδιά, που δεν έχουν εμπειρίες, τα ερεθίσματα βίας είναι πιο 
επιδραστικά. 

Σε εμπειρική έρευνα που έγινε σε 134 μαθητές Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης στα Πειραματικά Δημοτι-
κά Σχολεία της Αλεξανδρούπολης και στο 7ο  Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής, κατά τη σχολική 
χρονιά 2011 – 2012, καταγράφτηκε ότι οι μαθητές σε ένα ποσοστό 68,2% δε θεωρούν ότι 
υπάρχει βία ή δεν την αξιολογούν ως κάτι τέτοιο στα παιδικά προγράμματα και παρά το 
γεγονός ότι τα μεγαλύτερα παιδιά της ΣΤ’ τάξης ξέρουν να την αναγνωρίζουν (48,9%), το 
ποσοστό των μαθητών που δεν αναγνωρίζει τη βία είναι πολύ υψηλό (39,5%). Στο σύνολο 
οι μαθητές αναγνωρίζουν τη βία στα παιδικά προγράμματα σε ποσοστό περίπου 36% και 
την προσπερνούν σαν κάτι φυσιολογικό σε υψηλό ποσοστό που αγγίζει το 54% (Πίνιου, 
2012). 

Το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχουν αρνητικές επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας στα παιδιά, 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις, άρα τίθεται ζήτημα για την προστασία τους με τον ένα ή τον 
άλλον τρόπο (Anderson et al, 2003).  

Εγγραμματισμός και ΜΜΕ 

Ο όρος «προστασία» χρησιμοποιείται όχι με την έννοια του προστατευτισμού, που αποπνέ-
ει πατερναλισμό, αλλά με την έννοια της καλλιέργειας της οπτικοακουστικής παιδείας, του 
αλφαβητισμού ή της εγγραμματοσύνης στα Μ.Μ.Ε. (media literacy). Στόχος της εκπαίδευ-
σης στα ΜΜΕ είναι η ανάπτυξη μιας γενικότερης ικανότητας που δεν θα αφορά μόνο τον 
έντυπο λόγο, αλλά και όλα τα άλλα συμβολικά συστήματα εικόνων και ήχων. Αν οι δάσκα-
λοι και οι γονείς μορφώσουν τα παιδιά πάνω στο αντικείμενο των ΜΜΕ, τότε τα παιδιά θα 
πρέπει να είναι σε θέση να δίνουν τις δικές τους ερμηνείες και να προβαίνουν σε εμπερι-
στατωμένες κρίσεις (Buckingham, 2007). 

Ο εγγραμματισμός στα ΜΜΕ είναι μια μορφή κριτικού αλφαβητισμού, ο οποίος προϋποθέ-
τει ανάλυση, αξιολόγηση και κριτικό στοχασμό. Το παιδί πρέπει να κατακτήσει μια «μετα-
γλώσσα», με την οποία θα είναι σε θέση να κατανοήσει και να περιγράψει τις μορφές και 
τις δομές των διαφόρων τρόπων επικοινωνίας (Buckingham, 2007). 

Ειδικότερα, οι παιδαγωγικοί στόχοι σχετίζονται με τον βαθμό ωριμότητας των μαθητών και  
επικεντρώνονται πάντα στην αναγνώριση των διαφορετικών επιπέδων ρεαλισμού, στη χρή-
ση της κινηματογραφικής γλώσσας στην καθημερινή ζωή, στην αναγνώριση των τηλεοπτι-
κών τεχνασμάτων, στη διάκριση πραγματικότητας-εικονικής πραγματικότητας και στην α-
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ναπαράσταση στερεοτύπων. Η αισθητική, η αξιολόγηση ιδεολογίας και κοινωνικοπολιτικών 
νοημάτων είναι ζητούμενα σε μεγαλύτερες σχολικές ηλικίες (Buckingham, 2007).  

Προτεινόμενη Ερευνητική εργασία (project) oπτικού εγγραμματισμού 

Ταυτότητα σχεδίου εργασίας 

Η υλοποίηση ενός project στοχεύει, όπως είναι προφανές, περισσότερο στη βίωση της δια-
δικασίας από τους μαθητές και την άσκησή τους στο να «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν», 
αξιοποιώντας τη διαθεματικότητα ενοτήτων από διάφορα γνωστικά αντικείμενα (Frey, 
1986). Το θέμα του project  που σχεδιάστηκε για να υλοποιηθεί σε Πειραματικό σχολείο της 
Αλεξ/πολης είναι η «Ενθάρρυνση της κριτικής ματιάς σε μαθητές Β’ Δημοτικού, όσον αφορά 
στα παιδικά προγράμματα της τηλεόρασης» και αξιοποιεί τα γνωστικά αντικείμενα της Ελ-
ληνικής Γλώσσας, της Μελέτης Περιβάλλοντος και των Εικαστικών. Η διάρκειά του υπολο-
γίστηκε στους τρεις μήνες, κατά τη διάρκεια διδασκαλίας βιωματικών δράσεων στην Ευέλι-
κτη Ζώνη. 

Το συγκεκριμένο θέμα επελέγη προκειμένου να εξοικειώσει τους μαθητές, από την πρώτη 
σχολική ηλικία, με την κριτική αντιμετώπιση κατ’ αρχάς των παιδικών σειρών που αγαπούν 
να παρακολουθούν, αλλά και να τους εισάγει σταδιακά στην ερμηνεία των τηλεοπτικών 
ερεθισμάτων γενικότερα. Τα παιδιά μέσω των παιδικών σειρών γεμίζουν εικόνες, οξύνουν 
την αντίληψή τους, την κριτική τους ικανότητα, εμπλουτίζονται λεκτικά, εκφράζονται ευκο-
λότερα συναισθηματικά και διαμορφώνουν, ανάλογα με την στάση των ηρώων, ηθικές αρ-
χές και αξίες. Επίσης μέσα από την ταύτιση με τους τηλεοπτικούς ήρωες απελευθερώνονται 
από τον εγωκεντρισμό τους (Ασλανίδου, 2008). 

Ο Γενικός Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η κριτική προσέγγιση (critical) 
που συμβάλλει στην καλλιέργεια των κριτικών δεξιοτήτων και την αξιολόγηση (αποδοχή ή 
απόρριψη) των προϊόντων των ΜΜΕ. Επιδιώχθηκε, δηλαδή, να μετατραπούν οι μαθητές 
από παθητικούς δέκτες σε ενεργητικούς κριτές των παιδικών τηλεοπτικών σειρών.  

Οι Ειδικότεροι Στόχοι διακρίνονται σε Γνωστικούς και Κοινωνικοσυναισθηματικούς. Ως ειδι-
κός γνωστικός στόχος τίθεται αρχικά ο εμπλουτισμός της γλώσσας με νέες λέξεις και εκ-
φράσεις, η έκθεση των μαθητών στη διαδικασία συγκροτημένου διαλόγου και σε δεύτερη 
φάση η εξάσκηση σε αυτόν. Επίσης, επιδιώκεται να γνωρίσουν ήρωες παιδικών σειρών και 
να εκφράσουν την άποψη τους γι’ αυτούς. Επιδιώκεται, επιπλέον, η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
που σχετίζονται με την παραγωγή συγκροτημένου λόγου,  όταν αυτό χρειάζεται και με επί-
γνωση μετάδοσης κατανοητού μηνύματος στον αναγνώστη. Ενθαρρύνεται η παραγωγή 
προφορικού λόγου με συνεχή ροή (κατάκτηση αφηγηματικής ικανότητας) και η δημιουργι-
κή έκφραση μέσω της ζωγραφικής, της δραματοποίησης και της ερασιτεχνικής συγγραφής . 

Οι Κοινωνικοσυναισθηματικοί στόχοι συνοψίζονται στην αναγνώριση και εμβίωση ρόλων 
που έχουν σχέση με την τηλεθέαση: του τηλεθεατή, του αφηγητή, του ηθοποιού, του σενα-
ριογράφου και του σκηνοθέτη  και στη διαμόρφωση υγιών στάσεων απέναντι στα τηλεο-
πτικά παιδικά προγράμματα, διαμορφώνοντας άποψη γι’ αυτά, διακρίνοντας και απορρί-
πτοντας τα αρνητικά στερεότυπα που επιβάλλουν στη ζωή τους. Τέλος, επιδιώκεται να μά-
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θουν τα παιδιά να ακούν και τις σκέψεις των άλλων και να προβληματίζονται όταν αυτές 
έρχονται σε σύγκρουση με τις δικιές τους, διδάσκοντας έτσι βασικές αρχές ενεργητικής α-
κρόασης και ανεκτικότητας στη διαφορετικότητα.  

Η μέθοδος εργασίας είναι η ανοιχτή συνεργατική (collaborative) σε μικτές ανομοιογενείς 
ομάδες για λόγους πολυπολιτισμικής προσέγγισης και σεβασμού στις επιλογές και συμπά-
θειες των μαθητών με τον δάσκαλο να λειτουργεί ως συντονιστής του προγράμματος  (Σου-
λιώτη &  Παγγέ, 2004). Ο εκπαιδευτικός οφείλει να λάβει υπόψιν του τον εγωκεντρισμό των 
μαθητών, που στην ηλικία των 8 ετών είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένος, και να είναι εξαιρετι-
κά προσεκτικός, όχι μόνο στη σύνθεση αλλά και στη λειτουργία των ομάδων. Ως προς τον 
βαθμό καθοδήγησης, χαρακτηρίζεται από την καθοδηγούμενη διερεύνηση. Προβλέπονται, 
επίσης, διαλείμματα ανατροφοδότησης. Οι ρόλοι στις ομάδες καθορίζονται ως  διακριτοί, 
αλλά εναλλασσόμενοι (Αβέρωφ-Ιωάννου,1985). 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Η θεματική διακρίνεται σε τέσσερις δραστηριότητες με καθορισμένη διδακτική διάρκεια. Η  
πρώτη δραστηριότητα,  που έχει τον τίτλο « Ντόρα εναντίον Μπομπ Σφουγγαράκη», περι-
λαμβάνει την προβολή αποσπασμάτων των συγκεκριμένων παιδικών σειρών, έχει διάρκεια 
τεσσάρων διδακτικών ωρών  και ακολουθείται από συζήτηση για τα βασικά στοιχεία των 
σειρών: τους πρωταγωνιστές τους, την πλοκή τους, την έντυπη έκδοση τους  (αν αυτή υ-
πάρχει). Σε δεύτερη φάση γίνεται εμβάθυνση, όσον αφορά τις υποκειμενικές απόψεις τους 
για τις αγαπημένες τους σειρές. Ζητείται από τα παιδιά να αναφερθούν σ’ αυτές, να αιτιο-
λογήσουν το ενδιαφέρον τους και να αναφερθούν στους αγαπημένους τους ήρωες.  Χρησι-
μοποιούμε τη μέθοδο της ιδεοθύελλας (brainstorming) για να καταγράψουμε τα παραπά-
νω.  

Αφού συμπληρωθεί ο πίνακας με όλες τις απόψεις που αφορούν τις παιδικές σειρές, γίνε-
ται ομαδοποίηση των συμπερασμάτων των παιδιών και αξιολόγηση των σειρών. Ο διάλο-
γος μεταξύ των ομάδων είναι συντονισμένος και υποβοηθούμενος από τον εκπαιδευτικό, 
όπως υπαγορεύουν οι αρχές του εποικοδομισμού,  για να βοηθηθούν τα παιδιά να  κατα-
σκευάσουν τα εννοιολογικά και λειτουργικά νοητικά σχήματα των αντικειμένων της μάθη-
σης (Vygotski, 1978). 

Η δεύτερη δραστηριότητα έχει τον τίτλο «Σου μιλάω ή σε δέρνω;» και αναφέρεται στη βία 
στα παιδικά προγράμματα. Έχει διάρκεια τεσσάρων διδακτικών ωρών και αφορά στη δια-
τύπωση άποψης από τους μαθητές για παιδικές σειρές που οι μαθητές ήδη γνωρίζουν . Δί-
νεται πίνακας με τις σειρές αυτές,  τις οποίες οι μαθητές καλούνται  να  βαθμολογήσουν 
από το 1 έως το 10 με κριτήρια α) ως προς το βαθμό συσχέτισης της θεματολογίας τους με 
τη βία, β) την ύπαρξη σκηνών βίας, γ) το είδος των συναισθημάτων που τους προκαλούν, δ) 
το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται, ε) την ένταση των αρνητικών συναισθημάτων που προ-
καλείται. Μετά την ανακοίνωση των σειρών που βαθμολογήθηκαν ως οι πλέον επιθετικές, 
γίνεται συζήτηση που αφορά στη βία και στις μορφές της. Κατάληξη είναι η συνειδητοποίη-
ση των διάφορων μορφών της. Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν ατομικά φύλλα 
εργασίας για τις παιδικές σειρές που παρακολουθούν. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα συγκε-
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ντρώνει και απαριθμεί κάθε μορφή βίας που διαπίστωσε. Στην επόμενη συνεδρία οι ομά-
δες οφείλουν να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα της έρευνας τους.  

Κατά τη διάρκεια της ανατροφοδότησης γίνεται εσωτερική αξιολόγηση της επίτευξης στό-
χων από τους μαθητές και από τον εκπαιδευτικό. Οι μαθητές αποτυπώνουν τα συναισθή-
ματα τους με γραπτό λόγο και  εικαστική απεικόνιση διαλέγοντας υποχρεωτικά μόνο ένα 
χρώμα που αντικατοπτρίζει τα συναισθήματα τους. Ο πίνακας ονομάζεται «πίνακας έκφρα-
σης συναισθημάτων». Ο εκπαιδευτικός  συσχετίζει τους στόχους με τις δραστηριότητες και 
καταγράφει ποιοι από αυτούς ικανοποιούνται σε κάθε φάση του προγράμματος. 

Η τρίτη δραστηριότητα  έχει τίτλο «Δείρε σαν άντρας, κλάψε σα γυναίκα» και αφορά στην  
ευθύνη της τηλεόρασης αναφορικά με τη δημιουργία στερεοτύπων (Κουτσουβάνου, 1991 
Πλειός, 2005). Έχει διάρκεια πέντε διδακτικών ωρών. Δίνονται σε πίνακα οι φράσεις   «Ένα 
αγόρι...», και «Ένα κορίτσι…». Ζητείται  από τα αγόρια και τα κορίτσια, αντίστοιχα, να συ-
μπληρώσουν τη φράση με λέξεις που κατά τη γνώμη τους απηχούν την αντρική και τη γυ-
ναικεία συμπεριφορά.  Εξηγείται στους μαθητές ότι στον πίνακα καταγράφτηκαν στερεοτυ-
πικές συμπεριφορές, δηλαδή κοινωνικοί ρόλοι  κάτι σαν τους ρόλους ρόλους που παίζουμε 
σαν ηθοποιοί χωρίς πάντοτε να τους εγκρίνουμε. Ζητείται  να μην σχολιάσουν ακόμη. Προ-
βάλλονται αποσπάσματα από δύο πολύ δημοφιλείς παιδικές σειρές. Η πρώτη είναι τα 
«Στρουμφάκια». Σε αυτήν πρότυπο αποτελεί η γλυκιά, ευαίσθητη Στρουμφίτα. Η δεύτερη 
είναι μια ιστορία της «Ντόρας της εξερευνήτριας» (Ο αυλός του Πάμπλο) με τη  Ντόρα ως 
πρότυπο που ξεπερνά τα εμπόδια. Ζητείται  από τους μαθητές να σχολιάσουν τις ομοιότη-
τες και τις διαφορές στις δύο σειρές. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να δομήσουν λόγο με επι-
χειρήματα.  

Κατά τη διαδικασία της ανατροφοδότησης γίνεται αρχικά εσωτερική αξιολόγηση από τους 
μαθητές με ανάθεση στις ομάδες παράλληλης εργασίας  ενός κοινού θέματος με τίτλο: «Υ-
πάρχουν παιδικά  προγράμματα στην τηλεόραση που  επιβάλλουν στερεότυπα και νοιώθε-
τε ότι σας πιέζουν να συμπεριφέρεστε κι εσείς ανάλογα ; Να τα αναφέρετε και να διατυπώ-
σετε τις αντιρρήσεις σας γι’ αυτά (αν υπάρχουν)». Σε δεύτερη φάση γίνεται εσωτερική αξιο-
λόγηση ως προς την επίτευξη των γνωστικών και κοινωνικο-συναισθηματικών στόχων από 
τον εκπαιδευτικό με ανακοίνωση των γραπτών εργασιών. Αυτή η διαδικασία καταλήγει σε 
γενικές παραδοχές διατυπωμένες από τους μαθητές. Το τελικό κείμενο, ως προϊόν της δια-
δικασίας, καταγράφεται  στον πίνακα. Τέλος, η κάθε ομάδα καλείται να διατυπώσει μια 
απλή ιστορία  απαλλαγμένη από στερεότυπα, την οποία θα κληθεί σε δεύτερη φάση να 
δραματοποιήσει.  

Η τέταρτη δραστηριότητα έχει τίτλο «Παιδικό για μένα ή για το μπαμπά;» και αφορά στα  
μηνύματα των παιδικών σειρών. Έχει διάρκεια έξι διδακτικών ωρών. Οι μαθητές ενημερώ-
νονται εξ αρχής ότι θα προβληθεί παιδική σειρά και θα κληθούν να παρατηρήσουν στοιχεία 
και καταστάσεις ενηλίκων. Προβάλλονται αποσπάσματα από τον «Μπομπ τον Σφουγγαρά-
κη». Γίνεται καταγραφή, ανακοίνωση παρατηρήσεων και κατάληξη μέσω υποβοηθητικών 
ερωτήσεων σε συμπεράσματα (πχ. Ο Μπομπ έχει αφεντικό που τον εκμεταλλεύεται, ζει σε 
ένα κόσμο μεγάλων, ο φίλος του τον ανταγωνίζεται). Προκαλούμε τους μαθητές να επιχει-
ρήσουν αντιστροφή των προηγούμενων συμπερασμάτων και να παρουσιάσουν μια νέα ι-
δανική εκδοχή της ιστορίας.  
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Ακολουθεί παρουσίαση σε δύο χαρτόνια των δύο εκδοχών της ιστορίας. (1η εκδοχή - τηλεο-
πτική σειρά, 2η εκδοχή - άποψη της τάξης). Γίνεται συζήτηση με τους μαθητές για τα ψεύτι-
κα στοιχεία της σειράς. Κατόπιν τους ζητείται να αντιστρέψουν την ιστορία δουλεύοντας 
ομαδικά και, επιστρατεύοντας τη φαντασία τους, να κολλήσουν την εργασία τους στη δική 
μας δεύτερη  εκδοχή. Σε τρίτη φάση ζητείται να αναφέρουν πράγματα που τους κάνουν να 
αισθάνονται άβολα, μελαγχολικά ή να φοβούνται. Για τρίτη φορά παρωθούνται να αλλά-
ξουν την ιστορία και να δώσουν μια δική τους πιο αισιόδοξη και κανονικοποιημένη εκδοχή. 
Ανακοινώνεται η  άποψή τους στον φελλοπίνακα. Γίνεται σύγκριση της αυθεντικής σειράς 
με το δημιούργημα της τάξης και εντοπισμός θετικών και αρνητικών στοιχείων και στις δύο. 
Επιθυμητή κατάληξη είναι το συμπέρασμα ότι οι παιδικές σειρές μερικές φορές εκπέμπουν 
μηνύματα, όχι και τόσο παιδικά, που καλό είναι να φιλτράρουν και να προσπερνούν. Με 
τον τρόπο αυτό οι μαθητές ενθαρρύνονται να λειτουργούν κριτικά και να ασχολούνται και 
με άλλου είδους δραστηριότητες, ώστε να μην καταλήγουν νωθροί αναγνώστες (Γουίν, 
1996).  

Αξιολόγηση - Αναστοχασμός 

Η υλοποίηση της διαμορφωτικής, εσωτερικής αξιολόγησης αναφέρθηκε παραπάνω μετά το 
πέρας της κάθε επιμέρους δραστηριότητας. Εκεί ελέγχεται σε κάθε βήμα η επίτευξη των 
κοινωνικο-συναισθηματικών και γνωστικών στόχων και υπάρχει ανατροφοδότηση του έρ-
γου. Η σύγχρονη βιβλιογραφία, όμως,  επισημαίνει την αναγκαιότητα της αξιολόγησης όχι 
μόνο ως προς το περιεχόμενο της μάθησης, αλλά και της διαδικασίας (Frey, 1986:64-67). 
Για τον τελικό έλεγχο της διαδικασίας επιλέγεται η χρήση ρουμπρίκας (με ερωτήματα που 
αφορούν τη μεθοδολογία, τη δόμηση ή την επέκταση του γνωστικού υποβάθρου των μαθη-
τών, τις δυσκολίες που προκύπτουν κλπ). Επίσης, επιβάλλεται η ενθάρρυνση αναστοχαστι-
κής διαδικασίας για τα παιδιά με επαναφορά στο θέμα από την καινούρια οπτική που δο-
μήθηκε. Έτσι, αποτυπώνονται ορατά τα αποτελέσματα της αυτορρύθμισης που πέτυχε η 
δραστηριότητα, σύμφωνα με την Κοινωνιογνωστική θεωρία (Κολιάδης, 2005). 

Επιλογικά 

Τα ψυχαγωγικά παιδικά θεάματα δεν είναι πάντα αθώα, με την έννοια ότι μπορεί να υπο-
κρύπτουν μορφές έμμεσης, κοινωνικής βίας που λανθάνουν της ενήλικης επιτήρησης κα-
θώς δεν εκδηλώνονται άμεσα, όπως η σωματική βία. Ήδη από το 1994, το Συμβούλιο της 
Ευρώπης στην έκθεσή του με τίτλο «Τα οπτικοακουστικά μέσα, τρίτη εκπαιδευτική διάστα-
ση» (Στρασβούργο, 1994) προτείνει ένα σύνολο μέτρων για την ενασχόληση με το θέμα 
«τηλεόραση» στην παιδική ηλικία. Η πρόταση του Συμβουλίου αποτυπώνει την ανάγκη να 
εκπαιδευτούν τα παιδιά, ώστε να μπορούν να αποκωδικοποιούν και να απομυθοποιούν τα 
τηλεοπτικά μηνύματα για λόγους προστασίας του ανήλικου δέκτη. Στην εκπαιδευτική δια-
δικασία κατάλληλο εργαλείο για αυτόν τον σκοπό είναι η χρήση της διαθεματικής ερευνη-
τικής εργασίας με αξιοποίηση ψηφιακών και τηλεοπτικών πόρων. 
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Οριοθετώντας τις διεργασίες κοινωνικού και εκπαιδευτικού αποκλεισμού μιας κοινότη-
τας Ελλήνων Τσιγγάνων υπό το πρίσμα της θεωρίας της δομοποίησης του Giddens 

Αρβανίτης Νικόλαος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70-Π.Ε.02, M.Ed,  

Υπ. Διδ. Παν/μίου Αθηνών 
arvanitis@sch.gr 

Περίληψη 
Η άρθρωση του λόγου περί Τσιγγάνων απέκτησε τα τελευταία χρόνια τα χαρακτηριστικά 
ενός εσμού που αποτυπώνει ένα πολιτικό και ιδεολογικό λόγο (discourse) εκτεινόμενο στο 
εύρος ενός συνεχούς, μεταξύ φολκλορικών και εθνοτικών προσεγγίσεων. Στο εύρος αυτού 
του συνεχούς, που ενίοτε επιτρέπει τη συνύπαρξη ρομαντικά εξιδανικευμένων καταστάσε-
ων και ρατσιστικών στερεοτύπων, εντάσσονται και εξετάζονται επιμέρους θέματα που απο-
τυπώνουν τα κοινωνικά και εκπαιδευτικά προβλήματα που βιώνει η συγκεκριμένη κοινωνι-
κή ομάδα στην Ελλάδα. Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί την οριοθέτηση ενός ερευνητικού 
πεδίου υπό το πρίσμα της θεωρίας της δομοποίησης του Giddens. Τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά, που κατά τον τρόπο αυτό αναδεικνύονται στο ερευνητικό πεδίο, αναδεικνύουν ένα 
απόθεμα κανόνων και πόρων που καταρχάς θέτουν υπό αμφισβήτηση την καθολική απο-
δοχή πολλών εκ των παραδεδομένων ερμηνειών για τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό απο-
κλεισμό των Τσιγγάνων, προτείνοντας παράλληλα  μια διαδικασία εναλλακτικής ερμηνείας 
υπό το πρίσμα της θεωρίας της δομοποίησης. 

Λέξεις - Κλειδιά: Τσιγγάνοι, Χαλκίδα, εκπαιδευτικός αποκλεισμός, δομοποίηση, Giddens,  

Εισαγωγή 
Στο επίπεδο της κοινωνιολογικής θεωρίας διαπιστώνεται αλληλεξάρτηση μεταξύ κοινωνι-
κού και εκπαιδευτικού αποκλεισμού. Ο κοινωνικός αποκλεισμός, που εκλαμβάνεται ως ελ-
λιπής κατοχύρωση ή αδυναμία άσκησης των δικαιωμάτων του πολίτη, εξειδικεύεται στο 
εκπαιδευτικό επίπεδο ως κατάσταση αλλά και διαδικασία παρεμπόδισης απορρόφησης του 
κοινωνικού και δημόσιου αγαθού της εκπαίδευσης (Τσιάκαλος, 1998, σ. 58). Ο δυναμικός 
χαρακτήρας των διεργασιών κοινωνικού αποκλεισμού και οι πολλαπλές κοινωνικές λει-
τουργίες που επιτελεί το εκπαιδευτικό σύστημα οδηγούν σε  διαδρομές, και κυρίως σε αι-
τιακές σχέσεις, μεταξύ κοινωνικού και εκπαιδευτικού αποκλεισμού συχνά μη ορατές και μη 
ανιχνεύσιμες, μολονότι υπάρχει διασύνδεση κοινωνικού αποκλεισμού και εκπαίδευσης, 
καθώς «η ύπαρξη του πρώτου οδηγεί στην έλλειψη της δεύτερης και η έλλειψη της δεύτε-
ρης οδηγεί σταθερά στη διολίσθηση στον πρώτο» (Τρέσσου, 2009, σ. 241). 

Η ερευνητική και βιβλιογραφική παραγωγή στο θέμα του κοινωνικού και εκπαιδευτικού 
αποκλεισμού των Τσιγγάνων αντιμετωπίζει κατά περίπτωση τους δικούς της περιορισμούς, 
όπως το μονοθεματικό προσανατολισμό πολλών ερευνών, τον περιορισμό τους σε επιλεγ-
μένες περιοχές της χώρας και ενίοτε την επιφανειακή τους ανάλυση. Πέρα από τις διαφο-
ρετικές ιδεολογικές, θεωρητικές, επιστημολογικές και λοιπές αφετηρίες των ερευνών αυ-
τών, σε μεγάλο βαθμό καταγράφεται μια συμφωνία επί των διαπιστώσεων, τουλάχιστον 
στο επίπεδο της περιγραφής και της διερεύνησης των συνθηκών κοινωνικής και εκπαιδευ-
τικής ένταξης των Ελλήνων Τσιγγάνων. Σύμφωνα λοιπόν με τις διαθέσιμες έρευνες (βλ. εν-
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δεικτικά, Γκότοβος, 2003· Ζάχος, 2005· Κάτσικας & Πολίτου, 2005· Λυδάκη, 1998· Ντούσας, 
1997· Τρουμπέτα, 2008) οι Έλληνες Τσιγγάνοι είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι και αντιμετω-
πίζουν σοβαρό κίνδυνο εκπαιδευτικού αποκλεισμού, καθώς ο κοινωνικός και εκπαιδευτικός 
αποκλεισμός αλληλοσυνδέονται. Η κοινωνική και εκπαιδευτική κατάστασή τους προσεγγί-
ζεται με όρους: 

• Οικονομικούς, με αναφορές στα «ιδιαίτερα» χαρακτηριστικά της «τσιγγάνικης» οικονο-
μίας, αποδεσμεύοντάς τα από τις διαδικασίες συγκρότησης του σύγχρονου ελληνικού 
κοινωνικού σχηματισμού. 

• Πολιτικούς, κυρίως ως προς την καθυστερημένη απόδοση της ιδιότητας του πολίτη και 
ως προς τις άνισες σχέσεις ισχύος σε σχέση με την πλειονοτική μη-τσιγγάνικη ομάδα. 

• Κοινωνικούς, αφού καθοριστικός αναδεικνύεται ο ρόλος της οικογένειας, των κοινωνι-
κών δικτύων εντός της ομάδας, των εντάσεων- διενέξεων με την κυρίαρχη ομάδα κ.λπ. 

• Πολιτισμικούς, καθώς τα πρότυπα αναπαράστασης και τα «ιδιότυπα» χαρακτηριστικά 
των Τσιγγάνων επέχουν θέσεις ερμηνείας της κοινωνικής και εκπαιδευτικής τους κατά-
στασης. 

Επιχειρώντας την ανίχνευση της θέσης των Τσιγγάνων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 
αναδεικνύεται ως κατισχύουσα η άποψη περί «εκπαιδευτικού προβλήματος» (Πολίτου, 
2001). Η άποψη αυτή εδράζεται είτε στην πλήρη απουσία της σχέσης τους με το σχολείο 
είτε στα προβληματικά χαρακτηριστικά αυτής (διαρροή, ελλιπής φοίτηση, χαμηλή επίδοση 
κ.λπ.), με τρόπο όμως που αφήνει υπόρρητα να εννοηθεί αφενός η διαχρονική σταθερότη-
τα των χαρακτηριστικών αυτών, αφετέρου η σύνδεσή τους σχεδόν αποκλειστικά με τα ι-
διαίτερα εθνοπολιτισμικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας και η αποδέσμευσή 
τους από το κοινωνικό περικείμενο. Στα πλαίσια αυτά ο αποκλεισμός τους ερμηνεύεται στη 
βάση δυσκολιών πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα λόγω: 

• Διαφοράς γλώσσας. 
• Χωροταξικών δυσκολιών πρόσβασης στα σχολεία.  
• Εγκλωβισμού των Τσιγγανοπαίδων σε σχολεία στα όρια των καταυλισμών ή σε αμιγώς 

τσιγγάνικες τάξεις. 
• Προσκομμάτων από την κυρίαρχη ομάδα ως προς τη φοίτησή τους. 
• Περιεχομένου των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών ασύμπτωτου με τις ιεραρχή-

σεις της ομάδας. 
• Σταδιακής περιθωριοποίησης εντός του σχολείου. 
• Συχνών μετακινήσεων λόγω αλλαγής τόπου διαμονής προς αναζήτηση εργασίας. 

Το πλαίσιο της εμπειρικής έρευνας 

Η έρευνά μας επιδιώκει να σταθεί κριτικά απέναντι στις ερμηνείες αυτές, ελέγχοντάς τες 
στο κοινωνικό περικείμενο ενός συγκεκριμένου ερευνητικού πεδίου, αξιοποιώντας ως με-
θοδολογικό πλαίσιο τη θεωρία της δομοποίησης του Giddens (1984). Η επιλογή αυτή υπο-
δεικνύει ένα κοινωνιολογικό μοντέλο που επιδιώκει να ξεπεράσει τη μανιχαϊστικού τύπου 
θεώρηση της κοινωνιολογικής θεωρίας στο δίπολο δομή/ δράση. Στο πλαίσιο αυτό εμφαί-
νεται η θέση μας απέναντι σε ερμηνείες που επιχειρούν να συνδέσουν την κοινωνική και 
εκπαιδευτική κατάσταση των Ελλήνων Τσιγγάνων αποκλειστικά με τη θέση τους στον κατα-
μερισμό της εργασίας. Χωρίς να παραγνωρίζεται η ένταξη των Τσιγγάνων σε οριοθετημένες 
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θέσεις μιας σαφώς ταξικά διαρθρωμένης κοινωνίας, ο ταξικός προσδιορισμός τους δε φαί-
νεται να συνιστά επαρκή ερμηνεία της κατάστασης που βιώνουν, στο βαθμό τουλάχιστον 
που άλλες κοινωνικές και εθνοτικές ομάδες με παρόμοια ταξικά χαρακτηριστικά (π.χ. μετα-
νάστες, φτωχά λαϊκά στρώματα) φαίνεται πως επιτυγχάνουν αποτελεσματικότερα και λει-
τουργικότερα επίπεδα κοινωνικής και εκπαιδευτικής ενσωμάτωσης. Ταυτόχρονα, η μελέτη 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ερευνητικού πεδίου αναδεικνύει στοιχεία που ως κα-
νόνες και πόροι έρχονται να αποδυναμώσουν ή και να αναιρέσουν την ισχύ ορισμένων εκ 
των παραδεδομένων ερμηνειών για τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποκλεισμό των Τσιγ-
γάνων. 

Η θεωρία της δομοποίησης 

Ο Giddens με τη θεωρία της δομοποίησης «θέτει ως στόχο την “υπέρβαση” του δυϊσμού 
αντικείμενο-υποκείμενο που ευθύνεται για τον ανταγωνισμό μεταξύ υποκειμενιστικών και 
αντικειμενιστικών κοινωνιολογιών» (Μουζέλης, 2000, σ. 203), επιδιώκοντας την ενσωμά-
τωση των επιμέρους στοιχείων των θεωριών αυτών σε ένα ενιαίο ερμηνευτικό σχήμα. Κατ’ 
αυτόν ο βασικός τομέας μελέτης των κοινωνικών επιστημών «δεν είναι ούτε η εμπειρία του 
μεμονωμένου φορέα δράσης, ούτε η ύπαρξη οποιασδήποτε μορφής κοινωνικής ολότητας, 
αλλά κοινωνικές πρακτικές που διατάσσονται κατά μήκος του χώρου και του χρόνου» 
(Giddens, 1984, σ. 2). Οι κοινωνικές πρακτικές είναι εκείνες που συνιστούν τους φορείς της 
δράσης και που ενσωματώνουν ή υλοποιούν τις δομές, έτσι ώστε δομή και δράση, μολονότι 
δεν είναι το ίδιο, να μην διαχωρίζονται, συνιστώντας ουσιαστικά τις δυο πλευρές του ίδιου 
πράγματος (Craib, 2009, σ. 226). Οι κοινωνικές πρακτικές αναφέρονται στις συγκεκριμένες 
πρακτικές των φορέων δράσης, δηλαδή στις σχέσεις μεταξύ δρώντων υποκειμένων ή συλ-
λογικοτήτων που αναπαράγονται στο χώρο και στο χρόνο και συνθέτουν πρότυπα κοινωνι-
κών σχέσεων τα οποία συγκροτούν τα κοινωνικά συστήματα. Κατ’ ουσίαν οι κοινωνικές 
πρακτικές, συνιστώντας τη βάση του θεωρητικού οικοδομήματος της δομοποίησης, αποτε-
λούν το πεδίο συνάρθρωσης ανθρώπινων συμπεριφορών και κοινωνικής ολότητας.  

Το ερευνητικό πεδίο 

Το ερευνητικό μας πεδίο περιλαμβάνει τους Ελληνόφωνους Τσιγγάνους της πόλης της Χαλ-
κίδας. Η περίπτωση των Τσιγγάνων της Χαλκίδας  καταγράφεται βιβλιογραφικά μόνο στο 
επίπεδο συμπληρωματικών και επεξηγηματικών σημειώσεων, χωρίς ποτέ να έχει αποτελέ-
σει ερευνητικό αντικείμενο η ίδια. Τα δεδομένα του πεδίου αποτυπώνουν εν πρώτοις μια 
κατάσταση που εμφανίζει ορισμένα από τα γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
Τσιγγάνοι στην Ελλάδα, ωστόσο η έκταση των προβλημάτων αυτών δεν φαίνεται να είναι 
επαρκής αιτιολογία για τον διαφαινόμενο κοινωνικό και εκπαιδευτικό τους αποκλεισμό. 
Μια πιο ενδελεχής ματιά όμως στο ερευνητικό μας πεδίο αναδεικνύει στοιχεία που ενδε-
χομένως αποδυναμώνουν ή αναιρούν  πολλές από τις κρατούσες ερμηνείες. Η ένταξη των 
Τσιγγάνων της πόλης στη μισθωτή εργασία, η παλαιόθεν κατοχή της ιδιότητας του πολίτη, 
τα χαρακτηριστικά της οικιστικής τους ένταξης, η ελληνική γλώσσα, η απουσία εμφανών 
περιστατικών διώξεων και άλλα επί μέρους στοιχεία μάς οδηγούν στην εκτίμηση πως στην 
περίπτωση των Τσιγγάνων της Χαλκίδας,  τουλάχιστον επί της αρχής, εξασφαλίζονται οι βα-
σικές προϋποθέσεις για την εκπαιδευτική τους ένταξη. Καθώς όμως η παρατηρούμενη κα-
τάσταση δε φαίνεται να απηχεί ως αποτέλεσμα τις προϋποθέσεις αυτές, η έρευνα επιδιώ-
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κει να δώσει απάντηση στο ερώτημα: Γιατί οι Τσιγγάνοι της Χαλκίδας παραμένουν εκτός 
εκπαιδευτικού συστήματος, παρά το γεγονός πως οι σημαντικότεροι λόγοι του εκπαιδευτι-
κού τους αποκλεισμού φαίνεται να εκλείπουν; Προς απάντηση του ερωτήματος αυτού α-
παιτείται η συνάρθρωση του εννοιολογικού πλαισίου της θεωρίας της δομοποίησης και των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ερευνητικού μας πεδίου, ως ακολούθως. 

Οι Τσιγγάνοι ως φορείς δράσης 

Αφετηρία και αντικείμενο της ερευνητικής μας προσπάθειας είναι οι Ελληνόφωνοι Τσιγγά-
νοι της πόλης της Χαλκίδας, οι οποίο λογίζονται ως φορείς δράσης. Η βασική προϋπόθεση 
που θέτει η θεωρία της δομοποίησης για να χαρακτηριστεί κάποιος ως φορέας δράσης εί-
ναι η γνωστικότητα, τεκμήριο που πληρείται για όλα τα ανθρώπινα και έλλογα όντα που 
αναπτύσσονται ως ελεύθερα κοινωνικοπολιτικά υποκείμενα και έχουν επίγνωση της κοινω-
νικής πραγματικότητας και της θέσης τους μέσα σε αυτήν. Η μακρο-θεώρηση του τρόπου 
σύμφωνα με τον οποίο οι Έλληνες Τσιγγάνοι εντάσσονταν διαχρονικά στις διεργασίες συ-
γκρότησης του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού, και ιδιαίτερα των οικονομικών λειτουρ-
γιών αυτού, αποδεικνύει κατ’ ελάχιστο την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα όρια και τα διά-
κενα, τα ανοργάνωτα, άτυπα, παράτυπα ή και παράνομα τμήματα των καθιερωμένων λει-
τουργιών (Βαξεβάνογλου, 2001, σ. 91)  και να οριοθετούν τη θέση τους εντός αυτών, ενίοτε 
με απόλυτα επιτυχή τρόπο. Κατ’ αντιστοιχία με αυτήν τη μακρο-θεώρηση, και στο μικρο-
επίπεδο της πόλης της Χαλκίδας, οι Τσιγγάνοι που ιστορικά  ζουν εκεί έχουν ενταχθεί κατ’ 
ανάλογο τρόπο στα όρια και τα περιθώρια του τοπικού κοινωνικού σχηματισμού. Αναγνω-
ρίζοντας λοιπόν σε αυτούς κίνητρα, προθέσεις, γνώση, ικανότητα για δράση καθώς και ικα-
νότητα εξορθολογισμού και στοχαστικού ελέγχου της δράσης αυτής, που οδηγεί ορισμέ-
νους εξ αυτών να δρουν διαφοροποιημένα και να επιτυγχάνουν διαφοροποιημένα αποτε-
λέσματα στις επιμέρους διαστάσεις της κοινωνικής ένταξης, οι Ελληνόφωνοι Τσιγγάνοι της 
Χαλκίδας μπορούν να εννοιολογηθούν ως φορείς δράσης.  

Η δράση 

Οι υπό μελέτη Τσιγγάνοι λοιπόν, ως εμπρόθετοι φορείς δράσης, εμπλέκονται καθημερινά 
σε επιδέξια ενεργήματα, επιδιώκοντας να εδραιώσουν τη θέση τους μέσα στην κοινωνικο-
οικονομική πραγματικότητα της πόλης ή και να τη μετασχηματίσουν, εντασσόμενοι στα κα-
τισχύοντα πλαίσια κοινωνικοοικονομικών λειτουργιών ή  καλύπτοντας τα ανοργάνωτα, ά-
τυπα ή και παράνομα τμήματα αυτών. Η δράση που αναπτύσσουν, υπό μορφή των ορισμέ-
νων κάθε φορά κοινωνικών πρακτικών, καθορίζεται από προθετικότητα, δηλαδή από τη 
συνειδητή εμπλοκή σε δραστηριότητες ορισμένων πεδίων όσο και την (συνειδητή επίσης) 
απουσία από άλλα πεδία της κοινωνικής πραγματικότητας. Περίπτωση συνειδητής εμπλο-
κής στο πεδίο της οικονομικής δραστηριότητας είναι  π.χ. η ένταξή τους στη μισθωτή εργα-
σία, κατά το παρελθόν στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της περιοχής όσο και στις μέρες 
μας ως υπάλληλοι του Δήμου Χαλκιδέων. Στον αντίποδα εντοπίζεται η απουσία τους από 
χώρους όπως οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ) ή η αποσπασματική παρου-
σία τους σε τομείς όπως η εκπαίδευση. Κυρίως όμως η δράση αυτή καθορίζεται από τη θέ-
ση που κατέχουν στο υπάρχον σύστημα κυριαρχίας και από το επίπεδο πρόσβασής τους σε 
μέσα και πόρους. Καθώς οι Τσιγγάνοι δρουν και αλληλεπιδρούν στο συγκεκριμένο χωρο-
χρόνο της πόλης της Χαλκίδας, τόσο στις εντός της κοινότητας σχέσεις όσο κυρίως στις σχέ-
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σεις τους με την περιβάλλουσα κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, οι κοινωνικές πρα-
κτικές τους σταδιακά κανονικοποιούνται και ως δέσμες διαντιδράσεων συμμετέχουν στη 
συγκρότηση του κοινωνικού συστήματος της πόλης, στις σταθεροποιημένες χωροχρονικές 
σχέσεις του οποίου οι ίδιοι εντάσσονται ή «αποκλείονται».  

Η θεωρητική σύλληψη της δομοποίησης επιβάλλει τη μελέτη της δράσης στο εύρος του χώ-
ρου και του χρόνου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η χωροχρονική έκταση των κοινωνικών 
πρακτικών που μέσω της επαναληπτικότητάς τους συμμετέχουν στην παραγωγή και ανα-
παραγωγή της κοινωνικής δομής. Ως χωρικό πλαίσιο των διαντιδράσεων επιλέγεται ο γεω-
γραφικός και οικονομικός χώρος της πόλης της Χαλκίδας, εντός του οποίου οι ατομικές κοι-
νωνικές πρακτικές των Τσιγγάνων της πόλης εκτελούνται σε συνθήκες συμπαρουσίας με 
τους υπόλοιπους μικρο και μακρο-φορείς δράσης. Ο ερευνώμενος γεωγραφικός χώρος συ-
νίσταται από τρία επίπεδα: α) Η τσιγγάνικη γειτονιά, όπου το ατομικό στοιχείο συναντά το 
συλλογικό (τσιγγάνικο) και αναπτύσσονται συνεργατικές ή και συγκρουσιακές σχέσεις στο 
ενδο-ομαδικό επίπεδο. β) Η συνοικία που περιβάλλει τη γειτονιά, εντός της οποίας οι Τσιγ-
γάνοι φορείς δράσης συναντώνται με τους μη Τσιγγάνους και το θεσμικό χώρο. γ) Η πόλη 
στο σύνολό της, όπου οι ατομικές κοινωνικές πρακτικές συναντώνται με τις θεσμοθετημέ-
νες συγκροτήσεις. Ο οικονομικός χώρος συνιστά το πεδίο σύζευξης του φυσικού και του 
κοινωνικού στοιχείου, εκεί όπου η ανθρώπινη κοινωνία αλληλεπιδρά με το δεδομένο φυσι-
κό περιβάλλον, τοποθετούμενος στο επίπεδο της «υποδομής», σύμφωνα με τη μαρξιστική 
σκέψη. Στην περίπτωσή μας είναι ευρύτερος του γεωγραφικού, καθώς περιλαμβάνει περιο-
χές εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος και των διοικητικών ορίων της πόλης της Χαλ-
κίδας, όπως π.χ. περιοχές με αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Αρτάκη και το Ληλάντιο, κτη-
νοτροφικές μονάδες στην Αρτάκη και τα Ψαχνά, βιομηχανικές μονάδες στην Αυλίδα και την 
Ανθηδώνα. Βέβαια για το τμήμα του τσιγγάνικου πληθυσμού της πόλης που απασχολείτο 
στο γυρολογικό εμπόριο ή ως εργάτες γης ο οικονομικός τους χώρος ξεπερνά τα γεωγραφι-
κά όρια της πόλης και της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. 

Η αμοιβαιότητα των κοινωνικών πρακτικών μεταξύ των φορέων δράσης εκτείνεται στα τρία 
χρονικά επίπεδα που ορίζει ο Giddens (1984, σσ. xxiv-xxv), τα οποία προσανατολίζουν και 
τον ερευνητικό μας σχεδιασμό, ως προς τη χρονική περίοδο που εξετάζεται. Έτσι η έρευνά 
μας εκκινεί από τη μελέτη του χρόνου της καθημερινής εμπειρίας και των διαντιδράσεων 
πρόσωπο με πρόσωπο, μέρος των οποίων αποτυπώθηκε μέσω παρατήρησης, τόσο στην 
προ-έρευνα όσο και στην κυρίως φάση της ερευνητικής διαδικασίας. Η μελέτη των υιοθε-
τούμενων κοινωνικών πρακτικών στο επίπεδο της πεπερασμένης χρονικότητας της ατομικής 
ζωής επεκτείνει το επίπεδο της χρονικότητας στο ηλικιακό εύρος του βίου των εν ζωή ερευ-
νητικών μας υποκειμένων. Καθώς η έρευνα διευρύνεται στο χώρο, εμπλέκοντας μεγαλύτε-
ρο αριθμό ερευνητικών υποκειμένων, επιδίωξή μας είναι η ανάδειξη των κοινωνικών πρα-
κτικών του υπό μελέτη πληθυσμού που μπορούν να θεωρηθούν ως θεσμοποιημένα χαρα-
κτηριστικά της κοινωνικής ζωής, προσεγγίζοντας έτσι λοιπόν το μακράς διάρκειας θεσμικό 
χρόνο, ο οποίος για τις ανάγκες της ερευνητικής αυτής μελέτης οριοθετείται από τα μετα-
πολεμικά χρόνια έως τις μέρες μας.  
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Οι δομικές ιδιότητες του κοινωνικού συστήματος: κανόνες και πόροι 

Το κοινωνικό σύστημα της πόλης, το οποίο συγκροτείται από τις δέσμες διαντιδράσεων ό-
λων των φορέων δράσης που δρουν και αλληλεπιδρούν εντός αυτής, εμφανίζει δομικές ι-
διότητες, δηλαδή σταθεροποιημένες σχέσεις στο εύρος του χωροχρόνου. Οι σχέσεις αυτές, 
που συνιστούν ιστορικό δημιούργημα των φορέων δράσης, σύμφωνα με τη θεωρία της δο-
μοποίησης εκφράζονται μέσω των κανόνων που είναι ενσωματωμένοι στο σύστημα διαντί-
δρασης και των πόρων που διατίθενται. Οι κανόνες και οι πόροι, στοιχεία που προκύπτουν 
από τη διαντίδραση των φορέων δράσης, αναμένεται να αποτελούν απείκασμα της διαφο-
ροποιημένης ισχύος αυτών. Ως εκ τούτου, κανόνες και πόροι αναμένεται να έχουν διαμορ-
φωθεί αφενός από την επιρροή των μακρο-φορέων δράσης που δρουν σε εθνικό επίπεδο 
(κυβερνητικοί φορείς, πολιτικά κόμματα, επιχειρηματικές οργανώσεις κ.λπ.), οι αποφάσεις 
των οποίων έχουν καθολική ισχύ και εκτείνονται ευρύτατα στον εθνικό χώρο και χρόνο, 
αφετέρου από τους αντίστοιχους μακρο-φορείς που διαμορφώνουν τις τοπικές συνθήκες 
(π.χ. φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανώσεις της τοπικής ΚτΠ), ενδεχομένως και από 
μεγα-φορείς δράσης που στο εύρος του κοινωνικού συστήματος της πόλης η οικονομική και 
πολιτική τους ισχύ καθιστά σημαντικές τις αποφάσεις τους. Π.χ. η επιλογή του ιδιοκτήτη 
μιας κτηνοτροφικής η πτηνοτροφικής μονάδας μεγάλου μεγέθους να απασχολήσει Τσιγγά-
νους μισθωτούς σε αυτήν, συνιστά σημαντικό πόρο για την τσιγγάνικη κοινότητα της πόλης 
και εν δυνάμει αναδεικνύεται σε άτυπο κανόνα που επηρεάζει ευρύτατα το καθεστώς έντα-
ξης της συγκεκριμένης ομάδας στη μισθωτή εργασία.  

Ως κανόνες λοιπόν μπορούμε να συμπεριλάβουμε, πλέον των γενικών νομικών διατάξεων 
που ισχύουν καθολικά για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, τις ειδικές νομικές διατάξεις 
που ως κανονιστικά στοιχεία ρυθμίζουν πτυχές των κοινωνικών πρακτικών και αφορούν 
μεταξύ άλλων και τους Τσιγγάνους (π.χ. οι νομοθετικές ρυθμίσεις των ετών 1955, 1968 & 
1978 που έδωσαν λύση στο πρόβλημα της ανιθαγένειας) και βέβαια διατάξεις που αφο-
ρούν αποκλειστικά αυτούς (π.χ. το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης για την Κοινωνική 
Ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων). Λαμβάνοντας υπόψη τη χωρική διάσταση των κοινωνικών 
πρακτικών, στους κανόνες συμπεριλαμβάνονται και ρυθμίσεις κανονιστικού τύπου που 
αφορούν το γεωγραφικό και οικονομικό χώρο της έρευνάς μας, όπως π.χ. αποφάσεις έντα-
ξης περιοχών στο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης, διαδικασίες έγκρισης και χορήγησης α-
δειών μικροπωλητών κ.λπ. Πέραν των τυπικών και σαφώς καθορισμένων κανόνων, στο μα-
κρο-θεσμικό επίπεδο κατά περιόδους ενεργοποιούνται και άτυποι κανόνες όπως π.χ. οι 
διευκολύνσεις εκ μέρους της δημοτικής αρχής προς τον τσιγγάνικο πληθυσμό της πόλης για 
την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για 
την ερευνώμενη περίπτωση είναι η επί μακρόν μη απαίτηση εκ μέρους της αρμόδιας υπη-
ρεσίας ύδρευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την πληρωμή των τελών ύδρευσης των οικιών 
στην γειτονιά Καμάρες, όπου συνιστά σχεδόν αμιγή περιοχή τσιγγάνικης κατοικίας.  Εκτός 
του μακρο-θεσμικού χώρου υπάρχουν φυσικά άτυποι κανόνες, ιδιαίτερα εντός των ορίων 
της τσιγγάνικης κοινότητας, που υπό μορφή προτύπων και κυρώσεων (Coleman, 1988, σ. 
S116) ενθαρρύνουν την εκδήλωση επιθυμητών συμπεριφορών και αποθαρρύνουν διατα-
ρακτικές/ παραβατικές συμπεριφορές, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνοχή της κοινότητας, χω-
ρίς βέβαια να παραγνωρίζεται η άσκηση κονφορμιστικών πιέσεων, που στα πλαίσια της 
οντολογικής ασφάλειας ορίζουν τα συμβατικά μοντέλα κοινωνικής αλληλεπίδρασης 
(Giddens, 1984, σ. xxiii). 
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Σημαντικό στην ανίχνευση των δομικών ιδιοτήτων του συστήματος είναι ο προσδιορισμός 
των πόρων που υπάρχουν εντός αυτού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ορίζονται με σαφή-
νεια ως επιμεριστικοί πόροι η κατοχή εκ μέρους των Τσιγγάνων της πόλης ιδιόκτητων οι-
κιών καθώς και ιδιόκτητων εκτάσεων, στοιχεία που εν δυνάμει διευκολύνουν τη διεργασία 
της κοινωνικής τους ένταξης. Οι πρώτες ύλες και η κοινή αξιοποίηση, στα πλαίσια του συ-
νεκτικού κοινωνικού κεφαλαίου, μέσων παραγωγής και προώθησης των παραγόμενων 
προϊόντων, μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως επιμεριστικοί πόροι. Τέλος, η διαφοροποιη-
μένη κατά περιπτώσεις στάση ορισμένων μακρο-φορέων δράσης (π.χ. αυτοδιοικητικές αρ-
χές) ασκεί μετασχηματιστική επίδραση επί της δράσης άλλων φορέων, δυνάμενη έτσι να 
θεωρηθεί ως εξουσιαστικός πόρος, ενώ συχνά η δράση αυτή μπορεί να συνδέεται με την 
ανάδειξη άλλων επιμεριστικών πόρων. Χαρακτηριστικό αυτής της περίπτωσης είναι π.χ. η 
διάθεση λυόμενων οικίσκων εκ μέρους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τη στέγαση 
οικογενειών Τσιγγάνων, όπως και η κατ’ ουσίαν δωρεάν διάθεση του νερού στις οικίες της 
γειτονιάς Καμάρες. 

Κατ’ αναλογία με τους κανόνες και πόρους που ενεργοποιούνται στο ευρύτερο πεδίο της 
κοινωνικοοικονομικής ένταξης μπορούμε να ορίσουμε τα αντίστοιχα και στο πεδίο της εκ-
παιδευτικής ένταξης, όπως οι γενικές διατάξεις με καθολική ισχύ (π.χ. δωρεάν & υποχρεω-
τική εκπαίδευση), ειδικότερες διατάξεις (π.χ. νομοθεσία για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση), 
καθώς και διατάξεις και ρυθμίσεις που αφορούν αποκλειστικά αυτούς με τους πόρους που 
κατά περίπτωση συναρτώνται (π.χ. εγκύκλιοι που ορίζουν τους όρους και τις διαδικασίες 
εγγραφής των Τσιγγάνων μαθητών, διευκολυντικά μέτρα όπως η κάρτα φοίτησης Τσιγγα-
νοπαίδων,  η εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων για την εκπαιδευτική ένταξη των Τσιγγανο-
παίδων σε εθνικό επίπεδο). 

Η αλληλένδετη φύση κανόνων και πόρων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινωνικοοι-
κονομικού χώρου της πόλης της Χαλκίδας συντελούν στην ανάδειξη ενός συμπληρωματικού 
αποθέματος πόρων. Τα σημαντικότερα από τα στοιχεία που ανέδειξε η έρευνα στο πεδίο 
και μπορούν να θεωρηθούν ως πόροι είναι τα ακόλουθα. 

• Πολιτική και αστικοδημοτολογική κατάσταση: Εντοπίστηκαν περιπτώσεις οικογενειών 
Τσιγγάνων της πόλης με ελληνική ιθαγένεια και δημοτολογική τακτοποίηση πριν από 
την εφαρμογή των διατάξεων των ετών 1955 και  όσων σχετικών ακολούθησαν. 

• Οικονομική κατάσταση: Εντοπίστηκαν περιπτώσεις Τσιγγάνων εργατών στις πτηνοτρο-
φικές και κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής καθώς και σε άλλες βιομηχανικές μονά-
δες (π.χ. κλωστοϋφαντουργία). Η ένταξη στη μισθωτή εργασία αφορά επίσης ένα μέρος 
του τσιγγάνικου πληθυσμού της πόλης που απασχολείται στις υπηρεσίες του Δήμου 
Χαλκιδέων. Επίσης σημαντικός αριθμός Τσιγγάνων απασχολήθηκε ως τεχνίτες ή εργά-
τες σε οικοδομικές δραστηριότητες κατά τις δεκαετίες του ’80 & ’90. Οι γεωργικές εκμε-
ταλλεύσεις του Ληλάντιου πεδίου και της πεδιάδας των Μεσσαπίων, όπως και η όμορη 
περιοχή της Θήβας προσέφεραν επίσης ευκαιρίες εκτεταμένης απασχόλησης ως εργά-
τες γης. 

• Στεγαστική κατάσταση: Η γειτονιά Καμάρες περιλαμβάνει ιδιόκτητες οικίες, εντός του 
οικιστικού ιστού. Επίσης στη γειτονιά Αλάτσατα υπάρχουν διάσπαρτες ιδιόκτητες οικίες 
Τσιγγάνων. Στη συνοικία Έξω Παναγίτσα εντοπίζονται ιδιοκτησίες γης εκτός σχεδίου πό-
λεως. 
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• Κοινωνική κατάσταση: Η μελέτη δευτερογενών πηγών (π.χ. τοπικού τύπου) δεν κατέ-
γραψε περιστατικά διώξεων και αποκλεισμών εις βάρος του τσιγγάνικου πληθυσμού 
της πόλης. 

• Πολιτισμική κατάσταση: Οι Τσιγγάνοι της Χαλκίδας ομιλούν αποκλειστικά την ελληνική, 
έτσι ώστε η γλώσσα να μην αναδεικνύεται σε εξωτερικό όριο και πεδίο διάκρισης. 

• Εκπαιδευτική κατάσταση: Το μεγαλύτερο μέρος του τσιγγάνικου πληθυσμού της πόλης 
κατοικεί εντός του οικιστικού ιστού με άμεση πρόσβαση στις σχολικές μονάδες. Στη γει-
τονιά Καμάρες υπάρχει πολυθέσιο σχολείο που αποτελεί το χωροθετικό όριο μεταξύ 
της τσιγγάνικης γειτονιάς και των υπολοίπων. Η προ-έρευνα δεν ανέδειξε περιστατικά 
ενεργού αποκλεισμού εις βάρος των Τσιγγάνων μαθητών σε κανένα από τα σχολεία της 
πόλης. Η ύπαρξη νυχτερινού γυμνασίου κοντά στην περιοχή συγκέντρωσης της πλειο-
ψηφίας του τσιγγάνικου πληθυσμού καθώς και δομών επαγγελματικής και τεχνικής εκ-
παίδευσης του ΟΑΕΔ προσφέρει εν δυνάμει συμπληρωματικές διεξόδους εκπαίδευσης 
& κατάρτισης. 

Συμπέρασμα 

Η αξιοποίηση των μεθοδολογικών εργαλείων της θεωρίας της δομοποίησης στη διερεύνηση 
του συγκεκριμένου ερευνητικού πεδίου κατέδειξε την ύπαρξη κανόνων και πόρων που θέ-
τουν υπό αμφισβήτηση πολλές από τις παραδεδομένες ερμηνείες για τον κοινωνικό και 
εκπαιδευτικό αποκλεισμό των Τσιγγάνων. Βέβαια, όπως προτείνει η θεωρία της δομοποίη-
σης, η ύπαρξη πόρων από μόνη της δεν αρκεί για την υποστασιοποίησή τους ως μέσων, 
αλλά απαιτείται η ανθρώπινη δράση, κατ’ ουσίαν οι θεμελιωμένες σε σχήματα κοινωνικές 
πρακτικές των ίδιων των Τσιγγάνων και οι κανόνες που θα ενεργοποιήσουν τους πόρους 
αυτούς. Απομένει λοιπόν στην έρευνα να καταδείξει το εμπειρικό επίπεδο της πραγματικό-
τητας και πόσα και σε ποιο βαθμό από τα παραπάνω εν δυνάμει αξιοποιήσιμα στοιχεία ξε-
περνούν το επίπεδο του αληθινού και αναδεικνύονται ως πραγματικά στοιχεία της δομής 
(Bhaskar, 1998, σ. 41). Καθώς η έρευνα βρίσκεται στο τελικό στάδιό της, κρίνουμε χρήσιμο 
να μην προκαταβάλουμε τα συμπεράσματά της. Άλλωστε σκοπός της παρούσας εισήγησης 
ήταν ο έλεγχος παραδεδομένων ερμηνειών για τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποκλεισμό 
των Τσιγγάνων και η πρόταση μιας εναλλακτικής εξήγησης υπό το πρίσμα της θεωρίας της 
δομοποίησης. 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εφαρμογή ενός νέου προγράμματος Φυσικής Αγω-
γής (ΦΑ) με κινητικά συνεργατικά παιχνίδια και χορούς του κόσμου, και η διερεύνηση της 
ικανοποίησης των μαθητών/τριών. Αρκετές από τις δραστηριότητες και επιπλέον πολλά 
αυτοσχέδια δρώμενα, ως συνδετικά στοιχεία, δημιουργήθηκαν από τα παιδιά  και την κα-
θηγήτρια Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ). Συμμετείχαν 54 μαθητές και μαθήτριες της Α΄ τάξης Γενι-
κού Λυκείου της Ξάνθης, γηγενείς και μη, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι. Στο μάθημα εντά-
χθηκε η ψηφιακή συνεργατική πλατφόρμα wikispaces, η οποία αξιοποιήθηκε ασύγχρονα. Η 
ευχαρίστηση των συμμετεχόντων ελέγχθηκε με το ερωτηματολόγιο «ικανοποίησης από το 
μάθημα της ΦΑ» των Papaioannou, Milosis, Kosmidou & Tsigilis (2002), που δόθηκε στο τέ-
λος του τετραμήνου. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι μαθητές/τριες της πειραματι-
κής ομάδας παρουσίασαν υψηλές επιδόσεις σε όλες τις κλίμακες του ερωτηματολογίου και 
στο συνολικό σκορ, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, η οποία συμμετείχε στο μάθημα ΦΑ με 
τον συμβατικό τρόπο. 

Λέξεις - Kλειδιά: κινητικά παιχνίδια, χορός, συνεργασία, επικοινωνία, ΤΠΕ 

Εισαγωγή 

Τα ενδιαφέροντα και οι αντιλήψεις των εφήβων ηλικίας 15-18 χρονών αλλάζουν, με αποτέ-
λεσμα να μη συμμετέχουν σε οργανωμένα μαθήματα ΦΑ και σε άσκηση εντός και εκτός του 
σχολικού περιβάλλοντος (Allison, Dwyer & Makin, 1999). Προσωπικοί και περιβαλλοντικοί 
παράγοντες, η μειωμένη αυτοπεποίθηση, η έλλειψη ενδιαφέροντος για την άσκηση, η ανε-
παρκής στήριξη από την οικογένεια,  αναστέλλουν τη συμμετοχή των μαθητριών/τριών του 
Λυκείου στις δραστηριότητες του μαθήματος της ΦΑ ή σε εξωσχολικές αθλητικές δραστη-
ριότητες που προάγουν την υγεία (Garland, Fox & Williams, 2002). Επιπλέον, εδώ και αρκε-
τά χρόνια έχει αλλάξει η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού στα ελληνικά σχολεία (Motti 
& Stefanidi,  Pavlopoulos, Obradović & Masten, 2008; Gropas & Triandafyllidou, 2011). Οι 
μαθητικοί πληθυσμοί χαρακτηρίζονται περισσότερο από κάθε άλλη εποχή από ετερογένεια 
και πολυπολιτισμικότητα (Butt & Pahnos, 1995).  
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Τις τελευταίες δεκαετίες όλο και μεγαλύτερος αριθμός ΚΦΑ αναγνωρίζει την αναγκαιότητα 
ένταξης των ΤΠΕ στο μάθημα της ΦΑ (Tearle &  Golder, 2008). Η τεχνολογία μεταβάλλει τον 
τρόπο με τον οποίο διδάσκουμε τη Φυσική Αγωγή - από την πρώτη χρήση της στη δημιουρ-
γία αναφορών φυσικής κατάστασης μέχρι την μελλοντική χρήση των ολογραμμάτων ως 
προσωπικών γυμναστών. Το ολόγραμμα αποτελεί την τρισδιάστατη αναπαράσταση ενός 
ανθρώπου η οποία είναι δυνατή να προβληθεί σε ζωντανό χρόνο ακόμη και σε άλλη ήπει-
ρο. Η τεχνολογία, ωστόσο, δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Πρόκειται για μια διαδικασία και ένα 
εργαλείο για την αύξηση της μάθησης του μαθητή και της παραγωγικότητας του καθηγητή. 
Οι εκπαιδευτικοί ΦΑ πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτήν, να την μάθουν, και να τη 
χρησιμοποιήσουν (Mohnsen, 2014).  Παρά τα τεχνικά προβλήματα που αφορούν στις γνώ-
σεις των διδασκόντων πάνω στους Η/Υ και την έλλειψη διαφόρων λογισμικών για το συγκε-
κριμένο αντικείμενο στην Ελλάδα, είναι εφικτή η χρήση ψηφιακών σελίδων με συνεργατικό 
και διαδραστικό πνεύμα, όπως τα ιστολόγια και τα wiki’s. Οι ΚΦΑ αφενός δύνανται να βελ-
τιώσουν την επικοινωνία με τους διδασκόμενους, οι μαθητές/τριες αφετέρου μπορούν με 
τα κατάλληλα τεχνικά δικαιώματα ανάρτησης να γίνουν συνδιαμορφωτές της παρεχόμενης 
γνώσης, να αυξήσουν το ενδιαφέρον τους για το μάθημα και να ενισχύσουν τις κοινωνικές 
δεξιότητές τους.   

Κίνηση & Υπέρβαση διαφορών 

Ο αθλητισμός και η ΦΑ θεωρούνται το πλέον πρόσφορο πεδίο για την ανάπτυξη κοινωνι-
κών αξιών και δεξιοτήτων, για τη διαχείριση της ετερότητας και την ομαλή ένταξη όλων των 
συμμετεχόντων που προέρχονται από πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα (Hatzigeorgiadis, Mo-
rela, Elbe, Kouli & Sanchez, 2013). Το κινητικό παιχνίδι και ο χορός, βασικά δομικά στοιχεία 
του περιεχομένου της ΦΑ, δημιουργούν από μόνα τους ένα πλαίσιο ενσωμάτωσης και ο-
μοιομορφίας για μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν ως εργαλεία προσέγγισης και υπέρβασης των διαφορών (Vorwald, 2012). Στο ίδιο 
αποτέλεσμα συμβάλλουν τα παιχνίδια ρόλων, οι αυτοσχεδιασμοί και οι διαθεματικές δρα-
στηριότητες με μέσο την κίνηση (Pavlidou, Arvanitidou, & Chatizigeorgiadou, 2012). Η ΦΑ 
αποκτά αργά αλλά σταθερά ένα νέο πλαίσιο διευρυμένης δράσης. Επιδιώκεται το άνοιγμα 
του μαθήματος στην κοινωνία μέσα από την εστίαση σε θέματα καθαρά κοινωνικά, όπως 
είναι η βία, ο ρατσισμός, οι έμφυλες σχέσεις, διάφορες προκαταλήψεις, θετική σχέση με το 
σώμα μας, με τους άλλους και το φυσικό περιβάλλον (ΥΠΑΙΘ, 2014). Οι  ΚΦΑ καλούνται 
πλέον στην πράξη να δείξουν ότι το μάθημα δεν αφορά μόνο την εκμάθηση αθλητικών δε-
ξιοτήτων και τη δημιουργία ενός αισθητικά ωραίου σώματος.  

Μεθοδολογία 

Σκοπός της εργασίας ήταν α) η εφαρμογή ενός νέου προγράμματος ΦΑ με κινητικά παιχνί-
δια και δρώμενα του οποίου τον κορμό θα δημιουργούν  οι ίδιοι οι μαθητές, με την υπο-
στήριξη της καθηγήτριας ΦΑ, και θα εμπλουτίζουν με χορούς από όλο τον κόσμο. β) Η εν-
θάρρυνση και ενίσχυση της διάδρασης μεταξύ των μαθητών/τριών  και της επικοινωνίας 
τους με την καθηγήτρια ΦΑ και ερευνήτρια μέσω ΤΠΕ και γ) η αξιολόγηση της ικανοποίησης 
των συμμετεχόντων. Χρησιμοποιήθηκε η έρευνα-δράση (action research). Στο επίκεντρο 
αυτής της μεθόδου διερεύνησης μελετάται κι εξετάζεται η ενεργή συμμετοχή των παιδιών, 
κατά πόσο δηλαδή είναι πρόθυμα να συμμετέχουν σε δράσεις, να αναλάβουν πρωτοβουλί-
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ες και ευθύνες χωρίς τη στενή καθοδήγηση του εκπαιδευτικού (Elliot, 1991; Hollingsworth, 
1997). Οι συμμετέχοντες ήταν μαθητές/τριες της Α’  Λυκείου, ηλικίας 16 χρονών, 54 στο 
σύνολο (n=54) , αγόρια και κορίτσια, οι οποίοι χωρίστηκαν σε πειραματική ομάδα και ελέγ-
χου (πίνακας 1).  

 

           Φύλο Μαθη-

τές 

 Κορίτσι Αγόρι Total  

Ομάδα Πειραματική  15 12 27 

Ελέγχου 15 12 27 

               Total 30 24 54 

Πίνακας 1: Κατανομή μαθητών έρευνας στις Ομάδες (φύλο ανά Ομάδα) 

Σε όλο το δείγμα, οι 31 ήταν γηγενείς (ελληνική ιθαγένεια) και οι 23 μη γηγενείς. Σχετικά με 
το θρήσκευμα, 33 ήταν Χριστιανοί και 21 Μουσουλμάνοι (Πίνακας 2). 

   

  Γηγενείς ή μη γηγενείς Μαθητές 

Γηγενείς Μη γηγενείς Γηγενείς 

Χριστιανοί  

 Μουσουλμάνοι 

Χριστιανοί  

 

21 12 33 

Μουσουλμάνοι 10 11 21 

Total 31 23 54 

Πίνακας 2: Χριστιανοί ή Μουσουλμάνοι * Γηγενείς ή μη γηγενείς 

Διαδικασία 

 Προσδιορίστηκε από την αρχή ότι οι συμμετέχοντες θα είχαν την υποχρέωση να εισηγού-
νται κάθε φορά τα δικά τους παιχνίδια και χορούς στην αυλή, να αναρτούν το υλικό στην 
πλατφόρμα και ότι ο ρόλος της ΚΦΑ θα είναι απλά συμβουλευτικός. Αφού εξασφαλίστηκε η 
συναίνεση των γονέων - κηδεμόνων για ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο στο διαδίκτυο, 
οι μαθητές/τριες απέκτησαν κοινό κωδικό πρόσβασης στο ψηφιακό συνεργατικό περιβάλ-
λον και ξεκίνησαν τις πρώτες αναρτήσεις σε ώρες πέρα από το μάθημα της ΦΑ. Το πρό-
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γραμμα διήρκεσε τέσσερις μήνες και σε όλο αυτό το διάστημα η εκμάθηση των κινητικών 
αντικειμένων γινόταν στο τυπικό δίωρο της ΦΑ στη σχολική αυλή. Η ανάρτηση των δραστη-
ριοτήτων γινόταν σε ώρες εκτός σχολείου καθ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και προη-
γούνταν της διδασκαλίας, ώστε να έχουν όλοι οι συμμετέχοντες από πριν γνώση.  Ενδεικτι-
κά αναφέρονται ο χορός της Βροχής από τις τελετουργικές λειτουργίες των Ινδιάνων, ο Γόρ-
διος Δεσμός – παιχνίδι συνεργασίας και εμπιστοσύνης από τις Φιλιππίνες. Οι δραστηριότη-
τες που επιλέχθηκαν εστιάζουν στη συμμετοχή όλων, δεν προωθούν τον ανταγωνισμό  και 
την άρτια κινητική απόδοση, και καλλιεργούν την επικοινωνία μέσα στην ομάδα. 

Εργαλεία Μέτρησης 

 Στο ερωτηματολόγιο «ικανοποίησης» των Papaioannou, Milosis, Kosmidou & Tsigilis (2002)  
ο δείκτης α του Cronbach έχει τιμή 0,94, τιμή που αντιστοιχεί σε υψηλή εσωτερική αξιοπι-
στία. Το συγκεκριμένο όργανο σταθμίστηκε και τροποποιήθηκε για τον ελληνικό πληθυσμό 
αυτής της ηλικίας από το αρχικό ερωτηματολόγιο των Duda και Nicholls (1992) και αποτε-
λείται από έναν παράγοντα και πέντε ερωτήσεις: α) «βρίσκω το μάθημα/δραστηριότητα 
ενδιαφέρον/ουσα», β) «διασκέδασα», γ) «δεν κατάλαβα πως πέρασε η ώρα», δ) «μου άρε-
σε η δραστηριότητα» και ε) «ήμουν πλήρως αφοσιωμένος στη δραστηριότητα»). Οι συμμε-
τέχοντες/ουσες απάντησαν με βάση την πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert (1= διαφωνώ 
απόλυτα, 2= διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 5= συμφωνώ από-
λυτα). Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε ως p< .0.05. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε 
στους συμμετέχοντες αμέσως μετά τη λήξη του Α’ τετραμήνου και συμπληρώθηκε σε κλει-
στό χώρο παρουσία της ΚΦΑ. 

Στατιστική Ανάλυση 

Για τη στατιστική επιβεβαίωση της ερευνητικής υπόθεσης εφαρμόστηκε ανάλυση διακύ-
μανσης με ανεξάρτητους παράγοντες το είδος της ομάδας (Ελέγχου -Πειραματική) και το 
φύλο των μαθητών, και εξαρτημένη την επίδοση  στην κλίμακα, όπως αυτό υπολογίστηκε 
από τη μέση τιμή των 5 ερωτήσεων που την αποτελούν. Για την ανίχνευση της επιρροής του 
παράγοντα «ιθαγένεια» και «θρήσκευμα» στη μέση τιμή της κλίμακας με παράλληλο έλεγ-
χο ως προς την ομάδα που ανήκει ο μαθητής, εφαρμόστηκε η δοκιμασία ANOVA και η δο-
κιμασία χ2 για να διαπιστωθεί αν η ιθαγένεια είναι στατιστικά εξαρτημένη με το θρήσκευ-
μα. 

Αποτελέσματα 

Η μέση τιμή της ικανοποίησης για την ομάδα ελέγχου βρέθηκε 2,36 (SD = 0,7, Ν = 27) και 
της πειραματικής 4,31 (SD = 0,38, Ν = 27), ενώ τα κορίτσια είχαν μέση τιμή 3,44 (SD = 1,14, 
Ν = 30) και τα αγόρια 3,21 (SD = 1,1, Ν = 24). Η συγκριτική κατανομή των τιμών μεταξύ των 
μαθητών της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου παρουσιάζεται στο ακόλουθο 
διάγραμμα (σχήμα 1). 
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Σχήμα 1: συγκριτική κατανομή τιμών μεταξύ των μαθητών/τριών του δείγματος 

Βρέθηκε στατιστικώς σημαντική επίδραση της ομάδας στην επίδοση της κλίμακας  ικανο-
ποίησης F(1, 50) = 163,752, p < 0,001, ενώ για το φύλο δεν προέκυψε σημαντική επίδραση 
στην επίδοση της κλίμακας F(1, 50) = 2,331, p = 0,133.  Η δοκιμασία ANOVA κατέδειξε πως η 
ιθαγένεια δεν ήταν σημαντικός παράγοντας επιρροής των τιμών του σκορ (F(1, 52) = 3,46, p 
= 0,07). Στο δείγμα η ιθαγένεια δεν ήταν στατιστικά εξαρτημένη με το θρήσκευμα (χ2(1, n = 
54) = 1,347, p = 0,246) (πίνακας 3). 

 Value Df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1,347(b) 1 ,246   

Continuity Correc-
tion(a) 

,771 1 ,380   

Likelihood Ratio 1,344 1 ,246   

Fisher's Exact Test    ,273 ,190 

Linear-by-Linear As-
sociation 

1,322 1 ,250   

N of Valid Cases 54     

Πίνακας 3: Συσχέτιση ιθαγένειας και θρησκεύματος στο δείγμα 
 

Για την ανίχνευση της επιρροής του παράγοντα «ιθαγένεια» και «θρήσκευμα» στη μέση 
τιμή της κλίμακας με παράλληλο έλεγχο ως προς την ομάδα που ανήκει ο μαθητής εφαρ-
μόστηκε η δοκιμασία ANOVA. Από τον έλεγχο επιβεβαιώθηκε η διαφοροποίηση της πειρα-
ματικής και της ομάδας ελέγχου (F(1, 46) = 143,076, p < 0,001) ενώ ανιχνεύθηκε και στατι-
στικά σημαντική εξάρτηση του σκορ ως προς το συνδυασμό θρήσκευμα * ιθαγένεια (F(1, 
46) = 4,460, p = 0,04) (πίνακας 4). 
Source Type III Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 54,564(a) 7 7,795 28,053 ,000 

Intercept 559,907 1 559,907 2015,065 ,000 

Θρήσκευμα ,033 1 ,033 ,120 ,730 
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Ιθαγένεια ,798 1 ,798 2,873 ,097 

Control_or_experiment 39,755 1 39,755 143,076 ,000 

θρήσκευμα * ιθαγένεια 1,239 1 1,239 4,460 ,040 

θρήσκευμα * 
control_or_experiment 

,090 1 ,090 ,325 ,571 

ιθαγένεια * 
control_or_experiment 

,004 1 ,004 ,014 ,905 

θρήσκευμα * ιθαγένεια * 
control_or_experiment 

,384 1 ,384 1,381 ,246 

Error 12,782 46 ,278     

Total 668,680 54       

Corrected Total 67,346 53       

Πίνακας 4: ανίχνευση «ιθαγένειας» και «θρησκεύματος» στη μέση τιμή της κλίμακας ως  
προς την ομάδα 

 
Η διευκρίνιση της διαφοροποίησης των δύο παραγόντων ως προς τις τιμές του σκορ μπορεί 
να γίνει από το παρακάτω διάγραμμα όπου φαίνεται καθαρά πως οι γηγενείς χριστιανοί 
έχουν μικρότερη μέση τιμή στο σκορ από τους μη γηγενείς ενώ το αντίθετο συμβαίνει 
στους μουσουλμάνους μαθητές (εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1. Επίδραση παράγοντα ιθαγένειας * θρήσκευμα στη μέση τιμή του σκορ 
                                              

Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Σκοπός της έρευνας ήταν η εφαρμογή ενός προγράμματος ΦΑ με νέα αντικείμενα, εμπλου-
τισμένα με πολιτισμικά στοιχεία, που εστίασαν στη συμμετοχή, στην ανάπτυξη της συνερ-
γασίας και της πρωτοβουλίας, και η αξιολόγηση της ικανοποίησης των μαθητών/τριών δια-
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φορετικής καταγωγής και θρησκεύματος. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδει-
ξαν ότι οι μαθητές/τριες που πήραν μέρος στο υπό διερεύνηση πρόγραμμα έμειναν ικανο-
ποιημένοι μέσα από περιεχόμενα που δεν προωθούν τον ανταγωνισμό και επιβραβεύουν 
τους καλύτερους. Ενδεικτικό παράδειγμα της ευαισθησίας και του ενδιαφέροντος που επέ-
δειξαν τα παιδιά για κινητικά παιχνίδια και θέματα ΦΑ σε λιγότερο προνομιακές κοινωνίες 
συνομηλίκων τους είναι το εξής: μέσα από κινητικές ρουτίνες, με αυτοσχέδιες μπάλες ή 
χωρίς,  επιχείρησαν να μιμηθούν το μάθημα της ΦΑ σε ένα σχολείο αντίστοιχης βαθμίδας 
στο Μαλάουι ή την Αιθιοπία. Στο τέλος όλων των δρώμενων υπήρξε σύγκριση, συζήτηση, 
προβληματισμοί και αναστοχασμός. Είναι γνωστός ο ρόλος των στοχευμένων συνεργατικών 
παιχνιδιών στην κοινωνική αλλαγή μέσω του αναστοχασμού - άμεσης αντανάκλασης που 
προκαλούν με τις ερωτήσεις – κλειδιά στο τέλος των δραστηριοτήτων (Fletcer & Kunst, 
2003).  

Οι Kellis, Vernadakis , Albanidis, Derri and Kourtesses (2010) σε έρευνα στα Δημοτικά σχο-
λεία της Ελλάδας προχώρησαν στη δημιουργία εργαλείου αυτό-αξιολόγησης της συμπερι-
φοράς των παιδιών που δεν μοιράζονται την κυρίαρχη κουλτούρα. Επίσης, στα Δημοτικά 
σχολεία πολλών χωρών έχουν χρησιμοποιηθεί πολυπολιτισμικά παιχνίδια ως μέρος του 
προγράμματος της ΦΑ (Gross  & Buchanan, 2011). Έρευνες έδειξαν ότι ακόμη και στο Λύ-
κειο η διδασκαλία της παγκόσμιας κουλτούρας δεν αντιμετωπίζεται αρνητικά από την 
πλειοψηφία των μαθητών (Patterson, 2012). Επιπλέον, η παράλληλη χρήση του Η/Υ στο 
μάθημα της ΦΑ φάνηκε ότι αναβαθμίζει την όλη διαδικασία προάγοντας νέες μορφές ερ-
γασίας και συνεργασίας, που σε συνδυασμό με τα ανάλογα περιεχόμενα μπορεί να οδηγή-
σει σε μεγαλύτερη ευχαρίστηση των συμμετεχόντων και δημιουργία ομαδικού πνεύματος. 
Ειδικότερα, η συχνή εμπλοκή των μαθητών/τριών σε καθαρά συνεργατικό περιβάλλον λει-
τούργησε ως κοινό σημείο αναφοράς και συνέβαλε ώστε η τυπική τάξη να υπερβεί τα όριά 
της και να λειτουργήσει ως ομάδα. 

Προτάσεις 

Τα περιεχόμενα των μαθημάτων ΦΑ θα ήταν καλό να εμπλουτιστούν με αντικείμενα που 
συναντούν τις ανάγκες όλων των μαθητών/τριών, από μεγαλύτερες ή μικρότερες μειονότη-
τες, έτσι ώστε να ενθαρρύνουν την ενεργητική συμμετοχή και να προκαλούν την ικανοποί-
ησή τους (Gibson, 2011). Υπό το ίδιο πρίσμα ίσως ερμηνεύεται η στατιστική διαφοροποίηση 
μέσα στην πειραματική ομάδα, ότι δηλαδή ως προς το συνδυασμό ιθαγένειας και θρη-
σκεύματος, οι γηγενείς Χριστιανοί είχαν μικρότερο σκορ από τους μη γηγενείς ομόθρη-
σκους τους, ενώ οι μη γηγενείς Μουσουλμάνοι, μεγαλύτερο από τους γηγενείς. Τα παρα-
πάνω  χρήζουν περαιτέρω έρευνας από την πλευρά της κοινωνιολογίας της ΦΑ για να κα-
ταδειχτούν εκείνοι οι παράγοντες και να γίνουν οι ανάλογοι συσχετισμοί με τις δραστηριό-
τητες που οδήγησαν στη συγκεκριμένη συμπεριφορά. 
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Περίληψη 

Το άρθρο αυτό εξετάζει την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο χώρο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης 
στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius-Regio και παρουσιάζει την πιλοτική 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2014 με εκπαιδευτικούς και μαθητές της 
Πέμπτης και Έκτης τάξης Δημοτικού. Η αρχική υπόθεση του προγράμματος ήταν ότι η 
σύγχρονη τεχνολογία θα μπορούσε να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την 
ανάδυση, την υποστήριξη και την ανάπτυξη της συλλογιστικής ικανότητας των παιδιών 
γιατί τα ωθεί να εντοπίσουν και να εξηγήσουν τα ίδια λανθάνουσες και νέες γνώσεις. Έτσι 
χρησιμοποιήσαμε ειδικά κατασκευασμένα εφαρμογίδια (applets) ως στήριγμα και 
μεθοδολογικό μέσο προκειμένου  να αναπτύξουν τα παιδιά την ικανότητα να επιλύουν 
μαθηματικά προβλήματα μέσα από κριτικούς συλλογισμούς. Ωστόσο, η σύγχρονη έρευνα 
αναγνωρίζει ότι η αποτελεσματική δυναμική των τεχνολογικών εργαλείων στη μαθηματική 
εκπαίδευση συνδέεται με τις γνώσεις των εκπαιδευτικών, την εμπειρία, τις πεποιθήσεις και 
την αυτοπεποίθησή τους να αξιοποιήσουν τα εργαλεία αυτά στη διδακτική τους πράξη. 
Στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος ερευνήθηκε η αποτελεσματικότητά του στην 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης των εκπαιδευτικών στις ικανότητές τους να χρησιμοποιήσουν 
την τεχνολογία στη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με 
ημιδομημένες συνεντεύξεις των ελλήνων εκπαιδευτικών που εφάρμοσαν το πρόγραμμα 
προκειμένου να αντλήσουμε δεδομένα σχετικά με την επίτευξη των στόχων. Η ανάλυση των 
δεδομένων απέδειξε ότι οι περισσότεροι από τους μαθητές αισθάνθηκαν την αλλαγή στη 
σχολική τους τάξη ενώ οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι το πρόγραμμα τους βοήθησε να 
αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους στην αξιοποίηση της τεχνολογίας προκειμένου να 
διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία τους στα Μαθηματικά.  

Λέξεις - Kλειδιά: Μαθηματική Εκπαίδευση, διδασκαλία μαθηματικών εννοιών, επίλυση 
προβλήματος, τεχνολογικά εργαλεία, επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

Το πρόγραμμα Τ.Ο.Μ.Ε.Σ.: Στόχοι   

Η παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος T.O.M.E.Σ. 
(Τεχνολογία και Οικογένεια στη Μαθηματική Εκπαίδευση για την ανάπτυξη του 
Συλλογισμού). Το πρόγραμμα T.O.M.E.Σ. προκύπτει από τη συνεργασία δύο εκπαιδευτικών 
περιφερειών στην Ελλάδα και την Κύπρο μαζί με εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς από 
τις χώρες αυτές (Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά και Ενδοτμηματική Επιτροπή Μαθηματικών – 
Επαρχιακό Γραφεία Παιδείας Δημοτικής Εκπαίδευσης Λεμεσού). Το πρόγραμμα 
χρηματοδοτήθηκε από το Comenius – Regio (Ι.Κ.Υ.), άρχισε το φθινόπωρο του 2013 και θα 
ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2015. Βασισμένο σε σύγχρονες θεωρητικές απόψεις, το 
πρόγραμμα επιδιώκει να ενισχύσει τις εποικοδομητικές διδακτικές πρακτικές στα 
Μαθηματικά αξιοποιώντας τεχνολογικά εργαλεία για την μοντελοποίηση ρεαλιστικών 
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προβλημάτων. Στόχος είναι η βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης και ανάπτυξη της 
ικανότητας επίλυσης προβλήματος από τους μαθητές μέσω της μοντελοποίησης των 
δεδομένων (Model Eliciting Activities - MEAs).  

Το καινοτόμο αυτό εγχείρημα περιλαμβάνει την ενεργό εμπλοκή τόσο των ερευνητών που 
διαμορφώνουν το αναλυτικό πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό όσο και των 
εκπαιδευτικών, των γονιών και των μαθητών. Οι παραπάνω φορείς κλήθηκαν να 
συνεργαστούν για τη διαμόρφωση των διδακτικών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να είναι σε 
ένα πρωτότυπο, αυθεντικό, ρεαλιστικό πλαίσιο για τους μαθητές.  

Τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος  T.O.M.E.Σ. περιλαμβάνουν: α) την ανάπτυξη του 
θεωρητικού πλαισίου μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης σχετικά με την αξιοποίηση 
της τεχνολογίας στη διδακτική των Μαθηματικών, β) το σχεδιασμό, ανάπτυξη και πιλοτική 
εφαρμογή των διδακτικών δραστηριοτήτων, γ) την επαγγελματική κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών σε θέματα μοντελοποίησης και χρήσης τεχνολογικών εργαλείων, δ) την 
εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία, ε) τη διαφοροποίηση και 
βελτιστοποίησή του και στ) την αξιολόγηση της επίδρασης του προγράμματος στις 
ικανότητες επίλυσης προβλήματος από τους μαθητές και την επίδρασή του στο 
συναισθηματικό παράγοντα μαθητών και εκπαιδευτικών σε σχέση με την καινοτομία που 
θα εφαρμοστεί. Τέλος, μέσω της διάχυσης των αποτελεσμάτων με την υποστήριξη της 
ιστοσελίδας (https://tomesproject.wordpress.com/) και την έντυπη διάθεση του 
εκπαιδευτικού υλικού σε μεγάλο αριθμό σχολείων και στις δύο χώρες επιδιώκεται οι 
T.O.M.E.Σ. να αποτελέσουν έναυσμα ανάπτυξης παρόμοιων συνεργασιών για τη 
διαμόρφωση αυθεντικού διδακτικού υλικού. 

Διδακτικές δραστηριότητες του προγράμματος: Το υιοθετούμενο μοντέλο διδασκαλίας 
των μαθηματικών εννοιών 

Το πρόγραμμα Τ.Ο.Μ.Ε.Σ., ως ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδασκαλίας 
μαθηματικών εννοιών, αντλεί από τη θεωρία του Vigotsky (1978) και στηρίχθηκε στις 
μαθησιακές αρχές που χαρακτηρίζουν τη μάθηση των Μαθηματικών σύμφωνα με τις 
οποίες η διαδικασία μάθησης των Μαθηματικών συντελείται σε ένα εποικοδομητικό 
περιβάλλον. Οι μαθητές συμμετέχουν στην κατασκευή της γνώσης μέσα από 
δραστηριότητες επαν-ανακαλύπτοντας τις έννοιες με αφορμή πραγματικά γεγονότα. 
Γνωρίζουμε ότι όταν ενεργοποιούμε τα παιδιά σε καταστάσεις που τους είναι οικείες και 
όταν τίθενται προβλήματα που προέρχονται από το βιωματικό τους περιβάλλον, τους 
δημιουργούνται περισσότερα κίνητρα και συντελείται αποτελεσματικότερη μάθηση. 
Θεωρούμε ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στα θέματα των 
διδακτικών πρακτικών και των προβλημάτων που χρησιμοποιούμε για να διδάξουμε τα 
Μαθηματικά. Τα θέματα αυτά θα πρέπει να είναι ελκυστικά για τους μαθητές ώστε  να τους 
κινείται το ενδιαφέρον. 

Το ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο στο οποίο συντελείται η μάθηση, η γνωστική 
αλληλεπίδραση, η δυναμική της ομάδας, η ανταλλαγή ιδεών και η ελεύθερη διατύπωση 
σκέψεων συμβάλλουν ενισχυτικά στη διαδικασία της μάθησης. Ενώ μέχρι τώρα το 
ενδιαφέρον των ερευνητών εστιαζόταν στην κοινωνική πλευρά της μάθησης, τώρα 
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μετατοπίζεται στο συγκεκριμένο ρόλο που παίζει η συζήτηση και η αλληλεπίδραση με 
άλλους μαθητές στο περιβάλλον της τάξης. Στις Τ.Ο.Μ.Ε.Σ. η συζήτηση υπήρξε το μέσο για 
να αναζητήσουν τα παιδιά απαντήσεις σε ερωτήσεις που προέκυπταν στην πορεία της 
εργασίας τους ή για να διατυπώσουν νέες ερωτήσεις, δηλαδή αποτέλεσε μια διαδικασία 
συνεργατικής συγκρότησης νέων γνώσεων οι οποίες είτε αναδύονταν τότε είτε ωρίμαζαν. 
Στη βάση αυτής της επιλογής μας βρισκόταν η υπόθεση την οποία πολλές έρευνες έχουν 
διερευνήσει (Caggio & Pupillo 2009): ότι η επικοινωνία μεταξύ των παιδιών (και όχι μόνο 
αυτών), η προσπάθεια να μιλήσουν προάγει τη συλλογιστική τους ικανότητα. Με άλλα 
λόγια τα παιδιά ανταλλάσοντας ιδέες, γνώμες και γνώσεις μπορούν να μάθουν να 
χρησιμοποιούν λογικά επιχειρήματα και να μετασχηματίζουν τις απόψεις τους 
καταλήγοντας όχι μόνο στη διεύρυνση των γνώσεών τους αλλά και στην ανάπτυξη 
διαδικασιών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη νέων γνώσεων. 

Η νέα γνώση στηρίζεται στη βάση της προϋπάρχουσας. Οι μαθηματικές έννοιες που 
διδάσκονται παρουσιάζονται με ενιαία δομή, σφαιρικά εντάσσονται αρμονικά και δεν 
εμφανίζονται «κατακερματισμένες και ασύνδετες» στο γενικότερο κοινωνικό-πολιτισμικό 
πλαίσιο. Γίνεται προσπάθεια να συνδεθεί η μάθηση με τη ζωή, να αναζητούνται οι ρίζες των 
εννοιών στη γλώσσα καθώς και οι χρήσεις τους στην καθημερινή ζωή. Η καλά δομημένη 
γνώση βασίζεται σε καλές συνδέσεις των νέων εννοιών με τις κεκτημένες και την εμπειρία 
στα καθημερινά βιώματα ενώ σχετίζεται με συναφή θέματα (διαθεματική προσέγγιση). 
Αυτή η προσέγγιση αλλάζει την οπτική που βλέπουμε τα Μαθηματικά και μετατρέπει τη 
χρήση των μαθηματικών από «ξύλινη» γλώσσα των αριθμών σε ζωντανό κομμάτι που το 
χρησιμοποιούμε σε αληθινές καταστάσεις. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, συστηματοποιήθηκε από τον καθηγητή Gerard Vergnaud 
(2009), μαθητή του Piaget, ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης προβλήματος από τα 
παιδιά.  Αυτή η εναλλακτική αντιμετώπιση δε θεωρεί δεδομένο ότι υπάρχει ένας και μόνο 
τρόπος επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων και μία μόνο αποδεκτή μορφή μαθηματικής 
παράστασης. Εξετάζει σκόπιμα εναλλακτικές παραστάσεις  και τον τρόπο με τον οποίο 
αυτές σχετίζονται με τη λογική των καταστάσεων μέσα στις οποίες τα προβλήματα 
δημιουργούνται και λύνονται. Ο Vergnaud θεωρεί ότι όλες οι μαθηματικές έννοιες 
περιλαμβάνουν τρεις διαστάσεις ανάλυσης: ένα σύνολο καταστάσεων μέσα στις οποίες 
χρησιμοποιείται μια έννοια, την εσωτερική λογική των καταστάσεων και τις μαθηματικές 
παραστάσεις που χρησιμοποιούνται για να σκεφτούμε και να μιλήσουμε για την έννοια. Στο 
πρόγραμμα Τ.Ο.Μ.Ε.Σ. επικεντρωθήκαμε ιδιαίτερα στη σημασία των καταστάσεων και των 
παραστάσεων συγκρίνοντας τις μαθηματικές παραστάσεις και τις καταστάσεις που 
χρησιμοποιούμε στο σχολείο για να διδάξουμε στα παιδιά τις μαθηματικές έννοιες με τις 
μαθηματικές παραστάσεις και τις καταστάσεις που συναντούν έξω από το σχολείο. 

Η χρήση των εργαλείων του υπολογιστή συμπληρώνει το περιβάλλον καθώς δίνει τη 
δυνατότητα στο μαθητή με ενεργό τρόπο,  μέσα από  πολλαπλές αναπαραστάσεις μέσα 
από τον πειραματισμό και τον αναστοχασμό καλλιεργώντας ανωτέρου επιπέδου νοητικές 
ικανότητες (κριτική και επαγωγική σκέψη, αναστοχασμός, μεταγνώση, παρατήρηση και 
ανάλυση) να προσεγγίζει τη γνώση. 
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Συγκεκριμένα, με το πρόγραμμα Τ.Ο.Μ.Ε.Σ. στοχεύεται η βελτίωση της ικανότητας λύσης 
προβλήματος των μαθητών και της εννοιολογικής κατανόησης της μοντελοποίησης 
δεδομένων αναπτύσσοντας και χρησιμοποιώντας δραστηριότητες μοντελοποίησης (Model 
Eliciting Activities - MEAs). Οι δραστηριότητες MEAs θα προσφέρουν στους μαθητές τη 
δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητες διερεύνησης μέσω της διαμόρφωσης 
μαθηματικών και μηχανικών κατασκευών (Zawojewski, Hjalmarson, Bowman, & Lesh, 2008). 
Η ανάπτυξη των μοντέλων για την επίλυση των MEAs έχει περιγραφεί από τους Lesh και 
Zawojewski (2007) ως τέσσερις διαδικασίες: (α) κατανόηση του πλαισίου του προβλήματος 
και του συστήματος που πρέπει να μοντελοποιηθεί, (β) έλεγχος και αναθεώρηση ενός 
μοντέλου, (γ) αξιολόγηση του μοντέλου υπό προϋποθέσεις και εφαρμογή και (δ) 
καταγραφή του μοντέλου μέσω της διαδικασίας ανάπτυξης. Οι διαδικασίες βρίσκονται σε 
μία κυκλική αλληλουχία επανάληψης και αναδόμησης μέχρι να αντιμετωπιστούν οι 
περιορισμοί του συγκεκριμένου προβλήματος. 

Θέματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

Η δυναμική της ψηφιακής τεχνολογίας για την ενίσχυση της Μαθηματικής Σκέψης των 
παιδιών είναι ευρέως αναγνωρισμένη (Bennison & Goos, 2010). Σύμφωνα με το  National 
Council of Teachers Mathematics, (2000) «η τεχνολογία είναι απαραίτητη στη διδασκαλία 
και τη μάθηση των Μαθηματικών ενώ βασικό ρόλο έχουν οι στάσεις των εκπαιδευτικών 
που καλούνται να αξιοποιήσουν τη σύγχρονη τεχνολογία στη διδασκαλία τους». Έρευνες 
αποδεικνύουν ότι η σωστή χρήση της τεχνολογίας από τους εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία 
των Μαθηματικών μπορεί να βελτιώσει τα μαθητικά αποτελέσματα και την αυτό-
αποτελεσματικότητα των μαθητών (Isikal and Askar , 2005 ∙ Sinclair, 2004). Ως εκ τούτου, η 
στάση των εκπαιδευτικών που θα εφαρμόσουν τέτοιες καινοτόμες πρακτικές στις τάξεις 
τους αποτελούν την κύρια συνιστώσα της επιτυχίας ενώ έχει διαπιστωθεί ότι πολλοί 
εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν το πώς θα ενσωματώσουν σωστά την τεχνολογία στη 
διδακτική τους πράξη (Doering, Huffman, & Hughes, 2003). 

Έρευνες υποδεικνύουν ότι η αποτελεσματική ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη διδακτική 
πράξη παραμένει αποσπασματική καθώς παράγοντες όπως η εξειδίκευση των 
εκπαιδευτικών, η πεποιθήσεις, η εμπειρία, η πρόσβαση στα τεχνολογικά εργαλεία 
επηρεάζουν την ανάληψη και υλοποίηση σχετικών με την τεχνολογία καθημερινών 
διδακτικών πρακτικών (Hoyles et al., 2006 ∙ Ruthven & Hennessey, 2002). Διερευνώντας 
τους παράγοντες που διευκολύνουν ή εμποδίζουν την αξιοποίηση της σύγχρονης 
τεχνολογίες στη Μαθηματική Εκπαίδευση (Thomas, 2006 ∙ Forgasz, 2002) αποδεικνύεται ότι 
η περιορισμένη εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας 
αλλά και η έλλειψη εμπιστοσύνης που έχουν στην ικανότητά τους να την υποστηρίξουν 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα που αποθαρρύνουν την εισαγωγή αυτής της καινοτομίας 
στις σχολικές αίθουσες. Χρειάζεται επομένως μια στοχευμένη παρέμβαση που να 
απευθύνεται στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών και να τους υποστηρίζει στην εισαγωγή 
της τεχνολογικής καινοτομίας στη διδασκαλία των Μαθηματικών (Thomas & Chinnappan, 
2008). 

Σύμφωνα με το μοντέλο αλλαγής των εκπαιδευτικών (Guskey, 2002) για την επαγγελματική 
τους ανάπτυξη συντελούν τρεις αλληλοεπιδρώντες κύκλοι: η αλλαγή των εκπαιδευτικών 
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πρακτικών στην τάξη, η αλλαγή στα αποτελέσματα της μάθησης των μαθητών και η αλλαγή 
στις στάσεις και τις πεποιθήσεις τους. Η τροποποίηση του Rogers (2007) απλοποιεί το 
παραπάνω κυκλικό μοντέλο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:  

 

 

 

 

 

Κυκλικό μοντέλο προόδου της εκπαιδευτικής αλλαγής (Rogers, 2007) 

Το πρόγραμμα Τ.Ο.Μ.Ε.Σ. συνδέθηκε με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
καθώς τους καλεί να δοκιμάσουν νέες διδακτικές προσεγγίσεις όπως την ενσωμάτωση της 
τεχνολογίας στη διδακτική τους πρακτική.  Οι εμπλεκόμενοι στο πρόγραμμα εκπαιδευτικοί  
συμμετέχουν σε επιμορφωτικές δράσεις σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό που καλούνται 
να εφαρμόσουν στις τάξεις τους και σε θέματα μοντελοποίησης και χρήσης των 
τεχνολογικών εργαλείων που καλούνται να αξιοποιήσουν. Επιπλέον, μέσα από 
αναστοχαστικές συναντήσεις εργασίας (workshops), δίνεται στους εκπαιδευτικούς η 
ευκαιρία να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους. 

Ερευνητικά ερωτήματα και μεθοδολογικά ζητήματα 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετείται  στο πρόγραμμα βασίζεται στο μοντέλο 
“lesson study approach” (Saito, 2012), με έμφαση στη μελέτη (μέσα από συμμετοχική 
δράση) δραστηριοτήτων (activity study) και επαγγελματική κατάρτιση εκπαιδευτικών. Η 
αξιολόγησή του θα υλοποιηθεί μέσω διαμορφωτικών (formative) και αξιολογητικών 
(summative) μεθόδων αξιολόγησης. Η διαμορφωτική αξιολόγηση θα βοηθήσει στην 
ανίχνευση των παραγόντων που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του προγράμματος (στο επίπεδο των γνωστικών/συναισθηματικών 
επιτευγμάτων των μαθητών, της γονικής εμπλοκής και της επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών). Για το σκοπό αυτό θα συλλεχθούν και θα αξιολογηθούν δεδομένα από την 
ανάλυση των μαθημάτων που θα πραγματοποιηθούν και δεδομένα από συνεντεύξεις που 
θα πραγματοποιηθούν με γονείς. Η τελική αξιολόγηση θα μελετήσει την επίδραση του 
προγράμματος στις ικανότητες επίλυσης προβλήματος των μαθητών (μέσα από τη 
χορήγηση δοκιμίου πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος) και την επίδραση του 
προγράμματος στο συναισθηματικό παράγοντα μαθητών και εκπαιδευτικών σε σχέση με 
την καινοτομία που θα εφαρμοστεί. 

Η παρούσα μελέτη διεξήχθη κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος 
Τ.Ο.Μ.Ε.Σ. την άνοιξη του 2014 στους τέσσερις εκπαιδευτικούς της Πέμπτης και Έκτης τάξης 
του 11ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν: 
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1. Οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τη σημασία της τεχνολογίας για την ενίσχυση της 
κατανόησης των Μαθηματικών εννοιών και την υποστήριξη μιας αποτελεσματικής 
διδασκαλίας τους; 

2. Ένα πρόγραμμα Μαθηματικής Εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην ανάπτυξη της 
κριτικής  σκέψης των μαθητών για την επίλυση προβλήματος με την αξιοποίηση 
των ΤΠΕ και κεντρικό άξονα την υποστηρικτική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
πάνω στη χρήση των κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων και την καθοδήγησή 
τους με υποστηρικτικό υλικό για την εφαρμογή των διδακτικών δραστηριοτήτων 
μπορεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών αυτών στην ικανότητά τους 
να υιοθετήσουν παρόμοιες καινοτόμες πρακτικές στη διδασκαλία τους; 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα, πριν την εφαρμογή των διδακτικών 
δραστηριοτήτων, να συμμετάσχουν στις συναντήσεις των εταίρων (workshops) όπου 
διευκρινίζονταν οι στόχοι και οι διδακτικές προσεγγίσεις καθώς και σε επιμορφωτικά 
σεμινάρια προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τα τεχνολογικά εργαλεία που 
καλούνταν να αξιοποιήσουν και τις διδακτικές δραστηριότητες που θα εφαρμόσουν. 
Επιπλέον, στο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος περιλαμβάνονται «Οδηγίες προς τον 
Εκπαιδευτικό» όπου διευκρινίζονταν οι επιμέρους στόχοι και διδακτικές διαδικασίες. 

Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής εφαρμογής ακολούθησαν οι συνεντεύξεις με σκοπό 
να διερευνηθεί η καταλληλότητα του διδακτικού υλικού προκειμένου να βελτιωθεί ως προς 
το περιεχόμενό του. Για τους στόχους της δικής μας έρευνας διερευνήσαμε, μέσω 
ημιδομημένων συνεντεύξεων,  το επίπεδο της ικανότητας των εκπαιδευτικών να χειριστούν 
το διδακτικό υλικό και τα τεχνολογικά εργαλεία καθώς και τον πιθανό μετασχηματισμό των 
στάσεών τους ως προς τη χρήση των εργαλείων αυτών. 

Αποτελέσματα 

Ο κάθε εκπαιδευτικός είχε ένα συγκεκριμένο στιλ, το οποίο τον διαφοροποιεί από τους 
άλλους. Ωστόσο, όλοι οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στις επιμορφωτικές συναντήσεις πριν 
την έναρξη της διδακτικής εφαρμογής  αναγνωρίζοντας ότι χρειάζονται υποβοήθηση 
προκειμένου να ανταποκριθούν με επάρκεια στους στόχους που είχαν τεθεί. Κυρίως 
εξέφρασαν την επιθυμία να βοηθηθούν στην αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων που 
καλούνταν να αξιοποιήσουν στο πλαίσιο των διδακτικών δραστηριοτήτων.  Οι 3 στους 4 
εκπαιδευτικούς είχαν μικρή εμπειρία στη χρήση υπολογιστή και δεν  αναγνώριζαν την 
τεχνολογία ως ένα σημαντικό μέρος στη διδασκαλία των Μαθηματικών.  Ωστόσο δήλωσαν 
ότι ήθελαν να δοκιμαστούν στη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών με τη διαμεσολάβηση 
τεχνολογικών εργαλείων. Η υποστήριξή τους στην αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων 
διήρκησε σε όλη τη διάρκεια της διδακτικής εφαρμογής των δραστηριοτήτων. 

Στις συνεντεύξεις, που ακολούθησαν την ολοκλήρωση της εφαρμογής του προγράμματος, 
οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι οι υπολογιστές βοήθησαν τους μαθητές 
τους στην κατανόηση των διδασκόμενων εννοιών. Καθώς τα εφαρμογίδια (applets) έδωσαν 
τη δυνατότητα οπτικών αναπαραστάσεων βοήθησαν τους μαθητές να καταλάβουν τις 
σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών με ένα πολύ ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Επιπλέον, 
όλοι οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν την αναγκαιότητα της εισαγωγής των υπολογιστών στη 
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σχολική τάξη καθώς παρέχουν τη δυνατότητα εκπαιδευτικών διδακτικών τεχνικών 
διαφοροποίησης. Όλοι οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν την εκδήλωση ενδιαφέροντος και 
αποτελεσματικής συμμετοχής ακόμα και από μαθητές μέτριας απόδοσης. 

Όταν ρωτήθηκαν εάν  σκοπεύουν να ενσωματώσουν συστηματικά τα τεχνολογικά εργαλεία 
στη διδασκαλία τους απάντησαν ότι μετά την επιτυχή αυτή εμπειρία νιώθουν περισσότερο 
σίγουροι να εισάγουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Βέβαια, τόνισαν, ότι 
μπορούν να εισάγουν τα τεχνολογικά εργαλεία μόνο συμπληρωματικά και κυρίως στην 
τελική φάση της διδασκαλίας –  αυτή της αξιολόγησης. 

Από τη μελέτη των συνεντεύξεων αποδεικνύεται ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί, μετά το τέλος 
της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος, ένιωθαν σίγουροι να διδάξουν Μαθηματικά 
με τη βοήθεια υπολογιστών ενώ παραδέχθηκαν την αρχική δυσπιστία τους στην 
αποτελεσματικότητα  αυτού του τρόπου διδασκαλίας. Όλοι οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν 
ως την πλέον σημαντική συνεισφορά του υπολογιστή τη δυνατότητα να απλοποιεί 
διαδικασίες ρουτίνας επιτρέποντας έτσι στους μαθητές να διαθέτουν περισσότερο χρόνο 
στη κριτική ανάλυση του προβλήματος.  

Όλοι συμφώνησαν ότι το πρόγραμμα τους παρείχε νέες γνώσεις για τη χρήση των ΤΠΕ 
ακόμα και οι εκπαιδευτικοί που ήταν περισσότερο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. 
Επιπλέον επισήμαναν το πόσο σημαντική πηγή πληροφοριών ανακάλυψαν ότι μπορεί να 
είναι το διαδίκτυο όσο αφορά τη διδασκαλία των Μαθηματικών. 

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης συνάδουν με εκείνες του Alghazo (1999) και Yildirim 
(2000), οι οποίοι  διαπίστωσαν ότι η επιτυχής εμπειρία των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση 
της τεχνολογίας στη διδασκαλία των Μαθηματικών βελτιώνει την αυτοπεποίθησή  τους για 
μελλοντική διδακτική εφαρμογή τεχνολογικών εργαλείων στη διδασκαλία τους και 
βελτιώνει τη θετική στάση τους απέναντι στη χρήση της τεχνολογίας στην τάξη.  

Αντί επιλόγου 

Το πρόγραμμα Τ.Ο.Μ.Ε.Σ. βρίσκεται στη διαδικασία  εφαρμογής του με αποτέλεσμα να μην 
έχουμε ακόμα τα στοιχεία που θα μας οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της αξιολόγησής του 
με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί.  Κυρίως, η αξιολόγησή του θα εστιάσει στις 
δυνατότητες που παρέχει για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών στην επίλυση 
προβλημάτων. Ωστόσο, για να αξιολογηθεί το πρόγραμμα πρέπει να κριθεί βάσει του 
πρωτοποριακού του χαρακτήρα καθώς είναι το πρώτο πρόγραμμα το οποίο 
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία εισάγει τη συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών στο 
προσκήνιο και θέτει σε πρωταγωνιστικό ρόλο τη συνεργασία και συνδιαμόρφωση του 
διδακτικού περιεχομένου στη Μαθηματική Εκπαίδευση.  

Όμως το πρόγραμμα αυτό πρέπει κυρίως να αξιολογηθεί αφού ενταχθεί σε ένα πλέγμα 
ιδεών που μόνο με την προβολή τους στο μέλλον μπορούν να δείξουν την αξία του. Ο 
Michael Brown κάτοχος του βραβείου Νόμπελ στην ιατρική δήλωσε ότι προκειμένου οι 
αναπτυσσόμενες χώρες να διατηρήσουν το υψηλό βιοτικό επίπεδο θα πρέπει να εστιάσουν 
στην καινοτομία και ιδιαίτερα στην καινοτομία που υποστηρίζει τα Μαθηματικά καθώς 
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είναι η κινητήρια δύναμή της (Hanushek et al., 2011). Κατά συνέπεια, τέτοιου είδους 
προγράμματα που όχι μόνο βοηθούν την επικοινωνία και τον εντοπισμό των 
επικοινωνιακών διαύλων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά κυρίως καλλιεργούν στα 
παιδιά από νωρίς μια τέτοια σχέση και τα εξοικειώνουν με πρακτικές κριτικής σκέψης και 
επίλυσης προβλήματος και τους εκπαιδευτικούς με πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης, 
μόνο θετικά μπορεί να αξιολογηθούν. 
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Τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων ως παράγοντας διαμόρφωσης της 
κουλτούρας του “ανοιχτού” σχολείου 
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Φιλόλογος, ΜΔΕ, Δρ. Φ. 

octaviadolphin@gmail.com 

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να προτείνει την αξιοποίηση των καινοτόμων   
σχολικών δραστηριοτήτων ως συντελεστών της δημιουργίας μιας κουλτούρας της σχολικής 
μονάδας που θα χαρακτηρίζεται από τάση ανοίγματος προς το εξωτερικό περιβάλλον. 
Αρχικά γίνεται μια σύντομη επισκόπηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και των ειδών 
των σχολικών δραστηριοτήτων και στη συνέχεια συζητούνται βασικά χαρακτηριστικά του 
σχολείου ως κοινωνικού συστήματος καθώς και του περιβάλλοντος της σχολικής μονάδας 
και της έννοιας του ανοίγματος της μονάδας στην κοινωνία, ενώ ακολουθεί μια παράθεση 
των πραγματικών δεδομένων όσον αφορά στο βαθμό της επαφής της σύγχρονής ελληνικής 
σχολικής μονάδας στην κοινωνία. Τέλος, υποστηρίζεται ότι τα προγράμματα σχολικών 
δραστηριοτήτων είναι ένας από τους λίγους πρόσφορους τρόπους που η ελληνική σχολική 
μονάδα διαθέτει για να ανοίξει τις πόρτες της στην τοπική κοινωνία και το εξωτερικό 
περιβάλλον εν γένει, ενώ επίσης προτείνονται τρόποι με τους οποίους οι φορείς του 
εξωτερικού περιβάλλοντος μπορούν να εμπλακούν στις τρεις προτεινόμενες φάσεις 
σχεδιασμού και υλοποίησης ενός σχολικού προγράμματος. Τέλος, εξάγονται 
συμπεράσματα σχετικά με την αναγκαιότητα ενός τέτοιου ανοίγματος στη σύγχρονη εποχή. 

Λέξεις - Kλειδιά: καινοτόμες δράσεις, προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, κουλτούρα, 
άνοιγμα στον κοινωνία, εξωτερικό περιβάλλον. 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία  χρόνια τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται πολύς 
λόγος για την ανάγκη ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία, ιδίως την τοπική. Θα 
μπορούσαμε, μάλιστα, να πούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις προτείνεται η δημιουργία μιας 
σχολικής κουλτούρας, που θα έχει ως κεντρικό της χαρακτηριστικό την εξωστρέφεια, την 
επικοινωνία της σχολικής μονάδας με το εξωτερικό περιβάλλον της, ακόμη και την ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ της σχολικής μονάδας και των εξωτερικών κοινωνικών φορέων και 
παραγόντων σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μιλούμε  για συμμετοχή των παραγόντων και 
φορέων αυτών στη διοίκηση του σχολείου και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στη 
σχολική μονάδα. Ως ένας από τους προσφορότερους τρόπους ενός τέτοιου ανοίγματος του 
σχολείου στην κοινωνία προτείνονται τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, μια από 
τις βασικότερες κατηγορίες καινοτόμων δράσεων στην εκπαίδευση. Στο συγκεντρωτικό και 
έντονα γραφειοκρατικό ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο δεν αφήνει πολλά 
περιθώρια ευελιξίας, πρωτοτυπίας και ανάληψης πρωτοβουλιών στη σχολική μονάδα, τα 
προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων είναι ίσως ο ευκολότερος τρόπος για να ρθει η 
μονάδα σε επαφή με το εξωτερικό της περιβάλλον και να ανοίξει τις πόρτες της στους 
κοινωνικού φορείς (γονείς, συλλόγους γονέων, τοπικές αρχές, συλλόγους κ.α.)., ώστε η 
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εκπαιδευτική και σχολική διαδικασία να αποκτήσει εντονότερα δημοκρατικά 
χαρακτηριστικά   (Σαχανά, 2015).  

Τα καινοτόμα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων 

Τα καινοτόμα προγράμματα είναι εκπαιδευτικά – σχολικά προγράμματα που τα τελευταία 
χρόνια θεσμοθετήθηκαν σε αρκετά ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα καθώς επίσης και 
στο ελληνικό. Ο στόχος της θεσμοθέτησής τους ήταν αφ' ενός να αλλάξουν τις διαδικασίες 
μάθησης έτσι ώστε να αυτή να μετατραπεί από ατομική και απομνημονευτική σε 
ομαδοσυνεργατική και διερευνητική και αφ' ετέρου να καλλιεργηθούν θετικές στάσεις και 
συμπεριφορές των μαθητών (C.I.D.R.E.E., 1999, αναφ. στο Σπυροπούλου κ.α., 2005).  Τα 
καινοτόμα προγράμματα που απαντούν στα σχολεία σήμερα είναι α) οι σχολικές 
δραστηριότητες (ή “διεπιστημονικά προγράμματα”), β) τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 
προγράμματα και γ) η ευέλικτη ζώνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Ο όρος “σχολικές δραστηριότητες” (ή “διεπιστημονικά προγράμματα”) χρησιμοποιήθηκε 
από την υπ' αριθμό Γ2/4867/28-8-1992 ΥΠΕΠΘ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 629 τ.Β'), η οποία 
και τις καθιέρωσε στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα ως δραστηριότητες οι 
οποίες, κατά τη διατύπωση της παραπάνω υπουργικής απόφασης, “αποσκοπούν στην 
πνευματική ανάπτυξη, στην αισθητική καλλιέργεια, στη δημιουργική έκφραση των 
μαθητών και στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που αφορούν το στενότερο και 
ευρύτερο περιβάλλον τους”. Η απόφαση αυτή καθιέρωσε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 
την Αγωγή Υγείας και τα Πολιτιστικά Θέματα ως σχολικές δραστηριότητες, στις οποίες 
ενέταξε και το σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Η Αγωγή Σταδιοδρομίας εισάγεται 
ως διακριτή κατηγορία σχολικών δραστηριοτήτων με την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμόν 
Γ2/455/7-2-2000 (ΦΕΚ 161 τ. Β'/16-2-2000). Έκτοτε, πλήθος αποφάσεων και άλλων 
νομοθετημάτων έχουν εκδοθεί από την Ελληνική Πολιτεία, τα οποία ρυθμίζουν 
λεπτομέρειες σχετικά με τη σχέση των σχολικών δραστηριοτήτων και της συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού εκπαιδευτικού ωραρίου, τις επισκέψεις των μαθητών εκτός σχολείου στο 
πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων, τις χρηματοδοτήσεις, την υποστήριξη των σχολικών 
προγραμμάτων από τους υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων κ.α. Οι εγκύκλιοι 
σχεδιασμού και υλοποίησης σχολικών δραστηριοτήτων που εκδίδονται από το Υπουργείο 
Παιδείας το φθινόπωρο κάθε σχολικού έτους παραθέτουν στις τελευταίες τους σελίδες όλα 
τα παραπάνω νομοθετήματα, οργανωμένα κατά θεματικές κατηγορίες και με χρονολογική 
σειρά, προς διευκόλυνση όσων τα αναζητούν.  

Η έννοια του ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία 

Ο όρος άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία αναφέρεται στην επαφή, επικοινωνία και 
συνεργασία της σχολικής μονάδας με το εξωτερικό της περιβάλλον, τόσο το κοντινό (γονείς, 
τοπικοί φορείς κ.α.) όσο και το ευρύτερο (π.χ. κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της 
κοινωνίας) (Σαχανά, 2015). Όπως έχει παρατηρηθεί στη βιβλιογραφία, το άνοιγμα αυτό θα 
φέρει το σχολείο σε επαφή με το εξωτερικό του περιβάλλον με δύο τρόπους, ή καλύτερα 
προς δύο κατευθύνσεις: α) με την κατεύθυνση από το σχολείο προς την κοινωνία και β) με 
κατεύθυνση από την κοινωνία προς το σχολείο, ώστε εξωτερικοί κοινωνικοί θεσμοί,όπως οι 
οικογένειες των μαθητών ή και άλλοι τοπικοί παράγοντες να μετάσχουν με δημοκρατικό και 
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συμμετοχικό πνεύμα στις διάφορες διαδικασίες της σχολικής ζωής, όπως για παράδειγμα 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να συνδιαμορφώσουν με τη σχολική ηγεσία και 
τους εκπαιδευτικούς τη σχολική κουλτούρα (Σαχανά, 2015).  

Ο Θωΐδης (2004) διακρίνει τρεις βασικές διαστάσεις στο άνοιγμα του σχολείου: α) άνοιγμα 
και διαμόρφωση του σχολείου ως χώρου ζωής και εμπειρίας, β) άνοιγμα προς το κοινωνικό 
περιβάλλον και γ) άνοιγμα της διδασκαλίας. Η πρώτη διάσταση αντιστοιχεί κατά το μάλλον 
ή ήττον με το πιο πάνω αναφερθέν άνοιγμα με κατεύθυνση από το σχολείο προς την 
κοινωνία: το περιεχόμενο και η οργάνωση της διδασκαλίας, η εν γένει σχολική ζωή 
μεταβάλλονται ώστε να συνδεθούν με τις εξωσχολικές εμπειρίες των μαθητών και να 
αποκτήσουν αυθεντικότητα και πρακτική αξία. Όλα αυτά επιτυγχάνονται και μέσω της 
συνεργασίας του σχολείου με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανώσεις και με ειδικούς 
(Νέο Σχολείο, 2011. Θωΐδης, 2004). Η δεύτερη διάσταση περιλαμβάνει εκτός από τη 
συνεργασία με εξωσχολικούς παράγοντες και την “ενεργητική συμμετοχή του σχολείου στα 
κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της κοινότητας” (Νέο Σχολείο, 2011). Η τρίτη διάσταση 
αναφέρεται στην ανοιχτή διδασκαλία, στα ανοιχτά αναλυτικά προγράμματα και σε 
εναλλακτικές μορφές και μεθόδους μάθησης. Στο επίπεδο αυτό, η συνεργασία με 
εξωσχολικούς φορείς φτάνει έως και στη συνδιαμόρφωση του σχεδιασμού και της 
διεξαγωγής της διδασκαλίας, ενώ αξιοποιούνται και εξωσχολικοί χώροι για τις ανάγκες της 
μαθησιακής διαδικασίας (Νέο Σχολείο, 2011. Θωΐδης, 2004).  

Η σχολική μονάδα ως ανοικτό σύστημα 

Πολλοί ερευνητές έχουν χαρακτηρίσει το σχολείο ως ένα ανοιχτό κοινωνικό σύστημα, που 
παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών συστημάτων. Ως σύστημα ορίζεται 
“ένα σύνολο αλληλοεξαρτώμενων στοιχείων, που αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται για 
την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων” (Σαΐτης, 2005). Το κάθε σύστημα αποτελείται από 
διαπλεκόμενα μεταξύ τους υποσυστήματα ενώ και το ίδιο αποτελεί υποσύστημα κάποιου 
μεγαλύτερου υπερσυστήματος. Υποσυστήματα και υπερσυστήματα συνεργάζονται και 
αλληλοεπηρεάζονται μέσα σε ένα κανονιστικό πλαίσιο ώστε να επιτύχουν στόχους, για την 
επίτευξη των οποίων υπάρχουν και λειτουργούν. Κανένα σύστημα δεν βρίσκεται στην 
απόλυτη απομόνωση αλλά αντιθέτως λειτουργεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον 
από το οποίο επηρεάζεται και το οποίο επηρεάζει (Καρβούνη, 2014. Κατσαρός, 2008. Hoy & 
Miskels, 2013. Πασιαρδής, 2004. Cuba & Getzels, 1957, αναφ. στο Καρβούνη, 2014).  

Κατά την Καρβούνη (2014), το σχολείο είναι ένα ανοιχτό κοινωνικό σύστημα διότι 
συγκεντρώνει όλα τα καίρια χαρακτηριστικά των κοινωνικών συστημάτων, δηλαδή έχει 
δομές, τμηματοποιήσεις και ιεραρχία, δέχεται εισροές από το εξωτερικό του περιβάλλον 
(για παράδειγμα, μαθητές, εργαζόμενους εκπαιδευτικούς, γονείς μαθητών, Σύλλογο Γονέων 
κ.α.), έχει υιοθετήσει τυπικούς και άτυπους κανονισμούς, έχει καθορισμένους σκοπούς και 
ένα κεντρικό ρόλο που είναι να προετοιμάσει τους μαθητές για να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις της ζωής και τέλος, περιλαμβάνει υποσυστήματα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, 
διοίκηση, αναλυτικά προγράμματα, διδακτικές μέθοδοι κ.α.). Επίσης, το ίδιο το σχολείο 
αποτελεί υποσύστημα άλλων ευρύτερων συστημάτων, για παράδειγμα το εν γένει 
εκπαιδευτικό σύστημα, το οικονομικό και κοινωνικό σύστημα κ.λπ.  
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Το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου 

Ένα σχολείο βρίσκεται υπό τη συνεχή επιρροή περιβαλλοντικών παραγόντων, οι οποίοι 
βρίσκονται: α) εντός του σχολείου (π.χ. εκπαιδευτικοί, υλικοτεχνική υποδομή κ.α.) και 
αφορούν στο εσωτερικό περιβάλλον του σχολείου, β) εκτός σχολείου αλλά πολύ κοντά σε 
αυτό και σε άμεση αλληλεπίδραση με αυτό (π.χ. γονείς μαθητών, όργανα λαϊκής 
συμμετοχής κ.α.) και αφορούν στο ειδικό περιβάλλον του σχολείου που ονομάζεται και 
μεθόριος και γ) εκτός σχολείου και επηρεάζουν έμμεσα τη λειτουργία του, όπως για 
παράδειγμα οι επικρατούσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες)  (Καρβούνη, 2014. 
Κατσαρός, 2008. Σαΐτης, 2008. Everard & Morris, 1999, αναφ. στο Καρβούνη, 2014). Τόσο το 
εσωτερικό όσο και το εξωτερικό περιβάλλον και η μεθόριος παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο 
στη λειτουργία του σχολείου: από τη μεθόριο κυρίως και από το εξωτερικό περιβάλλον το 
σχολείο θα αντλήσει τις εισροές του (μαθητές, εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί, χρηματοδότηση 
κ.α.), θα τις επεξεργαστεί με τη βοήθεια των δομών και του κανονιστικού του πλαισίου, το 
οποίο ορίζεται τόσο μέσα στα όρια του εσωτερικού περιβάλλοντος όσο και θεσμικά από το 
εξωτερικό περιβάλλον και τέλος θα αποδώσει και πάλι στο εξωτερικό περιβάλλον, ή με 
άλλα λόγια στην κοινωνία, ως εκροές (απόφοιτοι). Κατανοούμε, λοιπόν, το βαθμό στον 
οποίο ο σχολικός οργανισμός επηρεάζεται από τα εξωτερικά του περιβάλλοντα αλλά και τα 
επηρεάζει, καθώς με τις γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, αντιλήψεις αλλά και τη γενική 
ποιότητα με τις οποίες εξοπλίζει τους αποφοίτους ασκεί εμφανή επίδραση στο περιβάλλον 
(Καρβούνη, 2014. Ορφανός κ.α., χ.χ. Σαΐτης, 2007. Πασιαρδής, 2004. Μιχόπουλος, 1998).  

Η παρούσα κατάσταση 

Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι το ελληνικό σχολείο δεν έχει ακόμη 
ανοίξει τις πύλες του στην κοινωνία στο βαθμό που επιτάσσει η σύγχρονη πραγματικότητα. 
Ωστόσο, όπως προαναφέραμε, κάθε σχολική μονάδα είναι εξ ορισμού ένα ανοικτό 
κοινωνικό σύστημα σε δυναμική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του, ενώ, άλλωστε, 
υπάρχουν στην ελληνική νομοθεσία αναφορές στην υποχρέωση της μονάδας να βρίσκεται 
σε επαφή με το περιβάλλον της. Συγκεκριμένα, ο ν. 1566/1985 αρ. 1 και η υπουργική 
απόφαση υπ' αρ. 353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 αρ. 27-39 (ΦΕΚ 1340, τ. Β'/16-10-2002) 
που καθορίσουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Διευθυντή σχολικής μονάδας, 
αναφέρουν μεταξύ άλλων την υποχρέωσή του να συνεργάζεται με την τοπική 
αυτοδιοίκηση, με πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους με κέντρα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και άλλους φορείς ενώ επίσης συνεργάζεται με τα ανώτερα επίπεδα 
διοίκησης, με τους γονείς των μαθητών ενώ μετέχει και στα όργανα λαϊκής συμμετοχής 
(Σχολικό Συμβούλιο, Σχολική Επιτροπή, Δημοτική Επιτροπή Παιδείας). Οι παραπάνω 
αρμοδιότητες, εντούτοις, έχουν περισσότερο διοικητικό, τυπικό χαρακτήρα, τα όριά τους 
είναι αυστηρά προσδιορισμένα και δεν αφήνουν στη διοίκηση της σχολικής μονάδας να 
επιχειρήσει καινοτόμους, εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης του εξωτερικού 
περιβάλλοντος ούτε να σχεδιάσει και να θέσει σε εφαρμογή μια αντίστοιχη στρατηγική.  

Το συγκεντρωτικό ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν αφήνει στις σχολικές μονάδες 
μεγάλα περιθώρια εφαρμογής καινοτομιών που θα βοηθήσουν τη σχολική μονάδα να 
ανοίξει τις πόρτες της στην κοινωνία και τους κοινωνικού φορείς. Ακόμη και η επικοινωνία 
του σχολείου με τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών γίνεται πάνω στη βάση τυπικών, 
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νομικών προϋποθέσεων, παρότι πλήθος μελετών έχουν υποστηρίξει ότι η γονεϊκή εμπλοκή 
βελτιώνει τη σχολική επίδοση των μαθητών, αυξάνει την παρακολούθηση στο σχολείο και 
ελαττώνει τα ποσοστά εγκατάλειψης των σπουδών, βελτιώνει την αυτοεκτίμηση και την 
αφοσίωση του μαθητή στο σχολείο (Κιρκιγιάννη, 2012. Ogundele, 2012. Μερκούρη & 
Σταμάτης, 2009. Μυλωνάκη-Κεκέ, 2006. Graham-Clay, 2005. Taylor-Adelman, 2003). Οι 
κύριοι λόγοι για τους οποίους η ελληνική σχολική μονάδα ακόμη και σήμερα κρατά επί της 
ουσίας κλειστές τις θύρες της στην κοινωνία είναι το γεγονός ότι οι δραστηριότητες που 
προωθούν το άνοιγμα αυτό περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές και διδακτικές πρακτικές 
διαφορετικές από τις παραδοσιακές στις οποίες τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και η ελληνική 
κοινωνία γενικότερα είναι συνηθισμένοι. 

Τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων ως διαμορφωτές της σχολικής κουλτούρας 
του ανοίγματος  

Όπως επισημαίνει ο Ματσαγγούρας (2011), οι εκπαιδευτικές καινοτομίες που στηρίζονται 
σε πρωτοποριακές παιδαγωγικές αρχές και που αν εφαρμοστούν επιφέρουν αλλαγές στη 
νοοτροπία, τις πρακτικές και την κουλτούρα του σχολείου, δημιουργούν διαύλους 
επικοινωνίας του σχολείου με την τοπική κοινωνία. Τα προγράμματα σχολικών 
δραστηριοτήτων, λοιπόν, ως καινοτομία του εκπαιδευτικού συστήματος μπορούν να 
αποτελέσουν ένα καλό εργαλείο για την προβολή της σχολικής μονάδας στον περίγυρό της. 
Λόγω ακριβώς της πλούσιας και ποικίλης θεματολογίας τους και της εξ ορισμού 
πρωτοποριακής τους φυσιογνωμίας, επιτρέπουν στη διοίκηση και τους εκπαιδευτικούς της 
σχολικής μονάδας να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του σχολείου τους με τον καλύτερο 
τρόπο, επιλέγοντας τα καταλληλότερα θέματα και μεθόδους, ώστε να προβάλουν το 
σχολείο τους ανταποκρινόμενοι στις ιδιαίτερες ανάγκες και του σχολείου αλλά και του 
περιβάλλοντος κοινωνικού πλαισίου (Σαχανά, 2015). Δυστυχώς, όμως, όπως έχει 
παρατηρηθεί (Μαυρογιώργος, χ.χ.), ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος δεν έχει επιτρέψει στις σχολικές μονάδας να αποκτήσουν πείρα 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην οικοδόμηση μια εσωτερικής σχολικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής που θα αντιμετωπίζει το περιβάλλον της σχολικής μονάδας από 
οικολογική σκοπιά, δηλαδή μέσα στο πλαίσιο όπου αυτή λειτουργεί. Μια τέτοια 
εκπαιδευτική πολιτική στο μικροεπίπεδο της σχολικής μονάδας μπορεί να χρησιμοποιήσει 
τις καινοτόμες δράσεις ως εργαλείο για τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας προβολής και 
ανοίγματος στο εξωτερικό περιβάλλον. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί λοιπόν, μαζί με την ηγεσία 
του κάθε σχολείου καλούνται να διαμορφώσου μόνοι τους μια πολιτική ανοίγματος, η 
οποία θα τελικά διαμορφώσει με τον καιρό και την ανάλογη κουλτούρα στη σχολική 
μονάδα. 

Έχει προταθεί πως μια σχολική δραστηριότητα που στοχεύει να υποστηρίξει το άνοιγμα του 
σχολείου στην κοινωνία πρέπει να ακολουθήσει τρία στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης: 
α) προετοιμασία, β) υλοποίηση και γ) ολοκλήρωση και ανασκόπηση (Σαχανά, 2015). Η 
εμπλοκή των κοινωνικών φορέων εντοπίζεται και στα τρία στάδια. Στη φάση της 
προετοιμασίας, εκτός από το ότι ο Διευθυντής και οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί 
επισκοπούν τις συνθήκες του περιβάλλοντος της μονάδας και τις σχέσεις της μονάδας με 
τους τοπικούς φορείς, ακριβώς αυτοί οι φορείς καλούνται να προτείνουν στο μονάδα ιδέες 
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για τα θέματα των σχολικών δραστηριοτήτων που θα σχετίζονται με την τοπική κοινωνία, 
αξιοποιώντας τις ίδιες γνώσεις και την πείρα που έχουν από την προσωπική τους επαφή με 
την τοπική κοινωνία. Φορείς και μονάδα θέτουν από κοινού στόχους και καταρτίζουν 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.    Στη φάση της υλοποίησης αναλαμβάνονται δράσεις 
που στοχεύουν στη γνωριμία της σχολικής μονάδας με το περιβάλλον της αλλά και τη 
γνωριμία του εξωτερικού περιβάλλοντος με τη μονάδα μέσω δραστηριοτήτων, όπως οι 
επισκέψεις σε τοπικούς χώρους εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, η πρόσκληση σε τοπικούς 
φορείς να έρθουν μέσα στη μονάδα και να προσφέρουν με το έργο τους η ανάληψη 
πρωτοβουλιών όπως ο καθαρισμός το χώρου γύρω από το σχολείο που θα βοηθήσουν το 
περιβάλλον γύρω από το σχολικό κτήριο κ.α. Στη φάση της ανασκόπησης, οι τοπικοί 
παράγοντες προσκαλούνται επισήμως για να παρακολουθήσουν τις ημερίδες παρουσίασης 
των σχολικών δραστηριοτήτων ενώ ζητείται και η γνώμη τους κατά την αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων και την εξέταση επίτευξης ή μη των τεθέντων στόχων ενώ ζητούνται και οι 
ιδέες τους για τις μελλοντικές ενέργειες του σχολείου στις επόμενες σχολικές χρονιές. 

Συμπεράσματα 

Η κουλτούρα της σχολικής μονάδας αποτελείται από άυλα στοιχεία, όπως είναι οι στόχοι 
και το σύστημα αξιών ενός σχολείου, και επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται από το 
ανθρώπινο δυναμικό της εκάστοτε σχολικής μονάδας (Σιακοβέλη, 2011). Τόσο οι επιρροές 
αυτές όσο και το αξιακό σύστημα και οι στόχοι αποτελούν παραμέτρους οι οποίες απαιτούν 
χρόνο, για το λόγο αυτό η σχολική μονάδα που επιθυμεί να καταστρώσει ένα σχέδιο 
στρατηγικής ανοίγματος που ως μακροπρόθεσμο στόχο θα έχει την οικοδόμηση μιας 
ανάλογης κουλτούρας θα πρέπει να επιλέξει με προσοχή τα βήματά της και να έχει 
αυξημένο αισθητήριο εντοπισμού και αναγνώρισης των νέων δεδομένων και των αλλαγών 
που θα εμφανιστούν στο κλίμα και την ατμόσφαιρά της. Η αλλαγή της “κλειστής” 
κουλτούρας σε “ανοιχτή” είναι πιθανόν να αναγνωριστεί πρώτα από εξωτερικούς 
παράγοντες, όπως είναι οι γονείς των μαθητών και πολύ αργότερα από το ανθρώπινο 
δυναμικό του σχολείου, το οποίο όντας “μέσα”  μπορεί να δυσκολευτεί να διακρίνει μια 
σταδιακή αλλαγή στην οποία συμμετέχει και το ίδιο και κυρίως το ίδιο. Αντιθέτως, αυτοί 
που είναι “έξω” μπορούν να δουν την πραγματικότητα με πιο αντικειμενικό μάτι και το 
ζητούμενο είναι να τους φέρει η σχολική μονάδα μέσα στο πλαίσιό της ώστε να λάβει από 
αυτούς την ανάλογη ανατροφοδότηση και πληροφορίες και αναλόγως να εξακολουθήσει τη 
αρχικά σχεδιασμένη πορεία της ή να την αναθεωρήσει. 

Δεν είναι απίθανο μια τέτοια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί από πολλούς με δυσπιστία, 
ιδίως από εκείνους που είναι συνηθισμένοι σε πιο παραδοσιακές δομές, μορφές και ρόλους 
στην εκπαίδευση. Είναι, όμως, αναπόφευκτη διαπίστωση ότι στην σύγχρονη εποχή της 
πολύπλοκης πραγματικότητας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η παιδεία, η 
εξωστρέφεια της σχολικής μονάδας ως τρόπου επίτευξης των στόχων της μοιάζει 
μονόδρομος. Το σχολείο οφείλει, όντας πάντοτε προσεκτικό και επιλεκτικό στις επαφές του 
με τους κοινωνικούς φορείς και θέτοντας ασφαλιστικές δικλείδες αυτοπροστασίας, να 
συνεργάζεται με το εξωτερικό του περιβάλλον για της επίτευξη του ουσιωδέστερου στόχου 
του που είναι η διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς (Σαΐτης, 2005.Ορφανός κ.α. χ.χ.). Αυτή 
ακριβώς η κουλτούρα ανοίγματος και συνεργασίας σχολείου-κοινωνίας θα αναβαθμίσει τη 
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σχολική μονάδα σε παράγοντα διαμόρφωσης και της κουλτούρας της τοπικής κοινωνίας και 
σημείο αναφοράς την κοινωνίας αυτής και των ανθρώπων της. 
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Περίληψη 

Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση οφείλει να στοχεύει στη βελτίωση και στην αποτελεσματι-
κότητα της ποιότητάς της. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του έργου των εκπαιδευτι-
κών, θα πρέπει να αποτελεί ένα από τα κρίσιμα ζητήματα κάθε χώρας στο πλαίσιο της εκ-
παιδευτικής της πολιτικής. Στην Ελλάδα η υπάρχουσα κατάσταση σηματοδοτείται από την 
έλλειψη αξιολόγησης στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι απόψεις και οι προβληματισμοί για μια 
ενδεχόμενη εφαρμογή της ποικίλουν και δημιουργούν ερωτηματικά. Στην παρούσα εισή-
γηση γίνεται μια παρουσίαση απόψεων για την ανάγκη ή όχι της αξιολόγησης στην εκπαί-
δευση καταλήγοντας στη διαπίστωση, πως η αξιολόγηση συμβάλει στην ποιότητα του εκ-
παιδευτικού έργου μόνο όταν έχει βελτιωτικό και ανατροφοδοτικό χαρακτήρα.  

Λέξεις - Kλειδιά: αξιολόγηση, εκπαίδευση, εκπαιδευτικό έργο.  

Εισαγωγή 

Σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη της αξιολόγησης στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα  του 
έργου των εκπαιδευτικών υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Η μία πλευρά χαρακτηρίζει 
ως αναγκαιότητα την αξιολόγηση, ενώ η άλλη στρέφεται αρνητικά απέναντι στην αξιολόγη-
ση.  

Η πολιτεία θεωρεί πως υπάρχει αδιαφορία, φυγοπονία και ασυνέπεια από μέρους των εκ-
παιδευτικών, φαινόμενα που θεωρεί ότι θα διορθωθούν με την αξιολόγηση, ενώ αντίθετα 
οι οργανωμένοι κλάδοι των εκπαιδευτικών υποψιάζονται ιδεολογικές καταπιέσεις, διοικη-
τικούς ελέγχους και πειθαρχικές συμπεριφορές (Παπαδάκης, 1994).  

Οι διεξαχθείσες έρευνες για την κοινωνική αναγκαιότητα της αξιολόγησης καταλήγουν στο 
ότι η επιτυχία του εκπαιδευτικού στο ρόλο του, προδιαγράφει κατά πολύ την επιτυχία της 
όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η επιτυχία αυτή πρέπει να προεξασφαλίζεται όμως μέσω 
κάποιων διαδικασιών, μία από τις οποίες είναι και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού (Μπέ-
μπης, 2008). Επιπλέον σύμφωνα με τον Κασσωτάκη (2003), ο βασικότερος συντελεστής του 
εκπαιδευτικού έργου είναι ο εκπαιδευτικός και επομένως δεν μπορεί να υπάρξει αξιολόγη-
ση του εκπαιδευτικού έργου χωρίς αξιολόγηση του ίδιου του εκπαιδευτικού. 

Για να μπορέσει όμως η αξιολόγηση να επιτελέσει σωστά το ρόλο της πρέπει να χαρακτηρί-
ζεται από διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες. Για να είναι έγκυρη, αξιόπιστη και αντι-
κειμενική πρέπει α) να θεσπίσει σαφή κριτήρια αξιολόγησης, β) να χρησιμοποιεί έγκυρα και 
αξιόπιστα εργαλεία, ανάλογα με τους σκοπούς της αξιολόγησης, γ) να λαμβάνει πληροφο-
ρίες από όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές, δ) να φροντίζει για την εκπαίδευση των αξιο-
λογητών, ώστε να μειωθεί όσο γίνεται η υποκειμενικότητα της αξιολόγησης και ε) να επι-
διώκει τη συναίνεση όλων των πλευρών και κυρίως των εκπαιδευτικών καθώς καμία αλλα-
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γή δεν είναι αποτελεσματική αν δεν εμπλέκει το ανθρώπινο και δεν ακολουθεί το σχεδια-
σμό από πάνω προς τα κάτω ( Μαρκόπουλος & Λουρίδας, 2010  ̇Fullan, 1991). 

Στην Ελλάδα παρά τις κατά καιρούς νομοθετικές ρυθμίσεις, το ζήτημα της αξιολόγησης στην 
εκπαίδευση παραμένει μετέωρο και αυτό διότι η εμπειρία τους επιθεωρητισμού (τεχνοκρα-
τικό μοντέλο εξωτερικής αξιολόγησης) που κυριάρχησε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 
’80, λειτούργησε ως τροχοπέδη στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων αξιολόγησης, καθώς 
συνέβαλε στο να ταυτιστεί η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου με την αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009). Συμβαίνει βέβαια πολλές φορές να υπάρχει 
άρνηση σε κάτι διαφορετικό ακόμα και αν είναι καλύτερο, κυρίως όταν μια κατάσταση ευ-
νοεί και εξυπηρετεί, ή δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αντιληπτό αυτό το διαφορετικό 
που προτείνεται (Παπαδόπουλος, 1998).  

Έχει διαπιστωθεί όμως και στη χώρα μας τελευταία, η αναγκαιότητα της αξιολόγησης γενι-
κά και ειδικότερα στην εκπαίδευση κυρίως ως αποτέλεσμα της άμεσης ή έμμεσης πίεσης 
που δέχονται οι διάφοροι οργανισμοί δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα από οργανισμούς και 
φορείς διεθνούς εμβέλειας όπως η UNESCO, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΟΣΑ κ.ά. Πάντως πολλοί 
εγείρουν σοβαρούς ενδοιασμούς σχετικά με την σκοπιμότητα της αξιολόγησης των εκπαι-
δευτικών και ιδιαίτερα οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Υπάρχουν απόψεις με σοβαρά επιχειρήμα-
τα υπέρ της μιας και υπέρ της άλλης άποψης (Δημητρόπουλος, 2010). 

Αυτοί που θεωρούν αναγκαία την αξιολόγηση στην εκπαίδευση προβάλλουν ως επιχειρή-
ματα : α) βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος με την εισαγωγή καινο-
τομιών, β) ανατροφοδότηση του έργου των εκπαιδευτικών και ταυτόχρονη βελτίωσή τους, 
γ) ανάληψη της ευθύνης που τους αναλογεί, δ) βελτίωση μαθητικών επιδόσεων, ε) εντοπι-
σμός μη αποτελεσματικών εκπαιδευτικών, στ) αξιοκρατική επιλογή των στελεχών της εκ-
παίδευσης, ζ) επιμόρφωση εκπαιδευτικών, η) ενίσχυση του επαγγελματικού κύρους, θ) έ-
λεγχος αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθείται και ι) ενίσχυση 
της αυτογνωσίας των εκπαιδευτικών και ενημέρωση των γονέων για την ποιότητα της εκ-
παίδευσης που λαμβάνουν τα παιδία τους (Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008  ̇Δημητρό-
πουλος 2010). 

Αντίθετα οι πολέμιοι της αξιολόγησης διατείνονται μεταξύ άλλων ότι η αξιολόγηση : α) 
προάγει τον ατομικισμό και τον ανταγωνισμό μεταξύ των εκπαιδευτικών αντί για τη συνερ-
γασία, β) κατηγοριοποιεί τους εκπαιδευτικούς, γ) προκαλεί άγχος και φόβο, με αποτέλεσμα 
τη μειωμένη απόδοσή τους, δ) δεν αξιοποιείται στην πράξη για ανατροφοδότηση του εκ-
παιδευτικού έργου, ε) χρησιμοποιεί κριτήρια των οποίων αμφισβητείται η σαφήνεια και η 
αντικειμενικότητα καθώς και χρησιμοποιεί αξιολογητές που ομοίως αμφισβητείται η αντι-
κειμενική τους κρίση, στ) αναπτύσσονται σχέσεις εξάρτησης ανάμεσα σε αξιολογητές και 
αξιολογούμενους, ζ) περιορίζει την αυτονομία των εκπαιδευτικών και υποβαθμίζει το ρόλο 
τους, η) αποδυναμώνεται από την έλλειψη κοινά αποδεκτών απόψεων για το τι σημαίνει 
καλός εκπαιδευτικός, θ) δεν λαμβάνει υπόψη παράγοντες πέραν του ελέγχου των εκπαι-
δευτικών που επηρεάζουν το έργο τους και ι) χρησιμοποιείται ως μέσο ελέγχου των εκπαι-
δευτικών από την πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας (Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008). 
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Προβληματισμοί για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

Ο Κάτσικας (2002), αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ούτε «μοναδικά ένοχοι» ούτε 
«ολοκληρωτικά αθώοι» για όσα συμβαίνουν στην εκπαίδευση, ενώ όπως υποστηρίζει ο 
Apple (2002), οι πρόσφατες φωνές και εκκλήσεις για αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, συνε-
χίζουν μια παράδοση κατά την οποία σχολεία και εκπαιδευτικοί γίνονται εξιλαστήρια θύμα-
τα σε εποχές οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Αξίζει να αναρωτηθεί κανείς μήπως οι κυ-
ρίαρχες ομάδες ρίχνουν το φταίξιμο στους εκπαιδευτικούς για τα αποτελέσματα των δικών 
τους άστοχων εκπαιδευτικών πολιτικών. Χρειάζεται επίσης να αναρωτηθεί κανείς μήπως 
τέτοιου είδους αξιολογήσεις, μπροστά στα μαζικά ελλείμματα του προϋπολογισμού θα έ-
καναν στην πράξη τα πράγματα χειρότερα παρά καλύτερα (Apple, 2002).   

Το επιχείρημα ότι το εκπαιδευτικό σύστημα έχει τελματώσει εξαιτίας της επαγγελματική 
αδιαφορίας των εκπαιδευτικών, προβάλλεται μέσα από διάφορες εκπαιδευτικές πολιτικές 
που εφαρμόζονται  τα τελευταία χρόνια διεθνώς. Παράλληλα στο ζήτημα της αξιολόγησης 
στην εκπαίδευση έχει αναπτυχθεί ολόκληρος επιστημονικός κλάδος, όπου ασχολούνται 
συστηματικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, διεθνείς οργανισμοί και ερευνητές. Η αξιο-
λόγηση στην εκπαίδευση αποτελεί λοιπόν προτεραιότητα και στην επιστημονική ατζέντα 
καθώς οι διάφορες κυβερνήσεις χρηματοδοτούν έρευνες με σκοπό να πείσουν για την ανα-
γκαιότητα της αξιολόγησης αλλά και να συγκροτήσουν «αντικειμενικούς» δείκτες για αυ-
τήν. Σε ορισμένες χώρες μάλιστα βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας είναι η διαφορική επίδοση των μαθητών σε σταθμισμένα τεστ, όπου ορισμένοι 
ερευνητές της σχολικής αποτελεσματικότητας θεωρούν ότι η διαφορά της επίδοσης ενός 
μαθητή σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές, δείχνει την ποιότητα της εκπαιδευτική δια-
δικασίας. Η θετική διαφορά στην επίδοση αποκαλείται «προστιθέμενη αξία» (value added) 
και το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται από αυτή τη διαφορά. Ωστόσο αυτή η 
μορφή αξιολόγησης αποκλείει συστηματικά την πολυπλοκότητα της σχολικής ζωής και πα-
ραγνωρίζει την κοινωνική προέλευση των μαθητών. Έχει σημασία να αναφερθεί ότι η 
«προστιθέμενη αξία» έχει εμφανιστεί σε χώρες όπως η Η.Π.Α, η Αγγλία, η Ουαλία, η Αυ-
στραλία και η Νέα Ζηλανδία, χώρες που έχουν εφαρμοσθεί νεοφιλελεύθερες και νεοσυντη-
ρητικές μεταρρυθμίσεις (Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, 2004).  

Απέναντι στην αξιολόγηση με κριτήριο τη διαφορική επίδοση έχει αναπτυχθεί η προσέγγιση 
της αυτοαξιολόγησης η οποία αποτελεί τη βάση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αυτοαξιολόγηση επικαλείται ότι έχει ως σκοπό την βελτίωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα. Για να συνδεθεί όμως η διαδικασία της αξιολόγη-
σης με την βελτίωση, πρέπει τα αποτελέσματά της να αξιοποιηθούν στην πράξη και από 
αυτούς που χαράσσουν εκπαιδευτική πολιτική, αλλά και από τους εκπαιδευτικούς. Καθώς 
όμως η αυτοαξιολόγηση προχωρά, χάνει το βελτιωτικό χαρακτήρα της και μετεξελίσσεται, 
καθώς μελετώντας την βιβλιογραφία διαπιστώνουμε ότι η αρχική προσέγγιση της αυτοα-
ξιολόγησης συνδέεται με την εξωτερική αξιολόγηση, την οποία όχι μόνο δεν αρνείται αλλά 
παρουσιάζεται ως οργανικό της συμπλήρωμα (Κάτσικας, Θεριανός, Τσιριγώτης & Καββαδί-
ας, 2007). 

Η αξιολόγηση λοιπόν, αναμφίβολα δεν μπορεί να είναι μια ουδέτερη διαδικασία ενός ο-
ποιουδήποτε ταξικού-ιεραρχικού συστήματος. Εξαρτάται από το ποιος αξιολογεί, ποιον α-
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ξιολογεί και με ποιο σκοπό το κάνει (Ναξάκης, 2002). Αν η αξιολόγηση δεν είναι έγκυρη και 
αντικειμενική υπάρχει ενδεχόμενο να ενισχυθεί η χειραγώγηση του συστήματος από την 
εκάστοτε εξουσία (Τζάνη, 1998). Αξίζει να σημειωθεί ότι στην χώρα μας οι Περιφερειακοί 
Διευθυντές Εκπαίδευσης είναι μετακλητοί δημόσιοι υπάλληλοι που διορίζονται και παύο-
νται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Οι περιφερειακοί διευθυντές θα αξιολογήσουν 
τους υφιστάμενούς τους και οι υφιστάμενοί τους, τους δικούς τους υφιστάμενους. Μέσα 
από την αξιολογική αυτή πυραμίδα εύλογα κάποιος θα μπορούσε να προβληματιστεί αν με 
την αξιολόγηση μπορεί να τεθούν οι βάσεις για μια θεσμική μετατροπή της εκπαίδευσης σε 
ένα μηχανισμό πελατειακών σχέσεων (Καββαδία, 2002). Εξάλλου, αν και προβάλλεται τε-
λευταία όλο και περισσότερο η αυτοαξιολόγηση και η βελτίωση των εκπαιδευτικών, ο  νό-
μος 4024/2011 που συνδέει την αξιολόγηση με την επαγγελματική και μισθολογική εξέλιξη 
των εκπαιδευτικών δημιουργεί ερωτηματικά και για αυτόν τον τρόπο αξιολόγησης που 
προωθείται και στη χώρα μας. 

Ένας προβληματισμός που προκύπτει είναι και στην εφαρμογή της αξιολόγησης, καθώς η 
εκπαιδευτική διαδικασία έχει χαρακτήρα δυναμικό και όχι στατικό και δεν μπορεί να δια-
σπαστεί και να μετρηθεί με λίγες επισκέψεις ενός σχολικού συμβούλου ή κάποιου αξιολο-
γητή. Ακόμα υπάρχει μια αντίφαση στην αξιολόγηση, καθώς οι εκπαιδευτικοί που αποδί-
δουν καλύτερα σύμφωνα με την αξιολόγηση θα μπορούν να εξελίσσονται επαγγελματικά 
και συνεπώς να γίνονται στελέχη της εκπαίδευσης. Πώς άραγε μπορεί να γίνει όμως αυτό, 
αφού οι καλοί εκπαιδευτικοί θα πάψουν να διδάσκουν. Σύμφωνα με την κυρίαρχη λογική 
το σημαντικό μάλλον δεν είναι η καλή απόδοση των εκπαιδευτικών στο έργο τους, αλλά το 
αποτελεσματικό management της σχολικής μονάδας (Μενδόνης, Μαριόλης & Γαλάνης, 
2002). Η αξιολόγηση θα μπορούσε να αποτελεί και τον κύριο μοχλό ανατροπής των εργα-
σιακών σχέσεων στη Δημόσια Εκπαίδευση καθώς στο ερώτημα «Ποιοι εκπαιδευτικοί είναι 
κατάλληλοι να διδάξουν;» στέκεται και το ερώτημα «Τί θα γίνει με αυτούς που δεν είναι 
ικανοί;» (Κάτσικας, Θεριανός, Τσιριγώτης & Καββαδίας, 2007). Ο Καββαδίας (2002) υπο-
στηρίζει ότι αυτό που τελικά επιτυγχάνεται μέσω της αξιολόγησης είναι η ιδεολογική χειρα-
γώγηση του εκπαιδευτικού και η αποτελεσματικότερη εγχάραξη της πολιτικής ιδεολογίας. 

Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση προβάλλεται ως πανάκεια για την βελτίωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος χωρίς να υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στα προγράμματα, χωρίς δαπάνες για 
κτίρια και εποπτικά μέσα καθώς και χωρίς αλλαγές στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών (Κάτσικας, Θεριανός, Τσιριγώτης & Καββαδίας, 2007). 

Συμπεράσματα 

Πρακτικές αξιολόγησης «από τα κάτω» και «από τα μέσα» έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα 
αλλά και διεθνώς μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων αυτοαξιολόγησης. Τέτοιες 
πρακτικές αν συνδυαστούν με μια πολιτική αληθινού εκδημοκρατισμού και αυτονομίας της 
σχολικής μονάδας θα μπορούσαν να έχουν πραγματικά θετικά αποτελέσματα. Η ακολου-
θούμενη εκπαιδευτική πολιτική όμως φαίνεται ότι πέφτει σε αντιφάσεις και δεν κινείται 
προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά προωθεί την ενίσχυση του εξωτερικού ελέγχου, χρησιμο-
ποιώντας κατά περίπτωση στοιχεία της ρητορικής περί αυτοαξιολόγησης (Φράγκος, 2001).  
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Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αξιολόγηση συμβάλει στην ποιότητα του 
εκπαιδευτικού έργου όταν λειτουργεί ως συμπλήρωμα της μαθησιακής διαδικασίας και όχι 
ανεξάρτητα, ενώ η εκτίμηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων δεν μπορεί να οδηγήσει σε 
απόλυτο επιμερισμό ευθυνών, καθώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την 
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου και κάθε παράγοντας μπορεί να αξιολογηθεί 
από πολλές πλευρές, γεγονός που αυξάνει τη δυσκολία του όλου εγχειρήματος (Κυρίτση, 
Μανώλη & Παπαδοπούλου, 2005).  
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Αξιολόγηση διδασκαλίας με τη χρήση εντύπου παρακολούθησης 
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Περίληψη 

Η αξιολόγηση της απόδοσης των εκπαιδευτικών θεωρείται μείζονος σημασίας για τη συνε-
χή, ποιοτική βελτίωση τόσο της διαδικασίας διδασκαλίας – μάθησης, όσο και της παρεχό-
μενης εκπαίδευσης στο σύνολό της. Η παρατήρηση της διδασκαλίας αποτελεί τον καλύτερο 
ίσως τρόπο για να μελετήσει κάποιος τη συγκεκριμένη διαδικασία. Σκοπός της παρούσας 
μελέτης είναι η παρουσίαση και ανάλυση της παρατήρησης μιας διδασκαλίας σε ενότητα 
μαθηματικών από εκπαιδευτικό της Γ΄ τάξης δημοτικού σχολείου, η παρουσίαση των απο-
τελεσμάτων της συνάντησης με την εκπαιδευτικό και η κριτική τοποθέτηση σχετικά με επι-
μέρους πτυχές και χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν μία ολοκληρωμένη παρατήρηση 
διδασκαλίας για σκοπούς διαμορφωτικής αξιολόγησης. Αυτό που συμπεραίνεται από την 
παρούσα μελέτη είναι πως η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ή/και του εκπαιδευτικού έρ-
γου, είναι ανάγκη να συνδεθεί με τη βελτίωση της διδασκαλίας-μάθησης και την υιοθέτηση 
στρατηγικών που οδηγούν στην ανάπτυξη συνεργατικών προσεγγίσεων αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού. 

Λέξεις - Kλειδιά: διαμορφωτική αξιολόγηση, έντυπο παρατήρησης διδασκαλίας 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον 
για θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης (Αθανασούλα - Ρέππα, 2008). Ειδικότερα η αξιολό-
γηση της απόδοσης των εκπαιδευτικών  θεωρείται μείζονος σημασίας για τη συνεχή, ποιο-
τική βελτίωση τόσο της συγκεκριμένης διαδικασίας, όσο και της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
στο σύνολό της (Πασιαρδής & Σαββίδης, 2011α). Ο καλύτερος ίσως τρόπος για να μελετήσει 
κάποιος τη διαδικασία της διδασκαλίας-μάθησης, είναι να την παρατηρήσει (Πασιαρδής & 
Σαββίδης, 2011γ). Η παρατήρηση της διδασκαλίας των άλλων αποτελεί μαθησιακή εμπειρία 
τόσο για τον παρατηρητή όσο και για τον παρατηρούμενο (Schuck, Aubusson & Buchanan, 
2008). Ωστόσο, προκειμένου να είναι χρήσιμη, η παρατήρηση θα πρέπει να είναι εστιασμέ-
νη (Πασιαρδής & Σαββίδης, 2011β), ενώ βασικός σκοπός της οφείλει να είναι η ανάπτυξη 
και η διαρκής βελτίωση του εκπαιδευτικού (Πασιαρδής & Σαββίδης, 2011γ). Σκοπός της πα-
ρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση και ανάλυση της παρατήρησης μιας διδασκαλίας σε 
τάξη για σκοπούς διαμορφωτικής αξιολόγησης και η κριτική τοποθέτηση σχετικά με επιμέ-
ρους πτυχές και χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν μία ολοκληρωμένη παρατήρηση 
διδασκαλίας για σκοπούς διαμορφωτικής αξιολόγησης. Η παρατήρηση των εκπαιδευτικών 
από άλλους εκπαιδευτικούς (συναδελφική παρατήρηση), είναι ωφέλιμη και αναγκαία, γιατί 
βοηθά στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, στην καθιέρωση συνεργατικών σχέσεων, στην 
απόκτηση ρεαλισμού, στη διαμόρφωση κατεύθυνσης, στην απόκτηση αυτοπεποίθησης, 
στην απελευθέρωση του ενθουσιασμού, στην απόκτηση ευελιξίας και στην ανάπτυξη αυ-
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τάρκειας (Borich, 2003). Στην πρώτη ενότητα της εργασίας θα γίνει η παρουσίαση και κριτι-
κή ανάλυση της παρατήρησης της διδασκαλίας μιας ενότητας μαθηματικών από εκπαιδευ-
τικό της Γ΄ τάξης δημοτικού, ενώ θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα της συνάντησης 
με τη συγκεκριμένη δασκάλα. Στη συνέχεια, θα γίνει κριτική τοποθέτηση σε σχέση με τις 
επιμέρους πτυχές που πρέπει να διέπουν μία ολοκληρωμένη παρατήρηση διδασκαλίας για 
σκοπούς διαμορφωτικής αξιολόγησης και αφορούν στις αρχές και τη φιλοσοφία στις οποίες 
θα πρέπει να βασίζεται, στη μεθοδολογία και τις διαδικασίες εφαρμογής της, στα εργαλεία 
που χρησιμοποιούνται και στα χαρακτηριστικά του αξιολογητή. Τέλος, στον επίλογο, θα 
παρουσιαστούν καταληκτικά σχόλια και συμπεράσματα. 

Παρουσίαση και ανάλυση μιας παρατήρησης διδασκαλίας σε Γ΄ τάξη δημοτικού σχολείου 
με χρήση εντύπου παρακολούθησης 

Το συγκείμενο της τάξης 

Η παρατήρηση της διδασκαλίας προγραμματίστηκε να γίνει στη Γ΄ τάξη ενός 8/θέσιου Κλα-
σικού Ολοήμερου Δημοτικού εργατικής συνοικίας του Πειραιά. Η κοινωνικοοικονομική κα-
τάσταση των οικογενειών των μαθητών της σχολικής μονάδας γενικότερα, και της τάξης 
ειδικότερα, χαρακτηρίζεται ως μεσαία εργατική τάξη, με αρκετούς μετανάστες. Στο τμήμα 
φοιτούν 22 μαθητές μεικτών ικανοτήτων, 13 αγόρια και 9 κορίτσια, εκ των οποίων τρεις 
είναι αλλόγλωσσοι. Επίσης, υπάρχουν πέντε μαθητές με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκο-
λίες, ενώ ένας μαθητής με αυτισμό έχει και παράλληλη στήριξη δεύτερου εκπαιδευτικού. 
Συνολικά, το μαθησιακό επίπεδο της τάξης χαρακτηρίζεται μέτριο προς χαμηλό. 

Η κλινική επιθεώρηση ως μορφή αξιολόγησης 

Η εστιασμένη παρατήρηση της διδασκαλίας ενός εκπαιδευτικού με τη χρήση κατάλληλων 
εργαλείων, αποτελεί απαραίτητο συστατικό της επαγγελματικής του ανάπτυξης, ενώ βοηθά 
στην ανάπτυξη επαγγελματικών πλαισίων για την παρατήρηση άλλων εκπαιδευτικών (Πα-
σιαρδής & Σαββίδης, 2011β). Ειδικότερα η παρατήρηση της διδασκαλίας ενός εκπαιδευτι-
κού από άλλον εκπαιδευτικό, ως κριτικού φίλου, μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης και αμοιβαι-
ότητας, ενισχύει την αντικειμενικότητα των δεδομένων και παρέχει πολύτιμη ανατροφοδό-
τηση στον παρατηρούμενο εκπαιδευτικό (Schuck, et al., 2008). Η παρατήρηση που περι-
γράφεται και αναλύεται στην παρούσα μελέτη, διεξήχθη σε σχολική μονάδα Α/βάθμιας 
εκπαίδευσης, όπου υπηρετούν τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια η παρατηρήτρια και η παρα-
τηρούμενη εκπαιδευτικός, και ακολουθεί τη διαδικασία της κλινικής επιθεώρησης (Hopkins 
& Moore, 1993). Πρόκειται για μία μορφή αξιολόγησης που στηρίζεται στην παρατήρηση 
της διδασκαλίας στην τάξη κι έχει κατά κύριο λόγο διαμορφωτικό σκοπό (Cogan, 1973), ε-
φόσον στοχεύει στη βελτίωση της διδακτικής πρακτικής και στην επαγγελματική ανάπτυξη 
του εκπαιδευτικού, μέσω μιας κυκλικής διαδικασίας σχεδιασμού, παρατήρησης και ερμη-
νείας των διδακτικών διαδικασιών (Σαββίδης, 2011β). Η κλινική επιθεώρηση αποτελεί ένα 
είδος συμβουλευτικής και περιλαμβάνει δραστηριότητες του παρατηρητή και του παρατη-
ρούμενου πριν, κατά και μετά την παρατήρηση (Σχεδιάγραμμα 1.1). 
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Σχεδιάγραμμα 1.1: Ο κύκλος της κλινικής επιθεώρησης 

Δραστηριότητες πριν την παρατήρηση 

Πριν την παρατήρηση είναι αναγκαίο να οριοθετηθεί η σχέση παρατηρητή και παρατηρού-
μενου, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστο-
σύνης και στήριξης, όπου ο παρατηρητής αποτελεί συνεργάτη του παρατηρούμενου εκπαι-
δευτικού σε όλη τη διαδικασία (Σαββίδης, 2011β). Στην παρατήρηση που περιγράφεται 
στην παρούσα μελέτη, οι συναδελφικές σχέσεις είναι ήδη κατοχυρωμένες, ενώ τα αισθήμα-
τα άμυνας ή φοβίας για το άγνωστο έχουν εξαλειφθεί (Πασιαρδής & Σαββίδης, 2011γ), α-
φού μεταξύ της παρατηρήτριας και της παρατηρούμενης εκπαιδευτικού έχουν αναπτυχθεί 
σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο τα τελευ-
ταία δεκαπέντε χρόνια. Στη συνάντηση προγραμματισμού, μερικές μέρες πριν την παρακο-
λούθηση της διδασκαλίας, παρατηρήτρια και παρατηρούμενη οργάνωσαν και σχεδίασαν 
από κοινού τη διδασκαλία μιας διδακτικής ενότητας στα μαθηματικά. Ο σχεδιασμός περιε-
λάμβανε τους στόχους της συγκεκριμένης ενότητας και τις δραστηριότητες που θα αξιοποι-
ηθούν για την επίτευξή τους, τη διδακτική μεθοδολογία και τα μέσα που θα χρησιμοποιη-
θούν, τις μαθησιακές δυνατότητες και αδυναμίες των μαθητών και τυχόν προβλήματα που 
μπορεί να προκύψουν καθώς και τις διαδικασίες ανατροφοδότησης του μαθήματος (Σαββί-
δης, 2011β). Επίσης, καθορίστηκαν από κοινού ο σκοπός της παρακολούθησης, η μεθοδο-
λογία και το εργαλείο παρατήρησης καθώς και η διάρκειά της, ενώ συζητήθηκε και η συνά-
ντηση μετά την παρατήρηση (Σαββίδης, 2011β). Η παρατηρούμενη εκπαιδευτικός ζήτησε η 
παρατήρηση να εστιαστεί στη διαχείριση της συγκεκριμένης τάξης και στο κλίμα που δια-
μορφώνεται, έτσι ώστε να γίνουν προτάσεις βελτίωσης ως προς τον σχεδιασμό της διδα-
σκαλίας, την ενίσχυση του ενδιαφέροντος και τη βελτίωση του μαθησιακού κλίματος. Για 
τον λόγο αυτό επελέγη το έντυπο παρακολούθησης του Texas Teacher Appraisal System, 
όπως τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε στα ελληνικά δεδομένα από τον Πασιαρδή (Πα-
σιαρδής, 1996), προκειμένου να παρατηρηθούν οι τεχνικές και η πορεία της διδασκαλίας, η 
οργάνωση και διαχείριση της τάξης και το μαθησιακό κλίμα. Το εργαλείο αυτό αποτελεί μια 
κλίμακα πέντε σημείων, όπου η προσοχή του παρατηρητή εστιάζεται στο βαθμό εκδήλωσης 
των συμπεριφορών και, κάθε φορά που παρατηρείται μια συμπεριφορά, ο παρατηρητής 
επιλέγει το βαθμό που ταιριάζει στην παρατηρούμενη συμπεριφορά (Πασιαρδής & Σαββί-
δης, 2011γ). Πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς είτε 
διαμορφωτικής είτε τελικής αξιολόγησης, ωστόσο χρήσιμο είναι να συνοδεύεται κι από μία 
γραπτή ανάλυση της παρατηρούμενης συμπεριφοράς επάνω σε συμφωνημένα κριτήρια 
(Roberson, 2006).  
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Δραστηριότητες κατά την παρατήρηση 

Μετά τον σχεδιασμό και την οργάνωση, ακολούθησε η παρακολούθηση και συστηματική 
παρατήρησή της διδασκαλίας. Αρχικά η παρατηρήτρια έκανε μία σύντομη σύστασή της 
στους μαθητές. (Πασιαρδής & Σαββίδης, 2011γ), στους οποίους ήταν ιδιαίτερα οικεία, κα-
θώς ανήκει στο εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας. Επέλεξε να καθίσει στο 
πίσω μέρος της αίθουσας, έξω από το επίκεντρο της προσοχής των μαθητών και του κύριου 
χώρου δράσης της διδασκαλίας (Πασιαρδής & Σαββίδης, 2011γ). Η παρατηρήτρια έχει ελλι-
πή εμπειρία σε διαδικασίες εστιασμένης παρατήρησης με σταθμισμένο έντυπο αντικειμενι-
κά μετρήσιμων κριτηρίων. Για το λόγο αυτό και, καθώς τα γεγονότα διαδραματίζονται με 
γρήγορους ρυθμούς κατά τη διάρκεια του μαθήματος, εξασφαλίστηκε η συναίνεση της πα-
ρατηρούμενης εκπαιδευτικού για μαγνητοφώνηση της διδασκαλίας (Σαββίδης, 2011β). Το 
πλεονέκτημα της μαγνητοφώνησης της διδασκαλίας είναι πως μπορεί η παρατηρήτρια να 
επαναλάβει τη διαδικασία για τον εαυτό της όσες φορές θέλει, γεγονός που προσφέρει με-
γαλύτερη ασφάλεια και άνεση σε έναν άπειρο παρατηρητή (Roberson, 2006). Η παρατήρη-
ση της διδασκαλίας διήρκησε ένα διδακτικό δίωρο. Σε όλη τη διάρκεια, η παρατηρούμενη 
εκπαιδευτικός αξιοποίησε πολύ καλά την τεχνική των ερωτήσεων, υποβάλλοντάς τις με 
σαφήνεια και ακρίβεια, προκειμένου να εμπλέξει όλους τους μαθητές της στη συζήτηση. 
Παρατηρήθηκε προσπάθεια εμπλοκής και των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και των 
αλλόγλωσσων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έγινε διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων, 
ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις δυνατότητές των πιο αδύνατων μαθητών (Παιδαγωγι-
κό Ινστιτούτο Κύπρου, 2011). Επίσης, παρατηρήθηκε η χρήση κατάλληλου μίγματος διδα-
κτικών προσεγγίσεων, όπως η διαφοροποίηση της ματιάς και του τόνου της φωνής και οι 
χειρονομίες, ενώ σημειώθηκαν συνεργατικές και ομαδικές δραστηριότητες των μαθητών 
και συστηματικός έλεγχος των εργασιών.  

Δραστηριότητες μετά την παρατήρηση 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας, η παρατηρήτρια ευχαρίστησε τους μαθητές και την 
εκπαιδευτικό και παρέμεινε για λίγα λεπτά στην τάξη, προσπαθώντας να πάρει κάποιες 
διευκρινήσεις από την παρατηρούμενη εκπαιδευτικό, προκειμένου να συμπληρώσει ή να 
αναθεωρήσει τις σημειώσεις της. Αυτό είναι καλό να γίνεται στο τέλος της παρατήρησης, 
όσο η παρατήρηση είναι φρέσκια στη μνήμη, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η εγκυρότητα 
και η αξιοπιστία, αλλά και να είναι οι σημειώσεις σε πιο χρησιμοποιήσιμη μορφή (Πασιαρ-
δής & Σαββίδης, 2011γ). Στη συνέχεια η παρατηρήτρια προέβη σε ανάλυση και ερμηνεία 
της διδασκαλίας, ενώ προετοίμασε και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει με την παρατη-
ρούμενη εκπαιδευτικό (Σαββίδης, 2011β). Στην κλίμακα των πέντε σημείων που χρησιμο-
ποιήθηκε στην παρατήρηση, δόθηκαν βαθμοί για κάθε σύμβολο του εντύπου, αθροίστηκαν 
οι βαθμοί για τις συμπεριφορές της ίδιας θεματικής ενότητας κι εξήχθη ο μέσος όρος τους 
(Πασιαρδής & Σαββίδης, 2011γ).Στη συνάντηση επανατροφοδότησης που ακολούθησε έγι-
νε ανταλλαγή πληροφοριών για την πορεία της διδασκαλίας, επισημάνθηκαν μοτίβα διδα-
κτικής συμπεριφοράς και γεγονότων που επηρέασαν τη διδασκαλία κι έγιναν βελτιωτικές 
προτάσεις (Σαββίδης, 2011β). Ειδικότερα στον τομέα των τεχνικών διδασκαλίας, διαπιστώ-
θηκε από την παρατηρήτρια η απουσία πληροφόρησης των μαθητών σχετικά με τους διδα-
κτικούς στόχους είτε στην αρχή είτε σε κάποιο άλλο σημείο της διδασκαλίας, αλλά και ελλι-
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πής κατανομή του διδακτικού χρόνου, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διδακτικοί στόχοι. 
Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός αφιέρωσε περισσότερο χρόνο στην αρχή της διδασκαλίας 
και στον έλεγχο της προηγούμενης γνώσης, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί η ενότητα 
όπως είχε σχεδιαστεί. Αυτό, από ένα σημείο της διδασκαλίας και μετά, προκάλεσε μείωση 
του ενδιαφέροντος και της συγκέντρωσης των μαθητών στο μάθημα. Πάνω σε αυτά τα ση-
μεία, και μέσα σε ένα υποστηρικτικό κλίμα, εστιάστηκε η συζήτηση μεταξύ της παρατηρή-
τριας και της παρατηρούμενης εκπαιδευτικού, προκειμένου να σχεδιαστούν οι αναγκαίες 
διδακτικές βελτιώσεις (Σαββίδης, 2011β). Αν και η παρατηρούμενη εκπαιδευτικός είναι μια 
έμπειρη δασκάλα με είκοσι δύο χρόνια υπηρεσίας, δεν έχει παρακολουθήσει κάποιο επι-
μορφωτικό πρόγραμμα για πολύ καιρό κι αναγνώρισε την αδυναμία και τις τυχόν ελλείψεις 
της σε σύγχρονα θέματα διδακτικής μεθοδολογίας. Διατύπωσε τη διάθεσή της για αυτοβελ-
τίωση και δεσμεύτηκε να δώσει έμφαση στους τομείς που υστερεί. Αυτό αποτελεί θετικό 
στοιχείο για την εκπαιδευτικό, αφού μόνο αν αποδεχτεί κάποιος τις αδυναμίες του, μπορεί 
να τις αλλάξει (Rogers, 1961). 

Κριτική τοποθέτηση των επιμέρους πτυχών μιας παρατήρησης διδασκαλίας για σκοπούς 
διαμορφωτικής αξιολόγησης 

Όλα τα είδη αξιολόγησης δεν εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας 
εκπαιδευτικός θέλει απλά να λάβει εξατομικευμένη ανατροφοδότηση σχετικά με το πώς 
εξελίσσεται μια διδασκαλία, πώς οι μαθητές ανταποκρίνονται σε μια δραστηριότητα ή α-
πλά αν οι μαθητές μαθαίνουν ή όχι. Ο σκοπός της συνεχούς αυτής αξιολόγησης είναι να 
βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να κάνει τις αναγκαίες προσαρμογές που θα βελτιώσουν την 
ποιότητα του μαθήματος και ονομάζεται διαμορφωτική αξιολόγηση, διότι είναι σε εξέλιξη 
και ο σκοπός της είναι αναπτυξιακός (Roberson, 2006). Η παρατήρησή της διδασκαλίας εκ-
παιδευτικού από άλλον εκπαιδευτικό (συναδελφική παρατήρηση), αποτελεί ένα ιδιαίτερα 
χρήσιμο εργαλείο συλλογής πληροφοριών σχετικά με τις πολύπλοκες διαδικασίες που διε-
νεργούνται στην τάξη και συμβάλλει στη βελτίωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών (Cogan, 1973). Η από πρώτο χέρι μαρτυρία του παρατηρητή σχετικά με το τι 
συμβαίνει στην τάξη, μπορεί να αποκαλύψει στον παρατηρούμενο εκπαιδευτικό, πτυχές 
της διδασκαλίας, που σε άλλες συνθήκες θα παρέμεναν κρυφές. Ο παρατηρητής είναι σε 
θέση να δει πώς αντιδρούν οι μαθητές στο πίσω μέρος της αίθουσας σε κάτι που κάνει ο 
δάσκαλος μπροστά, μπορεί να μοιραστεί την προοπτική των μαθητών και να τη μεταφέρει 
στον δάσκαλο (Roberson, 2006). Ωστόσο, μια ολοκληρωμένη παρατήρηση διδασκαλίας για 
σκοπούς διαμορφωτικής αξιολόγησης, προκειμένου να είναι χρήσιμη και αποτελεσματική, 
θα πρέπει να διέπεται από ορισμένες βασικές αρχές και να χαρακτηρίζεται από συγκεκρι-
μένα στοιχεία. Αρχικά, είναι αναγκαίο να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες και τις ανάγκες του 
εκπαιδευτικού που αξιολογείται, επομένως, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ πα-
ρατηρητή και παρατηρούμενου σχετικά με τις πτυχές της διδασκαλίας που θα παρατηρη-
θούν. Επίσης, είναι αναγκαίο να πραγματοποιείται από κάποιον που είναι αξιόπιστος και 
κατέχει τον σεβασμό του παρατηρούμενου εκπαιδευτικού, ο οποίος, σε καμία περίπτωση 
δεν θα πρέπει να νιώθει πως απειλείται (Roberson, 2006). Είναι σημαντικό να έχει αναπτυ-
χθεί και εδραιωθεί, ανάμεσα στον παρατηρητή και στον παρατηρούμενο εκπαιδευτικό, 
σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης, όπου ο παρατηρητής αναλαμβάνει το ρό-
λο του κριτικού φίλου και προβαίνει σε καλοπροαίρετη κριτική για τη διδασκαλία του εκ-
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παιδευτικού, ενισχύοντας τα θετικά του στοιχεία και εντοπίζοντας τα στοιχεία που χρειάζο-
νται βελτίωση (Παστίδης, Χριστοφίδου & Χριστοφόρου, 2007). Επιπλέον, η παρατήρηση 
μέσα στην τάξη πρέπει να είναι συστηματική, δηλαδή ο παρατηρητής πρέπει να έχει ένα 
πλάνο σχετικά με το τι θα παρατηρήσει, ώστε να συλλεγούν οι κατάλληλες πληροφορίες 
όσον αφορά στις δυνατότητες του εκπαιδευτικού και των μαθητών (Πασιαρδής, 1996). Κα-
θώς η διδασκαλία είναι μια πολυδιάστατη και δυναμική διαδικασία, η οποία χαρακτηρίζε-
ται από κινητικότητα, αμεσότητα, διακοπές και τη δυναμική της ομάδας, είναι σημαντικό ο 
παρατηρητής να επιλέξει έναν φακό, ένα πρίσμα μέσα από το οποίο θα παρατηρήσει μια 
πτυχή της εργασίας στην τάξη και να εστιάσει την προσοχή του σε μια συγκεκριμένη περιο-
χή (Πασιαρδής & Σαββίδης, 2011β). Είναι αναγκαίος, λοιπόν, ο καθορισμός αντικειμενικών, 
μετρήσιμων κριτηρίων και η χρήση ενός κατάλληλου εργαλείου παρακολούθησης της διδα-
σκαλίας, ενώ ο παρατηρητής θα πρέπει να είναι κατάλληλα καταρτισμένος, προκειμένου νε 
έχει την ικανότητα να προσφέρει την καθοδήγηση και τη στήριξη προς τον αξιολογούμενο 
εκπαιδευτικό (Sergiovanni & Starratt, 2002). Το πλαίσιο των οκτώ φακών παρατήρησης, που 
προέκυψαν από την έρευνα για την αποτελεσματική διδασκαλία, προσφέρει ένα πλάνο 
στον παρατηρητή και αναφέρεται στο μαθησιακό κλίμα, στη διαχείριση της τάξης, στη σα-
φήνεια του μαθήματος, στην ποικιλία των διδακτικών μέσων, στην έμφαση του εκπαιδευτι-
κού για μεγιστοποίηση του χρόνου που ασχολούνται οι μαθητές με μαθησιακές δραστηριό-
τητες, στην εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, στην επιτυχία των μαθητών 
και στις ανώτερες νοητικές λειτουργίες των μαθητών και τις επιδόσεις τους (Πασιαρδής & 
Σαββίδης, 2011β). Τέλος, στη συνάντηση που ακολουθεί μετά την παρατήρηση, είναι ανα-
γκαίο ο παρατηρητής να παρέχει ανατροφοδότηση προς τον εκπαιδευτικό, καθώς αυτή λει-
τουργεί ως μέσο εγκυροποίησης του έργου και των ικανοτήτων του και αποτελεί την κινη-
τήριο δύναμη για τη βελτίωσή του (Παστίδης, κ.ά., 2007). Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιο-
γραφία (Roberson, 2006· Σαββίδης, 2011β· Sergiovanni & Starratt, 2002), μια ολοκληρωμέ-
νη και αποτελεσματική συναδελφική παρατήρηση διδασκαλίας για διαμορφωτικούς σκο-
πούς αξιολόγησης, πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω διαδικασίες: 

Συνάντηση του παρατηρητή και του παρατηρούμενου εκπαιδευτικού πριν την παρατήρηση. 
Παρατήρηση και καταγραφή σημειώσεων, ώστε να σημειωθεί με ακρίβεια ό, τι συμβαίνει 
στην τάξη. 
Συνάντηση μετά την παρατήρηση, όπου παρατηρητής και παρατηρούμενος εκπαιδευτικός 
μοιράζονται τις απόψεις τους σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας της διδασκαλίας. 
Ένα πιθανό τελικό βήμα της διαδικασίας μπορεί να είναι η γραπτή έκθεση αξιολόγησης, 
ανάλογα με το πώς επιθυμεί ο παρατηρούμενος εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει την α-
ξιολόγηση (Roberson, 2006). 

Ο σκοπός για τον οποίον γίνεται μία συναδελφική παρατήρηση, καθορίζει εν πολλοίς, τον 
τύπο του εργαλείου με το οποίο θα γίνει η συλλογή πληροφοριών (Roberson, 2006  Σαββί-
δης, 2011α). Τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται 
διάφορα εργαλεία για δομημένη και συστηματική παρατήρηση και αξιολόγηση της ποιότη-
τας της διδασκαλίας (Πασιαρδής & Σαββίδης, 2011γ), όπως: 

• Το Διαμορφωτικό Σύστημα Αξιολόγησης των Harris και Hill (1982), το οποίο δια-
μορφώθηκε βάσει των ερευνητικών αποτελεσμάτων σχετικά με τον αποτελεσματι-
κό δάσκαλο και το αποτελεσματικό σχολείο. 
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• Το αριθμητικό σύστημα Flanders (Borich, 1999), όπου επιτρέπει τη μέτρηση ποσο-
στών άμεσης και έμμεσης επίδρασης του εκπαιδευτικού, ομιλίας του μαθητή και 
σιωπής. 

• Χρόνος επί το έργο, όπου ο αξιολογητής παρατηρεί και καταγραφεί τη συμπεριφο-
ρά των μαθητών, προκειμένου να διαπιστώσει σε ποιο βαθμό είναι επικεντρωμένοι 
στο έργο τους. 

Στην παρατήρηση της διδασκαλίας που μελετήθηκε στην παρούσα εργασία, επιλέγηκε το 
Texas Teacher Appraisal System, όπως τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε στα ελληνικά 
δεδομένα από τον Πασιαρδή (Πασιαρδής, 1996), το οποίο θεωρήθηκε κατάλληλο με βάση 
τις δραστηριότητες που διαμορφώθηκαν από την παρατηρούμενη εκπαιδευτικό καθώς και 
τα σημεία στα οποία η ίδια πίστευε πως χρειαζόταν ανατροφοδότηση. Όσον αφορά, τέλος 
στα χαρακτηριστικά του παρατηρητή – αξιολογητή, αυτός θα πρέπει, να είναι κατάλληλα 
καταρτισμένος, καθώς θεωρείται το άλφα και το ωμέγα μιας επιτυχημένης αξιολόγησης 
(Πασιαρδής. 1996). Θα πρέπει να είναι κυρίως, ένα άτομο έμπειρο και ενορατικό παρά ο 
ειδικός που κρίνει τι είναι σωστό ή λανθασμένο. Ένα άτομο το οποίο αντλεί την εξουσία του 
όχι βάσει ιεραρχίας αλλά βάσει της ικανότητά του να συλλέξει και να παράσχει πληροφό-
ρηση, αλλά και να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να αξιοποιήσει αποτελεσματικά αυτήν την 
πληροφόρηση (Sergiovanni και Starratt, 2002). Στην παρατήρηση της εκπαιδευτικού που 
περιγράφηκε στην παρούσα μελέτη, έγιναν αντιληπτά αρκετά από τα παραπάνω στοιχεία, 
όπως λ.χ. οι σχέσεις αλληλοσεβασμού και υποστήριξης μεταξύ παρατηρήτριας και παρατη-
ρούμενης εκπαιδευτικού, η συνεργασία και ο καθορισμός από κοινού των παραμέτρων της 
παρατήρησης, η χρήση αξιόπιστου εργαλείου συλλογής δεδομένων και η ανατροφοδότηση 
μετά το τέλος της παρατήρησης. Αυτό που απουσίαζε, ωστόσο, ήταν η επιστημονική κατάρ-
τιση και η εμπειρία της παρατηρήτριας, η οποία προσπάθησε να αξιοποιήσει στο έπακρο 
τις μελέτες της και τη βιβλιογραφία, προκειμένου να ολοκληρώσει αποτελεσματικά τη δια-
δικασία παρατήρησης – αξιολόγησης της διδασκαλίας. 

Επίλογος 

Στην παρούσα μελέτη περιγράφηκε και αναλύθηκε η παρατήρηση διδασκαλίας για σκοπούς 
διαμορφωτικής αξιολόγησης, ενώ παρουσιάστηκαν και οι βασικές αρχές και τα στοιχεία 
που διέπουν μια ολοκληρωμένη παρατήρηση διδασκαλίας για διαμορφωτικούς σκοπούς. 
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν είναι συνηθισμένοι να παρακολουθούνται στην τάξη 
τους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, επομένως, μία παράκληση για παρατήρηση μπορεί 
να δημιουργήσει δυσάρεστα συναισθήματα (Eisenbach & Curry, 1999), καθώς, από τη φύση 
της η παρατήρηση, αποτελεί παρέμβαση στη διδακτική πρακτική (Σαββίδης, 2011α). Επο-
μένως, ένα σημαντικό πρώτο βήμα που θα πρέπει να γίνει, είναι η δημιουργία μιας ευχάρι-
στης σχέσης κι ενός κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης (Πασιαρδής & Σαββίδης, 2011γ), ώ-
στε η παρατήρηση ενός εκπαιδευτικού από άλλον συνάδελφο εκπαιδευτικό σε ρόλο κριτι-
κού φίλου, να ενισχύσει την αντικειμενικότητα των δεδομένων και να προσφέρει μια πιο 
αποστασιοποιημένη θεώρηση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας (Schratz, 1997). Η παρα-
τήρηση της διδασκαλίας που περιγράφηκε στην παρούσα μελέτη, αποτέλεσε για την παρα-
τηρήτρια μία πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, που συνάντησε κάποιες δυσκολίες, οι οποίες 
προέκυψαν κυρίως από τον χρόνο που απαιτείται για τη διενέργεια και την ταυτόχρονη κα-
ταγραφή της παρατήρησης. Απαιτείται, λοιπόν, σχετική κατάρτιση εκ των προτέρων σε ζη-
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τήματα παρατήρησης διδασκαλίας καθώς και συνεχής ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση σε 
αποτελεσματικότερες προσεγγίσεις (Glickman, Gordon & Ross-Gordon, 2010). Όπως υπο-
στηρίζει η Marshall (2005), ήρθε ο καιρός για επαναπροσδιορισμό της αξιολόγησης των εκ-
παιδευτικών. Η αξιολόγηση είναι ανάγκη να συνδεθεί με τη βελτίωση της διδασκαλίας-
μάθησης και την υιοθέτηση στρατηγικών που οδηγούν στην ανάπτυξη συνεργατικών προ-
σεγγίσεων αξιολόγησης του εκπαιδευτικού.  
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Διερεύνηση πηγών στρες και συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτι-
κούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Δαβράζος Γρηγόριος  
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

gregory.davrazos@gmail.com  

Περίληψη 

Βασικός στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να διερευνηθούν οι κυριότεροι 
στρεσογόνοι παράγοντες που επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης που υπηρετούν σε Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑ.Λ καθώς και η εμφάνιση του συνδρόμου 
επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς του δείγματος.  

Λέξεις - Kλειδιά: Burnout, Στρες Εκπαιδευτικών, Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης, 
Maslach Burnout Inventory  

Εισαγωγή 

H σχέση που μπορεί να αναπτύξει ο εργαζόμενος με την εργασία του και οι δυσκολίες που 
μπορεί να προκύψουν από αυτή τη σχέση, φαίνεται να απασχολούν τα τελευταία χρόνια όλο 
και περισσότερο τους ερευνητές. Ειδικότερα, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνιολόγοι, αλλά και ειδι-
κοί του management ασχολούνται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με την έννοια της «επαγ-
γελματικής εξουθένωσης» (burnout), καθώς έχουν αναγνωρίσει τις σημαντικές επιπτώσεις 
της στο άτομο, στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά και γενικότερα στην οικονομία και την πα-
ραγωγή. Το εν λόγω πρόβλημα φαίνεται να ευθύνεται για εκατομμύρια χαμένες εργάσιμες 
ημέρες ετησίως, καθώς και για σειρά δυσπροσαρμοστικών αντιδράσεων των εργαζομένων 
και ασθενειών ψυχοσωματικής φύσεως.  

Παγκοσμίως, φαίνεται από αποτελέσματα ερευνών ότι η επαγγελματική εξουθένωση αφορά 
πολύ μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών (Μουζούρα, 2005 και τις εκεί αναφορές). Το γεγο-
νός αυτό έλκυσε το ενδιαφέρον των ερευνητών για το στρες των εκπαιδευτικών όλων των 
βαθμίδων. Το διεθνές ενδιαφέρον προέκυψε για τους εξής τρεις βασικούς λόγους (Kyriacou 
& Sutcliffe, 1978): 

1. τα επιστημονικά τεκμήρια ότι το παρατεταμένο εργασιακό στρες μπορεί να οδηγήσει 
σε προβλήματα ψυχικής ή και σωματικής υγείας. 

2. το γενικό ενδιαφέρον για βελτίωση της εργασιακής ζωής των εκπαιδευτικών. 
3. την αντίληψη ότι το στρες των εκπαιδευτικών και η ακόλουθη επαγγελματική εξου-

θένωσή τους, επιδρά αρνητικά στην σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή και την ποιότητα 
του εκπαιδευτικού έργου. 

Αρχικά, θα αναφερθούμε στους στρεσογόνους παράγοντες για τον εκπαιδευτικό και στις ε-
πιπτώσεις του στρες στο άτομο, στις διαπροσωπικές σχέσεις και, τέλος, στο σχολείο ως ορ-
γανισμό. Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στα μοντέλα επαγγελματικής εξουθένωσης που έ-
χουν εμφανιστεί στη διεθνή βιβλιογραφία ενώ θα παρουσιάσουμε πιο αναλυτικά το μοντέλο 
στο οποίο βασίζεται η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία. Ακολούθως, θα παρουσιάσουμε 
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την ερευνητική μεθοδολογία, τα αποτελέσματα της έρευνας, τους περιορισμούς της. Την ερ-
γασία κλείνουν τα συμπεράσματα. 

Στρεσογόνοι Παράγοντες Εκπαιδευτικών 

Στη βίωση στρες από τον εκπαιδευτικό επιδρούν πολλοί διαφορετικοί παράγοντες, οι οποίοι 
σχετίζονται είτε με την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, είτε με το εκπαιδευτικό περιβάλ-
λον στο οποίο δραστηριοποιείται. Το ίδιο γεγονός δεν ερμηνεύεται ως στρεσογόνο από ό-
λους τους ανθρώπους («Ταράσσει ου τα πράγματα, αλλά τα περί των πραγμάτων δόγματα» 
Επίκτητος Στωϊκός φιλόσοφος.) και συνεπώς από τους εκπαιδευτικούς. Ένας παράγοντας ή 
ένα γεγονός στο εκπαιδευτικό περιβάλλον μπορεί να προκαλεί στρες σε κάποια άτομα αλλά 
όχι σε κάποια άλλα. Και αυτό οφείλεται στη διαφορετική προσωπικότητά τους. Στη διεθνή 
βιβλιογραφία έχουν εμφανιστεί έρευνες που δείχνουν σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα σε 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των εκπαιδευτικών (Μοντέλο Πέντε Παραγόντων 
Mcrae & Costa, Μοντέλο Τριών Παραγόντων Eysenck) και στο στρες το οποίο αναφέρουν οι 
εκπαιδευτικοί (Maslach et. al., 2001; Zellars et. al., 2004; CanoGarcia et. al., 2005). Για παρά-
δειγμα, οι εκπαιδευτικοί με προσωπικότητα τύπου Α (ανταγωνιστικότητα, φιλοδοξία, έντονη 
ανάγκη για έλεγχο κ.α) φαίνεται να βιώνουν περισσότερο στρες (Τσιάκκιρος & Πασιαρδής, 
2002;  Μουζούρα, 2005; Χαραλάμπους, 2012;). Στοιχεία προσωπικότητας όπως η εσωτερική 
έδρα ελέγχου, η αυτοεκτίμηση, το αίσθημα αυτεπάρκειας και η ψυχική ανθεκτικότητα φαί-
νεται να αναστέλλουν την εμφάνιση του στρες (Μουζούρα, 2005). Στη παραπάνω βιβλιογρα-
φία έχουν επισημανθεί οι βασικοί στρεσογόνοι παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με το εκ-
παιδευτικό περιβάλλον αλλά και στοιχεία όπως ο χαμηλός μισθός, το χαμηλό κοινωνικό κύ-
ρος του επαγγέλματος, οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών. Βέβαια, οι σημαντικό-
τερες πηγές στρες των εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι οι παρακάτω (Μουζούρα, 2005) τα 
προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών, τα οποία εμφανίζονται σε όλες τις έρευνες, οι μη ικα-
νοποιητικές συνθήκες εργασίας, οι ανεπαρκείς διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στο προσω-
πικό, η πίεση χρόνου. 

Επιπτώσεις Στρες 

Το επαγγελματικό στρες των εκπαιδευτικών και, κατά συνέπεια, το σύνδρομο επαγγελματι-
κής εξουθένωσης ( εφεξής ως Σ.Ε.Ε.) που βιώνουν επηρεάζει τους ίδιους, τους μαθητές τους 
καθώς και το σχολείο σαν οργανισμό. 

Επιπτώσεις στο Άτομο: Οι επιπτώσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης στο άτομο (Unger, 
1980). μπορούν να διακριθούν σε: 

● σωματικές (αϋπνίες, πονοκέφαλοι, γαστρεντερικά προβλήματα, αίσθημα σωματικής 
κόπωσης, σεξουαλική δυσλειτουργία, διαταραχές διατροφής, υπερένταση κ.ά.).  

● ψυχολογικές (άγχος, κατάθλιψη, μειωμένη αυτοεκτίμηση, κ.ά.). 

● συμπεριφορικές όπως επιπτώσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις, η υπερβολική χρήση 
αλκοόλ, φαρμάκων, η εργασιομανία κ.ά.  
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Επιπτώσεις στις Διαπροσωπικές Σχέσεις: Οι επιπτώσεις δεν σταματούν στο άτομο αλλά επε-
κτείνονται και στις διαπροσωπικές σχέσεις του εκπαιδευτικού. Στις σχέσεις του με τους συ-
ναδέλφους του εμφανίζονται προσωπικές συγκρούσεις και αποσπάται από τα επαγγελμα-
τικά του καθήκοντα (Pines & Malsach, 1978). Η προσωπική και κοινωνική του ζωή δέχεται 
επίσης τις αρνητικές συνέπειες της επαγγελματικής εξουθένωσης, αφού το άτομο μεταφέρει 
τα προβλήματα της εργασίας του στην οικογένειά του και στο κοινωνικό του περιβάλλον, με 
αποτέλεσμα να αυξάνονται οι εντάσεις στις σχέσεις του και να μειώνεται το ενδιαφέρον για 
κοινωνικές συναναστροφές (Griffith et al., 1999). Η τάση να ρίχνουν τις ευθύνες στους άλ-
λους, η ανάπτυξη κυνικής στάσης, η απόσυρση από φίλους τους, η μείωση της κοινωνικότη-
τάς τους, φαίνεται να είναι κάποιες επιπλέον επιπτώσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης 
(Χαραλάμπους, 2012). 

Επιπτώσεις στο Σχολείο ως Οργανισμό: Οι συνέπειες του Σ.Ε.Ε. σε σχολικό επίπεδο φαίνεται 
να είναι η αύξηση του αριθμού πρόωρης συνταξιοδότησης, η μειωμένη ποιότητα στη διδα-
σκαλία, η αύξηση των ημερών απουσίας, ο μειωμένος ενθουσιασμός και ενδιαφέρον, τα αι-
σθήματα δυσαρέσκειας και αποξένωσης, το χαμηλότερο επίπεδο εργασιακής δέσμευσης, η 
συνεχής ενασχόληση με την προοπτική εγκατάλειψης της εργασίας τους και η μείωση της 
απόδοσης των εκπαιδευτικών που βιώνουν το εν λόγω σύνδρομο (Kyriacou & Sutcliffe, 1978; 
Χαραλάμπους 2012 και τις εκεί αναφορές). 

Μοντέλα Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης  

Το Σ.Ε.Ε των εκπαιδευτικών ορίζεται σύμφωνα με τους Maslach & Jackson (1986) ως «μια 
συνεχής μεταβολή των αισθημάτων, τα οποία βιώνουν οι εκπαιδευτικοί ως συναισθηματική 
εξουθένωση, αποπροσωποποίηση και χαμηλή προσωπική επίτευξη». Για τη μελέτη του συν-
δρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης έχουν εμφανιστεί στη βιβλιογραφία τέσσερα κύρια 
μοντέλα: 

α) το μοντέλο των Edelwich & Brodsky (1980), σύμφωνα με το οποίο η επαγγελματική εξου-
θένωση εμφανίζει τέσσερα στάδια ανάπτυξης: το στάδιο του ενθουσιασμού, της αμφιβολίας 
και της αδράνειας, το στάδιο της απογοήτευσης και της ματαίωσης και, τέλος, της απάθειας.  
β) το μοντέλο του Cherniss (1980), το οποίο αποτελείται από τρεις φάσεις: τη φάση του ερ-
γασιακού στρες, τη φάση της εξάντλησης και τη φάση της αμυντικής κατάληξης. 
γ) το μοντέλο της Pines (Pines & Aronson, 1988), το οποίο αξιολογεί την επαγγελματική εξου-
θένωση με βάση μία μόνο κλίμακα, η οποία φαίνεται να αντιστοιχεί στη διάσταση της συναι-
σθηματικής εξάντλησης του μοντέλου της Maslach. 
δ) Το μοντέλο των τριών διαστάσεων της Maslach (1982), το οποίο αποτελείται από τη διά-
σταση της Συναισθηματικής εξουθένωσης, της Αποπροσωποποίησης και της Προσωπικής Ε-
πίτευξης. 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία θα χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο της Maslach το οποίο 
είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μοντέλο για την έρευνα της επαγγελματικής εξουθέ-
νωσης σε εκπαιδευτικούς και γενικά σε επαγγέλματα που έχουν σχέση με τον άνθρωπο (π.χ. 
νοσηλευτικό προσωπικό) (Κάντας, 1996; Τσιάκκιρος & Πασιαρδής, 2002;  Μουζούρα, 2005; 
Χαραλάμπους, 2012) και θα αναλύσουμε στην επόμενη παράγραφο.  
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Μοντέλο των τριών διαστάσεων της Maslach 

Στην παρούσα παράγραφο θα αναλύσουμε την κάθε συνιστώσα του Μοντέλου της Maslach 
και θα παρουσιάσουμε το Ερωτηματολόγιο το οποίο βασίζεται στο συγκεκριμένο μοντέλο: 

Συναισθηματική εξουθένωση : Η συναισθηματική εξουθένωση χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
ενέργειας και από την αίσθηση ότι έχουν τελειώσει τα συναισθηματικά αποθέματα του ερ-
γαζομένου, χωρίς να υπάρχουν πηγές ανανέωσης. Όσο η συναισθηματική εξουθένωση αυ-
ξάνεται, τα άτομα νιώθουν ότι δεν είναι πλέον ικανά να δώσουν κάτι από τον εαυτό τους 
στους άλλους ή να είναι τόσο υπεύθυνα στην εργασία τους όσο και στο παρελθόν. Ειδικό-
τερα, οι εκπαιδευτικοί όταν βιώνουν συναισθηματική εξουθένωση, νιώθουν ότι δεν μπορούν 
να δίνουν άλλο από τον εαυτό τους στους μαθητές όπως έκαναν κάποτε (Maslach, Jackson & 
Leiter, 1997). Κοινό σύμπτωμα της συναισθηματικής εξουθένωσης είναι το άτομο να μην θέ-
λει να πηγαίνει στην εργασία του (Κάντας, 1996).  

Αποπροσωποποίηση: Αναφέρεται στην ανάπτυξη ουδέτερων ή ακόμη και αρνητικών συναι-
σθημάτων και στην απομάκρυνση του επαγγελματία από τους αποδέκτες των υπηρεσιών 
του, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζονται υποτιμητικά (Maslach & Jackson, 1986). Οι εκπαιδευ-
τικοί οι οποίοι βιώνουν τη διάσταση της αποπροσωποποίησης, δεν αισθάνονται θετικά συ-
ναισθήματα για τους μαθητές τους, διατηρούν αρνητική στάση απέναντί τους και φυσικές 
αποστάσεις από αυτούς, για παράδειγμα συνηθίζουν να κάθονται πίσω από την έδρα ή να 
τους αποκαλούν «όλους ζώα» (Maslach, Jackson & Leiter, 1997).  

Προσωπική Επίτευξη: Τα άτομα αισθάνονται δυστυχισμένα και απογοητευμένα για τα επι-
τεύγματά τους (Κάντας, 1996), με αποτέλεσμα να επιβάλλουν στον εαυτό τους την άποψη 
ότι είναι αποτυχημένοι. Βαθμιαία αναπτύσσεται κατάθλιψη, η οποία μπορεί να οδηγήσει 
είτε στην αναζήτηση βοήθειας από κάποιον ειδικό, είτε στην εγκατάλειψη της συγκεκριμένης 
εργασίας (Maslach, 1982). Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς, το αίσθημα μειωμένης προ-
σωπικής επίτευξης από την εργασία τους αφορά τις προσδοκίες τους όταν εισέρχονται στο 
επάγγελμα, βάσει των οποίων επιθυμούν να βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν και να με-
γαλώσουν, το οποίο τελικά νιώθουν ότι δεν μπορούν να το επιτύχουν (Maslach, Jackson & 
Leiter, 1997).  

Ερωτηματολόγιο Maslach  

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από 22 δηλώσεις, που αντιστοιχούν σε τρεις 
υποκλίμακες (διαστάσεις), οι οποίες αντιστοιχούν σε καθεμιά από τις όψεις του Σ.Ε.Ε. των 
εκπαιδευτικών, δηλαδή τη συναισθηματική εξουθένωση (9 δηλώσεις), την αποπροσωποποί-
ηση (5 δηλώσεις) και την προσωπική επίτευξη (8 δηλώσεις). Η συχνότητα των συμπτωμάτων 
του Σ.Ε.Ε. των εκπαιδευτικών μετράται με επταβάθμια κλίμακα (από 0=ποτέ ως 6=κάθε μέρα) 
και θεωρείται ότι παρουσιάζει αρκετά υψηλή αξιοπιστία. Η βαθμολόγηση γίνεται με τον υ-
πολογισμό του αθροίσματος των απαντήσεων στις δηλώσεις που αντιστοιχούν σε κάθε υπο-
κλίμακα. Στην κλίμακα της συναισθηματικής εξουθένωσης ανήκουν οι ερωτήσεις 1, 2, 3 ,6, 8, 
13, 14, 16, 20, στην κλίμακα της αποπροσωποποίησης ανήκουν οι ερωτήσεις 5, 10, 11, 15, 
22, ενώ στην κλίμακα της προσωπικής επίτευξης ανήκουν οι ερωτήσεις 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 
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21 (Ρούσση κ.ά., 2012: 486). Υψηλή βαθμολογία στις υποκλίμακες της συναισθηματικής ε-
ξουθένωσης και της αποπροσωποποίησης και χαμηλή βαθμολογία στην υπό-κλίμακα της 
προσωπικής επίτευξης, είναι ενδεικτικές επαγγελματικής εξουθένωσης (Πίνακας 1). 

 

 Υψηλή  Μεσαία Χαμηλή 

Συναισθηματική Εξάντληση ≥ 27 17-26  0-16  

Αποπροσωποποίηση ≥ 14 9-13  0-8 

Προσωπική Επίτευξη 0-30 31-36  ≥ 37 

Πίνακας 1. Κατηγοριοποίηση των επιπέδων επαγγελματικής εξουθένωσης του ερωτηματο-
λογίου ΜΒΙ-ES (Walter et al., 2009). 

Μεθοδολογία Έρευνας 

Στόχοι της Έρευνας 

Οι βασικοί στόχοι της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν, αφενός, οι κυριότεροι στρε-
σογόνοι παράγοντες που αφορούν τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη βαθμίδα της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφετέρου, η εμφάνιση του συνδρόμου επαγγελματικής εξου-
θένωσης στους εκπαιδευτικούς που απάντησαν στο Ερωτηματολόγιο. 

Ερευνητικά Ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν στην παρούσα εργασία είναι: 

1. Ποιοι είναι οι κυρίαρχοι στρεσογόνοι παράγοντες στη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης;  

2. Ποια είναι η σχέση του Φύλου του εκπαιδευτικού με την εμφάνιση του Συνδρόμου 
Επαγγελματικής Εξουθένωσης;  

3. Ποια είναι η σχέση της Ηλικίας του εκπαιδευτικού με την εμφάνιση του Συνδρόμου 
Επαγγελματικής Εξουθένωσης;  

4. Ποια είναι η σχέση του τύπου σχολείου που υπηρετεί ο εκπαιδευτικός με την εμφά-
νιση του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης;  

5. Ποια είναι η σχέση των ετών υπηρεσίας με την εμφάνιση του Συνδρόμου Επαγγελ-
ματικής Εξουθένωσης;  

Ερευνητικά Εργαλεία 

Στην παρούσα έρευνα, για την διερεύνηση των πηγών στρες που επιδρούν στους εκπαιδευ-
τικούς, χρησιμοποιήσαμε το Ερωτηματολόγιο Πηγών Συναισθηματικής Έντασης των Εκπαι-
δευτικών (Μουζούρα, 2005), με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις και προσθήκες. Το τελικό ε-
ρωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα αποτελείται από 39 δηλώσεις 
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πηγών στρες, με δυνατότητα επιλογής απαντήσεων σε 5- βάθμια κλίμακα Likert από το 1 = 
Καθόλου στρες μέχρι το 5 = Υπερβολικό στρες. Για τη διερεύνηση του Σ.Ε.Ε. των εκπαιδευτι-
κών χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα η Κλίμακα του Συνδρόμου της Επαγγελματικής 
Εξουθένωσης των Εκπαιδευτικών (Maslach Burnout Inventory στο Maslach & Jackson, 1986). 
Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιήθηκε όπως ακριβώς το χρησιμοποίησε και η Μουζούρα (2005).  

Συλλογή Δεδομένων / Εργαλεία Ανάλυσης Δεδομένων 

Για τη συλλογή των δεδομένων το τελικό ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε ηλεκτρονικά χρη-
σιμοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας ερωτηματολόγιων Google Forms. Το συ-
γκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιήθηκε για να εξασφαλίσει, αφενός τη συλλογή δεδομένων 
από μεγαλύτερο δείγμα εκπαιδευτικών, αφετέρου ταχύτητα στη συλλογή και επεξεργασία 
των απαντήσεων. Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αρχικά αποστάλθηκε με e-mail σε όσους 
εκπαιδευτικούς υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ήταν γνώριμοι του συγγρα-
φέως και, στη συνέχεια, αναρτήθηκε σε διάφορες ομάδες εκπαιδευτικών (groups) της κοινω-
νικής ιστοσελίδας Facebook, που αφορούν εκπαιδευτικούς, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύ-
γουστο 2013. Για την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν χρησιμοποιήθηκε το λογι-
σμικό ΙΒΜ SPSS Statistics v20.0. 

Αποτελέσματα 

Περιγραφή Δείγματος 

Το δείγμα μας αποτελείται από 148 εκπαιδευτικούς από τους οποίους οι 111 είναι Γυναίκες 
και οι 37 Άνδρες. Όσον αφορά τον τύπο του Σχολείου που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί του 
δείγματος: 75 από αυτούς υπηρετούν σε Γυμνάσια, 43 σε Γενικά Λύκεια, 30 σε Επαγγελμα-
τικά Λύκεια. 

 

Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό Έτη Προϋπηρε-
σίας 

Συχνότητα Ποσοστό Σπουδές Συχνότητα Ποσοστό 

<30 7 4,7 0-5 21 14,2 Πτυχίο ΤΕΙ 14 9,5 

31-40 86 58,1 6-10 53 35,8 Πτυχίο ΑΕΙ 55 37,2 

41-50 
42 28,4 

11-15 
44 29,7 Δεύτερο Πτυ-

χίο 
5 3,4 

51-60 13 8,8 16-20 18 12,2 Μεταπτυχιακό 67 45,3 

 

21-25 8 5,4 Διδακτορικό 7 4,7 

>26 4 2,7  

Πίνακας 2. Δημογραφικά Στοιχεία Εκπαιδευτικών Δείγματος 

Αξιοπιστία Ερευνητικών Εργαλείων 
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Τα εργαλεία μέτρησης τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη υποβλήθηκαν σε 
ανάλυση αξιοπιστίας alpha του Cronbach (George, & Mallery 2010). Το Ερωτηματολόγιο Πη-
γών Επαγγελματικής Έντασης των Εκπαιδευτικών παρουσίασε υψηλή αξιοπιστία (Cronbach’s 
alpha = 0,93) ενώ το Ερωτηματολόγιο της Maslach παρουσίασε αξιοπιστία ανά υποκλίμακα: 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3. Αξιοπιστία Ερωτηματολογίου Maslach ανά υποκλίμακα 

Απαντήσεις στα Ερευνητικά Ερωτήματα 

1. Ποιοι είναι οι κυρίαρχοι στρεσογόνοι παράγοντες στη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης;  

Οι βασικότεροι στρεσογόνοι παράγοντες για όλους τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑ.Λ είναι ο ανεπαρκής μισθός, 
η έλλειψη ειδικών στα σχολεία (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί) καθώς και η χαμηλή κοι-
νωνική αναγνώριση του επαγγέλματός τους. Δεν φαίνεται να αποτελούν ιδιαίτερες πηγές 
στρες για τους εκπαιδευτικούς του δείγματος το διοικητικό έργο, η εφημερία, η εργασία στο 
σπίτι.  

2. Ποια είναι η σχέση του Φύλου του εκπαιδευτικού με την εμφάνιση του Συνδρόμου 
Επαγγελματικής Εξουθένωσης;  

Για να διερευνήσουμε τη σχέση της ανεξάρτητης μεταβλητής του Φύλου με κάθε συνιστώσα 
της επαγγελματικής εξουθένωσης θα χρησιμοποιήσουμε τον στατιστικό έλεγχο t-test ανε-
ξαρτήτων δειγμάτων. Για τη σχέση φύλου με την Συναισθηματική Εξουθένωση έχουμε 
t=0.854, p=0.39 >0.05 ενώ για τη σχέση με την Αποπροσωποποίηση έχουμε t=-1,319, 
p=0.19>0.05 και με την Προσωπική Επίτευξη έχουμε t=-1.080 p=0.28>0.05. Όπως παρατη-
ρούμε δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε καμία από τις συνιστώσες της ε-
παγγελματικής εξουθένωσης που να εξαρτώνται από το Φύλο. 

3. Ποια είναι η σχέση της Ηλικίας του εκπαιδευτικού με την εμφάνιση του Συνδρόμου 
Επαγγελματικής Εξουθένωσης;  

Για να διερευνήσουμε την σχέση της ανεξάρτητης μεταβλητής της Ηλικίας με κάθε συνι-
στώσα της επαγγελματικής εξουθένωσης θα χρησιμοποιήσουμε τον στατιστικό έλεγχο 
ANOVA ενός παράγοντα για κάθε συνιστώσα της επαγγελματικής εξουθένωσης. Για τη συ-
ναισθηματική εξουθένωση έχουμε p=0.725>0.05 άρα συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχουν στα-
τιστικά σημαντικές διαφορές. Για την αποπροσωποποίηση παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν 

Υποκλίμακες Ερωτηματολογίου Maslach Συντελεστής Cronbach’s alpha 

Συναισθηματική Εξουθένωση 0,88 

Προσωπική Επίτευξη 0,83 

Αποπροσωποποίηση 0,77 

1179

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



στατιστικά σημαντικές διαφορές p=0.056<0.05. Για την προσωπική επίτευξη εμφανίζονται 
στατιστικά σημαντικές διαφορές που να εξαρτώνται από την ηλικία p=0.011<0.0.05. Σύμ-
φωνα με το Kruskal Wallis Test η διάσταση της προσωπικής επίτευξης μειώνεται με την αύ-
ξηση της ηλικίας. 

4. Ποια είναι η σχέση του τύπου σχολείου που υπηρετεί ο εκπαιδευτικός με την εμφά-
νιση του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης;  

Για να διερευνήσουμε την σχέση του τύπου του σχολείου όπου υπηρετεί ο κάθε εκπαιδευτι-
κός με κάθε συνιστώσα της επαγγελματικής εξουθένωσης θα χρησιμοποιήσουμε τον στατι-
στικό έλεγχο ANOVA ενός παράγοντα για κάθε συνιστώσα. Για τις διαστάσεις της συναισθη-
ματικής εξουθένωσης, αποπροσωποποίησης, προσωπικής επίτευξης έχουμε p= 0.29>0.05, 
p=0.786 >0.05, p=0.07>0.05 αντίστοιχα άρα δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές δια-
φορές σε καμία διάσταση. 

5. Ποια είναι η σχέση των ετών υπηρεσίας με την εμφάνιση του Συνδρόμου Επαγγελ-
ματικής Εξουθένωσης; 

Για να διερευνήσουμε τη σχέση των ετών προϋπηρεσίας του κάθε εκπαιδευτικού με κάθε 
συνιστώσα της επαγγελματικής εξουθένωσης θα χρησιμοποιήσουμε τον στατιστικό έλεγχο 
ANOVA ενός παράγοντα για κάθε συνιστώσα της επαγγελματικής εξουθένωσης. Για τις δια-
στάσεις της συναισθηματικής εξουθένωσης, αποπροσωποποίησης, προσωπικής επίτευξης έ-
χουμε p= 0.629>0.05, p= 0.437>0.05, p=0.098>0.05 αντίστοιχα, άρα δεν παρατηρούνται στα-
τιστικά σημαντικές διαφορές σε καμία διάσταση επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Περιορισμοί της Έρευνας 

Και αυτή η έρευνα αναμφισβήτητα υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς και αδυναμίες οι 
οποίες απορρέουν από: 

1. τη μέθοδο συλλογής δεδομένων δηλαδή το ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς το ό-
ποιο σαν εργαλείο υπόκειται σε περιορισμούς.  

2. τη χρήση κοινωνικών δικτύων (π.χ. Facebook) για τη συλλογή απαντήσεων στα ερω-
τηματολόγια της έρευνας. Η συγκεκριμένη μέθοδος συλλογής απαντήσεων παρου-
σιάζει μειονεκτήματα όπως, για παράδειγμα, αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος 
καθώς και την πιστοποίηση ως εκπαιδευτικών αυτών που απάντησαν το ερωτηματο-
λόγιο. 

3. τη χρονική συγκυρία διεξαγωγής της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε κατά 
τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών (Ιούλιος, Αύγουστος 2013). Ως εκ τούτου η χρο-
νική συγκυρία που απάντησε ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να επηρεάζει τις απαντή-
σεις του. 

Οι παραπάνω περιορισμοί περιορίζουν σαφώς την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχε-
τικά με τους στρεσογόνους παράγοντες των εκπαιδευτικών και το επακόλουθο σύνδρομο ε-
παγγελματικής εξουθένωσης καθώς και τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. 
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Συμπεράσματα 

Η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών και οι επιπτώσεις της στο άτομο, στις δια-
προσωπικές του σχέσεις και στο ίδιο το σχολείο ως οργανισμό, έχουν απασχολήσει τους ε-
ρευνητές σε διεθνές επίπεδο. Οι κυριότεροι παράγοντες που ευθύνονται για το στρες στο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπως προκύπτουν από τη διεθνή βιβλιογραφία, είναι ο χαμηλός 
μισθός, το χαμηλό κοινωνικό κύρος του επαγγέλματος και οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανά-
γκες των παιδιών, ενώ οι σημαντικότερες πηγές στρες των εκπαιδευτικών σχετίζονται με τα 
προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών, τις μη ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας, τις α-
νεπαρκείς διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στο προσωπικό και την πίεση χρόνου. Ο εκπαι-
δευτικός στη παρούσα έρευνα μας θεωρεί ότι δεν αμείβεται ικανοποιητικά ενώ φαίνεται να 
χρειάζεται στην καθημερινότητα του σχολείου την υποστήριξη ειδικών όπως, για παρά-
δειγμα, του σχολικού ψυχολόγου.  

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήσαμε το μοντέλο των τριών διαστάσεων της Maslach. Η 
έρευνά μας επιβεβαιώνει τους βασικότερους στρεσογόνους παράγοντες που υπάρχουν στη 
διεθνή βιβλιογραφία. Και ενώ το φύλο δεν φαίνεται να επηρεάζει την επαγγελματική εξου-
θένωση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πήραν μέρος στην έρευνα 
αυτή, δεν ισχύει το ίδιο και για την ηλικία των εκπαιδευτικών. Ο τύπος σχολείου στο οποίο 
υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί και τα έτη υπηρεσίας δεν φαίνεται να σχετίζονται με την εμφά-
νιση του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης. Παρά την ύπαρξη περιορισμών στην έ-
ρευνα αυτή, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Επαγγελματική Εξουθένωση των Εκπαιδευτι-
κών αποτελεί υπαρκτό πρόβλημα που έχει πάρει σημαντικές διαστάσεις, γι’ αυτό και είναι 
αναγκαία η άμεση λήψη μέτρων καθώς το πρόβλημα αυτό σχετίζεται με την ποιότητα της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης.  
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Εργασιακή κινητικότητα των εκπαιδευτικών: Θεωρητικές προσεγγίσεις, ερευνητικά δε-
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Περίληψη 
 

Η παρούσα εργασία αφορά στο θέμα της εργασιακής κινητικότητας των εκπαιδευτικών. 
Αρχικά γίνεται αναφορά σε ζητήματα ορισμού, στις μορφές και στον αντίκτυπο που έχει στη 
λειτουργία των σχολικών μονάδων ενώ, στη συνέχεια, οι  θεωρητικές προσεγγίσεις και τα 
ερευνητικά δεδομένα από τη διεθνή και εγχώρια ερευνητική βιβλιογραφία συμβάλλουν  
στην κατανόηση του φαινομένου αυτού. Όσον αφορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
συγκείμενο, μολονότι  αναγνωρίζεται ότι οι συχνές μετακινήσεις αποτελούν μια δυσάρεστη 
κατάσταση που έχει αρνητικό αντίκτυπο στη στελέχωση των σχολείων και τη συνακόλουθη 
αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ωστόσο η ενδελεχής διερεύνηση των 
παραγόντων που συντελούν στην κινητικότητα των εκπαιδευτικών είναι περιορισμένη. Με 
βάση τις συνθήκες που τείνουν να διαμορφώνονται διεθνώς, αποτελεί σημαντική πρόκληση 
για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η ανάληψη συναφών πρωτοβουλιών σε επίπεδο 
εκπαιδευτικής πολιτικής και έρευνας με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση της συνέχειας του 
εκπαιδευτικού έργου πρός όφελος του συνόλου των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

 
Λέξεις - Κλειδιά:  Εργασιακή κινητικότητα, εκπαιδευτικοί, προσεγγίσεις, ελληνικό 
συγκείμενο  

 
Εισαγωγή 

O υψηλός ρυθμός κινητικότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού αποτελεί θέμα που προ-
σελκύει το ενδιαφέρον των ερευνητών διεθνώς (Choi & Tang, 2009), οι οποίοι εστιάζουν 
τόσο στο ρυθμό μεταβολής, όσο και στις αιτίες που οδηγούν στο φαινόμενο αυτό (Ingersoll, 
2001a· Loeb & Darling-Hammond, Luczak, 2005).  Με βάση την αξιολόγηση της PISA, η Ελ-
λάδα είναι από τις χώρες όπου το φαινόμενο είναι εντονότερο. Συγκεκριμένα, οι διευθυντές 
των σχολείων στην Ελλάδα, συγκριτικά με άλλες χώρες, αναφέρουν σε πολύ μεγαλύτερο 
βαθμό προβλήματα που σχετίζονται με την κινητικότητα των εκπαιδευτικών (White & 
Smith, 2005). Η στελέχωση ως διοικητική διαδικασία αποτελεί μία από τις πιο βασικές ε-
νέργειες για την κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς. Ωστόσο από μόνη της δεν αρκεί, 
καθόσον  σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης και διαρκώς συρρικνούμενων πόρων είναι 
αναγκαία η στροφή του ενδιαφέροντος σε πρακτικές που δρουν προληπτικά στο φαινόμενο 
της εργασιακής κινητικότητας των εκπαιδευτικών.   

Στη διεθνή αρθρογραφία συναντώνται κυρίως οι όροι “turnover” και “attrition” ως ταυτό-
σημοι για να ορίσουν το φαινόμενο της κινητικότητας των εκπαιδευτικών, η οποία διακρί-
νεται σε εκούσια και ακούσια. Παράδειγμα εκούσιας κινητικότητας αποτελεί η περίπτωση 
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που οι εργαζόμενοι αποχωρούν κατά την κρίση τους από έναν οργανισμό με τη μορφή πα-
ραίτησης (Price, 1977· Price, 2004). Οι απολύσεις και οι με μορφή εξόδου αποχωρήσεις λό-
γω σοβαρών προβλημάτων υγείας και θανάτου αποτελούν παραδείγματα ακούσιας  κινητι-
κότητας (Price, 2004). Για τους εκπαιδευτικούς συγκεκριμένα, η  Billingsley (1993) διέκρινε 
τις εξής μορφές κινητικότητας: α) Μετακίνηση από σχολείο σε σχολείο ίδιας και διαφορετι-
κής περιοχής. β) Αποχώρηση από θέση διδασκαλίας σε άλλη θέση εντός εκπαίδευσης (π.χ. 
στέλεχος). γ) Αποχώρηση από το επάγγελμα (π.χ. συνταξιοδότηση, αλλαγή επαγγέλματος). 
Σύμφωνα με τους Edgar και Pair (2005), το θέμα της κινητικότητας συνδέεται άμεσα με την 
οπτική γωνία θέασής του. Και αυτό, διότι  ένας βαθμός κινητικότητας είναι θεμιτός για την 
ανανέωση των σχολείων ως οργανισμών σε άτομα και ιδέες, ενώ η έλλειψή της μπορεί να 
οδηγήσει το σχολικό οργανισμό σε στασιμότητα (Ingersoll, 2001a, 2001b). Ωστόσο, η κινητι-
κότητα αυτή δεν παύει να αποτελεί μια οργανωσιακή κατάσταση που έχει άμεσο αντίκτυπο 
στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Ως εκ τούτου, η γνώση του υφιστάμενου πλαισίου 
που αφορά σε θεωρητικές  προσεγγίσεις και εμπειρικά δεδομένα παρέχει μια πιο άρτια 
αντίληψη του φαινομένου αυτού. 

 
Θεωρητικές προσεγγίσεις 

 
Σύμφωνα με τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου τα άτομα προβαίνουν σε συστηματικές 
αξιολογήσεις των καθαρών χρηματικών και μη χρηματικών απολαβών στη διάρκεια της 
σταδιοδρομίας τους προκειμένου να εισέλθουν, να παραμείνουν ή να αποχωρήσουν από 
ένα επάγγελμα (Grissmer & Kirby, 1992· Kirby & Grissmer, 1993). Τα χρηματικά οφέλη περι-
λαμβάνουν τα εισοδήματα από την άσκηση του επαγγέλματος, τις ευκαιρίες για προαγωγή 
καθώς και την αξία των απολαβών, όπως ασφάλιση και συνταξιοδότηση (Grissmer & Kirby, 
1992). Στα μη χρηματικά οφέλη περιλαμβάνονται οι συνθήκες εργασίας, όπως η υποστήρι-
ξη από συναδέλφους και προϊσταμένους, η ποιότητα των υλικοτεχνικών υποδομών, η αυ-
τονομία στην τάξη, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, οι συμπεριφορές/στάσεις των μα-
θητών και ο διδακτικός χρόνος εργασίας. Οι συνθήκες αυτές ποικίλουν ανάλογα με τον τύ-
πο  του σχολείου, την τοποθεσία του και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών, 
των εκπαιδευτικών και των γονέων  (Cha, 2008, σελ. 18).  
 
Αναφορικά με τη θεωρία προσφοράς και ζήτησης, σύμφωνα με τους  Guarino, Santibañez 
Daley και Brewer (2004), η βασική αρχή που διέπει την προσφορά σε εκπαιδευτικούς είναι 
η ακόλουθη: Τα άτομα θα γίνουν εκπαιδευτικοί ή θα παραμείνουν στο επάγγελμα, εάν η 
διδασκαλία τά προσελκύει περισσότερο από όλες τις άλλες διαθέσιμες δραστηριότητες. Με 
τον όρο «προσέλκυση» εννοείται κατά πόσο το επάγγελμα είναι επιθυμητό ως προς το να 
εισέλθει κάποιος σε αυτό, με βάση τις συνολικές αμοιβές. Η προσέλκυση αποτελεί τον κινη-
τήριο μοχλό της εκπαιδευτικής πολιτικής, προκειμένου η προσφορά να ακολουθεί τη γραμ-
μή της ζήτησης. Η ζήτηση σε εκπαιδευτικούς καθορίζεται από τις εγγραφές των μαθητών, 
το μέγεθος των τάξεων, τα πρότυπα που αφορούν στο φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών 
και τους περιορισμούς που προέρχονται από τον οικονομικό προϋπολογισμό. Η έλλειψη σε 
εκπαιδευτικούς εμφανίζεται στο πλαίσιο μιας αγοράς εργασίας όπου η ζήτηση είναι μεγα-
λύτερη της προσφοράς.  
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Σύμφωνα με τη θεωρία επιλογής καριέρας, η επαγγελματική ικανοποίηση, η σταθερότητα 
και η επίδοση εξαρτώνται από τη συνταύτιση της προσωπικότητας ενός ατόμου και του πε-
ριβάλλοντος στο οποίο εργάζεται (Holland 1973, όπως αναφέρεται από τους Chapman & 
Hutcheson, 1982). Οι Super και Hall (1978) προσδιορίζουν ότι η αυτονομία, οι προκλήσεις 
και οι οικονομικές απολαβές αποτελούν σημαντικούς παράγοντες παραμονής σε πολλούς 
επαγγελματικούς τομείς και η έλλειψη αυτών πιθανόν να ωθεί τα άτομα να αναζητούν την 
επιτυχία σε άλλα επαγγέλματα. Στο πλαίσιο των προκλήσεων που προέρχονται από την ά-
σκηση του επαγγέλματος, οι εκπαιδευτικοί μπορεί να αρκούνται στο να θεωρούν ως πρό-
κληση την αυτονομία που τους παρέχει ο προϊστάμενός τους και να παραμένουν στο πόστο 
τους, ενώ κάποιοι άλλοι, που επίσης παραμένουν, δεν θεωρούν πρόκληση τόσο το διδακτι-
κό έργο καθεαυτό, όσο την εμπειρία της συναναστροφής με καινούρια ή διαφορετικά άτο-
μα μέσω της οποίας αναμένουν να λάβουν επιβεβαίωση για το έργο που επιτελούν. Ο μι-
σθός, τέλος, μπορεί να έχει μεγαλύτερη σπουδαιότητα για εκείνους που αλλάζουν επαγ-
γέλματα κι επιλέγουν θέσεις όπου οι χρηματικές απολαβές ποικίλουν ανάλογα με την από-
δοση (Chapman & Hutcheson, 1982). 
 
H θεωρία της κοινωνικής μάθησης δίνει έμφαση στα ατομικά χαρακτηριστικά, την προη-
γούμενη συμπεριφορά (εμπειρία κοινωνικής μάθησης) και τις περιβαλλοντικές επιδράσεις 
που συμβάλλουν στις αποφάσεις για την επαγγελματική σταδιοδρομία (Chapman, 1984). Ο 
Krumboltz (1979, όπως αναφέρεται από  τον Cha, 2008), εισηγητής της θεωρίας, προσδιό-
ρισε τέσσερις παράγοντες που στην ουσία επηρεάζουν μια απόφαση σταδιοδρομίας: α) 
Ταλέντο και ειδικές ικανότητες (π.χ. φύλο, φυλή, νοητική ικανότητα, εξωτερικά χαρακτηρι-
στικά). β) Περιβαλλοντικές συνθήκες και γεγονότα (π.χ. κοινωνικοπολιτικοί, πολιτισμικοί ή 
χρηματικοί παράγοντες). γ) Εμπειρίες μάθησης (π.χ. ευκαιρίες και υποδομές για εκπαίδευ-
ση/επιμόρφωση). δ) Ικανότητες εκτέλεσης έργου (π.χ. είδος ικανοτήτων, αξίες, εργασιακές 
συνήθειες, αντιλήψεις, συναισθήματα και γνωστικές διεργασίες). Επομένως, οι ατομικές 
αποφάσεις για σταδιοδρομία θεωρούνται ως αποτέλεσμα συνδυασμού των τεσσάρων αυ-
τών παραγόντων, οι οποίοι αλληλεπιδρούν με διαφορετικό τρόπο (Cha, 2008). Η θεωρία 
αυτή, αντίθετα με τις προηγούμενες, εστιάζει σε μια σειρά ατομικών και ευρύτερα εξωγε-
νών παραγόντων που επιδρούν στην κινητικότητα των εκπαιδευτικών.       
 
Αναφορικά με την οργανωτική θεωρία, ο βασικός εκπρόσωπός της, ο Ingersoll (2001a, 
2001b), υποστηρίζει ότι το πρόβλημα στελέχωσης των σχολείων δεν οφείλεται στην έλλει-
ψη εκπαιδευτικών, αλλά στην υπερβολική ζήτηση που προκύπτει από «το σύνδρομο της 
περιστρεφόμενης πόρτας», όπως χαρακτηριστικά το ονομάζει, όπου ένας μεγάλος αριθμός 
εκπαιδευτικών αποχωρεί για λόγους που δεν αφορούν μόνο στη συνταξιοδότηση. Σύμφωνα 
με την οργανωτική θεώρηση, η αλλαγή σχολείου ισοδυναμεί με αποχώρηση, επειδή τόσο  η 
μετακίνηση κάποιων σε αντίστοιχο πόστο σε ένα άλλο σχολείο όσο και η αποχώρηση κά-
ποιων από το επάγγελμα, είναι μια διαδικασία η οποία ταυτόχρονα οφείλεται και έχει αντί-
κτυπο στα ίδια τα σχολεία (ό.π., 2001a· Ingersoll, 2003). Μια τέτοια διαδικασία, αν και σε 
ένα βαθμό οπωσδήποτε βοηθά στην ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού, ωστόσο το 
μεγάλο εύρος της έχει αρνητικές επιπτώσεις στη συνοχή της ομάδας και κατ’ επέκταση στη 
λειτουργία του σχολείου (ό.π., 2001a). Και αυτό γιατί τα σχολεία ως χώρος εργασίας δε βα-
σίζονται σε μια «τυποποιημένη» καθημερινή εργασία ρουτίνας, αλλά στην αλληλεπίδραση 
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μεταξύ των συμμετεχόντων, την αίσθηση της συνέχειας και της συνοχής μεταξύ των εργα-
ζόμενων (Ingersoll & Smith, 2003).  

 
Ερευνητικά δεδομένα 

 
Τα ερευνητικά δεδομένα από τη διεθνή και εγχώρια ερευνητική βιβλιογραφία συμπορεύο-
νται με τις θεωρητικές προσεγγίσεις περί κινητικότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού.  
 
Στις ΗΠΑ ενώ οι μισοί εκπαιδευτικοί εγκαταλείπουν το επάγγελμα, το άλλο μισό εξ αυτών 
επιλέγει την μετακίνηση σε διαφορετικά σχολεία (NCES, 2005).  Η επαγγελματική ικανοποί-
ηση, η υποστήριξη από διευθυντή, η αυτονομία, και η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 
συντελούν στην παραμονή στο σχολείο (Weiss, 1999), ενώ εκπαιδευτικοί θετικών επιστη-
μών και όσοι εργάζονται με μαθητές που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες  συγκα-
ταλέγονται στις ειδικότητες «υψηλού ρίσκου» για κινητικότητα (Borman & Dowling, 2008· 
Ingersoll, 2001b, 2003). Σύμφωνα με τη μετα-αναλυτική μελέτη των Borman και Dowling 
(2008), το προφίλ εκπαιδευτικών «υψηλού ρίσκου» για κινητικότητα αφορά στους έχοντες  
προϋπηρεσία μικρότερη των πέντε ετών, την ύπαρξη οικογενειακών υποχρεώσεων, την α-
πόσταση του τόπου κατοικίας από την τοποθεσία του σχολείου, την αναλογία μαθητών ανά 
εκπαιδευτικό και τις οικονομικές απολαβές.  
 
Οι συχνές αλλαγές στη σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού κυρίως στα σχολεία της 
Α/θμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον σύγχρονων μελετητών 
στο πεδίο της οργάνωσης και διοίκησης στην εκπαίδευση (Μλεκάνης, 2005· Σαΐτης, 2005· 
Saiti, 2005). Στη μελέτη του Μλεκάνη (2005) που αφορούσε στις συνθήκες εργασίας των 
εκπαιδευτικών της Α/θμιας εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι συνθήκες που ε-
πηρέαζαν το έργο τους είχαν σχέση με την περιοχή και την οργανικότητα του σχολείου, την 
υλικοτεχνική υποδομή, τις σχέσεις με τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους τους. 
Βρέθηκε ότι τρεις στους δέκα εκπαιδευτικούς παραμένουν στο ίδιο σχολείο μόνο ένα σχο-
λικό έτος με το φαινόμενο να είναι πιο συχνό στα μονοθέσια και διθέσια σχολεία. Αιτία με-
τακίνησης συχνά επίσης αποτελεί η μεγάλη απόσταση κατοικίας του εκπαιδευτικού από το 
σχολείο, σε απόσταση μεγαλύτερης των πενήντα χιλιομέτρων. Ενδιαφέρον εύρημα της με-
λέτης είναι ότι οι αλλαγές στο προσωπικό των σχολείων δεν οφείλονται μόνο στην επιθυμία 
των εκπαιδευτικών να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας τους. Περισσότεροι από δύο 
στους τρεις μετακινούμενους εκπαιδευτικούς θεωρούν ότι οι μετακινήσεις είναι επιβαρυ-
ντικές στην άσκηση του επαγγέλματος, ενώ δηλώνουν ότι δεν επιβαρύνονται αντίστοιχα οι 
εκπαιδευτικοί που παραμένουν στο ίδιο σχολείο περισσότερα χρόνια. Σε προγενέστερη με-
λέτη (Πυργιωτάκης, 1992, όπως αναφέρεται από τον Μλεκάνη, 2005), το 31,8% των εκπαι-
δευτικών της έρευνας θεωρούσε ότι οι συχνές μετακινήσεις παρεμπόδιζαν την άσκηση του 
επαγγέλματος. Επίσης το σύστημα διορισμών, μεταθέσεων και αποσπάσεων ευνοεί τις συ-
χνές αλλαγές στη σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθόσον ένα ποσοστό 30,9% 
υπηρετούσε στο σχολείο για πρώτη χρονιά, 13,3% για δεύτερη χρονιά, 22,9% από τρία έως 
πέντε χρόνια, 17,9% από έξι έως δέκα χρόνια και 15,1% πάνω από δέκα χρόνια (ό.π., 2005). 
Ενδεικτικά, σε πανελλαδικό επίπεδο, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι ένα ποσοστό της 
τάξης του 17,1% των εκπαιδευτικών της Α/θμιας άλλαξε σχολείο κατά το σχολικό έτος 2000-
2001 (Saiti, 2005). Ο Σαΐτης (2005) θεωρεί τη συχνή μετακίνηση των εκπαιδευτικών από 
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σχολείο σε σχολείο ως μια δυσάρεστη οργανωσιακή κατάσταση του σύγχρονου εκπαιδευτι-
κού συστήματος και προτείνει την αναθεώρηση του συστήματος των υπηρεσιακών μεταβο-
λών του εκπαιδευτικού προσωπικού. Αναφορικά με την αλλαγή επαγγέλματος, σύμφωνα 
με τον Μλεκάνη (2005), το ποσοστό των εκπαιδευτικών που δεν θα άλλαζαν επάγγελμα σε 
καμία περίπτωση μειώνεται συνεχώς μέχρι την ηλικία των 50 ετών και τα 20 χρόνια υπηρε-
σίας και στη συνέχεια αυξάνεται. Εν τούτοις, η ηλικία δεν είχε σχέση με τις συνθήκες εργα-
σίας που βίωναν οι εκπαιδευτικοί. Ανάλογα ήταν και τα ευρήματα της έρευνας του Δημη-
τρόπουλου (1998), όπου τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και η επαγγελματική ικανοποίη-
ση των εκπαιδευτικών δεν σχετίζονταν με την αλλαγή επαγγέλματος.        

 
Το ελληνικό εκπαιδευτικό συγκείμενο 

 
Όσον αφορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό συγκείμενο, μολονότι αναγνωρίζεται ότι οι συχνές 
μετακινήσεις έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη στελέχωση των σχολείων και τη συνακόλουθη 
αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εν τούτοις η ενδελεχής διερεύνηση 
των παραγόντων που συντελούν στην κινητικότητα των εκπαιδευτικών είναι περιορισμένη. 
Με βάση τα θεωρητικά και εμπειρικά δεδομένα, σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής χρειά-
ζεται να δοθούν κίνητρα για την παραμονή των εκπαιδευτικών ειδικά σε σχολικές μονάδες 
απομακρυσμένων και παραμεθόριων περιοχών και εκπαιδευτικών με μακρά εμπειρία και 
προσόντα, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν ως  μέντορες ειδικά στη φάση πρόσληψης 
και αρχικής υποδοχής των νεοεισερχόμενων στο επάγγελμα εκπαιδευτικών. Σε επίπεδο 
σχολικής μονάδας χρειάζεται να δοθούν ευκαιρίες για εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού έρ-
γου πέρα από τις τυπικές υπηρεσιακές υποχρεώσεις και ο  διευθυντής να λειτουργεί ως 
παράγοντας διοικητικής ανάπτυξης των συναδέλφων του εμπλέκοντάς τους σε δραστηριό-
τητες καθημερινής λειτουργίας του σχολείου. Με τις παραπάνω ενέργειες ενδυναμώνεται ο 
ρόλος των εκπαιδευτικών αφενός και, αφετέρου, αισθάνονται πιο δημιουργικοί και συνάμα 
περισσότερο αποτελεσματικοί και ικανοποιημένοι από το επάγγελμά τους. Στο πλαίσιο της 
εφαρμοσμένης εκπαιδευτικής έρευνας, το ενδιαφέρον χρειάζεται να εστιαστεί στους παρά-
γοντες εκείνους που επιδρούν στις επαγγελματικές αποφάσεις των εκπαιδευτικών και έ-
χουν άμεσο αντίκτυπο στην εκδήλωση του φαινομένου της κινητικότητας.   
 
Οι νεώτερες γενιές εκπαιδευτικών εισέρχονται διερευνητικά στο χώρο του επαγγέλματος 
(Ingersoll & Merrill, 2012) την ίδια στιγμή που οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες διεθνώς 
καθιστούν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ως μια σταδιοδρομία η οποία δεν ξεκινά με την 
πρόσληψη και τελειώνει με την αφυπηρέτηση, κάτι το οποίο συνέβαινε τα τελευταία 60 
χρόνια (Rinke, 2013), αποδομώντας έτσι την επί δεκαετίες κυρίαρχη αντίληψη που ήθελε το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού να ταυτίζεται με μια δια βίου σταδιοδρομία (Ingersoll & 
Merrill, 2012). Με βάση λοιπόν τις συνθήκες που τείνουν να διαμορφώνονται διεθνώς, α-
ποτελεί σημαντική πρόκληση για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η εξασφάλιση της συ-
νέχειας του εκπαιδευτικού έργου πρός όφελος του συνόλου των εμπλεκόμενων στην εκ-
παιδευτική διαδικασία μέσω μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και παρεμβάσεων αντίστοιχα 
τόσο στο μακρο-επίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και στο μικρο-επίπεδο της σχολι-
κής μονάδας. 
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Εργονομικά προβλήματα και Επαγγελματική εξουθένωση στην προσχολική εκπαίδευση  
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία, μελετάται το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης, ως α-
πόρροιας εργονομικών προβλημάτων. Ειδικότερα, η έρευνα μας καλείται να συνεισφέρει 
στις υπάρχουσες εργασίες, εστιάζοντας στον χώρο της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευ-
σης. Για το σκοπό αυτό, παραθέτουμε ποιοτικά δεδομένα, που αφορούν (α) στην αντίληψη 
της επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνουν οι εργαζόμενοι και σχετίζονται με τον εργο-
νομικό σχεδιασμό, (β) στα εργονομικά προβλήματα που εντοπίζουν κατά την εργασία, (γ) 
στον σχεδιασμό που έχουν πραγματοποιήσει για την πρόληψη και αντιμετώπιση των εργο-
νομικών προβλημάτων, (δ) στους τρόπους που η επιστήμη της εργονομίας, μπορεί να συ-
νεισφέρει στην πρόληψη του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης. Πράγματι, τα 
ερευνητικά αποτελέσματα, ανέδειξαν την ύπαρξη του φαινομένου της επαγγελματικής ε-
ξουθένωσης, σε υψηλό βαθμό, εξαιτίας τους ανεπαρκούς εργονομικού σχεδιασμού. Παρό-
λα αυτά, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή εργονομικών παρεμβάσεων, μπορούν να βελτιώ-
σουν εργονομικά προβλήματα που ανακύπτουν, προκειμένου να προληφθούν ή να επιλυ-
θούν ζητήματα που συνδέονται με την επαγγελματική εξουθένωση. 

Λέξεις - Kλειδιά: επαγγελματική εξουθένωση, εργονομικά προβλήματα, προσχολική εκπαί-
δευση 

Εισαγωγή 
Η επαγγελματική εξουθένωση, αποτελεί ένα φαινόμενο ευρέως διαδεδομένο, κυρίως τις 
τελευταίες δεκαετίες, στην εκπαίδευση και σε άλλους χώρους (Maslach, 1982; Jimmieson, 
2000; Frone, Russell and Cooper, 1995;Ilhan et al, 2007).  

Πολλοί ορισμοί έχουν δοθεί στο φαινόμενο, με πλέον αποδεκτό αυτόν της Christina 
Maslach, η οποία περιέγραψε την επαγγελματική εξουθένωση ως ένα σύνδρομο σωματικής 
και ψυχικής εξάντλησης, στα πλαίσια του οποίου ο εργαζόμενος χάνει το ενδιαφέρον και τα 
θετικά συναισθήματα που είχε, παύει να είναι ικανοποιημένος από τη δουλειά του και την 
απόδοσή του και σχηματίζει αρνητική εικόνα για τον εαυτό του (Maslach, 1982).  

Σύμφωνα με έρευνες, η επαγγελματική εξουθένωση εμφανίζεται κυρίως σε άτομα που α-
σκούν λειτούργημα ή εργάζονται σε τομείς με υψηλές απαιτήσεις. Η αρνητική επίδραση 
που δέχονται αυτά τα άτομα σε ψυχολογικό και συναισθηματικό επίπεδο, οδηγεί στη γρή-
γορη κατανάλωση των ενεργειακών αποθεμάτων τους, στην διατήρηση της καλής σωματι-
κής και ψυχικής υγείας τους και, τελικά, στην εξάντληση (Διλιντάς,2010). Μια τέτοια κατη-
γορία εργαζομένων, αποτελούν οι εκπαιδευτικοί και οι παιδαγωγοί κάθε βαθμίδας. 
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Στο πλαίσιο αυτό, η διεξαγωγή ερευνών, κρίνεται απαραίτητη, για την καλύτερη κατανόηση 
της επαγγελματικής εξουθένωσης, όπως αυτή σχετίζεται με τα εργονομικά προβλήματα 
που ανακύπτουν, στον εκάστοτε εκπαιδευτικό χώρο. 

Επαγγελματική εξουθένωση και εργονομία 

Όπως προαναφέραμε, στην εκπαίδευση καταγράφονται συχνά φαινόμενα επαγγελματικής 
εξουθένωσης.  Οι παράγοντες που φαίνεται να συμβάλλουν στην εμφάνιση του φαινομέ-
νου, συνοψίζονται στο περιβάλλον της εργασίας, σε ατομικούς παράγοντες και σε παράγο-
ντες της προσωπικότητας.  

Ειδικότερα, η συχνή και μακροχρόνια έκθεση σε αντίξοες εργασιακές συνθήκες συνεπάγε-
ται την υπερκόπωση και εξάντλησή του ατόμου. Ο φόρτος εργασίας, τα υψηλά επίπεδα 
στρες (Γαβριήλ, 2011; Κοπανιτσάνου & Σουρτζή, 2007), οι συγκρούσεις με τους συναδέλ-
φους, τους ανωτέρους κ.λπ., η  οργανωτική υποστήριξη, η αυτονομία, ο ανεπαρκής χρόνος 
μελέτης και επιμόρφωσης, η επάρκεια σε προσωπικό, η εκπαίδευση σε επικοινωνιακές δε-
ξιότητες, οι αμοιβές (Παππά, Αναγνωστόπουλος, Νιάκας, 2008), ο εργασιακός χώρος, ο ερ-
γονομικός σχεδιασμός, οι κίνδυνοι που προκαλούνται από τον κακό εργονομικό σχεδιασμό 
και γενικότερα η  οργάνωση του χώρου εργασίας (Ιντζόγλου & Κούβδος, 2008), αποτελούν 
περιβαλλοντικούς παράγοντες που σχετίζονται με το φαινόμενο της επαγγελματικής εξου-
θένωσης σε χώρους εργασίας. 

Παρόλα αυτά, για τις ανάγκες της παρούσης έρευνας, θα περιοριστούμε στους εργονομι-
κούς κινδύνους, δηλαδή σε προβλήματα που ανακύπτουν από τον εργονομικό σχεδιασμό 
και την εφαρμογή του. Ειδικότερα, εργονομικοί κίνδυνοι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
οι μονότονα επαναλαμβανόμενες και βίαιες κινήσεις, η καταπόνηση των μυών, οι κραδα-
σμοί και οι ακραίες θερμοκρασίες, το μεταβαλλόμενο φορτίο, οι άβολες επίπονες και αφύ-
σικες στάσεις και θέσεις εργασίας εξαιτίας ακατάλληλα σχεδιασμένου εξοπλισμού και ερ-
γασιακού χώρου. Επιπλέον, κίνδυνοι αφορούν οργανωτικούς παράγοντες, όπως υπερβολι-
κός ρυθμός ή διάρκεια εργασίας, ανεπαρκή διαλείμματα ή διαστήματα ξεκούρασης, μονό-
τονη εργασία, αίσθηση μη ικανοποίησης από την εργασία, κακές εργασιακές σχέσεις, ανα-
σφάλεια εργασίας κ.ά. (Βανταράκης, Κλεπετσάνης, Παντελιού, Παπαδοπούλου & Κωνστα-
ντοπούλου, 2013). 

Συνεπώς, σκοπός της εργονομίας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης είναι να διασφαλίζει ένα 
εργασιακό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον εναρμονισμένο με τα εργασιακά, ε-
ρευνητικά και εκπαιδευτικά καθήκοντα των παιδαγωγών - εκπαιδευτικών που δραστηριο-
ποιούνται σε αυτό. Και τούτο διότι, κάθε άτομο, παρουσιάζει σημαντικές διαφορές σε ατο-
μικό επίπεδο (π.χ. στο φυσικό μέγεθος, στη μυϊκή δύναμη κ.λπ.), καθώς και σε επίπεδο δε-
ξιοτήτων και πολιτισμικών διαφορών. Η εργονομία λοιπόν ως επιστήμη, έχει ως σκοπό να 
διαφυλάξει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, αυξάνοντας την παραγωγικότητα 
και αποτελεσματικότητά τους. 

Εργονομία στην εκπαίδευση 

Σε χώρους αγωγής και εκπαίδευσης, απασχολείται μεγάλος αριθμός εργαζομένων, προερ-
χόμενοι από διάφορες κατηγορίες, ενώ ενυπάρχει σε αυτό και ένας σημαντικός αριθμός 
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παιδιών. Η εργονομία βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις εργασιακές και εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες των ανθρώπων αυτών, οι οποίες παρουσιάζουν πνευματικές, τεχνικές και χειρονα-
κτικές πτυχές. Η εργονομία στην εκπαίδευση, εστιάζει στη διαμόρφωση: 

• των κτιριακών εγκαταστάσεων, των γραφείων, των χώρων αγωγής και φροντίδας. 
• του εκπαιδευτικού εξοπλισμού αναλώσιμα υλικά, καθίσματα εργασίας, γραφεία κ.λπ. 
• του πλήθους ειδικών μηχανημάτων, συσκευών και εργαλείων (τεχνικός εξοπλισμός). 
• των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών συνθηκών για τη διεξαγωγή συγκεκριμένων εργασιών 

και δραστηριοτήτων, όπως επαρκής φωτισμός, κατάλληλος εξαερισμός κ.λπ. 
• των παραγόντων που αφορούν στις σωματικές στάσεις εργασίας (όρθια στάση, ύψος 

θέσης κατά την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας, βαριά ή κοπιώδης εργασία, ανύψω-
ση βάρους, κάθισμα εργασίας κ.λπ.), στο ωράριο, στην οργάνωση, στο περιεχόμενο, στο 
ρυθμό και στην επαναληψημότητα της εργασίας, 

• στο ψυχολογικό στρες και τις ψυχοκοινωνικές πιέσεις. 
• στη χωροθέτηση των σταθμών εργασίας, στους χειρισμούς «φορτίων» από τον άνθρω-

πο, στο θερμικό περιβάλλον, στους ήχους και θορύβους, στη λήψη αποφάσεων, σε 
πλευρές της νόησης (μνήμη, προσοχή, συμπεριφορά, γνώση, μάθηση, ικανότητες…).  

Εργονομικά προβλήματα και πρόληψη 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφική ανασκόπηση των Κοπανιτσάνου και Σουρτζή (2007), οι κυ-
ριότεροι εργονομικοί κίνδυνοι είναι οι μυοσκελετικές διαταραχές, οι διαταραχές λόγω του 
κυκλικού ωραρίου και οι διαταραχές στη διατροφή.  

Σχετικά με τις διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος, παρατίθενται άρθρα στην ελλη-
νική βιβλιογραφία, όπου καταγράφεται μεγάλη συχνότητα εμφάνισης οσφυαλγίας 
(Vasiliadou, κ.ά. , 1995). Επιπλέον, παράγοντες κινδύνου αποτελούν: η έλλειψη προσωπι-
κού, ο φόρτος εργασίας και οι λανθασμένες τεχνικές  (Καγιαλάρης κ.ά., 2005). 

Η μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι, ο κακός εργονομικός 
σχεδιασμός και η μη επάρκεια κατάλληλου εξοπλισμού, μπορεί να αποτελέσει ακόμη και 
παράγοντα πρόκλησης ατυχήματος (Ιντζόγλου & Κούβδος, 2008).  

Γενικότερα, καταγράφονται στη βιβλιογραφία (Λάϊος & Γιαννακούρου – Σιουτάρη, 2011), 
προβλήματα που σχετίζονται με τη στάση του ατόμου, μυοσκελετικές διαταραχές και τραυ-
ματισμοί. Κατά την εκτέλεση εργασιών, η στάση των ατόμων είναι συνάρτηση των ανθρω-
πομετρικών τους διαστάσεων, της φυσικής τους κατάστασης, των αποστάσεων που τοπο-
θετούνται τα αντικείμενα, τα όργανα χειρισμού και οι δείκτες πληροφοριών. Σαν αποτέλε-
σμα της κακής στάσης, παρατηρούνται φαινόμενα στατικής κόπωσης, η εμφάνιση των ο-
ποίων γίνεται βαθμιαία. Η ανάπαυση ή η αλλαγή της δραστηριότητας, είναι δυνατό, να 
μειώσει περιστασιακά την κόπωση και τους πόνους. Όμως, αν το άτομο εξακολουθήσει να 
διατηρεί μια κακή στάση επί μακρόν, εμφανίζονται μόνιμες βλάβες με την μορφή μυοσκε-
λετικών διαταραχών.  

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι, η πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων στην εργασία 
απαιτεί εργονομικό σχεδιασμό της θέσεως εργασίας, που μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα 
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οργανωτικές αλλαγές, εφαρμογές ανθρωπομετρικών στοιχείων και επανασχεδιασμό εργα-
λείων (Λάϊος & Γιαννακούρου – Σιουτάρη, 2011). 

Τα κυριότερα σημεία πρόληψης θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής: Ενθάρρυνση αλ-
λαγών στη στάση χειρισμού, διατήρηση του σκελετού σε συμμετρικές στάσεις, αποφυγή 
έκτασης των άκρων του σώματος επί μακρόν σε οριζόντιες θέσεις, κατά την εκτέλεση εργα-
σιών που εμπεριέχουν άρση φορτίων, ενδείκνυται η υποστήριξη της μέσης και των άκρων 
(Λάϊος & Γιαννακούρου – Σιουτάρη, 2011). 

Ερευνητική Μεθοδολογία 

Η θεωρητική ανασκόπηση,  ανέδειξε την σύνδεσης της επαγγελματικής εξουθένωσης ως 
απόρροιας ύπαρξης εργονομικών προβλημάτων. Συνηθέστερα, η υπάρχουσα βιβλιογραφία 
εστιάζει στο υπό μελέτη φαινόμενο, σε χώρους νοσοκομείων. Η παρούσα εργασία, έρχεται 
να συνεισφέρει στις υπάρχουσες έρευνες, εστιάζοντας σε χώρο αγωγής και φροντίδας νη-
πίων, που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, στελεχωμένος από παιδαγωγούς προσχολικής ηλικί-
ας (σε αυτή την ιδιαιτερότητα έγκειται και η πρωτοτυπία της παρούσης έρευνας).  

 Έτσι ερωτήματα τα οποία ανακύπτουν θα μπορούσαν να είναι τα εξής:  

• Οι εργαζόμενοι, παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας, αναγνωρίζουν προβλήματα που δυ-
σχεραίνουν τα εργασιακά τους καθήκοντα, και αν ναι ποια είναι αυτά που οι ίδιοι εντο-
πίζουν; 

• Συνδέουν την ύπαρξη των προβλημάτων αυτών με την εμφάνιση (αν υπάρχει) επαγγελ-
ματικής εξουθένωσης; 

• Ποιοί παράγοντες φαίνεται να είναι τα γενεσιουργά αίτια για την εμφάνιση των προ-
βλημάτων αυτών; 

• Ποια η στάση και η αντίδραση των ανωτέρων τους στα ζητήματα αυτά; 
• Ποιες προτάσεις προτείνονται (από τους ίδιους τους εργαζόμενους), σχετικά με την α-

νάπτυξη της πρόληψης και της αντιμετώπισης των εργονομικών προβλημάτων; 

Μέθοδος συλλογής δεδομένων 

Η ποιοτική μέθοδος επιλέχθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνάς μας καθώς, μέσω αυτής δύ-
ναται να ερευνηθεί το πώς οι άνθρωποι κατανοούν και βιώνουν όσα συμβαίνουν, περιγρά-
φοντας και εξηγώντας τις διάφορες καταστάσεις που ανακύπτουν (Willing, 2001). Ειδικότε-
ρα, αποσκοπεί, στην παραγωγή σφαιρικής αντίληψης επί τη βάσει πλαισίων και λεπτομε-
ρών στοιχείων, όπως αυτά εμφανίζονται στο φυσικό κοινωνικό τους πλαίσιο (Mason, 2003). 

Το εργαλείο μέτρησης της έρευνας 

Η παρούσα ποιοτική έρευνα διεξήχθη με ατομικές συνεντεύξεις, εφόσον ως μέσο συλλογής 
υλικού έρευνας, θεωρείται ότι προσφέρει πληροφορίες υψηλότερης ποιότητας με μικρότε-
ρο βαθμό στατιστικής μεροληψίας από άλλες μεθόδους που υπάρχουν στη διάθεση των 
κοινωνικών επιστημόνων (Howard & Sharp, 2001). 

Επιπλέον, η συνέντευξη αποτελεί κύριο εργαλείο των εργονομικών ερευνών, εφόσον «Μέ-
σω των συνεντεύξεων, προσδιορίζονται καλύτερα οι ανάγκες των χρηστών και το περιβάλ-
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λον χρήσης ενός συστήματος ή ενός προϊόντος. Ακόμα παρέχεται στους σχεδιαστές πληρο-
φόρηση για το βαθμό αποδοχής των προτάσεών τους από τους χρήστες.» (Λάϊος & Γιαννα-
κούρου – Σιουτάρη, 2004, σελ. 627). 

Η συνέντευξή μας ήταν ημιδομημένη [«Αυτό που κυρίως χαρακτηρίζει τη συνέντευξη αυτή 
είναι το ¨σχέδιο της συνέντευξης¨ και το γεγονός ότι η διαδικασία της δομής της μοιάζει με 
αυτή του ερωτηματολογίου» (Verma & Mallick, 2004)], απλή και μονοπρόσωπη. 

Το δείγμα 

Στην έρευνα συμμετείχαν εργαζόμενοι σε χώρο αγωγής και φροντίδας παιδιών (κλειστή 
δομή), που εργάζονται επί 24ώρου βάσης, στην πόλη Αττική. Ο πληθυσμός  τους ανέρχεται   
σε 10, εκ των οποίων 9 γυναίκες και  1 άνδρας, ηλικίας 35- 56 ετών. Το δείγμα θεωρείται  
κατάλληλο, εφόσον, στην  ποιοτική έρευνα η γενίκευση με την έννοια της αντιπροσωπευτι-
κότητας, δεν αποτελεί στόχο. Με βάση αυτό ενδιαφερόμαστε για συγκεκριμένες περιπτώ-
σεις (εργαζόμενους), που απαιτούν διερεύνηση σε βάθος των απόψεων και εμπειριών τους. 

Τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, επιλέχθηκαν με τυχαία/βολική δειγματοληψία, 
όπου τα δείγματα επιλέγονται με βάση την ευκολία και τη διαθεσιμότητα των μελών που τα 
αποτελούν (Cohen & Manion, 1994; Ζαφειρόπουλος, 2005). 

Η συνέντευξη διαρθρώθηκε με βάση τους ακόλουθους άξονες: α) οριοθέτηση του προβλή-
ματος, β) διαπίστωση του προβλήματος, γ) σχεδιασμός πρόληψης και αντιμετώπισης. 

Ειδικότερα, για τον άξονα «Οριοθέτηση του προβλήματος», μελετήθηκαν οι απόψεις των 
εργαζομένων, αναφορικά με το τι συνιστάται ως εργονομικά προβλήματα στον εργασιακό 
χώρο. Επιπλέον, μελετήθηκε η άποψή τους σχετικά με τις πεποιθήσεις τους για το αν εμφα-
νίζεται συχνά το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης (συσχετιζόμενο με εργονομι-
κά ζητήματα).  

Όσον αφορά τον άξονα «Διαπίστωση του προβλήματος», μελετήθηκαν οι εμπειρίες των ερ-
γαζομένων, που αξιολογούνται ως επαγγελματική εξουθένωση συσχετιζόμενη με εργονομι-
κά ζητήματα. Τέλος, ζητήθηκαν οι παράγοντες που κατά την άποψή τους συντελούν στην 
εμφάνιση και διατήρηση των προβλημάτων αυτών. 

Για τον άξονα της «Πρόληψης και Αντιμετώπισης» του φαινομένου, μελετήθηκαν οι τρόποι 
με τους οποίους θα μπορούσαν οι ίδιοι ή η υπηρεσία τους, να συμβάλλουν στην πρόληψη 
των εργονομικών προβλημάτων. Επιπλέον, μελετήθηκε η άποψη τους σχετικά με το αν και 
σε ποιο βαθμό θα μπορούσε η σχετική εκπαίδευση - κατάρτιση των εργαζομένων σχετικά 
με τα εργονομικά προβλήματα, να επιδράσει θετικά στη πρόληψη τους. 

Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων έρευνας 

Οι συνεντεύξεις, μελετήθηκαν με την τεχνική της ανάλυσης περιεχομένου. Η τεχνική αυτή, 
θεωρείται από τις πιο αξιόλογες ερευνητικές τεχνικές στις ανθρωπιστικές επιστήμες 
[Kripendorff, 1980, όπως αναφέρει ο Αθανασίου Α., (2000)].  
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Όσον αφορά τη διαμόρφωση των κατηγοριών, αυτές δημιουργήθηκαν με βάση τους στό-
χους, τα ερευνητικά μας ερωτήματα, αλλά «η τελική τους μορφή είναι αποτέλεσμα της συ-
νεχούς διαπλοκής θεωρίας και δεδομένων» (Κυριαζή, 2006).  

Κατά την ανάλυση τους δείγματος, δεν πραγματοποιήσαμε συσχετίσεις ως προς τον παρά-
γοντα φύλο, ηλικία, εργασιακή θέση - μόρφωση (εννοούμε προϊστάμενος, διπλωματόχους 
ΤΕ ή βοηθός παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας), και χρόνια εργασίας. 

Ερευνητικά Αποτελέσματα 

Τα δεδομένα της έρευνας ανέδειξαν τους παρακάτω παράγοντες συσχέτισης  εργονομικών 
ζητημάτων. Τα δεδομένα παρατίθενται με βάση τους άξονες που τέθηκαν, χωρίς να δίνο-
νται πάντοτε αυτούσια αποσπάσματα των συνεντεύξεων για λόγους οικονομίας χώρου. 

Οριοθέτηση του προβλήματος 

Οι αναφορές των εργαζομένων σε ότι αφορά το πως αντιλαμβάνονται τα εργονομικά ζητή-
ματα κατά την εργασία τους, ήταν αόριστες. Δεν προσδιόρισαν με ακρίβεια πως αντιλαμ-
βάνονται τον όρο αυτό κατά την εργασία τους, ενώ κάποιοι προσέγγισαν ορισμένες δια-
στάσεις του ζητήματος. Πιο συγκεκριμένα, κατεγράφησαν οι απόψεις: «…εργονομικά νομί-
ζω είναι τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το πώς θα σηκώσω ένα παιδί, ένα βάρος, 
πως θα σκύψω να στρώσω τα κρεβάτια κ.λπ.», «...είναι τα προβλήματα που έχουν να κά-
νουν με προβλήματα στο χώρο, δηλαδή το ύψος των κρεβατιών, το χρώμα των τοίχων, τον 
κακό κλιματισμό μας, τους σοβάδες έξω που πέφτουν…», «…εργονομικά είναι όλα τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουμε στη δουλειά μας, βάρη, βάρδιες, κούραση…». 

Διαπίστωση του προβλήματος  

Σε αυτό τον άξονα, εστιάσαμε στις αναφορές των εργαζομένων για τα συνηθέστερα εργο-
νομικά προβλήματα που οι ίδιοι εντοπίζουν και στο αν και κατά πόσο τα συνδέουν με εργο-
νομικά ζητήματα.  

Οι αναφορές των εργαζομένων σε ότι αφορά το, αν εντοπίζουν ή / και βιώνουν επαγγελμα-
τική εξουθένωση, σε σχέση με τα εργονομικά ζητήματα κατά την εργασία τους, φαίνεται να 
συγκλίνουν. Στο σύνολο τους οι ερωτώμενοι συμφωνούν ότι οι εργαζόμενοι στον εν λόγο 
χώρο βιώνουν επαγγελματική εξουθένωση σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Η εξουθέ-
νωση αυτή στο σύνολό τους, θεωρούν ότι προέρχεται απ τις πολλές ώρες εργασίας σε συν-
δυασμό με τις δύσκολες εργασιακές συνθήκες. Οι ερωτώμενοι αναφέρουν: «...αισθάνομαι 
πτώμα, συχνά δεν μπορώ μετά τη δουλειά να κάνω τίποτα… οι βάρδιες είναι δύσκολες, έχει 
λιγοστέψει το προσωπικό και πλέον οι νυχτερινές βάρδιες έχουν αυξηθεί», «…πώς να μη 
νιώθεις κουρασμένος όταν εκεί που δούλευες έξι ώρες και σε καλύτερες συνθήκες, τώρα 
δουλεύεις οκτώ, ή και παραπάνω όταν κάνεις διπλοβάρδια;». 

Από τα αποσπάσματα της συνέντευξης που κατεγράφησαν γίνονται έκδηλα εργονομικά 
προβλήματα που προστίθενται και αφορούν στην έλλειψη προσωπικού, και στην αύξηση 
ωραρίου εργασίας, η οποία συνεπάγεται μεγαλύτερο φόρτο εργασίας και εξάντληση για τα 
άτομα που ήδη εργάζονται στο χώρο. 
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Στις άσχημες εργασιακές συνθήκες, εκτός της αύξησης του ωραρίου και της μείωσης του 
προσωπικού, έρχεται να προστεθεί και η ανάθεση/ ανάληψη νέων καθηκόντων, πέραν των 
τυπικών (πέραν των παιδαγωγικών), όπως: μεταφορά αναλωσίμων προϊόντων από την α-
ποθήκη στο πόστο τους, μεταφορά αναλωσίμων με τη χρήση των δικών τους μέσων, επι-
διόρθωση ή συντήρηση εξοπλισμού κ.λπ.  

Ακόμη ένας τομέας που εστιάζουν είναι, η κακή οργάνωση και η μη συντήρηση χώρου, κα-
θώς και η έλλειψη σύγχρονου εξοπλισμού, δομών θέρμανσης και εξαερισμού. Συγκεκριμέ-
να καταγράφεται: «δεν είναι λίγες οι φορές που η θέρμανση δεν επαρκεί και κυρίως τις μέ-
ρες που έχει πολύ κρύο... βέβαια έχουμε κλιματιστικά… αλλά δεν ζεστάνει ένα κλιματιστικό 
και μάλιστα τόσων χρόνων, με μηδέν συντήρηση…». Επιπλέον, αναφέρονται προβλήματα 
επιβαρυντικά για την υγεία των εργαζομένων λόγω της κακής ποιότητας εξαερισμού (ανύ-
παρκτης) και της συχνής χρήσης κλιματιστικών.  

Επιπρόσθετα, εργονομικά προβλήματα αναφέρονται και σχετίζονται με τον ήχο και τους 
θορύβους. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους ερωτώμενους καταγράφονται υψηλά επί-
πεδα θορύβου που προκαλούνται από τον ίδιο το χώρο, το σύστημα θέρμανσης και αερι-
σμού (αναφέρθηκαν παραπάνω), την κίνηση από επισκέπτες, τα ίδια τα παιδιά, τη μουσική 
στους θαλάμους κ.λπ. Οι επιδράσεις του θορύβου που καταγράφονται δεν διαφαίνεται να 
έχουν δραματικές επιπτώσεις  για τους εργαζόμενους, λ.χ. σοβαρές ακουστικές παθήσεις. 
Φαίνεται όμως να έχουν «ύπουλο» χαρακτήρα. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν επιβε-
βαιώνεται η θεωρία όπου, οι αρνητικές επιπτώσεις του θορύβου επηρεάζουν ποικιλοτρό-
πως την ανθρώπινη απόδοση μέσω της μείωσης της απόδοσης ή της άσκοπης εγρήγορσης 
κατά την εργασία, της ανησυχίας κ.λπ. (Λάϊος & Γιαννακούρου – Σιουτάρη, 2004, σελ.418-
421). Ο θόρυβος σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν, είναι  υψηλότερος, κυρίως κατά 
τις πρωινές, αλλά και τις απογευματινές ώρες. Το μεσημέρι και το βράδυ σπάνια αναφέρο-
νται θόρυβοι. Στο σύνολό τους τα προαναφερθέντα, καθιστούν το περιβάλλον εργασίας, 
συχνά ανθυγιεινό. 

Τέλος, καταγράφονται από το σύνολο των εργαζομένων σωματικά – μυοσκελετικά προβλή-
ματα που σχετίζονται με τον χειρισμό βάρους, τον κακό χειρισμό του βάρους/ κίνησης, την 
όρθια στάση, το ύψος θέσης κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, την ανύψωση βάρους, 
τα καθίσματα εργασίας. Την άποψη αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνει και η θεωρία μας, 
σύμφωνα με την οποία, «...η στάση που υιοθετεί ένας χρήστης φαίνεται να επηρεάζει την 
απόδοσή του και την υγεία του.» (Λάϊος & Γιαννακούρου – Σιουτάρη, 2004, σελ. 83). Επι-
πλέον, συχνά οι ερωτώμενοι αναφέρουν ότι τα σωματικά προβλήματα που απορρέουν από 
τον κακό χειρισμό του βάρους/ κίνησης, σχετίζονται άμεσα και με τον ρυθμό και της έντα-
σης της εργασίας, το κυκλικό ωράριο και την ανεπαρκή ανάπαυση των εργαζομένων. Όσων 
αφορά το κυκλικό ωράριο, συχνά γίνεται αναφορά στον επιβαρυντικό ρόλο που αυτό δια-
δραματίζει κατά την εργασία (Παϊκοπούλου & Γέραλη, 2001, Κορομπέλη, 2004). 

Παράλληλα, συχνά οι εργαζόμενοι συνδέουν τα μυοσκελετικά προβλήματα που έχουν με 
την χωροθέτηση των στοιχείων. Έτσι, «...πολλά από τα μυοσκελετικά προβλήματα που έ-
χουμε εμείς οφείλονται λ.χ. στο ότι σκύβουμε να στρώσουμε τα κρεβάτια, ή καθώς πλένου-
με τα παιδιά στις μπανιέρες σε ύψη που δε βοηθούν να έχουμε μια σωστή στάση σώματος, 
καθώς τα ταΐζουμε στις καρέκλες...». Άλλωστε, σύμφωνα με τη θεωρία, «...η αποδοτικότητα 
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εξαρτάται από τη διάταξη του χώρου εργασίας και από το κάθισμα... Τα καθίσματα πρέπει 
να είναι σχεδιασμένα ώστε να ελαχιστοποιείται η ενόχληση που προκαλείται από τη συμπί-
εση της επιφάνειας των μηρών ...» (Λάϊος & Γιαννακούρου – Σιουτάρη, 2004, σελ. 115-116). 

Συμπερασματικά, η μετακίνηση βάρους (ακόμη και μικρού βάρους), η μεταφορά εξοπλι-
σμού/ αναλώσιμων, η περιποίηση/ φροντίδα των παιδιών και η λανθασμένη στάση του 
σώματος κατά τη διάρκεια αυτή, η μεγάλη διάρκεια και η επανάληψη στις κινήσεις, το ύ-
ψος των κρεβατιών, το ύψος των μπάνιων, το κυκλικό ωράριο, κ.λπ. σύμφωνα με τους ερω-
τώμενους, σχετίζονται θετικά με την εμφάνιση των ποικίλων μυοσκελετικών πόνων. Η κα-
ταγραφή προβλημάτων στον αυχένα, τους ώμους, τη μέση, τα χέρια κ.ά. έρχονται ως απόρ-
ροια της κακής στάσης του σώματος, της άρσης βάρους, ή της μη ενδεδειγμένης άρσης βά-
ρους (ακόμη και πολύ μικρό βάρος), του λάθος χειρισμού των βαρών, δηλαδή των εργονο-
μικών προβλημάτων. 

Πρόληψη και Αντιμετώπιση 

Όσον αφορά τον άξονα της πρόληψης εργονομικών ζητημάτων, οι ερωτώμενοι στο σύνολο 
τους συγκλίνουν στην άποψη, ότι η εκπαίδευση των εργαζομένων θα μπορούσε συχνά να 
μειώσει τη σωματική καταπόνηση που υφίστανται («…χρόνια τώρα σηκώναμε τα παιδιά 
όπως όπως, δεν βρέθηκε κάποιος να μας πει ότι αυτό μελλοντικά θα μπορούσε να μας δη-
μιουργήσει προβλήματα στη μέση, τα πόδια μας κ.λπ.»).  

Βέβαια, σύμφωνα και με τη θεωρία μας, «η εκπαίδευση από μόνη της δεν είναι υποκατά-
στατο για τον ατελή εργονομικό σχεδιασμό. Ο ρόλος της εργονομίας είναι να διασφαλίζει 
την μέγιστη δυνατή εναρμόνιση μεταξύ του ανθρώπινου περιβάλλοντος και του ανθρώπι-
νου χειριστή» (Λάϊος & Γιαννακούρου – Σιουτάρη, 2004, σελ. 6). 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Τα αποτελέσματα της έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι σχεδόν καθημερινά, οι εργα-
ζόμενοι στον υπό μελέτη χώρο, έρχονται αντιμέτωποι με εργονομικά προβλήματα και δυ-
σκολίες. Αν και οι ίδιοι δεν γνωρίζουν πολλά για τον όρο της «εργονομίας», ωστόσο τα προ-
βλήματα που περιγράφουν, σε αυτό το πλαίσιο και μόνο, θα μπορούσαν να τοποθετηθούν.  

Από την έρευνα αναδεικνύεται το γεγονός ότι, σε μεγάλο βαθμό, η επαγγελματική εξουθέ-
νωση (που παραδέχονται στο σύνολό τους ότι βιώνουν), έχει ως αφετηρία και τερματισμό 
τον κακό, πρόχειρο ή πολλές φορές και ανύπαρκτο εργονομικό σχεδιασμό. 

Η έλλειψη εργονομικού σχεδιασμού εστιάζεται στην απουσία της ανθρωπομετρίας και του 
σχεδιασμού της εργασίας (στάση χειρισμού, χειρισμό βάρους, μυοσκελετικά προβλήματα, 
ταχύτητα εργασίας επιβαλλόμενη από εξωτερικές πηγές, χωρική τοποθέτηση των αντικει-
μένων, ώρες εργασίας κ.λπ.), στο θερμικό περιβάλλον (κακή οργάνωση και η μη συντήρηση 
εξοπλισμού, στην έλλειψη σύγχρονου εξοπλισμού, δομών θέρμανσης και εξαερισμού), 
στους ήχους και τους θορύβους,  

Η συζήτηση των δεδομένων της έρευνας οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα: 
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Ο καλύτερος εργονομικός σχεδιασμός, η στελέχωση κάθε χώρου, κάθε μονάδας,  με επαρ-
κές προσωπικό και συνεχής στήριξη των εργαζομένων από τη διοίκηση (από τους ανωτέ-
ρους), αποτελούν επιτακτική ανάγκη και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, προκειμένου 
να βελτιωθούν εργονομικά προβλήματα και να διασφαλιστεί η ποιότητα των προσφερόμε-
νων υπηρεσιών, προκειμένου να προληφθούν ή να επιλυθούν ζητήματα που συνδέονται με 
την επαγγελματική εξουθένωση. 

Σε αυτό το πλαίσιο, σημαντικό ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει ο ιατρός εργασίας, ο 
οποίος θα μπορούσε να συμβουλεύσει, επισημαίνοντας τα προβλήματα που σχετίζονται με 
εργονομικούς κινδύνους και προβλήματα κατά την εργασία (Ν. 1568/85 «Υγιεινή  και α-
σφάλεια των εργαζομένων», ΠΔ 294/88. Ν.1224/94 και ΠΔ 17/96 εναρμόνισης με την οδη-
γία 89/391/ΕΟΚ). 

Ακόμη, θα πρέπει, να αξιολογείται η επικινδυνότητα τους, και να τροφοδοτείται το προσω-
πικό με εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια, με στοιχεία για την βελτίωση της εργο-
νομίας μέσα στους χώρους εργασίας και για την πρόληψη τους.  

Επιπλέον, θα πρέπει να εστιάσουμε στη συσχέτισή των μυοσκελετικών προβλημάτων με το 
ψυχοκοινωνικό περιβάλλον εργασίας. Άλλωστε, σύμφωνα και με τη θεωρία, «η μονότονη 
εργασία καθώς και εργονομικοί παράγοντες επιβαρύνουν αυτά τα προβλήματα αυξάνοντας 
την ηλεκτρική δραστηριότητα των μυών» (Lundberg, Kadefors, Melin et al, 1994). Συνεπώς, 
η βελτίωση των εργονομικών παραγόντων σε συνδυασμό με το ψυχοκοινωνικό περιβάλλον 
εργασίας θα μπορούσαν να μειώσουν ανάλογα προβλήματα. 

Τέλος, νέες έρευνες θα μπορούσαν να διεξαχθούν σε μεγαλύτερα δείγματα, με αναλύσεις 
και συσχετίσεις ως προς τον παράγοντα φύλο, ηλικία και τους λοιπούς παράγοντες που ε-
πισημάνθηκαν στην παρούσα έρευνα. Οι έρευνες αυτές θα μπορούσαν να αναφέρονται και 
να αφορούν το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
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Η διαχείριση συγκρούσεων στη σχολική μονάδα 

Αντωνιάδου Παναγιώτα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

g_antoniadi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μια βιβλιογραφική έρευνα που εστιάζει στη διαχείριση των 
συγκρούσεων στη σχολική μονάδα. Αρχικά,  γίνεται ανάλυση της έννοιας και του περιεχο-
μένου των συγκρούσεων στο χώρο του σχολείου και στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα βα-
σικά αίτια που τις προκαλούν. Ακολουθεί η περιγραφή των πέντε βασικών σταδίων κλιμά-
κωσης μιας σύγκρουσης κατά τον Louis Ponty και η εισήγηση ολοκληρώνεται με την πα-
ρουσίαση των βασικότερων τρόπων επίλυσης της. 

Λέξεις – Κλειδιά:  Σύγκρουση,  επικοινωνία, δυναμική, τεχνικές επίλυσης 

Έννοια και περιεχόμενο των συγκρούσεων 

Στο πλαίσιο της επικοινωνιακής δράσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα ανήκει και η 
διαχείριση συγκρούσεων. Η αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων στο σχολείο «α-
ποτελεί σημαντική πτυχή της ηγεσίας και της διοίκησης» (Αλεξογιαννοπούλου, 2006:60).  

Η σύγκρουση περιγράφεται ως «κάθε διαφωνία κατά την οποία τα εμπλεκόμενα μέρη 
αντιλαμβάνονται ότι οι ανάγκες, τα συμφέροντα και τα ενδιαφέροντά τους απειλούνται» 
(Παρασκευά & Παπαγιάννη, 2008:41). Από τον παραπάνω ορισμό γίνεται σαφές ότι δεν 
πρόκειται για μια απλή διαφωνία ή διαφορά απόψεων, αλλά για μια επιδίωξη υπεράσπισης 
συμφερόντων, από κάποια απειλή. Όλες οι συγκρούσεις έχουν ως αιτία κάποιες  διαφορές, 
αλλά όλες οι διαφορές δεν αποτελούν συγκρούσεις (Smoliner). Οι διαφορές αποτελούν 
φυσικό φαινόμενο γιατί κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω του με τον δικό 
του τρόπο. Οι ιδέες, οι αντιλήψεις, οι σκέψεις, τα ενδιαφέροντα, οι στόχοι και οι επιθυμίες 
διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. 

Στο σχολείο, όπως και σε κάθε άλλο χώρο, τα ενδιαφέροντα και οι στόχοι όσων εμπλέκο-
νται σ’ αυτό, συχνά διαφέρουν.  Οι συγκρούσεις στο χώρο του σχολείου διαδραματίζονται 
συνήθως μεταξύ εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών – μαθητών, εκπαιδευτικών - γονέων, εκ-
παιδευτικών- διοίκησης, σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών αρχών (Smoliner). 

Οι συγκρούσεις εκπαιδευτικών- μαθητών μπορεί να έχουν ως σημείο εκκίνησης προκλή-
σεις, παραβιάσεις κανόνων, μη τήρηση συμφωνιών, γενική έλλειψη πειθαρχίας, επιθέσεις 
σε εκπαιδευτικούς, επιθετική συμπεριφορά μεταξύ μαθητών κ. ά (Smoliner). 

Οι συγκρούσεις εκπαιδευτικών – γονέων μπορεί να έχουν ως σημείο εκκίνησης την αξιολό-
γηση μαθητών (βαθμολογία), τις κατ’ οίκον εργασίες, το περιεχόμενα μαθημάτων, παιδα-
γωγικά μέτρα δασκάλου, την πολιτική στάση δασκάλου κ.α. (Smoliner). 

Οι συγκρούσεις διοίκησης – εκπαιδευτικών πιθανόν να έχουν σημείο εκκίνησης τη χρήση 
σχολικών βιβλίων και εποπτικού εξοπλισμού, το ωρολόγιο πρόγραμμα, τα καθήκοντα εκ-
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προσώπησης και εποπτείας του διευθυντή, την κατανομή του προϋπολογισμού 
κ.ά.(Smoliner). 

Οι συγκρούσεις σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών αρχών μπορεί να έχουν ως σημείο 
εκκίνησης το αναλυτικό πρόγραμμα, κανονισμούς, ελέγχους των προϊστάμενων αρχών 
(Smoliner ) κ.ά. 

Οι διάφοροι τύποι συγκρούσεων, που παρατηρούνται στους σχολικούς οργανισμούς, μπο-
ρούν να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες (Smoliner):  

Ενδο-ατομικές συγκρούσεις (Intraindividuelle Konflikte) : Αυτές οι συγκρούσεις αφορούν 
μόνο ένα άτομο, αλλά συχνά αποτελούν τη βάση για ομαδικές συγκρούσεις. Τέτοιες είναι:  

Σύγκρουση με την έννοια του ασυμβίβαστου των τάσεων: Πρόκειται για αναντιστοιχία με-
ταξύ των στόχων και  των αξιών του ατόμου. 

Σύγκρουση ως σύμπτωμα διαταραχής: Η σύγκρουση θεωρείται στενά συνδεδεμένη με συ-
ναισθηματικές αντιδράσεις, ειδικά με την απογοήτευση. 

Σύγκρουση ως μια στιγμή αποπροσανατολισμού: Μέσα από νέες ασαφείς καταστάσεις το 
άτομο οδηγείται σε απώλεια προσανατολισμού και επομένως το ρεπερτόριο της συμπερι-
φοράς του περιορίζεται σημαντικά (π.χ. στερεότυπες συμπεριφορές). 

Δια-τομικές  συγκρούσεις (Interindividuelle Konflikte): Αυτές οι συγκρούσεις αφορούν είτε 
μεμονωμένα άτομα (διαπροσωπικές συγκρούσεις), είτε άτομα και ομάδες, είτε ομάδες α-
τόμων μεταξύ τους (ομαδικές συγκρούσεις). Αυτές αναφέρονται και ως κοινωνικές συ-
γκρούσεις.  

Συγκρούσεις που σχετίζονται με τη δομή της οργάνωσης (Strukturbedingte Konflikte): Κάθε 
οργάνωση χαρακτηρίζεται από μια συγκεκριμένη οργανωτική δομή. Αυτή η δομή καθορίζε-
ται από συγκεκριμένες αρχές και κανόνες δεοντολογίας. Πολλές φορές όμως δε τηρούνται 
με συνέπεια αυτές οι αρχές και επομένως δημιουργούνται συγκρούσεις.  

Συγκρούσεις της σχολικής κοινότητας: Πρόκειται για συγκρούσεις ανάμεσα στη σχολική μο-
νάδα και άλλους φορείς π.χ. Ο.Τ.Α. (Σαΐτης, 2002). 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι οι συγκρούσεις που εκδηλώνονται σε έναν εργα-
σιακό χώρο, στην περίπτωσή μας στο σχολείο, οφείλονται σε κάποια βασικά αίτια τα οποία 
θα πρέπει να γνωρίζει ο διευθυντής προκειμένου να τις αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Τα 
βασικότερα αίτια είναι τα εξής: 

Αναποτελεσματική επικοινωνία: Η αναποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας 
σχολικής μονάδας αποτελεί πηγή αντιθέσεων, προστριβών και συγκρούσεων. Η ελλιπής 
ροή πληροφοριών, οι δυσκολίες στην κωδικοποίηση, την αποστολή και την αποκωδικοποί-
ηση των μηνυμάτων, όπως και η ανυπαρξία κοινού κώδικα επικοινωνίας οδηγούν σε ανα-
ποτελεσματική επικοινωνία. Επίσης η λανθασμένη επιλογή χρόνου, χώρου και μέσου επι-
κοινωνίας ευθύνονται για την εμφάνιση προβλημάτων επικοινωνίας. Τέλος η έλλειψη κα-
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τανόησης, εμπιστοσύνης και γενικά οι αρνητικές διαπροσωπικές σχέσεις των μελών της 
σχολικής κοινότητας ευθύνονται για την ανάπτυξη συγκρουσιακών φαινομένων ( Αλεξο-
γιαννοπούλου,2006). 

Προβλήματα στη δομή ενός οργανισμού: Συχνά δημιουργούνται προβλήματα σε μια οργά-
νωση εξ αιτίας της οργανωτικής δομής της. Τα προβλήματα αυτά δημιουργούνται από την 
ανομοιογένεια του προσωπικού, από την πολυπλοκότητα και το μέγεθος της οργάνωσης 
και από τις σχέσεις που αναπτύσσουν τα μέλη της οργάνωσης μεταξύ τους (Βλαχάκη,2008). 

Αντιθέσεις ομάδων : Οι συγκρούσεις αυτές αναφέρονται σε αντιθέσεις και προστριβές με-
ταξύ μελών ή ομάδων του σχολείου. Αιτίες για τη δημιουργία συγκρουσιακών φαινομένων 
μπορεί να αποτελέσει η εξάρτηση μιας ομάδας από μια άλλη, η αλληλεξάρτηση δύο ομά-
δων ή δύο ατόμων, οι διαφορές μεταξύ δύο ομάδων ή ατόμων, τα οποία έχουν αναλάβει 
διαφορετικά καθήκοντα, αλλά συνεργάζονται για την ολοκλήρωση ενός έργου και η κατα-
νομή των κοινών πόρων ιδιαίτερα όταν αυτοί δεν είναι αρκετοί (Βλαχάκη,2008). 

Ατομικές διαφορές: Σε έναν εργασιακό χώρο, όπως μια σχολική μονάδα, συνυπάρχουν άτο-
μα με διαφορετική ηλικία, φύλο, διαφορετικές γνώσεις, αντιλήψεις, ενδιαφέροντα, στόχους 
και ανάγκες. Η συνεργασία και η επικοινωνία όλων αυτών για την επίτευξη των στόχων του 
οργανισμού είναι πιθανόν να αποτελέσει αιτία προβλημάτων και συγκρούσεων ( Σαΐτης, 
1994) .  

Εξωτερικοί φορείς: Κάθε σχολική μονάδα συνεργάζεται και επικοινωνεί με διάφορους εξω-
τερικούς φορείς (π.χ. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υπουργείο Παιδείας κ.ά.). Αυτοί οι φορείς είναι 
πιθανόν να αποτελέσουν πηγή προβλημάτων και συγκρούσεων (Σαΐτης, 2002, Αλεξογιαν-
νοπούλου, 2006)  

Δυναμική και αντιμετώπιση των συγκρούσεων. 

Σύμφωνα με τον Louis Pondy στη διαδικασία της κλιμάκωσης μιας σύγκρουσης  διακρίνο-
νται πέντε στάδια (Smoliner): 

1. Λανθάνουσα σύγκρουση: Σ’ αυτή τη φάση η σύγκρουση υποβόσκει. Υπάρχουν κάποιοι 
παράγοντες, οι οποίοι αργότερα θα οδηγήσουν σε φανερή σύγκρουση , αλλά τα συ-
γκρουόμενα μέρη δεν έχουν επίγνωση αυτών. Οι παράγοντες αυτοί ήδη επηρεάζουν τη 
συμπεριφορά των αντίπαλων μερών (smoliner, Ποτούρη,2013). 

2. Αίσθηση ότι υπάρχει αντίθεση: Τα αντίπαλα μέρη έχουν επίγνωση των διαφορών. Είναι 
πιθανόν η σύγκρουση να γίνεται αντιληπτή από κάποιους μέσα από παρεξηγήσεις α-
πόψεων ή μέσα από πραγματικές θέσεις κάποιων μελών, αν και δεν είναι ακόμη φανε-
ρή (Smoliner, Ποτούρη, Ζ., 2013). 

3. Εμπειρική σύγκρουση: Στο στάδιο αυτό οι εντάσεις είναι βαθύτερες και κάποιοι από 
τους εμπλεκόμενους βιώνουν το γεγονός αυτό. Εκτός από το γνωστικό τομέα έχουν ε-
πεκταθεί και στον συναισθηματικό τομέα. Μια σύγκρουση μπορεί να αντιμετωπιστεί σ’ 
αυτή τη φάση με τη βελτίωση της επικοινωνίας των δύο μερών.  Άλλωστε δεν γίνονται 
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αντιληπτές όλες οι συγκρούσεις από όλα τα άτομα μιας σχολικής μονάδας και πολλές 
μπορούν να επιλυθούν στο πρώτο ή στο δεύτερο στάδιο (Smoliner). 

4. Φανερή σύγκρουση: Οι εντάσεις εξωτερικεύονται και η σύγκρουση είναι ορατή. Υπάρ-
χει μια ανοιχτή ή συγκεκαλυμμένη χρήση βίας από τις δύο πλευρές. Στη χρήση λεκτικής 
ή και φυσικής βίας προστίθεται και η απογοήτευση (Smoliner, Ποτούρη, 2013). 

5. Επίδραση της σύγκρουσης: Μετά τη σύγκρουση κάποιοι από τους παράγοντες που οδή-
γησαν στην σύγκρουση μπορεί  να αλλάξουν. Μπορεί αυτή η σύγκρουση να αποτελέσει 
το υλικό για μια επόμενη. Έτσι είναι πιθανόν τα στάδια 1-5 να επαναλαμβάνονται για 
πολύ καιρό μέσα σε έναν οργανισμό (Smoliner). 

Στο παραπάνω μοντέλο του Louis Pondy ασκήθηκε έντονη κριτική. Πολλοί μελετητές εξέ-
φρασαν την άποψη ότι δεν μπορεί να αποτελεί μοντέλο δυναμικής κλιμάκωσης, γιατί στα 
στάδια 2-4 απλώς περιγράφει τα επίπεδα συνείδησης της κατάστασης στο εσωτερικό των 
αντίπαλων μερών και δεν καθιστά δυνατή τη διάκριση διαφορετικών βαθμών έντασης των 
συγκρούσεων στην αντίληψη, στην εμπειρία και την δράση των διαφωνούντων (Smoliner,).  

Παρά τις αρνητικές κριτικές που έχει δεχτεί το παραπάνω μοντέλο, θεωρούμε πως είναι 
χρήσιμο να το γνωρίζει ένας διευθυντής. Έχοντάς το υπόψη ο διευθυντής μπορεί να δια-
γνώσει μια σύγκρουση σε πρώιμο στάδιο και να προβεί στη διευθέτησή της, πριν αυτή εξε-
λιχθεί σε πραγματική ρήξη διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία του σχολείου. 

Για να είναι σε θέση ένα στέλεχος της εκπαίδευσης να αντιμετωπίσει με επιτυχία μια σύ-
γκρουση πρέπει να γνωρίζει τρόπους διαχείρισής της. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο 
να αναφερθούμε στις μεθόδους αντιμετώπισης και επίλυσης συγκρούσεων στο χώρο του 
σχολείου (Smoliner, χ.χ, Αλεξογιαννοπούλου, 2006, Αθανασούλα – Ρέππα, 2008, Παρα-
σκευά & Παπαγιάννη, 2008, Μαυρικάκης, 2008). Σύμφωνα με τον Friedrich Clasl οι σημα-
ντικότεροι τρόποι επίλυσης προβλημάτων σε μια σχολική μονάδα είναι οι εξής (Smoliner): 

1) Καταστολή: Αυτός ο τύπος διαχείρισης επιβάλλεται από τον διευθυντή, όταν οι 
διαφωνούντες έχουν έρθει σε ρήξη και δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση των σχέσεων. 
Τότε επιβάλλεται η λήξη της διαμάχης με την άσκηση εξουσίας. Αυτός ο τύπος διευθέτησης 
δεν αντιμετωπίζει οριστικά τη διαμάχη και υπάρχει περίπτωση να οδηγήσει σε νέες προ-
στριβές. Επιπλέον χωρίζει τα εμπλεκόμενα άτομα σε νικητές και ηττημένους (Smoliner, Αλε-
ξογιαννοπούλου, 2006). 

2) Εξάλειψη: Οι αντίπαλες ομάδες προβαίνουν σε λεκτική και φυσική επίθεση με μο-
ναδικό σκοπό την επιβολή των δικών τους απόψεων στην αντίπαλη ομάδα. Με τη φυσική 
και ψυχική πίεση που ασκεί ο συγκεκριμένος τρόπος διευθέτησης δεν επιλύεται το πρό-
βλημα, αλλά τελικά επικρατεί κάποιος, επειδή αντιδρά πιο έντονα και ασκεί μεγαλύτερη 
πίεση (Smoliner,χ.χ, Αλεξογιαννοπούλου, 2006). 

3) Αποφυγή- μετατόπιση προσοχής- καθυστέρηση: Η μέθοδος αυτή συνιστά στην 
πραγματικότητα φυσική και ψυχολογική απομάκρυνση από τη σύγκρουση. Εκφράζεται δε 
με την απάθεια, την απόσυρση και την αδιαφορία. Ως εκ τούτου η σύγκρουση δεν αντιμε-
τωπίζεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, παραμένει όμως σε λανθάνουσα μορφή και εν-
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δεχομένως να επανεμφανιστεί κάποια μελλοντική στιγμή με άλλη μορφή (Smoliner, χ.χ, 
Αλεξογιαννοπούλου, 2006, Αθανασούλα – Ρέππα, 2008). 

4) Αναζήτηση συμμάχων: Τα αντίπαλα μέρη προσπαθούν να προσελκύσουν άτομα, τα 
οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή κρατούσαν ουδέτερη στάση, και να δημιουργήσουν κλίκες. 
Παράλληλα απευθύνουν ερωτήσεις προς τη διεύθυνση του σχολείου προκειμένου να έχουν 
αυτοί την εύνοιά της και να είναι οι κερδισμένοι της υπόθεσης. Αυτός ο τύπος επίλυσης 
έχει πάντα κερδισμένους και ηττημένους και επομένως η κατάσταση παραμένει τεταμένη 
και δεν διασφαλίζεται η διατήρηση θετικού και συνεργατικού κλίματος στη σχολική μονάδα 
(Smoliner, χ.χ). 

5) Αναζήτηση επίσημης διευθέτησης: Οι ομάδες των διαφωνούντων απαιτούν τη δια-
χείριση της σύγκρουσης από επίσημη αρχή (π.χ. προϊστάμενες αρχές, δικαστική αρχή) 
(ό.π.). Κατά τη γνώμη μου αυτός ο τρόπος μπορεί να επιλεγεί, όταν στη διαμάχη εμπλέκεται 
και ο διευθυντής ή όταν υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης στη σχολική κοινότητα. Η αντιμε-
τώπιση των συγκρούσεων γίνεται με βάση την εκπαιδευτική νομοθεσία ή με άσκηση εξου-
σίας χωρίς να προωθείται η ανάπτυξη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων. 

6) Συμμαχία: Η πραγματική σύγκρουση «παγώνει». Η ουσιαστική σύγκρουση παρακά-
μπτεται και επέρχεται ένα είδος συμφωνίας. Ενδείκνυται κυρίως στις περιπτώσεις που η 
κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη ή σε περιπτώσεις που η ομαλή λειτουργία της οργά-
νωσης είναι πολύ σημαντική (Smoliner, χ.χ, Μαυρικάκης, 2008). 

7) Συμβιβασμός: Σ’ αυτόν τον τύπο διαχείρισης συγκρούσεων τα διαφωνούντα μέρη 
κάνουν παραχωρήσεις θυσιάζοντας ένα μέρος των διεκδικήσεων τους. Οι αντίπαλες ομάδες 
δεν επιθυμούν να οδηγηθούν σε διαμάχη. Πραγματοποιείται σύντομη εξέταση, κυρίως, των 
αφορμών του προβλήματος και ενθαρρύνεται μια πρώτη συμφωνία. Παρ’ όλο που δεν εξε-
τάζονται τα βαθύτερα αίτια του προβλήματος, είναι δυνατόν να υπάρχουν θετικά αποτελέ-
σματα (Smoliner, χ.χ, Μαυρικάκης, 2008).  

8) Ενσωμάτωση: Θεωρείται από όλους τους μελετητές ως η πιο αποτελεσματική και 
ολοκληρωμένη μορφή επίλυσης και διευθέτησης συγκρούσεων. Οι διαφορές μεταξύ των 
αντιπάλων γίνονται σεβαστές, καταβάλλεται προσπάθεια κατανόησης των απόψεων της 
άλλης ομάδας, συζητούνται όλες οι απόψεις και εξετάζονται σε βάθος όλες οι πτυχές του 
θέματος. Αυτός ο τύπος διαχείρισης διαφωνιών στηρίζεται στην ανάπτυξη επικοινωνίας, 
στην ισότιμη συμμετοχή όλων, στη συνεργασία και στην επιλογή της πιο συμφέρουσας λύ-
σης (Smoliner, χ.χ, Αλεξογιαννοπούλου, 2006, Αθανασούλα – Ρέππα, 2008, Παρασκευά & 
Παπαγιάννη, 2008, Μαυρικάκης,2008). 

Η διαδικασία επίλυσης μιας σύγκρουσης αποτελείται από τα παρακάτω βήματα (Παρα-
σκευά & Παπαγιάννη, 2008): 

 Συμφωνία ως προς τους βασικούς κανόνες. 

 Συλλογή πληροφοριών για τη σύγκρουση και τα συμφέροντα των εμπλεκομένων. 

 Σαφής καθορισμός του αντικειμένου της σύγκρουσης. 
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 Διατύπωση προτάσεων για την επίλυση του προβλήματος. 

 Επιλογή των πλέον κατάλληλων και εφαρμόσιμων προτάσεων. 

 Επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. 

Μέχρι πρόσφατα η έννοια της σύγκρουσης σ’ έναν οργανισμό ήταν αρνητικά φορτισμένη. 
Σήμερα πιστεύεται ότι «η σύγκρουση αυτή καθ’ αυτή δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Είναι 
ως προς την αξία ουδέτερη, όμως ο αντίκτυπός της στην οργάνωση και τη συμπεριφορά των 
ατόμων, κατά ένα μεγάλο μέρος, εξαρτάται από τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η σύγκρου-
ση» (Αθανασούλα – Ρέππα, 2008). 

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, ως διαμεσολαβητής, πρέπει να αναλάβει τη διευθέτη-
ση της σύγκρουσης και να επιλέξει τη σωστή τεχνική για την κάθε περίπτωση. Για να γίνει 
αυτό εκτός από τους τρόπους διευθέτησης πρέπει να γνωρίζει και τις συνέπειές τους. Κά-
ποιοι από τους προαναφερόμενους τρόπους έχουν, πράγματι, αρνητικές συνέπειες , όπως 
τη σπατάλη ωρών εργασίας, την σπατάλη ενέργειας, την πόλωση των ανθρώπινων σχέσε-
ων, την δημιουργία ανεύθυνης συμπεριφοράς, υποψίας και δυσπιστίας, τη διατάραξη του 
σχολικού κλίματος, την ύπαρξη εντάσεων και άγχους στους εργαζόμενους και εν τέλει τη 
μείωση της παραγωγικότητας (Αθανασούλα – Ρέππα, 2008, Μαυρικάκης,2008). 

Η σωστή επιλογή μεθόδου επίλυσης μιας διαφωνίας είναι δυνατόν να οδηγήσει στην ανά-
δειξη νέων ιδεών, σε ωριμότερες αποφάσεις, σε καινοτομίες και αλλαγές, στη βαθύτερη 
ανάλυση και κατανόηση ενός προβλήματος, στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των 
μελών της κοινότητας και εν τέλει στην αύξηση της παραγωγικότητας (Αθανασούλα – Ρέ-
ππα, 2008, Μαυρικάκης,2008). 

Συμπέρασμα 

Από όσα προαναφέρθηκαν, διαπιστώνουμε ότι οι συγκρούσεις σε μια σχολική μονάδα είναι 
ένα αναπόφευκτο φαινόμενο, το οποίο οφείλει ο διευθυντής να  αντιμετωπίσει με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο. Ο διευθυντής θα πρέπει, καταρχήν να είναι σε θέση να διαγνώσει 
μια σύγκρουση και να προσδιορίσει το στάδιο εξέλιξής της. Έπειτα θα πρέπει να επιλέξει το 
σωστό τρόπο διευθέτησης , λαμβάνοντας υπόψη το είδος της σύγκρουσης, την ωριμότητα 
των μελών της σχολικής κοινότητας και τις συνέπειες της επιλεγόμενης τεχνικής. Τέλος, θα 
πρέπει να γνωρίζει τη διαδικασία εφαρμογής της συγκεκριμένης τεχνικής.    
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Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση 

Σπυροπούλου Αναστασία  
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  

spiropoulounatasha@gmail.com 

Περίληψη 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας προσεγγίζει την οργάνωση της επιχείρησης από μια διαφορε-
τική σκοπιά, αυτή της ποιότητας. Στις Η.Π.Α περί τα τέλη της δεκαετίας του 1920, ουσιαστι-
κά αναπτύχθηκαν, από τους Walter Shewhart και W. Edwards Deming, οι ιδέες για την ολι-
κή ποιότητα. Στην παρούσα εργασία διατυπώνονται οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται 
η διοίκηση ολικής ποιότητας αλλά βαρύτητα δίνεται στην εφαρμογή των αρχών αυτών στην 
εκπαίδευση. Η εφαρμογή των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας, προσφέρει μια οπτική 
διαφορετική στην εκπαίδευση και δύναται να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των σχολείων 
του 21ου αιώνα. Η διοίκηση ολικής ποιότητας ως μια νέα φιλοσοφία διοίκησης, ως μια 
διαφορετική προσέγγιση στην σκέψη και πρακτική του management, μπορεί να εφαρμοστεί 
στη διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων, βελτιώνοντας την ποιότητα και αποτελεσματι-
κότητά τους συνολικά, μέσα από τον προγραμματισμό της δράσης τους, στοχεύοντας στην 
ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών - πελατών τους. 

 Λέξεις- Κλειδιά: Ποιότητα, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Εκπαίδευση, Εσωτερικοί και Εξωτε-
ρικοί Πελάτες, Προϊόν, Management. 

1. Εννοιολογική προσέγγιση ποιότητας και Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

Η διοίκηση ολικής ποιότητας συνιστά μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο διοίκησης 
μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξή του. Είναι μια 
φιλοσοφία διοίκησης η οποία «αγκαλιάζει» όλες τις δραστηριότητες, που ικανοποιούν τις 
ανάγκες και τις προσδοκίες του πελάτη καθώς και τους στόχους του οργανισμού με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες των εργαζομένων, μέσω 
μιας αδιάκοπης πορείας βελτίωσης (Sallis, 1993, ch. 2). Η χρησιμοποίηση της σχετικής έν-
νοιας της ποιότητας, συνδέεται αφενός με τη μέτρηση του αποτελέσματος που πρέπει «να 
συμφωνεί με τις προδιαγραφές» και αφετέρου με την ικανοποίηση των απαιτήσεων του 
πελάτη. 

Ο επίσημος ορισμός της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, σύμφωνα πάντα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8402, είναι ο εξής: «τρόπος διοίκησης ενός οργανισμού εστιαζόμενος 
στην ποιότητα, ο οποίος βασίζεται στη συμμετοχή όλων των μελών του και στοχεύει 
στη μακροπρόθεσμη επιτυχία μέσω της ικανοποίησης του πελάτη και στην παροχή 
οφελών σε όλα τα μέλη του οργανισμού και στην κοινωνία». Διακεκριμένοι ειδικοί στο χώ-
ρο της ΔΟΠ προσέγγισαν την έννοια της ποιότητας με διαφορετικούς ορισμούς. Σύμφωνα 
με τον Deming, «Ποιότητα είναι η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη» και η ικανοποίη-
ση μπορεί να εκφραστεί από την ακόλουθη σχέση: Ικανοποίηση = Τωρινή απόδοση –
Αναμενόμενη απόδοση. 
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Στην περίπτωση που η τωρινή απόδοση είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, τότε 
η ικανοποίηση του πελάτη μεγαλώνει (Ζαβλανό, 2003, σελ. 27). Κατά τον Crosby: «Ποιότητα 
είναι η συμμόρφωση του προϊόντος στις απαιτήσεις του πελάτη». Κατά τον Juran: «Ποιότη-
τα είναι η καταλληλότητα προς χρήση». Κατά τον Feigenbaum: «Ποιότητα είναι το σύνολο 
των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των υπηρεσιών, που σχετίζονται με αποτελεσματι-
κές, ολοκληρωμένες τεχνικές και διευθυντικές διαδικασίες, για την καθοδήγηση των συντο-
νισμένων ενεργειών των ανθρώπων, των μηχανών και των πληροφοριών, που θα διασφα-
λίσουν την ικανοποίηση του πελάτη». Παρατηρούμε διαφορές αλλά και ομοιότητες στην 
προσέγγιση των τεσσάρων αυτών επιστημόνων για την ποιότητα. Ο Deming εστιάζει στις 
ανάγκες του πελάτη και είναι αυτές που κρίνουν την ποιότητα, μέσω της ικανοποίησης ή 
μη. Ο Crosby δίνει βαρύτητα στην συμμόρφωση, στην αναβάθμιση του προϊόντος που μέσω 
αυτής θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες του πελάτη. Ο Juran αναφέρεται στην καταλληλότητα 
προς χρήση και την ταυτίζει ουσιαστικά με την ποιότητα. Ο Feigenbaum προσφέρει έναν 
ορισμό πολυπλοκότερο, στον οποίο ο αποτελεσματικός συνδυασμός χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, ενεργειών των ανθρώπων, των μηχανών και των πληροφοριών δύναται να επι-
τύχει την ποιότητα. Η βαρύτητα που δίνει είναι δηλαδή κατά βάση στον ανθρώπινο παρά-
γοντα, που θα συνδυάσει επιτυχώς τους συντελεστές. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι και οι 
τέσσερις αυτοί ειδικοί όρισαν την ποιότητα πάντα σε σχέση με το τελικό προϊόν αλλά και με 
την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Η ποιότητα δηλαδή είναι άμεσα συνυφασμένη 
με την εξυπηρέτηση του σκοπού.  

2. Ιστορική εξέλιξη της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

Η αναζήτηση της βελτίωσης της ποιότητας συμπίπτει με την έναρξη της βιομηχανοποίησης 
των προϊόντων. Μέχρι τότε (17ος αιώνας) οι τεχνίτες ακολουθούσαν τον προσωπικό τρόπο 
εργασίας, τα δικά τους πρότυπα, που διασφάλιζε την ποιότητα και τη φήμη των προϊόντων 
τους. Η μαζική παραγωγή αφήρεσε τη δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας από τους τεχνίτες 
που είχαν κατά το παρελθόν, με αποτέλεσμα να αναζητηθεί νέος τρόπος ελέγχου των 
προϊόντων, που θα προωθεί στην αγορά μόνο τα προϊόντα εκείνα που πληρούν τις 
προδιαγραφές των κατασκευαστών τους (Σαϊτη, 1997, σελ. 27). 

Οι ιστορικές απαρχές της ποιότητας μπορούν να αναζητηθούν στην αρχαιότητα, όπου 
αναφέρονταν στην αξία της αρετής (Kondo, 1997, σελ. 357-358).  Virtus στα λατινικά, guna 
στα σανσκριτικά, αρετή στα ελληνικά, αρχικώς σήμαινε την ικανότητα, την ποιότητα. Πολύ 
πρώιμα όμως, έλαβε την έννοια που είναι απολύτως συναφής με την ηθική. Οι ηθικές αρε-
τές, η κοσμιότητα, η ανδρεία, η εγκράτεια, η ελευθεριότητα, μελετώνται ενδελεχώς από τον 
Αριστοτέλη και προσλαμβάνουν αξία και σημασία ικανή να αντέχει στο διηνεκές. Στο 
2ο Βιβλίο των «Ηθικών Νικομαχείων», ο Αριστοτέλης αναζητά τα στοιχεία εκείνα που στοι-
χειοθετούν τις ανθρώπινες αρετές και πώς αυτές αξιοποιούνται, βοηθώντας την ανθρώπινη 
οντότητα να μεγαλουργήσει. Στο 1ο κεφάλαιο δε των Ηθικών Νικομαχείων, δίνοντας τον 
ορισμό της αρετής, την διαιρεί τοποθετώντας την σε δυο άξονες: στον έναν προτάσσει τη 
διανοητική αρετή η οποία προέρχεται από τη διδασκαλία και επαυξάνεται από αυτήν, και 
στον άλλον την ηθική αρετή η οποία γεννάται και αναπτύσσεται από το έθος (τη συνήθεια). 
Και εδώ ο Αριστοτέλης διαφοροποιείται έναντι του Σωκράτους και του Πλάτωνος, οι οποίοι 
δίδασκαν ότι η αρετή είναι αποκλειστικό προϊόν της μάθησης. Καθίσταται σαφές ότι καμία 
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από τις ηθικές αρετές δεν είναι έμφυτες σε μας τους ανθρώπους. Οι ενέργειές μας επιβάλ-
λεται να έχουν ποιότητα γιατί οι ψυχικές διαθέσεις προσαρμόζονται προς τις διάφορες ε-
νέργειες.  O ορισμός της έννοιας της αρετής απαιτεί να προσδιοριστεί η ειδοποιός διαφορά 
της, η ποιότητά της. Κριτήριο ποιότητας της αρετής είναι η αποτελεσματικότητά της στην 
ολοκλήρωση του έργου του, δηλαδή του φυσικού του προορισμού.  Πρώτος ο Αριστοτέλης 
διέκρινε το «ποιόν» από τις άλλες κατηγορίες και το μελέτησε συστηματικά. Όρισε μάλιστα 
την ποιότητα ως την ειδοποιό διαφορά της ουσίας και υπογράμμισε τη ρευστότητα της 
ποιότητας ως κατάστασης των πραγμάτων, ως την ικανότητά τους να μετατρέπονται στο 
αντίθετό τους. Οι βασικές ιδέες ωστόσο για την ολική ποιότητα αναπτύχθηκαν στις Η.Π.Α 
περί τα τέλη της δεκαετίας του ‘20 από τους Walter Shewhart και W. Edwards Deming. O 
Shewhart παρουσίασε στον Deming την κυκλική διαδικασία των τριών βημάτων: τις προ-
διαγραφές, την παραγωγή και την επιθεώρηση. Οι ανακαλύψεις αυτές του Shewhart απο-
τέλεσαν τη βάση των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας του Deming. Οι απόψεις του 
δόκτορα Deming δεν εισακούστηκαν από τους Αμερικανούς μάνατζερς, διότι κατά τις δεκα-
ετίες ΄50 και ΄60 οι Αμερικάνικες επιχειρήσεις έδιναν μεγαλύτερη σημασία στην ποσότητα 
παρά στην ποιότητα λόγω του ανύπαρκτου ανταγωνισμού (Λογοθέτη, 1992, Κεφ. 5). 

Οι Ιάπωνες είχαν καταστραφεί οικονομικά μετά τον πόλεμο, τα προϊόντα τους ήταν 
κακής ποιότητας και δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν τα προϊόντα της Αμερικής και 
της Ευρώπης. Στην προσπάθειά τους για οικονομική ανάκαμψη το 1949 κάλεσαν τον 
Deming, ο οποίος ξεκίνησε αμέσως τις διαλέξεις πάνω στον στατιστικό έλεγχο και την επε-
ξεργασία των προϊόντων. Η φιλοσοφία του έγινε γρήγορα αποδεκτή από τους Ιάπωνες βιο-
μηχάνους, τα στελέχη των επιχειρήσεων τους και το όνομά του συνώνυμο με το βιομηχανι-
κό Ιαπωνικό θαύμα. Ένα από τα μεγαλύτερα βραβεία της Ιαπωνίας για τη βιομηχανία έχει 
το όνομά του, «βραβείο Deming» το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο στην επιχείρηση ή το 
άτομο που συνέβαλε περισσότερο στην ανάδειξη στατιστικών τεχνικών, την έρευνα και την 
ανάπτυξη. Όταν στη δεκαετία του ΄70 τα Ιαπωνικά προϊόντα κατέκλυσαν την παγκόσμια 
αγορά, οι Αμερικανοί έσπευσαν να ανακαλύψουν το «μυστικό» της επιτυχίας τους. Έτσι το 
1980 οι Αμερικάνικες επιχειρήσεις κάλεσαν αμέσως τον Deming και υιοθέτησαν τη φιλοσο-
φία του (Sallis, 1993, chapter 2). 

Στις μέρες μας, η διοίκηση ολικής ποιότητας (Δ.Ο.Π.) ως νεότερη διοικητική φιλοσοφία και 
πρακτική, κατέχει εξέχουσα θέση στη διοικητική φιλολογία και συνιστά μια σημαντική και-
νοτομία του εικοστού αιώνα. Η εφαρμογή των αρχών της ποιότητας συνέβαλε στην αποτε-
λεσματική βελτίωση της βιομηχανικής παραγωγής, στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρε-
σιών, στην απομάκρυνση της διοικητικής εσωστρέφειας των δημοσίων υπηρεσιών και τον 
προσανατολισμό τους στις ανάγκες των πολιτών. 

4. Γενικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

Η αποτελεσματική της εφαρμογή (Δερβιτσιώτη, 2001, σελ. 52-53) στηρίζεται στην τήρηση 
και την αποδοχή ορισμένων αρχών, που αναφέρονται παρακάτω:   

Α) «Υποστήριξη και ενεργός συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης, με πρώτη προτεραιότητα 
στην ποιότητα και τη συνεχή βελτίωσή της». 
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B) « Εστίαση στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών και των εργαζομένων». 

Γ) « Η έμφαση στις συνεχείς βελτιώσεις». 

Δ) « Καθολική και συστηματική συμμετοχή των εργαζομένων». 

Ε) « Λήψη των αποφάσεων με βάση αντικειμενικά στοιχεία». 

Μέσω της εφαρμογής των αρχών αυτών επιτυγχάνεται, αύξηση της ικανοποίησης του πε-
λάτη, διασφάλιση μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, του οργανισμού 
αναφορικά με το κόστος λειτουργίας, ενίσχυση και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού 
καθώς και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών προκειμένου να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στό-
χοι της επιχείρησης ή του οργανισμού.  Η νέα αυτή προσέγγιση στον τρόπο διοίκησης, α-
παιτεί συνολικό μετασχηματισμό της υπάρχουσας κουλτούρας στο μάνατζμεντ, επειδή κα-
μία βελτίωση δεν μπορεί να συντελεστεί, χωρίς αλλαγές. Απαραίτητη προϋπόθεση, η συμ-
μετοχή τόσο της ανώτερης διοίκησης όσο και των εργαζομένων.  

5. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση 

Παγκοσμιοποίηση, νέες τεχνολογίες και οικονομική κρίση, ώθησαν και ωθούν ανεπτυγμέ-
νες χώρες, προς αναζήτηση και σχεδιασμό σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι 
σύμβουλοι εκπαιδευτικής πολιτικής των χωρών προσπαθούν να δημιουργήσουν σχολεία τα 
οποία θα διοικούνται καλύτερα με σκοπό να καλυτερεύσουν το επίπεδο των μαθητών τους 
(Morgan, C. and Murgatroyd, St., 1994, σελ. 95). Πρώτες, Αγγλία και Ουαλία πραγματοποίη-
σαν αλλαγές στο σύστημα ελέγχου και στον τομέα της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, στοχεύοντας στην ποιότητα. Ακολούθως οι ΗΠΑ, ενώ βίωναν κρίση στο σύ-
στημα παροχής δημόσιας εκπαίδευσης, τον Απρίλιο του 1991 ανακοίνωσαν πρόγραμμα με 
τίτλο «Εκπαίδευση 2000» (ό.π., σελ. 96), που αποτελείτο από έξι εθνικούς στόχους εκπαί-
δευσης με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το έτος 2000. Η εν λόγω πρωτοβουλία απέτυχε 
εξαιτίας του Πολέμου του Κόλπου, ωστόσο η συνεχιζόμενη επιρροή και οι διάφορες εκθέ-
σεις πολιτικής επεσήμαναν ότι η εκπαίδευση πρέπει να διδάξει εκείνες τις δεξιότητες, οι 
οποίες είναι απαραίτητες στις θέσεις εργασίας και ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της 
παγκόσμιας οικονομίας, καθοδηγούμενη όλο και περισσότερο από τις αρχές της Διοίκησης 
Ολικής Ποιότητας. Αξίζει να σημειώσουμε πως, ήδη από το 1993 κορυφαίοι ακαδημαϊκοί 
συγγραφείς σε Η.Π.Α και Αγγλία είχαν προτείνει την εφαρμογή των αρχών της Ολικής Ποιό-
τητας στην εκπαίδευση.  

Η φιλοσοφία του Deming για την εκπαίδευση εφαρμόστηκε αρχικά στη διοίκηση του σχολι-
κού συστήματος και σταδιακά πέρασε και στην εφαρμογή της τάξης, δεδομένου ότι ο εκ-
παιδευτικός μέσα στην τάξη λειτουργεί και  ως μάνατζερ, αφού από τη μια έχει να διοική-
σει τους μαθητές του και απ’ την άλλη οφείλει να οργανώσει τη διαδικασία μάθησης των 
μαθητών του (Deming, 2002, Κεφ. 2). 

Προσδιορισμός πελάτη – χρήστη στο χώρο της εκπαίδευσης 

Στο επίκεντρο της μεταμόρφωσης των οργανισμών που υιοθετούν τη Διοίκηση Ολικής Ποι-
ότητας βρίσκεται ο πελάτης. Η μεταφορά αυτής της λογικής στα σχολεία θα μπορούσε να 
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ενισχύσει τη «μαθητοκεντρική» αντίληψη της εκπαίδευσης και να μειώσει τη «δασκαλοκε-
ντρική». Πελάτης – χρήστης θεωρείται ο αποδέκτης του αποτελέσματος της εργασίας μας. 
Η γνώση του ποιος είναι ο πελάτης – χρήστης και τι περιμένει αυτός από τον οργανισμό και 
κατ' επέκταση απ' το σχολείο, βοηθά στην κατανόηση της έννοιας της ποιότητας. Υπάρχουν 
δύο ειδών πελάτες: οι εσωτερικοί και οι εξωτερικοί πελάτες (Μιχαλόπουλος 1999, σελ.  11). 

Οι εσωτερικοί πελάτες είναι τα άτομα μέσα στον οργανισμό, που βοηθούν στην 
παραγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας, καθώς και τα άτομα που επηρεάζονται 
από την εργασία. Οι εξωτερικοί πελάτες είναι οι αποδέκτες του προϊόντος ή της υπηρεσίας 
του οργανισμού, οι οποίοι δεν αποτελούν μέρος της επιχείρησης ή του οργανισμού, αλλά 
επηρεάζονται από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και η εξυπηρέτηση λαμβάνει χώρα 
εκτός οργανισμού. 

Εξωτερικός πελάτης του σχολείου είναι οι οργανισμοί που δέχονται τους αποφοίτους 
του, δηλαδή τα πανεπιστήμια για τους αποφοίτους του Λυκείου και οι εταιρίες για τους 
αποφοίτους του Πανεπιστημίου (Fields, 1993, σελ. 25).  

Ως «προϊόν» του σχολείου, μπορούμε να ορίσουμε την εκπαίδευση του μαθητή και ως πε-
λάτες – χρήστες του εκπαιδευτικού συστήματος τους παρακάτω: 

•Τον μαθητή, ο οποίος θα στηριχθεί στην εκπαίδευση που έλαβε για να επιβιώσει 
•Τους γονείς των μαθητών, οι οποίοι συμβάλλουν οικονομικά για την εκπαίδευσή τους 
•Τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιήσουν την εκπαίδευση των μαθητών 
•Την κοινωνία, στην οποία θα κληθεί να συνεισφέρει το άτομο – μαθητής. 

Στο σημείο αυτό με βάση τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, θα μπορούσαμε να εντά-
ξουμε ως πελάτη – χρήστη, και τον δάσκαλο. Ο δάσκαλος λοιπόν, όχι μόνο προσφέρει αλλά 
και δέχεται ερεθίσματα στο σχολικό περιβάλλον, εκπαιδεύει αλλά και εκπαιδεύεται. Εξε-
λίσσεται, προοδεύει, μεταβάλλεται, δοκιμάζει και δοκιμάζεται σε ένα περιβάλλον που 
διαρκώς μεταβάλλεται. Η σχέση μεταξύ δασκάλου και μαθητή είναι μια σχέση ανθρώπινη 
και η αλληλεπίδραση είναι η φυσική της κατάσταση.   

Ο προσδιορισμός των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών αποτελεί την αφετηρία 
της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.), ενώ η μετατροπή τους σε προϊόντα 
και υπηρεσίες συνιστά τη σύγχρονη πρόκληση των διαφόρων οργανισμών δημοσίων 
και μη, οι οποίοι εμπλέκουν τους πελάτες τους στο σχεδιασμό των διοικητικών τους 
πρακτικών προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συναίνεσή τους. 

Μιλώντας για την ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών των πελατών – χρηστών 
της εκπαίδευσης, αναφερόμαστε στη διάκριση που πρέπει να γίνεται τόσο στους εξωτερι-
κούς πελάτες, όσο και στους εσωτερικούς. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ως εξωτερικοί 
πελάτες – χρήστες του εκπαιδευτικού συστήματος θεωρούνται οι οργανισμοί, όπως το Πα-
νεπιστήμιο, το οποίο δέχεται τους αποφοίτους του Λυκείου, το Δημόσιο, οι επιχειρήσεις, 
που δέχονται τους αποφοίτους Πανεπιστημίου κ.ά. 

Η ποιότητα του σχολείου μπορεί να οριστεί με βάση τις προσδοκίες του εξωτερικού 
πελάτη, δεδομένου ότι όλοι οι μετέχοντες της σχολικής διαδικασίας είναι συνυπεύθυνοι και 

 

1213

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



θα πρέπει οι ενέργειές τους να στοχεύουν στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του εξωτερι-
κού πελάτη – χρήστη και όχι στην ικανοποίηση των προσωπικών ενδιαφερόντων.  

Ο μαθητής καθίσταται υπεύθυνος για τη δική του μόρφωση, διότι ως απόφοιτος θα συμ-
βάλλει άμεσα στην εξυπηρέτηση του εξωτερικού πελάτη – χρήστη του 
εκπαιδευτικού συστήματος (Πανεπιστήμιο - Δημόσιο – Επιχειρήσεις). 

Οι υπόλοιποι συντελεστές της σχολικής διαδικασίας καθηγητές, διευθυντές, γονείς 
βοηθούν έμμεσα το μαθητή, είτε με τη μετάδοση γνώσεων στο μαθητή από τους 
καθηγητές, είτε με την παροχή υποστηρικτικού έργου από τους διευθυντές. 

Προσδιορισμός της αλυσίδας προμηθευτή – πελάτη στο χώρο της εκπαίδευσης 

Κάθε άτομο μέσα σ’ ένα οργανισμό εξαρτάται από την προσφορά του άλλου, δηλαδή 
από τον προμηθευτή του. Προμηθευτής θεωρείται το άτομο που παρέχει όλα τα απαραίτη-
τα μέσα στον εσωτερικό πελάτη – χρήστη του οργανισμού για να ολοκληρώσει το έργο του 
με επιτυχία. Κάθε άτομο μέσα στον οργανισμό θεωρείται ταυτόχρονα και προμηθευτής και 
πελάτης – χρήστης, για παράδειγμα ο καθηγητής όταν διδάσκει έχει το ρόλο του προμηθευ-
τή και ο μαθητής του πελάτη – χρήστη και αντίθετα όταν ο μαθητής 
απευθύνεται στον καθηγητή έχει το ρόλο του προμηθευτή και ο καθηγητής του πελάτη 
– χρήστη. Η αλυσίδα προμηθευτή – πελάτη στην εκπαίδευση έχει ως εξής: 

•Ο Διευθυντής θεωρείται προμηθευτής του εκπαιδευτικού, διότι είναι υποχρεωμένος να 
παράσχει όλα τα απαραίτητα μέσα που χρειάζεται ο εκπαιδευτικός (εσωτερικός του πελά-
της) προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο του. 

•Οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται επίσης εσωτερικοί πελάτες – χρήστες των γονέων. Υποχρε-
ούνται να προμηθεύσουν γνώσεις και δεξιότητες τα παιδιά τους.   

•Οι γονείς προμηθεύουν στους εκπαιδευτικούς τους μαθητές. 

•Ο μαθητής αποτελεί τον μοναδικό εσωτερικό πελάτη του εκπαιδευτικού. 

Ο κύκλος των εσωτερικών πελατών στην εκπαίδευση αναπαριστά τη συνεχή επιρροή 
ανάμεσα στην κοινωνία, το εκπαιδευτικό σύστημα, τη διοίκηση του σχολείου, τους εκπαι-
δευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς. Για παράδειγμα ο εκπαιδευτικός εξυπηρετεί το 
μαθητή, ο μαθητής εξυπηρετεί την κοινωνία, η κοινωνία εξυπηρετεί το εκπαιδευτικό σύ-
στημα, το εκπαιδευτικό σύστημα εξυπηρετεί τη διοίκηση του σχολείου, η διοίκηση του σχο-
λείου εξυπηρετεί το δάσκαλο και οι γονείς εξυπηρετούν το δάσκαλο. Όταν οι δεσμοί στον 
κύκλο είναι ισχυροί, η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές γίνεται καλύ-
τερη, όταν οι δεσμοί γίνουν χαλαροί η προσφερόμενη ποιότητα εκπαίδευσης κρίνεται κακή 
έως ανύπαρκτη. Στην αλυσίδα προμηθευτή – πελάτη πρέπει να σημειώσουμε τη σημασία 
της ανατροφοδότησης, η οποία μας επιτρέπει να γνωρίσουμε τι προσδοκούν από εμάς οι 
πελάτες – χρήστες και στη συνέχεια να ενημερώσουμε τους προμηθευτές μας, οι 
οποίοι θα μας προσφέρουν τα απαραίτητα μέσα, για την ικανοποίηση των αναγκών των 
δικών μας πελατών – χρηστών.  
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6. Εφαρμογές της διοίκησης ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση 

Εφαρμογές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην εκπαίδευση συναντάμε σε Μ. Βρετανία 
και Βόρεια Αμερική. Είναι ξεκάθαρο ότι σε επίπεδο υιοθέτησης της Διοίκησης Ολικής Ποιό-
τητας, η τριτοβάθμια εκπαίδευση σε Μ. Βρετανία και Βόρεια Αμερική βρίσκεται μπροστά 
από ό,τι τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αν και δεν υπάρ-
χουν διαθέσιμα δεδομένα, που να δείχνουν ακριβώς πόσα σχολεία και κολέγια έχουν επι-
σήμως υιοθετήσει την πολιτική της ποιότητας, η εκτίμηση των συγγραφέων (Morgan, C. and 
Murgatroyd, St., 1994) είναι ότι ένα στα χίλια σχολεία εφαρμόζουν τη Διοίκηση Ολικής Ποι-
ότητας. Οι σποραδικές μελέτες πάνω στην αποτύπωση των διαδικασιών και την αξιολόγη-
ση, που προέρχονται από τα σχολεία εφαρμογής της ολικής ποιότητας, έχουν να κάνουν 
περισσότερο με οργανωτικά, διοικητικά και επαγγελματικά θέματα παρά με θέματα που 
αφορούν τη διαδικασία της τάξης και κυρίως τη βελτίωση της διαδικασίας διδασκαλίας – 
μάθησης. Οι μελέτες και οι έρευνες στο χώρο της διεθνούς φιλολογίας μέχρι το 1993 ανα-
φορικά με την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε σχολεία της Μ. Βρετανίας και 
Αμερικής είχαν καλύψει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: προσδιορισμό των χρηστών– 
πελατών της εκπαίδευσης, στόχοι της ποιότητας σχετικά με την γνωστή αλυσίδα του πελάτη 
– προμηθευτή, προσδιορισμό προδιαγραφών στον τομέα υπηρεσιών, ενδυνάμωση των μα-
θητών – σπουδαστών, πραγματοποίηση ακροάσεων και ερευνών σε θέματα που αφορούν 
τους χρήστες της εκπαίδευσης, προσδιορισμό των σχολικών διαδικασιών (τυποποίηση δια-
δικασίας, παρακολούθηση και αξιολόγηση διαδικασίας). Το στάδιο είναι πολύ πρώιμο και η 
ΔΟΠ στην εκπαίδευση, εφαρμοσμένη πια, έχει πορεία να διανύσει. Οι έννοιες, οι ενότητες 
και οι υποενότητες στην εκπαίδευση είναι πολύ περισσότερες από αυτές που έχουν μελε-
τηθεί. Ας σημειωθεί ότι η ΔΟΠ εστιάζει στο παραγόμενο προϊόν – μαθητή ολοκληρωτικά 
κάτω από το πρίσμα της ανταγωνιστικότητας του στο διεθνή επαγγελματικό στίβο. Βασικός 
στόχος της δηλαδή είναι ο μαθητής να καταστεί άξιος επαγγελματίας και η αγορά εργασίας 
να επωφεληθεί από τα προσόντα του. Τα κοινωνικά οφέλη μελετώνται και υφίστανται δευ-
τερευόντως. Το σχολείο όμως είναι ένας θεσμός κοινωνικός που υποχρεούται να «ταΐσει» 
με παιδεία και πολιτισμό το μαθητή. Σ΄ αυτό το σημείο χρήσιμη είναι η σύνδεση με τα λε-
γόμενα του Αριστοτέλη για την αρετή και τη μεσότητα. Η αρετή κατά τον Αριστοτέλη είναι 
μεσότητα μεταξύ δυο κακών, βρίσκεται δηλ. σε ίση απόσταση από δυο κακίες, εκ των ο-
ποίων η μια προέρχεται από την υπερβολή ενώ η άλλη από την έλλειψη. Ο Αριστοτέλης 
θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκουμε πάντα το μέσο, του οποίου όμως η επίτευξη είναι δυ-
σκολοδιάβατο έργο. Οι ενέργειές μας θα πρέπει να στοχεύουν στο να  πετύχουμε το «μέσον 
και το τέλειον». Έτσι και η ΔΟΠ εμπνευσμένη από την Αριστοτελική διδασκαλία, θα πρέπει 
να κινηθεί προς το μέσο, να βρει τη χρυσή τομή στο παραγόμενο προϊόν. Την ισορροπία θα 
μπορούσαμε να πούμε μεταξύ σχολείου παραγωγής καλών επαγγελματιών και σχολείου 
παραγωγής καλών πολιτών.  

7. Η χρησιμότητα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση 

Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από ένα έντονα παγκοσμιοποιημένο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον από ατέλειωτες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Μπροστά σε αυτές 
τις προκλήσεις κάθε χώρα καλείται να ανταποκριθεί, προσαρμόζοντας την εκπαιδευτική της 
πολιτική. Ο καθηγητής Θ. Τάσιος σε άρθρο του για την παιδεία αναφέρει: «Διαθέτοντας μια 
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Παράδοση, μια Τέχνη, μια Επιστήμη, κι έχοντας επαρκείς συνθήκες Ελευθερίας και Δικαιο-
σύνης, κοντολογής έχοντας σωρεύσει Πολιτισμόν, θέλουμε να συνεχίσουμε τη θεμελιώδη 
αυτή σωρευτική διαδικασία. Και τότε, απ όλους τους πόρους (τις εξόδους δηλαδή) του κοι-
νωνικού πηγάζουν παιδευτικά λειτουργήματα, υποστηριζόμενα με όλους τους διατιθέμε-
νους πόρους, δηλαδή τα κεφάλαια. Αυτή είναι μια γιγαντιαία ζωτική "Ανάσα της Κοινωνίας" 
Εισπνέει το Παρελθόν κι εκπνέει το Μέλλον» (Τάσιος, σελ. 105).  

Η εκπαίδευση λοιπόν αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο της κουλτούρας ενός λαού, που επη-
ρεάζει την οικονομική του ανάπτυξη και συμβάλλει στην ατομική, κοινωνική και εθνική του 
πρόοδο. Η εκπαιδευτική μονάδα πρέπει να διοικηθεί όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Με 
προγραμματισμό δράσης, οργάνωση λειτουργίας, διοίκηση ανθρώπινων προσπαθειών και 
έλεγχο των αποτελεσμάτων της λειτουργίας της. Σήμερα η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στις 
επιχειρήσεις αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και αυτό γιατί διαπιστώθηκε ότι το κόστος 
διόρθωσης ενός ελαττωματικού προϊόντος, κοστίζει το ίδιο ή και περισσότερο από το να 
παράγεις από την αρχή ένα ικανοποιητικό προϊόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όταν οι εταιρείες 
του Δυτικού κόσμου άρχισαν να χάνουν μεγάλο μερίδιο αγοράς από τις ανταγωνιστικές Ια-
πωνικές εταιρείες, τότε διαπίστωσαν τα πλεονεκτήματα της ΔΟΠ και υιοθέτησαν τις αρχές 
της στη παραγωγική τους διαδικασία. Στην Ελλάδα, ο μηχανισμός διοίκησης των εκπαιδευ-
τικών μονάδων, ως υποσύστημα του ελληνικού διοικητικού συστήματος, έχει όλες τις «α-
δυναμίες της δημόσιας διοίκησης», την πολυνομία, την άκρατη γραφειοκρατία, τον υπερ-
συγκεντρωτισμό και τις αναχρονιστικές διοικητικές διαδικασίες, που την καθιστούν δύσκα-
μπτη, πολυδάπανη και χρονοβόρα. Οι ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, η ανεπάρκεια 
των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την εκπαίδευση, η ανύπαρκτη επιμόρφωση του 
διδακτικού προσωπικού, η έλλειψη κατάρτισης των στελεχών εκπαίδευσης σε θέματα 
«σύγχρονου management» καθώς και η ανυπαρξία πραγματικής εξουσίας στα διευθυντικά 
στελέχη, επιβάλλουν το μετασχηματισμό του σχολείου σε «σχολείο ποιότητας» (Μιχαλό-
πουλος, 2003).  

Σύμφωνα με την άποψη των Άγγλων συγγραφέων Murgatroyd Stephen και Morgan 
Colin υπάρχουν αρκετά καλοί φιλοσοφικοί λόγοι για την υιοθέτηση της Διοίκησης 
Ολικής Ποιότητας πολύ περισσότερο στο χώρο της εκπαίδευσης από οποιοδήποτε 
άλλο χώρο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Η διοίκηση ολικής ποιότητας, πάντα κατά την 
άποψή τους ενδυναμώνει, εκδημοκρατίζει και ταιριάζει καλύτερα με τα ήθη του εκπαιδευ-
τικού κόσμου, με την παράδοση της εκπαίδευσης να επικεντρώνεται στο κάθε πρόσωπο 
ξεχωριστά, διατηρώντας το δικαίωμα για εκπαίδευση και τη μοναδικότητα των αναγκών 
μάθησης. Επίσης μπορεί να ενισχύσει την επαγγελματική ταυτότητα του καθηγητή καθώς 
κινείται απ’ την παραδοσιακή αλτρουιστική σχέση προς την κατεύθυνση του επαγγελματία. 
Η διοίκηση ολικής ποιότητας αναθέτει με λεπτομερή τρόπο την αξιολόγηση στα χέρια των 
επαγγελματιών. Η εκπαίδευση όπως και οι άλλοι φορείς του δημοσίου τομέα 
διαθέτουν ένα εξωτερικό εθνικό έλεγχο. Η διοίκηση ολικής ποιότητας με την επικέντρωσή 
της στην εσωτερική αξιολόγηση όλων των διαδικασιών, φέρει την αξιολόγηση πίσω από τον 
εξωτερικό έλεγχο για την διασφάλιση της ποιότητας και συγκεκριμένα στα χέρια των άμεσα 
ενδιαφερομένων, δηλαδή στα χέρια των καθηγητών  (Murgatroyd and Morgan, 1994, σελ 
120). 
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Οι παράγοντες της εκπαίδευσης σύμβουλοι, διευθυντές, καθηγητές και μαθητές, αφού 
κατανοήσουν ότι η εκπαίδευση σήμερα πρέπει να έχει μαθητο-κεντρικό χαρακτήρα και το 
σχολείο σαν ένας οργανισμός πρέπει να προσανατολίζεται στο μαθητή - πελάτη, καλούνται 
να στηρίξουν ενεργά τη διαδικασία μετασχηματισμού των σχολείων. Η πορεία προς την 
ποιότητα συνιστά μια συνεχή και αδιάκοπη διαδικασία βελτίωσης, που στηρίζεται στον πα-
ράγοντα άνθρωπο. Η πρόκληση έγκειται στο αν θα τροποποιήσουμε το εκπαιδευτικό μας 
σύστημα τώρα ή θα πληρώσουμε το κόστος της αποτυχίας αργότερα. Υπόψη, η αποτυχία 
αυτή, δεν αφορά ένα μη ποιοτικό προϊόν που παρήγαγε μια επιχείρηση και ενδέχεται να 
διακόψει τη λειτουργία της, αφορά έναν άνθρωπο, ένα άτομο, ένα ενεργό μέλος της κοινω-
νίας που καλείται με τα χαρακτηριστικά της παιδείας που έλαβε να επιβιώσει. Ο καθηγητής 
Β. Σταυρινός, χαρακτηριστικά αναφέρει σε άρθρο του για τη παιδεία: «πρέπει να έχουμε 
σταθερά κατά νουν ότι οι προκλήσεις στο χώρο της παιδείας είναι κρίσιμες και αν δεν κα-
ταστεί δυνατό να χαλιναγωγηθούν ώστε να ασκήσουν τον αναπλαστικό ρόλο τους και να 
οδηγήσουν το κοινωνικό γίγνεσθαι σε μία αναβαθμισμένη κατάσταση ισορροπίας, τότε θα 
δράσουν εκφυλιστικά για το έθνος ολόκληρο. Ιδιαίτερα για τον εκπαιδευτικό, τον αρχιτέ-
κτονα και το μηχανικό του μέλλοντος, αν συνειδητοποιεί ότι η μορφή της κοινωνίας που θα 
κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας είναι βασικά έργο δικό του, οι στιγμές είναι ιδιαίτερα κρί-
σιμες» (Σταυρινός, 1991, σελ. 93). 
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Περίληψη 

Στην εργασία αυτή διερευνάται η εμπλοκή των υπερεθνικών οργανισμών (της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του  Ο.Ο.Σ.Α.) στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι των κρατών - μελών τους μέσω της 
έρευνας PISA.  Φαίνεται ότι αξιοποιούν συγκριτικές έρευνες για να κατατάσσουν τις χώρες 
ως προς τα εθνικά τους συστήματα με κριτήρια που αφορούν τις προτεραιότητες της «κοι-
νωνίας της γνώσης». Στην Ελλάδα, που κατατάσσεται στην έρευνα PISA κάτω από το Μέσο 
Όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, αλλά και σε άλλες χώρες, ενώ ο διεθνής εκπαιδευτικός λόγος 
φαίνεται να γίνεται αποδεκτός στην πράξη, η μορφή και το εύρος των μεταρρυθμίσεων ε-
ξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες και τις πολιτισμικές τους καταβολές. 

1. Ο Ρόλος των υπερεθνικών οργανισμών στον καθορισμό της Εκπαιδευτικής πολιτικής 
των κρατών μελών τους 

Στις σημερινές συνθήκες οι εξωτερικές επιρροές σε θέματα που αφορούν την λειτουργία 
των θεσμών στο εσωτερικό μιας χώρας είναι αρκετά περίπλοκες. Σε μια κοινωνία «αορί-
στου χώρου» (Giddens, 1994 στο Beech, 2009), αναπτύσσονται σημαντικές κοινωνικές σχέ-
σεις ανεξάρτητες από τα σύνορα των κρατών και τις παραδόσεις των λαών. Ως εκ τούτου, 
προκειμένου να αναλυθούν οι εξωτερικές επιδράσεις σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα θα 
πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη εκτός από το κράτος και άλλοι παράγοντες που εμπλέκονται 
στις διαδικασίες της μεταφοράς ιδεών για την εκπαίδευση, όπως οι υπερεθνικοί οργανι-
σμοί (Beech 2009). Αν και οι αποφάσεις τους νομικά είναι λιγότερο ισχυρές από την νομο-
θεσία της χώρας, η πραγματικότητα είναι περισσότερο σύνθετη.  Από αυτούς ισχυρή επιρ-
ροή στη δικτυακή αλληλεπίδραση των κρατών στο χώρο της εκπαίδευσης ασκούν ο Οργα-
νισμός για την Παγκόσμια Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) και η Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) 
στους οποίους κυρίως θα αναφερθούμε στην παρούσα εργασία.  

H ΕE, το «δίκτυο των δικτύων», όπως την έχει ονομάσει ο M. Leonard (Novoa & Lown, 2002 
στο Ζμας, 2007) έχει τη δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις περισσότερο δεσμευτικού χαρα-
κτήρα για τα μέλη της (Hellmann, 1997 στον Beech, 2009). Μπορεί να επηρεάζει τις πολιτι-
κές τους επιλογές προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ τους και προτρέποντας τους να α-
νταλλάσσουν «καλές πρακτικές» (best practices). Ενώ ισχυρίζεται ότι «η πρόθεσή της είναι 
να δημιουργήσει ένα κλίμα διαλόγου και να παρέχει μια ισχυρή βάση «για να μαθαίνει ο 
ένας από τον άλλο»  (Novoa, 2002 στο Beech, 2009) μπορεί να ελέγχει τα εκπαιδευτικά συ-
στήματα  των κρατών – μελών της καθορίζοντας δείκτες ελέγχου και προόδου που οφεί-
λουν να παίρνουν υπόψη τους, όπως στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010».  

1219

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Ο ΟΟΣΑ έχει ως κεντρικό στόχο να  προωθεί μεταρρυθμίσεις με νεοφιλελεύθερο περιεχό-
μενο όπως αποκέντρωση και εισαγωγή των αρχών του μάνατζμεντ στη διοίκηση των εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων, αύξηση της εμπλοκής της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, σύνδεση α-
μοιβής και παραγωγικότητας για τους εκπαιδευτικούς και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων (Alexader, 2001 στο Μούτσιος, 2010). Το πρόγραμμα PISA θεωρείται από τον 
ΟΟΣΑ ως εργαλείο μέτρησης του ανθρώπινου κεφαλαίου (OECD, 2006, στο Μούτσιος, 
2010).  

Στην εδραίωση της ισχύος των υπερεθνικών οργανισμών συντελεί ένας διεθνής εκπαιδευ-
τικός λόγος που αναπτύσσεται με αφετηρία τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολι-
τιστικές συνθήκες παγκοσμίως. Χαρακτηρίζεται από λέξεις κλειδιά (key words) όπως απο-
τελεσματικότητα, ευελιξία, ποιοτική μέτρηση ή ολική ποιότητα, ιδιωτικοποίηση, πολυπολι-
τισμικότητα, συνεργασία, κατάρτιση, δεξιότητες, απασχόληση, παραγωγικότητα. Ο διεθνής 
εκπαιδευτικός λόγος υποχρεώνει εμμέσως τις χώρες να ευθυγραμμιστούν με τις αποφάσεις 
των υπερεθνικών οργανισμών (π.χ. έρευνα PISA του ΟΟΣΑ) δημιουργώντας τις συνθήκες για 
μια παγκόσμια εκπαιδευτική διακυβέρνηση. 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης απαιτείται υψηλή εξειδίκευση και νέες ατομικές και 
κοινωνικές δεξιότητες που καλλιεργούνται κατ’ αρχήν στον εκπαιδευτικό χώρο και διευρύ-
νονται διαρκώς με την «δια βίου μάθηση». Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επι-
διώκει να καθορίσει τις «βασικές ικανότητες» για την δια βίου μάθηση (Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή 2005β στο Ζμας, 2007). Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επικοινωνία στη μητρική 
γλώσσα, η μαθηματική ικανότητα και οι βασικές ικανότητες στις φυσικές επιστήμες, που 
αποτελούν και τα πεδία στα οποία αξιολογούνται οι μαθητές στην έρευνα PISA. Τα αποτε-
λέσματα των μαθητικών επιδόσεων σε αυτήν είναι ένα μέσο με το οποίο ο ΟΟΣΑ και η ΕΕ 
επηρεάζουν όλο και περισσότερο τη χάραξη εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής των χωρών 
που συμμετέχουν στον διαγωνισμό.  

2. Έρευνα PISA: Ιστορική αναδρομή 

Από το 1862 στην Αγγλία είχαν αναπτυχθεί τεχνικές εκπαιδευτικών μετρήσεων και η οικο-
νομική υποστήριξη των σχολείων συνδέονταν με τα μαθησιακά αποτελέσματα. Στην Ευρώ-
πη και τις ΗΠΑ, από τα τέλη του 19ου μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, εδραιώθηκε η αξιο-
λόγηση ως βάση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Η εκπαίδευση σε ατομικό και κοινω-
νικό επίπεδο συνδέθηκε με τους μισθούς και την αγορά εργασίας. Την δεκαετία του ΄50 
οικονομικές μελέτες αποκάλυψαν ότι επενδύσεις στην εκπαίδευση συνδέονται με την αύ-
ξηση του ΑΕΠ. Η εκπαίδευση έπρεπε να γίνει πιο αποτελεσματική και η θεωρία του «αν-
θρώπινου κεφαλαίου» οδήγησε σε εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που επηρέασαν τα ανε-
πτυγμένα βιομηχανικά κράτη (Lundgren, 2011).   
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Στις πρώτες δεκαετίες του περασμένου αιώνα αναπτύχθηκε η International Examinations 
Inquiry (IEI), με στόχο τη δημιουργία δικτύου για την αξιολόγηση (Lundgren, 2011). Το 1958, 
την εποχή του ψυχρού πολέμου, όταν κυριάρχησε η τάση για ανταγωνιστική εκπαίδευση 
ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, δημιουργήθηκε η International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement (ΙΕΑ).  Τα αποτελέσματα οδήγησαν στη διεθνοποίηση της ανα-
μόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων και έδειξαν πώς μπορούμε να καθορίζουμε 
μαθησιακούς στόχους σε σχέση με μετρήσιμα αποτελέσματα.  

Στη 10ετία του ΄80 οι επιταγές της παγκοσμιοποίησης οδήγησαν τα εκπαιδευτικά συστή-
ματα στην αποκέντρωση και στη δημιουργία ανταγωνιστικού κλίματος, ώστε να ανοίξει ο 
δρόμος προς την ελεύθερη επιλογή και τη δημιουργία ιδιωτικών σχολείων. Παράλληλα η 
Παραγωγή είχε πλέον μετατραπεί σε Κεφάλαιο και μετακινήθηκε από το εργαλεία και τα 
μηχανήματα προς τις «ανθρώπινες ικανότητες» (human competencies). Η εξουσία του κε-
φαλαίου κινήθηκε προς την ιδιοκτησία της γνώσης και η  «κοινωνία της γνώσης» άρχισε να 
εγκαθιδρύεται. Aπό το 1994, μετά από διαμεσολάβηση των ΗΠΑ αναπτύχθηκε από τον 
ΟΟΣΑ το “Education Indicator Program” (INES) και αργότερα το πρόγραμμα IALS 
(International Adult Literacy Study) με έμφαση στην έννοια του «εγγραμματισμού» (literacy) 
με παράλληλη σύνδεση με τις  «δεξιότητες» (competences). Η προσοχή εστιάστηκε στην 
πιθανή σημαντική συσχέτιση μεταξύ του εγγραμματισμού και της οικονομικής ευρωστίας 
ενός έθνους (Lundgren, 2011). Αυτά τα προγράμματα που ο ΟΟΣΑ εφάρμοσε για την κατά-
ταξη των εκπαιδευτικών συστημάτων επηρέασαν τους στόχους και τη μορφή των θεμάτων 
της PISA.  

Σε ένα αποκεντρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα η έμφαση δίνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα 
και στο σύστημα αξιολόγησης μαθησιακών αποτελεσμάτων συνδεδεμένων με συγκεκριμέ-
νους στόχους, όπως άρχισε να φαίνεται και από τον προσανατολισμό των αναλυτικών 
προγραμμάτων τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Δεδομένου δε, ότι στην εποχή μας οι 
γνώσεις αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς τα αναλυτικά προγράμματα δεν μπορεί παρά 
να αναφέρονται σε βασικές έννοιες και ικανότητες.  Σε αυτό το πλαίσιο είναι πολύ δύσκολο 
να καθοριστούν με σαφήνεια στόχοι που θα μπορούν να αξιολογηθούν με εγκυρότητα μέ-
σω μιας έρευνας διεθνούς εμβέλειας, όπως η PISA. 

3. Περιγραφή της έρευνας PISA 

Η έρευνα PISA διεξάγεται σε παγκόσμιο επίπεδο κάθε τρία χρόνια από το 2000 μέχρι σή-
μερα. Οι εργασίες για τον σχεδιασμό της ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και η 
επίσημη έναρξη έγινε το 1997. Είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των χωρών μελών του ΟΟΣΑ 
και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ. Σκοπός της «είναι η παρακολούθηση της απο-
τελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων των συμμετεχουσών χωρών με όρους 
επίδοσης των μαθητών. Στη βάση ενός από κοινού διαμορφωμένου και διεθνώς αποδεκτού 
πλαισίου εργασίας, οι συμμετέχουσες χώρες μπορούν να συγκρίνουν τις επιδόσεις των 
μαθητών τους με τις επιδόσεις των μαθητών άλλων χωρών. Με αυτόν τον τρόπο το PISA 
βοηθά κάθε χώρα όχι μόνο να κατανοεί αλλά και να ενισχύει την αποτελεσματικότητα του 
εκπαιδευτικού της συστήματος και να μαθαίνει από τις πρακτικές άλλων χωρών (IΕΠ, PISA).  
Από το κείμενο είναι εμφανής ο χαρακτήρας της έρευνας που 
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δίνει έμφαση στην αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων και την διάχυση 
των «καλών» πρακτικών καθώς και στη σύγκριση όχι μόνο των μαθητών αλλά και των εκ-
παιδευτικών συστημάτων (Pereyra et all., 2011). 

Κεντρική έννοια είναι ο εγγραμματισμός των μαθητών και διερευνάται στην Κατανόηση 
Κειμένου, τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες (ΙΕΠ, 2006∙ 2009). Κάθε φορά δίνεται 
έμφαση σε ένα από τα τρία αντικείμενα. Στην τελευταία έρευνα του 2012 η έμφαση δόθηκε 
στα Μαθηματικά και  για πρώτη φορά στον οικονομικό εγγραμματισμό και την ικανότητα 
επίλυσης προβλήματος (OECD, 2013a). Ιδιαίτερα για τον πρώτο ο σκοπός της έρευνας πε-
ριγράφεται ως εξής: «Η PISA 2012 είναι η πρώτη μεγάλης κλίμακας διεθνής μελέτη για την 
αξιολόγηση των νέων στον οικονομικό εγγραμματισμό. … που θα  παρέχει  μια κοινή 
γλώσσα για τη συζήτηση των γνώσεων σε οικονομικά θέματα.» (OECD, 2013a).  

Εκτός από τα τρία γνωστικά αντικείμενα που αναφέρθηκαν πιο πάνω, μέσω ερωτηματολο-
γίων που συμπληρώνουν οι μαθητές και οι διευθυντές των σχολείων, «το PISA συλλέγει 
δεδομένα για παράγοντες του πλαισίου (κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο του 
μαθητή, δομή της οικογένειας, προέλευση και γλώσσα του μαθητή και της οικογένειάς του, 
οργάνωση σχολείου, δομικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συστήματος) προκειμένου 
να διερευνήσει ενδεχόμενες συσχετίσεις τους με τις επιδόσεις των μαθητών.» (ΙΕΠ, 2009).  

 

Πίνακας 1. Οι χώρες και οι οικονομίες που συμμετείχαν στην έρευνα του 2012 (OCDE, 
2013a) 

 

1222

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



 

Πίνακας 2. Οι επιδόσεις των χωρών και των οικονομιών που συμμετείχαν στην έρευνα του 

2012 (OCDE, 2013b) 
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Αξίζει να σημειωθεί η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα και τελικά των οικονομικών του συμ-
φερόντων στη θεματολογία των ερωτήσεων όπως προκύπτει από το θέμα που παρουσιά-
ζεται πιο κάτω για την κατανόηση κειμένου (The Guardian, 2013). Στις πληροφορίες που 
δίνονται στην ερώτηση αναφέρεται γνωστή εταιρεία παρασκευής μπισκότων («Το όνομα 
του κατασκευαστή: Fine Foods Ltd»), ενώ στις ερωτήσεις που καλούνται να απαντήσουν οι 
μαθητές περιλαμβάνεται μία που τους καλεί να αναφέρουν το όνομα της εταιρείας («Ερώ-
τηση 2. Ποιό είναι το όνομα της εταιρείας που παρασκευάζει τα μπισκότα;»)  

O ΟΟΣΑ αποφασίζει ποιά θέματα της PISA θα δημοσιοποιήσει από την τράπεζα θεμάτων 
που διαθέτει στο διαδίκτυο, στον τύπο (π.χ. IEΠ, PISA∙ The Guardian, 2013) ή σε βιβλία (Κέ-
ντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 2007).  Τα θέματα αφορούν σε όλα τα αντικείμενα τη σύνδεση 
με την πραγματικότητα της κοινωνίας που ζουν οι μαθητές ως αυριανοί πολίτες – εργαζό-
μενοι γι’ αυτό και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην απόκτηση της ικανότητας επίλυσης προ-
βλημάτων, που στον τελευταίο διαγωνισμό αξιολογήθηκε ξεχωριστά. Στον Πίνακα 1 περι-
λαμβάνονται οι χώρες και οι οικονομίες που συμμετείχαν στην έρευνα του 2012 και στον 
Πίνακας 2 οι επιδόσεις τους. 

4. Οι επιδράσεις των υπερεθνικών οργανισμών και της έρευνας PISA στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα  

Η επίδραση των υπερεθνικών οργανισμών στην Ελλάδα φαίνεται ήδη από την εποχή της 
δικτατορίας, οπότε της ασκήθηκε πίεση, που οδήγησε σε πρωτοβουλίες για την αναδιάρ-
θρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ως αποτέλεσμα το 1969 δημιουργήθηκε  τριτοβάθ-
μια τεχνικής-επαγγελματική εκπαίδευση, τα ΚΑΤΕΕ, με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες της 
ελληνικής βιομηχανίας σε τεχνικό προσωπικό μέσου επιπέδου. Τα εν λόγω ιδρύματα στη 
συνέχεια μετατράπηκαν στα ΤΕΙ (ΑΤΕΙ σήμερα). Στα επόμενα έτη ο ΟΟΣΑ έπαιξε σημαντικό 
ρόλο στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του ελληνικού κράτους παρέχοντας συμβουλές 
στις κυβερνήσεις κυρίως για τις ανάγκες της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης 
(Gouvias 2007).  Από το 1980 η συνεργασία Ελλάδας-Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε κρίσιμος 
παράγοντας στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ήδη από το 1961 και μετά, η 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα πίεζε για ριζική αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας ως προϋ-
πόθεση για την μελλοντική ένταξή της στην Κοινότητα (Μπουζάκης , 1986 στο Gouvias 
2007). 

Η Έκθεση του ΟΟΣΑ για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (1996), η «Λευκή Βίβλος» της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση καθώς και οι διακρατικές συμ-
φωνίες για το μέλλον της δημόσιας εκπαίδευσης περιέχουν τις ίδιες λέξεις κλειδιά που α-
ναφέρθηκαν στην αρχή αυτής της εργασίας. Η ρητορική της «αγοράς» σε πλήρη εναρμόνι-
ση με τον διεθνή εκπαιδευτικό λόγο αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του πλαισίου πολιτικής, 
που εισήγαγε το 1997 το ΥΠΕΠΘ.  Η πράξη της «Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης»  αναφέρει 
ρητά ότι ένας από τους βασικούς στόχους του «γενικού λυκείου» είναι «η  
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καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων που θα βοηθήσει τους Έλληνες μαθητές να έχουν ευ-
κολότερη πρόσβαση, ύστερα από περαιτέρω εξειδίκευση ή κατάρτιση, στην αγορά εργασί-
ας (Υ Α 2525/97, ΥΠΕΠΘ στο Gouvias 2007).  

Το ελληνικό δημόσιο σχολείο παρά την ρητορική των κειμένων «δυσκολεύεται» να προσα-
νατολιστεί προς την αγορά εργασίας στην πράξη. Όμως εκτιθέμενο στην πίεση των υπερε-
θνικών οργανισμών αρχίζει να αλλάζει τις προτεραιότητές του ως προς τον προσανατολι-
σμό του. Με αυτή τη λογική (μάλλον της πολιτικής «του τηλεφωνικού δανεισμού») η Ελλά-
δα ενώ συμμετέχει από την αρχή στην έρευνα PISA δεν καταβάλλεται προσπάθεια για την 
καλή εκπροσώπησή της. Κατατάσσεται διαρκώς στην τρίτη ομάδα των χωρών, με μέση 
βαθμολογία χαμηλότερη από τη μέση βαθμολογία των χωρών του ΟΟΣΑ (Πίνακας 3, IEΠ, 
2009).  Το 2012 μάλιστα βρέθηκε στην 42η θέση, μεταξύ των 65 χωρών που συμμετείχαν, 
σημειώνοντας πτώση 17 θέσεων σε σχέση με το 2009.   

Η έρευνα δεν αποτελεί πολύ σημαντικό γεγονός, αλλά οι αναφορές στα αποτελέσματά της 
είναι όλο και πιο συχνές, ιδιαίτερα από τα ΜΜΕ, όταν αυτά δημοσιοποιούνται ανά τριετία 
(ενδεικτικά ΟΛΜΕ, 2013∙ Φελνίκος, 2013∙ Λεονταρίδης, 2013∙ Στάγκος, 2013). Υπογραμμί-
ζονται οι στρεβλότητες του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αλλά και το γεγονός ότι οι μα-
θητές μας διακρίνονται σε άλλους διεθνείς διαγωνισμούς ή διαπρέπουν στις σπουδές τους 
και τις ερευνητικές τους δραστηριότητες μεγαλώνοντας. Επίσης επισημαίνουν ότι οι μαθη-
τές στην Ελλάδα δεν δίνουν την απαιτουμένη βαρύτητα στην έρευνα αυτή καθότι στο ελλη-
νικό εκπαιδευτικό σύστημα σημασία έχει κυρίως ο βαθμός που εξασφαλίζει την εισαγωγή 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Η ΟΛΜΕ σε δελτίο τύπου της σχολιάζει τα αποτελέσματα του 2012 αναδεικνύοντας τον συ-
γκριτικό χαρακτήρα της έρευνας και την σύνδεσή της με την τον χώρο της οικονομίας και 
της επιχειρηματικότητας: «Με μια εκπαιδευτική λογική που θυμίζει σε μεγάλο βαθμό τη 
αντίστοιχη μέτρηση της ανταγωνιστικότητας στο πεδίο της οικονομίας, ο ΟΟΣΑ δημιουργεί 
ακατάπαυστα αξιολογικές ιεραρχίες εκπαιδευτικών συστημάτων, … Αυτός είναι  πολύ συ-
νοπτικά, ο πλασματικός κόσμος της κυρίαρχης εκπαιδευτικής πολιτικής σε εθνικό και διε-
θνές επίπεδο: κριτήρια, δείκτες, εκθέσεις αξιολόγησης, μέτρηση, ανταγωνισμός και ασφα-
λώς επιχειρηματικότητα.»(ΟΛΜΕ, 2013) 

Όπως περιγράφηκε στην αρχή αυτής της ενότητας το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα μας 
δέχεται πιέσεις από τους υπερεθνικούς οργανισμούς για να ευθυγραμμιστεί με τις απαιτή-
σεις τους και την αγορά εργασίας αλλά φαίνεται να επηρεάζεται με αργούς ρυθμούς. Α-
κριβώς με τον ίδιο τρόπο τα αποτελέσματα της έρευνας αποκτούν όλο και μεγαλύτερη βα-
ρύτητα, χωρίς όμως να αποτελούν σημαντικό εκπαιδευτικό γεγονός, όπως τα αποτελέσμα-
τα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. 
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Πίνακας 3 Η μέση επίδοση της Ελλάδας στο PISA (IEΠ, 2009). 

5. Συμπεράσματα 

Στην διεθνή κοινότητα σήμερα συντελούνται μεγάλες αλλαγές, αναδύονται νέες οικονομίες, 
οι  νέες τεχνολογίες αλλάζουν την μορφή και τις δυνατότητες παραγωγής. Η εκπαίδευση 
έχει γίνει ένα διεθνές αγαθό. Το «πνεύμα της εποχής» αυτής ερμηνεύει το φαινόμενο PISA 
(Lundgren, 2011), που κατατάσσει τα σχολικά συστήματα ανάλογα με τους στόχους του 
διεθνούς εκπαιδευτικού λόγου. Ιδιαίτερα τα ΜΜΕ περιγράφουν τη θέση της κάθε χώρας 
από τις συμμετέχουσες με όρους από αθλητικά γεγονότα. Δίνεται έμφαση στην κατάταξη 
των χωρών και όχι στα αναλυτικά προγράμματά τους, οπότε παραμένει ασαφές πως είναι 
δυνατόν να επηρεαστούν αποφασιστικά από το «πνεύμα»  των ερωτήσεων της PISA 
(Lundgren, 2011). Ως αποτέλεσμα προκύπτει ότι οι συγκρίσεις αυτής της μορφής δεν μπο-
ρούν  να οδηγήσουν σε ουσιαστικά συμπεράσματα για την ποιότητα τις παρεχόμενης εκ-
παίδευσης στις συμμετέχουσες χώρες και να οδηγήσουν σε ουσιαστική βελτίωση τα εκπαι-
δευτικά τους συστήματα. 

Εξάλλου, με εξαίρεση το πολυπολιτισμικό θέμα, η εμπλοκή των μαθητών σε πολιτιστικά 
θέματα στο σχολείο δεν αποτελεί θέμα προβληματισμού για τους γραφειοκράτες των υπε-
ρεθνικών οργανισμών (Cowen, 1994 στο Beech, 2009).  Η θεματολογία και η στοχοθεσία της 
έρευνας αγνοεί παντελώς τον εγγραματισμό των μαθητών στον πολιτισμό, τις αξίες και τις 
παραδόσεις της χώρας τους. Η αναφορά στη απόκτηση «στάσεων» περιλαμβάνει θέματα 
(περιβαλλοντική συνείδηση, αποδοχή της διαφορετικότητας), που ενώ είναι σημαντικά για 
την παγκοσμιοποιημένη «κοινωνία των πολιτών» δεν τους δημιουργεί το κατάλληλο πλαί-
σιο για να αναπτύξουν την εθνική τους ταυτότητα, απαραίτητη για την ολοκληρωμένη συ-
γκρότηση της προσωπικότητάς τους.  
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Τα εκπαιδευτικά συστήματα, με βαθιές ρίζες στην ιστορία των κοινωνιών τους, θεωρούνται 
ως μέσα για τους σκοπούς που καθορίζονται από το παγκόσμιο σύστημα παραγωγής. Μέσα 
από μια εργαλειακή λογική που εφαρμόζεται σε μεγάλη ποικιλία κοινωνικών και εκπαιδευ-
τικών χαρακτηριστικών αντιμετωπίζονται ως μέσα για την αύξηση της επίδοσης σε επιλεγ-
μένα θέματα. Οι κοινωνίες και τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα έχουν μελετηθεί σύμ-
φωνα με τις πολιτικές επιλογές των υπερεθνικών οργανισμών, για να αναδειχθούν οι «οι-
κονομίες της γνώσης» και οι «καλές πρακτικές» για την παραγωγή του ανθρώπινου κεφα-
λαίου (Moutsios, 2010). 

Παρόλα αυτά είναι δύσκολο να εφαρμοσθούν με ομοιόμορφο τρόπο οι προτάσεις των διε-
θνών οργανισμών σε όλες τις χώρες. Οι Bieber & Martens (2011) μελετούν της επιδράσεις 
της PISA  στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ελβετίας και των ΗΠΑ για να διαπιστώσουν με-
γάλες διαφορές στον τρόπο και τις μεθόδους που η κάθε μια επηρεάστηκε από αυτές. Κα-
ταλήγουν δε στο συμπέρασμα ότι η σύγκλιση των πολιτικών εξαρτάται από το αν ΟΟΣΑ 
μπορεί να προκαλέσει τους κατάλληλους μηχανισμούς σε κάθε χώρα. Για το λόγο αυτό 
προτείνουν την υλοποίηση περισσότερων συγκριτικών μελετών για την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων των διεθνών δραστηριοτήτων στις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές, που θα 
προσφέρουν πιο λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με τις αιτίες που προκαλούν τις αλλαγές και 
εξασφαλίζουν τη συνέχεια στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα. 

Επομένως, εφόσον οι εθνικές κυβερνήσεις δεν μπορούν να αγνοούν τις επιταγές των υπε-
ρεθνικών οργανισμών θα πρέπει ως αντίβαρο στην τάση για ομογενοποίηση, να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για να υπερασπίζονται και να προβάλλουν τα πολιτισμικά τους χαρα-
κτηριστικά.  Έτσι θα διαμορφώνουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα ως κόμβοι των διε-
θνών δικτύων που συνεργάζονται και ανταλλάσσουν καλές πρακτικές, στο πλαίσιο μιας πο-
λιτικής που θα στηρίζεται στην ισότιμη διαπραγμάτευση. Απομένει βέβαια η έρευνα από 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (και όχι μόνο των «πινάκων κατάταξης» για να αναζη-
τηθούν οι κατάλληλες πρακτικές που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής. 
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Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ο ρόλος της επιμορφωτικής πολιτικής 
σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας. 

Παναγιωτακοπούλου Ειρήνη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02,M.Ed 

diotima27@hotmail.com 

Περίληψη 

Η επιμόρφωση αποτελεί στρατηγικής σημασίας θεσμό για την ακαδημαϊκή, προσωπική και 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Ωστόσο η εκπαιδευτική πολιτική καθορίζει 
αποφασιστικά το ρόλο και τη σημασία της επιμόρφωσης τόσο στην αξιοποίηση των εκπαι-
δευτικών όσο και στο μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής πρακτικής. Προς την κατεύθυνση 
αυτή η παρούσα εργασία εξετάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής επιμορφω-
τικών προγραμμάτων σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας που στοχεύουν τόσο στην επαγ-
γελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών όσο και στην αλλαγή κουλτούρας του σχολείου. 

Λέξεις - Κλειδιά: επιμόρφωση εκπαιδευτικών, σχολική μονάδα, εκπαιδευτική πολιτική, ε-
παγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ενδοσχολική επιμόρφωση. 

Εισαγωγή 

Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ιδίως στο χώρο της εκπαίδευσης, έχει ως βασικό 
της άξονα την υποστήριξη, την αναγνώριση, την καθοδήγηση και την αξιοποίηση όλων εκεί-
νων των στοιχείων που αναφέρονται τόσο στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη 
του εκπαιδευτικού όσο και στην αναβάθμιση και το μετασχηματισμό της ίδιας της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι στρατηγικής σημασίας θε-
σμός επειδή μέσα από αυτόν δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επαναπροσ-
διορίσουν τη σχέση τους με την εργασία τους, με την προσωπική, επαγγελματική καθώς και 
την ακαδημαϊκή ανάπτυξή τους 

Επιμόρφωση και επιμορφωτική πολιτική σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας 

Ως Επιμόρφωση ορίζεται το σύνολο οργανωμένων διαδικασιών και δραστηριοτήτων που 
συνδέονται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, που έχουν ως σκο-
πό τη βελτίωση, τον εμπλουτισμό, την περαιτέρω ανάπτυξη αλλά και το μετασχηματισμό 
των ακαδημαϊκών, επαγγελματικών και προσωπικών ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων, γνώσεων 
και στάσεων των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της θητείας τους (Μαυρογιώργος, 1999). 
Επομένως η επιμόρφωση αποτελεί μια μορφή εκπαίδευσης μετά την αρχική, που αφορά 
ενηλίκους με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Σύμφωνα με τον Rogers (1999) η επι-
μόρφωση είναι εκπαίδευση, επειδή αποτελεί συγκροτημένη και σχεδιασμένη μάθηση με 
σαφείς στόχους και συγκεκριμένα αποτελέσματα.  

Η μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας μας δείχνει ότι η επιμόρφωση συνδέεται στενά και 
προϋποθέτει τη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών η οποία και τροφοδοτείται με τα 
δεδομένα της επιμορφωτικής διαδικασίας (Μαυρογιώργος,1983, 1986, 1996, 1999˙ Χατζη-
παναγιώτη,2001).Ωστόσο είναι συχνά μια συμπληρωματική διαδικασία της βασικής εκπαί-
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δευσης επειδή η τελευταία δεν είναι επαρκής, δηλαδή παρουσιάζει κενά και ελλείψεις στην 
επιστημονική και παιδαγωγική προετοιμασία των εκπαιδευτικών (Ξωχέλλης,1991, 2001˙ 
Χατζηδήμου & Ταρατόρη, 2000). Οι στόχοι της επιμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνουν 
τρεις κατευθύνσεις ή επίπεδα: α) το επίπεδο των γνώσεων (γνωστικός στόχος), β) το επίπε-
δο των ικανοτήτων (ψυχοκινητικός στόχος ή τεχνογνωσία) και γ) το επίπεδο των στάσεων 
(θυμικός στόχος, ή αυτογνωσία ή συμπεριφορά) (Κόκκος 1999 ˙Rogers,1999˙Courau, 2000). 
Η επιμόρφωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαι-
δευτικού, δεν είναι στατική και ομοιόμορφη αλλά αντίθετα δυναμική και ευέλικτη και 
προσδιορίζεται από τις αυτορρυθμιζόμενες ανάγκες της ακαδημαϊκής, επαγγελματικής και 
προσωπικής του ανάπτυξης σε συνάρτηση με τις μεταβαλλόμενες πολιτισμικές, κοινωνικές 
και οικονομικές συνθήκες. Ως προς την απόδοση του όρου επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών, η Grossman, (όπως αναφέρεται στο Φώκιαλη, Κουρουτσίδου & Λέφα, 2005) 
δίνει έμφαση στις διαδικασίες εκείνες μέσα από τις οποίες επιδιώκεται η ανάπτυξη οραμά-
των και ιδεών στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού σε σχέση με τη σχολική κουλτούρα, την 
επικοινωνία, την επαγγελματική ευθύνη και τη συνειδητοποίηση του ευρύτερου κοινωνι-
κού ρόλου του εκπαιδευτικού. Διευρυμένη απόδοση του όρου δίνει και ο Griffin (όπως α-
ναφέρεται στο Φώκιαλη, Κουρουτσίδου & Λέφα, 2005) ο οποίος συνδέει την προσδοκία 
επαγγελματικής ανάπτυξης με την προσδοκία αλλαγών στις εκπαιδευτικές πρακτικές και 
πεποιθήσεις, στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών καθώς και στη δημιουργία κλίματος 
αλληλοκατανόησης στο χώρο εργασίας. 

Ο Μαυρογιώργος (2005) αναφέρει ότι η επαγγελματική ανάπτυξη συνδέεται με την επι-
μόρφωση και τις μορφές της, τη βασική επαγγελματική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, τις 
εκπαιδευτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, την «εσωτερική» εκπαιδευτική πολιτική στις 
σχολικές μονάδες, τα θέματα αξιολόγησης στην εκπαίδευση, τις συνθήκες και τους όρους 
εργασίας των εκπαιδευτικών, τις γενικότερες επαγγελματικές τους εμπειρίες από υπο-
απασχόληση και ετερο-απασχόληση, τη συμμετοχή τους σε επιστημονικές και άλλες ενώ-
σεις, τις μεταπτυχιακές και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η επιμορφωτική πολιτική, 
αποτελεί μέρος της ευρύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής και προσδιορίζεται από μορφές 
κοινωνικού ελέγχου που αφορούν την κοινωνική λειτουργία ενός εκπαιδευτικού συστήμα-
τος σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Επομένως είναι φανερό ότι η επιμόρφωση και η 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αναδεικνύεται σε κεντρικό ζήτημα στη χάραξη 
της συνολικής εκπαιδευτικής πολιτικής και έτσι είναι ανοιχτή σε αλλαγές, μετασχηματι-
σμούς, αντιφάσεις και συνεχείς διαπραγματεύσεις. Είναι επίσης σημαντικό να προσδιορίσει 
κανείς τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες μπορεί ο σημερινός εκπαι-
δευτικός να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί επαγγελματικά, αφού ένα σημαντικό κομμάτι της 
καθημερινής του ζωής βρίσκεται και εργάζεται στο σχολείο. 

Η διαδικασία της επιμόρφωσης αναφερόμενη στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευ-
τικών ως προσωπική επιλογή, αν και είναι πολύ σημαντική, δεν είναι δυνατόν να καλύψει 
το σύνολο των εκπαιδευτικών αναγκών και ενδιαφερόντων. Άρα χρειάζεται αυτός ο θεσμός 
να είναι οργανωμένος συστηματικά με στόχο την επιστημονική υποστήριξη του έργου των 
εκπαιδευτικών. Οι ραγδαίες κοινωνικές, τεχνολογικές, οικονομικές και πολιτιστικές αλλαγές 
αντανακλώνται στο σχολείο και επιδρούν σε αυτό, δηλαδή στις διδακτικές μεθόδους, στην 
παιδαγωγική σχέση, στο γενικότερο κλίμα του σχολείου, στη φοίτηση των μαθητών. Ο συν-
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δυασμός των ταχύτατων επιστημονικών εξελίξεων με τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές αλ-
λαγές επιβάλλουν ώστε οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν συστηματικά και να ενημερώνο-
νται επιστημονικά για τις διαδικασίες προσωπικής και επαγγελματικής ευαισθητοποίησής 
τους. 

Στο πλαίσιο ενός γραφειοκρατικού μοντέλου οργάνωσης της εκπαίδευσης όπως συμβαίνει 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η οργάνωση, η μορφή και το περιεχόμενο της επιμόρ-
φωσης αντανακλούν τους προσανατολισμούς της κρατικής εκπαιδευτικής πολιτικής ενώ 
παράλληλα αποτελούν και έναν δείκτη ανταπόκρισης του εκπαιδευτικού συστήματος στις 
κοινωνικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις. Η αποτελεσματικότητα των διάφορων επιμορφωτι-
κών προγραμμάτων προϋποθέτει συναίνεση, συνεργασία, συλλογικότητα, έρευνα και δρά-
ση, στοιχεία που απαιτούν άλλου είδους σχεδιασμό και προγραμματισμό ώστε να περιορί-
σουν το ρόλο της γραφειοκρατίας και του συγκεντρωτισμού στην εκπαίδευση. Στην επι-
μόρφωση αντανακλάται η γραφειοκρατική δομή του εκπαιδευτικού συστήματος με τον συ-
γκεντρωτισμό της εξουσίας στην κορυφή της ιεραρχίας περιορίζοντας τη δύναμη της βάσης, 
με τις χρονοβόρες διαδικασίες στη διεκπεραίωση εργασιών, την πολυπλοκότητα ευθυνών 
και καταμερισμού αρμοδιοτήτων, τις απρόσωπες σχέσεις, την άμεση καθοδήγηση και τον 
έλεγχο της εργασίας από τους ανωτέρους καθώς και την προσήλωση σε παραδοσιακές αξί-
ες. (Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου,1994). Αντιθέτως η επιμόρφωση έρχεται να συμπλη-
ρώσει, να εμπλουτίσει, να βελτιώσει, να εμβαθύνει τα περιεχόμενα της αρχικής εκπαίδευ-
σης έτσι ώστε να αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί τα νεότερα δεδομένα που παρέχουν τόσο η 
καινούρια γνώση σε θέματα ειδικότητας όσο και η παιδαγωγική θεωρία και έρευνα. Η Χα-
τζηπαναγιώτη (2001) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: 

Η επιμόρφωση επιβάλλεται να λειτουργεί και ως σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με 
την εκπαιδευτική πράξη. Η εκπαιδευτική έρευνα και η παιδαγωγική πράξη είναι δραστηριό-
τητες αλληλένδετες, αφού τα πορίσματα των ερευνών χρησιμοποιούνται τόσο στον εκπαι-
δευτικό προγραμματισμό όσο και στον καθορισμό των στόχων, των περιεχομένων και των 
μεθόδων για την άσκηση του διδακτικού έργου.(σ.24-25) 

 Ωστόσο η εισαγωγή αλλαγών ή καινοτομιών στην εκπαίδευση που αγνοεί την κουλτούρα 
των σχολείων οδηγείται στην αποτυχία. Όταν δεν παρέχονται στη σχολική μονάδα περιθώ-
ρια αυτοτέλειας της οργανωτικής της ανάπτυξης ώστε ένα μεγάλο κομμάτι της επιμορφωτι-
κής διαδικασίας να διεξάγεται κυρίως σε ενδοσχολικό επίπεδο τότε η επιμόρφωση μπορεί 
να επιφέρει βελτίωση και αλλαγές σε μεμονωμένα άτομα αλλά δε συντελεί στη γενικότερη 
βελτίωση του σχολείου. Για να αντιμετωπίζεται ο εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας, ο οποί-
ος κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις, για να ασκήσει με υπευθυνότητα το διδακτικό και παι-
δαγωγικό του έργο και να επικεντρώσει την προσοχή του στην ικανοποίηση των «πελα-
τών»-μαθητών του, πρέπει να παρέχεται μεγαλύτερη αυτονομία στους εκπαιδευτικούς και 
καλύτερες οικονομικές απολαβές ως απόρροια του επαγγελματισμού τους με στόχο την 
αναβάθμιση του κύρους τους Η ευθύνη για την εξασφάλιση των όρων και των προϋποθέ-
σεων επιμόρφωσης ανήκει κυρίως στο κράτος. Η ίδρυση φορέων επιμόρφωσης, η οικονο-
μική τους στήριξη, η εξασφάλιση υλικοτεχνικής υποδομής, η ελάφρυνση των εκπαιδευτικών 
από το φόρτο εργασίας ή άλλους περιορισμούς, η προσφορά επιμορφωτικών προγραμμά-
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των και κινήτρων αποτελούν το πλαίσιο των δεσμεύσεων πάνω στο οποίο πρέπει να μορ-
φοποιούνται οι επιλογές της εθνικής επιμορφωτικής πολιτικής. (Μαυρογιώργος,1999). 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η υποχρεωτική κυρίως επιμόρφωση χαράσσεται από 
τον πολιτικό προσανατολισμό της εκάστοτε κυβέρνησης, συχνά με αμφίβολους στόχους και 
σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους χρηματοοικονομικούς πόρους. Περιθώρια λήψης απο-
φάσεων έχουν οι σχολικές μονάδες κυρίως για δραστηριότητες οι οποίες βρίσκονται στην 
περιφέρεια του προγράμματος διδασκαλίας στο σχολείο ή για άλλες δραστηριότητες υπο-
στηρικτικές του διδακτικού έργου (εξοπλισμός σχολικών μονάδων, πολιτιστικές δραστηριό-
τητες, καινοτόμα προγράμματα, επιστημονικές ημερίδες). Ο επιμορφωτικός φορέας εξαρ-
τάται άμεσα από την κεντρική διοίκηση δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας το οποίο συντονίζει 
και εποπτεύει τις επιμορφωτικές δραστηριότητες διαφόρων φορέων. Συνήθως δεν υπάρχει 
ουσιαστική αυτοτέλεια του επιμορφωτικού έργου αφού τα περιεχόμενα και οι στόχοι είναι 
«εκ των άνω» προκαθορισμένα Η υποχρεωτική επιμόρφωση όποτε εφαρμόζεται καλύπτει 
κυρίως θέματα που αφορούν την εισαγωγή εκπαιδευτικών αλλαγών και καινοτομιών που 
αποφασίζονται από τη διοικητική ιεραρχία. 

Στη διαδικασία της επιμόρφωσης θα πρέπει να καθορίζονται οι στόχοι και ο χαρακτήρας 
της, η σχέση βασικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού, η μορφή, οι φο-
ρείς οργάνωσης, διαχείρισης και υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων καθώς 
και το πλαίσιο διεξαγωγής της επιμόρφωσης. (επιμόρφωση εκτός και εντός του σχολικού 
πλαισίου). Τέλος ο σχεδιασμός πρέπει να έχει άμεση σχέση με την προσπάθεια για συστη-
ματικότητα και προγραμματισμό κατά την ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων επειδή 
έτσι διασφαλίζονται οι φορείς, οι συμμετέχοντες, ο χώρος, ο χρόνος, το εκπαιδευτικό υλικό 
και δομούνται επιστημονικά οι διάφορες ενέργειες που πρέπει να γίνουν καθώς και το 
πλαίσιο δράσης. Με τη διαδικασία του σχεδιασμού μπορούν να πραγματοποιηθούν συγκε-
κριμένοι τρόποι βελτίωσης και να υλοποιηθεί ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της επι-
μόρφωσης τόσο από χρηματοοικονομική όσο και από παιδαγωγική σκο-
πιά.(Χατζηπαναγιώτη,2001). Ως εκ τούτου τα απαραίτητα στοιχεία ή οι προϋποθέσεις που 
συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιμόρφωσης όπως είναι οι φορείς, ο τίτλος του 
προγράμματος, ο υπεύθυνος, η διάρκεια, ο χρόνος, ο αριθμός επιμορφουμένων, ο τόπος 
υλοποίησης, ο σκοπός, οι θεματικές ενότητες, η κατανομή ωρών, η πρόβλεψη για θεωρητι-
κές και πρακτικές ενότητες, οι επιμορφωτές, η μεθοδολογία εφαρμογής, το επιμορφωτικό 
υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό), η χρήση τεχνολογίας, η ενδεικτική βιβλιογραφία και τέλος 
η αξιολόγηση του προγράμματος αποτελούν δεσμεύσεις για την υλοποίηση επιμορφωτικών 
προγραμμάτων.(Μαυρογιώργος,1999). 

Η ενδοσχολική επιμόρφωση συμβάλλει στην ανάπτυξη της σχολικής μονάδας και θεωρείται 
ο πυρήνας για την αυτοτελή δράση του σχολείου στο πλαίσιο λειτουργίας του εκπαιδευτι-
κού συστήματος. Πρέπει να τονίσουμε ότι κάθε σχολείο αναπτύσσει δική του κουλτούρα 
και ιδιαιτερότητες τα οποία σχετίζονται με το περιβάλλον καθώς και το γενικότερο κοινωνι-
κό-πολιτιστικό κλίμα που επικρατεί. Τα παραπάνω προκύπτουν από την κοινωνική αλληλε-
πίδραση ατόμων και ομάδων που δρουν στο συγκεκριμένο χώρο. Ωστόσο δεν μπορούμε να 
παραγνωρίσουμε το ρόλο και τη σημασία της γραφειοκρατικής οργάνωσης της εκπαίδευ-
σης ως ρυθμιστικού παράγοντα στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα 
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σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ασφυκτικά η δημιουργία 
πλαισίου στρατηγικού προγραμματισμού επιμόρφωσης εντός ή εκτός της σχολικής μονά-
δας. Το σχολείο διαμορφώνεται από το φυσικό περιβάλλον (κτίριο και υλικοτεχνική υποδο-
μή) και μορφοποιείται τόσο από το ανθρώπινο περιβάλλον (κοινωνικές σχέσεις και αλληλε-
πιδράσεις) όσο και από τις θεσμικές προδιαγραφές. (Χατζηπαναγιώτη, 2001). 

 Μορφές επιμόρφωσης σε επίπεδο σχολικής μονάδας όπως η διοργάνωση επιμορφωτικών 
σεμιναρίων εντός της σχολικής μονάδας από πανεπιστημιακούς φορείς ή σχολικούς συμ-
βούλους, ημερίδες και ομιλίες-διαλέξεις από πανεπιστημιακούς, εκπροσώπους επιστημονι-
κών ενώσεων και φορέων, συζητήσεις ή επισκέψεις σε τάξεις συναδέλφων, συχνές παιδα-
γωγικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, υλοποίηση καινοτόμων δράσεων από 
τους εκπαιδευτικούς, ερευνητικά σχέδια δράσης σε διάφορα θέματα που προσεγγίζουν τα 
ενδιαφέροντα μαθητών-εκπαιδευτικών, συζητήσεις με τον/την διευθυντή του σχολείου α-
ποτελούν πηγές μάθησης για τους εκπαιδευτικούς. Οι συγκεκριμένες πηγές επαγγελματικής 
μάθησης έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την αμεσότητα, καθώς αποτελούν μέρος της κα-
θημερινότητας των εκπαιδευτικών στο σχολείο και στην τάξη και συνδέονται άμεσα με τα 
βιώματα και τις εμπειρίες τους μέσα στο σχολείο.(Παπαναούμ,2003). Οι προσπάθειες εν-
δοσχολικής επιμόρφωσης λαμβάνουν χώρα κυρίως στο πλαίσιο του λειτουργικού προ-
γραμματισμού του σχολείου μετά από διαδικασίες συλλογικής επικοινωνίας και συλλογι-
κών αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου, κατά την έναρξη ή κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για την υλο-
ποίηση και την αξιολόγηση των ενδοσχολικών επιμορφωτικών προγραμμάτων. (Αθανασού-
λα-Ρέππα,1999). 

 Ο προγραμματισμός αυτός ορίζει τη σχετική αυτονομία της εκπαιδευτικής μονάδας στη 
διοργάνωση της επιμόρφωσης η οποία προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευ-
τικών. Η τελευταία είναι δυνατόν να προκύψει μέσα από την αμοιβαία συνεργασία και επι-
κοινωνία, αφού προσδιοριστούν οι ανάγκες της σχολικής μονάδας. Έτσι οι εκπαιδευτικοί 
είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν συγκεκριμένα προγράμματα επιμόρφωσης. 
Παράλληλα μέσα από διαδικασίες κοινής συνεργασίας και αλληλοσυμβουλευτικής συντονί-
ζονται οι ανάγκες της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 
ευρύτερου εκπαιδευτικού συστήματος. Θέματα που αφορούν το μαθητικό πληθυσμό, ζη-
τήματα παιδαγωγικών χειρισμών, θέματα διοίκησης, καινούρια αναλυτικά προγράμματα 
κ.ά., θεμελιώνουν την οργανωτική δυναμική του σχολείου ως αυτοτελούς μονάδας οργά-
νωσης της επιμορφωτικής διαδικασίας.  

 Ως προς την ενδοσχολική επιμόρφωση θα μπορούσαμε να επισημάνουμε ακόμη ότι απα-
ραίτητοι όροι για την επιτυχή διεξαγωγή της αποτελούν η εμπλοκή όλου του προσωπικού 
του σχολείου για τη δημιουργία συνεργατικής επαγγελματικής κουλτούρας, η αμφίδρομη 
και διαρκής επικοινωνία μεταξύ των διοικητικών παραγόντων του σχολείου και των επι-
μορφούμενων, η εξασφάλιση της συνοχής με προηγούμενες επαγγελματικές εμπειρίες, η 
υποστηρικτική δράση καθώς και η διεξαγωγή της από κατάλληλο επιμορφωτή ώστε να α-
ποφεύγονται σφάλματα κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον η ενδοσχολική επιμόρ-
φωση πρέπει να στηρίζεται στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων ώστε να αναγνωρίζονται οι 
γνώσεις και οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών και να υιοθετούνται στρατηγικές που θα ενι-
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σχύουν την αυτενέργεια και την ερευνητική στάση κατά τη διεξαγωγή των προγραμμά-
των.(Δάντη,2005). 

 Όπως διαπιστώνει η Παπαπροκοπίου(2005) έρευνες έχουν αποδείξει ότι μακροχρόνια 
προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ως προς 
τις πρακτικές γνώσεις, τις παιδαγωγικές πρακτικές και συντελούν στην αύξηση της ατομικής 
εμπλοκής των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας τόσο στην ατομική όσο και στην ομαδι-
κή εργασία. Αρκετά ενδοσχολικά επιμορφωτικά προγράμματα μπορούν, ιδίως στη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση, να οργανωθούν με στόχο τη μετατροπή της παραδοσιακής διδα-
σκαλίας σε ψηφιακή μορφή με τη συνδρομή της σύγχρονης τεχνολογίας. Η εφαρμογή τέ-
τοιων προγραμμάτων στο σχολείο αναδεικνύουν την αποτελεσματικότερη διδασκαλία των 
διαφόρων γνωστικών αντικειμένων μετατρέποντας τις πληροφορίες σε γνώση με την αξιο-
ποίηση κατάλληλων εργαλείων μετατροπής που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες. Τα πα-
ραπάνω επιβεβαιώνουν στην πράξη ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι συνδιαμορφωτής 
των εξελίξεων και απαιτείται δημιουργία περιβάλλοντος στήριξής του μέσα στο σχολικό 
χώρο εφόσον επιθυμεί να αξιοποιήσει τις Νέες Τεχνολογίες ή άλλες καινοτόμες δράσεις 
στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να 
συμμετέχουν και στην αξιολόγηση των προγραμμάτων που αποτελεί ένα σημαντικό στοι-
χείο της επιμορφωτικής διαδικασίας. Τα κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης θα πρέπει να 
καλύπτουν όλες τις όψεις του προγράμματος δηλαδή την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και 
την αντικειμενικότητα. Τα ενδοσχολικά επιμορφωτικά προγράμματα πρέπει να είναι ευέλι-
κτα και πολύμορφα, να εμπλέκονται Πανεπιστημιακοί και ερευνητικοί φορείς, ειδικευμένοι 
επιστήμονες, σχολικοί σύμβουλοι, και βεβαίως οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ώστε να συνδέεται 
η επιστημονική έρευνα με την εκπαιδευτική πράξη και να υπάρχει δυνατότητα αξιολόγησης 
των προγραμμάτων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωσή τους.  

Συμπεράσματα 

 Η θετική στάση πολλών εκπαιδευτικών απέναντι στο επάγγελμα, το αίσθημα ευθύνης και 
προσήλωσης στο έργο τους, η αγάπη τους για τα παιδιά, η ικανότητα συνεργασίας και στο-
χασμού αποτελούν σημαντικά στοιχεία επιτυχούς διδασκαλίας στο ελληνικό σχολείο, σε 
συχνά αντίξοες συνθήκες και χωρίς υλικά οφέλη. Ως εκ τούτου το κράτος πρέπει να εμπι-
στευτεί τους εκπαιδευτικούς αν πραγματικά ενδιαφέρεται για ένα αναβαθμισμένο δημόσιο 
σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι εκπαιδευ-
τικοί στη λήψη των αποφάσεων, να διευρυνθούν οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 
και εξέλιξης μέσα και έξω από το σχολείο και να αναβαθμιστεί η κοινωνική αναγνώριση των 
εκπαιδευτικών. Προς αυτή την κατεύθυνση οι κατάλληλες δράσεις και επιμορφώσεις σε 
επίπεδο σχολικής μονάδας που σταδιακά μπορούν να αναπτυχθούν στο σχολείο θα επανα-
προσδιορίσουν το ρόλο του διευθυντή, των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων 
προς νέα σχήματα συνεργασίας. Αν λοιπόν οι παρεμβάσεις στο σύστημα εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών αποκτήσουν συνοχή και συνέχεια σε όλα τα επίπεδα, τότε 
μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί διαθέτουν την αναγκαία ετοιμό-
τητα ώστε να αξιοποιήσουν καινοτομικές δράσεις οι οποίες θα αφορούν τους όρους της 
επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξής τους καθώς και την οργάνωση και αποτελεσματικό-
τητα της λειτουργίας της σχολικής μονάδας. 
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Η πολυπλοκότητα στη διαχείριση συγκρούσεων και ο ρόλος του δημοκρατικού  
διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας 

Δημητρίου Λουκάς  
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας  

loukdimi@gmail.com 
 

Περίληψη 
 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει  την πολυπλοκότητα της διαχείρισης των συγκρούσεων 
από τη μεριά του διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ερευνά και τεκμηριώνει βιβλιογραφικά 
ότι το δημοκρατικό μοντέλο ηγεσίας είναι το καταλληλότερο για τη διαχείριση συγκρούσε-
ων μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην παρούσα εισή-
γηση είναι η βιβλιογραφική διερεύνηση. Οι συγκρούσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 
σε γνωστικές (καθήκοντος) ή συναισθηματικές, ατομικές ή οργανωσιακές, οριζόντιες ή κά-
θετες, λειτουργικές ή δυσλειτουργικές και  συμβαίνουν μεταξύ εκπαιδευτικών, εκπαιδευτι-
κών-προϊσταμένων, μαθητών και γονιών. Οι πηγές-αιτίες των συγκρούσεων μπορούν αν 
αναζητηθούν στο εξωτερικό ή στο εργασιακό περιβάλλον και σε ατομικούς παράγοντες. Οι 
συνέπειες των συγκρούσεων ανάλογα με τη διαχείριση μπορεί να είναι θετικές ή  αρνητι-
κές. Ο διευθυντής –ηγέτης δεν  αποφεύγει τη σύγκρουση αλλά την αντιμετωπίζει και την 
εκμεταλλεύεται. Ο διευθυντής πρέπει διαχειρίζεται τη σύγκρουση διαμεσολαβώντας δημο-
κρατικά με στόχο τη συνεργασία.   

Λέξεις - Κλειδιά: πολυπλοκότητα, διαχείριση συγκρούσεων, δημοκρατικός διευθυ-
ντής/ντρια της σχολικής μονάδας 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια ο ρόλος των διοικητικών οργάνων της εκπαίδευσης έχει καταστεί αντι-
κείμενο πληθώρας επιστημονικών ερευνών και θεμελιωδών αλλαγών στο πλαίσιο των εκ-
παιδευτικών συστημάτων πολλών χωρών, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας. Οι διαρκώς μετα-
βαλλόμενες κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν τη λειτουργία 
της σχολικής μονάδας η οποία αποτελεί ένα ανοικτό σύστημα σε διαρκή αλληλεπίδραση με 
την εκάστοτε τοπική, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. Η επιστημονική μελέτη και η ανάγκη 
για προσαρμογή στις εκάστοτε κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές φέρνει αλλαγές μεταξύ 
άλλων στα προγράμματα σπουδών, επιβάλλει την εισαγωγή καινοτομιών, τη συνεργασία με 
κοινωνικούς και τοπικούς φορείς, τη διοικητική αναδιάρθρωση αρμοδιοτήτων, την ανάγκη 
για αυτονομία και αποτελεσματική διοίκηση της σχολικής μονάδας. Σε αυτό το δυναμικό 
πλαίσιο, εντός του οποίου η σχολική μονάδα αντιμετωπίζεται ως ανοικτός κοινωνικός σχη-
ματισμός που είναι σε διαρκή επαφή με το κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον και όλους 
τους εμπλεκομένους στην εκπαιδευτική πρακτική, η μελέτη του ρόλου του διευθυντή υπό 
το πρίσμα της δημοκρατικής ηγεσίας και ειδικότερα, το κομμάτι το οποίο αφορά στη δια-
χείριση συγκρούσεων, αποτελούν αντικείμενο εξαιρετικά πολύπλοκο δεδομένου ότι εμπλέ-
κονται ζητήματα παιδαγωγικά, ψυχολογικά, διοικητικά και οργανωτικά. Το βασικό κίνητρο 
της έρευνας είναι η ανάδειξη συμπερασμάτων σχετικά με την άσκηση δημοκρατικής ηγεσί-
ας και τη διαχείριση συγκρούσεων από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας. Η ανάδειξη 
αυτών των συμπερασμάτων μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του ε-
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κάστοτε διευθυντή σχολικής μονάδας ο οποίος καλείται να διαχειριστεί με δημοκρατικό 
τρόπο τις συγκρούσεις που προκύπτουν σε ένα εξαιρετικά δυναμικό και πολύπλοκο περι-
βάλλον. 
 

Συγκρούσεις: Αίτια και Συνέπειες 
 
Η σχολική μονάδα όπως έχει αναφερθεί ήδη είναι ένα ανοικτό σύστημα το οποίο εμπλέκει 
στη λειτουργία του άτομα διαφορετικών πολιτισμικών και κοινωνικών στρωμάτων, διαφο-
ρετικού φύλου, διαφορετικής ηλικίας και με διαφορετικά ενδιαφέροντα, όπως μαθητές, 
εκπαιδευτικούς, διευθυντικά στελέχη, γονείς, παράγοντες τοπικής κοινωνίας κ.α. (Φασου-
λής, 2006). Ο διευθυντής στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας καλείται να διαχειριστεί πλη-
θώρα στρατηγικών και οργανωτικών θεμάτων, όπως τη λήψη αποφάσεων για εκπαιδευτικά 
θέματα, τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, τη συνεργασία με τις προϊστάμενες αρ-
χές, με τους γονείς και την ευρύτερη τοπική κοινότητα, την ένταξη των νέων τεχνολογιών 
κ.λπ. (Άνθης & Κακλαμάνης, 2007). Κατά τη διάρκεια λήψης αποφάσεων προκύπτουν δια-
προσωπικές συγκρούσεις ή αντιθέσεις που εκδηλώνονται με τη μορφή διαφωνίας, επιθετι-
κότητας, παθητικής αντίστασης κ.λπ..  
Οι συγκρούσεις αυτές μπορεί να είναι γνωστικές ή συναισθηματικές. Οι Corwin (1966) και 
DiPaola (1990) σε έρευνές τους εντόπισαν ότι οι συνήθεις συγκρούσεις στα σχολεία είναι 
γνωστικές (καθήκοντος), και ότι συναισθηματικές συγκρούσεις εκδηλώνονται σε μικρό πο-
σοστό. 
Η σύγκρουση μέσα σε μία σχολική μονάδα μπορεί να πάρει πολλές μορφές, άρα κατ’ επέ-
κταση μπορεί να λάβει και πολλούς ορισμούς. Μπορεί να προκύψει τόσο από ζητήματα 
εκπλήρωσης καθηκόντων, όσο από ζητήματα διαπροσωπικών διαφορών, αλλά και από 
λανθασμένη ερμηνεία κάποιου νοήματος, προκαλώντας μια ήπια παρεξήγηση. Η σύγκρου-
ση σε ένα σχολείο εμπεριέχει προσωπικές συγκρούσεις με συνάδελφους ή και προϊσταμέ-
νους εντός της σχολικής μονάδας, καθώς και συγκρούσεις με μαθητές, γονείς ή άτομα και 
φορείς του περιβάλλοντός της (Imazai και Chouchi, 2002). Σύμφωνα με επιστήμονες της 
εξελικτικής ψυχολογίας (Shantz & Hartup, 1992) η εμπλοκή των μαθητών σε σύγκρουση 
αποτελεί διαδικασία ανάπτυξης και μάθησης. Η προσπάθεια εξάλειψης αυτών των συ-
γκρούσεων ισοδυναμεί με στέρηση της ευκαιρίας για ανάπτυξη και μάθηση. Δυστυχώς ό-
μως, πολλές φορές η σύγκρουση ανάμεσα σε μαθητές εκδηλώνεται με βίαιη συμπεριφορά 
όπως καβγάδες, ύβρεις, κοροϊδευτικά σχόλια, άσκηση βίας, απειλές, περιθωριοποίηση, κα-
ταστροφές (Ελευθεριάδης, 1998, Μαυροσκούφης, 2007). 
Σύμφωνα με τον Pawlak (1998) η σύγκρουση προέρχεται γιατί δύο μέλη τουλάχιστον βρί-
σκονται σε διαμάχη γύρω από ένα θέμα.  
Η σύγκρουση μπορεί να είναι ατομική (σύγκρουση κατά ατομική λήψη αποφάσεων), οργα-
νωσιακή (σύγκρουση ατόμων ή ομάδων εντός μιας σχολική μονάδας) και να είναι σύγκρου-
ση μεταξύ οργανώσεων (έχουμε σύγκρουση μεταξύ οργανώσεων ή ομάδων εκτός μιας σχο-
λικής μονάδας) (Stoner 1989). 
 Η σύγκρουση χαρακτηρίζεται σε οριζόντια ή κάθετη ανάλογα με την ιεραρχική θέση που 
έχουν οι εμπλεκόμενοι (Blacke Mouton 1961, Schein 1980 σσ.172 κ.ε.). Έτσι, η κάθετη σύ-
γκρουση συμβαίνει μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής ιεραρχικής θέσης, όπως για παράδειγ-
μα μεταξύ ενός καθηγητή και διευθυντή και η οριζόντια μεταξύ ατόμων της ίδιας ιεραρχι-
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κής θέσης, δηλαδή μεταξύ καθηγητών. Οι κάθετες συγκρούσεις όπως είναι φυσικό είναι εν 
γένει μεγαλύτερες και πιο ισχυρές από τις οριζόντιες. 
Σχετικά με τις επιπτώσεις σε έναν οργανισμό, οι συγκρούσεις μπορούν να διακριθούν σε 
λειτουργικές και δυσλειτουργικές, προσδιορίζοντας ως λειτουργικές εκείνες που το αντικεί-
μενο της διένεξης είναι το εργασιακό και γνωστικό αντικείμενο και ως δυσλειτουργικές ε-
κείνες που η διένεξη έχει πάρει ως επί το πλείστον μια συναισθηματική χροιά η οποία δυ-
σκολεύει την κρίση και συνοδεύεται από προσωποποίηση της σύγκρουσης. Η σύγκρουση 
καθήκοντος έχει συνήθως θετικές επιδράσεις στη λειτουργία ενός οργανισμού (λειτουργική 
σύγκρουση), ενώ η συναισθηματική σύγκρουση συνεπάγεται αρνητικές συνέπειες για τον 
οργανισμό (δυσλειτουργική σύγκρουση) (Chuang et al., 2004). 
Οι πηγές των συγκρούσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής (Masters & Albright 
(2002):  

• εξωτερικό περιβάλλον 
• εργασιακό περιβάλλον 
• ατομικοί παράγοντες, όπως είναι η προσωπικότητα, η ψυχολογική κατάσταση και η 

κατάσταση υγείας των εργαζομένων. 
Τα αίτια που μπορεί να προκαλέσουν μία σύγκρουση είναι ποικίλα, για παράδειγμα μπορεί 
να υπάρχουν διαφορές στους στόχους των ομάδων μιας σχολικής μονάδας, ή και να υπάρ-
χουν ασαφή όρια καθηκόντων (Walton και Dutton 1969). 
Πιο σύγχρονοι ερευνητές τονίζουν ότι υπό ορισμένες συνθήκες η σύγκρουση μπορεί να έχει 
ευεργετικές επιπτώσεις (Tjosvold ,1991; Van de Vliert & De Dreu, 1994). Σύμφωνα με τους 
Jehn (1995), Tjosvold D. & Tjosvold M. (1995), Everard & Morris (1999), Ματσαγγούρας 
(1999), Σαΐτης (2002) και Παπασταμάτης (2005) μπορούν να υπάρξουν θετικές και αρνητι-
κές συνέπειες των συγκρούσεων στους οργανισμούς.  
Πιο αναλυτικά, ορισμένες θετικές συνέπειες των συγκρούσεων είναι: 

• η διάχυση και εξασθένιση μιας πιο σοβαρής διαμάχης. (Σαΐτης, 2002, Singh, 1995).  
• η αναζήτηση νέων μεθόδων δράσης και βέλτιστων λύσεων (Singh, 1995).  
• η αύξηση στη συνοχή και στην επίδοση εντός της ομάδας. Τα επίπεδα συνεργασίας 

και απόδοσης αυξάνονται (Σαΐτης, 2002).  
• Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και η βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων. 

(Tjosvold & Tjosvold, 1995).  
Οι κύριες αρνητικές συνέπειες των συγκρούσεων μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

• Δυσπιστία και διαταραχή των διαπροσωπικών σχέσεων (Everard & Morris, 
1999).  

• Οι συγκρούσεις μπορεί να προκαλέσουν αδιαφορία, αίσθημα κατωτερότητας 
(Singh, 1995), ανασφάλεια, απουσίες, παράπονα, αιτήσεις μετάθεσης, εχθρότη-
τα και σε ακραίες περιπτώσεις επιθετικότητα. 

 
Διαχείριση συγκρούσεων 

 
Η διαχείριση συγκρούσεων στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας καθίσταται ιδιαιτέρως πολύ-
πλοκη, δεδομένου ότι εμπλέκει θεωρητικές έννοιες όπως δημοκρατία, ηγεσία, διαχείριση 
ανθρώπινων σχέσεων. Εκτός της πολυπλοκότητας των ίδιων των καταστάσεων μέσα από τις 
οποίες αναδεικνύεται το στοιχείο της σύγκρουσης εντός της σχολικής μονάδας, η κατανόη-
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ση της σύγκρουσης παραπέμπει στην ανάγκη να κατανοηθούν έννοιες από τη φύση τους 
πολύπλοκες οι οποίες συναρτώνται με την έννοια και τις διαδικασίες της σύγκρουσης. Ως εκ 
τούτου είναι προφανές ότι το ζήτημα της διαχείρισης των συγκρούσεων εντός της σχολικής 
μονάδας από την πλευρά του δημοκρατικού διευθυντή εμπλέκει στη θεωρητική του διατύ-
πωση πολλά διαφορετικά πεδία και επιστημονικές προσεγγίσεις. Συνεπώς, για ένα τόσο 
περίπλοκο πεδίο θα ήταν αφελές να ισχυριστεί κανείς ότι μπορεί να διατυπώσει ένα γενικό 
θεωρητικό σχήμα το οποίο θα καταφέρει να συνοψίσει τις αρχές που πρέπει να διέπουν τη 
διαχείριση συγκρούσεων στο πλαίσιο της δημοκρατικής σχολικής ηγεσίας κάθε κοινωνικού 
και πολιτισμικού πλαισίου. 
Στις μέρες μας ενισχύεται η άποψη ότι η επιτυχής διοίκηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από την ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης των συγκρούσεων. Είναι σύνηθες το ότι τα 
μέλη μιας ομάδας δεν μπορούν να επιλύσουν μόνα τις διαφορές τους, οπότε καλείται ο 
διευθυντής να παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή (Scholtes et al., 1996). Στην περίπτωση 
που ένας διευθυντής επιλέξει να μεσολαβήσει σε μια σύγκρουση, προτού αναλάβει αυτό το 
ρόλο θα πρέπει να αντιληφθεί την πολυπλοκότητα του ζητήματος και να αναρωτηθεί αν η 
χρονική στιγμή είναι η κατάλληλη, εάν το θέμα της σύγκρουσης είναι επιλύσιμο, εάν μπορεί 
να παραμείνει ουδέτερος, εάν διαθέτει την απαραίτητη αξιοπιστία, εάν διαθέτει τα απαι-
τούμενα επίπεδα ενέργειας, τον χρόνο και τις δεξιότητες για την επιτυχία της μεσολάβησης 
και εάν η μη μεσολάβηση ενέχει περισσότερους κινδύνους από τη μεσολάβηση. 
Οι διευθυντές που θεωρούν τη σύγκρουση ανεπιθύμητη προσπαθούν να την ελαχιστοποιή-
σουν ή να την εξαφανίσουν παρεμποδίζουν στην ουσία τη δημιουργικότητα και την καινο-
τομία (DeDreu C., 1997). Αντίθετα, εκείνοι που θεωρούν τη σύγκρουση απαραίτητη, προ-
σπαθούν να την εντάξουν στην κουλτούρα του οργανισμού σαν κάτι απολύτως φυσικό. 
Όπως αναφέρει ο Burns  (1978), οι ηγέτες δεν αποφεύγουν τη σύγκρουση. Την αντιμετωπί-
ζουν, την εκμεταλλεύονται και τελικά τη συστηματοποιούν, επηρεάζοντας την ένταση και το 
αντικείμενο της σύγκρουσης, τη διαμορφώνουν και μεσολαβούν σε αυτή.  
Για την επιτυχή αντιμετώπιση των συγκρούσεων ο διευθυντής μεταξύ άλλων θα πρέπει (Σα-
ΐτης, 2002, Medina et al., 2002): να γνωρίζει και να προβλέπει τις πιθανές πηγές σύγκρου-
σης και να αντιδρά εγκαίρως, 

• να αναγνωρίζει αμέσως τον τύπο της σύγκρουσης, 
• να ενθαρρύνει την ανοιχτή συζήτηση για θέματα καθήκοντος και να κατευνάζει ή 

να επιλύει θέματα συναισθηματικής φύσεως, 
• να γνωρίζει και να μπορεί να χρησιμοποιεί όλες τις τεχνικές διαχείρισης συγκρού-

σεων και τις συνέπειές τους, 
• να παρακολουθεί τη διαδικασία επίλυσης της σύγκρουσης και να κατευθύνει τα 

θέματα από συναισθηματικού τύπου σε θέματα καθήκοντος, 
•  να ενισχύει τη λειτουργία της ομάδας. 

Σύμφωνα με τον Rahim (2002) για να είναι αποτελεσματική η διαχείριση συγκρούσεων 
πρέπει να ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια: 

• να ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των μελών του οργανισμού και να δια-
τηρεί τη μεταξύ τους ισορροπία, 

• 2)να οδηγεί σε λύση ηθική. 
Πιο συγκεκριμένα, η αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων πρέπει να έχει τους ακό-
λουθους στόχους οι οποίοι είναι απολύτως σύμφωνοι και συμβατοί με το δημοκρατικό 
πρότυπο ηγεσίας: 
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• αποφυγή της κλιμάκωσης (Masters & Albright, 2002). 
• μείωση της συναισθηματικής σύγκρουσης (Rahim, 2002). 
•  επίλυση του πραγματικού προβλήματος που οδήγησε σε σύγκρουση (Masters & 

Albright, 2002). 
• επιλογή στρατηγικής, ώστε να αναπτύσσεται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, κατανόηση, 

σεβασμός και  συνεργατικότητα  (Σαΐτης, 2002). 
• δυναμική επινόηση λύσεων (Masters & Albright, 2002). Δεν υπάρχει μόνο μία λύση 

σε κάθε πρόβλημα. 
•  ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων (Masters & Albright, 2002).  

 
Διαχείριση συγκρούσεων κατά τη διάρκεια λήψης αποφάσεων 

Σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων έχει τόσο ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας όσο 
όμως και η ομάδα των εκπαιδευτικών που λαμβάνει μέρος στη λήψη μιας απόφασης. 
Οι τρόποι λήψης αποφάσεων από τους ερευνητές κινούνται στο δίπολο αυταρχικός και 
συμμετοχικός τρόπος, όπου ως προέκτασή τους υπάρχουν αρκετοί παραπλήσιοι τύποι. 
Σύμφωνα με τους B. Everand και G. Morris (1996, σσ.53-54) οι τρόποι λήψης αποφάσεων 
διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

• στον αυταρχικό τρόπο, όπου ο διευθυντής της σχολικής μονάδας λαμβάνει μόνος 
του την απόφαση.   

• στον πειστικό τρόπο, όπου ο διευθυντής της σχολικής μονάδας με τη δύναμη της 
πειθούς, δικαιολογεί και προσπαθεί να πείσει τα υπόλοιπα μέλη της εκπαιδευτικής 
ομάδας εξηγώντας και δικαιολογώντας την απόφαση που ήδη έχει πάρει.  

• στον συμβουλευτικό τρόπο, όπου εδώ λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις όλης της 
εκπαιδευτικής ομάδας πριν ληφθεί η τελική απόφαση.  

Φυσικά, η επίλυση σύγκρουσης μεταξύ δύο αντιμαχόμενων μερών με μοναδικό στόχο και 
σκοπό την εύρεση μιας αποδεκτής λύσης από κοινού μπορεί να επέλθει με τη διαπραγμά-
τευση μεταξύ αυτών των αντιμαχόμενων μερών Walton και McKersie (1965).  
Σε γενικές γραμμές ο βασικός άξονας που πρέπει να κινηθούν οι «αντίπαλες» ομάδες κατά 
τη διάρκεια μιας διαπραγμάτευσης είναι η υποχωρητική - διαλλακτική στάση και σε καμία 
περίπτωση η επιθετική στάση. 
 Σημαντικός είναι ο ρόλος του διευθυντή και η θέση που επιλέγει να τηρήσει σε μια σύ-
γκρουση. Ο χειρισμός της σύγκρουσης επί της ουσίας είναι ο τρόπος με τον οποίο ο διευθυ-
ντής της σχολικής μονάδας επιλέγει να δράσει μετά την εκδήλωση μιας σύγκρουσης. Αρχι-
κά, πρέπει να αναφερθεί η διαφορά ανάμεσα στην επίλυση συγκρούσεων (conflict 
resolution) και στη διαχείριση συγκρούσεων (conflict management) (Rahim, 2002). Η επίλυ-
ση συγκρούσεων έχει σα στόχο την ελαχιστοποίηση ή τερματισμό της σύγκρουσης εντός 
του υπάρχοντος συστήματος. Η διαχείριση συγκρούσεων εμπεριέχει το σχεδιασμό αποτε-
λεσματικών στρατηγικών που έχουν ως στόχο τη μείωση των δυσλειτουργιών και την ενί-
σχυση των θετικών επιδράσεων μιας σύγκρουσης, ώστε να ενισχυθεί η μάθηση και αποτε-
λεσματικότητα του οργανισμού.  
Η διαχείριση οργανωσιακής σύγκρουσης περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες διάγνωσης και 
μεσολάβησης στη σύγκρουση (Rahim, 2002). Η δημοκρατική διαμεσολάβηση του διευθυντή 
σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι α) διαδικαστική αλλάζοντας την αναλογία συναι-
σθηματικής και λειτουργικής σύγκρουσης και επιτρέποντας τα μέλη να μάθουν να χειρίζο-
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νται τα διαφορετικά στιλ αντιμετώπισης σύγκρουσης, ή β) δομική διατηρώντας ένα μέτριο 
βαθμό λειτουργικής σύγκρουσης για μη συνήθη καθήκοντα και μειώνοντας την πιθανότητα 
εμφάνισης συναισθηματικής σύγκρουσης τροποποιώντας τις πηγές αυτής της σύγκρουσης. 
Η διαχείριση μιας σύγκρουσης περιλαμβάνει τις τεχνικές που θα χρησιμοποιήσουν οι δύο 
αντίπαλες πλευρές για να την αντιμετωπίσουν. Οι τεχνικές αυτές χωρίζονται σε τρεις κατη-
γορίες: 

• α) και οι δύο κερδίζουν, 
• β) και οι δύο χάνουν, 
• γ) ο ένας χάνει και ο άλλος κερδίζει. Στόχος φυσικά είναι η πρώτη περίπτωση. 

Ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία της σύγκρουσης παίζει η διαπίστωση, αλλά και η αξιολό-
γηση των προθέσεων του άλλου ατόμου της σύγκρουσης. Οι στρατηγικές προθέσεις του 
ατόμου όσον αφορά το χειρισμό της σύγκρουσης μπορούν να καταταγούν με βάση 2 δια-
στάσεις: 

• τη συνεργατικότητα, δηλαδή την προσπάθεια στο να ικανοποιηθούν τα ενδιαφέρο-
ντα και του άλλου ατόμου της σύγκρουσης. 

• την αυτοπεποίθηση, δηλαδή την προσπάθεια στο να ικανοποιηθούν τα δικά τους 
συμφέροντα. 

 
Διάγραμμα: Δισδιάστατη ταξινόμηση τρόπων διαχείρισης συγκρούσεων  

(προσαρμογή από τους Thomas και Kilman, 1974, σ.11) 
 

Όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει από το παραπάνω διάγραμμα, υπάρχουν πέντε δυνα-
τές τακτικές προσέγγισης μίας σύγκρουσης: 

• στη μία πλευρά βρίσκεται ο ανταγωνισμός, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την από-
λυτη αυτοπεποίθηση και προσπάθεια για ικανοποίηση των δικών μας συμφερό-
ντων και έχοντας  πλήρη αδιαφορία για τα συμφέροντα του άλλου ατόμου.  

• στην εντελώς αντίθετη πλευρά βρίσκεται η τακτική της διευκόλυνσης, η οποία χα-
ρακτηρίζεται από την προσπάθεια για ικανοποίηση των αναγκών του άλλου ατό-
μου της σύγκρουσης.  

• ο συμβιβασμός, όπου ως τακτική εμπεριέχει μέτριο βαθμό αυτοπεποίθησης και συ-
νεργασίας.  
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• η συνεργασία, όπου ως τακτική αντιμετώπισης μιας σύγκρουσης συνεπάγεται υψη-
λό βαθμό και στις δύο διαστάσεις : επιθυμία για πλήρη ικανοποίηση των στόχων 
και των δύο πλευρών ή για σύνθεση απόψεων. 

• η αποφυγή, τέλος, χαρακτηρίζεται από πλήρη αδιαφορία για τα συμφέροντα και 
των δύο πλευρών και το άτομο προσπαθεί να μην εμπλακεί  στην όλη διαδικασία 
(Thomas 1977). 

 
Συμπεράσματα 

Η δυναμική των ομάδων γεννά συχνά έντονες αντιθέσεις, οπότε ρόλος του διευθυντή-ηγέτη 
της σχολικής μονάδας είναι όχι µόνο να συντονίσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά 
και να συντελέσει στην ανάπτυξη της δυναμικής της ομάδας κατά τη διαδικασία αυτή. Η 
δημοκρατική ηγεσία λοιπόν μπορεί να ασκεί ρόλο υποστηρικτικό και διαμεσολαβητικό, έ-
χοντας υπόψη της τα δημοκρατικά ιδεώδη και όχι τον έλεγχο. Τα μέλη του οργανισμού 
πρέπει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, να μην καθίστανται παθητικοί δέκτες αποφά-
σεων και να μετέχουν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων εντός της σχολικής μονάδας. 
Είναι προφανές ότι ο διευθυντής θα πρέπει να είναι ηγέτης επιδεικνύοντας υποστηρικτική 
συμπεριφορά να είναι ικανός να εντοπίζει και να αναγνωρίζει τη σύγκρουση, να διακρίνει 
τη δυναμική της και τις πιθανές θετικές ή αρνητικές συνέπειές της, να έχει τις απαραίτητες 
δεξιότητες διαχείρισης της σύγκρουσης  να εφαρμόζει τις δημοκρατικές τεχνικές διαχείρι-
σης σύγκρουσης (ισότητα, σεβασμός, ανταπόδοση) με πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο  
και να μην αποφεύγει τη σύγκρουση, αλλά να τη συστηματοποιεί και να αποκομίζει τα ο-
φέλη της.  
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Περίληψη 

Στην εργασία διερευνώνται οι όροι και η πρακτική εφαρμογή της ηγεσίας και του 
μάνατζμεντ στις σχολικές μονάδες, μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Διαπιστώνεται 
η διασύνδεση της ηγεσίας με το όραμα, την άσκηση επιρροής, τις αξίες, τον συντονισμό 
όλων των δομών και των ανθρώπων, την εκπλήρωση στόχων μέσω της συνεργασίας και την 
παροχή βοήθειας. Το μάνατζμεντ συσχετίζεται με τη διαχείριση των πόρων για την επίτευξη 
στόχων και αποτελεσμάτων βραχυπροθέσμου κατά βάση προσανατολισμού και με τις 
λειτουργίες του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου των 
δραστηριοτήτων. Από τη συνεξέταση προκύπτει η αναγκαιότητα ανάδειξης ηγετών στην 
εκπαίδευση που να διαθέτουν χαρακτηριστικά μάνατζερ, αλλά και μάνατζερ με γνωρίσματα 
που προσιδιάζουν σε ηγέτες. 

Λέξεις - Κλειδιά: ηγεσία στην εκπαίδευση, μάνατζμεντ, διεύθυνση σχολικής μονάδας.  

 Εισαγωγή 

Η Εκπαίδευση περιγράφεται ως μία θεμελιώδης κοινωνική λειτουργία και συνιστά 
καθοριστικό συστατικό της κουλτούρας και του πολιτισμού ενός λαού, ενώ καθορίζει την 
οικονομική ζωή και την ευρύτερη πρόοδο, ατομική και εθνική (Πετρίδου, 2005). Συνιστά μία 
οργανωμένη κοινωνική οντότητα η οποία, για να επιτελέσει τους σκοπούς της, δηλαδή για 
να παράσχει κατά τρόπο συστηματικό το αγαθό της παιδείας, (υπο)στηρίζεται από ένα 
νομικό πλαίσιο και μία σειρά κανονιστικών κειμένων. Είναι μία δημόσια υπηρεσία, που 
λειτουργεί στο πλαίσιο της διοικητικής οργάνωσης του κράτους με διακριτό σύστημα 
δομών και αρμοδιοτήτων (Σκουρής, 1995 στο Χατζηπαναγιώτου, 2005), ενώ το σχολείο 
προσδιορίζεται ως μία θεσμοθετημένη κοινωνική οντότητα, που στοχεύει στην επιτέλεση 
συγκεκριμένων στόχων (Χατζηπαναγιώτου, 2005). 

Στο πλαίσιο αυτό ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας διαδραματίζει ή οφείλει να 
διαδραματίζει καίριο ρόλο. Ποιος ακριβώς είναι αυτός ο ρόλος; Του ηγέτη ή/και του 
μάνατζερ; Για να δοθεί απάντηση σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα επιλέχθηκε η οδός της 
βιβλιογραφικής έρευνας.   

Η άσκηση διοίκησης και ηγεσίας στα πλαίσια των σχολικών μονάδων αποτελεί μία από τις 
πολλαπλές εκφάνσεις της δημόσιας διοίκησης, καθώς ενδιαφέρει η εκπαίδευση ως δημό-
σιο αγαθό. Ο όρος, λοιπόν, «Δημόσια Διοίκηση» αναφέρεται στη μελέτη και επιτέλεση του 
μάνατζμεντ αλλά και της ηγεσίας στους δημόσιους οργανισμούς και μπορεί να προσδιορι-
στεί ως η πρακτική και θεωρία που ενασχολείται με το να κάνει σωστά τα σωστά πράγματα 
για την προσφορά υπηρεσίας στην κοινωνία. Επιγραμματικά, η δημόσια διοίκηση είναι το 
έργο του μάνατζμεντ και της ηγεσίας (Fairholm, 2004). Περαιτέρω, ο Behn (1998) υποστηρί-
ζει ότι η άσκηση ηγεσίας απαιτείται στο πεδίο της δημόσιας διοίκησης προκειμένου να επι-
λύσει τις εγγενείς ατέλειές της, ενώ η διαχείριση των συστημάτων και διαδικασιών δεν εί-
ναι παρά ένα μέρος της. Και αυτό γιατί οι πρωτοβουλίες, η παρακίνηση και η έμπνευση 
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διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο, ώστε η κυβέρνηση και οι κρατικοί οργανισμοί (εν προ-
κειμένω οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί) να ασκήσουν το έργο τους. 

Στο πλαίσιο αυτό η διοικητική ηγεσία (administrative leadership) ορίζεται ως η διαδικασία 
της επίτευξης των αποτελεσμάτων που απαιτούνται από μία νόμιμη αρχή κατά τρόπο απο-
δοτικό, αποτελεσματικό και νόμιμο. Ή η διαδικασία της ευθυγράμμισης του οργανισμού με 
το περιβάλλον, με εστίαση στην παροχή υπηρεσιών. Ή μία σύνθεση που παρέχει τεχνικές 
επιδόσεις, εσωτερική καθοδήγηση προς τους εργαζομένους, εξωτερική κατεύθυνση του 
οργανισμού - όλα αυτά με έναν προσανατολισμό προς την εξυπηρέτηση των πολιτών (Wart, 
2003).  

Ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας ως ηγέτης  

Η ηγεσία, μέσω της εφαρμογής νέων θεωριών στη διοίκηση, προκαλεί τη θέληση, την επι-
μονή και το πάθος να επιτύχουν υψηλούς στόχους σε όλους όσοι εμπλέκονται στην εκπαι-
δευτική διαδικασία (Ζωνάφος, 2009 στο Κριεμάδης & Θωμοπούλου, 2012). Η ηγεσία περι-
γράφεται ως δρόμος διπλής κατεύθυνσης, εφόσον ο ηγέτης έχει την ικανότητα αφενός να 
εμπνέει τους άλλους με ένα όραμα και αφετέρου να υλοποιεί αυτό το όραμα μέσω της ε-
φαρμογής συγκεκριμένων στρατηγικών και προγραμμάτων δράσης (Κριεμάδης & Θωμο-
πούλου, 2012). Γι’ αυτό δεν νοείται εξέλιξη στην εκπαίδευση χωρίς ένα ρητά διατυπωμένο 
όραμα, ορμώμενο συνήθως από την εκπαιδευτική ηγεσία. 

Περαιτέρω, ερευνητές όπως οι Leithwood, Yukl, Cuban τονίζουν την απουσία ενός ευρέως 
αποδεκτού ορισμού της ηγεσίας στην εκπαίδευση. Ωστόσο, στους περισσότερους ορισμούς 
αναδεικνύεται η συσχέτισή της με τις αξίες και το όραμα αλλά και η συμβολή της ως μία 
διαδικασία άσκησης επιρροής. Έτσι, οι Orawa & Bossert ( στο Bush & Glover, 2003) τονίζουν 
ότι η ηγεσία ξεκάθαρα εμπεριέχει την άσκηση επιρροής που μπορεί να ασκηθεί από τον 
καθένα, εφόσον εκπορεύεται και κινείται είτε από πάνω προς τα κάτω, είτε το αντίθετο - 
συνδέοντας έτσι τα διάφορα επίπεδα του εκπαιδευτικού οργανισμού. Ανάλογες αντιλήψεις 
εκφράζουν οι Cuban και Feidler (στο Bush, 2007 ; Bush, 2008). 

Άλλοι ορισμοί εστιάζουν στη συσχέτιση της εκπαιδευτικής ηγεσίες με τις αξίες, καθώς αυτές 
ακριβώς οι αξίες είναι που τη διαφοροποιούν - όπως και τις σχολικές μονάδες στις οποίες 
αυτή ασκείται. Ο Wasserberg επισημαίνει ότι ο πρωτεύων ρόλος του ηγέτη είναι η συνένω-
ση όλων των συντελεστών της σχολικής κοινότητας με αξίες, ενώ οι Greenfield & Ribbins 
τονίζουν πως η εκπαιδευτική ηγεσία έχει την αφετηρία της στο χαρακτήρα των ηγετών που 
εκφράζεται διαμέσου των προσωπικών τους αξιών, της αυτό-αντίληψής τους και της συναι-
σθηματικής και ηθικής τους ικανότητας (στο Bush & Glover, 2003). Αναφορικά με το όραμα 
οι Beare, Caldwell & Millikan διατείνονται ότι ο αποτελεσματικός ηγέτης εμφορείται από 
ένα ορισμένο όραμα για το σχολείο - μία εσωτερική, νοητική εικόνα για το προσδοκώμενο 
μέλλον το διακατέχει και ασπάζονται όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής μονάδας (στο Bush & 
Glover, 2003).  

Εντέλει, οι Bush & Glover (2003) λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τρεις διαστάσεις της ηγεσίας 
(διαδικασία επιρροής, αξίες και όραμα) καταλήγουν σε έναν περιεκτικό προσδιορισμό της 
ηγεσίας στο σχολείο. Η ηγεσία είναι μία διαδικασία επιρροής, η οποία οδηγεί στην πραγμά-
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τωση των επιθυμητών στόχων. Οι πετυχημένοι ηγέτες ξεδιπλώνουν ένα όραμα για το σχο-
λείο του οποίου ηγούνται, όραμα το οποίο εδράζεται σε προσωπικές και επαγγελματικές 
αξίες. Φροντίζουν να καθιστούν σαφές και να υπενθυμίζουν αυτό το όραμα και έτσι επηρε-
άζουν όλους όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μάλιστα η όλη φιλοσοφία, 
οι δομές αλλά και οι δραστηριότητες του σχολείου αποβλέπουν στην επιτυχία αυτού του 
κοινού οράματος. 

Σε ανάλογο πλαίσιο έχει περιγραφεί η εκπαιδευτική ηγεσία ως μία διαδικασία που απο-
βλέπει στην εκπλήρωση στόχων διαμέσου της συνεργασίας, άλλως ένα σύστημα δράσης 
που χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους για την επίτευξη στόχων που επιδιώκονται από 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς (Σαΐτης, 2005). Υποστηρίχθηκε ότι «οι μάνατζερ είναι αυτοί 
που κάνουν τα πράγματα σωστά, ενώ οι ηγέτες είναι αυτοί που κάνουν τα σωστά πράγμα-
τα» (Bennis & Nanus στο Μπουραντάς, 2005, σελ. 201) - αν και οι Leithwood & Levin (2005) 
κρίνουν τη σύγκριση μάλλον ανεπιτυχή.  

Ο Terry (1960) προσδιόρισε το πρόβλημα της ηγεσίας ως προσπάθεια αναζήτησης του τρό-
που επηρεασμού των ανθρώπων ώστε αυτοί να προσπαθούν συστηματικά και ηθελημένα 
για τους στόχους της ομάδας. Αναλόγως επισημαίνονται δύο συστατικά της ηγεσίας: η ε-
στίαση στον επηρεασμό των άλλων (η διαδικασία της) και ο καθορισμός των σκοπών για 
την υλοποίηση των οποίων ασκείται ο επηρεασμός (το σκοπούμενο «προϊόν» της). Συνε-
πώς, οι ηγέτες πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν βοήθεια σε άτομα ή ομάδες, να ανα-
γνωρίζουν τους συμφωνημένους σκοπούς αλλά και να ασκούν επιρροή πάνω τους ώστε να 
εργαστούν για την πραγμάτωσή αυτών των σκοπών (Leithwood et al., 1994). Αυτό είναι που 
ο Sergiovanni (1987) αποκάλεσε «ηγεσία με στόχευση» (στο Leithwood et al., 1994, σελ. 6). 

Ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας ως διοικητής-μάνατζερ 

Η διοίκηση ορίζεται ως η επίτευξη των στόχων του οργανισμού που επέρχεται διαμέσου 
του σεβασμού και της ικανοποίησης των ανθρώπινων αναγκών. Μάλιστα, τοποθετεί στο 
επίκεντρό του τον άνθρωπο, ο οποίος αναγνωρίζεται ως το πολυτιμότερο «περιουσιακό του 
στοιχείο». «Management σημαίνει μέθοδος για την καλύτερη διαχείριση πόρων και στόχων 
ή με απλά λόγια όλα να γίνονται πιο καλά, πιο σωστά και πιο γρήγορα» (Μπρίνια, 2008, 
σελ. 18). Συνάγεται, λοιπόν, ότι το μάνατζμεντ υπερβαίνει τα όρια του κλασικού οργανι-
σμού και ενεργοποιείται-υλοποιείται και σε οργανισμούς, όπως αυτόν της εκπαίδευσης. 

Άλλοι συγγραφείς περιγράφουν το μάνατζμεντ των εκπαιδευτικών οργανισμών ως μία δια-
δικασία που συντονίζει τους πόρους προκειμένου να προσφέρει εκπαίδευση κατά τρόπο 
αποτελεσματικό (Bush, 1986 στο Χατζηπαναγιώτου, 2005). Ή η διοίκηση είναι μία δραστη-
ριότητα που ασκείται κατά τρόπο συστηματικό και εμπεριέχει τις λειτουργίες του προγραμ-
ματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου των δραστηριοτήτων. Χρησιμο-
ποιεί και αξιοποιεί όλους τους παραγωγικούς πόρους του οργανισμού και αποβλέπει στην 
επίτευξη των στόχων του (Hersey Blanchard, 1988 στο Χατζηπαναγιώτου, 2005). Γίνεται, 
συνεπώς, αντιληπτό ότι το μάνατζμεντ είναι μία συνεχόμενη διαδικασία που προϋποθέτει 
την ανασκόπηση πριν ξεκινήσει η κάθε διαδικασία και την αξιολόγησή της, όταν αυτή ολο-
κληρωθεί - όπως και τυχόν τροποποιήσεις. 
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Σε ανάλογο πλαίσιο κινείται η Πετρίδου (2005) που ορίζει τη Διοίκηση των εκπαιδευτικών 
μονάδων ως «μία συνεχή και δυναμική διαδικασία του προγραμματισμού, της οργάνωσης, 
της διεύθυνσης και του ελέγχου όλων των παραγωγικών πόρων που συμμετέχουν στην εκ-
παιδευτική προσπάθεια, ώστε οι αποφάσεις, οι ενέργειες και τα προϊόντα της γνώσης να 
είναι αποτελεσματικά» (σελ. 184-185). Αποτελεί κρίσιμη παράμετρο της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας και συνδέεται με την εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών, κανόνων, τεχνικών και 
μεθόδων για την διευκόλυνση του έργου των εκπαιδευτικών και την επίτευξη από τους 
σπουδαστές καλύτερων αποτελεσμάτων. Γι’ αυτό, ως «μία επισταμένη λειτουργία που συ-
ντονίζει, ρυθμίζει και ελέγχει την ενότητα και αλληλουχία επιμέρους πρακτικών, καταλαμ-
βάνει ένα σημαντικό μερίδιο στην εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα» (Φωτόπουλος, 2012, 
σελ. 73). Ο Κουτούζης (2012) θεωρεί το μάνατζμεντ ως μία διαδικασία που συντονίζει αν-
θρώπους (μαθητές, εκπαιδευτικούς, βοηθητικό προσωπικό), δραστηριότητες αλλά και τα 
διαθέσιμα μέσα για να παράσχει εκπαίδευση με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Για να 
επιτευχθεί αυτό, το έργο της διοίκησης πρέπει να εδράζεται κατά βάση στην πειθώ και δευ-
τερευόντως στην επιβολή και στην πειθαρχία (Gulick στο Φραγκούλης & Παπαδιαμαντάκη, 
2012). 

Συνεξετάζοντας την εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση 

Η εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση ασχολούνται με τη λειτουργία των σχολείων και γενικά 
των εκπαιδευτικών οργανισμών. Ο Bolam (1999, στο Bush, 2008) ορίζει το εκπαιδευτικό 
μάνατζμεντ ως «μία εκτελεστική λειτουργία για την υλοποίηση μιας συμφωνημένης πολιτι-
κής», ενώ για την εκπαιδευτική ηγεσία θεωρεί ότι «στον πυρήνα της έχει την ευθύνη για τη 
διαμόρφωση-χάραξη πολιτικής και στην περίπτωση που το κρίνει αναγκαίο και για την ορ-
γανωσιακή μεταμόρφωση» (σελ. 194). Ο Sapre (2002, στο Bush, 2008) υποστηρίζει ότι το 
μάνατζμεντ είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που κατευθύνονται προς την αποδοτική και 
αποτελεσματική αξιοποίηση των οργανωσιακών πόρων για την επίτευξη των σκοπών του 
οργανισμού (σελ. 102). Ο Glatter (1979, στο Bush, 2008) εκφράζει τη θέση ότι οι σπουδές 
μάνατζμεντ ενδιαφέρονται για την εσωτερική λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
καθώς και για τις σχέσεις που αναπτύσσουν με τις κοινότητες, όπου δραστηριοποιούνται 
καθώς και με όργανα της διοίκησης στα οποία υπάγονται. Δηλαδή το μάνατζμεντ καλείται 
να διαχειριστεί παράγοντες του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος (σελ. 16). Ο 
Bush (2008,) σημειώνει ότι «το πετυχημένο μάνατζμεντ απαιτεί ένα ξεκάθαρο δεσμό μετα-
ξύ σκοπών, στρατηγικής και λειτουργικού μάνατζμεντ» (σελ. 2) 

Πολλοί μελετητές προσεγγίζουν την ηγεσία και διοίκηση στην εκπαίδευση ως ανθρωπιστικό 
και ηθικό εγχείρημα παρά ως επιστημονικό. Ταυτόχρονα, επιδεικνύουν ενδιαφέρον σχετικά 
με το έργο των μάνατζερ (πχ εργασιακές δραστηριότητες, λήψη αποφάσεων, επίλυση προ-
βλημάτων, διαχείριση πόρων), αλλά και σχετικά με το τί υπάρχει στο έργο τους που δη-
μιουργεί τη διαφορά (πχ καθοδήγηση της αλλαγής, προώθηση της μάθησης και επηρεα-
σμός της οργανωσιακής μάθησης και των εκπαιδευτικών διαδικασιών). Από την άλλη, το 
ενδιαφέρον για την ηγεσία στην εκπαίδευση επικεντρώνεται στις στοχεύσεις της (πχ ηθικές, 
αξιακές) και όχι μόνο στα αποτελέσματα που η άσκησή της επιφέρει (Heck & Hallinger, 
2005).  
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Οι Heck & Hallinger (2005) ορίζουν το μάνατζμεντ και τη διοίκηση (administration) ως τις 
διοικητικές-διαχειριστικές διαδικασίες που διατηρούν τη σταθερότητα των οργανισμών (πχ  
σχεδιασμός, οργάνωση, συντονισμός, άσκηση ελέγχου). Επιπλέον, περιγράφουν την ηγεσία 
ως μία σειρά λειτουργιών που παραπέμπουν στον προσδιορισμό του οράματος και των 
σκοπών του σχολείου και την κινητοποίηση των εμπλεκόμενων μερών (stakeholders), ώστε 
να κινηθούν για την πραγματοποίησή τους. Βέβαια, υπάρχουν συγγραφείς που θεωρούν τη 
διοίκηση (administration) ως έννοια γένους (υπερσύνολο) και το μάνατζμεντ ως έννοια εί-
δους (υποσύνολο), που επικεντρώνεται στα πρακτικά ζητήματα των οργανισμών. Άλλοι, 
πάλι, ερμηνεύουν τη διοίκηση ως διεύθυνση και με αυτό το σκεπτικό την υποτάσσουν στην 
έννοια του μάνατζμεντ (Χατζηπαναγιώτου, 2005. Σαΐτης 2005). Η κυρίαρχη τάση πάντως 
είναι οι όροι διοίκηση (administration) και μάνατζμεντ να εκλαμβάνονται ως συνώνυμοι 
γιατί, όπως επισήμαναν οι Koontz et al., (1982 στο Σαΐτης, 2005) «ένας που εκτελεί τα κα-
θήκοντα του manager ή του διευθυντή σε επιχείρηση, νοσοκομείο και σε άλλους οργανι-
σμούς κάνει το ίδιο έργο διοίκησης» (σελ. 27). 

Μάλιστα, ο Sergiovanni υποστήριξε ότι υπάρχουν σε ένα διευθυντικό στέλεχος συγκεκριμέ-
νες ικανότητες (τεχνικές, ανθρωπιστικές και εκπαιδευτικές), που συνδέονται με βραχυπρό-
θεσμα, τακτικά και οργανωτικά αποτελέσματα. Αυτές είναι ως προς τον προσανατολισμό 
τους διαχειριστικές. Χάρη σε αυτές τις ικανότητες επιτελεί σωστά το έργο του, αλλά για να 
ασκήσει ηγεσία απαιτείται να αναλάβει έναν συμβολικό ή και πολιτιστικό ρόλο, ενώ ο προ-
σανατολισμός του επιβάλλεται να είναι στρατηγικός και μακροπρόθεσμος (Sergiovanni, 
1985 στο Ιορδανίδης, 2005).  

Ο Murphy αναφέρεται στην αλλαγή του νοήματος της εκπαιδευτικής ηγεσίας. Πρόκειται για 
ένα επάγγελμα, επισημαίνει, που χτίζεται πάνω στα θεμέλια της κοινωνικής δικαιοσύνης, 
της σχολικής βελτίωσης (διαμέσου του ρόλου του ηγέτη ως εκπαιδευτή) και της δημοκρατι-
κής κοινωνίας. Έτσι, η ηγεσία ως ηθική υπηρεσία σημαίνει ότι η εστίαση αποδίδεται στις 
επιπτώσεις των χιλιάδων καθημερινών αποφάσεων που λαμβάνονται από το διευθυντή 
ενός σχολείου σε ζητήματα αξιών και ηθικής. Γι’ αυτό, η νέα επιστήμη της διοίκησης θα εί-
ναι μία επιστήμη με αξίες και από αξίες, ενώ το έργο του διευθυντή είναι περισσότερο α-
ποστολή παρά μία δουλειά. Ταυτόχρονα δημιουργεί μια ηθική τάξη που θα συνδέει τον 
ηγέτη και τους ακολούθους του (followers) γύρω από ένα σύνολο αξιών και πεποιθήσεων 
(Murphy, 2005).  

Από την άλλη, ο Cuban (1988 στο Bush, 2008,) παρέχει μία διαφοροποίηση αναφορικά με 
την ηγεσία και το μάνατζμεντ. Συνδέει την ηγεσία με την αλλαγή, ενώ το μάνατζμεντ το 
προσδιορίζει ως μία δραστηριότητα διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης. «Ως ηγεσία 
εννοώ» αναφέρει «τον επηρεασμό των ενεργειών των άλλων για την επίτευξη επιθυμητών 
σκοπών. Οι ηγέτες είναι οι άνθρωποι που διαμορφώνουν τους σκοπούς, τα κίνητρα και τις 
ενέργειες των άλλων. Συχνά ξεκινούν την αλλαγή για την πραγμάτωση υπαρχόντων ή νέων 
στόχων. Η ηγεσία απαιτεί μεγάλη ευστροφία, ενέργεια και ικανότητες» (σελ. 4). Αντίθετα, 
τονίζει ότι το μάνατζμεντ διατηρεί κατά τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό την υπάρ-
χουσα κατάσταση του οργανισμού. Μολονότι το μάνατζμεντ επιδεικνύει και ηγετικές ικανό-
τητες, η λειτουργία του προσανατολίζεται προς τη σταθερότητα παρά την αλλαγή. 
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Οι Day et al., (2001 στο Bush, 2008) συσχετίζουν το μάνατζμεντ με τα συστήματα και το 
«χαρτί» (γραφειοκρατικές διαδικασίες) και  την ηγεσία με την ανάπτυξη των ανθρώπων, 
ενώ ο Bush (2008) συνδέει την ηγεσία με τις αξίες ή τον σκοπό και το μάνατζμεντ με την 
εφαρμογή ή με τεχνικά ζητήματα.  

Αντιθέτως, οι Imants & de Jong (1999 στο Huber, 2004,) αντιλαμβάνονται την ηγεσία και το 
μάνατζμεντ σε ρόλους συμπληρωματικούς και ονομάζουν τη σύλληψή τους περί ηγεσίας 
«ενοποιημένη σχολική ηγεσία», καθώς στο πλαίσιό της συντελείται η ενοποίηση των καθη-
κόντων ηγεσίας και μάνατζμεντ (σελ. 673). Αυτό σημαίνει ότι η καθοδήγηση των εκπαιδευ-
τικών διαδικασιών και η εκτέλεση των καθηκόντων διαχείρισης συμπίπτουν και 
επικαλύπτονται. Έτσι, εκπαιδευτική ηγεσία σημαίνει τον έλεγχο των δράσεων των εκπαι-
δευτικών και των διαδικασιών μάθησης των μαθητών. Το κεντρικό ζήτημα για τον ηγέτη 
μιας σχολικής μονάδας είναι πώς θα επηρεάσει θετικά τις δράσεις των εκπαιδευτικών και 
τις «μαθησιακές δραστηριότητες» των μαθητών. Ως εκ τούτου, ο συνδυασμός της εκπαι-
δευτικής ηγεσίας και της διοικητικής διαχείρισης, που συχνά θεωρείται (εσφαλμένα) από 
τους ηγέτες του σχολείου ως αντίθετη προς την ηγεσία, οδηγεί σε άρση της όποιας μεταξύ 
τους αντίφασης. 

Συμπεράσματα 

Εν κατακλείδι, δεν αρκεί πλέον οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί να έχουν διευθυντές- διεκπε-
ραιωτές των καθημερινών προβλημάτων που ανακύπτουν. Σε έρευνα που διεξήχθη προέ-
κυψε ότι οι διευθυντές των σχολικών οργανισμών αντιλαμβάνονται σε σημαντικότατο βαθ-
μό τον ρόλο τους ως διαχειριστικό-διεκπεραιωτικό, αλλά και τα κύρια προβλήματα που κα-
λούνται να αντιμετωπίσουν είναι διαχειριστικής φύσεως και συνδέονται με την διεκπεραί-
ωση καθημερινών προβλημάτων λειτουργίας της σχολικής μονάδας (Κουτούζης, 2008 στο 
Κουτούζης 2012). 

Επομένως, οι σχολικές μονάδες έχουν ανάγκη όχι απλώς ικανούς διευθυντές με γνώσεις και 
ικανότητες αλλά και ηγέτες με όραμα, διαπροσωπική επιρροή και συγκεκριμένη στοχοθε-
σία. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η ηγεσία «είναι το άνοιγμα της οπτικής ενός ανθρώπου σε 
υψηλότερες βλέψεις, η ανύψωση των επιδόσεων ενός ανθρώπου σε ανώτερα επίπεδα και 
η οικοδόμηση της προσωπικότητας ενός ανθρώπου πέρα από τα φυσιολογικά του όρια» 
(Μπρίνια, 2008, σελ. 159), προκύπτει ότι ο διευθυντής-ηγέτης καθοδηγεί, αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες και αναβαθμίζει το επίπεδο της εκπαιδευτικής μονάδας και το επιτελούμενο 
στα όριά της έργο. Διαμέσου, λοιπόν, της αυτογνωσίας, της αυτοπεποίθησης, της ανάληψης 
πρωτοβουλιών και της άσκησης υπεύθυνης πολιτικής μπορεί να αναδειχθεί ένας καλός 
διευθυντής που θα διαθέτει τις ιδιότητες τόσο του διοικητή όσο και του ηγέτη. 

Ως απόρροια, συνάγεται το συμπέρασμα ότι ηγεσία και μάνατζμεντ επιβάλλεται να τύχουν 
ανάλογης και ισότιμης προσοχής, αν και εφόσον η στόχευση είναι τα σχολεία να λειτουρ-
γούν αποτελεσματικά και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Γιατί, όπως και οι Bolman & 
Deal (1997:xiiixiv στο Bush, 2007) επισημαίνουν «η ηγεσία και το μάνατζμεντ είναι διακριτά, 
αλλά εξίσου αναγκαία... η πρόκληση που οι μοντέρνοι οργανισμοί αντιμετωπίζουν απαιτεί 
την αντικειμενική προοπτική του μάνατζερ όπως και τις λάμψεις του οράματος και την αφο-
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σίωση που η σοφή ηγεσία προσφέρει» (σελ. 392). Μία συμπαρουσία που σήμερα περισσό-
τερο από ποτέ κρίνεται απολύτως αναγκαία, καθώς «οι καιροί ου μενετοί».     
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Περίληψη 

Η εργασιακή εξουθένωση αποτελεί πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε διά-
φορους επαγγελματικούς χώρους, κυρίως σε όσους χαρακτηρίζονται ως κοινωνιοανθρωπο-
κεντρικοί. Σε όλες τις διαβαθμίσεις της και μέσω όλων των συμπτωμάτων της, συνδέεται με 
την έλλειψη ικανοποίησης των εργαζομένων από τις συνθήκες που διαμορφώνουν το χώρο 
της εργασίας τους. Η εκπαίδευση, ως ένα από αυτά, χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά 
εμφάνισής της, τα οποία ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Στον ελληνικό χώρο οι έρευνες έ-
χουν αναδείξει την ύπαρξη του προβλήματος επίσης, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα 
πως η ικανοποίηση των ελλήνων εκπαιδευτικών από το επάγγελμά τους φαίνεται να μην 
προσεγγίζει τα επιθυμητά ποσοστά. Στην παρούσα εργασία, επιχειρούνται διοικητικές βελ-
τιωτικές προτάσεις σε εκείνες τις παραμέτρους που εξαρτούν την ικανοποίηση των Ελλήνων 
εκπαιδευτικών, όπως έχουν προκύψει από ανάλογα ερευνητικά δεδομένα ως προληπτικό 
μέτρο αποφυγής ή μείωσης του προβλήματος 

Λέξεις - Kλειδιά: Εργασιακή εξουθένωση, Παροχή υπηρεσίας, Ικανοποίηση εκπαιδευτικών, 
Προληπτικά διοικητικά μέτρα. 

Εισαγωγή 

Στα πλαίσια λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας, οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται ως μια συλ-
λογή ατόμων, τα οποία αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται προς τον ίδιο κοινό στόχο, αντι-
λαμβανόμενα τον εαυτό τους ως ομάδα (Durbin, 1998:389). Έτσι ικανοποιούν τις ανάγκες 
τους μέσα από αυτήν αλλά και επιτυγχάνουν μεγαλύτερο και ποιοτικότερο αποτέλεσμα σε 
σχέση με το αν θα εργάζονταν ανεξάρτητα. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λειτουργία της ομάδας, από την πλευρά των συμμετεχό-
ντων σε αυτήν, αποτελούν η ωριμότητα των μελών της, η προσήλωση στον κοινό στόχο και 
ο συντονισμός στη δράση, η αξιοποίηση των ιδεών, η ανάπτυξη υπευθυνότητας και η ά-
ντληση αισθημάτων ικανοποίησης από τη διαδικασία και την υπηρεσία που οι ίδιοι δια-
μορφώνουν. Επίσης απαραίτητες προϋποθέσεις, από πλευράς της διοίκησης, είναι η δυνα-
τότητα εντοπισμού της ατομικής επίδοσης, η παροχή κλίμακας κινήτρων και η δυνατότητα 
διομαδικής σύγκρισης.  

Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα της ομάδας επιδρούν 
γενικοί και πρωταρχικοί παράγοντες όπως: το μέγεθός της, τα χαρακτηριστικά, η συνοχή, οι 
κανόνες – διαδικασίες, η ηγεσία και οι ρόλοι των μελών της.  

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση του βαθμού και των παραγόντων ικα-
νοποίησης των εκπαιδευτικών στην ελληνική πραγματικότητα της δημόσιας εκπαίδευσης. 
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Για τον όρο ικανοποίηση κυρίαρχες θεωρούνται οι θεωρίες ικανοποίησης των αναγκών των 
εργαζομένων και τα κίνητρα που οδηγούν σε εργασία (A. Maslow, C. Alderfer, F. Herzberg, 
κ.α), παρ’ όλο τον υποκειμενικό τους χαρακτήρα.  

Στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση οι φυσιολογικές ανάγκες και οι ανάγκες ασφάλειας των 
εκπαιδευτικών καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό,από πλευράς της διοίκησης, μέσω του ενιαί-
ου μισθολογίου & της κατοχύρωσης της μονιμότητας. Οι κοινωνικές ανάγκες καθώς και ε-
κείνες της εκτίμησης & ολοκλήρωσης, αντίθετα, ικανοποιούνται μέσω της προσωπικής τους 
συμπεριφοράς και της ατομικής τους προσπάθειας χωρίς την ενεργοποιητική συμμετοχή 
της διοίκησης. Μελέτες εύρεσης των παραγόντων ικανοποίησης των εκπαιδευτικών πα-
ρουσιάζουν σύγκλιση συμπερασμάτων (π.χ. Eliophotou – Menon & Saitis 2006, Κουστέλιος 
2001, καθώς & Σαΐτη, 2007). Τα συμπεράσματα αυτά είναι εξαιρετικά χρήσιμα, διότι κατα-
δεικνύουν πως η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών είναι πολυπαραγοντική, και πως συνδέε-
ται άμεσα με υποκειμενικά γνωρίσματα του κάθε εργαζομένου αλλά και με την παρακίνηση 
της διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, μια από τις πιο πρόσφατες έρευνες (Σαΐτη, 2007), προσ-
διορίζει με βαθμολογική κλίμακα ως παράγοντες ικανοποίησης:  

- το ρόλο του διευθυντή και το σχολικό κλίμα, 

- τις δυνατότητες προαγωγής & τα πλεονεκτήματα από το επάγγελμα των εκπαιδευτικών,  

- τις ανταμοιβές αναγνώρισης των προσπαθειών των εκπαιδευτικών και της απόδοσης 
τους από τη διοίκηση,  

- τις αμοιβές τους,  

- τη γενική σχολική οργάνωση,  

- τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών για την εργασία τους και τέλος  

- τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών.  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

Στον αντίποδα των παραπάνω, προκύπτει το θεμελιώδες ζήτημα της επαγγελματικής εξου-
θένωσης ως συνέπεια της έλλειψης ικανοποίησης και της συνεχούς βίωσης του επαγγελμα-
τικού στρες από πλευράς των εκπαιδευτικών.  

Ο όρος «επαγγελματική εξουθένωση» (burn out) χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον 
Freudenberger (1975) για να τονιστεί η σταδιακή εξάντληση του ατόμου. Θεωρείται αποτέ-
λεσμα της ενεργητικής αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον του, με ιατρικές, ψυ-
χολογικές και κοινωνιολογικές παραμέτρους και εμφανίζεται σε γενικές γραμμές όταν ένας 
εργαζόμενος αντιμετωπίζει έναν υπερφορτισμένο ρόλο ή συγκρουόμενες καταστάσεις στον 
εργασιακό του χώρο. 
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Σύμφωνα με έρευνες (Belcastro & Hays, 1984, Hodge, Jupp & Taylor, 1994), οι εκπαιδευτικοί 
έχουν μεγαλύτερο άγχος απ’ ό,τι άλλα επαγγέλματα και σίγουρα πολύ περισσότερο απ’ ό,τι 
ο γενικός πληθυσμός. Ιδιαίτερα από το σύνολο των εργαζομένων σε ανθρωπιστικά επαγ-
γέλματα (τα επονομαζόμενα και κοινωνιοανθρωποκεντρικά), οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώ-
νουν τα μεγαλύτερα ποσοστά, και αυτό γιατί ως επάγγελμα έχουν να κάνουν πάντα με τους 
άλλους. Η εργασία τους δηλαδή, μαζί με τα ιατρικά και νοσηλευτικά επαγγέλματα, έχει τό-
σο πολύ έντονη την έννοια της υπηρεσίας/προσφοράς ώστε εξακολουθούν και παραμένουν 
τα δυο μοναδικά επαγγέλματα που χαρακτηρίζονται «λειτουργήματα», όρος με ιδιαίτερη 
σπουδαιότητα για το έργο τους. Ωστόσο, το μοντέλο της θεωρίας των εργασιακών απαιτή-
σεων & του ελέγχου (Karasek, 1979 / Κάντας, 1996) υποστηρίζει ότι άτομα που εργάζονται 
σε επαγγέλματα που χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα εργασιακών απαιτήσεων και 
χαμηλά επίπεδα δυνατότητας απόφασης ή ελέγχου έχουν χαμηλότερα επίπεδα υγείας. 

Οι Kyriacou & Sutcliffe (1978) παρουσιάζουν το επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών ως 
μια αρνητική συναισθηματική αντίδραση (με συμπτώματα θυμού, ματαίωσης, κατάθλιψης, 
ψυχοσωματικών αντιδράσεων, κ.ο.κ), η οποία επηρεάζεται από τον τρόπο, με τον οποίο τα 
άτομα αντιλαμβάνονται μια κατάσταση ως απειλητική ή δυσάρεστη αλλά και από τους ό-
ποιους μηχανισμούς ενεργοποιούνται για την αποφυγή ή αντιμετώπιση της. Τόσο ο Hen-
drickson (1979) όσο και ο Dunham (1992) ορίζουν το άγχος ως μια εξωτερίκευση συναισθη-
ματικών, διανοητικών και ψυχοσωματικών αντιδράσεων που προκαλούνται από αυξημένες 
ή νέες πιέσεις, οι οποίες ξεπερνούν τις δυνατότητες του ατόμου.  

Σε αυτό το σημείο όμως είναι απαραίτητο να τονιστεί η τεράστια σημασία της νοητικής 
δραστηριότητας του ατόμου ως ανασταλτικού παράγοντα στη δημιουργία του άγχους. Με 
άλλα λόγια, σημασία έχει ο υποκειμενικός τρόπος με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται τα 
ερεθίσματα και οι λόγοι για τους οποίους τα κατατάσσει στα αγχογόνα ή μη. Για το λόγο 
αυτό συνεκτιμώνται παράγοντες όπως η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, η αυτοεκτίμη-
ση, η αντιληπτική ικανότητα, ο φόβος της αρνητικής αξιολόγησης από το εργασιακό περι-
βάλλον, κ.α. 

Βασικότεροι παράγοντες εκδήλωσης στρες είναι: 
• Η ασάφεια του ρόλου από την ανάθεσή του. 
• Η σύγκρουση ρόλων. 
• Προβλήματα οργανωτικής φύσεως. 
• Προβλήματα διαπροσωπικά. 
• Χαμηλή αυτοεκτίμηση εκπαιδευτικού σε ό, τι αφορά τις απαιτήσεις του επαγγέλματος. 
• Μη ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας. 
• Νέες επαγγελματικές απαιτήσεις. 
• Έλλειψη αυτονομίας. 

Τα συμπτώματα διαχωρίζονται σε: 
• Σωματικά (εξάντληση, υπνηλία, υπέρταση, ταχυπαλμία, εφίδρωση, ψυχοσωματικά προ-

βλήματα, υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης, καπνού ή αλκοόλ, κ.α). 
• Συναισθηματικά (θυμός, κατάθλιψη, συναισθηματική εξάντληση, ματαίωση, νευρωτι-

σμός, συναισθήματα φόβου και έντασης, κ.α). 
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• Διανοητικά (καχυποψία, μεροληψία, αλαζονεία, αρνητική στάση απέναντι στους συνα-
δέλφους, γονείς, ή μαθητές, αποπροσωποποίηση, αποστασιοποίηση, απάθεια, αίσθημα 
απώλειας ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία). 

Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία, οι ανύπαντροι, οι νεοδιόριστοι και οι εκπαιδευτικοί 
με πολλά χρόνια υπηρεσίας είναι τα συχνότερα «θύματα» της επαγγελματικής εξουθένω-
σης, για διαφορετικούς και ευνόητους λόγους η κάθε ομάδα. Επιπλέον, το σύνδρομο πλήτ-
τει εξίσου τόσο το γυναικείο όσο και τον ανδρικό εργαζόμενο πληθυσμό. 

Η επαγγελματική εξουθένωση δεν έχει μια ξαφνική αφετηρία αλλά προοδευτικά διέρχεται 
μέσα από 3 ή 4 στάδια. Τα στάδια αυτά είναι: 
• Του ενθουσιασμού (ισχύει κυρίως για νεοδιόριστους). Ο εκπαιδευτικός ευρισκόμενος 

πρώτη φορά στον εργασιακό του χώρο, θέτει υψηλούς στόχους και έχει σημαντικές α-
παιτήσεις τόσο από τον εαυτό του, όσο και από τους μαθητές, τους συναδέλφους του ή 
ακόμα και τη διοίκηση. 

• Το δεύτερο στάδιο φέρει την αμφιβολία, όταν ο εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται την ανι-
σορροπία μεταξύ των προσδοκιών του και της πραγματικότητας, μεταξύ των απαιτήσε-
ων της εργασίας και της περιορισμένης ή και μηδαμινής βοήθειας που μπορεί να έχει, 
κ.ο.κ. Σε αυτό το σημείο εκδηλώνεται για πρώτη φορά το άγχος, συνήθως σε μεγάλες 
διαστάσεις. 

• Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει τόσο τις εκδηλώσεις του άγχους (φόβο, ένταση, θυμό, 
κ.α), όσο και τις συνέπειές του στο άτομο (απογοήτευση, ματαίωση, συμπτώματα σω-
ματικής και ψυχολογικής φύσεως). 

• Στο τέταρτο στάδιο επέρχονται αλλαγές στη στάση και τη συμπεριφορά του ατόμου ως 
ένας τρόπος άμυνας και αντιμετώπισης της κατάστασης. Βασικά σημεία, η απάθεια, η 
αποστασιοποίηση και η αδιαφορία, όπου ο εκπαιδευτικός παρευρίσκεται στην εργασία 
του, και λειτουργώντας με τη λογική της ήσσονος προσπάθειας, απέχει απ’ όσα εξελίσ-
σονται στο εργασιακό του περιβάλλον.  

Ιδιαίτερη συμβολή αν όχι στην άρση αλλά τουλάχιστον στην άμβλυνση των προβλημάτων 
σε επίπεδο διοίκησης, καθοριστική είναι η σημασία της ηθικής και υλικοτεχνικής στήριξης. 
Η κοινωνική στήριξη που δέχεται ο εργαζόμενος από τους άλλους είναι μια σημαντική πηγή 
καταπολέμησης του άγχους. Το άτομο που δέχεται κοινωνική στήριξη νιώθει ότι ο άλλος ή 
οι άλλοι επικυρώνουν την αξία του ως άτομο, καθώς και τα συναισθήματα ή τη συμπεριφο-
ρά του (Cutrona, 1986). Η κοινωνική στήριξη έχει δυο βασικούς μηχανισμούς στήριξης στην 
ψυχική και σωματική υγεία του εργαζομένου (Cohen, 2004). Μπορεί αφενός να επιδράσει 
στην ψυχική υγεία αφού παρέχει αίσθημα ψυχολογικής ασφάλειας και αφετέρου μειώνει 
τις διαπροσωπικές εντάσεις δημιουργώντας ένα θετικό κλίμα στο εργασιακό περιβάλλον. 
Παρά όμως τη μεγάλη σημασία που έχει δοθεί από κοινωνικούς επιστήμονες (Cohen, 2004/ 
House & all, 1988/ Sarason & all, 1997) στη συνεισφορά της κοινωνικής στήριξης, η εφαρ-
μογή της στην εργασιακή και οργανωτική ψυχολογία είναι κατά γενική ομολογία (Arnold, 
2000) περιορισμένη. 

Πληροφοριακά, από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει πως το άγχος και η έλλειψη ικανο-
ποίησης από την εργασία αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα τόσο για τους εργαζόμενους 
όσο και τους οργανισμούς. Σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (O’ Driscoll & Cooper, 2002) 

1257

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



βρέθηκε ότι οι ώρες εργασίας που χάνονται καθώς και τα έξοδα υγείας για την αντιμετώπι-
ση σχετικών ψυχικών και σωματικών παθήσεων κοστίζουν στα κράτη – μέλη ποσό που α-
ντιστοιχεί στο 3 – 4% του ακαθαρίστου προϊόντος της Ε.Ε των 15 κρατών. Σύμφωνα με τη 
διεθνή βιβλιογραφία το 5-25% των εκπαιδευτικών υποφέρει από το σύνδρομο της επαγ-
γελματικής εξουθένωσης. Στην Ελλάδα το 10% των εκπαιδευτικών βιώνει υψηλή συναισθη-
ματική εξάντληση, το 15-17% μέτρια ως υψηλή αποπροσωποποίηση που εκδηλώνεται με τη 
δημιουργία απρόσωπων σχέσεων με τους μαθητές, και το 30-35% αισθάνεται ότι δεν μπο-
ρεί να είναι αποτελεσματικό στη δουλειά του. 

 Η λύση στα παραπάνω δεν επέρχεται χωρίς τη συνεισφορά της διοίκησης που αφορά στην 
κοινωνική στήριξη και την εφαρμογή της στην εργασιακή και οργανωτική ψυχολογία. Τι θα 
πρέπει λοιπόν η Διοίκηση της Εκπαίδευσης να επιμεληθεί ώστε οι υπάλληλοι της να είναι 
ικανοποιημένοι μέσα από την επαγγελματική τους ιδιότητα; Για την απάντηση του ερωτή-
ματος αυτού, είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε κάθε παράγοντα – τομέα, που στοιχειοθε-
τεί την επαγγελματική ικανοποίηση ξεχωριστά, όπως προκύπτουν από τις προαναφερθεί-
σες έρευνες. 

Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ. 

Παράμετροι που διασφαλίζουν τη δημιουργία ενός κλίματος ανάπτυξης αισθημάτων 
ικανοποίησης είναι: 

1) Η δυνατότητα παροχής ευκαιριών αυτόβουλης δράσης & ανάπτυξης πρωτοβουλιών. 

2) Η καθιέρωση ενός συστήματος λήψης ομαδικών αποφάσεων στο πλαίσιο λειτουργίας 
του Συλλόγου Διδασκόντων, ανοιχτό στις απόψεις και στις επιθυμίες όλων των 
συμμετεχόντων. 

3) Η κουλτούρα (αντιλήψεις, γνώσεις & προσδοκίες) τόσο των εκπαιδευτικών όσο και της 
περιβάλλουσας κοινωνίας στην οποία η δημοκρατικότητα, η αποδοχή και η κατανόηση θα 
εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες συνεργασίας. 

4) Η προσωπικότητα του διευθυντή, ο οποίος θα πρέπει με τη στάση και τη συμπεριφορά 
του να διασφαλίζει το συναδελφικό κλίμα, την καλή συνεργασία και το αποσαφηνισμένο 
πρόγραμμα δράσης (Μυλωνάς, 2005). 

5) Η αποτελεσματική επικοινωνία αφού αυτή αποτελεί προϋπόθεση του συντονισμού και 
της συνεργασίας. Αποτελεί τόσο επιτακτική ανάγκη κάθε οργανισμού, ώστε ο Durbin (1998: 
360) την παρομοιάζει με την κόλλα που κρατά έναν οργανισμό ενωμένο. Ειδικά στην 
εκπαίδευση στην οποία εμπλέκονται διάφοροι και ποικίλοι φορείς τόσο στο εσωτερικό της 
σχολικής μονάδας ως συστήματος όσο και στο εξωτερικό της περιβάλλον, η αμφίδρομη 
επικοινωνία θα πρέπει να είναι ανοιχτή ώστε να ανταλλάσσονται ελεύθερα οι απόψεις και 
η ομάδα να καταλήγει σε διαπιστώσεις κοινά αποδεκτές που προωθούν την καλή 
συνεργασία.  

6) Η αποφυγή των Συγκρούσεων. Οι συνήθεις αιτίες συγκρούσεων οφείλονται κυρίως σε: 
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− Οργανωτικές αδυναμίες όπως ο ασαφής καθορισμός των καθηκόντων και του ρόλου των 
εκπαιδευτικών. 

− Προβλήματα περιορισμένων πόρων, με υποτονική οργανωσιακή υποστήριξη ή 
προβλήματα υλικοτεχνικής & κτιριακής υποδομής.  

− Προβλήματα ατομικών διαφορών. (διαφορετικές αντιλήψεις εκπαιδευτικών και 
διαφορετικό σύστημα αξιών). 

− Προβλήματα που προκαλούνται στις σχέσεις του σχολείου με το εξωτερικό περιβάλλον 
και τη συνεργασία του με διάφορους κοινωνικούς φορείς. 

Αυτές οι αιτίες εναρμονίζονται με το πλαίσιο αιτιών των ενδο-οργανωτικών συγκρούσεων 
γενικά στους οργανισμούς και μπορούν να αποφευχθούν καθιερώνοντας ένα επικοινωνια-
κό σύστημα αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας κατανόησης των ατομικών και ομαδικών σκο-
πών. 

Β.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

Σύμφωνα με τις τελευταίες θεωρητικές τάσεις η επαγγελματική ανάπτυξη κάθε εργαζομέ-
νου είναι υπόθεση που αφορά τόσο τον οργανισμό που θα πρέπει να λαμβάνει τις ανάλο-
γες πρωτοβουλίες για τη συνεχή επιμόρφωση και εξέλιξή του, όσο και τον ίδιο τον εργαζό-
μενο που θα πρέπει να έχει αυξημένο ενδιαφέρον και εσωτερική παρόρμηση αναζήτησης 
της βελτίωσης και ανάπτυξής του. Συνήθως αυτή η διάθεση για επαγγελματική ανάπτυξη 
συνοδεύεται από πλευράς του εργαζόμενου και από επιθυμία του για ανέλιξη στην ιεραρ-
χία του οργανισμού στον οποίο παρέχει τις γνώσεις, τις ικανότητες και την εργασία του. 
Έτσι αφ' ενός ικανοποιείται από την πρόσκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, προσεγγίζο-
ντας την ολοκλήρωση του και αφ' ετέρου διεκδικεί την αναγνώριση από τον οργανισμό αυ-
τής της αναπτυξιακής προσπάθειας μέσω μιας προαγωγής σε θέσεις ηγετικών στελεχών.  

Η διοίκηση ορίζει τη μέθοδο προαγωγής που ενδείκνυται για το συγκεκριμένο οργανισμό 
και επιλέγει τις πιο πολλές φορές ηγετικά – διευθυντικά στελέχη μέσα απ' τον ίδιο τον ορ-
γανισμό. Με τον όρο προαγωγή ορίζεται η προώθηση ενός υπαλλήλου σε ανώτερη ιεραρχι-
κή θέση με μεγαλύτερο κύρος, ευρύτερη αρμοδιότητα, περισσότερη ευθύνη και συνήθως 
υψηλότερη αμοιβή. Έτσι διευρύνεται η εξουσία – ευθύνη του προαγόμενου και η παροχή 
κινήτρων του (μεγαλύτερο κύρος, υψηλότερη αμοιβή) ώστε να υποκινείται τόσο αυτός, όσο 
κι όσοι φιλοδοξούν να κατακτήσουν μια θέση διοικητικά ανώτερη. Όπως ορίζει η επιστήμη 
της διοίκησης σε οποιοδήποτε σύστημα προαγωγής θα πρέπει να χρησιμοποούνται οι τε-
χνικές περιγραφής θέσης (job description) και περιγραφής προσόντων (job specification).  

Στην ελληνική εκπαίδευση για την προαγωγή σε θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας προ-
σμετρούνται η αρχαιότητα, τα τυπικά προσόντα και η βαθμολογία του υποψηφίου σε δια-
δικασία συνέντευξης όπου αξιολογείται η προσωπικότητά του. Όμως το ποσοστό συμμετο-
χής του βαθμού της συνέντευξης στην τελική βαθμολογία είναι ικανό να ανατρέψει την α-
ξιολόγηση βάση των υπόλοιπων προσόντων κι αυτό αφήνει υπόνοιες για μεροληψία και 
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υπερτίμηση ορισμένων εκπαιδευτικών από την Επιτροπή με όλες τις συνέπειες που ακο-
λουθούν (απογοήτευση, απαξίωση θεσμού, συγκρούσεις, αδιαφορία για την εργασία). 

Γ. ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

Ο βαθμός ικανοποίησης ενός εκπαιδευτικού εξαρτάται σημαντικά από το βαθμό προσέγγι-
σης των στόχων και την καλή απόδοση όπως συμβαίνει σε όλους τους εργαζόμενους. Αυτό 
σημαίνει πως παράγονται συναισθήματα ευαρέσκειας και ολοκλήρωσης με την επιτυχία ή 
αρνητικά συναισθήματα ματαίωσης όταν η προσπάθεια δεν οδήγησε στα αναμενόμενα 
αποτελέσματα. 

Προκειμένου να υπάρχει επίγνωση της απόδοσης , πρωτίστως χρειάζεται να παρακολουθεί 
και να εκτιμά ο ίδιος την πορεία του. Επιπλέον να υπάρχει ένα σύστημα εκ μέρους της διοί-
κησης που να αξιολογεί το έργο του, να τον πληροφορεί για τη απόδοσή του, να τον υπο-
στηρίζει στη βελτίωσή της και να τον επιβραβεύει για την επιτυχία του. 

Η αξιολόγηση αποτελεί πολυδιάστατο έργο της διοίκησης όλων των οργανισμών και 
ιδιαίτερα σημαντικό αφού από αυτήν εξαρτάται η διαμόρφωση της πορείας τους και η 
πραγματοποίηση των εναρμονισμένων με τα σύγχρονα πρότυπα στόχων τους. Θα 
μπορούσε να οριστεί ως η διαδικασία αξιολόγησης – εκτίμησης του εργαζομένου με σκοπό 
να φανεί ο βαθμός στον οποίο φέρνει εις πέρας το έργο του αποδοτικά. Προϋπόθεση για 
την εφαρμογή ενός επιτυχημένου αξιολογικού συστήματος είναι η καταρχήν διαμόρφωση 
Κατάλληλης Κουλτούρας και Κλίματος Αξιολόγησης στον οργανισμό που σημαίνει:  

-πεποίθηση πως η αξιολόγηση είναι αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη οργανισμού και 
εργαζομένων,  

-κοινές αξίες στον καθορισμό των κριτηρίων (π.χ. ανάπτυξη πρωτοβουλίας, επίτευξη 
στόχων κλπ),  

-νοοτροπία αντικειμενικής αξιολόγησης,  

-κουλτούρα αυτό-αξιολόγησης και ανάπτυξης και  

-βέβαια εμπιστοσύνη ανάμεσα στον αξιολογητή και τον αξιολογούμενο. 

 Κοινή αποδοχή όλων των εμπλεκόμενων είναι πως η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, κυρί-
ως όταν συνδέεται από υποδείξεις για βελτίωση και ανάπτυξή του, αποτελεί σπουδαίο μέ-
σο υποβοήθησης και εξέλιξης του εκπαιδευτικού και άρα όλου του συστήματος. Όμως απο-
τελεί δύσκολο έργο η κρίση της απόδοσής του, αφού οι παράγοντες που διαμορφώνουν την 
ανθρώπινη συμπεριφορά είναι πολυάριθμοι και πολύπλοκοι, οπότε η προσπάθεια του εκ-
παιδευτικού και η ικανότητα του να μεταφέρει την αποδεκτή κοινωνική συμπεριφορά και 
τις απαραίτητες γνώσεις προσκρούει στα κίνητρα των μαθητών και στο γενικότερο περι-
βάλλον τους. Επίσης τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού έργου εμφανίζονται μακροπρό-
θεσμα, οπότε δεν είναι δυνατή η απόδοσή τους μόνο στην δική του προσπάθεια. Άρα η α-
ξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσδιορίζεται στην έμμεση εκτίμηση των γνωρισμάτων του 
που θεωρούνται πιθανά να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στη διδακτική πράξη.  
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Μια καινοτόμα και πρωτοποριακή άποψη – πρόταση της Διοίκησης Ποιότητας (Total quality 
Management) προτείνει την κατάργηση της ατομικής αξιολόγησης που καταστρέφει την 
ομαδική εργασία. Υποστηρίζει πως η πρακτική της αξιολόγησης είναι τόσο υποκειμενική 
που αποτελεί σοβαρή αιτία απομόνωσης και αρνητικών, ανταγωνιστικών συναισθημάτων 
και παύει να έχει οποιαδήποτε χρησιμότητα. Το επίπεδο φιλίας ανάμεσα στον κριτή με τον 
κρινόμενο ή η διάθεση του κριτή να υπερτιμήσει την απόδοση των ανθρώπων μιας συγκε-
κριμένης μονάδας ή τμήματος ώστε να παρουσιάσει θετική έκθεση γι' αυτήν επηρεάζει τα 
αποτελέσματα. Έτσι αξιολογώντας τα άτομα διαμορφώνεται κλίμα υπέρμετρου εσωτερικού 
ανταγωνισμού που οδηγεί σε συναισθήματα μη ικανοποίησης. 

Συνιστά λοιπόν την αντικατάσταση της διαδικασίας αξιολόγησης από τη σωστή ηγεσία, την 
επικοινωνία και τη διαδικασία συμβουλής και ανάπτυξης ώστε να ενισχυθεί η συνεισφορά 
των εργαζομένων προς την κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης της οργάνωσης της ομά-
δας. 

Δ. ) ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ -ΑΜΟΙΒΕΣ 

Με τον όρο παρακίνηση “παρώθηση - motivation’’ εννοούμε «τη δαπάνη της προσπάθειας 
για την επίτευξη των αποτελεσμάτων» (Durbin, 1998:332), ορισμό που δίνει έμφαση στο 
αποτέλεσμα των οργανωτικών στόχων ή σύμφωνα με έναν άλλο ορισμό (Hoy & Miskel, 
1987:186): “τις σύνθετες δυνάμεις, τα κίνητρα, την ανάγκη, τις καταστάσεις τάσεων ή άλ-
λους μηχανισμούς που ενεργούν και διατηρούν την εθελοντική δραστηριότητα προς την 
επίτευξη ατομικών στόχων”, στον οποίο δίνεται έμφαση στην εθελοντική διάσταση της πα-
ρακίνησης που ως εσωτερική κατάσταση επηρεάζει τη συμπεριφορά των ατόμων. Αφορά 
σε εκείνη τη διαδικασία που οδηγεί στην ικανοποίηση από την εργασία κατά τον Κέφη 
(2005:148), ή στην εσωτερική διαδικασία ώθησης της συμπεριφοράς του ανθρώπου προς 
τους στόχους των οποίων η πραγματοποίηση έχει ως συνέπεια την ικανοποίηση των ανα-
γκών του (Μπουραντάς, 2001: 25). Σχηματικά:  

 Ανάγκες δημιουργούν → Επιθυμίες → που προκαλούν Παρορμήσεις →  

που αναγκάζουν σε → Ενέργειες που καταλήγουν σε → Ικανοποίηση. 

 Άρα, η διοίκηση θα πρέπει να γνωρίζει τις επιθυμίες των εργαζομένων και τους παράγοντες 
που τους κινητοποιούν σε δράση. Δεχόμενοι λοιπόν την εξίσωση της ατομικής απόδοσης 
παρατηρούμε πως η  

 Απόδοση του ατόμου = Ικανότητες x Παρακίνηση x Ο.Υ. 

(Όπου Ο.Υ = Οργανωσιακή υποστήριξη: κτίρια, τεχνολογικά μέσα, υλικοτεχνικός εξοπλισμός 
κλπ) 

 Άρρηκτα συνδεδεμένες με την Παρακίνηση είναι οι Αμοιβές, με τις οποίες εννοούμε την 
ανταπόδοση προς τον εργαζόμενο για τη συμμετοχή του στην κοινή προσπάθεια για την 
επιδίωξη των σκοπών της επιχείρησης. Απαιτείται σε ένα πρώτο επίπεδο να είναι δίκαιες σε 
σχέση με την προσπάθειά του και να του εξασφαλίσει την κάλυψη των βιοτικών & οικογε-
νειακών του αναγκών, επιτρέποντάς του να βελτιώνει την οικονομική του κατάσταση (απο-
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ταμίευση – επένδυση). Εκφράζουν σε μικρό ή μεγάλο ποσοστό την ικανοποίησή του από 
την εργασία, κι αποτελούν κύριο μέσο για την αύξηση της απόδοσης, χρησιμεύοντας ως 
κίνητρο. Οι αμοιβές διακρίνονται σε: 

Ε. 1) Οικονομικές Αμοιβές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι Σταθερές ή Άμεσες αμοιβές, 
δηλαδή ο μισθός των εργαζομένων, οι Μεταβλητές ή τα Κίνητρα που συνδέονται με την 
απόδοσή τους και οι Οικονομικές παροχές που δίνονται στους εργαζομένους λόγω της νο-
μοθεσίας (επίδομα γάμου, αδείας) ή λόγω της πολιτικής του οργανισμού (αυτοκίνητο, α-
σφάλιση). “Το χρήμα είναι μέσο που συντελεί σημαντικά στην ικανοποίηση αναγκών και την 
εκπλήρωση στόχων των ανθρώπων και κυρίως των νέων” (Koontz and O' Donnell, 1983:72-
74, Durbin, 1998:316). Επομένως η καθιέρωση χρηματικών βραβείων θα μπορούσε να ικα-
νοποιήσει τους ικανούς σε κάποιο οργανισμό, πολύ δε περισσότερο σε εκείνους του δημο-
σίου τομέα που το ενιαίο μισθολόγιο ισοπεδώνει όλους τους υπαλλήλους. Σχηματικά θα 
μπορούσαμε να αναφέρουμε την θεωρία της προσδοκίας του Victor Vroom (Σαΐτης, 2007: 
174) όπου:  

Παρακίνηση = Ένταση x Προσδοκία ανταμοιβών 

Το σύστημα αμοιβών κάθε οργανισμού μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά για τη φήμη του 
εφόσον είναι προοδευτικό και με προσανατολισμό προς τους εργαζομένους. Όμως απαιτεί-
ται γι' αυτό η αποτελεσματική χρήση του. Σημεία που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα εί-
ναι: 1) να συνοδεύεται από περιορισμένο έλεγχο στου εργαζομένους. 2) να υπάρχει σχέδιο 
μέτρησης της απόδοσης, στόχος που δεν είναι πάντα επιτεύξιμος. 3) να επιλέγονται εκείνα 
τα κίνητρα που είναι παρακινητικά και 4) να μην παραμελούνται οι υπόλοιποι παράγοντες 
παρακίνησης και ικανοποίησης που διαμορφώνουν το εργασιακό περιβάλλον.  

 Ε2. Μη-οικονομικές αμοιβές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η Αναγνώριση, η Ανάπτυξη – 
Εκπαίδευση – το περιεχόμενο Εργασίας, οι Προοπτικές Καριέρας, οι Συνθήκες Εργασίας, η 
Θετική Ενίσχυση, ο Έπαινος, το Κλίμα, οι Σχέσεις και άλλες ιδιαίτερες για κάθε οργανισμό. Η 
ηθική ανταμοιβή επιφέρει θετικά συναισθήματα ικανοποίησης και γι' αυτό ακριβώς τα 
διοικητικά στελέχη θα πρέπει να είναι κατάλληλα επιλεγμένα και εκπαιδευμένα ώστε να 
εξισορροπούν με αυτήν τις εσωτερικές και εξωτερικές απογοητεύσεις των υπαλλήλων.  

Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα οι ηθικές αμοιβές που προβλέπονται νομοθε-
τικά είναι ο έπαινος, το μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων και η απονομή της ευαρέσκειας 
της υπηρεσίας από την ευδόκιμη παραμονή του υπαλλήλου σ' αυτή, η οποία απονέμεται 
όταν συνταξιοδοτείται. Τόσο ο έπαινος όσο και το μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων είναι 
ουσιώδες στοιχείο κρίσεως κατά την αξιολόγησή του όταν επιθυμεί τη μεταβολή της υπη-
ρεσιακής του κατάστασης (ΑΣΔΥ, 1357/1955). Η απονομή των ηθικών αμοιβών γίνεται χω-
ρίς περιορισμό στον αριθμό των υπαλλήλων, στους οποίους θα απονεμηθεί και δεν συνε-
πάγεται ηθικό κόστος στους υπόλοιπους συναδέλφους. Αν και η ηθική αμοιβή αποτελεί 
έκφραση αναγνώρισης της προσπάθειας του εκπαιδευτικού και συντελεί στην παρώθηση 
του για δημιουργικότητα χωρίς να σημαίνει οικονομικό κόστος για την κεντρική διοίκηση τα 
τελευταία δέκα επτά χρόνια δόθηκαν μόνο 9 έπαινοι σε εκπαιδευτικούς Α/Βάθμιας εκπαί-
δευσης και μόνο 1 σε εκπαιδευτικούς Β/Βάθμιας εκπαίδευσης. 
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Συμπερασματικά 

 Η ικανοποίηση των Ελλήνων Εκπαιδευτικών της Δημόσιας Εκπαίδευσης παρόλο που απο-
τελεί προϋπόθεση για την παροχή μιας ποιοτικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας δεν έχει κατα-
στεί εφικτή από τη διοίκηση της εκπαίδευσης. Ειδικότερα αυτήν την περίοδο, της οικονομι-
κής κρίσης, οι παράγοντες που τη διασφαλίζουν δεν συμπεριλαμβάνονται στην τρέχουσα 
εκπαιδευτική πολιτική. Μοναδικός φορέας που μπορεί να συνεισφέρει προς αυτήν την κα-
τεύθυνση είναι ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ο οποίος θα πρέπει να επιστρατεύσει 
την τεχνική της θετικής ενίσχυσης ώστε να παρακινήσει τους εκπαιδευτικούς. Το προσωπι-
κό θετικό παράδειγμα, ο συνεχής έπαινος, η ενθάρρυνση, η δημοκρατική του διάθεση για 
συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιλογή των θεμάτων και στον προσδιορισμό των στό-
χων καθώς επίσης και η υποστηρικτική του στάση απέναντί τους αποτελούν τα μέσα του. 
Μέσα που αποδεικνύονται πολύ αποτελεσματικά αφού το κλίμα, οι μέθοδοι, οι τεχνικές & 
η θετική διάθεση των εκπαιδευτικών μονάδων οδηγούν στο μέγιστο της απόδοσης του εκ-
παιδευτικού (Καβούρη 1998, Σαΐτης 2001, Τσιπλητάρης 2002).  

 Και αποδοτικός εκπαιδευτικός είναι ο ικανοποιημένος εκπαιδευτικός 
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Ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση: Οι γυναίκες διδάσκουν- οι άνδρες διοικούν;  

Πατσιομίτου Σταυρούλα  
Διδάκτορας Διδακτικής και Μεθοδολογίας Μαθηματικών 

Med Διδακτικής και Μεθοδολογίας Μαθηματικών 
Ερευνήτρια - Μαθηματικός 
spatsiomitou@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο «ανδροκεντρικός» ή με τάσεις αλλαγής χαρακτήρας της 
στελέχωσης σε θέσεις ηγεσίας στην εκπαίδευση, όπως και οι επιρροές που δέχονται οι μα-
θητές μας στα σχολεία, αφού όπως διαπιστώνεται από πολλούς συγγραφείς στον ελληνικό 
και διεθνή χώρο «οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν». Ισχυρό κίνητρο για την 
παρούσα θεωρητική μελέτη είναι η διαπίστωση της υποαντιπροσώπευσης των γυναικών σε 
θέσεις Στελεχών στην Εκπαίδευση και ότι το γυναικείο φύλο των Εκπαιδευτικών εξακολου-
θεί να καταλαμβάνει μικρό αριθμό θέσεων στην ιεραρχία της Εκπαίδευσης, ζήτημα που 
αντιτίθεται με την ισότιμη μεταχείριση των γυναικών και όσα έχουν νομοθετικά θεσπιστεί. 
Κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστούν οι όροι οι οποίοι εμπλέκονται στη μελέτη, προκειμέ-
νου να διευκολύνεται η ανάγνωση του κειμένου. Τέτοιοι όροι είναι οι: «Εκπαίδευση», «Εκ-
παιδευτικό σύστημα», «ηγεσία στην εκπαίδευση», «ποιότητα στη εκπαίδευση» κ.ά. Για τον 
προσδιορισμό των όρων αξιοποιήθηκε πληθώρα εργασιών σύγχρονων συγγραφέων οι ο-
ποίοι έχουν ειδικευθεί στο πλαίσιο της ηγεσίας στην Εκπαίδευση με παραπομπές στις αντί-
στοιχες πηγές, λειτουργώντας έτσι ως κίνητρο για περαιτέρω μελέτη του αντικειμένου.  

Λέξεις - Κλειδιά: Εκπαίδευση, εκπαιδευτικό σύστημα, ηγεσία στην Εκπαίδευση, φύλο και 
εκπαίδευση, ειδικότητα και εκπαίδευση. 

Εισαγωγή: Μεθοδολογία συλλογής ποιοτικών δεδομένων αναρτημένων στο διαδίκτυο 

Η εκπαίδευση ήταν και είναι στο επίκεντρο της κοινωνίας μας όχι μόνο για τη σοφία και τη 
γνώση που δημιουργείται για το παρόν και το μέλλον μας, αλλά για τη διαμόρφωση του 
ποιοτικού επιπέδου της κοινωνίας μας. Για την παρούσα μελέτη, από το σημαντικό πλήθος 
των δημοσιεύσεων στον ιστοχώρο αναζητήθηκαν εργασίες που αναφέρονται στους όρους 
της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού συστήματος, της ποιότητας στην εκπαίδευση, της διοί-
κησης, διεύθυνσης, ηγεσίας στην εκπαίδευση, κ.ά. καθώς και ερευνητικού τύπου εργασίες 
που ασχολήθηκαν με το φύλο στην εκπαίδευση. Σημαντικό ρόλο για την συγγραφή της  με-
θοδολογίας συλλογής ποιοτικών δεδομένων  έπαιξε η εργασία «Η έννοια της ποιότητας δο-
μών και προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων: Διαπιστώσεις μιας ανάλυσης γραπτών τεκ-
μηρίων» (Γιαννακοπούλου, Χασάπης, 2012, σελ. 61). 

Ερωτήματα του τύπου «[γιατί] οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν;» (ενδεικτικά 
αναφέρονται Strober & Tyack, 1980; Μαραγκουδάκη, 1997) που τέθηκαν από ξένους και 
έλληνες ερευνητές προσανατολίζουν τη μελέτη σε ζητήματα φύλου και ηγεσίας στην εκπαί-
δευση, ως επιμέρους ζητήματα ισότιμης συμμετοχής του γυναικείου φύλου σε θέσεις διοί-
κησης και μάνατζμεντ. Ο όρος «γυάλινη οροφή» (glass ceiling), ο οποίος υιοθετήθηκε το 
1986 από τους δημοσιογράφους της εφημερίδας Wall Street Journal (Ντερμανάκης, 2004, 
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σελ. 1) περιγράφει εύστοχα τα «γυάλινα» εμπόδια που επιβραδύνουν ή δεν οδηγούν στις 
θέσεις ανώτερης ή ανώτατης ιεραρχίας των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση στις ανώτερες 
και ανώτατες θέσεις εκπαιδευτικής ιεραρχίας. Η διερεύνηση στο διαδίκτυο και η σχετική 
αναζήτηση με χρήση συναφών λέξεων κλειδιών οδήγησε σε μια συλλογή κειμένων, ελληνι-
κής και διεθνούς βιβλιογραφίας [τα οποία αποτέλεσαν τα ποιοτικά δεδομένα τύπου Α]. 

 Η αναζήτηση έγινε σε (1) Βάσεις δεδομένων με διεθνή βιβλιογραφία (όπως π.χ. ERIC, 
Scopus κ.α.)˙ (2) Βιβλιοθήκες Διεθνών ή Ελληνικών Πανεπιστημίων (π.χ http://www.stat-
athens.aueb.gr,http://repository.edulll.gr/,www.rhodes.aegean.gr, ttp://digilib.lib.unipi.gr/, 
κ.α.),˙ (3) Ηλεκτρονικά Περιοδικά εκπαιδευτικού σκοπού, (π.χ. ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ, 
http://erkyna.gr/ κ.α.)˙ (4) Πρακτικά Συνεδρίων, (π.χ. του Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή 
συμμετοχή «Η ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές», Πρακτικά του συνεδρί-
ου «Επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης: Δράσεις-Αποτελέσματα-Προοπτικές», κ.α.)˙ (5) 
Αυτοεκδόσεις στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης (π.χ Σαΐτης, 2008) κ.α. ˙ (6) Εκθέσεις από έρευ-
νες διεθνών οργανισμών με στόχο την επισκόπηση μικρότερων ερευνών (π.χ UNESCO, 
OECD), ή Εκθέσεις διεθνών προγραμμάτων ή προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από 
τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή εκθέσεις ελληνικών οργανισμών. Ενδεικτικά αναφέρονται άρθρα 
αναρτημένα στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως στο Περιοδικό «Επιθεώ-
ρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων» στον ιστοχώρο http://www.pi-schools.gr/publications, ή 
μελέτες του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) στον ιστοχώρο 
http://www.kethi.gr/. Ειδικότερα, σημαντικό ρόλο στην παρούσα μελέτη διαδραμάτισε ο 
συλλογικός τόμος με τίτλο «Εκπαιδευτικοί και φύλο» του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισό-
τητας (Κ.Ε.Θ.Ι) (επιμ. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 2008), καθώς και η μελέτη «Κατά φύλο επαγ-
γελματικός διαχωρισμός (κάθετος και οριζόντιος): διακρίσεις και ανισότητες κατά των γυ-
ναικών στην εκπαίδευση» των Κανταράκη, Παγκάκη και Σταματελοπούλου (2008) που εκ-
δόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας.  

Η συλλογή του συγκεντρωμένου υλικού επικεντρώθηκε σε μελέτες στην ελληνική γλώσσα 
με αυστηρό κριτήριο τη δημοσίευσή τους την τελευταία δεκαετία, χωρίς να αποκλειστούν 
και σημαντικά συμπεράσματα μελετών από τις ξενόγλωσσες εργασίες [αυτά αποτέλεσαν τα 
ποιοτικά δεδομένα τύπου Β]. Την αρχική διαλογή των κειμένων ακολούθησε μια δεύτερη 
διαλογή με αυστηρό περιορισμό την υιοθέτηση της παρουσίασης των όρων με κοινή οπτική 
η οποία μπορεί όμως να παρουσίαζε ομοιότητες ή διαφορές σε ορισμένα χαρακτηριστικά 
[αυτά αποτέλεσαν τα ποιοτικά δεδομένα τύπου Γ]. Από τα κείμενα αυτά επιλέχθηκαν ορι-
σμένα αποσπάσματα, τα οποία αναφέρονται στις έννοιες που πραγματεύεται η παρούσα 
εργασία, θέτοντας προβληματισμούς και δημιουργώντας κίνητρα για περαιτέρω έρευνα και 
μελέτη [ποιοτικά δεδομένα τύπου Δ]. Στο σύνολο των ποιοτικών δεδομένων προστέθηκαν 
και αποσπάσματα αρχαίων κειμένων του Πλάτωνα και Αριστοτέλη, αφού θεωρείται πολύ 
σημαντική η συμβολή τους στον καθορισμό όρων, όπως της ‘Παιδείας’, της ‘πολιτικής κοι-
νωνίας’, του ‘κοινωνικού συστήματος’, καθώς επίσης και της έννοιας της ισότητας των φύ-
λων και της ισότιμης μεταχείρισης των γυναικών σε κοινωνικά θέματα. Η παρούσα εργασία 
αποτελεί μια μετα-ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων Δ, βάσει των οποίων διατυπώνονται 
συμπεράσματα, αξιοποιώντας το υλικό που περιέχεται σε ήδη δημοσιευμένα συγγραφικά 
έργα [με αναφορά και παραπομπή στην κατάλληλη πηγή]. Η μελέτη δεν έχει στόχο της να 
ερμηνεύσει τα αίτια που προκαλούν αυτή την υποαντιπροσώπευση των γυναικών ή την 
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ψηλάφιση των παραγόντων που οδηγούν εν τέλει στη μη επαγγελματική ανάπτυξη των γυ-
ναικών εκπαιδευτικών με όρους ηγεσίας στην εκπαίδευση. 

Εκπαίδευση και εκπαιδευτικό σύστημα 

Η αναπόσπαστα συνδεδεμένη σχέση της παιδείας που παρέχεται στα εκπαιδευόμενα άτο-
μα με την εκάστοτε μορφή κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης, είναι ένα σύνθετο ζήτημα 
με το οποίο έχει ασχοληθεί πληθώρα συγγραφέων [σύγχρονων ή μη] ήδη από την αρχαιό-
τητα με αναφορές στην εποχή του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.  

 

Σωκράτης,( Σκουτερόπουλος, 2002, Πολιτεία Πλάτωνος, 514α, σελ. 502) 

Με τον αλληγορικό μύθο του σπηλαίου της πλατωνικής Πολιτείας ο Σωκράτης αναφέρεται 
στην επίδραση που ασκεί η Παιδεία στην ανθρώπινη φύση και ειδικότερα στη διαμόρφωση 
της ποιότητας της «πολιτικής κοινωνίας». Σύμφωνα επίσης με τον Δημόκριτο «η φύσις τε 
και διδαχή παραπλήσιον εστί […]και γαρ η διδαχή μεταρυθμίζει τον άνθρωπο, μεταρυ-
σθούσα δε φύσις ποιεί». (http://fysis.cz/presokratici/demokritos/68b.doc, p.28) 

Η έννοια της παιδείας κατά τον Πλάτωνα είναι η μετάβαση από την άγνοια και η στροφή 
της ψυχής προς «την ιδέα του αγαθού, από την οποία βαστάζεται συστηματικά ολόκληρο 
το οικοδόμημα της Πολιτείας» (Πολιτεία, μεταφρ. Σκουτερόπουλος, 2002, σελ. 22). Αναφο-
ρικά με την έννοια του αγαθού αυτή σχετίζεται άμεσα σύμφωνα με τον Πλάτωνα με την 
αλήθεια, το δίκαιο και την επιστήμη. Όπως αναφέρει ο Σκουτερόπουλος (ό.π.)  

«… η επίδραση του Αγαθού […] σε αυτούς τους τελεώτερον πεπαιδευμένους (520β 6) 
[…] συνδέεται και με τις ηθικές αξίες και ίσως με τη συναίσθηση της ιερότητας του 
εγχειρήματός τους, συναίσθηση που θα διαμορφώνεται μέσα τους παράλληλα με τη 
διαδικασία της γνωστικής προσέγγισης του αγαθού –μια διαδικασία που θα κρατάει 
την ψυχή τους στραμμένη στην τελειότητα και σε διαρκή προσπάθεια να προσοι-
κειωθεί ότι ανώτερο υπάρχει».( σελ. 22). 

Για τον Ευάγγελο Παπανούτσο «Η παιδεία είναι το κληροδοτούμενο από γενεά σε γενεά 
κεφάλαιο των πνευματικών αγαθών, [που προκύπτει], με τον ατομικό και συλλογικό μόχθο 
του ανθρώπου» (Παπανούτσος, Ε., 1965).  

Η εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος της Ελλάδος, παρέχεται θεσμο-
θετημένα από την πολιτεία και αποσκοπεί στην απόκτηση παιδείας των εκπαιδευομένων 
ατόμων [μαθητές ή φοιτητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης ενηλίκων]. 

 «H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευμα-
τική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και 
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θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες 
(Φ.Ε.Κ. 84 Α’/ 17.4.2001)».  

(http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-
bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf, σελ. 29) 

Ο Μπούρας (2003) στη διδακτορική του διατριβή αναφέρεται στους σκοπούς και στόχους 
της εκπαίδευσης, «οι οποίοι μπορεί να διαφέρουν από κράτος σε κράτος, ζήτημα που οφεί-
λεται κυρίως στην πολιτικοοικονομική δομή της κοινωνίας» (2003, κεφ2., σελ. 4), διαχωρί-
ζοντας τους έτσι σε μεταβλητούς και διαχρονικούς σκοπούς. Η εκπαίδευση κατά τον Μπού-
ρα (2003) σκοπεύει σε διπλό στόχο:  

• «από τη μια να αναπτύξει στον εκπαιδευόμενο ικανότητες τέτοιες, που να 
του επιτρέπουν να ταξινομήσει συστηματικά τις όποιες πολιτιστικές ή τεχνικές γνώ-
σεις απόκτησε μέχρι τώρα με τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης και να πάρει κρι-
τική στάση απέναντί τους και  
• από την άλλη να τον ενημερώσει ότι η εικόνα του κόσμου που μέχρι τώρα 
είχε σχηματίσει είναι περιορισμένη και να τον πείσει ότι πρέπει να ψάξει ενεργά για 
πηγές που θα βαθαίνουν την προοπτική και θα καλυτερεύουν την ποιότητα αυτής 
της εικόνας» (Μπούρας, 2003, Διδακτορική διατριβή, κεφ2., σελ.3)  

http://www.stat-athens.aueb.gr/~jpan/diatrives/Mpouras/Index.html 

Οι διαχρονικοί σκοποί της Εκπαίδευσης διακρίνονται σε μορφωτικούς, κοινωνικούς και πο-
λιτιστικούς σκοπούς (Μπούρας, ό.π, κεφ2., σελ. 5). Ο Μπούρας περιγράφει τους σκοπούς 
αυτούς και επισημαίνει τους παράγοντες που έχουν στόχο να διαμορφώσουν το περιεχόμε-
νο της εκπαίδευσης, διακρίνοντάς τους σε: πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και πολι-
τιστικούς σκοπούς (Μπούρας, ό.π, κεφ2., σελ. 8).  

Η εκπαίδευση ενσωματώνεται στο εκπαιδευτικό σύστημα που ανήκει. Η έννοια του συστή-
ματος και της κοινωνικής συνύπαρξης και οργάνωσης, διαφαίνεται στα Πολιτικά του Αρι-
στοτέλη, με σκοπό της πολιτικής κοινωνίας [δηλαδή, της κοινωνίας που είναι οργανωμένη 
πολιτειακά] το «ευ ζην» των πολιτών. 

 

Aριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1) 

(http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/them_arx_kat_c_hmer_no_1305.pdf) 
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Σύμφωνα με τον Σαΐτη (2008) «"εκπαιδευτικό σύστημα" […] είναι ένα σύνολο στοιχείων 
(π.χ. δάσκαλοι, μαθητές, αναλυτικά προγράμματα κ.ά.), καθένα από τα οποία επιτελεί δικό 
του έργο, ενώ όλα μαζί συλλειτουργούν και αλληλοεπηρεάζονται για την επίτευξη των σκο-
πών της εκπαίδευσης» (σελ. 3).  

Με τον όρο σύστημα υποδηλώνεται «κάθε σύνολο στοιχείων του οποίου η εξέταση ως ε-
νιαίας ολότητας δίνει επιπρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με αυτές που εξάγονται από την 
εξέταση των επιμέρους τμημάτων του» (Bertalanffy, 1995, ό. α. Δενδρινός, 2011, σελ. 8). 
Ακόμα, είναι ένα πλήθος αλληλοεξαρτώμενων στοιχείων, που αλληλεπιδρούν και συνεργά-
ζονται μεταξύ τους για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου ή σειρά στόχων (Μπουρα-
ντάς, 1992, 2005; Σαΐτης, 2005, σελ. 30).  

Σύμφωνα με την προσέγγιση των Getzels & Guba (1957) η εκπαίδευση ως κοινωνικό σύστη-
μα «περιλαμβάνει δύο διαστάσεις: α) την οργανωτική ή θεσμική ή νομοθετική, η οποία α-
ναλύεται σε ρόλους που έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και β) την ιδιογραφική ή προ-
σωπική διάσταση, η οποία αφορά τα μέλη που έχουν τους ρόλους με τη συγκεκριμένη προ-
σωπικότητα και τις ανάγκες τους» (Σαΐτης, 2000, σελ. 48-53, Πασιαρδής, 2004, σελ. 24-28 
ό.α. στο Κατσαρός, 2008, σελ.41). Οι Parsons (1951), Πασιαρδής (2004) προσδίδουν στην 
έννοια του συστήματος τη σκοπιμότητα «ως προς την επιλογή ανθρώπων, αντικειμένων και 
διεργασιών, ώστε να λειτουργήσουν μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον με σκοπό την 
επίτευξη ενός επιθυμητού αποτελέσματος» (Καρβούνη, 2014, σελ. 76).  

Εκπαιδευτικό σύστημα είναι επομένως, το πλήθος των αλληλεξαρτημένων στοιχείων, που 
αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται μεταξύ τους για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στό-
χου ή σειρά στόχων που αφορούν την εκπαίδευση.  

Η Περάκη (2008) θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να ανταποκριθεί στο ρυθμό 
και τις προκλήσεις των αλλαγών που υφίσταται η κοινωνία και η εκπαίδευση ως διαρκής 
διαδικασία να γίνει περισσότερο ποιοτική, για το λόγο αυτό απαιτούνται «ποικίλες και συ-
ντονισμένες δράσεις, αλλά και θεσμικές αλλαγές και χρόνο και πόρους για την πραγματική 
οργανική τους ένταξη στην καθημερινή διδακτική πράξη» (σελ. 34). Από την άλλη, οι Κου-
λουμπαρίτση, Αναστασάκη, Αργυρούδη, Καλογεράκος, Παπαστεργιοπούλου, Τριανταφυλ-
λοπούλου και Τσιρίκος (2007) ισχυρίζονται ότι «πριν αποφασίσουμε να τροποποιήσουμε το 
υπάρχον μοντέλο διοίκησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» πρέπει 
πρώτα να διατυπώσουμε τις αρχές και αξίες που θα διέπουν το προτεινόμενο σύστημα,[…] 
ένας κώδικας ηθικής και δεοντολογίας της Διοίκησης […] στον οποίο θα αναδεικνύονται 
αξίες όπως η δικαιοσύνη, η ισοτιμία, η συμμετοχικότητα, η δέσμευση, η αυτοδιαχείριση και 
η απόδοση λόγου» (σελ. 51). 

Αναφέροντας τον όρο ‘ποιότητα στην εκπαίδευση’ θεωρούμε ότι «πρόκειται για την ποιότη-
τα πολύπλοκων θεσμών και λειτουργιών, [όπως είναι η εκπαίδευση], η οποία ανακεφα-
λαιώνει τα οράματα, τα προβλήματα, τις αντιφάσεις και τις αντιπαραθέσεις ολόκληρης της 
κοινωνίας» (Ματσαγγούρας, 2012, σελ. 25). Με αυτή την άποψη συμφωνεί και ο Τριλιανός 
(2012) ο οποίος ισχυρίζεται ότι «οι ποικίλοι ορισμοί μαρτυρούν την πολυμορφία και την 
πολυπλοκότητα της συγκεκριμένης έννοιας» (σελ.50). Όπως ισχυρίζεται μάλιστα ο Τριλιανός 
(2012) «στη διερεύνηση και πληρέστερη διαμόρφωση της έννοιας ‘ποιότητα στην εκπαί-
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δευση’ πολύ συνέβαλε και το υπόμνημα μιας άλλης διεθνούς επιτροπής παιδείας υπό την 
προεδρία του Γάλλου πολιτικού Jaques Delors, στα μέσα της δεκαετίας του 1990, το οποίο 
κάνει λόγο για τέσσερις πυλώνες πάνω στους οποίους οφείλει να στηρίζεται η εκπαίδευση 
(Delors, 1996, p.37). Αυτοί είναι: 

• Μάθηση για το πώς μαθαίνει κανείς, που σημαίνει ότι οι μαθητές οικοδομούν τη 
γνώση σε καθημερινή βάση συνδυάζοντας εξωτερικά και εσωτερικά στοιχεία. 

• Μάθηση για το πώς πράττει κανείς, που επικεντρώνεται στην πρακτική εφαρμογή 
των μαθημένων. 

• Μάθηση για το πώς να ζει κανείς μαζί με τους άλλους, που απευθύνεται στην ανά-
πτυξη των δεξιοτήτων της κριτικής σκέψης για μια ζωή χωρίς προκαταλήψεις, όπου 
όλοι θα έχουν ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης του εαυτού τους, της οικογένειας και της 
κοινότητάς τους. 

• Μάθηση για το πώς να ζει κανείς, η οποία δίνει έμφαση στις δεξιότητες που χρειά-
ζονται τα άτομα προκειμένου να αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους (Unesco, 
1996, pp. 11-20; Τριλιανός, 2004, σελ. 25, ό.α. στο Τριλιανός, 2012, σελ. 33-34). 

Η εκπαίδευση επομένως αποσκοπεί να αναπτύξει πνευματικά, ηθικά και σωματικά τα εκ-
παιδευόμενα άτομα, με βασικούς στόχους την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, του ε-
ποικοδομητισμού των γνώσεων, της ατομικότητας όσο και της συλλογικότητας. Ακόμα να 
τους βοηθήσει να αναπτύξουν μια ευρεία προοπτική του κόσμου στον οποίο ανήκουν, να 
ενσταλάξει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αίσθηση της κοινωνικής ευθύ-
νης και να δημιουργήσει έναν υγιή και ισορροπημένο χαρακτήρα του άτομου. Επιπλέον, να 
προετοιμάσει τους μελλοντικούς πολίτες για τη ζωή, να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις 
ικανότητες και τις δυνατότητές τους, και να εξασφαλίσουν ότι θα αποκτήσουν γνώσεις και 
δεξιότητες που είναι απαραίτητες για ένα επάγγελμα που θα συμβάλουν τόσο στη δική 
τους ευημερία όσο και την ευημερία της κοινωνίας.  

Ως εκ τούτου, κυρίαρχη θέση κατέχει η ενίσχυση των ανθρωπίνων πόρων, δηλαδή η επιλο-
γή του κατάλληλου και εξειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού μέσω του οποίου θα οργα-
νώνεται, θα συντονίζεται και θα καθοδηγείται κάθε προσπάθεια των εργαζομένων στο εκ-
παιδευτικό σύστημα. Ακόμα ποια «εκπαιδευτική πολιτική [θα εφαρμοστεί ώστε] να προσ-
διοριστούν οι εκπαιδευτικοί σκοποί και να ιεραρχηθούν οι στόχοι […] όπως και να καθορι-
στούν οι ρόλοι των εμπλεκομένων στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης» (Ματσαγγούρας, 
2008, σελ. 73-74). Για τους Brauckmann, Πασιαρδής (2008) «η ερμηνεία της εκπαιδευτικής 
πολιτικής παραπέμπει στον τρόπο με τον οποίο ομάδες εμπλεκομένων διαπραγματεύονται, 
και επίσης στον τρόπο με τον οποίο μία κοινωνία επιμερίζει την εξουσία ανάμεσα σε αυ-
τούς που διοικούν και σε αυτούς που διοικούνται» (σελ.196). 

Ο όρος ηγεσία στην εκπαίδευση 

Στον ελληνικό χώρο από τους αρχαίους χρόνους ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης και ο Ξενοφών 
αναφέρονται στη διοίκηση ως επιστήμη. Ο όρος ηγεσία («leadership») στα νέα ελληνικά 
προέρχεται από το ηγούμαι το οποίο σε γενικές γραμμές σημαίνει είμαι επικεφαλής, είμαι 
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ηγέτης, διευθύνω, καθοδηγώ. Ο Stogdill (1948) περιγράφει την ηγεσία ως μια διαδικασία η 
οποία επηρεάζει τις δραστηριότητες σε επίπεδο ομάδας αναφορικά με την επίτευξη ενός 
στόχου. Άλλοι ερευνητές ερμηνεύουν την ηγεσία ως μια διαδικασία με σκοπό τη διευκό-
λυνση της αλλαγής (ενδεικτικά Pfeffer, 1981; Smircich and Morgan, 1982).  

Για τους Σαΐτης & Σαΐτη (2011), με τον όρο ηγεσία (leadership) «προσδιορίζεται η έννοια της 
διαδικασίας επιρροής της συμπεριφοράς των μελών μιας ομάδας [άτυπης ή τυπικής] με 
στόχο την από κοινού επίτευξη ομαδικών στόχων» (σελ. 143). Ακόμα, ορίζεται ως ηγεσία ή 
ικανότητα κινητοποίησης των μελών μιας ομάδας ώστε να αγωνίζονται από κοινού για έναν 
φιλόδοξο στόχο (Kouzes & Ponser, 1995), η οποία όμως βασίζεται στην θέληση των μελών 
της ομάδας και όχι στον καταναγκασμό τους (Μπουραντάς, 2005).  

Ηγεσία, κατά τους Brauckmann, & Πασιαρδής (2008) «είναι το πλέγμα εκείνων των συμπε-
ριφορών που χρησιμοποιείς με τους άλλους όταν προσπαθείς να επηρεάσεις τη δική τους 
συμπεριφορά· πιο απλά, ηγέτης είναι αυτός που έχει την ικανότητα να επηρεάσει κάποιους 
ανθρώπους να κάνουν κάτι που αυτός θέλει» (σελ. 216). Από την άλλη, σύμφωνα με τον 
Κουρεμένο (2008) «ως Διοίκηση της εκπαίδευσης ορίζεται ένα σύστημα δράσης που συνί-
σταται στην ορθολογική χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων – ανθρώπινων και υλικών – 
για την πραγματοποίηση των στόχων που επιδιώκονται από τους διάφορους τύπους εκπαι-
δευτικών συστημάτων και ιδρυμάτων. Η εκπαιδευτική διοίκηση στοχεύει: στον ακριβή 
προσδιορισμό των εκπαιδευτικών στόχων […] και τον επαναπροσδιορισμό των εκπαιδευτι-
κών στόχων».(σελ. 269).  

 

Εικόνα 1. Οι σχέσεις μεταξύ των όρων ηγεσία, διεύθυνση και διοίκηση (Πασιαρδής, 2004 ό. 
α. στο Brauckmann,& Πασιαρδής, 2008, σελ. 218) 

Η διοίκηση ως επιστήμη στην εκπαίδευση βασίζεται σε αρχές διοίκησης άλλου τύπου οργα-
νισμών, όπως της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πασιαρδής, 2004). Ο Πασιαρδής (2004) θεωρεί 
ότι «ο όρος της ηγεσίας είναι σαν όρος–ομπρέλλα, όπου υπάγονται οι όροι της διοίκησης 
και διεύθυνσης. Το σχεδιάγραμμα στη συνέχεια [Εικόνα 1] αποδίδει τις σχέσεις μεταξύ των 
τριών όρων κατά τον Πασιαρδή (2004, ό. α. στο Brauckmann,& Πασιαρδής, 2008, σελ. 218). 

Με αυτή την άποψη συμφωνεί και ο Παπασταμάτης (2008) ο οποίος θεωρεί ότι «Η ηγεσία 
και το μάνατζμεντ διαφέρουν. Δεν είναι όμως αντίθετες λειτουργίες αλλά συμπληρωματι-
κές και αλληλοεπηρεαζόμενες» (σελ.251). Υποστηρίζει ότι η συμπληρωματική δράση τους 
μπορεί να επιτευχθεί αν συνδυαστεί η «έγκυρη θεωρητική προσέγγιση του μάνατζμεντ, 
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αλλά και η λάμψη των οραμάτων και τη δέσμευση που προσφέρει η έξυπνη ηγεσία» 
(Bolman and Deal 1997 ό.α. στο Παπασταμάτης, 2008, σελ.251). Πάνω στην τελευταία ιδέα 
οι Κουλουμπαρίτση κ.ά (2007, σελ. 77), επισημαίνουν ότι «η αποτελεσματικότητα στην ά-
σκηση διοικητικών καθηκόντων επηρεάζεται από (1) την εκπαίδευση και κατάρτιση των 
στελεχών (2) τον τρόπο επιλογής των στελεχών […]».  

Πώς υπεισέρχεται σε όλους αυτούς τους προβληματισμούς και τις διαφορετικές έννοιες ο 
ρόλος του φύλου; Ποια η θέση της γυναίκας στην εκπαίδευση και ποια σε υψηλές βαθμίδες 
της ιεραρχίας στην εκπαίδευση; Σε ποια βαθμίδα εκπαίδευσης και σε ποια γνωστικά αντι-
κείμενα θεωρείται «καταλληλότερο» το γυναικείο φύλο; Τι επισημαίνουν οι ελληνικές και 
διεθνείς στατιστικές μελέτες;  

Αυτά είναι κάποια από τα ζητήματα τα οποία έχουν διερευνηθεί πολλές φορές διεθνώς και 
στην Ελλάδα. Μια συνοπτική επισκόπηση σημαντικών μελετών παρουσιάζεται στη συνέ-
χεια.  

Γυναικείο φύλο και ηγεσία στην εκπαίδευση 

Η θέση της γυναίκας στην αρχαία Αθήνα δεν ήταν ισότιμη με του άνδρα, αφού δεν είχε πο-
λιτικά δικαιώματα και δεν γνώριζε ανάγνωση και γραφή. Ο Πλάτων αποκατάστησε τη θέση 
των γυναικών στην Πολιτεία (451e) αν και θεωρεί ότι η φύση των γυναικών είναι ασθενέ-
στερη [456a]. Αναγνωρίζει στο γυναικείο φύλο τη δυνατότητα να αποκτήσουν το αξίωμα 
των «φυλάκων» να γυμνάζονται, να εκπαιδεύονται, να πολεμούν, να διοικούν και να φιλο-
σοφούν[452a], όπως οι άνδρες, εφόσον όπως ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις δια-
φορές ανάμεσα στα δύο φύλα [456e], και δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο σε μια πόλη από το 
να είναι οι γυναίκες και οι άνδρες όσο το δυνατόν καλύτεροι.  

 

[451e] 

[452a] 

 

[456a] 

 [456e] 
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Συνοπτικά, και για λόγους σύγκρισης των ευκαιριών που δόθηκαν διαχρονικά στα δυο φύλα 
στην Ελλάδα, αναφέρεται ότι στην Ελλάδα ιδρύονται για πρώτη φορά δημόσια Γυμνάσια 
Θηλέων τo 1917, ενώ παραχωρούνται ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στο επίπεδο της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης έναν αιώνα αργότερα από την αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση για 
το ανδρικό φύλο, δηλαδή το 1929, με τη μεταρρύθμιση του Ελευθερίου Βενιζέλου (Αντζου-
λάτου-Ρετσίλα, 2006, σελ. 39). 

Το 1975 το Ελληνικό Κοινοβούλιο θέσπισε την ισότητα μεταξύ ανδρικού και γυναικείου φύ-
λου ως συνταγματικό δικαίωμα (Deliyanni-Kouimtzi, 1992 ό.α. στο Τσουρουφλή, 2008, σελ. 
291). Τόσο για την Τσουρουφλή (ό.π.) όσο και για άλλους ερευνητές όμως «οι γυναίκες έ-
χουν ακόμα πολλή δουλειά μπροστά τους» (Spender, 1985, 1989; Weiner, 1994 ό.α. στο 
Τσουρουφλή, 2008, σελ. 292), ώστε να συναγωνιστούν το ανδρικό φύλο «σε ένα ανδρικό 
σύστημα αξιών που εξακολουθεί να έχει εξαιρετικά παραδοσιακές απόψεις για τους ρό-
λους των γυναικών και των ανδρών στην ιδιωτική και τη δημόσια ζωή» (σελ. 292).  

Η Μαραγκουδάκη (2008) ισχυρίζεται ότι η ανδροκρατούμενη διοικητική ιεραρχία είναι χα-
ρακτηριστικό πολλών εκπαιδευτικών συστημάτων στις δυτικές χώρες και όχι μόνο του ελ-
ληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ζήτημα το οποίο αποτελεί αντικείμενο ευρύτατου 
προβληματισμού στις χώρες αυτές (Acker, 1983, 1989). Βασική παραδοχή των προσεγγίσε-
ων που έχουν αναπτυχθεί στις χώρες αυτές είναι ότι «το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί 
ένα μηχανισμό που στα πλαίσια της σχετικής αυτονομίας του […] αντανακλά, αναπαράγει 
και παγιοποιεί τι εξουσιαστικές σχέσεις ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, δηλαδή την 
ανδρική ηγεμονία» (Arnot, 1982 ό.α. Μαραγκουδάκη, 2008, σελ. 218).  

Ένας πολύ μεγάλος όγκος ερευνών, μελέτησε την ιστορική εξέλιξη του επαγγέλματος του 
εκπαιδευτικού, τη διαχρονική εξέλιξη της επιλογής του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού σε 
σχέση με το γυναικείο φύλο, την κοινωνική διαμόρφωση του επαγγέλματος της δασκάλας 
ως γυναικείου επαγγέλματος για λόγους που εμπεριέχουν τη φροντίδα και τη μητρική συ-
μπεριφορά (Weiler, 1989; Griffin, 1997 ό.α. στο Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 2008, σελ. 6). Διάφο-
ρες μελέτες επίσης έχουν στραφεί σε πολιτιστικές αναλύσεις για να αποκαλύψουν τις ομοι-
ότητες και τις διαφορές στις εμπειρίες των γυναικών σε διαφορετικούς πολιτισμούς και εκ-
παιδευτικά συστήματα. Μια ανάλυση των περιπτωσιολογικών μελετών της εξέλιξης της 
σταδιοδρομίας των γυναικών στην ηγεσία από διαφορετικά έθνη, υποδηλώνει ότι οι παρά-
γοντες που δρουν ως φραγμοί στην εξέλιξή τους είναι οικονομικοί, κοινωνικο-πολιτιστικοί, 
οικογενειακοί / διαπροσωπικοί, νομικοί, πολιτικοί και ψυχολογικοί (Malhotra et al., 2003)». 

Αναφορικά με τα ζητήματα διοίκησης και ηγεσίας στην Εκπαίδευση, τα παραδοσιακά μο-
ντέλα βασίζονται στην ιδέα ότι η διοίκηση και ηγεσία είναι «ανδρικά» ζητήματα 
(Blackmore,1989). Η Acker (1987) θεωρεί ότι οι γυναίκες υποτιμώνται και υποβιβάζεται η 
αξία τους «σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο», ενώ αναγνωρίζεται η ικανότητα τους να κα-
τακτήσουν γνώσεις, εμπειρίες και αξίες. Πολλοί ερευνητές (π.χ. Helgesen, 1990; Shakeshaft, 
1987, 1989), ισχυρίζονται ότι οι ηγέτες ανδρικού φύλου θεωρούνται παραδείγματα δύνα-
μης, κυριαρχίας και έλεγχου, ενώ οι ηγέτες γυναικείου φύλου θεωρούνται αντιπροσωπευ-
τικά δείγματα συνεργασίας. Ακόμα, οι άνδρες ηγέτες περιγράφονται ως έχοντες γενικά πιο 
"επιθετική, ανεξάρτητη, αυτάρκη, δυναμική, και κυρίαρχο συμπεριφορά"(Eagly, Karau, & 
Johnson, 1992, p. 79), ενώ οι γυναίκες ηγέτες που μελετήθηκαν από τους ίδιους αναγνωρί-
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στηκαν ως πιο δημοκρατικές και λιγότερο αυταρχικές από τους άνδρες συναδέλφους τους, 
που αντιμετωπίζουν το προσωπικό ως συναδέλφους ή σε ίσο επίπεδο με αυτές. (Conrad, 
1999).  

Αναφορικά με τα ηγετικά στυλ των ανδρών και γυναικών έχει διαπιστωθεί μέσω ερευνών 
ότι οι άνδρες [-ηγέτες] δεν μοιράζονται την δύναμη και τον έλεγχο (Lundberg & 
Frankenhaeuser, 1999), ενώ οι γυναίκες [-ηγέτες] θεωρούν ότι η δύναμη είναι στις σχέσεις 
και την εδραίωση της εμπιστοσύνης ανάμεσα σε αυτές και το προσωπικό του οργανισμού 
(Hall, 1996). Αυτό το συνεργατικό, δημοκρατικό στυλ είναι περισσότερο ανθρωποκεντρικό 
από το ανδρικό στερεότυπο ηγεσίας (Coleman, 2000; Eagly & Johnson, 1990; Sherman, 
2000, ό.α. στο Ostos, 2012). 

Στο ελληνικό χώρο με το ζήτημα της διοίκησης και ηγεσίας στην εκπαίδευση έχουν ασχολη-
θεί πολλοί ερευνητές. Ενδεικτικά αναφέρεται ο συλλογικός τόμος με τίτλο «Εκπαιδευτικοί 
και φύλο» το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Έργου: «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών 
και Παρεμβατικά Προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων», του Κέντρου 
Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 2008). Στον συλλογικό τόμο 
«περιλαμβάνονται μια σειρά άρθρων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων που μελετούν το ε-
πάγγελμα του/της εκπαιδευτικού από την οπτική του φύλου και επιχειρεί να παρουσιάσει 
διεξοδικά, τόσο ιστορικά όσο και θεωρητικά το πλαίσιο που διέπει τις έρευνες για τον/την 
εκπαιδευτικό και το φύλο στα εκπαιδευτικά συστήματα» (Ζενάκου, Ε. πρόλογος στο Δελη-
γιάννη-Κουϊμτζή, 2008, σελ. 4). Επίσης, η μελέτη «Κατά φύλο επαγγελματικός διαχωρισμός 
(κάθετος και οριζόντιος): διακρίσεις και ανισότητες κατά των γυναικών στην εκπαίδευση» 
των Κανταράκη, Παγκάκη και Σταματελοπούλου (2008) που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμ-
ματεία Ισότητας, αναγνωρίζεται ο σημαίνων ρόλος της εκπαίδευσης για την άρση των στε-
ρεοτύπων σε όλους τους τομείς. 

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τα παραπάνω έργα --κατά κύριο λόγο-- οδήγησαν στην 
διαμόρφωση των απόψεων που περιέχονται στις επόμενες ενότητες.  

Γυναικείο φύλο και ηγεσία στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα σε σχέση με τον παράγοντα φύλο στην εκπαί-
δευση δείχνουν ότι τα αποτελέσματα είναι σχετικά με εκείνα που έχουν διεξαχθεί στην Ευ-
ρώπη κατά τη δεκαετία του ’80 και από τα οποία οδηγούνται να συμπεράνουν, ότι οι συ-
μπεριφορές και πρακτικές που υιοθετούνται από τους/τις εκπαιδευτικούς αναπαράγουν τα 
στερεότυπα για τα δύο φύλα (ενδεικτικά αναφέρονται οι Δεληγιάννη κ.ά., 2000; Κανταρτζή, 
1996; Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 1990 ό.α. στο Φρόση & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 2008, σελ. 
420). 

Οι Κανταράκη, Παγκάκη και Σταματελοπούλου (2008) επισημαίνουν τις διακρίσεις φύλου 
που γίνονται και ότι δημιουργείται έτσι μια ‘γυάλινη οροφή’, όπου «ακόμα και όσες εκπαι-
δευτικοί φιλοδοξούν να έχουν μια επαγγελματική εξέλιξη εμποδίζονται να συνεχίσουν» 
(σελ.11). Οι Κανταράκη κ.ά. (ό.π.) προτείνουν «την ενθάρρυνση με συγκεκριμένους και 
πρακτικούς τρόπους, των γυναικών εκπαιδευτικών, ώστε να ακολουθήσουν μια ανοδική 
εξέλιξη στον επαγγελματικό χώρο, […]να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να προωθηθεί η 
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πραγματική ισότητα στην εκπαίδευση» (σελ. 11). Με την ίδια άποψη συμφωνεί και η 
Ζιώγου–Καραστεργίου (2008γ) επισημαίνει ότι  

«το γεγονός αυτό της διάκρισης ως προς το φύλο χαρακτηρίζεται ως ‘γυάλινη ορο-
φή» ή ως ‘πατώματα που κολλάνε’. Ο πρώτος όρος υποδηλώνει ότι οι μηχανισμοί 
που εμποδίζουν την αναρρίχηση των γυναικών σε υψηλές θέσεις εργασίας δεν είναι 
ορατοί, ενώ ο δεύτερος ότι αυτοί οι μηχανισμοί όχι μόνον εμποδίζουν τις γυναίκες να 
αναρριχηθούν, αλλά τις καθηλώνουν στις ίδιες θέσεις». (σελ. 3) 

Στο άρθρο «Γυναίκες εκπαιδευτικοί και συμμετοχή στη διοίκηση της εκπαίδευσης» (Μαρα-
γκουδάκη, 2008, σελ. 204) η συγγραφέας επισημαίνει ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 
διαχρονικά προσήλκυε ένα σημαντικό αριθμό γυναικών, καθώς έχει και είχε υψηλό κοινω-
νικό γόητρο και κύρος ανάμεσα στα θεωρούμενα «γυναικεία επαγγέλματα».  

Ενδεικτική παράθεση των δεδομένων από την Μαραγκουδάκη αναφορικά με την κατανομή 
των διοικητικών στελεχών στη Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση σε επίπεδο Νομαρχιών και η 
επισκόπηση των πινάκων, δείχνει ότι δεν υπήρχε καμιά γυναίκα Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
[για το σχολικό έτος 1994-95], θέση που κατείχαν κατ’ αποκλειστικότητα άτομα του ανδρι-
κού φύλου (σελ. 207). Το ποσοστό 98.6% ανήκε σε Προϊσταμένους Γραφείων Εκπαίδευσης 
ανδρικού φύλου έναντι 1.4% που ανήκε στο γυναικείο φύλο της Α/θμιας Εκπαίδευσης. Στη 
Β/θμια Εκπαίδευση ποσοστό 94.2% ανήκε σε Προϊσταμένους Γραφείων Εκπαίδευσης αν-
δρικού φύλου έναντι 5,8% ανήκε στο γυναικείο φύλο. Ακόμα, η διαπίστωσε ότι το ποσοστό 
96.5% ανήκε σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης έναντι 3,5 % που ανήκε στο γυναικείο φύλο. Σε 
επόμενη έρευνα που διεξήχθη από τη Μαραγκουδάκη (2003) αναφορικά με τις την κατανο-
μή των εκπαιδευτικών της Β/θμιας σε διοικητικές θέσεις, καθώς και σε θέσεις σχολικών 
συμβούλων διαπιστώθηκε «ότι στην οκταετία που μεσολάβησε [από την συλλογή δεδομέ-
νων του 1994-95] σημειώθηκαν μικρές αλλαγές στην εκπροσώπηση των γυναικών σε διοι-
κητικές θέσεις, θέσεις στελεχών εκπαίδευσης»(2008, σε. 212). Για παράδειγμα η συγγρα-
φέας επισημαίνει ότι το σχολικό έτος 1994-95 το ποσοστό σχολικών συμβούλων γυναικείου 
φύλου Β/θμιας Εκπαίδευσης ήταν μόλις το 14%, κατά το έτος 2002-2003 ήταν 39% [ενώ των 
ανδρών αντίστοιχα το 61%]. Παρ’ όλα αυτά όμως το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις στε-
λεχών της θέσης εξακολουθούσε να είναι μικρό. Ουσιαστικά, όπως ισχυρίζεται η Μαρα-
γκουδάκη (2008) «μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι δεν πρόκειται για μια υποαντιπροσώ-
πευση των γυναικών στις θέσεις αυτές [αλλά] για αποκλεισμό […] εικόνα η οποία παρου-
σιάζεται και στην περίπτωση των σχολικών συμβούλων» (σελ. 207).  

Η Μαραγκουδάκη (1997, 2008, σελ. 213) συμπεραίνει ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αποτε-
λούν την «αποκλεισμένη πλειοψηφία» από τη διοικητική ιεραρχία του εκπαιδευτικού συ-
στήματος. Οι λόγοι αυτού του αποκλεισμού σύμφωνα με τη Μαραγκουδάκη εντοπίζονται 
κυρίως: «(α) στην απουσία ευκαιριών για εξοικείωση των γυναικών με το γραφειοκρατικό 
χαρακτήρα των αρμοδιοτήτων αυτών, (β) στις έμφυτες στερεοτυπικές αντιλήψεις που ταυ-
τίζουν τις διοικητικές θέσεις με τον ανδρικό χαρακτήρα, (γ) στον άνισο καταμερισμό της 
εργασίας στην οικογένεια» (Μαραγκουδάκη, 2001, σελ. 24-26 , ό.α. στο Κανταράκη, Παγκά-
κη και Σταματελοπούλου, 2008, σελ. 27) 

Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν σύμφωνα με τη Μαραγκουδάκη (2008) στην 
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• έλλειψη ενθάρρυνσης και στήριξης των γυναικών εκπαιδευτικών με στόχο την προ-
αγωγή σε διοικητικές θέσεις  

• εργασιακή απασχόληση κάτω από την εξουσία και τον έλεγχο του ανδρικού φύλου  

• αρνητική επίπτωση που υπάρχει στους μαθητές/-τριες που «κατά τη διάρκεια της 
φοίτησής τους στη γενική εκπαίδευση δεν έχουν την ευκαιρία να βλέπουν τις γυ-
ναίκες σε θέσεις εξουσίας σε σχέση με τους άνδρες και να το δέχονται ως κάτι το 
σύνηθες και τα μη εξαιρετικό»(σελ. 214). 

 Επομένως, «συμβάλλουν ασυνείδητα στην αναπαραγωγή των ανισοτήτων ανάμεσα στα 
δυο φύλα» [αφού] η θεωρητική τοποθέτηση για την ισότητα των δυο φύλων και οι δηλώ-
σεις περί ίσων ευκαιριών δεν συνάδουν με την καθημερινή τους πρακτική (Φρόση & Δελη-
γιάννη-Κουϊμτζή, 2008, σελ. 237, 238). Την ίδια άποψη έχει και η Ζιώγου –Καραστεργίου 
(2008β) στο άρθρο της «Γυναίκες εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση: παρουσία και ρόλος στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα –αριθμοί και δεδο-
μένα ερευνών» (Ζιώγου –Καραστεργίου, 2008), όπου η συγγραφέας ισχυρίζεται ότι «κάθε 
απόπειρα αλλαγής που έχει ως στόχο τις σχέσεις των φύλων, οδηγείται σε αποτυχία, αν δεν 
συμπεριλαμβάνει στρατηγικές παρέμβασης στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (Menter, 
1989; Skelton, 1989 ό.α. στο Ζιώγου –Καραστεργίου, 2008, σελ. 186). Η συγγραφέας θεωρεί 
ότι «οι εκπαιδευτικοί ενώ αποδέχονται σε θεωρητικό επίπεδο τις αρχές της κοινωνικής ισό-
τητας και είναι κατά των διακρίσεων […] μεταδίδουν στους μαθητές και στις μαθήτριες μη-
νύματα που αναπαράγουν τις παραδοσιακές απόψεις για τα φύλα» (σελ.186).  

Η Τσουρουφλή (2008) επίσης αναφέρει ότι «η Sikes (1993) και η Altani (1992) κατέληξαν ότι 
οι εκπαιδευτικοί είχαν διαφορετικές αντιλήψεις και προσδοκίες για τους/τις μαθητές/-τριές 
τους. Άλλοι συγγραφείς, επίσης όπως η Lanfrance (1991) και Robinson (1992), υποστήριξαν 
την ιδέα ότι οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν τις ιδέες τους με τις πρακτικές τους» (Τσουρου-
φλή, 2008, σελ. 307). Ομοίως, οι Φρόση & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή (2008) υποστηρίζουν ότι 
«είναι σημαντικό να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών […] προς την κατεύ-
θυνση της ισότητας στην εκπαίδευση, καθώς αυτοί είναι ‘κομιστές’ της εκπαιδευτικής αλ-
λαγής» (σελ. 240). 

Η Μαραγκουδάκη (2008) αποδίδει την μη υποβολή αιτήσεων για θέσεις ηγεσίας εκ μέρους 
των γυναικών, «όχι γιατί δεν τρέφουν φιλοδοξίες για προαγωγή όπως υπεραπλουστευτικά 
και εφησυχαστικά ερμηνεύτηκε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970» (σελ. 219), αλλά για 
τους εξής λόγους:  

(1) γιατί αναγκάζονται λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεών τους να τις αναστεί-
λουν […] αφού υιοθετούν μια υγιή και ορθολογική εκτίμηση του αντικειμενικού χρό-
νου, όσο και των ορίων αντοχής τους  

(2) λόγω της επίγνωσης της μεροληπτικής αντιμετώπισης από τα συμβούλια επιλο-
γής, τα οποία απαρτίζονται κυρίως από άτομα ανδρικού φύλου(σελ. 219).  
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(3) γιατί ενδιαφέρονται περισσότερο για την αποτελεσματικότητα στη διδασκαλία 
στην τάξη, δεδομένου ότι οι προϊστάμενοι ανδρικού φύλου ζητούν κυρίως την συ-
νεργασία με άνδρες υφισταμένους, θεωρώντας ότι είναι απλά εργαζόμενες και μη 
κατάλληλες για τη διεκπεραίωση γραφειοκρατικών ζητημάτων (Shakeshaft, 1991 ό.α. 
στο Μαραγκουδάκη, 2008, σελ. 220).  

Σύμφωνα με την Μαραγκουδάκη τα αρμόδια συμβούλια «δεν επιλέγουν γυναίκες υποψή-
φιες για διευθυντική θέση, με κριτήριο την ενδεχόμενη αδυναμία τους να ανταποκριθούν 
ικανοποιητικά στα καθήκοντά τους εξαιτίας των απαιτήσεων του ρόλου τους στην οικογέ-
νεια (σελ. 219). Η τελευταία αυτή άποψη ενστερνίζεται τις απόψεις και πολλών άλλων διε-
θνών ερευνητών (π.χ. Shakeshaft, 1991). 

Η Μαραγκουδάκη (ό.π.) εξειδικεύει το πρόβλημα της μη συμμετοχής των γυναικών στην 
ελληνική πραγματικότητα, παρέχοντας επιπροσθέτως κάποιους επιπλέον λόγους [π.χ αξιο-
κρατικά κριτήρια που προβλέπονται με βάση τις ισχύουσες θεσμικές ρυθμίσεις για τη κατά-
ληψη θέσεων στελεχών εκπαίδευσης, κομματικά κριτήρια κλπ.](σελ. 228). Επιπροσθέτως, οι 
εκπαιδευτικοί γυναικείου φύλου δεν έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών δεδομένων 
των υποχρεώσεων που επιβάλλει ο καταμερισμός ρόλων στο χώρο της οικογένειας και σε 
συνδυασμό με την αντίληψη ότι οι διοικητικές θέσεις θεωρούνται ‘αρμοδιότητα του ανδρι-
κού φύλου’.  

 Με την άποψη αυτή συμφωνεί και η Μουσούρου (1993) η οποία υποστηρίζει ότι αφού η 
σταδιοδρομία σε θέσεις ηγεσίας αποτελεί «ανδρική υπόθεση» οι γυναίκες κατανοούν ότι 
«δεν ωφελεί να προσπαθούν και να θέλουν, [ζήτημα που…] λειτουργεί αποθαρρυντικά για 
τη καλλιέργεια φιλοδοξιών» (σελ. 119, ό.α. στο Μαραγκουδάκη, 2008, σελ. 229).  

Ειδικότητες και φύλο στην εκπαίδευση: επιπτώσεις της άνισης κατανομής σε ειδικότητες 
θετικού και θεωρητικού προσανατολισμού  

Πολλοί ερευνητές στον ελληνικό και διεθνή χώρο επισημαίνουν τη διαφορετική κατανομή 
των εκπαιδευτικών ως προς τις ειδικότητες και τη βαθμίδα εκπαίδευσης. Αυτό που παρα-
τηρείται είναι η τάση του γυναικείου φύλου των εκπαιδευτικών να υπερέχουν σε θέσεις της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και σε ειδικότητες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
που κατηγοριοποιούνται ως γνωστικά αντικείμενα /κατευθύνσεις θεωρητικού προσανατο-
λισμού. Σύμφωνα με τα δεδομένα της αριθμητικής κατανομής των εκπαιδευτικών στα Νη-
πιαγωγεία και Δημοτικά κατά τα σχολικά έτη 1997-98 και 1999-2000 διαπιστώνεται από τη 
Ζιώγου –Καραστεργίου (2008) «η αριθμητική υπεροχή των γυναικών έναντι των ανδρών 
στην πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς ο ρόλος της γυναίκας συνδέεται άμεσα με το ρό-
λο της γυναίκας ως μητέρας και εργαζομένης, ενώ υπάρχει σταδιακή μείωση της αριθμητι-
κής παρουσίας του γυναικείου φύλου στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης» (Ζιώγου–
Καραστεργίου, 2008, σελ. 190). Η Ζιώγου–Καραστεργίου (ό.π.) επίσης επισημαίνει τις δια-
φοροποιήσεις που παρατηρούνται κατά ειδικότητα, με υπερεκπροσώπηση των γυναικών 
στους/στις Φιλολόγους και την αντίθετη εικόνα στους/στις Μαθηματικούς, παρά τη στα-
διακή αύξηση των γυναικών στον κλάδο (σελ. 190). Σύμφωνα με τη Βερβενιώτη (1993, σελ. 
44, ό.α. στο Ζιώγου –Καραστεργίου, 2008β, σελ.193), η έφεση των γυναικών προς τη φιλο-
λογία και τις κατώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης εξηγείται με βάση τους κοινωνικούς ρόλους 
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και την κοινωνική προσδοκία, αφού η ενασχόληση με τα μικρά παιδιά θεωρείται «γυναι-
κεία» εργασία.  

Η Κανταράκη, Παγκάκη και Σταματελοπούλου (2008, σελ. 28) επίσης αναφέρουν ότι «στο 
χώρο των θετικών επιστημών η μάχη εξακολουθεί να μαίνεται, καθώς όλες οι μορφές υπο-
τίμησης των γυναικών και διακρίσεων που υπήρχαν πριν δύο ή τρεις δεκαετίες στα επαγ-
γέλματα θετικών επιστημών, μηχανολογίας και τεχνολογίας, εξακολουθούν να υφίστανται» 
[στοιχεία τα οποία λήφθηκαν από τις Κανταράκη κ.ά. από το άρθρο της εφημερίδας «Κα-
θημερινή» στις 24-5-2008 ‘Επαγγέλματα εχθρικά για τις γυναίκες’ των New York Times]. Ε-
πισημαίνεται ακόμα από τις Κανταράκη κ.ά (ό.π.) ότι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μόνο τα 4/10 των κλάδων θετικών επιστημών είναι γυναίκες, ενώ στις Η.Π.Α. τα γυναικεία 
μέλη των πανεπιστημιακών κοινοτήτων στους χώρους των θετικών επιστημών και της μη-
χανολογίας αποτελούν μόλις το 13, 9% [ποσοστό που ήταν 8,4%, κατά τη δεκαετία 1992-
2002] (στοιχεία τα οποία λήφθηκαν από τις Κανταράκη κ.ά από άρθρο του κ.Φράγκου στην 
εφημερίδα «Το Βήμα», 2005).  

Η Μαραγκουδάκη (2001, 2008) αναφέρει ότι βασικός παράγοντας είναι το φύλο για τη δια-
φοροποίηση της κατανομής των εκπαιδευτικών τόσο στη βαθμίδα εκπαίδευσης, όσο και 
στις διάφορες ειδικότητες, καθόσον «αντανακλά, αναπαράγει και συντηρεί τον καταμερι-
σμό ρόλων στο χώρο της οικογένειας, καθώς και τον παράγοντα φύλο στην κοινωνία ευρύ-
τερα» (Μαραγκουδάκη ό.α. στο Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 2008, σελ. 205). Η Μαραγκουδάκη 
(ό.π.) βασισμένη σε έρευνα που διεξήχθη το χρονικό διάστημα 1974-1997 ισχυρίζεται μάλι-
στα ότι «οι θέσεις με όρους κύρους και εξουσίας στο χώρο της εργασίας είναι υποδεέστε-
ρες σε σύγκριση με του ανδρικού φύλου» (στο Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 2008, σελ. 205). Συ-
γκεκριμένα, αναφέρεται από τη Μαραγκουδάκη (ό.π.) ότι η προσχολική αγωγή [με ειδικό-
τητα ΠΕ60] αποτελούνταν μόνο από σχολικούς συμβούλους γυναικείου φύλου, ενώ η ειδι-
κότητα ΠΕ70 αποτελούνταν από 97.3% σχολικούς συμβούλους και 2.7% σχολικές συμβού-
λους. Στη Β/θμια Εκπαίδευση ποσοστό 85.7% αποτελούσε το σύνολο των σχολικών συμ-
βούλων [ανδρικού φύλου] και 14.3% το σύνολο των σχολικών συμβούλων γυναικείου φύ-
λου [δεδομένα που παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το 
σχολικό έτος 1994-95]. Η Ζιώγου –Καραστεργίου (2008γ) ομοίως, ισχυρίζεται ότι «συνεχίζει 
να διαφαίνεται κάποια έλλειψη εμπιστοσύνης στην αποτελεσματικότητα των γυναικών εκ-
παιδευτικών σε χώρους υψηλής επιστημονικής και επαγγελματικής στάθμης (όπως είναι το 
Λύκειο) με το γυναικείο φύλο να περιορίζεται στις χαμηλές βαθμίδες (προσχολική και πρω-
τοβάθμια), ενώ η υπερκπροσώπηση των ανδρών στο Λύκειο θεωρείται θετική παράμετρος» 
(σελ. 21). 

Στην ποιοτική μελέτη των Κανταράκη κ.ά. (2008) που διεξήχθη με δείγμα 31 εκπαιδευτικών 
και των δυο βαθμίδων, θετικών και θεωρητικών σπουδών, διερευνήθηκαν οι ανισότητες σε 
θέσεις ιεραρχίας, καθώς και η έλλειψη αναλογίας των δυο φύλων στη διδασκαλία και τη 
διοίκηση, καθώς και στις ειδικότητες θετικού και θεωρητικού προσανατολισμού. Όπως χα-
ρακτηριστικά σημειώνουν οι Κανταράκη κ.ά. «στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι άνδρες 
εκπαιδευτικοί προτιμούν την πέμπτη και έκτη τάξη, ενώ στη Δευτεροβάθμια οι γυναίκες 
‘αποφεύγουν’ το Λύκειο» (σελ. 11). Με την ίδια άποψη συμφωνεί και η Ζιώγου –
Καραστεργίου (2008γ), όπου σημειώνει ότι «η διδασκαλία στο σχολείο είναι, μόνο στις χα-
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μηλότερες βαθμίδες (Δημοτικό, Γυμνάσιο) «θηλυκού γένους». Στο Λύκειο, το προβάδισμα 
το παίρνουν οι άνδρες εκπαιδευτικοί»(σελ.34). 

Το σχολείο, σύμφωνα με τον Becker (1990), θεωρείται ως ένας από τους πιο σημαντικούς 
θεσμούς για την κοινωνικοποίηση των μελών του (p. 50). Οι Weiner & Arnot (1987) «μελέ-
τησαν επίσης τις εμπειρίες που βιώνουν τα κορίτσια μέσα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, το 
οποίο κυριαρχείται από την ανδρική ιδεολογία και οπτική» (Arnot, 2008, σελ. 392). Σύμφω-
να με τον Weiler (2008) «ο Freire είναι ο εγκυρότερος θεωρητικός της κριτικής ή ελευθερια-
κής εκπαίδευσης, του οποίου οι θεωρίες [ενδεικτικά αναφέρεται το Padagogy of the 
Oppressed (η Παιδαγωγική των Καταπιεσμένων)] έχουν επηρεάσει βαθιά τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα σε όλον τον κόσμο» (σελ. 352), αφού στηρίζονται σε οράματα κοινωνικής 
αλλαγής. Ενδεικτική μελέτη είναι των Duffy, Warren & Walsh (2008, σελ. 314), οι οποίοι 
διερεύνησαν τις πρακτικές και αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται σε μια σχολική τάξη 
μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών, σε σχέση με το διδασκόμενο μάθημα [ειδικό-
τερα των μαθηματικών και φιλολογικών μαθημάτων]. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 597 μα-
θητές/-τριες γυμνασίου, 36 εκπαιδευτικοί (28 άνδρες και 8 γυναίκες) όπου οι Duffy, Warren 
& Walsh (ό.π.) συμπεραίνουν ότι  

(1) Η επιβράβευση προς τους μαθητές χρησιμοποιούνταν περισσότερο απλό-
χερα από τις καθηγήτριες μαθηματικών παρά από τις καθηγήτριες γλώσ-
σας/λογοτεχνίας (Duffy, Warren & Walsh, 2008, σελ. 322) και από τους καθηγητές 
λογοτεχνίας περισσότερο παρά οι καθηγητές μαθηματικών(Duffy, Warren & 
Walsh, 2008, σελ. 325). 
(2) Η στήριξη όπως και τα επικριτικά σχόλια δινόταν περισσότερο από τις γυ-
ναίκες φιλολόγους παρά από τις γυναίκες μαθηματικούς (Duffy, Warren & Walsh, 
2008, σελ. 325), όπως και από τους άνδρες μαθηματικούς πάρα από τους καθη-
γητές φιλολογικών μαθημάτων (Duffy, Warren & Walsh, 2008, σελ.322) 
(3) Οι καθηγήτριες μαθηματικών και οι καθηγητές φιλολογικών μαθημάτων 
αλληλεπιδρούσαν περισσότερο με τα αγόρια στη σχολική αίθουσα παρά με τα 
κορίτσια (Duffy, Warren & Walsh, 2008, σελ. 325). 
(4) Τα αγόρια έγιναν αποδέκτες περισσότερων αλληλεπιδράσεων αποδοχής –
διανοητικού τύπου, επικρίσεων–διανοητικού τύπου και επικρίσεων-
συμπεριφοράς από ότι τα κορίτσια (Duffy, Warren & Walsh, 2008, σελ. 326), οι 
οποίες –ειδικότερα ως προς τις επικρίσεις--σύμφωνα με τους συγγραφείς μπο-
ρούν να λειτουργήσουν ως «ανάδρομη πληροφόρηση στη σκέψη των αγοριών, 
επισημαίνοντας ότι ένας συγκεκριμένος τρόπος είναι λανθασμένος» (σελ. 326).  

Ας σημειωθεί, ότι το δείγμα των εκπαιδευτικών που αξιοποιήθηκαν για την έρευνα, αποτε-
λούνταν από 14 άνδρες και 4 γυναίκες που δίδασκαν μαθηματικά (ομοίως και ως προς το 
πλήθος των εκπαιδευτικών που δίδασκαν φιλολογικά μαθήματα) (Duffy, Warren & Walsh, 
2008, σελ. 317). Το ζήτημα αυτό επισημαίνουν και οι συγγραφείς, οι όποιοι αναφέρουν ότι 
«είναι αναγκαία περαιτέρω έρευνα στην οποία θα αυξηθεί το μικρό δείγμα των γυναικών 
εκπαιδευτικών και θα [επαν-]ελεγχθεί» (σελ. 241) το όλο ζήτημα. 

Ας σημειωθεί ακόμα, ότι έχει διερευνηθεί το ζήτημα των επιδόσεων των μαθητών στα δια-
φορετικά αντικείμενα και ειδικότερα σε μαθήματα θετικού ή θεωρητικού προσανατολι-
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σμού. Η Ζιώγου –Καραστεργίου (2008γ) επίσης επισημαίνει ότι ανεξάρτητα από το φύλο 
και τη βαθμίδα που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνεται ότι «αποδίδουν στερεοτυ-
πικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας και συμπεριφορές στα παιδιά» (σελ. 10) [π.χ. η επι-
θετικότητα των αγοριών και η υπακοή των κοριτσιών, οι επιδόσεις των κοριτσιών συνδέο-
νται με την επιμέλεια, ενώ οι επιδόσεις των αγοριών με το υψηλό επίπεδο των νοητικών 
τους ικανοτήτων. Οι Κανταράκη, Παγκάκη και Σταματελοπούλου (ό.π.) οδηγούνται να συ-
μπεράνουν ότι «επαληθεύονται οι υποθέσεις που αναφέρουν πως οι οριζόντιες και κάθετες 
διακρίσεις [..] οφείλονται σε στερεοτυπικές αντιλήψεις και στάσεις των ίδιων των εκπαι-
δευτικών, τις οποίες μάλιστα αναπαράγουν στη σχολική τάξη» (σελ.11). Από την άλλη, η 
μελέτη των στατιστικών στοιχείων του Υπουργείου Παιδείας δείχνουν ότι το ποσοστό των 
κοριτσιών που επιλέγουν σπουδές θεωρητικής κατεύθυνσης , ανέρχεται στο 75%, ενώ είναι 
ανεστραμμένη η κατάσταση στην τεχνολογική κατεύθυνση όπου το ποσοστό των κοριτσιών 
που επιλέγει την τεχνολογική κατεύθυνση είναι 35%-37% (Μαραγκουδάκη, 2003, σελ. 293).  

Η επιλογή σπουδών και η κατανομή των φύλων είναι ένας ακόμα παράγοντας διαφοροποί-
ησης και στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αφού σύμφωνα με τη Μαραγκουδάκη 
(2003) « τα κορίτσια εμφανίζονται να σπουδάζουν και να θεραπεύουν σε πολύ υψηλότερα 
ποσοστά από τα αγόρια τις θεωρητικές επιστήμες […] ενώ η παρουσία τους στις θετικές 
επιστήμες, είναι διστακτική και περιορισμένη» (σελ. 303). 

Εν κατακλείδι, ο παράγων φύλο στην εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή των 
κατευθύνσεων, των σπουδών, της ειδικότητας, του επαγγέλματος αλλά και του τρόπου με-
ταβίβασης των πληροφοριών και της αλληλεπίδρασης με τις επόμενες γενιές μαθητών.  

Συζήτηση 

Η εκπαίδευση χρειάζεται ένα διαρκή επαναπροσδιορισμό τόσο του γενικότερου οράματός 
της όσο και των επιμέρους στόχων με τους οποίους θα το επιτύχει. Η Taylor (1984, p.12 ό.α. 
στο Arnot, 2008, σελ. 395) δίνει ιδιαίτερη αξία στις μικρές έρευνες που μπορούν να γίνουν 
σε ένα σχολείο από τους εκπαιδευτικούς ως ερευνητές δράσης και οι οποίες θα «επιτρέ-
ψουν στις μεμονωμένες φωνές των εκπαιδευτικών, όσο και των παιδιών να ακουστούν» 
εμπλέκοντάς τους έτσι ως «εσωτερικούς μεταρρυθμιστές». Οι Φρόση & Δεληγιάννη-
Κουϊμτζή (2008, σελ. 420) θεωρούν ότι είναι προφανής μια αναγκαιότητα εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών που προωθεί την ισότητα των φύλων. Τα αποτελέσματα της έρευνας των 
Φρόση & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή (ό.π.) έδειξαν ότι μετά τη επιμόρφωση που δέχθηκαν μια 
ομάδα εκπαιδευτικών που προωθεί την ισότητα των φύλων, δείχνουν μια εικόνα «μετακί-
νησης προς απόψεις, στάσεις και πρακτικές ισότητας, εικόνα που ενέχει μια δυναμική αλ-
λαγής» (Φρόση & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 2008, σελ. 420). Ομοίως η Μαραγκουδάκη (2008) 
θεωρεί αναγκαία την θεωρητική μελέτη και εμπειρική έρευνα στον ελληνικό χώρο επομέ-
νως για το ζήτημα των γυναικών ως «αποκλεισμένης πλειοψηφίας» στη διοικητική ιεραρχία 
του εκπαιδευτικού μας συστήματος.  

Η έρευνα αυτή μεταξύ άλλων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παραπάνω ερωτήματα τα ο-
ποία θα διερευνηθούν για τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά τους : 
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• Σε ποιο φύλο, βαθμίδα εκπαίδευσης, ειδικότητα και Περιφερειακή Διεύ-
θυνση ανήκουν τα στελέχη Εκπαίδευσης στις θέσεις θητείας Περιφερειακών 
Διευθυντών/-τριών, Διευθυντών/-τριών Διευθύνσεων, Προϊσταμένων Επι-
στημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και Σχολικών Συμβούλων 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης;  

• Πως κατανέμονται αυτά τα στελέχη στις διάφορες Περιφερειακές Διευθύν-
σεις;  

• Ειδικότερα για τη Β/θμια Εκπαίδευση, πόσα στελέχη ανήκουν στην κατηγο-
ρία θετικού ή θεωρητικού προσανατολισμού και πώς επιμερίζονται σε σχέση 
με το φύλο, βαθμίδα εκπαίδευσης, και Περιφερειακή Διεύθυνση; Η έρευνα 
πρέπει να επεκταθεί για τις θέσεις θητείας των Διευθυντών σχολικών μονά-
δων και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες. 

Η μελέτη μπορεί σε πρώτη φάση να μην ερμηνεύσει τα αίτια που προκαλούν αυτή την υ-
ποαντιπροσώπευση των γυναικών ή την ψηλάφιση των παραγόντων που οδηγούν εν τέλει 
στη μη επαγγελματική ανάπτυξη των γυναικών εκπαιδευτικών με όρους ηγεσίας στην εκ-
παίδευση. Από την άλλη, είναι χρήσιμο να καταγραφεί η υπάρχουσα κατάσταση αναφορικά 
με τα διοικητικά στελέχη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ειδικότε-
ρα τους Περιφερειακούς Διευθυντές, Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Κα-
θοδήγησης, Διευθυντές Διεύθυνσης, Σχολικούς Συμβούλους.  

Η άποψη του Bernstein (1970, p.120 ό.α. στο Arnot, 2008, σελ. 416) ότι «αν η κουλτούρα 
του εκπαιδευτικού πρέπει να γίνει μέρος της συνείδησης του παιδιού, τότε πρέπει πρώτα η 
κουλτούρα του παιδιού να αποτελέσει μέρος της κουλτούρας του εκπαιδευτικού» συντελεί 
σύμφωνα με την Arnot (ό.π.) στην ανάπτυξη νέας πολιτικής και «ευαισθητοποιημένης πολι-
τικής για την κοινωνική ισότητα» (σελ. 417). Ένα ακόμα ερώτημα τότε πρέπει να προστεθεί:  

• Ποια η προτίμηση των μαθητών/-τριών αναφορικά με το φύλο των ειδικο-
τήτων των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων που ανήκουν [ειδικότερα 
στα μαθηματικά και στα φιλολογικά μαθήματα], όπως και για τη θέση του 
διευθυντή της σχολικής μονάδας; Ποιος παράγοντας οδήγησε στην άποψη 
αυτή;  

Αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν, ώστε η υποαντιπροσώπευση των γυναικών σε 
θέσεις Στελεχών στην Εκπαίδευση να πάψει να αντιτίθεται στην ισότιμη μεταχείριση των 
γυναικών και όσα έχουν νομοθετικά θεσπιστεί. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι «οι γυναίκες δι-
δάσκουν και οι άνδρες διοικούν» (Strober & Tyack, 1980; Μαραγκουδάκη, 1997) τότε η θε-
ωρητική μελέτη να οδηγήσει σε επαναπροσδιορισμό των απόψεων των ατόμων που έχουν 
επιμορφωθεί, ώστε να συμβάλλουν στην ισότιμη μεταχείριση και στην απόδοση ίσων ευ-
καιριών και στα δύο φύλα των εκπαιδευτικών.  
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Ο ρόλος του Διευθυντή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η διαχρονικότητα των 
κριτηρίων επιλογής του ως Στελέχους Εκπαίδευσης 

 
Σκανδάλου Αικατερίνη 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, MSc 
aikskandalou@sch.gr 

 
Περίληψη 

 
Η εργασία αυτή έχει ως στόχο τη μελέτη του ρόλου του Διευθυντή στο ελληνικό εκπαιδευ-
τικό σύστημα και την καταγραφή των κριτηρίων επιλογής του διαχρονικά. Η διοίκηση ενός 
εκπαιδευτικού οργανισμού ασκείται από το Διευθυντή, ο οποίος υπηρετεί τους στόχους της 
εκπαίδευσης, όπως θέτονται στο στρατηγικό σχεδιασμό του αντίστοιχου υπουργείου. Ο 
ρόλος του καθορίστηκε με υπουργική απόφαση του 2002 που αφορά στα καθήκοντα και τις 
αρμοδιότητές του. Η επιλογή των Διευθυντών από το 1985 και εξής στηρίζεται σε κριτήρια 
αξιολόγησης τα οποία αναπροσαρμόστηκαν στη συνέχεια. Η έμφαση δόθηκε κυρίως στον 
τρόπο επιλογής και όχι στην ποιοτική ανάπτυξη του Διευθυντή μέσα από την κατάρτισή του 
στη Διοίκηση.    
 
Λέξεις - Κλειδιά: Διοίκηση σχολικών μονάδων, αρμοδιότητες- καθήκοντα Διευθυντή, κριτή-
ρια επιλογής 
 

Εισαγωγή 
 

Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι οργανωμένο και διοικείται κατά βάση, εφαρμόζοντας το 
στρατηγικό σχεδιασμό της κεντρικής εξουσίας που αφορά στη διοίκηση. Ο τρόπος που είναι 
οργανωμένο παίζει σημαντικό ρόλο και στον τρόπο που διοικούνται οι εκπαιδευτικοί οργα-
νισμοί. Σύμφωνα με τον Λαΐνα (1993) τα εκπαιδευτικά συστήματα με κριτήριο την κατανο-
μή της εξουσίας και των αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες της οργάνωσης κατατάσσονται σε 
συγκεντρωτικά και αποκεντρωτικά.  

 
Στο συγκεντρωτικό σύστημα η κεντρική εξουσία παίρνει τις αποφάσεις τις οποίες εκτελούν 
οι διάφορες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες εφαρμόζουν τις αποφάσεις, συγκεντρώνουν στοιχεία 
και τα υποβάλλουν προς την κεντρική εξουσία (Σαΐτης, 2008). Η κεντρική εξουσία εξασφαλί-
ζει τη λειτουργία όλων των κρατικών υπηρεσιών τόσο στο κέντρο όσο και στην περιφέρεια. 
Το συγκεντρωτικό μοντέλο παρουσιάζει, βέβαια, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το 
σημαντικότερο θετικό στοιχείο, καθότι υπάρχει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, 
είναι ότι υπάρχει ενιαία οργανωτική σκέψη σε όλη την επικράτεια και ο έλεγχος είναι ομοι-
όμορφος στα όργανα της περιφέρειας. Το κράτος επίσης, είναι συμπαγές και επιβάλλει έτσι 
τη δύναμή του, εξοικονομούνται υλικοί πόροι και περιορίζονται οι εργατοώρες. Αντίθετα 
αρνητικά στοιχεία είναι η γραφειοκρατική νοοτροπία που υποχρεώνει τους πολίτες να τα-
λαιπωρούνται, να χάνουν το χρόνο τους και να υποβάλλονται σε έξοδα. Πέραν τούτου, η 
κεντρική εξουσία δεν έχει άμεση αντίληψη για τα προβλήματα της περιφέρειας (Σαΐτης, 
2008). 
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Αντίθετα, αποκεντρωτικό σύστημα είναι το σύστημα διοίκησης κατά το οποίο η κεντρική 
εξουσία εκχωρεί αρμοδιότητες σε περιφερειακά όργανα (μονομελή ή συλλογικά), ώστε να 
αποφασίζουν για θέματα που αφορούν στην περιοχή ευθύνης τους. «Σύμφωνα με το απο-
κεντρωτικό σύστημα, ένα μέρος της αποφασιστικής εξουσίας της κεντρικής διοίκησης μετα-
βιβάζεται στα περιφερειακά κρατικά όργανα, π.χ. στον νομάρχη» (Σαΐτης, 1992). Σημαντικά 
πλεονεκτήματα αυτού του μοντέλου διοίκησης είναι ότι επιλύονται πιο γρήγορα και με λι-
γότερο κόστος τα προβλήματα των πολιτών, η κεντρική διοίκηση αποφορτίζεται, αφού α-
παλλάσσεται από θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και έτσι προωθείται η ανάπτυξη της πε-
ριφέρειας. Αντίθετα, συχνά παρατηρείται κατάχρηση εξουσίας σε τοπικό επίπεδο, πολλές 
διοικητικές ενέργειες δεν είναι ομοιόμορφες σε κρατικό επίπεδο και παρατηρείται δυσκο-
λία να ληφθεί απόφαση σε προβλήματα που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση (Σαΐτης, 2008). 

 
Κανένα μοντέλο από μόνο του δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Θεωρούμε ότι όπου 
απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός, θέσπιση και εφαρμογή νόμων, σημαντικές αποφάσεις 
σε στρατηγικούς τομείς του κράτους, κρίνεται λογικότερο να υπάρχει κεντρική απόφαση. Σε 
ζητήματα όμως διαχείρισης πόρων, ανάπτυξης κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής 
είναι πιο αποτελεσματικό η περιφέρεια να αναδείξει την πολιτιστική της ταυτότητα και να 
ανελιχτεί. Το ίδιο ισχύει και για τα μοντέλα διοίκησης στην εκπαίδευση. Το συγκεντρωτικό 
μοντέλο στηρίζεται περισσότερο στην κλασική προσέγγιση (Σαΐτης, 2001) και όλες οι αρμο-
διότητες είναι συγκεντρωμένες σε κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου. Στο παραδοσιακό 
αυτό σύστημα ο διευθυντής λαμβάνει διαταγές που ρυθμίζουν λεπτομερώς τα λειτουργικά 
και διδακτικά θέματα του σχολείου. Ο διευθυντής είναι υποχρεωμένος να τις ακολουθεί και 
γίνεται έτσι ένας πολύ καλός γραφειοκράτης, εφαρμόζοντας τους νόμους και τους κανόνες 
του υπουργείου και εξασφαλίζοντας τάξη και πειθαρχία στο σχολείο (Πρίντζας, 2005). Έτσι 
αποφασίζει το υπουργείο, ενώ οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί έχουν διαχειριστικό χαρακτήρα, 
χωρίς να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Στην εκπαιδευτική πυραμίδα η εκπαιδευτική μονά-
δα αντιμετωπίζεται σαν ο τελικός αποδέκτης αποφάσεων σχετικά με την εκπαιδευτική πο-
λιτική (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008).  

 
Η εφαρμογή αυτού του συστήματος περιορίζει τον διευθυντή, δεν του αφήνει περιθώρια 
πρωτοβουλιών, δεν μπορεί να εφαρμόσει μια δική του εκπαιδευτική πολιτική, παρόλο που 
πολλές φορές το απαιτούν οι τοπικές ανάγκες. Από την άλλη το αποκεντρωτικό μοντέλο 
στηρίζεται περισσότερο στη θεωρία της προσέγγισης της συμπεριφοράς. Σε αυτή την περί-
πτωση δίνονται από το κράτος οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές, υπάρχει το οργανό-
γραμμα αλλά την ευθύνη για την υλοποίηση την έχουν οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Η 
κεντρική εξουσία περιορίζεται στον ποιοτικό έλεγχο της λειτουργίας. Έτσι οι διευθυντές 
μπορούν να αποφασίζουν για όλα τα θέματα που τους αφορούν όπως αναλυτικά προγράμ-
ματα, προσωπικό κ.λπ. (Σαΐτης, 2002). Σύμφωνα με τους Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου 
(1994) η κεντρική διοίκηση χαρακτηρίζεται προγραμματιστής και συντονιστής, ενώ η εξου-
σία στη λήψη αποφάσεων πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα περνά στις περιφερειακές υπηρε-
σίες. Τα ζητήματα αφορούν στην περιοχή της κάθε περιφέρειας και δεν ζητούν την έγκριση 
της κεντρικής διοίκησης. Με αυτό τον τρόπο τονώνεται το αίσθημα ευθύνης στα περιφε-
ρειακά όργανα, ενώ παράλληλα αυξάνεται το ενδιαφέρον για ανάληψη πρωτοβουλιών και 
αποτελεσματική εργασία. Το σχολείο γίνεται σχετικά αυτόνομο ως προς την παροχή εκπαί-
δευσης σε κάθε περιοχή.  
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Ο ρόλος του διευθυντή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
 
Ο διευθυντής, εμπλεκόμενος σε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης της εκπαίδευσης, 
είναι υποχρεωμένος να έχει το ρόλο του διευθυντή – διεκπεραιωτή. Μεγαλύτερη όμως ση-
μασία έχει η ικανότητα του διευθυντή να συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους φορείς με 
επιτυχία και γι’ αυτό είναι ενθαρρυντικό το ότι στην υπουργική απόφαση αριθμ. 
Φ.353.1./324/105657 /Δ1 (ΦΕΚ 1340Β /16-10-2002) που ρυθμίζει τα καθήκοντα και τις αρ-
μοδιότητες των διευθυντών των σχολικών μονάδων έχουν συμπεριληφθεί ορισμένα σημα-
ντικά στοιχεία για την αποστολή του σύγχρονου διευθυντή (Λαΐνας, 2004), τα οποία τονί-
ζουμε στη συνέχεια και θεωρούμε πολύ σημαντικά.  

 
Σύμφωνα με το άρθρο 27 της παραπάνω απόφασης, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας 
βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας και είναι διοικητικός αλλά και επιστημονι-
κός – παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό. Πιο συγκεκριμένα: 

α) Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει 
τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοιχτό στην κοι-
νωνία,  

β) Καθοδηγεί και βοηθάει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, και ιδιαίτερα τους νεότε-
ρους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα και οφείλει 
να αποτελεί παράδειγμα, 

γ) Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των εκπαιδευ-
τικών σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά, 

δ) Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο τους. Συνεργάζεται μαζί τους 
ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης. Διατηρεί και ενισχύει την συνοχή του Συλλόγου Διδα-
σκόντων, αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, εμπνέ-
ει και παρέχει θετικά κίνητρα σ’ αυτούς,  

ε) Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς ώστε να αντα-
ποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν. Τέλος, αξιολογεί τους εκπαιδευτι-
κούς, όπως η νομοθεσία ορίζει, έχοντας ως γνώμονα της αξιολόγησής του τους στόχους της 
αξιολόγησης. 

 
Το άρθρο 28 αναφέρεται στα γενικά καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των διευθυντών σχο-
λείων. Πέραν της διεκπεραίωσης, ο διευθυντής οφείλει να συνεργάζεται με τους σχολικούς 
συμβούλους, τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς καθώς και με τους μαθητές 
και τους γονείς με προοπτική να πετύχουν από κοινού τους εκπαιδευτικούς στόχους. Ο 
διευθυντής υποχρεούται να ενθαρρύνει το διδακτικό προσωπικό, να αναλαμβάνει πρωτο-
βουλίες που συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση ελεύθερων, υπεύθυνων, δημοκρατικών και 
ευαισθητοποιημένων πολιτών. Σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων, τους σχολικούς 
συμβούλους και τον διευθυντή εκπαίδευσης προχωρεί σε εκπαιδευτικές καινοτομίες, έχο-
ντας την ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία τους. Ενημερώνει το διδακτικό προ-
σωπικό, τους γονείς, τους μαθητές για την εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου και τους 
στόχους του. Ο διευθυντής επίσης οφείλει να διαμορφώνει το κατάλληλο παιδαγωγικό κλί-
μα για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας. Στη-
ρίζει τους νέους εκπαιδευτικούς, γνωστοποιώντας τους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. 
Η προώθηση καινοτομιών, η σωστή ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων και η δημιουρ-
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γία κατάλληλου εκπαιδευτικού κλίματος είναι χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού διευ-
θυντή. 

 
Στο άρθρο 29 που αναφέρεται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του διευθυντή σε σχέση 
με το σύλλογο διδασκόντων, μπορούμε επίσης να εντοπίσουμε πολλά στοιχεία, τα οποία 
αναδεικνύουν τον αποτελεσματικό διευθυντή. Έτσι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες έ-
χουν σχέση με την ικανότητα του διευθυντή να αξιοποιεί όλο το προσωπικό με δίκαιη κα-
τανομή ευθυνών, στηριγμένος στις δυνατότητες του καθενός. Ο σύλλογος διδασκόντων ε-
νημερώνεται από το διευθυντή για την εκπαιδευτική νομοθεσία με στόχο τη δημιουργία 
κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων και των μαθητών. Όπου χρειαστεί, 
οι συστάσεις προς τους διδάσκοντες πρέπει να χαρακτηρίζονται από τη συναδελφική αλλη-
λεγγύη. Πέραν αυτών, ο διευθυντής καταρτίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων για 
την πληρέστερη ενημέρωσή τους. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι ο διευθυντής και οι εκπαι-
δευτικοί έχουν ένα σχετικό ποσοστό αυτονομίας να αναλαμβάνουν και να υλοποιούν κά-
ποιες πρωτοβουλίες.  

 
Μεγάλη σημασία έχει η συνεργασία του διευθυντή με τους σχολικούς συμβούλους (άρθρο 
30). Ο διευθυντής προωθεί τα επιμορφωτικά προγράμματα που γίνονται για το προσωπικό 
και συμμετέχει ο ίδιος σ’ αυτά και σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους αναλαμ-
βάνει πρωτοβουλίες για τη βοήθεια των νέων εκπαιδευτικών στο διδακτικό τους έργο.  

 
Τα άρθρα 30, 31 αναφέρονται στη σχέση του με τους μαθητές και τους γονείς. Σε σχέση με 
τους μαθητές (άρθρο 31) συγκροτεί τα τμήματα σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής, 
συνεργάζεται μαζί τους για την οργάνωση της σχολικής ζωής, μέσα σε κλίμα κατανόησης 
και υπευθυνότητας και φροντίζει για την εξασφάλιση φιλικού παιδαγωγικού κλίματος με-
ταξύ μαθητών και διδασκόντων. Επίσης η συνεργασία με τους γονείς (άρθρο 32), η παρου-
σία των γονέων στις ενημερωτικές συναντήσεις ή και κάποιες φορές η συμμετοχή τους στις 
συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων ενισχύουν το έμπρακτο ενδιαφέρον του διευθυ-
ντή για τους μαθητές.  

 
Τέλος ένα διευρυμένο δημοκρατικό συλλογικό όργανο είναι το σχολικό συμβούλιο. Η σύ-
γκληση αυτού του συμβουλίου δίνει τη δυνατότητα στο διευθυντή να ακούσει τις απόψεις 
και τις προτάσεις των μελών του, ώστε να έχει μια πιο διευρυμένη εικόνα για τα σχολικά 
θέματα και να είναι πιο αποτελεσματικός στις τελικές αποφάσεις.  
 

Η διαχρονικότητα των κριτηρίων επιλογής Διευθυντών 
 
Μελετώντας τη νομοθεσία της νεοελληνικής εκπαίδευσης, παρατηρούμε ότι σχεδόν μέχρι 
το τέλος του 19ου αιώνα η διοίκηση και η εποπτεία των σχολείων ανήκε σε επιτροπές ή στον 
δήμαρχο. Με το νόμο ΒΤΜΘ΄/ 1895 (ΦΕΚ 37 τ. Α΄) φαίνεται να καθιερώνεται νομοθετικά ο 
θεσμός του διευθυντή. Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 8 αυτού του νόμου ορίζεται ότι το δη-
μοτικό σχολείο «διευθύνει ο κατά βαθμόν ανώτερος διδάσκαλος ή ο εν τη υπηρεσία αρχαι-
ότερος μεταξύ των ισοβαθμίων…». Η διάταξη αυτή με κάποιες τροποποιήσεις και συμπλη-
ρώσεις (ν. 4370 /29, ν.δ. 651 /70, ν. 309 /76) ίσχυσε μέχρι το 1985. Το 1985 ψηφίστηκε ο 
νόμος 1566 που αφορά στη «δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
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εκπαίδευσης». Διαπιστώνεται ότι μέχρι το 1985 βασικό κριτήριο για την επιλογή διευθυ-
ντών σχολικών μονάδων ήταν η αναχρονιστική αρχαιότητα (Σαΐτης, 2008).  

 
Το 1985 με το νόμο 1566 η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών και υποδιευ-
θυντών των σχολικών μονάδων μπήκε σε νέα βάση, αφού όλες οι θέσεις διευθυντών μετα-
τράπηκαν σε θέσεις με θητεία και παράλληλα με την προϋπηρεσία τέθηκαν και άλλα κριτή-
ρια αξιολόγησης των υποψηφίων ( εκπαιδευτικό έργο, κοινωνική προσφορά, μεταπτυχια-
κές σπουδές κ.ά.). Επίσης η επιλογή τους ανατέθηκε στο ΠΥΣΠΕ και καθιερώθηκε ειδικό 
επίδομα θέσης για το χρόνο άσκησης των καθηκόντων τους. Ο ρόλος του διευθυντή σύμ-
φωνα με το νόμο αυτό, είναι γραφειοκρατικός, αφού είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή 
των νόμων, εκτελεστικός ως υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του συλλόγου 
διδασκόντων και θα ήταν αξιολογικός αν εφαρμοζόταν η αξιολόγηση. Με το νόμο 2043 /92 
θεωρήθηκε αναγκαίο «να εξασφαλιστεί η συνέχεια στη σχολική διοίκηση που είναι απαραί-
τητος όρος για την αποτελεσματικότητά της» και έτσι επανήλθε το θέμα της μονιμότητας 
των διευθυντών, η οποία καταργήθηκε με το άρθρο 3 τoυ νόμου 2188 /94. Το 1995 με το 
Π.Δ. 398 /31-10-1995 (ΦΕΚ 223, τ. Α΄) καθορίστηκαν νέα προσόντα, κριτήρια και διαδικασία 
επιλογής των στελεχών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 2002 με 
Π.Δ. 25 (ΦΕΚ 20, τ. Α΄) αναπροσαρμόζονται τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής των πα-
ραπάνω στελεχών. Το ίδιο έτος με την υπ. αριθμ. 105657 /Δ1 /8-10-2002 (ΦΕΚ 1340, τ. Β΄) 
υπουργική απόφαση καθορίστηκαν αναλυτικά τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες αυτών 
των στελεχών.  

 
Το 2006 με το νόμο 3467 (ΦΕΚ 128, τ. Α΄) τα κριτήρια επιλογής διακρίνονται στις εξής κατη-
γορίες: 

• στην επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου, 
• στην υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία, 
• στην προσωπικότητα και τη γενική συγκρότηση του υποψηφίου.  

 
Τελευταία ρύθμιση για το θέμα έγινε το 2010 με το νόμο 3848. Σύμφωνα με το άρθρο 11 οι 
προϋποθέσεις για την επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων καθορίζονται ως εξής: 
Να είναι εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Α΄, οκταετή εκπαιδευτική υπηρεσία 
και πενταετή άσκηση διδακτικών καθηκόντων. 
Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 14 τα κριτήρια επιλογής των διευθυντών έχουν ως εξής: 
α) Γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου: 

• επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση (διδακτορικά διπλώματα, 
μεταπτυχιακοί τίτλοι, διδασκαλείο, δεύτερο πτυχίο, επιμορφώσεις και ξενόγλωσσοι 
τίτλοι), 

• υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία (έτη εκπαιδευτικής 
υπηρεσίας, άσκηση καθηκόντων ως στελέχη στην εκπαίδευση, συμμετοχή σε υπη-
ρεσιακά συμβούλια, διοίκηση σε φορείς του δημοσίου)  

β) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση υποψηφίου. Αξιολογείται με την προφορική 
συνέντευξη και δίνεται έμφαση στην προσωπικότητα, την επαγγελματική ανάπτυξη και τις 
ικανότητες του υποψηφίου (αντιληπτική, επικοινωνίας, συνεργασίας, ανάπτυξης πρωτο-
βουλιών, επίλυση προβλημάτων κάθε φύσεως, δημιουργίας κατάλληλου παιδαγωγικού 
περιβάλλοντος και έμπνευση στους εκπαιδευτικούς).  
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γ) Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο. Το κριτήριο αυτό δεν εφαρμόστηκε 
στις κρίσεις στελεχών του 2011. Σε μεταγενέστερη εφαρμογή του νόμου η κατοχή πιστο-
ποιητικού διοικητικής επάρκειας θα είναι προϋπόθεση και θα χορηγείται στους διευθυντές 
ύστερα από παρακολούθηση ειδικού προγράμματος στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης.  
 
Συγκρίνοντάς τον με τον προηγούμενο νόμο του 2006, παρατηρούμε ότι ιδιαίτερα στο θέμα 
της συνέντευξης υπάρχουν συγκεκριμένοι και εξειδικευμένοι ποιοτικοί δείκτες που έχουν 
σχέση με τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού διευθυντή. Έτσι, ο διευθυντής δεν είναι 
μόνο διεκπεραιωτής αλλά και ηγέτης με τέτοια χαρακτηριστικά που του δίνουν τη δυνατό-
τητα να συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση του σχολείου.  
 
Από όλα τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι η αρχαιότητα – προϋπηρεσία είναι βασική προ-
ϋπόθεση για την επιλογή ενός υποψηφίου διευθυντή. Ξεκινά ως μοναδική προϋπόθεση 
στις προηγούμενες δεκαετίες και περιορίζεται αρκετά στη μοριοδότηση μέχρι και τον τε-
λευταίο σχετικό νόμο. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι έγινε δικαιολογημένα, αφού ο νεότε-
ρος στην υπηρεσία με αυξημένα διοικητικά προσόντα και ικανότητες μπορεί να είναι πιο 
αποτελεσματικός από το διευθυντή που βγαίνει στη σύνταξη. Στις τρεις τελευταίες δεκαετί-
ες γίνεται προσπάθεια από την πολιτεία για αξιοκρατική επιλογή των στελεχών της εκπαί-
δευσης. Όλες αυτές οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες κυρίως έδωσαν έμφαση στον τρόπο 
επιλογής των διευθυντών με διάφορα κριτήρια και δεν στράφηκαν στην ποιοτική ανάπτυξή 
τους μέσα από την κατάρτιση στη διοίκηση.  
 
Αυτή η ανάπτυξη θα μπορούσε να προκύψει μέσα από την απόκτηση του πιστοποιητικού 
διοικητικής επάρκειας για τα στελέχη της εκπαίδευσης όπως προβλέπονταν στο Ν. 
3848/2010. Στο ΦΕΚ 1915/2012 δημοσιεύτηκε απόφαση σχετικά με την απόκτηση του Πι-
στοποιητικού Καθοδηγητικής και Διοικητικής Επάρκειας ύστερα από επιτυχή παρακολού-
θηση αντίστοιχου ειδικού προγράμματος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυ-
τοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Έως τώρα έχει πραγματοποιηθεί σχετική επιμόρφωση  για περιο-
ρισμένο όμως αριθμό στελεχών εκπαίδευσης.   
 

Συμπεράσματα, Προτάσεις, Συζήτηση 
 
Στην εποχή μας, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εφαρμόζει το συγκεντρωτικό μοντέλο 
και αρκετές αρμοδιότητες έχουν μεταφερθεί σε επίπεδο περιφέρειας και υποπεριφέρειας 
στα συλλογικά όργανα ΑΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΠΕ, όμως η εκχώρηση αρμοδιοτήτων στο διευθυντή 
του σχολείου είναι περιορισμένη (Θεοφιλίδης, 1994). Βασικοί λόγοι όπως το τοπικό, πολιτι-
σμικό και κοινωνικό πλαίσιο, η υλικοτεχνική υποδομή, ο τύπος του σχολείου, η σχολική βία 
και η παραβατικότητα, οι ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες επιβάλλουν την εκπαιδευτική πολιτι-
κή της σχολικής μονάδας. Για να ανταπεξέλθει το σημερινό σχολείο στο ρόλο του, απαιτεί-
ται η συλλογικότητα, η συνεργασία και η δράση σε επίπεδο σχολικής μονάδας δίνοντας με-
γαλύτερη σημασία στη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων παρά σε γραφειοκρατικά 
σχήματα. Είναι απαραίτητη η εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική της σχολικής μονάδας, έτσι 
που το σχολείο «να σχεδιάζει, να προγραμματίζει, να αξιολογεί, να κάνει απολογισμό, να 
καινοτομεί και να παρεμβαίνει στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και στην κριτι-
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κή υποστήριξη των εκπαιδευτικών αλλαγών» (Μαυρογιώργος, 1999). Ο διευθυντής σχολι-
κής μονάδας ως μονομελές όργανο διοίκησης έχει σημαντικό ρόλο και οφείλει να εξαντλεί 
στο έπακρο όλα τα περιθώρια που του δίνονται, υλοποιώντας σύννομες δραστηριότητες 
και πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν στο αποτελεσματικό σχολείο.  

 
Συνοπτικά, η αποδοτική λειτουργία του σχολείου, η εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθε-
σίας, η τήρηση των κανονισμών, η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, η καθοδήγηση και 
εξέλιξη του προσωπικού, η συνεργασία με φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλ-
λοντος του σχολείου, η εισαγωγή καινοτομιών είναι βασικές αρμοδιότητες του διευθυντή. 
Ο ρόλος των διευθυντών στις σχολικές μονάδες είναι πολύ σημαντικός, παρόλο που η θέση 
του διευθυντή βρίσκεται στην κατώτερη βαθμίδα της διοικητικής οργάνωσης της εκπαίδευ-
σης. Η επιτυχία κάθε εκπαιδευτικής αλλαγής αλλά και η επίτευξη των στόχων του σχολείου 
βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση με την επιλογή και τοποθέτηση των διευθυντικών στελεχών 
των σχολικών μονάδων.  
 
Συμπερασματικά, στη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών έχουν γίνει μεγάλα βήμα-
τα προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως άλλωστε το επιτάσσουν και οι γενικότερες κοινωνικο –
οικονομικές αλλαγές που έχουν γίνει στον κόσμο. Θεωρούμε όμως απαραίτητη την κατάρ-
τιση των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα διοίκησης τόσο στο πανεπιστήμιο, όσο και μέσα 
από συνεχή προγράμματα κατάρτισης στη διάρκεια της θητείας τους (Στραβάκου, 2003).  
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Οι τρόποι και τα κριτήρια επιλογής των διευθυντικών στελεχών στην Ελλάδα και στις Ευ-
ρωπαϊκές χώρες: μια συγκριτική αποτίμηση.  

Καλτσογιάννη Εύη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

petramina1@hotmail.com 

 Περίληψη 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ο τρόπος και τα κριτήρια επιλογής των διευθυντικών 
στελεχών έχουν αποδειχτεί ανεπαρκή για να μπορούν να τοποθετούνται διευθυντές οι ο-
ποίοι να είναι σε θέση να ανταπεξέρχονται στο διαρκώς εξελισσόμενο και παγκοσμιοποιη-
μένο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η διαπίστωση αυτή ισχυροποιείται ακόμη περισσότερο αν 
συγκριθούν τα κριτήρια επιλογής τους με εκείνα που ισχύουν στις αντίστοιχες επιλογές των 
υπόλοιπων Ευρωπαϊκών κρατών. Ο ρόλος του Διευθυντή σήμερα είναι ιδιαίτερα απαιτητι-
κός, αφού πέρα από το επιστημονικό υπόβαθρο που επιβάλλεται να έχει σε θέματα διοίκη-
σης, οφείλει να διαθέτει και ηγετικές ικανότητες, όπως η δημιουργία ευνοϊκού κλίματος, η 
ενθάρρυνση της συμμετοχικότητας, η εξασφάλιση δέσμευσης για την επίτευξη στόχων του 
σχολείου κ.α. Προσόντα τα οποία περνούν σχεδόν απαρατήρητα, στην ελληνική πραγματικό-
τητα, δεδομένου ότι ως αποφασιστικές παράμετροι για την επιλογή του διευθυντή συχνό-
τατα θεωρούνται η αρχαιότητά του και ίσως και οι πολιτικές του πεποιθήσεις. 

Λέξεις-Κλειδιά: τρόποι και κριτήρια επιλογής διευθυντικών στελεχών, διοικητικές γνώσεις,  
ηγετικές ικανότητες, οργάνωση και διοίκηση. 

Εισαγωγή 

Το παρόν κείμενο θα εστιαστεί σε μια συγκριτική μελέτη ανάμεσα στα κριτήρια επιλογής των 
διευθυντών στις ελληνικές σχολικές μονάδες και σε αυτές των Ευρωπαϊκών χωρών. Πιο συ-
γκεκριμένα έμφαση θα δοθεί στα «χαλαρά» κριτήρια της στελέχωσης ως, επί το πλείστον, με  
μη εξειδικευμένο, καταρτισμένο και επαρκές προσωπικό στον τομέα της Διοίκησης Σχολικών 
Μονάδων, και στη σύγκριση με εκείνα που εφαρμόζονται σε χώρες της Ευρώπης. Επίσης θα 
τονιστεί πόσο αναγκαία είναι η αλλαγή των κριτηρίων επιλογής των διευθυντών στη σημε-
ρινή εποχή, όπου οι παραπάνω οφείλουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός πολυσύνθε-
του έργου σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.  

Κριτήρια επιλογής διευθυντών στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με το Ν.3848/2010, άρθρο 16, η επιλογή των διευθυντών μιας σχολικής μονάδας 
γίνεται από τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε./ Π.Υ.ΣΔ.Ε), κατά περίπτωση 
στα οποία συμμετέχουν επιπλέον : 1) ένας σχολικός σύμβουλος, κατά προτίμηση με μετα-
πτυχιακό τίτλο σπουδών στην Διοίκηση της Εκπαίδευσης και 2) ένας διευθυντής σχολικής 
μονάδας της ίδιας εκπαιδευτικής περιφέρειας, κατά προτίμηση με μεταπτυχιακό τίτλο σπου-
δών στην διοίκηση της εκπαίδευσης ή στις Επιστήμες της Αγωγής και, εφόσον δεν υπάρχει, 
εκπαιδευτικός με Α΄ βαθμό με σημαντική εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία. Η επιλογή 
γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 
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1. Επιστημονική- παιδαγωγική συγκρότηση (διδακτορικά διπλώματα, μεταπτυχιακοί τίτλοι 
σπουδών, δεύτερο πτυχίο, επιμόρφωση σε Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / 
Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε., γνώση ξένων γλωσσών, συγγραφικό και ερευνητικό 
έργο, διδασκαλία σε πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.). Αξιολογείται με 24 
μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. 

2. Υπηρεσιακή κατάσταση (εκπαιδευτική προϋπηρεσία) και διοικητική εμπειρία που αξιο-
λογούνται με 8 και 6 μονάδες αντίστοιχα κατ’ ανώτατο όριο. 

3. Προσωπικότητα- γενική συγκρότηση. Αξιολογείται με 15 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το 
κριτήριο αυτό αξιολογείται με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του συμ-
βουλίου επιλογής. Εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και οι ικα-
νότητες του υποψηφίου (αντιληπτική ικανότητα, ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας, 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών, δημιουργίας κατάλληλου παιδαγωγικού περιβάλλοντος και ε-
πίλυσης προβλημάτων διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών). Η εκτί-
μηση βασίζεται σε μια μελέτη περίπτωσης που καλείται να προετοιμάσει ο υποψήφιος, 
ενώ το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής συνεκτιμά και τα στοιχεία που ο υποψήφιος συμπε-
ριλαμβάνει πιστοποιημένα στο βιογραφικό του σημείωμα (σεμινάρια, συμμετοχή σε 
προγράμματα, κτλ), καθώς και το υπόμνημα του υποψήφιου, με την έκθεση αυτοαξιολό-
γησης και τον προγραμματισμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του.  

4. Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο από τις θέσεις στις οποίες έχει υπη-
ρετήσει με βάση αξιολογικές εκθέσεις. Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με βάση τις αξιολο-
γικές εκθέσεις του υποψηφίου που προβλέπονται κατά νόμο. Αξιολογείται με 12 μονά-
δες κατ’ ανώτατο όριο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κριτήρια επιλογής των Διευθυντικών Στελεχών, θα παρα-
τηρήσουμε ότι τις περισσότερες αξιολογικές μονάδες (24) συγκεντρώνει η επιστημονική και 
παιδαγωγική συγκρότησή τους. Τα παραπάνω αποτελούν, χωρίς αμφισβήτηση, ενδεικτικά 
στοιχεία της προσωπικότητας και επαγγελματικής ανάπτυξης των υποψηφίων, αλλά διαπι-
στώνουμε ότι δεν πριμοδοτούνται περαιτέρω τα  διδακτορικά διπλώματα και οι μεταπτυχια-
κοί τίτλοι τα οποία έχουν ως συγκεκριμένο αντικείμενο την Οργάνωση και Διοίκηση.  

Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία αξιολογείται με 8 μονάδες, ενώ η διοικητική εμπειρία με 6 μο-
νάδες. Ο Διευθυντής πρέπει να γνωρίζει τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται, τις ιδιαι-
τερότητες του σχολικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται, προκειμένου να αντα-
ποκριθεί αποτελεσματικά στα διευθυντικά του καθήκοντα. Έχοντας αυξημένα προσόντα, 
αλλά και εκπαιδευτική προϋπηρεσία και διδακτική εμπειρία, δύναται να ανταπεξέλθει καλύ-
τερα στο έργο που καλείται να επιτελέσει και προπαντός να μην υπολείπεται έναντι των εκ-
παιδευτικών της σχολικής του μονάδας. Έτσι δημιουργούνται κάποιες προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικών (Κούλα, 
2011). Από την άλλη πλευρά, όμως, έρευνες έδειξαν, όπως εξάλλου και η εκπαιδευτική ε-
μπειρία, ότι από μόνη της η εκπαιδευτική προϋπηρεσία δεν οδηγεί πάντα στην αποτελεσμα-
τικότερη άσκηση του διευθυντικού έργου. 

Με 15 μονάδες αξιολογείται η προσωπικότητα του υποψηφίου. Η αξιολόγηση αυτή βασίζε-
ται στη συνέντευξη του υποψηφίου, στο βιογραφικό σημείωμα και στην έκθεση αυτοαξιολό-
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γησης. Τα τελευταία 25 χρόνια θεωρήθηκε από το νομοθέτη ότι η συνέντευξη είναι ο καλύ-
τερος τρόπος για να αποτιμηθεί η προσωπικότητα του υποψηφίου και να συνεκτιμηθούν κά-
ποια προσόντα, που δυστυχώς δεν μοριοδοτούνται, όπως π.χ. οι ηγετικές ικανότητες. Παράλ-
ληλα είναι ίσως και το μοναδικό κριτήριο επιλογής που αμφισβητήθηκε εντόνως και όχι ά-
δικα, αν λάβουμε υπόψη ότι τα μέλη του Συμβουλίου επιλογής δεν είναι εκπαιδευμένα σε 
μεθόδους διεξαγωγής συνέντευξης, που απαιτεί συγκεκριμένες γνώσεις, και δεν διαθέτουν 
το επιστημονικό υπόβαθρο σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Σχολικών Μονάδων. Ως α-
ποτέλεσμα, μειώνεται ακόμη περισσότερο η δυνατότητα αντικειμενικής αξιολογικής κρίσης 
επί των υποψηφίων διευθυντικών στελεχών των σχολικών μονάδων. 

Οι ρυθμίσεις για το κριτήριο αξιολόγησης των εκθέσεων που συντάσσουν οι σχολικοί σύμ-
βουλοι ή ο διευθυντής σχολικής μονάδας για τον εκπαιδευτικό-υποψήφιο για τη θέση διευ-
θυντή σχολικής μονάδας θεωρήθηκαν πολύ θετικές. Σημειωτέον, όμως, πως οι συγκεκριμέ-
νες αξιολογικές εκθέσεις κατά κανόνα χαρακτηρίζονται από γενικόλογες διατυπώσεις, χωρίς 
εγκυρότητα και αξιοπιστία, αφού δεν υπάρχει μεθοδικός ενδοσχολικός προγραμματισμός, 
δεν τίθενται δείκτες ποιότητας και δεν εφαρμόζονται μέθοδοι και τεχνικές συλλογής- επε-
ξεργασίας δεδομένων, που προϋποτίθενται για τη διαδικασία της αξιολόγησης (Κουτούζης & 
Χατζηευστρατίου, 1999). 

Με βάση τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι ο τρόπος επιλογής Διευθυντικών Στελεχών παρου-
σιάζει αρκετά κενά ως προς την εφαρμογή του αλλά και ως προς το θεωρητικό του υπόβα-
θρο.  

Ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας 

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες στην εποχή μας καλούνται να ανταπεξέλθουν και να 
προσαρμόζονται στις απαιτήσεις και στις ανάγκες ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου, παγκο-
σμιοποιημένου και πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος. Το δύσκολο αυτό και απαιτητικό έργο 
το έχει αναλάβει, σύμφωνα με την πολιτεία, κυρίως ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας. Πα-
ρακάτω θα αναφερθούν επιγραμματικά τα καθήκοντα του Διευθυντή με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία, καθώς επίσης και το πολυσύνθετο έργο του με βάση την επιστήμη της Διοίκησης 
Σχολικών μονάδων, ούτως ώστε να κατανοηθεί καλύτερα ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται 
να τροποποιηθούν τα κριτήρια επιλογής τους.  

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 05657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340, τ. Β΄) (άρθρο 27) το 
έργο των Διευθυντικών Στελεχών σχολικών μονάδων ορίζεται ως εξής: 

1. Ο Διευθυντής είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός-παιδαγωγικός υπεύθυνος στο 
χώρο αυτό. 

2. Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, θέτει υψηλούς στόχους και εξασφαλίζει τις προϋποθέ-
σεις, ώστε αυτοί να επιτευχθούν και να οδηγήσουν σ’ ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοι-
χτό στην κοινωνία. 

3. Καθοδηγεί και βοηθά τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους. 
4. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα και οφείλει να 

αποτελεί πρότυπο. 
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5. Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των εκπαιδευτι-
κών σε διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά θέματα. 

6. Συντονίζει το έργο των εκπαιδευτικών και συνεργάζεται μαζί τους με πνεύμα αλληλεγ-
γύης. 

7. Διατηρεί τη συνοχή του Συλλόγου Διδασκόντων και ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των 
εκπαιδευτικών. 

8. Συνεργάζεται με γονείς/κηδεμόνες και μαθητές. 
9. Συσκέπτεται με ανώτερα Στελέχη για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτι-

κής. 
10. Ελέγχει την πορεία των εργασιών και αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς.  

Τέλος, τα άρθρα 28, 29, 31 και 32, ορίζοντας τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των διευθυ-
ντών, ανάμεσα σε άλλα, τονίζουν και τα εξής: 

1. Ο Διευθυντής εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις σχέσεις του με τρίτους. 
2. Εφαρμόζει νόμους, προεδρικά διατάγματα, κανονιστικές αποφάσεις, εγκυκλίους και υ-

πηρεσιακές εντολές. 
3. Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο. 
4. Συντελεί στη διαμόρφωση συνθηκών φιλικού παιδαγωγικού κλίματος μεταξύ μαθητών 

και διδασκόντων. 
5. Διατηρεί σχέσεις με τα όργανα λαϊκής συμμετοχής και τους άλλους συντελεστές εκπαί-

δευσης. 

Στην επιστήμη της Διοίκησης Σχολικών Μονάδων καθίσταται πρόδηλο ότι τα Διευθυντικά 
Στελέχη των σύγχρονων ελληνικών σχολείων καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός 
έργου, που δεν εξαντλείται στη διεκπεραίωση μόνο των διοικητικών εντολών της Πολιτείας. 
Εν συντομία, διαγράφεται ο ρόλος του Διευθυντή μιας σχολικής μονάδας σήμερα: 

1. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι κάτοχος βασικών γνώσεων διοίκησης και αξιολογητής 
του εκπαιδευτικού έργου. 

Επειδή η κάθε σχολική μονάδα δεν παύει να αποτελεί έναν εκπαιδευτικό «οργανισμό», που 
υπόκειται σε κανόνες διοίκησης, με την έννοια της διαδικασίας του συντονισμού των πόρων 
(ανθρώπινων και υλικών) (Χατζηπαναγιώτου, 2003) και της αποδοτικής, αποτελεσματικής 
παροχής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί (Χαλκιώτης, 1999), ο Διευ-
θυντής απαιτείται να έχει βασικές γνώσεις και δεξιότητες διοίκησης, όπως γνώσεις προγραμ-
ματισμού, οργάνωσης, διεύθυνσης, αλλά και αξιολόγησης (Κουτούζης, 1999). Επιπλέον, η α-
νατροφοδότηση και η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου είναι ένα από τα βασικό-
τερα καθήκοντα του Διευθυντή. Θέτοντας σε εφαρμογή το δημοκρατικό στυλ διοίκησης, ο 
Διευθυντής, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, θέτει ως αξιολογητής τους στόχους και 
τα κριτήρια απόδοσης, συλλέγει, αναλύει και ερμηνεύει πληροφορίες για το σχολικό περι-
βάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιείται, τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και τα αποτελέ-
σματα του εκπαιδευτικού έργου. 

2. Ο Διευθυντής, ως διαμορφωτής κατάλληλου κλίματος, εμψυχωτής και συντονιστής 
του Συλλόγου Διδασκόντων. 
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Εξαιτίας, λοιπόν, της τάσης που υπάρχει για αποκέντρωση της διοίκησης, ο Διευθυντής κα-
λείται, ως συντονιστής πλέον μιας ομάδας, να διαθέτει δημιουργικό και καινοτόμο πνεύμα, 
γνώσεις χειρισμού, καθοδήγησης και υποκίνησης της ομάδας, τεχνικές επικοινωνίας και συ-
νεργασίας, με στόχο τη λήψη αποφάσεων βάσει της αρχής της συναίνεσης, της συλλογικής 
ευθύνης και της δημοκρατικότητας. 

Απότοκος των παραπάνω είναι η άποψη πως ένα από τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου α-
ποτελεσματικού σχολείου είναι η συμμετοχική λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν 
το ίδιο το σχολείο. Σημαντικός παράγοντας κατά τη λήψη και την εκτέλεση αποφάσεων είναι 
ο Διευθυντής, ο οποίος κατέχει ηγετική θέση στην όλη διαδικασία. Στοιχεία της προσωπικό-
τητάς του, όπως δημιουργική σκέψη, κριτική ικανότητα, ευελιξία, κ.α. καθώς και συγκεκρι-
μένες δεξιότητες, όπως αξιοποίηση εμπειρίας, συνυπολογισμός παραγόντων που επιδρούν 
στην υφιστάμενη κατάσταση, κ.α. διευκολύνουν την διαδικασία λήψης αποτελεσματικών α-
ποφάσεων (Hoyle, 1986). 

Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική συμμετοχή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών στη 
λήψη αποφάσεων είναι η εξασφάλιση κατάλληλου κλίματος, που επιτυγχάνεται κατά κύριο 
λόγο από τον Διευθυντή, διαμορφώνοντας αφενός τις κατάλληλες συνθήκες και τα μέσα που 
διευκολύνουν τη διδασκαλία, καθορίζοντας τους κατάλληλους κώδικες συμπεριφοράς, ως 
διευθυντής- πρότυπο, καθώς και τη σχολική κουλτούρα, ενισχύοντας τη θέση των εκπαιδευ-
τικών (Ανθοπούλου, 1999). 

Ο Διευθυντής είναι και εμψυχωτής όχι μόνο των εκπαιδευτικών, αλλά και των γονέων και 
των μαθητών στις προσπάθειες που κάνουν και στις πρωτοβουλίες που ενδεχομένως ανα-
λαμβάνουν εντός ή εκτός σχολείου ( Στραβάκου, 2003). 

Για όλα τα παραπάνω χρειάζονται γνώσεις χειρισμού, καθοδήγησης, υποκίνησης της            ο-
μάδας, τεχνικών επικοινωνίας και συνεργασίας (Blasé & Anderson, 1995). 

3. Ο Διευθυντής συνεκτικός κρίκος μεταξύ σχολικής μονάδας και ευρύτερης τοπικής 
κοινωνίας. 

 Η σχέση τοπικής μονάδας και κοινωνίας είναι άμεση και αμφίδρομη, αν αναλογιστούμε ότι 
και οι δυο πλευρές επωφελούνται από αυτήν. Το μεν σχολείο χρησιμοποιεί τους πόρους και 
τις ευκαιρίες μάθησης που του προσφέρει το περιβάλλον, η δε τοπική κοινωνία παραλαμβά-
νει τους μαθητές ως συγκροτημένους πολίτες, μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας του σχο-
λείου. Κρίνεται, επομένως, αναγκαίο, η σχολική μονάδα να δημιουργεί ευκαιρίες για συμμε-
τοχή της κοινωνίας στη ζωή της, αλλά και για δική της συμμετοχή στη ζωή της κοινωνίας (Σο-
λομών, 1999). Για να έχουμε αποτέλεσμα σε αυτή τη σχέση, τα στελέχη της εκπαιδευτικής 
μονάδας και ιδιαίτερα ο Διευθυντής, οφείλουν να κινητοποιήσουν όλους τους εμπλεκόμε-
νους παράγοντες, με στόχο την ανάπτυξη της σχολικής μονάδας μέσα από συγκεκριμένες 
δράσεις συνεργασίας με τον κοινωνικό της περίγυρο. 

4. Ο παιδαγωγικός ρόλος του Διευθυντή.  

Τέλος, καθίσταται σαφής και ο παιδαγωγικός ρόλος του Διευθυντή, ο οποίος πρέπει να απο-
φεύγει την προσκόλληση σε μια στενή γραφειοκρατική αντίληψη και σε μια εξ’ αποστάσεως 
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άσκηση εξουσίας. Επιπροσθέτως, ο Διευθυντής σήμερα, αλλά και πολύ περισσότερο στο μέλ-
λον, καλείται να συντονίζει μια ομάδα ανθρώπων με διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία 
(Miller, 2001). 

Επομένως έναν Διευθυντή σχολείου τον απασχολούν θέματα διοικητικά, οργανωτικά, οικο-
νομικά, διδακτικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά, ψυχοπαιδαγωγικά. Θέματα πάνω στα οποία 
πρέπει να έχει τις βασικές γνώσεις αλλά και δεξιότητες, προκειμένου να τα φέρει σε πέρας. 
Επίσης συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς, μαθητές, Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, σχολικούς 
συμβούλους, διοικητικούς φορείς της εκπαίδευσης, τοπική- νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, ά-
τομα ή φορείς που συνεργάζονται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του σχολείου.  Όλα τα 
παραπάνω συνάδουν στο συμπέρασμα ότι η θέση του Διευθυντή μιας σχολικής μονάδας εί-
ναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και απαιτητική και επιβάλλεται να στελεχώνεται από άτομα που η 
επιλογή τους  γίνεται μέσα από ενδελεχή εξέταση, διαθέτοντας τα ουσιαστικά και τυπικά 
προσόντα. Κάτι που απαιτεί αναθεώρηση στα κριτήρια επιλογής τους. 

Κριτήρια επιλογής διευθυντών στην Ευρώπη 

Οι Ευρωπαϊκές χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τους τις ραγδαίες εξελίξεις που γίνονται σε πα-
γκόσμιο, οικονομικό επίπεδο, τον ολοένα αυξανόμενο ρυθμό προσέλευσης οικονομικών με-
ταναστών και γενικότερα την απαιτούμενη αναπροσαρμογή όλων των συνιστωσών σε ένα 
νέο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, κρίνουν ότι η επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων για τη 
θέση διευθυντών σχολικών μονάδων είναι ζωτικής σημασίας και πρέπει να συνεκτιμώνται 
διάφορα κριτήρια επιλογής. Τη σημερινή εποχή, οι διευθυντές των σχολείων πρέπει να φέ-
ρουν σε πέρας όχι μόνο την οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης, αλλά και τη διαχεί-
ριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να διέπονται από 
κανονισμούς, οι οποίοι προβλέπουν τις επίσημες απαιτήσεις για  τη διεκδίκηση της θέσης 
του διευθυντή σχολείου. 

Βασιζόμενοι στην έκθεση του δικτύου Ευρυδίκη (2013: 111-117 ), «Αριθμοί Κλειδιά για Εκ-
παιδευτικούς και Διευθυντές Σχολείων στην Ευρώπη», παραθέτουμε τις ακόλουθες  παρατη-
ρήσεις: 

Απαραίτητη προϋπόθεση τοποθέτησης για τη θέση του διευθυντή σχολείου στη Λετονία και 
την Ολλανδία είναι μόνο τα προσόντα διδασκαλίας. Ωστόσο, στη Νορβηγία, πέραν αυτών, οι 
τοπικές αρχές συμπεριλαμβάνουν ως προαπαιτήσεις  τη διοικητική εμπειρία και τη σχετική 
επιμόρφωση.  

Σχεδόν παντού η επαγγελματική εμπειρία διδασκαλίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη 
συγκεκριμένη θέση.  

Πέραν της επαγγελματικής εμπειρίας, η διοικητική εμπειρία είναι αναγκαία στην Κύπρο, στην 
Λιθουανία και στην Τουρκία, ενώ στην Ελλάδα κάτι τέτοιο απλά μοριοδοτείται. Στη Λιθουα-
νία, τα ηγετικά προσόντα και η εμπειρία διοίκησης αποτελούν ρητή προϋπόθεση για τους 
διεκδικούντες ανάλογη θέση εργασίας. 
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Σε δώδεκα χώρες, οι υποψήφιοι για τη θέση του διευθυντή θα πρέπει να έχουν εργαστεί ως 
εκπαιδευτικοί και να έχουν τύχει ειδικής επιμόρφωσης για τη διευθυντική θέση. Στη Σλοβε-
νία, οι διευθυντές πρέπει να έχουν διατελέσει και σε ανώτερη θέση συμβούλου ή να διαθέ-
τουν τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία σε ανώτερη θέση «μέντορα». Επίσης ο διευθυντής 
εκεί μπορεί να υποβάλλεται σε εξετάσεις εντός διαστήματος ενός έτους από τον διορισμό 
του. Στη Μάλτα, στη Ρουμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ισλανδία, οι υποψήφιοι ο-
φείλουν να πληρούν και τις τρεις προϋποθέσεις: επαγγελματική εμπειρία διδασκαλίας, διοι-
κητική εμπειρία και ειδική επιμόρφωση για τη θέση. Στο Βέλγιο, για το διορισμό σε μόνιμη 
θέση διευθυντή σχολείου, απαιτείται πιστοποιητικό σε θέματα διοίκησης. Στην Ισπανία, οι 
Εκπαιδευτικές Αρχές απαιτούν από τον υποψήφιο την κατοχή μιας δεύτερης επίσημης γλώσ-
σας. Στη Σουηδία μόνο οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τις δέουσες εκπαιδευτικές γνώσεις, 
μέσω της επιμόρφωσης και της διοικητικής εμπειρίας, μπορούν να ορίζονται ως διευθυντές. 
Η εμπειρία διδασκαλίας δεν αποτελεί προαπαιτούμενο. Οι διευθυντές σχολικών μονάδων 
μπορούν να έχουν άλλο επαγγελματικό υπόβαθρο, αρκεί να έχουν παρακολουθήσει ένα ει-
δικό τμήμα επιμόρφωσης πανεπιστημιακού επιπέδου, για το οποίο είναι υπεύθυνος ο Εθνι-
κός Οργανισμός Εκπαίδευσης της Σουηδίας.  Σε γενικές γραμμές, συνολικά 21 χώρες απαι-
τούν επιμόρφωση για τη θέση του διευθυντή. Στις περισσότερες από αυτές η επιμόρφωση 
πραγματοποιείται πριν από το διορισμό στη θέση, κάτι το οποίο δεν ισχύει στην Ελλάδα. 

Στην Τσεχία, στη Γαλλία, στην Αυστρία, στη Σλοβακία και στη Σουηδία, η επιμόρφωση των 
νεοδιοριζόμενων διευθυντών σχολείων μπορεί να γίνει εντός συγκεκριμένου χρονικού δια-
στήματος μετά τον διορισμό τους. Οι ενότητες επιμόρφωσης επιλαμβάνονται θεμάτων, όπως 
το management, η δημιουργία ομαδικού πνεύματος, η επικοινωνία και τα ηγετικά προσόντα, 
η σχολική ανάπτυξη, η σχολική νομοθεσία και η  οργάνωση. Σε ορισμένες χώρες ορίζουν ότι, 
πέρα από τη θεωρητική κατάρτιση, η πρακτική άσκηση επιμόρφωσης είναι υποχρεωτική. 
Στην Ισπανία, το πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι 210 ωρών, εκ των οποίων 26 ώρες αφορούν 
σε πρακτικά θέματα management. Το Εθνικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη Διεύθυνση των 
Σχολείων της Σουηδίας συνδέει τις θεωρητικές γνώσεις με τον ηγετικό ρόλο τον οποίο καλού-
νται να αναλάβουν οι διευθυντές σχολείων. 

Σε τρεις χώρες υπήρξαν προσφάτως νέοι κανονισμοί που εισάγουν μεταβολές: στη Ρουμανία, 
ο νόμος του 2011 περί Εθνικής Εκπαίδευσης πρόσθεσε νέες απαιτήσεις διοικητικής εμπειρίας 
και επιμόρφωσης για τη θέση του διευθυντή σχολείου. Στην Ουγγαρία, από τον Σεπτέμβριο 
2012, όλοι οι νεοδιοριζόμενοι διευθυντές οφείλουν να συμμετέχουν σε επιμόρφωση σχετική 
με τα καθήκοντα της θέσης τους. Στην Ισλανδία έχει υιοθετηθεί παρόμοια νομοθεσία.  

Στα δύο τρίτα των Ευρωπαϊκών χωρών, οι διευθυντές σχολικών μονάδων προσλαμβάνονται 
με ανοικτές διαδικασίες δηλαδή πρόκειται για αποκεντρωμένη διαδικασία, πράγμα που ση-
μαίνει ότι η ευθύνη προκήρυξης των κενών θέσεων και επιλογής των υποψηφίων αναλαμ-
βάνεται από τα σχολεία και πολλές φορές από την τοπική αρχή. Ο βαθμός ρύθμισης των α-
νοικτών διαδικασιών ποικίλει από χώρα σε χώρα. 

Στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, η πρόσληψη και ο διορισμός του διευθυντή του σχολείου 
πραγματοποιείται από τη μεμονωμένη σχολική αρχή, ακολουθώντας συμφωνημένες διαδι-
κασίες: οι κενές θέσεις δημοσιεύονται στο πλαίσιο του σχολείου και σε διαδικτυακό τόπο, 
όπως καθορίζεται από τα όργανα διοίκησης ή τουλάχιστον σε μια εφημερίδα του εθνικού 
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ημερήσιου τύπου. Με τον ίδιο τρόπο πράττουν και οι τοπικές αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο 
(Αγγλία και Ουαλία), δηλαδή το όργανο διοίκησης του σχολείου πρέπει να ενημερώνει τις 
τοπικές αρχές για τις κενές θέσεις, να τις δημοσιεύει (τουλάχιστον στην Αγγλία και στην Ου-
αλία), να ορίζει μια επιτροπή επιλογής, να οργανώνει συνεντεύξεις με τους υποψήφιους, και 
όπου θεωρεί σκόπιμο, να συνιστά και να εγκρίνει τον διορισμό μετά τη συνέντευξη. Σε ελεγ-
χόμενα σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου (Βόρεια Ιρλανδία) οι υποψήφιοι που προτάθηκαν 
από το Διοικητικό Συμβούλιο για θέσεις διευθυντή και υποδιευθυντή μπορεί να υποβάλλο-
νται σε συνέντευξη από το Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Βιβλιοθηκών, το οποίο και δύναται 
να διορίσει οποιονδήποτε υποψήφιο για τον οποίο υπάρχει η ως άνω σύσταση. 

Σε έντεκα χώρες, οι διευθυντές σχολείου επιλέγονται με διαδικασίες διαγωνισμών, οι οποίες 
είναι δημόσιες και κεντρικά οργανωμένες. Οι διαδικασίες αυτές μπορεί να λαμβάνουν διά-
φορες μορφές. Στη Λιθουανία, για παράδειγμα, προβλέπονται δύο στάδια. Αρχικά, οι ηγετι-
κές και διοικητικές ικανότητες των υποψηφίων αξιολογούνται από μια ανεξάρτητη αρχή. Κα-
τόπιν, εφόσον ο υποψήφιος έχει περάσει επιτυχώς το πρώτο στάδιο, μπορεί να λάβει μέρος 
στον διαγωνισμό που οργανώνεται από την δημοτική ή δημόσια αρχή.  

Στην Ισπανία, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει πολλά στάδια. Στο πρώτο στάδιο δημοσιεύεται η 
ετήσια προκήρυξη «αξιοκρατικής επιλογής» από την εκπαιδευτική αρχή και είναι ανοικτή για 
εκπαιδευτικούς που είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αί-
τηση για το σχολείο στο οποίο επιθυμούν να εργαστούν ως διευθυντές. Μετά, μια επιτροπή 
επιλογής αξιολογεί τις αιτήσεις σε συσχετισμό με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας, τα ακα-
δημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα των υποψηφίων και τον προγραμματισμό διοίκησης 
που αυτοί έχουν υποβάλλει. Τέλος, μετά το αρχικό πρόγραμμα επιμόρφωσης το οποίο πα-
ρακολουθεί υποχρεωτικά ο υποψήφιος,  διορίζεται από την Εκπαιδευτική Αρχή για τετραετή 
ανανεώσιμη θητεία. 

Σε λίγες χώρες, ισχύουν πολλαπλές μέθοδοι διορισμού. Στη Γαλλόφωνη Κοινότητα του Βελ-
γίου, για σχολεία τα οποία διαχειρίζεται η ίδια η Κοινότητα, οι διευθυντές προσλαμβάνονται 
από κατάλογο υποψηφίων, ενώ η ανοικτή διαδικασία πρόσληψης χρησιμοποιείται για όσους 
έχουν υποβάλλει αίτηση στα επιδοτούμενα ιδιωτικά σχολεία. Στη Γαλλία, οι μέθοδοι πρόσ-
ληψης εξαρτώνται από την επαγγελματική κατηγορία του διευθυντή του σχολείου.  

Μόνο τέσσερις χώρες Γερμανία, Ελλάδα, Κύπρος και Λουξεμβούργο χρησιμοποιούν τον κα-
τάλογο υποψηφίων ως αποκλειστικό μέσο διορισμού. Στην Ελλάδα, οι πίνακες αξιολόγησης, 
επιλογής και διορισμού των διευθυντών σχολείων καταρτίζονται κάθε τέσσερα χρόνια. Με 
βάση τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας 
τους προσκαλούνται σε συνέντευξη, διαδικασία η οποία καθορίζει ποιος τελικά θα επιλεγεί 
ως διευθυντής σχολείου. Στο Λουξεμβούργο, το υπουργείο δημοσιεύει πρόσκληση για υπο-
βολή αιτήσεων και ο υπουργός προτείνει έναν υποψήφιο στο κυβερνητικό συμβούλιο το ο-
ποίο λαμβάνει και την τελική απόφαση. 
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Συμπεράσματα- προτάσεις 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, επηρεαζόμενο από την οικονομική κρίση, που πλήττει τη 
χώρα, και έχοντας να προσαρμοστεί σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πολυπολιτισμικό περι-
βάλλον, έχει ήδη προβεί σε κάποιες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, όπως το Σχέδιο «Αθηνά», 
ο θεσμός του «κοινωνικού σχολείου», η εισαγωγή της αξιολόγησης, κ.ά. Λαμβάνοντας υπόψη 
από τη μία τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να έχει σήμερα ο διευθυντής μιας 
σχολικής μονάδας, και από την άλλη τον τρόπο και τα κριτήρια επιλογής διευθυντικών στε-
λεχών από τις χώρες της Ευρώπης, είναι σχεδόν επιβεβλημένη η προσαρμογή του ελληνικού 
συστήματος επιλογής διευθυντικών στελεχών στις νέες απαιτήσεις. Σύμφωνα με το Π.Δ. 
152/2013 για την αξιολόγηση των διευθυντών σχολικών μονάδων, σχεδόν το 50% της αξιο-
λόγησης αφορά θεωρητικώς, κυρίως, σε ηγετικές ικανότητες, κάτι το οποίο έρχεται σε αντί-
θεση με τη βαρύτητα που δίδεται, σε πρακτικό επίπεδο, στα κριτήρια επιλογής των διευθυ-
ντών, όπως είναι η αρχαιότητά τους ως εκπαιδευτικών και ενδεχομένως και η μη θεσμική 
συνεκτίμηση των πολιτικών τους πεποιθήσεων.  Επίσης δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι οι 
περισσότερες χώρες της Ευρώπης θεωρούν ως απαραίτητο προσόν για τους υποψήφιους 
διευθυντές σχολείων και την ειδική επιμόρφωση πάνω σε θέματα management. Υπάρχει βέ-
βαια ο αντίλογος ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης είναι πολύ δύσκολο να επενδυθούν από 
το κράτος χρήματα πάνω σε επιμορφωτικά προγράμματα διοίκησης για τους υποψήφιους, 
όπως και για τα μέλη της επιτροπής που θα αποφασίζουν για το ποιοι θα είναι οι επόμενοι 
διευθυντές. Τα προγράμματα αυτά δεν θα είναι τόσο κοστοβόρα αν αναλογιστούμε τα απο-
τελέσματα που θα επιφέρουν, δηλαδή ορθότερη επιλογή καταρτισμένων διευθυντικών στε-
λεχών, επομένως καλύτερη σχολική διοίκηση και κατ’ επέκταση σωστή διαχείριση ανθρώπι-
νων και υλικών πόρων. Το ζήτημα δεν είναι τόσο το κόστος των χρημάτων που θα δοθούν για 
όλες αυτές τις αλλαγές, όσο οι αντιδράσεις κάποιων μελών του συμβουλίου επιλογής αλλά 
και διευθυντών, οι οποίοι θα υποχρεωθούν να προσαρμοστούν σε έναν πιο απαιτητικό 
τρόπο επιλογής διευθυντικών στελεχών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και να αξιολογηθούν 
μέσα από όλη αυτήν τη διαδικασία.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση, που αποτελεί σκέλος της εν εξελίξει διπλωματικής εργασίας της υ-
ποφαινόμενης με τον ομώνυμο τίτλο, πραγματεύεται τις έννοιες της σχολικής αποτελεσμα-
τικότητας και της σχολικής αυτονομίας καθώς και τη μεταξύ τους σχέση. Γίνεται εκτενής 
αναφορά σε ερευνητικά δεδομένα που καταδεικνύουν το πώς η ύπαρξη σχολικής αυτονο-
μίας ευνοεί τη βελτίωση των μαθητικών επιδόσεων, τη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση 
πόρων εντός της σχολικής μονάδας. Αναλύονται ακόμη οι προαναφερθέντες παράγοντες 
καθώς και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις που προάγουν τη βελτίωση της σχολικής αποτε-
λεσματικότητας. Η έρευνα εστιάζει ακόμη στην ανάδειξη των προϋποθέσεων για την επιτυ-
χία της σχολικής αυτονομίας όπως η ικανή ηγεσία και η δημοσιοποίηση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων. Τέλος, γίνεται αναφορά και στις δυσλειτουργίες που προκύπτουν από τη 
κακοδιαχείριση της αυτονομίας και άλλους πολιτικούς περιοριστικούς παράγοντες. 

Λέξεις - Κλειδιά: σχολική αυτονομία, αποτελεσματικότητα, διαχείριση πόρων, λήψη απο-
φάσεων, βελτίωση μαθητικών επιδόσεων. 

Αποσαφήνιση εννοιών 

Ο Wohlstetter (1995) ορίζει την σχολική αυτονομία ως την ελευθερία που περιορίζεται από 
τις νομικές διατάξεις της ηγεσίας. Ενώ σύμφωνα με ένα περισσότερο πρόσφατο ορισμό ορί-
ζεται ως η λειτουργική ενδυνάμωση των διευθυντών και των εκπαιδευτικών, που προωθεί 
τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων (CORE, 2010). Η σχολική αυτονομία αφορά 
στην ελευθερία του εκάστοτε σχολείου να αυτοδιαχειρίζεται ζητήματα όπως η διαχείριση 
του ανθρώπινου δυναμικού, το αναλυτικό πρόγραμμα, η επιλογή των μεθόδων διδασκαλί-
ας, οι σχολικές εγκαταστάσεις και οι εκπαιδευτικοί στόχοι, επιτρέποντας την ανάπτυξη ερ-
γαλείων και διδακτικών πρακτικών που συνάδουν με τη δική του φιλοσοφία και κουλτούρα 
(Agasisti et al., 2012). 

Η σχολική αποτελεσματικότητα χαρακτηρίζει σχολικές μονάδες που λειτουργούν κοντά στο 
μέγιστο των δυνατοτήτων τους και διακρίνονται από αποτελεσματική ηγεσία (Πασιαρδής 
και Πασιαρδή 2000, 21-22). Η αποτελεσματικότητα μιας σχολικής μονάδας επηρεάζεται 
από τη κουλτούρα που ενυπάρχει σε αυτή, το βαθμό ασφάλειας που παρέχει στους εμπλε-
κομένους καθώς και από τα περιθώρια αυτονομίας της ενδοσχολικής διαχείρισης. Άλλα 
χαρακτηριστικά που διέπουν τις αποτελεσματικές σχολικές μονάδες είναι η ικανή διοίκηση, 
το κλίμα προσδοκίας και η αποτελεσματική επικοινωνία (Edmonds, 1979· Καψάλης, 2005). 

Η σχολική αυτονομία ως παράγων σχολικής αποτελεσματικότητας 

Στη διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζεται θετική συσχέτιση ανάμεσα στη σχολική αυτονομία και 
την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. Τα αποκεντρωμένα εκπαιδευτικά συστή-
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ματα χαρακτηρίζονται από περισσότερη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα καθώς 
έχουν απαλλαχτεί από το περιττό «γραφειοκρατικό βάρος (Bureaucratic burdens)» 
(Niskanen, 1971) και χαίρουν περισσότερης ευελιξίας. Η σχολική αυτονομία που παρέχεται 
στα εν λόγω συστήματα υποβοηθά τις σχολικές μονάδες να ξεπεράσουν αποτελεσματικό-
τερα τις καθημερινές δυσκολίες της εκπαιδευτικής πράξης και να βελτιώσουν σε βάθος 
χρόνου τα μαθησιακά τους αποτελέσματα (Bottani & Favre, 2001). Γι’ αυτό και παρατηρεί-
ται ότι σε χώρες όπου οι σχολικές μονάδες έχουν μεγαλύτερη αυτονομία στον καθορισμό 
της διδακτέας ύλης και στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών, οι επιδόσεις αυτών τείνουν 
να είναι καλύτερες (Morgan & Shahjahan, 2014) 

Η ερευνητική βιβλιογραφία από το 1956 ήδη είχε καταδείξει τη θετική επίδραση ανάθεσης 
του εκπαιδευτικού σχεδιασμού από τις τοπικές αρχές στην αποτελεσματική λειτουργία των 
τοπικών δημόσιων επιχειρήσεων όπως οι σχολικές μονάδες (Tiebout, 1956). Η συγκεκριμέ-
νη υπόθεση επιβεβαιώθηκε και το 1999 και από το Hoxby (1999), ο οποίος θέτει ωστόσο 
μια απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος, τη δημοσιοποίηση των 
σχολικών αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με το Hoxby (1999) αλλά και άλλους ερευνητές (Shleif-
er, 1985 · Besley & Case, 1995), η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των σχολείων καλ-
λιεργεί κλίμα ανταγωνισμού μεταξύ αυτών και αποτελεί το κίνητρο ανάπτυξης αποτελε-
σματικότερων εκπαιδευτικών μεθόδων και διαδικασιών. Και σε έρευνα που διενεργήθηκε 
σε σχολεία του Καναδά βρέθηκε ότι ο ανταγωνισμός των τεστ επιδόσεων μεταξύ των σχο-
λείων κοντινών περιοχών, μακροπρόθεσμα επιδρά θετικά στη βελτίωση των μαθητικών ε-
πιδόσεων (Card et al., 2010).  

Αυτονομία ως προς τη λήψη αποφάσεων 

Η ύπαρξη σχολικών μονάδων που αναλαμβάνουν οι ίδιες την ευθύνη του προσδιορισμού 
και της λεπτομερούς επεξεργασίας των αναλυτικών τους προγραμμάτων και των τρόπων 
αξιολόγησης τείνει να συνδέεται θετικά με βελτιωμένα αποτελέσματα ολόκληρου του σχο-
λικού συστήματος, ακόμη και αφού ληφθεί υπόψη το εθνικό εισόδημα. Το γεγονός αποδί-
δεται στο ότι οι εν λόγω μονάδες έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν το δικό τους προ-
φίλ, προσαρμόζοντας το αναλυτικό πρόγραμμα στις ανάγκες των μαθητών αυτών, επιλέγο-
ντας εκπαιδευτικό υλικό και διδακτικές μεθόδους, προκειμένου να προσφέρουν αναβαθμι-
σμένη ποιότητα εκπαίδευσης (Χατζηπαναγιώτου, 2003).  

Συγκεκριμένα, τα εκπαιδευτικά συστήματα, που εναποθέτουν πεδία λήψης αποφάσεων 
όπως η επιλογή των προσφερόμενων μαθημάτων, των σχολικών εγχειριδίων και των μεθό-
δων αξιολόγησης τείνουν να επιτυγχάνουν τις υψηλότερες επιδόσεις στην κατανόηση κει-
μένου (OECD, 2001). Ενώ σύμφωνα με άλλες βιβλιογραφικές αναφορές διαφαίνεται γενικό-
τερη θετική επίδραση της σχολικής αυτονομίας στις επιδόσεις των μαθητών (Hoxby, 1999 · 
Nechyba, 2003· Gunnarson et al., 2004).  

Η επίδραση της αυτονομίας στις επιδόσεις των μαθητών διακρίνεται ευκολότερα μέσα από 
σταθμισμένα τεστ επιδόσεων (score-test). Σε σχετική έρευνα των Kings et al. (1999) στη Νι-
καράγουα παρατηρήθηκε ότι τα σκορ επιδόσεων μαθητών που φοιτούσαν σε αυτόνομα 
σχολεία ήταν αρκετά υψηλότερα από εκείνα ομήλικών τους, που φοιτούσαν σε «μη-
αυτονομημένες» σχολικές μονάδες. Ανάλογα με τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρήθη-
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καν και στα charter schools της Νέας Υόρκης, σχολεία με σημαντικές ελευθερίες στο τρόπο 
διοίκησης, λήψης αποφάσεων και αυτοπροσδιορισμού. Η φοίτηση στα εν λόγω σχολεία 
συνδέεται με βελτιωμένες επιδόσεις των μαθητών, ιδιαίτερα όσων προέρχονται από μη 
προνομιακό περιβάλλον στα μαθήματα της ανάγνωσης και των μαθηματικών (Hoxby & Mu-
rarka, 2009). Εντύπωση προκαλεί ότι ανάλογα ευρήματα που αφορούν στη βελτίωση μαθη-
τών από μη προνομιακό περιβάλλον είχε και έρευνα που διενεργήθηκε ένα χρόνο αργότερα 
σε αυτόνομα σχολεία της Φλαμανδικής κοινότητας του Βελγίου (CORE, 2010).  

Πέραν των ακαδημαϊκών επιδόσεων, η εκχώρηση εξουσιών στις τοπικές αρχές και στις σχο-
λικές μονάδες φαίνεται να επιδρά και σε άλλος τομείς της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, έ-
ρευνα που έλαβε χώρα στο Ελ Σαβαδόρ (Jimenez and Sawada, 1999) απέδειξε ότι τα ποσο-
στά σχολικής εγκατάλειψης είναι συγκριτικά χαμηλότερα σε σχολικές μονάδες που λει-
τουργούν αυτόνομα ως προς τη λήψη αποφάσεων. Επιπροσθέτως, οι αυτόνομες σχολικές 
μονάδες σύμφωνα με το Χατζηπαναγιώτου (2003) διδάσκουν αποτελεσματικά και με βιω-
ματικό τρόπο την προσωπική αυτονομία και ανεξαρτησία καθώς και την κριτική ικανότητα 
των μαθητών. 

Αυτονομία ως προς τη διαχείριση των πόρων 

Σε ότι αφορά στην εκχώρηση αυτονομίας στην κατανομή των πόρων, σπάνια σχετίζεται με 
βελτίωση των επιδόσεων σε εθνικό επίπεδο και αυτό γιατί η κατανομή των πόρων τείνει να 
ευνοεί μεμονωμένα σχολεία, χωρίς να επηρεάζει τη συνολική επίδοση των μαθητών μιας 
χώρας. Ωστόσο, ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι υπάρχει αλληλένδετη σχέση μεταξύ 
της αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων και στη κατανομή πόρων (Gunnarsson et al., 2004) 
κατά συνέπεια δε μπορούμε να μιλάμε για διαχωρισμό του οφέλους σε εθνικής και σχολι-
κής εμβέλειας. Οι κεντρικές μεταρρυθμίσεις που ωθούν τη λήψη αποφάσεων στις τοπικές 
αρχές και κατ επέκταση στις σχολικές μονάδες τείνουν να παράγουν τη βέλτιστη κατανομή 
πόρων, η οποία συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη βελτίωση της συμπεριφοράς και της επί-
δοσης των σχολικών μονάδων (Gunnarsson et al., 2004). Η σχολική μονάδα καθίσταται πε-
ρισσότερο ευέλικτη και ικανή να καλύψει άμεσα τις ανάγκες που προκύπτουν, γεγονός που 
αποδίδεται στη καθημερινή άντληση δεδομένων αναφορικά με αυτές και κατά συνέπεια 
στον αποτελεσματικότερο εκπαιδευτικό προγραμματισμό (Woesmann, 2003).  

Η αυτονομία της σχολικής μονάδας στον καταμερισμό πόρων, συνεπώς, τείνει να συνδέεται 
με βελτιωμένες επιδόσεις μαθητών, ιδιαίτερα στα εκπαιδευτικά συστήματα όπου η πλειο-
ψηφία των σχολείων ανακοινώνει δημοσίως τα αποτελέσματα των μαθητικών αξιολογήσε-
ων (Pisa In Focus, 2011). Ωστόσο, η βελτίωση αυτή δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη σχο-
λική αυτονομία αλλά επιτυγχάνεται μέσα από έναν συνδυασμό αρκετών πολιτικών αυτο-
νομίας και λογοδότησης (Pisa In Focus, 2011). 

Δυσλειτουργίες και Περιορισμοί 

Σε χώρες όπως η Αγγλία, ωστόσο, οι προσπάθειες για αποτελεσματικότερη κάλυψη των 
εκπαιδευτικών αναγκών μέσα από την αυτονόμηση των σχολικών μονάδων επέφεραν ένα 
καθεστώς ελεύθερης εκπαιδευτικής αγοράς. Ο «μηχανισμός σχολικής αγοράς», «school 
market» ή «market mechanism», όπως απαντάται στη διεθνή βιβλιογραφία, παρέχει στην 
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εκάστοτε σχολική μονάδα τη διαμόρφωση του δικού της αναλυτικού προγράμματος και τη 
θέσπιση στόχων που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες και ενδια-
φέροντα, προσελκύοντας τον ανάλογο μαθητικό πληθυσμό. Οι υψηλές επιδόσεις του πλη-
θυσμού αυτού αποτελούν το «εργαλείο διαφήμισης» των αυτοδιοικούμενων μονάδων της 
Αγγλίας, αλλά ταυτόχρονα και το κίνητρο βελτίωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού, που 
αναζητά διαρκώς καινοτόμες πρακτικές επιδιώκοντας καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα 
και αυξάνοντας τοιουτοτρόπως το στάτους της σχολικής μονάδας (Machin & Silva, 2013). Οι 
εν λόγω σχολικές μονάδες επιτυγχάνουν βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων των μαθη-
τών τους, καθώς δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αέναη αναβάθμιση της ποιότητας της πα-
ρεχόμενης διδασκαλίας (Arcia et. al, 2011). Ωστόσο, οι επίμονες προσπάθειες διατήρησης 
του στάτους συχνά αφήνουν στο περιθώριο της προσοχής τους χαμηλών-επιδόσεων μαθη-
τές, επιδεινώνοντας τη πορεία τους. Ενώ, στο γενικότερο κλίμα ανταγωνισμού χάνεται ως 
ένα βαθμό η ουσία της παιδείας και αυτό γιατί οι σχολικές μονάδες αναλώνονται στη προε-
τοιμασία των μαθητών για τα σταθμισμένα τεστ αγνοώντας τις άλλες πλευρές της μάθησης 
(Card et al., 2010). 

Η αποτελεσματικότητα επιπροσθέτως δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το βαθμό αυτονο-
μίας, αλλά επηρεάζεται από τη φύση και τη ποιότητα της εκάστοτε εσωτερικής διοίκησης 
καθώς και από την εκπαίδευση και επιλογή ικανού εκπαιδευτικού προσωπικού (Arcia et. al, 
2011). Ενώ, η διεύρυνσή της δεν αποτελεί πανάκεια για την επίλυση όλων των εκπαιδευτι-
κών ζητημάτων σε οποιαδήποτε κοινωνικοπολιτική συγκυρία. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται 
ότι η αποκέντρωση στη λήψη των αποφάσεων είναι καταδικασμένη να αποτύχει σε ανα-
πτυσσόμενες χώρες. Συγκεκριμένα, ο Bardhan (2002) υποστηρίζει ότι στις χώρες αυτές δεν 
είχε καλλιεργηθεί κουλτούρα λογοδοσίας κατά συνέπεια δεν ενυπάρχει πλαίσιο ελέγχου 
διαχείρισης πόρων από τις τοπικές αρχές και αν ακόμη δημιουργηθεί δεν αναμένεται να 
λειτουργήσει. Ο συγγραφέας εκφράζει ακόμη την ανησυχία ότι οι τοπικές αρχές ενδέχεται 
να διαχειριστούν τα δημόσια κονδύλια προς όφελος συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Η 
κακοδιαχείριση μπορεί να οφείλεται όχι μόνο στο δόλο αλλά και στην απειρία των τοπικών 
αρχών, ειδικά στη περίπτωση που δεν έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε σχετικούς τομείς. Κατά 
συνέπεια, η επιτυχία της εκχώρησης αρμοδιοτήτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
ικανότητα των τοπικών αρχών να ασκήσουν διοίκηση αλλά και από την προθυμία τους να 
αναλάβουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες (Gunnarsson et al., 2004). 

Σημαντικές ανησυχίες εκφράζονται ακόμη σχετικά με το ζήτημα της οριοθέτησης των εξου-
σιών και των αρμοδιοτήτων που εκχωρούνται στο αυτοδιοικούμενο σχολείο. Κρίνεται ανα-
γκαία η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων αυτών, η περιφρούρηση των ορίων καθώς και ο 
σαφής προσδιορισμός των πεδίων λήψης αποφάσεων από τη πλευρά της κεντρικής ηγεσί-
ας, έτσι ώστε κάθε αυτόνομη σχολική μονάδα να λειτουργεί εναρμονισμένη με αυτήν (Eck 
& Goodwin, 2010). 
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Περίληψη 

 
Η παρούσα μελέτη διερευνά τη συμβολή του ανταγωνιστικού και συνεργατικού προφίλ 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον προσανατολισμό που υιοθετούν 
αναφορικά με τις συγκρούσεις στο χώρο του σχολείου. Για τη διερεύνηση των στάσεων των 
εκπαιδευτικών απέναντι στις συγκρούσεις  χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο προσανατολισμού 
των συγκρούσεων των Everard και Morris (1999) με τις πέντε πιθανές στάσεις που είναι 
δυνατόν να υιοθετηθούν (μάχη, αποφυγή, κατευνασμός, συμβιβασμός, επίλυση 
προβλημάτων), ενώ για τη διερεύνηση του ανταγωνιστικού και συνεργατικού προφίλ η 
κλίμακα συνεργατικού-ανταγωνιστικού προσανατολισμού των Stapel και Koomen (2005). Τα 
αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν το συνεργατικό προφίλ των εκπαιδευτικών το 
οποίο με τη σειρά του συμβάλλει στην υιοθέτηση στάσεων  επίλυσης προβλημάτων, 
κατευνασμού και  συμβιβασμού. 

 
Λέξεις - Κλειδιά:  Συγκρούσεις, ανταγωνιστικότητα, συνεργατικότητα, στάσεις απέναντι στις 
συγκρούσεις 

 
Εισαγωγή 

Η μελέτη των συγκρούσεων σε κοινωνικούς οργανισμούς έγκειται στα ενδιαφέροντα πολ-
λών μελετητών (Deutsch, 1990∙ Pondy, 1967∙ Thomas, 1992). Ειδικότερα, οι συγκρούσεις 
αποτελούν σύνηθες και αναμενόμενο φαινόμενο για τον σχολικό χώρο, όπου «ζουν και συ-
ναναστρέφονται άτομα διαφορετικών πολιτισμικών και κοινωνικών στρωμάτων, διαφορετι-
κού φύλου, διαφορετικής ηλικίας και με διαφορετικά ενδιαφέροντα, όπως εκπαιδευτικοί, 
μαθητές, γονείς, διευθυντικά στελέχη, παράγοντες της τοπικής κοινωνίας» (Φασούλης, 
2006, σελ. 1). Η σύγκρουση στη σχολική κοινότητα, είτε ως έννοια ειλικρινούς διάστασης 
απόψεων η οποία πηγάζει από την παρουσία εναλλακτικών τρόπων δράσης, είτε ως γνήσια 
αντιπαράθεση συμφερόντων ή προσωπικοτήτων, αποτελεί πολύτιμο κομμάτι της σχολικής 
ζωής (Everard & Morris, 1999, σελ. 119). Το θέμα των συγκρούσεων στο πλαίσιο εκπαιδευτι-
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κών οργανισμών και η συνακόλουθη διευθέτησή τους αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
ζητήματα στον χώρο της οργανωσιακής επιστήμης γενικά και ειδικότερα στο πεδίο της διοί-
κησης της εκπαίδευσης. Συχνά στο χώρο των σχολικών μονάδων δημιουργούνται συγκρού-
σεις συμφερόντων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, όπου κάθε εργαζόμενος ορίζει το συμ-
φέρον του για θέματα, λόγου χάρη, σχετικά με τον χωρισμό των τμημάτων, τις υπερωρίες, 
τις επιπλέον αμοιβές, τα καθήκοντα ή τις άδειες. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι να 
παρουσιάζονται συμπτώματα κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, τα οποία εκδηλώνονται 
κυρίως με την έλλειψη επικοινωνίας, την αύξηση της ζηλοτυπίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, 
την καταπάτηση κανόνων και κανονισμών, την «αυθαίρετη» αντιμετώπιση των άλλων, το 
χαμηλό ηθικό και την πτώση της απόδοσης (Σαΐτης, Δάρρα, & Ψαρρή, 1996).  

Ο Παρασκευόπουλος (2006, σελ. 37-39) με βάση το μοντέλο του προσανατολισμού των συ-
γκρούσεων των (Everard & Morris, 1999), παραθέτει και αναλύει συνοπτικά πέντε στάσεις 
απέναντι στις συγκρούσεις, όπως προκύπτουν από ανάλογες έρευνες:  1. Αποφυγή: Σε αυτή 
την περίπτωση παρακάμπτεται η σύγκρουση, αναβάλλεται η αντιπαράθεση, προσδοκώντας 
ότι το πρόβλημα θα λυθεί από μόνο του ή αγνοείται. Συνήθως αυτό δημιουργεί άγχος σε 
όλες τις πλευρές και υποδηλώνει προβλήματα επικοινωνίας και ότι οι αποφάσεις λαμβάνο-
νται «ερήμην» των εκπαιδευτικών. Έχει, όμως, τις εξής θετικές πλευρές, όταν: α) Το ζήτημα 
δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και δεν αξίζει η αντιπαράθεση. β) Σε περίπτωση που δεν 
έχουμε τη δύναμη να δώσουμε λύση ή, αλλιώς, η πιθανή ζημιά από την αντιπαράθεση υ-
περκεράζει τα οφέλη της λύσης. γ) Χρειάζεται χρόνος για να ηρεμήσουν τα πράγματα και να 
αναδειχτούν οι παράμετροι του προβλήματος. δ) Κάποιοι άλλοι διαθέτουν καταλληλότερα 
εφόδια για να λύσουν το πρόβλημα και είναι προτιμότερο  να παρέμβουν αυτοί. 2. Μάχη: Η 
στάση μάχης υιοθετείται όταν υπερασπιζόμαστε αυτό που θεωρούμε σωστό ή, απλώς, 
προσπαθούμε να πετύχουμε μια προσωπική νίκη. Εκμεταλλευόμαστε οποιαδήποτε μορφή 
ισχύος διαθέτουμε - συναισθηματική, διανοητική, ιεραρχική κλπ. - για να καταφέρουμε αυ-
τό που θέλουμε και δεν σεβόμαστε τα συμφέροντα των άλλων. Αυτή η στάση προκαλεί συ-
χνά μνησικακία, έχθρα, «πισώπλατα μαχαιρώματα» και πλάγια μέσα ή, αν ο αντίπαλος είναι 
ισοδύναμος, έντονη λογομαχία. Ωστόσο, αποδεικνύεται χρήσιμη όταν: α) Είναι επείγουσα η 
ανάγκη και πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα και αποφασιστικά. β) Πρέπει να ληφθούν δυ-
σάρεστα μέτρα. γ) Γνωρίζουμε ότι έχουμε δίκιο και η άλλη πλευρά δεν είναι πρόθυμη να 
λογικευτεί ή περιμένει πώς και πώς να εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε απόπειρα να συμβιβα-
στούμε ή να λύσουμε το πρόβλημα. 3. Εξομάλυνση προβλημάτων – Κατευνασμός: Αυτή η 
προσέγγιση είναι υποχωρητική και συνεργατική. Βάζει πάνω απ' όλα τα συμφέροντα των 
άλλων και μπορεί να οδηγήσει στην χαλάρωση της πειθαρχίας. Ωστόσο, η προσέγγιση εν-
δείκνυται όταν: α) Καταλαβαίνουμε ότι το δίκιο είναι από την άλλη πλευρά. β) Θέλουμε να 
τους δείξουμε ότι σεβόμαστε τις απόψεις των άλλων και μας ενδιαφέρει να τις ακούσουμε. 
γ) Το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό για τον άλλο και θέλουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύ-
νη του. 4. Συμβιβασμός: Συχνά, αυτό που ενδιαφέρει εδώ δεν είναι μια λύση ποιοτική ή δη-
μιουργική, αλλά η μέση οδός. Οι αρνητικές συνέπειες είναι ότι το συμβιβαστικό κλίμα οδη-
γεί σε αμφιταλάντευση και σε «παζάρια», τα οποία μπορεί να αποβούν εις βάρος των αρ-
χών και αξιών. Ο συμβιβασμός είναι χρήσιμος όταν: α) Δύο αντίπαλοι με ίση δύναμη επι-
διώκουν αλληλαποκλειόμενους στόχους. β) Τα ζητήματα είναι μέσης σπουδαιότητας, αλλά 
δεν έχουμε χρόνο να ακολουθήσουμε την επιλυτική προσέγγιση. Συχνά ο συμβιβασμός 
χρησιμεύει ως προσωρινή λύση. 5. Επίλυση προβλημάτων: Συνεργασία με το άλλο μέρος ή 
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με τα άλλα μέρη για να βρεθεί μια λύση η οποία, στο μέτρο του δυνατού, τους ικανοποιεί 
όλους. Απαιτεί  προσεκτική μελέτη  των απόψεων και των συμφερόντων της άλλης πλευράς 
και αναζήτηση δημιουργικών εναλλακτικών τρόπων δράσης. Το πρόβλημα είναι ότι κατανα-
λώνει χρόνο και ενέργεια και ότι μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για αναβολή αποφάσε-
ων που επείγουν. Η επιλυτική προσέγγιση πρέπει να εφαρμόζεται όταν: α) Τα ζητήματα εί-
ναι πολύ σημαντικά και δεν επιδέχονται συμβιβασμό. β) Πρέπει να επιλυθεί οπωσδήποτε 
μια παρατεταμένη σύγκρουση. γ) Απαιτείται υψηλή αφοσίωση και κατανόηση. δ) Έχει ση-
μασία η ποιότητα της απόφασης και πρέπει να συνεκτιμηθούν όλες οι σκέψεις, απόψεις και 
ιδέες ώστε να παραχθούν και να δοκιμαστούν δημιουργικές λύσεις. H συνεργασία των με-
λών μιας ομάδας στον εργασιακό χώρο είναι επιδιωκόμενη, ώστε να επιφέρει το επιθυμητό 
αποτέλεσμα και την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού. Από την 
άλλη πλευρά, νεώτερες θεωρίες στο θέμα της διαχείρισης των συγκρούσεων αποδέχονται ή 
καλλιεργούν σε έναν βαθμό τις συγκρούσεις, στοχεύοντας στη δημιουργία ανταγωνιστικών 
σχέσεων, την προαγωγή καινοτομιών και την αύξηση της παραγωγικότητας. Για τους υπο-
στηρικτές αυτής της προσέγγισης (προαγωγή καινοτομιών και αύξηση παραγωγικότητας) οι 
συγκρούσεις ταυτίζονται με την καινοτομία και αποτελούν  το μέσο για να μην παραμείνει ο 
οργανισμός στην αδράνεια και τη στερεοτυπία αλλά να ανοιχτεί προς την καινοτομία και τη 
δημιουργικότητα (Jaya, 2002, σελ. 27).  

Αρκετές διεθνείς έρευνες εστιάζουν στα αίτια, τις διαφοροποιήσεις και τους τρόπους δια-
χείρισης των συγκρούσεων, ώστε να εντοπιστεί η κατάλληλη, για κάθε περίσταση, προσέγ-
γιση (Everard & Morris, 1999∙ Thomas, 1992). Αναφορικά με τις συγκρούσεις στους εκπαι-
δευτικούς οργανισμούς τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί  έρευνες και στον ελ-
λαδικό χώρο (Παρασκευόπουλος, 2006∙ Tέκος 2009∙ Tσιόπα 2010).  Ενώ λοιπόν προβάλλεται 
η ανάγκη για συνεργατικό πνεύμα μεταξύ των εκπαιδευτικών και η ανάγκη να καλλιεργηθεί 
κλίμα συνεργασίας τόσο ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς όσο και ανάμεσα στις σχολικές μο-
νάδες (Θεριανός, 2004) και στα προσόντα του εκπαιδευτικού θεωρούνται γνωρίσματα αντί-
θετα προς την ανταγωνιστικότητα και  συγκλίνοντα στη συνεργατικότητα όπως το ομαδικό 
πνεύμα, ο αλτρουισμός και η διάθεση προσφοράς, η ερευνητική αρθρογραφία που εξετάζει 
τη διαχείριση των συγκρούσεων υπό το πρίσμα του ανταγωνιστικού ή συνεργατικού προφίλ 
των εκπαιδευτικών είναι περιορισμένη. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί, λοιπόν, να διερευνή-
σει το φαινόμενο των συγκρούσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχο-
λικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υπό το πρίσμα του συνεργατικού και ανταγωνι-
στικού προφίλ των εκπαιδευτικών. Ο προσδιορισμός του ρόλου της ανταγωνιστικότητας και 
της συνεργατικότητας των εκπαιδευτικών ως παραγόντων που επηρεάζουν ή όχι τις συ-
γκρούσεις ενδέχεται να προσφέρει ένα εργαλείο στους εκπαιδευτικούς και διευθυντές για 
την καλύτερη αξιοποίηση αυτών των χαρακτηριστικών στο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής 
μονάδας. 

 
Σκοπός, στόχοι και υποθέσεις της έρευνας 

 
Σκοπός της έρευνας  είναι η συμβολή του συνεργατικού και ανταγωνιστικού  προφίλ 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις στάσεις που διαμορφώνουν απέναντι στις 
συγκρούσεις στο χώρο του σχολείου με βάση  το μοντέλο προσανατολισμού των 
συγκρούσεων των Everard και Morris (1999).  
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Με βάση τον παραπάνω σκοπό, διατυπώνονται οι εξής υποθέσεις: 
• Οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν σε μεγαλύτερο βαθμό  συνεργατικό προφίλ συγκριτικά 

με το ανταγωνιστικό 
• Οι εκπαιδευτικοί προσανατολίζονται σε συνεργατικές πρακτικές αντιμετώπισης των 

συγκρούσεων (επίλυση προβλημάτων, κατευνασμός)   
• Το ανταγωνιστικό προφίλ  σχετίζεται με τον προσανατολισμό των συγκρούσεων που 

αφορά σε μάχη και αποφυγή 
• Το  συνεργατικό προφίλ σχετίζεται με τον προσανατολισμό των συγκρούσεων που 

αφορά σε επίλυση προβλημάτων και κατευνασμό. 
 

Η έρευνα 
 

Δείγμα-Διαδικασία 
 

Στην έρευνα συμμετείχαν 125 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού 
Μαγνησίας σε σύνολο 1688 εκπαιδευτικών (ποσοστό δείγματος 7,4%) με τις ακόλουθες 
αναλογίες: 74% από τον κλάδο των δασκάλων, 17% από τον κλάδο νηπιαγωγών και 9% από 
επιμέρους ειδικότητες. Οι γυναίκες αποτελούσαν το 65% του συνολικού δείγματος και οι 
άντρες το 35%. Το 38% των συμμετεχόντων ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 41-50 ετών. Το 33% 
των συμμετεχόντων είχε συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία  6 έως 11 χρόνια, ενώ αναφορικά 
με τον τύπο σχολείου υπηρεσίας των εκπαιδευτικών το 31% υπηρετούσε σε 6/θέσιες 
σχολικές μονάδες. Η έρευνα διεξήχθη το διάστημα Δεκεμβρίου 2011 – Ιανουαρίου 2012 και 
η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς με ερωτήσεις 
κλειστού τύπου.  

Εργαλεία 
 

Τα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν αποτελούνταν από δύο κλίμακες: 

1. «Κλίμακα προσανατολισμού συγκρούσεων» των Everard και Morris (1999). Η κλίμακα 
μεταφράστηκε και χρησιμοποιήθηκε στον ελλαδικό χώρο στην έρευνα του Παρασκευόπου-
λου (2006). Αποτελείται από είκοσι πέντε (25) προτάσεις-δηλώσεις δομημένες σε 4βαθμη 
κλίμακα τύπου Likert (1 = Σπάνια, 4 = Πολύ συχνά), οι οποίες περιγράφουν στάσεις απένα-
ντι στις συγκρούσεις, οι οποίες δημιουργούνται μέσα στον επαγγελματικό χώρo. Η ανάλυση 
των δεδομένων έγινε με βάση το μοντέλο πέντε παραγόντων που προτείνουν οι Everard και 
Morris. Κάθε παράγοντας από αυτούς προκύπτει από τις αντίστοιχες ερωτήσεις που περι-
λαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο και είναι οι εξής: α) Αποφυγή, με ερωτήσεις όπως: «Α-
ποφεύγετε να συναντήσετε την άλλη πλευρά;». β) Κατευνασμός με ερωτήσεις όπως: «Αρχί-
ζετε ρωτώντας την άλλη πλευρά τι έχετε κάνει λάθος;». γ) Μάχη, με ερωτήσεις του τύπου: 
«Προσπαθείτε να περάσετε το δικό σας;». δ) Συμβιβασμός, που περιλαμβάνει ερωτήσεις, 
όπως: «Προσπαθείτε να μοιράσετε τη διαφορά;». ε) Λύση προβλημάτων, με ερωτήσεις του 
τύπου: «Ακούτε προσεκτικά τι λέει η άλλη πλευρά;». Οι παραπάνω στάσεις απέναντι στις 
συγκρούσεις διακρίνονται σε επιλυτικές (επίλυση, εξομάλυνση, μάχη) και διαχειριστικές 
(αποφυγή, συμβιβασμός). 
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2. «Κλίμακα συνεργατικού-ανταγωνιστικού προσανατολισμού» Cooperative– competitive 
orientation  (Stapel & Koomen, 2005). Μεταφράστηκε από την αγγλική στην ελληνική 
γλώσσα με τη μέθοδο της διπλής μετάφρασης (back-translation). Η κλίμακα αποτελείται 
από 12 ερωτήσεις (καθώς παραλείφθηκε η μία από τις αρχικές 13 για να είναι ισοδύναμες 
οι δύο διαστάσεις που διερευνώνται), δομημένες σε 5βαθμη κλίμακα τύπου Likert (1 = Α-
ναληθές για εμένα, 5 = Αληθές για μένα). Οι έξι από αυτές διερευνούν τον συνεργατικό 
προσανατολισμό και οι άλλες έξι τον ανταγωνιστικό. Τον συνεργατικό προσανατολισμό διε-
ρευνούν ερωτήσεις του τύπου: «H ομαδική εργασία είναι πιο σημαντική από το ποιoς κερ-
δίζει τελικά». Tον ανταγωνιστικό προσανατολισμό διερευνούν ερωτήσεις του τύπου: «Θέλω 
να είμαι πετυχημένος, ακόμα και αν αυτό αποβαίνει εις βάρος των άλλων». 

Για την εισαγωγή και στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το 
λογισμικό IBM SPSS Statistics 19.0 for Windows.  

 
Αποτελέσματα 

 

Από τον υπολογισμό των Μέσων Τιμών (Μ.Τ.) των μεταβλητών της έρευνας (Πίνακας 1), 
όπως προέκυψαν από τη βαθμολογία στα ερωτήματα (items) που αντιστοιχούν στις 
κλίμακες συνεργατικού και ανταγωνιστικού προφίλ καθώς και στις 5 υποκλίμακες που 
συνιστούν τις διαστάσεις του προσανατολισμού των συγκρούσεων, βρέθηκε ότι οι 
εκπαιδευτικοί της μελέτης προσανατολίζονται ως προς τη διαχείριση των συγκρούσεων 
κυρίως στη λύση προβλημάτων (Μ.Τ.=16,08, Τ.Α.=2,20) και ακολουθούν με τη σειρά ο 
κατευνασμός (Μ.Τ.=14,05, Τ.Α.=2,24), ο συμβιβασμός (Μ.Τ.=13,92, Τ.Α.=1,97), η μάχη 
(Μ.Τ.=11,59, Τ.Α.=2,08) και η αποφυγή (Μ.Τ.=9,62, Τ.Α.=2,03). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της 
μελέτης δηλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό συνεργατικό προφίλ (Μ.Τ.=25,18, Τ.Α.=3,42) 
συγκριτικά με το ανταγωνιστικό (Μ.Τ.=15,02, Τ.Α.=3,41).  

Από τη μελέτη των συσχετίσεων μεταξύ των διαστάσεων του προσανατολισμού των 
συγκρούσεων και του ανταγωνιστικού και συνεργατικού προφίλ (Πίνακας 2), σύμφωνα με 
το Συντελεστή Συσχέτισης  Pearson (r) , προέκυψε ότι η διάσταση της αποφυγής σχετίζεται 
αρνητικά με το συνεργατικό (r=-0,186, p<0,05) και θετικά με το ανταγωνιστικό προφίλ 
(r=0,236, p<0,001). Επίσης, η διάσταση του κατευνασμού βρέθηκε να σχετίζεται θετικά με 
το συνεργατικό προφίλ (r=0,269, p<0,001) ενώ το ίδιο ισχύει και με τη διάσταση της λύσης 
προβλημάτων (r=0,383, p<0,001), η οποία ταυτόχρονα βρέθηκε να σχετίζεται αρνητικά με 
το ανταγωνιστικό προφίλ (r=-0,264, p<0,001).  
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Πίνακας 1 
Μέσες Τιμές (Μ.Τ.) και Τυπικές Αποκλίσεις (Τ.Α.) των μεταβλητών της έρευνας 

 

            Μεταβλητές 

 

            N=125 

 

 

  Μ.Τ. Τ.Α 

Προσανατολισμός 
των συγκρούσεων 

Λύση προβλημάτων 16,08 2,20 

Κατευνασμός 14,05 2,24 

Συμβιβασμός 13,92 1,97 

Μάχη 11,59 2,08 

Αποφυγή 9,62 2,03 

   

Συνεργατικό προφίλ  25,18 3,42 

Ανταγωνιστικό 
προφίλ 

 
15,02 3,41 

    

 
Πίνακας 2 

Συσχετίσεις διαστάσεων προσανατολισμού των συγκρούσεων με τις ανεξάρτητες 
μεταβλητές 

   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                   *p<0,05, **p<0,001 

 

Μεταβλητές 

 

 

Συνεργατικό 

προφίλ 

 

 

Ανταγωνιστικό  

προφίλ 

Αποφυγή -0,186* 0,236** 

Κατευνασμός 0,269** -0,057 

Μάχη -0,009 0,074 

Συμβιβασμός 0,139 0,060 

Λύση 

προβλημάτων 
0,383** -0,264** 
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Συζήτηση 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος προσανατολίζονται ιεραρχικά στις ακόλουθες πρακτικές 
όσο αφορά τον προσανατολισμό των συγκρούσεων: α) λύση-επίλυση προβλημάτων, β) 
κατευνασμό, γ) συμβιβασμό, δ) μάχη, ε) αποφυγή. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας 
και έχοντας υπόψη το θεωρητικό πλαίσιο, είναι δυνατόν να εξαχθούν τα παρακάτω 
συμπεράσματα: H υιοθέτηση της στάσης επίλυσης προβλημάτων από το μεγαλύτερο μέρος 
των εκπαιδευτικών δείχνει ότι έχουν διάθεση να λάβουν υπόψη τις ανάγκες του άλλου, να 
διαπραγματευτούν και να βρουν μια λύση σε θέματα που προκύπτουν μέσω της ανάδειξης 
του προβλήματος και της συζήτησης σχετικά με αυτό. Ακολουθεί η στάση του κατευνασμού 
και του συμβιβασμού και στο τέλος οι στάσεις μάχης και αποφυγής. Η τοποθέτηση της 
στάσης της μάχης και της αποφυγής στις τελευταίες θέσεις της παραπάνω ιεραρχικής 
κατάταξης επιβεβαιώνει τη διάθεση των εκπαιδευτικών να αποφύγουν ατομικιστικές 
συμπεριφορές και έντονες συγκρουσιακές καταστάσεις, χωρίς, όμως, να αποφεύγουν να 
αναδείξουν τα όποια προβλήματα και να τα διαπραγματευτούν. Τα ευρήματα αυτά 
επιβεβαιώνουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα στην αντίστοιχη έρευνα του 
Παρασκευόπουλου (2006). Σύμφωνα με τους Desivilya και Yagil (2005, όπως αναφέρεται 
από την Τσιόπα, 2010), η υιοθέτηση της στρατηγικής της αποφυγής μπορεί να υπονοεί 
αδιαφορία, περιφρόνηση αλλά και αφοσίωση στον άλλον, με την έννοια της αναγνώρισης 
του κύρους και της πρόθεσης για διατήρηση της σχέσης και συγκαταλέγεται στις μη 
συνεργατικές στάσεις.  

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος δήλωσαν σε μεγαλύτερο βαθμό το συνεργατικό προφίλ και 
λιγότερο το ανταγωνιστικό προφίλ. Το παραπάνω εύρημα επιβεβαιώνει την αρχική υπόθεση 
ότι οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν περισσότερο το συνεργατικό προφίλ παρά το ανταγωνιστικό. 
Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το αποτέλεσμα δικαιολογείται μέσα από το πλαίσιο που 
γίνεται η επιλογή του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Πολύ λίγοι είναι εκείνοι οι 
εκπαιδευτικοί που εισέρχονται στο επάγγελμα ορμώμενοι από εξωτερικές αμοιβές, όπως ο 
μισθός, τα προνόμια, οι παροχές και το κύρος (Dinham & Scott, 1998, 2000). Ενδεχόμενο 
είναι, επίσης, ότι καθώς την περίοδο της έρευνας δεν είχε εφαρμοστεί η αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών συνδεόμενη με κριτήρια εξέλιξης και δεν είχαν ανατεθεί  επιπλέον 
αρμοδιότητες στο διευθυντή, να είναι πιο αυθόρμητη η δήλωση συνεργατικής διάθεσης 
που αποτυπώνεται στα αποτελέσματα της έρευνας. Το συνεργατικό προφίλ βρέθηκε να 
σχετίζεται θετικά με πρακτικές κατευνασμού και λύσης προβλημάτων (όσο μεγαλύτερος ο 
βαθμός του συνεργατικού προφίλ τόσο μεγαλύτερος ο προσανατολισμός προς τον 
κατευνασμό και τη λύση προβλημάτων), επιβεβαιώνοντας την υπόθεση της έρευνας.  
Διαφάνηκε, επίσης, μια τάση αρνητικής σχέσης της συνεργατικότητας με την αποφυγή (όσο 
μεγαλύτερος ο βαθμός του συνεργατικού προφίλ τόσο μικρότερος ο βαθμός της αποφυγής 
των συγκρούσεων). Αντίθετα, το ανταγωνιστικό προφίλ βρέθηκε να σχετίζεται θετικά με την 
αποφυγή της σύγκρουσης (όσο μεγαλύτερος ο βαθμός ανταγωνιστικότητας τόσο 
μεγαλύτερος ο βαθμός αποφυγής) και αρνητικά με τη λύση προβλημάτων. Επιπλέον, δεν 
βρέθηκε κάποια σχέση του ανταγωνιστικού προφίλ με πρακτικές κατευνασμού των 
συγκρούσεων. Η στρατηγική της αποφυγής σχετίζεται με την αγνόηση των διαφορετικών 
απόψεων, την αποσιώπηση συναισθημάτων και πεποιθήσεων. Η επιλογή αυτού του στυλ 
σημαίνει αναβολή της αντιπαράθεσης για μεταγενέστερο χρόνο, χωρίς να ικανοποιείται 
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κανένα από τα δύο μέρη και μικρό ενδιαφέρον για τα επιχειρήματα του άλλου (Τσιόπα, 
2010). Αναδεικνύεται ότι το ανταγωνιστικό προφίλ   συνδέεται με την υιοθέτηση της στάσης 
της αποφυγής απέναντι στις συγκρούσεις. Ενδεχομένως μια στάση αποφυγής να μην ευνοεί 
την άμεση επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με βασικές λειτουργίες της σχολικής 
μονάδας. Από την άλλη πλευρά,  το συνεργατικό προφίλ ευνοεί πρακτικές κατευνασμού και 
συνακόλουθης επίλυσης  προβλημάτων πρoς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το 
γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αρνητική σχέση του ανταγωνιστικού προφίλ με τον 
προσανατολισμό της επίλυσης προβλημάτων, αναδεικνύει την αναγκαιότητα της 
συνεργασίας, τόσο ως ζητούμενο για την προαγωγή ενός ευνοϊκού παιδαγωγικού κλίματος 
στο χώρο του σχολείου, όσο και ως κριτήριο αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού και 
της σχολικής μονάδας γενικότερα.  

Συγκεφαλαιώνοντας, μπορεί να ειπωθεί ότι η συνεργατικότητα χαρακτηρίζει τους 
εκπαιδευτικούς της έρευνας, κάτι που κρίνεται θετικά σύμφωνα με το σκεπτικό της 
παρούσας μελέτης. Η θετική επίδραση του συνεργατικού προφίλ των εκπαιδευτικών στη 
διαχείριση των συγκρούσεων ανταποκρίνεται στα αποτελέσματα της εθνογραφικής έρευνας 
του Θεριανού (2004) για την κουλτούρα του συλλόγου διδασκόντων. Στη συγκεκριμένη 
έρευνα αναδείχτηκε η υπεροχή της συνεργατικής κουλτούρας, η συνολική 
αποτελεσματικότητά της και η δυνατότητα να αποτελέσει βάση οικοδόμησης της 
κουλτούρας αντίστασης απέναντι στην προλεταριοποίηση του εκπαιδευτικού 
επαγγέλματος. Μελλοντικές έρευνες μπορούν αφενός να εστιάσουν σε ευρύτερο και 
οπωσδήποτε πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα της επικράτειας και, αφετέρου, να 
περιλαμβάνουν δείγμα εκπαιδευτικών και από τις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
Eπιπλέον, θα ήταν χρήσιμη η επανάληψη της έρευνας σε περίοδο εφαρμογής συστήματος 
αξιολόγησης, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν αλλαγές και διαφοροποιήσεις του 
ανταγωνιστικού και συνεργατικού πνεύματος και των στάσεων που υιοθετούν οι 
εκπαιδευτικοί απέναντι στις συγκρούσεις. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί η δυνατότητα που έχει μια σχολική μονάδα να 
διαμορφώνει τη δική της εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική μέσα από διαδικασίες 
συμμετοχικής διοίκησης. Πρόκειται για μία έρευνα που διεξήχθη το 2008, διάρκειας ενός 
έτους, στα πλαίσια της μεταπτυχιακής μου εργασίας, με σκοπό να εξεταστεί η σχέση 
διαμόρφωσης «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής και συμμετοχικής διοίκησης των 
σχολικών μονάδων. Η έρευνα διενεργήθηκε στο νομό Κιλκίς και περιέχει τόσο ποιοτικά όσο 
και ποσοτικά δεδομένα από 270 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Λέξεις - Κλειδιά: εκπαιδευτική πολιτική, συμμετοχική διοίκηση, σχολείο 

Εισαγωγή 

Ως «εκπαιδευτική πολιτική» νοείται η κάθε βούληση της εξουσίας μέσω ενιαίων δράσεων - 
νομοθετημάτων που λαμβάνονται από το Υπουργείο Παιδείας για όλο το εκπαιδευτικό 
σύστημα μιας χώρας με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινής σχολικής πραγματικότητας και 
την αντιμετώπιση σειράς "προβλημάτων" (Διαβολής, 2006, σ. 12). Η εθνική εκπαιδευτική 
πολιτική διασφαλίζει την καλή και εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος μιας 
χώρας. 

Στην ιστορία της Εκπαίδευσης συναντώνται τέσσερις βασικές θεωρητικές τάσεις – ρεύματα 
της «εκπαιδευτικής πολιτικής. 

• Οι Φιλελεύθερες προσεγγίσεις, σύμφωνα με τις οποίες, η εκπαιδευτική πολιτική 
προσεγγίζεται από τη σκοπιά της «ατομικής ελευθερίας» του ατόμου και 
οποιαδήποτε παρέμβαση θεωρείται ανεπιθύμητη, καθώς πιστεύεται ότι εμποδίζει 
την ατομική ελευθερία του ατόμου.  

• Οι προσεγγίσεις  του μαρξιστικού ρεύματος, όπως «οριοθετούνται στο πλαίσιο των 
καπιταλιστικών συστημάτων που ιστορικά υφίστανται αλλαγές», ως αποτέλεσμα 
των οικονομικών, πολιτικών και ιδεολογικών συγκρούσεων στο χώρο της 
εκπαίδευσης (Μαυρογιώργος, 1999, σ. 121). 

• Οι προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής που αναπτύσσονται με κεντρικό άξονα 
την προβληματική του κράτους – πρόνοιας και οι οποίες στηρίζονται στο 
«επιχείρημα της εξασφάλισης μιας γενικής κοινωνικής ‘ευημερίας’ και ενός 
ελάχιστου κοινού βιοτικού επιπέδου για όλους τους πολίτες μέσω της καθολικής 
ρύθμισης» του κράτους (Ζαμπέτα, 1995, σ. 57).  

• Τέλος οι πλουραλιστικές προσεγγίσεις, οι οποίες στηρίζονται στην αντίληψη ότι η 
εξουσία είναι διαμοιρασμένη μεταξύ πολλών επιμερισμένων συμφερόντων και 
στην πραγματικότητα η ανάπτυξη των διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων 
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επιτυγχάνεται μέσω της διαπραγμάτευσης μεταξύ αυτών των ομάδων που 
διαφέρουν ως προς το βαθμό εξουσίας και τους πόρους.  

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω και ειδικότερα βάση των θέσεων της πλουραλιστικής 
προσέγγισης σημαντικό ρόλο παίζουν οι διάφοροι φορείς που συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής (Παπαδημητρακόπουλος, 2005, σ. 84). Ανάλογα 
με τον τρόπο που θα διαμορφωθεί η εκπαιδευτική πολιτική αναμένεται να επηρεαστεί και 
ο τρόπος διοίκησης και λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος. Παράλληλα η σύνδεση 
κράτους – κοινωνίας και σχολείου επιτείνει την ανάγκη συμμετοχής και άλλων φορέων στη 
διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου οράματος 
για την Παιδεία και την επίτευξη κοινών και αποδεκτών από όλο το κοινωνικό σύνολο 
στόχων. 

Φορείς άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής 

Οι φορείς, που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής, είναι, πέρα από 
την κυβέρνηση και τα κόμματα του κοινοβουλίου, και τα διάφορα συμβουλευτικά όργανα, 
όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Κέντρο Εκπαιδευτικής έρευνας. Τα δύο τελευταία 
έχουν αντικατασταθεί πρόσφατα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ως το 
αποκλειστικά αρμόδιο όργανο για τη χάραξη της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. 
Ακολουθούν η ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα καθώς και οι διάφορες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες μέσω ερευνών, σεμιναρίων και ημερίδων 
αναδεικνύουν καινούριες πολιτικές αλλά ταυτόχρονα ασκούν κριτική και έλεγχο στις 
«αρχές και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Μαυρογιώργος, 1999, σ. 125). 

Συμμέτοχος στην όλη διαδικασία  νοείται και ο Κοινωνικός Ιστός - γονείς, μαθητές, 
επιχειρήσεις και μέσα μαζικής ενημέρωσης - που δέχεται κριτικά την εκπαιδευτική πολιτική 
και πιέζει  με συγκεκριμένες προτάσεις για την αλλαγή της ή την κατάργησή της. Τελευταία, 
αν και όχι λιγότερο σημαντική, η εκπαιδευτική μονάδα, ως τελικός αποδέκτης αυτών των 
αποφάσεων, η οποία μέσω των θεσμοθετημένων οργάνων της μπορεί να συμβάλλει με 
ποικίλους τρόπους στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής (Μαυρογιώργος, 1999, σ. 
124 – 125 * Παπαδημητρακόπουλος, 2005, σ. 85 * Διαβολής, 2006, σ. 26 – 27).  

Αυτό σημαίνει, ότι η εκπαιδευτική πολιτική δεν διαμορφώνεται μόνο από το κράτος, αλλά 
επηρεάζεται από πολλές ομάδες συμφερόντων, οι οποίες με συνεχείς συγκρούσεις και 
διαμάχες επιδιώκουν βάση της πολλαπλότητας των «προβλημάτων» ανά εποχή, να 
επηρεάσουν και να συνδιαμορφώσουν την εκπαιδευτική πολιτική προς όφελός τους 
ανάλογα βέβαια με το βαθμό εκχώρησης αρμοδιοτήτων και το βαθμό ελέγχου από τις 
κυρίαρχες ομάδες. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν είναι δυνατό να επιτρέψει σε κάθε μια ομάδα 
να λειτουργεί αυτόνομα καθώς επιδίωξη του κράτους είναι να επιφέρει αλλαγές και 
μεταρρυθμίσεις στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος και για όλα τα σχολεία της 
επικράτειάς του.  

Ωστόσο η εκπαιδευτική μονάδα στα πλαίσια μιας εθνικά χαραγμένης εκπαιδευτικής 
πολιτικής έχει τη δυνατότητα να ασχολείται με θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη 
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λειτουργία του σχολείου, όπως τη λήψη αποφάσεων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες και 
ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας σε τοπικό επίπεδο.  

Πιο συγκεκριμένα η εκπαιδευτική μονάδα με δύο τρόπους δύναται να συμμετέχει στη 
διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής: 

 α. Κριτική πρόσληψη και υποδοχή της Εκπαιδευτικής πολιτικής. 

 β. Διαμόρφωση «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Το σχολείο σήμερα καλείται να λάβει αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία και τη διοίκηση 
της εκπαιδευτικής μονάδας βάση της τοπικής κοινωνίας και να προσαρμόσει τη διδακτική 
του μεθοδολογία λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες πάντα μέσα στα πλαίσια 
λειτουργίας του κράτους και της εκπαιδευτικής του πολιτικής. Τα θέματα στα οποία η 
εκπαιδευτική μονάδα μέσω του Σ. Δ. μπορεί να λάβει αποφάσεις και να διαμορφώσει τη 
δική της «εσωτερική» εκπαιδευτική πολιτική είναι μεταξύ άλλων το αναλυτικό πρόγραμμα 
σπουδών, η διδασκαλία, η εξουσία, η υλικοτεχνική υποδομή, η αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, ο χρόνος και οι πόροι του σχολείου (Μαυρογιώργος, 1999, σ. 142 - 143 * 
Διαβολής, 2006, σ. 32 – 35). 

Η εκπαιδευτική πολιτική ως αντικείμενο μελέτης 

Η βιβλιογραφία σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική και τη συμμετοχική διοίκηση του 
Συλλόγου Διδασκόντων στον ελλαδικό χώρο είναι περιορισμένη. Επίσης η έννοια της 
εκπαιδευτικής πολιτικής δεν έχει τύχει της προσοχής που της πρέπει σε μια περίοδο 
έντονης ανάγκης ανασυγκρότησης και εγρήγορσης του εκπαιδευτικού θεσμού αναφορικά 
με τις ταχύτατες εξελίξεις σε τομείς της παγκόσμιας οικονομίας και της τεχνολογίας. 

Οι περισσότερες έρευνες έδωσαν έμφαση στην αποτελεσματικότητα του σχολείου και στη 
διεύθυνση των σχολείων, ως βασική παράμετρο για να επιτευχθεί αποτελεσματικά η 
αποστολή του εκπαιδευτικού οργανισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις έρευνες των 
Μυλωνά Δ.Ζ. (2005), Στραβάκου Π.Α. (2003), Ράπτη & Βιτσιλάκη (2007) κ.α. Μία άλλη 
μεγάλη μερίδα μελετών αναφέρονται στην αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, 
όπως αυτή των Υφαντή & Βοζαϊτη (2007), περιγραφικού κυρίως χαρακτήρα. ενώ άλλες 
αναφέρονται στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας σε σχέση με το στυλ ηγεσίας. 
Οι έρευνες, που αφορούν τη μελέτη της «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής και τον 
τρόπο που οι εκπαιδευτικοί τη διαμορφώνουν, είναι περιορισμένες, όπως η συγκριτική 
έρευνα του Διαβολή (2006) στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη σύγκριση δύο 
εκπαιδευτικών μονάδων που υπάγονταν σε ξεχωριστούς φορείς και η μελέτη της Ζαμπέτα 
(1995), όπου προσπαθεί να αναλύσει τους παράγοντες που επέδρασαν στη διαμόρφωση 
της εκπαιδευτικής πολιτικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά την περίοδο 1974 – 1989. 
Σε γενικές γραμμές οι έρευνες έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί, αν και συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και υποστηρίζουν ότι οι αποφάσεις πρέπει να 
λαμβάνονται σε συνεργασία Διευθυντή και Συλλόγου, ωστόσο δεν έχουν συνειδητοποιήσει 
τις δυνατότητες που τους δίνει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο: να συνδιαμορφώνουν δηλαδή 
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πέρα από την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική του κράτους και την εσωτερική εκπαιδευτική 
πολιτική του σχολείου. (Χατζηπαναγιώτου, 2003α * Μαλακούδης, 2005 * Πιπίλης, 2006 * 
Σάντας, 2006). 

Παρόλα αυτά ο Σύλλογος Διδασκόντων, ως θεσμοθετημένο όργανο, κατέχει πρωτεύοντα 
ρόλο στη διαμόρφωση και άσκηση της «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής της σχολικής 
μονάδας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συλλογικής συμμετοχής όλων των εκπαιδευτικών 
να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με το μέλλον και την πορεία του σχολείου. 

Η έρευνα 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εμπλουτισθεί ο προβληματισμός σχετικά με τις 
δυνατότητες που μπορεί να έχει μία εκπαιδευτική μονάδα, ακόμα και αν δεν είναι πλήρως 
αυτόνομη, να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την πορεία και την εξέλιξή της. Το καινούριο 
στη συγκεκριμένη έρευνα είναι ότι αφενός εξετάζει τη σχέση της εκπαιδευτικής πολιτικής 
και της συμμετοχικής διοίκησης, καθώς η τελευταία θεωρείται μέχρι στιγμής ως η καλύτερη 
μέθοδος διαμόρφωσης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής και αφετέρου ότι η 
εκπαιδευτική πολιτική ως προϊόν συγκρουσιακών συμφερόντων διαφόρων ομάδων, 
προϋποθέτει την ισχυροποίηση του Συλλόγου Διδασκόντων ως όργανο, που θα είναι σε 
θέση να προσεγγίζει κριτικά την όποια εκπαιδευτική πολιτική διαμορφώνεται κεντρικά. 
τέλος επιδιώκεται να δημιουργηθεί ένας προβληματισμός γύρω από τους παράγοντες 
εκείνους που επιδρούν αρνητικά και αναστέλλουν αρκετές φορές την ομαλή λειτουργία του 
Συλλόγου Διδασκόντων, προκειμένου να είναι σε θέση αυτός να έχει την ευχέρεια να 
διαμορφώνει εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική, ακόμα και αν μετά την έκδοση της, πριν 
από έξι χρόνια, Υπουργικής Απόφασης (16/10/2002, ΥΑ.Φ353.1./324/105657/Δ1), έχουν 
καθοριστεί εκτενέστερα τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των διευθυντών και 
των εκπαιδευτικών αλλά και ότι αφορά τη λειτουργία και τη σύνθεση του Συλλόγου 
Διδασκόντων. 

Η έρευνα διεξήχθη στα πλαίσια της μεταπτυχιακής μου εργασίας το 2008, διήρκησε ένα 
έτος και στηρίχθηκε στη διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων των εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Κιλκίς με σκοπό: α) να διαπιστωθεί κατά πόσο η 
εκπαιδευτική μονάδα να διαμορφώνει «εσωτερική» εκπαιδευτική πολιτική μέσω του 
Συλλόγου Διδασκόντων και β) να αναδειχθούν οι παράγοντες που εμποδίζουν μία σχολική 
μονάδα να είναι φορέας της δικής της «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής. Τα 
μεθοδολογικά εργαλεία της έρευνας ήταν: 

α)Η συνέντευξη η οποία αποτέλεσε το πρωταρχικό μέσο συλλογής πληροφοριών και 
προηγήθηκε της ερευνητικής διαδικασίας. Η μορφή των συνεντεύξεων ήταν η "εστιασμένη" 
με τη χρήση ενός συντασσόμενου οδηγού, ο οποίος προσδιόριζε τις κυριότερες περιοχές 
της έρευνας. Η διεξαγωγή της συνέντευξης έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστημα 
Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2008.  Λήφθηκαν συνεντεύξεις από 10 εκπαιδευτικούς της 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Κιλκίς. Επιδιώχθηκε οι συμμετέχοντες κατά την 
ερευνητική διαδικασία να μην προέρχονται από το οικείο περιβάλλον εργασίας της 
ερευνήτριας. Για το σκοπό αυτό ζητήθηκε από τα σχολεία να δηλώσουν όσοι ήθελαν να 
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συμμετέχουν στη διαδικασία της συνέντευξης, αφού πρώτα εξηγήθηκαν οι σκοποί και οι 
όροι διεξαγωγής της συνέντευξης.  

β) Το ερωτηματολόγιο ως το κύριο εργαλείο της έρευνας, το οποίο, ως προς τη σχεδίασή 
του, στηρίχτηκε αρχικά στα δεδομένα, που προέκυψαν από τη διεξαγωγή των 
συνεντεύξεων, προκειμένου να συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένες σε 
σχέση με το θέμα ερωτήσεις. Η διανομή και συλλογή του ερωτηματολογίου 
πραγματοποιήθηκε από τις 25 Μαρτίου έως και 10 Απριλίου 2008 με την ιδιόχειρη 
παράδοση των ερωτηματολογίων. 

Τα δεδομένα, που προέκυψαν από τη συλλογή των ερωτηματολογίων, αφού πρώτα 
καταμετρήθηκαν και ελέγχθηκαν, στη συνέχεια καταγράφηκαν ανά ερώτηση στο (software) 
MS Excell, με σκοπό να ποσοτικοποιηθούν και να κωδικοποιηθούν με τη μορφή συχνοτήτων 
και ποσοστών. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με περιγραφική στατιστική για κάθε μία 
ερώτηση ξεχωριστά, τα αποτελέσματα των οποίων συνοψίστηκαν σε γραφικές 
παραστάσεις, όπου φαίνεται η επικρατούσα τιμή. Έπειτα ακολούθησε ομαδοποίηση των 
σχετικών ερωτήσεων, ώστε μέσω της συσχέτισης «ανεξάρτητων και εξαρτημένων 
μεταβλητών» με τον συντελεστή συσχέτισης Pearson r, να διαπιστωθούν οι σχέσεις που 
υπάρχουν. Στη συνέχεια ακολουθήθηκε η εξέταση των συχνοτήτων κατανομών των 
μεταβλητών κάνοντας χρήση της τεχνικής «Ανάλυσης Πινάκων», ώστε να ελεγχθούν οι 
σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών του ερωτηματολογίου και να εξεταστεί η ισχύς της σχέσης 
«εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής και συμμετοχικής διοίκησης των σχολικών μονάδων».  

Το δείγμα των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στη διεξαγωγή των συνεντεύξεων 
αποτελείτο από 10 εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι δήλωσαν 
εκούσια τη συμμετοχή τους στην ερευνητική διαδικασία. Αναφορικά με το δείγμα όσων 
εκπαιδευτικών συμμετείχαν στην ερευνητική διαδικασία με τη συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων, προκύπτει από το βασικό γενικό σκοπό της: αφορά δηλαδή το 
εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Νομό Κιλκίς, ανεξαρτήτως 
εργασιακής σχέσης (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι), ανεξαρτήτως ειδικότητας 
(νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, γυμναστές ή άλλες ειδικότητες), ανεξαρτήτως ωραρίου (πρωινό, 
μεσημεριανό) και γενικότερα όσους συμμετέχουν στο Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής 
μονάδας. 

 Στη συγκεκριμένη έρευνα συμπεριλήφθησαν και οι μικρές σε οργανικότητα σχολικές 
μονάδες, όπως είναι τα νηπιαγωγεία. Λόγω του περιορισμένου χρόνου διεξαγωγής της 
έρευνας και λόγω του μεγάλου αριθμού σχολικών μονάδων στο Νομό Κιλκίς αποφασίστηκε 
να χρησιμοποιηθεί η τεχνική της απλής τυχαίας δειγματοληψίας, όπου κάθε μέλος του 
πληθυσμού προς μελέτη θα έχει ίσες ευκαιρίες να επιλεγεί και το δείγμα αναμένεται να 
περιλαμβάνει χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά του πληθυσμού στο σύνολό του (Cohen & 
Manion 1994, σ. 128). Πιο συγκεκριμένα μοιράστηκαν 270 ερωτηματολόγια σε 35 σχολικές 
μονάδες του Νομού Κιλκίς (25 Δημοτικά και 10 Νηπιαγωγεία), από τις οποίες 
ανταποκρίθηκαν οι 22 σχολικές μονάδες (18 Δημοτικά και 4 Νηπιαγωγεία) που επέστρεψαν 
συμπληρωμένα 178 ερωτηματολόγια, ποσοστό συμμετοχής 62,88%.  

Γράφημα 1α 
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Αποτίμηση ερευνητικών δεδομένων 

Από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων του ερωτηματολογίου προκύπτει ότι η 
πλειονότητα των εκπαιδευτικών δείχνει ενδιαφέρον να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων στηρίζοντας το «συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης», κατά το οποίο όλες οι 
αποφάσεις λαμβάνονται μέσα σε πνεύμα συλλογικότητας και αλληλοϋποστήριξης. Ωστόσο, 
αν και έχουν ευκαιρίες συμμετοχής στην εκπαιδευτική πολιτική και στην καθημερινή 
λειτουργία του σχολείου μέσω της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και ενεργής συμμετοχής 
τους στο Σύλλογο Διδασκόντων, φαίνεται ότι δεν έχουν συνειδητοποιήσει το πόσο 
σημαντικός είναι ο ρόλος τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι περισσότεροι 
υποστηρίζουν ότι η πλειονότητα των θεμάτων διοικητικής κυρίως φύσης του σχολείου είναι 
αρμοδιότητα του Διευθυντή και ως εκ τούτου δε θεωρούν σκόπιμο να ασχολούνται με τη 
λήψη αποφάσεων αφού υπάρχει για το σκοπό αυτό ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας. Οι 
περισσότεροι αν και επιθυμούν ως άτομα να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, είναι ικανοποιημένοι που ο Διευθυντής παίρνει αποφάσεις και τις 
εκτελεί χωρίς πολλές φορές να τους ενημερώνει για τις όποιες ενέργειές του. Παρόλα αυτά 
η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δεσμεύεται να υλοποιήσει τις όποιες αποφάσεις 
λαμβάνει ο Σύλλογος Διδασκόντων συλλογικά αναγνωρίζοντας πρωτίστως την καθοριστική 
σημασία του Συλλόγου Διδασκόντων για το σχολείο αλλά και τη σπουδαιότητα των 
αποφάσεων που λαμβάνονται μέσα από συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες. 
Ιδιαίτερη αξία για τους εκπαιδευτικούς έχει το γεγονός ότι μέσω των αποφάσεών τους 
έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα που απειλεί την εύρυθμη 
λειτουργία της μονάδας τους, καθώς μπροστά σε μορφές «κινδύνου» αναγκάζονται να 
κινητοποιηθούν με κοινό σκοπό την εξεύρεση λύσης και την επίλυση του προβλήματος.  

Από την άλλη όμως μέσω του Συλλόγου Διδασκόντων δίνεται η ευκαιρία στους 
εκπαιδευτικούς να μην περιορίζονται μόνο σε θέματα που αφορούν το ωρολόγιο 
πρόγραμμα, την έναρξη και λήξη των μαθημάτων και ότι αφορά τη διδασκαλία και τη 
μάθηση, αλλά να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία και τη διοίκηση της 
εκπαιδευτικής μονάδας βάση της τοπικής κοινωνίας και να προσαρμόζουν τη διδακτική 
μεθοδολογία λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες πάντα μέσα στα πλαίσια 
λειτουργίας του κράτους και της εκπαιδευτικής του πολιτικής. Όπως φαίνεται από τη 
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συχνότητα των απαντήσεων των εκπαιδευτικών οι περισσότερες αποφάσεις αφορούν κατά 
προτεραιότητα την αντιμετώπιση των προβλημάτων των μαθητών και τις κοινωνικές και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση θεμάτων τοπικού 
χαρακτήρα, τις διάφορες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και διδακτικές καινοτομίες και είναι 
οι βασικότεροι παράγοντες που οδηγούν στη διαμόρφωση της «εσωτερικής» πολιτικής για 
μια σχολική μονάδα ακολουθούν στις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Ακόμη από τις 
αποφάσεις που αναφέρθηκαν ελεύθερα από τους 5 εκπαιδευτικούς μεταξύ άλλων ο 
Σύλλογος Διδασκόντων ασχολήθηκε και πήρε αποφάσεις και για τη συνεργασία μεταξύ 
συναδέλφων, πράγμα που δείχνει μια ευαισθητοποίηση του Συλλόγου αλλά και των 
εκπαιδευτικών για το είδος των σχέσεων που πρέπει να αναπτύσσονται μέσα στην 
εκπαιδευτική μονάδα. Κατά συνέπεια είναι δυνατό μέσα από τις αποφάσεις του Συλλόγου 
να διαμορφωθεί μια «εσωτερική» εκπαιδευτική πολιτική, συμβατή με τις τοπικές ανάγκες 
και ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας. 

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του κράτους αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο που μπορεί πια να 
επιτελέσει το σχολείο στη συνδιαμόρφωση, κριτική αποδοχή και εφαρμογή της 
εκπαιδευτικής πολιτικής, εφόσον σήμερα τα σχολεία με το Σύλλογο Διδασκόντων μπορούν 
και είναι σε θέση να διαμορφώσουν τη δική τους «εσωτερική» εκπαιδευτική πολιτική. Τα 
μέσα όμως που θα βοηθήσουν την εκπαιδευτική μονάδα να αποτελέσει πηγή 
διαμόρφωσης «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής και παράλληλα να αναλάβει το ρόλο 
συνδιαμορφωτή της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι: α) να εφαρμοσθεί το «συμμετοχικό» 
μοντέλο διοίκησης σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, β) οι διάφορες αποφάσεις του 
Συλλόγου Διδασκόντων να προέρχονται από διαδικασίες πλουραλισμού και δημοκρατικού 
διαλόγου και γ) το Υπουργείο Παιδείας να δώσει περισσότερα περιθώρια δράσης στους 
ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Διαπιστώνεται μεγάλη απόσταση μεταξύ όσων διαμορφώνουν 
την εκπαιδευτική πολιτική και όσων την εφαρμόζουν. Οι εκπαιδευτικοί βέβαια 
αναγνωρίζουν ότι τους έχουν δοθεί αρμοδιότητες, όχι όμως σε τόσο μεγάλο βαθμό που να 
τους επιτρέπει να δρουν βάση των τοπικών αναγκών και αρμοδιοτήτων και τονίζουν την 
ανάγκη εκχώρησης περισσότερων ελευθεριών ως προς τον τρόπο λήψης αποφάσεων και 
διοίκησης της σχολικής μονάδας. Παρά όμως τις προσπάθειες που γίνονται φαίνεται ότι δεν 
έχουν εκλείψει εντελώς οι μορφές ελέγχου του κράτους προς κάθε εκπαιδευτική μονάδα. 
Κατά συνέπεια και ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να τηρεί το Νόμο και να λειτουργεί 
βάση της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής ενώ οι στόχοι του θα πρέπει να είναι 
παράλληλοι με τους στόχους που τίθενται από τα ανώτερα ιεραρχικώς κλιμάκια. Το 
συμπέρασμα είναι ότι δίνονται ευκαιρίες για ελεύθερη δράση των σχολικών μονάδων μέσω 
των Συλλόγων Διδασκόντων αλλά οι όποιες πρωτοβουλίες θα πρέπει να είναι συμβατές με 
την εκπαιδευτική πολιτική που ισχύει για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Επόμενο είναι οι 
εκπαιδευτικοί να αισθάνονται «εγκλωβισμένοι» να λειτουργήσουν μέσα στο στενό πλαίσιο 
που διαμορφώνεται κάθε φορά από τις διατάξεις και τα ψηφίσματα του Υπουργείου. Από 
την άλλη όμως δεν παύει και η ίδια η σχολική μονάδα, μικρογραφία της ιεραρχικής 
δόμησης του όλου εκπαιδευτικού συστήματος, να λειτουργεί βάση κανονισμών είτε αυτοί 
προέρχονται από τα ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας του Υπουργείου είτε είναι απόρροια 
του τρόπου λειτουργίας και διοίκησής της από τη διεύθυνση του σχολείου. Φαίνεται λοιπόν 
ότι δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάληψη πρωτοβουλιών μόνο οι περιορισμοί που 
επιβάλλονται μέσω Νόμων στους εκπαιδευτικούς από την ηγεσία του εκπαιδευτικού 
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συστήματος αλλά και η ίδια η εκπαιδευτική μονάδα ανάλογα με τον τρόπο που διοικείται 
μπορεί να ενισχύει την επιβολή τέτοιων περιορισμών και να εμποδίζουν σε μια 
εκπαιδευτική μονάδα να διαμορφώσει και να ασκήσει τη δική της «εσωτερική» 
εκπαιδευτική πολιτική. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται όμως να υποστηρίζουν τη δυνατότητα 
διαμόρφωσης «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής στη σχολική τους μονάδα, αρκεί να 
έχουν περισσότερα περιθώρια να προσαρμόζουν το Αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου 
Παιδείας στις εκάστοτε τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες της σχολικής τους μονάδας, 
αναδεικνύοντας: α) τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του κάθε εκπαιδευτικού περιορισμού από 
περιοχή σε περιοχή και β) το πόσο στενά συνδέεται η λειτουργία του σχολείου με το 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  

Γράφημα 2β 
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Σειρά1

 

Από την άλλη δε λείπουν από μια εκπαιδευτική μονάδα και εκείνοι οι εκπαιδευτικοί με 
όραμα και διάθεση προσφοράς, που μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών 
και διδακτικών μεθόδων, συμβάλλουν στη διάκριση της σχολικής μονάδας τους σε κέντρο 
ενδιαφέροντος από αρκετούς ειδικούς της εκπαίδευσης να παρακολουθήσουν στενά το 
έργο της και να λάβουν τα όποια αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών σε μελλοντικές 
προσπάθειες διαμόρφωσης μιας νέας εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η διαμόρφωση «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής θα 
ήταν μια πιο εφικτή πραγματικότητα για τη σχολική μονάδα αν εξαλείφονταν μια σειρά 
αρνητικών παραγόντων που την εμποδίζουν να αναπτυχθεί. Πρώτα από όλα οι 
εκπαιδευτικοί νιώθουν ότι ο χρόνος τους είναι περιορισμένος και δεν μπορούν να 
ανταποκριθούν στις νέες υποχρεώσεις που καλούνται καθημερινά να αναλάβουν, καθώς το 
προσωπικό δεν επαρκεί τις περισσότερες φορές για να γίνει ισομερής κατανομή ευθυνών, 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. Από την άλλη φοβούνται να αναλάβουν πρωτοβουλίες και 
συχνά επιδεικνύουν αδιαφορία για κάθε τι καινούριο λόγω έλλειψης συνεργασίας, 
δημιουργίας ομάδων με βάση φιλίες, ιδεολογικά και πολιτικά «πιστεύω» και κινήτρων από 
τη διεύθυνση του σχολείου και τους άλλους συναδέλφους. Και το πιο σημαντικό από όλα 
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λόγω έλλειψης επιμόρφωσης πάνω σε θέματα Διοίκησης και Οργάνωσης του σχολείου, 
ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και τις αρμοδιότητες 
που τους εκχωρούνται αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό της σχολικής μονάδας. 

Συμπεράσματα 

Συνοπτικά ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι το θεσμοθετημένο όργανο που μπορεί μέσω των 
αποφάσεων του να διαμορφώσει μία «εσωτερική» εκπαιδευτική πολιτική της μονάδας 
ανάλογα με τις εκάστοτε τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Η επίτευξή της εξαρτάται 
όμως σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο συνεργασίας και κλίμα επικοινωνίας μεταξύ των 
μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, καθώς δεν είναι πάντα εφικτή η συλλογική διάθεση των 
εκπαιδευτικών για να συμμετέχουν ισότιμα στη λήψη αποφάσεων που οδηγούν στην 
εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας. Παρόλα αυτά αν και δόθηκαν στους 
εκπαιδευτικούς ευκαιρίες συμμετοχής στην εκπαιδευτική πολιτική και στην καθημερινή 
λειτουργία του σχολείου λαμβάνοντας αποφάσεις που αφορούν τη δική τους δουλειά, κάτι 
το οποίο αναμενόταν να τους φέρει ικανοποίηση και ενθουσιασμό, ωστόσο φαίνεται ότι 
αδιαφορούν, πρωτίστως γιατί δεν είναι ενημερωμένοι για τις δυνατότητες που έχουν αλλά 
και επειδή δε νιώθουν ότι επιδοκιμάζεται η όποια προσπάθειά τους. Αν και καθίστανται οι 
πλέον «ειδικοί» λόγω της εμπειρίας τους να ασχοληθούν πιο ενεργά αναλαμβάνοντας έναν 
πιο πρωταρχικό ρόλο στη ζωή της εκπαιδευτικής μονάδας, από φόβο αδρανοποιούνται και 
περιθωριοποιούνται στην τάξη εκτελώντας απλά τις βασικές τους υποχρεώσεις. 
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Διδασκαλία και εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στο γυμνάσιο:  
Εμπειρίες και αντιλήψεις των διδασκόμενων και κοινωνική προέλευση 

 
Τσιπλακίδης Ιάκωβος 

Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας  
tsiplakides@hotmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εξετάζει τη διδασκαλία και εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στο 
γυμνάσιο. Αποτελεί τμήμα μια ευρύτερης εμπειρικής έρευνας, η οποία είχε ως στόχο να 
διερευνήσει την εκπαιδευτική πολιτική για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και να 
εξετάσει  τα αίτια της  αδυναμίας του εκπαιδευτικού συστήματος να διασφαλίσει την 
αποτελεσματική εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Χρησιμοποιεί ποσοτικές και ποιοτικές 
μεθόδους έρευνας και διερευνά τις εμπειρίες των μαθητών σχετικά με τη διδασκαλία της 
αγγλικής γλώσσας στο γυμνάσιο και τη σχέση τους με την κοινωνική προέλευση. Σύμφωνα 
με τις αντιλήψεις της πλειονότητας των ερωτώμενων, ανεξάρτητα από την κοινωνική 
προέλευση, παράγοντες όπως η προσφυγή στο φροντιστήριο, η έλλειψη υλικοτεχνικής 
υποδομής, τα σχολικά εγχειρίδια, η επανάληψη της διδακτέας ύλης επηρεάζουν αρνητικά 
την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στο γυμνάσιο. 

Λέξεις - Kλειδιά: διδασκαλία αγγλική γλώσσας, γυμνάσιο, εμπειρίες, κοινωνική προέλευση 

Εισαγωγή 

Ένα ζήτημα που απασχολεί την επιστημονική και τη δημόσια συζήτηση αποτελεί η 
διδασκαλία και η εκμάθηση των ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο. Στα κείμενα, για 
παράδειγμα, που συνοδεύουν το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) 
επισημαίνεται ότι η ξενόγλωσση εκπαίδευση στο σχολείο δεν αποδίδει τους επιθυμητούς 
καρπούς. Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, «η επιλογή των φροντιστηρίων για την 
εκμάθηση Ξένων Γλωσσών εγείρει σημαντικά ερωτήματα για την ποιότητα της 
παρεχόμενης από το δημόσιο σχολείο γλωσσομάθειας» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008, 
σελ. 16). Σε αυτό το πλαίσιο, εκφράζεται συχνά η άποψη ότι πρέπει να καταβληθεί 
προσπάθεια για την αναβάθμιση της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.  

Πρόκειται για ένα ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό κυρίως για δύο λόγους. Πρώτον, η γνώση της 
αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη στις σύγχρονες κοινωνίες της γνώσης και της 
πληροφορίας στις οποίες ο βασικός οικονομικός πόρος είναι οι γνώσεις (Drucker, 1996). 
Αυτοί που δε γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα σε ικανοποιητικό βαθμό δυσκολεύονται στην 
ένταξη στην αγορά εργασίας και είναι, συνεπώς, πιο ευάλωτοι στον κοινωνικό αποκλεισμό. 
Δεύτερον, οι συνεχιζόμενες αδυναμίες της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης οδηγούν στην 
προσφυγή στην εξωσχολική υποστήριξη, η οποία οδηγεί τις οικογένειες των μαθητών σε 
υψηλές δαπάνες. Παράλληλα, η κρίση πιέζει στις οικογένειες των μαθητών, οι οποίες πλέον 
δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος της εξωσχολικής υποστήριξης. Η 
προσφυγή στο φροντιστήριο συντελεί, επίσης, στην αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων 
στην εκπαίδευση, καθώς οι μαθητές από οικογένειες με υψηλότερο εισόδημα έχουν τη 
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δυνατότητα να επενδύουν στην εξωσχολική υποστήριξη και να αποκτούν υψηλότερη γνώση 
της αγγλικής γλώσσας. 

Παρόλη την αναγνώριση της σημαντικότητας του ζητήματος, ωστόσο, λίγες είναι οι 
εμπειρικές έρευνες οι οποίες επιχειρούν να ερευνήσουν τα αίτια για το μη ικανοποιητικό 
επίπεδο της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Οι περισσότερες έρευνες εστιάζονται 
στην διδακτική μεθοδολογία, επιχειρώντας να προτείνουν τρόπους με τους οποίους η 
διδασκαλία και η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας θα γίνει ελκυστικότερη για τους 
μαθητές, θα τους παρέχει υψηλότερα μαθησιακά κίνητρα και θα οδηγήσει στην 
αποτελεσματικότερη εκμάθησή της. Επικεντρώνονται στην «επιλογή άμεσων λύσεων σε 
προβλήματα πρακτικής» (Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1999, σελ. 305), και εξετάζουν 
θέματα παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) με στόχο να εφοδιάσουν τους εκπαιδευτικούς με τεχνικές οι οποίες θα καταστήσουν 
πιο αποδοτική την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. 

Με δεδομένο το ερευνητικό αυτό κενό, επιλέξαμε να ασχοληθούμε με ένα υπαρκτό και 
καίριο εκπαιδευτικό πρόβλημα, η εξέταση και ερμηνεία του οποίου δύναται να οδηγήσει σε 
χειροπιαστές και χρήσιμες ιδέες για την αντιμετώπισή του. Για την πληρέστερη διερεύνηση 
του ζητήματος, επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε τις απόψεις των ίδιων των διδασκόμενων, 
οι οποίοι βιώνουν «εκ των έσω» το εκπαιδευτικό σύστημα. Επιδιώξαμε, με άλλα λόγια, να 
ρωτήσουμε τους ίδιους τους μαθητές σχετικά με τις αντιλήψεις τους για τη διδασκαλία της 
αγγλικής γλώσσας στο γυμνάσιο. 

Η έρευνα 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις και προβληματισμοί αποτέλεσαν αφορμή για την 
πραγματοποίηση μιας εμπειρικής έρευνας, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο εκπόνησης 
σχετικής διπλωματικής διατριβής. Για την πραγματοποίησή της χρησιμοποιήθηκε ποσοτική 
και ποιοτική μεθοδολογία. Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο για ένα ευρύτερο δείγμα 
(Ν=801) ερωτώμενων και η ημιδομημένη συνέντευξη για ένα μικρότερο δείγμα (Ν=25), 
προκειμένου να ανιχνευθούν οι βαθύτερες διαστάσεις και σχέσεις που συνδέονται με το 
αντικείμενο της μελέτης (Cohen, Manion and Morrison, 2007). Με τη συνδυαστική χρήση 
του ερωτηματολογίου και των ημιδομημένων συνεντεύξεων  προσπαθήσαμε να 
αμβλύνουμε τα εγγενή μειονεκτήματα, αλλά και να μεγιστοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα 
των δύο αυτών μεθόδων συλλογής δεδομένων (Patton, 2002). Το δείγμα της έρευνας ήταν 
πρωτοετείς φοιτητές από όλα τα Τμήματα και τις Σχολές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
αμέσως μετά την εγγραφή τους στο πρώτο έτος σπουδών. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα 
ερευνητικά δεδομένα που συλλέξαμε από την πραγματοποίηση της ποσοτικής και της 
ποιοτικής έρευνας αναφορικά με την εμπειρία και τις αντιλήψεις από την εκμάθηση της 
αγγλικής γλώσσας στο γυμνάσιο.  

Ερευνητικά δεδομένα 

Από τα δεδομένα που αποκομίσαμε από τις ερωτήσεις  του ερωτηματολογίου που 
διερευνούσαν τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις από την εκμάθηση και τη διδασκαλία της 
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αγγλικής γλώσσας στο γυμνάσιο προκύπτει ότι η πλειονότητα έδειχνε χαμηλό ενδιαφέρον 
για το μάθημα της αγγλικής γλώσσας.  

Ειδικότερα, το 68,9% του δείγματος απάντησε ότι δεν έδειχνε αρκετό ενδιαφέρον για το 
μάθημα της αγγλικής γλώσσας στο γυμνάσιο. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι το 
88,2% του δείγματος αποδίδει την έλλειψη ενδιαφέροντος στο γεγονός ότι πολλοί μαθητές 
ήξεραν ήδη την ύλη που διδασκόταν στο σχολείο από το φροντιστήριο. Αξίζει να 
σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι σε μια έρευνα που εξέτασε τις αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών της αγγλικής γλώσσας σε δημόσια σχολεία, το 48% των εκπαιδευτικών 
εξέφρασε την αντίληψη ότι τα χαμηλά κίνητρα των μαθητών που φοιτούν στο Γυμνάσιο 
οφείλονται στο γεγονός ότι επαναλαμβάνουν ύλη που έχουν διδαχτεί στην έκτη τάξη του 
δημοτικού σχολείου (Mattheoudakis and Alexiou, 2013). 

Επίσης, τα δεδομένα παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την υλικοτεχνική 
υποδομή των σχολείων, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό, το 85,9%, απάντησε ότι στο 
σχολείο στο οποίο φοίτησε δεν υπήρχε ξεχωριστή αίθουσα ξένων γλωσσών εξοπλισμένη με 
εποπτικά μέσα διδασκαλίας. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι είναι μικρό «το ποσοστό των 
σχολείων που διαθέτουν εργαστήριο πολυμέσων και, όπου αυτό υπάρχει, δεν διατίθεται 
εύκολα για το μάθημα της ξένης γλώσσας» (Δενδρινού, Ζουγανέλη και Καραβά, 2013, σελ. 
35). Ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτώμενων, το 66,5%, απάντησε ότι τα σχολικά 
εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στο γυμνάσιο 
δεν ήταν κατάλληλα, ενώ το 44% του δείγματος εξέφρασε την άποψη ότι σε κάθε τάξη η 
ύλη επαναλαμβανόταν και ότι δεν υπήρχε συνέχεια σε αυτή. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το ότι 
η πλειονότητα του δείγματος, το 80,2%, πιστεύει ότι οι ώρες διδασκαλίας δεν ήταν 
επαρκείς για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι, 
πράγματι, πολλοί μαθητές και γονείς πιστεύουν ότι οι ώρες διδασκαλίας της αγγλικής 
γλώσσας στο σχολείο δεν είναι επαρκείς. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην αντίληψη ότι η 
αγγλική γλώσσα μαθαίνεται καλύτερα στο φροντιστήριο, κι όχι στο σχολείο (Mattheoudakis 
and Alexiou, 2009). 

Μοιρασμένες εμφανίζονται οι αντιλήψεις ως προς τη χρησιμότητα της εκμάθησης της 
αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσης, καθώς το 46,8% του δείγματος εξέφρασε την 
άποψη ότι ο χωρισμός σε επίπεδα γνώσης βοηθούσε στην αποτελεσματική εκμάθηση της 
αγγλικής γλώσσας. Ωστόσο, το 53,2% των ερωτώμενων εξέφρασε την άποψη ότι η 
διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσης δεν είχε θετικά αποτελέσματα 
στην εκμάθησή της.  

Εκτός από τα παραπάνω ποσοτικά δεδομένα, η ανάλυση του περιεχομένου και η 
κωδικοποίηση των απαντήσεων στις ημιδομημένες συνεντεύξεις μας επέτρεψε να 
γνωρίσουμε σε βάθος τις αντιλήψεις ως προς την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας σε αυτό 
το επίπεδο εκπαίδευσης. Τα δεδομένα αυτά μας οδηγούν στη γενική διαπίστωση ότι η 
πλειονότητα δεν έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για το μάθημα της αγγλικής γλώσσας. 
Αναλυτικότερα, από την ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου των απαντήσεων στην 
ερώτηση που καλούσε τους ερωτώμενους να περιγράψουν την εμπειρία τους από την 
εκμάθηση και τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο γυμνάσιο προέκυψαν οι ακόλουθες 
κατηγορίες.  
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Πρώτον, οι περισσότεροι ερωτώμενοι, αλλά και οι συμμαθητές τους, δεν έδειχναν μεγάλο 
ενδιαφέρον για το μάθημα της αγγλικής γλώσσας. Παρόλο το μειωμένο ενδιαφέρον, η 
πλειονότητα των ερωτώμενων πίστευαν ότι το μάθημα της αγγλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο 
γίνονταν με ικανοποιητικό τρόπο, και ότι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σε αυτό 
κατάφεραν να αυξήσουν τις γνώσεις τους. Ένας φοιτητής εκφράζει την αντίληψη:   

«Στο γυμνάσιο, ναι, θεωρώ ότι γινόταν κανονικά και το επίπεδο ήταν αρκετά 
ικανοποιητικό, είχε προηγηθεί μια διάκριση σε αυτούς που ήταν σε κατώτερο 
επίπεδο από κάποιους άλλους και θεωρώ ότι και στα δύο επίπεδα, επειδή είχα 
φίλους και από το ένα και από το άλλο, θεωρώ ότι γινόταν αρκετά καλά το μάθημα. 
Στο Λύκειο ήταν λιγότερο συγκεντρωμένα τα πράγματα». 

Δεύτερον, ένα σημαντικό πρόβλημα στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο 
ήταν οι ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή. Οι περισσότεροι ανέφεραν, λόγου χάρη, ότι 
στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν υπήρχε ξεχωριστή αίθουσα διδασκαλίας ξένων 
γλωσσών εξοπλισμένη με τα συστήματα που είναι απαραίτητα για την εκμάθηση της 
αγγλικής γλώσσας, όπως για παράδειγμα βίντεο, ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Επίσης, η 
πρόσβαση στο εργαστήριο πληροφορικής ήταν συχνά δύσκολη, εφόσον σε αυτό είτε 
διδάσκονταν το μάθημα της πληροφορικής, είτε αυτό δεν ήταν επαρκώς εξοπλισμένο. Αυτό 
καθιστούσε δύσκολη έως αδύνατη τη χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, 
όπως την αποτελεσματική και παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών  της Πληροφορίας 
και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά 
μια ερωτώμενη:   

«Σίγουρα και ο εξοπλισμός αλλά και τα πολυάριθμα τμήματα παίζουνε ρόλο και 
πιστεύω ότι το γεγονός ότι δεν είχαμε ταινίες ή ακουστικό υλικό έπαιξε σημαντικό 
ρόλο». 

Τρίτον, όπως ήταν αναμενόμενο, επιβεβαιώθηκε η μαζική προσφυγή στο φροντιστήριο.  
Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το γεγονός ότι η ανάλυση περιεχομένου των 
συνεντεύξεων έδειξε ότι η παράλληλη εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας εντός και εκτός του 
σχολείου προκαλούσε μειωμένο ενδιαφέρον για την εκμάθηση στο σχολείο, καθώς οι 
μαθητές πολύ συχνά «τα μάθαιναν [τα αγγλικά] έξω». Αυτό είχε πολλαπλές συνέπειες στην 
εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Κατ’ αρχάς αποτελούσε τον κυριότερο λόγο για το  
μειωμένο ενδιαφέρον για το μάθημα. Επίσης, αρκετά συχνά αποτελούσε την αφετηρία για 
τη δημιουργία ενός σχολικού κλίματος που δεν ευνοούσε τη μάθηση, καθώς σε αρκετές 
περιπτώσεις δημιουργούνταν στην τάξη φασαρία και  θόρυβος ως αποτέλεσμα του 
μειωμένου ενδιαφέροντος. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά κάποιος φοιτητής:   

«Μετά λίγο πολύ όλοι κάναμε φροντιστήριο, δε μας ένοιαζε, εντάξει αυτά, δηλαδή, 
για μας ήταν πολύ απλά σε σχέση με αυτά που κάναμε στο φροντιστήριο...δεν 
δίναμε προσοχή...εμείς νοιώθαμε, κι έτσι ήτανε, ότι τα ξέραμε, οπότε δεν 
πολυπροσέχαμε». 
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Παρόμοια είναι και τα σχόλια ενός άλλου ερωτώμενου που αναφέρεται στην επίδραση που 
είχε στο μάθημα το γεγονός ότι η πλειονότητα των μαθητών ήξερε ήδη από το 
φροντιστήριο αυτά που διδάσκονταν στο σχολείο: 

«Ε, ναι γιατί το θεωρούσαμε πιο εύκολο, δεν δίναμε προσοχή, μιλάγαμε, γινότανε 
φασαρία.. εντάξει, αυτός έκανε το μάθημα του αυτό που έπρεπε, εμείς νιώθαμε, 
και έτσι ήτανε, ότι το ξέραμε οπότε...».  

Ένας άλλος ερωτώμενος επισημαίνει σχετικά: 

«Εντάξει, ήταν λίγο πιο.. δεν δίναμε και πολύ σημασία επειδή εντάξει τα κάναμε και 
στα φροντιστήρια, ήμασταν πολύ, τουλάχιστον οι περισσότεροι, ήμασταν πολύ πιο 
μπροστά το επίπεδο απ’ ότι.. αν και χωριζόμασταν νομίζω σε κάποια φάση». 

Μια άλλη ερωτώμενη αναφέρεται στην επίδραση του φροντιστηρίου στην εκμάθηση και 
διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας υποστηρίζοντας ότι: 

«Ναι, γιατί το βλέπαμε και εμείς τα παιδιά ως πιο χαλαρό μάθημα και λόγο 
μαθήματος και επειδή ξέραμε κάποια πράγματα... δεν ήταν κάτι δηλαδή το οποίο το 
βλέπαμε πρώτη φορά όπως ξέρω εγώ είναι κάποια εξίσωση στα μαθηματικά ή 
κάποια άσκηση στην φυσική». 

Τέταρτον, ένας επιπλέον παράγοντας που οδηγούσε στο σχετικά μειωμένο ενδιαφέρον των 
μαθητών αποτελούσε η οργάνωση της διδακτέας ύλης. Πολλοί ερωτώμενοι ανέφεραν, 
λόγου χάρη, ότι η ύλη επαναλαμβάνονταν σε κάθε τάξη του γυμνασίου, και απουσίαζε μια 
λογική συνέχεια σε αυτή.  

Πέμπτον, ένα περαιτέρω πρόβλημα στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας αποτελούσαν τα 
σχολικά εγχειρίδια για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, τα οποία, σύμφωνα με την 
πλειονότητα, δεν ήταν κατάλληλα για την αποτελεσματική εκμάθηση της αγγλικής 
γλώσσας. Ένας ερωτώμενος υποστηρίζει: 

«Εμάς πιστεύω το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ πέρα είναι τα βιβλία. Δηλαδή τα 
μαθήματα που κάνεις δεν έχουν καμία συνοχή μεταξύ τους. Δεν κάνεις δηλαδή ένα 
κεφάλαιο όπως είναι ξέρω εγώ έναν συγκεκριμένο κύκλο. Ας πούμε θα κάνουμε 
σήμερα τον κήπο, θα κάνουμε αύριο το σχολείο, θα κάνουμε αύριο το έτσι. Είναι 
πολύ χαμένα όλα. Κάνεις ένα κείμενο άσχετο και σου πετάνε λέξεις διάφορες 
άσχετες, όχι μέσα στο κείμενο». 

Τέλος, η μεγάλη πλειονότητα πιστεύει ότι οι ώρες διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας δεν 
επαρκούσαν για την αποτελεσματική εκμάθησή της. Εκφράζουν την αντίληψη ότι οι ώρες 
που διατίθενται στο ωρολόγιο πρόγραμμα για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας δεν 
είναι αρκετές. Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά: 

«Αν θέλουμε να γίνει σωστή δουλειά, πιστεύω πως ναι. Δηλαδή 2 ώρες την 
εβδομάδα δεν είναι αρκετές. Και έτσι όπως γίνεται το μάθημα. Αντικειμενικά... Για 
παράδειγμα τα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ας πούμε μία ώρα την εβδομάδα 

1338

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



θα ήταν καλά από τις 3 ώρες που κάνουμε για να πάρουνε 2 ώρες να τις βάλουνε 
στα αγγλικά ή σε κάποιο άλλο μάθημα. Για τον στόχο του μαθήματος. Εντάξει τα 
άλλα είναι πολύ βασικά όλα, μην εξαιρέσω κάποιο».  

Κοινωνική προέλευση 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η έρευνα που παρουσιάζουμε διερεύνησε, επίσης, τη σχέση 
ανάμεσα στις εμπειρίες και τις αντιλήψεις από την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας σε 
αυτή τη βαθμίδα της εκπαίδευσης και την κοινωνική προέλευση (οικογενειακό εισόδημα, 
επίπεδο εκπαίδευσης και επάγγελμα των γονέων). Επιχειρήσαμε, δηλαδή, να εξετάσουμε 
αν και κατά πόσο οι εμπειρίες και αντιλήψεις επηρεάζονται από την κοινωνική τάξη, καθώς 
τα πορίσματα πολλών ερευνών δείχνουν ότι υπάρχει συνάφεια τη σχέση ανάμεσα στο 
πολιτισμικό κεφάλαιο της οικογένειας των μαθητών, τις εμπειρίες τους από το σχολείο και 
την εκπαιδευτική επιτυχία (Bourdieu and Passeron, 1977). 

Το γενικό συμπέρασμα από τα δεδομένα που συλλέξαμε ήταν ότι η εμπειρία από τη 
διδασκαλία και την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στο γυμνάσιο δε διαφοροποιείται 
ανάλογα με την κοινωνική προέλευση. Τα ερευνητικά δεδομένα παρείχαν ισχυρές ενδείξεις 
ότι η πλειονότητα του δείγματος, ανεξάρτητα από την κοινωνική προέλευση, πιστεύει ότι 
παράγοντες, όπως η ύλη που επαναλαμβάνεται, η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, και τα 
σχολικά εγχειρίδια συμβάλλουν αρνητικά στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στο 
Γυμνάσιο. Με άλλα λόγια, η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στο γυμνάσιο παρουσιάζει 
κοινά χαρακτηριστικά για τους μαθητές από όλες τις κοινωνικές τάξεις. 

Η μόνη, μικρή, διαφοροποίηση αφορά το οικογενειακό εισόδημα. Πιο συγκεκριμένα, τα 
ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι οι προερχόμενοι από οικογένειες με χαμηλότερο 
οικογενειακό εισόδημα έδειχναν περισσότερο ενδιαφέρον για το μάθημα της αγγλικής 
γλώσσας σε σχέση με αυτούς που προέρχονται από οικογένειες με υψηλότερο εισόδημα. 
Πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτών που προέρχονται από οικογένειες με 
χαμηλότερο εισόδημα μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι συνήθως έχουν λιγότερη γνώση 
της αγγλικής γλώσσας και, κατά συνέπεια, δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το μάθημα 
προκειμένου να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις της αγγλικής γλώσσας και για να 
βελτιώσουν τη σχολική τους επίδοση. 

Συμπεράσματα 

Τα παραπάνω ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα οδηγούν σε δύο βασικά συμπεράσματα. 
Πρώτον, αποτυπώνουν ξεκάθαρα το μειωμένο ενδιαφέρον για το μάθημα της αγγλικής 
γλώσσας. Μόνο το 31,1% των ερωτώμενων απάντησαν ότι έδειχναν ενδιαφέρον για το 
μάθημα της αγγλικής γλώσσας στο γυμνάσιο, ενώ αντίστοιχα είναι τα δεδομένα ως προς το 
ενδιαφέρον που έδειχναν οι συμμαθητές τους. Δεύτερον, αναδεικνύουν το ρόλο που 
διαδραματίζει η προσφυγή η προσφυγή στα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα μαθήματα στην 
εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι μαθητές γνωρίζουν ήδη 
από το φροντιστήριο αυτά που διδάσκονται στο σχολείο αποτελεί την αιτία για το μειωμένο 
ενδιαφέρον που πολύ συχνά δείχνουν για την αγγλική γλώσσα στο σχολείο. 
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Ταυτόχρονα, αναδεικνύουν τομείς (υλικοτεχνική υποδομή, ώρες διδασκαλίας, σχολικά 
εγχειρίδια, συνέχεια της διδακτέας ύλης) στους οποίους χρειάζεται να στραφεί η επίσημη 
εκπαιδευτική πολιτική και οι προσπάθειες που στοχεύουν στην αναβάθμιση της 
διδασκαλίας και εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας σε αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης. 
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Περίληψη 

Η εργασία μας εστιάζεται στην προσπάθεια της ανατολικογερμανικής ηγεσίας κατά την δε-
καετία του ’80 να διαμορφώσει θετική εικόνα ως κράτος προβάλλοντας όψεις της παιδείας 
του μέσα από συγκαλυμμένως προπαγανδιστικά έντυπα. Με τον όρο «παιδεία» εννοούμε 
το εκπαιδευτικό σύστημα, την τεχνο-επιστήμη και την κουλτούρα της Γερμανικής Λαοκρατι-
κής Δημοκρατίας (ΓΛΔ). Ευρύτερα, η ΓΛΔ επεδίωκε να καλλιεργήσει στο εξωτερικό την εικό-
να ενός κράτους αναπτυγμένου πολιτισμικά, τεχνολογικά και επιστημονικά προσεταιριζό-
μενη τεχνικές προώθησης μιας πολιτιστικής διπλωματίας. Η έρευνά μας αντλεί πρωτογενώς 
πληροφορία από το προπαγανδιστικό έντυπο «Επιθεώρηση της ΓΛΔ», που κυκλοφόρησε 
πιστά μεταφρασμένο στα ελληνικά αποδίδοντας ορθότερα την επίσημη ονομασία της 
Deutsche Demokratische Republik (DDR) ως Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία (ΓΛΔ), μο-
λονότι συχνά η ονομασία της Ανατολικής Γερμανίας στα ελληνικά έχει αποδοθεί ως Λαϊκή 
Δημοκρατία της Γερμανίας  (ΛΔΓ). Η ΓΛΔ, λοιπόν, υπήρξε πρώην ευρωπαϊκό κράτος, γέννη-
μα του Ψυχρού Πολέμου το 1949, που καταργήθηκε όταν η Ομοσπονδιακή (Δυτική) Γερμα-
νία ενώθηκε με το ανατολικό κομμάτι της το 1990.   

Λέξεις - Κλειδιά: ΓΛΔ, προπαγάνδα, Επιθεώρηση της ΓΛΔ, παιδεία, κουλτούρα, πολιτιστική 
διπλωματία.   

Εισαγωγή: Ο πολιτισμικός επεκτατισμός, μια χρήσιμη παρέκβαση  

Στην Πολιτική Επιστήμη υπάρχει ο όρος πολιτισμικός επεκτατισμός (cultural imperialism)  
που αναδύθηκε το 1960 και αναφέρεται εννοιολογικά στην πολιτιστική διπλωματία ή πολι-
τιστική εξωτερική πολιτική (Tomlison, 1991: 2). Γενικά, πρόκειται για την πρακτική της προ-
ώθησης μιας ισχυρής κουλτούρας επί μιας αδύναμης κουλτούρας, αλλά στην ουσία πρόκει-
ται για μια πολιτισμική διείσδυση ενός οικονομικά και στρατιωτικά ισχυρού κράτους σε μια 
χώρα που δεν είναι αναλόγως ισχυρή. Συνεπώς, δεν πρόκειται για μια πολιτισμική υπεροχή, 
αλλά για μια άλλου είδους απόπειρα επιρροής της αδύναμης χώρας. Στην αδύναμη Ελλάδα 
έχουμε φορείς, που ιδρύθηκαν για να διαδραματίσουν τέτοιο ρόλο. Από μια επισκόπηση 
των ιστοσελίδων αυτών των φορέων πολιτιστικής διπλωματίας διακρίναμε τα εξής: Το Γαλ-
λικό Ινστιτούτο της Ελλάδος είναι η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της 
Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα που ιδρύθηκε το 1907 και αποτελεί σημαντικότατο Ιν-
στιτούτο του δικτύου των 143 Γαλλικών Ινστιτούτων σε όλο τον κόσμο, λόγω της μακροχρό-
νιας ελληνογαλλικής φιλίας.  Το Βρετανικό Συμβούλιο λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1939 
και παρέχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε βασικούς τομείς (Αγγλικά, εκπαίδευση και 

1341

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



κοινωνία, και τέχνες). Πέντε χρόνια μετά την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, ιδρύθηκε το 
1957 η Ελληνοαμερικανική Ένωση, ένας πολλαπλώς δραστήριος φορέας της πολιτιστικής 
ζωής του τόπου. Οκτώ χρόνια περίπου μετά την αποχώρηση των Ναζί από την Ελλάδα, ι-
δρύθηκε το 1952 το Ινστιτούτο Γκαίτε των Αθηνών, που είναι το παλαιότερο Ινστιτούτο στο 
σύνολο του δικτύου των Ινστιτούτων Goethe σε όλον τον κόσμο. Στους στόχους του περι-
λαμβάνονται η προώθηση της ελληνογερμανικής συνεργασίας και η διδασκαλία των Γερμα-
νικών. Ο Ελληνοσοβιετικός Σύνδεσμος λειτούργησε μέχρι το 1991 ως αποκλειστικός φορέας 
διδασκαλίας και εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας στην Ελλάδα και υπήρξε ένα σημαντικό 
ιστορικά σωματείο της Ελλάδας. Στην ίδρυσή του το 1945 συνέβαλαν επιφανείς Έλληνες της 
εποχής από το χώρο της επιστήμης, της τέχνης και της οικονομίας, όπως ο Νίκος Καζαντζά-
κης, ο Άγγελος Σικελιανός, ο Αιμίλιος Βεάκης, ο Γιάννης Λαιμός κ.α. Σήμερα το κενό του Ελ-
ληνοσοβιετικού Συνδέσμου καλύπτει το Ινστιτούτο Πούσκιν. Ανάλογα ιδρύματα το Ιταλικό 
Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο Θερβάντες κτλ. Όλοι αυτοί οι φορείς εκδίδουν διάφορα έντυπα, 
μέσω των οποίων προπαγανδίζουν παράλληλα την εκπαιδευτική και πολιτιστική πολιτική 
και δράση τους.  

Η πολιτιστική διπλωματία, λοιπόν, αποτελεί ένα εργαλείο εξωτερικής πολιτικής μέσω ποικί-
λων εκφάνσεων του πολιτισμού μιας χώρας και μπορεί να λάβει τη μορφή ενεργού, επίση-
μης πολιτικής ή γενικότερης στάσης, λόγου χάρη, στο εκπαιδευτικό σύστημα ή στην τέχνη 
(Johnston et al., 2000: 375). Επιδιώκεται η συνεργασία α) με άτομα σε ηγετικές θέσεις στην 
κοινωνία και στην κοινότητα, που μπορούν να επιφέρουν αλλαγές στην κοινωνική, εκπαι-
δευτική και πολιτιστική πολιτική, β) με άτομα που ασκούν επιρροή, συμπεριλαμβανομένων 
των επαγγελματιών με σταδιοδρομία στον τομέα της εκπαίδευσης, των ΜΜΕ, των εκπαι-
δευτικών, των καλλιτεχνών, των επιστημόνων και των επιχειρηματιών με ηγετικό ρόλο, και 
γ) με νέους ανθρώπους, οι οποίοι είτε δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης 
είτε βρίσκονται στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους και οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο 
στη διαμόρφωση απόψεων μέσω των δικών τους κοινωνικών δικτύων και ενδεχομένως να 
αποτελούν την επόμενη γενιά ατόμων που θα ασκούν επιρροή και θα έχουν ηγετικό ρόλο 
σε εθνικό επίπεδο. Αυτή η εν πολλοίς λανθάνουσα πολιτιστική διείσδυση προσεταιρίζεται 
τεχνικές προπαγάνδας και δημοσίων σχέσεων και εκπορεύεται από αποικιοκρατικές αξίες, 
καθώς μέσω αυτής της διείσδυσης στοχεύει στην άλωση της τοπικής κουλτούρας και στην 
καλλιέργεια μακράς διμερούς συνεργασίας (Bishop, 1990· Watson, 1982· κ.ά.) 

Η διπλωματία της ΓΛΔ στην περίοδο του 1980 

Η πολιτιστική διπλωματία, λοιπόν, ως σκέλος μιας κρατικής εξωτερικής πολιτικής προβάλ-
λει τα επιτεύγματα του πολιτισμού και της παιδείας μιας χώρας. Εν προκειμένω επιχειρεί-
ται η αποτύπωση της προσπάθειας των Ανατολικογερμανών να προβάλουν στο εξωτερικό 
τις δικές τους κατακτήσεις στην εκπαίδευση, ώστε να εξασφαλίσουν την αναγνώριση της 
ΓΛΔ ως ενός κράτους επιστημονικά αναπτυγμένου. Η χρονική επιλογή της ΓΛΔ να ασκήσει 
μια τέτοια διπλωματία προβάλλοντας το εκπαιδευτικό σύστημα και την ανάπτυξή της στην 
επιστήμη και στην τεχνολογία συμπίπτει με τη φάση κατά την οποία είχε επιτύχει πλέον το 
στόχο της διπλωματικής αναγνώρισης από πολλά δυτικά κράτη. Ήδη κατά την πενταετία 
1970-1974 είχε αναγνωριστεί από 91 κράτη στο σύνολο των 131, με τα οποία η ΓΛΔ ανέ-
πτυσσε διπλωματικές σχέσεις από την ίδρυσή της το 1949 μέχρι το 1980 (Digitale Bibliothek, 
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2000: 1934-1939). Σε αυτό το διάστημα η ΓΛΔ είχε θέσει ως πρωτεύοντα στόχο την επικοι-
νωνιακή προβολή του πολιτιστικού και επιστημονικού επιπέδου της. Την ίδια περίοδο, η 
πολιτική του διαχωρισμού της ΓΛΔ (Abgrenzungspolitik) από το ανταγωνιστικό δυτικό γερ-
μανικό κράτος είχε αναβαθμιστεί. Η ΓΛΔ αποσκοπούσε στην διεύρυνση των σχέσεών της 
πρωτίστως με τις δυτικές χώρες και χρειαζόταν τη διαμόρφωση μιας ιδιαίτερης εξωτερικής 
πολιτιστικής πολιτικής, που στόχευε στην αποστασιοποίηση της από την κατεστημένη  ει-
κόνα ενός ενιαίου γερμανικού πολιτισμού (Nationalkultur) και συνεπώς προωθούσε την 
διακριτή εκδοχή μιας πνευματικά και πολιτιστικά ανεπτυγμένης ξεχωριστής χώρας (Linde-
mann & Müller, 1974: 24· Ροφούζου, 2010: 36-38).  

Ως ερευνητική αντλία πραγμάτευσης του ζητήματος της ανατολικογερμανικής προπαγάν-
δας αξιοποιήσαμε τα άρθρα του μηνιαίου προπαγανδιστικού εντύπου «Επιθεώρηση της 
ΓΛΔ. Εικονογραφημένο περιοδικό από τη Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία, Δρέσδη, Liga 
für Völkerfreundschaft, Verlag Zeit im Bild». Συγκεκριμένα, σε αυτό το περιοδικό (πρβλ. ευ-
χαριστίες) βασίζουμε την πληροφορία μας για τη διαμόρφωση της εικόνας που επιθυμούσε 
η ανατολικογερμανική ηγεσία να προβάλει στο εξωτερικό σχετικά με την παιδεία της.  

Η «Επιθεώρηση της ΓΛΔ»  

Το έντυπο Επιθεώρηση της ΓΛΔ (DDR- Revue) αποτελούσε βασικό μοχλό άσκησης επικοινω-
νιακής προβολής (προπαγάνδας) της ανατολικογερμανικής παιδείας που κυκλοφόρησε από 
τον Ιούνιο 1956 μέχρι τον Ιούλιο του 1990. Η σύνταξη του περιοδικού είχε «τιμηθεί με χάλ-
κινο παράσημο για υπηρεσίες στην πατρίδα», όπως αναγράφεται στην «ταυτότητά» του.  
Διευθυντής έκδοσης ήταν ο Karl-Heinz Kamenz, αρχισυντάκτρια η Lore Uhlmann και υπεύ-
θυνος σύνταξης της Επιθεώρησης της ΓΛΔ ο Dr. Andreas Schönherr. Κυκλοφορούσε συγχρό-
νως σε αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιταλική, ολλανδική, σουηδική και 
φινλανδική μετάφραση. Περιλάμβανε άρθρα ποικίλης ύλης: ιστορία, πολιτική επικαιρότητα 
και υγεία, αλλά επίσης τέχνη και πολιτισμό. Αποτελούσε έκδοση της Εταιρίας για τις Πολιτι-
στικές Διασυνδέσεις με το Εξωτερικό και του Συνδέσμου για τη Φιλία των Λαών 
(Gesellschaft für Kulturelle Verbindungen mit dem Ausland und Liga für Völkerfreundschaft 
der DDR) και κυκλοφορούσε από τις εκδόσεις Zeit im Bild Verlag που έδρευαν στη Δρέσδη 
(Ροφούζου, 2010: 132-133).  

Ο Σύνδεσμος για τη Φιλία των Λαών (ιδρύθηκε το 1961 με στόχο τη διαφύλαξη και το συ-
ντονισμό των πολιτιστικών σχέσεων της ΓΛΔ με το διεθνές περιβάλλον. Συνάμα καλλιερ-
γούσε νέες συνεργασίες, πρόσφορες για τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής (Jacobsen, 
1980: 250). Αποτελούσε έναν οργανισμό-ομπρέλα, που υπενθύμιζε με κολακευτικό τρόπο 
την παρουσία της ΓΛΔ στο παγκόσμιο τοπίο (Digitale Bibliothek, 2000: 8970, 8960· Linde-
mann & Müller, 1974: 107). Συνάμα ο Σύνδεσμος απέβλεπε στην πολιτική επιρροή της διε-
θνούς σκηνής, ώστε αφενός να εξασφαλιστεί η διπλωματική αναγνώριση της ΓΛΔ (PA ΑΑ, Β 
97/544: 7) και αφετέρου να τεκμηριωθεί το ανταγωνιστικό επίπεδο  του ανατολικογερμανι-
κού κράτους στην παιδεία, στην επιστήμη, στη βιομηχανία, στην έρευνα, στον πολιτισμό 
κτλ σε σύγκριση ακόμη και με τα ισχυρότερα δυτικά κράτη, όπως η όμορη Δυτική Γερμανία. 
Έτσι, μέσω του Συνδέσμου η ΓΛΔ πέτυχε να εδραιώσει πολιτιστικές συνεργασίες με δεκάδες 
χώρες. Στα μέλη του Συνδέσμου για τη Φιλία των Λαών συγκαταλέγονταν περισσότερα από 
90 ιδρύματα της ΓΛΔ, τα οποία ασχολούνταν με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτι-

1343

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



στικής διπλωματίας, αλλά και ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, επαγγελματικές ομά-
δες, κρατικά όργανα, πολιτιστικοί σύνδεσμοι, Επιτροπές και Σύνδεσμοι Φιλίας (Lindemann 
& Müller, 1974: 107).  

Ενδεικτικά, το 1987 ο Σύνδεσμος για τη Φιλία των Λαών επόπτευε 48 Συνδέσμους και Επι-
τροπές Φιλίας, που στην πλειοψηφία τους αφορούσαν στις σχέσεις με τις δυτικές χώρες και 
τις χώρες του Τρίτου Κόσμου (Digitale Bibliothek, 2000: 8961). Ο ίδιος φορέας εξέδιδε σειρά 
περιοδικών σε διάφορες γλώσσες με σκοπό την άσκηση πολιτιστικής διπλωματίας. Ανάμε-
σα στα περιοδικά αυτά συγκαταλέγονταν τα: DDR, DDR-Revue (στα γερμανικά, αγγλικά, 
γαλλικά, ιταλικά, ελληνικά και σε σκανδιναβικές γλώσσες), DDR in Wort und Bild (σε διάφο-
ρες γλώσσες), DDR-Journal, DDR Kulturspiegel, Neue Heimat, DDR-Sport (στα γερμανικά, 
αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, σουηδικά), Al Matschalla (στα αραβικά), Urafiki (Sauti ya 
Urafiki, φωνή φιλίας, σε σουαχίλι), Puente, RDA réalités, News/Nouvelles (στα αγγλικά και 
γαλλικά), Democratic German Report (αρχικά στα αγγλικά και μετέπειτα και στα γαλλικά) 
και Monthly Technical Revue (στα αγγλικά). Ενδεικτικά, το 1965 όλα αυτά τα έντυπα κυκλο-
φορούσαν συνολικά σε 4.000.000 αντίτυπα, σε 15 γλώσσες, σε 98 χώρες και στα μέσα της 
δεκαετίας του ΄70 οι γλώσσες κυκλοφορίας ανέρχονταν στις 25 (NARA, Rg 306, 1978: 5-6· 
Digitale Bibliothek, 2000: 8967, 8976· Praxenthaler, 2002: 97, 108).  

Κοντολογίς, η Επιθεώρηση της ΓΛΔ αποτελούσε ένα από τα κύρια προπαγανδιστικά έντυπα 
της Ανατολικής Γερμανίας και κατά συνέπεια η θεματολογία και το περιεχόμενο των άρ-
θρων του καταδεικνύουν τον επικοινωνιακό σχεδιασμό της προπαγάνδας και στοιχειοθε-
τούν ασφαλή συμπεράσματα για τη σκιαγράφηση της προσπάθειας της ΓΛΔ να προβάλει 
μια θετική και ανταγωνιστική εικόνα για την παιδεία της και το επίπεδο θεσμών της εκπαι-
δευτικής πολιτικής της.  

Η επικοινωνιακή προβολή της ανατολικογερμανικής παιδείας 

Από τη μελέτη ενός δείγματος τευχών του προπαγανδιστικού εντύπου «Επιθεώρηση της 
ΓΛΔ. Εικονογραφημένο περιοδικό από τη Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία» προκύπτει με 
σαφήνεια η προσπάθεια της ηγεσίας της Ανατολικής Γερμανίας να χρησιμοποιήσει την παι-
δεία της ως όχημα προβολής. Είναι εμφανής η εξιδανίκευση της ανατολικογερμανικής παι-
δείας, ώστε να αναδεικνύεται η παρεχόμενη εκπαίδευση στη ΓΛΔ ως εφάμιλλη ενός ανε-
πτυγμένου πολιτιστικά και επιστημονικά κράτους, που συναγωνιζόταν αξιόμαχα το  αντί-
παλο γερμανικό κράτος και όχι μόνο αυτό (Ροφούζου, 2010: 46).    

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας πολιτικής, οι πληροφορίες που επιθυμούσε η ηγεσία της 
Ανατολικής Γερμανίας να επικοινωνήσει σε σχέση με την παιδεία της, παρέχονταν είτε με τη 
μορφή άρθρων-αφιερωμάτων σε πρόσωπα ή συστήματα είτε με τη μορφή απαντήσεων σε 
ερωτήματα, τα οποία τις περισσότερες φορές έθεταν αλλοδαποί αναγνώστες. Σε αυτή την 
ενότητα η έρευνα εστιάζεται σε θέματα που άπτονται της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, αλλά  και σε θέματα που αφορούν στη γενικότερη παιδεία των μαθητών 
αυτών των βαθμίδων. Αναφορικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την οποία δεν ασχο-
λείται το παρόν άρθρο, μπορεί κανείς να ανατρέξει στην άκρως περιεκτική πραγματεία της 
Natalia Tsvetkova, που εστιάζεται στις δυσκολίες και εντέλει στην αποτυχία των ΗΠΑ και της 
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ΕΣΣΔ να διεισδύσουν κατά την ψυχροπολεμική περίοδο (1945-1990) στα γερμανικά πανεπι-
στήμια μέσω τεχνικών του πολιτισμικού ιμπεριαλισμού (Tsvetkova, 2013: 376-403).  

Εξάλλου, η παρούσα εργασία διατρέχει την τελευταία δεκαετία ζωής της ΓΛΔ, δεδομένου 
ότι κατά την περίοδο του 1980 -και αφού είχε προηγηθεί επιτυχώς η φάση της διπλωματι-
κής αναγνώρισής της- είχαν ενταθεί οι προσπάθειες αυτοπροβολής της ως κράτους με δια-
κριτά σημαντικά επιστημονικά και πολιτιστικά επιτεύγματα. Αναφορικά με το εκπαιδευτικό 
σύστημα της ΓΛΔ το άρθρο «Από τη δημοκρατική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στο ενιαίο 
σοσιαλιστικό εκπαιδευτικό κίνημα της ΓΛΔ» (10/86: 28) αποτυπώνει μια ιστορική αναδρομή 
του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος από το Νόμο του 1946 για τον εκδημοκρατισμό 
του γερμανικού σχολείου μέχρι το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα της ΓΛΔ κατά τη δεκαε-
τία του ’80. Με αυτήν την αναδρομή υπογραμμίζεται ο ρόλος του Νόμου του 1965 για το 
ενιαίο σοσιαλιστικό εκπαιδευτικό σύστημα και δίνεται έμφαση στην εκπαιδευτική πολιτική 
της ΓΛΔ, η οποία είχε καθιερώσει ένα δεκατάξιο πολυτεχνικό (=πολυκλαδικό λύκειο της δε-
καετίας του 1990) σχολείο γενικής μόρφωσης με υποχρεωτική φοίτηση για παιδιά από 6 ως 
16 ετών. Το άρθρο εκθειάζει το εκπαιδευτικό σύστημα της Ανατολικής Γερμανίας, υποστη-
ρίζοντας ότι ανταποκρινόταν σε νέες υψηλότερες απαιτήσεις και παρείχε καλή και επιστη-
μονικά θεμελιωμένη μόρφωση για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις.  

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η απάντηση σε ερώτημα αναγνώστου για το κατά πόσο 
υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα σχολεία της πόλης και της υπαίθρου. Η σύνταξη του πε-
ριοδικού κάνει μνεία στους προαναφερθέντες νόμους και υπερτονίζει την εξασφάλιση ίσων 
δικαιωμάτων μόρφωσης για όλους τους πολίτες. Δεν λείπει ωστόσο και η παράθεση στοι-
χείων που υποδηλώνουν το υψηλό επίπεδο της ανατολικογερμανικής εκπαίδευσης, όπως ο 
ικανοποιητικός αριθμός εκπαιδευτικών και ο επαρκής εξοπλισμός σε εποπτικά μέσα όλων 
των σχολείων με ραδιόφωνα, κασετόφωνα, μηχανές προβολής ταινιών και διαφανειών και 
εργαστήρια για τις φυσικές επιστήμες και τα τεχνικά μαθήματα (Επιθεώρηση της ΓΛΔ, 1/85: 
9). 

Ερώτηση Γαλλίδας αναγνώστριας για το αν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει το σχολείο στη 
ΓΛΔ ως σχολείο επιδόσεων δίνει την ευκαιρία στους Ανατολικογερμανούς να ασκήσουν την 
καλύτερη δυνατή προπαγάνδα για το εκπαιδευτικό σύστημά τους, αφού παρουσιάζουν ένα 
σχολείο ιδανικό. Συγκεκριμένα υποστηρίζουν ότι στο ανατολικογερμανικό σχολείο επικρα-
τεί ευγενής άμιλλα που δεν έχει σχέση με τη βαθμοθηρία, δίνεται προσοχή στην αρμονική 
ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, τίθενται υψηλές απαιτήσεις για να μπορεί να 
υπάρξει προσωπική εξέλιξη, ενώ παρέχεται προσωπική βοήθεια στους αδύναμους μαθητές 
(Επιθεώρηση της ΓΛΔ, 11/86: 63). 

Πέραν των προαναφερθεισών γενικών πληροφοριών για το εκπαιδευτικό σύστημα της ΓΛΔ 
και των εντυπωσιακών δεδομένων, όπως η κρατική χρηματοδότηση ύψους 300.000.000 
μάρκων για την παροχή δωρεάν προς τους μαθητές σχολικών λεωφορείων («Σχολικά λεω-
φορεία», 11-12/89: 59), οι συντάκτες εισέρχονται και σε επιμέρους ζητήματα όπως είναι η 
αγωγή που παρείχαν τα νηπιαγωγεία, η ένταξη του μαθήματος της πληροφορικής και η ει-
δική αγωγή. Έτσι, σε ερώτημα Σουηδέζας αναγνώστριας σχετικά με τους στόχους της αγω-
γής των νηπιαγωγείων και την εκπαίδευση των νηπιαγωγών, η σύνταξη του περιοδικού 
φρόντισε να τονίσει τον υψηλό αριθμό παιδαγωγικών σχολών (18) και αποφοίτων νηπια-
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γωγών (περισσότεροι από 2.000 ετησίως), το υψηλό επίπεδο της παρεχόμενης αγωγής και 
την επάρκεια των ιδρυμάτων (Επιθεώρηση της ΓΛΔ, 7/88: 32). Εντύπωση προκαλεί το γεγο-
νός ότι στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού ή ίδια αναγνώστρια είχε θέσει ερώτηση 
για την επάρκεια των νηπιαγωγείων και η σύνταξη του περιοδικού είχε υπερθεματίσει πα-
ραθέτοντας εντυπωσιακά στοιχεία όπως ότι η ΓΛΔ είχε στη διάθεσή της 13.000 νηπιαγωγεία 
τα οποία προσέφεραν 885.000 θέσεις (Επιθεώρηση της ΓΛΔ, 6/88: 7).  

Ανάλογο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στήλη «Καλειδοσκόπιο» (Απρίλιος 1988) σχετικά με την 
οδική διαπαιδαγώγηση των νηπίων με τη συνεργασία νηπιαγωγών και αστυφυλάκων («Ο-
δική διαπαιδαγώγηση», 4/88: 34).  

Το περιοδικό πρόβαλλε και τις Νέες Τεχνολογίες. Το άρθρο της Μπριγκίτε Ταλ «Εξάσκηση 
στον κομπιούτερ» παρουσιάζει τρία αγόρια 13 ετών, που είχαν επιλεγεί για να παρακολου-
θήσουν μαθήματα Η/Υ σε ανατολικογερμανικό πολυτεχνείο. Η Ταλ (1986: 62-63) θίγει καί-
ρια εκπαιδευτικά ζητήματα και προωθεί τα μηνύματα της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΓΛΔ 
προς το εξωτερικό. Τονίζει πως αυτή η εξάσκηση στον Η/Υ δεν ήταν ένα «εφήμερο πυροτέ-
χνημα», αλλά μια απαραίτητη προσαρμογή της σύγχρονης κοινωνίας στη νέα τεχνολογία 
μέσα από την έγκαιρη προετοιμασία της στις νέες απαιτήσεις. Αυτό θα γινόταν με την ανα-
κάλυψη και αξιοποίηση ταλέντων και κλίσεων σε αυτό το καινοτομικό τοπίο. Χαρακτηριστι-
κή είναι η παράθεση αποσπάσματος από την εισήγηση της ΚΕ του Ενιαίου Σοσιαλιστικού 
Κόμματος στο 11ο συνέδριο, στο οποίο εκθειάζεται το πολυτεχνικό σχολείο της Ανατολικής 
Γερμανίας λόγω της δυνατότητας που παρείχε στους μαθητές να έρχονται σε επαφή με ζη-
τήματα πληροφορικής, αυτοματοποίησης, χρήσης Η/Υ στις επιχειρήσεις και την παραγωγή. 
Σε αυτό το πλαίσιο της έγκαιρης προετοιμασίας, στο ίδιο τεύχος και στη στήλη «Σύντομες 
ειδήσεις», υπογραμμίζονται οι απαιτήσεις του «σοσιαλιστικού εκπαιδευτικού συστήματος» 
σχετικά με την εκπαίδευση των μαθητών στους Η/Υ. Παρατίθενται δεδομένα από την απα-
σχόληση μαθητών της 9ης και 10ης τάξης σε κέντρο υπολογιστών («Μάθημα», 9/86: 45). Ε-
ξάλλου, στο τεύχος Ιουνίου 1988 γίνεται μνεία στο μάθημα «Παραγωγική εργασία», στο 
πλαίσιο του οποίου μαθητές είχαν την ευκαιρία να χειριστούν Η/Υ σε μεγάλα χημικά εργο-
στάσια («Μάθημα ηλεκτρονικών υπολογιστών», 6/88: 55). 

Ένα ακόμη αντικείμενο επικοινωνιακής προβολής στο ίδιο προπαγανδιστικό έντυπο αποτε-
λούν οι υποδομές της Ειδικής Αγωγής. Στο τεύχος Ιανουαρίου 1985 παρουσιάζεται η υπο-
δομή ενός από τα 18 «ειδικά σχολεία για ανάπηρα (sic) παιδιά» και παρέχονται στατιστικά 
στοιχεία για τα 483 ειδικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης («Σχολή αναπήρων (sic)», 1/85: 59). 
Σε μεταγενέστερο τεύχος πέραν των στατιστικών στοιχείων γίνεται εκτενής αναφορά στα 
ειδικά σχολεία και στα προγράμματά τους και τονίζεται ότι το εκπαιδευτικό σύστημα της 
Ανατολικής Γερμανίας όχι μόνο δεν απέκλειε τους μαθητές με ειδικές δεξιότητες ή ανάγκες 
από τη δυνατότητα μόρφωσης, αλλά εξασφάλιζε στον καθένα μια επαγγελματική αποκατά-
σταση (Επιθεώρηση της ΓΛΔ, 7/88: 33). 

Η παιδεία, ωστόσο, που αποκτούσε η νέα γενιά με τη συμβολή του κράτους, δεν περιοριζό-
ταν στις αίθουσες διδασκαλίας. Αυτός ο ισχυρισμός περί μιας σφαιρικής παιδείας που πα-
ρείχε το ανατολικογερμανικό κράτος στους μαθητές του προβαλλόταν αποτελεσματικά στο 
εξωτερικό μέσα από τα κείμενα και τα στοιχεία στην Επιθεώρηση της ΓΛΔ. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα αυτής της προσπάθειας αποτελούν οι αναφορές του περιοδικού σε εκδηλώ-
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σεις όπως η Εβδομάδα παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας («Εβδομάδα παιδικής λογοτεχνί-
ας», 6/88: 54), το 18ο Σεμινάριο ποιητών («Σεμινάριο ποιητών», 11/88: 63) και η Γιορτή της 
μάθησης. Για την τελευταία, μάλιστα, το άρθρο «Επιθεώρηση της νεολαίας» (Πέτρα, 8/86: 
42) δεν περιορίζεται στην απλή μετάδοση πληροφοριών γύρω από την εκδήλωση, αλλά ε-
κτείνεται εγκωμιαστικά στην παιδεία, που παρείχε γενικότερα το ανατολικογερμανικό κρά-
τος στη νέα γενιά. 

Συμπεράσματα 

Με την επιλεκτική ανθολόγηση τευχών του προπαγανδιστικού εντύπου Επιθεώρηση της 
ΓΛΔ. Εικονογραφημένο περιοδικό από τη Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία επιχειρήθηκε η 
σκιαγράφηση της εικόνας που πρόβαλλε η ηγεσία της ΓΛΔ στο εξωτερικό αναφορικά με την 
παιδεία και το εκπαιδευτικό σύστημά της. Αυτή η προσπάθεια προσεταιριζόταν την παιδεία 
και την εκπαιδευτική κουλτούρα ως  μηχανισμό που θα εξασφάλιζε στη ΓΛΔ τη διεθνή ανα-
γνώρισή της και την πιστοποίησή της ως ενός επιστημονικά και θεσμικά αναπτυγμένου 
κράτους.  

Η ανατολικογερμανική προπαγάνδα ήταν άρτια οργανωμένη εν γένει και απολάμβανε ι-
σχυρής χρηματοδότησης, κάτι που τεκμαίρεται και από τη μελέτη της πρωτογενούς πηγής 
του άρθρου. Η έκδοσή της Επιθεώρησης της ΓΛΔ σε πληθώρα γλωσσών και η διάθεσή της 
σε πολλές χώρες στοιχειοθετούν ενδεικτικά έστω τη χρηματοδότηση της ανατολικογερμα-
νικής προπαγάνδας. Οι θεματικές του περιοδικού αναδεικνύουν την εξυπηρέτηση των στό-
χων της εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής της Ανατολικής Γερμανίας, δηλαδή της προβολής 
της παιδείας της ως εφάμιλλης ενός προηγμένου και ισχυρού κράτους και με όρους της Δύ-
σης. Μέσα από άρθρα-αφιερώματα και απαντήσεις σε ερωτήματα αναγνωστών η συντακτι-
κή επιτροπή του περιοδικού επικεντρώθηκε στους βασικούς άξονες της παιδείας και της 
εκπαιδευτικής κουλτούρας. Ζητήματα γενικής πληροφόρησης του εκπαιδευτικού συστήμα-
τος, αγωγής των νηπίων και ειδικής αγωγής αποτελούν τον πυρήνα της παιδείας ενός κρά-
τους και απασχολούν τους πολίτες εν γένει. Σε αυτές τις θεματικές εστίασε σκοπίμως η ΓΛΔ, 
καθώς επίσης και στο μάθημα της πληροφορικής,  επειδή απλώς το θεωρούσε βασική συ-
νιστώσα του επιστημονικού επιπέδου ενός κράτους και παράμετρο της μελλοντικής ανά-
πτυξής του. Μέσα από αναφορές στη διαπαιδαγώγηση των μαθητών γύρω από τη χρήση 
και την πρακτική των Η/Υ, η ηγεσία της ΓΛΔ διεμήνυε ότι η Ανατολική Γερμανία αποτελούσε 
ένα ανεπτυγμένο κράτος που κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προετοιμάσει 
τους πολίτες του να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας σύγχρονης κοινω-
νίας. 

Πέραν της επιλογής των θεματικών, τα άρθρα και γενικότερα τα περιεχόμενα του περιοδι-
κού ενσωματώνουν ειδικές πληροφορίες και ειδικά δεδομένα που δεν ήταν εύκολο να έχει 
στη διάθεσή της η συντακτική επιτροπή του. Αναφερόμαστε στα στατιστικά δεδομένα και 
στις λεπτομέρειες για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους εκπαιδευτικούς, την παρεχόμενη 
εκπαίδευση κλπ. που σαφώς απαιτούσαν την εμπλοκή και τη συνεργασία πολλών κρατικών 
φορέων σε τέτοιο βαθμό, ώστε να τεκμηριώνεται ο προπαγανδιστικός ρόλος του εντύπου. 
Σε όλα τα τεύχη της Επιθεώρησης της ΓΛΔ, άλλωστε, προβάλλεται η παιδεία της ΓΛΔ ως 
υψηλοτάτου επιπέδου και οι επώνυμοι ή ανώνυμοι συντάκτες του περιοδικού ουδέποτε 
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διατύπωσαν αρνητικά σχόλια ή κριτική των αδυναμιών που ενδεχομένως να εμφάνιζε η 
παιδεία και η εκπαιδευτική κουλτούρα της Ανατολικής Γερμανίας.  
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Η εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών και η ενσωμάτωσή τους 
στην ελληνική κοινωνία 

Σπανούδη Δήμητρα 
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας, M.Sc. 

Περίληψη 

H μετανάστευση και η εκπαίδευση αποτελούν έννοιες οι οποίες αλληλεπιδρούν ποικιλο-
τρόπως. Η εκπαίδευση όπως και η απόκτηση δεξιοτήτων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο 
κατά την ενσωμάτωση του μετανάστη στην κοινωνία υποδοχής. Επιπρόσθετα, οι στάσεις 
των μεταναστών ως προς την εκπαίδευση των παιδιών τους επηρεάζει τα μελλοντικά τους 
σχέδια αλλά και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών τους. Σε έρευνα που διεξήχθη, 
συμμετείχαν 60 γονείς μαθητών, οι οποίοι φοιτούσαν στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, 
προκειμένου να αποδειχτεί αν οι ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών μεταναστών ενισχύ-
ουν ή τροχοπεδούν την απρόσκοπτη ενσωμάτωσή τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας πα-
ρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενώ μελλοντικές έρευνες αναμένεται να διερευνήσουν 
περαιτέρω και να επαληθεύσουν ή να διαφοροποιήσουν τα αποτελέσματα αυτά. 

Λέξεις - Κλειδιά: Μετανάστευση, ενσωμάτωση, εκπαίδευση, παιδιά με γονείς μετανάστες, 
μεταναστευτική πολιτική, εκπαιδευτική πολιτική.  

Η εκπαίδευση ασκεί καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία ενσωμάτωσης των παιδιών με γονείς 
μετανάστες. Στην ουσία αποτελεί το μοναδικό θεσμό συνύπαρξης μεταναστών και γηγενών 
και κατ΄ αυτό τον τρόπο ενισχύεται η σημαντικότητα του ρόλου της στην ομαλή κοινωνική 
ένταξη των πρώτων. Είναι γεγονός ότι τα παιδιά των μεταναστών εισέρχονται στο εκπαι-
δευτικό σύστημα με σοβαρά μειονεκτήματα καθώς δεν γνωρίζουν καλά ή γνωρίζουν ελάχι-
στα τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, δεν γνωρίζουν ή καλύτερα δυσκολεύονται να κατανο-
ήσουν τις ιδιαιτερότητες του εκπαιδευτικού συστήματος, στο οποίο είναι αναγκασμένα να 
ενταχθούν και συχνά έχουν ήδη κοινωνικοποιηθεί σε μια άλλη κοινωνική, πολιτισμική, οι-
κονομική και πολιτική πραγματικότητα την οποία συνεχίζουν να διατηρούν ζωντανή οι γο-
νείς τους. Έτσι κομβικό σημείο στην αξιολόγηση της γενικότερης μεταναστευτικής πολιτικής 
μιας χώρας αλλά και της επιτυχούς ενσωμάτωσης των μεταναστών στην κοινωνία της απο-
τελεί η επιτυχία ή η αποτυχία των αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο (Μουσούρου, 2006). 
Ωστόσο πολυάριθμες μελέτες στη Γαλλία έδειξαν ότι η σχολική αποτυχία των παιδιών με 
γονείς μετανάστες συνδέεται περισσότερο με το οικογενειακό περιβάλλον και το γεγονός 
ότι οι γονείς τους είναι ανειδίκευτοι εργάτες. Επίσης έχει αποδειχθεί ότι το σχολείο, για τα 
παιδιά αυτά, αποτελεί ταυτόχρονα τη μεγάλη ευκαιρία αλλά και ένα από τα εμπόδια έ-
νταξής τους στην κοινωνία υποδοχής. Περίπου τα δύο τρίτα των παιδιών με γονείς μετανά-
στες επιτυγχάνουν κοινωνική ένταξη και μεγαλύτερη κινητικότητα σε σχέση με τους γονείς 
τους, λόγω του σχολείου, αλλά το ένα τρίτο εξ αιτίας της σχολικής αποτυχίας αποκλείεται 
κοινωνικά (Dubet, 1992). 
Τα βιώματα των παιδιών των μεταναστών που προκύπτουν, μέσα από τις δυσκολίες επιβί-
ωσης, την ανασφάλεια και την παραβατικότητα των μεγαλύτερων αδελφών και γειτόνων, 
αποτυπώνονται ως μορφή αναπηρίας στο σχολικό ανταγωνισμό και τη διεκδίκηση των θέ-
σεων εργασίας (Μουσούρου, 2006). Τα μεταναστευτικά ρεύματα μεταβάλλουν τα δεδομέ-
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να στις χώρες εισόδου, οι οποίες, εκτός των άλλων προκλήσεων, θα πρέπει να αντιμετωπί-
σουν και εκείνη της εκπαίδευσης όπως διαμορφώνεται από τη νέα πραγματικότητα, δηλα-
δή την πολυπολισμικότητα του μαθητικού πληθυσμού. Αν και οι πολιτικές που υιοθετού-
νται από τις διάφορες χώρες διαφέρουν, ανάλογα με την ιστορία τους, σε θέματα μετανά-
στευσης, τη γενικότερη πολιτική τους καθώς και την εθνική τους ταυτότητα, κοινός άξονας 
και στόχος φαίνεται να είναι ο συνδυασμός ομαλής ένταξης στο σχολικό σύστημα, και πα-
ράλληλα, η διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας, δηλαδή της επίσημης κυρίαρχης ταυτότητας 
(Ζωγράφου, 2003).  Όλες οι προαναφερόμενες δυσκολίες ωθούν τελικά τα παιδιά των με-
ταναστών σε αντίστοιχες με των γονιών τους θέσεις εργασίας, εκείνες του ανειδίκευτου 
εργάτη. Στις δυσκολίες αυτές προστίθενται και η προσπάθεια συγχρονισμού των διαφορε-
τικών τρόπων και αξιών ζωής της χώρας καταγωγής και της χώρας υποδοχής. Στα παιδιά 
μικρότερων ηλικιών αυτός ο συμβιβασμός είναι εύκολος αλλά γίνεται δύσκολος στις μεγα-
λύτερες ηλικίες και ακόμη δυσκολότερος όταν αφορά στους εφήβους (Gans, 1992).  

Καθώς το σχολείο αποτελεί παράγοντα κοινωνικής και οικονομικής ανόδου παρατηρείται 
πως αρκετοί αλλοδαποί μαθητές καταφέρνουν υψηλές επιδόσεις τις οποίες χρησιμοποιούν 
και ως μέσο αποδοχής τους από τους ντόπιους συμμαθητές τους. Συνήθως πρόκειται για 
μια οικογενειακή στρατηγική μέσω της οποίας επιχειρείται η καταξίωση και αποδοχή ολό-
κληρης της οικογένειας, από το ευρύτερο περιβάλλον της κοινωνίας υποδοχής. Η ικανότητα 
στη γλώσσα μαζί με τη δημιουργία πληροφοριακών και κοινωνικών δικτύων στη χώρα υπο-
δοχής, αποτελούν τους κύριους παράγοντες για τη σύγκλιση της κοινωνικής θέσης των με-
ταναστών με αυτή των γηγενών (Borjas,1999· Chiswick, 1978). Επιπρόσθετα η εκπαιδευτική 
διαδρομή, το οικογενειακό υπόβαθρο και πιθανώς ο ρόλος του γενικότερου κοινωνικού 
περιβάλλοντος (γειτονιά ή κοινότητα), φαίνεται να είναι παράγοντες καθοριστικής σημασί-
ας για την ενσωμάτωση των παιδιών με γονείς μετανάστες (Simon, 2007). 

Στην Ελλάδα της νέας μετανάστευσης, όπως και στην υπόλοιπη Νότια Ευρώπη, τα παιδιά 
της πρώτης γενιάς μεταναστών, εκείνων που ήρθαν στη χώρα τη δεκαετία του 1990 τώρα 
πηγαίνουν σχολείο, ενηλικιώνονται και αναζητούν σιγά σιγά εργασία/ες. Το ζήτημα της με-
τανάστευσης, όπως συνήθως αναφέρεται, αρχίζει τώρα να απασχολεί την πολιτική πρακτι-
κή και τις κοινωνικές επιστήμες της Νότιας Ευρώπης, ακολουθώντας, με τη σχετική καθυ-
στέρηση, χώρες όπως οι Η.Π.Α., η Γαλλία και η Γερμανία, όπου τα μεταναστευτικά ρεύματα 
έχουν παλιότερη ιστορία. Το θέμα των παιδιών των μεταναστών έχει συνδεθεί με διάφορα 
μοντέλα μεταναστευτικής πολιτικής, τα όποια έχουν ήδη εφαρμοστεί σε διάφορες χώρες. 
Περιοριζόμενοι στην ευρωπαϊκή εμπειρία, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τριών ειδών 
πολιτικές ένταξης/ενσωμάτωσης ή, ορθότερα, τρεις τρόπους νομιμοποίησης της όποιας 
σχετικής πολιτικής (Πετράκου & Ξανθάκου, 2003). Πρώτο μοντέλο αναφέρουμε αυτό της 
πολιτικής αφομοίωσης ή ενσωμάτωσης που ακολουθείται στη Γαλλία, ένα άλλο είναι το 
πλουραλιστικό πολυπολιτισμικό μοντέλο (Σουηδία, Μ. Βρετανία, Ολλανδία) και τρίτο είναι 
αυτό του διαφοροποιημένου αποκλεισμού ή της λειτουργικής αφομοίωσης (που ακολου-
θείται στις Γερμανία, Ιταλία και την Ελλάδα)(Χαλιάπα, 2009).  

Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες δυτικές χώρες υποδοχής μεταναστών, στις αστικές περιο-
χές και στις μεγάλες πόλεις φοιτά στα σχολεία ένας μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μαθητών. 
Το 10% και πλέον των μαθητών που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία όλων των βαθμίδων έχει 
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διαφορετική πολιτισμική καταγωγή και άλλη μητρική γλώσσα από την ελληνική (Σκούρτου, 
Βρατσάλης & Γκόβαρης, 2004· Δαμανάκης 2002). Χωρίς να λαμβάνονται εντούτοις υπόψη 
αυτά, οι αλλαγές που κρίνονται απαραίτητες στην οργάνωση, στον τομέα της επαγγελματι-
κής κατάρτισης και στην έρευνα, για να μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κοινω-
νική, πολιτισμική αλλά και η δημογραφική πραγματικότητα, είναι ακόμα σε αναμονή. 

Το ενδιαφέρον για παιδεία και οι ανάγκες των αλλοδαπών μαθητών, των οποίων η γνώση 
της σχολικής γλώσσας είναι περιορισμένη, και το γεγονός της αύξησης του κινδύνου μειο-
νεκτικής μεταχείρισης και αποκλεισμού τους λόγω της εθνικότητάς τους και της θρησκείας 
τους - συχνά σε συνάρτηση με την κοινωνική τους προέλευση και το φύλο τους - αντιμετω-
πίζονται ακόμα ως ένα «επιπρόσθετο πρόβλημα». Τα κατά περίπτωση αντισταθμιστικά μέ-
τρα, σχεδόν αποκλειστικά με την είσοδο στο σχολείο, οφείλουν να εξασφαλίζουν και να 
διευκολύνουν, ιδιαίτερα από γλωσσικής απόψεως, την ένταξη των αλλοδαπών μαθητών. 
Συχνά τίθεται το ερώτημα, κατά πόσο το ελληνικό σχολείο μπορεί να αντιμετωπίσει τις κοι-
νωνικοπολιτισμικές αλλαγές στα πλαίσια των δημιουργημένων δομών που αυξάνονται ι-
στορικά, αλλά και τη διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων.  

Το ελληνικό σχολείο εμμένει σε μεγάλο βαθμό στο μονοπολιτισμικό προσανατολισμό του, 
παρά το γεγονός ότι είχε το χρόνο και την ευκαιρία να προετοιμαστεί για ένα διαπολιτισμι-
κό άνοιγμα. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση βασίζεται στην πεποίθηση ότι τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα πρέπει να προσαρμόζονται στην πραγματικότητα της πολυπολιτισμικής κοινωνί-
ας. Εντούτοις ακόμα καμία ιδιαίτερη αλλαγή δεν παρατηρείται στα σχολεία. Η διαπολιτι-
σμική εκπαίδευση περικλείει όλους τους τομείς της σχολικής ζωής. Αφορά τόσο τα αναλυτι-
κά προγράμματα όσο και το «κρυφό πρόγραμμα» του σχολείου. Το να λαμβάνονται υπόψη 
οι κοινωνικοπολιτισμικές διαφορές καθώς και η προώθηση της πολυγλωσσίας είναι βασικές 
αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Ο George Auernheimer (2001) τονίζει ότι κάθε παιδαγωγική δράση πρέπει να ακολουθεί 
δύο θεμελιώδεις αρχές: «Ίση μεταχείριση» ως αξίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης και 
«σύνδεση με το βιόκοσμο» ως απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να προωθήσουμε 
αποτελεσματική μετάδοση γνώσης και να φέρουμε τους μαθητές εκεί όπου αυτοί βρίσκο-
νται. Μεταξύ αυτών των δύο αρχών μπορούν να υπάρξουν συγκρούσεις, ιδιαίτερα εάν δεν 
υιοθετούνται και εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς και καταλύονται από την έννοια 
του μονόπλευρου προσανατολισμού στην προσαρμογή.  

Δεδομένου ότι οι αλλοδαποί μαθητές δεν μπορούν να θεωρούνται μαθητές με χαμηλή σχο-
λική επίδοση σε σύγκριση με τους μη αλλοδαπούς μαθητές, είναι απαραιτήτως αναγκαία 
μια αλλαγή προοπτικής. Οι αλλοδαποί μαθητές δεν είναι μαθητές με «έλλειμμα» και μια 
πρόσθετη επιβάρυνση για τους εκπαιδευτικούς, αλλά το σχολείο θα μπορούσε να προβεί 
στο μετασχηματισμό του συστήματος, σε μια εκπαίδευση προσανατολισμένη στη δικαιοσύ-
νη. Πολλές αιτίες που συμβάλλουν σ’ αυτήν την έλλειψη ισορροπίας έχουν μεν ήδη εξακρι-
βωθεί και έχουν αναπτυχθεί πιθανές εναλλακτικές λύσεις, εντούτοις η εκπαίδευση χωλαίνει 
στην εφαρμογή επαρκών αρχών δράσης, προκειμένου να συμβάλλει στο να απολαμβάνουν 
πραγματικά οι αλλοδαποί μαθητές ίσες ευκαιρίες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
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Το σύγχρονο σχολείο δεν μπορεί να αγνοεί τις κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές του πα-
ρόντος. Σήμερα απαιτείται ένας εκσυγχρονισμός στις εσωτερικές δομές και λειτουργίες του 
ελληνικού σχολείου. Ο εκσυγχρονισμός αυτός πρέπει να υπερβαίνει την εθνοκεντρική, μο-
νοπολιτισμική και μονογλωσσική προσέγγιση των γεγονότων. Επιπλέον, αποτελεί κοινό τό-
πο ότι η εκπαίδευση είναι δικαίωμα και όχι «προϊόν» (Charlot, 2002). Είναι ένα καθολικό 
δικαίωμα, το οποίο συνδέεται άμεσα με την ανθρώπινη ύπαρξη και πρέπει να υπερασπίζε-
ται ως δικαίωμα. Όλα τα άτομα έχουν το δικαίωμα να μαθαίνουν, αφενός στη μητρική τους 
γλώσσα, αφετέρου σε μία τουλάχιστον ξένη, η οποία καθιστά δυνατή τη διεθνή επικοινω-
νία. Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση παρουσιάζει μια οικουμενική διάσταση: oποιεσδήποτε 
μπορούν να είναι οι διαφορές μεταξύ των πολιτισμών, όλοι οι πολιτισμοί όμως δημιουργή-
θηκαν από την ανθρώπινη φύση. Η εκπαίδευση στην ιδιότητά της ως καθολικό δικαίωμα 
πρέπει μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων να στοχεύει σε έναν αλληλέγγυο κόσμο, στον 
αγώνα για την ειρήνη, ενάντια σε όλες τις μορφές βίας, διάκρισης, εκμετάλλευσης, υποτί-
μησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Έχοντας ως αφετηρία τις προηγούμενες αναπτύξεις 
μπορούμε να προσδιορίσουμε τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την εκπαίδευση 
στη σύγχρονη κοινωνία.  

Το σχολείο πρέπει να είναι προσιτό σε όλους, χωρίς διάκριση του φύλου ή εθνικής, θρη-
σκευτικής, πολιτισμικής καταγωγής. Στις Διεθνείς Συμβάσεις για τα δικαιώματα του παιδιού 
(Σύμβαση 20.11.1989, Η.Ε) καθορίζεται ότι η εκπαίδευση πρέπει να αποσκοπεί «στην ανά-
πτυξη του σεβασμού για τους γονείς του παιδιού, την ταυτότητά του, τη γλώσσα του και τις 
πολιτιστικές του αξίες, καθώς και του σεβασμού του για τις εθνικές αξίες της χώρας στην 
οποία ζει, της χώρας από την οποία μπορεί να κατάγεται και για τους πολιτισμούς που δια-
φέρουν από το δικό του» (Άρθρο 29,1γ). Το σχολείο πρέπει να εγγυάται για όλους την ίδια 
αντιμετώπιση.  

Με όλη την παρρησία για τις διαφορετικές πολιτισμικές επιρροές και τις δημιουργίες πρέ-
πει να ισχύει ως κοινός κανόνας ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς επίσης 
και το θεμελιώδες δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη κάθε ατόμου (Διεθνές Σύμφωνο ατο-
μικών και πολιτικών δικαιωμάτων, 16.12.1966, Η.Ε.). Ενσυναίσθηση, ανεκτικότητα και αλ-
ληλεγγύη πρέπει να αποτελούν βασικά στοιχεία μιας σύγχρονης εκπαίδευσης. Η πραγμα-
τοποίησή της απαιτεί αποφασιστική αποποίηση και καταπολέμηση κάθε είδους άμεσων ή 
έμμεσων μορφών ρατσισμού εντός και εκτός του σχολείου. Μια σημαντική βαρύτητα παρέ-
χεται στην προστασία του ανθρώπινου δικαιώματος από τη ρατσιστική διάκριση, επειδή ο 
ρατσισμός είναι στην ιδεολογία και την πρακτική μια από τις ριζικότερες απειλές για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα. Η ρατσιστική ιδεολογία της ανισότητας αρνείται την ιδέα των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, την ίση αξιοπρέπεια και αξία όλων των ανθρώπων και τα από αυτό 
παραγόμενα ίσα δικαιώματα. Αντ΄ αυτού ερμηνεύονται οι διαφορές μεταξύ των ανθρώπων 
ως αξιακές ανισότητες και δικαιολογείται από τις «σχεδιασμένες» άνισες αξίες των ανθρώ-
πων η «δική μας» ανωτερότητα. 

Εκπαίδευση, η οποία αναγνωρίζει τις διαφορές των πολιτισμών και τις σέβεται (υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν βρίσκονται σε αντίφαση με το δικαίωμα της αξιοπρέπειας ή με τα δι-
καιώματα του ατόμου). 
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Εκπαίδευση στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη «δική μου» αξιοπρέπεια 
όπως επίσης στην αξιοπρέπεια του «άλλου»: ενάντια στη βία, καταπίεση, κατά συνέπεια 
επίσης εκπαίδευση στις οικουμενικές αξίες: ελευθερία, ισότητα, αλληλεγγύη, ειρήνη, δημο-
κρατία, δικαιοσύνη. Εκπαίδευση, η οποία σέβεται τα δικαιώματα των παιδιών (τα οποία 
καθορίζονται στις Διεθνείς Συμβάσεις), ιδιαίτερα το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση 
(Διακήρυξη των δικαιωμάτων του παιδιού, 20.11.1959, Η.Ε.). 

Εκπαίδευση για τον πολίτη της σύγχρονης κοινωνίας και για την ειρήνη, που αναπτύσσει τη 
συνείδηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του πολίτη, τα οποία δημιουργούν τα 
συναισθήματα του ανήκειν, όπου το παιδί είναι ανοιχτό στον πολιτισμό του όπως και σε 
άλλους πολιτισμούς. «Ξένοι» εκπαιδευτικοί πρέπει να συμμετέχουν στη διεξαγωγή των μα-
θημάτων στη μορφή της συλλογικής διδασκαλίας (team-teaching) (Κασίμης, 2007) ως ειδι-
κοί για τους πολιτισμούς και τις γλώσσες προέλευσης. Οι αρχές αυτές πρέπει να συνοδευ-
θούν από ριζικές αλλαγές στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς 
και στην ανάπτυξη προγραμμάτων. Τα προγράμματα πρέπει να χαρακτηρίζονται από σεβα-
σμό δημοκρατικών αρχών οργάνωσης: δημοκρατική οργάνωση του Curriculum, συμμετοχή 
των μαθητών, των γονέων και αντιπροσώπων της κάθε κοινότητας. 

Από τα αποτελέσματα μελέτης στη Γαλλία (Vermeulen, 2002) που ανέλυσε λεπτομερώς τη 
σχολική επίδοση και τις σταδιοδρομίες των σπουδαστών, προέκυψε ότι κάτω από παρό-
μοιες οικογενειακές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, η σχολική επίδοση των παιδιών 
των μεταναστών στο δημοτικό σχολείο ήταν συγκρίσιμη ή ελαφρώς κατώτερη με αυτή των 
γηγενών Γάλλων μαθητών. Επίσης, η ύπαρξη ενός μόνο παιδιού στο κατώτερο γυμνάσιο 
(College), είναι θετική, με δεδομένες πάλι τις ίδιες κοινωνικές και οικογενειακές συνθήκες. 
Η έρευνα αυτή μπόρεσε να εξηγήσει ότι η μικρότερη επιτυχία των μεταναστών στο σχολείο, 
είναι αποτέλεσμα της χαμηλής κοινωνικής θέσης των γονιών τους. Ειδικότερα διαπιστώθη-
κε ότι ο ένας στους δύο αλλοδαπούς μαθητές έχει επαναλάβει τουλάχιστον μια σχολική 
χρονιά στη διάρκεια του δημοτικού σχολείου, σε αντίθεση με τους Γάλλους μαθητές όπου η 
αναλογία είναι ένας στους τέσσερις. Συγκεκριμένα εντοπίζονται τεράστιες δυσκολίες εξεύ-
ρεσης εργασίας από τους μετανάστες που οδηγούν σε υψηλά ποσοστά ανεργίας τον αλλο-
δαπό πληθυσμό, χαμηλού βιοτικού επιπέδου περιοχές, περιορισμένο δίκτυο συγκοινωνιών 
ενώ ακόμα και οι δημόσιες υπηρεσίες είναι απομακρυσμένες από το κέντρο. Πρόκειται για 
τα παιδιά τα οποία συνέβαλαν στην επίλυση του προβλήματος της χαμηλής γονιμότητας 
της γαλλικής κοινωνίας στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και αρχές της δεκαετίας του 1970, 
τα οποία μια δεκαετία αργότερα συμμετέχουν με τα υψηλότερα ποσοστά στις κοινωνικά 
αποκλεισμένες ομάδες. Πρόκειται για τα παιδιά που βιώνουν τη σχολική αποτυχία και εκ-
διώκονται από το γαλλικό σχολείο, όταν οι γονείς τους, που εργάζονταν μέχρι το 1980 και 
καθ ’όλη την περίοδο της βιομηχανικής ανάπτυξης, μπαίνουν στη μακροχρόνια ανεργία κα-
τά την περίοδο της αποβιομηχάνισης. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και αρχές του 1990 είναι Γάλλοι στην ιθαγένεια, αλλά παι-
διά της δεύτερης γενεάς τα οποία έχουν αποκοινωνικοποιηθεί από το ίδιο το γαλλικό σχο-
λείο, έχουν μεγαλώσει στους δρόμους των υποβαθμισμένων προαστίων των μεγάλων αστι-
κών κέντρων ή στα λεγόμενα «γκέτο», δεν εργάζονται, προέρχονται από φτωχές οικογένειες 
λόγω της μακροχρόνιας ανεργίας και έχουν διαφοροποιημένη εθνική ταυτότητα. Είναι αυ-

1355

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



τοί οι ίδιοι πληθυσμοί που παρουσιάζουν υψηλούς δείκτες θνησιμότητας και εγκληματικό-
τητας (Παπαδοπούλου, 2006). 

Η μελέτη στην Ελλάδα των Τ. Καρβουνίδη και Ι. Χολέζα (2013) που τιτλοφορείται «Οι δια-
δρομές των νέων μεταναστευτικής προέλευσης στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας» 
επιχειρεί να καταγράψει τις ομοιότητες και διαφορές επιμέρους ομάδων νέων μεταναστευ-
τικής προέλευσης σε σχέση με το γηγενή πληθυσμό. Όπως διαπιστώνεται, οι νέοι άνδρες 
παλιννοστούντες διαφέρουν σημαντικά από τους άλλους νέους άνδρες μεταναστευτικής 
προέλευσης, με τους πρώτους να εμφανίζουν αρκετά χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στο 
εργατικό δυναμικό τα οποία προσομοιάζουν με εκείνα των γηγενών ανδρών. Παρατηρού-
νται επίσης αξιόλογες αποκλίσεις κατά φύλο στα πλαίσια των επιμέρους ομάδων προέλευ-
σης, όπως η απόκλιση μεταξύ νέων αλβανικής καταγωγής. Οι νέοι Αλβανοί εμφανίζουν εκ 
των υψηλότερων πιθανοτήτων συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό όλων των επιμέρους 
ομάδων νέων ανδρών, ενώ οι νέες Αλβανίδες εκ των χαμηλότερων πιθανοτήτων όλων των 
υπολοίπων γυναικών. Ιδιαίτερα δύσβατος φαίνεται ο δρόμος των νέων μεταναστών προς 
την επιτυχή οικονομική και κοινωνική ένταξη, καθώς πέραν των δεδομένων δυσκολιών, 
προστίθενται οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας. Η 
μελέτη υπογραμμίζει πως η επιτυχής ενσωμάτωση τουλάχιστον του 10% του πληθυσμού 
των παιδιών με γονείς μετανάστες 15-29 ετών στους τομείς της εκπαίδευσης και της εργα-
σίας είναι κρίσιμης σημασίας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. 

Επομένως το σχολείο αποτελεί τον κατ’ εξοχήν προνομιακό χώρο μελέτης του ζητήματος 
των παιδιών με γονείς μετανάστες, καθώς αποτελεί ταυτόχρονα βασικό παράγοντα κοινω-
νικής ένταξης και ένα αυτοτελές πεδίο ένταξης (Κασίμη, 2006). Οι μετανάστες ερχόμενοι σε 
μια νέα χώρα διαφέρουν κατά κανόνα από τα μέλη της κοινωνίας στην οποία επιχειρούν να 
ενταχθούν λόγω των διαφορετικών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και νομικών 
ιδιαιτεροτήτων τους. (Heckmann, 2003). Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε να μελετηθεί 
κατά πόσο οι ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών μεταναστών ενισχύουν ή τροχοπεδούν 
την απρόσκοπτη ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία. 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελούν 60 γονείς, Έλληνες και αλλοδαποί, μαθητών 
που φοιτούν στην Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού σχολείων της περιοχής της Ανατολικής Αττικής. 
Από τους 60 γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα, 30 ήταν Ελληνικής καταγωγής και 30 ή-
ταν αλλοδαποί μετανάστες. Από τους Έλληνες γονείς (n=30) 18 ήταν γυναίκες και 12 ήταν 
άνδρες. Από τους αλλοδαπούς γονείς (n=30) 25 ήταν γυναίκες και 5 ήταν άνδρες. Από τους 
αλλοδαπούς γονείς, οι οποίοι ήταν μετανάστες στη χώρα μας, 12 κατάγονταν από την Αλ-
βανία, 2 από τη Ρουμανία, 1 από τη Βουλγαρία, 2 από τη Ρωσία, 6 από το Πακιστάν, 2 από 
το Μπαγκλαντές, 3 από την Ιορδανία και 2 από την Αίγυπτο. Όπως μπορεί να παρατηρήσει 
κανείς υπάρχει ανομοιογένεια στο δείγμα της έρευνας ως προς τους άνδρες μη ελληνικής 
καταγωγής που συμμετείχαν σε αυτήν. Θα ήταν ασφαλές να ισχυριστούμε πως η ανομοιο-
γένεια αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι σπανιότερα οι τελευταίοι είναι εκείνοι που αναλαμ-
βάνουν να οδηγήσουν τα παιδιά τους στο σχολείο το πρωί και να τα πα ραλάβουν το μεση-
μέρι ή το απόγευμα. 
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 Για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ημιδομημένης 
συνέντευξης, σύμφωνα με την οποία διατυπώνονται συγκεκριμένες ερωτήσεις, οι οποίες 
όμως δίνουν την ευκαιρία στον ερευνητή για περαιτέρω διερεύνηση. 

Προσεγγίζοντας τους επιμέρους στόχους της παρούσας έρευνας έγινε προσπάθεια να απο-
τυπωθεί σε ποιο βαθμό οι γονείς που συμμετείχαν σε αυτήν θεωρούν πως το σχολείο επη-
ρεάζει την καλύτερη ενσωμάτωση των παιδιών τους στην ελληνική κοινωνία και τη βελτίω-
ση των ακαδημαϊκών επιδόσεών τους. Όπως καταδεικνύεται από τις απαντήσεις που δόθη-
καν, παρατηρούμε ότι ποσοστό 65% των γονέων που συμμετείχαν θεωρεί πως το σχολείο 
επηρεάζει «πολύ» την καλύτερη ενσωμάτωση των παιδιών τους στην ελληνική κοινωνία και 
τη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεών τους και ποσοστό 21,67% θεωρεί πως το σχολείο 
επηρεάζει τους προαναφερθέντες τομείς «πάρα πολύ». Από την άλλη μεριά πολύ χαμηλά 
είναι τα ποσοστά εκείνων που θεωρούν πως το σχολείο επηρεάζει την καλύτερη ενσωμά-
τωση των παιδιών τους στην ελληνική κοινωνία και τη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδό-
σεών τους «αρκετά», «λίγο» ή «καθόλου» (ποσοστό 5%, 5% και 3,3% αντίστοιχα).  

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που αναδύθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας σχετίζεται με 
το βαθμό στον οποίο οι γονείς που συμμετείχαν σε αυτήν θεωρούν ότι επηρεάζονται οι α-
καδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών τους από το μορφωτικό επίπεδο των ίδιων, από τις αδυ-
ναμίες τους στη γλώσσα, από την αδυναμία τους να βοηθήσουν τα παιδιά τους, από την 
έλλειψη κινήτρων των παιδιών τους να μελετήσουν, από την εμφάνιση μαθησιακών δυσκο-
λιών στα παιδιά τους και στην περίπτωση των αλλοδαπών γονέων από τη διάρκεια παρα-
μονής τους στη χώρα. 

 Όπως καταδεικνύεται από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, παρατηρούμε ότι ποσοστό 
71,66% των γονέων που αποτελούν το δείγμα της παρούσας έρευνας υποστηρίζουν ότι το 
προσωπικό μορφωτικό τους επίπεδο επηρεάζει «πολύ» τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των 
παιδιών τους, ποσοστό 15% υποστηρίζουν ότι τις επηρεάζει «αρκετά» και ποσοστό 6,67% 
ότι τις επηρεάζει «λίγο». Μικρό επίσης (6,67%) είναι το ποσοστό των γονέων που θεωρεί 
πως το προσωπικό μορφωτικό τους επίπεδο επηρεάζει «πάρα πολύ» τις ακαδημαϊκές επι-
δόσεις των παιδιών τους.  

Επιπρόσθετα, ποσοστό 40% των γονέων που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα δηλώνει 
ότι η προσωπική αδυναμία του στον χειρισμό της ελληνικής γλώσσας επηρεάζει «πολύ» τις 
ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών τους. Από την ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων προ-
κύπτει πως αυτή η απάντηση δόθηκε εξολοκλήρου από αλλοδαπούς γονείς καθώς κανένας 
από τους Έλληνες γονείς δεν πίστευε πως διαθέτει δυσκολίες χειρισμού της ελληνικής 
γλώσσας. Ακόμη, πολύ χαμηλά είναι τα ποσοστά των αλλοδαπών γονέων που πιστεύουν 
πως οι προσωπικές τους δυσκολίες στο χειρισμό της ελληνικής γλώσσας επηρεάζουν «λί-
γο», «αρκετά» ή «πάρα πολύ» τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών τους (ποσοστά 
3,33%, 5% και 1,67% αντίστοιχα).  

Ακολούθως, πολύ σημαντικό (41,67%) είναι το ποσοστό των γονέων που θεωρούν πως η 
προσωπική τους αδυναμία να παράσχουν βοήθεια στα παιδιά τους επηρεάζει τις ακαδημα-
ϊκές επιδόσεις των τελευταίων σε πολύ σημαντικό βαθμό. Από την άλλη μεριά η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των Ελλήνων γονέων θεωρώντας ότι δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες να πα-
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ράσχουν βοήθεια στα παιδιά τους απάντησαν πως ο συγκεκριμένος λόγος δεν επηρεάζει 
«καθόλου» τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών τους. Πολύ χαμηλά είναι τα γονέων που 
πιστεύουν πως οι προσωπικές τους αδυναμίες να παράσχουν βοήθεια στα παιδιά τους ε-
πηρεάζουν «λίγο», «αρκετά» ή «πάρα πολύ» τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών τους 
(ποσοστά 8,33%, 11,67% και 3,33% αντίστοιχα). Επιπρόσθετα, οι γονείς που συμμετείχαν 
στην παρούσα έρευνα, υποστηρίζουν ότι η έλλειψη κινήτρων να μελετήσουν επηρεάζει τις 
επιδόσεις των παιδιών τους «πολύ» σε ποσοστό 51,67% και «πάρα πολύ» σε ποσοστό 
36,67%. Πολύ χαμηλά είναι τα ποσοστά εκείνων που δεν συμφωνούν με τη συγκεκριμένη 
άποψη. Συγκεκριμένα ποσοστό 1,67% απάντησε ότι η έλλειψη κινήτρων στα παιδιά για να 
μελετήσουν δεν επηρεάζει «καθόλου» τις επιδόσεις τους, ποσοστό 3,33% απάντησε ότι τις 
επηρεάζει «λίγο» και ποσοστό 6,67% απάντησε ότι τις επηρεάζει «αρκετά». Πολύ σημαντι-
κό (53,33%) είναι το ποσοστό των γονέων που θεωρούν πως η ύπαρξη μαθησιακών δυσκο-
λιών στα παιδιά τους επηρεάζει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των τελευταίων σε πολύ σημα-
ντικό βαθμό ενώ ποσοστό 21,68% των γονέων θεωρεί ότι η ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών 
ασκεί πάρα πολύ σημαντική επιρροή στις επιδόσεις των παιδιών. Πολύ χαμηλά είναι τα πο-
σοστά των γονέων που πιστεύουν πως η ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών επηρεάζει «καθό-
λου», «λίγο» ή «αρκετά» τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών τους (ποσοστά 2,33%, 
8,33% και 13,33% αντίστοιχα).  

Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των αλλοδαπών γονέων που συμμετείχαν στην έρευνα 
θεωρούν ότι η διάρκεια παραμονής τους στη χώρα επηρεάζει «πολύ» τις επιδόσεις των 
παιδιών τους ενώ ποσοστό 11,67% αυτών θεωρούν ότι τις επηρεάζει «πάρα πολύ». Χαμηλά 
είναι τα ποσοστά των αλλοδαπών γονέων που πιστεύουν ότι η διάρκεια παραμονής τους 
στη χώρα επηρεάζει τα παιδιά τους «λίγο» (1,67%) ή «αρκετά» (1,67%). 

Αναφορικά με τον τελευταίο επιμέρους στόχο της παρούσας έρευνας επιχειρήθηκε να απο-
τυπωθεί ο βαθμός στον οποίο οι γονείς που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα θεωρούν 
ότι η εκπαίδευση που θα λάβουν τα παιδιά τους θα επηρεάσει το μέλλον τους στην ελληνι-
κή κοινωνία. Η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, 
σε ποσοστό 78,33% θεωρεί πως η εκπαίδευση που θα λάβουν τα παιδιά τους θα επηρεάσει 
το μέλλον τους στην ελληνική κοινωνία «πολύ» και ποσοστό 20% θεωρεί πως η εκπαίδευση 
που θα λάβουν τα παιδιά τους θα επηρεάσει το μέλλον τους «πάρα πολύ».  

Είναι γεγονός ότι τα παιδιά με γονείς μετανάστες αντιμετωπίζουν πληθώρα προβλημάτων 
στην προσπάθειά τους να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία και να προσαρμοστούν 
στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών των μεταναστών πρώτης 
γενιάς φοιτούν πλέον στα ελληνικά σχολεία και αρχίζουν να εισέρχονται στην αγορά εργα-
σίας. Η εκπαιδευτική και εργασιακή τους ενσωμάτωση αποτελεί ένα από τα πλέον σύνθετα 
οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Η πολλαπλότητα και ετε-
ρογένεια των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών τους χαρακτηριστικών παράλληλα 
με τα προβλήματα που προκύπτουν από τις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και τις αλλαγές 
στην αγορά εργασίας καθιστούν την πολυπληθή πλέον δεύτερη γενιά σημαντικό παράγο-
ντα προσδιορισμού της κοινωνικής συνοχής. Τελικά η κεντρική ερώτηση δεν είναι αν η δεύ-
τερη γενιά θα ενσωματωθεί στην κοινωνία, αλλά σε ποιο κομμάτι της κοινωνίας θα ενσω-
ματωθεί .  
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Το Βασιλικό Διδασκαλείο 1834-1864 

Μητρόπουλος Γεώργιος  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.A., Ph D.  
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Περίληψη 

Η παιδαγωγική και επαγγελματική κατάρτιση των δασκάλων κατέχει προνομιακή θέση στην 
ύλη των ιστοριών της εκπαίδευσης. Η μόρφωσή τους υπήρξε πάντοτε πεδίο σύγκρουσης 
παιδαγωγικών και πολιτικών τάσεων. Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της ιστορίας των 
θεσμών μέσα από τους οποίους εκπαιδεύτηκαν και πιστοποιήθηκαν οι δάσκαλοι από το 
1834 έως το 1864. Την περίοδο αυτή θεσμοθετήθηκε και λειτούργησε το Βασιλικό Διδα-
σκαλείο με σκοπό την εκπαίδευσή τους. Με τη λειτουργία του επιδιώχθηκε η θεμελίωση 
του πρωτοβάθμιου εκπαιδευτικού συστήματος βασισμένου πάνω σε  αρχές και μεθόδους 
που επικρατούσαν στη Δύση. Η φοίτηση σε αυτό, ο τρόπος διάρθρωσής του καθώς και η 
παιδαγωγική μέθοδος που ακολουθούσε καθόρισαν τη λειτουργία του δημοτικού σχολείου 
σε όλη την οθωνική περίοδο.  

Λέξεις - Κλειδιά: Βασιλικό Διδασκαλείο, εκπαίδευση, αλληλοδιδακτική μέθοδος, δάσκαλοι.   

Πίνακες αντί «πολυέξοδων και ευκατάλυτων βιβλίων» 

Κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας δεν υπήρχε οργανωμένη εκπαίδευση και ου-
σιαστικά τη φροντίδα της παιδείας την είχε αναλάβει η εκκλησία. Η γνώση ήταν έντονα θε-
ολογική, ενώ η διδασκαλία ακολουθούσε την «ατομική» μέθοδο όπου ο δάσκαλος δίδασκε 
χωριστά τον κάθε μαθητή (Κοντονή, 1997:93). Ο δρόμος για τη δημιουργία του ανεξάρτη-
του κράτους προλειάνθηκε από το κίνημα του νεοελληνικού διαφωτισμού (1750-1830) το 
οποίο υπήρξε και κίνημα «παιδείας» (Δημαράς, 1993:246). Οι συζητήσεις γύρω από το χα-
ρακτήρα της εκπαίδευσης των δασκάλων προηγήθηκαν της επανάστασης. Η πρώτη τεκμη-
ριωμένη πρόταση κατατέθηκε στο περιοδικό «Λόγιος Ερμής» από το Δημήτριο Δάρβαρη το 
1811, όπου προτεινόταν και η  νέα μέθοδος διδασκαλίας, η αλληλοδιδακτική (Σταματάκης, 
1996:36). Η μέθοδος ονομάστηκε έτσι γιατί ο δάσκαλος μπορούσε να διδάξει μεγάλο αριθ-
μό μαθητών με τη βοήθεια των καλύτερων, «πρωτόσχολων» ή «μονητόρων». Ετήσιες τάξεις 
με τη σημερινή έννοια δεν υπήρχαν. Το αλληλοδιδακτικό σχολείο αποτελούνταν από οκτώ 
κλάσεις. Οι μαθητές ανάλογα με τις γνώσεις τους κατατάσσονταν σε αυτές για κάθε μάθη-
μα και για τον προβιβασμό τους σε ανώτερη κλάση δεν ήταν απαραίτητο να περάσει όλο το 
διδακτικό έτος. Η ηλικία τους δεν έπαιζε κανένα ρόλο στην κατάταξή τους. Στην 1η κλάση 
εγγράφονταν οι αρχάριοι και στην 8η οι πιο προχωρημένοι (Διαμαντής, 2003:132). Ο δά-
σκαλος επέλεγε τους πρωτόσχολους από τις δύο τελευταίες κλάσεις. Σε αυτούς μόνο εξη-
γούσε την ύλη που επρόκειτο να παραδώσουν και τους έδινε οδηγίες για τον τρόπο διδα-
σκαλίας της. Κατόπιν οι πρωτόσχολοι παρέδιδαν τα μαθήματα της ημέρας από ειδικά έντυ-
πα, τους πίνακες, στους υπόλοιπους μαθητές. Ο δάσκαλος κρατούσε τη θέση του επόπτη, 
αλλά και του εξεταστή για την προαγωγή των μαθητών, από τη μια κλάση στην άλλη (Αβδά-
λη, 1999:16).  
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Η οργάνωση της μεθόδου οφείλονταν στους Άγγλους Andrew Bell και Joseph Lancaster 
(Meiklejohn,1881). Ο λόγος που είχε αποκτήσει πολλούς υποστηρικτές ήταν ότι αποτελούσε 
ένα οικονομικό σύστημα εκπαίδευσης που βοηθούσε στο γρήγορο αλφαβητισμό των λαϊ-
κών στρωμάτων. Συγκεκριμένα δεν χρειάζονταν διδακτικά βιβλία παρά μόνο ορισμένοι πί-
νακες διδασκαλίας, δεν ήταν απαραίτητο να ανεγερθούν πολλά σχολικά κτίρια καθώς οι 
ήδη υπάρχουσες αίθουσες εξυπηρετούσαν μεγάλο αριθμό μαθητών και τέλος αντιμετωπί-
ζονταν η έλλειψη εκπαιδευτικών αφού ένας δάσκαλος μπορούσε να διδάξει εκατοντάδες 
μαθητές (Χαρίλα, 2006:221, 226). Απώτερος στόχος της μεθόδου ήταν η παροχή στοιχειω-
δών γνώσεων ανάγνωσης, γραφής, αριθμητικής και θρησκευτικών σε μεγάλο αριθμό μαθη-
τών σε ελάχιστο χρόνο και με το μικρότερο κόστος (Παπαδάκη, 1992:27). Ο Γεώργιος Κλεό-
βουλος ήταν ο πρώτος Έλληνας που διδάχτηκε τη μέθοδο στη Γαλλία και την εφάρμοσε στο 
σχολείο του στο Ιάσιο το 1820 (Λεοντσίνης, 1995:233). Ο ίδιος συνέταξε και εξέδωσε στα 
ελληνικά τους πρώτους πίνακες και τον οδηγό της (Σταματάκης, & Μοίρα, 1996:37). Στο 
σχολείο του Ιασίου εκπαιδεύτηκαν και δεκαεπτά δάσκαλοι. Μετά την αποφοίτησή τους έ-
λαβαν αποδεικτικά των σπουδών τους και συστατικές επιστολές με σκοπό να συστήσουν 
παρόμοια σχολεία σε ελληνικές περιοχές (Κλεόβουλος, 1819:27-34).  

«Συστηματικώς να οργανισθή η εκπαίδευσις» 

Η παιδεία αποτέλεσε πρώτη μέριμνα των Ελλήνων αμέσως μετά την έναρξη της επανάστα-
σης. Στον Καταστατικό Χάρτη της Β΄ Εθνοσυνέλευσης, η εκπαίδευση τίθενται «υπό την προ-
στασία του Βουλευτικού Σώματος» προτείνοντας: «Συστηματικώς να οργανισθή η εκπαί-
δευσις της νεολαίας, και να εισαχθή καθ΄όλην την επικράτειαν η αλληλοδιδακτική μέθο-
δος» (Προσωρινόν, 1823:6,14). Επίσης αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής παιδείας. Ανά-
μεσα στις προτάσεις της ήταν η ίδρυση αλληλοδιδακτικών σχολείων και ενός Διδασκαλείου. 
Το Διδασκαλείο ξεκίνησε τη λειτουργία του το Δεκέμβριο του 1824 στο Άργος με 15 σπου-
δαστές. Μετά όμως από πέντε μήνες έκλεισε λόγω οικονομικής δυσπραγίας (Ευαγγελόπου-
λου, 1987:83). Η προσπάθεια αποτέλεσε την πρώτη έμπρακτη μαρτυρία της πίστης των ε-
παναστατημένων Ελλήνων στα αγαθά της παιδείας και στον πρωτεργάτη της, το δάσκαλο 
(Αντωνίου, 2002:24). 

Η ανάληψη της διακυβέρνησης από τον Καποδίστρια σηματοδότησε την γενίκευση της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Λούκος, 1988:282). Συστάθηκε η «προπαιδεία επιτροπή» με 
σκοπό να οργανώσει τα σχολεία, να συντάξει τα κατάλληλα διδακτικά βιβλία και να εγκρίνει 
την αρμόζουσα μέθοδο διδασκαλίας (Μπελιά, 1970:19). Η επιτροπή έλαβε απόφαση για 
την εισαγωγή «Του περί της αλληλοδιδακτικής εγχειριδίου του Sarazin» στα πρωτοβάθμια 
σχολεία (Μήτσης, 1999:55). Στην Αίγινα ιδρύθηκε το Πρότυπο σχολείο, με σκοπό την προ-
παρασκευή όσων επιθυμούσαν να γίνουν αλληλοδιδάσκαλοι, αλλά και να πιστοποιηθούν 
όσοι διέθεταν τα απαιτούμενα γνωστικά εφόδια (Κούκου, 1972:120). Ο Κυβερνήτης συνέ-
στησε στους δασκάλους να προτείνουν  «τους έχοντας έφεσιν να αναδεχθώσιν το διδασκα-
λικό επάγγελμα» (Παπαγεωργίου, 1939:53) με σκοπό να εκπαιδευτούν στο Πρότυπο. Οι υ-
ποψήφιοι έπρεπε να είναι έως είκοσι ετών να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις της ελληνικής 
γλώσσας, της αριθμητικής, της ελληνικής ιστορίας, της κατήχησης καθώς και χρηστή διαγω-
γή (Λέφας, 1942:156). Το πρόγραμμα  μαθημάτων διαρκούσε τρεις μήνες. Η ταχύρυθμη 
εκπαίδευση κρίθηκε αναγκαία λόγω μεγάλης έλλειψης σε εκπαιδευμένο προσωπικό. Τα 
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μαθήματα που διδάσκονταν ήταν: συντακτικό της αρχαίας ελληνικής, εξήγηση των «περι-
φανέστερων» Ελλήνων συγγραφέων, ιστορία της Ελλάδας, γεωγραφία, μαθηματικά, θρη-
σκευτικά, γαλλικά, «επιστημονική μουσική» και γυμναστική. Το κύριο όμως βάρος δινόταν 
στην εφαρμογή του «οδηγού της αλληλοδιδακτικής» (Σταματάκης, 1996:63-4). Το Πρότυπο 
λειτούργησε συνολικά για τέσσερις τριμηνίες και αποφοίτησαν από αυτό 44 δάσκαλοι (Α-
ντωνίου, 2002:26).   

«Θέλει συστηθή εις την πρωτεύουσαν Διδασκαλείον» 

Ο ερχομός των Βαυαρών έθεσε το θέμα της παιδείας σε καθαρά ευρωπαϊκή προοπτική με 
την εισαγωγή γερμανικών κυρίως εκπαιδευτικών προτύπων (Μπουζάκης, 2006:43). Ένα από 
τα μέλη της Αντιβασιλείας, ο νομικός Georg Maurer ανέλαβε την οργάνωση του εκπαιδευ-
τικού συστήματος. Καρπό των προσπαθειών του αποτέλεσε η εκπαιδευτική νομοθεσία  των 
ετών 1834-1836. (Petropoulos, 1985:187). Με βάση αυτή καθιερώθηκε το τετράχρονο Δη-
μοτικό σχολείο, το τρίχρονο Ελληνικό, το τετράχρονο Γυμνάσιο και το Πανεπιστήμιο. Οι 
Βαυαροί γνώριζαν ότι η κατάρτιση των δασκάλων ήταν η βάση πάνω στην οποία θα θεμε-
λιώνονταν η πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Γι αυτό το Διδασκαλείο ήταν το πρώτο εκπαιδευτι-
κό ίδρυμα που σύστησαν (Μπουζάκης, & Τζήκας, 2002:22).  

Ο νόμος «Περί δημοτικών σχολείων της 6ης Φεβρουαρίου 1834» αποτέλεσε τη βάση για την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Αντωνίου, 2002:28). Σύμφωνα με αυτόν ιδρύονταν  «διδασκα-
λείον ή διδασκαλοδιδακτήριον (Schullehrerseminarium)» με σκοπό: α) «να σχηματίζη ικα-
νούς διδασκάλους και διδασκαλίσσας» και β) «να εξετάζη τους υποψηφίους διδασκάλους 
και τας διδασκαλίσσας» (Σοφιανός, 1988:11). Οι δύο σκοποί εμπεριείχαν και έναν τρίτο για-
τί ο νομοθέτης προέβλεπε την εκπαίδευση «των διδασκαλισσών» κάτι για το οποίο δεν είχε 
ληφθεί μέχρι τότε καμία μέριμνα. Στο Διδασκαλείο προσαρμόστηκε πρότυπο δημοτικό σχο-
λείο με σκοπό οι υποψήφιοι δάσκαλοι να «γυμνάζεσθαι πρακτικώς το σχολαρχείν» (Σοφια-
νός, 1988:12). Ο νόμος όριζε ότι το Διδασκαλείο θα «συσταθεί εις την πρωτεύουσα της κυ-
βερνήσεως». Το Ναύπλιο αποτέλεσε αρχικά την έδρα του και μεταφέρθηκε στην Αθήνα το 
1840.  

Το Διδασκαλείο  για τα επόμενα 30 χρόνια αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο της εκπαίδευσης των 
δασκάλων. Το ίδρυμα αποτελούσε την καρδιά της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής και ο 
διευθυντής του τον σημαντικότερο θεσμικά παράγοντα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Στον ιδρυτικό του νόμο ενσωματώθηκαν αυστηρές προδιαγραφές, οι οποίες αφορούσαν 
την εσωτερική του οργάνωση και λειτουργία. Σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του ελέγ-
χονταν από την κεντρική εξουσία με αυστηρές διατάξεις, αφού τόσο το αναλυτικό πρό-
γραμμα, οι επιλεκτικοί μηχανισμοί, ο προσανατολισμός, η φιλοσοφία του, όσο η συμπερι-
φορά καθηγητών και σπουδαστών ρυθμίζονταν σε όλες τις λεπτομέρειες. Ειδικότερα για 
τους δασκάλους προβλέπονταν θεσμικά κανόνες συμπεριφοράς ακόμη και στον εξωσχολικό 
χώρο (Μπουζάκης, & Τζήκας, 2002:24). 

Οι υποψήφιοι για φοίτηση έπρεπε να ήταν πάνω από 18 ετών ενώ προϋπόθεση ήταν το 
καθαρό ποινικό μητρώο. Για την επιλογή τους υποβάλλονταν σε εξετάσεις. Δικαίωμα σε 
αυτές είχαν οι κάτοχοι απολυτηρίου Ελληνικού σχολείου, ενώ απαραίτητο κρίνονταν  το  
πιστοποιητικό «περί της χρηστοηθείας των». Οι υποψήφιοι εξετάζονταν: «το ελευθέρως 
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αναγιγνώσκιν, το ευκρινώς και ευαναγνώστως γράφειν, τις τέσσερις πράξεις της αριθμητι-
κής, κατήχηση, ιερά ιστορία, πολιτική ιστορία, γεωγραφία» (Πυργιωτάκης, 1981:91). Οι 
σπουδαστές απαλλάσσονταν από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Η διάρκεια σπουδών 
των υποψήφιων δασκάλων ορίστηκε διετής. Αυτό όμως δεν ήταν σταθερό. Ανάλογα με τις 
γνώσεις που κατείχαν κατά την εισαγωγή τους και το βαθμό του δασκάλου που επιθυμού-
σαν να λάβουν οι σπουδές επιμηκύνονταν ή συντομεύονταν. Σε μεγάλο ποσοστό η πολιτεία 
χορηγούσε υποτροφίες στους επιμελείς, «ευτακτούς» και φτωχούς σπουδαστές (Μπουζά-
κης, & Τζήκας, 2002:24). Ο αριθμός των σπουδαστών δεν ήταν σταθερός και δε σχετίζονταν 
απόλυτα με τη ζήτηση. Υπήρχε όμως μια προοδευτική αύξηση στον αριθμό τους. Ξεκίνησαν 
32 το πρώτο έτος και έφτασαν τους 100 το 1857. Στα επόμενα χρόνια ο αριθμός τους αυξή-
θηκε κατακόρυφα αφού το 1860 φοιτούσαν 205. Το γεγονός αυτό σχετίζεται με την εξα-
σφάλιση της μισθοδοσίας των δασκάλων από το κρατικό ταμείο και όχι από τους Δήμους 
όπως ίσχυε μέχρι τότε (Τζήκας, 2011:794).  

Η ηλικία, η καταγωγή και οι προηγούμενες ενασχολήσεις των σπουδαστών μας δίνουν μια 
εικόνα ανθρώπων που προέρχονταν από τις φτωχές περιοχές της χώρας, στις οποίες φοι-
τούσε σχετικά μικρός αριθμός παιδιών στο σχολείο. Το πλείστον των σπουδαστών εγγρά-
φονταν σε ηλικία 22 ετών γεγονός που δηλώνει ότι ασχολούνταν με άλλες επαγγελματικές 
δραστηριότητες έως τότε. Η κύρια κοινωνική καταγωγή τους ήταν η αγροτική. Αυτό σήμαινε 
ότι οι μεσαίες τάξεις δε θεωρούσαν το διδασκαλικό επάγγελμα ελκυστικό (Τζήκας, 
2011:794). Στο Διδασκαλείο καταρτίστηκαν περί τους 1350 άρρενες δασκάλους στα 30 χρό-
νια της λειτουργίας του (Αντωνίου, 2008:32). Ανάμεσα σε αυτούς, οι 109 προέρχονταν από 
περιοχές της οθωμανικής αυτοκρατορίας και 6 από τα Επτάνησα. Για τη χορήγηση του δι-
πλώματος στο τέλος των σπουδών τους υποβάλλονταν σε απολυτήριες εξετάσεις. Οι από-
φοιτοι ανάλογα με το βαθμό του πτυχίου τους χαρακτηρίζονταν ως πρωτοβάθμιοι, δευτε-
ροβάθμιοι ή τριτοβάθμιοι δάσκαλοι, με δικαίωμα όμως επαναληπτικής εξέτασης για βελτί-
ωση (Διαμαντής, 2003:146).  

Η κατηγοριοποίηση των δασκάλων έπαιζε σπουδαίο ρόλο στο ύψος του μισθού τους και 
στον τόπο διορισμού τους.  Οι πρωτοβάθμιοι δάσκαλοι διορίζονταν στις πρωτεύουσες των 
νομών και σε  Δήμους Α’ τάξεως. Οι δευτεροβάθμιοι σε Δήμους Β’ τάξεως  με πληθυσμό 
από 2000 έως 10000 κατοίκων, ενώ οι τριτοβάθμιοι σε σχολεία Δήμων Γ’ τάξεως, κάτω των 
2000 κατοίκων (Ανδρονόπουλου & Μαθιουδάκη, 1988:85). Ο δάσκαλος της έδρας του νο-
μού είχε την εποπτεία των σχολείων του νομού, ο δε δάσκαλος της έδρας της επαρχίας είχε 
την εποπτεία των σχολείων της επαρχίας (Τζήκας, 2011:712). Η διαβάθμιση των δασκάλων 
πέρα από τις σοβαρές επιπτώσεις στη μισθοδοσία τους δημιουργούσε διακρίσεις και αντι-
ζηλία μεταξύ τους εμποδίζοντας την απαραίτητη υπηρεσιακή συνεργασία. Ακόμη με το διο-
ρισμό των τριτοβάθμιων δασκάλων σε οικισμούς της επαρχίας δεν προσφέρονταν οι  ίδιες 
ευκαιρίες για μόρφωση στα παιδιά των επαρχιών με αυτά των πόλεων (Ευαγγελόπουλου, 
1987:85). 

Σχετικά με την εκπαίδευση των διδασκαλισσών, οι αυστηρές αρχές που επικρατούσαν στις 
κοινωνικές σχέσεις των δύο φύλων δεν επέτρεπαν την παρακολούθηση του Διδασκαλείου 
από υποψήφιες δασκάλες. Η ολοκληρωτική παραμέληση της εκπαίδευσής τους   συνεχί-
στηκε μέχρι το 1842. Τη χρονιά αυτή, η πολιτεία έδωσε το δικαίωμα στο Παρθεναγωγείο 
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της φιλεκπαιδευτικής εταιρίας να εκπαιδεύσει μαθήτριες στο διδασκαλικό επάγγελμα 
(Ζιώγου-Καραστεργίου, 1986:66,87).  Ένας άλλος σκοπός σύστασης του Διδασκαλείου ήταν 
η εξέταση υποψηφίων δασκάλων που διέθεταν τις κατάλληλες γνώσεις χωρίς να  έχουν 
φοιτήσει στο ίδρυμα. Η εξέταση γινόταν από επιτροπή καθηγητών του Διδασκαλείου. Οι 
«ιδιοδίδακτοι» δάσκαλοι υποβάλλονταν σε γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις κοινές με αυτές 
των σπουδαστών του ιδρύματος. Για τη μονιμοποίησή τους όλοι οι δάσκαλοι υποβάλλονταν 
σε δεύτερη εξέταση από το γενικό επιθεωρητή των δημοτικών σχολείων. Αν πετύχαιναν 
μονιμοποιούνταν, αν όχι υποβάλλονταν σε νέα εξέταση μετά την πάροδο ορισμένου χρό-
νου ή ήταν υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του Διδασκαλείου (Πυργιω-
τάκη, 1981:94).  

«Το Διδασκαλείον προχωρεί βαθμηδόν βελτιούμενον» 

Το διδακτικό προσωπικό του αποτελούνταν από τον Διευθυντή και δύο καθηγητές, από 
τους οποίους ο ένας έπρεπε να ήταν ιερωμένος. Ο Διευθυντής ήταν γενικός επιθεωρητής 
όλων των δημοτικών σχολείων και σύμβουλος του υπουργού Παιδείας. Ο ίδιος ασκούσε 
ουσιαστικά εκπαιδευτική πολιτική εφόσον τα σχέδια διαταγμάτων που έφταναν στο Βασι-
λιά έπρεπε να αναφέρουν αν είχαν την έγκριση του. Κατά το διάστημα λειτουργίας του ι-
δρύματος το διεύθυναν πέντε διευθυντές και δίδαξαν σε αυτό 35 καθηγητές (Ταμπάκης, 
2009:148). Διευθυντές του ιδρύματος ανάλαβαν οι: Christian Korck (1834-1835), Ι. Κοκκώ-
νης (1835-1852, 1864), Κ. Χρυσοβέργης (1852-1854), Σ. Βυζάντιος (1854-1862), Φρ. Παπα-
δόπουλος (1862-1863) (Λέφας, 1942:215-6). Οι καθηγητές που δίδαξαν είχαν μεγάλο εύρος 
τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. Πολλοί από αυτούς είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό 
ενώ μεγάλο ποσοστό τους είχε συγγράψει και είχε εκδόσει συγγράμματα (Τζήκας, 
2011:793). Σχετικά με τη διδακτική μέθοδο που εφαρμόζονταν στο Διδασκαλείο αυτή εξαρ-
τιόταν άμεσα από τη μέθοδο που κατείχε ο Διευθυντής του.   

Αρχικά δύο διακεκριμένοι παιδαγωγοί οι Korck και Κοκκώνης διεκδίκησαν μετά την ίδρυσή 
του τη θέση του Διευθυντή. Ο Γερμανός Korck ήταν οπαδός της συνδιδακτικής μεθόδου, 
ενώ ο Κοκκώνης της αλληλοδιδακτικής και εισηγητής της πρότασης για κατάταξη των τε-
λειόφοιτων δασκάλων σε κατηγορίες (Κουτουξιάδου, 2007:394). Πρώτος Διευθυντής τοπο-
θετήθηκε ο Christian Korck ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα το 1828 ως μέλος ιεραποστολής 
(Ζιώγου-Καραστεργίου, 1986:50). Ο Korck στο διάστημα της υπηρεσίας του προσπάθησε να 
οργανώσει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Παρά το ότι δεν απαγόρευσε τη λειτουργία 
των σχολείων κατά την αλληλοδιδακτική, προσανατόλιζε τις σπουδές των δασκάλων και τη 
λειτουργία των σχολείων κατά τη συνδιδακτική (Τζήκας, 1999:137). Πρόθεσή του ήταν να 
οργανώσει το Διδασκαλείο λαμβάνοντας ως πρότυπο τα σχολεία της Πρωσίας που εφάρμο-
ζαν τη συγκεκριμένη μέθοδο. Με αυτή ο δάσκαλος ασχολούνταν με τη διδασκαλία του κα-
θενός μαθήματος χωριστά, δίδασκε συγχρόνως όλους τους μαθητές  και διατηρούσε με την 
επιδεξιότητά του ζωηρά την προσοχή όλων.  

Τον παραιτηθέντα Korck διαδέχτηκε το 1835 ο Ιωάννης Κοκκώνης. Η διαδοχή σήμαινε και 
την αντικατάσταση της συνδιδακτικής από την αλληλοδιδακτική. Η αλλαγή ήταν κομβική 
αφού επενεργούσε σε όλη την οργάνωση του δημοτικού σχολείου, καθόριζε τις παιδαγωγι-
κές αντιλήψεις των καταρτιζόμενων δασκάλων και κυρίως την εσωτερική οργάνωση του 
σχολείου. Ακόμη επηρέαζε τη δόμηση του εσωτερικού χώρου ώστε να εξυπηρετείται η δι-
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δασκαλία και όριζε τον τρόπο απόκτησης της γνώσης και τις κοινωνικές σχέσεις που ανα-
πτύσσονταν (Τζήκας, 1999:140). Η  αλληλοδιδακτική είχε καθιερωθεί από την εποχή της 
Επανάστασης και σε ορισμένα σχολεία εφαρμόζονταν νωρίτερα (Πυργιωτάκη, 1981:97). Η 
μέθοδος ικανοποιούσε οικονομικά ζητήματα και διευκόλυνε τη γρήγορη μετάδοση των 
πρώτων γραμμάτων. Ακόμη στόχευε να εκπαιδεύσει στην τάξη, στην υπακοή, στους νόμους 
και στην εξουσία ανθρώπους που είχαν ζήσει κάτω από την ανατολική δεσποτεία και με 
ποικιλία οργάνωσης από περιοχή σε περιοχή, αφού είχε έντονα στοιχεία ανταποδοτικότη-
τας για κάθε συμπεριφορά, αυστηρή ιεραρχική εσωτερική οργάνωση και σχολαστικό προ-
γραμματισμό. Αυτός ξεκινούσε από την δομή του σχολικού χώρου μέχρι την τελευταία λε-
πτομέρεια διεξαγωγής της σχολικής εργασίας (Μπουζάκης, & Τζήκας, 2002:22). Με τους 
κανονισμούς του Κοκκώνη η εσωτερική οργάνωση του Διδασκαλείου έγινε πιο αυταρχική 
και εντατικοποιήθηκε η επιτήρηση και ο έλεγχος των σπουδαστών. Τα όργανα εποπτείας 
όπως και οι λίστες καταγραφής παραπτωμάτων ήταν πολλαπλάσιες, ενώ καταργήθηκε το 
συλλογικό όργανο διοίκησης που είχε καθιερώσει ο Korck. Ο νέος διευθυντής μερίμνησε 
για την εξασφάλιση μεγαλύτερου χώρου για την οργάνωση του Πρότυπου κατά το αλληλο-
διδακτικό σύστημα (Τζήκας, 1999:141,144). 

Ενώ στην Ευρώπη η αλληλοδιδακτική άρχισε να αμφισβητείται, ο Κοκκώνης παραμένοντας 
προσκολλημένος σε αυτό που είχε σπουδάσει στο σχολείο του Sarazin συνέταξε νέο οδηγό 
της αλληλοδιδακτικής το 1842 στον οποίο εισήγαγε όμως και την συνδιδακτική. Με αυτό 
τον τρόπο το δημοτικό σχολείο χωρίζονταν σε δύο τμήματα, το κατώτερο αλληλοδιδακτικό 
και το ανώτερο συνδιδακτικό. Στο κατώτερο  τμήμα, οι μαθητές διδάσκονταν με την αλλη-
λοδιδακτική, ανάγνωση, γραφή, αριθμητική και βασικές γνώσεις γραμματικής. Στο ανώτερο 
διδάσκονταν από το δάσκαλο τα λεγόμενα «βοηθητικά» μαθήματα, γεωγραφία, φυσική, 
ιστορία, μουσική κ.α. (Παπαδάκη, 1992:128). Θεωρητικά με το νέο οδηγό, ο δάσκαλος επι-
τελούσε δύο ρόλους στα διδακτικά του καθήκοντα. Τον επόπτη στο αλληλοδιδακτικό τμήμα 
και του διδάσκοντος στο συνδιδακτικό. Επειδή όμως σε κάθε σχολείο δίδασκε ένας μόνο 
δάσκαλος ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών, εκτός από τα σχολεία των πρωτευου-
σών των νομών και των επαρχιών, ποσοστό 11% του συνόλου, η εφαρμογή του νέου οδη-
γού ήταν ανέφικτη για το σύνολο των σχολείων (Διαμαντής, 2003:148). Άλλο εμπόδιο ήταν 
ότι η νέα πρόταση απαιτούσε δεύτερη αίθουσα διδασκαλίας, η οποία όμως δεν υπήρχε 
αφού τα σχολεία ήταν κτισμένα κατά το αλληλοδιδακτικό πρότυπο (Κοκκώνης, 1830:1-3). 
Παρά τους εκσυγχρονισμένους οδηγούς του 1842 και του 1856, σε όλη τη διάρκεια λει-
τουργίας του Διδασκαλείου η επικρατούσα μέθοδος παρέμεινε η αλληλοδιδακτική (Τζήκας, 
1999:145). Μετά την αντικατάσταση του Κοκκώνη το Διδασκαλείο μπήκε σε περίοδο λει-
τουργικής αστάθειας. Στην αναλαμπή που σημείωσε με το ενδιαφέρον του Υπουργού Παι-
δείας Χριστόπουλου (1855-1859) δεν επιτεύχθηκε καμία σημαντική αλλαγή στη δομή και 
στη λειτουργία του.  

«Τι εστί παιδαγωγία και τι το έργον αυτής» 

Το πρόγραμμα μαθημάτων του ιδρύματος γνώρισε έναν προοδευτικό εμπλουτισμό για να  
καλύπτει τις ανάγκες του δασκάλου του αλληλοδιδακτικού σχολείου (Τζήκας, 2011:794). Τα 
διδασκόμενα μαθήματα ήταν επί το πλείστον γενικής μορφώσεως και αρχικά περιλαμβάνο-
νταν: Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, Θρησκευτικά, Γεωμετρία, Γεωγραφία, Ιστορία, Καλλι-
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γραφία, Μουσική, Γυμναστική (Γιαννάκη, 1981:162). Το 1837 εισήχθησαν η Ιχνογραφία, η 
Εκκλησιαστική Μουσική, η Διδακτική Μέθοδος, η Πρακτική Άσκηση και η Παιδαγωγική. Το 
1938 εισήχθη η Φυσική Ιστορία, το 1840 η Φυσική, η Γεωργική το 1844 και τέλος η Βιβλιο-
δετική το 1856 (Αντωνίου 2002:28). Ο προσανατολισμός των μαθημάτων ήταν εναρμονι-
σμένος με τα κυρίαρχα πρωσικά πρότυπα της γενικής παιδείας αυτής της περιόδου, δίνο-
ντας προτεραιότητα στην κλασική παιδεία, την παράδοση και τις εθνικές αξίες. Γενικά κυ-
ριαρχούσε η αρχαιομάθεια και  ο ηθικοθρησκευτικός προσανατολισμός. Τα μαθήματα «Κα-
τήχησις» και «Ιερά ιστορία» ήταν πάντοτε πρώτα στη σειρά κατάρτισης των υποψήφιων 
δασκάλων. Εξάλλου η ονομασία του ίδιου του υπουργείου Παιδείας «Υπουργείον των Εκ-
κλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως» υποδήλωνε τον ιδεολογικό-πολιτικό του 
προσανατολισμό (Μπουζάκης, & Τζήκας, 2002:24).    

Οι σπουδαστές στο μάθημα της διδακτικής ασκούνταν στην αλληλοδιδακτική μέθοδο, όπως 
την είχε μεταφράσει και προσαρμόσει στην ελληνική πραγματικότητα ο Ι. Κοκκώνης (Μπου-
ζάκης, 2006:43). Η μέθοδος με το Β. Δ. 10409/19-4-1836 είχε εισαχθεί επίσημα σε όλα τα 
σχολεία της επικράτειας. Σύμφωνα με τον Κοκκώνη, η μέθοδος δίδασκε «τα αναγκαστικάς 
εις πάντας αρχικάς γνώσεις, με την όσον το δυνατόν μεγαλυτέραν οικονομίαν του καιρού 
και των χρημάτων, τας ηθικάς αρετάς, την ευταξίαν, την υπακοήν, το άρχεσθαι και το άρ-
χειν» (Κοκκώνης, 1830:4). Ουσιαστικά, η αλληλοδιδακτική εφαρμόστηκε μέχρι το 1880 οπό-
τε και αντικαταστάθηκε από τη συνδιδακτική (Κοντονή, 1997:123).   

«Το διδασκαλείον απέβη καταγώγιον» 

Κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του ιδρύματος, η εφαρμογή των κανόνων οργάνωσης ήταν 
ομαλή και η εκπαίδευση των μελλοντικών δασκάλων κρίνονταν ικανοποιητική. Σταδιακά 
όμως άρχισαν να μην τηρούνται οι καταστατικές αρχές. Εισάγονταν υποψήφιοι που δεν 
διέθεταν τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια με αποτέλεσμα την  απονομή πτυχίων με εξαιρε-
τική ευκολία. Η ελλιπής  κατάρτιση των πτυχιούχων αντανακλώνταν στην ανεπαρκή επαγ-
γελματική τους απόδοση. Στο τελευταίο συνέτεινε και η αλληλοδιδακτική μέθοδος η οποία 
ευνοούσε τον ψιττακισμό (Ταμπάκης, 2009:83-4). Οι υπηρετούντες δάσκαλοι απέβαιναν 
συχνά αντικείμενο κομματικής εκμετάλλευσης και υποβάλλονταν σε αναίτιες μεταθέσεις 
και απολύσεις (Ευαγγελόπουλου, 1987:85). Οι μισθοί τους ήταν πενιχροί και συχνά δεν 
τους αποδίδονταν λόγω της οικονομικής δυσπραγίας των Δήμων με αποτέλεσμα να υπο-
βαθμίζεται ο ρόλος τους αφού ήταν αναγκασμένοι να έχουν και δεύτερη  απασχόληση 
(Πυργιωτάκης, 1988:210). Οι εν λόγω παράγοντες οδηγούσαν στο επάγγελμα νέους των 
κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων και μαθητές που δεν κατάφερναν να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους. Αυτό προκαλούσε  πτώση του επιπέδου σπουδών η οποία δεν οφείλονταν 
στην  εργασία που συντελούνταν στο ίδιο το ίδρυμα (Ανδρέου, 1990:165). Υπήρξαν και λει-
τουργικές αδυναμίες, όπως η έλλειψη μόνιμου και κατάλληλα διαμορφωμένου διδακτηρί-
ου και η απουσία πρότυπου σχολείου το οποίο είχε καταργηθεί το 1852. Η κυριότερη όμως 
ήταν η επιμονή σε μία ξεπερασμένη μέθοδο διδασκαλίας. 

Οι κριτικές για τη λειτουργία του Διδασκαλείου που είχαν αφετηρία το 1851, κορυφώθηκαν 
μετά την έξωση του Όθωνα. Στις 21 Ιανουαρίου 1863, ο Υπουργός Παιδείας Ε. Δεληγιώργης 
ανέφερε ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης: «Το Διδασκαλείον απέβη καταγώγιον των την υπο-
τροφίαν ως χαμαίζηλον άθλον εφημέρου ευνοίας λαμβανόντων, ή των την στρατολογίαν 
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φευγόντων... νέαι μέθοδοι ουδόλως εισήχθησαν» (Δεληγιώργης, 1863:4). Προτάσεις βου-
λευτών για ποιοτική αναβάθμισή του δεν έγιναν αποδεκτές και η Εθνοσυνέλευση αποφά-
σισε την κατάργησή του το 1864. Στο ψήφισμα δεν πρέπει να παραβλέπεται το ισχυρό οι-
κονομικό όφελος αφού υπήρχε πλεόνασμα επτακοσίων δασκάλων οι οποίοι μπορούσαν να 
καλύψουν τα προσεχή χρόνια τα κενά σε διδακτικό προσωπικό. Ο τύπος πρωτοβάθμιου 
σχολείου που επικρατούσε εξυπηρετούνταν με πολύ λιγότερους δασκάλους από εκείνους 
που διέθεταν τα τυπικά προσόντα (Μπουζάκης, & Τζήκας, 2002:25). Αντί να αλλάξει η μέ-
θοδος διδασκαλίας και η οργάνωση των σχολείων θεωρήθηκε ευκολότερο να καταργηθεί 
το Διδασκαλείο (Τζήκας, 2011:795). Ένας ακόμη  παράγοντας ήταν η πολιτική ρευστότητα 
της εποχής που δεν επέτρεπε ουσιαστικές λύσεις. Το Οθώνειο πανεπιστήμιο άμεσα μετά 
την έξωση του Βασιλιά μετονομάστηκε σε Εθνικό και το δεύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το 
Διδασκαλείο, έκλεισε τις πύλες του. Τα δύο μεγαλύτερα ιδρύματα δεν είχαν επιφέρει τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα τόσο στο στενό εκπαιδευτικό και μορφωτικό επίπεδο όσο και 
στο θέμα της σφυρηλάτησης της συνείδησης για ενότητα, οργάνωση και απελευθέρωση της 
υπόδουλης Ελλάδας (Αντωνίου, 2002:36).  
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Το παράδειγμα του παιδικού ηρωισμού στα μεταξικά αναγνωστικά (1939)  
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Περίληψη 

Τα αναγνωστικά βιβλία, ως επίσημος εκπαιδευτικός λόγος (discourse) που απευθύνεται σε 
παιδιά, αρθρώνονται γύρω από έννοιες, οι οποίες παράγουν το νόημα.  Μια από αυτές τις 
έννοιες, το κομβικό σημείο των αναγνωστικών, είναι η παιδική ηλικία.  Επειδή όμως η παι-
δική ηλικία αφορά ένα ευρύ εννοιολογικό πεδίο, στην παρούσα ανακοίνωση θα εστιάσου-
με σε μια ειδικότερη θεματική, η οποία αναφέρεται στις αναπαραστάσεις του παιδικού 
ηρωισμού στα μεταξικά αναγνωστικά και στα αναγνωστικά της ΠΕΕΑ.  Η μελέτη της έννοιας 
του παιδικού ηρωισμού θα βοηθήσει να προσδιορίσουμε πώς διαμορφώνονται και μετα-
σχηματίζονται οι αντιλήψεις για την παιδική υποκειμενικότητα στο μεσοπόλεμο και στην 
κατοχή, τουλάχιστον, όπως αυτές ανιχνεύονται στα αναγνωστικά βιβλία της εποχής.  Για να 
το πετύχουμε αυτό, θα εξετάσουμε τα μεταξικά αναγνωστικά κι εκείνα της ΠΕΕΑ ως ηγεμο-
νικά προτάγματα της ελληνικής κοινωνίας σε αυτή τη δεδομένη ιστορική συγκυρία, με σκο-
πό να περιγράψουμε τους τρόπους με τους οποίους οι κειμενικές στρατηγικές των αναγνω-
στικών συγκροτούν και νοηματοδοτούν συγκεκριμένες μορφές υποκειμενικότητας.  

Λέξεις - Κλειδιά: ανάλυση λόγου, υποκειμενικότητα, αναγνωστικά, παιδικός ηρωισμός 

Τα αναγνωστικά βιβλία ως ηγεμονικά προτάγματα 

Οι εξαρθρωτικές συνέπειες της διελκυστίνδας ανάμεσα σε μεταρρυθμιστικές και αντιμε-
ταρρυθμιστικές εκπαιδευτικές πολιτικές, κυρίως από το 1913 έως το 1938, θα επιλυθούν 
από το μεταξικό καθεστώς με μια ηγεμονική παρέμβαση.  Με τον όρο «ηγεμονική παρέμ-
βαση» εννοούμε ότι ένας λόγος κατορθώνει τελικά να επιβάλει την κυριαρχία του στη σύ-
γκρουσή του με άλλους ανταγωνιστικούς λόγους, να απωθήσει τις εναλλακτικές ερμηνείες 
που υπάρχουν και να συναρθρώσει διαφορετικά τα επιμέρους στοιχεία, τα οποία αιωρού-
νται σε ένα αναποκρίσιμο πεδίο,  φυσικοποιώντας μια ιδιαίτερη οπτική, η οποία καθηλώνει 
το νόημα, μετατρέποντας έτσι το λόγο σε αντικειμενικότητα (Phillips & Jørgensen, 2009: 97 
– 98).  Η ηγεμονική παρέμβαση του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, στο εκπαιδευτικό πεδί-
ο, μπορεί να αναλυθεί, εκτός από την ίδρυση της Εθνικής Οργανώσεως Νεολαίας (ΕΟΝ), 
στην ανάληψη του Υπουργείου Παιδείας από τον Μεταξά (29-11-1938), στη μετονομασία 
του υπουργείου από «Θρησκευμάτων και Παιδείας» σε «Υπουργείο Θρησκευμάτων και Ε-
θνικής Παιδείας», στην έκδοση πληθώρας νόμων, εγκυκλίων και άλλα όμοια, και στη σύν-
θεση των νέων αναγνωστικών του 1939 (Αγγελής, 2006: 133 - 148).  Όλες αυτές οι παρεμ-
βάσεις υποστηρίζουν την επιβολή από τα πάνω μιας λύσης στο εκπαιδευτικό υποσύστημα 
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και υπογραμμίζουν τη φασιστική στροφή της ελληνικής εκπαίδευσης, με σκοπό τη δη-
μιουργία του «Γ΄ Ελληνικού Πολιτισμού».   

Το 1938 - 1939, λοιπόν, μπορεί να θεωρηθεί σημείο αιχμής του ηγεμονικού λόγου του με-
ταξικού καθεστώτος.  Αντίθετα, η περίοδος 1941 - 1944 συμβολίζει την πλήρη ανατροπή 
των πολιτικών συσχετισμών στην Ελλάδα.  Η κρίση με τη μορφή της εξάρθρωσης όλων των 
δομών της ελληνικής κοινωνίας θα συμβεί αρχικά με την κήρυξη του πολέμου και εν συνε-
χεία καταλυτικά με την κατάκτηση της Ελλάδας από τη ναζιστική Γερμανία.  Σε αυτό το ση-
μείο θα παρουσιαστεί ένα κενό εξουσίας και συνακόλουθα μια έλλειψη στο πεδίο νοήμα-
τος του κοινωνικού.  Με άλλα λόγια, θεωρούμε ότι με την κατάκτηση της Ελλάδας από τους 
ναζί βρισκόμαστε στο βαθμό μηδέν του Κοινωνικού, και, συνεπώς, στη στιγμή του ανταγω-
νισμού για τη δημιουργία μιας νέας κατασκευής ή της παλινόρθωσης της κατασκευής που 
βρίσκεται υπό εξάρθρωση (Σταυρακάκης, 1999: 163 – 164).  Η Πολιτική Επιτροπή Εθνικής 
Απελευθέρωσης (εφεξής ΠΕΕΑ) θα επιχειρήσει να ‘συρράψει’ το κενό εξουσίας και έτσι, 
ανάμεσα σε άλλες πράξεις εξουσίας, θα θέσει στο πεδίο της εκπαίδευσης στη δημοσιότητα 
το Σχέδιο μιας Λαϊκής Παιδείας (1944), απότοκο του οποίου ήταν η έκδοση δύο αναγνωστι-
κών βιβλίων του δημοτικού σχολείου.   

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι τα αναγνωστικά της μεταξικής περιόδου και εκείνα της 
ΠΕΕΑ εκφράζουν, τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή το καθένα τους, ηγεμονικά προτάγματα, 
αφού συμμετέχουν ιδεολογικά στην κατασκευή του κοινωνικού, δηλαδή της θέσμισης των 
κοινωνικών αντικειμενικοτήτων. Τα αναγνωστικά ως πεδίο συγκρότησης και διαπλοκής ποι-
κίλων σχέσεων εξουσίας διαχειρίζονται τις κυρίαρχες αντιλήψεις για τα θέματα που προκύ-
πτουν ως διακυβεύματα μέσα από την αφήγηση και ως εκ τούτου ο λόγος τους επιβάλλει 
κάποιες απόψεις ως αληθείς.  Μέσα από το λόγο των αναγνωστικών  αρθρώνεται ένα σύν-
θετο πλέγμα εννοιών, διαμέσου των οποίων προβάλλονται συγκεκριμένες αναπαραστάσεις 
για την κοινωνική πραγματικότητα ή για μια επιμέρους διάστασή της (πχ. ο παιδικός ηρωι-
σμός) καθώς και καθορισμένες θέσεις υποκειμένου.  Έτσι, τα αναγνωστικά βιβλία κατέχουν 
κεντρικό ρόλο στη διαδικασία συγκρότησης συγκεκριμένων υποκειμενικοτήτων και μορφών 
κοινωνικής ζωής, αφού σκοπός τους είναι να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις ώστε τα υ-
ποκείμενα –που προϋποτίθενται από τα αναγνωστικά ή εγγράφονται μέσα σ’ αυτά- να α-
ποκτήσουν έξεις, ροπές και τάσεις (μέσα από τη στρατηγική της ταύτισης), με σκοπό να 
πράττουν και να αισθάνονται σύμφωνα με (καθ)ορισμένους τρόπους.   

Αναπαραστάσεις της παιδικής υποκειμενικότητας στα μεταξικά αναγνωστικά και στα α-
ναγνωστικά της ΠΕΕΑ: Το παράδειγμα του παιδικού ηρωισμού 

Τα μεταξικά αναγνωστικά (1939) 

Οι κυρίαρχοι λόγοι της εποχής τοποθετούν στο επίκεντρό τους τη διαπαιδαγώγηση της νεο-
λαίας, με σκοπό να την προετοιμάσουν για τον πόλεμο που ερχόταν (Αγγελής, 2006: 222 – 
223).  Κρατικός σκοπός, βέβαια, ήταν η τιθάσευση των παιδιών και η διοχέτευση της ζωτι-
κής τους ορμής στον εθνικό σκοπό, στη διαφύλαξη, δηλαδή, και διαιώνιση του έθνους: 
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Πρέπει να γίνεται καλοί και πειθαρχικοί!  Από σήμερα είστε μικροί στρατιώτες!  
Πάρτε την απόφαση και ορκιστήτε μέσα στην ψυχή σας, ότι θ’ αγαπάτε την πατρίδα 
μας (Ταμπακοπούλου& Δρακοπούλου, 1939: 119). 

Η έγκληση στο σύνταγμα «μικροί στρατιώτες» κατασκευάζει εκ των προτέρων μια θέση υ-
ποκειμένου στο λόγο των μεταξικών αναγνωστικών.  Η απεύθυνση δε γίνεται σε μαθητές 
αλλά σε παιδιά-στρατιώτες.  Το παιδί αναγνώστης, λοιπόν, εγκαλείται από το λόγο των α-
ναγνωστικών να διαφυλάξει τη συνέχεια και να εξασφαλίσει τη διαιώνιση του έθνους του.  
Για να το πετύχει αυτό, το παιδικό υποκείμενο πρέπει να επιδείξει ανδρεία, γενναιότητα και 
ηρωισμό (ο οποίος βέβαια δεν είναι ανεξάρτητος από ένα ρομαντικό υπόστρωμα): 

«Μέσα σε τρεις χιλιάδες χρόνια το Έθνος αυτό, το δικό μας […] έδωσε, τα ωραιότε-
ρα δείγματα εθνικών αγώνων, ανδρείας, ηρωισμού και κατορθωμάτων, τα οποία 
πραγματικώς εδόξασαν την ιστορίαν του» (Κοντογιάννη κ.ά., 1939: 57).   

Ο ηρωισμός, στα μεταξικά αναγνωστικά, διαπλέκεται, από τη μια με τη θεματική της αυτο-
θυσίας (πειθαρχημένος ηρωισμός) και, από την άλλη, με τη θεματική του καθήκοντος (ανα-
γκαστικός ηρωισμός).   

Στο πλαίσιο του ιδεολογήματος του κρατικού εθνικισμού το υποκείμενο αναλαμβάνει το 
ρόλο να πειθαρχεί, ακόμα και να θυσιάζει τη ζωή του, στο όνομα μιας υπερβατικής οντότη-
τας, του κράτους.  Ο πειθαρχημένος ηρωισμός, επομένως, διαπλέκεται με τη θεματική της 
αυτοθυσίας (Αγγελής, 2006: 219 – 223.Παπαθανασίου, 2011: 35 – 39).  Η θεματική αυτή 
αρθρώνεται σε δύο άξονες: α)  στον άξονα που αφορά στον κοινωνικό ηρωισμό:  

«Εις εν μικρόν χωρίον πλησίον της Εδέσσης εξερράγη προ δύο ετών  πυρκαϊά.  Το 
πυρ, αφού κατέστρεψεν αρκετάς οικίας, απειλούσε να εξαπλωθή και εις το γειτονι-
κόν δάσος.  Πρώτοι εις τον τόπον της πυρκαϊάς έσπευσαν οι φαλαγγίται της Ε-
δέσσης.  Αυτοί με μεγάλας προσπαθείας και με αληθινήν αυτοθυσίαν κατώρθωσαν 
να εντοπίσουν και κατασβέσουν το πυρ» (Κοντογιάννη κ.ά, 1939: 202),   

και β) στον άξονα που αφορά στον πολεμικό ηρωισμό: 

«Είχε πάρει μέρος σε όλους τους πολέμους της πατρίδας μας. […] Για τον ηρωισμό 
και την αυτοθυσία του είχε προβιβαστή ως το βαθμό του ταγματάρχη» (Κοντογιάν-
νη κ.ά., 1939: 76).  

Από την άλλη, ο ηρωισμός διαπλέκεται με τη θεματική του καθήκοντος.  Στο «Νέον Κράτος» 
οι νέοι πρέπει να γίνουν υπεύθυνοι απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και να αναλάβουν κα-
θήκοντα στο πλαίσιο της κοινωνικής δομής που τοποθετούνται: 

«Οι νέοι Έλληνες εννοούν τώρα καλά, ότι έχουν κι αυτοί καθήκοντα μέσα εις την 
κοινωνίαν, εις την οποίαν ζουν.  Δι’ αυτό ωργανώθησαν εις μιαν μεγάλην ομάδα, εις 
την Εθνικήν Οργάνωσις Νεολαίας και ανέλαβον να προσφέρουν τας υπηρεσίας των 
[…]» (Κοντογιάννη κ.ά.,1939: 202).  
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Τα μεταξικά αναγνωστικά, όπως ευρύτερα τα αναγνωστικά βιβλία, λειτουργούν ως φορείς 
ιδεολογίας και (ηθικού) επηρεασμού των αποδεκτών τους.  Επιχειρούν έτσι να ενσταλάξουν 
στους μικρούς μαθητές ένα σύνολο από κανονιστικές προσδοκίες και αρχές ώστε να επιβά-
λουν και διατηρήσουν την (κοινωνική) τάξη.  Τα αναγνωστικά βιβλία θεμελιώνονται, λίγο 
έως πολύ, σε μια λειτουργιστική θεωρία κοινωνικοποίησης, η οποία θεωρεί ότι η ηθική α-
πειρία των παιδιών και το εύπλαστο του χαρακτήρα τους χρειάζονται έλεγχο και ρύθμιση 
από τους ενηλίκους (Μακρυνιώτη, 1986: 43 - 44).   Αυτού του τύπου η κοινωνικοποίηση 
γίνεται αντιληπτή ως μια εξωτερική και δημόσια πράξη σύμφωνα με την οποία η κυρίαρχη 
ενήλικη λογική οφείλει να ‘εκπαιδεύσει’ το παιδί, τον ‘ατελή ενήλικα’, και να το οδηγήσει 
σε μια ορθολογική και συνεκτική προσωπικότητα (Jenks, 1982).  Το παιδί, και ο έφηβος α-
κόμα, με τις προσήκουσες μεθόδους προετοιμάζεται ώστε προσφυώς να κοινωνικοποιηθεί 
και να γίνει μέλος ενός ευρύτερου, αδιαφοροποίητου, συνόλου, για χάρη του οποίου είναι 
έτοιμο να θυσιάσει και την ίδια του τη ζωή (Καμπάνης, 1938: 381).   

Η ρητορική, λοιπόν, των αναγνωστικών τείνει να καταργήσει τις κάθετες διαφορές ανάμεσα 
στα υποκείμενα, προωθώντας μια οριζόντια ομογενοποίηση, στην οποία το άτομο αφο-
μοιώνεται από το σύνολο.  Για παράδειγμα, ο μικρός φαλαγγίτης, που βοηθά το λιποθυμι-
σμένο νέο να επανακτήσει τις αισθήσεις του, στο ερώτημα ποιο είναι το όνομά του θα απα-
ντήσει με υπερήφανη μετριοφροσύνη: 

«-Δεν έχει σημασία κύριε, αν σας πω το όνομά μου.  Είμαι φαλαγγίτης, και έκαμα το 
καθήκον μου» (Κοντογιάννη κ.ά., 1939: 105).  

Επομένως, οι λόγοι των αναγνωστικών επιχειρούν να συγκροτήσουν ιδεολογικά υποκείμε-
να, μέσω της φυσικοποίησης της θέσης ότι  η ύπαρξη του κράτους προϋποθέτει την ηρωική 
θυσία των ατόμων (Μαντζούφας, 1939: 249).  Και τα άτομα οφείλουν να υπακούουν –να 
πράττουν το καθήκον τους- σε αυτό που το κράτος έχει ανάγκη, η επιθυμία τους να υπο-
τάσσεται στην επιθυμία του κράτους: 

«Μια μέρα η Πατρίδα μας θα καλέση τα παιδιά της κάτω από τις σημαίες.  Και τότε 
τα παιδιά της, όλα αυτά τα λεβέντικα νιάτα, θα τρέξουν στη φωνή της […].  Θα τρέ-
ξουν από στεριές και θάλασσες.  Και θα στήσουν σαν ασπίδα τα στήθια τους μπρο-
στά της.  Και θα βαδίσουν εκεί, που τους προσκαλεί το μεγάλο χρέος.  Άλλοι θα σκο-
τωθούν, άλλοι θα πληγωθούν, άλλοι θα γυρίσουν δοξασμένοι.  Μα η Ελλάδα θα ζη 
αιώνια» (Νιρβάνας, Ζήσης κ.ά., 1939: 150).   

Μολαταύτα, αυτές οι ρηματικές πρακτικές των μεταξικών αναγνωστικών θα κλονιστούν 
σχεδόν αμέσως με την έναρξη του Β΄ ΠΠ.    

Τα αναγνωστικά της ΠΕΕΑ (1944) 

Το καλοκαίρι του 1944 η ήττα της ναζιστικής Γερμανίας είχε αρχίσει να διαφαίνεται καθα-
ρά.  Ο γραμματέας Παιδείας της ΠΕΕΑ, Πέτρος Κόκκαλης, θα αναθέσει στους Ιμβριώτη και 
Παπαμαύρο τη συγγραφή των αναγνωστικών για τα παιδιά της ελεύθερης Ελλάδας.  Τα α-
ναγνωστικά αυτά απευθύνονται σε πρόωρα ωριμασμένα, από τον πόλεμο και την κατοχή, 
παιδιά (Ιμβριώτη & Παπαμαύρος, 1962: 472).  Επομένως, τα αναγνωστικά της ΠΕΕΑ επιχει-
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ρούν να αποτυπώσουν συγχρονικά τον αγώνα του ελληνικού λαού για τη λευτεριά του, με-
ταδίδοντας στα παιδιά το αίσθημα ότι είναι εκείνα τα ίδια που με το αγωνιστικό τους πνεύ-
μα γράφουν και ζουν την ιστορία της πατρίδας τους, ακριβώς τη στιγμή που συμβαίνει, με 
σκοπό, βέβαια, να φρονηματίσουν με τα κατορθώματα των μικρών και μεγάλων ηρώων 
(Σωτηρίου, 1945) και να δημιουργήσουν ένα κλίμα «ενθουσιασμού και αυτοθυσίας» (Σα-
κελλαρίου, 1991: 90).   

Η μελέτη των αναγνωστικών ως λόγου, δηλαδή ιστορικά συγκροτημένου συστήματος συμ-
βολικών σχέσεων που δομεί την αντίληψη ή την κατανόηση του κοινωνικού υποκειμένου 
σχετικά με τον κόσμο ή όψεις του κόσμου, σημαίνει να εντοπιστούν οι κειμενικές στρατηγι-
κές με τις οποίες δημιουργούνται θέσεις υποκειμένου. Ο μικρός αναγνώστης των βιβλίων 
της ΠΕΕΑ ‘συρράπτεται’ με το κείμενο σε μια ακατάπαυστη διεργασία, κατά την οποία η 
υποκειμενικότητα διαρκώς παράγεται και αναπαράγεται μέσα σε ρηματικά εκφωνήματα 
(Miller, 1977- 78).  Σε αυτό το πλαίσιο, το παιδί συλλαμβάνεται ως δρώσα κοινωνική υπο-
κειμενικότητα και διαμορφωτής νοήματος (James & Prout, 1997): 

«Κατάλαβαν, πως μόνο μια γερή οργάνωση θα πετύχει τη λευτεριά. […] Να μην πε-
θάνουμε από την πείνα, να μην είμαστε γυμνά, να έχουμε ανοικτά σχολεία, να έ-
χουμε συσσίτια, να έχουμε φάρμακα, να έχουμε ψυχαγωγία» (Τα αετόπουλα, 1944: 
12). 

Στα αναγνωστικά της ΠΕΕΑ τα μικρά παιδιά διατηρούν το δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων 
για ζητήματα που τα αφορούν και συμμετέχουν ενεργά: 

«Τώρα όλα μαζί τα Ελληνόπουλα ζητούμε να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματά μας: 
[…] πρέπει πρώτα πρώτα ν’ αγωνιστούμε μαζί με τους μεγάλους να διώξουμε τους 
Γερμανούς και να καθαρίσουμε τη χώρα μας από το Φασισμό» (Τα αετόπουλα, 
1944: 12).    

Έτσι, το υποκείμενο μέσα από τη συλλογική πράξη του αγώνα και της αντίστασης αποκτά 
την αίσθηση της υποκειμενικότητας, δηλαδή ότι οι πράξεις του «είναι δημιούργημα του 
εαυτού του» (Παπαμαύρος, 1944/1983: 109).  Συνεπώς, η υποκειμενικότητα δεν προκύπτει 
μόνο από την αναγνώριση της θέσης του υποκειμένου σε διάφορες ταξινομικές και ιεραρ-
χικές ομάδες και ομαδώσεις, αλλά διαμορφώνεται δυναμικά, κατασκευάζοντας σε μεγάλο 
βαθμό το κοινωνικό.      

Ο ηρωισμός στα αναγνωστικά της ΠΕΕΑ διαπλέκεται με τις θεματικές του αυθορμητισμού 
(αυθόρμητος ηρωισμός) και της εκδίκησης (εκδικητικός ηρωισμός), οι οποίες συναρθρώνο-
νται με τη θεματική του ηρωικού θανάτου. 

Η θεματική του αυθόρμητου ηρωισμού είναι εκείνη που ξεκαθαρίζει ότι στην Αντίσταση οι 
νέοι προσέρχονται με τη δική τους θέληση κι όχι επειδή κάποιοι τους καταναγκάζουν, όπως 
συνέβαινε με τη συμμετοχή στην ΕΟΝ.  Κι εδώ η ένταξη δε συνοδεύεται από δελεαστικές 
παροχές (Βαρών-Βασάρ, 2009: 68), αλλά από τον κίνδυνο του θανάτου:  

«Στις 24 του Μάρτη μια ομάδα από φοιτητές και φοιτήτριες βαδίζει προς την πλα-
τεία του Κολωνακιού, για να στεφανώσει το άγαλμα του Ξάνθου.  Δύναμη από κα-
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ραμπινιέρους έχει κυκλώσει την πλατεία και δεν αφήνει τους φοιτητές να προχω-
ρήσουν.  Μα η μάζα ορμά, σπάζει τη γραμμή των καραμπινιέρων και μια φοιτήτρια 
αγκαλιάζει το άγαλμα, για να του βάλει το στεφάνι.  Ένας καραμπινιέρος τραβά το 
πιστόλι του και το βάζει στο στήθος της.  Και τότε η φοιτήτρια, ξεκουμπώνοντας ορ-
μητικά το φόρεμά της και προτάσσοντας γυμνό το στήθος της, του φωνάζει: «Βάρα, 
βρε άτιμε!» κι αμέσως ύστερα, αφήνοντας κατάπληχτο τον Ιταλό, στεφανώνει τον 
Ξάνθο» (Παπαμαύρου, 1944/1983: 24).   

Από την άλλη, η θεματική της εκδίκησης ανατρέπει τη στερεοτυπική ρομαντική εικόνα του 
ηρωισμού, που πρόβαλλαν τα μεταξικά αναγνωστικά.  Σε αυτά ήρωας χαρακτηρίζεται εκεί-
νο το άτομο που υπερβαίνοντας τα όρια του προσωπικού του συμφέροντος δεσμεύεται να 
παραμείνει πειθαρχημένος στο καθήκον του.  Στο άτομο αυτό αποδίδονται διάφορα χαρα-
κτηριστικά συμπεριφοράς, όπως αυτοθυσία, αίσθηση του καθήκοντος κτλ.  Εδώ ο ήρωας 
δρα με σκοπό να πάρει εκδίκηση για κάτι που τον έχει βλάψει ατομικά: 

«Εδώ μέσα, σκέφτεται, ως χτες ζούσα ευτυχισμένος με τα παιδιά μου.  Τώρα ήρθαν 
οι Βούλγαροι φασίστες και μου σκότωσαν τα παιδιά μου.  Μου πήραν και το σπί-
τι!».  Σηκώνει το χέρι του και ρίχνει με όλη του τη δύναμη τη μια χειροβομβίδα από 
το παράθυρο μέσα στο σπίτι» (Παπαμαύρου, 1944/1983: 107).    

Ωστόσο, ο αρνητικός ήρωας θα γίνει θετικός με την έξοδο του στο βουνό και την ενσωμά-
τωσή του στο συλλογικό αγώνα: 

«Σε λίγον καιρό οι κάτοικοι της Κομοτηνής μάθαιναν πως ο Ζήσης ήταν καπετάνιος 
των ανταρτών στην Ελεύθερη Ελλάδα» (Παπαμαύρου, 1944/1983: 108). 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, η θεματική του ηρωικού θανάτου συμπλέκεται με τις θεματι-
κές του αυθόρμητου ηρωισμού και του εκδικητικού ηρωισμού και μπορεί να διακριθεί στις 
επιμέρους υπο-θεματικές: α) θάνατος στη μάχη και α1) ηρωική αυτοκτονία στη μάχη και β) 
θάνατος στο εκτελεστικό απόσπασμα. 

Το υποκείμενο δρώντας αυθόρμητα κινδυνεύει και να πεθάνει.  Αλλά βέβαια αυτό δεν το 
τρομάζει, αφού ο θάνατος ως απώλεια της ατομικότητας δεν μπορεί να φοβίζει σε μια κα-
τάσταση όπου η ατομικότητα έχει συρρικνωθεί στα όρια σχεδόν της εκμηδένισης (Μαργα-
ρίτης, 1989: 91): 

«Κι ένα αετόπουλο, βλέποντας πως ένας τσολιάς, που είχε οπλοπολυβόλο, σκοτώ-
θηκε, τρέχει, το αρπάζει, κρύβεται πίσω από μια γωνιά ενός σπιτιού κι απ’ εκεί χτυ-
πά κι αυτό, ώσπου μια σφαίρα το αφήνει νεκρό καταγής» (Παπαμαύρος, 
1944/1983: 23). 

Τα παιδιά του πολέμου και της Κατοχής ενηλικιώνονται ‘βίαια’ και συχνά διαβατήρια τελε-
τή της ενηλικίωσής τους γίνεται ο ίδιος ο θάνατος τους: ένας θάνατος όμως που επιλέγεται 
όχι επειδή επιθυμούν να πεθάνουν αλλά επειδή επιθυμούν να ζήσουν: 

« Ο εχθρός έβαλε με πολυβόλα, όλμους.  Όταν τους φώναξαν οι εχθροί να παραδω-
θούν, οι ήρωες φώναξαν ομαδικά: «ο ΕΛΑΣ δεν παραδίνεται, πεθαίνει!». 
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Όταν σώθηκαν τα πυρομαχικά αυτοκτόνησαν όλοι.  Κι ο τελευταίος πριν αυτοκτο-
νήσει κατάστρεψε τον οπλισμό για να μην πέσει στα χέρια του εχθρού» (Τα αετό-
πουλα, 1944: 28).   

Τέλος, ο ηρωικός θάνατος συναρθρώνεται με τη θεματική της εκδίκησης στη θετική της 
διάσταση, δηλαδή την εκδίκηση για το άδικο φονικό αθώων θυμάτων: 

«Γυναίκες της Ελλάδας εκδικηθείτε το χαμό μας.  Ζήτω η Πατρίδα!» φώναξαν τα κο-
ρίτσια.  Και μαζί ένας απαίσιος κρότος.  Κι ύστερα απέραντη σιωπή πλάκωσε τον 
τόπο του μαρτυρίου. […] Οι νιοί και οι νιές γονατίζουν μπρος στις σταλίδες τις πορ-
φυρένιες και ορκίζονται «Γρήγορα, κορίτσια, θα εκδικηθούμε το σκοτωμό σας»!» 
(Τα αετόπουλα, 1944: 19 & 20).   

Στη δεδομένη ιστορική συγκυρία της παραγωγής και κυκλοφορίας των αναγνωστικών της 
ΠΕΕΑ οι δομές βρίσκονται σε διακινδύνευση και οι ταυτότητες σε αναδιαπραγμάτευση, ενώ 
ο απελευθερωτικός αγώνας αγγίζει την κορύφωσή του.  Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνεται μια 
διαφορετική άρθρωση της έννοιας του παιδικού/εφηβικού ηρωισμού, η οποία υποδεικνύει 
και μια διαφορετική ηγεμονική θέση από εκείνη των μεταξικών αναγνωστικών.  Το παι-
δί/έφηβος αναδύεται μέσα από τη ρηματική διαδικασία ως δρώσα κοινωνική υποκειμενι-
κότητα, υπονομεύοντας έτσι τις κυρίαρχες αναπαραστάσεις για την παιδική ηλικία, καθι-
στώντας φανερό ότι  οι ταξινομίες είναι εγγενώς ιεραρχικές και ύποπτες, προβάλλοντας την 
ενδεχομενικότητά της ίδιας της κατηγορίας της παιδικής ηλικίας και αναδεικνύοντας τις 
σχέσεις εξουσίας που την περιβάλλουν.  Επομένως, η αναπτυξιακή πορεία των παιδιών δεν 
είναι γραμμική κι ομοιογενής αλλά συσχετίζεται με τις πολιτισμικές συνθήκες και τους κοι-
νωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους (Vygotski, 
1998.Rogoff, 2003).  Το παιδί και ο νέος δεν αποτελούν απλώς μια φυσική αντικειμενικότη-
τα, αλλά μια συγκροτημένη, ιστορικά και κοινωνικά, οντότητα, μια κοινωνική κατασκευή 
(Jenks, 1982), η οποία διαμορφώνεται από την κοινωνία, αλλά, επίσης, τη διαμορφώνει στο 
βαθμό, έστω και μικρό, που της αναλογεί.   

Συνοψίζοντας, ο ηρωισμός αναδύεται στο λόγο των αναγνωστικών ως πεδίο που συγκροτεί 
τα δικά του υποκείμενα, τα παιδιά ως μικρούς Έλληνες στρατιώτες ή ως μαχητές της προ-
σωπικής και εθνικής ελευθερίας, και διαμορφώνει ιδιαίτερες πρακτικές, όπως την αυτοθυ-
σία (πειθαρχημένος ηρωισμός) ή την εκδίκηση (εκδικητικός ηρωισμός), αναπαράγοντας 
έτσι μια συγκεκριμένη πρόσληψη της κοινωνικής πραγματικότητας.  Επομένως,  η λειτουρ-
γία του λόγου αποτελεί μια κοινωνική πρακτική που διαμορφώνει τον κοινωνικό κόσμο και 
γίνεται μέρος του τρόπου με τον οποίο ασκείται η εξουσία, αφού παράγει συγκεκριμένες 
συνέπειες για τα κοινωνικά υποκείμενα, τα οποία νοηματοδοτούνται από τις κοινωνικές και 
γλωσσικές πρακτικές, αλλά έχουν και τη δυνατότητα να τις νοηματοδοτούν, εξαιτίας του 
ασταθούς και ανοικτού χαρακτήρα των περιγραφικών τους γνωρισμάτων (Λακλάου, 2006: 
20 – 21). 
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Το προφίλ των διδασκαλισσών μέσα από τον  φεμινιστικό λόγο  
Εφημερίς των Κυριών (1887-1917). 

Γιαννάτη Ευδοκία  
Εκπαιδευτικός  

Υποψήφια Διδάκτορας ΑΠΘ στην Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων 
evi.giannati@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση επιδιώκεται να αναδειχθούν  οι  ταυτότητες  των διδασκαλισσών 
τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και τις πρώτες του 20ου, όπως αυτές αναπαριστώ-
νται μέσα από τα άρθρα της Εφημερίδας των Κυριών, το αμιγώς γυναικείο έντυπο  που άρ-
χισε να εκδίδει η Καλλιρρόη Παρρέν το 1887.  

Σε μια περίοδο που αποτελεί την απαρχή του φεμινιστικού κινήματος και οι γυναίκες επι-
χειρούν την είσοδό τους στη δημόσια ζωή, οι αρθρογράφοι της Εφημερίδας  των Κυριών 
σκιαγραφούν τις πτυχές της ζωής των ελληνίδων διδασκαλισσών, απαριθμώντας τις δυσκο-
λίες που συναντούν, τόσο στο στάδιο της  εκπαίδευσής τους, όσο και στο εργασιακό τους 
περιβάλλον αλλά και στην προσωπική τους ζωή. Επιπλέον, στα άρθρα προτείνονται λύσεις 
που θα βελτιώσουν την κοινωνική θέση των διδασκαλισσών αλλά και την προσωπική τους 
ευημερία, μέσα από το πρίσμα του πρώιμου φεμινιστικού λόγου.  

Λέξεις - Κλειδιά:  δασκάλες,  Εφημερίς των Κυριών,  Καλλιρρόη Παρρέν,  φεμινισμός  

Η γέννηση της γυναικείας συνείδησης και η «Εφημερίς των Κυριών» 

Τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και τις πρώτες του 20ου, οι κοινωνικές και οικο-
νομικές συνθήκες αλλάζουν και όπως έχει αναδειχθεί σε μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώ-
ρα, οι αλλαγές αυτών των χρόνων ήταν ιδιαίτερα σημαντικές για τη διαμόρφωση της συνεί-
δησης φύλου στην Ελλάδα.  Η είσοδος  των γυναικών στην αγορά εργασίας αλλά και στην 
ευρύτερη δημόσια ζωή, οδηγούν  στον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων ανάμεσα στα φύ-
λα, όπως φαίνεται στις σχετικές έρευνες (Ζιώγου, 1986, Βαρίκα, 2007, Αβδελά, 1990). Την 
ίδια περίοδο, η εμφάνιση και η ανάπτυξη του γυναικείου περιοδικού τύπου δίνει την ευ-
καιρία στις γυναίκες να γίνουν ‘ορατές’ είτε ως αρθρογράφοι, είτε ως αναγνώστριες.  

Στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί τμήμα της διδακτορικής μου διατριβής που είναι σε εξέ-
λιξη, επιδιώκεται να αναδειχθούν  οι  ταυτότητες  των διδασκαλισσών της περιόδου, όπως 
αυτές αναπαριστώνται μέσα από τα άρθρα της Εφημερίδας των Κυριών, το αμιγώς γυναι-
κείο έντυπο  που άρχισε να εκδίδει η Καλλιρρόη Παρρέν το 1887. Η Εφημερίδα των Κυριών 
αποτέλεσε την πηγή για την έρευνα αυτή, καθώς είναι το γυναικείο περιοδικό με τη μεγα-
λύτερη διάρκεια ζωής, και εκδίδεται για 31 χρόνια, δηλαδή από το 1887 μέχρι και το 1918.  
Αξίζει  να επισημανθεί ότι «Η Εφημερίς των Κυριών» που εκδόθηκε για πρώτη φορά στις 8 
Μαρτίου του 1887, είναι το πρώτο γυναικείο έντυπο που συντάσσεται αποκλειστικά από 
γυναίκες και έχει τόσο μεγάλη διάρκεια εκδοτικής παρουσίας  (Γιαννάτη, 2010).  
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 Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη επιδιώκει να διερευνήσει τη δόμηση και τη διαμόρφωση των 
ταυτοτήτων των διδασκαλισσών στην περίοδο που αποτελεί την απαρχή του φεμινιστικού 
κινήματος. Να αναδείξει τις όψεις των ταυτοτήτων των διδασκαλισσών, τις διαπραγματεύ-
σεις και τα όρια που θέτουν κατά τη διαδικασία της δόμησης αυτής οι ίδιες οι γυναίκες- 
αρθρογράφοι, οι οποίες στην πλειοψηφία τους είναι και δασκάλες.  Μέσα από τα κείμενα  
των αρθρογράφων, θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί ο εκπαιδευτικός και ταυτόχρονα γυ-
ναικείος λόγος  των διδασκαλισσών, να διερευνηθεί πως αυτός ο λόγος συγκροτεί την επι-
χειρηματολογία των γυναικών και προβάλλει τις διεκδικήσεις τους, σε μια περίοδο όπου τα 
εκπαιδευτικά ζητήματα  δημιουργούν εντάσεις, αντιφάσεις, ζυμώσεις και διαμάχες.   

Όψεις και αναπαραστάσεις των ταυτοτήτων των διδασκαλισσών 

Η δασκάλα και ο μητρικός ρόλος  

Οι δασκάλες από το πρώτο κιόλας  άρθρο της Εφημερίδας, διαχωρίζονται από τις υπόλοι-
πες γυναίκες, καθώς η Παρρέν αναφέρει  ότι από τις γυναίκες στο σύνολό τους, οι μητέρες 
και οι δασκάλες είναι οι μόνες με προορισμό (Παρρέν, 1887).  Όπως επισημαίνεται σε 
προηγούμενη έρευνα, η δασκάλα  ενσαρκώνει τον μητρικό ρόλο, καθώς αναπαριστάται συ-
χνά ως μητέρα (Γιαννάτη, 2010).  Έτσι η επαγγελματική της ενασχόληση, ενσωματώνει τα 
γυναικεία χαρακτηριστικά της μητρότητας από τη μια,  αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα βήμα 
προς στη δημόσια σφαίρα (Clark, 2008, Ζιώγου, 2006, Oram, 1996).  Η αναπαράσταση της 
δασκάλας   που υπηρετεί το κοινό καλό, είναι εναρμονισμένη με το σωτηριολογικό πνεύμα 
της περιόδου, που διαπνέει τα άρθρα της Εφημερίδας των Κυριών (Γιανάτη, 2010). Σύμφω-
να με αυτή τη μητρική  εικόνα  της δασκάλας, τα στοιχεία που συνθέτουν την αναπαράστα-
σή της μέσα στα άρθρα της Εφημερίδας, είναι στοιχεία όπως η αφοσίωση, η αυταπάρνηση, 
η τρυφερότητα και η φροντίδα, που αποτελούν  και βασικά χαρακτηριστικά της μητρότη-
τας. Η δασκάλα θα πρέπει να φροντίσει ώστε η σχολή να γίνει το «σπίτι» των μαθητριών 
καλλιεργώντας «οικιακή αρμονία και ενέργεια», και η ίδια να αποτελεί το υπόδειγμα ηθι-
κής  για τις πνευματικές κόρες της (Παρρέν, 1887).  Αρετές όπως η στοργή, η γλυκύτητα, η 
φροντίδα αλλά και  ακλόνητες  ηθικές  αξίες,  προβάλλονται ως απαραίτητα στοιχεία  που 
πρέπει να έχει η δασκάλα, ώστε  να ανταποκρίνεται στο μητρικό της ρόλο.  

Επιπλέον, αποδίδονται στο σχολείο, στοιχεία του οικιακού περιβάλλοντος, όπως η  θαλπω-
ρή και η οικειότητα, παρέχοντας στις μαθήτριες μιας μορφής προστασία από το αφιλόξενο 
δημόσιο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η Παρρέν χαιρετίζει την ίδρυση του Πρότυπου 
Παρθεναγωγείου του Συλλόγου των Κυριών το 1890, καθώς η ίδρυση του  αλλά και η διοί-
κησή του από γυναίκες, όπως τονίζει, αποτελούν  το πρώτο βήμα της «γυναικείας πνευμα-
τικής χειραφετήσεως» (Παρρέν, 1890). Στην περιγραφή του κτιρίου, αναδεικνύονται έντονα 
τόσο τα στοιχεία του οικιακού περιβάλλοντος, όσο και τα μητρικά χαρακτηριστικά των γυ-
ναικών που επιβλέπουν το σχολείο: η φροντίδα, η ευαισθησία, η γυναικεία διορατικότητα, 
η καθαριότητα και η καλαισθησία, δίνουν στο χώρο «τον στοργικόν αέρα του οικογενεικού 
βίου» και  λειτουργούν θετικά στη διάθεση και τον χαρακτήρα των μαθητριών. Όπως επι-
σημαίνουν πολλές ιστορικές μελέτες, ο χώρος του σχολείου, καθώς και οι χώροι του εθελο-
ντισμού και της φιλανθρωπίας, έχουν συνδεθεί με την ιδεολογία της οικιακότητας, και 
μπορούν να  ειδωθούν ως  εναλλακτικά δημόσια πεδία, μέσω των οποίων οι γυναίκες πετυ-
χαίνουν να βρεθούν πιο κοντά στη δημόσια σφαίρα (Cott, 1977, Ryan, 1990).  
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Όμως, όπως αναδεικνύεται μέσα από τις περιγραφές των άρθρων, η οικογενειακή ζωή της 
δασκάλας δεν ταυτίζεται με αυτή μιας μητέρας σε όλα τα επίπεδα. Η δασκάλα αν και καλεί-
ται να επιδείξει μητρικές αρετές απέναντι στις μαθήτριες της και να αναλάβει μια σειρά 
υποχρεώσεων,  δε φαίνεται να απολαμβάνει τις χαρές που δίνει σε μια γυναίκα η μητρότη-
τα. Αντίθετα, σε πολλά άρθρα, φαίνεται πως ενώ η δασκάλα διακρίνεται από αυταπάρνηση 
και στοργή απέναντι στις πνευματικές της κόρες, η ζωή της είναι μοναχική και άχαρη, χωρίς 
ίχνος οικογενειακής θαλπωρής και ζεστασιάς (Βοΐλα, 1891, Παρρέν, 1896). Η παιδαγωγός, 
όχι μόνο δε συμμετέχει στις χαρές των οικογενειών, αλλά ζει μοναχικά, υπό την διαρκή επί-
βλεψη και  την περιφρόνηση από τους γονείς των μαθητών της και τις ιδιοτροπίες των χαϊ-
δεμένων πλουσιόπαιδων.  

 Επίσης, όπως αναφέρεται σε πλήθος άρθρων, η δασκάλα είναι επιφορτισμένη με τη φρο-
ντίδα και τη συντήρηση των γονιών της, ή ακόμα και των αδερφών της  (Παρρέν, 1895, Βοΐ-
λα, 1891, Παρρέν, 1903). Η φροντίδα και η οικονομική στήριξη της οικογένειάς της, αποτε-
λεί για τη δασκάλα ένα χρέος που οφείλει να επιτελέσει, επιβεβαιώνοντας έτσι τις αρετές 
της αυτοθυσίας και της αυταπάρνησης, αλλά συγχρόνως επιβαρύνοντάς τη με ένα βαρύ και 
δύσκολο φορτίο.   

Εκπαίδευση και εργασιακά προβλήματα  

Η Παρρέν (1895), επισημαίνει  την αδικία που υπάρχει ως προς τη μισθοδοσία των διδα-
σκαλισσών, η οποία υστερεί  της μισθοδοσίας των ανδρών δασκάλων «κατά είκοσι και 
τριάντα επί τοις εκατό». Όπως άλλωστε μας είναι γνωστό, ο μηνιαίος μισθός μιας δασκάλας 
στην καμπή του αιώνα δεν ξεπερνά τις 80 με 120 δραχμές, ενώ οι άντρες συνάδελφοί τους 
παίρνουν 100- 150 δραχμές. Η διάκριση μισθών ανάλογα με το φύλο στο διδασκαλικό ε-
πάγγελμα καθιερώθηκε για πρώτη φορά με νόμο το 1892 (Αβδελά, 1990, Κάννερ, 2012).  
 
Η Ελένη Γεωργιάδου, σε σειρά άρθρων που δημοσιεύονται το 1902,  επιχειρεί όπως γράφει 
μια «μελέτη περί εργαζομένων γυναικών». Στα άρθρα αυτά περιγράφει τη ζωή των διδα-
σκαλισσών και τη χαρακτηρίζει  ως μοναχική, δύσκολη, συχνά ταπεινωτική και πάντως όχι 
ευχάριστη και αξιοπρεπή: «Η διδασκάλισσα ως κοινωνικόν μέλος αδικείται και ως οικογε-
νειάρχης πάσχει» γράφει χαρακτηριστικά η Γεωργιάδου, αναφερόμενη στις δασκάλες που 
εργάζονται στο δημόσιο (Γεωργιάδου, 1902). Γίνεται  αναφορά στον τρόπο που εκπαιδεύο-
νται οι δασκάλες για να αποκτήσουν το πολυπόθητο δίπλωμά τους στο Αρσάκειο, και τονί-
ζεται ότι είναι το μοναδικό διδασκαλείο γυναικών στην Ελλάδα που έχει το δικαίωμα «πα-
ροχής διδασκαλικών πτυχίων» (Γεωργιάδου, 1902). Το γεγονός αυτό, όπως επισημαίνεται 
στο άρθρο, έχει ως αποτέλεσμα οι υποψήφιες δασκάλες να είναι κάτοικοι της πρωτεύου-
σας ή αν κατάγονται από την επαρχία ή το εξωτερικό να γίνονται οικότροφοι στο Αρσάκειο 
καταβάλλοντας δίδακτρα από 100- 130 δρ. μηνιαίως. Φαίνεται  ότι η φοίτηση στο Αρσά-
κειο, δεν ήταν προσιτή για όλες τις υποψήφιες. Για την  κατώτερη τάξη και ιδιαίτερα για τις  
καταγόμενες από την επαρχία νέες, ήταν οικονομικά δυσβάσταχτο να φοιτήσουν στο Αρσά-
κειο. Έτσι, όπως  επισημαίνει η Ζιώγου (1986), οι άπορες φτωχές μαθήτριες σπουδάζουν με 
έξοδα των Δήμων, του Κράτους και της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και με υποτροφίες που 
δίνονται «εις τας πτωχάς και ορφανάς των αγωνισθέντων υπέρ πατρίδος». 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σειρά άρθρων της Γεωργιάδου (1902), καθώς αναδει-
κνύονται   οι επαγγελματικές  επιλογές που έχει η δασκάλα, περιγράφονται τα πλεονεκτή-
ματα και μειονεκτήματα για κάθε μια από αυτές, και  δίδονται  λεπτομέρειες σχετικά με τις 
ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν  οι δασκάλες τόσο σε επαγγελματικό 
επίπεδο όσο και σε προσωπικό.  Όταν η δασκάλα αποφοιτήσει και καταφέρει μετά από θυ-
σίες, δαπάνες και πολυετείς κόπους να αποκτήσει το πτυχίο της, όπως γράφει η Γεωργιά-
δου, έχει τρεις επαγγελματικές επιλογές :  

• να εργαστεί  σε δημόσιο σχολείο 
• να εργαστεί ως οικοδιδάσκαλος σε πλούσια οικογένεια του εξωτερικού  
• να εργαστεί σε σχολεία των ελληνικών παροικιών.  

Ως προς τον μισθό, η δασκάλα του δημοσίου  είναι η χειρότερα αμειβόμενη από τις τρεις 
(Γεωργιάδου, 1902). Αναφορικά με το μισθό των δημοδιδασκαλισσών, αναδεικνύεται  και 
το ζήτημα των καθυστερήσεων στις πληρωμές τους. Αναφέρεται ότι υπάρχουν μεγάλες κα-
θυστερήσεις στις πληρωμές τους, καθώς  «πληρόνονται μετά 5 ή 6 ή 10 μήνας» και είναι σε 
απόγνωση, αφού έχουν να αντιμετωπίσουν το κρύο και την πείνα, τη στιγμή που η Πολιτεία 
κωφεύει. Στο ίδιο άρθρο, περιγράφονται με δραματικό τρόπο και με λεπτομέρειες, οι δύ-
σκολες συνθήκες ζωής των διδασκαλισσών που καλούνται να διδάξουν στην επαρχία: Ζουν 
σε καλύβες, χωρίς πόρτες και παράθυρα, με την πείνα και το ψύχος να τις καταβάλλουν. Η 
τοπική κοινωνία απαρτίζεται  από Αλβανόφωνους χωρικούς με τους οποίους με δυσκολία 
καταφέρνουν να συνεννοηθούν. Ακόμα και ο δήμαρχος είναι συνήθως αγράμματος, και  
συχνά βρίσκονται αντιμέτωπες με πολιτικές ραδιουργίες και πλεκτάνες. Η απαξίωσή τους 
από την Πολιτεία, η καθυστέρηση των μισθών τους και οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν, 
τις φέρνουν σε σημείο να μετανιώνουν για την επιλογή που έκαναν και δεν προτίμησαν να 
γίνουν ράπτριες, μαγείρισσες, πλύντριες, ώστε να μην πεθάνουν από την πείνα,  διαπιστώ-
νει με πικρία σε  άρθρο της η Παρρέν (Παρρέν, 1888).  

Η  δεύτερη  επιλογή της δασκάλας, δηλαδή να εργαστεί ως οικοδιδάσκαλος «εις πλουσίαν 
εν τω εξωτερικώ οικογένειαν», είναι θέση που αφορά στις δασκάλες εκείνες που έχουν «ε-
πιμελημένην μόρφωσιν και παιδαγωγικήν ικανότητα» και είναι επικερδέστερη από αυτή 
της δημοσίου υπαλλήλου, όπως επισημαίνεται από τη Γεωργιάδου (1902). Επιπλέον σε αυ-
τή την περίπτωση είναι ευκολότερη η διαβίωσή της, καθώς της παρέχεται στέγη και τροφή.  

Όσον αφορά στην τρίτη επιλογή, δηλαδή στις δασκάλες που επιλέγουν να εργαστούν στα 
σχολεία των ελληνικών παροικιών του εξωτερικού, ο μισθός  είναι καλός και επιπλέον  πα-
ρέχεται από τις ελληνικές Κοινότητες πέρα από την αμοιβή, κατοικία, θέρμανση και υπηρε-
σία (Γεωργιάδου, 1902). Αξίζει να σημειωθεί  ότι γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην εθνική 
αποστολή που επιτελεί η δασκάλα στις ελληνικές παροικίες του εξωτερικού. Η δασκάλα των 
παροικιών παρουσιάζεται ως απόστολος «της μεγάλης και ωραίας ιδέας», επιφορτισμένη 
με το ιερό καθήκον να καλλιεργήσει την ιδέα της ελεύθερης πατρίδας στις μαθήτριές της. 
Το λειτούργημα της δασκάλας ταυτίζεται με την πατριωτική δράση και εντάσσεται στην ε-
θνικιστική στράτευση της περιόδου, καθώς  στα τέλη του 19ου αιώνα,  με την αναζωπύρωση 
της Μεγάλης Ιδέας, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διάδοση του ελληνοχριστιανικού πολι-
τισμού. Με άξονα τη χριστιανική ηθική και την ελληνική παιδεία θα διασφάλιζε την ακεραι-
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ότητα του έθνους και θα επιτύγχανε την ένωση της ελληνικής φυλής  (Βαρίκα, 2007, Δαλα-
κούρα, 2007).   

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ζήτημα των κομματικών αντιπαραθέσεων και ερίδων, και 
γίνονται συστάσεις ώστε οι δασκάλες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές και να αποφεύγουν να 
τάσσονται με το μέρος της μιας ή της άλλης πολιτικής μερίδας, καθώς κάτι τέτοιο  θα δη-
μιουργήσει πολλά προβλήματα και θα γίνουν «θύματα κομματικών αντιπαθειών» (Γεωρ-
γιάδου, 1902). Ενδεικτικό των πολιτικών παρεμβάσεων στο διδασκαλικό επάγγελμα είναι 
το άρθρο της Παρρέν (1888), που αναφέρεται στο περιστατικό της επίθεσης και απόπειρας 
στραγγαλισμού δασκάλας στη Σκόπελο, επειδή ήταν παντρεμένη.   

Αναδεικνύεται επίσης το οξύ πρόβλημα της ανεργίας που αντιμετωπίζουν οι δασκάλες κα-
θώς όπως γράφει η Παρρέν, μόνο το 10% των διδασκαλισσών καταφέρνουν να βρουν μια 
θέση εργασίας. Όπως αναφέρει η Ζιώγου (1986),την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα η 
‘δασκαλοπλημμύρα’ δημιουργεί έντονο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πρόβλημα. Η περιγρα-
φή της Παρρέν στο άρθρο,  δραματική και παραστατική, παρουσιάζει τις άνεργες δασκάλες 
να ανεβοκατεβαίνουν τις σκάλες των υπουργείων και χτυπούν τις πόρτες των βουλευτικών 
γραφείων, ωχρές, ταλαιπωρημένες, νηστικές.  

Περιορισμοί και θηλυκότητα  

Στο πλαίσιο των ορίων και των περιορισμών που έχουν να αντιμετωπίσουν οι δασκάλες ό-
σον αφορά στη συμπεριφορά τους, θίγονται  ζητήματα που σχετίζονται με τη  θηλυκότητά 
τους, και ειδικότερα  με τους τρόπους με τους οποίους  θα πρέπει να διαχειρίζονται  θέμα-
τα όπως  η εμφάνιση, οι σχέσεις με το άλλο φύλο, η νεότητα. Η αποδεκτή  εικόνα της διορι-
σμένης στο δημόσιο δασκάλας σύμφωνα με τις  απαιτήσεις των μικρών επαρχιακών κοινω-
νιών, είναι όπως διαβάζουμε στο άρθρο: «ασχημούλα, σχολαστική, κατηφής, περιωρισμένη, 
μονότονος, όχι πολύ  νέα, δια να είναι ηθικώς ήσυχος» (Γεωργιάδου, 1902).  Βέβαια η Γε-
ωργιάδου επισημαίνει ότι μια τέτοια δασκάλα, «δεν ανταποκρίνεται εις το ιδεώδες μιας 
πραγματικώς καλής παιδαγωγού», καθώς είναι «σκληρά, δύσθυμος και ανυπόμονος» με τα 
παιδιά, δεν διακρίνεται από πάθος και ενθουσιασμό για το έργο της και έτσι δεν καταφέρ-
νει να ανταποκριθεί «εις τον ωραίον προορισμόν της». Η  αρθρογράφος τονίζει την ανάγκη 
να υπάρχει η στήριξη του διδασκαλικού έργου από «το περιβάλλον, την κοινωνίαν και την 
οικογένειαν», ώστε να καταφέρει η δασκάλα να έχει μια ισορροπία στην κοινωνική της ζωή 
και να έχει «την ψυχικήν ησυχίαν ως άτομο». Διαφορετικά, επισημαίνεται  στο άρθρο, αν  
λείπει αυτή η υποστηρικτική στάση της κοινωνίας απέναντι στις δασκάλες, το διδασκαλικό 
έργο θα υποτιμάται και θα είναι ταπεινωτικό αντί να είναι ένα ευγενές και αξιοπρεπές στά-
διο για τις γυναίκες. Αυτή η έκκληση για υποστηρικτική στάση απέναντι στις δασκάλες, αλ-
λά και ταυτόχρονα η αποδοκιμασία απέναντι στην αυστηρή και σχολαστική εικόνα της δα-
σκάλας αντικατοπτρίζει το κλίμα που επικρατούσε εναντίον του κλάδου των διδασκαλισ-
σών αυτή την περίοδο. Η  ‘γεροντοκόρη, σχολαστική και ημιμαθής’ δασκάλα, γίνεται αντι-
κείμενο χλεύης, συστηματικών επιθέσεων και αμείλικτης σάτιρας από τον Τύπο και τους 
άνδρες διανοούμενους (Βαρίκα, 2007).  

Οι εκφάνσεις της θηλυκότητας επισημαίνονται ως επικίνδυνες και για τις δασκάλες που 
επιλέγουν να εργαστούν σε σχολεία των ελληνικών παροικιών, καθώς όπως αναφέρεται 
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στο σχετικό άρθρο (Γεωργιάδου, 1902), είναι πολύ εύκολο να παρεξηγηθεί μια κίνηση της 
δασκάλας «ολίγον ζωηροτέρα», ή «μια φράσις ολίγον διφορουμένη» και «να της δημιουρ-
γήσουν φήμην δυσάρεστον». Η προτεινόμενη εικόνα για τη «διδασκάλισσα του εξωτερι-
κού», είναι «συνετή, μετριόφρων, αρχών μάλλον συντηρητικών». Η κόρη οφείλει να προσέ-
χει  «και εις τους λόγους και εις τας σκέψεις και εις την ενδυμασίαν και εις τας πράξεις», 
καθώς όπως τονίζεται στο άρθρο, η ζωή στις ελληνικές παροικίες «έμεινε πατριαρχική και 
τα ήθη είναι δρακόντεια». Όπως επισημαίνεται σε σχετική έρευνα, η εκπαίδευση των γυ-
ναικών στις ελληνικές κοινότητες ήταν ιδιαίτερα συντηρητική και ηθικοποιητική (Δαλακού-
ρα, 2004).  Έτσι και εδώ η Γεωργιάδου προτείνει να αποφεύγουν τις θέσεις αυτές οι πολύ 
νέες δασκάλες ή σε αντίθετη περίπτωση να συνοδεύονται «υπό συγγενούς παρήλικος» ώ-
στε να αποφεύγεται ο φόβος των παρεξηγήσεων και κακολογιών.  

Επιλογικά 

Η εικόνα της δασκάλας όπως αναδεικνύεται μέσα από  τα άρθρα, φαίνεται να αντικατο-
πτρίζει τους προβληματισμούς και τις αναζητήσεις των αρθρογράφων, σε μια περίοδο ζυ-
μώσεων και ανακατατάξεων στην ελληνική πραγματικότητα. Η δασκάλα παρουσιάζεται ως 
απόστολος του ελληνισμού και εθνικά στρατευμένη στις επιταγές της ιδέας του αλυτρωτι-
σμού. Αξίες όπως η αφοσίωση, η αυταπάρνηση  και η επιτέλεση του ιερού καθήκοντος α-
ποτελούν βασικά στοιχεία  της ταυτότητάς της. Ο μητρικός της ρόλος  και η εικόνα της ως 
μητέρα του Έθνους, ενισχύουν ακόμα περισσότερο τη σχέση της με την ευημερία και την 
πρόοδο του Έθνους σύμφωνα με τη σωτηριολογική ρητορική  που υιοθετούν οι αρθρογρά-
φοι στην Εφημερίδα. Ταυτόχρονα της αποδίδονται συστατικά της μητρότητας όπως η τρυ-
φερότητα, η φροντίδα, η στοργή.  

Η ηθική μητρότητα της δασκάλας, ως προτεινόμενη εναλλακτική μορφή μητρότητας, φαίνε-
ται να αποτελεί το ιδανικό υποκατάστατο στην υποχρεωτική αγαμία που είναι αναγκασμέ-
νες να ακολουθήσουν. Η φροντίδα των μαθητών τους, αλλά και η συντήρηση  των γονιών 
και  των αδερφών τους, τους  δίνουν τη δυνατότητα της προσφοράς προς το κοινωνικό σύ-
νολο, τοποθετώντας τες πλάι στην κυρίαρχη και αποδεκτή ταυτότητα της γυναίκας, αυτή 
της παντρεμένης συζύγου και μητέρας. Έτσι, η  εναλλακτική μητρότητα προσφέρει στην 
ταυτότητα της δασκάλας τα στοιχεία που την διαφοροποιούν από την ταυτότητα της  ‘ά-
πραγης γεροντοκόρης’ χωρίς προορισμό.  

Όπως φαίνεται όμως μέσα από τα άρθρα, η προσωπική ζωή της δασκάλας είναι μοναχική 
χωρίς χαρές και οικογενειακή θαλπωρή. Οι αρθρογράφοι δείχνουν να μην αποδέχονται το 
μοντέλο της εναλλακτικής μητρότητας, όπως τουλάχιστον έχει διαμορφωθεί, και να αμφι-
σβητούν την ανταποδοτικότητά του και την εξίσωσή του με την μητρότητα αυτή καθαυτή. Η 
εικόνα της περιφρονημένης και απαξιωμένης δασκάλας, που ζει χωρίς χαρές αλλά μόνο με 
υποχρεώσεις, κάνει σαφές ότι  οι αρθρογράφοι επιζητούν ένα άλλο προφίλ για τη δασκάλα 
σε προσωπικό επίπεδο, που θα είναι αντάξιο της προσφοράς της και θα της εξασφαλίζει 
ψυχική ισορροπία. Η αναγνώριση της θέσης και της αξίας της, όπως επισημαίνουν οι αρ-
θρογράφοι, ή ίσως ακόμα και το δικαίωμα να έχει τη δική της οικογένεια και παιδιά, χωρίς 
όμως να διατυπώνεται αυτό άμεσα παρά μόνο έμμεσα στο λόγο των αρθρογράφων, είναι 
στοιχεία που θα συντελέσουν στην ανασύσταση της υπάρχουσας ταυτότητας, ώστε να βελ-
τιωθεί η ζωή  της δασκάλας σε προσωπικό επίπεδο.  
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Σε επαγγελματικό επίπεδο, η δασκάλα παρουσιάζεται ως αδικημένη και ταλαιπωρημένη 
εργαζόμενη, θύμα των εργοδοτών της ή των κομματικών αντιπαραθέσεων. Δεν αμείβεται 
σωστά, αντιμετωπίζει τη φτώχεια και την ανεργία. Όπως φαίνεται, η έστω και μικρή οικο-
νομική αυτονομία που προσφέρει το διδασκαλικό επάγγελμα στις γυναίκες, και η περιορι-
σμένη δυνατότητα επιλογών δεν είναι αρκετά για τις αρθρογράφους,  οι οποίες, με την 
Παρρέν προεξέχουσα όλων, είναι διεκδικητικές και ζητούν αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στα 
εκπαιδευτικά ζητήματα. Ο λόγος τους αναδεικνύει επιπλέον  την ταξική παράμετρο, καθώς 
είναι  καθοδηγητικός και ηθικοποιητικός για τις υποψήφιες  δασκάλες που προέρχονται 
από την κατώτερη τάξη οι οποίες παρουσιάζονται ανεπαρκείς και με  πλημμελή ανατροφή. 
Οι διεκδικήσεις για καλύτερες αμοιβές, ίσες με των ανδρών συναδέλφων τους, καλύτερη 
και ουσιαστικότερη εκπαίδευση και γνώσεις, εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης 
και λιγότερη εξάρτηση από τους πολιτικούς και τους εργοδότες τους συνθέτουν την  επιζη-
τούμενη εικόνα της δασκάλας:  πιο δυναμική, ευφυής και καλλιεργημένη, οικονομικά ανε-
ξάρτητη, προερχόμενη κυρίως από την αστική τάξη.  

Τα στοιχεία που συνθέτουν τη θηλυκότητα της δασκάλας είναι  η ομορφιά σε συνδυασμό 
με το μέτρο. Ζητούμενο είναι  η ανάδειξη του εσωτερικού εαυτού μέσα από την ηθική  και 
το πνεύμα. Όπως φαίνεται οι αρθρογράφοι αποκηρύσσουν τα πλέον συντηρητικά στοιχεία 
του παρελθόντος, όπως για παράδειγμα τα μουντά χρώματα στο ντύσιμο, ή τον άκριτο σχο-
λαστικισμό στη συμπεριφορά, επιχειρώντας να ανασκευάσουν την αρνητική εικόνα της δα-
σκάλας που γίνεται αντικείμενο χλεύης την περίοδο εκείνη. Επιχειρούν σταδιακά να  υιοθε-
τήσουν  κάποια χαρακτηριστικά της Νέας Γυναίκας, όπως πιο ελεύθερες φόρμες ντυσίματος 
και λιγότερο καθωσπρεπισμό.. Βέβαια είναι εμφανές ότι αυτό γίνεται με ιδιαίτερα προσε-
κτικό και συχνά έμμεσο τρόπο, καθώς φροντίζουν  να διατηρούν ισορροπία ανάμεσα στην 
παράδοση  και στο νεωτερισμό,  αποδοκιμάζοντας  τις εκφάνσεις της θηλυκότητας που ξε-
περνούν τα ‘αποδεκτά’ όρια και  ακολουθώντας πιστά τα ‘συνετά’ βήματα της γυναικείας 
χειραφέτησης που χαράζει η Καλλιρρόη Παρρέν.  
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Από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο 
Οι αλλαγές και προκλήσεις σε επίπεδο θεωρίας αλλά και εκπαιδευτικής πρακτικής  

Τοκμακίδου Ελπίδα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

etokmaki@sch.gr  

Περίληψη 

Στην εισήγηση επιχειρείται μια ανασκόπηση των διαφόρων φάσεων εξέλιξης που γνώρισε η 
προβληματική της μετάβασης -κυρίως αυτής που αφορά τη μετακίνηση του παιδιού από το 
νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο- μέχρι και την υιοθέτηση των οικοσυστημικών κατηγο-
ριών του Bronfenbrenner (1996) με τη σχηματοποίησή τους στο οικοψυχολογικό μοντέλο 
της σχολικής ικανότητας από τον Nickel (1990). Παράλληλα παρουσιάζονται οι σημαντικοί 
σταθμοί που γνώρισε η αντιμετώπιση του ζητήματος στα εκπαιδευτικά δεδομένα της χώρας 
μας μέχρι και τις πρόσφατες ανοικτές προσκλήσεις/προκλήσεις συνεργασίας μεταξύ των 
εκπαιδευτικών. Στα πλαίσια που δίνει η νέα προοπτική της μετάβασης καθοριστικό ρόλο 
διαδραματίζουν τόσο οι ατομικές προϋποθέσεις ανάπτυξης του παιδιού όσο και οι περι-
βαλλοντικοί παράγοντες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ 
των επιμέρους οικοσυστημάτων του παιδιού (οικογένεια, νηπιαγωγείο, σχολείο) κατά τη 
μετάβασή του από τη μια περιβαλλοντική δομή στην άλλη, για αυτό ο ρόλος των εκπαιδευ-
τικών μπορεί να είναι καταλυτικός σε αυτή την εξελισσόμενη διαδικασία.  

Λέξεις - Kλειδιά: μετάβαση, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο, συνεργασία εκπαιδευτικών  

Εισαγωγή στην έννοια της μετάβασης 

Σε έναν από τους πιο αντιπροσωπευτικούς ορισμούς της μετάβασης, η έννοια αυτή παρου-
σιάζεται «ως ένα ατομικό, προσωπικό, ιδιαίτερο και μοναδικό βίωμα για το κάθε άτομο, 
συνδεδεμένο με αλλαγές ρόλων και περιβαλλοντικών συνθηκών» (Mögel,1984:158). Η αί-
σθηση της αλλαγής αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό κάθε μετάβασης, κάθε «μετακίνησης» 
που βιώνει το άτομο στις διάφορες φάσεις κατά την πορεία της ανάπτυξής του. Η συνειδη-
τοποίηση της αλλαγής προκαλεί στο άτομο την ενεργοποίηση του μηχανισμού της προσαρ-
μογής, της ικανότητας αντίδρασης απέναντι στα «εμπόδια» που προκαλούν ανισορροπία 
στη δυναμική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον εαυτό και τον περίγυρό του. Ένα ε-
πιπλέον κοινό σημείο σε κάθε μετάβαση είναι το γεγονός ότι η τελική αποτίμηση και η α-
πόδοση σε αυτήν θετικών ή αρνητικών χαρακτηριστικών αποτελεί προϊόν του «τρόπου βί-
ωσης» και αντιμετώπισης των αλλαγών από το ίδιο το άτομο που μετέχει στη συγκεκριμένη 
διαδικασία. Ο αμφίσημος χαρακτήρας της μετάβασης είναι ευδιάκριτος στην περίπτωση 
της σχολικής ένταξης -γι’ αυτό και αντιμετωπίζεται ως χαρακτηριστική περίπτωση μετάβα-
σης. Η είσοδος του παιδιού στο σχολείο, η μετάβασή του σε ένα νέο και άγνωστο περιβάλ-
λον «συνδέεται με συγκεκριμένες προσδοκίες και ενθουσιασμό ενώ ταυτόχρονα μπορεί να 
παρουσιάσει ποικίλους βαθμούς έντασης κι ανησυχίας» (Broström,2002:52).  

Στα πλαίσια της Σχολικής Παιδαγωγικής υπερτονίστηκε ιδιαίτερα η αρνητική πλευρά του 
όρου (Βρυνιώτη,2000:9). Είναι ενδεικτικοί οι όροι, όπως «κρίσιμο γεγονός της ζωής», «κρί-
σιμη φάση», «ζώνη προβλήματος» (Woeffray,1996:12). Νεότερες προτάσεις Rydolph, 
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Lambert, Clark, & Kurlakowsky, 2001:930-931) προσδίδουν στη μετάβαση «θετικά χαρακτη-
ριστικά» φωτίζοντας το στοιχείο της αλλαγής ως πρόκληση για μια νέα αρχή. Η επιλογή της 
μιας ή άλλης ερμηνείας του όρου εξαρτάται τελικά από τις προϋποθέσεις κάτω από τις ο-
ποίες αυτή πραγματοποιείται αλλά και από την προσωπική εμπειρία του ατόμου. Με την 
είσοδό τους στο σχολείο τα παιδιά έχουν να αντιμετωπίσουν ένα περιβάλλον που είναι ε-
ντελώς διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες εμπειρίες τους όσον αφορά στο χώρο 
και στα πρόσωπα αλλά και την εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόμη και στην περίπτωση κατά 
την οποία τα παιδιά έχουν ήδη βιώσει τη διαφορά του περιβάλλοντος του σπιτιού σε σχέση 
με αυτό του νηπιαγωγείου, τόσο από άποψη χώρου, μεγεθών και δραστηριοτήτων όσο και 
από την άποψη αλλαγής των προσώπων και των διαπροσωπικών σχέσεων θα χρειαστεί κα-
τά την είσοδό τους στο σχολείο να αντιμετωπίσουν παρόμοιες προκλήσεις για προσαρμογή 
στις νέες συνθήκες αναλαμβάνοντας πλέον το ρόλο του «μαθητή». 

Η μετακίνηση του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο αποτελεί ένα σημα-
ντικό σταθμό στην εξέλιξή του. Υποστηρίζεται πως οι πρώτες εμπειρίες μάθησης έχουν κα-
ταλυτική επίδραση στη διαμόρφωση βαθύτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του 
αλλά και στην περαιτέρω ακαδημαϊκή του εξέλιξη (Σωτηρίου & Ζαφειροπούλου,2003:99) 
καθώς και στη μετέπειτα φυσική, διανοητική και συναισθηματική του ανάπτυξη 
(Yeboah,2002:51). Οι εμπειρίες που αποκτούν τα μέλη της σχολικής κοινότητας από το σχο-
λικό περιβάλλον επηρεάζουν πολύπλευρα τη συμπεριφορά τους, τη στάση τους προς το 
σχολείο και την αποδοτικότητά τους (Ματσαγγούρας,2003:213, Ζάχαρης, 1998:233) όπως 
και τη δημιουργία και διατήρηση της θέλησης και παρώθησής τους για μάθηση (Πανταζής 
& Σακελλαρίου, 2014:105). Όλα τα παραπάνω αλλά και το γεγονός ότι η είσοδος του παι-
διού στο σχολείο είναι μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο ζωής του, συνηγορούν στην από-
δοση ιδιαίτερης προσοχής στις πιθανές δυσκολίες μετάβασης και στην προσπάθεια περιο-
ρισμού τους ή τουλάχιστον υποβοήθησης για την αντιμετώπισή τους.  

Η εξέλιξη της προβληματικής της μετάβασης 

Η αναγκαιότητα «ομαλής μετάβασης» από τη νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο βρέθηκε 
στο επίκεντρο της προσοχής πολλών ερευνητών στον ευρωπαϊκό κυρίως χώρο. Ο σχετικός 
προβληματισμός χρονολογείται ήδη από την καθολική θεσμοθέτηση του σχολείου (Μα-
τσαγγούρας,2003:213) και έχει ως αφετηρία τη συζήτηση γύρω από την ηλικία της σχολικής 
έναρξης. Η βαθμιαία αποδοχή της άποψης για την ύπαρξη ενός πλήθους παραγόντων που 
επιδρούν και συνδιαμορφώνουν τη σκέψη και συμπεριφορά ενός παιδιού μέσα στα σχολι-
κά πλαίσια, οδήγησε στην αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων για την εκτίμηση της καταλλη-
λότητας εισαγωγής του στο σχολείο. Η αναζήτηση αυτή κινήθηκε γύρω από τη διαπραγμά-
τευση και οριοθέτηση των εννοιών «σχολική ωριμότητα», «σχολική ικανότητα» και «σχολι-
κή ετοιμότητα». Έννοιες που μολονότι δεν είναι ταυτόσημες, συχνά χρησιμοποιούνται ως 
τέτοιες καθώς αναφέρονται στις απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένα παιδί 
για την επιτυχημένη μετάβαση και συμμετοχή του στη σχολική ζωή. Στη σχετική βιβλιογρα-
φία, πρώτη -ιστορικά- εμφανίζεται η έννοια της «σχολικής ωριμότητας» ενώ ακολουθεί η 
«σχολική ικανότητα», η οποία έχει πιο διευρυμένο περιεχόμενο από την προηγούμενη και 
συχνά αντικαθίσταται από την έννοια της «σχολικής ετοιμότητας». Παράλληλα οι έννοιες 
αυτές συνδέθηκαν με μια σειρά κριτηρίων, στα οποία θα έπρεπε ένα παιδί να ανταποκρίνε-
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ται ικανοποιητικά ώστε να θεωρείται σχολικά ώριμο ή ικανό. Τα κριτήρια αυτά συνδέθηκαν 
με τις κυρίαρχες επιστημονικές θέσεις κάθε εποχής σχετικά με την ανάπτυξη του ατόμου 
και τους παράγοντες που συμβάλλουν σ’ αυτήν.  

Αρχικά ως θεμελιώδης παραδοχή κυριάρχησε η άποψη της βιολογικά καθορισμένης ανά-
πτυξης. Η σχολική ωριμότητα αντιμετωπίστηκε ως ένα στατικό μέγεθος με συγκεκριμένα 
ψυχοσωματικά χαρακτηριστικά, τα οποία εμφανίζονταν ως συνέπεια της βιολογικής εξέλι-
ξης του ατόμου, γι’ αυτό και αναζητούνταν σε συγκεκριμένη χρονολογική ηλικία. Η συζήτη-
ση γύρω από τους περιορισμούς της μονομερούς αυτής προοπτικής οδήγησε σε μια πιο 
διευρυμένη θεώρηση της ανάπτυξης και της αντιμετώπισής της ως μιας διαδικασίας που 
φαίνεται ότι καθορίζεται σε ορισμένο βαθμό από περιβαλλοντικές επιδράσεις. Έτσι το στα-
τικό μέγεθος της «σχολικής ωριμότητας» φάνηκε ότι δεν μπορούσε να καλύψει τη συνύ-
παρξη ενός πλήθους παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του παιδιού και καθορί-
ζουν τις δυνατότητες συνεχούς συμμετοχής του στη σχολική ζωή (Πανταζής & Σακελλαρίου, 
2014:106). Ο όρος ωριμότητα εξαιτίας της εννοιολογικής της συγγένειας με τον όρο ωρί-
μανση ενείχε τον κίνδυνο δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων και άστοχων παιδαγωγι-
κών ενεργειών, γι’ αυτό και προτιμήθηκε η αντικατάστασή του. Στα πλαίσια αυτά το ενδια-
φέρον των ερευνητών προσανατολίστηκε στον εντοπισμό συγκεκριμένων ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων, για την κατηγοριοποίηση των παιδιών σε σχολικά ικανά ή μη (ικανά). Με τον 
τρόπο αυτό όμως και η έννοια της σχολικής ικανότητας συνδέθηκε με μια στατική θεωρία 
για την ατομική ανάπτυξη σύμφωνα με την οποία συγκεκριμένα και σταθερά προσωπικά 
χαρακτηριστικά και γνωστικές ικανότητες ορίζουν την εξέλιξη του ατόμου 
(Woeffray,1996,23). Το ελλιπές αυτό εννοιολογικό πλαίσιο επιχείρησε να συμπληρώσει η 
Schenk-Danzinger (Nickel,1990:219) η οποία πρότεινε την συμπλήρωση του όρου «σχολική 
ικανότητα» και την πρόσθεση σε αυτόν του όρου «σχολική ετοιμότητα», υπογραμμίζοντας 
παράλληλα με τις γνωστικές ικανότητες τη σπουδαιότητα παραγόντων όπως η κινητοποίη-
ση, η εργασιακή και κοινωνική συμπεριφορά του παιδιού, ικανότητες που έχουν άμεση 
σχέση με τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.  

Κύριος υποστηρικτής της άποψης σχετικά με την αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού της 
έννοιας της σχολικής ωριμότητας, υπήρξε ο H. Nickel(1990), ο οποίος επηρεάστηκε από τις 
απόψεις του U.Bronfenbrenner (1996) για την ανθρώπινη ανάπτυξη. Χρησιμοποίησε το οι-
κολογικό-ψυχολογικό μοντέλο για την ερμηνεία του ζητήματος της μετάβασης και της απα-
ραίτητης για αυτήν προϋπόθεσης της σχολικής ωριμότητας (Nickel,1990:220-225, Woeffray, 
1996:171). Ο Nickel άσκησε κριτική στην πρακτική της λήψης μέτρων που αφορούν στον 
παράγοντα «μαθητή» στις περιπτώσεις σχολικής αποτυχίας ή μειωμένης επίδοσης. Ανα-
γνώρισε ότι η εξέλιξη του παιδιού είναι μια σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις ατομικές 
προϋποθέσεις ανάπτυξης και περιβαλλοντικούς παράγοντες, γι’ αυτό και αντιμετώπισε τη 
σχολική ωριμότητα ως το αποτέλεσμα μιας αμοιβαίας δράσης μεταξύ τριών διαφορετικών 
περιοχών του ίδιου συστήματος που δρουν ισοδύναμα και αλληλοσυσχετιζόμενα: του σχο-
λείου, του μαθητή και της «οικολογίας» τους. Η έννοια «οικολογία» περιλαμβάνει τα οικο-
γενειακά, προσχολικά και σχολικά χαρακτηριστικά που οριοθετούν τη σχέση του παιδιού με 
το σχολείο. Στους παράγοντες που αφορούν στο μαθητή εντάσσονται οι σωματικές, γνωστι-
κές, συναισθηματικές, και κοινωνικές του προϋποθέσεις. Από την άλλη πλευρά στους πα-
ράγοντες που έχουν άμεση σχέση με το σχολείο, εντάσσονται οι γενικότερες σχολικές απαι-
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τήσεις (όπως είναι τα αναλυτικά προγράμματα, οι μαθησιακοί στόχοι, η παιδαγωγική α-
τμόσφαιρα…), αλλά και οι ειδικές συνθήκες διδασκαλίας (όπως η διδακτική διαδικασία, οι 
μέθοδοι διδασκαλίας, η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού…). Σύμφωνα με τον Nickel (1990), 
οι σχολικές συνθήκες είναι το ίδιο σημαντικές με τις ατομικές προϋποθέσεις του μαθητή, 
καθώς οι δεύτερες δεν μπορούν να κατανοηθούν χωρίς τη συσχέτισή τους με τις πρώτες. 
Μόνο η αλληλεπίδρασή τους συνιστά αυτό που ονομάζεται σχολική ωριμότητα ή ικανότητα 
του μαθητή, όπου μέσα σε αυτή τη σχέση αλληλεπίδρασης εντάσσεται και το τρίτο σημα-
ντικό συστατικό, του οικολογικού παράγοντα σε οικογενειακό, προσχολικό και σχολικό επί-
πεδο (όπως είναι η οικογενειακή και θεσμική προσχολική αγωγή που έλαβε το παιδί, η κα-
τάσταση της οικογένειάς του και το γενικότερο κοινωνικό του υπόβαθρο, το σχολικό σύ-
στημα και το γενικότερο κοινωνικο-οικολογικό του υπόβαθρο) ενώ όλα μαζί θα πρέπει να 
ειδωθούν μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο. Η οπτική του Nickel προσέ-
δωσε στη σχολική διαγνωστική χαρακτηριστικά μιας πολυεπίπεδης διαδικασίας, που αντι-
παραθέτει στη διάγνωση του «επιπέδου» στο οποίο βρίσκεται το παιδί την εξέταση όχι μό-
νο των προϋποθέσεων του ίδιου του μαθητή αλλά και την συνεκτίμηση (μέσω ερωτηματο-
λογίων, παρατηρήσεων, εκθέσεων των εκπαιδευτικών και κλιμάκων αξιολόγησης) όλων των 
άλλων παραγόντων (του σχολείου, οικογενειακού και προσχολικού περιβάλλοντος) που 
εμπλέκονται στη διαμόρφωση του συγκεκριμένου επιπέδου ετοιμότητας του παιδιού.  

Σημαντικό σταθμό στη σχετική προβληματική αποτελεί η δεκαετία του 1970, στις αρχές της 
οποίας τέθηκαν νέες βάσεις και η μετάβαση αντιμετωπίστηκε ως ιδιαίτερο πρόβλημα που 
χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έθεσαν ως κεντρική ε-
πιδίωξη της εκπαιδευτικής τους πολιτικής το ζήτημα της ομαλής μετάβασης από το νηπια-
γωγείο στο σχολείο και της εξασφάλισης ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών (Neuman, 2002:8). 
Αντίστοιχη μετακίνηση των εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων διαφαίνεται και στα πλαίσια 
της εκπαιδευτικής πολιτικής των Η.Π.Α.. Ένας από τους βασικούς εκπαιδευτικούς στόχους 
που προωθήθηκαν στις Η.Π.Α. για το έτος-ορόσημο του 2000 αφορούσε στην εξασφάλιση 
της «σχολικής ετοιμότητας» (Kammermeyer, 2001:104). Στη σχετική βιβλιογραφία γίνεται 
λόγος για «σχολεία ετοιμότητας» (“ready schools”) τα οποία οφείλουν να είναι τα ίδια «έ-
τοιμα» και να προσαρμόζονται στις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους. Υπο-
στηρίζεται πως οι ικανότητες και η ανάπτυξη των παιδιών επηρεάζεται άμεσα από τις οικο-
γένειές τους και τις αλληλεπιδράσεις τους με άλλα άτομα και περιβάλλοντα πριν ακόμη 
έρθουν στο σχολείο, γι’ αυτό και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων ύπαρξης των σχολείων 
αυτών πρέπει να αφορά: α) στη συνέχεια των αναλυτικών προγραμμάτων μεταξύ των εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων β) στην επαφή με την οικογένεια, την κουλτούρα και κοινότητα 
από την οποία προέρχεται το παιδί γ) στην προετοιμασία των εκπαιδευτικών 
(NAEYC,2004:2).  

Όσον αφορά στη χώρα μας, ο περιορισμένος αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών σχετικών 
με το ζήτημα της ένταξης και μετάβασης δεν συνηγορεί βέβαια υπέρ της απουσίας των εν-
δεχόμενων προβλημάτων και δυσκολιών. Αντίθετα αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο που δι-
καιολογεί την κατάταξη της Ελλάδας στο αντίθετο άκρο της σύγκρισης σε σχέση με άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, που ασχολήθηκαν επί σειρά ετών με το συγκεκριμένο θέμα και έχουν 
να παρουσιάσουν αντίστοιχες προτάσεις. Προτάσεις που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε 
συγκεκριμένες ομάδες αναφοράς και μέτρα αντιμετώπισης. Αντίθετα, στον ελληνικό χώρο 

1391

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



τα ερωτήματα της μετάβασης απασχόλησαν αποσπασματικά και μεμονωμένα ορισμένους 
επιστήμονες, οι οποίοι κινήθηκαν κυρίως γύρω από την προβληματική της χρονικής στιγμής 
της σχολικής ένταξης (Γεωργίου-Νίλσεν & Δραγώνα, 1987, Πανοπούλου-Μαράτου,1989) ή 
το ζήτημα της σχολικής ετοιμότητας και της διάγνωσής της (Γεωργίου-Νίλσεν & Δραγώ-
να,1987, Ζάχαρης,1998). Οι έρευνες των περισσότερων συνηγορούσαν υπέρ της αλλαγής 
της ηλικίας έναρξης του σχολείου, γι’ αυτό και η όποια συζήτηση που ξεκίνησε, σταμάτησε 
κάπως απότομα μετά την ψήφιση του νόμου για την εισαγωγή στο σχολείο των παιδιών 
που συμπληρώνουν το 6ο έτος της ηλικίας τους (Ν.2327 του 1995) και την εναρμόνιση της 
χώρας μας με την επιλογή των περισσότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με 
την ηλικία έναρξης της βασικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Παρήγορο είναι βέβαια το γε-
γονός ότι υπάρχει ένα ανανεούμενο ενδιαφέρον για το ίδιο ζήτημα, όπως φαίνεται από τις 
πρόσφατες ερευνητικές προσπάθειες στον ελληνικό χώρο (ενδεικτικά: Βρυνιώτη,2000, Σω-
τηρίου & Ζαφειροπούλου,2003) αλλά και οι συμμετοχές με αντίστοιχο θέμα σε πρακτικά 
συνεδρίων όπως και η πρόσφατη δημιουργία συλλογικού θεματικού τόμου (Γουργιώ-
τη,2014). Από την άλλη όμως πλευρά έχει ήδη καταγραφεί η έλλειψη ενός υποστηρικτικού 
πλαισίου θεσμικού επιπέδου (Μπαγάκης, Διδάχου, Βαλμάς, Λουμάκου, & Πομώνης, 
2006:116), που θα μπορούσε προωθήσει μια «νοοτροπία συνεργασίας» μεταξύ των εκπαι-
δευτικών και των δύο ιδρυμάτων και θα μπορούσε να «νομιμοποιήσει» τέτοιου πρωτοβου-
λίες δημιουργίας ενός υποστηρικτικού πλαισίου για τα παιδιά και τους γονείς τους, επιδιώ-
κοντας παράλληλα την άρση τυχόν προκαταλήψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και τη θετι-
κή αντιμετώπιση μιας προοπτικής συνεργασίας, γεγονός στο οποίο αποδίδεται η επανεμ-
φάνιση αρκετά μεγάλων ποσοστών με μαθητές/τριες που παρουσιάζουν δυσκολίες σε διά-
φορα μαθήματα (Πανταζής, Σακελλαρίου, 2014: 110, Ματσαγγούρας, 2014: 30). Στην αντι-
μετώπιση αυτού του ζητήματος έρχεται να συμβάλλει, σύμφωνα με τον Η.Ματσαγγούρα 
(2014:30), το (τέως) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) με δράσεις ανάμεσα στις οποίες ξεχωρί-
ζουν η σύνταξη του Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών αλλά και  η εκπόνηση ενός 
πιλοτικού προγράμματος για τη μετάβαση (Υ.Π.Ε.Π.Θ., 2007) μαζί με τη έκδοση ειδικού εκ-
παιδευτικού υλικού για τις/τους νηπιαγωγούς, τους γονείς αλλά και τα νήπια (Αλευριάδου, 
Βρυνιώτη, Κυρίδης, Σιβροπούλου-Θεοδοσιάδου & Χρυσαφίδης, 2008).  

Όμως η αποτίμηση αντίστοιχων προγραμμάτων στα πλαίσια του συγκεκριμένου πιλοτικού 
προγράμματος συνηγορεί στη διαπίστωση ότι υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια βελτίω-
σής του, αφού η μη συμπερίληψη των εκπαιδευτικών του δημοτικού σχολείου στο αντί-
στοιχο πρόγραμμα του Π.Ι. καταγράφεται ως μια επιπλέον δυσκολία (Γώτη, Μαρτίδου & 
Βασίλα, 2014:469). Η διάθεση ισότιμης συνεργασίας δεν είναι όμως η μόνη αναγκαία και 
επαρκής συνθήκη για την εξασφάλιση ύπαρξης μιας “παιδαγωγικής της μετάβασης”. Όπως 
έχει υποστηριχθεί από τη σχετική βιβλιογραφία είναι αναγκαία η δημιουργία μιας “παιδα-
γωγικής της συνέχειας” που θα εξασφαλίζει στην πράξη την υιοθέτηση ενός κοινού θεωρη-
τικού υπόβαθρου και την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών της οικογένειας, του νηπιαγωγείου και 
του σχολείου (Neuman,2002:12-21). Για μια ακόμη φορά οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 
λειτουργήσουν ως παράγοντας-κλειδί της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, αφού από την 
ενεργοποίησή τους και τη προσωπική εμπλοκή τους εξαρτάται η δημιουργία των προϋπο-
θέσεων ομαλής μετάβασης.  
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Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μετάβασης 

Η ασυνέχεια και το χάσμα ανάμεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρατηρείται τόσο 
στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο, αποδίδεται (Βρυνιώτη, 2000:8) στη διαφορετική 
ιστορική τους εξέλιξη, η οποία οδήγησε στην αντιμετώπισή τους ως αυτόνομων ιδρυμάτων 
με ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά το καθένα. Κατάσταση που συντηρείται με τη διαφορετική 
εκπαίδευση των νηπιαγωγών και δασκάλων, το διαφορετικό παιδαγωγικό σχεδιασμό του 
σχολείου και του νηπιαγωγείου και τη διαφοροποιημένη χρήση του εκπαιδευτικού χώρου 
και των υλικών σε κάθε ένα από αυτά τα διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια. Οι πρακτικές 
«ομαλής μετάβασης» που υιοθετούνται κατά καιρούς αφορούν  στην επίτευξη δομικής, 
παιδαγωγικής και επαγγελματικής συνέχειας (με την υιοθέτηση ενός κοινού θεωρητικού 
υπόβαθρου που αποτυπώνεται στην παρουσία κοινών εκπαιδευτικών σκοπών και στόχων, 
παιδαγωγικών προσεγγίσεων και μεθόδων αλλά και προγραμμάτων κατάρτισης και επι-
μόρφωσης των εκπαιδευτικών αποσκοπώντας στη μεταξύ τους ισότιμη συνεργασία), η ο-
ποία όμως θα πρέπει να συμπληρώνεται με την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών μεταξύ των εκ-
παιδευτικών θεσμών και του οικογενειακού περιβάλλοντος των παιδιών, καθώς συμμετέ-
χουν από κοινού στις μεταβατικές διαδικασίες (Neuman,2002:12-21). 

Στα πλαίσια αυτά η υιοθέτηση της οικοσυστημικής προσέγγισης έρχεται να προσφέρει  το 
κοινό εννοιολογικό υπόβαθρο που αναζητείται. Η αποδοχή της ισότιμης παρουσίας -κατά 
τη διαδικασία μετάβασης- παραγόντων που έχουν σχέση με τα άτομα, τους εκπαιδευτικούς 
θεσμούς και τα γενικότερα κοινωνικά περιβάλλοντα αλλά κυρίως των σχέσεων που ανα-
πτύσσονται μεταξύ τους, μπορεί να προσφέρει ένα ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος της μετάβασης. Εισηγητής της προσέγγισης αυτής υπήρξε ο 
Bronfenbrenner (1996), ο οποίος υποστήριξε ότι η μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης πρέ-
πει να ενταχθεί μέσα στο πλαίσιο που αυτή πραγματοποιείται, όπου το άτομο αλληλεπιδρά 
με το περιβάλλον του, δέχεται και ασκεί επιδράσεις σε αυτό. Στη διαμορφούμενη αυτή 
σχέση σημαντική θέση έχουν -εκτός των φυσικών και αντικειμενικών ιδιοτήτων του περι-
βάλλοντος- η βίωσή τους από το άτομο, ο τρόπος με τον οποίο οι ιδιότητες αυτές γίνονται 
αντιληπτές από τα πρόσωπα. 

Η έννοια του περιβάλλοντος στα πλαίσια αυτά δεν περιορίζεται σε έναν ενιαίο και άμεσο 
χώρο, αντίθετα επεκτείνεται περιλαμβάνοντας ένα σύνολο ομόκεντρων δομών όπου η κάθε 
μια εμπεριέχεται μέσα στην επόμενη διαμορφώνοντας τέσσερα υποσυστήματα χώρου: το 
μικρο-μεσο-εξω- και μακροσύστημα, μεταξύ των οποίων αναπτύσσεται ένα πλέγμα σχέσε-
ων. Οι οικοσυστημικές κατηγορίες του U.Bronfenbrenner (1996), αξιοποιήθηκαν από τον 
H.Nickel, ο οποίος αντιμετώπισε τη μετάβαση του παιδιού στο σχολείο ως μια περίπτωση 
αλλαγής του μεσοσυστήματος του ατόμου κατά την οποία θα πρέπει να συνυπολογίζονται 
οι εν δυνάμει σχέσεις μεταξύ του σχολείου, του νηπιαγωγείου και του οικογενειακού περι-
βάλλοντος.  

Ο Nickel υποστηρίζει ότι μια «άθραυστη και ελαστική» μετάβαση μπορεί να επιτευχθεί ό-
ταν οι τρεις τομείς της οικολογίας του μαθητή καταφέρουν να συνεργαστούν και να αλλη-
λοσυμπληρωθούν και όταν η διάγνωση της σχολικής ωριμότητας του μαθητή έχει ως στόχο 
την πληροφόρηση του εκπαιδευτικού σχετικά με τις «προϋποθέσεις εκκίνησης» του παι-
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διού και όχι την κατάταξή του στην κατηγορία του σχολικά ικανού ή μη. Μια επιτυχημένη 
σχολική ένταξη του παιδιού επιτυγχάνεται όταν είναι γνωστές οι προηγούμενες εμπειρίες 
που έχει αποκομίσει από την οικογένεια και το νηπιαγωγείο και όταν είναι γνωστές οι δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί κατά τη διαδικασία μετάβασής του, έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η υποβοήθησή του όχι μόνο κατά τη στιγμή της ένταξής του αλλά και κατά τη διάρ-
κεια του πρώτου -τουλάχιστον- σχολικού χρόνου. Μέρος της ευθύνης για την επιτυχία ή 
αποτυχία του παιδιού στο σχολείο έχει το ίδιο το σχολικό σύστημα, το οποίο θα πρέπει να 
αναθεωρήσει τις απαιτήσεις του και να τις προσαρμόσει στις δυνατότητες των μαθητών του 
εφαρμόζοντας εξατομικευμένα διδακτικά και παιδαγωγικά μέτρα. Με δεδομένο ότι η ασυ-
νέχεια αποτελεί ένα εγγενές πρόβλημα του εκπαιδευτικού συστήματος, στα πλαίσια αυτά 
οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου θα πρέπει να αναλάβουν 
ενεργό ρόλο στην αναζήτηση των ρωγμών και ασυνεχειών που δημιουργούν δυσκολίες 
στους νεοεισερχόμενους μαθητές, μετατρέποντας τις διδακτικές πρακτικές τους σε γέφυρες 
ενός σύγχρονου προγράμματος μετάβασης που θα βασίζεται στην αρχή «τόση συνέχεια 
όση είναι αναγκαία και τόση ασυνέχεια όση είναι εφικτή» (Βρυνιώτη, 2008:116).     
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Διαπολιτισμική εκπαίδευση στο ελληνικό συγκείμενο. Ο ρόλος του διευθυντή και του εκ-
παιδευτικού της σχολικής μονάδας  στην προώθηση της 

Μασούρα Αικατερίνη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, MΕd. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση 

katerinamasoura@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία αρχικά θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε το παγκόσμιο και 
ελληνικό πολυπολιτισμικό συγκείμενο και στη συνέχεια αφού αποσαφηνίσουμε τους όρους 
πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμικότητα θα διερευνήσουμε  την διαπολιτισμική επάρ-
κεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών. Τέλος θα αναφερθούμε στο ρόλο του διευθυντή 
και των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας στην διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας 
καθώς και σε πρακτικές  που συμβάλλουν στην προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευ-
σης. 

Λέξεις - Kλειδιά:  Πολυπολιτισμικότητα, διαπολιτισμικότητα, διαπολιτισμική εκπαίδευση, 
διαπολιτισμική επάρκεια, διευθυντής σχολικής μονάδας, εκπαιδευτικοί 

Εισαγωγικά - Το παγκόσμιο και ελληνικό συγκείμενο 

Το παγκόσμιο συγκείμενο χαρακτηρίζεται από συνεχείς και ραγδαίες αλλαγές σε όλους 
τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ζούμε την εποχή  της πολυπολιτισμικότητας 
των κοινωνιών και της παγκοσμιοποίησης. Οι ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας απαιτείται  
να προσαρμόζονται συνεχώς στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, που χαρα-
κτηρίζεται από πολιτισμικό πλουραλισμό, φαινόμενο έντονο σε όλες τις δυτικές κοινωνίες. 
Φαινόμενο που σύμφωνα με την Κεσίδου, Α. (2008) «δεν οφείλεται αποκλειστικά στις πλη-
θυσμιακές μετακινήσεις που προκύπτουν από τη μετανάστευση ή την παρουσία των παρα-
δοσιακών μειονοτήτων που υφίστανται μέσα στα όρια των εθνών-κρατών. Ζούμε σε μια 
εποχή επικράτησης υπερεθνικών οικονομικών συστημάτων, ευρωπαϊκής ενοποίησης και 
διεθνούς επικοινωνίας». Το μοντέλο του μονοπολιτισμικού έθνους – κράτους παύει, εκ των 
πραγμάτων, να υφίσταται και οι κοινωνίες αλλάζουν πληθυσμιακή και πολιτισμική σύστα-
ση.  

Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από τις πληθυσμιακές αυτές  ανακατα-
τάξεις. Η γεωγραφική της θέση συντελεί στην πολιτισμική και πληθυσμιακή της ανασύστα-
ση. Από το τέλος της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, αυτό αρχί-
ζει να καταγράφεται στην ελληνική κοινωνία. Συμβάλει ο μαζικός επαναπατρισμός των πα-
λιννοστούντων Ελλήνων, καθώς και η είσοδος μεταναστών και πολιτικών προσφύγων. Οι 
διαφορετικές πολιτισμικές και θρησκευτικές κουλτούρες δεν ήταν κάτι άγνωστο στην ελλη-
νική πραγματικότητα (μουσουλμάνοι Θράκης και Ρόδου, Ρομά, Εβραίοι) αλλά επειδή ήταν 
γεωγραφικά περιορισμένο φαινόμενο, υπήρχε η συνείδηση ότι η Ελλάδα ήταν ομοιογενής 
κοινωνία. 

 Η  μετάλλαξη της ελληνικής κοινωνίας σε πολυπολιτισμική, έφερε σημαντικότατες αλλαγές 
σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ζωής της. Δεν θα μπορού-
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σε να αφήσει ανεπηρέαστη την εκπαίδευση που ο προσανατολισμός της, τόσο στο ελληνι-
κό, όσο και νωρίτερα στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο συγκείμενο απέκτησε πολυπολιτισμικό 
χαρακτήρα ο οποίος εξελίσσεται ελπίζουμε σε διαπολιτισμικό, επιβάλλοντας την αλλαγή 
της εκπαιδευτικής της πολιτικής. Πώς άλλωστε μπορούσε διαφορετικά να γίνει αφού οι με-
τανάστες στην Ελλάδα πενταπλασιάστηκαν μέσα σε δέκα χρόνια (1991-2001) φτάνοντας το 
8,3% του πληθυσμού το 2009 (Eurostat, 2011) με αποτέλεσμα το ποσοστό των μεταναστών 
μαθητών την ίδια χρονιά να ανέρχεται στο 9,3% (ΙΠΟΔΕ,2010). Η Ελληνική κοινωνία  παρό-
λα αυτά εμφανίζει το δεύτερο πιο αρνητικό προφίλ στην Ε.Ε. σε ότι αφορά τις στάσεις και 
τις απόψεις απέναντι στους μετανάστες (Eurobarometer, 2010) και όπως φαίνεται αυτό 
επιδεινώνεται με την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με τον Μάγο, 
Κ.(2013), «καθοριστικός είναι πάντα ο ρόλος της πολιτείας ο οποίος διαμορφώνει τις κυρί-
αρχες αντιλήψεις και επηρεάζει σημαντικά τις σχέσεις επικοινωνίας ανάμεσα στην κυρίαρ-
χη και τις μειονοτικές ομάδες». Και όπως φαίνεται από τα σημάδια των καιρών η πολιτεία 
πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να δραστηριοποιηθεί ώστε αξίες ισότητας, ισονομί-
ας και δημοκρατίας να κυριαρχήσουν. Διαπολιτισμικότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση ο 
τρόπος διαχείρισης της πολυπο-λιτισμικής μας κοινωνίας. Έννοιες που θα προσπαθήσουμε 
να αποσαφηνίσουμε πιο κάτω. 

Πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμικότητα   

 Ας προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε τους όρους πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτι-
σμικότητα, που πολλές φορές συγχέονται και χρησιμοποιούνται με λανθασμένο τρόπο. O 
Mάρκου,(1996) υποστηρίζει ότι “αν και τα εννοιολογικά όρια των όρων "πολυπολιτισμικός" 
(multicultural) και "διαπολιτισμικός" (intercultural) δεν είναι πάντα ευδιάκριτα’’, ο πρώτος 
όρος χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει  την υπάρχουσα κοινωνική πραγματικό-
τητα και τη διαδικασία εξέλιξής της και ο δεύτερος για να δηλώσει μια διαλεκτική σχέση, 
μια δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας 
ανάμεσα σε άτομα διαφόρων εθνικών-μεταναστευτικών ομάδων. Στο ίδιο πλαίσιο ο Μπε-
ρερής,(2001) υποστηρίζει ότι οι όροι «πολυπολιτισμικός» και «διαπολιτισμικός» δεν είναι 
πάντα διακριτοί εννοιολογικά, στα κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης ο όρος πολυπολιτισμικός περιγράφει μια κοινωνική πραγματικότητα και ο όρος 
διαπολιτισμικός τη συνεργασία ανάμεσα σε άτομα που τα χαρακτηρίζει πολιτισμική ετερό-
τητα. Η Χατζησωτηρίου, (2014) διαπιστώνει ότι ο όρος πολυπολιτισμικότητα αναφέρεται 
στη φυσική κατάσταση των κοινωνιών, ενώ ο όρος διαπολιτισμικότητα αναφέρεται σε μια 
δημιουργική διαδικασία, που προϋποθέτει την αποδοχή της κουλτούρας του άλλου, περιέ-
χει μια διαδραστική διάσταση και προάγει τη δυνατότητα των ατόμων να δημιουργούν και 
να διαμορφώνουν κοινές ταυτότητες  και υπονοεί την αλληλεπίδραση, την αμοιβαιότητα 
και την πραγματική αλληλεγγύη. 

Οι απόψεις των ερευνητών φαίνεται πως συγκλίνουν στο  ότι η πολυπολιτισμικότητα είναι 
το υπάρχον και η διαπολιτισμικότητα το επιθυμητό. Τα κράτη έχουν υιοθετήσει διαφορετι-
κά μοντέλα διαχείρισης των πολυπολιτισμικών τους κοινωνιών και έχουν αναπτύξει διαφο-
ρετικές εκπαιδευτικές πολιτικές  και προσεγγίσεις.  Έτσι αναπτύχθηκαν για την διαχείριση 
της ετερότητας, μονοπολιτισμικά μοντέλα (αφομοίωσης και ενσωμάτωσης) και πλουραλι-
στικά (αντιρατσιστικό, διαπολιτισμικό και συμπεριληπτικό). Η ετερότητα σύμφωνα με τον 
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Γκότοβο,(2002), αλλά και τις σύγχρονες απόψεις της συμπεριληπτικής οπτικής στην  εκπαί-
δευση, αφορά και τις σχετικά ομοιογενείς κοινωνίες και ομάδες. Αρκεί να αναλογιστούμε, 
ότι ο καθένας από εμάς αποτελεί μια διαφορετική προσωπικότητα, άρα είναι εν τέλει 
«διαφορετικός». 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση και οι στόχοι της 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση απορρέει από την πλουραλιστική διαχείριση της ετερότητας 
και επιχειρεί να δώσει λύσεις σε προβλήματα που δεν έλυσαν τα προηγούμενα μοντέλα 
διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας. Είναι η απάντηση της Παιδαγωγικής επιστήμης, στις 
εκπαιδευτικές πολιτικές, για την διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας, που ασκήθηκαν ως 
τώρα. Σύμφωνα με τον Γκότοβο,(1996) η διαπολιτισμική εκπαίδευση δίνει την ευκαιρία σε 
διαφοροποιημένες πολιτισμικές ομάδες για ενεργή συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι 
μέσα σ’ ένα περιβάλλον αξιών, πρακτικών και διαδικασιών κοινά αποδεκτών. Ενώ  ο Πα-
πάς,(1998) αναφέρει ότι η  διαπολιτισμική εκπαίδευση «στοχεύει στην καθιέρωση μιας κοι-
νωνίας με αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση, με πνεύμα αμοιβαιότητας και ισότητας στα 
κοινωνικά μέλη, με αλληλοαποδοχή των εκατέρωθεν αξιών και των δικαιωμάτων που έχουν 
τα κοινωνικά όντα, σύμφωνα και με το Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». Ενδιαφέ-
ρουσα είναι η διάσταση που δίνει ο Γκόβαρης, (2001) στην  διαπολιτισμική εκπαίδευση λέ-
γοντας ότι: η διαπολιτισμική εκπαίδευση  αναπτύχθηκε όχι ως ένα είδος ιδιαίτερης εκπαί-
δευσης, για ένα συγκεκριμένο δηλαδή σύνολο μαθητών, αλλά ως μια διάσταση γενικής 
παιδείας, που όφειλε να παρέχει το σχολείο σε όλους τους μαθητές.  

H Διαπολιτισμική Εκπαίδευση έχει σαν στόχο  και καλλιεργεί την ενσυναίσθηση και την αλ-
ληλεγγύη αλλά και το σεβασμό στην πολιτισμική διαφορετικότητα, την συνεργασία  και την 
αλληλοκατανόηση, την εξάλειψη του εθνικιστικού τρόπου σκέψης, των  εθνικών στερεοτύ-
πων και των  προκαταλήψεων (Essinger,1998 οπ. αναφ. στο Γεωργογιάννης,1999). 

Συνεπώς, βασικοί στόχοι της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης είναι η ειρηνική συνύπαρξη 
διαφορετικών εθνικών και πολιτισμικών ομάδων και η εξασφάλιση κοινωνικών συνθηκών 
που οδηγούν στην πρόοδο και την ευημερία του ανθρώπινου γένους. Συμπερασματικά θα 
λέγαμε  ότι η  διαπολιτισμική εκπαίδευση προϋποθέτει την επικοινωνία και την αλληλεπί-
δραση ανάμεσα στα διαφορετικά πολιτισμικά κεφάλαια των μαθητών. Είναι συνυφασμένη 
με τις διαδικασίες του σεβασμού, της αλληλεγγύης και της εποικοδομητικής ανταλλαγής 
εμπειριών της συλλογικής ασυνείδητης και συνειδητής γνώσης που εμπεριέχεται στην πο-
λιτισμική κουλτούρα η οποία πλαισιώνει τους ετέρους στο ταξίδι της μάθησης και της αρ-
μονικής συνύπαρξης. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως το πολιτισμικό κεφάλαιο κα-
θώς και η συνδιαλλαγή με αυτό αντιμετωπίζεται σαν ευκαιρία για την περαιτέρω εξέλιξη 
και ανάπτυξη των μαθητών. Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες  λειτουργούν, όπως ο Μά-
γος,(2010) αναφέρει (περιγράφοντας τα διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά υλικά), σαν «παρά-
θυρα» και σαν «καθρέφτες» σαν «γέφυρες» και «σταυροδρόμια», αφού υποστηρίζουν και 
προωθούν τις πολιτισμικές διασταυρώσεις και αλληλεπιδράσεις, αλλά και γενικότερα τη 
συνάντηση και ανταλλαγή μεταξύ ταυτότητας και ετερότητας. Σημαντικό ρόλο στην Διαπο-
λιτισμική Εκπαίδευση εκτός από το θεωρητικό υπόβαθρο και την εκπαιδευτική πολιτική 
που αποτελούν  το κανονιστικό πλαίσιο στο μακρο-επίπεδο, διαδραματίζουν στο μικρο-
επίπεδο της σχολικής μονάδας, οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να εφαρμόσουν και να δια-
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χειριστούν το εκπαιδευτικό αυτό μοντέλο και ο ρόλος τους είναι κομβικός. Πόσο έτοιμοι 
είναι όμως ώστε να διαχειριστούν με επάρκεια την νέα πραγματικότητα; Θα προσπαθή-
σουμε με τη βοήθεια της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και τα συμπεράσματα ερευνών να 
απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό στο επόμενο κεφάλαιο. 

Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών 

Το παγκόσμιο και ελληνικό συγκείμενο με τις πληθυσμιακές αλλαγές – εισροές  που επιτε-
λέστηκαν, βρήκε τους εκπαιδευτικούς τουλάχιστον στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
απροετοίμαστους να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα των προβλημάτων που δημιουρ-
γήθηκαν με την ύπαρξη μαθητών με διαφορετική γλωσσική και πολιτισμική προέλευση. 
Αρχικά οι εκπαιδευτικοί επικεντρώθηκαν στις γλωσσικές αδυναμίες, αλλά δεν ήταν μόνο 
αυτές που απαιτούσαν νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις (Μάρκου,1997α). Η βασική πανε-
πιστημιακή εκπαίδευση και τα επιμορφωτικά προγράμματα δεν βοήθησαν ώστε να μετα-
φραστεί η θεωρία σε πράξη και πολλοί εκπαιδευτικοί αισθάνονταν απροετοίμαστοι (την 
πρώτη δεκαετία τουλάχιστον)  να μεταβούν από μία κατά κύριο λόγο μονοπολιτισμική κοι-
νωνία σε μία πολυπολιτισμική. Η διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτι-
κών δεν ανταποκρινόταν  στις απαιτήσεις της εποχής. Σύμφωνα με τον Γεωργογιάννη,(2009) 
με τον όρο διαπολιτισμική επάρκεια εννοούμε την κατάρτιση που αποκτά ο εκπαιδευτικός 
κατά την διάρκεια των σπουδών του ή με τα επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολου-
θεί ώστε να θεωρείται διαπολιτισμικά επαρκής. Ενώ με τον όρο διαπολιτισμική  ετοιμότητα 
αντίστοιχα εννοούμε ότι εκτός από τις γνώσεις  που οφείλει να αποκτά κάθε εκπαιδευτικός 
οφείλει να κατέχει γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με την μετουσίωση των γνώσεων αυ-
τών στην πράξη. Τα ερευνητικά δεδομένα των τελευταίων ετών στην Ελλάδα  όσο αφορά 
την εκπαίδευση και την επιμόρφωση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, δείχνουν πως οι εκ-
παιδευτικοί αντιμετωπίζουν μεγάλες ελλείψεις και τεράστια προβλήματα. Ο Γεωργογιάν-
νης, (2004) αναφέρει, ότι το Πανεπιστήμιο δεν προετοιμάζει τους φοιτητές κατάλληλα για 
να αντιμετωπίσουν την πολυπολιτισμικότητα του σημερινού σχολείου και να εφαρμόσουν 
στην πράξη τις γνώσεις που έχουν. Θεωρεί τους εκπαιδευτικούς «ανεπαρκείς διαπολιτισμι-
κά και  παντελώς ανέτοιμους». Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τους εαυτούς τους ελάχιστα απο-
τελεσματικούς να ανταποκριθούν στα διδακτικά τους καθήκοντα σε τάξεις με μαθητές 
γλωσσικά και πολιτισμικά διαφοροποιημένους (Καρλατήρα, 2002: 40. Unicef, 2001). Ο Χιω-
τάκης, (2002) προτείνει εξειδίκευση σπουδών και διδασκαλία ενδεικτικών ενοτήτων, σε 
προπτυχιακό επίπεδο, μεταξύ των οποίων βασική θέση να έχουν τα θέματα της διαπολιτι-
σμικής εκπαίδευσης. Σε αντίστοιχα συμπεράσματα καταλήγει και ο Magos (2006) (ο. α. στο 
Μάγος, (2013), επισημαίνοντας την αναγκαιότητα συστηματικής και υποστηριζόμενης επι-
μόρφωσης των εκπαιδευτικών με σκοπό την ευρύτερη κατανόηση και επεξεργασία των 
φαινομένων του εθνοκεντρισμού, των διακρίσεων και του ρατσισμού καθώς και των πολιτι-
κών και κοινωνικών διαδικασιών μέσα από τις οποίες τα φαινόμενα αυτά παράγονται και 
διατηρούνται.   

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης και επανακαθορισμού της διαπο-
λιτισμικής κατάρτισης και επιμόρφωσης τόσο των εν ενεργεία όσο και των μελλοντικών εκ-
παιδευτικών. Τα επιμορφωτικά προγράμματα πρέπει να αποβλέπουν στην προσωπική και 
επαγγελματική τους ανάπτυξη καθώς και στα εκπαιδευτικά προβλήματα που αντιμετωπί-

1400

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



ζουν. Επιπλέον να τους προσφέρουν τις αναγκαίες διδακτικές και ψυχοπαιδαγωγικές γνώ-
σεις, ώστε να γίνουν αποτελεσματικοί και να συμβάλουν στην υλοποίηση των σκοπών της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Επιπλέον να επικεντρώνουν στο μαθητικό δυναμικό όπως 
είναι διαμορφωμένο στην σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα.  

 Με αυτά τα δεδομένα, σχετικά με την διαπολιτισμική εκπαίδευση, ας δούμε τώρα ποιος 
είναι ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών όσο αφορά την 
προώθηση της. Βέβαια όπως είδαμε έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές δυσκολίες, τόσο λό-
γω των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών τους, όσο και λόγω της έλλειψης της διαπολι-
τισμικής  επάρκειας και ετοιμότητας. Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα, απαραίτητη 
προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση του εκπαιδευτικού έργου σήμερα ,  που 
προσδίδουν στον εκπαιδευτικό διαπολιτισμική ικανότητα. Δυστυχώς, ειδικά στην εποχή μας  
η απόκτησή της εναπόκειται περισσότερο στη ατομική προσπάθεια των εκπαιδευτικών.  

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας στο πολυπολιτισμικό σχολείο και ο ρόλος του στην 
προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Μέσα σε μια πολυπολιτισμική πραγματικότητα είναι αναγκαίο να γίνει αναπροσδιορισμός 
του ρόλου του διευθυντή της σχολικής μονάδας. Με βάση την διαφορετική πολιτισμική 
σύνθεση και τα προστάγματα των καιρών ο διευθυντής γίνεται διευκολυντής της διαδικα-
σίας της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο πολυπολιτισμικό σχολείο. Η διοίκηση ενός πο-
λυπολιτισμικού σχολείου παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις και αξίζει να τύχει μεγαλύτε-
ρης μέριμνας και υποστήριξης από την πολιτεία, καθώς ο ρόλος της είναι καθοριστικός για 
την επίτευξη των σκοπών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.   

Είναι απαραίτητο  να διασφαλιστεί ότι ο διευθυντής, ο οποίος είναι κινητήριος μοχλός της 
σχολικής μονάδας και εφαρμοστής της εκπαιδευτικής πολιτικής στο μικρο-επίπεδο του 
σχολείου, είναι διαπολιτισμικά ικανός. 

 Με τον όρο διαπολιτισμική ικανότητα περιγράφεται το σύνολο των δεξιοτήτων που επιτρέ-
πει στα άτομα να αναγνωρίζουν, να αποδέχονται και να διαχειρίζονται την ετερότητα και 
συνδέεται με την κατανόηση και την αξιοποίηση διαφορετικών πολιτισμικών αναφορών.  
Κάτι που  δεν θεωρείται αυτονόητο, αν λάβουμε υπόψη μας τα αποτελέσματα διάφορων 
ερευνών. (Ιάσονος Σ. & Ζεμπύλας, Μ.(2008), Χατζησωτηρίου, Χ.(2010), κ. άλλες.,  που ανα-
φέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο).  

Είναι σημαντικό ο διευθυντής του σχολείου να αντιμετωπίζει την πολυπολιτισμικότητα σαν 
ευκαιρία εμπλουτισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας  και όχι σαν πρόβλημα. Η παγκό-
σμια έρευνα αναφορικά με την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής συμπεραίνει ότι οι 
κουλτούρες και η πολιτική των σχολείων διαμεσολαβούν στην εφαρμογή των εθνικών εκ-
παιδευτικών πολιτικών Χατζησωτηρίου, Χ. και Αγγελίδης Π.,(2013). Οι Bell and Stevenson, 
(2006) υποστηρίζουν ότι αδιαμφισβήτητα οι σχολικοί ηγέτες παίζουν ηγετικό ρόλο στην 
ανάπτυξη και εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα σχολεία τους και αναφέρουν 
ότι οι πολιτικές των σχολείων αναπτύσσονται μέσω των δράσεων των ιθυνόντων, οι οποίες 
διαμορφώνονται με βάση τις αξίες και τους στόχους τους. Επομένως η φιλοσοφική θεώρη-
ση του διευθυντή αντανακλάται στην πρακτική προσέγγιση της πολυπολιτισμικότητας στο 
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σχολείο του. Τα ίδια αλλά σε επίπεδο ηγεσίας – διαχείρισης της σχολικής τάξης, ισχύουν και 
για τους εκπαιδευτικούς των πολυπολιτισμικών σχολείων. Οι οποίοι είναι απαραίτητο να 
είναι πολιτισμικά ευαισθητοποιημένοι και διαπολιτισμικά ικανοί για να προωθήσουν την 
διαπολιτισμική εκπαίδευση στο μικρο-επίπεδο της τάξης τους. Καθοριστικό ρόλο στην δια-
πολιτισμική εκπαίδευση παίζει το μοντέλο σχολικής ηγεσίας. Το διαπολιτισμικό μοντέλο 
σχολικής ηγεσίας είναι αυτό της συνεργατικής και κατανεμημένης ηγεσίας. Σύμφωνα με το 
οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δράσουν σαν σχολικοί ηγέτες  και αρχές όπως αυτές της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της συμπερίληψης αποτελούν τη βάση της 
σχολικής ηγεσίας  Χατζησωτηρίου Χ.(2014). 

Στα πλαίσια του ρόλου για την προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ο διευθυντής 
του σχολείου είναι απαραίτητο να αναπτύξει στρατηγικές και να προβεί σε συγκεκριμένες 
δράσεις για να είναι αποτελεσματικός. Οι πρακτικές του αφορούν τόσο εξωγενείς παράγο-
ντες (γονείς, ειδικούς, κοινότητα),  όσο και  την εσωτερική πολιτική στα στενά πλαίσια της 
σχολικής μονάδας (μαθητές, εκπαιδευτικούς, βοηθητικό προσωπικό).  

Το προφίλ των διαπολιτισμικών διευθυντών απαιτεί συνεργατική κουλτούρα ηγεσίας που 
δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια του σχολείου. Για την αντιμετώπιση των όποιων προ-
βλημάτων των μαθητών  που δεν μπορούν να λυθούν στο σχολείο, ίσως χρειαστεί η υπο-
στήριξη από ειδικούς. Οι οικογένειες χρειάζονται τις περισσότερες φορές υποστήριξη από 
κοινωνικούς φορείς σε διάφορα επίπεδα  και ο διευθυντής λειτουργεί ως διευκολυντής. Τα 
παιδιά αλλά και οι οικογένειές πιθανόν χρειάζονται στην αρχή ψυχολογική στήριξη για την 
ένταξη τους στο καινούριο περιβάλλον, νοουμένου ότι εκτός των άλλων δεν μπορούν στην 
αρχή  να επικοινωνήσουν κάτι για το οποίο ο διευθυντής πρέπει να προνοήσει. Η ενεργο-
ποίηση της κοινότητας, η βοήθεια από το σύλλογο γονέων και η δικτύωση με κοινωνικά 
δίκτυα  θα συντελέσει και θα ενισχύσει το έργο του σχολείου.  

Τώρα όσο αφορά την εσωτερική πολιτική στο σχολείο ο διαπολιτισμικός διευθυντής, αντι-
μετωπίζει ισότιμα όλους τους μαθητές του, ενημερώνεται και φροντίζει για τα προβλήματά 
τους και παρακολουθεί την επίδοση και την πρόοδο τους. Οι εκπαιδευτικοί σίγουρα χρειά-
ζονται στήριξη στο έργο τους. Αφού ο διευθυντής εντοπίσει με τον ουσιαστικό διάλογο που 
θα αναπτύξει και  με αναστοχασμό τα προβλήματα τους, πρέπει να φροντίσει για την επί-
λυσή τους.  Τρόποι λειτουργικής διαχείρισης των προβλημάτων των εκπαιδευτικών είναι:  
δημιουργία σχολικών δικτύων συνεργασίας, ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών με συ-
ναδέλφους από άλλα σχολεία, διοργάνωση σεμιναρίων με σκοπό την διαπολιτισμική επαγ-
γελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, επιστημονική στήριξη από πανεπιστήμιο. Όταν 
όλα αυτά κατά περίσταση δρομολογηθούν οι εκπαιδευτικοί απερίσπαστοι θα επιτελέσουν 
το δικό τους σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαπολιτισμική διαδικασία.    

Ο εκπαιδευτικός στο πολυπολιτισμικό σχολείο και ο ρόλος του στην προώθηση της δια-
πολιτισμικής εκπαίδευσης 

Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας αποτελούν σημαντική παράμετρο στην προώθηση 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο μικρο - επίπεδο της σχολικής τάξης. Είναι αυτοί που 
καλούνται να την εφαρμόσουν και γιαυτό χρειάζονται στήριξη και επίλυση των προβλημά-
των τους κατά τη εκπαιδευτική διαδικασία, επιστημονική καθοδήγηση και  διαπολιτισμική 
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επιμόρφωση (αναγκαιότητα όπως στο  κεφάλαιο 4 αναδείχθηκε) που θα οδηγήσει στην ε-
παγγελματική τους ανάπτυξη. Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητά τους στο 
πολυπολιτισμικό σχολείο η διαπολιτισμική τους ικανότητα. Συχνά οι εκπαιδευτικοί εφαρμό-
ζουν τις προσωπικές τους επιλογές στην τάξη, συνεπώς η εφαρμογή των εκπαιδευτικών πο-
λιτικών στο επίπεδο του σχολείου εξαρτάται από την συνοχή των προσωπικών και επαγ-
γελματικών συστημάτων αξιών των εκπαιδευτικών Marshall &Gerstl-Pepin, (2005), (ο. α. 
στο Αγγελίδης, Π. & Χατζησωτηρίου, Χ.(Επιμ.). (2013) σ. 256). Οι εκπαιδευτικοί πρέπει 
προηγουμένως να αναγνωρίσουν την κοινωνική σημασία των διαπολιτισμικών μεταρρυθ-
μίσεων προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά στην εφαρμογή τους Banks &  McCee 
Banks,(2009). Αφού οι εκπαιδευτικοί "συναινέσουν" στους σκοπούς και τους στόχους της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, θα γίνουν διευκολυντές στην διαπολιτισμικότητα που είναι 
και το επιδιωκόμενο. Διδακτικές και πρακτικές προσεγγίσεις θα μπορούσε να είναι η εξα-
τομικευμένη και διαφοροποιημένη διδασκαλία Nieto(2004),( ο. α. στο Αγγελίδης, Π. & Χα-
τζησωτηρίου, Χ.(Επιμ.). (2013) σ.260), και συγχρόνως προώθηση συνεργατικής μάθησης. 
Ειδικά οι συνεργατική μάθηση εμπλέκει και βοηθά στην αλληλεπίδραση των διαφορετικών 
πολιτισμικών κουλτούρων, που είναι και το ζητούμενο στην διαπολιτισμική εκπαίδευση. 
Σύμφωνα με τον Stables, (2005) (ο. α. στο Αγγελίδης, Π. & Χατζησωτηρίου, Χ.(Επιμ.). (2013) 
σ. 269), η ομαδική εργασία προωθεί την μείωση των προκαταλήψεων και αυξάνει τις ευ-
καιρίες για επικοινωνία μεταξύ πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών και τους δίνεται η ευ-
καιρία να κατανοήσουν καλύτερα τις μεταξύ τους πολιτισμικές διαφορές και ομοιότητες. 
Σημαντικό είναι η μάθηση να φύγει από τα στενά όρια της τάξης ακόμα και της χώρας και 
να εμπλακούν οι μαθητές σε ευρωπαϊκά προγράμματα, έτσι γίνονται "πολίτες του κόσμου". 
Έρχονται σε επαφή με άλλες πολιτισμικές κουλτούρες και μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν με 
αυτές κάνοντας πράξη την διαπολιτισμικότητα. Η λογοτεχνία, το παραμύθι, η μουσική, η 
διαθεματικότητα, η έρευνα δράσης είναι διδακτικές πρακτικές και μέσα, που εξυπηρετούν 
τους σκοπούς της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτο-
εικόνας  με επιβράβευση των μαθητών στους τομείς που τα καταφέρνουν και προσθέτο-
ντας πολιτισμικό περιεχόμενο στη διδασκαλία τους, Banks &  McCee Banks,(2009) (ο. α. στο 
Αγγελίδης, Π. & Χατζησωτηρίου, Χ.(Επιμ.). (2013) σ. 275) . Προσοχή όμως  στη χρήση του 
γιατί όπως και ο Μάγος, (2006) επισημαίνει «ο εμπλουτισμός του αναλυτικού προγράμμα-
τος ή της σχολικής ζωής με φολκλορικού τύπου δραστηριότητες, γεγονός που όχι μόνο δεν 
οδηγεί στην ένταξη των διαφορετικών μαθητών, αλλά συχνά αναπαράγει τα πολιτισμικά 
στερεότυπα» 

Συμπερασματικά 

 Η αλληλεπίδραση με την ετερότητα  και ο διαπολιτισμικός τρόπος διαχείρισής της είναι 
αναγκαιότητα για να πετύχουμε την κοινωνική συνοχή. Το να είσαι ίσος και ταυτόχρονα 
διαφορετικός είναι πρόκληση για τις σημερινές δημοκρατικές και πλουραλιστικές κοινωνί-
ες. Ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζοντας τα δικά τους ελλείμματα και επιδιώ-
κοντας την διαπολιτισμική τους ικανότητα, συμμετοχικά και με κουλτούρα συνεργατική, 
διαμορφώνουν αξίες και στόχους που καθορίζουν τις διαπολιτισμικές πολιτικές των σχο-
λείων τους. 

 

1403

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Βιβλιογραφικές αναφορές 

Αγγελίδης, Π. & Χατζησωτηρίου, Χ.(Επιμ.). (2013). Διαπολιτισμικός διάλογος στην 
εκπαίδευση: Θεωρητικές προσεγγίσεις, πολιτικές πεποιθήσεις και παιδαγωγικές 
πρακτικές Διάδραση. Αθήνα 

Γεωργογιάννης, Π.(2004). Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών. Στο: 
Π. Γεωργογιάννης (επιμ.), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 
Άρτα,50 

Γεωργογιάννης, Π.(2009). Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των 
Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Στο: Βηματισμοί για μια αλλαγή 
στην εκπαίδευση. Τόμος 1ος  Πάτρα (σελ. 37-38) 

Γκότοβος, Α. (1996). Ρατσισμός: κοινωνικές, Ψυχολογικές και παιδαγωγικές όψεις μιας 
ιδεολογίας και μιας πρακτικής. ΥΠΕΠΘ /Γ.Γ.Ν.Γ .Αθήνα 

Γκότοβος, Α. (2002). Εκπαίδευση και ετερότητα. Αθήνα: Μεταίχμιο  

Γκόβαρης, Χ. (2001). Εισαγωγή στη ∆ιαπολιτισμική Εκπαίδευση. Αθήνα, Ατραπός 

Essinger, H.(1998), Στο Γεωργογιάννης, Π., (1999), Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, 
Αθήνα: Gutenberg, σσ. 50-51. 

Καρλατήρα, Π. (2002). «Η σχολική Βαβέλ και η αγωνία του δασκάλου». Εφ. Το Βήμα, 6-1-02 

Κεσίδου, Α. (2008). Διαπολιτισμική εκπαίδευση: μια εισαγωγή. Διαπολιτισμική   Εκπαίδευση 
και Αγωγή Οδηγός Επιμόρφωσης. Θεσσαλονίκη: ΥΠΕΠΘ, σελ. 21-36 

Ιάσονος Σ. & Ζεμπύλας Μ. (2008). Μοντέλα ηγεσίας διευθυντών και προσέγγιση  
διαπολιτισμικής αγωγής σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου. Στο:10ο Παγκύπριο 
Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου “Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Έρευνα και 
Διδασκαλία" 2008, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λευκωσία 2008 

Μάγος, Κ. (2010). «Καθρέφτες και παράθυρα, γέφυρες και σταυροδρόμια»: Κριτήρια 
αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού ως προς τη διαπολιτισμική του διάσταση. Στο   

Παντελής Γεωργογιάννης - Βασίλειος Μπάρος (Επιμ.) Πρακτικά του 9ου Διεθνούς 
Συνεδρίου: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Μετανάστευση, Διαχείριση συγκρούσεων 
και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας.  Αλεξανδρούπολη, 2010 

Μάγος, Κ. (2013). «Η συμβίωση σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία»: Τα σχέδια εργασίας στη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στο Χ. Γκόβαρης (Επιμ.) Διδασκαλία και μάθηση στο 
διαπολιτισμικό σχολείο, Αθήνα: Gutenberg, 199-222.  

Μάγος, Κ. (2013). «Στον ωκεανό χωρίς σωσίβιο…»: Διερεύνηση απόψεων Νηπιαγωγών για 
την αναγκαιότητα επιμόρφωσης σε ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.  Στα  
Πρακτικά του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου: «Διαπολιτισμικότητα, Διοίκηση της 

1404

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Εκπαίδευσης και τα Ελληνικά ως ξένη Γλώσσα», Πάτρα: Κέντρο Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών, 102-110. 

Μάρκου, Γ.(1996). Προσεγγίσεις της Πολυπολιτισμικότητας και η Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση-Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών. Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ., Γ.Γ.Λ.Ε.  

Μάρκου, Γ. Π. (1997α). Το ερευνητικό πρόγραμμα για τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση/επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στο: Διαπολιτισμική εκπαίδευση – 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (μια εναλλακτική πρόταση). Αθήνα Κέντρο  
Διαπολιτισμικής Αγωγής Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Μπερερής,Π.(2001). Για μια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση σε μια Πολυπολιτισμική κοινωνία. 
Αθήνα: Epiroshora.  

Παπάς, Α. (1998). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Διδακτική, Αθήνα, σ..301   

Χιωτάκης, Σ. (2002). Ανωτατοποίηση των σπουδών ως επαγγελματική στρατηγική: Το 
παράδειγμα των Παιδαγωγικών Τμημάτων δημοτικής εκπαίδευσης. Επιστήμες 
Αγωγής 

Unicef, (2001). Διακρίσεις, Ρατσισμός, Ξενοφοβία στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
Unicef & κόσμος, 45, 32-39 

1405

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Η διαδικασία μέσω της οποίας ένα παιδί αποκτά την αίσθηση του εαυτού και δομεί τόσο 
την ταυτότητά του όσο και τις σχέσεις του με τον κόσμο 

Κρουστάλη Ευφροσύνη  
Απόφοιτος Παιδαγωγικού 

Α.Π.Θ. 
efikrou@hotmail.com 

Κρουστάλης Χρίστος  
Εκπαιδευτικός ΠΕ17.06, ΜΔΕ 

ckrou@otenet.gr 
 

Δομουχτσή Φωτεινή  
Εκπαιδευτικός ΠΕ19, ΜΔΕ 

fotdom@sch.gr 
 

Περίληψη 

Η αναζήτηση του εαυτού προβληματίζει τον άνθρωπο από την αρχαιότητα ως σήμερα. Δύο 
είναι οι διαστάσεις του εαυτού που κυριαρχούν: ο εαυτός ως άτομο και ο εαυτός σε σχέση 
με τους άλλους. Σύμφωνα με θεωρητικές προσεγγίσεις, η διαμόρφωση της εικόνας του ε-
αυτού ενεργοποιείται κατά τη βρεφική ηλικία μέσω των διαφόρων ερεθισμάτων και της 
επαφής με τη μητέρα. Μεγαλώνοντας, τη διαμόρφωση αυτή αναλαμβάνει η μάθηση. Στα 
δυο πρώτα χρόνια ζωής, το παιδί διαθέτει ήδη κοινωνικές δεξιότητες μέσα από το οικογε-
νειακό περιβάλλον. Η κατάκτηση της γλώσσας επιταχύνει ραγδαία την κατάκτηση του εαυ-
τού, αφού ανοίγει ο δρόμος για την έκφραση συναισθημάτων. Τέλος, η  σχολική ζωή απο-
τελεί σημαντική περίοδο κατά την οποία ο άνθρωπος ενισχύει την εικόνα του εαυτού του 
και αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά του μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσ-
σει σε αυτό.      

Λέξεις - Kλειδιά: εαυτός, αυτοεκτίμηση, κοινωνικές δεξιότητες, συναισθήματα 

Εισαγωγή 

Όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή αναρωτιούνται ποιοι πραγματικά είναι. Η ερώτηση αυτή 
καθ’ αυτή είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπινου είδους και δεν είναι καθόλου εύκολο να 
απαντηθεί. Συνήθως η αναζήτηση του εαυτού μας συνδέεται με την αναζήτηση στόχων ζω-
ής και συμπεριφορών που πρέπει να υιοθετηθούν για την επίτευξή τους. Είναι δηλαδή μια 
συνεχής αναζήτηση που προοδευτικά ολοκληρώνεται και που θεμελιώνεται στα πρώτα 
χρόνια της ζωής του ανθρώπου. 

Η έννοια του εαυτού 

Η έννοια του εαυτού και ο έντονος προβληματισμός γύρω από αυτήν δεν είναι χαρακτηρι-
στικό της σύγχρονης εποχής αλλά τη συναντάμε ως αντικείμενο μελέτης των φιλοσόφων 
από την εποχή της αρχαιότητας. Ο Σωκράτης, όπως προκύπτει από τα συγγράμματα των 
μαθητών του, υποστήριξε ότι η ηθική βελτίωση των ανθρώπων θα μπορούσε να επιτευχθεί 
όχι με ηθικά κηρύγματα αλλά με την απόφαση «να δουλέψουν οι ίδιοι πάνω στον εαυτό 
τους» (Τσέλλερ-Νέστλε, 1980). Με το "γνώθι σαυτόν" ο φιλόσοφος όρισε ως προϋπόθεση 
την αυτεπίγνωση κάποιου, για την επιτυχή προσπάθειά του να ανακαλύψει τον σκοπό της 
ύπαρξής του αν ήθελε να αποκτήσει την γενική ανθρώπινη αρετή. Κατά την γνώμη του, η 
αρετή είναι γνώση και το απαραίτητο πρώτο βήμα για την απόκτησή της είναι η συνειδητο-
ποίηση της άγνοιας. Κανείς δεν αναζητεί τη γνώση αν νομίζει ότι την κατέχει ήδη. Δύο ήταν 
οι τρόποι, για τον Σωκράτη, της κατάκτησης της γνώσης αυτής: η ενδοσκόπηση και η διαλε-

1406

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



κτική. Τόνισε δηλαδή ότι ο εαυτός ανακαλύπτεται συνειδητοποιώντας την άγνοιά μας και 
επικοινωνώντας μέσω της συζήτησης με τους άλλους. (Α. Λεονταρή, 1998). 

Από την εποχή του Σωκράτη και μέχρι σήμερα ένας μεγάλος αριθμός ειδικών φιλοσόφων 
και ψυχολόγων έχουν προσεγγίσει την έννοια του εαυτού αναπτύσσοντας διάφορα θεω-
ρητικά μοντέλα που σκοπό είχαν να δώσουν απαντήσεις στους προβληματισμούς που κυ-
ριαρχούσαν κατά την ιστορική εποχή στην οποία ζούσαν αλλά ταυτόχρονα ισχυρά επηρε-
ασμένοι από το πολιτιστικό τους περιβάλλον. Πολλές και διαφορετικές είναι οι έννοιες που 
κατά καιρούς αποδόθηκαν στον εαυτό. Όποιες όμως και αν είναι οι ιστορικές και πολιτισμι-
κές διαφοροποιήσεις του εαυτού φαίνεται ότι υπάρχουν δύο διαστάσεις τις οποίες οι διά-
φορες θεωρίες τονίζουν διαφορετικά: ο εαυτός ως άτομο και ο εαυτός σε σχέση με τους 
άλλους.   

Στο σημείο αυτό θα άξιζε να αναφερθούν ενδεικτικά μερικές από τις θεωρητικές προσεγγί-
σεις της έννοιας του εαυτού που κρίνεται ότι επηρέασαν σημαντικά τις ιδέες που έχουμε 
σήμερα για το θέμα.  

Ο William James θεωρείται ο βασικός εμπνευστής της θεωρίας του εαυτού και υπήρξε ι-
διαίτερα πρωτοποριακός για την εποχή του. Ο James τόνισε την πολλαπλότητα του εαυτού 
και επηρέασε σημαντικά τους νεότερους ερευνητές όπως τον Cooley και τον Mead.  Ο Mead 
υποστήριξε ότι θα πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό αποτελούμενο από ένα υποκείμενο και 
ένα αντικείμενο. «Εγώ» το υποκείμενο, «Εμένα» το αντικείμενο. Το «Εγώ» καθαρή συνεί-
δηση και το «Εμένα» είναι τα πράγματα του εαυτού μου των οποίων έχω συνείδηση. Το 
μοντέλο αυτό μας βοηθάει να μιλάμε για την εικόνα του εαυτού ως αυτοαντίληψη (Α. Λε-
ονταρή, 1998). 

Η θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης με κυριότερους εκφραστές της τον C. Cooley 
(1902) και G. Mead (1934) τονίζει τη σημασία που έχει η κοινωνία για μια αίσθηση του εαυ-
τού υποστηρίζοντας ότι το άτομο σχηματίζει μια εικόνα του εαυτού του ανάλογη με αυτή 
που νομίζει ότι έχουν οι άλλοι γι’ αυτό. Είναι σα να λέμε ότι βλέπει τον εαυτό του σ’ έναν 
«κοινωνικό καθρέπτη» (Blumer, 1969). 

Η φαινομενολογική προσέγγιση με κυριότερους εκφραστές της τους Snygg και Combs, τον 
Rogers και τον Kelly, δίνει έναν πιο ενεργητικό ρόλο στο άτομο και τονίζει ότι το ίδιο το ά-
τομο καθορίζει την εικόνα του από τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τις ανάγκες του, τις αδυ-
ναμίες του και τις αξίες του (Α. Λεονταρή, 1998). 

Από πού προέρχεται η εικόνα που έχει το άτομο για τον εαυτό του; Πότε, το άτομο, αντι-
λαμβάνεται τον εαυτό του ως κάτι ξεχωριστό από τους άλλους και μέσω ποιας διαδικασίας 
το επιτυγχάνει; Για να απαντηθούν τέτοιου είδους ερωτήματα θα πρέπει πρώτα να επιση-
μανθεί ότι ο άνθρωπος, φύσει κοινωνικό ον, γεννιέται και βιώνει μια κουλτούρα που είναι 
δημιούργημα της εξέλιξης του είδους του και καλείται να μάθει μέσα σ’ αυτήν και να δρά-
σει αφού και ο ίδιος είναι φορέας αυτής της εξέλιξης. 
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Εξέλιξη της εικόνας του εαυτού από το άτομο 

Για το μόνο πράγμα που θα  μπορούσε κανείς να είναι σίγουρος είναι ότι κατά την γέννησή 
μας δεν «κουβαλάμε» καμία εικόνα του εαυτού μας. Ο Colwyn Trevarthen υποστηρίζει ότι ο 
άνθρωπος γεννιέται με έμφυτη την ανάγκη να ζήσει και να μάθει μέσα σε μια κουλτούρα 
όπως τα ψάρια κολυμπούν στη θάλασσα και τα πουλιά πετούν στον αέρα (Πολιτισμικοί Κό-
σμοι της Πρώτης Παιδικής Ηλικίας, Τόμος Α).  

Από την πρώτη κιόλας στιγμή της γέννησής τους τα βρέφη αρχίζουν να βιώνουν όλα αυτά 
τα πράγματα που τους περιβάλλουν χωρίς να είναι σε θέση να ξεχωρίσουν τον εαυτό τους 
από αυτά. Η ικανότητα των βρεφών να δίνουν προσοχή στα διάφορα ερεθίσματα και το 
ενδιαφέρον τους για τα πρόσωπα, η Judy Dunn, το χαρακτηρίζει ως προδιάθεση που έχουν 
τα βρέφη από τη γέννησή τους. Το πρόσωπο που παίζει τον βασικότερο ρόλο απ’ ότι φαίνε-
ται είναι το πρόσωπο της μητέρας. Ο Freud τόνισε τη σημασία της συμβιωτικής σχέσης α-
νάμεσα στο βρέφος και στη μητέρα κατά τη διάρκεια της οποίας το βρέφος δε διαχωρίζει 
τον εαυτό του από τη μητέρα του. Κατά την Mahler (1975), το παιδί μέσα από το παιχνίδι με 
το σώμα του, την επαφή με την μητέρα του και την ωρίμανση των αντιληπτικών λειτουρ-
γιών, αρχίζει να διαχωρίζει τον εαυτό του από τη μητέρα του. Οι Lewis και Brooks-Gunn 
(1979) ονομάζουν υπαρξιακό εαυτό την αίσθηση μιας ξεχωριστής οντότητας η οποία δια-
μορφώνεται προοδευτικά κατά τους πρώτους οκτώ με δώδεκα μήνες.  

Άλλο πράγμα όμως είναι να συνειδητοποιεί το παιδί τον εαυτό του ως χωριστή ανθρώπινη 
ύπαρξη κι άλλο να ξέρει τι είδους ύπαρξη είναι. Στο σημείο αυτό τη σκυτάλη αναλαμβάνει η 
μάθηση. Το παιδί, ζώντας σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν και άλλοι, αλληλεπιδρά μαζί 
τους δημιουργώντας εμπειρίες και σχήματα μες το μυαλό του. Καθώς όμως δεν είναι σε 
θέση να γνωρίζει την ορθότητα ή όχι αυτών που συμβαίνουν γύρω του δέχεται αναντίρρητα 
όσα οι άλλοι ακούσια ή εκούσια του παρουσιάζουν. Η σχέση επομένως και η επαφή του 
παιδιού με αυτούς που θεωρεί σημαντικούς αποτελεί μια μόνιμη πηγή ανατροφοδότησης 
και επηρεάζει σημαντικά στη διαμόρφωση της αυτοαντίληψής του. Ωστόσο η απόκτηση 
μιας αίσθησης του εαυτού δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να θεωρηθεί ότι «επιβάλλεται» 
από τους άλλους όσο σημαντικοί και αν είναι. Ο ρόλος του ίδιου του παιδιού είναι καθορι-
στικός (Α. Λεονταρή, 1998). Σύμφωνα με τον Schaffer (1996) οι γονείς αλληλεπιδρούν με τα 
παιδιά τους παρακολουθώντας το βλέμμα τους, τις ενέργειές τους, το επίπεδο  του ενδια-
φέροντος που δείχνουν προσαρμόζοντας ανάλογα την συμπεριφορά τους. 

Προς το τέλος του πρώτου έτους τα παιδιά καταφέρνουν να κατακτήσουν την ιδέα της μο-
νιμότητας των αντικειμένων και των προσώπων πράγμα πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη 
της έννοιας του εαυτού ως κάτι σταθερό και μόνιμο Piaget (1969). 

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους της ζωής του το παιδί έχει ήδη κατακτήσει μια αί-
σθηση του εαυτού ως αντικείμενο, είναι δηλαδή σε θέση να αναγνωρίσει τον εαυτό του σε 
φωτογραφίες. Το παιδί στην ηλικία αυτή χαμογελά περισσότερο στη θέα της δικής του φω-
τογραφίας παρά σε μια φωτογραφία ενός συνομήλικου παιδιού (Lewis & Brook-Gunn, 
1979).  Επίσης δεν φοβάται να μείνει μόνο του αφού ξέρει πλέον ότι η μητέρα του υπάρχει 
παρά την απουσία της. Η αίσθηση αυτή του επιτρέπει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που 
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συντελούν στην δημιουργία ενός συναισθήματος αυτοπεποίθησης και ικανοποίησης, ιδιαί-
τερα όταν ενθαρρύνεται γι’ αυτό από τους άλλους, θέτοντας έτσι τις βάσεις για μια θετική 
θεώρηση του εαυτού του (Α. Λεονταρή, 1998). 

Το παιδί κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους είναι πλέον ένας αρκετά έμπειρος 
διαπραγματευτής των οικογενειακών υποθέσεων πράγμα που φανερώνει ότι διαθέτει ήδη 
κοινωνικές δεξιότητες. Οι κοινωνικές αυτές δεξιότητες καθιστούν αποτελεσματικές τις δια-
προσωπικές σχέσεις. Οι ελλείψεις στον τομέα αυτόν οδηγούν σε ανικανότητα μέσα στο κοι-
νωνικό σύνολο ή σε απανωτές αποτυχίες (D. Goleman, 1998). 

Η Judy Dunn υποστήριξε ότι ένα παιδί εξελίσσεται αποκτώντας κοινωνικές δεξιότητες μέσω 
τριών βασικά διαδικασιών: α) το συναισθηματικό περιβάλλον, β) τη συζήτηση μέσα στην οι-
κογένεια και γ) το παιχνίδι προσποίησης. Μέσα από τις μελέτες της η Dunn, (1988) εξετάζο-
ντας διάφορους τομείς όπως διαφωνίες, αστεία, συμπεριφορά που δείχνει κατανόηση και 
προκοινωνική συμπεριφορά, συνεργασία, παιχνίδι προσποίησης και συζητήσεις για άλλα 
πρόσωπα κατέληξε στο ακόλουθο συμπέρασμα: 

Αυτό που υποστηρίζω είναι ότι τα παιδιά αποκτούν κίνητρο να κατανοήσουν τους κανόνες 
και τις σχέσεις του κόσμου της κουλτούρας τους επειδή πρέπει να φέρουν σε πέρας κάποια 
πράγματα στις οικογενειακές σχέσεις. Αυτό που βλέπουμε στις διαφωνίες, τα αστεία και τις 
πράξεις συνεργασίας κατά το δεύτερο και τρίτο έτος καθώς και την απόλαυση που αντλούν 
από το αφηγηματικό παιχνίδι και το παιχνίδι προσποίησης, είναι ότι το παιδί γίνεται πιο 
σύνθετο ως μέλος ενός πολιτισμικού κόσμου – μια συνθετότητα που επιτεύχθηκε κατά ένα 
μέρος λόγω της πίεσης των ατομικών αναγκών και των σχέσεων μέσα στον κόσμο. (Dunn, 
1988, επανατύπωση στο εγχειρίδιο μελέτης  σελ. 81). 

Μια θεμελιακή κοινωνική ικανότητα έχει να κάνει με το πόσο καλά οι άνθρωποι εκφράζουν 
τα συναισθήματά τους. Αυτό προϋποθέτει τη διαμόρφωση μιας θετικής αίσθησης του εαυ-
τού και ξεκινά από το συναισθηματικό κλίμα της οικογένειας. Υπάρχουν εκατοντάδες μελέ-
τες που δείχνουν ότι ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς συμπεριφέρονται στα παιδιά τους έχει 
βαθιά και διαρκή επίδραση στη συναισθηματική τους ζωή. Οι τρόποι με τους οποίους τα 
ζευγάρια χειρίζονται τα συναισθήματά τους, πέρα από τις άμεσες σχέσεις τους με το παιδί, 
αποτελούν ισχυρά μαθήματα για τα παιδιά, τα οποία μαθαίνουν ταχύτατα, καθώς είναι σε 
θέση να αντιλαμβάνονται και τις πιο λεπτές συναισθηματικές αλληλεπιδράσεις μέσα στην 
οικογένεια (D. Goleman, 1998). 

Μια άλλη σημαντική συνιστώσα στη εξέλιξη των κοινωνικών ικανοτήτων του παιδιού είναι 
η κατάκτηση της γλώσσας. Το καθιστά ικανότερο στην προσπάθειά του να οργανώσει τις 
εμπειρίες του και τις σκέψεις του. Το παιδί αρχικά χρησιμοποιεί τη γλώσσα μιμητικά, χωρίς 
να κατανοεί τη σημασία των λέξεων ( Locke, 1993). Με τη στήριξη όμως των άλλων ξεπερνά 
τελικά τη μίμηση των ήχων και αποκτά την ικανότητα να χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να 
σκέφτεται και να σχεδιάζει. Ένα παιδί που προέρχεται από ένα περιβάλλον με γλωσσική 
ευχέρεια και εκφραστικότητα πλεονεκτεί έναντι αυτού που γεννήθηκε σε ένα φτωχό γλωσ-
σικό περιβάλλον ( D. Fontana, 1996).  
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Η συζήτηση μέσα στην οικογένεια βοηθά το νήπιο στην καλύτερη κατανόηση των συναι-
σθημάτων των άλλων αλλά και των δικών του. Η διαδικασία εμπλοκής του σε συζητήσεις 
του δίνει μια μεγαλύτερη ώθηση στην κατάκτηση της αίσθησης του εαυτού σε σημείο που 
πολλές φορές να ξαφνιάζει.  Μπορεί πλέον να εκφράσει τις προτιμήσεις του και να διαχει-
ριστεί τα συναισθήματά του με περισσότερους τρόπους (Dunn, Bretherton, Munn, 1987). 

Το παιχνίδι προσποίησης που αναφέρεται παραπάνω ως μια βασική διαδικασία απόκτησης 
κοινωνικών δεξιοτήτων απαιτεί από τα παιδιά να επιδείξουν διυποκειμενικότητα. Η επίτευ-
ξη της διυποκειμενικότητας, δηλαδή της κοινής αντίληψης ανάμεσα σε αυτούς που μετέ-
χουν σε μια δραστηριότητα, αποτελεί, σύμφωνα με τον Artin Göncü, κεντρικό ζήτημα στην 
ψυχοκοινωνική εξέλιξη. (Πολιτισμικοί Κόσμοι της Πρώτης Παιδικής Ηλικίας, Τόμος Α).   

Ο Trevarthen (1988), ισχυρίζεται ότι η διυποκειμενικότητα  βιώνεται ως συναίσθημα και 
προέρχεται από την αλληλεπίδραση μητέρας – παιδιού. Πριν τα παιδιά κατακτήσουν τη 
γλώσσα η επικοινωνία τους με τη μητέρα περιορίζεται στο συναισθηματικό πεδίο (πρωτο-
γενής διυποκειμενικότητα). Από τον ένατο μήνα και μετά, καθώς το παιδί σιγά – σιγά κατα-
κτά τη γλώσσα, είναι σε θέση να μοιράζεται με τη μητέρα του εμπειρίες και για άλλα πρό-
σωπα, αντικείμενα και καταστάσεις. Αυτό ο Trevarthen το ονομάζει δευτερογενή διυποκει-
μενικότητα και θεωρεί ότι προετοιμάζει τα παιδιά για την επικοινωνία τους με τους συνο-
μήλικους. 

Το παιδί σύμφωνα με παρατηρήσεις του Parten, (1932) είναι σε θέση να συμμετέχει σε παι-
χνίδι προσποίησης με συνομήλικους μόνο μετά το τρίτο έτος της ηλικίας του. Στην παρατή-
ρηση αυτή συμφωνούν και άλλοι ερευνητές όπως ο Vygotsky (1978) ο οποίος υποστηρίζει 
ότι τα παιδιά είναι σε θέση να διαπραγματευτούν κανόνες παιχνιδιού προσποίησης γύρω 
στην ηλικία των τριών. 

Όπως αναφέρει ο Rommetveit, (1979, σελ. 96), «η διυποκειμενικότητα πρέπει κατά κάποιον 
τρόπο να θεωρηθεί ως δεδομένη για να επιτευχθεί. Βασίζεται στην πίστη για έναν κόσμο 
όπου επικρατεί η από κοινού αμοιβαιότητα». Η διυποκειμενικότητα λοιπόν θεωρούμενη ως 
συναίσθημα επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο που το παιδί δομεί τις σχέσεις του με τον κό-
σμο. 

Τέλος η επίδραση του πολιτιστικού πλαισίου μέσα στο οποίο το παιδί αποκτά την αίσθηση 
του εαυτού του και οικοδομεί τις σχέσεις του μέσα σ’ αυτό είναι καθοριστική. Οι Markus 
και Kitayama (1991) αντιπαραθέτουν τη «δυτική» εικόνα του αυτόνομου, ανεξάρτητου εαυ-
τού με την εικόνα του «συσχετικού εαυτού» που επικρατεί σε πολλές μη δυτικές κοινωνίες. 
Οι δύο αυτές αντιλήψεις του εαυτού, ο «αυτόνομος εαυτός» και ο «συσχετικός εαυτός» 
μπορούν να επηρεάσουν με τρόπο τελείως διαφορετικό τα συναισθήματα, τα κίνητρα για 
δράση και τις νοητικές δραστηριότητες ενός ατόμου (Α. Λεονταρή, 1998). 

Η διερεύνηση του εαυτού στο σχολικό περιβάλλον 

Όταν το παιδί βρεθεί σ’ ένα σχολικό περιβάλλον βιώνει μια σειρά από νέες διαπροσωπικές 
σχέσεις μέσα στην υποκουλτούρα της σχολικής κοινωνίας που είναι διαφορετικές από εκεί-
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νες της οικογενειακής ζωής. Η πρώτη σχολική περίοδος είναι πολύ σημαντική για την ανά-
πτυξη μιας επί μέρους εικόνας του εαυτού που σχετίζεται περισσότερο με την ακαδημαϊκή 
ταυτότητα. Για πρώτη φορά είναι σε θέση να αξιολογήσει τον εαυτό του σε σύγκριση με τα 
άλλα παιδιά αλλά και να αξιολογηθεί από νέα σημαντικά γι’ αυτό πρόσωπα, τους εκπαι-
δευτικούς. Αν οι πρώτες εικόνες είναι θετικές θα θεμελιωθεί μια καλή πορεία μέσα στο και-
νούργιο περιβάλλον.  

Η διερεύνηση του εαυτού στο σχολικό περιβάλλον μπορεί να ενθαρρυνθεί  με τη βοήθεια 
ασκήσεων αυτογνωσίας. Με τις παρακάτω δραστηριότητες δίνεται η δυνατότητα στο μαθη-
τή να αναγνωρίσει ικανότητες και δεξιότητες έτσι ώστε να βελτιωθεί η γνώση του εαυτού 
του και να ενισχυθεί η αυτοεκτίμησή του. Οι δραστηριότητες αυτές υλοποιούνται στο πλαί-
σιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Γυμνάσιο, αλλά μπορούν να ε-
φαρμοστούν και στις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού. (Τροποποίηση δραστηριοτήτων από  
σχολικό εγχειρίδιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Τμήμα ΤΕΕ - Τομέας ΣΕΠ 
(2000)) 

Άσκηση 1 – Διακρίνω τις ικανότητές μου. Οι ικανότητες ταξινομούνται με διάφορους τρό-
πους. Μια ταξινόμηση των ικανοτήτων μπορεί να είναι και η παρακάτω (Πίνακας 1): 

 

Πίνακας 1: Ταξινόμηση των ικανοτήτων 

Ι. Γράψε (5) από τις ικανότητες που αναφέρονται στον προηγούμενο πίνακα με τη σειρά 
που θεωρείς ότι έχεις σε μεγαλύτερο βαθμό. 

IΙ. Ιεράρχησε αυτές τις ικανότητες σου (1η, 2η, 3η, 4η, 5η) 

IΙΙ. Γράψε (5) από τις ικανότητες που θεωρείς ότι δεν έχεις 

Αισθητηριακές ικανότητες 

•Όρασης, Ακοής, Αφής

Κινητικές ικανότητες 

•Συντονισμού και επιδεξιότητας κινήσεων, Ισορροπίας και σταθερότητας κινήσεων 
– ρυθμός,  στον αθλητισμό

Μηχανικές ικανότητες

•Κατανόησης απλών και πολύπλοκων μηχανικών και τεχνικών λειτουργιών  

Νοητικές ικανότητες

•Μνήμης, Αντίληψης χώρου, Παρατηρητικότητας, Φαντασίας – δημιουργικότητας, 
Μαθηματικής ικανότητας (ευχέρεια σε αριθμητικά και μαθηματικά προβλήματα), 

Γλωσσικής ικανότητας (ευχέρεια και ακρίβεια τον προφορικό και γραπτό λόγο)
Καλλιτεχνικές ικανότητες 

•Μουσικής,  Εικαστικών, Υποκριτικής
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Η παραπάνω δραστηριότητα έχει ως σκοπό να βοηθήσει τον μαθητή να προσδιορίσει τις 
ικανότητές του, ώστε να προσεγγίσει ένα επίπεδο αυτογνωσίας και κατ’ επέκταση να ενι-
σχύσει την εικόνα που έχει ο ίδιος για τον εαυτό του. Η ίδια άσκηση μπορεί να υλοποιηθεί 
ανά ομάδες 2 ατόμων, όπου ο κάθε μαθητής καλείται να σημειώσει τις παραπάνω απαντή-
σεις για το συμμαθητή του.  

Άσκηση 2 – Διακρίνω τις δεξιότητές μου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει ένα κοινό πλαίσιο 
οκτώ δεξιοτήτων – κλειδιά οι οποίες αποτελούν σημαντικά στοιχεία της προσωπικότητας 
του Ευρωπαίου πολίτη   (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1: 8 Δεξιότητες- κλειδιά 

1. Με ποιες δραστηριότητες νομίζεις ότι μπορείς να αναπτύξεις ή να βελτιώσεις περισσό-
τερο την κάθε μία από τις παραπάνω δεξιότητες; 
2. Δεξιότητα που θέλω να αναπτύξω ή να βελτιώσω : ………………………………………………………… 
3. Ασχολίες οι οποίες μπορούν να με βοηθήσουν να αναπτύξω τη συγκεκριμένη δεξιότητα. 

• Στο σχολείο 
• Στο σπίτι 
• Στον ελεύθερο χρόνο μου 

Η εφαρμογή αντίστοιχων ασκήσεων αυτογνωσίας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας αποτελεί σημαντικό εργαλείο διερεύνησης της προσωπικότητας από το μαθητή και 
μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με την διαδικασία προσέγγισης του εαυτού του 
μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσει και οικοδομεί στο σχολικό περιβάλ-
λον.  Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η αναγνώριση των προσωπικών χαρακτηριστικών 
τόσο μέσα από τις απαντήσεις που καταγράφει ο μαθητής, όσο κατά τη διάρκεια της ακρό-
ασης των χαρακτηριστικών που παρουσιάζονται από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας της 
σχολικής τάξης.       

Επικοινωνία στη 
μητρική γλώσσα 

Επικοινωνία στις 
ξένες γλώσσες 

Μαθηματική παιδεία 
και βασικές 

ικανότητες στις 
θετικές επιστήμες και 

τεχνολογίες 

Ψηφιακή παιδεία 

Μεταγνωστικές 
δεξιότητες και 

ικανότητα μάθησης 

Κοινωνική ευθύνη και 
ευθύνη των πολιτών 

Πρωτοβουλία κι 
Επιχειρηματικότητα

Πολιτισμική 
Συνείδηση & 

Έκφραση
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Η μετανάστευση, ο επιπολιτισμός και η σχέση τους με την ψυχική υγεία των εφήβων μα-
θητών: Ο ρόλος της πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής στο χώρο του σχολείου 

Αντωνίου Ειρήνη 
Εκπαιδευτικός, M.Εd  
torinouli@gmail.com 

Περίληψη  

Κάθε στάδιο της μετανάστευσης επιβαρύνει τον ψυχισμό του εφήβου, ο οποίος, εκτός από 
τις ψυχοσωματικές μεταβολές που αντιμετωπίζει λόγω της πορείας του προς την ενηλικίω-
ση, επηρεάζεται από τη διαφορά του νέου πλαισίου από το κοινωνικό-πολιτιστικό πλαίσιο 
της χώρας που προήλθε. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση προβλημάτων 
ψυχικής υγείας, όπως ψυχική ένταση, συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης ή και χρόνιες ψυχι-
κές διαταραχές. Με την παροχή πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής στο χώρο του σχολείου 
είναι δυνατό να επιτευχθεί καλύτερη ένταξη των μεταναστών μαθητών στο σχολικό πλαί-
σιο, το οποίο θα έχει ιδιαίτερη επίδραση στην ψυχική τους υγεία και τη μελλοντική τους 
πορεία.  

Λέξεις - Κλειδιά: Αλλοδαποί μαθητές, ψυχική υγεία, Πολυπολιτισμική συμβουλευτική 

Εισαγωγή 

 Με το άνοιγμα των συνόρων, από το 1990, παρατηρείται μία συνεχής αύξηση των μετανα-
στών του Τρίτου Κόσμου, της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων στην Ελλάδα, εξαιτί-
ας της δυσκολίας αστυνόμευσης της θαλάσσιας γραμμής και της εύκολης προσπέλασης λό-
γω της γεωγραφικής της θέσης.  

Αν και η γνώση μας για τη σχέση της μετανάστευσης με την ανάπτυξη ψυχικών διαταραχών 
είναι λιγοστή, έχει καθιερωθεί από αρκετούς ερευνητές η θετική τους συσχέτιση. Κατά τον 
Rogler (1994) το φαινόμενο της μετανάστευσης προκαλεί έντονη ψυχολογική πίεση λόγω 
των πολλών αλλαγών που επιφέρει στο άτομο και των απωλειών λόγω της εγκατάλειψης 
του τόπου καταγωγής. Ο μετανάστης από τη μια χωρίζεται από τα αγαπημένα του πρόσω-
πα, την κουλτούρα της χώρας του, το κοινωνικό του κύρος και από την άλλη αντιμετωπίζει 
προβλήματα επικοινωνίας, κρίσεις ταυτότητας, άσχημες συνθήκες διαβίωσης, ανεργία και 
σε αρκετές περιπτώσεις κοινωνική απομόνωση και φαινόμενα ρατσισμού. Η έλευση του 
μετανάστη στη χώρα υποδοχής συνήθως συνοδεύεται από συναισθήματα µματαίωσης που 
σχετίζονται µε την αρχική διάψευση των προσδοκιών του.  

Ειδικότερα για τον έφηβο μαθητή, που ήδη αντιμετωπίζει ψυχοσωματικές μεταβολές λόγω 
της πορείας του προς την ενηλικίωση, τα στάδια της μετανάστευσης και ο τρόπος της σχο-
λικής προσαρμογής του θα έχει ιδιαίτερη επίδραση στην ψυχική του υγεία και τη μελλοντι-
κή του πορεία.  

Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η ανάδειξη της σχέσης της μετανάστευσης με την ψυχική 
υγεία του εφήβου μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση. Πιο συγκεκριμένα πραγματο-
ποιείται μία συνοπτική παρουσίαση των σταδίων της μετανάστευσης και του φαινόμενου 
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του εκπολιτισμού στο σχολικό περιβάλλον σε σχέση με την ψυχική υγεία των εφήβων μα-
θητών. Επίσης, επιχειρείται να γίνει συνειδητή η αναγκαιότητα της πολυπολιτισμικής συμ-
βουλευτικής στο χώρο της εκπαίδευσης και «συζητείται» ποιος είναι αρμόδιος να ασκήσει 
συμβουλευτική στο χώρο του σχολείου και ιδιαίτερα απέναντι σε μετανάστες μαθητές. 

Η εφηβεία ως μεταβατικό στάδιο ενδοψυχικών αναδομήσεων 

Η εφηβεία είναι η μεταβατική περίοδος από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση. «Σε ψυχι-
κό επίπεδο, η εφηβεία χαρακτηρίζεται από ενδοψυχικές αναδομήσεις, που αφορούν πρώτα 
απ’ όλα τον τρόπο με τον οποίο ο έφηβος αναγνωρίζει και επενδύει το σώμα του», μετέπει-
τα την ταυτότητά του, η οποία μεταμορφώνεται κατά τη διάρκειά της και τέλος αφορά «έ-
ναν νέο τρόπο με τον οποίο ο έφηβος αναγνωρίζει τον έξω κόσμο και ενδιαφέρεται για αυ-
τόν, τον τρόπο με τον οποίον επενδύει ψυχικά σε πρόσωπα και καταστάσεις» (Ζερβής, 
2012). 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εφηβείας που καθιστούν το άτομο ευάλωτο είναι η πε-
ριέργεια που οδηγεί τον έφηβο στην αναζήτηση νέων εμπειριών, η συναισθηματική δυ-
σφορία που μπορεί να οδηγήσει στη χρήση ουσιών ή την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, 
η αυξημένη ευαισθησία ως προς την εικόνα του εαυτού που ευθύνεται για διαταραχές και 
η ανάγκη αποδοχής από τους συνομηλίκους (Κοκκέβη, 2011). Στην Ελλάδα, σύμφωνα με 
την έρευνα του «Αγλαΐα Κυριακού» «το 10% αγοριών και κοριτσιών έχει κατάθλιψη, άγχος, 
φοβίες και το 30% αντιμετωπίζει πρόβλημα με την εικόνα του» (Γρηγορίου, 2012). 

Ο μετανάστης έφηβος, εκτός από τις ψυχοσωματικές μεταβολές που αντιμετωπίζει λόγω 
της πορείας του προς την ενηλικίωση, επηρεάζεται επιπρόσθετα από το μεταβαλλόμενο 
κοινωνικό–πολιτιστικό γίγνεσθαι που τον περιβάλλει, το οποίο θα καθορίσει σε μεγάλο 
βαθμό την ψυχική του πορεία. 

Στάδια μετανάστευσης και επίδραση στον ψυχισμό του εφήβου 

Κατά τον Εθνικό Αντιπρόσωπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κ. Θεοδωράκη, πάνω 
από το 50% των μεταναστών παγκοσμίως αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, 
όπως ψυχική ένταση, χρόνιες ψυχικές διαταραχές κ.ά. (Σαραντίδης, 2008). 

Κάθε στάδιο της μετανάστευσης  (προ-μετανάστευση, καθαυτό μετανάστευση, μετα-
μεταναστευτική περίοδο) επιβαρύνει τον ψυχισμό του εφήβου. Στο στάδιο της προ-
μετανάστευσης το παιδί αποκτά τα διακριτά χαρακτηριστικά της κοινωνίας που διαμένει 
και δημιουργεί τη δική του υπόσταση. Σαν παράγοντες κινδύνου για την ψυχική υγεία του 
πριν την αναχώρηση είναι οι τυχόν εμπειρίες πολέμου, η βίωση της πείνας, η βία, η κατα-
πάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων (Καρατζά& Κουτουλογένη, 2009). 

Στη συνέχεια, όταν αποχωρεί από τη χώρα του, βιώνει επιπρόσθετα πολιτισμική αποστέρη-
ση, καθώς απομακρύνεται από το υποστηρικτικό του πλαίσιο, τα γνωστά του κοινωνικά, 
θρησκευτικά και πολιτισμικά δίκτυα. Οι έφηβοι συχνά είναι υποχρεωμένοι να αφήσουν πί-
σω τους φίλους τους, τα αγαπημένα συγγενικά πρόσωπα, τη μουσική, τα έθιμα της πατρί-
δας τους και να ακολουθήσουν τους γονείς τους, χωρίς μερικές φορές να καταλαβαίνουν 
και το λόγο (Μότη-Στεφανίδη, 2005). Επίσης, η εμπειρία της λαθρομετανάστευσης μπορεί 
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να αποβεί τραυματική, καθώς ο έφηβος βιώνει άγχος είτε για ενδεχόμενες εμπειρίες βίας 
σε περίπτωση αστυνόμευσης είτε συμμετέχοντας σε άθλιες συνθήκες μετακίνησης. Επι-
πρόσθετα, νιώθει άγχος για το αβέβαιο μέλλον της ζωής του στη χώρα υποδοχής.  

Όταν εγκαθίσταται στον τόπο προορισμού, συνήθως βιώνει τις μη ασφαλείς συνθήκες δια-
βίωσης, την απόρριψη και τη βία. Η άγνοια της γλώσσας της νέας πατρίδας αυξάνει τη μο-
ναξιά και το πρόβλημα της κατάθλιψης, ενώ η τυχόν παράνομη κατάστασή του επιβαρύνει 
την ψυχική ισορροπία του, καθώς υπάρχει συνεχώς ο φόβος της κατάδοσης και η απώλεια 
κοινωνικών προνομίων ολόκληρης της οικογένειας.  

Επίσης, το στρες που βιώνουν τα παιδιά των μεταναστών από τη διαδικασία του εκπολιτι-
σμού στη χώρα υποδοχής είναι πολύ μεγάλο. Με άλλα λόγια η πολιτισμική αλλαγή σε αξίες, 
στάσεις, ικανότητες που συντελείται λόγω της συνεχούς και άμεσης επαφής μεταξύ δύο 
διαφορετικών πολιτιστικών ομάδων προκαλεί ψυχολογική αναστάτωση και αμφιταλάντευ-
ση μεταξύ της διατήρησης της εθνικής ταυτότητας και της ταύτισης με την πλειοψηφία.  

Το εκπολιτιστικό στρες συνδέεται με χαμηλή αυτοεκτίμηση, σύγχυση ταυτότητας, έντονο 
άγχος, αίσθηση περιθωριοποίησης. Παρόλο που η μετανάστευση «προκαλεί την αίσθηση 
της απώλειας και του πένθους, εμπεριέχει ταυτόχρονα και μια αισιόδοξη διάσταση, καθώς 
αποτελεί το πρώτο βήμα για μια καλύτερη ζωή σε ένα νέο περιβάλλον με περισσότερες ευ-
καιρίες» (Μόττη-Στεφανίδη κ συν., 2008). 

Ο επιπολιτισμός στο χώρο του σχολείου 

Για τους μαθητές που προέρχονται από άλλες χώρες το σχολείο αποτελεί ταυτόχρονα τόπο 
μέσα στον οποίο έρχονται σε επαφή με την ελληνική παιδεία, αλλά και χώρο γνωριμίας με 
το νέο πλαίσιο, την κουλτούρα της νέας κοινωνίας και των ατόμων που τη δομούν. Όσο με-
γαλύτερη είναι η διαφορά του νέου πλαισίου από το πλαίσιο της χώρας που προήλθαν, τό-
σο μεγαλύτερες θα είναι και οι εσωτερικές συγκρούσεις των μεταναστών μαθητών. Kατά 
τους  Greenfield & Suzuki, αυτό συμβαίνει, γιατί γίνεται πρόσληψη αντικρουόμενων μηνυ-
μάτων σχετικά με τις αποδεκτές αξίες και τις συμπεριφορές από την οικογένεια από τη μια 
και από το σχολείο από την άλλη, όπως παρουσιάζεται στο Μόττη-Στεφανίδη κ συν. (2008). 

Κατά τη διαδικασία του επιπολιτισμού, ως αντίδραση στα γεγονότα ζωής που βιώνουν, το 
στρες των εφήβων μπορεί να εκδηλωθεί µε τρεις διαφορετικούς ψυχοπαθολογικούς τρό-
πους, όπως εμφανίζεται στο Αναγνωστόπουλος Δ.Κ. κ συν. (2015): (α) «με συμπτωματολο-
γία που εκφράζει τη ματαίωση των φυσιολογικών ψυχικών αναγκών του ίδιου» και έμμεσα 
της οικογένειάς του (β)με «διαταραχή στη συγκρότηση της ταυτότητας τόσο του Εγώ όσο 
και της Κοινωνικής Ταυτότητας» και (γ) με «ψυχοσωματικά συμπτώματα, συνήθως ήπια, µε 
αμυντικό χαρακτήρα». Αν ξεπερασθεί, όμως, η ένταση των γεγονότων, μπορεί το άτομο να 
οδηγηθεί σε παθολογικό άγχος και συμπτώματα κατάθλιψης. 

Ο τρόπος προσαρμογής τους και το είδος της σχέσης που θα αναπτύξουν οι αλλοδαποί μέ-
σα στο σχολικό περιβάλλον θα έχει ιδιαίτερη επίδραση στην ψυχική τους υγεία, στη δια-
μόρφωση της προσωπικότητάς τους, καθώς και στη μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή και τη 
μελλοντική τους πορεία. Σύμφωνα με τους Κωνσταντινίδη & Βασιλόπουλο (2010) η ανάγκη 
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τους για αποδοχή από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους συμμαθητές τους, βρίσκεται 
στον αντίποδα της υγιούς ενσωμάτωσης και της προώθησης της ψυχικής τους υγείας. 

Για τους Motti-Steffanidi, Pavlopoulos, Obradovic & Masten, όπως παρουσιάζεται στο Παυ-
λόπουλος και συν. (2009), η σχολική προσαρμογή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους μετα-
νάστες μαθητές. Αυτή «συναρτάται με την ακαδημαϊκή επάρκεια, το βαθμό εμπλοκής στη 
τάξη, το ενδιαφέρον για τα μαθήματα, τη θετική συναναστροφή με τους συνομήλικους και 
την ικανότητα τήρησης των κανόνων συμπεριφοράς στο σχολικό πλαίσιο». Η επίτευξη του 
σύνθετου αυτού αναπτυξιακού στόχου αποτελεί κριτήριο για τη ψυχοκοινωνική προσαρμο-
γή των μεταναστών εφήβων, αλλά και των γηγενών συνομηλίκων τους.  

Βέβαια, υπάρχουν αντιφατικά αποτελέσματα στις έρευνες όσο αφορά τη ψυχολογική και 
κοινωνικοπολιτισμική κοινωνικοποίηση. Σε ορισμένες οι έφηβοι μετανάστες αντιμετωπί-
ζουν μεγαλύτερο κίνδυνο προβλημάτων ψυχικής υγείας εξαιτίας της στρεσογόνου διαδικα-
σίας του επιπολιτισμού στην καινούργια χώρα (Baba, 2001). Αντίθετα, σε άλλες έρευνες 
έχει βρεθεί ότι ορισμένοι έφηβοι μετανάστες εμφανίζουν το ίδιο υψηλή ή και υψηλότερη 
ακαδημαϊκή επίδοση από τους γηγενείς μαθητές, λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς και 
εμφανίζουν καλύτερη ψυχική υγεία (Fuligni, 1998). Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν 
στην Ελλάδα από τους Motti-steffanidi, Pavlopoulos, Obradovic & Masten, το 2006, δε δια-
πιστώθηκαν αυξημένα προβλήματα εσωτερίκευσης στους έφηβους μετανάστες, ενώ η α-
καδημαϊκή τους επίδοση ήταν παρόμοια ή χαμηλότερη των γηγενών συμμαθητών τους, 
όπως παρουσιάζεται από τον Παυλόπουλο και συν. (2009). 

Η Συμβουλευτική στο χώρο της εκπαίδευσης 

Ο όρος «συμβουλευτική» χρησιμοποιείται για να περιγράψει οποιαδήποτε διαδικασία κατά 
την οποία μέσα από μία συζήτηση το άτομο βοηθιέται να αντιληφθεί τα συναισθήματά του, 
να ξεκαθαρίσει τις σκέψεις του και να προσπαθήσει στη συνέχεια να ξεπεράσει τις δυσκο-
λίες του (Μαλικιώτη-Λοϊζου, 1999). 

Ειδικότερα η «Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική» βασίζεται στις γνώσεις και τις δεξιότητες 
της γενικότερης συμβουλευτικής πρακτικής, αλλά απευθύνεται σε άτομα που δεν ανήκουν 
στην κυρίαρχη κουλτούρα πολιτισμού, αλλά προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά 
πλαίσια (Κλεφτάρας, 2009), όπως είναι οι εθνικές μειονότητες και οι οικονομικοί μετανά-
στες, και συνεπώς έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για την κοινωνική πραγματικότητα (Das, 
1995). Ο Κλεφτάρας (2009) επισημαίνει τη διάκριση της πολυπολιτισμική συμβουλευτικής 
με την πολιτισμική στο ότι τα άτομα που απευθύνεται η δεύτερη, ανήκουν στην πολιτισμικά 
κυρίαρχη ομάδα, αντίθετα με την πρώτη, αλλά κατέχουν παράλληλα την ιδιαίτερη κουλ-
τούρα και τα χαρακτηριστικά μιας υποομάδας, όπως είναι οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι, τα 
άτομα με αναπηρίες κ.α. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παροχή συμβουλευτικής στήριξης για τους μετανάστες μαθη-
τές, η οποία προτείνεται από τον Dimakos, όπως παρουσιάζεται στο Παυλόπουλος και συν. 
(2009), κυρίως λόγω του διαφορετικού περιβάλλοντος στο όποιο καλούνται να ενταχθούν, 
των εμποδίων της γλώσσας και των ρατσιστικών συμπεριφορών που βιώνουν. Με αυτήν θα 

1418

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



μπορέσουν να πετύχουν καλύτερη ένταξη στο σχολικό πλαίσιο, καθώς και βελτίωση της 
συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους.  

Σύμφωνα με τον Νelson-Jones (2003) η πολυπολιτισμική συμβουλευτική αναγνωρίζει ότι 
συχνά το πρόβλημα του μετανάστη-μαθητή δεν αποτελεί ατομική, αλλά περισσότερο κοι-
νωνικοπολιτισμική υπόθεση, καθώς αντιλαμβάνεται ότι η συμμετοχή του μαθητή σε μια 
συγκεκριμένη πολιτισμική ομάδα επηρεάζει την κοινωνικοποίησή του και προβάλλει το ση-
μαντικό ρόλο που κατέχουν οι αξίες στα πλαίσια της συμβουλευτικής διαδικασίας (Μπρού-
ζος & Ράπτη, 2001). 

Εκτός της πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής στους μετανάστες μαθητές, κρίνεται απαραί-
τητη η ευαισθητοποίηση και η επιμόρφωση των διευθυντών και των εκπαιδευτικών με σχε-
τικά θέματα, καθώς πολλές φορές η πολιτισμική διαφορετικότητα στο χώρο της εκπαίδευ-
σης αντιλαμβάνεται με λανθασμένο τρόπο και ισοδυναμεί με παρέκκλιση, παθολογία, ή 
κατωτερότητα, και συνεπώς αντιμετωπίζεται με δυσλειτουργικό τρόπο.  

Υπάρχουν αντιτιθέμενες απόψεις, για το αν η σχολική συμβουλευτική θα πρέπει να παρέχε-
ται μόνο από εξειδικευμένους λειτουργούς ή να πραγματοποιείται με τη συμβολή των εκ-
παιδευτικών. Σύμφωνα με τη γνώμη του Μπρούζο (1998:48) «ο εκπαιδευτικός οφείλει να 
είναι ο βασικότερος λειτουργός συμβουλευτικής στο σχολείο. Στην πραγμάτωση του έργου 
αυτού είναι σωστό να συνεπικουρείται και από άλλους εξειδικευμένους λειτουργούς συμ-
βουλευτικής. (…) αλλιώς, ο ρόλος του σχολείου θα συρρικνωθεί σε χώρο μαθήματος, «με 
αποτέλεσμα η παιδεία που θα παρέχει να είναι επίσης, υποβαθμισμένη». 

Από τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα η αναγκαιότητα από τη μια της συμβουλευτικής σε 
ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης και από την άλλη η εκπαίδευση-
εξειδίκευση όλων των ατόμων που επιθυμούν να παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη, 
όπως προτάσσει και η Κουλούρη-Αντωνοπούλου (2009). 

Εξάλλου, η καθολική επιμόρφωση είναι αναγκαία, καθώς ένα από τα κεντρικά στοιχεία της 
πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής είναι η αναγνώριση ότι κάθε πολιτισμικά κατάλληλη 
παρέμβαση θα πρέπει να περιλαμβάνει, ως απαραίτητο μέρος της, τόσο το ίδιο το άτομο 
όσο και την οικογένεια, την ομάδα, τη γειτονιά και την κοινότητα (Κλεφτάρας, 2009). 

Στο σχολικό χώρο, κατάλληλοι για την άσκηση συμβουλευτικού έργου στους αλλοδαπούς 
μαθητές μπορεί να είναι ο υπεύθυνος του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων σε συνεργασία 
με τον ψυχολόγο του σταθμού, οι οποίοι μπορούν, επιπλέον, να καθοδηγήσουν και να υ-
ποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στη διαχείριση της ετερότητας, και να εμπλέξουν τους 
γονείς σε σχολικές διαδικασίες και δρώμενα. Εξάλλου, ο Συμβουλευτικός σταθμός λειτουρ-
γεί ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στη σχολική κοινότητα (διευθυντές, εκπαιδευτικούς, γο-
νείς, μαθητές) και τους επιστημονικούς φορείς. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του συμβου-
λευτικού σταθμού την ευθύνη της καθοδήγησης θα μπορούσαν να έχουν ειδικευμένοι 
σύμβουλοι. 

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός ή ο ειδικευμένος σύμβουλος μπορεί να αναλάβει το ρόλο του 
διαμεσολαβητή ανάμεσα στην κουλτούρα της χώρας υποδοχής και της χώρας προέλευσης, 
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ανάμεσα στους μετανάστες και την τοπική κοινότητα, και να δημιουργήσει τις κατάλληλες 
συνθήκες επαφής μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων για τη διαπραγμάτευση ζη-
τημάτων αποδοχής του διαφορετικού με σκοπό την αρμονική συνύπαρξη διαφορετικών 
ομάδων στο σχολείο, αλλά και στην κοινωνία. Επίσης, μπορούν να συμβάλλουν στην παρο-
χή υποστήριξης των εκπαιδευτικών και στη συμβολή της αυτοκριτικής τους αναφορικά με 
το συμβουλευτικό τους έργο. 

Με τη συμμετοχή των προηγούμενων, αλλά και με την επιστημονική συμβολή Καθηγητών 
Πανεπιστήμιων με συναφή αντικείμενα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί οργάνωση προ-
γραμμάτων που θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, ώστε να προα-
χθεί η κατανόηση και η αποδοχή της πολιτισμικής διαφορετικότητας. 

Συμπεράσματα 

Η ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού ως προς τη γλώσσα, τη θρησκεία ή την εθνότη-
τα αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητο δεδομένο για το εκπαιδευτικό σύστημα και συνδέεται με 
το φαινόμενο της μετανάστευσης. 

Αν και υπάρχουν αντιφατικά αποτελέσματα στις έρευνες όσο αφορά την ψυχολογική και 
κοινωνικοπολιτισμική κοινωνικοποίηση των μεταναστών μαθητών, η διαδικασία της μετα-
νάστευσης, καθώς και η πολιτισμική αλλαγή σε αξίες, στάσεις και ικανότητες που συντελεί-
ται λόγω της συνεχούς και άμεσης επαφής μεταξύ δύο διαφορετικών πολιτιστικών πλαισί-
ων προκαλεί ψυχολογική αναστάτωση και μπορεί να οδηγήσει σε ψυχοσωματικά συμπτώ-
ματα. 

Εξαιτίας αυτού του φαινομένου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η συμβουλευτική παρέμβαση 
που περιλαμβάνει το ίδιο το άτομο, τους εκπαιδευτικούς, την οικογένεια και την κοινότητα.  

Οι υπεύθυνοι των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, οι σχολικοί ψυχολόγοι, καθώς και ειδι-
κευμένοι σύμβουλοι μπορούν να παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη στους μετανάστες 
μαθητές, ώστε να πετύχουν καλύτερη ένταξη στο σχολικό πλαίσιο και να στηρίξουν την επι-
μόρφωση των εκπαιδευτικών με σχετικά θέματα. Τέλος, μπορούν να δημιουργήσουν τις 
κατάλληλες συνθήκες επαφής μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων για τη διαπραγ-
μάτευση ζητημάτων αποδοχής του διαφορετικού. 
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Κριτική σκέψη & διδασκαλία: Ποια είναι η αντίληψη των παιδιών (έρευνα) 

Χαντζή Στυλιανή 
Εκπαιδευτικός ΜΔΕ 
stexant@otenet.gr 

Η συγκεκριμένη εργασία στο θεωρητικό μέρος αναφέρεται στα δομικά στοιχεία και τις λει-
τουργίες της κριτικής σκέψης, στη σχέση της με την εκπαιδευτική πράξη, στην έννοια της 
διδασκαλίας και της  κριτικής διδασκαλίας. Ορίζει τα χαρακτηριστικά της κριτικής σκέψης 
και δίνει  κάποιες στρατηγικές διδασκαλίας. Αναφέρεται στη στόχευση της κριτικής σκέψης 
στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα εμπόδια εφαρμογής της. Στο ερευνητικό μέρος η εργα-
σία διερευνά την αντίληψη των μαθητών σχετικά με τις βασικές έννοιες της κριτικής σκέ-
ψης και διδασκαλίας. Αναφέρεται στη μεθοδολογία και το ερευνητικό εργαλείο,   στην ανά-
λυση και το σχολιασμό των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτυπώνουν 
τις αντιλήψεις τους και τις προσδοκίες τους σχετικά με την κριτική σκέψη και διδασκαλία 
στα σχολεία. Φαίνεται ότι οι μαθητές προβάλλουν την ανάγκη βελτίωσης των επικοινωνια-
κών συνθηκών –μεθόδων διδασκαλίας ανάμεσα στο μαθητή και τον εκπαιδευτικό καθώς 
θεωρούν ότι αυτές είναι πρωταρχικός παράγοντας για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.  

Λέξεις - Κλειδιά: κριτική σκέψη, διδασκαλία, κριτική διδασκαλία, μέθοδοι διδασκαλίας 

Ορισμός, Δομή & Ανάλυση  της κριτικής σκέψης 

Η σκέψη ως κατεξοχήν ανθρώπινη λειτουργία είναι πολυσύνθετη και πολύπλοκη. Ο Μπα-
μπινιώτης (2004) ορίζει ως σκέψη το σύνολο των νοητικών λειτουργιών του ανθρώπου που 
βοηθούν στην κατανόηση, τη λύση προβλημάτων, και στο σχηματισμό απόψεων. Η σκέψη 
κάθε ατόμου υπόκειται σε διαβαθμίσεις ανάλογα με την ικανότητα του να ξεπεράσει τις 
γνωστικές προκαταλήψεις του και να ακολουθήσει τις αρχές της λογικής (Hayes, 1993:17). Η 
Halpern εντάσσει την κριτική σκέψη στη πρώτη κατηγορία της συνειδητής (directed) σκέ-
ψης και την ορίζει ως  σκόπιμη, λογική και στοχευμένη λειτουργία του νου που σχετίζεται 
με λύσεις προβλημάτων, νοητικούς σχηματισμούς, υπολογισμούς και λήψη αποφάσεων 
(Halpern, 1999). Ο Μαυροσκούφης(2008) θέτει ως κοινά χαρακτηριστικά της κριτικής σκέ-
ψης τον υγιή σκεπτικισμό, την ελευθερία σκέψης, τη διανοητική εντιμότητα, τη σαφήνεια, 
ακρίβεια, την επεξεργασία των τεκμηρίων γνώσης. Είναι ανώτερη μορφή σκέψης, ξεπερνά 
την απλή λογική νόηση και είναι συναφής με τη στοχαστική και δημιουργική σκέψη. Η στο-
χαστική (reflective teaching)  είναι συνώνυμη σχεδόν της κριτικής σκέψης αλλά επιλύει 
προβληματικές καταστάσεις με παράλληλη την αίσθηση ότι υπάρχουν και άλλοι εναλλακτι-
κοί τρόποι επίλυσης προβλημάτων που ξεκινούν από άλλες παραδοχές (Ματσαγγούρας, 
2004).  Εμπεριέχει ποικιλία ικανοτήτων όπως εξατομικευμένη ταύτιση της πηγής της πλη-
ροφορίας (εξωτερικό ερέθισμα), ανάλυση της αξιοπιστίας της (Halpern, 1999). Ο Ennis ορί-
ζει την κριτική σκέψη ως ικανότητα υπευθυνότητας, ελέγχου της προσωπικής διανόησης  
ενός ατόμου και ως τη λογική και αντανακλαστική σκέψη που εστιάζει τελικά στο πιστεύω 
και στο τι κάνω(1987). Μετασχηματίζεται σε μια πληθώρα δεξιοτήτων, διαθέσεων, συλλο-
γισμών και στρατηγικών με τις οποίες το άτομο αναλύει και συστηματοποιεί τα δεδομένα 
των αισθήσεων και τα αξιοποιεί για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην καθημερινή  
πραγματικότητα (Halpern (1999) και δεν ταυτίζεται με τις ικανότητες υψηλού επιπέδου που 
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αφορούν ένα σχετικά μικρό ποσοστό ανθρώπων (Ennis, 1987). Η κριτική σκέψη μπορεί να 
διακριθεί σε ικανότητες πχ. ανάλυσης, αποτίμησης  και σε διαθέσεις (ενεργοποίηση, καθο-
δήγηση των μαθητών να καλλιεργούν μόνοι τους τη λογική) (Facione & Facione, Giancarlo 
στο Barak et al., 2007, Φουντοπούλου, 2006). Οι ειδικοί κάνουν χρήση των ταξινομιών δη-
λαδή ομαδοποιήσεων συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και στοιχείων της κριτικής σκέψης 
σε συνάρτηση με τους διδακτικούς στόχους. Τέτοιες είναι οι ταξινομίες (γνωστική και συ-
ναισθηματική)του Bloom, του Gagné, της Halpern, του Ennis (Ματσαγγούρας, 2004). Ο Μα-
τσαγγούρας (2004) εντάσσει στα δομικά στοιχεία κριτικής σκέψης τους λογικούς, παραγω-
γικούς, αναλογικούς συλλογισμούς (Για την έννοια του συλλογισμού και των άλλων όρων βλ 
Ματσαγγούρας, 2004,  σελ. 83.), τις γνωστικές δεξιότητες και τις  μεταγνωστικές δεξιότητες 
και θεωρεί ότι συγκροτούν τη λογική σκέψη και αναπτύσσουν την κριτική σκέψη. Κατά την 
αναγεννησιακή περίοδο αρκετοί προβάλλουν στα δοκίμιά τους τη σημασία και την ανάγκη 
ανάπτυξης της κριτικής σκέψης όπως ο Βάκωνας, ο Καντ κ .α. Στα τέλη του 19ου αι. οι Ψυχο-
λόγοι Binet, Galton, Wundt, Gardner ασχολήθηκαν με πολλές πτυχές της ανθρώπινης σκέ-
ψης και με την κριτική σκέψη και ο τελευταίος επισημαίνει την ύπαρξη επτά διαφορετικών 
ειδών νοημοσύνης. Οι Piaget, Vygotsky και Bruner, μελετούν ζητήματα σχέσεων της κριτι-
κής σκέψης-νόησης σε συνδυασμό με το περιβάλλον του ατόμου και εγκαινιάζουν τη θεω-
ρία του κονστρουκτιβισμού (Δημητριάδου, 2005) που υποστηρίζει ότι το άτομο διαδραμα-
τίζει ενεργό ρόλο στην εποικοδόμηση της κατανόησης και στην εξαγωγή του νοήματος από 
τις πληροφορίες του περιβάλλοντος. Οι φιλοσοφικές του βάσεις ανάγονται στο έργο του 
Dewey και του Pestalozzi όπου οι  γνωστικές δομές είναι οι οργανωτικές ιδιότητες της σκέ-
ψης) (Δημητριάδου, 2005).   

Διδασκαλία & Κριτική Διδασκαλία  

Διδασκαλία είναι η διαφώτιση του μαθητευόμενου για ζητήματα που σχετίζονται με τον 
κόσμο και τις ενέργειες του, συνειδητή και συστηματική ενέργεια για τη μετάδοση του αντι-
κειμενικού πνεύματος στα μέλη μιας κοινωνίας (Νημά-Καψάλης, 2004, σ. 19, Ματσαγγού-
ρας, 2004). Η διδασκαλία  συνδέεται με τη μαθητεία, μάθηση και  τη διδακτική (Ματσαγ-
γούρας, 2002). Η έννοια της διδασκαλίας χρονολογείται από την πρώιμη αρχαϊκή περίοδο 
και εξής (8ος αι π. Χ.)στον Πίνδαρο και στον Ηρόδοτο, στον Δημόκριτο και στον Πλάτωνα 
όπου χρησιμοποιείται κι ο όρος διδαχή. Διδασκαλία είναι η μεθοδική προσπάθεια του εκ-
παιδευτικού να παράσχει γνώσεις στους μαθητές μέσα από μια άμεση και επικοινωνιακή 
σχέση με απώτερο σκοπό την επίτευξη της μάθησης από μέρους τους. Σύμφωνα με τη με-
τανεωτερική αντίληψη πρόκειται για ένα επικοινωνιακό γεγονός μεταξύ εκπαιδευτικού και 
μαθητή με αντικείμενο την απόκτηση και τροποποίηση αντιλήψεων και πρακτικών μέσα 
από διαδικασίες ελευθερίας και χειραφέτησης του μαθητή (Ματσαγγούρας, 2002). Στα τέ-
λη του 20ου αιώνα το κίνημα κριτικής σκέψης teaching critical thinking skills έχει κατευθύνει 
πολλές από τις σημερινές δράσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων στις αναπτυγμένες χώ-
ρες του κόσμου (Πηγιάκη, Ματσαγγούρας). Το αυξημένο ενδιαφέρον για την κριτική σκέψη 
έχει αφετηρία στο έργο του Dewey(Μαυροσκούφης, 2008). Παρά το πλήθος διεθνών σχολι-
κών προγραμμάτων διδασκαλίας της (Δημητριάδου, Μίγκα & Μιχαλλάρη, 2010, Ματσαγ-
γούρας, 1999) υπάρχουν δυο βασικές κατευθύνσεις διδακτικής της κριτικής σκέψης με ανε-
ξάρτητα μαθήματα κριτικής σκέψης (skills approach) και με μαθήματα έγχυσης στα γνωστι-
κά αντικείμενα του σχολείου(content approach) (Ματσαγγούρας, 1998). Διδασκαλίες με 
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επίκεντρο την ανάπτυξη των κριτικών ικανοτήτων στην Ελλάδα έκανε γνωστές οι εκπρόσω-
ποι της σχολής των Ιωαννίνων και άλλοι παιδαγωγοί( Ματσαγγούρας, 2002). 

Η κριτική επικοινωνιακή διδακτική αμφισβητεί το περιεχόμενο της παραδοσιακής διδασκα-
λίας και προτάσσει την έννοια της καλλιέργειας και εσωτερικής διαμόρφωσης του ανθρώ-
που (Πηγιάκη, 2004,  Ματσαγγούρας, 2002). Προτείνει ένα ανοιχτό ευέλικτο σχέδιο διδα-
σκαλίας που αφορά το περιεχόμενο της διδασκαλίας, το παιδαγωγικό κλίμα-διδακτικές αρ-
χές, τις μεθόδους διδασκαλίας-διδακτικές αρχές, τους διδακτικούς στόχους –διδακτικές αρ-
χές, την πορεία διδασκαλίας, τις τεχνικές - διδακτικά μέσα και την αξιολόγηση μαθητών-
διδασκαλίας. Η κριτική διδασκαλία είναι μια σύγχρονη μορφή διδασκαλίας που έχει τη θε-
μελιακή υποστήριξη της στον κριτικό στοχασμό. Πρόκειται για επαναστατική διαδικασία 
μάθησης μακριά όπου η νέα γνώση προκύπτει από τον επανακαθορισμό της γνώσης από 
τους ίδιους τους μαθητές και τους δασκάλους τους (Πηγιάκη, 2004). Οδηγεί και ενθαρρύνει 
δράσεις των μαθητών και την ενεργό ανάπτυξη ανώτερων γνωστικών και νοητικών λειτουρ-
γιών τους. Πρόκειται για διαδικασία κριτικής μακροανάλυσης των εκπαιδευτικών καταστά-
σεων και των προσωπικών επιλογών του εκπαιδευτικού ώστε να αναδείξει τις συνεπαγωγές 
της διδακτικής πράξης και να επιτευχθεί η ατομική χειραφέτηση και κοινωνική ανασυγκρό-
τηση (Ματσαγγούρας 2002, σ. 168). Στην κριτική διδασκαλία επιχειρείται μια παρέμβαση 
στο μαθησιακό περιβάλλον μέσα από τη συλλογική προσπάθεια εκπαιδευτικών και μαθη-
τών (Κοσσυβάκη, 2006,σ. 46) με βάση βασικές αρχές γνώσης, διαπροσωπικής επικοινωνίας 
και εργασίας (Κοσσυβάκη, 2006, Πηγιάκη  2004) και με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο 
(Κοσσυβάκη, 2006) ώστε να αναπτύσσονται ανώτερες γνωστικές και νοητικές λειτουργίες 
τους και η  ικανότητα μετααντίληψης – μεταγνώσης που προκαλεί συνειδητά αλλαγή συ-
μπεριφοράς και αξιών στους μαθητές σε σχέση με τη μάθηση και τη σκέψη (Matsagouras, 
2001) ενώ ο εκπαιδευτικός με την ενσυναίσθηση και κατανόηση προσπαθεί να γεφυρώσει 
τα χάσματα και τις αντιφάσεις που προκύπτουν κατά την διδακτική πράξη. Στην κριτική δι-
δασκαλία επιχειρείται η επεξεργασία των δεδομένων της πραγματικότητας και η λειτουργι-
κή αξιοποίησή τους για τη διαμόρφωση της πράξης (Ματσαγγούρας, 2001). Η κριτική διδα-
σκαλία καλλιεργείται και πραγματώνεται μέσα σε περιβάλλον δημοκρατικής  και ελεύθερης 
επικοινωνίας παιδιών και εκπαιδευτικών με προϋπόθεση την επικοινωνία και τον αμοιβαίο 
σεβασμό μεταξύ τους (Πηγιάκη, 2004). Στρατηγικές των προγραμμάτων κριτικής σκέψης 
είναι η επεξεργασία κειμένου, ασκήσεις μαθηματικών, ομαδοσυνεργατική μέθοδος-πορεία 
διδασκαλίας, αιτιολόγηση, συστηματική σκέψη, μεταγνώση, Σωκρατική μαιευτική μέθοδος 
(ερμηνευτική), ανακάλυψη της νέας  γνώσης, εφαρμογή στρατηγικών συσχέτισης δεδομέ-
νων πχ εννοιολογικός χάρτης, γενίκευση, και καινοτόμες διδακτικές μέθοδοι όπως συζητή-
σεις online  ή διδασκαλία στο διαδίκτυο (Macknighit, 2000).  Η έρευνα δείχνει πως η παρα-
δοσιακή μορφή διδασκαλίας διάλεξη, μονόλογος κλπ. δεν είναι η καλύτερη μέθοδος διδα-
σκαλίας και ότι τα αντικειμενικά τεστ δεν είναι η καλύτερη μέθοδος αξιολόγησης 
(Broadbear, 2003, Brodie & Irving, 2007 στο Snyder & Snyder, 2008). Η καλλιέργεια των 
προσωπικών δημιουργικών δεξιοτήτων με επανεκτίμηση διαστάσεων όπως εθνικές και πο-
λιτιστικές καταβολές με τελικό σκοπό τον σεβασμό της ιδιαιτερότητας του άλλου προσώ-
που (Delors, 1996) απαιτεί την υιοθέτηση  μοντέλων διδασκαλίας που αναπτύσσουν τη συ-
γκριτική ικανότητα, και τις ικανότητες γενίκευσης, ταξινόμησης, περιγραφής, επαγωγής και 
παραγωγής αναλογίας κοκ, όπως η Κριτική επικοινωνιακή διδασκαλία (Νημά-Καψάλης, 
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2002) και διερευνητικές, διαλογικές και ερμηνευτικές μορφές διδασκαλίας που αποτελούν 
ένα  αποτελεσματικό πλαίσιο διδασκαλίας για την κριτική σκέψη.  

Η Κριτική σκέψη στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης αποτελεί κλειδί λειτουργίας της εκπαίδευσης (Fisher, 
2003,στο Assaf, 2009) και θεμελιακός στόχος μάθησης και εκπαίδευσης (Kuhn, 1999, Keeley 
& Shemberg, 1995 στο Moon, 2008:6) και η σημασία της αναγνωρίζεται από ειδικούς της 
παιδαγωγικής και ψυχολογίας (Sieger, 1988, Lipman 1994, στο Ματσαγγούρας, 1998). Ο 
Νόμος 1566/85 και το Προεδρικό Διάταγμα Ν583/8 για τα αναλυτικά προγράμματα προ-
βάλλει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης ως έναν από τους μακροπρόθεσμους στόχους της 
εκπαίδευσης (Matsagouras, 2001, Δερβίσης, 1998) και ως σημαντικό στόχο των αναλυτικών 
προγραμμάτων από το 2003 και εξής. Η έρευνα έχει δείξει (Halpern, Kuhn στο Barak et al. 
2007) ότι υπάρχει άμεση ανάγκη να εισαχθεί το πεδίο ανάπτυξης των ικανοτήτων κριτικής 
σκέψης στους μαθητές που βρίσκονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο-λύκειο). 
Χρειάζεται η ενεργοποίησή της  μέσω της τυπικής εκπαίδευσης (Επιτροπή Delors) ώστε να 
γίνει αναγκαίο ‘’εργαλείο’’ υποστήριξης της διδακτικής διαδικασίας (Kuhn,1991 στον 
Gelder, 2005:2) με εφαρμογή συγκεκριμένων διδακτικών προσεγγίσεων σύμφωνα με ε-
μπειρικά δεδομένα άλλων χωρών (Barak et al. 2007, Lau, 2009, Τριλιανός, 1997). Eμπόδια  
εφαρμογής της είναι η ασαφής εικόνα των εκπαιδευτικών-εκπαιδευτών (Anastasiadou & 
Dimitriadou, 2011), η έλλειψη σχετικής εκπαίδευσης και ενημέρωσής τους, οι προκαταλή-
ψεις και η αντίσταση των μαθητών και ο περιορισμένος σχολικός χρόνος για την καλλιέρ-
γειά της (Snyder & Snyder, 2008).  Η κριτική διδασκαλία αποτελεί εναλλακτικό μοντέλο που 
απαιτεί να συνυπάρχουν δύο απαραίτητες προϋποθέσεις: από τη μια η ικανότητα του σκέ-
πτεσθαι και από την άλλη η θέληση να μπει ένα άτομο σε διαδικασίες κριτικής προσέγγισης 
των προβλημάτων του (Παπανούτσος στο Ματσαγγούρας, 2004). Κατά τον Ματσαγγούρα 
(2004)  η κριτική διδασκαλία επιδιώκει την επεξεργασία της πραγματικότητας και τη λει-
τουργική αξιοποίησή τους και όχι την απλή καταγραφή της. Εφαρμογή νέων αντιλήψεων 
επιχειρούν τα νέα βιβλία που βασίζονται στα αναμορφωμένα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ (Ματσαγγού-
ρας 2002). Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συνείδηση η ανάγκη επιμονής των παιδαγωγών 
προς τη διαδικασία της κριτικής διδασκαλίας και αυτό αντανακλάται στην πράξη με τα νέα 
αναλυτικά προγράμματα και τις καινούργιες διδακτικές προτάσεις-curricula (Βρετός-
Καψάλης, 1997). Η θεωρία του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού απαιτεί και από τους εκπαι-
δευτικούς και τις επιστήμες αγωγής να μεταβάλλουν τις στρατηγικές τους από τις παραδο-
σιακές στην εξερευνητική, διερευνητική μάθηση φαινομένων του πραγματικού κόσμου (Na-
tional Research Council, 1996 στο Barak et al. 2007). 

Μεθοδολογία έρευνας –ερευνητικό εργαλείο -Αναλύσεις των αποτελεσμάτων 

 Βασικό ερώτημα της έρευνας είναι ποια η αντίληψη των παιδιών για την κριτική σκέψη και 
τη διδασκαλία  και τη μεταξύ τους συσχέτιση. Πρόκειται για ποσοτική έρευνα που στοχεύει 
να αποτιμήσει την αντιληπτική ικανότητα των μαθητών σχετικά με τις παραπάνω έννοιες, 
ανιχνεύοντας τη γενική τάση και όχι βαθύτερες λεπτομέρειες(Hayes, 1998). Η μέθοδος έ-
ρευνας βασίζεται στη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου με πρότυπο την ταξινομία του 
Ennis μερικώς απλοποιημένη. Το δείγμα πληθυσμού αποτελείται από 44 μαθητές των τά-
ξεων β και γ λυκείου  της  Πτολεμαΐδας (3ο λύκειο Πτολεμαΐδας) και αποτελεί βολική δειγ-
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ματοληψία με αποτελέσματα μη αντιπροσωπευτικά (δειγματοληψία μη πιθανοτήτων). Οι 
ερωτήσεις αφορούν τον ορισμό της κριτικής σκέψης, τρόπους ανάπτυξης, τον ορισμό της 
διδασκαλίας, τη σχέση τους, επιλογή περιστάσεων έκφρασης/επικοινωνίας ανάπτυξης της  
κριτικής σκέψης και επιλογή μαθημάτων που συμβάλλουν στην κριτική σκέψη. Οι πέντε 
ερωτήσεις της έρευνας ανήκουν σε δυο κατηγορίες: τις τρεις ανοιχτές ερωτήσεις και  δυο 
ερωτήσεις με  ποιοτική κλιμάκωση  (καθόλου –λίγο– αρκετά-πολύ). Στην πρώτη κατηγορία 
ερωτήσεων έγινε ανάλυση περιεχομένου ενώ στη δεύτερη κατηγορία στατιστική ανάλυση 
στο SPSS. Η πλειοψηφία των μαθητών αντιλαμβάνεται την  κριτική σκέψη ως τη σκέψη που 
δεν αποδέχεται το καθετί αβασάνιστα αλλά μετά από έλεγχο και έρευνα και αμφισβήτηση 
των δεδομένων. Εστιάζουν στον παράγοντα ειλικρίνεια ως προϋπόθεσή της και περιορίζουν 
το πεδίο της κριτικής σκέψης σε μια συγκεκριμένη συναισθηματική- διανοητική στάση, α-
φήνοντας έξω αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία της. Θεωρούν ότι η κριτική σκέψη αναπτύσ-
σεται με την  χρήση επιχειρημάτων και την αντιπαράθεση, το διάλογο – συζήτηση –
ενημέρωση και έπειτα με το σχολείο-διάβασμα βιβλίων. Οι επικοινωνιακές διαδικασίες-
καταστάσεις εκτός σχολείου αξιολογούνται από τους μαθητές ως οι πιο κατάλληλες για να 
καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη. Οι περισσότεροι συνδέουν τη διδασκαλία με τη μάθηση-
γνώση. Άλλοι τη χαρακτηρίζουν τρόπο μετάδοσης γνώσεων και άλλοι πέρασμα γνώσεων 
από το δάσκαλο στο μαθητή. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τρεις διαφορετικές απαντήσεις 
σύμφωνα με τις οποίες διδασκαλία είναι το ενδιαφέρον κάποιου να μάθει  κάτι στους άλ-
λους, διαδικασία διαπαιδαγώγησης παιδιών και διαδικασία για να μας κάνει ανθρώπους. 
ΟΙ δυο τελευταίες δίνουν ηθική και παιδαγωγική διάσταση στην έννοια της διδασκαλίας. Η 
συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών θεωρεί δεδομένη τη σχέση των εννοιών διδασκαλί-
ας-κριτικής σκέψης και θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να υπάρξει θετική αλληλεπί-
δρασή τους δηλαδή στη σωστή διεξαγωγή του μαθήματος, στην ενεργητική παρουσία του 
διδάσκοντα ώστε να κάνει το μάθημα  ενδιαφέρον και να προάγει το διάλογο, στα να προ-
άγει τον προβληματισμό, την ανταλλαγή ιδεών κλπ. Αναγνωρίζουν ότι οι περιστάσεις επι-
κοινωνίας συμβάλλουν  αρκετά έως πολύ στην κριτική σκέψη. Με βάση τα υψηλά ποσοστά 
στις περιστάσεις ’Αναζητώ’’, ‘’Αναλύω’’, ‘’Ελέγχω’’ και  ‘’Προβληματίζομαι’’ συμπεραίνουμε 
ότι οι μαθητές θεωρούν την αναζήτηση, έρευνα και τον έλεγχο μιας κατάστασης ως στοι-
χειώδεις πτυχές και λειτουργίες της κριτικής σκέψης. Αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη δι-
δασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας και με  μεγάλη διαφορά ακολουθούν τα μαθήματα της 
ιστορίας, των μαθηματικών και έπειτα της φυσικής. Αντίθετα αξιολογούν αρκετά χαμηλά το 
μάθημα των ξένων γλωσσών και της πληροφορικής (47,7% μαθητών θεωρεί ότι δεν βοη-
θούν καθόλου) στην καλλιέργεια νοητικών ικανοτήτων ενώ θεωρούν ότι οξύνουν τη σκέψη 
τα μαθήματα των μαθηματικών και της ιστορίας.  

Συζήτηση  αποτελεσμάτων- Συμπεράσματα 

ΟΙ μαθητές προσδιορίζουν με σχετική σαφήνεια τον όρο κριτική σκέψη εντοπίζοντας ορι-
σμένες παραμέτρους-λειτουργίες της και αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για ουσιαστική 
νοητική λειτουργία. Κατάφεραν να εντοπίσουν μερικές από τις πιο σημαντικές λειτουργίες 
της κριτικής σκέψης όπως την επεξεργασία της πληροφορίας, την  αναζήτηση της αλήθειας 
με χρήση ορθολογικών και πειστικών επιχειρημάτων (βλ Τριλιανός, Ματσαγγούρας), τον 
προβληματισμό και την κριτική αξιολόγηση. Είναι σε θέση να την οριοθετήσουν και να την 
αναγνωρίσουν ως βασική λειτουργία της σκέψης. Σχετικά με τους τρόπους ή μεθόδους που 
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επηρεάζουν θετικά ή δυναμώνουν την ικανότητα της κριτικής σκέψης, οι μαθητές προβάλ-
λουν το ρόλο της επικοινωνιακής διαδικασίας, του διαλόγου, και της ευρύτερης  ενημέρω-
σης  από τα ΜΜΕ. Δίνουν έμφαση στην επικοινωνία των ανθρώπων και στην ανταλλαγή 
απόψεων με τρόπο επιλεκτικό και κριτικό. Αντιλαμβάνονται το ρόλο της ενημέρωσης και 
της αντιπαράθεσης απόψεων ως βασικούς φορείς ανάπτυξης κριτικών ικανοτήτων, ακο-
λούθως πιστεύουν ότι ενεργούν καταλυτικά στην καλλιέργεια των ικανοτήτων της σκέψης η 
ανάγνωση βιβλίων, το σχολείο και η εκπαίδευση. Μειοψηφία παιδιών θεωρεί  ότι το σχο-
λείο δεν σχετίζεται καθόλου με την κριτική σκέψη τουλάχιστον όπως λειτουργεί και δεί-
χνουν την απογοήτευσή τους από τη στείρα διδασκαλία, την αποστήθιση και τη γνωστική 
μονομέρεια υποδηλώνοντας την ανάγκη για ουσιαστική εσωτερική μεταρρύθμιση του εκ-
παιδευτικού μας συστήματος. Οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται τη διδασκαλία ως διαδι-
κασία παροχής γνώσης και ως μετάδοση γνώσεων από το δάσκαλο στο μαθητή.  Θεωρούν 
αναγκαία και ικανά για τη θετική αλληλεπίδραση της διδασκαλίας στην κριτική σκέψη  του 
κάθε μαθητή τα παρακάτω: Ο καθηγητής να θέτει προβληματισμούς,  να κάνει σωστό- εν-
διαφέρον μάθημα, να κάνει διάλογο-συζήτηση, να επιτρέπει φιλτράρισμα της γνώσης μα-
θητής, παροχή γνώσεων- ένταξη στην κοινωνία, ανταλλαγή ιδεών και να οδηγείται σε αντι-
παραθέσεις με τους μαθητές. Φαίνεται ότι οι μαθητές κρίνουν ως καθοριστικό τον τρόπο 
διδασκαλίας του κάθε διδάσκοντα και τη δυνατότητα επικοινωνίας και ενεργητικής διδα-
σκαλίας. Συσχετίζουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και τη μεθοδολογία της διδακτικής 
πράξης του καθηγητή οποίος αναγνωρίζεται ως βασικός συντελεστής της μάθησης (Ξωχέλ-
λης 2006, Νημά-Καψάλης, 2002). Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι μαθητές 
θεωρούν ότι η διδασκαλία περιορίζεται στην προφορά έτοιμης γνώσης, απομνημόνευσης 
μηχανικών δεξιοτήτων (Μαυροσκούφης, 2008). Υπάρχει διάχυτη η απαίτηση των μαθητών 
εντατικότερης και πιο ολοκληρωμένης μόρφωσης και κατάρτισης των καθηγητών σε θέμα-
τα που σχετίζονται με το πλαίσιο διδασκαλίας, τρόπο προσέγγισης με τους μαθητές, διαλο-
γικές και διερευνητικές μεθόδους διδασκαλίας και διαχείριση προβληματικών καταστάσε-
ων της τάξης. Υπάρχουν προσδοκίες για ένα καλύτερο σχολείο-εκπαιδευτικό σύστημα που 
θα παρέχει τη δυνατότητα αληθινής επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων μέσα από την 
ανάπτυξη επιχειρημάτων, αναζητήσεων και προβληματισμού. Αναγνωρίζουν τη σπουδαιό-
τητα της κριτικής σκέψης και οραματίζονται ένα σχολείο που ενθαρρύνει το διάλογο, τη 
συζήτηση μεταξύ δασκάλων-μαθητών, όχι μόνο στα χαρτιά και τα επίσημα ΑΠΣ αλλά στην 
καθημερινή σχολική πρακτική καθώς ο διάλογος και οι διαλογικές μορφές μάθησης  μετα-
μορφώνουν την παιδαγωγική της διδασκαλίας και οικοδομούν την κριτική σκέψη (Πηγιά-
κη,2004).  
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των δεξιοτήτων της 
αναφορικής επικοινωνίας και αυτών της μεταγνώσης. Το δείγμα αποτέλεσαν 22 παιδιά (13 
κορίτσια και 9 αγόρια) ηλικίας 11 χρόνων. Για την αξιολόγηση των ικανοτήτων της αναφορι-
κής επικοινωνίας χρησιμοποιήθηκε το Test of Referential Communication (Lloyd et al. 1995) 
ενώ το Index of Reading Awareness Items των Jacobs and Paris (1987), το οποίο αποδόθηκε 
στα ελληνικά με την μέθοδο της αντίστροφης μετάφρασης, χρησιμοποιήθηκε για την αξιο-
λόγηση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει σχέση μετα-
ξύ των δεξιοτήτων της αναφορικής επικοινωνίας και της μεταγνώσης. Συγκεκριμένα, φάνη-
κε ότι οι δεξιότητες των παιδιών ως ομιλητές και ακροατές σχετίζονταν σε μεγάλο βαθμό με 
τη γενική τους βαθμολογία στο τεστ των μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Τα παρόντα ευρήματα 
επιβεβαιώνουν τις απόψεις ερευνητών που υποστηρίζουν ότι η ικανότητα για αποτελεσμα-
τική αναφορική επικοινωνία προϋποθέτει μεταξύ άλλων και μεταγνωστικές διεργασίες. 

Λέξεις - Κλειδιά: Αναφορική επικοινωνία, μεταγνώση, μεταγνωστικές δεξιότητες, ρυθμιστι-
κές ικανότητες, σχεδιασμός, παρακολούθηση, εκτίμηση, περιστασιακή γνώση. 
 

Θεωρητικό πλαίσιο 
  

Ορισμός και περιεχόμενο της μεταγνώσης 
 

Ο όρος «μεταγνώση» χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον Flavell στη δεκαετία του 1970, 
με σκοπό την ερμηνεία των γνωστικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα κατά τη μαθησια-
κή διαδικασία καθώς και τον τρόπο οργάνωσης της γνώσης στη μνήμη. Έτσι ορίστηκε ως 
«γνώση και ρύθμιση των γνωστικών διεργασιών κατά την μαθησιακή διαδικασία» (Flavell, 
1979   ̇Brown, 1978). 

Η μεταγνώση έχει δυο συστατικά μέρη. Το πρώτο σχετίζεται με τη γνωστική λειτουργία 
(knowledge about cognition) και δείχνει τι ακριβώς γνωρίζουν τα άτομα για τη δική τους 
γνώση ή και για τη γνωστική λειτουργία γενικότερα. Περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία δια-
φορετικά είδη γνώσης: δηλωτική (Declarative Knowledge), διαδικαστική (Procedural 
Knowledge) και περιστασιακή (Conditional Knowledge) (Schraw, 1998  Ṡperling et. al.,2004). 

Το δεύτερο μέρος αφορά την παρακολούθηση της γνώσης ή αλλιώς την ρύθμισή της (Regu-
lation of Cognition) (Cross & Paris, 1988  Ḟlavell, 1979  Ṗaris & Winograd, 1990  Ṡchraw & 
Moshman, 1995  Ṡchraw et al., 2006 ̇ Whitebread et al., 1990) και αναφέρεται στην ικανότη-
τα του ατόμου να ελέγχει το δικό του νοητικό επίπεδο (Miner & Reder, 1994). Στο περιεχό-
μενό της εντάσσονται μια σειρά από δραστηριότητες, οι οποίες βοηθούν τους μαθητές να 
ελέγχουν τη μάθησή τους (Alexander, Schallert, & Hare, 1991   ̇Vermunt, 1996). Ένας σημα-
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ντικός αριθμός ερευνών αποδεικνύει ότι η μεταγνωστική παρακολούθηση όχι μόνο παίζει 
σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά διευκολύνει 
επίσης τον μεταγνωστικό έλεγχο (Kluwe, 1982 ̇ Schneider, 1985 όπως αναφέρεται στο 
Loizidou & Koutselini, 2007). Παρά το γεγονός ότι μια σειρά από ρυθμιστικές ικανότητες 
έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία, οι τρεις βασικότερες είναι, ο σχεδιασμός (planning), η 
παρακολούθηση (monitoring) και η εκτίμηση (evaluation).Η ικανότητα του σχεδιασμού πε-
ριλαμβάνει την επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών και την κατανομή των πόρων, οι ο-
ποίοι επηρεάζουν την επίδοση. Από την άλλη, η ικανότητα της παρακολούθησης αναφέρε-
ται στην on-line επίγνωση της κατανόησης και εκτέλεσης της εργασίας. Τέλος, η ικανότητα 
της εκτίμησης σχετίζεται με την αξιολόγηση της μάθησης και των αποτελεσμάτων της 
(Schraw, 1998). 

Τρόποι αξιολόγησης των μεταγνωστικών δεξιοτήτων 

Παρά την σπουδαιότητα της μεταγνώσης για την ανθρώπινη μάθηση, η αξιολόγησή της έχει 
αποδειχθεί δύσκολη και χρονοβόρα με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα σημαντικό εμπό-
διο για την προώθηση της έρευνας σε αυτό το πεδίο. (O’Neil, 1991 όπως αναφέρεται στο 
Tobias et al,1995). 

Η κυριότερη δυσκολία έγκειται στο γεγονός της πολύπλοκης δομής της μεταγνώσης και για 
αυτό τον λόγο πολλοί ερευνητές έχουν επιλέξει να επικεντρωθούν σε μια ή και σε μερικές 
μόνο πτυχές της. Έτσι, τα εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί 
για να «συλλάβουν» την μεταγνώση επικεντρώνονται, συνήθως κάπως στενά, στην αξιολό-
γηση μερών και όχι του όλου της. Επιπλέον, επειδή η μεταγνώση δεν είναι μια δεξιότητα 
που παραδοσιακά αξιολογείται τακτικά στο σχολείο ως μέρος του αναλυτικού προγράμμα-
τος σπουδών, πολλές από αυτές τις εκτιμήσεις προέρχονται από πειραματικές μελέτες ό-
που οι δεξιότητες που ασκούνται σε εργαστηριακό περιβάλλον, το οποίο είναι κάπως τε-
χνητό ή και σκηνοθετημένο, να μην σχετίζονται άμεσα με το πραγματικό σχολικό περιβάλ-
λον όπου λαμβάνει χώρα η μάθηση (Lai, 2011). 

Μια από τις συνηθέστερες μεθόδους αξιολόγησης της μεταγνώσης είναι τα ερωτηματολό-
για αυτό-αναφοράς, τα οποία χρησιμοποιούνται για την μέτρηση ενός εκ των συστατικών 
της, δηλαδή της μεταγνωστικής γνώσης (Efklides, 2008). Διαθέτουν το πλεονέκτημα ότι 
μπορούν να συμπληρωθούν σχετικά γρήγορα και αντικειμενικά. 

Αναφορική ή παραπεμπτική επικοινωνία 

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας εδώ και πολύ καιρό έχει παρουσιάσει έντονο 
πρακτικό ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται με την εκπαιδευτική διαδικασία. Η βασικότε-
ρη από αυτές τις επικοινωνιακές δεξιότητες είναι η αναφορική επικοινωνία. Οι διαδικασίες 
της αναφορικής επικοινωνίας εμπλέκονται πάντοτε σε οποιαδήποτε κατάσταση, η οποία 
απαιτεί από ένα άτομο που βρίσκεται στην θέση του ομιλητή και παράγει ένα προφορικό 
μήνυμα το οποίο θα επιτρέψει σε ένα άλλο άτομο που βρίσκεται στην θέση του ακροατή, 
να προσδιορίσει κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο αναφοράς. Έτσι, κάθε φορά που ένα 
άτομο αφηγείται ή δίνει κάποιες οδηγίες κλπ., τότε είναι που εμπλέκεται η ικανότητα της 
αναφορικής επικοινωνίας (Coon et. al., 1982 ). 
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Ο όρος αναφορική ή παραπεμπτική επικοινωνία χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει την 
περιοχή, η οποία εξετάζει την ικανότητα της πραγματολογικής χρήσης της γλώσσας όπως 
είναι η ομιλία και η ακρόαση (Lloyd, 2001, 1994a). Επιπλέον, η αναφορική επικοινωνία χα-
ρακτηρίζεται ως μια συνεχής και δυναμική διαδικασία ελέγχου της κατανόησης μεταξύ πο-
μπού και δέκτη των μηνυμάτων. Για την πραγματοποίησή της χρειάζεται τα εμπλεκόμενα 
μέρη (ομιλητής και ακροατής) να διαθέτουν μεταγνωστικές ικανότητες και πραγματολογική 
ενημέρωση για να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν όλες τις εκφάνσεις της γλώσσας 
(προφορικός, γραπτός και συμβολικός λόγος) για την παραγωγή, την ανάλυση-ερμηνεία και 
την αξιολόγηση των μηνυμάτων (Lloyd 1994a, 1997). 

Επίσης, ο Lloyd (1997) υποστηρίζει ότι η αναφορική επικοινωνία λαμβάνει χώρα όταν τα 
άτομα που συμμετέχουν στην επικοινωνιακή διαδικασία πληρούν τις παρακάτω υποθέσεις: 
Πρώτον, διαθέτουν την ικανότητα να ανταποκρίνονται σε ένα μήνυμα, δεύτερον έχουν την 
δυνατότητα να εντοπίζουν και να αξιολογούν πιθανά προβλήματα ή τυχόν κενά στις πλη-
ροφορίες που λαμβάνουν, και τρίτον είναι σε θέση να βρίσκουν τρόπους να ρυθμίσουν τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην επικοινωνία. 

Μέθοδος 
Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα πήραν μέρος 22 παιδιά εκ των οποίων τα 13 ήταν κορίτσια και τα 9 αγόρια. 
Όλα τα παιδιά ήταν ηλικίας 11 χρόνων και προέρχονταν από τρία διαφορετικά δημόσια 
σχολεία του Ν. Αττικής. Η επιλογή των σχολείων ήταν τυχαία και δεν ακολουθήθηκε κάποια 
στατιστική μέθοδος δειγματοληψίας. 

Ερευνητικά εργαλεία και διαδικασία  

Για την αξιολόγηση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών χρησιμοποιήθηκε το Index 
of Reading Awareness Items των Jacobs and Paris (1987), το οποίο αποδόθηκε στα ελληνικά 
με την μέθοδο της αντίστροφης μετάφρασης. Όσον αφορά τη μορφή του ερωτηματολογίου, 
αποτελείται από τέσσερις ενότητες με πέντε ερωτήσεις η κάθε μια, δηλαδή είκοσι ερωτή-
σεις στο σύνολο. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις της πρώτης ενότητας αξιολογούν την ικα-
νότητα της εκτίμησης (Evaluation), οι ερωτήσεις της δεύτερης ενότητας αξιολογούν την ικα-
νότητα του σχεδιασμού (Planning), αυτές της τρίτης ενότητας αξιολογούν την ικανότητα της 
ρύθμισης (Regulation) και τέλος η τέταρτη ενότητα αξιολογεί την περιστασιακή γνώση 
(Conditional Knowledge). Να αναφερθεί ότι η κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου έχει 
τρείς εναλλακτικές απαντήσεις όπου η κάθε μια από αυτές βαθμολογούταν αντίστοιχα με 0, 
1 και 2. Η ερώτηση με την μεγαλύτερη βαθμολόγια ήταν εκείνη που δήλωνε τις μεταγνω-
στικές δεξιότητες. 

Για την αξιολόγηση της αναφορικής επικοινωνίας χρησιμοποιήθηκε το τεστ της αναφορικής 
επικοινωνίας: The test of Referential Communication (TREC) των Lloyd και συνεργατών 
(1995).Το συγκεκριμένο τεστ αποτελείται από 29 δοκιμασίες, οι οποίες παρουσιάζονται με 
ένα σύνολο εικόνων. Καθένα από αυτά τα σύνολα συνοδεύεται από ένα προφορικό μήνυ-
μα, το οποίο αναφέρεται σε μια μόνο από τις εικόνες του συνόλου. Από τα 29 σύνολα των 
εικόνων-δοκιμασιών που συμπεριλαμβάνει το τεστ, τα 13 αξιολογούν την ικανότητα του 
παιδιού να εκφράζει σαφή μηνύματα όταν βρίσκεται στην θέση του ομιλητή. Οι άλλες 13 
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δοκιμασίες αξιολογούν την ικανότητα του παιδιού να εντοπίζει την ασάφεια ενός προφορι-
κού μηνύματος καθώς και την ικανότητα να επιλύει τις δυσκολίες με την βοήθεια κατάλλη-
λων ερωτήσεων. Τέλος, τρεις  δοκιμασίες αξιολογούν την ικανότητα του παιδιού να εντοπί-
ζει την εννοιολογική πληρότητα ενός προφορικού μηνύματος, δηλαδή την ανταπόκρισή του 
στα σαφή μηνύματα. Η κάθε δοκιμασία διαφέρει ως προς των αριθμό των εικόνων. Από την 
αρχή προς το τέλος του τεστ ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται. Το τεστ της αναφορικής επι-
κοινωνίας χρησιμοποιείται εξατομικευμένα και η διάρκεια ολοκλήρωσής του είναι περίπου 
40 λεπτά. 

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων των μεταγνωστικών δεξιοτήτων όπως και η διεξαγω-
γή του τεστ της αναφορικής επικοινωνίας έγινε με την επί τόπου παρουσία των ερευνη-
τριών στον προσωπικό χώρο του κάθε παιδιού. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη βοή-
θεια του στατιστικού πακέτου SPSS. 

Αποτελέσματα 

Για την διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της μεταγνώσης και αναφορικής επικοινωνίας πραγ-
ματοποιήθηκε μια σειρά από αναλύσεις συσχετίσεων με βάση τον συντελεστή Spearman. 
Στατιστικά σημαντική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ της μεταβλητής ομιλητής, δηλαδή της ικα-
νότητας του παιδιού να εκφράζει προφορικά σαφή μηνύματα και της μεταβλητής επίδοση 
στο τεστ της μεταγνώσης (rho=0,576, p<0,01). Επίσης, μια άλλη σημαντική συσχέτιση που 
βρέθηκε ήταν εκείνη μεταξύ της μεταβλητής ακροατής σε ανεπαρκές μήνυμα, δηλαδή της 
ικανότητας του παιδιού να εντοπίζει την ασάφεια ενός προφορικού μηνύματος και της με-
ταβλητής επίδοση στο τεστ της μεταγνώσης (rho=0,480, p<0,05). 

Διερευνήθηκε, επίσης, η σχέση των μεταβλητών της αναφορικής επικοινωνίας με τις μετα-
βλητές που χαρακτηρίζουν κάποιο από το περιεχόμενο της μεταγνώσης. Όπως έχει ανα-
φερθεί, το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της μεταγνώσης γε-
νικά είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιολογεί τέσσερα συστατικά της, ήτοι η εκτί-
μηση, ο σχεδιασμός, η ρύθμιση και η περιστασιακή γνώση. Στατιστικώς σημαντική συσχέτι-
ση βρέθηκε μεταξύ της μεταβλητής ομιλητής και των μεταβλητών: εκτίμηση (rho=0,485, 
p<0,05), και σχεδιασμός (rho=0,647, p<0,01). Μια άλλη στατιστικώς σημαντική συσχέτιση 
ήταν εκείνη μεταξύ της μεταβλητής ακροατής σε ανεπαρκές μήνυμα και της μεταβλητής 
σχεδιασμός (rho=0,427, p<0,05). Αρνητική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ της μεταβλητής α-
κροατής σε ανεπαρκές μήνυμα και της μεταβλητής ρύθμιση (rho=-,017, p >0,05). Δεν βρέ-
θηκε καμία άλλη στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ των διερευνώμενων μεταβλη-
τών. Τα αποτελέσματα των συσχετίσεων παρουσιάζονται συνοπτικά στους παρακάτω πίνα-
κες. 

Επιδόσεις στο TREC Επίδοση στο τεστ μεταγνώσης 

1.Εκφράζω προφορικά σαφή μηνύματα - Ομιλητής   ,576 ** 

2.Εντοπίζω την ασάφεια ενός προφορικού μηνύματος-
Ακροατής σε ανεπαρκές μήνυμα. 

,480 * 
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3.Εντοπίζω την εννοιολογική πληρότητα ενός προφορικού 
μηνύματος- Ακροατής σε επαρκές  μήνυμα. 

Σταθερή μεταβλητή 

 *p<.05, **p<.01 

Πίνακας 1: Συσχέτιση Spearman μεταξύ επιδόσεων στο TREC και της συνολικής 
επίδοσης στο τεστ της μεταγνώσης. 

 

Επιδόσεις στο TREC Εκτίμηση Σχεδιασμός Ρύθμιση Περιστασιακή 
Γνώση 

1.Ομιλητής ,485* ,647** ,062 ,188 

2. Ακροατής σε ανε-
παρκές μήνυμα 

,036 ,427* -,017 ,410 

3.Ακροατής σε 
επαρκές  μήνυμα 

 Σταθερή μεταβλητή   

 *p<.05, **p<.01 

Πίνακας 2. Συσχέτιση Spearman μεταξύ επιδόσεων στο TREC και της επίδοσης στα συστατι-
κά της μεταγνώσης. 

Συζήτηση 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας υποδεικνύουν την σχέση της αναφορικής επικοινωνίας 
με την μεταγνώση και επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι για να λάβει χώρα η αναφορική επι-
κοινωνία ως μια συνεχής και δυναμική διαδικασία ελέγχου της κατανόησης των αλληλεπι-
δρώντων μερών (ακροατής και ομιλητής), όπως και για να είναι σε θέση να χρησιμοποιή-
σουν-χειριστούν την προφορική, γραπτή και συμβολική διάσταση της γλώσσας με σκοπό 
την παραγωγή, ανάλυση και αξιολόγηση των διαφόρων μηνυμάτων, χρειάζεται τα άτομα 
αυτά να διαθέτουν έκτος της πραγματολογικής ενημέρωσης, και μεταγνωστικές δεξιότητες-
ικανότητες (Lloyd, 1994b, 1997). 

Πιο συγκεκριμένα, η ικανότητα του παιδιού να εκφράζει προφορικά σαφή μηνύματα (δε-
ξιότητες ομιλητή), όπως και η ικανότητά του να εντοπίζει την ασάφεια ενός προφορικού 
μηνύματος (δεξιότητες ακροατή) σχετίζονται σημαντικά με τις μεταγνωστικές του ικανότη-
τες, οι οποίες ερευνήθηκαν στην παρούσα έρευνα. Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνουν 
τον Garner (1988), ο οποίος υποστηρίζει ότι μια πολύ σημαντική δεξιότητα στην διαδικασία 
της κατανόησης της προφορικής επικοινωνίας είναι αυτή της σύγκρισης και της διάκρισης 
των διαφόρων συστατικών του πεδίου αναφοράς κάποιου μηνύματος. Επίσης, η ικανότητα 
εντοπισμού του βασικού νοήματος του μηνύματος συμβάλλει όχι μόνο στην κατανόηση 
του, άλλα και σε μια αποτελεσματικότερη επικοινωνία. Όλα τα παραπάνω, σύμφωνα με τον 
Garner (1988), προϋποθέτουν μεταγνωστικές δεξιότητες, όπως η γνώση του επιπέδου κα-
τανόησης καθώς και των πιθανών αιτιών που προκαλούν κενά στην κατανόηση της ουσίας 
ενός μηνύματος. Μια άλλη μεταγνωστική δεξιότητα που απαιτείται είναι και το επίπεδο 
του ατόμου ως προς την άσκηση συνεχόμενου γνωστικού ελέγχου και της αξιολόγησης της 
πορείας της επικοινωνιακής διαδικασίας. 
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Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζουν τα ευρήματα των συσχετίσεων μεταξύ των συστατικών 
της αναφορικής επικοινωνίας και των συστατικών της μεταγνώσης που μελετήθηκαν στην 
παρούσα έρευνα. Η δεξιότητα ενός ατόμου ως ομιλητής βρέθηκε να συσχετίζεται με την 
ικανότητα της εκτίμησης και ακόμα περισσότερο με αυτήν του σχεδιασμού. Αυτά τα ευρή-
ματα φαίνεται να επιβεβαιώνουν τα πορίσματα των ερευνών των Robinson & Robinson 
(1983) που υποστηρίζουν ότι η παροχή σαφών πληροφοριών όταν ένας ακροατής δεν αντι-
λαμβάνεται τα μηνύματα του ομιλητή ταυτόχρονα ενθαρρύνει το παιδί, το οποίο βρίσκεται 
στην θέση του ομιλητή να αναλάβει την ευθύνη για την μεταφορά πιο συγκεκριμένου και 
σαφή μηνύματος. Με λίγα λόγια, για να μπορεί ένα παιδί που βρίσκεται στη θέση του ομι-
λητή να εντοπίσει ότι πιθανόν το μήνυμά του δεν έχει γίνει κατανοητό, σημαίνει ότι είναι σε 
θέση να εκτιμήσει την κατάσταση και συγχρόνως να προχωρήσει στον σχεδιασμό καινού-
ριων πληροφοριακών δεδομένων που σκοπό θα έχουν το μήνυμά του να γίνει κατανοητό 
αυτήν την φορά από τον ακροατή. Επομένως, το παιδί –ομιλητής διαθέτει δυο συστατικά 
της μεταγνώσης (εκτίμηση και σχεδιασμό) που του είναι απαραίτητα για μια αποτελεσματι-
κή επικοινωνία. 

Ένα τελευταίο σημαντικό εύρημα της παρούσης έρευνας είναι η συσχέτιση της ικανότητας 
του άτομου που βρίσκεται στην θέση του ακροατή σε ανεπαρκές μήνυμα με την ικανότητα 
του σχεδιασμού που είναι ένα από τα  συστατικά της μεταγνώσης. 

Συμπεράσματα και περιορισμοί 

Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η σχέση της αναφορικής επικοινωνίας 
με την μεταγνώση. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν οι ικανότητες που διαθέτουν τα παιδιά ηλι-
κίας 11 ετών στην αναφορική επικοινωνία, δηλαδή η ικανότητα να εκφράζουν προφορικά 
σαφή μηνύματα στην θέση του ομιλητή, η ικανότητα να εντοπίζουν την ασάφεια ενός προ-
φορικού μηνύματος εβρισκόμενοι στην θέση του ακροατή και, τέλος, η ικανότητα να εντο-
πίζουν την εννοιολογική πληρότητα ενός προφορικού μηνύματος – θέση ακροατή σε επαρ-
κές μήνυμα. Όλες οι παραπάνω ικανότητες της αναφορικής επικοινωνίας μελετήθηκαν σε 
σχέση με τις μεταγνωστικές δεξιότητες (εκτίμηση, σχεδιασμός, ρύθμιση και περιστασιακή 
γνώση) που διέθεταν τα παιδιά. Από τα ευρήματα φάνηκε ότι οι ικανότητές τους στην ανα-
φορική επικοινωνία, δηλαδή οι δεξιότητες που διαθέτουν ως ομιλητές και ακροατές, σχετί-
ζονται σε μεγάλο βαθμό με τις μεταγνωστικές τους δεξιότητες. Αυτό οδηγεί στο συμπέρα-
σμα πως ο ρόλος της μεταγνώσης είναι καθοριστικής σημασίας για την κατανόηση και τον 
εντοπισμό της ουσίας κάποιου μηνύματος με σκοπό την αποτελεσματική επικοινωνία. 

Στους περιορισμούς της παρούσας έρευνας θα πρέπει να αναφερθεί η χρήση του συγκεκρι-
μένου ερωτηματολογίου μεταγνωστικών ικανοτήτων, το οποίο δεν αξιολογούσε όλες τις 
εκφάνσεις της μεταγνώσης, άλλα τον έλεγχο της γνώσης με τα τρία συστατικά της (εκτίμη-
ση, σχεδιασμός και ρύθμιση) και ένα μόνο συστατικό από την γνώση για την γνωστική δια-
δικασία (περιστασιακή γνώση). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας προτείνεται η διενέργεια άλλης 
παρόμοιας, όπου θα διερευνηθεί η περαιτέρω σχέση της αναφορικής επικοινωνίας με όλες 
τις εκφάνσεις της μεταγνώσης. Επίσης, τα ευρήματα αυτά αποτελούν έναυσμα και κίνητρο 
να δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια των μεταγνωστικών δεξιοτήτων στο σχολικό περιβάλλον 
με σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση των μηνυμάτων και στον εντοπισμό της κύριας ουσίας 
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τους. Έτσι, θα καταστεί όσον το δυνατόν πιο σωστή και αποτελεσματική η επικοινωνία, όχι 
μόνο μεταξύ των ίδιων των μαθητών, άλλα και ανάμεσα στους μαθητές και τους δασκάλους 
τους. 
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Ο ρόλος των φιλικών σχέσεων στην ενδυνάμωση των εφήβων 

Παναγιωτάκη Μαρία  
Ψυχολόγος-Κοινωνιολόγος 

mariapan@sch.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση των βασικών θεωρητικών προσεγ-
γίσεων που αφορούν στη δυναμική της συγκεκριμένης αναπτυξιακής περιόδου, της εφη-
βείας. Παρουσιάζονται ορισμένα ερευνητικά ευρήματα της εφηβικής φιλίας και γίνεται μια 
προσπάθεια κατανόησης των βασικών χαρακτηριστικών των εφηβικών φιλικών σχέσεων 
μέσω της γνωριμίας με ερευνητικές προσεγγίσεις όπου καταδεικνύονται καίριες συνιστώ-
σες της εφηβικής φιλίας. Επί της ουσίας, επιχειρείται μια διερευνητική πορεία στη συλλογι-
στική και στην επιστημονική θεμελίωση των ερευνητικών μελετών που αφορούν στη φιλία 
κατά την εφηβική ηλικία. 

Λέξεις - Κλειδιά: Φιλία, εφηβική ηλικία, ενδυνάμωση, υποστήριξη.  

Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη των εφήβων ενισχύεται από το μοίρασμα συγκινήσεων και συναισθηματικών 
καταστάσεων με τους φίλους. Διαπολιτισμικές έρευνες δείχνουν ότι οι έφηβοι που έχουν 
υποστηρικτικές φιλίες διαθέτουν καλύτερη ψυχική υγεία, περισσότερη αυτοεκτίμηση και 
λιγότερα ψυχολογικά προβλήματα. Επίσης, η επίδοσή τους στο σχολείο είναι υψηλότερη 
και οι κοινωνικές τους δεξιότητες εμπλουτισμένες (Berndt, 1999, 2004). Ως τον καλύτερο 
αγγελιοφόρο μιας ομαλής προσαρμογής στην ταραχώδη περίοδο της εφηβείας χαρακτηρί-
ζουν την καλή φιλία οι Parker και Asher (1993), υπογραμμίζοντας ότι οι έφηβοι δίχως στε-
νές φιλίες εμφανίζουν περισσότερη κατάθλιψη, επιθετικότητα και μοναξιά, συγκρινόμενοι 
με συνομηλίκους τους που έχουν στενές φιλικές σχέσεις. Οι Newcomb και Bagwell (1996), 
συγκρίνοντας παιδιά με και χωρίς φιλικούς δεσμούς, καταδεικνύουν τα δεύτερα ως  μαθη-
τές με δυσκολίες προσαρμογής και χαμηλή αυτοεικόνα. 

Η λειτουργικότητα των φιλικών σχέσεων στην εφηβική ηλικία 

Οι μελέτες για τη φιλία κατά την περίοδο της εφηβείας, αφορούν στην κοινωνική συγκρό-
τηση του εαυτού μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις. Η οικοδόμηση του εαυτού σε ένα 
πλαίσιο συνανάπτυξης με τους φίλους, η αποδοχή της αρχής της αμοιβαιότητας και η σύλ-
ληψη της ηθικής διάστασης του αμοιβαίου ενδιαφέροντος, είναι στοιχεία που υπογραμμί-
ζονται στις εφηβικές φιλίες (Newcomb & Bagwell, 1996˙  Youniss, 1994).  

Κατά τον Berndt (1999), η ατζέντα της εφηβείας περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία που συν-
δέονται με τη λειτουργικότητα των φιλικών σχέσεων στη συγκεκριμένη αναπτυξιακή περίο-
δο. Οι ποιότητες αυτές είναι: (α) η αποδέσμευση των εφήβων από την οικογένεια και η 
διάθεση για ανεξαρτησία, τους οδηγούν στην αξιοποίηση της συντροφικότητας με τους φί-
λους, οι οποίοι εν μέρει αντικαθιστούν τους γονείς ή τα αδέλφια, (β) η αναζήτηση ενός δι-
κού τους κόσμου βρίσκει την έκφρασή της στις εφηβικές φιλίες και αποκτά περιεχόμενο 
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μέσα από την αλληλοϋποστήριξη, την εμπιστοσύνη και τις φιλικές συμμαχίες, (γ) η διαμόρ-
φωση της ταυτότητας των εφήβων ενδέχεται να δεχθεί θετική επίδραση λόγω της φιλικής 
υποστήριξης ή να επηρεαστεί από στοιχεία ανταγωνισμού εξαιτίας μιας πιθανής αντιζηλίας 
συνομηλίκων και (δ) η ανάπτυξη μιας προσωπικής ιδεολογίας, πεποίθησης ή γνώμης, κα-
θώς η υιοθέτηση απόψεων για την κοινωνία πηγάζουν σε έναν σημαντικό βαθμό από φιλι-
κές συζητήσεις. 

Διατηρώντας μια αναπτυξιακή οπτική, θα λέγαμε ότι σύμφωνα με αυτοαναφορές, ο αριθ-
μός των φίλων μειώνεται από την παιδική ηλικία στην εφηβεία και περιορίζεται ακόμα πε-
ρισσότερο στην ενηλικίωση (Berndt, 1999). Ο προσδιορισμός του καλύτερου, του πιο στε-
νού φίλου, είναι μια διαδικασία περισσότερο εκλεκτική στην ύστερη εφηβεία και βέβαια, 
στην ενηλικίωση.  

Ενδιαφέροντα είναι τα πορίσματα εργασιών για τους εφήβους που δείχνουν ότι αξίες και 
συμπεριφορές, που συναντάμε στην κοινωνία των ενηλίκων, παρουσιάζονται και στους ε-
φήβους. Για παράδειγμα, η αφοσίωση, η αλληλοϋποστήριξη και η εμπιστοσύνη, αλλά πα-
ράλληλα και αρνητικά στοιχεία όπως ο σχολιασμός και ο αποκλεισμός απαντώνται στις ε-
φηβικές φιλίες, όμοια με τις ενήλικες σχέσεις (Eder, 1985). Σύμφωνα με άλλες έρευνες οι 
φιλικές σχέσεις της παιδικής και εφηβικής ζωής – ως προς τον τρόπο συγκρότησης και τη 
δυνατότητα διατήρησής τους - μπορούν να λειτουργήσουν ως ενδείξεις κοινωνικής επάρ-
κειας για την ενήλικη ζωή (Bagwell, Newcomb & Bukowski, 1998˙ Buhrmester, 1996).  

Μελέτες του Youniss (1994) για τις φιλίες των παιδιών και των εφήβων προτείνουν την ύ-
παρξη ενός αναπτυξιακού μοντέλου που υποστηρίζει τη διαμόρφωση της προσωπικότητας 
μέσα σε ένα πολύπλευρο κοινωνικό σύστημα. Στις φιλικές σχέσεις  δομούνται θεμελιώδεις 
ιδιότητες, όπως η αμοιβαία προσφορά και κατανόηση, η αλληλεπίδραση και η ανοιχτή επι-
κοινωνία. Από τις φιλίες της πρώτης παιδικής ηλικίας όπου πρωτεύει η σκηνοθεσία του 
παιχνιδιού, ως τις διαπραγματεύσεις της εφηβείας, τα άτομα βιώνουν ιστορίες δεσμεύσε-
ων, μαθαίνουν την αμοιβαιότητα και προετοιμάζονται για την υπεύθυνη συμμετοχή τους σε 
στενές φιλίες, αλλά και για τη λειτουργία τους στο κοινωνικό πλαίσιο των ενηλίκων. Ο 
Youniss (1994) υποστηρίζει ότι τα παιδιά και οι έφηβοι κατανοούν την ατομικότητά τους 
μέσα από διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες έχουν τη βάση τους σε έμφυτες αρχές αμοι-
βαιότητας, της αμοιβαίας ευθύνης και της συνεργασίας. Οι εκφάνσεις του ατομισμού στη 
σύγχρονη ζωή είναι η μία εκδοχή του «ξυλοπόδαρου μοντερνισμού» κατά τον μελετητή˙ η 
συντροφικότητα και η αφοσίωση είναι η άλλη, η οποία παρατηρείται όπου υπάρχουν άν-
θρωποι.  

Ενεργός συμμέτοχος στο μοίρασμα της κοινωνικής γνώσης το παιδί και ο έφηβος, εκφράζει 
αυτήν ακριβώς, την άλλη πλευρά. Εκεί δηλαδή όπου η φιλία μάς εκθέτει με τον πλέον άμε-
σο και βιωματικό τρόπο τη σημασία του κοινωνικού, διυποκειμενικού νου, ο οποίος συλ-
λαμβάνει και δίνει νόημα στις εμπειρίες του λόγω των σχέσεων του με τους άλλους ανθρώ-
πους (Thomassin, 1977, στο Κουγιουμουτζάκης, Τσούρτου, Μαρκοδημητράκη,  & Σεμιτέκο-
λου, 2007). Και η φιλία, είναι δίχως άλλο, μια σημαντική ανθρώπινη σχέση. 
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Η δυναμική της φιλίας κατά τα πρώτα εφηβικά χρόνια 

Πλήθος ερευνών συγκλίνουν στο ότι οι εφηβικές φιλίες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές 
για την ψυχολογική ανάπτυξη του ατόμου (Bukowski, Newcomb & Hartup, 1996˙ Newcomb 
& Bagwell, 1996). Οι περισσότερες έρευνες δείχνουν αναπτυξιακές αλλαγές στις παιδικές 
και εφηβικές φιλικές σχέσεις (Newcomb & Bagwell, 1996). Σύμφωνα με αυτές, η οικειότητα 
των φιλικών σχέσεων εντείνεται μεταξύ της μέσης παιδικής ηλικίας και των πρώτων εφηβι-
κών χρόνων (Berndt, 1982). Έχει ενδιαφέρον ότι ο Sullivan (1953) εισηγήθηκε την έναρξη 
των στενών φιλικών σχέσεων στα προεφηβικά χρόνια, πρόταση που δεν επιβεβαιώθηκε 
από την έρευνα που ακολούθησε.  

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εφηβείας οι φίλοι μοιάζουν στις προτιμήσεις, στα ενδιαφέρο-
ντα και στην κουλτούρα (δραστηριότητες στο σχολείο, μουσική, μόδα κ.λ.π.). Η ομοιότητα 
οφείλεται εν μέρει στην επιλογή των φίλων και εν μέρει στην επιρροή μεταξύ των φίλων. 
Έχει ενδιαφέρον εδώ το γεγονός ότι ευρήματα ερευνών του Youniss (1994) δείχνουν ότι 
υπάρχει περισσότερο έντονη διαφοροποίηση ανάμεσα σε εφηβικές φιλικές παρέες – συνο-
δευόμενη από ανοχή και σεβασμό - παρά σε φιλίες παιδιών μικρότερης ηλικίας. Κάτω από 
άλλη οπτική, οι φιλίες της πρώτης εφηβείας δεν διαφέρουν ουσιαστικά από εκείνες της ύ-
στερης εφηβείας ή τις άλλες, των μικρότερων παιδιών. Η έρευνα προτείνει ότι η σταθερό-
τητα των φιλικών σχέσεων αλλάζει λίγο μεταξύ της τέταρτης και πέμπτης τάξης του δημοτι-
κού σχολείου. Στην παιδική ηλικία τα κορίτσια φαίνονται συχνά να έχουν πιο στενές και 
αποκλειστικές φιλίες από τα αγόρια, αν και η γενικότερη εικόνα των διαφορών φύλων στις 
φιλίες είναι πιο σύνθετη. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των φιλικών σχέσεων στην πρώτη 
εφηβεία εμφανίζονται να καθορίζονται εν μέρει από τις βιολογικές, κοινωνικές, και γνωστι-
κές αλλαγές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ζωής. Στις ανταγωνιστικές καταστάσεις, η 
συμπεριφορά των εφήβων προς τους φίλους τους χαρακτηρίζεται περισσότερο προκοινω-
νική από ό,τι εκείνη των μικρότερων παιδιών, διότι στοχεύουν στη δόμηση μιας σχέσης ισό-
τητας (Berndt, 1982).  

Στις περισσότερες περιγραφές της ψυχολογικής ανάπτυξης, εξέχουσα σημασία δίδεται στις 
φιλίες κατά τη διάρκεια της πρώιμης εφηβείας, δηλ., μεταξύ 12 και 14 ετών. Οι Douvan και 
Adelson (1966), υποστήριξαν ότι οι ομόφυλες φιλίες είναι πιο στενές και εντονότερες στην 
πρώιμη εφηβεία από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο του κύκλου της ανθρώπινης ζωής. 
Επίσης πρότειναν ότι οι φιλίες σε αυτές τις ηλικίες έχουν μια σημαντική επιρροή στην ανά-
πτυξη της προσωπικότητας και της κοινωνικής συμπεριφοράς. 

Τρεις κατηγορίες ερμηνειών έχουν δοθεί για την ιδιαίτερη σημασία των εφηβικών φιλικών 
σχέσεων. Κατ' αρχάς, η εφηβεία παραδοσιακά έχει οριστεί ως μια σημαντική μεταβατική 
περίοδος με βιολογικές αλλαγές, που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στους ε-
φήβους, τα οποία οι τελευταίοι διαχειρίζονται με τη βοήθεια των φίλων (Douvan & 
Adelson, 1966). Δεύτερον, το κοινωνικό περιβάλλον του πρώιμου εφήβου είναι διαφορετι-
κό από αυτό του παιδιού ή του ύστερου εφήβου. Στις θεωρητικές προσεγγίσεις της εφηβεί-
ας, οι κοινωνικές σχέσεις με τους γονείς μετασχηματίζονται, δεδομένου ότι οι έφηβοι διεκ-
δικούν μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Όμως, αυτή η ανεξαρτησία είναι αρκετά περιορισμένη, 
επειδή η κοινωνική θέση του πρώιμου εφήβου είναι οριακή. Δεν αντιμετωπίζεται ούτε ως 
παιδί, ούτε ως ενήλικος. Η ηλικία των 16 ετών – που σε πολλές δυτικές κοινωνίες σηματο-
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δοτεί το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την έναρξη του εργασιακού δικαιώματος 
- είναι ένας κατάλληλος κοινωνικός δείκτης για το τέλος της πρώιμης εφηβείας (Bakan, 
1972). Επιπλέον, αν και οι έφηβοι αυτής της περιόδου αναπτύσσουν σεξουαλική συμπερι-
φορά, αποθαρρύνονται να δημιουργήσουν στενές σχέσεις με το άλλο φύλο. Η ύστερη εφη-
βεία θεωρείται περισσότερο κατάλληλη για τέτοιες δραστηριότητες. Αυτοί οι κοινωνικοί 
όροι καθορίζουν εν μέρει τη φύση και τις λειτουργίες των φιλικών σχέσεων κατά τη διάρ-
κεια της πρώιμης εφηβείας. Οι στενοί φίλοι και οι συνομήλικοι γίνονται πρωτεργάτες στις 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των εφήβων. Σύμφωνα με τις αυτοαναφορές τους, οι έφηβοι 
αναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος του ελεύθερου χρόνου τους μιλώντας στους συνομηλί-
κους τους, πράγμα που τους κάνει να αισθάνονται περισσότερη ικανοποίηση (Csikszent-
mihalyi, Larson, & Prescott 1977). Επιπλέον, οι φιλίες μπορούν να έχουν μια σημαντική ε-
πιρροή στην εφηβική ανάπτυξη λόγω των τυπικών ή δομικών χαρακτηριστικών γνωρισμά-
των τους.  Αντίθετα από την ιεραρχική σχέση μεταξύ των γονέων και των παιδιών τους, η 
φιλία είναι μια σχέση ισονομίας. Επομένως, οι αλληλεπιδράσεις με τους φίλους μπορούν 
να αποτελέσουν μια θεμελιώδη πρώτη ύλη για τη δόμηση των ενήλικων σχέσεων με τους 
συναδέλφους, τους γείτονες, ή τους συζύγους στην ενηλικίωση (Piaget, 1932˙ Youniss, 
1980). Τρίτον, οι γνωστικές δυνατότητες συνεχίζουν να αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια 
της εφηβείας. Οι έφηβοι αποκτούν νέα συνείδηση του εαυτού και της ταυτότητάς τους, κα-
τανοούν με περισσότερο περίπλοκο τρόπο τον κόσμο γύρω τους και εκλογικεύουν ιδεολο-
γικές θέσεις και κοινωνικές συνθήκες (Kohlberg & Gilligan 1972).  

Η ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων φαίνεται να επηρεάζει τις φιλικές σχέσεις. Έτσι, ε-
κτιμάται ότι οι έφηβοι είναι περισσότερο ικανοί να καταλάβουν τις σκέψεις και τα συναι-
σθήματα των φίλων τους και να αξιολογήσουν τη σπουδαιότητα της αμοιβαιότητας στις 
φιλίες. Ο αντίκτυπος των βιολογικών, των κοινωνικών και των γνωστικών αλλαγών κατά την 
εφηβεία σπάνια εξεταζόταν άμεσα. Από τη δεκαετία του 1980 και μετά, η εμπειρική έρευνα 
επικεντρώθηκε στον εντοπισμό χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των φιλικών σχέσεων, στό-
χος που, σε ένα μεγάλο μέρος, δεν είχε παλαιότερα επιτευχθεί (Berndt, 1999˙ Bigelow & 
LaGaipa 1980˙ Buhrmester, 1990˙ Hartup, 1996˙ Youniss 1994). Παραμένουν, ωστόσο λίγα τα 
στοιχεία που δηλώνουν σύνδεση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των φιλικών σχέσεων 
με άλλες μεταβολές που λαμβάνουν χώρα κατά την εφηβεία. Η επίδραση  των φιλικών σχέ-
σεων στην προσωπικότητα και την κοινωνική συμπεριφορά των εφήβων, είναι επίσης ένα 
ζήτημα που δεν έχει μελετηθεί εκτενώς. 

Τέσσερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της φιλίας έχουν γίνει συστηματικός στόχος έρευνας: 
α) η οικειότητα στις φιλικές σχέσεις, β) η ανταπόκριση στις ανάγκες και τις επιθυμίες του 
άλλου ως αμοιβαία στήριξη, γ) ο βαθμός ομοιότητας ή συμπληρωματικότητας μεταξύ των 
φίλων και δ) η σταθερότητα των φιλικών σχέσεων με την πάροδο του χρόνου, η δυνατότητά 
τους δηλαδή να υπερβαίνουν συγκρούσεις και προβλήματα. Κάθε ένα από αυτά τα χαρα-
κτηριστικά γνωρίσματα και οι πιθανές επιπτώσεις του στην ανάπτυξη συζητούνται παρακά-
τω. Όπου είναι δυνατό, γίνεται σύγκριση του υλικού που αφορά στις πρώιμες εφηβικές φι-
λίες με τη μέση παιδική ηλικία και την ύστερη εφηβεία, προκειμένου να διαφανεί η ανα-
πτυξιακή διαδρομή της συγκεκριμένης περιόδου.  Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις διαφορές 
των φύλων˙ αρκετοί άλλωστε είναι οι συγγραφείς που έχουν προτείνει ότι τα κορίτσια δια-
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μορφώνουν πιο στενές και περισσότερο οικείες φιλίες από τα αγόρια  (Berndt, 1981˙  
Bigelow & LaGaipa, 1980˙  Douvan & Adelson, 1966). 

Η ανάπτυξη της στενής φιλίας 

Οι περισσότεροι θεωρητικοί έχουν υποθέσει ότι οι στενές φιλίες προκύπτουν αρχικά κατά 
τη διάρκεια της πρώιμης εφηβείας (Berndt, 1982). Ο Sullivan (1953) πρότεινε ότι τα παιδιά 
μπορούν να διαμορφώσουν στενές φιλίες λίγο πριν την εφηβεία, αλλά επίσης σχολίασε ότι 
πολλά παιδιά αναπτύσσουν τέτοιες φιλίες αργότερα. Ο Selman (1981) υποστήριξε ότι οι 
στενές φιλίες είναι δυνατές μόνο όταν τα παιδιά φθάνουν σε ένα ορισμένο επίπεδο ικανό-
τητας ανάληψης ρόλου. Για να μοιραστούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους με έναν 
φίλο και να αποκριθούν κατάλληλα όταν ο φίλος μοιράζεται τις σκέψεις του μαζί τους, τα 
παιδιά πρέπει να είναι σε θέση να συγκρατήσουν στο μυαλό τους τόσο τις δικές τους από-
ψεις, όσο και τις απόψεις ενός άλλου προσώπου. Σύμφωνα με τον ερευνητή, αυτό το επί-
πεδο ανάληψης ρόλου κανονικά επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια της πρώιμης εφηβείας. 

Παιδιά και έφηβοι έχουν υποβληθεί σε ανοιχτές ερωτήσεις για τη φιλία, του τύπου «τι είναι 
φίλος;» ή «πώς μπορείς να πεις ότι κάποιος είναι ο καλύτερος φίλος σου;» (Berndt, 1982). 
Τα σχόλια για το κοινό μοίρασμα σκέψεων και συναισθημάτων με τον στενό φίλο αυξάνουν 
εντυπωσιακά μεταξύ μέσης παιδικότητας και πρώιμης εφηβείας (Bigelow 1977˙ Douvan & 
Adelson 1966˙ Youniss 1980). Ο Berndt (1999), βέβαια, υποστηρίζει ότι οι περισσότεροι έ-
φηβοι έχουν παραπάνω από έναν φίλο, μια και όλοι εντάσσονται σε φιλικές παρέες˙ έτσι 
περιορίζουν την πιθανότητα απομόνωσης και ενισχύουν την αίσθηση του ανήκειν.  

Οι Douvan και Adelson (1966) παρουσίασαν μια πιο ψυχοδυναμική εξήγηση για την εμφά-
νιση των στενών φιλικών σχέσεων στην πρώιμη εφηβεία. Πρότειναν ότι οι έφηβοι χρειάζο-
νται τους φίλους για να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις σεξουαλικές ενορμήσεις 
και να ρυθμίσουν την ενέργεια που ξυπνά στην αρχή της εφηβείας. Κατά τη διάρκεια των 
μεταξύ τους συνομιλιών, οι έφηβοι μπορούν να εκφράσουν το συναίσθημά τους για τις 
σωματικές και ψυχολογικές αλλαγές που βιώνουν, δεχόμενοι τις συμβουλές και την υπο-
στήριξη των φίλων. Η οικειότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική στην πρώιμη εφηβεία επειδή οι 
παρορμήσεις και οι ορμές είναι εντονότερες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Επιπλέ-
ον, στην ύστερη εφηβεία οι ετερόφυλες σχέσεις γίνονται πιο στενές από ότι οι ομόφυλες. 
Ένα μέρος του ερευνητικού υλικού που αφορά στις εφηβικές φιλίες προκύπτει από τη διε-
ρεύνηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της δυαδικής φιλίας, όπως τα αναφέρουν οι ίδιοι 
οι έφηβοι.  

Χαρακτηριστικά μιας εφηβικής υποστηρικτικής φιλίας: Η σημασία της οικειότητας 

Η επίδραση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της φιλίας στην ανάπτυξη των παιδιών και των 
εφήβων έχει κινητοποιήσει την επιστημονική έρευνα˙ μια δεύτερη κατηγορία μελετών εν-
διαφέρεται για το εύρος του κοινωνικού δικτύου των φίλων (Hartup, 1996). Ως προς τον 
πρώτο ερευνητικό προσανατολισμό που μας ενδιαφέρει εν προκειμένω, θεωρείται ότι κε-
ντρικό ποιοτικό στοιχείο μιας υποστηρικτικής φιλίας είναι η οικειότητα (Berndt, 1999˙ Sulli-
van, 1953), η οποία - ως αποτέλεσμα διαφωνιών ως προς το ακριβές περιεχόμενό της 
(Berndt, 2004) - έχει καθοριστεί σε διάφορους τρόπους. Κατά περίπτωση χρησιμοποιείται 
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για να περιγράψει γνωρίσματα που σκιαγραφούν την ένταση ή την εγγύτητα της σχέσης. Ο 
Sullivan (1953) προσδιόρισε τις φιλίες κατά αυτόν τον τρόπο˙ επιπλέον, αναφέρθηκε στο 
μοίρασμα προσωπικών σκέψεων και συναισθημάτων με φίλους.  

Οι καλύτεροι φίλοι συμβουλεύουν, στηρίζουν και εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον, θέτο-
ντας τα θεμέλια για την ανάπτυξη της ενσυναίσθησής τους, την ενίσχυση της αυτοεκτί-
μησής τους, τη βελτίωση της ικανότητάς τους να διέρχονται καταστάσεων ψυχικής έντασης 
καθώς τη δημιουργία μιας διευρυμένης προοπτικής του κόσμου (Berndt, 1999). Η οικειότη-
τα προϋποθέτει την αποκάλυψη μυστικών, την εμπιστοσύνη, την κατανόηση και τη συναι-
σθηματική στήριξη. Έφηβοι που καλούνται να περιγράψουν τη φιλία τους, αναφέρουν αυτά 
τα στοιχεία συχνότερα από ό,τι τα παιδιά (Berndt, 1999˙ Savin – Williams & Berndt, 1990). 
Ορισμένες από τις οικείες συζητήσεις των εφήβων γίνονται μέσα σε ένα πλαίσιο αιτιολόγη-
σης συναισθημάτων για συνομήλικους που συμπαθούν ή αντιπαθούν. Αυτοί οι σχολιασμοί 
παρέχουν στους εφήβους κοινωνικά εργαλεία για να κατανοήσουν τον περίγυρό τους και 
να αξιολογήσουν συμπεριφορές (Berndt, 1999). Θεωρείται μάλιστα ότι η οικειότητα των 
παιδικών και εφηβικών φιλικών σχέσεων θέτει τα θεμέλια των επόμενων ρομαντικών σχέ-
σεων που βιώνει και διαχειρίζεται ο έφηβος (Seiffge - Krenke, 2000). 

Οι αναφορές στην οικειότητα δεν εμφανίζονται πολύ συχνά στην πρώιμη εφηβεία˙ γίνονται 
συχνότερες μετά τα δεκαέξι  (Bigelow & La Gaipa 1980˙  Douvan & Adelson 1966). Επίσης, η 
οικειότητα στις φιλικές σχέσεις έχει αξιολογηθεί με πιο δομημένες τεχνικές. Σε μια μελέτη 
(Sharabany, Gershoni, & Hofman 1981), οι έφηβοι περιέγραψαν τις φιλίες τους ως τη δυνα-
τότητα μέσα από αυτήν τη σχέση να αυτο-αποκαλυφθούν πλήρως («αισθάνομαι ελεύθερος 
να της/του μιλήσω σχεδόν για όλα») και να αναγνωρίσουν συναισθήματα του άλλου («ξέρω 
πώς αισθάνεται χωρίς να μου το πει»). Σε μια άλλη μελέτη (La Gaipa, 1979), οι έφηβοι, ε-
κτιμώντας τη σημασία των διάφορων διαστάσεων μιας στενής φιλίας, κράτησαν χαμηλή 
βαθμολογία σε ηλικίες 12 και 14 ετών και σταθερή μεταξύ 14 και 20.  

Αντί επιλόγου 

Η φιλία που κατανοεί και μοιράζεται, δεν χαρακτηρίζεται μόνο από οικειότητα αλλά και 
από προκοινωνική συμπεριφορά, δηλαδή από βοήθεια, συμμετοχή και στήριξη. Η τόνωση 
της αυτοεκτίμησης του φίλου και η αφοσίωση είναι επίσης σημαντικά χαρακτηριστικά μιας 
στενής φιλίας κατά την εφηβεία. Έχει προταθεί, μάλιστα, ότι οι έφηβοι που συνάπτουν φι-
λικές σχέσεις οικειότητας έχουν σε μικρότερο βαθμό άγχος, επιθετικότητα και συναισθήμα-
τα κατάθλιψης, από ό,τι συνομήλικοί τους που δημιουργούν φιλικούς δεσμούς δίχως μεγά-
λη οικειότητα (Buhrmester, 1990).  Η υποστήριξη του φίλου όταν έρχεται σε σύγκρουση με 
άλλες ομάδες ή θυματοποιείται (δηλαδή υφίσταται εκφοβισμό) και η μη εγκατάλειψή του 
είναι απαραίτητες σε μια δυνατή εφηβική φιλία. Από την άλλη πλευρά βέβαια, μελετώντας 
τις φιλικές σχέσεις που αναπτύσσουν οι έφηβοι στην εμπλοκή ή όχι περιστατικών εκφοβι-
σμού έχει φανεί ότι η έγκριση των «κολλητών» - σε περιπτώσεις υποψήφιων δραστών - εί-
ναι ζήτημα προτεραιότητας για τα παιδιά (Rigby, 2008).  

Εκείνο που κατά κανόνα έχει υποστηριχθεί στις έρευνες είναι ότι η εφηβεία αφορά στην 
αναπτυξιακή περίοδο κατά την οποία οι φιλίες εμφανίζουν για πρώτη φορά όλα τα χαρα-
κτηριστικά των κοινωνικών σχέσεων υποστήριξης (Berndt, 1999). Η έλλειψη μάλιστα αυτών 
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των χαρακτηριστικών και ιδιαιτέρως της οικειότητας, έχει αποτελέσει αντικείμενο παρεμ-
βατικών συμβουλευτικών σχεδιασμών, προκειμένου μέσα από οργανωμένα προγράμματα 
συμβουλευτικής ομάδων να επιτευχθεί η εκμάθηση δημιουργίας οικείων φιλικών σχέσεων 
(Shechtman, 2007).  
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί μια επαρκή παρουσίαση της προσωποκεντρικής θεωρίας 
του Rogers. Αρχικά παρατίθενται κάποια βασικά βιογραφικά στοιχεία, ενώ παράλληλα πα-
ρουσιάζονται ενδεικτικά στοιχεία που σκιαγραφούν την αφιέρωση του μεγάλου αυτού επι-
στήμονα στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση της θεωρίας του. Επιπλέον, αναλύεται η έννοια 
της αυτοπραγμάτωσης, του πραγματικού και ιδανικού εαυτού, που λειτουργεί ως ακρογω-
νιαίος λίθος της προσωποκεντρικής του θεωρίας, και της ενσυναίσθησης, που αποτελεί κο-
ρυφαία ανθρωποκεντρική λειτουργία. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις απαραί-
τητες εκείνες αναγκαίες και επαρκείς συνθήκες της θεραπευτικής αλλαγής –η αυθεντικότη-
τα του θεραπευτή, η άνευ όρων θετική αποδοχή του πελάτη εκ μέρους του θεραπευτή, η 
ενσυναισθητική κατανόηση και η διαμόρφωση διευκολυντικού κλίματος. Τέλος, η εισήγηση 
ολοκληρώνεται με την παράθεση ενός corpus βασικών και αντιπροσωπευτικών εννοιών της 
προσωποκεντρικής θεωρίας –τάση πραγμάτωσης, εαυτός, τάση αυτοπραγμάτωσης, οργα-
νισμική διαδικασία αξιολόγησης και όροι αξίας, καθώς επίσης και ο ορισμός του πλήρως 
λειτουργικού προσώπου.  

Λέξεις - Kλειδιά: Ανάπτυξη, ολοκλήρωση, πραγμάτωση - αυτοπραγμάτωση, πραγματικός 
και ιδανικός εαυτός, ενσυναίσθηση, αναγκαίες και επαρκείς συνθήκες της θεραπευτικής 
αλλαγής, οργανισμική διαδικασία αξιολόγησης. 

Εισαγωγή 

Στην παρούσα εισήγηση μελετάται η προσωπικότητα του Carl Rogers και η προσωποκεντρι-
κή του θεωρία, η οποία διαμορφώθηκε σταδιακά μέσα από τη δουλειά τού ιδίου ως κλινι-
κού ψυχολόγου. Η προσέγγιση του εξετάζει τον άνθρωπο ως «υποκείμενο» και όχι ως «α-
ντικείμενο». Πιο συγκεκριμένα, ο Rogers επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στον υποκειμενι-
κό τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τους άλλους. Ο ίδιος ο 
Rogers χαρακτηρίζει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την ανθρώπινη συμπεριφορά ως 
«εξαιρετικά λογικό». Επιπλέον, σύμφωνα με τη γνώμη του «ο πυρήνας της ανθρώπινης φύ-
σης είναι στη βάση του θετικός» (Rogers, 2006). «Είναι ένας οργανισμός/προσωπικότητα 
τον οποίο μπορούμε να εμπιστευθούμε» (Rogers, 1977). 
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Βιογραφικά Στοιχεία 

Ο Carl Rogers, που θεωρείται ένας από τους ιδρυτές της ψυχοθεραπευτικής έρευνας, γεν-
νήθηκε στις 8 Ιανουαρίου του 1902 στο  Oak Park, Illinois, ένα προάστιο του Chicago. Ο πα-
τέρας του, Walter A. Rogers, ήταν πολιτικός μηχανικός και η μητέρα του, Julia M. Cushing, 
ήταν νοικοκυρά. Ο Carl ήταν το τέταρτο από τα έξι παιδιά τους. Σπούδασε Θεολογία και 
αποφοίτησε το 1924. Σε ηλικία 20 ετών, μετά από το ταξίδι του στο Πεκίνο της Κίνας το 
1922, για μια διεθνή θρησκευτική διάσκεψη, άρχισε να αμφιβάλλει για τις θρησκευτικές 
του πεποιθήσεις. Παρακολούθησε το Teachers College (Columbia University), αποκτώντας 
το μεταπτυχιακό του τίτλο το 1928, ενώ ακολούθως συνέχισε τις σπουδές του και έλαβε το  
διδακτορικό του το 1931. Όταν ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή, ασχολήθηκε με 
τη μελέτη του παιδιού (Rogers & Maslow, 2008).  

Το 1930 υπηρέτησε ως διευθυντής της Εταιρείας για την Πρόληψη της Κακοποίησης του 
Παιδιού στο Ρότσεστερ της Νέα Υόρκης. Από το 1935 έως το 1940 δίδαξε στο ίδιο Πανεπι-
στήμιο και έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Η Κλινική Θεραπεία του Παιδιού με Προβλήματα 
(1939), με βάση την εμπειρία που απέκτησε θεραπεύοντας παιδιά. Το 1940 έγινε Καθηγη-
τής Κλινικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο, όπου έγραψε το δεύτερο βιβλίο του 
με τίτλο Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία (1942). Το 1945 προσκλήθηκε να ιδρύσει ένα 
Κέντρο Συμβουλευτικής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Το 1947 εξελέγη Πρόεδρος της Α-
μερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Ενώ ασκούσε τα καθήκοντά του ως καθηγητής Ψυχο-
λογίας στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο (1945-1947), ο Rogers βοήθησε στην ίδρυση ενός Κέ-
ντρου Παροχής Συμβουλών, το οποίο συνδεόταν με το Πανεπιστήμιο, και στο οποίο διεξή-
γαγε μελέτες για να καθορίσει την αποτελεσματικότητα των μεθόδων του. Τέλος, τιμήθηκε 
για την πρωτοποριακή έρευνά του με το Βραβείο Διακεκριμένης Επιστημονικής Συνεισφο-
ράς (Award for Distinguished Scientific Contributions) από τον Αμερικανικό Ψυχολογικό 
Σύλλογο (APA) το 1956 (Kirschenbaum, 1979). 

Παρέμεινε κάτοικος της La Jolla για το υπόλοιπο της ζωής του εργαζόμενος ως θεραπευτής, 
δίνοντας ομιλίες και γράφοντας μέχρι τον ξαφνικό θάνατό του το 1987. Τα τελευταία χρόνια 
της ζωής του τα αφιέρωσε στην εφαρμογή των θεωριών του σε καταστάσεις πολιτικής κα-
ταπίεσης και εθνικών κοινωνικών συγκρούσεων, για την εφαρμογή των οποίων ταξίδεψε σε 
όλο τον κόσμο, προκειμένου να τις εφαρμόσει (Rogers, 2000˙ Cohen, 1997).  

Η Προσωποκεντρική Θεωρία του Carl Rogers 

Ο Carl Rogers άρχισε να αναπτύσσει τη δική του ψυχολογική προσέγγιση το 1940, την οποία 
και ονόμασε Προσωποκεντρική Προσέγγιση, για να τονίσει ότι αυτό που βρισκόταν στο κέ-
ντρο της διαδικασίας ήταν οι συμβουλευόμενοι και όχι οι τεχνικές ή μέθοδοι. Βασίστηκε 
στη φαινομενολογική προσέγγιση δίνοντας έμφαση στα συναισθήματα, στην υποκειμενική 
αυτo-αναφορά, στην αντίληψη, στην αυτοπραγμάτωση και στη διαδικασία της αλλαγής. 
Πιο συγκεκριμένα, εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται τα εξωτερικά 
αντικείμενα και τις εμπειρίες και τη σημασία την οποία αυτός τους αποδίδει. 
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Αυτοπραγμάτωση 

Αντίθετα με τον Freud, o Rogers δέχεται την ύπαρξη ενός μόνο κινήτρου για τη ζωή τού κά-
θε ατόμου, την αυτοπραγμάτωση. Η έννοια της αυτοπραγμάτωσης αφορά στην τάση του 
ανθρώπινου οργανισμού να εξελιχθεί από μία απλή οντότητα σε μία σύνθετη και να μετα-
βεί από την εξάρτηση στη ανεξαρτησία, από τη σταθερότητα και την ακαμψία, σε μία δια-
δικασία αλλαγής και ελεύθερης έκφρασης. Η αυτοπραγμάτωση προϋποθέτει διαρκές ά-
νοιγμα προς την εμπειρία, καθώς και την ικανότητα ενσωμάτωσης εμπειριών σε μία ευρύ-
τερη αίσθηση του εαυτού του ατόμου. Ο οργανισμός του ανθρώπου λειτουργεί για να δια-
τηρήσει την αυτο-συνέπεια, να διατηρήσει δηλαδή τη δομή του και τη συμφωνία του εαυ-
τού του με την εμπειρία. Με απλά λόγια, ο κάθε άνθρωπος προσπαθεί να συνδέσει και να 
φέρει σε συμφωνία αυτό που αισθάνεται με την εικόνα που έχει για τον εαυτό του. 

Εφόσον, όμως, σύμφωνα με το Rogers, το μοναδικό κίνητρο του ανθρώπου είναι η αυτο-
πραγμάτωσή του, πώς συμβαίνει οι άνθρωποι να είναι αγχώδεις και να πάσχουν από διά-
φορες μορφές ψυχολογικών διαταραχών; Πολλές φορές ο άνθρωπος έχει επίγνωση των 
βιωμάτων του και αυτά αφήνονται να περάσουν στο χώρο της συνείδησης. Κάποιες όμως 
φορές, όταν μία εμπειρία γίνει απειλητική και συγκρουστεί με την αυτο-αντίληψη του ατό-
μου, δεν της επιτρέπεται να γίνει συνειδητή. Μέσα από τη διαδικασία της υπο-αντίληψης 
μπορεί να έχει το άτομο επίγνωση μίας εμπειρίας προτού αυτή περάσει στη συνείδηση.  

Η απάντηση στην απειλή μέσω της αποδοχής βιωμάτων αντιθέτων προς τον εαυτό συνιστά 
την άμυνα. Όταν υπάρχει διάσταση ανάμεσα στην αυτο-αντίληψη και την πραγματικότητα, 
τότε βιώνεται μία κατάσταση ασυμφωνίας. Όταν η ασυμφωνία υφίσταται μεν, χωρίς όμως 
να γίνεται αντιληπτή από το άτομο, τότε το άτομο αυτό γίνεται επιρρεπές στο άγχος. Είναι 
δε πιθανόν η έκφραση αυτού του συναισθήματος να εκδηλώνεται ως διαστρεβλωμένη ά-
μυνα και το συναίσθημα να απορρίπτεται εντελώς (άρνηση). Η διαστρέβλωση κατά το Rog-
ers είναι μία διαδικασία άμυνας, που η εμπειρία αλλάζει προκειμένου να γίνει συνειδητή, 
παίρνοντας μία μορφή σύμφωνη με τον εαυτό του ατόμου. Η άρνηση είναι μία διαδικασία 
άμυνας, η οποία δεν επιτρέπει στα απειλητικά συναισθήματα να γίνουν αντιληπτά (Rogers, 
1958).  

Πραγματικός και ιδανικός εαυτός 

«Όσο οι όροι αξίας που βάζουν οι άλλοι για την προσφορά της πολυπόθητης αποδοχής και 
θετικής αναγνώρισης γίνονται πιο απαιτητικοί και άκαμπτοι, τόσο το άτομο κινδυνεύει να 
χάσει την κατεύθυνση που του προσφέρει το οργανισμικό αξιολογικό του σύστημα και αντ’ 
αυτού κατευθύνεται από όρους αξίας και από την αξιολόγηση των άλλων» (Ιωσηφίδη & 
Ιωσηφίδης, 2002). Το κομμάτι του ατόμου που λειτουργεί με βάση τις επιταγές της οργανι-
σμικής διαδικασίας εξέλιξης αποτελεί τον πραγματικό εαυτό. 

Ιδανικός εαυτός, είναι σύμφωνα με το Rogers η αντίληψη της πραγματικότητας που το άτο-
μο θα ήθελε να διαμορφώσει. Συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται 
με τον εαυτό και βρίσκονται ιδιαίτερα υψηλά στην αξιολογική κλίμακα του ατόμου. Το άτο-
μο φαίνεται να συμπεριφέρεται με κίνητρα και άμυνες που διαμορφώνονται ανάλογα με το 
πώς αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σε σχέση με τις εμπειρίες που βιώνει και σε συνάρτηση 
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με αυτό που θα ήθελε να είναι. Η σύγκρουση ανάμεσα στον πραγματικό και τον ιδανικό 
εαυτό, αποτελεί πηγή άγχους και πόνου και αναδύει τους μηχανισμούς άμυνας, προκειμέ-
νου οι προσλαμβανόμενες εμπειρίες να γίνουν λιγότερο απειλητικές, ενώ παράλληλα οδη-
γεί σε ψυχοπαθολογικές συμπεριφορές.  

Η έννοια της ενσυναίσθησης 

Η έννοια της ενσυναίσθησης κατέχει πολύ σημαντική θέση στη θεωρία του Rogers (2000 & 
1992) Μάλιστα την ορίζει ως τη δυνατότητα να «αντιλαμβάνεται κανείς το εσωτερικό πλαί-
σιο αναφοράς κάποιου άλλου με ακρίβεια, με τα συναισθηματικά στοιχεία και νοήματα 
που ενυπάρχουν σε αυτό, σαν να ήταν εκείνος ο άλλος άνθρωπος, χωρίς όμως να ξεχάσει 
ποτέ τον όρο “σαν”» (Rogers, 1959, αναφορά από Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001). Επομένως για 
το Rogers ο θεραπευτής δεν πρέπει να ξεχνά τη δική του προσωπική ταυτότητα όταν εκ-
φράζει την ενσυναίσθηση. Αργότερα ο Rogers αναθεωρεί κάποιες από τις αρχικές του θέ-
σεις, παρουσιάζοντας την ενσυναίσθηση ως μια διαδικασία κατά την οποία «εισέρχεσαι 
στον ιδιωτικό χώρο του άλλου και μένεις εκεί… ζεις προσωρινά στη ζωή του άλλου» 
(Rogers, 1980, αναφορά από Σταλίκας & Χαμοδράκα, 2004). Εδώ ο θεραπευτής μετατρέπε-
ται σε ουσιαστικό παρατηρητή της ζωής του. Θα πρέπει να διαθέτει την ικανότητα ελέγχου 
του εαυτού του, καθώς και την κατανόηση του πελάτη χωρίς να ασκεί κριτική. 

Αναγκαίες και Επαρκείς Συνθήκες της Θεραπευτικής Αλλαγής 

 Οι αναγκαίες και επαρκείς συνθήκες της θεραπευτικής αλλαγής σύμφωνα με το Rogers 
(1977)είναι οι εξής: 

(Α) Η αυθεντικότητα του θεραπευτή. 
(Β) Η άνευ όρων θετική αποδοχή, εκ μέρους του θεραπευτή. 
(Γ) Η ενσυναισθητική κατανόηση. 
(Δ) Η διαμόρφωση διευκολυντικού κλίματος. 

 
Σύμφωνα με το Rogers, το άτομο έχει μέσα του πλούσιες δυνατότητες να κατανοεί τον 
εαυτό του και να μεταβάλλει την αυτο-εικόνα του, τις βασικές στάσεις ζωής και την αυτο-
κατευθυνόμενη συμπεριφορά του. Οι δυνατότητες αυτές μπορούν να απελευθερωθούν 
μόνο εάν εξασφαλιστεί ένα συγκεκριμένο κλίμα διευκολυντικών ψυχολογικών στάσεων. 
Αυτό το διευκολυντικό κλίμα είναι η καρδιά της προσωποκεντρικής προσέγγισης (Κοσμό-
πουλος & Moυλαλούδης, 2003˙ Rogers, 1958). 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός πλήρως λειτουργικού ατόμου; 

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός πλήρως «λειτουργικού ατόμου» είναι να διαθέτει: 
 

1. Την ικανότητα να βιώνει όλα του τα συναισθήματα χωρίς να τα φοβάται. 
2. Tην ικανότητα να είναι ανοιχτός στην εμπειρία, την ικανότητα να ζει στο παρόν. 
3. Nα έχει εμπιστοσύνη στα δικά του κριτήρια αξιολόγησης. 
4. Nα έχει την αίσθηση της ελευθερίας. 
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5. Nα διακρίνεται από δημιουργικότητα.  
 

Λεξικό Βασικών Εννοιών για την Καλύτερη Κατανόηση της Προσωποκεντρικής Θεωρίας  
 

Τάση πραγμάτωσης 

Η θεωρητική προσέγγιση του Rogers στην ανθρώπινη προσωπικότητα αναγνωρίζει ως θε-
μελιώδη τάση του ανθρώπινου οργανισμού την προσπάθεια του για βελτίωση, με απώτερο 
σκοπό την αυτοπραγμάτωση. Αυτό είναι και το μοναδικό κίνητρο που προσδίδει ο Rogers 
στην ανθρώπινη φύση. (Ιωσηφίδη & Ιωσηφίδης, 1999). Το άτομο, δεν αντιδρά παθητικά στο 
περιβάλλον αλλά προχωρά, με γνώμονα, σκοπό και κινητήρια δύναμη την τάση του να 
πραγματωθεί, να διατηρήσει και να επεκτείνει την εμπειρία του. Η τάση πραγμάτωσης εί-
ναι έμφυτη και μολονότι μπορεί να καταπιεστεί, δε δύναται να καταστραφεί χωρίς την κα-
ταστροφή του οργανισμού. 

Εαυτός 
Για τη θεώρηση του Rogers πολύ βασικό ρόλο κατέχει η έννοια του «εαυτού». Το άτομο ζει 
σε ένα φαινομενολογικό περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει οτιδήποτε συμβαίνει γύρω και 
μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό σε μια δεδομένη στιγμή και το οποίο μπορεί να γίνει προ-
σιτό στην συνείδηση. Όλο αυτό το σύστημα των αντιλήψεων, των εμπειριών και του νοήμα-
τος που δίνεται σε αυτές, αποτελεί το φαινομενολογικό πεδίο του ατόμου (Ιωσηφίδη & Ιω-
σηφίδης, 1999). Όμως, καθώς προχωρά η ανάπτυξη, ένα κομμάτι αυτού του πεδίου διαφο-
ροποιείται και σχηματίζει τον «εαυτό» του ατόμου (Hall & Lindzey, 1985˙ Rogers, 1959). Η 
διαμόρφωση του εαυτού συγκροτείται προοδευτικά μέσα από την αλληλεπίδραση του α-
τόμου με τα σημαντικά πρόσωπα του περιβάλλοντός του. Έτσι, σταδιακά, διαμορφώνει ένα 
σταθερό και οργανωμένο σύστημα αντίληψης του εαυτού του και, παρόλο που το άτομο 
αλλάζει, η αυτοαντίληψή του διατηρείται.  

Τάση αυτοπραγμάτωσης 

Μια ψυχολογική μορφή της τάσης πραγμάτωσης είναι η «τάση αυτοπραγμάτωσης». Ο κάθε 
οργανισμός καθώς αναπτύσσεται, διαφοροποιείται και συμβολοποιεί ένα κομμάτι της 
πραγματικότητάς του ως εαυτός (Rogers, 1959). Το εξωτερικό περιβάλλον ασκεί σημαντική 
επίδραση στον εαυτό. Οι αξιολογήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος προσδίδουν στον 
εαυτό ιδιότητες και χαρακτηριστικά. Ο οργανισμός αξιολογεί κάθε νέα εμπειρία για το κατά 
πόσο ταιριάζει ή όχι στον εαυτό. Έτσι, απορρίπτει κάθε εμπειρία που είναι πέρα από εκείνα 
τα χαρακτηριστικά που αξιολογεί ως εαυτό και ενσωματώνει αυτά τα ερεθίσματα του περι-
βάλλοντος που φαίνεται να ταιριάζουν με την αυτο-εικόνα του. Πολλές φορές, οι ανάγκες 
του εαυτού βρίσκονται σε αντίθεση με τις ανάγκες της αυτο-εικόνας. Όταν η τάση πραγμά-
τωσης του ατόμου έρχεται σε αντίθεση με την τάση αυτοπραγμάτωσής του, τότε προκαλεί-
ται το φαινόμενο της ασυμβατότητας το οποίο, εάν διατηρηθεί για μεγάλο διάστημα, απο-
τελεί κατά το Rogers την αιτία των ψυχοπαθολογικών καταστάσεων. Οι έννοιες του εαυτού 
και της τάσης αυτοπραγμάτωσης φαίνεται να είναι δευτερεύουσες ανάγκες που αναπτύσ-
σονται κατά την παιδική ηλικία: Η ανάγκη για αποδοχή από τους σημαντικούς άλλους και η 
ανάγκη για θετική αυτοαποδοχή, αποτελούν την εσωτερικευμένη εκδοχή όλων των παρα-
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πάνω και φαίνεται να οδηγούν σε εκείνες τις συμπεριφορές που είναι συνεπείς με την έν-
νοια του εαυτού ενός ατόμου (Maddi, 1996).  

Η οργανισμική διαδικασία αξιολόγησης και οι όροι αξίας 

Κάθε φορά που οι σημαντικοί άλλοι στη ζωή ενός ανθρώπου εκφράσουν θετική αποδοχή 
μόνο κάτω από συγκεκριμένους όρους, τότε το άτομο ενδοβάλλει (introjects), δηλαδή εσω-
τερικεύει αυτές τις αξίες κάνοντάς τες δικές του. Έτσι, «παίρνει» τους όρους αξίας. Βασίζε-
ται πια σε αυτά τα δεδομένα αξίας παρά στην οργανισμική διαδικασία εξέλιξης. Αυτοί οι 
όροι αξίας "ενοχλούν" την οργανισμική διαδικασία εξέλιξης η οποία είναι μια ρευστή, ευ-
μετάβλητη και συνεχής διαδικασία κατά την οποία οι εμπειρίες συμβολοποιούνται με ακρί-
βεια και ενσωματώνονται με σκοπό την μέγιστη ενίσχυση του οργανισμού και του εαυτού. 
Η ανάγκη για θετική αποδοχή οδηγεί σε μια επιλεκτική αντίληψη της εμπειρίας υπό την 
επίδραση των όρων αξίας που τώρα πια υφίστανται. Η ασυμφωνία ανάμεσα στην πρόσλη-
ψη του εαυτού και στην οργανισμική εξέλιξη, οδηγεί σε σύγχυση, άγχος και δυσπροσαρμο-
στική συμπεριφορά (Rogers, 1959). 

Το εντελώς λειτουργικό πρόσωπο 

Θεωρητικά το άτομο μπορεί να αποφύγει όλα τα παραπάνω, όταν είναι ανοιχτό στην ε-
μπειρία, ζει στο εδώ και τώρα, εμπιστεύεται την οργανισμική διεργασία αξιολόγησης και 
την τάση πραγμάτωσης, αναλαμβάνει την ευθύνη των επιλογών του και είναι δημιουργικό, 
κάτι που προκύπτει ως φυσική απόρροια της τάσης πραγμάτωσης που τον κατευθύνει, ζώ-
ντας μια πιο πλούσια ζωή, "την καλή ζωή". Λέγοντας καλή ζωή δεν εννοούμε μια στατική 
κατάσταση ζωής αλλά μια συνεχιζόμενη διαδικασία. Δεν πρόκειται για έναν προορισμό-
στόχο, αλλά για μια κατεύθυνση (Rogers, 2006). Για την μεγάλη πλειονοψηφία των ανθρώ-
πων που δεν είχαν μια ιδανική παιδική ζωή με αποδοχή άνευ όρων, υπάρχει η ελπίδα για 
αλλαγή και ανάπτυξη μέσα από τις διαδικασίες ψυχολογικής ωριμότητας που δουλεύονται 
στην θεραπευτική διαδικασία, όπου ο στόχος είναι να επιλυθούν οι προερχόμενες από τους 
όρους αξίας συγκρούσεις, να επιτευχθεί η συμφωνία του εαυτού και της εμπειρίας, καθώς 
και να αποκατασταθεί η οργανισμική διαδικασία αξιολόγησης. Κατά το Rogers, η προσωπι-
κότητα δύναται να αλλάξει και αυτό αποτελεί ένα αναγκαίο κομμάτι της ωρίμα-
σης/ανάπτυξης.  

Επίλογος 

Ο Rogers εστίασε το ενδιαφέρον του στην βελτίωση της ανθρώπινης ύπαρξης και αυτό απο-
τελεί την μεγαλύτερη συνεισφορά του στον γενικότερο χώρο της ψυχολογίας. Κατάφερε να 
οδηγήσει τον άνθρωπο, μέσα από την κατανόηση των προσωπικών του δυσχερειών, στην 
αγάπη και την ουσιαστική πληρότητα. Ο άνθρωπος αυτός κατάφερε να επιτύχει την πιο ου-
σιαστική εξέλιξη στην πορεία της ανθρωπότητας –τη βαθιά μελέτη, την αποδοχή και τη συ-
μπόνια του εαυτού. 
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Συνδυάζοντας τη συμβουλευτική με την επιμόρφωση: Βιωματικά εργαστήρια του Συμ-
βουλευτικού Σταθμού Νέων Μεσσηνίας για εκπαιδευτικούς 

Καζιάνη Αμαλία  
Εκπαιδευτικός MA, Ψυχολόγος MSc 

milena@sch.gr 

Περίληψη 

Στο πλαίσιο της κάλυψης των ψυχοκοινωνικών αναγκών των σχολικών μονάδων, οι Συμ-
βουλευτικοί Σταθμοί Νέων προσφέρουν ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη προς 
γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς για τη διαχείριση ποικίλων ψυχοκοινωνικών θεμάτων 
που ανακύπτουν στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας. Η παρούσα εισήγηση θα εστιάσει 
στο μέρος του έργου των Συμβουλευτικών Σταθμών που περιλαμβάνει υπηρεσίες συμβου-
λευτικής υποστήριξης για εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα, θα παρουσιαστεί μία από τις εφαρ-
μογές ομαδικής συμβουλευτικής εκπαιδευτικών από το Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Μεσ-
σηνίας: τα βιωματικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς. Θα γίνει αναφορά στη φιλοσοφία, 
τους στόχους, τη θεματολογία και τη μεθοδολογία των 34 εργαστηρίων που υλοποιήθηκαν 
από το Σταθμό κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2012 και Φεβρουαρίου 2015. 

Λέξεις - Κλειδιά: Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων, βιωματικά εργαστήρια, ομαδική συμβου-
λευτική, εκπαίδευση ενηλίκων. 

Εισαγωγή 

Οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων είναι οι δομές του Υπουργείου Παιδείας που έχουν ως 
έργο την κάλυψη των ψυχοκοινωνικών αναγκών των σχολικών μονάδων, μέσα από ένα πο-
λυεπίπεδο φάσμα δράσεων και υπηρεσιών. Οι υλοποιούμενες δράσεις και οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων απευθύνονται σε όλα τα μέλη της σχολικής 
κοινότητας: μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης λειτουργεί ένας Συμβουλευτικός Σταθμός, ο οποίος στελεχώνεται από έναν εκ-
παιδευτικό, τον Υπεύθυνο του Σταθμού. Στις αρμοδιότητες του Υπευθύνου περιλαμβάνο-
νται, μεταξύ άλλων, τα εξής: α) διαγνωστική εκτίμηση, βραχεία συμβουλευτική υποστήριξη 
και παραπομπή μαθητών που χρήζουν εξειδικευμένης παρέμβασης, β) συμβουλευτική γο-
νέων, γ) ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση 
παιδαγωγικών θεμάτων, δ) παρακολούθηση και υποστήριξη προγραμμάτων ψυχικής υγείας 
των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Αγωγής Υγείας και τους εμπλε-
κόμενους εκπαιδευτικούς και ε) ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα 
ψυχικής υγείας (ΦΕΚ 2315, τΒ’/10-08-2012, άρθρο 7, παρ. 1-8). Όπως προκύπτει από τα 
παραπάνω, οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ 
φάσμα διαφορετικών αιτημάτων προσφέροντας, με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες κάθε περί-
πτωσης, διαφορετικές μορφές υπηρεσιών: συμβουλευτική, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, 
επιμόρφωση και δικτύωση με άλλους κοινωνικούς φορείς και υπηρεσίες. Ο Συμβουλευτι-
κός Σταθμός Νέων Μεσσηνίας, στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και συμβουλευτικής 
υποστήριξης των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση ποικίλων παιδαγωγικών θεμάτων, διορ-
γάνωσε και πραγματοποίησε συνολικά 34 βιωματικά εργαστήρια κατά τα σχολικά έτη 2012-
13, 2013-14 και 2014-15 (έως και 30-01-2015).  
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Στόχοι, φιλοσοφία, και μεθοδολογία 

Ο σκοπός των εργαστηρίων ήταν διττός: αφ’ ενός να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εκ-
παιδευτικών για ενημέρωση / επιμόρφωση σχετικά με παιδαγωγικές μεθοδολογικές προ-
σεγγίσεις και αφ’ ετέρου να τους προσφέρουν συμβουλευτική υποστήριξη για την πρόληψη 
και αποτελεσματική διαχείριση παιδαγωγικών προβλημάτων. Πιο συγκεκριμένα, στόχοι των 
εργαστηρίων αυτών ήταν: α) η (εξ)άσκηση των συμμετεχόντων σε δεξιότητες διαχείρισης 
της δυναμικής της ομάδας – τάξης, επίλυσης συγκρούσεων, διαμόρφωσης και τήρησης 
πλαισίου κανόνων, β) η σύνδεση της θεωρίας – την οποία στην πλειοψηφία τους γνώριζαν 
οι συμμετέχοντες – με την καθημερινότητα της σχολικής τάξης σε έννοιες όπως: ομαδοσυ-
νεργατικές δραστηριότητες, βιωματικές ασκήσεις, παιδαγωγικό συμβόλαιο, τις οποίες οι 
εκπαιδευτικοί εξέφραζαν συχνά την ανάγκη να διερευνήσουν στην πράξη και γ) η συμβου-
λευτική υποστήριξη για τη διαχείριση θεμάτων επικοινωνίας, σχέσεων και συμπεριφοράς 
στη σχολική μονάδα. 

Η έννοια της δυναμικής της ομάδας αποτελεί κεντρικό θεωρητικό και μεθοδολογικό στοι-
χείο στο οποίο βασίζονται τα βιωματικά εργαστήρια των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων. 
Σύμφωνα με τον K. Lewin (1951), η δυναμική της ομάδας είναι ένα σύνθετο πλέγμα δράσε-
ων, αντιδράσεων, ρόλων και διεργασιών, το οποίο αναπτύσσεται μεταξύ των προσώπων – 
μελών μίας ομάδας. Η διαχείριση της δυναμικής της ομάδας από το συντονιστή και το κλί-
μα που επικρατεί μέσα σε αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία της. Ο C. Rog-
ers (2004), παραθέτοντας την εμπειρία του ως συντονιστή / διευκολυντή (facilitator) ομά-
δων σε εκπαιδευτικά, εργασιακά, θεραπευτικά και άλλα πλαίσια, αναφέρθηκε στα γνωρί-
σματα που είναι σημαντικό να έχει ο διευκολυντής. Μεταξύ εκείνων των γνωρισμάτων που 
ο Rogers ανέδειξε ως θεμελιώδη είναι η ενσυναίσθηση, η άνευ όρων αποδοχή και η αυθε-
ντικότητα. Οι δεξιότητες αυτές μπορούν να καταστήσουν την ομαδική διεργασία πολύτιμη 
εμπειρία για όλους όσοι μετέχουν σε αυτή (Rogers, 1991˙ 2004). Ο σχεδιασμός του περιε-
χομένου και της μεθοδολογίας των βιωματικών εργαστηρίων του Συμβουλευτικού Σταθμού 
υιοθετεί στοιχεία της προσωποκεντρικής θεωρίας του Rogers. Ο βιωματικός χαρακτήρας 
των εργαστηρίων αποτελεί ‘σημείο συνάντησης’ της συμβουλευτικής με την εκπαίδευση 
ενηλίκων. Όπως αναφέρει ο Μπακιρτζής (2005, παρ. 2), «η έννοια του βιώματος για τους 
περισσότερους ερευνητές συνδέεται με το συγκινησιακό φαινόμενο. Μπορούμε να ορί-
σουμε το βίωμα ως προσωπική εμπειρία που συγκινεί, καθώς και γνώση που αυτή παρέχει 
(βιωματική γνώση)». 

Ο ρόλος του συντονιστή στα βιωματικά εργαστήρια του Συμβουλευτικού Σταθμού είναι ι-
σότιμος με εκείνον των μελών. Δεν υποδεικνύει, δεν κατευθύνει προς ‘ενδεδειγμένες’ λύ-
σεις και δεν προτείνει συγκεκριμένες παιδαγωγικές μεθόδους ή τεχνικές. Συντονίζει την ο-
μαδική διεργασία, φροντίζει για τη διαχείριση της δυναμικής της ομάδας και την ισότιμη 
συμμετοχή των μελών, την ανταλλαγή απόψεων προβληματισμών και καλών πρακτικών. Ως 
εκ τούτου, υιοθετείται η προσέγγιση της διαλεκτικής συμβουλευτικής (consultation), στην 
οποία ο σύμβουλος / συντονιστής έχει ισότιμη και όχι κάθετη ιεραρχικά σχέση με τους 
συμβουλευόμενους / μέλη της ομάδας (Doll, Zucker & Brehm, 2009: 105-107). Δεν έρχεται 
ως ‘ειδήμων’, αλλά ως ένας ομότιμος των συμβουλευομένων, ο οποίος δεν έχει ως αντικεί-
μενο τη διδασκαλία, αλλά τη διευκόλυνση των σχέσεων και τη συμβουλευτική στήριξη στη 
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διαχείριση προβλημάτων. Η παραπάνω προσέγγιση του ρόλου του συντονιστή έχει κοινά 
στοιχεία με μία από τις κεντρικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων, τη θεωρία της Μετα-
σχηματίζουσας Μάθησης του J. Mezirow (1997, 2007). Ο Mezirow προσεγγίζει την εκπαί-
δευση ενηλίκων ως μία δυναμική διεργασία προσωπικής αλλαγής. Μέρος της διεργασίας 
αυτής είναι η διαρκής κριτική θεώρηση και αναθεώρηση των παραδοχών όχι μόνο των εκ-
παιδευομένων, αλλά και του ίδιου του εκπαιδευτή. Σύμφωνα με τη θεωρία του Μετασχη-
ματισμού, ο εκπαιδευτής μετατρέπεται σε «συνεργατικό μανθάνοντα», μεταβιβάζοντας την 
‘εξουσία’ της μαθησιακής διεργασίας στην ίδια την ομάδα των εκπαιδευομένων (Mezirow 
& συνεργάτες, 2007, σελ. 54 & 68). Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο ρόλος του συντο-
νιστή είναι ένα ακόμη ‘σημείο συνάντησης’ της ομαδικής συμβουλευτικής με την εκπαίδευ-
ση ενηλίκων στα βιωματικά εργαστήρια του Συμβουλευτικού Σταθμού για εκπαιδευτικούς. 

Η ισότιμη σχέση που αναφέρθηκε παραπάνω, συμβάλλει στην ανάπτυξη κλίματος ασφά-
λειας και εμπιστοσύνης μέσα στα εργαστήρια. Το θετικό κλίμα είναι ταυτόχρονα αποτέλε-
σμα αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική συνεργασία των συμμετε-
χόντων. Το θετικό κλίμα ευνοεί την έκφραση από τους εκπαιδευτικούς τυχόν αρνητικών 
συναισθημάτων, σκέψεων και εμπειριών που αφορούν τη διαχείριση της τάξης. Μέσα από 
το μοίρασμα και τη διαλεκτική ομαδική διεργασία, αναδεικνύονται αποτελεσματικές στρα-
τηγικές, ενδυναμώνονται συναισθηματικά τα μέλη της ομάδας και προάγεται η συλλογικό-
τητα (Fontana, 1996, σελ. 176-177). Ο C. Rogers τόνισε τη σημασία της ομάδας ως πλαισίου 
που ευνοεί την προσωπική ανάπτυξη και αλλαγή: «τα άτομα έρχονται σε στενότερη και πιο 
άμεση επαφή το ένα με το άλλο, απ’ όσο έρχονται συνήθως στην καθημερινή ζωή. Αυτό 
φαίνεται να είναι μία από τις πιο κεντρικές, έντονες και προξενούσες αλλαγή, όψεις της 
ομάδας εμπειρίας» (Rogers, 1991, σελ. 57).  

Σε επίπεδο μεθοδολογίας, η δομή των βιωματικών εργαστηρίων βασίζεται εν πολλοίς στις 
αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αναφέρονται ενδεικτικά: η συν-διαμόρφωση ενός άτυπου 
μαθησιακού συμβολαίου με τους συμμετέχοντες, η διερεύνηση αναγκών, προσδοκιών και 
στόχων, η εφαρμογή βιωματικών συμμετοχικών δραστηριοτήτων (μελέτες περίπτωσης, 
παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις επικοινωνίας κ.ο.κ.) και η τελική ανατροφοδότηση – αξιολόγηση 
των εργαστηρίων (Δημητρόπουλος, 2010˙ Κόκκος, 2005˙ Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2008).  

Από την έρευνα αναγκών στην υλοποίηση των εργαστηρίων 

Εκτός από τις θεωρητικές αρχές στις οποίες βασίστηκε ο σχεδιασμός των εργαστηρίων, κα-
θοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του περιεχομένου τους είχαν οι ανάγκες των εκπαιδευτι-
κών, όπως αυτές διατυπώθηκαν προς το Συμβουλευτικό Σταθμό, άμεσα ή έμμεσα. Η άμεση 
καταγραφή των αναγκών πραγματοποιούταν κατά τη διάρκεια των επισκέψεων σε σχολικές 
μονάδες για ενημέρωση των Συλλόγων Διδασκόντων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του 
Συμβουλευτικού Σταθμού. Στις συναντήσεις αυτές οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να προτεί-
νουν θεματολογία για το σχεδιασμό των βιωματικών εργαστηρίων αναφέροντας ποια είναι 
τα βασικά ψυχοκοινωνικά ζητήματα για τα οποία επιθυμούν υποστήριξη και επιμόρφωση. 
Επίσης, η άμεση διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευτικών συχνά γινόταν κατά τη διάρ-
κεια συναντήσεων συνεργασίας της Υπεύθυνης του Σταθμού με εκπαιδευτικούς και Διευ-
θυντές σχολικών μονάδων για διάφορα ζητήματα. Ένας τρίτος τρόπος άμεσης καταγραφής 
αναγκών ήταν η διατύπωση από τους συμμετέχοντες των ειδικότερων προσδοκιών τους 

1457

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



κατά την έναρξη κάθε εργαστηρίου. Τέλος, ένας τέταρτος τρόπος διερεύνησης αναγκών 
ήταν η γραπτή ανατροφοδότηση που έδιναν οι εκπαιδευτικοί μετά την ολοκλήρωση κάθε 
εργαστηρίου και στην οποία καλούνταν, εκτός από την αξιολόγηση του εργαστηρίου, να 
προτείνουν τη θεματολογία για επόμενα εργαστήρια.  

Η έμμεση διερεύνηση αναγκών λάμβανε χώρα κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συνερ-
γασίας με τους σχολικούς συμβούλους που είχαν την παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών 
μονάδων. Ο σύμβουλοι είχαν σαφή εικόνα για τις παιδαγωγικές και επιμορφωτικές ανάγκες 
των εκπαιδευτικών της ειδικότητάς τους αλλά και των σχολικών μονάδων ευθύνης τους. 
Στις συναντήσεις διαπιστώθηκε ότι συχνά οι ανάγκες των εκπαιδευτικών για συμβουλευτι-
κή υποστήριξη, όπως αυτές είχαν εκφραστεί προς το Συμβουλευτικό Σταθμό, συνέπιπταν με 
τις επιμορφωτικές ανάγκες τους, όπως αυτές είχαν διατυπωθεί από τους εκπαιδευτικούς 
προς τους σχολικούς συμβούλους. Οι ανάγκες αυτές συνήθως αφορούσαν την επιμόρφωση 
σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές μεθοδολογίες (όπως το παιδαγωγικό συμβόλαιο, οι ομα-
δοσυνεργατικές τεχνικές, οι βιωματικές δραστηριότητες), τη διαχείριση δυσλειτουργικών 
μορφών συμπεριφοράς μαθητών (μορφές επιθετικής, εναντιωματικής συμπεριφοράς, δια-
σπαστικότητα, υπερκινητικότητα, αδιαφορία, κοινωνική απόσυρση, απομόνωση, τάση για 
σχολική διαρροή), το σχεδιασμό δραστηριοτήτων στο πλαίσιο προγραμμάτων προαγωγής 
ψυχικής υγείας ή βιωματικών δράσεων (Ερευνητική Εργασία, Σχολική και Κοινωνική Ζωή, 
Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων). Στις περιπτώσεις αυτές το περιεχόμενο και η 
μεθοδολογία των εργαστηρίων διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβού-
λους.  

Σε ό,τι αφορά τη θεματολογία, τα εργαστήρια θα μπορούσαν να χωριστούν για τις ανάγκες 
της παρούσας εισήγησης σε 5 θεματικές κατηγορίες: α) Διαχείριση της ομάδας – τάξης (5 
εργαστήρια), β) πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας (8 εργαστήρια), γ) το παιδαγωγι-
κό συμβόλαιο (13 εργαστήρια), δ) προαγωγή ανθρωπίνων δικαιωμάτων (4 εργαστήρια) και 
ε) βιωματικές δραστηριότητες στην τάξη (4 εργαστήρια). Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει το 
σύνολο των εργαστηρίων που είχαν ανάλογο περιεχόμενο και πραγματεύονταν παρόμοια 
ζητήματα. Μπορεί να είχαν μικρές διαφορές στον τίτλο ή τις δραστηριότητες, αλλά όλα ε-
στίαζαν στην ίδια θεματική ενότητα. Αναφέρεται ενδεικτικά το περιεχόμενο των εργαστη-
ρίων ανά κατηγορία: α) εμψύχωση, δυναμική ομάδας, εξέλιξη, διεργασίες, συγκρούσεις, 
ρόλοι, β) δεξιότητες επικοινωνίας για την πρόληψη της σχολικής βίας, ενσυναίσθηση, δια-
πραγμάτευση, ουδετερότητα, γ) στόχοι παιδαγωγικού συμβολαίου, τεχνικές, ανατροφοδό-
τηση, παρακολούθηση – follow up, δ) ευαισθητοποίηση μαθητών για τα ανθρώπινα δι-
καιώματα μέσα από τα διδασκόμενα μαθήματα -διδακτικές προτάσεις από το Πρόγραμμα 
Pestalozzi του Συμβουλίου της Ευρώπης και ε) βιωματικές ασκήσεις, χωρισμός σε ομάδες, 
διαχείριση χρόνου / υλικών, οφέλη βιωματικών δραστηριοτήτων. Τα εργαστήρια απευθύ-
νονταν, κατά περίπτωση, στο Σύλλογο Διδασκόντων μίας σχολικής μονάδας, σε εκπαιδευτι-
κούς ειδικότητας (σε συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο ειδικότητας) ή σε όλους τους εκ-
παιδευτικούς Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Μεσσηνίας. Σε κάθε ερ-
γαστήριο συμμετείχαν κατά μέσο όρο 18 εκπαιδευτικοί. 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση κάθε εργαστηρίου οι συμμετέχοντες κατέθεταν ανώνυμα μία 
ελεύθερη γραπτή αξιολόγηση - ανατροφοδότηση σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδο-
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λογία του εργαστηρίου, προσθέτοντας τυχόν σχόλια ή προτάσεις. Κατά τα 4 πιο πρόσφατα 
εργαστήρια αντί ελεύθερης αξιολόγησης δόθηκε στους εκπαιδευτικούς ένα ερωτηματολό-
γιο αξιολόγησης με 4 κατηγορίες ερωτήσεων που τους ζητούν να αξιολογήσουν: τη συνά-
φεια του τίτλου με το περιεχόμενο του εργαστηρίου, τις δυνατότητες εφαρμογής στην τάξη, 
το ενδιαφέρον των δραστηριοτήτων, το συντονισμό του εργαστηρίου και τυχόν παρατηρή-
σεις / προτάσεις. Μία συστηματική ανάλυση του περιεχομένου των αξιολογήσεων θα ήταν 
πέρα από τους στόχους της παρούσας εισήγησης. Ωστόσο θα επιχειρηθεί μία σφαιρική α-
ποτίμηση των σχολίων και παρατηρήσεων που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες.  

Οι απαντήσεις κατέδειξαν τη συνάφεια του τίτλου με το περιεχόμενο των εργαστηρίων, γε-
γονός που αντικατοπτρίζει το βαθμό εκπλήρωσης των αρχικών τους προσδοκιών σε επίπε-
δο περιεχομένου. Οι εκτιμήσεις τους σχετικά με τις δυνατότητες εφαρμογής στην τάξη κυ-
μαίνονταν στην πλειοψηφία τους από αρκετά έως απόλυτα θετικές, με τις τυχόν επιφυλά-
ξεις να εστιάζουν στην έλλειψη χρόνου, στους περιορισμούς του διδασκόμενου αντικειμέ-
νου και στην ανάγκη για επιπλέον επιμόρφωση / υποστήριξη. Ιδιαίτερα θετική ήταν η ανα-
τροφοδότηση ως προς το κλίμα της ομάδας, την αλληλεπίδραση με τους συμμετέχοντες και 
το συνολικό βαθμό ικανοποίησής τους από τη συμμετοχή τους στα εργαστήρια. Η παράμε-
τρος αυτή βαρύνει ιδιαίτερα, αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι εκτός από την επιμόρφωση, βασικός 
στόχος των εργαστηρίων ήταν η συμβουλευτική υποστήριξη με απώτερο στόχο την ενδυ-
νάμωση των εκπαιδευτικών μέσα από την υιοθέτηση αποτελεσματικών παιδαγωγικών πα-
ρεμβάσεων τόσο ατομικά, σε περιπτώσεις μαθητών, όσο και στο επίπεδο της τάξης ως ο-
μάδας.  

Συμπεράσματα 

Η αρχική έρευνα αναγκών των εκπαιδευτικών, η συμμετοχή τους στα εργαστήρια και οι α-
ξιολογήσεις τους για αυτά κατέδειξαν ότι, αν και έχουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό 
το θεωρητικό υπόβαθρο, στην πλειοψηφία τους δεν έχουν εξοικείωση στην πράξη με τη 
βιωματική μεθοδολογία, την οποία θεωρούν χρήσιμη, καινοτόμο και εφαρμόσιμη στην τά-
ξη και την προτιμούν από οποιασδήποτε μορφής θεωρητική εισήγηση. 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στα εργαστήρια συχνά ανέφεραν ότι μέσα από το ρόλο 
τους ως εκπαιδευομένων είχαν την ευκαιρία να ‘μπουν στη θέση’ των μαθητών τους και να 
συνειδητοποιήσουν μέσα από το προσωπικό τους βίωμα τις διαφορετικές πτυχές και τις 
δυσκολίες που συχνά ενέχει ο ρόλος του ‘μανθάνοντα’, καθώς και τα συνακόλουθα συναι-
σθήματα. Πολλοί από τους συμμετέχοντες επισήμαιναν μετά την ολοκλήρωση του εργα-
στηρίου ότι η εξοικείωσή τους στην πράξη με συγκεκριμένες μεθοδολογικές πρακτικές στο 
πλαίσιο του εργαστηρίου είχε ως συνέπεια την άρση των αρχικών επιφυλάξεών τους να τις 
εφαρμόσουν μέσα στην τάξη.  

Το μοίρασμα δυσκολιών, αρνητικών συναισθημάτων και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχό-
ντων καθ’ όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου συνέβαλε στη συναισθηματική ενδυνάμωση 
των εκπαιδευτικών, την τόνωση του αισθήματος επάρκειας και αυτοεκτίμησης ως προς την 
άσκηση του παιδαγωγικού τους έργου. Τέλος, μέσα από την ανταλλαγή καλών παιδαγωγι-
κών πρακτικών που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη τους, αναδείχθηκαν αποτελε-
σματικές στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Οι στρατηγικές αυτές 
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δεν υποδείχθηκαν ‘άνωθεν’ (δηλαδή από την εισηγήτρια – συντονίστρια του εργαστηρίου), 
αλλά αναδύθηκαν από την ίδια την ομάδα, μέσα από διαλεκτικές αναστοχαστικές διεργα-
σίες. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης 
μεταξύ των μελών της ομάδας. Στην περίπτωση, επί παραδείγματι, που κάποιος συμμετέ-
χων εξέφραζε αμφιβολίες σχετικά με το αν κάποια δραστηριότητα θα μπορούσε να εφαρ-
μοσθεί με επιτυχία στην τάξη (λόγω π.χ. μεγάλου αριθμού μαθητών ή διαρρύθμισης της 
τάξης), είχε τη δυνατότητα να τις συζητήσει με συναδέλφους που είχαν ήδη μία σχετική 
εμπειρία από τη σχολική τους τάξη. 

Σύμφωνα με το οικοσυστημικό μοντέλο στην εκπαίδευση, οι ομαδοκεντρικές προσεγγίσεις 
ενδείκνυνται για την επίτευξη διδακτικών / εκπαιδευτικών όσο και παιδαγωγικών / κοινω-
νικοποιητικών στόχων (Ματσαγγούρας, 2005).  Με βάση το μοντέλο αυτό, ο κάθε εκπαι-
δευτικός αποτελεί ταυτόχρονα μέλος πολλών διαφορετικών κοινωνικών συστημάτων (οικο-
γένεια, σχολική τάξη, σύλλογος διδασκόντων, σχολική μονάδα κ.ο.κ.). Επομένως, η θετική 
αλλαγή σε επίπεδο γνώσεων, στάσεων ή/και δεξιοτήτων, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής 
του εκπαιδευτικού σε μια ομαδική διεργασία όπως το βιωματικό εργαστήριο, μπορεί να 
αποτελέσει την αφετηρία μίας σειράς άλλων θετικών αλλαγών και στα άλλα μέλη των συ-
στημάτων (σε μαθητές, συναδέλφους, γονείς μαθητών κ.ο.κ.).  

Ο κοινωνικοποιητικός ρόλος του σχολείου αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο στις σύγ-
χρονες εκπαιδευτικές πολιτικές. Η σχολική κοινότητα αποτελεί ίσως το πιο καθοριστικό 
πλαίσιο για την προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών, μετά την οικογένεια 
(Μπίμπου-Νάκου & Στογιαννίδου, 2006). Η ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και δεξιοτήτων 
επικοινωνίας, η δραστηριοποίηση μέσα σε μία ομάδα ομοτίμων, η αντίληψη του εαυτού 
και των άλλων είναι μερικές μόνο από τις διαστάσεις της κοινωνικής αγωγής που λαμβάνει 
χώρα μέσα στο σχολικό πλαίσιο. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών σε αυτή τη διεργασία είναι 
ουσιαστικός,  συχνά δε καθοριστικός. Το κλίμα συνεργασίας και συλλογικότητας στη σχολι-
κή κοινότητα, η αυτοεκτίμηση  και οι θετικές σχέσεις μεταξύ των συμμαθητών και μεταξύ 
εκπαιδευτικών και μαθητών και η στενή συνεργασία σχολείου – οικογένειας είναι μερικοί 
από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη και απο-
τελεσματική αντιμετώπιση μικρών ή και μεγαλύτερων κρίσεων που ανακύπτουν στη σχολι-
κή κοινότητα (Χατζηχρήστου, 2008˙ 2012). Όπως επισημαίνουν οι Μπίμπου-Νάκου & Στο-
γιαννίδου (2006, σελ. 104), «η ανάπτυξη προγραμμάτων που στηρίζονται στην καλλιέργεια 
δεξιοτήτων, ικανοτήτων και διαχείρισης αναγνωρίζονται ως τα καταλληλότερα για τη βελ-
τίωση/διατήρηση των θετικών κοινωνικών σχέσεων».   

Προτάσεις 

Τα βιωματικά εργαστήρια που παρουσιάστηκαν παραπάνω είχαν αυτοτελή χαρακτήρα. Αυ-
τό οφείλεται κυρίως σε πρακτικούς λόγους, όπως είναι το εύρος και ο αριθμός των παρεμ-
βάσεων που υλοποιεί ο Συμβουλευτικός Σταθμός, το φάσμα των αναγκών των μελών της 
σχολικής κοινότητας στις οποίες ανταποκρίνεται, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στελεχώ-
νεται από ένα πρόσωπο, το οποίο καλείται να καλύψει τις ανάγκες των σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης στην οποία ανήκει ο 
Σταθμός. Αν υπήρχε η δυνατότητα, θα ήταν ενδιαφέρον και ωφέλιμο για τους συμμετέχο-
ντες να υπάρχει μία  οργανωμένη διαδικασία περαιτέρω παρακολούθησης (follow up), μέ-
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σα από την οποία οι ίδιοι θα μπορούσαν να λάβουν και να προσφέρουν ανατροφοδότηση 
στην ομάδα τους μετά την εφαρμογή των νεοαποκτηθεισών γνώσεων, δεξιοτήτων και με-
θοδολογιών στην τάξη. Οι συναντήσεις follow up θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα και σε ένα σχετικό βάθος χρόνου (για παράδειγμα αρχικά μία 
φορά το μήνα, στη συνέχεια κάθε δύο μήνες και μέχρι το τέλος του σχολικού έτους). Ενδε-
χομένως μέσα από τη συζήτηση τυχόν δυσκολιών, απρόοπτων αλλά και θετικών εμπειριών 
οι εκπαιδευτικοί να είχαν τη δυνατότητα να εξελίξουν τις παιδαγωγικές τους πρακτικές, να 
ενδυναμώσουν τον παιδαγωγικό τους ρόλο και, συνακόλουθα να βελτιώσουν την αυτοει-
κόνα τους ως προς την παιδαγωγική τους επάρκεια. 

Ένας αρχικός ‘πυρήνας’ εκπαιδευτικών που έχουν συμμετάσχει στα εργαστήρια μπορούν να 
λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στις σχολικές μονάδες όπου διδάσκουν, μεταφέροντας 
μέρος από τις δεξιότητες, την αποκτηθείσα εμπειρία αλλά και το θετικό κλίμα στα υπόλοι-
πα μέλη του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου. Μέσα από μία συστημική θεώρηση, τα 
οφέλη αυτής της διάχυσης μπορεί να είναι σημαντικά για την προαγωγή της συλλογικότη-
τας όχι μόνο σε επίπεδο σχολικής τάξης, αλλά και για τη σχολική μονάδα γενικότερα.  Απώ-
τερος σκοπός είναι να διευκολυνθούν τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί που μπαί-
νουν στις τάξεις να επιλύουν τις διαφορές τους με εποικοδομητικό τρόπο, να αναλώνουν 
λιγότερο χρόνο και ενέργεια σε διαπροσωπικές συγκρούσεις ή παρατηρήσεις και ποινές 
και, τέλος, να έχει η τάξη και η σχολική μονάδα τη δυνατότητα να είναι αυτόνομη και αυ-
τάρκης σε ό,τι αφορά την επίλυση συγκρούσεων, δηλαδή να έχει όσο το δυνατό λιγότερη 
ανάγκη ‘εξωτερικών’ παρεμβάσεων (από φορείς και ‘ειδικούς’) για τη διαχείριση τέτοιων 
θεμάτων. 

Συναφής με την παραπάνω είναι η πρόταση για καθιέρωση διεργασιών αντίστοιχων με ε-
κείνες του εργαστηρίου σε συστηματική βάση και σε επίπεδο συλλόγου διδασκόντων κάθε 
μονάδας. Οι διεργασίες αυτές διαφέρουν από τις παιδαγωγικές συνεδριάσεις των συλλό-
γων. Αποτελούν μία οργανωμένη μορφή συναδελφικής εποπτείας η οποία περιλαμβάνει 
ανταλλαγή εμπειριών, προβληματισμών, δυσκολιών και καλών πρακτικών, και αποσκοπεί 
στην υιοθέτηση μίας κοινής παιδαγωγικής γραμμής σε επίπεδο τάξης και σχολείου, με σε-
βασμό στην παιδαγωγική φιλοσοφία και το διδακτικό προφίλ κάθε εκπαιδευτικού. Οι διερ-
γασίες αυτές θα βασίζονται στη φιλοσοφία της αυτοβοήθειας, δηλαδή της παροχής αμοι-
βαίας υποστήριξης μέσα από την ομάδα των ομοτίμων, χωρίς την απαραίτητη παρουσία 
ειδικού. Όπως αναφέρουν οι Ζαφειρίδης, Λαϊνάς και Γκιουζέπας (2003, παρ. 7), η αυτοβοή-
θεια συνίσταται στην «ενεργοποίηση των πολιτών ως προς την αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων τους, μέσα σε ένα πλαίσιο συλλογικότητας και αλληλεγγύης». Η εφαρμογή των αρ-
χών της αυτοβοήθειας μέσω των ομάδων συναδελφικής εποπτείας θα μπορούσε να συμ-
βάλει στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση ποικίλων ψυχοκοινωνικών προβλημά-
των που αναδύονται  στη σχολική κοινότητα και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας μέσα 
σε αυτήν. Όπως υποστηρίζουν οι συγγραφείς (Ζαφειρίδης κ.ά., 2003, παρ. 7), «η συνάντηση 
ανθρώπων που συγκροτούν κοινότητες προσώπων και όχι απρόσωπων ‘περιστατικών’ που 
απλώς εμπίπτουν σε κάποια άκαμπτη διαγνωστική κατηγορία, είναι παράγοντες που συμ-
βάλλουν καθοριστικά στην αποτελεσματικότητα των ομάδων αυτοβοήθειας. Οι παράγοντες 
αυτοί, ευνοούν σημαντικά την καλλιέργεια ανθρωπιστικών αξιών και την κάλυψη βασικών 
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αναγκών που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ψυχικής και σωματικής υγείας αλλά 
και την αυτοπραγμάτωση του ανθρώπου». 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να παρουσιάσει μια εκπαιδευτική πρόταση που αφορά 
στην εισαγωγή των επιτραπέζιων παιχνιδιών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία ως ένα ι-
σχυρό εργαλείο μάθησης. Αναδεικνύει τη σπουδαιότητα ενασχόλησης με τα μαθηματικά 
και πιο συγκεκριμένα με τις μαθηματικές έννοιες, προκειμένου τα παιδιά να μπορέσουν να 
ερμηνεύσουν τον κόσμο που τα περιβάλλει. Η συγκεκριμένη πρόταση εναρμονίζεται με τη 
λογική της διαθεματικότητας και περιέχει συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής της στην 
τάξη του νηπιαγωγείου κατά τη διάρκεια όλου του σχολικού έτους. 

Λέξεις - Κλειδιά: Μαθηματικά, επιτραπέζια, παιχνίδι 

Εισαγωγή 

Στην προσχολική εκπαίδευση ο σχεδιασμός και η οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας 
αποτελεί μια σύνθετη προσπάθεια, η οποία προϋποθέτει, από πλευράς εκπαιδευτικού, υ-
πομονή, επιμονή, ικανότητα σύνδεσης θεωρίας με την πρακτική και αφιέρωση αρκετού 
χρόνου για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Η καθιέρωση της διαθεματικής προσέγγι-
σης της γνώσης σε συνδυασμό με την απουσία σχολικών εγχειριδίων, αναδεικνύει την ανα-
γκαιότητα παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού για όλες τις μαθησιακές περιοχές ώστε να επι-
τευχθούν οι γνωστικοί στόχοι που τίθενται. Ευθύνη του εκπαιδευτικού αποτελεί η προσαρ-
μογή του περιεχομένου του υλικού στις ανάγκες του μαθητικού δυναμικού. Στη συγκεκρι-
μένη εισήγηση θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθεί ο ρόλος των επιτραπέζιων μαθηματικών 
παιχνιδιών ως ισχυρό εργαλείο ενίσχυσης της μαθησιακής διαδικασίας. 

Ο ρόλος των μαθηματικών στη μαθησιακή διαδικασία 

Τα μαθηματικά, ως μαθησιακή περιοχή του αναλυτικού προγράμματος, περιλαμβάνουν ένα 
ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, η κατάκτηση των οποίων αποτελεί τη βάση για την προσωπική και 
κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών ώστε αργότερα να εξελιχθούν σε αποτελεσματικούς ενή-
λικες σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους. 

Σύμφωνα με την ανάπτυξη της θεωρίας των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης, η λογικομαθη-
ματική νοημοσύνη εμφανίζεται κατά τη νηπιακή ηλικία και περιλαμβάνει όλα τα δομικά 
χαρακτηριστικά για τη θεμελίωση της κριτικής σκέψης. Δεν διδάσκεται, αλλά αναπτύσσεται 
από τα παιδιά κατά τη διαδικασία συμμετοχής τους σε καταστάσεις επίλυσης προβλημά-
των. (Gardner, 1983). Κατά τη μαθησιακή διαδικασία και την ενασχόληση με τα μαθηματικά 
βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη των κατάλληλων διεργασιών, οι οποίες θα αποτελέσουν 
τη βάση της οικοδόμησης των μαθηματικών εννοιών, της καλλιέργειας της μαθηματικής και 
κριτικής σκέψης και της αντίληψης των σχέσεων ανάμεσα σε πράγματα και καταστάσεις. 
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Tα παιδιά προσχολικής ηλικίας ακολουθούν μια φυσική αναπτυξιακή πορεία για την κατά-
κτηση της μαθηματικής γνώσης πολύ πριν μπουν στις δομές της τυπικής μαθηματικής εκ-
παίδευσης. Όταν ο εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται αυτή την αναπτυξιακή πορεία του παι-
διού και οργανώνει κατάλληλες εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες συνεχώς βελτιώνονται, 
τότε το παιδί θα οδηγείται διαρκώς σε υψηλότερα επίπεδα σκέψης μέσα σε ένα εμπλουτι-
σμένο μαθησιακό περιβάλλον (Clements & Sanama, 2009). 

Η σημασία των μαθηματικών εννοιών 

Η ανάπτυξη των μαθηματικών εννοιών προήλθε από την ανάγκη του ανθρώπου να βρει 
λύση σε καταστάσεις προβληματισμού και κατ’ επέκταση να μπορέσει να ερμηνεύσει τον 
κόσμο που τον περιβάλλει. Ίδιος, παραμένει ο ρόλος των μαθηματικών εννοιών κατά τη 
μαθησιακή διαδικασία, όπου βασικός σκοπός είναι να μπορέσει το παιδί να κατακτήσει 
όλες εκείνες τις μαθηματικές έννοιες που θα το καταστήσουν ικανό να ερμηνεύει, να κατα-
νοεί και τέλος να ελέγχει τον κόσμο που το περιβάλλει. 

Για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να προσεγγίσει μαθηματικές έννοιες θα πρέπει να δη-
μιουργήσει τις κατάλληλες διδακτικές καταστάσεις, οι οποίες θα είναι πλαισιωμένες με 
πλούσιο παιδαγωγικό υλικό, έτσι ώστε να  ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον του παιδιού να 
ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη έννοια κάθε φορά και να την κατακτήσει.  

Ως μαθηματικές έννοιες ορίζονται οι έννοιες χώρου, η προσέγγιση των ποιοτικών σχέσεων, 
η προσέγγιση των ποσοτικών σχέσεων και τέλος η προσέγγιση μεγεθών και μετρήσεων. Η 
αποτελεσματική κατάκτηση των μαθηματικών εννοιών μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός 
παιγνιώδους τρόπου μάθησης, ο σχεδιασμός και η οργάνωση του οποίου απαιτεί από 
πλευράς εκπαιδευτικού κατάλληλη προετοιμασία, συνεχή ενημέρωση και αφιέρωση αρκε-
τού χρόνου εκτός διδακτικού ωραρίου (Τζεκάκη, 2004). 

Το παιχνίδι ως εργαλείο μάθησης 

Το παιχνίδι είναι άμεσα συνδεδεμένο με την προσχολική αγωγή και θεωρείται ως ένα βασι-
κό παιδαγωγικό εργαλείο που οδηγεί στη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών (Unesco 
1979). Το παιχνίδι, ως διαδικασία, ενεργοποιεί σφαιρικά την προσωπικότητα του παιδιού, 
την οργανώνει και την πλαισιώνει στην πορεία του προς την ωριµότητα (Piaget, 1976· 
Vygotsky, 1981 & 1994) ενώ ταυτόχρονα του επιτρέπει να προσεγγίσει την πραγματικότητα 
με τους δικούς του «παιδικούς» όρους με ένα τρόπο, φιλικό, ευχάριστο και ασφαλή (Γερ-
μανός, 2004). 

Ο ρόλος του παιχνιδιού είναι σύνθετος καθώς ενισχύει τόσο την κοινωνική ανάπτυξη του 
παιδιού κατά την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση όσο και την νοητική ανάπτυξη και 
μάθηση μέσα από τη διερεύνηση, τον πειραματισμό, την παρατήρηση, την πρόβλεψη, την 
ερμηνεία και τη λύση προβλημάτων, με την προϋπόθεση βέβαια ότι οι εκπαιδευτικοί δια-
μορφώνουν το πλαίσιο γι’ αυτή τους τη λειτουργία προτρέποντας τα παιδιά να σκέφτονται 
και να λαμβάνουν αποφάσεις αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους.  

Το παιχνίδι χωρίζεται στις παρακάτω κατηγορίες: α) παιχνίδια εξάσκησης, που είναι δρα-
στηριότητες αισθησιο-κινητικού χαρακτήρα, β) συµβολικά παιχνίδια, τα οποία αποσκοπούν 
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στην αφοµοίωση του Πραγµατικού στο Εγώ του παιδιού, γ) παιχνίδια µε κανόνες, μέσα από 
τα οποία επιτυγχάνεται  η κοινωνικοποίηση του παιδιού και δ) παιχνίδια κατασκευών, τα 
οποία αποτελούν ένα μεταβατικό  στάδιο ανάµεσα στο συµβολικό παιχνίδι και τις µη παι-
γνιώδεις δραστηριότητες (Piaget & Inhelder, 2003). 

Τα επιτραπέζια παιχνίδια ανήκουν στην κατηγορία των παιχνιδιών με κανόνες. Αποτελούν 
ένα εξαιρετικό εργαλείο μάθησης για τα παιδιά, το οποίο συμβάλει στη διατήρηση του εν-
διαφέροντος τους, στη διέγερση των αισθήσεών τους και στην ενίσχυση και επέκταση της 
ικανότητας συγκέντρωσής τους. Για τους παραπάνω λόγους, σε αντίθεση με την κλασική 
διδακτική πρακτική, το παιχνίδι θεωρείται από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους μάθη-
σης και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.  

Εισαγωγή στα επιτραπέζια παιχνίδια 

Στα επιτραπέζια παιχνίδια μπορούν να συμμετέχουν δύο ή περισσότεροι παίκτες, κύριος 
σκοπός των οποίων αποτελεί η διασκέδαση. Τα παιδιά, μέσω μιας ψυχαγωγικής διαδικασί-
ας, αποκτούν γνώσεις και ασκούνται νοητικά. Ο ανταγωνισμός και η ευγενής άμιλλα αποτε-
λούν παράγοντες που συντελούν στην εξέλιξη του παιχνιδιού.  

Τα επιτραπέζια παιχνίδια συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η οργάνωση και η 
διαχείριση καταστάσεων, η μεθοδικότητα και η σφαιρική αντίληψη. Παράλληλα οξύνουν 
τον τρόπο σκέψης, ενθαρρύνουν την πρωτοβουλία και την ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ 
των παικτών. Μέσα από την ενασχόληση με επιτραπέζια παιχνίδια τα νήπια κοινωνικοποι-
ούνται, αλληλεπιδρούν, κατακτούν γνώσεις, αναπτύσσουν και εξελίσσουν τη φαντασία 
τους. Μαθαίνουν να κατανοούν και να σέβονται τη διαδοχική σειρά με την οποία παίζουν, 
να καταλαβαίνουν και να εφαρμόζουν τους κανόνες του κάθε παιχνιδιού, να γνωρίζουν πως 
να χρησιμοποιούν το ζάρι και τη σημασία των αναπαραστάσεων του, να μπορούν να κινούν 
το πιόνι τους σε προσδιορισμένη διαδρομή (Δαφέρμου Χ., Κουλούρη Π., Μπασαγιάννη Ε., 
2008). 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα  των μαθηματικών  ως μέσο κατανόησης και ερμη-
νείας του εαυτού μας και του κόσμου που μας περιβάλλει, καθώς και τη δυναμική του παι-
χνιδιού ως εργαλείο κατάκτησης της γνώσης, δημιουργήσαμε στα πλαίσια του Αναλυτικού 
Προγράμματος μια πληθώρα επιτραπέζιων παιχνιδιών που μπορούν να αξιοποιηθούν από 
τους εκπαιδευτικούς καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους αφού ακολουθούν τη λογική 
της διαθεματικότητας και στοχεύουν στην κατάκτηση των μαθηματικών εννοιών (ΔΕΠΠΣ 
2003). 

 Υπεύθυνος για τον σχεδιασμό των επιτραπέζιων παιχνιδιών, την υλοποίηση και την επο-
πτεία τους είναι εξ ολοκλήρου ο εκπαιδευτικός. Εντάσσονται στην εκάστοτε θεματική προ-
σέγγιση που αναπτύσσεται στην τάξη και προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες 
του μαθητικού δυναμικού ανάλογα με τη χρονική περίοδο. Επισημαίνεται ότι τα πρώτα επι-
τραπέζια παιχνίδια με τα οποία θα ασχοληθούν τα παιδιά θα πρέπει να έχουν λιτά περι-
βάλλοντα, απλούς κανόνες, να αφορούν μικρές ποσότητες και απλές μαθηματικές έννοιες 
(Δαφέρμου Χ., Κουλούρη Π., Μπασαγιάννη Ε., 2008). 
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Ο ρόλος του εκπαιδευτικού κατά τη διαδικασία 

Bασικό μέλημα του εκπαιδευτικού κατά την εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί η ενεργο-
ποίηση του ενδιαφέροντος των παιδιών για την ενασχόληση τους με τα μαθηματικά καθώς 
και η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης. Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 
να διαμορφώνει στην τάξη ένα περιβάλλον πλούσιο σε μαθηματικά ερεθίσματα χρησιμο-
ποιώντας πίνακες αρίθμησης - απαρίθμησης, παιχνίδια κατάκτησης μαθηματικών εννοιών, 
πίνακες καταμέτρησης μαθητικού δυναμικού, ημερολόγια κ.α. Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας 
ως κριτήρια το γνωστικό επίπεδο των μαθητών του, τα ενδιαφέροντα τους, τους στόχους 
που θέλει να κατακτήσει το δυναμικό της τάξης του και τις θεματικές προσεγγίσεις που θα 
αναπτύξει, οφείλει να προχωρά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτι-
κού υλικού που θα λειτουργήσει ως εργαλείο μάθησης, τόσο για τις ελεύθερες, όσο και για 
τις οργανωμένες δραστηριότητες. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να αποτελεί-
ται από παιχνίδια επίτευξης ενός απλού μαθηματικού στόχου με έναν μόνο παίκτη καθώς 
και από επιτραπέζια παιχνίδια που μπορούν να συμμετέχουν από δυο έως τέσσερις παί-
κτες. Κατά το σχεδιασμό του υλικού, ο εκπαιδευτικός θα κρίνει ποιος μπορεί να είναι ο μέ-
γιστος αριθμός συμμετοχής των παικτών λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό δυσκολίας, συνερ-
γασίας και αλληλεπίδρασης της ομάδας. 

Η ενίσχυση της ενασχόλησης των μαθητών στην γωνιά των μαθηματικών κατά τις ελεύθε-
ρες δραστηριότητες προϋποθέτει τον συνεχή εμπλουτισμό της, ανάλογα με τη θεματική 
προσέγγιση, με εκπαιδευτικό υλικό όπως παιχνίδια σειροθέτησης, σύγκρισης μεγεθών, ο-
μαδοποίησης, ταξινόμησης κ.α. καθώς και από πιο σύνθετα επιτραπέζια παιχνίδια, τους 
κανόνες των οποίων καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης τους, καλείται ο εκπαιδευτικός να εξη-
γήσει στην ολομέλεια της τάξης με την μορφή οργανωμένης δραστηριότητας. 

Προκειμένου το παιχνίδι να αποτελέσει το βασικό εργαλείο κατάκτησης των μαθηματικών 
εννοιών κρίνεται απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να παρέχει τον απαιτούμενο χρόνο για παι-
χνίδι τόσο κατά τις ελεύθερες δραστηριότητες, όσο και κατά τις οργανωμένες. Τέλος, κατά 
τη διάρκεια εφαρμογής της διαδικασίας ο εκπαιδευτικός οφείλει να έχει την πλήρη επο-
πτεία, να βοηθά, να υποστηρίζει, να ενθαρρύνει την ομάδα και να επεκτείνει τις γνώσεις 
που κατακτούν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

Παραδείγματα 

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο Νηπιαγωγείο σχετίζονται άμεσα με θέματα που 
ενεργοποιούν  το ενδιαφέρον των παιδιών. Το περιεχόμενο των συγκεκριμένων θεμάτων 
ποικίλει ενώ η επεξεργασία τους γίνεται μέσα από θεματικές προσεγγίσεις, σχέδια εργασί-
ας και ελεύθερο παιχνίδι σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές και υπαίθριους χώρους 
(ΔΕΠΠΣ, 2003). Παρακάτω παρουσιάζονται τρία επιτραπέζια παιχνίδια τα οποία σχεδιάστη-
καν, δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν στα πλαίσια των θεματικών προσεγγίσεων «Χρώ-
ματα», «Χριστούγεννα», «Άνοιξη» κατά τα σχολικά έτη 2011-2012, 2012-2013. Η επιλογή 
των παιχνιδιών έγινε με βάση το βαθμό δυσκολίας και πολυπλοκότητας, ο οποίος όπως και 
οι μαθησιακές επιδιώξεις που επιζητούνται να κατακτηθούν μέσα από το κάθε παιχνίδι 
ποικίλουν ανάλογα με τη χρονική περίοδο, τις ικανότητες που έχει αναπτύξει η ομάδα των 
παικτών καθώς και με την προηγούμενη σχετική τους εμπειρία. 
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Η παρουσίαση ενός νέου παιχνιδιού γίνεται πάντα στην ολομέλεια της τάξης όπου πραγμα-
τοποιείται συζήτηση με διερευνητικές ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σχετικά με το παιχνίδι (τι 
νομίζετε ότι πρέπει να καταφέρουμε;, ποιος πιστεύετε είναι ο στόχος του παιχνιδιού;), δί-
νονται οι κανόνες, λύνονται τυχόν απορίες και παίζεται το παιχνίδι από τη νηπιαγωγό και 
κάποια νήπια που επιλέγονται με τυχαίο τρόπο στην ολομέλεια. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται 
στους κανόνες του εκάστοτε παιχνιδιού τους οποίους πρέπει να αφομοιώσουν τα παιδιά 
και με βάση αυτούς να αναπτύξουν μια στρατηγική στη σκέψη τους ώστε να καταφέρουν 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Στη συνέχεια τα επιτραπέζια παιχνίδια 
τοποθετούνται στη γωνιά των μαθηματικών και η ενασχόληση με αυτά εξαρτάται αποκλει-
στικά από την προσωπική βούληση των νηπίων κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστη-
ριοτήτων. Όποτε χρειαστεί οι κανόνες υπενθυμίζονται με υπομονή είτε από τη νηπιαγωγό 
είτε από τα παιδιά που τους έχουν ήδη κατανοήσει. Στη γωνιά των μαθηματικών υπάρχουν 
πάντα αναρτημένες αριθμογραμμές και πίνακες με τους αριθμούς, τις ποσότητες, τα σχή-
ματα, τη λειτουργία των οποίων γνωρίζουν τα παιδιά αφού γίνεται χρήση τους σε καθημε-
ρινή βάση και στα οποία μπορούν να ανατρέξουν ανά πάσα στιγμή.  

  

Εικόνα 1: Ταμπλό παικτών Εικόνα 2: Καρτέλες παιχνιδιού 

Το επιτραπέζιο παιχνίδι «Χρωματιστά τρελομπαλάκια» εντάσσεται στη θεματική προσέγγι-
ση «Χρώματα» η οποία αναπτύσσεται πάντα στην αρχή του σχολικού έτους. Οι μαθησιακές 
επιδιώξεις που τίθενται είναι η αναγνώριση αριθμών από το 0 έως το 3, η αναγνώριση πο-
σοτήτων καθώς και η επιλογή με βάση δύο κριτήρια, (η ποσότητα και το χρώμα).  

Αποτελείται από δύο ταμπλό διαφορετικού χρώματος, δεκαέξι κάρτες με νούμερα και χρώ-
ματα και σαράντα οκτώ χρωματιστά «μπαλάκια». Το κάθε ταμπλό απεικονίζει ένα αυτόμα-
το μηχάνημα με εικοσιτέσσερα μπαλάκια διαφορετικών χρωμάτων (εικ. 1). Τα χρώματα 
είναι  το κόκκινο, το κίτρινο, το μπλε και το πράσινο και υπάρχουν 6 μπαλάκια για κάθε 
χρώμα. Η κάθε κάρτα αποτελείται από έναν αριθμό και την απεικόνιση του με διαφορετι-
κού χρώματος κουκίδες (εικ. 2). Η διπλή απεικόνιση με αριθμό και με κουκίδες συμβάλει 
στην κατανόηση της κάρτας τόσο από τα νήπια που γνωρίζουν τους αριθμούς όσο και από 
τα προνήπια ή και κάποια νήπια που ενδεχομένως δε γνωρίζουν τους αριθμούς αλλά μπο-
ρούν να μετρήσουν τις κουκίδες.  Υπάρχουν τέσσερις κάρτες για το κάθε χρώμα με τους α-
ριθμούς 0, 1, 2, 3. Προτεινόμενος αριθμός παικτών ή ομάδων παικτών είναι δύο 
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Εικόνα 3: Ταμπλό παικτών Εικόνα 4: Ζάρι και καρτέλες 

Το επιτραπέζιο παιχνίδι «Ποιος θα μαζέψει τα περισσότερα στολίδια;» εντάσσεται στη θε-
ματική ενότητα «Χριστούγεννα» και αναπτύσσεται την περίοδο των Χριστουγέννων. Οι μα-
θησιακές επιδιώξεις είναι η αναγνώριση ποσοτήτων, η αναγνώριση αριθμών από το 1 έως 
το 20, η καταμέτρηση και η αντιστοίχιση ποσότητας με αριθμό. Αποτελείται από ένα τα-
μπλό στο οποίο απεικονίζεται ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και δύο άδεια σακιά (εικ. 3), 
είκοσι χρωματιστές μπάλες (εικ. 4), ένα ζάρι με κουκίδες από το 1 έως το 4 (στις δύο πλευ-
ρές που περισσεύουν υπάρχουν δύο μεγάλα «Χ»)(εικ.4) και δύο σετ καρτών από το 1 έως 
το 20 (ένα σετ για τον κάθε παίκτη)(εικ.4). Κάτω από κάθε σακί υπάρχει ένα κίτρινο κουτάκι 
με την ερώτηση «Πόσες μπάλες μάζεψες;» και κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο υ-
πάρχει μια αριθμογραμμή από το 1 έως το 20. Ο προτεινόμενος αριθμός παικτών ή ομάδων 
παικτών είναι δύο. 

  

Εικόνα 5: Ταμπλό παίκτη Εικόνα 6: Ζάρια και φράουλες 

Το επιτραπέζιο παιχνίδι «Μαζεύοντας Φράουλες» εντάσσεται στην θεματική προσέγγιση 
«Άνοιξη». Οι μαθησιακές επιδιώξεις είναι η αναγνώριση ποσοτήτων, η αρίθμηση, η καταμέ-
τρηση αντικειμένων, η αναγνώριση αριθμών από το 0 – 16, η πρόσθεση αριθμών, οι έννοιες 
περισσότερα – λιγότερα. 

Αποτελείται από ένα ταμπλό στο οποίο απεικονίζεται ένας θάμνος με 100 αποσπώμενες 
φράουλες (εικ. 5), ένα ζάρι με κουκίδες από το 0 έως το 5 (εικ.5), ένα ζάρι με κουκίδες από 
το 6 έως το 11 (εικ. 5), δύο ταμπλό που απεικονίζουν τρία καλάθια (εικ.6) και καρτέλες α-
ποσπώμενες με τους αριθμούς από το 0 έως το  16 (εικ.6). Ο προτεινόμενος αριθμός παι-
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κτών είναι δύο. Αν ο εκπαιδευτικός επιθυμεί να αυξήσει τον αριθμό των παικτών, θα πρέπει 
να αυξήσει και τον αριθμό των ταμπλό (εικ.6), όπως και τον αριθμό των φραουλών.  

Συμπεράσματα  

Αρχική μας επιδίωξη κατά τη δημιουργία των επιτραπέζιων παιχνιδιών ήταν η ευχάριστη 
συμμετοχή των νηπίων σε  δραστηριότητες για την κατάκτηση μαθηματικών εννοιών. Έπει-
τα όμως από την καθημερινή ενασχόληση των νηπίων με τα συγκεκριμένα επιτραπέζια, κα-
τέληξε η χρήση τους να αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο και για την αυτοαξιολόγηση μας, 
δηλαδή την αξιολόγηση κατάκτησης των στόχων που είχαν τεθεί αρχικά. 

Όλα τα παιχνίδια ήταν κατανοητά, εύκολα εφαρμόσιμα και δεν απαιτούσαν ειδικές συνθή-
κες. Ήταν απολύτως λειτουργικά και δρούσαν επικουρικά στη ανάπτυξη της εκάστοτε θεμα-
τικής προσέγγισης, στην κινητοποίηση αλλά και στη διατήρηση του ενδιαφέροντος των 
παιδιών. Οι μαθησιακές επιδιώξεις των παιχνιδιών επιτυγχάνονταν με αβίαστο, ευχάριστο 
και δημιουργικό τρόπο χωρίς να γίνεται η μάθηση αυτοσκοπός αλλά ανάγκη για να εξελι-
χθεί σωστά και να ολοκληρωθεί το παιχνίδι.  

Εντυπωσιακή ήταν η προσπάθεια των παιδιών να κατασκευάσουν τα δικά τους χειροποίητα 
επιτραπέζια παιχνίδια επιδεικνύοντας δημιουργικότητα και φαντασία, γεγονός που απο-
δεικνύει τον ενθουσιασμό τους για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό. 

Τα επιτραπέζια παιχνίδια αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο μάθησης και αλληλεπίδρασης της 
ομάδας. Ο παιγνιώδης τρόπος μάθησης παρουσιάζει κατά την εφαρμογή του ορισμένες 
δυσκολίες. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι η δυσκολία των εκπαιδευτικών να 
συνδέσουν τη θεωρία του παιχνιδιού με το σχεδιασμό και την υλοποίηση επιτραπέζιων 
παιχνιδιών. Ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας είναι ο χρόνος που απαιτείται τόσο για 
τον σχεδιασμό, όσο και για την υλοποίηση των επιτραπέζιων παιχνιδιών. Τέλος, εντοπίζεται 
μια αδυναμία από τους γονείς να κατανοήσουν την αξία του παιχνιδιού στη μάθηση με α-
ποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να καλούνται να δικαιολογήσουν τις ώρες παιχνιδιού στα προ-
γράμματα. 
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Νέο Σχολείο: Πρόγραμμα Σπουδών και Οδηγός Εκπαιδευτικού 
στα Θρησκευτικά Δημοτικού & Γυμνασίου 

Διαμαντής Φώτιος 
Δρ. Επιστημών Αγωγής 

difotios@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση θα διερευνήσουμε, μέσα από μία κριτική προσέγγιση, τα στοιχεία 
που χαρακτηρίζουν το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και τον Οδηγό Εκπαιδευτικού του Μαθή-
ματος των Θρησκευτικών Δημοτικού-Γυμνασίου, που εκπονήθηκαν κατά το σχολικό έτος 
2010-11, στο πλαίσιο έργου του Υπουργείου Παιδείας για το Νέο Σχολείο. Σε αυτήν τη βά-
ση, -αφού πρώτα καταγράψουμε επιγραμματικά τις βασικές πτυχές τους- θα προσπαθή-
σουμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο το Μάθημα των Θρη-
σκευτικών αφενός εμπλέκεται στις κατά καιρούς εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και αφετέ-
ρου για το πώς συνδέεται με αναφορές στο κοινωνικό πεδίο και τις κοινωνικές σχέσεις. 
Βασική μας θέση στα προαναφερθέντα αποτελεί η διαλεκτική σχέση των προταγμάτων των 
εκάστοτε εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων με τους μετασχηματισμούς και τις αλλαγές που 
συμβαίνουν σε κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό επίπεδο, όπως και το γεγονός της ανα-
γκαιότητας εστίασης τόσο του Μαθήματος των Θρησκευτικών όσο και γενικότερα της κοι-
νωνικής πρακτικής του «θρησκεύεσθαι» στις ανάγκες και τα συναισθήματα των μαθητευό-
μενων υποκειμένων. 

Λέξεις - Κλειδιά: Μάθημα των Θρησκευτικών, Νέο Σχολείο, Προγράμματα Σπουδών, εκπαι-
δευτικές μεταρρυθμίσεις 

Εισαγωγή 

Κατά το σχολικό έτος 2002-03 είχε εκπονηθεί και είχε τεθεί άμεσα σε γενική εφαρμογή από 
το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προ-
γραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα συνακόλουθα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 
(ΑΠΣ) Δημοτικού-Γυμνασίου (ΦΕΚ 303Β & 304Β /13-03-2003). Θεωρώντας ως αφετηρία τη 
ρευστότητα των επικρατούντων πολιτικοοικονομικών και κοινωνικοπολιτιστικών συνθηκών, 
την αναγκαιότητα προσαρμογής στα εκπαιδευτικά δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 
παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και τη διεθνοποίηση του πολιτισμού, όπως και την ανα-
γκαιότητα παροχής ίσων ευκαιριών μάθησης, το ΔΕΠΠΣ έθεσε αντίστοιχους παιδαγωγικούς 
σκοπούς και διδακτικούς στόχους στα συνακόλουθα ΑΠΣ των μαθημάτων της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002). Εφτά χρόνια αργότερα, κατά το σχολικό έτος 
2010-11, στο πλαίσιο έργου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά-
των για το Νέο Σχολείο, εκπονούνται νέα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) σε όλα τα διδακτικά 
αντικείμενα της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Δημοτικό και Γυμνάσιο, και τίθενται σε φάση 
πιλοτικής εφαρμογής. Εύλογα, λοιπόν, γεννώνται μια σειρά από ερωτήματα, όπως για πα-
ράδειγμα: τι νέα δεδομένα δημιουργήθηκαν σε αυτό το σχετικά μικρό διάστημα ώστε να 
προκηρυχθεί συγγραφή νέων ΠΣ; Ποια η σχέση του ΔΕΠΠΣ με αυτά; Τι το καινούριο κομί-
ζουν; 
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Ειδικά, για το Μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ) -ενυπάρχει από ίδρυσης του ελληνικού 
κράτους σε όλα σχεδόν τα ΑΠΣ (Κογκούλης, 2009)- σε κάθε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
αποτελεί το σημείο αιχμής, γεγονός που σχετίζεται με την ιδιαίτερη θέση που κατέχει ως 
θεσμός η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος στην ελληνική κοινωνία και με το πώς εντέλει 
προσπαθεί να τη διατηρήσει (Πέτρου, 2005, Χαρίσης 2005). Γεγονότα των αρχών του προη-
γούμενου αιώνα που προκλήθηκαν από Ορθόδοξους θρησκευτικούς κύκλους, όπως τα 
«Ευαγγελικά» -οχτώ νεκροί και παραίτηση της κυβέρνησης από συμπλοκές εξαιτίας της με-
τάφρασης του Ευαγγελίου στη δημοτική (Αγγελόπουλος, 1991)- ή τα «Μαρασλειακά», με 
τις κατηγορίες σε Ρ. Ιμβριώτη και Α. Δελμούζο για αντεθνική δράση (Σπανάκου, 1994), δεν 
φαντάζουν και τόσο μακρινά αν αναλογιστούμε τις συγκεντρώσεις για τις ταυτότητες και το 
μακεδονικό ή τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για το βιβλίο της Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτι-
κού. Από αυτήν, την καθεστηκυία συμπεριφορά δεν γλίτωσαν ούτε το προηγούμενο ΑΠΣ 
του ΜτΘ του συντάχθηκε στα πλαίσια του ΔΕΠΠΣ (Γιαγκάζογλου, 2013) πολύ δε περισσότε-
ρο το νέο ΠΣ του μαθήματος αυτού, στο οποίο ασκήθηκε και εξακολουθεί να ασκείται έντο-
νη κριτική από την πρώτη στιγμή που παραδόθηκε (Επιτροπή Εκπόνησης Προγράμματος 
Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού Γυμνασίου, 2013). Αυτό, μάλιστα, από μόνο του το 
γεγονός, καταδεικνύει την αναγκαιότητα του να διασαφηνιστούν ακόμη περισσότερο οι 
βασικές πτυχές και τα καινοτόμα στοιχεία του. 

Από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών στο νέο Πρόγραμμα Σπου-
δών για το Μάθημα των Θρησκευτικών 

Με το ΑΠΣ για το ΜτΘ που συντάχθηκε στα πλαίσια του ΔΕΠΠΣ υπήρξε μια γενικότερη ε-
κτίμηση πως μέσω της διαθεματικής προσέγγισης της σχολικής γνώσης θα δημιουργούνταν 
νέες δυνατότητες και θα ανοίγονταν καινούριοι ορίζοντες στη διδασκαλία του (Γιαγκάζο-
γλου 2007, Γριζοπούλου, Γώγου, Καζλάρη, Μπάρλος 2008). Σε αυτήν την πίστη συνηγορού-
σε το γεγονός πως το μάθημα μέσω αυτής αποκτούσε σαφή γνωσιολογικό χαρακτήρα μιας 
και απελευθερώνονταν από αντιλήψεις που το ήθελαν να παραμένει στενά ομολογιακό και 
κατηχητικό, ενώ ο παιδαγωγικός του χαρακτήρας αναπλαισιώνονταν σε διευρυμένες βά-
σεις και αρχές. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα αναφέρονταν στη σκοποθεσία του, όπου τονί-
ζονταν το γεγονός πως οι μαθητές θα έπρεπε μεταξύ άλλων να μπορούν να αντιλαμβάνο-
νται τον υπερφυλετικό, υπερεθνικό και οικουμενικό χαρακτήρα του χριστιανικού μηνύμα-
τος, αλλά και να κατανοούν την πολυπολιτισμική, πολυφυλετική και πολυθρησκευτική δο-
μή των σύγχρονων κοινωνιών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2002). Επιπροσθέτως, επισημαίνο-
νταν το γεγονός πως οι μαθητές θα έπρεπε να μπορούν να συνειδητοποιούν ότι ο χριστια-
νισμός δίνει προτάσεις για τη συνοχή του σύγχρονου κόσμου και την ποιότητα της ζωής 
του, αλλά και να ευαισθητοποιούνται στους σύγχρονους κοινωνικούς προβληματισμούς 
παίρνοντας θέση έμπρακτα. Ποια ήταν, όμως, η γενεσιουργός αιτία προκειμένου να υπάρ-
ξει μια τέτοια μεταστροφή σε ένα μάθημα που έως εκείνη τη στιγμή παρέβλεπε όλες αυτές 
τις αναφορές; Ή γιατί το ΑΠΣ του ΜτΘ, όπως και των άλλων διδακτικών αντικειμένων, επα-
νακαθορίζονταν ελάχιστα χρόνια μετά τη συγγραφή των ΑΠ του 1998;  

Θεωρούμε πως η απάντηση στα προαναφερθέντα ερωτήματα δίνεται από το ίδιο το εισα-
γωγικό σημείωμα του ΔΕΠΠΣ. Εκεί αναφέρεται πως τα εκπαιδευτικά συστήματα συναρτώ-
νται από τις δυνατότητες συνεχούς προσαρμογής τους, η οποία με τη σειρά της προσδιορί-
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ζεται από την αμφίδρομη σχέση της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πραγματικότητας 
(Αλαχιώτης, 2002). Ειδικά, από τη στιγμή που υπάρχει η κοινότοπη διαπίστωση της εξαιρε-
τικά μεγάλης κοινωνικής ρευστότητας της εποχής μας, καθίσταται αδήριτη η ανάγκη του να 
γίνονται σε σχετικά σύντομα χρονικά διαστήματα επαναπροσεγγίσεις και επαναπροσδιορι-
σμοί του ρόλου του σχολείου, με τελικό πάντα στόχο τη διαμόρφωση ενός ισχυρού σχολι-
κού παιδαγωγικού περιβάλλοντος, ικανού να συμβάλλει στην αρμονική ένταξη του μαθητή 
στην κοινωνία (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002). Αυτή, μάλιστα, η παραδοχή είναι που εξηγεί 
σε σημαντικό βαθμό και το γιατί μέσα σε διάστημα λίγων ετών έχουμε τη συγγραφή νέων 
ΠΣ. Στην ουσία, όμως, τα νέα ΠΣ, δεν έρχονται για να ανατρέψουν τα προϋπάρχοντα, αλλά 
τουναντίον να τα ενδυναμώσουν εμπλουτίζοντάς τα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτήν 
την προοπτική αποτελεί το ΠΣ του ΜτΘ, για το οποίο αναφέρεται εμφατικά ότι όχι μόνο δεν 
απομακρύνεται από τους ειδικούς σκοπούς του μαθήματος, όπως αυτοί ορίζονταν στο ΑΠΣ 
του ΔΕΠΠΣ, όχι μόνο κινείται πάνω στις ίδιες βασικές αρχές, αλλά η κυρίαρχη μέριμνά του 
είναι ο εμπλουτισμός και η παραπέρα ανάπτυξή τους (Γιαγκάζογλου, 2013, Επιτροπή Ε-
μπειρογνωμόνων, 2013α, 2013β).  

Το νέο, λοιπόν, ΠΣ για το ΜτΘ, προκειμένου να συμβάλλει ακόμη περισσότερο στις διαδι-
κασίες για την επίτευξη των παιδαγωγικών σκοπών και των διδακτικών στόχων που είχαν 
ήδη τεθεί από το προηγούμενο ΑΠΣ του ΔΕΠΠΣ, συμπεριέλαβε στο θεωρητικό του πλαίσιο 
μία περιοδολόγηση των όσων έχουν συμβεί σε σχέση με τη θρησκευτική εκπαίδευση, τόσο 
στα καθ’ ημάς όσο και γενικότερα στον Ευρωπαϊκό χώρο (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011α, 
2011β). Με δεδομένο, μάλιστα, το γεγονός ότι και στο προηγούμενο ΑΠΣ του ΔΕΠΠΣ είχε 
δοθεί μία πρώτη αναπλαισίωση του παιδαγωγικού του χαρακτήρα μέσα από διευρυμένες 
βάσεις και αρχές, αφιερώθηκε ένα σημαντικό, επίσης, μέρος του θεωρητικού του πλαισίου 
προκειμένου να προβληθούν οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας. Επιπροσθέ-
τως, έμφαση δόθηκε και στο να αποσαφηνιστεί το τι τελικά σημαίνει ΠΣ, ποιες είναι οι ου-
σιαστικές διαφορές που ενυπάρχουν στα διάφορα είδη του και γιατί το Πρόγραμμα Διαδι-
κασίας προκρίνεται ως το καταλληλότερο (Γιαγκάζογλου, 2013). Τέλος, το στοιχείο, που και 
αυτό είχε πρωτοεμφανιστεί στο ΔΕΠΠΣ, με το να συμπεριλαμβάνονται σχέδια εργασίας και 
μάλιστα σε διαθεματική κατεύθυνση, γενικεύεται σε τέτοιο σημείο, ώστε στον Οδηγό του 
Εκπαιδευτικού να καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα του, αποτελώντας, έτσι, σημαντικό εργα-
λείο στα χέρια του μάχιμου εκπαιδευτικού (Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, 2013α, 2013β). 

Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του νέου ΠΣ στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου 

Στα πλαίσια του Νέου Σχολείου τέθηκαν προτεραιότητες που σε κάποιες άλλες εποχές απο-
τελούσαν προτάγματα του κινήματος της Νέας Αγωγής. Αποφθέγματα που χρησιμοποιήθη-
καν, όπως: «Από το Σήμερα ... στο Νέο Σχολείο με Πρώτα το Μαθητή» ή «Νέο Σχολείο: Ένα 
Σχολείο Χωρίς … Τοίχους», έρχονταν να συναντήσουν το σύνθημα που είχε βάλει ο J. Dewey 
στις αρχές του προηγούμενου αιώνα ως προμετωπίδα στο δικό του Σχολείο: «Το Σχολείο 
είναι Ζωή, όχι Προετοιμασία για τη Ζωή» (Κλεάνθους Παπαδημητρίου 1980). Σε αυτήν, λοι-
πόν, τη βάση, η προκήρυξη για την εκπόνηση νέων ΠΣ σε Δημοτικό-Γυμνάσιο, εστίασε μετα-
ξύ άλλων: α) στην ενσωμάτωση στοιχείων από τη σύγχρονη ζωή, β) στην προώθηση βιωμα-
τικών και συνεργατικών μαθησιακών διαδικασιών και γ) στην υποστήριξη χειραφετητικών 
συμπεριφορών (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2012). Στη συνέχεια διαμορφώθη-
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κε το Πλαίσιο Βασικών Αρχών και Προσανατολισμών, έχοντας ως κύριες κατευθύνσεις: α) 
διερευνητικές μαθησιακές διαδικασίες, β) κατανόηση βασικών εννοιών, διαδικασιών και 
γεγονότων, γ) καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας, δ) διασύνδεση με 
τοπικές κοινότητες, ενώ, σε σχέση με παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές, προτάχθηκαν: α) 
η καλλιέργεια κινήτρων για ενεργοποίηση συμμετοχής, β) η καλλιέργεια επικοινωνίας και 
κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, γ) η αξιοποίηση προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών και 
δ) ο σχεδιασμός και η οργάνωση πλούσιων εμπειριών μάθησης και διδακτικών παρεμβά-
σεων, με στόχο πάντα τον εγγραμματισμό των μαθητών (Ομάδα Προγραμμάτων Σπουδών 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 2011) .  

Η έννοια του εγγραμματισμού ή γραμματισμού (Ματσαγγούρας, 2007) αποτέλεσε εντέλει 
και το αφετηριακό σημείο του νέου ΠΣ για το ΜτΘ -στη μορφή του θρησκευτικού γραμμα-
τισμού (Wright, 1997, 1998, 2008, Alberts, 2007, Prothero, 2007, Goldburg, 2010)- καθώς 
γίνεται πλέον αναφορά για «ένα διευρυμένο θεολογικό μάθημα, το οποίο εξετάζει με ερευ-
νητικό, κριτικό και διαλεκτικό τρόπο τη συνεισφορά κάθε θρησκευτικής παράδοσης στην 
ιστορία και τον πολιτισμό, αποβλέποντας στον θρησκευτικό γραμματισμό» (Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, 2011β). Ως όρος ο θρησκευτικός γραμματισμός εμφανίστηκε κατ’ αρχήν στη λει-
τουργική του διάσταση, καθώς προέταξε ως στόχο τη βοήθεια των πολιτών σε έναν κόσμο 
στον οποίο η θρησκεία μετράει (Prothero 2007). Στον αντίποδα, τα τελευταία χρόνια, η κρι-
τική προσέγγιση του γραμματισμού για την θρησκευτική εκπαίδευση διερεύνησε το ενδε-
χόμενο εστίασης σε ζητήματα θρησκευτικών αληθειών και το κατά πόσο αυτά είναι συμβα-
τά σε μία προοπτική ειλικρινούς συμβίωσης σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, μιας και 
υπήρξε ένσταση για το γεγονός ότι «τα πιστεύω» που βρίσκονται στον πυρήνα των θρη-
σκευτικών πεποιθήσεων αγνοούνται (Wright 1997, 1998, 2008). Το νέο, λοιπόν, ΠΣ συμπε-
ριλαμβάνοντας στοιχεία και των δύο διαστάσεων του θρησκευτικού γραμματισμού (Επι-
τροπή Εμπειρογνωμόνων, 2013β), προέκρινε ένα πρόγραμμα θρησκευτικού μαθήματος, το 
οποίο μορφοποιείται μέσα από ένα σχήμα τριών κύκλων, όπου συμπεριλαμβάνονται αντί-
στοιχα η ελληνορθόδοξη παράδοση του τόπου, άλλες μεγάλες χριστιανικές παραδόσεις, 
όπως και ορισμένα στοιχεία από τον Ιουδαϊσμό, το Ισλάμ, τον Ινδουισμό και τον Βουδισμό 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011α).  

Ωστόσο –πέρα από την εστίαση στο θρησκευτικό γραμματισμό- ως βασική καινοτομία, σε 
σχέση με τα προηγούμενα ΑΠΣ, είναι ότι στο νέο ΠΣ ενυπάρχει ένα πλήρες και μεθοδικό 
πλαίσιο εκπαιδευτικών αρχών, διδακτικών προτάσεων και προσανατολισμών, που αποβλέ-
πουν στο να στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στο σχεδιασμό της διδασκαλίας (Γιαγκάζογλου, 
2013). Η επιμονή σε αυτό το σημείο έχει να κάνει αφενός με το ερώτημα για το ποιες παι-
δαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις θα μπορούσαν να υλοποιήσουν καλύτερα τη σκο-
ποθεσία του και αφετέρου με το γεγονός πως διεθνώς όλο και περισσότερο οι παιδαγωγοί 
που ασχολούνται με τη θρησκευτική εκπαίδευση δείχνουν ξεχωριστό ενδιαφέρον στο να 
κατανοήσουν μέσα από παιδαγωγικές προσεγγίσεις -και όχι από ομολογιακές ή στηριζόμε-
νες στην πίστη προτάσεις- τη δυναμική αλλά και την ρευστότητα των νέων κοινωνικών, οι-
κονομικών και πολιτισμικών συνθηκών (Jackson, 2004). Άρα, δεν θα πρέπει να παραξενεύει 
το γεγονός πως οι θεωρίες μάθησης, όπως και οι διδακτικές προτάσεις που εκπορεύονται 
από αυτές, βρίσκονται περισσότερο από ποτέ στο επίκεντρο της θρησκευτικής εκπαίδευ-
σης. Ειδικά για την κριτική και την κονστρουκτιβιστική παιδαγωγική προσέγγιση -σε αυτές 
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στηρίχθηκαν οι παιδαγωγικές αρχές και οι διδακτικές στρατηγικές του νέου ΠΣ- υπάρχει η 
γενικότερη εκτίμηση ότι ανταποκρίνονται κατά τον πληρέστερο τρόπο στους παιδαγωγι-
κούς σκοπούς και τους διδακτικούς του στόχους (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011α). Αυτό, 
διότι η μεν κριτική προσέγγιση συνδέεται άμεσα με τον κριτικό γραμματισμό, ενώ η κον-
στρουκτιβιστική, μη εκλαμβάνοντας τη γνώση ως αντανάκλαση μιας αντικειμενικής οντολο-
γικής πραγματικότητας αλλά ως μία ανθρώπινη κατασκευή, λειτουργεί υποστηρικτικά προς 
αυτόν. Με την αποδοχή, λοιπόν, της κριτικής παιδαγωγικής προσέγγισης, αλλά και την πα-
ραδοχή πως οι κονστρουκτιβιστικές θεωρίες μάθησης μπορεί να αποτελέσουν σταθερό ση-
μείο αναφοράς για μία ενιαία θρησκευτική εκπαίδευση (Grimmitt, 2000 Alberts, 2007, 
Goldburg, 2010), προκαλούνται οι μέχρι τώρα πρακτικές που εφαρμόζονταν, με αποτέλε-
σμα να προσεγγίζεται με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο τόσο το περιεχόμενο του μαθήμα-
τος όσο και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Ενστάσεις, εντάσεις και προσπάθειες σύγκλισης 

Η συγγραφή του νέου ΠΣ και του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό του ΜτΘ στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση, αλλά και η προτιθέμενη συγγραφή νέου ΠΣ για το Λύκειο, προκάλεσαν έντονες 
κινητοποιήσεις, ενώ ασκήθηκε δριμύα κριτική (Γιαγκάζογλου 2013). Για τα μεν πρώτα θεω-
ρήθηκε πως αντί για ομολογιακό μετατρέπουν το μάθημα σε γνωσιολογικό-θρησκειολογικό 
και πολυθρησκειακό (Ρεράκης 2012, Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους 2012), ενώ για το δεύτερο 
εκφράστηκε η θέση ότι η έννοια του σύγχρονου Λυκείου δεν συνάδει με τη διδασκαλία του 
ΜτΘ (Ρεπούση 2013). Όπως ήταν, λοιπόν, αναμενόμενο, πυροδοτήθηκε για άλλη μία φορά 
η συζήτηση για τη φυσιογνωμία αλλά και για τα προβλήματα της θρησκευτικής εκπαίδευ-
σης στη χώρα μας. Η έκδοση ενός συλλογικού τόμου από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 
που συνέταξε το νέο ΠΣ, με τίτλο «Τα Θρησκευτικά στο σύγχρονο σχολείο. Ο διάλογος και η 
κριτική για το νέο ΠΣ στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου», αποτυπώνει με χαρα-
κτηριστικό τρόπο αυτές ακριβώς τις αντιπαραθέσεις, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει και την 
αναγκαιότητα για έναν γόνιμο και δημιουργικό διάλογο, πάντα σε μία προοπτική πορείας 
ανανέωσης του ΜτΘ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Επιτροπή Εκπόνησης Προγράμ-
ματος Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού Γυμνασίου, 2013). Μια αναγκαιότητα που α-
ντανακλάται ήδη στην δρομολογημένη διαδικασία αναθεωρημένης έκδοσης τόσο του ΠΣ 
όσο και του Οδηγού Εκπαιδευτικού, καθώς λήφθηκαν υπόψη όσα στοιχεία κρίθηκαν γόνιμα 
τόσο από την ασκούμενη κριτική όσο και από τα πορίσματα της πιλοτικής εφαρμογής 
(Γιαγκάζογλου, 2013). 

Πέρα, όμως, από το ίδιο το μάθημα αυτό καθ’ εαυτό, υπάρχει μια γενικότερη εκτίμηση ότι 
ο προαναφερθείς διάλογος θα πρέπει να κινηθεί και σε άλλες ατραπούς, καθώς με αυτές 
τις αντιθέσεις ουσιαστικά επαναλαμβάνεται η διαχρονική διαμάχη ανάμεσα σε δύο κυρί-
αρχες όψεις-προτάσεις περί του «θρησκεύεσθαι», κάθε μία από τις οποίες συνέβαλλε και 
εξακολουθεί να συμβάλλει με το δικό της ξεχωριστό «θρησκευτικό» τρόπο στην (α-
να)παραγωγή κυρίαρχων ιδεολογιών και σχέσεων εξουσίας στην ελληνική κοινωνία (Διαμα-
ντής 2013). Μάλιστα, αυτό που εμφατικά τονίζεται είναι ότι μέσω αυτής της διαμάχης απο-
σιωπώνται και παραβλέπονται συστηματικά κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα, όπως: α) το 
ενδιαφέρον κάποιων ανθρώπων για την κοινωνική πρακτική του «θρησκεύεσθαι», β) το 
γενικότερο θέμα που έχει να κάνει με το ερώτημα για το ποια θα πρέπει να είναι τα διδα-
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σκόμενα αντικείμενα στο σχολείο και το ποιος τελικά είναι αυτός που τα καθορίζει και γ) το 
κατά πόσο τα ίδια τα μαθητευόμενα υποκείμενα μπορούν να (συν)καθορίζουν τις ανάγκες 
τους για γραμματισμό ή για γραμματισμούς (Μαρβάκης 2011, Διαμαντής 2013). Ειδικά για 
το τελευταίο, η σπουδαιότητα της προώθησης του είναι πολύ σημαντική, αφενός γιατί ση-
μαίνει την επανανακάλυψη του σπουδαίου «project» της απελευθέρωσης των ανθρώπων 
από την άγνοια και την ανωριμότητα και αφετέρου καταδεικνύει πως οι οικονομικές προ-
κλήσεις, τα κοινωνικά προβλήματα και οι πολιτικές στρεβλώσεις μπορούν να αντιμετωπι-
στούν μόνο από ενεργούς-δρώντες πολίτες, οι οποίοι θα έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό, 
αλλά και ως προϋπόθεση, τον πολυγραμματισμό. Σε διαφορετική περίπτωση οι άνθρωποι 
θα παραμένουν θύματα χειραγώγησης, χάνοντας την αυτονομία τους και την ανθρώπινη 
αξιοπρέπειά τους ή όπως αναφέρει ο I. Kant θα είναι «πολύ εύκολο για τους άλλους να ε-
δραιώσουν τους εαυτούς τους ως κηδεμόνες αυτών» (Tsiakalos 2012). 

Συμπεράσματα 

Τα νέο ΠΣ για το ΜτΘ, έχοντας ως διήκουσα το θρησκευτικό γραμματισμό, έθεσε ως αρχή 
και προτεραιότητα την υπέρβαση διλημμάτων και διχοστασιών που διαχρονικά δημιουρ-
γούσαν και εξακολουθούν να δημιουργούν καταστάσεις παθογένειας στο χώρο της εκπαί-
δευσης και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία. Βρισκόμενο στη συνέχεια των προσανατο-
λισμών του προϋπάρχοντος ΑΠΣ του ΔΕΠΠΣ, το ενισχύει και το εμπλουτίζει, καθώς εμπεριέ-
χει ένα πλήρες και μεθοδικό υποστηρικτικό πλαίσιο εκπαιδευτικών και διδακτικών αρχών 
και προτάσεων. Η προτροπή για μαθησιακές και διδακτικές διαδικασίες που πριμοδοτούν 
την άμεση εμπλοκή των μαθητευόμενων, δίνει την ευκαιρία να έρθουν στο προσκήνιο «τα 
πιστεύω» θρησκευτικών πεποιθήσεων και αληθειών και κατ’ επέκταση το κατά πόσο αυτά 
είναι συμβατά σε μία προοπτική ειλικρινούς συμβίωσης σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. 
Ταυτόχρονα, προτεινόμενες συμμετοχικές μορφές διδασκαλίας δίνουν την ευκαιρία στο να 
αναδείξουν οι μαθητές τα δικά τους ερωτήματα, τις δικές τους ανάγκες και στόχους και μέ-
σω αυτών σταδιακά να οικοδομήσουν μια πιο ώριμη κατανόηση του εαυτού τους, του κό-
σμου αλλά και των άλλων. Η απεμπλοκή, λοιπόν, των μαθητών από ετεροκαθοριζόμενες 
προσεγγίσεις και πρακτικές τους δίνει τη δυνατότητα για ισότιμη συμμετοχή στον πολύπλο-
κο κοινωνικοπολιτικό και πολιτισμικό διάλογο, ο οποίος εστιάζει την προσοχή του στο ρόλο 
που έχουν παίξει και εξακολουθούν να παίζουν οι θρησκείες, όπως και γενικότερα η κοινω-
νική πρακτική του «θρησκεύεσθαι».  
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Περίληψη 

Το Rebook είναι μια δικτυακή πλατφόρμα που παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής ή δανεισμού βι-
βλίων μεταξύ των μελών της. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της προσπάθειας δύο εκπαιδευτικών με 
αγάπη για την ανάγνωση που στόχευε στο σχεδιασμό ενός δυναμικού δικτύου ανακύκλωσης βιβλίων 
(re-book). Απώτερος σκοπός αυτής της δράσης είναι η δημιουργία μιας κοινότητας μελών με κοινά 
ενδιαφέροντα που δεν ανταλλάσσουν απλώς βιβλία, αλλά μοιράζονται ιδέες, μαθαίνουν, συνεργάζο-
νται και ψυχαγωγούνται. Τα μέλη του Rebook δημιουργούν τη δική τους βιβλιοθήκη με ξενόγλωσσα ή 
ελληνικά βιβλία χρησιμοποιώντας μόνο το ISBN τους και μέσα από ένα σύστημα πόντων που βασίζε-
ται στην εμπορική τους αξία έχουν τη δυνατότητα είτε να χαρίσουν βιβλία με αντάλλαγμα άλλα είτε 
να δανείσουν και να δανειστούν βιβλία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το Rebook μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τον καθένα, αλλά στα χέρια ενός εκπαιδευτικού μπορεί να γίνει εργαλείο με 
πολλαπλούς στόχους, καθώς η συμμετοχή του σε μια δικτυακή κοινότητα, όπως αυτή, μπορεί να 
συνδεθεί τόσο με την επαγγελματική ανάπτυξη του ίδιου όσο και με την καθημερινή παιδαγωγική 
πράξη. Την εισήγηση που ακολουθεί απαρτίζουν δύο μέρη: στο πρώτο αναπτύσσεται το θεωρητικό 
μέρος, ενώ στο δεύτερο παρουσιάζεται η δικτυακή πλατφόρμα του Rebook με τις βασικές της λει-
τουργίες.  
 
Λέξεις - Κλειδιά: ανταλλαγή βιβλίων, δικτυακή κοινότητα, επαγγελματική ανάπτυξη 

 
Εισαγωγή 

Το Rebook δημιουργήθηκε για όσους αγαπούν τα βιβλία και τους αρέσει να μοιράζονται 
την απόλαυση μιας μοναδικής εμπειρίας όπως είναι η ανάγνωση. Δεν θα μπορούσε, συνε-
πώς, παρά να απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που όχι μόνο αγαπούν τα βιβλία, αλλά με 
ποικίλους τρόπους αυτά αποτελούν μέρος της ζωής και της καθημερινότητάς τους. Πρόκει-
ται για μια πλατφόρμα, που μαζί με την ανταλλαγή βιβλίων, επιτρέπει, στη βάση του κοινού 
αυτού ενδιαφέροντος, το μοίρασμα γνώσεων, ιδεών, προτάσεων και απόψεων μεταξύ των 
μελών της, συνιστώντας ουσιαστικά μια Κοινότητα Πρακτικής για τους εκπαιδευτικούς. Η 
ανταλλαγή βιβλίων και απόψεων μέσω του Rebook και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε 
συνεργατικές πρακτικές φιλοδοξεί αφενός να συμβάλει στην επαγγελματική τους εξέλιξη 
αφετέρου να αναδειχθεί σε πολύτιμο υποστηρικτικό εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία. Η θεωρητική πλαισίωση που ακολουθεί και διέπει τη φιλοσοφία του όλου εγχειρήμα-
τος επιχειρεί τη σύνδεση της συμμετοχής του εκπαιδευτικού σε μια δικτυακή κοινότητα, 
όπως το  Rebook, με την επαγγελματική του ανάπτυξη.  

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Το θέμα της επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα από τα βασικά και πάγια 
ενδιαφέροντα της παιδαγωγικής συζήτησης και έρευνας, καθώς αυτό αναπόφευκτα συνδέεται 
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με την παιδαγωγική τους επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πράξης. Για 
τον Παπακωνσταντίνου (1986), άλλωστε,  ο εκπαιδευτικός είναι ο βασικότερος παράγοντας για 
τη διασφάλιση της ποιότητας στην παρεχόμενη εκπαίδευση, ενώ σύμφωνα με τον Μαυρογιώρ-
γο (1999), οι ταχύτατες εξελίξεις σε όλο το φάσμα της γνώσης, αλλά και της παιδαγωγικής διδα-
κτικής και ψυχολογίας, αναγκάζουν τον εκπαιδευτικό σε συνεχή εξέλιξη. 

Τα τελευταία χρόνια, όπως διαπιστώνεται από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, η στοχο-
θεσία της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών έχει αλλάξει, αποκτώντας έναν στοχαστικό, συνερ-
γατικό και διερευνητικό προσανατολισμό (Day, 1995, 2003· Zeichner & Liston, 1987·  Ξωχέλλης, 
2005· Cochran-Smith, 2005· Ανδρούσου & Αυγητίδου, 2013). Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
αποσκοπεί πλέον όχι μόνο στο να τους εφοδιάσει με την αναγκαία θεωρητική κατάρτιση, αλλά 
και στο να τους εμπλέξει σε επαγγελματικές δραστηριότητες και συνεργατικά μοντέλα που τους 
βοηθούν αφενός να συνεργάζονται και να συμμετέχουν σε συλλογικές δράσεις, αναπτύσσοντας 
τη διαλεκτική τους ικανότητα αφετέρου να αναπτύσσουν τη στοχαστική τους κρίση, την ικανό-
τητα λήψης αποφάσεων και τις διερευνητικές τους δεξιότητες (Schnellert et al., 2008· Ανδρού-
σου & Αυγητίδου, 2013).   

Η έννοια του αναστοχασμού, διαπερνώντας τη διδακτική πράξη στο σύνολο της, αποτελεί συ-
στατικό στοιχείο και βασικό χαρακτηριστικό της έννοιας του σύγχρονου πλέον επαγγελματι-
σμού. Ο επαγγελματισμός γίνεται κατανοητός ως μία διαδικασία που σχετίζεται με τους τρό-
πους που οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να ενισχύσουν την ποιότητα και τον χαρακτήρα της 
εργασίας τους (Hargreaves & Goodson, 1996). Πιο συγκεκριμένα, για τον Hargreaves (2001), ο 
εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τον νέο επαγγελματισμό διαθέτει μεταξύ άλλων τα εξής γνωρίσμα-
τα: (α) Μαθαίνει να διδάσκει μεθόδους και αντικείμενα διδασκαλίας, αλλά και αντεπεξέρχεται 
στις μαθησιακές απαιτήσεις κατά τρόπο που ενδεχομένως δεν είχε διδαχθεί ο ίδιος, (β) Επιδιώ-
κει τη διαρκή και δια βίου κατάρτισή του και δεν επαναπαύεται στην αρχική του επιμόρφωση, 
(γ) Η συνεργασία του με άλλους συναδέλφους και γονείς προσφέρει την ευκαιρία για απόκτηση 
γνώσεων και εμπειριών και δεν αντιμετωπίζεται ως σημείο τριβής και αντιπαλότητας, (δ) Ανα-
πτύσσει και εφαρμόζει στόχους που αποσκοπούν στη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθη-
σης και δε στηρίζεται αποκλειστικά στο τι ξέρει ή τι επιθυμεί να διδάξει, (ε) Αποδέχεται τη δια-
φορετικότητα, την αντιπαράθεση και το διάλογο ως δεδομένα που αναδεικνύουν τη συλλογικό-
τητα.   

Γίνεται φανερό από τα παραπάνω ότι στο πλαίσιο του νέου επαγγελματισμού αναπτύσσονται 
νέες μορφές συνεργασίας, περισσότερο διευρυμένες, με βασικό γνώρισμα τη στροφή προς τη 
δημιουργία νέων μορφών σχέσεων. Η εμπλοκή σε διαλογικές συνεργατικές πρακτικές συνδέε-
ται άμεσα με την ανάπτυξη των αναστοχαστικών, διερευνητικών και συνεργατικών δεξιοτήτων 
του σύγχρονου εκπαιδευτικού και ως εκ τούτου  η συμμετοχή του σε Δικτυακές Κοινότητες μά-
θησης συνάδει με το νέο μοντέλο της επαγγελματικής του ανάπτυξης. Ως Δικτυακές, Ψηφιακές 
ή Online Κοινότητες νοούνται οι κοινότητες που στηρίζονται στην ψηφιακά διαμεσολαβημένη 
επικοινωνία. Τα μέλη μιας Δικτυακής Κοινότητας συγκροτούν ένα είδος κοινωνικού ιστού, κα-
θώς αναπτύσσουν, κατά κανόνα, δεσμούς μεταξύ τους που συχνά αποκτούν ένα πιο γενικευμέ-
νο χαρακτήρα (ΕΑΙΤΥ, 2011). Σε μια Δικτυακή Κοινότητα, ωστόσο, εκτός από αυτό το Κοινωνικό 
κεφάλαιο, αναπτύσσεται και ένα Γνωσιακό κεφάλαιο που συνίσταται στη διαμοιρασμένη γνώ-
ση, την κοινή επιθυμία για επίλυση προβλημάτων που απασχολούν την Κοινότητα και τη συλ-
λογική προσπάθεια για απάντηση στα τιθέμενα ερωτήματα (ΕΑΙΤΥ, 2011). Για τον Wenger 
(1999), αυτή η συμμετοχή στις Κοινότητες Πρακτικής, όπως τις ονομάζει, αποτελεί το βασικό 
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παράγοντα μάθησης, καθώς η γνώση, η μάθηση και το συλλογικό γνωστικό κεφάλαιο προκύ-
πτουν από την κοινή δραστηριότητα και τη συλλογικότητα. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τις 
διαδικασίες της συμμετοχής του στην Κοινότητα, κάθε μέλος νοηματοδοτεί εκ νέου τη γνώση 
και επαναπροσδιορίζει την αξία και τη χρηστικότητά της, προάγοντας ουσιαστικά τη μάθηση. 
Ως εκ τούτου, οι Κοινότητες Πρακτικής είναι Κοινότητες Μάθησης (ΕΑΙΤΥ, 2011).  
 

Το Rebook ως υποστηρικτικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς 

Το Rebook, αποβλέποντας στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της πλατφόρμας από τους εκπαι-
δευτικούς, βασίζεται στο μοντέλο των Κοινοτήτων Πρακτικής και φιλοδοξεί μέσα από τη χρήση 
του να αναδειχθεί σε πολύτιμο υποστηρικτικό εργαλείο για την επαγγελματική τους εξέλιξη και 
το παιδαγωγικό τους έργο. Τα μέλη του Rebook, άλλωστε, αποτελούν μια Κοινότητα Πρακτικής 
και Μάθησης με την ευρύτερη έννοια που έχει λάβει πλέον ο όρος και αφορά στις Κοινότητες 
ατόμων με κοινές κοινωνικές πρακτικές (ΕΑΙΤΥ,2011). Η Κοινότητα του Rebook, χωρίς αυστηρή 
δομή, δεν δίνει την αίσθηση στα μέλη της ότι συμμετέχουν σε τυπικές διαδικασίες επαγγελμα-
τικής εξέλιξης, αλλά «μοιράζονται κοινές ανησυχίες, κοινά προβλήματα ή κοινό πάθος σε κά-
ποιο τομέα ενδιαφέροντος και εμβαθύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε αυτό μέσα 
από τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση» (Wenger et al., 2002).   

Το Rebook, άλλωστε, προκειμένου να διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην επαγγελματική ανάπτυ-
ξη του εκπαιδευτικού, επιδιώκει τη συναδελφική αλληλεγγύη και συνεργασία φιλοδοξώντας να 
δημιουργήσει τις συνθήκες για άτυπη μάθηση, με την έννοια που της αποδίδουν οι Hoekstra et 
al. (2006), σύμφωνα με την οποία αυτή προσδιορίζεται κάθε φορά μέσα από το περιβάλλον 
όπου συντελείται. Η φύση της μάθησης για  τους Hoekstra et al. (2006) παραμένει ουσιαστικά η 
ίδια σε κάθε πλαίσιο και η όποια διαφορά έγκειται στο περιβάλλον της μάθησης (η τυπική μά-
θηση συντελείται στο πλαίσιο οργανωμένων δομών μάθησης και η άτυπη σε πλαίσιο όπου δεν 
υπάρχουν αντίστοιχες δομές). Η δημιουργία, συνεπώς, ενός περιβάλλοντος, όπως το  Rebook, 
που προσφέρει στους εκπαιδευτικούς ευκαιρίες μάθησης λειτουργεί ενισχυτικά προς την επαγ-
γελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, συμβάλλοντας παράλληλα στην εφαρμογή εκπαιδευ-
τικών αλλαγών.  

Στα οφέλη, άλλωστε, της επαγγελματικής ανάπτυξης που επισημαίνει ο Trent (2011) συγκατα-
λέγονται η εισαγωγή νέων γνώσεων και δεξιοτήτων στον τρόπο δράσης του εκπαιδευτικού, η 
ενίσχυση και η αναβάθμιση των υφιστάμενων δεξιοτήτων και πρακτικών του καθώς και η αλ-
λαγή στις αντιλήψεις και τις στάσεις του. Μέσα από το Rebook, παρέχεται στον εκπαιδευτικό η 
δυνατότητα για ανάπτυξη και απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης σχετικά με την επιστήμη του, 
το αντικείμενο που διδάσκει, τη σύγχρονη μεθοδολογία, τις πρακτικές διδασκαλίας κ.ά., ενι-
σχύοντας με αυτόν τον τρόπο το θεωρητικό του υπόβαθρο και τη διδακτική πράξη στο σύνολό 
της. Σε κάθε περίπτωση, η υψηλής ποιότητας επαγγελματική ανάπτυξη επιτρέπει στον εκπαι-
δευτικό να αναπτύξει περαιτέρω εξειδίκευση σε θέματα περιεχομένου, στρατηγικών διδασκα-
λίας, χρήσης νέων τεχνολογιών, τα οποία με τη σειρά τους προάγουν την υψηλού επιπέδου 
διδασκαλία (Bredeson, 2002, σ. 665).  

Γνωριμία με την πλατφόρμα 

To Rebook είναι ένα δυναμικό δίκτυο φίλων του βιβλίου που δημιουργήθηκε από δύο εκ-
παιδευτικούς με αγάπη για την ανάγνωση με σκοπό να παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη 
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του να ανταλλάξουν ή να δανειστούν βιβλία μεταξύ τους (Σχήμα 1). Οι κοινότητες στις ο-
ποίες κάνει κάποιος εγγραφή (άρα αυτοβούλως και ρητά αποφασίζει να συμμετάσχει με 
συστηματικό τρόπο) και ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές για την επικοινωνία μέσα 
σε αυτές είναι σημαντικές για την εκπαιδευτική κοινότητα (ΕΑΙΤΥ, 2011). Πιο συγκεκριμένα, 
τα μέλη του Rebook, αφού εγγραφούν, δημιουργούν τη δική τους βιβλιοθήκη συμβάλλο-
ντας, πρώτα οι ίδιοι, στην ενίσχυση της συλλογής των προσφερόμενων βιβλίων. Στη συνέ-
χεια, μέσα από ένα σύστημα πόντων που εξασφαλίζει την ισοτιμία, μπορούν είτε να χαρί-
σουν βιβλία που πλέον δεν χρειάζονται με αντάλλαγμα άλλα που πραγματικά επιθυμούν 
είτε να δανείσουν ή να δανειστούν ένα βιβλίο, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 

Σχήμα 1:  Γίνετε μέλος του Rebook, δημιουργήστε τη βιβλιοθήκη σας, διαβάστε, ανακυκλώστε! 

Βήμα 1ο: Δημιουργία βιβλιοθήκης  

Τα μέλη του Rebook μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους χαριστική ή δανειστική βι-
βλιοθήκη χρησιμοποιώντας μόνο το ISBN κάθε βιβλίου και να προσθέσουν βιβλία ελληνικά ή 
ξενόγλωσσα εντάσσοντάς τα σε μία από τις προτεινόμενες κατηγορίες, όπως Λογοτεχνία-
Δοκίμια, Τέχνες, Ιστορία, Οικονομικά, Ανθρωπιστικές-Κοινωνικές Επιστήμες, Φυσικές και Θε-
τικές Επιστήμες, Εφαρμοσμένες Επιστήμες, Πληροφορική, Λεξικά, Εκπαίδευση, Παιδικά, Εκ-
μάθηση Ξένων Γλωσσών, Ταξιδιωτικοί οδηγοί, Μαγειρική, Ευ ζην, Κόμιξ-Χιούμορ, Εσωτερι-
σμός-Παραφυσικά Φαινόμενα, Εμπόριο-Επικοινωνίες-Μεταφορές, Σημειωματάρια–
Ημερολόγια, Άλλο. Κάθε βιβλιοθήκη είναι ορατή από όλα τα μέλη του Rebook, αποτελώντας 
μέρος μιας μεγάλης συλλογής βιβλίων με ποικιλία τίτλων για όσο το δυνατόν περισσότερα 
ενδιαφέροντα (Σχήμα 2). Αφ’ης στιγμής προστίθεται ένα βιβλίο στην βιβλιοθήκη με τη χρήση 
του ISBN, δημιουργείται αυτομάτως η καρτέλα με τα πλήρη στοιχεία του έτσι όπως αυτά δί-
δονται από τις έγκριτες βάσεις δεδομένων της Biblionet και της Amazon. 
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Σχήμα 2: Οι νέες καταχωρίσεις βιβλίων 

Μαζί με τα στοιχεία του βιβλίου (τίτλος, συγ-
γραφέας, εκδότης κ.ά) υπάρχει πεδίο για 
σχόλια που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη 
να τα εμπλουτίσει ή να σημειώσει δικά του. 
Σε αυτό το σημείο ο εκπαιδευτικός μπορεί, 
επί παραδείγματι, να υπογραμμίσει στα σχό-
λιά του τα σημεία που αποδείχθηκαν χρήσι-
μα ή δύσκολα (κατά την ανάγνωση ή κατά 
την παιδαγωγική πράξη, αν πρόκειται για 
βιβλίο της παιδαγωγικής επιστήμης) και να 
επισημάνει εκείνα που κατά τη γνώμη του 
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, είναι αποκα-
λυπτικά, θέτουν ερωτήματα κ.ο.κ. Το ίδιο 
μπορεί να συμβεί και με ένα βιβλίο λογοτε-
χνίας ή γνώσεων που προορίζεται για χρήση 
μέσα στην τάξη. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
προτείνει στην καρτέλα του βιβλίου τρόπους 
αξιοποίησής του στη διδακτική πρακτική ή 
και να παραπέμψει σε άλλες πηγές (το προ-
σωπικό του blog, τον ιστότοπο του σχολείου 
ή της τάξης, σε βίντεο στο YouTube κ.ά.), 
όπου βρίσκει κανείς υλικό σχετικό με το βι-
βλίο. Δεδομένου ότι τα βιβλία είναι ορατά 
από τα μέλη της Κοινότητας, η παρουσίασή 
τους στη βάση της προσωπικής άποψης και 
εμπειρίας του εκπαιδευτικού που το  

προσφέρει για δανεισμό ή δωρεά αναδεικνύει την εκπαιδευτική χρησιμότητα της συμμε-
τοχής στην Κοινότητα και προσθέτει επιπλέον αξία στην όλη διαδικασία. 

Βήμα 2ο: Ενημέρωση για το σύστημα πόντων 

Μαθαίνοντας τους πόντους του, κάθε μέλος του Rebook γνωρίζει ουσιαστικά την ανταλλα-
κτική του δύναμη, καθώς οι πόντοι ορίζουν τις δυνατότητές του για την επόμενη συναλλα-
γή. Για το σύνολο των πόντων που διαθέτει κάθε μέλος ενημερώνεται αυτόματα στη σελίδα 
του λογαριασμού του (Σχήμα 3), ενώ το ελάχιστο προαπαιτούμενο για να ζητήσει ένα βι-
βλίο είναι να έχει συγκεντρώσει τους πόντους της αξίας του, έτσι όπως αυτοί εμφανίζονται 
στην καρτέλα του. Το σύστημα πόντων θεωρήθηκε απαραίτητο από τους δημιουργούς της 
πλατφόρμας προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα κατάχρησης ή άνισης μεταξύ των 
μελών χρήσης των υπηρεσιών της που θα έθεταν σε κίνδυνο την ισορροπία του συστήμα-
τος. Την ίδια στιγμή, το σύστημα πόντων, εκτός από ένα είδος δικαιοσύνης και αμοιβαιότη-
τας στις συναλλαγές, εξασφαλίζει το μόνιμο εμπλουτισμό της βάσης με βιβλία και την κινη-
τικότητα των λογαριασμών, γεγονός που πολλαπλασιάζει την αξία των συναλλαγών μεταξύ 
των μελών της Κοινότητας και της λειτουργίας της πλατφόρμας γενικότερα. Κάθε φορά που 
ένα μέλος προσθέτει ένα βιβλίο στη βιβλιοθήκη  
του λαμβάνει πόντους. Το ίδιο συμβαίνει και κάθε φορά που χαρίζει ή δανείζει ένα βιβλίο. 
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Αυτούς τους πόντους μπορεί να τους χρησιμοποιήσει για να ζητήσει ένα ή περισσότερα  
βιβλία από οποιοδήποτε 
άλλο μέλος του Rebook. Πιο 
συγκεκριμένα, λαμβάνει 
πόντους από την προσθήκη 
βιβλίων, την ανταλλακτική 
τους  αξία καθώς και από 
την ολοκλήρωση της συ-
ναλλαγής. Περισσότερες 
πληροφορίες για το σύστη-
μα πόντων δίνονται στον 
ιστότοπο.  

Σχήμα 3: Τα μέλη ενημερώνονται για τους πόντους, τα μηνύματα, 
τις νέες καταχωρίσεις. 

 
Βήμα 3ο: Ανακύκλωση βιβλίων, μηνυμάτων, γνώσεων, ιδεών  

Αναζήτηση βιβλίου 

 
Σχήμα 4: Η καρτέλα του βιβλίου. 

Στο Rebook η αναζήτηση βιβλίων γί-
νεται απλά με τη χρήση ενός μόνο 
κριτηρίου, όπως το όνομα του συγ-
γραφέα, ο τίτλος του βιβλίου ή το 
ISBN. Μπορεί, επίσης, να γίνει αναζή-
τηση βιβλίων με βάση τα ενδιαφέρο-
ντα του αναγνώστη είτε μέσω των 
θεματικών κατηγοριών που έχουν 
καταρτιστεί είτε μέσω της λίστας με 
τις πιο πρόσφατες καταχωρήσεις. Συν 
αυτώ, υπάρχει πάντα η δυνατότητα 
της περιήγησης στις βιβλιοθήκες των 
μελών του  

Rebook για αναζήτηση νέων τίτλων. Σε κάθε περίπτωση η αναζήτηση θα οδηγήσει στην 
καρτέλα με τα στοιχεία του βιβλίου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4. 

 
Αίτηση δανεισμού ή δωρεάς 

Αφ’ης στιγμής ένα μέλος του Rebook βρίσκει ένα βιβλίο του ενδιαφέροντός του, το ζητά με 
σχετικό αίτημα στη σελίδα του βιβλίου και επιλέγει έναν έως και τρεις από τους προτεινό-
μενους τρόπους παραλαβής του. Σε περίπτωση δανεισμού δηλώνει τον επιθυμητό χρόνο 
δανεισμού, ενώ έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει το αίτημά του, έως ότου γίνει αποδεκτό 
από τον κάτοχο του βιβλίου.  

Αξιολόγηση συναλλαγής 

Κάθε φορά που λαμβάνει ένα βιβλίο το μέλος του Rebook επιβεβαιώνει άμεσα την παρα-
λαβή και αξιολογεί τη συνέπεια του αποστολέα. Στην περίπτωση που δεν παραλάβει το βι-
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βλίο έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία “Αναφορά προβλήματος” προ-
κειμένου να ειδοποιηθούν οι διαχειριστές του Rebook.  

Ικανοποίηση αιτήματος δανεισμού ή δωρεάς  

Ο κάτοχος του βιβλίου που δέχτηκε το αίτημα μπορεί είτε να το αποδεχτεί είτε να το απορρί-
ψει. Στην περίπτωση που αποδεχτεί το αίτημα και συμφωνήσει με τον προτεινόμενο τρόπο 
αποστολής (δια ζώσης, μέσω ΕΛΤΑ ή courier) προχωρά σε αυτήν. Σε κάθε περίπτωση, για τον 
τρόπο αποστολής ή άλλες λεπτομέρειες της συναλλαγής υπάρχει η δυνατότητα, μέσω του 
Rebook, παραλήπτης και αποστολέας να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, ενώ το σύστημα φρο-
ντίζει να ενημερώνει τους χρήστες για την πορεία της συναλλαγής τους (Σχήμα 5). 

  

Σχήμα 5: Ενημέρωση για την πορεία της συναλλαγής και  Σχήμα 6: Φόρμα επικοινωνίας 

Δυνατότητα περαιτέρω επικοινωνίας μεταξύ των μελών 

Η δυνατότητα για απευθείας επικοινωνία μεταξύ των χρηστών επιτρέπει την ανταλλαγή 
μηνυμάτων και πληροφοριών πέραν αυτών που δίδονται μέσω της καρτέλας του βιβλίου. 
Τα μέλη του Rebook μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων 
που διαθέτει η πλατφόρμα για να μοιραστούν πληροφορίες, ιδέες και απόψεις εκτός από 
τις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή τους (Σχήμα 6).  

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Η πλατφόρμα δοκιμάζεται πιλοτικά εδώ και μερικούς μήνες με στόχο τη βελτίωσή της μέσα 
από την ανατροφοδότηση που δέχεται καθημερινά από τους χρήστες της. Οι δημιουργοί 
της δουλεύουν προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης και του εμπλουτισμού των τρόπων 
επικοινωνίας μεταξύ των μελών της γι’ αυτό και στο εγγύς μέλλον προβλέπεται αφενός η 
δημιουργία forum εντός της πλατφόρμας αφετέρου η σύνδεση του Rebook με άλλα κοινω-
νικά δίκτυα, όπως το Facebook και το twitter.  

Τα μέλη που ανήκουν στην κοινότητα του Rebook αγαπούν εξ ορισμού τα βιβλία και την 
ανάγνωση. Μέσα από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα μπορούν να μοιραστούν αυτό το κοινό 
ενδιαφέρον τους και να αξιοποιήσουν το Rebook ως μέσον για την ψυχαγωγία και την αι-
σθητική απόλαυση που προσφέρει η ανάγνωση ή για την κατάρτισή και την επέκταση των 
γνώσεών τους, όπως ακριβώς συμβαίνει με μια βιβλιοθήκη. Μόνο που στην περίπτωση του 
Rebook, της διαδικτυακής αυτής πλατφόρμας ανακύκλωσης βιβλίων, τα χωροχρονικά όρια 
κάμπτονται και οι δυνατότητες για συνεργασία μεταξύ των μελών διευρύνονται, πολλα-
πλασιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τα οφέλη από την απλή πράξη της ανταλλαγής βιβλίων. 
Στη βάση αυτού του σκεπτικού, προσδοκία των δημιουργών της πλατφόρμας είναι η μεγα-
λύτερη δυνατή αξιοποίησή της από τους εκπαιδευτικούς τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο 
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και σε επίπεδο τάξης ή ακόμη και σχολικής μονάδας. Σε κάθε περίπτωση,  καθοριστικός πα-
ράγοντας σε αυτή την προσπάθεια αποδεικνύεται η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και το 
ενδιαφέρον τους για χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρμας.   
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«Η κυρά Κακή και οι 12 μήνες» μέσα από την ψηφιακή αφήγηση, (Digital Storytelling)  
και την χρήση ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο 

Αμανατίδης Νικόλαος, Κολοκυθά Παρασκευή – Αικατερίνη  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 – ICT Coordinator-Trainer, nickaman4@gmail.com 

Εκπαιδευτικός ΠΕ 70,  katerinaki0708@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στo παρόν διδακτικό σενάριο γίνεται λόγος για την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη 
διδακτική πράξη. Η επιλογή της ψηφιακής αφήγησης εξηγείται από το γεγονός πως οι ΤΠΕ 
στην εκπαίδευση λειτουργούν ενισχυτικά στη διαδικασία μάθησης. Στα πλαίσια της φιλανα-
γνωσίας στο μάθημα της γλώσσας της Β΄ Δημοτικού ψηφιοποιήθηκε το τελικό προϊόν ενός 
μικρού project που υλοποίησαν  για τους δώδεκα μήνες και τις εποχές του χρόνου. Το pro-
ject συνδέθηκε διαθεματικά και με άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως Μελέτη Περιβάλλο-
ντος, Μουσική, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή και Τ.Π.Ε. Πιο ειδικά,  οι μαθητές/τριες του  1ου 
12/θέσιου Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες και την διεκ-
περαίωση της δράσης έγραψαν κατά ομάδες το παραμύθι με τίτλο «Οι δώδεκα μήνες και η 
κυρα - Κακή», το οποίο μετατράπηκε σε μια εμπλουτισμένη πολυμεσική αναπαράσταση με 
τη χρήση του Προγράμματος NERO 2014.  

Λέξεις Κλειδιά: ΤΠΕ, ψηφιακή αφήγηση, παραμύθι, ιστοριοπίνακας (storyboard) 
 

Θεωρητικό Πλαίσιο  

Τι εννοούμε με τον όρο ψηφιακή αφήγηση 

Η αφήγηση πρόκειται για πράξη επικοινωνίας, η οποία παρουσιάζει μια σειρά γεγονότων. 
Καλύπτει τις ανάγκες του ανθρώπου για έκφραση, επικοινωνία, πληροφορία αλλά και για 
διασκέδαση. Σύμφωνα με τον Lambert, (2002), η ψηφιακή αφήγηση είναι ο συνδυασμός 
της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με τα πολυμέσα του 21ου αιώνα και των εργα-
λείων τηλεπικοινωνίας. Είναι δηλαδή η διαδικασία που συνδυάζει τα ψηφιακά μέσα για να 
εμπλουτίσει και να ενισχύσει το γραπτό ή τον προφορικό λόγο. Αναφέρεται στον συνδυα-
σμό αφήγησης με ψηφιακό περιεχόμενο για τη δημιουργία ταινιών μικρού μήκους. Οι ψη-
φιακές ιστορίες μπορεί να περιλαμβάνουν διαδραστικές ταινίες με υψηλής ποιότητας ήχο 
και οπτικά εφέ ή παρουσίαση διαφανειών με αφήγηση ή μουσική 
(http://www.storynet.org, ενεργός την 15/2/15). 

Η σημασία της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαίδευση είναι μείζονος σημασίας διότι είναι 
μια ενεργητική διαδικασία που συμβάλλει στο να εμπεδώνουν οι μαθητές τις πληροφορίες 
και προκαλεί  μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στην τάξη (Robin &Pierson, 2005). «Η Ψηφιακή 
Αφήγηση είναι μια καινοτόμος παιδαγωγική προσέγγιση που έχει τη δυνατότητα να εμπλέ-
κει τους μαθητές σε μαθητοκεντρική μάθηση και να βελτιώσει τα μαθησιακά αποτελέσματα 
σε όλο το Αναλυτικό Πρόγραμμα.» (Smeda et al., 2010). Έτσι, η επιλογή της ψηφιακής αφή-
γησης δικαιολογείται από το γεγονός πως οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση λειτουργούν ενισχυτικά 
στη διαδικασία μάθησης καθώς οδηγεί στην ενεργή συμμετοχή των παιδιών. Επίσης, οι μα-
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θητές εισάγονται στη νέα γνώση με έναν ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Η ακρόαση και 
η αφήγηση ιστοριών από τους μαθητές συμβάλλουν στην απόκτηση επικοινωνιακών δεξιο-
τήτων καθώς επεξεργάζονται πληροφορίες και δομούν το περιεχόμενο για να οικοδομή-
σουν τη δική τους κατανόηση, (Μελλιάδου, Νάκου, Γκούσκος, Μεϊμάρης 2011). Δίνεται η 
δυνατότητα ανάπτυξης και αξιοποίησης πολλαπλών τύπων νοημοσύνης, ενώ παράλληλα 
καλλιεργείται ο διερευνητικός και ενεργητικός τρόπος μάθησης. Πιο αναλυτικά, η ψηφιακή 
αφήγηση ενισχύει τα κίνητρα των μαθητών, εμπλέκει τους μαθητές σε υψηλότερης βαθμί-
δας τρόπο σκέψης αλλά και μάθησης σε βάθος, παρέχει επίσης ένα περιβάλλον μελέτης και 
γνώσης κατάλληλο για κατασκευή ιστοριών μέσω συνεργασίας καθώς και κεντρίζει το εν-
διαφέρον αλλά και την προσοχή των παιδιών. Η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη 
διευκολύνει την επίτευξη στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος σε όλες τις γνωστικές πε-
ριοχές (Plowman & Stephen, 2003). Ταυτόχρονα οι νέες τεχνολογίες παίζουν σημαντικό ρό-
λο στην  κοινωνικοποίηση, την αυτοπεποίθηση, την αυτοαντίληψη και τη συνεργασία, βελ-
τιώνουν δηλαδή ψυχοκινητικές, κοινωνικοσυναισθηματικές αλλά και γλωσσικές δεξιότητες, 
(Κυρίδης, Δρόσος & Ντίνας, 2003). 

Μεθοδολογία 

Το διδακτικό σενάριο «Η κυρά Κακή και οι δώδεκα μήνες» συνάδει με τις κοινωνικοπολιτι-
σμικές θεωρίες μάθησης του Vygotsky, (1978) και του εποικοδομισμού. Σύμφωνα με τη θε-
ωρία του εποικοδομισμού, ο άνθρωπος δεν είναι παθητικός δέκτης αλλά ο ίδιος διαδραμα-
τίζει ενεργητικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης. Οι υποστηρικτές του εποικοδομισμού, 
δηλαδή, τονίζουν πως η ανάπτυξη νέας γνώσης από το άτομο συντελείται μέσω της ενεργη-
τικής οικοδόμησης διαδικασιών, οι οποίες συνδέουν τη νέα γνώση με την προηγούμενη. 
Έτσι, βασική αρχή του εποικοδομισμού είναι πως η γνώση κατασκευάζεται από το ίδιο το 
άτομο και πως ο ίδιος ο άνθρωπος μέσα από την αλληλεπίδρασή του με τον κόσμο οικοδο-
μεί, ελέγχει και αναδιατάσσει τις γνωστικές του αναπαραστάσεις, οι οποίες στη συνέχεια 
προσδίδουν νόημα στον κόσμο (Ράπτης, 2003). 

Σύμφωνα με τον  Vygotsky, (1978), η κοινωνική αλληλεπίδραση δημιουργεί τη νοητική ανά-
πτυξη, γιατί η γνώση ως περιεχόμενο και η μάθηση ως διαδικασία καθορίζονται από κοινω-
νικοπολιτιστικές περιστάσεις (Ματσαγγούρας, 2000). Ακόμα,  υπογραμμίζει ότι τα παιδιά 
οικοδομούν τη δική τους ανάπτυξη μέσα από την ενεργή ενασχόλησή τους με τον κόσμο 
(Cole, & Cole, 2002 ). Επίσης, ο Vygotsky θεωρούσε ότι πρωτεύον σκοπός της ανάπτυξης και 
της μάθησης ήταν ο εξοπλισμός των παιδιών με «εργαλεία», τα οποία τα βοηθούν να κατα-
νοήσουν, να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους, να φτάσουν σε ένα ανώτερο αναπτυξιακό ε-
πίπεδο και να συνεργάζονται με άλλους για έναν κοινό σκοπό (Bodrova & Leong, 1996 στο 
Ντολιοπούλου, 1999). 

Το συγκεκριμένο σενάριο αξιοποιεί τις  προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών, οι οποίοι συμ-
μετέχουν ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία, αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητά τους και 
την κριτική σκέψη, (Kress 2003). Ακόμα, δουλεύουν σε ομάδες, μέσα σε ένα σε ένα υποστη-
ρικτικό πλαίσιο, που τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις που 
έχουν νόημα γι’ αυτούς (Χατζηδήμου, 2007). 
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Διδακτική και Ερευνητική Μεθοδολογία 

Διάφορες  τεχνικές και διδακτικές μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση των δρα-
στηριοτήτων από τους μαθητές ώστε να έρθουν σε επαφή αλλά και να εξοικειωθούν με το 
εργαλείο  της ψηφιακής αφήγησης. Συγκεκριμένα, ακολουθήθηκε  η ομαδοσυνεργατική 
μέθοδος. Δηλαδή, οι 20 μαθητές χωρίστηκαν σε  5 ανομοιογενείς ομάδες, ως προς το φύλο 
και την επίδοση, των τεσσάρων μελών. Τα μέλη των ομάδων κλήθηκαν να συζητήσουν, να 
ανταλλάξουν απόψεις και να αποφασίσουν το σενάριο της ιστορίας τους από κοινού μέσα 
από τον καταιγισμό ιδεών.  Ακόμα, διαμόρφωσαν τους στόχους καταθέτοντας τις ιδέες τους 
και την πορεία της εργασίας τους, σύμφωνα με την μέθοδο project. Για τη συγκεκριμένη 
μελέτη και την καταγραφή της , χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της παρατήρησης  των μαθη-
τών κατά τη διάρκεια του έργου καθώς και της χρήσης ερωτηματολογίων. 

Σχεδιασμός – Διδακτικό Σενάριο 

      Τίτλος διδακτικού σεναρίου: 

Οι εποχές, οι μήνες του χρόνου και παροιμίες σχετικές με αυτούς μέσα από το λαϊκό παρα-
μύθι (Βιβλίο Μαθητή α΄ τεύχος: Ενότητα 5 «Πάμε για ψώνια;» σελ. 46-47 και σελ. 50, Τε-
τράδιο Εργασιών α΄ τεύχος ασκήσεις 2 και 4 στις σελ. 26 και 28 αντίστοιχα ).  

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γλώσσα, Τ.Π.Ε., Μελέτη Περιβάλλοντος, Μουσική,  Εικα-
στικά, Θεατρική Αγωγή. 

Τάξη:  Β΄ Δημοτικού 

Διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες 

Γενικός Σκοπός: 

Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τις εποχές και τους μήνες, να συνειδητοποιήσουν την 
ημερολογιακή σχέση έτους, εποχών, μηνών και τη συστημική τους σχέση με τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες και συνήθειες μέσα από το λαϊκό παραμύθι. 

Διδακτικοί στόχοι: 

Για το γνωστικό αντικείμενο: 

• Να  γνωρίσουν τις εποχές και του μήνες του χρόνου. 
• Να έρθουν σε πρώτη επαφή με το κειμενικό είδος «παροιμίες» και να μάθουν παροιμί-

ες για τους μήνες. 
• Να εξοικειωθούν διαισθητικά με το μεταφορικό περιεχόμενο κάποιων παροιμιών (με-

ταφορική χρήση της γλώσσας). 
• Να εξασκηθούν στην ακρόαση, ανάγνωση, και αναδιήγηση παραμυθιού (παραγωγή 

προφορικού λόγου). 
• Να μάθουν να διαβάζουν παραμύθια και να τα αφηγούνται με επιτόνιση. 
• Να γνωρίσουν τη δομή του παραμυθιού. 
• Να μπορούν να ξεχωρίσουν τα βασικά δομικά στοιχεία του παραμυθιού από άλλα αφη-

γηματικά είδη. 
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• Να εντοπίσουν τους ήρωες του παραμυθιού και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. 
• Να δημιουργήσουν το δικό τους παραμύθι με όσα ανακάλυψαν (παραγωγή γραπτού 

λόγου). 
• Να εκφραστούν δημιουργικά και να παρουσιάσουν το προϊόν της εργασίας τους 

 
Για τη μαθησιακή διαδικασία: 

Τα τελευταία χρόνια οι Τ.Π.Ε. δίνουν μια νέα διάσταση στην εκπαίδευση, αυτή της τε-
χνολογίας. Η Αφήγηση Ιστοριών [Storytelling] θεωρείται ένα αποτελεσματικό κι μεθο-
δολογικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδασκαλία. Στηρίζεται στις αρχές της Διαφορο-
ποιημένης Παιδαγωγικής, καθώς παρέχει ευκαιρίες μάθησης με ποικίλους τρόπους. 
Μέσω αυτών ενισχύεται παρωθητικά η μαθησιακή διαδικασία και οι παρακάτω στόχοι: 

• Να αναπτύξουν βασικές γνωστικές δεξιότητες και ιδιαίτερα την προσοχή εξ’ ακοής 
μέσω της ακρόασης ιστοριών.  

• Να εμπλέκονται σε διαδικασίες επίλυσης ζητημάτων διαπροσωπικών σχέσεων.  
• Να συνεργάζονται σε ομαδικά και δυ-ομαδικά πλαίσια.  
• Να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες. 
• Να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.  
• Να είναι ικανοί να αξιολογούν το παραγόμενο έργο τους.  
• Να αναπτύξουν ικανότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης.  
• Να είναι ικανοί να αξιολογούν το παραγόμενο έργο τους. 
• Να μπορούν να παρουσιάσουν την εργασία τους. 

 
Για την χρήση Τ.Π.Ε.: 

• Να εξοικειωθούν με τον υπολογιστή ως ένα μεθοδολογικό εργαλείο διαχείρισης 
πληροφοριών, ψηφιακού γραμματισμού και πολλαπλής έκφρασης.  

• Να κατανοήσουν το σκοπό και τη λειτουργία των Νέων τεχνολογιών και της Ψηφια-
κής Αφήγησης στην καθημερινότητα και την κοινωνία.  

• Να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης, μετα-γνώσης, επίλυ-
σης προβλημάτων και αυτό-αξιολόγησης.  

• Να δημιουργήσουν τα ίδια τα παιδιά μια δική τους ψηφιακή αφήγηση.  
 

Προαπαιτούμενες – προϋπάρχουσες γνώσεις: 

• Να είναι εξοικειωμένοι να ακούν, να διαβάζουν παραμυθάκια και να τα κατανοούν. 
• Να παράγουν σύντομα γραπτά κείμενα. 

 
Μέσα και Υλικά: Σχολικό εγχειρίδιο, Τετράδιο, Φύλλα εργασίας, Φωτογραφίες, εικόνες, 
Μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, Η/Υ, Λογισμικό παρουσίασης Power Point, Internet, προτζέκτο-
ρας, cd player. 

Οργάνωση τάξης: 
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Ακολουθήθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Η σύνθεση των ομάδων ήταν ανομοιογενής. 
Οι 20 μαθητές χωρίστηκαν σε 5 ανομοιογενείς ομάδες ως προς το φύλο και την επίδοση. 
Δηλαδή, σε κάθε ομάδα συμμετείχαν παιδιά τόσο με ευχέρεια στην προφορική και γραπτή 
έκφραση όσο και παιδιά που αντιμετώπιζαν δυσκολίες.  

Πορεία διδασκαλίας: 

 Την 1η διδακτική ώρα η εκπαιδευτικός έβαλε στο cd player το τραγούδι «δώδεκα μήνες α-
θλητές» από το cd «Εδώ Λιλιπούπολη». Σχεδόν όλοι οι μαθητές/τριες  γνώριζαν το τραγούδι 
και το τραγούδησαν. Σηκώθηκαν και το χόρεψαν  στη γωνιά της τάξης που βρισκόταν  το 
χαλί. Μόλις το τραγούδι τελείωσε η εκπαιδευτικός τους ζήτησε να καθίσουν κυκλικά στα 
μαξιλαράκια τους στο χαλί και τους ρώτησε  για το θέμα του τραγουδιού. Οι μαθητές/τριες 
απάντησαν  πως το τραγούδι αναφέρεται στους μήνες του χρόνου και η εκπαιδευτικός τους 
ζήτησε να τους απαριθμήσουν. Έπειτα ζήτησε από το κάθε παιδί να αναφερθεί στην ολομέ-
λεια του κύκλου σε κάποιο χαρακτηριστικό του μήνα που γεννήθηκε ώστε οι υπόλοιποι μα-
θητές να μαντέψουν ποιον μήνα ή και ποια εποχή το παιδί έχει τα γενέθλιά του. Επίσης, 
όποιο παιδί επιθυμούσε, μπορούσε να δοκιμάσει και με παντομίμα. Στη συνέχεια, επέ-
στρεψαν στα θρανία τους και συμπλήρωσαν στο τετράδιο εργασιών την 2η άσκηση της σε-
λίδας 26. (Η άσκηση περιείχε το τραγούδι που άκουσαν νωρίτερα αλλά με κάποια κενά, τα 
οποία οι μαθητές/τριες έπρεπε να συμπληρώσουν. Οι λέξεις που έλειπαν ήταν  οι μήνες. Τα 
παιδιά άκουσαν  ξανά το τραγούδι και συμπλήρωσαν με τις ομάδες τους τα κενά ώστε να 
εξασκηθούν στην ορθογραφία των μηνών. Στη διάθεσή τους είχαν 10 λεπτά περίπου. Μόλις 
οι ομάδες ήταν  έτοιμες, παρουσίασαν τις απαντήσεις στην ολομέλεια και διόρθωσαν τυχόν 
ορθογραφικά λάθη. Όταν υπήρξαν λάθη ακολούθησε συζήτηση για να λυθούν τυχόν απορί-
ες. Οι μαθητές/τριες συμπέραναν πως υπήρχαν δύο τρόποι γραφής για όλους τους μήνες 
εκτός για τον Αύγουστο (παραδείγματος χάρη Ιούλιος – Ιούλης κτλ.). Στη συνέχεια,  σε διά-
φορα σημεία της αίθουσας τοποθετήθηκαν εικόνες και φωτογραφίες που απεικόνιζαν διά-
φορες δραστηριότητες και συνήθειες των ανθρώπων ανάλογα με την εκάστοτε εποχή. Ανά-
λογες εικόνες προβλήθηκαν  μέσω του προτζέκτορα. Το Χωχαρουπάκι, το ζωάκι που κατα-
σκευάσαμε και προέρχονταν από την Χωχαρούπα (τη φανταστική χώρα του βιβλίου μας), 
παρέα με τους τέσσερις φίλους μας – ήρωες του βιβλίου μας αναρωτιόταν τι απεικονίζουν 
οι εικόνες. Οι ομάδες των μαθητών κλήθηκαν να τις περιγράψουν και να τις σχολιάσουν. 
Έπειτα, η εκπαιδευτικός έθεσε διάφορα ερωτήματα σχετικά με το πότε συμβαίνουν οι δρα-
στηριότητες ή οι συνήθειες ή τα έθιμα που απεικόνιζαν οι εικόνες. Αφού ολοκληρωθεί ο 
κύκλος των ερωτήσεων, τα παιδιά συμπέραναν πως η κάθε εποχή και ο κάθε μήνας έχουν 
τα χαρακτηριστικά τους. Η κάθε ομάδα εναλλάξ κατέταξε τις εικόνες και φωτογραφίες που 
παρουσιάστηκαν μέσω του powerpoint στη σωστή εποχή. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά 
ασκήθηκαν στην παρατήρηση και έγινε μια πρώτη σύνδεση των εποχών με τις καιρικές 
συνθήκες και τις αλλαγές στη φύση. 

Την 2η διδακτική ώρα η εκπαιδευτικός πρόβαλλε στον πίνακα μέσω του προτζέκτορα δύο 
εικόνες που απεικόνιζαν δύο γριούλες, οι οποίες βρίσκονταν στις σελίδες 46 και 47 του Βι-
βλίου Μαθητή. Προβλήθηκαν μόνο οι εικόνες, χωρίς το συνοδευτικό κείμενο. Οι εικόνες 
αυτές χρησιμοποιήθηκαν και στο βίντεο της ψηφιακής αφήγησης. Έπειτα, απηύθυνε διε-
ρευνητικές ερωτήσεις στην ολομέλεια της τάξης ώστε να τους εισαγάγει στο παραμύθι που 
θα ακολουθούσε. Οι ερωτήσεις ήταν του τύπου: «τι δείχνουν οι εικόνες;» (δύο γιαγιάδες), 
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«πώς είναι η κάθε μία;» (η μία χαρούμενη και χαμογελαστή, η άλλη κατσούφα και στριμμέ-
νη. «Για ποιο λόγο πιστεύετε πώς παρουσιάζονται έτσι;» (Τα παιδιά έκαναν διάφορες υπο-
θέσεις, καθώς τους βοήθησαν και τα σκίτσα. Η χαμογελαστή γιαγιά είχε γύρω της ένα 
τσουβαλάκι με χρυσές λίρες και λουλούδια, ενώ η κατσουφιασμένη  γιαγιά είχε γύρω της 
διάφορα ζωύφια). « Πώς θα βαφτίζατε τις δύο γιαγιάδες;» (η κάθε ομάδα πρότεινε  τα δικά 
της ονόματα. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες απαντήσεις των ομάδων: η κυρία Χαρά, η 
κυρία Ουράνιο Τόξο, η κυρία Παλάβω, η κυρία Τρελούτσικη). Έπειτα, οι μαθητές/τριες άνοι-
ξαν τα βιβλία τους στη σελίδα 46 και διάβασαν τον τίτλο του παραμυθιού « Η κυρά Καλή 
και οι 12 μήνες» και ταυτόχρονα προβλήθηκε  το παραμύθι στον πίνακα. Ξεκίνησε η φωνα-
χτή ανάγνωση του παραμυθιού από τους μαθητές/τριες κυκλικά. Μόλις τελείωσε η ανά-
γνωση από τους μαθητές/τριες, η εκπαιδευτικός  διάβασε και αυτή το παραμύθι στην ολο-
μέλεια της τάξης. Ζήτησε από τα παιδιά να υπογραμμίσουν άγνωστες λεξούλες ή φράσεις 
για να τις συζητήσουν με το πέρας της ανάγνωσης. Στη συζήτηση που ακολούθησε οι μαθη-
τές έλυσαν τις απορίες τους για άγνωστες έννοιες με τη βοήθεια των συμφραζομένων αλλά 
και του λεξικού τους που βρισκόταν πάντα κάτω από το θρανίο τους. Καταγράφτηκαν από 
την εκπαιδευτικό στον πίνακα της τάξης οι λέξεις και οι φράσεις που τους δυσκόλεψαν  ή 
τους έκαναν εντύπωση. Οι μαθητές τις σημείωσαν  στο τετράδιο «δημιουργικής απασχόλη-
σης» και στο σπίτι θα παρήγαγαν τις δικές τους προτάσεις με αυτές (δημιουργική δραστη-
ριότητα παραγωγής γραπτού λόγου για το σπίτι με στόχο να αποκτήσουν την αίσθηση ορ-
θογραφημένης γραφής αντί για την κλασική αντιγραφή που είναι μια ανιαρή και χωρίς νό-
ημα δραστηριότητα για τους μαθητές/τριες). Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός παρακίνησε  τις 
ομάδες των μαθητών/τριών να αναρωτηθούν και να σκεφτούν τι κείμενο είναι αυτό που 
διάβασαν, αν αναγνώριζαν το συγκεκριμένο κειμενικό είδος και να αιτιολογήσουν την απά-
ντησή τους. Έπειτα τους ζήτησε να εντοπίσουν τον συγγραφέα του κειμένου, να προσπαθή-
σουν να εξηγήσουν την έννοια λαϊκό παραμύθι όπως την αντιλήφθηκαν και να αναφέρουν 
άλλα παραμύθια που γνωρίζουν. Μάλιστα, παρακίνησε τρεις μαθητές διαφορετικής εθνι-
κής προέλευσης (Σαουδική Αραβία, Ρωσία και Αλβανία) να αναφερθούν σε αγαπημένα τους 
λαϊκά παραμύθια των χωρών καταγωγής τους. 

Την 3η διδακτική ώρα, αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τα αγαπημένα παραμύθια των 
μαθητών/τριών, η εκπαιδευτικός τους ζήτησε να επισημαίνουν τον τίτλο του παραμυθιού 
που διάβασαν και να τον κυκλώσουν με το αγαπημένο τους χρώμα. Κύκλωσε  και η ίδια τον 
τίτλο στην προβολή του παραμυθιού στον πίνακα, ώστε να ήταν ορατός σε όλες τις ομάδες. 
Μοίρασε σε κάθε ομάδα από ένα φύλλο εργασίας και ζήτησε  από τους μαθητές να το συ-
μπληρώσουν συνεργατικά. Το φύλλο εργασίας περιείχε νοηματικές ερωτήσεις για την κα-
τανόηση του παραμυθιού. Οι ομάδες παρουσίασαν τις απαντήσεις τους, ακολουθήθηκε 
συζήτηση και σύνοψη των απαντήσεων. Αναδιηγήθηκαν το παραμύθι προφορικά και είπαν 
τι τους έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Οι ομάδες ανακάλυψαν πως το παραμύθι δομείται 
από τον τίτλο, αρχή , μέση και τέλος. Τα σημείωσαν δίπλα στο παραμύθι στο βιβλίο τους με 
ξυλομπογιά. Έπειτα, η δασκάλα τους ζήτησε  να μεταβούν στη σελίδα 50 του βιβλίου τους 
και διάβασαν τις παροιμίες με τις ομάδες τους. Ακολουθήθηκε συζήτηση για το περιεχόμε-
νό τους, χωρίς διεξοδικότερη ανάλυση ως προς τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους και 
τις σημασιολογικές τους ιδιότητες (διότι θα εξετάζονταν εκτενέστερα στην ενότητα 22). Οι 
μαθητές/τριες διαισθητικά έκαναν υποθέσεις για να ερμηνεύσουν το μεταφορικό περιεχό-
μενο των παροιμιών και όσοι γνώριζαν και άλλες τις είπαν στην ολομέλεια της τάξης. 

1494

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Την 4η και 5η  διδακτική ώρα οι μαθητές/τριες παρήγαγαν γραπτά το δικό τους παραμύθι 
ως δραστηριότητα εμπέδωσης και επέκτασης. Συγκεκριμένα, κλήθηκαν να ανατρέψουν το 
παραμύθι που διάβασαν και να συγγράψουν όλοι μαζί ένα παρόμοιο παραμύθι με πρωτα-
γωνίστρια την κυρα – Κακή, η οποία δεν ευχαρίστησε τους δώδεκα μήνες με τις απαντήσεις 
της. Χωρίσανε το παραμύθι στα συστατικά του και με κλήρωση η κάθε ομάδα ανέλαβε  ένα 
μέρος του παραμυθιού. Η μία ομάδα έγραψε τον τίτλο και την αρχή του παραμυθιού, τρεις 
ομάδες τη μέση και η πέμπτη ομάδα το τέλος του παραμυθιού και με την παροιμία που 
θεωρούσε πως ταίριαζε . Η ομάδα που τελείωσε  πρώτη ανέλαβε να γράψει και να διακο-
σμήσει το εξώφυλλο του παραμυθιού. Ακόμα, η κάθε ομάδα εικονογράφησε το μέρος του 
παραμυθιού που έγραψε. Μοιράστηκε από ένα φύλλο εργασίας σε κάθε ομάδα, το οποίο 
ήταν  χωρισμένο σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, που περιλάμβανε  ένα πλαίσιο σε μορφή 
πάπυρου, τα παιδιά έγραψαν το παραμύθι και στο κάτω μέρος το εικονογράφησαν. Κατά 
τη διάρκεια της συγγραφής του παραμυθιού η εκπαιδευτικός περιφερόταν διακριτικά ανά-
μεσα στις ομάδες, παρατηρούσε τη συνεργασία των μαθητών/τριών και προσέφερε τη βο-
ήθειά της, αν της ζητούνταν.  Η κάθε ομάδα παρουσίασε την εργασία της στην ολομέλεια. 
Συρράφτηκε το παραμύθι των παιδιών και τοποθετήθηκε στη γωνιά της βιβλιοθήκης της 
τάξης. Η εκπαιδευτικός έκανε φωτοαντίγραφα και μοίρασε  σε κάθε μαθητή/τρια από ένα. 
Έγινε ανάγνωση όλου του παραμυθιού από τους μαθητές/τριες, «παίζοντας» με τις φωνές 
τους και αλλάζοντας αποχρώσεις. Τα παιδιά δραματοποίησαν  το παραμύθι τους, μοιράζο-
ντας τα ίδια τους ρόλους μεταξύ τους. 

Την 6η ώρα έγινε ξανά ανάγνωση όλου του παραμυθιού από την κάθε ομάδα και η εκπαι-
δευτικός ηχογράφησε στο mp3 recorder τις αναγνώσεις των ομάδων. Έπειτα τις άκουσαν 
όλοι μαζί  και σχολίασαν  τον τόνο της φωνής τους. Δοκίμασαν διαφορετικές αναγνώσεις, 
παίζοντας με τη φωνή τους, την οποία και άκουσαν ηχογραφημένη. Ακόμα, η  εκπαιδευτι-
κός ρώτησε  τους μαθητές/τριες αν θα ήθελαν να μετατραπεί το παραμύθι τους σε ψηφια-
κή μορφή και να το προβάλουν  μέσω του Η/Υ της τάξης στο άλλο τμήμα της δευτέρας δη-
μοτικού του σχολείου. Τα παιδιά συμφώνησαν και συζήτησαν  όλοι μαζί για τα εφέ και τους 
ήχους που ταιριάζουν στο παραμύθι τους. Η κάθε ομάδα κατέγραψε τις ιδέες της σε μια 
κόλλα Α4. Επίσης, η μουσική υπόκρουση του παραμυθιού επιλέχθηκε  από τους ίδιους τους 
μαθητές/τριες. Η εκπαιδευτικός τους ζήτησε να διαλέξουν  στο διαδίκτυο εικόνες σχετικές 
με το παραμύθι τους στο μάθημα των Τ.Π.Ε. με τη βοήθεια του καθηγητή πληροφορικής, οι 
οποίες χρησιμοποιήθηκαν στην ψηφιακή αφήγηση του παραμυθιού μαζί με τις ζωγραφιές 
των παιδιών. 

 

Η δημιουργία του βίντεο 

Για την παραγωγή του βίντεο χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα NERO video editing 2014. 
Έγινε μετατροπή (format) του βίντεο σε mp4 για να μειωθεί η χωρητικότητα. Η δημιουργία 
του βίντεο βασίστηκε εξολοκλήρου στον ιστοριοπίνακα. Για τη δημιουργία του storyboard 
το παραμύθι των μαθητών/τριών χωρίστηκε σε 29 σκηνές. Σαρώθηκαν όλα τα φύλλα εργα-
σίας των μαθητών και οι ζωγραφιές τους, επιλέχθηκαν κάποιες φωτογραφίες από την προ-
σωπική μου συλλογή και εικόνες από το διαδίκτυο μέσω της αναζήτησης της εφαρμογής 
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GOOGLE IMAGES για να χρησιμοποιηθούν στο βίντεο. Για τη μετάβαση από τη μια σκηνή 
στην άλλη χρησιμοποιήθηκαν τα Transition Effects του προγράμματος.  

Η ηχογράφηση έγινε σε ήσυχο χώρο, στη βιβλιοθήκη του σχολείου και συμμετείχαν τρεις 
μαθητές. Τα παιδιά ξαναδιάβασαν το παραμύθι τους, «έπαιξαν» με το χρώμα της φωνής 
τους, πειραματίστηκαν, μοίρασαν μεταξύ τους τις σκηνές. Κατά την ηχογράφηση, όποτε 
έκαναν τα ίδια τους κάποιο λάθος ή ακούγονταν κάποιος εξωτερικός θόρυβος ζητούσαν τα 
ίδια να επαναληφθεί η ηχογράφηση. Μετά από δύο ηχογραφήσεις, επιλέχθηκε η συγκεκρι-
μένη από τα ίδια τα παιδιά, ως η καλύτερη.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως για την επιλογή της μουσικής ζητήθηκε η γνώμη των παι-
διών. Τα ίδια πρότειναν τη Λιλιπούπολη. Στον Η/Υ ακούσαμε τον δίσκο της Λιλιπούπολης 
και διάλεξαν τη μουσική από το κομμάτι «Κύλα Γιαουρτοπόταμε» του Κυπουργού.  Ακόμα, 
ρωτήθηκαν  με τι ήχους θα μπορούσαν να «στολιστούν» οι σκηνές του παραμυθιού. Τους 
περισσότερους ήχους, τους πρότειναν τα παιδιά. Οι ήχοι αναζητήθηκαν στο διαδίκτυο από 
τον ιστότοπο χρήσης ήχων http://www.findsounds.com/ , ενεργός την 15/2/2015. Επίσης, οι 
ήχοι σε δύο σκηνές είναι ηχογραφημένοι. Συγκεκριμένα, στην 21η  σκηνή, ο ήχος που ακού-
γεται στο βίντεο είναι ηχογράφηση της μαμάς μιας εκ των δύο μαθητριών μου, που φώναξε 
«Δώρα, βγες από τη θάλασσα». Ο ήχος στην 21η σκηνή (ο ήχος του μολυβιού καθώς κά-
ποιος γράφει), είναι ηχογράφηση των τριών μαθητών την ώρα που τους ζητήθηκε να γρά-
ψουν σε μια κόλλα Α4.   

Εκτός από τις 29 σκηνές στις οποίες χωρίστηκε το παραμύθι, το storyboard αποτελείται από 
33 σκηνές. Η 1η περιλαμβάνει την έναρξη της ιστορίας με εφέ του προγράμματος που χρη-
σιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της ψηφιακής αφήγησης. Η 2η σκηνή αποτελεί την εισα-
γωγή στην ιστορία με το εξώφυλλο του παραμυθιού των παιδιών και εικόνες από το διαδί-
κτυο. Οι σκηνές από την  3η σκηνή ως και την 31η σκηνή περιλαμβάνουν το παραμύθι των 
παιδιών. Η 32η σκηνή περιλαμβάνει τα φύλλα εργασίας των ομάδων των μαθητών/τριών με  
το πρωτότυπο παραμύθι τους και τις ζωγραφιές τους και η 33η σκηνή περιλαμβάνει εφέ του 
προγράμματος με τα ονόματα όλων των παιδιών που έγραψαν το παραμύθι για το κλείσιμο 
του βίντεο. Ο χρόνος εναλλαγής των εικόνων στο βίντεο επιλέχθηκε με βάση τη διάρκεια 
του ηχογραφημένου κειμένου σε κάθε σκηνή. Παρόμοια διαδικασία ακολουθήθηκε και για 
την εισαγωγή ήχων.  

Αποτίμηση και η Αξιολόγηση της Δράσης 

Κατά τη διάρκεια της δράσης ακολουθήθηκε η διαμορφωτική αξιολόγησης ενώ στο τέλος 
του έργου υιοθετήθηκε η τελική αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, η διαμορφωτική αξιολόγηση 
εφαρμόστηκε  κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μέσα από τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και 
τις ερωτήσεις των μαθητών/τριών. Η τελική αξιολόγηση ασκήθηκε μέσα από τις τελικές 
παρατηρήσεις της εκπαιδευτικού καθώς και από το φύλλο εργασίας που δόθηκε στις ομά-
δες των μαθητών/τριών για να συγγράψουν το δικό τους παραμύθι.  

Επίσης, μέσω ενός ερωτηματολόγιου καταγράφηκε η άποψη των παιδιών που συμμετείχαν 
στην ψηφιακή αφήγηση. Ειδικότερα, αποτυπώθηκαν οι απαντήσεις όλων των παιδιών που 
συμμετείχαν στη δραστηριότητα (συγγραφή ιστορίας και εικονογράφηση) αλλά και των 
παιδιών που «δάνεισαν» τη φωνή τους στους ήρωες της ιστορίας και είχαν ενεργό ρόλο την 
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ψηφιοποίηση της ιστορίας.  Παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένες από τις απαντήσεις των 
παιδιών: 

Ερώτηση 1: «Τι σου άρεσε πιο πολύ από όλη τη δραστηριότητα που κάναμε και από το βί-
ντεο που παρακολούθησες; 

Απαντήσεις: -«Μου άρεσε που στο βιντεάκι έδειχνε τις ζωγραφιές και που τα παιδιά αφη-
γόντουσαν την ιστορία. Γιατί μιλάνε και τα παιδιά και την εξηγούνε και βλέπουμε και τις 
ζωγραφιές  Έτσι, το καταλαβαίνουμε πιο εύκολα». 

-«Εμένα μου άρεσε που συνεργαστήκαμε όλα τα παιδιά μαζί και φτιάξαμε ένα τόσο ωραίο 
βιβλίο και έμαθα περισσότερα για τους μήνες». 

Ερώτηση 2: «Θα ήθελα να μου πεις αν η ψηφιακή αφήγηση σε βοήθησε να μάθεις παρα-
πάνω πληροφορίες για τους μήνες, τα χαρακτηριστικά τους;» 

Απαντήσεις: -«Με βοήθησε πάρα πολύ να μάθω παραπάνω χαρακτηριστικά για τους μήνες 
του χρόνου και αυτό το παραμύθι βοηθάει όλους να μάθουν ότι δεν πρέπει να είμαστε αγε-
νείς και κακοί με τους άλλους γιατί θα τους έρθει μπούμερανγκ». 

-«Με βοήθησε να μάθω πιο καλά τους μήνες και τώρα με τη μαμά και τον μπαμπά βγάζου-
με παρατσούκλια στους μήνες». 

Ερώτηση 3: «Θα ήθελα να μου πεις τις εντυπώσεις σου για τη συμμετοχή σου στην ηχο-
γράφηση αλλά και  πόσο σου άρεσε ή όχι όλη αυτή η δραστηριότητα που κάναμε;» 

Απαντήσεις: -«Ήταν πολύ ωραία και διασκεδαστικά, που συνεργαστήκαμε με τους συμμα-
θητές μου και ήταν σαν ένα μεγάλο και ωραίο παιχνίδι. Και μου άρεσε που στο τέλος είπα 
ότι σπείρεις θα θερίσεις». 

-« Ήταν πολύ πιο ωραίο που ηχογραφήσαμε και αλλάξαμε τις φωνές μας και έβγαιναν αλ-
λιώς στον υπολογιστή και μετά γελούσαμε». 

Ερώτηση 4: «Τι πιστεύεις ότι σε δυσκόλεψε σε  όλη τη δραστηριότητα;» 

Απαντήσεις: - «Όχι δεν με δυσκόλεψε κάτι. Μου άρεσαν όλα πολύ. Είχε γέλιο και διασκέ-
δασα». 

Από τις απαντήσεις των μαθητών διαφαίνεται ο ενθουσιασμός τους, η χαρά της ομαδικής 
δημιουργίας και η αίσθηση του ότι όταν συνεργάζονται πετυχαίνουν καλύτερα τους στό-
χους τους.  Από όλα τα παιδιά τονίστηκε πως χάρηκαν τη συνεργασία με τους υπόλοιπους 
συμμαθητές τους και πως το παραμύθι τους ήταν ωραίο επειδή ήταν προϊόν ανταλλαγής 
ιδεών. Αξίζει να σημειωθεί πως παρά το γεγονός πως η ιστορία δεν ψηφιοποιήθηκε από 
τους ίδιους τους μαθητές, βλέποντας το τελικό αποτέλεσμα έδειξαν έντονα τον ενθουσια-
σμό τους και το ενδιαφέρον τους. Με την προβολή του βίντεο με το δικό τους παραμύθι οι 
μαθητές/τριες ενθουσιάστηκαν και εντυπωσιάστηκαν καθώς μέσα από τη δική τους ψη-
φιακή αφήγηση συνειδητοποίησαν ότι το παραμύθι τους είναι προϊόν συλλογικής δουλειάς 
και συνεργασίας και συμπέραναν πως όταν συνεργάζονται πετυχαίνουν καλύτερο αποτέλε-
σμα.  
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Ακόμα, το βίντεο καλλιέργησε  τη δημιουργικότητα, τη φαντασία τους και την κριτική τους 
σκέψη. Επίσης, η ψηφιακή αφήγηση συνέβαλε  στο να θυμηθούν οι μαθητές όσα ανακά-
λυψαν κατά τη διάρκεια του project για τα χαρακτηριστικά των μηνών με ευχάριστο και 
παιγνιώδη τρόπο και όχι μέσα από τη στείρα απομνημόνευση έτοιμων γνώσεων από το 
σχολικό εγχειρίδιο. Μάλιστα, πρότειναν να επαναληφθεί παρόμοια δράση ψηφιακής αφή-
γησης και σε άλλη ομαδική ιστορία που θα έγραφαν. Τέλος, η δημιουργία του βίντεο συνε-
τέλεσε  στην ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου διότι οι μαθητές ενεπλάκησαν 
ενεργά στη διαδικασία (ανταλλαγή απόψεων στην ομάδα, συγγραφή του παραμυθιού, α-
ναδιήγηση του παραμυθιού, ηχογράφηση). Επομένως, η σύνδεση  της  παραγωγής γραπτού 
λόγου και του τρόπου  με τον οποίο μπορεί να αλλάξει μορφή με τη χρήση των ΤΠΕ  επιτεύ-
χθηκε σε  ένα περιβάλλον μάθησης προσανατολισμένο στον μαθητή (Chu, Tse & Chaw, 
2011).  

Συμπεράσματα 

Το συγκεκριμένο σενάριο συνέβαλε σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό στην υλοποίηση των 
αρχικών διδακτικών στόχων της διδασκαλίας . Συνετέλεσε, δηλαδή, όχι μόνο στο να ανα-
πτύξουν οι μαθητές κοινωνικές δεξιότητες, να κοινωνικοποιηθούν, αλλά και να καλλιεργή-
σουν επιστημονικές δεξιότητες, όπως να σκεφτούν κριτικά και διερευνητικά, να προβλημα-
τιστούν, να φανταστούν, να σκεφτούν δημιουργικά.  

Πάραυτα, όπως κάθε ερευνητική παρέμβαση έτσι και η παρούσα παρουσιάζει ορισμένους 
περιορισμούς. Ένας από αυτούς ήταν ο χρόνος σε συνδυασμό με το γεγονός  πως με το συ-
γκεκριμένο σενάριο ψηφιακής αφήγησης  εφαρμόστηκε μη τυπική εκπαίδευση. Δηλαδή, 
για τις ανάγκες υλοποίησης των δραστηριοτήτων του σεναρίου χρειάστηκαν περισσότερες 
ώρες από αυτές που προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη ενότητα στο 
μάθημα της γλώσσας. Αυτό είχε ως απόρροια να δημιουργηθεί η ανάγκη αναπροσαρμογής 
του προγράμματος.   Αξίζει να αναφερθεί πως παρατηρήθηκαν αρχικά κάποιες αρρυθμίες 
στη συνεργασία των μαθητών και μικροδιαφωνίες για το  ποιο μέρος της ιστορίας θα ανα-
λάμβανε η κάθε ομάδα να γράψει, παρά το γεγονός πως έγινε κλήρωση. Στην πορεία, όμως, 
όλα αυτά εξομαλύνθηκαν και η διαδικασία ολοκληρώθηκε εν τέλει χωρίς προβλήματα 

Η συγκεκριμένη δράση , συνέβαλε σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό στην υλοποίηση των 
αρχικών στόχων της διδασκαλίας.  Αυτό φάνηκε από τις απαντήσεις  των μαθητών ότι πέ-
ρασαν ευχάριστα σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και έμαθαν τα χαρακτηριστικά των 
μηνών με ευχάριστο τρόπο. Γενικά, οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό, διασκέ-
δασαν αρκετά και απόλαυσαν την όλη  διαδικασία. Η γνώση οικοδομήθηκε μέσα σε ένα 
κλίμα συνεργασίας, ευχάριστο και με παιγνιώδη χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, για την καλύτε-
ρη οργάνωση μιας αντίστοιχης διδασκαλίας χρήζεται αναγκαία η επιμόρφωση των εκπαι-
δευτικών για ένα πιο μεθοδευμένο διδακτικό σχεδιασμό με πληρέστερη οργάνωση και α-
ποτελεσματική αντιμετώπιση των όποιων δυσκολιών. 

Η ψηφιακή απεικόνιση της δράσης βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:  

http://youtu.be/FcSHbjQuzHY  
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Ηλεκτρονικές πηγές  

http://youtu.be/FcSHbjQuzHY  

http://www.storynet.org  

http://findsounds.com  

 

Παράρτημα 

Το παραμύθι των μαθητών/τριών: 

«Οι δώδεκα μήνες και η κυρά Κακή» 

Μια φορά και έναν καιρό  σε ένα μακρινό, πολύ όμορφο χωριό δίπλα στο δάσος ζούσαν 
δύο γριούλες.  Τη μια την έλεγαν Καλή γιατί ήταν πάντα γλυκομίλητη και την άλλη Κακή 
γιατί είχε όλο τον κακό τον λόγο. Ήταν στριμμένη και τρελή. 

Μια μέρα πήγε στο βουνό για να μαζέψει αράχνες, τσουκνίδες και αγκάθια. Ξαφνικά, κα-
θώς μάζευε τσουκνίδες εμφανίστηκαν μπροστά της 1; 2 ;  3;   4;   5;   6;  7! 8 ! 9! 10; 11;  12!!  
παλικάρια;;;  Ήταν οι 12 μήνες του Χρόνου. 

- Γεια σου γιαγιά! Της λένε. 

- Ποιοι είστε εσείς; Άντε φύγετε από δω βρωμόπαιδα. Τι θέλετε και με ενο-
χλείτε; 

- Θέλουμε να μας πεις ποιο μήνα αγαπάς περισσότερο. 

Α…. τους μισώ όλους. Ο Γενάρης έχει πολλά χιόνια, κάνει πολύ κρύο και όλο αρρωσταίνω. Ο 
Φλεβάρης με το καρναβάλι του και τα παιδιά που μασκαρεύονται  με τρελαίνουν. Ο Μάρ-
της δεν μου αρέσει γιατί είναι μήνας παλαβός. Μια κάνει ζέστη και μια κάνει κρύο. Άσε που 
τα λουλούδια μου φέρνουν αλλεργία και κάνω «αψού αψού». 

Ο Απρίλιος δεν μου αρέσει γιατί είναι η Πρωταπριλιά και με κοροϊδεύουν. Ακόμα γιορτά-
ζουν το Πάσχα και βρωμοκοπάει ο τόπος αρνί, τσουρέκι και αυγά. Μισώ τον Μάιο γιατί οι 
κακομούτσουνες πεταλούδες μου σπαν τα νεύρα, τα λουλούδια με συναχώνουν και δεν 
φεύγω από το κρεβάτι μου και με ζαλίζουν τα ανόητα βρωμοχελίδονα. Να μη μιλήσω για 
τον Ιούνιο που κλείνουν τα σχολεία και κυνηγάω τα παιδιά με τη βέργα γιατί δε με αφή-
νουν να κοιμηθώ.  Άσε που με το θέρο έρχονται τα τρακτέρ και δεν με αφήνουν να κοιμη-
θώ. 

Το Ιούλιο που γυρνάνε τα παιδιά από τις θάλασσες αρχίζουν να τραγουδάνε και με ζαλίζουν 
με τα γέλια τους και τις τρέλες τους. Τον Αύγουστο έχει πολλή ζέστη και με πονάει το κεφά-
λι. Είναι παχιές και οι μύγες και με τσιμπάνε. Τον Σεπτέμβρη που ανοίγουν τα σχολεία τα 
παιδιά αρχίζουν να γράφουν με τα μολύβια τους και τρίζουν δυνατά και με ανατριχιάζουν 
πολύ. 
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Τον Οκτώβριο τον μισώ γιατί πέφτουν τα φύλλα από τα δέντρα και γεμίζει η αυλή μου. Ο 
Νοέμβριος με τις βροχές του με κάνει μούσκεμα και καταντάει σπαστικό. Ο Δεκέμβρης με 
τα Χριστούγεννα και τα κάλαντα μου πρήζουν το κεφάλι! Μισώωωω τα κάλαντα. 

Μόλις οι μήνες άκουσαν τα λόγια της κυρά Κακής στεναχωρέθηκαν.  Όμως της χάρισαν ένα 
τσουβαλάκι και της είπαν: 

-Σε ευχαριστούμε πολύ γιαγιάκα για τα κακά σου λόγια. Θα σου δώσουμε ένα δωράκι αλλά 
θα το ανοίξεις μόλις πας σπίτι σου. Η κυρά Κακή μες την καλή χαρά πήρε το τσουβαλάκι της 
που νόμιζε πως ήταν γεμάτο λίρες και ευρώ και έτρεξε για το σπίτι. Όταν το άνοιξε ήταν 
γεμάτο φίδια, σκορπιούς, αράχνες και πεντακέφαλες κόμπρες.                                                         

Αχ κυρα Κακή, δεν ήξερες; Δεν ρώταγες;   

«Ό,τι σπείρεις θα θερίσεις»! 

Εικόνες 
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Κατασκευή Ιστοριοπίνακα - «Storyboard» 

Παρουσιάζεται ενδεικτικά η δεύτερη σκηνή  του Ιστοριοπίνακα.  

2η σκηνή: εισαγωγή στην ιστορία με: 

• σκίτσο των μαθη-
τών/τριών που απεικονίζει το ε-
ξώφυλλο του παραμυθιού τους 
διάρκειας 10 δευτερολέπτων .                                  
Η εισαγωγή της εικόνας γίνεται με 
το εφέ “sun” και το εφέ μετάβα-
σης  zoom out. 

• εικόνα από το διαδίκτυο 
που απεικονίζει παιδικό ημερολό-
γιο με τους μήνες Ιανουάριο, Φε-
βρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, διάρ-
κειας 15 δευτερολέπτων.   

• εικόνα από το διαδίκτυο 
με τις τέσσερις  εποχές διάρκειας 
15 δευτερολέπτων.  

• εικόνα από το διαδίκτυο 
που απεικονίζει ένα μονοπάτι 
προς το δάσος την άνοιξη διάρ-
κειας  10 δευτερολέπτων.   

• εικόνα από το διαδίκτυο 
που απεικονίζει ένα χειμωνιάτικο, 
χιονισμένο τοπίο διάρκειας  15 
δευτερολέπτων .  

• εικόνα από το διαδίκτυο 
που απεικονίζει ηλιοβασίλεμα στο 
δάσος το καλοκαίρι διάρκειας 5 
δευτερολέπτων .  

Transition effect: Χρησιμοποιείται το εφέ 
μετάβασης zoom out σε όλες τις εικόνες 
της 2ης σκηνής. 

Διάρκεια 2ης σκηνής:  1 λεπτό και 10 δευ-
τερόλεπτα 

Κείμενο: Εξώφυλλο των μαθητών/τριών « Το 
δικό μας παραμύθι. Οι δώδεκα μήνες και η 
κυρά Κακή. Από τους μαθητές του Β2. Σχολικό 
έτος 2013 -2014.   

Text effect : “wave”για την εισαγωγή της  
φράσης «Η κυρά η  Κακή για όλους έχει να πει 
κάτι κακό. Όταν συναντήθηκε με τους δώδεκα  
μήνες του χρόνου έδειξε τον χαρακτήρα της 
και φυσικά πήρε αυτό που της άξιζε. Ένα από 
τα ωραιότερα παραμύθια της λαϊκής μας πα-
ράδοσης που μας διδάσκει ότι η καλοσύνη α-
νταμείβεται ενώ η κακία πάντα τιμωρείται». 

Ηχητικό εφέ:  «Κύλα Γιαουρτοπόταμε» από το 
«Εδώ Λιλιπούπολη» του Κυπουργού. 

(https://www.youtube.com/watch?v=9V-
OJJUtRVs). 

Διάρκεια ήχου:  70 δευτερόλεπτα  
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Οπτικός γραμματισμός και διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων. 
Το παράδειγμα της Ιλιάδας 

Γερακίνη Αλεξάνδρα 
Φιλόλογος  

 alexgger@gmail.com 

Περίληψη 

Στις μέρες μας ο μαθητής κατακλύζεται από ποικίλες πηγές πληροφόρησης και ο εκπαιδευ-
τικός δεν αποτελεί  πλέον τον μοναδικό  και αδιαμφισβήτητο φορέα γνώσης. Στο πλαίσιο 
μάθησης λοιπόν που διαμορφώνεται, στο οποίο υπάρχει ένας συνεχής καταιγισμός οπτικών 
μηνυμάτων που πολλές φορές υποτάσσουν τον λόγο ,ο εκπαιδευτικός καλείται να μεταδώ-
σει στους μαθητές του τις δεξιότητες εκείνες, που θα τον βοηθήσουν να διαχειρίζεται σω-
στά και κριτικά τα μηνύματα που δέχεται. Οι δεξιότητες αυτές είναι περισσότερες και πιο 
σύνθετες, καθώς ο μαθητής έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με πολυτροπικά κείμενα, τα 
οποία θα πρέπει να αποκωδικοποιήσει, αν επιδιώκουμε ένα  μαθητή κριτικό αναγνώστη και 
όχι  παθητικό καταναλωτή έτοιμων γνώσεων. Η διαδικασία αυτή σηματοδοτεί το  νέο 
γραμματισμό που θέλει το άτομο να ενεργεί αποτελεσματικά σε διάφορα περιβάλλοντα και 
καταστάσεις επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας γλωσσικά και μη γλωσσικά κείμενα. Η παρού-
σα εισήγηση εστιάζει στο είδος του οπτικού γραμματισμού και παρουσιάζει ένα παράδειγ-
μα εφαρμογής του στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Γυμνασίου με τη βοή-
θεια των νέων τεχνολογιών. 

Λέξεις - Κλειδιά: οπτικός γραμματισμός, νέες τεχνολογίες, πολυτροπικότητα, αρχαία ελλη-
νική γραμματεία 

Εισαγωγή 

Η παρούσα εισήγηση συνιστά μία προσπάθεια ανανέωσης των διδακτικών πρακτικών, που 
αξιοποιούνται στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από μετάφραση, στο οποίο 
ο μαθητής, σύμφωνα με τα αναμορφωμένα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ, καλείται από τη μία να κατα-
νοήσει τα στοιχεία του υλικού και πνευματικού πολιτισμού του ηρωικού παρελθόντος και 
από την άλλη να κάνει τη δική του συνολική ανάγνωση, «ολιστική ανάγνωση» στα αρχαία 
ελληνικά κείμενα (Αργυροπούλου,2006).Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι 
στο καινούριο μαθησιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια και για να 
μη περιοριστεί ο σύγχρονος εκπαιδευτικός σε μία απλή ερμηνευτική κειμενοκεντρική μέ-
θοδο,η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας 
και επικοινωνίας και τις δεξιότητες του νέου γραμματισμού και συγκεκριμένα του οπτικού 
γραμματισμού (Baynham, 2002). 

Συγκεκριμένα, η παρούσα διδακτική πρόταση εφαρμόστηκε στο 3ο Γυμνάσιο Καβάλας κατά 
το σχολικό έτος 2014-2015, στο μάθημα της Ιλιάδας, το οποίο διδάσκεται στη Β Γυμνασίου, 
και απαιτεί τουλάχιστον έξι διδακτικές ώρες. Γενικά, επιδιώκει τη βιωματική, συνεργατική 
και πολυτροπική προσέγγιση της γνώσης μέσα από πολύπλευρες και ευέλικτες δραστηριό-
τητες(Χρυσαφίδης,1994).Ειδικότερα, στοχεύει στην ικανότητα ερμηνείας, κριτικής αποτί-
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μησης και δημιουργίας  οπτικών μηνυμάτων σε μία προσπάθεια αναζήτησης της γνώσης 
στην εικόνα, η οποία δρα συμπληρωματικά στον λόγο (Σκούρα,2013). 

Ζητούμενο της διδακτικής πρότασης είναι η προσέγγιση των στίχων 173-245 της ραψωδίας 
Α του ομηρικού έπους της Ιλιάδας με δραστηριότητες  ερμηνείας του κειμένου, αξιοποίη-
σης οπτικού υλικού και κατασκευής οπτικών μηνυμάτων και πολυτροπικών κειμένων που 
είναι το αποτέλεσμα έρευνας των μαθητών και της ενεργητικής συμμετοχής τους στη μα-
θησιακή διαδικασία. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες με ποικίλες και διαφορετικές δρα-
στηριότητες  ώστε να αναπτύσσεται και να αξιοποιείται η πρωτοβουλία, η αυτενέργεια και 
η κριτική τους σκέψη (Ματσαγγούρας,2000).Στο πλαίσιο μίας τέτοιας προβληματικής, και 
για την υλοποίηση της διδακτικής πρότασης αξιοποιούνται εικόνες ειδικότερα πίνακες ζω-
γραφικής που σχετίζονται με το περιεχόμενο των στίχων 173-245 της ραψωδίας Α, πρό-
γραμμα δημιουργίας συννεφόλεξου, πρόγραμμα δημιουργίας εννοιολογικού χάρτη, πρό-
γραμμα δημιουργίας βίντεο και πρόγραμμα δημιουργίας ψηφιακών κόμικς. 

Οι εργασίες των μαθητών που αρχίζουν στην τάξη και ολοκληρώνονται στο εργαστήριο 
πληροφορικής, παρουσιάζονται από τους ίδιους στην ολομέλεια της τάξης, ακολουθεί συ-
ζήτηση για τον τρόπο προσέγγισης του κειμένου και στη συνέχεια γίνεται ανάρτηση των 
εργασιών των μαθητών στο ιστολόγιο της διδάσκουσας. 

Το θεωρητικό πλαίσιο της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γραμματείας 

Σύμφωνα με τα αναμορφωμένα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ, τα Αρχαία Ελληνικά κείμενα από μετάφρα-
ση (συγκεκριμένα η Ιλιάδα)δεν αντιμετωπίζονται ως αρχαιογλωσσία αλλά ως αρχαιογνωσία 
και ως ένα λογοτεχνικό κείμενο, το οποίο μελετάται με ποικίλες μαθητοκεντρικές μεθόδους 
και τεχνικές, οι οποίες εναλλάσσονται για να εγείρουν το ενδιαφέρον του μαθητή και να 
δημιουργούν νέα ισχυρά κίνητρα για μάθηση(Αργυροπούλου, 2006). 

Τα μεταφρασμένα αρχαία ελληνικά κείμενα συγκλίνουν με τη νεοελληνική λογοτεχνία ως 
προς τη γλώσσα έκφρασής τους αλλά και ως προς τη μέθοδο διδακτικής προσέγγισής τους 
που συνήθως είναι η ερμηνευτική-κειμενοκεντρική, αφού αυτό που προέχει είναι ο κόσμος 
των κειμένων στον οποίο προβάλλονται αξίες και αντιλήψεις του παρελθόντος. Οι αρχαιο-
γνωστικές πληροφορίες βέβαια θα πρέπει να εντάσσονται και να αξιοποιούνται σε μία ευ-
ρεία και σύνθετη προσέγγιση των κειμένων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας ως  κειμέ-
νων  λογοτεχνίας. Πέρα όμως από την ερμηνευτική κειμενοκεντρική μέθοδο, ιδιαίτερη έμ-
φαση δίνεται πλέον σ’ εκείνες τις διδακτικές μεθόδους οι οποίες επιδιώκουν την ενεργή 
συμμετοχή του μαθητή και την ενεργό εμπλοκή του σε μετακειμενικές δραστηριότητες. Στις 
δραστηριότητες αυτές ο μαθητής έχει τον πρώτο ρόλο και καλείται να αξιοποιήσει κριτικά 
τις πληροφορίες που δέχεται ώστε να συγκροτήσει τη δική του σκέψη και να οδηγηθεί σε 
νέα γνώση και εμπειρία(Φουντοπούλου,2012). 

Από τον γραμματισμό στους πολυγραμματισμούς 

Στο παρελθόν ο γραμματισμός οριζόταν ως  η ικανότητα του ατόμου να διαβάζει και να 
γράφει(Taylor, 2003). Σήμερα, τα δεδομένα έχουν αλλάξει και η έννοια του γραμματισμού 
έχει γίνει πιο ευρεία και σύνθετη και γενικά αφορά στην ικανότητα του ατόμου να ανταπε-
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ξέρχεται σε διαφορετικές και ποικίλες επικοινωνιακές καταστάσεις χρησιμοποιώντας γλωσ-
σικά και μη γλωσσικά κείμενα(Μητσικοπούλου,2001). 

Από τον γραμματισμό όμως και την  ικανότητα κατανόησης, παραγωγής και κριτικής αντι-
μετώπισης προφορικών και γραπτών κειμένων, περνάμε σιγά-σιγά σε ποικίλες μορφές επι-
κοινωνίας και ποικίλες μορφές κειμένων  που σχετίζονται με τις πληροφορίες της επικοινω-
νίας και παράγονται σε μια πολύγλωσση και πολυπολιτισμική κοινωνία. (Γρόσδος, 2009). Η 
παραπάνω διαδικασία σηματοδοτεί τη  μετάβαση από το γραμματισμό στους πολυγραμμα-
τισμούς  που αφορά την «ικανότητα κατασκευής νοήματος σε διαφορετικά πολιτισμικά, 
κοινωνικά ή ειδικά συγκείμενα, καθώς και την ικανότητα χρήσης όχι μόνο αλφαβητικών 
αλλά και πολυτροπικών αναπαραστάσεων»(Kalantzis and Cope, 1999). 

Η πολυτροπικότητα ,δηλαδή η ανάμειξη πολλών διαφορετικών τρόπων κατά τη διάρκεια 
της επικοινωνίας  αποτελεί βασική έννοια στα νέα επικοινωνιακά δεδομένα που διαμορ-
φώνονται. Η έννοια του κειμένου διευρύνεται(Χοντολίδου,1999) και η εικόνα αλληλεπιδρά 
με τον προφορικό και γραπτό λόγο. Ο γλωσσικός γραμματισμός είναι ένα μέσο αναπαρά-
στασης της πραγματικότητας, αλλά  όχι το μοναδικό,  καθώς σε διαφορετικά περιβάλλοντα 
άλλοι σημειωτικοί τρόποι μπορεί να είναι πιο σημαντικοί(Kress, 2003).  

Καθώς η εικόνα κυριαρχεί στον σύγχρονο πολιτισμό, η έννοια του γραμματισμού διευρύνε-
ται και συμπεριλαμβάνει και τον οπτικό γραμματισμό(visual literacy) ο οποίος ορίζεται  ως 
η ικανότητα όχι μόνο ανάγνωσης, ερμηνείας και κατανάλωσης(χρήσης) οπτικών μορφών 
που αφορούν στην οπτική επικοινωνία, αλλά και στην κριτική αποτίμηση και δημιουργία 
οπτικών εννοιών και παραγωγής οπτικών μηνυμάτων(Kress and Valeeuwen, 2001).Ο οπτι-
κός γραμματισμός θεωρείται πλέον μια σημαντική δεξιότητα που μπορεί να διαδραματίσει 
καίριο ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία(Tiemensma, 2009). 

Καθώς η  εικόνα στην  εκπαίδευση διατρέχει όλα τα γνωστικά αντικείμενα, ο ουσιώδης και 
βαθύτερος στόχος είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές να κατακτήσουν τις δεξιότητες εκεί-
νες, που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τα οπτικά μηνύματα, να σταθούν κριτικά α-
πέναντί τους και σε ένα  πιο προχωρημένο στάδιο να γίνουν οι ίδιοι παραγωγοί οπτικών και 
πολυτροπικών μηνυμάτων. 

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση αποτελεί πλέον έναν από τους κύ-
ριους άξονες της εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτό που προέχει βέβαια  είναι η δημιουργική 
αξιοποίησή τους και η ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το 
εποικοδομιστικό μοντέλο που επιδιώκει την ενσωμάτωση της νέας γνώσης στην ήδη υπάρ-
χουσα εμπειρία(Φουντοπούλου, 2012). 

Στο νέο περιβάλλον μάθησης που διαμορφώνεται, ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός αναλαμ-
βάνουν νέους ρόλους, σύμφωνα με τους οποίους, ο μεν μαθητής δρα, ερευνά, συμμετέχει, 
ανακαλύπτει και ο δε εκπαιδευτικός βοηθά τους μαθητές στην ενεργητική τους ενασχόληση 
και επαφή με το γνωστικό αντικείμενο(Κυνηγός, 2002).Επιπλέον η εισαγωγή των νέων τε-
χνολογιών στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας μπορεί να βοηθήσει τους μαθη-
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τές να γνωρίσουν τον αρχαίο ελληνικό κόσμο όχι μέσα από ένα αποστειρωμένο και ξεχα-
σμένο ιστορικό «σεντούκι» αλλά μέσα από το παρόν και τη ζωντάνια του(Πόλκας-
Τουλούμης, 2012). 

Οι νέες τεχνολογίες που αξιοποιούνται στην παρούσα διδακτική πρόταση στοχεύουν να 
παρέχουν αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες, ενταγμένες σε διαδικασίες επίλυσης 
προβλημάτων και να ενθαρρύνουν την έκφραση και την προσωπική εμπλοκή. Συγκεκριμέ-
να, τα προγράμματα δημιουργίας «συννεφόλεξου» (wordcloud), εννοιολογικού χάρτη, δη-
μιουργίας βίντεο και δημιουργίας ψηφιακών κόμικς  που χρησιμοποιήθηκαν βοήθησαν 
στην έκφραση της πολυτροπικότητας, η οποία συνεισφέρει σημαντικά στην πρόσληψη και 
αξιοποίηση της πραγματικότητας (Χοντολίδου,1999). Όλα τα παραπάνω προγράμματα που 
αξιοποιήθηκαν βοηθούν τους μαθητές να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, να επιλύουν προ-
βλήματα, να συλλαμβάνουν  ιδέες  και να εξάγουν συμπεράσματα, να διακρίνουν το σημα-
ντικό από το περιττό, να αξιοποιούν κείμενο και εικόνα ώστε να παράγουν τα δικά τους πο-
λυτροπικά κείμενα. Ιδιαίτερα τα ψηφιακά κόμικς παρακινούν, διευκολύνουν και γοητεύ-
ουν, καθώς εικόνες και κείμενο επωμίζονται το φορτίο της ιστορίας από κοινού και οι μα-
θητές εμπλέκονται πιο ενεργητικά και ουσιαστικά με τους χαρακτήρες της ιστορίας (Ρετά-
λης - Μπολουδάκης, 2010). 

Το παιδαγωγικό πλαίσιο 

Η διδακτική πρόταση ακολουθεί τη μέθοδο project και φέρει όλα τα χαρακτηριστικά ενός 
σχεδίου εργασίας στο οποίο θα έχουν συμμετοχή όλα τα μέλη της ομάδας για την επίλυση 
του προβλήματος(Frey,1998).Η μέθοδος που ακολουθείται είναι η συνεργατική ανακαλυ-
πτική μέθοδος του Bruner, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με 
προβληματικές καταστάσεις και ανακαλύπτουν αρχές και μαθαίνουν δεξιότητες μέσω πει-
ραματισμού και πρακτικής. 

Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει τον ρόλο του βοηθού, εμψυχωτή και συντονιστή στη διαδι-
κασία της μάθησης. Οι ομαδοσυνεργατικές τεχνικές στο πλαίσιο ενός σχεδίου project δί-
νουν τη δυνατότητα στους μαθητές να γίνουν μικροί ερευνητές, να εργαστούν δημιουργικά 
και να συγκροτήσουν την άποψή τους σε αλληλεπίδραση με την ομάδα. 

Αναλυτική παρουσίαση της πρότασης 

Αφόρμηση για την πραγματοποίηση της διδακτικής πρότασης αποτέλεσε το πλούσιο εικο-
νιστικό υλικό που υπάρχει για τη σύγκρουση Αχιλλέα-Αγαμέμνονα που παρουσιάζεται 
στους στίχους 172-245 της ραψωδίας Α της Ιλιάδας. Η προσέγγιση των παραπάνω στίχων 
ξεκίνησε από την ανάγνωση του κειμένου από τον εκπαιδευτικό. Αφού έγινε η απαραίτητη 
γλωσσική εξομάλυνση του κειμένου, στη συνέχεια επιχειρήθηκε μία πρώτη προσέγγιση των 
στίχων της ραψωδίας Α και ακολουθήθηκε η κειμενοκεντρική του ερμηνεία για ν’ αναδει-
χτούν και να φωτιστούν σημαίνοντα και σημαινόμενα του κειμένου. 

Η προαναφερθείσα διαδικασία, που διήρκεσε μία διδακτική ώρα προσέλκυσε το ενδιαφέ-
ρον των μαθητών  και η πρόταση της διδάσκουσας για ένα σχέδιο εργασίας με θέμα τη σύ-
γκρουση Αχιλλέα-Αγαμέμνονα, που θα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και θα στηρίζεται στην 

1506

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



αξιοποίηση οπτικού υλικού,  βρήκε πρόσφορο έδαφος. Οι μαθητές ήταν ήδη χωρισμένοι σε 
ομάδες από την αρχή της χρονιάς και δεν ήταν η πρώτη φορά που θα εργάζονταν ομαδικά 
στο πλαίσιο ενός σχεδίου εργασίας στα φιλολογικά μαθήματα. 

Για τις τέσσερις επόμενες  διδακτικές ώρες  οι μαθητές εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά στην 
τάξη τους και στη συνέχεια στο εργαστήριο πληροφορικής με συγκεκριμένες και στοχευμέ-
νες δραστηριότητες. Αντικείμενο των μαθητών της πρώτης ομάδας ήταν να σκιαγραφήσουν 
την προσωπικότητα του Αγαμέμνονα, να παρουσιάσουν τα βασικά γνωρίσματα ήθους του 
Αγαμέμνονα με το πρόγραμμα δημιουργίας συννεφόλεξου tagxedo , να συγκρίνουν τον Α-
γαμέμνονα της Ιλιάδας με τον Αγαμέμνονα του Γ.Ρίτσου και  να περιγράψουν ένα ζωγραφι-
κό πίνακα, που αναπαριστά τον Αγαμέμνονα την ώρα που αφαιρεί τη Βρισηίδα από τον Α-
χιλλέα.  
 
Αντικείμενο των μαθητών της δεύτερης ομάδας ήταν να σκιαγραφήσουν την προσωπικότη-
τα του Αχιλλέα, να παρουσιάσουν τα βασικά γνωρίσματα του ήθους  του με το πρόγραμμα 
δημιουργίας εννοιολογικού χάρτη και να περιγράψουν ένα ζωγραφικό πίνακα που αναπα-
ριστά τον Αχιλλέα τη στιγμή που ετοιμάζεται να σκοτώσει τον Αγαμέμνονα.  
 
Αντικείμενο των μαθητών της τρίτης ομάδας ήταν να σχολιάσουν την  παρέμβαση της Αθη-
νάς στη σύγκρουση Αχιλλέα-Αγαμέμνονα, να συγκρίνουν την εμφάνιση της Αθηνάς στην  
Ιλιάδα με μία αντίστοιχη εμφάνισή της στην Οδύσσεια, να περιγράψουν ένα ζωγραφικό 
πίνακα  που αναπαριστά την επιφάνεια της Αθηνάς στον Αχιλλέα και να  δημιουργήσουν 
ένα βίντεο αξιοποιώντας το πρόγραμμα δημιουργίας βίντεο για να παρουσιάσουν την επι-
φάνεια της Αθηνάς.  
 
Αντικείμενο των μαθητών της τέταρτης ομάδας ήταν να αναζητήσουν στους στίχους 173-
245 της ραψωδίας Α στοιχεία ομηρικής τεχνικής (προοικονομία και σχήμα αδυνάτου), να 
συγκρίνουν το κείμενο της Ιλιάδας με παράλληλα κείμενα του βιβλίου τους, να περιγρά-
ψουν ένα ζωγραφικό πίνακα που αναπαριστά τη σύγκρουση Αχιλλέα-Αγαμέμνονα και να 
δημιουργήσουν ένα βίντεο αξιοποιώντας το πρόγραμμα δημιουργίας βίντεο για να παρου-
σιάσουν τη σύγκρουση Αχιλλέα-Αγαμέμνονα.  
 
Αντικείμενο των μαθητών της πέμπτης και τελευταίας ομάδας ήταν να αναζητήσουν στους 
στίχους 173-245 στοιχεία πολιτισμού, να σχολιάσουν το θέμα της τιμής για τον Αχιλλέα και 
τον  Αγαμέμνονα ,να πάρουν θέση για τη σύγκρουσή τους , να περιγράψουν ένα ζωγραφικό 
πίνακα που αναπαριστά τη σύγκρουση Αχιλλέα-Αγαμέμνονα και να αξιοποιήσουν το πρό-
γραμμα δημιουργίας ψηφιακών κόμικς  για να παρουσιάσουν τη σύγκρουση Αχιλλέα-
Αγαμέμνονα.  
 
Οι μαθητές όλων των ομάδων κρατούν σημειώσεις στο τετράδιο τους, όταν εργάζονται 
στην αίθουσα διδασκαλίας, τις οποίες αξιοποιούν στη συνέχεια, όταν εργάζονται στο εργα-
στήριο της πληροφορικής. 
 
Οι στόχοι των  δραστηριοτήτων οπτικού γραμματισμού ήταν οι εξής:  

1. Να καλλιεργήσουν οι μαθητές την κριτική σκέψη. 
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2. Να  ασκήσουν την αντίληψη και τη μνήμη τους. 
3. Να αναζητούν τη γνώση στην εικόνα και να κατανοήσουν την προσφορά της στην 

κατανόηση του λόγου. 
4. Να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους. 
5. Να ασκηθούν στην κριτική επεξεργασία του οπτικού υλικού και στην αποκωδικο-

ποίησή του. 
6. Να μάθουν να συνδυάζουν εικόνα και λόγο με στόχο τη δημιουργία πολυτροπικών 

κειμένων. 
7. Να ασκηθούν στην κατηγοριοποίηση, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση ιδεών σε μία 

εννοιολογική χαρτογράφηση. 
8. Να διακρίνουν το σημαντικό από το περιττό. 
9. Να προσεγγίσουν βιωματικά το κείμενο και να εργαστούν συνεργατικά. 
10. Να μάθουν να οπτικοποιούν ιδέες, συναισθήματα και νοήματα(Σκούρα, 2013) 
11. Να μάθουν ν’ αξιοποιούν προγράμματα ψηφιακών κόμικς . 

 
Τις δύο τελευταίες ώρες πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των εργασιών των μαθητών από 
τους ίδιους στην αίθουσα διδασκαλίας όπου υπήρχε φορητός υπολογιστής, προτζέκτορας 
και σύνδεση στο διαδίκτυο. Το αποτέλεσμα της εργασίας των μαθητών ήταν δύο βίντεο που 
δημιουργήθηκαν για να παρουσιάσουν την επιφάνεια της θεάς Αθηνάς και τη σύγκρουση 
Αχιλλέα-Αγαμέμνονα (Εικόνα 1 και 2), δύο συννεφόλεξα(Εικόνα 3) για να παρουσιάσουν το 
ήθος του Αγαμέμνονα, ένας εννοιολογικός χάρτης για να παρουσιάσει το ήθος του Αχιλλέ-
α(Εικόνα 4) και ένα ψηφιακό κόμικ(Εικόνα 5) για να παρουσιάσει τη σύγκρουση Αχιλλέα-
Αγαμέμνονα. 

 
Εικόνα 1: Η επιφάνεια της Αθηνάς, (Βίντεο) 

 
Εικόνα 2: Σύγκρουση Αχιλλέα-Αγαμέμνονα, (Βίντεο) 
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Εικόνα 3:  Ήθος Αγαμέμνονα, (Συννεφόλεξο) 

 
Εικόνα 4:  Ήθος Αχιλλέα,( Εννοιολογικός χάρτης) 
 

 
Εικόνα 5:Σύγκρουση Αχιλλέα-Αγαμέμνονα, (Ψηφιακό κόμικ) 

Αξιολόγηση-Συμπεράσματα 
Κατόπιν της ολοκλήρωσης της παρούσης διδακτικής πρότασης, προβαίνουμε στην 
παράθεση της αξιολόγησης και των συμπερασμάτων, που προέκυψαν από την εφαρμογή 
στην πράξη. 
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Η αξιολόγηση της διδακτικής πρότασης στηρίχτηκε κυρίως στη συζήτηση που ακολούθησε 
την εφαρμογή. Όσον αφορά στην προσέγγιση της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, η συμ-
μετοχή των μαθητών ήταν πολύ ενθαρρυντική. Ακόμη και μαθητές που παραδοσιακά αρ-
νούνταν να συμμετέχουν στο μάθημα, έδειξαν μεγάλη προθυμία και ενδιαφέρον να συμμε-
τέχουν στις ομαδικές εργασίες και να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους. 
Κοινή παραδοχή όλων των μαθητών ήταν ότι η εικόνα και οι δραστηριότητες οπτικού γραμ-
ματισμού  βοήθησαν πολύ στην κατανόηση και δημιουργική προσέγγιση του κειμένου της 
Ιλιάδας. 

Σε σχέση με τη χρήση των Τ.Π.Ε. οι περισσότεροι μαθητές έκριναν θετικά την αξιοποίησή 
τους στη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Διατυπώθηκε η άποψη ότι οι νέ-
ες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο σύγχρονη και δημιουργική αντιμετώπιση 
της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας  και ότι μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των 
μαθητών σε μεγαλύτερο βαθμό από τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας. Αξιοση-
μείωτη θεωρείται επίσης, η διαπίστωση των μαθητών ότι δεν ευθύνεται το ίδιο το μάθημα 
της αρχαίας ελληνικής γραμματείας  για τον αρνητικό τρόπο  με τον οποίο μερικές φορές 
αντιμετωπίζεται από κάποιους  μαθητές, αλλά οι παραδοσιακοί τρόποι και τα μέσα διδα-
σκαλίας που αξιοποιούνται. 

Συμπερασματικά, χρειάζεται μία νέα προσέγγιση στα ζητήματα της διδακτικής των φιλολο-
γικών μαθημάτων, ώστε οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να αντιληφθούν τα καινούρια δε-
δομένα που δημιουργεί η έκρηξη της γνώσης, της εικόνας και της πληροφορίας καθώς και  
την αξία και τη σημασία της καθημερινής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε, ώστε  να μη περιοριστού-
με σε μια εργαλειακή αντιμετώπιση τους (Κουτσογιάννης, 2007). Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 
ανοίγει νέους δρόμους στη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα, στην κριτική ανασύνθεση  
των πληροφοριών και στη διαδικασία αναστοχασμού σχετικά με τα αποτελέσματα της μά-
θησης, αλλά, ταυτόχρονα αναθέτει στον εκπαιδευτικό ένα νέο ρόλο που θα πρέπει να είναι 
έτοιμος να αναλάβει. 
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Υιοθετώντας μια λύση τύπου CMS για τους ιστότοπους των σχολικών μονάδων 
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Περίληψη 

Στα πλαίσια της ευρείας διάδοσης του διαδικτύου και της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη σχο-
λική διαδικασία, οι σχολικές μονάδες καλούνται να δημιουργήσουν και να συντηρήσουν 
δικτυακούς τόπους. Παρά την ύπαρξη αξιόλογων δωρεάν λύσεων δημιουργίας και διαχεί-
ρισης ψηφιακού περιεχομένου, η πλειοψηφία των σχολείων, είτε δεν έχει δικτυακή παρου-
σία είτε είναι ισχνή και βασίζεται σε παρωχημένες τεχνολογικά λύσεις. Στην παρούσα εργα-
σία γίνεται η παρουσίαση των χαρακτηριστικών ενός συστήματος CMS καθώς και των τριών 
δημοφιλέστερων πλατφορμών, προκειμένου να ενημερωθεί η εκπαιδευτική κοινότητα για 
τις δυνατότητες που υπάρχουν, ως προς τη δημιουργία και διαχείριση ιστοτόπων. 

Λέξεις - Κλειδιά: CMS, στατικές - δυναμικές ιστοσελίδες, Joomla, Drupal, WordPress 

Εισαγωγή 

Σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα τα συστήματα τύπου CMS (Content Μanagement 
Systems), έχουν επιτρέψει τη δημιουργία ιστοσελίδων πλούσιων σε χαρακτηριστικά και 
περιεχόμενο, προσφέροντας λύσεις τόσο για ερασιτεχνικές όσο και για επαγγελματικές δη-
μιουργίες στο χώρο του διαδικτύου. Ως πλαίσιο εφαρμογής, CMS υλοποιήσεις, όπως το 
Drupal και το Joomla, αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται για την 
ανάπτυξη εφαρμογών στο χώρο του διαδικτύου (Patel, Rathod & Patel, 2010). Με τον όρο 
CMS, εννοούμε ένα ανοικτού λογισμικού δικτυακό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, το 
οποίο επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία σύνθετων ιστοτόπων που καλύπτουν 
ένα μεγάλο εύρος υλοποιήσεων από ένα απλό ιστολόγιο, έναν επαγγελματικό δικτυακό 
τόπο, ένα δικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης ή εν τέλει με τις κατάλληλες επεκτάσεις, 
οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ένας επίδοξος δημιουργός (Viduka, Lavrnic & Basic, 2013). 
Επίσης, ως υλοποίηση ανοικτού λογισμικού, τα συστήματα CMS υποστηρίζονται από μια 
δυναμική κοινότητα προγραμματιστών οι οποίοι βελτιώνουν καθημερινά τις διάφορες υλο-
ποιήσεις και επεκτείνουν τη λειτουργικότητά τους, μέσω της δημιουργίας νέων και συναρ-
παστικών αρθρωμάτων λογισμικού (add-on modules). 

Τι είναι ένα Content Management System (CMS) 

Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) είναι ένα εργαλείο λογισμικού το οποίο ε-
γκαθίσταται σε έναν εξυπηρετητή (server). Το λογισμικό επιτρέπει στο χρήστη να δημοσι-
εύει σελίδες και να διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά, το περιεχόμενό και τους χρήστες του 
δικτυακού τόπου, μέσω ενός εύκολου στη χρήση διαδικτυακού περιβάλλοντος. Αρχικά, τα 
περιβάλλοντα CMS ήταν εμπορικά προϊόντα ιδιαίτερα ακριβά, τα οποία είχαν δημιουργηθεί 
από μεγάλα ονόματα στο χώρο της τεχνολογίας, όπως τις εταιρείες BroadVision, Vignette 
και Microsoft. Την τελευταία δεκαετία ωστόσο, έχουν κάνει δυναμική εμφάνιση λύσεις CMS 
βασισμένες σε λογισμικό ανοικτού κώδικα, οι οποίες συμπληρώνουν ή σε αρκετές περι-
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πτώσεις υποσκελίζουν τα αντίστοιχα εμπορικά προϊόντα. Στην απλούστερη μορφή του, ένα 
CMS είναι ένα πακέτο λογισμικού που παρέχει εργαλεία για τη συγγραφή, τη δημοσίευση, 
καθώς και τη διαχείριση του περιεχομένου σε έναν ιστότοπο. Με τον όρο «περιεχόμενο» 
εννοείται οποιοδήποτε ψηφιακό υλικό όπως μια καταχώριση ιστολογίου, ένα βίντεο, μια 
φωτογραφία, μια εκπομπή podcast, ένα άρθρο ή μια περιγραφή μιας εκδήλωσης (Van Lin-
gen, Palomba & Lucassen, 2013). Σε γενικές γραμμές, το περιεχόμενο είναι οποιοσδήποτε 
συνδυασμός κειμένου, γραφικών, φωτογραφιών, ήχου και video που αναπαριστά κάτι που 
οι επισκέπτες σε έναν ιστότοπο, θα διαβάσουν, θα παρακολουθήσουν και θα ακούσουν. 
Ένα CMS παρέχει συνήθως μια σειρά από χαρακτηριστικά τα οποία απλοποιούν τη διαδι-
κασία της δημιουργίας, της επέκτασης και της διαχείρισης ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανο-
μένων των εξής: 

• Μια διεπαφή διαχείρισης του δικτυακού τόπου (administrative backend). 

• Μια βάση δεδομένων για την αποθήκευση του περιεχομένου. 

• Ένα μηχανισμό για το συσχετισμό των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στη 
βάση δεδομένων με μια φυσική σελίδα στον ιστότοπο. 

• Ένα σύνολο εργαλείων για τη συγγραφή, τη δημοσίευση και τη διαχείριση περιεχο-
μένου. 

• Δυνατότητες Web 2.0, όπως διαχείριση forums, blogs, wikis, polls και surveys. 

Υπάρχουν εκατοντάδες δωρεάν υλοποιήσεις CMS διαθέσιμες. Ένας σχετικός κατάλογος 
μπορεί να βρεθεί στο δικτυακό τόπο cmsmatrix (www.cmsmatrix.org). Οι υλοποιήσεις δια-
κρίνονται είτε σε απλές πλατφόρμες διαχείρισης ιστολογίου (WordPress), είτε σε σύνθετες 
υλοποιήσεις διαχείρισης περιεχομένου (Drupal, Joomla). Οι δημοφιλέστερες υλοποιήσεις 
CMS υποστηρίζουν δυνατότητες CMF (Content Management Framework), δηλαδή τη δυνα-
τότητα δημιουργίας και συντήρησης ενός ιστότοπου από ένα μη εξειδικευμένο χρήστη, μέ-
σω της χρήσης αρθρωμάτων (plug-in modules) (Pickett, 2014). Σχεδόν κάθε λειτουργία ενός 
CMS μπορεί να παραμετροποιηθεί, προσθέτοντας χαρακτηριστικά σε ένα δικτυακό τόπο, 
όπως photo galleries, υπηρεσίες chat, forum κ.α. Ουσιαστικά, η δημιουργία ενός ιστότοπου 
μέσω ενός CMS μπορεί να θεωρηθεί ως ο συνδυασμός επιμέρους δομικών κομματιών, 
προκειμένου ο κάθε χρήστης να έχει τη δυνατότητα να παραμετροποιήσει και να συντηρή-
σει έναν ιστότοπο, σύμφωνα με τις ανάγκες του. Στο σχήμα 1 (α, β, γ) παρουσιάζονται τα 
περιβάλλοντα διαχείρισης και δημιουργίας άρθρων, των τριών δημοφιλέστερων CMS. 
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(α) Joomla (Official Joomla CMS, http://www.joomla.org) 

  

(β) Drupal (Official Drupal CMS,: http://www.drupal.org/) 

  

(γ) WordPress (Official WordPress CMS,: http://www. wordpress.org/) 

Σχήμα 1 (α, β, γ): Περιβάλλοντα διαχείρισης CMS 

Λόγοι χρησιμοποίησης ενός CMS 

Στο παρελθόν, αν κάποιος ήθελε να δημιουργήσει ένα δικτυακό τόπο, έπρεπε να δημιουρ-
γήσει ένα σύνολο από στατικές σελίδες, με τη χρήση της γλώσσας μορφοποίησης υπερκει-
μένου, HTML (Hypertext Markup Language). Η κάθε σελίδα του ιστότοπου έπρεπε να έχει τη 
δική της ξεχωριστή διαμόρφωση με κείμενο και εικόνες. Με ονόματα όπως index.html, 
news.html, about_us.html, τα αρχεία ενός στατικού δικτυακού ιστότοπου ήταν προσπελά-
σιμα από οποιονδήποτε φυλλομετρητή. Ένας ιστότοπος θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια 
συλλογή αρχείων σε ένα φάκελο (Viduka, Lavrnic & Basic, 2013). Μια δομή ενός στατικού 
ιστότοπου περιγράφεται στο σχήμα 2. 
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Σχήμα 2: Η δομή ενός ιστότοπου με στατικές ιστοσελίδες (Viduka, Lavrnic & Basic, 2013) 

Η προσέγγιση αυτή υπέφερε από αρκετούς περιορισμούς, οι σοβαρότεροι εκ των οποίων 
επικεντρώνονταν στην επεκτασιμότητα και στην ευκολία διαχείρισης του δικτυακού τόπου. 
Αν ο διαχειριστής επιθυμούσε να κάνει αλλαγές στον ιστότοπο, έπρεπε να κάνει αλλαγές 
στον κώδικα HTML κάθε σελίδας ξεχωριστά. Ακόμη και ένας ερασιτεχνικός ιστότοπος με-
σαίου μεγέθους απαιτούσε για τις καθημερινές εργασίες συντήρησης, την απασχόληση ε-
ξειδικευμένου προσωπικού. Για παράδειγμα, η αλλαγή ενός στοιχείου της σχεδίασης ενός 
ιστότοπου απαιτούσε τεράστια ποσότητα εργασίας, καθώς έπρεπε να αλλαχθούν τα στοι-
χεία του ιστότοπου ξεχωριστά σε κάθε σελίδα! Επιπλέον, ήταν δύσκολο να διατηρηθεί η 
συνοχή και η ενημέρωση του περιεχομένου ενός δικτυακού τόπου. Για παράδειγμα, η προ-
σθήκη μιας νέας σελίδας σχετικά με νέα είδηση σε μια υποενότητα, απαιτούσε την αλλαγή 
και ενημέρωση των διαφόρων δεσμών τόσο στο γονικό φάκελο, στην αρχική σελίδα κ.ο.κ. 
Σε μια καινούργια ενημέρωση, ο διαχειριστής του ιστότοπου έπρεπε εκ νέου να αλλάξει τη 
δομή, προκειμένου να αντικαταστήσει τον παλαιό δεσμό με ένα νέο, ο οποίος περιείχε το 
πιο πρόσφατο περιεχόμενο. Ακόμη και ένας μεσαίος ιστότοπος, με πολλαπλά τμήματα και 
αντίστοιχο αναρτημένο περιεχόμενο, απαιτούσε ένα διαχειριστή πλήρως απασχολημένο 
μόνο για τη διατήρηση της συνοχής του στα πλαίσια των πολλαπλών αλληλοενημερώσεων. 

Στον αντίποδα, η επιλογή ενός CMS, έχει το πλεονέκτημα ότι ένας χρήστης με βασικές δε-
ξιότητες στις ΤΠΕ, έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται ένα δικτυακό τόπο. Σε αντίθεση με 
τους παλαιότερους στατικούς δικτυακούς τόπους, δεν απαιτείται η απασχόληση κάποιου 
εξειδικευμένου χρήστη για να μεταβάλει το κείμενο ή να αλλάξει τις εικόνες. Για παράδειγ-
μα, ο διαχειριστής του ιστότοπου κάνει μια απλή αλλαγή στο μενού ή στα χρώματα και αυ-
τόματα η αλλαγή αυτή αντανακλάται σε ολόκληρο τον ιστότοπο ανεξαρτήτως μεγέθους 
(Van Lingen, Palomba & Lucassen, 2013). Το περιεχόμενο είναι οργανωμένο και διατηρείται 
μέσω ενός συστήματος backend, επιτρέποντας στο διαχειριστή του ιστότοπου να διαχειρί-
ζεται τα πρότυπα, το περιεχόμενο, εικόνες και πολλά άλλα, με έναν πολύ εύκολο, πρακτικό 
και γρήγορο τρόπο. Τα περισσότερα CMS συστήματα χρησιμοποιούν ένα περιβάλλον δια-
χείρισης του περιεχομένου που είναι παρόμοιο με αυτό των κοινών προγραμμάτων επεξερ-
γασίας κειμένου, όπως το Microsoft Word. Ένα μειονέκτημα της χρήσης ενός CMS σε σχέση 
με μια στατική ιστοσελίδα είναι ότι το λογισμικό ενός CMS πρέπει να ενημερώνεται τακτικά 
προκειμένου να προστατεύεται από ζητήματα ψηφιακής ευπάθειας και αφετέρου να ε-
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μπλουτίζονται τα χαρακτηριστικά του. Οι συχνές ενημερώσεις ασφαλείας αφορούν τόσο 
τον πυρήνα του λογισμικού ενός CMS, όσο και τις επεκτάσεων τρίτων κατασκευαστών.  

Τρόπος λειτουργίας ενός CMS 

Σε ένα αφαιρετικό επίπεδο, ένα CMS είναι ένα ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ του παρασκηνίου 
(του τρόπου σύμφωνα με τον οποίο λειτουργεί το διαδίκτυο π.χ. πρωτόκολλα επικοινωνίας) 
και του προσκηνίου (του περιεχομένου που βλέπει ο χρήστης στον φυλλομετρητή του). Στο 
παρασκήνιο ενός CMS, τρέχουν αρκετές παράλληλες διεργασίες οι οποίες ποικίλουν από 
την ύπαρξη μιας βάσης δεδομένων (MySQL), μιας γλώσσας προγραμματισμού (PHP) κ.α. Η 
ύπαρξη της βάσης δεδομένων είναι απαραίτητη διότι χρησιμοποιείται για την αποθήκευση 
των δεδομένων που αφορούν το δικτυακό τόπο, όπως κωδικοί, στοιχεία χρηστών, ψηφιακό 
περιεχόμενο κ.α. Η γλώσσα προγραμματισμού PHP χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των 
δυναμικών σελίδων και την ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ της βάσης δεδομένων και του 
διαδικτύου, προκειμένου οι χρήστες να βλέπουν το περιεχόμενο που επιθυμούν και έχουν 
ζητήσει στους φυλλομετρητές τους (Patel, Rathod & Patel, 2010). 

Το σχήμα 3 παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο ένα CMS, χρησιμοποιεί μια απλή βάση δε-
δομένων και τον ανάλογο κώδικα προκειμένου να διαχειρίζεται τις διάφορες μορφές του 
περιεχομένου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Dries Buytaert, ο δημιουργός του έργου 
Drupal, σε μια ομιλία του το 2007, στο Open Source CMS Summit, ο στόχος του κατά τη δη-
μιουργία του Drupal, ήταν να «εξαλείψει τον υπεύθυνο του διαδικτυακού τόπου». Αντίστοι-
χα, στο σχήμα 4 φαίνονται οι τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στα πλαίσια υλοποί-
ησης μιας ολοκληρωμένης CMS εφαρμογής ανοικτού λογισμικού, όπως το Joomla ή το Dru-
pal (Pickett, 2014). 

 

Σχήμα 3: Η δομή του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου ενός CMS (Pickett, 2014) 
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Σχήμα 4: Δομή και τρόπος λειτουργίας ενός CMS (Wikipedia). 

Μια γνωριμία με το Joomla 

Το Joomla ξεκίνησε ως ένα έργο ανοικτού λογισμικού και όπως και τα περισσότερα έργα 
ανοικτού κώδικα, είναι συνεχώς σε εξέλιξη. Από την πρώτη του έκδοση κέρδισε τη δικτυακή 
κοινότητα με αποτέλεσμα τώρα, 7 χρόνια μετά τη διάθεσή του, να είναι αρκετά δημοφιλές 
με εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο. Η λέξη Joomla είναι ένα παράγωγο της λέξης 
Jumla από την αφρικανική γλώσσα σουαχίλι και σημαίνει «όλοι μαζί». Το έργο Joomla είναι 
το αποτέλεσμα μιας έντονης διαμάχης μεταξύ του Ιδρύματος Mambo, το οποίο ιδρύθηκε 
τον Αύγουστο του 2005 και την τότε ομάδα ανάπτυξής του. Το Joomla είναι μια εξέλιξη του 
επιτυχημένου συστήματος Mambo. Το Joomla χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο τόσο για 
απλές ιστοσελίδες, όσο και για πολύπλοκες εταιρικές ιστοσελίδες. Είναι εύκολο στην εγκα-
τάσταση, στη διαχείρισή του και πολύ αξιόπιστο. Ως εκ τούτου, θεωρείται μια ιδανική λύση 
για υλοποιήσεις εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων, ανεξαρτήτως όγκου δεδομένων και πε-
ριεχομένου (http://www.joomla.org).  

Μια γνωριμία με το Drupal 

To Drupal είναι ένα δωρεάν, ανοικτού κώδικα, λογισμικό τύπου CMS, το οποίο έχει γραφτεί 
στην γλώσσα PHP και διανέμεται υπό την άδεια χρήσης GNU General Public License. Η ιδέα 
υλοποίησης του Drupal πηγάζει από την εργασία ενός Ολλανδού φοιτητή, του Dries 
Buytaert, σκοπός του οποίου ήταν η δημιουργία ενός μηχανισμού για τον ίδιο και τους φί-
λους του, προκειμένου να μοιράζονται νέα και εκδηλώσεις. Ο Buytaert μετέτρεψε το Drupal 
σε ένα έργο ανοικτού πηγαίου κώδικα το 2001 και έκτοτε η κοινότητα των προγραμματι-
στών υιοθέτησε το έργο, μετατρέποντάς το σε ένα από τα δημοφιλέστερα, ισχυρότερα και 
πιο πλούσια σε περιεχόμενο CMS. Η τυποποιημένη έκδοση του Drupal, γνωστή ως Drupal 
core, περιέχει όλα τα βασικά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουρ-
γήσει κάποιος έναν κλασικό ιστότοπο, ένα ιστολόγιο ενός ή πολλαπλών χρηστών, ένα φό-
ρουμ στο Διαδίκτυο κ.α. Η δυναμική του Drupal έγκειται στο πλήθος των αρθρωμάτων 
(15.000), τα οποία μπορεί ένας χρήστης να ενσωματώσει στο Drupal προκειμένου να του 
προσδώσει πρωτόγνωρες δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων της κοινωνικής δικτύωσης, 
της διαχείρισης πολυμέσων κ.α. (http://www.drupal.org/). 
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Μια γνωριμία με το WordPress 

Το WordPress είναι ένα από τα δημοφιλέστερα περιβάλλοντα διαχείρισης περιεχομένου. 
Ξεκίνησε αρχικά ως μια πλατφόρμα ιστολογίου, αλλά σύντομα απέκτησε δυνατότητες και 
χαρακτηριστικά ενός ολοκληρωμένου CMS περιβάλλοντος. Θεωρείται πολύ εύκολο στην 
παραμετροποίηση και στη διαχείρισή του και γι’ αυτό το λόγο προτιμάται από την πλειονό-
τητα των διαχειριστών των ιστότοπων που στρέφονται σε λύσεις τύπου CMS. Κατά το χρο-
νικό διάστημα συγγραφής του παρόντος άρθρου, περισσότερο από το 40% των ιστότοπων 
που βασίζονταν σε υλοποίηση CMS, χρησιμοποιούσαν το WordPress, ενώ συνολικά 60 εκα-
τομμύρια ιστότοποι το είχαν επιλέξει (http://trends.builtwith.com/cms). Στον πίνακα 1 πα-
ρουσιάζεται η σύγκριση των χαρακτηριστικών των 3 δημοφιλών CMS, ενώ στο σχήμα 5 τα 
αντίστοιχα στατιστικά εγκατάστασης σε δικτυακούς τόπους. 

 WordPress Joomla Drupal 
Ημερομηνία ανακοίνωσης 2003 2005 2001 
Δημοτικότητα (Αριθμός downloads) 140 εκ. 30 εκ. 15 εκ. 
Ελεύθερα θέματα ~2.000 ~900 ~1.800 
Ελεύθερα πρόσθετα 27.000 7.000 24.000 
Χρόνος εγκατάστασης 5 λεπτά 10 λεπτά 15 λεπτά 
Ευκολία διαμόρφωσης Εύκολη Μέτρια Δύσκολη 
Επιθυμητό επίπεδο γνώσεων  Χαμηλό Μέτριο Υψηλό 
Συχνότητα αναβαθμίσεων 42 μέρες 36 μέρες 51 μέρες 

Πίνακας 1: Σύγκριση των χαρακτηριστικών των τριών CMS (Mening, 2013)) 

 

Σχήμα 5: Στατιστικά για τους δικτυακούς τόπους που χρησιμοποιούν CMS τεχνολογίες 
(http://trends.builtwith.com/cms) 

CMS στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 

Μια από τις πολλές υπηρεσίες που παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) στους χρή-
στες του (σχολεία, εκπαιδευτικούς αλλά και διοικητικές μονάδες), είναι η φιλοξενία ιστοσε-
λίδων. Εκτός από τις στατικές HTML ιστοσελίδες, υποστηρίζει και δυναμικές ιστοσελίδες 
αφού στους εξυπηρετητές του υπάρχει η απαραίτητη υποδομή (Apache Server, PHP και 
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MySQL). Οι χρήστες του ΠΣΔ λοιπόν, μπορούν να προχωρήσουν στην εγκατάσταση ενός από 
τα παραπάνω προτεινόμενα CMS χωρίς κανένα κόστος (Domain Name και χώρος φιλοξενί-
ας). Το ΠΣΔ μάλιστα προσφέρει αυτοματοποιημένη εγκατάσταση της 2.5 έκδοσης του 
Joomla CMS. Πληροφορίες και οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν στο δικτυακό τόπο του ΠΣΔ 
(http://www.sch.gr). 

Επίλογος 

Στην κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού υπάρχουν διαθέσιμες υλοποιήσεις CMS, οι οποί-
ες δίχως κανένα οικονομικό κόστος, μπορούν να προσδώσουν πρωτόγνωρες δυνατότητες 
στη δημιουργία ιστότοπων με υψηλή προστιθέμενη αξία για σχολικές μονάδες, εκπαιδευτι-
κούς, γονείς και μαθητές. Αν θέλαμε να καταλήξουμε σε κάποια προτεινόμενη λύση μεταξύ 
των τριών δημοφιλών υλοποιήσεων απλά και μόνο λόγω των ελάχιστων πληροφορικών δε-
ξιοτήτων που απαιτεί, θα προκρίναμε την επιλογή του WordPress και δευτερευόντως του 
Joomla. Το Drupal, αν και πιο ισχυρό και πιο παραμετροποιήσιμο από τις άλλες υλοποιή-
σεις, έχει το μειονέκτημα ότι συχνά για την πλήρη παραμετροποίησή του απαιτεί και κά-
ποιες ελάχιστες γνώσεις σε προγραμματιστικά εργαλεία, όπως PHP, SQL, CSS, HTML. Ως εκ 
τούτου, απευθύνεται σε άτομα με κάποια γνώση των σχετικών τεχνολογιών, όπως τους εκ-
παιδευτικούς Πληροφορικής. Αναμφίβολα, όποια λύση επιλέξει η εκάστοτε σχολική μονάδα 
ή ο απλός χρήστης, είναι σίγουρο ότι θα έχει στη διάθεσή του/της μοναδικές δυνατότητες 
για την προβολή και διαχείριση του ψηφιακού περιεχομένου μέσω του διαδικτύου. 
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Περίληψη 

Οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη διδακτική αντιμετώπιση των παιδιών με δυσλε-
ξία  είναι όπως ορίζονται από τη Διεθνή Ένωση για τη Δυσλεξία (International Dyslexia 
Association): (α) Η έρευνα αλλά και η εμπειρία από τη διδακτική πράξη που δείχνουν ότι οι 
μαθητές βοηθιούνται από τη διδασκαλία, αν αυτή είναι συστηματική και επιδιώκει στόχους 
συμβατούς με τις δυνατότητες των παιδιών, (β) Η διδασκαλία που στοχεύει στην αποτελε-
σματική κατάκτηση του γραπτού λόγου «ως μια ενεργή και ευχάριστη διαδικασία που δίνει 
έμφαση στην ανακάλυψη και την κατανόηση σε ένα γλωσσικό περιβάλλον με νόημα» (α-
ναφέρεται στο Παντελιάδου, 2000, σελ. 162). Έρευνες δείχνουν πόσο σημαντική είναι η 
προσαρμογή της διδασκαλίας σύμφωνα με το γνωστικό προφίλ του παιδιού, ώστε η εκμά-
θηση να βελτιστοποιηθεί ( Brooks, Weeks, 1998). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι 
τρόποι που έχει διαπιστωθεί ότι μπορούν να υποστηρίξουν μαθησιακά τους μαθητές με 
δυσλεξία από τους εκπαιδευτικούς. 

Λέξεις - Kλειδιά: δυσλεξία, μαθησιακές δυσκολίες, μέθοδοι διδασκαλίας, υποστήριξη 

Μέθοδοι διδασκαλίας 

 Κάθε εκπαιδευτική παρέμβαση πρέπει να βασίζεται σε μια σωστή θεωρία για τα αίτια μιας 
συγκεκριμένης μορφής μαθησιακής δυσκολίας, η οποία με τη σειρά της πρέπει να βασίζε-
ται στην κατανόηση του πώς μια συγκεκριμένη δεξιότητα μαθαίνεται από τα τυπικά ανα-
πτυσσόμενα παιδιά (Snowling, Hulme, 2001). Παρακάτω αναφέρονται οι πρώτες θεωρητι-
κές προσεγγίσεις για την υποστήριξη και εκπαίδευση μαθητών με δυσλεξία. Η προσέγγιση 
του Hinshelwood (1917, όπ. αναφ. στο Στασινός,1999) είναι ο προάγγελος της «πολύ-
αισθητηριακής διδασκαλίας» αν και όπως  διατείνονται οι Miles και Miles(1990, όπ. αναφ. 
στο Στασινός,1999) σε αντίθεση με τον Hinshelwood πλέον πιστεύεται ότι οι προσλαμβανό-
μενες πληροφορίες μέσα από διαφορετικές αισθητηριακές διόδους επικοινωνίας στηρίζουν 
η μια την άλλη και δεν βασίζονται στην υπόθεση ότι παρατηρείται έλλειμμα στο οπτικό ε-
γκεφαλικό κέντρο. Η πολύ-αισθητηριακή, συνθετική, αλφαβητική προσέγγιση του Orton 
(1937, όπ. αναφ. στο Στασινός,1999) αφορά τη συσχέτιση οπτικών, ακουστικών και κιναι-
σθητικών γλωσσικών ερεθισμάτων ενώ εμπερικλείει τη διάχυση μικρών μονάδων σε πλέον 
σύνθετες ολότητες. Η προσέγγιση της Fernald (1943, όπ. αναφ. στο Στασινός, 1999) θεωρεί 
ότι τα παιδιά χρειάζονται να βιώνουν εμπειρίες επιτυχίας στο σχολείο προκειμένου να έ-
χουν μια ικανοποιητική προσαρμογή στη σχολική κοινότητα. Η μέθοδος που προτείνει είναι 
αυτή του επαναπροσδιορισμού του μαθησιακού κλίματος ώστε το παιδί να κρατά αποστά-
σεις από δυσάρεστες εμπειρίες. Η μέθοδος της Norrie (1959, όπ. αναφ. στο Στασινός,1999) 
περιλαμβάνει συνθετική φωνητική άσκηση με ενδείξεις χρωμάτων, προκειμένου να βοηθή-
σουν τον μαθητή στην ανάκληση ορισμένων προφερόμενων ήχων από τη μνήμη του. Η μέ-
θοδος του Bannatyne (1966, όπ. αναφ. στο Στασινός,1999) επιτρέπει τη διευθέτηση των 
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ήχων μέσα σε λέξεις κάτι που είναι αποτελεσματικό σε μεγάλο αριθμό παιδιών με αναγνω-
στικές δυσκολίες. Με τη μέθοδο των τροποποιημένων αλφάβητων ο αναγνώστης μαθαίνει 
πρώτα τις συσχετίσεις γραμμάτων –ήχων, πράγμα που τον καθιστά ικανό να αποκωδικο-
ποιεί και να γράφει σωστά τις λέξεις που μπορεί να απαγγέλλει. Τέτοια αλφαβητικά συστή-
ματα είναι το Αλφάβητο Αρχικής Διδασκαλίας ( Initial Teaching Alphabet) του James Pitman 
και το Αλφάβητο Πολύ- στοιχείων (multi –Fontal Alphabet) των Sklar και Hanley (Στασινός, 
1999). Η έρευνα αποκαλύπτει τη σημασία της αυτογνωσίας των μαθητών για την εκμάθηση 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, ώστε να γίνουν ανεξάρτητοι και επιτυχημένοι 
(Stampoltzis, Antonopoulou, Zenakou, Kouvava, 2010). Η διδασκαλία με το προτιμώμενο 
στυλ μάθησης των μαθητών μπορεί να βελτιώσει την επίδοση, την επίτευξη των στόχων 
τους και την στάση τους απέναντι στις εργασίες του σχολείου τους (Exley, 2003). 

Ποιες είναι όμως οι προϋποθέσεις για την ορθή λειτουργία της τάξης; Η εφαρμογή μεθό-
δων συνεργατικής μάθησης, η επιλογή διδακτικών μεθόδων βάσει στρατηγικής, η χρήση 
διαφοροποιημένων τρόπων διδασκαλίας, η ενίσχυση της αποφασιστικότητας και του αυτο-
προσδιορισμού, η χρήση σαφούς και ρητής καθοδήγησης, η συλλογή δεδομένων βάσει του 
αναλυτικού προγράμματος, η χρήση μεθόδων που προάγουν τη γενίκευση, η καλλιέργεια 
φιλίας και στήριξης μεταξύ μαθητών. Διδακτικές μέθοδοι που μας οδηγούν προς αυτή την 
κατεύθυνση είναι: α) Η άμεση διδασκαλία (σαφείς, μεθοδικές διαδικασίες και στόχοι, ανα-
τροφοδότηση και χειραφέτηση, συστηματική και τμηματική απόσυρση συμβολής του δα-
σκάλου), β) η διδασκαλία με ακρίβεια (συνεχής αναμόρφωση του προγράμματος ανάλογα 
με την πρόοδο ), γ) οι διδακτικές μέθοδοι με έμφαση στην αποκωδικοποίηση (εναλλακτικές 
μέθοδοι διδασκαλίας, φωνημική ανάλυση, χωρισμός λέξεων κ.α), δ) η αυτορρύθμιση (έλεγ-
χος της συμπεριφοράς, η μάθηση και η αξιολόγηση ανατίθενται στον μαθητή), ε) η αυτο-
διαχείριση (ρεαλιστικοί στόχοι, αντιμετώπιση δυσκολιών με πρωτοβουλία του μαθητή), στ) 
η συνεργατική μάθηση (εκπαίδευση συμμαθητών για πρωτοβουλίες επικοινωνίας, καθοδή-
γηση από συνομηλίκους ή παιδιά διαφορετικής ηλικίας, καθοδήγηση με ανεστραμμένους 
ρόλους κ.α.) ( Γενά, 2004). Οι τρόποι αρχικά με τους οποίους μπορεί ο εκπαιδευτικός να 
βοηθήσει τους μαθητές με δυσλεξία είναι αυτοί που τους βοηθούν να ενταχθούν στο περι-
βάλλον της τάξης. Αυτό επιτυγχάνεται με: α) την παροχή διακριτικής και εξατομικευμένης 
βοήθειας (τοποθέτηση του μαθητή σε θέση που μπορεί να ελέγχεται και να καθοδηγείται), 
β) ελαστικά χρονικά όρια για την εκτέλεση γραπτών εργασιών με έμφαση στο περιεχόμενο 
και όχι στην παρουσίαση, γ) διόρθωση γραπτών εργασιών όχι με έντονα χρώματα και μόνο 
για τα σημαντικά λάθη, δ) την ύπαρξη δραστηριοτήτων που είναι ικανοί οι μαθητές ε) έμ-
φαση στην περίληψη των μαθημάτων και όχι στις λεπτομέρειές τους στ) ευανάγνωστα κεί-
μενα στον πίνακα, καθαρή και ήρεμη ομιλία εκ μέρους του εκπαιδευτικού, ζ) αξιολόγηση 
της προσπάθειας και  συνεχή ενθάρρυνση, η) μη αγχογόνους τρόπους εργασίας, χωρίς υ-
περφόρτωση με γραπτές εργασίες στο σπίτι αλλά με παρουσιάσεις στην τάξη, θ)κατανόηση 
της έλλειψης οργάνωσης του μαθητή στην εργασία, τη συμπεριφορά και την εμφάνισή του 
(Πολυχρονοπούλου, 1989). 
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Πρακτικές για την βελτίωση γλωσσικών δυσκολιών 

Ανάγνωση 

Το έλλειμμα της φωνολογικής επίγνωσης αποτελεί τον πυρήνα της μαθησιακής δυσκολίας 
της δυσλεξίας (Lundberg, Hoien, 1991). Η ανεπάρκεια στον προσδιορισμό της λέξης οφείλε-
ται, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε βασικές ελλείψεις της αλφαβητικής κωδικοποίησης, 
και είναι η βασική αιτία των δυσκολιών στην εκμάθηση της ανάγνωσης ( Vellutino, Fletcher, 
Snowling, Scanlon, 2004). Για να υπάρξει βελτίωση των γλωσσικών δυσκολιών πρέπει να 
εφαρμοστούν στρατηγικές που μειώνουν το έλλειμμα της φωνολογικής ανταπόκρισης με 
εργασίες εύρεσης της ομοιοκαταληξίας, (κρίση, ανίχνευση, αναπαραγωγή), σύνθεσης συλ-
λαβών και λέξεων (διαχωρισμός σε πρώτη φάση με χτυπήματα), εργασίες φωνημικού χει-
ρισμού (συλλαβική αντιστροφή, αναδιπλασιασμός συλλαβής, αναγνώριση ήχου στόχου, 
κ.α.), με ασκήσεις που συνδυάζουν εικόνα και λέξεις και χαρακτηρίζονται από αυξανόμενο 
βαθμό δυσκολίας (Ματή- Ζήση, 2004). Η παρέμβαση για τη διόρθωση της ανάγνωσης πρέ-
πει να οδηγήσει αυτόματα σε σωστή ανάγνωση και ορθογραφία. Πρέπει να επιτρέψει στο 
παιδί να κατανοεί το κείμενο αμέσως, χωρίς να προσπαθεί να σκεφτεί τη σημασία και τη 
διαδοχή των σημείων. Αυτός ο αυτοματισμός επιτυγχάνεται με α) απλοποίηση και β) επα-
νάληψη. Η απλοποίηση επιτυγχάνεται με την παρατήρηση, την ανάλυση, τη σύγκριση, και 
την απομνημόνευση. Η ανάλυση των δυσκολιών γίνεται με την τοποθέτησή τους σε σειρές. 
Προτείνεται στο παιδί μόνο μια πραγματική δυσκολία κάθε φορά ενώ οι ασκήσεις οπτικής 
και ακουστικής ανάλυσης είναι απαραίτητες. Οι δραστηριότητες πρέπει να εξασκούν την 
προσεκτική παρατήρηση ώστε να γίνονται λιγότερα λάθη και τελικά να αποκτήσει εμπιστο-
σύνη ο μαθητής και ενδιαφέρον. Η επανάληψη αφορά στην εξάσκηση και όχι στο αναμά-
σημα και στην επανάληψη ανιαρών κινήσεων. Συνήθως, χρησιμοποιούνται διαδοχικές α-
σκήσεις (σειρές) όπως η προφορική σειρά, η αναγνωστική σειρά (να διαβάσει μια σειρά 
από συλλαβές) και η γραπτή σειρά (π.χ. υπαγόρευση ρημάτων συναφούς ακουστικής μορ-
φής αλλά διαφορετικής ορθογραφίας) (Στάθης, 1994 ˙ Bourcier, 1986). 

Ορθογραφία 

Στην προαγωγή της ορθογραφημένης γραφής η εκμάθηση κανόνων αντιστοίχισης φωνημά-
των-γραφημάτων, η φωνημική ανάλυση των λέξεων και  η πρόσκτηση φωνολογικών δεξιο-
τήτων έχει ιδιαίτερη σημασία. Η πολυαισθητηριακή μέθοδος δίνοντας έμφαση σε ένα σύ-
νολο τρόπων επικοινωνίας βασιζόμενη στο τρίπτυχο «κοίταξε, κάλυψε, έλεγξε» δρα θετικά 
στην μάθηση της ορθογραφημένης γραφής (Στασινός, 1999). Η οπτική προεπισκόπηση των 
λέξεων είναι  πιο αποτελεσματική σε σύγκριση με άλλους τύπους εκπαίδευσης, όπως η ε-
πανάληψη. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η ορθογραφία των λέξεων μπορεί αποτελεσματικά 
να βελτιωθεί από την έκθεση του σωστού μοτίβου κατά τη διάρκεια ασκήσεων στην ορθο-
γραφία κάτι που φαίνεται να οδηγεί σε διαρκή βελτίωση. Κατά τη διάρκεια της εξάσκησης 
στην ορθογραφία η οπτική προεπισκόπηση της λέξης πριν ζητηθεί η καταγραφή της, εμφα-
νίστηκε πολύ πιο ευεργετική από την παροχή φωνολογικής βοήθειας ή της κατάτμησης σε 
συλλαβές αφού η ορθογραφική μνήμη τροφοδοτείται με το σωστό σχήμα των γραμμάτων 
που είναι λειτουργικά διαθέσιμο αργότερα. Η υπαγόρευση είναι επίσης αποτελεσματική, 
αλλά όχι τόσο όσο η οπτική προεπισκόπηση. Περαιτέρω υποδείξεις μπορεί να είναι αποτε-
λεσματικές σε μια υπαγόρευση, αλλά η συλλαβική κατάτμηση δεν έδειξε σημαντική συμβο-
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λή. Οι λιγότερο ορθογράφοι, μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά σε σύντομο χρονικό 
διάστημα μελετώντας τη σωστή ορθογραφία πριν καταγράψουν την λέξη από μνήμης ( 
Hilte, Reitsma, 2008). Μετά την ορθογραφία, σε ασκήσεις ή στην ελεύθερη γραπτή έκφρα-
ση τα λάθη θα πρέπει να διορθώνονται καλύτερα με τη μέθοδο της αυτοδιόρθωσης. Αν τα 
λάθη είναι πολλά καλό είναι να διορθώνονται τα σημαντικότερα και αυτά στα οποία το 
παιδί έχει επανεκπαιδευτεί. Η συνολική επεξεργασία του μαθήματος της ημέρας και ο ειδι-
κός ορισμός λέξεων για την περίπτωσή του (ομαδοποίηση) καθώς και η επιλογή ασκήσεων 
των γλωσσικών μαθημάτων διευκολύνει τον μαθητή. Όταν σιγουρευτούμε ότι το παιδί πέ-
τυχε τους στόχους του προχωρούμε σε επαναληπτικά μαθήματα πχ. δίνουμε ένα κείμενο 
για διόρθωση με λάθη σχετικά με τα κεφάλαια της γραμματικής που διδάξαμε ( Ματή- Ζή-
ση, 2004). Η  πολυαισθητηριακή προσέγγιση στη μάθηση που αναπτύχθηκε από Fernald, 
Orton και τους άλλους θεωρείται ότι είναι κατάλληλη για τα παιδιά με δυσλεξία (Cooke, 
1997). Μαθήματα με βάση το τραγούδι και τα παιχνίδια με ρυθμό, αποτελούν ένα πολύτι-
μο εργαλείο πολυαισθητηριακής υποστήριξης, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη σημαντικών 
δεξιοτήτων ακουστικής, χρονισμού και γλωσσικών δεξιοτήτων. Διαπιστώθηκε ότι τα μαθή-
ματα μουσικής στην τάξη έχουν θετική επίδραση στις φωνολογικές δεξιότητες και της ορ-
θογραφίας, αλλά όχι στις δεξιότητες της ανάγνωσης (Overy, 2003).  Όμως, έρευνα που έγινε 
σε Έλληνες μαθητές απέδειξε ότι ο συνδυασμός των παραδοσιακών μεθόδων, δηλαδή των 
πολυαισθητηριακών και των γλωσσολογικών (ομμόριζα κ.α.) δεν ήταν τόσο αποτελεσματι-
κός όσο η χρήση των εικονογραμμάτων (ειδικά σχεδιασμένες εικόνες) ( Mavrommati, Miles,  
2002). Η εκπαίδευση με ένα παιχνίδι στον υπολογιστή που ενσωματώνει ένα οπτικοακου-
στικό έργο με τη διάκριση του φωνήματος σε φωνολογικές μονάδες, που παρουσιάστηκε 
ταυτόχρονα με την ορθογραφική μονάδα, μπορεί να βελτιώσει τις δεξιότητες γραφής και 
ανάγνωσης (Ecalle, Magnan, Bouchafa, Gombert, 2009). 

Κατανόηση γραπτού λόγου 

Τα άτομα με δυσλεξία αποδείχθηκε ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις οπτικές ιδιότητες 
των γραπτών λέξεων. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί τα άτομα σε ξεχωριστές στρατηγικές για τη 
μνήμη, αλλά και άμεσα υποστηρίζει την υπόθεση για την ύπαρξη ελλείμματος της φωνολο-
γικής κωδικοποίησης στη δυσλεξία. Οι δυσλεκτικοί αναγνώστες βασίζονται σε μη φωνολο-
γική, κυρίως οπτική κωδικοποίηση της μνήμης για τη κατανόηση του γραπτού λόγου (Miller, 
Kupfermann, 2009). Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες πιστεύουν ότι οι ακαδημαϊκές 
επιδόσεις τους καθορίζονται από την ικανότητά τους και όχι από την προσπάθειά τους. Α-
ποτέλεσμα είναι η μειωμένη έκθεση στο κείμενο που οδηγεί σε περιορισμένη ανάπτυξη 
λεξιλογίου το οποίο, έχει αρνητική επίδραση στην κατανόηση (Meyer, Felton, 1999). Αυτό 
μπορεί να αποφευχθεί με τις κατάλληλες  πρακτικές από τον εκπαιδευτικό όπως είναι οι 
προσθήκες ή αλλαγές που μπορούν να γίνουν σε ένα κείμενο προκειμένου να βελτιωθεί ο 
βαθμός κατανόησης και απομνημόνευσης. Η ενεργός συμμετοχή του αναγνώστη προκειμέ-
νου να κατανοήσει το κείμενο (όπως υπογράμμιση λέξεων κ.α.) και η εκμάθηση λειτουργι-
κών στρατηγικών (πχ τρόποι σύνδεσης και απομνημόνευσης) για να τις εφαρμόζει το παιδί 
καθώς διαβάζει είναι αποτελεσματικοί τρόποι (Στασινός, 1999). Η επαναλαμβανόμενη ανά-
γνωση είναι μια σημαντική εργασία γιατί οι μαθητές με κάθε επιπλέον ανάγνωση, είναι σε 
καλύτερη θέση να κατανοήσουν αφού το φράγμα της αποκωδικοποίησης σταδιακά ξεπερ-
νιέται (Samuels, 1997). Ακόμα και ο έλεγχος σημασίας των λέξεων με μια σύντομη λίστα 
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βασισμένη στη δομή των λέξεων ενταγμένη στις καθημερινές δραστηριότητες είναι μέθοδοι 
που μπορεί να βοηθήσουν στην κατανόηση του γραπτού λόγου (Ματή- Ζήση, 2004). Εξαιτί-
ας της σχέσης μεταξύ των προβλημάτων ανάγνωσης και της δυσλειτουργίας στη σημασιο-
λογική, συντακτική ή φωνολογική πτυχή της γλώσσας, πρέπει να δοθεί έμφαση και στην 
εσωτερική δομή των λέξεων (Vellutino, Frank , 1977). 

Πρακτικές για την βελτίωση μη γλωσσικών δυσκολιών 

Για την βελτίωση μη γλωσσικών παραμέτρων που συνδέονται με την δυσλεξία χρειάζονται 
στρατηγικές α) βελτίωσης μνήμης, β) αλληλουχίας, γ) οπτικής αντίληψης και διάκρισης, δ) 
ικανότητας προσανατολισμού στο χώρο. Η  ομαδοποίηση πληροφοριών σε νοηματικές μο-
νάδες, η σύνδεση πληροφοριών μεταξύ τους με τη χρήση ομοιοκαταληξίας, η οργάνωση 
πληροφοριών με σχεδιαγράμματα, η τήρηση σημειώσεων και η σύνταξη περιλήψεων, τα 
παιχνίδια μνήμης με κατηγορίες αντικειμένων, η επανάληψη λέξεων μέσα από ποιήματα ή 
τραγούδια, η ανάκληση λέξεων που παρουσιάζονται για λίγο οπτικά ή ακουστικά, είναι 
τρόποι που βελτιώνουν την μνημονικές ικανότητες. Με αφορμή κάποια εικόνα ή πρόταση 
αν εκφράσει τον συλλογισμό του ο μαθητής για το τι έχει προηγηθεί και τι θα γίνει μετά, 
μπορεί να βελτιώσει και τα προβλήματα αλληλουχίας. Όσον αφορά τη βελτίωση της οπτι-
κής αντίληψης και διάκρισης, η εύρεση ομοιοτήτων και διαφορών, τα παζλ, η αντιστοίχιση 
σκιάς με μια μορφή, οι περιγραφές αντικειμένων ώστε να τα μαντέψει ο συμπαίκτης βοη-
θούν πολύ. Τέλος, επειδή το παιδί με δυσλεξία βλέπει τον χώρο και τον χρόνο σαν ενιαίο 
σύνολο και δυσκολεύεται να εργαστεί στα επιμέρους τμήματά του, χρειάζονται πολλές α-
σκήσεις προσανατολισμού στον χώρο με καθημερινή επανάληψη ( σχεδίαση ενός γράμμα-
τος στο δάπεδο της τάξης, ασκήσεις συμμετρίας, λαβύρινθοι, ρολόγια, υπαγόρευση πορεί-
ας, ασκήσεις για την κατάκτηση του σώματος, του χώρου και του χρόνου) (Κασσέρης, 2002,˙ 
Ματή- Ζήση, 2004 ˙ Στάθης, 1994). 

Συμπεράσματα 

Η ριζική εξάλειψη της δυσλεξίας δεν είναι εφικτή όμως «Αν διαγνωστεί έγκαιρα η δυσλεξία 
και βοηθηθεί συστηματικά το δυσλεκτικό παιδί, μπορεί να ξεπεράσει τις πιο πολλές ανα-
γνωστικές και ορθογραφικές δυσκολίες» (Πόρποδας, 1981). Απαραίτητη προϋπόθεση για 
να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα από τη συνολική παρέμβαση είναι η έγκαιρη 
διάγνωση και η παροχή συστηματικής βοήθειας. Η πρόκληση είναι αυτή που απευθύνεται 
στην επιστημονικότητα του εκπαιδευτικού που έχει το ρόλο του παρεμβάτη στον τρόπο 
που σκέφτεται ο μαθητής και μαθαίνει. Στην πρώτη γραμμή πρέπει να είναι τα ενδιαφέρο-
ντα του μαθητή, η ανάδειξη των ικανοτήτων και όχι των αδυναμιών του. Η ενσυναίσθηση 
είναι αυτή που θα οδηγήσει τον εκπαιδευτικό στην επιλογή των κατάλληλων δραστηριοτή-
των. Οι στόχοι που θέτουν οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, πραγματοποιήσι-
μοι και σταθεροί. Δεν εξυπηρετεί σε τίποτα το ενδιαφέρον για το άριστα της τυπικής εκπαί-
δευσης. Η αξιολόγηση οφείλει να γίνεται σύμφωνα με τους στόχους και όχι σύμφωνα με 
την ύλη η οποία θα πρέπει να είναι συμβατή πάντα με αυτούς. Επίσης, η ανάλυση έργου 
δεν αφορά μόνο τα προγράμματα σχολικής μάθησης, πρέπει να γίνεται για τη διαδικασία 
κάθε δεξιότητας, να θέτονται από την αρχή τα βήματα της προσέγγισης του στόχου. Ο κα-
θορισμός των βημάτων που γίνεται με ιεράρχηση ώστε κάθε βήμα να αποτελεί προηγούμε-
νη γνώση για το επόμενο βήμα, οδηγεί τον μαθητή πιο εύκολα στη μάθηση, αντλεί ικανο-
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ποίηση για την επιτυχία του και δίνει στον εκπαιδευτικό την ευκαιρία να τον ανταμείψει και 
να τον ενισχύσει. 
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Περίληψη 

H παρούσα εργασία αποτελεί μια πρόταση στη διδακτική του μαθήματος των εικαστικών της 
Β΄ τάξης Γυμνασίου. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη βασίζονται στους 5ο και 6ο άξονες του 
διαθεματικού ενιαίου προγράμματος σπουδών (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ) συνδυαστικά με την αξιοποί-
ηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Μέσα από την 
εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος και τη διαχείριση ψηφιακού υλικού προσεγγίζεται η Ιστο-
ρία της Τέχνης και γίνεται αισθητική και κριτική ανάλυση του ζωγραφικού έργου. Γίνεται α-
ναφορά στο έργο «Οι δεσποινίδες των τιμών (Las Meninas)» του Ντιέγο Βελάσκεθ και εξετά-
ζονται μορφικά στοιχεία όπως η σύνθεση, ο χώρος και η τεχνοτροπία. Με την περιγραφή, την 
ερμηνεία, τη σύγκριση, τους συσχετισμούς και την έρευνα  στοχεύουμε τόσο στην εξοικείωση 
των μαθητών με εικαστικές έννοιες όσο και στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων από τους 
μαθητές και τον εκπαιδευτικό. Με την ολοκλήρωση του σεναρίου επιδιώκεται, η θέαση  του 
έργου από τους μαθητές  ως «ερευνητές», μέσα από τη δημιουργική, καλλιτεχνική και  ιστο-
ρική προσέγγιση του, πέρα από την εικόνα. Ο σχεδιασμός συνδυάζει δραστηριότητες στη 
σχολική αίθουσα και το σπίτι.  

Λέξεις - Κλειδιά: Ιστορία της Τέχνης, ανάλυση έργου τέχνης, ζωγραφικός χώρος, σύνθεση, 
συμβολισμός, μορφικά στοιχεία. 

Εισαγωγή 

Ως εικόνα ορίζεται κάθε είδους απεικόνιση όπως έργα τέχνης, φωτογραφίες, σκίτσα, χάρτες, 
διαγράμματα κ.λπ. (Βώρος, 1993). Η κυριαρχία της εικόνας διεκδικεί όλο και   περισσότερο 
χώρο στην επικοινωνία  και τη γνώση, καθιστώντας την καλλιέργεια του οπτικού γραμματι-
σμού αναγκαία τόσο ως συνθήκη ανάγνωσης εννοιών  αλλά και ως συνθήκη αιτιολόγησης  
οπτικών ερεθισμάτων, παραγωγή κριτικής σκέψης και δημιουργίας οπτικών εννοιών και μη-
νυμάτων (Σιγούρος –Κέκερης, 2012). 

Το μάθημα των Εικαστικών οφείλει, μεταξύ άλλων, να ενεργοποιήσει και να οξύνει την ικα-
νότητα των μαθητών να διακρίνουν τις συμπαραδηλώσεις που ενυπάρχουν σε μια εικόνα σε 
ένα έργο τέχνης και την προσπάθεια ερμηνείας του. Προκειμένου να επιτευχθεί το σύνολο 
των στόχων και σκοπών του μαθήματος κεντρικός άξονας αναφοράς ορίζεται το ίδιο το έργο 
τέχνης που επιλέγεται. Ιδανική συνθήκη διδασκαλίας θα αποτελούσε η επαφή των μαθητών 
με το αυθεντικό έργο τέχνης κάθε φορά, καθώς και η χρήση πλούσιου και ποικίλου οπτικού 
υλικού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Διδασκαλία της  Ιστορίας της Τέχνης, Γ΄ Λυκείου). 

Κάτω από το συγκεκριμένο πρίσμα διαμορφώθηκαν τα πλαίσια ανάπτυξης της διδακτικής 
πρότασης. 
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Ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί το Σχέδιο 
Μαθήματος ένα από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του οποίου είναι, ο συνδυασμός γνώσεων 
και δεξιοτήτων διαμέσου  -μεταξύ άλλων-  της αποτελεσματικής χρήσης των παρεχόμενων 
μέσων. Αξιοποιώντας τα εργαλεία που οι Νέες Τεχνολογίες μας προσφέρουν παρέχεται η 
δυνατότητα οργάνωσης ενός άρτιου πλάνου σύνθεσης  διδακτικών σκοπών και  στόχων, με-
θόδων και υλικών, θέματος και δράσης, ρόλων και διαδικασιών προκειμένου για την οργά-
νωση της διδασκαλίας, απώτερο στόχο της οποίας αποτελεί η μάθηση, ως μια διαδικασία 
οικοδόμησης της γνώσης και της προσωπικότητας.  

Η  χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)  στην διδασκαλία 
και  κατανόηση της εικαστικής γλώσσας καθίσταται αναγκαία. Τόσο διότι παρέχουν εύχρη-
στα και ποικίλα εργαλεία αναζήτησης, συλλογής και παρουσίασης πληροφοριών όσο και 
διότι η χρήση τους συντελεί  καθοριστικά στην ενεργητική μάθηση όπως αυτή ορίζεται από 
τον Bruner (Ελληνιάδου Ε., κ.ά.,2008). 

Αξιοποιούνται εργαλεία όπως το «ηλεκτρονικό βιβλίο», το οποίο λειτουργεί ως πολυμεσικό 
εργαλείο γνώσης παρέχοντας πρόσβαση σε παιδαγωγικά διαμορφωμένες πηγές, ευελιξία και 
αυξημένες δυνατότητες αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού  (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
2009), το ιστολόγιο στο οποίο μπορεί να αναρτηθεί στοχευμένο εκπαιδευτικό υλικό όπως 
πληροφορίες, εργασίες  και σχολιασμοί αποτελώντας με αυτό τον τρόπο ένα επιπλέον δια-
δραστικό εργαλείο διαμοιρασμού γνώσης (Βασιλείου Β., κ.ά, 2011). Καθώς και οι εφαρμογές 
λογισμικού  googledocs οι οποίες περιλαμβάνουν: εφαρμογές επεξεργαστή κειμένου, λογι-
στικού φύλλου σχεδίων και παρουσιάσεων με δυνατότητες διαδικτυακής δημιουργίας, επε-
ξεργασίας και δημοσίευσης εγγράφων (Θεοφανέλλης Τ., Σωτηρίου Σ., 2011) και ο παγκόσμιος 
ιστός για την αναζήτηση πηγών με εκπαιδευτικό περιεχόμενο. 

Με την παρούσα εργασία προσεγγίζονται οι γενικές αρχές του διδακτικού σεναρίου και τα 
χαρακτηριστικά του σχεδίου μαθήματος για το μάθημα των Εικαστικών στο Γυμνάσιο. Πα-
ρουσιάζεται  η μεθοδολογία  ανάπτυξης και  το πλάνο δραστηριοτήτων  προκειμένου για την 
υλοποίηση της καινοτόμου  δράσης. Αρχικά παρατίθενται προαπαιτούμενες γνώσεις και δε-
ξιότητες. Στη συνέχεια περιγράφονται οι σκοποί και οι στόχοι της διδακτικής πρότασης, τα 
παιδαγωγικά κριτήρια επιλογής των ψηφιακών μέσων, η οργάνωση της διδασκαλίας και το 
υλικό προετοιμασίας, η αναλυτική παρουσίαση της διδακτικής πρότασης και αξιολόγηση. 
Καταλήγοντας  γίνεται σύντομη  περιγραφή  συμπληρωματικών εργασιών και διαθεματικών 
προσεγγίσεων με αφορμή τη θεματολογία των εφαρμογών. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες 

Ως προς το γνωστικό οι μαθητές καλούνται να ανακαλέσουν γνώσεις ήδη κατακτημένες  από 
τη διδασκαλία προηγούμενων ενοτήτων, προκειμένου να περιγράψουν το έργο με οικίες ει-
καστικές έννοιες αλλά και  να εκφραστούν δημιουργικά στις βιωματικές ή όποιες  δραστη-
ριότητες τους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η διασύνδεση της νέας με την παρελθούσα 
γνώση προκειμένου να αντιληφθούν  πληρέστερα τη διδασκαλία του νέου γνωστικού αντι-
κειμένου ως συνέχεια ενός όλου. Διδασκαλία βασισμένη στις θεωρίες της εποικοδόμησης 
της μάθησης (constructivism) και της αλληλεπίδρασης. Σύμφωνα με τη θεωρία του εποικο-
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δομισμού, η γνώση κωδικοποιείται και γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας με βάση προηγού-
μενες έννοιες, σημασιολογικά δίκτυα και γνωστικά σχήματα. Επομένως, η γνώση οικοδομεί-
ται, σε προαπαιτούμενες γνώσεις για το συγκεκριμένο γνωστικό στάδιο (Ελληνιάδου Ε., 
κ.ά.,2008).  

Ως προς τη χρήση ψηφιακών μέσων απαιτούνται  βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και πλοήγησης στο διαδίκτυο ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να πληκτρολο-
γούν κείμενο, να αναζητήσουν συγκεκριμένους ιστότοπους (blog, googledocs, Μουσείο 
Πράδο), να αποθηκεύουν αρχεία εικόνας από το ψηφιακό μέσο στο υπολογιστή, να χειρίζο-
νται  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ώστε να εισάγουν εικόνες στο mail τους και να τις στείλουν 
στο mail του σχολείου και να εκτυπώνουν. Μέρος των δραστηριοτήτων αυτών θα υλοποιη-
θούν στην τάξη ή στην αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων με τη χρήση του διαδραστικού 
πίνακα ή βιντεοπροβολέα και pc και ένα μέρος, εκτός σχολείου, σε χρόνο που ο μαθητής θα 
επιλέξει. 

Σκοποί και στόχοι 

Στη στοχοθέτηση του μαθήματος των εικαστικών ενυπάρχουν-μεταξύ άλλων- η εκπαίδευση 
στην αισθητική όραση, η πρόκληση δημιουργικής σκέψης, η προώθηση της κρίση (Daucher 
H.,Seitz R.,2003).   

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο σκοπός είναι η συστηματική μελέτη ζητημάτων τέχνης, η 
διερεύνηση των τρόπων εικαστικής έκφρασης, η αναγνώριση τρόπων οπτικής επικοινωνίας, 
η συνεργασία, η παρατήρηση και καταγραφή δεδομένων, η καλλιέργεια δεξιοτήτων. 

Επιδιώκεται οι μαθητές να περιγράφουν με λεπτομέρειες αυτό που βλέπουν σε ένα έργο 
τέχνης, να προσδιορίζουν και  να χαρακτηρίζουν με επίθετα, ρήματα και ουσιαστικά τα κύρια 
μορφικά στοιχεία του, να σχολιάζουν απλά το περιεχόμενο, το νόημα ή το μήνυμα του έργου, 
να αναγνωρίζουν έργα και δημιουργούς, να χρησιμοποιούν τις γνώσεις του από την Ιστορία 
της Τέχνης και να εντάσσουν στοιχεία από έργα τέχνης στο δικό τους έργο. 

Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών επιδιώκεται να αναζητήσουν πληροφορίες  για συγκε-
κριμένο θέμα αξιοποιώντας  το διαδίκτυο, να χρησιμοποιήσουν εργαλεία λογισμικού γενικής 
χρήσης και ψηφιακά μέσα για να δημιουργούν ψηφιακό υλικό και να το αξιοποιούν για τη 
δημιουργία ατομικών ή ομαδικών – συνθετικών εργασιών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003, 
ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ Πληροφορικής-Γυμνάσιο). 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία η στοχοθέτηση επικεντρώθηκε τόσο στην καλλιέργεια συ-
νεργατικότητας και επικοινωνίας όσο και στην άσκηση και αποδοχή κριτικής προς τις δη-
μιουργίες τους. Επιδιώκεται να πειραματίζονται και να εκφράζονται με κάθε είδους οπτικό 
και εποπτικό υλικό (βιβλία, φωτογραφίες, διαφάνειες, φωτοτυπίες, αφίσες και άλλα) από 
διαφορετικές πηγές (μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, αίθουσες τέχνης, σύγχρονη τεχνολο-
γία και αλλού), ώστε  να ωθούνται στην παραγωγή προσωπικού έργου, να βελτιώνουν μέσα 
από την παρατήρηση τις δεξιότητες, καθώς και τις ικανότητες καταγραφής, επιλογής και α-
νάλυσης ερεθισμάτων. Ενισχύονται ώστε να μεταφέρουν και να προσαρμόζουν την εμπειρία 
και τη γνώση από τα έργα καλλιτεχνών στην παραγωγή προσωπικών έργων, να εκφράζονται 
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και να επικοινωνούν λεκτικά χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ορολογία πάνω σε θέματα Τέ-
χνης, να προσεγγίζουν το πολύπλοκο φαινόμενο της Τέχνης σφαιρικά και να αντιλαμβάνο-
νται την αμφίδρομη σχέση και αλληλεπίδραση θεωρίας και πράξης. (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ,Εικαστικά 
Γυμνασίου, Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεμελιώδεις έννοιες Διαθεματικής προσέγγισης.)   

Παιδαγωγικά κριτήρια επιλογής των ψηφιακών μέσων 

Η χρήση των ΤΠΕ στο σχέδιο μαθήματος βασίζεται στο τεχνοκεντρικό και στο ολοκληρωμένο 
μοντέλο εκπαίδευσης όπως αυτό ορίζεται στο: «Λυτούδη Π., Σχεδιάζοντας το ψηφιακό σχο-
λείο: Προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικό υλικό, στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών». 

Η διασύνδεση της διαδικασίας μάθησης με αυτή της διδασκαλίας και το πλήθος των θεωριών 
σχετικά με τη διδασκαλία παρέχουν τη δυνατότητα συνδυασμού των κριτηρίων σχεδιασμού 
και οργάνωσης της  παραμετροποιώντας κατά το δυνατό τα δεδομένα  εκείνα, που αφορούν 
το μαθητικό πληθυσμό στον οποίο απευθύνονται. Η οργάνωση της διδακτικής πρότασης σε 
σχέδιο μαθήματος συνδυάζει θεωρητικές παιδαγωγικές αρχές στοχεύοντας τόσο στη γνω-
σιολογική όσο και στη συναισθηματική πρόοδο των μαθητών.  

Σύμφωνα με τις αρχές του κονεκτιβισμού  όπως αυτές διατυπώθηκαν από τους Siemens και  
Downes τo 2008, προκειμένου για τους σύγχρονους τρόπους μάθησης στον ψηφιακό 21ο 
αιώνα, ο μαθητής κατέχει κυρίαρχο ρόλο στη διαδικασία αυτή. Πλοηγούμενος σε πλήθος δι-
δακτικών πηγών γνώσης επιλέγει το περιεχόμενο, τον τρόπο, τον χρόνο και τα εργαλεία που 
θα χρησιμοποιήσει για την επίτευξη προσωπικών εκπαιδευτικών στόχων(Dawley L., 2009). 

Επιδιώκοντας, ο κάθε μαθητής να  δομήσει την προσωπική  του διαδρομή προς την αναζή-
τηση πληροφοριών και μάθησης μέσω διαφορετικών πηγών, ορίστηκε το «ηλεκτρονικό βι-
βλίο» ως αναφορά προσέγγισης του θέματος και η επίσημη ιστοσελίδα του Μουσείου 
Πράδο-όπου φιλοξενείται το έργο «Las Meninas» – ως αναφορά για τη μελέτη του. Παράλ-
ληλα μέσω του εκπαιδευτικού ιστολογίου «Καλλιτεχνικά» παρουσιάζονται επιλεγμένα εικα-
στικά έργα τη σύγκριση των οποίων οι μαθητές θα περιγράψουν σε διαδικτυακή φόρμα μέσω 
των εγγράφων google. Σε ανάλογη φόρμα, ασύγχρονα και ηλεκτρονικά, οι μαθητές θα αξιο-
λογήσουν την προσπάθεια τους απαντώντας σε συγκεκριμένα ερωτήματα.  

Χρησιμοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία όπως η φωτογραφική μηχανή, το κινητό τη-
λέφωνο ή το tablet καλείται ο μαθητής, να τα αξιοποιήσει δημιουργικά. Μέσα από τη φωτο-
γραφική λήψη ενισχύονται ικανότητες και δεξιότητες προς τη χρήση του φωτογραφικού μέ-
σου αλλά και αναπτύσσονται αξίες και συναισθήματα  που μπορεί να προσφέρει η παρατή-
ρηση μιας φωτογραφίας. Διερευνάται ο τρόπος δημιουργίας μιας  καλλιτεχνικής φωτογρα-
φίας συσχετίζοντας την αρχική ιδέα και τα στάδια ολοκλήρωσης της, με εκείνα ενός έργου 
τέχνης. Παράλληλα μέσα από την παρουσίαση του θέματος(διαδραστικός πίνακας, βιντεο-
προβολή) διαπιστώνεται η ποιότητα της ψηφιακής εικόνας και τα βασικά χαρακτηριστικά της 
όπως είναι η υψηλή ανάλυση, το  προσαρμοσμένο μέγεθος, η ευελιξία στη παρουσίαση κ.ά. 
(ΑΠΣ, Εικαστικά, Νέες Τεχνολογίες, βιβλίο εκπαιδευτικού). 
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Εξισορροπώντας τις ατομικές με ομαδικές πρωτοβουλίες και δράσεις, στο επόμενο στάδιο 
του σχεδίου μαθήματος προτείνονται ομαδικές εργασίες στην τάξη, προκειμένου για την ε-
νίσχυση της συνεργατικότητας, της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης ως όρους δόμησης 
της γνώσης.  Αντιμετωπίζοντας την γνωστική ανάπτυξη ως αποτέλεσμα μιας διαλεκτικής δια-
δικασίας ενισχύουμε τις ομαδικές πρωτοβουλίες δημιουργώντας έτσι ευκαιρίες επικοινω-
νίας μέσα από ένα ενεργητικό και δυναμικό περιβάλλον μάθησης (Κακλαμάνης Θ., 2005) 

Οργάνωση της διδασκαλίας και υλικό προετοιμασίας 

Διδασκαλία 

Το θέμα προσεγγίζεται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Στην αρχή ατομικά, ανιχνεύονται οι 
προϋπάρχουσες ιδέες και γνώσεις των μαθητών και στη συνέχεια ομαδικά, διερευνάται το 
προς μελέτη θέμα, αναγνωρίζοντας  το δυναμικό ρόλο της μαθητικής ομάδας και αντιμετω-
πίζοντας τη διαδικασία μάθησης και κατάκτησης της γνώσης ως μια διαρκή διαδικασία επι-
κοινωνίας και ανατροφοδότησης (Ματσάγκουρας H., 2000). 

Το μάθημα προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε δυο (2) διδακτικές ώρες. 

1η Διδακτική ώρα: Αναγνωρίζω τα μορφικά στοιχεία και το περιεχόμενο σε ένα έργο τέχνης 
(μελέτη περίπτωσης), καταγραφή σε φύλλο εργασίας. Συνέχεια της διερεύνησης του θέματος 
στο σπίτι (σύγκριση έργων και περιγραφή, ψηφιακές λήψεις και δημιουργία ψηφιακής εικό-
νας).    

2η Διδακτική ώρα: Παρουσίαση εργασιών - ανασκόπηση, εργαστήρι [εμπνέομαι από το  έργο 
τέχνης (ανοιχτή δραστηριότητα)],αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση. 

Υλικό 

Δεδομένου ότι η εξέλιξη του διδακτικού σεναρίου σχετίζεται με την υλικοτεχνική και κτιριακή 
υποδομή της κάθε σχολικής μονάδας κατανέμουμε ανάλογα τις ανάγκες υποστηρικτικού υ-
λικού. Έτσι, εκεί που θα αναπτυχθεί το θεωρητικό σκέλος είναι σκόπιμο να υπάρχει διαδρα-
στικός πίνακας ή βιντεοπροβολέας, Η/Υ, εκτυπωτής και πρόσβαση στο διαδίκτυο, και στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων χρειαζόμαστε υλικά ζωγραφικής και κολάζ ,ψηφιακή φωτο-
γραφική μηχανή, tablet ή κινητό τηλέφωνο.  

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων ανά διδακτική ώρα 

1η Διδακτική ώρα - Παρουσίαση 

Αρχικά χρησιμοποιούμε το «ηλεκτρονικό βιβλίο» της Β΄ Γυμνασίου για το μάθημα των εικα-
στικών και διατρέχουμε την ενότητα: Ανάλυση έργου-Ιστορία της Τέχνης. Προσδιορίζοντας 
τα βασικά στοιχεία κατανόησης ενός έργου τέχνης, εισάγουμε την έννοια της σύνθεσης και 
τη συσχετίζουμε με τις μέχρι τώρα γνώσεις των μαθητών. Μέσα από το έργο «Οι δεσποινίδες 
των τιμών (Las Meninas)» εξετάζονται τα χαρακτηριστικά της σύνθεσης. Προσδιορίζεται ο 
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τρόπος οργάνωσης του έργου και πως συνδέεται το περιεχόμενο του. Ζητάμε να περιγρά-
ψουν οι μαθητές με το δικό τους τρόπο το έργο. Στη συνέχεια αναζητώντας περισσότερες 
πληροφορίες συμφωνούμε να το εξετάσουμε λεπτομερειακά (Εικόνα 1). 

 

 

Εικόνα 1:Αισθητική Αγωγή-Εικαστικά (Β΄ Γυμνασίου)-Ηλεκτρονικό Βιβλίο Μαθητή 

Επιλέγουμε την επίσημη ιστοσελίδα του Μουσείου Πράδο για να αποκτήσουμε πρόσβαση 
στην  υψηλή ανάλυση του έργου και σε στοιχεία της ταυτότητας του. Παρατηρώντας και  σχο-
λιάζοντας θα συλλέξουν και θα καταγράψουν πληροφορίες (φύλλο εργασίας). Ο εκπαιδευτι-
κός σε ρόλο συντονιστή θα συμμετέχει ανατροφοδοτώντας τα σχόλια των μαθητών με ερω-
τήματα, αποσαφηνίζοντας ζητήματα και καθορίζοντας με αυτό τον τρόπο τα πλαίσια μελέ-
της. Διερευνάται η συνοχή και η ενότητα των επιμέρους στοιχείων του έργου, μέσα από το 
σχήμα, το μέγεθος και το χρώμα. Ένα μέρος των ερωτημάτων θα αποσαφηνιστούν ως το τέ-
λος της διδακτικής ώρας (ότι αφορά τα πρόσωπα, τις ιδιότητες τους και την τεχνοτροπία) και 
ένα άλλο μέρος θα παραμείνει προς διερεύνηση στο σπίτι (ότι αφορά το χώρο). Έχοντας 
προσδιορίσει τα εκφραστικά στοιχεία του έργου ζητάμε να διερευνηθεί το περιεχόμενο του. 
Εξετάζεται ο συμβολισμός, οι ιδέες και τα μηνύματα. Τέλος, θα δοθούν οδηγίες και διευκρι-
νήσεις για τις υπόλοιπες δραστηριότητες του φύλλου εργασίας που θα υλοποιηθούν στο 
σπίτι.  

Στόχοι 

• να εκφράσουν τις απόψεις τους  σε ένα συγκεκριμένο θέμα 

• να προσδιορίζουν στοιχεία τεχνοτροπίας ενός έργου Τέχνης 

• να γνωρίσουν έργα Τέχνης και δημιουργούς 

• να αξιοποιήσουν δημιουργικά την ψηφιακή τεχνολογία 
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Εργασίες 

• Ανάλυση του έργου «Οι δεσποινίδες των τιμών (Las Meninas)». Η εργασία θα εκπο-
νηθεί καθ΄ όλη την διάρκεια της διδακτικής ώρας. Οι μαθητές μπορούν να εργαστούν 
ατομικά ή ομαδικά. Μέσα από τη συζήτηση  άμεσα και συμμετοχικά θα συγκεντρώ-
σουν απαντήσεις για το προς διερεύνηση θέμα, τις οποίες θα καταγράψουν. 

• Εκπόνηση φύλλου εργασίας. Σχετίζεται με το εξεταζόμενο έργο τέχνης και χρησιμο-
ποιείται ως πλαίσιο έρευνας από τους μαθητές. Διαμορφωμένο σε ηλεκτρονική 
μορφή θα υποστηρίξει την μελέτη του θέματος κατά τη διάρκεια του μαθήματος αλλά 
και την εκπόνηση δραστηριοτήτων στο σπίτι.   

• Συγκριτική περιγραφή έργου τέχνης. Η εργασία θα υλοποιηθεί στο σπίτι. Οι μαθητές 
θα επισκεφτούν συγκεκριμένο ισότοπο ώστε να μελετήσουν τέσσερα προτεινόμενα 
έργα και στη συνέχεια να επιλέξουν εκείνο που θα συγκρίνουν και θα περιγράψουν 
(http://goo.gl/rGAmnZ ). 

• Δημιουργία ψηφιακής εικόνας εμπνευσμένης από το έργο «Las Μeninas». Το πρώτο 
μέρος της εργασίας θα υλοποιηθεί στο σπίτι. Οι μαθητές θα διερευνήσουν μέσα από 
το φωτογραφικό κάδρο τα χαρακτηριστικά της σύνθεσης που έχουν μελετήσει. Θα 
πειραματιστούν με τους καθρεφτισμούς των μορφών και το χώρο. Μπορούν να χρη-
σιμοποιήσουν κινητό, ταμπλέτα ή ψηφιακή φωτογραφική. Η τελική εικόνα θα σταλεί 
στο mail του σχολείου.   

Αξιολόγηση 

Οι μαθητές αξιολογούνται σε όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας ως προς τη συμμετοχή και 
το ενδιαφέρον, την προσπάθεια και τα αποτελέσματα στις εργασίες.  

2η Διδακτική ώρα – Παρουσίαση  

Αφορμή για βιωματικές δραστηριότητες έκφρασης και σημείο διασύνδεσης με την προη-
γούμενη διδακτική ώρα θα αποτελέσει η παρουσίαση των εργασιών που δημιουργηθήκαν 
στο σπίτι από τους μαθητές. Έχοντας οργανώσει  εκ τον προτέρων, σε μορφή powerpoint ή 
έγγραφο googledocs τις εργασίες των μαθητών με θέμα: «Ψηφιακή εικόνα εμπνευσμένη 
από το έργο Las Μeninas», ο εκπαιδευτικός, δίνει βήμα στους μαθητές να τις παρουσιά-
σουν. Αναλύοντας την οπτική πληροφορία θα περιγραφούν τα μορφικά στοιχεία της εικό-
νας,  την απόδοση του χώρου, συμβολισμούς, θέματα φωτογραφικών λήψεων και βαθμό 
δυσκολίας (Εικόνα 2).  

 
Εικόνα 2: Εργασίες μαθητών 
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Προέκταση της παρουσίασης και αφόρμιση για εικαστική έκφραση θα αποτελέσει η ανά-
γνωση μιας εργασίας μαθητή που αφορά τη σύγκριση ενός σύγχρονου έργου τέχνης εμπνευ-
σμένου από το «Las Meninas». Μέσα από την περιγραφή ομοιοτήτων και διαφορών προσεγ-
γίζονται μορφικά και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά που θα διερευνηθούν στη ζωγραφική ε-
πιφάνεια. Οι μαθητές προτρέπονται να εκφραστούν ανασυνθέτοντας την εικόνα και εξετά-
ζοντας διαφορετικές εκδοχές του θέματος. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναφέρει παραδείγ-
ματα από καλλιτέχνες της Μοντέρνας Τέχνης που χρησιμοποιούσαν αντίστοιχες μεθό-
δους.(Εικόνα 3) 

    

Εικόνα 3:Εργασίες μαθητών 

Η δημιουργία μακέτας σκηνικού χώρου και η προσθήκη μορφών στα σχεδιαστικά πρότυπα 
των προσώπων του έργου «Las Μeninas» επιτρέπει πειραματισμούς που σχετίζονται με τη 
σύνθεση και το χώρο αλλά και την διερεύνηση επιμέρους μορφικών στοιχείων όπως είναι ο 
τόνος, το περίγραμμα και η τοποθέτηση (Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4: Παράδειγμα μακέτας  

Ολοκληρώνοντας τις βιωματικές δραστηριότητες οι μαθητές θα αναπαραστήσουν το εξετα-
ζόμενο έργο. Οι μαθητές παρατηρούν τη τοποθέτηση και την κίνηση των μορφών και με in 
situ πειραματισμούς διερευνούν έννοιες και συμβολισμούς που σχετίζονται με το περιεχό-
μενο του έργου (Εικόνα 5). 
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Εικόνα 5: Αναπαράσταση του έργου τέχνης «las Meninas» 

Όλες οι δραστηριότητες ανατροφοδοτούνται με σκέψεις και σχόλια μεταξύ των μαθητών, 
ενώ ο εκπαιδευτικός εάν χρειαστεί παρεμβαίνει, αποσαφηνίζοντας ζητήματα και επανα-
προσδιορίζοντας τα στάδια υλοποίησης.  

Στόχοι 

• να μάθουν τρόπους οργάνωσης της σύνθεσης 

• να προσδιορίσουν  τη σύνθεση ως μορφικό στοιχείο της εικόνας 

• να συσχετίσουν την μορφή με το περιεχόμενο του έργου Τέχνης 

• να πειραματιστούν και να εκφραστούν δημιουργικά  

Η αισθητική εμπειρία που απόκτησαν οι μαθητές από τη μελέτη του υλικού (εξεταζόμενο 
έργο, δικές τους ψηφιακές εικόνες, σημειώσεις) ζητάμε να εκφραστεί δημιουργικά. Μπο-
ρούν οι μαθητές να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο  θα εκφραστούν. Σε κάθε περίπτωση 
επιδιώκεται να έχουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. 

Εργασίες 

• Δημιουργία σύνθεσης αξιοποιώντας το φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες που υ-
λοποιήθηκαν στο σπίτι. Οι μαθητές μπορούν να εργαστούν ατομικά ή ομαδικά. Να εκτυπώ-
νουν, να μεγεθύνουν, να επιζωγραφίζουν ώστε να ανασυνθέτουν την εικόνα που είχαν δη-
μιουργήσει. 

• Δημιουργία μακέτας σκηνικού χώρου από χαρτί. Να αποδώσουν με χαρτί τις βασικές 
μορφές από το εξεταζόμενο έργο (Las Meninas) και να πειραματιστούν στα χαρακτηριστικά 
της σύνθεσης. 

• Ζωγραφική απόδοση της πριγκίπισσας Μαργαρίτας. Οι μαθητές να αποδώσουν ρεα-
λιστικά το θέμα.   

• Αναπαράσταση του εξεταζόμενου έργου. Nα σχηματίσουν επιτόπιες συνθέσεις και 
φωτογραφικές λήψεις. Ομαδική δραστηριότητα όπου οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους, με-
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λετούν το χώρο και τις μορφές και συμμετέχουν στη δημιουργία ζωντανής σύνθεσης. Χωρι-
σμένοι σε μικρότερες ομάδες σκηνοθετούν εικόνες και πραγματοποιούν φωτογραφικές λή-
ψεις.  

Αξιολόγηση 

Οι μαθητές αξιολογούνται σε όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας ως προς τη συμμετοχή και 
το ενδιαφέρον, την προσπάθεια και τις πρωτοβουλίες, την αντιληπτική ικανότητα και τα α-
ποτελέσματα στα έργα. Φόρμα αυτόαξιολόγησης για το σύνολο των διδακτικών ωρών, μπο-
ρούν να συμπληρώσουν οι μαθητές ασύγχρονα και ηλεκτρονικά. 

(http://goo.gl/forms/a4vGW2g48f )  

 

Δυνατότητα διαθεματικότητας 

Οι προτάσεις αφορούν δραστηριότητες  που μπορεί να υλοποιηθούν με συνδιδασκαλίες, 
κοινά φύλλα εργασίας ή ανεξάρτητα μαθήματα καθ’ όλη την διάρκεια της σχολικής  χρονιάς.  

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: Οικογενειακές σχέσεις. Να εξεταστεί η έννοια της οικο-
γένειας όπως περιγράφεται στα κείμενα μέσα από το έργο του Γύζη «Το κου κου» και όπως 
απεικονίζεται στο έργο του Βελάσκεθ «Las Meninas» 

Πληροφορική: Κεφάλαιο 7:Υπηρεσίες αναζήτησης στο παγκόσμιο ιστό, συνεργασία στην α-
ποθήκευση αρχείων εικόνας από εξωτερική πηγή (κινητό, ταμπλέτα) στον υπολογιστή, επε-
ξεργασία εικόνας. 

Θρησκευτικά: Ενότητα Α.11: Ο Ιησούς και οι μαθητές του: «Ιησούς με τους μαθητές. Αγιο-
γραφία, Βενετία, αρχές 17ου αι.».Να διερευνηθεί  σε παράθεση των δυο έργων η σύνθεση, 
το ομαδικό πορτρέτο, η έννοια της οικογένειας στις δυο ιστορικές περιόδους. 

Ιστορία: Κεφάλαιο 7: Η Ευρώπη στους νεώτερους χρόνους (15ος -18ος αι.), 7.4. Πολιτικές 
οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις από το 15ο ως το 18ο αι.  και 7.5. Εξελίξεις στα Γράμ-
ματα, τις Επιστήμες και τις Τέχνες κατά το 17ο και 18ο αιώνα. Συνδυάζοντας τα κοινωνικοπο-
λιτικά χαρακτηριστικά της εποχής διαπιστώ νουν στοιχεία των εξελίξεων αυτών στο ίδιο το 
έργο αλλά και την επιρροή των εξελίξεων γενικότερα στην Τέχνη. 

Αντί επιλόγου 

Η σύζευξη της διδακτικής των εικαστικών με την ψηφιακή τεχνολογία και η διερεύνηση νέων 
αποτελεσματικότερων διδακτικών πρακτικών αποτέλεσε την αφορμή για την παρούσα εργα-
σία. Η δομή του προτεινόμενου σεναρίου και η εκπαιδευτική διαδικασία εδράζει στα δεδο-
μένα του Νέου Σχολείου και της συνεπακόλουθης εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Τόσο 
τα εργαλεία που το Νέο Σχολείο παρέχει όσο και η εξοικείωση των εκπαιδευτικών και των 
μαθητών με τα μέσα αυτά, συντείνουν στην διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων, όπως 
κατά φύση είναι τα εικαστικά. Συνδυάζοντας το βιβλίο και την γνώση που αυτό παρέχει με 

1537

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

http://goo.gl/forms/a4vGW2g48f


 
 

ποικίλα ψηφιακά μέσα και τις δυνατότητες τους, δίνεται σε κάθε μαθητή η ευκαιρία να διε-
ρευνήσει  για να μάθει, να παρέμβει για να δημιουργήσει, να πειραματιστεί για να καταλά-
βει, να συνεργαστεί για να κοινωνικοποιηθεί. Το μάθημα των εικαστικών οφείλει-μεταξύ άλ-
λων- να φέρει τους μαθητές πιο κοντά στα έργα τέχνης. […]επιδίωξη των καλλιτεχνών  είναι 
να γεφυρώσουν την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στα έργα τους και το κοινό[…], […]με 
άλλα λόγια οι καλλιτέχνες δεν θέλουν το θεατή παθητικό δέκτη αλλά ενεργητικό συμμέτοχο 
της καλλιτεχνικής διαδικασίας, «συναυτουργό της ολοκλήρωσης των προσπαθειών τους»[…]  
( Χρήστου Χ.,1993)  

Φύλλο εργασίας 

1538

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



 
 

 

Πλήρης ανάπτυξη φύλλου εργασίας  

http://goo.gl/OChGq9 

 

 

1539

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

http://goo.gl/OChGq9


 
 

Βιβλιογραφία 

Βασιλείου Ν. Βασίλης, Κολοβού Αλεξάνδρα,(2011), Εκπαιδευτική ∆ιάσταση των Ιστολογίων 
(Blogs): Βιβλιογραφική Επισκόπηση. 

Βώρος  Φ.(1993), Η διδασκαλία της ιστορίας με αξιοποίηση της εικόνας, Παπαδήμας Δ.Ν., 
Αθήνα 

Ε. Ελληνιάδου, Ζ. Κλεφτάκη, Ν. Μπαλκίζας (2008), Η Συμβολή των Παιδαγωγικών Προσεγγί-
σεων στην Κατανόηση του Φαινομένου της Μάθησης, ΠΑΚΕ, Αθήνα 

Θεοφανέλλης Τιµολέων, Σωτηρίου Σοφία,(2011), Τα Έγγραφα Google και η αξιοποίηση τους 
στην εκπαίδευση 

Κακλαμάνης Θ. (2005),Συνεργατική μάθηση και ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Επιθεώρηση Εκπαι-
δευτικών  Θεμάτων , τεύχος 10. 

Λυτούδη Π. (2012). Σχεδιάζοντας το ψηφιακό σχολείο: Προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικό 
υλικό, στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών. 

Σιγούρος Ι., Κέκκερης Γ., «Η διδασκαλία της εικαστικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)», ΠΑΙΔΑΓΩ-
ΓΙΚΗ - θεωρία και πράξη, 5/2012.   

Χρήστου Χ. (1993),  Η ζωγραφική του 20ού αιώνα, τ. Γ΄, Θεσσαλονίκη: Βάνιας.  

Daucher H.& Seitz R. & Σάλλα-Δουκμετζίδη Τ. (επιμ.). (2003). Διδακτική των Εικαστικών Τε-
χνών. Αθήνα. Ελληνικά Γράμματα. 

Dawley, L. (2009), Social network knowledge construction: Emerging virtual world pedagogy,  
On The Horizon 17(2). 

Δικτυογραφία 

Ματσάγκουρας Η.(2000), Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία: «Γιατί», «Πώς», «Πότε» και «για 
Ποιους»,από: http://arvanta.blogspot.gr/2012/06/blog-post_3420.html   

Διδασκαλία της Ιστορίας της Τέχνης,Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  από: 

http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=20&ep=436    

Πρόταση για τον σχεδιασμό και την εισαγωγή του ηλεκτρονικού βιβλίου στην εκπαί-
δευση(2009),Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, από:  

http://www.pi-schools.gr/paideia_dialogos/eBook.pdf  

ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ ( 2003).Πληροφορικής- Γυμνάσιο, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, από:  

http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGYM-B   

1540

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

http://arvanta.blogspot.gr/2012/06/blog-post_3420.html
http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=20&ep=436
http://www.pi-schools.gr/paideia_dialogos/eBook.pdf
http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGYM-B


 
 

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, Εικαστικά Γυμνασίου, Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεμελιώ-
δεις έννοιες Διαθεματικής προσέγγισης,απο:   

http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGYM-B  

Δικτυογραφία σχετική με το σχέδιο μαθήματος 

Ψηφιακό Σχολείο: Διαδραστικά σχολικά βιβλία: Εικαστικά (Β Γυμνασίου): Βιβλίο μαθητή:1.4 
Η σύνθεση του έργου τέχνης,απο: http://goo.gl/LjxFSC 

Museo Nacional del Prado: the collection: Online Gallery: Las Maninas, 
από: http://goo.gl/iL7tej  

Velazquez’s Las Meninas, Natalia Rivera, URL: 
από: http://evergreen.loyola.edu/brnygren/www/Honors/velazquez.htm 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Περιήγηση στην τέχνη: Ζωγραφική, από: 

http://www.pi-schools.gr/lessons/aesthetics/eikastika/afises/index.php?id=23&v=1  

Ψηφιακό Σχολείο: Φωτόδεντρο: Οπτική ανάγνωση έργου Τέχνης, από: 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8148  

Ψηφιακό Σχολείο: Ιστορία της Τέχνης: Βιβλίο μαθητή: Κεφάλαιο 11:Η τέχνη του Μπαρόκ, 
από: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C111/62/475,1799/  

Zdravka Gugleta (2011), Michel Foucault’s (Mis) Interpretation of Las Meninas. Or, Pure rep-
resentation as the tautologous structure of the sign, από:  

http://facta.junis.ni.ac.rs/lal/lal201101/lal201101-01.pdf  

 

 

 

 

 

1541

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGYM-B
http://goo.gl/LjxFSC
http://goo.gl/iL7tej
http://evergreen.loyola.edu/brnygren/www/Honors/velazquez.htm
http://www.pi-schools.gr/lessons/aesthetics/eikastika/afises/index.php?id=23&v=1
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8148
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C111/62/475,1799/
http://facta.junis.ni.ac.rs/lal/lal201101/lal201101-01.pdf


Διερεύνηση στάσεων και απόψεων μαθητών απέναντι στο μάθημα των Καλλιτεχνικών. 
Εφαρμογές στη δευτέρα τάξη του Γυμνασίου με χρήση της μεθόδου πρότζεκτ. 

Καμπουροπούλου Μαρία  
Επίκουρη Καθηγήτρια 

kampour@rhodes.aegean.gr 

Περίληψη 

Η εργασία αφορά σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου στη Ρό-
δο προκειμένου να διαπιστωθεί η βελτίωση των στάσεων και απόψεων των παιδιών απέ-
ναντι στο μάθημα των Καλλιτεχνικών με χρήση της μεθόδου πρότζεκτ. Η διδακτική παρέμ-
βαση είχε διαθεματικά χαρακτηριστικά και το πρότζεκτ που υλοποιήθηκε είχε θέμα τη 
«Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου». Στους μαθητές δόθηκαν ερωτηματολόγια πριν και μετά τη 
διδακτική παρέμβαση που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του σχολι-
κού έτους 2014-2015. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση της μεθόδου πρότζεκτ δικαίω-
σε τους στόχους που τέθηκαν αρχικά και βελτίωσε σημαντικά τις στάσεις και τις απόψεις 
των μαθητών απέναντι στα Καλλιτεχνικά. 

Λέξεις - Kλειδιά: Καλλιτεχνικά, μέθοδος πρότζεκτ, διαθεματική προσέγγιση  

Εισαγωγή 

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μοντέλα που στηρίζονται στη διάσπαση της γνώσης, η δια-
θεματική διδασκαλία εστιάζεται σε μια ολιστική διερευνητική διαδικασία κατάκτησης της 
γνώσης και δόμησής της με τρόπο πολύπλευρο και μη αποσπασματικό. Οι μαθητές συνδέ-
ουν τις γνώσεις που αποκτούν από τα διάφορα μαθήματα, εξετάζουν με κριτική διάθεση τις 
διαφορετικές πλευρές ενός θέματος και προσεγγίζουν τη νέα γνώση με τρόπο πολυδιάστα-
το και σφαιρικό. Η μέθοδος πρότζεκτ αποτελεί σημαντικό άξονα υλοποίησης της διαθεμα-
τικότητας στη διδακτική πράξη (Johnson & Johnsosn, 1994). Τα πρότζεκτ περικλείουν μια 
σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Για παράδειγμα 
μια ομάδα ατόμων (εκπαιδευτικοί και μαθητές) αποφασίζει να ασχοληθεί με ένα συγκεκρι-
μένο θέμα (π.χ. την καταγραφή της γνώμης των μαθητών ενός σχολείου για τα μαθήματα 
που διδάσκονται), προγραμματίζει από μόνη της την πορεία των ενεργειών (κατανομή ερ-
γασίας, καθορισμός των ενεργειών κλπ.) και διεκπεραιώνει αυτά που είχε προγραμματίσει 
(Kampouropoulou et al, 2013). Καρπό της συλλογικής αυτής εργασίας μπορεί να αποτελέσει 
π.χ. η δημοσίευση ενός βιβλίου, μια εκδήλωση, μια έκθεση, κ.ά. Ερέθισμα για τη διεξαγωγή 
του έργου μπορεί να αποτελέσει μια πρόταση ενός εκπαιδευτικού ή ενός μαθητή (Kam-
pouropoulou et al, 2014a). Όλα τα μέλη πρέπει να εκφέρουν άποψη πάνω στην πρόταση 
που έγινε, να αποφασίσουν από κοινού για την τελική μορφή του θέματος και να συμβά-
λουν στη διεξαγωγή των εργασιών. Αυτές οι τρεις διαδικασίες, δηλαδή η ελευθερία των 
μελών να προτείνουν ένα θέμα, η από κοινού διαμόρφωσή του και η διεξαγωγή του, απο-
τελούν τα βασικά χαρακτηριστικά μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας και, αν διεξα-
χθούν σωστά, αποβαίνουν ουσιαστικές διδακτικές δράσεις γιατί η εμπειρία που αποκτούν 
τα μέλη κατά τη διάρκεια των εργασιών αποτελεί σημαντική πηγή μάθησης (Kampouropou-
lou et al, 2012).  
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Το μάθημα των Καλλιτεχνικών βρίσκει πρόσφορο έδαφος στη διαθεματική προσέγγιση της 
γνώσης. Με την εφαρμογή των κατάλληλα κατευθυνόμενων από τον εκπαιδευτικό διαθε-
ματικών εργασιών τύπου πρότζεκτ με κύριο θεματικό άξονα τα Καλλιτεχνικά μειώνεται η 
έμφαση στην παραδοσιακή διδακτική μεθοδολογία και μετατοπίζεται η προσοχή των παι-
διών σε έννοιες και διαδικασίες που συναντούν στην καθημερινή τους ζωή.  

Η διδακτική παρέμβαση 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του σχολικού έτους 2014-2015 πραγματοποιήθηκε 
έρευνα σε 82 μαθητές και μαθήτριες της Β΄ Γυμνασίου στη Ρόδο. Το ερευνητικό ερώτημα 
που τέθηκε ήταν «Η απόκτηση θετικών στάσεων από τους μαθητές απέναντι στο μάθημα 
των Καλλιτεχνικών μέσω της χρήσης της μεθόδου πρότζεκτ». Το θέμα του πρότζεκτ που υ-
λοποιήθηκε ήταν «η Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου», το οποίο προσεγγίστηκε διαθεματικά 
με κύριο θεματικό άξονα το μάθημα των Καλλιτεχνικών (Kampouropoulou et al, 2011a).  

Κατά τη διάρκεια του πρότζεκτ οι μαθητές: 

• Επισκέφθηκαν τη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου και περιηγήθηκαν σε χώρους που 
σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. 

• Μελέτησαν στοιχεία που συνδέονται με τον πολιτισμό της αντίστοιχης ιστορικής 
περιόδου. 

• Εμπνεύστηκαν από ιστορικά και κοινωνικά θέματα της περιόδου που μελέτησαν και 
δημιούργησαν τα δικά τους έργα σχεδιάζοντας θέματα που σχετίζονται με τη με-
σαιωνική πόλη της Ρόδου 

• Διέκριναν μεγέθη και αναλογίες και τα απέδωσαν στα έργα τους.  
• Χρησιμοποίησαν γεωμετρικά όργανα.  
• Παρουσίασαν τις εργασίες τους σε έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο 

τους (Kampouropoulou et al, 2011c). 

Το πρότζεκτ αντιμετωπίστηκε διαθεματικά και εκτός από το μάθημα των Καλλιτεχνικών ε-
ξυπηρέτησε στόχους και σκοπούς που αφορούν τα μαθήματα της Γλώσσας, της Ιστορίας και 
των Μαθηματικών. 

Από την οπτική της Γλώσσας: Οι μαθητές ανέπτυξαν τη γλωσσική τους ικανότητα, μελέτη-
σαν κείμενα και πηγές, έγραψαν και παρουσίασαν εργασίες, επικοινώνησαν μεταξύ τους 
και με την ευρύτερη κοινότητα και οργάνωσαν το λόγο τους σε ευρύτερα κείμενα. 

Από την οπτική της Ιστορίας: Οι μαθητές έμαθαν λεπτομέρειες που αφορούν τη μεσαιωνική 
ιστορία και την ιπποτοκρατία στη Ρόδο, κατανόησαν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στον πο-
λιτισμό του Ισλάμ και της Δύσης και γνώρισαν στοιχεία της καθημερινής ζωής των ανθρώ-
πων που έζησαν στις υπό μελέτη περιόδους.  

Από την οπτική των Μαθηματικών: Οι μαθητές εργάστηκαν με εμβαδά, επίπεδα σχήματα 
και επιφάνειες, πραγματοποίησαν μετρήσεις στερεών, χρησιμοποίησαν γεωμετρικά όργα-
να, ανέπτυξαν την παρατηρητικότητά τους και χρησιμοποίησαν στην πράξη αναλογίες και 
κλίμακες. 
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Η διερεύνηση των αποτελεσμάτων 

Στην έρευνα συμμετείχαν 48 αγόρια (58,54%) και 34 κορίτσια (41,46%). Προκειμένου να 
διαπιστωθεί η μεταβολή των στάσεων και των απόψεών τους απέναντι στο μάθημα των 
Καλλιτεχνικών μετά την εφαρμογή της μεθόδου πρότζεκτ. Τα παιδιά απάντησαν σε ερωτη-
ματολόγιο πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. Στο ερωτηματολόγιο διατυπώθηκαν 
προτάσεις, στις οποίες οι μαθητές κληθηκαν να απαντήσουν κατά πόσο συμφωνούσαν 
χρησιμοποιώντας την πεντάβαθμη κλίμακα: καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ. Οι 
προτάσεις αναφέρονταν σε στάσεις και απόψεις των μαθητών απέναντι στο μάθημα και 
ήταν οι ίδιες και στα δύο ερωτηματολόγια. Ανά ζεύγος ερωτήσεων, πριν και μετά τη διδα-
κτική παρέμβαση, πραγματοποιήθηκε ανάλυση με τη χρήση του paired samples t-test προ-
κειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των μαθη-
τών. Εφόσον οι τιμές του t-test είναι μικρότερες από 0,05 αποδεχόμαστε ότι η διαφοροποί-
ηση είναι στατιστικά σημαντική (Stefos et al, 2011). Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων 
χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS v.20 που διαθέτει η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στα αποτελέσματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η μεταβο-
λή των στάσεων και των απόψεων των μαθητών απέναντι στα Καλλιτεχνικά (Kampouropou-
lou et al, 2011d). Τα αποτελέσματα της έρευνας ανά πρόταση παρουσιάζονται με τη σειρά 
που εμφανίζονταν οι προτάσεις στα δύο ερωτηματολόγια. Στις προτάσεις εμφανίζονται σε 
παρένθεση οι μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στη διατύπωσή τους στο δεύτερο ερω-
τηματολόγιο όταν αυτές χρησιμοποιούσαν παρελθοντικούς χρόνους. 

Στην πρόταση «Θα μου αρέσει (Μου άρεσε) το μάθημα των Καλλιτεχνικών» το 2% των μα-
θητών απάντησε «Καθόλου» πριν τη διδακτική παρέμβαση ενώ μετά την παρέμβαση κανέ-
νας μαθητής δεν επέλεξε το «Καθόλου». Το «Λίγο» επέλεξε αρχικά το 12,20% ενώ μετά το 
2,44%.  Το «Αρκετά» επέλεξε αρχικά το 31,71% ενώ μετά το 9,76%.  Το «Πολύ» επέλεξε αρ-
χικά το 12,20% ενώ μετά το 2,44%.  Το «Πάρα πολύ» επέλεξε αρχικά το 29,27% ενώ μετά το 
39,02%. Η τιμή του t-test είναι 0,000 και συνεπώς η μεταβολή στις απόψεις των μαθητών 
είναι στατιστικά σημαντική. 

Στην πρόταση «Θα μπορώ (Μπόρεσα) να καταλάβω το μάθημα των Καλλιτεχνικών» το 
2,44% των μαθητών απάντησε «Καθόλου» πριν τη διδακτική παρέμβαση ενώ μετά την πα-
ρέμβαση κανένας μαθητής δεν επέλεξε το «Καθόλου». Το «Λίγο» επέλεξε αρχικά το 7,32% 
ενώ μετά το 2,44%.  Το «Αρκετά» επέλεξε αρχικά το 36,59% ενώ μετά το 4,88%.  Το «Πολύ» 
επέλεξε αρχικά το 17,07% ενώ μετά το 29,27%.  Το «Πάρα πολύ» επέλεξε αρχικά το 36,59% 
ενώ μετά το 63,41%. Η τιμή του t-test είναι 0,000 και συνεπώς η μεταβολή στις απόψεις 
των μαθητών είναι στατιστικά σημαντική. 

Στην πρόταση «Το μάθημα των Καλλιτεχνικών είναι σημαντικό» το 12,20% των μαθητών 
απάντησε «Καθόλου» πριν τη διδακτική παρέμβαση ενώ μετά την παρέμβαση κανένας μα-
θητής δεν επέλεξε το «Καθόλου». Το «Λίγο» επέλεξε αρχικά το 26,83% ενώ μετά το 12,20%.  
Το «Αρκετά» επέλεξε τόσο αρχικά όσο και μετά το 34,15%.  Το «Πολύ» επέλεξε αρχικά το 
19,51% ενώ μετά το 26,83%.  Το «Πάρα πολύ» επέλεξε αρχικά το 7,32% ενώ μετά το 
26,83%. Η τιμή του t-test είναι 0,000 και συνεπώς η μεταβολή στις απόψεις των μαθητών 
είναι στατιστικά σημαντική. 
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Στην πρόταση «Θα μου αρέσει να συνδυαστεί (Μου άρεσε που συνδυάστηκε) το μάθημα 
των Καλλιτεχνικών με την πολιτιστική κληρονομιά» το 4,88% των μαθητών απάντησε «Κα-
θόλου» πριν τη διδακτική παρέμβαση ενώ μετά την παρέμβαση κανένας μαθητής δεν επέ-
λεξε το «Καθόλου». Το «Λίγο» επέλεξε αρχικά το 24,39% ενώ μετά το 34,15%.  Το «Αρκετά» 
επέλεξε αρχικά το 39,02% ενώ μετά το 34,15%.  Το «Πολύ» επέλεξε τόσο στην αρχή όσο και 
μετά το 31,71%.  Αρχικά κανένας μαθητής δεν επέλεξε το «Πάρα πολύ» ενώ μετά το επέλε-
ξε το 29,27%. Η τιμή του t-test είναι 0,000 και συνεπώς η μεταβολή στις απόψεις των μαθη-
τών είναι στατιστικά σημαντική. 

Στην πρόταση «Οι ικανότητές μου στα Καλλιτεχνικά θα με βοηθήσουν να βρω δουλειά» το 
39,02% των μαθητών απάντησε «Καθόλου» πριν τη διδακτική παρέμβαση ενώ μετά την 
παρέμβαση το «Καθόλου» το επέλεξε το 7,32%. Το «Λίγο» επέλεξε αρχικά το 29,27% ενώ 
μετά το 26,83%.  Το «Αρκετά» επέλεξε αρχικά το 14,63% ενώ μετά το 24,39%.  Το «Πολύ» 
επέλεξε αρχικά το 12,20% ενώ μετά το 31,71%.  Το «Πάρα πολύ» επέλεξε αρχικά το 4,88% 
ενώ μετά το 9,76%. Η τιμή του t-test είναι 0,000 και συνεπώς η μεταβολή στις απόψεις των 
μαθητών είναι στατιστικά σημαντική. 

Στην πρόταση «Δυσκολεύομαι (Δυσκολεύτηκα) να καταλάβω το μάθημα των Καλλιτεχνι-
κών» το 73,17% των μαθητών απάντησε «Καθόλου» πριν τη διδακτική παρέμβαση ενώ με-
τά την παρέμβαση το «Καθόλου» το επέλεξε το 87,80%. Το «Λίγο» επέλεξε αρχικά το 
19,51% ενώ μετά το 12,20%.  Το «Αρκετά» επέλεξε αρχικά το 2,44% ενώ μετά δεν το επέλε-
ξε κανένας μαθητής.  Το «Πολύ» επέλεξε αρχικά το 4,88% ενώ μετά δεν το επέλεξε κανένας 
μαθητής. Το «Πάρα πολύ» δεν το επέλεξε κανένας μαθητής ούτε στην αρχή ούτε μετά τη 
διδακτική παρέμβαση. Η τιμή του t-test είναι 0,000 και συνεπώς η μεταβολή στις απόψεις 
των μαθητών είναι στατιστικά σημαντική. 

Στην πρόταση «Με ενδιαφέρει να μιλάω για την Τέχνη» το 21,95% των μαθητών απάντησε 
«Καθόλου» πριν τη διδακτική παρέμβαση ενώ μετά την παρέμβαση κανένας μαθητής δεν 
επέλεξε το «Καθόλου». Το «Λίγο» επέλεξε και στην αρχή και μετά το 41,46%.  Το «Αρκετά» 
επέλεξε αρχικά το 21,95% ενώ μετά το 34,15%.  Το «Πολύ» επέλεξε αρχικά το 7,32% ενώ 
μετά το 14,63%.  Το «Πάρα πολύ» επέλεξε αρχικά το 7,32% ενώ μετά το 9,76%. Η τιμή του t-
test είναι 0,000 και συνεπώς η μεταβολή στις απόψεις των μαθητών είναι στατιστικά σημα-
ντική. 

Στην πρόταση «Έχω σκοπό να εργαστώ (Εργάστηκα) σκληρά στο μάθημα των Καλλιτεχνι-
κών» το 17,07% των μαθητών απάντησε «Καθόλου» πριν τη διδακτική παρέμβαση ενώ με-
τά την παρέμβαση το «Καθόλου» το επέλεξε το 7,32%. Το «Λίγο» επέλεξε στην αρχή το 
24,39% και μετά το 29,27%.  Το «Αρκετά» επέλεξε αρχικά το 29,27% ενώ μετά το 21,95%.  
Το «Πολύ» επέλεξε αρχικά το 19,51% ενώ μετά το 24,39%.  Το «Πάρα πολύ» επέλεξε αρχικά 
το 9,76% ενώ μετά το 17,07%. Η τιμή του t-test είναι 0,000 και συνεπώς η μεταβολή στις 
απόψεις των μαθητών είναι στατιστικά σημαντική. 

Στην πρόταση «Θα αισθάνομαι (Αισθάνθηκα) άνετα όταν θα δουλεύω (δούλευα) στις εργα-
σίες των Καλλιτεχνικών» το 12,20% των μαθητών απάντησε «Καθόλου» πριν τη διδακτική 
παρέμβαση ενώ μετά την παρέμβαση το «Καθόλου» το επέλεξε το 2,44%. Το «Λίγο» επέλε-
ξε στην αρχή το 17,07% ενώ μετά το 14,63%.  Το «Αρκετά» επέλεξε αρχικά το 24,39% ενώ 
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μετά το 9,76%.  Το «Πολύ» επέλεξε αρχικά το 26,83% ενώ μετά το 34,15%.  Το «Πάρα πολύ» 
επέλεξε αρχικά το 19,51% ενώ μετά το 39,02%. Η τιμή του t-test είναι 0,000 και συνεπώς η 
μεταβολή στις απόψεις των μαθητών είναι στατιστικά σημαντική. 

Στην πρόταση «Τα Καλλιτεχνικά είναι χρήσιμα σε κάθε άνθρωπο» το 4,88% των μαθητών 
απάντησε «Καθόλου» πριν τη διδακτική παρέμβαση ενώ μετά την παρέμβαση κανένας μα-
θητής δεν επέλεξε το «Καθόλου». Το «Λίγο» επέλεξε στην αρχή το 39,02% και μετά το 
12,20%.  Το «Αρκετά» επέλεξε αρχικά το 34,15% ενώ μετά το 36,59%.  Το «Πολύ» επέλεξε 
αρχικά το 17,07% ενώ μετά το 41,46%.  Το «Πάρα πολύ» επέλεξε αρχικά το 4,88% ενώ μετά 
το 9,76%. Η τιμή του t-test είναι 0,000 και συνεπώς η μεταβολή στις απόψεις των μαθητών 
είναι στατιστικά σημαντική. 

Στην πρόταση «Θέλω να καταλάβω (Κατάλαβα) αυτά που θα διδαχθώ (διδάχθηκα) στο μά-
θημα των Καλλιτεχνικών» κανένας μαθητής δεν επέλεξε το «Καθόλου» ούτε πριν ούτε μετά 
τη διδακτική παρέμβαση. Το «Λίγο» επέλεξε στην αρχή το 29,27% ενώ μετά το 7,32%.  Το 
«Αρκετά» επέλεξε αρχικά το 36,59% ενώ μετά το 14,63%.  Το «Πολύ» επέλεξε αρχικά το 
17,07% ενώ μετά το 39,02%.  Το «Πάρα πολύ» επέλεξε αρχικά το 17,07% ενώ μετά το 
39,02%. Η τιμή του t-test είναι 0,000 και συνεπώς η μεταβολή στις απόψεις των μαθητών 
είναι στατιστικά σημαντική. 

Στην πρόταση «Σκοπεύω να προσπαθήσω (Προσπάθησα) να μάθω όλα αυτά που θα διδα-
χθώ (διδάχθηκα) στα Καλλιτεχνικά» το «Καθόλου» το επέλεξε το 9,76% των μαθητών και 
πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. Το «Λίγο» επέλεξε στην αρχή το 19,51% και μετά το 
7,32%.  Το «Αρκετά» επέλεξε αρχικά το 26,83% ενώ μετά το 12,20%.  Το «Πολύ» επέλεξε 
αρχικά το 26,83% ενώ μετά το 24,39%.  Το «Πάρα πολύ» επέλεξε αρχικά το 17,07% ενώ με-
τά το 46,34%. Η τιμή του t-test είναι 0,000 και συνεπώς η μεταβολή στις απόψεις των μαθη-
τών είναι στατιστικά σημαντική. 

Στην πρόταση «Θα μου είναι (Μου ήταν) ευχάριστο να κάνω εργασίες στα Καλλιτεχνικά» το 
«Καθόλου» το επέλεξε το 4,88% των μαθητών και πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. 
Το «Λίγο» επέλεξε στην αρχή το 26,83% και μετά το 12,20%.  Το «Αρκετά» επέλεξε αρχικά 
το 19,51% ενώ μετά το 12,20%.  Το «Πολύ» επέλεξε αρχικά το 26,83% ενώ μετά το 19,51%.  
Το «Πάρα πολύ» επέλεξε αρχικά το 21,95% ενώ μετά το 51,22%. Η τιμή του t-test είναι 
0,000 και συνεπώς η μεταβολή στις απόψεις των μαθητών είναι στατιστικά σημαντική. 

Στην πρόταση «Θα κάνω (Έκανα) πολλά λάθη στο μάθημα των Καλλιτεχνικών» το «Καθό-
λου» το επέλεξε πριν τη διδακτική παρέμβαση το 36,59% των μαθητών ενώ μετά τη διδα-
κτική παρέμβαση το «Καθόλου» το επέλεξε το 60,98%. Το «Λίγο» επέλεξε στην αρχή το 
43,90% ενώ μετά το 36,59%.  Το «Αρκετά» επέλεξε αρχικά το 14,63% ενώ μετά το 2,44%.  Το 
«Πολύ» επέλεξε αρχικά το 2,44% ενώ μετά δεν το επέλεξε κανένας μαθητής.  Το «Πάρα πο-
λύ» επέλεξε αρχικά το 2,44% ενώ μετά δεν το επέλεξε κανένας μαθητής. Η τιμή του t-test 
είναι 0,000 και συνεπώς η μεταβολή στις απόψεις των μαθητών είναι στατιστικά σημαντική. 

Στην πρόταση «Τα Καλλιτεχνικά είναι χρήσιμα γιατί με βοηθούν να καταλάβω και άλλα μα-
θήματα» το «Καθόλου» το επέλεξε πριν τη διδακτική παρέμβαση το 60,98% των μαθητών 
ενώ μετά τη διδακτική παρέμβαση το «Καθόλου» το επέλεξε το 12,20%. Το «Λίγο» επέλεξε 
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στην αρχή το 21,95% ενώ μετά το 31,71%.  Το «Αρκετά» επέλεξε αρχικά το 9,76% ενώ μετά 
το 29,27%.  Το «Πολύ» επέλεξε αρχικά το 2,44% ενώ μετά το επέλεξε το 17,07%.  Το «Πάρα 
πολύ» επέλεξε αρχικά το 4,88% ενώ μετά το επέλεξε το 9,76%. Η τιμή του t-test είναι 0,000 
και συνεπώς η μεταβολή στις απόψεις των μαθητών είναι στατιστικά σημαντική. 

Στην πρόταση «Με ενδιαφέρει το μάθημα των Καλλιτεχνικών» το «Καθόλου» το επέλεξε 
πριν τη διδακτική παρέμβαση το 7,32% των μαθητών ενώ μετά τη διδακτική παρέμβαση το 
«Καθόλου» το επέλεξε το 2,44%. Το «Λίγο» επέλεξε στην αρχή το 26,83% και μετά το 
14,63%.  Το «Αρκετά» επέλεξε αρχικά το 26,83% ενώ μετά το 9,76%.  Το «Πολύ» επέλεξε 
αρχικά το 19,51% ενώ μετά το επέλεξε το 21,95%.  Το «Πάρα πολύ» επέλεξε αρχικά το 
19,51% ενώ μετά το επέλεξε το 51,22%. Η τιμή του t-test είναι 0,000 και συνεπώς η μεταβο-
λή στις απόψεις των μαθητών είναι στατιστικά σημαντική. 

Στην πρόταση «Θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω αυτά που θα μάθω (έμαθα) στο μάθη-
μα των Καλλιτεχνικών και στη ζωή μου έξω από το σχολείο» το «Καθόλου» το επέλεξε πριν 
τη διδακτική παρέμβαση το 9,76% των μαθητών ενώ μετά τη διδακτική παρέμβαση το «Κα-
θόλου» το επέλεξε το 7,32%. Το «Λίγο» επέλεξε στην αρχή το 39,02% ενώ μετά το 12,20%.  
Το «Αρκετά» επέλεξε αρχικά το 24,39% ενώ μετά το 34,15%.  Το «Πολύ» επέλεξε αρχικά το 
9,76% ενώ μετά το επέλεξε το 19,51%.  Το «Πάρα πολύ» επέλεξε αρχικά το 17,07% ενώ με-
τά το επέλεξε το 26,83%. Η τιμή του t-test είναι 0,000 και συνεπώς η μεταβολή στις απόψεις 
των μαθητών είναι στατιστικά σημαντική. 

Στην πρόταση «Μου αρέσει να ασχολούμαι με θέματα που αφορούν την Τέχνη» το «Καθό-
λου» το επέλεξε πριν τη διδακτική παρέμβαση το 17,07% των μαθητών ενώ μετά τη διδα-
κτική παρέμβαση το «Καθόλου» το επέλεξε το 4,88%. Το «Λίγο» επέλεξε στην αρχή το 
36,59% ενώ μετά το 12,20%.  Το «Αρκετά» επέλεξε αρχικά το 21,95% ενώ μετά το 26,83%.  
Το «Πολύ» επέλεξε αρχικά το 12,20% ενώ μετά το επέλεξε το 26,83%.  Το «Πάρα πολύ» ε-
πέλεξε αρχικά το 12,20% ενώ μετά το επέλεξε το 29,27%. Η τιμή του t-test είναι 0,000 και 
συνεπώς η μεταβολή στις απόψεις των μαθητών είναι στατιστικά σημαντική. 

Στην πρόταση «Θέλω να μάθω (Έμαθα) να δημιουργώ καλλιτεχνικά έργα» το «Καθόλου» το 
επέλεξε πριν τη διδακτική παρέμβαση το 21,95% των μαθητών ενώ μετά τη διδακτική πα-
ρέμβαση το «Καθόλου» το επέλεξε το 4,88%. Το «Λίγο» επέλεξε στην αρχή το 26,83% ενώ 
μετά το 17,07%.  Το «Αρκετά» επέλεξε αρχικά το 12,20% ενώ μετά το 21,95%.  Το «Πολύ» 
επέλεξε τόσο στην αρχή όσο και μετά το 19,51%.  Το «Πάρα πολύ» επέλεξε στην αρχή το 
19,51% ενώ μετά το 36,59%. Η τιμή του t-test είναι 0,000 και συνεπώς η μεταβολή στις α-
πόψεις των μαθητών είναι στατιστικά σημαντική. 

Στην πρόταση «Τα Καλλιτεχνικά θα είναι χρήσιμα στο επάγγελμά μου» το «Καθόλου» το 
επέλεξε πριν τη διδακτική παρέμβαση το 48,78% των μαθητών ενώ μετά τη διδακτική πα-
ρέμβαση το «Καθόλου» το επέλεξε το 4,88%. Το «Λίγο» επέλεξε στην αρχή το 26,83% και 
μετά το 29,27%.  Το «Αρκετά» επέλεξε αρχικά το 9,76% ενώ μετά το 41,46%.  Το «Πολύ» 
επέλεξε στην αρχή το 7,32% ενώ μετά το 14,63%.  Το «Πάρα πολύ» επέλεξε στην αρχή το 
7,32% ενώ μετά το 9,76%. Η τιμή του t-test είναι 0,000 και συνεπώς η μεταβολή στις από-
ψεις των μαθητών είναι στατιστικά σημαντική. 
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Στην πρόταση «Θέλω να συμμετέχω σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες» το «Καθόλου» το 
επέλεξε πριν τη διδακτική παρέμβαση το 14,63% των μαθητών ενώ μετά τη διδακτική πα-
ρέμβαση το «Καθόλου» το επέλεξε το 4,88%. Το «Λίγο» επέλεξε στην αρχή το 29,27% ενώ 
μετά το 14,63%.  Το «Αρκετά» επέλεξε αρχικά το 21,95% ενώ μετά το 9,76%.  Το «Πολύ» 
επέλεξε στην αρχή το 17,07% ενώ μετά το 36,59%.  Το «Πάρα πολύ» επέλεξε στην αρχή το 
17,07% ενώ μετά το 34,15%. Η τιμή του t-test είναι 0,000 και συνεπώς η μεταβολή στις α-
πόψεις των μαθητών είναι στατιστικά σημαντική. 

Συζήτηση 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του σχολικού έτους 2014-2015 πραγματοποιήθηκε 
διδακτική παρέμβαση στο μάθημα των Καλλιτεχνικών σε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου της Ρό-
δου. Το θέμα του πρότζεκτ ήταν «η Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου». Οι μαθητές εργάστηκαν 
με δραστηριότητες που ξεπερνούν την  τυπική διδακτική πράξη, αντιμετώπισαν το πρότζεκτ 
διαθεματικά, βγήκαν από το σχολείο, κινήθηκαν στο χώρο της Μεσαιωνικής πόλης της Ρό-
δου, επισκέφθηκαν χώρους πολιτισμού, συζήτησαν, ερεύνησαν, σχεδίασαν, πραγματοποί-
ησαν έκθεση  των έργων τους, κ.ά. (Kampouropoulou et al, 2011b). 

Στα παιδιά δόθηκε ερωτηματολόγιο πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση και τα αποτελέ-
σματα δικαιώνουν απόλυτα το ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε αρχικά και ήταν «Η από-
κτηση θετικών στάσεων από τους μαθητές απέναντι στο μάθημα των Καλλιτεχνικών μέσω 
της χρήσης της μεθόδου πρότζεκτ». 

Η διδακτική παρέμβαση με χρήση της μεθόδου πρότζεκτ που πραγματοποιήθηκε στο μά-
θημα των Καλλιτεχνικών στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας δικαίωσε τους στόχους του 
μαθήματος. Η έρευνα απέδειξε ότι οι στάσεις και οι απόψεις των μαθητών απέναντι στο 
μάθημα βελτιώθηκαν σημαντικά (Kampouropoulou et al, 2014b).  

Η έρευνα έδειξε ότι η αποδοχή του συνδυασμού του μαθήματος των Καλλιτεχνικών με 
δραστηριότητες που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά ήταν πολύ μεγάλη όπως επίσης 
και η αναγνώριση της διαθεματικής φύσης των Καλλιτεχνικών και της σύνδεσής τους με 
άλλα μαθήματα κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης (Schroeder, 1993). 
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Καλλιτεχνική Εκπαίδευση και Πολιτιστική Κληρονομιά μέσω Βιωματικών Δράσεων. 
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Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τα αποτελέσματα ερευνητικής εργασίας (project) που υλο-
ποιήθηκε στο τμήμα Παιδαγωγικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
στο πλαίσιο του μαθήματος, Εκπαιδευτικές εφαρμογές Τέχνης και Πολιτισμικής Κληρονο-
μιάς κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2013-14. Σκοπός της ήταν η συμμετοχή των φοιτητών στη 
δημιουργική καλλιτεχνική δημιουργία αναφορικά με τη διατήρηση, ανάδειξη και προβολή 
της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από έναν παραδοσιακό οικισμό. Ειδικότερα, να κατα-
νοήσουν την έννοια της σύνθεσης και έχοντας ως πηγή έμπνευσης την πολιτιστική αρχιτε-
κτονική των καπετανόσπιτων της Λίνδου (όπως αυτό του Παπακωνσταντή), να συγκροτή-
σουν οι ίδιοι με τη συνένωση διαφορετικών στοιχείων μια μορφή οικιστικής γειτονιάς που 
να αποτελεί φυσική προέκταση του παραδοσιακού. 

Λέξεις - Kλειδιά: Καλλιτεχνική εκπαίδευση, πολιτιστική αρχιτεκτονική, Μετασχηματισμός  

Εισαγωγή 

Με σκοπό την εύρεση λύσεων για τον επαναπροσδιορισμό των παραδοσιακών αρχιτεκτονι-
κών στοιχείων, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε θέματα που αφορούν την σύλληψη σύγχρο-
νων οικιστικών συνόλων στο πλαίσιο μιας εναλλακτικής αναπτυξιακή λύσης, περιγράφονται 
σε αυτή τη μελέτη οι μέθοδοι και τα αποτελέσματα βιωματικού τύπου καλλιτεχνικής διδα-
σκαλίας, μέσω της διεπιστημονικής και διαθεματικής προσέγγισης με άξονες την τέχνη και 
τον πολιτισμό (Jewett, 1996). Πριν αλλά και με την ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασίας 
διερευνήθηκαν οι απόψεις ομάδας φοιτητών που συμμετείχαν, μέσω ερωτηματολογίων 
που τους διανεμήθηκαν προκειμένου να διαπιστωθεί η αλλαγή της στάσης απέναντι σε θέ-
ματα που αφορούν την Πολιτιστική Κληρονομιά και παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, τις δυνα-
τότητες συνδυασμού παραδοσιακής οικιστικής τεχνοτροπίας με τη μοντέρνα, διερεύνηση 
σχετικά με τις ικανότητες σχεδιασμού μιας μοντέρνας γειτονιάς που όμως θα αποτελούσε 
προέκταση ενός παραδοσιακού οικισμού μέσα από την απομόνωση στοιχείων και μετα-
σχηματισμού τους σε σύνολο.  

Η Πολιτισμός-Εκπαίδευση 

Το παιδί από μικρή ηλικία είναι απαραίτητο να ευαισθητοποιηθεί, να αναπτύξει αισθητικό 
κριτήριο στο πλαίσιο της καλαισθησίας και την τοπικής φυσιογνωμίας. Επίσης θα μάθει ότι 
σε κάθε δράση είναι υπεύθυνος για το περιβάλλον και τον πολιτισμό του τόπου του, ο ο-
ποίος πρέπει να έχει ταυτότητα και όχι να εντάσσεται στην παγκοσμιοποίηση. Επίσης, να 
μάθει πώς να αξιοποιεί τις ιδιαιτερότητες της περιοχής του και να τις επαναπροσδιορίζει σε 
σύγχρονες αντιλήψεις και εκφράσεις ώστε να έχει ελκυστικά – αισθητικά αποτελέσματα. Το 
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πολιτιστικό περιβάλλον (φυσικό και δομημένο) συμβάλλει ουσιαστικά στη επιτυχία τέτοιων 
εκπαιδευτικών – μοντέλων και προγραμμάτων. 

Ένα σύνολο καταστάσεων προσδίδουν επικαιρότητα και αξία στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
που εφαρμόστηκε καθώς,  ο παραδοσιακός οικισμός της Λίνδου σήμερα θεωρείται ανε-
πτυγμένος τουριστικός προορισμός της Ρόδου. Βρίσκεται στο κέντρο των προβληματισμών 
για το πώς θα διατηρήσει αφενός την φυσιογνωμία του και αφετέρου πώς θα γίνει πηγή 
έμπνευσης και πολιτιστικής αναφοράς για νέες σύγχρονες κατασκευές – οικιστικές γειτονιές 
που αναπτύσσονται στις παρυφές του οικισμού (Μουτσοπούλου, 1984). Η μέχρι τώρα πο-
ρεία αυτών των αναπτυξιακών παρεμβάσεων έχει δημιουργήσει επιβαρύνσεις στο φυσικό 
και στο δομημένο περιβάλλον. Η αποδοχή ενός μοντέλου εκπαίδευσης με άξονα τον πολι-
τισμό και την τέχνη θεωρείται σκόπιμο και ωφέλιμο όσο ποτέ (Wycherley, 1962). 

Σκοποί του εκπαιδευτικού προγράμματος 

Η εμφάνιση των κοινωνιών της γνώσης –η οποία γενικεύεται και τείνει να μετατρέψει την 
αέναη, δια βίου μόρφωση από απλό όνειρο σε σχέδιο-, προεικονίζει την προώθηση μακρο-
πρόθεσμων αξιών που τοποθετούν την αισθητική μεταξύ των πρώτων προτεραιοτήτων, όχι 
απλώς της κοινωνίας, αλλά και της  οικονομίας, ακόμα και αυτής της επιχειρηματικής δυ-
ναμικής Η υιοθέτηση μιας τέτοιας άποψης «αναθέτει» στην Εκπαίδευση το ρόλο του φορέ-
ας ο οποίος θα δημιουργήσει τους δεσμούς ανάμεσα στον Πολιτισμό και την απόδοση, τους 
συνδετικούς κρίκους ανάμεσα στην Πολιτισμική κληρονομιάς και την ανάπτυξη (Φώκιαλη 
et al., 2003).  

 Υπό αυτές τις προϋποθέσεις ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να δίνει προτε-
ραιότητα στον πολιτισμό και προκειμένου να είναι αποτελεσματικό να συνοδεύεται από 
διδακτικές προσεγγίσεις με κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα, ικανά να ευαισθητο-
ποιήσουν τους εκπαιδευόμενους (Fox & Gardner, 1997). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
παρουσιάζεται είχε σκοπό τη συμμετοχή των φοιτητών στη δημιουργική διαδικασία και 
συγκεκριμένα την αξιοποίηση  και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός παραδοσια-
κού οικισμού με σύγχρονες προτάσεις που αφορούν αρχιτεκτονικά  σύνολα αισθητικών 
μορφών και καλλιτεχνικών συνθέσεων. Σκοποί το εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν: 

(α) Να δημιουργήσει  εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικές δράσεις σε θέματα τοπικής πο-
λιτιστικής κληρονομιάς μέσα από διαδικασίες που προσεγγίζουν την τέχνη και αποβλέπουν 
στην ανάπτυξη.  

(β) Να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευόμενους και να τους εμπλέξει στον προβληματισμό 
«σεβασμός, διερεύνηση αναβάθμιση, αξιοποίηση» και να καλλιεργήσει τις δημιουργικές 
τους ικανότητες και το αισθητικό τους κριτήριο. 

(γ) Να τους δώσει ερεθίσματα  να σκεφθούν εκσυγχρονισμένα, να πειραματιστούν σαν 
καλλιτέχνες και σαν σύγχρονοι ενεργοί πολίτες σε σχέση με την πολιτισμική κληρονομιά και 
τον αναπτυξιακό της ρόλο σε μια περιοχή της οποίας η φυσιογνωμία καθορίζεται από την 
πολιτισμική της κληρονομιά. Μιλάμε λοιπόν για ένα εκπαιδευτικό σκεπτικό με αισθητικό – 
καλλιτεχνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα που στοχεύει στην διαμόρφωση πολιτών που θα 
συντελέσουν στην ανάπτυξη του τόπου. 
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Σε τέτοια εκπαιδευτικά μοντέλα που συνενώνουν την εκπαίδευση με την κοινωνία και τον 
πολιτισμό, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προβάλλει σύγχρονες παιδαγωγικές παρεμβάσεις δε-
δομένου ότι η σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τον τόπο, την κοινωνία και τον 
πολιτισμό είναι άξονες της φιλοσοφίας του. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού προγράμματος 

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι επιδιώχτηκε να είναι σε 
θέση: 

• Να δημιουργήσουν πρωτότυπες καλλιτεχνικές-εικαστικές συνθέσεις για την αισθη-
τική ανάπλαση μιας περιοχής.  

• Να μυηθούν στον σχεδιασμό, οργάνωση, υλοποίηση ερευνητικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων (projects) που σχετίζονται με τη διατήρηση και προώθηση της Πολι-
τιστικής μας κληρονομιάς μέσω της διαθεματικότητας ώστε να τα χρησιμοποιούν 
ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί. 

• Να αναπτύξουν καλλιτεχνικές δεξιότητες και να γνωρίσουν τη χρήση προγραμμά-
των σχεδίασης (corel-photoshop), μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Savvaidou 
- Kampouropoulou, M., et al., 2012).  

• Να κατανοήσουν έννοιες όπως ανάλυση-σύνθεση, επεξεργασία, μετασχηματισμός, 
δημιουργική σκέψη σε όλες τις μορφές έκφρασης ώστε να είναι σε θέση να τη με-
ταδίδουν στους αυριανούς μαθητές/-τριές τους. 

Υποθέσεις έρευνας-Μεθοδολογία 

Η προβολή της αξίας της πολιτιστικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς σε σύγχρονα θέματα που 
αφορούν την κοινωνία με στόχο την ανεύρεση λύσεων που να έχουν πηγή έμπνευσης την 
πολιτιστική αρχιτεκτονική των καπετανόσπιτων της Λίνδου, όπως αυτό του Παπακωνσταντή 
αναφορικά με την αισθητική Αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής ποιότητας, αποτέλεσαν τους 
βασικούς άξονες του εκπαιδευτικού προγράμματος (Calter, 2008). Όλα τα παραπάνω μπο-
ρούν να επιτευχθούν σε εκπαιδευτικό επίπεδο όταν οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρυνθούν να 
μελετήσουν με βιωματικούς τρόπους διδασκαλίας τη σημασία της πολιτιστικής τους κληρο-
νομιάς, αντιληφθούν τη σημασία του ιστορικού – πολιτιστικού  παρελθόντος, γνωρίσουν το  
παρόν με τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του και ευαισθητοποιηθούν ως προς το πώς μπο-
ρούν να αξιοποιήσουν τον πολιτισμό τους για το παραδοσιακό αρχιτεκτονικό μέλλον του 
οικισμού της Λίνδου.   

Η έρευνα αφορούσε την υπόθεση: Εάν σε ομάδες φοιτητών που ευαισθητοποιούνται πο-
λύπλευρα σε θέματα που αφορούν την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου τους, ζητηθεί 
να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε ζητήματα  που αφορούν την αξιοποίηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς για σύγχρονα οικιστικά σύνολα, μπορούν να αναπτύξουν ικανότητες ώστε  να 
σχεδιάζουν και να συνθέτουν καλλιτεχνικές προτάσεις που διακρίνονται για την καινοτομία 
τους και το νέο πολιτιστικό προφίλ τους. Η ομάδα φοιτητών που συμμετείχαν στο εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα ήταν δέκα ατόμων και η έρευνα διήρκησε έξι μήνες συγκεκριμένα από 
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τον Οκτώβριο 2013 έως το Μάρτιο 2014 στο πλαίσιο του μαθήματος «Καλλιτεχνική Εκπαί-
δευση και Δημιουργίες Εικαστικών Μορφών» που διδάσκεται στο Παιδαγωγικά Τμήμα Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου από την συντάξασα της παρούσας μελέ-
της.  

1η  Φάση εκπαιδευτικού προγράμματος - Έρευνα πριν την πραγματοποίηση του εκπαι-
δευτικού προγράμματος 

Πριν την έναρξη και μετά την ολοκλήρωση  του εκπαιδευτικού προγράμματος πραγματο-
ποιήθηκε έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε προκειμένου να διαπιστω-
θεί η διαφοροποίηση των απόψεων και στάσεων των φοιτητών αναφορικά με τα αποτελέ-
σματα της εφαρμογής του. Συγκεκριμένα  οι φοιτητές/-τριες κλήθηκαν να συμπληρώσουν 
ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγια με ρωτήσεις όπως εάν γνωρίζουν τι σημαίνει Πολι-
τιστική κληρονομιά και αν αξίζει να τη διατηρούμε, εάν γνωρίζουν τι είναι η παραδοσιακή 
Αρχιτεκτονική και αν μπορεί να συνδυαστεί με τη μοντέρνα σε ειδικές περιπτώσεις, εάν θα 
μπορούσαν να εμπνευστούν από έναν παραδοσιακό οικισμό και να σχεδιάσουν μια σύγ-
χρονη γειτονιά που να αποτελεί προέκτασή του και αν πιστεύουν ότι έχουν τη δυνατότητα 
να απομονώνουν στοιχεία και να τα μετασχηματίζουν.  

2η ΦΑΣΗ – Συνειδητοποίηση του θέματος, Ερέθισμα 

Στόχος είναι η συνειδητοποίηση του θέματος και η γνωριμία των ιστορικών, παραδοσιακών 
και αρχιτεκτονικών στοιχείων του Αρχοντικού (καπετανόσπιτου) του Παπακωνσταντή στη 
Λίνδο. Οι φοιτητές περιηγούνται ηλεκτρονικά στο σπίτι που δημιουργήθηκε με χρήση ειδι-
κού λογισμικού και αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα προσεγγίζοντας όλες τις παραμέτρους που 
είχαν τεθεί στους στόχους (Kampouropoulou et al., 2011).  

3η ΦΑΣΗ- Διερεύνηση, συλλογή πληροφοριών  

Στόχο αποτέλεσε η διερεύνηση και η συλλογή πληροφοριακού υλικού από πρωτογενείς και 
δευτερογενείς πηγές σχετικές με το σπίτι του Παπακωνσταντή. Οι φοιτητές ανέλαβαν να 
συλλέξουν πληροφορίες, φωτογραφικό υλικό, να τις κατηγοριοποιήσουν και να δημιουρ-
γήσουν ένα τετράδιο εργασίας-οδηγό.  

4η  ΦΑΣΗ – Ευαισθητοποίηση   

Η ευαισθητοποίηση των φοιτητών, η μελέτη και η εμβάθυνση στο ρυθμό και την αισθητική 
της Αρχιτεκτονικής του αρχοντικού του Παπακωνσταντή μέσα από πολλαπλές δράσεις, ήταν 
ο σκοπός της τέταρτης φάσης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Επιμέρους στόχοι ήταν η 
ανάπτυξη της παρατηρητικότητας σε συνδυασμό με τη συναισθηματική φόρτιση που γεν-
νιέται από την επαφή με την Πολιτισμική Κληρονομιά. Οι φοιτητές πέρασαν στο βιωματικό 
στάδιο με επίσκεψη στο σπίτι, παρατήρηση και επεξεργασία τόσο της Αρχιτεκτονικής, όσο 
και της αισθητικής του κτιρίου και συμπλήρωσης στοιχείων και ασκήσεων σε εκπαιδευτικό 
εγχειρίδιο και στο τετράδιο που οι ίδιοι κατασκεύασαν (Dewey, 1934)..  

Η παροχή τους σε βιωματικό υλικό ήταν ποικιλία πολυαισθητητιακών δράσεων (προσέγγι-
ση του παραδοσιακού σπιτιού συναισθηματικά και μεταφορικά κ.ά.), με σκοπό την από-
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κτηση τεχνικών δημιουργικής σκέψης. Ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας ποικιλία υλικών που 
τους δόθηκε, προχώρησαν σε πειραματισμούς διαφόρων εικαστικών μορφών και εφαρμο-
γών. Σε αυτή τη φάση επίσης τους ζητήθηκε να φωτογραφίσουν εκ του φυσικού σχέδια και 
αρχιτεκτονικά στοιχεία του σπιτιού, να τα αποτυπώσουν ή ακόμη και να τα σχεδιάσουν σαν 
σύνολο ή απομονωμένα.   

5η  ΦΑΣΗ – Εύρεση ιδεών, καλλιτεχνικοί πειραματισμοί 

Στόχος της 5ης φάσης του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν να μπορέσουν να αναπτύξουν 
οι φοιτητές ικανότητες νοητικής ανάπλασης και οραματισμού. Να συμφιλιωθούν με το 
σκεπτικό του καλλιτεχνικού μετασχηματισμού και να προχωρήσουν στην εφαρμογή του 
μέσω ποικίλων εικαστικών τρόπων. Να εξοικειωθούν με την χρήση υπολογιστών σε σχεδια-
στικά προγράμματα και να γνωρίσουν τους σύγχρονους τρόπους εικαστικής έκφρασης,  αυ-
τούς που μπορεί να συνδυάζεται η Ζωγραφική με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Οι φοι-
τητές σε αυτήν τη φάση εξασκούνται πώς να αναπλάθουν νοητικά τα επιμέρους αρχιτεκτο-
νικά και διακοσμητικά στοιχεία από τις όψεις του κτιρίου και πώς να οραματίζονται τις νέες 
συλλήψεις. Επιλέγουν τα προς επεξεργασία στοιχεία και τα επαναπροσδιορίζουν με την 
μέθοδο του μετασχηματισμού, εφαρμόζοντας τις πράξεις: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλα-
πλασιασμό, διαίρεση (Καμπουροπούλου-Σαββαΐδου, 2007).  

Συγκεκριμένα απομονώνουν από το εξωτερικό του σπιτιού τα παρακάτω: 

• Τοξωτός πυλώνας 

• Μνημειακές Θολωτές Πόρτες (πυλιώνες) 

• Διάκοσμος : Υπέρυθρα βυζαντινά  με σταυρούς , με φραγγοβυζαντινούς εξώγλυ-
φους σταυρούς, ρόδακες πουλιά που πλαισιώνονται από αλυσιδωτά κοσμήματα 
και ισλαμικά μοτίβα ,  ανάγλυφα από πέτρα(πωρόλιθος) 

• Τους όγκους και τα σχήματα του κτιρίου.  

• Τα ασπρόμαυρα με ψηφιδωτά μωσαϊκά βοτσαλωτά (χοχλάκια) (Ταρσούλη, 1947).  

• Πελεκητές σε πωρόλιθο στα πορτοπαράθυρα κορνίζες. 

Οι δραστηριότητές τους οργανώθηκαν στα παρακάτω στάδια: 

 Αρχικά ζωγραφίζουν τα επιμέρους στοιχεία προσθέτοντας νέα σχήματα και   χρώ-
ματα, δίνοντας μια πιο σύνθετη και προσωπική ερμηνεία. 

 Στη συνέχεια, τα απλοποιούν με σκίτσα και αφαιρούν στοιχεία καταλήγοντας πολ-
λές φορές σε αφαιρετικά σχέδια. 

 Σε επόμενο στάδιο, τα σχέδια που προκύπτουν τα σαρώνουν στον υπολογιστή και 
τα πολλαπλασιάζουν σε πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων, δημιουργούνται έτσι 
μοτίβα, τα οποία μπορούν να έχουν πολλές εφαρμογές. 

1554

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



 Τέλος, διαιρούν στοιχεία και τα συνδυάζουν με άλλα, προσθέτοντας και πολλαπλα-
σιάζοντας τα, φτιάχνοντας νέα σχέδια που δίνουν προοπτικές για νέες  καλλιτεχνι-
κές προτάσεις.  

6η ΦΑΣΗ - Problem solving, Εύρεση λύσεων  

Εύρεση λύσεων σε πρόβλημα: Εάν σε ομάδες φοιτητών που ευαισθητοποιούνται πολύ-
πλευρα  σε θέματα που αφορούν την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου τους, τούς  ζη-
τηθεί να αναλάβουν πρωτοβουλίες  σε ζητήματα  που αφορούν την αξιοποίηση της πολιτι-
στικής κληρονομιάς  για σύγχρονα οικιστικά σύνολα, τότε αναπτύσσουν ικανότητες ώστε  
να σχεδιάζουν και να συνθέτουν καλλιτεχνικές προτάσεις που διακρίνονται για την καινο-
τομία τους και το νέο πολιτιστικό προφίλ τους. Ο στόχος της παρούσας φάσης του εκπαι-
δευτικού προγράμματος ήταν για τους φοιτητές που συμμετείχαν να συλλάβουν την τελική 
ιδέα της οικιστικής γειτονιάς, να κατανοήσουν την έννοια της σύνθεσης (μέσα από την συ-
νένωση διαφορετικών στοιχείων) και να συγκροτήσουν σε τελική μορφή  την οικιστική γει-
τονιά. Συγκεκριμένα τους τίθεται το πρόβλημα της δημιουργικής επίλυσης και προσεγγί-
ζουν το θέμα: «Καλλιτεχνική πρόταση για οικιστική γειτονιά κοντά στον παραδοσιακό οικι-
σμό της Λίνδου».  

Τους ζητήθηκε να αντλήσουν στοιχεία από το σπίτι του Παπακωνσταντή και  να χρησιμο-
ποιήσουν τα νέα διακοσμητικά σχέδια που προέκυψαν από τα επιμέρους στοιχεία του σπι-
τιού τα οποία και απομονώθηκαν ως σημείο αναφοράς και έμπνευσης από την παράδοση, 
σε νέα σύγχρονη οικιστική σύνθεση πλησίον του παραδοσιακού οικισμού της Λίνδου. Οι 
φοιτητές μέσα από τις τεχνικές της δημιουργικής σκέψης κατακτούν εργαλεία τρόπους να 
παράγουν πολλές και διαφορετικές προτάσεις για την λύση του θέματος τους. Τις ιδέες αυ-
τές τις ζωγραφίζουν και στην συνέχεια τις αναπαριστάνουν με την τεχνική κολλάζ. Παράλ-
ληλα εκπαιδεύονται σε περαιτέρω τεχνικές και προγράμματα σχεδίασης στον υπολογιστή ( 
Corel, photoshop). 

7η ΦΑΣΗ - Υλοποίηση 

Στόχος της φάσης αυτής ήταν να συγκροτήσουν σε τελική μορφή οικιστικής γειτονιάς και να 
υλοποιήσουν σε ολοκληρωμένες καλλιτεχνικές προτάσεις και λύσεις τις  ιδέες τους, τη σύλ-
ληψη τους όσον αφορά την σύγχρονη οικιστική γειτονιά. Οι φοιτητές σαρώνουν στον υπο-
λογιστή τις ζωγραφιές τους και τις επεξεργάζονται δημιουργώντας τα τελικά επιμέρους σύ-
νολα των κτιρίων. Οι συνθέσεις απεικονίζουν εκκλησίες, δημόσια κτίρια, αγορά κ.ά.  

8η Φάση του εκπαιδευτικού προγράμματος - Έρευνα μετά την ολοκλήρωση του εκπαι-
δευτικού προγράμματος 

Διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο προκειμένου να διερευνηθεί η τυχόν αλλαγή στάσεων των 
φοιτητών απέναντι στην Πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας και να αξιολογηθεί η συμ-
βολή του προγράμματος στις αποκτηθείσες γνώσεις τους όσον αφορά το μάθημα που διδά-
χτηκαν. Ακολουθούν τα αποτελέσματα των απαντήσεων των φοιτητών πριν και μετά την 
ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων 
της έρευνας χρησιμοποιήσαμε το στατιστικό λογισμικό SPSSv.17 που διαθέτει το Τμήμα των 
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Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εκτός από τη γενική ερώτηση που 
αφορά το φύλο, οι υπόλοιπες είναι τύπου κλίμακας Likert με διαβαθμίσεις (καθόλου, λίγο, 
αρκετά, πολύ, πάρα πολύ). Η στατιστική ανάλυση η οποία χρησιμοποιήθηκε είναι Περιγρα-
φική ανάλυση με χρήση συχνοτήτων, ποσοστών και μέσης τιμής. 

Αποτελέσματα ως προς τη διαφοροποίηση στάσεων με βάση την έρευνα 

Από τους 32 φοιτητές που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι 13 ήταν άντρες, 
ποσοστό 40,63% ενώ οι 19 γυναίκες, ποσοστό 59,38% (Πίνακας 1, γράφημα 1). 

Πίνακας 1. Φύλο φοιτητών 

  n % 

Άνδρες 13 40,63% 

Γυναίκες 19 59,38% 

Σύνολο 32 100,00% 

 

 

Γράφημα 1. Φύλο φοιτητών που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Στην ερώτηση εάν γνωρίζουν τι είναι Πολιτιστική κληρονομιά η διαφοροποίηση των φοιτη-
τών ήταν αρκετά μεγάλη (Πίνακας 2, γράφημα 2).   

Πίνακας 2. Διαφοροποιήσεις φοιτητών στο εάν γνωρίζουν τι είναι Πολιτιστική κληρονομιά 

  PRE POST 

  n % n % 
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Καθόλου 0 0,00% 0 0,00% 

Λίγο 6 18,75% 0 0,00% 

Αρκετά 18 56,25% 5 15,63% 

Πολύ 2 6,25% 18 56,25% 

Πάρα πολύ 6 18,75% 9 28,13% 

Σύνολο 32 100,00% 32 100,00% 

      

 

Γράφημα 2. Γνωρίζετε τι είναι Πολιτιστική Κληρονομιά; 

Στο ερώτημα εάν πιστεύουν ότι η Πολτιστική Κληρονομιά μπορεί να διατηρηθεί και να 
προαχθεί μέσω της Εκπαίδευσης και του μαθήματος των Καλλιτεχνικών, η διαφοροποίηση 
των φοιτητών ήταν μεγάλη καθώς, πριν από την υλοποίηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος «αρκετά» απάντησε το 43,75% ενώ μετά την υλοποίησή του το 12,50%, 
«πολύ» απάντησε πριν το 28,13% ενώ μετά το 59,38%, «πάρα πολύ» απάντησε πριν το 
28,13% ενώ μετά το 34,38% (Πίνακας 3, γράφημα 3).  

Πίνακας 3. Διαφοροποίηση απόψεων εάν μπορεί η Πολιτιστική κληρονομιά να διατηρηθεί 
και να προαχθεί μέσω της Εκπαίδευσης και του μαθήματος των Καλλιτεχνικών 

  PRE POST 

  n % n % 

Καθόλου 0 0,00% 0 0,00% 
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Λίγο 0 0,00% 0 0,00% 

Αρκετά 14 43,75% 4 12,50% 

Πολύ 9 28,13% 17 53,13% 

Πάρα πολύ 9 28,13% 11 34,38% 

Σύνολο 32 100,00% 32 100,00% 

 

 

Γράφημα 3. Πιστεύετε ότι η Πολτιστική Κληρονομιά μπορεί να διατηρηθεί και να προαχθεί 
μέσω της Εκπαίδευσης και του μαθήματος των Καλλιτεχνικών; 

Στο ερώτημα εάν πιστεύουν ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμβάλλει στην 
ευαισθητοποίηση τους ως προς την Καλλιτεχνική πλευρά της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η 
διαφοροποίηση των φοιτητών ήταν κι εδώ μεγάλη καθώς, πριν από την υλοποίηση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος «καθόλου» απάντησε το 12,50% ενώ μετά το 0,00%, «λίγο» 
απάντησε πριν το 28,13% ενώ μετά το 6,25%, «αρκετά» απάντησε πριν το 37,50% ενώ μετά 
την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος το 56,25%, «πολύ» απάντησε πριν το 
12,50% ενώ μετά το 21,88%, «πάρα πολύ» απάντησε πριν το 9,38% ενώ μετά το 15,66% 
(Πίνακας 4, γράφημα 4).  

Πίνακας 4. Διαφοροποιήσεις απόψεων εάν μπορεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να 
συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών που συμμετείχαν στην Καλλιτεχνική 

πλευρά της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

  PRE POST 

  n % n % 
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Καθόλου 4 12,50% 0 0,00% 

Λίγο 9 28,13% 2 6,25% 

Αρκετά 12 37,50% 18 56,25% 

Πολύ 4 12,50% 7 21,88% 

Πάρα πολύ 3 9,38% 5 15,63% 

Σύνολο 32 100,00% 32 100,00% 

 

 

Γράφημα 4.  Πιστεύετε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να συμβάλλει στην ευαισθη-
τοποίηση σας ως προς την Καλλιτεχνική πλευρά της Πολιτιστικής Κληρονομιάς; 

Στο ερώτημα εάν πιστεύουν ότι η Αρχιτεκτονική ενός παραδοσιακού οικισμού μπορεί να 
συνδυαστεί με τη μοντέρνα Αρχιτεκτονική, η διαφοροποίηση των φοιτητών ήταν πολύ 
ικανοποιητική καθώς, πριν από την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
«καθόλου» απάντησε το 51,61% ενώ μετά το 6,25%, «λίγο» απάντησε πριν το 29,03% ενώ 
μετά το 18,75%, «αρκετά» απάντησε πριν το 12,90% ενώ μετά την υλοποίηση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος το 34,38%, «πολύ» απάντησε πριν το 3,23% ενώ μετά το 
21,88%, «πάρα πολύ» απάντησε πριν το 3,23% ενώ μετά το 18,75% (Πίνακας 5, γράφημα 5).  

Πίνακας 5. Διαφοροποιήσεις απόψεων εάν πιστεύουν ότι η Αρχιτεκτονική ενός 
παραδοσιακού οικισμού μπορεί να συνδυαστεί με τη μοντέρνα Αρχιτεκτονική 

  PRE POST 

  n % n % 

Καθόλου 16 51,61% 2 6,25% 
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Λίγο 9 29,03% 6 18,75% 

Αρκετά 4 12,90% 11 34,38% 

Πολύ 1 3,23% 7 21,88% 

Πάρα πολύ 1 3,23% 6 18,75% 

Σύνολο 31 100,00% 32 100,00% 

 

 

Γράφημα 5 Πιστεύετε ότι η Αρχιτεκτονική ενός παραδοσιακού οικισμού μπορεί να συνδυα-
στεί με τη μοντέρνα Αρχιτεκτονική; 

Όταν οι φοιτητές ρωτήθηκαν εάν μπορούν να εμπνευστούν από έναν παραδοσιακό οικισμό 
και τα επιμέρους στοιχεία του προκειμένου να σχεδιάσουν μια γειτονιά που να αποτελεί 
προέκταση ενός παραδοσιακού οικισμού, η διαφοροποίηση τους μετά την ολοκλήρωση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν εντυπωσιακή καθώς, πριν «καθόλου» απάντησε το 
90,32% ενώ μετά το 9,38%, «λίγο» απάντησε πριν το 6,45% ενώ μετά το 18,75%, «αρκετά» 
απάντησε πριν το 3,23% ενώ μετά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος το 
31,25%, «πολύ» απάντησε πριν το 0,00% ενώ μετά το 25,00%, «πάρα πολύ» απάντησε πριν 
το 0,00% ενώ μετά το 15,63% (Πίνακας 6, γράφημα 6). 

Πίνακας 6. Διαφοροποιήσεις απόψεων εάν μπορούν να εμπνευστούν από έναν 
παραδοσιακό οικισμό και τα επιμέρους στοιχεία του προκειμένου να σχεδιάσουν μια 

γειτονιά που να αποτελεί προέκταση ενός παραδοσιακού οικισμού 

  PRE POST 

  n % n % 

Καθόλου 28 90,32% 3 9,38% 
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Λίγο 2 6,45% 6 18,75% 

Αρκετά 1 3,23% 10 31,25% 

Πολύ 0 0,00% 8 25,00% 

Πάρα πολύ 0 0,00% 5 15,63% 

Σύνολο 31 100,00% 32 100,00% 

 

 

Γράφημα 6.  Μπορείτε να εμπνευστείτε από έναν παραδοσιακό οικισμό και τα επιμέρους 
στοιχεία του προκειμένου να σχεδιάσετε μια γειτονιά που να αποτελεί προέκταση ενός πα-

ραδοσιακού οικισμού; 

Στην ερώτηση εάν μπορούν να απομονώνουν στοιχεία και να τα μετασχηματίζουν, η δια-
φοροποίηση των φοιτητών ως προς τις αποκτηθείσες ικανότητες μετά την ολοκλήρωση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν πολύ ικανοποιητική καθώς, πριν «καθόλου» απάντησε 
το 18,75% ενώ μετά το 6,25%, «λίγο» απάντησε πριν το 25,00% ενώ μετά το 18,75%, «αρκε-
τά» απάντησε πριν το 34,38% ενώ μετά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
το 28,13%, «πολύ» απάντησε πριν το 12,50% ενώ μετά το 28,13%, «πάρα πολύ» απάντησε 
πριν το 9,38% ενώ μετά το 18,75% (Πίνακας 7, γράφημα 7). 

Πίνακας 7. Διαφοροποιήσεις απόψεων εάν μπορούν να απομονώνουν στοιχεία και να τα 
μετασχηματίζουν 

  PRE POST 

  n % n % 

Καθόλου 6 18,75% 2 6,25% 
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Λίγο 8 25,00% 6 18,75% 

Αρκετά 11 34,38% 9 28,13% 

Πολύ 4 12,50% 9 28,13% 

Πάρα πολύ 3 9,38% 6 18,75% 

Σύνολο 32 100,00% 32 100,00% 

 

 

Γράφημα 7. Μπορείτε να απομονώνετε στοιχεία και να τα μετασχηματίζετε; 

Αποτελέσματα εκπαιδευτικού προγράμματος ως προς τις καλλιτεχνικές συνθέσεις 

Μια ολοκληρωμένη σφαιρική ευαισθητοποίηση σε εκπαιδευόμενες ομάδες πληθυσμού 
αναφορικά με την τέχνη και τον πολιτισμό – πολιτιστική κληρονομιά, μπορεί να 
διαμορφώσει ένα σύνολο αξιών και δράσεων που που σχετίζονται με θέματα που αφορούν 
την κοινωνία στο σύνολό της, δίνοντας τους καλλιτεχνική άποψη και αισθητική. Τέτοια 
ολοκληρωμένα βιωματικά προγράμματα εκλεπτύνουν τη συμπεριφορά, εκπαιδεύουν και 
διαμορφώνουν ένα σύγχρονο τρόπο σκέψης που έχει τις ρίζες του στην πνευματική 
καλλιέργεια και την εγρήγορση της ματιάς και της σκέψης ενός καλλιτέχνη. Πρόκειται για 
νέες στάσεις ζωής του ατόμου όπου μπορεί να επαναπροσδιορίζει την παράδοση και να την 
αναγνωρίζει ως πηγή γνώσης, έμπνευσης και πλούτου. Επίσης προκύπτει ότι τα στοιχεία 
της παράδοσης χρειάζονται ιδιαίτερο σεβασμό στον τρόπο επανασχεδιασμού τους, εφόσον 
τα σύγχρονα προϊόντα που προκύπτουν από τέτοιες διαδικασίες μετασχηματισμού πρέπει 
να αποδίδουν την αρχική ιδέα και να διατηρούν την πολιτιστική φυσιογνωμία τους όσο 
σύγχρονες και αν είναι οι μορφές και το περιεχόμενο τους (Παράρτημα).  
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«Πρόσωπο με πρόσωπο». Μία φαινομενολογική διερεύνηση της διαφορετικότητας ως 
βιωμένη εμπειρία στο σχολείο μέσα από τεχνικές των παραστατικών τεχνών. 

Χριστίνα Βασιλείου 
Εκπαιδευτικός, Θεατροπαιδαγωγός 

xristinvasil@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την έρευνα της υπογράφουσας που διεξήχθη το 2014 σε 
διαπολιτισμικό γυμνάσιο της Αθήνας. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση μέσα από 
καλλιτεχνικούς τρόπους της έννοιας της διαφορετικότητας ή ‘αλλότητας’ βιωμένες σε οντο-
λογικό επίπεδο, μέσα από την συνάντηση με το πρόσωπο και το βλέμμα του άλλου. Το θε-
ωρητικό υπόβαθρο της έρευνας ήταν φιλοσοφικό και φαινομενολογικό και ειδικότερα α-
ναφέρονταν και εξέταζε έννοιες της φιλοσοφίας του υπαρξισμού, μέσα από την σκέψη του 
Jean Paul Sartre και του Emmanuel Levinas. Μέσα από τη χρήση τεχνικών και πρακτικών 
των παραστατικών τεχνών (υποκριτική, κίνηση, performance) η παρούσα έρευνα επιχείρη-
σε να εξετάσει κατά πόσο οι πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις μπορεί να έχουν χαρακτή-
ρα παιδαγωγικό, αν δηλαδή μπορεί να διδάξουν κάτι το άτομο για τον εαυτό του και τους 
άλλους. Τέλος, επιχείρησε να συνδέσει τις πρακτικές και τα ευρήματά της με την εκπαίδευ-
ση και να διερευνήσει την χρησιμότητά τους στον σύγχρονο διάλογο για την εκπαίδευση. 

Λέξεις - Κλειδιά: διαφορετικότητα, εκπαίδευση, βλέμμα, πρόσωπο, φαινομενολογία, φιλο-
σοφία, θέατρο 

Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία μελετά την ιδέα της ‘διαφορετικότητας΄ως βιωμένη εμπειρία και με 
οντολογικούς όρους και επικεντρώνεται στο τι συμβαίνει ανάμεσα σε δύο άτομα που συνα-
ντώνται πρόσωπο με πρόσωπο. Η έρευνα ήταν πρακτικής φύσεως και έτσι εδώ παρουσιά-
ζεται η καλλιτεχνική δράση της υπογράφουσας με μια ομάδα νέων μαθητών και τον τρόπο 
με τον οποίο αυτή η δράση επιχείρησε να προσεγγίσει την βιωμένη ή “ζώσα” διαφορετικό-
τητα καθώς και τι μπορεί αυτή να συνεισφέρει στην εκπαιδευτική σκέψη.  

Κεντρικά ερωτήματα της ερευνητικής δράσης αφορούσαν τα εξής: 

- Πώς μπορεί να βιώνουν εμπειρικά οι νέοι άνθρωποι την διαφορετικότητα σε πλαί-
σια εκπαιδευτικά και με τρόπους σωματοποιημένους και καλλιτεχνικούς;  

- Μπορεί η κυριολεκτική, βιωμένη εμπειρία της ‘πρόσωπο με πρόσωπο’ συνάντησης 
να θεωρηθεί παιδαγωγική, να προαγάγει δηλαδή την κατανόηση του εαυτού, του 
άλλου, της διαφορετικότητας μέσα σε εκπαιδευτικά πλαίσια; 

- Πώς μπορούν οι έννοιες της διαφορετικότητας στην εκπαίδευση να διερευνηθούν 
κριτικά μέσα από την συγκεκριμένη πρακτική και να διαμορφώσουν ίσως νέες προ-
σεγγίσεις για την εκπαίδευση;  
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Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση της παρούσας μελέτης αφορούσε έννοιες τις οποίες αντι-
λαμβανόταν ως αλληλοσυμπληρούμενες και όχι απαραίτητα ως αυτοτελείς σημασίες αλλά 
με όρια τα οποία συχνά γίνονταν δυσδιάκριτα και έρρεαν το ένα μέσα στο άλλο. Έτσι:  

Παιδαγωγική 

Οι έννοιες της παιδαγωγικής και της εκπαίδευσης διαμορφώθηκαν καθοριστικά υπό το 
πνεύμα της σκέψης του Κορνήλιου Καστοριάδη (1997) και τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος 
αποδίδει στην εκπαίδευση ή και την παιδαγωγία μία έννοια βίας ή και πόνου στην διαμόρ-
φωση του εαυτού και στον τρόπο με τον οποίο ο υπό διαμόρφωση άνθρωπος έρχεται αντι-
μέτωπος με τον περιβάλλοντα κόσμο ο οποίος τον εξορίζει από την θέση του κυρίαρχου και 
τον υποχρεώνει σε μία αλληλεπίδραση με αυτόν. Η Sharon Todd (2003) δουλεύοντας επά-
νω στις ιδέες του Καστοριάδη, υποστηρίζει λοιπόν μίας μορφής εκπαίδευση η οποία θα 
παρέχει τον απαραίτητο χώρο σε όλους όσους εμπλέκονται σε αυτήν (διδασκόμενους αλλά 
και διδάσκοντες) να μπορούν να εκφράσουν αυτή την συγκρουσιακή σχέση που μπορεί να 
βιώνουν και το πόσο ευάλωτοι μπορεί να νιώθουν μέσα σε ένα μηχανισμό που καλείται να 
διαμορφώσει ανθρώπους, συμπεριφορές και στάσεις, όπως ξεκάθαρα άλλωστε έχουμε δει 
και μέσα από το έργο του Michel Foucault (1977) για την εκπαίδευση ως σύστημα χειραγώ-
γησης. Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπ΄όψη όλα τα παραπάνω, στην πρακτική της μορ-
φή, η παρούσα έρευνα εκπονήθηκε υπό την παιδαγωγική κατεύθυνση της κριτικής και απε-
λευθερωτικής παιδαγωγικής του Paulo Freire (1970), επιχειρώντας να αμφισβητήσει τις ε-
ξουσιαστικές τάσεις της εκπαίδευσης και να εμπλέξει ισότιμα όλους σε μια διαδικασία α-
νακάλυψης και διερεύνησης. Έτσι η έρευνα χρησιμοποιεί και μελετά την βιωμένη εμπειρία 
όχι μόνο των συμμετεχόντων αλλά και της ίδιας της ερευνήτριας και αντανακλά και την 
ευαλωτότητα της ίδιας ως άλλο ένα μέλος της ομάδας μέσα στο γίγνεσθαι της όλης διαδι-
κασίας.  

Διαφορετικότητα, άλλος, αλλότητα, 

Οι έννοιες του ‘άλλου’, της ‘αλλότητας’ και της διαφορετικότητας προσεγγίστηκαν πρωτί-
στως με την οντολογική τους έννοια. Με το ενδιαφέρον δηλαδή να μελετηθεί μέσα από 
καλλιτεχνικούς τρόπους το πώς μέσα σε ένα πλαίσιο εκπαιδευτικό, ένας άνθρωπος, μία 
ύπαρξη, αντιλαμβάνεται μία άλλη ύπαρξη και πώς βιώνει αυτή την εμπειρία. Η έρευνα διε-
ξήχθη σε ένα σχολείο με έντονη διαπολιτισμικότητα, ωστόσο το ενδιαφέρον της αφορούσε 
την ‘κατασκευή’ της διαφορετικότητας ως μία εμπειρία βιωμένη σε συγκεκριμένο τόπο και 
χρόνο. Η δράση απέφυγε λοιπόν συνειδητά την υπονόηση οποιωνδήποτε αντιλήψεων γύρω 
από την διαφορετικότητα και επικεντρώθηκε σε αυτήν χωρίς δεδομένες θέσεις, υποθέσεις 
ή προκαταλήψεις ως μια εμπειρία που μπορεί να την βιώσουμε συνειδησιακά, ψυχολογικά 
ή και σωματικά. Η μελέτη της επηρεάστηκε και διαμορφώθηκε από την σκέψη δύο κορυ-
φαίων υπαρξιστών φιλοσόφων, του Jean Paul Sartre (1958) και του Emmanuel Levinas 
(1969, 1985, 1986, 1987). Για τον Levinas η διαφορετικότητα σε κάθε επίπεδο οφείλει να 
διατηρείται γιατί μόνο έτσι βιώνεται στ’αλήθεια. Η θέση αυτής της εργασίας πηγάζει από 
την βασική θεώρηση της διαφορετικότητας κατά τον Levinas ως τέτοιας, κρατώντας συνει-
δητή απόσταση από θεωρήσεις και τάσεις οικειοποίησης του άλλου. Έτσι, ο άλλος ως 
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πραγματικά άλλος μπορεί να αποκαλύψει πράγματα για τον εαυτό και είναι μία πηγή γνώ-
σης, μία ‘αποκάλυψη’, η οποία «κάνει μία είσοδο» προς εμάς (Levinas 1986: 351). Για τον 
Levinas δηλαδή, το πρόσωπο του άλλου σηματοδοτεί την είσοδο στον κόσμο της διαφορε-
τικότητας, ή, πιο σωστά, την είσοδο αυτού του κόσμου στον δικό μας κόσμο και έτσι μια 
διακοπή ή διάλυση ή κατάλυση της συνέχειας και του αυτονόητου του υποκειμενικού μας 
κόσμου. Το πρόσωπο είναι που μας φέρνει ή μας υποχρεώνει σε μια σχέση με τον κόσμο 
γύρω μας, με αυτό που δεν είναι “εγώ” και και καλεί, προσκαλεί σε μια απάντηση, σε μια 
αλληελεπίδραση.  

Εδώ ακριβώς συνίσταται η παιδαγωγική διάσταση και ενδιαφέρον αυτής της μελέτης. Στο 
ότι δηλαδή μέσα από την καλλιτεχνική πράξη στόχευε στην διερεύνηση του πώς η έννοια 
του «άλλου» και η πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση μαζί του μπορεί να επηρεάσει και να 
επιδράσει στην κατανόηση του εαυτού και του άλλου. Καθοριστικής σημασίας υπήρξε κατά 
αυτό τον τρόπο η έννοια της επιρροής ή επίδρασης υπό την ψυχο-σωματική και συναισθη-
ματική έννοια (ως μία προσπάθεια απόδοσης στα ελληνικά του αγγλικού όρου affect) ως 
μία δυναμική που επικοινωνεί και ίσως διαπερνά τα ανθρώπινα σώματα κατά την συνά-
ντησή τους (Brennan 2004). Η έρευνα στηρίχθηκε στην πρόκληση και δημιουργία αυτών 
των αντιδράσεων με βάση το ανθρώπινο πρόσωπο και το βλέμμα, την δράση του να κοιτά-
ζεις και να κοιτάζεσαι σε μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον άλλο.  

Το βλέμμα, τα μάτια 

Η παρούσα μελέτη στηρίχθηκε επίσης καθοριστικά στο βλέμμα και τα μάτια ως μέσα και 
φορείς επικοινωνίας με το πρόσωπο και σύνδεσης με τον άλλο. Έτσι δεν θα μπορούσε παρά 
να επηρεαστεί και να εκφράζει την σκέψη του υπαρξιστή Jean Paul Sartre (1958) και την 
καταλυτική του διερεύνηση της συνάντησης με τον άλλο στο ειδικό κεφάλαιο που αφιερώ-
νει στο «Βλέμμα» (The Look) στο Being and Nothingness (1958). Για τον Sartre ο εαυτός 
πραγματώνεται μέσα στο βλέμμα του άλλου και στη στιγμή της συνάντησης με αυτό το 
βλέμμα συντελούνται ταυτόχρονα μια απελευθέρωση και αυτοπραγμάτωση αλλά και ένας 
περιορισμός, μία εξάρτηση από τον άλλο ώστε αυτός ο εαυτός να μπορεί να υπάρχει. Η συ-
γκεκριμένη μελέτη επικεντρώθηκε σε ένα κομμάτι της ανάλυσης του Sartre (1958: 252-302) 
για την συνάντηση με το βλέμμα του άλλου, αυτό της αγωνίας ή άγχους που το άτομο μπο-
ρεί να βιώνει όταν γίνεται ‘αντικείμενο’ υπό το βλέμμα του άλλου και πώς μπορεί το άτομο 
να βιώνει αυτό που ο Sartre αποκαλεί ‘αντικειμενικοποίηση΄του εαυτού από τον άλλο. Α-
κόμη, σε μια διερεύνηση αυτού του βιωμένου άγχους, αγωνίας ή νευρικότητας υπό το επί-
μονο κοίταγμα του άλλου, ο Sartre συνδέει έναν υπαρξιακής φύσης περιορισμό της μέχρι 
πρότινος ανεξάντλητης ελευθερίας του υποκειμένου, όταν αυτό αντιλαμβάνεται ότι έχει 
απέναντί του ένα άλλο εξίσου ελεύθερο με τον εαυτό του ον και άρα αυτό περιορίζει την 
ελευθερία του. 

Η παρούσα μελέτη στηρίχθηκε τέλος στη μελέτη του βλέμματος από κοινωνιολογική σκο-
πιά και έτσι έλαβε υπ’ όψη της το βλέμμα και το κοίταγμα ως ιεροτελεστικές, κοινωνικές 
πρακτικές και αναφορικά με τις κοινωνικές νόρμες (Goffman et al. 1988 στο Garland-
Thomson 2009: 103, Garland-Thomson 2009: 5). Κατά συνέπεια η μελέτη επιστρέφει κυκλι-
κά σε αυτό που αποτέλεσε ίσως και την πηγή έμπνευσής της. Την σκέψη του James Thomp-
son (2009) και τον τρόπο με τον οποίο ασκεί κριτική σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί σύγχρο-
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νη «κουλτούρα της απο-προσωποποίησης» (Thompson 2009: 168). Αναζητά έτσι συγκεκρι-
μένα στο χώρο της εκπαίδευσης την δυνατότητα να περάσουμε από το βλέμμα της απο-
προσωποίησης, στο «βλέμμα που δεν γνωρίζει περιορισμούς» (ibid.) και αναγνωρίζει και 
δέχεται την αλλότητα έξω από κοινωνικές νόρμες και περιορισμούς. Έτσι συνοψίζοντας, θα 
ισχυριζόμουν πως η συγκεκριμένη καλλιτεχνική πρακτική μέσα στα πλαίσια ενός σχολείου 
είχε σκοπό να μελετήσει την παιδαγωγική διάσταση και αξία αυτής της εμπειρίας για το 
χώρο της εκπαίδευσης. 

Μεθοδολογία 

Μεθοδολογικά η παρούσα ερευνητική μελέτη στηρίχθηκε στην τριγωνοποίηση, χρησιμο-
ποιώντας την βιβλιογραφική ανασκόπηση, την φαινομενολογία και την θεματική ανάλυση 
των ευρημάτων. Το θεωρητικό της μέρος στηρίχθηκε στη μελέτη φιλοσοφικών εννοιών με 
την πρόθεση να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο έννοιες όπως «άλλος», «διαφορετικότη-
τα», «βλέμμα», «πρόσωπο» μπορεί να βιώνονται και να διερευνηθούν καλλιτεχνικά μέσα 
στα πλαίσια ενός σχολείου. Κατά αυτό τον τρόπο η έρευνα ήταν κυρίως φαινομενολογική 
και ενδιαφερόταν να δει τον τρόπο με τον οποίο η εμπειρία –και συγκεκριμένα εδώ η ε-
μπειρία του «άλλου»- «βιώνεται παρά αντιλαμβάνεται νοητικά» (Van Manen 1990: 30). 
Επίσης, κατά το πρότυπο του Van Manen (1990) η ερμηνευτική διάσταση της έρευνας ήταν 
επίσης έκδηλη από το ότι ήταν πρωτίστως παιδαγωγική καθώς αποσκοπούσε να διαγνώσει 
την παιδαγωγική αξία των πρακτικών και των ευρημάτων της. Τέλος, αυτό το νόημα το ανα-
ζητούσε μέσα από την κατάθεση, ανάλυση και ερμηνεία της συγκεκριμένης καλλιτεχνικής 
πράξης ως βιωμένης εμπειρίας όχι μόνο για τους συμμετέχοντες αλλά και της υπογράφου-
σας ως ερευνήτριας, συνοντίστριας και εμψυχώτριας του όλου προγράμματος. Κατά τον 
τρόπο αυτό η παρούσα έρευνα δεν αποποιήθηκε αλλά συνειδητά αναγνώρισε και υιοθέτη-
σε τον υποκειμενικό της χαρακτήρα καθώς σύμφωνα με τον Giorgi (1994) “[στην φαινομε-
νολογία] τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την υποκειμενικότητα” (Giorgi 1994: 205). 
Τέλος η ανάλυση των ευρημάτων βασίστηκε στο πρότυπο του Van Manen (1990) και έναν 
συνδυασμό μεταξύ της θεματικής ανάλυσης Guest, MacQueen and Namey (2012) και της 
ερμηνευτικής φαινομενολογικής ανάλυσης Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) 
(Smith, Flowers and Larkin 2009).  

Δεοντολογία 

Το ερευνητικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε διαπολιτισμικό σχολείο της Αθήνας και 
διήρκεσε έξι ημέρες. Οι συμμετέχοντες ήταν δεκαέξι και ήταν νέοι και νέες 14 έως 16 ετών, 
όλοι δεύτερης γενιάς μετανάστες με χώρες προέλευσης όπως Αλβανία, Βουλγαρία, Αίγυ-
πτος, Γεωργία, Γκάνα, Ινδία, Μολδαβία, Φιλιππίνες. Αξίζει εδώ να σημειωθεί η σχετικότητα 
της συγκεκριμένης δράσης για την διερεύνηση της διαφορετικότητας και ‘αλλότητας’ στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο καθώς το διαπολιτισμικό σχολείο λειτουργεί, αντιμετωπίζει και αντι-
μετωπίζεται στο πλαίσιο της διαφορετικότητας σε πολλαπλά επίπεδα. Σύμφωνα με τις μαρ-
τυρίες διδασκόντων στο σχολείο, το σχολείο περιθωριοποιείται από το γύρω του πλαίσιο, 
ταυτόχρονα όμως, και μέσα στο ίδιο το πλαίσιο του σχολείου είναι πολύ συχνά τα φαινόμε-
να φυλετικών ή/και θρησκευτικών διακρίσεων ή ακόμη εκδηλώσεων ρατσιστικών συμπε-
ριφορών και από εκπαιδευτικούς. Παρ’όλα αυτά, και όπως έχω ήδη επισημάνει, στην έρευ-
να δεν προσεγγίστηκε η διαφορετικότητα μέσα από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά φυλετι-
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κά, εθνικά ή πολιτισμικά αλλά το ενδιαφέρον της βρισκόταν στην μελέτη του ‘άλλου’ οντο-
λογικά, ως τη βιωμένη εμπειρία μιας άλλης ύπαρξης που αναγνωρίζεται ως μη-εαυτός, πριν 
από κάθε απόδοση άλλων χαρακτηριστικών. Επιπρόσθετα, η έρευνα έπρεπε να ισορροπή-
σει ταυτόχρονα και τις πολυπλοκότητες που αναπτύσσει η ασσυμετρότητα στην δυναμική 
της σχέσης ερευνητή και συμμετεχόντων. Ωστόσο, η παιδαγωγική μιας κριτικής και απε-
λευθερωτικής παιδαγωγικής κατά το πρότυπο του Paulo Freire (1970) αμφισβητήθηκε έ-
ντονα και ειδικά λόγω της επιρροής του συγκεκριμένου πλαισίου και χώρου στου σχολείου 
στις δράσεις της έρευνας. Έτσι συχνά αυτές αντιμετωπίζονταν ως ένα αντικείμενα προς δι-
δασκαλία από την ερευνήτρια προς τους συμμετέχοντες και όχι ως ζητήματα προς διερεύ-
νηση. Επιπρόσθετα, και ενώ ο ρόλος της ερευνήτριας ήταν αλλά και αντιμετωπιζόταν ως 
‘μεγαλύτερης ισχύος’ από τους συμμετέχοντες, οι συνθετότητες του ρόλου της επαυξάνο-
νταν από το κοινωνικο/οικονομικό και μορφωτικό της επίπεδο το οποίο την έφερνε ουσια-
στικά σε μια θέση έκφρασης ‘προνομίου’ το οποίο είναι πιθανό να περιέπλεκε ακόμη πε-
ρισσότερο τις αντιλήψεις και εκφράσεις περί ‘διαφορετικότητας’ ακόμη και μέσα στις δρά-
σεις του ίδιου του ερευνητικού προγράμματος. Τέλος, ένα ιδιαίτερα καθοριστικό μέρος της 
ηθικής δεοντολογίας αυτής της έρευνας αποτέλεσε η αυτο-κριτική και αυτο-αξιολόγησή της 
σε ό,τι αφορούσε το σύστημα αξιών που αντιπροσώπευε και στις στάσεις, τις αξίες και τις 
συμπεριφορές που συνειδητά ή ασυνείδητα μπορεί να καλλιεργούσε. Ακόμη περισσότερο 
το να λαμβάνει υπ’όψη τον τρόπο με τον οποίο το ‘δυναμικό φορτίο’ των πρακτικών της 
έρευνας (παιδαγωγικό, πολιτικό, εννοιολογικό, συναισθηματικό) μπορεί να διαχειρίζονταν 
από τους συμμετέχοντες μετά το τέλος της έρευνας, δεδομένου πως αν μέσα τους μπορεί 
να είχαν συντελεστεί οποιεσδήποτε είδους αλλαγές, ο κόσμος τους ωστόσο παρέμενε ίδιος 
και μέσα σε αυτόν θα καλούνταν να διαχειριστούν ή και να διοχετεύσουν τα ‘ίχνη’ της ε-
μπειρίας των δράσεων της έρευνας.  

Δράσεις και Ανάλυση Ευρημάτων 

Οι δράσεις του προγράμματος στηρίχθηκαν στην ‘συνάντηση΄με τον άλλο, επικεντρώθηκαν 
στην μελέτη και καλλιτεχνική διερεύνηση του προσώπου του άλλου και στην συνάντηση με 
το βλέμμα του ως φορέα, σύμπτωμα και δράση της “αλλότητας”. Καλλιτεχνικά αυτό εκ-
φράστηκε μέσα από καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις (πορτρέτα) και περαιτέρω διερευνήθη-
κε σωματικά, ως εμπειρία βιωμένη συνειδησιακά αλλά και στο σώμα και έτσι αναπαραστά-
θηκε μέσα από ήχους που παράγονταν με το σώμα και κινήσεις. Ακόμη μεγάλη έμφαση 
δόθηκε στην αυθόρμητη και ελεύθερη λεκτική (προφορική και γραπτή) έκφραση ως ‘από-
κριση’ προς το απέναντι πρόσωπο και βλέμμα. Όλες οι δράσεις στηρίζονταν θεμελιακά σε 
συγκεκριμένες τεχνικές της υποκριτικής και της τέχνης της performance, στην τεχνική υπο-
κριτικής του Sanford Meisner (στο Moseley 2005) και σε δύο καλλιτεχνικές δράσεις της Ma-
rina Abramovic (Nightsea Crossing (1981-1986 στο Richards 2010) και The Artist is Present 
(2012). Οι συγκεκριμένες καλλιτεχνικές πρακτικές στηρίζονται πρωτίστως στην πρόσωπο με 
πρόσωπο συνάντηση των εμπλεκομένων στη δράση και την επικοινωνία τους με το βλέμμα. 
Εισάγουν έτσι τους συμμετέχοντες σε μία παύση και συγκέντρωση επάνω στην καθημερινή 
πρακτική του να κοιτάζεις και να κοιτάζεσαι αλλά ταυτόχρονα μεγεθύνοντας την διάρκεια 
και ίσως έτσι και τη σημασία της με το παρατεταμένο βλέμμα και την παρατήρηση της κάθε 
λεπτομέρειας του βλέμματος και του προσώπου του άλλου. Οι πρακτικές επιλέχθηκαν για 
την ιδιαίτερη δυναμική τους στο να φέρνουν αντιμέτωπους δύο ανθρώπους με έναν τρόπο 
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άμεσο και απλό, ο οποίος όμως δημιουργεί με ιδιαίτερα αποτελεσματική δίοδο επικοινω-
νίας ανάμεσα στα πρόσωπα μόνο με το βλέμμα. Θεωρητικά, αν και από σχετικούς αλλά 
διαφορετικούς χώρους, και οι δυο τεχνικές έχουν μελετηθεί για τον τρόπο που επενεργούν 
στο άτομο θέτοντάς το να συγκεντρωθεί επάνω σε έναν άλλο άνθρωπο, αποκαλύπτοντας 
όμως ταυτόχρονα και προκαλώντας πράγματα και αντιδράσεις στον ίδιο τον εαυτό. Δεν θα 
πρέπει να παραλείψω να τονίσω έτσι, πως μία από τις θέσεις της παρούσας μελέτης αφο-
ρούσε στην ανάδειξη και τη σύνδεση μέσων που συχνά δεν συνδέονται με το χώρο της εκ-
παίδευσης, όπως τεχνικές υποκριτικής και στοιχεία της πρακτικής του performance, ως ι-
διαίτερης σημασίας και αποτελεσματικότητας εργαλεία για την διερεύνηση σε βάθος θεμά-
των και ζητημάτων της εκπαίδευσης με τρόπους πολυεπίπεδους που βοηθούν στην κατα-
νόηση και κατάθεση του τι μας συμβαίνει και τι βιώνουμε τελικά, διδάσκοντες και μαθητές, 
σε αυτό το σύνθετο σύστημα που λέγεται εκπαίδευση.  

Στην συνέχεια παραθέτω κάποια από τα ευρήματα για μια ενδεικτική κατανόηση του πλαι-
σίου της έρευνας και του τρόπου με τον οποίο αναλύθηκαν τα ευρήματα και συνδέθηκαν 
με το θεωρητικό πλαίσιο της φιλοσοφίας.  

Πρώτον, η ανάλυση της έρευνας αφορούσε στη νευρικότητα και την έλλειψη άνεσης που οι 
συμμετέχοντες κατέγραψαν ως την πρώτη εμπειρία και αντίδραση στην πρόσωπο με πρό-
σωπο δράση. Η ανάλυση της βίωσης του υπαρξιακού άγχους που μπορεί να προκαλεί στο 
άτομο η παρουσία και η συνάντηση με τον άλλο που συνδέθηκε με την σκέψη του Jean Paul 
Sartre (1958). Ο Sartre αποδίδει σε αυτή την συνάντηση άγχος και αγωνία με την έννοια 
πως όταν το άτομο νιώθει πως αναγνωρίζεται από τον άλλο και του αποδίδεται μια συγκε-
κριμένη ταυτότητα, αυτό είναι και το τέλος των απεριόριστων δυνατοτήτων του, σταματά 
πλέον να είναι ελεύθερο. Στην θεωρητική μου ανάλυση αυτού του μέρους αναφέρθηκα 
επίσης στην απόδοση της νευρικότητας κατά την πρακτική στην πρόσωπο με πρόσωπο συ-
νάντηση στην οπτική της ως μιας μορφής κοινωνικής απόδοσης με όρους ανταγωνιστικούς 
όπως ο Goffman (1969) αναλύει την κοινωνική συμπεριφορά υπό την έννοια των «εντυπώ-
σεων» που δίνουμε προς τους άλλους. Σε αυτό το σημείο τέλος, συνέδεσα θεωρητικά την 
νευρικότητα κατά την πρακτική με την σκέψη της Judith Butler (2005) και τον τρόπο η ίδια 
αντιμετωπίζει την εντύπωση που ‘δίνουμε’ στους άλλους σαν κάτι που κυριολεκτικά δίνου-
με στον άλλο και έτσι αποστερούμαστε από αυτό, σαν να παίρνει ο άλλος ένα κομμάτι μας 
στην συνάντησή μας μαζί του και έτσι όπως λέει η Butler «Μόνο μέσα από την απώλεια 
μπορώ να δώσω μια εντύπωση για τον εαυτό μου» (Butler 2005: 37). Η νευρικότητα των 
συμμετεχόντων αποδόθηκε επίσης από τους ίδιους και στον περιβάλλοντα χώρο και το γε-
γονός ότι το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε μέσα στο χώρο ενός σχολείου. Αυτό κατά την 
άποψή τους δυσχέρανε την άισθηση της αμηχανίας ενώ σε κάποιο άλλο χώρο θα λειτουρ-
γούσαν ίσως διαφορετικά (“Θα ήταν καλύτερο αν το πρόγραμμα γινόταν κάπου αλλού και 
όχι στο σχολείο”) Εδώ δεν μπορούμε φυσικά να μην αναγνωρίσουμε το παράδειγμα του 
Michel Foucault (1977) για τον τρόπο που η εκπαίδευση ως οργανωμένο σύστημα διαμορ-
φώνει και επιδρά όχι μόνο στη σκέψη αλλά και στα σώματα αυτών που συμμετέχουν σε 
αυτή.  

Μία άλλη ωστόσο κατηγορία ευρημάτων προέκυπτε προοδευτικά καθώς οι συμμετέχοντες 
εμβάθυναν περισσότερο στις τεχνικές. Αυτά περιστρέφονταν γύρω από το θέμα της οικειο-
ποίησης με τον άλλο μέσα από την απλή συγκέντρωση πρόσωπο με πρόσωπο και σχετίζο-
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νταν θα λέγαμε με έννοιες εκμάθησης του άλλου και με μια σε βάθος επαφή και σύνδεση 
μαζί του μέσα από το κοίταγμα στα μάτια και καθώς η αρχική αμηχανία και δυσκολία υπο-
χωρούσαν. Εδώ έρχεται θεωρητικά η σύνδεση με την σκέψη του Emmanuel Levinas και την 
χαρακτηριστική πλέον μελέτη του για το ανθρώπινο πρόσωπο ως μια «αποκάλυψη» μιας 
ανώτερης γνώσης για τον ίδιο τον εαυτό και για τον άλλο. Ακόμη και ως μήτρα της ηθικής 
μέσα από τη θέση-στάση και την πρόκληση ή απαίτηση μιας απόκρισης του εαυτού απένα-
ντι στο πρόσωπο που έχει απέναντί του. Οι συμμετέχοντες κατέθεσαν μια κοινή ως επί το 
πλείστον εμπειρία οικειότητας και κατανόησης του άλλου, αναδεικνύοντας έτσι το πρόσω-
πο ως φορέα νοήματος και μιας πρόσκλησης για μια σύνδεση που μπορεί να γίνει έως και 
στοργική. Το παράδοξο που ίσως θα έπρεπε να προβληματίσει για τη σύγχρονη εκπαίδευση 
ήταν πως ενώ οι συμμετέχοντες γνωρίζονταν ήδη για καιρό, η εμπειρία που κατέθεσαν ή-
ταν πως η εμπειρία του να παρατηρήσουν το πρόσωπο του άλλου ήταν γι’αυτούς καινούρ-
για και μέσα από αυτήν ένιωσαν να γνωρίζουν τον άλλον καλύτερα και να έρχονται κοντά 
του.  

Επίλογος – Συμπεράσματα 

Τα ευρήματα του ερευνητικού προγράμματος απέδωσαν ως επί το πλείστον στην πρακτική 
της πρόσωπο με πρόσωπο συνάντησης ιδιότητες και χαρακτήρα μιας δυναμικής εμπειρίας 
που επηρέασε σε πολλαπλά επίπεδα τους συμμετέχοντες. Συνοψίζοντας, θα απέδιδα την 
επιρροή της πρακτικής με δυο τρόπους: αρχικά ως μια εμπειρία αμήχανη, περίεργη και μη 
άνετη και μετέπειτα ως ένα τρόπο μάθησης του άλλου και ανάπτυξης μιας ιδιαίτερης και 
στενής σχέσης μαζί του. Αυτό που η παρούσα εργασία επιχειρεί να ισχυριστεί, αφορά την 
στην παιδαγωγική αξία της πρόσωπο με πρόσωπο συνάντησης και αντιμετώπισης. Θεωρώ-
ντας την ίδια την εκπαίδευση ένα σύστημα στο οποίο ερχόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά 
με πολλαπλές συναντήσεις από τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν έως συναντήσεις με 
έννοιες, ιδεές, συναισθήματα, η εργασία αυτή προσπάθησε να δείξει τον τρόπο με τον ο-
ποίο η διάθεση του εαυτού, ακόμη και με μια ευαλωτότητα στις συναντήσεις αυτές, μπορεί 
να διάξει στο άτομο πράγματα για τον εαυτό του και τους άλλους μέσα από δυναμικές σω-
ματικά και συναισθηματικά εμπειρίες. Έτσι προτείνει μιας μορφής εκπαίδευση ευαίσθητη 
με την έννοια της διαθεσιμότητάς της να αφουγκράζεται την ευαλωτότητα όσων εμπλέκο-
νται σε αυτήν, μαθητών και δασκάλων. Μια εκπαίδευση που μπορεί να αποτιμά τις πιο δύ-
σκολες, περίεργες, μη λειτουργικές στιγμές, όχι ως εμπόδια σε μια συνεχή, απρόσκοπτη και 
εγωιστική πορεία, αλλά ως στιγμές αλήθειας και δημιουργίας που έχουν πολλά να απο-
φανθούν για την πραγματικότητα της εκπαίδευσης. Το να είμαστε ανοιχτοί στην ευαλωτό-
τητά μας απέναντι στον ‘άγνωστο άλλο’, στον τρόπο με τον οποίο αυτός “[ ] μας συνταράσ-
σει” (Kenaan 2013: 5) μπορεί να οδηγήσει στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία που η Todd 
(2003) θεωρεί ως την μόνη εφικτή μορφή διδασκαλίας, όταν μόνο δηλαδή το πρόσωπο εί-
ναι ανοιχτό στο πρόσωπο του άλλου (Todd 2003: 30). Κλείνοντας, θα αναφερόμουν στην 
δύναμη της τέχνης στην εκπαίδευση να μπορέσει να διερευνήσει και να καλλιεργήσει τέ-
τοιες στάσεις και ειδικά όταν συνδυάζεται με υψηλής ποιότητας καλλιτεχνικής πρακτικές 
που δεν υποτιμούν τους μαθητές ως συμμετέχοντες και αποδέκτες αλλά λειτουργούν με 
υψηλά καλλιτεχνικά κριτήρια. 
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Pestalozzi programmes: ευκαιρία επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς 
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Περίληψη 
 

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται, κατ' αρχήν, μια σύντομη παρουσίαση των εργαστηρίων Pes-
talozzi του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα οποία απευθύνονται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς 
της Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν ως στόχο να συμβάλλουν 
στην επαγγελματική ανάπτυξη αυτών. Αξιοποιώντας την προσωπική εμπειρία της η συγγρα-
φέας, στη συνέχεια, προχωρά στην πιο αναλυτική περιγραφή του εργαστηρίου που η ίδια 
παρακολούθησε στο εξωτερικό. Επιγραμματικά αναφέρονται  ιστορικοκοινωνικά γεγονότα 
που πλαισίωσαν τη Γενοκτονία των Εβραίων κατοίκων στη Βαρσοβία της Πολωνίας, ενώ το 
άρθρο επικεντρώνεται στις οργανωμένες δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια 
του εργαστηρίου Pestalozzi για τους συμμετέχοντες, ώστε να μελετηθεί βαθύτερα ο πολιτι-
σμός και η ιστορία του εβραϊκού  λαού, με τελικό σκοπό οι αποκτηθείσες αναπαραστάσεις 
και γνώσεις να διαχυθούν ευρύτερα στο μαθητικό κοινό των χωρών προέλευσης των συμμε-
τεχόντων εκπαιδευτικών.  
 
Λέξεις - Κλειδιά: εργαστήριο Pestalozzi, ΣτΕ, ιστορία - πολιτισμός Πολωνών Εβραίων. 
 

Εισαγωγή 
 
Το Νοέμβριο του 2013, συγκεκριμένα από τις 03/11 μέχρι τις 09/11/2013, έλαβε χώρα στη 
Βαρσοβία, την πρωτεύουσα της Πολωνίας, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα - σεμινάριο Pestalozzi 
με στόχο την ενδουπηρεσιακή κατάρτιση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Πιο αναλυτικά, 
το εν λόγω εργαστηριακού τύπου σεμινάριο απευθυνόταν, σύμφωνα με την ελληνική πρό-
σκληση, σε τέσσερις εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και κα-
τέχουν την ειδικότητα είτε του Φιλολόγου, είτε του Κοινωνιολόγου, ή ανήκουν σε άλλους 
κλάδους, αλλά δύνανται να διδάξουν το μάθημα της Ιστορίας (ως δεύτερη ανάθεση).  Στο 
επίπεδο των κρατών της ευρωπαϊκής ηπείρου ήταν επιτρεπτό να λάβουν μέρος εκπαιδευτι-
κοί, οι οποίοι σχεδιάζουν και εκπονούν, συναφή με ιστορικά θέματα, ερευνητικά προγράμ-
ματα και υπηρετούν σε αντίστοιχους τοπικούς Φορείς. 

 Ως προς τα επονομαζόμενα Pestalozzi programmes, αυτά διοργανώνονται από το Συμβούλιο 
της Ευρώπης ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους σε 
διάφορες χώρες – μέλη του Συμβουλίου (της Ευρώπης - ΣτΕ). Η θεματολογία τους ποικίλει 
και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου με εκπαιδευτικό - παιδαγωγικό ενδιαφέρον. Η 
βασική αρχή, όμως, που διέπει, σε όλες τις περιπτώσεις, τις εν λόγω διοργανώσεις  αφορά 
στον κεντρικό ρόλο που κατέχει και διαδραματίζει ή είναι αναγκαίο να διαδραματίζει η Εκ-
παίδευση ως προς την κατεύθυνση της προάσπισης των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Νο-
μιμότητας και της Δημοκρατίας. Η διοργάνωση υποστηρίζεται, επίσης και χρηματοδοτείται 
από τις αρχές της εκάστοτε χώρας – μέλους του ΣτΕ, όπου αυτή πραγματοποιείται κάθε φορά. 
Παράλληλα, ενημερώνονται  τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας των χωρών που ανήκουν στο 
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ΣτΕ (συνολικά 47), ώστε η  συμμετοχή των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών να είναι όσο το 
δυνατόν πιο ευρεία (σε επίπεδο χωρών προέλευσης) και αντικειμενική. Εξάλλου, τόσο η προ-
κήρυξη των εκάστοτε σεμιναρίων όσο και τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων 
δημοσιεύονται ανοικτά. Ειδικά για την Ελλάδα, η προκήρυξη του σεμιναρίου, όπως και τα 
αποτελέσματα της τελικής επιλογής των συμμετεχόντων αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. 

 Έτσι, κατόπιν της αξιολόγησης της υποβληθείσας αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και, 
της συνακόλουθης έγκρισης της από τη διοργανώτρια χώρα μαζί με τα συνημμένα έγγραφα 
που πιστοποιούσαν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα είχα την πολύτιμη ευκαιρία και την 
αγαθή τύχη να συμμετάσχω σε ένα τέτοιο σεμινάριο, μαζί με ακόμη ένα συνάδελφο, υπηρε-
τούντα σε διαφορετικό νομό της Ελλάδας. Η συμμετοχή των λοιπών εκπαιδευτικών ήταν, ε-
πίσης, τόσο επιλεκτικά περιορισμένη, ώστε ο συνολικός αριθμός όλων να ανέρχεται στα 25 
άτομα. 

Ο τίτλος του εν λόγω σεμιναρίου ενδουπηρεσιακής κατάρτισης ήταν: «Understanding 
History» και το περιεχόμενό του αφορούσε στην ιστορία και τον πολιτισμό των Εβραίων της 
Πολωνίας. Πιο συγκεκριμένα, το σεμινάριο επικεντρώθηκε στις βέλτιστες πρακτικές και στις 
δραστηριότητες για διδασκαλία και μάθηση σχετικά με την ιστορία και τον πολιτισμό των 
Πολωνών Εβραίων. Η γλώσσα εργασίας ήταν η αγγλική. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για 
την υλοποίησή του στηριζόταν στις αρχές της διερευνητικής – συνεργατικής μάθησης. Η  κάθε 
ημέρα εργασίας περιελάμβανε τις πρωινές και τις απογευματινές συνεδρίες, οι οποίες ήταν 
χωρισμένες  σε δύο μέρη: στο θεωρητικό και στο πρακτικό. Δηλαδή, ενδιαφέρουσες εισαγω-
γικές διαλέξεις από εξειδικευμένους εκπαιδευτές, αξιόλογες επισκέψεις μελέτης σε εκπαι-
δευτικά ιδρύματα (π.χ. μουσεία και σχολείο), σε ιστορικούς τόπους και μνημεία και πολύ 
χρήσιμες εργαστηριακές δραστηριότητες παραγωγής  εκπαιδευτικού υλικού.  

Ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής 

Κάνοντας μία σύντομη ιστορική αναδρομή στα γεγονότα εκείνης της περιόδου θα  έχει εν-
διαφέρον να ανασύρουμε επιλεκτικά ορισμένα ιστορικά «στιγμιότυπα», τα οποία μπορούμε 
ως εκπαιδευτικοί να παραθέσουμε ως βασικές εισαγωγικές και, όχι μόνο, πληροφορίες δι-
δάσκοντας ένα τόσο "ευαίσθητο" θέμα.  Για παράδειγμα, η Πολωνία ήταν η χώρα με την 
πολυπληθέστερη εβραϊκή κοινότητα για χιλιάδες χρόνια και σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκε-
κριμένα, μόνο στην πρωτεύουσά της κατοικούσαν 3.3 εκατομμύρια Εβραίοι, ενώ η παρουσία 
τους ήταν υπαρκτή και σε άλλες 100 πόλεις. Αναπόφευκτα,  η πραγματικότητα αυτή  επηρέ-
ασε τις ζωές και τον πολιτισμό τόσο των ίδιων των Πολωνών όσο και των Εβραίων, καταλυ-
τικά.  

Τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλαν την 1η Σεπτεμβρίου 1939 στην Πολωνία. Γρήγορα, α-
ποκλείστηκε μια εκτεταμένη περιοχή στην πόλη της Βαρσοβίας, η άλλοτε συνοικία των Ε-
βραίων, η οποία μεταβλήθηκε στο Γκέτο της πόλης. Στα ίδια μέρη ήταν, πλέον, αναγκασμένοι  
να "ζήσουν" για τα επόμενα χρόνια της Κατοχής οι ίδιοι άνθρωποι, πίσω, όμως, από ψηλούς 
τοίχους πια. Σημαντικής ιστορικής αξίας γραπτές πηγές, αλλά και αντικείμενα από τους αν-
θρώπους που διαβιούσαν σε αυτό τοκαι έμεναν έγκλειστοι εκεί έχουν ανασυρθεί από διά-
φορα σημεία του και παρέχουν σημαντικές, συχνά, συγκινητικές πληροφορίες, φέρουν εν-
διαφέρουσες «αφηγήσεις» και ανασύρουν "επώδυνες" μνήμες για την καθημερινότητα, και 
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όχι μόνο, των ανθρώπων. Τα μαζικά πογκρόμ και οι απελάσεις, στη συνέχεια, προς τα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης είναι μερικά μόνο από τα γεγονότα που μπορούν να αναφερθούν ε-
πιγραμματικά.  

 

Όταν συνέβη το Ολοκαύτωμα, αυτό ήρθε να διακόψει με τραγικό τρόπο την ομαλή συμβίωση 
των δύο λαών εξαφανίζοντας σε ποσοστό ανώτερο του 90% τους, εβραϊκής καταγωγής, κα-
τοίκους. Συνακόλουθα, όσοι επιζώντες κατάφεραν να γλυτώσουν της Γενοκτονίας είτε μετα-
νάστευσαν αναζητώντας μια διέξοδο από την απόλυτη καταστροφή είτε παρέμειναν επιζη-
τώντας στα ίδια μέρη μια νέα ζωή. Αυτοί ήταν και οι λιγότεροι. 

Η εξέγερση ενάντια στη χιτλερική Κατοχή ξεκίνησε την 1η Αυγούστου 1944 με την κωδική 
ονομασία «W – Hour» και διήρκησε άνω των 2 μηνών. Αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πράξη α-
ντίστασης τέτοιου είδους απέναντι στη ναζιστική Κατοχή σε ολόκληρη την Ευρώπη, όμως, 
ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία. Οι στασιαστές, περίπου 30.000 στον αριθμό, χωρίς συμ-
μαχική υποστήριξη και  οπλισμένοι σε ένα μικρό ποσοστό της τάξης μόνο του 10%, είχαν να 
αντιμετωπίσουν τους 20.000 πλήρως οπλισμένους κατοχικούς στρατιώτες. Την 2α Οκτωβρίου 
1944 η εξέγερση έληξε αφήνοντας πίσω της 168.000 άμαχους κατοίκους και στρατιώτες νε-
κρούς, 25.000 στρατιώτες τραυματισμένους, 500.000 κατοίκους εξόριστους,  μετά τη συνθη-
κολόγηση. 

Η πόλη της Βαρσοβίας, γνωστή και ως  "το Παρίσι της Ανατολής" προπολεμικά, υπέστη τόσο 
σοβαρή καταστροφή και ερήμωση, ήδη από την έναρξη των επιθέσεων, με τελικό στόχο να 
εκπληρωθεί η εντολή που είχε δώσει ο  επικεφαλής της γερμανικής επιχείρησης Heinrich 
Himmler: «Όλοι οι κάτοικοι πρέπει να σκοτωθούν. Κανείς να μην πιαστεί αιχμάλωτος. Η Βαρ-
σοβία πρέπει να ισοπεδωθεί, να καταστραφεί συθέμελα. Ας αποτελέσει το τρομακτικό πα-
ράδειγμα για ολόκληρη την υπόλοιπη Ευρώπη». 

Δραστηριότητες μάθησης 

Επιστρέφοντας στο παρόν, από μία τόσο αξιόλογη μορφωτική εμπειρία, συνολικά, δύσκολα 
μπορεί ο συμμετέχων να απομονώσει ορισμένες μόνο εμπειρίες - δραστηριότητες και να τις 
αναφέρει ενδεικτικά: 

 Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί με την καθοδήγηση του χαρισματικού Βέλγου εκ-
παιδευτή του ΣτΕ στις εισαγωγικές διαλέξεις αναστοχάστηκαν, σταχυολόγησαν και 
επικοινώνησαν μεταξύ τους τις κοινές, τελικά, «εμπειρίες πόνου», που όλα τα κράτη 
μοιράζονται. Αναφέροντας συγκεκριμένα ιστορικά παραδείγματα από τραγικά πολε-
μικά – στρατιωτικά γεγονότα που συνέβησαν στη χώρα του καθενός συμμετέχοντα  
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και τη «σημάδεψαν», οδηγηθήκαμε, εν τέλει, σε  κοινή, γόνιμη και ελπιδοφόρα δια-
πίστωση: «Δυστυχώς, όλα τα κράτη έχουν να "διηγηθούν" επώδυνα ιστορικά συμβά-
ντα, γεγονός, όμως, που μπορεί και πρέπει να αποτελέσει αφετηρία για την αποφυγή 
περαιτέρω ανάλογων συγκρούσεων στο μέλλον, δηλαδή  να χρησιμοποιηθεί και να 
λειτουργήσει ως μέσον συμφιλίωσης ανάμεσά τους». 
 

 Η ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική επίσκεψη και ξενάγηση στο εκτεταμένο και μεγαλό-
πρεπο  στην περιοχή που αποτελούσε άλλοτε το Γκέτο της πόλης και "φιλοξενούσε" 
χιλιάδες ανθρώπους εβραϊκής καταγωγής αποκλεισμένους  από  βασικά αγαθά της 
ζωής. Ο ξεναγός μας ήταν ο εκπρόσωπος του  Ινστιτούτου. 
 

 H συγκινητική επίσκεψη στον απομονωμένο τόπο μαρτυρίου εκατομμυρίων Ε-
βραίων: στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Treblinka. Είχε αρχίσει, ήδη, να σου-
ρουπώνει… Η αναπαράσταση με τις πέτρινες σιδηροδρομικές ράγες στην είσοδο, το 
σχεδιάγραμμα που αποτυπώνει με ακρίβεια την παρελθούσα χωροθέτηση και λει-
τουργικότητα του ανύπαρκτου, πλέον, στρατοπέδου συγκέντρωσης, τα βράχια που 
φέρουν σκαλισμένες τις ονομασίες των χωρών που πολίτες τους μαρτύρησαν επί τό-
που και για τον επισκέπτη αντιπροσωπεύουν τον κυνισμό των πράξεων, αλλά και το 
αναλλοίωτο της μνήμης, τα καντήλια που άσβεστα σιγοκαίουν, δημιούργησαν μια 
άκρως υποβλητική ατμόσφαιρα σιωπής, μνήμης, περισυλλογής και συγκίνησης. Η 
Ελλάδα υπάρχει και εκεί …σ’ έναν βράχο... 
 
 

 
 

 
 

 Η διαφορετική εκπαιδευτική επίσκεψη στο LXXXI Λύκειο Ogòlnoksztalcàce im. A Fredry 
στη Βαρσοβία και η πρωτότυπη διδακτική μέθοδος του εκεί καθηγητή της Ιστορίας, ο 
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οποίος, αφού μας μετέτρεψε σε μικρές ομάδες «μαθητών» και μας εφοδίασε με έντυπο 
πληροφοριακό υλικό με ειδικές πληροφορίες εκείνης της περιόδου, μας ξενάγησε σε ε-
πιλεγμένα ιστορικά μνημεία των δρόμων της πόλης και μας κάλεσε εμείς να ανακαλύ-
ψουμε το συμβολισμό τους. 
 

 Η εκπαιδευτική επίσκεψη και η κατατοπιστική ξενάγηση από την επικεφαλής του τομέα 
Εκπαίδευσης του μεγαλοπρεπέστατου νεόδμητουυ Ιστορίας των Πολωνών  Εβραίων, που 
εδρεύει στην ίδια πόλη και το οποίο διαθέτει μια αξιοσημείωτη έκθεση με τα προσωπικά 
γραπτά ή / και τα αντικείμενα ανθρώπων που δεν επέζησαν του Ολοκαυτώματος. Όλες 
οι μαρτυρίες φυλάσσονται εκεί και είναι μέρος της έκθεσης με τον τίτλο: "The biography 
of Things". 
 

 Η δημιουργική αποτύπωση όλων των πληροφοριών και αναπαραστάσεων που συγκε-
ντρώσαμε τις προηγούμενες ημέρες εργασίας και επισκέψεων γύρω από τη θεματική του 
σεμιναρίου. Χωρισμένοι σε μικρές ομάδες συνεργαστήκαμε, για να παράξουμε ένα μά-
θημα διδασκαλίας ή ένα εκπαιδευτικό σενάριο ή μία ερευνητική εργασία που θα μπο-
ρούσε να εφαρμοστεί στην τάξη με στόχο, στη συνέχεια, να ενσωματωθεί στην ευρύτερη 
ερευνητική εργασία που υλοποιεί το Συμβούλιο της Ευρώπης με τον τίτλο: «Shared 
Histories for a Europe without dividing Lines». 
 

 Το "πλούσιο" έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό που, είτε προσφέρθηκε είτε 
συγκεντρώσαμε οι ίδιοι από τις επισκέψεις που πραγματοποιήσαμε, από τις εισηγήσεις 
που ακούσαμε, από την προ – εργασία που απαραίτητα εκπονήσαμε, ώστε να παρουσιά-
σουμε επιλεγμένα κομμάτια της Ιστορίας της χώρας προέλευσής μας και ανταλλάξαμε 
μεταξύ μας στην επικοινωνιακή δραστηριότητα που έλαβε χώρα με τον τίτλο:  «the 
market of best practice examples». 
 

 Η θερμή επικοινωνία που ως ομάδα καταφέραμε να αναπτύξουμε, η άριστη συνεργασία 
που μας διέκρινε καθολικά, εκπαιδευτές και εκπαιδευομένους, η ανταλλαγή απόψεων, 
εμπειριών, καλών εκπαιδευτικών πρακτικών εντός και εκτός του επισήμου προγράμμα-
τος του σεμιναρίου. 

 
 

Εκπαιδευτικές προεκτάσεις 
 

Η διαπίστωση ότι η διαδικασία της μάθησης δεν επέρχεται πλέον μόνο μέσω της στείρας 
ανάγνωσης του διδακτικού βιβλίου είναι κοινός τόπος στα νέα αναλυτικά προγράμματα για 
όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Η προσέγγιση, εν προκειμένω, ιστορικών θεμάτων είναι 
δυνατό να επιτευχθεί με ποικίλα μέσα, ώστε να γίνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, αλλά και 
κατανοητή από το μαθητικό κοινό. Η εμπειρία της βιωματικής, όπως και της συνεργατικής 
μάθησης, καλό είναι να αξιοποιείται όσο συχνότερα είναι δυνατόν. Αναφερόμενοι στο εν 
λόγω θέμα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να πάρει το έναυσμα από τα διδακτικά αντικείμενα της 
Β' και της Γ' γυμνασίου και να δώσει τις προεκτάσεις που εκείνος θεωρεί κατάλληλες για το 
κοινό και την ηλικία του. 
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Συμπεράσματα 
 

Γενικά, είναι αδύνατον να αποτυπωθούν πλήρως και με ακρίβεια τόσες ημέρες, "πλούσιες" 
σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, πληροφορίες και αναπαραστάσεις. Πάντα η γραπτή ή/και 
η προφορική αφήγηση υστερούν στη συνολική αποτίμηση της περιγραφόμενης κατάστασης,  
αλλά, σε κάθε περίπτωση, πάντως, συμβάλλουν να επικοινωνείται και να γίνεται αντιληπτό 
στον αναγνώστη/ακροατή ένα μεγάλο μέρος της. Η βεβαιότητα έγκειται στη σπουδαία χρη-
σιμότητα που το σεμινάριο προσέφερε στην κατεύθυνση της αναβάθμισης των επαγγελμα-
τικών προσόντων των συμμετεχόντων τόσο στο γνωστικό όσο και στο διδακτικό κομμάτι της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι παράγοντες αυτοί πρέπει να αποτελούν τα κίνητρα συμμετο-
χής για τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς  σε παρόμοιες διοργανώσεις. 
 
Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού συγκαταλέγεται σε ένα από 
εκείνα που επιζητούν τους διαρκώς διευρυνόμενους γνωστικούς και επαγγελματικούς ορίζο-
ντες και συνεχώς ούμενα προσόντα,ε η προσαρμογή στους καιρούς που, ταχύτατα, αλλάζουν 
και στις απαιτήσεις που αυτοί φέρουν μαζί τους. Η προετοιμασία καλό είναι να είναι έγκαιρη 
και κατάλληλη, ώστε και η ανταπόκριση στο κάλεσμα των καιρών να είναι η αρμόζουσα. Τα 
σεμινάρια ενδουπηρεσιακής κατάρτισης Pestalozzi προσφέρουν μία άριστη ευκαιρία τέτοιου 
είδους. 
 

Δικτυογραφία 
 

www.coe.int:    οι δραστηριότητες του ΣτΕ 

http://book.coe.int:  οι έντυπες εκδόσεις του ΣτΕ 

www.1944.pl: ειδικές ιστορικές πληροφορίες για τα αξιοθέατα της Βαρσοβίας) 

www.jewishmuseum.org.pl: The Museum of the History of Polish Jews 
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Κριτική αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος επιμόρφωσης  
εκπαιδευτών ενηλίκων 

Πετκοπούλου Ελπινίκη  
Νηπιαγωγός, M.Εd. στις Επιστήμες της Αγωγής 

elpinikipe@yahoo.gr 

Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης είναι η μελέτη ενός Προγράμματος επιμόρφωσης 
εκπαιδευτών και στελεχών το οποίο λαμβάνει χώρα στο ευρύτερο πλαίσιο της εκπαίδευσης 
ενηλίκων με στόχο την κριτική αξιολόγησή του. Αρχικά, πραγματοποιείται μία σύντομη πε-
ριγραφή του Προγράμματος, ενώ στη συνέχεια επιχειρείται η εννοιολογική αποσαφήνιση 
των όρων «εκπαίδευση ενηλίκων» και «αξιολόγηση». Τέλος, αναλύονται εξονυχιστικά οι 
παράμετροι στις οποίες στηρίχθηκε η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος. 
Το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει είναι ότι ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων διαδραμά-
τισε καθοριστικό ρόλο στην όλη μαθησιακή διεργασία. Συγκεκριμένα, η επιλογή του μαθη-
σιακού υλικού, οι εκπαιδευτικές τεχνικές που υιοθέτησε ο εκπαιδευτής, καθώς και η απο-
τελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας σε συνδυασμό με το ότι τηρήθηκαν 
σε ικανοποιητικό βαθμό οι προϋποθέσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων έπαιξαν καταλυτικό 
ρόλο στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Όλα τα παραπάνω συνέβαλαν στο να χαρακτηρι-
στεί το συγκεκριμένο Πρόγραμμα ως αποτελεσματικό και επιτυχημένο. 

Λέξεις - Κλειδιά: πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων, προϋποθέσεις ενήλικης 
μάθησης, αξιολόγηση 

Σύντομη περιγραφή του εκπαιδευτικού προγράμματος 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα αναλυθεί έχει ως τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευ-
τών και στελεχών για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες» και πραγματοποιήθηκε με σκοπό να 
εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους στο πεδίο της εκπαίδευσης των ευάλωτων κοινωνικά ο-
μάδων. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ήταν 25 ώρες από τις οποίες οι 15 ώρες 
πραγματοποιήθηκαν από απόσταση και οι 10 ώρες πραγματοποιήθηκαν μέσω δύο συντο-
νιστικών εκπαιδευτικών συναντήσεων διά ζώσης μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων. 
Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε εκπαιδευτές και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου 
Μάθησης  και του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ενώ προϋπόθεση συμμε-
τοχής αποτελούσε η γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

Αποσαφήνιση των εννοιών της εκπαίδευσης ενηλίκων και της αξιολόγησης 

Η εκπαίδευση ενηλίκων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα πεδίο δραστηριοτήτων που 
έκανε την εμφάνισή του στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ στις αρχές του 20ού αιώνα με στόχο τη 
βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των ευπαθών κοινωνικών τάξεων (Κόκκος, 2005α). 
Σύμφωνα με τον ορισμό του ΟΟΣΑ (Rogers, 1999: 55) «η Εκπαίδευση Ενηλίκων αφορά ο-
ποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον 
εκπαιδευτικό φορέα, για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή ενδιαφέρον 
που προκύπτει ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός αν-
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θρώπου που έχει υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια δραστη-
ριότητά του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. Η «σφαίρα» της, επομένως, καλύπτει μη επαγ-
γελματικές, επαγγελματικές, γενικές, τυπικές και μη τυπικές σπουδές, καθώς επίσης και την 
εκπαίδευση που έχει συλλογικό κοινωνικό σκοπό». Με βάση τον παραπάνω ορισμό, ο όρος 
«εκπαίδευση ενηλίκων» σηματοδοτεί το οργανωμένο μέρος της διά βίου μάθησης που α-
φορά ενηλίκους και υποδηλώνει ταυτόχρονα την ανθρωπιστική κατεύθυνση των εκπαιδευ-
τικών αυτών προγραμμάτων (Κόκκος, 2005β). Καθώς πολλά από τα προσφερόμενα αυτά 
προγράμματα χρηματοδοτούνται, προκύπτει έντονα η ανάγκη αξιολόγησης της ποιότητά 
τους έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ορθολογιστική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων στη 
δημόσια εκπαίδευση (Worthen & Sanders, 1987).  

Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση η «αξιολόγηση» αναφέρεται στη διαδικασία 
προσδιορισμού της αξίας ενός προγράμματος, γεγονότος, φαινομένου, έργου, προσώπου, 
αντικειμένου και ευρύτερα του προϊόντος μίας διαδικασίας (Scriven, 1991• Χαρακόπουλος, 
1998• Ρέλλος, 2006). Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση 
διαδραματίζει η έννοια της «αξίας», η οποία δηλώνει τον εκτιμητικό κανόνα βάσει του ο-
ποίου αποδίδεται μία θετική ή αρνητική ιδιότητα στο αντικείμενο της αξιολόγησης, κρίνο-
ντάς το ως κατάλληλο ή ακατάλληλο (Κωνσταντίνου, 2004). Δεδομένου ότι δεν υπάρχει το-
μέας της ανθρώπινης δραστηριότητας από τον οποίο να απουσιάζει η διαδικασία της αξιο-
λόγησης είτε σε επίσημη είτε σε ανεπίσημη μορφή η αξιολόγηση θα μπορούσε να χαρακτη-
ριστεί ως ένα επιβεβλημένο κοινωνικό φαινόμενο (Κωνσταντίνου, 2000). 

Σε σχέση με την αξιολόγηση προγραμμάτων, που είναι και το θέμα της παρούσας εργασίας, 
στόχος της αξιολόγησης είναι ο καθορισμός της αξίας τους, πράγμα που δύναται να οδηγή-
σει σε εισηγήσεις είτε για τη συνέχιση και επέκταση των εκπαιδευτικών αυτών προγραμμά-
των είτε για την αναδιαμόρφωσή τους, τεκμηριώνοντας ταυτόχρονα την αποδοχή ή την α-
πόρριψή τους (Guba & Lincoln, 1992• Patton, 2003).  

Για την τελική αξιολόγηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος  χρησιμοποιή-
θηκε η συμμετοχική παρατήρηση η οποία αποτελεί ένα βασικό κοινωνιολογικό εργαλείο 
της έρευνας πεδίου. Η επιλογή της μεθόδου αυτής θεωρήθηκε ως η πλέον κατάλληλη δε-
δομένου ότι το υπό έρευνα φαινόμενο αφορούσε μία μικρή ομάδα, γεωγραφικά περιορι-
σμένη και άρα παρατηρήσιμη (Κυριαζή, 2002). 

Παράμετροι στις οποίες στηρίχθηκε η κριτική αξιολόγηση του Προγράμματος 

Τήρηση βασικών προϋποθέσεων της ενήλικης μάθησης 

Για να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα μία μαθησιακή διεργασία στην οποία συμμετέχουν 
ενήλικοι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να τηρούνται μια σειρά από προϋποθέσεις όπου καίριο 
ρόλο παίζουν οι έννοιες της εμπειρίας και του κριτικού στοχασμού. Αυτό συμβαίνει διότι οι 
ενήλικοι κατά τον Mezirow (Κόκκος, 2005α), είναι σε θέση να επεξεργαστούν συστηματικά 
την εμπειρία τους και άρα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα συστατικά στοιχεία της 
εμπειρίας αυτής για να σχηματίσουν νέες νοητικές δομές ή να μετασχηματίσουν υπάρχου-
σες νοητικές δομές σύμφωνα με τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης.  
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Σύμφωνα με τον Κόκκο (2005β), μία μαθησιακή διεργασία που απευθύνεται σε ενηλίκους 
δύναται να οδηγήσει σε αποτελεσματική μάθηση όταν:  

• υπάρχει εθελοντικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης, 

•  αποσαφηνίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι,  

• το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ορθά οργανωμένο, 

•  το περιεχόμενο του προγράμματος σχετίζεται άμεσα με τις ανάγκες και τις εμπειρί-
ες των εκπαιδευομένων,  

• λαμβάνονται υπόψη οι προτεινόμενοι τρόποι μάθησης,  

• ενθαρρύνεται η ενεργητική συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία,  

• διερευνούνται επιτυχώς τα εμπόδια που αντιμετωπίζει κάθε εκπαιδευόμενος,  

• το μαθησιακό κλίμα χαρακτηρίζεται από επικοινωνία, συνεργατικό κλίμα και αμοι-
βαίο σεβασμό. 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα διαπιστώθηκε ότι οι βασικές προϋποθέσεις της ενήλικης μά-
θησης τηρήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό, καθώς:  

Οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα δίχως καμία πίεση. Άλλωστε, η οποιαδή-
ποτε πίεση προς τους ενήλικους προκειμένου να συμμετάσχουν σε μία εκπαιδευτική διαδι-
κασία έχει σχεδόν πάντα αρνητικό αποτέλεσμα (Κουλαουζίδης, 2012). 

Ο εκπαιδευτής συνέβαλε ώστε οι στόχοι των συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
να γίνουν όσο το δυνατόν πιο σαφείς, ρεαλιστικοί και ήταν συνδεδεμένοι με τις δικές τους 
ανάγκες.  

Καθοριστική σημασία έπαιξε η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, η οποία διερευνή-
θηκε πριν από την έναρξη του προγράμματος, καθώς και η συζήτηση σχετικά με τους εκ-
παιδευτικούς στόχους που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντη-
σης. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν πολύ καλά οργανωμένο σε όλα τα επίπεδα.    

Το περιεχόμενο του προγράμματος σχετιζόταν άμεσα με τις ανάγκες και τις εμπειρίες των 
εκπαιδευομένων. Τα θέματα, τα παραδείγματα και τα προβλήματα που εξετάστηκαν ήταν 
στενά συνδεδεμένα με καταστάσεις που αντιμετώπιζαν οι εκπαιδευόμενοι. Επίσης, δόθη-
καν πολλά εναύσματα, ώστε να αξιοποιηθούν οι εμπειρίες τους με απώτερο στόχο να μά-
θουν μέσα από αυτές.  

Υπήρξε εξατομικευμένη προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο κάθε εκπαιδευόμενος μάθαι-
νε καλύτερα και η διδασκαλία οργανώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τους τρόπους αυτούς.  
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Ενθαρρύνθηκε η ενεργητική συμμετοχή στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Ο εκπαιδευτής 
άφηνε έδαφος πρωτοβουλίας και υποκινούσε τους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν ε-
νεργά στη μαθησιακή διαδικασία. 

Υπήρξε επιτυχής προσπάθεια από την πλευρά του εκπαιδευτή να διερευνήσει τα εμπόδια 
που αντιμετώπιζε κάθε εκπαιδευόμενος. Ο εκπαιδευτής του συγκεκριμένου προγράμματος 
με σεβασμό προς κάθε εκπαιδευόμενο προσπαθούσε να διερευνήσει τους παράγοντες που 
ενδεχομένως εμπόδιζαν τη μάθηση και προέβαινε στην αναζήτηση τρόπων για την αντιμε-
τώπισή τους και κατ’ επέκταση την υπέρβασή τους. 

Το μαθησιακό κλίμα που διαμορφώθηκε χαρακτηριζόταν από επικοινωνία, συνεργατικό 
κλίμα και αμοιβαίο σεβασμό. Στο πλαίσιο αυτό ο εκπαιδευτής δε λειτουργούσε ως απλός 
καθοδηγητής, αλλά ήταν περισσότερο ο συντονιστής, ο καταλύτης της μαθησιακής διεργα-
σίας, εκείνος που ενθάρρυνε την ευρετική πορεία προς τη γνώση και βρισκόταν σε συνεχή 
αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευόμενους. 

Ένα τέτοιο κλίμα δε μπορεί παρά να αποτελεί το υπόβαθρο για να λειτουργήσουν αποτελε-
σματικά οι υπόλοιπες προϋποθέσεις μάθησης που προαναφέρθηκαν. 

Επιλογή και χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών 

Έχει πλέον αποδειχθεί ερευνητικά ότι οι ενήλικοι χάρη στην εν δυνάμει ικανότητά τους για 
κριτικό στοχασμό, μπορούν να μαθαίνουν με τρόπο διαφορετικό και πιο ολοκληρωμένο σε 
σχέση με τους ανήλικους. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη τριών χαρακτηριστικών που ενυ-
πάρχουν σε κάθε ενήλικο: την πλήρη ανάπτυξη, την προοπτική και την αυτονομία (Freire, 
2009• Mezirow, 2007). 

Η ανάγκη για αυτοκαθορισμό και ενεργητική συμμετοχή που χαρακτηρίζει τους ενήλικους 
εκπαιδευόμενους καθορίζει και τη χρήση των ανάλογων εκπαιδευτικών τεχνικών (Knowles, 
1990).  

Σύμφωνα με την ανδραγωγική θεωρία μάθησης (Jarvis, 2004) οι εκπαιδευτικές τεχνικές που 
ενδείκνυνται σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων είναι αυτές που προάγουν την ε-
νεργητική μάθηση και τη συμμετοχικότητα. Μεταξύ των τεχνικών αυτών περιλαμβάνονται 
το παίξιμο ρόλων, η προσομοίωση και η μελέτη περίπτωσης (Courau, 2000). Οι εκπαιδευτές 
ενηλίκων συχνά προσφεύγουν σε αυτό το είδος των τεχνικών με σκοπό να προτρέψουν 
τους εκπαιδευόμενους να αξιοποιήσουν την προηγούμενη εμπειρία τους  και να οδηγη-
θούν στην ευρετική πορεία προς τη γνώση συνεργαζόμενοι μεταξύ τους (Jarvis, 2004). Με 
αυτό τον τρόπο υλοποιείται η ανάγκη του ενήλικου για αυτοκαθορισμό και ενεργή συμμε-
τοχή στη διαδικασία μάθησης. 

Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ο εκπαιδευτής ενηλίκων προσπάθησε να κάνει 
χρήση όσο το δυνατόν περισσότερων συμμετοχικών και ενεργητικών τεχνικών με σκοπό να 
παρακινήσει τους εκπαιδευόμενους να αξιοποιήσουν την προηγούμενη γνώση τους και να 
συνεργαστούν με την ομάδα. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που επέλεγε ο εκπαιδευτής ενηλί-
κων να εφαρμόσει είχαν αρκετά μεγάλη συνάφεια με το σκοπό που εξυπηρετούσαν και 
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προσέθεταν θετικά στοιχεία στην πορεία της μάθησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επιτευ-
χθεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. 

Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτή- εκπαιδευομένων 

Οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων διαδραματίζουν 
καθοριστικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πολλά από τα εμπόδια στη μάθηση προ-
έρχονται από τις διαπροσωπικές και επικοινωνιακές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ 
εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων. Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών της 
εκπαιδευτικής ομάδας διευκολύνει τη λειτουργία της, ενώ η αποτυχία του εκπαιδευτή να 
επικοινωνήσει αποτελεσματικά με τους εκπαιδευόμενους μπορεί να δημιουργήσει ανυ-
πέρβλητες δυσκολίες στη μάθηση (Κόκκος, 1999).  

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος δημιούργησε το 
κατάλληλο μαθησιακό κλίμα το οποίο χαρακτηριζόταν από ελευθερία έκφρασης, εμπιστο-
σύνη, συνεργατικότητα, αλληλοεκτίμηση και αμοιβαιότητα. Πιο συγκεκριμένα: 

• Είχε αυτογνωσία και ικανότητα αυτοαξιολόγησης. 

• Αποδεχόταν και κατανοούσε τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εκπαιδευομένων.  

• Ήταν εμψυχωτής, συντονιστής, σύμβουλος, εισηγητής, αλλάζοντας διαδοχικά ρό-
λους ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων. 

• Δεν επέβαλε τις απόψεις του, αντιθέτως ενθάρρυνε και εξασφάλιζε την ενεργητική 
συμμετοχή των εκπαιδευομένων. 

• Σεβόταν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των εκπαιδευομένων.  

• Ενδιαφερόταν πραγματικά για τους εκπαιδευομένους και έδειχνε ευαισθησία απέ-
ναντι στα προβλήματά τους. 

• Επέλυε προβλήματα που παρουσιάζονταν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.  

Μαθησιακό υλικό 

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην εκπαίδευση από απόσταση και 
πρέπει να ικανοποιεί ορισμένες απαιτήσεις, ώστε να συμβάλει θετικά στην αποτελεσματική 
μάθηση. Πρέπει να καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο στη μελέτη του, να θέτει στόχους και 
προσδοκώμενα αποτελέσματα, να επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες, να έχει απλή και 
σαφή διατύπωση, να περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες και παραδείγματα, να επιτρέπει 
στον εκπαιδευόμενο να αυτοαξιολογηθεί καθώς και να τον ενθαρρύνει να συνεχίσει την 
επιμόρφωσή του εμβαθύνοντας στο περιεχόμενό της (Παναγιωτακόπουλος, 1999). 

Πράγματι στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληρούνταν οι παραπάνω προϋπο-
θέσεις καθώς: 
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• Υπήρχαν ασκήσεις κάθε είδους, όπως «Δραστηριότητες» και «Ασκήσεις Αυτοαξιο-
λόγησης» που στόχο είχαν να ενεργοποιήσουν τους εκπαιδευόμενους, ώστε να συ-
γκροτήσουν πληρέστερα τις σκέψεις τους, να διαμορφώνουν κριτικά επιχειρήματα, 
να εμπεδώσουν και να εφαρμόσουν όσα έμαθαν, καθώς και να αυτοαξιολογήσουν 
την πορεία της μελέτης τους.  

• Υπήρχαν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι θα οργάνω-
ναν καλύτερα την πρόσβαση στο κείμενο, ώστε να τους γίνει περισσότερο κατανοη-
τό και οικείο. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου είχαν με σαφήνεια καθοριστεί ο σκοπός, 
τα προσδοκώμενα αποτελέσματα καθώς και οι λέξεις-κλειδιά. 

• Το μαθησιακό υλικό καθοδηγούσε τους εκπαιδευόμενους στη μελέτη τους, επεξη-
γούσε δύσκολα σημεία και έννοιες, αξιολογούσε και ενημέρωνε τους εκπαιδευόμε-
νους για την πρόοδό τους. 

• Επιπλέον επέτρεπε στους εκπαιδευόμενους να επιλέγουν ελεύθερα τον τόπο, το 
χρόνο, καθώς και το ρυθμό της μελέτης τους. 

Καταληκτικές επισημάνσεις 

Δεδομένου ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και δη αυτά που 
πραγματοποιούνται από απόσταση έχουν μεγάλες απαιτήσεις, ο ενδελεχής σχεδιασμός 
τους αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αξιολόγηση και την επιτυχημένη εφαρμογή 
τους.  

Αναμφίβολα η τήρηση των βασικών προϋποθέσεων της ενήλικης μάθησης και κυρίως ο ρό-
λος του εκπαιδευτή ενηλίκων στο υπό αξιολόγηση πρόγραμμα, διαδραμάτισαν πολύ σημα-
ντικό ρόλο και αυτό είχε καθοριστική επίδραση στη μαθησιακή διεργασία. Οι στρατηγικές 
που υιοθετήθηκαν από τον συγκεκριμένο εκπαιδευτή ενηλίκων, οι εκπαιδευτικές τεχνικές 
και τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποίησε, καθώς και το ίδιο το μαθησιακό υλικό σε συν-
δυασμό με την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας έπαιξαν κατα-
λυτικό ρόλο στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία. 

Όλα τα παραπάνω συνέβαλαν στο να χαρακτηριστεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα ως απο-
τελεσματικό και επιτυχημένο καθώς πληρούσε τις προϋποθέσεις εκείνες βάσει των οποίων 
τα προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων χαρακτηρίζονται ως επιτυχημένα και αποτελεσμα-
τικά.  
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Βιωματική και διαθεματική προσέγγιση της διδακτικής πράξης μέσα από το εφαρμοσμένο 
πρόγραμμα στοματικής υγιεινής 

Νικολοπούλου Ασπασία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
aspnikol@gmail.com 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προτείνει καινοτόμες μεθόδους μέσα από την εφαρμο-
γή του προγράμματος αγωγής – αγωγής υγιεινής. Να αναδείξει και να αποδείξει ότι η βιωματι-
κή μάθηση και η διαθεματικότητα είναι αλληλένδετες έννοιες και μέθοδοι που μπορούν να ε-
φαρμοστούν μέσω του δασκάλου στους μαθητές. Ζω και μαθαίνω πώς να μαθαίνω είναι κύριος 
στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας που καταφέρνει να υλοποιείται με ευχάριστες δραστη-
ριότητες και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις διαθεματικές προσεγγίσεις.  Η σχολική γνώση 
συνδέεται με τα βιώματα, τις εμπειρίες και την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στο χτίσιμο 
της γνώσης, έτσι ώστε αυτή η συμμετοχή να αποτελεί κίνητρο για μάθηση. Ο ρόλος του εκπαι-
δευτικού, επομένως, μετατρέπεται σε ρόλο διαμεσολαβητή και συμπαραστάτη ο οποίος δια-
μορφώνει συνθήκες τέτοιες ώστε τα παιδιά να εντοπίζουν το πρόβλημα, να βρίσκουν λύσεις, να 
μπαίνουν στην ερευνητική διαδικασία και να το επιλύουν. 

Λέξεις - Κλειδιά: Στοματική υγιεινή, βιωματική-διαθεματική προσέγγιση, ομαδοσυνεργατική 
μέθοδος, Αγωγή υγείας 

Εισαγωγή 

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η αγωγή υγείας, θέμα της οποίας αποτελεί η στοματική υ-
γιεινή,  είναι  ζήτημα υψίστης σημασίας όσον αφορά την ψυχική και σωματική ισορροπία κα-
θώς επίσης και την πνευματική και κοινωνική υπόσταση του ατόμου. Απώτερος σκοπός είναι να 
αποτελέσει βίωμα και στάση ζωής ώστε να επέλθει η πρόοδος του ανθρώπου και κατ’  επέκτα-
ση η βελτίωση της ποιότητας ζωής ευρύτερων κοινωνικών συνόλων. Το σχολείο ως φορέας 
πνευματικής αναβάθμισης και διαπαιδαγώγησης των νέων αξιοποιεί τις αρχές της εποικοδομη-
τικής προσέγγισης της διδασκαλίας μέσα από τη βιωματική, ομαδοκεντρική και ενεργητική εκ-
παίδευση. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένας διαθεματικός τρόπος προσέγγισης του 
θέματος, που εφαρμόστηκε σε μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού, με τον οποίο δεν παρέχονται 
μόνο γνώσεις και πληροφορίες αλλά σταδιακά καλλιεργείται η αυτοπεποίθηση, η αυτοεκτίμη-
ση και η επικοινωνία με την ομάδα, η ενθάρρυνση και η υπευθυνότητα. 

Επιλέχθηκε η βιωματική μάθηση γιατί είναι η καταλληλότερη παιδαγωγική μέθοδος στα ζητή-
ματα αγωγής υγείας. Οι μαθητές στο πλαίσιο των βιωματικών, παιδαγωγικών τεχνικών ενεργο-
ποιούνται και συμμετέχουν στη γνωστική διαδικασία. Η μάθηση, επομένως, γίνεται ενδιαφέ-
ρουσα, ελκυστική και ευχάριστη εφόσον συμπληρώνεται με το παιχνίδι και τη δραματοποίηση 
χωρίς φυσικά να αίρεται η αυτενέργειά τους. Έτσι αναπτύσσεται η δημιουργική σκέψη και η 
κριτική ικανότητα των μαθητών, παίζουν και βιώνουν ρόλους, ενεργοποιούν τις αισθήσεις τους 
και επιπροσθέτως επέρχεται η διανοητική επαφή και η αισθητική συγκίνηση των μαθη-
τών(Γραμματάς, 2001). Τέτοιες παιδαγωγικές τεχνικές είναι: 

• Ο ελεύθερος συνειρμός ( καταιγισμός ιδεών). 
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• Η δραματοποίηση ή το παιχνίδι ρόλων. 
• Τα παιδαγωγικά παιχνίδια. 
• Χρήση οπτικοακουστικού υλικού ( video, κινηματογραφικές εκπαιδευτικές ταινίες). 
• Εργασία σε μικρές ομάδες. 

Ο δάσκαλος καλείται να είναι συντονιστής όλης αυτής της προσπάθειας. Θα πρέπει, λοιπόν,  να 
διαμορφώσει  τη σχολική τάξη για να λειτουργήσει ως ομάδα. Με την ομαδοσυνεργατική διδα-
σκαλία, δηλαδή, μεγιστοποιείται η δυνατότητα μάθησης, διότι οι αντιπαραθέσεις των αλληλο-
συγκρουόμενων απόψεων και ιδεώνδυναμώνουν το ενδιαφέρον των μαθητών για το σχετικό 
αντικείμενο ενασχόλησης, τους βοηθούν να επικεντρώνουν την προσοχή τους στο πρόβλημα 
και ενθαρρύνουν το μαθητή  να κάνει τις δικές του υποθέσεις με αποτέλεσμα να προτείνει λύ-
ση στο πρόβλημα (Ματσαγγούρας, 1987).«Επίσης ο δάσκαλος ελέγχει τη συμμετοχή των μαθη-
τών στη διδασκαλία με αντερωτήσεις ή θέτει ωθήσεις οι οποίες ενεργούν ως ερεθισμοί ανα-
τροφοδότησης». (Ζάχαρης 1989, σελ. 56).  Από αυτή τη διαδικασία μαθητές με διαφορετικό 
γνωστικό και μαθησιακό επίπεδο μέσα στην ομάδα αλληλεπιδρούν, ανταλλάσσουν απόψεις και 
με αυτόν τον τρόπο επικοινωνούν, προσεγγίζουν τη γνώση και την κατανοούν (Ματσαγγούρας, 
2008).  

Μαθησιακή ατμόσφαιρα 

Ο δάσκαλος ως παιδαγωγός, διαμεσολαβητής μαθητή – γνώσης και συντονιστής των ομάδων 
καλείται να εξασφαλίσει τη δημιουργία ενός κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης.Με αυτόν 
τον τρόπο δεν λειτουργεί ως αυθεντία αλλά ελέγχει τα ερεθίσματα που δέχεται το παιδί  βοη-
θώντας το να δημιουργήσει το ίδιο μια δική του αντίληψη για τον κόσμο, να καθορίσει τη δική 
του στάση. Προσαρμόζει ο μαθητής, έτσι, τη γνώση και τις διευκρινίσεις του δασκάλου στα δικά 
του δεδομένα και δημιουργεί παρόμοια πρότυπα και κουλτούρα (Κόκκοτα, 1998). Το ύφος του 
πρέπει να είναι απλό και συμβουλευτικό, να αναγνωρίζει τις αδυναμίες των παιδιών, τις δια-
τροφικές τους συνήθειες και τις δυσκολίες τους στο να μάθουν να χειρίζονται τη βούρτσα, την 
οδοντόκρεμα, το οδοντικό νήμα. 

Η κυκλική διάταξη των θρανίων διευκολύνει τους μαθητές να έρθουν σε μια ουσιαστική οπτική 
επαφή. Μέσα από αυτή την παιδαγωγική διαδικασία εκφράζουν τα συναισθήματά τους, μοιρά-
ζονται τις εμπειρίες τους και καταλήγουν σε λύσεις και συμπεράσματα. Καλλιεργούν μεταξύ 
τους την αυτοεκτίμηση και την ενθάρρυνση έτσι ώστε να επιτευχθεί η εμπλοκή όλων των μαθη-
τών (Harwayne, 2000), εφόσον ιδιαίτερη σημασία σε μια παιδαγωγική συνάντηση έχει η κατα-
νόηση και η ενθάρρυνση( Δανάσση -Αφεντάκη, 1981).Με την ενθάρρυνση ο μαθητής παίρνει το 
μήνυμα ότι ο δάσκαλος τον σέβεται και εκτιμά την αξία του. 

Διαθεματικότητα 

Ζούμε σε μια εποχή στην οποία η κοινωνία μας συνεχώς εξελίσσεται. Η πολυπλοκότητά της και 
οι απαιτήσεις της επιβάλλουν τη εφαρμογή καινοτόμων διαθεματικών προγραμμάτων, έτσι 
ώστε τα παιδιά να λειτουργούν ενεργητικά στη μαθησιακή διαδικασία ανακαλύπτοντας τη 
γνώση (Hausfather, 1996’Bailey, 1996’Nicholson, 1984’Cobb&Boufi, 1997). 
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Τα διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών έχουν να κάνουν σαφώς με τη διασύνδεση και ε-
νιαιοποίηση της σχολικής γνώσης. Έτσι επιχειρείται εσωτερική σύνδεση της γνώσης και της ολι-
στικής θεώρησης του κόσμου. Μέσα από μεθοδολογικές διαδικασίες και προσεγγίσεις οι μαθη-
τές οδηγούνται σε ανώτερα επίπεδα ανάλυσης της γνώσης καθώς και των επιστημονικών κλά-
δων που συνδέονται με την τέχνη, την αισθητική, τη μουσική, τις βιωματικές εμπειρίες και τις 
πραγματικές καταστάσεις ζωής (Ματσαγγούρας, 2006). Ο P. Phenix, όπως αναφέρει ο Χατζηγε-
ωργίου (1999), ως βασικός εκπρόσωπος αυτής της θεωρίας, υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος έχει 
αναπτύξει συγκεκριμένους τομείς  για να νοηματοδοτήσει τις εμπειρίες του όπως για παρά-
δειγμα τη γλώσσα και τα μαθηματικά, τη φυσική, τις εικαστικές τέχνες, την ιστορία, τη φιλοσο-
φία και την ψυχολογία. 

Ο δάσκαλος λοιπόν έχοντας ως εργαλείο αυτούς τους τομείς έχει τη δυνατότητα να επιλέξει 
ο,τιδήποτε είναι σημαντικό και μπορεί να αναδείξει τα ενδιαφέροντα των μαθητών, έτσι ώστε 
να λειτουργήσει ως συνδετικός ιστός που θα οδηγήσει στην έγκυρη επιστημονική γνώση. Θεω-
ρείται, λοιπόν, αναγκαία η εξοικείωση των μαθητών με τη γνώση επιμέρους επιστημών.  

Για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τη διαθεματική προσέγγιση στη διδακτική πράξη θα πρέ-
πει να λάβουμε υπόψη μας την εμπλοκή των μαθητών στις διαδικασίες διερεύνησης των δια-
φόρων θεμάτων και την οργανωμένη σχολική γνώση. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές αντιλαμβά-
νονται τη γνώση σε επίπεδο κριτικής σκέψης και δράσης. Η διαθεματικότητα, λοιπόν, θα πρέπει 
να στηριχθεί στις εξής αρχές: 

• Παροχή πληροφοριών 
• Συνδιερεύνηση 
• Ολιστική προσέγγιση 
• Αυτενεργής μάθηση 
• Παιδοκεντρικότητα  

Το πρόγραμμα, λοιπόν, προκειμένου να υλοποιηθεί επιτυχώς στηρίχθηκε σ’ αυτές τις αρχές. 

Δόθηκαν πληροφορίες οι οποίες αποτέλεσαν πρωτογενές υλικό. Ενεργοποιήθηκαν τα εσωτερι-
κά κίνητρα των μαθητών και οι εμπειρίες τους με συνέπεια να  εμπλακεί το παιδί στο σύνολό 
του, δηλαδή γνωστικά, συναισθηματικά και κινητικά, εφόσον  αξιοποίησε τις πληροφορίες, τις 
έκανε κτήμα του μετατρέποντάς τες σε γνώσεις, χωρίς, βέβαια να απομονωθεί, καθώς συνερ-
γάστηκε, διαφώνησε, βίωσε μέσα από τη   δραματοποίηση και αυτενέργησε. Έγινε, τέλος, ενερ-
γή εμπλοκή των μαθητών στον προγραμματισμό, στην επεξεργασία των πληροφοριών, στην 
παρουσίαση του μαθησιακού αποτελέσματος και στην αξιολόγησή του ( Ματσαγγούρας, 2006). 

Υλοποίηση – Μεθοδολογία 

Σκοπός του προγράμματος είναι μέσα από τη σύζευξη της βιωματικής μάθησης και της διαθε-
ματικότητας να γίνει η πρώτη ουσιαστική προσέγγιση της στοματικής υγιεινής των μικρών μα-
θητών που θα καθορίσει τη συμπεριφορά και τη στάση ζωής τους  (βούρτσισμα δοντιών, έλεγ-
χος στοματικής υγιεινής, επίσκεψη σε οδοντιατρείο). Το πρόγραμμα χωρίστηκε σε τέσσερα 
στάδια. 
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Στάδια υλοποίησης 

Α΄Φάση 

Η αφόρμηση για την εφαρμογή του προγράμματος έγινε από τα μαθήματα που υπήρχαν στο 
σχολικό βιβλίο Μελέτη περιβάλλοντος της Α΄ τάξης και αναφέρεται στις καθημερινές συνήθειες 
υγιεινής των παιδιών. Επίσης, σημαντική αφορμή για την ενασχόληση με το θέμα ήταν οι τρο-
φές που τα παιδιά προτιμούν να καταναλώνουν στο σχολείο κατά τη διάρκεια των διαλειμμά-
των (σοκολάτες, μπισκότα, καραμέλες).Στη φάση αυτή, προβληματίζονται, αναζητούν απαντή-
σεις και αποκτούν κριτική σκέψη (Efland, 2002). 

 

Πολύ σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη του προγράμματος ήταν να καθοριστούν οι στόχοι 
του. 

Α) Γνωστικοί στόχοι: 
• Να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια «στοματική υγιεινή». 
• Να αντιληφθούν την αξία των υγιών δοντιών και της περιποίησής τους, καθώς επίσης 

και τη σημασία τους στην ανθρώπινη επικοινωνία. 
• Να αναδειχθεί η σύνδεση του στόματος με τις βασικές λειτουργίες του ανθρώπου (ανα-

πνοή, ομιλία, τροφή). 
• Να ασκηθούν στον προφορικό, γραπτό λόγο και στην ανάγνωση κειμένων. 
• Να έρθουν σε επαφή με λογοτεχνία, περιοδικά, εφημερίδες. 
• Να αναπτύξουν την αισθητική τους μέσα από διάφορες δημιουργίες και να καλλιεργή-

σουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. 
• Να ασκηθούν στη διαδικασία επιλογής, σύγκρισης και εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Β) Κοινωνικοί στόχοι 
• Να αναπτύξουν την επικοινωνία με τους συμμαθητές τους, τους εκπαιδευτικούς, τους 

γονείς, τους ανθρώπους με τους οποίους θα έρθουν σε επαφή (π.χ. οδοντίατροι). 
• Να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας μέσα στην  ομάδα. Σύμφωνα με τον Γκότοβο 

(1990)«η κοινωνική συμμετοχή είναι βασικός παράγοντας κοινωνικοποίησης και αγω-
γής» (σελ. 47). 

• Να συμμορφωθούν με τους κανόνες της ομάδας και να βελτιώσουν την ικανότητα της 
ομαδικής εργασίας. 

• Να διαμορφώσουν θετικές στάσεις και αξίες ζωής. 

Γ) Συναισθηματικοί στόχοι 
• Να αναπτύξουν το αυτοσυναίσθημα και την αυτοεκτίμηση. 
• Οι μαθητές που αντιμετωπίζουν «δυσκολίες» να ξεφύγουν από την απομόνωση και να γί-

νουν αποδεκτοί με την ενθάρρυνση και την παρότρυνση μέσα από την ομάδα (Ζάχαρης, 
1989’ Ματσαγγούρας, 2008). 

• Να καλλιεργηθεί η υπευθυνότητα κάθε μαθητή και ο σεβασμός στη διαφορετική άποψη. 
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Β΄ Φάση 

Για την υλοποίηση του προγράμματος εφαρμόστηκε ως μέθοδος διδασκαλίας η ομαδοσυνερ-
γατική και η βιωματική. 

Έτσι, λοιπόν, αφού καθορίστηκαν οι στόχοι προσπαθήσαμε να ορίσουμε ένα πλαίσιο δράσης 
στο οποίο θα κινηθούμε. Η εφαρμογή της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας διήρκεσε έξι 
εβδομάδες. 

Στη μέθοδο διδασκαλίας συμπεριλαμβάνονται α) τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
β) οι διαθεματικές προσεγγίσεις που επιχειρήσαμε στα σχολικά μαθήματα. 

α) Στάδια: 
• καταιγισμός ιδεών  
• θεματολογία – χωρισμός ομάδων 
• συλλογή πληροφοριών 
• παρουσίαση των εργασιών κάθε ομάδας 

β) Διαθεματικές προσεγγίσεις. Δώσαμε έμφαση στα μαθήματα της Γλώσσας, Μαθηματικών, 
Μελέτης Περιβάλλοντος, Αισθητικής Αγωγής, Μουσικής, θεατρικής Παιδείας. 

Πιο αναλυτικά στο μάθημα της Γλώσσας ενισχύσαμε την προφορική έκφραση των μαθητών μέ-
σα από την ανάγνωση παραμυθιών, την αφήγηση, την περιγραφή εμπειριών, το διάλογο και τη 
συζήτηση. Για παράδειγμα οι μαθητές διατύπωσαν απόψεις για τα εξής θέματα: για ποιο λόγο 
πρέπει να προσέχουμε τη στοματική υγιεινή, ποιοι την επηρεάζουν, ποιες είναι οι συνέπειες 
της κακής υγιεινής των δοντιών, με ποιους θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.  Η γραπτή έκφραση 
ενισχύθηκε από τη συγγραφή παραμυθιών από τους μαθητές. Στο μάθημα των Μαθηματικών 
ενισχύθηκε η αρίθμηση, η αντιστοίχιση, η διάταξη, η ομαδοποίηση και η μέτρηση, καθώς με-
τρήθηκαν τα δόντια, ομαδοποιήθηκαν στα είδη τους ( κοπτήρες, κυνόδοντες, προγόμφιοι, γόμ-
φιοι), μπήκαν σε σειρά ( από τα νεογιλά σε μόνιμα). Επίσης αντιστοιχήθηκαν οι  τροφές που 
επηρεάζουν την υγιεινή των δοντιών ( καλές, κακές). Στη μελέτη περιβάλλοντος οι μαθητές ήρ-
θαν σε επαφή με την εκμάθηση συνηθειών της σωστής διατροφής και καθημερινής υγιεινής 
καθώς και με τα αποτελέσματα που έχουν στην υγεία μας. Η κατασκευή κολάζ, αφισών και η 
ζωγραφική των παιδιών ενίσχυσαν το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής ενώ το μάθημα της Μου-
σικής ενισχύθηκε από τη δημιουργία ποιημάτων και τη μελοποίηση στίχων από τους μαθητές. 
Η θεατρική παιδεία ολοκληρώθηκε με τη δραματοποίηση ενός επιλεγμένου θέματος π.χ. μια 
επίσκεψη στον οδοντίατρο. 

Γ΄ Φάση 

Όσον αφορά τη σύνθεση της εργασίας οι μαθητές: 
• Οργάνωσαν και επεξεργάστηκαν πληροφορίες που είχαν συλλέξει. 
• Ταξινόμησαν το συγκεντρωμένο υλικό. 
• Κατασκεύασαν κολάζ με τροφές που καταστρέφουν τα δόντια και κολάζ με υγιεινές 

τροφές. 
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• Κατασκεύασαν με λευκή πλαστελίνη δόντια διαφόρων ειδών (κυνόδοντες, προγόμ-
φιους, τραπεζίτες) αντιλαμβανόμενοι έτσι το διαφορετικό όνομα του κάθε δοντιού και 
τη λειτουργία του. 

• Κατασκεύασαν αφίσα με φωτογραφίες δικές τους με το χαμόγελό τους. 
• Δόθηκαν από τον εκπαιδευτικό διάφορες τροφές και οι μαθητές τις ομαδοποίησαν ξε-

χωρίζοντας τις βλαβερές και τις ωφέλιμες για τον οργανισμό. 
• Εξασκήθηκαν στη συγγραφή παραμυθιών ανά ομάδες τα οποία αναγνώσθηκαν στη τά-

ξη. 
• Ετοίμασαν διαλόγους και τους δραματοποίησαν π.χ. επίσκεψη στον οδοντίατρο. 

Το πλαίσιο δράσης περιλαμβάνει: 
• Βούρτσισμα δοντιών: Διαμορφώθηκε στην τάξη η γωνία της καθαριότητας. Έχοντας 

προμηθευτεί οδοντόκρεμες, φθοριούχο διάλυμα και οδοντικό νήμα και αφού ενημερώ-
θηκαν τα παιδιά να έχουν μαζί τους την οδοντόβουρτσά τους, τους δείξαμε με ποιο 
τρόπο πρέπει να πλένουν τα δόντια τους. Καθιερώσαμε καθημερινό πλύσιμο δοντιών ( 
Ματσαγγούρας, 2006).  

• Ανάγνωση παραμυθιών – ποιημάτων: Διαβάστηκαν τα παραμύθια «Η Οδοντόβουρτσα» 
από το ανθολόγιο της Α΄ και Β΄ τάξης, «Ο κροκόδειλος που πήγε στον οδοντίατρο» του 
Ευγένιου Τριβιζά,  «Η Δόνα Τερηδόνα και το μυστικό της γαμήλιας τούρτας» του Ευγέ-
νιου Τριβιζά και «Σοκολάκης και Ζαχαρούλα Τρυποδόντη». 

• Ημιτελές παραμύθι: Δόθηκε στους μαθητές ένα ημιτελές παραμύθι και τους ζητήθηκε 
να το ολοκληρώσουν εργαζόμενοι κατά ομάδες. 

• Δημιουργία ακροστιχίδας με τις λέξεις τερηδόνα και οδοντοστοιχία.  
• Δόθηκε πληροφοριακό υλικό στους μαθητές προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση των 

γνώσεων ( άνω γνάθος, κάτω γνάθος, ούλα, δόντια). 
• Μοιράστηκαν φύλλα εργασίας, τα οποία είναι τα παρακάτω. 

1ο φύλλο εργασίας:  Συμπληρώνουν σε σκίτσο την άνω γνάθο, κάτω γνάθο, ούλα, δόντια. 

2ο φύλλο εργασίας: Συμπληρώνουν το σωστό όνομα της κάθε κατηγορίας δοντιών π.χ. κυνόδο-
ντες, προγόμφιοι, γομφίοι ( Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, 2009). 

3ο φύλλο εργασίας: Ξεχωρίζουν τα νεογιλά δόντια από τα μόνιμα εύκολα εφόσον η κατανόηση 
του διαχωρισμού είναι απλή διότι τα παιδιά βρίσκονται σε αυτή την ηλικία (Ελληνική Οδοντια-
τρική Ομοσπονδία, Μικρές εγκυκλοπαίδειες). 
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Φάση Δ΄ 

Αξιολόγηση  

Δόθηκαν δύο ερωτηματολόγια. Ένα στην αρχή και ένα στο τέλος του προγράμματος. Με τα α-
ποτελέσματα και τις συγκρίσεις και των δύο είχαμε μια σαφή αξιολόγηση στο κατά πόσο είχε 
απήχηση το πρόγραμμα στους μαθητές. Έτσι, λοιπόν, οι μαθητές κατέληξαν στα εξής συμπερά-
σματα: 

α) ακολουθούμε κανόνες για γερά δόντια. 

β) με το στόμα μασάμε, μιλάμε, φιλάμε, γελάμε. 

Με την αξιολόγηση κρίνεται εάν επιτεύχθηκαν και σε ποιο βαθμό οι στόχοι που τέθηκαν στην 
αρχή του προγράμματος. Ακόμη αξιολογείται το έργο που παρήγαγε η κάθε ομάδα και ο τρόπος 
που εργάστηκε. 
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Καταρχήν πιστεύω ότι το πρόγραμμα λειτούργησε θετικά τόσο για τους μαθητές όσο και για την 
εκπαιδευτικό. Οι μαθητές ξέφυγαν από τη μονοτονία του μαθήματος με την συνηθισμένη μορ-
φή που έχει για το δημοτικό σχολείο. Περίμεναν με χαρά τις δυο μέρες, Πέμπτη και Παρασκευή, 
που είχαμε το πρόγραμμα Αγωγή υγείας. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι έδειξαν ιδιαίτερη χαρά 
με το βούρτσισμα των δοντιών που πραγματοποιούνταν κατά την διάρκεια εφαρμογής του 
προγράμματος. 

Τα παιδιά έμαθαν πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε τα δόντια μας και με ποιο τρόπο για 
να μπορούμε να μασάμε καλά την τροφή μας και να έχουμε ωραίο χαμόγελο. Επίσης κατάλα-
βαν τη ζημιά που κάνουν όλα τα ζαχαροειδή και αλμυρά προϊόντα που συνήθιζαν να τρώνε κα-
τά την διάρκεια των διαλειμμάτων. 

Όσον αφορά τώρα την διαθεματική προσέγγιση των σχολικών μαθημάτων η αξιολόγηση έδειξε  
ότι οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή του προγράμματος επιτεύχθηκαν σημαντικά. Η γραπτή 
έκφραση των παιδιών ενισχύθηκε με την συγγραφή παραμυθιών καθώς και ο προφορικός λό-
γος τους παρουσίασε σημαντική βελτίωση μιας και η εφαρμογή του προγράμματος στηριζόταν 
αποκλειστικά στην συζήτηση και στον διάλογο μέσα στην τάξη. 

Θα πρέπει τέλος να αναφερθεί ότι τα παιδιά για πρώτη φορά έμαθαν να λειτουργούν ομαδικά. 
Μέσα στα πλαίσια της ομάδας έμαθαν να ακούν, να σέβονται και να υπολογίζουν τον συμμα-
θητή τους. Έμαθαν επίσης να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους στον ευρύτε-
ρο κοινωνικό τους περίγυρο. 

Συμπέρασμα 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος επιτεύχθηκαν οι εκπαιδευτικοί στόχοι και το πρόγραμ-
μα λειτούργησε θετικά για τους μικρούς μας μαθητές. Μέσα από τις βιωματικές και διαθεματι-
κές προσεγγίσεις αναδείχθηκαν και ξεδιπλώθηκαν τα ταλέντα τους και συνειδητοποίησαν την 
αξία της συνεργασίας και του σεβασμού προς το συνάνθρωπο. Επίσης αξιοποίησαν τις γνώσεις 
και τις εμπειρίες τους προκειμένου να οδηγηθούν στη μόρφωση και έμαθαν να αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες και να οδηγούνται στη μεταγνώση μέσα από θεμελιώδεις ερωτήσεις που συμ-
βάλλουν στην ανάπτυξη κριτικού στοχασμού.  
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Ένα μαθητικό ντοκιμαντέρ για τις Φυσικές Επιστήμες 

Μυλωνάς Κωνσταντίνος  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
kmylonas@cc.uoi.gr 

Περίληψη 

Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται μία προσέγγιση των Φυσικών στην 6η τάξη του Δημοτι-
κού. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/-τριες, μέσα από τη διαδικασία παραγωγής ενός ντοκιμαντέρ, 
έρχονται σε επαφή με εκείνες τις καταστάσεις που οδήγησαν στη συγκρότηση συγκεκριμένων 
επιστημονικών κλάδων. Ειδικότερα, ο διαφορετικός τρόπος προσέγγισης του γνωστικού αντι-
κειμένου αφορά τις ενότητες «Ηλεκτρομαγνητισμός» και «Φως». Βασικό αντικείμενο μελέτης 
αποτελούν οι προσωπικότητες των επιστημόνων χάρη στους οποίους θεμελιώθηκαν βασικές 
αρχές των παραπάνω ενοτήτων. Στην παρουσίαση των στοιχείων ο προσανατολισμός κατευ-
θύνθηκε προς την ευρωπαϊκή διάσταση των επιστημονικών ανακαλύψεων, ώστε να γίνει κατα-
νοητό από τους μαθητές το πνεύμα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης κατά την περίοδο δράσης 
των πρωτοπόρων επιστημόνων, το οποίο και οδήγησε στην επιστημονική πρόοδο, τα αποτελέ-
σματα της οποίας ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να τα δει σε εφαρμογές της καθημερινής του 
ζωής.  

Λέξεις - Κλειδιά: Φυσικά 6ης τάξης, ηλεκτρομαγνητισμός, φως, ευρωπαίοι επιστήμονες, αλλη-
λεπίδραση, συνεργασία, ντοκιμαντέρ. 

Εισαγωγή 

Η εργασία που παρουσιάζεται στο συνέδριο αυτό είναι το αποτέλεσμα ενός διδακτικού σχεδια-
σμού που στοχεύει στη διερευνητική επαφή των μαθητών με τις διαδικασίες που οδήγησαν 
στην οικοδόμηση ενός επιστημονικού μοντέλου και σε μία σειρά τεχνολογικών επιτευγμάτων. 

Η διδακτική αυτή πρόταση εφαρμόστηκε στην πράξη κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013 
– 2014 στην 6η τάξη του 8/θέσιου Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου του Πανεπι-
στημίου Πατρών. Αφορμή για τη συγκεκριμένη δράση υπήρξε η διαπίστωση της επιβίωσης α-
νορθολογικών ιδεών ανάμεσα στο μαθητικό πληθυσμό και η ελλιπής κατανόηση της έννοιας 
της επιστημονικής προόδου. Έχουμε παρατηρήσει τη συχνή επαφή των παιδιών με αντιεπιστη-
μονικούς τρόπους σκέψης, εντελώς αντιτιθέμενους με το χαρακτήρα της μάθησης στο σχολείο. 
Η διάσταση αυτή υποθηκεύει τον ομαλό σχηματισμό ενός ορθού τρόπου σκέψης και αντιμετώ-
πισης των σύγχρονων καταστάσεων από πλευράς των μαθητών. Αναγνωρίζοντας τα παραπάνω, 
η στόχευση της δράσης προσανατολίζεται προς την ανάγκη συνειδητοποίησης της ιστορικότη-
τας των επιστημονικών ανακαλύψεων. Τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα κατανοούνται 
ως το εξελικτικό αποτέλεσμα μίας πορείας στο χώρο των επιστημών η οποία έχει συγκεκριμένες 
χρονικές αφετηρίες και σημαντικές στιγμές οι οποίες καθόρισαν την περαιτέρω επιστημονική 
εξέλιξη. 

Εντάσσοντας μέρος της εργασίας μας στo πλαίσιο του προγράμματος Teachers 4 Europe 2013 – 
2014, επιχειρείται να γίνουν κατανοητά από τους μαθητές τα χαρακτηριστικά της συνεργασίας 
και της κοινής βάσης με τα οποία εργάστηκαν και δημιούργησαν οι ευρωπαίοι επιστήμονες, 
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ώστε να συνειδητοποιηθεί η αλληλεπίδραση ανάμεσα στις ιδιαίτερες δημιουργίες που εκτυλί-
χτηκαν στον κάθε ευρωπαϊκό εθνικό χώρο. 

Έτσι, κρίθηκε κατάλληλη η επιλογή της διερευνητικής επαφής των μαθητών με τις διαδικασίες 
εκείνες που οδήγησαν στην οικοδόμηση ενός επιστημονικού μοντέλου, εστιάζοντας στις ευρω-
παϊκές διαστάσεις αυτών των διαδικασιών. Για τις σχεδιασθείσες δράσεις δίνεται έμφαση στη 
διάχυσή τους σε όσο το δυνατόν περισσότερες γνωστικές περιοχές, καθώς και στην ενίσχυση 
της ενεργού συμμετοχής των μαθητών σε δραστηριότητες που απαιτούν ομαδικό τρόπο εργα-
σίας. Η ευαισθητοποίηση των μαθητών στα παραπάνω επιχειρείται να επιτευχθεί μέσα από την 
δημιουργία μίας ψηφιακής ταινίας με τη μορφή του ντοκιμαντέρ. Οι μαθητές ξεκινούν με την 
αναζήτηση πληροφοριών, την επιλογή και το ξεκαθάρισμα του υλικού, την επιλογή των στοι-
χείων και τη σύνθεση του τελικού κειμένου του σεναρίου, το μοίρασμα των ρόλων, την προε-
τοιμασία των σκηνών και τελικά την κινηματογράφηση αυτών. Ακολουθεί η τελική επιμέλεια 
στο παραχθέν υλικό. Η ολοκλήρωση της ταινίας επιστεγάζεται με την παρουσίασή της στους 
συμμαθητές και την έκφραση ερωτήσεων και αποριών εκ μέρους τους. 

Στόχευση της δράσης 

Ο απώτερος στόχος της διδακτικής μας πρότασης είναι η επαφή των μαθητών με τις αρχικές 
στιγμές της επιστημονικής άνθησης, ώστε να συνειδητοποιήσουν την ιστορικότητα της επιστή-
μης. Να γνωρίσουν την εξέλιξη στο χώρο των επιστημών όπως διαμορφώθηκε από τις έρευνες 
των πρωτοπόρων επιστημόνων. Οι επιστημονικές ανακαλύψεις που συντελέστηκαν στον ευρω-
παϊκό χώρο ερμηνεύονται ως αποτελέσματα των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στους επιστήμο-
νες των διαφόρων χωρών. Επεκτείνοντας την παραπάνω σκέψη, οδηγούμαστε στη διαπίστωση 
περί της αναγκαιότητας και ως εκ τούτου της προτεραιότητας που είναι ανάγκη να δοθεί στις 
διαδικασίες της συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης. 

Έτσι, μεταξύ άλλων, τίθενται ως στόχοι οι μαθητές: 
• Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά ορόσημα στην πορεία των επιστημονικών κλάδων, χάρη 

στα οποία επιτεύχθηκε αλματώδη επιστημονική πρόοδος.  
• Να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένες επιστημονικές ανακαλύψεις. 
• Να συνδυάσουν τις ανακαλύψεις αυτές με το επιστημονικό πεδίο της κάθε χώρας και του 

ευρωπαϊκού περιβάλλοντος γενικότερα. 
• Να εργαστούν ομαδικά και να συνεργαστούν μεταξύ τους σε συνθετικές δραστηριότητες. 
• Να ασκηθούν στην αναζήτηση πληροφοριών, στην σύνθεση αυτών και στην παραγωγή μίας 

τελικής παρουσίασης του θέματός τους. 
• Να πραγματοποιήσουν τα πειράματα με τα οποία οι επιστήμονες του παρελθόντος οδηγή-

θηκαν στις ανακαλύψεις τους. 
• Να κινηματογραφήσουν τα πειράματα και να δημιουργήσουν μία ψηφιακή ταινί-

α/ντοκιμαντέρ. 

Μεθοδολογία 

Η επίτευξη των παραπάνω δεν μπορεί παρά να πραγματοποιηθεί μέσα από σύγχρονες διδακτι-
κές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Ο σχεδιασμός των δράσεων βασίζεται στη διερευνητική και 
ανακαλυπτική προσέγγιση της νέας γνώσης. Τα παιδιά, με όσο το δυνατόν φυσικό τρόπο, βιώ-

1596

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



νουν τις συνθήκες εργασίας των ευρωπαίων επιστημόνων για να οδηγηθούν στην κατάκτηση 
της γνώσης. Καλούνται να αναζητήσουν τη γνώση, να την συνθέσουν δημιουργικά και να παρα-
γάγουν μία παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους. Αυτός ο μεθοδολογικός τρόπος 
προσέγγισης συμβάλλει στην ενεργητική μάθηση, δίνει ευκαιρίες για την ανάπτυξη πρωτοβου-
λιών, συντελεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, φέρνει τους μαθητές σε επαφή με τις πηγές των θε-
μάτων που ερευνούν. Όπως, για παράδειγμα, στην ενότητα του ηλεκτρομαγνητισμού όπου δεν 
μελετούν απλώς τα πορίσματα του σχετικού αντικειμένου, αλλά έρχονται σε επαφή με τα γεγο-
νότα εκείνα μέσα από τα οποία οι επιστήμονες οδηγήθηκαν στην οικοδόμηση των επιστημονι-
κών εξηγήσεων για την ερμηνεία των ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων. 

Κατά την εκπόνηση και εφαρμογή του σχεδίου εργασίας οι μαθητές δουλεύουν ομαδοσυνεργα-
τικά. Καθεμία από τις μαθητικές ομάδες αναλαμβάνει μία δραστηριότητα, την επεξεργάζεται 
και στο τέλος όλες οι ομάδες συνεργάζονται, ώστε να συνθέσουν τα επιμέρους μέρη στην πα-
ραγωγή της μίας τελικής εργασίας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι ομάδες ενημερώνουν η 
μία την άλλη για την πορεία εργασίας τους και ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες. Η α-
νατροφοδότηση στη συγκεκριμένη εργασία κρίνεται απαραίτητη, ώστε να είναι αποτελεσματι-
κός ο συντονισμός των ομάδων, αφού το παραγόμενο προϊόν είναι το τελικό κείμενο του σενα-
ρίου και η παραγωγή του ντοκιμαντέρ. 

Γνωστικές περιοχές που εμπλέκονται 

Η κύρια δράση του προγράμματος εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο των Φυσικών Επιστη-
μών. Συγκεκριμένα μελετώνται οι ενότητες «Ηλεκτρομαγνητισμός» και «Φως». Οι σχετικές έ-
ρευνες των μαθητών εκτείνονται στη Γλώσσα, στη Γεωγραφία, στις Τ.Π.Ε., στην Ιστορία, στη 
Μουσική, στη Θεατρική Αγωγή και στις Ξένες Γλώσσες. 

Μέσα – Υλικά που χρησιμοποιούνται 

Οι μαθητές κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην τάξη ή/ και στο εργαστήριο, της 
ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και κάμερας, του βιντεοπροβολέα και του διαδραστικού πί-
νακα. Χρησιμοποιούν τα απαραίτητα υλικά για τη διεξαγωγή των πειραμάτων του ηλεκτρομα-
γνητισμού (μαγνήτες, πυξίδες, πηνία, μπαταρίες, καλώδια, λαμπάκια, ρινίσματα σιδήρου) και 
των πειραμάτων του φωτός (πρίσματα, φακοί, καθρέφτες). Επίσης, χρησιμοποιούνται διάφορα 
υλικά για την αναπαράσταση των σκηνών, όπως παλιά βιβλία, παλιά μελάνια γραφής, καθώς 
επίσης και διάφορα είδη ενδυμασίας, όπως καπέλο εποχής, γιλέκα κ.ά. 

Υλοποίηση δράσης 

1η φάση: Προγραμματισμός 

Ο καθορισμός του θέματος εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών των Φυσικών 
Επιστημών. Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται ως συνέχεια των μαθητικών εργασιών 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για την 6η τάξη του Δη-
μοτικού σχολείου. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται παράλληλα με τη διδακτική πορεία των αντί-
στοιχων κεφαλαίων στα Φυσικά.  
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Συγκροτούνται οι ομάδες των τεσσάρων ή πέντε ατόμων στις οποίες επιμερίζεται μία διάσταση 
του θέματος. Ακολουθεί συζήτηση για τα επιδιωκόμενα από τις δράσεις αποτελέσματα. Καθο-
ρίζονται οι στόχοι της κάθε ομάδας, καθώς και οι δραστηριότητες με τις οποίες θα γίνει προ-
σπάθεια να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Καθορίζονται, επίσης, τα κριτήρια με τα οποία οι ίδιοι 
οι μαθητές θα ελέγξουν εάν έγινε κατορθωτό να προσεγγίσουν και να κατανοήσουν τις διαστά-
σεις του θέματος. 

2η φάση: Ενδοομαδικός προγραμματισμός 

Για την κάθε ομάδα σχεδιάζεται ένα πλάνο εργασίας, ώστε να οργανωθεί η διερευνητική δου-
λειά των μελών της ομάδας. Καθορίζονται οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν από τους μα-
θητές. Στο εσωτερικό της κάθε ομάδας καθορίζονται οι συγκεκριμένες διαστάσεις του θέματος 
με τις οποίες θα ασχοληθεί το κάθε παιδί. Σε κάποιες ομάδες τα παιδιά μπορούν να εργαστούν 
σε ζευγάρια. 

3η φάση: Διεξαγωγή των ερευνών και μελέτη του υλικού 

Οι ομάδες ερευνούν και συλλέγουν στοιχεία για τον επιστήμονα που έχουν αναλάβει. Κατα-
γράφουν στοιχεία για το περιβάλλον του, το πείραμα και τη διαδικασία με το οποίο οδηγήθηκε 
στην επιστημονική ανακάλυψη.  

Στη συνέχεια τα μέλη της ομάδας συνεδριάζουν για να συνοψίσουν τι έχει επιτευχθεί μέχρι ε-
κείνο το σημείο και να συντονίσουν τις εργασίες που υπολείπονται. Η διαδικασία αυτή ολοκλη-
ρώνεται σε τρία στάδια κατά τα οποία οι μαθητές παρουσιάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκε-
ντρώσει. Ακολούθως, η κάθε ομάδα διαμορφώνει το δικό της τελικό κείμενο ως προς το μέρος 
της εργασίας που έχει αναλάβει. Κατά τη σύνθεση των επιμέρους εργασιών που αναφέρονται 
σε επιστημονικές ανακαλύψεις στις διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, επιδιώκεται να παρου-
σιαστούν με τρόπο, ώστε να γίνει κατανοητή η κοινή συνισταμένη της επιστημονικής προόδου 
στην ευρωπαϊκή ήπειρο. 

Με την ολοκλήρωση της έρευνας της κάθε ομάδας, παρουσιάζονται οι προτάσεις τους και ακο-
λουθεί η σύνθεση αυτών σε ένα ομαδοποιημένο κείμενο ως μία συλλογική εργασία. 

Κατά τη σύνθεση, ενδέχεται να προκύψει, όπως και συνέβη στην δική μας εφαρμογή, ανάγκη 
για περαιτέρω διερεύνηση σε ορισμένα σημεία. Ύστερα από ορισμένες συνεδρίες αποφασίζεται 
η τελική μορφή του κειμένου και των δράσεων που θα κινηματογραφηθούν, ώστε να ξεκινήσει 
η παραγωγή της ταινίας. Καθορίζεται ο τρόπος εφαρμογής των πειραμάτων και των σκηνών του 
ντοκιμαντέρ και συλλέγονται τα απαραίτητα υλικά για τα γυρίσματα της ταινίας. 

Όπως και στην προηγούμενη φάση της εργασίας, έτσι και κατά το σχεδιασμό και διεξαγωγή των 
γυρισμάτων, κάθε παιδί αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Οι ρόλοι των επιστημόνων και 
των αφηγητών που εμφανίζονται στην ταινία δίνονται σε παιδιά για τα οποία πρέπει να υπάρ-
χει η γονική συναίνεση για την εμφάνιση του προσώπου τους και βεβαίως για χρήση του ψη-
φιακού αρχείου μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι υπόλοιποι μαθητές αναλαμβάνουν είτε 
την αφήγηση σε σημεία της ταινίας που εμφανίζονται εικόνες και ακούγεται μόνο η φωνή του 
παιδιού είτε ρόλους εικονολήπτη, φροντίδας των υλικών για την εκτέλεση των πειραμάτων, 
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προετοιμασίας των σκηνών, οργάνωσης και τήρησης των κανόνων για τη διεξαγωγή των γυρι-
σμάτων. 

4η φάση: Παρουσίαση, αξιολόγηση, τελική παραγωγή 

Με την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, γίνεται το μοντάζ και η επιμέλεια σε κάποια από τα ηλε-
κτρονικά προγράμματα παραγωγής ταινιών. Εμείς χρησιμοποιήσαμε το CyberLink Power Direc-
tor, χωρίς αυτό βεβαίως, να είναι δεσμευτικό. Κατά τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της ταινίας, οι 
μαθητές εκφράζουν τις ιδέες τους για τη βέλτιστη μορφή που θα μπορούσε να έχει το τελικό 
αποτέλεσμα.  

Στην ολομέλεια της τάξης παρουσιάζεται η τελική ψηφιακή μορφή της εργασίας. Τα παιδιά πα-
ρακινούνται να την παρακολουθήσουν σύμφωνα με την οπτική ενός εξωτερικού θεατή. Έτσι, 
εκφράζουν τις απόψεις τους για το πώς εκλαμβάνουν αυτό που βλέπουν και για τυχόν διορθώ-
σεις που θα μπορούσαν να γίνουν.  

Στο τέλος, οι μαθητές καταθέτουν τις σκέψεις τους για την εργασία ως μέλη της ομάδας και στη 
συνέχεια για τη συνεργασία που είχαν, ως ομάδα, με τις υπόλοιπες ομάδες, αφού υπενθυμι-
στούν οι στόχοι που είχαν τεθεί στην αρχή του προγράμματος. 

Παράδειγμα από τη δράση που εφαρμόστηκε 

Το παράδειγμα που ακολουθεί εστιάζει στη συνειδητοποίηση της αλληλεπίδρασης των επιστη-
μόνων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες η οποία οδήγησε σε επιστημονικές ανακαλύψεις 
και σε σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. Σημειώνουμε πως τα παραδείγματα σχετίζονται με 
αντίστοιχες αναφορές στο σχολικό εγχειρίδιο. Εδώ παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα από τον 
ηλεκτρομαγνητισμό. 

Ξεκινώντας από τον Δανό φυσικό Χανς Κρίστιαν Έρστεντ, παρουσιάζονται οι ιδέες του για την 
ταύτιση των αιτιών στις οποίες οφείλονται ο μαγνητισμός και ο ηλεκτρισμός ως αποτέλεσμα 
της θεμελιακής ενότητας που πίστευε ότι ενυπάρχει στα πράγματα. Τα παιδιά δραματοποιούν 
την παρατήρηση του Έρστεντ με τη βελόνα της πυξίδας που αποκλίνει από το μαγνητικό βορρά, 
κατά τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος από τη μπαταρία που χρησιμοποιούσε. Σε μία από τις 
σκηνές του ντοκιμαντέρ παρουσιάζεται το ιστορικό πείραμα του Έρστεντ στην Κοπεγχάγη. Στη 
συνέχεια ο μαθητής που υποδύεται τον Δανό επιστήμονα αναπαριστά τη συγγραφή του κειμέ-
νου με το οποίο ανακοινώνει το αποτέλεσμα του πειράματός του. 

Την επίσημη ανακοίνωση των πειραματικών αποτελεσμάτων παρακολουθεί ο Γάλλος φυσικός 
Αντρέ Μαρί Αμπέρ ο οποίος αρχίζει να μελετά τον ηλεκτρομαγνητισμό. Άλλος μαθητής παρου-
σιάζει τις σκέψεις του Αμπέρ για την αλληλεπίδραση των ρευματοφόρων αγωγών, και τη συ-
μπεριφορά ενός ρευματοφόρου πλαισίου μέσα σε μαγνητικό πεδίο που η εφαρμογή αυτής της 
ιδέας οδήγησε στην κατασκευή του ηλεκτρικού μοτέρ.  

Στη συνέχεια, ένας άλλος μαθητής παρουσιάζει την υποστήριξη στον Αμπέρ από τον Φρανσουά 
Αραγκό δραματοποιώντας τη ρήση του δεύτερου για τα δύο κλειδιά και την πιθανή τους αλλη-
λεπίδραση. 
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Η «σκυτάλη» περνάει στον αγγλικό χώρο και στον Μάικλ Φαραντέι. Δραματοποιούνται διά-
φορα περιστατικά από τις ανακαλύψεις του Φαραντέι, όπως ο προσανατολισμός των ρινισμά-
των σιδήρου σε καθορισμένες καμπύλες γραμμές, τα πειράματα με τα πηνία από χάλκινο σύρ-
μα σχετικά με το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Αναφέρονται οι εφαρμογές της 
ηλεκτρογεννήτριας και του μετασχηματιστή. Σε άλλη σκηνή οι μαθητές παρουσιάζουν το διάλο-
γο του Φαραντέι με τον πολιτικό περί της χρησιμότητας της ανακάλυψής του και της πιθανής 
φορολόγησής της. 

Τα πειραματικά δεδομένα του Φαραντέι επεξεργάζονται από τον Σκοτσέζο μαθηματικό Τζέιμς 
Κλαρκ Μάξγουελ ο οποίος και προβαίνει στη μαθηματική θεμελίωση των εμπειρικών νόμων 
του Φαραντέι, μελετώντας παράλληλα και τις απόψεις του Αμπέρ. Ο Μάξγουελ θεωρείται επί-
σης θεμελιωτής των τηλεπικοινωνιών. 

Αυτό το τελευταίο τον συνδέει με έναν Γερμανό. Η επαλήθευση των απόψεων του Μάξγουελ 
επιτυγχάνεται από τον Χάινριχ Ρούντολφ Χερτζ. Παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ η έννοια των 
ερτζιανών κυμάτων. 

Επιγραμματικά να αναφέρουμε και ένα άλλο παράδειγμα από την ενότητα του «Φωτός». Η πα-
ρουσίαση ξεκινάει με τους Ολλανδούς εφευρέτες του τηλεσκοπίου Χανς Λιπερσέι, Ζακαρίας 
Γιάνσεν και Τζέιμς Μέτιους. Ακολουθεί ο Άγγλος αστρονόμος Τόμας Χάριοτ ο οποίος είναι ίσως 
ο πρώτος που χρησιμοποιεί τηλεσκόπιο για την παρατήρηση του ουρανού. Στη συνέχεια πα-
ρουσιάζεται ο Ιταλός Γαλιλαίος με τη χρήση των διοπτρικών τηλεσκοπίων και τις αστρονομικές 
παρατηρήσεις του Δία και της Αφροδίτης. Ακολουθεί ο Γερμανός Γιοχάνες Κέπλερ του οποίου η 
βοήθεια ζητείται από τον Γαλιλαίο. Επόμενη ενότητα αφορά τον Άγγλο Νιούτον με την ανάλυση 
του λευκού φωτός. Η παρουσίαση ολοκληρώνεται με την αναφορά στον Γάλλο Λουίς Μπράιγ 
και την ανακάλυψή του για τον τρόπο επικοινωνίας των ανθρώπων που στερούνται την αίσθη-
ση της όρασης. 

Αποτελέσματα 

Στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων συγκαταλέγεται η παραγωγή της ψηφιακής ταινίας, η 
ευχέρεια που αποκτούν τα παιδιά στο χειρισμό ηλεκτρονικών προγραμμάτων, η συ-
νειδητοποίηση πως για να φτάσουν οι επιστήμονες σε μία ανακάλυψη, έχουν προηγουμένως 
εργαστεί σκληρά και με επιμονή. 

Εκτός των παραπάνω, οι μαθητές αντιλαμβάνονται, μέσα από τη δική τους πραγματοποιηθείσα 
έρευνα, την επικοινωνία των ευρωπαίων επιστημόνων η οποία οδήγησε σε μία σειρά επιστη-
μονικών ανακαλύψεων. Ο μακροπρόθεσμος στόχος έγκειται στην ευαισθητοποίηση των παι-
διών στα ζητήματα της συνεργασίας και της εξάλειψης των αποκλεισμών, καθώς διαπιστώνουν, 
από τα ιστορικά δεδομένα στο χώρο των επιστημών, πως με την επαφή, το θετικό επηρεασμό 
και την ανταλλαγή βοήθειας και υποστήριξης, επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος και εξέλιξη στις 
επιστήμες και γενικότερα στην ανθρωπότητα.  

Η διάθεση των μαθητών και των μαθητριών για συμμετοχή τους στις δράσεις, στη δική μας ε-
φαρμογή τουλάχιστον, ήταν καθολική. Αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί από τη δυνατότητα που 
δίνεται να αναπτύξουν δεξιότητες σε μη συμβατικά, αν μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε έτσι, 
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αντικείμενα στο χώρο του σχολείου. Με αυτό τον τρόπο αποκλείεται ή τουλάχιστον περιορίζε-
ται η πιθανότητα περιθωριοποίησης μαθητών οι οποίοι ενδέχεται να δυσκολεύονταν σε μαθη-
σιακά αντικείμενα, όπως αυτά διδάσκονται μέσα από πιο παραδοσιακές προσεγγίσεις. Με α-
νάλογες δράσεις, δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν μία ποικιλία δεξιοτήτων: 
από το χειρισμό βιντεοκάμερας και την καταγραφή δεδομένων έως το συνδυασμό διαφορετι-
κών πηγών και τη σύνθεση μίας τελικής εργασίας. Ένα σημαντικό στοιχείο που καταγράφηκε 
κατά την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων ήταν η εντυπωσιακή, για την ηλικία των παι-
διών, κριτική ενεργοποίησή τους στην επεξεργασία των πληροφοριών και στη σύνθεση του τε-
λικού κειμένου της ταινίας. 

Με την ολοκλήρωση των διδακτικών δράσεων, οι μαθητές μπορούν να παρουσιάσουν σε ειδική 
εκδήλωση τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους στους μαθητές και τις μαθήτριες των 
άλλων τμημάτων της 6ης και της 5ης τάξης του σχολείου ή των όμορων σχολείων. Προτείνουμε 
να περιοριστεί η παρουσίαση σε αυτές τις δύο τάξεις, καθώς σε αυτές διδάσκεται το μάθημα 
των Φυσικών και τα παιδιά έχουν έρθει σε επαφή με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης, με μία 
σχετικά απλή προσέγγιση λόγω των ιδιαιτεροτήτων ηλικίας τους. Στην εκδήλωση της προβολής 
του ντοκιμαντέρ, μπορούν να δεχτούν τα ερωτήματα των άλλων παιδιών και να τους περιγρά-
ψουν την όλη εμπειρία τους. Η παρουσίαση των δραστηριοτήτων από τους ίδιους τους μαθητές 
που τις πραγματοποίησαν, ενισχύει τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους, ισχυροποιεί τη νέα 
γνώση που κατέκτησαν, ενώ κάνει κοινωνούς των προσπαθειών τους και άλλους μαθητές του 
σχολείου ή άλλων σχολείων. 

Μία θετική ένδειξη για το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης δράσης αποτελεί ο ισχυρός βαθμός 
ικανοποίησης των ίδιων των συμμετεχόντων παιδιών, όπως αυτός εκφράστηκε στην τελευταία 
αξιολογική ολομέλεια της τάξης, καθώς και κατά την εκδήλωση της παρουσίασης της εργασίας 
τους. 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που εφαρμόστηκε, οι δυσχέρειες που είχαμε να αντιμετωπίσου-
με αφορούσαν περισσότερο τις χρονικές διαστάσεις των δραστηριοτήτων, τη στενότητα και τη 
δυσκολία συντονισμού των δράσεων του προγράμματος με τις σχολικές δραστηριότητες και τις 
λοιπές υποχρεώσεις των μαθητών. 

Επίλογος 

Η συμμετοχή σε παρόμοια προγράμματα δίνει τη δυνατότητα σε δασκάλους και μαθητές να 
εργαστούν σε συνθήκες που υπερβαίνουν τις συμβατικές καταστάσεις μίας σχολικής τάξης. 

Μία παράμετρος του συγκεκριμένου προγράμματος αφορά την ενίσχυση στα παιδιά των ιδεών 
της συνεργασίας και συναδέλφωσης μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Η εξοικείωση, η οποία μά-
λιστα έρχεται με αβίαστο τρόπο, με ένα μέρος της ευρωπαϊκής ιστορίας, που αφορά τον τομέα 
των επιστημών, λειτουργεί ως ένα μέσο που οδηγεί στην ευημερία και στην πρόοδο των λαών, 
υπό την έννοια της εφαρμογής αυτών στις διαστάσεις της καθημερινής ζωής των πολιτών. Η 
αναγνώριση της αναγκαιότητας για συνεργασία των ανθρώπων ανεξαρτήτως του διαφορετικού 
πολιτισμικού περιβάλλοντος, οδηγεί σε αποτελέσματα που μελλοντικά μπορούν να συμβάλ-
λουν στη γενικότερη πρόοδο των ανθρώπινων κοινωνιών. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχο-
λείων (e-twinning) το οποίο υλοποιείται από τους μαθητές του 3ου Γυμνασίου Καβάλας στο 
πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων, με θέμα τις διαπροσωπικές σχέσεις, τα ενδιαφέρο-
ντα και τα προβλήματα εφήβων που προέρχονται από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Το 
συγκεκριμένο project βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2014 και θα 
ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2015 και υπεύθυνη εκπαιδευτικός είναι η συντάκτρια της εισή-
γησης. Οι μαθητές, αξιοποιώντας τον διαδικτυακό χώρο που τους παρέχει το πρόγραμμα e-
twinning καθώς και τις τεχνολογίες των πληροφοριών και της επικοινωνίας επικοινωνούν 
με συνομήλικους μαθητές ευρωπαϊκών σχολείων, ετοιμάζουν κείμενα, παρουσιάσεις, βί-
ντεο και ανταλλάσσουν πληροφορίες και απόψεις για θέματα που τους απασχολούν και 
τους κεντρίζουν  το ενδιαφέρον. Μέσα από τις ατομικές και ομαδικές εργασίες που ξεκι-
νούν στο σχολείο και ολοκληρώνονται στο σπίτι, οι μαθητές εκφράζουν την άποψη τους, 
αξιοποιούν δημιουργικά το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες και αναπτύσσουν σχέσεις 
σεβασμού και φιλίας με ευρωπαίους συμμαθητές τους. 

Λέξεις - Κλειδιά: e-twinning, αξιοποίηση Τ.Π.Ε., project, πολυπολιτισμικότητα 

Εισαγωγή 

Είναι πλέον γεγονός ότι η χώρα μας καλείται να αναλάβει ένα διαφορετικό ρόλο ως μέλος 
της Ευρωπαϊκής ένωσης αλλά και ως χώρα, η οποία, λόγω των πολιτικών, οικονομικών και 
κοινωνικών αλλαγών των τελευταίων χρόνων, έχει μετατραπεί σε μία πολυπολιτισμική κοι-
νωνία. Κύριο χαρακτηριστικό μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας είναι ο πλουραλισμός και ο 
σεβασμός του άλλου και του διαφορετικού (Ντίνας, 2004). Για να μπορέσει το ελληνικό 
σχολείο να ανταποκριθεί με επιτυχία στα νέα δεδομένα και στα νέα του καθήκοντα, θα 
πρέπει να αναζητήσει νέες μεθόδους και να υιοθετήσει νέες αρχές (Φωτίου, 2007). 

Έτσι, τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται στο ελληνικό σχολείο, άλλοτε σε μικρό και άλλοτε 
σε μεγάλο βαθμό η διαθεματική προσέγγιση των μαθημάτων, η ομαδοσυνεργατική μέθο-
δος και η μέθοδος project σε  μια προσπάθεια να επιτύχουμε την ενεργό συμμετοχή των 
μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Συμπληρωματικά σε όλα όσα αναφέρθηκαν λειτουρ-
γούν και ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν ως στόχο να βελτιώσουν την καθημερινή εκ-
παιδευτική πράξη μέσα από τη συνεργασία με αντίστοιχα ιδρύματα άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών (Φρέντζου-Κομνηνού, 2006). 

Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι και το πρόγραμμα e-twinning που προωθεί την ηλεκτρονική 
αδελφοποίηση σχολείων, την πολυγλωσσία και την πολυπολιτισμική διάσταση της εκπαί-
δευσης, προσδίδοντας ταυτόχρονα στην παιδεία ευρωπαϊκή διάσταση(Δικτυακός τόπος e-
twinning). Για να είναι ουσιαστική βέβαια μια αδελφοποίηση, πρέπει να λειτουργεί συ-
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μπληρωματικά για τις εμπλεκόμενες τάξεις  και τους μαθητές. Η μάθηση πρέπει να είναι 
αμφίδρομη γιατί σε διαφορετική περίπτωση η αδελφοποίηση θ’ ατονήσει (Σκούρ-
του,2001).Ταυτόχρονα όμως το e-twinning δίνει έμφαση στην  αξιοποίηση των νέων τεχνο-
λογιών, γι’αυτό και παρέχει σε μαθητές και διδάσκοντες τη δυνατότητα να χρησιμοποιή-
σουν δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες για να συνεργαστούν, ν’ αναζητήσουν διαδικτυακό 
υλικό και να μοιραστούν τα αποτελέσματα των εργασιών τους. 

Εδώ και πολλά χρόνια έχει ξεκινήσει ο προβληματισμός για τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
στο χώρο της εκπαίδευσης (Μαυρογιώργος,2001)και έχει τεθεί το ζήτημα της σπουδαιότη-
τας των νέων τεχνολογιών για μια ποιοτική παιδεία (Μπαμπινιώτης,2000). Οι νέες τεχνολο-
γίες σε σωστή βάση μπορούν να υποστηρίξουν παιδαγωγικούς στόχους και να ανανεώσουν 
παραδοσιακές μαθησιακές δραστηριότητες (Φρέντζου-Κομνηνού,2006). Το πρόγραμμα e-
twinning προσφέρει δυνατότητες δημιουργικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, αφού 
οι μαθητές ετοιμάζουν πολυτροπικά κείμενα (Χοντολίδου,1999) αναζητούν πληροφορίες 
στο διαδίκτυο, τις αντιμετωπίζουν κριτικά με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και χρησιμο-
ποιούν τον χώρο του twinspace για να μοιραστούν ιδέες και απόψεις. 

Στις ενότητες που ακολουθούν δίνονται πληροφορίες τόσο για τις γενικές αρχές του e-
twinning όσο και για το συγκεκριμένο project που ξεκίνησε να εφαρμόζεται στο 3ο Γυμνάσιο 
Καβάλας τον Νοέμβριο του 2014  με τίτλο «Έφηβοι χωρίς σύνορα» και θα ολοκληρωθεί τον 
Μάιο του 2015. 

Τι είναι το πρόγραμμα e-twinning 

Το e-twinning είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης. Σύμφωνα με τον επίσημο δι-
κτυακό τόπο e-twinning,«Προσφέρει μία πλατφόρμα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές ευρω-
παϊκών χωρών,που λαμβάνουν μέρος, για να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να διεξά-
γουν έργα, να μοιράζονται και, με λίγα λόγια, να αισθάνονται και να αποτελούν μέρος της 
πιο συναρπαστικής κοινότητας εκμάθησης της Ευρώπης. Η δράση e-twinning προωθεί τη 
σχολική συνεργασία στην Ευρώπη, μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Ε-
πικοινωνιών (ΤΠΕ), παρέχοντας υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες για τα σχολεία» 
(Δικτυακός τόπος e-twinning). 

Το e-twinning,  που ξεκίνησε  να λειτουργεί το 2005, έχει ενσωματωθεί από το 2014 στο 
Erasmus+, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον 
αθλητισμό. Στη διαδικτυακή πύλη του e-twinning συμμετέχουν περίπου 230.000 μέλη 
στους οποίους παρέχονται διαδικτυακά εργαλεία για να βρουν συνεργάτες, να δημιουργή-
σουν έργα, να μοιραστούν ιδέες και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές. Παράλληλα, το e-
twinning στηρίζει τη δράση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με διαδι-
κτυακά και διά ζώσης σεμινάρια ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες του 
προγράμματος. 

Η εμπλοκή των εκπαιδευτικών σ’ ένα πρόγραμμα e-twinning είναι μια σχετικά απλή διαδι-
κασία. Αφού ο εκπαιδευτικός εγγραφεί στην πλατφόρμα και δημιουργήσει το προφίλ του 
με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες(χώρα,σχολείο,ενδιαφέροντα,διδακτικό αντικείμε-
νο,ηλικία μαθητών), τότε μπορεί να αναζητήσει συνεργάτες από την ίδια χώρα ή άλλες ευ-
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ρωπαϊκές για να υλοποιήσει τις ιδέες του. Μπορεί να αναρτήσει ένα μήνυμα στα forums 
στα οποία συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του προγράμματος, να ανταποκριθεί θετικά ο 
ίδιος σε μήνυμα που έχει αναρτήσει άλλος εκπαιδευτικός ή μπορεί να στείλει απευθείας 
μήνυμα σε εκπαιδευτικό που γνωρίζει και πιστεύει ότι μπορούν να ξεκινήσουν μια συνερ-
γασία. 

Στη συνέχεια, οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί καθορίζουν το θέμα του project, τους μαθη-
σιακούς και παιδαγωγικούς στόχους, τη διάρκεια του και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν 
για την υλοποίηση του. Αφού υποβάλουν το πρόγραμμα στην εθνική υπηρεσία και λάβουν 
την απαραίτητη  έγκριση, τότε τους παραχωρείται ο διαδικτυακός  χώρος στον οποίο θα 
εργάζονται, το twinspace και εκεί πλέον μαθητές και εκπαιδευτικοί αναρτούν τις εργασίες 
τους. Στο twinspace υπάρχει χώρος επικοινωνίας των εκπαιδευτικών, το ημερολόγιο του 
έργου, όπου αναγράφονται οι κυριότερες δραστηριότητες,  δυνατότητα ανταλλαγής μηνυ-
μάτων και δυνατότητα chat των μαθητών, ο οποίος ελέγχεται από τους εκπαιδευτικούς. To 
twinspace είναι χώρος απολύτως ασφαλής για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και η 
είσοδος εκεί γίνεται μόνο με προστατευμένους κωδικούς. Από το 2014 δίνεται πιλοτικά η 
δυνατότητα  στους εκπαιδευτικούς να ξεκινήσουν συνεργασία και με εκπαιδευτικούς της 
ίδιας χώρας. 

Το έργο «Έφηβοι χωρίς σύνορα» 

Το έργο έχει τίτλο «Έφηβοι χωρίς σύνορα» και πραγματοποιείται κατά το σχολικό έτος 
2014-2015 στο 3ο Γυμνάσιο Καβάλας. Στο έργο αυτό συμμετέχουν 22 μαθητές της Β τάξης 
υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της συντάκτριας, η οποία είναι φιλόλογος. Πριν την έ-
ναρξη του έργου πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τους μαθητές για το θέμα του project 
που θα τους ενδιέφερε και τους στόχους του προγράμματος και στη συνέχεια, ακολούθησε 
ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες. Τα κριτήρια με τα οποία έγινε ο χωρισμός των ομάδων 
ήταν τα ενδιαφέροντα των μαθητών, οι δυνατότητες τους και οι διαπροσωπικές σχέσεις. Η 
παρέμβαση της διδάσκουσας ήταν διακριτική και συμβουλευτική. Ο τρόπος εργασίας  ακο-
λουθεί τη μέθοδο project και έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός σχεδίου εργασίας στο οποίο 
θα έχουν συμμετοχή όλα τα μέλη της ομάδας για την επίλυση του προβλήματος 
(Frey,1998).Η διδάσκουσα ήρθε σε επαφή με τους υπεύθυνους καθηγητές της Ιταλίας, Ι-
σπανίας και Πολωνίας και καθορίστηκαν οι στόχοι, τα μέσα και η χρονική διάρκεια τους 
προγράμματος. Στη συνέχεια η εθνική υπηρεσία ενέκρινε το πρόγραμμα και ξεκίνησε η συ-
νεργασία των τεσσάρων χωρών.  

Στόχοι του προγράμματος 

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:  
• Να αναπτύξουν οι μαθητές μια αντίληψη του ευρωπαϊκού πολιτισμού από μία δια-

φορετική οπτική που ξεπερνά τα στερεότυπα. 
• Να πετύχουν οι μαθητές βαθύτερη γνώση της πολιτισμικής τους ταυτότητας. 
• Να κατανοήσουν οι μαθητές τις πολιτιστικές ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε 

διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. 
• Να δημιουργηθεί  μια γόνιμη συνεργασία και φιλία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 

και μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 
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• Να ενισχυθεί το κίνητρο των μαθητών να χρησιμοποιούν ξένες γλώσσες για να επι-
κοινωνήσουν με συνομήλικους τους. 

• Να βελτιωθούν οι ικανότητες γραφής,ανάγνωσης και ομιλίας στην αγγλική γλώσσα. 
• Να εξοικειωθούν  οι μαθητές  με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. 
• Να ανταλλάξουν απόψεις  μαθητές διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών για θέματα 

που τους  ενδιαφέρουν. 
• Να μπορούν να δημιουργούν ηλεκτρονικά πολυτροπικά κείμενα, παρουσιάσεις και 

βίντεο. 
• Να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση και  η προσωπική έκφραση των μαθητών. 

Διαδικασία του προγράμματος 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε να εφαρμόζεται τον Νοέμβριο του 2014, αφού η υπεύθυνη καθη-
γήτρια έλαβε την έγκριση των γονέων και η πρώτη δραστηριότητα των μαθητών ήταν να 
δημιουργήσουν μια ηλεκτρονική παρουσίαση για τον εαυτό τους με την οποία θα συστήνο-
νταν στους μαθητές των άλλων χωρών. Στη συνέχεια,  όσοι μαθητές ήθελαν «ανέβασαν» 
μια φωτογραφία τους στο twinspace και συμμετείχαν σε ένα παιχνίδι προσπαθώντας να 
ταιριάξουν περιγραφή και εικόνα των μαθητών ώστε να γνωρίσουν καλύτερα τους μαθητές 
των άλλων χωρών. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι, επειδή δεν είναι πάντοτε εύκαιρο το 
εργαστήριο της πληροφορικής, οι δραστηριότητες ξεκινούν στο σχολείο, όπου γίνεται συζή-
τηση και δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις και οδηγίες από τη διδάσκουσα και στη συ-
νέχεια, οι δραστηριότητες ολοκληρώνονται στο σπίτι. 

Τον Δεκέμβριο οι μαθητές, αφού εξοικειώθηκαν με τους εταίρους τους, προχώρησαν σε 
ανταλλαγή πληροφοριών για τα ήθη και τα έθιμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 
και ανέλαβαν να στείλουν ευχές στους μαθητές των άλλων σχολείων. Μάλιστα στο ημερο-
λόγιο του έργου αλλά και σε σελίδες που δημιουργήθηκαν γι’αυτόν τον σκοπό, οι εμπλεκό-
μενοι εκπαιδευτικοί φρόντισαν να αναρτήσουν υλικό που θα βοηθούσε τους μαθητές των 
άλλων χωρών να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο γιορτάζονται οι εορτές των Χριστου-
γέννων και της Πρωτοχρονιάς σε κάθε χώρα καθώς και σχολικές δραστηριότητες που πραγ-
ματοποιήθηκαν με θέμα τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. 

Οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου Καβάλας, σε συνεργασία με την υπεύθυνη καθηγήτρια, απο-
φάσισαν να δημιουργήσουν ψηφιακά κόμικς (Εικόνα 1 και 2)και βίντεο (Εικόνα 3 και 4)για 
να στείλουν τις ευχές τους στους ευρωπαίους συμμαθητές τους. Η δραστηριότητα αυτή 
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου αφού η υλοποίηση ενός  e-
twinning προγράμματος εντάσσεται στο σχολικό πρόγραμμα και ωράριο.Τα προγράμματα 
που αξιοποιήθηκαν ήταν το storyboardthat για τη δημιουργία των κόμικς και το animoto 
για τη δημιουργία των βίντεο. Και στα δύο προγράμματα αναπτύσσεται ένα ενδιαφέρον 
διαλεκτικό παιχνίδι ανάμεσα στην εικόνα και στο κείμενο. Η διδακτική αυτή πρακτική επι-
βάλλεται από τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα(Tiemensma,2009). Η συμμετοχή ό-
λων των μαθητών στις ομαδικές αυτές δραστηριότητες(Ματσαγγούρας,2000)που πραγμα-
τοποιήθηκαν στο εργαστήριο πληροφορικής ήταν ιδιαίτερα θερμή και οι μαθητές έδειξαν 
ιδιαίτερο ζήλο να δημιουργήσουν το δικό τους υλικό. Το υλικό αυτό αναρτήθηκε από τη 
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διδάσκουσα και τους μαθητές στο twinspace και εισέπραξε πολύ θετικά σχόλια από τις άλ-
λες ευρωπαϊκές ομάδες. 

 

Εικόνα 1:  Χριστουγεννιάτικες ευχές, (Ψηφιακά κόμικς) 

 

Εικόνα 2:  Χριστουγεννιάτικες ευχές, (Ψηφιακά κόμικς) 

 

Εικόνα  3:  Χριστουγεννιάτικες ευχές,( Βίντεο) 
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Εικόνα  4: Χριστουγεννιάτικες ευχές,(Βίντεο) 

Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο οι μαθητές, σύμφωνα με τις δραστηριότητες και τους 
στόχους που έχουν οριστεί, θα ετοιμάσουν κείμενα, παρουσιάσεις και βίντεο για την καθη-
μερινότητα τους, το σχολείο τους, την πόλη τους, τα ενδιαφέροντα και τις ασχολίες τους, τα 
αγαπημένα τους βιβλία, την αγαπημένη τους μουσική και τις αγαπημένες τους ταινίες, α-
ξιοποιώντας ηλεκτρονικά προγράμματα με τη βοήθεια της υπεύθυνης καθηγήτριας. Στο 
τέλος του προγράμματος οι μαθητές όλων των χωρών θα δημιουργήσουν ένα κουίζ με θέμα 
τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά μιας από τις συμμετέχουσες χώρες ώστε να αξιοποιήσουν 
δημιουργικά όλα όσα αποκόμισαν από την επαφή τους με μαθητές άλλων ευρωπαϊκών χω-
ρών. Προγραμματίζονται επίσης και τηλεδιασκέψεις με στόχο την άμεση και ουσιαστική 
επικοινωνία των μαθητών. 

Το υλικό που θα δημιουργήσουν οι μαθητές θ ’αξιοποιηθεί ώστε να δημιουργηθεί ένα ηλε-
κτρονικό βιβλίο με τη βοήθεια του calameo που θα παρουσιαστεί στο τέλος της χρονιάς στο 
σύνολο της σχολικής μονάδας. 

Αποτίμηση του προγράμματος-Συμπεράσματα 

Καθώς το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ασφαλή συ-
μπεράσματα και ολοκληρωμένη αξιολόγηση. Η μέχρι τώρα πορεία του προγράμματος όμως 
αποδεικνύει ότι οι μαθητές ανταποκρίνονται θετικά, εργάζονται με ζήλο και με θέρμη και η 
διαδικασία του προγράμματος έχει προσελκύσει και τους πιο αδύναμους μαθητές οι οποίο 
αισθάνονται ότι μπορούν να παράγουν το δικό τους υλικό με την ουσιαστική καθοδήγηση 
του εκπαιδευτικού. 

Η εμπλοκή των μαθητών σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες με την αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών,αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών και ταυτόχρονα τους προετοιμάζει  
για τις ανάγκες μιας πολυτροπικής επικοινωνίας που συντελείται με τη σύζευξη γραπτού 
λόγου, εικόνας και ήχου(Ντίνας-Κουκουρίκου, 2011) 
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Τέλος,όπως αποδεικνύεται από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του προγράμματος,η επαφή των 
μαθητών με άλλους συνομήλικους τους από ευρωπαϊκές χώρες συντελεί στην κατάρριψη 
των στερεοτύπων και συμβάλλει σε μία ουσιαστική διαπολιτισμική εκπαίδευση. Μια τέτοια 
εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργική αφομοίωση  των πολιτιστικών διαφορών 
σε ένα οικουμενικό πολιτισμό και στην υπέρβαση του εθνοκεντρισμού στην παιδαγωγική 
πράξη(Γκόβαρης, 2000). 
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Η Αστρονομία μέσα από τα Μαθηματικά και την Τεχνολογία 
 

Συργιάννης Χαράλαμπος  
Τεχνολόγος, M.Ed. Εκπαίδευση Ενηλίκων 

xarikos@sch.gr 

Περίληψη 

Για ολόκληρες χιλιετίες οι άνθρωποι ατενίζουν τον νυχτερινό ουρανό και προσπαθώντας να 
βρουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους επινοούν φανταστικούς κόσμους. Η δίψα του αν-
θρώπου για την κατανόηση του Σύμπαντος είναι ίσως τόσο παλιά όσο και η παρουσία του 
πάνω στη Γη. Η αστρονομία, γεννημένη από την ανικανοποίητη αυτή ανθρώπινη ανάγκη, 
πάσχιζε ανέκαθεν να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που υπερέβαιναν τις εκάστοτε δυνα-
τότητες της ανθρώπινης τεχνικής και διανόησης. Η συγκεκριμένη δράση γίνεται στα πλαίσια 
πολιτιστικού προγράμματος των σχολικών δραστηριοτήτων και έχει σαν σκοπό να ευαισθη-
τοποιήσει τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την μαθηματική αστρονομία και τις τε-
χνολογικές ανακαλύψεις των αρχαίων Ελλήνων στα πλαίσια της σχολικής τάξης του Γυμνα-
σίου. Η μελέτη του Ίππαρχου του Ρόδιου (Έλληνας αστρονόμος, γεωγράφος, χαρτογράφος 
και μαθηματικός, θεωρούμενος από αρκετούς ως ο «πατέρας της Αστρονομίας») βοηθά 
τους μαθητές να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της αστρονομίας και το ρόλο του Ίππαρχου 
του Ρόδιου ως ιστορικού προσώπου. 

Λέξεις - Κλειδιά: Αστρονομία, αστέρες, μετάπτωση, αστρονομικά όργανα, μαθηματικά μο-
ντέλα 

Εισαγωγή 

Στο σχολείο μας μετά από πρόσκληση του Τμήματος Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύ-
θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε πολιτι-
στικό πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2013-14 με τίτλο «Στα βήματα του Ίππαρχου». Η ομά-
δα εργασίας για την συγκεκριμένη δράση αποτελούνταν από όλους τους μαθητές και τις 
μαθήτριες του τμήματος Β4. Μέσα από την συγκεκριμένη δράση οι μαθητές έρχονται σε 
επαφή με το αντικείμενο της αστρονομίας ως επιστήμης μέσα από βασικές γνώσεις μαθη-
ματικών και τεχνολογίας.  Το Πρόγραμμα αυτό βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν το 
ρόλο που διαδραμάτισαν οι αρχαίοι Έλληνες αστρονόμοι, και ιδιαίτερα ο Ίππαρχος ο Ρό-
διος, στην δημιουργία και την εξέλιξη της επιστήμης της αστρονομίας σε άμεση σχέση με 
την επιστήμη των μαθηματικών. Μαθαίνουν να εργάζονται σε ομάδες εργασίας λειτουργώ-
ντας ως μέλη μιας υποομάδας εργασίας και ολοκληρώνοντας το έργο τους μέσα στο σύνολο 
της ομάδας. Αναγνωρίζουν ορισμένες από τις βασικές αρχές της αστρονομίας ως επιστήμης 
που συνεχώς εξελίσσεται με την βοήθεια των νέων τεχνολογικών μέσων και διακρίνουν την 
αστρονομία από την αστρολογία. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Ο Ίππαρχος ο Ρόδιος ή Ίππαρχος ο Νικαεύς (περ.190 π.Χ. - 120 π.Χ.) ήταν Έλληνας αστρονό-
μος, γεωγράφος, χαρτογράφος και μαθηματικός, θεωρούμενος από αρκετούς ως ο «πατέ-
ρας της Αστρονομίας».  
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Άλλοι τίτλοι που του έχουν αποδοθεί είναι του μεγαλύτερου αστρονομικού παρατηρητή 
«πρίγκιπα της παρατήρησης», «θεμελιωτή της τριγωνομετρίας» ως και του «μεγαλύτερου 
αστρονόμου της αρχαιότητας», αλλά και «όλων των εποχών». Το γεγονός ότι ο Ίππαρχος 
έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στη Ρόδο, η οποία φημιζόταν για την τεχνολογική 
υπεροχή της, ενισχύει την άποψη ότι εκεί ο Ίππαρχος (ή κάποιος άλλος υπό την καθοδή-
γησή του) μπόρεσε να δημιουργήσει ένα μηχάνημα εξαιρετικής πολυπλοκότητας όπως ο 
τετράντας του Ιππάρχου (ο πρώτος εντοπιστής γεωγραφικού πλάτους καθημερινής χρήσης 
παγκοσμίως). (Κοτσανάς, 2011) 
Ξεκινώντας από τα παραπάνω οι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες χρησιμοποιώντας τις 
πηγές πληροφόρησης όπως βιβλία, συζητήσεις με ειδικούς και το διαδίκτυο μέσα από υπο-
ομάδες εργασίας με στοχευμένες δράσεις.  
Στην προοδευτική παιδαγωγική, η οποία στηρίζεται στη δράση και στην άμεση συμμετοχή 
και συμβολή του ατόμου υποστηρίζεται ότι ο μαθητής πρέπει να μάθει τον τρόπο που απο-
κτιέται η γνώση, να ασκεί δηλαδή τις ικανότητες που θα τον οδηγούν στην κατάκτηση της 
επιστημονικής αλήθειας. (Χρυσαφίδης, 2003) 
Με τον όρο «διαθεματικότητα» ή «διαθεματική διδασκαλία» περιγράφεται μία σειρά από 
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που επιχειρούν την «ενιαιοποίηση» της σχολικής γνώσης. 
Mπορούν να πραγματοποιηθούν είτε στο πλαίσιο των διακριτών μαθημάτων του σχολικού 
προγράμματος ή να ενσωματωθούν σε ένα διαθεματικό, αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. 
(Ματσαγγούρας, 2002) 

Επιδιωκόμενοι στόχοι 

Παιδαγωγικοί στόχοι δράσης: 
Οι μαθητές να: 

• αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές της αστρονομίας ως επιστήμη και την σύνδεση της 
με τα μαθηματικά  

• μαθαίνουν για τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι αρχαίοι Έλληνες αστρονόμοι-
μαθηματικοί στην εξέλιξη της επιστήμης της αστρονομίας 

• διακρίνουν την αστρονομία σαν επιστήμη από την αστρολογία  
• συμμετέχουν σε μια έρευνα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα επιστημονικά εργα-

λεία (τηλεσκόπια) για την παρατήρηση και μελέτη των ουράνιων φαινομένων 
Επίσης: 
Βασική επιδίωξη της δράσης είναι η ομαδοκεντρική συνεργασία των μαθητών στο ερευνη-
τικό αλλά και στο συγγραφικό μέρος της εργασίας.  

Περιγραφή της διαδικασίας 

Το σχέδιο δράσης διαιρέθηκε σε τομείς με τις αντίστοιχα 9 υποομάδες που τους αποτελού-
σαν.  
Η 1η υποομάδα εργασίας: Ίππαρχος και:  

• Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων για την κίνηση ήλιου-σελήνης (χθες και σήμερα)  
• Υπολογισμός ηλιακού έτους (χθες και σήμερα)  
• Μετάπτωση ισημεριών (χθες και σήμερα) 

Με τις αντίστοιχες ερωτήσεις… 
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Η 2η υποομάδα εργασίας: Ίππαρχος και υπολογισμός διαμέτρου σελήνης και η κυμαινόμε-
νη απόσταση της από τη γη (χθες και σήμερα) 
Με τα ερωτήματα: 

• Πως χρησιμοποίησε ο Ίππαρχος την τριγωνομετρία για τον υπολογισμό της από-
στασης Γης-Σελήνης; 

• Γιατί θεωρείται ο θεμελιωτής της τριγωνομετρίας; 
• Με ποιο τρόπο υπολόγισε πόσες φορές είναι μικρότερη η διάμετρος της Σελήνης 

από της Γης; 
Η 3η υποομάδα εργασίας: Ίππαρχος και δημιουργία του πρώτου καταλόγου αστέρων για 
τον δυτικό κόσμο (χθες και σήμερα) 
Με τα ερωτήματα: 

• Ποιο γεγονός στάθηκε αφορμή για να συντάξει ο Ίππαρχος τον πρώτο κατάλογο α-
στέρων; 

• Ποια βασική αρχή της αστρονομίας συνδέεται με το παραπάνω γεγονός; 
Η 4η υποομάδα εργασίας: Ίππαρχος και κλίμακα των μεγεθών των αστέρων, φωτεινότητα 
αστέρων (χθες και σήμερα) 
Με τα ερωτήματα: 

• Κλίμακα μεγεθών των αστέρων από τον Ίππαρχο 
• Πως γίνεται σήμερα η ταξινόμηση των αστεριών; 

Η 5η υποομάδα εργασίας: Ίππαρχος και αρχή της αστρονομίας «Οι αστέρες δεν είναι αιώ-
νιοι στον ουρανό» (χθες και σήμερα) 
Με τα ερωτήματα: 

• Ποια είναι η αρχή της αστρονομίας που διατύπωσε ο Ίππαρχος; 
• Οι αστέρες σήμερα και «Το Παράδοξο του Olbers» 

Η 6η υποομάδα εργασίας: Ίππαρχος και όργανα π.χ. Αστρολάβος, Θεοδόλιχος, Διόπτρα, 
Γνώμων, Κλεψύδρα, Ηλιοτρόπιο, Υδρόγειος σφαίρα  
Με τα ερωτήματα: 

• Αστρολάβος: Τι είναι; Από τι αποτελείται; Ποια η λειτουργία του;  
• Θεοδόλιχος: Τι είναι; Από τι αποτελείται; Ποια η λειτουργία του; 
• Διόπτρα: Τι είναι; Από τι αποτελείται; Ποια η λειτουργία του; 
• Γνώμων: Τι είναι; Από τι αποτελείται; Ποια η λειτουργία του; 
• Κλεψύδρα: : Τι είναι; Από τι αποτελείται; Ποια η λειτουργία του; 
• Ηλιοτρόπιο: : Τι είναι; Από τι αποτελείται; Ποια η λειτουργία του; 
• Υδρόγειος σφαίρα: : Τι είναι; Από τι αποτελείται; Ποια η λειτουργία της; 

Η 7η υποομάδα εργασίας: Ίππαρχος και Μηχανισμός Αντικυθήρων 
Με τα ερωτήματα: 

• Ποια η σχέση Ίππαρχου με μηχανισμό των Αντικυθήρων; 
• Πότε ανακαλύφθηκε; 
• Ποια η ιστορική καταγωγή και εξέλιξη του μηχανισμού; 
• Τι φανερώνουν οι πρόσφατες έρευνες; 

Η 8η υποομάδα εργασίας: Ζωή και έργο του Ίππαρχου του Ρόδιου (με κείμενο, φωτογραφί-
ες, βίντεο) 
Με τα ερωτήματα: 

• Ζωή και ανακαλύψεις; 
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• Έργα του; 
• Εφευρέσεις του; 

Η 9η υποομάδα εργασίας: Ίππαρχος και δημιουργία τριγωνομετρικού πίνακα 
Με τα ερωτήματα: 

• Πως χρησιμοποίησε ο Ίππαρχος την τριγωνομετρία για τον υπολογισμό της από-
στασης Γης-Σελήνης; 

• Γιατί θεωρείται ο θεμελιωτής της τριγωνομετρίας; 
• Με ποιο τρόπο υπολόγισε πόσες φορές είναι μικρότερη η διάμετρος της Σελήνης 

από της Γης; 

Παρουσίαση της διαδικασίας 

Το επόμενο βήμα είναι η εκπαιδευτική επίσκεψη στο ερασιτεχνικό αστεροσκοπείο Ίππαρ-
χος στο Φαληράκι έχοντας μαζί με τις φωτοτυπίες και τα φύλλα εργασίας της δράσης.  
Σε πρώτη φάση παρακολουθήσαμε μια παρουσίαση για τις βασικές αρχές τις αστρονομίας 
και της παρατήρησης του ήλιου από τον υπεύθυνο του αστεροσκοπείου κ. Στέργο Μανώ-
λακα (εικόνα 8). 
Ακολούθησε μια περιήγηση – ξενάγηση στον αστρόκηπο όπου περιεργαστήκαμε τα ηλιακά 
ρολόγια και υπολογίσαμε την ώρα με βάση την σκιά στη διαβαθμισμένη πλάκα. 
Μπήκαμε στο θόλο του αστεροσκοπείου σε ομάδες και παρατηρήσαμε τις κηλίδες του ή-
λιου με τα ρομποτικά τηλεσκόπια. Οι ηλιακές κηλίδες επιδρούν στη διαμόρφωση των γήι-
νων κλιματολογικών συνθηκών καθώς και στην ανάπτυξη των δέντρων. Τα μέγιστα των η-
λιακών κηλίδων συμπίπτουν με την μέγιστη ανάπτυξη των δέντρων (θερμή εποχή με άφθο-
νες βροχοπτώσεις). Ο λόγος που οι ηλιακές κηλίδες φαίνονται μαύρες είναι η χαμηλή θερ-
μοκρασία τους σε σχέση με τη θερμοκρασία της φωτόσφαιρας που τις περιβάλλει.  
Παρατήρηση των ηλιακών εκρήξεων με εξειδικευμένο τηλεσκόπιο παρατήρησης ήλιου και 
με ειδικά φίλτρα φωτομέτρησης. 
Ως τη συμβολή του έργου στη βελτίωση της διδακτικής πρακτικής λαμβάνουμε υπόψη την 
μεθοδολογία υλοποίησης και την συνεργασία με άλλους φορείς όπως: 

• Παρουσίαση εκπαιδευτικών βίντεο στην τάξη με φύλλο εργασίας και σχολιασμό 
• Παρατήρηση ήλιου με ηλιακό τηλεσκόπιο και κατοπτρικό τηλεσκόπιο στην αυλή 

του σχολείου 
• Αναζήτηση πληροφοριών στην βιβλιοθήκη του σχολείου 
• Επίσκεψη σε ερασιτεχνικό αστεροσκοπείο για παρατήρηση ήλιου  
• Απολογισμός προγράμματος και παραγωγή υλικού σε ηλεκτρονική και έντυπη μορ-

φή 
• Παρουσίαση προγράμματος σε ημερίδα σχολικών δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Δωδεκα-

νήσου 
• Παρουσίαση προγράμματος σε ημερίδα δράσεων στο χώρο του σχολείου 
• Δημοσίευση δράσης σε ηλεκτρονική τάξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 

Επίσης: 
Με τις λειτουργίες της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τάξης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 
προσφέρεται ένα καινοτόμο και σημαντικό μέσο στην άρτια εκπλήρωση των διδακτικών 
καθηκόντων των εκπαιδευτικών, τόσο στο επίπεδο του ετήσιου προγραμματισμού, όσο και 
στο επίπεδο εφαρμογής του προγράμματος καθημερινά στην σχολική τάξη. 
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Η δημοσίευση ηλεκτρονικών σημειώσεων, η παράθεση βοηθητικών πηγών, ο προγραμμα-
τισμός μαθημάτων, η δημιουργία ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, ή ακόμη και η ηλεκτρονική 
διαχείριση του παραδοσιακού βιβλίου διδασκομένης ύλης αποτελούν μερικές από τις βα-
σικές λειτουργίες που προσφέρει η νέα υπηρεσία. 
Η όλη δραστηριότητα έχει προβληθεί και παρουσιάζεται σε ηλεκτρονική τάξη με την βοή-
θεια των υπηρεσιών που παρέχει το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση:   http://eclass.sch.gr/courses/G817119 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιήθηκε σε ώρες εκτός του ωρολογίου προγράμματος 
του σχολείου, παίρνοντας οι μαθητές κατευθύνσεις από τους καθηγητές τους εργαζόμενοι 
στο σπίτι, αξιοποιώντας βασικά τα εργαλεία που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαί-
δευση όπως η ηλεκτρονική τάξη του πανελλήνιου σχολικού δικτύου. Η εφαρμογή της δρά-
σης σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σύμφωνα με το σχέδιο δράσης που περιγράψαμε παρα-
πάνω. 

Α΄ Μέρος - Ο Ίππαρχος ως ιστορικό πρόσωπο 
Στο ερώτημα (Με ποιο τρόπο υπολόγισε ο Ίππαρχος πόσες φορές είναι μικρότερη η διάμε-
τρος της Σελήνης από της Γης;) προέκυψε ότι ο Ίππαρχος χρησιμοποίησε τριγωνομετρικές 
μεθόδους για να υπολογίσει πόσες φορές είναι μικρότερη η ακτίνα της Σελήνης από της Γης 
καθώς και την απόσταση Γης – Σελήνης. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια μιας ολικής έκλει-
ψης ηλίου (129π.Χ), παρατήρησε ότι οι γωνιώδεις διάμετροι Ηλίου, Σελήνης είναι ίσες και 
ότι η σκιά της Γης είναι κώνος. Με τα ορθογώνια τρίγωνα που σχηματίζονταν υπολόγισε ότι 
η ακτίνα της Σελήνης είναι το 1/4 της ακτίνας της Γης, δηλαδή 4 φορές μικρότερη. Οι σημε-
ρινές τιμές αναφέρουν την διάμετρο της Γης ίση με 12.756 χιλιόμετρα και την διάμετρο της 
Σελήνης ίση με 3.476 χιλιόμετρα. 
Ο λόγος της διαμέτρου της Σελήνης (3.476 χιλιόμετρα) προς τη διάμετρο της γης (12.756 
χιλιόμετρα) είναι 3/11 που είναι περίπου ίσο με το 1/4 που υπολόγισε ο Ίππαρχος πριν από 
2200 χρόνια.  
Μια ακόμα εφαρμογή του Ίππαρχου είναι η μελέτη του φαινομένου της μετάπτωσης των 
ισημεριών όπου το σημείο της εαρινής και της φθινοπωρινής ισημερίας κινείται δυτικά κα-
τά μήκος της εκλειπτικής σχετικά με σταθερά άστρα στον ουράνιο θόλο και μάλιστα αντίθε-
τα από την τροχιά του Ήλιου κατά μήκος της εκλειπτικής. Στην εικόνα 3 παρατηρούμε το 
φαινόμενο της μετάπτωσης των ισημεριών όπου η Γη σε πάνω από 26.000 χρόνια διαγρά-
φει ένα κύκλο. Φανταστείτε τον άξονα της Γης να εκτείνεται από το βόρειο πόλο στο άπειρο 
και να συναντά τον πολικό αστέρα. Από χιλιετία σε χιλιετία άλλα άστρα γίνονται άστρα του 
βορρά. Μετά από 12.000 χρόνια θα είναι ο Βέγας και 5.000 χρόνια πριν ήταν ο Θουμπάν. 
Όταν οι Αιγύπτιοι έχτισαν την μεγάλη πυραμίδα, στο βορρά ήταν ο Θουμπάν, ενώ σήμερα 
οι τουρίστες βλέπουν τον πολικό αστέρα. 
Επίσης μελετήσαμε την σχέση του Ίππαρχου με τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων και συ-
μπεράναμε ότι ο Μηχανισμός αποτελεί τη μηχανιστική υλοποίηση της θεωρίας του Ιππάρ-
χου, ο οποίος με την εν λόγω θεωρία εξηγούσε τις περιοδικές ανωμαλίες στην κίνηση της 
Σελήνης με βάση την ελλειπτική τροχιά της.  
Ενδεικτικά παρουσιάζουμε το 1ο φύλλο εργασίας που συμπληρώσαμε κατά την διάρκεια 
προβολής εκπαιδευτικών ταινιών με τις βασικές αρχές της αστρονομίας, στην εικόνα 5. 

Β΄ Μέρος – Βασικές αρχές αστρονομίας (Παρατήρηση ήλιου) 
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Ξεκινάμε με την παρατήρηση του ήλιου στο σχολείο μας με το ηλιακό μας τηλεσκόπιο και 
την παρατήρηση μέσα από κατοπτρικό τηλεσκόπιο και κιάλια στα οποία έχει τοποθετηθεί 
ειδικό φίλτρο για την προστασία από τις ακτίνες του ήλιου όπως φαίνεται στην εικόνα 6.  
Την παρατήρηση του ήλιου συνόδευε και ένα φύλλο εργασίας για την μέτρηση της ημέρας 
στο οποίο διαπιστώσαμε με υπολογισμούς ότι η ημέρα διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα λιγό-
τερα από τις 24 ώρες εξηγώντας έτσι γιατί κάθε 4 χρόνια πρέπει να προσθέσουμε μια μέρα 
στη διάρκεια του έτους. Tο ηλιακό έτος δεν διαρκεί ακριβώς 365 μέρες, όσο και το ημερο-
λογιακό, αλλά λίγο περισσότερο, 365 μέρες και 6 ώρες περίπου. Έτσι, κάθε τέσσερα χρόνια 
προσθέτουμε μία μέρα, την 29η Φεβρουαρίου, για να εναρμονίσει το ημερολόγιο, πράγμα 
πολύ πρακτικό αφού 6 ώρες κάθε χρόνο επί 4 = 24 ώρες. 

Συμπεράσματα 

Τα βασικά συμπεράσματα που εξήχθησαν είναι σε γενικές γραμμές τα εξής: 
• Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των μαθητών να γνωρίσουν από κοντά 

την επιστήμη της αστρονομίας βασικά μέσα από την παρατήρηση και μελέτη των 
ουράνιων σωμάτων και να αντιληφθούν την διάκριση της με την αστρολογία 

• Στη χρήση των νέων τεχνολογιών ως εργαλείου μάθησης αναλαμβάνονται πλέον 
πιο δυναμικές πρωτοβουλίες και δοκιμάζονται νέα μοντέλα ενσωμάτωσής 
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν φέρνο-
ντας τους μαθητές αντιμέτωπους με την ιστορία των αρχαίων Ελλήνων και την μα-
θηματική αστρονομία 

• Το πολιτιστικό πρόγραμμα σαν δραστηριότητα γίνεται στην πράξη σύνδεση με τις 
νέες τεχνολογίες σαν άμεση συνέργια και σύνδεση με αυτό που λέγεται Κοινωνία 
της Πληροφορίας μέσα από το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να ανα-
καλύψουν τις βασικές αρχές της αστρονομίας 

• Η πρόσβαση των μαθητών σε υλικό (ηλεκτρονικό) για την συγκεκριμένη δράση εί-
ναι αμεσότερη μέσω της δημιουργίας και διαχείρισης της ηλεκτρονικής τάξης και 
δίνεται έτσι η δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν και να συνδιαμορφώ-
νουν μια εκπαιδευτική έρευνα  

• Οι γονείς από την πλευρά τους έχουν την δυνατότητα να παρατηρήσουν σημαντικό 
μέρος από την συγκεκριμένη δραστηριότητα μέσα από την γενικότερη εικόνα της 
ηλεκτρονικής τάξης 

• Ο εκπαιδευτικός από την πλευρά του έχει την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά στις νέες 
τεχνολογίες και στον εμπλουτισμό του μαθήματος του με νέες τεχνικές μάθησης και 
έχει την δυνατότητα να είναι πιο άμεσος και φυσικά να συνεργάζεται με άλλους 
συναδέρφους με διαφορετικά εκπαιδευτικά αντικείμενα. 

Βιβλιογραφία 
Κοτσανάς, Κ., (2011). Οι εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων (ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟ-

ΓΙΑΣ). Αθήνα, Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. 
Ματσαγγούρας, Η. (2002). Διεπιστημονικότητα, Διαθεματικότητα και Ενιαιοποίηση στα νέα 

Προγράμματα Σπουδών: Τρόποι οργάνωσης της σχολικής γνώσης. Επιθεώρηση Εκ-
παιδευτικών Θεμάτων, 7, 19-36. 
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Χρυσαφίδης, Κ. (2003). Βιωματική – επικοινωνιακή διδασκαλία. Η εισαγωγή της μεθόδου 
project στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. 

Πηγές στο διαδίκτυο 
http://el.wikipedia.org/wiki/Ίππαρχος_ο_Ρόδιος  
http://el.wikipedia.org/wiki/Μετάπτωση_των_ισημεριών 
http://www.hellas-astro.gr 
http://www.astronomia.org.gr 
http://explorestheworld.blogspot.gr/p/blog-page.html 
http://www.aktistar.com/Newlinks04.htm 
http://www.astronomos.gr 
http://www.planitario.gr 
http://www.sfak.org 
Εγκύκλιος Σχολικών Δραστηριοτήτων 2013-14, Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων 
σχολικών δραστηριοτήτων (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Comenius- Leonardo da Vinci και eTwinning) 

Παράρτημα 

 

Εικόνα 1: Από την παρουσίαση του προγράμματος στην ημερίδα παρουσίασης προγραμμά-
των σχολικών δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου 

 

Εικόνα 2: Απόσταση Γης- Σελήνης 
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http://www.astronomia.org.gr/
http://explorestheworld.blogspot.gr/p/blog-page.html
http://www.aktistar.com/Newlinks04.htm
http://www.astronomos.gr/
http://www.planitario.gr/
http://www.sfak.org/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/HipparchusConstruction.png


 

Εικόνα 3: Μετάπτωση ισημεριών 

 

Εικόνα 4: Η σχέση του Ίππαρχου με τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων 

 

Εικόνα 5: Ηλιακή παρατήρηση στην αυλή του σχολείου 

 

Εικόνα 8: Παρουσίαση στο ερασιτεχνικό αστεροσκοπείο «Ίππαρχος» 
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Εικόνα 9: Ξενάγηση στον αστρόκηπο 

 

Εικόνα 10: Ηλιακές κηλίδες 

 

Εικόνα 11: Αστεροσκοπείο 

 

Εικόνα 12: Ηλιακές εκλάμψεις 
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Εικόνα 13: …ίσως οι μελλοντικοί μας αστρονόμοι!!! 

 

Εικόνα 14: Η δράση στην ηλεκτρονική τάξη 

 

 

Φύλλο εργασίας-Εκπαιδευτικά βίντεο αστρονομίας 
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Φύλλο εργασίας-Μέτρηση ημέρας με ηλιακό τηλεσκόπιο 
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Η κειμενοκεντρική προσέγγιση ως διαπολιτισμική εκπαιδευτική τεχνική 

Καντάς Κωνσταντίνος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

kkantas@sch.gr 

Περίληψη 

Ο γραπτός λόγος εξυπηρετεί ποικίλες ανάγκες και συνθήκες επικοινωνίας, με αποτέλεσμα 
να υπάρχουν πολλά είδη γραπτού λόγου, καθένα από τα οποία έχει τα δικά του χαρακτηρι-
στικά περιεχομένου και δόμησης. Βάσει του παραπάνω, τα κειμενικά είδη δεν είναι αυθαί-
ρετα δημιουργήματα των συγγραφέων, αλλά αποτελούν συστήματα κοινωνικής επικοινω-
νίας κατάλληλα για ανάλογες περιστάσεις (Ματσαγγούρας, 2009). Σκοπός του παρόντος 
άρθρου είναι να παρουσιάσει το ρόλο των κειμενικών ειδών στην αποτελεσματική δίγλωσ-
ση εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών. 

Λέξεις - Κλειδιά: κειμενικά είδη, ομαδοσυνεργατικότητα, δίγλωσση εκπαίδευση, διαπολιτι-
σμικότητα 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τη Miller (1984) τα κειμενικά είδη (genres) αποτελούν «γλωσσικές μορφές κοι-
νωνικής δράσης, τις οποίες, βέβαια, αναπτύσσουν συγκεκριμένες ομάδες με κοινούς στό-
χους, για να διευκολύνουν τις λειτουργίες τους«. Υπό την έννοια αυτή, ο Halliday (1978) 
υποστηρίζει ότι τα κειμενικά είδη είναι κοινωνικές κατασκευές γλωσσικών κοινοτήτων που 
αποβλέπουν στη νοηματοδότηση της επικοινωνίας και όχι αυθαίρετες συλλήψεις μεμονω-
μένων ατόμων.  

Ο Hymes (1972) τόνισε την επικοινωνιακή φύση του λόγου και αναζήτησε τους παράγοντες 
που συγκροτούν το επικοινωνιακό πλαίσιο, στην ιδιαιτερότητα του οποίου οφείλει να προ-
σαρμόζει ο λόγος, βασικά χαρακτηριστικά του, όπως είναι το περιεχόμενο, η δομή και το 
ύφος. Ο Halliday (1978) αντιλαμβάνεται τη γλώσσα ως σύστημα «κοινωνικής σημειωτικής» 
και θεωρεί ως βασική αποστολή του σχολείου να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να πα-
ράγουν διαφοροποιημένες μορφές λόγου, ανάλογα με τη φύση των περιστάσεων επικοι-
νωνίας (Ματσαγγούρας, 2009). 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια τις τελευταίες τρεις δεκαετίες του 20ού αιώνα διαμορφώθηκε η 
επικοινωνιακή διδακτική προσέγγιση, βασικές αρχές της οποίας είναι οι εξής (Κωστούλη 
2001): 

Άμεση διδασκαλία του φαινομένου της επικοινωνίας, με αναφορά στους παράγο-
ντες που την συγκροτούν και στις λειτουργίες που επιτελεί. 

Διδασκαλία των γλωσσικών δομών μέσα από κείμενα αυθεντικής επικοινωνίας, με 
απώτερο σκοπό την επικοινωνιακή επάρκεια των μαθητών. 

Προτεραιότητα στις υπερπροτασιακές δομές του συνολικού κειμένου. 

Συσχέτιση των κειμενικών χαρακτηριστικών  με του  εξωκειμενικούς παράγοντες 
της επικοινωνιακής περίστασης. 

Ανάδειξη των ενδο-κειμενικών σχέσεων που διέπουν τα κείμενα. 
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Ενεργός εμπλοκή των μαθητών στη δημιουργία και ενεργοποίηση ποικίλων κατα-
στάσεων αυθεντικής επικοινωνίας. 

Ο τελικός σκοπός της επικοινωνιακής διδακτικής προσέγγισης είναι διττός: αφενός μεν, να 
διδάξει και να ασκήσει τους μαθητές στη χρήση των γλωσσικών δομών, αφετέρου δε, να 
τους καταστήσει ικανούς να τις χρησιμοποιούν ανάλογα με τα δεδομένα της επικοινωνια-
κής περίστασης (Ματσαγγούρας, 2009). 

 

Κειμενικά είδη και δίγλωσση εκπαίδευση 

Οι Βλάχου & Παπαδημητρίου (2012), πραγματοποίησαν έρευνα με στόχο να διερευνήσουν 
τις δυσκολίες που εμφανίζουν στον γραπτό λόγο (ανάγνωση και γραφή) οι αλλόγλωσσοι 
μαθητές του δημοτικού σχολείου που έχουν τουλάχιστον πέντε χρόνια παραμονής στην 
Ελλάδα, σε σχέση με τους γηγενείς συμμαθητές τους. Από τα αποτελέσματα της έρευνας 
διαπιστώθηκε ότι τα αλλόγλωσσα παιδιά εξακολουθούν να εμφανίζουν δυσκολίες στον 
γραπτό λόγο σε σχέση με τους γηγενείς συμμαθητές τους ακόμα και μετά από ένα μεγάλο 
χρονικό διάστημα (τουλάχιστον πέντε ετών) παραμονής στην Ελλάδα.  

Το εύρημα αυτό συμφωνεί με αποτελέσματα προηγουμένων ερευνών (Παλαιολόγου, 
1998), που διαπιστώνουν ότι οι παλιννοστούντες μαθητές εμφανίζουν περισσότερες μαθη-
σιακές δυσκολίες απ’ ότι οι Ελλαδίτες συμμαθητές τους, ακόμα και 5 χρόνια μετά την πα-
λιννόστηση, σε πολλούς τομείς της επίδοσης (ανάγνωση κειμένου, γραπτή έκφραση κ.α.). 
Συμφωνούν ακόμα με την άποψη ότι όλοι οι διδασκόμενοι μια δεύτερη γλώσσα παράγουν 
παρόμοια είδη λαθών - που χαρακτηρίζουν τη λεγόμενη «διαγλώσσα» -  ανεξάρτητα από 
παράγοντες όπως η ηλικία και η μητρική γλώσσα (Αμπάτη & Ιορδανίδου, 2001). 

Η κειμενοκεντρική προσέγγιση αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες προσεγγίσεις στην 
εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας. Όπως υποστηρίζεται από την Μπέλλα (2007), θεωρείται 
ότι η κειμενοκεντρική προσέγγιση στηρίζεται πολύ περισσότερο στη θεωρία της γλώσσας, 
παρά σε θεωρία γλωσσικής κατάκτησης. Η μετάβαση από τις πιο παραδοσιακές διδακτικές  
μεθοδολογίες  σχετίζεται, τόσο με τις απόψεις του Chomsky (1965), όσο και με τις απόψεις 
του Corder (1972) και των θεωρητικών της Δημιουργικής Κατασκευής.  

Ο προσανατολισμός των διδακτικών μεθοδολογιών επηρεάστηκε από τη θέση του Chomsky 
(1965) ότι η γλωσσική εκμάθηση αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό του ανθρώπου και δεν 
είναι δυνατόν να προκύπτει από μίμηση, όπως πρέσβευε ο συμπεριφορισμός. Η συγκεκρι-
μένη άποψη απελευθέρωσε τους διδάσκοντες, ώστε να αποτελούν μοναδική πηγή γνώσης 
και στο επίκεντρο τις διδασκαλίας ήρθε ο μαθητής, ο οποίος είναι περισσότερο ελεύθερος 
πια να καταπιαστεί με διδακτικές δεξιότητες λιγότερο κατευθυνόμενου χαρακτήρα.  

Παράλληλα οι απόψεις του Corder (1972) και των θεωρητικών της Δημιουργικής Κατασκευ-
ής ότι τα λάθη των μαθητών οδηγούν και συμβάλλουν στη γλωσσική κατάκτηση, έστρεψαν 
τη διδασκαλία σε μεθόδους και τεχνικές, όπως η ελεύθερη παραγωγή λόγου, απαλλάσσο-
ντας με αυτόν τον τρόπο τους διδάσκοντες από το άγχος της αποφυγής των λαθών των μα-
θητών. 
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Αφηγηματικά κείμενα 

Σύμφωνα με τον Bruner (1986- 1992), ένα από τα δύο είδη σκέψης, το αφηγηματικό (narra-
tive mode of thinking), προσδίδει νόημα στην κοινωνική πραγματικότητα αφηγηματοποιώ-
ντας την ανθρώπινη δράση. Αυτό σημαίνει ότι η καθημερινή δράση των ατόμων γίνεται α-
ντιληπτή σαν μία ιστορία με πρωταγωνιστές, προβλήματα, προσπάθειες, επιτυχίες και απο-
τυχίες, προθέσεις, συνέπειες, αιτιοκρατικές και χρονικές σχέσεις και τα λοιπά στοιχεία της 
αφήγησης. Επίσης, το παιδί χρησιμοποιεί τα αφηγηματικά σχήματα στην πορεία ανάπτυξης 
της εγω-ταυτότητάς του (Ματσαγγούρας, 2009).  

Με αυτή την έννοια, η αφήγηση δεν είναι απλώς μέσο έκφρασης, αλλά είναι κυρίως όργανο 
οικοδόμησης της πραγματικότητας και της προσωπικής ταυτότητας και η δυσκολία στην 
αφηγηματοποίηση δεν είναι μία λογοτεχνική δυσκολία που οφείλεται στην έλλειψη ταλέ-
ντου, αλλά είναι στο βάθος μία γνωστική δυσκολία στην αιτιοκρατική συσχέτιση της αν-
θρώπινης δράσης. Για τους παραπάνω λόγους, η αφήγηση έχει σημαντική θέση στη ζωή του 
ατόμου, όχι μόνο ως ευχάριστη ενασχόληση αφηγητών και ακροατών, αλλά και ως όργανο 
προσωπικής ανάπτυξης και ηθικοποίησης του ατόμου (Ματσαγγούρας, 2009).  

Ειδικότερα για τη γραπτή έκφραση, προτείνεται η συστηματική διδασκαλία και εξάσκηση 
των μαθητών στις (α) βιωματικές αναδιηγήσεις και (β) αναπτυγμένες αφηγήσεις, αλλά και 
στους άλλους τύπους αφήγησης που μπορούν να διδαχθούν είτε αυτοτελώς είτε ως στοι-
χεία των δύο αυτών κατηγοριών. Οι βιωματικές αναδιηγήσεις είναι σημαντικές, διότι, πρώ-
τον, αναφέρονται σε θέματα τα οποία τα παιδιά έχουν προσωπικά βιώσει και, κατά συνέ-
πεια, έχουν κάτι συγκεκριμένο να διηγηθούν. Υπάρχει, δηλαδή, η προϋπόθεση του μηνύμα-
τος, κατά την ανάπτυξη της πρώτης φάσης του κειμενοκεντρικού-διαδικαστικού μοντέλου.  

Οι βιωματικές αναδιηγήσεις είναι επίσης σημαντικές, διότι ως κείμενο η προσωπική αναδι-
ήγηση είναι πλησιέστερα από κάθε άλλη μορφή κειμένου προς τον προφορικό λόγο. Αυτή η 
εγγύτητα καθιστά τα θέματα βιωματικής αναδιήγησης για τους μικρούς μαθητές σχετικώς 
οικεία και σαφώς κατά πολύ ευκολότερα από τις άλλες μορφές θεμάτων (Ματσαγγούρας, 
2009).  

Στην περίπτωση των δίγλωσσων μαθητών, η γραφή πρέπει να είναι ευχάριστη εμπειρία, κάτι 
που επιτυγχάνεται όταν το παιδί καλείται να αφηγηθεί προσωπικές του εμπειρίες, όταν δη-
λαδή η γραφή αφορά σε πραγματικά και φυσικά γεγονότα και όχι σε ψεύτικες ιστορίες, σε 
πλασματικές ακολουθίες, γραμματικούς και ορθογραφικούς κανόνες ή ιστορίες άσχετες με 
τις εμπειρίες του παιδιού. Η γραφή πρέπει να είναι ενδιαφέρουσα, να είναι σχετική με το 
παιδί, να αποτελεί μέρος της εμπειρίας του παιδιού. Τα αφηγηματικά κείμενα προσφέρουν 
στο μαθητή δυνατότητες επιλογής, καθώς και δύναμη και κατανόησης του κόσμου του 
(Baker, 2001).  

Περιγραφικά κείμενα 

Τα περιγραφικά κείμενα αποτελούν τη δεύτερη μεγάλη κατηγορία κειμένων που συναντά 
κανείς στα σχολικά βιβλία, παρά το γεγονός ότι μερικοί αμφισβητούν την ύπαρξη αμιγών 
περιγραφικών κειμένων. Η κατηγορία των περιγραφικών κειμένων είναι πολύ ανομοιογε-
νής, διότι συμπεριλαμβάνει διαφορετικά είδη περιγραφών. Άλλα, είναι λογοτεχνικής φύσης 
και αποτελούν ένα είδος σχολίου του συγγραφέα στην πραγματικότητα και άλλα είναι τε-
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χνολογικής φύσης και αναφέρονται στην αντικειμενική παρουσίαση πραγμάτων και διαδι-
κασιών (Ματσαγγούρας, 2009). 

Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις τα περιγραφικά κείμενα αφορούν (α) στην απεικονι-
στική περιγραφή που αναφέρεται στη λογοτεχνική περιγραφή πραγμάτων, καταστάσεων, 
ζώων και προσώπων, (β) στην αφηγηματική περιγραφή κοινωνικών δραστηριοτήτων, που 
αναφέρεται σε περιγραφή εθίμων, τελετών και προγραμματισμένων ή αυθόρμητων κοινω-
νικών εκδηλώσεων, και (γ) στην ειδησεογραφική περιγραφή, που καλύπτει κάποιες από τις 
μορφές του δημοσιογραφικού λόγου (άρθρο σε εφημερίδα κ.λπ.).  

Τέλος, οι τεχνολογικές περιγραφές (περιγραφή ενός χρηστικού εργαλείου του ανθρώπου, 
περιγραφή μιας μηχανής κλ.π.), που αφορούν κυρίως την πρακτική δραστηριότητα του αν-
θρώπου, αποτελούν ένα ακόμη είδος κειμένου μη λογοτεχνικής φύσης που η επικοινωνια-
κή προσέγγιση εντάσσει στο σχολικό πρόγραμμα (Ματσαγγούρας, 2009). 

Γραφή σημαίνει στοχασμό του ατόμου γύρω από τις ιδέες του και εξωτερίκευση των νοημά-
των στους άλλους. Κάτι το οποίο πραγματοποιείται μέσω της περιγραφής. Η γραφή μπορεί 
να γίνεται μαζί με άλλους και να περιλαμβάνει τη σταδιακή δόμηση και αναδόμηση του 
κειμένου πριν από την τελική μορφή του. Ένα παιδί μαθαίνει να γράφει, όταν γράφει για 
κάποιον κάτι που να έχει νόημα και να μεταδίδει κάποιο μήνυμα (Baker, 2001).  

Στην περίπτωση των δίγλωσσων μαθητών, τα περιγραφικά κείμενα, ενδείκνυνται για τη δι-
δασκαλία του γραπτού λόγου, μέσω της κειμενοκεντρικής προσέγγισης, καθώς είναι περισ-
σότερο προσιτά στα παιδιά. Συγκεκριμένα για τους αλλοδαπούς μαθητές είναι περισσότερο 
εύκολο να περιγράψουν γραπτά μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, από το να α-
φηγηθούν κάτι (Whitmore & Crowell, 1994; Baker, 2001). Σύμφωνα εξάλλου, με την ολιστι-
κή προσέγγιση του αλφαβητισμού το άτομο μαθαίνει να γράφει με φυσικότητα για ένα σκο-
πό, για επικοινωνία που να έχει νόημα και για προσωπική ευχαρίστηση (Whitmore & Crow-
ell, 1994).  

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται πρέπει να έχει συνάφεια και νόημα για το παιδί. Το βάρος 
πέφτει στη χρήση της γλώσσας για επικοινωνία, στη λειτουργία, αντί στη μορφή. Σύμφωνα 
με την ολιστική προσέγγιση, η γραφή πρέπει να εξυπηρετεί πραγματικούς σκοπούς. Ένα παιδί 
γράφει για κάποιον σε μια ορισμένη περίσταση και για έναν συγκεκριμένο λόγο (Ματσαγ-
γούρας, 2009).  

Πραγματολογικά - Επιχειρηματολογικά - Χρηστικά κείμενα 

Τα πραγματολογικά κείμενα περιγράφουν, εξηγούν και αξιολογούν την κοινωνική και φυσι-
κή πραγματικότητα και υποδιαιρούνται, ανάλογα με τη φύση τους, σε κείμενα (α) σκόπιμης 
δράσης, (β) ανάλυσης καταστάσεων, (γ) κείμενα επεξηγηματικής περιγραφής, (δ) αιτιοκρα-
τικής επεξήγησης, αξιακής αποτίμησης και δεοντολογικής τεκμηρίωσης, (ε) ανάπτυξης εν-
νοιών και (στ) σύγκρισης (Ματσαγγούρας, 2009). 

Τα επιχειρηματολογικά κείμενα είναι τα δυσκολότερα της σχολικής κειμενοταξινομίας και 
προτείνονται για τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και για τη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση. Σκοπός της διδασκαλίας τους είναι να βοηθήσουν τους μαθητές να περά-
σουν σταδιακά από το επίπεδο της απλής δήλωσης μιας θέσης, στο επίπεδο της τεκμηριω-
μένης αντιπαράθεσης με την αντίθετη άποψη και, τελικά, στο επίπεδο της διαλεκτικής σύν-
θεσης των αντιθέτων απόψεων. Επίσης τα κείμενα αυτού του τύπου (λεγόμενα και «ισχυρά 
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κειμενικά είδη») χειραφετούν το μαθητή ώστε να διαπραγματεύεται άνευ μεσολαβητή τα 
δίκαιά του, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την κοινωνική του ένταξη. 

Τέλος, τα χρηστικά κείμενα αναφέρονται στην έγγραφη διαπροσωπική επικοινωνία που 
γίνεται με τη μορφή επιστολών και προσκλήσεων (Ματσαγγούρας, 2009). 

Τα δίγλωσσα παιδιά έχουν ανάγκη από ενδιαφέροντα βιβλία με φαντασία και ζωντάνια, 
που να σχετίζονται με την εμπειρία τους και να την εμπλουτίζουν, που να τα κάνουν να γε-
λούν και να διεγείρουν τη φαντασία τους. Είναι ανάγκη να νιώσουν πως τα βιβλία έχουν εν-
διαφέρον, δεν είναι πληκτικά και έχουν σχέση με τον κόσμο τους και τον τρόπο σκέψης τους 
(Baker, 2001; Μπέλλα, 2007).  

Τα περιοδικά και οι εφημερίδες, οι τηλεφωνικοί κατάλογοι και οι αφίσες, οι πινακίδες στο 
δρόμο, οι συσκευασίες και οι ετικέτες αποτελούν όλα υλικό για τα δίγλωσσα παιδιά. Τα παι-
διά που αλληλογραφούν μεταξύ τους ή με τους παππούδες τους σε μια άλλη χώρα καταπιά-
νονται ουσιαστικά με μια άλλη μορφή ανάγνωσης και γραφής, η οποία στρέφεται γύρω από 
μια αυθεντική εργασία. Οι κανόνες της γραφής διδάσκονται με έμμεσο τρόπο. 

Μια εναλλακτική λύση είναι η ανάγνωση αληθινών βιβλίων. Τα «αληθινά βιβλία» είναι ένας 
όρος που αναφέρεται σε βιβλία ψυχαγωγικά και ενίοτε ενημερωτικά, που έχουν κάποιο νό-
ημα και κάποιο σκοπό πέρα από την απλή «βελτίωση των αναγνωστικών δεξιοτήτων» των 
παιδιών.  

Ενώ τα αναγνωστικά βοηθήματα γράφονται κυρίως με στόχο τη διδασκαλία της ανάγνωσης, 
τα «αληθινά βιβλία» γράφονται από ανθρώπους που περιγράφουν τους εαυτούς τους ως 
συγγραφείς. Μολονότι πολύ συχνά, στα Δημοτικά και τα Γυμνάσια, αυτά τα βιβλία διασκευ-
άζονται για λόγους παρόμοιους μ' εκείνους της τυποποίησης των βασικών αναγνωστικών, 
δίνοντας έμφαση στην κατανόηση και στην εξαγωγή συμπερασμάτων, πρωταρχικοί στόχοι 
τέτοιων βιβλίων είναι η ψυχαγωγία, η διασκέδαση και η διέγερση της φαντασίας (Baker, 
2001). 

Μια σημαντική συνεισφορά των «αληθινών βιβλίων» είναι ότι επιχειρούν να αποφύγουν την 
υπερβολική οπτική της λευκής μεσαίας τάξης, της οποίας η παρουσία είναι πρόδηλη και 
λανθάνουσα σε μεγάλο μέρος της παιδικής λογοτεχνίας. Σύμφωνα μ' αυτήν τα αγόρια κατέ-
χουν συνήθως τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ενώ τα κορίτσια αναλαμβάνουν τους περισ-
σότερο παθητικούς και δευτερεύοντες ρόλους. 

Οι Johnson και Johnson (1998) αναγνωρίζουν πέντε βασικά χαρακτηριστικά του τρόπου με 
τον οποίο εφαρμόζεται σήμερα η κειμενοκεντρική μεθοδολογία στα πραγματολογικά - επι-
χειρηματολογικά  και χρηστικά κείμενα: 

α. Καταλληλότητα: Η γλωσσική χρήση θα πρέπει να είναι κατάλληλη για την επικοινωνιακή 
περίσταση, τους ρόλους των συμμετεχόντων και τον στόχο της επικοινωνίας. 

β. Εστίαση στο μήνυμα: Οι μαθητές θα πρέπει να παράγουν και να κατανοούν μηνύματα 
στο πλαίσιο ποικίλων επικοινωνιακών περικειμένων. Από εκεί προκύπτει η επικέντρωση της 
κειμενοκεντρικής προσέγγισης σε ασκήσεις μεταφοράς πληροφοριών (οι μαθητές καλού-
νται συνήθως να αποσπάσουν από ένα κείμενο τις πληροφορίες που τους είναι απαραίτη-
τες προκειμένου να συμπληρώσουν κάποιες ασκήσεις, όπως ένα πίνακα ή ένα χάρτη) και σε  
ασκήσεις πληροφοριακού κενού (οι μαθητές καλούνται να δώσουν πληροφορίες που δεν 
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είναι  εκ των προτέρων γνωστές στους συμμαθητές τους προκειμένου να εξυπηρετηθεί κά-
ποιος επικοινωνιακός στόχος). 

γ. Ψυχογλωσσική επεξεργασία: Σύμφωνα με τις ψυχογλωσσολογικές και τις γνωστικές θεω-
ρίες κατάκτησης κατά τη διαδικασία κατανόησης γραπτού ή προφορικού λόγου οι μαθητές 
δεν δίνουν προσοχή σε όλα ανεξαρτήτως τα γλωσσικά στοιχεία, αλλά επιλέγουν σε ποια 
από αυτά θα εστιάσουν την προσοχή τους. Έτσι, οι ασκήσεις μεταβίβασης πληροφοριών, τις 
οποίες η κειμενοκεντρική μεθοδολογία χρησιμοποιεί  σε μεγάλο βαθμό, αποσκοπούν στην 
αυθεντική κατά το δυνατόν μεταβίβαση πληροφοριών και μηνυμάτων συνιστώντας μια σο-
βαρή απόπειρα προσομοίωσης των πραγματικών ψυχογλωσσικών διεργασιών, οι οποίες 
αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τη γλωσσική κατάκτηση. 

δ. Διακινδύνευση: Στο πλαίσιο της κειμενοκεντρικής μεθοδολογίας οι μαθητές καλούνται να 
εξασκηθούν σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επικοινωνιακή δραστηριότητα, στην κατανόη-
ση μηνυμάτων μέσα από περικείμενα που δεν τους είναι εξολοκλήρου κατανοητά . Με αυ-
τόν τον τρόπο οι μαθητές διακινδυνεύουν να κάνουν λάθος προωθώντας με αυτόν τον τρό-
πο τη γλωσσική κατάκτηση, 

ε. Ελεύθερη εξάσκηση:  Οι ασκήσεις τις κειμενοκεντρικής μεθοδολογίας προωθούν την ταυ-
τόχρονη εξάσκηση ποικίλων υποδεξιοτήτων και όχι την εξάσκηση μιας κάθε φορά δεξιότη-
τας. Η πρακτική αυτή υποδηλώνει πως η γλώσσα αντιμετωπίζεται ως δεξιότητα που απαρτί-
ζεται από επιμέρους υποδεξιότητες  σε συνδυασμό μεταξύ τους με σκοπό να επιτευχθεί η 
γλωσσική ευχέρεια (Μπέλλα,2007). 

Η κλασική εκδοχή της κειμενοκεντρικής προσέγγισης φαίνεται σε μεγάλο βαθμό να στηρίζε-
ται στο ρόλο της διεπίδρασης και της διαπραγμάτευσης της σημασίας μεταξύ των μαθητών 
στην τάξη. Οι μαθητές μέσω ομαδικών ή ανά ζεύγη  κειμενοκεντρικών δραστηριοτήτων  
μπορούν να επιτύχουν επικοινωνιακούς σκοπούς διαπραγματευόμενοι τις σημασίες στο 
γλωσσικό τους εξαγόμενο. 

Επιπλέον μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι διδακτικές πρακτικές της κειμενοκεντρικής προσέγ-
γισης μπορούν να αντιμετωπιστούν ως διεργασίες αυτοματοποίησης. Οι μαθητές μέσω της 
εξάσκησης του γλωσσικού υλικού φτάνουν στο σημείο να το χρησιμοποιούν αυτόματα. 

Όπως υποστηρίζει η Μπέλλα (2007), η κειμενοκεντρική μεθοδολογία μπορεί να συσχετιστεί 
με τη θεωρία κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας κατά ποικίλους τρόπους. Υποκινείται από 
τη θεωρία της διαγλώσσας και ενσωματώνει σημαντικά χαρακτηριστικά των ψυχογλωσσι-
κών και γνωστικών θεωριών όπως η αυτοματοποίηση, η επεξεργασία πληροφοριών και η 
επιλεκτική προσοχή.    

Κατά τη διαδικασία εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η 
έμφυτη προδιάθεση του ανθρώπου να κατακτά δεξιότητες γενικά και τη γλώσσα ειδικότερα 
(Βαρλόκωστα & Τριανταφυλλίδου 2003) χρησιμοποιώντας τη σε φυσικές επικοινωνιακές 
καταστάσεις. Η διδασκαλία της γλώσσας πρέπει να συνδέεται με την εμπειρία του μαθητή 
μέσα από πραγματικές καταστάσεις και να προσαρμόζεται στις ανάγκες του αποδέκτη.  

Οι μαθητές είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται συγκεκριμένες γλωσσικές δομές στο πλαίσιο 
διαφόρων επικοινωνιακών περικειμένων. Η χρήση της γλώσσας επιτελείται πάντοτε σε ένα 
επικοινωνιακό πλαίσιο και εντάσσεται σε περικείμενο. Επιπλέον, όπως ισχυρίζεται και η 
Μπατσαλιά (2006) σε κάθε επικοινωνιακή περίσταση συνάπτεται και μια επικοινωνιακή 
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σχέση. Έτσι εάν ο συνομιλητής, θεωρήσει ότι μια γλωσσική συμπεριφορά υποδηλώνει ένα 
είδος κοινωνικής σχέσης, την οποία δεν θέλει να την αποδεχτεί, τότε θα προβεί σε γλωσσι-
κές πράξεις με τις οποίες θα  προσπαθήσει να αποκαταστήσει το είδος της διαμορφούμενης 
σχέσης.  

Η επικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας οδηγεί στην υιοθέτηση μιας θεωρίας μάθησης, η 
οποία εντάσσει τη διερεύνηση των γλωσσικών δεξιοτήτων σε αντίστοιχη διερεύνηση επι-
κοινωνιακών δεξιοτήτων και κατά συνέπεια επεκτείνεται το πλαίσιο των κοινωνικών δεξιο-
τήτων (Μπατσαλιά, 2006) 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην κειμενοκεντρική προσέγγιση 

Στην κειμενοκεντρική προσέγγιση, πρότυπο προς μίμηση, δεν αποτελούν μόνο τα κείμενα 
δόκιμων συγγραφέων, αλλά και ο ίδιος ο δάσκαλος οφείλει να προβάλλεται ως ζωντανό 
πρότυπο συγγραφέα.  

Ο δάσκαλος ως μοντέλο εμπλέκεται ενεργά σε όλες τις φάσεις παραγωγής του γραπτού λό-
γου και, με τη μέθοδο της έκφωνης σκέψης, κοινοποιεί και εξηγεί στους μαθητές τι κάνει, 
πώς και γιατί. Έτσι, οι μαθητές, πριν οι ίδιοι αναλάβουν, ομαδικά ή ατομικά, το έργο της 
σύνθεσης κειμένων, έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν, να δοκιμάζουν, να οδηγού-
νται σε αδιέξοδα, να διορθώνουν τα λάθη τους, να βελτιώνουν τις αρχικές τους επιλογές 
και τα παρόμοια (Ματσαγγούρας, 2009). 

Το μοντέλο του τροχού, που εφαρμόζεται στην κειμενοκεντρική προσέγγιση, αποτελείται 
από τρεις διδακτικές φάσεις. Στην πρώτη φάση ο εκπαιδευτικός αναλύει με υποδειγματικό 
τρόπο αντιπροσωπευτικά κείμενα δόκιμων συγγραφέων και αναδεικνύει τον τρόπο με τον 
οποίο ο σκοπός του κειμένου και το πλαίσιο παραγωγής του διαμορφώνουν τη δομή του, 
το περιεχόμενο του, το ύφος του και τα λεξικογραμματικά του στοιχεία.  

Στη δεύτερη φάση ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί όλη την τάξη στη διαδικασία παραγωγής και 
οργάνωσης των ιδεών και ανάπτυξης τους σε συγκροτημένο κείμενο. Τέλος, στην τρίτη φά-
ση οι μαθητές εργάζονται εταιρικά ή ατομικά για να συνθέσουν ένα κείμενο, ακολουθώντας 
τις διαδικασίες και τις τεχνικές που ακολούθησαν στην τάξη κατά τη δεύτερη φάση (Μα-
τσαγγούρας, 2009). 

Βάσει των παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι ο δάσκαλος, δεν είναι αρκετό απλώς και μόνο 
να εντάξει στα προς μελέτη και ανάλυση κείμενα αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών 
με μη λογοτεχνικά κείμενα και να αναθέτει τη σύνθεση χρηστικών κειμένων, όπως ίσως α-
ντιλαμβάνονται μερικοί την επικοινωνιακή προσέγγιση.  

Πρέπει να γίνεται τόσο κατά την αναγνωστική ανάλυση, όσο και κατά τη συγγραφική σύν-
θεση συστηματική συσχέτιση των στοιχείων της επικοινωνιακής συνθήκης με τα χαρακτη-
ριστικά δομής, μορφής και περιεχομένου του (αναλυόμενου ή παραγόμενου) κειμένου. 
Έτσι ο λόγος δεν γίνεται μόνο επικοινωνιακός, αλλά και αποτελεσματικός στη μετάδοση του 
μηνύματος.   

Διδακτική πρόταση για κειμενοκεντρική διδασκαλίας 

Η ομαδοσυνεργατικότητα προτιμάται για την κειμενοκεντρική προσέγγιση της διδασκαλίας. 
Οι λόγοι για τους οποίους υποστηρίζεται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία είναι διότι η συ-
νεργαζόμενη ομάδα αποτελεί πλαίσιο στήριξης στη διαδικασία της μάθησης, σώμα έκφρα-
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σης της κοινής συναίνεσης, και πλαίσιο ανάδειξης της υποκειμενικής διαφορετικότητας 
(Ματσαγγούρας, 2009).  

Στην περίπτωση των δίγλωσσων μαθητών, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, πέραν του ότι 
διδάσκει το γραπτό λόγο, περισσότερο αποτελεσματικά, ενισχύει παράλληλα τη θετική αλ-
ληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών (Τσιπλητάρης, 1998). Συγκεκριμένα τονώνει την αυτο-
πεποίθηση του «ξένου» και περιθωριοποιημένου μαθητή, τη συναισθηματική του ασφά-
λεια, βοηθά στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτή-
των και στην ανάπτυξη των κινήτρων για μάθηση (Τριλιανός, 1998). 

Σε σύγκριση με άλλα μοντέλα, η συνεργατική μάθηση παράγει καλύτερη «ακαδημαϊκή» 
μάθηση, δημιουργεί καλύτερες σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της τάξης με πολυφυλετική σύν-
θεση,  ενισχύει την αυτοεκτίμηση των μαθητών και  ενδυναμώνει τις σχέσεις μεταξύ των 
αδύνατων και των υπόλοιπων (καλών και μέτριων) μαθητών. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η 
συνεργατική μάθηση αναπτύσσει το αμοιβαίο ενδιαφέρον και τη διαπροσωπική εμπιστο-
σύνη μεταξύ των μελών της ομάδας, ενώ αποθαρρύνει την κοινωνική προτίμηση μεταξύ 
τους (Νικολάου, 2005). 

Για τη διδασκαλία λοιπόν του γραπτού λόγου, στους δίγλωσσους μαθητές, οι δάσκαλοι 
μπορούν να χωρίσουν τους μαθητές, σε ανομοιογενείς ομάδες, ως προς τις επιδόσεις τους, 
το φύλο και την προέλευση, ώστε να εργαστούν μαζί για να κατακτήσουν ένα είδος κειμέ-
νου. Με τη χρήση ποικιλίας υλικού και μέσων, βασική επιδίωξη των δασκάλων οφείλει να 
είναι το κάθε μέλος της ομάδας να μάθει το μάθημά του. Στο τέλος οι μαθητές μπορούν να 
απαντήσουν σε ατομικά τεστ, χωρίς να έχουν το δικαίωμα της συνεργασίας.  

Στη γλώσσα, οι μαθητές μπορούν να αναλαμβάνουν ομαδικές εργασίες σε βιβλία, να διορ-
θώνει ο ένας το γραπτό του άλλου και άλλα (Νικολάου, 2000). 

Οι επιμέρους θετικές επιδράσεις της μαθητικής μικρο-ομάδας, οδηγούν σταδιακά στην α-
νάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων, που καθιστούν αυτόνομη και αποτελεσματικότερη τη 
διαδικασία της παραγωγής του γραπτού λόγου, και στην ανάπτυξη της μεταγνώσης για τα 
κείμενα, που καθιστά πληρέστερο και επικοινωνιακά αποτελεσματικότερο το περιεχόμενο 
του παραγόμενου κειμένου (Sitko 1998). 

Η ομαδο-συνεργατική μάθηση προσφέρει, άμεσα, αυθεντικούς αποδέκτες του παραχθέ-
ντος κειμένου, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μακρο-αξιολόγηση του κειμένου 
και να επιβάλουν τις συμβάσεις που συνεπάγεται το είδος. Για το λόγο αυτό οι δάσκαλοι 
αξιοποιούν τη μαθητική ομάδα κυρίως στη φάση στης επανεξέτασης και βελτίωσης του αρ-
χικού κειμένου που συνέθεσαν ως άτομα τα μέλη της ομάδας (Ματσαγγούρας, 2009).  

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, όλα τα είδη του γραπτού λόγου, που παρουσιάστηκαν στην παρούσα ερ-
γασία, θα πρέπει να επιλέγονται από τον εκπαιδευτικό με ιδιαίτερη προσοχή ώστε αυτά να 
είναι φιλικά προς το δίγλωσσο μαθητή και να ανταποκρίνονται επαρκώς στις μαθησιακές 
του ανάγκες. Όλα τα είδη του γραπτού λόγου, που θα επιλεχθούν προς διδασκαλία, αλλά 
και προς παραγωγή του γραπτού λόγου, θα πρέπει να παρέχουν στο μαθητή τις ευκαιρίες 
να καλλιεργήσει και τις τέσσερις δεξιότητες ώστε να επιτευχθεί η γλωσσική ευχέρεια στη 
γλώσσα στόχο.  
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Επίσης, όλα τα είδη του γραπτού λόγου που θα επιλεχθούν για να διδαχθούν κειμενοκε-
ντρικά θα πρέπει να προάγουν την αυτόνομη και ανακαλυπτική μάθηση και να αξιοποιούν 
την επικοινωνιακή δυναμική των ενοτήτων τους. Καλό είναι, να αξιοποιούνται στο γραπτό 
λόγο οι προσωπικές διηγήσεις. Οι μαθητές και οι δάσκαλοι μπορούν να μοιραστούν τις δι-
κές τους προσωπικές ιστορίες, εμπειρίες, πολιτιστικά γεγονότα και τη δική τους εννοιολογι-
κή σύλληψη τον κόσμου. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας με θέμα τα συναισθήματα. 
Πραγματοποιήθηκε στο 17ο Νηπιαγωγείο Κατερίνης το σχολικό έτος 2012-13. Το θέμα 
προσεγγίστηκε διαθεματικά  καθ΄ όλη την διάρκεια του σχολικού έτους δίνοντας έμφαση 
στην ενεργή συμμετοχή των παιδιών και των γονέων. Η αξιολόγηση του προγράμματος έγι-
νε με ερωτηματολόγια. 

Λέξεις - Κλειδιά:  συναισθήματα, διαθεματικότητα, αγωγή υγείας. 

Εισαγωγή 

Η συναισθηματική αγωγή στο νηπιαγωγείο με σκοπό την κοινωνική και συναισθηματική 
ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική για την διαμόρφωση του χαρακτήρα των μελλοντικών ενή-
λικων (Κόνσολας, 2007). Η ανάπτυξη των συναισθηματικών δεξιοτήτων είναι η βάση για την 
θετική αλληλεπίδραση με τους άλλους, για το χτίσιμο υγιών σχέσεων, την αποφυγή προ-
βληματικών συμπεριφορών και την επίτευξη ακαδημαϊκής επιτυχίας (Rivers et.al., 2007). Η 
έρευνα του Κόνσολα (2007) έδειξε ότι η καλλιέργεια των συναισθημάτων είναι μια μακρό-
χρονη διαδικασία που διαχέεται στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου σε όλες τις καθημερινές 
δραστηριότητες των παιδιών, από την μοναχική απασχόληση ως και τις ομαδικές αλληλεπι-
δράσεις των παιδιών μεταξύ τους αλλά και με την νηπιαγωγό. 

 Το σχολικό έτος 2012-13 στο 17ο Νηπιαγωγείο Κατερίνης σε ένα πρόγραμμα αγωγής υγεί-
ας με αφορμή το βιβλίο «Η Παλέτα των συναισθημάτων» (Μουλάκη, 2004) αποφασίσαμε 
να δουλέψουμε πάνω στα συναισθήματα μας. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι μια σει-
ρά προτεινόμενων δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο που αφορούν την συναισθηματική 
ανάπτυξη, βασισμένες πάνω στο βιβλίο «Ο κήπος των συναισθημάτων» (Κάντζιου κ. συν., 
2009). Ο σκοπός του προγράμματος, σύμφωνα με τα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ του νηπιαγωγείου ή-
ταν η ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων και η προαγωγή της  ψυχικής υγείας των νη-
πίων.  

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος ήταν: 

1.  Να αναπτύξουν αυτοεκτίμηση. 

2. Να καλλιεργήσουν σχέσεις με τους άλλους και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες 
που θα τους επιτρέψουν να ακολουθούν τους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς.  

3. Να εκφράζονται με τον αυτοσχεδιασμό και την μίμηση. 
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4. Να συνειδητοποιήσουν και αποδεχτούν τη μοναδικότητα του καθενός και να αναπτύ-
ξουν  διεκδικητική προσωπικότητα. 

Για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τη τόνωση της αυτοπεποίθησης  χρησιμοποιήθηκε ως 
μεθοδολογία η προσέγγιση της σχολικής τάξης ως ομάδας και η ενεργητική ακρόαση ως 
τρόπος επικοινωνίας (Π.Ι., 2014). 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Οι αφορμές και τα ερεθίσματα παρουσιαζόταν μπροστά μας από την αρχή της χρονιάς.  Στα 
πλαίσια της γνωριμίας μας στην αρχή της χρονιάς παίξαμε πολλά θεατρικά παιχνίδια και 
παιχνίδια γνωριμίας με σκοπό το δέσιμο της ομάδας. Επιπλέον, σύμφωνα με το συμβόλαιο 
της τάξης διαμορφώθηκε ειδικά ένας χώρος για την επίλυση συγκρούσεων. Στο χώρο αυτό 
τοποθετήθηκαν δύο καρέκλες, η μια με ένα αυτί και η άλλη με ένα στόμα ζωγραφισμένο 
πάνω τους. Τα παιδιά έμαθαν να κάθονται στην καρέκλα - στόμα για να εκφράσουν το πα-
ράπονό τους και στην καρέκλα - αυτί για να ακούσουν το συμμαθητή τους (Chetkow-
Yanoov, 1996). Έτσι τα παιδιά μάθανε να ελέγχουν την ένταση πριν φτάσει σε ακραίες μορ-
φές όπως τη χρήση βίας. Παράλληλα μάθαιναν να ακούνε τι συναισθήματα προκαλούσε η 
άσχημη συμπεριφορά τους (Τριλίβα & Chimienti, 1998).  

 

Χώρος επίλυσης συγκρούσεων. 

Παράλληλα δουλέψαμε τους καλούς τρόπους συμπεριφοράς με την Νεραιδούλα των κα-
λών τρόπων και η ζωή και το παιχνίδι μας έγινε πιο ωραίο με τις λέξεις καλημέρα ευχαρι-
στώ και παρακαλώ. Τις 4 Οκτωβρίου μας δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε για  τα συναι-
σθήματα μας απέναντι στα ζώα και συνειδητοποιήσαμε ότι και τα ζώα έχουν συναισθήματα 
και στις 28 Οκτωβρίου μιλήσαμε και ζωγραφίσαμε τα συναισθήματα που μας προκαλεί ο 
πόλεμος και η ειρήνη. 

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ 

Αφού διαβάσαμε το βιβλίο της Μουλάκη (2004) «Η παλέτα των συναισθημάτων», συζητή-
σαμε με τα παιδιά για τα συναισθήματα που έδειξε ο ζωγράφος στη Συναισθηματικούλα 
και τα καταγράψαμε σε ένα πίνακα αναφοράς που παρέμεινε αναρτημένος καθ' όλη την 
διάρκεια της χρονιάς. Κάθε συναίσθημα αντιστοιχούσε και σε μια φατσούλα για να τα ξε-
χωρίζουν ευκολότερα τα νήπια που δεν ήξεραν να διαβάζουν. 
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Τα συναισθήματα στην συνέχεια δουλευτήκαν ξεχωριστά σε 7 διαφορετικές ενότητες. Οι 
επιμέρους στόχοι ήταν: 

1. Η κατανόηση της έννοιας της φιλίας και των συνεπειών της στη ζωή μας, καθώς και 
η παρουσίαση τρόπων προσέγγισης των άλλων με άξονα την ψυχική μας ηρεμία και 
τη συνεργασία. 

2. Η επίγνωση του συναισθήματος της λύπης και της χαράς και της επίδρασης τους 
στο σώμα και στη συμπεριφορά και η αισιόδοξη αντιμετώπιση της ζωής. 

3. Η αποτελεσματική επικοινωνία, αφού ανακαλύψουν τις αιτίες του θυμού και συ-
νειδητοποιήσουν την κατάσταση τους όταν είναι υπό την επήρεια του και βρουν 
τους τρόπους που θα το ελέγξουν. 

4. Η εκλογίκευση του φόβου και η υπέρβαση του, αφού ανακαλύψουν τις αιτίες του 
φόβου και συνειδητοποιήσουν την κατάσταση τους, όταν είναι υπό την επήρεια του 
φόβου. 

5. Να συνειδητοποιήσουν τα αρνητικά συναίσθημα της ζήλιας, της κακίας και του μί-
σους και να βρουν τρόπους να τα περιορίσουν. 
 

ΓΛΩΣΣΑ- ΕΚΦΡΑΣΗ 
 

Στο τομέα της γλώσσας συζητήσαμε για τα συναισθήματα αυτά με αφορμή αρχικά τα βι-
βλία από την σειρά της Μονρεάλ (2005) "Τι νιώθεις; Φιλία/ Χαρά/ Θυμό/ Δειλία/ Φόβο/ 
Ζήλια/ Κακία".  Επιπλέον διαβάσαμε και άλλα βιβλία σχετικά με το κάθε συναίσθημα όπως 
"Ο μικρός κάστορας και η ηχώ"  (Mac Donald , 1990) και "Δεν σε έχω φίλο" (Λάττα, 2010) 
για την φιλία, "Ο μεγάλος θυμός της Νέλης" (Henriette, 1990) για το θυμό, "Δε φοβάμαι ..το 
σκοτάδι " (Γιαννίκου, 1997) και το "Εγώ, δε φοβάμαι" (Γκανζλ, 1997) για το φόβο  και "Πως 
γράφεται η λέξη αγάπη;" (Βαρελά, 2004) για την αγάπη.  
 
Συζητήσαμε για το τι μας προκαλεί τα συναισθήματα αυτά, μπήκαμε πίσω από κουκλοθέα-
τρο και εκφραστήκαμε με την βοήθεια της αντίστοιχης κούκλας. Γράψαμε ακροστιχίδες, 
συνταγές φιλίας και αγάπης, συμπληρώσαμε προτάσεις, απαγγείλαμε ποιήματα, γλωσσο-
δέτες όπως "Ένα φοβισμένο φίδι " (Τριβιζάς, 2006), φτιάξαμε λίμερικ και παίξαμε γλωσσικά 
παιχνίδια με κάρτες (αντίθετες λέξεις, παράγωγα, αντιστοιχίσεις, συλλαβισμό, ανασύνθεση 
λέξεων και κρυπτόλεξα). Λύσαμε το σταυρόλεξο των συναισθημάτων και φτιάξαμε "Το βι-
βλίο των συναισθημάτων" για την βιβλιοθήκη της τάξης. 

 
Επίσης, μια δραστηριότητα που άρεσε πολύ στα παιδιά ήταν "Ο ήρωας της εβδομάδας" 
όπου φτιάχναμε ακροστιχίδα με τα γράμματα του κάθε ονόματος με λέξεις από τα συναι-
σθήματα.  
 
Ενδιαφέρον είχε και ένα παιχνίδι στο κύκλο: Μέσα σε ένα κουτί υπήρχαν 13 μικρές καρτέ-
λες από συναισθήματα (φόβος, θυμός, χαρά, απογοήτευση, λύπη, αγωνία, ευτυχία, νευρι-
κότητα, μοναξιά). Το κουτί περνούσε από κάθε παιδί και αυτό τραβούσε από μέσα μια καρ-
τέλα. Το κάθε παιδί διάβαζε δυνατά το συναίσθημα που έγραφε η καρτέλα του αναφέρο-
ντας αν ένιωσε το συναίσθημα αυτό και πότε. 
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Τέλος παίξαμε και ένα παιχνίδι που συνδύαζε μουσική ακρόαση, κίνηση, θεατρική αγωγή, 
γλωσσική επίγνωση, γραφή και μαθηματικά: περιπατούσανε ελεύθερα στο χώρο στο ρυθμό 
της μουσικής με εναλλαγές στη διάθεση (χαρούμενοι, λυπημένοι, σκεφτικοί, νευριασμέ-
νοι…). Μόλις σταματούσε η μουσική έκαναν κύκλο γύρω από ένα από τα οκτώ  στεφάνια 
που ήταν σκορπισμένα στο πάτωμα. Έτσι χωρίστηκαν σε 8 ομάδες. Σε κάθε στεφάνι υπήρ-
χαν σκόρπια γράμματα μιας λέξης που δήλωνε κάποιο συναίσθημα. Η κάθε ομάδα είχε 
διαφορετική λέξη. Με βάση τους πίνακες αναφοράς συνέθεταν την λέξη. 

   
Σύνθεση και ανασύνθεση των σχετικών λέξεων 

 
Στην συνέχεια την έγραψαν και την ζωγράφισαν σε χαρτί κομμένο σε πέταλο-καρδιά. Τα 
πέταλα συνέθεσαν στο τέλος δυο μεγάλα λουλούδια: τα λουλούδια των συναισθημάτων. 
Το ένα ήταν των καλών συναισθημάτων (φιλία, χαρά, περιέργεια, αγάπη) και το άλλο των 
κακών (φόβος, κακία, θυμός, λύπη).  

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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Στην μελέτη περιβάλλοντος βοηθήσαμε τα παιδιά να καταλάβουν ότι υπάρχει διαφορά α-
νάμεσα στο θάρρος και στην απερισκεψία, δείξαμε με το σώμα, το πρόσωπο και τη φωνή 
μας το κάθε συναίσθημα και φωτογραφηθήκαμε. Ψάξαμε να βρούμε τρόπους να επιλύου-
με τις διαφωνίες με ηρεμία και στο διαδίκτυο ανακαλύψαμε την τεχνική του φαναριού: 

• κόκκινο-σταματώ, λέω-λέω τι νιώθω.  
• κίτρινο: σκεφτόμαστε μήπως φταίμε εμείς, ή δεν καταλαβαίνουμε τι μας λέει ο άλ-

λος. 
• πράσινο: εξηγώ-πως θα ήθελα να είχε εξελίχθη η κατάσταση.  Έτσι αποφασίσαμε να 

λύνουμε ειρηνικά τις διαφωνίες μας. 

Για την τόνωση της αυτοπεποίθησης συνθέσαμε το πάζλ του εαυτού μας και βρήκαμε φί-
λους που τους αρέσουν τα ίδια πράγματα. Με τον Έλμερ μάθαμε ότι ο καθένας είναι ένας 
και μοναδικός. 

 
Φύλλο Εργασίας: Είμαι μοναδικός. 

 
Μάθαμε το τραγούδι του Τριγωνοψαρούλη (Ηλιόπουλος, 1997): "Εγώ είμαι εγώ" και πως 
αυτό που οι άλλοι θεωρούν μειονέκτημα σε εμάς, εμείς μπορούμε να το μετατρέψουμε σε 
πλεονέκτημα. Επιπλέον διαβάζοντας το βιβλίο «Ο αδελφός του Τριγωνοψαρούλη» (Ηλιό-
πουλος, 1997) καταλάβαμε ότι δεν πρέπει να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με του άλλους. 
 
Με παιχνίδια όπως τα "μαγικά γυαλιά", που όποιος τα φορούσε έβλεπε στους άλλους μόνο 
θετικά στοιχεία και το "πουγκί της τάξης", από όπου διαλέγαμε φωτογραφίες των παιδιών 
και τις σχολιάζαμε θετικά (χαρούμενος, γελαστός, έξυπνος, κεφάτος, ευχάριστος, δυνατός, 
πιστός, πρόθυμος, ευγενικός, καλός, φιλικός, δυναμικός, τρυφερός) μάθαμε να χαρακτηρί-
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ζουμε θετικά τους συμμαθητές μας ενισχύοντας το δέσιμο της ομάδας και προωθώντας 
δεσμούς φιλίας . 
 
Στο σημείο αυτό εμπλέξαμε και τους γονείς. Σχεδιάσαμε το αποτύπωμα του χεριού του κά-
θε παιδιού και ζητήσαμε από τους γονείς να γράψουν σε κάθε δάχτυλο από ένα στοιχείο 
που συντελεί στην μοναδικότητα του (ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όνομα, ικανότητες, επιθυ-
μίες, όνειρα, συναισθήματα, προσωπικότητα). Μας τα επέστρεψαν και αφού τα διαβάσα-
με, συνθέσαμε τον ήλιο της τάξης μας. 

 
Ο ήλιος της τάξης μας  

 
Επιπλέον προσπαθήσαμε να βρούμε τρόπους να ξεπεράσουμε τους φόβους μας. Μάθαμε 
τη «Βραδινή Προσευχή» του Μιχ. Στασινόπουλου και  ότι  στη Γουατεμάλα τα παιδιά κάθε 
βράδυ βάζουν κάτω από το μαξιλάρι τους ένα κουκλάκι, στο οποίο λένε τους φόβους τους 
και τις ανησυχίες τους και εκείνο το πρωί τις απομακρύνει και στο τέλος ρίξαμε τους φό-
βους μας σε ένα καπέλο. 
 
Ψάξαμε επίσης να βρούμε  τρόπους να λύνουμε μια διαφωνία. Τότε ανακαλύψαμε  το μυ-
στικό της χελώνας. Όταν θυμώνει σταματά και μένει ακίνητη. Παίρνει βαθιές αναπνοές και 
σκέφτεται: "μπορώ να είμαι ήρεμη και να σκεφτώ λύσεις για το πρόβλημα μου".  Όταν ηρε-
μήσει βγαίνει από το καβούκι της και λύνει το πρόβλημα της με ειρηνικό τρόπο. 
 
Τέλος, καθιερώσαμε και το «Ρολόι των συναισθημάτων». Κάθε πρωί ρυθμίζαμε το «Ρολόι 
των συναισθημάτων» μας τοποθετώντας το δείκτη του ρολογιού στην εικόνα που αντιπρο-
σώπευε  το συναίσθημα που ένιωθε ο καθένας μας. Στη συνέχεια αναφέραμε τους λόγους 
για τους οποίους επιλέξαμε το κάθε συναίσθημα. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ 

Στην μουσική δώσαμε έμφαση στην ενεργητική ακρόαση με τραγούδια όπως "Οι φίλοι του 
παππού" της Ρεμπούτσικα, μάθαμε  το τραγούδι του Τριγωνοψαρούλη: "Φίλοι για πάντα" 
και χορέψαμε το " Μια μέρα χαράς" της  Πρωτοψάλτη. Επιπλέον με πολλά μουσικά κομμά-
τια επενδύθηκαν ψυχοκινητικές ασκήσεις  και θεατρικά παιχνίδια . 
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Για παράδειγμα παίξαμε το «κλείνουμε τα μάτια και ακούμε» με στόχο να μυηθούν στην 
κλασική μουσική. Πρόκειται για μια δραστηριότητα με διαθεματική διασύνδεση που ε-
μπλέκει ταυτόχρονα εικαστικά, προφορική επικοινωνία και μαθηματικά. Ξαπλώσαμε στη 
μοκέτα, κλείσαμε τα μάτια, χαλαρώσαμε και ακούσαμε διάφορα μουσικά κομμάτια. Χαμη-
λώσαμε τη μουσική και ζητήσαμε να μας περιγράψουν τα συναισθήματα που ένιωθαν α-
κούγοντας κάποιο μουσικό κομμάτι. Δώσαμε στα παιδιά χαρτί Α4, που το είχαμε χωρίσει σε 
τέσσερα μέρη, χρώματα, πινέλα και τα παροτρύνουμε να ζωγραφίσουν ότι ήθελαν ενώ ταυ-
τόχρονα ακούγανε μουσική (επιλέξαμε τέσσερα μουσικά κομμάτια, διαφορετικά σε ρυθμό 
και μελωδία, που να προκαλούν διαφορετικά συναισθήματα). Συζητήσαμε γι’ αυτά που έ-
φτιαξαν, βλέποντας αν η μουσική που ακουγόταν κάθε φορά έπαιζε κάποιο ρόλο στην επι-
λογή του θέματος ή στα χρώματα που χρησιμοποίησαν. 

 

Φύλλο Εργασίας: Ζωγραφίζω τα συναισθήματα που μου προκαλεί το κάθε μουσικό κομμάτι. 

ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Στην φυσική αγωγή μας δόθηκαν αρκετές ευκαιρίες να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε 
με τη μουσική. Για παράδειγμα παίξαμε μια παραλλαγή του παιχνιδιού "τα αγαλματάκια" 
όπου με το σταμάτημα της μουσικής δείχναμε με το σώμα το συναίσθημα που μας ζητούσε 
ο αρχηγός. 

Παίξαμε επίσης μια παραλλαγή της παραδοσιακής τυφλόμυγας που την ονομάσαμε «Μά-
ντεψε πως νιώθω». Ένα παιδί έμπαινε στη μέση του κύκλου με τα μάτια κλειστά. Με  ένα 
μαλακό μαντήλι ακουμπούσε τα κεφάλια των συμμαθητών του. Σε όποιο παιδί σταματούσε 
έπρεπε να εκφράσει ένα συναίσθημα με ήχο π.χ. κλάμα εάν λυπόταν, γέλιο αν χαιρόταν 
κ.λπ.  
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 Τέλος, παίξαμε πολλά παιχνίδια εμπιστοσύνης όπως "καθοδήγησε με, φιλέ ", "Το κύμα 
παίρνει τη λύπη μακριά" και «Λύκε – λύκε είσαι εδώ;».  

 
ΤΠΕ 

Βρήκαμε στο διαδίκτυο φωτογραφίες με εκφράσεις συναισθημάτων  και προσπαθήσαμε να 
τις μιμηθούμε και με το Google μετάφραση ακούσαμε τα συναισθήματα σε διάφορες 
γλώσσες. Επίσης η παρουσίαση του υλικού έγινε από τη νηπιαγωγό με την βοήθεια της 
χρήσης του power point. 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

Αφού μάθαμε να τραγουδάμε το τραγούδι των συναισθημάτων αποφασίσαμε να ζωγραφί-
σουμε σε χαρτί μέτρου το πως νιώθαμε εκείνη τη στιγμή με τέμπερες και πινέλα.  Χρησιμο-
ποιήσαμε ζωηρά χρώματα όπως το κόκκινο και το κίτρινο για να δείξουμε ότι ήμασταν χα-
ρούμενοι  και  πιο σκούρα χρώματα όπως το μπλε, το μαύρο όταν ήμασταν στενοχωρημένοι 
ή θυμωμένοι. 

 

Φύλλο Εργασίας: Ζωγραφίζω τα συναισθήματα μου. 

 Φτιάξαμε «Το βιβλίο με τα αστεία πρόσωπα», τα οποία τα κόψαμε στα 3 και κάναμε διά-
φορους συνδυασμούς, και το πορτρέτο μας αφού πρώτα παρατηρήσαμε και σχολιάσαμε 
πίνακες ζωγραφικής με πρόσωπα που εκφράζουν έντονα συναισθήματα, π.χ. την «Κραυγή» 
του Μουνχ, το «Χαμίνι» του Γύζη, την «Αποστήθιση» του ίδιου, κλπ. 
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Φτιάξαμε το πορτρέτο μας. 

Αντιστοιχίσαμε έργα μεγάλων ζωγράφων με τις αντίστοιχες συναισθηματικές καταστάσεις, 
σχολιάσαμε πίνακες ζωγραφικής, όπως "Η κούκλα του Π. Κλέε" και κατασκευάσαμε την φι-
λοτούρτα με συστατικά φιλίας, το θυμόμετρο, δώσαμε χρώμα στο κάθε συναίσθημα όπως 
κίτρινο, για το φόβο, φτιάξαμε δαχτυλόκουκλες και κατασκευάσαμε αφίσας για τους τρό-
πους επίλυσης συγκρούσεων.  

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Στην θεατρική αγωγή παίξαμε μια παραλλαγή της παντομίμας.  Το κάθε παιδί διάλεγε μια 
κάρτα.  Έπρεπε να μιμηθεί την έκφραση του προσώπου που απεικονίζονταν στην κάρτα και 
η ομάδα να αναγνωρίσει το συναίσθημα. 

Επίσης με τη συνοδεία της μουσικής κινηθήκαμε με διάφορους τρόπους στα μονοπάτια των 
συναισθημάτων, γίναμε ζευγάρια και παίξαμε το παιχνίδι του γλύπτη και του αγάλματος. 
Παίξαμε παιχνίδια ρόλων όπως «Η πολιτεία του θυμού και η πολιτεία της ηρεμίας», "Μα-
λώνω για ένα μπισκότο", "Το μπαλόνι που το ήθελαν όλοι", "Συγκρούσεις των μουσικών 
οργάνων" με σκοπό να αναπτύξουν σχέσεις φιλίας, συνεργασίας και  ενσυναίσθηση. 
 

1640

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



 
Τα παιδιά σχεδίασαν τις δύο πολιτείες. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Ταξινομήσεις- ομαδοποιήσεις (ευχάριστα- δυσάρεστα), αρίθμηση των θετικών και αρνητι-
κών συναισθημάτων. 

ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ 

Παρουσιάσαμε στα παιδιά τον πίνακα "Το χαμόγελο των φλεγόμενων φτερών"  του Χ. Μιρό 
και παρατηρήσαμε ότι το ανθρωπάκι που απεικονίζεται δεν έχει πρόσωπο και δεν καταλα-
βαίνουμε τι αισθάνεται. Στη συνέχεια, μοιράσαμε στα παιδιά αντίγραφα του συγκεκριμέ-
νου έργου και τους προτείναμε να ζωγραφίσουν πώς αισθάνεται το ανθρωπάκι. 

 

Φύλλο Εργασίας: Ζωγράφισε πως αισθάνεται το ανθρωπάκι. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Για την αξιολόγηση του προγράμματος πήραμε συνέντευξη από το κάθε παιδί για να διαπι-
στώσουμε αν έχει αποκτήσει συνείδηση των συναισθημάτων του.  
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Φύλλο συνέντευξης 

Επίσης κατασκευάσαμε ένα ερωτηματολόγιο σχετικό με τα θέματα που διαπραγματευτή-
καμε όλη την χρονιά  και  αφού το συζητήσαμε στο σχολείο το δώσαμε και στο σπίτι ως α-
φορμή συζήτησης με την οικογένεια. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικές 
με τον τρόπο που λύνουν τις διαφορές τους, τι θα έκαναν αν κάποιος τους κορόιδευε, τι 
χρειάζεσαι για γίνεις φίλος με κάποιον κ.α. Για την διευκόλυνση των παιδιών δόθηκαν ε-
ναλλακτικές απαντήσεις σε κάθε ερώτηση με σχετική βαθμολογία στη κάθε απάντηση. Στο 
τέλος προσθέσαμε το άθροισμα των πόντων των ερωτήσεων και διαπιστώσαμε πόσο καλοί 
φίλοι ήμασταν.  
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«Μαζί φυτεύουμε ...μαζί μαθαίνουμε». 
Ένα σχέδιο εργασίας για την ομαλή μετάβαση των  νηπίων. 

Φισφή Αλεξία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα :  Φυσικές Επιστήμες στην εκπαίδευση 
fisfialexia@gmail.com 

 
Καρπαθίου Μαρκέλα  

Νηπιαγωγός 
makarpathiou@gmail.com 

 
Περίληψη 

 
Η εργασία αυτή παρουσιάζει ένα σχέδιο εργασίας (Project) που σκοπό έχει να διευκολύνει 
την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο Δημοτικό σχολείο, αφού η περίοδος αυτή περιέχει 
σύνθετες και διαδοχικές διαδικασίες αλλαγών που επηρεάζουν την ατομική και κοινωνική 
ζωή των μαθητών (Γκόβαρης, 2008). Πραγματοποιήθηκε στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό 
σχολείο Βαθέος Σάμου κατά το σχολικό έτος 2009-2010 όπου συμμετείχαν 25 νήπια και 17 
μαθητές της Α΄ δημοτικού, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία των δύο νηπιαγω-
γών και της δασκάλας της Α΄ τάξης του Δημοτικού, διήρκεσε 8 συνολικά δίωρα και εντά-
χθηκε στα πλαίσια της Ευέλικτης ζώνης του Αναλυτικού προγράμματος του Δημοτικού σχο-
λείου. Επιλέξαμε τα φυτά ως θέμα εργασίας, διότι οι Φυσικές Επιστήμες συμβάλλουν στον 
αλφαβητισμό στην προσχολική και στην πρώτη σχολική ηλικία ( Πλακίτση 2007), ενώ η εξε-
ρεύνηση του φυσικού κόσμου τους δίνει ευκαιρίες μοναδικές για να επικοινωνούν και να 
συνεργάζονται. 
 
Λέξεις - Κλειδιά: ομαλή μετάβαση, σχέδιο εργασίας, ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκα-
λίας, διδακτική Φ.Ε. 
 

Εισαγωγή 
 

 Η μετάβαση σύμφωνα με τις νέες προσεγγίσεις ορίζεται “ ως ένα ατομικό , προσωπικό, ι-
διαίτερο και μοναδικό βίωμα για το κάθε άτομο, συνδεδεμένο με αλλαγές ρόλων και περι-
βαλλοντικών συνθηκών” (Mogel,1984,158). Η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό 
σχολείο,το πέρασμα δηλαδή, από την προσχολική στη σχολική ζωή του παιδιού, είναι ένα 
πέρασμα καθοριστικό για την πνευματική ολοκλήρωση και επιτυχία του παιδιού.  Κατά τη 
διάρκειά της σηματοδοτεί ιδιαίτερα έντονες αλλαγές τόσο στην προσωπικότητα του παι-
διού όσο και στο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον, εκθέτοντάς το σε μια  μεγάλη 
ποικιλία απαιτήσεων (γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών), στις οποίες καλείται 
να απαντήσει βάσει καθορισμένων προδιαγραφών, μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα αποτε-
λέσματα στην περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξη του παιδιού, την κοινωνικοποίησή του αλλά 
και στη διαμόρφωση βαθύτερων χαρακτηριστικών της  προσωπικότητάς του (Γουργιώτου, 
2008-Nelson,2004).  
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Οι αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την περίοδο μετάβασης ποικίλουν. Κά-
ποιοι τη βλέπουν ως απαραίτητη πρόκληση για τους μαθητές, η οποία θα τους δώσει τη 
δυνατότητα να μεγαλώσουν, ενώ άλλοι δίνουν έμφαση στην ύπαρξη συνέχειας στη ζωή και 
στη μόρφωσή τους (Μπαγάκης 2006). Τα αποτελέσματα ερευνών έδειξαν ότι τα περισσότε-
ρα σχολεία δεν παρέχουν ένα κατανοητό μεταβατικό πλάνο το οποίο να επιτρέπει την α-
νταλλαγή σημαντικών πληροφοριών μεταξύ δασκάλων-γονέων για την ανάπτυξη του παι-
διού και τις σχολικές προσδοκίες (Nelson,2004). Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, οι έρευ-
νες που αφορούν τη μετάβαση νηπίων  είναι περιορισμένες. 
 
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ομαλή μετάβαση των νηπίων ποικίλουν. Ένα παιδί των 
4-6 ετών δεν μπορεί να παρακολουθήσει μια συστηματική διδασκαλία, γι' αυτό το παιδί, 
γνώση είναι το παιχνίδι. Κατά το 6ο-7ο έτος του η έμφυτη περιέργειά του το βοηθάει να 
αποκτήσει σχολική ικανότητα και ωριμότητα. Επομένως η χρονολογική ηλικία του αποτελεί 
ένα σημαντικό παράγοντα. Ιδιαίτερη επίδραση στη διαδικασία αυτή αποτελεί η σχολική 
τάξη που περιλαμβάνει τους μαθητές, το δάσκαλο και το αντικείμενο διδασκαλίας. Ακόμα η 
κοινωνική του προέλευση του νηπίου παίζει σημαντικό ρόλο αφού το κοινωνικοπολιτιστικό 
περιβάλλον από το οποίο προέρχεται, παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόκτηση σχολικής 
ωρίμανσης. Η οικογένεια του παιδιού με το κοινωνικοπολιτιστικό της περίγυρο, καθορίζει 
την ωρίμανση του παιδιού και το επίπεδο εξέλιξής του. Σύμφωνα με τις εμπειρίες και τις 
επιδράσεις από το οικογενειακό του περιβάλλον γίνεται αυτή η μετάβαση ομαλή ή όχι. Κα-
θοριστικός είναι και ο ρόλος και της σωστής ψυχολογικής προετοιμασίας των νηπίων η ο-
ποία εξαρτάται από τον τρόπο συμπεριφοράς των  γονέων προς τα παιδιά, γιατί η είσοδος 
στο σχολείο αποτελεί γι΄ αυτά μια εμπειρία πολύ ερεθιστική , αλλά ταυτόχρονα και τρομα-
κτική. Τα μικρά παιδιά είναι έτοιμα να ακολουθήσουν επιτυχημένες μαθησιακές εμπειρίες 
στο Δημοτικό σχολείο, όταν υπάρχει μια θετική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα αναπτυξιακά 
χαρακτηριστικά του παιδιού, τις σχολικές πρακτικές και την οικογενειακή και κοινοτική υ-
ποστήριξη (Pianta&Kraft-Sayre,2003). 
 
Σκοπός της εργασίας μας ήταν η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου εργασίας που η 
εφαρμογή του θα συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση νηπίων λαμβάνοντας υπόψιν όλους 
τους παράγοντες  που επηρεάζουν την μετάβαση αυτή. 
 

Επιμέρους στόχοι 
Οι μαθητές : 

• να εξοικειωθούν με το χώρο του δημοτικού σχολείου, να έρθουν σε επαφή με το 
ωρολόγιο πρόγραμμά του και με τον τρόπο εργασίας του δημοτικού 

• να έρθουν σε επαφή με κανόνες, όρια, δικαιώματα και υποχρεώσεις μέσα σ' ένα 
οργανωμένο περιβάλλον όπως είναι ο χώρος του σχολείου 

• να ακούνε, να εφαρμόζουν εντολές και να περιμένουν τη σειρά τους για να μιλή-
σουν 

• να μπορούν να κάθονται σωστά στην καρέκλα τους για να δουλέψουν, να συγκε-
ντρώνονται σε κάτι που κάνουν και να εργάζονται μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά 
πλαίσια 

• να μάθουν μέσα από τις δικές τους ενέργειες 
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• να εξασκήσουν τη λεπτή κινητικότητά τους, να κρατάνε σωστά το μολύβι και να 
χρησιμοποιούν το ψαλίδι 

• να παρατηρούν, να αναλύουν, να συμπεραίνουν, να αξιολογούν και να μπορούν να 
εκφράζουν τη διαδικασία αυτής της σκέψης με προφορικό λόγο 

• να ασκηθούν στις επιστημονικές διαδικασίες όπως είναι η υπόθεση, η παρατήρηση, 
η μέτρηση, η ταξινόμηση 

• να πειραματιστούν με απλά μέσα , να μελετήσουν διάφορα φαινόμενα και να κα-
ταλήξουν στη διεξαγωγή συμπερασμάτων 

• να απολαύσουν την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων και να μπορούν στη συνέ-
χεια να αναδιηγηθούν τις ιστορίες στη σωστή χρονολογική σειρά 

• να έρθουν σε επαφή με κείμενα με αναπτυγμένες δομές, πλούσιο λεξιλόγιο, έντονη 
και γρήγορη πλοκή με αρχή-μέση και τέλος (Β. Πάτσιου,1999). 

• να έχουν φωνολογική ενημερότητα και επίγνωση 
• να αναγνωρίζουν γράμματα κεφαλαία, πεζά και λέξεις, να αντιγράφουν λέξεις 
• να μειώσουν τα συναισθήματα ανασφάλειας μπροστά στο άγνωστο περιβάλλον και 

να στηριχθούν ψυχολογικά και συναισθηματικά μέσα από τη γνωριμία με το σχολι-
κό χώρο και τα πρόσωπα που το απαρτίζουν. 

• να αποκτήσουν θετικές προσδοκίες σε σχέση με το σχολείο 
• να  αποκτήσουν αυτοαντίληψη και αυτονομία 
• να μάθουν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν με τους άλλους και να διαχειρίζο-

νται τα συναισθήματά τους 
• να διασκεδάσουν και να δημιουργήσουν όλοι μαζί. 

 
Η μεθοδολογία 

 
Επιλέξαμε ως θέμα της διδακτικής μας παρέμβασης τα φυτά γιατί το περιβάλλον αποτελεί 
ένα αυθεντικό πλαίσιο μάθησης πιο οικείο, πιο ενδιαφέρον και με μεγαλύτερο νόημα για 
τους μαθητές. Μέσα από την αγάπη για τα φυτά παρακινούνται στην έρευνα και την ανα-
κάλυψη του φυσικού κόσμου, ενώ ασκούνται στις επιστημονικές διαδικασίες (Πλακί-
τση,2008). Τα μικρά παιδιά είναι πολύ περίεργα για τον κόσμο γύρω τους και αναρωτιόνται 
για όλα τα φαινόμενα, είναι πρόθυμα στο να μάθουν νέες λέξεις για να περιγράψουν αυτό 
που βλέπουν, που μυρίζουν, που αγγίζουν και που ακούν (Πλακίτση ,2008). 
 
Όλοι οι στόχοι που θέσαμε προσεγγίστηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουμε τη δυνατότη-
τα της διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης. 
 
Επιλέξαμε να σχεδιάσουμε ένα σχέδιο εργασίας (Project) με θέμα τα φυτά για να υποστηρί-
ξουμε τη διδακτική μας παρέμβαση   Το σχέδιο εργασίας μας ολοκληρώθηκε σε 8 διδακτικά 
δίωρα στην ώρα της Ευέλικτης ζώνης του ωρολογίου προγράμματος του δημοτικού σχολεί-
ου και ακολούθησε τα παρακάτω στάδια: 

• Α' στάδιο  προσανατολισμού 
 Έγινε η ευαισθητοποίηση των νηπίων και διερευνήσαμε τις ιδέες και αντιλήψεις των νηπί-
ων σχετικά με το Δημοτικό σχολείο και οι νηπιαγωγοί τους έθεσαν ερωτήσεις για να ανακα-
λύψουν πώς φαντάζονται το δημοτικό σχολείο, τι περιμένουν ότι θα κάνουν και θα μάθουν 
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και, τι είναι αυτό που τους ανησυχεί. Επίσης διερευνήθηκαν οι ιδέες των μαθητών για τα 
φυτά αφού τα παιδιά πριν ακόμα φοιτήσουν στο σχολείο έχουν απόψεις για μια ποικιλία 
θεμάτων των Φυσικών Επιστημών (Κόκκοτας 2002) και πάνω στις απόψεις αυτές μπορούμε 
να δομήσουμε τη διδασκαλία μας . 

• Β' στάδιο σχεδιασμού του προγράμματος και προγραμματισμού των δραστηριο-
τήτων.  

Ο σχεδιασμός αυτός έγινε σε συνεργασία των νηπιαγωγών και της δασκάλας της Α' τάξης 
λαμβάνοντας υπόψιν όλους τους παράγοντες και  τις ιδιαίτερες συνθήκες μάθησης που 
μπορεί να καθορίσουν την ομαλή μετάβαση των νηπίων. Στο στάδιο αυτό πραγματοποιή-
θηκε ενημέρωση των γονέων με σκοπό την εμπλοκή τους  και τη συμμετοχή τους στην εκ-
παιδευτική διαδικασία, αφού η σύγχρονη εκπαιδευτική έρευνα  αποκαλύπτει ότι τα πιο 
αποτελεσματικά εκπαιδευτικά  προγράμματα για την ηλικία των 3 έως 8 ετών,  είναι εκείνα 
που εμπλέκουν τους γονείς στις διαδικασίες μάθησης των παιδιών τους.  Η ενημερωτική 
συνάντηση με τους γονείς των νηπίων έγινε  στο χώρο του νηπιαγωγείου προκειμένου να 
τους ενημερώσουμε από κοινού ,οι νηπιαγωγοί και η δασκάλα της Α' τάξης του Δημοτικού, 
για το πρόγραμμα που θα υλοποιούσαμε, τους στόχους που είχαμε θέσει, για τις δραστη-
ριότητες που θα αναπτύσσονταν και για τον τρόπο που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τα 
παιδιά τους σε αυτήν την μαθησιακή διαδικασία. Ακολούθησε και δεύτερη συνάντηση ό-
που μητέρα νηπίου ψυχολόγος, προσπάθησε να λύσει όλες τις απορίες των γονέων  σχετικά 
με τη μετάβαση των νηπίων και να τους προτείνει τρόπους και πρακτικές με τις οποίες 
μπορούσαν και οι ίδιοι να βοηθήσουν από τη μεριά τους στην ομαλή μετάβαση  των παι-
διών τους. 

• Γ' στάδιο υλοποίησης του σχεδίου εργασίας 
Όλες οι δραστηριότητες χωρίστηκαν σε 8 διδακτικά δίωρα και πραγματοποιήθηκαν τόσο 
την αίθουσα του νηπιαγωγείου, όσο και στην αίθουσα του Δημοτικού σχολείου όπου συ-
στεγάζονται. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 25 νήπια και 17 μαθητές της Α' τάξης. Οι δύο 
πρώτες συναντήσεις περιελάμβαναν δραστηριότητες γνωριμίας ανάμεσα στα νήπια και 
τους μαθητές τόσο στο χώρο του νηπιαγωγείου, όσο και στην αίθουσα της Α' τάξης. Επειδή 
ο αριθμός των μαθητών ήταν μεγάλος, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε δύο ομάδες νη-
πίων-μαθητών που θα δούλευαν παράλληλα, οι μισοί στο χώρο του νηπιαγωγείου με τη μία 
νηπιαγωγό και τη Δασκάλα ενισχυτικής διδασκαλίας και οι άλλοι μισοί στη σχολική αίθου-
σα με την άλλη νηπιαγωγό και τη δασκάλα της Α' τάξης. 

• Δ' στάδιο αξιολόγησης του προγράμματος από τους ίδιους τους μαθητές και πα-
ρουσίασης του.  

Τα νήπια συζήτησαν με τις νηπιαγωγούς τους θέματα που τους απασχόλησαν από το πρό-
γραμμα και στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση όλων των παιδιών μαζί. Στο τέλος του προ-
γράμματος όλα τα παιδιά μαζί παρουσίασαν στην αίθουσα της Α' τάξης τις ομαδικές εργα-
σίες τους στους γονείς τους και συμμετείχαν όλοι μαζί στην εορτή λήξης του σχολικού έ-
τους. 
 

Δραστηριότητες 
1η δράση 
Τα παιδιά του νηπιαγωγείου κάλεσαν τα παιδιά της Α' τάξης στο χώρο τους να γιορτάσουν 
μαζί την Τσικνοπέμπτη. Έπαιξαν παιχνίδια γνωριμίας  όπως η Αράχνη και το Καπέλο, χόρε-
ψαν παραδοσιακούς χορούς και τραγούδησαν τα παραδοσιακά τραγούδια: “ Μήλο μου 
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κόκκινο”, “Σαμιώτισσα” και “Κάτω στο γιαλό”, μιλήσαμε για τα έθιμα της Τσικνοπέμπτης, 
φάγαμε παραδοσιακές τηγανίτες όλοι μαζί και στο τέλος τα παιδιά της Α' τάξης κάλεσαν τα 
νήπια στην τάξη τους. Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση στο νηπιαγωγείο τα παιδιά εξέ-
φρασαν τη γνώμη τους για την κοινή τους συνάντηση. Ήταν όλα χαρούμενα, ενώ τα περισ-
σότερα παιδιά ήδη γνωρίζονταν από τον παιδικό σταθμό ή τη γειτονιά τους. Τα νήπια περί-
μεναν με αγωνία την επόμενη συνάντηση τους. 
 
2η δράση 
Τα νήπια επιθυμούσαν να επισκεφθούν την Α' τάξη και προετοίμασαν μία ομαδική εργασία, 
ένα τρισδιάστατο κλόουν για τα προσφέρουν ως δώρο στους μαθητές του Δημοτικού. Συζή-
τησαν με τις νηπιαγωγούς πώς πρέπει να είναι η συμπεριφορά τους στη σχολική τάξη και 
πώς μπορούν να εφαρμόσουν τους κανόνες των παιδιών που θα επισκεφθούν. Οι μαθητές 
τους υποδέχθηκαν σε μία στολισμένη τάξη ενώ είχαν φέρει φρούτα που είχαν ήδη τοποθε-
τηθεί σε καλάθια. Η δασκάλα διάβασε σ' όλους τους μαθητές το παραμύθι: “Πώς να κατα-
βροχθίσετε το ουράνιο τόξο”. Όλοι το παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον. Παίξαμε το 
παιχνίδι “ Το κρυμμένο φρούτο” και μετά ταξινομήσαμε τα φρούτα με βάση το χρώμα τους. 
Φτιάξαμε φρουτοσαλάτα και παίξαμε παιχνίδια γεύσεων με κλειστά μάτια. Αναπαραστή-
σαμε το ουράνιο τόξο με χρωματιστές κορδέλες, χορέψαμε και στη συνέχεια ζωγραφίσαμε 
όλοι μαζί σε χαρτί του μέτρου με τα χρώματα του ουράνιου τόξου. 
 
3η δράση  
Το θέμα που επεξεργάζονταν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο ήταν “Οι γιορτές της Άνοιξης”-Η 
Πρωτομαγιά, η γιορτή της μητέρας και γιορτή των λουλουδιών. Μίλησαν για την Πρωτομα-
γιά, έφεραν τα παιδιά στις τάξεις τους πληροφορίες και συζήτησαν για τα θέματα αυτά πριν 
πραγματοποιηθούν οι κοινές τους δραστηριότητες. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε μεικτές ομά-
δες νηπίων -μαθητών  και 20 μαθητές πήγαν στο νηπιαγωγείο όπου χωρίστηκαν σε άλλες 4 
μικρότερες ομάδες των 5 παιδιών, ενώ στη σχολική αίθουσα πήγαν 22 παιδιά όπου σχημά-
τισαν 5 μεικτές ομάδες. 
Κάθε ομάδα έκανε το δικό της κολλάζ με διάφορα λουλούδια που έκοψαν από τα περιοδι-
κά που είχαν ήδη συλλέξει. Προσπάθησαν να τα αναγνωρίσουν και να γράψουν τα ονόματά 
τους. Τα πρωτάκια βοήθησαν τα νήπια στη γραφή. Στη συνέχεια όλοι μαζί πήγαμε βόλτα 
στη γειτονιά μας για να ανακαλύψουμε τους ολάνθιστους κήπους και να  μυρίσουμε τα υ-
πέροχα ανοιξιάτικα λουλούδια. 
 
4η δράση 
Όλα τα παιδιά έφεραν λουλούδια που έκοψαν στους κήπους και στους αγρούς, τα μοιρά-
σαμε στις ομάδες όπου τα παιδιά προσπάθησαν να τα αναγνωρίσουν και να τα ονοματί-
σουν τα λουλούδια, ενώ τα ταξινόμησαν σε λουλούδια του αγρού και λουλούδια του κή-
που. Στη συνέχεια τα ταξινόμησαν και τα μέτρησαν ανάλογα με το είδος τους και με το 
χρώμα τους. Σε χαρτόνι κάνσον έφτιαξαν τα αντίστοιχα σχεδιαγράμματα και κάθε ομάδα 
παρουσίασε τα αποτελέσματά της στις άλλες ομάδες και έκαναν σύγκριση των αποτελε-
σμάτων τους. Τραγουδήσαμε το τραγούδι “Λουλούδια ας διαλέξουμε” και  “Ο Μάιος μας 
έφτασε”, στη συνέχεια επιλέξαμε τα λουλούδια με τα οποία πλέξαμε τα πρωτομαγιάτικα 
στεφάνια μας. Επικράτησε ενθουσιασμός και μεγάλη ικανοποίηση  για το αποτέλεσμα. Τα 
στεφάνια μας στόλισαν τις πόρτες των δύο αιθουσών. 
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5η δράση 
Κατασκευάσαμε κάρτα για τη γιορτή της μητέρας και γράψαμε ένα ποιηματάκι γι' αυτήν . 
Στη συνέχεια ζωγραφίσαμε  ένα κουτάκι για να βάλουμε τα πήλινα λουλούδια - μενταγιόν 
που ήδη είχαμε φτιάξει. Οι μαμάδες ενθουσιάστηκαν γιατί τα δωράκια ήταν φτιαγμένα με 
γούστο, μεράκι, αγάπη και  προπάντων από τα χεράκια των παιδιών τους. 
 
6η δράση 
Βγήκαμε όλοι μαζί στο προαύλιο του σχολείου και φυτέψαμε λουλούδια και αρωματικά 
φυτά σε γλάστρες. Τα παιδιά έπιασαν το χώμα, είδαν τις ρίζες και τα ριζίδια των φυτών και 
πότισαν το χώμα στα νεοφυτεμένα φυτά. Συζητήσαμε για τις ανάγκες των φυτών, αντάλλα-
ξαν απόψεις και συμπέραναν ότι ένα φυτό για να μεγαλώσει χρειάζεται: αγάπη, φροντίδα, 
χώμα, νερό, αέρα και ήλιο. Κάθε ομάδα ανέλαβε την περιποίηση συγκεκριμένων φυτών. 
 
7η δράση 
Η πρώτη ομάδα μαθητών στην αίθουσα του Δημοτικού σχολείου αφού μελέτησε την αντί-
στοιχη ενότητα των φυτών από το βιβλίο της Μελέτης Περιβάλλοντος της Α' τάξης, αποφά-
σισε να ανακαλύψει τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ανάπτυξη των φυτών. 
Τα παιδιά πειραματίστηκαν, αφού φύτεψαν σε μικρά γλαστράκια σπόρους κολοκύθας στα 
οποία είχαμε θέσει ως  στόχο να προβλέψουν τι θα συμβεί σε κάθε φυτό αν του στερήσου-
με ένα από τους παράγοντες ανάπτυξης όπως: το χώμα, το φως, τον αέρα και το νερό. Κάθε 
ομάδα θα έλεγχε ένα παράγοντα και οι μαθητές της Α' τάξης θα παρακολουθούσαν την α-
νάπτυξή του, θα κατέγραφαν παρατηρήσεις και θα τις ανακοίνωναν στην επόμενη συνά-
ντησή μας. Η πρώτη ομάδα τοποθέτησε ένα γλαστράκι με φυτεμένους σπόρους σε χώμα 
δίπλα στο παράθυρο το οποίο συμφώνησαν να ποτίζεται κανονικά, προέβλεψαν ότι θα έχει 
αναπτυχθεί το φυτό  μετά από μία εβδομάδα. Η δεύτερη ομάδα φύτεψε σε χώμα σπόρους 
κολοκύθας, τοποθέτησαν το γλαστράκι τους δίπλα παράθυρο, αλλά αποφάσισαν να μη το 
ποτίζουν. Προέβλεψαν ότι το φυτό δεν θα αναπτυχθεί. Η τρίτη ομάδα τοποθέτησε ένα γλα-
στράκι με χώμα δίπλα στο παράθυρο, θα το πότιζαν , αλλά θα το είχαν τυλίξει σε μεμβράνη 
για να μην έχει αέρα. Προέβλεψαν ότι δε θα αναπτυχθεί.  Η τέταρτη ομάδα φύτεψε σπό-
ρους κολοκύθας σε βαμβάκι και τοποθέτησαν το γλαστράκι τους δίπλα στο παράθυρο ώστε 
να φωτίζεται και να ποτίζεται κανονικά. Προέβλεψαν ότι θα αναπτυχθεί το φυτό. Η πέμπτη 
ομάδα φύτεψε σπόρους σε χώμα , το οποίο θα πότιζαν , αλλά το τοποθέτησαν σε σκοτεινό 
μέρος. Προέβλεψαν ότι το φυτό αυτό δε θα αναπτυχθεί. 
Στο χώρο του νηπιαγωγείου τα παιδιά διάβασαν το παραμύθι: “ Η πριγκίπισσα Λαβίνια και 
το κίτρινο λουλούδι”,συζήτησαν και αναδιηγήθηκαν την ιστορία, έγραψαν σε χαρτόνι κάν-
σον την αλφαβήτα των λουλουδιών και στο τέλος,  ζωγράφισαν με πινέλα ακούγοντας τα 
τραγούδια: “ Η Μαργαρίτα η Μαργαρώ” και “ Η Μυρσίνη βάζει τ' άσπρα της” . 
 
8η δράση 
Στη σχολική τάξη τα παιδιά του δημοτικού ανακοίνωσαν στην ομάδα τους τις παρατηρήσεις 
τους από τη φροντίδα και την παρατήρηση των φυτών. Αφού η κάθε ομάδα πήρε το γλα-
στράκι της  συμπέραναν ότι αναπτύχθηκε περισσότερο το φυτό που ήταν στο παράθυρο , 
είχε χώμα, αέρα και νερό. Το γλαστράκι που είχε ήλιο, χώμα, αέρα, αλλά δεν είχε νερό δεν 
αναπτύχθηκε,  όπως δεν αναπτύχθηκε και το γλαστράκι που δεν το έβλεπε ο ήλιος. Μικρό-
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τερη ήταν η ανάπτυξη στο φυτό που φυτεύτηκε σε βαμβάκι , επομένως συμπέραναν ότι 
παίζει ρόλο στην ανάπτυξη του φυτού και το υλικό στο οποίο είναι φυτεμένο  και συζητή-
σαμε για την ποιότητα του εδάφους. Αίσθηση προκάλεσε σε όλους τους μαθητές η ανάπτυ-
ξη του φυτού που ήταν τυλιγμένο με μεμβράνη, ενώ είχαν προβλέψει ότι δε θα αναπτυχθεί 
λόγω έλλειψης αέρα. Ανταλλάξαμε ιδέες για το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί και μας δό-
θηκε έτσι η ευκαιρία να μιλήσουμε για το θερμοκήπια. 
Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο παρατήρησαν και σχολίασαν έργα τέχνης εμπνευσμένα από 
βάζα λουλουδιών. Μελέτησαν όλοι μαζί τα βιβλία Εικαστικών της Ά τάξης και έκαναν μια 
εργασία  από αυτά τα βιβλία. Ζωγράφισαν πάνω σε βρεγμένο χαρτί μόνο με πράσινη, κόκ-
κινη και μαύρη τέμπερα, λουλούδια. Το αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό. Τα έργα τους τα 
παρουσίασαν  σε ανάλογο πίνακα της τάξης και τα σχολίασαν.   
 

Αξιολόγηση του προγράμματος 
 
Όλοι οι μαθητές εργάστηκαν για να πραγματοποιήσουν μία μεγάλη έκθεση με τις ζωγρα-
φιές τους και τις κατασκευές τους , τις γλάστρες τους με τα ολάνθιστα λουλούδια τους, ενώ 
σε μία γωνιά της Α' τάξης στήσαμε ένα μικρό λαογραφικό μουσείο  με κεντήματα  στολι-
σμένα με λουλούδια που μας πρόσφεραν οι μητέρες τους. Έφτιαξαν προσκλήσεις για να 
προσκαλέσουμε τους γονείς τους στην έκθεσή μας καθώς και όλους τους μαθητές του σχο-
λείου. Έφτιαξαν επίσης  φρουτοσαλάτα και φυσικούς χυμούς  για να κεράσουν τους γονείς 
τους. Στην παρουσίαση αυτή όλοι ήταν ενθουσιασμένοι και ιδιαίτερα τα παιδιά του νηπια-
γωγείου που κατάφεραν να συμμετέχουν σε εργασίες όπως “ οι μεγάλοι”μαθητές. Τα νήπια 
συζήτησαν τις εντυπώσεις τους  και κάποια ανέφεραν τους φόβους τους για πιθανή σχολική 
αποτυχία στο Δημοτικό σχολείο. Αποφάσισαν να συζητήσουν για τις σκέψεις τους  με τα 
παιδιά της Α' τάξης και έτσι ξαναβρέθηκαν όλοι μαζί. Τα παιδιά της Α τάξης μίλησαν για τις 
δικές τους εμπειρίες όταν πήγαν στο Δημοτικό , τα παρακίνησαν και τα ενθάρρυναν λέγο-
ντας τους ότι δούλεψαν πάρα πολύ καλά μαζί τους και ήδη έχουν κάνει το πρώτο μεγάλο 
βήμα για την είσοδο τους στο σχολείο. Ένα κοριτσάκι του νηπιαγωγείου είπε:  “Δεν πιστεύω 
ότι θα δυσκολευτούμε στο σχολείο γιατί μαζί μαθαίνουμε , αφού μαζί φυτεύουμε”. 
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Ο Τζίτζικας και ο Μέρμηγκας 
Ένα σενάριο ηθικών διλημμάτων. Μια εφαρμογή στο Νηπιαγωγείο. 

Γκαδρής Στέλιος 
Δρ. Φιλοσοφίας - Νηπιαγωγός 

sgadris@gmail.com 

Περίληψη 

Στο παρόν κείμενο περιγράφεται μια διδακτική πρόταση εφαρμογής της μεθόδου των ηθι-
κών διλημμάτων, όπως πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 2013 – 2014 και 2014 – 2015 σε 2 
Νηπιαγωγεία της Κρήτης, στον Ν. Λασιθίου. Παράλληλα, διερευνάται η έννοια του ηθικού 
διλήμματος, οι φιλοσοφικές του καταβολές, αλλά κυρίως το δίλημμα ως μέθοδος μιας κρι-
τικής παιδαγωγικής προσέγγισης. 

Λέξεις - Kλειδιά: Φιλοσοφία, Κριτική Παιδαγωγική, Ηθικά Διλήμματα, VaKE, Νηπιαγωγείο. 

Εισαγωγή 

Ακολουθώντας το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Τριανταφυλλίδη μπορούμε να ορί-
σουμε καταρχάς τη λέξη ‘δίλημμα’ ως εξής: Δίλημμα ονομάζεται «η δύσκολη θέση στην ο-
ποία βρίσκεται κάποιος, όταν πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς τρόπους 
ενέργειας, που παρουσιάζουν όμως εξίσου σοβαρές αβεβαιότητες ή δυσκολίες». Όσον α-
φορά στο ‘ηθικό δίλημμα’ οι δυσκολίες αυτές υπαγορεύονται από την παρουσία μιας πολ-
λαπλότητας αξιών (ηθικές προκείμενες), οι οποίες με τη σειρά τους καθορίζουν τον τρόπο 
σύμφωνα με τον οποίο θα επιλέξει τελικά να πράξει το άτομο. Συχνά ωστόσο αυτή η πολ-
λαπλότητα εμπεριέχει αλληλοαποκλειόμενες αξίες, ώστε η συμμόρφωση προς τη μια ή την 
άλλη αξία να συνιστά ακύρωση της άλλης. 

Κλασικός τόπος στην Ηθική Φιλοσοφία είναι το δίλημμα που θέτει ο Σωκράτης στην Πολι-
τεία του Πλάτωνα, στο 1ο Βιβλίο της Πολιτείας, όπου ορίζει καταρχάς τη ‘δικαιοσύνη’ ως 
‘αλήθεια’ και ‘απόδοση των οφειλούμενων’ (βλ. σχ. Bloom, 1968, Σελ. 7 – 8, 331b c κ.ε.), 
αμφότερες ηθικές υποχρεώσεις του ατόμου, ανταποκρινόμενος στις ανησυχίες του Κέφα-
λου, ότι δηλαδή ο φόβος του ανθρώπου είναι μήπως έχει αδικήσει κάποιον  (ό.π., 331a 
κ.ε.). Ο Κέφαλος συμφωνεί∙ ωστόσο σύντομα προκύπτουν οι πρώτες δυσκολίες - κι εδώ συ-
ναντούμε μια πρώτη μορφή ενός ηθικού διλήμματος. Θέτει λοιπόν ο Σωκράτης το εξής δί-
λημμα: Αν οφείλεις να επιστρέψεις όπλα που έχεις δανειστεί από κάποιον, ο οποίος, όντας 
κάποτε γνωστικός, τώρα είναι τρελός, πώς ανταποκρίνεσαι εσύ σε αυτήν την περίπτωση 
απέναντι στην υποχρέωσή σου; Κι αυτό εφόσον, όπως υπαγορεύει και ο πρώτος ορισμός 
περί δικαιοσύνης, δικαιοσύνη είναι η απόδοση των οφειλούμενων. Το ήθικο δίλημμα, όπως 
το θέτει ο Σωκράτης, υπονοεί μια πολλαπλότητα αλλά και μια ιεραρχία, μια προτεραιότητα 
στις αξίες που καθοδηγούν τις πράξεις μας. Συχνά αυτή η πολλαπλότητα των αξιών, όπως 
έχουμε αναφέρει, εμπεριέχει αλληλοαποκλειόμενες αξίες. Σε αυτήν την περίπτωση είναι 
σαφές ότι αντιμετωπίζουμε ένα ηθικό δίλημμα: Δεν είμαστε βέβαιοι πώς θα πρέπει να πρά-
ξουμε. 
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 Στη θέση της αναζήτησης ορισμών μπορούμε ίσως να ανιχνεύσουμε ορισμένα κοινά χαρα-
κτηριστικά γνωρίσματα των ηθικών διλημμάτων. Κεντρική θέση σε ένα ηθικό δίλημμα δια-
δραματίζει η σύγκρουση: Οι αλληλοαποκλειόμενες αξίες συνεπάγονται μια σύγκρουση α-
ξιών. Τι συνεπάγεται ωστόσο αυτή η σύγκρουση; Πέραν της δυσκολίας ή της αβεβαιότητας 
που αναφέρει το Λεξικό Τριανταφυλλίδη, πέραν δηλαδή των καταστάσεων που το άτομο 
δοκιμάζει, όταν καλείται να επιλέξει πώς θα πράξει, βασική συνέπεια της σύγκρουσης των 
αξιών είναι η προσωρινή αναβολή της πράξης: Απλώς δεν είμαστε βέβαιοι πώς θα πρέπει 
να προχωρήσουμε, τι θα πρέπει δηλαδή να κάνουμε. Σε αυτό το σημείο αναζητούμε τους 
λόγους που μας οδηγούν σε αυτή τη δύσκολη θέση. Οι λόγοι συνδέονται με τις αξίες που 
συγκροτούν μια κοσμοθεωρία. Ταυτόχρονα όμως αναζητούμε και τις συνέπειες κάθε ενδε-
χόμενης απόφασής μας. Αμφότερες οι διαδικασίες, δηλαδή ο προσδιορισμός των αξιών 
που εμπλέκονται στην έκφραση ενός ηθικού διλήμματος, όπως και η διερεύνηση των συνε-
πειών που συνεπάγεται η συμμόρφωση προς τη μία ή την άλλη αξία – ακόμη κι αν δεν συ-
νιστούν πλήρως συνειδητές διαδικασίες – αποτελούν, ωστόσο, όψεις μιας κοινής διαδικα-
σίας, που απαντά στο ερώτημα: ‘Τι κάνω τώρα;’. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα συνιστά 
και την πράξη που έχουμε αναστείλει προσωρινά. Η εσωτερική μας σύγκρουση αποκαλύ-
πτει όμως μια ευρύτερη σύγκρουση ανάμεσα στις καθολικές κανονιστικές επιταγές, οι ο-
ποίες οριοθετούν – έστω και ασαφώς – ένα κανονιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί 
μια κοινωνία ανθρώπων, και το μεμονωμένο άτομο, το ατομικό συμφέρον (ή το συμφέρον 
μεμονωμένων ομάδων ατόμων). Κι αυτό είναι εύλογο εφόσον το άτομο αναλαμβάνει την 
ευθύνη της πράξης του μέσα σε ένα ήδη διαμορφωμένο πλαίσιο που καθορίζει ορισμένα 
όρια. Συνοψίζοντας στο σημείο αυτό μπορούμε να απαριθμήσουμε τα βασικά, κατά την 
εκτίμησή μας, χαρακτηριστικά ενός ηθικού διλήμματος. Αυτά είναι: 

(1) Η σύγκρουση μεταξύ αλληλοαποκλειόμενων αξιών. 

(2) Η προσωρινή αναβολή της πράξης. 

(3) Η έκφραση της σύγκρουσης ως σύγκρουσης ανάμεσα σε καθολικές επιταγές (το κανονι-
στικό / ηθικό πλαίσιο) και το άτομο ή αλλιώς ως σύγκρουσης συμφερόντων. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν νομίζω χαρακτηριστικά στοιχεία που δοκιμάζει κάθε άτομο 
όταν αλληλεπιδρά μέσα σε μια κοινωνία ατόμων, άρα και μέσα στη μικρή κοινωνία της 
σχολικής μονάδας και την ακόμη μικρότερη κοινωνία της σχολικής τάξης. Το άτομο δοκιμά-
ζει τη σύγκρουση ή την αβεβαιότητα μέσα, καταρχάς, στο άτυπο πλαίσιο των σχέσεων που 
παράγει το σχολείο και η τάξη. Αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει το φάσμα όλων των αλληλε-
πιδράσεων οι οποίες δεν προβλέπονται από το επίσημο πλαίσιο που ορίζει τον τρόπο λει-
τουργίας της σχολικής μονάδας. Το άτυπο πλαίσιο αποτελεί μάλλον και το πλέον δυναμικό 
πεδίο έκφρασης της σχολικής κοινότητας, εφόσον περικλείει όλο το φάσμα των (μη ή δύ-
σκολα προβλεπόμενων) αλληλεπιδράσεων των μελών της, δηλαδή των φορέων της πολι-
τείας, των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονέων, της τοπικής κοινότητας κτλ.  

Η εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία μιας μεθόδου διαχείρισης των ηθικών διλημμά-
των μοιάζει έτσι να υπόσχεται, καταρχήν, την αναγνώριση μιας βασικής παραμέτρου που 
καθορίζει τις στάσεις και πράξεις μας. Η έμφαση στη λέξη ‘διαχείριση’ συνεπάγεται ότι η 
συγκεκριμένη μέθοδος δεν αποσκοπεί στην επίλυση ηθικών διλημμάτων (παρόλο που 
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προφανώς αυτό είναι το ζητούμενο), αλλά στον καθορισμό και την αποσαφήνιση αφενός 
των προκείμενων (των αξιών) κάθε διλήμματος, προκείμενες που υπαγορεύουν μια ορισμέ-
νη απόφαση οδηγώντας σε μια συγκεκριμένη πράξη, και αφετέρου των συνεπειών που συ-
νεπάγεται η επιλογή της μιας ή της άλλης πράξης.  

Προς αυτήν την κατεύθυνση, την κατεύθυνση δηλαδή της διαχείρισης ηθικών διλημμάτων, 
κινείται η ένταξή τους ως παιδαγωγικής τεχνικής ή μεθόδου, όπως ισχύει, κυρίως, μέσα στο 
πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 
Μια πιο συγκεκριμένη εφαρμογή της μεθόδου αποτελεί η Εκπαίδευση στις Αξίες και τη 
Γνώση (VaKE) – αν και στη θέση της ‘εκπαίδευσης’ θα προτιμήσουμε τη λέξη ‘ευαισθητο-
ποίηση’ γύρω από προβλήματα που αφορούν στις αξίες και τη γνώση. Κοινό στοιχείο και 
των δύο προγραμμάτων αποτελεί η σχεδίαση σεναρίων ως οχημάτων έκφρασης ηθικών 
διλημμάτων. Αυτά προτείνονται μέσα στην τάξη στα παιδιά, τα οποία καλούνται να επιλέ-
ξουν μια στάση (πράξη) σε σχέση με το εκάστοτε ηθικό δίλημμα που προτείνεται. Στόχος 
ωστόσο δεν θα πρέπει να θεωρηθεί η ίδια η επιλογή αυτή καθαυτή, αλλά ο στοχασμός, η 
διερεύνηση μέσα από συζήτηση γύρω από τις επιλογές των παιδιών. Στόχος είναι με άλλα 
λόγια η διερεύνηση των αξιών, των προκείμενων δηλαδή, κάθε προτεινόμενης επιλογής, η 
επιχειρηματολογία που υποστηρίζει κάθε άποψη, αλλά και η διερεύνηση των συνεπειών 
που συνεπάγεται κάθε επιλογή.  

Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά έρχονται σε επαφή με μια πολλαπλότητα επιπέδων, η οποία 
ίσως επιτρέψει την κατανόηση της πολυπλοκότητας που ενέχει κάθε πράξη απέναντι σε 
συγκεκριμένα ηθικά διλήμματα. Ταυτόχρονα δοκιμάζουν συγκρούσεις, όχι μόνον εσωτερι-
κές / ατομικές αλλά, κυρίως, εξωτερικές / συλλογικές, εφόσον κάθε παιδί εμπλέκεται μαζί 
με το σύνολο μιας κοινότητας (τη σχολική τάξη) στη διερεύνηση ενός συγκεκριμένου δι-
λήμματος. Μέσα σε αυτήν την κοινότητα κάθε παιδί καλείται να λάβει μιαν απόφαση, να 
επιχειρηματολογήσει, ίσως να αναθεωρήσει, αναστοχαζόμενο παραμέτρους που πιθανότα-
τα να είχε αγνοήσει στην πρώτη απόφασή του. 

Μπορεί άραγε η τενχική των ηθικών διλημμάτων να βρει εφαρμογή στο Νηπιαγωγείο; Η 
απάντηση είναι δίχως περιστροφές πως μπορεί, υπό τον όρο, βεβαίως, της επιλογής κατάλ-
ληλων σεναρίων, τα οποία θα συνδέονται με τα ενδιαφέρονται και τις αναζητήσεις των νη-
πίων. Ούτως ή άλλως, τα νήπια, όπως και όλες οι λοιπές ηλικιακές ομάδες, έχουν δοκιμάσει 
την εμπειρία ενός ηθικού διλήμματος μέσα στο άτυπο πλαίσιο που συνεπάγεται το σχολείο. 
Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 
2013 – 2014 και επαναλήφθηκε και κατά το έτος 2014 – 2015 σε νηπιαγωγεία της Κρήτης. 
Το σενάριο που επιλέχτηκε για τη διαμόρφωση του ηθικού διλήμματος αντλήθηκε από τους 
μύθους του Αισώπου. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήσαμε μια δική μας διασκευή πάνω στον 
μύθο του «Τζίτζικα και του Μέρμηγκα».  

Ο Τζίτζικας και ο Μέρμηγκας 

Έχουμε συνηθίσει να αναφερόμαστε στο διδακτικό περιεχόμενο των μύθων του Αισώπου. 
Με τις λέξεις ‘διδακτικό περιεχόμενο’ εν προκειμένω εννοούμε την ηθική διάσταση των αλ-
ληγοριών ή παραβολών. Η ηθική αυτή διάσταση συνοψίζεται στο επιμύθιο. Οι ίδιοι αυτοί 
οι μύθοι ωστόσο αποτελούν μια ενδιαφέρουσα πρόταση για τη δημιουργία σεναρίων με 
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σκοπό τη διαμόρφωση ηθικών διλημμάτων – ιδιαίτερα στο Νηπιαγωγείο. Η παρουσία ζώων 
ως ηρώων των μύθων, τα ευφυολογήματα και η ζωηρή αφήγηση, συχνά η δραματοποίηση, 
όλα αυτά συμβάλλουν στην ενεργό εμπλοκή των παιδιών στα προτεινόμενα σενάρια, εφό-
σον όλα τα παραπάνω αποτελούν προσφιλή καθημερινότητα στα παιδιά.  

Η επιλογή του συγκεκριμένου μύθου συνδέθηκε με τη διαθεματική επεξεργασία της έν-
νοιας της ‘Αποταμίευσης’ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης (31 Οκτωβρίου). 
Η περιγραφή που ακολουθεί λαμβάνει υπόψη της την πρακτική εφαρμογή αλλά και τα συ-
μπεράσματα δύο σχολικών ετών σε δύο διαφορετικά νηπιαγωγεία της Κρήτης. Θα συνοψί-
σω καταρχάς τον μύθο – αν και νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε την αφήγηση ή τουλάχιστον 
στις αδρές της γραμμές. Εν συνεχεία θα αναφέρω τον τρόπο που προσέγγισα τον μύθο: 
πρώτον, στο επίπεδο προσαρμογής της αφήγησης, ούτως ώστε αυτός να επιδέχεται μια 
διλημματική προσέγγιση, δεύτερον, στο επίπεδο της διερεύνησης και καταγραφής των α-
πόψεων και επιχειρημάτων των παιδιών και τρίτον, στο επίπεδο του αναστοχασμού, τόσο 
στην Ολομέλεια μαζί με τα παιδιά, όσο και στην αποτίμηση της συγκεκριμένης προσέγγισης 
σε ατομικό επίπεδο από τον εκπαιδευτικό. Το χρονικό διάστημα επεξεργασίας της διδακτι-
κής πρότασης υπήρξε περίπου 1 1/2 ώρα. Για τις ανάγκες της διδακτικής προσέγγισης χρη-
σιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες παιδαγωγικές μέθοδοι: προφορική αφήγηση, δραματοποίηση 
(κουκλοθέατρο και θεατρικό παιχνίδι) , διλημματική προσέγγιση (ηθικό δίλημμα) και δομη-
μένη συζήτηση. Σκοπός υπήρξε η ανίχνευση των αξιών που καθοδηγούν τα παιδιά στη λή-
ψη συγκεκριμένων αποφάσεων και η δημιουργία εκείνων των συνθηκών που θα επιτρέ-
ψουν μια πρώτη και άτυπη επεξεργασία αυτών των αξιών. Οι επιμέρους στόχοι συνδέθη-
καν με το σύνολο του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Σπουδών του Νηπιαγωγείου (2003) 
αλλά και του Προγράμματος Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011), με έμφαση στην ατομική και 
κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. 

Η γνωστή παραβολή ‘ο Τζίτζικας και ο Μέρμηγκας’ αναφέρεται στον Μέρμηγκα, ο οποίος 
κατά τους θερινούς μήνες συγκεντρώνει τροφή στη φωλιά του, ώστε να διαθέτει τροφή κα-
τά τον χειμώνα, και στον Τζίτζικα, ο οποίος δεν επιδεικνύει αντίστοιχη συμπεριφορά με α-
ποτέλεσμα, όταν φθάσει ο χειμώνας, ο Τζίτζικας να λιμοκτονήσει. Αν και οι παραλλαγές της 
παραβολής είναι πολλές, εντούτοις όλες ακολουθούν τη βασική αφήγηση του Αίσωπου 
(«Τέττιξ και Μύρμηκες»). Τα βήματα που ακολουθήθηκαν είναι τα εξής: 

(1) Υπήρξε παρουσίαση της παραβολής μέσα από την προφορική αφήγηση του Νηπιαγω-
γού σε συνδυασμό με τη δραματοποίησή της με τη βοήθεια κούκλων.  

(2) Η αφήγηση διακόπηκε προτού ολοκληρωθεί η παραβολή. Άρα δεν ειπώθηκε το επιμύ-
θιο. Στη θέση του επιμύθιου διατυπώθηκε ένα ερώτημα, το ηθικό δίλημμα: «Αν εσύ ήσουν 
το Μυρμήγκι, τότε τι θα έκανες σε αυτήν την περίπτωση: Θα άνοιγες την πόρτα ή δεν θα 
άνοιγες την πόρτα στον Τζίτζικα;» και: «Για ποιον λόγο;». 

(3) Επακολούθησε μια πρώτη καταγραφή της στάσης των παιδιών στην Ολομέλεια γύρω 
από το δίλημμα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο Μέρμηγκας. Διαμορφώθηκαν οι δύο βα-
σικές απόψεις: ‘Ναι, να ανοίξει την πόρτα’ και: ‘Όχι, να μην ανοίξει’. Κατατέθηκαν και κατα-
γράφηκαν τα επιχειρήματα για τις συγκεκριμένες απαντήσεις που ειπώθηκαν. 
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(5) Ακολούθησε συζήτηση στην Ολομέλεια γύρω από τις απαντήσεις των παιδιών. 

(6) Η διαδικασία συνεχίστηκε με ψηφοφορία γύρω από την κατάληξη που επιθυμεί η Ολο-
μέλεια να δώσει στον μύθο. 

(7) Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τη δραματοποίηση του μύθου. 

Πιο αναλυτικά: 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο μύθος προσαρμόστηκε ώστε να ανταποκρίνεται στον σκο-
πό της διδακτικής προσέγγισης, να επιδέχεται δηλαδή μια διλημματική ανάγνωση, με σκο-
πό την ανάδειξη εκείνων των αξιών των παιδιών βάσει των οποίων κλήθηκαν να προσεγγί-
σουν το δίλημμα, όπως αυτό διαμορφώθηκε. Η πρώτη προσαρμογή ήταν η οικοδόμηση δύο 
ζωηρών χαρακτήρων, του Μέρμηγκα και του Τζίτζικα, μέσα από τη χρήση πολλών αντιθετι-
κών ζευγών και επιθέτων για την περιγραφή τους, όπως λ.χ. ‘εργατικός – τεμπελάκος’, 
‘προνοητικός – ανέμελος’ κτλ. και η ταυτόχρονη δραματοποίηση του μύθου με τη βοήθεια 
κούκλων. Η δεύτερη και βασική προσαρμογή ήταν η ανασκευή της κατάληξης του μύθου: 
Δεν δόθηκε το τέλος του μύθου (άρα το επιμύθιο παραλείφθηκε). Η αφήγηση έτσι ολοκλη-
ρώθηκε στο σημείο όταν και ο Τζίτζικας κτυπάει την πόρτα στη φωλιά του Μέρμηγκα, ζητώ-
ντας να του ανοίξουν διότι πεινάει και κρυώνει.  

Με αυτό ως δεδομένο, το ηθικό δίλημμα που διαμορφώθηκε ήταν το εξής: «Αν ο Μέρμη-
γκας θα ανοίξει την πόρτα στην Τζίτζικα ή δεν θα την ανοίξει». Συγκεκριμένα απευθύναμε 
το ερώτημα στο κάθε παιδί ξεχωριστά: «Αν εσύ ήσουν το Μυρμήγκι, τότε τι θα έκανες σε 
αυτήν την περίπτωση: θα άνοιγες την πόρτα ή όχι;».  Μετά τη διατύπωση του διλήμματος 
καταγράφηκαν οι απαντήσεις των παιδιών. Υπήρξε ιδιαίτερη προσοχή στην ανίχνευση των 
αιτιών που διαμόρφωσαν τις απαντήσεις τους. Υπήρξε προσπάθεια συνεπώς να ανιχνευτεί 
και να προσδιοριστεί μέσα από τη συζήτηση το επιχείρημα που υποστήριξε κάθε απάντηση. 
Με την ολοκλήρωση της καταγραφής των απαντήσεων, καθώς και της δικαιολόγησης των 
απαντήσεων των παιδιών, κατηγοριοποιήσαμε τις απαντήσεις στις δύο βασικές ομάδες: Η 
μια ομάδα συμφώνησε με την ανταπόκριση του Μέρμηγκα στο αίτημα του Τζίτζικα και η 
άλλη διαφώνησε. Ποιες αξίες αναδείχτηκαν; 

Ως προς την πρώτη ομάδα: Οι αξίες που αναδείχτηκαν περιστράφηκαν στην έννοια της αλ-
ληλεγγύης. Αν θα έπρεπε να συνοψίσουμε την αιτιολόγηση της απάντησης της πρώτης ο-
μάδας, τότε θα λέγαμε: με άξονα την αλληλεγγύη και την ανάδυση πληθώρας συναισθημά-
των (συμπόνοια, οίκτος, θλίψη κτλ.) η πρώτη ομάδα εστίασε στην ανθρωπιστική διάσταση 
του διλήμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε προτάσεις των παιδιών:  ‘Αν δεν φάει ο Τζίτζικας, 
τότε θα πεθάνει’ ή ‘Κρίμα είναι’ ή ‘Έξω κάνει κρύο’. Βασικός εκφραστής αυτής της προσέγ-
γισης υπήρξε ο Χαρίλαος Μ., ο οποίος επιχειρηματολόγησε με άξονα ακριβώς την αλληλεγ-
γύη, υπογραμμίζοντας το ανθρωπιστικό υπόβαθρο της απάντησής του (‘Ο Τζίτζικας χρειάζε-
ται βοήθεια’).  

Ως προς τη δεύτερη ομάδα: Οι αξίες που αναδείχτηκαν περιστράφηκαν στην έννοια της ερ-
γασιακής ηθικής (workplace ethics). Η αιτιολόγηση αφορούσε στη σύνδεση του μόχθου και 
της εργασίας με την ανταπόδοσή τους, εδώ την εξασφάλιση υλικών αγαθών. Καθοριστική 
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ήταν εδώ η παρέμβαση της Μελίνα Ρ. η οποία ήταν εξοικειωμένη με την έννοια της εργασί-
ας και της οικονομικής ανταπόδοσης της εργασίας. Ανάφερε χαρακτηριστικά: ‘Έχουμε χρή-
ματα επειδή οι γονείς μας εργάζονται’ και ‘Αν εργάζεσαι, τότε πληρώνεσαι’. (Η Μελίνα είχε 
την εμπειρία της απλήρωτης μισθωτής εργασίας της μητέρας της και αυτό το γεγονός α-
ναμφίβολα συνέβαλε στη διατύπωση και εκδίπλωση της σκέψης της). Η παρουσία της Με-
λίνας συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας σθεναρής στάσης, η οποία υπερασπίστηκε το δικαί-
ωμα του Μέρμηγκα να απολαύσει τον καρπό του μόχθου του και να μην συνδράμει στην 
έκκληση βοήθειας του Τζίτζικα. 

Ακολούθησε μια ζωηρή συζήτηση με ικανοποιητικό αριθμό συμμετοχής και, κυρίως, συ-
γκρούσεων. Ενδεικτικά αναφέρω διάλογο που ακολούθησε τη διατύπωση του διλήμματος 
με τις πρώτες αντιδράσεις των παιδιών:  

Μελίνα: «Αφού είναι τεμπέλης!». 

Χαρίλαος: «Αν δεν φάει θα πεθάνει!». 

Μελίνα: «Όσο μάζευε όμως τροφή ο Μέρμηγκας, ο Τζίτζικας έπαιζε το βιολί του!». 

Μιχάλης: «Έξω κάνει κρύο». 

Η ένταση της συζήτησης υπήρξε τέτοια, ώστε δεν απαιτήθηκε η παρέμβαση του Νηπιαγω-
γού με σκοπό λ.χ. να διατυπώσει αντιρρήσεις, καθοδηγώντας έτσι τη συζήτηση με σκοπό 
την συμπερίληψη επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων που πιθανώς παραβλέφτηκαν και 
δεν διατυπώθηκαν. Αυτή η συζήτηση οδήγησε ορισμένα παιδιά, κυρίως της δεύτερης ομά-
δας, στην αναθεώρηση της πρώτης απάντησής τους. Με το πέρας της συζήτησης κληθήκα-
με να αποφασίσουμε ποιο τέλος θα επιφυλάξουμε στην αφήγησή μας. Η απόφασισε πάρ-
θηκε από την Ολομέλεια μέσα από διαδικασίες ανοιχτής ψηφοφορίας. Η απόφαση που λά-
βαμε ακολούθησε την πρόταση της πρώτης ομάδας, στην παροχή δηλαδή βοήθειας (τρο-
φής) στον Τζίτζικα. Η σθεναρή ωστόσο αντίσταση της δεύτερης ομάδας οδήγησε την Ολο-
μέλεια σε έναν συμβιβασμό: αποφασίσαμε να δραματοποιήσουμε και τις δύο εκδοχές του 
μύθου – μία ομάδα ανέλαβε να δραματοποιήσει τον μύθο σύμφωνα με τις επιταγές της 
πλειοψηφίας και η άλλη ομάδα σύμφωνα με την πρόταση της μειοψηφίας. Το πιο ενδιαφέ-
ρον στοιχείο ήταν η ανάμειξη των δύο ομάδων και η συμμετοχή όλων σχεδόν των παιδιών 
και στις δύο εκδοχές της ιστορίας. 

Αντί επιλόγου: Αναστοχασμός 

Η εισαγωγή μιας διλημματικής διδακτικής πρότασης στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει 
στόχο την ανάδειξη των διαφορετικών αξιών που καθοδηγούν τις αντιδράσεις  και αποκρί-
σεις μας απέναντι σε συγκεκριμένα προβλήματα. Συχνά ωστόσο η παρουσία ενός διλήμμα-
τος αναδεικνύει συγκρούσεις μεταξύ αλληλοαποκλειόμενων αξιών, τόσο σε εσωτερικό επί-
πεδο (άτομο) όσο και σε συλλογικό. Στο ατομικό επίπεδο καλούμαστε να λάβουμε μιαν α-
πόφαση. Αυτή όμως συνεπάγεται σε ένα διευρυμένο πεδίο: Οι συνέπειες της απόφασής 
μας εμπλέκουν εκ των πραγμάτων όχι μόνον άλλους ανθρώπους αλλά συχνά και το περι-
βάλλον συνολικά. Άρα η σύγκρουση εκφράζεται εξ αρχής μέσα σε ένα διευρυμένο και σύν-
θετο πλαίσιο. Στο επίπεδο του Νηπιαγωγείου η (ατομική) ανάγκη διατύπωσης της άποψης 
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αλλά και του επιχειρήματος κάθε παιδιού συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας συγκροτημένης 
γλώσσας. Ταυτόχρονα όμως η συλλογική έκφραση της σύγκρουσης διασφαλίζει τη δυνατό-
τητα κατάθεσης πολλών διαφορετικών απόψεων, επιτρέπει συνεπώς την επαφή του παι-
διού με μια πολλαπλότητα απόψεων τις οποίες καλείται να σκεφτεί. 

Σκοπός αυτής της προσέγγισης είναι η ανάδειξη μιας διαμεσολαβητικής δυνατότητας ανά-
μεσα στο ερέθισμα (το δίλημμα) και την απόκριση των παιδιών. Η διαμεσολάβηση προϋ-
ποθέτει πολλαχώς τη γλώσσα, τη συγκρότηση της γλώσσας. Αυτή με τη σειρά της προϋπο-
θέτει την αναβολή στη διατύπωση της οριστικής μας κρίσης, άρα και της πράξης. Αναβάλ-
λουμε την κρίσης μας (άρα και την πράξη) εν αναμονή της διερεύνησης των λόγων αλλά και 
των συνεπειών των απόψεών μας. Αμφότερα αποκαλύπτουν μια πολλαπλότητα στους λό-
γους (αξίες) που καθοδηγούν τις αντιδράσεις μας και στις συνέπειες που αυτές συνεπάγο-
νται. Άρα λόγοι και συνέπειες, ακόμη κι αν εκφράζονται ατομικά, αποκαλύπτουν την κοινω-
νική / συλλογική διάσταση της άποψής μας. Αυτό σημαίνει καταρχάς και καταρχήν ότι η 
διαμεσολαβητική δύναμη της γλώσσας παραλαμβάνει την κοινωνική της σημασία υποδει-
κνύοντας ότι οι αποφάσεις μας, όχι μόνον υποκρύπτουν μια πολλαπλότητα λόγων (αξιών), 
αλλά επιπλέον διαχέονται προς μια πολλαπλότητα κατευθύνσεων. Αυτή η επίγνωση μπορεί 
να οδηγήσει στην ‘ευαισθητοποίησή’ μας γύρω από τις πολύπλοκες δομές που προϋποθέ-
τουν και συνεπάγονται οι – φαινομενικά υποκειμενικές - αποκρίσεις μας. Σκοπός παραμένει 
σε κάθε περίπτωση αυτό που οι Mogensen και Mayer περιγράφουν ως κριτική σκέψη 
(2009, σελ. 30-33), οι οποίοι, παραπέμποντας στον Καντ, προτάσσουν τη σημασία της προ-
σπάθειάς μας να σκεφτούμε μόνοι μας (ό.π., σελ. 30), μέσα όμως, αυτό οφείλουμε να το 
υπογραμμίσουμε, στις μικρές και μεγάλες συλλογικότητές μας, άρα μόνοι μας μαζί με τους 
άλλους! 

Βιβλιογραφία 

Apple M. (1990). Ideology and Curriculum, Routledge. 

Arendt H. (1958). The human condition, The University of Chicago Press. 

Black B. (1986). The Abolition of Work and Other Essays. Port Townsend: Loompanics Unlim-
ited. 

Bloom A. (1968). The Republic of Plato, Basic Books, USA 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Παιδα-
γωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, (ΦΕΚ 304Β/13-03-2003). 

Φλογαΐτη Ε. (2009). Πρόγραμμα Σπουδών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη, (επιστημονική υπεύθυνος), Υπουργείου Παιδείας και Πο-
λιτισμού της Κύπρου, Λευκωσία. 

Giroux A. H. (2011). On Critical Pedagogy, Blommsbery Academic. 

Kant I. (1956), Kritik der reinen Vernunft, Felix Meiner Verlag, Hamburg. 

1658

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Kentli F. D. (2009). ‘Comparison of hidden curriculum theories’ in European Journal of Educa-
tional Studies, 1 (2), 2009. 

Lafargue P. (1999). The right to be lazy, (μεταφρ. Bracken Len), 5th Season Press, USA. 

Λιαράκου Γ. – Φλογαΐτη Ε. (Eπιμ.) (2009). Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Από τη 
θεωρία στην πράξη, ΚΠΕ Αρχάνων, Αρχάνες.  

Lovat T. (May 2006). ‘Values Education: The Missing Link in Quality Teaching, (A Summary of 
the Keynote Address at the National Values Education Forum, Canberra. 

Mayer M. και Mogensen F. (2009). ‘Προοπτικές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Μια 
κριτική προσέγγιση’ στο Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Από τη θεωρία στην 
πράξη, (Eπιμ. Φλογαΐτη Ευγενία – Λιαράκου Γεωργία), (σελ. 21-44). ΚΠΕ Αρχάνων, 
Αρχάνες. 

Negri A. (1991). Marx beyond Marx: Lessons on the Grundrisse, (H. Cleaver, M. Ryan, M. Vi-
ano Μτφρ.). Autonomedia Pluto. 

Patry J. L. (2007). ‘VaKE – Introduction and Theoretical Background’ in Values and Founda-
tions in Gifted Education, (ed. K. Tirri), Peter Lang, Bern. 

Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα. 

Sextus Empiricus (2007 (2000)). Outlines of Skepticism, (Ed. by Julia Annas – Jonathan 
Barnes), Cambridge University Press, UK. 

Weber M. (2000). Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού, (Δ. Κούρτοβικ 
Μτφρ.) Ειδική έκδοση για την εφημερίδα: το Βήμα, ΔΟΛ, Αθήνα. 

Δικτυογραφία 

Μύθοι Αισώπειοι, Ανακτήθηκε στις  25 Ιανουαρίου 2015, από https://www.hs-
augsburg.de/~harsch/augustana.html. 

Πνευματικός Δ., Patry J. L. (2013). ‘Συνδυάζοντας τη διδασκαλία αξιών και γνώσεων μέσα 
από διλημματικές καταστάσεις’. Εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο «Οικοδόμη-
ση αξιών και γνώσεων μέσα από διλημματικές καταστάσεις» στα πλαίσια του προ-
γράμματος Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών που πραγματο-
ποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2013 στη Θεσσαλονίκη. Ανακτήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 
2015 από http://www.diapolis.auth.gr/. 

Τριανταφυλλίδης Μ., Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. Ανακτήθηκε στις από 
http://www.komvos.edu.gr/  

Patry J. L., http://blog.vake.sbg.ac.at/  

Unesco, http://en.unesco.org/. Ανακτήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2015. 
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Πολιτισμική - εθνοτική  ετερότητα και βία στα σχολεία της Ροδόπης.  
Οι αντιστάσεις των εκπαιδευτικών 

Γκιούλη Ζωή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.05, Συντονίστρια Δράσεων Πρόληψης της Σχολικής βίας και του Εκφοβι-

σμού για την Περιφερειακή Δ/νση Αν. Μακεδονίας Θράκης 
gkioulizoi@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εξετάζει τη συσχέτιση της εθνοτικής και πολιτισμικής ετερότητας με 
την εμφάνιση του φαινομένου της  σχολικής  βίας που αναπτύσσεται  σε πολυπολιτισμικά 
περιβάλλοντα καθώς και τις αντιστάσεις των εκπαιδευτικών στην κατανόηση και διαχείριση 
του φαινομένου. Διερευνώνται οι κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες  που ερμηνεύουν 
τη συνύφανση της εθνοπολιτισμικής ετερότητας με την ενδοχολική βία και οδηγούν στο 
φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού και του ρατσισμού. Ανιχνεύονται  οι στάσεις και 
συμπεριφορές μαθητών της κυρίαρχης πολιτισμικής ομάδας  καθώς και οι αντιδράσεις των  
μειονοτικών ομάδων,  που απορρέουν από αυτές. Σκιαγραφείται  η έκταση του φαινομένου 
στην πολυπολιτισμική Ροδόπη με την παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων.  Αναφέρονται 
και αναλύονται οι διεργασίες και οι μηχανισμοί που εξηγούν τη δυναμική των ταυτοτήτων 
και οδηγούν στην αμφίθυμη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών στην  διαχείριση  των εθνο-
πολιτισμικών μειονοτήτων στο ελληνικό σχολείο. 

Λέξεις - Κλειδιά: ρατσιστικός εκφοβισμός,  ταυτότητα, Ροδόπη, αυτογνωσία εκπαιδευτικών. 

Εθνοτική και πολιτισμική ετερότητα 

Στην πολυπολιτισμική πραγματικότητα των σύγχρονων κοινωνιών συνυπάρχουν  πολλά και 
διαφορετικά πολιτισμικά παραδείγματα, τα οποία υποχρεούνται να συμβιώσουν στο ίδιο 
κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται συχνά συγκρουσιακές κα-
ταστάσεις. Η κυρίαρχη πολιτισμική ομάδα οργανώνει την κοινωνική της ζωή με βάση το 
δικό της πολιτισμικό πρότυπο, ενώ οι μειονοτικές ομάδες διεκδικούν  μία θέση στον κοινω-
νικό χώρο. Για  να κατανοηθούν οι  διάφορες μορφές βίας πρέπει να τοποθετηθούν στο  
κοινωνικό πλαίσιο όπου εγγράφονται και να συνδεθούν με  τις πολλαπλές έννοιες που έχει 
η ίδια η έννοια του ‘πολιτισμού’, η οποία  και τις σημασιοδοτεί. 

Συχνά πιστεύουμε λανθασμένα ότι οι μειονοτικές πολιτισμικές-εθνοτικές ομάδες έχουν κοι-
νές επιδιώξεις σχετικά με τους όρους που θέτουν για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, 
όροι που σχετίζονται με την πρόσληψη του ατομικού ή του συλλογικού εαυτού.  Κάποιες 
μειονοτικές ομάδες επιδιώκουν την αποδοχή της κυρίαρχης ομάδας και τη μεγαλύτερη δυ-
νατή κοινωνική ένταξη, και άλλες προκρίνουν τη διατήρηση της ιδιαίτερης πολιτισμικής 
τους ταυτότητας. Στο εσωτερικό των ομάδων αυτών παρατηρούνται επίσης διαφοροποιή-
σεις ως προς τους στόχους των μελών που τις αποτελούν. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγι-
ση μπορεί να κατασκευαστεί ένα μοντέλο στο οποίο υπάρχουν τέσσερις εναλλακτικές για 
κάθε άτομο, που ανήκει σε μία εθνική και πολιτισμική μειονότητα: α. η εναρμόνιση, όπου 
τα άτομα διατηρούν σε υψηλό επίπεδο τις πολιτισμικές τους παραδόσεις αλλά, επίσης, α-
ναπτύσσουν και διατηρούν σχέσεις με τον κυρίαρχο πολιτισμό, β. η αφομοίωση, όπου  δια-
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τηρούν άριστες σχέσεις με την κουλτούρα της πλειονότητας, ενώ διατηρούν ελάχιστα τις 
πολιτισμικές τους παραδόσεις, γ. το διαχωρισμό, όπου τα άτομα διατηρούν σε υψηλά επί-
πεδα την εθνοτική πολιτισμική τους κουλτούρα και σε χαμηλά επίπεδα την ταύτιση με την 
επικρατούσα κουλτούρα και δ. η περιθωριοποίηση, όπου τα άτομα διατηρούν σε χαμηλά 
επίπεδα τη σχέση τους και με τις δύο κουλτούρες. (Phinney & Devich-Navarro, 1997,σελ.3-
32) 

Όταν η κυρίαρχη πολιτισμική ομάδα εκφράζει ρητά ή υπόρρητα την πολιτισμική υπεροχή 
της στην καθημερινή και δημόσια πρακτική της, αναπόφευκτα προκύπτουν  διακρίσεις σε 
βάρος των  μειονοτικών ομάδων που οδηγούνται στον αποκλεισμό. Το αποτέλεσμα είναι οι 
μειονότητες να αισθάνονται απειλημένες και να υιοθετούν αμυντικές στάσεις, και τάσεις 
εσωστρέφειας. Όσο η κυρίαρχη ομάδα αντιλαμβάνεται τις μειονότητες  ως απειλητικές  για 
την ασφάλεια, που της παρέχει η φαντασιωτική της  ομοιογένεια, τόσο πιο φοβική γίνεται 
και υιοθετεί στρατηγικές αφομοίωσης, κυρίως μέσω της εκπαίδευσης. Υπάρχουν βέβαια 
και οι “πολιτισμικές μειονότητες ” που αποτελούνται από άτομα, τα οποία, αν και ανήκουν 
στην κυρίαρχη κουλτούρα, εντούτοις διαφοροποιούνται από αυτήν, όπως για παράδειγμα 
οι γυναίκες, τα άτομα ΑΜΕΑ, οι ομοφυλόφιλοι κ.λ.π. και υπόκεινται στον πολιτισμικό ρα-
τσισμό. Στο γεγονός δηλ. ότι  μια πολιτισμική ομάδα θεωρεί μια άλλη ομάδα κατώτερη και 
έχει τη δύναμη να της επιβάλλει τις δικές της νόρμες και τα δικά της κοινωνικά δεδομένα. 
(Κλεφτάρας, Γ. 2008,σελ. 71-89) 

     

Σχολική βία και ετερότητα 

Τα σχολεία λειτουργούν ως σωρευτές των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών  αιτίων 
που παράγουν τη βία. Με τον ίδιο τρόπο  η σχολική βία σχετίζεται άμεσα με τις κοινωνικές 
συγκρούσεις, τις οικονομικές ανισότητες, τις πολιτισμικές αντιφάσεις, την αποδόμηση των 
κοινωνικών και οικογενειακών σχέσεων και τη ρήξη των διαγενεακών δεσμών. Το ζήτημα 
της σχολικής επιθετικότητας  συγκροτείται εξ’ ορισμού  γύρω από την ετερότητα, είτε αυτή 
σχετίζεται με τα ατομικά χαρακτηριστικά του υποκειμένου, είτε αυτή απορρέει από την κοι-
νωνική του ταυτότητα. Ο ρατσιστικός εκφοβισμός  αναφέρεται από τους μελετητές ως μία 
διακριτή  υποκατηγορία του  γενικότερου φαινομένου, που εκφράζεται σωματικά, κοινωνι-
κά ή ψυχολογικά, και αποσκοπεί να στιγματίσει τη διαφορετικότητα του στόχου ως προς τη 
φυλή, τη θρησκεία και τον πολιτισμό του άλλου. 

Πολιτισμική-εθνοτική ετερότητα στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού της Ροδόπης 

Η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού στα γυμνάσια και λύκεια του νομού Ροδόπης χαρα-
κτηρίζεται από την έντονη παρουσία μαθητών της μειονότητας. Η μειονότητα της Θράκης 
είναι η μόνη επίσημα αναγνωρισμένη μειονότητα στην Ελλάδα. Σχετικά με το χαρακτήρα 
της, υπάρχει έντονη διαμάχη, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται το είδος του προσδιορι-
σμού της, εθνοτικού ή θρησκευτικού. «Από τη δεκαετία του 1960 και μετά η ελληνική 
πλευρά υποστηρίζει σταθερά τον επίσημο, με βάση το κείμενο της Συνθήκης της Λωζάννης, 
θρησκευτικό προσδιορισμό της μειονότητας ως μουσουλμανικής, αρνούμενη οποιαδήποτε 
αναφορά στον τουρκικό της χαρακτήρα». (Ασκούνη,2006,σελ.33) Οι μουσουλμάνοι μαθητές 
του Ν. Ροδόπης είναι αμιγώς τουρκόφωνοι. Στο νομό Ροδόπης φοιτούν συνολικά στα σχο-
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λεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 5.120 μαθητές, εκ των οποίων οι 50 είναι αλλοδα-
ποί, ποσοστό 0,97%, οι 151 παλιννοστούντες από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, ποσοστό 3%, οι 
59 Ρομά, ποσοστό 1,13% και οι 1955 τουρκογενείς μουσουλμάνοι, ποσοστό 37,52%. Συνο-
λικά οι αλλόγλωσσοι μαθητές  αποτελούν  το 42,51% του μαθητικού δυναμικού στο νομό . 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας 

Προκειμένου να μελετήσουμε το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού στην περιοχή μας, 
διενεργήσαμε έρευνα σε όλα σχεδόν τα γυμνάσια και λύκεια του Ν. Ροδόπης. Επιλέξαμε ως 
μέθοδο την διεξαγωγή δίωρων βιωματικών παρεμβάσεων-συζητήσεων με τους μαθητές, σε 
επίπεδο τμήματος, τις ατομικές συνεντεύξεις με μαθητές και εκπαιδευτικούς και τη χρήση 
ερωτηματολογίων. Η  έρευνα διήρκεσε οκτώ συνολικά μήνες, από τον Οκτώβριο του 2012 
έως και τον Μάιο του 2013, διάστημα κατά το οποίο η γράφουσα ήταν υπεύθυνη στο Συμ-
βουλευτικό Σταθμό Νέων Ροδόπης. Τα ερωτηματολόγια συμπλήρωσαν συνολικά 510 μαθη-
τές. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του ΣΣΝ και αφορούσαν σε 48 μαθητές, 
που είχαν εμπλοκή σε περιστατικά εκφοβισμού και 50 εκπαιδευτικούς.  Ένας από τους βα-
σικούς στόχους της έρευνας ήταν  το ζήτημα της σχολικής επιθετικότητας, όπως αυτή συ-
γκροτείται γύρω από την εθνοτική και πολιτισμική ετερότητα και με ποιο τρόπο η παράμε-
τρος της εθνοτικής καταγωγής  επηρεάζει τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και τους όρους 
της  συνύπαρξης τους στο σχολείο. 

Συμπεράσματα της έρευνας 

Σχετικά με τη συσχέτιση της επιθετικότητας με την εθνοτική πολιτισμική ετερότητα, προέ-
κυψαν τα παρακάτω ερευνητικά δεδομένα: 

Στα σχολεία  με μεγάλη ετερογένεια στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού, όπου συνυ-
πάρχουν γηγενείς χριστιανοί και μουσουλμάνοι, ρομά, παλιννοστούντες από τη πρώην ΕΣ-
ΣΔ και αλλοδαποί μετανάστες, παρατηρείται το φαινόμενο της συγκρότησης ομάδων με 
κοινή φυλετική και εθνοπολιτισμική προέλευση και όξυνση των διομαδικών διαφορών. Το 
αποτέλεσμα είναι να προκύπτουν καθημερινά συγκρούσεις μεταξύ των ομάδων αυτών μέ-
σα στην τάξη, αλλά κυρίως στον αύλειο χώρο του σχολείου. Οι συγκρούσεις αυτές επιτεί-
νουν με τη σειρά τους,  τους σχηματικούς διαχωρισμούς μεταξύ του «εμείς» και οι «άλλοι». 
Οι Supple&al, (2006), υποστηρίζουν, ότι ο υψηλός βαθμός πολιτισμικής ετερογένειας στο 
σχολείο ενισχύει τη διατήρηση της κουλτούρας της χώρας προέλευσης, μέσω της δημιουρ-
γίας υποομάδων με κοινό πολιτιστικό υπόβαθρο.( σελ.1427) 

Η μαζική παρουσία των μειονοτικών μαθητών, κυρίως στα γυμνάσια, με δεδομένο το υψη-
λό ποσοστό διαρροής από τη μία βαθμίδα στην άλλη, προκαλεί σοβαρά ζητήματα στο θέμα 
της διαπραγμάτευσης και της αποδοχής της ταυτότητας του «Άλλου» και αφορά στις σχέ-
σεις με τους μαθητές της πλειονότητας και τους καθηγητές. Η σημασία του εθνοτικού 
προσδιορισμού για τον έφηβο έχει  επισημανθεί από τους Phinney & Rosental (1992), οι 
οποίοι αναφέρουν ότι “η διαπραγμάτευση και επίλυση θεμάτων σχετικών με την εθνοτική 
ταυτότητα αποκτά κεντρική σημασία στην εφηβεία και συνδέεται θετικά με τη διαμόρφωση 
της ταυτότητας του Εγώ». (σελ.145) Στη Ροδόπη ο διαχωρισμός αυτός αποκτά ιδιαίτερη 
φόρτιση, καθώς συναρτάται με την ιστορική  αντιπαλότητα, σε εθνικό και θρησκευτικό επί-
πεδο, μεταξύ της μειονότητας και της πλειονότητας. Οι δύο ομάδες, ελλήνων χριστιανών 
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και τουρκογενών μουσουλμάνων, ζουν διαχωρισμένες σε αμιγείς οικισμούς και όπως ανα-
φέρει η Δραγώνα (2004)   υπάρχει ένας  διάχυτος φόβος που κυριαρχεί στην κάθε μία από 
τις δύο ομάδες. Τα μέλη της μίας ομάδας, δηλαδή,  θεωρούν ότι η απλή ύπαρξη της άλλης 
ομάδας απειλεί την ίδια τους την επιβίωση και στοχεύει στην ακύρωση της ταυτότητάς 
τους. (σελ.27) Οι μειονοτικοί μαθητές στην προσπάθειά τους  να κατακτήσουν μία θέση στο 
χώρο του σχολείου, δέχονται συχνά την απόρριψη και αντιμετωπίζονται εχθρικά από τους  
συμμαθητές  τους της πλειονότητας. Η διαφορετική ταυτότητα, δηλαδή, των μαθητών του 
ίδιου σχολείου χαράσσει διαχωριστικές γραμμές στην μεταξύ τους σχέση και επικοινωνία. 
Οι Tajfel &Turner, (1979) σχετικά με τη συγκρότηση της οικείας ταυτότητας αναφέρουν ότι  
η διαδικασία της αναγκαστικής υποτίμησης των άλλων ομάδων και της υπερτίμησης της 
οικείας ομάδας θεωρείται απαραίτητη, καθώς έχει ως απώτερο στόχο την επίτευξη θετικής 
αυτοεκτίμησης. (σελ.33) Οι μειονοτικοί μαθητές, στο χώρο του σχολείου, συνήθως απομο-
νώνονται σε  ομοιογενείς ομάδες και χαρακτηρίζονται ως οι μαθητές των «τελευταίων θρα-
νίων» και της «πίσω αυλής», όπου και συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια των διαλειμμά-
των. Ο  διαχωρισμός και η περιθωριοποίησή τους είναι αποτέλεσμα, αφενός του αποκλει-
σμού και  της υποτίμησης που εισπράττουν από τους μαθητές της πλειονότητας, και αφετέ-
ρου  της δική τους στάσης, η οποία χαρακτηρίζεται από ισχυρές τάσεις αναδίπλωσης σε ένα 
κλειστό κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον. Οι τάσεις αυτές προκύπτουν ως απότοκο 
του φόβου της αλλοίωσης των παραδοσιακών τους αξιών και αντιλήψεων. 

Οι μειονοτικοί μαθητές αντιμετωπίζονται ως μία άβουλη και παθητική ομάδα με χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο, κυρίως λόγω του έντονου γλωσσικού προβλήματος που αντιμετωπί-
ζουν. Το γεγονός της γλωσσικής ανεπάρκειας συνιστά σημαντικό αρνητικό παράγοντα, τόσο 
για την επίτευξη της σχολικής επιτυχίας, όσο και για την κοινωνικοποίησή των μαθητών της 
μειονότητας. Η Κοίλιαρη (1997), θεωρεί ότι η γλώσσα, ως μέσο επικοινωνίας, διαδραματίζει 
πρωτεύοντα ρόλο στη δημιουργία και τη διατήρηση των κοινωνικών σχέσεων ανάμεσα στα 
μέλη μιας κοινωνίας. (σελ.23) Οι μαθητές της μειονότητας σπάνια εκδηλώνουν βίαιες συ-
μπεριφορές και σπάνια εμπλέκονται σε συγκρούσεις με τους πλειονοτικούς συμμαθητές 
τους. Η στάση των μαθητών της πλειονότητας χαρακτηρίζεται αμφιθυμική καθώς από τη 
μία εκφράζουν αρνητική γνώμη για τους «τούρκους», ως μέλη μιας συλλογικότητας, και  
ταυτόχρονα δηλώνουν φιλικά διακείμενοι προς το «συμμαθητή» τους, ως πρόσωπο, το ο-
ποίο και ανήκει στη συγκεκριμένη συλλογικότητα. Ο Μανιάτης (2009), στη μελέτη του σχε-
τικά με τα φαινόμενα ρατσιστικής σχολικής βίας και επιθετικότητας, αναφέρει ότι η εκδή-
λωση των φαινομένων αυτών  δεν αφορά  το άτομο ως πρόσωπο, όπως σε άλλες περιπτώ-
σεις, αλλά ως μέλος μιας συλλογικότητας και κατ’ επέκταση, στην περίπτωση αυτή δεν θί-
γεται μόνο το άτομο /θύμα αλλά ολόκληρη η ομάδα στην οποία αυτό ανήκει.(σελ.126) 

  Οι μαθητές, που προέρχονται από οικογένειες παλιννοστούντων, από τις χώρες της πρώην 
ΕΣΣΔ, εμπλέκονται συχνότερα σε καταστάσεις bullying από ότι οι ημεδαποί πλειονοτικοί και 
μειονοτικοί μαθητές. Το γεγονός  οφείλεται στο φαύλο κύκλο της απόρριψης, όπου παλιν-
νοστούντες μαθητές καταφεύγουν συχνά σε επιθετικές και βίαιες συμπεριφορές, για να 
τραβήξουν την προσοχή και να δηλώσουν την παρουσία τους.  Το σχολείο  μετατρέπεται γι’ 
αυτούς τους μαθητές  σε χώρο αυτοεπιβεβαίωσης και επίδειξης της ισχύος τους.( Χαντζή 
κα.,2000, σελ.134)  Εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας, που συσχετίζεται θετικά, ως παρά-
γοντας επικινδυνότητας σε καταστάσεις εκφοβισμού, αποτελεί η προέλευσή των παλιννο-
στούντων μαθητών από οικογένειες με χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό καθεστώς, γεγονός 
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που συνεπάγεται την προβληματική ψυχοκοινωνική προσαρμογή τους.  (Κούρτη 1999, στο 
Νέστορος, σελ..68).   

Οι μαθητές με καταγωγή από την Αλβανία, που διαβιούν στο νομό Ροδόπης, εντάσσονται 
με πολύ γρήγορους ρυθμούς στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, έχουν μεγαλύτερη επάρ-
κεια στη γλώσσα και εμφανίζουν μεγαλύτερο γηγενή προσανατολισμό σε σχέση με τους 
παλιννοστούντες και τους μειονοτικούς μαθητές. Παρόλο που αναφέρουν, ότι βιώνουν με-
γάλο βαθμό διάκρισης σε βάρος της εθνοτικής τους ομάδας, δεν συγκροτούνται σε ξεχωρι-
στές ομάδες και εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά επιθετικότητας.( Cummins, στο Δαμανάκη, 
2003, σελ..192) 

Οι τσιγγάνοι μαθητές, με τη  μαζική παρουσία τους στα γυμνάσια, προκαλούν την έντονη 
αντίδραση των υπολοίπων μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Εκδηλώνουν συ-
χνά  επιθετικές συμπεριφορές, όπως οι ύβρεις, και οι κλοπές. Οι ίδιοι οι ρομά, δηλώνουν 
στην πλειοψηφία τους ότι βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό στο σχολείο, το οποίο όμως 
και απορρίπτουν, ως θεσμό. Η αρνητική αυτή στάση λειτουργεί ενισχυτικά στη διατήρηση 
της κουλτούρας, της πολιτισμικής τους ταυτότητας και της συνοχής της ομάδας τους. 

Οι αντιστάσεις των εκπαιδευτικών 

 Είναι γνωστό ότι η επιθετικότητα προκύπτει ως αποτέλεσμα,  όταν παρεισδύει στο χώρο 
του υποκειμένου ο κίνδυνος της  ματαίωσης και της αποτυχίας και η απειλή της ταυτότητάς 
του. Συναρτάται δε άμεσα με την ατομικότητα και την κατάσταση του αντικειμένου 

Για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται να λειτουργήσουν σε περιβάλλοντα πολιτι-
σμικής ετερότητας, η διαχείριση των πολιτισμικών ταυτοτήτων καθίσταται εξαιρετικά πο-
λύπλοκη, καθώς διακινούνται ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτία που προκαλούν  αντιδρά-
σεις σε συνειδητό και ασυνείδητο επίπεδο. Για να κατανοήσουμε τις αντιστάσεις των εκ-
παιδευτικών στη διαχείριση της ετερότητας και των προβλημάτων που απορρέουν από αυ-
τήν, όπως η επιθετικότητα, οφείλουμε να προσεγγίσουμε το θέμα με τα βασικά εργαλεία 
που μας παρέχουν τόσο η κοινωνιολογία όσο και η ψυχανάλυση. Να κατανοήσουμε δηλα-
δή, το ρόλο της ιδεολογίας και των ψυχικών διεργασιών και μηχανισμών  που συμβάλλουν 
στην κατασκευή της ετερότητας. Για να ερμηνεύσουμε τις στάσεις απέναντι στο διαφορετι-
κό πρέπει να προσεγγίσουμε  πρώτα από όλα τη διαδικασία της κατασκευής και λειτουργί-
ας της κοινωνικής ταυτότητας. Η λέξη «ταυτοποιώ», από όπου προέρχεται η έννοια ταυτό-
τητα, σημαίνει κατηγοριοποιώ πράγματα και ανθρώπους και συσχετίζω κάποιον με κάτι 
άλλο. Η συγκρότηση, δηλαδή, της ταυτότητας του ατόμου δεν περιλαμβάνει μόνο την ενέρ-
γεια του αυτοπροσδιορισμού του, αλλά εμπεριέχει τον συσχετισμό και την κατηγοριοποίη-
ση της ταυτότητας του Άλλου και δομείται σε αντιπαραβολή με το « άλλο». Η παραδοχή της 
ύπαρξης των πολλαπλών ταυτοτήτων και της πολυδιάστατης φύσης τους οδηγεί στην ανα-
κατασκευή του μύθου της φαντασιωτικής ομοιογένειας του υποκειμένου και στην αποδοχή 
της ρευστότητας των ορίων της ταυτότητας του υποκειμένου. Σημαντική είναι η συμβολή 
της P. Aulagnier (1975) στην κατανόηση της κατασκευής ταυτοτήτων στο πλαίσιο της ομά-
δας. Σύμφωνα με την θεωρία της για το ναρκισσιστικό συμβόλαιο, η ομάδα εξασφαλίζει μία 
θέση, μία ταυτότητα στο νέο μέλος της, το οποίο με τη σειρά του έχει την υποχρέωση να 
διαιωνίσει τις πολιτισμικές αξίες της. Με αυτό τον τρόπο η ομάδα εξασφαλίζει τη συνέχειά 
της.  Η ενσωμάτωση, δηλαδή, κάθε νέου  μέλους σε μία ομάδα στηρίζεται στην αφομοίωση 

1664

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



των στοιχείων που το καθιστούν όμοιο και στον αποκλεισμό του διαφορετικού. Το ναρκισ-
σιστικό συμβόλαιο αποτελεί τη βάση της ψευδαίσθησης της ομάδας ( δεν υπάρχει καλύτε-
ρη ομάδα από τη δική μας).(σελ.189) 

Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι και ανήκουν στην κυρίαρχη εθνοτική και πολιτισμική 
κουλτούρα,  βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωποι με μία συγκρουσιακή σχέση ανάμεσα στην 
ασφάλεια που τους παρέχει η ομοιογένεια και η καθαρότητα της ταυτότητάς τους και στη 
μη καθαρότητα του «άλλου», η οποία εκλαμβάνεται ως απειλή. Αντιλαμβανόμαστε πόσο 
δύσκολο είναι γι αυτούς να αμφισβητήσουν το ιστορικό μοντέλο υποτέλειας των μειονοτή-
των που είναι διαχρονικό και αναπαράγεται κοινωνικά. Ειδικά το ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα παράγει τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι με τη σειρά τους αναπαράγουν τον εθνικό 
λόγο, που συνίσταται στη διατήρηση του μύθου της πολιτισμικής ομοιογένειας και της ι-
στορικής συνέχειας.(Δραγώνα,2004) Με αυτό τον τρόπο δημιουργούν μια χαμηλή αυτοει-
κόνα  γι αυτό και προσλαμβάνουν τον  εθνικό ‘άλλο’ ως απειλητικό και κατώτερο. Η καλ-
λιέργεια της ψευδαίσθησης της εθνοτικής, πολιτισμικής, γλωσσικής και θρησκευτικής ο-
μοιογένειας αποκτά δραματικές διαστάσεις στην περιοχή της Θράκης, όπου συμβιώνουν 
μειονοτικοί πληθυσμοί, όπως οι τουρκογενείς μουσουλμάνοι, οι Ρομά , οι Πομάκοι και οι 
μετανάστες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή τις τελευταίες δεκαετίες, με τους γηγενείς 
ελληνόφωνους. 

Η ψυχανάλυση μας δίνει τα θεωρητικά εργαλεία για να εξηγήσουμε τον τρόπο που λει-
τουργεί ο μηχανισμός της πρόσληψης του ‘άλλου’ και τα συναισθήματα που επενδύονται σ΄ 
αυτόν  χρησιμοποιώντας δύο σημαντικούς αμυντικούς μηχανισμούς, της προβολής και της 
προβλητικής ταύτισης. Η J. Kristeva  (1991) υποστηρίζει ότι o «Άλλος» δεν είναι παρά το 
κρυμμένο πρόσωπο, το σύμπτωμα των απαρνημένων αρνητικών πλευρών μας. Η προβολή 
είναι ένας σχετικά απλός μηχανισμός, μέσω του οποίου προβάλλονται στον άλλον τα ανε-
πιθύμητα συναισθήματα. Με την προβλητική ταύτιση επιτελείται κάτι πιο σύνθετο. Σύμ-
φωνα με τη Μ.Klein, (1946, σελ. 99-110), ο μηχανισμός της  προβλητικής ταύτισης εξηγεί  το 
ρατσιστικό μίσος που επενδύεται στον διαφορετικό άλλο και αφορά στο πως κάνουμε τους 
άλλους να αισθάνονται και να αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους από τη στιγμή που ταυτίζο-
νται με το προβλητικό υλικό που τους απευθύνεται. Το υποκείμενο εκφορτίζει ανυπόφορα 
μέρη του εαυτού και  αναγκάζει τον άλλον να ιδιοποιηθεί αυτό που του προβάλλεται. Μ 
εαυτό τον τρόπο, το αντικείμενο της προβολής μετατρέπεται σε κάποιον κατώτερο και α-
πωθητικό, ώστε να νομιμοποιούμαστε να τον μισήσουμε και να προβούμε σε διακρίσεις εις 
βάρος του. Έτσι σταδιακά οι υποτελείς κοινότητες εσωτερικεύουν την ετικέτα της κατωτε-
ρότητας για την οποία πείθονται, υποκύπτουν στην πολιτισμική επέλαση της ισχυρής ομά-
δας και γίνονται θύματα αυτοεκπληρούμενων προφητειών. 

Συμπερασματικά, το «εγώ « παίρνει μορφή καθώς εσωτερικεύει  το βλέμμα του άλλου. 
Στην  διαδικασία της κατασκευής  της ταυτότητας λειτουργούν  διαδραστικά το  βλέμμα 
που φέρει κάποιος για τον άλλο και η ενσωμάτωση του βλέμματος αυτού . Έτσι εξηγείται 
γιατί οι άλλοι, και εν προκειμένω οι μαθητές, ανταποκρίνονται τόσο καλά στις προσδοκίες 
που έχουν οι εκπαιδευτικοί  από αυτούς. Το βλέμμα του εκπαιδευτικού έχει τεράστια επί-
δραση επάνω στο μαθητή καθώς είναι το βλέμμα αυτό που του δίνει αξία ή τον  απαξιώνει. 
Gosling (1992,p. 31). Εάν το σώμα των εκπαιδευτικών είναι εθνικά και πολιτισμικά ομογε-
νοποιημένο και οι τάξεις είναι όλο και περισσότερο ετερογενείς, το χάσμα ανάμεσα σε εκ-
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παιδευτικούς και μαθητές μεγαλώνει. Αν λάβουμε υπόψη μας και τους  μηχανισμούς της 
προβολής και της προβλητικής ταύτισης, που λειτουργούν ασυνείδητα, αντιλαμβανόμαστε 
το μέγεθος του κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί από τον εντός των τειχών 
εχθρό στη διαχείριση της ετερότητας των μαθητών τους. Πρέπει οι εκπαιδευτικοί να συνει-
δητοποιήσουν  ότι και οι ίδιοι φέρουν την ετερογένεια της ομάδας τους απέναντι στην ετε-
ρογένεια των μαθητών τους. Οφείλουν επίσης να αποκτήσουν τη γνώση της πολυπλοκότη-
τας  στη λειτουργία της εθνοτικής και πολιτισμικής τους ταυτότητας για να κατανοήσουν 
την πολυπολιτισμικότητα των μαθητών τους. Οφείλουν να εστιάσουν  στην δυνατότητα   
αναγνώρισης και  διαπραγμάτευσης των αντιθέσεων στη σχέση τους με τον «άλλο»  και τον 
εαυτό , καθώς και την σημαίνουσα θέση της επεξεργασίας των ταυτοτήτων και του βαθμού 
αυτογνωσίας τους. Όλα αυτά προϋποθέτουν μία επικίνδυνη γνώση, στην οποία και αντι-
στέκονται τόσο σε συνειδητό όσο και σε ασυνείδητο επίπεδο,καθώς το υποκείμενο έχει 
πάντα την τάση να απορρίπτει τη γνώση που είναι απειλητική, που αποσταθεροποεί τον 
εαυτό και την κοινωνική ομάδα στην οποία αυτό ανήκει. 

Βιβλιογραφία 

Ασκούνη, Ν. (2006).  Η εκπαίδευση της μειονότητας στη Θράκη. Αθήνα: Αλεξάνδρεια  

Aulagnier, P. (1975) La Violence de l’Interprétation, du pictogramme à l’énoncé, Paris: PUF. 
p. 189 

Δραγώνα, Θ. Εκπαιδεύοντας τον ανοίκειο «άλλο»: Το παράδειγμα της μειονοτικής εκπαί-
δευσης, Ψυχολογία, 11-1-2004, pp. 20-33 

Gosling, P.  (1992) Qui est responsable de l’échec scolaire ? Paris : PUF.p.31 

Κlein, M. (1946). Notes on some schizoid mechanisms. International Journal of Psycho-
analysis,26, σελ.99-110 

Κλεφτάρας, Γ. (2008).  Δυσκολίες και εμπόδια στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία 
ατόμων που ανήκουν σε πολιτισμικές και εθνικές μειονότητες. Ψυχολογία: Το Περιο-
δικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 15, pp.71-89 

Κοίλιαρη, Α. (1997), Ξένος στην Ελλάδα: Μετανάστες, γλώσσα και κοινωνική ένταξη. Θεσ-
σαλονίκη: Παρατηρητής.  

Κούρτη, E. (1999 στο Νέστορος),  H επιθετικότητα στην οικογένεια,   στο σχολείο και στην 
κοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα σελ.68 

 Kristeva, J. (1991). Strangers to Ourselves. New York: Columbia University Press. 

Μανιάτης,Π.(2009) Σχολική βία και ετερότητα στην Ελλάδα. Η αναγκαιότητα της διαπολιτι-
σμικής εκπαίδευσης. Ανακτήθηκε στις 4/11/2009 από 
http://users.sch.gr/kdimitrakakis/kdim/bia/epistimonika_keimena 

1666

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Phinney, J. & Devich-Navarro, M. (1997). Variations in bicultural identification among African 
American and Mexican American adolescents. Journal of Research on Adolescence 7. 
pp. 3-32 

Phinney, J.& Rosental, D.(1992). Ethnic identity in adolescence: Process, context, and out-
come. In Adams, G., Gullota, T.& Montemayor, R.(Eds), Adolescent identity formation 
(pp.145-172). Newbury Park, CA: Sage 

Supple, A. J., Ghazarian, S. R., Frabutt, J. M., Plunkett, S. W., & Sands, T. 2006. Contexual in-
fluences on Latino adolescent ethnic identity and academic outcomes. Child Develop-
ment, 77(5),  pp. 1427-1433. 

Tajfel, H. and Turner, J.C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W.G. Austin 
& S.Worchel (eds.) The social psychology of intergroup relations pp. 33-47. Monterey, 
CA: Brooks/Cole.ress 

Χαντζή, Χ., Χουντουµάδη, Α., & Πατεράκη, Λ. (2000). Άσκηση βίας από τους µαθητές στο 
χώρο του δηµοτικού σχολείου. Παιδί και Έφηβος: Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία, 
2(1), 97-111 

 

 

 

 

 

 

1667

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Το σχολείο ως χώρος παιχνιδιού και δημιουργικής ψυχαγωγίας.  
Η περίπτωση του χριστουγεννιάτικου εργαστηρίου διερεύνησης εθίμων: 

«C.S.I. Evosmos: Christmas Santa’s Investigation Evosmos» 

Κνάβας Οδυσσέας, Μιχαήλ Αλέξανδρος, Τσίντζας Δημήτρης 
Εκπαιδευτικοί Π.Ε.70 

oknavas@gmail.com, alexandrosfm@gmail.com, ditsintz@gmail.com 

Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο η συζήτηση για ένα σχολικό πε-
ριβάλλον ενθάρρυνσης και δημιουργικής ψυχαγωγίας στη βάση της φιλοσοφίας του παι-
χνιδιού στη μαθησιακή διαδικασία. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε ένα θεωρητικό 
πλαίσιο, που συνδέει το μαθησιακό περιεχόμενο με τη εισαγωγή στοιχείων παιχνιδιού στην 
εκπαίδευση, όπως αυτό έχει λειτουργήσει μέσα από τη δράση “C.S.I. Evosmos : Christmas 
Santa’s Investigation“. Συγκεκριμένα, αφορά στην παρουσίαση οργάνωσης, υλοποίησης και 
αξιολόγησης ενός χριστουγεννιάτικου εργαστηρίου όπου μαθητές και μαθήτριες, μέσα από 
μια σειρά δοκιμασιών – παιχνιδιών, αναζητούν την προσωπικότητα που ταυτίζεται με το 
έθιμο των δώρων κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η δράση εφαρμόστηκε στο 3ο 
Πρότυπο Πειραματικό Δ.Σ. Ευόσμου Θεσσαλονίκης τη σχολική χρονιά 2014 - 2015, με τη 
συμμετοχή δώδεκα, μεικτής ηλικίας, ομάδων παιδιών. Μέσα από τις ομάδες τους οι μαθη-
τές/τριες λύνοντας γρίφους, εξερευνώντας τον σχολικό χώρο για την ανεύρεση πληροφο-
ριών, συνθέτοντας παζλ και ξεπερνώντας δοκιμασίες, εμπλέκονται σε ένα παιχνίδι εξερεύ-
νησης και οικοδόμησης γνωστικού, μεταγνωστικού και συναισθηματικού μαθησιακού πε-
ριεχομένου. 

Λέξεις - Κλειδιά: Παιχνίδι, δημοτικό σχολείο, μάθηση σε ομάδες, μαθησιακό περιεχόμενο. 

Εισαγωγή 

Η χρήση του παιχνιδιού στην εκπαίδευση δεν είναι κάτι καινούριο και πλήθος παλαιότερων 
αλλά και σύγχρονων ερευνών καταδεικνύουν τα θετικά αποτελέσματα της δημιουργικής 
ψυχαγωγίας στη μαθησιακή διαδικασία (Αυγητίδου, 2001; Κωνσταντινόπουλος, 2007). Ει-
σάγοντας στοιχεία παιχνιδιού στην σχολική αίθουσα εισάγονται και βασικά χαρακτηριστικά 
αυτών όπως η φαντασία, η πρόκληση, η περιέργεια και ο συναγωνισμός που ωθούν τα παι-
διά σε μια αυξανόμενη πορεία  εσωτερίκευσης των κινήτρων μάθησης (Cordova & Lepper, 
1996). Παράλληλα προσφέρουν όχι μόνο διασκέδαση μέσα από τις προκλήσεις, επιβρα-
βεύσεις και τις ευκαιρίες συνεργασίας αλλά και ουσιαστικές δυνατότητες μετασχηματισμού 
του σχολικού τους περιβάλλοντος , ακόμη και της ίδιας της κοινωνίας (McGonigal, 2011). 
Τελικώς, οι παιγνιώδεις δραστηριότητες στην εκπαίδευση, οικοδομούν ένα δημιουργικό 
πλαίσιο, όπου το παιχνίδι αποτελεί το φυσικό μέσο με το οποίο τα παιδιά αντιλαμβάνονται 
τους κανόνες της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Tanta et al, 2005), αναπτύσσονται γνωστικά 
και συναισθηματικά (Glover, 1998), ενώ αποκτούν και μεταγνωστικές δεξιότητες μεθοδολο-
γίας μέσα από την επίλυση προβλημάτων (Ziviani, Boyle & Rodger, 2001). 

Η εφαρμογή, βέβαια, δραστηριοτήτων που ενσωματώνουν το παιχνίδι ως μαθησιακό μέσο 
δεν αρκούν από μόνες τους ώστε να αναδειχθούν ξεκάθαρα πλεονεκτήματα. Απαιτείται 
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σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που βασίζεται στην ύπαρξη ξεκάθαρων επι-
διωκόμενων μαθησιακών στόχων ώστε να είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε αν οι στόχοι 
έχουν επιτευχθεί ή όχι και έτσι να προβαίνουμε στον απαιτούμενο μετασχηματισμό. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση 
της  παιγνιώδους δράσης “C.S.I. Evosmos: Christmas Santa’s Investigation“, ένα χριστουγεν-
νιάτικο εργαστήρι όπου μαθητές και μαθήτριες, μέσα από μια σειρά δοκιμασιών – παιχνι-
διών, αναζητούν την προσωπικότητα που ταυτίζεται με το έθιμο των δώρων κάτω από το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηριζόμαστε εστιάζεται σε 
τρία επίπεδα μαθησιακού περιεχομένου, στο γνωστικό, μεταγνωστικό και συναισθηματικό. 

Οι τρεις παραπάνω διαστάσεις της μάθησης έχουν συχνά συμπεριληφθεί μεμονωμένα ή 
όλες μαζί σε έρευνες, είτε αυτές αφορούν σε παραγωγή γραπτού λόγου (O’ Malley & 
Chamot, 1990) είτε στη διδασκαλία των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών 
(Seroglou & Koumaras, 2001) είτε ακόμη για τη στοχοθεσία εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
βάσει της γνωστής «ταξινομίας του Bloom» (Orlich et al, 2004).  

Ακόμη πιο συγκεκριμένα, μια εκπαιδευτική δράση που βασίζεται στο τρισδιάστατο πλαίσιο 
του γνωστικού, μεταγνωστικού και συναισθηματικού περιεχομένου περιλαμβάνει και στο-
χεύει στα: 

• Γνωστικό περιεχόμενο: πληροφορίες και γνώσεις σχετικές με τα υπό εξέταση γνωστικά 
αντικείμενα, διαθεματικά και διεπιστημονικά μέσα από το παιχνίδι, π.χ. Γλώσσα, Ιστορία, 
Γεωγραφία, Εικαστικά. 

• Μεταγνωστικό περιεχόμενο: διαχείριση της γνώσης και της πληροφορίας. Αφορά στην 
οικοδόμηση της γνώσης μέσα από δραστηριότητες έρευνας και καταγραφής. Οι μαθη-
τές/τριες εξοικειώνονται με τη μεθοδολογία της έρευνας σε μια πορεία όπου ως ερευνη-
τές/τριες στοχάζονται πάνω στις δραστηριότητες παιχνιδιού, στις στρατηγικές προσέγγισής 
τους και αποκαλύπτουν το περιεχόμενο τους που αφορά στην αλληλεπίδραση κοινωνίας, 
πολιτισμού και γνωστικών σχημάτων. 

• Συναισθηματικό περιεχόμενο: στάσεις και αξίες που καλλιεργούνται μέσα από τη γνώση 
αλλά και την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσα από τις παιγνιώδεις δραστηριότητες 
και την παράλληλη εργασία σε ομάδες, τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη συσχέτιση μεταξύ 
των συναισθηματικών και γνωστικών παραγόντων της μάθησης. 

Υποστηρίζουμε πως ο σχεδιασμός μιας εκπαιδευτικής δράσης που ενσωματώνει στοιχεία 
παιχνιδιού και αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των τριών επιπέδων του μαθησιακού περιε-
χομένου,  ενεργοποιεί σημαντικά το σύνολο της παιδαγωγικής προσωπικότητας των μαθη-
τών/τριών. Στοχεύει τελικά σε μια πιο ολιστική προσέγγιση της μαθησιακής ετοιμότητας 
των παιδιών του δημοτικού σχολείου, σε μια πορεία αυξανόμενης καλλιέργειας του γραμ-
ματισμού. Στο πλαίσιο αυτό, το παιχνίδι έχει συγκεκριμένη θέση στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία, με συγκεκριμένες συνιστώσες (Γράφημα 1). 
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Γράφημα 1: Συνιστώσες εισαγωγής παιγνιώδους δράσης 

Μια δράση που στηρίζεται στις παραπάνω συνιστώσες περιλαμβάνει γνωστικούς, μετα-
γνωστικούς και συναισθηματικούς στόχους, προϋποθέτει οριοθετημένο και ελκυστικό χώρο 
δράσης, εμπεριέχει σαφείς και κατανοητούς κανόνες, παρουσιάζει ένα κλιμακούμενο σε-
νάριο, βασίζεται αλλά και καλλιεργεί τη συνεργασία μαθητών/τριών και απαιτεί στρατηγική 
για την επίλυση του προβλήματος. Έτσι, βάσει των παραπάνω κατευθύνσεων, κατά τη σχο-
λική χρονιά 2014 – 2015, σχεδιάζεται από τρεις εκπαιδευτικούς του 3ου Πρότυπου Πειραμα-
τικού Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου μια δράση, όπου ο σχολικός χώρος μετατρέπεται σε 
πεδίο παιχνιδιού και κατ’ επέκταση σε πεδίο μάθησης. Το χριστουγεννιάτικο εργαστήρι ε-
ντάσσεται σε ένα μεγαλύτερο project του σχολείου που ονομάζεται «Εργαστήρια του Άη 
Βασίλη». 

Για λόγους οικονομίας, η παρούσα εργασία παρουσιάζει σε μεγαλύτερη έκταση τον σχε-
διασμό και την εφαρμογή ενός θεωρητικού υπόβαθρου για την εισαγωγή του παιχνιδιού 
στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε μικρότερη την αξιολόγηση. Η τελευταία παρατίθεται 
σε ηλεκτρονικό παράρτημα. 

Σχεδιασμός δράσης 

Χώρος δράσης: Για την εξωτερική πλευρά της πόρτας της αίθουσας σχεδιάζεται πινακίδα με 
τον τίτλο του Εργαστηρίου, εσωτερικά τα θρανία σχηματίζουν τρεις ομάδες, επιλέγεται χα-
μηλός φωτισμός και μουσική που παραπέμπει σε ταινία μυστηρίου. Ταυτόχρονα, σε εμφα-
νές σημείο του ασπροπίνακα, αναρτώνται οι εικόνες των τριών προσώπων - πρωταγωνι-
στών του εργαστηρίου, ενώ οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν αμφίεση που παραπέμπει σε 
μυστικούς πράκτορες, σε μια κωμική όμως εκδοχή. Η δράση σχεδιάζεται να διαδραματιστεί 
σε διάφορους χώρους του σχολικού κτηρίου ώστε συνολικά το πλαίσιο να ενθαρρύνει τη 
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συνεργασία των παιδιών,  να ενεργοποιεί όλες τους τις αισθήσεις, να προσφέρει ένα φιλικό 
και πολυδύναμο ψυχοκινητικά περιβάλλον. 

Κανόνες: Η δράση περιλαμβάνει 7 δραστηριότητες και οι ομάδες προχωρούν μόνο εφόσον 
ολοκληρώσουν την κάθε μια με συγκεκριμένη σειρά. Ο εκπαιδευτικός βρίσκεται διαρκώς 
κοντά στην ομάδα η οποία οφείλει να κινείται χωρίς διάσπαση, να υπάρχει συντονιστής και 
γραμματέας. Με την ολοκλήρωση της κάθε αποστολής τα παιδιά επιστρέφουν στη βάση 
τους (αρχική αίθουσα) και λαμβάνουν την επόμενη  αποστολή τους. Ο εκπαιδευτικός δεν 
μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες στην επίλυση των γρίφων, μπορεί όμως να επέμβει εφόσον 
θεωρήσει πως απομακρύνονται υπερβολικά από το στόχο τους.  

Σενάριο: Περιλαμβάνει την προεργασία που έκαναν οι εκπαιδευτικοί τις ημέρες που προη-
γήθηκαν, τον χωρισμό των παιδιών σε ομάδες, την εισαγωγή – αφόρμηση μέσω της προβο-
λής βίντεο, τις κάρτες με τις εφτά δραστηριότητες – γρίφους, την εφαρμογή και τελικά την 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων.  

Την περίοδο πριν την ημέρα υλοποίησης της δράσης διενεργείται γκάλοπ μεταξύ των μαθη-
τών/τριών του σχολείου οι οποίοι καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις: «Έχεις δει τον 
Αη-Βασίλη;» και «Πώς μοιάζει;». Από το οπτικό υλικό προκύπτει ένα βίντεο (password: 
evosmos) περίπου 4 λεπτών που αποτελεί την εισαγωγή – αφόρμηση την ημέρα της δρά-
σης. Για τον ίδιο λόγο κατασκευάζεται μία επιστολή από τον Αη-Βασίλη για κάθε ομάδα, 
ενώ παράλληλα το περιεχόμενό της ακούγεται από τα ηχεία της αίθουσας. Η επιστολή α-
ναφέρεται στην παρανόηση του κόσμου σχετικά με το ποιος τελικά φέρνει τα δώρα κάτω 
από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και την παρότρυνση του Αη-Βασίλη προς τους μαθητές 
και τις μαθήτριες  του σχολείου να βοηθήσουν, προκειμένου το μυστήριο να λυθεί. Στο τέ-
λος της η επιστολή-ηχητικό απόσπασμα περιλαμβάνει την ερώτηση «Είστε έτοιμοι;», φρά-
ση η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της δράσης. 

Συμπερασματικά, το σενάριο αποτελείται από 7 δραστηριότητες – γρίφους οι απαντήσεις 
των οποίων οδηγούν σε συμπεράσματα, τα οποία καταγράφονται σε μια καρτέλα εξιχνία-
σης μυστηρίου, η οποία έχει τη μορφή ταυτότητας των τριών προσώπων – πρωταγωνιστών: 
Μέγας Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος και Santa Claus. Στόχος είναι η συμπλήρωση των στοιχεί-
ων της ταυτότητας και τελικά η παρουσίαση αυτής στην ολομέλεια. Τα στοιχεία που καλού-
νται να ανακαλύψουν τα παιδιά είναι: το όνομα του προσώπου, η ημερομηνία γέννησής 
του, ο τόπος γέννησης, η εξωτερική του εμφάνιση, το έργο του, παραδόσεις που είναι συν-
δεδεμένες με το πρόσωπο και ένα χαρακτηριστικό τραγούδι που τον αναφέρει. 

Οι δραστηριότητες - γρίφοι με τα συνοδευτικά τους έγγραφα, όπου αυτά είναι απαραίτητα, 
εσωκλείονται σε φακέλους και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί του σχολείου που βοηθούν στην 
όλη διαδικασία, ενημερώνονται για το ρόλο και τις θέσεις τους. Οι γρίφοι σχεδιάζονται με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να κινητοποιούν νοητικά και σωματικά τους μαθητές, να προάγουν τη 
συνεργασία μεταξύ τους, μέσα σε ένα μαθησιακό περιβάλλον που ενεργοποιεί τη γνωστική, 
μεταγνωστική και συναισθηματική διάσταση της μάθησης και της διδασκαλίας. 

Ως κλείσιμο της όλης δράσης, ετοιμάζεται από τους τρεις εκπαιδευτικούς ένα βίντεο αφιέ-
ρωμα στα τρία πρόσωπα του εργαστηρίου, διάρκειας περίπου 3 λεπτών, με στόχο να συ-
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νοψίσει με ήχο, μουσική και κινούμενες εικόνες τις πληροφορίες και να προβληματίσει 
τους μαθητές και τις μαθήτριες σχετικά με τη σημασία που έχει η διάθεση για προσφορά 
αγάπης και βοήθειας προς τους συνανθρώπους μας τις μέρες των εορτών και κατ’ επέκταση 
όλον τον υπόλοιπο χρόνο. 

Συνεργασία: Η δράση βασίζεται στη συνεργασία τόσο των μελών κάθε μαθητικής ομάδας, 
όσο και στη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Για τα παιδιά προβλέπονται τρεις μει-
κτές ηλικιακά ομάδες, με τον ρόλο των συντονιστών να ανατίθενται στα μεγαλύτερα, ενώ 
την εποπτεία έχει ένας εκπαιδευτικός ανά ομάδα. Η επιτυχής εφαρμογή της δράσης προϋ-
ποθέτει τον αποτελεσματικό συντονισμό των παιδιών αλλά και την δημιουργική σύνθεση 
των ιδεών των εκπαιδευτικών κατά τη σχεδίαση και εφαρμογή της. 

Οι δύο τελευταίες συνιστώσες του θεωρητικού μας μοντέλου, Στρατηγική και Λύση, αφο-
ρούν στη δυναμική της κάθε ομάδας ξεχωριστά και αποτελούν φυσικά ιδιαίτερο πεδίο της 
αξιολόγησης και ανάλυσης της δράσης. 

Υλοποίηση δράσης 

Την ημέρα της δράσης οι εκπαιδευτικοί καλωσορίζουν τα παιδιά και δημιουργούν τρεις ι-
σομελείς μεικτές ομάδες μαθητών/τριών (Α’-Β’, Γ’-Δ’ και Ε’-Στ΄ τάξεων) και τις οδηγούν στο 
σταθμό εργασίας τους. Εκεί οι μαθητές/τριες παρακολουθούν το βίντεο με το γκάλοπ των 
μαθητών/τριών του σχολείου και στη συνέχεια μοιράζεται η επιστολή του Αη-Βασίλη, ενώ 
παράλληλα ακούγεται από τα ηχεία της αίθουσας. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές και οι 
μαθήτριες ενημερώνονται για το σκοπό της δράσης και δημιουργείται το κατάλληλο κλίμα 
για τη συμμετοχή τους σε αυτή. Επιπλέον, τους παραδίδεται και η καρτέλα εξιχνίασης μυ-
στηρίου και ένα μαρκαδοράκι. Η κάθε μία από τις τρεις κάρτες επίλυσης μυστηρίου περιέ-
χει επτά στοιχεία της προσωπικότητας του Μέγα Βασιλείου, του Αγίου Νικολάου και του 
Santa Claus αντίστοιχα. Για τη συμπλήρωση του κάθε στοιχείου, η εκάστοτε ομάδα καλείται 
να λύσει τον γρίφο που της δόθηκε. Συγκεκριμένα, τα επτά στοιχεία με τους γρίφους τους 
είναι: 

1. Το όνομα του προσώπου. Μέσα στον πρώτο φάκελο υπάρχουν πλαστικοποιημένα 
γράμματα που σχηματίζουν το όνομα του προσώπου. Η ομάδα πρέπει να συνεργαστεί ώστε  
να μπουν τα γράμματα στη σωστή σειρά και να αποκαλυφθεί το όνομα.  

2. Η χρονολογία γέννησης. Ο δεύτερος γρίφος περιέχει ένα χαρτάκι όπου υπάρχουν τρία ή 
τέσσερα κενά κουτάκια στα οποία πρέπει να γραφτούν ψηφία που θα σχηματίζουν τη χρο-
νολογία γέννησης του προσώπου. Τα ψηφία προκύπτουν μέσα από γρίφους που καλούν τα 
παιδιά να μετρήσουν αντικείμενα που υπάρχουν στο σχολείο, να βρουν εκπαιδευτικούς 
που θα τους δώσουν μια πληροφορία ή να παρατηρήσουν τα διάφορα σημεία του σχολικού 
περιβάλλοντος. 

3. Ο τόπος γέννησης. Για το τρίτο στοιχείο δίνεται στα παιδιά ένας πλαστικοποιημένος χάρ-
της της ευρύτερης περιοχής όπου έζησε το πρόσωπο με το οποίο ασχολούνται (με συντε-
ταγμένες ή άλλα σημάδια). Με τη βοήθεια γραπτών οδηγιών πρέπει να κατευθυνθούν από 
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ένα σημείο του χάρτη στη ζητούμενη πόλη, εφαρμόζοντας τις γνώσεις τους από τη Γεωγρα-
φία (προσανατολισμός) και τα Μαθηματικά (γεωμετρία, μοτίβα).  

4. Η εμφάνισή του. Μέσα στον φάκελο της τέταρτης δοκιμασίας υπάρχουν πλαστικοποιη-
μένα κομμάτια από τις εικόνες των προσώπων που είναι αναρτημένες στον πίνακα της τά-
ξης. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να συνθέσουν το παζλ της εικόνας του προσώπου που α-
ντιστοιχεί στη δική τους ομάδα (περίπου 20 κομμάτια) και στη συνέχεια να καταγράψουν 
τα χαρακτηριστικά της εξωτερικής του εμφάνισης στην καρτέλα. 

5. Το έργο του.  Τις πληροφορίες για το έργο κάθε προσώπου πρέπει να τις πάρουν από 
κάποιον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον οποίο όμως καλούνται να ανακαλύψουν μέσα από 
ένα σκίτσο ή σύμβολο που παραπέμπει σε αυτόν/αυτήν. Ακολούθως τον/την αναζητούν 
μέσα στο σχολείο, τον/την εντοπίζουν και καταγράφουν τις πληροφορίες που τους δίνει 
στην καρτέλα τους. 

6. Μία παράδοση που είναι συνδεμένη με αυτόν. Ο φάκελος του έκτου γρίφου περιέχει 
ένα πλαστικοποιημένο χαρτάκι με πληροφορίες σχετικές με παραδόσεις που αφορούν το 
πρόσωπο της κάθε ομάδας, γραμμένες όμως αντίστροφα. Οι μαθητές/τριες πρέπει να σκε-
φτούν ότι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να διαβάσουν το μήνυμα είναι να το βάλουν 
μπροστά σε καθρέφτη. Κάθε άλλη στρατηγική είναι φυσικά αποδεκτή όπως και γίνεται, κα-
θώς κάποιες ομάδες επιλέγουν να το διαβάσουν όπως είναι, άλλες ζητούν από τον δάσκαλό 
τους φωτογραφική μηχανή ώστε να αντιστρέψουν την εικόνα, κάποια άλλη έχει την ιδέα να 
την φωτοτυπήσουν ανάποδα, να την κοιτάξουν ανάποδα προς μία φωτεινή πηγή κλπ. Μό-
λις καταφέρνουν να αποκρυπτογραφήσουν το κείμενο, συμπληρώνουν το αντίστοιχο πεδίο 
στο φύλλο εξιχνίασης μυστηρίου. 

7. Το τραγούδι που τον αντιπροσωπεύει. Ο τελευταίος γρίφος αναφέρεται σε ένα τραγούδι 
το οποίο σχετίζεται με το πρόσωπο κάθε ομάδας. Στον πίνακα της τάξης προβάλλονται οι 
τίτλοι εννέα διαφορετικών τραγουδιών. Η κάθε ομάδα πρέπει να βρει και να ακουμπήσει 
τον τίτλο που αναφέρεται στο δικό της πρόσωπο. Μόλις το κάνει, από τα ηχεία της τάξης 
ακούγεται το αντίστοιχο τραγούδι. Οι γρίφοι των δύο ομάδων είναι ρέμπους με τον τίτλο 
του τραγουδιού, ενώ στην τρίτη ομάδα δίνεται ένα μεταλλόφωνο και ένα χαρτάκι με χρω-
ματιστά γράμματα, που αντιστοιχούν σε νότες, ώστε να παίξουν τη μελωδία και να εντοπί-
σουν τον τίτλο. 

Με το πέρας των δραστηριοτήτων - γρίφων, ένας/μία εκπρόσωπος από κάθε ομάδα, με τη 
βοήθεια των υπόλοιπων μελών της, παρουσιάζει σε όλους τους/τις συμμετέχοντες/ουσες 
τα στοιχεία που συμπλήρωσε με την ομάδα του και αφορούν στο πρόσωπο που έχουν ανα-
λάβει να «ερευνήσουν». Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες παρακολουθούν το βίντεο που έ-
χουν ετοιμάσει οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί και το οποίο περιέχει συνοπτικά τα στοιχεία 
που αφορούν στον Μέγα Βασίλειο, στον Άγιο Νικόλαο και στον Santa Claus. 

Οι ώρες εφαρμογής της δράσης κυλούν δημιουργικά, συνεργατικά, με χαμόγελο, αγωνία, 
προβληματισμό. Τα παιδιά αποχωρούν από τη σχολική αίθουσα εμφανώς ικανοποιημένα. 

Αξιολόγηση δράσης - Συμπέρασμα 
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Βάσει του θεωρητικού μας πλαισίου προχωρούμε και στον εντοπισμό του γνωστικού, μετα-
γνωστικού και συναισθηματικού περιεχομένου όπως αυτές ενεργοποιούνται στις επτά 
δραστηριότητες του εργαστηρίου (Πίνακας 1). 

Συναισθηματικό Μεταγνωστικό Γνωστικό Δραστηριότητα 
/ Περιεχόμενο 

Συνεργασία Στρατηγικές επίλυσης. Πληροφορίες Όνομα 

Συνεργασία Μεθοδολογία έρευνας και 
καταγραφής 

Πληροφορίες Γέννηση 

Συνεργασία Έρευνα, αλληλεπίδραση πο-
λιτισμού - γνώσης 

Πληροφορίες 
(σύνδεση με Γεω-
γραφία, Ιστορία) 

Τόπος 

Συνεργασία Μεθοδολογία της έρευνας Πληροφορίες 
(σύνδεση με ει-
καστικά) 

Εμφάνιση 

Συνεργασία Μεθοδολογία έρευνας και 
καταγραφής 

Πληροφορίες 
(σύνδεση με Ι-
στορία) 

Έργο 

Συνεργασία Στρατηγικές επίλυσης προ-
βλημάτων. Αλληλεπίδραση 

πολιτισμού – γνωστικών 
σχημάτων 

Πληροφορίες (Ι-
στορία, Γεωγρα-
φία, Γλώσσα) 

Παράδοση 

Συνεργασία Στρατηγικές επίλυσης προ-
βλημάτων. Αλληλεπίδραση 

πολιτισμού – γνωστικών 
σχημάτων 

Πληροφορίες 
(σύνδεση με Αι-
σθητική Αγωγή) 

Τραγούδι 

Πίνακας 1: Ενεργοποίηση των τριών διαστάσεων στις δραστηριότητες 

Ο παραπάνω πίνακας αποκαλύπτει την ενεργοποίηση των τριών διαστάσεων της μάθησης 
και διδασκαλίας στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων. Κατ’ επέκταση όμως απαιτείται και 
διερεύνηση της εφαρμογής αυτών. Στο πλαίσιο λοιπόν της ποσοτικής εμπειρικής έρευνας, 
έχει χρησιμοποιηθεί η περιγραφική δειγματοληπτική μέθοδος µε τη χρήση ερωτηματολογί-
ου (Cohen & Manion, 1997) καθώς και η άμεση παρατήρηση των εκπαιδευτικών. Παράλλη-
λα έχει γίνει και αποτίμηση της δράσης με την καταγραφή των εντυπώσεων και εμπειριών 
των παιδιών σε βίντεο (password: evosmos). Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, φω-
τογραφίες από την δράση καθώς και άλλα αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν, λόγω οικονομίας 
χώρου, παρατίθενται σε ηλεκτρονικό παράρτημα. 

Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων δικαιώνουν τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων, 
αναδεικνύοντας τα τρία επίπεδα περιεχομένου. Η γνωστική διάσταση της μάθησης, μέσω 
της γνωριμίας με πληροφορίες που σχετίζονται με τους τρεις Αγίους, αποτελεί την αφορμή 
για την εφαρμογή μεταγνωστικών δεξιοτήτων, όπως επίλυσης προβλημάτων, μεθοδολογία 
έρευνας και καταγραφής, ενώ στάσεις και αξίες καλλιεργούνται μέσω της συνεργασίας αλ-
λά και της κατανόησης του νοήματος του εθίμου των Χριστουγέννων. Με την ολοκλήρωση 
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των δραστηριοτήτων, η δράση επιτυγχάνει να προβληματίσει τους μαθητές και τις μαθή-
τριες σχετικά με την παρερμηνεία του εθίμου και τη διασύνδεση του με έθιμα διαφορετι-
κών πολιτισμών, αλλά και να εστιάσουν στην ρεαλιστική σημασία του ως ένα έθιμο που 
συμβολίζει τη διάθεση για προσφορά αγάπης και βοήθειας προς τους συνανθρώπους μας 
τις μέρες των εορτών και κατ’ επέκταση όλον τον υπόλοιπο χρόνο. 
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Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του διευθυντή της σχολικής μονάδας 
στην προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Δατσέρη Σταυρούλα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed. 

stav_dts@hotmail.com 

Τσαγκαράκης Νικόλαος  
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Π.Ε. 

ntsagkarak@sch.gr 

Περίληψη 

Η παρουσία πολλών μεταναστών και προσφύγων απόρροια των συχνών μετακινήσεων 
πληθυσμιακών ομάδων σε διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά επίπεδα έχουν οδηγήσει στη δια-
φοροποίηση και τροποποίηση του χαρακτήρα της εκάστοτε κοινωνίας. Οι κοινωνίες πολλών 
χωρών του κόσμου έχουν αναπτύξει πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα συνθέτοντας μια νέα 
πραγματικότητα που έχει επηρεάσει την πολιτισμική ομοιογένεια των σχολείων που με τη 
σειρά τους προσπαθούν να ανταποκριθούν και να ανταπεξέλθουν στις πολυπολιτισμικές 
προκλήσεις των εποχών. Όπως αναφέρει και η Παπαναούμ (2004) τα σύγχρονα πολυπολι-
τισμικά σχολεία ως μικρο-κοινωνικά συστήματα καλούνται να αντιμετωπίσουν δύο σημα-
ντικές προκλήσεις: την μετάδοση διαπολιτισμικών αξιών αλλά και την ταυτόχρονη ισότιμη 
εκπαίδευση όλων των μαθητών ανεξαρτήτου πολιτισμικής ετερογένειας.  Η επιτυχία των 
εκπαιδευτικών συστημάτων απέναντι στις πολυπολιτισμικές αυτές προκλήσεις εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από την προώθηση και εφαρμογή διαπολιτισμικών πρακτικών οι οποίες εί-
ναι αναγκαίες όσο ποτέ άλλοτε με τους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή της σχολικής μο-
νάδας να έχουν καταλυτικό – κομβικό ρόλο σε αυτό. 

Λέξεις - κλειδιά:  διαπολιτισμική εκπαίδευση, διευθυντής, εκπαιδευτικός  

Εισαγωγή 

Ο πολιτισμικός πλουραλισμός και η πολυπολιτισμική πραγματικότητα των σύγχρονων κοι-
νωνιών καθιστούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση αναγκαία παρά ποτέ και τον ρόλο τόσο 
των εκπαιδευτικών όσο και των ηγετών των σχολικών μονάδων αδιαμφισβήτητα  καθορι-
στικό και κομβικό για την προώθησή της. 

 Η διαπολιτισμική αγωγή δεν επαφίεται μονάχα στις εκπαιδευτικές πολιτικές μεταρρυθμί-
σεις αλλά αποσκοπεί στην αλλαγή του πολιτισμικού και πολιτικού συγκείμενου της σχολι-
κής ζωής (Χατζησωτηρίου & Ξενοφώντος, 2014) συνιστώντας ένα ευρύτερο φάσμα κοινωνι-
κό – πολιτιστικών πολιτικών που θα καλλιεργούν την κριτική σκέψη και την ορθή λήψη α-
ποφάσεων ώστε μαθητές και κοινωνία να αποδεχτούν, να σεβαστούν και να αλληλεπιδρά-
σουν με την οποιαδήποτε μορφής ετερότητα. 

Η θεσμική διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα όπως αναφέρει ο Δαμανάκης (2000) η πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική κα-
τάσταση άρχισε να γίνεται αισθητή από τα μέσα της δεκαετίας του ’70  αντανακλώντας την 
πολιτισμική ποικιλομορφία της ελληνικής κοινωνίας που από τη δεκαετία του ’90 είχε αυ-
ξανόμενους ρυθμούς (Παπαναούμ, 2011). 
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Όπως συνεχίζει να μας πληροφορεί ο Δαμανάκης (2002) τα βασιλικά και προεδρικά διατάγ-
ματα της περιόδου πριν το 1970 είχαν χαρακτήρα «προνοιακό και φιλανθρωπικό» αντιμε-
τωπίζοντας με «επιείκεια» τους αλλοδαπούς και ομογενείς μαθητές. Το 1980 εμφανίζεται ο 
θεσμός των Τάξεων Υποδοχής με την υπουργική απόφαση (Φ 818-2/Z/4139/20.10.80) και 
το 1983 νομοθετούνται με το νόμο N. 1404/83, αρθ. 45 και το Π.Δ. 494/83 οι Τάξεις Υποδο-
χής και τα Φροντιστηριακά Τμήματα (Φραγκουλίδου, 2014). Στόχος αυτών των τμημάτων 
ήταν καθαρά η αφομοίωση και προσαρμογή των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθη-
τών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Παρ΄ όλο που κάποιες υπουργικές αποφάσεις και 
εγκύκλιοι (π.χ. Γ1/453/958/6.10.92, Φ2/378/Γ1/1124/8.12.94, ΦEK 930 τβ΄, 14.12.94) άφη-
ναν το περιθώριο για διδασκαλία στη γλώσσα της χώρας προέλευσης το πολιτισμικό κεφά-
λαιο που οι μαθητές έφεραν αγνοήθηκε (Δαμανάκης, 2005).  

Στην ίδια γραμμή κινήθηκε η πολιτεία με την ίδρυση των σχολείων παλιννοστούντων μαθη-
τών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (Π.Δ. 435/94 και 369/85 αντίστοιχα) αφού προσπάθη-
σε να εντάξει τους μαθητές απομονώνοντάς τους. Μέχρι και το πρώτο μισό της δεκαετίας 
του ’90 το θεσμικό πλαίσιο σίγουρα δεν κινούνταν σε πνεύμα διαπολιτισμικής τροχιάς με 
αποτέλεσμα να δέχεται κατά καιρούς έντονη κριτική. 

Τα παραπάνω οδήγησαν την πολιτεία το 1996 στη θεσμοθέτηση νέων μέτρων με το νόμο 
2413/96 (ΦΕΚ Α' 124 / 14-6-1996) όπου καθορίστηκε ο σκοπός της «διαπολιτισμικής εκπαί-
δευσης» τόσο για τους παλιννοστούντες όσο και για τους αλλοδαπούς μαθητές και παράλ-
ληλα θεσμοθετήθηκε και η ίδρυση «Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης» (Δαμανάκης, 
2000). Οι διατάξεις του νόμου αυτού αποτελούν κομβικό σημείο εγκαινιάζοντας μια νέα 
εποχή στην κοινή εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στο ελληνικό εκ-
παιδευτικό σύστημα. Με το νόμο 2413/96 η πολιτεία κάνει μια προσπάθεια να διασφαλίσει 
ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά υιοθετώντας την αρχή της συνεκπαίδευσης 
(Παπαναούμ, 2011). 

Βέβαια καλό είναι να αναφερθεί πως ο νόμος 2413/96 πιθανόν να εγκυμονεί τον κίνδυνο 
μιας διαχωριστικής εκπαιδευτικής πολιτικής, άποψη η οποία ενισχύεται από το γεγονός 
πως ο ίδιος νόμος ιδρύει το «Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευ-
σης» (ΙΠΟΔΕ) που λειτουργεί παράλληλα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι) έχοντας ως 
αντικείμενό του την παιδεία των ομογενών στο εξωτερικό και την εκπαίδευση των παλιννο-
στούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα (Δαμανάκης, 2000). 

Στην παραπάνω θεσμική διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στην Ελλάδα καλό είναι να 
προστεθεί πως την τελευταία δεκαετία διατίθενται κοινοτικά κονδύλια για την υποστήριξη 
σχολείων υποχρεωτικής εκπαίδευσης με υψηλά ποσοστά αλλοδαπών μαθητών (Παπανα-
ούμ, 2011).  

Η συνεργασία διευθυντή και εκπαιδευτικού  
ως πρακτική προώθησης της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Οι πολυπολιτισμικές αλλαγές στη σύνθεση των κοινωνιών επιβάλλει τον επαναπροσδιορι-
σμό της μορφής της εκπαίδευσης που η σύγχρονη κοινωνία καλείται να προσφέρει. Ο απε-
γκλωβισμός από τις συνθηματολογικές και φολκλορικές προσεγγίσεις του «άλλου», η ανά-
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πτυξη κριτικής σκέψης και συνείδησης που βοηθά να ξεπεραστούν οι όποιες προκαταλή-
ψεις και στερεότυπα, ο αναστοχασμός και η ενδοσκόπηση αλλά και ο σεβασμός και η αλ-
ληλεπίδραση με την οποιαδήποτε μορφής ετερότητα αποτελούν σημαντικά στοιχεία που τα 
σύγχρονα σχολεία, οι ηγέτες και το διδακτικό προσωπικό αυτών χρειάζεται να διαθέτουν 

Οι σχολικοί ηγέτες αδιαμφισβήτητα έχουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και εφαρμογή 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα σχολεία τους (Χατζησωτηρίου & Αγγελίδης, 2013). Ο 
διευθυντής της σχολική μονάδας δεν βρίσκει μόνο λύσεις στις καθημερινές προβληματικές 
καταστάσεις και αποτελεί τον ενδιάμεσο κρίκο της ιεραρχίας αλλά χρειάζεται να γνωρίζει 
και να εφαρμόζει στην πράξη τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο πολυπολιτι-
σμικό σχολείο του. Αποτελεί τον ηγέτη που θα ενεργήσει ως φάρος και θα καθοδηγήσει 
τους εκπαιδευτικούς σε ένα κοινό όραμα προς όφελος των μαθητών (Κονταξή, 2008).  

Το ρόλο του διευθυντή συμπληρώνει, βελτιώνει και ενισχύει ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ο 
διευθυντής και ο εκπαιδευτικός μαζί έχουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της σχολική 
κουλτούρας (Κυθραιώτης, Δημητρίου & Αντωνίου, 2010 Κονταξή, 2008 Πασιαρδής & Σαβ-
βίδης, 2008), ειδικά μίας διαπολιτισμικής κουλτούρας που θα αναγνωρίζει, θα σέβεται και 
θα διαχειρίζεται δημιουργικά την ετερότητα. 

Χρειάζεται να υπάρχει ορθή, ισόρροπη και γνήσια συνεργασία μεταξύ διευθυντή - εκπαι-
δευτικού, εκπαιδευτικών μεταξύ τους, εκπαιδευτικού και διευθυντή με μαθητές αλλά και 
εκπαιδευτικού και διευθυντή με άλλους φορείς και γονείς ώστε να διαμορφωθεί και να λει-
τουργήσει ορθά το διαπολιτισμικό πλαίσιο στην πολυπολιτισμική σχολική μονάδα. Η ανά-
πτυξη συνεργατικής κουλτούρας όπως αναφέρει ο Τσάφος (2006) είναι απαραίτητη προϋ-
πόθεση για να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει το διαπολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 
θα εξελιχθεί η εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία. 

 Τόσο ο διευθυντής όσο και ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να κατέχουν τα απαραίτητα εφόδια 
που θα τους βοηθήσουν να συνεργαστούν με άλλα σχολεία δημιουργώντας κάποιο δίκτυο 
συνεργασίας. Αυτό θα βοηθούσε στην ανταλλαγή ιδεών, σκέψεων και εμπειριών. Επιπλέον 
διευθυντής και εκπαιδευτικός μπορούν να βοηθήσουν και τους μαθητές να αναπτύξουν 
δίκτυα συνεργασίας με άλλα σχολεία δημιουργώντας εποικοδομητικές σχέσεις μέσα από 
πιθανές μαθητικές κοινότητες που θα τους οδηγήσουν στο σεβασμό μαθητών με διαφορε-
τική πολιτισμική προέλευση με γλωσσικές, οικονομικές, φυλετικές κ.α. διαφορές (Burckhal-
ter, 1999 Carico, 2000, όπ, αναφ. Ευαγγέλου, 2007). Επιπρόσθετα  μπορούν να επιζητή-
σουν από κοινού τη συνεργασία και με ειδικούς επιστήμονες όπως είναι οι ψυχολόγοι, οι 
κοινωνικοί λειτουργοί, οι ειδικοί εκπαιδευτικοί που θα βοηθήσουν κι εκείνοι με τη σειρά 
τους να αντιμετωπιστεί η πρόκληση των διαφόρων μορφών ετερότητας που υπάρχει στη 
σχολική τους μονάδα.  

Ο διευθυντής μαζί με τον εκπαιδευτικό μπορούν να συνεργαστούν και με οικογένειες μα-
θητών ειδικά εκείνες που ανήκουν στην πολιτισμική μειοψηφία της σχολικής τους μονάδας. 
Η συμμετοχή αυτών σε σχολικές δραστηριότητες π.χ. πολιτισμικές εκδηλώσεις και γιορτές 
μπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστούν στερεότυπα ή ρατσιστικές προκαταλήψεις και οι με-
τανάστες γονείς να γίνουν περισσότερο αποδεκτοί από το κοινωνικό σύνολο. Η συνεργασία 
του σχολείου με την οικογένεια αλλά και με την κοινωνία γενικότερα θα βοηθήσει επιπλέον 
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στην ουσιαστική γνωριμία με τη διαφορετικότητα και την αλληλεπίδραση μαζί της συνδια-
μορφώνοντας το διαπολιτισμικό χαρακτήρα του σχολείου αλλά και της κοινωνίας γενικότε-
ρα.  

Επιπρόσθετα τόσο ο διευθυντής όσο και ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι σε θέση να 
διαχειρίζονται λειτουργικά τις προβληματικές καταστάσεις της σχολικής τους κοινότητας. 
Αυτό αποτελεί γνώρισμα διαπολιτισμικής ικανότητας από μέρους τους αφού προϋποθέτει 
τον σεβασμό, την αποδοχή και την κατανόηση της διαφορετικότητας.  

Διαπολιτισμική ικανότητα διευθυντή και εκπαιδευτικού 

Τόσο ο ρόλος του εκπαιδευτικού όσο και ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας εί-
ναι καίριος και ουσιαστικός για τον επαναπροσδιορισμό των τρόπων και μεθόδων κοινωνι-
κής αλληλεπίδρασης στο σχολείο (Τσιρώνης, 2008). Και οι δύο χρειάζεται να είναι διαπολι-
τισμικά ικανοί, να σέβονται τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη την ετερότητα. Ο εκπαι-
δευτικός που μπορεί να χειρίζεται με ευκολία και άνεση θέματα και προβληματικές κατα-
στάσεις που σχετίζονται με τη διαφορετικότητα, που έχει ξεκάθαρες και σαφείς δημοκρατι-
κές στάσεις, πεποιθήσεις και αξίες, που έχει ικανότητα θέασης των πραγμάτων από διαφο-
ρετικές σκοπιές αλλά και ικανότητα λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα της πολιτισμικής ταυτό-
τητας θεωρείται διαπολιτισμικά έτοιμος (Garcia & Pug, 1992 Craft, 1996 Banks, 2001 & 
2004 Παπαχρήστος 2003β Γεωργογιάννης, 2004, όπ. αναφορ. Παπαχρήστος, 2009). 

Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να κατανοεί την πολιτισμική και κοινωνική πραγματικότητα της 
τάξης του και να ωθεί και τους μαθητές του να κάνουν το ίδιο. Έτσι μαθητές και εκπαιδευ-
τικός θα καταφέρουν να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν καλύτερα χωρίς φοβικές 
στάσεις (Τσιρώνης, 2008).  

Θέλοντας να προωθήσει την διαπολιτισμική εκπαίδευση ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να ε-
φαρμόσει συμπεριληπτικές πρακτικές προσαρμόζοντας τη διδασκαλία του στις ανάγκες, τα 
ταλέντα και τις ικανότητες των μαθητών του. Επιπλέον η κατανόηση της οποιαδήποτε μορ-
φής διαφορετικότητας και η συνεργασία σε συνθήκες πολιτισμικού πλουραλισμού θα τον 
καταστήσουν ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις της κοινωνίας (Τσιρώνης, 
2008).  

Η ανάδειξη και ο σεβασμός στην διαφορετικότητα με την ταυτόχρονη ανάπτυξη του διαλό-
γου και της αλληλεπίδρασης των μαθητών θα επιτρέψουν στον εκπαιδευτικό να οδηγήσει 
τους μαθητές του και τον ίδιο στην ενσυναίσθηση της ετερότητας. Παράλληλα η καλλιέρ-
γεια του σεβασμού και του ενδιαφέροντος προς την ανθρώπινη ζωή θα οδηγήσουν σε κρι-
τική διερεύνηση στερεότυπα, προκαταλήψεις και διάφορους άλλους αρνητικούς παράγο-
ντες που επηρεάζουν την κοινωνική αλληλεπίδραση (Τσιρώνης, 2008). Είναι αλήθεια άλλω-
στε πως οι μαθητές, τις περισσότερες φορές, πριν την ένταξή τους στην σχολική κοινότητα 
έχουν δημιουργήσει απόψεις και ιδέες για τη διαφορετικότητα. Αυτό σημαίνει πως η κριτι-
κή αποδόμηση αυτών των θέσεων χρειάζεται χρόνο και πολύ προσπάθεια από πλευράς 
εκπαιδευτικού. Άλλωστε όπως εύστοχα αναφέρει ο Τσιρώνης (2008) «η διαπολιτισμική επι-
κοινωνία δεν είναι μια τέχνη, αλλά μια συνθήκη, η οποία πρέπει συνεχώς να καλλιεργείται 
και να επαναβεβαιώνεται» (σελ. 132). 
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Τις παραπάνω τακτικές και μεθόδους που προωθούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και κα-
θιστούν τον εκπαιδευτικό διαπολιτισμικά ικανό, χρειάζεται να τις αναγνωρίζει, να τις εφαρ-
μόζει και να τις συνεπικουρεί και ο διευθυντής της σχολικής μονάδας. Η σημασία του εκ-
παιδευτικού είτε αυτός ηγείται της σχολικής μονάδας είτε αποτελεί έναν απλό διδάσκοντά 
της, και ως προσωπικότητα αλλά και ως επαγγελματία, προβάλλει κολοσσιαία και κεφα-
λαιώδη σημασία για τη σύγχρονη εποχή των πολυπολιτισμικών σχολείων μας (Δρογίδης & 
Παπά, 2008). 

 Ο διευθυντής που σέβεται τα πολιτισμικά διαφορετικά άτομα και που διαθέτει ενσυναί-
σθηση μπορεί να δημιουργήσει και να εφαρμόσει πρακτικές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
στο σχολείο του. Αναστοχαζόμενος μπορεί να διακρίνει και να κατανοήσει τις δικές του 
προκαταλήψεις και λανθασμένες αντιλήψεις και να δει τις πολιτισμικές διαφορές ως ευκαι-
ρία γνώσης και μάθησης. Παράλληλα χρειάζεται να συνειδητοποιήσει πως δεν υπάρχουν 
πολιτισμικά ανώτεροι και κατώτεροι άνθρωποι καταδικάζοντας τη θεωρία του πολιτισμικού 
ελλείμματος. 

Περνώντας σε πιο πρακτικά ζητήματα ο διευθυντής χρειάζεται να εργαστεί πέρα από τα 
στενά χώρο - χρονικά όρια της σχολικής του μονάδας, αναπτύσσοντας μαζί με τους εκπαι-
δευτικούς, εκπαιδευτικά προγράμματα που προωθούν τη συνεργασία μαθητών και κοινό-
τητας (Χατζησωτηρίου & Αγγελίδης, 2013). Μπορεί επίσης να επιδιώξει όπου κρίνεται απα-
ραίτητο, την επιμόρφωση σε διαπολιτισμικά θέματα των εκπαιδευτικών του σχολείου του 
(Χατζησωτηρίου & Αγγελίδης, 2013) αλλά και του ίδιου. Αυτό θα βοηθήσει στη συνειδητο-
ποίηση, τη συστηματοποίηση και τον εμπλουτισμό της προσωπικής θεωρίας τόσο του ίδιου 
όσο και των εκπαιδευτικών του σχολείου του και όλους μαζί θα τους καταστήσει ικανούς να 
εναρμονίσουν την πράξη με τη θεωρία και τις απαιτήσεις των καιρών (Δρογίδης & Παππά, 
2008).  

Επίσης ο διευθυντής μπορεί να διερευνήσει θέματα χρηματοδότησης, ανάπτυξης διαπολι-
τισμικού υλικού αλλά και απασχόλησης πολιτισμικά διαφορετικού εκπαιδευτικού στη σχο-
λική του μονάδα, πράγματα που θα τον αναδείξουν επί του πρακτέος σε διαπολιτισμικά 
ικανό ηγέτη.  

Τα παραπάνω θα καταστήσουν τόσο τον εκπαιδευτικό όσο και τον διευθυντή διαπολιτισμι-
κά ικανούς και έτοιμους να προωθήσουν και να εφαρμόσουν συμπεριληπτικές και διαπολι-
τισμικές δράσεις και πρακτικές στα σχολεία τους δίνοντας στην εκπαίδευση διάσταση χει-
ραφετική και όχι χειραγωγική. 

Συμπεράσματα 

Η ένταξη των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με 
πολιτικές θεσμικές παρεμβάσεις. Οι διακρίσεις, για να αντιμετωπιστούν πρωτίστως και κυ-
ρίως προϋποθέτουν την αλλαγή των νοοτροπιών και των συμπεριφορών (Συγκιρίδου, 
2011).  Η πολιτική που θα ακολουθήσει το κάθε πολυπολιτισμικό σχολείο αναπτύσσεται 
κυρίως μέσα από τις δράσεις των ηγετών του και διαμορφώνεται με βάση τις αξίες και τους 
στόχους του (Χατζησωτηρίου & Αγγελίδης, 2013). Παράλληλα και οι εκπαιδευτικοί των σχο-
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λικών μονάδων συνεπικουρούν και συνδιαμορφώνουν τη στοχοθεσία αυτών των δράσεων, 
βοηθώντας με τη σειρά τους στην προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.  

Κατά συνέπεια οι διευθυντές των σχολικών μονάδων μαζί με τους εκπαιδευτικούς χρειάζε-
ται να συν-ενεργούν με γνώμονα την ισότητα, τον σεβασμό, την αλληλεπίδραση και την 
ανεκτικότητα της οποιαδήποτε μορφής διαφορετικότητας. Η δημιουργία συμπεριληπτικών 
κουλτούρων και αξιών αλλά και «η δημιουργία μιας ευρύτερης διαπολιτισμικής σχολικής 
κουλτούρας μέσω διεπιστημονικών και διαθεματικών προσεγγίσεων» (Χατζησωτηρίου & 
Ξενοφώντος, 2014, σελ. 9) θα βοηθήσει στην προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
και στην προετοιμασία μαθητών και κοινωνίας που θα αποδέχονται, θα σέβονται και θα 
αλληλεπιδρούν με την ετερότητα. 

Καταλήγοντας, θα λέγαμε πως τόσο οι διευθυντές όσο και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
συνειδητοποιήσουν πως πέρα από το θεσμικό πλαίσιο της πολιτείας για τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση, οι ίδιοι αποτελούν τους κύριους υπεύθυνους για την προώθηση της διαπολι-
τισμικής εκπαίδευσης στο σχολείο τους. Αυτό βέβαια απαιτεί χρόνο και προγραμματισμέ-
νες ενέργειες που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη γνώσεων, ικανοτήτων, αξιών και αντιλή-
ψεων διαπολιτισμικής και συμπεριληπτικής κουλτούρας. Όπως αναφέρει και ο Τσιρώνης 
(2008) αυτό που έχει κομβική σημασία για την ολοκλήρωση της προσωπικότητας των μαθη-
τών και την εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι «η συνειδητοποίηση ότι η 
φοίτηση στο σχολείο είναι θεμελιώδες δικαίωμα όλων των παιδιών και εφήβων και όχι μια 
πρακτική ελεήμονος ανοχής εκ μέρους της σχολικής κοινότητας» (σελ. 138) 
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Ο ρόλος του σχολικού συμβούλου στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών ως συνάρτη-
ση της επαγγελματικής τους ανάπτυξης 

Παΐζη Όλγα  
Φιλόλογος, MEd «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», MΕd «Επιστήμες της Αγωγής» 

olgapaizi11@gmail.com 

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι ν’ αναδειχθεί ο ρόλος του σχολικού συμβούλου στην 
ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών ως συνάρτηση της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Ο θε-
σμός του σχολικού συμβούλου καθιερώθηκε στην Ελλάδα με το νόμο 1304/1982. Το έργο 
των σχολικών συμβούλων είναι πολυδιάστατο και καλούνται να αντιμετωπίσουν ποικίλα 
και διαφορετικής φύσεως θέματα. Ο σχολικός σύμβουλος μέσα από το θεσμοθετημένο ρό-
λο του για την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μπορεί να 
συμβάλει στην προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη με στόχο τη βελτίωση της ποιό-
τητας της διδασκαλίας και κατ’ επέκταση του εκπαιδευτικού έργου.  

Λέξεις - Κλειδιά: σχολικός σύμβουλος, επαγγελματική ανάπτυξη, εκπαιδευτικός 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με το Γιοκαρίνη (2000) τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη φύση του έργου του 
σχολικού συμβούλου είναι η επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση, η επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού - διδακτικού έργου των εκπαιδευ-
τικών. Οι σχολικοί σύμβουλοι είναι οι πιο αρμόδιοι για να δώσουν συμβουλές στους εκπαι-
δευτικούς (Κοτσιώνης, 1994) και μέσα από το έργο τους διαρκώς  υποστηρίζουν τη διά βίου 
μάθηση (Ξωχέλλης, 2005).  Σύμφωνα με το νόμο 1304/1982 έργο του σχολικού συμβούλου 
είναι «η επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση και η συμμετοχή στην αξιολόγηση και 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και η ενθάρρυνση κάθε προσπάθειας για επιστη-
μονική έρευνα στο έργο της εκπαίδευσης» (σελ. 1227). Οι πέντε κύριες λειτουργίες για τον 
σχολικό σύμβουλο, σύμφωνα με τον νόμο, είναι ο ρόλος του επιμορφωτή, του συντονιστή, 
του προγραμματιστή, του αξιολογητή και του συνεργάτη της διοίκησης (Καραγεώργος, 
1994΄Παμουκτσόγλου, 2003).  

Ο  Day (2003) ορίζει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ως εξής: 

Η επαγγελματική ανάπτυξη συντίθεται από όλες τις φυσικές μαθησιακές εμπειρίες και από 
εκείνες  τις συνειδητές και σχεδιασμένες δραστηριότητες που σκοπεύουν στο άμεσο ή έμμε-
σο όφελος του ατόμου, της ομάδας ή του σχολείου και οι οποίες συμβάλλουν, μέσω αυτών, 
στην ποιότητα της εκπαίδευσης μέσα στην τάξη. Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας, μόνοι 
ή μαζί με άλλους, οι εκπαιδευτικοί επανεξετάζουν, ανανεώνουν και επεκτείνουν τη δέσμευ-
σή τους ως φορείς αλλαγής, στους ηθικούς στόχους της διδασκαλίας. Είναι επίσης η διαδι-
κασία μέσω της οποίας αποκτούν και αναπτύσσουν κριτικά τη γνώση, τις δεξιότητες και τη 
συναισθηματική νοημοσύνη που είναι απαραίτητες για τον σωστό τρόπο επαγγελματικής 
σκέψης, το σχεδιασμό και την πρακτική άσκηση με τα παιδιά, τους νέους ανθρώπους και 
τους συναδέλφους σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής τους ζωής (σελ. 28-29). 
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Λαμβάνοντας υπόψη τον παραπάνω ορισμό, φαίνεται καθαρά ότι οι εκπαιδευτικοί είναι 
αυτοί που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και στηρίζουν όλη τη μαθησιακή 
διαδικασία με το έργο τους. Αυτοί έρχονται καθημερινά σε επαφή με τους μαθητές και στό-
χος τους είναι η αποτελεσματική διδασκαλία προς όφελος των μαθητών. Οι Hargreaves και 
Fullan (2008) επισημαίνουν ότι για να διασφαλιστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι ση-
μαντικό να τεθεί στην πράξη η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Επομένως, ο σχολικός 
σύμβουλος θα πρέπει να συνδράμει προς αυτήν την κατεύθυνση μέσα από το ρόλο του αλ-
λά και τις δραστηριότητές του. Θα πρέπει να σχεδιάζει επιμορφωτικά προγράμματα με το 
σωστό και ενδεδειγμένο τρόπο. Η επιμόρφωση για να αποβεί προς όφελος των επιμορ-
φούμενων θα πρέπει να στηρίζεται στην εφαρμογή, στον έλεγχο, στην αξιολόγηση και στην 
ανατροφοδότηση. Η τελευταία είναι πολύ σημαντική για τη διόρθωση των λαθών (Παπα-
δημητρακοπούλου & Κρόκου, 2006). Η γνώση εξελίσσεται πολύ γρήγορα και οι εκπαιδευτι-
κοί θα πρέπει να ενημερώνονται γι’ αυτές τις συνεχείς αλλαγές. Οι Σταμέλος και Μπαρτζα-
κλή (2009) τονίζουν ότι «η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού είναι ένας από τους 
βασικότερους παράγοντες που θα οδηγήσουν και στη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτε-
λεσμάτων» (σελ. 791).  

Ο ρόλος του σχολικού συμβούλου στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών  
 
Ο σχολικός σύμβουλος μέσα από το θεσμοθετημένο ρόλο του μπορεί να προσφέρει ιδιαί-
τερης αξίας επιμορφωτικό έργο στους εκπαιδευτικούς, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των 
μαθησιακών περιβαλλόντων στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης. Είναι σημαντικό να εμπεδωθεί η αρχή ότι η επιμόρφωση έχει αξία αν συνοδεύ-
εται από αξιολόγηση και ανατροφοδότηση, ώστε τα οφέλη να είναι πολλαπλά και να μετα-
σχηματίζουν τις προηγούμενες εμπειρίες των εκπαιδευτικών (Πήλιουρας, 2011). 
 
Ο ρόλος του σχολικού συμβούλου στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών είναι καίριας ση-
μασίας, καθώς είναι υπεύθυνος για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Για να μπορέσει, 
όμως, ο σχολικός σύμβουλος να επιτελέσει σωστά αυτό το έργο θα πρέπει να λάβει υπόψη 
του τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, οι οποίες θα μπορούσαν να κατηγοριο-
ποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες. Η πρώτη περιλαμβάνει τις γενικές επιμορφωτικές ανά-
γκες και η δεύτερη περιέχει τις επιμορφωτικές ανάγκες που δημιουργούνται από την εισα-
γωγή καινοτόμων δράσεων, την αλλαγή αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και σχολικών 
βιβλίων. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι εξειδικευμένες επιμορφωτικές ανάγκες των σχο-
λείων που σχετίζονται με την τοπική κοινωνία και τέλος, στην τέταρτη ανήκουν οι επιμορ-
φωτικές και ανάγκες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (Κατσαρού & Δεδούλη, 
2008). Όπως φαίνεται, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών έχει πολλές και δια-
φορετικές  ανάγκες και ποικίλη στοχοθεσία. Περιλαμβάνουν θέματα εθνικού επιπέδου αλ-
λά και συγκεκριμένες ανάγκες σχολικών μονάδων ή εκπαιδευτικών (Eurydice, 2006΄ Μπα-
γάκης, 2005). Έργο του σχολικού συμβούλου είναι να ασχολείται με όλες αυτές τις ανάγκες 
και τους στόχους.  

 Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα κατηγοριοποιούνται σε 
«προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης με επίκεντρο τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, σε προ-
γράμματα με επίκεντρο το σχολείο και σε προγράμματα ανάπτυξης με επίκεντρο το εκπαι-
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δευτικό προσωπικό, κυρίως μέσω της προώθησης συμμετοχικών-συνεργατικών σχημάτων 
επαγγελματικής ανάπτυξης» (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008, σελ. 13-14). Η επιμόρφωση που 
θα σχεδιάζει θα πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με 
θέματα και  δύσκολες καταστάσεις της σχολικής διαδικασίας, και παράλληλα να τους  συμ-
βουλεύει σε θέματα δια βίου μάθησης (Πήλιουρας, 2011). 
 
Σύμφωνα με τους Cramer & Kosklea (1992), ο σχολικός σύμβουλος, ως θεσμοθετημένο στέ-
λεχος της εκπαίδευσης,  μπορεί να συντελέσει στην εξέλιξη του εκπαιδευτικού όταν προ-
γραμματίζει, σχεδιάζει και εφαρμόζει σεμινάρια ενδοσχολικής επιμόρφωσης, στα οποία ο 
εκπαιδευτικός ενημερώνεται για τις νέες καινοτόμες μεθόδους διδακτικής προσέγγισης και 
κατόπιν μπορεί να τις υλοποιήσει στη σχολική τάξη με τη βοήθεια του σχολικού συμβού-
λου. Επιπρόσθετα, ο σχολικός σύμβουλος θα μπορούσε να σχεδιάσει σεμινάρια ενδοσχολι-
κής επιμόρφωσης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευ-
τικών μιας σχολικής μονάδας μετά από διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκ-
παιδευτικών. Επίσης, μπορεί να προσκαλέσει στα σεμινάρια ειδικούς επιστήμονες και παι-
δαγωγούς για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών. Ακόμη, ο σχολικός σύμβουλος μπορεί 
να παρακολουθήσει διδασκαλίες των εκπαιδευτικών και να τους συμβουλεύσει σχετικά με 
τους τρόπους που σχεδιάζεται, οργανώνεται και πραγματοποιείται μια διδασκαλία (Ν. 
1340/2002).  

Σύμφωνα με το νόμο, ο κάθε σχολικός σύμβουλος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και σχεδιάζει ο ίδιος δράσεις για την επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών της ειδικότητάς του στα σχολεία ευθύνης του, με την οργάνωση συνε-
δρίων, ημερίδων και παιδαγωγικών συναντήσεων. Ο σχολικός σύμβουλος επιμορφώνει 
τους εκπαιδευτικούς στα ΠΕΚ ή σε άλλους χώρους με επιμορφωτικά σεμινάρια (Μητάκος, 
2006). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα μπορούσε να υλοποιηθεί σε επιμορφωτικούς 
κύκλους σεμιναρίων που θα έχουν μικρή χρονικά διάρκεια, ανά τρίμηνο,  με στόχο  την ε-
πανάληψή τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους με συγκεκριμένα θέματα ή μελέτες 
περίπτωσης. Οι επιμορφωτικοί αυτοί κύκλοι σεμιναρίων θα μπορούσαν να συνεχιστούν και 
το επόμενο σχολικό  έτος (Γεωργιάδου, 2011).  

Η επιμόρφωση των σχολικών συμβούλων είναι επιτακτική ανάγκη, καθώς και η συμμετοχή 
του σε συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια προκειμένου να είναι ενήμερος για τις επιστημο-
νικές εξελίξεις, τον ενδυναμώνει ώστε να είναι αποτελεσματικός στον επιμορφωτικό του 
ρόλο. «Είναι  ώριμος σχολιαστής της εκπαιδευτικής πολιτικής, έχει άποψη για τα εκπαιδευ-
τικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά και ιστορικά δρώμενα, την οποία και μπορεί να 
εκφράζει ελεύθερα, να εξακτινώνει, να ελέγχει και να αναθεωρεί στις καθημερινές τους 
επαφές με τον εκπαιδευτικό κόσμο» (Μητάκης, 2006, σελ. 52). Λαμβάνοντας υπόψη τα πα-
ραπάνω, είναι φανερό ότι ο σχολικός σύμβουλος στην προσπάθειά του να υλοποιήσει όλα 
τα παραπάνω, σχηματίζει μια εικόνα για τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της 
περιφέρειάς του. Αυτός, υπηρετώντας με συνέπεια το ρόλο του, μπορεί να γνωρίζει την κα-
τάσταση που επικρατεί σε κάθε σχολείο και πού θα πρέπει να δοθεί το ανάλογο βάρος, 
προκειμένου να οργανώσει επιμορφωτικά σεμινάρια προς όφελος των εκπαιδευτικών (Πή-
λιουρας, 2011).  
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Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι μια επιμόρφωση που εμπίπτει στο πεδίο της εκ-
παίδευσης ενηλίκων (Μητάκος, 2006). Με τον όρο επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δεν 
πρέπει να νοείται μόνο η συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα μικρής ή μεγάλης 
διάρκειας. Η επιμόρφωση πρέπει να αποτελέσει  αναπόσπαστο κομμάτι της συνεχιζόμενης  
επαγγελματικής τους ανάπτυξης (Day, 2003). Η επιμόρφωση αυτή όμως για να είναι αποτε-
λεσματική από το σχολικό σύμβουλο θα πρέπει να υλοποιείται με βάση τις μεθόδους πα-
ρουσίασης, όπως η εισήγηση, η επίδειξη και η παρακολούθηση διδασκαλιών. Επίσης θα 
πρέπει να εφαρμόζει τις ενεργητικές συμμετοχικές μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας, ό-
πως η μικροδιδασκαλία, οι προσομοιωτικές διδασκαλίας, τα εργαστήρια (workshops), η 
ομαδοσυνεργατική μέθοδος (μέθοδος των μικρών ομάδων), σχέδια εργασίας (μέθοδος pro-
ject), η διερευνητική μέθοδος, το παιχνίδι ρόλων, η προσομοίωση, οι βιωματικές ασκήσεις 
και αξιοποίηση κειμένων αυτοαναφοράς, ο καταιγισμός ιδεών (brain storming), οι εκπαι-
δευτικές και επιμορφωτικές επισκέψεις και η αξιοποίηση του φακέλου υλικού του εκπαι-
δευτικού (teacher’s portfolio) (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008). Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, τα 
επιμορφωτικά προγράμματα θα είναι αποτελεσματικά και επιτυχημένα υλοποιώντας τους 
στόχους τους. 

Ένας άλλος τρόπος ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών ως προς την επαγγελματική τους ανά-
πτυξη αποτελεί η δειγματική διδασκαλία ως ένα είδος επιμορφωτικής τεχνικής στα σεμινά-
ρια ενδοσχολικής επιμόρφωσης. Με την υλοποίηση δειγματικών διδασκαλιών θα μπορέσει 
ο σχολικός σύμβουλος ως εκπαιδευτής ενηλίκων να μυήσει τους εκπαιδευτικούς στην ανα-
ζήτηση νέων μεθόδων διδασκαλίας και να τους ωθήσει να ασχολούνται εντατικά με το σχε-
διασμό μαθημάτων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα στο διδακτι-
κό έργο του εκπαιδευτικού αφού ο σχολικός σύμβουλος τονίζει περισσότερο τον τρόπο μά-
θησης των μαθητών και όχι τη συσσώρευση γνώσεων. Στόχος είναι η κατάκτηση δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων (Νεράντζης, 2001). Όπως αναφέρει ο Πήλιουρας (2011), καλό θα ήταν να 
τροποποιηθεί ο νόμος που αφορά τους σχολικούς συμβούλους, για να μπορούν να υλοποι-
ούν τις δειγματικές διδασκαλίες στο  πρωινό ωράριο που είναι ανοικτό το σχολείο, χωρίς να 
υπάρχει κάποιο εμπόδιο, και να εφαρμοστούν ζώνες επιμόρφωσης και συνεργασίας στο 
συνολικό ωράριο των εκπαιδευτικών. Κατά συνέπεια, οι παιδαγωγικές συναντήσεις με το 
σχολικό σύμβουλο στα σχολεία ευθύνης τους θα πραγματοποιούνται με ευκολία και χωρίς 
την πίεση του χρόνου, θα είναι αξιόλογες και αντικειμενικά αποτελεσματικές. Το βασικότε-
ρο απ’ όλα όμως, θα είναι ότι θα βασίζονται στο νόμο και θα κατοχυρώνονται θεσμικά (Πή-
λιουρας, 2011). Άλλος στόχος των δειγματικών διδασκαλιών είναι  η ανταλλαγή εμπειριών 
και η ενημέρωση στις σύγχρονες απόψεις της ψυχοπαιδαγωγικής θεωρίας και διδακτικής 
πράξης (Ν.1340/2002).  
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο Σχολικός Σύμβουλος μπορεί να εξετάζει με τους 
εκπαιδευτικούς θέματα που αφορούν την επίδοση και την αντικειμενική αξιολόγηση των 
μαθητών, τον τρόπο προφορικής ή γραπτής εξέτασης, τη διαμόρφωση των ερωτήσεων των 
εξετάσεων και τη διόρθωση των γραπτών (Ν. 1340/2002). Επίσης, μπορεί να καθοδηγεί  
τους εκπαιδευτικούς για τον σωστό τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να επικοινωνούν οι εκ-
παιδευτικοί με τους γονείς και τους μαθητές. Μέσα από αυτό το ρόλο ο σχολικός σύμβου-
λος βοηθά τους εκπαιδευτικούς στην επαγγελματική τους ανάπτυξη αφού τα παραπάνω 
άπτονται των καθηκόντων τους. Ο σχολικός σύμβουλος είναι καθοδηγητής και επιμορφω-
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τής (Πήλιουρας, 2011). Είναι ωφέλιμο για τους εκπαιδευτικούς να ενημερώνονται για θέμα-
τα διδακτικής μεθοδολογίας και αξιολόγησης καθώς και για ψυχοπαιδαγωγικής κατάρτισης 
θέματα.  

Ένας άλλος τρόπος που θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών είναι οι κοινό-
τητες μάθησης. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς θα μπο-
ρούσε να επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας ιστολογίου και ιστοσελίδας.  Θα μπορούσε να 
δημιουργήσει ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης όπου οι εκπαιδευτικοί θα επιμορφώνο-
νται με τηλεκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί θα συνεργάζονται, θα ανταλλάσσουν απόψεις, 
εμπειρίες και εκπαιδευτικό υλικό υπό την εποπτεία του σχολικού συμβούλου, ο οποίος θα 
το οργανώνει. Επίσης, ο κάθε σχολικός σύμβουλος θα αναδείξει και θα αξιοποιήσει καλές 
πρακτικές με στόχο τη δημιουργία μιας τράπεζας όπου οι εκπαιδευτικοί θα εισέρχονται για 
να ενημερώνονται για διάφορα θέματα που τους απασχολούν (Πήλιουρας, 2011). Όπως 
προτείνει η Γεωργιάδου (2011), είναι καλό:   

Να δημιουργηθεί ένα δίκτυο επικοινωνίας με τους συναδέλφους στα σχολεία, για να μπο-
ρούν να επικοινωνούν διαρκώς υποβάλλοντας απορίες και να επιτυγχάνεται έτσι η ανα-
τροφοδότηση καθηγητών και σχολικών συμβούλων. Στην πλατφόρμα αυτή θα μπορούσαν 
να έχουν πρόσβαση και άλλοι επιμορφωτικοί παράγοντες, ώστε να απαντούν σε εξειδικευ-
μένες ερωτήσεις (σελ. 25).  

Επίσης, η Γεωργιάδου (2011) αναφέρει ότι θα πρέπει οι σχολικοί σύμβουλοι να χρησιμο-
ποιούν συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές επιμόρφωσης μέσα από τα δίκτυα επικοινωνίας 
ώστε να εμπλέκονται σ’ όλη τη διαδικασία και άλλοι φορείς, όπως πανεπιστήμια και άλλου 
είδους επιμορφωτικά κέντρα. Τέλος, προτείνεται «να αξιολογείται η επιμορφωτική δρα-
στηριότητα των σχολικών συμβούλων από τους εκπαιδευτικούς, ώστε να βελτιώνεται το 
έργο τους» (Γεωργιάδου, 2011, σελ. 25) . Η αξιολόγηση αυτή θα αποβεί ωφέλιμη για τους 
εκπαιδευτικούς αφού ο σχολικός σύμβουλος επιμορφώνει τους ίδιους, ώστε να βελτιώσει 
τον τρόπο προσέγγισης των εκπαιδευτικών και τη θεματολογία του. 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 1340/2002, ο σχολικός σύμβουλος οφείλει να παροτρύνει  
και να ενδυναμώνει τους εκπαιδευτικούς στο ερευνητικό τους έργο ώστε να δημιουργηθεί 
μια επιστημονική και ερευνητική κοινότητα στην περιοχή ευθύνης τους. Η γνώση των εκ-
παιδευτικών στον τρόπο διεξαγωγής ερευνών και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων θα 
βοηθήσει στη διάχυση της γνώσης και στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσα 
από την επαγγελματική τους ανάπτυξη. 
 
Επιπρόσθετα, ο σχολικός σύμβουλος ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς για τις εξελίξεις στην 
εκπαιδευτική τεχνολογία και τους παροτρύνει να την εφαρμόζουν στο διδακτικό τους έργο. 
Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν μεθόδους διδασκαλίας που προσελκύ-
ουν τους μαθητές αλλά παράλληλα και οι ίδιοι νιώθουν δυνατοί στην υλοποίησή τους μέσα 
από την επιμόρφωσή τους. 

Ολοκληρώνοντας, ο σχολικός σύμβουλος μπορεί να κάνει προτάσεις για τη μέθοδο αξιολό-
γησης του εκπαιδευτικού συστήματος και των διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
Επίσης, μπορεί να προτείνει τις κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς 
και να τους αποτρέπει από παιδαγωγικές μεθόδους, οι οποίες δεν ωφελούν τους μαθητές 
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(Μητάκης, 2006). Ακόμη μέσα από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ο σχολικός σύμβου-
λος από τη μια πλευρά τούς βοηθά στην ενδυνάμωσή τους αφού επισημαίνει τα θετικά 
στοιχεία τους δίνοντας κίνητρα για περαιτέρω δημιουργική εργασία και από την άλλη 
πλευρά επισημαίνοντας τα αρνητικά στοιχεία, τούς βοηθά στη βελτίωση του διδακτικού 
τους έργου με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο. 
Επομένως, είναι σημαντικό να επισημαίνονται οι αδυναμίες στην εφαρμογή του διδακτικού 
έργου ώστε να παρέχεται βοήθεια για την αναίρεσή τους, να ενθαρρύνονται με νέες πρω-
τοβουλίες και να δημιουργούνται θετικά κίνητρα στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 
Συμπέρασμα 

 
Η επιτυχής έκβαση των στόχων του σχολείου αποτελεί καθήκον αυτών που εμπλέκονται 
στην εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που υλοποιούν στην πράξη τα όσα απαιτούν 
τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Στο δύσκολο αυτό έργο τους χρειάζονται δίπλα τους 
άτομα καταρτισμένα που θα τους ενισχύσουν και θα τους εξελίξουν επαγγελματικά μέσα 
από μια άριστη συνεργασία, επικοινωνία και σεβασμό. Ο ρόλος των σχολικών συμβούλων 
στον τομέα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι εξαιρετικής σημασίας. Οι σχολικοί 
σύμβουλοι της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ασκούν την επιστημο-
νική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών των σχολείων της ευθύνης τους και 
έχουν την ευθύνη της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της περιοχής τους. Οι σχολικοί 
σύμβουλοι είναι αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν στην προσωπική και επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και στην οργάνωση προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφω-
σης. «Μέσα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, θα μπορούσαν να πρωτοστατήσουν στην 
ανάληψη πρωτοβουλιών για ανάπτυξη συμπράξεων σχολείων, δικτύων εκπαιδευτικών, κοι-
νοτήτων μάθησης και πράξης, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, και τη νέα τεχνολογία» (Κα-
τσαρού & Δεδούλη, 2008, σελ. 93). Ανακεφαλαιώνοντας, σήμερα κρίνεται επιτακτική η α-
νάγκη για τη συμβολή του Σχολικού Συμβούλου στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκα-
λίας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι σημαντικό να καλλιεργήσει τη δεξιότητα του 
εκπαιδευτικού να προβλέπει και να διερευνά τις ανάγκες των μαθητών του. Ο σχολικός 
σύμβουλος είναι αυτός που θα ενδυναμώσει το διδακτικό προσωπικό του για να μπορέσει 
να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε δυσκολία στην εκπαιδευτική πράξη (Υφαντή, 2011).  
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Διερευνώντας την επίδραση των μεταμοντέρνων θεωριών και της Κριτικής Παιδαγωγικής, 
στην Εκπαιδευτική Πολιτική και στα Αναλυτικά Προγράμματα 

Κρέκης Δημήτριος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70  

Μεταπτυχιακό στην «Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική» στο ΑΠΚΥ.  
dikrekis@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με την επίδραση του μεταμοντερνισμού στην εκπαί-
δευση καθώς και με την επιρροή των απόψεων της Κριτικής Παιδαγωγικής πάνω σε αυτή. Η 
ανάλυση βασίζεται κυρίως στις απόψεις των μεταμοντέρνων θεωριών για την κοινωνική 
πραγματικότητα, διαπιστώνοντας ότι κάποιες βρίσκονται σε αντιδιαστολή με τις απόψεις 
του Διαφωτισμού. Γίνεται προσπάθεια διερεύνησης του τρόπου με τον οποίο ο μεταμο-
ντερνισμός επηρεάζει την Εκπαιδευτική Πολιτική. Έπειτα γίνεται μια περιγραφή της Κριτι-
κής Θεωρίας μέσα από την οποία γεννήθηκε και η Κριτική Παιδαγωγική. Στη συνέχεια για 
να γίνουν πιο κατανοητές οι αλληλεπιδράσεις, δίνεται ένας ορισμός και περιγραφή του τι 
είναι Αναλυτικά Προγράμματα και γίνεται ανάλυση των απόψεων της Κριτικής Παιδαγωγι-
κής. Τέλος διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο οι απόψεις της Κριτικής Παιδαγωγικής μπο-
ρούν να επηρεάσουν και να  συμβάλλουν στη διαμόρφωση των προοπτικών ενός σύγχρο-
νου Αναλυτικού Προγράμματος. 

Λέξεις - Κλειδιά: Μεταμοντερνισμός, Κριτική Παιδαγωγική, Αναλυτικά Προγράμματα. 

Εισαγωγή 

Στόχος αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση των απόψεων της Κριτικής Παιδαγωγικής και 
του μεταμοντερνισμού και οι επιδράσεις που μπορεί αυτές να έχουν πάνω στην Εκπαιδευ-
τική Πολιτική και στα Αναλυτικά Προγράμματα (ΑΠ). Η εργασία αυτή, προσπαθεί να αναλύ-
σει σε βάθος τον τρόπο επιρροής πάνω στα μοντέλα διαμόρφωσης και αλλαγής των Αναλυ-
τικών Προγραμμάτων. Ένα μοντέλο ανάπτυξης ΑΠ είναι το τεχνοκρατικό, μέσα στο οποίο 
εκπαιδευτικοί και μαθητές εφαρμόζουν πιστά τους προκαθορισμένους από το κράτος στό-
χους και δραστηριότητες. Πρόκειται για ένα συγκεντρωτικό σύστημα. Άλλο μοντέλο είναι το 
συναλλακτικό που αναπτύσσεται από ειδικούς στο μακροεπίπεδο, αλλά δίνει ταυτόχρονα 
την ευχέρεια στους εκπαιδευτικούς να δράσουν σχετικά αυτόνομα στο μικροεπίπεδο και να 
λάβουν με κάποιους περιορισμούς δικές τους αποφάσεις. Μέσα από την ανάλυση των χα-
ρακτηριστικών της Κριτικής Παιδαγωγικής και του μεταμοντερνισμού που γίνεται στην ερ-
γασία, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι αυτά τα δύο, ασκούν μεγάλη επίδραση στη δη-
μιουργία ενός τρίτου μοντέλου ανάπτυξης Αναλυτικών Προγραμμάτων. Στο διαδραστικό-
κριτικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο τα ΑΠ δεν είναι πουθενά τα ίδια, καθώς μετατρέπο-
νται σε διαδικασία με μη συγκεκριμένο περιεχόμενο και με διαφορετικό κάθε φορά αποτέ-
λεσμα. Τα σχολεία μετατρέπονται σε ξεχωριστές κοινότητες μάθησης, οι μαθητές βιώνουν 
στην πράξη και όχι μόνο στη θεωρία τη δημοκρατία και την ανθρωπιά μέσα από ζωντανές 
συνεχώς διαμορφούμενες καταστάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο βασικό χαρακτηριστικό είναι η 
αλλαγή, τόσο η εκπαιδευτική όσο και η κοινωνική. Μπορεί σε ένα κράτος να επιλεχθεί ένα 
συγκεκριμένο μοντέλο ή συνδυασμός αυτών. Ο μεταμοντερνισμός και η Κριτική Παιδαγωγι-
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κή όμως, πέρα από τα μοντέλα δίνουν και το όραμα, και ταυτόχρονα την επιθυμία για την 
υλοποίηση αυτού του οράματος, για να αλλάξει πραγματικά η εκπαίδευση και η κοινωνία 
προς το καλύτερο και ανθρωπινότερο. 

Οι μεταμοντέρνες θεωρίες 

Ο μεταμοντερνισμός είναι σύνθετος όρος και δείχνει αυτό που ξεφεύγει πέρα από το πα-
ρόν, το σύγχρονο, το μοντέρνο. Η μεταμοντέρνα κατάσταση όπως διατυπώθηκε από τον 
Lyotard (1988), έναν από τους κύριους εκφραστές του μεταμοντερνισμού, βλέπει τη σύγ-
χρονη πραγματικότητα να αποτελείται από πολλά μεμονωμένα γεγονότα, τις μικρές αφη-
γήσεις, που δεν μπορούν να αναπαρασταθούν ακριβώς μέσα από τη θεωρία της λογικής. 
Aμφισβητεί λοιπόν τις δυνάμεις της λογικής υποστηρίζοντας τη σημαντικότητα των μη λογι-
κών δυνάμεων, των αισθημάτων και των συναισθημάτων και τάσσεται υπέρ της ετερογέ-
νειας και της διαφορετικότητας (Lyotard, 1988). Αμφισβητεί τον διαφωτισμό και την αντί-
ληψη ότι η γνώση είναι ουδέτερη, αντικειμενική, αληθινή και φέρνει πρόοδο, καθώς και 
την άμεση σχέση της γνώσης με την οικονομία, που ξεκίνησε από τη βιομηχανική επανά-
σταση. Υποστηρίζει ότι η κοινωνική πρόοδος συνδέθηκε άμεσα με τις επιστημονικές, τεχνο-
λογικές, πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές του 20ού αιώνα, μελετώντας τις μεγάλες επιρρο-
ές που αυτές έχουν στο κύρος της γνώσης και θέτοντας ως κύριο πρόβλημα της γνώσης, τη 
νομιμοποίηση (Ζεμπύλας, 2011). Διακρίνει τη γνώση σε αφηγηματική, όπως αφήγηση ιστο-
ριών, ιεροτελεστίες, μουσική, χορός, που δεν έχει ακόμα νομιμοποιηθεί και σε επιστημονι-
κή που εμπεριέχει ενδεικτικές δηλώσεις και απορρίπτει άλλες (Ζεμπύλας, 2011). Ο Lyotard 
(1988) λέει ότι είναι επικίνδυνο να δεχόμαστε ως νόμιμη μόνο την επιστημονική γνώση για-
τί θέτουμε σε κίνδυνο την επιστημονική έρευνα, και έτσι θα επενδύουμε μόνο στην εργα-
λειακή γνώση, χάνοντας ταυτόχρονα τα δεδομένα που προσφέρει η αφηγηματική γνώση. Η 
μεταμοντερνικότητα  αμφισβητεί την εγκυρότητα των μετααφηγήσεων, δηλαδή των νομι-
μοποιημένων μεγάλων αφηγήσεων, που είναι θεωρίες και φιλοσοφίες του κόσμου όπως η 
εξέλιξη της ιστορίας, η βελτίωση της ζωής, η επιστημονική παντογνωσία, η απόλυτη ελευ-
θερία και εκφράζονται κυρίως μέσα από τον Διαφωτισμό-Εγελιανισμό και τον Μαρξισμό 
(Ζεμπύλας, 2011).  

Σήμερα αυτό που νομιμοποιεί τη γνώση είναι η αποδοτικότητα με βάση το τεχνολογικό κρι-
τήριο, κάνοντάς τη να εμπορευματοποιηθεί, να γίνει καταναλωτικό προϊόν προς αγοραπω-
λησία. Έτσι η γνώση έχασε το κύρος της, έχασε την αξία της αλήθειας, οι μαθητές ενδιαφέ-
ρονται μόνο για τη χρησιμότητα και όχι την εγκυρότητά της, ενώ μετατρέπεται σταδιακά σε 
αποκλειστικό επαγγελματικό εφόδιο, οδηγώντας στην ημιμόρφωση (Adorno, 2000). Η νο-
μιμοποίηση της γνώσης με βάση την αποδοτικότητα εναντιώνεται στη έρευνα και στην πα-
ραγωγή καινούριων ιδεών (Ζεμπύλας, 2011). Γεννάται το ερώτημα, πού μπορεί να βρίσκε-
ται η νομιμότητα μετά την αμφισβήτηση των μετααφηγήσεων. Ο Lyotard (1988) προβάλλει 
την πολλαπλότητα του υποκειμένου, τη φιλοσοφία της διαφοράς και την ετερογένεια, λέ-
γοντας ότι η κάθε μικρή αφήγηση οφείλει να νομιμοποιήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, 
κάτι βέβαια που δεν γίνεται με απλή επίκληση μεθοδολογικών κανόνων. Σε αυτά τα ζητή-
ματα προσπαθεί να απαντήσει ο μεταμοντερνισμός λέγοντας ότι πρέπει να νομιμοποιη-
θούν και οι μη παράλογες γνώσεις μέσω της παραλογίας, δηλαδή να κινηθούμε έξω από τις 
νόρμες και τα κλεισμένα παιχνίδια του λόγου, να αναπαραχθούν καινούρια παιχνίδια, να 
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αλλαχτούν οι κανόνες και να παραχθούν νέες ιδέες (Lyotard, 1988). Οι γνώσεις είναι ανά-
λυση και περιγραφή του γνωστού αλλά ταυτόχρονα και αποκάλυψη του αγνώστου. 

Η σχέση του μεταμοντερνισμού με την εκπαίδευση 

Η μεταμοντερνικότητα επηρεάζει πολλαπλά την Εκπαιδευτική Πολιτική και τα Αναλυτικά 
Προγράμματα (ΑΠ). Τα μεταμοντέρνα ΑΠ δεν κυριαρχούνται ούτε κατευθύνονται από την 
ύλη, αλλά ενθαρρύνουν πολλαπλές διαδικασίες μάθησης, αναπτύσσονται χωρίς την επιλο-
γή ή ταυτόχρονη απόρριψη κάποιας ύλης και δίνουν έμφαση στην ανάδειξη συγκεκριμένων 
διαδικασιών μάθησης (Ζεμπύλας, 2011). Δίνεται σημασία, οι εκπαιδευτικοί να ενθαρρύ-
νουν τους μαθητές στην κριτική εξέταση ιδεών, στη δημιουργία καινούργιων και στο να 
δείχνουν ευαισθησία στην διαφορετικότητα. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει από «δι-
δάσκων» σε εμπνευστή των παιδιών, με σκοπό να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τη φα-
ντασία τους και να δημιουργήσουν καινούρια γλωσσικά παιχνίδια μάθησης. Στις μεταβιο-
μηχανικές κοινωνίες η γνώση νομιμοποιείται με βάση την απόδοση, κάτι που επηρεάζει τη 
διδακτική επιστήμη γιατί αποσκοπεί στη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα. Ο μεταμο-
ντερνισμός υποστηρίζει ότι αυτή η νομιμοποίηση με βάση την αποδοτικότητα είναι προ-
βληματική και οδηγεί σε εξουσιαστική επιβολή (Lyotard, 1988). Κατά τη μεταμοντερνικότη-
τα η εκπαίδευση πρέπει να σχετίζεται με τοπικά κριτήρια και κανόνες, να πλάθει η ίδια την 
θεωρία της εξέλιξης, να γεννά το άγνωστο και όχι το γνωστό και να μεταβάλλει την έννοια 
της λέξης γνώση, προτείνοντας ένα μοντέλο νομιμοποίησης της γνώσης με βάση τη διαφο-
ρά, εννοημένη ως «παραλογία». Η παραλογία μπορεί να αναδειχθεί ως εργαλείο για να 
καταστούμε εμείς ικανότατοι κριτές και χρήστες των ιδεών (Ζεμπύλας, 2011). Ο Murphy 
(1988) απαντώντας σε διάφορες κατηγορίες ότι οι ιδέες της μεταμοντερνικότητας για την 
παραλογία στη διδακτική, θέτουν σε κίνδυνο την επικρατούσα τάξη και τις νόρμες αντικει-
μενικότητας, λέει ότι οι μεταμοντέρνοι δεν απορρίπτουν τη διατύπωση νορμών. Δεν απο-
θαρρύνεται η παρουσία νορμών αλλά προωθείται οι νόρμες να ξεκινούν από τη χρήση της 
γλώσσας και τα άτομα να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την αλήθεια. Ο ρόλος του μεταμο-
ντέρνου δασκάλου είναι να δραστηριοποιήσει   τους μαθητές να αποδομήσουν την πραγ-
ματικότητα σε διάφορα μέρη και έπειτα να την ανασχηματίσουν ποικιλοτρόπως (Nuyen, 
1992). Ένας μεταμοντέρνος μαθητής δεν πρέπει να έχει συγκεκριμένες ικανότητες επιδει-
κνυόμενες στη μάθηση, αλλά θα είναι άτομο γεμάτο αντιθέσεις, αποτυχίες και πάθος για 
μάθηση και άγνοια (Felman 1987). Ο Ζεμπύλας (2011), ισχυρίζεται ότι η μεταμοντέρνα κα-
τάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει μια καινούρια παιδαγωγική που 
φέρνει καινούριους ρόλους, φιλοσοφίες και πρακτικές για τους εκπαιδευτικούς, για το ΑΠ 
και για τους μαθητές. Το κλίμα παραλογίας επικροτεί την ετερομορφία και την επινόηση 
και δημιουργεί πνεύμα φαντασίας, αναζήτησης και ευτυχίας στη μάθηση. Οι μεταμοντέρ-
νες ιδέες στην εκπαίδευση προσφέρουν πιθανότητες για μια πιο εμπνευσμένη διδασκαλία 
και μάθηση. 

Εκφράστηκαν και διάφορες αντιδράσεις-απόψεις πάνω στο μεταμοντερνισμό από μέλη της 
εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο Murphy (1988) αναλύει τη σχέση της μεταμοντερνικότητας με 
την Εκπαιδευτική Πολιτική λέγοντας ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί, δεν μπορούν πλέον να 
προσεγγίσουν τη γνώση με αφέλεια, ενώ οι τελευταίοι οφείλουν να αναλάβουν την ευθύνη 
για την αλήθεια. Ο Fritzman (1990) υποστηρίζει ότι οι μαθητές στο μεταμοντερνισμό, εν-
θαρρύνονται  να αναπτύξουν καινούριες ιδέες, να αμφισβητήσουν κριτικά ό,τι γίνεται απο-
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δεκτό ως κοινά αποδεκτή γνώση και διδάσκονται να ευαισθητοποιούνται απέναντι στη 
διαφορετικότητα. Οι ιδέες του μεταμοντερνισμού έχουν επιπτώσεις και στην Κριτική Παι-
δαγωγική και στην κοινωνική-εκπαιδευτική δικαιοσύνη, καθώς η ευαισθησία απέναντι στη 
διαφορετικότητα μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση συντηρητικών ιδεών που καταπο-
λεμούν τη διαφορετικότητα και σέβονται τη διαπολιτισμικότητα (McLaren, 1994). Επιπλέον 
η εκπαίδευση στο μεταμοντερνισμό, μέσα από τις αντικρουόμενες ιδέες και τάσεις, μπορεί 
να αποτελέσει δημιουργική περιοχή προβληματισμού και να συνεισφέρει στην ευκολότερη 
κατανόηση της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής αλλαγής (Peters, 1995). Οι θέσεις του μετα-
μοντερνισμού μπορούν να επιφέρουν μια δυνατή ελπίδα για αλλαγή στην εκπαίδευση και 
να εμπνεύσουν για ανακάλυψη καινούριων και πιο δημιουργικών τρόπων παιδαγωγικής 
δράσης (Ζεμπύλας, 2011). 

Κριτική θεωρία και Κριτική Παιδαγωγική 

Η κριτική θεωρία είναι μια πρακτική που προσπαθεί να μετασχηματίσει τον κόσμο, να τον 
κάνει πιο ανθρώπινο, μελετώντας τη σχέση μεταξύ ατομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών 
εξελίξεων και προσπαθώντας να τις δει μέσα από τις θέσεις των καταπιεσμένων και των 
αδύνατων (Πέτρου, 2011). Είναι πνευματικό παιδί της σχολής της Φρανκφούρτης, ενός 
κοινωνιολογικού και φιλοσοφικού ρεύματος που εμφανίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα 
στη Γερμανία. Η σχολή αυτή προσπαθεί να αποκαλύψει το βαθμό που η εξουσία έχει ει-
σέλθει στη δημόσια και καθημερινή ζωή (Πέτρου, 2011). Τα ιδεώδη της προέρχονται από 
το Διαφωτισμό, ισότητα, ελευθερία, δικαιοσύνη και διαμέσω αυτών συνδέεται με την εκ-
παιδευτική θεωρία. Η κριτική θεωρία ώθησε το ερευνητικό ενδιαφέρον στις σχέσεις μετα-
ξύ του ατόμου και των κοινωνικών και πολιτισμικών εξελίξεων και πέρασε από τρεις κύριες 
φάσεις. Στην πρώτη φάση επηρεάστηκε από θεωρίες του Μαρξ, στη δεύτερη επηρεάστηκε 
και από τον Φρόιντ και στην τρίτη φάση εξέχουσα προσωπικότητα είναι ο Χαμπέρμας, που 
διατυπώνει και τη θεωρία της επικοινωνιακής και στρατηγικής αλληλόδρασης. Στην Α και Γ 
φάση δηλώνονται οι ανησυχίες της θεωρίας για τη δικαιοσύνη στην εκπαίδευση και από τη 
Γ φάση κυρίως προέρχεται η ανάπτυξη της Κριτικής Παιδαγωγικής.  

Η Κριτική Παιδαγωγική είναι ένα ρεύμα παιδαγωγικής σκέψης και πρακτικής που υιοθέτησε 
τις μαρξιστικές έννοιες του διαλεκτικού και του ιστορικού υλισμού, επικρίνει το καπιταλι-
στικό σύστημα και ισχυρίζεται ότι οι οικονομικά ισχυροί επωφελούνται από την εργασία 
των κατώτερων τάξεων (Πέτρου, 2011). Αντλεί το ερευνητικό της ενδιαφέρον για τις σχέσεις 
του ατόμου με τις κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις, από την κριτική θεωρία (Πέτρου, 
2011). Σύμφωνα με την Κριτική Παιδαγωγική ο μαθητής εισέρχεται στην εκπαίδευση χωρίς 
να γνωρίζει το συσχετισμό των κοινωνικών δυνάμεων που επηρεάζουν την κοινωνική του 
πορεία, τον εγκλωβίζουν, και τον καθιστούν περιχαρακωμένο σε ιδεολογικά πλαίσια (Πέ-
τρου, 2011). Η απελευθέρωση από αυτή τη ψεύτικη συνείδηση οδηγεί στην ανθρώπινη χει-
ραφέτηση. Οι εκπρόσωποι της Κριτικής Παιδαγωγικής στρέφουν την προσοχή από το πώς 
και τι της διδασκαλίας, στο γιατί και το για ποιους. Απελευθερώνουν την παιδαγωγική σκέ-
ψη από την αντίληψη ότι η εκπαίδευση είναι ένα εσωτερικό σύστημα και έχουν ως απώτε-
ρο σκοπό την ανασυγκρότηση της κοινωνίας και τη χειραφέτηση του ατόμου (Πέτρου, 
2011). Η γνώση συνδέεται με την κοινωνική δράση αποτελώντας το μέσο για ενεργό δράση 
και κοινωνικές αλλαγές. Ένας σημαντικός εκφραστής της Κριτικής Παιδαγωγικής είναι ο 
Freire (1977), που θεωρεί τη μόρφωση ως άσκηση ελευθερίας που επιτρέπει τους ανθρώ-

1695

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



πους να ερμηνεύουν και να μεταμορφώνουν τον κόσμο. Η γνώση μπορεί να βοηθήσει για 
να πετύχουν όλοι την ελευθερία τους και οι μαθητές να μεταμορφωθούν από αντικείμενα 
εκπαιδευτικών διαδικασιών σε άτομα που σκοπεύουν στην αυτονόμηση και χειραφέτησή 
τους (Freire, 1977). Άλλος σημαντικός εκφραστής είναι ο Giroux (1989), που διατυπώνει ότι 
η εκπαίδευση αναπαράγει τον καπιταλισμό. Θεωρεί ότι το σχολικό πρόγραμμα είναι άρρη-
κτα συνδεδεμένο με το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, το σχολείο είναι εργαλείο εξουσίας 
και κυριαρχίας των επιχειρήσεων για αυτό και πρέπει να διατυπωθούν θεωρίες αντίστασης 
που θα μετασχηματίσουν την εκπαίδευση (Giroux, 1989).  Σημαντικός είναι και ο McLaren 
(1994) που πάει ένα βήμα πιο πέρα μετατρέποντας την Κριτική Παιδαγωγική, σχεδόν σε 
επαναστατική παιδαγωγική. 

Η σχέση της Κριτικής Παιδαγωγικής με τα Αναλυτικά Προγράμματα 

Αναζητώντας τον τρόπο που η Κριτική Παιδαγωγική μπορεί να αποτελέσει εργαλείο ανάλυ-
σης ενός σύγχρονου Αναλυτικού Προγράμματος (ΑΠ) είναι χρήσιμο να αναφέρουμε τους 
φιλοσοφικούς προσανατολισμούς των ΑΠ. Πολλοί ορισμοί υπάρχουν για το ΑΠ, και η 
πλειοψηφία τους το αναγνωρίζει ως ένα αναπτυξιακό-εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθο-
ρίζει τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς και στόχους μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, τους 
τρόπους, τα μέσα και τις δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται για να επιτευχθούν αυτοί 
οι στόχοι και καθορίζει και τα εργαλεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της εκπαιδευ-
τικής πράξης (Κουτσελίνη, 2001). Είναι ένα εργαλείο χρησιμοποιούμενο από τους εκπαι-
δευτικούς, το οποίο με την πάροδο του χρόνου πρέπει απαραίτητα να βελτιώνεται, να ανα-
μορφώνεται και να συμπληρώνεται, γιατί είναι ένα ιδεολογικοπολιτικό κείμενο που εκφρά-
ζει τη δυναμική μιας συγκεκριμένης εποχής (Κουτσελίνη, 2001). Δεν είναι δυνατό να ανα-
νεωθεί το ΑΠ χωρίς την αλλαγή των πολιτειακών δομών, καθώς το ΑΠ ως επιλεγμένη αξιό-
λογη γνώση εκφράζει την εκπαιδευτική πολιτική και εξαρτάται από το κράτος και το εκπαι-
δευτικό σύστημα (Κουτσελίνη, 2001). Σήμερα δίνεται έμφαση όχι στον τεχνοκρατικό σχε-
διασμό και εφαρμογή του, αλλά στην κατανόησή του ως κείμενο και ως λόγο, μελετώντας 
και το συγκείμενο στο οποίο φτιάχτηκε (Pinar at al. 2004). Το ΑΠ διοχετεύεται με νόμους 
στα σχολεία για εφαρμογή και λειτουργεί δεσμευτικά από την πολιτεία για τις κοινωνικές 
και μορφωτικές επιδιώξεις του σχολείου, ενώ επιπλέον προσανατολίζει τους εκπαιδευτι-
κούς στις καθημερινές τους εργασίες, προς επίτευξη των σκοπών και στόχων ης διδασκαλί-
ας (Pinar at al. 2004). Υπάρχουν το επίσημο ΑΠ, ίδιο για όλα τα σχολεία και το εφαρμοζόμε-
νο ΑΠ, αλλά και το κρυφό ή παραπρόγραμμα που περιλαμβάνει ανεπίσημες δραστηριότη-
τες του σχολείου και της τάξης. Η Κριτική Παιδαγωγική ισχυρίζεται ότι το κρυφό ΑΠ είναι 
μια σιωπηλή διδασκαλία αντιλήψεων, ιδεών, συμπεριφορών και αξιών. 

Η Κριτική Παιδαγωγική μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ενός σύγχρονου ΑΠ.  Η Grundy 
(2003), βασιζόμενη στις απόψεις της Κριτικής Παιδαγωγικής διατύπωσε τρεις προσανατολι-
σμούς γνωστικών ενδιαφερόντων για τα ΑΠ, τον τεχνοκρατικό, τον πρακτικό και τον χειρα-
φετικό. Στο τεχνοκρατικό μοντέλο ΑΠ οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως όργανα για την επί-
τευξη της συνέπειας και της εφαρμογής τους (Νεοφύτου, 2011). Στο δεύτερο μοντέλο ΑΠ, 
το ονομαζόμενο και συναλλακτικό οι εκπαιδευτικοί αποτελούν φορέα προσαρμογής τους 
στο μικροεπίπεδο (Νεοφύτου, 2011). Το μοντέλο αυτό αντλεί τις οργανωτικές αρχές του 
από τη θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων που θεμελιώνεται στην ανθρώπινη και έντιμη 
μεταχείριση, στις ευκαιρίες κοινωνικών επαφών και στη συμμετοχική λήψη αποφάσεων 
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(Πασιαρδής, 2004). Στο τρίτο μοντέλο ΑΠ, το διαδραστικό-κριτικό μοντέλο, στη δημιουργία 
του οποίου συνέβαλε πολύ η Κριτική Παιδαγωγική, οι εκπαιδευτικοί γίνονται φορείς αμφι-
σβήτησης, χειραφέτησης και δημιουργίας προγραμμάτων με στόχο την αλλαγή (Νεοφύτου, 
2011). Οι εκπαιδευτικοί ενδυναμώνονται να δράσουν αυτόνομα και υπεύθυνα και ο ρόλος 
τους επαναπροσδιορίζεται έτσι ώστε τελικά να γίνονται οι «διανοούμενοι της αλλαγής» 
(Giroux, 1989). Στον χειραφετικό προσανατολισμό των ΑΠ, τα άτομα ασκούν κριτική στην 
επικρατούσα ιδεολογία που εμποδίζει την κοινωνική κατασκευή της γνώσης, εμπλέκοντας 
την αυτονομία και την κριτική σκέψη (Grundy, 2003). Σαν αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί και 
οι μαθητές, αναπτυσσόμενοι ως αυτόνομα και υπεύθυνα άτομα, διαμορφώνουν τους μα-
θησιακούς στόχους, ενώ αξιόλογη γνώση θεωρείται αυτή που τους βοηθά να κριτικάρουν 
τις ιδεολογικές δυνάμεις που εμποδίζουν την κοινωνική κατασκευή της γνώσης (Grundy, 
2003). Άλλη μια συμβολή των απόψεων της Κριτικής Παιδαγωγικής είναι η διαμόρφωση 
ανοικτών και όχι κλειστών ΑΠ. Τα κλειστά ΑΠ είναι έτοιμα και τελειοποιημένα, με συγκε-
κριμένους σκοπούς και στόχους, με γενική και απόλυτη ισχύ, που εύκολα οδηγούν σε χει-
ραγώγηση εκπαιδευτικών και μαθητών, ενώ αντίθετα τα ανοικτά ΑΠ μεταβάλλονται διαρ-
κώς, ανάλογα με την εφαρμογή τους στην τάξη, προσφέρουν εναλλακτικές εμπειρίες μάθη-
σης, ενώ η επίτευξη των στόχων από τους μαθητές διαφοροποιείται ανάλογα με τις συνθή-
κες και τις περιστάσεις (Κουτσελίνη, 2001). Στην πράξη λειτουργούν χειραφετικά ως προς 
τους εκπαιδευτικούς-μαθητές κάτι που είναι απώτερος σκοπός και της Κριτικής Παιδαγωγι-
κής. Η χειραφέτηση για τους εκπαιδευτικούς σημαίνει την απελευθέρωση από δογματικές 
εξαρτήσεις του τύπου κάποιος άλλος έχει τη γνώση ή την ευθύνη, επιτρέπει τον αναστοχα-
σμό, τη δράση, την αποκατάσταση του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία και την ανάληψη 
ευθύνης για τα προγράμματα, όχι με σκοπό την τιμωρία ή την επιβράβευση αλλά με σκοπό 
την διαρκή βελτίωση και την αυτοδιόρθωση (Νεοφύτου, 2011). Η Κριτική Παιδαγωγική α-
ναδεικνύει την εκπαίδευση και τα ΑΠ σε ένα χώρο κοινωνικής κριτικής και αντίστασης στις 
πρακτικές αλλοτρίωσης και χειραγώγησης των ανθρώπων και μπορεί μέσα από την εκπαί-
δευση να βοηθήσει το σημερινό άνθρωπο να αναπτύξει κοινωνικά αντανακλαστικά για να 
εμβαθύνει στην ουσία των προβλημάτων. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της εκπαιδευ-
τικής πολιτικής και των ΑΠ παίζουν και οι απόψεις του Μπουρντιέ που θεωρεί ότι η εκπαί-
δευση πρέπει να πλάθει ανοικτά μυαλά με ικανότητες κατάκτησης νέων γνώσεων και προ-
σαρμογής σε συνεχώς νέες καταστάσεις (Παναγιωτόπουλος, 2004). Προϋπόθεση είναι να 
μετασχηματιστεί το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, ο λόγος των αλλαγών της επιστήμης 
και το εκπαιδευτικό περιβάλλον, με αναπροσδιορισμό των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ πα-
λιών και νέων εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών-γονέων (Παναγιωτόπου-
λος, 2004). Αναφορικά με την εκπαιδευτική πολιτική απαιτείται  μεταρρύθμιση ή τουλάχι-
στον αναστοχασμός, αναθεώρηση και αμφισβήτηση των προκαταλήψεών της. Ο Μπουρντιέ 
διατυπώνει εννέα αρχές για την εκπαίδευση και στην πέμπτη αρχή, θεωρεί σημαντική την 
περιοδική αναθεώρηση των διδασκόμενων γνώσεων έτσι ώστε το περιεχόμενο της διδα-
σκαλίας να εκσυγχρονίζεται διαρκώς, απομακρύνοντας τις παλαιότερες γνώσεις με εισαγω-
γή όσο το δυνατόν γρηγορότερα των νέων κεκτημένων (Παναγιωτόπουλος, 2004). Με αυτή 
την άποψη συμβάλλει στη συνεχή διατήρηση σύγχρονων ΑΠ αναφορικά με το γνωστικό 
επίπεδο. Στην όγδοη αρχή τονίζει τη χρήση σύγχρονων τεχνικών διάδοσης των γνώσεων, 
επηρεάζοντας έτσι και τα ΑΠ στην υιοθέτηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνίας (Παναγιωτόπουλος, 2004). 
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Συμπεράσματα 

Ο μεταμοντερνισμός και η κριτική παιδαγωγική με τις απόψεις τους, δημιουργούν διαφο-
ρετικές φιλοσοφικές βάσεις  στα Αναλυτικά Προγράμματα. Ο μεταμοντερνισμός υποστηρί-
ζει την αδιάκοπη κριτική όσων μέχρι τώρα θεωρούσαμε δεδομένα, φέρνοντας στο προσκή-
νιο την πολυπλοκότητα των πραγμάτων και τη μοναδικότητα της σκέψης, του συναισθήμα-
τος και της ζωής του κάθε ανθρώπου. Δίνεται έμφαση στο συγκείμενο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, στο εξωτερικό κοινωνικό περιβάλλον και οδηγεί σε ΑΠ που στοχεύουν στην 
ικανότητα του κάθε ανθρώπου να εκφράζει την ιδιαιτερότητά του. Ο εκπαιδευτικός και ο 
μαθητής γίνονται παραγωγοί και κριτικοί της γνώσης, συμμετοχικά διαμορφώνουν μαζί το 
μαθησιακό πρόγραμμα, επιδιώκοντας ταυτόχρονα αλλαγή αντιλήψεων, στάσεων και εν-
νοιολογικών μοντέλων. Με την Κριτική Παιδαγωγική αλλάζει ο ρόλος του σχολείου από α-
ναλυτής των κοινωνικών προβλημάτων σε μέσο επίλυσης των πολιτικοκοινωνικών προβλη-
μάτων. Με τη διαφορετική φιλοσοφία αναπτύσσονται τα αναδομητικά ΑΠ που στοχεύουν 
να φέρουν τους μαθητές αντιμέτωπους με τα κοινωνικά προβλήματα που μπορεί να αντι-
μετωπίζουν και οι ίδιοι (Freire, 1977). Η μάθηση γίνεται έρευνα σε συνεργασία με την κοι-
νωνία, με δραστηριότητες μάθησης ενεργητικές και αληθινές που μεταδίδουν τις αξίες του 
σωστού, του επιθυμητού και του δίκαιου (Freire, 1977). Οι μεταμοντέρνες θεωρίες και η 
Κριτική Παιδαγωγική δημιουργούν ένα διαφορετικό πνεύμα και φιλοσοφία για τα ΑΠ και 
την εκπαιδευτική πολιτική, που με την ύπαρξή του και μόνο, δείχνει στους μελετητές-
επιστήμονες που ασχολούνται με την εκπαίδευση και στην εκάστοτε κυβερνητική ηγεσία, 
έναν διαφορετικό δρόμο που αναμφίβολα, πρέπει να ληφθεί υπόψη και να μην αγνοηθεί, 
γιατί μπορεί να συμβάλλει θετικά στη βελτίωση τόσο της εκπαίδευσης όσο και ολόκληρης 
της κοινωνίας μας. 
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Tο πρακτικό  συνεδρίασης δασκάλων της Νιγρίτας  
και η  ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία  

Χαντζή Στυλιανή  
Εκπαιδευτικός , ΜΔΕ 
stexant@otenet.gr 

Περίληψη 

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί το πρακτικό της συνεδρίασης των δασκάλων των 
διδασκαλείων της δημοτικής εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στη Νιγρίτα κατά το 
χρονικό διάστημα 1937-40. Γίνεται αναφορά στην προγενέστερη περίοδο της εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης της εποχής (1924-1932), στο πολιτικό- κοινωνικό πλαίσιο της εποχής και την 
εκπαιδευτική πολιτική κατά τη δικτατορία του Μεταξά. Τότε θεσμοθετείται η διενέργεια 
συνεδρίων για δασκάλους, επιθεωρητές και διευθυντές και πραγματοποιούνται τρία 
συνέδρια με ζητήματα για όλο το φάσμα και κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης με επιδίωξη 
τον πρακτικό προσανατολισμό και την ενσωμάτωση των μαθητών στην κοινωνία. Το 
πρακτικό συνεδρίασης δασκάλων αφορά στη διενέργεια μιας υποδειγματικής διδασκαλίας 
στο μάθημα της λογοτεχνίας όπου η δασκάλα χρησιμοποιεί την ενιαία συγκεντρωτική 
διδασκαλία (ΕΣΔ) μαζί με βιωματικές μορφές μάθησης με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη 
των ικανοτήτων των μαθητών. Προβάλλεται το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό κλίμα της 
εποχής, ο ρόλος της ΕΣΔ και γίνεται μια συγκριτική ανάλυσή της με τη σύγχρονη 
διαθεματική προσέγγιση. 

Λέξεις – Kλειδιά: ΕΣΔ, διαθεματικότητα, συνέδρια-εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (1929)  

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ( 1929) & το Ιστορικό πλαίσιο της περιόδου (1924-1940) 

Η συνεδρίαση του χειρογράφου χρονολογείται στα 1937 στη φάση της εκπαιδευτικής 
πολιτικής που άσκησε το καθεστώς της 4ης Αυγούστου μετά από την προγενέστερη γόνιμη 
περίοδο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1929. Το ιστορικό πλαίσιο της περιόδου 
περιλαμβάνει αλλεπάλληλες αλλαγές στη διακυβέρνηση της χώρας με αποκορύφωμα την 
εγκαθίδρυση του δικτατορικού καθεστώτος του Μεταξά, με την πρόφαση της απειλής από 
τον κομμουνιστικό κίνδυνο (Καγκαλίδου, 1999, Βακαλόπουλος, 1989). Χαρακτηριστικά της  
εποχής είναι η έντονη οικονομική εξάρτηση σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, το ιδεολογικό 
κενό που αφήνει ο μαρασμός της Μεγάλης Ιδέας και η καλλιέργεια αρνητικού κλίματος 
σχετικά με τις νέες πολιτικές ιδέες που εμφανίζονται, όπως ο κομουνισμός (Σβορώνος, 
1993). Η εκπαιδευτική αναγέννηση της προηγούμενης περιόδου (1928-1932) παίρνει 
εντελώς διαφορετική τροπή με την δικτατορία  του  Μεταξά που θέτει ως ιδεολογικό 
υπόβαθρο την ίδρυση του τρίτου ελληνικού πολιτισμού στα ίχνη της σπαρτιατικής αγωγής 
της αρχαιότητας και την χάραξη ιδανικών σκοπών αγωγής (Καλαντζής, 2002). Η 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του (1929) εφαρμόστηκε σύντομο χρονικό διάστημα, μέχρι το 
1932 λόγω αλλαγής  διακυβέρνησης της χώρας. Βασικός εισηγητής των νομοσχεδίων του 
1929 ήταν ο Γόντικας και ο Γεώργιος Παπανδρέου (Μπουζάκης, 2002) με σημαντικές 
αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες όπως η κατάργηση του ελληνικού σχολείου, η κατανομή της 
εκπαίδευσης σε δυο κύκλους έξι ετών, και η λειτουργία των παιδαγωγικών ακαδημιών 
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(Βακαλόπουλος, 1989). Θεωρείται ως η πρώτη ριζική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 
εκπαιδευτικού συστήματος στη διοίκηση και στο ζήτημα της εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών (Αντωνίου, 2006) και βάζει τα θεμέλια του αστικού σχολείου (Φραγκουδάκη, 
1992). Ο Ν.4397/1929, όριζε την πραγματοποίηση πενθήμερων συνεδρίων στην έδρα κάθε 
Επιθεώρησης μετά τη λήξη του διδακτικού έτους (Ευαγγελίου & Δημητρακοπούλου, χχ) για 
την ανταλλαγή απόψεων υπό την καθοδήγηση των επιθεωρητών (Μπουζάκης, 2002). Με το 
Ν. 240/1914, είχαν ήδη καθιερωθεί Παιδαγωγικά Συνέδρια για την συμπληρωματική 
μόρφωση των δασκάλων, με επιμορφωτή τον Προϊστάμενο της Α/θμιας 
εκπαίδευσης (Ευαγγελίου & Δημητρακοπούλου στο Παπανούτσος, 1984). 
Πραγματοποιήθηκαν τρία Συνέδρια των Επιθεωρητών  Δημοτικών Σχολείων, των 
Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Διδασκαλείων και των Γενικών Επιθωρητών των 
Σχολείων του Κράτους (Δημαράς, εισαγωγή στο Κουντουράς, 1985) με θέματα την 
κατεύθυνση της λαϊκής και μέσης εκπαίδευσης, τα ωρολόγια και τα αναλυτικά 
προγράμματα των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Διδασκαλείων, τις 
μεθόδους διδασκαλίας στα Γυμνάσια και άλλα ζητήματα της εκπαίδευσης(Καρακαλπάκης & 
Καρράς, 2004, Κουντουράς, 1984). Βασικός στόχος τους ήταν η επικοινωνία με το 
εκπαιδευτικό σώμα και παρά τη μικρή συμμετοχή του εκπαιδευτικού γνωμοδοτικού 
συμβουλίου (ΕΓΣ) στην οργάνωσή τους και τη συγκρατημένη ικανοποίηση του Κουντουρά 
ως υπεύθυνου του ΕΓΣ,  η σημασία τους είναι δεδομένη (Κουντουράς, 1984: σ. ρδ). 

Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929  

Ο μεταρρυθμιστικός νόμος  4397/1929 στόχευε στην εξωτερική αναμόρφωση του σχολείου 
με τη καθιέρωση εξαετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης-εξαετές δημοτικό σχολείο και 
εξάχρονη μέση εκπαίδευση σε δυο ισόχρονους κύκλους (Βακαλόπουλος, 1989). Η τελευταία 
τετραετία της Κυβέρνησης Βενιζέλου (1928–1932) χαρακτηρίζεται από την τάση 
σταθεροποίησης ενός κράτους ανάμεσα σε τεράστιες οικονομικές αντιξοότητες και με το 
φόβο της εξουσίας μπροστά στην όξυνση της λαϊκής δυσφορίας (Καρακαλπάκης-Καρράς, 
2004). Η μεταρρύθμιση του 1929 φανερώνει το νέο προσανατολισμό του εκπαιδευτικού 
συστήματος στις νέες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες της εποχής δηλαδή  το πρακτικό 
περιεχόμενο των σπουδών και τη στροφή των μαθητών στην παραγωγική μόρφωση μέσω 
των επαγγελματικών σχολείων (Τερζής, 1993). Στόχος αποτελεί η ανασύσταση του σχολείου 
εργασίας και η επαγγελματική  προπαρασκευή  των μαθητών και όχι η εθνική και 
θρησκευτική τους διαπαιδαγώγηση δηλαδή η λειτουργικότητα του εκπαιδευτικού 
συστήματος και η εστίαση στον αναπτυξιακό και πρακτικό χαρακτήρα. Υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη στο νομοσχέδιο για σχολικό κήπο, εργαλεία, υλικά και εργαστήριο φυσικής-
χημείας και σχολική βιβλιοθήκη. Για πρώτη φορά νομοθετούνται επίσημα πρακτικές και 
αρχές της νέας αγωγής, αν και ο Νούτσος  δεν παρατηρεί ουσιαστική τροποποίηση της 
γνώσης του σχολείου στο πρόγραμμα του 1931 (Κουντουράς, 1984: σ. ρκα) καθώς στην 
πράξη στοιχεία του παλαιού εκπαιδευτικού συστήματος διατηρήθηκαν και μετά τη 
μεταρρύθμιση του 1929 (Φραγκουδάκη,1992). Ο Γληνός αν και αναγνωρίζει τις βασικές 
αρχές των μεταρρυθμίσεων, έχει τις ενστάσεις του σχετικά με την έκταση και τα μέσα 
εφαρμογής  τους (Κουντουράς, 1984). Οι δημοτικιστές της εποχής ορισμένοι από τους 
οποίους είναι πρωτεργάτες του Εκπαιδευτικού Ομίλου, αναφέρονται στο γλωσσικό ζήτημα 
και την ανάγκη καθιέρωσης της δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση ως καθοριστική 
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προϋπόθεση  και σύμβολο του παιδαγωγικού και εθνικού εκσυγχρονισμού (Ματσαγγούρας, 
2002, Βακαλόπουλος, 1989). Στα ίδια περίπου χρονικά πλαίσια  εφαρμόζεται η ΕΣΔ στα 
σχολεία κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Θεσμικό πλαίσιο της ενιαίας συγκεντρωτικής διδασκαλίας 
Εκπαιδευτική πολιτική κατά τη δικτατορία του Μεταξά 

Η δικτατορία του Μεταξά ανέτρεψε την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Βενιζέλου του 
1929 και επανέφερε το τετράχρονο δημοτικό σχολείο, αλλάζοντας τους κύκλους της 
εκπαίδευσης και τη  διάρκειά τους (Βακαλόπουλος, 1989) αλλά προώθησε περισσότερο από 
τον Βενιζέλο τα αιτήματα του αστικού εκσυγχρονισμού στην εκπαίδευση(Ρηγοπούλου, 2002 
και ΙΕΕ, τ. ΙΕ). Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1937 ενισχύει  την τεχνική εκπαίδευση και 
τη δημοτική γλώσσα και θεσπίζει ριζικές αλλαγές στην ύλη, στα σχολικά βιβλία, τη 
λειτουργία του σχολείου και του προγράμματος με συγκεκριμένους πολιτικούς -κοινωνικούς 
στόχους του καθεστώτος Μεταξά (Ρηγοπούλου, 2002 και ΙΕΕ, τ. ΙΕ). Εδραιώνει τον πρακτικό 
προσανατολισμό του κράτους με αστικά σχολεία για την αγροτική εκπαίδευση και την 
προσαρμογή του σχολικού προγράμματος στις δράσεις της ΕΟΝ (εθνική οργάνωση 
νεολαίας) προς ενίσχυση του πατριωτισμού (Δημαράς, 1986). Αναδιοργανώνει τις 
υπηρεσίες της εκπαίδευσης για την πληρέστερη εποπτεία της και καθιερώνει τον θεσμό των 
επιθεωρητών προς αποτελεσματικότερο έλεγχο των ευαίσθητων εθνικά περιοχών όπως η 
Βόρεια Ελλάδα. Τότε νομοθετείται η παρέμβαση της αστυνομίας γα τη στήριξη του έργου 
των εκπαιδευτικών και αποδοκιμάζεται ο Γληνός για τις ανατρεπτικές επικίνδυνες ιδέες του 
(Δημαράς, 1986). Η διδασκαλία  της δημοτικής επεκτείνεται σε δημοτικό και γυμνάσιο με 
νομοθετική κατοχύρωσή της ως σχολικής γλώσσας όπως και παλαιότερα κατά την 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, με παράλληλη διδασκαλία και της απλής καθαρεύουσας 
(Καγκαλίδου, 1999, Βακαλόπουλος, 1989) και συντάσσεται η γραμματική της δημοτικής του 
Μ. Τριανταφυλλίδη (Βακαλόπουλος, 1989). Ο Κορδάτος θεωρεί τις παρεμβάσεις της 
διδακτορίας Μεταξά και των συνεχιστών του στην εκπαιδευτική πολιτική ως ολοκληρωτική 
εξάρθρωση του παλαιού εκπαιδευτικού συστήματος( Κορδάτος, 1973). 

Σχολείο εργασίας &  ΕΣΔ στο πλαίσιο του πρακτικού της συνεδρίασης της Νιγρίτας (1937)  
& του Εκπαιδευτικού Συνεδρίου του 1930 

(Οι απόψεις των διευθυντών προέρχονται από τα πρακτικά του συνεδρίου τους που 
περιλαμβάνονται στο βιβλίο του ΚΕΕ Καρακαλπάκης, Κ(Επ.), Δημαράς Α., (εποπτ.) (2004), Τα 

εκπαιδευτικά συνέδρια του 1930,  ΚΕΕ, Αθήνα) 

Το κείμενο του πρακτικού χρονολογείται στα 1937 (το συγκεκριμένο ψηφιοποιημένο αρχείο 
ανήκει στο ΑΡΧΕΊΟ Γ.Δ .Δ Μακεδονίας [ΑΕΕ διοκ. 49, ενότητα 6, Φ.37, χρονική περίοδος 
1937-1940)], και αφορά  τη συνεδρίαση δασκάλων με αφετηρία τη διενέργεια μιας 
υποδειγματικής διδασκαλίας στο  μάθημα της λογοτεχνίας και το σχολιασμό της 
διδασκαλίας με την επίβλεψη του επιθεωρητή. Η πορεία της διδασκαλίας της ενότητας ‘’το 
ξύπνημα του δάσους’’ περιλαμβάνει ανάγνωση του κειμένου από τους μαθητές, ερμηνεία 
αγνώστων λέξεων-ανάπτυξη επιθέτων, άσμα  του γραμμοφώνου, σιωπηρή εργασία στο 
μάθημα και γραπτή έκθεση. Η κ. Τιακούδα χρησιμοποιεί την  ΕΣΔ σε συνδυασμό με 
βιωματικές μορφές μάθησης (επίσκεψη του δάσους) ώστε τα παιδιά να νιώσουν, να 
μυρίσουν, να δουν, να ακούσουν και να αντιληφθούν το ξύπνημα του δάσους ως αναγκαία 
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βιωματική ενέργεια που συντελεί στην ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων των μαθητών. Η 
φυσιολατρία ως χαρακτηριστικό της Νέας αγωγής επηρέασε τη δεύτερη δεκαετία του 20ου 
αι. την εκπαίδευση μέσα από τη δράση του εκπαιδευτικού ομίλου και τις εκδόσεις του 
(Χαραλάμπους & Καγκαλίδου, 2013). Η δραματοποίηση, η επίσκεψη στο δάσος, η έκφραση 
συναισθημάτων, η περιγραφή τους και η ιχνογράφηση των εικόνων με αφετηρία το δάσος, 
η εξαγωγή χαρακτηρισμών υπηρετούν την βιωματικότητα της μάθησης με τη δημιουργία 
ζωντανών αναπαραστάσεων που επιτρέπουν τη βιωματική μύηση των μαθητών στη νέα 
γνώση σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Νέου σχολείου.  

Την περίοδο αυτή υπάρχει διάχυτο το αίτημα των εκπαιδευτικών κύκλων για ένα σύγχρονο 
σχολείο, το ‘’Νέο σχολείο’’. Πρόκειται για το σχολείο εργασίας που οι δημοτικιστές στην 
Ελλάδα το σύνδεσαν με την εφαρμογή των ιδεών του εκπαιδευτικού δημοτικισμού 
(Κουντουράς, 1984).Tο νέο σχολείο βασίζεται στην παιδαγωγική και διδακτική του σχολείου 
εργασίας που προωθεί αλλαγές στη μέθοδο και τη διδασκαλίας με βάση την αυτενέργεια 
του μαθητή, τις εμπειρίες του, το συνδυασμό της μάθησης και σχολικής εργασίας με τη ζωή 
(Dewey, kerschensteiner στο Ξωχέλλης ,1999). Ο kerschensteiner προβάλλει την ανάγκη του 
παιδιού να ενεργεί, να χρησιμοποιήσει τα χέρια του (Κουντουράς, 1984). Ο Οtto, Γερμανός 
παιδαγωγός καθιερώνει στο (ιδιωτικό)σχολείο του την ΕΣΔ που αρχικά είχε τη μορφή απλής 
συγκέντρωσης παιδιών-δασκάλων στη μεγάλη αίθουσα ή στο ύπαιθρο, όπου 
διατυπώνονταν ελεύθερα ερωτήσεις, δίνονταν απαντήσεις με ιδιαίτερη έμφαση στη 
γλωσσική διδασκαλία και τη λειτουργία της σχολικής κοινότητας(Κουντουράς, 1984). Βασική 
διδακτική μέθοδός  του είναι η λύση προβλήματος, η ευλυγισία του διδακτικού χρόνου και 
ο κοινωνικός χαρακτήρας της μαθησιακής διαδικασίας(Πηγιάκη, 2004). Στην Ελλάδα τις 
θέσεις τους έφεραν αρκετοί παιδαγωγοί, υπέρμαχοι του εκπαιδευτικού δημοτικισμού όπως 
ο Παπαμαύρος που επεξεργάστηκε το σύστημα της ΕΣΔ σε άρθρα του και βιβλία 
(Σακελλαρίου, 1985) και ο Καλλιάφας  με τα έργα τους και με μεταφράσεις των έργων  του 
Gaudig και Dewey (Ματσαγγούρας, 2002). Κατά τον Ηρακλέους (2010)ο  Παπαμαύρος 
εισήγαγε στην Ελλάδα την ΕΣΔ με υποκατάστασή των μαθημάτων από τη διδασκαλία 
ενοτήτων που θα εξετάζονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα και την εφάρμοσε στα πρότυπα 
διδασκαλεία του Μαράσλειου. Ο Δελμούζος εφάρμοσε βασικές αρχές του σχολείου 
εργασίας όπως το θεσμό των μαθητικών κοινοτήτων και της φυσιολατρίας στο σχολείο 
του((Χαραλάμπους & Καγκαλίδου, 2013). 

 Η ΕΣΔ προβάλλεται στο εκπαιδευτικό συνέδριο των διευθυντών του 1930 ως μια χρήσιμη 
διδακτική προσέγγιση του νέου σχολείου. Η Ε.Σ.Δ. βασίζεται σε συγκεκριμένο πρόγραμμα 
του δάσκαλου από την αρχή της χρονιάς όπου εμπλέκει τις φάσεις παρατήρηση, σύνδεση 
(συσχέτιση) και έκφραση με εναλλαγή της σχολικής εργασίας, του παιχνιδιού και της 
ευχαρίστησης. Η παρατήρηση αφορά τις επισκέψεις, εκδρομές, συζητήσεις. Στη σύνδεση 
συγκεντρώνεται το υλικό της παρατήρησης και συσχετίζεται με το κέντρο ενδιαφέροντος-
ενότητα, ιδιαίτερα με τις γνώσεις των παιδιών σε τόπο και χρόνο. Στην έκφραση οι μαθητές 
εκφράζονται με τη μελέτη σχετικών γνωστικών αντικειμένων, με αναγνωστικές εργασίες και 
ανακοινώσεις και με κατασκευές, ρυθμικές και κινητικές δραστηριότητες. Αρχικά ο 
δάσκαλος απαντά στις ερωτήσεις των μαθητών, τους καθοδηγεί, ενισχύοντας παράλληλα 
την πρωτοβουλία τους. Σταδιακά αποσύρεται, ώστε οι ίδιοι να αναλάβουν εξολοκλήρου τη 
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διδασκαλία. Η σχολική εργασία μπορεί να συνδυάζει πνευματική ενέργεια και ενέργεια 
χεριού (Πάτσης, 1952α). 

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις διευθυντών του συνεδρίου του 1930 το σύγχρονο σχολείο 
πρέπει να περιλαμβάνει την ΕΣΔ με ποικιλία προγραμμάτων(Gerweck στο  Καρακαλπάκης-
Καρράς, 2004). Ο Γαρδίκας τονίζει ότι απαιτείται αυτοσχεδιασμός και ποικιλία των 
προγραμμάτων με ευκινησία της διδακτέας ύλης και της ώρας διδασκαλίας, ο Σούρλας 
προτείνει ως πρότυπο μεταρρύθμισης την αυστριακή η οποία βασίζεται στην ΕΣΔ ως  την 
τετάρτη του δημοτικού σχολείου και το χωρισμό των μαθημάτων σε κύκλους, ο Ζομπανάκης 
εστιάζει στην αρχή της συγκέντρωσης όχι τόσο της ύλης αλλά της ενοποίησης του 
πνεύματος του μαθητή και τη συγκεντρωτική διάταξη της ύλης σε κάθε τάξη 
(Καρακαλπάκης-Καρράς, 2004, σελ. 114, σ.116).Ο Ζομπανάκης δίνει ένα ενδεικτικό πλαίσιο 
ΑΠ με βάση την υιοθέτηση της παραπάνω φιλοσοφίας: περιορισμό των ωρών διδασκαλίας 
μόνο το πρωί, μεταρρύθμιση της  εσωτερικής εργασίας του σχολείου(ελαστικοποίηση του 
προγράμματος ανάλογα με τις ανάγκες και τις τοπικές συνθήκες. Ο Μιχαλόπουλος προτείνει 
την εφαρμογή της ΕΣΔ σε μαθήματα όπως θρησκευτικά, ελληνικά και σύνδεση με άλλα 
μαθήματα όπως η ιχνογραφία, πηλοπλαστική, τεχνικά, κλπ. (Καρακαλπάκης-Καρράς, 2004, 
σ. 247). Ο Παπαμαύρος κάνει συγκεκριμένη πρόταση εφαρμογής της αρχής της εργασίας 
(σχολείο εργασίας) σε κάθε μάθημα. Συζήτηση στην τάξη, χωρισμός ενοτήτων και ανάθεση 
επεξεργασίας από μαθητές, ανάθεση θεμάτων σε αμάδες μαθητών, ΕΣΔ. Ως πορεία της 
διδασκαλίας προτείνει τη φυσική πορεία της εργασίας του πνεύματος παθητική 
παρατήρηση, επεξεργασία-εξήγηση και διατύπωση ή ορισμό των πραγμάτων. Ο Κάστανος 
μαζί με άλλους θεωρεί το συγκεντρωτικό μοντέλο διδασκαλίας κατάλληλο και για ανώτερες 
βαθμίδες με πιο πλατιές συγκεντρώσεις μαθημάτων και για τα μονοτάξια σχολεία 
(Καρακαλπάκης-Καρράς, 2004). 

Χαρακτηριστικά της ΕΣΔ στη συνεδρίαση της Νιγρίτας Σερρών του 1937 

Με αφετηρία το κείμενο της υποδειγματικής διδασκαλίας  τα χαρακτηριστικά της ΕΣΔ είναι 
η ολιστική προσέγγιση της διδακτέας ύλης, ευελιξία του διδάσκοντα στην εφαρμογή του ΑΠ, 
διδασκαλία και εκτός τάξεων, ελεύθερη και αβίαστη διάταξη της ύλης, καλαισθητική 
διδασκαλία, γλωσσική επεξεργασία των εννοιών σε βάθος, μεθοδική και συστηματική 
διδασκαλία, γραπτές εργασίες. Πλησιάζει το μοντέλο εφαρμογής της ΕΣΔ του Ζομπανάκη 
και του Κάστανου του συνεδρίου των διευθυντών που επιμένουν στη συγκεντρωτική 
διάταξη της ύλης σε κάθε τάξη όπου είναι δυνατόν ελεύθερη και αβίαστη, σε ευρύτερα 
σύνολα συγκέντρωσης της ύλης μέσα σε κάθε μάθημα, με μεθοδικότητα και χρονική 
συνέχεια με τη συνεχή διδασκαλία ενός κλάδου. Σύμφωνα με τις υποδείξεις του 
επιθεωρητή της υποδειγματικής  διδασκαλίας η συγκεκριμένη διδασκαλία του κειμένου των 
Νέων ελληνικών ‘’Το ξύπνημα του δάσους’’, στοχεύει εκτός της εξάσκησης της γλώσσας στην 
καλλιτεχνική δημιουργία και έκφραση (ζωγραφιές), στην μουσική καλλιέργεια (μουσική 
γραμμοφώνου), στη βιωματική μάθηση (να αισθανθούν με τις αισθήσεις τους την γαλήνη 
του δάσους, το μεγαλείο της φύσης κλπ.), στην εποπτεία (χρήση εποπτικών μέσων) και τη 
γλωσσική επεξεργασία (περίληψη, χαρακτηρισμός  προσώπων)και στη βιωματική μάθηση. 
Η αποτελεσματικότητα, η σύγκριση γεγονότων, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η 
προσαρμογή στη σύγχρονη πραγματικότητα αναφέρονται ως επιδιωκόμενοι στόχοι της 
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κάθε  διδασκαλίας ελεύθερα και αβίαστα, όπως τονίζει ο Ζομπανάκης. Προβάλλεται η 
ανάγκη οργάνωσης της διδακτέας ύλης από την αρχή της χρονιάς ανάλογα με τις 
περιστάσεις και συνθήκες και με ευελιξία και συστήνεται η εφαρμογή της ΕΣΔ κυρίως στις 
μικρές τάξεις και σε αυτά τα σημεία υπάρχει συνάφεια με τη συλλογιστική του Ζομπανάκη.  

ΕΣΔ & σύγχρονη διαθεματική προσέγγιση: εννοιολόγηση & σύγκρισή τους 

Κατά τον Κάστανο η ΕΣΔ δεν είναι απλή ταξινόμηση και επεξεργασία συγγενούς ύλης αλλά η 
πολύμερη επεξεργασία ενός τμήματος εργασίας με όλα τα δυνατά μέσα εργασίας: Ασκήσεις 
στην ορθογραφία, αριθμητική, γραμματική, ιχνογραφία, γραφή, και στο τραγούδι 
θεωρούνται αναγκαία μέσα για να παραστήσει κανείς ένα μέρος εργασίας προφορικά ή 
γραπτά και ιχνογραφικά και να γίνει η επεξεργασία και με τον αριθμό, και με το μέτρο και με 
τη μορφή και με το χρώμα(Κάστανος, 1995). Η ΕΣΔ πρέπει να θεωρηθεί ως μια πιο 
εξελιγμένη φύση της ιδέας της συγκέντρωσης (Κάστανος, 1995). Διευκολύνει την συνολική 
ανάπτυξη του παιδιού, τον σχηματισμών ευνοιών με συνειδητή λειτουργία των αισθήσεων 
και αποσκοπεί τελικά στη δημιουργία ενός ευάρεστου συναισθήματος στα παιδιά, της 
χαράς μέσα από την ανάπτυξη κλίσεων και διαθέσεων(Κάστανος, 1995). Η διαθεματικότητα 
δεν είναι μέθοδος διδασκαλίας αλλά ένας τρόπος οργάνωσης των αντικείμενων της 
μάθησης με ενοποιό και  συνολικό βλέμμα (Παπαβασιλείου-Πυργιωτάκη, 2004).  Είναι μια 
μορφή διδασκαλίας με περιεχόμενο ενιαίο και αδιαίρετο ενώ οι μαθητές εργάζονται και 
μαθαίνουν μέσα από τον προβληματισμό, την αυτενέργεια και τη βιωματική εμπειρία και 
ανάγεται στην ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία (Γιαννόπουλος, 1971,  στο Δημητριάδου, 
2004). Η διαθεματική προσέγγιση αφορά την οργάνωση του Αναλυτικού Προγράμματος 
πέρα από διακριτά μαθήματα (Ματσαγγούρας, 2002: 48-49).  Στόχος της είναι η κατάργηση 
της μονομέρειας, της αποσπασματικότατος της γνώσης και η έμφαση τη συνοχή, τη 
συνέχεια και την ευρύτητά της (Δημητριάδου, 2004). Με βάση τη σύνταξη των νέων 
αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών (ΑΠΣ) και διαθεματικού ενιαίου πλαισίου 
προγραμμάτων σπουδών (ΔΕΠΠΣ) που αφορούν την έκδοση των νέων σχολικών εγχειριδίων 
(ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 και ΦΕΚ 304Β/13-03-2003, ΠΙ, 2009) προωθείται η πολυπρισματική 
διαπραγμάτευση της διδακτέας ύλης, η διάχυση της διαθεματικότητας μέσα από 
θεμελιώδεις επιστημονικές έννοιες, η ενιαιοποίηση μερικών βασικών εννοιών ανάμεσα σε 
διακριτές συγγενείς ή μη επιστήμες, χωρίς να υπάρχει μεγάλη ελευθερία του καθηγητή και 
η συσχέτιση γνώσεων με την καθημερινή μας εμπειρία(ΠΙ ΔΕΠΠΣ γενικές αρχές από τον 
ιστότοπο του ΠΙ). Το Δ.Ε.Π.Π.Σ επιλέγει ένα συνδυασμό από προσεγγίσεις που προσιδιάζουν 
στη θεσμοθετημένη εκπαίδευση και ανταποκρίνονται στους περιορισμούς της σχολικής 
πραγματικότητας (Κουλουμπαρίτση, 2006) με έμφαση στις βασικές έννοιες γενίκευσης και 
με μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας όπως διερευνητικές,-πρότζεκτ (Ματσαγγούρας, 
2004). Προτείνεται η ανάπτυξη διαθεµατικών δραστηριοτήτων, που προάγουν τη 
διερευνητική μάθηση μέσα από το συνδυασμό γνώσεων από διαφορετικά µαθήµατα και 
εμπειριών από την καθημερινή ζωή και προωθείται η συγκρότηση ενιαίων ανεξάρτητων 
«διαθεματικών» διδακτικών αντικειμένων/μαθημάτων και οριζόντια διασύνδεση των Α.Π.Σ. 
γνωστικών αντικειμένων σε μια βαθμίδα της σχολικής εκπαίδευσης με την παράλληλη ή 
διαδοχική, ανάλογα με την περίπτωση, διδασκαλία εννοιών δηλαδή θεμελιωδών 
διαθεματικών εννοιών (Δάλκος, 2002).  
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Οι δυο διδακτικές προσεγγίσεις (ΕΣΔ) & Σύγχρονη Διαθεματική προσέγγιση έχουν απλώς 
μια κοινή βάση. Η τωρινή διαθεματική προσέγγιση και η ΕΣΔ που  επιδιώχθηκε να 
εφαρμοστεί για κάποιο χρονικό διάστημα κατά τις αρχές του 20ου αι., προωθούν την αρχή 
της αυτενέργειας, βιωματικότητας και εποπτικότητας των μαθητών. Τα πρόσφατα 
προγράμματα διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης επιδιώκουν να ξεπεράσουν 
το αποσπασματικό και μεμονωμένο, χρησιμοποιούν μεθοδολογικές προσεγγίσεις ολιστικής 
μορφής, έχουν διερευνητικό προσανατολισμό και σε συνθήκες συλλογικής 
αλληλεπικοινωνίας και διαλεκτικής αντιπαράθεσης (Ματσαγγούρας, 2004) και είναι 
προσανατολισμένα  στην εξυπηρέτηση των ιδίων στόχων με την ΕΣΔ που υποστηρίζει την 
ολιστική μάθηση. Ανάμεσα στην ΕΣΔ και τη διαθεματική προσέγγιση των ημερών μας 
μπορούμε να επισημάνουμε και σημαντικές δομικές διαφορές στα ΑΠΣ, στο παιδαγωγικό 
κλίμα, στις  μεθόδους διδασκαλίας και το ρόλο του Δασκάλου.  Η ΕΣΔ χαρακτηρίζεται από 
μεγαλύτερο βάθος και ευελιξία είναι μια ολοκληρωμένη διδακτική προσέγγιση. Η σημερινή 
διαθεματική αποτελεί μια συγκεκριμένη διδακτική μεθόδευση πιο επιφανειακή και 
περιορισμένη. Στην τελευταία αναμόρφωση το παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ)κινήθηκε προς 
την διαμόρφωση «μορφωτικών ενοτήτων» σε κάθε µάθηµα, από την καθημερινή ζωή, χωρίς 
να αποκλείεται ο συνδυασμός γνώσεων από διαφορετικά µαθήµατα (Βρεττός & Καψάλης, 
1997). Σχετικά με το βαθμό ενιαιοποίησης της ΕΣΔ είναι μεγαλύτερος από αυτόν της 
σημερινής διαθεματικής. Η ΕΣΔ εφαρμόστηκε μόνο στις μικρές τάξεις του δημοτικού και σ’ 
αυτές κατά βάση προτάθηκε η εφαρμογή της ενώ η διαθεματική προσέγγιση δεν έχει 
φραγμούς τάξεων και ηλικιών. Γι’ αυτό και εφαρμόστηκε, όπου εφαρμόστηκε, μόνο στις 
μικρές τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Η εφαρμογή της ΕΣΔ υπαγορεύτηκε από ψυχολογικές 
ανάγκες λόγω της προσωπικότητας και φύσης του παιδιού που εκφράζεται με ενιαίο τρόπο 
και επιδιώκει την ολιστική μάθηση. Η διαθεματική προσέγγιση υπαγορεύεται από την 
πρόοδο των επιστημών που θέτει αναγκαία τη μελέτη ενός φαινόμενου ή αντικειμένου από 
διάφορες πτυχές-επιστήμες (Παπαβασιλείου-Πυργιωτάκη, 2004). Οι προτεινόμενες 
διαθεματικές δραστηριότητες (projects) εντάσσονται στο 10% του συνολικού χρόνου 
διδασκαλίας κάθε γνωστικού αντικειμένου(ΠΙ). Ο περιορισμός αυτός του χρόνου δεν 
υφίστατο στην ΕΣΔ που εφαρμοζόταν εξ ολοκλήρου στο ημερήσιο πρόγραμμα. Παρά τη 
θεωρητική διατύπωση της σημασίας της από τους υπευθύνους του ΠΙ, την εισαγωγή 
ορισμένων διαθεματικών δραστηριοτήτων σε κάθε μάθημα-βιβλίο, η εφαρμογή της 
διαθεματικής και η αποτελεσματικότητά της είναι ένα ερώτημα και ένα ζητούμενο στη 
σχολική πραγματικότητα. Αντίθετα η ΕΣΔ πέρα από το θεωρητικό της πλαίσιο είχε γίνει 
πράξη έστω για κάποια χρονική περίοδο. Η ΕΣΔ βασίζεται στο σχέδιο διδασκαλίας του 
δασκάλου και τη δική του οργάνωση της ύλης. Η διαθεματική προσέγγιση ενθαρρύνει τον 
ερευνητικό προσανατολισμό  στη μάθηση, με τον οποίο ο μαθητής, πέρα από τις 
συγκεκριμένες γνώσεις που αποκομίζει, μαθαίνει «πώς να μαθαίνει», διαμορφώνοντας 
εννοιολογικά εργαλεία που τα χρησιμοποιεί διαθεματικά (Βώρος, χχ).  

Συμπέρασμα 

Η μελέτη των συνθηκών της εποχής του πρακτικού δείχνει ότι παρά την ύπαρξη καινοτόμων  
προτάσεων και ιδεών που καλλιέργησαν εκπαιδευτικές ενώσεις της εποχής όπως η ένωσις 
φοιτητών, ο εκπαιδευτικός όμιλος που προηγήθηκαν, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που 
ακολούθησε δεν συμπεριέλαβε όλες τις σκέψεις και δεν εφαρμόστηκε παρά για σύντομο 
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χρονικό διάστημα ως το 1932. Καινοτόμες ιδέες υπήρχαν από την πρώτη δεκαετία του 20ού 
αιώνα όπως η ΕΣΔ, και είχαν τη βάση τους στο σχολείο εργασίας αλλά οι πολιτικές και 
ιστορικές συγκυρίες και ο  έντονος κρατικός παρεμβατισμός δεν ευνόησαν να διατηρηθούν 
και να αποδώσουν. Για τους ίδιους λόγους αναβλήθηκε η σταθερή εφαρμογή ιδεών του 
κινήματος του εκπαιδευτικού δημοτικισμού (Καρακαλπάκης-Καρράς, 2004).  
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Ανιχνεύοντας τη μαγεία της γραφής του Παπαδιαμάντη μέσα από το διήγημα 
«το μοιρολόγι της φώκιας» 

 
Καψούρης Γεώργιος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 Μ.Εd. του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. 
gkapsouris@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο αφορά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
στο Λύκειο (Β΄ τάξη), ακολουθώντας τις επιταγές των προγραμμάτων του Νέου σχολείου, τα 
οποία δίνουν έμφαση στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή, στον καθοδηγητικό ρόλο του 
δασκάλου και στη χρήση των Τ.Π.Ε. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται βήμα-βήμα η 
στοχοθεσία, η προετοιμασία και η πραγμάτωση του σεναρίου, όπως και τα συμπεράσματα 
από την εφαρμογή του στη σχολική τάξη. 

Λέξεις - Κλειδιά: Διαφοροποιημένη διδασκαλία, ερμηνευτική-κειμενοκεντρική μέθοδος, 
εποικοδομητισμός, καταιγισμός ιδεών, ομαδοσυνεργατική διαδικασία, χρήση των ΤΠΕ, 
διδασκαλία μέσα από την τέχνη, παιχνίδι ρόλων 

Εισαγωγή 

Η παρούσα παρουσίαση του διδακτικού σεναρίου με τίτλο “Ανιχνεύοντας τη «μαγεία» της 
γραφής του Παπαδιαμάντη μέσα από το διήγημα «το μοιρολόγι της φώκιας”, φιλοδοξεί να 
συμβάλλει στην προσπάθεια ενεργοποίησης του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
ως εκ τούτου αποτελεί, σε σχέση με την κυρίαρχη πρακτική, μια εναλλακτική πρόταση για 
τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Λύκειο. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Γνωστικό αντικείμενο της Διδακτικής Πρακτικής: Νεοελληνική Λογοτεχνία Β΄ Λυκείου. 
Συγκεκριμένα η επιλογή προέρχεται από την ενότητα Αθηναϊκή Σχολή, η Πεζογραφία από το 
εγχειρίδιο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Β΄ τεύχος) της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου. 
Μελετώνται τα κείμενα: α) «Το μοιρολόγι της φώκιας» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 
(από το σχολικό εγχειρίδιο) και β) «Το άσπρο χελιδόνι» του Γιόφκωφ Γιορντάν (παράλληλο 
κείμενο) 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ: Όπως προαναφέρεται, το κείμενο, πάνω στο οποίο 
γίνεται η πρόταση διδασκαλίας, εμπεριέχεται στο εγχειρίδιο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
της Β΄ Λυκείου. Με την παραδοχή ότι «…η λογοτεχνία συνιστά μια ειδική χρήση της 
γλώσσας…» και «…εμπεριέχει τα στοιχεία εκείνα (ποιότητες, στάσεις, αξίες) που κατεξοχήν 
ενισχύουν και διευρύνουν το αίτημα της ανθρωπιστικής παιδείας» (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2002:1) 
προτείνεται μια προσέγγιση που δεν αποσκοπεί τόσο στην παροχή γνώσεων όσο στη 
διαμόρφωση στάσεων για τον εμπλουτισμό της εμπειρίας και την ανάπτυξη της 
δημιουργικής φαντασίας των μαθητών μέσα από μεθόδους διδασκαλίας που δίνουν την 
πρωτοβουλία στο μαθητή. 
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Συμβατότητα με τις αρχές και τους στόχους των νέων προγραμμάτων σπουδών του Νέου 
Σχολείου: Το σχέδιο διδασκαλίας που παρακάτω προτείνεται ανταποκρίνεται στις αρχές και 
τους στόχους των νέων προγραμμάτων του Νέου Σχολείου καθώς: 

α) οδηγεί το μαθητή μέσα από τη διαφοροποιημένη διδασκαλία 

• στην κατανόηση του κόσμου 

• στην ανάπτυξη θεωρητικής γνώσης 

• στην αξιοποίηση προηγούμενων γνώσεων 

• στη δημιουργία, την επικοινωνία και συνεργασία 

β) κατευθύνει τον εκπαιδευτικό, ώστε 

• να αντιληφθεί το νέο του ρόλο στην τάξη 

• να υιοθετήσει νέους τρόπους διδασκαλίας 

• να εφαρμόσει πρακτικές περισσότερο συμμετοχικές, ευρετικές και βιωματικές  

• να αξιοποιήσει δημιουργικά τις ΤΠΕ 

Βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία αφορά η Διδακτική Πρακτική: Δευτεροβάθμια και 
ειδικότερά η Β΄ τάξη του Λυκείου. 

Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικής Πρακτικής. 

Γενικός Σκοπός: Ως γενικός σκοπός τίθεται η ποιοτική επικοινωνία του μαθητή με το κείμενο 
του Παπαδιαμάντη που θα τον οδηγήσει στην όξυνση της παρατηρητικότητας, στην 
καλλιέργεια της ευαισθησίας, στον εμπλουτισμό της εμπειρίας και την ανάπτυξη της 
φαντασίας. Θα τον μετατρέψει δηλαδή σε καλό αναγνώστη που μέσω της παρατήρησης, 
της διερεύνησης και της ενσυναίσθησης θα αντιληφθεί τη βιοθεωρία του Παπαδιαμάντη, 
την αντίληψη του για τον κόσμο και τη ζωή γενικότερα. Με την πεποίθηση ότι το 
«μοιρολόγι της φώκιας» αποτελεί μια συγκεντρωτική εικόνα της ανθρώπινης μοίρας 
δοσμένη μέσα από ένα στιγμιότυπο της ζωής, προτείνεται μια προσέγγιση με κύριο άξονα 
τη συμμετοχή και τη συνεργασία και επιδίωξη στην αισθητική απόλαυση. 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία. 
Ως επιμέρους στόχοι του σεναρίου τίθενται οι κάτωθι: 

• να γνωρίσουν μορφές και αξίες του πολιτισμού μας μέσω της λογοτεχνίας που 
συνδέονται με τη ζωή, την παράδοση και τη φυσιογνωμία του έθνους 

• να ασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργική ανάγνωση του κειμένου 
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• να ξεπεράσουν το εμπόδιο της λόγια γλώσσας του Παπαδιαμάντη και να 
αντιληφθούν τη λειτουργία των εκφραστικών μέσων που χρησιμοποιεί 

• να είναι σε θέση να αναδιηγούνται το κείμενο προφορικά και γραπτά 

• να έχουν τη δυνατότητα να ξεχωρίζουν και να ανασυνθέτουν τα μέρη του κειμένου 

• να ανακαλύψουν τις αφηγηματικές τεχνικές, το είδος του αφηγητή και της εστίασης 
και τη λειτουργία τους στο κείμενο 

• να εντοπίσουν και να απολαύσουν την εικονοποιία του Παπαδιαμάντη και το ρόλο 
της στο κείμενο 

• να διαγνώσουν στο κείμενο τα στοιχεία εκείνα της πλοκής που προοικονομούν το 
θάνατο της Ακριβούλας  

• να βιώσουν μέσα από το θεατρικό παιχνίδι την ατμόσφαιρα και τη δράση του 
κειμένου 

• να συναντηθούν με το παράλληλο κείμενο και ασκώντας την κριτική τους σκέψη να 
διαπιστώσουν ομοιότητες και διαφορές. 

Εκτιμώμενη διάρκεια: Ώρα έναρξης: Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής του σχολικού 
εγχειριδίου, η οποία αναφέρεται στη Νέα Αθηναϊκή Σχολή (Πεζογραφία), σε λογοτεχνικά 
είδη (Μυθιστόρημα), λογοτεχνικά ρεύματα (Ρεαλισμός, Νατουραλισμός) και σε στοιχεία 
αφηγηματικής τεχνικής (αφηγηματικοί τρόποι, αφηγητής-εστίαση). Διάρκεια: Το 
προτεινόμενο σενάριο υλοποιείται σε 2 διδακτικές ώρες. Συχνότητα: Το σενάριο αυτό 
προτείνεται προς εφαρμογή σε χωριστές σχολικές στο 1ο τετράμηνο της σχολικής χρονιάς. 

Γενική Περιγραφή Διδακτικής Πρακτικής 

Προτεινόμενη εκπαιδευτική μέθοδος: Ως εκπαιδευτική μέθοδος προτείνεται η ερμηνευτική-
κειμενοκεντρική μέθοδος σε συνδυασμό με τον εποικοδομητισμό, τον καταιγισμό ιδεών, 
την ομαδοσυνεργατική διαδικασία, τη χρήση των ΤΠΕ, τη διδασκαλία μέσα από την τέχνη 
και το παιχνίδι ρόλων. Συγκεκριμένα κατά την ερμηνευτική μέθοδο και με τη μορφή 
διαλόγου προωθείται η καθοδηγούμενη αυτενέργεια των μαθητών την ίδια στιγμή που 
αξιοποιούν την κατακτημένη γνώση· με τον καταιγισμό ιδεών ενεργοποιείται η συμμετοχή 
των μαθητών και αξιοποιείται η δημιουργικότητα και η φαντασία τους, ενώ η ομαδική 
εργασία «…μυεί τους μαθητές στη συνεργασία που αποτελεί μια από τις ουσιωδέστερες 
κοινωνικές αρετές» (Παπαβασιλείου, 2011: 37). Η χρήση των ΤΠΕ συμβάλλει στη βιωματική 
προσέγγιση του κειμένου ενισχύοντας την αισθητική απόλαυση της «ανάγνωσης» της 
Λογοτεχνίας, ενώ το παιχνίδι ρόλων και η δραματοποίηση προσφέρουν τη δυνατότητα της 
ενσυναίσθησης και του δημιουργικού διαλόγου με το κείμενο. 

Γενική περιγραφή 

α) Περιγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων 

1711

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Πρώτη διδακτική ώρα 

Αφόρμηση: Στον πίνακα έχει καταγραφεί ο τίτλος του διηγήματος και το ονοματεπώνυμο 
του συγγραφέα, ενώ παράλληλα ξεκινά η δωδεκάλεπτη προβολή της ταινίας της 
Εκπαιδευτικής τηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων 
της Κύπρου που αισθητοποιεί το διήγημα (διαθέσιμη στο : 

http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=316&Itemid=97) 

Επιχειρείται έτσι η πρώτη επαφή με το κείμενο, αξιοποιήσιμη για τα περαιτέρω βήματα. 
Την ίδια στιγμή ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στο τμήμα τον Δ΄ τόμο με τα άπαντα του 
Παπαδιαμάντη, στον οποίο εμπεριέχεται το συγκεκριμένο διήγημα. Στη συνέχεια και με 
βάση τις αρχές του εποικοδομητισμού προκαλείται καταιγισμός ιδεών στην ολομέλεια 
μέσω του ονόματος του συγγραφέα. Τα ευρήματα καταγράφονται στον πίνακα και 
κατατάσσονται με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στις εξής κατηγορίες: 

• Παπαδιαμάντης, βιογραφία, εργογραφία (π.χ. Σκιάθος, κοσμοκαλόγερος, Φόνισσα 
κ.α.) 

• Λογοτεχνική σχολή -ρεύματα (π.χ. (Νέα Αθηναϊκή σχολή, Ρεαλισμός, 
Νατουραλισμός, Ηθογραφία κ.α. ) 

• Ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο (π.χ. τέλη 19ου αι., Τρικούπης, εκσυγχρονισμός, 
αστικοποίηση κ.α.) 

Τα στοιχεία αυτά, τα οποία μπορούν να εμπλουτιστούν με την παρέμβαση του διδάσκοντα, 
αξιοποιούνται για τη γνωριμία με τον Παπαδιαμάντη και το έργο του και γίνεται κατανοητό 
μέσα από στοχευμένο διάλογο ότι ο λογοτέχνης, αν και είναι μία μοναδική περίπτωση 
συγγραφέα στην Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, δε μπορεί παρά να επηρεάζεται 
από το κοινωνικοοικονομικό και ιστορικό γίγνεσθαι και να δημιουργεί με βάση αυτό. 
(Εναλλακτικά και εφόσον υπάρχει δυνατότητα χρήσης εργαστηρίου πληροφορικής και 
διαδικτύου, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και αναζητούν υλικό σχετικό με τα παραπάνω 
ευρήματα). 

Ανάγνωση από το διδάσκοντα. Πριν από την ανάγνωση δίνεται η οδηγία στους μαθητές να 
είναι έτοιμοι να κάνουν παρατηρήσεις για τη γλώσσα του κειμένου και να εντοπίσουν 
λέξεις ή φράσεις του κειμένου που δεν κατανοούν. (Η εργασία αυτή στοχεύει στην πλήρη 
κατανόηση του κειμένου, το οποίο είναι γραμμένο στην καθαρεύουσα) 

Επεξεργασία κειμένου σε ομάδες και στην ολομέλεια με φύλλα εργασίας: Οι μαθητές του 
τμήματος χωρίζονται σε έξι ομάδες των τεσσάρων ατόμων, αναλαμβάνουν ρόλους (όλοι 
ερευνούν, ένας καταγράφει και ένας ανακοινώνει) και ονοματοδοτούν την ομάδα τους. 
(προϋπόθεση: το να έχουν εξασκηθεί οι μαθητές στην εργασία σε ομάδες).Σε όλες τις 
ομάδες διανέμεται κοινό φύλλο εργασίας (βλ. παρακάτω φύλλο εργασίας 1) και καλούνται: 

• Να χωρίσουν σε ενότητες και να τις τιτλοφορήσουν 
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• Να εντοπίσουν τα πρόσωπα (κύρια-δευτερεύοντα) και τη δράση τους 

• Να αναφερθούν στο είδος του αφηγητή και στην εστίαση δικαιολογώντας την 
επιλογή του συγγραφέα. 

• Να ανακαλύψουν τον αφηγηματικό τρόπο και τις αφηγηματικές τεχνικές 
κατανοώντας το ρόλο τους στο κείμενο. 

• Να εντοπίσουν τα εκφραστικά μέσα αναφερόμενοι στη λειτουργία τους στο κείμενο 

• Να δικαιολογήσουν τον τίτλο του διηγήματος συνδέοντας την αρχή (μοιρολόγι 
Λούκαινας) με το τέλος (μοιρολόγι φώκιας) 

Δεύτερη διδακτική ώρα (προϋπόθεση: να είναι συνεχόμενη με την πρώτη) 

Κάθε ομάδα παρουσιάζει την εργασία της ως εξής: η καθεμιά με τη σειρά απαντά σε ένα 
ερώτημα κοινοποιώντας την απάντηση που έδωσε στην ολομέλεια. Ακολουθεί συζήτηση 
κατά την οποία οι άλλες ομάδες συμφωνούν ή διαφωνούν επιχειρηματολογώντας και μέσα 
από τη συζήτηση η ολομέλεια απαντά ολοκληρωμένα στα ερωτήματα. 

Η εργασία σε ομάδες συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο που παραπάνω περιγράφεται. 
Συγκροτούμε δηλαδή και πάλι έξι ομάδες των τεσσάρων ατόμων με διαφορετική σύνθεση 
(για να μην παγιώνονται τα σχήματα και να επιτυγχάνεται κλίμα συνεργασίας στην 
ολομέλεια). Οι ομάδες αντιμετωπίζουν και πάλι κοινό θέμα στο φύλλο εργασίας που τους 
διανέμεται (βλ. φύλλο εργασίας 2) 

Συγκεκριμένα τους δίνεται απόσπασμα από το βιβλίο του Οδυσσέα Ελύτη «Η Μαγεία του 
Παπαδιαμάντη» και τους ζητείται να το σχολιάσουν ελεύθερα σε 1-2 παραγράφους. 

Ως κατακλείδα του διδακτικού δίωρου επιλέγεται το θεατρικό παιχνίδι. Στην αρχή δίνεται 
στις ομάδες, οι οποίες σχηματίζονται με το σκεπτικό και τον τρόπο που παραπάνω 
αναφέραμε, φύλλο εργασίας (βλ. φύλλο εργασίας 3) στο οποίο ζητείται από κάθε ομάδα να 
εντοπίσει μία εικόνα από κάθε ενότητα του διηγήματος και να καταγράψει τα βασικά της 
στοιχεία, δηλαδή τον τόπο και τις ιδιαίτερες συνθήκες, τα πρόσωπα και τη δράση τους. Στη 
συνέχεια δίνουμε σε κάθε ομάδα 5 λεπτά χρόνο, ώστε να προετοιμάσει την παρουσίαση 
στην ολομέλεια μιας από τις εικόνες που επέλεξε με την τεχνική της φωτογραφίας (οι 
εμπλεκόμενοι παριστάνουν σε ακινησία μια εικόνα) φροντίζοντας σε προσυνεννόηση οι 
εικόνες που θα παρουσιαστούν να διατρέχουν όλο το κείμενο. Η διαδικασία υλοποιείται 
καθώς οι ομάδες παρουσιάζουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους η μία μετά την άλλη. 
Όσο μια ομάδα προετοιμάζει (1-2 λεπτά) τη «φωτογραφία», τα μέλη των άλλων ομάδων 
κρατούν κλειστά τα μάτια τους έως ότου με ένα παράγγελμα τους ζητηθεί να τα ανοίξουν. 
Καλούνται επίσης, αφού παρατηρήσουν τη «φωτογραφία» για ένα με δύο λεπτά, να 
καταγράψουν στο φύλλο εργασίας ποια εικόνα του διηγήματος πιστεύουν ότι αναπαριστά. 
Στο τέλος η κάθε ομάδα αποκαλύπτει το περιεχόμενο της φωτογραφίας. 
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Σημείωση: κατά τη διάρκεια της ομαδικής εργασίας και σε χαμηλή ένταση ακούγονται τα 
τραγούδια από το cd «Το σκοτεινό τρυγόνι», το οποίο περιέχει μελοποιημένα ποιήματα του 
Παπαδιαμάντη, τα οποία ερμηνεύουν γνωστοί καλλιτέχνες. 

Αξιολόγηση Με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το σχέδιο 
επιχειρείται μια διαδικασία κριτικού αναστοχασμού με βάση τον άξονα που προτείνει το 
σχέδιο, δηλαδή τη «μαγεία» της γραφής του Παπαδιαμάντη. Σε μια διαδικασία ελεύθερης 
συζήτησης οι μαθητές τοποθετούνται πάνω σε θέματα περιεχομένου, αφηγηματικής 
τεχνικής, γλώσσας και εκφραστικών μέσων και επιχειρούν τη συνολική θεώρηση του 
πεζογραφήματος στην κατεύθυνση του προαναφερθέντος άξονα. Προωθώντας τη 
δημιουργική έκφραση των μαθητών/-τριών μπορούμε να τους ζητήσουμε εναλλακτικά: 

• να μας αναδιηγηθούν μια σκηνή από την οπτική ενός προσώπου του έργου (π.χ. της 
Ακριβούλας, της Λούκαινας, του νεαρού βοσκού, της φώκιας) 

• να επιλέξουν ένα διαφορετικό τέλος της ιστορίας 

Ως εργασία μπορεί να δοθεί επίσης η συγκριτική μελέτη με το κείμενο του Βούλγαρου 
συγγραφέα Γιορντάν Γιόφκωφ «Το άσπρο χελιδόνι» (Γιόγκωφ, 1974:79-84) που θα 
προσφέρει τη δυνατότητα διαπίστωσης της διαπολιτισμικής προσέγγισης του θέματος του 
τραγικού της ανθρώπινης μοίρας και θα ενθαρρύνει τη φιλαναγνωσία των μαθητών/-τριων. 

Υλικοτεχνική Υποδομή 

Για την πραγματοποίηση του σχεδίου διδασκαλίας θα ήταν χρήσιμο η αίθουσα διδασκαλίας 
να είναι εφοδιασμένη με διαδραστικό πίνακα, Αν αυτό δεν είναι εφικτό απαραίτητα 
κρίνονται οπτικοακουστικά μέσα, δηλαδή προτζέκτορας και οθόνη προβολής, όπως και cd-
player. Απαραίτητη κρίνεται και η χρήση υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο ή 
εναλλακτικά η χρήση του εργαστηρίου Πληροφορικής του σχολείου. 

Αξιολόγηση της διδακτικής πρακτικής 

Η αξιολόγηση της διδακτικής πρακτικής που επιλέχτηκε προκύπτει μέσα από την 
αναστοχαστική διεργασία που προκύπτει τόσο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των 
δραστηριοτήτων (π.χ. εργασία σε ομάδες με συγκεκριμένα ερωτήματα, παιχνίδι ρόλων) με 
σκοπό την καλύτερη δυνατή εφαρμογή τους, όσο και στο τέλος (βλ. παραπάνω σελ. ) με την 
ολοκλήρωση του σχεδίου στη συνολική θεώρηση αξιολόγηση. Εκεί ανιχνεύεται από το 
διδάσκοντα η επίτευξη των διδακτικών στόχων και οι μαθητές/-τριες εκφράζουν ελεύθερα 
και ανοιχτά τη γνώμη τους για τη μέθοδο και για το κείμενο που εξετάστηκε. 

Εφαρμογή του σεναρίου διδασκαλίας στην τάξη 

Το σενάριο που παραπάνω παρατίθεται εφαρμόστηκε σε τμήμα της Β Λυκείου, στο οποίο ο 
υπογράφων υπηρετεί. Τα βήματα που ακολουθήθηκαν είναι αυτά που περιγράφονται και 
στο σενάριο. Ήτοι: 

• Προβολή του φιλμ του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου 
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• Πρόκληση καταιγισμού ιδεών 

• Ανάγνωση κειμένου και γλωσσική εξομάλυνση 

• Εργασία σε ομάδες με βάση τα φύλλα εργασίας 

• Ελεύθερη συζήτηση-αναστοχασμός 

Το σενάριο προέβλεπε διάρκεια δύο συνεχόμενων διδακτικών ωρών. Τελικά η εφαρμογή 
του διήρκεσε τρεις διδακτικές ώρες και σ’ αυτό συνέβαλαν παράγοντες που θα αναλυθούν 
στη συνέχεια. Συγκεκριμένα, το να προσπαθήσει κάποιος να χρησιμοποιήσει στο ελληνικό 
σχολείο οπτικοακουστικά μέσα σημαίνει αμέσως πως μπαίνει σε μια περιπέτεια και η 
απώλεια χρόνου είναι δεδομένη, αφού όσο καλά κι αν έχει οργανωθεί χρειάζεται σ’ ένα 
δεκάλεπτο διάλειμμα να στήσει από την αρχή μια σειρά από μηχανήματα (υπολογιστή, 
προτζέκτορα, οθόνη), να τα συνδέσει και να κάνει έκκληση στο «δαίμονα» της τεχνολογίας 
να λειτουργήσουν όλα σωστά. Στην περίπτωση μας χρειάστηκε όλο το διάλειμμα 
(σημειώνεται ότι την προηγούμενη ώρα διεξήχθη άλλο μάθημα στην ίδια αίθουσα) 5-6 
λεπτά από την ώρα του μαθήματος για να λειτουργήσει το προαναφερόμενο σύστημα. 

Στη συνέχεια όλα κύλησαν ομαλά. Η παρακολούθηση του φιλμ λειτούργησε ως αφόρμηση 
και ο καταιγισμός κινητοποίησε τους μαθητές, οι οποίοι παρακολούθησαν με ενδιαφέρον 
και προσοχή την ανάγνωση που ακολούθησε επικεντρωμένοι στο στόχο της κατανόησης 
του κειμένου. Η αλήθεια είναι πως παρά τα αναμενόμενα, λόγω της δυσκολίας της 
γλώσσας, δεν υπήρχαν ιδιαίτερες δυσκολίες κατανόησης και έτσι πολύ γρήγορα περάσαμε 
στην εργασία σε ομάδες. 

Όπως είναι φυσικό, για μαθητές οι οποίοι δεν έχουν συνηθίσει σ’ αυτόν τον τρόπο 
εργασίας, στην αρχή υπήρξε μια αμηχανία και μια δυσκολία στη συγκρότηση των ομάδων. 
Για να μπορέσει να υλοποιηθεί η φάση αυτή ο διδάσκων προχώρησε, αφού οι μαθητές δε 
μπορούσαν από μόνοι τους να υλοποιήσουν το χωρισμό των ομάδων, σε τυχαία σύνθεση 
έξι αρχικά ομάδων χρησιμοποιώντας τον αριθμό του καταλόγου που αντιπροσωπεύει τους 
μαθητές. Μετά την προσπέλαση αυτού του «σκοπέλου» η εργασία σε ομάδες προχώρησε 
σχετικά ομαλά και τα ερωτήματα αντιμετωπίστηκαν ικανοποιητικά. Αυτή όμως η διεργασία 
μετατοπίστηκε και στην δεύτερη διδακτική ώρα. Η δεύτερη δυσκολία εμφανίστηκε κατά την 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ομαδικής εργασίας. Σε δύο από τις ομάδες υπήρξε 
απροθυμία να πάρει κάποιος την πρωτοβουλία να αναφέρει τα αποτελέσματα της 
εργασίας, ενώ αυτή καθαυτή η παρουσίαση υπήρξε περισσότερο χρονοβόρα, παρά τη 
χρήση χρονικών περιορισμών. 

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην απόφαση να περιοριστεί η ομαδική εργασία με το να δοθεί το 
2ο φύλλο εργασίας ως ατομική εργασία για το σπίτι και να συζητηθούν τελικά τα 
αποτελέσματα σε μια άλλη (εκτός του προγραμματισμένου δίωρου) διδακτική ώρα. 

Το θεατρικό παιχνίδι με το στήσιμο της «φωτογραφίας» αποδείχτηκε μια πολύ 
ενδιαφέρουσα εμπειρία, όπως τουλάχιστον υποστήριξαν οι συμμετέχοντες μαθητές στο 
τέλος της διαδικασίας. Στην αρχή βέβαια υπήρξε μια αμηχανία-απροθυμία ακριβώς διότι οι 
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μαθητές καλούνταν να δημιουργήσουν κάτι εντελώς διαφορετικό και έξω από αυτά που 
μέχρι τότε είχαν συνηθίσει στο σχολείο. Χρειάστηκαν πολλές υποδείξεις από τον 
διδάσκοντα για να μπορέσουν να κατανοήσουν τη διαδικασία. Η άμιλλα σ’ αυτή την 
περίπτωση λειτούργησε πολύ θετικά. Συγκεκριμένα τους δόθηκε η οδηγία, όταν κάθε 
ομάδα παρουσιάζει τη «φωτογραφία» της, οι υπόλοιπες να σημειώνουν στο φύλλο 
εργασίας σε ποια εικόνα του κειμένου μπορεί να αναφέρεται αυτή η εικόνα. Αυτή η οδηγία 
λειτούργησε θετικά και απελευθέρωσε τις δημιουργικές ικανότητες των μαθητών 
κινητοποιώντας τους ώστε να παρουσιάσουν με την ομάδα τους την πιστότερη απεικόνιση. 

Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το δίωρο και χρειάστηκε να μεταθέσουμε σε μια τρίτη ώρα τόσο 
την επεξεργασία του 2ου φυλλαδίου εργασίας που, όπως προαναφέρθηκε, δόθηκε ως 
εργασία στο σπίτι όσο και τον αναστοχασμό στο κείμενο και την αξιολόγηση του τρόπου 
εργασίας μας. Εκεί εκφράστηκαν ιδιαίτερα θετικά σχόλια από κάποιους, αλλά και 
προβληματισμός από κάποιους άλλους, διότι το σενάριο απαιτούσε πολλά από τους 
μαθητές. Η γενική εντύπωση ωστόσο που διατυπώθηκε αβίαστα από τους μαθητές είναι 
πως συμμετείχαν σε μια διαδικασία η οποία διέφερε πολύ από αυτά που σε γενικές 
γραμμές είχαν συνηθίσει στο μάθημα της Λογοτεχνίας και οι περισσότεροι δήλωσαν πως 
τους άφησε ικανοποιημένους. 

Βλέποντας τώρα τα πράγματα από την πλευρά του εκπαιδευτικού εκτιμάται πως η 
εφαρμογή αυτού του διδακτικού σεναρίου απαιτεί μεγάλη προετοιμασία, ετοιμότητα και 
κινητοποίηση του εκπαιδευτικού. Μπορεί ο ρόλος του να είναι στο μεγαλύτερο μέρος του 
βοηθητικός και καθοδηγητικός, αλλά χρειάζεται να είναι έτοιμος κάθε στιγμή να 
αντιμετωπίσει την απροθυμία ή και την άρνηση των μαθητών, ιδιαίτερα στη δημιουργία 
των ομάδων και στην ομαδική εργασία. Θα πρέπει να έχει έτοιμη την απάντηση στο 
ερώτημα: «εγώ μπορώ να δουλέψω μόνος/-η;». Να επεμβαίνει όταν βλέπει ότι τα μέλη της 
ομάδας δεν συνεργάζονται· να βάζει χρονικά όρια·να βοηθά τους μαθητές, όταν διακρίνει 
δυσκολίες στην επεξεργασία των ερωτημάτων. Είναι αλήθεια όμως ότι και για τον 
εκπαιδευτικό πως ο τρόπος αυτός εργασίας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τον οδηγεί σε μια 
άλλη σχέση τόσο με το αντικείμενο της διδασκαλίας όσο και με τους μαθητές του. 

Συμπεράσματα 

Είναι αλήθεια πως η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο 
παραμένει προσκολλημένη σε παραδοσιακά μοντέλα διδασκαλίας, τα οποία στηρίζονται 
στη χρήση της εξωκειμενικής πληροφορίας (βιογραφικά στοιχεία του εξεταζόμενου 
λογοτέχνη, εργογραφία, αναλύσεις κριτικών, ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο κ.α.) και στην 
ερμηνεία του από την αυθεντία του διδάσκοντα. Το γεγονός ότι οι μαθητές του 21ου αιώνα 
έχουν τελείως διαφορετικές προσλαμβάνουσες από τις προηγούμενες γενιές καθιστά 
αναγκαίο το γεγονός της στροφής προς μια νέα μεθοδολογία που προσφέρει στο μαθητή-
τρια τη δυνατότητα α) της ενδοκειμενικής θεώρησης και πρόσληψης του κειμένου με την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ και β) της δημιουργικής έκφρασης μέσα απ’ αυτό, την ίδια στιγμή που 
ανατρέπει τους παραδοσιακούς, και ανιαρούς είναι αλήθεια, ρόλους του μαθητή και του 
δασκάλου. 
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Σύμφωνα με το Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Δ.Ε.Π.Π.Σ, 2002), η 
διδασκαλία της Λογοτεχνίας χρειάζεται, προκειμένου να υλοποιήσει την πολύπλευρη 
στοχοθεσία της, να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο διδακτικό μέσο. Αυτό γίνεται ακόμη πιο 
απαραίτητο, όταν έχει κανείς να εξετάσει κείμενο του Παπαδιαμάντη, το οποίο τόσο 
γλωσσικά όσο και πολιτισμικά απέχει πολύ από τις προσλαμβάνουσες των μαθητών. Ο 
Παπαδιαμάντης αποτελεί μια ιδιάζουσα περίπτωση στην ιστορία της νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας που ξεπερνά τα όρια της ηθογραφίας και του ρεαλισμού και υπεισέρχεται στο 
ρομαντισμό. Στο «μοιρολόγι της φώκιας» εμπεριέχεται, δοσμένη μ’ έναν εξαιρετικό τρόπο 
(εικονοπλασία-δραματικά στοιχεία), η βιοθεωρία του συγγραφέα για το ατέρμονο των 
ανθρωπίνων παθών και το αέναο της ανθρώπινης ζωής. Το μήνυμα αυτό δεν 
προσλαμβάνεται από το μαθητή-αναγνώστη παρά μόνο μέσα από την προσωπική 
διερεύνηση και τη βιωματική προσέγγιση που και το παρόν σχέδιο επιχειρεί να υλοποιήσει. 

Συγκεκριμένα η συσχέτιση του κειμένου με εποπτικά μέσα (ταινία), εκτός του ότι αποτελεί 
δόκιμο τρόπο αφόρμησης, συμβάλλει στην εικονοποίηση της γνώσης και στην ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης. Είναι αλήθεια πως η όραση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη 
διαδικασία της μάθησης. «Η όραση είναι η έδρα της ευφυΐας » σύμφωνα με τον Sless (Sless, 
1981:5), ενώ οι θεωρητικοί της οπτικής αντίληψης υποστηρίζουν πως «… η όραση και η 
σκέψη είναι αλληλένδετες λειτουργίες» (Arnheim, 1999:12). Από την άλλη μεριά η 
δημιουργική αξιοποίηση της μουσικής στην εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργεί «…ως μέσο 
απελευθέρωσης συναισθημάτων, …ως μέσο ενδυνάμωσης της ομαδικότητας,…αλλά και ως 
μέσο ανάπτυξης νοητικών και δημιουργικών δεξιοτήτων» (Μέγα, 2011:95) 

Την ίδια στιγμή η διαδικτυακή έρευνα, που στο σχέδιο προτείνεται ως εναλλακτική 
διαδικασία, στηρίζεται στην ανακαλυπτική και εποικοδομητική μάθηση. Το μοντέλο του 
εποικοδομητισμού, που προτείνει τη «…σταδιακή οικοδόμηση της γνώσης μέσω της 
διάδρασης νου και εμπειρίας…» (Ξέστερνου, 2011:3), εξυπηρετείται και από την εφαρμογή 
της μεθόδου του καταιγισμού των ιδεών, η οποία «…ενεργοποιεί τη συμμετοχή, αξιοποιεί 
τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των μαθητών, ενώ αναπτύσσει την ελεύθερη 
έκφραση, την κριτική σκέψη και τη συνεργασία» (Παπαβασιλείου, 2001:34). 

Η επιλογή της μεθόδου εργασίας σε ομάδες στηρίζει την ιδέα της συνεργασίας μέσα στην 
τάξη υπηρετώντας με τον καλύτερο τρόπο τους διδακτικούς στόχους. Η συνεργασία που 
επιτυγχάνεται στις ομάδες υπερέχει της απλής αλληλεπίδρασης μέσω της «…από κοινού 
δράσης με κοινό στόχο…» (Βούρος, 1995:159) και βοηθά τους μαθητές να μοιράζονται 
διαφορετικές οπτικές του ίδιου θέματος και να αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις. 
Ταυτόχρονα εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή «…καθώς η ομαδικότητα της εργασίας 
μέσα από ένα πνεύμα αμοιβαιότητας απελευθερώνει από το φόβο της προσωπικής 
αστοχίας» (Παπαβασιλείου, ο.π.:37). 

Τέλος, το παιχνίδι ρόλων, δηλαδή η διδακτική πρακτική του να αναπαριστούν οι μαθητές 
ελεύθερα εικόνες του κειμένου, βοηθά στη βιωματική προσέγγιση του περιεχομένου και 
της προβληματικής του κειμένου. Ο εμπλεκόμενος μαθητής αποκτά έτσι «…τη δυνατότητα 
της ενσυναίσθησης που του επιτρέπει να κατανοεί, να βιώνει, να αισθάνεται πράγματα με 
τον ίδιο τρόπο που το κατορθώνει ένα άλλο άτομο» (ο.π.:38) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο 

 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

2.2.1.Φύλλο εργασίας 1ο 

Χωρίστε το κείμενο σε ενότητες και δώστε τίτλο για καθεμία 

Α/Α Ενότητα (από…έως) Τίτλος 

   

 

Εντοπίστε τα πρόσωπα και τη δράση τους 

Α/Α Πρόσωπα Δράση 

   

   

 

Αναφέρετε: α) το είδος του αφηγητή:______________________________________ 

β) το είδος εστίασης___________________________________________________________ 

Δικαιολογήστε τις επιλογές του συγγραφέα:_______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

α) Αφηγηματικός/-οι τρόπος/-οι:__________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

β) Αφηγηματικές τεχνικές________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

γ) Δικαιολογήστε τις επιλογές του συγγραφέα________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Εντοπίστε τα κύρια εκφραστικά μέρη του κειμένου: __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Δικαιολογήστε τον τίτλο του κειμένου συνδέοντας την αρχή (μοιρολόγι της Λούκαινας) με 
το τέλος (μοιρολόγι της φώκιας)______________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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2.2.2. Φύλλο εργασίας 2ο 

 

Σχολιάστε σε 1-2 παραγράφους την παρακάτω άποψη του Οδυσσέα Ελύτη για τη γραφή 
του Παπαδιαμάντη: 

«…Να που βρίσκεται η αληθινή μαγεία του Παπαδιαμάντη. Δε ζητά να τεντώσει τα νεύρα 
μας, να σείσει πύργους και να επικαλεστεί τέρατα. Οι νύχτες του, ελαφρές σαν το γιασεμί, 
ακόμα κι όταν περιέχουν τρικυμίες, πέφτουν πάνω στην ψυχή μας σα μεγάλες πεταλούδες 
που αλλάζουν ολοένα θέση, αφήνοντας μια στιγμή να δούμε στα διάκενα τη χρυσή παραλία 
όπου θα μπορούσαμε να ΄χαμε περπατήσει χωρίς βάρος, χωρίς αμαρτία. Είναι εκεί που 
βρίσκεται το μεγάλο μυστικό, αυτό που θα μπορούσε να είναι ο οίακας που δε γίνεται να 
γυρίσει, μόνο μας αφήνει με το χέρι μετέωρο ανάμεσα πίκρα και γοητεία, προσδοκώμενο 
και άφθαστο. Σα να ΄χανε ποτέ τελειωμό τα πάθια και οι καημοί του κόσμου» 

___________________________________________________________________________ 

 

2.2.3. Φύλλο εργασίας 3ο 

 

Εντοπίστε μία εικόνα από κάθε ενότητα του κειμένου και καταγράψτε τα κύρια στοιχεία της 
(περιβάλλον-πρόσωπα-δράση). Στη συνέχεια κρατήστε σημειώσεις για το πώς θα 
μπορούσατε να στήσετε μία απ’ αυτές ως φωτογραφία. (Ομάδα Α και Δ από την 1η ενότητα, 
ομάδα Β και Ε από την 2η ενότητα και ομάδα Γ και ΣΤ από την 3η ενότητα.) 

 

Ενότητα Τίτλος 
εικόνας 

Περιβάλλον Πρόσωπα  Δράση 

1η     

2η     

3η     

 

 

 

 

 

1721

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο 

Γιορντάν Γιόφκωφ, «Το άσπρο χελιδόνι» 

Χουγιάζοντας τα σκυλιά του, ο Πέτρ Μοκάνιν κατάλαβε πως ο άγνωστος είχε κάποιο λόγο, 
κάποια αμηχανία μάλλον, που ερχόταν σε αντάμωσή του. Διαβολόστειλε τα σκυλιά, και 
ξαναπρόσεξε τον άνθρωπο. Το κόκκινο γιλέκο του, μαρτύραγε πως ερχόταν από το 
Ντελίορμαν. Ήταν ένας χωριάτης μεγαλόκορμος και ρωμαλέος· μα τα πάντα μιλάγανε πως 
ήτανε φτωχός, πως γεννήθηκε φτωχός: το χοντρομπαλωμένο πουκάμισό του, το ξεφτισμένο 
ζουνάρι, το παλιοπαντέλονό του. Και ξυπολιάς. Με πρώτη ματιά έδειχνε παλικαράς ζόρικος, 
αλλά ο Μοκάνιν γλήγορα κατάλαβε πως είχε να κάνει με έναν από εκείνους τους άκακους 
τύπους, που όπως λένε, παραμεράνε μπροστά και σ' ένα μερμήγκι. 

Ο χωριάτης χαιρέτησε, μουρμούρισε κάτι, σαν: Πώς τα πάτε κατά δω σείς; αλλά ήταν 
φανερό πως το μυαλό του αλλού έτρεχε, πως τον βασάνιζαν έγνοιες βαριές. 

Κάρφωσε τα μάτια κατά μπρος, και, με μια χαρακτηριστική χειρονομία, ρώτησε αν το χωριό 
Μαντζιλάρι ήταν ακόμη μακριά. Αφού τον κατατόπισε, ο Μοκάνιν παρατήρησε στο δρόμο 
μια σούστα με ένα άλογο. Αναμφίβολα, ήτανε του χωριάτη που την άφησε εκεί για νά 'ρθει 
για πληροφορίες. Στην καρότσα, περίμενε μια γυναίκα, διπλωμένη στα δυο, τα χέρια 
χωμένα στα σκουτιά της, το τσεμπέρι λυτό με τις άκρες του πάνου στους ώμους της. Είναι 
αλήθεια πως έκανε κάψα, αλλά ο Μοκάνιν ήξερε πως οι γυναίκες ξεμπαμπουλωδένουνται 
όταν τις τσακάνε οι έγνοιες προπαντός η κάψα. Στο βάθος της καρότσας, βρισκόταν μια 
άλλη γυναίκα, λιανούλα, έμοιαζε νέα κοπέλα, ξαπλωμένη και τυλιγμένη με μια κουβέρτα, 
με το κεφάλι ακουμπισμένο σε χωριάτικες σκουρόχρωμες μαξιλάρες. Ξάπλωνε με το πλάι 
και δεν έβλεπε κανείς το πρόσωπό της. 

- Έχεις κάναν άρρωστο; ρώτησε ο Μοκάνιν. 

- Ναι. Την κόρη μου, δεν πάει καλά. 

Ο χωριάτης, άφησε το βλέμμα του να πλανηθεί στο κοπάδι τα πρόβατα που σταλίζανε κει σ' 
ένα ξέφωτο, αλλά ούτε που τα έβλεπε - τα μάτια του τα βάραιναν άλλες ανησυχίες. 

- Αν σου ιστορήσω τη στενοχώρια μου, είπε… αλλά καλύτερα να μη μιλά κανείς για τέτοια… 

- Δεν είσαι ντόπιος· από πού είσαι; ρώτησε ο Μοκάνιν. 

- Από το Κιουτσούκ Αχμέτ, τώρα το λένε Ναντέζντα· εκεί πέρα κοντά στο Ροκ. Τώρα περνώ 
από δω. Πηγαίνω από χωριό σε χωριό πουλώντας χούμα1. Στον τόπο μας υπάρχει καλό 
χούμα και οι γυναίκες το αγοράζουν. Σαν φτάνω κατά τα παραλιακά μέρη αγοράζω ψάρια, 
σταφύλια ή ό,τι βρίσκω. Με το θέλημα του Θεού, ζούμε, τα κουτσοβολεύουμε. Μόνον να 
μη μας τύχαινε τούτη η δυστυχία… 

1  Χώμα ειδικό, άσπρο, που χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες, για να λούζουνε τα μαλλιά τους, 
καθώς και για σοβάτισμα των σπιτιών. 
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Κάθισε καταγής, έβγαλε την πέτσινη καπνοσακούλα του κι άρχισε να στρίβει τσιγάρο. Ο 
Μοκάνιν κάθισε δίπλα του και παρατήρησε πως τα χοντρά, τραχιά του δάχτυλα τρέμανε. 

- Δεν είχαμε τύχη με τα παιδιά μας, αρχίνισε. Τρία, μας πεθάνανε κούτσικα. Μας έμεινε 
μονάχα τούτη δω. Έριξε μια ματιά κατά τη σούστα. Την προσέχουμε σαν την κόρη των 
ματιών μας. Κόβουμε και τη μπουκιά από το στόμα μας για να τη ντένουμε σαν τις άλλες 
κοπέλες, για να μη μας στενοχωριέται βλέποντάς τες. Ο Θεός μάς την άφησε μέχρι τα τώρα. 
Αλλά από μερικό καιρό τώρα, μαραίνεται. Πουθενά δεν πονά, αλλά ούλο και λιώνει. Την 
άκουσα να λέει στη μάνα της, πως στενοχωριέται βλέποντας τις φίλες της να 
παντρεύουνται κι αυτή να μένει… 

- Κόρη μου, της είπα, μην κάνεις έτσι, θά 'ρθει και η σειρά σου. Τι τηράς τις άλλες. Εκείνες 
είναι πλούσιες. Οι νέοι σήμερα ψάχνουν για προίκα. Αλλά και συ θα παντρευτείς, μη 
σκιάζεσαι, δεν σε πήραν τα γεράματα, διάολε… 

- Τι ηλικία έχει; 

- Περπατά για τα είκοσι. Της Παναγιάς θα μπει. 

- Είναι νέα λοιπόν. 

- Έτσι σκέφτουμαι, νέα. 

Ο χωριάτης σιώπησε, ξανάριξε το βλέμμα του κατά τα πρόβατα χωρίς όμως να τα βλέπει. 
Από δίπλα, στον αέρα που φλεγόταν, ανέβηκε η στριγγιά κραυγή του τζίτζικα. 

- Τούτο το καλοκαίρι, με παρακάλεσε να την αφήσω να πάει στο θέρο μαζί με τους άλλους. 
Είμαστε φτωχοί, έχουμε ανάγκη από λεφτά, αλλά βλέποντάς την έτσι αδυνατούλα, με 
αρρωστημένη όψη, δεν ήθελα. «Σε παρακαλώ πατέρα, άφησέ με να πάω με τους άλλους». 
Καλά, αφού τόσο τό 'θελε, είπα το ναι. Τώρα δεν ήμουν εκεί για να δω. Κοιμόντουσαν στα 
χωράφια. Δεν ξέρω, παρά ό,τι μου διηγήθηκε η ιδιανή. Μια φορά, θερίσανε όλη τη μέρα, το 
βράδυ φάγανε, τραγουδήσανε, γελάσανε, μετά κοιμηθήκανε. Η Νόνκα, έτσι λένε την κόρη 
μου, κοιμήθηκε όπως οι άλλες. «Ξάπλωσα, πατέρα», μου διηγήθηκε, «ανάμεσα στα 
χορτάρια, πίσω από μια θυμωνιά για απάγγειο, σκεπάστηκα κι αποκοιμήθηκα. Ξάφνου, 
ένιωσα στ' αστήθι μου κάτι βαρύ, κρυαδερό. Άνοιξα τα μάτια: ένα φίδι».  

- Λοιπόν, τι έγινε! 

- Μάλιστα, ένα φίδι. Κουλουριασμένο, κοιμισμένο στ' αστήθι της. Η κόρη μου έμπηξε μια 
κραυγή και, στην τρομάρα της, βούτηξε το φίδι και το πέταξε μακριά. 

- Το σβούρισε λοιπόν; Γίνουνται τέτοια κατά το θέρο. Και γω άκουσα πως ένα φίδι μπήκε 
στο στόμα μιας γυναίκας. Αλλά τη δάγκωσε; Δεν τη δάγκωσε, ε; 

- Όχι. Ήταν πάνου στ' αστήθι της. Το φούχτωσε και το πέταξε. Αυτά μου είπε. Είναι αλήθεια, 
ονειρεύτηκε; Δεν ξέρω. Αλλά από κείνη τη μέρα, δεν πάει καλά. Η κόρη μου ξεραίνεται σαν 
κλαράκι. Πονάει στ' αστήθι «πονάω», λέει, «εκεί που κοιμήθηκε το φίδι».  
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- Να μια ιστορία, είπε ο Μοκάνιν έκπληκτος. Και πού την πας τώρα; στο γιατρό; 

- Ω, οι γιατροί, έχω τόσους δει…. Την πάω τώρα, πώς να στο πω… εάν εξαρτιόταν μόνον από 
μένα… δεν πιστεύω σε τέτοια, αλλά οι γυναίκες… ξέρεις… και μετά, είναι άρρωστη και είναι 
κόρη μου… 

Η φωνή του τρεμούλιαζε, σιώπησε. Ξαναπλανήθηκε το βλέμμα του, μετά πέρασε την 
παλάμη του στα μουστάκια του, στα γκρίζα, σκληρά και κακοξυρισμένα γένια του. Ο 
Μοκάνιν καταλάβαινε καλά πως όλες τούτες τις άσπρες τρίχες τις φέρανε τα βάσανα. 

- Την άλλη βραδιά, ξανάρχισε ο χωριάτης, γυρίσανε από τα ναυπηγεία που δουλεύανε 
μερικοί συντοπίτες μας. Μιλήσανε για το ένα και για το άλλο, πού να ξέρεις. Δε 
σοβαρευόντουσαν, μπορεί και να καλαμπούριζαν. Και νάσου η Στοένιτζα, μια λογού από 
κείνες που ούλα τα ξέρουν, στο σπίτι μας πηλάλα. «Γκούντσο!» Έμπηξε μια φωνή από την 
πόρτα, «έχεις τύχη, η Νόνκα είναι τυχερή. Η Νόνκα είναι τυχερή. Καλή επιτυχία!» - Μα τι 
τρέχει; είπα εγώ.  

- Οι Σιντέροφ, ο Νικόλας και ο Πένιου, γυρίσανε από τα ναυπηγεία. Λένε πως στο 
Μαντζιλάρι φάνηκε ένα άσπρο χελιδόνι. Άσπρο σαν το χιόνι. 

- Και τι μ' αυτό; 

- Μα δεν ξέρεις, πως ο άρρωστος που το βλέπει γειαίνει στο λεπτό, ό,τι κι αν έχει; Άσπρο 
χελιδόνι, παρουσιάζεται κάθε εκατό χρόνια! Ξέρεις, Γκούντσο, είπε, δεν πρέπει να χάνεις 
λεφτό! Πήγαινε κει τη Νόνκα! Δεν μπορούσα να κάμω αλλιώς, η μικρή άρχισε να κλαίει, η 
μάνα τα ίδια και να μας. 

- Μα είναι αλήθεια; ρώτησε δυνατά ο Μοκάνιν. Και πού είναι αυτό, αυτό το χελιδόνι; 

- Στο είπα, φάνηκε στο Μαντζιλάρι. 

-Άσπρο, λες; 

- Κάτασπρο. 

Ο Μοκάνιν, έκπληκτος, έριξε μια ματιά κατά το δρόμο. Κάθε μέρα με τα πρόβατά του 
τριγυρνούσε εκεί, σε κείνο το ξέφωτο τα στάλιζε, αλλά του φάνηκε σαν να μην είχε 
παρατηρήσει τα αναρίθμητα χελιδόνια που κουρνιάζανε στα σύρματα του τηλεγράφου. 
Εξάλλου, τίποτα το παράξενο. Πλησίαζε της Μεταμόρφωσης, και τούτην την εποχή, τα 
χελιδόνια και τα λελέκια μαζεύουνται πριν φύγουν για τις ζεστές χώρες. Είχε τόσα χελιδόνια 
το ένα δίπλα στο άλλο, που το σύρμα έκανε κοιλιά από το βάρος τους και έμοιαζε σαν 
κομπολόι. Σωρό χελιδόνια, αλλά ούλα τους μαύρα. 

- Να γιατί 'ρθα εδώ, είπε ο χωριάτης, τούτη τη φορά θαρρεμένος και με κάποια 
ανακούφιση. Και βλέποντάς σε, είπα: δεν πα να τον ρωτήσω, μπορεί να είδε το άσπρο 
χελιδόνι, μπορεί ν' άκουσε να μιλάνε… 

- Όχι, αδελφέ. Ένα άσπρο χελιδόνι! Δεν το είδα και δεν άκουσα για τούτο να μιλάνε. 
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Αλλά αμέσως, ο Μοκάνιν σκέφτηκε πως με αυτά που είπε, οι άνθρωποι αυτοί θα χάνανε 
ολοκληρωτικά το θάρρος τους και πρόστεσε: 

- Αλλά μπορεί και να υπάρχει. Ναι, μπορεί. Οπωσδήποτε, υπάρχουν άσπρα βουβάλια, 
άσπρα ποντίκια, άσπρες κουρούνες. Γιατί κι ένα χελιδόνι! Και από τη στιγμή που κάτι τέτοιο 
λέγεται, πρέπει να υπάρχει κιόλας… 

- Ποιος ξέρει, έκαμε ο χωριάτης, αναστενάζοντας. Εγώ, δεν πιστεύω, αλλά οι γυναίκες, 
ξέρεις… 

Και σηκώθηκε. Συγκινημένος, ο Μοκάνιν σηκώθηκε κι αυτός για να τον συντροφέψει, για να 
δει και την νέα κοπέλα. Μόλις πλησιάζανε στο δρόμο, η μάνα, μια γυναίκα κιτρινιάρα, 
τσακισμένη από τη ζωή, κάρφωσε τα μάτια επίμονα στο πρόσωπο του άντρα της, για να 
μαντέψει τα νέα. Η νέα κοπέλα, γυρισμένη πάντα στο πλευρό, παρατηρούσε τα 
κουρνιασμένα στο τηλεγραφικό σύρμα χελιδόνια. 

- Λέει πως το χωριό δεν είναι μακριά, είπε δυνατά ο χωριάτης. 

Ακούοντας τη φωνή του, η νέα κοπέλα γύρισε. Ήταν σαν ένα αποξηραμένο κλαράκι, έτοιμη 
να θρυψαλιαστεί. Το κορμί της, ροκανισμένο από την αρρώστια, μόλις που διαγραφόταν 
κάτου από την κουβέρτα. Στο κέρινο πρόσωπό της, μόνον τα μάτια καίγανε ακόμα από τη 
λάμψη της νιότης. Παρατηρούσε μια τον πατέρα της, μια τον Μοκάνιν. 

- Νόνκα, να ένας που είδε κιόλας το χελιδόνι, είπε ο χωρικός, παίρνοντας για μάρτυρα το 
Μοκάνιν. Είναι κει κάτου, στο χωριό! Μια και το είδαν, θα το δούμε και μεις! 

- Αλλά θα το δούμε και μεις τάχατε; είπε η νέα κοπέλα και τα καθάρια μάτια της ανάψανε. 

Ο Μοκάνιν ένιωσε ένα σφύξιμο, ένας κόμπος στάθηκε και τον έπνιγε κει στο λαρύγγι του, 
πάχνες σκέπασαν τα μάτια του. 

- θα το δείτε, μικρή, είπε, υψώνοντας τη φωνή. Αφού εγώ το είδα, γιατί όχι και σεις; Το είδα 
με τα ίδια μου τα μάτια, ένα χελιδόνι άσπρο, κάτασπρο. Θα το δεις και συ. Ο Θεός θα σου 
κάνει αυτή τη χάρη. Θα του δεις, κόρη μου, και θα γειάνεις, είσαι τόσο νέα! Σου το λέω πως 
θα το δεις, και πως θα γίνεις καλά, τίποτα μη σκιάζεσαι… 

Η μάνα, κουκούλωσε τα μάτια και ξέσπασε σ' ένα κλάμα λυγμικό. Ο άντρας, με το μεγάλο 
γερό κορμί, ξερόβηξε συνέχεια κάμποσες φορές, έπιασε τα χαλινάρια και ξεκίνησαν. 

- Άιντε, καλή τύχη! Φώναξε ο Μοκάνιν. Το χωριό δεν είναι μακριά. Θα σας πάνε τα 
τηλεγραφικά σύρματα! Ακολουθάτε τα! 

Για πολλή ώρα απόμεινε κει στο δρόμο, παρατηρώντας να ξεμακραίνει η μάνα με το μαύρο 
μαντήλι, η νέα κοπέλα πλαγιασμένη πάντα στό 'να πλευρό, ο ψηλόκορμος χωριάτης, που 
περπατούσε καμπουριασμένος, τραβώντας το άλογό του από τα χαλινάρια, τα χελιδόνια 
τέλος. Εκείνα, πετούσαν στο πέρασμά τους, ξαναγύριζαν σε λίγο για να καθίσουν πάνου στο 
τηλεγραφικό σύρμα. 
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Αφαιρεμένος σαν από συλλοή βαριά, ο Μοκάνιν ξαναγύρισε στα πρόβατά του και 
ξαναρχίνησε τη δουλειά του - έκοβε τσαρβούλια2 από αλογοτόμαρο. «Ένα άσπρο χελιδόνι», 
έλεγε και ξανάλεγε. «Υπάρχει τάχα;»  

Ένιωθε ένα βάρος στ' αστήθι, κάτι τον παίδευε. Μετά, αφήνοντας το σουβλί να ξεφύγει από 
χέρι του, σήκωσε τα μάτια κατά τον ουρανό και είπε μεγαλόφωνα: 

«Πολυεύσπλαχνε Θεέ, πόσος πόνος και βάσανα πάνου σε τούτη τη γη!»  

Κι έριξε τη ματιά του ξανά, κατά τη σούστα που χανόταν. 

 

Γιορντάν Γιόφκωφ, «Το άσπρο χελιδόνι», Ανθολογία βαλκανικού διηγήματος. Τόμ. Α΄ 
Βουλγαρικό διήγημα, μτφρ. Πέτρος Πεντελικός, εκδ. Μνήμη, Αθήνα 1974, σ. 79-84 

 

 

2  τσαρούχια 
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Από τα Δεδομένα στην Πληροφορία: Διδακτικό Σενάριο για Εισαγωγή στη Γλώσσα SQL 
 

Βασιλάκης Βασίλειος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.19 

vdvass@gmail.com 
 

Φίλου Σωτηρία 
ΠΕ Πληροφορικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

sotiria@cc.uoa.gr 
 

Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο αφορά στην διδασκαλία Βάσεων Δεδομένων (Β.Δ.) με χρήση 
της γλώσσας SQL. Στα Φύλλα Εργασίας γίνεται σταδιακή παρουσίαση των εντολών της SQL, 
οικοδομώντας στις προ-υπάρχουσες γνώσεις, ενώ περιλαμβάνουν και ερωτήσεις που έχουν 
σκοπό την εμπέδωση των θεμάτων που παρουσιάζονται. Η Β.Δ. του σεναρίου περιέχει 
πραγματικά δεδομένα για τις χώρες της Ευρώπης με σκοπό να αυξήσει το ενδιαφέρον των 
μαθητών που θα μπορέσουν να εξάγουν ουσιαστικά συμπεράσματα και να αντιληφθούν 
έτσι τον τεράστιο ρόλο των Β.Δ. στην Κοινωνία της Πληροφορίας.  

Λέξεις - Κλειδιά: Βάσεις Δεδομένων, Γλώσσα SQL, Εργαστήριο Πληροφορικής 
 

Εισαγωγή 

Οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων και η γλώσσα SQL είναι τα εργαλεία στα οποία στηρίζεται η 
συντριπτική πλειοψηφία των σύγχρονων Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 
(Σ.Δ.Β.Δ.). Η σωστή αξιοποίηση των εργαλείων αυτών είναι εξαιρετικά σημαντική για όσους 
επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη δημιουργία και τη διαχείριση Β.Δ. Τα 
πρώτα βήματα στην κατεύθυνση αυτή φιλοδοξεί να προσφέρει το παρόν σενάριο. 

 
Διδακτικό Σενάριο 

Τίτλος 

«Από τα Δεδομένα στην Πληροφορία: Εισαγωγή στη Γλώσσα SQL» 

Εκτιμώμενη διάρκεια 

5 ώρες 

Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών – Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών 

Το σενάριο εντάσσεται στο μάθημα «Βάσεις Δεδομένων με εφαρμογές στο Διαδίκτυο» της 
Ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού της Β’ Τάξης του Τομέα Πληροφορικής ΕΠΑΛ. 
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε ειδικότητα Πληροφορικής ΙΕΚ που 
προβλέπει την εκμάθηση της γλώσσας SQL. 

1727

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ήδη διδαχθεί τις βασικές αρχές των 
σχεσιακών βάσεων δεδομένων, τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα σε ένα 
Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (Σ.Δ.Β.Δ.), καθώς και τα είδη των συσχετίσεων που 
μπορούν να δημιουργηθούν ανάμεσα στις οντότητες μιας Βάσης Δεδομένων (Β.Δ.). Θα 
πρέπει ακόμη να έχουν μια μικρή εξοικείωση με τους βασικούς τύπους δεδομένων της SQL. 
Πρότερη άσκηση σε γραφικά Σ.Δ.Β.Δ. (π.χ. Microsoft Access) κρίνεται επιθυμητή, αλλά όχι 
απαραίτητη.  

Σκοποί και στόχοι 

Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές/καταρτιζόμενοι να ασκηθούν στη δημιουργία 
πινάκων και συσχετίσεων σε ένα ΣΔΒΔ, καθώς και στην εξαγωγή δεδομένων από αυτό. 

Διδακτικοί Στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι μαθητές θα είναι σε θέση να 

Α. Γνωστικοί 

1. Αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις εντολές SQL που χρησιμοποιούνται για την 
δημιουργία πινάκων σε μία Β.Δ., καθώς και για τη δημιουργία συσχετίσεων.  

2. Διακρίνουν την εισαγωγή / τροποποίηση δεδομένων σε μια Β.Δ. από την εξαγωγή 
πληροφοριών από αυτήν. 

3. Επιλέγουν τις κατάλληλες εντολές SQL για την εξαγωγή πληροφοριών από μία Β.Δ.. 

Β. Ικανότητες 

1. Δημιουργούν νέες Β.Δ. 
2. Δημιουργούν πίνακες σε μία Β.Δ. και να εισάγουν σε αυτούς δεδομένα. 
3. Δημιουργούν συσχετίσεις ανάμεσα σε πίνακες μιας Β.Δ.. 
4. Αναζητούν δεδομένα σε έναν πίνακα μιας Β.Δ.. και να καθορίζουν τη σειρά με την 

οποία εμφανίζονται. 
 

Γ. Στάσεις 

1. Αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στην εργασία σε σύγχρονα Σ.Δ.Β.Δ. με τη γλώσσα SQL. 
2. Εξοικειωθούν με την πραγματοποίηση εργασιών σε ένα σύγχρονο Σ.Δ.Β.Δ. 
3. Υιοθετήσουν καλές πρακτικές για την δημιουργία, τη διαχείριση και τον χειρισμό των 

δεδομένων σε ένα σύγχρονο Σ.Δ.Β.Δ. 
 

Συνοπτική περιγραφή της διδασκαλίας 

Το διδακτικό σενάριο θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του εργαστηρίου Πληροφορικής, 
κάνοντας χρήση λογισμικού Σ.Δ.Β.Δ. και προγράμματος πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Για τη 
δημιουργία της Β.Δ. προτείνεται η χρήση της MySQL που αποτελεί ένα ελεύθερο λογισμικό 
ανοιχτού κώδικα, δεν επιβαρύνει πολύ τη λειτουργία των υπολογιστών, έχει πολλές 
δυνατότητες και είναι διαθέσιμο για εγκατάσταση σε διάφορες πλατφόρμες, είτε 
ανεξάρτητα, είτε σαν μέρος πακέτων που ταυτόχρονα εγκαθιστούν Web Server και την 
γλώσσα PHP, όπως π.χ. το XAMPP (https://www.apachefriends.org/). Σε περίπτωση δε που 
υπάρχει κάποιος ισχυρός Server στο εργαστήριο, η MySQL μπορεί να εγκατασταθεί και να 
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λειτουργήσει από εκεί, διευκολύνοντας έτσι τη λειτουργία των σταθμών εργασίας. Εκτός 
πάντως από τη MySQL υπάρχουν και άλλα Σ.Δ.Β.Δ. που προσφέρονται δωρεάν στις βασικές 
(αλλά επαρκείς) εκδόσεις τους για μη εμπορική χρήση. 

Πριν από την έναρξη της άσκησης ο εκπαιδευτικός κάνει μια μικρή αναφορά στις βασικές 
γνώσεις που χρειάζονται για την ενασχόληση με το φύλλο εργασίας. Μετά την ολοκλήρωση 
της άσκησης ο εκπαιδευτικός κάνει ανακεφαλαίωση των νέων γνώσεων που αποκτήθηκαν. 

Επιστημολογική προσέγγιση και εννοιολογική ανάλυση 

Στα πρώτα υπολογιστικά συστήματα, τα δεδομένα αποθηκεύονταν σε αρχεία (κειμένου ή 
δυαδικά) και ήταν ευθύνη του προγραμματιστή κάθε εφαρμογής να γράψει τον κώδικα που 
απαιτούνταν για την διαχείρισή τους, αλλά και για την εξαγωγή πληροφοριών από αυτά. Η 
προσέγγιση αυτή παρουσίαζε μεγάλες δυσκολίες και προβλήματα στους τομείς της 
ακεραιότητας, της προσπέλασης, της ασφάλειας και της ανεξαρτησίας των δεδομένων από 
το υλικό του υπολογιστικού συστήματος. 

Τα πρώτα Σ.Δ.Β.Δ. εμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 60 και στηρίζονταν στο 
Δικτυωτό μοντέλο. Ακολούθησε το Ιεραρχικό και στη συνέχεια το Σχεσιακό μοντέλο, που 
όμως αξιοποιήθηκε ουσιαστικά κατά τη δεκαετία του 80, οπότε έκανε την εμφάνισή της και 
η γλώσσα SQL. Σήμερα ανοίγονται νέοι ορίζοντες με την υλοποίηση Αντικειμενοστραφών, 
Κατανεμημένων και Client-Server Σ.Δ.Β.Δ. 

Επεκτάσεις/διασυνδέσεις των εννοιών ή των δραστηριοτήτων 

Μπορεί να γίνει επέκταση των φύλλων εργασίας ώστε να καλύψουν ακόμη περισσότερες 
εντολές της SQL, όπως αυτές που χρειάζονται στην περίπτωση εξαγωγής δεδομένων από 
συσχετιζόμενους πίνακες, υπο-ερωτημάτων, συνόλων, χειρισμού των δεδομένων 
(τροποποίηση, αντιγραφή, διαγραφή), δημιουργία όψεων κ.α. Σε δεύτερο χρόνο μπορεί να 
ζητηθεί από ομάδες μαθητών η δημιουργία πρωτότυπων Β.Δ. με όλα τα είδη συσχετίσεων 
και πραγματικά δεδομένα που θα εντοπίσουν οι ασκούμενοι. 

Πρόβλεψη δυσκολιών 

Οι κυριότερες δυσκολίες μπορεί να προκύψουν από το γεγονός ότι το περιβάλλον ενός 
Σ.Δ.Β.Δ. που στηρίζεται στην SQL μπορεί να δυσκολέψει και να αποθαρρύνει τους 
ασκούμενους που έχουν συνηθίσει σε γραφικά περιβάλλοντα εργασίας στα οποία οι 
περισσότερες ενέργειες γίνονται μέσω επιλογών εντολών από μενού. Η SQL απαιτεί τη 
συγγραφή αρκετού κώδικα, ανάλογα και με το είδος του ερωτήματος. 

Επίσης η αποσφαλμάτωση ερωτημάτων SQL δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη διαδικασία, μιας 
και τα μηνύματα λάθους που εμφανίζουν τα περισσότερα Σ.Δ.Β.Δ. δεν είναι πάντα 
ξεκάθαρα και κατατοπιστικά. Ακόμη μαθητές που έχουν προηγουμένως εργαστεί με 
γραφικά Σ.Δ.Β.Δ. όπως η Access μπορεί να θεωρήσουν ότι «ταλαιπωρούνται άδικα», αφού 
μπορούν να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με λίγα πατήματα του ποντικιού. 

Γιατί να χρησιμοποιηθεί ο υπολογιστής 
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Η χρήση υπολογιστή είναι απαραίτητη προκειμένου οι μαθητές να ασκηθούν σε 
ρεαλιστικές συνθήκες εργασίας και να εκτελέσουν τις ενέργειες που θα κληθούν να 
πραγματοποιήσουν στη μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία.  

Διδακτική Μετατόπιση – Διδακτικός θόρυβος 

Με την εμφάνιση των γραφικών Σ.Δ.Β.Δ. η διδασκαλία των Β.Δ. μετατοπίστηκε σε 
μικρότερες ηλικίες. Η μετατόπιση αυτή συμπαρέσυρε και την διδασκαλία της SQL, αφού 
πλέον οι μαθητές μυούνται στη φιλοσοφία των Β.Δ. από μικρότερη ηλικία. 

Διδακτικός θόρυβος μπορεί να υπάρξει σε περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιου υπολογιστή, 
οπότε προτείνεται η αναδιάταξη των ομάδων. Διδακτικός θόρυβος μπορεί ακόμα να 
προκύψει και από λάθος χειρισμούς των μαθητών που μπορεί να προκαλέσουν την 
αλλοίωση ή τη διαγραφή μέρους ή όλων των δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή προτείνεται 
ο εκπαιδευτικός να είναι εφοδιασμένος με στιγμιότυπα σε σημεία κλειδιά της δικής του 
Β.Δ., που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση μιας κατεστραμμένης βάσης. 

Χρήση εξωτερικών πηγών 

Πέρα από το Σχολικό Εγχειρίδιο που αφιερώνει ένα κεφάλαιο στην SQL, υπάρχει πολύ 
πλούσια διεθνής και Ελληνική βιβλιογραφία και δικτυογραφία γενικά για τις Β.Δ. και 
ειδικότερα για την SQL. Ενδεικτικά προτείνονται οι παρακάτω πηγές που περιέχουν 
σχετικές σημειώσεις.  Ωστόσο, επειδή αυτές απευθύνονται κυρίως σε φοιτητές και 
περιέχουν πολύπλοκα παραδείγματα, πρέπει να γίνει προσεκτική επιλογή. 

http://www.ionio.gr/~manolis/courses/db/db.htm, http://delab.csd.auth.gr/courses/dpmsd
b/dblab.pdf, 
http://dasta.teipat.gr/system/files/moke/SQL_gr.pdf  

Εκτός αυτών ο δικτυακός τόπος w3schools (http://www.w3schools.com/), έχει εξαιρετικό 
tutorial για την SQL (στα Αγγλικά), αλλά και μια on-line βάση δεδομένων που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση ερωτημάτων μέσα από το περιβάλλον του web browser. 

Υποκείμενη θεωρία μάθησης (ή υποκείμενες θεωρίες) 

Οι μαθητές θα κατακτήσουν τη νέα γνώση μέσα από δραστηριότητες αποκαλυπτικού 
τύπου, εργαζόμενοι σε ζευγάρια ή ομάδες, ανάλογα με τις δυνατότητες του Εργαστηρίου 
Πληροφορικής. Η εκτέλεση των βημάτων των Φύλλων Εργασίας θα τους βοηθήσει να 
οικοδομήσουν τη νέα γνώση στα θεμέλια της προϋπάρχουσας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
θα είναι καθοδηγητικός και υποστηρικτικός.  

Διδακτικό συμβόλαιο 

Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Συνεργάζονται και 
αλληλοεπιδρούν με τους συμμαθητές τους, συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση του έργου. Ο 
εκπαιδευτικός στηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές, ενώ παρεμβαίνει μόνο όταν 
χρειάζονται βοήθεια για τη συνέχιση της εργασίας. 

Οργάνωση τάξης - Εφικτότητα σχεδίασης 
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Οι μαθητές οργανώνονται σε ζευγάρια ή ομάδες τριών ατόμων και ακολουθούν τα βήματα 
των φύλλων εργασίας του σεναρίου. Είναι σημαντικό οι μαθητές να έχουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο έτσι ώστε να αναζητήσουν πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να 
ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες των Φύλλων Εργασίας. 

Περιγραφή και ανάλυση των φύλλων εργασίας (ή και άλλου διδακτικού υλικού) 

Ο χρόνος για την πραγματοποίηση των φύλλων εργασίας μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με 
το ρυθμό της κάθε ομάδας, αλλά και τις δυσκολίες που μπορεί να παρουσιαστούν. Στον 
εκτιμώμενο χρόνο έχουν συνυπολογιστεί 5 λεπτά για εισαγωγή και σύνδεση με τα 
προηγούμενα, καθώς και 10 λεπτά για ανακεφαλαίωση και απαντήσεις σε απορίες. 

Αναστοχασμός 

Η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην τάξη έδειξε ότι οι μαθητές κινητοποιήθηκαν και 
επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση των φύλλων εργασίας. Εξέφρασαν 
επίσης την προτίμησή τους σε αυτόν τον τρόπο άσκησης και το ενδιαφέρον τους για την 
χρήση ρεαλιστικής Β.Δ. 

 

Συμπεράσματα 

Η διδασκαλία της SQL μπορεί να γίνει πιο εύκολη και ενδιαφέρουσα αν χρησιμοποιηθούν 
δραστηριότητες ανακαλυπτικού τύπου και βάσεις με πραγματικά δεδομένα. Ασφαλώς, η 
έκταση και η δυνητική πολυπλοκότητα της γλώσσας είναι πολύ μεγάλες, οπότε το παρόν 
σενάριο μπορεί να αποτελέσει μόνο μια εισαγωγή στη γλώσσα, για εξοικείωση με τις πολύ  
βασικές της έννοιες. 
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Φύλλο Εργασίας 1: Δημιουργία Πινάκων, Εισαγωγή Δεδομένων, Σχέσεις 1:1 

1. Εκτελέστε την παρακάτω εντολή SQL για να δημιουργηθεί η βάση δεδομένων Europe. 
H οδηγία DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci περιλαμβάνεται για 
να εμφανίζονται σωστά οι Ελληνικοί χαρακτήρες.  

CREATE DATABASE europe DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci; 

2. Συμπληρώστε το ακόλουθο ερώτημα SQL για να δημιουργήσετε έναν πίνακα με όνομα 
countries και τα ακόλουθα πεδία. (Αν δεν θυμάστε του τύπο κάποιων πεδίων 
αναζητήστε τον από το διαδίκτυο). 

Id: Ακέραιος, Αυτόματη Αρίθμηση, Πρωτεύων Κλειδί 
name: Κείμενο μεταβλητού μήκους με μέγιστο πλήθος 25 χαρακτήρες 
area: Πραγματικός 
population: Ακέραιος 

3. Δώστε το επόμενο ερώτημα SQL και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν 

INSERT INTO countries(name, area, population) 
 VALUES ('Άγιος Μαρίνος',61,27730),  
('Αζερμπαϊτζάν',86600,9165000); 

α. Πόσες εγγραφές εισήχθησαν στον πίνακα countries; 

β. Για ποια πεδία έγινε εισαγωγή τιμών; 

γ. Γιατί δεν χρειάζεται η εισαγωγή τιμής για το πεδίο id, παρόλο που αυτό είναι 
Πρωτεύων Κλειδί; 

4.  Δημιουργείστε αντίστοιχο SQL ερώτημα με το οποίο θα εισάγετε στον πίνακα 
countries τα δεδομένα των υπόλοιπων χωρών, από το αρχείο δεδομένων που θα σας 
δώσει ο καθηγητής σας. Στις χώρες αυτές περιλαμβάνεται και η Τυνησία που δεν 
ανήκει στην Ευρώπη, αλλά θα τη χρειαστείτε για να τη διαγράψετε αργότερα. 

5. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή SQL για να δημιουργηθεί ο πίνακας με τις 
πρωτεύουσες και να συσχετισθεί με τον πίνακα των χωρών. Αναζητήστε πληροφορίες 
στο Internet και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

CREATE TABLE capitals  
(id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(20), 
area FLOAT, population INT,  country_id INT NOT NULL UNIQUE,  
FOREIGN KEY(country_id) REFERENCES countries(id) 
 ON DELETE CASCADE); 

α. Ποιο είναι το όνομα του νέου πίνακα; 

β. Πόσα πεδία έχει ο πίνακας; 

γ. Ποια τα ονόματα αυτών των πεδίων; 

δ. Ποιο πεδίο είναι το πρωτεύων κλειδί του πίνακα; 
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ε. Τι είναι ο τύπος δεδομένων FLOAT; 

στ. Τι ορίζει η επιλογή NOT NULL; 

ζ. Τι ορίζει η επιλογή UNIQUE; 

η. Ποιο πεδίο του πίνακα είναι το ξένο κλειδί; 

θ. Με ποιο πεδίο, ποιού πίνακα αντιστοιχίζεται το ξένο κλειδί; 

ι. Τι κάνει ο περιορισμός ON DELETE CASCADE; 

6. Εισάγετε στον νέο πίνακα τις δύο πρώτες πρωτεύουσες με τις ακόλουθες τιμές. 
Χρησιμοποιείστε μονά εισαγωγικά για τα ονόματα των πρωτευουσών.  

Άγιος Μαρίνος 7.09  4493  1 
Άγκυρα  2516  4965542 47 

α. Γράψτε το ερώτημα που χρησιμοποιήσατε: 

β. Από πού φαίνεται ότι η Άγκυρα είναι η πρωτεύουσα της Τουρκίας; 

7. Δώστε το ακόλουθο ερώτημα SQL και εξηγήστε τα αποτελέσματα που εμφανίζει: 

SELECT id FROM countries WHERE name='Ελλάδα'; 

8. Δοκιμάστε το ακόλουθο SQL ερώτημα και δείτε τι εμφανίζει: 

SELECT 'Αθήνα',412, 3074160,id FROM countries WHERE name='Ελλάδα'; 

9. Συγκρίνετε το αποτέλεσμα που πήρατε με την 3η γραμμή των δεδομένων των 
Πρωτευουσών. Τι παρατηρείτε; Είναι οι σωστές τιμές για την καταχώρηση της Αθήνας 
σαν πρωτεύουσα της Ελλάδας; 

10. Δώστε το ακόλουθο ερώτημα SQL και επιβεβαιώστε ότι καταχωρήθηκαν σωστά οι 
πληροφορίες για την Αθήνα. Σε τι μας διευκολύνει αυτό το ερώτημα; 

INSERT INTO capitals(name, area, population, country_id)  
SELECT 'Αθήνα',412, 3074160,id FROM countries WHERE name='Ελλάδα'; 

11. Με τον ίδιο τρόπο καταχωρήστε στον πίνακα capitals τις πληροφορίες που αφορούν 
την επόμενη πρωτεύουσα, δηλ. το Άμστερνταμ. Γράψτε το ερώτημα που 
χρησιμοποιήσατε 

12. Με όποιον τρόπο επιθυμείτε εισάγετε στον πίνακα και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες από το αρχείο δεδομένων που θα πάρετε από τον καθηγητή σας. 

13. Δοκιμάστε να εισάγετε μια πόλη σαν πρωτεύουσα και μιας δεύτερης χώρας, Π.χ.: 

Δουβλίνο  115 525383 25 

α. Γράψτε το SQL ερώτημα. 

β. Γράψτε το μήνυμα που σας εμφάνισε η SQL. 
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γ. Για ποιο λόγο εμφανίζεται μήνυμα λάθους; 

14. Ποια λέξη στον ορισμό του πίνακα capitals ευθύνεται για το ότι δεν μπορούμε να 
καταχωρήσουμε την εγγραφή αυτή; 

15. Τι είδους συσχέτιση δημιουργήθηκε ανάμεσα στους πίνακες countries και capitals; 

16.  Από τον πίνακα countries διαγράψτε την Τυνησία, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη 
εντολή: DELETE FROM countries WHERE name='Τυνησία'; 

17.  Εξετάστε τον πίνακα με τις πρωτεύουσες και εντοπίστε την πρωτεύουσα της Τυνησίας 
(Τύνιδα). Τι παρατηρείτε; 

18.  Σε τι οφείλεται το ότι διαγράφηκε η πρωτεύουσα όταν διαγράψατε τη χώρα; 
 

Φύλλο Εργασίας 2: Επιλογή Δεδομένων 

1. Εκτελέστε το ακόλουθο ερώτημα SQL: SELECT * FROM countries; Τις τιμές ποιων 
πεδίων και από ποιόν πίνακα μας δίνει το ερώτημα αυτό;  

2. Δοκιμάστε τώρα το εξής ερώτημα: SELECT name, area FROM countries; Ποιων πεδίων 
οι τιμές εμφανίζονται τώρα;  

3. Δώστε το ερώτημα που θα εμφανίσει τις τιμές των πεδίων id και population του πίνακα 
countries. 

4. Δώστε την ακόλουθη εντολή SQL: SELECT name, area FROM countries ORDER BY area;  
Σε τι διαφέρει το αποτέλεσμα αυτής της εντολής από αυτό του βήματος 2;. Τι κάνει η 
προσθήκη του ORDER BY; 

5. Εκτελέσετε το ίδιο ερώτημα, προσθέτοντας μετά το ORDER BY τη λέξη ASC, δηλαδή 
SELECT name, area FROM countries ORDER BY area ASC; Βλέπετε κάποια διαφορά; 

6. Αντικαταστήστε τη λέξη ASC με τη λέξη DESC. Τι παρατηρείτε τώρα; 

7. Τι είδους ταξινόμηση γίνεται με το ASC και τι με το DESC; 

8. Δώστε το επόμενο ερώτημα SQL: SELECT id, name FROM countries WHERE id=8; 

α. Ποιων πεδίων την τιμή σας δίνει σαν αποτέλεσμα;  

β. Βάσει ποιου πεδίου φιλτράρονται οι τιμές που εμφανίζονται; 

9. Αλλάξτε τον τελεστή = με τους ακόλουθους και γράψτε τις αλλαγές προκληθηκαν. 

α. > (Μεγαλύτερο) 

β. < (Μικρότερο) 

γ. >= (Μεγαλύτερο ή ίσο) 
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δ. <= (Μικρότερο ή ίσο) 

ε. <> (Διάφορο) 

στ. Αν παραλείψετε το πεδίο id, αλλάζουν οι χώρες που εμφανίζονται; 

10. Πως λειτουργούν οι τελεστές αυτοί όταν εφαρμόζονται σε πεδία που περιέχουν 
κείμενο; Εκτελέστε το ερώτημα SELECT id, name FROM countries WHERE name>'Λ'; 
και περιγράψτε τι αποτέλεσμα δίνει. 

11. Γιατί στα αποτελέσματα του προηγούμενου ερωτήματος συμπεριλαμβάνονται και οι 
χώρες των οποίων το όνομα ξεκινά με Λ; 

12. Το WHERE μπορεί να συνδυαστεί με το ORDER BY. Τρέξτε ερώτημα: SELECT id, name 
FROM countries WHERE name>'Λ' ORDER BY name DESC; Τι αποτελέσματα πήρατε; 

13. Γράψτε το ερώτημα SQL με το οποίο θα εμφανίσετε τα ονόματα και τον πληθυσμό των 
χωρών που έχουν πληθυσμό κάτω από 50000000 κατοίκους. 

14. Τροποποιήστε το ερώτημα έτσι ώστε να εμφανίζεται και η έκταση της κάθε χώρας και 
οι χώρες να είναι ταξινομημένες κατά αντίστροφη σειρά πληθυσμού. 

15. Οι συνθήκες WHERE μπορούν να συνδυαστούν με τους τελεστές AND, OR και NOT. 
Γράψτε το SQL ερώτημα που θα εμφανίσει τα ονόματα, την έκταση και τον πληθυσμό 
των χωρών με έκταση μικρότερη των 100000 km2 και πληθυσμό πάνω από 30000000 
κατοίκους. Ταξινομείστε τα αποτελέσματα κατά αύξουσα σειρά έκτασης. 

16. Γράψτε το ερώτημα που θα εμφανίσει τις χώρες με όνομα από Ε μέχρι και Κ. 

17. Δώστε το ερώτημα SELECT id, name FROM countries WHERE id BETWEEN 10 AND 20; 
και περιγράψτε τι αποτελέσματα εμφανίζει.  

18. Πως θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε το προηγούμενο ερώτημα χωρίς τη χρήση του 
τελεστή BETWEEN; 

19. Πως θα μπορούσατε χρησιμοποιώντας τον τελεστή ΝΟΤ, να εμφανίσετε όλες τις άλλες 
χώρες, εκτός από αυτές του προηγούμενου ερωτήματος; 

20. Με ποιο SQL ερώτημα θα μπορούσατε να εμφανίσετε τα ονόματα των χωρών με 
πληθυσμό κάτω από 10000000, μαζί με αυτά των χωρών με πληθυσμό πάνω από 
90000000, ταξινομημένα κατά πληθυσμό; 

 

Φύλλο Εργασίας 3: Υπολογισμοί – Ψευδώνυμα – Συγκεντρωτικές Συναρτήσεις 

1. Εκτελέστε το ακόλουθο ερώτημα SQL που θα μας πληροφορήσει για την πυκνότητα 
του πληθυσμού κάθε χώρας: SELECT name, area, population, population/area AS 
density FROM countries;  
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α. Ποιων πεδίων οι τιμές εμφανίζονται ;  

β. Πως υπολογίζεται η τιμή του πεδίου density; 

γ. Ποια λέξη εμφανίζεται σαν τίτλος για την πυκνότητα του πληθυσμού; Τι θα 
εμφανιστεί σαν παραλείψετε το AS density;  

δ. Τροποποιείστε το παραπάνω ερώτημα έτσι ώστε οι χώρες να ταξινομούνται από 
τη περισσότερο προς την λιγότερο πυκνοκατοικημένη 

2. Χρησιμοποιώντας τα συνηθισμένα σύμβολα των αριθμητικών πράξεων εμφανίστε για 
κάθε χώρα το όνομά της, το σημερινό πληθυσμό της και τον πληθυσμό που αυτή θα 
έχει αν υπάρξει αύξηση του σημερινού πληθυσμού κατά 7%. Η νέα στήλη να έχει το 
όνομα future_population. 

3. Για κάθε χώρα εμφανίστε το όνομά της, την έκτασή της και την έκτασή της σε 
τετραγωνικά μίλια, αν γνωρίζετε ότι 1km2 = 0.3861mi2. Η νέα αυτή στήλη θα πρέπει να 
έχει το όνομα area_sqrmi. 

4. Δώστε το ακόλουθο SQL ερώτημα και βρείτε την ερμηνεία του αριθμού που εμφανίζει: 
SELECT COUNT(*) AS countries_num FROM countries;  

5. Τροποποιείστε το παραπάνω ερώτημα ώστε να βρίσκει το πλήθος των χωρών που το 
όνομά τους αρχίζει από Ε. 

6. Δώστε το ακόλουθο ερώτημα SQL για να βρείτε την συνολική έκταση όλων των χωρών 
της Ευρώπης: SELECT SUM(area) AS TotalArea FROM countries; 

7. Γράψτε το ερώτημα με το οποίο θα βρείτε το συνολικό πληθυσμό όλων των χωρών. 

8. Αντικαταστήστε το SUM() στο ερώτημα του βήματος 6 με AVG() για να βρείτε το μέσο 
όρο της έκτασης των χωρών. Γράψτε το ερώτημα που δώσατε. 

9. Χρησιμοποιείστε τις συναρτήσεις MIN() και MAX() για να βρείτε τον μικρότερο και τον 
μεγαλύτερο πληθυσμό. Μπορείτε να τα κάνετε και τα δύο σε ένα ερώτημα; 
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Από την ερμηνευτική μέθοδο στον κριτικό γραμματισμό. Μια διδακτική εφαρμογή στη 
μάθημα της Λογοτεχνίας στο Λύκειο  

 
Οικονομάκου Μαριάνθη 

Διδάσκουσα βάσει Π.Δ. 407/80 στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
oikonomakoum@gmail.com 

 
Οικονομάκου Παναγιώτα 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 με εξειδίκευση στη Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας και της αξιολό-
γησης (ΠΜΣ, Πανεπιστήμιο Αθηνών) 

peggyoik@hotmail.com 
 

Περίληψη 

Με σημείο αναφοράς την παρουσίαση του διδακτικού σεναρίου που σχεδιάστηκε και υλο-
ποιήθηκε στο 1ο ΓΕΛ Αλίμου κατά το σχολικό έτος 2013-4 τίθενται στο επίκεντρο και αξιολο-
γούνται διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της λογοτεχνίας, ενώ παράλλη-
λα καταγράφονται μέσω των ερευνητικών συμπερασμάτων αδυναμίες, αλλά και εναλλακτι-
κές μεθοδολογικές προτάσεις. Η διδακτική παρέμβαση επικεντρώθηκε στη  διδασκαλία του 
διηγήματος του Α. Σαμαράκη "Το ποτάμι" στη Γ' τάξη και βασίστηκε αρχικά στην αξιοποίη-
ση του παιδαγωγικού πλαισίου της ερμηνευτικής μεθόδου, όπως αυτό διατυπώνεται θε-
σμικά (ΕΠΠΣ, 2002), αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή των αρχών της ομαδο-
συνεργατικής διδασκαλίας, της διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης.  Παράλληλα, κα-
ταβλήθηκε προσπάθεια άντλησης και δημιουργικής ενσωμάτωσης στοιχείων τόσο από τη 
θεωρία της πρόσληψης και αναγνωστικής ανταπόκρισης όσο και από την παιδαγωγική του 
κριτικού γραμματισμού, ώστε να καταδειχθεί, μέσω της κριτικής προσέγγισης των λογοτε-
χνικών κειμένων, η αναγκαιότητα, μεταξύ άλλων, αμφισβήτησης κυρίαρχων αντιλήψεων 
προς την κατεύθυνση πάντοτε της συνδιαμόρφωσης στο σχολικό περιβάλλον δημοκρατικά 
σκεπτόμενων πολιτών.   

Σχεδιασμός και πλαίσιο υλοποίησης του σεναρίου 

Το διδακτικό σενάριο έγινε προσπάθεια να αξιοποιήσει δημιουργικά διαφορετικές διδακτι-
κές προσεγγίσεις που έχουν ως κοινή συνισταμένη τον παιδοκεντρικό χαρακτήρα των δρα-
στηριοτήτων και την ενίσχυση των διαδικασιών ανάπτυξης κριτικής γλωσσικής επίγνωσης 
(Fairclough, 1992: 8) νοηματοδοτώντας τη διαλεκτική σχέση γλώσσας-κοινωνίας και τα ι-
διαίτερα ψυχολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των μελών της σχολικής τάξης. Με ση-
μείο εκκίνησης τους σκοπούς και στόχους που διέπουν τη διδασκαλία των Κ.Ν.Λ. υιοθετή-
θηκε αρχικά το πλαίσιο της ερμηνευτικής προσέγγισης (ΕΠΠΣ, 2002: 2-4) που αποσκοπεί 
στην εξαγωγή και την αξιολόγηση, μέσω κριτικών παρατηρήσεων και ερωταποκρίσεων,  
διαφορετικών ερμηνευτικών εκδοχών του κειμένου. Επιδιώχθηκε, έτσι, η ουσιαστική επι-
κοινωνία του μαθητή με τη δομή και τις αφηγηματικές τεχνικές του διηγήματος (ΕΠΠΣ, 
2002: 4), διαδικασία που προϋποθέτει, πέρα από γνώσεις γραμματολογικές και θεωρητικές, 
τόσο την αποτελεσματική διαμεσολάβηση του διδάσκοντα, που καλείται να συνδιαμορφώ-
σει μέσα από συλλογικές διαδικασίες κλίμα ελευθερίας και σεβασμού στη διαφορετικότη-
τα, όσο και την εξασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών (ΕΠΠΣ, 2002: 4). Έτσι, 
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στον σχεδιασμό της διδακτικής πορείας συνυπολογίστηκαν αρετές της ομαδοσυνεργατικής 
μεθόδου, ενώ, παράλληλα, αξιοποιήθηκε ποικιλία κειμενικών ειδών από διαφορετικούς 
πόρους ή μέσα. Η διάρθρωση του σεναρίου κινήθηκε γύρω από τη μετάβαση από το όλο 
στο μέρος και την τελική επανασύνθεση, προβλέποντας τη διάκριση (ΥΠΕΠΘ, 2011-2: 2-4) 
χωριστών διδακτικών φάσεων με ανάλογες δραστηριότητες (πριν την ανάγνωση, κυρίως 
ανάγνωση και μετά την ανάγνωση). 

Απώτερος στόχος τέθηκε η κριτική διαπραγμάτευση να νοηματοδοτήσει τον ρόλο του ανα-
γνώστη-μαθητή μετασχηματίζοντας σταδιακά τη σχολική τάξη σε μια κοινότητα αναγνω-
στών (Κωστούλη 2006, ΠΙ, 2011: 22). Με άξονα τη θεωρία της πρόσληψης και της αναγνω-
στικής ανταπόκρισης (Iser 1976, Ματσαγγούρας 2001: 38) έμφαση δόθηκε στον ορίζοντα 
των προσδοκιών των μαθητών/τριών (Jauss, 1995: 93) που ενθαρρύνθηκαν να συμπληρώ-
σουν με βάση το δικό τους πολιτισμικό κεφάλαιο και τις εμπειρίες τους (Βελουδής 1997) τα 
κενά ή τις σιωπές του κειμένου. Η διαδικασία αυτή αλληλεπίδρασης λειτούργησε ευεργετι-
κά προς την κατεύθυνση της παραγωγής αυθεντικών κειμένων που αποτέλεσαν τον καρπό 
της σταδιακής εξοικείωσης των αναγνωστών με κάποιες από τις τεχνικές της δημιουργικής 
γραφής (Timbal-Duclaux, 1996: 115-137), όπως την αξιοποίηση του τίτλου ή τμημάτων του 
κειμένου, αλλά και το συνειρμικό παιχνίδι με δεδομένες λέξεις-κλειδιά. 

Η σταδιακή μετάβαση από την ερμηνεία του υπό διδασκαλία κειμένου στην παραγωγή λό-
γου και τη δημιουργική γραφή βασίστηκε στη συλλογική επαναδιατύπωση και έθεσε το 
πλαίσιο της κριτικής προσέγγισης, ή ακόμη και αμφισβήτησης, αντιλήψεων και στάσεων 
που αναδύθηκαν μέσα από την ανταλλαγή απόψεων με τελικό στόχο την προαγωγή από 
κοινού μιας νέας γνώσης (Χοντολίδου, 1999: 381). Υπό αυτήν την έννοια, ο σχεδιασμός του 
διδακτικού σεναρίου επιχείρησε να ενσωματώσει στοιχεία ή πτυχές από την παιδαγωγική 
του κριτικού γραμματισμού και των πολυγραμματισμών (Kalantzis & Cope 1999, Gee 1990) 
εστιάζοντας στην εξοικείωση με ποικίλα ερεθίσματα, οπτικά και ακουστικά, αλλά και στη 
χρήση υποστηρικτικών τεχνολογικών εργαλείων (ΠΣ, 2011: 21072). Η συνδυαστική αυτή 
θεώρηση συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό, παρά τις όποιες πρακτικές δυσκολίες ή αδυναμίες, 
στην ανάδειξη της πολυπλοκότητας του λογοτεχνικού φαινομένου αλλά και εν γένει του 
σύγχρονου κόσμου, θέτοντας στο επίκεντρο τη διεύρυνση του πολιτισμικού υπόβαθρου 
των μαθητών/τριών, την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησής τους και την κριτική διαμόρφω-
σή τους τελικά σε ενεργούς δημοκρατικούς  πολίτες.    

Οι θεωρητικές αυτές επισημάνσεις, σε συνδυασμό με τη μελέτη άλλων παιδαγωγικών  κατά 
βάση παραμέτρων, συνέβαλαν στη χάραξη των διδακτικών στόχων και την επιλογή εν συνε-
χεία των παιδευτικών δραστηριοτήτων και μέσων. Έτσι, τα ιδιαίτερα ψυχολογικά και κοινω-
νικά χαρακτηριστικά των μαθητών και μαθητριών της Γ' τάξης (13 και 11 αντίστοιχα ως προς 
τον αριθμό εκ των οποίων 3 αλλοδαποί), τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους, η δυναμική εν 
γένει της σχολικής τάξης, αλλά και η διάταξη της διδακτέας ύλης συνδιαμόρφωσαν τη φι-
λοσοφία της παρέμβασης. Ως προς τα μέσα και τα υλικά της διδασκαλίας, χρησιμοποιήθη-
καν, εκτός από το σχολικό εγχειρίδιο και τον πίνακα, οπτικοακουστικό υλικό που παρου-
σιάστηκε με τη βοήθεια του προγράμματος power point και του διαδικτύου, αλλά και φύλ-
λα εργασίας με το πλαίσιο των επιλεγμένων διαθεματικών δραστηριοτήτων. Ο χωρισμός 
των μαθητών/τριών σε ομάδες των 6 ατόμων (4x6) έγινε με βάση παιδαγωγικά κριτήρια 
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(γλωσσικό και εν γένει γνωστικό επίπεδο, διαπροσωπικές σχέσεις και δυνατότητα συνεργα-
σίας των μελών στο εξωσχολικό περιβάλλον), ώστε και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και 
τις κλίσεις τους, ενώ η διδασκαλία υιοθέτησε τη μορφή του ελεύθερου διαλόγου  και της 
κατευθυνόμενης αυτενέργειας.  

Ως σκοπός της διδακτικής δράσης τέθηκε η κριτική διερεύνηση του τρόπου πρόσληψης από 
τους μαθητές/τριες της ιδεολογικοπολιτισμικής διάστασης του διηγήματος "Το ποτάμι", η 
ανάδειξη της  ιστορικότητας του κειμένου και του συγγραφέα Αν. Σαμαράκη (ΠΣ, 2011: 
21071) μέσα από την καλλιέργεια επικοινωνιακών και δη αναγνωστικών κριτικών δεξιοτή-
των. Γύρω από τον άξονα του αντιμιλιταριστικού περιεχομένου στην πανανθρώπινή του 
διάσταση και της διαλεκτικής σχέσης ατόμου-κοινωνίας εξετάστηκε ειδικότερα η ικανότητα 
των λογοτεχνικών κειμένων και άλλων μορφών έκφρασης να μετουσιώνουν την ανθρώπινη 
εμπειρία και υπαρξιακή αγωνία.  

Η βιωματική αυτή προσέγγιση των ιδεών και των πολιτισμικών αναφορών του διηγήματος 
ενισχύθηκε από τη διακειμενική επεξεργασία διαφορετικών ειδών λόγου και οπτικοακου-
στικών ερεθισμάτων με ανάλογο θεματικό άξονα, ώστε να ευνοηθεί η αποσαφήνιση δια-
φορετικών ερμηνευτικών εκδοχών. Ειδικότερα, μέσω της διατύπωσης των προσδοκιών των 
αναγνωστών στη φάση της ανάγνωσης και των ομαδοσυνεργατικών διαθεματικών παρου-
σιάσεων επιδιώχθηκε να είναι σε θέση οι μαθητές/τριες να αξιολογούν κριτικά διαφορετι-
κές διαστάσεις ή ερμηνείες του έργου, ανατρέχοντας σε ποικίλες, ψηφιακές ή μη, πηγές. Οι 
διαδικασίες αυτές υποβοηθήθηκαν από τον εντοπισμό των υφολογικών χαρακτηριστικών, 
των εκφραστικών τρόπων και των τεχνικών αφήγησης  (ενδεικτικά: αοριστία του χωροχρο-
νικού πλαισίου και ανωνυμία των πρωταγωνιστών) με απώτερο στόχο την τοποθέτηση του 
κειμένου και του συγγραφέα στο ιστορικό τους πλαίσιο και τη συνθετική ανάπτυξη των ι-
διαίτερων χαρακτηριστικών συνολικά της μεταπολεμικής πεζογραφίας.   

Διδακτική πορεία 

 Η α' φάση του σεναρίου (2 διδακτικές ώρες), που επικεντρώθηκε στους βασικούς άξονες 
της ερμηνευτικής προσέγγισης, αξιοποίησε, αρχικά, ως αφόρμηση την τεχνική της ιδεοθύ-
ελλας. Οι μαθητές/μαθήτριες κλήθηκαν, ύστερα από την προβολή μέσω power point καλλι-
τεχνικών (ΠΙ, 2011: 24) δημιουργιών (ζωγραφικοί πίνακες και φωτογραφίες) με θέμα τον 
πόλεμο να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα επιλέγοντας συνειρμικά λέξεις-κλειδιά. 
Το σύνολό τους αναγράφηκε στον πίνακα, ώστε να διαφανούν θεματικά κέντρα που απη-
χούσαν βιώματα, σύμβολα ή συνειρμικές εικόνες, αλλά και προβληματισμοί για τα αίτια και 
τις συνέπειες των συγκρούσεων (ΠΣ, 2011: 21073). Στο προ της ανάγνωσης στάδιο, στη συ-
νέχεια, προβλήθηκε ποιητικό απόσπασμα από το Γ΄ Σχεδίασμα των "Ελεύθερων Πολιορκη-
μένων" (Γρηγοριάδης et al, 2010β: 242) του Δ. Σολωμού (Πειρασμός, 6), καθώς και μικρά 
αποσπάσματα από το μυθιστόρημα "Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο" του E. M. 
Remarque (1983: 88, 90, 195), και σχολιάστηκαν οι εκφραστικοί τρόποι που συγκροτούν τη 
διαχρονικότητα των μηνυμάτων μέσω της κυρίαρχης αντίθεσης της ζωής με τον θάνατο.  

 Πέραν όμως της βιωματικής ανίχνευσης του θέματος του διηγήματος (Γρηγοριάδης, 2010α: 
231-4), έμφαση δόθηκε στον προσδιορισμό των κειμενικών οριζουσών, καθώς ζητήθηκε ο 
εντοπισμός του ονόματος του συγγραφέα του Α. Σαμαράκη και, ύστερα από την προβολή 
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των βιογραφικών του στοιχείων, επιδιώχθηκε η διασύνδεση του τίτλου με το χωροχρονικό 
πλαίσιο συγγραφής του έργου (1954, Ζητείται ελπίς), αλλά και τα χαρακτηριστικά της μετα-
πολεμικής γενιάς με τα οποία οι μαθητές/τριες ήταν ήδη εξοικειωμένοι. Διατυπώθηκαν ει-
κασίες για το περιεχόμενο του διηγήματος με σημείο αναφοράς τον συμβολικό χαρακτήρα 
του τίτλου και καταγράφηκαν παρατηρήσεις για τη δομή και την προθετικότητά του. Ακο-
λούθησε τμηματική ανάγνωση από τη διδάσκουσα η οποία κινήθηκε γύρω από τον χωρι-
σμό του κειμένου σε τρεις διακριτές ενότητες («Η διαταγή είτανε ξεκάθαρη:- Μα η διαταγή 
της μεραρχίας…», «Στο διάολο η διαταγή της Μεραρχίας! -...δεν είχε ακόμα φέξει», «Φτά-
νοντας στην όχθη, στάθηκε και το κοίταζε… -ύστερα έπεσε με το πρόσωπο στο χώμα»). Για 
κάθε μια από αυτές η ερμηνευτική προσέγγιση δεν ήταν εξαντλητική, γιατί κύριο ζητούμενο 
υπήρξε σκοπίμως σε αυτή τη φάση η γενική, σφαιρική ανάδειξη των ζητημάτων.  

Κατά την επεξεργασία φωτίστηκαν στοιχεία αφηγηματολογίας (ενδεικτικά: ανάδειξη της 
τεχνικής in media res, της λειτουργίας του ιστορικού, σκηνικού και μυθικού χρόνου και της 
οπτικής γωνίας της αφήγησης) και κειμενικής γενικότερα ανάλυσης (Ματσαγγούρας, 2001: 
14) με σημείο αναφοράς τόσο τους συμβολισμούς όσο και τις γλωσσικές επιλογές. Παράλ-
ληλα, η επιδίωξη καλλιέργειας των αναγνωστικών προσδοκιών των μαθητών/μαθητριών, 
που αναπόφευκτα οδήγησε στη διάσπαση της οργανικής ενότητας του κειμένου, είχε ως 
αποτέλεσμα να αναπτυχθούν στο πλαίσιο ενός δομημένου διαλόγου διαφορετικές ερμη-
νευτικές προσεγγίσεις για τις επιλεγμένες ενότητες. Οι μαθητές/τριες αντιμετώπισαν ως 
κριτικοί αναγνώστες (ΕΠΠΣ, 2002: 2) τα διλήμματα των ηρώων και έδωσαν τη δική τους λύ-
ση για την εξέλιξη της δράσης εστιάζοντας στην προσωπική ελευθερία και τη δυνατότητα 
επιλογής σε συνθήκες πολέμου. Οι σκηνοθετικές και σκηνογραφικές αρετές του διηγήμα-
τος, η απροσδιοριστία του χωροχρονικού πλαισίου και η διαχρονικότητα των μηνυμάτων 
καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την ενεργό εμπλοκή της σχολικής τάξης επιστέγασμα της ο-
ποίας υπήρξε η παρουσίαση των ποικίλων πιθανών εκδοχών ολοκλήρωσης του έργου.   

 Η μετάβαση από την πρώτη στη δεύτερη φάση του σεναρίου (2 διδακτικές ώρες) σηματο-
δότησε την πορεία προς τον κριτικό αναστοχασμό, τη σύνθεση και την τελική αξιολόγηση. 
Τα ερωτήματα που τέθηκαν κατά τη γενική επεξεργασία επανατοποθετήθηκαν σε μια νέα 
βάση, ώστε να διευρυνθεί το εύρος της μελέτης συνυπολογίζοντας και διαθεματικές παρα-
μέτρους (Ματσαγγούρας, 2002). Ειδικότερα, στους μαθητές-ερευνητές, που χωρίστηκαν σε 
ομάδες με βάση παιδαγωγικά κριτήρια, ανατέθηκε ο ρόλος των ψυχολόγων, των κοινωνιο-
λόγων, των κριτικών λογοτεχνίας και των καλλιτεχνών (4x6), ενώ παράλληλα καθορίστηκαν 
οι επιμέρους αρμοδιότητες των μελών. Το πλαίσιο των ενεργειών προσδιορίστηκε από σχε-
τικά φύλλα εργασιών στα οποία προτάθηκε η αξιοποίηση στο Εργαστήριο του σχολείου υ-
ποστηρικτικού ανά κατεύθυνση υλικού με σημείο αναφοράς τα σχολικά εγχειρίδια του Λυ-
κείου και το Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων του Οργανισμού (Παρίσης & Παρίσης, 2000).  

 Ειδικότερα, μελετήθηκαν οι ψυχολογικές προεκτάσεις που αναδύθηκαν κατά την ανάλυση 
του διηγήματος, με κύριες τα διλήμματα και τις μεταπτώσεις των ηρώων, την επιρροή του 
εξωτερικού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση της ψυχοσύνθεσής τους και τη διάσταση συ-
νειδητού-ασυνειδήτου. Από κοινωνιολογική άποψη τέθηκε το ζήτημα των προσωπικών επι-
λογών, όπως αυτές διαπλέκονται με τις επιταγές του εκάστοτε κοινωνικο- πολιτικού πλαι-
σίου και των θεσμών, και εν γένει της επικρατούσας ηθικής ως μοχλού δράσης (Κασιμάτη et 
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al, 2008: 55-8). Οι μαθητές εστίασαν κυρίως την προσοχή τους στην καταπίεση και τις μη-
χανιστικές κινήσεις των στρατιωτών, στην απώλεια της ουσιαστικής επαφής με τη φύση, 
που εδώ λειτουργεί ως πειρασμός και που συνιστά στις δεδομένες συνθήκες βασικό μοχλό 
ενδοσκόπησης όπως ακριβώς και το όνειρο του ήρωα. Η εξάλειψη του ανθρωπισμού υπό το 
βάρος των ενστίκτων αναδείχθηκε και από την ομάδα των κοινωνιολόγων που υπογράμμι-
σε την παγίωση συμπεριφορών και κυριαρχικών αντιλήψεων μέσα σε ένα αυστηρά δομη-
μένο σύστημα. Έτσι, διαφάνηκε πως η  αναπαραγωγή ιεραρχικών σχέσεων εξουσίας συν-
θλίβει τελικά την ατομικότητα καλλιεργώντας συστηματικά τον φόβο του άλλου.    

Οι κριτικοί λογοτεχνίας ανέλαβαν να διερευνήσουν και να συνθέσουν τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά του κειμένου, εστιάζοντας στην παρουσίαση των αφηγηματικών τεχνικών και 
των γλωσσικών και υφολογικών επιλογών (Σαχίνης, 1965: 203). Παράλληλα, μέσα από τη 
μελέτη των βιογραφικών στοιχείων του Α. Σαμαράκη επιχειρήθηκε η τοποθέτηση  του διη-
γήματος στο ιστορικό του πλαίσιο, ώστε να διαφανούν οι υπαρξιακές αγωνίες και η βιωμα-
τική διάσταση του έργου των λογοτεχνών της μεταπολεμικής λογοτεχνίας (Γρηγοριάδης 
2010α: 147-152, Γεωργιάδου 2008: 16-21). Από το σύνολο των αφηγηματικών στοιχείων 
που αποσαφηνίστηκαν με συγκεκριμένες παραπομπές στο κείμενο κυριότερα υπήρξαν η 
εκφραστική σαφήνεια και λιτότητα που ενισχύεται από την απουσία ή ελλιπή παρουσίαση 
χωροχρονικών ενδείξεων, ο συμβολικός χαρακτήρας, η σκιαγράφηση των εσωτερικών και 
των εξωτερικών αντιθέσεων, καθώς και ο έντονος, καταιγιστικός κινηματογραφικός ρυθμός 
εξέλιξης. Εξετάστηκαν, τέλος, και συγκεκριμένες πτυχές της αφηγηματικής πράξης κατά τη 
συνήθη πρακτική (Παρίσης & Παρίσης, 2000: 25-33).   

Στους καλλιτέχνες, τέλος (Φύλλο εργασίας 4), δόθηκε η δυνατότητα ν' αναδείξουν διαφο-
ρετικές πτυχές του έργου με όχημα την τέχνη και την ελεύθερη έκφραση μέσα, ωστόσο, 
από ένα μικρό εύρος επιλογών που περιορίστηκε εύλογα από τα διαθέσιμα μέσα ή πόρους.   

Φύλλο εργασίας 4: Ομάδα καλλιτεχνών 

Η παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών στο Εργαστήριο (3η διδακτική  ώρα) δεν έθεσε 
όμως μόνο τις βάσεις για τη συνθετική ολοκλήρωση της επεξεργασίας του διηγήματος (Ε-
ΠΠΣ, 2002: 4), αλλά καθόρισε σε μεγάλο βαθμό και τη συνέχεια των προβλεπόμενων ενερ-
γειών του σταδίου μετά την ανάγνωση, αυτού δηλαδή της αξιολόγησης μέσω της δημιουρ-
γικής γραφής. Το βασικό ερώτημα που ανέκυψε ήταν κατά πόσο η διαθεματική προσέγγιση 
των διαφορετικών πτυχών του διηγήματος τροποποίησε τις αρχικές θέσεις των μαθη-

Φύλλο εργασίας 4              Συνθέτω, εκφράζομαι, δημιουργώ 
 

Παρουσιάζουμε και προσεγγίζουμε κριτικά καλλιτεχνικές δημιουργίες (ζω-
γραφική, θέατρο, ποίηση) που βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση σχέση, που 

συναντούν ή διαλέγονται με το διήγημα του Α. Σαμαράκη "Το ποτάμι". 
 

Και εναλλακτικά: α) δραματοποιούμε μέρος ή μέρη του κειμένου, αξιοποιώ-
ντας τον λόγο ή την κίνηση 

  
β) δημιουργούμε εικαστικές δημιουργίες αναπαριστώντας βιωματικά ή συ-

νειρμικά τις δικές μας ανησυχίες και προβληματισμούς. 
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τών/τριων, κατά πόσο διεύρυνε το πεδίο του προβληματισμού τους. Από το σύνολο των 
δεδομένων που εξήχθησαν σημειώνεται έτσι ότι πραγματοποιήθηκε σημαντική προσπά-
θεια σφαιρικής ανάδειξης των ζητημάτων από όλες τις ομάδες, δεδομένων και των πρακτι-
κών δυσκολιών (έλλειψη χρόνου, γνωστικό εύρος και ποικιλία δεδομένων), ενώ γόνιμη ή-
ταν και η προσπάθεια συνδυαστικής αντιπαραβολής του διηγήματος με άλλα κείμενα ή δη-
μιουργίες. Κεντρική θέση, για παράδειγμα, κατέλαβε η προβολή και σχολιασμός από την 
ομάδα των καλλιτεχνών οπτικοποιημένου υλικού (πρόκειται για την ταινία μικρού μήκους 
"The river, Η αντίπερα όχθη" του Μιχάλη Φελάνη:  
https://www.youtube.com/watch?v=ZwJZAEqbFrg), καθώς λειτούργησε πρακτικά ως συν-
δετικός κρίκος υποβοηθώντας την παραγωγή λόγου και τις διαδικασίες αξιολόγησης.  

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, προβλήθηκαν (4η διδακτική ώρα), στο πλαίσιο 
περαιτέρω καλλιέργειας των προσληπτικών δεξιοτήτων, με τη μορφή power point δυο ακό-
μη κείμενα, το ποίημα του Μ. Αναγνωστάκη «Ποιήματα που μας διάβασε ένα βράδυ ο λο-
χίας Otto V» και "Η ιστορία ενός στρατιώτη" του Χρ. Καραγιάννη (1818-22), ώστε να διαφα-
νεί η τραγικότητα της θέσης του πολεμιστή, η αλλοτρίωση ή ακόμη διάβρωσή του σε συν-
θήκες πολέμου. Στην ουσία αυτά τα κείμενα αποτέλεσαν, σε συνδυασμό με τη συνοπτική 
υπενθύμιση και αναγραφή στον πίνακα των δομικών και γλωσσικών γνωρισμάτων του διη-
γήματος του Σαμαράκη, το έναυσμα για την τελευταία μεταναγνωστική δραστηριότητα (Ε-
ΠΠΣ 2011: 4, ΠΣ 2011: 20174), αυτήν της δημιουργικής γραφής (Αποστολίδου, 2012: 20). 
Δόθηκε έτσι στους μαθητές και τις μαθήτριες η δυνατότητα να ανασυνθέσουν, να τροπο-
ποιήσουν και να επαναδιατυπώσουν το τελευταίο τμήμα του έργου ("Σήκωσε το τουφέ-
κι...στο χώμα") κινούμενοι αποκλειστικά γύρω από την αίσια ή μη τελική έκβαση. Καθώς 
ζητούμενο αποτέλεσε η ενίσχυση των διαδικασιών ελεύθερης έκφρασης και η καλλιέργεια 
της δημιουργικότητας μέσα από δημοκρατικό διάλογο, ο χωρισμός των μαθητών/τριών σε  
τέσσερις ομάδες καθορίστηκε από τους ίδιους με βάση τη θετική ή αρνητική έκβαση, ώστε 
να προκύψουν τελικά δυο ανά περίπτωση εκδοχές του σεναρίου με μόνο έρεισμα λέξεις-
κλειδιά (φύση, γυμνοί, δισταγμός, επιβίωση, ποτάμι, στρατιώτης) που διατυπώθηκαν προ-
φορικά.     

 Τα κείμενα που προέκυψαν απηχούν δυο διαφορετικές ηθικές στάσεις και αντιλήψεις για 
τον άνθρωπο και την προσωπική του ελευθερία, καθώς η επιλογή ή μη του θανάτου του 
άλλου μέσα στη γύμνια του διέτρεχε το περιεχόμενο των διαφορετικών ερμηνειών. Κοινή 
τους συνισταμένη υπήρξε η λιτότητα των εκφραστικών μέσων, οι σύντομες εκφορές, η α-
πουσία εξαρτημένων προτάσεων ή περιγραφικών τμημάτων, η αξιοποίηση των σημείων της 
στίξης ως δηλωτικών βαθύτερων σκέψεων, αλλά και η χρήση λέξεων με ιδιαίτερο συγκινη-
σιακό και αξιακό  βάρος.  Οι μαθητές/τριες κατέφυγαν σε σύντομους διαλόγους για να υ-
ποστηρίξουν τη διάσωση των στρατιωτών που μέσω της ανθρώπινης επικοινωνίας ξεπέρα-
σαν το φράγμα που τους χώριζε, ενώ σε μία περίπτωση μάλιστα έγιναν "συνένοχοι", επα-
ναλαμβάνοντας κρυφά το μπάνιο στο ποτάμι και ξεφεύγοντας έτσι από τη σκληρή πραγμα-
τικότητα του πολέμου. Στην αντίπερα όχθη, υπερτονίστηκαν τα κίνητρα δράσης του ήρωα 
μέσω εσωτερικού μονόλογου εν είδει αιτιολόγησης της επιλογής του θανάτου του εχθρού ή 
του θανάσιμου τραυματισμού και των δυο ηρώων.  
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Αξιολόγηση και Ερευνητικά συμπεράσματα 

Η θετική ανταπόκριση και συμμετοχή των μαθητών/τριων στις δραστηριότητες του σεναρί-
ου κατέδειξε, αρχικά, πως είναι καθοριστικής σημασίας η καλλιέργεια προσδοκιών και κι-
νήτρων (ΠΣ, 2011: 21073, Ευσταθιάδης et al, 2004) σε όλα τα στάδια της κατανόησης και 
ερμηνείας του λογοτεχνικού κειμένου. Η εξοικείωση με διαφορετικά κειμενικά είδη, δείγ-
ματα γραφής και έκφρασης, που πλαισίωσαν την ερμηνευτική προσέγγιση, είχε ως αποτέ-
λεσμα την ανάδειξη  ̶ μέσα από την παράλληλη εξέταση της ιστορικότητας του κειμένου, 
του συγγραφέα και του αναγνώστη (ΠΙ, 2011: 25) ̶  της διαχρονικότητας των μηνυμάτων, 
αλλά και των διλημμάτων που εγείρονται σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο (Σαχίνης, 1965: 
195). Μέσω των διαφορετικών διδακτικών δράσεων ευνοήθηκε ένας ουσιώδης διάλογος με 
το ίδιο το κείμενο και τις ιδεολογικές του προεκτάσεις, μια συλλογική εξελισσόμενη δια-
πραγμάτευση των κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών παραμέτρων που συνέβαλαν 
στη διαμόρφωσή του (ΠΙ 2011: 22, Kalantzis & Cope, 1999).  

Σε ένα πλαίσιο διδακτικό, η συνειρμική ανάσυρση αναγνωστικών εμπειριών και η ένταξη 
στη διδακτική πρακτική στοιχείων από τις αναγνωστικές θεωρίες (Φρυδάκη, 2003: 162-72) 
μετέφερε σταδιακά το επίκεντρο του ενδιαφέροντος από τη διατύπωση διαφορετικών ερ-
μηνευτικών προσεγγίσεων στην όξυνση του προβληματισμού μέσω της καλλιέργειας τόσο 
προσληπτικών όσο και παραγωγικών δεξιοτήτων. Η στοχευμένη διαθεματική προσέγγιση 
του διηγήματος με τη βοήθεια των Φύλλων Εργασίας βοήθησε σημαντικά τη διεύρυνση του 
γνωστικού υπόβαθρου των μαθητών οι οποίοι, λειτουργώντας σε ένα βαθμό ως ερευνητές, 
επαναπροσδιόρισαν ή αποκρυστάλλωσαν τις αρχικές θέσεις τους. Η εξέταση της πολυπλο-
κότητας του λογοτεχνικού φαινομένου, με άξονα την άντληση δεδομένων από άλλα γνω-
στικά πεδία ή σχολικά εγχειρίδια, αλλά και με την καλλιτεχνική έκφραση, συνδέθηκε έτσι 
με τη συνεξέταση διαφορετικών, ενίοτε αθέατων, πτυχών, συνθέτοντας τελικά μια πιο 
σφαιρική θέαση (ΠΣ, 2011: 21073). Άλλωστε, προς την κατεύθυνση αυτή αξιοποιήθηκαν και 
οι γνώσεις που είχαν αποκομίσει οι μαθητές κατά τη διδασκαλία ανάλογων ενοτήτων τόσο 
από το μάθημα της Έκθεσης-Έκφρασης όσο και από αυτό της Ιστορίας.  

 Ως αποτέλεσμα αυτών των διεργασιών, οι αρχικές τοποθετήσεις που διατυπώθηκαν κατά 
το στάδιο της ανάγνωσης αναφορικά με την εναρμόνιση ή μη των ηρώων με τη στρατιωτική 
διαταγή τροποποιήθηκαν σημαντικά ύστερα από την ολοκλήρωση του σεναρίου. Η αρχική 
εκτίμηση, για παράδειγμα, που απηχούσε σε μεγαλύτερο βαθμό ένα κλίμα αισιοδοξίας, 
καθώς εικαζόταν ότι η έκβαση θα ήταν εν πολλοίς αίσια λόγω της αποχής των στρατιωτών 
από το πεδίο της μάχης και την ευεργετικής εδώ επίδρασης  της φύσης, μεταβλήθηκε εξαι-
τίας ίσως της πιο ρεαλιστικής αποτύπωσης  ̶ και με τη βοήθεια των δυνατοτήτων (ΥΠΕΠΘ, 
2001-2: 5) των ΤΠΕ  ̶  της διαβρωτικής δύναμης του πολέμου. Η επαφή έτσι των μαθη-
τών/τριων, που ζουν και κινούνται σε ένα αστικό περιβάλλον σε περίοδο ειρήνης, με δια-
φορετικά καταστασιακά περιβάλλοντα και χωροχρονικά πλαίσια σηματοδότησε την ανά-
πτυξη κριτικών δεξιοτήτων, καθώς σε κάθε έναν από αυτούς δόθηκε η ευκαιρία να επωμι-
στεί τον ρόλο του συγγραφέα που καλείται να ανασκευάσει, να επαναδιατυπώσει και να 
αμφισβητήσει νόρμες, αξίες και κανόνες (Ματσαγγούρας, 2007: 157). Ειδικότερα, αμφισβη-
τήθηκε η αρχική θέση ότι η εμφάνιση ανθρωπιστικών ιδεωδών συνδέεται με συγκεκριμένα 
εθνολογικά χαρακτηριστικά, που στη συγκεκριμένη περίπτωση αποδόθηκαν, βάσει και εν-
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δείξεων του κειμένου, στους Έλληνες στρατιώτες, αλλά και η εξωραϊσμένη εικόνα του ηρω-
ισμού που χρησιμοποιείται στερεοτυπικά για την επίτευξη εθνικής ομοιογένειας ("ηθικός 
γηγενής"-"ανήθικος εχθρός"). Παράλληλα, επαναπροσδιορίστηκε η σχέση φύλου-
ιδεολογίας ως προς δεδομένους κοινωνικούς ρόλους που απαιτούν, για παράδειγμα, ισχυ-
ρότερο ένστικτο επιβίωσης και ρεαλισμό από τους άντρες και ευαισθησία ή φιλευσπλαχνία 
αντίστοιχα από τις γυναίκες.     

Εν γένει, διαφάνηκε πως ο παραγωγικός χαρακτήρας των διδακτικών ενεργειών που ξεφεύ-
γουν από την τυπική παραδοσιακή προσέγγιση συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τον βαθμό 
ανταπόκρισης των μελών της σχολικής τάξης. Η μελέτη των μαθητικών κειμένων, εκτός από 
τη διατύπωση κρίσεων στο πλαίσιο της ετεροαξιολόγησης, ευνόησε και την ανάδυση στοι-
χείων δημιουργικής γραφής (Αποστολίδου, 2012: 20) που έφεραν το στίγμα των συγγραφι-
κών ομάδων. Ωστόσο, καθώς το σύνολο των δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε σε καθο-
ρισμένα χρονικά πλαίσια και δεν υπήρχε περιθώριο σημαντικών παρεκκλίσεων από τον αρ-
χικό σχεδιασμό, δεν δόθηκε η δυνατότητα εκ νέου συγγραφής των προτάσεων που θα έδινε 
το ερέθισμα για τον εμπλουτισμό τους ή για άλλες  δημιουργικές καινοτόμες παρεμβάσεις. 
Αξίζει να σημειωθεί πως η ομαλή υλοποίηση της εφαρμογής υποβοηθήθηκε και από την 
εναρμόνιση των δραστηριοτήτων με τη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του διηγήμα-
τος. Η σαφής διάκριση των θεματικών κέντρων σε επίπεδο δομής, η εκφραστική λιτότητα 
και ο διαχρονικός και πάντα επίκαιρος χαρακτήρας του ιδεολογικού πλαισίου ενεργοποίησε 
το ενδιαφέρον ακόμη και των πιο αδύναμων μαθητών. Έτσι και κατά την παραγωγή γρα-
πτού λόγου (ΕΠΠΣ, 2002: 7), πέρα από την αποσαφήνιση εναλλακτικών σεναριακών εκδο-
χών, διαπιστώθηκε μια ξεκάθαρη τάση υιοθέτησης των γλωσσικών, υφολογικών και εν γέ-
νει των λογοτεχνικών συμβάσεων του έργου (Σουλιώτης, 2012: 14).  

Παρότι η διδασκαλία της λογοτεχνίας αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την εκπόνηση διδα-
κτικών δράσεων που συνδυάζουν διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, η ανάληψη 
πρωτοβουλιών από μέρους του διδάσκοντα προσκρούσει σε οργανωτικές ή πρακτικές δυ-
σκολίες. Έτσι, στην περίπτωση της διδασκαλίας των ΚΝΛ στην τελευταία τάξη του Λυκείου 
παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της ελλιπούς ή ακανόνιστης παρακολούθησης των μα-
θημάτων, ειδικά προς το τέλος του σχολικού έτους εν όψει των πανελλαδικών εξετάσεων, 
ενώ προβλήματα παρουσιάζονται και σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής και διαχείρισης 
υλικού. Μια λύση που θα μπορούσε να εξεταστεί είναι η  αναδιάρθρωση των υφιστάμενων 
Π.Σ. και η πιο συστηματική αξιοποίηση της μεθόδου project (ΥΠΕΠΘ, 2011-12, 2), ώστε να 
υπάρχει μεγαλύτερη ευχέρεια χρόνου και να δίνεται δυνατότητα στην κάθε ομάδα ν' ανα-
λαμβάνει και να μελετά περισσότερα κείμενα με βάση τις δυνατότητες και τις επιθυμίες της 
(ΠΣ, 2011: 21073). Προκειμένου για τις θεματικές ενότητες που εμπίπτουν στο πεδίο της 
μελέτης, ο σχεδιασμός ενός project με θέμα τις διαστάσεις της υπαρξιακής αγωνίας των 
πεζογράφων της μεταπολεμικής γενεάς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της λογοτεχνικής 
παραγωγής της περιόδου θα μπορούσε να ενισχύσει, με βάση και τις αρχές της διαφορο-
ποιημένης διδασκαλίας, τη φιλαναγνωσία και να συντελέσει στην πιο ουσιαστική αξιοποίη-
ση της ιστορικής γνώσης και συνείδησης.  
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Αυτοσχέδια επιτραπέζια παιχνίδια στην  τάξη - Παίζοντας με τη γνώση 
 

Πετκανοπούλου Μαρία  
Νηπιαγωγός – Συγγραφέας 
Petka1960@hotmail.com 

Περίληψη 

Με την εργασία αυτή προτείνεται το αυτοσχέδιο επιτραπέζιο παιχνίδι ως πολύτιμο εργα-
λείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, οι οποίοι μαζί με τους μαθητές σχεδιάζουν, δημιουρ-
γούν και παίζουν τα δικά τους παιχνίδια, σε ένα σχολείο όπου το let  my play be my learning 
and my learning be my play του Johan Huizinga θα βρει την καλύτερη του εφαρμογή. Όλα τα 
θέματα που εντάσσονται στον οδηγό σπουδών του νηπιαγωγείου, όλα τα γνωστικά αντικεί-
μενα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδέες και στάσεις ζωής όπως ο εθελοντισμός, η προ-
στασία περιβάλλοντος και η φιλοζωία, αποτελούν πηγή έμπνευσης για το σχεδιασμό αυτο-
σχέδιων επιτραπέζιων παιχνιδιών στην τάξη του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου. 

Προέλευση του παιχνιδιού 

Πώς να εντοπίσεις την προέλευση του παιχνιδιού και τις απαρχές της ενασχόλησης του αν-
θρώπου με το παιχνίδι, αν δεν αγγίξεις τα όρια της ύπαρξης των πρώτων ανθρώπων; Εκεί 
πρέπει να αναζητηθεί η προέλευση και ας βάλουμε σαν διαχωριστική γραμμή το πέρασμα 
από τους ανθρώπους Νεάντερνταλ στους homosapiens σύμφωνα με την April Nowell 
(2013). Σε άρθρο που δημοσίευσε στο New Scientist, All work and no play: Why Neander-
thals were no Picasso, αναφέρει ότι κατόπιν μελετών σε κρανία ανθρώπων Νεάντερνταλ, 
βρέθηκε ότι οι Νεάντερνταλ είχαν γρήγορη ανάπτυξη του εγκεφάλου και ταχύτερη ενηλικί-
ωση σε σχέση με τον σύγχρονο άνθρωπο. Αυτό σήμαινε μικρότερο διάστημα παιδικής ηλι-
κίας και μικρότερη διάρκεια γονικής φροντίδας για τους νεαρούς Νεάντερνταλ. Επειδή αυτό 
είναι το διάστημα κατά το οποίο υπάρχει η δυνατότητα παιχνιδιού, η ερευνήτρια συμπε-
ραίνει ότι οι Νεάντερνταλ πρακτικά δεν έπαιζαν κατά την παιδική τους ηλικία. Η έλλειψη 
παιχνιδιού οδηγεί, σύμφωνα με τη συγγραφέα σε έλλειψη φαντασίας και συνεπώς καλλιτε-
χνικής έκφρασης. Στην αυγή του πολιτισμού λοιπόν, στις απαρχές της τέχνης, στην εποχή 
των ανθρώπων των σπηλαίων κάπου στην Ανώτερη Παλαιολιθική Περίοδο που κράτησε 
από το 30000 μέχρι το 10000 χρόνια π.Χ ο homosapiens άρχισε να παίζει, μέσα από τη σκέ-
ψη του Huizinga, ο άνθρωπος δεν εμφανίζεται ως Homosapiens δηλαδή άνθρωπος που ξέ-
ρει, αλλά κυρίως ως Homo Ludens, ο άνθρωπος που παίζει. Το ένστικτο του παιχνιδιού δια-
ποτίζει όλες τις ανθρώπινες προσπάθειες σαν μια αστείρευτη πηγή δημιουργικότη-
τας,φαντασίας, διασκέδασης και μάθησης. 

Τι είναι το παιχνίδι; 

Η σχέση του ανθρώπου με το παιχνίδι, αδιαπραγμάτευτη στο χρόνο, ήταν πάντα μια πρό-
κληση για τους φιλοσόφους και παιδαγωγούς για να το ορίσουν, να το ερμηνεύσουν και να 
το περιγράψουν.Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα αναφερθεί η περιγραφή του 
Gadamer για το παιχνίδι που συμπυκνώνει τη σπουδαιότητα, αλλά και την προέλευσητου 
παιχνιδιού αγγίζοντας τα όρια της ύπαρξης των πρώτων ανθρώπων και την αρχή της ζωής 
του κάθε ανθρώπου. Το παιχνίδι είναι μία από τις θεμελιώδεις ανθρώπινες δραστηριότη-
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τες, που τα παιδιά αναπτύσσουν από κοινού με την ομιλία, το βάδισμα και την επικοινωνία 
με άλλους. Η εμπειρία του παιχνιδιού ανήκει στην παλέτα των βασικών ανθρώπινων εμπει-
ριών και είναι ίσως τόσο παλιά όσο και ο έξυπνος άνθρωπος (Gadamer, 1965). 

Παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού 

Και ενώ το παιδί ζει μέσα στο παιχνίδι, και το παιχνίδι υπάρχει στη ζωή του, με όρια αξεχώ-
ριστα, χωρίς να κατανοεί ή να συνειδητοποιεί το «πώς», το «πότε» και τα «γιατί του;» η 
εκτίμηση πολλών ενηλίκων το κατατάσσει από το «χάσιμο του χρόνου» μέχρι «δραστηριό-
τητα για να περνάει ευχάριστα η ώρα», τις περισσότερες φορές όμως απαξιώνεται γιατί 
μοιάζει να μπαίνει αντιπαραγωγικά στο δρόμο της επιτυχίας για την κατάκτηση στόχων που 
έχουν θέσει για τα παιδιά τους. Αν όμως παρατηρήσουμε συστηματικά τα παιδιά μέσα στο 
παιχνίδι θα αντιληφθούμε ότι ενισχύουν την κοινωνική τουςαλληλεπίδραση, τηνέκφραση 
και την επικοινωνία, έτσι δομούν την εικόνα για τον εαυτό τους, τους άλλους και τον κόσμο. 
Ο ρόλος του είναι ουσιώδης στη νοητική ανάπτυξη και μάθηση των παιδιών γιατί ενσωμα-
τώνει γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά ερεθίσματα, παρέχει το νόημα για την 
πρόσληψη νέων συνδέσεων και σχέσεων μεταξύ ιδεών, εμπειριών, ικανοτήτων και γνώσε-
ων και διευκολύνει τη μάθηση εκθέτοντας τα παιδιά σε νέες εμπειρίες, δραστηριότητες και 
ιδέες, επιτρέποντας στα παιδιά να δομούν νοήματα από τις εμπειρίες τους ( Plummer, 
2009). 

Παιχνίδια Κανόνων 

Τα παιδιά όταν φθάσουν στο Νηπιαγωγείο βρίσκονται πια στην ηλικία που μπορούν να 
παίξουν παιχνίδια κανόνων. Ίσως αυτά τα παιχνίδια να είναι και τα πιο δημοφιλή κατά τη 
διάρκεια της παιδικής ηλικίας, στο πλαίσιο των οποίων αναπτύσσονται οι κοινωνι-
κές τους δεξιότητες, που είναι προϋπόθεση για την ακολουθία συγκεκριμένων 
οδηγιών, αποδοχή των κανόνων του παιχνιδιού, την τήρηση τους, την πιστή 
εφαρμογή τους ως εγγύηση της ολοκλήρωσης του παιχνιδιού και της απόλαυσης της ο-
μορφιάς του. Οι επαρκείς κοινωνικές δεξιότητες δίνουν στα παιδιά τη δυνατότη-
τα να συνεργαστούν και να παίξουν ομαδικά παιχνίδια με κανόνες (Piaget, 
1962). Χωρίς να παραγνωρίζεται η σπουδαιότητα όλων των υπολοίπων παιχνιδιών για την 
ανάπτυξη των παιδιών, θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε μια υποκατηγορία των 
παιχνιδιών κανόνων, τα αυτοσχέδια επιτραπέζια παιχνίδια. 

Επιτραπέζια παιχνίδια στην ιστορία 

Προσπαθώντας να μυήσουμε τα παιδιά στο παίξιμο των επιτραπέζιων παιχνιδιών, η επιθυ-
μία και η λαχτάρα τους μας φανερώνει το αρχέγονο ένστικτο του «παίζειν», αυτό που σαν 
πάθος οδήγησε τους ανθρώπους εδώ και χιλιάδες χρόνια να διασκεδάζουν παίζοντας επι-
τραπέζια παιχνίδια. Αυτό το πάθος, το νιώθουμε βλέποντας τα πρόσωπα των παικτών σε 
πολλές παραστάσεις (συνήθως σε ζωγραφισμένους αμφορείς). Η αρχαία Αίγυπτος, μας έχει 
κληροδοτήσει το Senet και το Mehen από το 3000 π.χ. που μοιάζουν με σημερινά παιχνίδια, 
η Ουρ της Μεσοποταμίας, το «Βασιλικό παιχνίδι της Ουρ» 2600 π.χ., το βασιλικό «Παιχνίδι 
της Κνωσού» από τα παλαιότερα και ομορφότερα παιχνίδια στον κόσμο που ανακαλύφθη-
κε στα ερείπια του ανακτόρουστην Κνωσό και χρονολογείται από το 1600 π.Χ. Στους αρχαί-
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ους ναούς βρίσκουμε λαξευμένους στην πέτρα άβακες για παιχνίδια δεξιοτεχνίας (τρόπας) 
και πεσσείας (εννεάδας και διαγραμμισμού), δηλαδή στρατηγικής, που παίζονταν με πεσ-
σούς (πιόνια).  

Αυτοσχέδια επιτραπέζια παιχνίδια στη σχολική τάξη 

Ο εκπαιδευτικός 

Η άρνηση των μαθητών να σταματήσουν το παιχνίδι και να ασχοληθούν με τις προγραμμα-
τισμένες δραστηριότητες του σχολείου, ακόμη και αν αυτές είναι πολύ ελκυστικά προετοι-
μασμένες, πάντα θα γεμίζει αμηχανία τον εκπαιδευτικό ακόμη και να έχει κατανοήσει τη 
σπουδαιότητα του παιχνιδιού για τη φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού και την ευχαρί-
στηση που νιώθει όταν παίζει. Ο κάθε εκπαιδευτικός, μέσα στην τάξη με τους μαθητές του, 
θα πρέπει να βιώσει τη δύσκολη μεν αλλά πολύ γοητευτική διαδικασία του επαναπροσδιο-
ρισμού και του επανακαθορισμού του ρόλου του, ανανεώνοντας τις διδακτικές πρακτικές 
του, ώστε να συμπορεύεται με τους μαθητές του απολαμβάνοντας και καθοδηγώντας τους 
στο γοητευτικό ταξίδι της οικοδόμησης της γνώσης. Αν υιοθετήσει το παιχνίδι που είναι η 
πραγματοποίηση της μάθησης μέσα από την πράξη (Feeney, Christensen, &Moravcil, 1996) 
έχει ένα σπουδαίο σύμμαχο στην προσπάθειά του. Η δημιουργίαμια ατμόσφαιρας που ευ-
νοεί το παιχνίδι στην τάξη, η παροχή κατάλληλων υλικών, η διαχείριση του χρόνου, η διευ-
θέτηση των ομάδων, η οργάνωση της τάξης για την αποθήκευση των παιχνιδιών και τη λει-
τουργική χρήση των υλικών, η οργάνωση των ομάδων, η συνεργασία με τις ομάδες για τη 
δημιουργία παιχνιδιών και το παίξιμο τους καθημερινά κατά τη διάρκεια όλων των ωρών 
διδασκαλίας, είναι ορισμένες από τις αλλαγές που θα πρέπει να υιοθετήσει ο εκπαιδευτι-
κός, για την ένταξη του αυτοσχέδιου επιτραπέζιου παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία. 

Ο μαθητής 

 Με το σχεδιασμό και τη δημιουργία αυτοσχέδιων επιτραπέζιων παιχνιδιών, που αποτε-
λούν ένα πλαίσιο εργασίας και το μέσο με το οποίο τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα (Har-
tetal., 1997) η σχολική πραγματικότητα θα αλλάξει. Η ενεργός εμπλοκή τους στη μαθησιακή 
διαδικασία, σχεδιάζοντας καινούργια ή τροποποιώντας κλασικά επιτραπέζια σε εκπαιδευ-
τικά παιχνίδια, ενισχύει τη θετική στάση τους απέναντι στη μάθηση (Dodge & Colker, 1998), 
τονώνει την ανάπτυξη της εφευρετικότητας, της φαντασίας και τη δημιουργικότητα 
(Prendice et al., 2003). 

Αξιοποιώντας υλικά που προορισμός τους θα ήταν η ανακύκλωση, οι μαθητές δημιουργούν 
τα μέρη του παιχνιδιού, τα πιόνια και τα ζάρια. Στη συνέχεια ορίζουν ή συνδιαμορφώνουν 
τους κανόνες μαζί με τους συμμαθητές τους και κατασκευάζουν τα παιχνίδια εκφράζοντας 
με έναν τελείως ιδιαίτερο και μοναδικό τρόπο τη δημιουργικότητα τους και τη φαντασία 
τους. Καμιά δραστηριότητα μέσα στο σχολείο δεν δίνει στα παιδιά τόσες πολλές ευκαιρίες 
να δραστηριοποιηθούν και να εμπλακούν τόσο πολύτροπα, τόσο δυναμικά, τόσο δημιουρ-
γικά, τόσο ομαδοσυνεργατικά και τόσο παιχνιδιάρικα όσο η δημιουργία και το παίξιμο των 
αυτοσχέδιων επιτραπέζιων παιχνιδιών στην τάξη. 
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Η εκπαιδευτική διαδικασία 

Η «επιτυχημένη εκπαίδευση δεν  είναι μόνο η σχεδίαση ενός σχολικού προγράμματος αλλά 
είναι περισσότερο η δημιουργία μίας κουλτούρας» (Fleming, Merrell & Tymms, 2004). Μια 
διαφορετική κουλτούρα λοιπόν θα χαρακτηρίζειένα σχολείο όπου βασικό διδακτικό εργα-
λείο θα είναι το παιχνίδι, το οποίο σε όλες τις ηλικίες χαρακτηρίζεται από απόλαυση και 
διασκέδαση και προάγει μία θετική και αισιόδοξη στάση προς τη ζωή και τη διαδικασία δι-
δασκαλίας και μάθησης (Moyles, 1989). 

Τα αυτοσχέδια επιτραπέζια παιχνίδια σχεδιάζονται και δημιουργούνται από τα παιδιά ο-
μαδοσυνεργατικά, με υλικά ανακυκλώσιμα που φροντίζουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές 
να υπάρχουν στις τάξεις, χαρτόνια, διάφορα υλικά, κόλλες μπογιές, ψαλίδια, με θέμα τις 
γνώσεις και τις έννοιεςπου έχουν διδαχθεί σε διάφορους τομείς. Η εργασία σε ομάδες για 
τη δημιουργία αυτοσχέδιων παιχνιδιών, ενισχύει τη συνεργατική μάθηση και την προφορι-
κή έκφραση, την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση, την ανταλλαγή δημιουργικών ιδεών και 
απόψεων, την αποδοχή μιας επικρατούσας ιδέας κάποιου άλλου μέλους της ομάδας, την 
ανάπτυξη της καλλιτεχνικής έκφρασης και της δημιουργικότητας   (Πετκανοπούλου, 2014). 

Η ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων μέσα από τα επιτραπέζια παιχνίδια, εκπληρώ-
νεται σε μια κατάσταση που συναρπάζει το παιδί ενώ προσπαθεί για τη νίκη.Το παιδί νιώ-
θει περήφανο για τον εαυτό του όταν μαθαίνει κάτι καινούργιο με ευχάριστο τρόπο, ενώ 
συγχρόνως μαθηματικές έννοιες, γλωσσικές δεξιότητες και γνώσεις δομούνται μέσα του. 
Εκτός από τη γνώση το παιδί ρυθμίζει τις κοινωνικές του δεξιότητες ενώ παίζει, επικοινωνεί 
με τους συμπαίκτες του, αφού είναι υποχρεωμένο να ακολουθήσει τους κανόνες του παι-
χνιδιού και συγχρόνως ελέγχει τα συναισθήματα και την συμπεριφορά του. Τα παιχνίδια 
αυτά έχουν ιδιαίτερο ρόλο στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτοελέγχου και ρύθμισης της 
συμπεριφοράς των παιδιών (Salmina & Tihanova, 2011). 

Αυτοσχέδια επιτραπέζια παιχνίδια νηπιαγωγείου και δημοτικού 

Μετά από τις θεωρητικές οριοθετήσεις, θα επιχειρήσω με βάση την εμπειρία μου από την 
κατασκευή και την εφαρμογή στην προσχολική τάξη, αυτοσχέδιων επιτραπέζιων παιχνιδιών 
να δείξω ορισμένα δείγματα παιχνιδιών που δημιουργήθηκαν μέσα στην τάξη του νηπια-
γωγείου μου ή για τις διδακτικές ανάγκες του δημοτικού σχολείου και έχουν παιχθεί σε 
πολλές τάξεις δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων. Τα παρακάτω παιχνίδια αποτελούν μέρος 
του υλικού του βιβλίου, το οποίο χωρίζεται σε ομάδες παιχνιδιών, με τίτλο «Παίζουμε; 
99+1 Αυτοσχέδια Επιτραπέζια Παιχνίδια» (Πετκανοπούλου,  2014).  
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Εικ.1: Παιχνίδια θεμάτων-Γνωριμία της πόλης μας 

 

Εικ.2 :Παιχνίδια μαθηματικών-Κλάσματα ταχύτητας 

 

Εικ.3: Ποία γωνία ταιριάζει; 
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Εικ. 4: Το κυνήγι της χαμένης ορθογραφίας 

 

Εικ.5:Μια κάμπια πολύ πεινασμένη του EricCarl 

 

Εικ.6: Απότο βιβλίο του Μαξ Βέλθουις « Ο βάτραχος και ο ξένος» 
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Εικ.7: Με μια Αθηναϊκή Τριήρη, παιχνίδι οι Περσικοί Πόλεμοι… 

 

Εικ.8: Όταν η ιδέα του εθελοντισμού συναντάει τα μαθηματικά… 

Επίλογος 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να αναδείξει το αυτοσχέδιο επιτραπέζιο παιχνίδι ως 
μια εκπαιδευτική πρακτική που δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να προσεγγίσουν με 
εναλλακτικό τρόπο τη γνώση και στην προσπάθεια αυτή δεν πρέπει να αγνοήσουμε τις α-
πόψεις των εκπαιδευτικών που έπαιξαν στις τάξεις τους με τους μαθητές τους όλα τα παι-
χνίδια του βιβλίου ή έφτιαξαν δικά τους αυτοσχέδια παιχνίδια. Οι απόψεις τους συγκλίνουν 
στο ότι τα παιχνίδια αυτά δημιουργούν φιλική ατμόσφαιρα στην τάξη, διοχετεύουν την ε-
νέργεια των παιδιών στη διαδικασία της εκπαίδευσης χωρίς να παρεκκλίνουν από τον κύριο 
στόχο που είναι η μάθηση, προσφέρουν ανατροφοδότηση στον εκπαιδευτή ο οποίος μέσω 
των επιδόσεων των μαθητών του αντιλαμβάνεται το γνωστικό τους επίπεδο, το πιο δύσκο-
λο μαθησιακό υλικό αντιμετωπίζεται σαν μέρος του παιχνιδιού που λειτουργεί σαν γέφυρα 
του θέματος με το μαθητή, προάγουν την ομαδική συνεργασία, φέρνουν σε επαφή τους 
παίκτες μεταξύ τους, δείχνοντας τους κανόνες και τους ρόλους για να μπορέσουν να απο-
δώσουν σαν ομάδα. Αυτό έχει σαν συνέπεια να δημιουργούνται ισχυροί δεσμοί και φιλίες 
και να αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες που είναι η καλύτερη προετοιμασία για την αληθινή 
ζωή.  
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Διδακτικό Σενάριο Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου 
«Γιατί;»   Γιάννη Μαγκλή: Μια  επίκαιρη αντιπολεμική κραυγή 

Αρκουλή Ελένη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 
earkouli@gmail.com 

 

Περίληψη 

 Το παρόν  σενάριο αφορά τη Λογοτεχνία της Β΄ Γυμνασίου και συγκεκριμένα   το κείμενο 
«Γιατί;» του Γιάννη Μαγκλή. Οι μαθητές αφορμώνται ακούγοντας ένα σχετικό τραγούδι, και 
ακολούθως, προβάλλεται με βιντεοπροβολέα χάρτης όπου εντοπίζονται οι εστίες πολέμου  
σήμερα  στον πλανήτη. Ακολουθεί η ανάγνωση του διηγήματος από τον εκπαιδευτικό και 
μοιράζονται τα φύλλα εργασίας μαζί με το επιπλέον χρήσιμο υλικό. Οι ομάδες επεξεργάζο-
νται  το διήγημα,  ακολουθώντας τα ερωτήματα που θέτει το φύλλο  τους καθώς και το 
πρόσθετο υλικό που τους παραδίδεται. Κατά φάσεις, ανακοινώνουν στην ολομέλεια της 
τάξης τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν και ανατροφοδοτούνται από τους συμμα-
θητές τους. Στο τέλος  ανατίθενται δημιουργικές εργασίες για το σπίτι.  

Λέξεις – κλειδιά: Μαγκλής,  σενάριο, φύλλα εργασίας, γραμματισμοί 

 Εισαγωγή 

  Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί αποτελεί μια αγωνιώδη προσπάθεια επιβίωσης στη 
σύγχρονη σχολική πραγματικότητα, την οποία σε γενικές γραμμές,  χαρακτηρίζει  η ανία της 
μετωπικής - δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας με τη συμμετοχή, ως γνωστόν, μόνο των «κα-
λών» μαθητών. Η χρήση των Τ.Π.Ε. προσφέρει μεγάλη ανανέωση  με έμφαση στην  ομαδο-
συνεργατική και την ανακαλυπτική μάθηση. Δεδομένων, όμως, των δυσκολιών πρόσβασης 
του κάθε φιλολόγου στο εργαστήριο πληροφορικής (για παράδειγμα σε σχολεία που έχουν  
μεγάλο αριθμό μαθητών  και ένα μόνο εργαστήριο πληροφορικής, όπως το δικό μας, δεν 
υπάρχουν ελεύθερες ώρες στο εργαστήριο), εφάρμοσα τις  διδακτικές μεθόδους  που διδα-
χτήκα το προηγούμενο σχολικό έτος, στο Β΄ Επίπεδο Επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.,   μέσα στην 
αίθουσα του κάθε  τμήματος στα μαθήματα της  Λογοτεχνίας και των  Αρχαίων Ελληνικών  
από μετάφραση. 

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου 

ΤΙΤΛΟΣ: «Γιατί;», Γιάννη Μαγκλή: μια  επίκαιρη αντιπολεμική κραυγή. ΜΑΘΗΜΑ:   Κείμενα 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας . ΤΑΞΗ : Β΄ Γυμνασίου. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 2 συνεχόμενες  διδα-
κτικές  ώρες   

Προϋποθέσεις Υλοποίησης: 

Ο εκπαιδευτικός 

Να έχει εμπειρία στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο  διδασκαλίας. 
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Να έχει μια  σχετική άνεση  στη χρήση των νέων τεχνολογιών (βιντεοπροβολέας, πρόγραμ-
μα επεξεργασίας  βίντεο,  διαδραστική αφίσα και άλλα). 

Οι μαθητές 

Να είναι εξοικειωμένοι με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας. 

Να έχουν ορθά κατανεμηθεί σε ομάδες έτσι ώστε να συνεργάζονται εποικοδομητικά, χωρίς 
προστριβές. 

Να γνωρίζουν τη χρήση του φυλλομετρητή για την αναζήτηση πληροφοριών και οπτικού 
υλικού, τον τρόπο δημιουργίας διαδραστικής αφίσας (padlet), το λογισμικό παρουσίασης 
διαφανειών (power point) και το λογισμικό δημιουργίας εγγράφων του word. Τα περισσό-
τερα από αυτά, αφορούν την περίπτωση χρήσης του εργαστηρίου πληροφορικής  σε άλλες 
εκδοχές του σεναρίου κι όχι  στην παρούσα. 

Το σενάριο 

Έχει εφαρμοστεί στο Β2 τμήμα του Γυμνασίου Πάρου, το οποίο εργάζεται από την αρχή  του 
σχολικού έτους με αυτόν τον τρόπο στο μάθημα της Λογοτεχνίας. 

Είναι διαθεματικό, αφού εμπλέκονται σε αυτό  η Γλώσσα, η  Δραματική Ποίηση (Ευριπίδη 
Ελένη), τα Κείμενα Λογοτεχνίας, η Ιστορία, τα Εικαστικά, οι  Τεχνολογίες Πληροφορικής 
στην Εκπαίδευση, ο Κινηματογράφος,  η Μουσική. 

Υποδομές του σεναρίου  

Φορητός υπολογιστής,  βιντεοπροβολέας  

Σύντομη περιγραφή 

Οι μαθητές, χωρισμένοι σε 5 ομάδες των 4-5 παιδιών (22 παιδιά στο τμήμα),  ακούνε ένα 
σχετικό τραγούδι, ενώ συγχρόνως προβάλλεται χάρτης όπου εντοπίζονται οι εστίες πολέ-
μου  σήμερα  στον πλανήτη. Ο χάρτης είναι  διαδραστικός και δημιουργήθηκε στο  περι-
βάλλον του padlet (διαδραστική  αφίσα  https://padlet.com). Ακολουθεί η ανάγνωση του 
διηγήματος από τον εκπαιδευτικό και μοιράζονται τα φύλλα εργασίας μαζί με το επιπλέον 
χρήσιμο υλικό. Οι ομάδες επεξεργάζονται  το διήγημα,  ακολουθώντας τα ερωτήματα που 
θέτει το φύλλο εργασίας τους, καθώς και το πρόσθετο υλικό που τους έχει παραδοθεί. Ο 
εκπαιδευτικός επιλύει απορίες, συντονίζει και εμψυχώνει. Κατά φάσεις, οι ομάδες ανακοι-
νώνουν στην ολομέλεια της τάξης τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν και σχολιάζο-
νται από τους συμμαθητές τους. Στο τέλος γίνονται συγκρίσεις και ανατίθενται δημιουργι-
κές εργασίες για το σπίτι. 

Στόχοι – σκεπτικό 

Το σενάριο επιδιώκει με τρόπο βιωματικό να κατανοήσουν οι μαθητές το περιεχόμενο του 
διηγήματος, να απολαύσουν την ιδιαίτερη γραφή του Γ. Μαγκλή, να αντιληφθούν το επί-
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καιρο αντιπολεμικό μήνυμα του και να προβληματιστούν για την εξαγρίωση   που φέρνει ο  
πόλεμος. 

Γνώσεις για τον κόσμο 

Οι μαθητές: 
• Να συνειδητοποιήσουν πόσο ο πόλεμος εξαγριώνει τον άνθρωπο και εξαφανίζει την 

ανθρωπιά του. 
• Να αντιληφθούν τα διαχρονικά  αίτια  του πολέμου. 
• Να γίνουν  οι ίδιοι πρεσβευτές της ειρήνης και της ειρηνικής επίλυσης των διαφο-

ρών, σε μια εποχή φανατισμού και παθών.  
• Να αντιληφθούν τη δύναμη της λογοτεχνίας  αλλά και της τέχνης γενικότερα, να με-

ταδίδει μηνύματα και να καλλιεργεί το συναίσθημα. 

Γνώσεις για τη Λογοτεχνία 

Οι μαθητές: 
• Να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά του διηγήματος. 
• Να γνωρίσουν τον Γιάννη Μαγκλή, το ανθρωπιστικό του πνεύμα αλλά και  τον ρεα-

λιστικό τρόπο γραφής του. 
• Να αντιληφθούν τις συναισθηματικές μεταπτώσεις του βασικού πρωταγωνιστή και 

τις ενέργειες που τις εκφράζουν.  
• Να κατανοήσουν τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να μεταδοθούν αποτελε-

σματικά τα μηνύματα του συγγραφέα. 
• Να αισθανθούν την ποιητική δύναμη των εκφραστικών μέσων. 

Γραμματισμοί 

Οι μαθητές: 
• Μέσα από τον αποτελεσματικό  διάλογο και την αλληλεπίδραση, να αντιληφθούν το 

περιεχόμενο αλλά και το διαχρονικό μήνυμα του διηγήματος. 
• Να καλλιεργήσουν δεξιότητες στην  κριτική αναζήτηση της αλήθειας (κριτικός γραμ-

ματισμός).  
• Να εκφράσουν με λόγια τις σκέψεις και τα συναισθήματα που τους δημιουργού-

νται. 
• Να είναι σε θέση να ανακοινώσουν και να υποστηρίξουν τις απόψεις τους ενώπιον 

των  συμμαθητών τους. 
• Να παραγάγουν διάφορα είδη λόγου, ακόμα και ψηφιακού που θα χρησιμοποιηθεί 

για να εκφράσουν τον δικό τους προβληματισμό και τα δικά τους μηνύματα (νέοι 
γραμματισμοί). 

Διδακτικές πρακτικές 
• Καταβάλλεται προσπάθεια οι ερωτήσεις που δίνονται να οδηγούν κλιμακωτά σαν 

σκαλωσιά σε γενικά συμπεράσματα. Κονστρουκτιβισμός. Η γνώση οικοδομείται 
σταδιακά από τους μαθητές (J. Piaget, 1960). 
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• Ανακαλυπτική μάθηση (J. Bruner, 1990). Οι μαθητές ανακαλύπτουν τη γνώση μέσα 
από ανακαλυπτικές διαδικασίες που επιτρέπουν τη βαθύτερη  κατανόηση. 

• Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 
• Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης (Doise και Mugny, 1981). Το μανθάνον 

υποκείμενο δεν κατασκευάζει την προσωπική του γνώση μέσα σε ένα πολιτισμικό 
και επικοινωνιακό κενό, αλλά πάντοτε μέσα σε ευρύτερα πλαίσια, μέσα στα οποία η 
γνώση δημιουργείται και σηματοδοτείται. Η μάθηση δημιουργείται από την αλλη-
λεπίδραση του ατόμου με άλλα άτομα. 

(η σχετική δικτυογραφία και  βιβλιογραφία δίνονται παρακάτω στην ειδική  ενότητα) 

Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης 

Οι μαθητές  είναι χωρισμένοι σε ομάδες με κριτήριο την ισοκατανομή δυνατών και αδύνα-
μων μαθητών, αγοριών και κοριτσιών, περισσότερο και λιγότερο ικανών στη χρήση των νέ-
ων τεχνολογιών (για τις εκδοχές του σεναρίου που απαιτούν Τ.Π.Ε.). Έχουν ληφθεί, κατά το 
δυνατόν, υπόψη και οι   επιθυμίες τους. Άλλωστε, από την αρχή του σχολικού έτους, έχει 
γίνει συζήτηση για την ανάγκη να συνεργάζονται με όλους τους συμμαθητές τους και για 
την αξία που έχει γενικότερα η δεξιότητα αυτή στη ζωή τους. 

Αρχικά, ως αφόρμηση, οι μαθητές ακούνε το τραγούδι «Στρατιώτης»  του Βασίλη Παπα-
κωνσταντίνου. Έπειτα, τίθεται στους μαθητές το ερώτημα «ποιες εστίες πολέμου γνωρίζουν 
ότι υπάρχουν αυτή τη  χρονική στιγμή στον πλανήτη» και προβάλλεται ένας διαδραστικός 
χάρτης, που δημιουργήθηκε από τον εκπαιδευτικό στο περιβάλλον του padlet, 
(https://padlet.com)  όπου εντοπίζονται  αυτές οι εστίες με φωτογραφίες. Στη συνέχεια, ο 
εκπαιδευτικός διαβάζει το διήγημα. Ακολούθως,  μοιράζονται σε κάθε ομάδα  τα φύλλα 
εργασίας και το πρόσθετο υλικό (για παράδειγμα τα χαρακτηριστικά του διηγήματος, του  
μυθιστορήματος και της νουβέλας, τα παράλληλα κείμενα, η βιογραφία του Γ. Μαγκλή, η 
εικόνα της Γκουέρνικα,  ο ορισμός τραγικού προσώπου και  ό, τι άλλο υλικό προβλέπεται 
από τα φύλλα εργασίας). Δίνεται χρόνος στα μέλη των ομάδων να  συζητήσουν σε τρεις  
φάσεις τα ερωτήματα που καταγράφονται στο φύλλο  τους.  

1η ΦΑΣΗ: Δίνεται σύντομος χρόνος συζήτησης στις ομάδες  για τα δύο πρώτα ερωτήματα 
που αφορούν την κατανόηση του περιεχομένου, τα δομικά στοιχεία και το κειμενικό είδος 
στο οποίο ανήκει το κείμενο. Όταν οι ομάδες ολοκληρώσουν αυτή τη φάση, ο εκπαιδευτι-
κός ζητά από κάθε ομάδα να ανακοινώσει τα συμπεράσματά της στην ολομέλεια και να τα  
σχολιάσουν ή να τα συμπληρώσουν οι άλλες ομάδες. 

2η ΦΑΣΗ: Δίνεται περισσότερος  χρόνος για τις δύο  επόμενες ερωτήσεις με τις οποίες επι-
διώκεται η εμβάθυνση στη δράση και τα κίνητρα των προσώπων. Και πάλι  η κάθε ομάδα 
ανακοινώνει τα συμπεράσματά της στην ολομέλεια και γίνονται σχόλια από τις άλλες. 

3η ΦΑΣΗ: Δίνεται χρόνος για το τελευταίο ερώτημα, το οποίο δίνει την ευκαιρία στους μα-
θητές να οδηγηθούν σε γενικά συμπεράσματα, να κάνουν συγκρίσεις με άλλα έργα που 
έχουν σχετικό θέμα  και να εκφραστούν δημιουργικά (το τελευταίο επιδιώκεται ιδιαίτερα 
στην εργασία που ανατίθεται για το σπίτι). 

  

1759

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

https://padlet.com/


Τονίζεται ξανά ότι κάθε φορά που ανακοινώνονται συμπεράσματα από μία ομάδα, οι άλλες 
ασκούν κριτική, συμφωνούν ή διαφωνούν, συμπληρώνουν κλπ. Σημειωτέον ότι η κάθε ο-
μάδα έχει  στη διάθεσή της όχι μόνο το δικό της φύλλο εργασίας αλλά και τα φύλλα εργα-
σίας  των άλλων ομάδων ώστε να παρακολουθεί και να συμπληρώνει δημιουργικά  τα συ-
μπεράσματα των άλλων ομάδων. 

Ο εκπαιδευτικός,  κατά τη διάρκεια της εργασίας των ομάδων,  λειτουργεί  ως συντονιστής, 
εμψυχώνει (J. Bruner, 1990), επιλύει απορίες  ή  γεφυρώνει τις διαφωνίες και διευκολύνει 
τη διαδικασία, βοηθώντας την κάθε ομάδα που τον καλεί. Ο μαθητής έρχεται αντιμέτωπος 
με κάποια ερωτήματα τα οποία καλείται να απαντήσει και ο εκπαιδευτικός τον υποστηρίζει 
στην προσπάθειά του αυτή. 

 Ακολούθως,  αφού γίνεται αναφορά στο έργο «Το ποτάμι» του Α. Σαμαράκη,  προβάλλο-
νται επιλεγμένα αποσπάσματα από την ταινία (για την περικοπή έχει χρησιμοποιηθεί το 
πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο Movie Maker) και έτσι οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη δύ-
ναμη της κινηματογραφικής τέχνης στην αισθητοποίηση των  λογοτεχνικών μηνυμάτων.  

Στο τέλος ανατίθενται εργασίες που είτε θα ολοκληρωθούν στο σπίτι  (στο παρόν σενάριο) 
είτε αποτελούν προεργασία που θα χρησιμοποιηθεί σε επόμενο μάθημα στο εργαστήριο 
πληροφορικής  (σε μια άλλη εκδοχή) για τη δημιουργία μιας διαδραστικής αφίσας ή ενός 
μικρού βίντεο ή μιας προβολή παρουσίασης. Αυτές οι εργασίες στοχεύουν  στην  εποπτικο-
ποίηση του βασικού μηνύματος και τη δημιουργική και βιωματική  συμμετοχή των μαθη-
τών.  

Φύλλα Εργασίας 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 
• Αναδιηγηθείτε  μεταξύ σας τα γεγονότα και  εντοπίστε τους  πρωταγωνιστές. 
• Δώστε έναν τίτλο στην πρώτη ενότητα. 
• Τι εύχεται ο νέος στρατιώτης στην πρώτη ενότητα; Ποιος ο ρόλος της φύσης στην 

ενότητα αυτή; Εντοπίστε και αιτιολογήστε την κυρίαρχη αφηγηματική τεχνική και 
υπογραμμίστε τα σχετικά σχήματα λόγου. 

• Τι κάνει τον νέο στρατιώτη να ξεχάσει όσα ευχόταν στην πρώτη ενότητα; Λάβετε 
υπόψη σας και τα λόγια που λέει στην τρίτη από το τέλος παράγραφο του διηγήμα-
τος. 

• Σας δίδεται ο ορισμός του τραγικού προσώπου από την αρχαία τραγωδία. Ποιο εί-
ναι το τραγικό πρόσωπο στο διήγημά μας και γιατί; 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ: Δημιουργήστε μια διαδραστική αφίσα για την ειρήνη, στο περιβάλλον 
του padlet χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό της ομάδας σας και  τους κωδικούς που έχετε 
από προηγούμενη σχετική εργασία. Αναρτήστε σε αυτήν τραγούδια, βίντεο, κείμενα,  δικές 
σας  ζωγραφιές και συνθήματα. 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
• Αναδιηγηθείτε μεταξύ σας τα γεγονότα και  εντοπίστε τον τόπο και τον χρόνο στον 

οποίο αυτά  συμβαίνουν. 
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• Δώστε έναν τίτλο στη δεύτερη  ενότητα.  
• Ο αντίπαλος στρατιώτης  κάτι μονολογεί πριν και μετά τον πυροβολισμό. Ποια είναι 

τα λόγια του; Τι σας θυμίζουν; Ποιο μήνυμα μεταφέρει ο αφηγητής με αυτά;  
• Μπορείτε να   αιτιολογήσετε τον τίτλο του διηγήματος; Γιατί νομίζετε ότι παρά την 

πρόοδο της ανθρωπότητας, εξακολουθεί ο πλανήτης μας να έχει τόσες εστίες πολέ-
μου; 

• Μελετήστε τους στίχους του τραγουδιού με τον τίτλο «στρατιώτης» που ακούσατε 
στην αρχή. Ποια κοινά έχει με το διήγημά μας; 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ: Γράψτε μια επιστολή που θα απευθύνεται στον Πρόεδρο των Ηνωμέ-
νων Εθνών όπου θα καταγράφετε τον προβληματισμό σας για τους πολέμους στον πλανήτη 
και θα   προτείνετε τρόπους με τους οποίους είναι δυνατόν να σταματήσουν και να αποκα-
τασταθεί η ειρήνη. 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ 
• Αναδιηγηθείτε μεταξύ σας  τα γεγονότα και  εντοπίστε  τον αφηγητή. 
• Δώστε έναν τίτλο στην τρίτη ενότητα. 
• Καταγράψτε τις κινήσεις του νέου στρατιώτη μετά τον πυροβολισμό. Ποια συναι-

σθήματα αποτυπώνουν αυτές οι κινήσεις; Ποια αφηγηματική τεχνική και ποια σχή-
ματα λόγου χρησιμοποιεί ο αφηγητής για να μας τα μεταδώσει; 

• Ενημερωνόμαστε για τον ακριβή  τόπος, τον χρόνο της ιστορίας  και την  εθνικότητα 
των αντιπάλων; Πώς ερμηνεύετε αυτήν την επιλογή; 

• Διαβάστε τα ποιήματα του Μανόλη Αναγνωστάκη, «Ποιήματα που μας διάβασε ένα 
βράδυ ο λοχίας Otto V». Εντοπίστε βασικές ομοιότητες με το διήγημα που εξετάσα-
με. 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ: Γράψτε ένα άρθρο για την ιστοσελίδα του σχολείου μας όπου θα πα-
ρουσιάζετε τους τρόπους με τους οποίους η παιδεία μπορεί να συντελέσει στην εδραίωση 
της παγκόσμιας ειρήνης. 

ΟΜΑΔΑ Δ΄ 
• Αναδιηγηθείτε μεταξύ σας  τα γεγονότα. 
• Εντοπίστε το βασικό θέμα-μήνυμα του κειμένου. 
• Αφού επικεντρωθείτε στην τρίτη ενότητα εξηγήστε γιατί ο νέος στρατιώτης  επι-

στρέφει  στον τόπο του πυροβολισμού; Ποιο είναι το κυρίαρχο συναίσθημά του; 
Ποιες ενέργειες κάνει μόλις επιστρέφει και  γιατί (λάβετε υπόψη σας και τις σκέψεις 
και τις ενέργειές του στην πρώτη ενότητα); 

• Μπορείτε να συμπεράνετε ποιος από τους δύο στρατιώτες είναι ο θύτης και ποιο το 
θύμα; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

• Μελετήστε τη Γκουέρνικα του Πικάσο και το σημείωμα που τη συνοδεύει για το ι-
στορικό γεγονός που αποδίδει. Σχετίζεται με κάποιο τρόπο με το διήγημά μας;  

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ:  Δημιουργήστε ένα έργο  τέχνης που θα έχει αντιπολεμικό μήνυμα 
(ζωγραφικής ή κολάζ). Μπορείτε να ζητήσετε  τη βοήθεια του καθηγητή των καλλιτεχνικών 
του σχολείου μας. 

  

1761

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



ΟΜΑΔΑ Ε΄ 
• Αναδιηγηθείτε μεταξύ σας  τα γεγονότα του κειμένου. 
• Σε ποιο είδος ανήκει το κείμενό μας (μυθιστόρημα, διήγημα ή νουβέλα);Ποια χαρα-

κτηριστικά του είδους το κατατάσσουν σε αυτό; (Να λάβετε υπόψη σας και τα στοι-
χεία που σας έχουν δοθεί). 

• Καταγράψτε την τελευταία  σκηνή του διηγήματος (τρεις τελευταίες παράγραφοι). 
Ποια συναισθήματα και ποιο μήνυμα  μας μεταδίδει; Ποια αφηγηματική  τεχνική 
χρησιμοποιείται   για να μας  τα μεταδώσει;  

• Η πεζογραφία του Γιάννη Μαγκλή χαρακτηρίζεται  από τη ρεαλιστική αποτύπωση 
της πραγματικότητας και το ανθρωπιστικό πνεύμα. Τα διακρίνετε στο συγκεκριμένο 
διήγημα; Λάβετε υπόψη σας και το σύντομο βιογραφικό που σας δίδεται. 

• Διαβάστε το απόσπασμα από το μυθιστόρημα του  Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, «Ουδέν νε-
ώτερον από το δυτικό μέτωπο». Ο συγγραφέας σε ηλικία 18 ετών πολέμησε στο Δυ-
τικό μέτωπο του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου. Το μυθιστόρημα έγινε ταινία το 1930. 
Ποια τα κοινά σημεία έχει με  το διήγημά μας; 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ:  Υποθέστε ότι είστε στη θέση του νέου στρατιώτη και παίρνετε από-
φαση να αφιερώσετε τη ζωή σας στον αγώνα κατά του πολέμου. Τι θα μπορούσατε να κά-
νετε για να το πετύχετε αυτό; Καταγράψτε τη δράση σας σε μια σελίδα ενός  ημερολογίου 
που  γράφει μετά από πολλά χρόνια  ο  στρατιώτης αυτός. 

Άλλες εκδοχές 

Το σενάριο αυτό μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής με ελεύθερη 
ή δομημένη αναζήτηση (αντί του υλικού που μοιράστηκε στην τάξη)  και τα συμπεράσματα 
των μαθητών να καταγραφούν σε πρόγραμμα παρουσίασης διαφανειών ή σε διαδραστική 
αφίσα ή σε έγγραφο word. Σε αυτήν την περίπτωση, η παρουσίαση των συμπερασμάτων 
στην ολομέλεια θα γίνει με βιντεοπροβολέα. 

Κριτική 

Ήταν εντυπωσιακή η συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας (ακόμη κι αυτών που «δεν 
είχε ακουστεί η φωνή τους»  στο συνηθισμένο μάθημα) στη λήψη αποφάσεων. Ο λόγος 
δινόταν από τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικά μέλη της ομάδας κάθε φορά, κατά την ανα-
κοίνωση των συμπερασμάτων. Έτσι συμμετείχαν όλοι.  

Ωστόσο ο βαθμός δυσκολίας των  ερωτημάτων και των εργασιών που τίθενται,  εξαρτάται 
από το επίπεδο του τμήματος και απαιτείται μεγάλη προσοχή  στα εξής:  

• Nα είναι ανάλογα με το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών. 
• Να καλύπτουν μεγάλο εύρος προβληματισμού και να επιτρέπουν στους μαθητές να 

εμβαθύνουν και να κρίνουν. 
• Να επικαιροποιούν το μήνυμα του κειμένου. 
• Να ωθούν στην  παραγωγή δημιουργικού λόγου διαφόρων μορφών από τους μαθη-

τές. 
• Κυρίως, να απαντώνται στα στενά χρονικά περιθώρια που θέτει το ωρολόγιο πρό-

γραμμα. 
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Οι ερωτήσεις των συγκεκριμένων φύλλων εργασίας κρίνονται αρκετά καθοδηγητικές. Ω-
στόσο, η επιλογή  του περιεχομένου και της διατύπωσης εξαρτώνται από την ηλικία των 
μαθητών και  το επίπεδο του τμήματος. Μην ξεχνάμε ότι απευθυνόμαστε σε μαθητές της Β΄  
Γυμνασίου.  

Βιβλιογραφία 

Αναγνωστοπούλου, Μ. Σ., Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στη σχο-
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Αθήνα, 2006  
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ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ 

Διδακτικές Μέθοδοι 
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http://kpe-edess.pel.sch.gr/prosegiseis.htm 

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Βιογραφικά Γιάννη Μαγκλή 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=257 

Θεωρίες μάθησης και Τ.Π.Ε. 

http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/theories.html 

Συνεργατική μάθηση Από τη θεωρία στην πράξη 

http://users.sch.gr/kliapis/NeofytF.pdf 

Ψηφιακό βιβλίο των Κειμένων της Β΄ Γυμνασίου 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1692,5420/ 

Ψυχολογία της μάθησης :Θεωρίες Μάθησης 

http://paroutsas.jmc.gr/psycho.htm 
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Εκπαιδευτικό σενάριο για την ένταξη της εκπαιδευτικής ρομποτικής 
και του προγραμματισμού στην προσχολική εκπαίδευση 

Μακρή Βενετία 
Νηπιαγωγός, M.Sc. Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες-Ηλεκτρονική Μάθηση 

venia.makri@hotmail.com 

Περίληψη 

Σκοπός του συγκεκριμένου σεναρίου είναι η εξοικείωση των παιδιών προσχολικής ηλικίας 
με βασικές έννοιες του προγραμματισμού και της ρομποτικής στα πλαίσια συνεργατικών 
δραστηριοτήτων, και η εφαρμογή τους σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Για την 
επίτευξη αυτού, χρησιμοποιείται η μάθηση βασισμένη σε σχέδια εργασίας (projects) καθώς 
συνάδει με την θεωρητική προσέγγιση του εποικοδομισμού στην οποία βασίζεται η εκπαι-
δευτική ρομποτική. Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται κά-
ποια Stages από το μάθημα 1 του Code studio καθώς και το προγραμματιζόμενο παιχνίδι 
Bee-Bot. Τα παιδιά προσπαθούν να επιλύσουν κάποια προβλήματα για να δείξουν τον τρό-
πο με τον οποίο η μέλισσα που δεν πετάει θα φτιάξει μέλι. 

Λέξεις - Kλειδιά: Εκπαιδευτική ρομποτική, εκπαιδευτικό σενάριο, Code studio, Bee-Bot 

Εισαγωγή 

Καθώς η τεχνολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καθημερινή μας ζωή, η διερεύνηση 
νέων πρακτικών και μεθόδων που θα εξοικειώσουν τους μαθητές μας με τη λειτουργική 
χρήση της αποτελεί επιταγή της σύγχρονης εκπαίδευσης.  

Με τον όρο «εκπαιδευτική ρομποτική» εννοείται ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον το 
οποίο δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να δημιουργήσει και να κατευθύνει μια 
τεχνολογική οντότητα, όπως λόγου χάρη ένα ρομπότ, χρησιμοποιώντας κάποια γλώσσα 
προγραμματισμού με στόχο την επίλυση κάποιου ανοιχτού, αυθεντικού, πολυδιάστατου 
προβλήματος με τη χρήση της τεχνολογίας και φυσικών υλικών. Αποτελώντας μια καινοτό-
μα εκπαιδευτική μεθοδολογία, συνδυάζει  στοιχεία βασικών επιστημών όπως η φυσική και 
η μηχανολογία, με σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής όπως η ανάπτυξη λογισμικού και 
η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και με τη μελέτη της συμπεριφοράς του ανθρώπου. (Δελή, 
2011 ; Αλιμήσης, 2008) Πιο αναλυτικά, η εκπαιδευτική ρομποτική έχει ως αντικείμενο την 
ανάπτυξη εφαρμογών ικανών να προετοιμάσουν τους εκπαιδευόμενους για τις νέες τεχνο-
λογίες. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς οι μαθητές συνθέτουν μια μηχανική οντότητα, λόγου 
χάρη ένα μοντέλο διαστημικού οχήματος, χρησιμοποιώντας ειδικούς επεξεργαστές, συ-
σκευές εισόδου και εξόδου, αισθητήρες και άλλα δομικά στοιχεία. Προκειμένου να κατευ-
θύνουν την κατασκευή τους, δημιουργούν ένα πρόγραμμα με τη χρήση κάποιου ειδικά 
διαμορφωμένου, απλού και εύχρηστου προγραμματιστικού περιβάλλοντος. (Δελή, 2011) 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα 

Η διδασκαλία του προγραμματισμού σε παιδιά ακόμα και προσχολικής ηλικίας αποτελεί 
αντικείμενο μελέτης της διεθνούς βιβλιογραφίας αλλά και της εκπαιδευτικής πρακτικής. 
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Αυτό συμβαίνει διότι ο προγραμματισμός των ηλεκτρονικών υπολογιστών θεωρείται ιδιαί-
τερα σημαντική ικανότητα στις μέρες μας. Από παιδαγωγική σκοπιά, θεωρείται ιδιαίτερα 
ωφέλιμη καθώς συμβάλλει στην καλλιέργεια ανώτερων μορφών σκέψης και στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων όπως η αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων. Από διδακτική σκοπιά,  είναι μια 
ικανότητα κλειδί που επιτρέπει όχι μόνο την κατανόηση αλλά και την εμβάθυνση πολλών 
άλλων γνωστικών πεδίων της Πληροφορικής και όχι μόνο. (Φεσάκης κ.α., χ.η) Πιο συγκε-
κριμένα, η διδασκαλία του μπορεί να ενταχθεί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης για τη δι-
δασκαλία διαφόρων εννοιών, κυρίως, από τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες αλλά 
και πολλών γνωστικών αντικειμένων όπως, για παράδειγμα, της Γεωμετρίας, της Μηχανι-
κής, της Τεχνολογίας, της Ιστορίας αλλά και της Γλώσσας.   

Το εκπαιδευτικό πρόβλημα που εξετάζεται στο συγκεκριμένο σενάριο με τίτλο «Δεν πετάει 
η μέλισσα…» είναι η εξοικείωση των παιδιών προσχολικής ηλικίας με βασικές έννοιες προ-
γραμματισμού στα πλαίσια συνεργατικών δραστηριοτήτων.  

Στόχοι εκπαιδευτικού σεναρίου 

Το πρότυπο εκπαιδευτικό σενάριο είναι διαθεματικό καθώς καλύπτει διάφορα γνωστικά 
αντικείμενα όπως είναι η Γλώσσα, η Πληροφορική, η Μελέτη Περιβάλλοντος (Παιδί και Πε-
ριβάλλον) και τα Μαθηματικά . Ο γενικός στόχος του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι οι μα-
θητές να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες προγραμματισμού στα πλαίσια συνεργατικών 
δραστηριοτήτων. Από την άλλη πλευρά, οι ειδικοί στόχοι έχουν βασιστεί στο Διαθεματικό 
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών του Νηπιαγωγείου (2003) και διατυπώνονται με 
βάση την ταξινομία του B. Bloom. Σύμφωνα με τον Bloom, οι διδακτικοί στόχοι κατηγοριο-
ποιούνται σε τρεις περιοχές: τη γνωστική, η οποία περιλαμβάνει στόχους που σχετίζονται 
με την κατάκτηση γνώσης και την ανάπτυξη διανοητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, τη 
συναισθηματική, στην οποία κατατάσσονται οι στόχοι που σχετίζονται με αισθήματα, στά-
σεις και αξίες και τη ψυχοκινητική όπου εντάσσονται οι στόχοι που αποβλέπουν στην ανά-
πτυξη των δεξιοτήτων. (Τριλιανός, 2008)  

Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο, η γνωστική περιοχή περιλαμβάνει τους στόχους: 
• Γνώση (Knowledge): Οι μαθητές μετά το πέρας της διδακτικής παρέμβασης θα είναι σε 

θέση να διαβάζουν συγκεκριμένες εντολές με βάση την εικόνα τους 
• Κατανόηση (Comprehension): Να εξηγούν τα βήματα με τα οποία θα κουνήσουν έναν 

ήρωα 
• Εφαρμογή (Application): Να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες εντολές για να μετακινήσουν 

έναν ήρωα με βάση προκαθορισμένο στόχο. 
• Ανάλυση (Analysis): Να αποσυνθέτουν ένα γεγονός, πρόγραμμα ή μια δραστηριότητα 

στα συστατικά μέρη από το οποίο αποτελείται. 
• Σύνθεση (Synthesis): Να προβλέπουν τις κινήσεις του ήρωα με βάση κάποια βήματα. Να 

δομούν ένα πρόγραμμα με τη χρήση εντολών στην κατάλληλη θέση. 
• Αξιολόγηση (Evaluation): Να αξιολογούν την πορεία μάθησης τους και τη συνεργασία 

τους με την ομάδα με βάση προκαθορισμένα κριτήρια.  

Η συναισθηματική περιοχή περιλαμβάνει τους στόχους:  
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• Οι μαθητές κατά τη δράση τους σε ομάδες να σέβονται τα υπόλοιπα μέλη ώστε να λει-
τουργούν αρμονικά οι ομάδες.  

• Να επιδεικνύουν επιμονή για την επίλυση ενός προβλήματος ακόμα και όταν είναι πε-
ρίπλοκο 

Στην ψυχοκινητική περιοχή εντάσσονται οι στόχοι:  
• Να αποκτήσουν την ικανότητα να ταυτίζονται με την ομάδα και να συσχετίζουν τη συ-

μπεριφορά τους με το απώτερο κοινό αποτέλεσμα.  
• Να διατυπώνουν υποθέσεις και να ερευνούν ώστε να τις αποδείξουν ή να τις αναιρέ-

σουν.  
• Να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό για να εκτελέσουν παιχνίδια εξερεύνησης και 

επίλυσης απλών προβλημάτων (ΔΕΠΠΣ, 2003 ; Code.org, 2015)  

Χαρακτηριστικά και ανάγκες μαθητών 

Οι μαθητές, ήδη από την προσχολική ηλικία, μπορούν να ανακαλύψουν τις βασικές έννοιες 
του προγραμματισμού στα πλαίσια της ενασχόλησης τους με την εκπαιδευτική ρομποτική. 
Αναφορικά με τα γνωστικά χαρακτηριστικά, μπορεί να έχουν διαφορετικό γνωστικό υπόβα-
θρο. Μπορεί δηλαδή κάποιοι να έχουν προϋπάρχουσες γνώσεις και αντιλήψεις για κάποιες 
βασικές έννοιες όπως δεξιά αριστερά, ανατολή, δύση, που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι 
εσφαλμένες. Σε σχέση με τον υπολογιστή, τα παιδιά πιθανόν να μην τον έχουν ξαναχρησι-
μοποιήσει. Ακόμη, η δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν προγραμματιζόμενα παιχνίδια 
μπορεί να είναι ανεπτυγμένη αλλά πιθανόν να μην έχουν χρησιμοποιήσει το Bee-Bot στο 
παρελθόν. Σε σχέση με τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, τα παιδιά συχνά παρουσιάζουν 
προβλήματα συνεργασίας ενώ μερικά μπορεί να είναι απρόθυμα να επιλύσουν προβλήμα-
τα. Αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα παιδιά μπορούν να έχουν ηλικία από 
5 έως 6 χρονών και μπορεί να είναι αγόρια και κορίτσια. 

Στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μελέτες που αναλύουν τις ανάγκες 
των μαθητών της συγκεκριμένης ηλικίας, τόσο για τη χρήση προγραμματιζόμενων παιχνι-
διών όσο και για την ικανότητά τους να επιλύουν προβλήματα και να συνεργάζονται. Ανα-
φορικά με τα ρομπότ συχνά τα παιδιά  δυσκολεύονται στο να αποδώσουν ιδιότητα στα ρο-
μπότ και στη λειτουργία τους. Πιο συγκεκριμένα, οι Μισιρλή και Κόμης (2012) αναφέρουν 
ότι «η ιδιότητα των ρομπότ διαχωρίζεται σε έμψυχο ή μη έμψυχο αντικείμενο (animate-non 
animate) ενώ στη λειτουργία αποδίδεται αυτονομία και συγχρόνως ανάγκη ανθρώπινης 
παρέμβασης». Παράλληλα τονίζεται η ανάγκη για υποστήριξη από τον εκπαιδευτικό κατά 
τη διάρκεια δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τέτοια παιχνίδια. Όσον αφορά τις ανάγκες 
των μαθητών για ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας, συχνά τα παιδιά δυσκολεύονται να 
ταυτιστούν με την ομάδα και να εργαστούν για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Ωστόσο, 
θεωρείται ότι η ικανότητα αυτή της ταύτισης κατακτάται στις μικρές ηλικίες. (Ματσαγγού-
ρας, 2008) 

Αξιοποίηση εργαλείων 

Τα περισσότερα λογισμικά, εργαλεία και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για τη διδασκα-
λία προγραμματισμού, επιτρέπουν στους χρήστες τους να τα αναδομήσουν και παρέχουν 
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την κατάλληλη ανατροφοδότηση σε κάθε ενέργεια που γίνεται. Με τον τρόπο αυτό, διευκο-
λύνουν την οργάνωση της σκέψης τους με σαφήνεια κατά την επίλυση ενός προβλήματος. 
(Φεσάκης κ.α., χ.η) Παρέχοντας έναν εικονικό κόσμο προγραμματισμού, ο οποίος είναι 
γραφικός και σε μερικές περιπτώσεις τρισδιάστατος, με παιγνιώδη χαρακτηριστικά, εξα-
σφαλίζουν και ενεργοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών αλλά και προκαλούν το κίνητρο 
για συμμετοχή στο μέγιστο δυνατό βαθμό. (Σωτηρούδας κ.α., 2014)  

Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο, οι μαθητές χρησιμοποιούν κάποια από τα Stages 
του πρώτου μαθήματος που προσφέρεται από το Code studio 
(http://studio.code.org/s/course1). Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής 
ηλικίας και τους δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν αλγορίθμους χρησιμοποιώντας 
εντολές με τη μορφή οπτικών οδηγιών προκειμένου κάποιος ήρωας να φτάσει έναν επιθυ-
μητό στόχο σε  έναν λαβύρινθο. Παράλληλα με την ανάπτυξη γνώσεων προγραμματισμού, 
οι μαθητές συνεργάζονται με τους άλλους και αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης προβλή-
ματος.(Code.org, 2015) 

 

Εικόνα 1: Οθόνη από stage του Code studio 

Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες χρησιμοποιείται και ένα από τα πιο διαδεδομένα προ-
γραμματιζόμενα παιχνίδια που είναι το Bee-Bot. Βασίζεται στις αρχές προγραμματισμού 
της γλώσσας Logo, ώστε τα παιδιά να την προγραμματίσουν προκειμένου να ακολουθήσει 
μια συγκεκριμένη διαδρομή πάνω σε ένα δάπεδο. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιούνται τα 
χρωματιστά πλήκτρα στο επάνω μέρος της ως εξής: με τα πορτοκαλί πλήκτρα περιστρέφε-
ται δεξιά, αριστερά και κινείται εμπρός και πίσω, με το κεντρικό πλήκτρο (“GO”) εκτελεί τις 
εντολές που έχουν δοθεί, με τα δύο μπλε πλήκτρα οι μαθητές μπορούν να διαγράψουν από 
τη μνήμη τις εντολές (“CLEAR”) και να διακόπτουν στιγμιαία την εκτέλεση των εντολών 
(“PAUSE”). (Μισιρλή & Κόμης, 2012) 
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Εικόνα 2: Προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-Bot 

Εκπαιδευτική προσέγγιση 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν ρομποτικές κατασκευές 
μπορεί να βασιστεί θεωρητικά στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης που υιοθετούν αρχές όπως 
η ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες που έχουν νόημα για τους ίδιους,  η 
δημιουργία της νέας γνώσης μέσα από την ανακάλυψη, τη δημιουργία, τη διατύπωση και 
τον έλεγχο υποθέσεων, και τον πειραματισμό,  η συνεργασία των μαθητών και ο διαμοιρα-
σμός ρόλων στα πλαίσια της ομάδας, η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, της αυτορρύθ-
μισης, της αυτοπεποίθησης. Παράλληλα, πρέπει να στοχεύει μέσω της εκπλήρωσης ενός 
έργου στην επίλυση μιας αυθεντικής προβληματικής κατάστασης αντλούμενης από τον 
πραγματικό κόσμο. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, αφού παρέχει 
την ευκαιρία στους μαθητές να πάρουν μέρος σε δραστηριότητες ανακάλυψης, τους ενι-
σχύει στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν βασικές έννοιες του προγραμματισμού και 
τους βοηθά να συνεργαστούν, να εκφραστούν και να αλληλεπιδράσουν σε όλη τη μαθησια-
κή διαδικασία. (Δελή, 2011 ; Alimisis, 2013 ; Αλιμήσης, 2008 

Για τους λόγους αυτούς,  ο εποικοδομισμός και η κατασκευαστική θεωρία μάθησης 
(constructionism) αποτελούν το πιο κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο για την εκπαιδευτική 
ρομποτική.  Σύμφωνα με τον S. Papert, οι μαθητές μαθαίνουν ευκολότερα μέσα από την 
κατασκευή (construction) μιας οντότητας, είτε αυτή είναι ένα κάστρο από άμμο είτε μια 
τεχνολογική κατασκευή, ενώ ο Piaget θεωρεί ότι ο χειρισμός αντικειμένων αποτελεί βασική 
προϋπόθεση ώστε τα παιδιά να οικοδομήσουν τη γνώση τους. Στη συγκεκριμένη παιδαγω-
γική προσέγγιση, δημιουργείται ένα μαθησιακό περιβάλλον τέτοιο, όπου ο μαθητής αποτε-
λεί μέρος ενός συνόλου στο οποίο ωστόσο κατέχει ξεχωριστό ρόλο, λόγου χάρη, ως κατα-
σκευαστής, προγραμματιστής, συντονιστής κτλ, ενώ αναπτύσσει κοινωνικές, γνωστικές, με-
ταγνωστικές αλλά και τεχνικές δεξιότητες στα πλαίσια βιωματικών και διασκεδαστικών 
δραστηριοτήτων. Διαφαίνεται λοιπόν η υψηλή παιδαγωγική αξία μιας εκπαιδευτικής πα-
ρέμβασης που περιλαμβάνει εφαρμογές εκπαιδευτικής ρομποτικής σε σχέση με τις παρα-
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δοσιακές διδακτικές μεθόδους. (Αλιμήσης κ. α., χ.η. ; Δελή, 2011 ; Alimisis, 2013 ; Αλιμήσης, 
2008)  

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο βασίζεται στις φάσεις ενός Σχεδίου Εργασίας 
(Project), οι οποίες είναι:  
1. Συλλογικός προγραμματισμός: Στη φάση αυτή το σχέδιο εργασίας οργανώνεται με δρα-

στηριότητες όπως ο προσδιορισμός και η κατανόηση της προβληματικής κατάστασης, η 
συζήτηση και ο προσδιορισμός των υπο διερέυνηση ζητημάτων, η οργάνωση των ομά-
δων και ο προσδιορισμός κριτηρίων αξιολόγησης του έργου ή της συνεργασίας. 

2. Ενδο-ομαδικός προγραμματισμός: Εδώ καθορίζονται οι πηγές πληροφόρησης και το 
πρωτογενές υλικό, προσδιορίζεται ο ρόλος κάθε μέλους της ομάδας. 

3. Συλλογική διεξαγωγή έργου: η έρευνα υλοποιείται με την αναζήτηση και συλλογή πλη-
ροφοριών και την υποστήριξη και παροχή πληροφοριών από τον εκπαιδευτικό. Επίσης, 
επιλέγονται και οργανώνονται τα ευρήματα, αναλύεται και αξιολογείται το υλικό στα 
πλαίσια της ομάδας και δημιουργείται το ομαδικό έργο.  

4. Αξιολόγηση: Το ομαδικό έργο αξιολογείται και ο εκπαιδευτικός παρέχει ανατροφοδότη-
ση.  

5. Αναστοχασμός και παρουσίαση τελικού έργου: Με βάση την αξιολόγηση ολοκληρώνεται 
η εργασία με τις τελικές τροποποιήσεις και παρουσιάζεται. (Αλεβυζάκη, 2008 ; Τζωρτζά-
κης, 2009) 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Στην πρώτη φάση (Συλλογικός προγραμματισμός, διάρκεια 1 ώρα), ο εκπαιδευτικός παρου-
σιάζει το πρόβλημα το οποίο είναι «Μια μέλισσα χωρίς φτερά προσπαθεί να φτιάξει μέλι». 
Τα παιδιά καλούνται να βοηθήσουν τη μέλισσα να μάθει τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνεται 
το μέλι δίνοντάς της, τις κατάλληλες οδηγίες. Για να γίνει εισαγωγή στην έννοια του προ-
γραμματισμού δίνεται στα παιδιά μια μέλισσα φτιαγμένη από χαρτόνι η οποία δεν έχει 
φτερά. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στα παιδιά πως θα πρέπει να τις πουν συγκεκριμένες λέξεις 
για να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κουνηθεί.  Για παράδειγμα, «στρίψε, 
προχώρα μπροστά, προχώρα πίσω» κοκ. Ένα παιδί κρατά τη μέλισσα στο πάτωμα και τα 
υπόλοιπα δίνουν εντολές για να κινηθεί στο χώρο (διαγνωστική αξιολόγηση). Στη συνέχεια, 
γίνεται συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο χρειάζεται να συμπεριφερθούμε για να την 
βοηθήσουμε όλοι μαζί. Με τον τρόπο αυτό, ο εκπαιδευτικός προσδιορίζει τα κριτήρια με τα 
οποία θα αξιολογηθούν οι μαθητές όσον αφορά στις συνεργατικές τους δεξιότητες.  

Στη δεύτερη φάση (Ενδο-ομαδικός προγραμματισμός, διάρκεια 1 ώρα), παρουσιάζεται το 
προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-Bot. Αφού γίνει απλή αναφορά για τον τρόπο λειτουργίας 
της μέλισσας παρουσιάζεται και το δάπεδο που έχει δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο εκ-
παιδευτικό σενάριο. Αυτό αποτελείται από κουτάκια πάνω στα οποία θα κινηθεί η μέλισσα. 
Σε διάφορα σημεία του δαπέδου υπάρχουν κρυφές οδηγίες για το δρόμο που θα ακολου-
θήσει προκειμένου να καταφέρει να φτιάξει μέλι. Κάθε φορά που περνάει από κάποιο κου-
τάκι, τα παιδιά μπορούν να ξεκολλήσουν το χαρτί κρύβει το δρόμο. Για να δοθούν οι οδηγί-
ες αυτές, τα παιδιά θα πρέπει κάθε φορά να ολοκληρώνουν ένα συγκεκριμένο stage από το 
μάθημα 1 του Code studio ( http://studio.code.org/s/course1). Έτσι, λοιπόν, στα πλαίσια της 
ομάδας θα πρέπει να μετακινούν όλοι μαζί τη μέλισσα, και σε ατομικό επίπεδο ή ανά δύο 
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(σε περίπτωση μεγάλου αριθμού  μαθητών) να κάθονται στον υπολογιστή και να ολοκλη-
ρώνουν από ένα stage κάθε φορά. 

Στην τρίτη φάση (Συλλογική διεξαγωγή έργου, διάρκεια 6 ώρες), πραγματοποιείται η συλ-
λογή πληροφοριών με την κατάλληλη υποστήριξη του εκπαιδευτικού προκειμένου να γί-
νουν κατανοητές διάφορες έννοιες του προγραμματισμού. Αρχικά οι μαθητές τοποθετούν 
τη μέλισσα στο σημείο εκκίνησης και δίνονται οι πρώτες οδηγίες, λόγου χάρη προχώρα τρία 
κουτάκια μπροστά. Οι μαθητές  την προγραμματίζουν κατάλληλα και αποκαλύπτουν το 
δρόμο της που αναπαριστά το δρόμο προς το λουλούδι. Στη συνέχεια, καλούνται να υλο-
ποιήσουν το «Stage 3: Jigsaw: Learn to drag and drop». Όταν όλες οι ομάδες το ολοκληρώ-
σουν δίνονται οι επόμενες οδηγίες για να κουνηθεί η μέλισσα. Φτάνει στο κουτάκι «Από το 
λουλούδι μαζεύει το νέκταρ» και τα παιδιά πρέπει να κάνουν το «Stage 4: Maze: 
Sequence». Στη συνέχεια τα παιδιά προγραμματίζουν τη μέλισσα να φτάσει στο κουτάκι 
«ταξιδεύει στο επόμενο λουλούδι». Αφού ολοκληρώσουν το «Stage 5: Maze: Debugging» 
την προγραμματίζουν να φτάσει στο κουτάκι «Από το λουλούδι μαζεύει το νέκταρ». Μετά 
την ολοκλήρωση του «Stage 7: Bee: Sequence» φτάνει στο κουτάκι «πάει στην κυψέλη», 
μετά το «Stage 8: Artist: Sequence» στο «Βρίσκει ένα κελί», μετά το «Stage 10: Artist: 
Shapes» στο κουτάκι «αδειάζει το νέκταρ», μετά το «Stage 13: Maze: Loops» στο «σφραγί-
ζει με κερί», μετά το «Stage 14: Bee: Loops» στο «ο μελισσοκόμος παίρνει την κηρήθρα», 
μετά το «Stage 16: Play Lab: Create a Story» στο «ξύνει το κερί» και μετά το «Stage 18: 
Artist: Loops» στο τελευταίο  κουτάκι όπου «το μέλι είναι έτοιμο». Τα παιδιά πρόκειται να 
κάνουν συχνά λάθος επιλογές. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σημείο αυτό είναι καθορι-
στικός καθώς θα πρέπει να τονίσει το γεγονός ότι τα λάθη μας βοηθάνε να προχωρήσουμε 
και πως η συνεργασία είναι απαραίτητη όταν δυσκολευόμαστε. 

Στην τέταρτη φάση (Αξιολόγηση, διάρκεια 1 ώρα), ο εκπαιδευτικός παρέχει ανατροφοδότη-
ση και τα παιδιά συμπληρώνουν κατάλληλη ρουμπρίκα αξιολόγησης για να αυτό-
αξιολογήσουν την επίδοσή τους σχετικά με το βαθμό στον οποίο αξιοποίησαν τις δεξιότητες 
συνεργασίας. Επίσης, προκειμένου να γενικεύσουν τις γνώσεις τους, δίνονται λευκά χαρτιά 
στους μαθητές και προτρέπονται να τα τοποθετήσουν με όποιον τρόπο θέλουν προκειμέ-
νου να φτιάξουν ένα δρόμο στη μέλισσα από ένα σημείο της τάξης σε κάποιο άλλο. Ακόμη, 
ο εκπαιδευτικός τους παρακινεί να σκεφτούν περιπτώσεις από την καθημερινή τους ζωή 
που χρησιμοποιούνται προγράμματα για την εκτέλεση διάφορων εργασιών. 

Στην Πέμπτη φάση, (Αναστοχασμός και παρουσίαση τελικού έργου, διάρκεια 1 ώρα), γίνε-
ται ανοικτό μάθημα στο οποίο παρουσιάζουν το ολοκληρωμένο δάπεδο στους γονείς και 
προγραμματίζουν τη μέλισσα από το σημείο εκκίνησης μέχρι το σημείο τερματισμού από 
σταθμό σε σταθμό (αθροιστική αξιολόγηση). 

Συμπεράσματα 

Οι θετικές επιπτώσεις της διδασκαλίας του προγραμματισμού στα παιδιά εκτός από το 
γνωστικό τομέα διαφαίνονται στο συναισθηματικό - αφού αναπτύσσεται η αυτοεκτίμηση 
και η αυτοπεποίθηση - και στο κοινωνικό – καθώς συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και 
στην αλληλεπίδραση. Παράλληλα, αναπτύσσονται και οι λεγόμενες δεξιότητες του 21ου 
αιώνα, όπως η ομαδική εργασία, η επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, 
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δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση), η καινοτομία, η διαχείριση έργου (διαχείριση χρό-
νου, κατανομή έργου και πόρων κ.α), οι δεξιότητες επικοινωνίας αλλά και πολύτιμες νοητι-
κές δεξιότητες (αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη κ.α). Η 
εκπαιδευτική δυναμική της ένταξης τέτοιων πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία, έ-
γκειται στη διαθεματική προσέγγιση των γνωστικών αντικείμενων, κάτι που ισχύει και στην 
περίπτωση του προγραμματισμού. Η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί χρήσιμο εργαλείο 
που μπορεί να υποστηρίξει τη μάθηση εκτός από την πληροφορική, στις φυσικές επιστήμες, 
στα μαθηματικά, στην τεχνολογία, στη Γλώσσα κτλ. Έτσι, εκτός από τη διδασκαλία της ως 
ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο μπορεί να ενταχθεί και στη διδασκαλία και άλλων μαθη-
μάτων. (Alimisis, 2013 ; Jacek, 2011 ; Matarić, 2004) 
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Η ήττα των Αθηναίων στους Αιγός ποταμούς: Μια πολυπρισματική προσέγγιση 

Καλλιμάνη Ελευθερία 
Φιλόλογος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΕΚΠΑ,  

ΘΕΠΑΕΕ: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία 
Elle.kall20@gmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο επιχειρεί να προσεγγίσει το ζήτημα της ήττας των Αθηναίων 
στους Αιγός ποταμούς, μέσα από τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης. Συγκεκριμένα, επιχειρεί-
ται να καταστεί ο μαθητής σε κατάσταση μαθητείας,  δηλαδή να αποκτήσει μία από τις βα-
σικές δεξιότητες του 21ουαι: «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω μέσα από τη συνεργασία, την έ-
ρευνα και την κριτική παρατήρηση» έτσι όπως περιγράφεται στην έκθεση της UNESCO 
(2002) σ. 127-142. Η προσέγγιση είναι διαθεματική και η μέθοδος που υιοθετείται είναι 
ανακαλυπτική – διερευνητική. Ακόμη, σύμφωνα με τις αρχές του εποικοδομητισμού, επι-
διώκεται οι μαθητές να οικοδομήσουν κοινωνικά τη γνώση βασιζόμενοι στη συνεργασία και 
τις υπάρχουσες δυνατότητές τους, έτσι όπως περιγράφεται στις απόψεις του Bruner και του 
Vygotsky (Μαριδάκη – Κασσωτάκη, 2011). Κάθε ενέργεια του παρόντος σεναρίου φιλοδοξεί 
να κινητοποιήσει όλους τους τύπους νοημοσύνης και κατά συνέπεια όλους τους μαθητές, 
με βάση τη θεωρία του Gardner (1983) ο οποίος υποστηρίζει ότι η νοημοσύνη δεν έχει ε-
νιαία υπόσταση αλλά πολλαπλή (οχτώ τύπους). 

Λέξεις – Κλειδιά: Διερευνητική μάθηση, τύποι νοημοσύνης, κοινωνική κατασκευή της γνώ-
σης, επίλυση προβλήματος, ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, δραματοποίηση, διαθεματικότη-
τα. 

Γνωστικό αντικείμενο : Αρχαίοι  Έλληνες Ιστοριογράφοι – Α’ Λυκείου 

Ιδιαίτερη περιοχή του γνωστικού αντικειμένου: Ξενοφώντος Ελληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 
1. §16-32 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & ΔΕΠΠΣ 

Το παρόν διδακτικό σενάριο ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του ισχύοντος Αναλυτικού 
Προγράμματος (ΦΕΚ, 2015, 156) σχετικά με τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 
και Γραμματείας για την Α’ Λυκείου ως εξής: 

Α) Οι μαθητές αναμένεται να ασκηθούν στην κριτική επεξεργασία, σύνθεση και παρουσία-
ση των πληροφοριών καθώς και στη σύνδεσή τους με τη σύγχρονη πραγματικότητα.  

Β) Η διαθεματική προσέγγιση σε συνδυασμό με την αξιοποίηση κατάλληλου λογισμικού 
εμπεριέχονται στις προδιαγραφές του Αναλυτικού Προγράμματος. Σκοπός της διαθεματικής 
προσέγγισης είναι η παρουσίαση του κειμένου από διάφορες οπτικές, κοινωνικές – παιδα-
γωγικές – ψυχολογικές – ιστορικές οι οποίες συνθέτουν την ολότητά του (Φουντοπούλου, 
2010). Στο παρόν διδακτικό σενάριο επιχειρείται η «πολυπρισματική προσέγγιση». 
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 Γ) Η μάθηση μέσω της συνεργασίας, καθώς και η κατανόηση της εξέλιξης διάφορων λεξι-
λογικών τύπων της Αρχαίας Ελληνικής ως απόδειξη της ιστορικής συνέχειας της Ελληνικής 
γλώσσας και ως τρόπου κατανόησης της πολυπλοκότητάς της, επιδιώκονται στο παρόν σε-
νάριο καθώς αναφέρονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα.  

Σκοπός και Στόχοι του Σεναρίου 

Ο Μαυρόπουλος (2013) υποστήριξε ότι «οι σκοποί και οι στόχοι μιας διδασκαλίας θα πρέ-
πει να περιστρέφονται γύρω από το ερώτημα ‘γιατί θα διδάξω’ και να περιγράφουν τις συ-
μπεριφορές - αποτελέσματα που αναμένουμε να εμφανίσει ο μαθητής μετά το πέρας της 
διδακτικής δραστηριότητας» (σ. 25-26). Επομένως, σκοπός του παρόντος διδακτικού σενα-
ρίου είναι οι μαθητές να προσεγγίσουν ολόπλευρα το ζήτημα της ήττας των Αθηναίων 
στους Αιγός ποταμούς. Συγκεκριμένα, οι μαθητές θα προσεγγίζουν το ζήτημα ιστορικά, πο-
λιτικά και κοινωνικά μελετώντας ταυτοχρόνως τη γλώσσα, τη δομή και το ύφος του κειμέ-
νου. Αναμένεται να προβούν σε διαδικασίες διερεύνησης των κινήτρων καθώς και των αι-
τιών που οδήγησαν τις δυο πλευρές στις αντίστοιχες κινήσεις, να διατυπώσουν  υποθέσεις, 
να υποδυθούν ρόλους και να κάνουν ιστορικές συγκρίσεις καθώς και διασυνδέσεις με τη 
σύγχρονη πραγματικότητα.  

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και τη μαθησιακή διαδικασία 

Η διατύπωση των επιμέρους στόχων αποβαίνει χρήσιμη όχι μόνο για τον εκπαιδευτικό αλ-
λά και για τον μαθητή, καθώς όταν γνωρίζει την κατεύθυνση του εκπαιδευτικού, προσπαθεί 
και εκείνος για την υλοποίησή τους (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006). Στο παρόν σενάριο 
επιδιώκονται τα εξής:                                                                   

Σε επίπεδο γνώσεων 

Α) Οι μαθητές να είναι σε θέση να μετατρέπουν τον πλάγιο λόγο σε ευθύ σχολιάζοντας τις 
αλλαγές που παρατηρούν. 

Β) Οι μαθητές να είναι σε θέση να διατυπώνουν υποθέσεις, να κρίνουν και να αξιολογούν 
τις κινήσεις των αντιπάλων. 

Γ) Οι μαθητές να είναι σε θέση να παρακολουθούν και να σχολιάζουν τις λεξιλογικές αλλα-
γές, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τη σταδιακή μετάβαση της Αρχαίας στη Νέα Ελληνική 
γλώσσα, που εμπεριέχονται στα κείμενα. 

Δ) Οι μαθητές να είναι σε θέση να εντοπίζουν τα δομικά μέρη του κειμένου που αναφέρο-
νται στους Αθηναίους και στους Λακεδαιμονίους αντίστοιχα. 

Ε) Οι μαθητές να είναι σε θέση να ανακαλούν τα ιστορικά και πολιτικά στοιχεία που αναδύ-
ονται μέσα από τα κείμενα. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

Αναμένεται οι μαθητές: 
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Α) Να ασκηθούν σε δεξιότητες σύγκρισης, ανάλυσης, σύνθεσης και επεξεργασίας πληρο-
φοριών. 

Β) Να ασκηθούν στη χρήση λογισμικού (χαρτών ή διαδραστικού πίνακα) και σε δεξιότητες 
χρήσης ΤΠΕ, όπου είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν. 

Γ) Να ασκηθούν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας, επικοινωνίας με τους συμμαθη-
τές τους καθώς και στη δραματοποίηση ρόλων και ανάληψης καθηκόντων. 

Δ) Να ασκηθούν στην απόκτηση μεταγνωστικών καθώς και διερευνητικών δεξιοτήτων. 

ΣΤ) Να ασκηθούν σε δεξιότητες δημιουργικής αξιοποίησης των ενδιαφερόντων τους (μου-
σική, ζωγραφική, θέατρο). 

Σε επίπεδο στάσεων 

Α) Οι μαθητές να είναι σε θέση να εξαγάγουν ηθικές αξίες, πεποιθήσεις και ιδέες από τα 
ιστορικά και πολιτικά γεγονότα, όπως η αξία της στρατηγικής σε μια μάχη – αγώνα. 

Β) Οι μαθητές να είναι σε θέση να σκιαγραφούν προσωπικότητες και να ερμηνεύουν ανα-
λόγως τις πράξεις και τις συνέπειές τους. 

Γ) Οι μαθητές να καλλιεργήσουν το γλωσσικό αισθητήριο τους παρακολουθώντας την ιστο-
ρική συνέχεια της Ελληνικής γλώσσας. 

Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού και υπηρεσιών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

Για την υλοποίηση του παρόντος διδακτικού σεναρίου απαιτείται η παρουσία ενός χάρτη- 
προοργανωτή, που βοηθά στην οργάνωση των πληροφοριών (Ματσαγγούρας, 2011), με 
την αναλυτική παρουσίαση των σημείων που κινήθηκαν οι δυο αντίπαλοι στου Αιγός Ποτα-
μούς καθώς και ολόκληρης της Ανατολής όπου διεξήχθη η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου. 
Ακόμη, οι μαθητές μπορούν να αναλάβουν, αναλόγως με τα ενδιαφέροντά τους, την υλο-
ποίηση σχεδίου δράσης (project). Ενδεικτικά, μπορεί να αξιοποιηθεί η τελευταία ερώτηση 
της ενότητας «Ανασκόπηση» του φύλλου εργασίας. 

Προτεινόμενη εκπαιδευτική μέθοδος 

Η εκπαιδευτική μέθοδος που υιοθετείται είναι η ανακαλυπτική – διερευνητική μέσω της 
οποίας επιχειρείται να κατανοήσουν οι μαθητές σε βάθος τη γνώση που διδάσκεται (Μα-
τσαγγούρας, 2007). Η μέθοδος συνδυάζεται με τη χρήση εύστοχων ερωτημάτων, τα οποία 
θα κατευθύνουν τους μαθητές στην ανάπτυξη ανώτερων πνευματικών δεξιοτήτων, όπως 
είναι η σύγκριση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων στις οποίες θα πρέπει να εστιάζουν οι 
ερωτήσεις του εκπαιδευτικού (Goethals, Howard & Sanders, 2013). Ακόμη, αξιοποιείται ο 
καταιγισμός ιδεών, δηλαδή η πρόκληση της αυθόρμητης έκφρασης των μαθητών, με σκοπό 
την ανίχνευση των προηγούμενων γνώσεων και τη σύνδεσή τους με τις νέες (Φρυδάκη, 
2009). Τέλος, στο παρόν διδακτικό σενάριο, εμπεριέχονται προσεγγίσεις διαθεματικές, συ-
νεργατικές, επίλυσης προβλήματος και δραματοποίησης. 
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Εκτιμώμενη διάρκεια: 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου του εκπαιδευτικού η διδασκαλία των παραγράφων 
1.16-1.32 ενδείκνυται για 6 συνολικά διδακτικές ώρες. Το παρόν διδακτικό σενάριο έχει 
διαμορφωθεί με βάση τον προβλεπόμενο διδακτικό χρόνο. 

Εισαγωγή 

Τα παιδιά έχουν διδαχθεί τα εισαγωγικά για τον Ξενοφώντα καθώς και την υπόθεση των 
«Ελληνικών» δηλαδή την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου σε προηγούμενες διδα-
κτικές ώρες. Ο ρόλος του δασκάλου είναι ρυθμιστικός και διαμεσολαβητικός ανάμεσα στη 
γνώση και τον μαθητή. Η βασική μεθοδολογία που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός είναι η δια-
τύπωση εύστοχων ερωτημάτων που συμβάλλουν στην κινητοποίηση όλων των μαθητών και 
προσανατολίζονται στα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Γενική περιγραφή – Υλοποίηση 

Στάδια διδασκαλίας: Στάδιο Α) Διδακτική ώρα 1η, παράγραφοι 1.16-1.21 

Κινητοποίηση των μαθητών σε επίπεδο γνώσεων: Η διδασκαλία ξεκινάει με μία αφόρμηση, 
η οποία θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών και θα βοηθήσει στην ομαλή μετάβαση 
στο κείμενο. Ενδεικτικά, μπορεί να ξεκινήσει με καταιγισμό ιδεών, όπου όλες οι απαντήσεις 
θα καταγράφονται στον πίνακα π.χ.: Όταν χάσετε σε ένα παιχνίδι τι σκέψεις σας έρχονται 
στο μυαλό; (3’). Μετά τις απαντήσεις ο δάσκαλος αναφέρει στους μαθητές ότι πρόκειται να 
δούνε από τον Ξενοφώντα την αναλυτική περιγραφή της μάχης που οδήγησε στην ήττα των 
Αθηναίων. Ζητά από εκείνους, καθώς διαβάζει τις παραγράφους 1.16-1.21, να σημειώσουν 
τα ονόματα των πόλεων που αναφέρονται στο κείμενο για να συντάξουν έπειτα δυο κατα-
λόγους με τις κινήσεις των δυο αντιπάλων (ενίσχυση γλωσσικής νοημοσύνης [10’]). Μετά, 
κάθε μαθητής σηκώνεται μπροστά στον χάρτη και σημειώνει αντίστοιχα μία κίνηση από 
κάθε αντίπαλο, σχολιάζοντας εάν εκείνος θεωρεί την κίνηση σωστή ή όχι και τι θα έκανε 
εάν ήταν  στη θέση τους (χωροαισθητική  και ενδοπροσωπική νοημοσύνη (15’). Στη συνέ-
χεια, οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις προκειμένου να δια-
τυπώσουν υποθέσεις και να αξιολογήσουν καταστάσεις: Πώς κρίνουν την αντίδραση των 
Αθηναίων να μεταβούν στους Αιγός Ποταμούς; Εάν ήταν αρχηγοί τους που θα πρότειναν να 
μετακινηθούν; (10’). Η διδασκαλία ολοκληρώνεται με ανασκόπηση των μέχρι τώρα κινήσε-
ων των αντιπάλων (7’). 

Στάδιο Β) Διδακτική ώρα 2η,  παράγραφοι 1.22-1.26 

Κινητοποίηση των μαθητών σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων: Η διδασκαλία ξεκινάει με 
ανασκόπηση των προηγούμενων για να ανιχνευθούν οι προϋπάρχουσες γνώσεις πάνω στις 
οποίες θα στηριχτούν οι νέες και με σημείο αναφοράς τον χάρτη (3’). Ο δάσκαλος ζητά από 
τα παιδιά, καθώς εκείνος διαβάζει τις παραγράφους 1.22-1.24, να προσπαθήσουν να ση-
μειώσουν τις εντολές  του Λυσάνδρου και να τις μετατρέψουν σε ευθύ λόγο, σχολιάζοντας 
τις διαφορές που παρατηρούν (ενίσχυση γλωσσικής και λογικομαθηματικής νοημοσύνης 
[8’]). Έπειτα, στην παράγραφο 1.23, οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν τις αντίστοιχες 
κινήσεις των Αθηναίων και να σχολιάσουν: Γιατί οι Αθηναίοι δεν επιτέθηκαν στον Λύσαν-
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δρο; Εάν ήταν αρχηγοί τους: Τι σχέδιο θα πρότειναν με βάση τον χάρτη (λογικομαθηματική, 
ενδοπροσωπική και χωροαισθητική νοημοσύνη [5’]). Κατόπιν, ο δάσκαλος διαβάζει τις πα-
ραγράφους 1.25-1.26 και οι μαθητές μετατρέπουν τα λόγια του Αλκιβιάδη και των στρατη-
γών σε ευθύ λόγο (5’). Στη συνέχεια οι μαθητές παρακινούνται να αναλάβουν τον ρόλο του 
Λυσάνδρου, των Αθηναίων στρατηγών αλλά και του Αλκιβιάδη και να αναπαραστήσουν τις 
σκηνές (ενίσχυση κιναισθητική νοημοσύνης και καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και 
συνεργασίας [20’]). Η διδασκαλία ολοκληρώνεται με ανασκόπηση και καταγραφή των δυ-
σκολιών που συνάντησαν οι μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία αλλά και των ενεργειών 
που οδήγησαν τον καθένα στη γνώση (καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων [5’]). 

Στάδιο Γ) Διδακτική ώρα 3η,  παράγραφοι 1.27-1.29 

Κινητοποίηση των μαθητών σε επίπεδο δεξιοτήτων: Η διδασκαλία οργανώνεται γύρω από 
μια κατάσταση – πρόβλημα. Σύμφωνα με τον Minder (2007), η κατάσταση αυτή επιχειρεί 
να δημιουργήσει κίνητρα για μάθηση και εγγράφεται στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, δη-
λαδή το επίπεδο που μεσολαβεί ανάμεσα σε αυτά που μπορεί να επιλύσει ο μαθητής χωρίς 
βοήθεια και σε αυτά που μπορεί με τη βοήθεια των άλλων (Vygotsky, 1978). Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η οργάνωση του περιβάλλοντος. Ο δάσκαλος μπορεί να γεμίσει την τάξη 
με εικόνες από τριήρεις, όπου θα φαίνεται καθαρά η δομή και ο αριθμός του πληρώματός 
τους, ώστε να προκαλέσει αρχικά ερωτήματα στα παιδιά για τη μορφή του πλοίου (3’). Στη 
συνέχεια, ο δάσκαλος διαβάζει τις παραγράφους 1.28-1.29 και αφού γίνει κατανοητό από 
τους μαθητές το τελικό σχέδιο του Λυσάνδρου, τοποθετείται η κατάσταση – πρόβλημα που 
αφορά τα εξής: 1) Πώς κατόρθωσε ο Λύσανδρος να φτάσει τόσο γρήγορα στους Αιγός πο-
ταμούς; 2) Μήπως τελικά επρόκειτο για προδοσία και όχι για σχέδιο στρατηγικής; (7΄). Έ-
πειτα, οι μαθητές αναζητούν στοιχεία από το κείμενο που σχετίζονται με την απόσταση από 
το κέντρο έως το λιμάνι της Σηστού καθώς και από τους Αιγός Ποταμούς έως στη Λάμψακο, 
ενώ λαμβάνουν υπόψη τους τη μορφή και την κατασκευή της τριήρους όπως εμφανίζεται 
στις εικόνες (ανάπτυξη διερευνητικών δεξιοτήτων). Έτσι,  προσπαθούν να κάνουν υποθέ-
σεις για τη λύση του προβλήματος, όπου προκαλείται η λεγόμενη γνωστική σύγκρουση, 
δηλαδή η συνειδητοποίηση της αδυναμίας τους να λύσουν ένα θέμα με τις γνώσεις που 
διαθέτουν (Φρυδάκη, 2009). Όλες οι απαντήσεις των ομάδων καταγράφονται στον πίνακα 
(17’). Μετά, τους δίνεται το φύλλο εργασίας που περιέχει στοιχεία για την ταχύτητα του 
πλοίου και καλούνται να λύσουν έτσι το ζήτημα (ενίσχυση λογικομαθηματικής νοημοσύνης 
[10’]).Τέλος, οι μαθητές σχολιάζουν τις εντυπώσεις τους σχετικά με το σχέδιο του Λυσάν-
δρου αλλά και γενικότερα με τη μαθησιακή διαδικασία  (8’). 

Στάδιο Δ) Διδακτική ώρα 4η, διαθεματικότητα 

Κινητοποίηση των μαθητών σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων: Η διδασκαλία ξεκινά με 
καταιγισμό ιδεών. Ο δάσκαλος ρωτά τα παιδιά τη γνώμη τους σχετικά με τον ρόλο του ηγέ-
τη σε μια μάχη (3’). Έπειτα, μπορεί να αξιοποιηθεί το σχολικό σύγγραμμα της Α’ Γυμνασίου 
«Αρριανού, Αλεξάνδρου Ανάβασις» κεφ.13: 3-7, κεφ.15: 3-8, κεφ.16: 4-7 με παράλληλη με-
τάφραση, τα οποία εκθέτουν τη μάχη του Μ. Αλεξάνδρου στο Γραννικό. Ο δάσκαλος ζητά 
από τους μαθητές να διαβάσουν το πρωτότυπο και να σημειώσουν λέξεις που τους κάνουν 
εντύπωση (10’). Έπειτα, δάσκαλος και μαθητές αποσυνθέτουν τις άγνωστες λέξεις και ανα-
λύουν τις σημασιολογικές τους διαφοροποιήσεις στη σύγχρονη εποχή (ενίσχυση γλωσσικής 
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και λογικομαθηματικής νοημοσύνης, καθώς και των δεξιοτήτων επεξεργασίας και ανάλυσης 
πληροφοριών [10’]). Κατόπιν, οι μαθητές αφού διαβάσουν το νόημα, καλούνται να σχολιά-
σουν τις διαφορές που παρατηρούν ανάμεσα στον Λύσανδρο και τον Μ. Αλέξανδρο ως 
προς το πρότυπο του ηγέτη αλλά και ως προς τη διεξαγωγή της μάχης. Οι μαθητές μπορούν 
να υποθέσουν τι θα γινόταν εάν ο Λύσανδρος έκανε επίθεση χωρίς στρατηγική (ενίσχυση 
ενδοπροσωπικής νοημοσύνης [5’]). Στη συνέχεια, η σκηνή της μάχης μπορεί να δραματο-
ποιηθεί (15’). Η διδασκαλία ολοκληρώνεται με ανασκόπηση της μάχης του Μ. Αλεξάνδρου, 
με σημείο αναφοράς τον χάρτη (2’). 

Στάδιο Ε) Διδακτική ώρα 5η, παράγραφοι 1.30-1.32 

Κινητοποίηση των μαθητών σε επίπεδο δεξιοτήτων: Η διδασκαλία ξεκινάει με καταιγισμό 
ιδεών. Ο δάσκαλος ρωτά τη γνώμη των παιδιών για την πιθανή τύχη των αιχμαλώτων (5’). 
Έπειτα, δίνεται στους μαθητές φύλλο εργασίας και αφού διαβάσουν τις παραγράφους 1.30-
1.32, καλούνται να απαντήσουν στα εξής: Α) Ποιες οι κινήσεις του Λυσάνδρου μετά τη νίκη 
στους Αιγός Ποταμούς; Β) Ποιες κατηγορίες ακούστηκαν στη συνέλευση και ποιες αποφά-
σεις πήραν για την τύχη των αιχμαλώτων; Γ) Πώς κρίνουν τις αποφάσεις; (15’). Έπειτα οι 
μαθητές καλούνται να φαντασθούν την ψυχολογική κατάσταση των Αθηναίων και να ζω-
γραφίσουν μια εικόνα ή να ζωγραφίσουν τη σκηνή της συνελεύσεως (ενίσχυση χωροαισθη-
τικής νοημοσύνης και δημιουργική αξιοποίηση των ενδιαφερόντων τους [10’]). Στη συνέ-
χεια, οι μαθητές καλούνται να σκεφθούν κάποια μελωδία ή να γράψουν στίχους για την 
ήττα των Αθηναίων και τη νίκη των Λακεδαιμονίων αντίστοιχα (ενίσχυση μουσικής νοημο-
σύνης [10’]). Η διδασκαλία ολοκληρώνεται με ανασκόπηση αλλά και τις τελικές εντυπώσεις 
των μαθητών για την όλη μαθησιακή διαδικασία (5΄). 

Στάδιο ΣΤ) Διδακτική ώρα 6η,  Ανασκόπηση- Συμπεράσματα- Ιστορικές συγκρίσεις 

Κινητοποίηση των μαθητών σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων: Οι μαθητές 
δουλεύουν ομαδικά, δηλαδή βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης και έχουν κοινούς στό-
χους (Κουτσελίνη & Θεοφιλίδης, 1998), το φύλλο εργασίας που τους δίνεται και καλούνται 
να απαντήσουν στις αντίστοιχες ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση αφορά την αναζήτηση, κατα-
γραφή και ερμηνεία των αιτιών που οδήγησαν τους Αθηναίους σε ήττα στους Αιγός ποτα-
μούς (γλωσσική, διαπροσωπική και ενδοπροσωπική νοημοσύνη [5’]). Έπειτα, οι μαθητές 
απαντούν στη δεύτερη ερώτηση που αφορά τη σύνταξη ενός καταλόγου με τα ηθικά δι-
δάγματα που μας προσφέρει η συμπεριφορά του Λυσάνδρου για τη σημερινή εποχή (ανά-
δειξη πεποιθήσεων και αξιών [7’]). Κατόπιν, προβαίνουν σε ιστορικές συγκρίσεις προσωπι-
κοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, αφού παρακολουθήσουν βίντεο με τη μάχη του Μ. Αλεξάν-
δρου στα Γαυγάμηλα (10’) και λάβουν υπόψη τους τη μάχη του Μ. Αλεξάνδρου στον Γραν-
νικό καλούνται Α) Να παρακολουθήσουν το πρότυπο ηγέτη διαχρονικά έτσι όπως προβάλ-
λεται στον Μ. Αλέξανδρο και στον Λύσανδρο και Β) Να σχολιάσουν τη στρατηγική του Μ. 
Αλεξάνδρου και τον ρόλο της στη μάχη στα Γαυγάμηλα συγκρίνοντάς την με εκείνη του Λυ-
σάνδρου στους Αιγός ποταμούς και στη συνέχεια  Γ) να επισημάνουν την αξία της στρατηγι-
κής σε μια μάχη (15’). Η τελευταία ερώτηση του φύλλου εργασίας μπορεί να γίνει με τη 
μορφή σχεδίου δράσης και επιχειρεί να ενισχύσει την οικολογική νοημοσύνη των μαθητών. 
Η διδασκαλία ολοκληρώνεται με τη δημιουργία ενός αναστοχαστικού ημερολογίου για τις 
δυσκολίες που συνάντησαν οι μαθητές στην όλη μαθησιακή διαδικασία αλλά και τις ενέρ-
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γειες που ακολούθησαν για να φθάσουν στη γνώση (ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων 
[7’]). Το βίντεο που προτείνεται παρατίθεται εδώ 
https://www.youtube.com/watch?v=pAE4MrYGUgI  

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση είναι κυρίως διαμορφωτική και αφορά την κοινωνική, εργασιακή, συναισθη-
ματική και γνωστική ανταπόκριση των μαθητών κατά τη διάρκεια του σεναρίου (Κωνστα-
ντίνου, 2004). Συγκεκριμένα, για την αξιολόγηση των μαθητών σε επίπεδο στάσεων και δε-
ξιοτήτων προτείνεται η περιγραφική αξιολόγηση, η οποία συνδυάζεται με το αντίστοιχο 
φύλλο καταγραφής (Μαυρόπουλος, 2013). Για την αξιολόγηση των μαθητών σε επίπεδο 
γνώσεων, αυτή προκύπτει τόσο από την ανταπόκριση των μαθητών στα φύλλα εργασίας, 
όσο και από τις ενδεικτικές κατ’ οίκον εργασίες, όπως: 

 Να κλίνετε στην Αρχαία και Νέα Ελληνική τα ουσιαστικά πόλεις, νυκτί, λιμένα, ναῦς, 
καθώς και τον Αόριστο και Παρακείμενο των ρημάτων καταβάλλει, παρετάξαντο, ἔγνω, 
ἀπήγγειλε σε όλες τις εγκλίσεις και να σχολιάσετε τις διαφορές που παρατηρείτε. 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τάξη:                                                       Τμήμα: 

Μάθημα: 

Ενότητα μαθήματος Παράγραφοι 1.16-1.19, 1.20-1.24 

Όνομα μαθητή  

Παράγραφοι 1.30-1.32 

1) Α) Ποιες οι κινήσεις του Λυσάνδρου μετά τη νίκη στους Αιγός Ποταμούς; Β) Τι κατηγορίες 
ακούστηκαν στη συνέλευση και Γ) Ποιες αποφάσεις πήραν για την τύχη των αιχμαλώτων; 
Πώς κρίνετε τις αποφάσεις. 

2) Φαντασθείτε την ψυχολογική κατάσταση των Αθηναίων αιχμαλώτων κατά τη διάρκεια 
της συνελεύσεως και ζωγραφίστε μια εικόνα. 

3) Σκεφθείτε κάποια μελωδία με ή χωρίς στίχους για την ήττα των Αθηναίων και τη νίκη των 
Λακεδαιμονίων αντίστοιχα. 
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Φύλλα Εργασίας 

Τάξη:                                                       Τμήμα: 

Μάθημα: 

Ενότητα μαθήματος Παράγραφοι 1.16-1.32 

Όνομα μαθητή  

Ονόματα συμμαθητών 

 

 Να προσπαθήσετε να επιλύσετε το εξής πρόβλημα: Φήμες λένε ότι ο Αδείμαντος 
πρόδωσε τους Αθηναίους στον Λύσανδρο και έτσι οδηγήθηκαν στην ήττα στους Αιγός πο-
ταμούς. Με βάση τα όσα γνωρίζετε μέχρι τώρα να απαντήσετε στα εξής: Α) Ο Λύσανδρος 
χρειαζόταν προδότες ή μπορούσε και μόνος του να νικήσει βάσει σχεδίου; Β) Ερωτηματικά 
γεννιούνται για το γεγονός ότι ο Λύσανδρος έφτασε άμεσα στους Αιγός Ποταμούς. Αφού 
λάβετε υπόψη τις εντολές του, να υπολογίσετε τον χρόνο που χρειάστηκε για να φτάσει 
από τη Λάμψακο με τις τριήρεις του. Δίνονται τα εξής δεδομένα:  Μια τριήρης με κανονική 
ταχύτητα διανύει περίπου 12 χλμ/ ώρα, με ανεπτυγμένη ταχύτητα διανύει 20 χλμ/ ώρα. Η 
Λάμψακος, μας ενημερώνει ο Ξενοφώντας, απείχε από τους Αιγός Ποταμούς 15 στάδια, 
δηλαδή περίπου 2,5 χλμ. Πόση ώρα θα χρειαζόταν ο Λύσανδρος να φθάσει εκεί με κανονι-
κή και με γρήγορη ταχύτητα; 

   Απάντηση:                          

 

Ανασκόπηση: Δουλεύουμε ομαδικά (ανά 4 άτομα): 

1) Να καταγράψετε και να σχολιάσετε τους λόγους που οι Αθηναίοι ηττήθηκαν στους Αιγός 
ποταμούς. 

2) Να καταγράψετε έναν κατάλογο ή να συντάξετε ένα σύντομο κείμενο για τα ηθικά δι-
δάγματα που μας προσφέρει η συμπεριφορά του Λυσάνδρου στη σημερινή εποχή. 

Αφού παρακολουθήσετε σχετικό βίντεο με τη στρατηγική του Μ. Αλεξάνδρου: 

3) Να σκιαγραφήσετε το πρότυπο του ιδανικού ηγέτη έτσι όπως παρουσιάζεται από τις 
προσωπικότητες του Λυσάνδρου και του Μ. Αλεξάνδρου. 

4) Να σχολιάσετε τον ρόλο της στρατηγικής σε μια ήττα ή νίκη και να αναφέρετε ένα παρά-
δειγμα εφαρμογής στη σημερινή εποχή. 
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5) Να συγκεντρώσετε στοιχεία για την κατασκευή μιας τριήρους και να τη συγκρίνετε με την 
κατασκευή σημερινών κανό – καγιάκ σε σχέση με τον βαθμό επιβάρυνσης της φύσης. 

                                                                                                                                                        

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic 
Books. 

Goethals, S. M., Howard R. A., & Sanders, M. M. (2013). Ο αρχάριος εκπαιδευτικός ενώπιον 
της διδασκαλίας. (Α. Αργυροπούλου & Π. Ευριπίδου, μτφρ). Αθήνα: DaVinci. 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, (2015). ΑΠΣ: Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μη 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ. 

Κασσωτάκη – Μαριδάκη, Α. (2011). Παιδαγωγική ψυχολογία. Αθήνα: Διάδραση. 

Κασσωτάκης, Μ., & Φλουρής, Γ. (2006). Μάθηση και διδασκαλία. Τόμος Β. Αθήνα: Αυτοέκ-
δοση. 

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (επιμ.) (2002). Εκπαίδευση: Ο θησαυρός που κρύβει μέσα 
της. UNESCO, Έκθεση της διεθνούς επιτροπής για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα υπό 
την Προεδρία του J.Delors. Αθήνα: Gutenberg. 

Κουτσελίνη, Μ., & Θεοφιλίδης, Χ. (1998). Διερεύνηση και Συνεργασία. Αθήνα: Γρηγόρης. 

Κωνσταντίνου, Ι. Χ. (2004). Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή ως παιδαγωγική λογική 
και σχολική πραγματικότητα. Αθήνα: Gutenberg. 

Ματσαγγούρας, Γ. Μ. (2007). Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας: Στρατηγικές διδασκαλίας. 
(5η εκδ.). Αθήνα: Gutenberg. 

Ματσαγγούρας, Γ. Μ. (2011). Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας: Θεωρία της διδασκαλίας, 
στρατηγικές διδασκαλίας. Αθήνα: Gutenberg.  

Μαυρόπουλος, Α. Σ. (2013). Σχέδιο μαθήματος: Σχεδιασμός, διεξαγωγή & αξιολόγηση μιας 
διδασκαλίας. Αθήνα: Αυτοέκδοση. 

Minder, M. (2007). Λειτουργική διδακτική: Στόχοι, στρατηγικές αξιολόγηση. (μτφ. Φ. Αρβα-
νίτης). Αθήνα: Πατάκης. 

Vygotsky, L. (1997). Νους στην κοινωνία: Η ανάπτυξη των ανώτερων ψυχολογικών διαδικα-
σιών. (μτφ. Α. Μπίμπου & Σ, Βοσνιάδου). Αθήνα: Gutenberg. 

Φουντοπούλου, Μ. (2010). Το προσδιοριστικό πλαίσιο της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελλη-
νικών από μετάφραση : Από τη θεωρία στη σχολική τάξη. Αθήνα: Γρηγόρης. 

1782

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Φρυδάκη, Ε. (2009). Η διδασκαλία στην τομή της νεωτερικής και μετανεωτερικής σκέψης. 
Αθήνα: Κριτική. 

1783

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Η κατασκευή και διακόσμηση μιας πλατείας. 

Αργυρίου Αρετή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.03 

aretiteo@sch.gr 

Περίληψη 

Μια δυσκολία που παρουσιάζεται  στους μαθητές του Γυμνασίου είναι η  σωστή χρήση του 
κατάλληλου τύπου, προκειμένου να υπολογίσουν το εμβαδόν ενός σχήματος. Το παρακάτω 
διδακτικό σενάριο προτείνει , μέσα από ένα πρόβλημα κατασκευής και διακόσμησης μιας 
πλατείας , έναν διαδραστικό τρόπο διδασκαλίας των εμβαδών  τετραγώνου, ορθογωνίου, 
παραλληλογράμμου, ορθογωνίου τριγώνου, τυχαίου τριγώνου και τραπεζίου. Υλοποιήθηκε  
στο εργαστήριο με την χρήση του Ε.Λ. Geogebra σε  μαθητές Β΄ γυμνασίου . Μετά από μια 
μικρή εισαγωγή παρατίθενται, η βασική του ιδέα, η καινοτομία-προστιθέμενη αξία του, τα 
γνωστικά-διδακτικά προβλήματα που προσπαθεί να επιλύσει. Η αναλυτική περιγραφή της 
δραστηριότητας του προβλήματος που τίθεται στους μαθητές, είναι εντελώς απαραίτητη 
για την κατανόηση των βημάτων της. Έτσι δεν κατέστη δυνατόν, εξαιτίας του περιορισμού 
της έκτασης του κειμένου, να συμπεριλάβω εδώ τα ενδεικτικά φύλλα εργασίας. Τέλος δίδο-
νται τα  συμπεράσματα που εξάχθηκαν  μετά την εφαρμογή του στην τάξη .  

Λέξεις - Κλειδιά:  Γεωμετρία,  εμβαδόν,  σενάριο διδασκαλίας,   Geogebra. 

Εισαγωγή 

Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι υπάρχει δυσκολία από μέρους των μαθητών στην κα-
τανόηση και στην περιγραφή των βασικών εννοιών της Ευκλείδειας γεωμετρίας (Τουμάσης , 
2004 ). Η σύγχρονη διδακτική των Μαθηματικών δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον 
οποίο οι μαθητές αναπτύσσουν συνειδητή μαθηματική σκέψη. Γίνεται λοιπόν  έντονη η α-
νάγκη δημιουργίας μαθησιακών περιβαλλόντων όπου κυριαρχεί η δράση, ο διάλογος, το 
βίωμα, η έκφραση, η αναπαράσταση, ο πειραματισμός, η επιστημονική στάση απέναντι στη 
γνώση και η συμμετοχή σε πολλαπλές συλλογικότητες. Η μάθηση δε των μαθηματικών ως 
μια εμπειρική παραγωγική διαδικασία έχει ζητούμενο την δημιουργία και την ανάπτυξη 
προσωπικών νοημάτων από τον μαθητή μέσα από υποθέσεις, εικασίες,  αποδείξεις, ανα-
σκευές, συνεχείς τροποποιήσεις και ελέγχους. Έτσι ο δυναμικός χειρισμός και η παρατήρη-
ση  είναι οι ιδιότητες που ενδιαφέρουν ιδιαιτέρα τη διδακτική των μαθηματικών (Κυνη-
γός,2007). Στα πλαίσια λοιπόν ενός δυναμικού χειρισμού, μέσα από ένα πρόβλημα κατα-
σκευής και διακόσμησης μιας πλατείας ,το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο  εκμεταλλεύε-
ται τη δυνατότητα που έχει το  Ε.Λ. Geogebra  με την χρήση των δρομέων του να μας δίνει 
τον δυναμικό σχεδιασμό πολλαπλών σχημάτων. Οι μαθητές σταδιακά μέσα από τον διαφο-
ρετικό τρόπο αναπαράστασης  ισεμβαδικών σχημάτων, θέτουν εικασίες σχετικά με τον  
τρόπο υπολογισμού του εμβαδού «μετασχηματίζοντας»  κάθε νέο σχήμα σε άλλο απλού-
στερο ισοδύναμό του, του οποίου  έχουν προηγουμένως  ανακαλύψει τον τύπο εμβαδού 
του. Στη συνέχεια πειραματιζόμενοι στα γραφικά 2 (στα οποία  είναι σχεδιασμένα  και τα 
ύψη των σχημάτων) διατυπώνουν τον νέο  τύπο. Ο διαρκής πειραματισμός με την μεταβολή 
των μεγεθών, η τροποποίηση , ο υπολογισμός και ο έλεγχος  του εμβαδού από  το Geoge-
bra, αναμένεται να οδηγήσουν τους μαθητές, από την αρχική τους εικασία σχετικά με τον 
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τρόπο εύρεσης ενός εμβαδού,  στην ανακάλυψη και τελικά στη διατύπωση των τύπων  εμ-
βαδού τετραγώνου, ορθογωνίου, παραλληλογράμμου, ορθογωνίου τριγώνου, τυχαίου τρι-
γώνου και τραπεζίου. Οι μαθητές ανακαλύπτουν και οικοδομούν την γνώση μέσα από την 
ενασχόληση τους  με την μελέτη ενός  κατασκευαστικού προβλήματος  της καθημερινότη-
τας. Μαθαίνουν να συνεργάζονται, να  συζητούν τις  εικασίες τους και  τέλος να εξάγουν 
συμπεράσματα. Τους δίνεται η δυνατότητα να αλλάξουν στάση απέναντι στα μαθηματικά 
και να διαπιστώσουν ότι δεν είναι μια αφηρημένη επιστήμη ξεκομμένη από την ζωή αλλά  
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Ταυτότητα σεναρίου  

Θέμα 

Ανακάλυψη και διατύπωση   των  τύπων υπολογισμού του εμβαδού  τετραγώνου, ορθογω-
νίου,  τριγώνου και  τραπεζίου.  

Γνωστική περιοχή 

Μαθηματικά –Ευκλείδεια Γεωμετρία- Εμβαδά επίπεδων σχημάτων Β΄ γυμνασίου. 

Βασική ιδέα 

Στο προτεινόμενο σενάριο οι μαθητές θα διερευνήσουν  το  πρόβλημα σχεδιασμού και  
διακόσμησης μιας πλατείας σε σχέση με το  κόστος κατασκευής της. Για την διακόσμηση 
αυτή θα πειραματιστούν με διαφόρων ειδών προτεινόμενα σχέδια με πλακίδια διαφορετι-
κών χρωμάτων και θα αναζητήσουν το κόστος κατασκευής του κάθε σχεδίου. Θα ερευνή-
σουν της δυνατότητες αλλαγής του σχεδίου διακόσμησης της πλατείας χωρίς να αλλάξει το 
κόστος και έτσι αναμένεται να οδηγηθούν  με ευχάριστο τρόπο στην κατανόηση του τρόπου 
μεταβολής του εμβαδού όταν μεταβάλλονται τα διάφορα μεγέθη του σχήματος και της 
σχέσης των εμβαδών των διαφόρων σχημάτων. Ο δυναμικός χαρακτήρας του Ε.Λ. Geogebra  
που δίνει «κίνηση» στα σχήματα, τους επιτρέπει  να πειραματιστούν με πλήθος σχημάτων 
που αν και δεν είναι ίσα, έχουν ίσο εμβαδόν. Να «τεμαχίσουν» ,να προσθέσουν ή αφαιρέ-
σουν τα εμβαδά σχημάτων για να υπολογίσουν τα εμβαδά νέων σχημάτων. Με την χρήση 
των δρομέων της δραστηριότητας, οι μαθητές σχεδιάζουν στην οθόνη του υπολογιστή πά-
νω σε κάθε σχήμα και τα μεγέθη που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό του εμβαδού 
(π.χ. βάση , ύψος) δυνατότητα που  τους επιτρέπει να οδηγηθούν  αρχικά σε εικασίες, στη 
συνέχεια  σε  γενικές διαπιστώσεις και τέλος στη διατύπωση των τρόπου υπολογισμού του. 

Σκεπτικό δραστηριότητας 

Καινοτομίες -Προστιθέμενη αξία 

Η ενασχόληση των μαθητών με ένα απλό κατασκευαστικό πρόβλημα της καθημερινότητας, 
παρέχει την δυνατότητα στους μαθητές να αλλάξουν την στάση τους απέναντι στα μαθημα-
τικά και να διαπιστώσουν ότι τα μαθηματικά, με διάφορες μορφές τους είναι ένα κομμάτι 
της ζωής μας. Με την προτεινόμενη  δραστηριότητα η έννοια των ισεμβαδικών σχημάτων  
συνδέεται άμεσα με το ίδιο κόστος κατασκευής , έννοιας  κατανοητής από όλους τους μα-
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θητές . Ο δυναμικός χαρακτήρας του λογισμικού που δίνει «κίνηση» και «μεταβολή»  στα 
σχήματα , βοηθάει στους μαθητές να έχουν γρήγορα  και με ακρίβεια , πολλά ίδιας κατηγο-
ρίας σχήματα κάθε φορά. Έχουν λοιπόν την δυνατότητα «μετασχηματισμού» ενός σχήματος 
σε άλλο ισοδύναμο με αυτό του οποίου μπορούν να υπολογίσουν το εμβαδό   του  με α-
πλούστερο τρόπο.  Έτσι μέσα από τον πειραματισμό, με σχήματα ίδιου εμβαδού, σαν μέσα 
σε παιχνίδι , μπορούν να  κατανοήσουν την σχέση των εμβαδών των γεωμετρικών σχημά-
των, να παρατηρήσουν τα μεγέθη που κάθε φορά μεταβάλλονται ή παραμένουν ίδια , να 
ανακαλύψουν την εξάρτηση ή όχι του εμβαδού ενός σχήματος από τα μεταβαλλόμενα κάθε 
φορά μεγέθη , να ονομάσουν  τα μεγέθη αυτά και τέλος να οδηγηθούν στη διατύπωση των 
τύπων. Η αριθμητική τιμή του εμβαδού σε κάθε περίπτωση υπολογίζεται γρήγορα από το 
ίδιο το λογισμικό και  έτσι οι μαθητές στρέφουν την προσοχή τους όχι στις αριθμητικές 
πράξεις αλλά στα ίδια τα σχήματα και στη  διατύπωση  μεταβολών, σχέσεων και διαπιστώ-
σεων. Η ανακάλυψη αυτή γίνεται σταδιακά και με ευχάριστο τρόπο μέσα από την ειδικά 
μορφοποιημένη δραστηριότητα. 

Γνωστικά προβλήματα – Διδακτικά προβλήματα - Θεωρητικό πλαίσιο 

Ο υπολογισμός της έκτασης που καταλαμβάνει ένα σχήμα, αυτός καθαυτός, παρουσιάζει 
δυσκολίες στους μαθητές. Τα παιδία δυσκολεύονται αρχικά να αντιληφθούν τον τρόπο με 
τον οποίο είναι δυνατόν να μετρήσεις μια έκταση όταν αυτή δεν είναι τετράγωνο, με την 
χρήση κάποιων μεγεθών του σχήματος. Με δυσκολία μπορούν να αντιληφθούν ποια είναι 
κάθε φορά, εκείνα τα μεγέθη σε ένα σχήμα που η μεταβολή τους επηρεάζει ή δεν επηρεά-
ζει το εμβαδόν του. Δυσκολεύονται να κατανοήσουν ότι υπάρχουν σχήματα που ενώ δεν 
είναι ίσα, έχουν ίσο εμβαδό. Η κακή κατανόηση της αλληλεξάρτησης αυτής, των διαφόρων 
μεγεθών με το εμβαδόν ενός σχήματος, οδηγεί πολλούς μαθητές,  κατά τη διαδικασία υπο-
λογισμού του εμβαδού,  σε λάθος εφαρμογή του τύπου.  

Στην παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας , οι μαθητές διδάσκονται τον υπολογισμό του εμ-
βαδού με την παρακολούθηση των σχετικών βημάτων-διαπιστώσεων του διδασκάλου τους 
, σε περιορισμένο  πλήθος σχημάτων που μπορεί να σχεδιάσει αυτός  στον πίνακα ή να έχει 
δώσει στους μαθητές του σε ένα φύλλο εργασίας. Δεν έχουν την δυνατότητα δοκιμής και 
πειραματισμού των όσων ακούνε σε δικά τους σχετικά σχήματα μια και η κατασκευή των 
σχημάτων σπάνια γίνεται σωστά από τους μαθητές στον περιορισμένο διδακτικό χρόνο. 
Ακόμα και αν η κατασκευή γίνει σωστά , τα σχήματα που θα σχεδιαστούν είναι λίγα και δεν 
έχουν έναν δυναμικό χαρακτήρα μεταβολής  ώστε να βοηθάνε  στην διατύπωση γενικών 
συμπερασμάτων. 

Προτείνεται λοιπόν η διδασκαλία να γίνει μέσα σε μια εποικοδομητική διαδικασία μάθη-
σης, με συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών .Η νέα γνώση ανακαλύπτεται 
και οικοδομείται  μέσα από τον πειραματισμό και την δοκιμή σε πολλά  κάθε φορά  διαφο-
ρετικά σχήματα .Αναμένεται ο  πειραματισμός αυτός να  οδηγήσει  τους μαθητές  στην γε-
νίκευση των παρατηρήσεών τους και τελικά  στην επίτευξή των διδακτικών στόχων. 

Πλαίσιο εφαρμογής 

Σε ποιους απευθύνεται , Χρόνος - Χώρος υλοποίησης  
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Το διδακτικό αυτός σενάριο απευθύνεται σε μαθητές Β΄ Γυμνασίου. Είναι δυνατόν όμως  
κάποιες από τις δραστηριότητες του, με την κατάλληλη τροποποίηση των φύλλων εργασί-
ας, να χρησιμοποιηθούν και σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή του Λυκείου. 

Ο χρόνος που προτείνεται για την υλοποίηση του σεναρίου είναι  5 διδακτικές ώρες. Ενδει-
κτικά η Α φάση(τετράγωνο ,ορθογώνιο , παραλληλόγραμμο):2 διδακτικές ώρες και η Β φά-
ση (τρίγωνο ,τραπέζιο) : 3 διδακτικές ώρες, μια και στα σχήματα αυτά συναντάμε τις  πε-
ρισσότερες δυσκολίες εφαρμογής των τύπων από τους μαθητές. 

Ο χώρος υλοποίησής του είναι το εργαστήριο της πληροφορικής. Εναλλακτικά και με κα-
τάλληλα φύλλα εργασίας θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην τάξη με την χρήση διαδραστι-
κού πίνακα  ή  ενός Laptop και ενός προβολέα εικόνας. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις μαθητών - Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία. 

Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν τις μονάδες μέτρησης μήκους και εμβαδού. Να ανα-
γνωρίζουν και να ονομάζουν τα ευθύγραμμα σχήματα τετράγωνο, ορθογώνιο, παραλληλό-
γραμμο, ορθογώνιο τρίγωνο, τυχαίο τρίγωνο και τραπέζιο, να μπορούν να αναγνωρίζουν τα 
ύψη των παραπάνω σχημάτων και να γνωρίζουν τις βασικές τους ιδιότητες. Σε σχέση με το 
λογισμικό θα πρέπει να γνωρίζουν τον τρόπο χρήσης του κουμπιού επιλογής, του δρομέα 
και τον τρόπο  μετακίνησης από την μια οθόνη των γραφικών στην άλλη.  

Κατά την υλοποίηση της δραστηριότητας στο εργαστήριο θα απαιτηθούν, κατάλληλα σχε-
διασμένα φύλλα εργασίας ,τετράδιο για να κρατούν σημειώσεις για την πορεία της διερεύ-
νησης με  σχόλια και διαπιστώσεις ,  το σχολικό εγχειρίδιο για να ανατρέχουν στις ήδη δι-
δαγμένες έννοιες και οδηγίες χρήσης του λογισμικού «Geogebra» . 

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης 

Οι μαθητές προτείνεται να  εργαστούν σε ομάδες των 2-3 ατόμων και καθοδηγούμενοι από 
τα φύλλα εργασίας να συνεργαστούν στην καταγραφή των παρατηρήσεων των τιμών  του 
εμβαδού, να συζητήσουν για τα αποτελέσματα των δοκιμών τους, να ανταλλάξουν απόψεις 
σχετικά με την σχέση μεγεθών –εμβαδού .Να προτείνουν και να συζητήσουν διαφορετικούς 
τρόπους τεμαχισμού ή σύνθεσης των σχημάτων από άλλα απλούστερα σχήματα. Να συζη-
τήσουν και τελικά να καταλήξουν στην διατύπωση των συμπερασμάτων τους σχετικά με 
τους τύπους υπολογισμού του εμβαδού για κάθε διαφορετικό σχήμα. Με αυτόν τον τρόπο   
αναπτύσσεται ομαδική εργασία, συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων- ιδεών  και επικοινωνία 
των μαθητών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου.  Ο εκπαιδευτικός παρακο-
λουθεί την πορεία εργασίας και τα συμπεράσματα των μαθητών. Συνεργάζεται μαζί τους , 
όπου του ζητηθεί , ώστε να κατανοήσουν   καλύτερα τα αποτελέσματά τους και τους εν-
θαρρύνει να συνεχίσουν την διερεύνηση.  

Στόχοι της δραστηριότητας 

Οι  μαθητές  να οδηγηθούν  στη βεβαιότητα , ότι υπάρχουν σχήματα που δεν είναι ίσα, αλ-
λά έχουν ίσο εμβαδόν.  Να ανακαλύψουν τα μεγέθη που μεταβάλουν το εμβαδόν. Να διε-
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ρευνήσουν αν υπάρχει κάποιο  μέγεθος που η μεταβολή του  δεν  επηρεάζει την τιμή του 
εμβαδού.  

Μέσα από τον πειραματισμό με ισοδύναμα σχήματα να παρατηρήσουν την σχέση των εμ-
βαδών ορθογωνίου και παραλληλογράμμου, παραλληλογράμμου και τριγώνου, τραπεζίου 
και παραλληλογράμμου.  

Συνδυάζοντας τα παραπάνω να είναι σε θέση να διατυπώσουν τους τύπους υπολογισμού 
των εμβαδών. 

Ανάλυση της δραστηριότητας 

Στην Α φάση της δραστηριότητας δίνουμε στους μαθητές μας το εξής πρόβλημα : Ο δήμαρ-
χός Πύργου αποφάσισε να κατασκευάσει μια πλατεία  που  συνορεύει με το προαύλιο του 
σχολείου μας , στην συμβολή δυο μονοπατιών του πάρκου ΣΠΚ . Για την κατασκευή   της 
έχει εγκριθεί από τον δήμο κονδύλι ποσού μέχρι 1000€. Πριν ξεκινήσει η κατασκευή της, ο 
δήμος ζήτησε από το  σχολείο μας   να προτείνει κάποια σχέδια διακόσμησης. Μας ανάφε-
ρε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κίτρινες, γκρι, πράσινες, μπλε, κόκκινες πλάκες με 
τιμή 10€ τo m2. Το κάθε σχέδιο μπορεί να συνδυάζει το πολύ δύο χρώματα. Προτείνεται 
σχήματα για την  πλατεία με ενός χρώματος πλακίδια  και το ίδιο κόστος κατασκευής. Πόσα 
m2  πλακίδια θα απαιτηθούν για την κάθε προτεινόμενη μονόχρωμη κατασκευή ; 

Δραστηριότητα 1η : Ας σχεδιάσουμε τα μονοπάτια. 

Το κουμπί επιλογής «Δραστηριότητα 1» εμφανίζει δυο δρομείς «μονοπάτι1» και «μονοπά-
τι2». Αυτοί σχεδιάζουν δυο κάθετα ζεύγη παράλληλων ευθειών, με μεταβαλλόμενη την α-
πόστασή  κάθε ζεύγους από 0m έως 10m( Εικ.1).  

  

Εικ.1  Τετράγωνο και ορθογώνιο με ίδιο εμβαδόν. 

 

Σε πλαίσιο κειμένου εμφανίζεται το εμβαδόν την σχεδιασμένης πλατείας. Ζητάμε από τους 
μαθητές, με την χρήση των δρομέων,  να σχεδιάσουν πλατεία με  κόστος  ακριβώς 360€ και 
να καταγράψουν τις διαστάσεις των σχημάτων που κατασκευάζουν σε πίνακα του φύλλου 
εργασίας. Αναμένεται οι μαθητές να σχεδιάσουν τετράγωνο πλευράς 6m και ορθογώνια 
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διαστάσεων 4m και 9m ( Εικ.1 ). Στη συνέχεια να σημειώσουν  το είδος  κάθε σχήματος. Αν 
το κόστος κατασκευής αυξηθεί στα 640€ να βρουν τις νέες  πιθανές διαστάσεις της πλατεί-
ας. Οι μαθητές αναμένεται να εργαστούν ανάλογα. Σε κάθε μια από τις παραπάνω περι-
πτώσεις τα σχήματα έχουν ίδιο εμβαδόν ,αλλά, δεν είναι ίσα. Οι μαθητές καταγράφουν στο 
φύλλο εργασίας τις διαστάσεις των σχημάτων , που έχουν ίδιο εμβαδόν και εισάγουμε εδώ 
την έννοια των ισοδύναμων σχημάτων. Από την καταγραφή των διαστάσεων των σχημά-
των, που αναγράφονται στην οθόνη της δραστηριότητας, την ύπαρξη του πλέγματος, για 
κάθε ένα από τα παραπάνω σχεδιασμένα σχήματα, αναμένεται οι μαθητές να συμπερά-
νουν τον τρόπο υπολογισμού του εμβαδού τετραγώνου και ορθογωνίου και να συμπληρώ-
σουν τον σχετικό τύπο στο φύλλο εργασίας. 

Δραστηριότητα 2 : Αλλαγή της κλίσης των μονοπατιών.  

Με το κουμπί επιλογής «Δραστηριότητα 2» εμφανίζεται ένας δρομέας «κλίση διασταύρω-
σης». Με αυτόν οι μαθητές μπορούν να μεταβάλλουν την γωνία  που σχηματίζουν τα δυο 
ζεύγη των παραλλήλων ευθειών. Ζητάμε από τους μαθητές  να σχεδιάζουν μια ορθογώνια 
πλατεία κόστους 350€ και με τον δρομέα «κλίση διασταύρωσης» να μεταβάλουν την  κλίση 
του σχήματος ( Εικ.2). Να  ονομάσουν  το είδος των δυο σχημάτων που σχεδίασαν και να 
καταγράψουν το εμβαδόν του κάθε σχήματος. 

 

Εικ.2   Ορθογώνιο ,παραλληλόγραμμο με ίσο εμβαδόν. 

Αναμένεται οι μαθητές να διαπιστώσουν ότι το εμβαδόν είναι το ίδιο στο ορθογώνιο και το 
παραλληλόγραμμο. Τους ενθαρρύνουμε να κάνουν όσες δοκιμές θέλουν για διαφορετικά 
ορθογώνια ή τετράγωνα με τα αντίστοιχα παραλληλόγραμμά τους. 

 Θέτουμε το εξής ερώτημα: ποιά μεγέθη στα παραπάνω σχήματα ,ορθογώνιο και παραλλη-
λόγραμμο που έχουν ίδιο εμβαδόν, έχουν την ίδια τιμή και ποια μεγέθη διαφορετική; Ανα-
μένεται οι μαθητές να παρατηρήσουν ότι καθώς η κλίση ενός ζεύγους πλευρών αλλάζει , 
αλλάζουν   τα μήκη των πλευρών αυτών ταυτόχρονα όμως μεταβάλλεται  και η απόστασή 
αυτών των πλευρών με τρόπο τέτοιο ώστε το εμβαδόν να  παραμένει το ίδιο.  Αντίθετα το 
άλλο ζεύγος των πλευρών και το αντίστοιχο πλάτος του μονοπατιού (αντίστοιχο ύψος)των 
πλευρών αυτών παραμένουν τα ίδια στο ίδιο εμβαδό. Αναμένεται να εικάσουν ότι η τιμή 
του εμβαδού εξαρτάται από το μήκος δυο απέναντι πλευρών  και  του αντίστοιχου πλάτος 
του μονοπατιού των πλευρών αυτών (αντίστοιχο ύψος).   
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Στη συνέχεια καλούμε τους μαθητές να μεταβούν στην σελίδα των Γραφικών 2 της δραστη-
ριότητας .Εκεί έχουμε στα παραπάνω σχήματα σχεδιασμένα τα αντίστοιχα ύψη των δυο 
βάσεων. Ζητάμε από τους μαθητές με κατάλληλα σχεδιασμένους δρομείς να αλλάξουν και 
εδώ την κλίση των παραλλήλων, να παρατηρήσουν ποια μεγέθη μεταβάλλονται ,ενώ το 
εμβαδόν παραμένει το ίδιο. Να διερευνήσουν σε ποιο σχήμα τα ύψη του παραλληλογράμ-
μου είναι και πλευρές του , να καταγράψουν σε έναν πίνακα του φύλλου εργασίας τους, τις 
τιμές των δυο υψών , των αντίστοιχων πλευρών  και του εμβαδού κάθε σχήματος που σχε-
δίασαν. ( Εικ.3 ) 

 

Εικ.3 

Μέσα από τις τιμές που θα καταγράψουν οι μαθητές, αναμένεται να οδηγηθούν στην σχέ-
ση εμβαδόν = πλευρά ∙ (αντίστοιχο;) ύψος που υπολογίζει το εμβαδόν του παραλληλο-
γράμμου. Για καλύτερη κατανόηση των εννοιών, αν το θεωρήσουμε απαραίτητο, μπορούμε 
να δώσουμε στους μαθητές παραλληλόγραμμα σχεδιασμένα σε έναν πίνακα με δεδομένη 
την μία πλευρά και τα δυο τους ύψη , να τους ζητάμε δε να υπολογίσουν τα εμβαδά τους 
με την χρήση του τρόπου  που μόλις είκασαν  και  να  καταγράψουν την αριθμητική τιμή 
που βρήκαν σε σχετική στήλη. Κατόπιν με την χρήση του λογισμικού  να σχεδιάσουν τα πα-
ραπάνω δεδομένα σχήματα και να συγκρίνουν την αριθμητική τιμή του εμβαδού που υπο-
λόγισαν με  την τιμή που εμφανίζεται σε πλαίσιο κειμένου. Να κάνουν διερεύνηση των α-
ποτελεσμάτων τους, αν δε, διαπιστώσουν άλλες τιμές να ερευνήσουν που υπάρχει το 
σφάλμα στον δικό τους υπολογισμό. Τώρα οι μαθητές αναμένεται να είναι έτοιμοι  να προ-
χωρήσουν στην διατύπωση του σωστού τρόπου υπολογισμού του εμβαδού του τυχαίου 
παραλληλογράμμου.  

Ανακεφαλαιώνοντας ζητάμε από τους μαθητές να συμπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα, 
για την κατασκευή της πλατείας, με πλακίδια ενός χρώματος και να δώσουν απάντηση στο 
αρχικό πρόβλημα σχεδιασμού μονόχρωμης πλατείας. 

Σχήμα πλατείας 
Μεγέθη που απαιτούνται για 
τον υπολογισμό του εμβαδού             

(όνομα μεγέθους και  τιμή) 

Εμβαδόν 
Τύπος με γράμματα 

–αντίστοιχη τιμή 

Μέγιστο 
κόστος 

τετράγωνο   1000€ 
ορθογώνιο   1000€ 

παραλληλόγραμμο   1000€ 

Δραστηριότητα 3η: Διακόσμηση με πλακίδια δυο χρωμάτων 

1790

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Σε νέο φύλλο εργασίας κατά την Β Φάση της δραστηριότητας    βάζουμε τον εξής προβλη-
ματισμό στους μαθητές : «Κάποιες ομάδες μαθητών  του σχολείου όμως,  πρότειναν διακο-
σμήσεις με πλακίδια δυο χρωμάτων. Κάποιες ήταν, η  διακόσμηση 1 : με πλακίδια μπλε και 
κόκκινα, η διακόσμηση 2 : με πλακίδια γκρι και κίτρινα και  η διακόσμηση 3:  με πλακίδια 
πράσινα και κίτρινα. Μπορείτε να βρείτε πόσα m2 πλακίδια από κάθε χρώμα θα χρειαστούν 
για την κατασκευή κάθε μιας από τις παραπάνω προτεινόμενες  διακοσμήσεις; (το κόστος 
κατασκευής πρέπει να είναι το ίδιο οποιοδήποτε και αν είναι το σχέδιο της διακόσμησης)»  

Στην δραστηριότητα έχουμε σχεδιάσει 3 κουμπιά επιλογής ένα για κάθε προτεινόμενο σχέ-
διο διακόσμησης. Ξεκινώντας με το κουμπί «διακόσμηση 1» χωρίζουμε την ορθογώνια ή 
παραλληλόγραμμη πλατεία κόστους 420€  στα δυο  ισοδύναμα τρίγωνα που σχηματίζει η 
διαγώνιός της. Με κόκκινο χρώμα το ένα και μπλε χρώμα  το άλλο.( Εικ.4 )  

 

Εικ. 4. Ορθογώνια τρίγωνα ,αμβλυγώνια τρίγωνα ,οξυγώνια τρίγωνα. 

Σε πλαίσιο κειμένου δίνουμε στους μαθητές το συνολικό εμβαδόν καθώς και το εμβαδόν 
του ενός χρώματος. Οι μαθητές βοηθούμενοι και από τη εποπτεία διαπιστώνουν ότι τα δυο 
τρίγωνα του σχήματος έχουν ίδιο εμβαδόν. Με πειραματισμό σε πολλά παρόμοια σχήματα 
καταλήγουν στην ίδια διαπίστωση. Συμπεραίνουν λοιπόν  ότι κάθε τρίγωνο έχει το μισό εμ-
βαδόν του ορθογωνίου ή του παραλληλογράμμου.  

Από ποιά όμως μεγέθη εξαρτάται το εμβαδόν ενός τριγώνου; Για να πειραματιστούν  τους 
προτείνουμε την χρήση του κουμπιού  «διακόσμηση 2».  Τώρα έχουν τον σχεδιασμό ενός 
τριγώνου γκρι με βάση ίση με την βάση του παραλληλογράμμου της πλατείας και ύψος τρι-
γώνου ίσο με το αντίστοιχο ύψος του παραλληλογράμμου(πλάτος μονοπατιού) ( Εικ.5 ).  

 

Εικ.5 Ισοδύναμα τρίγωνα –ίδια βάση και ίδιο αντίστοιχο ύψος. 

Η κορυφή του τριγώνου μπορεί να κινείται δυναμικά ( Εικ.5 ) πάνω στην απέναντι πλευρά 
της βάσης του παραλληλογράμμου. Η μετακίνηση αυτή δημιουργεί τρίγωνα με ίδιο εμβα-
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δόν, ίσο με το μισό της πλατείας ,που όμως δεν σχηματίζονται αποκλειστικά από την δια-
γώνιό της. Από την μετακίνηση αυτή οι μαθητές εύκολα διαπιστώνουν ότι όλα αυτά τα τρί-
γωνα, που έχουν ίδιο εμβαδό ,έχουν  ίδια βάση και  ίδιο αντίστοιχο ύψος (πλάτος μονοπα-
τιού), αλλά , διαφορετικές γωνίες  και διαφορετικές τις άλλες δύο τους πλευρές. Συνεπώς 
μπορούν πολύ εύκολα να διαπιστώσουν την εξάρτηση του εμβαδού του τριγώνου από το 
μήκος μιας πλευρά του  και του αντίστοιχου ύψους  του . 

Μεταβαίνουμε στα γραφικά 2. Με το κουμπί επιλογής «Δείξε το τρίγωνο» οι μαθητές μπο-
ρούν να σχεδιάσουν το ένα από τα δυο ισοδύναμα τρίγωνα οποιουδήποτε παραλληλο-
γράμμου. Στο τρίγωνο  αυτό  είναι σχεδιασμένα , με  σημειωμένα  τα μήκη τους ,  τα δυο 
ύψη του και οι αντίστοιχες πλευρές τους( Εικ.6 ). Ζητάμε να διερευνήσουν την ειδική περί-
πτωση για τα ύψη του ορθογωνίου τριγώνου ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τον 
τύπο εμβαδού ορθογωνίου τριγώνου όταν δίδονται οι κάθετες πλευρές του.  

 

Εικ.6  Ύψη ορθογωνίου τριγώνου , ύψη οξυγώνιου τριγώνου , ύψη αμβλυγώνιου τριγώνου. 

Με ανάλογα  βήματα διερεύνησης-υπολογισμού στο φύλλο εργασίας  όπως και  με το εμ-
βαδόν του παραλληλογράμμου αναμένεται οι μαθητές να κατανοήσουν πλήρως ότι το εμ-
βαδόν εξαρτάται από μια πλευρά και το αντίστοιχο ύψος της πλευράς αυτής, έτσι  σε συν-
δυασμό με την σχέση που διαπίστωσαν για το εμβαδόν τριγώνου και παραλληλογράμμου, 
να διατυπώσουν τον σχετικό τύπο ορθογωνίου τριγώνου  και τυχαίου τριγώνου.   

Τέλος με το κουμπί «διακόσμηση 3» έχουμε τον σχηματισμό ενός τραπεζίου χρώματος 
πράσινου και δυο τριγώνων χρώματος κίτρινου στην σχεδιασμένη πλατεία ( Εικ.7 σχήμα 1). 

 

Εικ.7                σχήμα 1                                    σχήμα 2                                       σχήμα 3 

Το μήκος της μικρής και της μεγάλης βάσης μπορούν να μεταβάλλονται καθώς και το ύψος 
(πλάτος μονοπατιού) του τραπεζίου. Οι μαθητές ονομάζουν το πράσινο σχήμα και παρατη-
ρώντας διαφορετικά τραπέζια , αναμένεται να οδηγηθούν στην ανακάλυψη των μεγεθών 
που επηρεάζουν το εμβαδό του (Βάση μεγάλη, βάση μικρή και πλάτος μονοπατιού = ύψος 

1792

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



τραπεζίου). Πειραματιζόμενοι,  γνωρίζοντας τον τρόπο υπολογισμού του εμβαδού ορθογω-
νίου τριγώνου και εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι χωρίς να μεταβληθεί το εμβαδόν του 
τραπεζίου μπορούν να «μετατρέψουν» την παραλληλόγραμμη πλατεία  (Εικ.7 σχήμα 1) σε 
ορθογώνια ( Εικ.7 σχήμα 2) και στη συνέχεια, τα δυο κίτρινα ορθογώνια  τρίγωνα σε ένα 
ορθογώνιο τρίγωνο ( Εικ.7 σχήμα 3) με εμβαδόν το άθροισμα των άλλων δυο, παρακινού-
νται να αφαιρέσουν  από το εμβαδόν του ορθογωνίου Β*υ , το εμβαδό του ορθογωνίου 
τριγώνου (Β-β)*υ/2 και να οδηγηθούν στον τύπο εμβαδού του τραπεζίου.  

Ανακεφαλαιώνοντας ζητάμε από τους μαθητές να συμπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα, 
για την κατασκευή της πλατείας, με πλακίδια δυο χρώματος για να δώσουν απάντηση στο 
αρχικό πρόβλημα σχεδιασμού δίχρωμης  πλατείας. 

 
Σχήματα διακό-
σμησης της πλα-

τείας 

Μεγέθη που απαιτούνται για 
τον υπολογισμό του εμβαδού   

(με γράμματα ) 

Εμβαδόν 
(τύπος με 

γράμματα ) 

Κόστος σε 
χρώμα(τιμή)  Μέγιστο 

κόστος 

Δυο ίσα τρίγωνα  Κόκκινο τρίγωνο:       1000€ Μπλε τρίγωνο:   
Δυο τρίγωνα και  

ένα τραπέζιο 
Τραπέζιο:    

1000€ 
Ένα τρίγωνο:   

Επέκταση της δραστηριότητας 

Το προτεινόμενο σενάριο αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την διδασκαλία των 
εμβαδών των σχημάτων συμφώνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για την Β΄ Γυμνα-
σίου, αλλά μπορεί άνετα με κατάλληλη τροποποίηση των φύλλων εργασίας να υλοποιηθεί 
και στη ίδια ενότητα στο λύκειο , να γίνει δε  επέκταση του  και για  την εύρεση  του εμβα-
δού πολυγωνικού χωρίου. Οι δραστηριότητες των γραφικών 2 που περιγράφονται,  μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των υψών του τριγώνου και του παραλληλο-
γράμμου στην Α΄ γυμνασίου. Η βασική δραστηριότητα θα μπορούσε άνετα να αξιοποιηθεί 
στη μελέτη της σχέσης των εμβαδών ομοίων σχημάτων στη Γ΄ γυμνασίου και στο Λύκειο. 
Με απλουστεύσεις θα μπορούσε να είναι εύχρηστο  για την εισαγωγή των μαθητών στην 
διδασκαλία του m2 και των υποδιαιρέσεών του , εκμεταλλευόμενοι την δυνατότητα αλλα-
γής της μορφής του πλέγματος του λογισμικού. Επίσης θα μπορούσε  να υλοποιηθεί σε μα-
θητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την πρώτη επαφή τους με τα εμβαδά απλών 
σχημάτων αφού συνδυάζει την εποπτεία της εικόνας  με την θεωρητική Ευκλείδεια Γεωμε-
τρία. Τέλος σε συνεργασία με το μάθημα των εικαστικών για να γίνει μια διαθεματική προ-
σέγγιση της γνώσης. 

Συμπεράσματα μετά την εφαρμογή του σεναρίου 

Από την εφαρμογή του παραπάνω σεναρίου σε 3 τμήματα της Β΄ Γυμνασίου διαπιστώθηκε 
σε ικανοποιητικό βαθμό η επίτευξη των διδακτικών στόχων. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με 
ευχαρίστηση και προθυμία(100%). Συνεργάστηκαν με επιτυχία και αλληλοβοηθήθηκαν κα-
τά την διάρκεια εφαρμογής του σεναρίου(90%). Διαπιστώθηκε η γρήγορη εξοικείωση των 
μαθητών με τις έννοιες και τα εργαλεία του λογισμικού. Από τις ερωτήσεις που  διατυπώ-
θηκαν, διαφάνηκε μια δυσκολία στον τρόπο υπολογισμού του εμβαδού του παραλληλο-
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γράμμου όταν χρησιμοποιούσαν διαφορετικό ύψος από το αρχικό και στις αλγεβρικές πρά-
ξεις που ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν προκειμένου να υπολογίσουν το  εμβαδόν  του 
τραπεζίου(20%). Κάποιες από τις δραστηριότητες χρειάστηκαν λίγο περισσότερο χρόνο από  
μια μικρή ομάδα μαθητών(5%). Σε σχετικό κριτήριο αξιολόγησης υπολογισμού εμβαδών 
διαπιστώθηκε : άριστη επίδοση 42%,αρκετά καλή 25% ,μέτρια 28% και ανεπαρκή 5% των 
μαθητών. 
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Εκπαιδευτικό σενάριο: Η περίπτωση της κλιματικής αλλαγής. Αιτίες-συνέπειες-
αντιμετώπιση 

Τσέτσος Σταύρος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

 tsetsos.stavros@hotmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν άρθρο συζητά ένα διδακτικό σενάριο το οποίο προσεγγίστηκε με την εποικοδο-
μητική μέθοδο και με στοιχεία της μεθόδου project. Το θέμα του σεναρίου σχετιζόταν με 
την κλιματική αλλαγή, τις αιτίες που την προκαλούν, τις συνέπειες που προκύπτουν από την 
κλιματική αλλαγή και τις πρακτικές αντιμετώπισης των συνεπειών της. Λόγω του βαθμού 
δυσκολίας, της πολυπλοκότητας των εννοιών του θέματος αλλά και της διάρθρωσης του 
αναλυτικού προγράμματος σπουδών του δημοτικού σχολείου μπορεί να διδαχτεί σε μαθη-
τές κυρίως της ΣΤ΄ του Δημοτικού Σχολείου. Αρχικά τεκμηριώνεται θεωρητικά η μεθοδολο-
γική προσέγγιση, στη συνέχεια παρουσιάζεται η διδακτική πρόταση, παραθέτονται τα φύλ-
λα εργασίας και τέλος συζητούνται τα αποτελέσματα-συμπεράσματα της εφαρμογής του 
σεναρίου. Η διδακτική πρόταση λόγω του εύρους της μπορεί να εφαρμοστεί στα πλαίσια 
της ευέλικτης ζώνης ή των καινοτόμων προγραμμάτων που εφαρμόζει το κάθε σχολείο.  

Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες η ανάπτυξη, η εξέλιξη και η χρήση των ΤΠΕ είναι θεαματική και 
απαραίτητη σε όλα τα πεδία των επιστημών, της τεχνολογίας και της καθημερινότητας. Α-
ναπόφευκτα οι ΤΠΕ πέρασαν και τις πύλες όλων των περιβαλλόντων της εκπαίδευσης πα-
ρέχοντας πληροφορίες, διεκπεραιώνοντας την αλληλογραφία, προσφέροντας εποπτικό υλι-
κό και αποτελώντας γνωστικό και διερευνητικό εργαλείο. Ειδικότερα μπορούμε να ισχυρι-
στούμε ότι διευκολύνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη διδασκαλία των Φυσικών επιστημών 
αφού προσφέρονται πολύ για την κατανόηση των  αφηρημένων εννοιών τους με τη χρήση 
της προσομοίωσης, της μοντελοποίησης, της οπτικοποίησης και των αναλογιών 
(Johnassen,2003). Η χρήση των ΤΠΕ σε συνδυασμό με κατάλληλες και σύγχρονες μεθόδους 
μάθησης μπορεί να οδηγήσει στην άρση των γνωστικών εμποδίων, την επίτευξη της εννοιο-
λογικής αλλαγής, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, την ενίσχυση της συνεργατικότητας 
και της αλληλεπίδρασης των μαθητών. 

Θεωρητική τεκμηρίωση 

Σύμφωνα με τον εποικοδομισμό, η επιστημονική γνώση οικοδομείται με την ενεργό συμμε-
τοχή και τη συνεργασία των μαθητών. Οι μαθητές δημιουργούν ή κατασκευάζουν τη νέα 
γνώση για τα φαινόμενα ή τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών μέσα από την αλληλεπίδρα-
ση των δικών τους αντιλήψεων, που υφίστανται πριν την επαφή τους με την επιστημονική 
γνώση, και των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που προσφέρουν τις ευκαιρίες και τους τρό-
πους για την οικοδόμησή της (Σκουμιός, 2012). Οι αρχές της εποικοδομητικής μάθησης,  
που αναδεικνύονται  μέσα από τη βιβλιογραφία (Phillips, 2000·Widolo, Duit, & Muller, 
2002), είναι οι εξής: α. Οι μαθητές έχουν τις δικές τους ιδέες ή αντιλήψεις πριν από τη δι-
δασκαλία β. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει του μαθητές να εκφράσουν τις ιδέες τους πάνω 
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στις οποίες θα στηρίξει τη διδασκαλία του γ. Αποδίδεται μεγάλη σημασία στην εξήγηση των 
αντιλήψεων του μαθητή δ. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργητικά στη μαθησιακή διαδικασία, 
η οποία βασίζεται πάνω στις ιδέες ή τις αντιλήψεις των μαθητών που έχουν πριν τη διδα-
σκαλία ε. Η νέα γνώση η οποία έρχεται να αναδομήσει την προϋπάρχουσα, είναι πιθανόν 
να δημιουργήσει γνωστική σύγκρουση στου μαθητές στ. και τέλος η μάθηση, δηλαδή η οι-
κοδόμηση της νέας γνώσης θεωρείται ως μια διαδικασία εννοιολογικής αλλαγής. Ο ρόλος 
του δασκάλου είναι υποστηρικτικός, παρακινητικός, δημιουργικός ως προς τις προϋποθέ-
σεις για την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και της οικοδόμησης της γνώσης, καθοδηγητι-
κός με σταδιακή μείωση της αρωγής του, επεξηγητικός, αναλυτικός, διευκολυντικός (Σκου-
μιός, 2012). Οι Driver & Oldham (1986) εισήγαγαν το μοντέλο της εποικοδομητικής διδα-
σκαλίας στο πεδίο της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών το οποίο περιλαμβάνει τις ε-
ξής φάσεις: Φάση του προσανατολισμού, φάση της ανάδειξης των ιδεών, φάση της αναδό-
μησης των ιδεών, φάση της εφαρμογής των ιδεών και φάση της ανασκόπησης των ιδεών ή 
του αναστοχασμού. 

Η υλοποίηση των διαθεματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων της ευέλικτης ζώνης ή 
των καινοτόμων προγραμμάτων έχει ως προϋπόθεση τη διεπιστημονική εφαρμογή σχεδίων 
εργασίας (project) τα οποία διέπονται από τη ενεργητική, συμμετοχική και συνεργατική 
εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία (Αλαχιώτης, 2001). Τα πλεονεκτήματα 
της μεθόδου project εκτός των προαναφερομένων είναι: η ανάπτυξη των διαπροσωπικών 
σχέσεων των μαθητών, η άσκηση μεταγνωστικών ιδιοτήτων, η αποδέσμευση του εκπαιδευ-
τικού από τα στενά χρονικά περιθώρια της ωριαίας διδασκαλίας, η συμβολή στην ουσιαστι-
κή και καθημερινή γνώση, η εξοικείωση του μαθητή με την έρευνα, η οικοδόμηση της γνώ-
σης, η παροχή ευκαιριών για τους «αδύνατους» μαθητές ή για μαθητές με διαφορετικά πο-
λιτισμικά χαρακτηριστικά, η ενεργοποίηση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης κ.τ.λ. (Χα-
τζηϊωαννίδης & Φιλιππάκης, 2007). Ο ρόλος του δασκάλου στη μέθοδο project είναι καθο-
δηγητικός, διαμεσολαβητικός, συμβουλευτικός και υποστηρικτικός. Η μέθοδος πραγματο-
ποιείται βάσει της συλλογικής δράσης των μαθητών και επομένως είναι μαθητοκεντρική 
(Ματσαγγούρας, 2001).  Οι Χατζηϊωαννίδης & Φιλιππάκης (2007) διακρίνουν τα σχέδια Pro-
ject ανάλογα με: το περιεχόμενο (έκθεσης, επίδειξης, έρευνας), τον αριθμό των εμπλεκομέ-
νων (ατομικά, συλλογικά), το αναλυτικό πρόγραμμα, τον τρόπο αξιοποίησής τους (εισαγω-
γή σε μια νέα διδακτική ενότητα ή επέκταση μιας ενότητας που έχει διδαχθεί).  

Το σχέδιο Project βασίζεται σε τέσσερα στάδια: α. προβληματισμός, β. προγραμματισμός 
των διδακτικών δραστηριοτήτων, γ. διεξαγωγή των δραστηριοτήτων, δ. αξιολόγηση. Το κα-
θένα από τα στάδια αυτά μπορεί να αναλυθεί σε μια σειρά από επιμέρους φάσεις. Η μέθο-
δος project είναι δυνατόν να συνδυαστεί και με διάφορες προσεγγίσεις όπως την επίλυσης 
προβλήματος, την εποικοδομητική προσέγγιση, την ανακαλυπτική-διερευνητική προσέγγι-
ση κ.τ.λ. 

Το ΔΕΠΠΣΠ (2003) καθορίζει ότι η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να στραφεί σε τέσσερις άξονες: 
γνωστικό διερευνητικό εργαλείο, εποπτικό μέσο διδασκαλίας, εργαλείο επικοινωνίας και 
αναζήτησης πληροφοριών και πληροφορικός αλφαβητισμός. Στο παρόν σενάριο γίνεται η 
χρήση και των τεσσάρων αξόνων. Τέλος, όπως προκύπτει από τα παραπάνω ο συνδυασμός 
των δύο προσεγγίσεων (εποικοδομητική, Project) είναι εφικτός, αφού και οι δύο λαβαίνουν 
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υπόψη την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία, την ενθάρρυνση, την 
υποστήριξη και την καθοδήγηση του μαθητή. Ακόμη δίνουν έμφαση στην οικοδόμηση της 
γνώσης, υποστηρίζουν τις μεταγνωστικές διαδικασίες και την αυτορρύθμιση του μαθητή. 
Τέλος και οι δύο εστιάζουν στην καθημερινή γνώση. 

Εκπαιδευτικό σενάριο 

Αφορμή για τη δημιουργία του  σεναρίου υπήρξε ένα άρθρο της έγκριτης εφημερίδας «Το 
Βήμα» το οποίο αναφέρεται στη Σύνοδο για το κλίμα, που διεξήχθη στην Πολωνία μετά την 
καταστροφική επέλαση του τυφώνα Χαϊγιάν τον Νοέμβριο του 2013.Η επιλογή του συγκε-
κριμένου άρθρου έγινε σύμφωνα με το γνωστικό, νοητικό και γλωσσικό επίπεδο των παι-
διών. Επίσης απουσίαζαν τα φορμαλιστικά στοιχεία τα οποία θα δυσχέραιναν την κατανόη-
ση. Τα άρθρα των ΜΜΕ ανήκουν στις άτυπες μορφές μάθησης και αποτελούν συμπληρω-
ματικό υλικό για την κατανόηση των εννοιών και φαινομένων των Φ.Ε (Δημόπουλος, 2008). 
Επίσης μπορούν να μετασχηματιστούν σε διδακτικό υλικό (Μαντζουρίδης, Χαλκιά & Σκορ-
δούλης, 2005). 

Τάξη: Στ΄ 

Θέμα: Κλιματική Αλλαγή: αίτια, συνέπειες και τρόποι αντιμετώπισης. 

Διαθεματική σύνδεση: Φυσικές επιστήμες, Τ.Π.Ε, θεατρική αγωγή, Γλώσσα, Αισθητική Αγω-
γή  

Αριθμός μαθητών: 20  

Σκοποί:  

Ως προς τις γνώσεις 

Να μάθουν τα αίτια, τις συνέπειες και τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου, να 
γνωρίσουν τις διαφορετικές επιστημονικές  απόψεις του φαινομένου. 

Ως προς τις δεξιότητες 

Να μάθουν να συνεργάζονται, να αναπτύξουν ικανότητες προσέγγισης ενός προβλήματος, 
να αναζητούν πηγές πληροφόρησης, να συνδέουν  διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, να 
ενισχύσουν την κριτική τους σκέψη μέσα από την επιχειρηματολογία, να αναζητούν εναλ-
λακτικές λύσεις . 

Ως προς τις στάσεις 

Να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος του προβλήματος, να σέβονται τη διαφορετική άποψη, 
να συνειδητοποιήσουν την αλληλεξάρτηση των διαφόρων κοινωνικών πτυχών για τη λύση 
ενός προβλήματος, να αποκτήσουν κριτική στάση στην πληροφόρησης, να επαναπροσδιο-
ρίζουν με περιβαλλοντικά κριτήρια έννοιες, αντιλήψεις της παγκόσμιας ανθρώπινης κοινω-
νίας. 
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Διάρκεια: 12 εβδομάδες (ένα δίωρο την εβδομάδα) 

Μεθοδολογία: Εποικοδομητική προσέγγιση (Σκουμιός, 2012) με στοιχεία της μεθόδου Pro-
ject 

1η  δραστηριότητα 

Με αυτή τη δραστηριότητα επιχειρείται ο προσανατολισμός των παιδιών στο θέμα καθώς η 
ανάδυση και αποσαφήνιση των ιδεών τους. Οι μαθητές προηγουμένως χωρίζονται σε 5 ο-
μάδες εργασίας των τεσσάρων. Κάθε ομάδα αποτελείται από μαθητές διαφορετικών επι-
πέδων (γνώσεων και δεξιοτήτων). Σε όλα τα μέλη των ομάδων μοιράζονται φωτοαντίγραφα 
του άρθρου. Ο εκπαιδευτικός τούς προτρέπει να το διαβάσουν προσεκτικά και συγχρόνως 
περιφερόμενος στις ομάδες δίνει σύντομες εξηγήσεις για το άγνωστο, πιθανόν, λεξιλόγιο 
που υπάρχει στο άρθρο. Στη συνέχεια μοιράζει το 1ο Φύλλο Εργασίας και προτρέπει τα μέ-
λη των ομάδων να εργαστούν ατομικά και ύστερα σε επίπεδο ομάδας. Καταγράφονται οι 
διαφορετικές απαντήσεις και κάθε ομάδα ανταλλάσσει τις απαντήσεις της με τις άλλες ο-
μάδες, τις μελετούν, συνειδητοποιούν, πιθανόν, τις διαφορετικές απαντήσεις των συμμα-
θητών τους σε σχέση με τις δικές τους (κοινωνικογνωστική σύγκρουση) και ύστερα τα φύλ-
λα επιστρέφονται στον εκπαιδευτικό. (Αν παρατηρηθεί δυσκολία στη συμπλήρωση του 
Φύλλου Εργασίας από την πλειοψηφία των μαθητών, τότε ακολουθεί συζήτηση με κατα-
γραφή/καταιγισμό ιδεών πάνω στις συγκεκριμένες ερωτήσεις). Αυτός συγκεντρώνει τις α-
παντήσεις, τις κατηγοριοποιεί, τις καταγράφει  στον διαδραστικό πίνακα και τις αποθηκεύ-
ει. Κατά τη στιγμή της συζήτησης ή της καταγραφής ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να απορ-
ρίψει κάθε σχόλιο κριτικής ή ειρωνείας. 

2η δραστηριότητα 

Με αυτή τη δραστηριότητα η μαθησιακή διαδικασία οδηγείται στη φάση της αναδόμησης 
των ιδεών, όπου οι μαθητές καλούνται να ελέγξουν τις προηγούμενες ιδέες τους, να τις α-
πορρίψουν, να τις επεκτείνουν ή να τις αναπτύξουν αν δεν υπάρχουν.  

Την πρώτη ώρα τα παιδιά βρίσκονται στο εργαστήριο των Φ.Ε. Ο εκπαιδευτικός έχει προε-
τοιμάσει τα υλικά για να εκτελέσουν δύο πειράματα τα οποία θα λειτουργήσουν ως αναλο-
γία στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στην ενίσχυσή του. 

 Τη δεύτερη ώρα τα παιδιά μεταφέρονται στην αίθουσα της πληροφορικής και μοιράζονται 
ανά δύο σε κάθε υπολογιστή. Γίνεται προσεκτική αναφορά από τον εκπαιδευτικό στο φαι-
νόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο καθιστά τη γη κατοικήσιμη και τονίζεται ότι ένα μέρος 
της πανεπιστημιακής κοινότητας υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι αυτή 
που το ενισχύει αυξάνοντας τη θερμοκρασία στον πλανήτη. Στη συνέχεια προβάλλε-
ται προσομοίωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, όπου αναφέρονται οι κυριότεροι πα-
ράγοντες της ενδυνάμωσής του και η προσομοίωση1 με διαδραστικό χαρακτήρα, όπου θα 
γίνουν επιλεκτικά κάποιες δράσεις, αφού η νοητική ηλικία και το γνωστικό επίπεδο των 
παιδιών δεν επιτρέπει να γίνουν όλες. Έπειτα η κάθε ομάδα με παρότρυνση του εκπαιδευ-
τικού αναλαμβάνει να βρει περισσότερο πληροφοριακό υλικό, σχετικά με τους κυριότερους 
παράγοντες από έγκυρες πηγές (βιβλιοθήκη του Σχολείου ή του Δήμου, διαδίκτυο) που πα-
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ραπέμπει ο εκπαιδευτικός και να το καταγράψει σε απλούς εννοιολογικούς χάρτες (Kidspi-
ration). Για παράδειγμα η 1η ομάδα θα αναζητήσει πληροφορίες, τις οποίες θα μελετήσει, 
για τις εκπομπές αερίων από τη Γη, η 2η για τις ακτινοβολίες, η 3η για την αποψίλωση και τις 
πυρκαγιές των δασών, η 4η για τον τρόπο με τον οποίο τα αέρια δημιουργούν το φαινόμενο 
και την ενίσχυσή του και 5η για την τρύπα του όζοντος. Ο εκπαιδευτικός παράλληλα βοηθά 
τους μαθητές του λύνοντας τις απορίες που έχουν. 

3η δραστηριότητα 

Τα μέλη της μιας ομάδας διαμοιράζονται στις άλλες ομάδες και διαχέουν το πληροφοριακό 
υλικό, το οποίο έχουν μελετήσει, δίνοντας και ένα αντίγραφο του εννοιολογικού χάρτη που 
έχουν δημιουργήσει. Μόλις ολοκληρώσουν, το ίδιο κάνουν και τα μέλη των άλλων ομάδων 
για το δικό τους υλικό. Ο εκπαιδευτικός συγχρόνως περιφέρεται στις ομάδες για να άρει 
τυχόν παρανοήσεις και εμπόδια σχετικά με το πληροφοριακό υλικό. Τα μέλη της κάθε ομά-
δας έχουν  συγκεντρωμένους  τους κυριότερους παράγοντες, που ενισχύουν τα φαινόμενο 
του θερμοκηπίου, σε εννοιολογικούς χάρτες και τους μελετούν. Στη συνέχεια καλούνται να 
συμπληρώσουν το 2ο Φύλλο Εργασίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχει γνωστι-
κό έλλειμμα, ακολουθεί ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό στη διάρκεια του επόμε-
νου δίωρου.  

4η δραστηριότητα  (4η εβδομάδα)… και πάλι στο εργαστήριο πληροφορικής 

Επαναλαμβάνονται οι κυριότεροι παράγοντες, που δημιουργούν και ενδυναμώνουν το φαι-
νόμενο του θερμοκηπίου από τους μαθητές με στόχο την ανατροφοδότησή τους. Ο εκπαι-
δευτικός με κατάλληλες ερωτήσεις του τύπου: τι σε δυσκόλεψε, γιατί σε δυσκόλεψε, πώς 
το καταλαβαίνεις αυτό, πιθανόν να διαπιστώσει εμπόδια οικοδόμησης της νέας γνώσης. 
Επιχειρεί πάλι να ανατροφοδοτήσει τους μαθητές εμπλέκοντας στη συζήτηση όλους προ-
βάλλοντας  συγχρόνως τους εννοιολογικούς χάρτες με λογική σειρά. Στη συνέχεια παρω-
θούνται να παρακολουθήσουν το βίντεο σχετικά με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής 
και να απαντήσουν το 3ο Φύλλο Εργασίας ομαδικά. Σ’ αυτό το σημείο θα χρειαστεί να ανα-
τρέξουν πάλι σε πηγές οι οποίες τους προτείνονται. Όλες οι ομάδες θα αναζητήσουν το ίδιο 
υλικό. 

5η δραστηριότητα 

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης από μια ομάδα και οι υπόλοιπες λει-
τουργούν υποστηρικτικά συμπληρώνοντας κάποιες πιθανές παραλείψεις. Γίνονται ερωτή-
σεις κατανόησης (όπως στην τέταρτη δραστηριότητα) και ακολουθεί συζήτηση με σκοπό, 
πάλι, την ανατροφοδότηση. Συμπληρώνονται οι εννοιολογικοί χάρτες των ομάδων. Σ’ αυτή 
τη δραστηριότητα πιθανόν να γίνει έκκληση του συναισθήματος των παιδιών, το οποίο 
μπορεί να λειτουργήσει  δυικά (φόβος και κίνητρα για τη φάση της εφαρμογής των ιδεών). 
Ο εκπαιδευτικός όσον αφορά το φόβο, που μπορεί να έχει προκληθεί στα παιδιά, μπορεί να 
δράσει κατευναστικά πληροφορώντας τους ότι έχουν παρθεί και παίρνονται μέτρα αποσό-
βησης των συνεπειών αυτών, αλλά όχι στο βαθμό που πρέπει.  

6η δραστηριότητα 
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Μέσα στην τάξη προβάλλεται βίντεο με  το οποίο επιχειρείται να ακούσουν τα παιδιά και 
την άλλη άποψη: ότι για την υπερθέρμανση του πλανήτη δεν ευθύνεται ο άνθρωπος και ότι 
οι κλιματικές αλλαγές συνέβαιναν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του πλανήτη. Η δραστηριό-
τητα αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε αδιέξοδο τα παιδιά, αφού θα λειτουργήσει ως δια-
ψευστής και θα δημιουργήσει γνωστική σύγκρουση (Ραβάνης, 2001) στα παιδιά. Ο εκπαι-
δευτικός θα τα εμπλέξει σε συζήτηση, ώστε αυτή η ατομική γνωστική σύγκρουση να μετα-
τραπεί σε κοινωνικο-γνωστική σύγκρουση. Ο εκπαιδευτικός με κατάλληλες ερωτήσεις αρχί-
ζει τη συζήτηση εμπλέκοντας όλους.  

Σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης ο εκπαιδευτικός δε θα ταχθεί με το μέρος καμιάς άπο-
ψης, άσχετα αν πραγματικά τάσσεται με κάποια άποψη. Τονίζει ότι και οι δύο απόψεις εί-
ναι τεκμηριωμένες από την επιστημονική κοινότητα και ότι είναι σεβαστές. Ο δάσκαλος σε 
καμιά περίπτωση δεν πρέπει να μεροληπτεί στη γνώση.  

7η δραστηριότητα 

Ενθαρρύνονται τα παιδιά να επαναφέρουν στη μνήμη τους τις αιτίες  ενδυνάμωσης του 
θερμοκηπίου. Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι: Τι μπορούμε να κάνουμε  για να α-
ποτρέψουμε την υπερθέρμανση της γης. Στη συνέχεια καλούνται να συμπληρώσουν το 4ο 
Φύλλο Εργασίας ομαδικά αφού επαναφέρουν στη μνήμη τους, όσα έμαθαν πρόσφατα για 
την ενέργεια ή συμβουλευτούν τα βιβλία των Φυσικών (του μαθητή σελ.12-42 και των ερ-
γασιών σελ.19-50). Εδώ σ’ αυτό το σημείο πιθανόν κάποιοι μαθητές να έχουν υιοθετήσει τη 
δεύτερη άποψη για την κλιματική αλλαγή και να δηλώσουν άρνηση να εργαστούν. Ο εκ-
παιδευτικός τους παροτρύνει λέγοντας ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση ενδιαφέρει όλους. 
Μετά τη συμπλήρωση του φύλλου ακολουθεί πάλι συζήτηση με σκοπό την άρση των παρα-
νοήσεων. 

8η, 9η , 10η,  11η δραστηριότητα 

Με τις δραστηριότητες αυτές εισάγεται η φάση της εφαρμογής των ιδεών με την οποία τα 
παιδιά ελέγχουν την εφαρμογή των νέων γνώσεων με την καθημερινή ζωή. Εφαρμόζουν το 
δεκάλογο της οικονομίας της ενέργειας στο σπίτι τους, παίζουν παιχνίδι ρόλων με το οποίο 
επιχειρηματολογούν υποδυόμενοι κάποιοι τους πολιτικούς, τους βιομήχανους, τους επι-
στήμονες και τους δημοσιογράφους, μιμούνται ζώα και φυτά που επηρεάζονται από την 
κλιματική αλλαγή σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό των θεατρικών του σχολείου, κάνουν 
ένα κολάζ για το φαινόμενο του θερμοκηπίου ή μια αφίσα για την ατμοσφαιρική ρύπανση, 
γράφουν αυτά που έμαθαν στην εφημερίδα του σχολείου ή τα παρουσιάζουν σε όλο το 
σχολείο, γράφουν μια επιστολή για τη ρύπανση στο δήμαρχο της πόλης, ανακοινώνουν αυ-
τά που έμαθαν στην αντίστοιχη τάξη του διπλανού σχολείου. 

12η δραστηριότητα 

Με την τελευταία δραστηριότητα ολοκληρώνεται η διδακτική πρόταση, αφού ακολουθεί η 
φάση  της ανασκόπησης. Ο εκπαιδευτικός προβάλλει στον πίνακα τις αρχικές τους ιδέες. Τα 
παιδιά συγκρίνουν τις αρχικές τους ιδέες με αυτές που απέκτησαν και αναστοχάζονται  με 
ποιες διαδικασίες αποκτήθηκαν. Τι μεσολάβησε για να τις οικοδομήσουν με επιστημονικό 
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τρόπο, συγκεντρώνουν όλο το μαθησιακό υλικό και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού 
συνθέτουν την εργασία τους. Γίνεται αναπαραγωγή της εργασίας τους σε αντίγραφα τα ο-
ποία διανέμονται σε όλους τους μαθητές.  

Αποτελέσματα – Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παραπάνω μαθησιακής διαδικασίας η οποία προσεγγίστηκε με την 
εποικοδομητική μέθοδο και τη μέθοδο project κρίνονται πολύ ικανοποιητικά. Ειδικότερα: 

Αναδύθηκαν οι αντιλήψεις τους για όλες τις έννοιες και τα φαινόμενα των Φ.Ε, αντιλήφτη-
καν ότι δεν έχουν όλοι τους τις ίδιες αντιλήψεις γεγονός που οδήγησε σε κοινωνικογνωστι-
κή σύγκρουση. Οι παρανοήσεις που είχαν για την κλιματική αλλαγή, το φαινόμενο του θερ-
μοκηπίου, την τρύπα του όζοντος κ.τ.λ. ευθυγραμμίστηκαν με την επιστημονική γνώση. Εν-
θουσιάστηκαν με τη χρήση άτυπης μορφής μάθησης ως μαθησιακό έναυσμα γιατί είχε σχέ-
ση με την καθημερινότητα (ζητήθηκε επίμονα από τους μαθητές για μελλοντική μαθησιακή 
διαδικασία). Ο βαθμός της εμπλοκής τους εξαρτήθηκε α. από το γεγονός ότι τα μαθήματα 
της ευέλικτης ζώνης δεν αξιολογούνται με βαθμολογική κλίμακα β. είχαν τη δυνατότητα να 
αναζητήσουν και να κατανοήσουν τους πληροφοριακούς πόρους με το δικό τους ρυθμό γ. 
το θέμα είχε άμεση σχέση με την καθημερινή ζωή. Η συνεργασία τους κρίνεται άψογη κυ-
ρίως μεταξύ των μελών των ομάδων. Κινητοποιήθηκε το ενδιαφέρον των μέτριων μαθητών 
και ενός μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες (βοηθήθηκαν από τα βίντεο, την προσομοίωση, 
τα πειράματα, εννοιολογικούς χάρτες και τις εικόνες). Είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιή-
σουν πληροφορίες από πολλές πηγές. Δεν πιέστηκαν από το χρόνο. Μέσα από την εμπλοκή 
τους με τις επιστημονικές πρακτικές κάποιοι ανακάλυψαν, κάποιες κλίσεις που είχαν. Δια-
πίστωσαν τη σημασία της αλληλεξάρτησης. Η εννοιολογική αλλαγή επήλθε πιο γρήγορα 
εξαιτίας των πολλών εργαλείων αναδόμησης των αντιλήψεών τους. Η εμπλοκή τους στις 
τελευταίες δραστηριότητες με άλλα γνωστικά πεδία όπως η αισθητική αγωγή, η θεατρική 
αγωγή, η γλώσσα αλλά και παρουσίαση της εργασίας τους έδωσε μια διαφορετική και ευ-
χάριστη πινελιά στον μαθησιακό τους καμβά. Τέλος διεύρυναν τις δεξιότητές τους  στις ΤΠΕ 
από τη χρήση των προσομοιώσεων.   
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Παράρτημα 

1ο Φύλλο Εργασίας 

1. Τι σου κάνει εντύπωση από την εικόνα που βλέπεις στο άρθρο; 
2. Πώς προκλήθηκε αυτή η καταστροφή; 
3. Τι πιστεύεις ότι είναι οι τυφώνες; Πώς δημιουργούνται; 
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4. Στο άρθρο διάβασες ότι ο τυφώνας Χαϊγάν ήταν αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. 
Έχεις ακούσει ή διαβάσει για την κλιματική αλλαγή;  

5. Από πού πήρες αυτές τις πληροφορίες;  
6. Όταν πήρες αυτές τις πληροφορίες, ενδιαφέρθηκες να πάρεις περισσότερες ή το θέμα 

σού ήταν αδιάφορο; Γιατί ενδιαφέρθηκες να πάρεις περισσότερες πληροφορίες ή γιατί 
σού ήταν αδιάφορο; 

7. Στο άρθρο διάβασες ακόμη ότι «η παγκόσμια υπερθέρμανση θα φέρει περισσότερους 
τυφώνες, πλημμύρες και ξηρασίες». Τι έχεις ακούσει για την παγκόσμια υπερθέρμανση 
και πού πιστεύεις ότι οφείλεται; 

8. Από πήρες αυτές τις πληροφορίες; 
9. Η Κριστιάνα Φιγκέρες, εκτελεστική γραμματέας για της UNFCC, δήλωσε στη Βαρσοβία 

ότι «οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να κορυφωθούν αυτή τη 
δεκαετία και στη συνέχεια να μηδενιστούν το δεύτερο μισό αυτού του αιώνα». Σε ποιο 
θερμοκήπιο αναφέρεται η Κριστιάνα Φιγκέρες; Έχεις ακούσει κάτι γι’ αυτό δηλ. τι είναι 
και πώς δημιουργείται; Από πού πήρες αυτές τις πληροφορίες; 

10. Ο επικεφαλής της αποστολής των Φιλιππίνων Γιεμπ Σάνο δήλωσε ότι θα κάνει απεργία 
πείνας για το κλίμα. Γιατί γινόταν αυτή η σύνοδος εκπροσώπων του ΟΗΕ (συγκέντρωση) 
και γιατί έκανε αυτή τη δήλωση ο Γιεμπ Σάνο; 

11. Πιστεύεις ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν συμβάλλει στην παγκόσμια υπερ-
θέρμανση; Αν ναι, ποιες δραστηριότητες είναι αυτές και από πού το ξέρεις; 

12. Αν οι άνθρωποι ευθύνονται για την παγκόσμια θέρμανση, τι μπορούν να κάμουν για να 
επανορθώσουν; 

13. Κατά τη διάρκεια της συνόδου ένα πολωνικό πολιτικό κόμμα έκανε μια εκδήλωση, μέσα 
από την οποία αμφισβητούσε ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες συμβάλλουν στην αύ-
ξηση της θερμοκρασίας. Γιατί νομίζεις ότι το έκανε αυτό 

14. Εκτός από την ενημέρωση, ποιο μήνυμα θέλει να περάσει αυτό το άρθρο στους ανα-
γνώστες της εφημερίδας «Το Βήμα»; 

Πειράματα 

1ο πείραμα 

Στον πάγκο της κάθε ομάδας υπάρχουν δυο ποτήρια ζέσης όγκου ενός λίτρου, που περιέ-
χουν το καθένα 150 ml νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το ένα ποτήρι είναι ανοικτό 
και το άλλο σκεπασμένο με σελοφάν. Τοποθετούμε και στα δυο από ένα θερμόμετρο εργα-
στηρίου. Σ’ αυτό το ποτήρι που είναι καλυμμένο με σελοφάν αποφεύγουμε τη διαρροή αέ-
ρα. Πάνω ακριβώς από τα ποτήρια υπάρχει μια λάμπα θέρμανσης. Ο εκπαιδευτικός καλεί 
τα παιδιά να κάνουν προβλέψεις: τι θα γίνει όταν θα ανάψει η λάμπα για αρκετό διάστημα. 
Στη συνέχεια ανάβουν τη λάμπα και ανά δύο λεπτά καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους. 
Ύστερα καταλήγουν στο συμπέρασμα και ελέγχουν τις προβλέψεις τους. Ο εκπαιδευτικός 
σε αυτό το σημείο τονίζει στα παιδιά ότι κάτι το ανάλογο συμβαίνει και με το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου. 

2ο πείραμα 
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Η διάταξη είναι σχεδόν η ίδια, μόνο που στο ακάλυπτο ποτήρι ρίχνουμε σκόνη κιμωλίας και 
το σκεπάζουμε κι αυτό με σελοφάν. Εξηγούμε στα παιδιά ότι στο ποτήρι με την κιμωλία θα 
παραχθεί διοξείδιο του άνθρακος. Στη συνέχεια τα παρωθούμε να κάνουν τις προβλέψεις 
τους. Έπειτα ανάβουν τη λάμπα και καταγράφουν τις παρατηρήσεις του στα δυο καλυμμέ-
να ποτήρια ανά δυο λεπτά. Ύστερα καταλήγουν στο συμπέρασμα και ελέγχουν πάλι τις 
προβλέψεις τους. Ο εκπαιδευτικός τονίζει στα παιδιά ότι το ανάλογο συμβαίνει και στην 
ενδυνάμωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. 

Δεύτερο Φύλλο Εργασίας 

1.Ποια αέρια συμβάλλουν στην ενίσχυση του φαινομένου του Θερμοκηπίου και από πού 
προέρχονται; 

2. Όταν τα δάση καίγονται ή αποψιλώνονται, η ομορφιά του τοπίου χάνεται. Μειώνεται το 
οξυγόνο. Καταστρέφονται οι τροφικές αλυσίδες. Άλλο, τι; 

3. Πολλοί λένε ότι το (η ενίσχυση) φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι το ίδιο πράγμα με την 
τρύπα του όζοντος. Έχουν δίκιο; Γιατί έχουν ή δεν έχουν δίκιο;   

4. Τελικά πόσες και ποιες ακτίνες φτάνουν στη γη από τον ήλιο; Ποιες από αυτές και γιατί 
ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου;  

5. Τελικά πόσες και ποιες ακτίνες φτάνουν στη γη από τον ήλιο; Ποιες από αυτές και γιατί 
ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου;  

6. Σχεδίασε το μοντέλο του φαινομένου και το μοντέλο της ενίσχυσής του. 

Τρίτο Φύλλο Εργασίας 

1. Με το λιώσιμο των πάγων στους πόλους θα υπάρξουν σημαντικές συνέπειες στις παρά-
κτιες περιοχές. Ποιες πιστεύεις ότι θα είναι αυτές και τι θα προκαλέσουν και ποια θα 
είναι τα αποτελέσματά τους; 

2. Τι μπορεί να προκαλέσει η ξηρασία στα φυτά, τα ζώα και τους ανθρώπους; 
3. Γιατί θα αυξηθούν οι πλημμύρες, οι καταιγίδες και οι καύσωνες στον πλανήτη μας. Τι 

μπορούν να προκαλέσουν και ποια θα είναι τα αποτελέσματά τους; 
4. Οι οικονομίες των χωρών πώς μπορεί να επηρεαστούν και ποια θα είναι τα αποτελέ-

σματα; 

Ερωτήσεις  6ης δραστηριότητας 

Γιατί οι επιστήμονες να έχουν δυο διαφορετικές απόψεις για ένα τόσο σοβαρό θέμα;  

Ποια μηνύματα πιστεύετε ότι κρύβονται πίσω από αυτές τις απόψεις; 

Έχει κάποιος ή κάποιοι κάποια συμφέροντα; 

Ποια λέτε να είναι αυτά; 
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Γιώργο, ο πατέρας σου εργάζεται στο εργοστάσιο…… Τι νομίζεις ότι μπορεί να γίνει αν η 
κυβέρνηση αποφασίσει το κλείσιμο των εργοστασίων για να σταματήσουν οι εκπομπές αε-
ρίων; 

Ποιες χώρες είναι  συνήθως πλούσιες, Μιχάλη, αυτές που έχουν πολλά εργοστάσια ή αυτές 
που δεν έχουν; Αν τα κλείσουν, πόσοι άνθρωποι θα μείνουν άνεργοι; Τι αποτέλεσμα θα έχει 
αυτό; 

Γνωρίζετε άλλα θέματα των Φ.Ε στα οποία οι επιστήμονες έχουν δύο ή περισσότερες από-
ψεις; 

Με όποια άποψη κι αν τάσσεσαι, Ειρήνη, συμφωνείς ότι πρέπει να μην ρυπαίνουμε τον α-
τμοσφαιρικό αέρα; Γιατί; Τι σε κάνει να το πιστεύεις αυτό;  

Τι πρέπει να κάνουμε όλοι οι άνθρωποι για να μην κινδυνεύουμε από τον μολυσμένο ατμο-
σφαιρικό αέρα; 

Τέταρτο  Φύλλο Εργασίας 

1. Έμαθες οι εκπομπές των αερίων που ενισχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου προκα-
λούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες (εργοστάσια, αυτοκίνητα, μέσα θέρμανσης, 
πυρκαγιές και αποψίλωση δασών, χρήση συσκευών που εκλύουν αέρια τα οποία συμ-
βάλλουν, κ.τ.λ.). Πώς  πιστεύεις ότι μπορούν να εξαλειφτούν ή να μειωθούν οι εκπο-
μπές των αερίων 

2. Τι μπορείς να κάνεις ο ίδιος για να μειώσεις την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι σου; 
(θυμήσου το δεκάλογο της μείωσης της ενέργειας στο σπίτι μας).  

3. Στη γειτονιά σου πιθανόν να έχεις κάδους ανακύκλωσης. Γιατί τους έχουν εκεί και πού 
χρησιμεύουν; 

4. Μπορείς να πείσεις τους δικούς σου και τους φίλους σου να μην σπαταλούν ενέργεια; 
Με ποιο τρόπο μπορείς να τους πείσεις; 

5. Έχεις σκεφτεί ότι με τη μείωση ή την εξάλειψη των εκπομπών αερίων  οι γονείς σου δε 
θα μπορούν να σε φέρουν στο σχολείο, το χειμώνα θα κρυώνεις, δε θα έχεις φως το 
βράδυ, τα καλοκαίρι θα σκας από τη ζέστη κ.τ.λ.; Πώς μπορείς να έχεις όλα αυτά και οι 
εκπομπές αερίων προς το διάστημα να μειώνονται; 
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Η μέθοδος project στο Νέο Λύκειο. Ένα παράδειγμα για το μάθημα της Λογοτεχνίας. 

Μιχαηλίδου Μαρία, Πετρά Ζωή, Σώζου Ελένη 
Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

mary_michailidou@hotmail.com, petrazoi88@gmail.com, eleni29189@hotmail.com  

Περίληψη 
  
Το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΑΠ) για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α’ Λυκείου δίνει 
νέες διαστάσεις στη διδασκαλία της, προτείνοντας τρεις θεματικές ενότητες προς επεξερ-
γασία: το ρόλο των φύλων, την ποίηση και το θέατρο. Η παρούσα διδακτική πρόταση επι-
κεντρώνεται στην ενότητα του θεάτρου και στηρίζεται στις αρχές της διαφοροποίησης και 
της διαθεματικότητας. Η μεθοδολογική προσέγγιση του σεναρίου βασίζεται σε εναλλακτι-
κές διδακτικές πρακτικές, όπως η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η μέθοδος project και η 
βιωματική μάθηση, αναδεικνύοντας την ευελιξία και την πρωτοτυπία του. Ταυτόχρονα, 
διαρθρώνεται σε τρία στάδια: Το προαναγνωστικό στάδιο αφορά την εισαγωγή των μαθη-
τών στο λογοτεχνικό θέμα, με βάση προηγούμενες γνώσεις ή εμπειρίες τους. Στο μεγαλύτε-
ρο και πιο σημαντικό στάδιο της κυρίως ανάγνωσης οι μαθητές έρχονται σε επαφή με ολό-
κληρα θεατρικά έργα και εργάζονται κυρίως σε ομάδες πάνω σε διαβαθμισμένης δυσκολίας 
δραστηριότητες, ενώ στο μεταναγνωστικό στάδιο, οι μαθητές παραγάγουν το δικό τους πια 
λόγο, πάνω στο θέμα της διδακτικής ενότητας. Ο βασικός στόχος που διαπνέει το σχεδια-
σμό του project είναι να καλλιεργηθεί η φιλαναγνωσία των μαθητών, ώστε να καταστούν 
κριτικοί αναγνώστες. 

Λέξεις - Kλειδιά: project, θέατρο, λογοτεχνία, ομαδοσυνεργατική, δραματοποίηση, φιλανα-
γνωσία, κοινότητες μάθησης. 

Εισαγωγή 

Η παρούσα διδακτική πρόταση αποτελεί εργασία Μεταπτυχιακού Προγράμματος πάνω 
στην ειδική διδακτική του μαθήματος της Λογοτεχνίας, με θέμα προς επεξεργασία τη σχε-
δόν παραγκωνισμένη από τη σχολική πράξη, ενότητα του θεάτρου. Πολλά από τα κείμενα 
του σχολικού ανθολογίου είναι θεατρικά, ελληνικά και ξένα, οι διδακτικές ώρες όμως που 
τους αφιερώνονται είναι ανεπαρκείς με αποτέλεσμα η ενότητα να επεξεργάζεται φευγαλέ-
α. Αποτελεί πρόκληση λοιπόν για τους εκπαιδευτικούς να αναδείξουν την αξία της παραπά-
νω ενότητας, επινοώντας καινοτόμους τρόπους εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων 
που να στηρίζονται στην αρχή της διαθεματικότητας. Ως τις πλέον κατάλληλες παιδαγωγι-
κές μεθόδους για την προσέγγιση του θεωρούμε τη μέθοδο project και την ομαδοσυνεργα-
τική, καθώς ο μαθητής βρίσκεται στο κέντρο της διδασκαλίας, όπου προωθείται η ενεργητι-
κή μάθηση, ενθαρρύνεται η ανάδειξη ταλέντων και κλίσεων, δίνεται η δυνατότητα για ε-
λεύθερη έκφραση και καλλιεργείται η συνεργασία. Παράλληλα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο 
αναδεικνύεται η διαφοροποιημένη διδασκαλία, η οποία ανταποκρίνεται στα διάφορα μα-
θησιακά στυλ, στην ετοιμότητα και στα ενδιαφέροντα του μαθητή και επιδιώκει την παροχή 
ίσων ευκαιριών μάθησης, αυξάνοντας το σεβασμό των μαθητών για όλους τους συμμαθη-
τές, συμβάλλοντας έτσι στην αποδοχή της ετερότητας.  
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Θεωρητικό Πλαίσιο  
 

Η παιδαγωγική ωφελιμότητα του θεάτρου θεωρείται αναμφισβήτητη από τις επιστήμες της 
Παιδαγωγικής, της Ψυχανάλυσης και της Κοινωνιολογίας. Όπως αναφέρει ο Πλωρίτης (στο  
Αποστολίδου, Β., Καπλάνη, Β. & Χοντολίδου, Ε., 2002:301-302), «το θέατρο, ως ισχυρό μέσο 
εσωτερίκευσης του πραγματικού, ως «πρόβα ζωής», ως παιχνίδι ρόλων, που οι σχέσεις του 
ορίζονται και διασφαλίζονται μέσα από σκηνικές συμβάσεις, ως αρχαίο μέσο «κάθαρσης», 
είναι μια τέχνη που από τη φύση της είναι συλλογική και προσφέρει στον άνθρωπο αναρίθ-
μητες ευκαιρίες συμφιλίωσης των προσωπικών και κοινωνικών αξιών». Είναι λοιπόν, απα-
ραίτητο στη διδασκαλία των θεατρικών κειμένων της Α΄ Λυκείου, οι μαθητές να έρθουν σε 
επαφή με τον τρόπο που το θέατρο μεταφέρει στη σκηνή χαρακτήρες ανθρώπων, με τις 
αντιθέσεις και τις συγκρούσεις που προκύπτουν ανάμεσά τους. Ο ρόλος του θεάτρου ως 
εκπαιδευτικού μέσου ψυχαγωγίας προσφέρεται για αναρίθμητες δραστηριότητες με στόχο 
την ενεργητική μάθηση και την εμπλοκή των μαθητών στην μαθησιακή διαδικασία. Η διδα-
σκαλία των θεατρικών κειμένων αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό τη χρήση δραματικών μεθό-
δων, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού οδηγεί τους μαθητές στο να μοιραστούν κοι-
νές εμπειρίες, σκέψεις και συναισθήματα με κοινό άξονα το θέατρο. Σύμφωνα με τον Κου-
ρετζή, όπως αναφέρεται στο Αποστολίδου & Χοντολίδου (1999:370), η διαδικασία αυτή 
διευκολύνει τους μαθητές να επικοινωνήσουν με τον κόσμο των κειμένων, να βιώσουν το 
περιεχόμενό τους μέσα από δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτό και να καλλιεργή-
σουν έτσι την προφορική και γραπτή τους έκφραση. Επιπλέον, η χρήση των ΤΠΕ, που ενδεί-
κνυται ιδιαίτερα για τη διδασκαλία του θεατρικού λόγου, δημιουργεί ένα πιο καινοτόμο, 
συμμετοχικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και ταυτόχρονα αναδεικνύει χαρακτηριστικά των 
κειμένων, που συχνά χάνονται σε μια στενή φιλολογική εξέταση (Νικολαΐδου, 2009:121). Δε 
λειτουργούν απλώς ως ένα εργαλείο μάθησης, αλλά ως μέρος ενός σύγχρονου πολιτισμού, 
δίνουν πρόσβαση σε έναν νέο ψηφιακό κόσμο, με νέους τύπους «κειμένων», καινοτόμες 
διαδικασίες παραγωγής, διάδοσης και πρόσληψης της λογοτεχνίας.   

 
Σκοποθεσία Διδακτικού Σεναρίου 

 
Οι μαθητές επιδιώκεται να: 
 αναγνωρίζουν τα διαφορετικά θεατρικά είδη και τη χρήση τους με σκοπό να εκφρά-

σουν τα προσωπικά τους βιώματα.  
 συνειδητοποιήσουν ότι η θεατρική παράσταση αποτελεί ένα σύνθετο καλλιτεχνικό 

προϊόν στο οποίο συμβάλλουν πολλές τέχνες. 
 αντιληφθούν τη σχέση ανάμεσα στο θεατρικό προϊόν και το πολιτισμικό περιβάλλον 

στο οποίο παράγεται.  
 γνωρίσουν τα δυο βασικά είδη θεατρικού λόγου, την κωμωδία και το δράμα.  
 γνωρίσουν τη δομή και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του θεατρικού λόγου και να κα-

τανοήσουν τη λειτουργία των βασικών δραματουργικών στοιχείων (χρόνος, χώρος, χα-
ρακτήρες, θεατρική σύγκρουση και ανατροπή, κ.λπ.).  

 εξοικειωθούν με τη διαδικασία της συνεξέτασης των θεατρικών κειμένων και μέσω αυ-
τής να καταστούν κριτικοί αναγνώστες. 

 εξετάσουν τη διαχρονικότητα του θέματος «έρωτας». 
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 προβληματιστούν γύρω από τη σχέση λογοτεχνίας και θεάτρου μέσα από διαδικασίες 
έρευνας, σύγκρισης και αντιπαραβολής. 

 εκφράζουν και να καταγράφουν την άποψη τους για τα θεατρικά έργα που διάβασαν ή 
παρακολούθησαν, διακρίνοντας την ποιότητα του θεατρικού έργου από την ποιότητα 
της θεατρικής παράστασης.  

 καλλιεργήσουν τις δικές τους ικανότητες δραματικής έκφρασης (χρήση δραματικών τε-
χνικών και συμβάσεων) και να σκηνοθετήσουν το δικό τους «θεατρικό σύμπαν», ανά-
λογα με τα ενδιαφέροντα και τις που παρουσιάζει ο καθένας. 

 γνωρίσουν έργα  Ελλήνων και ξένων θεατρικών συγγραφέων μέσα από παιχνίδια φιλα-
ναγνωσίας, αυτενεργώντας και απολαμβάνοντας την ομαδική εργασία. 

Κάθε εκπαιδευτικός είναι ελεύθερος να επιλέξει εκείνες τις δραστηριότητες, που θεωρεί ότι 
ανταποκρίνονται στο μαθησιακό επίπεδο και στα ενδιαφέροντα των μαθητών του, καθώς 
επίσης και στον χρόνο που έχει στη διάθεση του.  
 

Πορεία Σεναρίου - Α΄ Στάδιο: Πριν από την ανάγνωση 
 
Σ’ αυτή τη φάση, η οποία διαρκεί 5 διδακτικές ώρες, σκοπός είναι οι μαθητές να εισαχθούν 
στο θέμα της διδακτικής ενότητας, επιστρατεύοντας τα προσωπικά τους βιώματα, τις προη-
γούμενες γνώσεις τους (σχολικές και εξωσχολικές), τις παραστάσεις και τις εμπειρίες τους. 
Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται τα εξής θέματα προς συζήτηση και επεξεργασία: 
 Διάκριση των εννοιών της υποκρισίας, ως τρόπο συμπεριφοράς του ατόμου και της υ-

ποκριτικής, ως μέσο έκφρασης και ψυχαγωγίας. 
 Βασικά είδη θεάτρου  
 Συντελεστές μιας θεατρικής παράστασης  
 Η επιρροή των τεχνολογικών εξελίξεων στο θέατρο 
 Επαφή και επεξεργασία του υλικού που συνοδεύει μια θεατρική παράσταση (αφίσες, 

διαφημιστικά σποτ, προγράμματα, κριτικές θεατρικών παραστάσεων) 
 Προσέγγιση των δύο βασικών ειδών θεατρικού λόγου (δράμα – κωμωδία).  

 
Πορεία Σεναρίου - Β΄ Στάδιο: Κυρίως ανάγνωση 

 
Το κυρίως αναγνωστικό στάδιο, καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια και χωρίζε-
ται σε δύο φάσεις. Η πρώτη διαρκεί 9 διδακτικές ώρες (41/2 εβδομάδες) και εφαρμόζεται 
κατά κύριο λόγο η μετωπική διδασκαλία, ενώ η δεύτερη 11 διδακτικές ώρες (51/2 εβδομά-
δες) και εφαρμόζεται κυρίως η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αλλά και η μετωπική, όταν 
κρίνεται απαραίτητο. Τα κείμενα που έχουν επιλεχθεί για την πρώτη φάση στοχεύουν σε 
μια πολυπρισματική προσέγγιση ενός κεντρικού θέματος, καλλιεργώντας έτσι στους μαθη-
τές, δεξιότητες σύγκρισης, συνδυαστικής και κριτικής σκέψης. Αρχικά, γίνεται επεξεργασία 
εύκολων και μικρών αποσπασμάτων και στη συνέχεια, ανάγνωση ολόκληρων θεατρικών 
έργων στο σπίτι, προκειμένου οι μαθητές σταδιακά «να αποκτήσουν τη συνήθεια να διαβά-
ζουν λογοτεχνία στον προσωπικό τους χρόνο». Παράλληλα, οι ενδεικτικές δραστηριότητες 
που προτείνονται για όλο το στάδιο της κυρίως ανάγνωσης είναι ποικίλες, διαβαθμισμένης 
δυσκολίας και στηρίζονται στη θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης του Gardner. Δεν 
αποτελούνται μόνο από γλωσσικής φύσεως ασκήσεις (γλωσσική νοημοσύνη) αλλά αξιοποι-
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ούν και διάφορες δημιουργικές πρακτικές, όπως το ίδιο το θέατρο, τη μουσική, τη ζωγρα-
φική (κιναισθητική, μουσική, οπτική-χωροαισθητική νοημοσύνη αντίστοιχα) κλπ. Τέλος, 
αξίζει να σημειωθεί ότι η δραματοποίηση των κειμένων ενδείκνυται ιδιαίτερα ως διδακτική 
μέθοδος στη λογοτεχνία και ακόμη περισσότερο στην παρούσα ενότητα αφού δίνει τη δυ-
νατότητα στους μαθητές να εμβαθύνουν ενεργητικά στο κείμενο, κατανοώντας το καλύτε-
ρα απ’ ότι θα συνέβαινε με μια πιο παραδοσιακή κειμενική ανάλυση. Η «δραματική» επε-
ξεργασία θεατρικών έργων προσελκύει το ενδιαφέρον των νέων, καθώς πραγματεύονται 
ηθικά και ιδεολογικά διλήμματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή. Η διαδι-
κασία αυτή συμβάλλει στη συναισθηματική τους ωρίμανση, εφόσον τους βοηθά στην επί-
λυση προβληματικών καταστάσεων και  δημιουργεί συνθήκες αυτονομίας και ταυτόχρονα 
συνεργασίας με τους άλλους. Κατά τη διάρκεια της δραματοποίησης ή της ανάθεσης ρόλων 
στους μαθητές, είναι θεμιτό και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός ως εμψυχωτής να αναλάβει κάποιο 
ρόλο προκειμένου να ελέγχει τη δράση, να ενισχύει τη συμμετοχή τους και να παρεμβαίνει 
διακριτικά όπου κρίνει πως υπάρχει ανάγκη. Ο εκπαιδευτικός σε ρόλο αποτελεί μια στρατη-
γική για την επίτευξη των διδακτικών του στόχων που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουρ-
γική αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας. 
 

Πρώτη φάση του κυρίως αναγνωστικού σταδίου 
 
Στην πρώτη φάση της κυρίως ανάγνωσης, οι μαθητές συνεξετάζουν κείμενα με κοινό θεμα-
τικό άξονα, “Ο έρωτας στο πέρασμα των αιώνων”, θέμα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τους 
έφηβους. Η μελέτη και η σύγκριση των έργων πραγματοποιείται με βάση τις ομοιότητες, 
που παρουσιάζουν στο θέμα αλλά και στα δραματουργικά τους στοιχεία. Στόχος είναι οι 
μαθητές να μελετήσουν έργα και από τα δυο είδη θεατρικού λόγου, που, «ενώ ανήκουν σε 
διαφορετικές εποχές, η δράση τους οργανώνεται πάνω στον ίδιο καμβά παρεξηγήσεων και 
συνωμοσιών, και χρησιμοποιούν ανάλογα κειμενικά και σκηνικά τεχνάσματα» (Τσαρμπο-
πούλου, 2004:189). Παράλληλα, επιδιώκεται η σύνδεση του κάθε θεατρικού έργου με το 
ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο ανήκει, αλλά και η μελέτη για το «πώς το έργο 
ενεργοποιείται και αποκτά επίκαιρο χαρακτήρα σε διαφορετικές εποχές, ανάλογα με τη 
διαχρονικότητα του θέματος» (Τσαρμποπούλου, 2004:186). Τα κείμενα λοιπόν που συνεξε-
τάζουν οι μαθητές προέρχονται από τέσσερις διαφορετικές περιόδους: 
1. Αρχαίο ελληνικό θέατρο: Ιππόλυτος (απόσπασμα) 
2. Κρητικό θέατρο: Ερωτόκριτος (απόσπασμα) 
3. Κλασικό Ευρωπαϊκό/ Ελισαβετιανό θέατρο: Όνειρο θερινής νυκτός (απόσπασμα) 
4. Νεώτερο θέατρο: Ευρωπαϊκό θέατρο: Ο θείος Βάνια (απόσπασμα) και Νεοελληνικό θέ-

ατρο: Στέλλα Βιολάντη ή Ξημερώνει (απόσπασμα) 
 

Ταυτόχρονα, δίνεται στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας, το οποίο θα επεξεργάζονται  κατά 
τη διάρκεια της ανάγνωσης (είτε αυτή γίνεται στο σπίτι είτε στη σχολική τάξη). Οι δραστη-
ριότητες αποτελούνται αρχικώς, από  έναν συγκεντρωτικό πίνακα με τα κύρια γνωρίσματα 
του θεάτρου της εποχής που μελετάται κάθε φορά, από ένα αναγνωστικό ημερολόγιο 
(Φρυδάκη, 2003:28), στο οποίο οι μαθητές καταγράφουν τελείως ελεύθερα προσωπικές 
τους σκέψεις, συναισθήματα ή και προβληματισμούς - ερωτήματα που τους δημιουργήθη-
καν κατά τη διάρκεια της  ενασχόλησής τους με το έργο. Παράλληλα, κρατούν σε μορφή 
σημειώσεων  τα δραματουργικά στοιχεία που αποτελούν το βασικό πλαίσιο του κειμένου. 
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Τέλος, οι συζητήσεις που θα πραγματοποιούνται πριν αλλά και μετά από την ανάγνωση των 
κειμένων θα πρέπει να απαιτούν το υψηλότερο επίπεδο σκέψης των μαθητών, με έμφαση 
στην πραγματοποίηση συνδέσεων με τις προηγούμενες γνώσεις τους για το θέμα. Οι εβδο-
μάδες οργανώνονται ως εξής: 
 

1η εβδομάδα 

Η εβδομάδα αυτή έχει ως κέντρο μελέτης της το αρχαίο ελληνικό και το κρητικό θέατρο. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαθητές το προηγούμενο σχολικό έτος είχαν έρθει σε επαφή με 
το αρχαίο ελληνικό θέατρο και τα χαρακτηριστικά του, προτείνεται ο εκπαιδευτικός να α-
φιερώσει μόνο μια διδακτική ώρα για την εποχή αυτή. Πιο συγκεκριμένα, έχει ήδη δοθεί η 
οδηγία στους μαθητές να διαβάσουν στο σπίτι το απόσπασμα από την τραγωδία του Ευρι-
πίδη «Ιππόλυτος» και να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας που περιγράφηκε παραπάνω. 
Θεωρείται δεδομένο ότι κάθε φορά οι μαθητές επεξεργάζονται το φύλλο εργασίας παράλ-
ληλα με την ανάγνωση τους. Έτσι λοιπόν την πρώτη ώρα γίνεται: 
 σχολιασμός των πρώτων εντυπώσεων και των συναισθημάτων των μαθητών      

με βάση το αναγνωστικό τους ημερολόγιο, 
 επεξεργασία των κεντρικών σημείων του κειμένου μέσω της ερμηνευτικής μεθόδου, η 

οποία στοχεύει στην κατανόηση του νοήματός με τη βοήθεια των γλωσσικών σημείων 
και των ιστορικών συγκειμένων. 
 

Επιπλέον ενδεικτικές δραστηριότητες: 
1. αντιπαραβολή του δράματος με το ήδη γνωστό στους μαθητές έργο του Ευριπίδη,  «Ε-

λένη», 
2. σύντομη επανάληψη των βασικών χαρακτηριστικών του αρχαίου θεάτρου, 
3. αξιοποίηση της τεχνικής «ανακριτική καρέκλα» ή αλλιώς την «καρέκλα των αποκαλύ-

ψεων»: Η Φαίδρα αυτοκτόνησε. Αποστολή σας είναι να εξιχνιάσετε την υπόθεση χρη-
σιμοποιώντας την «ανακριτική καρέκλα» ή αλλιώς την «καρέκλα των αποκαλύψεων». 
Κάποιοι από εσάς θα έχετε το ρόλο του ανακριτή προκειμένου να ανακρίνετε τα ενα-
πομείναντα πρόσωπα του δράματος (ρόλος Ιππόλυτου, ρόλος τροφού, ρόλος Θησέα), 
τα οποία κάθονται στην καρέκλα εναλλάξ, και αποκαλύπτουν τα γεγονότα που οδήγη-
σαν στο θάνατό της. 

 
Για τη δεύτερη διδακτική ώρα έχει ανατεθεί στους μαθητές να διαβάσουν το απόσπασμα 
του Βιτσέντζου Κορνάρου «Ερωτόκριτος», του οποίου η επεξεργασία γίνεται μέσα στην τά-
ξη μέσω του ερμηνευτικού μοντέλου διδασκαλίας (Όλο- Μέρη- Όλο) (Σπανός, 1997) με άξο-
να - οδηγό τις παρακάτω ενδεικτικές  δραστηριότητες: 
1. Φανταστείτε ότι ο Ερωτόκριτος και η Αρετούσα ζουν στην Κρήτη του 21ου αιώνα. Πώς 

θα εξέφραζαν τον έρωτά τους; Φτιάξτε το διάλογο των δύο νέων που πραγματοποιείται 
μέσω skype, facebook ή τηλεφώνου.   

2. Ο «Ερωτόκριτος» είναι γραμμένος στο κρητικό ιδίωμα. Αφού εντοπίσετε στο απόσπα-
σμα λέξεις που επιβεβαιώνουν την παραπάνω άποψη, αναζητήστε στο διαδίκτυο τι ση-
μαίνουν. Έπειτα, αφού αναζητήσετε πληροφορίες, γράψτε την άποψη σας για τη γλώσ-
σα και το ύφος του «Ερωτόκριτου» και προσπαθήστε να μετατρέψετε το απόσπασμα σε 
αφηγηματικό κείμενο. Τι παρατηρείτε συγκρίνοντας τα δυο είδη λόγου; 
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2η εβδομάδα 

Οι διδακτικές ώρες αυτής της εβδομάδας είναι αφιερωμένες στο κλασσικό ευρωπαϊκό - ε-
λισαβετιανό θέατρο, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το έρ-
γο «Όνειρο θερινής νυκτός» του  Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Για την επεξεργασία του κειμένου προ-
τείνεται η χρήση της τεχνικής της αναγνωστικής ανταπόκρισης (Φρυδάκη, 2003:210), με 
ερωτήσεις σε κομβικά σημεία που ενισχύουν την ελεύθερη διατύπωση παρατηρήσεων των 
μαθητών, ζητώντας να προβλέψουν τη συνέχεια και να δημιουργήσουν τη δική τους εκδοχή 
για την έκβαση του κειμένου (Σπανός, 2010:106-7). Επιδιώκονται ακόμα, η εξέταση της 
γλώσσας που χρησιμοποιείται και η αναφορά στις ενδυματολογικές επιλογές της εποχής 
εκείνης μιας και είναι από τα πιο αντιπροσωπευτικά σημεία της.  
 

Ευρωπαϊκό Θέατρο 

Κατά την ενασχόληση με το σύγχρονο ευρωπαϊκό θέατρο, γίνεται η επεξεργασία επιλεγμέ-
νων αποσπασμάτων από το θεατρικό έργο  του Άντον Τσέχωφ, «Θείος Βάνια». Αρχικά, γίνε-
ται μια πρώτη συζήτηση για το κείμενο, βασιζόμενη στο φύλλο εργασίας τους κι έπειτα, 
μέσω της ερμηνευτικής μεθόδου και με στοχευμένες ερωτήσεις γίνεται μια προσπάθεια για 
παραγωγή νοημάτων. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός αποκαλύπτει ότι το έργο συνεχίζεται 
και δίνει τρία στοιχεία από την τέταρτη και τελευταία σκηνή. Με βάση αυτά, οι μαθητές 
καλούνται να συμπληρώσουν τα τεχνητά κενά απροσδιοριστίας σύμφωνα με τις προσδοκί-
ες τους. Αφού παρουσιάσουν τις προβλέψεις τους, παρατίθεται το τέλος του έργου, πυρο-
δοτώντας μια συζήτηση σχετική με τις διάφορες εκδοχές των μαθητών και την τελική έκβα-
ση της υπόθεσης. Έχοντας πια ολοκληρωμένο το έργο, επιδιώκεται μια σφαιρικότερη ενδο-
κειμενική ανάλυση του θεατρικού δράματος. Τέλος, ο εκπαιδευτικός τούς προτρέπει να 
δουν στο σπίτι την τελευταία πράξη ή ακόμη καλύτερα και ολόκληρο το έργο, δραστηριότη-
τα που δίνει την ευκαιρία στους μαθητές «να ανακαλύψουν την ομιλούμενη γλώσσα, τις 
χειρονομίες και τη σωματική αλληλεπίδραση, που οι γραπτές σελίδες υπαινίσσονται» 
(Τσαρμποπούλου, 2004:192). 

 
4η εβδομάδα 

Την τρίτη διδακτική ώρα οι μαθητές ασχολούνται με το Νεοελληνικό θέατρο και συγκεκρι-
μένα με αποσπάσματα από το διήγημα του Γρηγορίου Ξενόπουλου, «Στέλλα Βιολάντη», 
ήδη γνωστό από τη διδακτική ενότητα «Τα φύλα στη λογοτεχνία». Το μάθημα εστιάζει στη 
θεατρική απόδοση του έργου, με σκοπό τη σύγκριση του θεατρικού έργου με το λογοτεχνι-
κό αφήγημα και την εύρεση ομοιοτήτων και διαφορών. Αφού οι μαθητές παρακολουθή-
σουν ηλεκτρονικά την παράσταση, προτείνεται η σύνθεση μιας κριτικής με σκοπό να σχο-
λιαστούν τα παρακάτω: Ποια μέρη του κειμένου μεταφέρθηκαν αυτούσια, ποια επέστησαν 
μετατροπές και ποια παραλείφθηκαν εντελώς από το διασκευαστή; Για ποιο λόγο κρίνετε 
πως συνέβη; Πιστεύετε ότι η ερμηνεία των ηθοποιών ανέδειξε τα κυρίαρχα συναισθήματα 
της αντίστοιχης σκηνής του θεατρικού έργου;  
 

5η εβδομάδα 
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Η πρώτη φάση του κυρίως αναγνωστικού σταδίου ολοκληρώνεται με τη συνεξέταση των 
θεατρικών έργων που ήρθαν σε επαφή οι μαθητές τις τέσσερις προηγούμενες εβδομάδες, 
όπως προτείνεται και από το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Σκοπός της παραπάνω διαδικασί-
ας δεν είναι η παράθεση «παράλληλων χωρίων, που συνήθως αποβλέπουν στην πληρέστε-
ρη ερμηνεία του αρχικού», (Φρυδάκη, 2003:258) αλλά η μελέτη θεατρικών έργων με κοινό 
θεματικό άξονα, «Ο έρωτας στο πέρασμα των αιώνων», ώστε μέσα από τη «συνομιλία» των 
κειμένων να αναδειχτεί τόσο η διαχρονικότητα του θέματος  όσο και η εξέλιξη της γλώσσας 
που παρατηρείται. Έχοντας λοιπόν στη διάθεσή τους πέντε θεατρικά έργα επεξεργάζονται 
ομαδικά τις παρακάτω ενδεικτικές δραστηριότητες: 
 
Υποχρεωτικές για όλες τις ομάδες: 
1. Τι πιστεύετε πως ενώνει τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα των έργων; 
2. Πώς εκφράζουν τις σκέψεις τους; 
3.  Το κάνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο; 
4.  Εντοπίζετε διαφορές από εποχή σε εποχή; (γλώσσα - περιεχόμενο - δομή) 
5.  Τα κείμενα «συνομιλούν» μεταξύ τους; Αν ναι, σε ποια βάση; Το καθένα ως απάντηση 

ή ως συμπλήρωση σε κάποιο από τα άλλα; Ίσως ως απαντήσεις σε ένα κοινό ερώτημα; 
6. Τα κείμενα της εποχής μας, που έχουν ως θέμα τον έρωτα, μοιάζουν με τα κείμενα που 

μελετήσετε ή με κάποια από αυτά, ως προς τον τρόπο με τον οποίο μιλούν για αυτόν; 
 
Προτείνονται ακόμα, ενδεικτικές συνθετικές δραστηριότητες για κάθε ομάδα, κάποιες από 
τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κατά τη διάρκεια των παραπάνω εβδομάδων:  
1. Προσθαφαίρεση σκηνών ή/ και χαρακτήρων του έργου 
2. Εναλλακτικό τέλος της ιστορίας 
3. Παράλληλα κείμενα για σύγκριση 
4. Σχολιασμός σημαντικών απόψεων/ κριτικών γύρω από το έργο ή το συγγραφέα του 
5. Σύνθεση κριτικής για τη θεατρική απόδοση κάποιου έργου 
6. Διάλογος μεταξύ των πρωταγωνιστών από διαφορετικά θεατρικά έργα. 
 

Δεύτερη φάση του κυρίως αναγνωστικού σταδίου 
 
Σύμφωνα με την Α. Τσαρμποπούλου (2004), επειδή το θεατρικό έργο δεν προσφέρεται τόσο 
για ατομική ανάγνωση όσο άλλα είδη λόγου, τα οποία για να κατανοηθούν απαιτούν μια 
πιο «προσωπική» επαφή του αναγνώστη μαζί τους, σε αυτό το στάδιο συγκροτούνται κοι-
νότητες ανάγνωσης. Η έννοια της κοινότητας δίνει έμφαση στην αίσθηση του «ανήκειν», 
που επιδιώκεται να αποκτήσουν τα παιδιά μέσω της ομαδικής ανάγνωσης. Οι αναγνωστικές 
κοινότητες είναι ένα μέσο για να αναπτύξουν οι μαθητές την κριτική τους σκέψη και να α-
ναστοχαστούν καθώς διαβάζουν, συζητούν και «συναλλάσσονται» με τα κείμενα. Άλλωστε, 
για να γίνει κάποιος έμπειρος αναγνώστης απαιτούνται κίνητρα και συνεχής άσκηση (An-
derson, Richard & Others, 1985). Προτεραιότητα δεν είναι να κατανοήσει ο αναγνώστης-
μαθητής το κείμενο, αλλά να αλληλεπιδράσει μαζί του.  
 
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές χωρίζονται σε πέντε ομάδες, όσες και οι κατηγορίες της πρώ-
της φάσης, σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Με αυτόν τον τρόπο 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ρόλους, αναστοχάζονται, και αναπτύσσουν την κριτική 
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τους σκέψη. Κάθε ομάδα λοιπόν, καλείται να διαβάσει ένα ολόκληρο θεατρικό έργο της 
επιλογής της και αν είναι εφικτό, όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά που περιλαμβάνο-
νται στο ενδεικτικό «corpus κειμένων» που έχει στη διάθεσή της. Ο κατάλογος αυτός περι-
λαμβάνει έργα από όλες τις χρονικές περιόδους, έχει συνταχθεί από τον εκπαιδευτικό και 
παραμένει ανοιχτός προς συμπλήρωση από τους μαθητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτή 
τη φάση, το θεματικό κέντρο των θεατρικών κειμένων δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό του 
«έρωτα», αλλά διευρύνεται με στόχο να γνωρίσουν κι άλλα κλασικά έργα, ανεκτίμητης αξί-
ας. Δίνεται στους μαθητές το χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων για την ανάγνωση των 
θεατρικών έργων, κατά τη διάρκεια της οποίας συνεχίζουν να κρατούν αναγνωστικό ημερο-
λόγιο και σημειώσεις για τα στοιχεία που αποτελούν το βασικό πλαίσιο του κειμένου. Πα-
ράλληλα, ορίζονται συναντήσεις της κοινότητας ανάγνωσης, προκειμένου να ανταλλάσσουν 
απόψεις γύρω από τα θεατρικά έργα, να εκφράζουν τους προβληματισμούς ή και τις απο-
ρίες τους. Χρήσιμο θα ήταν η ανταλλαγή απόψεων να επεκτείνεται όχι μόνο ανάμεσα στα 
μέλη της ομάδας, αλλά και μεταξύ όλων των ομάδων. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι 
οι μαθητές να μοιράζονται τις εμπειρίες τους, να καλλιεργούν πνεύμα συνεργασίας και αλ-
ληλοβοήθειας και να κοινωνικοποιούνται (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006:377). Η οργάνω-
ση και το περιεχόμενο των συναντήσεων μπορεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της είτε να ορι-
στεί από τον εκπαιδευτικό είτε να συναποφασιστεί από τις ομάδες (Φρυδάκη, 2003:288). 
 
Μετά το πέρας των δύο εβδομάδων,  οι μαθητές αναμένεται να συμμετάσχουν σε ένα παι-
χνίδι με ποικίλες δημιουργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, τοποθετείται 
στην τάξη ένα ταμπλό με την κάτοψη ενός θεάτρου, πάνω στο οποίο βρίσκονται τα βασικά 
του μέρη (Ταμείο προπώλησης εισιτηρίων, Πλατεία θεάτρου, Σκηνή, Παρασκήνια). Προκει-
μένου οι ομάδες να περάσουν από όλα τα μέρη, καλούνται να απαντήσουν σε διαφόρων 
ειδών ερωτήσεις που στηρίζονται στις προϋπάρχουσες γνώσεις τους ή/ και σε όσες κατέ-
κτησαν κατά τα προηγούμενα στάδια. Απαιτείται από τους μαθητές να επιστρατεύσουν τη 
φαντασία τους, τη δημιουργικότητά τους και τις γνώσεις τους. 
 
Η συμβολή του παιχνιδιού τόσο στην κοινωνική όσο και στη γνωστική ανάπτυξη του παι-
διού έχει τονιστεί πολλές φορές στο παρελθόν από ψυχολόγους και παιδαγωγούς. Ο Δελη-
κωνσταντής, όπως αναφέρει ο Κωνσταντινόπουλος (2007:139), υποστήριξε πως «το παιχνί-
δι εμπερικλείει όλους τους τομείς γνώσης και δράσης, και με αυτό προάγεται η αισθησιοκι-
νητική, γλωσσική, γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού». Μπορεί 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, να λειτουργήσει ως εργαλείο για οργανωμένες διαδικασίες μάθησης. 
Πέρα από τη διασκέδαση που ενδέχεται να προσφέρει, ένα παιχνίδι στην εκπαιδευτική 
διαδικασία μπορεί να καλλιεργήσει όλες τις νοητικές δεξιότητες του παιδιού: νόηση, κρίση, 
προσοχή, μνήμη, φαντασία, παρατήρηση, κλπ. (Κωνσταντινόπουλος, 2007:117). 

Πορεία Σεναρίου - Γ΄ Στάδιο: Μετά την ανάγνωση 
 
Στην τρίτη και τελευταία φάση, οι μαθητές παράγουν το δικό τους λόγο γύρω από το θέμα 
της διδακτικής ενότητας και όχι γύρω από τα κείμενα. Σκοπός είναι να διαπιστωθεί τι και-
νούριο έμαθαν οι μαθητές, ποιες αντιλήψεις σχημάτισαν και ποια συναισθήματα ένιωσαν 
μέσα από τις αναγνώσεις και τις συζητήσεις τους. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η συλλογική 
παρακολούθηση μιας θεατρικής παράστασης, της επιλογής των μαθητών, ώστε να μετα-
τραπεί η αποσπασματική προσέγγιση του θεατρικού κόσμου σε ένα ολοκληρωμένο βίωμα. 
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Της παράστασης έπεται συζήτηση, γύρω από τα θέματα που θίγονται, το συνολικό στήσιμο 
της, τα συναισθήματα που προκλήθηκαν, τους προβληματισμούς που ενδεχομένως προέ-
κυψαν κ.α. Οι υπόλοιπες διδακτικές ώρες είναι αφιερωμένες για εργασία εντός της τάξης 
και παρουσίαση του τελικού προϊόντος.  
 
Αναλυτικότερα, προτείνονται τρεις ομάδες εργασιών, στις οποίες οι μαθητές έχουν τη δυ-
νατότητα να ενταχθούν, σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους. Η πρώτη ομάδα, των ερευνη-
τών, καλείται να διεξάγει μια έρευνα με θέμα «Η θέση του θεάτρου στη σύγχρονη εποχή». 
Η δεύτερη ομάδα, των δημοσιογράφων, αναλαμβάνει να πάρει συνέντευξη από κάποιον 
θεατρολόγο, θεατρικό συγγραφέα, σκηνοθέτη ή ηθοποιό της επιλογής τους. Έτσι, δίνεται η 
δυνατότητα στους μαθητές να λύσουν τυχόν απορίες - ασάφειες που δημιουργήθηκαν καθ’ 
όλη τη διάρκεια του σχεδίου δράσης και να εκμεταλλευτούν την έμπειρη «ματιά» του συ-
νεντευξιαζόμενου, ζητώντας συμβουλές για τη θεατρική παράσταση που προετοιμάζει η 
τρίτη ομάδα της τάξης. Η τρίτη και τελευταία ομάδα, των συντελεστών μιας θεατρικής πα-
ράστασης, ασχολείται με το στήσιμο ενός θεατρικού έργου. Οι συγγραφείς θα συνθέσουν 
ένα σενάριο, το οποίο θα περιλαμβάνει χαρακτήρες ή και στοιχεία πλοκής από το εύρος 
των θεατρικών έργων και εποχών  που μελέτησαν. Οι σκηνοθέτες θα οραματιστούν και θα 
πραγματώσουν το σενάριο, αφού πρώτα μελετήσουν τη δομή του έργου, τα συγγραφικά 
τεχνάσματα, τις σκηνικές οδηγίες που υπάρχουν ή υπονοούνται στο κείμενο, δίνοντας έτσι, 
τις κατευθυντήριες οδηγίες στους υπόλοιπους συντελεστές.  
 
Ταυτόχρονα, η ομάδα μπορεί να κρατά και το ημερολόγιο του σκηνοθέτη, στο οποίο οι μα-
θητές κρατούν σημειώσεις από τα διάφορα στάδια επεξεργασίας του έργου και καταγρά-
φουν τις εντυπώσεις και τις ιδέες τους. Ο ενδυματολόγος θα διαλέξει τα κατάλληλα κο-
στούμια, συμβάλλοντας έτσι, στην εξωτερίκευση του χαρακτήρα των προσώπων που ερμη-
νεύουν οι ηθοποιοί, ο μουσικός θα προσθέσει στην παράσταση μια ακουστική - ηχητική 
 «πινελιά», δημιουργώντας το κατάλληλο κλίμα για δράση και ο σκηνογράφος θα χρησιμο-
ποιήσει «τα εκφραστικά μέσα των άλλων τεχνών, που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας 
θεατρικής παράστασης (όπως οι εικαστικές τέχνες, οι φωτισμοί κ.λπ.), προκειμένου το έργο 
να μετατραπεί σε «σκηνικό» κείμενο και να παρασταθεί ενώπιον θεατών» (Τσαρμποπού-
λου, 2004). Οι ηθοποιοί ενσαρκώνοντας το ρόλο τους, θα αναδείξουν τους ήρωες των συγ-
γραφέων, μέσα από την άποψη του σκηνοθέτη. Οι διαφημιστές - μάνατζερ θα σχεδιάσουν 
την αφίσα και το πρόγραμμα της παράστασης ή θα δημιουργήσουν ένα διαφημιστικό σποτ 
για την προώθηση της. Τέλος, οι δημοσιογράφοι, θα αναλάβουν τις συνεντεύξεις των συ-
ντελεστών της παράστασης καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας της, μεταφέροντας μας 
το κλίμα των παρασκηνίων. Μετά την πρεμιέρα, καλούνται να συντάξουν την τελική κριτική 
επί του αποτελέσματος. 
 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των μαθητών είναι διαμορφωτική, γίνεται δηλαδή καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διδασκαλίας, μέσω της συστηματικής παρατήρησης του κάθε μαθητή ξεχωριστά αλλά και 
ως μέλος της ομάδας του. Αξιολογείται τόσο η ατομική επίδοση των μαθητών βάσει των 
εργασιών παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου όσο και η προσφορά, η συμμετοχή 
τους στην ομάδα, μέσω κλείδας παρατήρησης. Σύμφωνα με την Κουτσελίνη (2006:94-96) 
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κρίνεται απαραίτητη η διάγνωση των αναγκών του κάθε μαθητή και η τήρηση αρχείου για 
συνεχή αξιολόγηση και ανατροφοδότηση.  
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Περίληψη 

Στο πλαίσιο της «αυθεντικής διδασκαλίας» της μάθησης έλαβε χώρα στην τάξη η διαθεμα-
τική διδασκαλία του πρώτου κεφαλαίου της Έκφρασης-Έκθεσης της Α΄ Λυκείου με θέμα «Η 
πρωτεϊκή μορφή της γλώσσας ως κώδικας επικοινωνίας ανθρώπων και λαών». Ακολουθή-
θηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας με τη χρήση των παιδαγωγικών τεχνικών 
του καταιγισμού ιδεών, του παιχνιδιού ρόλων και της δραματοποίησης. Κειμενικές πραγμα-
τώσεις ενίσχυσαν τη σκέψη των μαθητών και ήγειραν εκ νέου ερωτηματικά αναπτύσσοντας 
τις μεταγνωστικές τους δεξιότητες. Η βιωματικότητα, η διαθεματικότητα και ο ημιδομημέ-
νος διάλογος συνέβαλαν στην ανατροφοδότηση της γνώσης τους (feedback). Οι μαθητές 
προσπάθησαν με φύλλα εργασίας, εννοιολογικούς χάρτες, παραγωγή κωμικογραφήματος, 
να προσεγγίσουν με έναν διαφορετικό τρόπο από τον συμβατικό, την ελληνική γλώσσα όχι 
μόνο ως προς τους λεκτικούς της τύπους αλλά και ως προς τον πολιτισμό, που αυτή φέρει. 

Λέξεις - Κλειδιά: γλώσσα-μεταγλώσσα, γνώση-μεταγνώση, διαθεματικότητα, πολυτροπικό-
τητα, πολυμεσικότητα, καταιγισμός ιδεών, παιχνίδι ρόλων, δραματοποίηση, βιωματικότη-
τα, εποικοδομισμός, μοντέλο του ρόμβου, επιτελεστικότητα, ψηφιακά εργαλεία. 

Ταυτότητα του σεναρίου 
Διδακτικό αντικείμενο: Έκφραση-Έκθεση, Α΄ Λυκείου 
Διδακτική ενότητα: Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες, σελ. 16-82 
Εκτιμώμενη χρονική διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες  
Το εν λόγω διδακτικό σενάριο παρήχθη στο πλαίσιο της Επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου ΤΠΕ. 

Σκοπός του σεναρίου 

Η ανάπτυξη του προβληματισμού γύρω από την αξία της γλωσσομάθειας, τόσο της μητρι-
κής όσο και των άλλων γλωσσών, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την διαμόρφωση της 
εθνικής ταυτότητας του μαθητή (Γκότοβος, 1996) και παράλληλα της ταυτότητάς του ως 
παγκόσμιου πολίτη. 

Στόχοι του σεναρίου διδασκαλίας με βάση το μοντέλο του ρόμβου 

Σύμφωνα με το μοντέλο του ρόμβου (Κουτσογιάννης, 2013) δόθηκε βαρύτητα στις γνώσεις 
όχι μόνο της γλώσσας αλλά και των άλλων σημειωτικών συστημάτων (πολυγραμματισμοί) 
οι οποίες αξιοποιούνται για την κατανόηση του κόσμου αλλά και για τον σχεδιασμό κειμέ-
νων από τα παιδιά (Cope, B. & Kalantzis, M. 2000). Ο μαθητής ως ενεργό και ερευνητι-
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κό υποκείμενο από το «Πάρε και μάθε» οδηγήθηκε στο «Ψάξε, μάθε, σύνθεσε και παρου-
σίασε» (Ματσαγγούρας, 1995).  

 Το συγκεκριμένο σενάριο στηρίχθηκε και στις τέσσερις κορυφές του μοντέλου του ρόμβου: 

Α. Ανάπτυξη στάσεων, δεξιοτήτων, γνώσεων για τον κόσμο 
• Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές γύρω από την αξιακή δύναμη της μητρικής τους 

γλώσσας με τη χρήση ενός «λεκτικού παιχνιδιού» που θα τους ζητάει ομαδοσυνεργατι-
κά να αναζητήσουν τις ελληνικές λέξεις στις αντίστοιχες ξένες, που έχουν πλέον καθιε-
ρωθεί ως αντιδάνειες στην κοινή ελληνική, σε ένα φύλλο εργασίας. 

• Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης της γλώσσας, μητρικής και 
μη, στο πλαίσιο της γλωσσομάθειας, στη μεταξύ τους επικοινωνία μέσα από την ανά-
πτυξη της τεχνικής του «παιχνιδιού ρόλων» σε γλωσσαμύντορες και ευρωπαϊστές.  

Β. Γραμματισμοί: 
• Να ασκηθούν οι μαθητές στη λεκτική αποτύπωση των σκέψεών τους για το «τι είναι 

γλώσσα» γι’ αυτούς μέσω του καταιγισμού ιδεών. Ο μαθητής ως κριτικό υποκείμενο 
καλείται να διερευνήσει τη γνώση, να συνθέσει και να επεξεργαστεί το πληροφοριακό 
υλικό (κριτικός γραμματισμός). 

• Να αναστοχαστούν γύρω από την πολυμορφία της γλώσσας ως μέσου επικοινωνίας 
(προφορικής και γραπτής) μέσα από μία φανταστική ιστορία που τους θέλει ως πρωτα-
γωνιστές να έχουν βιώσει το συγκεκριμένο συμβάν της ιστορίας, αλλά δεν μπορούν με 
λόγο να ξεδιπλώσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους (κοινωνικός γραμματι-
σμός). Ποιους άλλους τρόπους θα επινοήσουν για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους; 

• Να ασκηθούν οι μαθητές στον ψηφιακό γραμματισμό και στη χρήση σύγχρονων εργα-
λείων του Διαδικτύου (Web 2.0).  

• Να αντιληφθούν οι μαθητές μέσω του ψηφιακού γραμματισμού ότι η ώσμωση των πο-
λιτισμών στηρίζεται στην ώσμωση των γλωσσών τους.  

Γ. Διδακτικές πρακτικές 
• τη διερευνητική - ανακαλυπτική μέθοδο, αφού οι μαθητές αναζήτησαν τη δύναμη της 

γλώσσας στην πρωτεϊκότητά της μέσα από την διατύπωση του ερωτήματος «Τι είναι 
γλώσσα;». 

• την εποικοδομιστική μέθοδο, όταν οι μαθητές δομούν στη γνώση για τη γλώσσα, μέσα 
από τις εμπειρίες και τα βιώματά τους, την νέα γνώση που αφορά σε μια νέου τύπου 
γλώσσα, περισσότερο ψηφιακή και διεθνή και λιγότερο μητρική.  

• την ομαδοσυνεργατική με την υλοποίηση ομαδικών δράσεων, τόσο μέσα από το παι-
χνίδι ρόλων όσο και μέσα από τη συμμετοχή τους στο «λεκτικό παιχνίδι» εύρεσης της 
λέξης. 

Δ. Γνώσεις για τη (μετα)γλώσσα 
• Να αποκωδικοποιούν οι μαθητές τα σημαίνοντα (λεκτικούς τύπους) και τα σημαινόμε-

να (δηλωτικές και συνυποδηλωτικές σημασίες) της γλώσσας. 
• Να ερμηνεύουν τη μεταγλώσσα ως προς τα παραγλωσσικά στοιχεία του λόγου (επιτο-

νισμός της φωνής, παύσεις, διακυμάνσεις, φωνήματα) αλλά και τα εξωγλωσσικά (χει-
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ρονομίες, μορφασμοί, γλώσσα του σώματος) με απώτερο στόχο την κατάκτηση της τε-
χνικής της κατανόησης του άλλου. 

Υποκείμενες θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας της γλώσσας 

Το διδακτικό σενάριο στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στην παιδαγωγική θεωρία του συμπερι-
φορισμού, σύμφωνα με την οποία η μάθηση είναι μια διαδικασία που οδηγεί σε μια διαρκή 
μεταβολή της συμπεριφοράς του μαθητή ως αποτέλεσμα εμπειρίας ή άσκησης. Το ερέθι-
σμα-αντίδραση (stimuli-response) στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφαρμόζεται με την τεχνι-
κή του καταιγισμού των ιδεών, όταν οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα «Τι 
είναι γλώσσα;» αλλά και να ανθολογήσουν τις απαντήσεις τους μέσα από κείμενα, άρθρα ή 
ποιήματα. Η πρόσκτηση της γνώσης αλλά και η μεταβολή πεποιθήσεων, στάσεων και στρα-
τηγικών, και ενδεχομένως αναθεώρησης παγιωμένων σκέψεων και πρακτικών, αφυπνίζει 
το μαθητή αφού του εγείρει ερωτήματα και προβληματισμό. Απαραίτητη προϋπόθεση ό-
λων αυτών αποτελεί η ενεργός συμμετοχή του μαθητή ως άτομο και ως ομάδα στη διεξα-
γωγή του μαθήματος (Skinner, 1968). 

Παράλληλα, η δόμηση των ερεθισμάτων που έλαβαν οι μαθητές δια μέσου της τεχνικής του 
καταιγισμού ιδεών σε προγενέστερες γνώσεις τους, βιωματικές εμπειρίες αλλά και ερευνη-
τικά στοιχεία γύρω από τις διαλέκτους του τόπου καταγωγής τους συγκερνά τον συμπερι-
φορισμό με τη θεωρία του κοστρουκτιβισμού (Piaget, 1981). Πρόκειται για μια προσπάθεια, 
όχι μετάδοσης, αλλά κατασκευής της γνώσης (θεωρία του εποικοδομισμού) από τους ί-
διους τους μαθητές εξατομικευμένα και ομαδικά. Η χρήση των ΤΠΕ βοηθάει το μαθητή και 
το δάσκαλο στη δημιουργία ενός πλούσιου εικονικού περιβάλλοντος σε ποικίλα εξωτερικά 
ερεθίσματα παρέχοντας τη δυνατότητα της αλληλεπίδρασης μαζί του. Το κωμικογράφημα, 
η δραματοποίηση και η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας υποστηρίζουν τη θεωρία 
οικοδόμησης της γνώσης από τον ίδιο το μαθητή (ανακαλυπτική μάθηση) και ενθαρρύνουν 
την προσωπική του έκφραση μέσα από την προσωπική του εμπλοκή στην σταδιακή εύρεση 
της γνώσης (Bruner, 1978).  

Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο στηρίχθηκε στις κοινωνιοπολιτισμικές 
θεωρήσεις για τη μάθηση. Ο κοινωνικός εποικοδομητισμός δεν είναι ασύμβατος με τις 
προηγούμενες θεωρίες. Ο μαθητής καθίσταται δυνατό να ανασκευάζει προηγούμενες λαν-
θασμένες αντιλήψεις του σε μία διαδικασία κοινωνιογνωστικής σύγκρουσης, ενώ του δίνε-
ται η δυνατότητα κατασκευής της γνώσης με το δικό του τρόπο (Ζώνη της Επικείμενης Ανά-
πτυξης κατά τον L. Vygotsky). 

Οι κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης είναι συμβατές με όλη τη νέα γενιά εκπαιδευτι-
κών περιβαλλόντων, τα οποία ενσωματώνουν ένα πλήθος δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης 
και επικοινωνίας των μαθητών και επιπλέον παρέχουν ένα πολύ συγκεκριμένο θεωρητικό 
πλαίσιο για τη διδακτική εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα web2.0 και η 
κοινωνική δικτύωση, πχ wiki. 

Σε όλη αυτή την καθοδηγούμενη ανακάλυψη ο ρόλος της καθηγήτριας μετατοπίζεται από 
αυτόν του απλού μεταδότη των γνώσεων σε εκείνον του εμψυχωτή και διευκολυντή στη 
διαδικασία της ανακάλυψης της γνώσης. 
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Περιγραφή σεναρίου - χρονισμός 

Η διδασκαλία κατανεμήθηκε σε έξι διδακτικές ώρες (τρία δίωρα σε τρείς επάλληλες εβδο-
μάδες με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα).  

1η -2η Διδακτική ώρα: Διαρθρώθηκε σταδιακά έχοντας ως αφόρμηση την αναγραφή στον 
πίνακα της φράσης του Οδυσσέα Ελύτη «Φωνάζω Ελληνικά κι ούτε που μου αποκρίνεται 
κανένας». Η λέξη «γλώσσα» έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στις απαντήσεις των μαθητών. 
Γιατί ο ποιητής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τους γύρω του στην ελληνική γλώσσα; Ακο-
λούθησε η καταγραφή στον πίνακα των απαντήσεων των μαθητών για το «Τι είναι γλώσ-
σα;» γι’ αυτά ( ~10 λεπτά). Ο προβληματισμός είχε ήδη λάβει χώρα μέσα στην τάξη και η 
διδασκαλία συμπληρώθηκε με ποιήματα, σκέψεις και στοχασμούς για την έννοια της 
γλώσσας από ποιητές, λόγιους και ακαδημαϊκούς καθηγητές (κειμενικές πραγματώσεις) 
ανθολογώντας στοχευμένα, κείμενα συναφή με το αντικείμενο διδασκαλίας (περίπου 35 
λεπτά) με τη χρήση της μηχανής αναζήτησης Google. Κείμενα όπως ο Διάλογος του Διονύ-
σιου Σολωμού (1823), όπου ο εθνικός μας ποιητής υπερασπίζεται τη γλώσσα του λαού, α-
ποσπάσματα κειμένων του Μ. Τριανταφυλλίδη που αφορούν στον πλούτο των ιδιωμάτων 
και διαλέκτων καθώς και αποσπάσματα από το βιβλίο του Σ. Καργάκου γύρω από το πρό-
βλημα της αλαλίας, όπως ο συγγραφέας στο ομώνυμο βιβλίο του πραγματεύεται. Τη δεύ-
τερη διδακτική ώρα ακολούθησε «επίσκεψη» των μαθητών σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις, 
που εν συνεχεία αποτέλεσαν το έναυσμα για ελεύθερη συζήτηση με τους μαθητές, αφού 
πρώτα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες (σχηματίζοντας δύο κύκλους με τις καρέκλες τους) και 
φέροντας τους ρόλους των γλωσσαμυντόρων και των ευρωπαϊστών. 

Οι μαθητές των δύο ομάδων κλήθηκαν να καταγράψουν σ’ ένα φύλλο έγγραφο λέξεις πο-
ντιακές, κρητικές, τσακωνικές που έχουν κοινή ρίζα με τη γλώσσα που μιλούν μέσα από την 
αναζήτησή τους στις αντίστοιχες ιστοσελίδες. Ακολούθησε ένας ημιδομημένος διάλογος 
των δύο ομάδων. 

3η – 4η Διδακτική ώρα:  

Οι μαθητές κλήθηκαν να ανακαλέσουν στη μνήμη τους κατά τρόπο βιωματικό, ιδιώματα, 
τοπικές παροιμιώδεις φράσεις, διαλεκτικούς τύπους και ιδιωματισμούς (γεωγραφικές 
γλωσσικές ποικιλίες) από τη γλώσσα των γιαγιάδων και παππούδων τους, των γειτόνων 
τους, των οικογενειακών τους φίλων που ήρθαν από μακριά (Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλί-
α, Ήπειρο, Κύπρο, Κρήτη, Κέρκυρα…) (~15 λεπτά).  Τους ζητήθηκε να αναρτήσουν στο 
σπίτι τους αντίστοιχους λεκτικούς τύπους στο wiki του μαθήματος, που είχε ήδη δημιουρ-
γηθεί και οι μαθητές είχαν εξοικειωθεί με τη χρήση του, σε μια προσπάθεια προσέγγισης 
της γλώσσας μέσα από την πολυμορφία των ιδιωμάτων και διαλέκτων της (βόρειων, νό-
τιων, ανατολικών και δυτικών, όπως θρακιώτικων, μακεδονικών, ηπειρωτικών, πελοποννη-
σιακών, κρητικών, ακόμη και ποντιακών ή τσακωνικών), που συναποτελούν και συνθέτουν 
την νεοελληνική γλώσσα (γεωγραφική ποικιλότητα). Στα επόμενα 35 λεπτά της τρίτης διδα-
κτικής ώρας ζητήθηκε να χωριστεί η ολομέλεια της τάξης σε πέντε ομάδες των τεσσάρων 
ατόμων, να ονοματοθετήσουν την ομάδα τους και να εκλέξει η κάθε μία ξεχωριστά τον εκ-
πρόσωπό της. Τους μοιράστηκε ένα φύλλο εργασίας που στηρίζεται σε ένα «παιχνίδι λέξε-
ων» με θέμα την εύρεση των ελληνικών λέξεων στις αντίστοιχες αναγεγραμμένες στο φύλ-

 
 

1819

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



λο ξένες, πλην όμως ελληνοποιημένες, λέξεις. Στην τέταρτη διδακτική ώρα οι μαθητές στο 
πλαίσιο της αυθεντικής διδασκαλίας, που ενσωματώνει εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγη-
σης, όπως είναι η ετεροαξιολόγηση και ο Φάκελος Εργασιών Μαθητή (Κουλουμπαρίτση & 
Ματσαγγούρας, 2004), αντάλλαξαν τα φύλλα των ομάδων τους, που διορθώθηκαν από 
τους ίδιους τους μαθητές. Οι εκπρόσωποι των ομάδων κλήθηκαν να δώσουν τις σωστές, 
κατά τις εκτιμήσεις των ομάδων τους, απαντήσεις. Ακολούθησε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ 
τους.  

5η- 6η Διδακτική ώρα: Το μάθημα συνεχίστηκε την επόμενη εβδομάδα σε ένα συνεχές δίωρο 
αγγίζοντας την κοινωνική διάσταση της γλώσσας ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τη θέση ή 
ενδεχομένως και την καταγωγή. Τα πρώτα 25 λεπτά της πρώτης ώρας οι μαθητές της τάξης 
ανά δυάδα κλήθηκαν να φτιάξουν ηλεκτρονικά ένα κωμικογράφημα, όπου με τρόπο αστείο 
και σκωπτικό να αναδεικνύεται η «γλωσσική βαβέλ» στη γλωσσική επικοινωνία μεγάλων 
ηλικιακά ομιλητών με τους νέους. Τα υπόλοιπα 20 λεπτά οι μαθητές δραματοποίησαν το 
κόμικ τους μέσα στην τάξη αναλαμβάνοντας να διεκπεραιώσουν ζωντανά τους δύο διαφο-
ρετικούς κοινωνικά και ηλικιακά ρόλους τους. Το γέλιο θα μπορούσε όχι μόνο να αναδείξει 
το γλωσσικό χάσμα των δύο ηλικιών, αλλά και να εγείρει τον προβληματισμό γύρω από την 
έννοια «Γλώσσα είμαι εγώ». 

Στην τελευταία ώρα της μακρο- διδασκαλίας κρίθηκε αναγκαία η ανάδειξη της δύναμης της 
γλωσσομάθειας σε μια προσπάθεια συνειδητοποίησης της διπλής ταυτότητας του Έλληνα 
και ως Ευρωπαίου πολίτη μέσα όμως από τη συνειδητοποίηση ότι η ελληνική γλώσσα δεν 
πρέπει να υποτιμάται αλλά να καλλιεργείται παράλληλα με την εκμάθηση και των άλλων 
ευρωπαϊκών γλωσσών, αφού έλκουν την καταγωγή τους από την κοινή ινδοευρωπαϊκή. Στα 
πρώτα 15 λεπτά ανέτρεξαν ηλεκτρονικά οι μαθητές σε απόσπασμα από την ομιλία του κα-
θηγητή Ξενοφώντος Ζολώτα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (29-9-1957) στο 
http://olympia.gr, όπου το βασικό λεξιλόγιο της ομιλίας αποτελούνταν από όρους ελληνι-
κούς (δάνεια λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες) και κατανοητούς από το αλλόγλωσσο ακρο-
ατήριο, αφού έχουν καθιερωθεί ως διεθνείς. Τα συμπεράσματά τους αποτέλεσαν την πιο 
αντικειμενική αξιολόγηση της διδασκαλίας καθώς επικαιροποιήθηκε η διαχρονικότητα της 
ελληνικής γλώσσας (Μπαμπινιώτης, 2004). 

Στο υπόλοιπο της ώρας οι μαθητές κλήθηκαν να συντάξουν έναν εννοιολογικό χάρτη, που 
θα αποτελούσε τη λαβή για την εννοιολογική χαρτογράφηση της γλώσσας και των ποικίλων 
μορφών της, σε μία προσπάθεια ανακεφαλαίωσης της ενότητας. 

Περιγραφή και ανάλυση των φύλλων εργασίας -  αξιολόγηση των μαθητών 

Σχολιασμός του πρώτου φύλλου εργασίας: 

Το πρώτο φύλλο εργασίας αφορούσε τις δραστηριότητες διδασκαλίας του γνωστικού αντι-
κειμένου και συγκεκριμένα στην εύρεση των αντίστοιχων ελληνικών λέξεων στις ξενόφερ-
τες λέξεις, όπως αυτές ανθολογούνται στο φύλλο εργασίας. 

Θέμα του ήταν η διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας ως πολύτιμης δεξαμενής λέξεων 
και όρων των σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών. Ένας εννοιολογικός χώρος όπου οι ευρω-
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παϊκές λέξεις πέρασαν στην ελληνική γλώσσα αλλά και ένας εννοιολογικός χώρος όπου οι 
ελληνικές έννοιες δεν πέρασαν με ελληνικές λέξεις. 

Ο λόγος που επιλέχτηκε το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας είναι διδακτικά στρατηγικός, για-
τί τροφοδοτείται γνωστικά ο μαθητής με πληροφορίες για την μητρική του γλώσσα, που 
αγνοούνται είτε γιατί έχουν πέσει στη λήθη είτε γιατί έχουν αντικατασταθεί από ξένους 
γλωσσικούς τύπους.  

Ακόμη, η ετεροαξιολόγηση έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να αξιολογήσουν αμφοτέ-
ρωθεν τις απαντήσεις τους ανακαλύπτοντας λάθη, παραλείψεις και ενδεχομένως ελληνικές 
λέξεις που αγνοούσαν. Ο ρόλος της εκπαιδεύτριας υπήρξε συντονιστικός και καθοδηγητικός 
στην εύρεση των σωστών απαντήσεων από τους μαθητές, έτσι ώστε τα παιδιά να μυηθούν 
στην αξιολόγησή τους ομαδικά με τρόπο έμμεσα διορθωτικό μα όχι καθηγητικό. Στη συνέ-
χεια ζητήθηκε από τους μαθητές να δημιουργήσουν μία παρουσίαση (ppt) ενός παραμυ-
θιού με θέμα τη συρρίκνωση της ελληνικής γλώσσας, που ξεκινούσε ως εξής: «Μια φορά κι 
έναν καιρό οι άνθρωποι σκέφτηκαν ότι η γλώσσα τους ήταν περιττή και αποφάσισαν να 
μιμηθούν τα ζώα…». Τους ζητήθηκε να παρουσιάσουν το δικό τους παραμύθι με ηχοποιητι-
κές λέξεις και σημεία στίξεως για να εκφράσουν αυτό που οι λέξεις επάξια αντικαθιστούν, 
τα νοήματα. Σε ποια συμπεράσματα θα κατέληγαν οι ομάδες; 

Σχολιασμός του δευτέρου φύλλου εργασίας 

Το δεύτερο φύλλο εργασίας αφορούσε στη δημιουργία ενός κόμικ, έκτασης τριών πλαισί-
ων. Τα παιδιά κλήθηκαν να χωριστούν σε δυάδες και να ακροβολιστούν στους υπολογιστές 
της τάξης τους. Τους ζητήθηκε με θέμα τον κοινωνικό γλωσσικό ρατσισμό να παρουσιάσουν 
τη διαφορετικότητα στο γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας μεγαλύτερων ηλικιακά ατόμων και 
νέων, όπως είναι οι ίδιοι. Τους ζητήθηκε μέσα σε 10’ να έχουν ολοκληρώσει την αποστολή 
τους αυτή. Το στοίχημα ήταν δύσκολο γιατί θα έπρεπε να «ντύσουν» λεκτικά τις εικόνες 
τους με βάση το γλωσσικό διαφορισμό. 

Η σημασία αυτής της άσκησης είναι το «παιχνίδι», γιατί κι αυτό με τη σειρά του τροφοδοτεί 
με γνώση τους μαθητές καλώντας τους να δουλέψουν τόσο ατομικά όσο και διατομικά. 
Παράλληλα, τους δίνεται η δυνατότητα να εκλογικεύουν τις λεκτικές συμπεριφορές των 
μεγαλυτέρων αλλά και να υπερασπίζονται τις δικές τους γλωσσικές προτιμήσεις (χρήση αρ-
γκό), πράγμα το οποίο αποτελεί ένα βήμα προς την ωριμότητα και την αποδοχή του «άλ-
λου» ως διαφορετικού. 

Σχολιασμός του τρίτου φύλλου εργασίας 

Το τρίτο φύλλο εργασίας αφορούσε στη σύνταξη ενός εννοιολογικού χάρτη και η συμπλή-
ρωση αυτού από τους μαθητές υπήρξε βοηθητική δραστηριότητα της διδασκαλίας για την 
εμπέδωση του μαθήματος και την ανακεφαλαίωση αυτού. 

Οι μαθητές αξιολογούνται εφ’ όλης της ύλης της ενότητας που διδάχθηκαν στο σενάριο αυ-
τό συγκεντρωτικά, καθώς κλήθηκαν να καταγράψουν στα αντίστοιχα «κουτάκια» του χάρτη 
τις ποικίλες μορφές της γλώσσας σχεδόν μονολεκτικά. Το ψηφιακό περιβάλλον κινητοποίη-
σε όλους τους μαθητές στη μάθηση μετατρέποντάς την από μετωπική σε διερευνητική.  
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Ο ρόλος της καθηγήτριας υπήρξε καθοδηγητικός. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του 
φύλλου εργασίας από τους εκπροσώπους των ομάδων και η διδασκαλία αξιολογήθηκε αυ-
τόματα από το βαθμό κατανόησης της συγκεκριμένης ενότητας, όπως αυτή διαφάνηκε από 
το σύνολο των σωστών απαντήσεων των μαθητών. 

Στη συνέχεια κλήθηκαν να επισκεφθούν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  
http://www.youtube.com 
http://www.edutv.gr  
http://www.ime.gr/chronos/06/gr/politics/index101.html και  
http://el.wikipedia.org  

αναζητώντας τον όρο Πρωτέας. Τους ζητήθηκε να δημιουργήσουν μια παρουσίαση με θέμα 
τον αρχαίο ελληνικό μύθο που πλέκεται γύρω από το όνομα αυτού και τη σύνδεσή του με 
τη συνυποδηλωτική έννοια της φράσης του τίτλου του σεναρίου διδασκαλίας: «Η πρωτεϊκή 
μορφή της γλώσσας». 

Παροτρύνθηκαν να εμπλουτίσουν τις διαφάνειες με εικόνες από τη μυθολογία που αφορά 
στη πολυμορφική υπόσταση του Πρωτέα.  

Τέλος, κλήθηκαν να δημιουργήσουν ένα κείμενο 100 περίπου λέξεων (μιας παραγράφου), 
στο οποίο θα κατέγραφαν εξατομικευμένα τον τελικό προβληματισμό τους γύρω από την 
έννοια της πολυμορφίας της γλώσσας. Προαιρετικός κρίθηκε ο εμπλουτισμός του κειμένου 
αυτού με εικόνες που αναζήτησαν στη μηχανή αναζήτησης Google. 

Συμπεράσματα - αναστοχασμός 

Το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας των έξι διδακτικών ωρών θα μπορούσε να επεκταθεί 
σε ερευνητική εργασία (project), μια και το θέμα του είναι ενδιαφέρον, γιατί αφορά άμεσα 
τους ίδιους τους νέους και τις διαπροσωπικές και κοινωνικές τους σχέσεις με τους μεγαλύ-
τερους ηλικιακά ανθρώπους γύρω τους. Οι μαθητές μεταξύ του αστείου και του προβλημα-
τισμού συμμετείχαν ενεργά και ομαδοσυνεργατικά μέσα στην τάξη με στραμμένο το εν-
διαφέρον τους στη δύναμη του λόγου (λογικής) ως αμφίδρομης σχέσης σκέψης και γλώσ-
σας.  

Η χρήση των ΤΠΕ στάθηκε πολύτιμη για την διαδραστική αναζήτηση έγκυρων και έγκαιρων 
πληροφοριών καθιστώντας το μάθημα ζωντανό και τους μαθητές συμμετοχικούς στη διεξα-
γωγή του. Η αμεσότητα στο ερέθισμα-αντίδραση διαφάνηκε μέσα από την κινητοποίηση 
ακόμη και των μαθητών – ακροατών ή αδιάφορων μαθητών. Οι κειμενικές πολυτροπικές 
πραγματώσεις διάνθισαν τη διδασκαλία καταρρίπτοντας το μοντέλο του παραδοσιακού 
από καθ’ έδρας διδασκάλου και του μονοδιάστατου μαθήματος (Δημητρόπουλος, 2003). 

Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε να υπογραμμισθεί η ιδιαίτερη βαρύτητα που έχει για 
τη διεξαγωγή του η τεχνογνωσία δασκάλου και μαθητών προκειμένου να αποφευχθεί ο 
ψηφιακός και αντίστοιχα ο διδακτικός θόρυβος. Το εν λόγω σενάριο δεν απέφυγε τον κίν-
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δυνο αυτό, γι’ αυτό το λόγο θεωρώ που θα μπορούσε να επεκταθεί χρονικά ή να χαρακτη-
ρισθεί ως ερευνητική εργασία α΄ τετραμήνου. 
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Δικτυογραφία 

Ψηφιακό Σχολείο http://digitalschool.minedu.gov.gr/ 

Πύλη για την Ελληνική γλώσσα  

 http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html 

Κόμβος για την υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα 

http://www.komvos.edu.gr/ 

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού http://www.ime.gr/chronos/ 

http://www.youtube.com 

http://el.wikipedia.org/ 

http://www.edutv.gr/ 

http://olympia.gr 
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Η ψυχολογία των εφήβων και οι σχέσεις τους με την οικογένεια
Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο 

Σακαρέλλου Ευθυμία 
 Διδάκτορας Φιλοσοφίας 

Sakarellouefi10@gmail.com 

Περίληψη 

Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί είναι μια αξιοποίηση λογισμικού πολυμέσων και 
παραγωγής ηλεκτρονικού – ψηφιακού κειμένου με αξιοποίηση των εργαλείων Web02. 
Μπορεί να υλοποιηθεί στηνB’ τάξη του Γυμνασίου και αφορά το μάθημα της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας με ιδιαίτερη γνωστική περιοχή, από την ενότητα Οικογενειακές σχέσεις, το 
απόσπασμα «Από το ημερολόγιο της Άννας Φράνκ». Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα οι 
μαθητές κατανοούν τις άθλιες συνθήκες που επέβαλαν οι Γερμανοί στους Εβραίους, την 
καταπίεση που δέχονταν εκείνοι αλλά και το πώς μία έφηβη χρωματίζει τα σκιρτήματα, 
τους φόβους, τα βαθύτερα συναισθήματα της μέσα στις οικογενειακές της σχέσεις. 
Επιπλέον οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες παραγωγής ψηφιακού και πολυτροπικού 
κειμένου. Συνεργάζονται σε ομάδες, αναζητούν στο διαδίκτυο αρχεία ήχου, εικόνας και 
βίντεο που αφορούν την ενότητα αυτή. Αξιοποιούν το υλικό αυτό συνθέτοντάς το σε μία 
πολυμεσική παρουσίαση. Με τον τρόπο αυτό αισθητοποιούν την αφηρημένη γνώση και 
κινητοποιούνται στην κατεύθυνση της προσέγγισης και της ανάλυσης του συγκεκριμένου 
θέματος. 

Λέξεις - Κλειδιά: διωγμός, ημερολόγιο, παραγωγή λόγου, συνεργασία, αξιοποίηση ΤΠΕ. 

Εισαγωγή 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας αποτελούν πλέον τον βασικό κινητήριο 
μοχλό της τεχνολογικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Η πραγματικότητα αυτή επιτάσσει την 
εξοικείωση των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών με τις ΤΠΕ αλλά και την αξιοποίησή 
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υιοθετήσουν 
μοντέρνους τρόπους διδασκαλίας προκειμένου το μάθημα να γίνει ελκυστικότερο, πιο 
ενδιαφέρον και εποικοδομητικό. Η διδασκαλία μέσω του παρόντος σεναρίου είναι συμβατή 
με το νέο πρόγραμμα σπουδών καθώς επιδιώκεται η ενδυνάμωση του ήδη αποκτημένου 
γλωσσικού γραμματισμού των μαθητών σε μια κατεύθυνση κοινωνικοκεντρική 
περισσότερο και όχι τόσο γλωσσοκεντρική. 

Αξιοποιείται ποικιλία γραπτών κειμένων/υβριδικών, σε ψηφιακή και πολυτροπική μορφή. 
Ως πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι οι μαθητές (συλλογή δεδομένων, συγκρίσεις, αναλύσεις, 
παραγωγή κειμένων), δίνεται έμφαση στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ενώ ο 
καθηγητής είναι καθοδηγητής, διευκολυντής και εμψυχωτής . 

Γνωστικό αντικείμενο 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γυμνασίου. 
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Ιδιαίτερη περιοχή γνωστικού αντικειμένου 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Β’ τάξης Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα, Ενότητα 
3:Οικογενειακές σχέσεις : «από το ημερολόγιο της Άννας Φράνκ». 

Τόπος διεξαγωγής σεναρίου 

Συμβατική τάξη την πρώτη ώρα και Εργαστήριο πληροφορικής τις επόμενες 2/3 ώρες. 

Χρησιμοποιούμενα Εργαλεία 

Διαδίκτυο, Εργαλεία Web02, Λογισμικό παρουσίασης, Προβολέας, Φύλλα Εργασίας, 
Επεξεργαστής κειμένου(Word), Υπολογιστικά φύλλα, e-mail, σχολικό εγχειρίδιο. 

Οργάνωση τάξης 

Κατανέμω την τάξη σε 5 ανομοιογενείς ομάδες, των 5 ατόμων (1-2 μαθητές σε κάθε ομάδα 
γνωρίζουν πολύ καλά ΤΠΕ). 

 Αναθέτω ρόλους στις ομάδες οι οποίοι είναι δυνατόν να εναλλάσσονται για να μπορούν 
όλοι να εμπλακούν ισότιμα στην έρευνα. 

Ρόλοι: συντονιστές, ιστορικοί, γραμματείς, χειριστές Υ/Π, παρουσιαστές. Για την ανάθεση 
των ρόλων σε κάθε μαθητή, δεν είναι αναγκαία η παρέμβαση του δασκάλου. Οι μαθητές 
αναλαμβάνουν το ρόλο εκείνο που οι ίδιοι θεωρούν ότι τους ανήκει και που η ομάδα 
συνήθως χωρίς αντιρρήσεις τους αναγνωρίζει. 

Αυτή η εικόνα, του μαθητή για το εαυτό του, αλλά και της ομάδας γι’ αυτόν, που έχει 
διαμορφωθεί σε περιβάλλον παραδοσιακής τάξης συχνά ανατρέπεται στο σχολικό 
εργαστήριο. 

Ειδικά για το μάθημα της Λογοτεχνίας για ευνόητους λόγους, το κριτήριο κατανομής σε 
ομάδες με βάση το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, δεν έχει πρωτεύουσα σημασία. 

Στόχοι 

Στόχοι γνωστικού τομέα  

1. Να γνωρίσουν οι μαθητές ένα δείγμα από το λογοτεχνικό είδος Ημερολόγιο και τα 
χαρακτηριστικά του γνωρίσματα. 

2. Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα και προβλήματα που απασχολούσαν τους ανθρώπους 
την εποχή της συγγραφέως όπως δυσχερείς συνθήκες στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου 
πολέμου, ρατσισμός, ολοκαύτωμα, στρατόπεδα εξόντωσης. 

3. Να περιγραφούν, μέσω των γραπτών της Εβραιοπούλας Φρανκ, τα χαρακτηριστικά της 
καθημερινής ζωής κατά τη διάρκεια της Ναζιστικής Κατοχής. 

1826

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



4. Να διερευνηθεί μέσα από το μάθημα της Νεοελληνικής λογοτεχνίας η απήχηση και οι 
επιδράσεις που είχε η Γερμανική Κατοχή στις ψυχές των εφήβων αλλά και στις 
οικογενειακές σχέσεις. 

5. Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με την συγγραφέα και τα συναισθήματά της ώστε να 
μπορούν να συγκεντρώνουν στοιχεία/ πληροφορίες από διάφορες πηγές. 

6. Να επεξεργασθούν και τέλος να συνθέσουν ένα πολυτροπικό κείμενο με τα δικά τους 
επιχειρήματα. 

7. Να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση μπαίνοντας στον ρόλο του άλλου. 

Παιδαγωγικοί στόχοι 

1. Να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές την ομαδική συνεργασία (Ματσαγκούρας, 2008). 

2. Να εξοικειωθούν με την διερευνητική / βιωματική μάθηση και να εφαρμοσθούν βιωματικές 
και διερευνητικές μορφές μάθησης 

3. Να καλλιεργήσουν την ικανότητα να αξιοποιούν /αξιολογούν τις πληροφορίες με την 
επαγωγική μέθοδο σύμφωνα με τους Piaget, Bruner(Μαραγκός, Νάκης, Δαβλάντης,& 
Στρατάκη,  2002 : 25). 

4. Να εντάξουν την παραγωγή γραπτού λόγου στα συγκεκριμένα κοινωνικά και πολιτισμικά 
πλαίσια, όπου ζουν σύμφωνα με την θεωρία του Vygotsky(Μαραγκός etal., 2002: 20). 

5. Να προαχθεί η αυτενέργεια των μαθητών και η κριτική σκέψη αναλαμβάνοντας κεντρικό 
και ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. 

6. Να καλλιεργηθούν δεξιότητες επεξεργασίας λογοτεχνικών και ιστορικών πηγών. 

7. Να αποκτήσουν δεξιότητες άντλησης, συλλογής, οργάνωσης, ανάλυσης και επεξεργασίας 
δεδομένων. 

Στόχοι ως προς τη χρήση Σύγχρονων Τεχνολογιών 

1. Να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν οι μαθητές δεξιότητες για αναζήτηση, χρήση, 
αξιολόγηση πληροφοριών από το διαδίκτυο. 

2. Να λειτουργήσουν συνεργατικά για την παραγωγή λόγου με χρήση επεξεργαστή κειμένου. 

3. Να μετασχηματιστεί ο παραδοσιακός ρόλος του εκπαιδευτικού από καθοδηγητή σε 
συντονιστή. 

4. Να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στον πολιτισμικό και ιδεολογικό χρωματισμό του 
περιβάλλοντος του Διαδικτύου (Κουτσογιάννης,2010). 

5. Να αντιμετωπίζουν κριτικά τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου και να 
γνωρίσουν τις αδυναμίες τους που προκύπτουν από το μη εκπαιδευτικό τους 
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προσανατολισμό και την περιορισμένης αξιοπιστίας υποστήριξη της ελληνικής 
γλώσσας(Κουτσογιάννης,2007). 

Προτεινόμενη εκπαιδευτική μέθοδος 

Οι μαθητές βρίσκονται στο εργαστήριο Πληροφορικής, χωρισμένοι σε ομάδες, εφαρμόζεται 
η ομαδοσυνεργατική μέθοδος με στόχο την ανακαλυπτική / διερευνητική προσέγγιση της 
γνώσης. Ο καθηγητής είναι εμψυχωτής, καθοδηγητής, υποστηρικτής της όλης διαδικασίας. 

Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης 

Περιγραφή 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αποτελεί μια πρόταση διδασκαλίας της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας της Β’ τάξης του Γυμνασίου. Είναι συμβατό με το ΑΠΣ και βασίζεται στις 
σύγχρονες θεωρίες μάθησης του Κονστρουκτιβισμού, σύμφωνα με τις οποίες ο μαθητής 
δεν αποτελεί tabularasa πάνω στην οποία ο δάσκαλος μεταφέρει τη γνώση, αλλά 
τηνοικοδομεί ο ίδιος πάνω σε προϋπάρχουσες γνώσεις. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς ο 
μαθητής, με καθοδηγούμενη διερεύνηση, εξερευνά και ανακαλύπτει νέα δεδομένα 
σύμφωνα με τη θεωρία μάθησης του Bruner(Μαραγκός etal., 2002: 20). Παράλληλα, το 
σενάριο αξιοποιεί και τις σύγχρονες κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες  μάθησης Vygotsky που 
πρεσβεύουν ότι η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από την αλληλεπίδραση των ατόμων στο 
πλαίσιο ομάδων εντός συγκεκριμένου πολιτισμικού πλαισίου (Μαραγκός etal., 2002: 20). 
Έτσι επιλέγεται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας  και η ανάθεση ρόλων εντός της 
ομάδας, πράγμα που συμβάλλει στην κινητοποίηση των μαθητών και τους παρέχει 
επιπλέον μαθησιακό κίνητρο(Ματσαγγούρας, 2003; Ματσαγγούρας, 2008). Είναι προφανές 
ότι σε ένα τέτοιο διδακτικό σενάριο ο διδάσκων δεν μπορεί να είναι πλέον ένας μεταδότης 
γνώσεων, αλλά μετατρέπεται σε εμψυχωτή, καθοδηγητή και βοηθό των μαθητών στην 
ανακάλυψη της γνώσης. 

Για την εφαρμογή του σεναρίου είναι απαραίτητο να υπάρχει στο σχολείο εργαστήριο Πλη-
ροφορικής εξοπλισμένο με τις βασικές εφαρμογές του Office και βεβαίως σύνδεση με το 
Διαδίκτυο. Έτσι οι μαθητές θα καταφέρουν να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στον 
πολιτισμικό και ιδεολογικό χρωματισμό του περιβάλλοντος του Διαδικτύου, αλλά και να 
αντιμετωπίσουν κριτικά τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου και να γνωρίσουν 
τις αδυναμίες που προκύπτουν από το μη εκπαιδευτικό τους προσανατολισμό και την πε-
ριορισμένης αξιοπιστίας υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας (Κουτσογιάννης, 2007; Κου-
τσογιάννης, 2010). 

Η ενσωμάτωση βέβαια των ΤΠΕ στο παρόν σενάριο ξεκινά από την πεποίθηση ότι οι ΤΠΕ, 
ως βασικό μέρος του σύγχρονου πολιτισμού (Αποστολίδου, 2012), δε γίνεται να 
απουσιάζουν από τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. Πέρα από την πρόσβαση σε 
περισσότερους μαθησιακούς πόρους και την προέκταση του διδακτικού χώρου και χρόνου, 
οι ΤΠΕ δίνουν την ευκαιρία για εμπλοκή των μαθητών και του εκπαιδευτικού σε ψηφιακά 
περιβάλλοντα επικοινωνίας, όπου ασκούνται σε σύγχρονους τρόπους ανάγνωσης και 
ερμηνείας των κειμένων. Εκτός των ψηφιακών γραμματισμών όμως, η αξιοποίηση των 
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δυνατοτήτων ακόμη κα απλών εφαρμογών, όπως τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, 
ενισχύουν τον λογοτεχνικό γραμματισμό, καθώς αναδεικνύουν την «κατασκευαστικότητα» 
της λογοτεχνίας (Νικολαΐδου, 2009).Η πρώτη μορφή δημιουργικής αξιοποίησης του 
διαδικτύου θα είναι η επαφή των μαθητών με το πρωτογενές αρχειακό υλικό. Όταν οι 
μαθητές έρθουν αντιμέτωποι με τον όγκο των αρχείων, θα διαπιστώσουν τη δυσκολία 
διαχείρισης, ταξινόμησης και ιστορικής αξιοποίησής τους. Θα συνειδητοποιήσουν από την 
ίδια τους την εμπειρία ότι ο ερευνητής αδυνατεί να διαχειριστεί το υλικό αυτό, αν πρώτα 
δεν θέσει το ίδιος ερωτήματα. Η φύση και η μορφή των ερωτημάτων θα τον κατευθύνουν 
στην αρχειακή αναδίφησή του και όχι το υπάρχον υλικό. Οι πηγές δεν μιλούν από μόνες 
τους, μιλούν μόνο όταν ρωτηθούν και απαντούν πάλι μόνο σε αυτά που ρωτηθούν 
(Κόκκινος, 1998). 

Κατά την 1η διδακτική ώρα, μέσα στην συμβατική τάξη οι μαθητές θα ενημερωθούν για την 
πραγματοποίηση του σεναρίου. Θα μάθουν ότι θα εργαστούν στο εργαστήριο 
Πληροφορικής και τα αποτελέσματα της εργασίας τους θα δημοσιευθούν στη σχολική 
εφημερίδα προς ενημέρωση όλων των συμμαθητών τους. Έτσι θα δημιουργηθεί μια 
αυθεντική επικοινωνιακή περίσταση και θα αποκτήσουν οι μαθητές μαθησιακό κίνητρο. Θα 
γίνει επίσης χωρισμός τους σε 6 ομάδες, με τις ονομασίες: συντονιστές, λογοτέχνες, 
γραμματείς, χειριστές Υ/Π, παρουσιαστές. Ως αφόρμηση θα γίνει μια πρώτη ανάγνωση του 
κειμένου, για να έρθουν οι μαθητές σε μια πρώτη επαφή μαζί του και θα δουν σε videoτο 
«ημερολόγιο της Άννας Φρανκ» στην ιστοσελίδα από το «Χυτήριο σημείο πολιτισμού»: 
https://www.youtube.com/watch?v=YnTGg2D7TBM. 

Κατά τη 2η διδακτική ώρα, οι μαθητές πηγαίνουν στο εργαστήριο Πληροφορικής και 
εργάζονται σε ομάδες. Διανέμονται διαφορετικά φύλλα εργασίας σε κάθε ομάδα, τα οποία 
τους κατευθύνουν σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες από τις οποίες θα αντλήσουν το 
απαραίτητο υλικό για να συνθέσουν τα κείμενα που τους ζητούνται. Οι μαθητές μελετούν 
τα φύλλα εργασίας και ο διδάσκων επεξηγεί και επιλύει τυχόν απορίες. Οι μαθητές 
δουλεύοντας στο πλαίσιο της ομάδας τους αρχίζουν την εξερεύνησή τους στο Διαδίκτυο και 
συλλέγουν το υλικό τους. Ο διδάσκων παρακολουθεί την εργασία τους και είναι ανά πάσα 
στιγμή έτοιμος να εμψυχώσει την προσπάθειά τους και να τους υποστηρίξει σε τυχόν 
δυσκολίες. 

Κατά την 3η διδακτική ώρα, οι μαθητές συνεχίζουν την εργασία τους στο εργαστήριο 
Πληροφορικής. Αυτή τη φορά αξιοποιούν το υλικό που έχουν συλλέξει, για να συνθέσουν 
τα κείμενά τους, πάντα στο πλαίσιο της ομάδας τους και με την υποστήριξη/ενίσχυση του 
διδάσκοντα. 

Κατά την 4η διδακτική ώρα, στο εργαστήριο, κάθε ομάδα παρουσιάζει στο σύνολο των 
μαθητών του τμήματος την εργασία της. Ακολουθεί συζήτηση και σχολιασμός της εργασίας, 
ενώ το αποτέλεσμα συνδιαμορφώνεται από την ολομέλεια. Ο διδάσκων συντονίζει την 
παρουσίαση και τη συζήτηση, βοηθά τους μαθητές στην εξαγωγή συμπερασμάτων και 
επιβραβεύει κάθε ομάδα για την προσπάθειά της. Τέλος, αναθέτει σε κάποιους μαθητές τη 
δημοσίευση των εργασιών στην ηλεκτρονική σχολική εφημερίδα αλλά και σε ιστολόγιο ή 
blog. 
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Το σενάριο που αναπτύσσεται είναι συμβατό με το νέο πρόγραμμα σπουδών καθώς 
επιδιώκεται η ενδυνάμωση του ήδη αποκτημένου γλωσσικού γραμματισμού των μαθητών. 
Αξιοποιείται ποικιλία γραπτών κειμένων/υβριδικών, σε ψηφιακή και πολυτροπική μορφή.  

Δίνεται έμφαση και ως πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι οι μαθητές (συλλογή δεδομένων, 
συγκρίσεις, αναλύσεις). 

Επίσης το διδακτικό σενάριο επιτρέπει τη διαθεματική προσέγγιση της Λογοτεχνίας σε 
συνδυασμό με τα αντικείμενα της Ιστορίας, της γλώσσας, της τέχνης και της αξιοποίησης 
των ΤΠΕ. 

Φύλλα εργασίας 

1ο φύλλο εργασίας 

Αφού αναζητήσετε: ή στο ψηφιακό σχολείο http://digitalschool.minedu.gov.gr/ ή στο 
σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού www.snell.gr στην επιλογή σώματα κειμένου, το 
απόσπασμα από το «ημερολόγιο της Άννας Φράνκ» σημειώστε σε κείμενο word λέξεις/ 
φράσεις που παρουσιάζουν τα συναισθήματα που έχει η Άννα για τους γονείς της. 
Κατατάξτε σε στήλες με την βοήθεια του επεξεργαστή κειμένου και με την μορφοποίηση 
προεπιλεγμένης κουκίδας, τα θετικά και τα αρνητικά συναισθήματά της. Μπορείτε να 
αλλάξετε χρώμα σε κάθε στήλη για να γίνουν πιο κατανοητά. Αφού τα καταγράψετε, 
συνθέσετε τα σε πολυτροπικό κείμενο word πλαισιώνοντας τα με φωτογραφίες/ εικόνες και 
ήχο. 

2οφύλλο εργασίας 

Αφού επισκεφθείτε τις σελίδες: http://www.tovima.gr/relatedarticles/,  
http://el.wikipedia.org/wiki αναζητήστε το βιογραφικό σημείωμα της συγγραφέως του 
ημερολογίου και με τη βοήθεια της εφαρμογής gliffy που μπορείτε να βρείτε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gliffy.com δημιουργήστε διάγραμμα/γραμμές δράσεις 
των κυριότερων φάσεων της ζωής της Άννας Φράνκ και των σχέσεων της με τους γονείς της. 

3οφύλλο εργασίας 

Το ημερολόγιο ανήκει στην κατηγορία των κειμενικών ειδών.  Αναζητείστε στην Πύλη της 
Νεοελληνικής γλώσσας www.greek-language.gr, στο λεξικό λογοτεχνικών όρων, 
πληροφορίες για το λογοτεχνικό είδος του «ημερολογίου».  

Επίσης, να κάνετε αναζήτηση στην ιστοσελίδα του ψηφιακού σχολείου 
http://digitalschool.minedu.gov.gr και να αναφέρετε άλλα κειμενικά είδη που έχετε ήδη 
γνωρίσει σημειώνοντας τα χαρακτηριστικά του καθενός. Καταγράψτε τα σε κείμενο word, 
ενσωματώνοντας ήχο και εικόνα, αξιοποιώντας τον ιστότοπο YouTube και δημοσιεύστε τα 
στη σχολική ηλεκτρονική εφημερίδα.  
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4ο φύλλο εργασίας 

Αξιοποιώντας τις πληροφορίες που συλλέξατε για το συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος και τα 
χαρακτηριστικά του, χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου (αφού βεβαίως είναι 
γνωστές οι οικογενειακές σχέσεις των συγκεκριμένων μαθητών, λόγω του ότι είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητο το θέμα καταγραφής παραπόνων),  γράψτε μια επιστολή προς τους 
γονείς σας με θέματα τα συναισθήματά σας από τη στάση τους απέναντί σας ή απέναντι 
στα αδέρφιά σας ή για τη μεταξύ τους σχέση και στείλτε την σε εκείνους με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο e-mail.  

5ο Φύλλο εργασίας για όλους 

Να δημιουργήσετε comic που να αφορούν τις οικογενειακές σχέσεις στην ιστοσελίδα 
http://storyboardthat.com, ακολουθώντας τις οδηγίες: 

Μπείτε στην ιστοσελίδα, πατήστε δεξιά επάνω my account και επιλέξτε το πλαίσιο I am new 
user. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας (απαιτείται e-mail) και πατήστε register(κάτω 
αριστερά). Στην συνέχεια πατήστε create story board.Βλέπετε 3 κενά πλαίσια, εάν θέλετε 
προσθέστε και άλλα επιλέγοντας add cells. Πάνω από το πλαίσιο βλέπετε μια σειρά 
εικονιδίων για φόντο/scenesκαι πάνω από αυτά το θέμα, δείτε τα και επιλέξτε. Αφού 
κάνετε save έχετε δημιουργήσει τα δικά σας comic τα οποία βέβαια μπορούν και να 
αλλάξουν. Έχετε την επιλογή download images ή download PowerPoint για να 
αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να τα δημοσιεύσετε στην ιστοσελίδα του 
σχολείου σας. 

Αναστοχασμός / Βελτιώσεις-Αλλαγές στο αρχικό σχέδιο 

Αν τα παιδιά εκφράσουν κάτι αρνητικό, προσπαθούμε να υποδείξουμε ότι και τα αρνητικά 
ή τα προβλήματα είναι αναπόσπαστα στοιχεία κάθε διεργασίας(σχολείο. οικογένεια, 
κοινωνία).  

Είχε υπολογιστεί το σενάριο να γίνει για διδασκαλία 4 ωρών. Δεν είχε βέβαια 
συνυπολογιστεί ο ανθρώπινος παράγοντας, ότι δηλαδή, τα παιδιά ήθελαν περισσότερο 
χρόνο να μπουν στο Internet, να διαβάσουν τα κείμενα, να σκεφτούν και να εφαρμόσουν 
τα ζητούμενα. Έτσι τoφύλλο εργασίας για όλους, λόγω έλλειψης αρκούντος χρόνου, δόθηκε 
για το σπίτι, με χρονικό περιθώριο 1 εβδομάδας, για να μην είναι εις βάρος και των άλλων 
τους μαθημάτων. Βέβαια είχαμε επισκεφτεί στο εργαστήριο, και την ιστοσελίδα που 
αναφέρεται σε αυτό, για να είναι πιο προσιτή η αναζήτηση στους μαθητές. 

Χρειάστηκε λοιπόν επιπρόσθετη ώρα για να ολοκληρωθεί το σενάριο, και να 
παρουσιαστούν τα φύλλα εργασίας στην τάξη. Έτσι αποπερατώθηκε με επιτυχία η 
διδασκαλία, κερδίζοντας το ενδιαφέρον όλων των μαθητών αλλά και του διδάσκοντος. 

Επισήμανα βέβαια στα παιδιά πως αν το σχέδιο αυτό το δημιουργούσαμε με προοπτική 
περισσότερων ωρών(project) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και άλλες εφαρμογές των 
εργαλείων του Web02: Μπορούσαν δηλαδή οι μαθητές: 
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1. Nα δημιουργήσουν μια χρονογραμμή με στοιχεία της ζωής της συγγραφέως, τους 
σημαντικούς σταθμούς της πορείας της, αφού πρώτα πραγματοποιήσουν δωρεάν εγγραφή 
στην ιστοσελίδα http://timerime.com.Μπορεί να εμπλουτισθεί  και με καρτέλες από άλλα 
γνωστικά πεδία επίσης με εικόνες και ήχο. Επειδή οι χρονογραμμές είναι εξαιρετικά 
εργαλεία και προσφέρουν αρκετές δυνατότητες συνεργατικής δημιουργίας στους μαθητές 
μας, βοηθούν δηλαδή τα παιδιά να αντιληφθούν και να κατανοήσουν την αφηρημένη 
έννοια του χρόνου, τους διευκολύνουν στο σχηματισμό των δικών τους προσωπικών 
αναπαραστάσεων που με την πάροδο του χρόνου αποκτούν και βιωματικό χαρακτήρα. 

2. Επίσης οι μαθητές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια διαδραστική αφίσα 
ενεργοποιώντας τον λογαριασμό: http://glogster.com, ο οποίος ως μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης τους επιτρέπει να δημιουργήσουν διαδραστικές αφίσες/glogs, με την εισαγωγή 
κειμένου, εικόνας, φωτογραφίας, ήχου MP3, video, ειδικών εφέ ώστε να δημιουργηθεί μια 
online multimedia αφίσα σχετική με τον διωγμό των Εβραίων από τους Ναζί.  Είναι σίγουρο 
ότι θα τους κινητοποιήσει και θα τους τραβήξει την προσοχή. 

Αξιολόγηση 

Απαραίτητο στοιχείο κάθε εκπαιδευτικής διεργασίας είναι η «αξιολόγησή» της. 

Στο σχέδιο μαθήματος που αναπτύχθηκε κατ’ αρχάς παρατηρείται Διαμορφωτική 
αξιολόγηση. Ο καθηγητής παρακολουθούσε, επέβλεπε, έδινε υποδείξεις στις ομάδες. 
Τελικά γίνεται γενική αξιολόγηση με άξονες το βαθμό επίτευξης των στόχων και από κάθε 
ομάδα χωριστά και από το σύνολο της τάξης ως προς τη λειτουργία και την 
αποτελεσματικότητα των ομάδων, το ρόλο του διδάσκοντα, την επάρκεια χρόνου, τη 
λειτουργικότητα του εργαστηρίου, καθώς και το αισθητικό αποτέλεσμα και την αξιοποίηση 
του Η/Υ. Στόχος της αξιολόγησης είναι η επισήμανση τυχόν προβλημάτων και οι βελτιωτικές 
αλλαγές κατά την επόμενη εφαρμογή σεναρίου στο εργαστήριο. 

Συμπεράσματα 

Παρατηρούμε ότι η ομαδική εργασία έχει καλύτερα αποτελέσματα, συνεισφέρει στη 
βελτίωση του συναισθηματικού κλίματος, το οποίο είναι προαπαιτούμενο για το γνωστικό 
επίπεδο. Καταργείται η μονάδα και εμφανίζεται το σύνολο .Η επικοινωνία γίνεται άμεση με 
μειωμένη αίσθηση του ατομικισμού και του εγωισμού του μαθητή και του καθηγητή. Έτσι 
διαμορφώνεται η συνεργατική μορφή διδασκαλίας, συμμετέχουν όλοι οι μαθητές της 
τάξης, κοινωνικοποιούνται, μαθαίνουν να λειτουργούν δημοκρατικά μέσα από 
συμμετοχικές διαδικασίες, με πνεύμα συνεργασίας και αλληλοβοήθειας επιλύοντας τυχόν 
αντιθέσεις ή συγκρούσεις με την επικοινωνία και τον διάλογο καθώς και ο εκπαιδευτικός 
παύει να διαδραματίζει τον κυρίαρχο ρόλο στον προσανατολισμό της σκέψης των μαθητών. 

 Καλό είναι να συμφωνηθεί από το αρχικό στάδιο της ομαδοποίησης ένα «μαθητικό 
συμβόλαιο» όπου όλοι μαζί θα έχουν συμφωνήσει τους κανόνες που διέπουν την 
συνεργασία. Επίσης θα πρέπει οι μαθητές να έχουν καλλιεργήσει τη θετική αλληλεξάρτηση, 
την ατομική και συλλογική ευθύνη, την αμοιβαία ενθάρρυνση και διευκόλυνση των 
προσπαθειών, ώστε να προωθείται ο στόχος της ομάδας και να ασκούνται σε ποικίλες 
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κοινωνικές δεξιότητες. Ως θετική αλληλεξάρτηση μπορεί να ορισθεί το αίσθημα των μελών 
της ομάδας ότι η προσπάθεια και η επιτυχία του καθενός συμβάλλει και στην επιτυχία των 
άλλων μελών. Από την άλλη πλευρά, ατομική και συλλογικά ευθύνη σημαίνει ότι όλοι οι 
μαθητές είναι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση της εργασίας της ομάδας, ενεργώντας και 
συνεισφέροντας ανάλογα με τις δυνατότητές τους. 
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Κατασκευές επίπεδων γεωμετρικών σχημάτων και συνθέσεις με επίπεδα γεωμετρικά 
σχήματα. Σχεδίαση Διδακτικού Σεναρίου 

Σ. Γίδαρη, Χ., Ούνας Τσώλης 
Νηπιαγωγός M.ed. , Νηπιαγωγός  

tzuvar@sch.gr , xristosgreen@gmail.com  

Περίληψη 

 Η γεωμετρία ως γνωστικό αντικείμενο στηρίζεται ιδιαίτερα στη χρήση παιδαγωγικού υλι-
κού κατά την παρουσίαση και την επεξεργασία των εννοιών της καθώς η χρήση υλικού κατά 
τη διδασκαλία της γεωμετρίας βοηθά τα παιδιά να οικοδομήσουν πληρέστερα τις έννοιες 
προβαίνοντας σε κατασκευαστικές αναπαραστάσεις των εννοιών και των χαρακτηριστικών 
τους. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται ο σχεδιασμός αξιοποίησης ψηφιακού υλικού 
στο πλαίσιο συγκρότησης ενός θεματικού πλαισίου μάθησης για τις κατασκευές και συνθέ-
σεις γεωμετρικών σχημάτων στο Νηπιαγωγείο. Ο σχεδιασμός παιδαγωγικού υλικού που 
προτείνεται στο παρόν κείμενο είναι αποτέλεσμα ερευνητικής εργασίας που στοχεύει στη 
διερεύνηση της δυνατότητας συσχέτισης βασικών στόχων και αρχών του Διαθεματικού Ε-
νιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών και βασικών δεξιοτήτων όπως ο πειραματισμός, 
η διερευνητική μάθηση, η ομαδοσυνεργατική εργασία, η εμπλοκή σε καταστάσεις προβλη-
ματισμού, η διατύπωση ερωτήσεων, και υποθέσεων, η διεξαγωγή συμπερασμάτων και η 
καλλιέργεια της γεωμετρικής σκέψης. 

Λέξεις - Kλειδιά: Σχεδίαση Διδακτικού σεναρίου, σχεδίαση ψηφιακού υλικού, κατασκευές 
επιπέδων σχημάτων 

Εισαγωγή 

Η σύγχρονη έρευνα υποστηρίζει ότι η χρήση υλικού συγκεκριμενοποιεί τις μαθηματικές 
δομές, βοηθάει στη δημιουργία και ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών, δη-
μιουργεί θετική στάση απέναντι στα μαθηματικά και δίνει νόημα στα μαθηματικά για τα 
μικρά παιδιά συνδέοντας την απόκτηση μαθηματικών γνώσεων με την εφαρμογή τους στην 
πράξη (Σκουμπουρδή, 2010· Σδρόλιας, 2006). Σύμφωνα με τον Piaget, η μαθηματική κατα-
νόηση προέρχεται από τον αναστοχασμό του παιδιού πάνω στις πράξεις που κάνει χρησι-
μοποιώντας αντικείμενα (Κουτσουβάνου, 2000). Ο Vygotsky (1986), υποστηρίζει ότι η γνώ-
ση που αποκτούν και επεξεργάζονται τα παιδιά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κοινω-
νική αλληλεπίδραση και τη γλώσσα. Συνεπώς, η ενασχόληση των παιδιών με το υλικό κατά 
τη διάρκεια μαθηματικών δραστηριοτήτων,  θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε κλίμα 
επικοινωνιακού χαρακτήρα, όπου τα παιδιά θα συνεργάζονται μεταξύ τους και με τον εκ-
παιδευτικό. Ωστόσο, ο Dewey (1991) αναφέρει ότι το υλικό για να συνδέσει τα αισθητηρια-
κά ερεθίσματα με τις μαθηματικές έννοιες πρέπει να είναι ενσωματωμένο σε διδακτικές 
δραστηριότητες, να συνδέεται με τις γνωστικές εμπειρίες των παιδιών και το επίπεδο ανά-
πτυξης της γεωμετρικής σκέψης τους  και να συνδυάζεται με μορφές διδασκαλίας που ευ-
νοούν τη συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικού. Στις δραστηριότητες που προτείνονται 
ενσωματώνεται η χρήση χειραπτικών υλικών, δηλαδή διδακτικών μέσων που μπορούν μέ-
σα από την ενεργοποίηση των χεριών να υποστηρίξουν κατασκευές και γενικά αναπαρα-
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στάσεις γεωμετρικών εννοιών και των χαρακτηριστικών τους (Σδρόλιας, 2006). Ενσωματώ-
νονται, επίσης, και ποικίλες ψηφιακές τεχνολογίες οι οποίες παρέχουν εξαιρετικές δυνατό-
τητες για χειρισμό και οπτικοποίηση γεωμετρικών σχημάτων, για τη μεταβολή και το μετα-
σχηματισμό σχημάτων και σχέσεων, για τη διερευνητική μάθηση και τον πειραματισμό 
(Χρονάκη, 2008). Οι Siraj-Blatchford και Whitebread (Bolstad, 2004) τονίζουν τη σημασία 
ανάπτυξης δεξιοτήτων τεχνολογικού γραματισμού («technological literacy») στα μικρά παι-
διά καθώς οι ΤΠΕ απαρτίζουν ένα μέρος των περιβαλλόντων μάθησης των παιδιών που ε-
κτείνεται σε όλη την ακαδημαϊκή τους πορεία. Υποστηρίζεται ότι οι δεξιότητες  ψηφιακού 
γραμματισμού μπορούν να αναπτύσσονται αβίαστα μέσα σε ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων 
όπου οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα μέσα και υλικά. Ο Patterson (Bolstad 
2004), υποστηρίζει ότι η χρήση των ΤΠΕ αποσκοπεί στο να «εμπλουτίσει» το μαθησιακό 
περιβάλλον, ενώ, σύμφωνα με έρευνες το εκπαιδευτικό λογισμικό και το εποπτικό υλικό  
συμπληρώνουν και ενισχύουν το ένα το άλλο υπέρ της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
(Mioduser, Tur-Kaspa & Leitner, 2000).  

Αναφορικά, επίσης με τις ΤΠΕ, προτείνεται η χρήση ποικίλων εργαλείων (εκπαιδευτικά και 
γενικής χρήσης λογισμικά και υπηρεσίες του διαδικτύου) τα οποία ενσωματώνονται σε όλες 
τις φάσεις ανάπτυξης του θέματος και εξυπηρετούν διάφορους ρόλους (εργαλείο υποστή-
ριξης και ενίσχυσης της μάθησης, μέσο συλλογής πληροφοριών, εργαλείο καταγραφής και 
αξιολόγησης της μάθησης). Η χρήση των υλικών πραγματοποιείται σε μικρές ομάδες καθώς 
η ομαδική εργασία ευνοεί την αλληλεπίδραση των μαθητών και μέσα από το συνεργατικό 
διάλογο και τη χρήση επιχειρηματολογίας για την επίλυση προβλημάτων διευκολύνεται η 
αποσαφήνιση και η καλύτερη κατανόηση των εννοιών και των χαρακτηριστικών τους (Μα-
τσαγγούρας, 2004). 

Με βάση τα παραπάνω, οι προτεινόμενες δραστηριότητές, εντάσσονται σε κατάλληλα ορ-
γανωμένο πρόγραμμα εργασίας που στηρίζεται στη βιωματική μέθοδο και στη συνεργατική 
και πολυτροπική προσέγγιση της γνώσης. 

Κατασκευές Επίπεδων Γεωμετρικών Σχημάτων και Συνθέσεις με Επίπεδα Γεωμετρικά 
Σχήματα- Δραστηριότητες και Παιδαγωγικό Υλικό 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δραστηριότητες και παιδαγωγικό υλικό που εντάσ-
σονται στην ενότητα γενικών μορφών και σχημάτων, αφορούν την κατασκευή επίπεδων 
γεωμετρικών σχημάτων και απευθύνονται σε μαθητές Νηπιαγωγείου. Κάθε ομάδα εργάζε-
ται με χειραπτικό υλικό στην κατασκευή και σύνθεση γεωμετρικών σχημάτων. Επίσης, σε 
φύλλα εργασίας σε διάφορα ψηφιακά πλαίσια κατασκευάζουν, συνθέτουν επικαλύπτουν 
με επίπεδα γεωμετρικά σχήματα. Ο ρόλος του/ης εκπαιδευτικού εστιάζεται όχι μόνο στην 
επιλογή του κατάλληλου ψηφιακού περιβάλλοντος και εργαλείου αλλά και στην δημιουρ-
γία μιας πρώτης οργάνωσης αυτού του υλικού έτσι ώστε να μπορούν παιδιά μικρής ηλικίας 
να παρέμβουν και να συνεισφέρουν. Αυτό σημαίνει, ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες 
μάθησης οργανώνονται στο πλαίσιο του ψηφιακού εργαλείου που έχει επιλεγεί με στόχο τη 
δημιουργία μιας δράσης. Η δράση αυτή μπορεί να χρησιμοποιεί ή όχι κάποια μορφή φύλ-
λου εργασίας. Ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει κατάλληλα τις δράσεις με τη δημιουργία των 
κατάλληλων μικρόκοσμων με τα επιμέρους λογισμικά εργαλεία και συνδέοντας τους με 
στόχους που αφορούν την κατασκευή και σύνθεση επιπέδων σχημάτων παρέχοντας τη δυ-
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νατότητα στα παιδιά να ξεκινήσουν σε ένα ημιδομημένο περιβάλλον και στη συνέχεια να 
αυτενεργήσουν, να δημιουργήσουν και να προβληματιστούν. Περιλαμβάνει, ακόμη τη δια-
μόρφωση του μαθησιακού πλαισίου ώστε η χρήση των ψηφιακών εργαλείων να ενθαρρύ-
νει τη μεταξύ τους συνεργασία και τη δυνατότητα να δοκιμάζουν, να προτείνουν και να μα-
θαίνουν. 

Οι στόχοι του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου σχετίζονται άμεσα με το περιεχόμενο 
του αναλυτικού προγράμματος για τις μικρές ηλικίες αναφορικά με τα μαθηματικά και την 
αξιοποίηση της τεχνολογίας και έχουν ως εξής: 

• Αναγνώριση και ονομασία των βασικών επίπεδων γεωμετρικών σχημάτων, αποσα-
φήνιση των ιδιοτήτων τους και σύνθεση των μορφών τους.  

• Διερεύνηση και πρόβλεψη των αποτελεσμάτων της συναρμολόγησης επίπεδων 
σχημάτων. 

• Αναγνώριση και κατασκευή σχημάτων τα οποία έχουν συμμετρία. 
• Επικάλυψη επίπεδης επιφάνειας με γεωμετρικά σχήματα. 
• Κατασκευή επιπέδων σχημάτων. 
• Εξοικείωση με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
• Αξιοποίηση ψηφιακών μέσων/υλικού/λογισμικών για την προσέγγιση των επίπεδων 

γεωμετρικών σχημάτων μέσα από πολλαπλές αναπαραστάσεις . 
• Γνωριμία με το Κινέζικο τάνγκραμ.  
• Αναγνώριση σχέσεων αναλογίας επίπεδων σχημάτων. 
• Αντίληψη της έννοιας του εμβαδού. 
• Αναγνώριση και εφαρμογή μεταφορών και περιστροφών των σχημάτων. 
• Εξοικείωση με τη χρήση του υπολογιστή και τις δυνατότητες του Διαδικτύου. 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης, οργάνωσης και παρουσίασης πληροφοριών 
• Ανάπτυξη του οπτικο-κινητικού συντονισμού. 
• Ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων. 
• Ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας 
• Εξάσκηση της λεπτής κινητικότητας.  
• Γνωριμία με τη μοντέρνα και την αφηρημένη ζωγραφική. 
• Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, διατύπωση υποθέσεων και επεξηγήσεων, ανά-

πτυξη επιχειρηματολογίας. 

Οι δραστηριότητες και το ενσωματωμένο παιδαγωγικό υλικό έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
εντάσσονται σε ένα σενάριο που να προσδίδει νόημα στις πράξεις των παιδιών και να τα 
παρακινεί να εμπλακούν σε καταστάσεις προβληματισμού που τα αφορούν. Στην προκειμέ-
νη περίπτωση το σενάριο αφορά την παροχή βοήθειας στα παιδάκια που έρχονται από το 
Επιπεδοσχηματοχώρι,  ένα χωριό όπου τα πάντα έχουν μορφή επιπέδων σχημάτων (η ιδέα 
προήλθε από το μυθιστόρημα Επιπεδοχώρα, Abbot, 1985) και ζητάνε τη φιλοξενία μας. Στο 
χωριό τους έχει γίνει καταστροφικός σεισμός με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα σπίτια 
τους και να μείνουν άστεγα. Τα «επιπεδοσχηματοπαιδάκια» είναι φτιαγμένα από χαρτόνι 
και έχουν τη μορφή επιπέδων σχημάτων: τρίγωνο, κύκλος, τετράγωνο, ορθογώνιο, πεντά-
γωνο και εξάγωνο (Εικόνα 1). Τα παιδιά καλούνται να κάνουν υποθέσεις σχετικά με τα ονό-
ματά τους. Τα νήπια μπορούν να παίξουν με τα κουκλάκια και να τους κάνουν διάφορες 
ερωτήσεις για το χωριό τους, το σεισμό κ.λ.π.  
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Εικόνα 1: Τα Επιπεδοσχηματοπαιδάκια 

Δραστηριότητα 1η: Τα δώρα του Αϊ –Βασίλη 

Υλικά: Κούκλες από χαρτόνι με τη μορφή επίπεδων σχημάτων (τρίγωνο, τετράγωνο, κύκλο, 
ορθογώνιο, πεντάγωνο, εξάγωνο), περιγράμματα παιχνιδιών σχεδιασμένα σε χαρτόνι, χαρ-
τόνια κομμένα με τη μορφή γεωμετρικών σχημάτων, κόλλες. Λογισμικά: Ζωγραφική των 
windows, Tuxpaint. Διάρκεια: Περίπου 20 λεπτά. 

Σε λίγο μας φέρνουν μια σακούλα και ένα γράμμα. Είναι από τον Αϊ-Βασίλη. Ο Αϊ-Βασίλης 
μας γράφει πως σε δύο ημέρες είναι Πρωτοχρονιά για το Επιπεδοσχηματοχώρι, αλλά τα 
δώρα που είχε ετοιμάσει για τα παιδιά καταστράφηκαν καθώς το εργαστήριό του κατέρ-
ρευσε από το σεισμό. Μάζεψε και έστειλε τα σχέδια των παιχνιδιών (Εικόνα 2. Φύλλα ερ-
γασίας 1-2, Εικόνα 3. Φύλλα εργασίας 3-4) και τα κομμάτια τους και παρακαλεί τα παιδιά 
αν μπορούν να τα συναρμολογήσουν πάλι.  
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 Εικόνα 2: Φύλλα εργασίας 1-2 

           
 

Εικόνα 3: Φύλλα εργασίας 3-4 

Τα παιδιά πρέπει με τα δοσμένα σχήματα από χαρτόνι να επικαλύψουν τα σχέδια των παι-
χνιδιών (υπάρχουν μόνο τα περιγράμματα). Πρέπει να επιλέξουν τα σωστά σχήματα και να 
τα τοποθετήσουν με τρόπο ώστε να επικαλύψουν σωστά τη δοσμένη επιφάνεια. Ορισμένα 
σχήματα συντίθεται από άλλα. Πρέπει έτσι να αντιληφθούν ότι ένα τετράγωνο μπορεί να 
συντεθεί από δύο τρίγωνα ή από δύο ορθογώνια, ένας κύκλος από τέσσερα τεταρτημόρια ή 
δύο ημικύκλια κ.λ.π. Μετά τις οδηγίες τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες 2-4 ατόμων και ανα-
λαμβάνουν να επικαλύψουν ένα παιχνίδι η κάθε ομάδα (Εικόνα 4). 
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Εικόνα 4: Σύνθεση επιπέδων σχημάτων 

Ορισμένα παιχνίδια είχαν καταστραφεί και υπάρχουν μόνο τα σχέδια τους – περιγράμματα 
στον υπολογιστή. Τα παιδιά θα πρέπει να τα επικαλύψουν με τα σωστά σχήματα στο πρό-
γραμμα ζωγραφικής των Windows (Εικόνα 5) και στη συνέχεια να τα εκτυπώσουν. Το πρό-
γραμμα της ζωγραφικής των Windows είναι απλό εύχρηστο και διασκεδαστικό. Διαθέτει 
αρκετά διαφορετικά πινέλα και έτοιμα σχήματα τα οποία μπορούν τα παιδιά να μεγεθύ-
νουν να σμικρύνουν, να αντιγράψουν, να περιστρέψουν και να γεμίσουν χρώματα εύκολα. 
Ακόμη μπορούν να εισαχθούν για επεξεργασία εικόνες από αρχείο.  
 

 

Εικόνα 5: Επικάλυψη επιπέδων σχημάτων στη ζωγραφική των windows 

Δραστηριότητα 2η: Κατασκευή Παιχνιδιών με Μορφή Επιπέδων Σχημάτων 

Υλικά: Χάρακες, τρίγωνα, διαβήτες, χαρτόνια σε διάφορα χρώματα, ψαλίδια, κόλλες. Λογι-
σμικό Tuxpaint. Διάρκεια: Περίπου 40 λεπτά 

Στη συνέχεια του γράμματός ο Αϊ-Βασίλης αναφέρει ότι τέσσερα παιχνίδια καταστράφηκαν 
τελείως και παρακαλεί τα παιδιά να τα κατασκευάσουν μόνα τους. Τα παιδιά, χωρισμένα σε 
ομάδες τεσσάρων ατόμων πρέπει με τη χρήση γεωμετρικών οργάνων (χάρακες, τρίγωνα, 
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διαβήτες), να σχεδιάσουν στα χαρτόνια επίπεδα γεωμετρικά σχήματα και αφού τα κόψουν 
να τα συνδυάσουν κατάλληλα να κατασκευάσουν παιχνίδια (Εικόνα 6). 

 
 

Εικόνα 6: Κατασκευή επιπέδων σχημάτων και σύνθεση επιπέδων σχημάτων στο tuxpaint 

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στον υπολογιστή με τη χρήση των έτοιμων γεωμετρι-
κών σχημάτων για τη σύνθεση των παιχνιδιών στο tuxpaint και την εκτύπωσή τους στη συ-
νέχεια (Εικόνα 6). Κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης το ολοκληρωμένο 
έργο της και απαντά σε πιθανές ερωτήσεις. 

Δραστηριότητα 3η: Κατασκευή χαρτιού περιτυλίγματος με γεωμετρικά σχήματα 

Υλικά: Σύρμα πίπας, επίπεδα κομμάτια ξύλου, ατλακόλ, χαρτί του μέτρου, χαρτί φωτοτυπι-
κού Α3, πλαστικά χρώματα ή τέμπερες. Λογισμικό: Ζωγραφική των Windows. Διάρκεια: 30 
λεπτά περίπου 

Αφού ολοκληρώσουμε τα παιχνίδια, προκύπτει το πρόβλημα του αμπαλάζ. Όμως, το χαρτί 
περιτυλίγματος πρέπει να είναι διακοσμημένο και αυτό με επίπεδα σχήματα. Συζητάμε για 
τον τρόπο με τον οποίο τυπώνεται το χαρτί, για τα τυπογραφεία, και αναζητούμε τρόπους 
να τυπώσουμε στο Νηπιαγωγείο χαρτί περιτυλίγματος. Προτείνουμε στα παιδιά να φτιά-
ξουμε σφραγίδες σχημάτων και να τυπώσουμε το χαρτί που χρειαζόμαστε. Κάθε ομάδα 
χρησιμοποιώντας σύρμα πίπας  θα κατασκευάσει επίπεδα σχήματα και θα τα κολλήσει πά-
νω στο ξύλο με την ατλακόλ δημιουργώντας έτσι μια σφραγίδα. Στη συνέχεια με τις σφρα-
γίδες αυτές θα τυπώσουν το χαρτί περιτυλίγματος. Στο λογισμικό ζωγραφική των windows 
θα ζωγραφίσουν σε κενό φύλλο διάφορα γεωμετρικά σχήματα και θα τα εκτυπώσουν σε 
χαρτί Α3 (Εικόνα 7). 
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Εικόνα 7: Τυπώματα με επίπεδα γεωμετρικά σχήματα 

Δραστηριότητα 4η: Κινέζικο Τάνγκραμ 

Υλικά: Τάνγκραμ από το Διαδίκτυο: http://pecesjocdetangr.sourceforge.net/ . Το Wpeces 
προσφέρει μεγάλο αριθμό γεωμετρικών παζλ, μεταξύ των οποίων και το κλασικό κινέζικο 
τάνγκραμ. Το παιχνίδι έχει βίντεο με οδηγίες χρήσης και είναι εύχρηστο καθώς όλοι οι χει-
ρισμοί γίνονται με το ποντίκι. Διάρκεια: Περίπου 20 λεπτά. 

Ένα e-mail από το Επιπεδοσχηματοχώρι μας ενημερώνει ότι δεν υπάρχει πια κίνδυνος από 
το σεισμό και τα επιπεδοσχηματοπαιδάκια μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Τα 
διαστημόπλοια τους όμως είχαν πάθει μεγάλες καταστροφές κατά την άφιξή τους. Πρέπει 
να βοηθήσουμε στην επισκευή τους για να μπορέσουν να επιστρέψουν στο χωριό τους οι 
φιλοξενούμενοί μας. Τα επιπεδοσχηματοπαιδάκια μας καθοδηγούν να βρούμε στο Διαδί-
κτυο τα κατεστραμμένα διαστημόπλοια και να τα συναρμολογήσουν τα παιδιά (Εικόνα 8). 
Στη συνέχεια εκτυπώνουν την εικόνα, κόβουν στο περίγραμμα και …έτοιμοι για ταξίδι.  

 

Εικόνα 8: Τάνγκραμ 

Δραστηριότητα 5η: Δημιουργία Έργου Τέχνης σε Γεωπίνακα 

Υλικά: Πίνακες ζωγραφικής, Γεωπίνακες, λάστιχα διαφόρων μεγεθών και χρωμάτων, Γεωπί-
νακες στο Διαδίκτυο: http://nlvm.usu.edu/en/nav/topic_t_3.html. 
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Προτείνεται στα παιδιά να στείλουμε κάποιους πίνακες σαν δώρο στους Επιπεδοσχηματο-
χωρίτες για να στολίσουν τα σπίτια τους. Συζητάμε για το τι πιστεύουν ότι μπορεί να απει-
κονίζουν οι πίνακες ζωγραφικής στο Επιπεδοσχηματοχώρι. Τι άλλο; Επίπεδα σχήματα. Ανα-
φέρουμε στα παιδιά ότι και πολλοί δικοί μας ζωγράφοι συνθέτουν τους πίνακες τους με 
επίπεδα σχήματα. Αναζητούμε στο Διαδίκτυο σχετικούς πίνακες  ζωγραφικής (Εικόνα 9). 
Επιλέγουμε με τα παιδιά όποιους θέλουν και τους εκτυπώνουμε. Συζητάμε για το τι απεικο-
νίζουν. Σε τι μοιάζουν και σε τι διαφέρουν από άλλους πίνακες. Ποια σχήματα αναγνωρί-
ζουν στους πίνακες. Μπορούμε να ζητήσουμε να μετρήσουν τα τρίγωνα, τα τετράγωνα κλπ. 
Προτείνουμε στα παιδιά να κατασκευάσουμε τους πίνακες μας με μία πρωτότυπη τεχνική 
και τους παρουσιάζουμε τους γεωπίνακες και τα λαστιχάκια. Tα παιδιά θα πρέπει να τοπο-
θετήσουν με τέτοιο τρόπο τα λαστιχάκια στο γεωπίνακα, ώστε να προκύψουν διάφορα επί-
πεδα γεωμετρικά σχήματα (Εικόνα 10). Επειδή δεν μπορούν να μεταφερθούν εύκολα αυτοί 
οι πίνακες προτείνουμε στα παιδιά να συνθέσουν τα έργα τους σε on-line γεωπίνακες και 
στη συνέχεια να τα εκτυπώσουν (Εικόνα 10). Τα επιπεδοσχηματοπαιδάκια παίρνουν τα δώ-
ρα τους και τους πίνακες και αναχωρούν για τον πλανήτη τους με τα διαστημόπλοιά τους. 
 

 
 

Εικόνα 9: Αναζήτηση πινάκων στο διαδίκτυο 
 

Συζήτηση 
Οι δραστηριότητες που προτείνονται στην παρούσα εργασία είναι οργανωμένες γύρω από 
μία ιστορία που είναι κοντά στα βιώματα των παιδιών και τα εμπλέκει σε μία διαδικασία 
που έχει ενδιαφέρον για τα ίδια. Η ιστορία αυτή μπορεί να τροποποιείται κατά περίπτωση 
ανάλογα με το περιβάλλον και τις εκάστοτε συνθήκες. Το παιδαγωγικό υλικό που προτείνε-
ται είναι ποικίλο και πρωτότυπο και διευκολύνει τον πειραματισμό, τη διερευνητική μάθη-
ση, την ομαδοσυνεργατική εργασία την εμπλοκή σε καταστάσεις προβληματισμού, τη δια-
τύπωση ερωτήσεων, υποθέσεων, τη διεξαγωγή συμπερασμάτων, την καλλιέργεια της μα-
θηματικής σκέψης και τελικά την κατανόηση και την οικοδόμηση των γεωμετρικών εννοιών. 
Ακόμη μπορούν να γίνουν πολλαπλές συνδέσεις μεταξύ των συγκεκριμένων δραστηριοτή-
των και του υλικού με άλλα γνωστικά αντικείμενα ανάλογα με τους στόχους του εκπαιδευ-
τικού. 
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Εικόνα 10: Κατασκευές σε γεωπίνακες τυπικούς και ηλεκτρονικούς  
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Μελετώντας την ποίηση του Κ.Π.Καβάφη. Μια πρόταση διαθεματικής συνδιδασκαλίας 
στο πλαίσιο της διασύνδεσης της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας με την Αγγλική Γλώσσα 

Μάρκου Πανδώρα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

pandoramarkou@gmail.com 

Τουραμπέλης  Μιχαήλ 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.06 

michaeltourabelis@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η αποτελεσματικότερη κατάκτηση της ενιαιοποιηµένης γνώσης μέσα από μια διαθεματική 
προσέγγιση και με γνώμονα την βιωματική μάθηση, οδήγησε στον σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση σεναρίου διδασκαλίας που στοχεύει στη διαθεματική σύνδεση των διακριτών μαθη-
μάτων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Αγγλικής Γλώσσας  με θέμα την ποίηση του Κ.Π. 
Καβάφη. Περιλαμβάνει την ένταξη των μαθητών, αρχικά, σε μια διαδικασία προσέγγισης και 
εξοικείωσης με τον ποιητικό του λόγο, καθώς και έρευνα και αποτύπωση της παγκόσμιας 
απήχησης που απολαμβάνει σήμερα, μέσω της μελέτης καβαφογενών ποιημάτων στην Eλλη-
νική και Aγγλική γλώσσα. Στη συνέχεια, οι μαθητές εμπλέκονται ενεργητικά στην προσπά-
θεια σύνθεσης ποιημάτων εμπνευσμένων από ποιήματα του Καβάφη που εκφράζουν στά-
σεις ζωής μέσω δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής. Η υλοποίηση του σεναρίου ολοκλη-
ρώνεται με την ταυτόχρονη παραγωγή γραπτού ποιητικού λόγου στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα στο πλαίσιο μιας διαθεματικής συνδιδασκαλίας.  

Λέξεις - Kλειδιά:   Διαθεματική συνδιδασκαλία, Κ.Π Καβάφης, καβαφογενή ποιήματα,  δη-
μιουργική γραφή 

Εισαγωγή 

Η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε μια σύγχρονη κοινωνία μπορεί 
να επιτευχθεί  με τη διαρκή προσαρμογή  στα νέα δεδομένα για τη διδασκαλία και τη μά-
θηση, με απώτερο σκοπό την καλλιέργεια  δεξιοτήτων που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά 
των μαθητών σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον (Δάρδας, 2002). Προς αυτήν την 
κατεύθυνση, ενσωματώθηκαν οι αρχές της Διαθεματικότητας στη διδασκαλία μέσω του Ε-
νιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών – ΔΕΠΠΣ (2001) και των Αναλυτικών Προγραμμά-
των Σπουδών (ΑΠΣ) για τα μαθήματα του Γυμνασίου. Με τον όρο “διαθεματικότητα” (cross-
thematic integration) εννοούμε τη θεωρητική αρχή οργάνωσης του Αναλυτικού Προγράμμα-
τος που με την “κατάργηση” των διακριτών μαθημάτων, επιχειρεί την προσέγγιση της γνώ-
σης από δύο ή περισσότερες επιστημονικές περιοχές ως ενιαίου συνόλου οργανωμένου κατά 
θεματικά εννοιολογικά σχήματα και θεματικές ενότητες (Ματσαγγούρας, 2003). Με το σχε-
διασμό και την υλοποίηση διαθεματικών προσεγγίσεων προωθείται η ολιστική αντίληψη της 
γνώσης και αναδεικνύεται η αξία όλων των σχολικών μαθημάτων. Παράλληλα, η διαθεματική 
προσέγγιση διανοίγει νέους ορίζοντες στη διδασκαλία, καθώς βασίζεται στην ομαδοσυνερ-
γατική μορφή με την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στην όλη διαδικασία και τη μάθηση 
να γίνεται βιωματική ως αποτέλεσμα του προβληματισμού των μαθητών (Βιτσιλάκη, 
2005).  Απαιτεί επίσης και την παράλληλη ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων μέσα απο 
την διασύνδεση με  μαθήματα, όπως οι ξένες γλώσσες. Αυτό επισημαίνεται και από το Κοινό 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες το οποίο ορίζει ως  κεντρικό στόχο της γλωσ-
σικής εκπαίδευσης την προώθηση της αίσθησης της ταυτότητάς του μαθητή σε σχέση με την 
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εμπειρία της ετερότητας στη γλώσσα και τον πολιτισμό (Council of Europe, 2001).Η ένταξη 
της διαπολιτισμικής διάστασης στη γλωσσική διδασκαλία παράλληλα με την ανάπτυξη της 
γλωσσικής ικανότητας των μαθητών, τους προετοιμάζει να αλληλεπιδράσουν και να κατανο-
ήσουν με επιτυχία διαφορετικές μορφές τέχνης, διαφορετικές αξίες και οπτικές. 

Θεωρητικό  Πλαίσιο - Διδακτική Μεθοδολογία 

Διαθεματική Συνδιδασκαλία 

Μέσα στα πλαίσια της ολιστικής προσέγγισης της γνώσης δημιουργείται  η ευκαιρία για συ-
νεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι αναζητούν διαρκώς 
πιο αποτελεσματικούς τρόπους,  ώστε να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή μάθηση και ανάπτυξη 
των μαθητών τους. Μια τέτοια πρακτική συνεργασίας αποτελεί η ομαδική συνδιδασκαλία 
(“team co-teaching”) κατά την οποία δύο εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ενεργά στη διδασκαλία 
αναλαμβάνοντας απο κοινού την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την οργάνωση 
του περιεχομένου της, αναπτύσσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες των μαθητών τους και απο-
σαφηνίζουν έννοιες για τη διευκόλυνση της μάθησης και της διαχείρισης της σχολικής τάξης 
(Friend, 2008). Το εγχείρημα βέβαια της συνδιδασκαλίας προϋποθέτει τον αλληλοσεβασμό, 
την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των εκπαιδευτικών και την υιοθέτηση μιας ανοιχτής στά-
σης στα διαφορετικά στυλ διδασκαλίας του καθενός (Friend, 2008). Επιπρόσθετα, απαιτεί 
την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, διαφωνιών, αλλά και ικανότητες ευελιξίας για την 
εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων και τρόπων προσέγγισης που θεωρούνται αναποτελεσμα-
τικές (Kohler-Evans, 2006). Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν τις απαραίτητες οργανω-
τικές δεξιότητες και τολμούν την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών λειτουργώντας για τους 
μαθητές ως πρότυπο συνεργασίας (Harris, 2002). Έτσι, οι μαθητές αρχίζουν υποσυνείδητα να 
αντιμετωπίζουν πιο θετικά τη συνεργασία μεταξύ τους, να ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα 
συλλογικό αποτέλεσμα και να αντιλαμβάνονται τις όποιες διαφορές ως ευκαιρίες  για επέ-
κταση της μάθησης, ενώ οδηγούνται παράλληλα σε πιο δημιουργικές ανακαλύψεις γνώσεων 
και εμπειριών (O’Keefe, 2005). Αδιαμφισβήτητη  βέβαια είναι και η συμβολή της ομαδικής 
εργασίας στην ανάπτυξη πολλαπλών κοινωνικών δεξιοτήτων και στην καλλιέργεια της κριτι-
κής σκέψης (O’Keefe, 2005). Τέλος, η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας σε όλες τις φάσεις 
της  ομαδικής  συνδιδασκαλίας, βασίζεται στην ευρύτερη αποδοχή της Τεχνολογίας της Πλη-
ροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ως διδακτικό εργαλείο, που συμβάλλει στην ενδυνά-
μωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποδίδοντας επιπρόσθετη αξία στο γνωστικό αντικεί-
μενο ή στην κάθε είδους παιδαγωγική δράση (Ιωάννου & Φερεντίνος, 2007).  

Λογοτεχνία -Δημιουργική Γραφή 

Η διδακτική της λογοτεχνίας όσο και η σύγχρονη εναλλακτική παιδαγωγική ενθαρρύνουν τον 
μαθητή να επιστρατεύει την επινοητικότητα και τη φαντασία του, να ενεργοποιεί όλες του 
τις δυνάμεις (πνευματικές, ψυχικές και συναισθηματικές), ώστε  να γίνει ο ίδιος όχι μόνο 
ερμηνευτής του κειμένου αλλά και  ανα-δημιουργός του γράφοντας μια παραλλαγή του κει-
μένου ή ένα άλλο λογοτεχνικό κείμενο που να έχει ως πηγή έμπνευσης το αρχικό (Καραγιάν-
νης, 2011). Στο παρόν σενάριο, ως μέσο έκφρασης της δημιουργικότητας χρησιμοποιήθηκε 
μια ποικιλία δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής, καθώς αυτή αποτελεί μια σύγχρονη εκ-
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παιδευτική μέθοδο σύμφωνη με τα νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών (Πρόγραμμα Σπου-
δών για Λογοτεχνία, 2011) που δίνει ώθηση στους μαθητές να εξοικειωθούν με το λόγο και 
να εκφραστούν δημιουργικά εξερευνώντας τις δυνατότητές τους στη λογοτεχνική συγγραφή 
μέσω σύγχρονων βιωματικών μεθόδων (Πασσιά & Μανδηλαράς, 2001 ˑMarku & Rodriques, 
2012). 

Σημαντικοί βέβαια παράγοντες επιτυχίας της παραγωγής ποιητικού λόγου συνιστούν η κα-
τάλληλη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και η οργάνωση της διδασκαλίας πάνω στο τρί-
πτυχο ανάγνωση– κριτική επεξεργασία– εξάσκηση (Κωτόπουλος, 2011). Η καθοδήγηση από 
το διδάσκοντα θεωρείται αναγκαία για την παροχή ερεθισμάτων προς μια συγκεκριμένη λο-
γοτεχνική γραφή, ώστε οι μαθητές έχοντας εξοικειωθεί με ένα λογοτεχνικό είδος να μπορέ-
σουν στο τέλος των δραστηριοτήτων να συνθέσουν κείμενα εφαρμόζοντας τους κανόνες που 
αφομοίωσαν (Σουλιώτης κ.ά., 2012). Γενικότερα, η παραγωγή ποιητικού λόγου αντιμετωπί-
ζεται λιγότερο ως εξάσκηση μιας ικανότητας και πιο πολύ ως ελεύθερη έκφραση της προσω-
πικότητας του ατόμου, ως  “λεκτική  διατύπωση της δημιουργικότητάς του” ή ως μια γραπτή 
αποτύπωση των ιδεών, των συναισθημάτων και των εντυπώσεών του. Πρόκειται  δηλαδή 
“για μια γραφή που είναι  πρωτότυπη, σε αντίθεση με τη μιμητική γραφή” (Dawson, 2005). 
Στη βάση αυτή, σπουδαίο προτέρημα της μεθόδου της δημιουργικής γραφής αποτελεί η α-
πόρριψη του δίπολου «σωστό- λάθος» και η αποδοχή και ανάδειξη  διαφορετικών τρόπων 
έκφρασης, έτσι ώστε να μην κατευθύνεται η φαντασία και να αξιοποιούνται στο έπακρο οι 
δημιουργικές ικανότητες των μαθητών (Μανδηλαράς, 2010 ˑ Markou & Rodriques, 2012). 

Ανάπτυξη Διδακτικού Σεναρίου 

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής προγραμμάτων διδασκαλίας, με αφετηρία τη θεματική 
ενότητα “Στάσεις ζωής σε ποιητικά κείμενα” (Πρόγραμμα Σπουδών για τη Λογοτεχνία, 
2011)  υλοποιήθηκε στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου, το παρακάτω διαθεμα-
τικό διδακτικό σενάριο. Αφορούσε στην  παράλληλη προσέγγιση του Καβαφικού ποιητικού 
έργου και  τη συνειδητοποίηση της οικουμενικότητας και της επίδρασης της ποίησής του σε 
μεταγενέστερους Έλληνες και ξένους ποιητές, οι οποίοι εμπνεύστηκαν από το ποιητικό του 
έργο δημιουργώντας καβαφογενή ποιήματα, που “συνομιλούν”  ρητά με τα ποιήματα του 
Καβάφη, ή στα οποία η “συνομιλία”, είναι τόσο εμφανής που θεωρείται αδιαμφισβήτητη, 
αλλά και ποιήματα με ρητή αναφορά στην προσωπικότητα, και το έργο του Κ.Π. Καβάφη 
(Δασκαλόπουλος, 2003).  

                                                               Σκοποί και Στόχοι  
- Να αναπτυχθούν παιδαγωγικές διαδικασίες που στηρίζονται στην συνεργατική και δια-

θεματική προσέγγιση και διδασκαλία της γνώσης.  
- Η  γνωριμία και εξοικείωση των μαθητών  με τον ποιητικό λόγο και η συνειδητοποίηση  

της  διακειμενικής σχέσης μεταξύ ποιημάτων στη λογοτεχνία 
- Η απόκτηση μέσα από την λογοτεχνία πολλαπλών γλωσσικών εμπειριών, η ανάπτυξη  κρι-

τικής και δημιουργικής σχέσης με τον ποιητικό λόγο  
- Η ελεύθερη έκφραση συναισθημάτων,  στάσεων ζωής, και ιδανικών μέσω της ποίησης 

Επιμέρους διδακτικοί στόχοι 
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σε επίπεδο γνώσεων 
- Να γνωρίσουν τον Κ.Π.Καβάφη, το ποιητικό του έργο και τα χαρακτηριστικά του 
- Να διερευνήσουν και να συνειδητοποιήσουν την οικουμενικότητα και τη διεθνή  απήχηση 

του ποιητικού έργου του Κ.Π.Καβάφη ως πηγή έμπνευσης   μεγάλου αριθμού  ελληνικών 
και ξενόγλωσσων  ποιημάτων 

- Να μελετήσουν συγκριτικά επιλεγμένα καβαφογενή ποιήματα και στις δύο γλώσσες με 
στόχο τον εντοπισμό ομοιοτήτων και αποκλίσεων στην έκφραση, στους συμβολισμούς και 
στη μορφή τους 

- Να διερευνήσουν τη δύναμη του ποιητικού λόγου και τα ποικίλά νοήματα που εκφράζο-
νται μέσα από αυτόν  

- Να  προχωρήσουν  στην παραγωγή  ενός ποιήματος εμπνευσμένου από τον Καβάφη 

σε επίπεδο στάσεων/συναισθημάτων 
- Να μετουσιώσουν και να μεταφέρουν τα συναισθήματα που  τους προκαλεί η λογοτε-

χνική ανάγνωση ποιημάτων του ίδιου του ποιητή αλλά και άλλων ελληνικών και αγγλικών 
ποιημάτων που εμπνεύστηκαν από αυτόν. 

- Να καλλιεργήσουν θετική στάση απέναντι στη συγγραφή ποιητικού λόγου σε ελεύθερο 
στίχο μέσα από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 

- Να ενδυναμώσουν την αυτοπεποίθησή τους στην κατεύθυνση της έκφρασης σκέψεων 
και συναισθημάτων μέσω του ποιητικού λόγου 

σε επίπεδο δεξιοτήτων 
- Να καλλιεργήσουν δεξιότητες  ενεργούς συμμετοχής και συνεργασίας σε ομάδες εκτιμώ-

ντας την αποτελεσματικότητα της συνεργατικής μάθησης 
- Να δραστηριοποιηθούν  στη διερευνητική-βιωματική μάθηση και να εξασκήσουν δεξιό-

τητες  ψηφιακού γραμματισμού     
- Να ενεργοποιήσουν την κριτική και δημιουργική τους αυτενέργεια αξιοποιώντας τις δυ-

νατότητες της δημιουργικής γραφής με ειδικό στόχο την παραγωγή   ποιημάτων εμπνευ-
σμένων από ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα 

- Να αναπτύξουν συνθετικές και κριτικές ικανότητες μέσω διαθεματικών εργασιών παρου-
σιασμένων με αξιοποίηση εργαλείων του διαδικτύου 

- Να  αποκτήσουν μεταγνωστικές δεξιότητες. 

Διδακτικές Μέθοδοι - Μορφές Διδασκαλίας 

Μετωπική διδασκαλία - Κατά τη φάση πριν την ανάγνωση για την εισαγωγή στις κύριες έν-
νοιες της θεματικής ενότητας για να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες-διευκρινήσεις 
κατά τη φάση της μελέτης των καβαφικών, καβαφογενών ποιημάτων και κατά την παραγωγή 
ποιητικού λόγου στη ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

Ανακαλυπτική-Διερευνητική μέθοδος -Στη φάση της αναζήτησης από τους μαθητές πληρο-
φοριών για τη ζωή και το έργο του Κ.Π Καβάφη, των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της κα-
βαφικής ποίησης,  της διερεύνησης στάσεων ζωής μέσω των ποιημάτων, της συσχέτισης κα-
βαφικών με καβαφογενή ποιήματα  
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Ομαδοσυνεργατική μέθοδος και μέθοδος project-Ομαδική εργασία  στις δραστηριότητες των 
φύλλων εργασίας και κατά την  παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους  

Διαλογική μορφή - Καταιγισμός ιδεών -Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης και κατά ομάδες 
με τους εκπαιδευτικούς σε όλη τη διάρκεια του project για παροχή διευκρινήσεων  

Βιωματική μάθηση παραγωγή ποιητικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα 

Ομαδική διδασκαλία, όπου οι δύο συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί  μοιράστηκαν από κοινού 
την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης της διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί εργάστη-
καν ως ομάδα σε ό,τι αφορά την οργάνωση του περιεχομένου διδασκαλίας, την αποσαφή-
νιση εννοιών και τη διαχείριση της τάξης (Friend & Cook, 1996). 

Εποπτικά Μέσα και Διδακτικά Υλικά 

Πίνακας μαρκαδόρου -     Διαδραστικός πίνακας -     Λογισμικό παρουσιάσεων (Powerpoint) 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (ως εργαλείο παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού και υποβοήθη-
σης της διδασκαλίας, αλλά και ως εργαλείο διερευνητικής μάθησης, δημιουργίας  παρουσί-
ασης εργασιών των μαθητών (Eργαστήριο πληροφορικής) -  Φύλλα εργασίας  

Διδακτική Πορεία - Δραστηριότητες 

Στη φάση της προετοιμασίας το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας χωρίστηκε σε τρεις 
επιμέρους φάσεις (Πρόγραμμα Σπουδών για τη Λογοτεχνία, 2011). Στη φάση πριν από την 
ανάγνωση (4 διδακτικές ώρες) οι μαθητές εισάγονται με συντομία στις έννοιες της θεματικής 
ενότητας “στάσεις ζωής σε ποιητικά κείμενα” με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών και μετά 
από συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης το ενδιαφέρον των μαθητών εστιάζεται στον ποιητή 
Κ.Π. Καβάφη και αποφασίζεται η προσέγγιση-μελέτη ποιημάτων του που εκφράζουν στάσεις 
ζωής (Αποστολίδη κ.ά., 2006). Σε αυτό το στάδιο ακολουθήθηκε το Διερευνητικό Μοντέλο, 
και οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες  για να αναζητήσουν και να παρουσιάσουν πληροφο-
ριακό οπτικοακουστικό υλικό για τις ποικίλες πτυχές της ζωής και του έργου του ποιητή με 
την αξιοποίηση του διαδικτύου μέσω συγκεκριμένων ηλεκτρονικών διευθύνσεων  (Σπουδα-
στήριο Νέου Ελληνισμού-Αρχείο Καβάφη, Επίσημος διαδικτυακός τόπος του αρχείου Κα-
βάφη), αλλά και με έρευνα σε βιβλία της βιβλιοθήκης της σχολικής μονάδας. Έπειτα, ακο-
λούθησε η  φάση της κυρίως ανάγνωσης (περίπου 14 διδακτικές ώρες), κατά την οποία οι 
μαθητές εργάστηκαν, χωρισμένοι σε ομάδες των 5 ατόμων, με οδηγό το εκάστοτε φύλλο ερ-
γασίας ,  Αρχικά, κατά τη διάρκεια 10 διδακτικών ωρών προσέγγισαν συγκεκριμένα ποιήματα 
του  Καβάφη που εκφράζουν στάσεις ζωής, και διέκριναν τα χαρακτηριστικά της ποίησής του, 
ώστε να έχουν το θεωρητικό υπόβαθρο για την υλοποίηση των παρακάτω δραστηριοτήτων 
στο πλαίσιο του  προτεινόμενου σεναρίου. 

Φύλλα Εργασίας στη Νεοελληνική Λογοτεχνία (Φάση κυρίως ανάγνωσης-4 ώρες)  

1ο φύλλο εργασίας: Δραστηριότητα 1η: Καταιγισμός ιδεών για τη σημασία του όρου “καβα-
φογενές” με βάση την ετυμολογία της λέξης. Δραστηριότητα 2η:  Αφού μελετήσετε σε ζευγά-
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ρια το ποίημα του  Σ. Καρακάση “Καβάφη τάφος” υπογραμμίστε κοινές λέξεις-φράσεις ανά-
μεσα στο καβαφογενές ποίημα και στα ποιήματα του Καβάφη που μελετήσαμε και δικαιο-
λογήστε το χαρακτηρισμό του ως καβαφογενές.  

2ο φύλλο εργασίας: Διανέμεται σε κάθε ομάδα ένα από τα παρακάτω  ελληνικά καβαφογενή 
ποιήματα (“Κι αποχαιρέτα τη την Αλεξάνδρεια”, Λάσκος Ο., “Μικρή Οδύσσεια”, Κουκούλας 
Λ., “Οι Βάρβαροι” Παράσχος Κ., “Θερμοπύλες”, Κουκούλας Λ., “Τείχη” Βαφόπουλος Γ.Θ.) (Δα-
σκαλόπουλος, 2003). Δραστηριότητα 1η:  Εντοπίστε στην ανθολογία των ποιημάτων που δη-
μιουργήσαμε, το ποίημα του Καβάφη από το οποίο έχει εμπνευσθεί ο κάθε ποιητής. Δραστη-
ριότητα 2η: Εντοπίστε στο καβαφογενές ποίημα φράσεις που εκφράζουν στάσεις ζωής, αξίες, 
ιδανικά και σχολιάστε το περιεχόμενό τους. Δραστηριότητα 3η: Δημιουργήστε έναν πίνακα 
ομοιοτήτων-διαφορών ως προς το περιεχόμενο και τη μορφή  μεταξύ ενός καβαφογενούς 
και ενός ποιήματος του Καβάφη.   

                Παραγωγή ποιητικού λόγου μέσω δραστηριότητας δημιουργικής γραφής 

3ο φύλλο εργασίας : Εργασθείτε σε ομάδες και εκτελέστε τις παρακάτω δραστηριότητες : α. 
Περιηγηθείτε στην ανθολογία του Κ.Π. Καβάφη που δημιουργήσατε και επιλέξτε ένα ποίημα 
που σας άρεσε ιδιαίτερα. β. Δημιουργήστε μια ακροστιχίδα με τον τίτλο του ποιήματος ή με 
κάποια λέξη του ποιήματος που σας ενέπνευσε. γ. Διαλέξτε λέξεις που σας εκφράζουν για 
κάθε γράμμα της ακροστιχίδας. δ. Δημιουργήστε προτάσεις με αυτές τις λέξεις προσθέτοντας 
και δικές σας, ώστε να δημιουργηθεί ένα ποίημα. Βεβαιωθείτε ότι οι προτάσεις σας δεν ο-
μοιοκαταληκτούν. ε. Κάντε όποια αλλαγή θεωρείτε απαραίτητη χωρίς να αλλάξετε τις λέξεις 
της ακροστιχίδας. στ. Δώστε ένα κατάλληλο τίτλο  και παρουσιάστε το στην ολομέλεια της 
τάξης. 

Στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας, για την προετοιμασία της συνδιδασκαλίας αφιερώθηκαν 
2 διδακτικές ώρες. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους που τέθηκαν  έδωσαν τη δυνατότητα επεξεργασίας ποιημάτων του Καβάφη, αλλά 
και άλλων καβαφογενών ποιημάτων. Μέσα από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής  οι 
μαθητές εξοικειώθηκαν με τον ποιητικό λόγο με στόχο την καλλιέργεια της δικής τους έκφρα-
σης σκέψεων και συναισθημάτων μέσα από παραγωγή ποιημάτων στην Αγγλική γλώσσα, ό-
πως φαίνεται παρακάτω: 

Φύλλα Εργασίας στην Αγγλική γλώσσα  

1ο Φύλλο Εργασίας 

Activity 1: Work in pairs. Fill in the blanks in the English translation of  Cavafy’s poem “Ithaka”. 
Then watch the video ( http://youtu.be/w2UDVAC31Zs ) and check.   

Activity 2: Make pairs with words or phrases that have a similar meaning in the poem. 
1.     encounter _____ a.      those who know 
2.      scholars _____ b.      excite 
3.      long road _____ c.      reach the island 
4.      set out _____ d.      start the journey 
5.      stir _____ e.      journey 
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6.      destination _____ f.       find on your way 

Activity  3: Edit  the following extracts  from “Ithaka”  so as to express your own fears and 
expectations  from your own “Journey” in life. 
As you set out for Ithaka hope your road is a long one,   […]                        
Laistrygonians, Cyclops,   angry Poseidon–don't be afraid of them    
you enter harbors you're seeing for the first time;          
may you stop at Phoenician trading stations to buy fine things,              
Activity 4: Inspired by Cavafy’s ‘ poem , try to create your own poetry. Your poem will be en-
titled “The marvelous journey” .     You may use  the following words for inspiration: 
set out,  see for the first time,   knowledge,  adventure,   destination,   gain on the way ,  wise,  

Activity 5: Browse through the website www.cavafy.com and create an anthology of C.P Ca-
vafy’s translated poems  

2ο Φύλλο Εργασίας:  

 Activity  1a : Work on your own. Read the following  poems  and identify  which of  Ca-
vafy’s   poems, they were inspired by. (“Ithaca” by Theo Dorgan, “The Barbarians are coming” 
by Marilyn Chin,  “Alexandra Leaving” by Leonard Cohen Activity  1b : Give an appropriate title 
to these poems and then compare them with the actual titles given by the teacher. Activity  2:  
Read the translation of S. Karakasi’s poem “Cavafy’s grave” and identify  all Cavafy’s poems 
that he was inspired by. Activity 3 : Work in groups of four and carry out the following creative 
writing  activities:   (Δίνονται οι ίδιες οδηγίες, όπως στην Ελληνική γλώσσα). 

Ομαδική Συνδιδασκαλία  

Η διεξαγωγή της ομαδικής συνδιδασκαλίας υλοποιήθηκε σε δυο συνεχόμενες διδακτικές ώ-
ρες σε ένα τμήμα 26 μαθητών της Γ’ Γυμνασίου κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2013-
14, έπειτα από αναπροσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος. Δόθηκαν συνολικά 2 φύλλα 
εργασίας και πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δραστηριότητες: 

1η διδακτική ώρα  

Δραστηριότητα 1η :  Δημιουργία συννεφόλεξου με  λέξεις-φράσεις από ποιήματα του Κα-
βάφη στις δύο γλώσσες με τη συνδρομή του επιπρόσθετου υλικού που διανεμήθηκε (επιλεγ-
μένα  ποιήματα) με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών (Βrainstorming).  Δραστηριότητα 2η: 
Σύντομη συζήτηση  για τις εξαιρετικές στροφές που δημιούργησαν ατομικά στα προηγού-
μενα μαθήματα εμπνεόμενοι από ποιήματα του Καβάφη μέσω μιας δραστηριότητας δη-
μιουργικής γραφής (ακροστιχίδα). Σύντομη υπενθύμιση των χαρακτηριστικών της ποίησης 
του, που είναι απαραίτητα ως προϋπάρχουσα γνώση για την επίτευξη των επόμενων διδα-
κτικών στόχων.  

Δραστηριότητα 3η:  Χωρισμός μαθητών σε ομάδες εργασίας σύμφωνα με κάρτες που ανα-
γράφουν ένα μέρος  ποιήματος του Καβάφη στα ελληνικά ή στα αγγλικά (cue cards) και πρέ-
πει να τα συσχετίσουν νοηματικά με αντίστοιχα  ποιήματα ή εικόνες που είναι αναρτημένα 
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πάνω στα θρανία. Μετά το σχηματισμό ομάδων, η κάθε ομάδα επιλέγει το όνομά της εμπνε-
όμενη από το αντίστοιχο ποίημα. Ακολουθεί κατανομή αρμοδιοτήτων μέσα στις ομάδες (συ-
ντονιστής - γραμματέας - εκπρόσωπος).    

2η διδακτική ώρα 

Δραστηριότητα 4η: Προετοιμασία των μαθητών για παραγωγή ποιητικού λόγου: προβλημα-
τισμός και παρώθηση με παρακολούθηση video και δημιουργική αξιοποίηση του από τους 
διδάσκοντες. Ως πηγή έμπνευσης, παρακολουθούν το  video, “Το Βαλς των Χαμένων Ονεί-
ρων”(http://youtu.be/fsiGp-69mBA) σε μουσική του Μ. Χατζηδάκι και ανακαλύπτουν τους 
συμβολισμούς καθώς και το συσχετισμό με τα ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη που ακολουθούν 
(“Ιθάκη”, “Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον”). 

Δραστηριότητα 5η: Καθορισμός τρόπου παραγωγής ποιητικού λόγου σε ελεύθερο στίχο και 
στις δύο γλώσσες.  Εργασία στις ομάδες για παραγωγή ποιήματος εμπνευσμένου από τα πα-
ραπάνω δύο  ποιήματα του Κ.Π Καβάφη στο πλαίσιο σχολικού ποιητικού διαγωνισμού αφιε-
ρωμένου σε Έλληνες ποιητές με διεθνή απήχηση. Ως έμπνευση οι μαθητές αναζητούν απα-
ντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα: Α. Σε ποιο πρόσωπο απευθύνεται το ποίημά σας; Τι σχέση 
έχετε μαζί του; Β. Ποιες συμβουλές θα δίνατε στο πρόσωπο που έχετε επιλέξει;. Αντιμετωπί-
ζει ένα  δίλημμα στη  ζωή του, μια δύσκολη κατάσταση; Γ.  Τι επιδιώκει ή τι αναζητά στη ζωή; 
Δ. Ξεκινήστε με τη λέξη Σα(ν)... και συνεχίστε με ένα ρήμα σε β’ ενικό πρόσωπο. π.χ Σα(ν) 
βγεις/ θελήσεις/ οδηγηθείς/ Ε. Διατηρήστε κάποιες από τις λέξεις των δύο ποιημάτων του 
Καβάφη, αν σας εκφράζουν και ολοκληρώστε το ποίημά σας.   

Δραστηριότητα 6η: Παρουσίαση των εργασιών των ομάδων στην ολομέλεια της τάξης.   

Δραστηριότητα 7η:  Ανακεφαλαίωση- Αξιολόγηση –Ανατροφοδότηση.   

Δραστηριότητα 8η: Κλείσιμο-Παράλληλη απαγγελία ποιήματος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά 
από τους διδάσκοντες με μουσική υπόκρουση.      

Αποτίμηση-Συμπεράσματα 

Η πραγματοποιηθείσα διδακτική πρόταση αναδεικνύει τις δυνατότητες που παρέχονται 
στους εκπαιδευτικούς αφενός να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, να ενισχύονται μέσω της 
συνεργασίας τους αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες με βάση τις ανάγκες των μαθητών της τά-
ξης τους και αφετέρου να συμβάλλουν στην ολιστική κατάκτηση της γνώσης. Παράλληλα, το 
διδακτικό σενάριο είναι μαθητοκεντρικό και καλλιεργεί τη μετασχηματίζουσα γνώση, καθώς 
οι διδάσκοντες ενεργούν με φθίνουσα καθοδήγηση ως συντονιστές και εμψυχωτές των ομά-
δων, δημιουργώντας ερεθίσματα και ενθαρρύνοντας την δημιουργικότητα, την πρωτοβου-
λία  και την ελεύθερη έκφραση. Επιπρόσθετα, μέσω της αξιοποίησης δραστηριοτήτων δη-
μιουργικής γραφής οι μαθητές μαθαίνουν βιωματικά να παράγουν ποιητικό λόγο αξιοποιώ-
ντας τις μεταγνωστικές τους ικανότητες και εμβαθύνουν συστηματικά και οργανωμένα σε 
προσωπικές στάσεις, αξίες και ιδανικά. Παράλληλα, με την επιλογή της διαθεματικής συνδι-
δασκαλίας προωθείται η καλλιέργεια συνεργατικού κλίματος με κυρίαρχα στοιχεία την απο-
δοχή, την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και την αμοιβαιότητα μεταξύ μαθητών  έχοντας 

1852

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

http://youtu.be/fsiGp-69mBA


ως πρότυπο τους διδάσκοντες.  Στον αντίποδα του εγχειρήματος θα πρέπει να τονιστεί ο χρό-
νος που απαιτήθηκε για την προετοιμασία της συνδιδασκαλίας, καθώς και η δυσκολία καθο-
ρισμού των διακριτών ρόλων του κάθε εκπαιδευτικού κατά την διάρκεια της υλοποίησης της 
ομαδικής διδασκαλίας. 

Η αξιολόγηση των μαθητών στην περίπτωση της ομαδοσυνεργατικής συνεργασίας πρέπει να 
αφορά τα άτομα και τις ομάδες και να αναφέρεται στις επιδόσεις, στη συνεργασία και στις 
μεταγνωστικές λειτουργίες για να εξασφαλίζεται η αλληλεξάρτηση (Ματσαγγούρας, 2004). 
Επομένως, η αξιολόγηση των μαθητών θα προκύψει από το υλικό που παρήγαγαν, το βαθμό 
της ενδοομαδικής συνεργασίας που ακολούθησαν, και το αποτέλεσμα που πέτυχαν, όπως 
αυτό φαίνεται από την παρουσίασή του στην ολομέλεια.  Τα  εξαιρετικά δείγματα ποιητικού 
λόγου που παρήγαγαν  οι ομάδες των μαθητών και τα πολλαπλά οφέλη που αποκόμισαν, 
έδωσαν ένα αισιόδοξο μήνυμα και μια υπόσχεση για ανάλογες μελλοντικές συνεργατικές 
δράσεις ανάμεσα στα δύο συναφή διδακτικά αντικείμενα.  

                                                                         Ευχαριστίες 

Οι συγγραφείς ευχαριστούν θερμά τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου του Πρότυπου Πειραμα-
τικού Γυμνασίου Ηρακλείου που συνέβαλαν καθοριστικά με την ενθουσιώδη συμμετοχή 
τους,  στην επιτυχή υλοποίηση όλων των στόχων του  διδακτικού σεναρίου.  
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Παράδοση και μοντερνισμός στη Νεοελληνική Ποίηση. 
Μια πρόταση διδασκαλίας των λογοτεχνικών ρευμάτων με τη χρήση ΤΠΕ. 

Λεουτσάκος Στάθης  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Εd. 

stleoutsakos@gmail.com 

Περίληψη 

Το διδακτικό αυτό σενάριο εντάσσεται στην ενότητα Παράδοση και Μοντερνισμός στη Νε-
οελληνική Ποίηση που προβλέπεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Νεοελ-
ληνικής Λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των 
μαθητών, οι οποίοι με βάση την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας διερεύνησαν τα 
λογοτεχνικά ρεύματα του ρομαντισμού, του παρνασσισμού, του συμβολισμού και του υ-
περρεαλισμού μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ. Οι μαθητές έφτιαξαν τα δικά τους ψηφιακά 
ποιητικά ανθολόγια, στα οποία ενσωμάτωσαν πολυτροπικό υλικό (εικόνες ποιητών, μελο-
ποιήσεις ή αναγνώσεις ποιημάτων), αντιπροσωπευτικά, κατά τη γνώμη τους, ποιήματα για 
το κάθε λογοτεχνικό ρεύμα αλλά και δικά τους συλλογικά ποιήματα. Οι μαθητές υλοποιώ-
ντας τις δραστηριότητες του σεναρίου και υπερβαίνοντας τις όποιες τεχνικές δυσκολίες συ-
νάντησαν, πέτυχαν να κατακτήσουν και να εφαρμόσουν δημιουργικά τη γνώση που απέ-
κτησαν μέσα από την ομαδική έρευνα και τη μεταξύ τους συνεργασία.  

Λέξεις - Kλειδιά: λογοτεχνικά ρεύματα, ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας, κοινωνι-
κός κονστρουκτιβισμός, ψηφιακά ανθολόγια, ΤΠΕ 

Σύντομη περιγραφή της ταυτότητας του σεναρίου 
Αξιοποιούμενες υποδομές – Οργάνωση της τάξης  

Το σενάριο αυτό εφαρμόστηκε σε ένα τμήμα της Α΄ τάξης του λυκείου στο 1ο Πρότυπο Πει-
ραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών, κατά το σχολικό έτος 2013-2014, στο πλαίσιο του μαθήμα-
τος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Συνδέεται άμεσα με το Πρόγραμμα Σπουδών και καλύ-
πτει βασικούς στόχους της διδασκαλίας της ενότητας Παράδοση και Μοντερνισμός στη Νε-
οελληνική (στο εξής ΝΕ) Ποίηση. Οι ώρες που διατέθηκαν για την εφαρμογή του σεναρίου 
ήταν τέσσερις (4) και κατανεμήθηκαν σε δύο συνεχόμενα διδακτικά δίωρα. Για να υπάρξει 
η ελάχιστη δυνατή αναστάτωση του ωρολογίου προγράμματος αξιοποιήθηκε το δίωρο που 
υπήρχε στο πρόγραμμα για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας, το οποίο συμπτω-
ματικά συνέπεσε σε χρόνο που το εργαστήριο της Πληροφορικής, στο οποίο υλοποιήθηκε 
το σενάριο, ήταν διαθέσιμο. Σε κάθε σταθμό εργασίας (υπολογιστή) τοποθετήθηκε μια τε-
τραμελής ή πενταμελής ομάδα μαθητών, ο ρόλος της οποίας (το λογοτεχνικό ρεύμα που 
εκπροσωπούσε) και η κατανομή των μαθητών σε αυτή είχε καθοριστεί με αλφαβητική σει-
ρά εκ των προτέρων από τον υπεύθυνο καθηγητή. Στην αρχή επιμερίστηκαν οι ρόλοι του 
κάθε μέλους της ομάδας ύστερα από μεταξύ τους συνεννόηση (π.χ. γραμματέας, συντονι-
στής, ερευνητές, υπεύθυνος υπολογιστή) και ξεκίνησε η εφαρμογή του σεναρίου.  

 

Δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις στους μαθητές για τους σκοπούς του σεναρίου κα-
θώς και οι πρώτες οδηγίες αφενός για τον φάκελο που υπήρχε στην επιφάνεια εργασίας 

1856

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



του υπολογιστή τους και αφετέρου για το πρόγραμμα δημιουργίας εννοιολογικού χάρτη. 
Να διευκρινίσουμε στο σημείο αυτό ότι οι μαθητές ήταν ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση του 
λογισμικού δημιουργίας εννοιολογικού χάρτη μέσα από την εφαρμογή άλλων σεναρίων. Η 
πρώτη ομάδα («οι ρομαντικοί ποιητές») μελέτησε το ρεύμα του ρομαντισμού στη ΝΕ ποίη-
ση, η δεύτερη («οι παρνασσιστές ποιητές») το ρεύμα του παρνασσισμού, η τρίτη («οι συμ-
βολιστές ποιητές») το ρεύμα του συμβολισμού και η τέταρτη («οι υπερρεαλιστές ποιητές») 
το ρεύμα του υπερρεαλισμού. Είναι σημαντικό, ωστόσο, και επιδιώκεται για την επιτυχή 
πραγμάτωση των στόχων του σεναρίου οι μαθητές να γνωρίσουν και τα τέσσερα λογοτεχνι-
κά ρεύματα της ΝΕ ποίησης μέσα από κοινές δράσεις με ΤΠΕ και παράλληλα να ερευνή-
σουν πιο αναλυτικά ένα από αυτά μέσα από διαφορετικές εργασίες.  

Οι στόχοι του σεναρίου 

Μέσα από την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που υποδεικνύονται στα φύλλα εργασίας 
του σεναρίου, επιδιώκεται οι μαθητές να κατακτήσουν τους ακόλουθους γνωστικούς, παι-
δαγωγικούς και τεχνολογικούς στόχους:  

• να διακρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά των λογοτεχνικών ρευμάτων της παραδοσιακής 
και της μοντέρνας ΝΕ ποίησης σε αντίστοιχα ποιήματα και να αναγνωρίζουν τους βασι-
κούς εκπροσώπους της μέσα από διερευνητικές διαδικασίες,  

• να εξασκηθούν στην πρωτότυπη – δημιουργική γραφή παραδοσιακού και μοντέρνου 
ποιητικού λόγου συνεργαζόμενοι μεταξύ τους,  

• να βιώσουν την ποίηση ως Τέχνη αποκομίζοντας αισθητική απόλαυση μέσα από την α-
νάγνωση ή μελοποίηση ποιημάτων (συναισθηματικός στόχος), 

• να ερευνήσουν ποικίλους σημειωτικούς πόρους (ψηφιακές βιβλιοθήκες και λεξικά, λογο-
τεχνικά αρχεία, συμφραστικούς πίνακες λέξεων, αναγνώσεις ποιημάτων, μελοποιήσεις 
κ.ά.), 

• να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία ως μέσο πρακτικής  ψηφιακού γραμματισμού για 
διάβασμα, γράψιμο, συσχετίσεις εννοιών και παρουσίαση πληροφοριών. 

Το θεωρητικό υπόβαθρο του σεναρίου: Θεωρίες μάθησης – διδακτική μεθοδολογία  

Ως θεωρητική βάση για το σενάριό μας αξιοποιήσαμε κυρίως δύο θεωρίες μάθησης που 
ανήκουν στις σύγχρονες κονστρουκτιβιστικές θεωρίες: τη θεωρία του κοινωνικού κον-
στρουκτιβισμού του Lev Vygotsky και τη θεωρία της διερευνητικής ή ανακαλυπτικής μάθη-
ση του Jerome Bruner.  

Ο Vygotsky  θεωρεί ότι η μάθηση δεν είναι μια ατομική διαδικασία αλλά οικοδομείται μέσα 
από τη συμμετοχή του ατόμου σε κοινωνικές εμπειρίες μέσω της «σκαλωσιάς» (scaffolding) 
που το κοινωνικό περιβάλλον δημιουργεί. Η βασική του θέση είναι ότι η κοινωνική αλληλε-
πίδραση επιφέρει στο άτομο γνωστική ανάπτυξη. Η θέση του αυτή αποτυπώνεται στη θεω-
ρία της «επικείμενης ανάπτυξης», κατά την οποία το κοινωνικό περιβάλλον παρέχει γνω-
στικά ερεθίσματα τα οποία το άτομο αξιοποιεί για να αποκτήσει νέες γνώσεις (Ματσαγγού-
ρας, 2004: 124). Η μάθηση, επομένως, κατά τους κοινωνικούς κοστρουκτιβιστές, συνιστά 
μια δυναμική και ενεργητική διαδικασία, η οποία βασίζεται στις «γνωστικές στρατηγικές» 
που το άτομο σταδιακά αναπτύσσει σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Οι γνωστικές στρατηγι-
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κές, κατά τον Bruner, αναφέρονται «στον τρόπο και στη μέθοδο που χρησιμοποιεί ο μαθη-
τής για να κωδικοποιήσει, να ανακαλέσει, να γενικεύσει, να εφαρμόσει ή να μεταφέρει 
πληροφορίες, γνώσεις, δεξιότητες και άλλες δυνατότητες» (Φλουρής, 1992, όπως αναφέρε-
ται στο Φρυδάκη, 2009: 381). Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, ανακαλύπτουν τη 
γνώση, διευρύνουν τις προϋπάρχουσες εμπειρίες τους και εμπλουτίζουν τα «γνωστικά τους 
σχήματα». Ο δάσκαλος, κατά τον Bruner, οφείλει να υποβοηθεί τον μαθητή να αξιοποιήσει 
δημιουργικά τις γνώσεις του (καθοδηγούμενη ανακαλυπτική μάθηση) και να προωθεί την 
αυτενέργειά του, ενισχύοντας τις μεταγνωστικές του δεξιότητες (να μαθαίνει πώς να μα-
θαίνει και να αναστοχάζεται για τον τρόπο που μαθαίνει). Ο μαθητής μέσω της ανακάλυ-
ψης κατανοεί πληρέστερα τις γνώσεις και τις συγκρατεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
στη μνήμη του (Μαριδάκη – Κασσωτάκη, 2011: 232,233, 459).  

Οι διδακτικές μέθοδοι στις οποίες βασίζεται το σενάριό μας, ανταποκρίνονται στις παραπά-
νω θεωρίες μάθησης και προσδιορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα την Ν. 
Λογοτεχνίας. Οι μέθοδοι αυτές είναι η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και η μέθοδος pro-
ject. «Και οι δυο είναι μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας, καλλιεργούν τη συνεργασία, 
την ομαδικότητα και προσφέρουν δυνατότητα συμμετοχής και κινητοποίησης στους αδύ-
ναμους και τους αδιάφορους μαθητές, προωθούν την ενεργητική μάθηση, ενθαρρύνουν 
την ανάδειξη ενδιαφερόντων, συντελούν στην αναβάθμιση της αυτο-εικόνας και της αυτο-
πεποίθησης των μαθητών, δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εκφράζουν ελεύθερα τη 
γνώμη τους στην ομάδα και δίνουν, επίσης, την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να αυτενεργεί. 
Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και η μέθοδος project μπορούν να διευκολύνουν τη δια-
φοροποιημένη διδασκαλία  και την εναρμόνιση πολλών και διαφορετικών αναγκών, επιπέ-
δων και «γλωσσών», κάτι που η μετωπική διδασκαλία αδυνατεί να αντιμετωπίσει. Οι μαθη-
τές όταν εργάζονται σε ομάδες παρουσιάζουν ανετότερα τις προσωπικές τους απόψεις και 
τα συμπεράσματά τους, μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο, αναπτύσσουν κριτική σκέψη, βελ-
τιώνουν τον προφορικό τους λόγο. Με τη μέθοδο project πριμοδοτείται η παραγωγή πρω-
τότυπου υλικού, η έρευνα σε γραπτές πηγές, σε βιβλιοθήκες, στο διαδίκτυο, το άνοιγμα του 
σχολείου στην κοινωνία εντός της οποίας αυτό λειτουργεί» (Υ.ΠΑΙ.Θ, 2011: 21072).  

Η μέθοδος των σχεδίων δράσης (project) στηρίζεται στη βασική παιδαγωγική αρχή «μαθαί-
νω μέσα από τη δράση» (learning by doing), την οποία διατύπωσε ο John Dewey, βασικός 
εκπρόσωπος της Προοδευτικής Παιδαγωγικής και αποτελεί «έναν τρόπο ομαδικής διδα-
σκαλίας που διαμορφώνεται και διεξάγεται από όλους όσους συμμετέχουν» (Φρυδάκη, 
2009: 383).  H ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη θεωρία του 
Vygotsky, η οποία εστιάζει στη συνεργασία μαθητών με διαφορετικές ικανότητες καθώς και 
στη δημιουργία «γνωστικής σκαλωσιάς» με σκοπό τη σταδιακή κατάκτηση της γνώσης με 
διερευνητικό τρόπο. Οι μαθητές χωρίζονται σε ανομοιογενείς και, κατά προτίμηση, τετρα-
μελείς ομάδες, ανακοινώνεται σε αυτούς ο σκοπός της διδασκαλίας και ο χρόνος που θα 
έχουν στη διάθεσή τους για να υλοποιήσουν τις επιμέρους δραστηριότητες που τους ανα-
τίθενται. Ακολουθεί ο εσωτερικός καταμερισμός των ρόλων των μελών της κάθε ομάδας και 
παρακολουθείται διακριτικά και υποστηρικτικά από τον δάσκαλο η εργασία των ομάδων. Ο 
δάσκαλος, από απλός αναμεταδότης γνώσεων στις μετωπικού – δασκαλοκεντρικού τύπου 
διδασκαλίες, αλλάζει ρόλο στις ομαδοσυνεργατικές πρακτικές και λειτουργεί ως εμψυχω-
τής, συμπαραστάτης, συνερευνητής, καθοδηγώντας τους μαθητές του και αναπτύσσοντας 
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σε αυτούς την αυτενέργεια και το φιλερευνητικό τους πνεύμα ( βλέπε Ματσαγγούρας, 
2004: 527-535).  

Το διαδίκτυο και η καθοδηγούμενη χρήση του από τους μαθητές με τη μέθοδο της ιστοεξε-
ρεύνησης (webqest) συμπληρώνει την πληροφόρηση που παρέχεται από τον δάσκαλο και 
από τις έντυπες πηγές και αυξάνει τους σημειωτικούς και μαθησιακούς πόρους. Είναι κοι-
νώς παραδεκτό ότι σήμερα το διαδίκτυο συνιστά μια βασική πηγή κοινωνικής και όχι μόνο 
σχολικής γνώσης,  προσφέροντας στον μαθητή μεγαλύτερα περιθώρια αυτορρύθμισης και 
την αίσθηση ότι συνιστά ο ίδιος ένα οργανικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι δυ-
νατότητες των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου στηρίζονται στην έννοια της διαφορο-
ποιημένης διδασκαλίας, η οποία με ποικίλους τρόπους μέσα από πρότζεκτ, αλληλοδιδα-
σκαλία και μάθηση σε ομάδες προωθεί τη Νέα Μάθηση. Βασικές αρχές της Νέας Μάθησης 
θεωρούνται η διαφορετικότητα, η υποχρέωση της εκπαίδευσης να καλλιεργεί τη βαθιά 
γνώση, η επικέντρωση της διδασκαλίας στο σχεδιασμό μαθησιακών εμπειριών και τέλος η 
κατάργηση των ορίων για την κατάκτηση της γνώσης (Kalanzis & Cope, 2013: 18,19, 37).  

Σε αντιστοιχία, λοιπόν, με το μαθησιακό και διδακτικό πλαίσιο που προσδιορίσαμε, βρίσκε-
ται και η αξιολόγηση των μαθητών. Η αξιολόγησή τους καθορίζεται από τη συμμετοχή τους 
στις ομαδικές δραστηριότητες και είναι κατά βάση «μεταγνωστική», εφόσον γίνονται αντι-
κείμενο ανάλυσης οι διαδικασίες που οδήγησαν τους μαθητές να μάθουν με σκοπό τη βελ-
τίωση των γνωστικών στρατηγικών που χρησιμοποίησαν (Κασσωτάκης, 2005: 465). 

Υλοποίηση του σεναρίου  

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου, οι μαθητές επεξεργάστηκαν δύο είδη δρα-
στηριοτήτων: κάποιες κοινές για όλες τις ομάδες και κάποιες διαφορετικές για κάθε ομάδα 
χωριστά. Οι κοινές αποσκοπούν στη γνωριμία των μαθητών με τα γνωρίσματα των αντί-
στοιχων λογοτεχνικών ρευμάτων και τους βασικούς τους εκπροσώπους. Οι διαφορετικές 
προωθούν την έρευνα ανάλογα με το λογοτεχνικό ρεύμα που η κάθε ομάδα εκπροσωπεί 
(ρομαντισμός, παρνασσισμός, συμβολισμός ή υπερρεαλισμός).  

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές ανέλαβαν σε ένα συνεχόμενο διδακτικό δίωρο ως κοινές ερ-
γασίες να ερευνήσουν σε ηλεκτρονικά λεξικά κ.ά. το περιεχόμενο των όρων: ρομαντισμός, 
παρνασσισμός, συμβολισμός και υπερρεαλισμός με σκοπό να συντάξουν έναν εννοιολογικό 
χάρτη με τα χαρακτηριστικά και τους εκπρόσωπους των βασικών λογοτεχνικών ρευμάτων 
στη ΝΕ ποίηση: του ρομαντισμού, του παρνασσισμού, του συμβολισμού και του υπερρεα-
λισμού. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του επόμενου διδακτικού διώρου η κάθε ομάδα 
των μαθητών περιηγήθηκε τα διαδικτυακά ανθολόγια που της υποδείχθηκαν για να δη-
μιουργήσει το δικό της ψηφιακό ανθολόγιο και να υλοποιήσει τις ειδικές δραστηριότητες 
που προβλέπονταν στα επιμέρους ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας της κάθε ομάδας (1η διδα-
κτική ώρα). Στο τέλος, οι μαθητές παρήγαγαν τον δικό τους λογοτεχνικό λόγο, γράφοντας 
ποιήματα (ή στίχους) που αντιστοιχούσαν στα χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού ρεύματος 
το οποίο μελέτησαν αναλυτικότερα (2η διδακτική ώρα).  Το παραπάνω σκεπτικό προσδιορί-
ζεται εναργέστερα μέσα από τα φύλλα εργασίας που ακολουθούν.  
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Φύλλα εργασίας 

Κοινές δραστηριότητες των ομάδων (πρώτο διδακτικό δίωρο) 

Εισαγωγή 

Σας καλωσορίζουμε στο ταξίδι στη Νεοελληνική Ποίηση. Μπροστά στην οθόνη του υπολο-
γιστή σας βρίσκεται ένας φάκελος: «Παράδοση και Μοντερνισμός στη ΝΕ Ποίηση». Μπο-
ρείτε να ανοίξετε τον φάκελο αυτό, έπειτα το αρχείο «κοινές δραστηριότητες» και να πραγ-
ματοποιήσετε με τη σειρά που προτείνονται τις εξής δραστηριότητες.  

Πρώτη δραστηριότητα 
1. Να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.greek-language.gr  και να ακολουθήσετε τη δια-

δρομή: Νέα Ελληνική – Εργαλεία – Ηλεκτρονικά λεξικά – παράλληλη αναζήτηση, αναζη-
τώντας το περιεχόμενο των παρακάτω λογοτεχνικών όρων: ρομαντισμός, παρνασσι-
σμός, συμβολισμός και υπερρεαλισμός.  

2. Αφού αντιγράψετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης αυτής, να ανοίξετε ένα αρχείο 
word επικολλώντας το υλικό που συλλέξατε.  

3. Μπορείτε, επίσης, να επισκεφτείτε τη Βικιπαιδεία (www.elwikipedia.gr) και να αναζη-
τήσετε το περιεχόμενο των ίδιων όρων εφαρμόζοντας την ίδια διαδικασία.  

4. Παράλληλα, κάποια μέλη της ομάδας σας αναζητούν τους όρους αυτούς και στο σχολι-
κό Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων που τους έχει δοθεί σε έντυπη μορφή.  

5. Στο τέλος, συνεργαζόμενοι καταγράφετε επιγραμματικά στο αρχείο του word που ανοί-
ξατε τα χαρακτηριστικά του κάθε ΝΕ λογοτεχνικού ρεύματος και τους βασικούς του εκ-
προσώπους. 

Δεύτερη δραστηριότητα 
1. Να περιηγηθείτε το πρόγραμμα δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών 

(http://vue.tufts.edu/) και με βασική έννοια «Τα λογοτεχνικά ρεύματα στη ΝΕ ποίηση» 
να φτιάξετε έναν δικό σας εννοιολογικό χάρτη που θα περιέχει τα χαρακτηριστικά των 
τεσσάρων (4) κυρίαρχων λογοτεχνικών ρευμάτων της ΝΕ ποίησης: ρομαντισμός, παρ-
νασσισμός, συμβολισμός και υπερρεαλισμός καθώς και τους βασικούς εκπροσώπους 
τους.  

2. Να αποθηκεύσετε την εργασία σας στον υπολογιστή ή σε ένα μέσο αποθήκευσης με το 
όνομα της ομάδας σας (ρομαντικοί, παρνασσιστές, συμβολιστές, υπερρεαλιστές).  

Διαφορετικές εργασίες των ομάδων (δεύτερο διδακτικό δίωρο) 

Εισαγωγή (κοινή για όλους) 

Σκοπός όλων των ομάδων είναι να φτιάξετε το δικό σας ψηφιακό ανθολόγιο το οποίο θα 
περιέχει: α) εξώφυλλο, β) εννοιολογικό χάρτη με τα χαρακτηριστικά των λογοτεχνικών ρευ-
μάτων, γ) ποιήματα, εικόνες ποιητών, μελοποιήσεις ή αναγνώσεις ποιημάτων του λογοτε-
χνικού ρεύματος που εκπροσωπείτε και δ) δικά σας ποιήματα.  
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1η ομάδα: Οι ρομαντικοί ποιητές 

Πρώτη δραστηριότητα 

1. Με βάση τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει για τα λογοτεχνικά ρεύματα και ειδικότερα 
για το ρεύμα του Ρομαντισμού στη ΝΕ ποίηση να επισκεφτείτε τα ακόλουθα ψηφιακά 
ανθολόγια ή ευρετήρια Νεοελληνικής Ποίησης: 

http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoisi.htm   

http://potheg.gr   

http://www.snhell.gr/anthology/writers.asp   

2. Να επιλέξετε μέσα από αυτά τα ανθολόγια (με κριτήρια τους βασικούς εκπροσώπους 
του ΝΕ ρομαντισμού και τα χαρακτηριστικά του) τρία (3) ρομαντικά ποιήματα που σας 
αρέσουν και θεωρείτε αντιπροσωπευτικά του ρομαντισμού. 

3. Έχοντας ανοίξει ήδη ένα αρχείο PowerPoint να τα μεταφέρετε εκεί φτιάχνοντας το δικό 
σας ψηφιακό ανθολόγιο των ΝΕ Ρομαντικών ποιητών, προσθέτοντας από τις σελίδες 
που επισκεφτήκατε φωτογραφίες, αναγνώσεις ή μελοποιήσεις ποιημάτων. 

Δεύτερη δραστηριότητα 

Να προσπαθήσετε να γράψετε ομαδικά σε ένα αρχείο Word το δικό σας ρομαντικό ποίημα 
εφαρμόζοντας τα χαρακτηριστικά του ρομαντισμού που μελετήσατε και να το ενσωματώ-
σετε, αφού το αντιγράψετε, στο PowerPoint. Μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε την εργασία 
σας στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή ή σε δικό σας μέσο αποθήκευσης με το όνο-
μα της ομάδας σας.  

2η ομάδα: Οι παρνασσιστές ποιητές 

Πρώτη δραστηριότητα 

1. Με βάση τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει για τα λογοτεχνικά ρεύματα και ειδικότερα 
για το ρεύμα του Παρνασσισμού στη ΝΕ ποίηση να επισκεφτείτε τα ακόλουθα ψηφιακά 
ανθολόγια ή ευρετήρια νεοελληνικής ποίησης: 

http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoisi.htm   

http://potheg.gr   

http://www.snhell.gr/anthology/writers.asp   

2. Να επιλέξετε μέσα από αυτά τα ανθολόγια (με κριτήρια τους βασικούς εκπροσώπους 
του ΝΕ παρνασσισμού και τα χαρακτηριστικά του) τρία (3) παρνασσιστικά ποιήματα 
που σας αρέσουν και τα θεωρείτε αντιπροσωπευτικά του παρνασσισμού. 
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3. Έχοντας ανοίξει ήδη ένα αρχείο word ή PowerPoint να τα μεταφέρετε εκεί φτιάχνοντας 
το δικό σας ψηφιακό ανθολόγιο των ΝΕ Παρνασσιστών ποιητών, προσθέτοντας από τις 
σελίδες που επισκεφτήκατε φωτογραφίες, αναγνώσεις ή μελοποιήσεις ποιημάτων. 

Δεύτερη δραστηριότητα 

Να προσπαθήσετε να γράψετε ομαδικά σε ένα αρχείο Word το δικό σας παρνασσιστικό 
ποίημα εφαρμόζοντας τα χαρακτηριστικά του παρνασσισμού που μελετήσατε και να το εν-
σωματώσετε, αφού το αντιγράψετε, στο PowerPoint. Μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε την 
εργασία σας στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή ή σε δικό σας μέσο αποθήκευσης με 
το όνομα της ομάδας σας.  

3η ομάδα: Οι συμβολιστές ποιητές 

Πρώτη δραστηριότητα 

1. Με βάση τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει για τα λογοτεχνικά ρεύματα και ειδικότερα 
για το ρεύμα του Συμβολισμού στη ΝΕ ποίηση, να επισκεφτείτε τις ακόλουθες ιστοσε-
λίδες για να αναγνωρίσετε κάποια σύμβολα στο έργο των ποιητών Γ. Σεφέρη και Κ. Κα-
βάφη.  

2. Πρώτα, να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.potheg.gr για να επιλέξετε φωτογραφικό 
υλικό για τους δύο ποιητές, να το αντιγράψετε και να το ενσωματώσετε στο 
PowerPoint. 

3. Έπειτα, για το έργο του Γ. Σεφέρη να αξιοποιήσετε τον Συμφραστικό Πίνακα του ποιητι-
κού του έργου στην ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr (διαδρομή: Ν. Λογοτε-
χνία – Εργαλεία – ΣΠΛ ποιητικό έργο του Σεφέρη), αναζητώντας τα εξής σύμβολα: κα-
ράβι, Ιθάκη, Τροία, Ελένη.  

4. Με βάση τα αποτελέσματα της αναζήτησης αυτής θα πρέπει να επιλέξετε δύο (2) από 
τα ποιήματα του Γ. Σεφέρη που περιλαμβάνουν τα σύμβολα αυτά και σας αρέσουν για 
να τα μεταφέρετε, αφού τα αντιγράψετε, στο PowerPoint.   

5. Έπειτα, να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για τον ποιητή Κ. Καβάφη http://www.kavafis.gr 
και να βρείτε δύο (2) ποιήματά του που περιέχουν κάποια μυθικά σύμβολα (τα ίδια με 
τον Σεφέρη ή άλλα) και να τα μεταφέρετε, αφού τα αντιγράψετε, στο PowerPoint. 

Δεύτερη δραστηριότητα 

Να προσπαθήσετε να γράψετε ομαδικά σε ένα αρχείο Word τους δικούς σας στίχους αξιο-
ποιώντας ένα σύμβολο που ο Γ. Σεφέρης ή ο Κ. Καβάφης περιλαμβάνουν σε κάποιο από τα 
ποιήματα του επιλέξατε και να το ενσωματώσετε, αφού το αντιγράψετε, στο δικό σας ψη-
φιακό ανθολόγιο. Μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε την εργασία σας στην επιφάνεια εργασί-
ας του υπολογιστή ή σε δικό σας μέσο αποθήκευσης με το όνομα της ομάδας σας.  
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4η ομάδα: Οι υπερρεαλιστές ποιητές 

Πρώτη δραστηριότητα 

1. Με βάση τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει για τα λογοτεχνικά ρεύματα και ειδικότερα 
για το ρεύμα του υπερρεαλισμού στη ΝΕ ποίηση, να επισκεφτείτε τα ακόλουθα ψηφια-
κά ανθολόγια ή ευρετήρια Νεοελληνικής Ποίησης: 

http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoisi.htm   

http://potheg.gr   

http://www.snhell.gr/anthology/writers.asp   

http://www.engonopoulos.gr   

2. Να επιλέξετε μέσα από τα ανθολόγια αυτά τρία (3) υπερρεαλιστικά ποιήματα που σας 
αρέσουν και θεωρείτε αντιπροσωπευτικά του υπερρεαλισμού.  

3. Έχοντας ανοίξει ήδη ένα αρχείο PowerPoint να τα μεταφέρετε εκεί προσθέτοντας από 
τις σελίδες που επισκεφτήκατε φωτογραφίες, αναγνώσεις ή μελοποιήσεις υπερρεαλι-
στικών ποιημάτων. 

Δεύτερη δραστηριότητα 

Να προσπαθήσετε να γράψετε ομαδικά σε ένα αρχείο Word το δικό σας υπερρεαλιστικό 
ποίημα και να το ενσωματώσετε, αφού το αντιγράψετε, στο δικό σας ψηφιακό ανθολόγιο. 
Μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε την εργασία σας στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή 
ή σε δικό σας μέσο αποθήκευσης με το όνομα της ομάδας σας.  

Συμπεράσματα – προτάσεις επέκτασης του σεναρίου 

Το σενάριο αποτελεί τη βελτιωμένη εκδοχή ενός παλαιότερου σεναρίου. Τα μαθησιακά του 
αποτελέσματα κρίθηκαν θετικά, καθώς θεωρούμε ότι σε μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκαν οι 
στόχοι που τέθηκαν. Να σημειώσουμε, ωστόσο, στο σημείο αυτό ότι  οι μαθητές στους ο-
ποίους εφαρμόστηκε το σενάριο ήταν μαθητές Πρότυπου Πειραματικού σχολείου και έχουν 
εισαχθεί σε αυτό με εξετάσεις. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι η εξαιρετική τους ανταπόκριση τόσο 
σε θέματα που σχετίζονται με τις υπολογιστικές τεχνολογίες και το διαδίκτυο, όσο και σε 
θέματα παραγωγής ποιητικού λόγου έχει απόλυτη συνάφεια με αυτή την παράμετρο.  

Ήδη από την παρουσίαση των σκοπών του σεναρίου, η αποδοχή από τους μαθητές ήταν 
ιδιαιτέρως θετική, αφενός γιατί θα συνεργάζονταν με τους συμμαθητές τους και αφετέρου 
γιατί θα εμπλέκονταν σε μια δημιουργική διαδικασία έρευνας και παραγωγής λόγου. Παρά 
τα τεχνικά προβλήματα που παρατηρήθηκαν, καθώς οι σελίδες που περιηγούνταν οι μαθη-
τές ανταποκρίνονταν με αργό τρόπο και υπήρχε καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των δρα-
στηριοτήτων, στοιχείο όμως που είχαμε λάβει υπόψη μας στον επανασχεδιασμό του σενα-
ρίου, οι μαθητές ανταποκρίθηκαν στον καθορισμένο χρόνο και έφτιαξαν τα ψηφιακά τους 
ανθολόγια. Οι υπεύθυνοι των ηλεκτρονικών μέσων από κάθε ομάδα ανέλαβαν την τελική 
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επεξεργασία του υλικού και την προετοιμασία των τελικών παρουσιάσεων, οι οποίες αξιο-
ποιήθηκαν προκειμένου οι μαθητές να παρουσιάσουν συνολικά τη δράση τους στην εκδή-
λωση που έκανε το σχολείο στο Πολιτιστικό κέντρο Αθηνών «Μελίνα» στο τέλος της σχολι-
κής χρονιάς.  

 

Εικόνα 1: Παράδειγμα δημιουργίας εννοιολογικού χάρτη από την ομάδα των «υπερρεαλι-
στών» 

Αυτό που ενθουσίασε, όμως, τους μαθητές ήταν τα ποιήματα ή οι στίχοι που έγραψαν ο-
μαδικά εφαρμόζοντας τα χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού ρεύματος το οποίο εκπροσω-
πούσαν στο σενάριο. Τα ποιήματά τους αυτά, μετά από δική τους επίμονη επιθυμία, εκφω-
νήθηκαν στο επόμενο μάθημα στην τάξη και παρουσιάστηκαν στην τελική εκδήλωση του 
σχολείου. Οι μαθητές, επιπλέον, εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν την ε-
πόμενη σχολική χρονιά σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, συνεχίζοντας να γράφουν ποιήμα-
τα. Για να ελέγξουμε, επιπρόσθετα, τα μαθησιακά αποτελέσματα του σεναρίου, δώσαμε 
στους μαθητές δύο εβδομάδες αργότερα χωρίς να τους προειδοποιήσουμε ένα τεστ γνώ-
σεων τόσο για να αξιολογήσουμε την επίτευξη των γνωστικών στόχων που είχαμε θέσει όσο 
και για να επιβεβαιώσουμε την αφομοίωσή των σχετικών γνώσεων που απέκτησαν σε με-
σοπρόθεσμο χρόνο. Τα αποτελέσματα στο τεστ ήταν πολύ καλά. Σχεδόν το σύνολο των μα-
θητών ήξερε τα βασικά χαρακτηριστικά των λογοτεχνικών ρευμάτων. Στη συζήτηση που 
ακολούθησε μετά το τεστ, οι μαθητές παρατήρησαν ότι έμαθαν τα χαρακτηριστικά αυτά 
χωρίς να χρειαστεί να καταβάλλουν κόπο και να διαθέσουν χρόνο για τη μελέτη τους στο 
σπίτι, αφού τα εντόπισαν στο διαδίκτυο, τα οργάνωσαν παραστατικά φτιάχνοντας εννοιο-
λογικούς χάρτες και τα εφάρμοσαν δημιουργικά γράφοντας τα ποιήματά τους.   

 

Η αναζήτηση του «δέρατος» Χαμένοι στη σιωπή 

Ήταν προφανώς ένα ακόμα παιχνίδι του 
καιρού 

που το καράβι έπλεε στ’ ανοιχτά άγνωστου 

Μα κείνα που τη 

νύχτα έχουν σωπάσει εν 
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πορθμού 

οι ναύτες ντυμένοι με κουρέλια, κουρασμέ-
νοι,  

το δέρας να βρούνε ήταν όμως αποφασι-
σμένοι. 

 

Σαν να ήταν ξάφνου μήνυμα θεού, 

τα σύννεφα φύγανε από τις κοιλάδες του 
ουρανού 

ίσως να ήτανε της προφητείας η μέρα 

που τα πουλιά και πάλι θα πετούσαν στον 
αέρα. 

 

Με την πολύτιμη  βοήθεια των Ολυμπίων 

το δέρας θα ερχότανε γοργά στα χέρια των 
αντρείων. 

 

αγωνία αναμένουν την αυγή 

Τι κι αν τα ιστία τους εσχίσθησαν 

τι κι αν ο άνεμος αντίθετος εστί. 

Αστείρευτη η αντοχή τους. 

Εμείς, κούφιο καράβι κι έρμο 

Μόνη πια στην πρύμνη ηχεί 

"δοξαστικά" η σιωπή. 

 

Πίνακας 1: Δείγματα της ποιητικής γραφής των μαθητών (στην αριστερή στήλη παρατίθεται 
ποίημα της ομάδας των «παρνασσιστών» και στη δεξιά στίχοι της ομάδας των «συμβολι-

στών») 

Τέλος, το σενάριο θα μπορούσε να αποτελέσει με τις κατάλληλες τροποποιήσεις μέρος ενός 
δίμηνου project με ΤΠΕ για τη διδασκαλία ολόκληρης της ενότητας «Παράδοση και μοντερ-
νισμός στην ΝΕ ποίηση». Οι μαθητές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν και να δημοσιεύ-
σουν ηλεκτρονικά, κάνοντας μια εκτεταμένη έρευνα, τα δικά τους ψηφιακά ανθολόγια πα-
ραδοσιακής και μοντέρνας ποίησης, τα οποία θα περιέχουν εννοιολογικούς χάρτες με τα 
αντίστοιχα χαρακτηριστικά των λογοτεχνικών ρευμάτων, πολυτροπικό υλικό (εικόνες λογο-
τεχνών, ακροάσεις ποιημάτων) καθώς και δικά τους ποιήματα, τα οποία θα τηρούν τις «επι-
ταγές» της παραδοσιακής ή της μοντέρνας ποίησης. Μέρος των ποιημάτων τους θα μπο-
ρούσαν, επίσης, να υποβληθούν προς κρίση σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς. Επιπρόσθετα 
θα είχαν οι μαθητές τη δυνατότητα να διδάξουν ένα από τα ποιήματά τους στους συμμαθη-
τές τους που ανήκουν στις άλλες ομάδες, καλώντας τους να προσδιορίσουν τα χαρακτηρι-
στικά του λογοτεχνικού ρεύματος στο οποίο το ποίημά τους ανήκει. Εναλλακτικά, θα μπο-
ρούσαν οι ομάδες των παραδοσιακών ποιητών να φτιάξουν ένα μικρό τεστ αξιολόγησης για 
ένα δικό τους ποίημα και να το δώσουν, επώνυμα ή ανώνυμα, στους μαθητές που ανήκουν 
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στη μοντέρνα ποίηση και αντιστρόφως. Στη συνέχεια, υπεύθυνοι από τις ομάδες θα διόρ-
θωναν τα τεστ των συμμαθητών τους από τις άλλες ομάδες (ετεροαξιολόγηση) και θα ανα-
κοίνωναν τα αποτελέσματα στην τάξη τους. 
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Σενάριο για την διδασκαλία της σχέσης επίκεντρης και εγγεγραμμένης γωνίας,  
καθώς και της σχέσης εγγεγραμμένης γωνίας και υπό χορδής και εφαπτομένης. 

Πλατάρος Ιωάννης  
Μ.Δ.Ε. «Διδακτική & Μεθοδολογία των Μαθηματικών» 

plataros@gmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν σενάριο αφορά το 6ο Κεφάλαιο Γεωμετρία του ισχύοντος Σχολικού εγχειριδίου 
και αφορά την διδασκαλία εγγεγραμμένων και επικέντρων γωνιών την μεταξύ του σχέση, 
όπως και την σχέση εγγεγραμμένης και υπό χορδής και εφαπτομένης. Το αξιοσημείωτο εί-
ναι η προσέγγιση με δυναμικό Γεωμετρικό λογισμικό (Sketchpad) πράγμα που δίνει την 
δυνατότητα να διερευνηθούν σε ένα περιβάλλον καθοδηγούμενης ανακαλυπτικής μάθη-
σης ότι η γωνία υπό χορδής και εφαπτομένης είναι οριακή θέση εγγεγραμμένης και να 
διασαφηνιστεί για το μέλλον η έννοια της εφαπτομένης καμπύλης, καθώς και η ολιστική 
ματιά της εγγεγραμμένης ως γεωμετρικού τόπου. 

Λέξεις - Κλειδιά Εγγεγραμμένη γωνία, επίκεντρη γωνία, εφαπτομένη, γεωμετρικός τόπος, 
ολιστική οπτική, ανακαλυπτική μάθηση, Sketchpad, δυναμικό Γεωμετρικό λογισμικό.  

Γνωστικό Αντικείμενο και περιοχή 

Γεωμετρία Α΄ Λυκείου, κεφάλαιο 6 διδακτικού εγχειριδίου, § 1,2,3 και 4. Ένα φύλλο εργα-
σίας για 2 διδακτικές ώρες.  

Οργάνωση διδασκαλίας υλικοτεχνική υποδομή 

Η διδασκαλία πρέπει να διεξαχθεί στην αίθουσα Η/Υ όπου οι μαθητές μπορούν να λει-
τουργήσουν και ως ομάδες τριών προσώπων. Χρειάζεται εξοικείωση με το λογισμικό. Σε 
κάθε περίπτωση, στο φύλλο εργασίας παρέχονται και οι οδηγίες του λογισμικού, δηλ. του 
sketchpad 4.07 (Ελληνική έκδοση για το ΥΠΑΙΘ). Ο εκπαιδευτικός, θα έχει διαδραστικό πί-
νακα ή θα προβάλλει την επιφάνεια εργασίας του δικού του Η/Υ όπως θα έχουν και οι μα-
θητές. Στην αρχή μοιράζονται στους μαθητές τα φύλλα εργασίας ανά τρεις και καθηγητής 
περιέρχεται τις ομάδες, ενισχύει, υποδεικνύει χωρίς να αποκαλύπτει, εμπνέει, καθοδηγεί, 
οιονεί προεδρεύει δίνοντας τον λόγο στις ομάδες και κρατά την διδακτική δεοντολογία 
ενάντια στην πρόωρη αποκάλυψη γνώσης που προέρχεται από την «στο παρακάτω μάθη-
μα» διδασκαλία στα φροντιστήρια και ακυρώνει την ίδια την ανακαλυπτική μάθηση. Αυτά 
θα διεξάγονται στα πλαίσια ενός διδακτικού συμβολαίου, που είναι δύσκολο να επιβλη-
θεί, καθώς η έτοιμη και ήδη γνωστή γνώση, μη εμπεδωμένη οπωσδήποτε αφού δεν έχει 
ανακαλυφθεί από τον ίδιο τον μαθητή, δημιουργεί σοβαρές παρενέργειες, όταν δεν ακυ-
ρώνει το μάθημα. Χρειάζεται λοιπόν επιμονή, εμμονή στους κανόνες, εξοικείωση με τους 
κανόνες και υποστήριξη και από όλους τους διδάσκοντες όλων των υποκείμενων σε φρο-
ντιστηριακή διδασκαλία μαθημάτων, για την ανακαλυπτική στάση στην νέα γνώση, όπως 
κι αν κάνει κάποιος το μάθημά του δηλαδή, με ή χωρίς ΤΠΕ. 
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Σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό 

Το σενάριο υλοποιείται με το εκπαιδευτικό δυναμικό Γεωμετρικό λογισμικό Sketchpad και 
μπορεί να υλοποιηθεί με ελάχιστες τροποποιήσεις από οποιοδήποτε άλλο δυναμικό λογι-
σμικό (Geogebra, Cabri, Euclidrow κ.ά.) Τα λογισμικά αυτά είναι σχεδιασμένα στην λογική 
της μάθησης μέσω της Μαθηματικής ανακάλυψης  

Σκεπτικό του σεναρίου –καινοτομίες -προστιθέμενη αξία του Σεναρίου 

Η ιδέα της με κίνηση και με μεταβολή μεγεθών και σχημάτων (δηλ. δυναμικής) προσέγγι-
σης στην Γεωμετρία, είναι η απολύτως φυσιολογική προσέγγιση, αφού η ίδια η Ευκλείδεια 
Γεωμετρία, σε κοινότυπες εκφράσεις της λ.χ. «έστω τρίγωνο ΑΒΓ» δεν υπονοεί το στατικό 
παγωμένο ακινητοποιημένο τρίγωνο που σχεδιαζόταν 2.500 χρόνια στους πίνακες αλλά το 
οιοδήποτε, δυναμικώς μεταβαλλόμενο. Επομένως η προσέγγιση της διδασκαλίας της Γεω-
μετρίας είναι αναπόδραστα συνδεδεμένη με τα δυναμικά εργαλεία, τα οποία πλέον, είναι 
περισσότερο προσιτά και εξελιγμένα από κάθε περίοδο της παγκόσμιας Ιστορίας, αφού 
αυτό συνέβαινε ανέκαθεν και αρχαιόθεν, ήτοι η «δια μηχανικών μεθόδων» ανακάλυψη 
θεωρημάτων και προτάσεων. (Ἀρχιμήδους, Περὶ τῶν μηχανικῶν θεωρημάτων, «Πρὸς Ἐρα-
τοσθένην ἔφοδος»3.83.26-3.84.3 : Καὶ γάρ τινα τῶν πρότερόν μοι φανέντων μηχανικῶς 
ὕστερον γεωμετρικῶς ἀπεδείχθη διὰ τὸ χωρὶς ἀποδείξεως εἶναι τὴν διὰ τούτου τοῦ τρόπου 
θεωρίαν· ἑτοιμότερον γάρ ἐστι προλαβόντα διὰ τοῦ τρόπου γνῶσίν τινα τῶν ζητημάτων 
πορίσασθαι τὴν ἀπόδειξιν μᾶλλον ἢ μηδενὸς ἐγνωσμένου ζητεῖν.) 

Βεβαίως η βαρύνουσα παγκοσμίως Ευκλείδεια παράδοση με την απιστεύτως θαυμάσια 
θεμελίωσή της ίδιας της Γεωμετρίας που παρουσιάζουν τα «Στοιχεία» του Ευκλείδους, ε-
πέβαλαν τρόπον τινά την απόκρυψη του διερευνητικού –πειραματικού χαρακτήρα της Γε-
ωμετρίας, δεδομένης και της φιλοσοφικής αποστροφής των Αρχαίων Ελλήνων για την ε-
μπειρική πειραματική προσέγγιση της γνώσης. Όμως, ο ίδιος ο ανακαλυπτικός χαρακτήρας 
των Μαθηματικών, επιβάλλει και την διερεύνηση και το πείραμα εκ των πραγμάτων. Σε 
αυτό βοηθούν και οι νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις περί «ανακαλυπτικής μάθησης» όπου 
η γνώση δι΄ ανακάλυψης του ίδιου του μαθητή, θεωρείται –και δικαίως- περισσότερο 
στέρεα, σε σχέση με την «μεταφορά γνώσης» της κατασταλαγμένης εμπειρίας του δασκά-
λου ή του βιβλίου. Στα προηγούμενα, τα δυναμικά γεωμετρικά λογισμικά διαπρέπουν και 
όχι μόνο στους γεωμετρικούς τόπους και γεωμετρικές απεικονίσεις, όπου εκεί η κίνηση 
στην γεωμετρία θεωρείται περισσότερο φυσιολογική, αφού και η ίδια η κίνηση των στοι-
χείων ενός σχήματος μεταβάλλει και την διαγεγραμμένη τροχιά ενός τόπου (δεύτερο επί-
πεδο κίνησης στην ίδια την τροχιά ενός σημείου ή άλλου γεωμετρικού αντικειμένου) Έτσι, 
εξετάζοντας την συγκεκριμένη ενότητα περί εγγεγραμμένων γωνιών, έχουμε ειδικότερα, 
τα εξής: 

Α) Οι εγγεγραμμένες σε κύκλο γωνίες, ως έννοια, περιέχουν κίνηση. Μένουν σταθερές, 
καθώς διαγράφουν συγκεκριμένο τόξο. Παράλληλα, όταν η γωνία εξακολουθεί να βαίνει 
στο ίδιο τόξο αλλά η κορυφή της γωνίας είναι έξω ή μέσα σε συγκεκριμένο χωρίο, τότε γί-
νεται μικρότερη ή μεγαλύτερη από την έχουσα σταθερό μέτρο και κινούμενη στο τόξο. Δια 
του δυναμικού γεωμετρικού λογισμικού Sketchpad, φαίνεται εξαιρετικά παραστατικά και 
αναδεικνύεται η ολιστική διάσταση του -αφανώς οριζόμενου- γεωμετρικού τόπου δηλ. οι 
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ίσες, οι μικρότερες και οι μεγαλύτερες γωνίες. Αυτό μάλιστα μπορεί να επεκταθεί αναζη-
τώντας τα αντίστοιχα τόξα τις μικρότερες γωνίες και τις μεγαλύτερες γωνίες που βαίνουν 
σε σταθερή χορδή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί εικόνα πεδίου από το φαινομενικά 
διάφορο γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής. Φυσικά, το πεδίο ορίζεται και αυτό γεωμε-
τρικά, καθώς οι γραμμές του είναι κάποιοι ειδικά οριζόμενοι εκάστοτε γεωμετρικοί τόποι. 

Β) Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση της γωνίας υπό χορδής και εφαπτο-
μένης η οποία απροσδοκήτως -δια του λογισμικού- προκύπτει ως οριακή θέση της εφα-
πτομένης, άρα δεν πρόκειται «για άλλη» γωνία, αλλά για οριακή θέση της ιδίας της εγγε-
γραμμένης, επομένως είναι λογική η ισότητα.  

Η ίδια η έννοια της εφαπτομένης του κύκλου, προκύπτει και αυτή φυσιολογικά ως μια 
χορδή της οποία το μήκος τείνει στο 0, πράγμα που αποτελεί ανάλογη (ουσιαστικά ίδια) 
προσέγγιση των εφαπτομένων του απειροστικού λογισμού. Και εδώ η προσέγγιση έχει την 
διδακτική της σημασία, καθώς είναι γνωστό ως επιστημολογικό, διδακτικό, εμπόδιο η ίδια 
η έννοια της εφαπτομένης καμπύλης, καθώς οι μαθητές επεκτείνουν το «μοναδικό σημείο 
τομής κύκλου και ευθείας» και στις καμπύλες του απειροστικού και δεν μπορούν να κατα-
λάβουν την έννοια της εφαπτομένης (θεμελιώδης για τον Απειροστικό Λογισμό) Δεν μπο-
ρούν να καταλάβουν ότι μπορεί να υπάρχουν και δύο εφαπτόμενες σε ένα σημείο, καθώς 
και άλλες επίμονες παρανοήσεις που μάλλον προέρχονται από τους γεωμετρικούς ορι-
σμούς για την εφαπτομένη, οι οποίοι όμως είναι προσαρμοσμένοι στην ειδική περίπτωση 
του κύκλου, χωρίς να μπορούν να επεκταθούν σε οποιαδήποτε καμπύλη. Η προσέγγιση σε 
σημείο μέσω οριακής θέσης τόξου μηδενικού μήκους, είναι κοινή και σωστή προσέγγιση 
για πάσης φύσεως καμπύλες και άρα προς την σωστή διδακτική κατεύθυνση. 

Επεκτασιμότητα του Σεναρίου 

 Το ίδιο το λογισμικό, προσφέρει ανά πάσα στιγμή σύνδεση με την ανάλυση, καθώς όλες 
οι μεταβολές των μέτρων των γεωμετρικών σχημάτων, μπορούν να παρασταθούν σε άξο-
νες. Αυτό αποτελεί την μέγιστη επεκτασιμότητα του ίδιου του λογισμικού και στην -μη 
προφανή για τους μαθητές - σύνδεσή του με άλλο κλάδο των Μαθηματικών. Έχουμε δη-
λαδή, διακλαδική σύνδεση των μαθηματικών και τελικά σοβαρή συμβολή στην ολιστική 
θεώρηση της ίδιας την μαθηματικής γνώσης. Ο παρεμφερής τρόπος εργασίας στην διαπί-
στωση της σταθερότητας κατά μέτρο μιας εγγεγραμμένης που βαίνει σε σταθερό τόξο, 
επάγει την διαπίστωση την σταθερότητα του αθροίσματος των μέτρων όσων βαίνουν σε 
συμπληρωματικά τόξα, επομένως είναι ώριμες οι συνθήκες και για την εισαγωγή στις ιδιό-
τητες των εγγεγραμμένων και εγγραψίμων τετραπλεύρων. Μάλιστα, εκεί που διαπιστώνε-
ται σταθερότητα αθροίσματος μέτρων των συμπληρωματικών γωνιών, ξέρει ο μαθητής, 
ότι αν βγει η μία κορυφή έξω από τον κύκλο, το άθροισμα μειώνεται από 180ο, ενώ όταν 
μπει μέσα αυξάνεται. Η μοναδικότητα της θέσης πάνω στο τόξο για την επίτευξη του α-
θροίσματος των 180ο, επάγει και την ιδέα της απόδειξης για το αντίστροφο, ακόμα και την 
ίδια την μέθοδο απόδειξης, δηλ. τον «αποκλεισμό μέσου ή τρίτου» (εις άτοπον απαγωγή) 
για την εγγραψιμότητα ή μη ενός τυχόντος τετραπλεύρου.  
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Διδακτικοί Σκοποί & Στόχοι 
• Να κατανοήσουν οι μαθητές τις έννοιες του τίτλου του μαθήματος και τις σχέσεις του 

μέτρου τους με τα μέτρα των τόξων που αποκόπτουν από τον κύκλο. 
• Να οδηγηθούν σε ανακάλυψη γεωμετρική, από παρατήρηση αριθμητικών δεδομένων 

πίνακα, ώστε να δράσει το μη σύνηθες αντίστροφο για να αναδεικνύεται η ενότητα 
των Μαθηματικών.  

• Να κάνουν μια πρώιμη εισαγωγή στην έννοια της εφαπτομένης καμπύλης ως οριακής 
θέσης τέμνοντος ευθ. τμήματος το οποίο εκφυλίζεται σε σημείο. 

• Να καταδειχθεί η σημασία του γεωμετρικού τόπου των σημείων του επιπέδου που 
βλέπουν σταθερό τμήμα με σταθερή γωνία, με μικρότερη γωνία ή με μεγαλύτερη γω-
νία. 

• Να μπορέσουν να κάνουν μια σύνδεση της έννοιας «μορφή πεδίου» που απαντάται 
στην Φυσική με την έννοια «πολλών γεωμετρικών τόπων»  

Πρόσθετες Πληροφορίες 

Στο παρόν σενάριο και ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών μπορεί να εισαχθεί και η α-
πλούστερη εισαγωγική δραστηριότητα στην καρτέλα «Πρόσθετο 7». Επίσης μπορεί να ζη-
τηθεί επ΄ εργαστηρίω να κατασκευάσουν οι μαθητές τραπέζιο εγγεγραμμένο σε κύκλο και 
μετά να εξηγήσουν (αποδείξουν) γιατί θα είναι ισοσκελές. Η κατασκευή του από τους ί-
διους τους μαθητές, (καρτέλα «Πρόσθετο 8») θα βοηθήσει στην απόδειξη. Στην ηλεκτρο-
νική έκδοση του διδακτικού βιβλίου της Α΄ Λυκείου, έχουν προστεθεί και δραστηριότητες 
τύπου «μικροπειραμάτων» με τα λογισμικά Geogebra και Αβάκιο. Ειδικά το Κεφάλαιο 6, 
υπάρχει εδώ. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη, να έχουν οι μαθητές usb stics για αποθή-
κευση λογισμικών και αρχείων. Τα tablets δεν επιτρέπoνται διότι εμπεριέχουν καταγραφι-
κές δυνατότητες ήχου και εικόνας και άμεσης μετάδοσής τους, πλην όμως δεν γίνεται να 
μην βρεθεί το πλαίσιο γενικευμένης χρήσης τους, αφού έχουν οθόνη αφής και μπορούν 
να αποθηκεύσουν όλα τα σχολικά βιβλία - κι αυτό από τα πλέον φθηνά της αγοράς. Νομο-
τελειακά οδεύουμε προς τα εκεί, αφού πλέον τα προγράμματα πήγαν σε μη εγκαταστημέ-
νες αναγκαστικά σε Η/Υ εκδόσεις, ήδη το Geogebra εκδίδεται και για κινητά, ήδη παρέχε-
ται με πλήρεις δυνατότητες μόνο μέσω των περιηγητών χωρίς εγκατάσταση και τα αρχεία 
τους είναι δημοσιεύσιμα εύκολα σε ιστολόγια. Η διαρκής ενημέρωση του διδάσκοντα περί 
της δυνατότητες των λογισμικών, πρέπει να θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ, αφού τα συ-
γκεκριμένα γεωμετρικά δυναμικά εργαλεία έχουν την δύναμη να αλλάξουν ποιοτικά την 
ίδια την διδασκαλία της Γεωμετρίας, επαναφέροντάς την στην φυσιολογική της διάσταση 
τροποποιώντας την επί χιλιετίες διδασκαλία της από «Πρόταση-Απόδειξη» σε ό,τι συμβαί-
νει και ανέκαθεν συνέβαινε στα Μαθηματικά, δηλ. «Παρατήρηση, Πείραμα, Εικασία, Υπό-
θεση, Απόδειξη, Διερεύνηση, Ειδικές περιπτώσεις, Γενίκευση»  

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Αναμένεται: α) Να εργαστούν οι μαθητές σε ένα περιβάλλον ανακαλυπτικής μάθησης, κα-
θοδηγούμενης, δημιουργώντας και τις δικές τους εικασίες και ελέγχοντάς τες και να κατα-
κτήσουν τους στόχους του μαθήματος όπως έχουν τεθεί. β) Να καταλάβουν ότι η εφαπτό-
μενη κύκλου είναι μια οριακή θέση κάποιας χορδής, γεγονός που ισχύει και για όλες τις 
καμπύλες Αναλυτικής Γεωμετρίας και Απειροστικού Λογισμού, ώστε να μπορούν καλύτερα 
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να παρακάμπτουν τα γνωστά διδακτικά εμπόδια της έννοιας «εφαπτόμενη καμπύλης». Γ) 
Να δουν την έννοια του πεδίου σε μια καθαρά γεωμετρική σημασία (= ο Γ.Τ. του επιπέδου 
των σημείων που βλέπουν δεδομένο τμήμα υπό ίσες γωνίες) και να δουν και την έννοια 
πεδίο στην διάσταση του μαθήματος της Φυσικής (λ.χ. ο Γ.Τ. των σημείων, όπου το μέγε-
θος «ένταση ηλεκτρικού πεδίου» είναι διάνυσμα εφαπτόμενο σε αυτές) Δ) Να αρχίσουν 
σιγά –σιγά να βλέπουν την ενοποίηση, την ολότητα και μεταξύ των μαθηματικών κλάδων 
(λ.χ. ΠίνακαςΑλγεβρική εικασία  Γεωμετρική σχέση ) αλλά και των άλλων Επιστημών 
(εδώ με την έννοια της Φυσικής «πεδίο» ) όπου γενικώς τα δυναμικά Γεωμετρικά λογισμι-
κά προσφέρονται πάρα πολύ γι’ αυτό.  

Βιβλιογραφία –Δικτυογραφία 

Πλατάρος, Ι. & Παπαδοπούλου, Α. «Ο κρυφός πειραματικός χαρακτήρας της Γεωμετρίας και 
η διδακτική του αξιοποίηση με χρήση των γεωμετρικών λογισμικών» Πρακτικά 1ου Εκ-
παιδευτικού Συνέδριου ένταξης και χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος 24-26 Απριλίου 2009. Ανακτήθηκε 02 Ιανουαρίου 
2015 

Πλατάρος, Ι. «Μια Γεωμετρική εφαρμογή Μεγίστου κι Ελάχιστου με χρόνο, μέσω Δυναμικού 
Λογισμικού, ως Διδακτική Πρόταση» Πρακτικά 2ου Συνέδριου Ημαθίας για τις ΤΠΕ 
Νάουσα-Βέροια, 23-25 Απριλίου 2010. Ανακτήθηκε 02 Ιανουαρίου 2015 

Πλατάρος, Ι. «Η ολιστική διδασκαλία των απλών γεωμετρικών τόπων, στα πλαίσια σύγχρο-
νων παιδαγωγικών θεωρήσεων.» Πρακτικά 25ου Συνεδρίου ΕΜΕ στον Βόλο, 21-23 
Νοεμβρίου 2008. Ανακτήθηκε 02 Ιανουαρίου 2015 

Πλατάρος,Ι. «Η διδακτική αξιοποίηση του λογισμικού Sketchpad στην διδασκαλία των Γεω-
μετρικών Απεικονίσεων στο επίπεδο.» Πρακτικά 27ο Συνέδριου ΕΜΕ Χαλκίδος,19-21 
Νοεμβρίου 2010. Ανακτήθηκε 02 Ιανουαρίου 2015 

Πλατάρος, Ι. «Εικόνες τάξης και χάους σε διερεύνηση ιδιοτήτων ποδικού τριγώνου, μέσω 
δυναμικού Γεωμετρικού εργαλείου.» Πρακτικά 31ο Συνέδριου ΕΜΕ Βέροιας, 7-9 Νο-
εμβρίου 2014. Ανακτήθηκε 02 Ιανουαρίου 2015 
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Φύλο Εργασίας  

Ανοίξτε το αρχείο εγγεγραμμένες καρτέλα «Εγγεγραμμένες1». Επιλέξτε το Ε και κινήστε το 
πάνω στο τόξο . Προσοχή, το Ε, αρχικά είναι πάνω στο τόξο, αλλά δεν συνδέεται με αυτό. 

Κινείστε το προσεκτικά, βλέποντας πώς μεταβάλλεται η 
∧

∆ΕΓ  που μετράται στον μετρητή. 
Παρατηρείστε τι γίνεται όταν ξεφεύγετε λίγο έξω ή λίγο μέσα από τον κύκλο. Στην συνέ-
χεια, επιλέξτε τον κύκλο και το σημείο Ε και από το μενού «Επεξεργασία» επιλέξτε το 
«συγχώνευση σημείου σε κύκλο» Τώρα το Ε κινείται σταθερά πάνω στο τόξο. Η γωνία ΓΕΔ 
είναι εγγεγραμμένη και έχει μέτρο -------------μοίρες. Πλησιάστε το Ε κοντά στο Δ. Όσο και 
να το πλησιάσετε κοντά, η γωνία ΓΕΔ έχει υπόσταση (υπάρχει). Όταν το Ε πάει πάνω στο Δ, 
παύει να έχει νόημα η γωνία αφού εξαφανίζεται η μία πλευρά της. Αν περάσουμε το Δ η 
γωνία ΓΕΔ γίνεται -------------μοιρών και βαίνει πλέον στο μείζον τόξο -----------  

Γεννάται το ερώτημα: Μήπως έχει κάποιο νόημα η γωνία ΓΕΔ καθώς το Ε πάει πάνω στο 
Δ; Για να το διερευνήσετε και να φαίνεται, ταυτίστε πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα ΕΔ την 
ευθεία (ε) πατώντας πάνω στο ταμπελάκι με το κίτρινο άκρο. Πλησιάστε πολύ προσεκτικά 
το Ε στο Δ μέχρι να ταυτισθεί. Τι παρατηρείτε; Μήπως έχει νόημα ακόμα η γωνία ΓΕΔ κα-
θώς το Ε ταυτίζεται με το Δ; Τι μέτρο έχει τώρα;  

Απ.: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Θυμηθείτε τις σχετικές θέσεις μιας ευθείας και ενός κύκλου, μετακίνησε το Ε εκατέρωθεν 
του Δ και στην συνέχεια προσπαθήστε να συμπληρώσετε την παρακάτω παράγραφο: 

Η ευθεία (ε) και ο κύκλος έχουν δύο κοινά σημεία, τα Ε, Δ, άρα η (ε) λέγεται -------------------
---του κύκλου. Όταν όμως το Ε ταυτιστεί με το Δ η ευθεία (ε) και ο κύκλος θα έχουν ένα 
μόνο κοινό σημείο, άρα η (ε) λέγεται ----------------------------του κύκλου. Τότε, με ταυτισμέ-
να τα σημεία Ε και Δ θα έχω την ΑΔ------------------στην (ε) Η γωνία που θα σχηματίζει η 
χορδή ΔΓ και η --------------------------του κύκλου, θα είναι -------------με την αντίστοιχη εγγε-
γραμμένη γωνία στο τόξο της χορδής.  

Αφήστε το Ε να ταυτίζεται με το Δ και πατήστε στην ετικέτα «Εμφάνιση εγγεγραμμένης 
γωνίας ΓΝΔ» (καρτελάκι με κόκκινο άκρο) Καθώς το Ν διαγράφει τον κύκλο, η γωνία ΓΝΔ 
γνωρίζουμε ότι μένει σταθερή κατά μέτρο. Για να αποδείξουμε ότι είναι ίση με την γωνία 
που σχηματίζεται από την αντίστοιχη χορδή και την εφαπτομένη, πρέπει από τις άπειρες 
θέσεις που μπορεί να πάρει το Ν στο τόξο, λίγες να είναι βολικές για την απόδειξη. Έχετε 
κάποια ιδέα-θέση να δοκιμάσετε για το Ν που θα μας διευκολύνει στην απόδειξη; 
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Απ. Το Ν πρέπει να πάρει τέτοια θέση, ώστε---------------------------------------------------------- --- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ανοίξτε την καρτέλα «Εγγεγραμμένες2.» Βλέπετε την γωνία ΖΕΘ .Επιλέξτε το Ε και σιγά –
σιγά μετακινείστε το πάνω στον κύκλο, όπου η γωνία θα αλλάξει χρώμα και θα γίνει γαλά-
ζια. Παρατηρείστε την τιμή του μέτρου της γωνίας. Κάντε το και για άλλα σημεία του κύ-
κλου. Τι παρατηρείτε και γιατί συμβαίνει αυτό που παρατηρείτε; 

Απ.: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Μετακινείστε το Ε και έξω από τον κυκλικό δίσκο. Εμφανίζονται νέες γωνίες χρωματιστές. 
Πατήστε στην μέτρηση δύο εξ αυτών. Έχω τώρα την μέτρηση τριών γωνιών ΖΙΘ, ΙΖΗ, ΘΕΖ. 
Στον παρακάτω πίνακα, καταγράψτε τις αντίστοιχες τιμές τεσσάρων δικών σας τυχαίων 
στιγμιότυπων για θέσεις του Ε εκτός του κυκλικού δίσκου. 

Γων. ΖΕΘ     
Γων. ΗΖΙ     
Γων. ΖΙΘ     
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   Απόδειξη:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Υπάρχουν άλλα σημεία του επιπέδου τα οποία να βλέπουν την ΖΘ  με γωνία 32ο ; Να τα κα-
τασκευάσετε στη επιφάνεια εργασίας σας . 

Διατυπώστε το γενικό συμπέρασμα για όλα τα σημεία του επιπέδου σε σχέση με την ιδιό-
τητα να βλέπουν και με ποια γωνία  το ΖΘ. Τι ισχύει ειδικώς για τα σημεία του ευθ. Τμ. ΖΘ 
και της ευθείας ΖΘ; 

Απ.:………………….. (τουλάχιστον 8 σειρές για απάντηση)………………….. 

Ακολουθεί η απόδειξη επί πίνακος της κατασκευής τόξου, το οποίο φαίνεται υπό δοθείσαν 
γωνία φ, την οποία θα κάνει ο καθηγητής, με την βοήθεια των μαθητών και της πρόσφατης 
προηγούμενης εμπειρίας τους. Εκεί ο καθηγητής θα διευκρινίσει την έννοια της Ανάλυσης, 
σύνθεσης, κατασκευής και διερεύνησης σε πρόβλημα κατασκευής. 

 

Στο τέλος, (βλέπε καρτέλα «Πρόσθετο 6») μπορεί ο καθηγητής να κάνει και μια προχωρη-
μένη επίδειξη των δυνατοτήτων του λογισμικού πάνω στο μάθημα : Παίρνει (μέσω δια-
δραστικού ή προβολής από φορητό Η/Υ ένα ευθύγραμμα τμήμα ΑΓ και ένα σημείο Γ του 
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επιπέδου. Επιλέγει κατά σειράν τα σημεία Α,Γ,Β και από το μενού «κατασκευή» την επιλο-
γή «τόξου που ορίζεται από 3 σημεία» Αφού κατασκευάσει το τόξο, επιλέγει μόνο το τόξο 
και έπειτα από το μενού «Προβολή» επιλέγει την εντολή «Σχεδίαση ίχνους τόξου.» Έπειτα, 
επιλέγει το Γ και το περιστρέφει γύρω από το Β. Θα παρουσιαστεί η μορφή εκατοντάδων 
γραμμών. Στην συνέχεια μπορεί να κάνει συζήτηση με ερωτήματα 1) Με τι μοιάζει. 2) Τι 
κοινό έχουν όλα αυτά τα τόξα. 3) Αν μπορούν δύο διαφορετικά τόξα να τέμνονται, αφού 
στους «πόλους» εμφανίζεται μεγάλη πύκνωση γραμμών. (Όχι, διότι αν δύο τόξα τέμνονται 
σε ένα άλλο σημείο πέραν των Α,Β, θα είχαν τρία κοινά σημεία, άρα θα όριζαν μοναδικό 
τόξο, άρα θα ταυτίζονταν) 
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Το φαινόμενο της διαφθοράς στην Ελληνική κοινωνία 
Η οικονομική, η κοινωνική και η πολιτική διάστασή του στο χώρο και στον χρόνο  

Συρμακέσης Στέφανος & Δαβή Ευαγγελία  
Εκπaιδευτικοί  

estebansir@yahoo.com &   davieva@yahoo.com  

Περίληψη 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο φέρει τον τίτλο «Το φαινόμενο της διαφθοράς στην 
Ελληνική κοινωνία: η οικονομική, η κοινωνική και η πολιτική διάστασή του στο χώρο και 
στον χρόνο». Πρόκειται για μία διεπιστημονική προσέγγιση του φαινομένου στο πλαίσιο 
του μαθήματος Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Β.Α.Κ.Ε) που έχει εισαχθεί στο ανα-
λυτικό πρόγραμμα σπουδών της Β’ τάξης του ΓΕ.Λ  από το σχολικό έτος 2014-2015. Με το 
προτεινόμενο διδακτικό σενάριο, οι μαθητές παροτρύνονται να συλλέξουν δεδομένα (αξιο-
ποιώντας δύο δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης: απόσπασμα κειμένου από τους «Χαλα-
σοχώρηδες» του Α. Παπαδιαμάντη και σκηνές από το κινηματογραφικό έργο «υπάρχει φι-
λότιμο»),  να τα επεξεργασθούν και να τα μετατρέψουν σε πληροφορίες δηλ. να εντοπί-
σουν τα χαρακτηριστικά του φαινομένου στο πλαίσιο των διαστάσεων που προαναφέρθη-
καν. Ουσιαστικά οι μαθητές ωθούνται να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη μέσα από την 
σύγκριση των αντιλήψεων και συμπεριφορών μελών της ελληνικής κοινωνίας σε δύο δια-
φορετικές χρονικές περιόδους. 

Λέξεις – Κλειδιά: . Οικονομία, Πολιτική, Κοινωνία, Διαφθορά, Επαγωγική και Συγκριτική 
Μέθοδος, εποικοδομητισμός, στερεότυπα, ανακαλυπτική γνώση. 

Εισαγωγή 

Η ερευνητική ενασχόληση με την εφαρμογή διδακτικών προσεγγίσεων σε διάφορα μαθή-
ματα του Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ) έχει δημιουργήσει μία αξιόλογη βάση διδακτικών σεναρί-
ων που πραγματεύονται έννοιες των συγκεκριμένων μαθημάτων. 

Στην περίπτωση του μαθήματος των Β.Α.Κ.Ε ο επιστημονικός διάλογος για τις διδακτικές 
προσεγγίσεις των εννοιών που πραγματεύεται, μόλις έχει ξεκινήσει καθώς πρόκειται για 
ένα νέο μάθημα που επιδιώκει ο μαθητής να αποκτήσει οικονομική, πολιτική και κοινωνική 
παιδεία. Εγχείρημα ιδιαίτερα δύσκολο εάν αναλογιστούμε ότι οι μαθητές έρχονται σε επα-
φή με οικονομικές, πολιτικές, κοινωνιολογικές έννοιες για τις οποίες έχουν προσλαμβάνου-
σες εμπειρίες από το περιβάλλον τους και έχουν ήδη σχηματίσει απόψεις, συχνά στρεβλές, 
για το περιεχόμενο των συγκεκριμένων εννοιών. Συνεπώς η μάθηση ως διαδικασία και η 
γνώση ως περιεχόμενο δεν διευκολύνεται από την προηγούμενη γνώση  (Ματσαγγούρας, 
1999) και ταυτόχρονα έρχεται να αντιμετωπίσει τις διαμορφωμένες αντιλήψεις και συμπε-
ριφορές των μαθητών σχετικά με το υλικό του συγκεκριμένου μαθήματος. Ουσιαστικά η 
μάθηση ως διαδικασία και η γνώση ως περιεχόμενο έχουν συντελεσθεί στο πολιτισμικό και 
κοινωνικό περιβάλλον που ζουν καθημερινά οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να 
το αγνοήσει αλλά να αναλάβει καθοδηγητικό ρόλο (Μακρή, Μπότσαρη 2006) προκειμένου 
να βοηθήσει ενεργά του μαθητές του να καταλήξουν στην ανακαλυπτική γνώση.  
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Εκπαιδευτικός σχεδιασμός του σεναρίου 

Η εκτιμώμενη διάρκεια του διδακτικού σεναρίου με τίτλο «Το φαινόμενο της διαφθοράς 
στην Ελληνική κοινωνία: η οικονομική, η κοινωνική και η πολιτική διάστασή του στο χώρο 
και στον χρόνο» είναι δύο διδακτικές ώρες και αναφέρεται στον εννοιολογικό προσδιορι-
σμό του φαινομένου της διαφθοράς και των μεταβλητών που ευνοούν την ανάπτυξη της. 
Το προτεινόμενο σενάριο θα μπορούσε να εφαρμοσθεί (και εφαρμόσθηκε) στην διδακτική 
ενότητα «το φαινόμενο της διαφθοράς» στο μάθημα «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστη-
μών) που περιλαμβάνεται στο ανανεωμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Φ.Ε.Κ 934/14-
04-2014 )(Α.Π.Σ) της Β’ τάξης ΓΕ.Λ . 

Η ομάδα ενδιαφέροντος αποτελείται από μαθητές/ριες της κατεύθυνσης των Ανθρωπιστι-
κών Σπουδών της Β’ τάξης ΓΕ.Λ οι οποίοι έχουν χωρισθεί σε υποομάδες των πέντε ατόμων. 
Οι προαπαιτούμενες γνώσεις τους αφορούν: α) την διδακτική υποενότητα με τίτλο «η ορ-
γάνωση του λόγου» η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του μαθήματος «Έκφραση – Έκθεση 
της Α’ Λυκείου ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ, β) ) την διδακτική ενότητα με τίτλο «Η οργάνωση της οικο-
νομίας» η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του μαθήματος «Πολιτική Παιδεία» της Β’ Λυκείου 
ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ και β) και η διδακτική ενότητα «Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας» η οποία ε-
ντάσσεται στο πλαίσιο του μαθήματος Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών  της κατεύ-
θυνσης των ανθρωπιστικών σπουδών της Β’ Λυκείου.     

Η οργάνωση της τάξης περιλαμβάνει την διάταξη των θρανίων σε σχήμα Π (ή ημικυκλική 
διάταξη) έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ομαλή παρακολούθηση διδακτικού υλικού που θα 
χρησιμοποιηθεί  (π.χ σκηνές από την ελληνική ταινία με τίτλο «Υπάρχει φιλότιμο») η ομαλή 
επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας και να διευκολυνθεί η ομαλή εφαρμογή διδα-
κτικών τεχνικών όπως είναι ο καταιγισμός ιδεών. Επίσης διευκολύνεται ο εκπαιδευτικός να 
συντονίζει, να καθοδηγεί και να εποπτεύει τα μέλη της ομάδας με σκοπό την αντιμετώπιση 
των επικοινωνιακών θορύβων που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της μαθησιακής δια-
δικασίας .  Κατά την εξέλιξη του διδακτικού σεναρίου οι μαθητές θα σχηματίσουν τέσσερις 
κύκλους των πέντε ατόμων με σκοπό να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες που θα τους ανα-
τεθούν με τα κατάλληλα φύλλα εργασίας. 

Τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν είναι ένας video προβολέας, ένας 
φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής για την προβολή σκηνών από το κινηματογραφικό έργο 
που προαναφέραμε, πίνακας και μαρκαδόροι. Θα διανεμηθούν φωτοτυπίες αποσπάσματος 
από το βιβλίο με τίτλο «Χαλασοχώρηδες» του Ε. Παπαδιαμάντη και τα φύλλα εργασίας. 

Το σενάριο είναι θεμελιωμένο στην θεωρία μάθησης του εποικοδομητισμού (social  con-
structivism) διότι ο μαθητής  χτίζει την γνώση του μέσω της ανίχνευσης, της διερεύνησης 
και της αλληλεπίδρασης του με το περιβάλλον στο οποίο είναι ενταγμένος. Σύμφωνα με τον 
Vygotsky η μάθηση παρουσιάζεται ως μία διαδικασία και η γνώση ως περιεχόμενο που και 
τα δύο προσδιορίζονται από τις κοινωνικό-πολιτιστικές περιστάσεις. (Vygotsky L., 1978).  

Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία ο μαθητής οικοδομεί την δική του κατανόηση στο μυαλό 
του ενώ ο εκπαιδευτικός διευκολύνει την μάθηση. Επίσης οι εξωσχολικές εμπειρίες πρέπει 
να συνδυασθούν ,με τις σχολικές εμπειρίες (Κόκκοτας Β. Παναγιώτης 2002). 
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Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι η ομάδα ενδιαφέροντος να διερευνήσει και να εντο-
πίσει τις μεταβλητές που περιγράφουν το φαινόμενο της διαφθοράς σε αντίθεση με την 
μονοδιάστατη προσέγγιση του φαινομένου που βασίζεται στην καλλιέργεια στερεοτύπων 
(π.χ «οι γιατροί παίρνουν φακελάκια» κ.λ.). 

Οι επιμέρους στόχοι του διδακτικού σεναρίου διακρίνονται σε επίπεδο γνώσεων, σε επίπε-
δο δεξιοτήτων και σε επίπεδο στάσεων.  Σε επίπεδο γνώσεων  επιδιώκουμε οι μαθητές να 
εξηγούν και να ερμηνεύουν (ΦΕΚ 934/14-04-2014) (εντοπίσουν τους παράγοντες που συν-
θέτουν το φαινόμενο της διαφθοράς, να περιγράψουν την λειτουργία του διαφθοράς και 
τις συνέπειες του με συγκεκριμένα πεδία αναφοράς στον χρόνο και στον χώρο) το φαινόμε-
νο  της διαφθοράς. Σε  επίπεδο δεξιοτήτων επιδιώκουμε οι μαθητές να χρησιμοποιούν την 
επαγωγική μέθοδο διατύπωσης συλλογισμών, να αναπτύξουν την κριτική ανάγνωση κειμέ-
νων, να χρησιμοποιούν την παρατήρηση ως ερευνητική μέθοδο για την συλλογή επεξεργα-
σία και μετατροπή των ποιοτικών δεδομένων σε πληροφορίες. Σε επίπεδο στάσεων να ενι-
σχύσουν τις ομαδοσυνεργατικές δεξιότητες ( Οι μαθητές έχουν ήδη έρθει σε επαφή με την 
ομαδοσυνεργατική διαδικασία μέσω του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας). Ειδικότερα 
να ενδυναμώσουν την αίσθημα της αυτοεκτίμησης, της υπευθυνότητας και της κριτικής 
σκέψης με την ενεργή συμμετοχή τους στο έργο της ομάδας. 

Περιγραφή των φάσεων υλοποίησης του σεναρίου 

Φάση 1η  

Στην αρχή της 1ης διδακτικής ώρας (διάρκεια δέκα λεπτών) εφαρμόζεται η τεχνική του κα-
ταιγισμού ιδεών μέσω της οποίας ζητείται από τους μαθητές να αναφέρουν λέξεις που πε-
ριγράφουν το φαινόμενο της διαφθοράς οι οποίες καταγράφονται από τον εκπαιδευτικό 
στον πίνακα. Ως ερέθισμα χρησιμοποιείται η ερώτηση «τι είναι διαφθορά;» και δεν χρησι-
μοποιείται κάποιο άλλο ερέθισμα αφόρμησης με σκοπό να αποφύγουμε την καθοδήγηση 
των μαθητών σε ορισμένες μορφές διαφθοράς. Στην συνέχεια καλούνται οι μαθητές να 
συνθέσουν το φαινόμενο της διαφθοράς χρησιμοποιώντας τις λέξεις που χρησιμοποίησαν 
για να το περιγράψουν. Ειδικότερα ένας μαθητής γράφει στον πίνακα «Φαινόμενο διαφθο-
ράς ……» και ακολουθούν οι υπόλοιποι μαθητές δημιουργώντας ένα κείμενο με τις λέξεις 
που χρησιμοποίησαν για να περιγράψουν το φαινόμενο κατά την διάρκεια του καταιγισμού 
ιδεών.  Σκοπός της δραστηριότητας είναι να αντιληφθούν οι μαθητές την διαφορά μεταξύ 
της μονοδιάστατης (εντοπισμός στερεότυπου) και της πολυδιάστατης προσέγγισης του υπό 
εξέταση φαινομένου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι μαθητές διατύπωσαν τον έξης ορι-
σμό: «Φαινόμενο της διαφθοράς είναι το λάδωμα, ο χρηματισμός των δημόσιων υπαλλή-
λων» επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη στερεότυπου.   

Φάση 2η  

Στην συνέχεια σχηματίζονται  τέσσερις κύκλοι των 5 ατόμων και ακολουθεί η διανομή και η 
αφήγηση, σε δραματοποιημένη μορφή, αποσπασμάτων από το βιβλίο «Χαλασοχώρηδες» 
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (σελ.133-136: Ιδού πόθεν εγεννήθη η δωροδοκία…μήτε ως 
εκλέξιμος). Στην συνέχεια διανέμεται φύλλο εργασίας στο οποίο ζητείται οι ομάδες να χρη-
σιμοποιήσουν ως ερευνητικά τεκμήρια προτάσεις του κειμένου που προσδιορίζουν τις αιτί-

1879

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



ες δημιουργίας του φαινομένου της διαφθοράς, τα υποκείμενα που συμμετέχουν και τις 
συνέπειες. Κατά την παρουσίαση των εργασιών στην ολομέλεια της τάξης ο εκπαιδευτικός 
καταγράφει στον πίνακα, τις διαστάσεις του φαινομένου της διαφθοράς, τους συμμετέχο-
ντες σε αυτή και τις συνέπειες.  

Στις συγκεκριμένες εργασίες, οι ομάδες εντόπισαν την κοινωνική, πολιτική και οικονομική 
διάσταση της διαφθοράς, την άνιση κατανομή του πλούτου ως βασική αιτία δημιουργίας 
του φαινομένου και τις συνέπειες της σε πολιτικό , οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο και 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η διαφθορά δεν είναι ατομικό αλλά είναι οικονομικό, κοι-
νωνικό και πολιτικό φαινόμενο και ότι ο αρχικός ορισμός που έδωσαν στο φαινόμενο της 
διαφθοράς είχε τα χαρακτηριστικά του στερεότυπου που οδηγεί σε στιγματισμό συγκεκρι-
μένων επαγγελματικών ομάδων. Ο χρόνος που δίνεται στις ομάδες για να ολοκληρώσουν 
την εργασία και οι εκπρόσωποι τους να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα είναι τριάντα πέ-
ντε λεπτά. 

Φάση 3η 

Στην αρχή της 2ης ώρας (εκτιμώμενη διάρκεια: πέντε λεπτά) ένας μαθητής παρουσιάζει τα 
συμπεράσματα της εργασίας δίνοντας έμφαση στις τρεις διαστάσεις του φαινομένου της 
διαφθοράς και τονίζοντας την κατάρριψη του στερεοτύπου που υπήρχε πριν την έναρξη της 
εργασίας. 

Στην συνέχεια ξεκινά η διαδικασία της αφόρμησης  χρησιμοποιώντας ως ερέθισμα δύο 
σκηνές από το έργο «υπάρχει φιλότιμο» των Α. Σακελλάριου και Χ. Γιαννακόπουλου διάρ-
κειας πέντε λεπτών αντιστοίχως. Η πρώτη σκηνή αναφέρεται στον διάλογο μεταξύ ενός πο-
λιτευτή και ενός ανώτερου διοικητικού υπαλλήλου με θέμα τις  παράνομες προμήθειες από 
την εκτέλεση δημόσιων έργων και η δεύτερη σκηνή αναφέρεται στον διάλογο του πρωτα-
γωνιστή που είναι υπουργός με τους κατοίκους ενός χωριού που υφίστανται τις συνέπειες 
της διαφθοράς. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των δύο σκηνών του έργου (συ-
νολικής διάρκειας δέκα λεπτών), διανέμεται φύλλο εργασίας στο οποίο ζητείται από τις 
ομάδες να καταγράψουν τις διαστάσεις του φαινομένου της διαφθοράς και τις συνέπειες 
για τους πολίτες, να συγκρίνουν τα αποτελέσματα με αυτά της προηγούμενης εργασίας και 
συνεπώς να εντοπίσουν τις διαφορές και τις  ομοιότητες που χαρακτηρίζουν το υπό εξέτα-
ση φαινόμενο, να προσδιορίσουν την έννοια της διαχρονικότητας αλλά και της εξέλιξης του 
στο χρόνο.  

Στην ολομέλεια της τάξης ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας  (οι εκπρόσωποι των ομάδων είναι 
διαφορετικοί σε σχέση με την πρώτη διδακτική ώρα) παρουσίασε τα αποτελέσματα της ερ-
γασίας της ομάδας του και συντάχθηκε ένας νέος πίνακας που περιλάμβανε στήλες με τις 
ομοιότητες, τις διαφορές και τα στοιχεία της εξέλιξης του φαινομένου της διαφθοράς στην 
Ελλάδα της δεκαετίας του 1890 και του  1960 αντίστοιχα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι 
μαθητές εντόπισαν ως στοιχείο της εξέλιξης του φαινομένου την απόκτηση παράνομων 
προμηθειών από την εκτέλεση δημόσιων έργων που εντάσσονται το πρόγραμμα των δημό-
σιων επενδύσεων και την δημιουργίας στρεβλώσεων στην αγορά χρήματος (τοκογλυφία).   
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Στα τελευταία δεκαπέντε λεπτά της 2ης διδακτικής ώρας ζητήθηκε να κατασκευασθεί ο εν-
νοιολογικός χάρτης του φαινομένου της διαφθοράς.   

Συμπεράσματα 

Αρχικά η μεγάλη συμμετοχή των μαθητών και στις δύο διδακτικές ώρες δείχνει την ενεργο-
ποίηση των μαθητών από τα ερεθίσματα που δέχτηκαν. Η αρχική διστακτικότητα αντικατα-
στάθηκε σταδιακά από τον ενθουσιασμό τους  όταν διατύπωναν συμπεράσματα που βασι-
ζόταν στην επεξεργασία των δευτερογενών πηγών και όταν διαπίστωναν ότι τα αποτελέ-
σματα των εργασιών τους βασίζονται στην χρησιμοποίηση ερευνητικών μεθόδων που είχαν 
διδαχθεί σε θεωρητικό επίπεδο στην αρχή της χρονιάς (συγκριτικής μέθοδος και η μέθοδος 
της παρατήρησης). Επιδιώξαμε να κατανοήσουν την διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην 
διατύπωση αυθαίρετων απόψεων που συχνά αναπαριστούν στερεότυπα  και των τεκμη-
ριωμένων επιστημονικά συμπερασμάτων που διευκολύνουν στην κατανόηση και επίλυση 
κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων.   

Αρχικά χρησιμοποιήσαμε την επαγωγική μέθοδος (στο πρώτου μέρος του διδακτικού σενα-
ρίου) με σκοπό να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση των μαθητών δίνοντας μεγαλύτερη 
πρωτοβουλία στο σταδιακό κτίσιμο της γνώσης που στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η 
ανακάλυψη της πολυδιάστατης  προσέγγισης του φαινομένου της διαφθοράς. Παρατηρώ-
ντας την σταδιακή σταθερότητα του τόνου της φωνής των περισσοτέρων μαθητών, την δια-
τύπωση απόψεων που δεν συνοδευόταν στο τέλος από ερωτηματικό αλλά και από την τή-
ρηση των χρονικών ορίων υλοποίησης των εργασιών εκτιμούμε το προτεινόμενο διδακτικό 
σενάριο συνέβαλε στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών της ομάδας ενδιαφέ-
ροντος. 

Στο δεύτερο μέρος του διδακτικού σεναρίου χρησιμοποιήσαμε την συγκριτική μέθοδο και 
την παρατήρηση προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των μελών των ομάδων 
και να ενισχυθεί η κριτική τους αντίληψη. Εκτιμούμε ότι οι συμπερασματικές διαπιστώσεις 
τους σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου της διαφθοράς, η συνδυαστική επεξεργασία 
δεδομένων που τους οδήγησε στον εντοπισμό των νέων επιδράσεων που ασκεί η διαφθορά 
στην οικονομία (βλ. αγορά χρήματος-τοκογλυφία) ενισχύουν την άποψη μας ότι έχουμε 
πετύχει αυτόν τον στόχο. 

Η προστιθέμενη αξία που προκύπτει από τη  υλοποίηση του συγκεκριμένου διδακτικού σε-
ναρίου εντοπίζεται στην σταδιακή ανακάλυψη της νέας γνώσης (σύνθεση του φαινομένου 
της διαφθοράς) και την σταδιακή απόρριψη των στερεοτύπων μέσα από την χρήση ερευνη-
τικών εργαλείων και την υιοθέτηση τεκμηριωμένων απόψεων από τους μαθητές. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία βασίζεται σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 74 μαθητές της Α΄ 
τάξης του Γενικού Λυκείου κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής δυο διαδοχικές 
σχολικές χρονιές (2012-2014). Συγκεκριμένα οι μαθητές μελέτησαν την ευθύγραμμη κίνηση 
ενός σώματος και υπολόγισαν φυσικά μεγέθη, με τη βοήθεια ενός Συστήματος Συγχρονικής 
Λήψης και Απεικόνισης (ΣΣΛΑ) που ήταν προσαρμοσμένο κατάλληλα σε υφιστάμενη πειρα-
ματική διάταξη. Η διδακτική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η καθοδηγούμενη α-
νακάλυψη, και οι μαθητές δούλεψαν ομαδοσυνεργατικά. Παρουσιάζεται η πειραματική 
διάταξη με το ΣΣΛΑ που χρησιμοποιήθηκε, το διδακτικό σενάριο που εφαρμόστηκε στη 
σχολική τάξη, καθώς και τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την 
εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου. 

Λέξεις - Κλειδιά: Φυσική, ευθύγραμμη κίνηση, Σύστημα Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνι-
σης, καθοδηγούμενη ανακάλυψη, ομαδοσυνεργατικότητα 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στο μάθημα της Φυσικής στην Α΄ τάξη του 
Γενικού Λυκείου διδάσκονται οι ευθύγραμμες κινήσεις, η δυναμική σε μια διάσταση και στο 
επίπεδο καθώς και οι έννοιες του έργου και της ενέργειας (Βλάχος κ.α., 2014 . Κασσέτας, 
2000). Για καθεμιά από τις παραπάνω θεματικές ενότητες υπάρχουν στη βιβλιογραφία αρ-
κετά καλοσχεδιασμένα κλασικά πειράματα τα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν εύκο-
λα στο σχολικό εργαστήριο (Βλάχος κ.α, 2008 . Αρναουτάκης κ.α., 2005 . Schaim et al, 1985). 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, και με βάση τις αρχές της ανακαλυπτικής μάθησης αναπτύχθη-
κε και εφαρμόστηκε στην τάξη ένα διδακτικό σενάριο που συνδυάζει το κλασικό πείραμα 
και τις νέες τεχνολογίες. Σκοπός του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου ήταν μέσα από 
ένα και μόνο πείραμα να μελετηθούν έννοιες και φυσικά μεγέθη από το σύνολο σχεδόν των 
θεματικών ενοτήτων της Φυσικής Α΄ Λυκείου. Για το λόγο αυτό το διδακτικό σενάριο εφαρ-
μόστηκε προς το τέλος της σχολικής χρονιάς οπότε οι μαθητές είχαν διδαχθεί το σύνολο 
των απαιτούμενων εννοιών.  

Η δομή του διδακτικού σεναρίου που εφαρμόστηκε στην τάξη 

Σχέδιο μαθήματος 

Διδακτικοί στόχοι:  
Με τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος οι μαθητές έπρεπε: 
1. Να εκτελέσουν συγκεκριμένο πείραμα ευθύγραμμης κίνησης και να λάβουν πειραματι-

κές μετρήσεις με τη βοήθεια του ΣΣΛΑ.  
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2. Να σχεδιάσουν γραφικές παραστάσεις και από αυτές να εξάγουν συμπεράσματα. 
3. Να υπολογίσουν πειραματικά, φυσικά μεγέθη όπως η ταχύτητα, η επιτάχυνση, το έργο 

και η ενέργεια. 
4. Να υπολογίσουν πειραματικά τη δύναμη της τριβής καθώς και το συντελεστή τριβής 

ολίσθησης.  
5. Να εργάζονται σε ομάδες πραγματοποιώντας τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας. 

Διδακτική μεθοδολογία: 
Η διδακτική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η καθοδηγούμενη ανακάλυψη (Χαλκιά, 
2012 . Ζησιμόπουλος κ.α., 2002). Οι μαθητές μέσω ενός φύλλου εργασίας καθοδηγήθηκαν 
ώστε να εκτελέσουν συγκεκριμένο πείραμα ευθύγραμμης κίνησης, να λάβουν πειραματικές 
μετρήσεις, να τις επεξεργαστούν και να εξάγουν τα συμπεράσματά τους.  

Εκτιμώμενη διάρκεια διδασκαλίας: 
Τρείς διδακτικές ώρες. Δυο ώρες για την πραγματοποίηση του φύλλου εργασίας και μια 
ώρα για τη συμπλήρωση του φύλλου αξιολόγησης. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: 
Για τη συγκεκριμένη διδασκαλία οι μαθητές όφειλαν να γνωρίζουν: 
- Να χρησιμοποιούν την τεχνική της γραφικής παράστασης. 
- Τις έννοιες/μεγέθη, μετατόπιση, ταχύτητα, επιτάχυνση, δύναμη, τριβή, έργο και ενέρ-

γεια (Βλάχος κ.α., 2014 ).  

Πειραματική διάταξη-Θεωρητικές επισημάνσεις: 
Για τη διεξαγωγή του πειράματος χρησιμοποιήθηκε η πειραματική διάταξη που φαίνεται 
στο παρακάτω σχήμα 1 και η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον εξοπλισμό που υ-
πάρχει στα περισσότερα Σχολικά Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών των Γενικών Λυκείων. 

 

Σχήμα 1: Πειραματική διάταξη με προσαρμοσμένο το ΣΣΛΑ. 

Το σώμα που φαίνεται στο σχήμα 1 και χρησιμοποιείται στο πείραμα, έχει μάζα Μ=234g και 
είναι δεμένο στο ένα άκρο νήματος που θεωρείται μη εκτατό και αμελητέας μάζας. Το νήμα 
διέρχεται από τροχαλία (που θεωρείται αμελητέας μάζας) και στο άλλο άκρο του κρεμάμε 
ένα βαρίδι μάζας m=200g. Αν αφήσουμε το σώμα να κινηθεί χωρίς να του δώσουμε αρχική 
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ταχύτητα, τότε σύμφωνα με τη θεωρία (Βλάχος κ.α., 2014) το σώμα θα αποκτήσει σταθερή 
επιτάχυνση α, από τη δράση της συνισταμένης των δυνάμεων F και Τ, όπου F είναι η δύνα-
μη που ασκεί το νήμα στο σώμα (τάση του νήματος) και Τ η τριβή ολίσθησης μεταξύ του 
σώματος και του οριζοντίου επιπέδου. Από την εφαρμογή του 2ου νόμου του Νεύτωνα για 
κάθε σώμα χωριστά, προκύπτουν οι εξισώσεις: 

αmFgm
αΜTF
⋅=−⋅

⋅=−
 

από τις οποίες, με απαλοιφή της F, προκύπτει η σχέση: 

αm)(MgmΤ ⋅+−⋅=  (1) 

Επίσης η τριβή ολίσθησης Τ δίνεται από τη σχέση: 

ΝμΤ ⋅=  

όπου Ν είναι η κάθετη δύναμη που ασκεί η επιφάνεια επαφής στο σώμα και μ ο συντελε-
στής τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του οριζόντιου ξύλινου πάγκου. Στην πει-
ραματική διάταξη που χρησιμοποιείται η κάθετη αντίδραση της επιφάνειας Ν, ισούται με 
το βάρος M.g του αμαξιού. Επομένως ισχύει: 

gΜ
Τμg ΜμΤ
⋅

=⇒⋅⋅=  (2) 

Προκειμένου να προσδιορίζεται η θέση του σώματος μάζας Μ σε σχέση με το χρόνο, στον 
εργαστηριακό πάγκο και πίσω από το σώμα βρίσκεται ένας αισθητήρας θέσης ο οποίος 
στέλνει τις μετρήσεις που λαμβάνει στον καταγραφέα MultiLog. Ο καταγραφέας στη συνέ-
χεια στέλνει τις μετρήσεις στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με τον οποίο επικοινωνεί μέσω του 
λογισμικού MultiLab. Το λογισμικό επιτρέπει με κατάλληλη ρύθμιση την ταυτόχρονη λήψη 
και απεικόνιση των πειραματικών μετρήσεων σε αντίστοιχη γραφική παράσταση θέσης-
χρόνου. Επίσης το MultiLab διαθέτει και τα κατάλληλα μαθηματικά εργαλεία για επεξεργα-
σία των μετρήσεων και των γραφικών παραστάσεων. Να σημειωθεί ότι ο αισθητήρας θέσης 
που χρησιμοποιήθηκε ανιχνεύει τη θέση οποιουδήποτε σώματος που βρίσκεται σε από-
σταση 0,4 έως 5m (Αμαξοτεχνική ΑΕΒΕ, 1999).  

Οργάνωση της τάξης και διαχείριση διδακτικού χρόνου: 
Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και δούλευαν ομαδοσυ-
νεργατικά. Η σύνθεση των ομάδων έγινε λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνιομετρικά τεστ που 
είχαν συμπληρωθεί από τους μαθητές (Ματσαγγούρας, 2000) καθώς και την ανομοιογένεια 
που έπρεπε να διακρίνει κάθε ομάδα, τόσο ως προς τις δεξιότητες των μελών της, όσο και 
ως προς τις πολιτισμικές τους καταβολές (Ματσαγγούρας, 2005). 

Στην πρώτη διδακτική ώρα ο διδάσκων παρουσίασε στους μαθητές το θέμα με το οποίο θα 
ασχολούνταν, την πειραματική διάταξη την οποία θα χρησιμοποιούσαν καθώς και τον τρό-
πο λειτουργίας του ΣΣΛΑ. Επίσης επειδή στο Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (ΣΕ-
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ΦΕ) των περισσοτέρων Γενικών Λυκείων υπάρχει μόνο ένα ΣΣΛΑ, κάθε ομάδα περνούσε 
κυκλικά από την πειραματική διάταξη, πραγματοποιούσε το πειράματα που περιγραφόταν 
στο φύλλο εργασίας και λάμβανε με το ΣΣΛΑ τις πειραματικές μετρήσεις τις οποίες εκτύπω-
νε. Στη δεύτερη ώρα οι μαθητές προχώρησαν στην επεξεργασία των μετρήσεων και στον 
υπολογισμό των φυσικών μεγεθών. Στην τρίτη ώρα ζητήθηκε από τους μαθητές να συμπλη-
ρώσουν ένα φύλλο αξιολόγησης.  

Περιγραφή του φύλλου εργασίας 
Στάδιο αφόρμησης: 
Η διδασκαλία ξεκίνησε ρωτώντας τους μαθητές να διατυπώσουν σκέψεις για το πώς θα 
μπορούσαν πειραματικά να υπολογίσουν το συντελεστή τριβής ολίσθησης ενός σώματος 
που ολισθαίνει πάνω σε μια οριζόντια επιφάνεια. Οι περισσότεροι μαθητές αρκέστηκαν στη 
διατύπωση κάποιων εξισώσεων επηρεασμένοι από τις ασκήσεις που έλυναν, χωρίς όμως να 
τις συνδέσουν με μια συγκεκριμένη πειραματική διάταξη.  

Δραστηριότητες: 
1. Για την εκτέλεση της πρώτης δραστηριότητας κάθε ομάδα πέρασε κυκλικά από την πει-
ραματική διάταξη. Από κάθε ομάδα δυο μαθητές έθεταν σε κίνηση το σώμα μάζας Μ ενώ οι 
άλλοι δυο χειρίζονταν το ΣΣΛΑ για την ταυτόχρονη λήψη και απεικόνιση των πειραματικών 
ζευγών (χρόνου t, θέσης x) σε διάγραμμα x-t. Το ΣΣΛΑ ήταν ρυθμισμένο να λαμβάνει 
10μετρήσεις/s για χρονικό διάστημα καταγραφής 2s. Όταν κάθε ομάδα ολοκλήρωνε το πεί-
ραμα, εκτύπωνε τις πειραματικές μετρήσεις και το διάγραμμα x-t (διάγραμμα 1) και επέ-
στρεφε στο πάγκο εργασίας για να πραγματοποιήσει τις υπόλοιπες δραστηριότητες του 
φύλλου εργασίας. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από όλες 
τις ομάδες, παρά τις όποιες μικρές τεχνικές δυσκολίες οι οποίες ξεπεράστηκαν γρήγορα με 
την καθοδήγηση του καθηγητή.  

 
Διάγραμμα 1: Διάγραμμα x-t. 

2. Στη 2η δραστηριότητα ζητήθηκε από τους μαθητές να υπολογίσουν την κλίση του δια-
γράμματος x-t σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, να καταχωρίσουν τα ζεύγη τιμών (χρόνου 
t, ταχύτητας u) σε κατάλληλο πίνακα και να σχεδιάσουν το διάγραμμα u-t (διάγραμμα 2). 
Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα το 73% βρήκε σωστά τα ζεύγη τιμών (t,u) και σχεδίασε 
σωστά τη γραφική παράσταση u-t. Το υπόλοιπο 27% των μαθητών φάνηκε να μη χειρίζεται 
σωστά την τεχνική της γραφικής παράστασης και να μη μπορεί εξάγει συμπεράσματα από 
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αυτή. Με την καθοδήγηση του καθηγητή, αλλά και τη συνεργασία μεταξύ των μελών κάθε 
ομάδας, η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε τελικά από όλους τους μαθητές.  

 

Διάγραμμα 2: Διάγραμμα u-t. 

3. Στην 3η δραστηριότητα οι μαθητές από την κλίση του διαγράμματος u-t υπολόγισαν την 
επιτάχυνση α του σώματος μάζας Μ (α=2,1m/s2) και σχεδίασαν τη γραφική παράσταση α-t 
(διάγραμμα 3). Και σε αυτή τη δραστηριότητα τα ποσοστά των μαθητών που απάντησαν 
σωστά ή που δυσκολεύτηκαν να απαντήσουν ήταν παρόμοια με αυτά της 2ης δραστηριότη-
τας.  

 

 

Διάγραμμα 3: Διάγραμμα a-t. 

4. Στην 4η δραστηριότητα ζητήθηκε από τους μαθητές να δείξουν τις σχέσεις (1) και (2) και 
να υπολογίσουν την τριβή Τ και το συντελεστή τριβής ολίσθησης μ, χρησιμοποιώντας 
g=9,81m/s2 και την τιμή της επιτάχυνσης α=2,1m/s2 που την είχαν υπολογίσει από την 3η 

δραστηριότητα. Συγκεκριμένα προέκυψε Τ=1,05Ν και μ=0,46. Στη δραστηριότητα αυτή το 
68% απάντησε σωστά, το 14% αν και ξεκίνησε από σωστές εξισώσεις δεν έφθασε στις σχέ-
σεις (1) και (2), ενώ το 18% έκανε εξαρχής λάθος χειρισμούς. Και εδώ όμως με την κατάλλη-
λη καθοδήγηση όλοι οι μαθητές υπολόγισαν την τριβή Τ και τον συντελεστή τριβής ολίσθη-
σης μ.  
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Περιγραφή του φύλλου αξιολόγησης 

Με την ολοκλήρωση και του φύλλου εργασίας, δόθηκε σε κάθε μαθητή να συμπληρώσει το 
φύλλο αξιολόγησης. Στο φύλλο αξιολόγησης δόθηκαν έτοιμα πειραματικά ζεύγη τιμών (t,x) 
από πείραμα ίδιο με αυτό του φύλλου εργασίας αλλά με διαφορετικό σώμα μάζας Μ΄ που 
εμφάνιζε και ένα διαφορετικό συντελεστή τριβής ολίσθησης με το οριζόντιο ξύλινο επίπε-
δο. Από τους μαθητές ζητήθηκε να υπολογίσουν μια σειρά φυσικών μεγεθών αξιοποιώντας 
τη μεθοδολογία του φύλλου εργασίας.  

Το 90% των μαθητών αντιλήφθηκε ότι για τον υπολογισμό των μεγεθών έπρεπε να ακολου-
θήσει τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας, ενώ το υπόλοιπο 10% σχεδίασε κάποιες 
λανθασμένες γραφικές παραστάσεις με λανθασμένους υπολογισμούς που δεν είχαν κάποια 
ιδιαίτερη συνοχή. Έτσι το 84% σχεδίασε σωστά το διάγραμμα x-t και στη συνέχεια το 78% 
σχεδίασε σωστά τα διάγραμμα u-t και α-t. Σε ένα επόμενο στάδιο το 70% έδειξε τις σχέσεις 
(1) και (2) και επομένως υπολόγισε σωστά και τον συντελεστή τριβής ολίσθησης. Μάλιστα 
συγκρίνοντας την τιμή που βρήκαν με τιμές από πίνακα που τους δόθηκε, βρήκαν ότι το 
υλικό της επιφάνειας που ολίσθαινε, ήταν από αλουμίνιο.  

Μετά την παραπάνω δραστηριότητα ζητήθηκε από τους μαθητές να επαληθεύσουν πειρα-
ματικά το Θεώρημα Μεταβολής Κινητικής Ενέργειας (ΘΜΚΕ) και να υπολογίσουν την ενέρ-
γεια που προσφέρθηκε στο σώμα μάζας Μ΄ καθώς και την αύξηση της θερμικής του ενέρ-
γειας από τη χρονική στιγμή t1=0,2s έως την t2=0,4s. Συγκεκριμένα δόθηκε η διατύπωση 
του ΘΜΚΕ καθώς και η αντίστοιχη εξίσωση. Σύμφωνα με το ΘΜΚΕ, αν σε σώμα μάζας Μ 
που τη στιγμή t1 έχει ταχύτητα u1 ενεργήσει συνισταμένη δύναμη ΣF κατά τη διεύθυνση της 
κίνησής του, τότε η ταχύτητά του μεταβάλλεται και γίνεται u2 τη στιγμή t2 , έτσι ώστε η με-
ταβολή της κινητικής του ενέργειας να ισούται με το έργο της συνισταμένης δύναμης ΣF, 
δηλαδή Κ2 – Κ1 = WΣF όπου Κ1, Κ2, η αρχική και τελική κινητική ενέργεια αντίστοιχα και WΣF 
το έργο της συνισταμένης δύναμης. Στην περίπτωση της ευθύγραμμης κίνησης με ΣF στα-
θερό και κατά τη διεύθυνση της ταχύτητας ισχύει: 

ΔxΣFuΜ
2
1uΜ

2
1 2

1
2
2 ⋅=⋅⋅−⋅⋅  

όπου Δx=x2-x1 η μετατόπιση του σώματος που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα Δt=t2-t1. 
Εφαρμόζοντας τον 2ο Νόμο του Νεύτωνα η προηγούμενη σχέση γίνεται: 

ΔxαΜuM
2
1uΜ

2
1 2

1
2
2 ⋅⋅=⋅⋅−⋅⋅  (3) 

Για παράδειγμα με βάση τις μετρήσεις του φύλλου εργασίας προκύπτει ότι: 

Για t1=0,2s είναι x1=0,44m και u1=0,42m/s ενώ, για t2=0,4s είναι x2=0,57m και u2=0,84m/s. 

Άρα: 
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0,063JΔxαΜ

0,062JuM
2
1uΜ

2
1 2

1
2
2

=⋅⋅

=⋅⋅−⋅⋅

 

Οπότε πράγματι το ΘΜΚΕ επαληθεύεται και πειραματικά. 

Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα Δt=t2-t1=(0,4-0,2)s έχουμε: 

F=T+M.α=1,54N, άρα ΕΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ.=WF=F.(x2-x1)=1,54.0,13=0,2J 

ΔΕΘΕΡΜΙΚΗ = |WT|=T.(x2-x1)=1,05.0,13=0,14J.  

Το ΘΜΚΕ επαληθεύτηκε από το 64% των μαθητών ενώ ο υπολογισμός των ενεργειών έγινε 
από το 60% των μαθητών.  

Με τις δραστηριότητες του φύλλου αξιολόγησης αξιολογήθηκε το κατά πόσο οι μαθητές 
ήταν σε θέση να συνδυάσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις με την εργαστηριακή πρακτική 
για να υπολογίσουν μια σειρά φυσικών μεγεθών που αναφέρονται ακόμα και στην καθη-
μερινή τους ζωή όπως η τριβή και ο συντελεστής τριβής ολίσθησης. Μάλιστα οι δραστηριό-
τητες του φύλλου εργασίας και αξιολόγησης ήταν έτσι δομημένες, ώστε οι μαθητές να δια-
πιστώσουν ότι η εργαστηριακή πρακτική όχι μόνο δεν είναι αποκομμένη από τις ασκήσεις 
και τα προβλήματα που έχουν συνηθίσει να λύνουν αλλά διευρύνει και προάγει συνολικά 
τις δεξιότητες των μαθητών.  

Συμπεράσματα-Συζήτηση 

Συνεκτιμώντας τις παρατηρήσεις του καθηγητή κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και τα 
ευρήματα από την εφαρμογή του φύλλου εργασίας και του φύλλου αξιολόγησης, το συγκε-
κριμένο διδακτικό σενάριο κρίνεται επιτυχές, αφού οι γνωστικοί στόχοι επετεύχθησαν σε 
ένα ποσοστό περίπου 70%, ενώ οι συναισθηματικοί και οι ψυχοκινητικοί στόχοι σε ποσοστό 
πάνω από 85% (λειτουργία ομάδων και σύνδεση της νέας γνώσης με την καθημερινή ζωή). 
Επίσης φάνηκε ότι οι μαθητές εξοικειώθηκαν σχετικά σύντομα με τη χρήση του ΣΣΛΑ και τη 
λήψη των πειραματικών μετρήσεων. Έτσι προτείνεται η αξιοποίηση των ΣΣΛΑ και σε άλλες 
πειραματικές δραστηριότητες ευθύγραμμης κίνησης, όπως οι διαδοχικές κινήσεις, η κίνηση 
σώματος σε κεκλιμένο επίπεδο, η ελεύθερη πτώση κλπ.  

Επίλογος 

Τα ΣΣΛΑ αποτελούν μια ξεχωριστή περίπτωση ένταξης νέων τεχνολογιών στη διδακτική 
πράξη, αφού η αξιοποίησή τους ξεφεύγει από τη φιλοσοφία των περισσοτέρων διδακτικών 
εργαλείων ΤΠΕ όπως π.χ. τα προγράμματα προσομοίωσης, οι εγκυκλοπαίδειες γνώσης, το 
διαδίκτυο κλπ. Συγκεκριμένα τα ΣΣΛΑ απαιτούν έναν υφιστάμενο εργαστηριακό εξοπλισμό 
και έτσι συνδυάζεται και η χρήση νέων τεχνολογιών αλλά και η εργαστηριακή πρακτική. Η 
αξιοποίηση του πειράματος και των ΣΣΛΑ στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, η ανα-
καλυπτική μάθηση και το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα εργασίας στη σχολική τάξη αναδει-
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κνύουν νέες διδακτικές πρακτικές για την οικοδόμηση της γνώσης, οι οποίες θέτουν στο 
κέντρο το μαθητή που ερευνά και ανακαλύπτει και καθιστούν τον καθηγητή καθοδηγητή 
και εμψυχωτή (Ματσαγγούρας, 2005). Έτσι σε ένα νέο σχολείο που θα είναι απαλλαγμένο 
από την στείρα απομνημόνευση και την πολυδαίδαλη ασκησιολογία, θα πρέπει να αναδει-
κνύονται όλες οι καινοτόμες προσπάθειες που λαμβάνουν υπόψη τους τα σύγχρονα διδα-
κτικά εργαλεία και τις αρχές της παιδαγωγικής και διδακτικής επιστήμης.  
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Περίληψη 

Ο προσδιορισμός της θέσης ενός μικρού αυτοκινήτου είναι εύκολος με τη χρήση ενός ηλε-
κτρονικού χρονομέτρου. Η ίδια διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια προ-
σομοίωσης από τον ιστότοπο Phet «Ένας κινούμενος άνθρωπος» και με τη χρήση του λογι-
σμικού Modellus. Αφού οι μαθητές εφαρμόσουν το παραπάνω σενάριο στη φυσική καλού-
νται να δημιουργήσουν μια ιστορία, στο πλαίσιο της διδασκαλίας δημιουργικής γραφής. Οι 
μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και γράφουν την ιστορία με την ενσωμάτωση σε αυτή των 
εννοιών  διάστημα, κίνηση και ταχύτητα, όπως μελετήθηκαν στο μάθημα της Φυσικής. Με-
τά την ολοκλήρωση του κειμένου τους μετατρέπουν την ιστορία τους σε ψηφιακή και τη 
συγκρίνουν με τη γραπτή. Το σενάριο εφαρμόζεται στη  δεύτερη τάξη του γυμνασίου. 

Λέξεις - Kλειδιά: ομαδοσυνεργατική μάθηση, Τ.Π.Ε., κίνηση, χρονική στιγμή, χρονικό διά-
στημα, θέση, μετατόπιση, ταχύτητα,  δημιουργική γραφή, ψηφιακή αφήγηση 

Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ) σε συνδυασμό με τις σύγχρονες παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις της μάθησης παρέχουν στους εκπαιδευτικούς προκλήσεις για να αναβαθμί-
σουν την διδακτική διαδικασία. Οι Raptis & Raptis  (2006, όπ. αναφ. στο Πατρίκιος & Ράπτη, 
2013), υποστήριξαν ότι οι θεωρίες του εποικοδομισμού έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση 
αρχών μάθησης που δίνουν έμφαση στην ενεργό, νοητική συμμετοχή των μαθητών στην 
οικοδόμηση της νέας γνώσης και στον εμπειρικό, πολυαισθητηριακό, ανοιχτό και κοινωνικά 
αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα ενός μαθησιακού περιβάλλοντος.   

Η διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης υπαγορεύεται από πολλές παραµέτρους, ενώ απα-
σχόλησε την ανθρώπινη σκέψη ακόµα και από την εποχή του Πλάτωνα «Τά χύδην µαθήµα-
τα συναπτέον εἰς σύνοψιν ἀλλήλων τῶν µαθηµάτων και τῆς τοῦ ὄντος φύσεως». (Τα κοινά 
µαθήµατα πρέπει να σχετίζονται µεταξύ τους καθώς και µε τη φύση της πραγματικότητας 
(Αλαχιώτης,2008:5). Μία από τις θεωρίες που υποστηρίζουν τη διαθεματικότητα είναι η 
θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν εννέα 
τύποι νοημοσύνης. Έτσι δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη μέσω των προγραμμάτων όχι μόνο 
της λογικο-μαθηματικής και γλωσσικής /λεκτικής νοημοσύνης, αλλά και στην ανάπτυξη της 
χωρο-αντιληπτικής, της μουσικής, της σωματο-κιναισθητικής, της διαπροσωπικής, της εν-
δοπροσωπικής, της φυσικής και της υπαρξιακής νοημοσύνης. Λαμβάνοντας υπόψη τα πα-
ραπάνω σχεδιάσαμε το ακόλουθο διδακτικό σενάριο 

Το διδακτικό σενάριο 

Αφετηρία, σκοποθεσία, γραμματισμοί  - Α΄Φάση 
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Σκοπός του σεναρίου ήταν να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι εκτός του ότι η ταχύτητα η 
ταχύτητα αποτελεί επιστημονική έννοια της Επιστήμης της Φυσικής χρησιμοποιείται και 
στην καθημερινή γλώσσα. Έτσι οργανώσαμε το παρακάτω σενάριο σε δύο φάσεις: στην α΄ 
φάση οι μαθητές προσέγγισαν την έννοια της ταχύτητας στο εργαστήριο της Φυσικής και 
στη β΄ φάση κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν την επιστημονική έννοια «ταχύτητα» εντάσσο-
ντάς την σε μια ιστορία, στο πλαίσιο του μαθήματος της δημιουργικής γραφής. Το σενάριο 
αναμένεται να ολοκληρωθεί σε πέντε διδακτικές ώρες.  Οι Driver et al (1985, όπ. αναφ. στο 
Πατρίκιος & Ράπτη, 2013), αναφέρουν ότι οι μαθητές στην προσπάθειά τους να ερμηνεύ-
σουν τα διάφορα φυσικά φαινόμενα διαμορφώνουν, κυρίως μέσω της εμπειρίας τους και 
της κοινωνικής τους αλληλεπίδρασης διάφορα νοητικά σχήματα τα οποία είναι ασύμβατα 
με την τρέχουσα επιστημονική γνώση.  Επίσης, έχουν συχνά δυσκολίες στην κατανόηση των 
εννοιών θέσης, μετατόπισης, χρονικού διαστήματος, τροχιάς και ταχύτητας. Οι κυριότερες 
παρανοήσεις που γίνονται από τους μαθητές είναι: 
• Πολλοί μαθητές συγχέουν τις έννοιες της θέσης και της ταχύτητας. 
• Οι περισσότεροι μαθητές θεωρούν ότι πάντα τη χρονική στιγμή μηδέν τα σώματα βρί-

σκονται στη θέση μηδέν και έχουν ταχύτητα μηδέν. 
• Πολύ συχνά οι μαθητές συγχέουν την έννοια της τροχιάς με τη γραφική παράσταση της 

θέσης ενός κινητού σε σχέση με τον χρόνο. 
• Υπάρχει δυσκολία στην κατανόηση του αρνητικού προσήμου της θέσης και των εννοιών 

της μετατόπισης και της ταχύτητας. 

Σε αυτό το πλαίσιο η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν κυρίως οι προσομοιώ-
σεις και τα λογισμικά στην αντιμετώπιση των παραπάνω δυσκολιών, παρουσιάζει μεγάλο 
διδακτικό ενδιαφέρον. H ενότητα, που επιλέξαμε να μελετηθεί από τους μαθητές της Β΄ 
Γυμνασίου, είναι η ευθύγραμμη ομαλή κίνηση κατ΄αρχήν στον εργαστήριο και κατόπιν με 
τη χρήση της προσομοίωσης «Phet: Ένας κινούμενος άνδρας» ( 
https://phet.colorado.edu/el/simulation/moving-man )και του λογισμικού «Modellus». Η 
διδασκαλία της ενότητας «κίνηση με σταθερή ταχύτητα» προβλέπεται στο αναλυτικό πρό-
γραμμα να διδαχθεί  με την εργαστηριακή άσκηση της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης του 
τετραδίου εργασιών και του εργαστηριακού οδηγού. Η οργάνωση της διδασκαλίας έγινε με 
αλληλεπιδραστική επίδειξη και εργασία σε ομάδες 2-3 ατόμων. Κάθε ομάδα καθοδηγείται 
από ένα φύλλο εργασίας στο οποίο και καταγράφει τις απαντήσεις της, όπου αυτό ζητείται. 
Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται αρχικά στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και 
κατόπιν στην τάξη με δεδομένη την ύπαρξη διαδραστικού πίνακα για την παρουσίαση των 
λογισμικών ή στην αίθουσα πληροφορικής όπου τα λογισμικά είναι αποθηκευμένα σε κάθε 
έναν Η/Υ.  

Οι διδακτικοί στόχοι είναι: 
• Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις έννοιες της «θέσης», της «μετατόπισης» και του 

«χρονικού διαστήματος». 
• Να ορίζουν οι μαθητές την ταχύτητα ενός υλικού σημείου και να μπορούν να την υπο-

λογίζουν σε συγκεκριμένες εφαρμογές. 
• Να σχεδιάζουν οι μαθητές με τα πειραματικά τους δεδομένα τις απλές  γραφικές παρα-

στάσεις x-t και u-t και να βγάζουν συμπεράσματα από αυτές. 
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• Οι μαθητές να μάθουν ότι η μονάδα της ταχύτητας στο S.I είναι το m/s, ενώ μια άλλη 
μονάδα ταχύτητας που χρησιμοποιείται συνήθως είναι το Km/h και να εξασκηθούν στις 
μετατροπές από την μία στην άλλη. 

• Να εξηγούν οι μαθητές  τι σημαίνει το αρνητικό πρόσημο στη θέση ενός σώματος. 
• Να περιγράφουν οι μαθητές την κίνηση προς τα εμπρός, προς τα πίσω καθώς  και την 

ακινησία ενός σώματος. 
• Να ορίσουν οι μαθητές την έννοια της φάσης σε μία κίνηση. 
• Να μεταβαίνουν οι μαθητές από τη μία αναπαράσταση στην άλλη ( από τη γραφική πα-

ράσταση στη προσομοίωση και αντίστροφα). 
• Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη χρήση διαδραστικού πίνακα ως εργαλείου που βοη-

θά στη διατύπωση απόψεων και στην κοινωνική αλληλεπίδραση. 
• Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την επιστημονική μεθοδολογία και ιδιαίτερα με τη διά-

κριση των μεταβλητών στη σχεδίαση των εργαστηριακών διαδικασιών ελέγχου υποθέ-
σεων. 

Πορεία διδασκαλίας 

Ο προσδιορισμός της θέσης ενός μικρού αυτοκινήτου σε διάφορες χρονικές στιγμές γίνεται 
εύκολα, αν χρησιμοποιήσουμε έναν ηλεκτρονικό χρονομετρητή. Μια χαρτοταινία περνά 
μέσα από τον χρονομετρητή και η μία της άκρη κολλάει στο αυτοκίνητο. Κλείνοντας το δια-
κόπτη, η ακίδα του χρονομετρητή χτυπά στη χαρτοταινία  και αφήνει ένα σημάδι κάθε 
0,02s, αποτυπώνοντας έτσι τη θέση του αυτοκινήτου. Οι μαθητές με τη βοήθεια της χαρτο-
ταινίας μπορούν να υπολογίσουν μετατοπίσεις και τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα στα 
οποία αυτές πραγματοποιούνται, υπολογίζοντας τελικά την ταχύτητα του αυτοκινήτου. Κα-
ταγράφουν τις μετρήσεις τους σε έναν πίνακα στο φύλλο εργασίας που τους έχει δοθεί και 
κατόπιν σχεδιάζουν τις γραφικές παραστάσεις θέσης-χρόνου και ταχύτητας-χρόνου και τέ-
λος τους ζητείται να καταγράψουν τα συμπεράσματά τους.  

Τη δεύτερη  διδακτική ώρα, οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2 ατόμων ανά υπολογιστή 
στην αίθουσα πληροφορικής ή εναλλακτικά στην αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πί-
νακα. Γίνεται χρήση του λογισμικού «Phet Colorado:Ένας κινούμενος άνδρας» και του λογι-
σμικού Modellus τα οποία είναι αποθηκευμένα σε όλους τους υπολογιστές και στον υπολο-
γιστή που είναι συνδεδεμένος με τον διαδραστικό πίνακα, όπως επίσης και η απαραίτητη 
έκδοση Java. Στο λογισμικό Phet οι μαθητές μετακινούν τον άνδρα σε διαφορετικές θέσεις 
αριστερά-δεξιά και έτσι υπολογίζεται η θέση και η ταχύτητά του με ταυτόχρονη εμφάνιση 
των γραφικών παραστάσεων θέσης –χρόνου και ταχύτητας-χρόνου. Στο λογισμικό Modellus 
υπάρχει μια «περιοχή εργασίας» στην οποία ο καθηγητής μπορεί να γράψει το μαθηματικό 
μοντέλο με την μορφή εξισώσεων ή ορισμών μεγεθών. Στην συνέχεια οι μαθητές με τη βο-
ήθεια του συστήματος μπορούν να πραγματοποιήσουν την αναπαράσταση της εξέλιξης του 
φαινομένου που υπακούει στο μαθηματικό μοντέλο. Επίσης με το λογισμικό Modellus επι-
λέγουμε τη ζώνη προσομοίωσης της κίνησης, όπου πραγματοποιείται η κίνηση ενός παι-
διού και τη ζώνη γραφήματος θέσης-χρόνου όπου δίνεται η δυνατότητα να διαμορφωθεί η 
γραφική παράσταση θέσης-χρόνου με τη βοήθεια του ποντικιού. Έτσι οι μαθητές μπορούν 
να συγκρίνουν τις γραφικές παραστάσεις των λογισμικών με αυτές που οι ίδιοι έχουν σχε-
διάσει με βάση τις τιμές που έχουν μετρήσει στο εργαστήριο Φυσικής και να βγάλουν τα 
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συμπεράσματά τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο μαθητής χρειάζεται να χρησιμοποιήσει το 
κουμπί «επανάληψη», για να επαναλάβει μια κίνηση όσες φορές χρειαστεί.  Η γραφική πα-
ράσταση σε μια παραδοσιακή διδασκαλία των ευθύγραμμων κινήσεων στη Β΄ Γυμνασίου 
συνήθως προκύπτει με μια διαδικασία: πειράματα-μετρήσεις – πίνακας τιμών - γραφική 
παράσταση. Το εικονικό εργαστήριο δίνει τη δυνατότητα της αντίστροφης πορείας: από τη 
γραφική παράσταση στη προσομοίωση της κίνησης. Έτσι αφού εισαχθεί το μαθηματικό μο-
ντέλο στο περιβάλλον του Modellus , οι μαθητές παρατηρούν τον πίνακα τιμών και με την 
βοήθεια των δεδομένων κάνουν μια αρχική πρόβλεψη για το είδος της κίνησης. Κατόπιν 
μεταβαίνοντας στη γραφική παράσταση των μεγεθών, την μελετούν και την σχεδιάζουν. Στη 
συνέχεια με τη βοήθεια του λογισμικού επιβεβαιώνουν την προηγούμενη τους πρόβλεψη 
και εξάγουν επιπλέον συμπεράσματα. Κατόπιν οι μαθητές  περιγράφουν την κίνηση του 
σώματος αναφέροντας τις αριθμητικές τιμές των σχετικών μεγεθών και οπτικοποιούν μέσω 
της προσομοίωσης που δημιουργούν την κίνηση του σώματος. Τέλος, με τη βοήθεια του 
καθηγητή τους, οι μαθητές διατυπώνουν τους ορισμούς της θέσης, της μετατόπισης και της 
ταχύτητας. Ο καθηγητής έχει το ρόλο του καθοδηγητή και του συντονιστή και όχι του κριτή 
του «σωστού-λάθους». Καθοδηγεί τους μαθητές και απαντά σε ερωτήσεις τους που αφο-
ρούν στο χειρισμό του λογισμικού, προτρέπει τους μαθητές να παρατηρούν μόνοι τους και 
να εξάγουν συμπεράσματα για την περιγραφή της κίνησης.  

Η οικοδόμηση του προγράμματος Modellus βασίζεται στην ιδέα των πολλαπλών αναπαρα-
στάσεων, στη δυνατότητα του άμεσου χειρισμού των αντικειμένων και στη μοντελοποίηση. 
Τα λογισμικά όπως το Modellus  χρησιμοποιούνται επειδή δίνουν τη δυνατότητα εικονικής 
πραγματικότητας μια κίνησης και ταυτόχρονης γραφικής απεικόνισης της θέσης και ταχύτη-
τας σε σχέση με το χρόνο, χωρίς όμως να απαιτούνται προχωρημένες γνώσεις χειρισμού και 
αλληλεπίδρασης με το λογισμικό από τους  μαθητές. Επίσης είναι διαδραστικά και παρέ-
χουν πολυπαραμετρικό χειρισμό των φυσικών μεγεθών, προάγουν τη μάθηση και ενδείκνυ-
ται για συνεργατικές δραστηριότητες (Τσοβόλας & Μαστρογιάννης, 2001 ). Εκτελώντας την 
εργαστηριακή άσκηση και τα λογισμικά Phet και Modellus οι μαθητές κατανοούν την ευθύ-
γραμμη ομαλή κίνηση και τα μεγέθη που τη περιγράφουν. Έτσι είναι σε θέση να διατυπώ-
σουν τους παρακάτω  εννοιολογικούς προσδιορισμούς: 

Τροχιά ενός σώματος που κινείται είναι το σύνολο των διαδοχικών θέσεων από τις οποίες 
διέρχεται το σώμα. Αν η τροχιά είναι ευθεία, τότε η κίνηση χαρακτηρίζεται ως ευθύγραμμη. 

Η θέση ενός σώματος σε μια ευθεία καθορίζεται σε σχέση με ένα σημείο που έχουμε επιλέ-
ξει ως σημείο αναφοράς ή αρχή για τις μετρήσεις μας (το σημείο 0 σε έναν άξονα). Προσ-
διορίζεται με έναν αριθμό που δείχνει την απόσταση του σώματος από το σημείο αναφο-
ράς και ένα πρόσημο που δηλώνει την κατεύθυνση  δηλαδή αν το σώμα είναι δεξιά (+) ή 
αριστερά (-) από το σημείο αναφοράς. Μονάδα μέτρησης της θέσης στο S.I. είναι το 1m. 

Τιμή της μετατόπισης Δχ ενός σώματος ονομάζουμε τη μεταβολή της θέσης του δηλαδή την 
τελική θέση του σώματος μείον την αρχική του θέση. Δηλαδή Δx=xτελ-xαρχ. Μονάδα μέ-
τρησης της μετατόπισης στο S,I. είναι το 1m.  

Χρονική στιγμή t είναι η ένδειξη ενός ρολογιού ή ενός χρονομέτρου και δεν έχει διάρκεια 
(αντίθετα στην καθημερινή ζωή η έκφραση «περίμενε μια στιγμή» μπορεί να σημαίνει με-
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ρικά λεπτά ή περισσότερο δηλαδή έχει διάρκεια).  Μονάδα της χρονικής στιγμής στο S.I. 
είναι το 1s. 

Χρονικό διάστημα Δt είναι η μεταβολή των χρονικών στιγμών διέλευσης του κινητού από 
δύο θέσεις.  Δηλαδή έχει διάρκεια και Δt=tτελ-tαρχ.  Μονάδα του χρονικού διαστήματος 
στο S.I. είναι το 1s. 

Ταχύτητα u ενός σώματος ορίζουμε το πηλίκο της μετατόπισης προς το αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα για τη μετατόπιση αυτή δηλαδή u=Δx/Δt. Μονάδα μέτρησης της ταχύτητας στο 
S.I. είναι το 1m/s. Άλλη μονάδα μέτρησης είναι το 1km/h. Η ταχύτητα ενός σώματος δείχνει 
το πόσο γρήγορα ή αργά κινείται το σώμα. Η ταχύτητα ενός σώματος είναι ο ρυθμός μετα-
βολής της θέσης του. 

Μέση ταχύτητα ενός σώματος ονομάζεται το πηλίκο του μήκους της διαδρομής που διένυ-
σε το σώμα σε κάποιο χρονικό διάστημα προς το χρονικό αυτό διάστημα που έγινε αυτή η 
διαδρομή.  Δηλαδή u=s/Δt. 

Από τη Φυσική στη Δημιουργική Γραφή-Β΄ Φάση 

Σκοποθεσία, Γραμματισμοί 

Σε ό,τι αφορά στις γνώσεις για τη Λογοτεχνία οι μαθητές επιδιώκεται οι μαθητές: 
• Να εντοπίσουν τις διαφορές του επιστημονικού και του λογοτεχνικού λόγου. 
• Στο πλαίσιο του ψηφιακού και λογοτεχνικού γραμματισμού επιδιώκεται οι μαθητές: 
• Να συνθέσουν το δικό τους κείμενο δημιουργικής γραφής αξιοποιώντας τις επιστημονι-

κές έννοιες που διδάχθηκαν στο μάθημα της Φυσικής. 
• Να μετατρέψουν την ιστορία  τους σε κόμικ επιλέγοντας τις κατάλληλες εικόνες και κά-

νοντας τις κατάλληλες γλωσσικές επιλογές για τον σκοπό αυτό. 
• Να εντοπίσουν τις διαφορές ανάμεσα στην ιστορία που έγραψαν και στο κόμικ που δη-

μιούργησαν και να τις δικαιολογήσουν λαμβάνοντας υπόψη τους τον κώδικα που χρη-
σιμοποίησαν κάθε φορά. 

• Να συνειδητοποιήσουν ότι τα εργαλεία δημιουργίας κόμικς καθοδηγούν τη σκέψη και 
περιορίζουν τη φαντασία του χρήστη, που καλείται να επιλέξει από προκαθορισμένες 
μορφές χαρακτήρων, τόπων, χρωμάτων κλπ. Οι μαθητές εργάζονται σε 3 ομάδες των 5 
μελών και η διδασκαλία γίνεται στο εργαστήριο υπολογιστών. 

Κατά την πρώτη ώρα, οι μαθητές μελετούν το σχετικό κεφάλαιο από το σχολικό εγχειρίδιο 
της Φυσικής Β΄ Γυμνασίου  « Η έννοια της ταχύτητας» εστιάζοντας στο είδος (επιστημονι-
κό), στο ύφος (λιτό και αυστηρό) και στον επικοινωνιακό στόχο του κειμένου (να πληροφο-
ρήσει). Στη συνέχεια μελετούν το ποίημα του Οδ. Ελύτη, Πίνοντας ήλιο κορινθιακό που αν-
θολογείται στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου εστιάζοντας στο είδος (λο-
γοτεχνικό – ποιητικό), στο ύφος (προσωπικό, λυρικό), επικοινωνιακό στόχο (να τέρψει, να 
προκαλέσει αισθητική απόλαυση). Έτσι, γίνεται στην τάξη λόγος για τη διαφορά του επι-
στημονικού και του λογοτεχνικού κειμένου. Έπειτα καλούνται να ανακαλέσουν στη μνήμη 
τους τους εννοιολογικούς προσδιορισμούς που διατύπωσαν στο μάθημα της Φυσικής και 
καλούνται να φτιάξουν ακροστιχίδες. ( Ροντάρι, 2001:22) Παραθέτουμε ενδεικτικά: 
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Εικόνα 1: Ακροστιχίδα 

Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα οι μαθητές ασχολούνται με τη συγγραφή της δικής τους 
ιστορίας αξιοποιώντας τους εννοιολογικούς προσδιορισμούς που έμαθαν στο μάθημα της 
Φυσικής. Καθοδηγούνται να αξιοποιήσουν τους εννοιολογικούς προσδιορισμούς προσαρ-
μόζοντάς τους όμως σε ένα κείμενο λογοτεχνικό, δημιουργικής γραφής. Κατά τη διδασκα-
λία της δημιουργικής γραφής ο καθηγητής καλείται να αναπτύξει και να καλλιεργήσει τη 
δημιουργικότητα των μαθητών βιωματικά,  μέσα από παιγνιώδεις διαδικασίες.  Επιπλέον οι 
μαθητές πρέπει να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στη διαδικασία της λογοτεχνικής γραφής. 
Η διέγερση της φαντασίας, ο παιγνιώδης χαρακτήρας της διδασκαλίας και η έμφαση στον 
αποδέκτη – αναγνώστη/μαθητή συνθέτουν ένα μαθησιακό περιβάλλον πρόσφορο για την 
διδασκαλία της δημιουργικής γραφής και δικαιολογούν τη σύνδεση της εν λόγω λογοτεχνι-
κής θεωρίας με τη δημιουργική γραφή.(Νάκη, 2013: 3-4 ) Παραθέτουμε ενδεικτικά δύο κεί-
μενα από τις εργασίες των μαθητών: 

Ήταν μια φορά και έναν καιρό η κοκκινοσκουφίτσα. Η μαμά της την είχε στείλει να μαζέψει 
λουλούδια, γιατί είχαν καλεσμένους. Στην αρχή η κοκκινοσκουφίτσα περπατούσε αργά και 
με σταθερό βήμα, διότι της άρεσε να χαζεύει την φύση και της ομορφιές της. Καθώς μάζευε 
μαργαρίτες άκουσε ένα θρόισμα πίσω από τον θάμνο και γεμάτη περιέργεια πήγε κοντά 
στον θάμνο περπατώντας στις μύτες των ποδιών της και πηγαίνοντας πολύ αργά για να μην 
ακουστεί. Ξαφνικά πετάχτηκε μέσα από τον θάμνο ο λύκος και άρχισε να τρέχει καταπάνω 
της. Η κοκκινοσκουφίτσα έντρομη άρχισε να τρέχει και όταν κοιτούσε πίσω της, έβλεπε τον 
λύκο να την πλησιάζει και εκείνη επιτάχυνε περισσότερο. Ο λύκος κουρασμένος από το πο-
λύ τρέξιμο σταμάτησε να πάρει μια ανάσα, γιατί είχε λαχανιάσει. Αντίθετα η κοκκινοσκου-
φίτσα εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και άρχισε να τρέχει ακόμα πιο γρήγορα. Μετά από 
πολύ ώρα τρεξίματος και καμιά φορά σκουντουφλήματος στα πετραδάκια του δάσους η 
κοκκινοσκουφίτσα έφτασε ασφαλής στο σπίτι της. Αφού έκανε μπάνιο και χαλάρωσε άρχισε 
να περιγράφει την περιπέτειά της στους γονείς της.  
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Βαμάκτρα 

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μέλισσα η Βαμάκτρα. Περνούσε ωραία στην εξοχή με τις 
τρεις αδελφές της. Όμως μια βροχερή μέρα ένας μοχθηρός άνδρας έπιασε και φυλάκισε τις 
αδελφές της. Η Βαμάκτρα είχε στενοχωρηθεί πάρα πολύ και προσπαθούσε να σκεφτεί κάτι 
για να τις ελευθερώσει. Ξαφνικά, ήρθε η ιδέα να πάει στον έξω κόσμο και να πάρει γύρη  
μετατοπιζόμενη, πετώντας δηλαδή από το ένα τριαντάφυλλο στο άλλο. Τα τριαντάφυλλα 
της έδιναν τόση δύναμη που μπορούσε να ζήσει και μετά το τσίμπημά της αλλά και να χρη-
σιμοποιεί πολλή δύναμη, για να σηκώνει βαριά αντικείμενα. Πήγε γρήγορα στο σπίτι του 
κακού άντρα, τον τσίμπησε και  ελευθέρωσε τις αδελφές της. Ο άνδρας πήγε από το τσί-
μπημα στο νοσοκομείο και έμαθε ένα μυστικό: « ποτές μην παρεμβαίνεις στη φύ-
ση…σκέψου τι κάνεις και από πού προέρχεσαι και εσύ…». Έτσι οι τρεις αδελφές της και η 
Βαμάκτρα έζησαν πολλά χρόνια στην όμορφη κυψέλη τους.  

Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι η  αξιολόγηση των κειμένων των μαθητών καλό είναι να 
εστιάζει στην επισήμανση των θετικών στοιχείων και οι  όποιες παρεμβάσεις να γίνονται με 
τη μορφή προτάσεων και όρων όπως « αυτό θα μπορούσε να ειπωθεί έτσι…», «θα ήταν πιο 
ενδιαφέρον αν το έγραφες έτσι…», κ.λπ. (Σουλιώτης, 2012: 15). 

Την τρίτη διδακτική ώρα ζητάμε από τους μαθητές να μετατρέψουν την ιστορία τους σε 
ψηφιακή και, αφού το κάνουν να σημειώσουν τις μεταξύ τους διαφορές. Συζητώνται  στην 
τάξη οι διαφορές ψηφιακού και γραπτού κειμένου και ο βαθμός ελευθερίας που αφήνουν 
στο χρήστη τα λογισμικά δημιουργίας ψηφιακής αφήγησης. Παραθέτουμε ενδεικτικά την 
πρώτη από τις προηγούμενες ιστορίες:                                                                                                                                   

 

Εικόνα 2: Ψηφιακή αφήγηση- κόμικ 

Ο καθηγητής συμπληρώνει μαζί με τους μαθητές τον παρακάτω πίνακα, που τους έχει δο-
θεί στην επιφάνεια εργασίας και τον συμπληρώνουν μετά την μετατροπή της γραπτής αφή-
γησης σε ψηφιακή. 
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  Ψηφιακή αφήγηση - Κόμικ Γραπτή αφήγηση 
Κώδικας Εικόνες Γλώσσα 
Ακροατής/ 
Θεατής/ 
Αναγνώστης 

 Περιορισμένη φαντασία σε συνδυασμό με εικό-
νες 

Φαντασία ελεύθερη 

Χρήση Για να καθοδηγήσω τη φαντασία και τη σκέψη 
του δέκτη 

Ελεύθερη άποψη 
Φαντασία με βάση τις 
προσωπικές επιλογές 
του αναγνώστη 

Την τέταρτη διδακτική ώρα οι μαθητές παρουσιάζουν τις εργασίες τους, γραπτές και ψη-
φιακές στους συμμαθητές τους και ψηφίζουν την καλύτερη αιτιολογώντας πάντα την επι-
λογή τους. 

Συμπεράσματα 

Οι μαθητές φαίνεται ότι οικοδόμησαν με σχετικά εύκολο και ευχάριστο τρόπο νέες γνώσεις, 
κατανόησαν τις παρανοήσεις τους, κατάφεραν να κατασκευάσουν σωστά τις νοητικές τους 
δομές σε σχέση με κάποιες έννοιες της Φυσικής και να τις εφαρμόσουν στην επίλυση προ-
βλημάτων. Στο πλαίσιο του μαθήματος της δημιουργικής γραφής κατάφεραν να αξιοποιή-
σουν τις έννοιες στο πλαίσιο μιας  γραπτής ιστορίας, την οποία μετά έκαναν ψηφιακή. Α-
ξιοσημείωτο είναι ότι γράφοντας το κείμενο της δημιουργικής γραφής δεν αναφέρθηκαν 
στην επιστημονική ορολογία της έννοιας της ταχύτητας και της μετατόπισης, γεγονός που 
μεταξύ άλλων καταδεικνύει ότι συνειδητοποίησαν τη διαφορά επιστημονικού και λογοτε-
χνικού λόγου. 
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Ας φιλοσοφήσουμε 

Αντωνοπούλου-Τρεχλή Ζωή  
Διδάκτορας Φιλοσοφίας, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 

zoevlassis@gmail.com 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση αποβλέπει στη μύηση των μαθητών στην ιδιαιτερό-
τητα της φιλοσοφικής σκέψης και επιδιώκει να αποτελέσει, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου 
μαθήματος, την πρώτη επαφή τους με την οργανωμένη αποδεικτική συζήτηση και με τη 
συγγραφή σύντομων επιχειρηματολογικών κειμένων. Οι δυνατότητες της τεχνολογίας και 
μαθητοκεντρικές ενεργητικές μέθοδοι διδασκαλίας επιστρατεύονται προκειμένου να υπη-
ρετηθεί αυτή η βασική επιδίωξη.  

Λέξεις - Kλειδιά: Φιλοσοφία Λυκείου, ενεργητικές μέθοδοι διδασκαλίας 

Ταυτότητα σεναρίου 
Γνωστικό Αντικείμενο: Φιλοσοφία. 
Κεφάλαιο 1ο: «Ξεκινώντας από την απορία» (από το σχολικό βιβλίο των: Βιρβιδάκη Στ.-
Καρασμάνη Β.-Τουρνά Χ., Αρχές Φιλοσοφίας).  
Τάξη: Β΄ Λυκείου, τμήμα 25 μαθητών.  
Χρονική διάρκεια υλοποίησης: 6 διδακτικές ώρες. 

Λεπτομερής παρουσίαση του σεναρίου 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η διδασκαλία της Φιλοσοφίας προβληματίζει τους διδάσκοντες λόγω της ιδιαίτερης φύσης 
του ίδιου του αντικειμένου της Φιλοσοφίας, αλλά και λόγω του διλήμματος που σχετίζεται 
με τη διδασκαλία της: Να μάθουμε τους μαθητές φιλοσοφία, όπως θα επιθυμούσε ο Hegel, 
ή να μάθουμε τους μαθητές να φιλοσοφούν, σύμφωνα με την καντιανή αντίληψη (Βενετή, 
2001);  

Καθώς όλο και περισσότερο κινούμαστε -και στην Ελλάδα- προς τη δεύτερη κατεύθυνση 
(Τουρνά, 2007), επιδίωξή μας πρέπει να είναι να μάθουμε τους μαθητές μας πώς να αντιμε-
τωπίζουν ένα ερώτημα, ένα πρόβλημα, ένα δίλημμα, και όχι να ενισχύσουμε τη συσσώρευ-
ση εγκυκλοπαιδικών γνώσεων. Ο τρόπος με τον οποίο σήμερα διδάσκεται η Φιλοσοφία εί-
ναι ο συστηματικός και όχι ο ιστορικός, και προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η διδα-
κτική μέθοδος που ονομάζεται P4C, Philosophy for Children (Lipman, 1988. Lipman, 2006). 
Σύμφωνα με αυτήν τη θέση, η οποία αποτελεί αφετηρία και για τη δική μας προσέγγιση, η 
διδασκαλία της Φιλοσοφίας προωθεί τον διάλογο και την πολυφωνία μέσα σε μια τάξη με 
τα χαρακτηριστικά μιας κοινότητας έρευνας, όπως την έχει συγκεκριμένα και εκτενώς περι-
γράψει η Ann Margaret Sharp (Splitter & Sharp, 1995), και την έχει εφαρμόσει στην πράξη 
στο Institute for the Advancement of Philosophy for Children.  
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Η σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην καθη-
μερινότητά μας είναι φαινόμενα απολύτως συμβατά με τις παραπάνω κατευθύνσεις της 
σύγχρονης διδακτικής της Φιλοσοφίας, αφού δίνουν έμφαση σε ενεργητικές μαθησιακές 
διαδικασίες (Cam, 1995. Nahmias, 2005), κατά τις οποίες οι μαθητές ανακαλύπτουν, με τη 
διακριτική καθοδήγηση του διδάσκοντα, τη γνώση μέσω της αλληλεπίδρασής τους με ανοι-
χτά μορφωτικά περιβάλλοντα. 

Στόχοι 

1. Σε επίπεδο γραμματισμών και ικανοτήτων:  
Το μάθημα της Φιλοσοφίας, από τη φύση του αλλά και από την κατεύθυνση στην οποία 
προσανατολίζει το Πρόγραμμα Σπουδών το σχολικό βιβλίο και το βιβλίο του καθηγητή 
(Βιρβιδάκης κ.ά, 2007), χωρίς να αγνοεί τους γνωστικούς στόχους, στρέφεται περισσότερο 
στην αυτοδύναμη αναλυτική, συνθετική και κριτική σκέψη των μαθητών (Βιρβιδάκης, 
2007). Ο συστηματικός (σε αντίθεση με τον ιστορικό) χαρακτήρας του μαθήματος δεν απαι-
τεί αποθησαύριση γνώσεων, αλλά διερώτηση, εννοιοποίηση (Deleuze & Guattari, 2004) και 
επιχειρηματολογία. Μόνος αποκλειστικά γνωστικός στόχος, ο οποίος επιδιώκεται με το πα-
ρόν διδακτικό σενάριο, είναι να αποκτήσουν οι μαθητές ορισμένες πληροφορίες για τη ζωή, 
το έργο και τις απόψεις ορισμένων φιλοσόφων, στόχος όμως που κι αυτός αξιοποιείται για 
να αναδειχθεί ο πρακτικός χαρακτήρας της Φιλοσοφίας. 
Ως προς τους γραμματισμούς και τις δεξιότητες, επιδιώκεται, λοιπόν, οι μαθητές να είναι σε 
θέση:  
• Να αναγνωρίζουν την ιδιαιτερότητα της φιλοσοφίας σε σχέση με άλλους τομείς του επι-

στητού.  
• Να διατυπώνουν φιλοσοφικά ερωτήματα και να τα διαχωρίζουν από τα ερωτήματα σε 

άλλους γνωστικούς τομείς. 
• Να διακρίνουν τους κλάδους της φιλοσοφίας, το ιδιαίτερο περιεχόμενο του καθενός και 

να τους συσχετίζουν με ερωτήματα της καθημερινής ζωής. 
• Να αναγνωρίζουν τον πρακτικό χαρακτήρα της Φιλοσοφίας και να συνδέουν τη Φιλοσο-

φία με την καθημερινή τους ζωή και πράξη. 
• Να συντάσσουν σύντομα επιχειρηματολογικά κείμενα. 

2. Σε επίπεδο στάσεων και αξιών:  
Μέσα από την υλοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου αναμένεται οι μαθητές:  
• Να προβαίνουν σε αναθεώρηση των απόψεών τους μέσα από διαδικασίες λογικού ελέγ-

χου, πράγμα που αποτελεί, εξάλλου, τον πυρήνα της φιλοσοφικής δραστηριότητας. 
• Να οικοδομούν τη προσέγγιση των ζητημάτων (εν προκειμένω, των φιλοσοφικών) μέσα 

από διερευνητικές μαθησιακές διαδικασίες.  
• Να προσεγγίζουν τη μαθησιακή εμπειρία μέσα από συμμετοχικές/συνεργατικές διαδι-

κασίες.  

3. Τεχνολογικοί στόχοι:  
Με τη χρήση των ΤΠΕ προσδοκάται οι μαθητές:  
• Να διευκολυνθούν στην καταγραφή και –κυρίως- στη διαδικασία αναθεώρησης των α-

πόψεών τους.  
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• Να αναπτύξουν κριτικές δεξιότητες, αναζητώντας, επιλέγοντας και αξιοποιώντας την 
κατάλληλη πληροφορία σε δικτυακούς τόπους.  

Μεθοδολογία διδασκαλίας 

Η διδακτική παρέμβαση στο σύνολό της υλοποιήθηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του 
σχολείου. Οι μαθητές κατανεμήθηκαν σε πέντε ομάδες των πέντε ατόμων η καθεμιά. Η 
σύνθεση των ομάδων ήταν ανομοιογενής και τυχαία. Κάθε ομάδα είχε την υποχρέωση να 
επιμερίσει τις εργασίες στα μέλη της, ενώ προβλεπόταν και εναλλαγή ρόλων κατά την πο-
ρεία υλοποίησης του σεναρίου.  

Κατά την 1η ώρα διδασκαλίας και μετά από συντομότατη εισαγωγή, τα μέλη των ομάδων 
συμπλήρωσαν το πρώτο φύλλο εργασίας (Ορίζοντας τη Φιλοσοφία), το οποίο προέβλεπε 
αξιοποίηση έργων ζωγραφικής, με το οποίο επιδιωκόταν να διερευνηθούν οι  εντυπώσεις 
τους για τη Φιλοσοφία. 

Κατά τη 2η ώρα διδασκαλίας, τα μέλη των ομάδων συμπλήρωσαν το 2ο φύλλο εργασίας (Φι-
λοσοφία είναι ...) ως άσκηση αναθεώρησης των εντυπώσεών τους για τη Φιλοσοφία. Στη 
συνέχεια, δημιούργησαν μία αφίσα με βάση την προηγούμενη συζήτηση και διερεύνησή 
τους. 

Κατά την 3η και την 4η ώρα της διδασκαλίας, τα μέλη των ομάδων συμπλήρωσαν τα φιλο-
σοφικά ερωτήματα στο 3ο φύλλο εργασίας (Απορίες) ως άσκηση στη διατύπωση φιλοσοφι-
κών ερωτημάτων και στη διάκρισή τους από τα ερωτήματα της επιστήμης. Δημιούργησαν 
στη συνέχεια έναν εννοιολογικό χάρτη με τους κλάδους της Φιλοσοφίας, όπως τους ζητή-
θηκε στο 4ο φύλλο εργασίας (Κλάδοι της Φιλοσοφίας). Επιπλέον, παρακολούθησαν ένα μι-
κρής διάρκειας βίντεο με τα επιτεύγματα της Φιλοσοφίας και ολοκλήρωσαν τον εννοιολογι-
κό χάρτη που είχαν ετοιμάσει, όπως τους ζητήθηκε στο 5ο φύλλο εργασίας (Η αξία της Φι-
λοσοφίας). 

Η 5η και η 6η ώρα διδασκαλίας περιλάμβαναν τη μελέτη εκ μέρους των μαθητών πληροφο-
ριών που προέρχονταν από δικτυακούς τόπους, βίντεο και έντυπο υλικό με σκοπό να ανα-
καλύψουν τον ρόλο της Φιλοσοφίας στην ανθρώπινη κοινωνία. Επίσης, οι μαθητές κλήθη-
καν να γράψουν ένα επιχειρηματολογικό κείμενο υπέρ της Φιλοσοφίας (6ο φύλλο εργασίας: 
Ο εξόριστος φιλόσοφος). Στο 7ο φύλλο εργασίας (Απολογία για τη Φιλοσοφία) τους ζητήθη-
κε να αναθεωρήσουν το κείμενό τους με βάση και την προσέγγιση των άλλων ομάδων, 
χρησιμοποιώντας το εργαλείο «Παρακολούθηση αλλαγών» του κειμενογράφου, και να κα-
ταλήξουν σε ένα τελικό κείμενο.  

Φύλλα εργασίας 

1ο Φύλλο Εργασίας: Ορίζοντας τη Φιλοσοφία 

1η ομάδα 
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Κάθε φιλοσοφικό βιβλίο που σέβεται τον εαυτό του ξεκινάει με το ερώτημα: τι είναι η Φι-
λοσοφία. Και κάθε μάθημα Φιλοσοφίας που σέβεται τον εαυτό του ξεκινάει με το ίδιο ερώ-
τημα. Επ’ αυτού έχουν δοθεί πολλές απαντήσεις. 
- Να συζητήσετε το ζήτημα στην ομάδα σας και να δώσετε τον δικό σας ορισμό για τη Φιλο-
σοφία. Στη συζήτησή σας να αξιοποιήσετε και τον πίνακα του René Magritte, La condition 
humaine (1935/Simon Spierer Collection, Genève, Suisse).  
- Να καταγράψετε με συντομία τις απόψεις σας σε ένα αρχείο word και να το αποθηκεύσε-
τε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας με τον τίτλο «Ορισμός 1». 

2η ομάδα 
Κάθε φιλοσοφικό βιβλίο που σέβεται τον εαυτό του ξεκινάει με το ερώτημα: τι είναι η Φι-
λοσοφία. Και κάθε μάθημα Φιλοσοφίας που σέβεται τον εαυτό του ξεκινάει με το ίδιο ερώ-
τημα. Επ’ αυτού έχουν δοθεί πολλές απαντήσεις. 
- Να συζητήσετε το ζήτημα στην ομάδα σας και να δώσετε τον δικό σας ορισμό για τη Φιλο-
σοφία. Στη συζήτησή σας να αξιοποιήσετε και τον πίνακα του Edward Hopper, Solitude 
(1944/Private Collection). 
- Να καταγράψετε με συντομία τις απόψεις σας σε ένα αρχείο word και να το αποθηκεύσε-
τε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας με τον τίτλο «Ορισμός 2». 

3η ομάδα 
Κάθε φιλοσοφικό βιβλίο που σέβεται τον εαυτό του ξεκινάει με το ερώτημα: τι είναι η Φι-
λοσοφία. Και κάθε μάθημα Φιλοσοφίας που σέβεται τον εαυτό του ξεκινάει με το ίδιο ερώ-
τημα. Επ’ αυτού έχουν δοθεί πολλές απαντήσεις. 
- Να συζητήσετε το ζήτημα στην ομάδα σας και να δώσετε τον δικό σας ορισμό για τη Φιλο-
σοφία. Στη συζήτησή σας να αξιοποιήσετε και τον πίνακα του René Magritte, La philosophie 
dans le boudoir  (1966/Private Collection).  
- Να καταγράψετε με συντομία τις απόψεις σας σε ένα αρχείο word και να το αποθηκεύσε-
τε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας με τον τίτλο «Ορισμός 3». 

4η ομάδα 
Κάθε φιλοσοφικό βιβλίο που σέβεται τον εαυτό του ξεκινάει με το ερώτημα: τι είναι η Φι-
λοσοφία. Και κάθε μάθημα Φιλοσοφίας που σέβεται τον εαυτό του ξεκινάει με το ίδιο ερώ-
τημα. Επ’ αυτού έχουν δοθεί πολλές απαντήσεις. 
- Να συζητήσετε το ζήτημα στην ομάδα σας και να δώσετε τον δικό σας ορισμό για τη Φιλο-
σοφία. Στη συζήτησή σας να αξιοποιήσετε και τον πίνακα του Albert Tucker, Philosopher 
(1939/Victoria Museum, Melbourne). 
- Να καταγράψετε με συντομία τις απόψεις σας σε ένα αρχείο word και να το αποθηκεύσε-
τε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας με τον τίτλο «Ορισμός 4». 

5η ομάδα 
Κάθε φιλοσοφικό βιβλίο που σέβεται τον εαυτό του ξεκινάει με το ερώτημα: τι είναι η Φι-
λοσοφία. Και κάθε μάθημα Φιλοσοφίας που σέβεται τον εαυτό του ξεκινάει με το ίδιο ερώ-
τημα. Επ’ αυτού έχουν δοθεί πολλές απαντήσεις. 
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- Να συζητήσετε το ζήτημα στην ομάδα σας και να δώσετε τον δικό σας ορισμό για τη Φιλο-
σοφία. Στη συζήτησή σας να αξιοποιήσετε και το έργο του Κώστα Τσόκλη, Οδοιπόρος 
(1991). 
- Να καταγράψετε με συντομία τις απόψεις σας σε ένα αρχείο word και να το αποθηκεύσε-
τε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας με τον τίτλο «Ορισμός 5». 

2ο Φύλλο Εργασίας (κοινό για όλες τις ομάδες): Φιλοσοφία είναι ... 

- Να μεταβείτε στη διεύθυνση:  
http://www.gnomikologikon.gr/catquotes.php?categ=2270 
Εκεί θα βρείτε ορισμένες σκέψεις πάνω στο ερώτημα τι είναι η Φιλοσοφία και ποιοι είναι οι 
στόχοι της. 
- Να προσπαθήσετε, με βάση όσα διαβάσετε και αφού συζητήσετε στην ομάδα σας, να α-
ναδιατυπώσετε τον ορισμό της Φιλοσοφίας και να προσδιορίσετε τους βασικούς στόχους 
της φιλοσοφικής δραστηριότητας. 
- Στη συνέχεια, να μεταβείτε στη διεύθυνση: http://edu.glogster.com/ και να δημιουργήσε-
τε μία αφίσα με τίτλο «Φιλοσοφία είναι ...». Η αφίσα σας μπορεί να περιλαμβάνει και φω-
τογραφίες φιλοσόφων ή κάποιους από τους ορισμούς που εκείνοι διατύπωσαν ή οτιδήποτε 
άλλο εσείς θεωρείτε χρήσιμο. 
- Να παρουσιάσετε τη δημιουργία σας στις άλλες ομάδες. 

3ο Φύλλο Εργασίας (κοινό για όλες τις ομάδες): Απορίες 

«Ο φιλόσοφος καταλαβαίνει ότι είναι στο σωστό δρόμο. Το καταλαβαίνει αυτό όταν συνει-
δητοποιεί ότι, όσο προχωράει στην σκέψη και στην επιστήμη, τόσο περισσότερο ηλίθιος 
αισθάνεται για την αδυναμία της γνώσης του. Δεν μαζεύει βιβλία στην βιβλιοθήκη του ο 
φιλόσοφος, μαζεύει «γιατί». Αυτά είναι η περιουσία του. Καταλαβαίνει ότι είναι στον σω-
στό δρόμο όταν συλλάβει ότι τα ερωτήματα είναι σημαντικότερα από τις απαντήσεις. Αυτές 
είναι το καύσιμο της ύπαρξης».  
Να μερικά από αυτά τα ερωτήματα: 
 Ποιος είσαι;  
 Πώς πρέπει να ζεις; 
 Τι είναι το κακό; 
 Υπάρχει κάτι για το οποίο δεν μπορούμε να αμφιβάλλουμε; 
 Ποια είναι η φύση του ονείρου; 
 Τι έγινε πρώτα: το άλογο ή η ιδέα «άλογο»; 
 Έχει ο άνθρωπος ιδέες εκ γενετής; 

- Να συνεχίσετε διατυπώνοντας κι άλλα (τουλάχιστον 3) φιλοσοφικά ερωτήματα.  
- Να συζητήσετε με τα μέλη της ομάδας σας προτού καταλήξετε.  
- Να καταγράψετε τα ερωτήματά σας σε ένα αρχείο word με τον τίτλο «Ερωτήματα» και να 
είστε έτοιμοι να τα παρουσιάσετε στις άλλες ομάδες και να ακούσετε τα δικά τους. 
- Να χρωματίσετε με κίτρινο φόντο τα ερωτήματα που θα γίνουν αποδεκτά από τις άλλες 
ομάδες και με πράσινο όσα δεν θα γίνουν.  
- Να αναδιατυπώσετε τα ερωτήματα εκείνα για τα οποία διατυπώθηκαν ενστάσεις. 
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4ο Φύλλο εργασίας (κοινό για όλες τις ομάδες): Κλάδοι της Φιλοσοφίας 

- Να μεταβείτε στη διεύθυνση: 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B102/132/956,3467/. 
Εκεί θα βρείτε ψηφιοποιημένο το σχολικό σας βιβλίο από το οποίο πρέπει να μελετήσετε 
την 3η ενότητα του 1ου κεφαλαίου «Κλάδοι της Φιλοσοφίας και επιστήμες». 
- Στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Cmap του υπολογιστή σας για να δημιουρ-
γήσετε έναν εννοιολογικό χάρτη με τους κλάδους της Φιλοσοφίας και σύντομη καταγραφή 
των θεμάτων με τα οποία ασχολείται καθένας από αυτούς. 

5ο Φύλλο εργασίας (κοινό για όλες τις ομάδες): Η αξία της Φιλοσοφίας 

- Να παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο: 
https://www.youtube.com/watch?v=tWmeHTU4Rys&list=PLl7lbdXBHVfJ5MsKJKBNI6ngH2y6
uCj9j και να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα: 
• Τι έχει κάνει η Φιλοσοφία για μας; Να καταγράψετε τις ωφέλειες από αυτήν όπως πα-

ρουσιάζονται στο βίντεο. 
• Να επιστρέψετε στον εννοιολογικό πίνακα τον οποίο δημιουργήσατε στην προηγούμενη 

δραστηριότητα. Να προσθέσετε κάτω από κάθε κλάδο της Φιλοσοφίας τα επιτεύγματά 
της όπως παρουσιάζονται στο βίντεο. 

6ο Φύλλο εργασίας: Ο εξόριστος φιλόσοφος 

1η ομάδα 
Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν τον χρόνο να επιδοθούν σε «φιλοσοφικό» στοχασμό, 
κι αυτό είτε γιατί δίνουν προτεραιότητα στον αγώνα της επιβίωσης είτε γιατί απολαμβά-
νουν μια ζωή αδιατάρακτης ρουτίνας. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις, κάποια «επικίνδυ-
να» και «ενοχλητικά» άτομα, που διαθέτουν ελεύθερο χρόνο, θέτουν ορισμένα φαινομενι-
κά απλά ερωτήματα, τα οποία όμως, όπως φαίνεται, δεν έχουν απλές απαντήσεις. 
- Να μεταβείτε στη διεύθυνση: 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%89%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%C
F%82  
- Στη συνέχεια, να διαβάσετε το απόσπασμα από την πλατωνική Απολογία Σωκράτους (29d-
30a-b και 30d-31a) και να συζητήσετε στην ομάδα σας τα ερωτήματα που ακολουθούν: 
• Σύμφωνα με όσα ο Σωκράτης αναφέρει στην απολογία του, για ποιους λόγους εθεωρεί-

το πρόσωπο «ενοχλητικό» για τους Αθηναίους πολίτες και σε τι συμπεράσματα μπορού-
με να καταλήξουμε για τον ρόλο του φιλοσόφου στη ζωή των ανθρώπων και της πολι-
τείας από την παρομοίωσή του με αλογόμυγα; 

• Γιατί, κατά τη γνώμη σας, οι άνθρωποι γενικότερα αμφισβητούν ή ενοχλούνται από τη 
Φιλοσοφία και τους φιλοσόφους;  

- Να διατυπώσετε έναν πειστικό αντίλογο υπέρ της Φιλοσοφίας.  
- Τα συμπεράσματά σας να τα καταγράψετε σε ένα αρχείο word και να το αποθηκεύσετε 
στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας με το όνομα «Απολογία για τη Φιλοσοφία 1». 
- Να κρατήσετε σημειώσεις από όσα θα καταθέσουν οι άλλες ομάδες, γιατί θα σας χρεια-
στούν σε επόμενη άσκηση. 
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2η Ομάδα  
Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν τον χρόνο να επιδοθούν σε «φιλοσοφικό» στοχασμό, 
κι αυτό είτε γιατί δίνουν προτεραιότητα στον αγώνα της επιβίωσης είτε γιατί απολαμβά-
νουν μια ζωή αδιατάρακτης ρουτίνας. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις, κάποια «επικίνδυ-
να» και «ενοχλητικά» άτομα, που διαθέτουν ελεύθερο χρόνο, θέτουν ορισμένα φαινομενι-
κά απλά ερωτήματα, τα οποία όμως, όπως φαίνεται, δεν επιδέχονται απλές απαντήσεις. 
Να παρακολουθήσετε πρώτα το παρακάτω βίντεο σχετικά με τον πλατωνικό μύθο του σπη-
λαίου: http://www.dailymotion.com/video/xzwh3z 
Να διαβάσετε, στη συνέχεια, το απόσπασμα από την πλατωνική Πολιτεία (516e) και να συ-
ζητήσετε στην ομάδα σας τα ερωτήματα που ακολουθούν:  
• Ποια είναι η αντίδραση, σύμφωνα με το κείμενο, των δεσμωτών απέναντι στον άνθρωπο 

που επιστρέφει στο Σπήλαιο και ποιοι είναι οι λόγοι που την προκαλούν; 
• Γιατί, κατά τη γνώμη σας, οι άνθρωποι γενικότερα αμφισβητούν ή ενοχλούνται από τη 

Φιλοσοφία και τους φιλοσόφους;  
- Να διατυπώσετε έναν πειστικό αντίλογο υπέρ της Φιλοσοφίας.  
- Τα συμπεράσματά σας να τα καταγράψετε σε ένα αρχείο word και να το αποθηκεύσετε 
στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας με το όνομα «Απολογία για τη Φιλοσοφία 2». 
- Να κρατήσετε σημειώσεις από όσα θα καταθέσουν οι άλλες ομάδες, γιατί θα σας χρεια-
στούν σε επόμενη άσκηση. 

3η ομάδα 
Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν τον χρόνο να επιδοθούν σε «φιλοσοφικό» στοχασμό, 
κι αυτό είτε γιατί δίνουν προτεραιότητα στον αγώνα της επιβίωσης είτε γιατί απολαμβά-
νουν μια ζωή αδιατάρακτης ρουτίνας. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις, κάποια «επικίνδυ-
να» και «ενοχλητικά» άτομα, που διαθέτουν ελεύθερο χρόνο, θέτουν ορισμένα φαινομενι-
κά απλά ερωτήματα, τα οποία όμως, όπως φαίνεται, δεν επιδέχονται απλές απαντήσεις. 
Να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://users.sch.gr/kassetas/philRom11.htm. Εκεί μπορείτε 
να διαβάσετε τις βασικές απόψεις του σπουδαίου Δανού φιλοσόφου του 19ου αιώνα Arthur 
Schopenhauer, γνωστού για τον ακραίο πεσιμισμό του.  
Να σημειώσετε επίσης ότι, το 1820, ο Schopenhauer έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του 
Βερολίνου, αλλά τα μαθήματά του διακόπηκαν μετά από έναν εξάμηνο λόγω έλλειψης φοι-
τητικού ακροατηρίου. Μετά από αυτό ταξίδεψε πολύ ώσπου, το 1825,  επέστρεψε στη Γερ-
μανία με την πρόθεση να ξεκινήσει πανεπιστημιακή καριέρα. Όμως, το Πανεπιστήμιο δεν 
έδειξε κανένα ενδιαφέρον. 
Στη συνέχεια, να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
• Ποιες από τις απόψεις του νομίζετε ότι θα ενόχλησαν τους ανθρώπους του καιρού του; 
• Γιατί, κατά τη γνώμη σας, οι άνθρωποι γενικότερα αμφισβητούν ή ενοχλούνται από τη 

Φιλοσοφία και τους φιλοσόφους;  
- Να διατυπώσετε έναν πειστικό αντίλογο υπέρ της Φιλοσοφίας.  
- Τα συμπεράσματά σας να τα καταγράψετε σε ένα αρχείο word και να το αποθηκεύσετε 
στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας με το όνομα «Απολογία για τη Φιλοσοφία 3». 
- Να κρατήσετε σημειώσεις από όσα θα καταθέσουν οι άλλες ομάδες, γιατί θα σας χρεια-
στούν σε επόμενη άσκηση. 

4η ομάδα 
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Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν τον χρόνο να επιδοθούν σε «φιλοσοφικό» στοχασμό, 
κι αυτό είτε γιατί δίνουν προτεραιότητα στον αγώνα της επιβίωσης είτε γιατί απολαμβά-
νουν μια ζωή αδιατάρακτης ρουτίνας. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις, κάποια «επικίνδυ-
να» και «ενοχλητικά» άτομα, που διαθέτουν ελεύθερο χρόνο, θέτουν ορισμένα φαινομενι-
κά απλά ερωτήματα, τα οποία όμως, όπως φαίνεται, δεν επιδέχονται απλές απαντήσεις. 
Να μεταβείτε στη διεύθυνση: http://www.protoporia.gr/friedrich-nietzsche-i-tragiki-zoi-
mias-megalofyias-p-268596.html και να διαβάσετε το κείμενο από την παράγραφο «Ο α-
μούστακος Νίτσε» και εξής. 
Στη συνέχεια, να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
• Ποιες από τις απόψεις του Nietzsche νομίζετε ότι θα ενόχλησαν τους ανθρώπους του 

καιρού του; 
• Γιατί, κατά τη γνώμη σας, οι άνθρωποι γενικότερα αμφισβητούν ή ενοχλούνται από τη 

Φιλοσοφία και τους φιλοσόφους;  
- Να διατυπώσετε έναν πειστικό αντίλογο υπέρ της Φιλοσοφίας.  
- Τα συμπεράσματά σας να τα καταγράψετε σε ένα αρχείο word και να το αποθηκεύσετε 
στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας με το όνομα «Απολογία για τη Φιλοσοφία 4». 
- Να κρατήσετε σημειώσεις από όσα θα καταθέσουν οι άλλες ομάδες, γιατί θα σας χρεια-
στούν σε επόμενη άσκηση. 

5η ομάδα 
Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν τον χρόνο να επιδοθούν σε «φιλοσοφικό» στοχασμό, 
κι αυτό είτε γιατί δίνουν προτεραιότητα στον αγώνα της επιβίωσης είτε γιατί απολαμβά-
νουν μια ζωή αδιατάρακτης ρουτίνας. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις, κάποια «επικίνδυ-
να» και «ενοχλητικά» άτομα, που διαθέτουν ελεύθερο χρόνο , θέτουν ορισμένα φαινομενι-
κά απλά ερωτήματα, τα οποία όμως, όπως φαίνεται, δεν επιδέχονται απλές απαντήσεις. 
Να μεταβείτε στη διεύθυνση: 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%AC%C
E%BD%CE%BF_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%BF 
και να διαβάσετε τη βιογραφία του φιλοσόφου Τζορντάνο Μπρούνο. 
Στη συνέχεια, να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
• Για ποιους λόγους νομίζετε ότι ο φιλόσοφος καταδικάστηκε σε θανατική ποινή; Ποιο 

ήταν το αδίκημά του; 
• Γιατί, κατά τη γνώμη σας, οι άνθρωποι γενικότερα αμφισβητούν ή ενοχλούνται από τη 

Φιλοσοφία και τους φιλοσόφους;  
- Να διατυπώσετε έναν πειστικό αντίλογο υπέρ της Φιλοσοφίας.  
- Τα συμπεράσματά σας να τα καταγράψετε σε ένα αρχείο word και να το αποθηκεύσετε 
στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας με το όνομα «Απολογία για τη Φιλοσοφία 5». 
- Να κρατήσετε σημειώσεις από όσα θα καταθέσουν οι άλλες ομάδες, γιατί θα σας χρεια-
στούν σε επόμενη άσκηση. 

7ο Φύλλο Εργασίας (κοινό για όλες τις ομάδες): Απολογία για τη Φιλοσοφία 

Με βάση το δικό σας υποστηρικτικό κείμενο για τη Φιλοσοφία, αλλά και τα κείμενα των 
άλλων ομάδων: 
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- Να επιστρέψετε στο αρχείο σας με τίτλο «Απολογία για τη Φιλοσοφία ...», να ενεργοποιή-
σετε το εργαλείο «Παρακολούθηση αλλαγών», και να του προσθέσετε τα νέα δεδομένα. Να 
καταλήξετε σε ένα τελικό κείμενο. 
- Να μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.wordle.net/. Να αντιγράψετε το κείμενό σας στο 
σχετικό πλαίσιο του εργαλείου που σας προτείνω και να δημιουργήσετε ένα συννεφόλεξο. 
- Να αποθηκεύσετε τη δημιουργία σας με το πλήκτρο print screen του υπολογιστή σας. 
- Να παρουσιάσετε τη δημιουργία σας στις άλλες ομάδες. 

Επέκταση 

Ως αφόρμηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί  το βίντεο The Philosophers' Football Match  
των Monty Pythons (https://www.youtube.com/watch?v=I77TYLv_RT0), μέσω του οποίου οι μαθη-
τές, με τρόπο διασκεδαστικό, θα γνώριζαν μεγάλους Έλληνες και Γερμανούς φιλοσόφους. 

Θα μπορούσε, επίσης, να προβλεφθεί ένα τελευταίο φύλλο εργασίας, κοινό για όλες τις 
ομάδες, με τις εξής δραστηριότητες: 

- Να επιλέξουν έναν φιλόσοφο από αυτούς που είχαν δει στο βίντεο (5ο Φύλλο Εργασίας) ή 
στη διεύθυνση: http://www.gnomikologikon.gr/catquotes.php?categ=2270. 
- Να αναζητήσουν στο διαδίκτυο πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του, καθώς και σχετι-
κές εικόνες.  
- Να δημιουργήσουν στο Facebook το προφίλ ή μία σελίδα για τον φιλόσοφο  που είχαν 
επιλέξει, και να δημοσιεύσουν εκεί τα στοιχεία που θα είχαν συγκεντρώσει.  
- Να σχολιάσουν όποιο θέμα της επικαιρότητας διάλεγαν με τον τρόπο που υπέθεταν, με 
βάση την προηγούμενη μελέτη τους, ότι θα το σχολίαζε ο συγκεκριμένος φιλόσοφος.  
- Να διαβάσουν τις απόψεις που διατυπώνονταν από τους φιλοσόφους που είχαν επιλέξει 
οι άλλες ομάδες, να κάνουν τα δικά τους σχόλια και, τελικά, να κάνουν Like στον φιλόσοφο 
του οποίου τις απόψεις θα έβρισκαν πιο ενδιαφέρουσες (χωρίς το δικαίωμα να κάνουν Like 
στη σελίδα που δημιούργησε η δική τους ομάδα). 

Συμπέρασματα/Κριτική 

Από την υλοποίηση του σεναρίου διαπιστώθηκε πως κινητοποιήθηκε το ενδιαφέρον και 
δημιουργήθηκε θετική στάση των μαθητών για τη Φιλοσοφία, ενώ συγχρόνως εξοικειώθη-
καν με την ιδιαιτερότητα του φιλοσοφικού μαθήματος, το οποίο, όπως έχουμε ήδη αναφέ-
ρει, προσανατολίζει στο τρίπτυχο: διερώτηση – εννοιοποίηση – επιχειρηματολογία. Αυτό 
τουλάχιστον καταγράφηκε στο επιχειρηματολογικό κείμενο που παρήχθη ως αποτέλεσμα 
του φύλλου εργασίας με τίτλο Απολογία για τη Φιλοσοφία, αλλά και στο φύλλο αξιολόγη-
σης που συμπληρώθηκε από τους μαθητές.  
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Διαδικασίες επιλογής και επαναχρησιμοποίησης μαθησιακών αντικειμένων από το εθνι-
κό αποθετήριο «Φωτόδεντρο» για τη δημιουργία διδακτικών σεναρίων 

 
Κωστόπουλος Γεώργιος  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, M.Sc 
kostg@sch.gr 

Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ, ενώ συγχρόνως η διάθεση 
εκπαιδευτικού υλικού μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης αυξάνεται συνεχώς. Το 
διαδίκτυο αποτελεί σημαντικό εργαλείο και ταυτόχρονα πρόκληση στα χέρια εκπαιδευτι-
κών και μαθητών, παρέχοντας υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης και ευκολία στην αναζήτηση, 
μετάδοση και ανανέωση του παρεχόμενου μαθησιακού υλικού. Τα μαθησιακά αντικείμενα 
έχουν εμφανισθεί τα τελευταία χρόνια, μεταβάλλοντας ριζικά τον τρόπο δημιουργίας και 
χρήσης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, αποτελώντας τον πυρήνα της ηλεκτρονικής 
και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το εθνικό αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων «Φωτό-
δεντρο» φιλοξενεί πληθώρα μαθησιακών αντικειμένων φιλοδοξώντας να γίνει αρωγός του 
εκπαιδευτικού ο οποίος στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων υψηλής ποιότη-
τας.  Συνθέτοντας νέα ή επαναχρησιμοποιώντας κατάλληλα επιλεγμένα μαθησιακά αντικεί-
μενα, με ή χωρίς τροποποίηση, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ευέ-
λικτα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στις ανάγκες και ιδιαιτερότη-
τες των μαθητών.  

Λέξεις - Κλειδιά: Μαθησιακά αντικείμενα, αποθετήριο, Φωτόδεντρο, επαναχρησιμοποίηση. 

Προσδιορίζοντας τα μαθησιακά αντικείμενα 

Γνωστά ως αντικείμενα γνώσης (Merrill, 1998), διδακτικά αντικείμενα (Gibbons, Nelson, & 
Richards, 2000), εκπαιδευτικά αντικείμενα (Friesen, 2001), μονάδες μελέτης (Koper, 2001), 
αντικείμενα e-μάθησης (Muzio, Heins, & Mundell, 2002), αντικείμενα πολυμέσων (Hodgins, 
2002), ψηφιακοί πόροι (van Assche, & Vuorikari, 2006), κ.ά., τα μαθησιακά αντικείμενα 
(ΜΑ) έχουν εμφανισθεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες και έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο 
δημιουργίας και χρήσης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, αποτελώντας τον πυρήνα 
της ηλεκτρονικής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αν και υπάρχει πληθώρα όρων που έ-
χουν χρησιμοποιηθεί ή/και χρησιμοποιούνται ακόμη, ο επικρατέστερος και περισσότερο 
αποδεκτός από την εκπαιδευτική κοινότητα είναι ο όρος «μαθησιακό αντικείμενο». Αυτό 
οφείλεται στον Wayne Hodgins, ο οποίος το 1994 καθιέρωσε την ομάδα εργασίας «Learning 
Architectures, APIs and Learning Objects», γνωστή σήμερα ως LALO (Learning 
Architecture/Learning Objects) και στην οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο όρος ΜΑ. 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν διατυπωθεί πλείστοι ορισμοί για τα ΜΑ. Ορισμένοι δί-
νουν έμφαση στο μαθησιακό σκέλος και συγκεκριμένα στα μαθησιακά αποτελέσματα μέσω 
της επίτευξης συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων, άλλοι τονίζουν το τεχνολογικό σκέλος, 
ενώ οι περισσότεροι υπογραμμίζουν την έννοια της επαναχρησιμοποίησης, η οποία αποτε-
λεί ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά τους. O James L΄Allier (1998) ορίζει τα ΜΑ ως 
την «μικρότερη ανεξάρτητη παιδαγωγική εμπειρία, η οποία περιλαμβάνει ένα μαθησιακό 

1910

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



στόχο, μια μαθησιακή δραστηριότητα και μια αξιολόγηση» προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τη 
νοητική εικόνα τους. Ο David Wiley (2002) θεωρεί ότι «τα ΜΑ είναι οποιοσδήποτε ψηφια-
κός πόρος, ο οποίος μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τη μάθηση», ενώ 
σύμφωνα με τον Polsani (2003) «ένα ΜΑ είναι μια ανεξάρτητη και αυτόνομη μονάδα περιε-
χομένου μάθησης, η οποία να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά εκπαιδευτι-
κά πλαίσια». 

Η επαναχρησιμοποίηση μαθησιακών αντικειμένων 

Η επαναχρησιμοποίηση θεωρείται θεμελιώδες χαρακτηριστικό των ΜΑ. Η βασική ιδέα α-
φορά στη χρήση μικρών, διακριτών ΜΑ ή/και τον συνδυασμό τους για τη δημιουργία νέων, 
τα οποία να αποτελούν ένα ενιαίο εκπαιδευτικό σενάριο που να μπορεί να λειτουργήσει σε 
διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια, καθώς και σε διαφορετικά άτομα (Δρούζας, Κωστόπου-
λος, & Πιντέλας, 2013). Από τη μια η διάθεση μεγάλου όγκου ποσότητας ψηφιακού μαθη-
σιακού υλικού, και από την άλλη η ανάγκη για αξιολόγησή του για χρήση από μαθητές, φοι-
τητές, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα, οδηγούν στην επιτακτική μελέτη χαρα-
κτηριστικών των ΜΑ όπως αυτό της επαναχρησιμοποίησης. Τα τελευταία χρόνια έχουν δια-
τυπωθεί διάφορα για την επαναχρησιμοποίηση ΜΑ, με σημαντικότερα τα εξής: 

• «Είναι η δυνατότητα ενός μαθησιακού αντικειμένου να μπορεί να λειτουργήσει α-
ποτελεσματικά για διαφορετικούς χρήστες, σε διαφορετικά ψηφιακά περιβάλλοντα και σε 
διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια διαχρονικά» (Palmer & Richardson, 2004) 

• «Η επαναχρησιμοποίηση ΜΑ μπορεί να οριστεί ως ο βαθμός στον οποίο ένα ΜΑ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές ψηφιακές ή μη ψηφιακές δραστηριότητες, όπου 
ως μαθησιακή δραστηριότητα ορίζεται η αλληλεπίδραση ενός εκπαιδευόμενου με άλλους 
και με ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, και η οποία προκύπτει σαν αποτέλεσμα μιας ενέρ-
γειας που λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο μάθησης για την 
επίτευξη ενός ή περισσότερων εκπαιδευτικών στόχων» (Sampson & Papanikou, 2009) 

• «Η επαναχρησιμοποίηση είναι η ικανότητα ενός μαθησιακού αντικειμένου να μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα περιβάλλοντα, χωρίς τροποποίηση ή με μικρή τροποποί-
ηση» (Allen & Mugisa, 2010) 

Η επαναχρησιμοποίηση θεωρείται το κατάλληλο εργαλείο για τη μείωση του κόστους πα-
ραγωγής εκπαιδευτικού περιεχομένου για την e-μάθηση, παρέχοντας γρήγορα άμεσα απο-
τελέσματα. Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των ΜΑ σε διαφορετικά μαθησιακά περι-
βάλλοντα, αποτελεί ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα αυτών (Sampson & Zervas, 2011), ενώ 
«η επαναχρησιμοποίηση ενός ΜΑ παρέχει αξία σε αυτό» (Polsani, 2003). Πολλαπλά είναι τα 
οφέλη από την επαναχρησιμοποίηση ΜΑ με σημαντικότερα: 

• Μείωση του υψηλού κόστους και χρόνου, που απαιτούνται για την παραγωγή υψη-
λής ποιότητας ψηφιακού και πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου (Rensing et al., 
2005) 
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• Τα ΜΑ δημιουργούνται μια φορά και χρησιμοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους 
(Bergstrom, 2003) 

• Αποτελεί ένα δείκτη υψηλής ποιότητας των διαθέσιμων ΜΑ με την παραδοχή ότι 
όσο περισσότερο επαναχρησιμοποιείται ένα ΜΑ, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ποιότητά του 
λόγω της αλληλεπίδρασης με εκπαιδευτικούς και μαθητές (Sampson & Zervas, 2011) 

Εντούτοις, υπάρχουν και μειονεκτήματα από την επαναχρησιμοποίηση ΜΑ με βασικότερο 
ότι πολλές φορές το κόστος της επαναχρησιμοποίησης μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 
κόστος που απαιτείται για τη δημιουργία νέων ΜΑ. Ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα απο-
τελεί η δυσκολία εντοπισμού ΜΑ σε κάποιο αποθετήριο, τα οποία να ικανοποιούν τις μα-
θησιακές ανάγκες των εκπαιδευομένων, καθώς και να ανταποκρίνονται στους εκπαιδευτι-
κούς στόχους τους οποίους έχει θέσει ο εκπαιδευτικός. Παράλληλα είναι δύσκολη και η 
απόκτηση του ΜΑ, αφού συνήθως απαιτεί την άδεια του δημιουργού του ή κάποιο κόστος, 
ενώ πολλές φορές δεν είναι εύκολο να εμπιστευτεί κάποιος την ποιότητα των συστατικών 
μερών ΜΑ, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από άλλους (Sommerville, 2006). Τελικά, ίσως 
συμφέρει να δημιουργήσουμε νέα ΜΑ, αντί να εμπλακούμε σε διαδικασίες επαναχρησιμο-
ποίησης υφιστάμενων ΜΑ. 

Αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων: Η περίπτωση του Φωτόδεντρου 

Ένα αποθετήριο ΜΑ είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων η οποία φιλοξενεί συλλογές 
ψηφιακού μαθησιακού υλικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς, οι οποίες είναι εύκολα προ-
σβάσιμες τόσο για απόκτηση όσο και για χρήση του περιεχόμενου υλικού μέσω ενσωματω-
μένων μηχανών αναζήτησης (Lehman, 2007). Οι πρώτες προσπάθειες δημιουργίας βάσεων 
δεδομένων αποτελούμενες από σχέδια μαθημάτων και εκπαιδευτικές δραστηριότητες εμ-
φανίζονται στις αρχές του 1990, ενώ αργότερα δημιουργούνται αποθετήρια ψηφιακού υλι-
κού για εκπαιδευτικούς σκοπούς, φιλοξενώντας προς διάθεση πληθώρα ΜΑ (Nash, 2005), 
όπως το MERLOT, το CAREO και το Wisconsin.  

Το αποθετήριο MA ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ (http://photodentro.edu.gr/lor/) σχεδιάστηκε και ανα-
πτύχθηκε από το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου» και είναι το πρώ-
το από τα ψηφιακά αποθετήρια εκπαιδευτικού υλικού της οικογένειας «Φωτόδεντρο», που 
αποτελεί κεντρική e-υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ για την οργάνωση και τη διάθεση του ψηφιακού 
εκπαιδευτικού περιεχομένου στην εκπαιδευτική κοινότητα. Σήμερα, φιλοξενεί μια συλλογή 
περίπου 6200 ΜΑ, τα οποία ορίζει ως «αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες 
ψηφιακού υλικού που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση». 

Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει πειράματα, διαδραστικές προσομοιώσεις, διερευνήσεις, ει-
κόνες, αφηγήσεις, βίντεο, εκπαιδευτικά παιχνίδια, χάρτες, ασκήσεις, κουίζ για εξάσκηση και 
αυτοαξιολόγηση, κ.ά. τα οποία έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο διαφόρων δράσεων του Υ-
ΠΑΙΘ ή άλλων φορέων και διατίθενται όλα ελεύθερα με την άδεια Creative Commons (CC 
BY-NC-SA).  
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Διαδικασίες επιλογής και επαναχρησιμοποίησης μαθησιακών αντικειμένων 

Αρχικά, είναι απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να καθορίσει τις απαιτήσεις που επιβάλλεται να 
πληρούν τα ΜΑ που αναζητεί, ώστε αυτά να υποστηρίξουν επιτυχώς την εκπαιδευτική δρα-
στηριότητα στην οποία θα ενσωματωθούν (Sampson & Zervas, 2011). Αυτές αφορούν στο 
γνωστικό αντικείμενο, στους μαθησιακούς στόχους, στις εκπαιδευτικές στρατηγικές, στους 
τρόπους διδασκαλίας και μάθησης μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και 
στα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Μετά την αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών, γίνεται αναζήτηση σε κάποιο αποθετή-
ριο ΜΑ βασισμένη σε κριτήρια που σχετίζονται με εγγραφές μεταδεδομένων (Neven & 
Duval, 2002) με την εισαγωγή κατάλληλων λέξεων-κλειδιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα απο-
τελέσματα της έρευνας δεν είναι ΜΑ, αλλά εγγραφές μεταδεδομένων που ανταποκρίνονται 
στα κριτήρια αναζήτησης. Η ύπαρξη τέτοιων εγγραφών μεταδεδομένων (εάν παρέχονται) 
δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και στους σχεδιαστές εκπαιδευτικών σεναρίων 
να εντοπίσουν και να κατανοήσουν εύκολα τη χρησιμότητα των ΜΑ.  «Εάν δεν μπορείς να 
ψάξεις για ένα ΜΑ διότι δεν συνοδεύεται από τα κατάλληλα μεταδεδομένα, ή η αναζήτηση 
επιστρέφει αναρίθμητα αποτελέσματα, τότε δεν είναι εύκολο να επαναχρησιμοποιηθούν 
ΜΑ, αφού είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους, καθώς επίσης είναι μεγάλος και ο χρόνος που 
απαιτείται για να αξιολογήσει και να αποφασίσει κάποιος ποιό ΜΑ πληροί τελικά τις απαι-
τήσεις που έχουν τεθεί» (Ryan & Walmsley, 2003). 

Κάθε ΜΑ στο αποθετήριο «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» συνοδεύεται από ένα αναγνωριστικό (σχήμα 1), 
μια καθολικά μοναδική ετικέτα, η οποία προσδιορίζει το ΜΑ. Το αναγνωριστικό αυτό πε-
ριέχει μια εγγραφή μεταδεδομένων σύμφωνα με το πρότυπο LOM v1.0. 

 

Σχήμα 1: Αναγνωριστικό ΜΑ 

Το Πρότυπο Μεταδεδομένων ΜΑ (ΜΜΑ) ή LOM v1.0 περιγράφει τα χαρακτηριστικά του 
ΜΑ στο οποίο αναφέρεται και τα οποία έχουν ομαδοποιηθεί σε εννέα βασικές κατηγορίες. 
Το εννοιολογικό σχήμα δεδομένων που καθορίζεται σε αυτό το πρότυπο επιτρέπει τη 
γλωσσική ποικιλία τόσο των ΜΑ όσο και των στιγμιότυπων των μεταδεδομένων που τα πε-
ριγράφουν. Σκοπός αυτού του πολυμερούς προτύπου είναι να διευκολύνει την αναζήτηση, 
αξιολόγηση, απόκτηση και χρήση του ΜΑ από μαθητές, εκπαιδευτές ή αυτοματοποιημένες 
λογισμικές διεργασίες (IEEE LTSC, 2002).  
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Στο περιβάλλον του «Φωτόδεντρου», ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα αναζήτησης ΜΑ 
με τους εξής τρόπους: 

 

Μετά την αναζήτηση γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και επιλογή των ΜΑ. Το μα-
θησιακό υλικό, θα πρέπει να αξιολογηθεί από το χρήστη ώστε να πληροί τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες της μαθησιακής δραστηριότητας στην οποία θα ενταχθεί ή οποιαδήποτε άλλα κρι-
τήρια έχουν τεθεί (Campbell, 2003). Σημαντικές παραμέτρους αποτελούν σχόλια και συμ-
βουλές άλλων χρηστών, το κόστος απόκτησης ή χρήσης, περιορισμοί στη χρήση και πληρο-
φορίες για τη λειτουργικότητα του ΜΑ. Επίσης, εξετάζεται εάν αυτό ικανοποιεί τις αρχικές 
απαιτήσεις, καθώς και ο τρόπος προσαρμογής του στην εκπαιδευτική δραστηριότητα.  
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Η απόκτηση του επιλεγόμενου ΜΑ απαιτεί συνήθως την άδεια του δημιουργού του, κάποια 
ζητήματα συμφωνιών για τα δικαιώματα χρήσης του ή κάποιο κόστος και μπορεί να γίνει με 
διάφορους τρόπους, όπως μέσω διαδικτύου (web) ή ίσως παρέχεται η δυνατότητα να χρη-
σιμοποιηθεί από ένα σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (van Assche & Vuorikari, 2006). 
Σημαντικό πλεονέκτημα του «Φωτόδεντρου»  αποτελεί το γεγονός ότι δεν απαιτείται κά-
ποιο κόστος απόκτησης των ΜΑ ή περιορισμοί στη χρήση τους, ενώ παράλληλα απουσιά-
ζουν σχόλια και συμβουλές άλλων χρηστών, τα οποία να εκτιμούν και αξιολογούν  τα απο-
τελέσματα της εφαρμογής τους στην πράξη.  

Στο επόμενο στάδιο, το ΜΑ που επιλέχθηκε εξετάζεται εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί α-
πευθείας χωρίς τροποποιήσεις ή τροποποιημένο κατάλληλα ώστε να πληροί τις απαιτήσεις 
στο νέο μαθησιακό περιβάλλον. Η απευθείας χρήση ενός ΜΑ είναι συνήθως ευκολότερη 
από την τροποποίηση, αφού απαιτούνται ειδικά εργαλεία και τεχνικές δεξιότητες. Επίσης, η 
προσαρμογή ή η αναβάθμιση του ΜΑ προϋποθέτει πλήρη πρόσβαση στα ΜΑ, χωρίς κανένα 
περιορισμό. Στην πραγματικότητα απαιτείται ένα αντίγραφο του πρωτότυπου ΜΑ προκει-
μένου να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές.  Πολλές φορές, προκειμένου να χρησιμο-
ποιηθεί το μαθησιακό υλικό στη νέα εκπαιδευτική διαδικασία, ίσως απαιτείται κατάλληλη 
προσαρμογή του όσον αφορά στη γλώσσα, στους διδακτικούς στόχους, στις διδακτικές 
στρατηγικές κ.ά. (van Assche, & Vuorikari, 2006). Επίσης, υπάρχει περίπτωση χρήσης κά-
ποιου μέρους του μαθησιακού υλικού ή συνάθροισής του με άλλο υλικό.  

Στη συνέχεια, τα ΜΑ, είτε έχουν τροποποιηθεί, είτε όχι, θα πρέπει να ενοποιηθούν και εν-
σωματωθούν στη νέα εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς επίσης και στο νέο τεχνολογικό 
πλαίσιο, για παράδειγμα με χρήση διαδραστικού πίνακα, υποστηρίζοντας και βελτιώνοντας 
τη διδασκαλία και τη μάθηση.    

Τελικά, τα ΜΑ χρησιμοποιούνται στο νέο περιβάλλον μάθησης (σχολική τάξη, εργαστήριο, 
σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης, κ.ά.)  στο οποίο υποστηρίζονται και εφαρμόζονται όλες οι 
σύγχρονες θεωρίες μάθησης, ενθαρρύνοντας και ενισχύοντας την ανάπτυξη της δημιουργι-
κότητας, καθώς και δεξιοτήτων κριτικής σκέψης (van Assche, & Vuorikari, 2006).    

Συμπεράσματα 

Τα ΜΑ αποτελούν μια νέα πρόταση στο χώρο της e-μάθησης φιλοδοξώντας να αποτελέ-
σουν τη βάση για την ανάπτυξη και δημιουργία υψηλής ποιότητας ψηφιακού εκπαιδευτι-
κού περιεχομένου, βελτιώνοντας και ενισχύοντας ταυτόχρονα τις ήδη υπάρχουσες πρακτι-
κές διδασκαλίας και μάθησης. Βασικός παράγοντας της εξάπλωσης του ψηφιακού μαθη-
σιακού υλικού αποτελεί η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, παρέχοντας σαφή προσθετι-
κή αξία στην ποιότητα των ΜΑ.  

Απαραίτητη είναι η ύπαρξη αποθετηρίων ΜΑ, τόσο για την αποθήκευση όσο και ταξινόμη-
ση του μεγάλου πλήθους των παρεχόμενων ΜΑ, προσφέροντας στους χρήστες ευκολία 
στην αναζήτηση αλλά και την απόκτησή τους. Το εθνικό αποθετήριο ΜΑ «Φωτόδεντρο» 
φιλοξενεί χιλιάδες ΜΑ, ταξινομημένα σε συλλογές, αλλά και θεματικές ενότητες, με δυνα-
τότητες αναζήτησης είτε με κατάλληλες λέξεις κλειδιά, είτε σύνθετης αναζήτησης μέσω κα-
τάλληλων φίλτρων.  Βέβαια, η αναζήτηση, επιλογή και ενσωμάτωση ΜΑ σε εκπαιδευτικά 
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σενάρια απαιτεί μεγάλη ικανότητα, ενώ επιπρόσθετα, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι 
σε θέση να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της αναζήτησης προκειμένου να ικανοποιούνται 
οι ιδιαίτερες απαιτήσεις του. 

Έτσι, ένα ΜΑ δημιουργείται από έναν εκπαιδευτικό ή μια μικρή ομάδα εκπαιδευτι-
κών/σχεδιαστών, αποθηκεύεται και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί από άλλους εκπαι-
δευτικούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς για τις ανάγκες της εκπαίδευσης και 
της μάθησης, χωρίς κόστος ή άλλους περιορισμούς.  
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Διαθεματική διδασκαλία θρησκευτικής αγωγής με Τ. Π. Ε.  

Σαριγιαννίδου Όλγα-Ευτυχία 
Εκπαιδευτικός Π. Ε.70/Π.Ε.01 

Μεταπτυχιακό ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ 
olgasarigian@yahoo. gr 

Περίληψη 

Η διδασκαλία της θρησκευτικής αγωγής στο Νέο Σχολείο με τα σύγχρονα διαθεματικά σχο-
λικά εγχειρίδια των θρησκευτικών βασίζονται σε νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών (Α. 
Π. Σ. ) και στο διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών (Δ. Ε. Π. Π. Σ. ) όπου η 
έμφαση δίνεται στη διαθεματικότητα και ολιστική αντίληψη της γνώσης με την ενσωμάτω-
ση των ΤΠΕ σε όλα τα μαθήματα. Η χρήση των νέων τεχνολογιών είναι απαραίτητη ώστε ο 
μαθητής να μετέχει ενεργητικά στις δραστηριότητες μάθησης και να τεθεί στο επίκεντρο 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει ένα διδακτικό σενάριο 
με τη χρήση των ΤΠΕ για το κεφάλαιο «Οι περιοδείες του Αποστόλου Παύλου» στο βιβλίο 
της Δ΄ Δημοτικού. Μ’ αυτό το διδακτικό σενάριο γίνεται σύνδεση και αλληλεπίδραση του 
μαθήματος των Θρησκευτικών με τις γνωστικές περιοχές της Γλώσσας, της Γεωγραφίας, της 
Ιστορίας και των Μαθηματικών. Αναπτύσσονται δραστηριότητες που ευνοούν την αλληλε-
πίδραση, την επικοινωνία, την ανακαλυπτική και διερευνητική μάθηση και γίνεται προώθη-
ση της συνεργατικής μάθησης.  

Λέξεις - Κλειδιά : Θρησκευτικά, διαθεματικότητα, ΤΠΕ, διδακτικό σενάριο 

Άξονες περιγραφής σεναρίου 

1. Τίτλος: Οι περιοδείες, οι Επιστολές και το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου ( Μαθήματα 
16 – 17 -18)  

2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Θρησκευτικά – Γεωγραφία - Ιστορία - Νεοελληνική 
Γλώσσα - Μαθηματικά 

3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Γνώση του βαθύτερου νοήματος και των αρχών της χριστιανικής διδασκαλί-
ας. Γνώση της αλλαγής της ζωής των πρώτων χριστιανών και του νέου τρόπου ζωής όπου 
κυριαρχεί η αδελφοσύνη, η αγάπη και ο σεβασμός για όλους τους ανθρώπους.  

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ: Σύνδεση του χρόνου με το χώρο. Γνώση του Χάρτη της Ελλάδας και του χάρτη 
των ηπείρων.  

ΙΣΤΟΡΙΑ :Γνώση του χώρου της Μεσογείου και για τη μετανάστευση των Ελλήνων καθώς 
επίσης για τις αποικίες και τον αποικισμό των Ελλήνων με τους Ίωνες Αιολείς Δωριείς στην 
Μικρά Ασία και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (Ιστορία Δ΄τάξης Κεφ. 2) Γνώση των νέων 
αποικιών των Ελλήνων στα παράλια της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου (Ιστορία Δ’ 
τάξης κεφ. 5).  
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Οι μαθητές να γνωρίζουν να διαχειρίζονται αριθμούς μεγαλύτερους από το 
100. 000 και να κάνουν υπολογισμούς στις τέσσερις πράξεις με αυτούς τους αριθμούς . Να 
γνωρίζουν τις συνήθεις μονάδες μήκους και τη σχέση τους ανάμεσα στο μέτρο και στις υ-
ποδιαιρέσεις του. Να αξιοποιούν τις γνώσεις τους για μικρότερους αριθμούς για να διαχει-
ριστούν τους μεγαλύτερους. Να γνωρίζουν τον χρόνο και τις υποδιαιρέσεις του (χρόνος, 
μήνες , ημέρες).  

ΓΛΩΣΣΑ: Γνώση της δημιουργίας και παραγωγής κειμένου , γνώση του επικοινωνιακού λό-
γου και της επιστολής και της χρησιμότητάς της (Γλώσσα Δ΄ τάξης).  

Σε ότι αφορά τις Τ. Π. Ε. είναι απαραίτητο οι μαθητές να μπορούν να αναζητούν πληροφο-
ρίες στο διαδίκτυο και να έχουν μια πρώτη επαφή και εξοικείωση με τα λογισμικά που α-
ναφέρονται παραπάνω.  

4. Σκοπός και στόχοι 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 
• Να γνωρίσουν τα πρώτα βήματα της Εκκλησίας.  
• Να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντική και γεμάτη ευθύνη είναι για τους Έλληνες η 

μελέτης της διδασκαλίας και της ζωής του Απόστολου Παύλου.  
• Να γνωρίσουν τις δυσκολίες που συνάντησε ο Παύλος στην Ελλάδα προσπαθώντας 

να διαδώσει το Ευαγγέλιο. Να καταλάβουν την οικουμενικότητα της διδασκαλίας 
του Χριστού.  

• Να εντοπίσουν στο χάρτη τις πόλεις από τις οποίες πέρασε ο Απόστολος Παύλος  
• Να συνειδητοποιήσουν τη χρονική περίοδο που έγιναν αυτά τα γεγονότα και να τα 

συνδέσουν με αντίστοιχα ιστορικά γεγονότα 
• Να ασκηθούν στην κριτική ικανότητα και στην εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω της 

γραπτής και προφορικής έκφρασης. Να διαβάζουν κατανοώντας συγχρόνως το πε-
ριεχόμενο κάθε είδους λόγου κατάλληλου για την ηλικία του 

• Να υπολογίζουν τη διάρκεια χρονικών διαστημάτων με το μυαλό και με τη χρήση 
συμμιγών.  

• Να υπολογίζουν τα χρονικά διαστήματα ανάμεσα σε δυο χρονολογίες Να χρησιμο-
ποιούν τις σχέσεις ανάμεσα σε μήνες έτος.  

• Να διαχειριστούν πληροφορίες να γνωρίσουν τον τρόπο συλλογής δεδομένων να 
οργανώνουν τα δεδομένα και να καταγράψουν τις πληροφορίες που προκύπτουν. 

• Ασκούνται στην κοινωνικοποίηση και στην ανταλλαγή απόψεων και ιδεών με την 
ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας. (Ματσαγγούρας:2002).  

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
• Να αναπτύξουν θετική διάθεση απέναντι στον Η/Υ ως περιβάλλον εργασίας.  
• Να μάθουν να χρησιμοποιούν τον Η/Υ ως εργαλείο για άντληση και επεξεργασία 

πληροφοριών.  
• Να γνωρίσουν συγκεκριμένα λογισμικά τα οποία θα τους επιτρέψουν να ανακαλύ-

ψουν, κατανοήσουν εμπεδώσουν τη νέα γνώση και να αναπτύξουν την κριτική σκέ-
ψη τους.  
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• Να χρησιμοποιούν Λογισμικό Οπτικοποίησης (Google Earth) για να εντοπίζουν πά-
νω ση γη, περιοχές που τους ζητούνται.  

• Να εκτελούν δραστηριότητες σε Λογισμικό Εξάσκησης (Hot-potatoes).  

Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 
• Να μάθουν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις προκειμένου να κατα-

λήξουν σε κοινά συμπεράσματα.  
• Να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση μέσα από ομαδοσυνεργα-

τικές δραστηριότητες.  
• Να είναι σε θέση να γνωρίζουν τι γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τις προηγούμε-

νες γνώσεις τους στην οικοδόμηση νέων εννοιών (μεταγνωστικοί στόχοι).  
• Να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη οδηγούμενοι σε ασφαλή συμπερά-

σματα.  
• Να αναπτύξουν ικανότητες διαλόγου και επιχειρηματολογίας.  
• Να καλλιεργηθεί η ικανότητα λήψης απόφασης.  
• Να αναπτύξουν το σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις 

5. Κατηγορία λογισμικού – συνδυασμός κατηγοριών λογισμικού 

Το σενάριο υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ 
χρησιμοποιώντας:   

• Λογισμικό γενικής χρήσης (επεξεργαστής κειμένου) Word.  
• Διαδίκτυο internet.  
• Λογισμικό δημιουργίας ασκήσεων (Hot potatoes) 
• Λογισμικό οπτικοποίησης Google earth 

Το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου (Word) είναι μια ειδική κατηγορία λογισμικού που 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή, τροποποίηση, σελιδοποίηση και επικοινωνία κειμένων 
σε ψηφιακή μορφή. Στο εννοιολογικό επίπεδο, η επεξεργασία κειμένου συνιστά μία νέα 
μέθοδο γραφής, η οποία είναι ποιοτικά διαφορετική από τη γραφή που λαμβάνει χώρα με 
χαρτί και μολύβι. Δείχνει την εξέλιξη στη γραφή, τον αναστοχασμό. Υπερμεσικό (με χρήση 
υπερσυνδέσμων) που ευνοεί την πολυτροπικότητα (τον συνδυασμό δηλαδή σημειωτικών 
τρόπων. Για παράδειγμα τα περισσότερα κείμενα των σχολικών βιβλίων του ημερήσιου τύ-
που ή τηλεόρασης είναι πολυτροπικά αφού συχνά συνδυάζουν γλώσσα εικόνα ή στην περί-
πτωση της τηλεόρασης και μουσική. Χοντολίδου Ε. :1999). όπου έχει τη δυνατότητα να εν-
σωματώνει διαφορετικές μορφές (εικόνες-οπτικοποίηση).  

Το HotPotatoes είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού με το οποίο μπορούν να δη-
μιουργηθούν ασκήσεις διαφόρων μορφών για χρήση είτε μέσω internet είτε μέσω υπολο-
γιστή. H αξία των προγραμμάτων του Hotpotatoes βρίσκεται κυρίως στη δυνατότητα που 
δίνεται στον εκπαιδευτικό να φτιάξει εύκολα πολλά και διαφορετικά είδη ασκήσεων με τη 
μορφή ιστοσελίδων (html).  

Στη συνέχεια οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ασκήσεις είτε μέσα στο σχολικό 
εργαστήριο (εφόσον αποθηκευτούν στο τοπικό δίκτυο) είτε με σύνδεση στο διαδίκτυο (ε-
φόσον αποθηκευτούν σε διακομιστή ιστοσελίδων π. χ στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο).  
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Εφόσον οι ασκήσεις συνδυαστούν κατάλληλα με το μάθημα και γίνει εκμετάλλευση των 
δυνατοτήτων του προγράμματος για ανατροφοδότηση (feedback), τότε μπορούμε να μιλά-
με για ένα αξιόλογο εργαλείο στα χέρια του κάθε εκπαιδευτικού, που δε θα περιοριστεί σε 
μια απλή μηχανή αξιολόγησης της διδασκαλίας.  

Το Λογισμικό Οπτικοποίησης (Google Earth) βοηθάει στους μαθητές να κατά-νοήσουν τις 
έννοιες προσανατολισμού, κλίμακας, χάρτες. Το λογισμικό αυτό παρέχει δορυφορικές εικό-
νες μεγάλης ευκρίνειας για όλη τη γη. Οι εικόνες αυτές συνδυάζονται με χάρτες και διάφο-
ρες άλλες πληροφορίες που ο μαθητής θα αξιοποιήσει για να εκτελέσει τις δραστηριότητες 
των φύλλων εργασίας.  

Η δημιουργία υπερμέσων ενθαρρύνει τη χρήση πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης (με 
εικόνες, ήχους, κίνηση και βίντεο) σε αντίθεση με την παραδοσιακή εκπαίδευση που χαρα-
κτηρίζεται από το λογοκεντρισμό και την έμφαση που προσδίδει στο γραπτό και τον προ-
φορικό λόγο.  

Η εξερεύνηση του διαδικτύου, με τη χρήση ενός φυλλομετρητή, είναι ένα καταπληκτικό 
εργαλείο στα χέρια των μαθητών όπου με την βοήθεια του δασκάλου θα ανακαλύψουν τον 
πλούτο της γνώσης που κρύβει.  

Επίσης, είναι κατάλληλη ευκαιρία ο δάσκαλος να περάσει και μερικά μηνύματα στους μα-
θητές για την ασφάλεια των πληροφοριών του διαδικτύου και ότι όλες οι πληροφορίες 
πρέπει να αξιολογούνται και να μην υιοθετούνται άκριτα.  

6. Διάρκεια 

Η υλοποίηση του σεναρίου απαιτεί οκτώ (8) διδακτικές ώρες.  

7. Οργάνωση τάξης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Η τάξη χωρίζεται σε πέντε (5) ομάδες των τεσσάρων (4) μαθητών. Ο χωρισμός γίνεται με 
βασικό κριτήριο την ανομοιογένεια και την συμμετοχή ενός τουλάχιστον μαθητή που ξέρει 
να χειρίζεται με σχετική ευχέρεια τον υπολογιστή σε κάθε ομάδα.  

Εργαστήριο με πέντε (5) Η/Υ και έναν υπολογιστή συνδεδεμένο με προτζέκτορα για το δά-
σκαλο ,το βιβλίο μαθητή. Σε κάθε υπολογιστή θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα τα λογι-
σμικά Hot potatoes, google earth. Απαραίτητος είναι ο εκτυπωτής, ώστε να υπάρχει δυνα-
τότητα εκτύπωσης των εργασιών των μαθητών/τριών.  

Ο/Η εκπαιδευτικός θα έχει φτιάξει τα αρχεία που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές. Αντι-
γράφει τα αρχεία σε όλους τους υπολογιστές του εργαστηρίου σε ένα φάκελο και τον βάζει 
στην επιφάνεια εργασίας, για να μπορούν εύκολα να τα βρίσκουν. Πρόκειται για σελίδες 
στις οποίες πρέπει να παρέμβουν και να τις διαμορφώσουν σύμφωνα με αυτό που τους 
ζητείται.  

8. Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου 

Γενική Περιγραφή - Θεωρητική προσέγγιση  
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Το παρόν σενάριο μάθησης στηρίζεται στις γνωστικές θεωρίες μάθησης -κονστρουκτιβισμό 
(Piaget) και ανακαλυπτική μάθηση (Bruner)- και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις για 
τη μάθηση (Vygotsky). Σύμφωνα με τις γνωστικές θεωρίες η μάθηση δε μεταδίδεται αλλά 
είναι μια διαδικασία προσωπικής κατασκευής της γνώσης, η οποία εδράζεται πάνω σε προ-
γενέστερες γνώσεις, που τροποποιούνται κατάλληλα ώστε να συζευχθούν με τη νέα γνώση. 
Ο μαθητής μαθαίνει σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ποικίλα εξωτερικά ερεθίσματα, το ο-
ποίο δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να αλληλεπιδρά μαζί του. Ακόμη, στην ανακαλυπτική 
μάθηση ο μαθητής ανακαλύπτει τη γνώση μέσα από ανακαλυπτικές διαδικασίες. Τέλος, 
σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις, η μάθηση συντελείται μέσα σε συγκε-
κριμένα πολιτισμικά πλαίσια και ουσιαστικά δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του 
ατόμου με άλλα άτομα, σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις. Οι θεωρίες αυτές 
προσδίδουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνική αλληλεπίδραση και υποστηρίζουν τη συνεργα-
τική μάθηση, όπου ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του οργανωτή και του εμψυχωτή (Κολιά-
δης:1997).  

Ένα βασικό στοιχείο της θεωρίας του Piaget για την εκπαίδευση είναι και η διαθεματικότη-
τα, ως στρατηγική ανάπτυξης των προγραμμάτων σπουδών στο σχολείο. Στόχος της εκπαί-
δευσης θα πρέπει να είναι η προοδευτική κατάργηση των ορίων μεταξύ των επιστημών ή 
τουλάχιστον η δημιουργία «ανοιγμάτων» που θα επιτρέπουν στους μαθητές να κινούνται 
ελεύθερα από τον ένα τομέα στον άλλο και να επιλέγουν ανάμεσα από διάφορους συν-
δυασμούς. Με τη διαθεματική προσέγγιση, το περιεχόμενο διαφορετικών επιστημών αντι-
μετωπίζεται με ενιαίο τρόπο, ενώ ταυτόχρονα η διαδικασία προσέγγισης είναι εργαστηρια-
κής και ανακαλυπτικής μορφής.  

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η μέθοδος που βασίζεται το παρόν σενάριο είναι η ομαδοσυνεργατική (Ματσαγγούρας Η.: 
2002). Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης οι οποίες αποδίδουν μεγάλη σημασία στον κοινωνι-
κοπολιτισμικό παράγοντα και στην κοινωνική αλληλεπίδραση ενισχύουν τη συνεργασία και 
την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη (Vygotsky L. 
S. :1978, Τριλιανός Θ. Α. :1998).  

Δίνεται έμφαση στην ενεργό συμμετοχή και τη χρήση ενεργητικών μεθόδων. Αποφεύγονται 
μέθοδοι διδασκαλίας γνωσιοκεντρικού χαρακτήρα και οι εργασίες γίνονται σε ομάδες με 
δραστηριότητες που αξιοποιούν τεχνολογικά εργαλεία ΤΠΕ.  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε πρώτη φάση θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενεργός έτσι ώστε 
να εκπαιδεύσει τα παιδιά στην χρήση των λογισμικών ,να τα καθοδηγεί και να ενθαρρύνει 
τους πειραματισμούς τους.  

Σε δεύτερη φάση υπεισέρχεται ο ρόλος του καθοδηγητή. Έτσι λοιπόν θα μπορεί να παρέμ-
βει μονάχα όταν θα είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της σωστής ροής των δραστηριο-
τήτων ενώ ο κύριος έλεγχος της κατάστασης θα πρέπει να είναι στα όρια των μικρών μαθη-
τών.  
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Η δραστηριότητα αυτή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να υλοποιηθεί στην τάξη με τη χρήση 8 
Laptop.  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:  

1η διδακτική ώρα.  

Οι μαθητές χωρίζονται σε 5 ομάδες των τεσσάρων με βάση την ικανότητά τους στη σύνθε-
ση κειμένων και την εμπειρία τους στη χρήση Η/Υ. Σημειωτέο ότι έχουν ήδη εξοικειωθεί 
μετά από ένα χρόνο ένταξης των ΤΠΕ στο σχολείο τους.  

Αφού γίνει ο χωρισμός των ομάδων τους εξηγείται τι θα κάνουν, βήμα – βήμα και τα βήμα-
τα αυτά γράφονται στον πίνακα: 

Την 1η διδακτική ώρα βλέπουμε σε cd rom (http://www. pi-schools. gr/software/dimotiko/) 
τα αντίστοιχα μαθήματα των Θρησκευτικών και σημειώνουν σ’ένα φύλλο χαρτιού Α4 τα 
κυριότερα σημεία. Τις περιοχές περιοδείας, τις επιστολές, τις πόλεις όπου απέστειλε τις 
επιστολές του. Στην συνέχεια οι μαθητές βλέπουν στον χάρτη τις περιοχές που επισκέφτηκε 
και περιόδευσε ο Απόστολος Παύλος , στην συνέχεια βλέπουν και ακούν αποσπάσματα από 
τις επιστολές.  

2η διδακτική ώρα 

Τη 2η διδακτική ώρα οι μαθητές μπαίνουν μπροστά τους οι υπολογιστές, στους οποίους 
είναι ήδη αποθηκευμένα στην επιφάνεια εργασίας τα λογισμικά google earth.  

Ζητείται από όλους τους μαθητές να μπουν στην ιστοσελίδα , http://el. wikipedia. 
org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE
%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82 όπου υπάρχουν πληροφορίες για τον Από-
στολο Παύλο. Στο κάτω μέρος της 1ης σελίδας υπάρχει ένας χρονολογικός πίνακας. Ζητείται 
από τους μαθητές ο καθένας από αυτούς ή και ο αρχηγός της ομάδας τους να καταγράψει 
με χαρτί και μολύβι τις χρονολογίες των αποστολικών περιοδειών του, τις περιοχές όπου 
επισκέφτηκε καθώς και χρονολογίες σχετικές με την άφιξή του στη Ρώμη και του μαρτυρίου 
του. Τέλος, ζητείται από τους μαθητές να διαβάσουν τα σχετικά με τις επιστολές και να κα-
ταγράψουν τις επιστολές (πόσες ήταν και προς ποιους απευθύνονταν).  

3η διδακτική ώρα 

Την 3η διδακτική ώρα οι μαθητές χωρίζονται σε γεωγράφους, ιστορικούς , μαθηματικούς 
και συγγραφείς.  

Οι γεωγράφοι ανοίγουν το google earth που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας, εντοπίζουν 
την περιοχή της Μεσογείου όπου δίδαξε ο Απόστολος Παύλος. Βάζουν σημάδια στις περιο-
χές και μετά ανοίγουν το φύλλο εργασίας 1 και απαντούν στις ερωτήσεις σχετικές με τις 
χώρες που περιόδευσε ο Απόστολος Παύλος (1. Πόσοι και ποιοι ήταν οι σταθμοί του ταξι-
διού του Αποστόλου Παύλου. 2. Γράψε δύο πόλεις που ο Απόστολος Παύλος έγραψε από 
δυο επιστολές. 3. Γράψε δυο σταθμούς που ο Απόστολος Παύλος στάθηκε το λιγότερο χρό-
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νο. 4. Γράψε από πού ξεκίνησε τις περιοδείες του ο απόστολος Παύλος . 5. Προσπάθησε να 
εντοπίσεις από ποιες σημερινές περιοχές πέρασε ο Απόστολος Παύλος με τη βοήθεια ενός 
σημερινού χάρτη της Ευρώπης και της Αφρικής) 

 

 Εικόνα 1. Περιβάλλον Google earth 

Στο περιβάλλον του λογισμικού Google Earth εντοπίζουμε τον τόπο γέννησης και τον τόπο 
όπου ξεκίνησε την διδασκαλία του ο Απόστολος Παύλος(Αντιόχεια) καθώς επίσης και τον 
τόπο μαρτυρίου του (Ρώμη) . Εισάγουμε τα παιδιά στο περιβάλλον του λογισμικού Google 
Earth και επιλέγουμε από την αριστερή μπάρα διαλόγου στο πεδίο «πτήση προς…» τον τό-
πο μαρτυρίου και επιλέγουμε τις φωτογραφίες για να δούνε χαρακτηριστικά τοπία, αξιοθέ-
ατα και μνημεία της πόλης. Με τον ίδιο τρόπο «ταξιδεύουμε» και στις πόλεις της Θεσσαλο-
νίκης και Βέροιας όπου δίδαξε ο Απόστολος 

Οι μαθηματικοί ανοίγουν συνδέονται με το Φύλλο εργασίας 2 όπου υπάρχει η υπερσύνδε-
ση με το google earth και αναλυτικά προσπαθούν ν’ απαντήσουν στο word τις σχετικές ε-
ρωτήσεις.  

H τρίτη ομάδα των συγγραφέων ανοίγουν το φύλλο εργασίας 3 την Wikipedia και εντοπί-
ζουν τις επιστολές και ακολούθως κάνουν συγκρίσεις με τις επιστολές από το λογισμικό της 
γλώσσας (http://www. pi-schools. gr/books/dimotiko/). Συγκρίνουν τις επιστολές του Απο-
στόλου Παύλου, το ύφος, τη γλώσσα με σημερινές επιστολές , τη σημερινή γλώσσα και α-
κολούθως καταγράφουν σε χαρτί ομοιότητες και διαφορές. (Στο φύλλο Εργασίας 3 που πα-
ραθέτουμε πιο κάτω αναφέρονται οι διαδικτυακές σελίδες και οι αντίστοιχες επιστολές).  

Στη συνέχεια ανοίγουν το 4ο φύλλο εργασίας όπου κάθε παιδί θα γράψει από δύο παρα-
γράφους, μία επιστολή απευθυνόμενο στον Δήμαρχο ή σε άλλο φορέα εξουσίας της περιο-
χής τους. Πριν ξεκινήσουν, εξηγούμε, ότι θα φροντίσουν το κείμενό τους, ώστε να ανταπο-
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κρίνεται στις απαιτήσεις του γραπτού λόγου για σωστή δόμηση των προτάσεων, χρήση ση-
μείων στίξεως, συνδέσμων, υποτακτικής σύνδεσης με νοηματική συνοχή, των κατάλληλων 
οριστικών και αόριστων άρθρων. Τέλος, αφού θεωρήσουν ότι ολοκλήρωσαν, καλούνται να 
επεξεργαστούν συνεργατικά, περαιτέρω το κείμενό τους και τα τελευταία 15 λεπτά αφιε-
ρώνονται και στην εκτύπωση των τελικών κειμένων.  

Η τέταρτη ομάδα οι ιστορικοί ανατρέχουν στο διαδίκτυο και καταγράφουν τις περιοχές της 
Ελλάδας όπου δίδαξε τον 1ο αι. μ. Χ. και ανοίγουν το 5ο φύλλο εργασίας.  

4η και 5η διδακτική ώρα 

Την 4η και 5η διδακτική ώρα η κάθε μία ομάδα από τους μαθητές ανακοινώνει στις υπόλοι-
πες μέσα στην τάξη τα αποτελέσματα των φύλλων εργασίας τους.  

6η διδακτική ώρα 

Την 6η διδακτική ώρα όλοι οι μαθητές και από τις 4 ομάδες προσπαθούν να λύσουν το 
σταυρόλεξο του hot potatoes που είναι το Επαναληπτικό Φύλλο εργασίας που δρα ως ανα-
τροφοδότηση.  

9. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στο 1ο Φύλλο Εργασίας οι μαθητές ως μικροί γεωγράφοι βλέπουν ένα χάρτη της Μεσογείου 
και καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις σχετικές με τις χώρες που περιόδευσε ο Από-
στολος Παύλος. Κατόπιν ζητείται από τους μαθητές να ανοίξουν το Google Earth που υπάρ-
χει στην επιφάνεια εργασίας και να εντοπίσουν διάφορες πόλεις περιοδείας.  

Στο 2ο Φύλλο Εργασίας οι μαθητές εργάζονται ως μαθηματικοί και προσπαθούν να βρουν 
τα μήκη των αποστάσεων από τις πόλεις περιοδείας και τον χρόνο παραμονής στις τέσσερις 
αποστολικές περιοδείες.  

Στο 3ο Φύλλο Εργασίας οι μαθητές ακολουθώντας τις οδηγίες του δασκάλου ανοίγουν τις 
ιστοσελίδες και ακούν προσεκτικά αποσπάσματα από τις επιστολές του Απ. Παύλου προς 
Κορινθίους και στη συνέχεια συμπληρώνουν τα φύλλα εργασίας και καταγράφουν ομοιότη-
τες και διαφορές με τις σημερινές επιστολές .  

Στο 4ο Φύλλο Εργασίας οι μαθητές συνθέτουν μια επιστολή.  

 Στο 5ο Φύλλο Εργασίας οι μαθητές λειτουργούν ως μικροί ιστορικοί και αφού ανοίξουν την 
σχετική ιστοσελίδα (www. hellenichistory. gr) όπου θα λάβουν πληροφορίες για την Ρωμαϊ-
κή εποχή θα κληθούν ν’απαντήσουν σε αντίστοιχες ερωτήσεις. (Α1. Πού ήταν χτισμένη η 
Ρώμη ; 2. Πώς λέγονταν οι ευγενείς στη Ρώμη ; 3. Τι ήταν η Σύγκλητος; 4. Ποιοι ήταν οι ι-
δρυτές της Ρώμης; Β. Ποια πνευματικά ρεύματα υπήρχαν στην κοινωνία της Ρώμης;) 

Τέλος οι μαθητές θα λύσουν το σταυρόλεξο στα Hotpotatoes που θα είναι τεστ αξιολόγησης 
των γνώσεων τους.  
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Στη συνέχεια παραθέτουμε το φύλλο Εργασίας 2 για τους Μαθηματικούς και το Φύλλο Ερ-
γασίας 3 για τους συγγραφείς.  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

Δεύτερη ομάδα: Μαθηματικοί 

Τυπώστε το χάρτη της Μεσογείου που υπάρχει παρακάτω.  

 

Εικόνα 2: Χάρτης της Μεσογείου 

Αποτυπώστε, με ευθείες γραμμές, το ταξίδι του Αποστόλου Παύλου χωρίς οι γραμμές σας 
να περνούν πάνω από ξηρά. Μετρήστε με το υποδεκάμετρό σας τα μήκη που αποτελούν τη 
γραμμή κάθε ταξιδιού. Στη συνέχεια συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, αρχίζοντας από 
το μικρότερο ταξίδι. Στην τελευταία στήλη, γράψτε τα χιλιόμετρα κάθε ταξιδιού, γνωρίζο-
ντας ότι κάθε εκατοστό στο χάρτη σας ισοδυναμεί με 200. 000 μέτρα: 

Α/α Περιοχή αναχώρησης-άφιξης Απόσταση (εκ. ) Απόσταση (μ. ) 

1    

2    

Τώρα, προσπαθήστε να κατατάξετε τις τέσσερις αποστολικές περιοδείες του ανάλογα με το 
χρόνο που διέθεσε σε καθεμία από αυτές. Ίσως χρειαστεί να πάρετε πληροφορίες από την 
Wikipedia  

http://el. wikipedia. 
org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE
%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82 
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Αφού ολοκληρώσετε την έρευνά σας, συμπληρώστε το παρακάτω πίνακα, αρχίζοντας από 
τον τόπο όπου ο έμεινε λιγότερο χρόνο. Πρέπει το χρόνο αυτό να τον κάνετε σε ημέρες: 

Α/α Αποστολικές Περιοδείες  Χρόνος παραμονής Χρόνος σε ημέρες 

1    

2    

3    

4    

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

Τρίτη ομάδα : Συγγραφείς 

ΓΛΩΣΣΑ 

Ανοίξτε την ιστοσελίδα 

http://el. wikipedia. 
org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE
%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82  

όπου θα βρείτε πληροφορίες για τον Απόστολο Παύλο.  

Στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στις παρακάτω ιστοσελίδες.  

http://www. imkorinthou. org/index. 
php?option=com_content&view=article&id=206&Itemid=14 

http://sites. google. com/site/orthodoxy1054/akouste-ten-a-pros-korinthious-epistole-tou-
apostolou-paulou-sta-nea-ellenika-kai-me-ermeneutika-scholia 

Ανοίγοντας την πρώτη ιστοσελίδα θα διαβάσετε το πρώτο κεφάλαιο και το τελευταίο κεφά-
λαιο (16ο) από τις πρώτες επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Όταν ανοίξε-
τε την δεύτερη ιστοσελίδα θα ακούσετε προσεκτικά μέσα από την παραπάνω ιστοσελίδα 
την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Επιλέξτε το κεφάλαιο 1 . Διαβάστε 
τον χαιρετισμό και την προσφώνηση και ακολούθως διαβάστε την μετάφραση.  

Κατά τη συγγραφή των επιστολών του ακολουθεί ο Παύλος τους ισχύοντες κανόνες της ελ-
ληνικής επιστολογραφίας (προοίμιο που περιέχει τον αποστολέα, παραλήπτη και χαιρετι-
σμό - ανάπτυξη του θέματος - τελικοί χαιρετισμοί) και προσθέτει στο τέλος ιδιόχειρο χαιρε-
τισμό προς δήλωση της γνησιότητας της επιστολής (Ρωμ. 16:22, Α' Κορ. 16:21, Γαλ. 6:11, 
Κολ. 4:18, Β' Θεσ. 3:17, Φιλ. 19).  

Αφού το ακούσετε και διαβάσετε στη συνέχεια θα διαβάσετε μία επιστολή από το βιβλίο 
της Γλώσσας σας. (Οι μαθητές κάνουν συγκρίσεις των δυο επιστολών και απαντούν ερωτή-
σεις σε φύλλο εργασίας).  
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://www.imkorinthou.org/index.php?option=com_content&view=article&id=206&Itemid=14
http://www.imkorinthou.org/index.php?option=com_content&view=article&id=206&Itemid=14
http://sites.google.com/site/orthodoxy1054/akouste-ten-a-pros-korinthious-epistole-tou-apostolou-paulou-sta-nea-ellenika-kai-me-ermeneutika-scholia
http://sites.google.com/site/orthodoxy1054/akouste-ten-a-pros-korinthious-epistole-tou-apostolou-paulou-sta-nea-ellenika-kai-me-ermeneutika-scholia


Ερωτήσεις 

1. Γράψτε με λίγα λόγια τις ομοιότητες που βρίσκετε στις δυο επιστολές 
2. Γράψτε με λίγα λόγια τις διαφορές που υπάρχουν στις επιστολές 
3. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί στις Επιστολές του ο απόστολος Παύλος μοιάζει με την 

γλώσσα που χρησιμοποιούμε σήμερα ; Πώς λέγεται ; Έχετε ξαναδεί κείμενα γραμ-
μένα σ’ αυτήν τη γλώσσα ; 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με την χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών οι μαθητές ανακα-
λύπτουν τη γνώση μέσα από το παιχνίδι και δραστηριότητες συνδεδεμένες με πολλά γνω-
στικά αντικείμενα. Μαθαίνουν να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν μέσα σ’ ένα ελκυ-
στικό, ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον όπου γίνεται αντιληπτή η σφαιρική 
διάσταση της γνώσης. Η επεξεργασία των θεμάτων γίνεται με πρακτικές που χαρακτηρίζουν 
τον επιστημονικό τρόπο εργασίας.  
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Διαθεματικό διδακτικό σενάριο Πληροφορικής και Τεχνολογίας Β΄ Γυμνασίου 

Καραβλίδης Αλέξανδρος  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.14.04, M.Sc. 

agkaras@gmail.com 

Ντυμένος Αναστάσιος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.19.01,  M.Sc. 

annastasios@gmail.com 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή παρουσιάζει τη δημιουργία και σχεδίαση ενός διαθεματικού σεναρίου για 
τα μαθήματα της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας της Β΄ γυμνασίου. Ταυτόχρονα αποτε-
λεί και μια διδακτική πρόταση για την παράλληλη επίτευξη διδακτικών στόχων στα δυο αυ-
τά μαθήματα. Το σενάριο εφαρμόζει την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και στοχεύει στην α-
πόκτηση γνώσης με το εποικοδομηστικό μοντέλο διδασκαλίας σε συνδυασμό με τη διερευ-
νητική μάθηση. Στο μάθημα της τεχνολογίας Β΄ γυμνασίου οι μαθητές αναλαμβάνουν να 
σχεδιάσουν μια εταιρεία. Θα χρειαστεί να κάνουν μια έρευνα αγοράς σχετικά με το προϊόν 
της εταιρείας τους και στο μάθημα της Πληροφορικής θα υλοποιήσουν την έρευνα με μια 
ηλεκτρονική φόρμα googleform. 

Λέξεις - Κλειδιά:  Διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας, Πληροφορική, Τεχνολογία, Google-
form, Ερωτηματολόγια, Φόρμες, Χρήση ΤΠΕ, Έρευνα αγοράς.  

Εισαγωγή 

Το μάθημα "Πληροφορική - Τεχνολογία" στην Α' και Β' τάξη Γυμνασίου αποτελείται από 
δύο κλάδους (Εθνικό Τυπογραφείο, 1993) και κάθε κλάδος μάθημα διδάσκεται από μία 
ώρα την εβδομάδα. Πολλές φορές για τις ανάγκες του μαθήματος της Τεχνολογίας οι μαθη-
τές ζητούν να χρησιμοποιήσουν το εργαστήριο πληροφορικής για να δουλέψουν τις εργα-
σίες που τους έχουν ανατεθεί. Το διαθεματικό αυτό διδακτικό σενάριο επιδιώκει να καλύ-
ψει την ανάγκη αυτή των μαθητών, να προβάλει τους διδακτικούς στόχους και των δύο μα-
θημάτων και ταυτόχρονα να εισαγάγει τους υπολογιστές στην υπηρεσία άλλων επιστημών 
(Εθνικό τυπογραφείο, 2003) ώστε οι μαθητές να ανακαλύψουν τη νέα γνώση σαν παιχνίδι. 
Η χρήση των ΤΠΕ σε όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας προσδίδει 
μια ιδιαιτερότητα στο μάθημα της Πληροφορικής και παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσής του 
µε όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα του Γυμνασίου. Προσφέρεται συνεπώς για την υ-
ποστήριξη διαθεματικών και διεπιστημονικών δραστηριοτήτων, μέσα από τις οποίες επι-
τυγχάνεται η ολιστική προσέγγιση της γνώσης και η ένταξη των ΤΠΕ στη σχολική ζωή 
(Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2014). Το σενάριο που ακολουθεί θα υλοποιηθεί 
σε 2 διδακτικές ώρες, μία για κάθε μάθημα. Η 1η ώρα θα γίνει με τον καθηγητή τεχνολογίας 
και η 2η με τον καθηγητή πληροφορικής. Την 1η ώρα οι μαθητές θα ανακαλύψουν την ανά-
γκη για μια έρευνα αγοράς του προϊόντος  που παράγουν και θα σχεδιάσουν το ερωτημα-
τολόγιο στο χαρτί. Την 2η ώρα  θα συμπληρώσουν ένα έτοιμο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, 
στη συνέχεια θα δημιουργήσουν τη δική τους ηλεκτρονική φόρμα και θα την αποστείλουν 
προς συμπλήρωση στους συμμαθητές τους. Στο τέλος του διαθεματικού σεναρίου, θα έ-
χουν αποκτήσει ταυτόχρονα την εμπειρία του παραγωγού, που πρέπει να αναζητήσει τα 
χαρακτηριστικά που οι καταναλωτές απαιτούν από ένα προϊόν, του πληροφορικού, που 
πρέπει να υλοποιήσει την έρευνα ηλεκτρονικά και του καταναλωτή, που θα συμπληρώσει 
το ερωτηματολόγιο. 
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Θεωρητικό Παιδαγωγικό Πλαίσιο 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της τεχνολογίας Β΄ γυμνασίου, οι μαθητές επιλέγουν την παρα-
γωγική μονάδα που θέλουν να υλοποιήσουν. Κάνοντας λοιπόν κάτι που τους ενδιαφέρει 
μαθαίνουν  και προσπαθούν περισσότερο, επιλέγοντας δραστηριότητες που έχουν  νόημα 
για αυτούς (Παπανικολάου, Γουλή, & Μακρή, 2012). Με αυτόν τον τρόπο κεντρίζουμε το 
ενδιαφέρον τους καθώς ασχολούνται ευχάριστα κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας, και 
στο τέλος ανακαλύπτουν την νέα γνώση σαν παιχνίδι. Στη σχολική ζωή η συμπλήρωση και η 
δημιουργία ερωτηματολογίων τραβά πάντα την προσοχή τον μαθητών. Παρακινούμε τους 
μαθητές και τους ενθαρρύνουμε να δημιουργήσουν τα δικά τους ερωτηματολόγια, που στη 
συνέχεια να μπορούν να μοιραστούν και να τα τροποποιήσουν με τους συμμαθητές τους. 
Μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου ο κάθε μαθητής συνεισφέρει ανάλογα με τις δυνα-
τότητες και τις εμπειρίες του. Ο κάθε μαθητής έχει διαφορετικές ικανότητες σε γνωστικό 
επίπεδο και επίπεδο δεξιοτήτων. Κάποιος μπορεί ευκολότερα να χειρίζεται τον προφορικό 
λόγο, άλλος τον γραπτό και άλλος τον ηλεκτρονικό, δηλαδή μπορεί να δημιουργεί πιο εύ-
κολα ηλεκτρονικά έγγραφα. Με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο οι μαθητές θα δημιουργή-
σουν μια συνθετική εργασία βασιζόμενοι σε ένα ρεαλιστικό πρόβλημα και θα αποκτήσουν 
νέες γνώσεις και δεξιότητες  και δεν θα εφαρμόσουν απλά γνώσεις που έχουν αποκτήσει 
(Thomas, 2000). Σε ένα εποικοδομηστικό περιβάλλον μάθησης οι μαθητές  δεν είναι παθη-
τικοί δέκτες, αλλά υπεύθυνα και αυτόνομα άτομα, τα οποία συμμετέχουν ενεργά στη δια-
δικασία της μάθησης (Collins, 1996). Δουλεύοντας και βοηθώντας τους άλλους βοηθιούνται 
και οι ίδιοι,  χτίζοντας τη νέα γνώση πάνω σε αυτά που ήδη γνωρίζουν χρησιμοποιώντας το 
εποικοδομηστικό μοντέλο μάθησης. Μέσω της συζήτησης στην ολομέλεια φαίνονται οι τυ-
χόν γνωστικές παρανοήσεις που υπάρχουν και, όπου απαιτείται, ο εκπαιδευτικός επεμβαί-
νει με σκοπό την αποδόμηση της λανθασμένης πρότερης «γνώσης» ή την συμπλήρωση των 
γνωστικών κενών. Αυτή η επέμβαση του εκπαιδευτικού είναι η φάση του ελέγχου και της 
ανατροφοδότησης της κατανόησης. Οι δύο αυτές διαδικασίες πρέπει να γίνονται καθ’ όλη 
τη διάρκεια της διδασκαλίας και όχι μόνο στο τέλος της. Στο σημείο αυτό ακριβώς διαφέρει 
η ζωντανή διδασκαλία από την απλή ανάγνωση ενός  βιβλίου ή την παρουσίαση ενός video. 
Προτείνονται συχνές παύσεις της διδασκαλίας ώστε να γίνεται ανακεφαλαίωση και εντοπι-
σμός των ενδιαφερόντων σημείων, καθώς και των σημείων σύγχυσης. Η εποικοδομιστική 
προσέγγιση δίνει ιδιαίτερη αξία σε αυτό τον τρόπο καθώς θεωρεί ότι η αξιολόγηση λει-
τουργεί παρωθητικά μόνο αν γίνεται ταυτόχρονα με τη διδασκαλία (Ματσαγγούρας, 2002). 
Απώτερος σκοπός αυτού του διδακτικού σεναρίου είναι οι μαθητές να μην αποστηθίσουν 
μηχανισμούς δημιουργίας ερωτηματολογίων και ηλεκτρονικών φορμών αλλά μέσα από τις 
εποικοδομηστικές προσεγγίσεις που θα εφαρμοστούν να βοηθηθούν ουσιαστικά στη γνω-
στική τους ανάπτυξη και στη νοητική τους εξέλιξη (Σολομωνίδου, 2006). Οι Διδακτικές Τε-
χνικές που θα χρησιμοποιηθούν είναι ο καταιγισμός ιδεών, οι ερωταποκρίσεις, η συζήτηση 
και ο διάλογος στην ολομέλεια, καθώς και οι ομάδες  εργασίας. 

Σενάριο Μαθήματος 1ης διδακτικής ώρας 

Μάθημα: Τεχνολογία  Τάξη: Β’ Γυμνασίου 

Χώρος : Εργαστήριο Τεχνολογίας  Χρόνος:  45 λεπτά 
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Θέμα: Διαθεματικό σενάριο μαθήματος για την διδασκαλία της έρευνας αγοράς. 

Σκοπός: Οι μαθητές να διαμορφώσουν σαφή αντίληψη για τις νέες συνθήκες που διαμορ-
φώνονται στην παραγωγική διαδικασία και την κοινωνία ως αποτέλεσμα της χρήσης των 
νέων τεχνολογιών (Εθνικό τυπογραφείο, 2014). 

Επιμέρους στόχοι: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές να είναι σε θέση να:    
Τ1: αναγνωρίζουν ένα ερωτηματολόγιο έρευνας αγοράς, Τ2: Ταξινομούν τις ερωτήσεις της 
έρευνας σε κατηγορίες, Τ3: Συνθέτουν τις κατάλληλες ερωτήσεις, Τ4: Συνεργάζονται για την 
ολοκλήρωση ενός έργου Τ5: Υιοθετούν στάση ενεργού καταναλωτή. 

Σημείωση: για την καλύτερη κατανόηση από τους αναγνώστες, οι επιμέρους στόχοι του μα-
θήματος της τεχνολογίας ονομάζονται Τ1, Τ2, Τ3, Τ4, Τ5 ενώ οι επιμέρους στόχοι της πλη-
ροφορικής Π1, Π2, Π3, Π4. 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Δραστηριότητα α1: Προβάλλεται στον βιντεοπροβολέα ένα ερωτηματολόγιο έρευνας αγο-
ράς για ένα διαφορετικό προϊόν από αυτό που μελετούν οι μαθητές. 

Δραστηριότητα α2: Ζητείται από τους μαθητές να αναζητήσουν τις βασικές κατηγορίες ε-
ρωτήσεων που υπάρχουν σε αυτό και να αιτιολογήσουν το σκοπό που υπηρετούν.  

Δραστηριότητα α3: Γίνεται παρουσίαση στους μαθητές των βασικών αρχών του μάρκετινγκ, 
των στόχων της έρευνας αγοράς και των διαφόρων τύπων ερωτήσεων που χρησιμοποιού-
νται σε αυτό. 

Δραστηριότητα α4: Οι μαθητές χωρίζονται σε τρείς ομάδες 4 ατόμων. Σε κάθε ομάδα μοι-
ράζεται διαφορετικό φύλλο εργασίας και τους ζητείται να δημιουργήσουν μια κατηγορία 
ερωτήσεων κλειστού τύπου με σκοπό τον προσδιορισμό των επιθυμιών και των αναγκών των 
καταναλωτών στους οποίους απευθύνεται το προϊόν που θα δημιουργήσει η εταιρία που 
υλοποιούν. Η 1η ομάδα θα ετοιμάσει ερωτήσεις που θα αφορούν τα χαρακτηριστικά της 
ομάδας στόχου. Η 2η ομάδα θα ετοιμάσει ερωτήσεις που θα αφορούν τις ιδιότητες των 
προϊόντων που επιθυμούν οι καταναλωτές. Η 3η ομάδα θα ετοιμάσει ερωτήσεις που θα 
αφορούν τον τύπο της συσκευασίας. 

Δραστηριότητα α5: Ανακεφαλαίωση με σχετικές ερωτήσεις. 

Δραστηριότητα α6: Αξιολόγηση. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΡΕΙΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ – ΥΛΙΚΑ 

5’ Δραστηριότητα α1 Ερωτηματολόγιο με την χρήση Google form 

5’ Δραστηριότητα α2 Ερωτηματολόγιο με την χρήση Google form 
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5’ Δραστηριότητα α3 Power Point 

20’ Δραστηριότητα α4 Φύλα εργασίας 1,2,3, 

5’ Δραστηριότητα α5 Προβολή διαφορετικού ερωτηματολογίου 

5’ Δραστηριότητα α6  Φύλλο αξιολόγησης. 

Χρονοδιάγραμμα 1ης διδακτικής ώρας 

Γενικές οδηγίες προς την ολομέλεια 

Δημιουργείστε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με σκοπό τον προσδιο-
ρισμό των επιθυμιών και των αναγκών των καταναλωτών στους οποίους απευθύνεται το 
προϊόν που θα δημιουργήσει η εταιρία σας. Οι ερωτήσεις θα ομαδοποιηθούν σε κατηγορί-
ες που θα αφορούν τα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου, τα υλικά τα οποία επιθυμούν οι 
καταναλωτές και τα χαρακτηριστικά της συσκευασίας. Το ερωτηματολόγιο θα μοιραστεί σε 
ένα άλλο τμήμα του σχολείου και θα γίνει ποσοστιαίος υπολογισμός των απαντήσεων ανά 
ερώτηση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, θα αποφασίσετε ως επιχειρηματική 
ομάδα, τι θα παράγετε, πότε, πού και πώς θα το πουλήσετε (Φασουράκη, Τσακατούρα, 
Δημητρόπουλος, & Τριβέλλας, 2006). Κάθε ομάδα θα ετοιμάσει μια κατηγορία ερωτήσεων. 

Φύλλα εργασίας 1ης διδακτικής ώρας 

Τίτλος: Διεύθυνση Μάρκετινγκ. Σύνταξη ερωτηματολογίου με σκοπό την έρευνα αγοράς. 

Μάθημα: Τεχνολογία  Τάξη: Β’ Γυμνασίου 

Όνομα ομάδας: Τμήμα:  Ημερομηνία: 

1η ομάδα (20 λεπτά) 

Κατηγορία ερωτήσεων: Χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου. Οι ερωτήσεις πρέπει να αναζη-
τούν τα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου όσον αφορά: το φύλο, την ηλικία, τη συχνότητα 
και την ποσότητα αγοράς προϊόντος, το ποσό των χρημάτων που δαπανά. 

2η ομάδα(20 λεπτά) 

Κατηγορία ερωτήσεων: Τα υλικά τα οποία επιθυμούν οι καταναλωτές. Οι ερωτήσεις πρέπει 
να αναζητούν τα υλικά τα οποία επιθυμούν οι καταναλωτές να περιέχουν τα προϊόντα που 
καταναλώνουν. Έτσι για παράδειγμα αν πρόκειται για σοκολάτα, οι ερωτήσεις θα αφορούν 
το είδος της (γάλακτος, μαύρη κλπ), την προσθήκη ξηρών καρπών, το είδος της γέμισης, το 
σχήμα, κ.α. 

3η ομάδα(20 λεπτά) 
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Κατηγορία ερωτήσεων: Τα χαρακτηριστικά της συσκευασίας. Οι ερωτήσεις πρέπει να ανα-
ζητούν τα χαρακτηριστικά της συσκευασίας που επιθυμούν οι καταναλωτές. Έτσι για παρά-
δειγμα αν πρόκειται για σοκολάτα, οι ερωτήσεις θα αφορούν το είδος της συσκευασίας 
(χαρτί, μέταλλο, πλαστικό), το μέγεθος, το χρώμα του περιτυλίγματος, Τι παρατηρεί πριν 
αγοράσει το προϊόν, την πολλαπλότητα της συσκευασίας κ.α. 

Φύλλο αξιολόγησης 

Ποια είναι η βασική αρχή του μάρκετινγκ;…………………………………………….……………………… 

Γιατί το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές με τα χαρακτηριστικά των κα-
ταναλωτών; Εξηγήστε με ένα παράδειγμα;………………………………………………………………….  

Η έρευνα αγοράς που ετοιμάσαμε είχε σαν σκοπό να: Σωστό  Λάθος  

α) αναζητήσουμε το φθηνότερο προϊόν;   

β) καθορίσει τις δυνατότητες απορρόφησης των προϊόντων;   

γ) προσδιορίζει τα αγοραστικά κέντρα;   

δ) αποφασίζει και προτείνει προϊόντα που θεωρεί σκόπιμο να πα-
ράγει η εταιρεία για να έχει κέρδη; 

  

ε) προβλέψει την μελλοντική πορείας της εταιρίας σας;   

Η συσκευασία του προϊόντος  Σωστό  Λάθος  

α) δεν παίζει κανέναν ρόλο στην επιλογή του προϊόντος από τον 
αγοραστή;  

  

β) χρησιμοποιείται μόνο για να προστατεύει το προϊόν;   

γ) έχει χρήσιμες πληροφορίες για τον καταναλωτή;   

δ) συχνά προτρέπει τον καταναλωτή να αγοράσει το προϊόν;   

 

Σενάριο Μαθήματος 2ης διδακτικής ώρας 

Μάθημα: Πληροφορική  Τάξη: Β’ Γυμνασίου 

Χώρος : Εργαστήριο Πληροφορικής  Χρόνος:  45 λεπτά 

Θέμα: Διαθεματικό σενάριο  μαθήματος για την δημιουργία ηλεκτρονικής φόρμας για  
έρευνα αγοράς. 
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Σκοπός: Οι μαθητές να ανακαλύψουν και να εμβαθύνουν στις δυνατότητες που τους προ-
σφέρει ο υπολογιστής για την επίλυση προβλημάτων με διαθεματικές εργασίες (Εθνικό 
τυπογραφείο, 2003). 

Επιμέρους Στόχοι: Οι μαθητές να καταστούν ικανοί να: Π1: Αναγνωρίζουν μια φόρμα σε μια 
ηλεκτρονική τοποθεσία και να τη συμπληρώνουν. Π2: Δημιουργούν και να τροποποιούν μια 
ηλεκτρονική φόρμα. Π3: Αποστέλλουν μια δική τους ηλεκτρονική φόρμα. Π4: Συνεργάζονται 
και να αναπτύσσουν ολοκληρωμένα και με αρτιότητα τις σχετικές εργασίες που τους ανατί-
θενται.  

Πιο αναλυτικά οι στόχοι εκφράζονται με ρήματα σύμφωνα με την «αναθεωρημένη» ταξι-
νομία διδακτικών στόχων κατά Bloom (Bloom & Krathwohl, 1991). Οι μαθητές πρέπει να 
είναι ικανοί:  

• να κάνουν υποθέσεις και να διατυπώνουν τη γνώμη τους για κάτι νέο, όπως μια νέα 
εφαρμογή π.χ. google Forms που συναντούν στο διαδίκτυο (δραστηριότητα β1),  

• να συμπληρώνουν μια έτοιμη φόρμα (δραστηριότητα β2 και β4),  
• να δημιουργούν μια ηλεκτρονική φόρμα σύμφωνα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

(δραστηριότητα β3),  
• να διερωτώνται για το τι αυτοί μπορούν να συμπεριλάβουν στο ερωτηματολόγιο που θα 

απευθύνουν στους συμμαθητές τους (δραστηριότητα β3),  
• να εκτιμούν ποιος τύπος ερώτησης είναι καταλληλότερος κάθε φορά (δραστηριότητες 

β3, β4),  
• να συνεργάζονται και να αναπτύσσουν ολοκληρωμένα και με αρτιότητα τις σχετικές ερ-

γασίες που τους ανατίθενται (δραστηριότητες β1, β2, β3, β4).  

Προαπαιτούμενα:  

Γνώση χρήσης φυλλομετρητή, λογαριασμός στη Google τουλάχιστον ενός από τους 4 μαθη-
τές της κάθε ομάδας, κάτι που επιτρέπεται σε μαθητές άνω των 13 ετών (Google, χ.χ.) και 
γνώση των διευθύνσεων ανάμεσα στους μαθητές και βασικές γνώσεις επεξεργασίας κειμέ-
νου.  

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:  

Εργαστήριο πληροφορικής με ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο, Εργαστήριο πληροφο-
ρικής με τουλάχιστον 6  υπολογιστές να λειτουργούν, Συνεργατικά εργαλεία Web  2.0, 
Google docs έγγραφα, Βιντεοπροβολέας, φύλλα εργασίας, φύλλο αυτοαξιολόγησης. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΡΕΙΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ – ΥΛΙΚΑ 

5’ 
β1 Δραστηριότητα , οι μαθητές βλέπουν τις α-
παντήσεις σε μια έτοιμη φόρμα 

Google form, Video-
προβολέας, Φύλλο εργασίας. 

5’ 
β2  Δραστηριότητα οι μαθητές συμπληρώνουν 
μια έτοιμη φόρμα 

Υπολογιστές με σύνδεση στο 
διαδίκτυο για κάθε ομάδα, 
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Φύλλο εργασίας 

25’ 
β3 Δραστηριότητα οι μαθητές δημιουργούν και 
τροποποιούν μια δική τους φόρμα 

Υπολογιστές με σύνδεση στο 
διαδίκτυο για κάθε ομάδα, 
Φύλλο εργασίας 

5’ 
β4 Δραστηριότητα οι μαθητές αποστέλλουν  τη 
δική τους φόρμα ηλεκτρονικά στους συμμαθη-
τές τους 

Υπολογιστές με σύνδεση στο 
διαδίκτυο για κάθε ομάδα, 
Φύλλο εργασίας 

5’ β5 Δραστηριότητα αυτοαξιολόγηση   Φύλλο αυτοαξιολόγησης. 

Χρονοδιάγραμμα 2ης διδακτικής ώρας 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Δραστηριότητα β1: οι μαθητές βλέπουν τις απαντήσεις σε μια έτοιμη φόρμα. Έχουμε εκ των 
προτέρων φτιάξει μια απλή ηλεκτρονική φόρμα google form και την έχουμε αναρτήσει στο 
δικό μας blog. Η φόρμα είναι συμπληρωμένη περίπου 10 φορές. Όταν μπαίνουν οι μαθητές 
στο εργαστήριο, έχουμε ανοιχτό στον βιντεοπροβολέα το αρχείο με τα συνολικά αποτελέ-
σματα, δηλαδή την προβολή απαντήσεων της φόρμας, με σκοπό να τους διεγείρουμε την 
περιέργεια και να τους τραβήξουμε το ενδιαφέρον. Οι μαθητές θα δουλέψουν ομαδοσυ-
νεργατικά και αφού καθίσουν ανά 4 σε ομάδες τους ζητάμε να υποθέσουν και να διακρί-
νουν τι είναι αυτό που παρουσιάζεται. Θέλουμε να αναρωτηθούν ποιος έχει εισαγάγει όλα 
αυτά τα δεδομένα, ένας ή περισσότεροι άνθρωποι, την ίδια ή διαφορετική χρονική στιγμή, 
ακόμα και με διαφορά εβδομάδων. Κάθε ομάδα θα πει ελεύθερα τη γνώμη της (καταιγι-
σμός ιδεών), η οποία θα καταχωρηθεί στο φύλλο εργασίας.  

Δραστηριότητα β2: οι μαθητές συμπληρώνουν μια έτοιμη φόρμα. Οι μαθητές ανοίγουν έ-
ναν οποιοδήποτε φυλλομετρητή και πηγαίνουν στo blog http://blogs.sch.gr/annastasios/, 
όπου έχουμε εκ των προτέρων ανεβάσει την φόρμα. Εντοπίζουν στην σελίδα το ερωτημα-
τολόγιο (φόρμα). Το συμπληρώνουν και το υποβάλουν 4 φορές η κάθε ομάδα, από μια φο-
ρά ο κάθε μαθητής. Σε αυτό επιμένουμε, έτσι ώστε να συμμετέχουν ενεργά όλοι οι μαθητές 
και να μη γίνουν κάποιοι απλοί παρατηρητές. Στη συνέχεια, οι μαθητές ψάχνουν για μια 
απόδειξη πως υπέβαλαν σωστά τη φόρμα είτε στον δικό τους υπολογιστή είτε στο συγκε-
ντρωτικό αρχείο, που παραμένει ανοιχτό στον βιντεοπροβολέα και προβάλει τις απαντή-
σεις. Θα ζητήσουμε από κάθε ομάδα να παρουσιάσει στην ολομέλεια τι πιστεύει τώρα για 
το αρχείο που φαίνεται στον βιντεοπροβολέα. Ποιος ενημερώνει αυτό το αρχείο, ποιος του 
εισάγει τα δεδομένα; Μέσα από την διαπραγμάτευση στην ολομέλεια (κοινωνική οικοδό-
μηση της γνώσης) θέλουμε να δούμε αν μόνοι τους οι μαθητές (αναστοχασμός) βρουν τη 
σωστή εξήγηση και αν διορθώσουν μόνοι τους τις όποιες παρανοήσεις είχαν από την 1η 
δραστηριότητα. Αν χρειαστεί θα γίνει αποσαφήνιση των όποιων παρανοήσεων από τον εκ-
παιδευτικό. 

Δραστηριότητα β3: οι μαθητές δημιουργούν μια δικιά τους ηλεκτρονική φόρμα την τροπο-
ποιούν και την προσαρμόζουν σύμφωνα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που έχουν προε-
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τοιμάσει από το μάθημα της τεχνολογίας. Όταν είναι έτοιμοι στέλνουν ηλεκτρονικά τη 
φόρμα στον καθηγητή για αξιολόγηση και αν χρειαστεί ύστερα από ανατροφοδότηση την 
τροποποιούν και την ξαναστέλνουν. 

Δραστηριότητα β4: οι μαθητές αποστέλλουν  τη δική τους φόρμα ηλεκτρονικά στους συμ-
μαθητές τους. 

Δραστηριότητα β5: αυτοαξιολόγηση. Οι μαθητές θα συμπληρώσουν το τεστ αυτοαξιολόγη-
σης για το διαθεματικό δίωρο. 

Φύλλο εργασίας 2ης διδακτικής ώρας 

β1η Δραστηριότητα (5 λεπτά). Καθίστε σε κάθε υπολογιστή σε ομάδες των 4 όπως και στο 
προηγούμενο μάθημα της τεχνολογίας. Ρίξτε μια αρχική ματιά στο αρχείο που προβάλλεται 
στον βιντεοπροβολέα. Τι πιστεύετε πως παρουσιάζει;………………………………….……………..….. 
Ποιος έχει πληκτρολογήσει όλα αυτά τα δεδομένα; …………………………………….………………… 

β2η Δραστηριότητα (5 λεπτά): Ανοίξτε έναν οποιοδήποτε φυλλομετρητή, πηγαίνετε στο blog 
http://blogs.sch.gr/annastasios και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε με θέ-
μα «η ζωή στο σχολείο». Επειδή καθόσαστε σε ομάδες των 4, συμπληρώστε 4 φορές το ε-
ρωτηματολόγιο μια φορά ο καθένας. Μόλις πατήσετε "υποβολή" παρατηρείστε το αρχείο 
που προβάλλεται στον βιντεοπροβολέα. Τι παρατηρείτε;……………………………………………….. 
Πώς εξηγείται αυτό; ……………………………………………………………………………………………………….. 

β3η Δραστηριότητα (25 λεπτά): Μπείτε στο λογαριασμό σας στην google. Θα φτιάξετε δικά 
σας ερωτηματολόγια με φόρμες των google forms. Κάθε ομάδα θα φτιάξει ξεχωριστό ερω-
τηματολόγιο αποτελούμενο από τις ερωτήσεις που έχετε ετοιμάσει από το μάθημα της τε-
χνολογίας. Για να αποσαφηνίσετε τα διάφορα είδη, πειραματιστείτε αλλάζοντας τον τύπο 
ερώτησης. Στη συνέχεια κάθε ομάδα, αφού αποθηκεύσει το ερωτηματολόγιό της με όνομα 
"έρευνα αγοράς" και την αντίστοιχη κατηγορία ερωτήσεων, θα το αποστείλει ηλεκτρονικά 
στον καθηγητή για να το αξιολογήσει. Αν χρειαστεί θα γίνει η απαραίτητη ανατροφοδότηση 
και οι απαραίτητες αλλαγές στη φόρμα.  

β4η Δραστηριότητα (5 λεπτά): Η τελική φόρμα θα σταλεί στις άλλες ομάδες για να τη συ-
μπληρώσουν. Η κάθε ομάδα θα συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια που θα λάβει. 

β5η Δραστηριότητα (5 λεπτά): Αυτοαξιολόγηση 

Σημείωση: Στον πίνακα που ακολουθεί οι 2 δεξιά στήλες δεν θα φαίνονται στους μαθητές, 
αλλά υπάρχουν προκειμένου οι αναγνώστες να κατανοήσουν τη σύνδεση των επιμέρους 
στόχων και των δραστηριοτήτων με τις αντίστοιχες ερωτήσεις. Επίσης το ερωτηματολόγιο 
αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση της διαθεματικής διδασκαλίας με σκοπό την ανατροφοδότη-
ση και στην αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης των μαθητών από αυτή. 

Φύλλο Αυτοαξιολόγησης του Διαθεματικού Δίωρου (Συμπληρώνεται Ανώνυμα) 
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Σε κάθε ερώτηση απάντησε από 1 μέχρι 5, 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ, 5 =πάρα 
πολύ. 

Ερωτήσεις 1εως 5 Δρ/τες Στόχοι 
Όταν είδες το ερωτηματολόγιο στον βιντεοπροβολέα υπέθε-
σες σωστά τι παρουσιάζει; 

 α1, β1 Τ1, Π1 

Μπορείς να ταξινομήσεις τις ερωτήσεις της έρευνας σε κατη-
γορίες; 

 α2 Τ2 

Ήταν εύκολο να φτιάξεις δικές σου ερωτήσεις;  α3, α4 Τ3 
Δημιουργήθηκαν προβλήματα κατά τη συνεργασία της ομά-
δας σου 

 α4 Τ4 

Πιστεύεις πως μπορείς να διακρίνεις αν ένα ερωτηματολόγιο 
αποτελεί αντικείμενο έρευνας αγοράς. 

 όλες Τ5 

Όταν πρωτοείδες το αρχείο με τις απαντήσεις στον βιντεο-
προβολέα πίστεψες πως τις απαντήσεις τις έχει πληκτρολο-
γήσει ένας μόνο άνθρωπος; 

 
β1 Π1 

Πιστεύεις πως κατάφερες περισσότερα πράγματα με τη συ-
νεργασία των 2 μαθημάτων; 

 όλες όλοι 

Στην ιστοσελίδα που μπήκες αναγνώρισες που είναι η φόρμα 
που πρέπει να συμπληρώσεις; 

 β2 Π1 

Όταν συμπλήρωσες τη φόρμα κατάλαβες αν την είχες υποβά-
λει σωστά; 

 β1 Π2 

Θα ήθελες να γίνουν και άλλα μαθήματα με τον ίδιο τρόπο;  όλες όλοι 
Έφτιαξες μια ηλεκτρονική φόρμα;  β3 Π2 
Μπορείς να την διαμορφώσεις και να την τροποποιήσεις;  β3 Π2 
Διάλεξες  ποιος τύπος ερώτησης είναι ο καταλληλότερος κάθε 
φορά; 

 β4 Π2 

Έστειλες τη φόρμα στις άλλες ομάδες;  β4 Π2 

Συνεργάστηκες με τα άλλα μέλη της ομάδας;  β1, β2, 
β3, β4 Τ4, Π4 

Αναπτύξατε ότι σας ζητήθηκε;  β1, β2, 
β3, β4 Π4 

Οι παρεμβάσεις του καθηγητή ήταν απαραίτητες για να απο-
σαφηνίσεις τυχόν παρανοήσεις που είχες; 

 όλες όλοι 

Γράψε λίγα λόγια για το πώς αισθάνθηκες τελειώνοντας το 
μάθημα 

 όλες όλοι 

Προτάσεις - Επεκτάσεις Σεναρίου. 

Το συγκεκριμένο σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί και σε ένα ακόμα διαθεματικό δίωρο. 
Την πρώτη ώρα να γίνει η επεξεργασία των αποτελεσμάτων με τη χρήση Λογιστικών Φύλ-
λων όπως προβλέπετε στην υλη της Β’ γυμνασίου για το μάθημα της πληροφορικής. Τα α-
ποτελέσματα θα διαμορφωθούν σε μορφή πιτών και άλλων διαγραμμάτων με σκοπό την 
παρουσίασή τους σε μορφή σεμιναρίου στο μάθημα της τεχνολογίας την επόμενη διδακτι-
κή ώρα. Από αυτή την παρουσίαση θα προέκυπταν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων που επιθυμούν οι καταναλωτές, τα οποία σε επόμενο μά-
θημα θα μπορούσαν να αποτελέσουν τις κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση του 
μαθήματος μέσα από τη διαδικασία της γραμμής παραγωγής (Εθνικό τυπογραφείο, 2014). 
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Διατροφή. Διδακτικό σενάριο για τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Β΄ Δημοτικού 

Συμεωνίδου Άννα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

dj1994@otenet.gr 
 

Νασιάρα Παρασκευή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
hbhnas54@gmail.com 

 

Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε για τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Β΄ τάξης του 
δημοτικού σχολείου. Πρόκειται για εμπεδωτική, βιωματική και δημιουργική δραστηριότητα 
σχετική με τη διατροφή, η οποία στοχεύει μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού λεξικού, 
επεξεργαστή κειμένου word και  προγράμματος ζωγραφικής tux paint  στον εμπλουτισμό 
του λεξιλογίου των μαθητών με σχετικές με το υπό εξέταση θέμα, στην κατανόηση του 
ρόλου της διατροφής στην ανάπτυξη και στην υγεία των ανθρώπων, στην εικαστική 
δημιουργία και ψυχαγωγία αυτών καθώς και στην εξοικείωσή τους με εφαρμογές των ΤΠΕ. 

Λέξεις - Κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Μελέτη Περιβάλλοντος, Β΄ τάξη, διατροφή 
(ηλεκτρονικό λεξικό), ρόλος διατροφής (ακροστιχίδα, word), εικαστικές δημιουργίες 
(ψυχαγωγία – tux paint) 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  

Τίτλος  σεναρίου: Διατροφή Γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου: Μελέτη Περιβάλλοντος  
Β΄ Δημοτικού Ιδιαίτερη περιοχή του γνωστικού αντικειμένου: Κεφ. 17. Η διατροφή μας 
Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ.: Δραστηριότητα εμπέδωσης στο τέλος του κεφ. 
17.  Η διατροφή μας, του βιβλίου Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄ Δημοτικού (Βιβλίο μαθητή: σσ. 
136, 137- Τετράδιο εργασιών μαθητή: σ. 44 - Βιβλίο δασκάλου: σ. 85) Προαπαιτούμενες 
γνώσεις: Οι μαθητές έχουν δικές τους εμπειρίες και βιώματα από την καθημερινή διατροφή 
τους μέσα στην οικογένεια και έχουν μάθει στην Α΄ τάξη ότι η τροφή είναι βασική ανάγκη 
του ανθρώπου μαζί με το νερό, τον ύπνο, την κατοικία και τα ρούχα και πως πρέπει να 
φροντίζουν την καθαριότητα και την υγεία τους. Έχουν μάθει επίσης και τις ομάδες 
τροφίμων, Ενότητα 1: Οι ανάγκες του ανθρώπου. Κεφ. 1. Ποιες είναι οι ανάγκες του 
ανθρώπου; &  Ενότητα 4: Αγαθά και επαγγέλματα. Κεφ. 1. Αγαθά και επαγγέλματα, Μελέτη 
Περιβάλλοντος Α΄ τάξη, σσ. 75 - 77, 79, 96 – 99. Γενικός σκοπός σεναρίου: Η προαγωγή της 
ψυχικής και σωματικής υγείας των μαθητών με την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών 
συνηθειών (Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ., 2002: 742  Τόμ. Β). 

Στόχοι σεναρίου: 
1ο επίπεδο: Γνωρίζοντας και κατανοώντας (γνώσεις) 
• Να αποκτήσουν βασικό λεξιλόγιο σχετικό με το υπό εξέταση θέμα, γνωρίζοντας τις 

κυριότερες έννοιες και τους ορισμούς των λέξεων. 
• Να κατανοήσουν το ρόλο της διατροφής στην ανάπτυξη και στην υγεία των 

ανθρώπων. 
• Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικές με το λαϊκό μας πολιτισμό και να τις συσχετίσουν με 

το παρόν (παροιμίες). 

2ο επίπεδο: Διερευνώντας και εντοπίζοντας (δεξιότητες) 
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• Να ακολουθούν οδηγίες προκειμένου να ολοκληρώσουν μια δραστηριότητα. 
• Να μπορούν να συνδυάσουν τα εκφραστικά τους μέσα (σώμα – φωνή) για να 

επιτύχουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα (Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ., 2002: 16 Τόμ. Α).  

3ο επίπεδο: Επικοινωνώντας (και συνεργαζόμενος με άλλους) 
• Να μάθουν να εργάζονται ομαδικά, να συνεργάζονται, επικοινωνώντας με τους 

άλλους  για την επίτευξη ενός έργου. 
• Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για το λαϊκό μας πολιτισμό και την τέχνη του θεάτρου. 

4ο επίπεδο: Αξιοποιώντας εκπαιδευτικά λογισμικά και υπηρεσίες των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

•  Να μάθουν τη χρήση ενός ηλεκτρονικού λεξικού, το οποίο επιτρέπει την πλοήγηση 
και ευνοεί τη δραστηριότητα διερεύνησης και ανακάλυψης, διότι με τους 
μηχανισμούς αναζήτησης που ενσωματώνει, επιτρέπεται η εύκολη αναζήτηση και 
διαχείριση της πληροφορίας. 

• Να εξοικειωθούν με τη χρήση επεξεργαστή κειμένου,  του Word και να 
κατανοήσουν πως υπάρχει και άλλη μέθοδος γραφής διαφορετική από αυτήν που 
λαμβάνει χώρα με χαρτί και μολύβι. 

• Να μάθουν τη χρήση του προγράμματος ζωγραφικής Tux Paint, μέσω του οποίου 
θα επιδιωχθεί η αφύπνιση και η καλλιέργεια της δημιουργικής έκφρασης  των 
παιδιών.  

Εγκάρσιες δράσεις: Μέσω του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού  σεναρίου (Μασούρου, 2012: 
5) εξυπηρετούνται στόχοι σε σχέση με τη Μελέτη περιβάλλοντος,  τη Γλώσσα, την Αισθητική 
Αγωγή (Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή), Φυσική Αγωγή και των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 
 
 Προτεινόμενη εκπαιδευτική μέθοδος: Διάφορες εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως: 

• Καταιγισμός ιδεών (Μασούρου 2012: 11) 
• Ερωτήσεις-Απαντήσεις 
• Συζήτηση 
• Ελεύθερος διάλογος 
• Ομαδική εργασία σε ζευγάρια και σε ομάδες 4 – 5 ατόμων 
• Δραματοποίηση (Παιχνίδι ρόλων - Παντομίμα) 
• Λαχνίσματα - Παραδοσιακό παιχνίδι  

Εκτιμώμενη διάρκεια:Το προτεινόμενο σχέδιο διδασκαλίας έχει διάρκεια μιας  διδακτικής 
ώρας. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Γενική Περιγραφή: Η διδασκαλία προτείνεται να πραγματοποιηθεί ως εμπεδωτική αλλά και 
βιωματική - δημιουργική δραστηριότητα μετά την ολοκλήρωση του κεφ. 17. Η διατροφή 
μας (Μελέτη Περιβάλλοντος  Β΄ Δημοτικού, Βιβλίο μαθητή, σσ. 136 – 137). 

Προτεινόμενα στάδια διδασκαλίας:  (πέντε στάδια, 1διδακτική ώρα, 45 λεπτά , στην 
αίθουσα Πληροφορικής)  
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1ο στάδιο (5 λεπτά): Τα παιδιά καθισμένα σε κύκλο στην αίθουσα διδασκαλίας της 
Πληροφορικής  με την εκπαιδευτική τεχνική του καταιγισμού ιδεών, αναφέρουν τη σημασία 
της λέξης   «διατροφή».  Ο εκπαιδευτικός καταγράφει στον πίνακα σε σχήμα «αράχνης» τη 
λέξη διατροφή στο κέντρο και περιφερειακά τις διαφορετικές σημασίες που έδωσαν οι 
μαθητές. 

2ο στάδιο (10 λεπτά): Στη συνέχεια σε ομάδες τριών ατόμων κάθονται μπροστά στην οθόνη 
υπολογιστή,  και με τις οδηγίες του εκπαιδευτικού, οι οποίες είναι ήδη γραμμένες στο 
φύλλο εργασίας, εργάζονται στην πρώτη δραστηριότητα,  κάνοντας  χρήση του 
λογισμικού:Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα  www. greek-language.gr Αναζητούν και 
βρίσκουν τη σημασία της λέξης «διατροφή», για την οποία στο ηλεκτρονικό Λεξικό  
Τριανταφυλλίδη αναφέρονται τα εξής:  διατροφή η [δiatrofí] Ο29 : 1α. η ενέργεια του 
διατρέφω... β. το σύνολο των τροφών που παίρνει καθημερινά ο άνθρωπος για να τραφεί... 
γ. το σύνολο των υλικών μέσων (τροφή, ρουχισμός, στέγη κτλ.) τα οποία είναι απαραίτητα 
για τη ζωή του ανθρώπου... 

Ακολουθεί  η καταγραφή της σημασίας της λέξης. Κάθε μέλος της τριμελούς ομάδας γράφει 
στο φύλλο εργασίας και το αντίστοιχο λήμμα, δηλαδή το 1ο μέλος της ομάδας το πρώτο 
λήμμα (1α. η ενέργεια του διατρέφω ), το 2ο μέλος της ομάδας το δεύτερο λήμμα  (β. το 
σύνολο των τροφών που παίρνει καθημερινά ο άνθρωπος για να τραφεί) και το τρίτο μέλος 
της ομάδας το τρίτο λήμμα [γ. το σύνολο των υλικών μέσων (τροφή, ρουχισμός, στέγη κτλ.) 
τα οποία είναι απαραίτητα για τη ζωή του ανθρώπου]. Στη συνέχεια ακολουθεί η 
ανακοίνωση στην ολομέλεια της τάξης. 

3ο στάδιο (10 λεπτά): Ακολουθεί η δεύτερη δραστηριότητα του φύλλου εργασίας, όπου με 
τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου word συμπληρώνουν την ακροστιχίδα της διατροφής, η 
οποία προβάλλεται στην οθόνη του υπολογιστή τους. 

4ο στάδιο (15 λεπτά): Ακολουθεί η τρίτη δραστηριότητα του φύλλου εργασίας, η οποία 
σχετίζεται με τη χρήση του προγράμματος ζωγραφικής Tux Paint, μέσω του οποίου 
επιδιώκεται η αφύπνιση και η καλλιέργεια της δημιουργικής έκφρασης  των παιδιών σε 
συνδυασμό με την ψυχαγωγία (Σχεδιάζουν μια μηλιά με κατακόκκινα μήλα και μαθαίνουν 
μια σχετική παροιμία). 

5ο στάδιο (5 λεπτά): Τα τελευταία πέντε λεπτά της ώρας θα διατεθούν στην αξιολόγηση των 
μαθητών μέσω προφορικών ερωτήσεων. 

Υλικοτεχνική υποδομή: Μολύβι, γόμα, μαρκαδόρο γραφής για πίνακα, φύλλο εργασίας με 
δραστηριότητες, Η/Υ, laptop, projector και οθόνη προβολής. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η αξιολόγηση μπορεί να αφορά τους μαθητές αλλά και το ίδιο το διδακτικό σενάριο. Ως 
προς τους μαθητές μέσα από ερωτήσεις προφορικές ο εκπαιδευτικός, το τελευταίο 
πεντάλεπτο της ώρας, μπορεί να διαπιστώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που κατέκτησαν 
οι μαθητές. Ως προς την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου μέσα από μια αναστοχαστική 
διεργασία μπορεί να  αναμορφώσει το αρχικό σχέδιο διδασκαλίας στοχεύοντας στη 
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βελτίωσή του, δηλαδή στο τέλος της διδακτικής πρακτικής μέσω εποικοδομητικής 
συζήτησης (τελική αξιολόγηση) είναι δυνατόν να το αναπροσαρμόσει. Για παράδειγμα το 
παρόν  σενάριο έχει σχεδιαστεί να υλοποιηθεί  σε σχολικό εργαστήριο πληροφορικής, όπου 
υπάρχουν αρκετοί υπολογιστές, για να εργασθούν τα παιδιά ανά ζεύγη ή ανά ομάδες των 
τριών ατόμων και σε συγκεκριμένη ώρα. Πιθανόν να χρειαστεί τροποποίηση της ώρας για 
κάθε δραστηριότητα. Επίσης η έλλειψη σχολικού εργαστηρίου, θα οδηγήσει αναγκαστικά 
στην υλοποίηση του σεναρίου εντός της αίθουσας διδασκαλίας με τη βοήθεια ενός laptop, 
projector και οθόνη προβολής και τη δημιουργία ομάδων που θα εναλλάσσονται κυκλικά 
σε δραστηριότητες στον υπολογιστή και σε εικαστικές δραστηριότητες, για παράδειγμα οι 
μαθητές με τις γνώσεις που απέκτησαν σχετικά με τη διατροφή και τα προσωπικά τους 
βιώματα  από την καθημερινή τους διατροφή, καλούνται να δημιουργήσουν αφίσες  με 
ζωγραφιές και κολάζ τα “ΝΑΙ” και τα “ΟΧΙ” της διατροφής.  

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τη θεωρία κάθε διδακτικό σενάριο που εφαρμόζεται, θα πρέπει να αποτελεί 
πρόταση για κάθε εκπαιδευτικό, για να το αξιοποιήσει εφαρμόζοντάς το είτε όπως ακριβώς 
είναι είτε τροποποιώντας το στις συνθήκες της δικής του τάξης (Μασούρου, 2012: 6). Έτσι, 
λοιπόν, το παρόν διδακτικό σενάριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες τάξεις του 
Δημοτικού σχολείου με τις κατάλληλες προσαρμογές, όπως στη Μελέτη Περιβάλλοντος  της 
Γ΄ τάξης - Ενότητα 5. Τροφή και ενέργεια, σσ. 85 -90 και να ζητηθεί από τα παιδιά για 
παράδειγμα με τη χρήση του ηλεκτρονικού λεξικού η εύρεση της σημασίας και άλλων 
λέξεων σχετικών με τη διατροφή, όπως: τροφή, διατρέφω, ενέργεια κ.ά. ή να 
συγκεντρώσουν παροιμίες σχετικές με τη διατροφή (λαϊκή παράδοση)  ή να μάθουν 
λαχνίσματα σχετικά με τη διατροφή, όπως το πανελλήνιο λάχνισμα: “ Ένα, δύο, τρία, πήγα 
στην κυρία, μου 'δωσε ένα μήλο, μήλο δαγκωμένο...” (Ταρσούλη, 1979) ή να παίξουν 
κάποιο παραδοσιακό παιχνίδι σχετικό με τη διατροφή, όπως τα “Μήλα” (Φυσική Αγωγή και  
Λαϊκός Πολιτισμός) ή να παίξουν κάποιο παιχνίδι ρόλων ή  παντομίμα, για παράδειγμα το 
μάγειρα που ψωνίζει από το μανάβη φρούτα και λαχανικά, για να μαγειρέψει ένα υγιεινό 
φαγητό κ.ά. (Θεατρική Αγωγή).  

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 
1. Χωρίς διδακτικό εγχειρίδιο 
2. Δραματοποίηση - Θεατρικό παιχνίδι - Παιχνίδι ρόλων -  Παντομίμα 
3. Παραδοσιακά παιχνίδια 
4. Ολομέλεια - Κύκλος 
5. Ζευγάρια, Ομάδες 3, 4/5 ατόμων  
6. Αξιοποίηση των ΤΠΕ, Μελέτης Περιβάλλοντος, Γλώσσας, Θεατρικής Αγωγής, 

Εικαστικών, Φυσικής Αγωγής 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Στο παρόν εκπαιδευτικό σενάριο χρησιμοποιήθηκε η  τεχνική του καταιγισμού ιδεών, με 
την οποία επιτυγχάνουμε να αποτυπώσουν οι μαθητές αυθόρμητα και συνειρμικά τις 
σκέψεις, τις προηγούμενες γνώσεις και τα συναισθήματα τους γύρω από ένα θέμα. Είναι 
μια γέφυρα ανάμεσα στο γνωστό και στο άγνωστο. Χρησιμοποιούμε, δηλαδή, τη γνωστική 
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στρατηγική του Ausubel, όπου κάθε θέμα εισάγεται από τον προ-οργανωτή ή 
προκαταβολικό οργανωτή και η οποία επιτρέπει στο μαθητή να ανακαλέσει και να 
μεταφέρει την προηγούμενη γνώση στη νέα πληροφορία, η οποία του παρουσιάζεται. 
Μπορεί να έχει τη μορφή «αράχνης», όπου με την τεχνική καταιγισμού ιδεών, γύρω από τη 
βασική έννοια διατάσσονται οι πολλαπλές ερμηνείες – αναγνώσεις της έννοιας αυτής. Θα 
μπορούσε να έχει ακόμη και τη μορφή ενός εννοιολογικού χάρτη (Μελέτη Περιβάλλοντος, 
Βιβλίο δασκάλου, 2007: 13, 15). Χρησιμοποιήθηκε, επίσης, η διερευνητική μορφή 
διδασκαλίας, η οποία προσφέρεται κυρίως για τη μελέτη θεμάτων του φυσικού και του 
κοινωνικού κόσμου, η εφαρμογή της οποίας σύμφωνα με τον Bruner καθιστά τους μαθητές 
ικανούς για αυτόνομη διερεύνηση και μάθηση. “Η διερευνητική μέθοδος ακολουθεί την 
επιστημονική μέθοδο, η οποία σύμφωνα με τον Dewey προσφέρεται για διδακτική χρήση 
και εξελίσσεται μέσα από τις φάσεις: καθορισμός προβλήματος, διατύπωση υποθέσεων, 
συλλογή και οργάνωση πληροφοριών, έλεγχος και διατύπωση τελικών συμπερασμάτων… 
Στα πλαίσια της καθημερινής διδασκαλίας προσφέρεται περισσότερο η καθοδηγημένη 
μορφή διερευνητικής ανακάλυψης, ενώ στις συνθετικές εργασίες (project) που 
αναλαμβάνουν ολιγομελείς ομάδες μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός 
χαλαρότερες μορφές καθοδήγησης. Χαρακτηριστική περίπτωση κατευθυνόμενης 
διερεύνησης αποτελεί η στρατηγική της προοργανωτικής διδασκαλίας”  (Ματσαγγούρας, 
2008: 429). Επιπρόσθετα χρησιμοποιήθηκε η ομαδοκεντρική στην απλή της μορφή 
εταιρικές ομάδες (των δύο ατόμων) και στην ανεπτυγμένη της μορφή με ομάδες των 3-5 
ατόμων, οι οποίες επιφέρουν στη σχολική μάθηση και στην ανάπτυξη των παιδιών θετικά 
αποτελέσματα, ιδιαίτερα στους τομείς της κοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης.“Στις 
ομαδοκεντρικές μορφές διδασκαλίας κυριαρχεί η συλλογικότητα, η ενεργοποίηση της 
αυθόρμητης εμπλοκής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, όπου η μαθητική μικρό – 
ομάδα είναι το κέντρο της οργάνωσης και κινητοποίησης της διδασκαλίας, άλλωστε ο J. 
Piaget και κυρίως ο Vygotsky απέδειξαν ότι η σκέψη και η γνώση έχουν κοινωνική βάση. 
Την κατεύθυνση αυτή στηρίζουν οι νέο - βυγκοτσκιανοί ψυχολόγοι, που μιλούν για 
κοινωνικό εποικοδομισμό (social constructivism), οι κοινωνικοί ψυχολόγοι που ασχολούνται 
με τη δυναμική της ομάδας Blanchet και Trognon, ο πολιτειολόγος  R. Axelrod και ο 
βιολόγος R. Dawkins, ο οποίος μάλιστα υποστηρίζει τη θέση πως τα κοινωνικά συστήματα 
εξελίσσονται μέσα από συλλογικές και συνεργατικές διαδικασίες και όχι από 
ανταγωνιστικές”  (Ματσαγγούρας, 2008: 431). Τέλος χρησιμοποιήθηκαν μορφές   μικτής 
διδασκαλίας, όπως η ερωτοαποκριτική, η επαγωγική – διαλογική και η παρωθητική, όπου 
μέσα από ερωτήσεις, διαλόγους και παρωθήσεις εμπλέκεται ο μαθητής και αναλαμβάνει 
ενεργότερο ρόλο, οι οποίες προετοιμάζουν το μαθητή για τις μορφές των μαθητοκεντρικών 
διδασκαλιών (Ματσαγγούρας, 2008: 430, 432, 433). 
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Φύλλο εργασίας 
ΜΕΛΕΤΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (σσ. 136, 137)  

Κεφ. 17. Η διατροφή μας 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η  

• Ανοίξτε τη μηχανή αναζήτησης Google 
• Γράψτε στο σχετικό πλαίσιο «Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα» 
• Πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
• Εμφανίζεται η ιστοσελίδα «Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα» 
• Πηγαίνετε στο πινακάκι «Αναζήτηση στα Λεξικά» 
• Γράψτε στο κενό πλαίσιο «διατροφή» 
• Πατήστε το βελάκι που βρίσκεται αμέσως παρακάτω 
• Εμφανίζονται οι επιλογές:  

Όλα,  Λεξικό Τριανταφυλλίδη,  Λεξικό Κριαρά,  Λεξικό Γεωργακά 
• Πατήστε Λεξικό Τριανταφυλλίδη 
• Πατήστε στη λέξη Βρες 
• Διαβάστε προσεκτικά τι σημαίνει η λέξη «διατροφή» 
• Γράψτε στο φύλλο εργασίας  τη σημασία της λέξης 

 
Διατροφή σημαίνει:  

• α. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
β. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
γ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η  

Συμπληρώστε την ακροστιχίδα της διατροφής: 

 
1.  Δ _ _ _ _ _ 
2.  Ι _ _ _ _ _ _ _ _ _  
3.  Α_ _ _ _ _ 
4.  Τ _ _ _ _ 
5.  Ρ_ _ _ _ 
6.  Ο_ _ _ _ _ 
7.  Φ_ _ _ _ _ 
8.  Η_ _ _ _ _ _ _  

 

 
• Μας χαρίζουν τους καρπούς και τη σκιά τους 
• Ο πρώτος μήνας του χρόνου 
• Ο καρπός της αχλαδιάς 
• Όταν   _ _ _ _ _  δε  μιλάμε και το πιάτο μας κοιτάμε 
• Είναι κόκκινα και έχουν μικρά σποράκια 

       6.    Τα φασόλια,  οι  φακές και τα ρεβίθια είναι    _ _ _ _ _  
• Είναι νόστιμα, θρεπτικά και έχουν πολλές βιταμίνες 

        8.   Φυτό που ακολουθεί την πορεία του ήλιου 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η 
 «Η   υγιεινή διατροφή απαιτεί να τρώμε πολλά φρούτα, όπως μήλα, πορτοκάλια, σταφύλια 
κ.ά.»   
Σχεδιάστε μια μηλιά με κατακόκκινα μήλα, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 
 

1. Στην οθόνη σας είναι ανοιχτό το λογισμικό Tux Paint, που σας δίνει τη δυνατότητα 
να διασκεδάσετε ζωγραφίζοντας 
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2. Επιλέξτε από την αριστερή στήλη 
Εργαλεία το εικονίδιο με τις Γραμμές 
 

 
 

3. Σχεδιάστε έναν κορμό δέντρου, αφού 
επιλέξετε καφέ χρώμα 
 

 
 
 
4. Αφού επιλέξετε το εικονίδιο ζωγραφιά , επιλέξτε χρώμα καφέ και σχεδιάστε κλαδιά στο 
δέντρο σας 
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5. Μετά επιλέξτε σχήματα από την αριστερή στήλη και τον μαύρο κύκλο στην τρίτη σειρά 
της δεξιάς στήλης,  επιλέξτε κόκκινο χρώμα και με πάτημα του ποντικιού γεμίστε το δέντρο 
με μήλα 
 

 
 
6. Στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο που γράφει σφραγίδα  
  
αριστερά και  αυτό που γράφει γρασίδι δεξιά και με το ποντίκι βάλτε το γρασίδι 
δίπλα στο δέντρο 
 
 

 

 

 
 
7. Επιλέξτε το εικονίδιο ζωγραφιά από αριστερά  
  
και φύλλα από δεξιά και με το ποντίκι σας βάλτε τα φύλλα στα κλαδιά του 
δένδρου 
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8. Πηγαίνετε πάλι στο εικονίδιο ζωγραφιά, επιλέξτε χρώμα καφέ και χρωματίστε τον 
κορμό. Έχετε έτοιμο ένα δέντρο γεμάτο κατακόκκινα μήλα και να θυμάστε την παροιμία: 

 
«Ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα!»  
«Ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα!»  
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Διδακτική αξιοποίηση διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών από το Αποθετήριο Μα-
θησιακών Αντικειμένων «Φωτόδεντρο» για την ενότητα «Μακρομόρια» της Βιολογίας Β΄ 

Λυκείου 

Βλάσση Μαρία 
Δρ. Χημικός, Εκπαιδευτικός 

mvlassi@yahoo.com 

Κωσταρίδης Παναγιώτης 
Δρ. Βιολόγος, Εκπαιδευτικός 
panakost1967@gmail.com 

 

Παυλάτου Ευαγγελία 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 
Σχολή Χημικών Μηχ. ΕΜΠ 

pavlatou@chemeng.ntua.gr  

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της αξιοποίησης διαδραστικών πολυμε-
σικών εφαρμογών, οι οποίες κατασκευάστηκαν στα πλαίσια του εμπλουτισμού των σχολι-
κών εγχειριδίων με ψηφιακό υλικό για την ενότητα της Βιολογίας Β’ Λυκείου Γενικής Παι-
δείας «Μακρομόρια». Οι εφαρμογές αυτές εντάσσονται στο ψηφιακό υλικό του Πανελλή-
νιου Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων «Φωτόδεντρο».  Οι διδασκαλίες είχαν διάρ-
κεια μία διδακτική ώρα και πραγματοποιήθηκαν σε 53 μαθητές Β’ Λυκείου οι οποίοι έκαναν 
χρήση τεσσάρων πολυμεσικών εφαρμογών συμπληρώνοντας φύλλο εργασίας καθώς και 
ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στις 
διαδραστικές εφαρμογές και ιδιαίτερα στα εκπαιδευτικά παιχνίδια καθιστά τη διδασκαλία 
πιο ενδιαφέρουσα, δημιουργική και διασκεδαστική, ενώ επιτυγχάνεται ευκολότερη κατα-
νόηση του διδακτικού αντικειμένου. 

Λέξεις - Kλειδιά: Μακρομόρια, Φωτόδεντρο, Πολυμεσικές εφαρμογές 

Εισαγωγή 

Η εξέλιξη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών καθώς και οι νέες δυνατότητες δια-
χείρισης των πληροφοριών, καθιστούν αναπόφευκτη την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών 
στην εκπαίδευση, δεδομένου ότι αποτελεί για τους σημερινούς μαθητές ένα μέσο γνώσης, 
έρευνας, μάθησης και υποβοήθησης της διδασκαλίας των μαθησιακών αντικειμένων. Ιδιαί-
τερα για τους εκπαιδευτικούς των φυσικών επιστημών, οι πολυμεσικές εφαρμογές και τα 
λογισμικά που είναι διαθέσιμα αποτελούν σημαντικό εργαλείο, καθώς συμβάλλουν αποτε-
λεσματικά στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, η οποία στη σύγχρονη εποχή χαρα-
κτηρίζεται από ένα ισχυρά εποικοδομητικό και διερευνητικό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, 
η συμβολή των νέων τεχνολογιών είναι σημαντική καθώς διευκολύνουν τη σύνδεση του 
μικρόκοσμου με το μακρόκοσμο. 

Η αξιολόγηση της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη έχει μελετηθεί 
από πολλούς ερευνητές. Οι πιο πρόσφατες από τις έρευνες  υποστηρίζουν ότι πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον παράγοντα της διαδραστικότητας που πρέπει να χαρακτηρίζει 
μία πολυμεσική εφαρμογή ώστε να αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για τους μαθητές. Επίσης, 
η ενεργός συμμετοχή των μαθητών κατά την εκτέλεση μίας διαδραστικής εφαρμογής αυξά-
νει τις ικανότητές τους για επίλυση προβλημάτων, τις γνωστικές τους δεξιότητες και γενικά 
το επίπεδο κατανόησης (Wang et al., 2011). Όμως το πιο σημαντικό όφελος είναι το αίσθη-
μα της ικανοποίησης κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας με τη βοήθεια των διαδραστικών 
πολυμεσικών υλικών σε σχέση με τις πιο παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους (Wang, 2010). 
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Η αξιολόγηση διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών μέσω της αξιοποίησής τους στη δι-
δακτική πράξη αποτελεί το σκοπό της παρούσας εργασίας. Προηγήθηκε η κατασκευή τεσ-
σάρων εφαρμογών για το μάθημα της Βιολογίας Β΄Λυκείου και συγκεκριμένα για την ενό-
τητα «Χημική σύσταση του κυττάρου - Μακρομόρια», οι οποίες περιγράφονται στη συνέ-
χεια και καλύπτουν διάρκεια μίας διδακτικής ώρας. Οι εφαρμογές δημιουργήθηκαν στα 
πλαίσια του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων της ψηφιακής πλατφόρμας 
του Υπουργείου Παιδείας (http://digitalschool.minedu.gov.gr) και συνδέονται με το αποθε-
τήριο ψηφιακών αντικειμένων «Φωτόδεντρο».   

Η πλειοψηφία των πολυμεσικών εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργα-
σία αποτελούν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια. Η χρήση διαδραστικών παιχνιδιών στη 
μαθησιακή διαδικασία έχει αποδειχτεί πολύ αποτελεσματική με κύριο χαρακτηριστικό την 
αύξηση της κινητοποίησης των μαθητών και της πρόκλησης του ενδιαφέροντός τους για την 
απόκτηση νέας γνώσης (Tay et al., 2010; Miller et al., 2011). 

Σύμφωνα με έρευνες των Klisch et al. (2012) σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τόσο 
τα αγόρια, όσο και τα κορίτσια εμφάνισαν σημαντική πρόοδο σε γνωστικό επίπεδο και απέ-
κτησαν θετική στάση για τις φυσικές επιστήμες. Το πιο σημαντικό όμως είναι η αύξηση του 
χρόνου ενασχόλησης με το περιεχόμενο των μαθημάτων, καθώς αυτή πραγματοποιείται με 
ένα διασκεδαστικό και ευχάριστο τρόπο. Επίσης, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αυτενέργεια 
των μαθητών με μειωμένη βοήθεια από τον καθηγητή εξαιτίας του γεγονότος ότι το περι-
βάλλον των διαδραστικών παιχνιδιών είναι ιδιαίτερα οικείο στους μαθητές. (Vangsnes et 
al., 2012). 

Περιγραφή πολυμεσικών εφαρμογών 

ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ – ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5062    

 Αναζητώντας τις «κρυμμένες» λέξεις ενός κρυπτόλεξου οριζόντια, κάθετα και διαγώνια, ο 
χρήστης του μαθησιακού αντικειμένου γνωρίζει ή επαναφέρει στη μνήμη του δέκα όρους 
που αφορούν στα βιολογικά μακρομόρια και στους δομικούς τους λίθους, όπως για παρά-
δειγμα «κυτταρίνη», «λιπίδια», «στεροειδή». Με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, εμφανί-
ζεται ο χρόνος που απαιτήθηκε για τον εντοπισμό των όρων. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα 
επανάληψης του παιχνιδιού. 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ – ΥΔΡΟΛΥΣΗ http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5063   

Με την αξιοποίηση κινούμενων γραφικών και σύντομων ηχογραφημένων κειμένων, πα-
ρουσιάζονται τα δομικά συστατικά των πρωτεϊνών, των νουκλεϊκών οξέων και των πολυ-
σακχαριτών και οι διαδικασίες συμπύκνωσης και υδρόλυσης. Το μαθησιακό αντικείμενο 
στοχεύει στην παρατήρηση του μηχανισμού σύνθεσης και διάσπασης των αναφερόμενων 
βιολογικών μακρομορίων. 

ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ... ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5061   

Μέσω ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού και συγκεκριμένα με τη συμπλήρωση τριών παζλ, ο 
χρήστης του μαθησιακού αντικειμένου προσεγγίζει τρία χαρακτηριστικά της γλυκόζης: τη 
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στερεοχημική δομή του μορίου της, τη μορφή των κρυστάλλων της και τη χρήση της στην 
καθημερινή ζωή. Το μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνει σύντομη άσκηση αξιολόγησης με 
ερωτήματα κλειστού τύπου. 

ΜΑΓΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ–ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ  http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5060   

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Μαγικά τετράγωνα – Μακρομόρια» στοχεύει στην αντιστοίχιση 
όρων που αφορούν στα διαφορετικά βιολογικά μακρομόρια και στα δομικά χαρακτηριστικά 
τους. Ο χρήστης του μαθησιακού αντικειμένου καλείται να εντοπίσει δέκα ζευγάρια όρων 
που σχετίζονται εννοιολογικά. Τα τετράγωνα κάθε σωστού ζεύγους παραμένουν ανοιχτά 
και εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα. Το παιχνίδι τελειώνει όταν ανοίξουν όλα τα τε-
τράγωνα. Οι μαθητές μπορούν να καταγράψουν το χρόνο ολοκλήρωσης του παιχνιδιού που 
εμφανίζεται στην οθόνη και να συναγωνιστούν χρονικά μεταξύ τους. 

Διδακτική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών εφαρμογών 

Η διδακτική αξιοποίηση των πολυμεσικών εφαρμογών βασίστηκε στην εποικοδομητική 
προσέγγιση σε συνδυασμό με τη συνεργατική μάθηση. Σύμφωνα με τους Driver & Oldham 
(1986) η εποικοδομητική διδακτική προσέγγιση περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις: 

α) Προβληματισμός ή αφόρμηση κατά την οποία προκαλείται η περιέργεια και το ενδιαφέ-
ρον των μαθητών. 

β) Ανάδειξη των ιδεών των μαθητών, μέσω μίας υπόθεσης ή πρόβλεψης για το προς εξέτα-
ση θέμα. 

γ) Αναδόμηση των ιδεών των μαθητών, μέσω της εκτέλεσης ενός πειράματος ή μιας δια-
δραστικής πολυμεσικής εφαρμογής. Στη συνέχεια επιτυγχάνεται η επαλήθευση για το αν οι 
υποθέσεις τους ήταν σωστές ή λανθασμένες. Σε περίπτωση λανθασμένων υποθέσεων ε-
πέρχεται η γνωστική σύγκρουση η οποία οδηγεί στην αναδόμηση των ιδεών και στην εξά-
λειψη τυχόν παρανοήσεων. 

δ) Έλεγχος για το αν οι νέες γνώσεις είναι εφαρμόσιμες και συσχετιζόμενες με τις εμπειρίες 
της καθημερινής ζωής. 

ε) Ανασκόπηση της πορείας που προηγήθηκε, κατά την οποία πραγματοποιείται η αναζή-
τηση των αιτιών για τυχόν λανθασμένες προβλέψεις καθώς και η εξήγηση του αποτελέσμα-
τος. Αυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντικό καθώς αποσκοπεί στην σταδιακή απόκτηση με-
ταγνωστικών δεξιοτήτων από την πλευρά των μαθητών. 

H εργασία σε ομάδες έχει ξεχωριστή σημασία καθώς αποτελεί βασικό εργαλείο για την επί-
τευξη της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών. Αρκετοί ερευνητές, υποστηρίζουν ότι η συ-
νεργατική μάθηση πρέπει οπωσδήποτε να αποτελεί μέρος της μαθησιακής διαδικασίας 
(Hooper et al., 1993), γι’ αυτό και έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών ως ένα 
βασικό μαθησιακό εργαλείο. Πολλές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στα μαθήματα 
των φυσικών επιστημών, των μαθηματικών και της τεχνολογίας στα οποία χρησιμοποιήθη-
κε η συνεργατική μάθηση απέδειξαν ότι η μέθοδος αυτή αυξάνει την επίδοση καθώς και 
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την αυτοπεποίθηση των μαθητών (Springer, et al., 1999), ειδικά όταν συνδέεται με τη χρή-
ση νέων τεχνολογιών (Hoon et al., 2010). 

Διδακτικοί στόχοι 

Μετά το τέλος της διδασκαλίας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν 
όρους που αφορούν στα βιολογικά μακρομόρια και τα μονομερή τους, να εξηγούν τις δια-
δικασίες της συμπύκνωσης και υδρόλυσης, να εξοικειωθούν με τη χρήση νέων τεχνολογιών 
και να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στο μάθημα της βιολογίας. 

Μεθοδολογία 

Με τη βοήθεια των παραπάνω διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών πραγματοποιήθηκε 
διδασκαλία του 1ου κεφαλαίου Βιολογίας διάρκειας 1 διδακτικής ώρας σε 53 μαθητές της 
Β’ Λυκείου του 1ου Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Αθηνών «Γεννάδειο», τον Οκτώβριο 
του 2014. Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε ομάδες των τριών ατόμων και ταυτόχρονα με τη 
χρήση των πολυμεσικών εφαρμογών συμπλήρωναν φύλλο εργασίας, το οποίο περιγράφε-
ται στη συνέχεια. Μετά τη διδασκαλία δόθηκε στους  μαθητές ερωτηματολόγιο διάρκειας 
10 λεπτών για την αξιολόγηση των πολυμεσικών εφαρμογών. Η έρευνα ολοκληρώθηκε με 
την επεξεργασία, την ανάλυση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Κατά 
τη διάρκεια της διδασκαλίας πραγματοποιήθηκε ετεροπαρατήρηση από καθηγητές του 
σχολείου διαφόρων ειδικοτήτων, ώστε να ληφθεί η ανάλογη ανατροφοδότηση για τη δια-
τύπωση του φύλλου εργασίας καθώς και να εκφραστούν ιδέες και απόψεις για την πορεία 
της διδασκαλίας που ενδεχομένως να οδηγούσε σε βελτιώσεις. 

Περιγραφή φύλλου εργασίας 

Το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει 3 δραστηριότητες και μία άσκηση αξιολόγησης. Κάθε 
δραστηριότητα περιλαμβάνει ερώτηση πρόβλεψης, οδηγίες για άνοιγμα μίας πολυμεσικής 
εφαρμογής, εξαγωγή συμπερασμάτων και σύγκριση με την αρχική πρόβλεψη. Η πρώτη 
δραστηριότητα αποτελεί εκπαιδευτικό παιχνίδι και αναφέρεται σε όρους σχετικούς με τα 
μακρομόρια.  Η δεύτερη δραστηριότητα που στηρίζεται σε μία προσομοίωση έχει ως σκοπό 
να διαπιστώσουν οι μαθητές πώς πραγματοποιείται η διαδικασία της συμπύκνωσης, ενώ η 
τρίτη περιλαμβάνει εκπαιδευτικό παιχνίδι και αποσκοπεί στη διερεύνηση της σύστασης και 
της δομής της γλυκόζης καθώς και τη χρήση της στην καθημερινή ζωή.  

Επεξεργασία και ανάλυση αποτελεσμάτων 

Ερώτηση 1: Στην ερώτηση «Πώς σου φάνηκαν οι εφαρμογές στη χρήση τους;» το 60% των 
μαθητών απάντησε ότι τους φάνηκαν εύκολες, το 36% πολύ εύκολες, ενώ 4% βρήκε τις 
βρήκε δύσκολες. Κανένας μαθητής δεν εκτίμησε ότι οι εφαρμογές ήταν πολύ δύσκολες. 
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Ερώτηση 2: Το 23% των μαθητών δήλωσαν ότι τους άρεσαν  πολύ τα γραφικά, οι εικόνες 
και τα χρώματα μέσα στις εφαρμογές, το 36% πάρα πολύ, ενώ λίγο και πολύ λίγο απάντησε 
το 32% και 4% των μαθητών αντίστοιχα. 

Σχήμα 1: Στατιστικά διαγράμματα των 

ερωτήσεων 1 και 2. 

Ερώτηση 3: Το 47% των μαθητών απάντησε ότι μεγαλύτερη εντύπωση στις εφαρμογές έκα-
ναν οι εικόνες και τα γραφικά, το 8% τα κείμενα, το 31% όλα τα παραπάνω και 14% τίποτα 
από τα παραπάνω. 

Ερώτηση 4: Στην ερώτηση «Ποια εφαρμογή σου άρεσε περισσότερο;» το 28% των μαθητών 
απάντησε την εφαρμογή « Μακρομόρια – Κρυπτόλεξο», το 40% την εφαρμογή «Μακρομό-
ρια - Μαγικά τετράγωνα», το 23% την εφαρμογή «Το τρίγωνο της γλυκόζης», ενώ το 9% την 
εφαρμογή «Υδρόλυση – Συμπύκνωση». 

Σχήμα 2: Στατιστικά διαγράμματα των ερωτήσεων 3 και 4. 

Ερώτηση 5: Το 40% των μαθητών χρειάστηκε από 1-3 φορές τη βοήθεια του καθηγητή, το 
4% από 4 - 6 φορές, το 1% από 7 - 10 φορές, το 1% πάνω από 10 φορές, ενώ το 54% δεν 
χρειάστηκε καμία φορά τη βοήθεια του καθηγητή. 

1954

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



 

Σχήμα 3: Στατιστικό διάγραμμα της ερώτησης 5. 

Ερώτηση 6: Στο ερώτημα «Πώς σου φάνηκε η εμπειρία της διδασκαλίας μέσω του υπολογι-
στή;» το 55% των μαθητών απάντησε ενδιαφέρουσα, το 42% διασκεδαστική, ενώ το 4% βα-
ρετή. Δεν υπήρξε κάποιος μαθητής που να χαρακτήρισε αυτή την εμπειρία αδιάφορη. 

Ερώτηση 7: Το 66% των μαθητών χρησιμοποιεί καθημερινά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
έξω από το σχολείο, το 23% 4-6 ημέρες την εβδομάδα, το 11% 1-3 ημέρες την εβδομάδα,  
ενώ δεν υπήρχε μαθητής που απάντησε ότι δεν χρησιμοποιεί καθόλου τον υπολογιστή.  

Σχήμα 4: Στατιστικά διαγράμματα των ερωτήσεων 6 και 7. 

Ερώτηση 8: Στην ερώτηση «Θα ήθελες να διδαχθείς και άλλα μαθήματα με παρόμοιο τρόπο 
και γιατί;», 89% των μαθητών απάντησε θετικά, 2% αρνητικά, ενώ υπήρχε και ποσοστό 9% 
που απάντησε ίσως.  

Στην αιτιολόγηση της απάντησης υπήρχαν διάφορες απόψεις οι οποίες εμφανίζονται στον 
παρακάτω πίνακα. Το σύνολο των απαντήσεων είναι μεγαλύτερο από το συνολικό αριθμό 
των μαθητών εξαιτίας του γεγονότος ότι ένας μαθητής μπορεί να έδωσε  περισσότερες από 
μία απαντήσεις: 
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Απαντήσεις Αριθμός μαθητών 
(σύνολο 53) 

Καλύτερη κατανόηση 19 

Ενδιαφέρουσα διδασκαλία 18 

Διασκεδαστικό   15 

Πρωτότυπη διδασκαλία 5 

Άλλες φορές βοηθάει και άλλες όχι 2 

Δεν έδωσαν απάντηση 7 

Πίνακας 1: Απόψεις των μαθητών στην ερώτηση 8 

Ερώτηση 9: Το 81% των μαθητών βρήκε τη διδασκαλία άρτια χωρίς ανάγκη για κάποια με-
ταβολή, ενώ το 19% πιστεύει ότι υπάρχει κάτι στη συγκεκριμένη διδασκαλία που δε τους 
άρεσε και πιστεύει  πως θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Στην ερώτηση τι είναι αυτό 
που πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξει 8 μαθητές από το σύνολο των 53 δήλωσαν ότι θα ήταν 
καλύτερο να αντικατασταθεί ένα κινούμενο  γραφικό από την εφαρμογή « Μακρομόρια - 
Μαγικά τετράγωνα» που σχετίζεται με την επιβράβευση του μαθητή σε περίπτωση σωστής 
εκτέλεσης  του παιχνιδιού. 2 μαθητές εξέφρασαν την άποψη ότι οι ερωτήσεις πρέπει να 
γίνουν πιο σαφείς. 

 

Σχήμα 5: Στατιστικό διάγραμμα της ερώτησης 9. 

Συμπεράσματα 

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι η πλειοψηφία των μαθητών θεώρη-
σε τις εφαρμογές εύκολες στη χρήση τους χωρίς να είναι απαραίτητη η βοήθεια του καθη-
γητή, με δεδομένο ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό χρησιμοποιεί καθημερινά τον υπολογιστή 
εκτός του σχολικού χώρου. Όσον αφορά στην αισθητική, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν 
στους μαθητές οι εικόνες και τα γραφικά, καθώς και οι χρωματισμοί των εφαρμογών. 
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Ως προς το περιεχόμενό τους, πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των μαθητών βρίσκονται οι ε-
φαρμογές που περιέχουν παιχνίδια και διαδραστικές διαδικασίες που προκαλούν το ενδια-
φέρον τους. Αυτό δικαιολογεί τις απόψεις των μαθητών, σύμφωνα με τις οποίες οι εφαρ-
μογές ήταν ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές, η κατανόηση του μαθήματος επιτυγχάνεται 
ευκολότερα, το μάθημα γίνεται πιο δημιουργικό και ως εκ τούτου οι μαθητές θα επιθυμού-
σαν να διδάσκονται και άλλα μαθήματα με παρόμοιο τρόπο. Σαν μελλοντική έρευνα θα 
μπορούσε να προταθεί η συστηματική σύγκριση ανάμεσα σε διδασκαλία που βασίζεται στη 
χρήση διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών και σε διδασκαλία που πραγματοποιείται με 
πιο παραδοσιακό τρόπο. 

Βιβλιογραφία 

Driver, R. & Oldham, V. (1986). Α constructivist approach to curriculum development in Sci-
ence. Studies in Science Education, 13, pp.105-122.  

Hoon, T. S., Chong, T. S., & Binti Ngah, N. A. (2010). Effect of an Interactive Courseware in 
the Learning of Matrices. Educational Technology & Society, 13 (1), pp.121–132.  

Hooper, S., Temiyakarn, C. & Williams, M. D. (1993). The effects of cooperative learning and 
learner control on high- and average-ability students. Educational Technology Re-
search and Development, 41(2), pp.5-18.  

Klisch, Y., Miller, L. M., Beier, M. E. & Wang, S. (2012). Teaching the Biological Consequences 
of Alcohol Abuse through an Online Game: Impacts among Secondary Students. CBE - 
Life Sciences Education, 11(1) pp.94-102.  

Miller, L. M., Chang, C., Wang, S., Beier, M. E. & Klisch, Y. (2011). Learning and Motivational 
Impacts of a Multimedia Science Game. Computers & Education, 57(1) pp.1425-1433.  
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ICT-Enhanced After-School Programme for Academically At-Risk Students. Educational 
Media International, 47(1) pp.19-37.  

Vangsnes, V., Gram Okland, N. & Krumsvik, R. (2012). Computer Games in Pre-School Set-
tings: Didactical Challenges when Commercial Educational Computer Games Are Im-
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Wang, P., Vaughn, K., Liu, M. (2011). The Impact of Animation Interactivity on Novices' 
Learning of Introductory Statistics. Computers & Education, 56(1) pp.300-311 .  

Wang, T. (2010). Educational Benefits of Multimedia Skills Training. TechTrends:Linking Re-
search and Practice to Improve Learning, 54(1) pp.47-57. 
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Διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της αντίστροφης συνάρτησης 
στη Γ΄ Λυκείου με Τ.Π.Ε. 

Βασιλείου Ευάγγελος 
Μαθηματικός 
vasil@sch.gr 

Περίληψη 

Οι μαθητές με τη βοήθεια του λογισμικού GeoGebra θα κατασκευάσουν το συμμετρικό της 
γραφικής παράστασης των συναρτήσεων f(x)=lnx και f(x) = x2, ως προς άξονα συμμετρίας 
την ευθεία y=x. Μελετώντας τις δύο γραφικές παραστάσεις, θα κατανοήσουν τον ορισμό 
της αντίστροφης συνάρτησης και θα διερευνήσουν και θα ανακαλύψουν τις βασικές ιδιότη-
τές της. Με τη βοήθεια του λογισμικού GeoGebra οι ιδιότητες της αντίστροφης συνάρτησης 
θα οπτικοποιηθούν. Οι μαθητές θα μπορούν να πειραματιστούν πάνω σ’ αυτές, θα εμπλα-
κούν σε διαδικασίες εικασίας, κατασκευής υποθέσεων, εξαγωγής συμπερασμάτων και στα-
διακής γενίκευσης ιδιοτήτων που αφορούν την αντίστροφη συνάρτηση. Η εργασία των μα-
θητών σε ομάδες και η στενή και συγκροτημένη συνεργασία μεταξύ τους θα συμβάλει στην 
αλλαγή – βελτίωση της στάσης των μαθητών απέναντι στη μάθηση. Η κατανόηση της έν-
νοιας της αντίστροφης συνάρτησης και των ιδιοτήτων της θα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί 
σε τέτοιο βαθμό με παραδοσιακή διδασκαλία. 

Λέξεις - Κλειδιά: Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου, αντίστροφη συνάρτηση, συνάρτηση «1-1», Geo-
Gebra. 

Το λογισμικό GeoGebra 

Το λογισμικό GeoGebra είναι ένα ψηφιακό εργαλείο δυναμικού χειρισμού γεωμετρικών 
σχημάτων. Παρέχει στο μαθητή τη δυνατότητα πολλαπλών διασυνδεόμενων αναπαραστά-
σεων, που στοχεύουν στη δημιουργία ευκαιριών εμπλοκής των μαθητών σε διαδικασίες 
αυτενεργούς κατασκευής μαθηματικών νοημάτων. Η εξοικείωση των μαθητών με το λογι-
σμικό είναι εύκολη. Αρκεί να δοθούν από τον διδάσκοντα αναλυτικές οδηγίες στο 1ο μάθη-
μα, για να αποκτήσουν στη συνέχεια σχετική άνεση στη χρήση του. 

Μέθοδος 

Συμμετοχική (καθοδηγούμενη αυτενέργεια) → ομαδοσυνεργατική. 

Μορφή 

Διάλογος → Παραγωγική μορφή. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν : 
• Τις έννοιες: συνάρτηση, πεδίο ορισμού και σύνολο τιμών συνάρτησης, γραφική πα-

ράσταση συνάρτησης, συνάρτηση «1-1», γνησίως μονότονη συνάρτηση. 
• Στοιχειώδη χειρισμό του λογισμικού GeoGebra. 
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Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία  

Στους μαθητές θα δοθούν κατάλληλα φύλλα εργασίας και αναλυτικές οδηγίες.  

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 2 ατόμων ανά Η/Υ. Καθοδηγούμενοι από κοινό φύλ-
λο εργασίας, καλούνται να κατασκευάσουν τις συμμετρικές των γραφικών παραστάσεων 
ορισμένων συναρτήσεων ως προς άξονα συμμετρίας την ευθεία y=x και να εξερευνήσουν 
τις ιδιότητές τους. Η διερεύνηση θα γίνει συνεργατικά. Ελέγχουμε τα συμπεράσματα των 
μαθητών, συνεργαζόμαστε μαζί τους, τους καθοδηγούμε όπου είναι απαραίτητο, τους εν-
θαρρύνουμε να συνεχίσουν τη διερεύνηση. 

Διδακτικοί στόχοι 

Οι μαθητές πρέπει: 
• Να ανακαλύψουν την έννοια της αντίστροφης συνάρτησης και τις ιδιότητές της. 
• Να μπορούν να αποδεικνύουν τη σχέση που έχει η γραφική παράσταση μιας συνάρ-

τησης με την αντίστροφή της . 
• Να μπορούν να βρίσκουν την αντίστροφη συνάρτηση ( αν υπάρχει) μιας απλής συ-

νάρτησης. 
• Να μπορούν να επιλύουν ασκήσεις και προβλήματα, αξιοποιώντας τις ιδιότητες της 

αντίστροφης συνάρτησης. 

Ροή εφαρμογής των δραστηριοτήτων 

1η Δραστηριότητα 

  

Σχήμα 1α Σχήμα 1β 

Οι μαθητές θα κατασκευάσουν τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x)=lnx και την ευ-
θεία y=x (σχήμα 1α). Παίρνουν σημείο Α στη γραφική παράσταση της f και βρίσκουν το 
συμμετρικό του Α΄ ως προς άξονα συμμετρίας την ευθεία y=x. Ενεργοποιούν το ίχνος του 
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σημείου Α΄. Στη συνέχεια σέρνοντας το σημείο Α στη γραφική παράσταση της f κατασκευά-
ζουν το συμμετρικό της ως προς άξονα συμμετρίας την ευθεία y=x (σχήμα 1β). Μελετώντας 
τη νέα γραφική παράσταση, ανακαλύπτουν ότι είναι γραφική παράσταση συνάρτησης. 

2η Δραστηριότητα 

  

Οι μαθητές επαναλαμβάνουν τις εργασίες της δραστηριότητας 1 για τη συνάρτηση f(x) = x2 
(σχήματα 2α, 2β). Μελετώντας τη νέα γραφική παράσταση, ανακαλύπτουν ότι δεν είναι 
γραφική παράσταση συνάρτησης.  

Μελετώντας τις δύο γραφικές παραστάσεις στις παραπάνω δραστηριότητες ανακαλύπτουν 
γιατί στην 1η δραστηριότητα η συμμετρική της γραφικής παράστασης της f ως προς άξονα 
συμμετρίας την ευθεία y=x είναι συνάρτηση, ενώ στη 2η δεν είναι, καθώς και τον ρόλο που 
παίζει εδώ η συνάρτηση «1-1». Γενικεύουν τα συμπεράσματά τους και στη συνέχεια ανα-
καλύπτουν την έννοια της αντίστροφης συνάρτησης και τις βασικές της ιδιότητες.  

3η Δραστηριότητα 

  

Οι μαθητές επαναλαμβάνουν τις εργασίες της δραστηριότητας 2 για τη συνάρτηση f(x) = x3 
(σχήματα 3α, 3β). Επιβεβαιώνουν τα προηγούμενα συμπεράσματα, δημιουργούνται 
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νέες απορίες και παροτρύνονται να κάνουν εικασίες για τα κοινά σημεία (αν υπάρ-
χουν) των 1 .f f

C Cκαι −  

4η Δραστηριότητα 

  

Οι μαθητές επαναλαμβάνουν τις εργασίες της δραστηριότητας 2 για τη συνάρτηση f(x) = -x3 
(σχήματα 4α, 4β). Παροτρύνονται να ελέγξουν τις εικασίες που έκαναν νωρίτερα για τα κοι-
νά σημεία (αν υπάρχουν) των 1 .f f

C Cκαι −  Παροτρύνονται ακόμη να προσπαθήσουν να 

γενικεύσουν τις εικασίες αυτές και η απόδειξή τους θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης στο 
σπίτι. 

Αξιολόγηση 
• Ελέγχουμε αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι και παρεμβαίνουμε ανάλογα. 
• Ελέγχουμε αν οι μαθητές αξιοποίησαν με ευκολία τα εργαλεία του λογισμικού και αν 

ήταν σαφείς γι’ αυτούς οι οδηγίες μας, ώστε σε επόμενη εφαρμογή να είμαστε πιο απο-
τελεσματικοί. 

• Αξιολογούμε τη διαδικασία υλοποίησης, την ευστοχία και την επάρκεια της εργασίας 
μας για περαιτέρω βελτίωση. 

Επέκταση του σεναρίου 
Το σενάριο μπορεί να επεκταθεί για τη μελέτη συναρτήσεων «1-1», τη μελέτη μονοτονίας 
συναρτήσεων και ακροτάτων.  

Βιβλιογραφία 

Ανδρεαδάκης Σ., Κατσαργύρης Β., Μέτης Σ., Μπρουχούτας Κ., Παπασταυρίδης Σ., Πολύζος 
Γ., (2014), Μαθηματικά θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου, Αθήνα, 
ΟΕΔΒ. 

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρ-
φωσης, Τεύχος 1: Γενικό μέρος, (2010), Πάτρα, ΟΕΠΕΚ. 

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρ-
φωσης, Τεύχος 4: Κλάδος ΠΕ03, (2010), Πάτρα, ΟΕΠΕΚ. 
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Φύλλο εργασίας 

Δραστηριότητα 1 
• Εισαγωγή συνάρτησης f(x)=lnx → Enter. 
• Εισαγωγή της y=x → Enter. 
• Επιλέξετε σημείο Α στη γραφική παράσταση της f. ( Κάνετε κλικ στο 20 κουμπί → 

κλικ στη γραφική παράσταση της f ). 
• Δεξί κλικ στη γραφική παράσταση της f → ιδιότητες → χρώμα → στυλ (επιλέξτε πά-

χος). 
• Επιλέξετε συμμετρικό σημείου ως προς ευθεία ( 30 από το τέλος κουμπί ) → κλικ στο 

σημείο Α → κλικ στην ευθεία y=x → δεξί κλικ στο σημείο Α΄ που σχηματίστηκε → ί-
χνος σημείου → ιδιότητες → χρώμα → στυλ ( πάχος). 

• Επιλέξετε κατασκευή ευθύγραμμου τμήματος (30 κουμπί ) → κλικ στο σημείο Α → 
κλικ στο σημείο Α΄ → κλικ στο τμήμα που σχηματίστηκε → ιδιότητες → στυλ (διακε-
κομμένη γραμμή). 

• Να σύρετε με το ποντίκι σας το σημείο Α πάνω στη γραφική παράσταση της f.  
• Τι παρατηρείτε;  
• Ποια σχέση συνδέει τις δύο γραφικές παραστάσεις; 
• Η συμμετρική της γραφικής παράστασης της f ως προς άξονα συμμετρίας την ευ-

θεία y=x είναι συνάρτηση; 
• Φτιάξτε ένα πρόχειρο σχήμα με τις γραφικές παραστάσεις που κάνατε στην οθόνη 

σας. 

 

 

. . . 

 

 

Δραστηριότητα 2 
• Επαναλάβετε τις εργασίες της δραστηριότητας 1 για τη συνάρτηση 𝒇𝒇(𝒙𝒙) = 𝒙𝒙𝟐𝟐.  
• Φτιάξτε ένα πρόχειρο σχήμα με τις γραφικές παραστάσεις που κάνατε στην οθόνη 

σας. 

 

 

 

. . . 
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• Γιατί στην 1η δραστηριότητα η συμμετρική της γραφικής παράστασης της f ως προς 
άξονα συμμετρίας την ευθεία y=x είναι συνάρτηση, ενώ στη 2η δεν είναι; 

• Πότε η σχέση που προκύπτει από τη συμμετρία της 𝑪𝑪𝒇𝒇 ως προς την ευθεία 𝒚𝒚 = 𝒙𝒙 εί-
ναι συνάρτηση; 

• Ποιον ρόλο παίζει εδώ η συνάρτηση «1-1»; 

Αποδεικνύουμε ότι η συμμετρική της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f, η οποία εί-
ναι «1-1», ως προς άξονα συμμετρίας την ευθεία y=x είναι συνάρτηση  

 

. . . 

 

 

Ορισμός αντίστροφης συνάρτησης 

 

. . . 

 

 

Γεωμετρική ερμηνεία – ιδιότητες –απόδειξη 

 

. . . 

 

 

Δραστηριότητα 3 

Επαναλάβετε τις εργασίες της δραστηριότητας 2 για τη συνάρτηση f(x) = x3 

Φτιάξτε ένα πρόχειρο σχήμα με τη γραφική παράσταση που κάνατε στην οθόνη σας. 
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. . . 

Δραστηριότητα 4 

Επαναλάβετε τις εργασίες της δραστηριότητας 2 για τη συνάρτηση f(x) = -x3 

Φτιάξτε ένα πρόχειρο σχήμα με τη γραφική παράσταση που κάνατε στην οθόνη σας. 

 

. . . 

Εργασίες για το σπίτι 

1. Ασκήσεις 2ii, 2iv, 2v, 2vi και 3 της σελίδας 156 του σχολικού βιβλίου. 

2. Δίνεται η συνάρτηση 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 
𝑥𝑥2−4𝑥𝑥+3
𝑥𝑥2+3𝑥𝑥+5

. 

 Α. Να βρείτε τα κοινά σημεία της 𝐶𝐶𝑓𝑓 με τον άξονα 𝑥𝑥′𝑥𝑥. 

 Β. Να εξετάσετε αν η συνάρτηση 𝑓𝑓 είναι αντιστρέψιμη. 

3. Παρατηρείστε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων και των αντιστρόφων τους 
στις δραστηριότητες 3 και 4. Στη συνέχεια να αποδείξετε ότι αν μία συνάρτηση 𝑓𝑓:ℝ →
ℝ είναι γνησίως αύξουσα, τότε: 

 α. η συνάρτηση 𝑓𝑓 είναι αντιστρέψιμη και η αντίστροφή της είναι γνησίως αύξουσα, 

 β. τα κοινά σημεία της 1f f
C Cκαι της −  ανήκουν στην ευθεία y x= . 
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Διδακτικό σενάριο προσχολικής εκπαίδευσης. 
Γνωρίζω τον κόσμο της θάλασσας και τον προστατεύω! 

 
Χατζηγιάννη Ευανθία & Σουλιώτη Ιουλία 

Εκπαιδευτικοί Π.Ε.60 
evahatzi62@gmail.com   
iouliasoul@gmail.com 

Περίληψη 

Το διδακτικό σενάριο  με τίτλο « Γνωρίζω τον κόσμο της θάλασσας και τον προστατεύω! » 
απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, είναι σύμφωνο με το ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγω-
γείο, εντάσσεται στο Γνωστικό Αντικείμενο Παιδί και Περιβάλλον και εξετάζει, αν και κατά 
πόσο η υπερμεσική τεχνολογία διαθέτει τα χαρακτηριστικά εκείνα που μπορούν να συμ-
βάλλουν στην προώθηση της έννοιας της διαθεματικότητας. Αποτελεί μια οργανωμένη 
πρόταση, που έχει ενταχθεί στο γενικότερο πλαίσιο ενός Σχεδίου Εργασίας Π.Ε. με θέμα: 
«Μαθαίνω για το Αιγαίο Πέλαγος και δραστηριοποιούμαι για να το προστατέψω!», με σκο-
πό οι μαθητές να διευρύνουν τη γνώση τους για τον «κόσμο της θάλασσας», να ευαισθητο-
ποιηθούν και να τον προστατέψουν σαν ενεργοί αυριανοί πολίτες. Με την ενσωμάτωση και 
την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην υλοποίηση του προτεινόμενου διδα-
κτικού σεναρίου επιτυγχάνεται η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή δια-
δικασία, η διατήρηση του αμείωτου ενδιαφέροντός  τους και η αίσθηση επιτυχίας στη μά-
θηση. 

Λέξεις - Κλειδιά: ΤΠΕ, Πληροφορική ως μέσο, εργαλείο και αντικείμενο εκπαίδευσης, Περι-
βαλλοντική Εκπαίδευση, Διαθεματική Προσέγγιση, Κονστρουκτιβισμός.  

Εισαγωγή 

Η σύγχρονη οπτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αναγνωρίζεται ως Εκπαίδευση για 
την Αειφορία, όπου το περιβάλλον γίνεται κατανοητό ως σύστημα ισορροπιών και σχέσεων 
και δεν αποτελεί απλώς πηγή γνώσης. Η ανάλυσή πολυσύνθετων περιβαλλοντικών ζητημά-
των συχνά  ξεπερνά τα όρια σκέψης και δράσης των νηπίων, ως εκ τούτου στο Νηπιαγωγείο 
προσεγγίζεται στα όρια των δυνατοτήτων των παιδιών. Οι  εκπαιδευτικοί καταβάλουν προ-
σπάθεια να προσαρμόσουν τα προγράμματα Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης στην καθημε-
ρινή ζωή των παιδιών - εντός και εκτός της σχολικής τάξης, συνδέοντας στις εκάστοτε τοπι-
κές περιστάσεις, έτσι ώστε να τεθούν οι βάσεις για την ανάπτυξη «περιβαλλοντικά εγγράμ-
ματων πολιτών».  

Στην καθημερινή πραγματικότητα του σχολείου η ενασχόληση με τις Τ.Π.Ε. επιλέγεται είτε 
από τα παιδιά για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένες καθημερινές ανάγκες και καταστάσεις, 
είτε από τον εκπαιδευτικό για να ενισχυθούν βασικές ικανότητες, να εμπλουτιστούν οι μαθη-
σιακές εμπειρίες και να δοθεί προστιθέμενη αξία στις εκπαιδευτικές πρακτικές. Η χρήση 
των εργαλείων τεχνολογίας θα πρέπει να κινητοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών για μά-
θηση, παρέχοντάς τους ευχάριστες εμπειρίες και να λαμβάνει υπόψη τις προηγούμενες 
εμπειρίες, γνώσεις, δεξιότητες και δυσκολίες τους. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται 
στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο λαμβάνουν υπόψη τις παραπάνω αρχές του Προ-
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γράμματος Σπουδών του Νέου Σχολείου, είναι βιωματικές και επικοινωνιακές, συνδέουν το 
πρόγραμμα με την καθημερινή πρακτική και το σχολείο με την ευρύτερη κοινωνία. Στα 
πλαίσια αυτού του διδακτικού σεναρίου ο υπολογιστής ενσωματώνεται οργανικά αποτελώ-
ντας αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων, που υλοποιούνται με σκοπό την υποστήρι-
ξη της μάθησης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 

Διδακτική, Θεωρητική και Μεθοδολογική Προσέγγιση 

Τα τελευταία χρόνια επιχειρείται η εφαρμογή της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης 
στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, η οποία θεωρεί  το Σχολείο ως ένα ανοιχτό χώρο, ο 
οποίος συνειδητά δε δέχεται την απομόνωσή του και ως εκ τούτου η παιδαγωγική εργασία, 
που συντελείται σ’ αυτό, αποτελεί μια διαδικασία η οποία στοχεύει στο να βοηθήσει τα 
παιδιά να διαισθανθούν την κατάστασή τους, να ανακαλύψουν δυνατότητες διαπραγμά-
τευσης, που θα τα βοηθήσουν να γνωρίσουν το παρόν ως το σημαντικότερο κομμάτι της 
ζωής τους, στο οποίο αξίζει κανείς να ζει ενεργά και δραστήρια (Πανταζής, 2002: 44). Η δια-
θεματική προσέγγιση της γνώσης "αναπροσαρμόζει τους στόχους και τις μεθόδους της δι-
δασκαλίας, ενώ ταυτόχρονα δομεί το περιεχόμενο των διδασκόμενων αυτοτελών μαθημά-
των στη βάση ισόρροπης οριζόντιας και κάθετης κατανομής της διδασκόμενης ύλης. Με τον 
τρόπο αυτό προωθείται η διασύνδεση γνωστικών αντικειμένων μέσα από τις κατάλληλες 
προεκτάσεις των διδασκόμενων θεμάτων, η σφαιρική ανάλυση βασικών εννοιών και προ-
βάλλεται η παράμετρος της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης στη σχολική πράξη, δια-
δικασία που ενισχύει γενικότερα τη γενική παιδεία" (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2003:3). Μέσα σε αυτό το 
γενικότερο  πλαίσιο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το διδακτικό σενάριο  με τίτλο « Γνωρίζω 
τον κόσμο της θάλασσας και τον προστατεύω! ». Αποτελεί μια διδακτική πρόταση κατάλλη-
λη να υποστηρίξει τους κεντρικούς άξονες της διαθεματικότητας, αφού στηρίζεται στην α-
ντίληψη ότι τα υπερμέσα διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που μετασχηματίζουν το 
μαθησιακό περιβάλλον, από δασκαλοκεντρικό, στατικό και παθητικό σε περιβάλλον μαθη-
τοκεντρικό,  δυναμικό και ενεργητικό (Πρέζας, 2003:79). 

Το θεωρητικό πλαίσιο του διδακτικού σεναρίου στηρίχθηκε στην κονστρουκτιβιστική προ-
σέγγιση. Οι τεχνικές διδασκαλίας, που στηρίζονται στη θεωρία του κονστρουκτιβισμού θε-
ωρούνται πιο επιτυχής, καθώς ο κάθε μαθητής κατασκευάζει την δική του πραγματικότητα,  
που στηρίζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις του, το μαθησιακό του στυλ και την προσωπι-
κότητα του (Barnes, Bloor & Henry, 1996). Οι μαθητές μαθαίνουν μόνο, όταν κατασκευά-
ζουν μόνοι τους τη γνώση. Η κατανόηση της πραγματικότητας προέρχεται από τις εμπειρί-
ες, που αποκομίζουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην ο-
ποία η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ένα υποστηρικτικό εργαλείο, που συνδράμει στην 
καλλιέργεια αναλυτικής και κριτικής σκέψης, στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και 
λήψης αποφάσεων, στην ανάπτυξη της συνεργατικότητας και της αυτο-ρύθμισης. Όταν η 
τεχνολογία χρησιμοποιείται εποικοδομητικά οδηγεί σε μια εκπαίδευση δημιουργική, καινο-
τόμα» ανοιχτή στις εξελίξεις της παγκόσμιας γνώσης (Jonassen, Peck & Wilson, 1999). Η 
Θεωρία του Κονστρουκτιβισμού προωθεί τη δημιουργία πολλαπλών προοπτικών μέσα σε 
διάφορα πλαίσια. Δεν υπάρχει μόνο  ένας σωστός τρόπος κατανόησης ενός προβλήματος, 
ούτε μόνο ένας σωστός τρόπος επίλυσης του. Οι μαθητές  ενθαρρύνονται να χρησιμοποι-
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ούν πολλαπλούς τρόπους επίλυσης των διδακτικών προβλημάτων και να δικαιολογούν τις 
λύσεις τους (Duffy & Cunningham, 1996; Jonassen, 1992).  

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ και ειδικότερα η χρήση πολυμεσικών εφαρμογών συμβάλλει ου-
σιαστικά στην αλλαγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς  υιοθετεί ρεαλιστικές και βιω-
ματικές προσεγγίσεις, που θέτουν  το μαθητή στο επίκεντρο των διαδικασιών μάθησης. Σε 
αντίθεση με την παραδοσιακή εκπαίδευση, που χαρακτηρίζεται από τον δασκαλοκεντρι-
σμό, η δημιουργία εκπαιδευτικών συστημάτων υπερμέσων ενθαρρύνει τη χρήση πολλα-
πλών τρόπων αναπαράστασης (με εικόνες, ήχους, κίνηση και βίντεο), με την έμφαση που 
προσδίδει στον γραπτό και τον προφορικό λόγο. Τα προγράμματα δημιουργικότητας και 
φαντασίας στηρίζονται σε εποικοδομιστικές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης 
και χαρακτηρίζονται ως περιβάλλοντα συμβολικής έκφρασης, συστήματα αναζήτησης της 
πληροφορίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ, 
2011).Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει δραστηριότητες αξιοποίησης των 
νέων τεχνολογιών με τη χρήση ανοιχτών λογισμικών γενικής χρήσης, όπως οι μηχανές ανα-
ζήτησης στο διαδίκτυο για ανεύρεση πληροφοριών, το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, 
το λογισμικό παρουσίασης και το λογισμικό επεξεργασίας εικόνων και ζωγραφικής, που 
δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές να εργαστούν μέσα σε ένα περιβάλλον ελκυστικό και 
να δημιουργήσουν πολυτροπικά κείμενα (με διαλόγους, εικόνες, ήχο, μουσική, κλπ). Η οι-
κοδόμηση γνώσεων, που έχουν νόημα για τους μαθητές με την επιλογή λέξεων και εικόνων 
και την οργάνωσή τους μέσα από  την νοητική σύνδεση των λεκτικών και εικονικών αναπα-
ραστάσεων, που παρέχει στο μαθητή το πολυμεσικό περιβάλλον, αποδεικνύει την προστι-
θέμενη αξία των νέων τεχνολογιών στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο (Σολομωνίδου, 
2006: 102). 

Γνωστικό αντικείμενο και συμβατότητα με το ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο 

Το διδακτικό σενάριο  με τίτλο "Γνωρίζω τον κόσμο της θάλασσας και τον προστατεύω!" 
εντάσσεται στο Γνωστικό Αντικείμενο Παιδί και Περιβάλλον και περιλαμβάνει δραστηριότη-
τες, που καλύπτουν γνωστικά αντικείμενα, που προβλέπει το ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,2003). Αναλυτικότερα υλοποιούνται δραστηριότητες από την 
Γνωστική Περιοχή Παιδί και Γλώσσα (φωνολογική επίγνωση, αναγνώριση οικείων λέξεων 
στο περιβάλλον και µέσα σε κείμενα, αντιγραφή λέξεων, που εξυπηρετούν λειτουργικές 
ανάγκες και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των παιδιών, κ.ά.), Παιδί και Μαθηματι-
κά(ταξινομήσεις, ευκαιρίες προβληματισμού και έρευνας ποικίλων καταστάσεων, που στη-
ρίζονται σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, εξάσκηση των παιδιών να κάνουν απλές 
υποθέσεις και να καταλήγουν σε σχετικά συµπεράσµατα, οργάνωση και επέκταση των 
γνώσεων τους σχετικά µε τους αριθμούς, κ.ά.),Παιδί και Περιβάλλον (Φυσικό Περιβάλλον 
και Αλληλεπίδραση. Διεύρυνση των γνώσεων των παιδιών για τους θαλάσσιους οργανι-
σμούς, κ.α. Ανθρωπογενές Περιβάλλον, συνειδητοποίηση της αλληλοσυσχέτισης και αλλη-
λεπίδρασης ανθρώπου και περιβάλλοντος και υιοθέτηση θετικών  στάσεων και συμπεριφο-
ρών, κ.ά.), Παιδί Δημιουργία και Έκφραση (Μουσική Αγωγή: Εκμάθηση Τραγουδιού, Εικα-
στικά: Εικονογράφηση Τραγουδιού "Πράγμα που 'γινε Σαββάτο"κ.α.) και Παιδί και Πληρο-
φορική (εξοικείωση και χρήση στην εκπαιδευτική διαδικασία εκπαιδευτικών λογισμικών 
ανοικτού και κλειστού τύπου, όπως λογισμικά γενικής χρήσης - επεξεργαστής κειμένου 
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Word, εφαρμογή υπερμεσικής παρουσίασης,  πρόγραμμα εννοιολογικής χαρτογράφησης 
Ιnspiration, λογισμικό Hot Potatoes, Πρόγραμμα ζωγραφικής, εξοικείωση με μηχανές ανα-
ζήτησης Google & In.gr.). 

           Οργάνωση της Διδασκαλίας και Απαιτούμενη Yλικοτεχνική Yποδομή 

Η εκτιμώμενη διάρκεια του σεναρίου είναι 6 δίωρα. Η διάρκεια της κάθε δραστηριότητας, 
είναι περίπου είκοσι λεπτά, ωστόσο μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί ανάλογα με το ενδια-
φέρον που θα επιδείξουν τα νήπια κατά τη συμμετοχή τους. Στο σενάριο συμμετείχαν 22 
νήπια τα οποία εργάστηκαν σε ομάδες των δύο ατόμων. Οι ομάδες συστάθηκαν με  κριτή-
ριο την ανομοιογένεια των μαθητών ως προς την δεξιότητα  χρήσης του ηλεκτρονικού υπο-
λογιστή. Οι δραστηριότητες υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Ημερήσιου Ωρολογίου 
Προγράμματος. Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίηση του συγκεκριμέ-
νου διδακτικού σεναρίου είναι υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο, εγκαταστημένοι 
μέσα στην τάξη σε κατάλληλα διαμορφωμένη "Γωνιά του Υπολογιστή". Στους υπολογιστές 
θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί ο φυλλομετρητής ιστού (web browser), λογισμικά γενικής 
χρήσης και περιβάλλοντα πρακτικής γραμματισμού (επεξεργαστής κειμένου Word, λογισμι-
κό παρουσίασης Power Point, λογισμικό επεξεργασίας εικόνων και γραφικών, ηλεκτρονικά 
παιχνίδια, που θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία ενίσχυσης και ανάπτυξης της δημιουργι-
κότητας και πρακτικής γραμματισμού, καθώς και ως γνωστικά εργαλεία), η μηχανή αναζή-
τησης Google και In.gr, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), το ανοικτού τύπου λογισμικό 
εννοιολογικής χαρτογράφησης   Ιnspiration, που συνιστά ένα συνήθη τρόπο για την αναπα-
ράσταση της γνώσης της οποίας αποτελεί μία ιδεατή εννοιολογική δομή, το λογισμικό Hot 
Potatoes, που αποτελεί περιβάλλον συγγραφής υπερμεσικών εφαρμογών και ασκήσεων 
(δημιουργία σταυρόλεξου) και συστήματα έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας, 
όπως το πρόγραμμα της ζωγραφικής. Απαραίτητη προϋπόθεση της υλικοτεχνικής υποδομής 
αποτελεί οι υπολογιστές να διαθέτουν μικρόφωνο και η ύπαρξη βιντεοκάμαρας.  

Γενικός Διδακτικός Σκοπός και Διδακτικοί Στόχοι 

Διδακτικός Σκοπός: Σκοπός του  διδακτικού σεναρίου είναι οι μαθητές αξιοποιώντας το ευ-
χάριστο περιβάλλον πλούσιο σε εικόνες, κίνηση, βίντεο και ήχο που προσφέρει ένα υπολο-
γιστικό περιβάλλον πολυμέσων, να διευρύνουν τη γνώση τους για τον «κόσμο της θάλασ-
σας», να ευαισθητοποιηθούν και να τον προστατέψουν σαν ενεργοί αυριανοί πολίτες. 

Διδαχτικοί Στόχοι. Γνωστικοί: 1. Οι μαθητές να αναπτύξουν  ικανότητες παρατήρησης, έρευ-
νας και κατανόησης του φυσικού κόσμου. 2. Οι μαθητές να εργαστούν ομαδικά και να συλ-
λέξουν στοιχεία για τη θάλασσα με ποικίλους τρόπους. 3. Να ερευνήσουν και να κατανοή-
σουν την ποικιλία της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας του οικοσυστήματος. 4. Να συνει-
δητοποιήσουν την ιδιαίτερη σημασία της θάλασσας στην οικονομία, την ανάπτυξη και την 
κοινωνική ζωή. 5. Να καταγράψουν συμπεριφορές και απόψεις, που συνδέονται με τη θά-
λασσα και την αλιεία. 6. Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα συμμετοχής όλων των πολιτών 
στην προσπάθεια διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος. 7. Να εξοικειωθούν με 
λογισμικά γενικής χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 8. Να αποκτήσουν ικανότητα  
πρόσβασης στην πληροφορία και να μάθουν να τη διαχειρίζονται. 
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Συναισθηματικοί: 1. Ανάπτυξη συλλογικών μορφών δράσης. 2. Καλλιέργεια αλληλεγγύης 
και συνεργασίας μέσα από τη δυναμική της ομάδας. 3. Να βιώσουν οι μαθητές τη χαρά της 
δημιουργίας. 4. Να ευαισθητοποιηθούν και να διαμορφώσουν στάσεις και δράσεις με σε-
βασμό στο περιβάλλον. 5. Να εκφράζονται με δημιουργικό τρόπο χρησιμοποιώντας λογι-
σμικό σχεδίασης και  να αναγνωρίζουν τις ΤΠΕ ως μέσα για εργασία, αλληλεπίδραση και 
ψυχαγωγία. Ψυχοκινητικοί: 1. Έκφραση με θεατρικά δρώμενα, ομαδικά παιχνίδια, κατα-
σκευές, ζωγραφική, σχεδιασμό αφισών. 

Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων 

1η Δραστηριότητα: Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο μέσω Μηχανών Αναζήτησης.  

Στόχος: Τα παιδιά να οικοδομήσουν τις δικές τους βάσεις για την γνώση και να ασκηθούν 
δεξιότητες παρατήρησης, έρευνας, αναζήτησης πληροφοριών, σύγκρισης, χρήσης πηγών, 
διατύπωσης ερωτήσεων και αξιολόγησης της ποιότητας των προσπαθειών τους.  

Με την βοήθεια της Νηπιαγωγού τα παιδιά αναζήτησαν εικόνες σχετικές με τη θεματική 
του σεναρίου, επέλεξαν  μια από αυτές και επιχειρηματολόγησαν  για την επιλογή της εικό-
νας. Περιγράψανε τις εικόνες που επέλεξαν. Α). Με μια ομάδα παιδιών ανοίξαμε ένα πρό-
γραμμα περιήγησης του διαδικτύου και επισκεφτήκαμε την ιστοσελίδα www.google.gr . Στη 
συνέχεια έγινε αναζήτηση εικόνων με την εισαγωγή σχετικών λέξεων (βυθός, ψάρια, κ.ά.) 
στο πεδίο αναζήτησης της μηχανής. Β). Μια άλλη ομάδα παιδιών αναζήτησε υλικό, προτει-
νόμενες δραστηριότητες και εικόνες μέσω  άλλων μηχανών αναζήτησης (In.gr.), προκειμέ-
νου να εμπλουτίσουμε και να οργανώσουμε τη διδασκαλία μας. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα 
παρουσίασε στην ολομέλεια το υλικό, που είχε συλλέξει και τεκμηρίωσε τις επιλογές της, 
αναφορικά με την στοχοθεσία της δραστηριότητας. Γ). Αποθηκεύσαμε τις εικόνες τοπικά 
στον Υπολογιστή, εκτυπώσαμε κάποιες από αυτές και τις αναρτήσαμε στη Γωνιά Παρατή-
ρησης, που δημιουργήσαμε στην τάξη για τους θαλάσσιους οργανισμούς. Δ). Δείξαμε τις 
εικόνες στα παιδιά και τους ζητήσαμε να τις περιγράψουν, να επιλέξουν μια που τους αρέ-
σει περισσότερο και να επιχειρηματολογήσουν, γιατί την επέλεξαν ή τι βλέπουν σε αυτή; 
Ακούσαμε τυχόν εμπειρίες και συναισθήματα τους. Στη συνέχεια ομαδοποιήσαμε τις εικό-
νες ανάλογα με την θεματολογίας τους, την τεχνοτροπία τους (φωτογραφία -πίνακες ζω-
γραφικής), το φόντο τους, κ.ά. Καταλυτικά ζητήσαμε από τα παιδιά να φέρουν και άλλο ε-
ποπτικό υλικό στο σχολείο (εμπλοκή γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία). 

2η Δραστηριότητα 

Μάθαμε στα παιδιά το τραγούδι «Πράγμα, που έγινε Σαββάτο». Το επεξεργαστήκαμε και το 
εικονογραφήσαμε. Σκανάραμε τις ζωγραφιές των παιδιών, προσθέσαμε κείμενο και ήχο με 
χρονισμό  και δημιουργήσαμε ένα λογισμικό παρουσίασης πολυμέσων (ppt). 
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Σχήμα 1: Τραγούδι: "Πράγμα που 'γινε Σαββάτο" στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.impneothta.gr/images/phocadownload/Fylladia_Katwterou/15.Fylladio_15ou.pdf 
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Σχήμα 2: Εικονογράφηση από τους μαθητές του Τραγουδιού: "Πράγμα που 'γινε Σαββάτο". 

 Με πρωτοβουλία των παιδιών εμπλουτίσαμε το λογισμικό παρουσίασης με βίντεο στο ο-
ποίο τα  ίδια τα παιδιά τραγουδούσαν, καθώς και με υπερσυνδέσμους κάποια διαδραστικά 
φύλλα εργασίας (Λογοπαίγνια - Παροιμίες, Μετρώ τα ψαράκια, Αναγνωρίζω τους κατοίκους 
της θάλασσας που υπάρχουν στο τραγούδι 'Πράγμα που ΄γινε Σαββάτο", ζωγραφίζω και 
δημιουργώ και υπερκείμενα: Μάθε κι άλλα για την θάλασσα και τον κόσμο της-διασύνδεση 
ενεργών σημείων με πληροφορίες –χρήσιμους ιστότοπους όπως Παδική Helmepa, ΜΕΣΟ-
ΓΕΙΟΣ SOS, κ.ά.). 

Προτεινόμενα Φύλλα Εργασίας 

Μπορείς να θυμηθείς ποιούς
«κατοίκους» της θάλασσας
άκουσες στο τραγούδι μας;

• Μπαρμπούνι
• Σπάρος
• Σαρδέλα
• Κολιός
• Κοκωβιός
• Χταπόδι
• Μύδια
• Χτένι
• Παλαμίδα
• Στρείδια
• Σαφρίδι
• Καλαμάρι

Θέλεις να ακούσεις κι εσύ
Το τραγούδι που ακούει ο
ψαράς μας;

Μέτρησε τα ψαράκια!

Οι μικροί καλλιτέχνες
δημιουργούν!
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                       Σχήμα 3: Περιβάλλον Παρουσίασης ppt του Διδακτικού Σεναρίου Διαφάνεια 7. 

 

Σχήμα 4: Παρουσίαση του Διδακτικού Σεναρίου στους μαθητές. 

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Άσκηση Παρατηρητικότητας και Εμπέδωσης Γνώσεων. 

Φυσικό Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση. Στόχος:  Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους 
ζωικούς οργανισμούς. 

Στην παρουσίαση υπάρχει η εντολή, που είναι και ηχογραφημένη: Μπορείς να θυμηθείς 
ποιους «κατοίκους» της θάλασσας  άκουσες στο τραγούδι μας; Οι επιλογές που δίνονται 
στα παιδιά (κείμενο και ήχος) είναι Μπαρμπούνι - Σπάρος -Σαρδέλα -Κολιός - Κοκωβιός - 
Χταπόδι - Μύδια - Χτένι -Παλαμίδα - Στρείδια -  Σαφρίδι και Καλαμάρι.   Οι μαθητές, όταν  
επιλέξουν κάποιο από τα «ζώα της θάλασσας»  που αναφέρονται  στο τραγούδι "Πράγμα 
που ΄γινε Σαββάτο", οδηγούνται με υπερσυνδέσμους σε παρουσιάσεις, που δίνουν πληρο-
φορίες γνώσεων για το καθένα από αυτά. Αν επιλέξουν κάποιο θαλάσσιο οργανισμό, που 
δεν αναφέρεται στο τραγούδι ακούγεται ηχητικό μήνυμα, που τα προτρέπει να  «ξαναπρο-
σπαθήσουν». 

2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εξοικείωση με τον υπολογιστή. Ενίσχυση Αυτοεκτίμησης 

Παιδί Δημιουργία και Έκφραση. Στόχος: Ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν τη γλώσσα, την 
επικοινωνία και να αξιοποιούν την τεχνολογία ανάλογα. 

Στην παρουσίαση δίνεται η δυνατότητα οι μικροί καλλιτέχνες πατώντας ζωάκια της θάλασ-
σας (ιππόκαμπο και ψαράκι), να ακούσουν ηχητικό μήνυμα και εφόσον το επιλέξουν με 
υπερσύνδεσμο να οδηγηθούν στο πρόγραμμα ζωγραφικής του υπολογιστή  και να δη-
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μιουργήσουν τις δικές τους ζωγραφιές τις οποίες μπορούν να τις αποθηκεύσουν ή να τις 
εκτυπώσουν για να τις παρουσιάσουν στην ολομέλεια των παιδιών.  

3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Απαρίθμηση από το 1-10. Ποσότητα. 

Παιδί και Μαθηματικά: Να οργανώνουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σχετικά με 
τους αριθμούς και να εκτελούν απλές μαθηματικές πράξεις (πρόσθεση).  

Τα παιδιά επιλέγοντας την εικόνα, που απεικονίζεται μια αρμαθιά ψαριών ακούν το ηχητι-
κή εντολή: "Μέτρησε τα ψαράκια". Με υπερσύνδεσμο οδηγούνται σε μία  διαφάνεια που 
τους δίνει τη δυνατότητα να μετρήσουν τα ψαράκια, που «περνούν» από μπροστά τους 
(προσαρμογή κίνησης -χρονισμός). 

4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης & Επίλυση Προβληματικών Καταστάσεων.  

Παιδί και Ανθρωπογενές Περιβάλλον: Να γνωρίσουν την λαϊκή μας παράδοση και μέσα από 
την προσέγγισή της να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με τις δραστη-
ριότητες του ανθρώπου.  

Τα παιδιά ανοίγοντας αυτό τον υπερσύνδεσμο οδηγούνται σε μια διαφάνεια και καλούνται  
με ερέθισμα  δυο εικόνες (clip art) «να ανακαλύψουν» δυο γνωστές παροιμίες (Του κυνη-
γού και του ψαρά το πιάτο 7 φορές είναι αδειανό και 2 φορές γεμάτο & Το μεγάλο ψάρι 
τρώει το μικρό), που σαν κείμενο-επεξήγηση παρουσιάζονται λίγο αργότερα από την κάθε 
εικόνα (προσαρμογή κίνησης -χρονισμός). Δημιουργείται το κατάλληλο περιβάλλον, ώστε 
τα παιδιά να προβληματιστούν για τις δυσκολίες του επαγγέλματος του κυνηγού και του 
ψαρρά, αλλά και τις επιπτώσεις των ανθρώπινων αυτών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον.  

5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ευαισθητοποίηση σε Περιβαλλοντικά Προβλήματα - Ανάληψη Δράσης 

Παιδί και Περιβάλλον. Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση: Nα εξοικειώνονται 
με βασικές ερευνητικές διαδικασίες και  να αποκτήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές 
για το περιβάλλον  

Η υπερμεσική παρουσίαση δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να αντλήσουν πληροφορίες 
και να επεξεργαστούν πληροφορίες  για τις δράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων στην 
Ελλάδα,  όπως η Παιδική Helmepa, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας  της Φύσης, το Δίκτυο 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, η MΟm-Εταιρία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας, το 
Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος, Greenpeace, WWF Ελλάς, κ.ά. και να ευαισθη-
τοποιηθούν από την αλτρουιστική συμπεριφορά κάποιων συνανθρώπων μας να βοηθή-
σουν τον Πλανήτη μας. 

6ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εκμάθηση Τραγουδιού και Γλωσσοδέτη 

Παιδί  και Γλώσσα: Nα βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο  

Ύστερα από πρόταση των μαθητών μας στην παρουσίαση συμπεριλήφθηκε η βιντεοσκοπη-
μένη παραγωγή του τραγουδιού από τα ίδια τα παιδιά. Τα παιδιά επιλέγοντας την εντολή: 
"Θέλεις κι εσύ να ακούσεις το τραγούδι που ακούει ο ψαρράς μας" είχαν την δυνατότητα 
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να διασκεδάσουν βλέποντας την βιντεοσκοπημένη εκτέλεση του τραγουδιού από τα ίδια, 
ενώ παράλληλα  με την επανάληψη να πετύχουν την εκμάθηση του, ακόμη και τα παιδιά 
που δυσκολεύονταν, καθώς το τραγούδι εμπεριέχει τον γλωσσοδέτη - βάρκα τρουλο πετρο 
λινο τσο καρεκλο ποδαριά να ' σούρθει- τον οποίο συμπεριλάβαμε στην παρουσίαση με 
χρονισμό ανά συλλαβή.  

3η Δραστηριότητα 

Φύλλο Εργασίας: Δημιουργία Σταυρόλεξου 

Παιδί και Γλώσσα: Χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό να συνειδητοποιήσουν ότι ο 
γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση της γλώσσας και η εικόνα είναι αναπαράσταση τoυ 
κόσµου. 

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για να υλοποιηθεί αυτή η δραστηριότητα είναι να έ-
χουμε δημιουργήσει μαζί με τα παιδιά και να υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο  αναρτη-
μένοι πίνακες αναφοράς με τους διάφορους θαλάσσιους οργανισμούς (ψάρια, μαλάκια, 
όστρακα, κ.λπ.),Παιχνίδι  Ντόμινο με τις λέξεις που αναφέρονται στους πίνακες  

αναφοράς, και φυσικά τα παιδιά να έχουν εξοικειωθεί  με τέτοιου είδους φύλλα εργασίας 
(σταυρόλεξα). Χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό Hotpotatoes και συγκεκριμένα το πρόγραμ-
μα JCROSS και δώσαμε την ευκαιρία στα παιδιά να συμπληρώσουν το παρακάτω σταυρόλε-
ξο:  

 

Σχήμα 5: Συμπληρωμένο Σταυρόλεξο με τη χρήση του JCross  του λογισμικούHot Potatoes. 

Ορισμοί Λέξεων Σταυρόλεξου 

ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΑΚΟΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΟΥ 
ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΑΡΙΘΜΟΣ! 
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Οριζόντια 

3. Κρύβουν μέσα τους μαργαριτάρια καμιά φορά (ΣΤΡΕΙΔΙΑ) 

4. Μαλάκιο που έχει 8 πλοκάμια (ΧΤΑΠΟΔΙ) 

5. Η καλύτερη αλιεύεται στην Καλλονή της Λέσβου (ΣΑΡΔΕΛΑ) 

Κάθετα 

1. Την λένε αλλιώς Ρίκι ή και Ντορίκι. Περνά κάθε χρόνο τη Μεσόγειο, την Άνοιξη τη Μαύρη 
Θάλασσα, όπου γεννά και κατά τον Ιούνιο  τον Ατλαντικό. (ΠΑΛΑΜΙΔΑ) 

2. Όστρακα που ζουν πολλά μαζί και έχουν μαύρο χρώμα.(ΜΥΔΙΑ) 

3. Είναι ένα ψάρι που έχει μέτριο μήκος και το πλάτος του είναι αρκετά μεγάλο. Ξεχωρίζει 
από τα άλλα ψάρια στο σχήμα και το μέγεθος αλλά και το χρώμα του είναι γκρι γυαλιστερό 
με μια μαύρη γραμμή δίπλα στο κεφάλι. (ΣΠΑΡΟΣ) 

4η Δραστηριότητα  

Συνεργασία - Αλληλεπίδραση με άλλα Σχολεία.  Άνοιγμα του Σχολείου στην Κοινωνία 

Με στόχο τα  παιδιά να γνωρίσουν έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας, στα πλαίσια των δρα-
στηριοτήτων για την παραδοσιακή αλληλογραφία, εισαγάγαμε και την ηλεκτρονική αλλη-
λογραφία,  email, ως έναν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας. Φέτος στο νηπιαγωγείο μας 
φοιτά ένα νήπιο, που το δίδυμο αδελφάκι του  φοιτά σε ένα γειτονικό μας Ν/γείο. Μάθαμε 
πως και το άλλο Ν/γείο υλοποιεί ένα σχέδιο εργασίας Π.Ε. με θέμα: «την θάλασσα» και δη-
μιουργήθηκε η ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί τους μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου. Στείλαμε φωτογραφικό υλικό από τις δράσεις μας, καθώς και το αρχείο ήχου από την 
ηχογράφηση του τραγουδιού " Πράγμα που 'γινε Σαββάτο,   ώστε να ανταλλάξουμε εμπει-
ρίες και ιδέες που θα ανατροφοδοτήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία!  

Αξιολόγηση και Συμπεράσματα 

Α. Αξιοποιώντας το λογισμικό inspiration, εργαλείο εννοιολογικής χαρτογράφησης και έχο-
ντας σαν στόχο μας την καταγραφή αρχικά των άτυπων γνώσεων των παιδιών για τον «κό-
σμο της Θάλασσας» φτιάξαμε το παρακάτω ιστόγραμμα (Αρχική Αξιολόγηση), που μας βο-
ήθησε να οργανώσουμε  τις δραστηριότητες, που θα βοηθούσαν τα παιδιά να γνωρίσουν 
τον κόσμο της θάλασσας. 
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ΟΣ ΤΡΑΚΑ

Φ ΥΤΑ

ΨΑΡΙΑ

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

ΚΟΡΑΛΙΑ

ΑΦΡΟΨΑΡΑ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙ

"Γνωρίζω τον κόσμο 
της θάλασσας και 
τον προστατεύω!"

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΦΥΚΙΑ

ΜΥΔΙΑ ΣΤΡΕΙΔΙΑ

ΦΑΛΑΙΝΑ

ΚΑΡΧΑΡΙΑΣΔΕΛΦΙΝΙ

ΚΑΒΟΥΡΑΣ

ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ

ΑΣΤ ΑΚΟΣ

ΟΣ ΤΡΑΚΟΕ ΙΔΗ

ΜΑΛΑΚΙΑ

ΧΤ ΑΠΟΔΙ

ΠΕΤ ΡΟΨΑΡΑΣΠΑΡΟΣ

ΠΑΛΑΜΙΔΑ

 

Σχήμα 6: Αρχική Αξιολόγηση –Εντοπισμός των προϋπαρχουσών γνώσεων των μαθητών. 

Β. Οι  διάφορες δραστηριότητες (παρουσίαση ppt-Τραγούδι «Πράγμα που ‘γινε Σαββάτο») 
εμπλούτισαν τις γνώσεις μας για τους θαλάσσιους οργανισμούς και αρκετές φορές κατά την 
διάρκεια της υλοποίησης του διδακτικού αυτού σεναρίου διορθώσαμε, αλλά και συμπλη-
ρώσαμε τον  αρχικό εννοιολογικό  μας χάρτη (Διαμορφωτική Αξιολόγηση)). Από το αποτέ-
λεσμα της εργασίας των μαθητών μας αντλήσαμε σημαντικές πληροφορίες για τυχόν ελ-
λείψεις, εσφαλμένες αντιλήψεις, αλλά και για τις ήδη κατακτημένες γνώσεις τους και  αυτό 
ανατροφοδότησε τις δράσεις μας (Τελική Αξιολόγηση, βλεπ. Σχήμα 7.) 

θαλάσσια χελώνα

ΟΣ ΤΡΑΚΑ

Φ ΥΤΑ

ΨΑΡΙΑ

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

ΚΟΡΑΛΙΑ

ΑΦΡΟΨΑΡΑ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙ

"Γνωρίζω τον κόσμο 
της θάλασσας και 
τον προστατεύω!"

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΦΥΚΙΑ

ΜΥΔΙΑ ΣΤΡΕΙΔΙΑ

ΦΑΛΑΙΝΑ

ΚΑΡΧΑΡΙΑΣΔΕΛΦΙΝΙ

ΚΑΒΟΥΡΑΣ

ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ

ΑΣΤ ΑΚΟΣ

Οστρακόδερμα

ΜΑΛΑΚΙΑ

ΧΤ ΑΠΟΔΙ

ΠΕΤ ΡΟΨΑΡΑΣΠΑΡΟΣ

ΠΑΛΑΜΙΔΑ

 

 

 

1976

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Σχήμα 7. Τελική Αξιολόγηση των γνώσεων των μαθητών 

Εντοπίσαμε και καταγράψαμε τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίσαμε, τόσο στα νήπια όσο 
και στις νηπιαγωγούς κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη(δυσκολίες 
των χρησιμοποιούμενων λογισμικών, στην υλικοτεχνική υποδομή, κ.λ.π.).Τα παιδιά διατύ-
πωσαν προτάσεις για τον εμπλουτισμό του σεναρίου, καθώς και προτάσεις για δραστηριό-
τητες, που ενδεχομένως θα βοηθούσαν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών, που αντιμετω-
πίσαμε (χρήση φορητών υπολογιστών, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότε-
ρους μαθητές να συμμετέχουν στις δραστηριότητες, περαιτέρω εξοικείωση των μαθητών με 
τη χρήση των λογισμικών Inspiration και Hot Potatoes, κ.α.). Κάθε ομάδα ανέλαβε τη σχεδί-
αση δραστηριοτήτων με βάση,  όσα είχαν καταγραφεί και το ταξίδι στην γνώση συνεχίζεται! 
Η εκπαιδευτική πολυμεσική αυτή εφαρμογή συνέβαλε στη διαδικασία κατανόησης του δι-
δακτικού αντικειμένου από τους μαθητές μας, αλλά κυρίως μέσω της επανατροφοδότησης 
και της συμπλήρωσης της με στοιχεία, που ανέδειξε το ενδιαφέρον των μαθητών μας, κα-
θώς και ο εμπλουτισμός της με δράσεις, που υλοποιήθηκαν στην τάξη, έδωσε την δυνατό-
τητα αναδιοργάνωσης των υπαρχουσών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων μεταφοράς γνώ-
σεων από ένα πλαίσιο σε ένα άλλο, ανάπτυξης της ικανότητας συνεργασίας και από κοινού 
προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων, αλλά και της ικανότητας μάθησης για τους τρό-
πους με τους οποίους μαθαίνουμε (μεταγνώση). Στους μαθητές μας δόθηκε η ευκαιρία να 
γνωρίσουν το θαλάσσιο οικοσύστημα, να ευαισθητοποιηθούν και να αναλάβουν πρωτο-
βουλίες για να το προτατέψουν. Γενικότερα διαπιστώθηκε ότι η δημιουργία ενός ελκυστι-
κού πολυμεσικού μαθησιακού περιβάλλοντος με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών αποτελεί 
ένα ισχυρό γνωστικό εργαλείο, που συμβάλει στη διαμόρφωση ενός δημιουργικού και α-
νοικτού εκπαιδευτικού κλίματος, που όχι μόνο επιδέχεται, αλλά και δημιουργεί καινοτομία, 
αξιοποιεί σύγχρονα διδακτικά εργαλεία και ανταποκρίνεται στις διαφοροποιημένες ανά-
γκες των μαθητών. 

Βιβλιογραφία 

Andresen, B. B., & van den  Brink, K. (2013). Multimedia in Education Curriculum, Unesco: 
Institute for Information Technologies in Education.  

Barnes, B., Bloor, D. & Henry, J. (1996). Scientific knowledge: A sociological analysis. Chicago, 
IL: University of Chicago. 

Duffy, T. M., & Cunningham, D. J. (1996). Constructivism: Implications for the design and de-
livery of instruction. In D. H. Jonassen (Ed.), Handbook of Research for Educational 
Communications and Technology (pp.170-198) New York: Simon & Shuster Macmillan. 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ, (2011). Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών στα κέντρα στήριξης επιμόρφωσης. (Τεύχος 2Β). Κλάδος ΠΕ60. 
Αθήνα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. 

Jonassen, D. H. (1992). Evaluating constructivistic learning. In T. M. Duffy & D. H. Jonassen 
(Eds.), Constructivism and the technology of instruction Hillsdale, (pp. 137-148). NJ: 
Lawrence Erlbaum Associates. 

 

1977

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Jonassen, D. H., Peck, K. L., & Wilson, B. G. (1999). Learning with technology: A constructivist 
perspective. Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Hall.  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 
(ΔΕΠΠΣ) για το Νηπιαγωγείο. 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2011). Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου. Β΄ Μέρος Μαθησια-
κές Περιοχές.  

Πανταζής, Σ. (2002). Η παιδαγωγική εργασία στο Νηπιαγωγείο, (σελ.44). Αθήνα : Gutenberg.  

Πρέζας, Π. (2003). Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Αθήνα: Κλειδαριθμός. 

Σολομωνίδου, Χ. (2006). Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Εποικοδομητισμός και 
σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης, Αθήνα: Μεταίχμιο.  

ΥΠΕΠΘ-ΠΙ.(2003). Οδηγίες για την εφαρμογή των προγραμμάτων της ευέλικτης ζώνης στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση, Αθήνα. 

 

1978

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Δύο προτάσεις για τον υπολογισμό του «ρελαντί» κινητήρα εσωτερικής καύσης 
με λογισμικό επεξεργασίας ήχου 

Βαθμίδα: Λύκειο - Αντικείμενα : Φυσική,  Μηχανές Εσωτερικής Καύσης I (ΕΠΑΛ) 

Λάζος Παναγιώτης  
Φυσικός, M.Sc., Υποψήφιος Διδάκτορας στο ΕΚΠΑ 

taklazos@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία προτείνει δύο μεθόδους για τη μέτρηση του αριθμού περιστροφών 
ανά λεπτό του στροφαλοφόρου άξονα ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης όταν αυτός λει-
τουργεί στο ρελαντί. Αμφότερες βασίζονται σε λογισμικό επεξεργασίας ήχου. Η πρώτη μέ-
θοδος εκμεταλλεύεται την περιοδικότητα του ήχου που παράγει ο κινητήρας. Η δεύτερη 
μέθοδος στηρίζεται σε φαινόμενα μαγνητικής επαγωγής. 

Λέξεις - Κλειδιά: Κινητήρας εσωτερικής καύσης, ρελαντί, audacity, επαγωγή. 

Εισαγωγή 

Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης αποτελούν αναμφίβολα μια από τις μεγαλύτερες τεχνολο-
γικές εξελίξεις. Τέκνα του τέλους του 19ου αιώνα εξελίχθηκαν, διαδόθηκαν και τελικά έγιναν 
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Οι μαθητές έρχονται διαρκώς σε επαφή με 
κινητήρες στα οικογενειακά αυτοκίνητα και στα λεωφορεία αλλά την ίδια στιγμή αγνοούν 
σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο λειτουργίας τους. Επίσης, ενώ μάλλον δεν υπάρχει μαθητής 
που να μην γνωρίζει τι σημαίνουν οι ενδείξεις του ταχύμετρου, ελάχιστοι είναι εκείνοι που 
κατανοούν τις ενδείξεις του στροφόμετρου. 

Η πρότασή μας, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα παραπάνω θέματα μέσω δύο πειραματι-
κών διαδικασιών με τις οποίες υπολογίζεται ο αριθμός περιστροφών του στροφαλοφόρου 
άξονα του κινητήρα ανά λεπτό στο ρελαντί. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδή-
ποτε ρυθμό περιστροφής, αρκεί αυτός να είναι σταθερός. 

Ταυτόχρονα, μέσω της συγκεκριμένης πειραματικής διαδικασίας επιδιώκεται η καλύτερη 
κατανόηση εννοιών της φυσικής, όπως η μαγνητική επαγωγή ή τα περιοδικά φαινόμενα 
αλλά και η απαραίτητη συσχέτιση της φυσικής με τα φυσικά φαινόμενα και την τεχνολογία.  

Αν και οι αρχές λειτουργίας των κινητήρων εσωτερικής καύσης είναι γνωστές, κρίνουμε α-
παραίτητο να παρουσιάσουμε μερικά βασικά σημεία για να γίνει ευκολότερα κατανοητή η 
πειραματική διαδικασία. Ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης είναι μια θερμική μηχανή στην 
οποία η καύση αλλά και η παραγωγή έργου γίνονται εντός του κινητήρα. Για τον σκοπό αυ-
τό αρχικά γίνεται εισαγωγή μείγματος αέρα και καυσίμου στον κινητήρα και ακολουθεί η 
όσο γίνεται καλύτερη ανάμειξή τους. Ακολουθεί συμπίεση του μείγματος και καύση του. 
Παράγονται, τότε, καυσαέρια μεγάλης θερμοκρασίας και πίεσης τα οποία εκτονώνονται 
παράγοντας έργο. Τα έμβολα ωθούνται από τα καυσαέρια και κινούν τους διωστήρες που 
με τη σειρά τους θέτουν σε περιστροφική κίνηση τον στροφαλοφόρο άξονα. 
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Ένας κύκλος λειτουργίας ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης περιλαμβάνει τις εξής φάσεις 
(Αγερίδης κ.α. 2001):  

1. Εισαγωγή του μείγματος αέρα-καυσίμου  

2. συμπίεση του μείγματος,  

3. Καύση του μείγματος,  

4. Εκτόνωση,  

5. Εξαγωγή των καυσαερίων.  

Αν ο κύκλος λειτουργίας εκτελείται σε δύο περιστροφές του στροφαλοφόρου άξονα τότε ο 
κινητήρας ονομάζεται τετράχρονος, επειδή το έμβολο εκτελεί 4 διαδρομές. Αντίστοιχα, αν ο 
κύκλος λειτουργίας εκτελείται σε μία περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα ο κινητήρας 
ονομάζεται δίχρονος. Σήμερα, οι κινητήρες όλων των αυτοκινήτων και του 95% των μοτοσι-
κλετών είναι τετράχρονοι. 

Πειραματική διάταξη 

Κεντρικό στοιχείο της πρότασής μας είναι το λογισμικό επεξεργασίας ήχου Audacity. Πρό-
κειται για δωρεάν λογισμικό που μπορεί να εγκατασταθεί μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυν-
σης http://audacity.sourceforge.net/?lang=el.  Είναι ένα λογισμικό ιδιαίτερα απλό και φιλι-
κό στον χρήστη. Επιπλέον, το επίπεδο εξοικείωσης που χρειάζεται για την προτεινόμενη 
πειραματική διαδικασία είναι στοιχειώδες. 

Ο προεπιλεγμένος ρυθμός δειγματοληψίας του λογισμικού είναι 44100 μετρήσεις/sec με 
δυνατότητα αύξησης μέχρι τις 96000 μετρήσεις/sec. Ο υψηλός ρυθμός δειγματοληψίας κα-
θιστά το Audacity ένα χρονόμετρο με υψηλή διακριτική ικανότητα και σαν τέτοιο χρησιμο-
ποιείται στη συγκεκριμένη πειραματική διαδικασία. Το Audacity έχει τη δυνατότητα εγγρα-
φής ήχου μέσω ενός μικρόφωνου (εξωτερικού ή ενσωματωμένου στον υπολογιστή) αλλά 
ουσιαστικά αυτό που καταγράφει είναι οι μεταβολές της εισερχόμενης τάσης. Με βάση 
αυτή την παρατήρηση, αντιλαμβανόμαστε ότι το Audacity μπορεί να καταγράψει οποιαδή-
ποτε μη σταθερή τάση αρκεί να συνδεθεί κατάλληλη διάταξη στην είσοδο του μικρόφωνου.   

Η χρήση του λογισμικού είναι εύκολη και απλή (Audacity. Manuals and documentation). 
Μετά την εγκατάσταση και το άνοιγμα του Audacity ο χρήστης αντικρίζει το παράθυρο της 
εικόνας 1. Για την έναρξη της καταγραφής επιλέγεται το πλήκτρο «Record» (το κουμπί με 
τον κόκκινο κύκλο στην Εικόνα 2). Για τη διακοπή της καταγραφής επιλέγουμε το κουμπί 
Stop (το κουμπί με το κίτρινο τετράγωνο στην Εικόνα 2).  

Η πειραματική διάταξη ολοκληρώνεται από ένα απλό μικρόφωνο που μπορεί να συνδεθεί 
στην είσοδο της κάρτας ήχου του υπολογιστή και από ένα πηνίο. Ένα πηνίο 300 σπειρών 
(ΗΛ.350.0) ή ένα πηνίο επαγωγής (ΗΛ.390.0) είναι κατάλληλα (Μπισδικιάν και Μολοχίδης, 
2000). Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα πηνίο κατασκευασμένο από τους μαθη-
τές. 
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Εικόνα 1: Το παράθυρο του Audacity.  

 

 

Εικόνα 2: Τα κουμπιά ελέγχου εγγραφής στο Audacity  

 

Πειραματική διαδικασία 

Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στις μετρήσεις μας είναι μια μοτοσικλέτα HONDA VFR 750 
με τετράχρονο τετρακύλινδρο κινητήρα διάταξης V. Στη συγκεκριμένη διάταξη οι κύλινδροι 
είναι τοποθετημένοι με τέτοιον τρόπο ώστε να σχηματίζονται δύο ζεύγη εν σειρά κυλίν-
δρων τα οποία σχηματίζουν ένα V. Το ένα ζεύγος κυλίνδρων είναι τοποθετημένο με κλίση 
προς τα εμπρός ενώ το δεύτερο ζεύγος βρίσκεται πιο πίσω. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο σχεδιαζόμενος υπολογισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε 
με ηχητική καταγραφή, είτε με καταγραφή της τάσης από μαγνητική επαγωγή.  

Προτείνεται η λειτουργία του κινητήρα για 3-5 λεπτά πριν την καταγραφή των δεδομένων 
ώστε το «ρελαντί» να έχει σταθεροποιηθεί. Στην πρώτη περίπτωση ένα απλό μικρόφωνο 
συνδέεται στην είσοδο της κάρτας ήχου του υπολογιστή. Ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία 
και πραγματοποιείται μια εγγραφή του ήχου του διάρκειας περίπου 20sec. Το μικρόφωνο 
τοποθετείται κοντά στον κινητήρα και σε απόσταση περίπου 0,2m. Η εγγραφή είναι επιθυ-
μητό να γίνει σε ένα σχετικά ήσυχο μέρος για να μην παρεμβάλλονται άλλοι ήχοι. Ωστόσο, 
ακόμα και εγγραφές που περιέχουν θόρυβο περιβάλλοντος μπορούν να δώσουν ακριβή 
αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει διότι ο θόρυβος δεν επηρεάζει την περιοδικότητα του ήχου 
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από τον κινητήρα και η μέτρηση της περιόδου είναι το μόνο σημαντικό στοιχείο από την 
καταγραφή. 

Για την καταγραφή της τάσης από μαγνητική επαγωγή χρησιμοποιείται το πηνίο. Τα άκρα 
του πηνίου συνδέονται σε κατάλληλο ακροδέκτη (τύπου jack) και αυτός συνδέεται στην 
είσοδο της κάρτας ήχου (εικόνα 3). Ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία και πραγματοποιείται 
μια εγγραφή διάρκειας περίπου 20sec. Το πηνίο τοποθετήθηκε αριστερά της μηχανής και 
κοντά στο καλώδιο (μπουζοκαλώδιο) που τροφοδοτεί τον σπινθηριστή (μπουζί) του πίσω 
αριστερά κυλίνδρου με ρεύμα προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανάφλεξη σε κάθε κύ-
κλο λειτουργίας. Η απόσταση του πηνίου από το καλώδιο είναι περίπου 0,2m. Στο πηνίο 
αναπτύσσεται τάση από επαγωγή κάθε φορά που το καλώδιο διαρρέεται από ρεύμα διότι 
μεταβάλλεται η μαγνητική ροή που διέρχεται από τη διατομή του (Ιωάννου κ.α., 1999). 

 Σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχουν καταγραφεί θεωρούμε αμελητέα την πιθανότητα ζη-
μιάς της κάρτας ήχου από υψηλές τιμές της τάσης, προτείνεται η προσέγγιση του πηνίου 
στον κινητήρα να γίνει σταδιακά και με ταυτόχρονο έλεγχο της καταγραφής στο Audacity.  

 

Εικόνα 3: Τα καλώδια από τα άκρα του πηνίου έχουν συγκολληθεί σε ακροδέκτη τύπου jack. 
Ο ακροδέκτης συνδέεται στην είσοδο για μικρόφωνο του υπολογιστή.  

Η κυματομορφή που παρουσιάζει μια κάποια δυσκολία στην επεξεργασία της είναι εκείνη 
που σχετίζεται με την ηχητική καταγραφή. Επιλέγουμε το κουμπί Μεγέθυνση (μεγεθυντικός 
φακός) και μεγεθύνουμε την εικόνα. Πρέπει να αναζητηθεί η περιοδικότητα στην κυματο-
μορφή που συνδέεται με τον κύκλο λειτουργίας. Ίσως δεν είναι ορατή αμέσως αλλά εντοπί-
ζεται μετά από λίγη εξάσκηση. Διατηρώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού 
σέρνουμε τον κέρσορα επιλέγοντας μια περιοχή της κυματομορφής που αντιστοιχεί σε 6 
κύκλους λειτουργίας. (Εικόνα 4).  
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Εικόνα 4: Η κυματομορφή που καταγράφτηκε με το μικρόφωνο. 

Το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις δύο επιλεγμένες στιγμές αναγράφεται τότε στο μεσαίο 
πλαίσιο στο κάτω μέρος της οθόνης (Εικόνα 5), εφόσον είναι επιλεγμένη η επιλογή Διάρ-
κεια (Audacity, 2014). Έστω Δt το χρονικό διάστημα που προκύπτει από την παραπάνω μέ-
θοδο. Προφανώς η περίοδος Τ του κύκλου λειτουργίας του κινητήρα δίνεται από τη σχέση: 
Τ=Δt/6.  

 

Εικόνα 5: Πλαίσιο με πληροφορίες για τη χρονική διάρκεια 6 κύκλων λειτουργίας του κινη-
τήρα. 

Τότε, ο αριθμός των κύκλων λειτουργίας του κινητήρα ανά λεπτό ισούται με το κλάσμα 
60/Τ. Το διπλάσιο αυτής της τιμής είναι ο ζητούμενος αριθμός περιστροφών του στροφα-
λοφόρου άξονα ανά λεπτό. Υπενθυμίζεται ότι στον τετράχρονο κινητήρα ένας κύκλος λει-
τουργίας αντιστοιχεί σε δύο περιστροφές του στροφαλοφόρου άξονα. Αν η μέτρηση γίνει 
σε δίχρονο κινητήρα δεν προχωρούμε στον διπλασιασμό. Το χρονικό διάστημα που βρήκα-
με, όπως φαίνεται στην εικόνα 4, είναι Δt=0,720sec και κάνοντας τους υπολογισμούς που 
αναφέρθηκαν προηγουμένως βρίσκουμε ότι ο κινητήρας περιστρέφεται με 1000 rpm 
(στροφές το λεπτό). 

Η επεξεργασία της κυματομορφής από τη μαγνητική επαγωγή είναι αρκετά απλούστερη. Η 
περιοδικότητα του μαγνητικού πεδίου που δημιουργεί το ηλεκτρικό ρεύμα προς το μπουζί 
γίνεται αντιληπτή αμέσως (εικόνα 6).  

 

Εικόνα 6: Η κυματομορφή που καταγράφτηκε με το πηνίο.  
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Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα φαίνεται στην εικόνα 7. 

 

Εικόνα 7: Πλαίσιο με πληροφορίες για τη χρονική διάρκεια 6 κύκλων λειτουργίας του κινη-
τήρα.. 

Η μέτρηση της περιόδου πραγματοποιείται και σε αυτή την περίπτωση με τον τρόπο που 
αναφέρθηκε παραπάνω. Είναι αξιοσημείωτη η συμφωνία ανάμεσα στις δύο μετρήσεις και ο 
ρυθμός περιστροφής υπολογίζεται να είναι ίσος με 1000 στροφές ανά λεπτό(rpm).  

Σημειώνεται πως τα στροφόμετρα των οχημάτων λειτουργούν με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. 
Επεξεργάζονται, δηλαδή, ηλεκτρικό σήμα που δημιουργείται λόγω επαγωγής σε ειδικό πη-
νίο.  

Υπάρχει ακόμα ένα σημείο που αξίζει προσοχή. Ο κινητήρας του VFR είναι τετρακύλινδρος 
αλλά η ανάφλεξη σε κάθε κύλινδρο δεν γίνεται ταυτόχρονα. Κατά συνέπεια θα έπρεπε να 
παρατηρούμε 4 «κορυφές» εξαιτίας της επαγωγής ανά κύκλο λειτουργίας του κινητήρα. 
Επειδή, όμως, τα 3 από τα 4 μπουζοκαλώδια είναι μακριά από το πηνίο οι αντίστοιχες τιμές 
της τάσης είναι μικρές αλλά όχι μηδενικές. Στην εικόνα 8 παρουσιάζεται ένα μεγεθυμένο 
τμήμα της κυματομορφής της εικόνας 6 στο οποίο περιλαμβάνονται 2 κύκλοι λειτουργίας. 
Διακρίνονται (πάνω από τις κόκκινες τελείες) οι 3 μικρές «κορυφές» ανά κύκλο λειτουργίας 
που οφείλονται στα άλλα 3 μπουζοκαλώδια. 

 

Εικόνα 8: Τμήμα της κυματομορφής στο οποίο διακρίνονται τα αποτελέσματα της μαγνητι-
κής επαγωγής από τα απομακρυσμένα μπουζοκαλώδια. 

Συμπεράσματα 

Οι ΤΠΕ προσφέρουν πειραματικά εργαλεία με δυνατότητες που θα ήταν αδιανόητες πριν 
μόλις λίγα χρόνια. Αν επιπλέον αυτά τα εργαλεία είναι διαθέσιμα με μηδαμινό κόστος τότε 
ανοίγονται ενδιαφέροντα νέα μονοπάτια στο έργο του εκπαιδευτικού. 

Το Audacity είναι ένα εργαλείο με τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ήδη έχουν αναπτυχθεί 
πολλές εφαρμογές σε πειράματα φυσικής. Η πειραματική μέθοδος που προτείνουμε ξε-
φεύγει λίγο από τα κλασικά πειράματα και κινείται προς μια συσχέτιση τεχνολογίας και ε-
πιστήμης. Έχει πραγματοποιηθεί στα πλαίσια προγράμματος πειραμάτων εκτός σχολικού 
ωραρίου και οι μαθητές έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εφαρμόζοντας στη συνέχεια τη 
διαδικασία στα αυτοκίνητα των γονέων τους. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι το φαινόμε-
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νο της επαγωγής δεν είναι ένα θεωρητικό κατασκεύασμα χωρίς σχέση με την καθημερινό-
τητα αλλά έχει εφαρμογές στην τεχνολογία που τους περιστοιχίζει. Ταυτόχρονα, επιτυγχά-
νεται η κατανόηση τόσο του φαινομένου της επαγωγής όσο και της λειτουργίας ενός κινη-
τήρα.  

Κρίνουμε πως η συγκεκριμένη πειραματική διαδικασία είναι κατάλληλη για τους μαθητές 
γενικών λυκείων που διδάσκονται το φαινόμενο της επαγωγής (τη στιγμή που γράφεται το 
κείμενο, υποθέτουμε πως αυτό θα γίνεται στη Γ’ τάξη) καθώς και για τους μαθητές της Β’ 
τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων που διδάσκονται το μάθημα Μηχανές Εσωτερικής 
Καύσης Ι.  Ωστόσο, είναι ίσως πιο πρόσφορο να αποτελέσει τμήμα μιας ερευνητικής εργα-
σίας ή των δράσεων ενός ομίλου επιστήμης.   

Ο απαραίτητος εξοπλισμός είναι απλός και υπάρχει σε κάθε σχολείο. Ταυτόχρονα, μπορεί 
κάθε μαθητής με τον υπολογιστή του και ένα μικρόφωνο (ή ένα αυτοσχέδιο πηνίο) να υπο-
λογίσει μόνος του το «ρελαντί» του κινητήρα του οικογενειακού οχήματος. 
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Επεξεργασία κειμένων του μαθήματος της Έκφρασης- Έκθεσης με το Popplet 
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Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Msc. 
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Περίληψη 

Στόχο του μαθήματος της Έκφρασης - Έκθεσης στις τρεις Τάξεις του Λυκείου αποτελεί η α-
ποτελεσματική λειτουργία του μαθητή είτε ως δέκτη λόγου, ως αναγνώστη ή ακροατή, είτε 
ως πομπού – ομιλητή και δημιουργού κειμένων. Η ανάγκη να επιτύχει ο εκπαιδευτικός το 
καλύτερο αποτέλεσμα σε ό, τι αφορά το συγκεκριμένο στόχο τον ωθεί να ανακαλύπτει νέες 
διδακτικές μεθόδους, ώστε να λειτουργεί δημιουργικά ο ίδιος και παράλληλα να δίνει ώ-
θηση για την πρόσληψη γνώσης στους μαθητές του. Σε αυτή τη βάση στηρίχθηκε το Διδα-
κτικό Σενάριο με τίτλο «Ολοκληρώνω και Οργανώνω».  Με την ολοκλήρωση της Πρώτης 
Διδακτικής Ενότητας «Η Πειθώ» του σχολικού εγχειριδίου της Έκφρασης – Έκθεσης της Γ΄ 
Τάξης Γενικού Λυκείου οι μαθητές -τριες κλήθηκαν όχι μόνο να διαβάσουν και να επεξερ-
γαστούν κείμενα, αλλά και να οργανώσουν το υλικό τους με τη χρήση των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Πολύτιμο εργαλείο ήταν το Popplet, που παρέχει τη δυνα-
τότητα στους χρήστες, να συμβάλλουν στην παραγωγή κοινού έργου.  

Λέξεις - Κλειδιά: Έκφραση – Έκθεση, Επεξεργασία κειμένων, Popplet 

Εισαγωγή 

Ο τρόπος χειρισμού της γλώσσας αναδεικνύει την καλλιέργειά ενός ατόμου, αποτελεί δεί-
κτη της παιδείας και του πολιτισμού του, εκφράζει την προσωπικότητά του. Σε αυτή τη φι-
λοσοφία και στην προσπάθεια για την καλλιέργεια της γλώσσας των μαθητών –τριών στηρί-
ζονται οι διδακτικές προσπάθειες στο μάθημα της Έκφρασης – Έκθεσης από τους εκπαιδευ-
τικούς. Στα πλαίσια του μαθήματος της Έκφρασης – Έκθεσης, οι μαθητές της Γ΄ Τάξης Γενι-
κού Λυκείου διδάσκονται υλικό από τρία σχολικά εγχειρίδια: της Έκφρασης – Έκθεσης, των 
Θεματικών Κύκλων και των Γλωσσικών  Ασκήσεων για το Γενικό Λύκειο. Να σημειωθεί ότι 
το βιβλίο «Θεματικοί Κύκλοι» ήρθε να πλουτίσει και να διευρύνει τη θεματογραφία και τον 
προβληματισμό των μαθητών -τριών. Σκοπός του, όπως περιγράφεται στα Προλογικά του 
βιβλίου είναι να βοηθήσει το μαθητή –τρια να σκεφτεί και να συζητήσει με τον "άλλο" άν-
θρωπο, με τους άλλους συμμαθητές του και με τους δασκάλους του, θέματα, προβλήματα 
κοινωνικά, επιστημονικά, καλλιτεχνικά, φιλοσοφικά, πολιτικά, πολιτισμικά, θέματα της κα-
θημερινότητας, θέματα της γνώσης, της σκέψης, του λόγου, της τέχνης: όχι, για να γίνει πα-
ντογνώστης με τη γνώση, φιλόσοφος με τη σκέψη, λογοτέχνης με το λόγο, καλλιτέχνης με 
την τέχνη· όχι γι' αυτό, αλλά για να αναζητήσει την αλήθεια και να ολοκληρωθεί, να γίνει 
δηλαδή ελεύθερος άνθρωπος. Γιατί η γνώση, ο λόγος, η σκέψη, η τέχνη, η αλήθεια οδηγούν 
προς την ολοκλήρωση και την ελευθερία. Δηλαδή οδηγούν προς την υπευθυνότητα και τη 
δημιουργία. Η ελευθερία και η υπευθυνότητα είναι οι δύο πόλοι της δημιουργίας· είναι τα 
κατεξοχήν γνωρίσματα του ανθρώπου.  
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Η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και μάλιστα με βάση την «ολοκληρωμένη προσέγγιση – ολοκληρωμένο πρότυ-
πο» αποτελεί αίτημα όλων των εκπαιδευτικά ανεπτυγμένων χωρών (Pelgrum & Plomp, 
1991). Στα πλαίσια αυτά και το Eλληνικό Eκπαιδευτικό Σύστημα δε θα μπορούσε να μείνει 
έξω από τη θέση αυτή. Δηλαδή, η σύγχρονη θεώρηση για την εκπαίδευση θέλει τις Τ.Π.Ε.  
να εμπλέκονται στο σύνολο των μαθημάτων και ευρύτερα στη ζωή του σχολείου και όχι 
απομονωμένα ή περιθωριακά (Κουτσογιάννης, 2011). Σύμφωνα με τις αρχές για τη σχεδία-
ση εποικοδομητικών μαθησιακών περιβαλλόντων, πρέπει να παρέχονται πολλαπλές ανα-
παραστάσεις της πραγματικότητας, η γνώση  να οικοδομείται και όχι να αναπαράγεται, να 
δημιουργούνται κατάλληλα  αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης και να καλλιεργείται ο ανα-
στοχασμός (Μικρόπουλος  και Μπέλλου, 2010). Αναμφίβολα, οι Τ.Π.Ε. συντελούν στην ανα-
νέωση και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που δρα ευεργετικά σε εκπαιδευτι-
κούς και μαθητές –τριες.  

Συμβατότητα του Διδακτικού Σεναρίου με το Πρόγραμμα Σπουδών 

Το  Διδακτικό Σενάριο με τίτλο «Ολοκληρώνω και Οργανώνω» είναι σύμφωνο  με το  Πρό-
γραμμα Σπουδών (Π.Σ.) που υπάρχει για το Μάθημα της Έκφρασης - Έκθεσης. Αναφορικά 
με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμ-
μάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το συγκεκριμένο μάθημα στο Λύκειο, υπάρχει συμβατότη-
τα του Διδακτικού Σεναρίου με αυτά. Ειδικότερα, (σελ.103), οι σκοποί της διδασκαλίας του 
μαθήματος αφορούν στην κατάκτηση της γλώσσας από τους μαθητές ως βασικού οργάνου 
επικοινωνίας της γλωσσικής τους κοινότητας, ώστε να αναπτυχθούν διανοητικά, συναισθη-
ματικά και κοινωνικά, αποκτώντας τις απαραίτητες για την ηλικία τους γνώσεις της λει-
τουργίας του γλωσσικού συστήματος και χρησιμοποιώντας με επάρκεια και συνείδηση το 
λόγο (προφορικό και γραπτό) στις διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις και στη συνειδη-
τοποίηση της σημασίας του λόγου για τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, ώστε να μετέχουν 
στα κοινά είτε ως πομποί είτε ως δέκτες του λόγου με κριτική και υπεύθυνη στάση. Ακόμη, 
στις Γενικές Παρατηρήσεις του μαθήματος της Έκφρασης Έκθεσης (Σελ. 105) αναφέρονται 
μεταξύ άλλων: «Στην τάξη, μέσα από τις προφορικές ασκήσεις που θα επιλέξει ο καθηγητής, 
θα πρέπει να εμπεδωθεί η ανάλογη κάθε φορά θεωρία. Όπως τονίστηκε και πιο πάνω, το 
μάθημα δεν πρέπει να έχει στατική μορφή με την ανάγνωση κειμένων από τον καθηγητή 
ή τους μαθητές. Φυσικά, ορισμένα κείμενα θα διαβαστούν στην τάξη ως αφετηρία για συ-
ζήτηση και έκφραση άλλα, πάλι, θα δοθούν για μελέτη στο σπίτι. Κύριος στόχος του μαθή-
ματος είναι η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, με ανταλλαγή ιδεών, με την τεκμηρίω-
ση των σκέψεών τους, με τη δημιουργική τους έκφραση, προφορική και γραπτή.»  

Επιπλέον, αναφορικά με τη διδασκαλία του 1ου Κεφαλαίου του Σχολικού Εγχειριδίου «Η 
Πειθώ» ορίζεται η εξέταση των παρακάτω Θεματικών Ενοτήτων (σελ. 143-144): «1. ΠΕΙ-
ΘΩ. Εκπαίδευση με έμφαση στην τάση για συμμετοχή στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαί-
δευση-Κατάρτιση-Δια βίου Εκπαίδευση-(κείμενο Γ. Μ. Σηφάκη σελ. 20). Κύριος στόχος ο 
εντοπισμός των επιχειρημάτων-τεκμηρίων και η αξιολόγησή τους. Σύνδεση με τους Θεματι-
κούς Κύκλους: Με τη θεματική ενότητα Παιδεία-Εκπαίδευση (π.χ. το κείμενο του Μ. Κου-
ντουρά σελ. 279-280 α). 2. Ανθρώπινα δικαιώματα – Πειθώ. Μελέτη των τριών κειμένων 
του βιβλίου. Σύνδεση με τα κείμενα για τη θανατική ποινή (σελ. 80-86). Στόχος η ανίχνευση 
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των τρόπων πειθούς. Σύνδεση με τους Θεματικούς Κύκλους: Ο πόθος της ελευθερίας και η 
δύναμη της εξουσίας (κείμενο Γ. Α. Μαγκάκη σελ. 388 – 391). 3. Διαφήμιση – Η πειθώ στο 
διαφημιστικό λόγο. Μελέτη των κειμένων και των διαφημίσεων του βιβλίου. Εφαρμογή 
της θεωρίας για τις τεχνικές και τα μέσα της διαφήμισης. Σύνδεση με τους Θεματικούς Κύ-
κλους: Καταναλωτισμός – Διαφήμιση (επιλογή ανάμεσα σε κείμενα του U. Eco σελ. 205-
207). 4. Η Πειθώ στον πολιτικό λόγο: α) Ελλάδα και Ευρώπη. Μελέτη των χαρακτηριστικών 
ενός πολιτικού λόγου, καθώς και ενός πολιτικού κειμένου προπαγάνδας (π.χ. Λόγος Καρα-
μανλή). Σύνδεση με Θεματικούς Κύκλους: α) Ελλάδα – Ευρώπη – Κόσμος (Κ. Μιχαηλίδης, 
σελ. 459). 5. Η πειθώ στον επιστημονικό λόγο: α) Επιστήμη και κοινωνία, β) Κλωνοποίηση. 
Μελέτη κειμένων για την επισήμανση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του επιστημονι-
κού λόγου (π.χ. κείμενo S. Hawking (σελ. 94)  Σύνδεση με Θεματικούς Κύκλους: Επιστήμη-
Τεχνολογία (επιλογή ανάμεσα σε διαφορετικά είδη κειμένων, όπως): 4. Οι νέες τεχνολογίες 
στη ζωή μας σελ. 367 (συνέντευξη)». 

 

Οργάνωση της Τάξης και της Διδασκαλίας 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την εφαρμογή του Διδακτικού Σεναρίου ήταν συνεργατι-
κή, διερευνητική και μαθητοκεντρική. Για την εφαρμογή του προαπαιτούμενα είναι να έ-
χουν διδαχθεί οι μαθητές -τριες το Πρώτο Κεφάλαιο του Σχολικού Εγχειριδίου «Η Πειθώ» 
(σελίδες 9-98) και να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία κι εξοικείωση εκπαιδευτικού και 
μαθητών στη χρήση των Τ.Π.Ε.. Πιο ειδικά, οι μαθητές σε προγενέστερο χρόνο πρέπει να 
έχουν περιεργαστεί και να έχουν μάθει να  κινούνται σε  διάφορους Ιστοχώρους, όπως στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Ψηφιακού Σχολείου και για την πρόσβαση στο πρώτο κεφάλαιο 
του σχολικού και για την πρόσβαση στους Θεματικούς Κύκλους, στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση Google Images για την αναζήτηση εικόνων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση YouTube για 
την αναζήτηση Video, να υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας στο Σχολικό Πρόγραμμα και πνεύ-
μα συνεργασίας με τους καθηγητές Πληροφορικής οι οποίοι είναι υπεύθυνοι του Εργαστη-
ρίου Πληροφορικής, να υπάρχει επαρκής υλικοτεχνική υποδομή (αναβαθμισμένοι Η/Υ, κα-
λή ταχύτητα διαδικτύου, κ.λπ.) και να έχουν χωριστεί οι μαθητές σε ομάδες και κάθε ομάδα 
να έχει ένα όνομα.  

Ο χρόνος υλοποίησής του Διδακτικού Σεναρίου ήταν  τέσσερις διδακτικές ώρες, οι οποίες 
διανεμήθηκαν σε δύο φάσεις.  Στην πρώτη φάση έγιναν ομαδικές δραστηριότητες στην ε-
πιφάνεια εργασίας του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και στη δεύτερη φάση παρουσιάστηκαν 
οι ομαδικές εργασίες, έγινε σχολιασμός, ανατροφοδότηση κι αξιολόγηση. Κι οι δύο φάσεις 
υλοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου. Αναφορικά με την πορεία ερ-
γασίας, την πρώτη ώρα (40΄ λεπτά) οι μαθητές -τριες οδηγήθηκαν στο Εργαστήριο Πληρο-
φορικής. Κάθισαν κατά ομάδες. Άκουσαν μία σύντομη εισαγωγή στο μάθημα από τη διδά-
σκουσα εκπαιδευτικό (5΄ λεπτά). Οι μαθητές ακολούθως άρχισαν να χρησιμοποιούν τους 
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και ξεκίνησαν με τη δημιουργία  Πολυμεσικών «Τοί-
χων»/Εννοιολογικών Χαρτών (35΄ λεπτά). Τη δεύτερη ώρα (40΄ λεπτά) οι μαθητές -τριες συ-
νέχισαν και ολοκλήρωσαν  τη δημιουργία των Πολυμεσικών «Τοίχων»/Εννοιολογικών Χαρ-
τών. Την τρίτη ώρα (40΄ λεπτά) οι παρουσιαστές των τριών (3) πρώτων ομάδων παρουσία-
σαν τους Πολυμεσικούς «Τοίχους»/ Εννοιολογικούς Χάρτες που δημιούργησαν. Έγινε σχο-
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λιασμός κι ανατροφοδότηση. Την τέταρτη ώρα (40΄ λεπτά) οι παρουσιαστές των άλλων δύο 
(2) ομάδων συνέχισαν με την παρουσίαση των  Πολυμεσικών «Τοίχων»/Εννοιολογικών 
Χαρτών (20΄ λεπτά). Έγινε σχολιασμός κι ανατροφοδότηση (15΄ λεπτά). Συμπληρώθηκαν τα  
Φύλλα Αξιολόγησης (5΄ λεπτά).  

Οι μαθητές -τριες της τάξης, συνολικά είκοσι δύο, χωρίστηκαν  σε πέντε ανομοιογενείς ο-
μάδες, τρεις των τεσσάρων μαθητών -τριών και δύο των πέντε μαθητών –τριών και ανέλα-
βαν ρόλους, όπως του συντονιστή, του ερευνητή, του γραμματέα, του παρουσιαστή. Ονο-
μάστηκαν: «Οι Ερευνητές», «Οι Οργανωτές», «Οι Δημιουργοί», «Οι Γλωσσομαθείς», «Οι 
Γλωσσογράφοι».  Οι πέντε ομάδες είχαν πέντε διαφορετικά Φύλλα Εργασίας με την απο-
στολή της κάθε ομάδας, αλλά και ένα κοινό με οδηγίες για τη χρήση του Popplet, τόσο σε 
έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Η αποστολή της κάθε ομάδας ήταν να επεξεργαστεί 
και να παρουσιάσει με τη χρήση του Popplet υλικό κειμένων, τόσο από το βιβλίο της Έκ-
φρασης – Έκθεσης, όσο και από αυτό των Θεματικών Κύκλων. Τα πέντε διαφορετικά Φύλλα 
εργασίας αφορούσαν την επεξεργασία υλικού πέντε διαφορετικών Ενοτήτων. Η πρώτη ο-
μάδα ασχολήθηκε με τον τομέα της Εκπαίδευσης και, αφού διάβασε τα κείμενα που τις α-
νατέθηκαν, δημιούργησε Πολυμεσικό «Τοίχο»/Εννοιολογικό Χάρτη με τίτλο  «Εκπαίδευση» 
- «Education». Η δεύτερη ομάδα ασχολήθηκε με τον τομέα της Δικαιοσύνης και, αφού διά-
βασε τα κείμενα που τις ανατέθηκαν, δημιούργησε Πολυμεσικό «Τοίχο»/Εννοιολογικό Χάρ-
τη με τίτλο  «Δικαιοσύνη» - «Justice». Η τρίτη ομάδα ασχολήθηκε με τη σχέση Ελλάδας - 
Ευρώπης και, αφού διάβασε τα κείμενα που τις ανατέθηκαν, δημιούργησε Πολυμεσικό 
«Τοίχο»/Εννοιολογικό Χάρτη με τίτλο  «Ελλάδα κι Ευρώπη» - «Greece and Europe». Η τέ-
ταρτη ομάδα ασχολήθηκε με τον τομέα της Εκπαίδευσης και, αφού διάβασε τα κείμενα που 
τις ανατέθηκαν, δημιούργησε Πολυμεσικό «Τοίχο»/Εννοιολογικό Χάρτη με τίτλο  «Διαφή-
μιση και Βία» - «Advertisement and Violence». Τέλος, η πέμπτη ομάδα ασχολήθηκε με την 
επίδραση της Τεχνολογίας στη ζωή των ανθρώπων και, αφού διάβασε τα κείμενα που τις 
ανατέθηκαν, δημιούργησε Πολυμεσικό «Τοίχο»/Εννοιολογικό Χάρτη με τίτλο  «Ζωή και Τε-
χνολογία» - «Life and Technology». 

Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν γνωστικοί – μαθησιακοί, παιδαγωγικοί και τεχνολογικοί – ψη-
φιακοί. Οι πρώτοι αφορούν στην  επαφή των μαθητών –τριών με διαφορετικών ειδών κεί-
μενα, επιδιώκοντας παράλληλα την αποκόμιση γνώσης για τα θέματα που θίγονται, την 
αξιολόγηση, ταξινόμηση και παρουσίαση πληροφοριών και γνώσεων και τέλος τη δημιουρ-
γία ενός Πολυμεσικού «Τοίχου»/ Εννοιολογικού Χάρτη που μπορεί ό,τι υπάρχει σε αυτόν να 
διαδοθεί. Η δεύτερη κατηγορία στόχων σχετίζεται με τη συγκίνηση των μαθητών -τριών  
από την κοινωνική πραγματικότητα, τον προβληματισμό κι την ευαισθητοποίησή τους κοι-
νωνικά και πολιτικά, την κινητοποίηση της σκέψης, της δημιουργικότητας και της φαντασί-
ας, την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών –τριών, τη συνεργασία και επικοινωνία των 
μαθητών –τριών, την υπεύθυνη στάση του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας για την 
ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων που τους έχουν ανατεθεί ατομικά αλλά και για τις δρα-
στηριότητες συνολικά της ομάδας που ανήκουν. Η τρίτη κατηγορία στόχων προσβλέπει 
στην απόκτηση δεξιοτήτων χειρισμού των ηλεκτρονικών βάσεων, επεξεργασίας και ταξινό-
μησης των δεδομένων αυτών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αναζήτηση πληροφοριών 
στο Διαδίκτυο, στην κριτική επιλογή αυτών αλλά και στην κριτική επεξεργασία και συνθετι-
κή παρουσίασή τους, στην συνεργατική παραγωγή λόγου με την αξιοποίηση Ψηφιακών Ερ-
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γαλείων, στην αξιοποίηση των Πολυμέσων για την ερμηνευτική προσέγγιση και την αισθη-
τική απόλαυση ενός κειμένου, στην αξιοποίηση κατάλληλου Λογισμικού για τη δημιουργία 
«Τοίχων»/Πινάκων Ανακοινώσεων , που ήταν το Popplet. 

Το Popplet είναι ένα Web based συνεργατικό εργαλείο που συνδυάζει τις δυνατότητες των 
εφαρμογών που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία «Τοίχων»/Πινάκων Ανακοινώσεων  
και εκείνων για τη δημιουργία εννοιολογικών/νοητικών συνεργατικών χαρτών. Προσφέρει 
τη δυνατότητα δημιουργίας ενός πολυμεσικού «τοίχου» με πληροφορίες (κείμενο, σχέδιο, 
εικόνες, βίντεο) που μπορούν να διαμοιραστούν. Κατά συνέπεια, με τη χρήση του, η διαδι-
κασία αναζήτησης, επιλογής, τακτοποίησης και προβολής συνεργατικά ιδεών αποκτά μεγά-
λη αναμφίβολα παιδαγωγική αξία. Ακόμη, σε ένα μαθησιακό περιβάλλον σύγχρονο και πιο 
ελκυστικό οι μαθητές σε κλίμα συνεργασίας κι ομαδικότητας, αλλά και η εκπαιδευτικός σε 
έναν καθοδηγητικό ρόλο, κατά την εφαρμογή του Διδακτικού Σεναρίου, αξιοποίησαν τις 
δυνατότητες που προσέφερε η Τεχνολογία.  

 

Εικόνα 1: Ο «Τοίχος»/Πίνακας Ανακοινώσεων της πρώτης ομάδας με τίτλο  «Εκπαίδευση» - 
«Education». 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση ενός Διδακτικού Σεναρίου είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα χαρακτηριστικά 
συγγραφής  του και με την ποιοτική και αποτελεσματική μάθηση, έτσι ώστε να επιτυγχάνε-
ται το μέγιστο αποτέλεσμα με οικονομία δυνάμεων εκ μέρους του μαθητή. Για την αξιολό-
γηση του σεναρίου εκτιμάται η αποτελεσματικότητά του ως προς τέσσερις κυρίως παραμέ-
τρους, ως προς τις επιδιώξεις του σεναρίου, ως προς τα εργαλεία, ως προς τη διαδικασία 
υλοποίησης κι ως προς την προσαρμογή και επεκτασιμότητα αυτού. Ειδικότερα, σχολιάζο-
νται η κατάλληλη διατύπωση στόχων, η επίτευξη στόχων, η συμφωνία με σύγχρονες παιδα-
γωγικές αρχές, η εκμετάλλευση Τεχνολογικών Μέσων, η καταλληλότητα ως προς το επίπε-
δο των μαθητών, η σχέση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, η πληρότητα, η δομή κι η μορφή 
(Σπυράτου & Γουμενάκης, 2008). 
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Στην προκείμενη περίπτωση στους μαθητές –τριες δόθηκε Ερωτηματολόγιο για την αξιολό-
γηση εργαλείου, την εκμετάλλευση Τεχνολογικών Μέσων, τη χρήση του Popplet, σε έντυπη 
μορφή με ερωτήσεις κλειστού τύπου, προκειμένου να διευκολύνει την επεξεργασία των 
αποτελεσμάτων (Bell, 1997) και διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη δημιουργούνται 
προβλήματα στην ανάλυση και στην ερμηνεία τους (Howard & Sharp, 1996).Το Ερωτηματο-
λόγιο διανεμήθηκε και απαντήθηκε από τους είκοσι δύο μαθητές –τριες στους οποίους 
πραγματοποιήθηκε αυτή η διδασκαλία. Το δείγμα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, όπως προ-
βλέπει η χρήση ερωτηματολογίων (Παπαδόπουλος, 2005), αλλά αυτός ήταν ο αριθμός των 
μαθητών που εφαρμόστηκε. Οι απαντήσεις που δόθηκαν απεικονίζονται στην εικόνα που 
ακολουθεί. 

 

Εικόνα 2: Οι ερωτήσεις και οι καταγεγραμμένες απαντήσεις του Ερωτηματολογίου 

Από τις καταγεγραμμένες απαντήσεις των μαθητών αποδεικνύεται η ανανέωση της διδα-
κτικής εμπειρίας, η εύκολη εξοικείωση με ένα νέο εργαλείο το οποίο διέγειρε το ενδιαφέ-
ρον τους και η αύξηση της συνεργατικότητάς τους. Επιπλέον, οι μαθητές κατάφεραν να ε-
πεξεργαστούν καλύτερα το υλικό των κειμένων και να το οργανώσουν κάτω από το πρίσμα 
της εξάρτησης εννοιών. Κατά συνέπεια, η χρήση του Popplet απέβη χρήσιμη και για την 
προσπέλαση και οργάνωση υλικού κειμένων και για το μάθημα της Έκφρασης – Έκθεσης. Το 
νέο αυτό εργαλείο υποστήριξε τη δημιουργικότητα των μαθητών -τριών και καλλιέργησε 
την αισθητική τους αντίληψη. Οι μαθητές –τριες προσέγγισαν πολύπλευρα τη γνώση και με 
την κατασκευή «Τοίχων»/Πινάκων Ανακοινώσεων όχι μόνο εμπέδωσαν τη γνώση, αλλά πα-
ρουσίασαν την ενότητά της. Τελικά, στη διδακτική αυτή πρόταση για το μάθημα της Έκ-
φρασης Έκθεσης της Γ΄ Γενικού Λυκείου οι μαθητές -τριες, εξοικειώθηκαν με τα ηλεκτρονι-
κά περιβάλλοντα και τα ψηφιακά εργαλεία, συνέθεσαν τις εργασίες τους, τις αξιολόγησαν, 
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τις παρουσίασαν και τις ανάρτησαν στην Ιστοσελίδα του σχολείου τους με υπευθυνότητα, 
θετική διάθεση και επιτυχία. Συνεργάστηκαν στενά, αξιοποιώντας με επιτυχία τα εργαλεία 
εφαρμογής σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας και διεκπεραιώνοντας με επιτυχία τις δρα-
στηριότητες που τους είχαν ανατεθεί. Η διδάσκουσα είχε ρόλο συμβουλευτικό και καθοδη-
γητικό, ώστε να αξιοποιούνται με τον πιο σωστό τρόπο τα δεδομένα και οι εμπειρίες που  
προέκυπταν. 

Συμπεράσματα 

Με την εφαρμογή του Διδακτικού Σεναρίου «Ολοκληρώνω και Οργανώνω» έγινε αντιλη-
πτό ότι η χρήση της Τεχνολογίας προσέφερε ένα νέο τρόπο προσέγγισης του υλικού, τόσο 
για τους μαθητές -τριες όσο και για την εκπαιδευτικό. Σε ό,τι αφορά τους μαθητές –τριες, 
πρέπει να επισημανθεί ότι επεξεργάστηκαν και οργάνωσαν το υλικό τους, έχοντας την αί-
σθηση ότι ελέγχουν οι ίδιοι τη μαθησιακή διαδικασία. Συνεργάστηκαν, ανέπτυξαν δεξιότη-
τες και έζησαν μια διαφορετική εμπειρία για την πρόσληψη της γνώσης. Σε ό,τι αφορά την 
εκπαιδευτικό, αναμφίβολα υπήρξαν οι προϋποθέσεις, για να βελτιωθεί ο τρόπος διδασκα-
λίας και να αναπτυχθεί ένα φιλικό κλίμα με τους μαθητές –τριες. Με την επιτυχή ολοκλή-
ρωση του Διδακτικού Σεναρίου «Ολοκληρώνω και Οργανώνω» έγινε σαφές από όλους 
τους εμπλεκόμενους στην εφαρμογή του ότι η συνεργασία των μαθητών –τριών έφερε ένα 
επιτυχές αποτέλεσμα, επειδή ακολούθησαν έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης και μάθησης. 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1ο - ΟΜΑΔΑ: «Οι Ερευνητές» 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: 
Α)Χρησιμοποιώντας το Φυλλομετρητή μπείτε στην Ιστοσελίδα: http://popplet.com/     
Κάντε είσοδο (Log in) με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): … & κωδικό εισό-
δου (Password): … Δημιουργείστε Νέα Επιφάνεια Εργασίας με το όνομα: «Education». 
Β)Λάβετε υπόψη σας τα δύο ακόλουθα κείμενα: από το σχολικό εγχειρίδιο το κείμενο: 
«Ανώτατη Παιδεία. Πώς φτάσαμε στο αδιέξοδο», Γ. Μ. Σηφάκη και από το βιβλίο των Θε-
ματικών Κύκλων το κείμενο: «Σχολείο και Ζωή», Μίλτος Κουντουράς. 
Γ)Ακολούθως προσπαθήστε να δημιουργήσετε έναν Πολυμεσικό «Τοίχο» / Εννοιολογικό 
Χάρτη. Να παρουσιάζονται: α)Οι ορισμοί των εννοιών: Εκπαίδευση, Αγωγή, Ανώτα-
τη/Ανώτερη Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικός, β)Τα χαρακτηριστικά της Ελληνικής Εκπαίδευσης 
που σχολιάζονται και στα δύο κείμενα, γ)Τα μειονεκτήματα που διακρίνει στον εκπαιδευτι-
κό ο Μίλτος Κουντουράς, δ)Αναζητήσεις της νεανικής ψυχής που δεν προσφέρονται στο 
σχολείο, ε)‘Ένα συμπέρασμα για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. 
Δ)Μπορείτε να προσθέσετε κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό, επιλέγοντάς το από: την 
ηλεκτρονική διεύθυνση Google Images (για την αναζήτηση εικόνων και την ηλεκτρονική δι-
εύθυνση YouTube (για την αναζήτηση Video). 
Διαθέσιμος   χρόνος:  40΄ λεπτά (1η ώρα) & 40΄ λεπτά (2η ώρα) 

 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2ο - ΟΜΑΔΑ: «Οι Οργανωτές» 
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Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: 
Α)Χρησιμοποιώντας το Φυλλομετρητή μπείτε στην Ιστοσελίδα: http://popplet.com/     
Κάντε είσοδο (Log in) με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): … & κωδικό ει-
σόδου (Password): … Δημιουργείστε Νέα Επιφάνεια Εργασίας με το όνομα: «Justice». 
Β)Λάβετε υπόψη σας τα δύο ακόλουθα κείμενα: από το σχολικό εγχειρίδιο το κείμενο: 
«Γιατί πρέπει να καταργηθεί η θανατική ποινή;», Ετήσια Αναφορά της Διεθνούς Αμνηστείας, 
1989 και από το βιβλίο των Θεματικών Κύκλων το κείμενο: «Γράμμα απ’ τη φυλακή για 
τους Ευρωπαίους», Γεώργιος – Αλέξανδρος Μαγκάκης. 
Γ)Ακολούθως προσπαθήστε να δημιουργήσετε έναν Πολυμεσικό «Τοίχο» / Εννοιολογικό 
Χάρτη. Να παρουσιάζονται: α)Οι ορισμοί των εννοιών: Δικαιοσύνη, Ποινή, Θανατική Ποινή, 
β)Τα μειονεκτήματα που διακρίνουν την επιβολή αυστηρών ποινών, γ)Τη σκληρότητα της 
θανατικής ποινής, δ)Ποιες ιδέες θα μπορούσαν να βοηθήσουν έναν φυλακισμένο να αντέ-
ξει στη φυλακή; ε)‘Ένα συμπέρασμα για την αξία επιβολής ποινής, αλλά και κατάλληλης & 
δίκαιης ποινής. 
Δ)Μπορείτε να προσθέσετε κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό, επιλέγοντάς το από: την 
ηλεκτρονική διεύθυνση Google Images (για την αναζήτηση εικόνων) και την ηλεκτρονική 
διεύθυνση YouTube (για την αναζήτηση Video). 

Διαθέσιμος   χρόνος:  40΄ λεπτά (1η ώρα) & 40΄ λεπτά (2η ώρα) 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3ο - ΟΜΑΔΑ: «Οι Δημιουργοί» 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: 
Α)Χρησιμοποιώντας το Φυλλομετρητή μπείτε στην Ιστοσελίδα: http://popplet.com/     
Κάντε είσοδο (Log in) με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): … & κωδικό εισό-
δου (Password): … Δημιουργείστε Νέα Επιφάνεια Εργασίας με το όνομα: «Greece and Eu-
rope». 
Β)Λάβετε υπόψη σας τα δύο ακόλουθα κείμενα: από το σχολικό εγχειρίδιο: «  Το κείμενο 
του Κ. Καραμανλή με αφορμή την υπογραφή της Συνθήκης για την προσχώρηση της Ελλά-
δας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, 28 Μαίου 1979»  και από το βιβλίο 
των Θεματικών Κύκλων το κείμενο: «Προβλήματα ταυτότητας. Ανάμεσα στην ανωνυμία 
και τη μισαλλοδοξία», Κώστας Π. Μιχαηλίδης. 
Γ)Ακολούθως προσπαθήστε να δημιουργήσετε έναν Πολυμεσικό «Τοίχο» / Εννοιολογικό 
Χάρτη. Να παρουσιάζονται: α)Οι ορισμοί των εννοιών: Ελλάδα, Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, 
Εθνική Ταυτότητα, Ιδιαιτερότητα, Εθνικισμός & Οικουμενισμός, β)Τα πλεονεκτήματα από 
την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γ)Την προϋπόθεση να συνειδητοποιήσουν 
την ταυτότητά τους λαοί & πρόσωπα, δ)Από ποιες τάσεις προέρχεται σήμερα ο κίνδυνος να 
υποχωρήσει η συνείδηση της ιδιαιτερότητας των λαών & ο αφανισμός της Εθνικής Ταυτό-
τητας; ε)Ένα συμπέρασμα για τους λαούς και τον Οικουμενισμό. 
Δ)Μπορείτε να προσθέσετε κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό, επιλέγοντάς το από: την 
ηλεκτρονική διεύθυνση Google Images (για την αναζήτηση εικόνων) και την ηλεκτρονική 
διεύθυνση YouTube (για την αναζήτηση Video). 

Διαθέσιμος   χρόνος:  40΄ λεπτά (1η ώρα) & 45΄ λεπτά (2η ώρα) 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4ο - ΟΜΑΔΑ: «Οι Γλωσσομαθείς» 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: 
Α)Χρησιμοποιώντας το Φυλλομετρητή μπείτε στην Ιστοσελίδα: http://popplet.com/     
Κάντε είσοδο (Log in) με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): … & κωδικό εισό-
δου (Password): … Δημιουργείστε Νέα Επιφάνεια Εργασίας με το όνομα: «Advertisement 
and Violence». 
Β)Λάβετε υπόψη σας τα δύο ακόλουθα κείμενα: από το σχολικό εγχειρίδιο: «Η Πειθώ στη 
Διαφήμιση» και από το βιβλίο των Θεματικών Κύκλων το κείμενο: «Διαφήμιση και Βία», 
Ουμπέρτο Έκο.   
Γ)Ακολούθως προσπαθήστε να δημιουργήσετε έναν Πολυμεσικό «Τοίχο» / Εννοιολογικό 
Χάρτη. Να παρουσιάζονται: α)Οι ορισμοί των εννοιών: Διαφήμιση, Καταναλωτισμός, Βία, 
Επιθυμία, Ανικανοποίητος-η-ο & Κοινωνία, β)Ποιος είναι ο ρόλος της Διαφήμισης; γ)Πώς 
εξηγείται η έξαρση της Βίας στη σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία; δ)Πού οδηγούν οι ανι-
κανοποίητες επιθυμίες; ε)Ένα συμπέρασμα για τη σχέση Διαφήμισης,  Καταναλωτισμού & 
Βίας.  
Δ)Μπορείτε να προσθέσετε κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό, επιλέγοντάς το από: την 
ηλεκτρονική διεύθυνση Google Images (για την αναζήτηση εικόνων) και την ηλεκτρονική 
διεύθυνση YouTube (για την αναζήτηση Video). 
Διαθέσιμος   χρόνος:  40΄ λεπτά (1η ώρα) & 40΄ λεπτά (2η ώρα) 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5ο - ΟΜΑΔΑ: «Οι Γλωσσογράφοι» 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: 
Α)Χρησιμοποιώντας το Φυλλομετρητή μπείτε στην Ιστοσελίδα: http://popplet.com/     
Κάντε είσοδο (Log in) με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): … & κωδικό εισό-
δου (Password): …. Δημιουργείστε Νέα Επιφάνεια Εργασίας με το όνομα: «Life and Tech-
nology». 
Β)Λάβετε υπόψη σας τα δύο ακόλουθα κείμενα: από το σχολικό εγχειρίδιο το κείμενο: 
«To χρονικό του χρόνου», Stephen W. Hawking και από το βιβλίο των Θεματικών Κύκλων 
το κείμενο: «Οι νέες τεχνολογίες στη ζωή μας», Μάικλ Δερτούζος. 
Γ)Ακολούθως προσπαθήστε να δημιουργήσετε έναν Πολυμεσικό «Τοίχο» / Εννοιολογικό 
Χάρτη. Να παρουσιάζονται: α)Οι ορισμοί των εννοιών: Επιστήμη, Τεχνολογία, Νέες Τεχνο-
λογίες, Επιστήμονας β)Ποιο είναι το πρόβλημα που απασχολεί σήμερα ορισμένους επιστή-
μονες; γ)Ποια σημασία θα είχε για τον άνθρωπο η ανακάλυψη μιας θεωρίας που θα συντε-
λούσε στην επίλυσή του; δ)Οι Νέες Τεχνολογίες πώς μπορεί να αλλάξουν τη ζωή του αν-
θρώπου ή  την προσωπική του ζωή; ε)Ένα συμπέρασμα αναφορικά με την επιθυμία του αν-
θρώπου να ερμηνεύσει τους Νόμους του Σύμπαντος από τη μία & ένα συμπέρασμα ανα-
φορικά με την τάση του ανθρώπου να «ξεγυμνώσει» την προσωπική ζωή των άλλων ή και 
του ίδιου από την άλλη; 
Δ)Μπορείτε να προσθέσετε κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό, επιλέγοντάς το από: την 
ηλεκτρονική διεύθυνση Google Images (για την αναζήτηση εικόνων) και την ηλεκτρονική 
διεύθυνση YouTube (για την αναζήτηση Video). 
Διαθέσιμος   χρόνος:  40΄ λεπτά (1η ώρα) & 40΄ λεπτά (2η ώρα) 
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Εφαρμόζοντας τις Αρχές της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στο Μάθημα των Αγγλικών 
στο Γενικό Λύκειο. Ένα Διδακτικό Σενάριο 

 
Κοταδάκη Μαριάνθη 

Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής Γλώσσας  
kotadaki@gmail.com  

 
Περίληψη 

 
Η πολυμορφία που χαρακτηρίζει τη γλωσσική κατάρτιση των μαθητών στο μάθημα της Αγ-
γλικής γλώσσας αποτελεί διαχρονικό φαινόμενο της ελληνικής σχολικής πραγματικότητας. 
Στο Γενικό Λύκειο, τα ήδη διαμορφωμένα πολλαπλά επίπεδα γλωσσικής ικανότητας, ευδιά-
κριτα ακόμα και στην ίδια τάξη, υπαγορεύουν την ανάγκη για τον παιδαγωγικά τεκμηριω-
μένο συντονισμό τους. Αν και συνιστά ουσιαστικό σκέλος των σύγχρονων προγραμμάτων 
σπουδών της Αγγλικής γλώσσας, η διαφοροποιημένη διδασκαλία υιοθετείται με χαμηλή 
συχνότητα στη διδακτική πράξη.  Η παρούσα εργασία εκτυλίσσει ένα διδακτικό σενάριο 
που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σε τάξη Γενικού Λυκείου στο πλαίσιο της τακτικής και 
θεματολογικά στοχευμένης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Αγγλικής. Στόχος αυτής της 
ενέργειας ήταν να καταδειχθούν έμπρακτα σε πραγματικές συνθήκες τρόποι εφαρμογής 
των αρχών της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, προκειμένου να γίνει κατανοητή η συμβο-
λή της προσέγγισης στη διαχείριση του σύνθετου μαθητικού δυναμικού και στη συνέχεια 
εκείνη να ενσωματωθεί ευέλικτα και τεκμηριωμένα στη διδακτική μεθοδολογία. 
 
Λέξεις - Κλειδιά: διαφοροποιημένη διδασκαλία, Γενικό Λύκειο, Αγγλικά, διδακτικό σενάριο 
 

Εισαγωγή 
 

Μέχρι σήμερα, η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο ελληνικό δημόσιο σχολείο αντιμε-
τωπίζει διοικητικές και λειτουργικές δυσχέρειες στην εφαρμογή της (εκκίνηση διδασκαλίας 
σε συγκεκριμένου τύπου δημοτικά σχολεία, ελλείψεις και ολιγωρίες στην τοποθέτηση εκ-
παιδευτικού προσωπικού, ανεπάρκεια υποδομών, ανεπαρκής διδακτικός χρόνος, κ.λ.π.). 
Παράπλευροι παράγοντες όπως η παράλληλη εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε ιδιωτικούς 
φορείς, η ποιοτική ανομοιογένεια  της διδασκαλίας ανά σχολική μονάδα και το εξίσου ανι-
σόπεδο γνωστικό, κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών, συνθέτουν ένα περι-
βάλλον πολυ-επίπεδης γλωσσικής ετοιμότητας, με σαφείς προκλήσεις για τον εκπαιδευτικό. 
Έτσι, από τα πρώτα κιόλας στάδια της ξενόγλωσσης διδασκαλίας συνομολογείται από την 
πλειονότητα του εκπαιδευτικού κοινού το φαινόμενο της γλωσσικής ετερογένειας των μα-
θητών. Αν και η γλωσσική ανάπτυξη στο Γενικό Λύκειο αναμένεται υψηλή, ως αποτέλεσμα 
της ξενόγλωσσης διδασκαλίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση, η συντηρούμενη διαφορο-
ποίηση σε επίπεδο γλωσσικής κατάρτισης δυσχεραίνει τη ροή του αναλυτικού προγράμμα-
τος. Τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών προτείνουν ως παρεμβατική διδακτική μεθοδο-
λογία τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, όμως η υιοθέτησή της εξαρτάται αφενός μεν από 
τη γνώση και την αποδοχή των αρχών της από τους εκπαιδευτικούς, αφετέρου δε από τη 
διάθεση και την ικανότητα των τελευταίων να ενσωματώνουν ευέλικτα, τεκμηριωμένα και 
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με αναστοχαστική εγρήγορση τεχνικές διαφοροποίησης στην καθημερινή εκπαιδευτική 
πράξη. 
 
Με έναυσμα τους διαρκείς προβληματισμούς των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας της 
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σχετικά με την αντιμετώπιση της μαθησιακής συνθετότη-
τας, οργανώθηκε το έτος 2012-13 επιμορφωτικό πρόγραμμα δίμηνης διάρκειας με θέμα 
«Διαφοροποιημένη γλωσσική διδασκαλία για συμμετοχική μάθηση και ανάπτυξη δεξιοτή-
των». Σκοπός του προγράμματος ήταν η έμπρακτη εξερεύνηση των αρχών της διαφοροποι-
ημένης διδασκαλίας στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Δομικοί άξονες της επιμόρφωσης ήταν 
α) η θεωρητική παρουσίαση των αρχών της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, β) η διεξαγω-
γή δειγματικών διδασκαλιών σε σχολικές τάξεις όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης δομημέ-
νων στις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και γ) η αναστοχαστική επεξεργασία 
των εμπειρικών δεδομένων από τους θεατές-εκπαιδευτικούς. Η παρούσα εργασία αναλύει 
ένα από τα διδακτικά σενάρια που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο της επιμόρφωσης, το οποίο 
εφαρμόστηκε στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου Βάρδας Ηλείας. Εισαγωγικά, συζητείται συ-
νοπτικά το εκπαιδευτικό περιβάλλον της συγκεκριμένης βαθμίδας (σκοποί διδασκαλίας, 
διδακτική μεθοδολογία, προφίλ μαθητικού κοινού, κ.λ.π.) καθώς και η αναγκαιότητα του 
εμπλουτισμού της διδακτικής πράξης με τεχνικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Κατόπιν, 
εκτυλίσσεται το διδακτικό σενάριο, με συχνή αναφορά στην παιδαγωγική σκοπιμότητα των 
μαθησιακών δραστηριοτήτων. Η εργασία επισφραγίζεται με σύντομο κριτικό σχολιασμό της 
συνολικής επιμορφωτικής εμπειρίας. 
 

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία στο Γενικό Λύκειο 
 
Σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών της Αγγλικής γλώσσας για το Γενικό Λύκειο 
(ΑΠΣ Αγγλικής γλώσσας Λυκείου, ΦΕΚ 24163, Τ.Β΄/1868/11-10-1999) η Αγγλική γλώσσα δι-
δάσκεται ως «μαθησιακή εμπειρία» και «κοινωνική πράξη», με σκοπό οι μαθητές να προε-
τοιμαστούν κοινωνιογλωσσικά ως μελλοντικοί πολίτες της παγκόσμιας σύγχρονης κοινωνί-
ας. Πολλοί και ετερόκλητοι παράγοντες, όπως π.χ. ο εξετασιοκεντρικός προσανατολισμός 
του Γενικού Λυκείου, η συγχώνευση των επιπέδων γλωσσικής ικανότητας που προβλέπο-
νται στο Γυμνάσιο, η μετατόπιση του κέντρου βάρους της γλωσσικής διδασκαλίας στην επι-
κοινωνιακή της έκφραση κ.ά., διογκώνουν τα υπαρκτά γνωστικά ελλείμματα και παρακω-
λύουν την επίτευξη των σκοπών του αναλυτικού προγράμματος. Οι υψηλές νοητικές διερ-
γασίες που απαιτούνται για τη ρεαλιστική χρήση της γλώσσας στο Γενικό Λύκειο προϋποθέ-
τουν την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω του σχεδιασμού μαθησιακών 
εμπειριών ανάλογων με τα επίπεδα ετοιμότητας, τα ενδιαφέροντα και τις στρατηγικές των 
μαθητών. Το επιστημονικό έρεισμα της προσέγγισης παρέχεται από την κύρια εμπνεύστριά 
της, την ερευνήτρια Carol Ann Tomlinson, η οποία την προσδιορίζει ως μια οργανωτική 
προσαρμογή της διδασκαλίας που λαμβάνει υπόψη και αξιοποιεί τις διαφορετικές ανάγκες 
και τα προφίλ των  μαθητών (Tomlinson, 2001). Η ουσία της διαφοροποιημένης διδασκαλί-
ας έγκειται στην «τροποποίηση των τεσσάρων εγγενών του αναλυτικού προγράμματος 
στοιχείων –περιεχομένου, διαδικασίας, προϊόντος και περιβάλλοντος- τα οποία βασίζονται 
σε τρεις κατηγορίες αναγκών και διαφοροποίησης μαθητών –ετοιμότητα, ενδιαφέρον και 
μαθησιακό προφίλ» (Tomlinson & Imbeau, 2010:15).  
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Στην πράξη, η διαφοροποίηση ερμηνεύεται με προσαρμογές α) στο αναλυτικό πρόγραμμα 
(αρχή διαφοροποίησης περιεχομένου), β) στη διδακτική μεθοδολογία, τις πηγές, και τις μα-
θησιακές δραστηριότητες (αρχή διαφοροποίησης διαδικασίας), γ) στο τελικό αποτέλεσμα 
της μάθησης (αρχή διαφοροποίησης προϊόντος) και δ) στο συνολικό μαθησιακό περιβάλλον 
(αρχή διαφοροποίησης περιβάλλοντος), με σκοπό να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες 
προσωπικής ανάπτυξης για κάθε τύπο μαθητή μέσα στην τάξη (McLaughlin & Talbert, 1993, 
Bearne, 1996, Tomlinson 2001). Η Κουτσελίνη (2006) τονίζει, χαρακτηριστικά, την ανάγκη να 
αντιμετωπίζονται οι μαθητές ως διακριτές βιογραφίες, προκειμένου να βιώνουν τις ευκαι-
ρίες αυτόνομης και υπεύθυνης οικοδόμησης της μάθησης που τους αρμόζουν. Θέματα 
συμβατά με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, προσαρμοσμένης έκτασης και δυσκολίας πε-
ριεχόμενο, συρρίκνωση του όγκου του έργου των μαθητών με επικέντρωση σε πυρηνικές 
γνώσεις και δεξιότητες, «πρόσβαση όλων των μαθητών στις κρίσιμες πηγές πληροφοριών» 
(Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2008), δραστηριότητες με εμφανή χρησιμότητα, καλλιέργεια δε-
ξιοτήτων με κλιμάκωση (scaffolding), πολυαισθητηριακή διδακτική, πολλαπλές επιλογές 
έκφρασης της νεοαποκτηθείσας γνώσης, σαφής καθοδήγηση και οργάνωση μαθησιακά φι-
λικού περιβάλλοντος συνιστούν αντιπροσωπευτικές εκφράσεις της διαφοροποιημένης δι-
δασκαλίας.  
 
Ένα διδακτικό σενάριο διαφοροποιημένης διδασκαλίας: μια μαθησιακή εμπειρία για μα-

θητές και καθηγητές 
 

«Η εφαρμογή μιας τόσο πολυσύνθετης και απαιτητικής διδακτικής πρακτικής [διαφοροποι-
ημένης διδασκαλίας] απαιτεί από τον εκπαιδευτικό να κατέχει το θεωρητικό υπόβαθρο αλ-
λά και τους τρόπους μετάφρασης της θεωρίας της διαφοροποίησης σε πράξη. Κάτι τέτοιο 
μπορεί να γίνει εφικτό μόνο μέσα από συνεχή και επιστημονικά οργανωμένη επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών σε θέματα διαφοροποίησης» (Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2008:6-7). Τόσο 
η πρόθεση να καταδειχθούν στην πράξη τρεις βασικοί άξονες της διαφοροποιημένης διδα-
σκαλίας, συγκεκριμένα η διαφοροποίηση του περιεχομένου, της διαδικασίας και του προϊ-
όντος μάθησης, όσο και η προσπάθεια να αποχαρακτηρίζουν οι εκπαιδευτικοί ως ‘συντα-
γές’ τις προτεινόμενες διδακτικές μεθοδολογίες, οδήγησαν στο σχεδιασμό και την εφαρμο-
γή του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου. Το σενάριο είναι δίωρης διάρκειας και εφαρ-
μόστηκε σε μαθητικό κοινό 25 ατόμων του Γενικού Λυκείου Βάρδας με την κριτική παρατή-
ρηση εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας όμορων σχολικών μονάδων. Για να επιτευχθεί η 
λειτουργικότητα και η αξιοπιστία της επιμορφωτικής δραστηριότητας, σχεδιάστηκαν δρα-
στηριότητες που τυπολογικά και μεθοδολογικά άπτονται της καθημερινής διδακτικής πρα-
κτικής, έτσι ώστε το  θεωρητικό πλαίσιο να συνδέεται ρεαλιστικά και ανατροφοδοτικά με τη 
ζωντανή σχολική πραγματικότητα. Για την κριτική παρατήρηση χρησιμοποιήθηκε Φύλλο 
Αξιολογικών Δραστηριοτήτων, τα ευρήματα των οποίων συζητήθηκαν συνεργατικά στη 
διάρκεια της αναστοχαστικής επεξεργασίας που επισφράγισε την διδασκαλία.  
 
Το υλικό του σεναρίου αντλείται από αυθεντικές, κυρίως διαδικτυακές πηγές, όπου η 
γλωσσική έκφραση συναντάται στην επίκαιρη μορφή της, ενώ οι μαθησιακές δραστηριότη-
τες προάγουν την πηγαία γλωσσική χρήση και την κριτική και δημιουργική σκέψη, δεξιότη-
τες συμβατές με τις προδιαγραφές του σχετικού ΑΠΣ. Η διαφοροποίηση εκφράζεται με τη 
διάκριση υλικού και δραστηριοτήτων σε δυο επίπεδα δυσκολίας προσβάσιμα σε δυο ευρεί-
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ες ομάδες μαθητών,  καλής έως υψηλής γλωσσικής ικανότητας και χαμηλής έως μέτριας 
γλωσσικής ικανότητας αντίστοιχα, με σαφείς όμως προοπτικές καταλληλότητας για μαθητές 
ενδιάμεσων επιπέδων. Προσαρμογές στο πληροφοριακό υλικό (κείμενα), τροποποιήσεις 
στη δομή των δραστηριοτήτων, προσδιορισμός των επιδιωκόμενων εννοιών, χρήση ποικί-
λων τεχνικών και μέσων, πολυμορφική μαθησιακή δραστηριότητα (εξατομικευμένη, δυαδι-
κή και ομαδική εργασία), πολύπλευρη κινητοποίηση ενδιαφέροντος και κλιμακούμενα στά-
δια μάθησης είναι μερικές στρατηγικές διαφοροποίησης που χρησιμοποιήθηκαν. Η επιθυ-
μία των εκπαιδευτικών να αποφεύγονται επιμορφωτικές πρακτικές που απέχουν λειτουργι-
κά από τη συνήθη καθημερινή διδακτική εμπειρία, όπου η διδασκαλία συνήθως στερείται 
των αναγκαίων για την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων συνθηκών, επιδρά στη μορφή των 
μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν επιδεικνύουν ιδιαίτερη μεθοδολογική έξαρση. 
Όμως, η ανάγκη δοκιμής της πολυαισθητηριακής προσέγγισης ως μέσου ενεργοποίησης 
των διαφοροποιημένων στυλ μάθησης (π.χ. πολλαπλές νοημοσύνες) συνεπάγεται την εκτε-
ταμένη χρήση ψηφιακού πολυτροπικού υλικού και εργαλείων, με σκοπό τη διαφοροποίηση 
των διαύλων κατανόησης των πηγών πληροφόρησης, την κινητοποίηση της αυθεντικής 
γλωσσικής παραγωγής και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Οι μαθησιακές δραστηριότη-
τες εκθέτονται στο Φύλλο Εργασίας των μαθητών, ενώ όλο το υλικό του διδακτικού σεναρί-
ου βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο Teaching resources for all levels του εκπαιδευτικού 
ιστότοπου West English, ο οποίος έχει δημιουργηθεί για τις επιμορφωτικές ανάγκες των 
εκπαιδευτικών της Αγγλικής Γλώσσας Δυτικής Ελλάδας. 
 

Το περιβάλλον του διδακτικού σεναρίου 
 

Σκοποί: Κριτική διδασκαλία και εμπέδωση του τρίτου υποθετικού λόγου (3rd conditional) 
και ανάπτυξη δεξιοτήτων α) κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, 
β) σχεδιασμού υποθέσεων, γ) κριτικής εξαγωγής συμπερασμάτων, δ) επιχειρηματολογι-
κής έκφρασης, ε) επίλυσης προβλημάτων, και στ) εικαστικής δημιουργίας. 
 
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες 
 
Μαθητικό κοινό: 25 μαθητές Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου 
 
Επίπεδο γλωσσικής ικανότητας: Α2 – Γ1 
 
Μέσα: Φύλλο Εργασίας, εικόνες, puzzle οπτικών πληροφοριών, κείμενα, σχεδιασμένα 
πρότυπα πρωτοσέλιδων εφημερίδων, καρτ-ποστάλ και επιστολών εποχής, μαρκαδόροι, 
υπολογιστής με επιπρόσθετα ηχεία και σύνδεση στο διαδίκτυο ή εναλλακτικά, διαδρα-
στικός πίνακας, τα εργαλεία Xmind, Wordle, και ReadWriteThink postcard creator, ιστό-
τοποι σχετικοί με το ναυάγιο του Τιτανικού και ο ιστότοπος YouTube. 

 
1η διδακτική ώρα : Α΄ φάση : Δραστηριότητες αφόρμησης 

 
Δραστηριότητα αφόρμησης 1 (εργασία σε ζευγάρια για όλα τα επίπεδα): Σε τρία χαρτόνια 
επικολλώνται οι φωτογραφίες πολύνεκρων δυστυχημάτων ποικίλων τύπων καθώς και σχε-
τικών σύντομων σχολιασμών-επικεφαλίδων που αντλώνται από διεθνείς ειδησεογραφικούς 
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ιστότοπους (oι εικόνες και τα συνοδευτικά κείμενα βρίσκονται στις τρεις πρώτες σελίδες 
του Φύλλου Εργασίας). Αποκόπτονται τα κείμενα από τις εικόνες και αναμειγνύονται όλα 
τα τμήματα σε φακέλους οι οποίοι μοιράζονται στους μαθητές. Εκείνοι καλούνται σε ζευ-
γάρια να συνταιριάξουν το οπτικό και το γραπτό υλικό για να ανασυστήσουν τις διαφορετι-
κές ειδήσεις και να αφηγηθούν τι κατά τη γνώμη τους συνέβη σε κάθε περίπτωση. (Φύλλο 
Εργασίας, Pre-reading phase, Activity 1, σελ. 4).  
 
Δραστηριότητα αφόρμησης 2 (εργασία σε ζευγάρια για όλα τα επίπεδα): Με την ίδια σύν-
θεση οι μαθητές διαπραγματεύονται τις δυο κύριες ομοιότητες μεταξύ των δυστυχημάτων 
(Φύλλο Εργασίας, Pre-reading phase, Activity 2, σελ. 4). 
 
Δραστηριότητα αφόρμησης 3 (εργασία σε ζευγάρια για όλα τα επίπεδα): Παραμένοντας 
χωρισμένοι σε ζευγάρια, οι μαθητές εκφράζουν την προσωπική τους εκτίμηση σχετικά με 
την ευθύνη του μηχανοδηγού στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, χρησιμοποιώντας γλωσσι-
κούς τύπους παρελθοντικής αφήγησης (Φύλλο Εργασίας, Pre-reading phase, Activity 3, σελ. 
4). 
 
Δραστηριότητα αφόρμησης 4 (ατομική εργασία ανά επίπεδο): Στο σημείο αυτό διανέμο-
νται στους μαθητές των δυο ομάδων επιπέδων διαφοροποιημένες δραστηριότητες προ-
σαρμοσμένης ανά επίπεδο δυσκολίας. Οι μαθητές με καλή έως πολύ καλή (B1/Β2-C1) 
γλωσσική κατάρτιση σχηματίζουν τη δική τους υποθετική εκδοχή για το ρόλο του υπαίτιου 
του δυστυχήματος χρησιμοποιώντας γλωσσικά και εννοιολογικά σύνθετο ελεύθερο λόγο 
(Φύλλο Εργασίας, Pre-reading phase, Activity 4.a, σελ. 4). Οι μικρότερων δυνατοτήτων μα-
θητές (A2-B1)-παράγουν ημι-καθοδηγούμενο υποθετικό λόγο γ΄ είδους (3rd conditional) για 
να εξασκήσουν με αυθεντικότητα ένα γλωσσικό φαινόμενο (Φύλλο Εργασίας, Pre-reading 
phase, Activity 4.b, σελ. 4). Κοινός σκοπός των διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων είναι η 
διακριτή και ισότιμη ανά επίπεδο ικανότητας άσκηση του γραμματικού φαινομένου. 
 
Δραστηριότητα αφόρμησης 5 (ατομική εργασία ανά επίπεδο): Η δραστηριότητα εκφέρεται 
σε δυο εκδοχές που ανατίθενται αντίστοιχα σε μαθητές των δυο ομάδων επιπέδων και στο-
χεύουν να εισαγάγουν θεματολογικά συναφές λεξιλόγιο. Όροι με κοινωνική αλλά και επαγ-
γελματική χρησιμότητα εκμαιεύονται με οπτικά κίνητρα και κατάλληλα διαφοροποιημένη 
υποστήριξη (αντιστοίχιση όρων σε εικόνα και εξεύρεση όρων με τη βοήθεια ορισμού και 
εικόνας, Φύλλο Εργασίας, Pre-reading phase, Activity 5.a και Activity 5.b, σελ. 4-5). Για την 
Activity 5.b χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο εννοιολογικού χάρτη Xmind, το οποίο παρέχει τη 
δυνατότητα συνδυασμού εικόνας και γραπτού κειμένου. 
 
Δραστηριότητα αφόρμησης 6 (ατομική εργασία για όλα τα επίπεδα): Με την τελευταία 
δραστηριότητα αφόρμησης (Φύλλο Εργασίας, Pre-reading phase, Activity 6, σελ. 5) ανι-
χνεύονται τα νοητικά σχήματα των μαθητών για το παγκόσμια γνωστό δυστύχημα της βύ-
θισης του Τιτανικού. Αποκαλύπτεται σταδιακά η πρώτη διαφάνεια μιας παρουσίασης Pow-
erPoint (παρουσίαση με τίτλο iceberg.pptx στο διαδικτυακό χώρο του υλικού του σεναρίου) 
σε συνδυασμό με σειρά διερευνητικών ερωτήσεων που στοχεύουν να προετοιμάσουν τους 
μαθητές γλωσσικά και εννοιολογικά για το θεματικό περιεχόμενο του μαθήματος.  
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Β΄ Φάση: κατανόηση γραπτού κειμένου 
 

Δραστηριότητα 1 (εργασία σε ζευγάρια ανά επίπεδο): Στους μαθητές των διαφορετικών 
επιπέδων διανέμονται δυο κείμενα που αφηγούνται την ιστορία του ναυαγίου του Τιτανι-
κού, τα οποία έχουν δημιουργηθεί με υλικό από αυθεντικές σχετικές διαδικτυακές πηγές 
(κείμενα με τίτλους titanic_text_1.doc και titanic_text_2.doc στο διαδικτυακό χώρο του υλι-
κού του σεναρίου). Και τα δυο ακολουθούν την ίδια αρχιτεκτονική, αλλά το ένα απευθύνε-
ται σε αυξημένων δυνατοτήτων μαθητές, ενώ το δεύτερο έχει υποστεί επιπλέον προσαρμο-
γές σε γλωσσικό επίπεδο για να είναι νοητικά προσβάσιμο σε μικρότερης ικανότητας μαθη-
τές. Οι μαθητές χωρίζονται σε ζευγάρια συναφούς επιπέδου, διαβάζουν το  κείμενό τους 
και εντοπίζουν τρεις λόγους για τους οποίους το ναυάγιο του Τιτανικού θεωρείται τραγική 
καταστροφή (Φύλλο Εργασίας, Reading phase, Activity 1, σελ. 6). Η πρώτη διδακτική ώρα 
λήγει στο σημείο αυτό, όταν, δηλαδή, έχει δημιουργηθεί το αναγκαίο γλωσσικό και εννοιο-
λογικό περιβάλλον στο οποίο θα δομηθεί η περαιτέρω μαθησιακή διαδικασία. Κατά τη δεύ-
τερη διδακτική ώρα, το κείμενο θα γίνει αντικείμενο επεξεργασίας σε διακριτά τμήματα, με 
δραστηριότητες οι οποίες εστιάζουν στην ανάπτυξη διαφορετικών δεξιοτήτων, από την α-
νάλυση των δομικών στοιχείων της γλώσσας, ως την εμβάθυνση στο περιεχόμενο και τη 
δημιουργική χρήση της ξένης γλώσσας. Κατά τους John and Davies (1983), το κείμενο θα 
χρησιμοποιηθεί α) ως TALO (Text As a Linguistic Object), με έμφαση στο αμιγώς γλωσσολο-
γικό του σκέλος, β) ως TAVI (Text As a Vehicle for Information), με έμφαση στην κατανόηση 
των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ αυτό και γ) ως TASP (Text As a Stimulus for Produc-
tion), με έμφαση στην παραγωγή λόγου με πρωτογενές υλικό το περιεχόμενο του κειμένου.  
 

2η διδακτική ώρα 
 
Δραστηριότητα 2 (ατομική εργασία ανά επίπεδο): Ζητείται από τους μαθητές να επικε-
ντρωθούν στις δυο πρώτες παραγράφους των κειμένων τους. Χρησιμοποιώντας την κριτική 
τους σκέψη και τις ανεπτυγμένες τους γλωσσικές τους δομές και δεξιότητες, οι μαθητές 
υψηλότερων επιπέδων αιτιολογούν την επιλογή του συγκεκριμένου πλοίου από τους επι-
βάτες του (Φύλλο εργασίας, Reading Phase, Activity 2.a, σελ. 6), ενώ οι λιγότερο δυνατοί 
μαθητές εμπλέκονται σε ανάλογη αναζήτηση συμπληρώνοντας έναν πίνακα με καθοδηγη-
τικές πληροφορίες, τεχνική η οποία απαιτεί την κριτική συλλογή πληροφοριών (Φύλλο Ερ-
γασίας, Reading Phase, Activity 2.b, σελ. 6). 
 
Δραστηριότητα 3 (εργασία σε ομάδες 4 ατόμων για όλα τα επίπεδα): Οι μαθητές χωρίζο-
νται σε ομάδες τεσσάρων ατόμων ανεξαρτήτως επιπέδου ικανότητας. Μέσα από διαδι-
κτυακές πηγές, συλλέγονται φωτογραφίες που απεικονίζουν διάφορες σκηνές της αφήγη-
σης του ναυαγίου και επικολλώνται σε τυχαία σειρά σε κενό έγγραφο ή μοιράζονται μεμο-
νωμένες σε φάκελο στις ομάδες (αρχείο με τίτλο photos.pdf στο διαδικτυακό χώρο του υλι-
κού του σεναρίου). Οι μαθητές διαβάζουν το επόμενο μέρος του κειμένου τους με τίτλο 
«How did the Titanic sink?» και τακτοποιούν τις εικόνες κατά χρονική σειρά. Στόχος της 
δραστηριότητας είναι να ελεγχθεί ενεργητικά η κατανόηση των γεγονότων (Φύλλο Εργασί-
ας, Reading Phase, Activity 3, σελ. 6). 
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Δραστηριότητα 4 (ατομική εργασία): Με δυο διαφοροποιημένες εκδόσεις της ίδιας δρα-
στηριότητας για τις αντίστοιχες ομάδες επιπέδων, ακολουθεί η εμπέδωση της κατανόησης 
του πληροφοριακού περιεχομένου. Οι μαθητές υψηλότερων επιπέδων ελέγχουν την ιδεο-
λογική ορθότητα πληροφοριών (Φύλλο Εργασίας, Reading Phase, Activity 4.a, σελ. 6), ενώ 
εκείνοι των χαμηλότερων επιπέδων αναπτύσσουν ανάλογες δεξιότητες με μια δραστηριό-
τητα πολλαπλής επιλογής, τεχνική που καθιστά το γλωσσικό υπόβαθρο των μαθητών κύριο 
φορέα νοήματος (Φύλλο Εργασίας, Reading Phase, Activity 4.b, σελ. 7). 
 
Δραστηριότητα 5 (εργασία σε ομάδες 4 ατόμων για όλα τα επίπεδα): Οι μαθητές συγκρο-
τούνται σε ομάδες τεσσάρων ατόμων ανεξαρτήτως επιπέδου, έτσι ώστε να αλληλεπιδρά-
σουν με τις ατομικές γνώσεις και δεξιότητές τους. Διανέμονται στις ομάδες μαρκαδόροι σε 
χρώμα κόκκινο, πράσινο και πορτοκαλί. Οι μαθητές αρχικά διαβάζουν το τελευταίο μέρος 
του κειμένου με τίτλο «A human error or a tragic accident?» και εντοπίζουν παραδείγματα 
λαθών που συνέβησαν την ημέρα του ναυαγίου σύμφωνα με την τυπολογία που τους δίνε-
ται. Κατόπιν, οι ομάδες καλούνται να διαπραγματευτούν τη βαρύτητα των κωδικοποιημέ-
νων λαθών και να υποστηρίξουν την κρίση τους χρωματίζοντας ανάλογα τα σχετικά κενά 
πλαίσια στο Φύλλο Εργασίας τους. Η δραστηριότητα αφενός προτρέπει σε κειμενική εμβά-
θυνση και αφετέρου προκαλεί επιχειρηματολογική και αυθεντικά επικοινωνιακή χρήση του 
λόγου (Φύλλο Εργασίας, Reading Phase, Activity 5, σελ. 7). 
 
Δραστηριότητα 6 (εργασία σε ζευγάρια ανά επίπεδο): Χωρισμένοι σε ζευγάρια συναφών 
επιπέδων, οι μαθητές σχηματίζουν γραμματικά και εννοιολογικά ορθές υποθέσεις τρίτου 
είδους με κυμαινόμενο βαθμό υποστήριξης. Οι αυξημένης ικανότητας μαθητές συνδυάζουν 
στοιχεία από δυο σύννεφα λέξεων που περιέχουν γλωσσικά κατηγοριοποιημένους όρους, 
προσδιορίζοντας κριτικά αίτια και υπαιτίους του ναυαγίου. Οι μικρότερης ικανότητας μα-
θητές εξασκούνται στο ίδιο γλωσσικό φαινόμενο χρησιμοποιώντας τη λίστα των κωδικο-
ποιημένων λαθών της Δραστηριότητας 5, τεχνική που εξασφαλίζει ασφαλές πεδίο για την 
επιτυχή διαμόρφωση υποθετικών κρίσεων (Φύλλο Εργασίας, Reading Phase, Activity 6.a 
and Activity 6.b, σελ. 8). 
 
Δραστηριότητα 7 (εργασία σε ζευγάρια για όλα τα επίπεδα): Με σκοπό να επιτευχθεί η ο-
λιστική εμπέδωση των νέων γνώσεων, οι μαθητές παρακολουθούν ένα δίλεπτο video στο 
YouTube, χωρίζονται σε ζευγάρια ανεξαρτήτως επιπέδου και συνεργατικά συμπληρώνουν 
σε ειδικά διαμορφωμένο φύλλο εργασίας (αρχείο με τίτλο numbers.pdf στο διαδικτυακό 
χώρο του υλικού του σεναρίου) τα ζητούμενα αριθμητικά δεδομένα. Η ανάπτυξη δεξιοτή-
των συνεργασίας, παρατηρητικότητας και μνήμης, η πρόσληψη πληροφοριών με ποικίλα 
μέσα καθώς και η βιωματική και ρεαλιστική εμπέδωση της νέας γνώσης συγκαταλέγονται 
στα πλεονεκτήματα της δραστηριότητας αυτής (Φύλλο Εργασίας, Reading Phase, Activity 7, 
σελ. 8). 
 

Γ΄ Φάση : δημιουργική παραγωγή λόγου 
 

Δραστηριότητα 1 (εργασία σε ζευγάρια ανά επίπεδο): Οι μαθητές χωρίζονται σε ζευγάρια 
συναφούς επιπέδου και αναλαμβάνουν ρόλους δημοσιογράφων της εποχής του Τιτανικού. 
Τους διανέμονται ειδικά διαμορφωμένα πρωτοσέλιδα εφημερίδων της επομένης του ναυ-
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αγίου (αρχείο με τίτλο headlines.pdf στο διαδικτυακό χώρο του υλικού του σεναρίου) και οι 
μαθητές καλούνται να εμπνευστούν την επικεφαλίδα της κύριας είδησης χρησιμοποιώντας 
γλωσσικές δομές που αναπτύχθηκαν κατά τη μαθησιακή διαδικασία (Φύλλο Εργασίας, 
Post-reading Phase, Activity 1, σελ. 8).  
 
Λόγω ανεπαρκούς διδακτικού χρόνου, η Δραστηριότητα 2, που σφραγίζει το διδακτικό σε-
νάριο και προβλέπεται να διεξαχθεί συνεργατικά στην τάξη, ανατέθηκε στους μαθητές ως 
ατομική εργασία. Διανέμονται στους μαθητές ειδικά κατασκευασμένες κάρτες που περιέ-
χουν τη φωτογραφία και ένα σύντομο προφίλ ατόμων των οποίων η ζωή συνδέεται με το 
ναυάγιο του Τιτανικού (δείγματα των καρτών στην παρουσίαση διαφανειών με τίτλο biog-
raphies.ppt  στο διαδικτυακό χώρος του υλικού του σεναρίου). Οι πληροφορίες για τη δη-
μιουργία των καρτών αναζητούνται από σχετικούς με το δυστύχημα ιστότοπους (περιλαμ-
βάνονται στο τμήμα Suggested Project Work του Φύλλου Εργασίας, σελ. 9). Οι μαθητές με 
ανεπτυγμένες γλωσσικές ικανότητες καλούνται υποδυθούν την προσωπικότητα της κάρτας 
που τους δίνεται και να γράψουν μια σελίδα ημερολογίου χρησιμοποιώντας α) είτε ένα υ-
πόδειγμα που έχει ετοιμάσει ο εκπαιδευτικός σε μορφή αρχείου .doc(x), β) είτε το διαδι-
κτυακό εργαλείο συγγραφής προσωπικού ημερολογίου Penzu και γ) βοηθητικές ερωτήσεις 
που προσδιορίζουν τους άξονες του αναγκαίου περιεχομένου (Φύλλο Εργασίας, Post-
reading Phase, Activity 2.a, σελ. 8). Αντίστοιχα εργαζόμενοι, οι χαμηλότερης ικανότητας μα-
θητές χρησιμοποιούν α) είτε το υπόδειγμα καρτ-ποστάλ που τους παρέχεται σε μορφή .doc, 
β) είτε τη διαδικτυακή εφαρμογή κατασκευής καρτ-ποστάλ που διαθέτει ο εκπαιδευτικός 
ιστότοπος readwritethink και γ) ανάλογες βοηθητικές ερωτήσεις για να γράψουν ή να δη-
μιουργήσουν μια καρτ-ποστάλ εποχής (Φύλλο Εργασίας, Post-reading Phase, Activity 2.b, 
σελ. 8-9). Η έκταση του λόγου και οι αρχιτεκτονικές απαιτήσεις των κειμενικών ειδών που 
απαιτούνται από τους μαθητές προσδιορίζουν και τη διαφοροποιημένη μορφή του γρα-
πτού λόγου που τους ανατίθεται. Το ύφος της δραστηριότητας ωθεί τους μαθητές να χρη-
σιμοποιήσουν τις αποκτηθείσες γλωσσικές δομές και δεξιότητες για να εκφραστούν προ-
σωπικά, ελεύθερα, αυθεντικά και διαφοροποιημένα. 
 
Τέλος, μια σειρά συνθετικών εργασιών που μπορούν να υλοποιηθούν στο επόμενο διάστη-
μα παρατίθενται στο τέλος του Φύλλου Εργασίας (Φύλλο Εργασίας, Suggested Project 
Work, σελ. 9). Τα θέματα επιλέγονται με βάση τις ιδιαίτερες προτιμήσεις, τις δημιουργικές 
κλίσεις, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Ενδεικτικά, αναφέρονται α) η 
κατασκευή διαφημιστικών posters ή φυλλαδίων, β) η πολυτροπική παρουσίαση του εσωτε-
ρικού του πλοίου, γ) η διερεύνηση των ενδυματολογικών και διατροφικών συνηθειών των 
επιβατών των διαφόρων κοινωνικών τάξεων, δ) η κατηγοριοποίηση των καλών και κακών 
χαρακτήρων της ιστορίας, ε) η ψηφιακή αποτύπωση των γεωγραφικών δεδομένων του τα-
ξιδιού, στ) η προσομοίωση σκηνής της δίκης που ακολούθησε μετά το ναυάγιο, ζ) η συγ-
γραφή ιστορίας με πρωταγωνιστή συγκεκριμένο χαρακτήρα, κ.λ.π.. Η αρχή της διαφορο-
ποίησης του μαθησιακού προϊόντος εφαρμόζεται με τη διαφοροποιημένη ανάθεση των 
ποικίλων τύπων του, με κριτήρια την υπάρχουσα γλωσσική κατάρτιση των μαθητών και τις 
δεξιότητες και κλίσεις που απαιτεί η τυπολογία του (εικαστική δημιουργία, στατιστική ή 
επιστημονική έρευνα, μυθιστοριογραφία, κ.λ.π.).  
 

Επίλογος 
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Βασικό μέλημα της επιμόρφωσης ήταν αφενός να καταδειχθεί η παιδαγωγική χρησιμότητα 
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και αφετέρου να καλλιεργηθεί η αντίληψη της διαρ-
κούς αναστοχαστικής προσαρμογής της διδακτικής μεθοδολογίας, δηλαδή της ενσυνείδη-
της παιδαγωγικής στάσης, η οποία συσχετίζεται με τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού 
περιβάλλοντος και έχει επιδρά βελτιωτικά στην συμπεριφορά του εκπαιδευτικού (Tomlin-
son, 2000, Ηall, 2002). Ο αξιολογικός απόηχος της εφαρμοσμένης διαφοροποιημένης διδα-
κτικής μεθοδολογίας στους κριτικούς θεατές-εκπαιδευτικούς ήταν πολύπτυχος. Σημείο συ-
νάντησης των γενικών εκτιμήσεων υπήρξε η κοινή αναγνώριση του κομβικού ρόλου της 
προσέγγισης στην ενεργοποίηση ακόμα και των λιγότερο πρόθυμων ή των μαθησιακά ‘ι-
διαίτερων’ μαθητών. Η δειγματοληπτική καταγραφή της κινητοποίησης αδρανών λόγω ελ-
λιπούς γλωσσικής κατάρτισης ή/και μαθησιακών δυσκολιών μαθητών συνέβαλε στο να α-
ποτιμηθεί ως πλεονέκτημα, ότι η νέα προσέγγιση ενδυναμώνει το μαθησιακό αποτέλεσμα 
και προάγει ισότιμα και ποιοτικά την καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτόνομης, υπεύθυνης και 
αυτορρυθμιζόμενης μάθησης. Κρίθηκε εξαιρετικά σημαντική αλλά και απαγορευτικά χρο-
νοβόρα η προετοιμασία του κατάλληλου υλικού, ιδιαίτερα υπό το φως της πιεστικής καθη-
μερινής σχολικής εργασίας. Εντονότερα διαφάνηκε ότι η επιτυχημένη εισαγωγή μιας καινο-
τομίας στην καθημερινή πρακτική εξαρτάται από την σταδιακή και σταθερή εφαρμογή της, 
διαδικασία που δίκαια προσομοιώνεται με τα πρώτα βήματα ενός μικρού παιδιού 
(Wehrmann, 2000). Πάνω απ’ όλα, πυρήνας της όλης προσπάθειας με ισχυρές ενδείξεις επι-
τυχίας υπήρξε η διακίνηση της κύριας ιδέας της Tomlinson (2001:9), ότι, δηλαδή, «το να 
προσφέρουμε πολλαπλές και ποικίλες οδούς για μάθηση θεωρείται σφραγίδα επαγγελμα-
τικής ποιότητας και εμπειρίας. Κάθε ένας από τους μαθητές μας είναι ένα ζωντανό μήνυμα 
ότι δεν μπορούμε ποτέ να πάψουμε να φροντίζουμε τη δεξιοτεχνία και την παιδαγωγική 
καλαισθησία της διδακτικής». 
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Δικτυογραφία 

 
Εκπαιδευτικός ιστότοπος West English: http://westenglish.weebly.com  

Διαδικτυακός χώρος διδακτικού σεναρίουs: http://westenglish.weebly.com/teaching-
resources.html  

Φύλλο Εργασίας του διδακτικού σεναρίου: 
http://westenglish.weebly.com/uploads/3/1/1/3/3113826/titanic_worksheet.pdf  

Φύλλο Αξιολογικών Δραστηριοτήτων: 
http://westenglish.weebly.com/uploads/3/1/1/3/3113826/observation_tasks.pdf  

YouTube video για τη Δραστηριότητα 7 της Β΄ Φάσης: 
https://www.youtube.com/watch?v=f9VrlklDu18  

Penzu: http://penzu.com  

Readwritethink: http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student-
interactives/postcard-creator-30061.html  
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Η διδασκαλία της ιστορίας με χρήση υπερκειμένου και δημιουργικής γραφής 
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Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να περιγράψει τις ποικίλες δυνατότητες ανάδειξης 
τους μαθήματος της Ιστορίας σε ένα πολύ ενδιαφέρον διαθεματικό αντικείμενο με τη βοή-
θεια του διαδικτύου, της λογοτεχνίας και της δημιουργικής γραφής. Περιγράφεται η διδα-
σκαλία μιας ενότητας από το βιβλίο της Ιστορίας του Αρχαίου Κόσμου της Α Λυκείου με την 
αξιοποίηση ενός ποιήματος του Καβάφη, που έχει μετατραπεί σε υπερκείμενο με τη χρήση 
υπερσυνδέσμων, και οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής που ακολούθησαν. Στόχος ήταν η 
συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και η δημιουργική 
αναβίωση του ιστορικού παρελθόντος με βιωματικό τρόπο. Έτσι οι μαθητές αναδεικνύονται 
ως ενεργά υποκείμενα και καλλιεργούν ποικίλες δεξιότητες.  Επιχειρείται μια αναλυτική 
περιγραφή των επιμέρους βημάτων από την προκαταρκτική φάση και την κατ’ οίκον προε-
τοιμασία τους με βάση τα φύλλα εργασίας που δόθηκαν, μέχρι την κυρίως φάση όπου οι 
μαθητές συγγράφουν τα δικά τους κείμενα.  

Λέξεις - Κλειδιά: Ιστορία,  Λύκειο, υπερκείμενο, δημιουργική γραφή. 

Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Έχει γίνει τα τελευταία χρόνια κοινός τόπος στην εκπαιδευτική κοινότητα η αναγκαιότητα 
της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη.   

«Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση και στον επαναπροσανατο-
λισμό της μαθησιακής διαδικασίας σε μια κατεύθυνση όπου η μάθηση θα γίνεται ενεργητι-
κή και οι μαθητές θα πειραματίζονται, θα αναζητούν, θα ανακαλύπτουν και θα χαίρονται τη 
γνώση, θα μαθαίνουν να συνεργάζονται, να θέτουν στόχους, να αγαπούν τη μάθηση». (Βα-
καλούδη, 2003) 

Και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά αφού  όσον αφορά τα φιλολογικά μαθήματα 
δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να περιηγηθούν εικονικά σε μουσεία, σε αρχαιολογι-
κούς χώρους, πινακοθήκες αλλά και σε μια ολόκληρη εποχή της ελληνικής ιστορίας, όπως 
θα δούμε στο σχέδιο μαθήματος που περιγράφεται εδώ. Έτσι οι μαθητές «έχουν τη δυνα-
τότητα να αναπλάσουν με τη φαντασία τους την κοινωνία, τον τρόπο ζωής και τις ενασχο-
λήσεις των ανθρώπων του παρελθόντος¨ […] Με αυτόν τον τρόπο θα εξάγουν ποικίλα στοι-
χεία και συμπεράσματα για την κοινωνία, τις νοοτροπίες, τα ήθη και τα έθιμα, τη θρησκεία, 
την πολιτική κτλ. (Βακαλούδη, 2003) 

Υπερκείμενο και υπερμέσα 

 Το υπερκείμενο είναι ένα ηλεκτρονικό κείμενο, που παρουσιάζει διαφορές από τον έντυπο 
λόγο. Η βασική του διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι δεν έχει ιεραρχημένη δομή και γραμ-
μική αφήγηση. Είναι στην πραγματικότητα μια σειρά από αρχεία κειμένου που συνδέονται 
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μεταξύ τους με διασυνδέσεις και υπερδεσμούς. Οι υπερδεσμοί είναι τα «ενεργά» σημεία 
του κειμένου, είναι λέξεις που εμφανίζονται ως ευδιάκριτο τρόπο μέσα στο κείμενο και 
μπορούν όταν επιλεγούν με το ποντίκι  να ανακτήσουν μια άλλη σελίδα και να μας μεταφέ-
ρουν σε ένα άλλο απόσπασμα. Ο αναγνώστης μπορεί να επιλέξει τις διαδρομές ανάγνωσης 
που θα ακολουθήσει και έχει την ευκαιρία  να μετακινείται εύκολα από το ένα "κεφάλαιο" 
στο άλλο (Για περισσότερες πληροφορίες δες Bolter, 2004). 

 «Τα υπερμέσα  είναι μια μορφή υπερκειμένου. «O Michael Joyce δίνει τον ορισμό του: Ό-
ταν το περιεχόμενο ενός υπερκειμένου απλώνεται σε ψηφιοποιημένο ήχο, κινούμενα σχέ-
δια, ήχο, εικονική πραγματικότητα, δίκτυα υπολογιστών, βάσεις δεδομένων, κ.λπ., τότε το 
ονομάζουμε υπερμέσο (hypermedia)» (Δερμιτζάκης, 2004).  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση που εξετάζουμε εδώ μιλάμε, σύμφωνα με τα παραπάνω, για 
υπερμέσα αφού στους υπερσυνδέσμους συμπεριλαμβάνεται βίντεο καθώς και ακουστικό 
υλικό με απαγγελία ποιήματος. 

Η διδασκαλία της ιστορίας στο γυμνάσιο και στο λύκειο 

Όταν  αναλαμβάνουμε  να διδάξουμε το μάθημα της Ιστορίας πρέπει να έχουμε υπόψη μας  
ότι η διδασκαλία του μαθήματος απαιτεί γνώση του αντικειμένου, ψυχή, τεχνική και συν-
θήκες επικοινωνίας  και αλληλεπίδρασης με τους μαθητές μας, μέσα σε κλίμα ασφάλειας, 
ικανοποίησης, χαράς,  αναζήτησης,  ενδιαφέροντος προβληματισμού  και ομαδικής  συνερ-
γασίας.  (http://dide-anatol.att.sch.gr/tte/didistor10.doc) 

Συγκεκριμένα, όταν οι νέες τεχνολογίες υπηρετούν το μάθημα της ιστορίας οι δυνατότητες 
φαντάζουν απεριόριστες. «Το σχολικό εργαστήριο προσφέρεται για την ανάπτυξη δραστη-
ριοτήτων ομαδικής εργασίας. Ευνοεί τη διαθεματική προσέγγιση των διδακτικών αντικειμέ-
νων.[…] Τα πολυμέσα με τη σειρά τους έρχονται να υποστηρίξουν δυναμικά την εργασία 
μας. […] Ο υπολογιστής πλεονεκτεί σε σύγκριση με άλλα μέσα της εκπαιδευτικής τεχνολο-
γίας γιατί συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά των οπτικοακουστικών μέσων και απεριόριστες 
δυνατότητες αλληλεπίδρασης. Η εικονική πραγματικότητα μπορεί να ενσωματωθεί στη μα-
θησιακή διδασκαλία με αποδοτικό τρόπο». (Νικολαΐδου- Γιακουμάτου, 2001) 

Δημιουργική γραφή, γιατί και πώς 

Σήμερα έχει προωθηθεί πολύ στην εκπαιδευτική κοινότητα η ιδέα της δημιουργικής γραφής 
ως πεδίου δραστηριοτήτων για τους μαθητές. Ο στόχος δεν είναι βέβαια να γίνουν λογοτέ-
χνες αλλά να πειραματιστούν με τη γραφή, να απελευθερώσουν δημιουργικές δυνάμεις, να 
κατανοήσουν τα κειμενικά είδη και τις συμβάσεις τους, να καλλιεργήσουν τον κριτικό 
γραμματισμό. Ο επεξεργαστής κειμένου είναι το βασικό εργαλείο για να γράφουν οι μαθη-
τές και να διορθώνουν, ενώ με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορούν να στέλνουν κείμενα 
ο ένας στον άλλον, στο πλαίσιο της ομάδας τους. Η διασκευή ή επαναγραφή λογοτεχνικού 
κειμένου ή τμήματός του είναι μια πολύ δημιουργική δραστηριότητα που μπορεί να ανα-
λάβει μια ομάδα μαθητών και να την πραγματοποιήσει συλλογικά. Το νέο Πρόγραμμα 
Σπουδών προτείνει συχνότατα δραστηριότητες όπως αλλαγή αφηγητή, πρόσθεση ή αφαί-
ρεση επεισοδίων στην πλοκή, αλλαγή του τέλους μιας ιστορίας ή συγγραφή μιας νέας. Οι 
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δραστηριότητες αυτές προτείνονται πάντα στο πλαίσιο συγκεκριμένων διδακτικών ενοτή-
των. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες διευκολύνονται τρομερά από τις ΤΠΕ αλλά και, 
χρησιμοποιώντας τις τελευταίες, καλλιεργούν τον ψηφιακό γραμματισμό. (Αποστολίδου, 
2011 ) 

Η εμπλοκή της δημιουργικής γραφής στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά τον Tompkins εί-
ναι απαραίτητη γιατί:  

• Τα παιδιά διασκεδάζουν 
• Καλλιεργούν την καλλιτεχνική τους έκφραση 
• Διερευνούν τις λειτουργίες και τις αξίες της γραφής 
• Διεγείρουν τη φαντασία τους 
• Αποσαφηνίζουν τη σκέψη τους 
• Αναζητούν την ταυτότητά τους 
• Μαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν  

(Tompkins, 1982)  

Σχέδιο μαθήματος για την Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου 

Τάξη: Α΄ Λυκείου, Διδακτικό αντικείμενο: Ελληνιστική εποχή,  Απαιτούμενος χρόνος: 2 δι-
δακτικές ώρες 

Στόχοι: Να γνωρίσουν οι μαθητές τη ζωή και τα έργα των Αλεξανδρινών κατά την ελληνιστι-
κή εποχή  

• Να κατανοήσουν το υψηλό πολιτιστικό επίπεδο της ελληνιστικής εποχής. 
• Να εμπλακούν συναισθηματικά με τον  ήρωα του ποιήματος. 
• Να αναπλάσουν με βιωματικό τρόπο μια σημαντική για τον ελληνισμό ιστορική 

στιγμή. 
• Να βιώσουν την πρόκληση και  τη χαρά της έρευνας. 
• Να αντιμετωπίσουν το μάθημα της ιστορίας σαν ένα φρέσκο, ενδιαφέρον αντικεί-

μενο. 
• Να εξασκήσουν τις ικανότητές τους στη συγγραφή μονολόγου μέσα σε συγκεκριμέ-

νο ιστορικό πλαίσιο.  
• Να εξασκήσουν τις ικανότητες τους στη συνεργασία με την ομάδα.  
• Να εκπαιδευτούν στην αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και στη χρήση του 

διαδικτύου για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Σκεπτικό: 

Στο σχέδιο μαθήματος που ακολουθεί επιλέχθηκε, στο πλαίσιο μιας διαθεματικής προσέγ-
γισης,  να συνεπικουρήσουν το μάθημα της ιστορίας 1) η λογοτεχνία ως πεδίο βιωματικής 
προσέγγισης του ιστορικού γεγονότος, 2) η τεχνολογία ως πεδίο έρευνας και συλλογής 
πληροφοριών και 3) η δημιουργική γραφή ως μέσο προσωπικής έκφρασης σκέψεων, ιδεών 
και συναισθημάτων. 
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Διδακτική διαδικασία: 

Το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος υλοποιήθηκε στην αίθουσα διδασκαλίας καθώς το 
σχολείο διέθετε ασύρματο internet και οι κάποιοι μαθητές είχαν μεταφέρει τους δικούς 
τους φορητούς υπολογιστές. Η τάξη διαμορφώθηκε ανάλογα και χωρίστηκε σε ομάδες, κα-
θεμία διέθετε έναν υπολογιστή. Στους υπολογιστές αντιγράφτηκε από τη διδάσκουσα το 
παρακάτω ποίημα του Καβάφη που είχε ήδη μετατραπεί σε υπερκείμενο. Από τους μαθη-
τές ζητήθηκε να μελετήσουν τους υπερσυνδέσμους ώστε να διαμορφώσουν μια όσο το δυ-
νατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την εποχή την οποία μελετούσαμε αλλά και για τον 
ποιητή Κ. Καβάφη, και να κρατήσουν αναλυτικές σημειώσεις. Μπορούσαν να αντιγράψουν 
επίσης τις διευθύνσεις προκειμένου να τις μελετήσουν ξανά στο σπίτι τους, αν το επιθυ-
μούσαν. Η εργασία δημιουργικής γραφής ανατέθηκε για το σπίτι και ήταν ατομική. Την ε-
πόμενη διδακτική ώρα όσοι μαθητές το επιθυμούσαν ανακοίνωσαν στην τάξη τα συγγραφι-
κά τους πονήματα. 

Ξαναγράφοντας την ιστορία- Δουλεύουμε με ένα ποίημα. 

 

πηγή φωτογραφίας: http://nearhouparaplous.blogspot.gr/2011/03/blog-post_06.html) 

Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης  

Εδώ ακούστε το ποίημα από τον Γ. Π. Σαββίδη 

Άρεσε γενικώς στην Αλεξάνδρεια,  
τες δέκα μέρες που διέμεινεν αυτού,  
ο ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης  
Αριστομένης, υιός του Μενελάου.  
Ως τ' όνομά του, κ' η περιβολή, κοσμίως, ελληνική.  
Δέχονταν ευχαρίστως τες τιμές, αλλά  
δεν τες επιζητούσεν· ήταν μετριόφρων.  
Αγόραζε βιβλία ελληνικά,  
ιδίως ιστορικά και φιλοσοφικά.  
Προ πάντων δε άνθρωπος λιγομίλητος.  
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Θάταν βαθύς στες σκέψεις, διεδίδετο,  
κ' οι τέτοιοι τόχουν φυσικό να μη μιλούν πολλά.  

Μήτε βαθύς στες σκέψεις ήταν, μήτε τίποτε.  
Ένας τυχαίος, αστείος άνθρωπος.  
Πήρε όνομα ελληνικό, ντύθηκε σαν τους Έλληνας,  
έμαθ' επάνω, κάτω σαν τους Έλληνας να φέρεται·  
κ' έτρεμεν η ψυχή του μη τυχόν  
χαλάσει την καλούτσικην εντύπωσι  
μιλώντας με βαρβαρισμούς δεινούς τα ελληνικά,  
κ' οι Αλεξανδρινοί τον πάρουν στο ψιλό,  
ως είναι το συνήθειο τους, οι απαίσιοι.  

Γι' αυτό και περιορίζονταν σε λίγες λέξεις,  
προσέχοντας με δέος τες κλίσεις και την προφορά·  
κ' έπληττεν ουκ ολίγον έχοντας  
κουβέντες στοιβαγμένες μέσα του.  
 
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης  

Εδώ ακούστε το τραγούδι ‘Αλεξάνδρεια’ του Άρη Δαβαράκη και της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, 
με τον Γιάννη Κότσιρα.  

(Το συγκεκριμένο βίντεο επιλέχθηκε γιατί περιέχει κατατοπιστικές φωτογραφίες για την 
γεωπολιτική θέση της Αλεξάνδρειας αλλά και για την εμφάνιση της σύγχρονης πόλης.) 

Φύλλο εργασίας για όλες τις ομάδες 

Παρατηρήσεις 

Οι λέξεις ή φράσεις με μπλε γράμματα παραπέμπουν σε υπερκειμενικές συνδέσεις με ιστό-
τοπους όπου θα εντοπίσετε πληροφορίες σχετικές με την εκάστοτε φράση, τα βιογραφικά 
του ποιητή αλλά και μια σύντομη ανάλυση του ποιήματος. 

Μελετήστε προσεκτικά όλα τα κείμενα στα οποία σας παραπέμπουν οι υπερσυνδέσεις για 
να διαμορφώσετε μια γενικότερη άποψη για την εποχή για την οποία μιλάμε αλλά και για 
ειδικότερα θέματα όπως η ενδυμασία και τα φιλοσοφικά κινήματα. Κρατήστε σημειώσεις. 

Άσκηση δημιουργικής γραφής. 

Βήμα πρώτο: Σκιαγράφηση του κεντρικού χαρακτήρα 

Προσπαθήστε με τα στοιχεία που έχετε συλλέξει να ανασυνθέσετε όσο είναι δυνατόν τον 
χαρακτήρα του Ηγεμόνα εκ Δυτικής Λιβύης καθώς και την ατμόσφαιρα της εποχής. Τι εί-
δους άνθρωπος είναι; Τι ήρθε να κάνει στην Αλεξάνδρεια; Τι προσδοκά; Τι φοβάται; Τι του 
αρέσει στην Αλεξάνδρεια; Γιατί μιμείται τον τρόπο ζωής των Ελλήνων;  Πώς περνάει τη μέ-
ρα του; Τι φοράει; Ποια βιβλία διαβάζει; Τι του κάνει εντύπωση;  
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Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, κάντε κλικ στους παρακάτω υπερσυνδέσμους, Βιβλιοθή-
κη της Αλεξάνδρειας και ο Φάρος. Στο κείμενό σας να κάνετε σχετικές αναφορές. Κρατήστε 
σημειώσεις.  

Βήμα δεύτερο: συγγραφή ιστορίας 

Αφηγηθείτε τώρα την ιστορία που παραθέτει ο Καβάφης σε τρίτο πρόσωπο, από την οπτική 
γωνία του πρωταγωνιστή σε πρώτο πρόσωπο. Χρησιμοποιήστε, όπου χρειάζεται, τη φαντα-
σία σας. Η άποψη του αφηγητή σε αυτή τη φάση δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτει με ε-
κείνη του ποιητή.  

Κείμενο μαθητή: 

Περπατάω στους δρόμους της Αλεξάνδρειας. Εγώ ο Αριστομένης, γιος του Μενελάου. Τι 
όμορφη πόλη! Φοβερό σκηνικό! Την πόλη ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος το 331 που Χου. 
Πρέπει να ήταν μεγάλος στρατηλάτης, μυαλό προχωρημένο. Είναι  σπουδαίο  λιμάνι και 
πρωτεύουσα της χώρας. Είναι γεμάτη  μνημεία που θα τα επισκεφθώ σήμερα για να κόψω 
κίνηση και να κάνω τον έξυπνο στα φιλαράκια μου όταν γυρίσω στην πατρίδα.  

Εγώ είμαι ένας απλός κι αγράμματος άνθρωπος, και όλα εδώ πέρα είναι… τι να πω; Μεγα-
λείο! Πολύ φραγκάτοι οι τύποι! 

Θα πάω στο Μουσείο και στη Βιβλιοθήκη να δω τους παπύρους που λένε πως βρίσκονται 
πάνω σε σχάρες ειδικά κατασκευασμένες για αυτό το σκοπό και οι καλύτεροι από αυτούς 
ήταν τυλιγμένοι σε λινό ή δερμάτινο κάλυμμα.  

Μετά θα δω το Σεράπειον, ναό αφιερωμένο στον θεό Σέραπι, και το ναό της Ίσιδας.  

Χθες πήγα στην αγορά και αγόρασα δύο καινούριους χιτώνες σούπερ, τους έχουν υφάνει 
με φοβερές παραστάσεις και είναι κεντημένοι, τους φέρνουν μέχρι εδώ από ην Τύρο και τη 
Σιδώνα. Έτσι θα είμαι καθωσπρέπει, να μη λένε οι ψηλομύτες οι Αλεξανδρινοί πως είμαι 
βλάχος.  

Πήγα και στο Φάρο, κάποιος Σώστρατος τον έφτιαξε,  και έπαθα πλάκα. Είναι πάνω στο νη-
σί και έχει τρεις μαρμάρινους πύργους χτισμένους πάνω σε πέτρα. Στον τελευταίο καίει μια 
μεγάλη φωτιά που οδηγεί τα πλοία με ασφάλεια στο λιμάνι.  

Φυσικά διάβασα και κάμποσα συγγράμματα φιλοσοφικά, κάτι Επίκουρους, κάτι Πλωτίνους, 
οι Αλεξανδρινοί παθαίνονται με τη φιλοσοφία, αν και δεν καταλαβαίνω γρι.  

Μοναχά ένα παράπονο έχω. Δεν τολμάω να πω κουβέντα κι έτσι τη βγάζω στη μούγκα,  
φοβάμαι μην πω καμία κοτσάνα και με πάρουν στο ψιλό οι σνομπαρίες οι Αλεξανδρινοί. 
Πολύ ψωνάρες αδερφέ μου! 

 

Α΄ Λυκείου, 4ο ΓΕΛ Καλαμάτας, σχολικό έτος 2011-2012  
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Αξιολόγηση 

Όπως παρατηρούμε  στο παραπάνω κείμενο, δεν πρόκειται απλά για μια άσκηση αλλαγής 
του αφηγητή, αλλά για ένα εμπλουτισμένο μονόλογο καθώς οι μαθητές είχαν την ευκαιρία 
να επιστρατεύσουν την φαντασία τους, το χιούμορ και τις πληροφορίες που αποκόμισαν 
από την έρευνά τους στο διαδίκτυο. 

Δεν εστιάσαμε τόσο στη λογοτεχνική αξία των παραγόμενων κειμένων όσο στην αναλυτική 
και συνθετική ικανότητα των μαθητών, στη δεξιότητά τους να χρησιμοποιούν παραγωγικά 
το διαδίκτυο, να διερευνούν αποτελεσματικά μια εποχή, να εξασκούν την ικανότητα της 
ενσυναίσθησης μπαίνοντας στο ρόλο του ήρωα του ποιήματος και να αναπαράγουν πειστι-
κά τα συναισθήματα και τις σκέψεις του. 

Συμπεράσματα 

Καθώς η συμμετοχή των μαθητών υπήρξε άκρως ικανοποιητική, η διδάσκουσα έκρινε πως 
υπάρχει το κατάλληλο κλίμα αλλά και το υπόβαθρο από πλευράς δυναμικής των μαθητών 
να επαναληφθεί το εγχείρημα όχι βέβαια σε όλες τις ενότητες του βιβλίου αλλά για τρεις- 
τέσσερις ακόμα φορές. 

Καταλήξαμε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση υπερτερεί έναντι της παραδοσιακής διδασκα-
λίας επειδή αξιοποιεί πλούσιο υλικό που προσφέρει το διαδίκτυο, λογοτεχνικά ερεθίσματα 
που απηχούν της εικόνα της εποχής που μελετάμε αλλά και δυνατότητες για έκφραση των 
προσωπικών απόψεων μέσα από τη δημιουργική γραφή, κάτι που οι μαθητές βρίσκουν πά-
ντοτε αρκετά γοητευτικό. 

Συμπερασματικά, αν προσεγγίσουμε το μάθημα της ιστορίας με λιγότερες προκαταλήψεις 
και περισσότερη παιγνιώδη διάθεση, αν αφήσουμε κατά μέρος  την παραδοσιακή φιλολο-
γική σοβαροφάνεια, αν αξιοποιήσουμε την ανατρεπτική διάθεση  των μαθητών και τους 
προσανατολίσουμε στην ερευνητική διαδικασία, δίνοντάς τους χώρο ώστε να εκφραστούν 
δημιουργικά τότε είναι πολύ πιθανόν η τεχνολογία και η δημιουργική γραφή να χρησιμο-
ποιηθεί παράγοντας αξιόλογα αποτελέσματα. 
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Η ελληνική επανάσταση του 1821 ως βίωμα για τους μαθητές με τη συνεισφορά των ΤΠΕ 
 

Ζαζάνη Ειρήνη  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μεταπτυχιακό «Σπουδές στην Εκπαίδευση» (ΕΑΠ) 

izazani@gmail.com 
 

Περίληψη 
 

Είναι σημαντικό ιστορικά γεγονότα, όπως η ελληνική επανάσταση του 1821, να αποτελούν 
εκ νέου αντικείμενο έρευνας και πηγή γνώσης για τους μαθητές, με τη βοήθεια των Τεχνο-
λογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας (στη συνέχεια Τ.Π.Ε.). Η παρούσα εργασία έχει σκοπό 
να δείξει πώς μαθητές της Γ΄ Τάξης, με αφορμή επαναληπτικό μάθημα για την έναρξη και 
την εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης, ενεπλάκησαν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία κι ανέλαβαν τινι τρόπω την ευθύνη για την ίδια τους τη μάθηση. Σε ομάδες ερεύνησαν 
διαδικτυακούς τόπους και κατασκεύασαν δικά τους ψηφιακά προϊόντα με τη δημιουργική 
αξιοποίηση εργαλείων Web 2.0, έπειτα από συλλογή και κριτική σύνθεση πληροφοριών και 
εικόνων. Ενδεικτικές ιστοσελίδες για έρευνα δόθηκαν από την εκπαιδευτικό για εξοικονό-
μηση χρόνου, αφού αυτό που ενδιέφερε, κυρίως, ήταν η κατασκευή ψηφιακών τεχνημάτων 
από τους ίδιους τους μαθητές, και, πιο συγκεκριμένα, μουσείου, χαρτογράφησης πορείας, 
χρονογραμμής, κόμικς κι εννοιολογικού χάρτη. Οι μαθητές όχι μόνο βίωσαν ένα σημαντικό 
ιστορικό γεγονός, αλλά και καλλιέργησαν τον ψηφιακό και κριτικό τους γραμματισμό.            
    
Λέξεις - Κλειδιά: Ιστορία Γ΄ Γ/σίου, ελληνική επανάσταση 1821, Web 2.0 ψηφιακά εργαλεία. 
 

Εισαγωγή 
 

Οι Τ.Π.Ε. αδιαμφισβήτητα πλέον συνεισφέρουν τα μέγιστα στην εκπαιδευτική  διαδικασία, 
ενδυναμώνοντας ακαδημαϊκά τους μαθητές κι ενισχύοντας την προσωπική τους εμπλοκή 
στην ίδια τους τη μάθηση. Παράλληλα, με τις ΤΠΕ οι μαθητές καλλιεργούν τον ψηφιακό 
τους γραμματισμό, ώστε να είναι ικανοί να αξιολογούν πληροφορίες και να παράγουν εκ 
νέου άλλες, χρησιμοποιώντας με τον κατάλληλο τρόπο ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες 
εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής οικοδομεί ο ίδιος νέα γνώση, στο πλαίσιο της 
κονστρουκτιβιστικής μάθησης και του κοινωνικοπολιτισμικού  εποικοδομητισμού (Κουτσο-
γιάννης, κ.ά., 2014).  
  
Σε αυτό το πλαίσιο, μαθήματα, που παραδοσιακά θεωρούνται δύσκολα, όπως η Ιστορία, 
μπορούν να προσλάβουν  άλλη διάσταση, ώστε ο μαθητής με τη χρήση των ΤΠΕ να ερευνή-
σει ενεργά ένα γεγονός, αντικείμενο, πρόσωπο, κτλ. και να παραγάγει τα δικά του ψηφιακά 
προϊόντα. Έτσι, η περιγραφείσα δραστηριότητα έλαβε χώρα στο γνωστικό αντικείμενο της 
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου και, πιο συγκεκριμένα, στις Ενότη-
τες 7 (Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιες ηγε-
μονίες) και 8 (Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης, 1821-1827). Η ιδέα για την πραγματο-
ποίηση της συγκεκριμένης δράσης προήλθε, αφενός, από τη δυσκολία των μαθητών να α-
πομνημονεύσουν τόπους, πρωταγωνιστές και χρονολογίες, κι, αφετέρου από το ενεργό εν-
διαφέρον τους για εκείνη τη  χρονική περίοδο που σήμανε την έναρξη του ελληνικού έ-
θνους. Αποφασίσαμε, έτσι, να κάνουμε ένα μικρό project γύρω από το θέμα με τη συνδρο-
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μή των Νέων Τεχνολογιών, ώστε οι μαθητές να αναδείξουν με ιστορική μέθοδο και ερευνη-
τική διαδικασία διάφορες πτυχές της ελληνικής επανάστασης.    
 

Προϋποθέσεις 
 

Απαραίτητο είναι να έχει πραγματοποιηθεί στην τάξη η διδασκαλία των δύο ενοτήτων (7 κι 
8), ώστε η εφαρμογή της δραστηριότητας να λειτουργήσει στο πλαίσιο της επανάληψης 
των συγκεκριμένων ιστορικών γεγονότων. Σημαντική, επίσης, είναι η εξοικείωση τόσο του 
εκπαιδευτικού με «ανοιχτά» ψηφιακά περιβάλλοντα όσο και των μαθητών με την ομαδο-
συνεργατική έρευνα, τη συλλογή και σύνθεση πληροφοριών και την αναζήτηση εικόνων με 
δικαιώματα χρήσης. Εκ των ων ουκ άνευ αποτελεί ο εκπαιδευτικός να έχει προβεί σε παρα-
δειγματική χρήση των ψηφιακών περιβαλλόντων, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν μία κα-
λύτερη εποπτεία των λογισμικών και να περιηγηθούν στις ψηφιακές πλατφόρμες με σχετι-
κή άνεση κι ευκολία κατά την εκπόνηση των εργασιών τους. Καλό είναι, επιπλέον, να έχει 
προηγηθεί κι ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες, με συγκεκριμένα κριτήρια, καθώς και να 
έχουν κατανοήσει τον σκοπό της εργασίας της ομάδας τους, τους διαφορετικούς ρόλους 
των μελών, ποια αναμένεται να είναι τα τελικά προϊόντα των ομάδων, καθώς και τα κριτή-
ρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν.  
 
Ως προς την υλικοτεχνική υποδομή, είναι απαραίτητοι έξι υπολογιστές με σύνδεση στο Δια-
δίκτυο κι ένας βιντεοπροβολέας για την παρουσίαση των τελικών προϊόντων στην ολομέ-
λεια.  Σε δύο σταθμούς εργασίας καλό είναι να είναι προεγκατεστημένα τα λογισμικά C-
map tools και comicstripcreator, ενώ ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να έχει κάνει ήδη εγγραφή 
στη δωρεάν έκδοση των λογισμικών artsteps, tripline, timetoast, ώστε να μην χαθεί πολύτι-
μος χρόνος από την εφαρμογή του σεναρίου.        

Διδακτικοί Στόχοι 
 

Οι γενικοί κι ειδικοί σκοποί συνάδουν με αυτούς που διατυπώνονται στο Διαθεματικό Ε-
νιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
(Α.Π.Σ.) Ιστορίας για το Γυμνάσιο (ΥΠΕΠΘ, 2003). Αναλυτικότερα, οι στόχοι για τους μαθητές 
είναι:  
 
Γνώσεις για τον κόσμο 

• Να κατανοήσουν τη σημασία του μαθήματος της Ιστορίας για την ίδια τους την ταυ-
τότητα ως ενεργών πολιτών,  

• Να εκτιμήσουν την ομαδοσυνεργατική έρευνα για την εξαγωγή συμπερασμάτων και 
την παραγωγή τελικών εργασιών/προϊόντων,  
 

Γνώσεις για τη Ιστορία  
• Να βρουν περισσότερες πληροφορίες για την κήρυξη κι εξέλιξη της ελληνικής επα-

νάστασης, καθώς και τους πρωταγωνιστές της,    
• Να αναπτύξουν την ενσυναίσθησή τους γύρω από ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός,  
• Να κατανοήσουν ότι ένα μουσείο, ακόμη και ψηφιακό, πρέπει να περιλαμβάνει  

τεκμήρια αντιπροσωπευτικά της ιστορικής περιόδου, στην οποία αναφέρεται,   

2015
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• Να συνειδητοποιήσουν τον σημαντικό ρόλο του χάρτη και της χρονογραμμής ως ε-
ποπτικών μέσων στην κατάδειξη γεγονότων,   

•  Να εκτιμήσουν την εκπαιδευτική αξία του κόμικ στο μάθημα της Ιστορίας (Γρόσδος 
& Ντάγιου, 1999).   
 

Γραμματισμοί 
• Να εξοικειωθούν με τη λειτουργική χρήση Web 2.0 ψηφιακών εργαλείων,   
• Να καλλιεργήσουν δεξιότητες επιλογής, συνδυασμού κι αξιοποίησης πληροφοριών 

και εικόνων,    
• Να ασκηθούν στην προφορική παρουσίαση των εργασιών τους,   
• Να παραγάγουν πολυτροπικά κείμενα,   
• Να είναι σε θέση να κρίνουν τα πολυτροπικά κείμενα των συμμαθητών τους,  
• Να προβαίνουν σε κριτική αξιολόγηση των λογισμικών (π.χ. περιορισμοί, δυσκολίες, 

κτλ.).      
Παρουσίαση και μεθοδολογία της παρέμβασης 

Έγινε προσπάθεια οι μαθητές να κατανοήσουν διερευνητικά κι ομαδοσυνεργατικά τα γεγο-
νότα της ελληνικής επανάστασης του 1821 και να αναδείξουν τον δικό τους τρόπο πρόσλη-
ψης των γεγονότων μέσα από την κατασκευή ψηφιακού μουσείου, χρονογραμμής, χαρτο-
γράφησης, εννοιολογικού χάρτη και κόμικς, ψηφιακά εργαλεία που κινούνται στο πλαίσιο 
των πολυγραμματισμών και της πολυτροπικότητας (Kalantzis & Cope, 2001· Χοντολίδου, 
1999), καθώς συνδυάζουν πολλά σημειωτικά συστήματα μετάδοσης και κατασκευής του 
μηνύματος (π.χ. εικόνα, γραπτό κείμενο, κτλ.). 
 
Οι μαθητές χρησιμοποίησαν «ανοιχτά» διαδικτυακά περιβάλλοντα κι ελεύθερα λογισμικά. 
Η προστιθέμενη αξία από τα ανωτέρω έγκειται τόσο στο ότι παρασχέθηκαν ευκαιρίες στους 
μαθητές να ερευνήσουν το θέμα τους και να συνθέσουν γύρω από αυτό τις κατάλληλες 
πληροφορίες και εικόνες όσο και στο ότι προχώρησαν οι ίδιοι στην κατασκευή ψηφιακών 
προϊόντων, τα οποία αναδεικνύουν τη δική τους οπτική γωνία αναφορικά με το ποια γεγο-
νότα της ελληνικής επανάστασης πρέπει να τονιστούν ή ποιων προσώπων η συμβολή πρέ-
πει να εξαρθεί (ανακαλυπτική-κονστρουκτιβιστική μάθηση). Οι μαθητές παρήγαγαν, έτσι, 
τα δικά τους πολυτροπικά κείμενα και μετέδωσαν το δικό τους μήνυμα, στηριζόμενοι όμως 
πάντα σε έρευνα κι αξιολόγηση πληροφοριών. Επιπλέον, ανέπτυξαν, μέσα από την ενεργή 
εμπλοκή τους κι αλληλεπίδραση με τη γνώση, την ενσυναίσθησή τους για μια πολύ σημα-
ντική περίοδο της νεότερης ελληνικής ιστορίας, καθώς προσέγγισαν με τη φαντασία τους 
πτυχές του γίγνεσθαι (Βακαλούδη, 2014). Στο τέλος, παρουσίασαν τα τελικά τους προϊόντα, 
επιχειρηματολογώντας για τις επιλογές τους κι έλαβαν ανατροφοδότηση από την ολομέ-
λεια, ενώ άσκησαν κι εποικοδομητική κριτική στα ίδια τα λογισμικά, μέσα από τη συγκριτι-
κή τους θεώρηση (κριτικός γραμματισμός) (Κουτσογιάννης, κ.ά., 2014). Από την άλλη, η κα-
θοδήγηση από την πλευρά της εκπαιδευτικού μειωνόταν σταδιακά έως ότου ο ρόλος της να 
είναι περισσότερο ενθαρρυντικός και διευκολυντικός στο να οργανώνει τα βήματα της 
γνωστικής σκαλωσιάς (όρος του Bruner), πάνω στην οποία οι μαθητές οικοδομούν τη γνώ-
ση (Κουτσογιάννης, κ.ά., 2014).      
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Η παρούσα δραστηριότητα διεκπεραιώθηκε σε δύο διδακτικές ώρες στο εργαστήρι Πληρο-
φορικής, όπου οι μαθητές  εργάστηκαν σε έξι ομάδες των τεσσάρων ατόμων επειδή   συ-
ντάχθηκαν έξι διαφορετικά φύλλα εργασίας. Ο χωρισμός έγινε ανάλογα με τα ενδιαφέρο-
ντα, την επίδοση και τον βαθμό εξοικείωσης των μαθητών με τις Νέες Τεχνολογίες, κάτι που 
είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει η διδάσκουσα το προηγούμενο διάστημα. Λήφθηκε πρό-
νοια ώστε όλες οι ομάδες να είναι ισομερείς ως προς την επίδοση και τις δεξιότητες των 
μαθητών, οι οποίοι εναλλάξ υιοθέτησαν διάφορους ρόλους, όπως του χειριστή, του ερευ-
νητή, του καλλιτεχνικού επιμελητή στο τελικό προϊόν, κτλ.    
 

Οι εργασίες των ομάδων με τη χρήση Web 2 ψηφιακών εργαλείων   
 

Η κάθε ομάδα είχε το δικό της φύλλο εργασίας (εκτυπώσιμη και ηλεκτρονική μορφή), ενώ 
και οι έξι χρησιμοποίησαν τις ίδιες πηγές εικόνων και πληροφοριών (http://bit.ly/1HPBLYz, 
http://bit.ly/1BffBwp,  http://bit.ly/13BiWuC,  http://bit.ly/1x9pSeh, http://bit.ly/1BffHUR), 
για εξοικονόμηση χρόνου, αφού ο στόχος ήταν η επιλογή κι αξιοποίησή τους προς την κα-
τεύθυνση κατασκευής ψηφιακών προϊόντων. Δόθηκε, βέβαια, η δυνατότητα, ανάλογα με 
τον διαθέσιμο χρόνο, οι μαθητές να περιηγηθούν και στο διαδίκτυο. Σε αυτήν την περίπτω-
ση επισημάνθηκε να προσέξουν την εγκυρότητα των πληροφοριών και τα δικαιώματα χρή-
σης των εικόνων.  
  
Η πρώτη ομάδα δημιούργησε στο artsteps έναν τρισδιάστατο διαδικτυακό χώρο, προκειμέ-
νου οι χρήστες να περιηγούνται  εικονικά σε ένα ψηφιακό μουσείο, με εκθέματα τις σημαί-
ες και τα λάβαρα της ελληνικής επανάστασης του 1821. Το συγκεκριμένο περιβάλλον στη 
δωρεάν έκδοση παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης εικόνων με περιγραφή και τίτλο. Οι μα-
θητές, ως άλλοι μουσειολόγοι, επέλεξαν οι ίδιοι το θέμα του ψηφιακού τους μουσείου, κα-
θώς και τη μορφή του (π.χ. αριθμός δωματίων). Είχαν από πριν αποθηκεύσει τις εικόνες 
στον υπολογιστή τους και, στη συνέχεια, τις έκαναν upload στην εφαρμογή, προσθέτοντας 
έναν τίτλο και μία μικρή περιγραφή (http://erza.artsteps.com/). Η περιήγηση γίνεται με τα 
βελάκια του πληκτρολογίου. Η εικόνα 1 δείχνει δύο στιγμιότυπα του μουσείου, καθώς ο 
χρήστης το επισκέπτεται.   

  
Εικόνα 1: Στιγμιότυπα από την εργασία της 1ης ομάδας στο artsteps 

 
Όταν ο χρήστης εστιάσει (zoom in) σε μία εικόνα και κάνει κλικ πάνω της, παρουσιάζονται 
σχετικές πληροφορίες, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.  
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Εικόνα 2: Αριστερά η σημαία της Φιλικής Εταιρείας. Δεξιά ο τίτλος και η περιγραφή 

 
Η δεύτερη ομάδα αποτύπωσε σε χάρτη την πορεία του Υψηλάντη από τις παραδουνάβιες 
ηγεμονίες μέχρι την κατάληξή της. Ως νέοι χαρτογράφοι οι μαθητές συνέθεσαν την πορεία, 
χρησιμοποιώντας το δωρεάν ψηφιακό περιβάλλον του tripline. Η ομάδα έπρεπε προηγου-
μένως να αποφασίσει ποιους σταθμούς θα συμπεριλάμβανε στον χάρτη της κι εάν θα συ-
νοδεύονταν από σχετικές εικόνες και περιγραφή. Όταν ο χρήστης θα έβαζε τον κέρσορα σε 
μία τοποθεσία, θα αναδυόταν ένα πλαίσιο με τα επιμέρους στοιχεία. Στο τέλος, όλοι οι 
σταθμοί ενώνονται με μία κόκκινη γραμμή (http://bit.ly/1COP6SA), ιδιαίτερα διευκολυντικό 
στοιχείο για την εποπτικοποίηση της πορείας (εικόνα 3).  

 
 Εικόνα 3: Στιγμιότυπο από τον ψηφιακό χάρτη της 2ης ομάδας στο tripline 

 
Η τρίτη ομάδα κατασκεύασε μία χρονογραμμή των γεγονότων της ελληνική επανάστασης,  
με σημείο έναρξης την 22 Φεβρουαρίου 1821 και λήξης την 3 Φεβρουαρίου 1830 (Πρωτό-
κολλο Ανεξαρτησίας). Κατάφεραν, έτσι, να εποπτικοποιήσουν σημαντικά γεγονότα, ως άλ-
λοι χρονογράφοι/ ιστορικοί στο δωρεάν περιβάλλον του timetoast. Η ομάδα έπρεπε πρωτί-
στως να αποφασίσει ποια γεγονότα θεωρεί σημαντικά για τη χρονογραμμή της και σε ποια 
θα συμπεριλάμβανε εικόνες και γραπτή περιγραφή (http://bit.ly/1zFJw3T) (εικόνα 4).  
 

 
Εικόνα 4: Στιγμιότυπο από τη χρονογραμμή της 3ης ομάδας στο timetoast 
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Η 4η και 5η ομάδα έπρεπε να κατασκευάσουν από ένα κόμικ γύρω από τα γεγονότα και τους 
πρωταγωνιστές του 1821, χρησιμοποιώντας διαφορετικό λογισμικό η καθεμία, ώστε να 
πραγματοποιηθούν και συγκρίσεις κατά την παρουσίαση των εργασιών.  Αφόρμηση αποτέ-
λεσε διαδικτυακό κόμικ με τον Κολοκοτρώνη (http://bit.ly/1HPz4G9) που οι μαθητές είχαν 
επισκεφθεί λίγες ημέρες πριν. Τους δόθηκε, έτσι, η ευκαιρία, ως άλλοι σκιτσογράφοι, να 
αποτυπώσουν σε μορφή κόμικ όποιο γεγονός ή πρόσωπο ήθελαν από την ελληνική επανά-
σταση (βάσει των ενοτήτων 7 κι 8). Οι μαθητές έπρεπε προηγουμένως να συνθέσουν την 
ιστορία τους, να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή  σχετικές εικόνες και να αποφασίσουν για 
τον αριθμό των πάνελ. Η 4η ομάδα χρησιμοποίησε το ψηφιακό περιβάλλον του chοgger, 
όπως δείχνει η εικόνα 5.  

 
Εικόνα 5: Το κόμικ της 4ης ομάδας στο chogger 

 
Η 5η ομάδα, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Comic Strip Creator (προεγκατεστημένο στον  
υπολογιστή), επέλεξε σημαντικά πολεμικά γεγονότα της ελληνικής επανάστασης, τη σπου-
δαιότητα των οποίων σχολιάζουν δύο φιγούρες κόμικ (εικόνα 6).    

 
Εικόνα 6: Το κόμικ της 5ης ομάδας στο Comic Strip Creator 

 
Η 6η ομάδα συνέθεσε έναν εννοιολογικό χάρτη, με αφορμή τη δυσκολία που παρουσίασαν 
οι περισσότεροι μαθητές να κατηγοριοποιήσουν τα ιστορικά γεγονότα. Η ομάδα κατέληξε 
στην κεντρική της έννοια (Φιλική εταιρεία), ενώ τους κόμβους αποτελούσαν άλλες έννοιες, 
όπως Δυσκολίες, Ηγεσία, κτλ. Οι μαθητές κατασκεύασαν τον  χάρτη με το λογισμικό Cmap 
tools που ήταν προεγκατεστημένο στον υπολογιστή τους (εικόνα 7).  
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Εικόνα 7: Αναπαράσταση της Φιλικής Εταιρείας στο Cmap tools 
 

Αξιολόγηση 
 

Τις τελικές εργασίες τους οι μαθητές παρουσίασαν στην ολομέλεια την επόμενη μέρα, όπου 
πραγματοποιήθηκε και η αξιολόγηση των λογισμικών βάσει ερωτηματολογίου. Τα ψηφιακά 
προϊόντα αξιολογήθηκαν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια/ρουμπρίκες αξιολόγησης (Αλεβυ-
ζάκη, 2008), όπως  την επικοινωνία της εικόνας με το κείμενο (π.χ. artsteps, tripline), την 
κριτική σύνθεση των πηγών (π.χ. timetoast), τη δημιουργικότητα των ιστοριών και τη γλωσ-
σική έκφραση (ομάδες κόμικ), την αφαιρετική και συνθετική ικανότητα (ομάδα  εννοιολογι-
κού χάρτη). Ως προς τα λογισμικά, οι περισσότερες ομάδες -σε διάλογο που ακολούθησε- 
εκφράστηκαν θετικά για τις δυνατότητές τους και τα γενικότερα οφέλη που αποκόμισαν. Η 
ομάδα που ασχολήθηκε με το chogger εξέφρασε παράπονα για το πόσο συχνά εμφανιζόταν 
το μήνυμα error στις περισσότερες ενέργειές τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να  
χρησιμοποιήσουν άλλες εικόνες στο κόμικ. Όλοι οι μαθητές, όμως, ομολόγησαν ότι ε-
δραιώθηκαν στη συνείδησή τους ιστορικά γεγονότα, καθώς όχι μόνο αυτά εποπτικοποιή-
θηκαν, αλλά και γιατί οι ίδιοι συμμετείχαν ενεργά στην οικοδόμηση της γνώσης, ερευνώ-
ντας, επιλέγοντας, συνθέτοντας και δημιουργώντας ψηφιακά προϊόντα σε ένα πλαίσιο που 
είχε νόημα γι’ αυτούς. Με άλλα λόγια, κατέκτησαν τη μεταγνώση, κάνοντας πράξη το «μα-
θαίνω πώς να μαθαίνω» (Βακαλούδη, 2014)  
 
Η εκπαιδευτικός, από τη μεριά της, παρατήρησε, επιπλέον, ότι οι μαθητές κατόρθωσαν να  
καλλιεργήσουν τον ψηφιακό γραμματισμό τους (Κουτσογιάννης, κ.ά., 2014) μέσα από τη 
λειτουργική χρήση Web 0.2. εργαλείων. Από την άλλη, η πολυτροπικότητα, με την οποία 
ήρθαν σε επαφή οι μαθητές, και η διαδραστικότητα με τα λογισμικά είχε ως αποτέλεσμα τη 
διαφοροποίηση της γνώσης και την ανταπόκριση σε διαφορετικά μαθησιακά στυλ.  
 

Αντί Επιλόγου 
 

Οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία συμβάλλουν, ώστε μαθήματα, όπως η Ιστορία, να μην 
ακολουθούν μία παραδοσιακή γραμμική προσέγγιση. Οι μαθητές δεν «καταναλώνουν» α-
πλώς το περιεχόμενο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να το προσλάβουν πολλαπλά, να αποκτή-
σουν  ευθύνη για την εργασία που γίνεται μέσα στη σχολική τάξη και να γίνουν, έτσι, οι ί-
διοι κατασκευαστές νοήματος, συγγραφείς δικών τους κειμένων, αλλά και επιστήμονες 
(Willinsky, 2001), ζητούμενο στη σύγχρονη εκπαίδευση και μάθηση.     
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Περίληψη 

Στο διδακτικό αυτό σενάριο γίνεται προσπάθεια να προσεγγίσουν οι μαθητές ένα αρχαίο 
ελληνικό ποιητικό κείμενο, να εμβαθύνουν σε αυτό και να προβληματιστούν για τα μηνύ-
ματα που μεταφέρει. Επιχειρώντας τη γλωσσική εξομάλυνση του κειμένου, θα μελετήσουν 
τη χρήση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας ως επικοινωνιακό εργαλείο και θα διαπιστώσουν 
τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας στο πέρασμα των χρόνων. Επίσης, θα αναζητήσουν 
πληροφορίες από διάφορες ψηφιακές πηγές, αρχαίες και σύγχρονες, για τη δύναμη και τις 
συνέπειες του χρήματος και τον τρόπο άσκησης της εξουσίας από τα τυραννικά καθεστώ-
τα. Στη συνέχεια, θα συνδέσουν τα στοιχεία αυτά με τη σημερινή πραγματικότητα και θα 
διαπιστώσουν τη διαχρονικότητα κάποιων φαινομένων. Χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνο-
λογίες και μια σύγχρονη μέθοδο προσέγγισης των αρχαίων κειμένων θα επαναπροσδιορί-
σουν το χαρακτήρα του μαθήματος και θα το εξετάσουν πολυπρισματικά. Οι μαθητές θα 
εργαστούν σε ομάδες, θα ανταλλάξουν απόψεις, θα ενεργήσουν ως ερευνητές και θα “οι-
κοδομήσουν” τη γνώση, ενώ ο εκπαιδευτικός θα λειτουργήσει ως οργανωτής, καθοδηγη-
τής και συντονιστής των ενεργειών των μαθητών.  

Λέξεις - Κλειδιά: Τυραννικό καθεστώς, χρήμα, κέρδος, η γλώσσα της εξουσίας, προστακτι-
κή έγκλιση, υποκριτική. 

Ταυτότητα σεναρίου 

Τίτλος: “Η τυραννία και το χρήμα στην Αντιγόνη του Σοφοκλή”. 

Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Αντιγόνη του Σοφοκλή  

Διαθεματική προσέγγιση - Εμπλεκόμενες γνωστικά περιοχές: Το παρόν σενάριο διασυνδέε-
ται διαθεματικά με το μάθημα της  Έκφρασης–Έκθεσης, της Πληροφορικής, της Ιστορίας, 
της Κοινωνιολογίας, της Πολιτικής Παιδείας, της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και  της Αισθη-
τικής Αγωγής (Θεατρολογία). 

Διδακτική/θεματική ενότητα: Α΄ Επεισόδιο, στίχοι 278-303 

Τάξη: Β΄ Λυκείου  

Χρονική διάρκεια: τέσσερις (4) διδακτικές ώρες  
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Προϋποθέσεις υλοποίησης  

Για την υλοποίηση του σεναρίου απαραίτητη είναι η διαθεσιμότητα του εργαστηρίου πλη-
ροφορικής, ώστε να μπορούν οι μαθητές να ανατρέξουν στο διαδίκτυο, να αναζητήσουν 
πληροφορίες και να δημιουργήσουν ψηφιακά κείμενα. Οι μαθητές πρέπει να έχουν ανε-
πτυγμένες γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση H/Υ. Να είναι εξοικειωμένοι με την περιήγηση 
στο Διαδίκτυο, με τα ηλεκτρονικά λεξικά και τα σώματα κειμένων, με το λογισμικό παρου-
σιάσεων και το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, τη δημιουργία παρουσιάσεων στο 
Google Drive, το Comic strip creator (δημιουργία κόμικς). Επιπλέον θα πρέπει να έχει δη-
μιουργηθεί από πριν μια πλατφόρμα ομαδοσυνεργατικής μάθησης Wiki, για την ανάρτηση 
των εργασιών των μαθητών και την ανταλλαγή απόψεων και σχολίων. 

Σκοπός και στόχοι 

Γενικός σκοπός 

Σκοπός της διδασκαλίας του σεναρίου αυτού είναι οι μαθητές μέσα από τη μελέτη ενός 
αρχαιοελληνικού κειμένου να διαπιστώσουν τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και την 
διαχρονικότητα των ιδεών του αρχαίου ελληνικού κόσμου και να μελετήσουν φαινόμενα, 
όπως τον τρόπο άσκησης της εξουσίας από τα τυραννικά καθεστώτα και τη σημασία του 
χρήματος για τη ζωή των ανθρώπων. Θα προσπαθήσουν ακόμα να συγκρίνουν και να ε-
ντοπίσουν τις αναλογίες που παρουσιάζουν τα φαινόμενα αυτά στο τότε και το σήμερα. 

Στόχοι 

Ακολουθείται η επικαιροποιημένη διδακτολογικά και παιδαγωγικά ταξινομία διδακτικών 
στόχων με βάση το μοντέλο του ρόμβου (Κουτσογιάννης, 2012) 

Γνώσεις για τη γλώσσα: 
• Να προσεγγίσουν ένα ποιητικό κείμενο, κάτι που προϋποθέτει αναγνώριση των βασι-

κών διδακτικών δομών του με παράλληλη επισήμανση λεξιλογικών και γραμματικών 
στοιχείων (εμβάθυνση στην αρχαία ελληνική γλώσσα). 

• Να γνωρίσουν τη χρήση της γλώσσας ως επικοινωνιακό εργαλείο και τη σημασία που 
έχουν στην ουσιαστική επικοινωνία οι εγκλίσεις. 

• Να αντιληφθούν τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας μέσα στο πέρασμα των αιώνων. 

Γνώσεις για τον κόσμο, στάσεις, αξίες: 

• Να διακρίνουν και να αντιληφθούν οι μαθητές –μέσω της μελέτης και επεξεργασίας 
ποικίλων ψηφιακών πηγών (λογοτεχνικών και επιστημονικών κειμένων, ποιημάτων, 
άρθρων, ντοκιμαντέρ, βίντεο κτλ) διαφορετικών εποχών– τη δύναμη και το ρόλο του 
χρήματος, όπως διαμορφώθηκε με το πέρασμα των αιώνων, καθώς και τις σοβαρές συ-
νέπειές του στο χαρακτήρα, στη ζωή και στις σχέσεις των ανθρώπων. 

• Να διαμορφώσουν ή να αναμορφώσουν –μέσω των ερωτήσεων εμβάθυνσης, της συζή-
τησης και ανταλλαγής απόψεων, της μελέτης και επεξεργασίας ποικίλων ψηφιακών 
πηγών, του παιχνιδιού ρόλων, της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, της δη-
μιουργίας παρουσιάσεων– τη δική τους άποψη και ορθή στάση απέναντι στο χρήμα. 
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• Να προβληματιστούν και να θέσουν σε αμφισβήτηση κάποια κοινωνικά στερεότυπα  
για το κέρδος που αναπαράγονται μέχρι σήμερα.  

• Να υιοθετήσουν τη νοοτροπία του ερευνητή – στοχαστή στην προσπάθειά τους να κα-
ταγράψουν τη διαχρονική παρουσία του φαινομένου της δωροληψίας και της διαφθο-
ράς των ανθρώπων.  

• Να εντοπίζουν –με επισήμανση χαρακτηριστικών φράσεων, στοχαστική εμβάθυνση και 
κριτική επεξεργασία των κειμένων– τα  γνωρίσματα της τυραννίας και του δεσποτι-
σμού.  

• Μέσα από τη συζήτηση και τη διαλογική αντιπαράθεση, να συνδέσουν το χτες με το 
σήμερα, το παρελθόν με το παρόν και να ανακαλύψουν τη διαχρονικότητα του αυταρ-
χικού τρόπου διακυβέρνησης.  

• Να προβληματιστούν, αφού μελετήσουν με στοχαστική διάθεση και κριτικό πνεύμα τα 
κείμενα, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν ορισμένα καθεστώτα τους 
πολίτες.  

• Να υιοθετήσουν επιφυλακτική στάση –μέσα από την προσεκτική μελέτη των ψηφιακών 
πηγών, την ανταλλαγή απόψεων και την κατασκευή πολυτροπικού κειμένου– απέναντι 
στις ρητορείες και τις υποσχέσεις των τυράννων και να είναι ικανοί να κατανοήσουν τις 
πραγματικές βλέψεις και επιδιώξεις τους.  

Γραμματισμοί:  

Ψηφιακός γραμματισμός  

• Να εξοικειωθούν με τη χρήση των ΤΠΕ  (διαδίκτυο, ΠΕΚ, ΠΠ, ηλεκτρονικά λεξικά,  σώ-
ματα κειμένων, google drive, wikis, blogs, comicstrip creator). 

• Να εξοικειωθούν με νέους τρόπους οργάνωσης και παρουσίασης της γνώσης. 
• Να μάθουν να συλλέγουν και να επεξεργάζονται κριτικά το υλικό τους μέσα από αξιό-

πιστες “πηγές” του διαδικτύου. 
• Να οδηγηθούν στην παραγωγή γραπτού λόγου και πολυτροπικών κειμένων. 

Κριτικός γραμματισμός:  

• Να μπορούν να λειτουργούν με κριτικό και αφαιρετικό τρόπο. 
• Να είναι ικανοί να σχολιάζουν, να ερμηνεύουν, να κρίνουν και να αξιολογούν χωρία και 

θέματα της αρχαίας γραμματείας. 
• Να αντιλαμβάνονται τις ομοιότητες και τις διαφορές στην προσέγγιση των θεμάτων 

ανάλογα με την εποχή. 
• Να συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και να εντοπίζουν κοινά στοιχεία και διαφορές 

στα ήθη και στις συμπεριφορές. 

Διδακτικές πρακτικές:  

• Να ενθαρρυνθεί η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. 
• Να μάθουν να εργάζονται ομαδικά και συνεργατικά (ομαδοσυνεργατική μάθηση). 
• Να ασκηθούν οι μαθητές στη διερευνητική – ανακαλυπτική μάθηση. 
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• Να ενισχυθεί η δημιουργικότητα και ελεύθερη έκφραση των μαθητών με τη δημιουρ-
γία δικών τους πολυτροπικών κειμένων και παρουσιάσεων. 

• Να ασκηθούν στη βιωματική μάθηση και τη δραματοποίηση.  
• Να αντιληφθούν  οι μαθητές τη διαθεματικότητα μιας διδακτικής ενότητας, με τη σύν-

δεση του μαθήματος με την Ιστορία, την Έκφραση – Έκθεση, την Πολιτική Παιδεία, την 
Κοινωνιολογία, τη Λογοτεχνία και την Αισθητική Αγωγή  

Λεπτομερής περιγραφή 

Το θεωρητικό πλαίσιο 

Η μελέτη αρχαίων ελληνικών ποιητικών κειμένων βοηθά στην πολυδιάστατη προσέγγιση 
και στην κατανόηση ότι ένα αρχαίο, και μάλιστα ποιητικό κείμενο, μπορεί να προσεγγισθεί 
μέσα από ποικίλες οπτικές και να αγγίξει θέματα και ζητούμενα της σύγχρονης πραγματι-
κότητας. Yιοθετώντας τη δομολειτουργική προσέγγιση και στηριζόμενοι στην μετασχημα-
τισμένη ή μετασχηματίζουσα πρακτική οι μαθητές παρατηρούν βασικές γραμματοσυντα-
κτικές δομές και παρατηρούν την παρουσία ενός οργανωμένου δικτύου σχέσεων στο λόγο 
(Τσάφος, 2004). Παράλληλα, αντιλαμβάνονται  την αισθητική αξία του ποιητικού λόγου 
περνώντας από την αμιγώς κειμενοκεντρική προσέγγιση στη διακειμενικότητα και σε σύγ-
χρονες λογοτεχνικές θεωρίες, επιχειρούν ιστορική, κοινωνική και πολιτική προσέγγιση. 
Ταυτόχρονα, με τη μελέτη και σύγκριση των απόψεων διαφόρων κειμένων εντοπίζουν τις 
αναλογίες και τις διαφορές του χθες με το σήμερα, αντιλαμβάνονται τη διαχρονικότητα 
των φαινομένων της τυραννίας και του κέρδους, αλληλεπιδρούν, ανταλλάσσουν απόψεις 
και ανακαλύπτουν τη γνώση ενσωματώνοντας έτσι τον κοινωνικοπολιτισμικό παράγοντα 
στη διαδικασία της μάθησης. Ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας του μαθήματος επιβάλλει ιδε-
ολογική, ουμανιστική και βιωματική προσέγγιση, καθώς και αρχαιογνωστική και διαπολιτι-
σμική οπτική (Τσάφος, 2004). Μέσω της διερευνητικής μάθησης και υιοθετώντας την ταξι-
νόμηση του Bloom που εστιάζει στη γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκοινωνική περιοχή 
και ικανοποιώντας τις αρχές του ρόμβου (Κουτσογιάννης, 2012) στη γλώσσα και τη θεωρία 
του εποικοδομητισμού, ο μαθητής οδηγείται σταδιακά στην ανακαλυπτική και δημιουργι-
κή μάθηση. 

Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο 

Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

Το παρόν σενάριο είναι απόλυτα σύμφωνο και συμβατό με το Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ., τόσο 
ως προς τους σκοπούς και στόχους, όσο και ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών στον 
τρόπο διδασκαλίας. Οι μαθητές ερχόμενοι σε επαφή με το κείμενο της αρχαίας ελληνικής 
τραγωδίας αντιλαμβάνονται τη δομή και τον τρόπο έκφρασης ενός ποιητικού έργου και 
μελετούν τη διαχρονικότητα μερικών αντιλήψεων. Κατανοούν ότι οι απόψεις και η στάση 
των προσώπων διαμορφώνονται από προσωπικές επιλογές και διαφορετικά κίνητρα. Συν-
δέουν την αρχαία ελληνική λογοτεχνία με άλλα διδακτικά αντικείμενα και ασκούνται στη 
χρήση των Νέων Τεχνολογιών και στην παραγωγή πολυτροπικών κειμένων (Παιδαγωγικό, 
2002). 
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Σύνδεση με τις αρχές του Νέου Σχολείου 

Ο μαθητής γίνεται μικρός διανοούμενος, μικρός επιστήμονας, μικρός ερευνητής, πολίτης 
της χώρας του και του κόσμου, μαθαίνει πώς να μαθαίνει, ενισχύεται η καινοτομία και η 
δημιουργικότητά του. Αναβαθμίζεται η αισθητική αγωγή και κατακτά τις ψηφιακές δεξιό-
τητες. Εγκαταλείπεται η μετωπική διδασκαλία. Επιπρόσθετα, οι αρχές του Νέου Σχολείου 
υπηρετούνται επαρκώς αποτελεσματικά με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας, 
την αξιοποίηση στοιχείων του οπτικοακουστικού εγγραμματισμού, της χρήσης των Τ.Π.Ε., 
καθώς επίσης και των γνωρισμάτων της διερευνητικής-ανακαλυπτικής μάθησης και του 
κοινωνικού εποικοδομισμού (Παιδαγωγικό, 2011α). 

Διαθεματικότητα 

Το συγκεκριμένο μάθημα των αρχαίων ελληνικών κειμένων συνδέεται και με ποικίλα γνω-
στικά αντικείμενα. Η μελέτη κειμένων της νεοελληνικής λογοτεχνίας με θέμα το χρήμα και 
τις συνέπειές του καταδεικνύει τη σύνδεση με το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Η 
αναζήτηση και η μελέτη περιπτώσεων τυραννικών καθεστώτων στο πέρασμα του χρόνου 
το συνδέει με το μάθημα της Ιστορίας, ενώ η ανάλυση διαφόρων τύπων πολιτευμάτων και 
η επισήμανση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους το συνδέει με τα μαθήματα της Πολι-
τικής Παιδείας και της Κοινωνιολογίας. Ο συσχετισμός με το μάθημα της Έκφρασης-
Έκθεσης γίνεται καθώς οι μαθητές μελετώντας το λόγο του Κρέοντα και των άλλων ηγετών 
προσπαθούν να εμβαθύνουν στον τρόπο που χρησιμοποιείται ο λόγος, για να εκφράσει τις 
βαθύτερες σκέψεις ενός ατόμου.  Επίσης, φανερή είναι η διασύνδεση με το μάθημα της 
Θεατρολογίας, αφού η διδασκαλία του δράματος δεν περιορίζεται στην αναγνωστική ε-
μπειρία, αλλά προχωρά σε βιωματική δράση. Τέλος, εφόσον οι μαθητές χρησιμοποιούν τις 
νέες τεχνολογίες τόσο για τη διερεύνηση φαινομένων όσο και για την καταγραφή, έκφρα-
ση και δημοσιοποίηση των απόψεών τους, το μάθημα συνδέεται με την Πληροφορική 
(Παιδαγωγικό, 2002). 

Τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν 

• Περιήγηση στο διαδίκτυο για την αναζήτηση πληροφοριών, μουσικής και εικόνων σχε-
τικών με τα θέματα που συζητιούνται, αλλά και για την παρακολούθηση ταινιών. 

• Λογισμικό παρουσιάσεων του Google Drive και λογισμικό επεξεργασίας κειμένου 
(Word) για την καταγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας και των απόψεων των μα-
θητών. 

• Αξιοποίηση ηλεκτρονικών λεξικών και σωμάτων κειμένων, για την αναζήτηση της ση-
μασίας των λέξεων και την κατανόηση του κειμένου.  

• Χρήση της πλατφόρμας των Wiki και ιστολογίων για την ανάρτηση των εργασιών των 
μαθητών και την ανταλλαγή απόψεων. 

• Χρήση του comic strip creator για την απεικόνιση της σκηνής της ομιλίας του Κρέοντα 
(Υ.ΠΑΙ.Θ., 2013). 
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Η μεθοδολογία της διδασκαλίας 

Μέθοδος προσέγγισης: Επιλέγεται το μικτό μοντέλο διδασκαλίας, με παρουσίαση και κα-
θοδήγηση από το διδάσκοντα και με τους μαθητές να ερευνούν  και να ανακαλύπτουν τη 
γνώση. Πιο συγκεκριμένα: 

• Οι μαθητές χωρίζονται και εργάζονται σε ομάδες, αναλαμβάνουν ρόλους και εργασίες, 
διαμορφώνουν και ανταλλάσσουν απόψεις (ομαδοσυνεργατική μέθοδος) 

• Αναζητούν και συλλέγουν τη γνώση, επεξεργάζονται τις πληροφορίες και παρουσιά-
ζουν τις απόψεις τους (διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση) 

• Φροντίζουν για την επίλυση των δραστηριοτήτων που τίθενται χρησιμοποιώντας  
προηγούμενες γνώσεις (εποικοδομιστική μέθοδος) 

• Συνθέτουν και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της διερεύνησης  
• Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει, καθοδηγεί, συντονίζει τις ενέργειες των μαθητών και  

λειτουργεί ως διευκολυντής της διαδικασίας της μάθησης (Παιδαγωγικό, 2011β· ΥΠΑΙΘ, 
2013) 

Αναλυτική περιγραφή των σταδίων υλοποίησης 

Δραστηριότητες 1ης φάσης (1η διδακτική ώρα): Κατά την έναρξη της διδασκαλίας ο διδά-
σκων διαβάζει το κείμενο με εκφραστικότητα, ώστε να διευκολυνθεί η κατανόηση και η 
αντίληψη των βασικών στοιχείων. Κατόπιν, αναφέρονται οι βασικοί στόχοι της διδασκαλί-
ας και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Γίνεται προσπάθεια να προκληθεί το ενδιαφέρον 
των μαθητών και να τονιστεί η επικαιρότητα του θέματος (8 λεπτά). Μοιράζεται στην τάξη 
το πρώτο φύλλο εργασίας που αφορά τη μεταφραστική, υφολογική και λεξιλογική προσέγ-
γιση του κειμένου. Έτσι, όλοι οι μαθητές κατανοούν το κείμενο και αντιλαμβάνονται τη 
σημασία της προστακτικής έγκλισης, καθώς και τη διαχρονικότητα και τη συνέχεια της ελ-
ληνικής γλώσσας. Παρουσιάζονται στην ολομέλεια τα αποτελέσματα του φύλλου εργασίας 
(37 λεπτά). 

Δραστηριότητες 2ης φάσης (2η και 3η διδακτικές ώρες): Ο καθηγητής παρουσιάζει συνο-
πτικά τα τρία φύλλα εργασίας με τους αντίστοιχους τρείς ρόλους που αναλαμβάνει η κάθε 
ομάδα και οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν το θέμα και το ρόλο που τους αρέσει περισ-
σότερο. Γίνεται ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες ανάλογα με τα ενδιαφέρονται και τις 
επιλογές των μαθητών και με τη διακριτική παρέμβαση του εκπαιδευτικού, όπου το θεω-
ρεί απαραίτητο και διανέμονται τα φύλλα εργασίας. Ο καθηγητής επεξηγεί τη διδακτική 
διαδικασία. Επίσης, κάθε μέλος της κάθε ομάδας αναλαμβάνει και έναν επιπλέον, εσωτε-
ρικό ρόλο: του Συντονιστή, του Διαμεσολαβητή, του Γραμματέα-Πρακτικογράφου και του 
Παρουσιαστή. Οι μαθητές αναζητούν στο διαδίκτυο τις καθορισμένες πηγές, μελετούν, 
συλλέγουν τις απαραίτητες πληροφορίες, (45 λεπτά) συζητούν, ανταλλάσσουν απόψεις και 
δημιουργούν σταδιακά τα κατάλληλα ψηφιακά κείμενα. Αναρτούν τις εργασίες τους στο 
wiki της τάξης (45 λεπτά).  

Δραστηριότητες 3ης φάσης (4η διδακτική ώρα): Γίνεται η παρουσίαση των  εργασιών στην 
ολομέλεια του τμήματος(30 λεπτά, η δραματοποίηση της σκηνής του Κρέοντα (5 λεπτά) 
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από το τελευταίο φύλλο εργασίας και ακολουθεί η ανταλλαγή απόψεων και σχολίων μετα-
ξύ όλων των μαθητών, ο αναστοχασμός και τα συμπεράσματα (10 λεπτά).  

Ο ρόλος του διδάσκοντα 

Ο ρόλος του διδάσκοντα είναι καθοδηγητικός και ενισχυτικός των ενεργειών των μαθητών 
και σε μερικές περιπτώσεις αρκετά ενεργητικός λόγω της δυσκολίας των κειμένων και της 
επεξεργασίας των ζητουμένων. Υποστηρίζει τους μαθητές στη διάρκεια της αναζήτησης και 
της επεξεργασίας των πληροφοριών και παρεμβαίνει παρέχοντας διευκρινίσεις, εκεί όπου 
είναι απαραίτητο.  

Ο ρόλος των μαθητών 

Ο ρόλος των μαθητών είναι διερευνητικός και ανακαλυπτικός στην πορεία  της μάθησης. 
Αναζητούν πληροφορίες, συνεργάζονται, αλληλεπιδρούν, διαμορφώνουν απόψεις, συνθέ-
τουν τις πληροφορίες, οικοδομούν τη γνώση, δημιουργούν πολυτροπικά, ψηφιακά κείμε-
να.  

Μέσα στις ομάδες το κάθε μέλος αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο ρόλο, όπως του Συντονι-
στή, του Διαμεσολαβητή, του Γραμματέα-Πρακτικογράφου, του Παρουσιαστή. Επίσης, κά-
θε ομάδα μαθητών έχει το δικό της ρόλο, όπως Φιλόλογοι, Πολιτικοί Επιστήμονες, Κοινω-
νιολόγοι και Θεατρολόγοι. 

Αξιολόγηση της διδασκαλίας 

Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί τους μαθητές σε όλη τη διάρκεια του μα-
θήματος, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης, την ανάπτυξη πρωτοβου-
λιών, τη δημιουργία κλίματος συνεργασίας μέσα στην κάθε ομάδα και στο σύνολο της τά-
ξης. Η αξιολόγηση των μαθητών έχει ως στόχο την υποστήριξη των μαθητών και την εν-
θάρρυνση της συμμετοχής όλων. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός αξιολογεί και την πορεία της 
διδασκαλίας, τη δυνατότητα και το βαθμό επίτευξης των στόχων και φροντίζει για την ανα-
τροφοδότηση της διδασκαλίας και τον επαναπροσδιορισμό του μαθήματος, όταν το κρίνει 
απαραίτητο. Σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος, αλλά και κατά την τελική παρουσίαση των 
εργασιών των μαθητών στην ολομέλεια της τάξης αξιολογείται η δυνατότητα των μαθητών 
να αναζητήσουν και να επιλέξουν τις κατάλληλες πληροφορίες, να καταγράψουν τις από-
ψεις τους σε δόκιμο λόγο και να τις παρουσιάσουν στους μαθητές χρησιμοποιώντας σύγ-
χρονα ψηφιακά εργαλεία.  

Φύλλα εργασίας 

Α΄ Φύλλο εργασίας κοινό για όλες τις ομάδες - Φιλόλογοι 

1. Να εντοπίσετε στο απόσπασμα τον τύπο της προστακτικής, να τον αναγνωρίσετε γραμ-
ματικά και αφού υπογραμμίσετε τα ρήματα στους στίχους 295-300 και αναγνωρίσετε την 
έγκλιση εκφοράς τους, να ανατρέξετε  στο δικτυακό τόπο : http://www.greek-
language.gr → Αρχαία Ελληνική → Εργαλεία → Αρχές Σύνταξης → Οι εγκλίσεις του ρήματος  
και να εξηγήσετε στην ολομέλεια της τάξης τους λόγους επιλογής από το Σοφοκλή των δύο 

2028

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/


αυτών εγκλίσεων, αφού τις συσχετίσετε με το ήθος του Κρέοντα και το αξίωμα που κατέ-
χει. (Στα πλαίσια της Διαθεματικότητας μπορεί να γίνει συσχετισμός με το κεφάλαιο Δίκαι-
ος και Άδικος Λόγος – Η γλώσσα της εξουσίας – Έκφραση – Έκθεση, Τεύχος Γ΄ και να πα-
ρουσιαστούν στους μαθητές και άλλα κείμενα «άδικου» λόγου) 

2. Να αναζητήσετε δύο μεταφράσεις του συγκεκριμένου αποσπάσματος στον παρακάτω 
δικτυακό τόπο : http://www.greek-language.gr → Αρχαία Ελληνική → Εργαλεία → Σώματα 
Κειμένων → Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας → Κατάλογος Κειμένων → Σοφοκλής Αντιγόνη 
– εμφάνιση μετάφρασης  και να την παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας. 

3. Αφού αναζητήσετε τη σημασία των λέξεων: μεστῶσαι, ἄνους, δαίμονας, ἔκρυπτον, δια-
σκεδῶν, λόφον, στέργειν, μισθοῖσιν, εἰργάσθαι, ἄργυρος, νόμισμα, φρένας, δίκην, στα ηλε-
κτρονικά λεξικά των αρχαίων ελληνικών που σας δίνονται παρακάτω, δημιουργήστε ένα 
έγγραφο word με δύο στήλες χωρίζοντας τις λέξεις σε αυτές που διατήρησαν τη σημασία 
τους στο πέρασμα των αιώνων και σε αυτές που τη διαφοροποίησαν. Στη συνέχεια, κατα-
γράψτε στο ίδιο έγγραφο δύο παράγωγα (απλά ή σύνθετα) της νέας ελληνικής για καθεμιά 
από τις λέξεις της άσκησης (οι παράγωγες να είναι διαφορετικά μέρη του λόγου). Η εργα-
σία σας να αναρτηθεί στο wiki του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών. Δίνονται οι ιστοσε-
λίδες:  

• Βασικό Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής  
• Επιτομή του Λεξικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας των Liddell & Scott  
• Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας  
• Σοφοκλή: Αντιγόνη  

Β΄ Φύλλο εργασίας  – Ομάδα Πολιτικών Επιστημόνων 

1. Μελετήσετε προσεκτικά τους στίχους 280–294 και παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο 
ο Κρέοντας μιλά στους γέροντες και στο φύλακα.  Ποια στοιχεία του χαρακτήρα του απο-
καλύπτονται μέσα από τους στίχους αυτούς; 

2. Ανατρέξτε στις παρακάτω ηλεκτρονικές σελίδες και αναζητήστε τα κοινά σημεία ανάμε-
σα στο λόγο του Κρέοντα και στο λόγο των άλλων ηγετών (Μεταξά, Χίτλερ, Παπαδόπου-
λου).  

• Ιω. Μεταξάς: Διακήρυξη 4ης Αυγούστου 1936  
• Ο Χίτλερ για το πραγματικό νόημα του Εθνικοσοσιαλισμού 
• Η απολογία του Γεωργίου Παπαδόπουλου 

Στη συνέχεια, απαντήστε στις ερωτήσεις που σας δίνονται: 

• Ποιες είναι οι επιδιώξεις των ηγετών αυτών; 
• Ποιο τρόπο υιοθετούν για τη διακυβέρνηση της χώρας; 
• Πώς αντιμετωπίζουν τους πολίτες; 
• Πώς θα χαρακτηρίζατε τα καθεστώτα αυτά; 
• Υπάρχουν ομοιότητες ή διαφορές στο πέρασμα των χρόνων; 
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• Γνωρίζετε καθεστώτα της σύγχρονης εποχής που ακολουθούν παρόμοιο τρόπο διακυ-
βέρνησης;  

Για να διαμορφώσετε πληρέστερη εικόνα για τα γνωρίσματα της τυραννίας, μπορείτε να 
ανατρέξετε στα αποσπάσματα από τα κείμενα του Ηροδότου, του Αριστοτέλη και του Αι-
σχύλου που σας δίνονται στις παρακάτω ιστοσελίδες: 

• Ηροδότου Ιστορίαι 3, 80-82 
• Αριστοτέλους Πολιτικά  
• Αισχύλου: Προμηθέας Δεσμώτης Α΄ επεισόδιο 
• Δίκαιος και άδικος λόγος (από το βιβλίο της Έκφρασης-Έκθεσης Γ΄ Λυκείου) 

Καταγράψτε τις απόψεις σας σε ένα πολυτροπικό κείμενο που θα δημιουργήσετε στο word 
(γραπτό κείμενο εμπλουτισμένο με εικόνες από το διαδίκτυο και ήχο), όπου να καταδει-
κνύεται ο τυραννικός τρόπος διακυβέρνησης που ακολουθούσαν ή ακολουθούν ακόμα και 
σήμερα ορισμένοι ηγέτες. Το κείμενό σας να αναρτηθεί στο wiki του μαθήματος των Αρ-
χαίων Ελληνικών. 

Γ΄ Φύλλο εργασίας - Ομάδα Κοινωνιολόγων 

1. Στην Αντιγόνη του Σοφοκλή ο Κρέοντας εκφράζει τις απόψεις του για το χρήμα σε τρία 
σημεία: στίχοι 221-222, 295-301 και 1037-1039, απευθυνόμενος στο χορό, στο φύλακα και 
στον Τειρεσία αντίστοιχα. Αφού μελετήσετε τους στίχους αυτούς, να διακρίνετε ποιες είναι 
οι απόψεις του για το χρήμα και να τις αξιολογήσετε. 

2. Αφού επισκεφτείτε τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις, διαβάσετε τα συγκεκριμένα 
αρχεία και παρακολουθήσετε το βίντεο: 

• Υπουργείο Πολιτισμού, Νομισματικό Μουσείο «Το νόμισμα στον αρχαίο ελληνικό κό-
σμο», σελ. 14-39 

• Παρασκήνιο «ΤΟ ΧΡΗΜΑ» από το Ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ 
• Τι είναι το χρήμα 
• Το χρήμα και ο νους 
• Η διαφθορά φυτρώνει μαζί με το χρήμα 
• Τζόγος και τυχερά παιχνίδια: κίνδυνοι και συμβουλές 
• Παροιμίες για το χρήμα  

Να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα: 

• Ποιοι είναι οι βασικοί σταθμοί στην ιστορία του νομίσματος-χρήματος; 
• Ποια είναι η δύναμη του χρήματος διαχρονικά από την Αρχαιότητα   έως σήμερα; 
• Έχουν διαχρονική ισχύ οι απόψεις του Κρέοντα για το χρήμα  (δωροληψία- διαφθορά- 

συνέπειες ); 
• Ποια είναι η δική σας άποψη για το θέμα; 
• Ποια πρέπει να είναι η σωστή στάση των ανθρώπων απέναντι στην καταλυτική δύναμη 

του χρήματος - κέρδους; 
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3. Αφού μελετήσετε τα συγκεκριμένα αποσπάσματα από τα παρακάτω λογοτεχνικά έργα, 
να εντοπίσετε τις αρνητικές συνέπειες της ακόρεστης επιθυμίας του χρήματος στις σχέσεις 
των ανθρώπων και πώς αυτό επηρεάζει την ισονομία, τη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δι-
καιώματα: 

• ΕΡΩΦΙΛΗ του Γ. Χορτάτση, πράξη Γ' - σκηνή Ε' , Α΄ Λυκείου  
• Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ του Κ. Θεοτόκη, αποσπάσματα: [Στην ταβέρνα του Τραγούδη] 

και [Ανάθεμα τα τάλαρα],Β΄ Λυκείου  
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ Ανωνύμου του Έλληνος, απόσπασμα: [Η εφεύρεσις των χρημά-

των], Α΄ Λυκείου  

Όλα τα αποτελέσματα της έρευνάς σας και τις απαντήσεις σας στα ερωτήματα να τα κατα-
γράψετε σε μια παρουσίαση που θα δημιουργήσετε αξιοποιώντας το Λογισμικό Παρου-
σιάσεων του Google Drive με θέμα: «Η δύναμη και οι συνέπειες του χρήματος διαχρονι-
κά». 

Την παρουσίασή σας να την εμπλουτίσετε με κείμενα, εικόνες, γελοιογραφίες, βίντεο, σκη-
νές-ατάκες από κινηματογραφικές ταινίες, τραγούδια, παροιμίες, γνωμικά, λογοτεχνικά 
έργα, εννοιολογικό χάρτη κλπ. σχετικά με το θέμα σας. Παράλληλα, μπορείτε να επενδύσε-
τε την παρουσίασή σας με μουσική κατάλληλα επιλεγμένη σχετική με το θέμα. Την εργασία 
σας να την αναρτήσετε στο περιβάλλον των wikis, που έχουμε δημιουργήσει για το μάθημα 
των Αρχαίων Ελληνικών, προκειμένου και οι άλλες ομάδες να έχουν την ευκαιρία να κατα-
θέσουν τις απόψεις τους. Επίσης, μετά την παρουσίασή της στην ολομέλεια της τάξης, θα 
την αναρτήσετε στο ιστολόγιο του σχολείου. 

Δ΄ Φύλλο εργασίας - Ομάδα Θεατρολόγων 

1.  Υποθέστε ότι θέλετε να σκηνοθετήσετε το εξεταζόμενο απόσπασμα. Φτιάξτε στο word 
ένα πίνακα με σκηνοθετικές οδηγίες (κινήσεις και τόνος φωνής υποκριτών και χορού, κο-
στούμια, σκηνικά, προσωπεία) και αναρτήστε τον στο wiki του μαθήματος. Συμβουλευτείτε 
πρώτα τον παρακάτω δικτυακό τόπο: http://komvos.edu.gr. → Πολυμεσικό εκπαιδευτικό 
υλικό → Όψεις του προσωπείου → Επιλογές: Θεατρικό → Οπτικοακουστικό υλικό. 

2. Δημιουργήστε στο comic strip-creator το σκηνικό και τον Κρέοντα στην πύλη του ανα-
κτόρου να μιλάει στο λαό της Θήβας. 

3. Φωνές συνείδησης: Σύντομη δραματοποίηση  

Ένας μαθητής αναλαμβάνει  το ρόλο του Κρέοντα. Οι υπόλοιποι αποτελούν το χορό, χωρί-
ζονται σε 2 ομάδες και στέκονται ο ένας απέναντι από τον άλλο. Δημιουργείται έτσι ένας 
διάδρομος μέσα από τον οποίο θα περνάει ο “Κρέοντας”. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής 
κάθε μαθητής τού ψιθυρίζει τη γνώμη του για τη διαταγή και ανταλλάσσουν μεταξύ τους 
σχόλια για τον αυταρχικό τρόπο διακυβέρνησης της πόλης. Ο ίδιος εκφωνεί αγέρωχα και 
σθεναρά το μονόλογό του κοιτάζοντάς τους καχύποπτα, αλλά και περιφρονητικά. 

Άλλες εκδοχές 

2031

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1846,5982/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/528/3494,14108/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1847,5994/
http://komvos.edu.gr/


Το σενάριο μπορεί να επεκταθεί σε project και να υλοποιηθεί σε διάρκεια ενός τετραμή-
νου σε συνεργασία τόσο με τον Οικονομολόγο του σχολείου όσον αφορά τη σημασία του 
χρήματος και την καταλυτική του δύναμη στον άνθρωπο κάθε εποχής όσο και με τον Κοι-
νωνιολόγο ή το Νομικό με αναφορές στην τυραννική εξουσία, την κοινωνιολογική προσέγ-
γιση του τυράννου και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους γύρω του και εξετάζει 
καταστάσεις και ανθρώπινες συμπεριφορές. 

Κριτική διδακτικού σεναρίου 

Το σενάριο απομακρύνεται αρκετά από την παραδοσιακή μορφή προσέγγισης του αρχαίου 
κειμένου κι από τις γραμματικοσυντακτικές δομές, αλλά μια τέτοια προσέγγιση ανταποκρί-
νεται αποτελεσματικότερα στη δημιουργική αξιοποίηση του αρχαίου κειμένου, στην επι-
καιροποίησή του και στη σύνδεσή του με τον ουμανιστικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει η 
διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών. Ο ρόλος του διδάσκοντα είναι συντονιστικός και κα-
θοδηγητικός των ενεργειών των μαθητών, ιδιαίτερα λόγω των πολλών οδηγιών που δίνο-
νται στα φύλλα εργασίας. Ο ρόλος του μαθητή είναι ιδιαίτερα ανακαλυπτικός και δημιουρ-
γικός. Το σενάριο είναι ιδιαίτερα δημιουργικό και ενισχυτικό ως προς τη δημιουργική προ-
σέγγιση και την ελεύθερη έκφραση. Ενισχύει πολλαπλά την ομαδοσυνεργατικότητα, αλλά 
προϋποθέτει ένα τμήμα ψηφιακά εγγράμματο, που δουλεύει ήδη με wikis και χειρίζεται με 
άνεση τις νέες τεχνολογίες. 
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Η χρήση της εικόνας στην ανάπτυξη των γραμματισμών 

Τζοβλά Ειρήνη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

etzovla@yahoo.gr  

Περίληψη 

Το συγκεκριμένο άρθρο αφορά στη συγγραφή και εφαρμογή στην πράξη ενός 
ολοκληρωμένου σεναρίου διδασκαλίας στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας της Α΄ 
Δημοτικού. Στόχος ήταν η δημιουργική ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία, η 
ανάδειξη της προστιθεμένης αξίας τους, η ανάπτυξη του οπτικού γραμματισμού και η 
καλλιέργεια μέσα από αυτόν νέων γραμματισμών στους μικρούς μαθητές. Η πρόταση 
λειτούργησε συμπληρωματικά προς τους παραδοσιακούς γραμματισμούς και επέκτεινε τις 
δραστηριότητες του σχολικού εγχειριδίου εστιάζοντας στην αξιοποίηση της εικόνας, 
ενισχύοντας τις συμμετοχικές και ανακαλυπτικές μεθόδους και εφαρμόζοντας την 
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Η εφαρμογή κατέδειξε πως, παρά το μικρό της ηλικίας των 
μαθητών, αυτοί είναι πρόθυμοι να εμπλακούν σε καινοτόμες προσεγγίσεις και μπορούν να 
πετύχουν σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα, αρκεί η επιλογή των δραστηριοτήτων και 
των λογισμικών να ανταποκρίνονται στην ηλικία και τα ενδιαφέροντα τους.  

Λέξεις - Kλειδιά: Διδασκαλία Γλώσσας, Α΄ Τάξη Δημοτικού, προστιθέμενη αξία ΤΠΕ, 
γραμματισμοί 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών εντάσσουν τις 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία 
(Depover, Karsenti, & Κόμης, 2010), καθώς όπως υπογραμμίζεται σε σχετικές έρευνες 
(Mitchell Institute, 2004 ∙ Jeroski, 2005) αυτές αυξάνουν το εσωτερικό κίνητρο των 
μαθητών, ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους και μεγαλώνουν το ενδιαφέρον για το 
σχολείο (Ross, Lowther, & Morrison, 2001) και τη σχολική εργασία. Στο πλαίσιο αυτό και σε 
συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στην Πράξη «Δημιουργία πρωτότυπης 
μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών 
σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια 
εκπαίδευση» – Οριζόντια Πράξη στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο συντάχθηκαν 
σενάρια διδασκαλίας συγκεκριμένων διδακτικών ενοτήτων για τα μαθήματα της Γλώσσας 
και της Λογοτεχνίας. Η σύνταξη έλαβε χώρα στο πλαίσιο κοινότητας, η οποία βασίστηκε στο 
μοντέλο των Κοινοτήτων Πρακτικής των Wenger (1998) και Wenger, White, & Smith (2009). 
Ένα από τα σενάρια αυτά συντάχθηκε από τη γράφουσα, είχε τον τίτλο «Ιστορίες» και 
εντάσσεται στην ενότητα 2 του σχολικού εγχειριδίου Α΄ Δημοτικού με γενικό τίτλο «Η 
παρέα». 
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Περιγραφή του σεναρίου 

Το συγκεκριμένο σενάριο ορμώμενο από το περιεχόμενο της ενότητας «Ιστορίες» του 
σχολικού εγχειριδίου εμπλέκει τους μαθητές στην παρακολούθηση ενός βίντεο σχετικά με 
τα ζώα της ζούγκλας, καλώντας τους να διαβάσουν τις λέξεις της παρουσίασης 
χρησιμοποιώντας τα ήδη γνωστά γράμματα αλλά και την εικόνα. Αξιοποιώντας τον τίτλο της 
ενότητας τούς ζητά να δημιουργήσουν τη δική τους πολυτροπική εικονογραφημένη 
ιστορία, να την εμπλουτίσουν με αφήγηση, να την παρουσιάσουν στην τάξη και να την 
αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης. Επίσης, τους φέρνει σε επαφή με την 
αναζήτηση εννοιών σε ηλεκτρονικό και διαδικτυακό λεξικό και τους ζητά - ως επέκταση των 
εργασιών του βιβλίου - να τα αντιπαραβάλουν με το συμβατικό λεξικό.  

 Θεωρητικό πλαίσιο 

Για να εξυπηρετηθούν οι στόχοι ενός σεναρίου που απευθύνεται σε μαθητές Α΄ Δημοτικού 
θα πρέπει να αξιοποιηθεί  η δυναμική της εικόνας, η οποία κατέχει σημαντική θέση, καθώς 
πολλές φορές δίνει πολύ περισσότερες πληροφορίες  στους μικρούς μαθητές από ότι ένα 
κείμενο. Η εικόνα, άλλωστε, είναι ένα «κείμενο» προς κατανόηση, που παίζει και αυτό τον 
ρόλο του, όπως τα άλλα κείμενα (Πλειός, 2005). Αποτελεί αφορμή για προφορική 
επεξεργασία, γιατί πολλές φορές δίνει περαιτέρω πληροφορίες για την εξέλιξη της ιστορίας 
ή τονίζει επιπλέον στοιχεία της δράσης  (Καραντζόλα κ.α, όπ. αναφ. στο βιβλίο δασκάλου 
Α΄Δημοτικού, 2007).  

Η εκπαίδευση στην εικόνα διαπερνά όλα τα γνωστικά αντικείμενα, και συχνά αποτελεί μέσο 
εκμάθησης με στόχο οι μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες συμβολισμού και να 
κατανοήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους τρόπους αναπαράστασης του κόσμου 
(Δημητριάδου, 2007). Οι δραστηριότητες του παρόντος σεναρίου εστιάζουν σε αυτή 
ακριβώς τη χρήση της εικόνας και στοχεύουν να προκαλέσουν πραγματικές καταστάσεις 
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, μέσα από τις οποίες οι μαθητές θα μάθουν τη γλώσσα 
χρησιμοποιώντας τη. Άλλωστε  το σενάριο προσδοκά να αναδείξει τη «λειτουργική χρήση 
της γλώσσας» (Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997), που διαπνέεται από την 
παιδαγωγική του γραμματισμού και την προσέγγιση των πολυγραμματισμών. Μεταξύ 
άλλων το σενάριο στοχεύει στην προφορική ανάπτυξη της γλώσσας σύμφωνα με τις 
προσωπικές δυνατότητες του μαθητή, στην απόκτηση δεξιοτήτων γραμματισμού, στην 
προσφορά ευκαιριών για την ανάδυσή του, στην ύπαρξη ενός  γλωσσικά εμπλουτισμένου 
περιβάλλοντος μάθησης και στην εκμάθησή της μέσα από  πραγματικές συνθήκες 
επικοινωνίας (Χατζησαββίδης, 2003). 

Το σενάριο αξιοποιεί οπτικοακουστικό υλικό με στόχο την ανάπτυξη του οπτικοακουστικού 
γραμματισμού, ο οποίος  ορίζεται ως η ικανότητα, όχι μόνο κατανάλωσης (χρήσης) και 
κριτικής αποτίμησης (Kress & Van Leeuwen, 2001) αλλά δημιουργίας οπτικών εννοιών και 
παραγωγής οπτικών μηνυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό η συμμετοχή σε άμεσες εμπειρίες, όπως 
η δημιουργία μιας ιστορίας από τους ίδιους τους μαθητές, επιτρέπει αφενός να 
προσεγγίσουν αυτοί αισθητικά την πραγματικότητα και να ανακαλύψουν το νόημα της 
τέχνης (Μαρτέν, 1984) και αφετέρου να  αναπτύξουν τις διανοητικές τους ικανότητες 
(Messaris, 2001). Επίσης, μέσα από τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού το σενάριο 
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επιδιώκει να αναπτύξει διαφορετικά είδη οπτικής αφήγησης και αναπαράστασης της 
υποκειμενικής εμπειρίας αλλά και δημιουργικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών,  ώστε αυτοί 
να γίνουν ενεργοί πολίτες και παραγωγοί πολιτισμού (Πρόγραμμα Σπουδών για τη 
διδασκαλία της λογοτεχνίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 2011). 

Ακόμη, στο σενάριο χρησιμοποιείται για νοηματική και  λεξιλογική επεξεργασία υλικό που 
αναδεικνύει τον πολυτροπικό γραμματισμό και στοχεύει στην ανάδειξη όχι μόνο 
επιφανειακών εννοιών αλλά και υπονοούμενων.  

Στοχοθεσία και διδακτικές πρακτικές 

Με το σενάριο αυτό επιδιώκεται οι μαθητές, στο επίπεδο των γνώσεων για τον κόσμο, να 
γνωρίσουν τα διάφορα ζώα της ζούγκλας και τη ζωή τους σε αυτή και να 
ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τους κινδύνους που τα απειλούν. 

 Στο επίπεδο των γνώσεων για τη γλώσσα να παράγουν προφορικό λόγο και σταδιακά να 
περάσουν στην ανάγνωση, να διαβάσουν λέξεις μέσα από ενδείξεις με τη συνδρομή της 
εικόνας, να διηγηθούν μια ιστορία αναπτύσσοντας τη φαντασία τους, να έρθουν σε επαφή 
με τo κειμενικό είδος της ιστορίας, να παράγουν πολυτροπικό κείμενο  και να κατανοήσουν 
την προστιθέμενη αξία του λόγου στην εικόνα, να συνειδητοποιήσουν τους λόγους για τους 
οποίους χρειάζεται να κατακτήσει κανείς το μηχανισμό ανάγνωσης (λειτουργικός 
γραμματισμός, αναδυόμενος γραμματισμός), να έρθουν σε επαφή με την αναζήτηση σε 
ηλεκτρονικό και διαδικτυακό λεξικό και να το συγκρίνουν με το συμβατικό, να συσχετίζουν 
εικονιστικά στοιχεία με λέξεις μέσα σε συγκεκριμένο νοηματικό πλαίσιο και να αναπτύξουν 
κριτική σκέψη, ώστε να διαμορφώσουν εγγράμματες ταυτότητες  μέσα από τις οποίες θα 
μπορούν να προσεγγίζουν κριτικά την πραγματικότητα.  

Στο επίπεδο των γραμματισμών, επιδιώκεται οι μαθητές να αποκτήσουν βασικές γνώσεις 
χρήσης Η/Υ (άνοιγμα – αποσύνδεση, χρήση ποντικιού), να έρθουν σε επαφή με το 
διαδίκτυο, να χρησιμοποιούν απλά λογισμικά για την παραγωγή πολυτροπικών κειμένων, 
να γνωρίσουν την αντιγραφή – επικόλληση, να έρθουν σε επαφή με την ηλεκτρονική 
ηχογράφηση, να αποθηκεύσουν το αρχείο τους και να εκτυπώσουν.  

Μία από τις βασικές προτεραιότητες του σεναρίου είναι η  ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος, 
αλληλεπίδρασης και ένταξης στην ομάδα, για να μπορέσουν οι μικροί μαθητές να 
λειτουργήσουν συλλογικά. Η υιοθέτηση διδακτικών πρακτικών όπως της 
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, της ανακαλυπτικής-συνεργατικής μάθησης και της 
εργασίας στην ολομέλεια προσφέρουν δυνατότητα συμμετοχής και κινητοποίησης στους 
μαθητές, προωθούν την ενεργητική μάθηση, ενθαρρύνουν την ανάδειξη ενδιαφερόντων, 
συντελούν στην αναβάθμιση της αυτοεικόνας και της αυτοπεποίθησης των μαθητών και 
δίνουν τη δυνατότητα σε αυτούς να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους στην ομάδα. 

Σχέση με τα ισχύοντα στο σχολείο και αξιοποίηση των ΤΠΕ  

Το σενάριο είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Γλώσσας, καθώς και το 
θέμα της αναζήτησης σε λεξικό, της παραγωγής πολυτροπικού κειμένου,  της παρουσίασης 
και της ανάρτησής του εμπεριέχεται στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών τόσο του γλωσσικού 
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μαθήματος όσο και των άλλων μαθημάτων για την Α΄ Δημοτικού. Στο πλαίσιο αυτό οι ΤΠΕ 
αξιοποιήθηκαν με τη χρήση: α) οπτικοακουστικού υλικού, β) του προγράμματος Power 
Point και ενσωμάτωσης σε αυτό ήχου, γ) του ηλεκτρονικού λεξικού Τριανταφυλλίδη και του 
διαδικτυακού wikiλεξικού.  

Αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής 

Το σενάριο εφαρμόστηκε κατά το σχολικό έτος 2013-14 σε σχολική μονάδα Ενιαίου 
Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) και είχε διάρκεια οχτώ (8) 
διδακτικές ώρες. Το πρώτο δίωρο οι μαθητές επεξεργάστηκαν το κείμενο «Ιστορίες» από το 
Βιβλίο του Μαθητή (Β.Μ.) και με αφορμή το περιεχόμενό του, που κάνει αναφορά στους 
ιπποπόταμους παρακολούθησαν αρχικά βίντεο για αυτούς και τη ζωή τους. Στη συνέχεια 
έγινε  συζήτηση πάνω στις πληροφορίες που αναφέρονταν στο βίντεο, ώστε να αναπτυχθεί 
ο προφορικός λόγος των μαθητών προκειμένου να εισαχθούν συστηματικά στις διαδικασίες 
ανάγνωσης και γραφής που προσιδιάζουν τις σύγχρονες κοινωνίες, δεδομένου ότι όλοι οι 
μαθητές δεν έχουν τις ίδιες εμπειρίες αναφορικά με την επικοινωνία (Καραντζόλα κ.α., 
2007) και γι’ αυτό οι δραστηριότητες παραγωγής και κατανόησης του προφορικού λόγου 
είναι κεφαλαιώδους σημασίας, ειδικά για τους αλλόγλωσσους μαθητές. 

Ως επέκταση του προηγούμενου οπτικοακουστικού υλικού οι μαθητές παρακολούθησαν 
ένα βίντεο αναφορικά με τα ζώα της ζούγκλας. Το συγκεκριμένο βίντεο επιλέχτηκε επειδή η 
εικόνα του κάθε ζώου συνοδεύεται και από το όνομά του, ώστε οι μαθητές 
χρησιμοποιώντας ενδείξεις από τους  ήδη γνωστούς φθόγγους αλλά και την εικόνα να 
προσπαθήσουν να διαβάσουν τη λέξη που αναφέρεται στο κάθε ζώο (αναδυόμενος 
γραμματισμός) και να εξυπηρετηθούν οι γλωσσικοί στόχοι του σεναρίου. Οι μαθητές 
μπόρεσαν και διάβασαν μερικά ονόματα ζώων, επειδή γνώριζαν ήδη κάποια γράμματα. Στη 
συνέχεια ακολούθησε καταιγισμός ιδεών σχετικά με τις πρώτες εντυπώσεις από το 
περιεχόμενο του βίντεο. Η εκπαιδευτικός έγραψε στον πίνακα τις ιδέες των μαθητών (αφού 
οι μαθητές δεν ήξεραν ακόμη να διαβάζουν) και τις χρησιμοποίησε  ως αφορμή για 
συζήτηση αναφορικά με τη ζωή και τους κινδύνους των ζώων της ζούγκλας με στόχο οι 
μαθητές να ευαισθητοποιηθούν αλλά και να μάθουν τη γλώσσα χρησιμοποιώντας τη. Οι 
προτάσεις που δημιούργησαν οι μαθητές απέδιδαν ικανοποιητικά αυτό που στην 
πραγματικότητα ήθελαν να εκφράσουν.  

Ακολούθως, επειδή στο προς ανάγνωση κείμενο του βιβλίου περιέχεται η λέξη «ιππότες», η 
οποία ήταν άγνωστη σε λίγους μαθητές, δόθηκε η  αφορμή στην εκπαιδευτικό να ξεκινήσει 
συζήτηση για τα λεξικά κατά την τρίτη ώρα εφαρμογής. Λίγοι μαθητές γνώριζαν την ύπαρξη 
των συμβατικών λεξικών. Κάποιος μαθητής ανέφερε την ύπαρξη ξενόγλωσσων λεξικών 
αλλά κανείς δεν ήξερε να τα χρησιμοποιεί. Έτσι διανεμήθηκαν στους μαθητές τα 
εικονογραφημένα λεξικά τους και με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού αναζήτησαν όλοι σε 
αυτά τη λέξη «ιππότης». Η εκπαιδευτικός αρχικά έδειξε στην ολομέλεια πώς θα γίνει η 
αναζήτηση της λέξης, διάβασε μεγαλόφωνα την ερμηνεία της λέξης και το παράδειγμα που 
αναφέρεται και βοήθησε τον κάθε μαθητή να την βρει στο δικό του. Στη συνέχεια η τάξη 
συνδέθηκε στο λεξικό Τριανταφυλλίδη και η εκπαιδευτικός πληκτρολόγησε τη λέξη 
«ιππότης». Διάβασε τις ερμηνείες και τα παραδείγματα που αναφέρονται και εξήγησε 
στους μαθητές ότι κι αυτό ήταν ένα λεξικό. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε η ίδια ενέργεια 
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στο wikiλεξικό. Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν και ζήτησαν να συνεχίσουμε την αναζήτηση με 
άλλες λέξεις. Η εκπαιδευτικός πρότεινε οι μαθητές να λένε λέξεις και αυτή να τις αναζητά 
στα δυο είδη λεξικών (έντυπο και ηλεκτρονικό). Η πλειοψηφία των λέξεων που προτάθηκαν 
από τους μαθητές βρέθηκαν κατά την αναζήτηση. Υπήρξαν όμως και λέξεις που δεν έδωσαν 
κανένα αποτέλεσμα στο έντυπο λεξικό όπως για παράδειγμα οι λέξεις «άνθρωπος» και 
«αν». Αυτό δημιούργησε απορία και η εκπαιδευτικός εξήγησε ότι οι πολύ εύκολες και 
απλές λέξεις δεν περιέχονται στα λεξικά και ότι εκεί ανατρέχουμε για δύσκολες λέξεις.  

Στη συνέχεια έγινε συζήτηση για τις ομοιότητες και  διαφορές των λεξικών. Οι μαθητές 
διαπίστωσαν ότι τα λεξικά «του υπολογιστή», όπως είπαν, δεν έχουν σελίδες, δεν είναι 
βαριά, δεν έχουν χρώματα και δε χρειάζεται να τα κουβαλάμε στην τσάντα μας. Όλα τα 
λεξικά όμως έχουν λέξεις. Οι μαθητές προσπάθησαν να διαβάσουν τις λέξεις που 
αναζητήθηκαν και τα παραδείγματα που υπήρχαν εκεί. Μπόρεσαν να διαβάσουν τη λέξη 
«ιππότης», αφού γνώριζαν όλα τα γράμματα, αλλά δεν κατάφεραν να διαβάσουν τα 
παραδείγματα και κάποιες από τις λέξεις που στη συνέχεια αναζητήθηκαν.  Έτσι προέκυψε 
η αναγκαιότητα εκμάθησης της ανάγνωσης και οι μαθητές διαπίστωσαν πόσο αυτόνομοι 
θα ήταν αν ήδη γνώριζαν να διαβάζουν. Στόχος ήταν όχι να ζητηθεί σε αυτή τη φάση οι 
μαθητές να προβούν σε ηλεκτρονική αναζήτηση λέξεων αλλά να έλθουν σε μια πρώτη 
επαφή με τα τρία είδη λεξικών και να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές, ώστε να 
γνωρίζουν την ύπαρξή τους και τη χρήση τους. Επίσης, να διαπιστωθεί από τους μαθητές η 
αναγκαιότητα κατάκτησης του μηχανισμού της ανάγνωσης.  

Κατά την τέταρτη ώρα και ως συνέχεια της προηγούμενης δραστηριότητας αλλά και σε 
σύνδεση με την επόμενη οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με την ψηφιακή μορφή των βιβλίων 
και την αντιπαραβολή τους με τα συμβατικά. Αρχικά, ζητήθηκε από τους μαθητές  να 
ξεφυλλίσουν διάφορα σχολικά βιβλία, όπως της Γλώσσας, το Ανθολόγιο, των 
Μαθηματικών, να ανατρέξουν σε διάφορα κείμενα αυτών και να βρουν κοινά στοιχεία ή 
διαφορές που έχουν στην διάταξή τους τα βιβλία αυτά. Με τη χρήση κατάλληλων 
ερωτήσεων οι μαθητές  αντιλήφθησαν ότι όλα έχουν εξώφυλλο, πίνακα περιεχομένων, 
κείμενα και εικόνες, αριθμημένες σελίδες αλλά και ότι έχουν διαφορές, όπως το ότι κάποια 
έχουν πίνακα που επεξηγεί σύμβολα και χαρακτήρες των βιβλίων (Γλώσσα, Μαθηματικά) 
και σε άλλα αυτό απουσιάζει (Ανθολόγιο). 

Στη συνέχεια, στον κεντρικό υπολογιστή οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με την ψηφιακή 
έκδοση των ίδιων βιβλίων και περιηγήθηκαν  με τη σειρά σε κάποια από τα βιβλία της 
τάξης και ακολούθως στη σελίδα του ΕΚΕΒΙ «Μικρός Αναγνώστης»  από όπου οι μαθητές 
επέλεξαν και η εκπαιδευτικός διάβασε το βιβλίο «T…όπως Αποστόλης» της Μελίνας 
Καρακώστα. 

Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με την ενέργεια αυτή και ζήτησαν να διαβάσουμε και άλλο 
βιβλίο. Η εκπαιδευτικός ξεφύλλισε με τους μαθητές κι άλλα βιβλία που υπήρχαν στην 
ιστοσελίδα και υποσχέθηκε ότι θα το κάνουν κι άλλες φορές. Στο σημείο αυτό έγινε και 
επίδειξη ανάγνωσης ψηφιακού βιβλίου από smart phone (Android). Η ενέργεια αυτή 
κατέπληξε τους μαθητές, οι οποίοι πρώτη φορά έβλεπαν βιβλίο σε κινητό τηλέφωνο. 
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Κατά το επόμενο τετράωρο εξηγήθηκε  στους μαθητές ότι η εργασία τους θα γίνει κυρίως 
με βάση τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και στη συνέχεια η τάξη χωρίστηκε σε ομάδες 
μικτής ικανότητας των 4-5 ατόμων. Κάθε ομάδα έχει το δικό της όνομα, το οποίο διάλεξαν 
μόνοι τους οι μαθητές και αποφάσισαν να το χρησιμοποιήσουν και ως συγγραφικό όνομα. 
Οι ομάδες κλήθηκαν να ανοίξουν ένα αρχείο επεξεργασίας κειμένου με εικόνες 
ιπποπόταμων, που υπήρχε αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή τους. 
Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού. Ενισχυτικά η 
εκπαιδευτικός είχε εκτυπώσει το αρχείο και το είχε μοιράσει σε κάθε ομάδα, ώστε να 
ανατρέχουν και σε αυτό αν θέλουν. 

Με τις εικόνες αυτές οι μαθητές δημιούργησαν μία ιστορία βασισμένη στις εικόνες και ως 
συνέχεια της ιστορίας του Β.Μ.. Το κάθε μέλος της ομάδας περιέγραφε μια εικόνα και στη 
συνέχεια συνόψιζε σε 1-2 προτάσεις την ιδέα του για την ιστορία, το επόμενο συνέχιζε την 
ιστορία με την επόμενη εικόνα. Η διαδικασία αυτή συνεχίστηκε μέχρι να συμπεριληφθούν 
στην ιστορία όλες οι εικόνες. Έπειτα η κάθε ομάδα, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού, 
άνοιξε ένα αρχείο Power Point και με τη μέθοδο της αντιγραφής – επικόλλησης 
δημιούργησε την ιστορία της σε αυτό τοποθετώντας μία εικόνα σε κάθε διαφάνεια. Οι 
μαθητές ασκήθηκαν στην αντιγραφή – επικόλληση και οι περισσότεροι τα κατάφεραν μετά 
από μικρό αριθμό προσπαθειών. Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός σε ρόλο γραμματέα έγραψε 
σε κάθε διαφάνεια την πρόταση που του υπαγόρευε το κάθε μέλος της ομάδας και έχει 
ανακοινώσει νωρίτερα στην ομάδα του. Στόχος μας ήταν οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν 
την αναγκαιότητα κατάκτησης του μηχανισμού της γραφής, η οποία μεταξύ άλλων αποτελεί 
και μηχανισμό προσωπικής έκφρασης.  Όταν τελείωσε η πληκτρολόγηση, η ομάδα κλήθηκε 
να σκεφτεί και να αποφασίσει έναν τίτλο για την ιστορία της. Σε αρχική διαφάνεια η 
εκπαιδευτικός πληκτρολόγησε τον τίτλο και έγραψε το όνομα της ομάδας. Οι μαθητές 
κλήθηκαν να διαλέξουν μία από τις εικόνες και να την τοποθετήσουν ως εξώφυλλο στο 
βιβλίο τους. Εδώ υπήρξαν αρκετές διαφωνίες και στις περισσότερες περιπτώσεις 
ακολουθήθηκε η ψηφοφορία για την τελική απόφαση. Στόχος ήταν οι μαθητές να 
κατανοήσουν τη δομή ενός βιβλίου αλλά και να μπουν στη λογική της διαπραγμάτευσης, να 
αλληλεπιδράσουν, να διαχειριστούν καταστάσεις σύγκρουσης, να μάθουν να υποχωρούν 
και να σέβονται τη διαφορετική άποψη και να λάβουν μία κοινή απόφαση που να 
αντιπροσωπεύει όλη την ομάδα. Επειδή οι μαθητές αυτής της ηλικίας σκέπτονται 
εγωκεντρικά, η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποσκοπούσε, αφενός να αναπτύξει τις 
κοινωνικές δεξιότητές τους και τη διαχείριση του συναισθήματος και αφετέρου να 
αναπτύξει γραμματισμούς. Τέλος, προτάθηκε στους μαθητές να αφηγηθούν ηλεκτρονικά 
την ιστορία τους.  Για τον σκοπό αυτό η εκπαιδευτικός κάλεσε  τους μαθητές να 
δοκιμάσουν ο καθένας να λέει τη δική του πρόταση και όταν είναι έτοιμοι να την 
ηχογραφήσουν. Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας η εκπαιδευτικός ενεργοποίησε 
την δυνατότητα αφήγησης (προβολή παρουσίασης – έναρξη αφήγησης) στο αρχείο Power 
Point που έχει ήδη δημιουργηθεί και κάλεσε τα μέλη κάθε ομάδας  να ηχογραφήσουν την 
πρόταση που νωρίτερα είχαν υπαγορεύσει στην εκπαιδευτικό. Όταν οι ομάδες 
ολοκλήρωσαν το έργο τους, το αποθήκευσαν με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού στην 
επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή της ομάδας με το όνομα της ομάδας και τον τίτλο της 
ιστορίας.  
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Ως συνέχεια της προηγούμενης δραστηριότητας οι ομάδες κλήθηκαν να παρουσιάσουν το 
έργο τους στην ολομέλεια της τάξης. Ακολούθως, οι μαθητές  εκτύπωσαν  τις ιστορίες τους 
με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού και τις τοποθέτησαν στη βιβλιοθήκη της τάξης ως 
αναγνωστικό συμπληρωματικό υλικό του βιβλίου του μαθητή. Φύλλα εργασίας δε δόθηκαν 
στους μαθητές, καθώς αυτοί δεν ήταν σε θέση να διαβάσουν. Ως εκ τούτου οι οδηγίες 
δίνοντας από την εκπαιδευτικό προφορικά. 

Συμπεράσματα 
Παρόλο που οι μαθητές δεν είχαν αρχίσει να διδάσκονται το μάθημα της Πληροφορικής, 
καθώς δεν είχε ακόμη τοποθετηθεί συνάδελφος της συγκεκριμένης ειδικότητας, φάνηκε να 
καταφέρνουν ικανοποιητικά στο να ανοίγουν και να κλείνουν αρχεία. Ιδιαίτερο 
ενθουσιασμό έδειξαν με την ψηφιακή μορφή των σχολικών βιβλίων, καθώς αναγνώριζαν 
τους ήρωες, αλλά και με τη σελίδα του ΕΚΕΒΙ και την ακρόαση παραμυθιών από αυτή. Η 
δημιουργία της ψηφιακής ιστορίας έγινε δεκτή με ιδιαίτερη χαρά και οι μαθητές την 
ευχαριστήθηκαν πολύ. Ειδικά κατά την ώρα της αφήγησης, ενώ στην αρχή ήταν διστακτικοί 
στη συνέχεια χαλάρωσαν και ήθελαν να δημιουργήσουν κι άλλη ιστορία.  

Αποτιμώντας τη δράση διαπιστώθηκε ότι αυτή επέτρεψε στους μαθητές να ασχοληθούν με  
θέματα που μέχρι τώρα δεν είχαν αγγίξει, θέματα που υπήρχε η πεποίθηση ότι δεν 
αφορούσαν την ηλικιακή ομάδα των εφτά (7) ετών. Μπορεί να υποστηριχτεί ότι η ψηφιακή 
εποχή προσφέρει μια σειρά από νέα και πολυδύναμα εργαλεία τα οποία επιτρέπουν στους 
εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν ιδανικά περιβάλλοντα μάθησης για τους μαθητές τους. 
Τα περιβάλλοντα αυτά ενίσχυσαν το ενδιαφέρον των μαθητών και ο ενθουσιασμός τους 
αποτέλεσε το σημαντικότερο παράγοντα επιτυχίας του εγχειρήματος, επιβεβαιώνοντας την 
άποψη του Rogers ότι δεν μπορεί να διδαχθεί σε κάποιον οτιδήποτε αλλά ότι ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να παρέχει στους μαθητές του ένα περιβάλλον στο οποίο αυτοί 
μπορούν να μαθαίνουν (Κορδάκη,2000). 
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«Κόκκινη Κλωστή Δεμένη»: Διδακτικό σενάριο για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδα-
σκαλία της Λογοτεχνίας. 

Νάκη Στέλλα, Δρ 
stellanaki@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το σενάριο, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχετικού έργου του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας, αποσκοπεί στη γνωριμία των μαθητών με το λαϊκό παραμύθι και ειδικότερα με τα 
λογοτεχνικά χαρακτηριστικά του και με τις αξίες που αυτό προβάλλει. Επίσης, στοχεύει 
στην καλλιέργεια δεξιοτήτων δημιουργικής γραφής στους μαθητές, αφού μετά την ενασχό-
λησή τους με συγκεκριμένα λαϊκά παραμύθια καλούνται να συνθέσουν το δικό τους παρα-
μύθι και να το μετατρέψουν σε κόμικς. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, επεξεργάζονται 
ανά ομάδα διαφορετικό παραμύθι συμπληρώνοντας σχετικά φύλλα εργασίας και στο τέλος 
παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην ολομέλεια. Τέλος, αξιολογούν σε ατομικό επίπεδο τις 
εργασίες που παρουσιάστηκαν και ψηφίζουν την καλύτερη. Στο παρόν σενάριο οι Τ.Π.Ε. 
αξιοποιούνται ως μέσο δημιουργίας πολυτροπικών κειμένων και ο κοινωνικός ιστός Web 2, 
ειδικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Wiki, ως χώρος συνεργασίας, ασύγχρονης επικοινωνίας 
και ως περιβάλλον δημοσίευσης των εργασιών των μαθητών.  

Λέξεις - Kλειδιά: λογοτεχνία, ομαδοσυνεργατική μάθηση, web2.0, δημιουργική γραφή 

Εισαγωγή 

Το παραμύθι είναι ένα ιδιαίτερα αγαπητό λογοτεχνικό είδος στους μαθητές και προσφέρε-
ται για την καλλιέργεια της φαντασίας τους, τον εντοπισμό αξιών και στάσεων ζωής, καθώς 
και για την καλλιέργεια του προφορικού λόγου τους. Στη διδασκαλία η αξιοποίηση του πα-
ραμυθιού παρέχει πολλές δυνατότητες στον εκπαιδευτικό, αφού αποτελεί ίσως το καταλ-
ληλότερο είδος για μια εναλλακτική μορφή ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, η οποία δίνει 
την έμφαση στην καλλιέργεια της φαντασίας και της γλωσσικής έκφρασης και σπάει τον 
μονόπλευρα ορθολογιστικό προσανατολισμό της μαθησιακής διαδικασίας. Τα παραμύθια, 
σχεδιασμένα και αξιοποιημένα σωστά, δεν προκαλούν πλήξη, αλλά καθηλώνουν με τη γοη-
τεία τους, προκαλούν και εξάπτουν τη φαντασία και την περιέργεια (Νάκη 2012). Επιπλέον, 
μέσα από τα παραμύθια, «που αποτελούν κείμενα με δυνατότητες αναπαραγωγής, με παι-
γνιώδεις δραστηριότητες, με κάποια σκηνοθεσία, αποκαλύπτονται ενδεχομένως και πτυχές 
της προσωπικότητας του παιδιού. Άλλωστε οι έννοιες της ταύτισης, της προβολής, του παι-
χνιδιού, της δημιουργικότητας, της ενεργοποίησης φαντασιώσεων και φαντασίας είναι άρ-
ρηκτα συνδεδεμένες με τα παραμύθια˙ γι’ αυτό και μπορούν τα παραμύθια να γεφυρώνουν 
τον κόσμο που προβάλλουν με αυτόν της καθημερινής εμπειρίας του παιδιού, να συμφι-
λιώνουν το αλλότριο με το οικείο. Τα παραμύθια δεν εισάγουν το παιδί μόνο στην ιστορία 
του λογοτεχνικού κειμένου αλλά και στην προσωπική του ιστορία, ώστε να αποτελούν εξαί-
ρετη πνευματική τροφή των παιδιών γι’ αυτό». (Ντούλια 2010: 2).Από την άλλη πλευρά η 
εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία άλλαξε τον διδακτικό και μαθησιακό 
προσανατολισμό (Κοντογιαννοπούλου, 1991:71). Ο δάσκαλος και οι μαθητές έχουν στη 
διάθεσή τους μια πληθώρα λογισμικών, ιστοτόπων και προγραμμάτων μέσω των οποίων 
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μπορούν να αξιοποιήσουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως περιβάλλον εργασίας, αναζήτη-
σης της πληροφορίας και δημοσίευσης των εργασιών τους. Λαμβάνοντας υπόψη τα παρα-
πάνω σχεδιάσαμε το ακόλουθο διδακτικό σενάριο. 

Το διδακτικό σενάριο 

Αφετηρία, σκοποθεσία, γραμματισμοί 

Με αφορμή τον προβληματισμό μας για το γεγονός ότι οι μαθητές δε διαβάζουν λογοτεχνία 
κατά τον ελεύθερο χρόνο τους, καθώς και ότι συχνά παραπονούνται για τον τρόπο διδα-
σκαλίας της λογοτεχνίας στο σχολείο κρίναμε σκόπιμη την ενασχόληση με το παραμύθι, 
ώστε αφενός να καλλιεργηθεί η φιλαναγνωσία και αφετέρου οι μαθητές να προσεγγίσουν 
τη λογοτεχνία στο σχολείο μέσα από ενεργητικές, βιωματικές και παιγνιώδεις διαδικασίες. 
Ειδικότερα για τους μαθητές της Α΄ τάξης η ενασχόληση με το λογοτεχνικό είδος του παρα-
μυθιού, που συνάδει με την ηλικία τους, θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελέσει έναυσμα και 
κίνητρο για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. 
Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής: Επιδιώκεται οι μαθητές: 

• Να μάθουν ότι η εργασία αποτελεί για τον άνθρωπο πηγή χαράς και ικανοποίησης.  
• Να συνειδητοποιήσουν ότι τα χρήματα δε φέρνουν την ευτυχία και ότι η πλεονεξία 

και η φιλαργυρία είναι ελαττώματα για τον άνθρωπο. 
• Να εργαστούν ομαδικά, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι η γνώση αποτελεί αποτέ-

λεσμα συνεργασίας, αναζήτησης και «συνοικοδόμησης» μεταξύ των μελών της ο-
μάδας.(Mercer 2000) 

• Να διαμορφώσουν μια θετική στάση απέναντι στη λογοτεχνία και να καλλιεργή-
σουν την φιλαναγνωσία τους. 

• Να μάθουν ότι διαφορετικά κειμενικά είδη (παραμύθι–κόμικς) χρησιμοποιούν δια-
φορετικό κώδικα και υπηρετούν διαφορετικές ανάγκες επικοινωνίας. 

 Σε ό,τι αφορά στις γνώσεις για τη λογοτεχνία με το παρόν σενάριο επιδιώκεται οι μαθητές: 
Να μάθουν ότι το παραμύθι έχει ως βασικά χαρακτηριστικά την  

• απλή, λαϊκή γλώσσα 
• την παρατακτική σύνδεση των προτάσεων 
• τη χρήση ρημάτων στον Ενεστώτα και τον Παρατατικό 
• την αοριστία τόπου και χρόνου 
• την αδρή σκιαγράφηση των ηρώων (Αυδίκος 1997: 36) και 
• τη διδακτική διάθεση (Λουκάτος 1992: 145).  

Στο πλαίσιο του ψηφιακού και λογοτεχνικού γραμματισμού επιδιώκεται οι μαθητές: 

• Να επινοήσουν δικούς τους ήρωες και να δημιουργήσουν το δικό τους παραμύθι.  
• Να μετατρέψουν το παραμύθι τους σε κόμικ επιλέγοντας τις κατάλληλες εικόνες 

και κάνοντας τις κατάλληλες γλωσσικές επιλογές για τον σκοπό αυτό. 
• Να εντοπίσουν τις διαφορές ανάμεσα στο παραμύθι που έγραψαν και στο κόμικ 

που δημιούργησαν και να τις δικαιολογήσουν λαμβάνοντας υπόψη τους τον κώδικα 
που χρησιμοποίησαν κάθε φορά. 
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• Να συνειδητοποιήσουν ότι τα εργαλεία δημιουργίας κόμικς καθοδηγούν τη σκέψη 
και περιορίζουν τη φαντασία του χρήστη, που καλείται να επιλέξει από προκαθορι-
σμένες μορφές χαρακτήρων, τόπων, χρωμάτων κλπ.  

• Να συνειδητοποιήσουν ότι η επιλογή του αγαπημένου τους παραμυθιού και κόμικ 
πρέπει να υπαγορεύεται από συγκεκριμένα κριτήρια. 

• Να ασκηθούν στην αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Wiki ως περιβάλλο-
ντος ασύγχρονης επικοινωνίας, συνεργασίας και συγκέντρωσης ψηφιακού υλικού. 

Διδακτική μεθοδολογία 

Η παρούσα διδακτική πρόταση αξιοποιεί την ομαδοσυνεργατική μάθηση. Η συγκεκριμένη 
διδακτική πρακτική επελέγη, ώστε να ασχοληθούν οι μαθητές με τέσσερα διαφορετικά ανά 
ομάδα παραμύθια και να φανεί ότι τα χαρακτηριστικά αυτών είναι κοινά αλλά και να ανα-
πτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Επιπλέον, η συνδυαστική αξιοποίηση 
της ομαδοσυνεργατικής μάθησης με τις Τ.Π.Ε. διευκολύνει την αλληλεπίδραση ανάμεσα 
στους μαθητές, αφού το συνεργατικό περιβάλλον του ηλεκτρονικού υπολογιστή ευνοεί την 
ομαδική εργασία ενώ καθιστά τους μαθητές ικανούς να αυτενεργούν αξιοποιώντας τη γνώ-
ση τους για την επίλυση προβλημάτων. Ο εκπαιδευτικός, κατά την ομαδοσυνεργατική δι-
δασκαλία έχει συμβουλευτικό και καθοδηγητικό ρόλο απέναντι στις ομάδες. Πριν την ε-
φαρμογή του σεναρίου (καλό θα ήταν από την αρχή του σχολικού έτους, αν γνωρίζει το κοι-
νωνιόγραμμα της τάξης, ή αργότερα, αν τους συναντά για πρώτη φορά) χωρίζει τους μαθη-
τές σε ομάδες λαμβάνοντας υπόψη του τη θετική αλληλεξάρτηση των μελών της ομάδας 
και αναθέτει ρόλο σε κάθε μέλος της ομάδας: α. τον ρόλο του συντονιστή (συντονίζει την 
εργασία, φροντίζει να συμμετέχουν όλα τα μέλη, συχνά μπορεί να συγκεντρώνει τις απορί-
ες/προβλήματα που προκύπτουν και να απευθύνεται στον διδάσκοντα), β. τον ρόλο του 
υπεύθυνου της εργασίας (διανέμει το υλικό, ελέγχει την πορεία του έργου), γ. τον ρόλο του 
γραμματέα (καταγράφει το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας και αναρτά τις εργασίες στο 
Wiki), δ. τον ρόλο του εισηγητή (ανακοινώνει στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της εργασίας).  

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση, μπορεί να εφαρμοστεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τη 
διάρκεια του σχολικού έτους. Βέβαια, θεωρούμε ότι θα ήταν προσφορότερο να εφαρμοστεί 
στην αρχή του σχολικού έτους, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν από την αρχή μια θετική 
στάση απέναντι στη λογοτεχνία. Επίσης, μπορεί να αξιοποιηθεί παράλληλα με την 2η ενότη-
τα του σχολικού εγχειριδίου της Νεοελληνικής Γλώσσας, στην οποία οι μαθητές διδά-
σκονται τα είδη του προφορικού και γραπτού λόγου και γίνεται αναφορά στα κόμικς, κα-
θώς και με την 3η ενότητα, στην οποία οι μαθητές διδάσκονται την πολυτροπικότητα. Με 
τον τρόπο αυτό οι μαθητές μπορούν να εντοπίσουν τις διαφορές ανάμεσα σε ένα πολυτρο-
πικό και σε ένα μη πολυτροπικό κείμενο και να προβληματιστούν κριτικά για τα μέσα που 
χρησιμοποιεί το καθένα. Στο παρόν σενάριο οι Τ.Π.Ε. αξιοποιούνται ως μέσο δημιουργίας 
πολυτροπικών κειμένων και ο κοινωνικός ιστός Web 2.0, ειδικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
Wiki, ως χώρος συνεργασίας, ασύγχρονης επικοινωνίας και ως περιβάλλον δημοσίευσης 
των εργασιών των μαθητών. Επίσης, οι ΤΠΕ αξιοποιούνται για τη δημιουργία πολυτροπικού 
κειμένου, καθώς οι μαθητές χρησιμοποιούν ελεύθερα προγράμματα (Pixton 
ή StoryboardThat) προκειμένου να μετατρέψουν το παραμύθι τους σε κόμικ. Τέλος, η αξιο-
ποίηση των προγραμμάτων για τη δημιουργία κόμικς μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για 
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συζήτηση και προβληματισμό σχετικά με τη λειτουργία του εργαλείου (π.χ. έλλειψη ουδε-
τερότητας και καθοδήγηση της φαντασίας, αφού ο χρήστης καλείται να επιλέξει με βάση 
συγκεκριμένες φόρμες που υπάρχουν σε αυτό). Τα λογοτεχνικά κείμενα με τα οποία εργά-
ζονται οι μαθητές είναι τα ακόλουθα: Από τα ΚΝΛ Α΄ Γυμνασίου, Το λαϊκό παραμύθι, «Το 
πιο γλυκό ψωμί» και το λαϊκό παραμύθι, «Ο φτωχός και τα γρόσια». Επίσης μελετούν τα 
λαϊκά παραμύθια «Φιλάργυρος και αχόρταγος» και «Το χρυσόψαρο» (Μέγας 1997). Ως συ-
νοδευτικό υλικό για την υλοποίηση του σεναρίου αξιοποιούνται τα ακόλουθα κόμικς από 
το σχολικό εγχειρίδιο Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου: Κείμενο11 [Κόμικς]. Ενότ.2, Β. 
Είδη γραπτού και προφορικού λόγου.Κείμενο 10 [Τι κρίμα!]., Ε-
νότ.3,Δ.Επιχειρηματολογία. Κόμικ.,Ενότ.4 (αρχική σελίδα), Ενότ.4, Β. Ονοματική φράση-
επιθετικός προσδιορισμός, Κείμενο πέντε [Ένα «νόστιμο» καλτσόνε].  

Διδακτική πορεία 

1η ώρα (εργαστήριο πληροφορικής): Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες (κάθε ομάδα φέρει 
το όνομα του παραμυθιού που μελετά) και ο καθηγητής τους εισάγει σταδιακά στο θέμα με 
το οποίο θα ασχοληθούν, το παραμύθι. Προκειμένου να δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα 
μπορεί να ρωτήσει τους μαθητές τι σκέφτονται, όταν ακούν τη λέξη «παραμύθια» και να 
σημειώνει στον πίνακα τις απαντήσεις τους. Στη συνέχεια οι μαθητές μελετούν ανά ομάδα 
τα αντίστοιχα παραμύθια, συμπληρώνουν την πρώτη ερώτηση του πρώτου φύλλου εργα-
σίας στο Word και παρουσιάζουν το περιεχόμενο του παραμυθιού στην ολομέλεια. Το φύλ-
λο εργασίας έχει αναρτηθεί στη σελίδα της κάθε ομάδας στο Wiki. Μετά την παρουσίαση 
κατευθύνει την προσοχή των μαθητών στα βασικά χαρακτηριστικά του παραμυθιού. Τους 
ενημερώνει ότι τα παραμύθια έχουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά τα οποία πρόκειται να 
εντοπίσουν στα παραμύθια που μελέτησαν. Για τον σκοπό αυτό ρωτά τους μαθητές πού και 
πότε εκτυλίσσεται η ιστορία, ποιοι είναι οι ήρωες και αν και πώς περιγράφονται εξωτερικά, 
ποια είναι η μορφή της γλώσσας, σε ποιον χρόνο βρίσκονται τα ρήματα και ποια είναι η 
σύνδεση των προτάσεων. Κάθε ομάδα απαντά με τη σειρά, ενώ παράλληλα με τις απαντή-
σεις τους οι μαθητές συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας στο Word. Τέλος, ζητά από κάθε 
ομάδα να πει ποιο είναι το δίδαγμα του παραμυθιού που μελέτησε και να συμπληρώσει 
την τρίτη ερώτηση στο φύλλο εργασίας. Ο γραμματέας κάθε ομάδας αναρτά συμπληρωμέ-
νο το φύλλο εργασίας στη σελίδα της ομάδας του στο Wiki.Ο καθηγητής αξιολογεί κάθε 
ομάδα με βάση α. την έγκαιρη ανάρτηση του απαντημένου φύλλου εργασίας στο Wiki, β. 
τη συνεργασία της ομάδας και γ. την ορθότητα των απαντήσεων. Σε περίπτωση που το ερ-
γαστήριο πληροφορικής δεν είναι διαθέσιμο η πρώτη ώρα μπορεί να διεξαχθεί και στην 
αίθουσα διδασκαλίας, οπότε τo φύλλο εργασίας δίνεται φωτοτυπημένο στους μαθητές, το 
συμπληρώνουν χειρόγραφα και ο γραμματέας της κάθε ομάδας το αναρτά συμπληρωμένο 
στο Wiki από το σπίτι του. 

2η και 3η ώρα (εργαστήριο πληροφορικής): Η δεύτερη και η τρίτη διδακτική ώρα αφιερώνο-
νται στη δημιουργία από τις ομάδες των δικών τους παραμυθιών. Επισημαίνεται στους μα-
θητές ότι πρέπει να επινοήσουν δικούς τους ήρωες, να αξιοποιήσουν στο δικό τους παρα-
μύθι τα βασικά χαρακτηριστικά των παραμυθιών, να δώσουν στο παραμύθι τους το ίδιο 
δίδαγμα με το παραμύθι που μελέτησαν μεταφέροντάς το όμως στο σήμερα, αφού πρόκει-
ται να το αφηγηθούν σε παιδιά-μαθητές του 2014. Έτσι καλούνται να μπουν, εκτός από τη 
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θέση του συγγραφέα και στη θέση του αναγνώστη παραμυθιών (λογοτεχνίας), να σκεφτούν 
τι παραμύθια προτιμούν να διαβάζουν και γιατί, τι τους εντυπωσιάζει σε αυτά που ενδεχο-
μένως θα εντυπωσίαζε και τους συμμαθητές-αναγνώστες τους, ώστε να τα αξιοποιήσουν 
στο νέο δικό τους παραμύθι. Είναι άλλωστε γνωστό ότι, για να γίνει κανείς συγγραφέας, 
πρέπει πρώτα να είναι αναγνώστης, να έχει διαμορφώσει και να διαμορφώνει διαρκώς ά-
ποψη για τη λογοτεχνία, τη γλώσσα, τις τεχνικές και τον ρόλο της. Εκμεταλλευόμενος τη 
δυνατότητα που δίνει το Wiki για συνεργατική παραγωγή λόγου, ο καθηγητής ζητά από 
τους μαθητές κάθε ομάδας, αφού συναποφασίσουν το περιεχόμενο και τους ήρωες του 
παραμυθιού να μοιράσουν αρμοδιότητες, ώστε ένας να γράψει την αρχή, ένας τη μέση, 
ένας το τέλος και ένας να διαβάσει όλο το κείμενο και να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις. 
Ο καθηγητής αξιολογεί κάθε ομάδα με βάση την έγκαιρη ανάρτηση του παραμυθιού στο 
Wiki, τη συνεργασία της ομάδας, την αξιοποίηση των χαρακτηριστικών του παραμυθιού και 
τη μεταφορά στο σήμερα του δικού της νέου παραμυθιού, την έκφραση και τον βαθμό α-
ξιοποίησης της φαντασίας των μαθητών. Φροντίζουμε μεταξύ 2ης  και 3ης ώρας να μεσολα-
βεί Σαββατοκύριακο, ώστε οι μαθητές να μελετήσουν στο Wiki τα παραμύθια των άλλων 
ομάδων, να σημειώσουν στη σελίδα της ομάδας τους ποιο δεν τους άρεσε και γιατί και να 
προτείνουν πιθανές διορθώσεις. Οι διορθώσεις αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ως ανα-
τροφοδότηση από τις ομάδες και να ληφθούν υπόψη πριν τη μετατροπή του παραμυθιού 
σε κόμικ κατά την επόμενη διδακτική ώρα.  

4η και 5η ώρα (εργαστήριο πληροφορικής):Η τέταρτη ώρα και η πέμπτη ώρα αφιερώνονται 
στην μετατροπή του παραμυθιού τους σε κόμικ και ο καθηγητής ενημερώνει σχετικά την 
τάξη. Προετοιμάζοντας το κλίμα για τη δραστηριότητα ο καθηγητής μπορεί να ρωτήσει τους 
μαθητές αν διαβάζουν κόμικς και τι είναι αυτό που τους τραβά το ενδιαφέρον σε αυτά. Στη 
συνέχεια, προβάλλει από το ψηφιακό σχολείο (βλ. συνοδευτικό υλικό) κάποια από τα κό-
μικς που υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο της Νεοελληνικής Γλώσσας και ζητά από τους 
μαθητές να εντοπίσουν σε αυτά τα χαρακτηριστικά των κόμικς, ως προς τα σχέδια (έγχρω-
μα/ασπρόμαυρα, αδρή ή μη σκιαγράφηση, συγκεκριμένοι ή όχι χαρακτήρες, π.χ. Μαφάλ-
ντα), τη θεματολογία και τη γλώσσα Επίσης, στρέφει την προσοχή των μαθητών ιδιαίτερα 
στη λειτουργία της εικόνας και στη σχέση του λόγου με αυτή (συχνά ο λόγος λειτουργεί συ-
μπληρωματικά και επεξηγεί την εικόνα). Κατά τη συζήτηση ο καθηγητής γράφει στον πίνα-
κα τις απαντήσεις των μαθητών και αυτοί συμπληρώνουν το δεύτερο φύλλο εργασίας. Ένας 
μαθητής αναλαμβάνει να το αναρτήσει συμπληρωμένο στην κεντρική σελίδα του Wiki. Την 
πέμπτη ώρα οι μαθητές αξιοποιώντας το πρόγραμμα Pixton ή το StoryboardThat και συμ-
βουλευόμενοι το δεύτερο φύλλο εργασίας μετατρέπουν το παραμύθι τους σε κόμικ και α-
ναρτούν στη σελίδα της ομάδας τους στο Wiki τον σχετικό σύνδεσμο, ώστε οι ομάδες να 
μπορούν να δουν η μία την εργασία της άλλης.  

6η ώρα (αίθουσα διδασκαλίας): Η έκτη ώρα αφιερώνεται για την παρουσίαση των εργασιών 
κάθε ομάδας στην ολομέλεια. Οι εισηγητές κάθε ομάδας αφηγούνται το παραμύθι και στη 
συνέχεια παρουσιάζουν τη μετατροπή του σε κόμικ, όπως έγινε από την ομάδα τους. Εδώ 
είναι σημαντικό να διεξαχθεί στην τάξη συζήτηση για τις διαφορές ανάμεσα στο παραμύθι 
και στο κόμικ (βοηθητικά σε αυτό θα είναι και τα φύλλα εργασίας 1 και 2, τα οποία οι μα-
θητές μπορούν να συμβουλεύονται και να διαβάζουν αντικριστά) και κυρίως για τις επιλο-
γές που έκανε κάθε ομάδα κατά την μετατροπή. Ερωτήσεις όπως: Σε ποια από τις δύο δρα-

2045

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

http://www.pixton.com/gr/
http://www.storyboardthat.com/


στηριότητες μπορέσατε να χρησιμοποιήσετε περισσότερο τη φαντασία σας και γιατί; Η επι-
λογή των εργαλείων (χαρακτήρες, σκηνικό, χρώματα, κλπ.) για τη δημιουργία του κόμικ ή-
ταν ελεύθερη ή υποχρεωτική; Γιατί; Ποια δραστηριότητα, η συγγραφή ή η μετατροπή, σας 
άρεσε περισσότερο και γιατί; βοηθούν τους μαθητές να συγκρίνουν τα δύο κειμενικά είδη 
και να εντοπίσουν διαφορές αλλά και να προβληματιστούν για τις ελευθερίες που παρέ-
χουν στον χρήστη τα συγκεκριμένα ελεύθερα λογισμικά, άρα και για τη χρήση του ίδιου του 
εργαλείου. 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι μαθητές συμπληρώνουν ατομικά το φύλλο αξιολόγη-
σης (τρίτο φύλλο εργασίας), που δίνεται στους μαθητές φωτοτυπημένο και ο καθηγητής 
συγκεντρώνει τα φύλλα αξιολόγησης. Κάθε μαθητής συμπληρώνει για τις τέσσερις ομάδες 
χωριστό φύλλο εργασίας (ένα για κάθε ομάδα). Με τη βοήθεια των γραμματέων των ομά-
δων αθροίζονται οι βαθμοί που έδωσαν οι μαθητές και στο τέλος της ώρας ανακοινώνεται 
το παραμύθι και το κόμικ που άρεσε περισσότερο στο ακροατήριο. Ο καθηγητής αναθέτει 
σε έναν μαθητή να αναρτήσει την «ετυμηγορία» της τάξης στην αρχική σελίδα του Wiki. Ο 
καθηγητής έχει αναρτήσει το φύλλο αξιολόγησης στο Wiki, ώστε ο μαθητής να συμπληρώ-
σει την «ετυμηγορία» της τάξης. 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1ο (ΚΟΙΝΟ) 

Στόχος σας είναι να μελετήσετε το παραμύθι, και στη συνέχεια να συμπληρώσετε το ακό-
λουθο φύλλο εργασίας. 

1. Αφού μελετήσετε το παραμύθι να γράψετε σε ένα σύντομο κείμενο το περιεχόμενό 
του και να το παρουσιάσετε προφορικά στους συμμαθητές σας. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τα βασικά χαρακτηριστικά του παραμυθιού: 

Βασικά χαρακτηριστικά 
 

 Παραδείγματα από το κείμενο 

Μορφή γλώσσας:  
Σύνδεση προτάσεων:  
Χρόνος ρημάτων:   
Περιγραφή ηρώων:   
Τόπος:  
Χρόνος:  

2. Ποιο είναι το δίδαγμα του παραμυθιού; 

Δίδαγμα:  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2ο (ΚΟΙΝΟ) 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην τάξη για τα χαρακτηριστικά των κόμικς συμπληρώνε-
τε τον παρακάτω πίνακα: 

Βασικά χαρακτηριστικά των κόμικς 
 
Γλώσσα: 
 
Χρόνος ρημάτων: 

Θεματολογία: 
 
Χαρακτήρες: 
Λειτουργία εικόνας και σχέση της με τον λόγο: 
 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3Ο 
ΟΜΑΔΑ Α / Β / Γ / Δ Κακώς 

(0-9) 
Μετρίως(10-
12) 

Καλώς 
(13-
15) 

Πολύ καλώς (16-18) 
 

Άριστα (19-
20) 
 

Περιεχόμενο: (αξιο-
ποίηση βασικών 
χαρακτηριστικών 
παραμυθιού,  

     

φαντασία,       

εικόνες, νοηματική 
ανάγνωση) 

     

 Κόμικ       

Συνεργασία ομάδας      
Παρουσίαση στην 
ολομέλεια  

     

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ      
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ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε ενδεικτικές απαντήσεις των μαθητών στα φύλλα εργασίας, 
όπως τις ανάρτησαν στο wiki της τάξης που είχε δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.  

 

Εικόνα1: Παραμύθι 

 

Εικόνα 2: Κόμικ 

Συμπεράσματα 

Οι μαθητές κινητοποιήθηκαν, συνεργάστηκαν και συμμετείχαν ενεργά σε όλη τη διάρκεια 
της διδασκαλίας. Η διδασκαλία της λογοτεχνίας οφείλει να προσφέρει στους μαθητές τη 
δυνατότητα να χαλαρώσουν από την πίεση των υπολοίπων μαθημάτων, να τους εμφυσήσει 
την αγάπη για το ωραίο και την τέχνη, ώστε να γίνουν μελλοντικοί αναγνώστες.  
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Κονστρουκτιονισμός, αλγοριθμική Αριθμητική και λογισμικά αισθητικής έκφρασης και 
ανάπτυξης της δημιουργικότητας: Μια μαθησιακά αποδοτική συστράτευση 
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Περίληψη 

Ένα σημαντικό συστατικό των Μαθηματικών, ως μέρος της απαραίτητης διαδικαστικής  
γνώσης, αποτελούν και οι αλγόριθμοι. Η χρήση αλγοριθμικών διαδικασιών, η κατανόηση 
και η αυτοματοποίησή τους ανάγονται σε ύψιστης προτεραιότητας στόχευση του Σχολείου, 
δεδομένου ότι συναρτώνται άμεσα με τις επιτυχείς επιλύσεις προβλημάτων. Ωστόσο, η ση-
μαντικότητα αυτή των αλγορίθμων αντιπαραβάλλεται αναλογικά, με τις πολλές παρανοή-
σεις και εσφαλμένες αντιλήψεις των μαθητών. Πράγματι, μια πλειάδα δυσκολιών, ειδικά 
στους αλγόριθμους του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης, αναχαιτίζει και υπονομεύει 
την παιδική αποτελεσματικότητα, κατά την εκτέλεση αυτών των αριθμητικών πράξεων. Η 
τρέχουσα εργασία, με σκοπό τη μείωση αυτών των μαθησιακών προσκομμάτων, αποπειρά-
ται να ευθυγραμμιστεί αφενός με κονστρουκτιονιστικές παραινέσεις, για συμμετοχή των 
ίδιων των μαθητών ως κατασκευαστών και αφετέρου να αξιοποιήσει το πολύχρωμο, εποι-
κοδομιστικό και διασκεδαστικό περιβάλλον ενός λογισμικού αισθητικής έκφρασης, κατά 
την κατασκευή των δραστηριοτήτων. Γενικά, παρουσιάζονται πολλές δραστηριότητες, που 
αποβλέπουν στην αποσαφήνιση των αλγόριθμων του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης.  

Λέξεις - Κλειδιά: Κονστρουκτιονισμός, διαίρεση, πολλαπλασιασμός, οπτικοποίηση  

Εισαγωγή 

Τα Μαθηματικά δικαιολογημένα θεωρούνται ως η «Βασίλισσα των Επιστημών» (κατά τον 
Gauss) και αναμφισβήτητα η διδασκαλία και η μάθησή τους  αποτελούν, για αρκετούς μα-
θητές όλων των βαθμίδων, μια συνεχή και ισχυρή εκπαιδευτική πρόκληση. Για πολλούς 
πρωτογενείς λόγους, τα Μαθηματικά ήταν και φυσικά είναι το μάθημα-κλειδί στη βασική 
εκπαίδευση όλων των χωρών του κόσμου. Σε όλα σχεδόν τα εκπαιδευτικά συστήματα 12% 
έως 15% του χρόνου των μαθητών αφιερώνεται στη διδασκαλία τους, ήδη από τις πρώτες 
τάξεις της στοιχειώδους εκπαίδευσης (Tang, 2005; Russel, 1984). Φυσικά, η διδασκαλία των 
Μαθηματικών πρέπει να αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τα παρουσιάζει 
ως χρήσιμη γνώση (Μαστρογιάννης, 2010). Ασφαλώς, αυτή η γνώση των Μαθηματικών σε 
ευθεία αρμονία με μια εμπνευσμένη και συναρπαστική διδασκαλία μπορεί να λειτουργήσει 
αντισταθμιστικά και να οδηγήσει στην κατάκτηση και ανάδειξη της ομορφιάς τους αλλά και 
στην επακόλουθη, νοητική μαθητική ανάπτυξη και κεφαλαιοποίηση. Μάλιστα, αυτή η με-
τάδοση (ή οικοδόμηση, με σύγχρονους όρους) γνώσεων και δεξιοτήτων παρατηρείται, ήδη 
από τους αρχαϊκούς χρόνους, στα σχολεία της Αιγύπτου, της Μεσοποταμίας, της Ινδίας και 
της Κίνας, αν και τότε μετέρχονταν παιδείας μόνο οι «αριστοκρατικοί μαθητές» (Damerow 
& Westbury, 1985). 

Η μαθηματική γνώση αναζητά τα δομικά της χαρακτηριστικά και αντλεί την υπόστασή της 
από τέσσερες θεμελιακές συνιστώσες της (Αγαλιώτης, 2011): 
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• τη διατήρηση και ανάκληση αριθμητικών δεδομένων (αριθμητικά δεδομένα-
συνδυασμοί, όροι, σύμβολα, τύποι) 

• τη χρήση αλγορίθμων 

• τη μάθηση εννοιών  και 

• την επίλυση προβλημάτων 

Επιπλέον, για μια καλύτερη και ασφαλέστερη κατανόηση της γνωστικής ανάπτυξης,  αξιο-
ποιείται η τυπική διάκριση της μαθηματικής γνώσης σε εννοιολογική και διαδικαστική 
(Rittle- Johnson & Schneider, 2014). Αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ εννοιολογικής και διαδι-
καστικής γνώσης είναι δε, ιδιαίτερα κρίσιμος (Μαστρογιάννης, 2013). Συμπληρωματικά βέ-
βαια, μπορούν να προστεθούν και οι υπόλοιποι δύο τύποι της ταξινομίας της γνώσης, σύμ-
φωνα με τον Bloom, δηλαδή η πραγματολογική/δηλωτική και η μεταγνωστική γνώση 
(Anderson et al., 2001). Η πραγματολογική γνώση περιλαμβάνει ορολογίες, συγκεκριμένες 
λεπτομέρειες και στοιχεία αλλά και απομνημονευμένα αριθμητικά δεδομένα, όπως η προ-
παίδεια ή το κόσκινο του Ερατοσθένη. Η εννοιολογική είναι η γνώση των αρχών και των 
σχέσεων που διέπουν τα Μαθηματικά, η οποία αξιοποιεί τις αλληλοσυνδέσεις μεταξύ βα-
σικών στοιχείων. Είναι οι γνώσεις σχετικά με μαθηματικές θεωρίες, μοντέλα και δομές, με 
γεγονότα (γενικεύσεις), με ταξινομήσεις και κατηγοριοποιήσεις (Gilmore et al., 2015; 
Krathwohl, 2002). Για παράδειγμα, οι ιδιότητες των κλασμάτων (μέγεθος ή αναπαράσταση), 
τα διάφορα σύνολα των αριθμών, η γνώση ότι η διαίρεση είναι αντίστροφη πράξη του πολ-
λαπλασιασμού είναι ενδεικτικά παραδείγματα εννοιολογικής γνώσης.   

Η μεταγνώση είναι η γνώση των νοητικών λειτουργιών, η επίγνωση της γνώσης αλλά και η 
ρύθμιση των γνωστικών δραστηριοτήτων κατά τη διαδικασία της μάθησης (Veenman, Van 
Hout-Wolters & Afflerbach, 2006). Π.χ. η ανάγκη μετατροπής των κλασμάτων σε ομώνυμα 
κατά την πρόσθεσή τους είναι ασφαλώς γνώση, ενώ ο τρόπος και η διαδικασία που απαι-
τείται για επιτευχθεί αυτό αφορά στη μεταγνώση.  

Τέλος, η διαδικαστική γνώση (Rittle-Johnson & Schneider, 2014; Anderson et al., 2001) σχε-
τίζεται με την κατανόηση και την ακριβή και αποτελεσματική εκτέλεση των διάφορων αλ-
γόριθμων (ειδικά των 4 αριθμητικών πράξεων) αλλά και με τους τρόπους, που αυτές οι αλ-
γοριθμικές διαδικασίες, μπορούν να γίνουν γνωστές. Επίσης, διαδικαστική γνώση αποτε-
λούν οι συμβολικές αναπαραστάσεις, οι μέθοδοι έρευνας αλλά και τα κριτήρια για τη χρή-
ση δεξιοτήτων, τεχνικών και μεθόδων, όπως είναι ο προσδιορισμός κατάλληλων, ακολου-
θιακών  βημάτων για την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος (π.χ. η εύρεση του 
Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη αριθμών, μέσω του αλγόριθμου του Ευκλείδη). 

Γενικά, μια ακολουθιακή σειρά πεπερασμένων βημάτων (εντολών), η οποία προσδιορίζει 
αποτελεσματικούς τρόπους επιτυχούς ολοκλήρωσης μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, κα-
λείται αλγόριθμος. Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου με την είσοδό τους στο Σχολείο, 
μέσω των μηχανισμών εκτέλεσης των τεσσάρων πράξεων της Αριθμητικής χρησιμοποιούν 
και εφαρμόζουν κατά κόρον, αλγοριθμικές πρακτικές. Η κατανόηση και αυτοματοποίηση 
αυτών των αλγορίθμων και η συχνή, απρόσκοπτη, αβίαστη και απροβλημάτιστη χρήση 
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τους, αποτελεί κύριο μέλημα και μέριμνα τού Σχολείου. Η χρήση αλγορίθμων, ως βασική, 
ουσιαστική και απαραίτητη μαθηματική γνώση, είναι καταλυτική και αποτελεσματική στην 
προσέγγιση και ανάδειξη της πεμπτουσίας, του ουσιωδέστερου τμήματος των Μαθηματι-
κών, της επίλυσης, δηλαδή, προβλημάτων. 

Δυσκολίες και παρανοήσεις κατά τη μελέτη των αλγορίθμων του πολλαπλασιασμού και 
της διαίρεσης  

Ο παρανοήσεις των μαθητών έχουν, κατά βάση, διαδικαστικές και εννοιολογικές διαστά-
σεις και αναφορές (Chick & Baker, 2005). Πάντως, τα Μαθηματικά βρίθουν παρανοήσεων, 
οι οποίες μάλιστα μπορεί να συνοδεύουν τους μαθητές σε όλη τη σχολική αλλά και πανεπι-
στημιακή διαδρομή τους (Sadi, 2007; Βοσνιάδου, 2006). Οι αιτίες των εσφαλμένων αντιλή-
ψεων μπορεί να αναζητηθούν στην εγγενή δυσκολία κάποιων μαθημάτων, καθώς και στις 
τεχνικές και τις μεθόδους της διδασκαλίας (Sadi, 2007). Βιβλιογραφικά είναι τεκμηριωμένο 
πως τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας, οι πρακτικές, οι τεχνικές και οι μέθοδοι των δα-
σκάλων και κατά συνέπεια η μάθηση επηρεάζονται ιδιαίτερα από τη γνώση των δασκάλων 
για το αντικείμενο (Abrantes, Seabra & Lages, 2007; McCutchen et al., 2002). Τα Μαθηματι-
κά, δυστυχώς, δεν αποτελούν εξαίρεση, αφού πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν γνωστικά και 
παιδαγωγικά ελλείμματα περιεχομένου, ειδικά στις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού, με απο-
τέλεσμα να υποσκάπτεται η μαθησιακή αποτελεσματικότητα (ΑΔΕΔΥ, 2011; Rizvi & Lawson, 
2007). Μάλιστα, επειδή, σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα (Sadi, 2007; Cockburn, 2005), οι 
περισσότερες παρανοήσεις ξεπερνιούνται δύσκολα, είναι, προφανώς, καθοριστικό και α-
παραίτητο από την αρχή του σχολείου, μέσω κατάλληλων διδακτικών παρεμβάσεων, να 
τίθενται οι βάσεις για μια εσαεί κατάπνιξη ή και εξάλειψη των εσφαλμένων αντιλήψεων 
των μαθητών. Βέβαια, δε θα πρέπει να αγνοηθεί και το γεγονός ότι 5% έως 8% των παιδιών 
σχολικής ηλικίας αντιμετωπίζουν κάποια σύμφυτα προβλήματα μνήμης ή νοητικά ελλείμ-
ματα, τα οποία αντιστρατεύονται και αναχαιτίζουν την κατανόηση της εννοιολογικής και 
διαδικαστικής γνώσης, σε έναν ή και περισσότερους μαθηματικούς τομείς (Geary, 2004). 

Στις μικρές τάξεις του Δημοτικού (στις οποίες απευθύνεται κυρίως η παρούσα εργασία), οι 
μαθητές αντιμετωπίζουν αδυναμίες αποτελεσματικής κατανόησης και χρήσης των αλγο-
ρίθμων των τεσσάρων αριθμητικών πράξεων (Mundia, 2012; Back, 2005). Αυτή δε, η ελλι-
πής γνώση εκτέλεσης πράξεων και οι σχετικές παρερμηνείες των μαθητών δημιουργούν 
ανυπέρβλητα προσκόμματα κατά την επίλυση προβλημάτων (Prediger, 2011). 

Από τις τέσσερις αριθμητικές πράξεις, η διαίρεση και ο σχετικός αλγόριθμός της παρουσιά-
ζει, ομολογουμένως, τις περισσότερες διδακτικές και μαθησιακές «αρρυθμίες» και για αυτό 
εξετάζεται εκτενεστέρα και διεξοδικότερα στη βιβλιογραφία (Sadi, 2007; Boero, Ferrari & 
Ferrero, 1989). Η έννοια της διαίρεσης είναι ένα από τα θέματα των Μαθηματικών, όπου 
μαθητές αλλά ακόμη και νέοι δάσκαλοι φαίνεται συχνά να έχουν ελλιπείς γνώσεις (Rizvi & 
Lawson, 2007; Back, 2005). Η κατανόηση της έννοιας της διαίρεσης πολλές φορές συγχέεται 
με τις δεξιότητες, που απαιτούνται κατά τη εκτέλεση των αλγοριθμικών, διαδικαστικών βη-
μάτων της (Lautert, Spinillo & Correa, 2012). 

Γενικά, στις κύριες αιτίες, που δυσχεραίνουν τη μελέτη και κατανόηση του πολλαπλασια-
σμού και της διαίρεσης, ειδικά σε μαθητές μικρών τάξεων, μπορούν να συγκαταλεχτούν οι 

2052

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



παρακάτω (Lautert, Spinillo & Correa, 2012; Mathematics Navigator, 2010; Rizvi & Lawson, 
2007; Sadi, 2007; Harris, 2001):  
• Η υπέρβαση που απαιτείται για μετάβαση από την προσθετική στην πολλαπλασιαστική 

σκέψη. 
• Η πολλαπλότητα των νοημάτων των συμβόλων «x» και «÷» αλλά ακόμα και απλών πολ-

λαπλασιαστικών δομών (π.χ. 4x3 ή 12:3).  
• Η απορροφητική ιδιότητα του μηδενός στον πολλαπλασιασμό αλλά και η αδυναμία ε-

κτέλεσης διαίρεσης με διαιρέτη μηδέν. 
• Οι μαθητές μπορεί να γνωρίζουν την αντιμεταθετική και την προσεταιριστική ιδιότητα 

του πολλαπλασιασμού, αλλά αδυνατούν να την εφαρμόσουν. 
• Η αδυναμία κατανόησης και εφαρμογής της επιμεριστικής ιδιότητας του πολλαπλασια-

σμού. 
• Οι μαθητές θεωρούν ότι η διαίρεση είναι αντιμεταθετική πράξη. 
• Οι μαθητές δεν αντιλαμβάνονται ότι ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση είναι αντί-

στροφες πράξεις.  
• Οι μαθητές εφαρμόζουν τον πολλαπλασιασμό, πολλαπλασιάζοντας κάθε στήλη ξεχωρι-

στά, όπως στην πρόσθεση. 
• Οι μαθητές εφαρμόζουν τη διαδικασία για τον πολλαπλασιασμό διψήφιων και πάνω 

αριθμών, αγνοώντας τη θεσιακή αξία. 
• Οι μαθητές μπορεί να γνωρίζουν να εκτελούν πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις, αλλά 

αδυνατούν να εφαρμόσουν αυτή τη γνώση κατά την επίλυση προβλημάτων. 
• Οι μαθητές ξέρουν πώς να πολλαπλασιάζουν και να διαιρούν, αλλά δεν γνωρίζουν πότε. 
• Οι μαθητές αγνοούν την ευκολία που προσφέρουν οι πολλαπλασιασμοί αριθμών με 

πολλαπλάσια του 10. 
• Η δυσκολία κατανόησης της συνθήκης της διαίρεσης και των σχέσεων μεταξύ των όρων 

της (Διαιρετέος = διαιρέτης x πηλίκο + υπόλοιπο). 
• Οι δυσκολίες που σχετίζονται με τα είδη των προβλημάτων διαίρεσης (μερισμού και 

μέτρησης). 

Ο Κονστρουκτιονισμός και τα λογισμικά αισθητικής έκφρασης και δημιουργικότητας 

Σύμφωνα με τον κύριο εκπρόσωπο του εποικοδομισμού, τον Αμερικανό ψυχολόγο Jerome 
S. Bruner, υπάρχουν επάλληλα, εξελικτικά στάδια γνωστικής ανάπτυξης. Τα στάδια αυτά 
βρίσκονται σε ακριβή αντιστοιχία με τους 3 τρόπους αναπαράστασης της γνώσης, που κατά 
τον Bruner, είναι ο πραξιακός-χειριστικός, ο εικονιστικός και ο συμβολικός (Αγαλιώτης, 
2011). Η διδασκαλία του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης αποτελούν πρόσφορο και 
κατάλληλο πλαίσιο αλλά και πεδίο εφαρμογής και επαλήθευσης της παραπάνω θεώρησης. 
Πρώτα για παράδειγμα, 40 βώλοι διαμοιράζονται σε 8 κυπελλάκια (πραξιακός τρόπος). Η 
διαίρεση αυτή (40:8) όμως, μπορεί να αποδοθεί «εικονιστικά», ζωγραφίζοντας ανάλογα και 
χωρίζοντας με 8 κάθετες ή παράλληλες ευθείες 40 (σωστά παρατεταγμένους) βώλους. Τέ-
λος, ο συμβολικός τρόπος κατακτάται μέσω της «δύσκολης», λεκτικής, φορμαλιστικής δια-
τύπωσης (40:8=5). Ο δεύτερος τρόπος ο εικονιστικός, δηλαδή αυτή η οπτικοποίηση της 
πληροφορίας, είναι μια από τις σημαντικές παροχές των ΤΠΕ και ταυτόχρονα ένας εξυπηρε-
τικός και πλεονεκτικός παράγοντας μάθησης (Βοσνιάδου, 2006). Αν και δεν παραλείπονται 
και κάποιες επιστημονικές ενστάσεις, είναι πειραματικώς εξακριβωμένα τα παιδαγωγικά 
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οφέλη των οπτικοποιημένων αναπαραστάσεων και του αρμονικού συνδυασμού εικόνας και 
κειμένου, ακόμα και στις θετικές επιστήμες (Βοσνιάδου, 2006). 

Ένα πολύ γνωστό λογισμικό οπτικοποίησης είναι το Revelation Natural Art (RNA). Είναι ένα 
εύχρηστο και φιλικό λογισμικό αισθητικής έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας, 
ανοιχτού, κονστρουκτιβιστικού τύπου, που προωθεί και διεπιστημονικές συνδέσεις. Η με-
γάλη ποικιλία των χρωμάτων του, η πλούσια εργαλειοθήκη του, η δωδεκάδα των διαφορε-
τικών πινέλων γραφής του αλλά και η τεράστια βιβλιοθήκη των εικόνων του, με θέματα 
που εξαντλούν σχεδόν τα ενδιαφέροντα των παιδιών της σχολικής ηλικίας, το καθιστούν 
αρκετά κατάλληλο για τη δημιουργία δυναμικών γραφικών, προσωπικών έργων τέχνης και 
σχεδίων (Φραγκάκη, 2008). Το RNA υποστηρίζει εξατομικευμένες αλλά και διομαδικές πα-
ρεμβάσεις στη σύνθεση πρωτότυπων ιστοριών αλλά και στην εύκολη δημιουργία ακόμα και 
κινούμενων εικόνων. Μάλιστα, αυτή η «κινηματογραφική» απεικόνιση ιστοριών, μέσω δια-
δοχικών εικόνων-καρέ αποτελεί ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήματά του. Γενικά, ο παι-
γνιώδης χαρακτήρας αυτού του λογισμικού μπορεί να βοηθήσει, ώστε να αμβλυνθεί η πλή-
ξη των μαθητών, να αιχμαλωτιστεί η προσοχή τους, αλλά και να προαχθεί η μάθηση, σύμ-
φωνα και με τις κονστρουκτιονιστικές θεωρήσεις. 

Η θεωρία του κονστρουκτιονισμού πρεσβεύει, πράγματι, ότι η μάθηση ενθαρρύνεται και 
βελτιώνεται μέσα από καταστάσεις παιχνιδιού, καθώς και από τη χρήση ηλεκτρονικών υ-
πολογιστών και την αξιοποίηση τους ίσως και σαν παιχνιδιού, υπό του ενεργού ρόλου των 
μαθητών ως σχεδιαστών και κατασκευαστών δραστηριοτήτων. «Δεν υπάρχει μεγάλη δια-
φορά μεταξύ εργασίας και παιχνιδιού, όταν και τα δύο γίνονται σωστά» δήλωνε ο Papert, ο 
πατέρας του κονστρουκτιονισμού (Papert, 1996). 

Μερικές, μεγάλες ιδέες και θεωρήσεις, που σκιαγραφούν το παιδαγωγικό πλαίσιο του κον-
στρουκτιονισμού, είναι οι ακόλουθες (Stager, 2005; Stager, 2006): 

• Μάθηση στην πράξη (Learning by doing). Η μάθηση βελτιώνεται, όταν στηρίζεται σε 
καταστάσεις, οι οποίες ενδιαφέρουν τον συμμετέχοντα. 

• Η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας προσδίδει συναρπαστικότατα και ενδιαφέρον σε 
όλα τα πράγματα, με τα οποία ασχολείται κάποιος, μέσω αυτής.  

• Η μάθηση προάγεται, αν απολαμβάνονται όλες οι διαδικασίες της.  

• Η μεταγνώση  

• Η γνώση για την ψηφιακή τεχνολογία είναι τόσο σημαντική όσο η ανάγνωση και η 
γραφή. Οι υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κύρια γνωστικά εργαλεία, 
με σκοπό να μαθευτεί κάθε τι άλλο. 

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν ενδεικτικές δραστηριότητες, που θα αφορούν στην προ-
ώθηση και βελτίωση της διαδικαστικής, αλγοριθμικής γνώσης του πολλαπλασιασμού και 
της διαίρεσης, λαβαίνοντας υπόψη και κάποιες από τις δυσκολίες και παρανοήσεις, οι ο-
ποίες αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι παρεμβάσεις αυτές θα υλοποιηθούν στον φιλόξενο ψη-
φιακό καμβά του RΝΑ και θα καλύπτουν μια ευρεία γκάμα παραδειγμάτων και τρόπων α-
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πόδοσης πολλαπλασιασμών και διαιρέσεων, απευθυνόμενων σε μαθητές μικρών τάξεων 
του Δημοτικού Σχολείου. Οι εικονιστικές, πολύχρωμες και κινούμενες αυτές εφαρμογές 
μπορεί να αναδείξουν τη διαμεσολαβητικότητα του λογισμικού και κυρίως να παροτρύνουν 
τους μαθητές, μέσω της δημιουργίας κινήτρων, ως απόρροιας μιας μαθησιακής ατμόσφαι-
ρας χαρωπότητας. Βέβαια, σύμφωνα με τα κονστρουκτιονιστικά δεδομένα, «παιδαγωγικής 
ευχής έργον» είναι η συμμετοχή των ίδιων των μαθητών στην κατασκευή των δραστηριοτή-
των, μέσω της αξιοποίησης των εύχρηστων και φιλικών εργαλείων του RNA, καθώς η μάθη-
ση αποκτά ισχυρά κίνητρα και ερείσματα, όταν περιλαμβάνει διαδικασίες, οι οποίες γίνο-
νται από πραγματικό ενδιαφέρον.  

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες 

Είναι γεγονός ότι οι τέσσερις πράξεις της αριθμητικής ανάγονται στη μία και κυρίαρχη πρό-
σθεση. Αυτό συμβαίνει επειδή η αφαίρεση είναι το αντίστροφο της πρόσθεσης, ο πολλα-
πλασιασμός είναι μια πρόσθεση ίσων προσθετέων και η διαίρεση εκτελείται μέσω συνεχών 
αφαιρέσεων. 

Μια πρώτη ομάδα δραστηριοτήτων μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την αφετηριακή παρουσία 
της πρόσθεσης κατά την εκτέλεση αριθμητικών πράξεων. Η επαναλαμβανόμενη πρόσθεση 
είναι η πρώτη πολλαπλασιαστική δομή που (πρέπει να) συναντούν οι μαθητές. Στην εικόνα 
1 αποτυπώνεται εικονιστικά, με τη βοήθεια του RΝΑ και της τεράστιας βιβλιοθήκης  εικό-
νων του, ο πολλαπλασιασμός 5x4. Για την κατανόηση αυτής της δομής, μια προηγούμενη 
εμπειρία των μαθητών στη δημιουργία ισοπληθικών ομάδων είναι προφανώς απαραίτητη 
(Harris, 2001). 

 

Εικόνα 1: Απόδοση του 5x4, μέσω επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης 

Μια άλλη σχετική, οπτικοποιημένη αναπαράσταση του πολλαπλασιασμόύ 5x4, θα μπορού-
σε να αποδοθεί με την κατασκευή ισομηκών αλμάτων πάνω στην αριθμητική γραμμή. Η 
αξιοποίηση της δυνατότητας του λογισμικού για δημιουργία κάθε είδους γραμμής είναι 
πολύ υποβοηθητική σε αυτή την κατασκευή (Εικόνα 2). 

 

2055

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



 

Εικόνα 2: Απόδοση του 5x4, μέσω αλμάτων στην αριθμογραμμή  

Επίσης, η εικονιστική απόδοση του πολλαπλασιασμού, ως εμβαδού ενός ορθογωνίου πα-
ραλληλογράμμου, μπορεί να καταστεί πολύ διαφωτιστική. Αυτή η τεχνική, με τη γεωμετρι-
κή ερμηνεία και οπτικοποίηση του γινομένου δύο αριθμών, αποφέρει εννοιολογικά και ε-
πεξηγηματικά οφέλη, δεδομένου ότι το γινόμενο 5x4 (Εικόνα 3) μπορεί να αναπαρασταθεί 
με το εμβαδό ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου με διαστάσεις 5 και 4 αντίστοιχα (Μα-
στρογιάννης, 2013). Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν από εκατοντάδες εικόνες, οι οποίες 
βρίσκονται στη βιβλιοθήκη του λογισμικού (εδώ προτιμήθηκε μια μοτοσικλέτα), ώστε με 
εικονιστικό, κατά Bruner τρόπο, να αποσαφηνίσουν εννοιολογικά και διαδικαστικά την τε-
χνική και μέθοδο του πολλαπλασιασμού.  

 

Εικόνα 3: Απόδοση του 5x4, ως εμβαδού ενός ορθογωνίου 

Παρακάτω (Εικόνα 4) εμφανίζεται ένα άλλο τελικό, συγκεντρωτικό  παράδειγμα, όπου οι 
απαντήσεις των μαθητών μπορούν να καταχωρισθούν στην οθόνη του RNA, η οποία ήδη 
έχει διαιρεθεί σε τέσσερα σχετικά τμήματα. Ο συμβολικός τρόπος 4x3 ή και 3+3+3+3 μπο-
ρεί να εικονοποιηθεί μέσω της επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης (στο κάτω αριστερά τμήμα 
«με ομάδες»), ενώ παρόμοια οπτικοποίηση μπορεί να επιτευχθεί με τον σχηματισμό ενός 
ορθογωνίου (στο τμήμα «με γραμμές») με 4 γραμμές και 3 στήλες. 
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Εικόνα 4: Απόδοση του 4x3, με τέσσερις τρόπους   

Σχετικά με τη διαίρεση, ίδιες (αντίστοιχες ή αντίστροφες) δραστηριότητες μπορούν να πα-
ραχθούν, πάντοτε βέβαια, με την επιστράτευση του RNA αλλά και τη συμμετοχή των παι-
διών στην κατασκευή τους. Συνήθως, για τη μελέτη και την κατανόηση της αριθμητικής 
πράξης της διαίρεσης χρησιμοποιούνται δυο μοντέλα: της δίκαιης/ίσης μοιρασιάς και των 
συνεχών/επαναλαμβανόμενων αφαιρέσεων. Στη εικόνα 5, μοιράζονται ισομερώς 12 παπα-
ρούνες σε 6 «ανθοδοχεία», ενώ η ίδια πράξη θα μπορούσε να αναπαρασταθεί και με τη 
βοήθεια μιας αριθμογραμμής, μέσω της σχεδίασης 6 αλμάτων των δυο βημάτων έκαστο, 
προς το 0, αρχόμενων από το 12.    

 

Εικόνα 5: Απόδοση του 12÷6=2 με «δίκαιη μοιρασιά» 
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Αυτή η αποτύπωση της διαίρεσης μέσω αριθμογραμμής, είναι μια εκδοχή του μοντέλου 
των συνεχών/επαναλαμβανόμενων αφαιρέσεων. Στην εικόνα 6 παρουσιάζονται ανακεφα-
λαιωτικοί τρόποι αναπαράστασης της διαίρεσης 15÷3, είτε με συμβολικό τρόπο, είτε με 
εικονιστικές καταφυγές. Η διαίρεση αποτυπώνεται μέσω συνεχών αφαιρέσεων (στο τμήμα 
κάτω αριστερά), μέσω δίκαιης μοιρασιάς (στο τμήμα πάνω δεξιά), ενώ στο τμήμα κάτω δε-
ξιά η εκτέλεση της διαίρεσης εκτελείται, κάνοντας χρήση της ιδιότητάς της ως αντίστροφης 
του πολλαπλασιασμού (5 φορές θα πάρουμε την τριάδα για να προκύψουν 15). 

 

Εικόνα 6: Απόδοση του 15÷3=2 με τέσσερις τρόπους   

Βέβαια και στην αντιμετώπιση μιας ατελούς διαίρεσης, το RNA μπορεί να προσδώσει ισχυ-
ρή προστιθέμενη αξία, αφού με έναν συνδυασμό πραξιακών και εικονιστικών διαχειρίσεων 
στα πίξελ του λογισμικού, τα μαθησιακά αποτελέσματα, που θα προκύψουν ενδεχομένως 
να είναι πολύ σημαντικά και πλούσια. Οι μαθητές αποκόπτουν κάθε φορά ένα από τα υ-
περκείμενα 26 κέικ, μέχρι εξαντλήσεως τους, και τα εισάγουν με τη σειρά στο πλαίσιο κάθε 
κουκουβάγιας, μέσω επικόλλησης (Εικόνα 7). Εδώ οι μαθητές μπορεί να αντιληφθούν ότι το 
υπόλοιπο είναι πάντοτε μικρότερο από τον διαιρέτη, αφού σε διαφορετική περίπτωση, έ-
νας γύρος (ή γύροι μοιρασιάς) μπορεί ακόμη, να πραγματοποιηθεί. 

 
Εικόνα 7: Διαίρεση με υπόλοιπο 
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Στη συνέχεια, ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση μπορούν να αναπαρασταθούν, περισσό-
τερο συναρπαστικά, μέσω κινούμενων σχεδίων. Το ισχυρό πλεονέκτημα του RNA, η δη-
μιουργία, δηλαδή, ταινιών κινουμένων σχεδίων μπορεί να αποτελέσει για τους μαθητές 
ισχυρό κίνητρο για συμμετοχή στην κατασκευή των ταινιών αλλά και για μάθηση. Ειδικότε-
ρα, μπορούν να σχεδιαστούν πολλά ενσταντανέ κινήσεων, στα οποία ορίζεται ο χρόνος της 
καθυστέρησή τους, και αυτόματα με ένα μόνο κουμπί και με αξιοποίηση του μετεικάσμα-
τος, η ταινία προβάλλεται στην οθόνη του υπολογιστή! Στην εικόνα 8 παρουσιάζεται το τε-
λευταίο από τα 58 συνολικά ενσταντανέ της ταινίας, που αναφέρεται στον πολλαπλασια-
σμό, ενώ στην εικόνα 9 η διαίρεση μέσω συνεχών αφαιρέσεων είναι ο πρωταγωνιστής (εμ-
φανίζεται το τελευταίο από τα συνολικά 24 καρέ της ταινίας).  

 

Εικόνα 8: Κινούμενα σχέδια για τον πολλαπλασιασμό 

 

Εικόνα 9: Κινούμενα σχέδια για τη διαίρεση, μεσω συνεχών αφαιρέσεων 

Τέλος, μια δραστηριότητα θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη λογοτεχνία στη διδασκαλία των 
Μαθηματικών, ώστε να προκύψουν πλουσιότερα και συνθετότερα μαθησιακά αποτελέ-
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σματα. Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να αποβεί περισσότερο χαλαρή και διασκεδαστική 
αλλά και πολύ παροτρυντική για αβίαστη συμμετοχή των μαθητών στο «ψυχρό» και από-
μακρο μάθημα των Μαθηματικών (Price & Lennon, 2009). Όντως, έρευνες συνάπτουν θετι-
κά τη λογοτεχνία και τα Μαθηματικά, καθότι έχει καταδειχτεί ότι η μάθηση των Μαθηματι-
κών μπορεί να βελτιωθεί, μέσω λογοτεχνικών συνδρομών (Wilburne & Napoli, 2008).  

Ένα από τα πολύ καλά λογοτεχνικά βιβλία που μπορούν να βοηθήσουν, ώστε τα Μαθημα-
τικά να γίνουν περισσότερο κατανοητά και απολαυστικά είναι και το βιβλίο-παραμύθι του 
Ευγένιου Τριβιζά «Η Φιφή και η Φωφώ, οι φαντασμένες φάλαινες», από τη σειρά «Τα πα-
ραμύθια με τους αριθμούς». «Δύο λαίμαργες και καυχησιάρες φάλαινες, η Φιφή και η 
Φωφώ, αποφασίζουν να αναμετρηθούν, να φάνε δηλαδή μία μέρα όσο περισσότερο μπο-
ρούν, και το ηλιοβασίλεμα να συναντηθούν για να κάνουν απολογισμό χαψίματος. Έτσι, 
λοιπόν, οι δύο άσπονδες φιλενάδες επιδίδονται σε μία άνευ προηγουμένου ακατάσχετη 
θαλασσινή πανδαισία, καταπίνουν βάρκες με ψαράδες, τρώνε καΐκια με χαρωπά ναυτάκια 
και καταβροχθίζουν πειρατικές σκούνες με αιχμάλωτες πριγκιποπούλες» (από το βιβλίο).   

  

Εικόνα 10: Λογοτεχία και …θαλασσινός πολλαπλασιασμός 
 

  

Εικόνα 11: … Γοργόνες και…Φαλαινοδιαιρέσεις 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες «φωφάλαινες» (μπλε) και «φιφάλαινες» (ροζ). Ο εκπαι-
δευτικός  διαβάζει το παραμύθι και η κάθε ομάδα ζωγραφίζει όσα άκουσε για τη δικιά της 
φάλαινα. Στη συνέχεια συμπληρώνεται η μαθηματική σχέση του πολλαπλασιασμού και υ-
πολογίζονται τα θύματα καθεμιάς φάλαινας (εικόνα 10). Όταν τελειώσουν οι ομάδες την 
καταγραφή, ο δάσκαλος κάνει ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα «Ποιος έφαγε τα περισσό-
τερα», «Πόσα περισσότερα», «Πόσα λιγότερα» κ.λπ. Ακολούθως, έρχονται στο προσκήνιο 
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και σενάρια διαίρεσης, με τους μαθητές να αναρωτιούνται, αν γίνονται δίκαια κάποιες μοι-
ρασιές μεταξύ των μεγάλων αυτών θηλαστικών (Εικόνα 11).  

Συζήτηση, συμπεράσματα, προτάσεις 

Η παρούσα εργασία, η οποία απευθύνεται σε μαθητές των μικρών τάξεων του Δημοτικού 
Σχολείου, προσπάθησε να συνθέσει και να αξιοποιήσει τις κονστρουκτιονιστικές θεωρή-
σεις, εντός των πολύχρωμων και παρωθητικών εικονοστοιχείων ενός λογισμικού αισθητικής 
έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας. Παρουσιάστηκαν πολλές δραστηριότητες, 
οι οποίες στοχεύουν στην άρση παρανοήσεων αλλά και στην κατανόηση της διαδικαστικής 
γνώσης, σχετικής με τις πράξεις του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης. Οι αλγόριθμοι 
αυτών των δυο αριθμητικών πράξεων, αν και αποτελούν απαραίτητη και βασική μαθηματι-
κή γνώση, δυσκολεύουν αρκετά τους μαθητές και δυσχεραίνουν το έργο τους, κατά την ε-
πίλυση προβλημάτων. Τα πολλά μοντέλα διδασκαλίας, οι σαγηνευτικές κινούμενες και μη 
ιστορίες, η πολυχρωμία, η συμμετοχή οικείων και φιλικών αντικειμένων και ζώων, που 
χρησιμοποιήθηκαν στα σενάρια των δραστηριοτήτων μάλλον μπορούν να δημιουργήσουν 
κατάλληλες, διασκεδαστικές συνθήκες ανάδειξης και βελτίωσης της μάθησης, ακόμη και σε 
αυτό το (για πολλούς μαθητές) άχρωμο, σκληρό, μονότονο και ανιαρό μάθημα των Μαθη-
ματικών (Μαστρογιάννης, 2010). Η οπτικοποίηση, αυτή η εικονιστική αναπαράσταση της 
γνώσης, που μέσω των λογισμικών συνδυάζεται και με πραξιακές δράσεις και εμπειρίες 
(αφού οι μαθητές μετακινούν, αποκόπτουν και επικολλούν αντικείμενα-εργαλεία), είναι 
πολύ ευνοϊκή συνιστώσα μάθησης, ακόμη και στις Θετικές Επιστήμες. Απομένει, ασφαλώς, 
και η σχετική εφαρμογή των δραστηριοτήτων στην τάξη, ώστε να προκύψει η αναγκαία α-
νατροφοδότηση, που θα οδηγήσει σε ολοκλήρωση και αρτίωση αυτών των παρεμβάσεων 
και, φυσικά και συνεπακόλουθα, στην ευρέως αναζητούμενη βελτιστοποίηση της διδασκα-
λίας και της μάθησης.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία δίνει έμφαση στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Αφορά διδακτικό σενάριο που εκπονήθηκε και υλοποιήθηκε σε τάξη νηπιαγωγείου, στα 
πλαίσια επιμόρφωσης Β’ επιπέδου στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ). Το σενάριο αποτελεί θεματική προσέγγιση και συμβαδίζει με το Αναλυτικό Πρό-
γραμμα του Νηπιαγωγείου, αφού οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με γνώμονα τη διαθε-
ματικότητα, εφαρμόζοντας προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων από 
όλες τις γνωστικές περιοχές του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων και Σπου-
δών (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003) και έχουν βασικό σκοπό την ολόπλευρη σωματική, συναισθηματική, 
νοητική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Αρχικά γίνεται αναφορά στη θεωρητική προ-
σέγγιση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, τονίζεται η προστιθέμενη αξία της χρήσης 
των ΤΠΕ και περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων λογισμικών. Στη 
συνέχεια τίθενται οι στόχοι και περιγράφονται οι διδακτικές παρεμβάσεις, οι οποίες συνο-
δεύονται από αντιπροσωπευτικά φωτογραφικά στιγμιότυπα. Η εργασία ολοκληρώνεται με 
την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την αναφορά της βιβλιογραφίας.   

Λέξεις – Κλειδιά: Νηπιαγωγείο, Movie Maker, Photo story, Flipbook μέλισσα. 

Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση οδηγείται σε νέους προβληματισμούς και αναζητήσεις, καθώς έχει επηρεα-
στεί ριζικά από τη ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ και την εγκάρσια ένταξη του υπολογιστή σε ό-
λους πλέον τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας (Μακράκης & Κοντογιαννοπούλου 
- Πολυδωρίδη, 1995 ∙ Ράπτης & Ράπτη, 2002). Στα πλαίσια αυτών των αναζητήσεων, το πα-
ρόν σενάριο αξιοποιεί τις Νέες Τεχνολογίες ως βασικό μεθοδολογικό εργαλείο, παράλληλα 
με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, την ενεργητική συμμετοχή και επικοινωνία των παιδιών, 
τις διερευνητικές, ανακαλυπτικές διαδικασίες και την επίλυση προβλημάτων. Επιπλέον οι 
ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας και ως γνωστικό εργαλείο δημιουρ-
γίας, έκφρασης και επικοινωνίας συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλ-
λοντος που υποστηρίζει νέους, ενεργητικούς, βιωματικούς τρόπους μάθησης και στη δια-
μόρφωση μιας πολυαισθητηριακής και διαδραστικής μαθησιακής διαδικασίας (Συμεωνί-
δης, 2011).  

Για την υλοποίηση του σεναρίου είναι απαραίτητη η γωνιά του ηλεκτρονικού υπολογιστή, η 
οποία διαθέτει έναν υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο και εγκατεστημένα τα κατάλλη-
λα εκπαιδευτικά και γενικής χρήσης λογισμικά (για όλα τα λογισμικά υπάρχουν εικονίδια 
συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας, ώστε να εντοπίζονται και να επιλέγονται εύκολα 
και γρήγορα), ένας εκτυπωτής, ένας σαρωτής (scanner), ένα μικρόφωνο, ηχεία, και μια ψη-
φιακή φωτογραφική μηχανή. 
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Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία το σενάριο χρησιμοποιεί περιβάλλοντα διερεύνησης, 
ανακάλυψης, συμβολικής έκφρασης, αναζήτησης, επικοινωνίας και συνεργασίας ώστε οι 
μαθητές να αναπτύξουν γνωστικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου όπως: κριτική σκέψη, επί-
λυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, από κοινού προσέγγιση προβλημάτων, συλλογική 
και προσωπική ευθύνη ως μέλη ομάδας, διερεύνηση και αναζήτηση πληροφοριών σε ένα 
ευρύ φάσμα δεδομένων, δυνατότητα αναδιοργάνωσης υπαρχουσών γνώσεων και καλλιέρ-
γειας μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε όλο το εύρος του σεναρίου 
στη σωστή και ασφαλή χρήση του Η/Υ και των άλλων τεχνολογικών μέσων. 

Σε όλες τις δραστηριότητες του σεναρίου τα παιδιά εργάζονται ανά δύο, ενώ η εκπαιδευτι-
κός φροντίζει να διατηρεί ποικιλία και εναλλαγές ως προς το φύλο, την ηλικία, το γνωστικό 
επίπεδο και τον τεχνολογικό εγγραμματισμό. Η εκτιμώμενη διάρκεια του σεναρίου είναι 6 
ώρες και η αντιστοιχία είναι μια ώρα για κάθε δραστηριότητα, όμως ανάλογα με το ενδια-
φέρον που θα επιδείξουν τα παιδιά κατά τη συμμετοχή, μπορεί να αναδιαμορφωθεί η 
διάρκεια του σεναρίου.  

Θεωρητική προσέγγιση 

Το σενάριο στηρίζεται στις θεωρίες του γνωστικού κονστρουκτιβισμού με κυριότερο εκ-
πρόσωπο τον J. Piaget, στη θεωρία ανακαλυπτικής μάθησης του J. Bruner και στις κοινωνι-
κοπολιτισμικές θεωρίες, με βασικότερο εκπρόσωπο τον L. Vygotsky. Επειδή οι θεωρίες αυ-
τές δεν είναι ασύμβατες, αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά, τα υπολογιστικά περιβάλλο-
ντα που εντάσσονται σε αυτές, συχνά δεν ανήκουν μεμονωμένα στη μια ή στην άλλη κατη-
γορία. 

Σύμφωνα με τον Piaget, η μάθηση δε μεταδίδεται, αλλά είναι μια διαδικασία προσωπικής 
κατασκευής της γνώσης, η οποία οικοδομείται πάνω σε προγενέστερες γνωστικές δομές. 
μέσω των διαδικασιών αφομοίωσης, συμμόρφωσης και προσαρμογής (Καπραβέλου, 2011). 
Στηριζόμενο στις απόψεις του Piaget το σενάριο αξιοποιεί περιβάλλοντα μάθησης μέσω 
διερεύνησης και ανακάλυψης, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Κόμη (2004), τα οποία εν-
θαρρύνουν την προσωπική έκφραση και τη συμμετοχή των μαθητών σε ανακαλυπτικές 
διαδικασίες.  

Από την άλλη σύμφωνα με τη θεωρία της ανακαλυπτικής μάθησης και τη μεθοδολογική 
προσέγγιση της σκαλωσιάς (scaffolding) του Bruner, ο μαθητής ανακαλύπτει τη γνώση, όταν 
έρχεται αντιμέτωπος με προβλήματα που καλείται να επιλύσει υποστηριζόμενος από τον 
εκπαιδευτικό ή από ικανότερους συνομηλίκους. Σε συνάφεια με την άποψη του Bruner 
βρίσκεται η θεωρία του Vygotsky για τη Ζώνη Εγγύτερης Ανάπτυξης, η οποία αφορά το σύ-
νολο των γνώσεων που μπορεί να αποκτήσει ο μαθητής, καθώς αλληλεπιδρά με το περι-
βάλλον του και ενώ συμμετέχει σε συνεργατικές διαδικασίες. Ακολουθώντας τις αναφερ-
θείσες αρχές του κοινωνικοπολιτισμικού κονστρουκτιβισμού, το σενάριο χρησιμοποιεί ερ-
γαλεία των ΤΠΕ, που ενθαρρύνουν την επικοινωνία και αλληλεπίδραση των μαθητών, οι 
οποίοι συνεργάζονται για να επιλύσουν προβλήματα και να βγουν από τα γνωσιακά τους 
αδιέξοδα. Τα νήπια με την υποστήριξη και ενθάρρυνση της νηπιαγωγού αλληλεπιδρούν, 
τόσο στα πλαίσια των λογισμικών που στηρίζονται στον γνωστικό κονστρουκτιβισμό, όσο 
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και σε περιβάλλοντα συμβολικής έκφρασης, συστήματα αναζήτησης, οργάνωσης, και δια-
χείρισης της πληροφορίας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Κόμης, 2004) όπως: 

α) εφαρμογές (YouTube) και δικτυακές πύλες (e-yliko) για την αναζήτηση πληροφοριών, 
διερεύνηση και ανακάλυψη της γνώσης .  

β) τα λογισμικά Power Point, Word, Windows Movie Maker, Flip Book, Photo story για την 
προσωπική έκφραση, αξιοποίηση, οργάνωση και αναπαράσταση της πληροφορίας. 

Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ 

Η προστιθέμενη αξία του σεναρίου με χρήση των ΤΠΕ 

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και το πλαίσιο χρήσης των Νέων Τεχνολογιών οριοθετούν 
την προστιθέμενη αξία τους, δηλαδή τα πλεονεκτήματά τους έναντι άλλων μεθόδων και 
εργαλείων διδασκαλίας. (Επιμορφωτικό Υλικό- Τεύχος 2β:Κλάδος ΠΕ60, ΕΑΙΤΥ 2011). Τα 
νήπια στο συγκεκριμένο σενάριο δουλεύουν ομαδικά και συνεργάζονται σε υπολογιστικά 
περιβάλλοντα μάθησης ανοιχτού τύπου, τα οποία ονομάζονται γνωστικά εργαλεία, που εν 
δυνάμει αναπτύσσουν στα παιδιά γνωστικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου και τους δίνουν 
ευκαιρίες να εκφράζονται δημιουργικά και να αλληλεπιδρούν. 

Η ένταξη των ΤΠΕ στο σενάριο αφορά τα εξής πλαίσια, μέσα στα οποία μπορούν να εντοπι-
στούν τόσο τα οφέλη όσο και τα προβλήματα, που είναι δυνατόν να προκύψουν από τη 
χρήση τους:  

α. Αναζήτηση ψηφιακού υλικού στο διαδίκτυο, χωρίς τον περιορισμό όγκου και χώρου, ό-
πως στη χρήση συμβατικού υλικού (έντυπο εποπτικό υλικό, συμβατική εγκυκλοπαίδεια) και 
με ευκολία πρόσβασης από τα παιδιά, τα οποία αναπτύσσουν ικανότητες αναζήτησης σε 
ένα ευρύ φάσμα δεδομένων. Ο περιορισμός στο συγκεκριμένο πλαίσιο έγκειται στην πιθα-
νή έκθεση των παιδιών σε ακατάλληλο υλικό (ρατσιστικό, σεξιστικό), η οποία μπορεί να 
αποφευχθεί με τον προσεκτικό έλεγχο και την οργάνωση των ιστοσελίδων, που θα επισκε-
φτούν τα παιδιά, από την εκπαιδευτικό.  

β. Οργάνωση, καταγραφή, επεξεργασία και επικοινωνία δεδομένων και πληροφοριών. Τις 
επιλεγμένες εικόνες ή ψηφιακές φωτογραφίες, που έχουν τραβήξει ή σκανάρει τα παιδιά, 
τα χρησιμοποιούν για να φτιάξουν πίνακα αναφοράς στο word, να δημιουργήσουν ψηφια-
κό παραμύθι στο Flipbook, ψηφιακή ιστορία στο Photo Story και βίντεο στο Movie Maker. 
Οι ψηφιακές ομαδικές εργασίες των παιδιών μπορούν να περαστούν σε κάποιο αποθηκευ-
τικό δίσκο, ώστε να μπουν στο φάκελο εργασιών των παιδιών ή ακόμη να αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα του σχολείου, κάτι το οποίο δε θα ήταν δυνατόν στην περίπτωση συμβατικών 
ομαδικών εργασιών.  

γ. Έκφραση και δημιουργικότητα. Το λογισμικό Word δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να δη-
μιουργήσουν ηλεκτρονικά έγγραφα, εισάγοντας εικόνες σχετικές με το θέμα και πληκτρο-
λογώντας τις αντίστοιχες λέξεις, ενώ συγχρόνως παρέχει τη δυνατότητα να σβήσουν, να 
ανασυνθέσουν και να τροποποιήσουν τα έγγραφά τους χωρίς περιορισμούς. Τα πλεονεκτή-
ματα του ως άνω λογισμικού, αλλά και άλλων με παρόμοιες δυνατότητες, όπως το Tux 

2066

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Paint και το Revelation Natural Art, ενθουσιάζουν τα νήπια και τα ενθαρρύνουν να πειρα-
ματίζονται χωρίς τους περιορισμούς των συμβατικών εργασιών σε χαρτί. 

Κατηγορίες λογισμικού που θα χρησιμοποιηθούν 

Αναλυτικά τα λογισμικά που θα αξιοποιηθούν στις δραστηριότητες είναι: 

Ο επεξεργαστής κειμένου Word. Είναι ένα γενικής χρήσης λογισμικό, το οποίο εντάσσεται 
στα περιβάλλοντα συμβολικής έκφρασης, οργάνωσης και διαχείρισης της πληροφορίας και 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή κειμένων σε ψηφιακή μορφή, αλλά και για τη δημιουρ-
γία πολυτροπικών εγγράφων (κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο). Η επεξεργασία κειμένου, εκτός 
του ότι συνιστά μια εναλλακτική μέθοδο, ποιοτικά διαφορετική από τη γραφή, επιφέρει 
νέες ανέσεις στην πρακτική πλευρά της γραφής-πληκτρολόγησης, απλουστεύοντας τις 
διορθώσεις, τις τροποποιήσεις, τη σελιδοποίηση και τις μετακινήσεις πληκτρολογημένων 
αποσπασμάτων. Τα παιδιά χρησιμοποιώντας τον κειμενογράφο, μαθαίνουν να σκέφτονται 
πάνω στη δομή και τον σκοπό της γλώσσας. 

Το λογισμικό γενικής χρήσης Movie Maker. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα των Windows, το 
οποίο ανήκει στα περιβάλλοντα διαχείρισης και οργάνωσης της πληροφορίας, αφού δίνει 
τη δυνατότητα δημιουργίας βίντεο με την εισαγωγή εικόνων και ήχου, ενώ με τη βοήθεια 
της νηπιαγωγού ως γραφέα-δακτυλογράφου, μπορεί να προστεθούν τίτλοι και συντελεστές 
στο έργο των παιδιών. 

Το διαδικτυακό τόπο You tube, ο οποίος επιτρέπει την αναζήτηση, αποθήκευση και αναπα-
ραγωγή βίντεο και μουσικής. Παρόλο που είναι μία γενικής χρήσης δημοφιλής υπηρεσία 
διαδικτύου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο, δεδομένου ότι, επιτρέπει 
την πρόσβαση σε ένα πλήθος εκπαιδευτικών βίντεο, με την προϋπόθεση βέβαια, ότι πριν τη 
χρήση του από τα παιδιά, έχει γίνει έλεγχος της ασφάλειας του περιεχομένου του από την 
εκπαιδευτικό. 

Η θεματική διαδικτυακή πύλη e-Yliko, η οποία ανήκει στις υπηρεσίες των Web 2.0 εργαλεί-
ων. Πρόκειται για βάσεις δεδομένων με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, που χρησιμοποιούν μια 
ιεραρχική δομή με επιμέρους κατηγορίες. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να αναζητήσουν 
και να παρακολουθήσουν βίντεο από την ψηφιακή βιβλιοθήκη της ιστοσελίδας. 

Ο φυλλομετρητής (περιηγητή ή browser) Google Chrome. Πρόκειται για λογισμικό γενικής 
χρήσης, δηλαδή εργαλείο που, ενώ έχει σχεδιαστεί ως σύστημα γενικής χρήσης, βρίσκει 
σημαντικές εφαρμογές στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιτρέποντας την πλοήγηση και 
πρόσβαση σε διάφορες μορφές πληροφορίας (κείμενο, μουσική, βίντεο, εικόνες).  

Η μηχανή αναζήτησης Google. Πρόκειται για μια υπολογιστική εφαρμογή, που επιτρέπει 
την αναζήτηση πληροφοριών αποθηκευμένων σε ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους. Ανή-
κει στην κατηγορία των εφαρμογών και εργαλείων Web 2.0, στην οποία εντάσσονται οι νε-
ότερης γενιάς υπηρεσίες και διαδικτυακοί τόποι, που στηρίζονται στη συνδιαμόρφωση του 
περιεχομένου τους, στη συμμετοχή των χρηστών και στην άμεση (online) συνεργασία μετα-
ξύ τους. 
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Το λογισμικό Flipbook. Είναι ένα πρόγραμμα, που δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφια-
κού βιβλίου. Ανήκει στα προγράμματα διαχείρισης και οργάνωσης της πληροφορίας, αφού 
επιτρέπει την εισαγωγή εικόνων ή ακόμη αυθεντικών σκαναρισμένων έργων των παιδιών. 
Επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα μορφοποίησης του φόντου των σελίδων του βιβλίου, αλ-
λά και την επένδυση της ψηφιακής ανάγνωσης του παραμυθιού με μουσική.  

Το λογισμικό Photo story. Είναι ένα ελεύθερο λογισμικό καταγραφής, αναπαραγωγής και 
οργάνωσης ήχου και εικόνας. Επιτρέπει την εισαγωγή φωτογραφιών και τον εμπλουτισμό 
τους με αφήγηση και μουσική, για τη δημιουργία ψηφιακής ιστορίας.  

Περιγραφή Διδακτικών Παρεμβάσεων 

Το σενάριο αξιοποιεί υπολογιστικά περιβάλλοντα ανοιχτού τύπου, προκειμένου να επιτύχει 
στόχους ως προς το γνωστικό αντικείμενο και τη χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως αυτοί 
θα τεθούν αναλυτικά κατά την περιγραφή των διδακτικών παρεμβάσεων. (Οι στόχοι που 
αφορούν τη μαθησιακή διαδικασία αναφέρθηκαν στην εισαγωγή της παρούσας εργασίας). 
Ο ρόλος της νηπιαγωγού, σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου, είναι υποστηρικτι-
κός, συνεργατικός διευκολυντικός και εμψυχωτικός. Η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει και παρα-
κινεί τα νήπια να εκφράζονται με ποικίλους τρόπους, να πειραματίζονται και να επιλύουν 
προβλήματα μέσα σε συνεργατικές διαδικασίες, συντονίζει τις προσπάθειές τους και, όταν 
χρειάζεται, τα βοηθάει και τα καθοδηγεί.  

1η Διδακτική Παρέμβαση: Πώς γίνεται το μέλι. Τι άλλο μας δίνει η μέλισσα; 

1η Δραστηριότητα: Επίσκεψη μελισσοκόμου- Παρακολούθηση βίντεο στο You Tube  

Στόχοι: Η παρέμβαση στοχεύει: α) να βοηθήσει τα παιδιά να διευρύνουν τις γνώσεις τους 
για τα προϊόντα της μέλισσας και τη διαδικασία παραγωγής του μελιού και να εμπλουτί-
σουν το λεξιλόγιό τους με λέξεις σχετικές με το θέμα (μελιτοεξαγωγέας, μελισσόχορτο, γύ-
ρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός κ.α.) και β) να αναπτύξουν δεξιότητες αξιοποίησης των Νέ-
ων Τεχνολογιών, ως εργαλείο για διερεύνηση και αναζήτηση πληροφοριών. 

Περιγραφή:  

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία, κατά την επίσκεψη του μελισσοκόμου στο σχολείο να δουν 
και να φωτογραφίσουν προϊόντα της μέλισσας, υλικά και εργαλεία που χρησιμοποιεί ένας 
μελισσοκόμος (Εικ.1-2). Επίσης σε συνεργασία με τον μελισσοκόμο αναζήτησαν και διάλε-
ξαν να παρακολουθήσουν βίντεο στο You tube με θέμα τη διαδικασία παραγωγής του με-
λιού. https://www.youtube.com/watch?v=I6E0yB0Ev0o  

 https://www.youtube.com/watch?v=m0fr90i_6rc  
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Εικ. 1-2 Φωτογραφίες από την επίσκεψη του μελισσοκόμου 

2η Δραστηριότητα : Φτιάχνουμε τη δική μας ταινία (βίντεο) για τη διαδικασία παραγωγής 
του μελιού (Power Point και Movie maker) 

Στόχοι: Να εμπεδώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν από την επίσκεψη του μελισσοκόμου 
και από την παρακολούθηση των βίντεο στο You tube σχετικά με τα στάδια παραγωγής του 
μελιού και να αξιοποιήσουν σχετικές φωτογραφίες και εποπτικό υλικό. 

Περιγραφή: Η νηπιαγωγός δημιουργεί έναν φάκελο με όνομα «Μέλι» στην επιφάνεια ερ-
γασίας με φωτογραφίες που τράβηξαν τα παιδιά (κάποιες από τις οποίες η νηπιαγωγός τις 
έχει επεξεργαστεί στο λογισμικό GIMP 2), καθώς και με άλλο εποπτικό υλικό σχετικό με το 
θέμα, το οποίο ανακτήθηκε από το διαδίκτυο. Τα παιδιά σε ζευγάρια αναλαμβάνουν να 
φτιάξουν στο Power Point διαφάνειες που η καθεμία θα αντιπροσωπεύει ένα στάδιο της 
παραγωγής του μελιού. Για παράδειγμα, το ένα ζευγάρι θα δημιουργήσει μια διαφάνεια 
(χρησιμοποιώντας το εργαλείο «εισαγωγή εικόνας» και τη μέθοδο copy-paste), στην οποία 
θα απεικονίζεται ένα τοπίο με λουλούδια και μέλισσες που ρουφάνε νέκταρ. Άλλο ζευγάρι 
θα δημιουργήσει μια διαφάνεια με μέλισσες, που πηγαίνουν το νέκταρ στις κυψέλες. Στην 
επόμενη διαφάνεια τα παιδιά θα εισάγουν μια κηρήθρα και μέλισσες που αφήνουν το μέλι 
στα κελιά. Θα ακολουθήσουν διαφάνειες με μελισσοκόμους που παίρνουν το μέλι από τις 
κυψέλες, με εικόνες αφαίρεσης του κεριού από τα τελάρα, στη συνέχεια εικόνες του μελι-
τοεξαγωγέα, ενώ στις δύο τελευταίες θα παρουσιάζονται εικόνες από διάφορα είδη μελιού 
και προϊόντα με κερί (Εικ.3-4).  

Αφού τα παιδιά ολοκληρώσουν τις διαφάνειες στο Power Point και τις αποθηκεύσουν με τη 
βοήθεια της νηπιαγωγού, ως εικόνες, τις εισάγουν στο λογισμικό Movie maker. Κατόπιν η 
εκπαιδευτικός σε ρόλο δακτυλογράφου, με βάση τις περιγραφές των παιδιών πληκτρολογεί 
τους τίτλους που αντιστοιχούν σε κάθε εικόνα-στιγμιότυπο και μαζί με τα νήπια διαμορφώ-
νει τα εφέ, τις μεταβάσεις και τη συνοδευτική μουσική. Τα παιδιά μπορούν να προσθέσουν 
το όνομά τους στον πίνακα των συντελεστών της ταινίας. 

Φύλλο εργασίας (για το Power Point): Χρησιμοποιήστε το κουμπί «εισαγωγή» από τη γραμ-
μή εργαλείων, για να εισάγεται από τον φάκελο με τίτλο «Μέλι», που βρίσκεται στην επι-
φάνεια εργασίας, εικόνες και φωτογραφίες ανάλογες με το στάδιο παραγωγής μελιού, που 
έχετε αναλάβει, στη διαφάνεια του Power Point. Με τις εντολές copy-paste μπορείτε να 
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εμπλουτίσετε την εικόνα σας. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε δεξί κλικ στο ποντίκι, επιλέξτε 
«Αποθήκευση ως» και αφού δώσετε όνομα στην εικόνα σας, αποθηκεύστε τη. 

Εικ. 3-4 Εικόνες που έφτιαξαν τα παιδιά στο Power Point 

  

2η Διδακτική Παρέμβαση: Η μέλισσα τελικά γεννάει μωρά ή αβγά;  

1η Δραστηριότητα: Παρακολούθηση video από τη βιβλιοθήκη του e-yliko 

Στόχοι: Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τον κύκλο ζωής της μέλισσας και να εμπλουτί-
σουν το λεξιλόγιό τους με καινούργιες έννοιες, όπως προνύμφη, νύμφη-χρυσαλίδα, αξιο-
ποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες. 

Περιγραφή: Η νηπιαγωγός αναζητά με τα παιδιά το βίντεο που αφορά τις μέλισσες στην 
ψηφιακή βιβλιοθήκη της εκπαιδευτικής πύλης e-yliko και παρακολουθούν το απόσπασμα 
που αφορά τον κύκλο ζωής της μέλισσας. Κατά τη διάρκεια της προβολής, τα παιδιά συζη-
τούν και σχολιάζουν.  

2η Δραστηριότητα: Φτιάχνουμε με πλαστελίνη τον κύκλο ζωής της μέλισσας και δημιουρ-
γούμε τη δική μας ψηφιακή ιστορία (Photo story) 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται α) να εκφραστούν εικαστικά προάγοντας τη δημιουργικό-
τητα και τη φαντασία τους, αναπαριστώντας τον κύκλο ζωής της μέλισσας με πλαστελίνη, β) 
να κάνουν συγκρίσεις και να διαφοροποιούν το μέγεθος των αβγών της μέλισσας από πλα-
στελίνη, ώστε να είναι εμφανής η εξέλιξη των φάσεων του κύκλου ζωής του εντόμου, γ) να 
ευαισθητοποιηθούν για τη σημασία της ανακύκλωσης και να ενισχύσουν την περιβαλλοντι-
κή τους συνείδηση, αξιοποιώντας άχρηστα υλικά για τις κατασκευές τους, δ) να φτιάξουν 
μια ψηφιακή ιστορία στο λογισμικό Photo story για τον κύκλο ζωής της μέλισσας, εισάγο-
ντας φωτογραφίες από κατασκευές τους με πλαστελίνη. 

Περιγραφή: 

Προκειμένου να εμπεδώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν παρακολουθώντας το βίντεο από 
το e-yliko, η νηπιαγωγός προτείνει στα παιδιά να φτιάξουν τον κύκλο ζωής της μέλισσας με 
πλαστελίνη. Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια και το κάθε ζευγάρι αναλαμβάνει να φτιάξει 
ένα από τα στάδια γέννησης της μέλισσας, χρησιμοποιώντας παλιές αβγοθήκες, που τις 
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έχουν βάψει με χρυσό χρώμα αναπαριστώντας τα κελιά της κηρήθρας, και πλαστελίνη για 
να σχηματίσουν τα αβγά καθώς μεγαλώνουν, τις προνύμφες, τις νύμφες και τέλος τις μέ-
λισσες. Είναι σημαντικό οι ομάδες να καθίσουν στη σειρά, ανάλογα με το στάδιο που έχουν 
αναλάβει, ώστε να υπάρχει μια εξέλιξη στην πορεία των κατασκευών, αντίστοιχη με τον 
κύκλο της μέλισσας και τα παιδιά να προβαίνουν σε συγκρίσεις και να δίνουν στην πλαστε-
λίνη το σωστό μέγεθος, παρατηρώντας την προηγούμενη και επόμενη ομάδα. Όταν ολο-
κληρωθούν οι κατασκευές, τα παιδιά φωτογραφίζουν τις δουλειές τους και εισάγουν με τη 
βοήθεια της νηπιαγωγού τις φωτογραφίες τους στο λογισμικό Photo story. Στη συνέχεια 
χρησιμοποιούν μικρόφωνο, συνδεδεμένο με τον Η/Υ, για να ενσωματώσουν αφήγηση στην 
ιστορία τους, ενώ η νηπιαγωγός στο ρόλο δακτυλογράφου πληκτρολογεί το αντίστοιχο κεί-
μενο στις εικόνες της ψηφιακής ιστορίας (Εικ.5-8). 

Εικ. 5-8 Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την ψηφιακή ιστορία 

  

  

3η Διδακτική παρέμβαση: Ας φτιάξουμε ένα παραμύθι από της μέλισσας το Μ,μ 

1η Δραστηριότητα: Ψάχνουμε εικόνες σχετικές με τη μέλισσα, που αρχίζουν από Μ, μ και 
φτιάχνουμε καρτέλες αναφοράς (Φυλλομετρητής Google Chrome, Μηχανή Αναζήτησης 
Google και κειμενογράφος Word) 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται α) να βρουν λέξεις σχετικές με τη μέλισσα και το μέλι, που 
αρχίζουν από Μ, μ, ασκώντας τη φωνολογική τους επίγνωση, β) να αναζητήσουν 
στο διαδίκτυο αντίστοιχες εικόνες, γ) να φτιάξουν με τις εικόνες και τις αντίστοι-
χες λέξεις καρτέλες αναφοράς στο Word.  

Περιγραφή: Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα μπορούσε να ενταχθεί στα πλαίσια αξιολο-
γικής διαδικασίας, αφού τα παιδιά ενθαρρύνονται να βρούνε λέξεις που αρχίζουν από Μ, μ 
και σχετίζονται με εμπειρίες που αποκόμισαν από την εμπλοκή τους στις προηγούμενες 
δραστηριότητες του σεναρίου. Η νηπιαγωγός καταγράφει την κάθε λέξη σε ξεχωριστές καρ-
τέλες, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά, ώστε σε ζευγάρια να αναζητήσουν τις α-
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ντίστοιχες εικόνες στη μηχανή αναζήτησης Google. Η εκπαιδευτικός έχει φροντίσει να επι-
σκεφτεί τις ιστοσελίδες, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά, προκειμένου να εξα-
σφαλίσει την ασφαλή περιήγησή τους. Αν εντοπίσει σε κάποια ιστοσελίδα ακατάλληλο υλι-
κό, προβαίνει η ίδια στην επιλογή σχετικών εικόνων και τις αποθηκεύει σε φάκελο στην ε-
πιφάνεια εργασίας, ώστε να κάνουν τα παιδιά τη διερεύνησή τους με ασφάλεια. Όταν επι-
λέξουν τη σχετική εικόνα, την αντιγράφουν απευθείας σε ένα έγγραφο word, στο οποίο η 
νηπιαγωγός έχει εισάγει σε οριζόντια διάταξη, διμερή πλαίσια κειμένου, όπου τα παιδιά 
στο ένα μέρος θα βάζουν την εικόνα και στο άλλο θα πληκτρολογούν τη λέξη (Εικ.9-10). 
Αφού τελειώσουν όλα τα ζευγάρια, οι καρτέλες των παιδιών εκτυπώνονται για να χρησιμο-
ποιηθούν στη δημιουργία παραμυθιού. 

Φύλλο εργασίας: Ανοίξτε το φυλλομετρητή Google Chrome και στο πλαίσιο της μηχανής 
αναζήτησης Google που θα εμφανιστεί στην οθόνη (η εκπαιδευτικός έχει φροντίσει ώστε 
αρχική σελίδα του περιηγητή να είναι το Google), πληκτρολογήστε τη λέξη που είναι γραμ-
μένη στην καρτέλα σας. Όταν ανοίξει η σελίδα με τις σχετικές εικόνες, διαλέξτε αυτή που 
προτιμάτε, κάντε δεξί κλικ με το ποντίκι πάνω στην εικόνα και επιλέξτε Αντιγραφή. Πατήστε 
το κουμπί ελαχιστοποίησης του παραθύρου που βρίσκεστε και ανοίξτε το έγγραφο Word, 
που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας, με όνομα «Μ, μ μέλισσας». Όταν ανοίξει το έγγρα-
φο κάντε δεξί κλικ, επιλέξτε Επικόλληση, για να εισάγετε την εικόνα και δίπλα πληκτρολο-
γήστε την αντίστοιχη λέξη.   
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Εικ. 9-10 Καρτέλες αναφοράς στον κειμενογράφο Word 

2η Δραστηριότητα: Δημιουργούμε παραμύθι(Flip book maker) 

Στόχος: Η δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα στα νήπια να αναπτύξουν τη φαντασία και τη 
δημιουργικότητά τους, φτιάχνοντας ένα δικό τους ψηφιακό παραμύθι, με αφορμή τις εικό-
νες της παραπάνω δραστηριότητας. 

Περιγραφή: Τα παιδιά παρατηρούν τις καρτέλες με τις εικόνες στην ολομέλεια και εκφρά-
ζουν τις ιδέες τους για την ιστορία που μπορεί να κρύβουν. Όταν οι εικόνες μπουν στη σει-
ρά, κάποιοι αναλαμβάνουν να αφηγηθούν την ιστορία από την αρχή. Έπειτα, τα νήπια σε 
ζευγάρια εικονογραφούν ζωγραφίζοντας το παραμύθι. Η κάθε ομάδα σκανάρει τη ζωγρα-
φιά της και με τη βοήθεια της νηπιαγωγού την εισάγει στο λογισμικό Flip book maker, μέσω 
του οποίου η ιστορία των παιδιών θα γίνει ψηφιακό παραμύθι (Εικ.11-12).  
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Εικ. 11-12 Εικόνες από το ψηφιακό παραμύθι  

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση αφορά τόσο τη μαθησιακή πορεία των μαθητών, όσο και το ίδιο το σενάριο 
ως προς την αποτελεσματικότητα της χρήσης των διδακτικών μεθόδων και εκπαιδευτικών 
εργαλείων που προτείνει και αποτελεί εγγενές τμήμα υλοποίησης του εκπαιδευτικού σενα-
ρίου. Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. στο νηπιαγωγείο έχουν θέση οι εναλλακτικές μορφές αξιο-
λόγησης, οι οποίες αφορούν περισσότερο τις διαδικασίες κατάκτησης της γνώσης και λιγό-
τερο τις γνωστικές επιδόσεις των παιδιών. Οι αξιολογικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα α) 
στην αρχή του σεναρίου ως διαγνωστική αξιολόγηση των πρότερων γνώσεων των παιδιών, 
β) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου, ως διαμορφωτική αξιολόγηση, από τις κατα-
γραφές της οποίας προκύπτει, ότι τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και περιέργεια σε 
όλη τη διάρκεια επεξεργασίας και διερεύνησης του θέματος, ενώ εξίσου μεγάλος ήταν ο 
ενθουσιασμός τους, όταν επρόκειτο να δουλέψουν στη γωνιά του υπολογιστή και γ) με την 
ολοκλήρωση του σεναρίου, ως τελική αξιολόγηση, κατά την οποία μπορούμε να παρατηρή-
σουμε ότι: Κατά τη χρήση των λογισμικών ή άλλων εργαλείων δεν προέκυψαν ιδιαίτερα 
προβλήματα ή δυσκολίες, ενώ η εκπαιδευτικός χρειάστηκε να παρέμβει κυρίως για θέματα 
συντονισμού των ομάδων, ως προς την υπενθύμιση σειράς για τη χρήση των διαφόρων ερ-
γαλείων, όπως της φωτογραφικής μηχανής ή την εφαρμογή των χρονικών πλαισίων χρήσης 
του υπολογιστή. Επιπλέον, η επίτευξη των στόχων που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο, 
μπορεί να αξιολογηθεί από δραστηριότητες που είναι ενσωματωμένες στο σενάριο, όπως η 
δημιουργία παραμυθιού στο Flip book maker, το οποίο δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να 
αξιοποιήσουν το νέο λεξιλόγιο και να μεταφέρουν τις νέες γνώσεις σε άλλα πλαίσια. Όσον 
αφορά τη μαθησιακή διαδικασία, τα παιδιά δούλεψαν σε ομάδες και συνεργάστηκαν αρ-
μονικά αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες, οι οποίες τους έδωσαν ευκαιρίες για διερευνή-
σεις, ανακαλύψεις, αυθεντικές δημιουργίες και ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου. 

Η κατάλληλη διεπιφάνεια χρήσης, η ποικιλία μέσων και εργαλείων των επιλεγμένων λογι-
σμικών, η επαφή με διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως το You Tube και το e-yliko, η ενσωμά-
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τωση των έργων και της ίδιας της φωνής των παιδιών σε λογισμικά αναπαράστασης εικόνας 
και ήχου (Movie Maker, Photo Story, Flip Book Maker), αλλά και οι δυνατότητες που προ-
σφέρουν τα τεχνολογικά εργαλεία, όπως η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και ο σαρωτής, 
ενθουσίασαν τα παιδιά, κινητοποίησαν και διατήρησαν το ενδιαφέρον τους για τη συμμε-
τοχή στο σενάριο και γενικά για τη μάθηση. Ολοκληρώνοντας, η υλοποίηση των διδακτικών 
παρεμβάσεων που προτείνονται στο παρόν σενάριο, καταδεικνύει ότι, η χρήση των Νέων 
Τεχνολογιών επαναπροσδιορίζει τη μαθησιακή διαδικασία, δημιουργεί κίνητρα για μάθηση 
και ανοίγει νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση.  

Βιβλιογραφία 

Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Επιμορφωτικό Υλικό για 
την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, Τεύχος 2β: 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει ένα διδακτικό σενάριο, με τίτλο «Οι θεοί του Ολύμπου», 
το οποίο σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε στην Γ’ τάξη Δημοτικού, με σκοπό την αξιοποίηση 
και ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχος της εργασίας είναι οι 
μαθητές με τη βοήθεια του υπολογιστή να αποκτήσουν γνώσεις και ενδιαφέρον για τους 
θεούς του Ολύμπου και την ελληνική μυθολογία και να έρθουν σε επαφή με αντιπροσω-
πευτικά έργα Τέχνης σχετικά με τους θεούς του Ολύμπου. Για το σχεδιασμό των δραστηριο-
τήτων χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά γενικής χρήσης και ανοικτού τύπου. Η παραδοσιακή 
διδασκαλία αντικαταστάθηκε από τη χρήση πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης, οι οποίοι 
προσέλκυσαν σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθητών. Παρατηρώ-
ντας τη συμπεριφορά των μαθητών διαπιστώθηκε ένας έντονος ενθουσιασμός σε όλη τη 
διάρκεια της εφαρμογής των δραστηριοτήτων. Οι μαθητές βίωσαν συναισθήματα ευχαρί-
στησης, έκπληξης και επιθυμίας επανάληψης των δραστηριοτήτων. Στο παρόν διδακτικό 
σενάριο οι μαθητές είδαν τον υπολογιστή σαν ένα δημιουργικό εργαλείο, το οποίο έχει τη 
δυνατότητα να προσελκύσει το ενδιαφέρον τους και να τους βοηθήσει να μάθουν με ένα 
ελκυστικό τρόπο.  

Λέξεις - Κλειδιά: διδακτικό σενάριο, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, μυθολογία, Τ.Π.Ε. 

Διδακτικό σενάριο 

Το παρουσιαζόμενο διδακτικό σενάριο είναι διαθεματικό, εμπλέκει δραστηριότητες οι ο-
ποίες  αξιοποιούν γνώσεις που συνδέονται με τις γνωστικές περιοχές και αναφέρονται στο 
Δια-θεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ,2003): Γλώσσα, Μυθολογία, 
Ιστορία, Πληροφορική, Τέχνη και Ζωγραφική.  

Στο σενάριο προτείνεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων σε ψηφιακά περιβάλλοντα μέσω 
του υπολογιστή, η αλληλεπίδραση με τα άλλα μέλη της ομάδας κατά την επεξεργασία των 
δραστηριοτήτων αυτών, η παρουσίασή τους στην ολομέλεια της τάξης, η διομαδική ανταλ-
λαγή απόψεων, προβληματισμών και συμπερασμάτων των ομάδων (ολομέλεια). Είναι μα-
θησιακές διαδικασίες, οι οποίες βασίζονται στη θεωρία της Δραστηριότητας, αξιοποιούν το 
εσωτερικό δυναμικό του μαθητή, αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και την προσωπικότητά 
του (Ματσαγγούρας, 2000). 

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών 

Για την πραγματοποίηση και την ολοκλήρωση του σεναρίου θεωρείται απαραίτητη η εξοι-
κείωση των μαθητών με το περιβάλλον του υπολογιστή. Οι μαθητές θα πρέπει: α) Να είναι, 
εξοικειωμένοι με τα διαφορετικά μέρη και τις περιφερειακές συσκευές του Υπολογιστή (κε-
ντρική μονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτή, ηχεία), αλλά και με ορισμένες από 
τις βασικές δεξιότητες που αφορούν τη  χρήση του. β) Να έχουν εξασκηθεί στο να επιλέ-

2076

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



γουν να κάνουν αντιγραφή και επικόλληση, να σύρουν και να αφήνουν μια εικόνα. γ) Να 
έχουν εξοικειωθεί ως ένα βαθμό με τη δημιουργία του κόσμου μέσα από τη μυθολογία. δ) 
Να είναι ικανοί να μπορούν να ακολουθήσουν οδηγίες και να συνεργάζονται σε ομάδες, 
γεγονός που θα τους βοηθήσει στην καλή συνεργασία και επικοινωνία κατά την διάρκεια 
πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων. Και τέλος θα ήταν επιθυμητό να έχουν μια σχετική 
εξοικείωση με τα περιβάλλοντα των λογισμικών που θα χρησιμοποιηθούν. 

Σκοπός και στόχοι 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο ανήκει στην ιστορία της Γ΄ τάξης και στη 1η ενότητα του Α.Π.Σ.: « 
Η δημιουργία του κόσμου», και ακολουθείται από την ενότητα: « Ο Ηρακλής». 

Ως προς το Δ.Ε.Π.Π.Σ., υπηρετεί θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής προσέγγισης, όπως: ο-
μοιότητα- διαφορά και μεταβολή (π.χ. σύγκριση της λατρείας των θεών τότε και στην σημε-
ρινή εποχή), αλληλεπίδραση και μεταβολή (π.χ. ομαδική εργασία των παιδιών πάνω στα 
αινίγματα για τους θεούς), επικοινωνία (π.χ. προφορική έκφραση των αποτελεσμάτων και 
συζήτησή τους). 

Σκοπός του σχεδίου διδασκαλίας είναι οι μαθητές να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την ελλη-
νική μυθολογία και τις επιβιώσεις της στη γλώσσα, στη λογοτεχνία και στην τέχνη. Θα πρέ-
πει να αναπτύξουν την ιστορική τους σκέψη και την ιστορική τους συνείδηση. Η ανάπτυξη 
της ιστορικής σκέψης αφορά την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων μέσα από την εξέτα-
ση αιτιών και αποτελεσμάτων, ενώ η καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης αφορά την κα-
τανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και τη διαμόρ-
φωση αξιών και στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο πα-
ρόν και το μέλλον.  

Με αυτό τον τρόπο, με τη διδασκαλία της Ιστορίας, οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν όχι 
μόνο την επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και 
την αντίληψη ότι ο σύγχρονος ιστορικός ορίζοντας συνδέεται άμεσα με τη ζωή τους. Ο σκο-
πός της ιστορικής σκέψης και συνείδησης συνδέεται έτσι με το γενικότερο σκοπό της εκ-
παίδευσης, ο οποίος αναφέρεται στην προετοιμασία υπεύθυνων πολιτών.  

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

Οι μαθητές θα πρέπει: 
• Να γνωρίσουν και να απολαύσουν το σχετικό μύθο. 
• Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την ελληνική μυθολογία και τις επιβιώσεις της στην 

τέχνη, τη γλώσσα και τη λογοτεχνία. 
• Να ασκηθούν στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης.  
• Να γνωρίσουν τους θεούς και τις θεές του Ολύμπου και τις ιδιότητες που τους απέ-

διδαν οι άνθρωποι. 
• Να συσχετίσουν γεγονότα που αναφέρονται στο μύθο με παρόμοια γεγονότα που 

συνάντησαν σε προηγούμενα κεφάλαια, μαθήματα ή με παρόμοια γεγονότα της 
σημερινής εποχής και να διατυπώσουν δυνητικές γενικεύσεις.  
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Β. Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών 

Να γνωρίσουν οι μαθητές:  

α) το λογισμικό πρακτικής και εξάσκησης Hot Potatoes, το οποίο θα τους επιτρέψει (θα 
τους βοηθήσει) να ανακαλύψουν, να κατανοήσουν, να εμπεδώσουν τη νέα γνώση και να 
αναπτύξουν την κριτική σκέψη τους. Το Hot Potatoes (λογισμικό κατασκευής ασκήσεων 
κλειστού τύπου) είναι ένα λογισμικό δημιουργίας ασκήσεων και ηλεκτρονικής αξιολόγησης, 
που επιτρέπει τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών τεστ πολλαπλών ερωτήσεων, σταυρόλε-
ξων, αντιστοιχήσεων, ταξινομήσεων και συμπλήρωσης κενών.  

β) το λογισμικό παρουσίασης PowerPoint, το οποίο θα τους επιτρέψει να παρακολουθή-
σουν το θέμα με  μια πολυτροπική παρουσίαση της ιστορικής πληροφορίας και με μια ειδι-
κή τεχνική οπτικοποίησης. Το Power Point είναι ένα πολυμεσικό και υπερμεσικό εργαλείο. 
Το οποίο  ενισχύει και αναπτύσσει τις γνωστικές δομές των παιδιών. Η εξοικείωση με τα 
πολυμέσα ενθαρρύνει τη χρήση πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης (με εικόνες, ήχους, 
κίνηση και βίντεο) σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία. Τα υπερ- μέσα συνιστούν 
ισχυρά γνωστικά εργαλεία στη διάθεση του μαθητή για την ενίσχυση και των ανάπτυξη των 
γνωστικών δομών του.  

γ) το λογισμικό ιδεοκατασκευές, στο οποίο θα συνθέσουν κείμενα σε ψηφιακή μορφή, η 
οποία είναι διαφορετική από τη γραφή που λαμβάνει χώρα με χαρτί και μολύβι. 

δ) το λογισμικό εικαστικής έκφρασης tux Paint, το οποίο θα τους βοηθήσει  στην ανάπτυξη 
της δημιουργικότητας και της καλλιτεχνικής τους έκφρασης. 

Τέλος οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν το Google earth, με το οποίο θα αναπτύξουν την ι-
κανότητα διερεύνησης και αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο. 

Οι Τ.Π.Ε. σήμερα δίνουν νέες δυνατότητες στους μαθητές όπως:  
• Να εξοικειωθούν με το ενεργητικό και διερευνητικό μοντέλο μάθησης. 
• Να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης. 
• Να προσεγγίσουν τις Τ.Π.Ε. ως εργαλεία και πηγές μάθησης. 
• Να εξοικειωθούν με τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών. 
• Να εξασκηθούν σε δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική έρευνα (ό-

πως παρατήρηση, επιλογή και καταγραφή χρήσιμων πληροφοριών, σύγκριση και 
ερμηνεία, εμβάθυνση και διερεύνηση). 

• Να προσπαθήσουν να εκφραστούν με ψηφιακά μέσα. Να παράγουν πολυτροπικές 
πληροφορίες και να αναπτύσσουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού. 

Γενικότερα οι μαθητές πρέπει να καταλάβουν τη χρηστικότητα του υπολογιστή και των λο-
γισμικών ως μέσο διδασκαλίας ή ακόμη- χωρίς να είναι αναγκαίο- ως γνωστικό αντικείμενο, 
μέσα από απλές δραστηριότητες. Έτσι μπορεί να επιτευχθεί η σύνδεση της παιδαγωγικής 
διάστασης της διδασκαλίας με την τεχνολογική. 

Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 
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Στο συγκεκριμένο σενάριο οι μαθητές αναμένεται: 
• Να ασκηθούν στη συνεργατική μάθηση και επικοινωνία αναπτύσσοντας σχετικές 

δεξιότητες. 
• Να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα της συνεργατικής μάθησης. 
• Να δημιουργήσουν κείμενο υπηρετώντας τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης 

σε επικοινωνιακό πλαίσιο. 
• Να καλλιεργήσουν κριτική και δημιουργική σκέψη. 
• Να μάθουν ενεργώντας και διερευνώντας μέσω κριτικής αναζήτησης στο Διαδίκτυο 

και σε λογισμικά. 
• Να εκτιμήσουν της αποτελεσματικότητα της συνεργατικής μάθησης. 
• Επειδή πρόκειται για μύθο, οι μαθητές πρέπει και να απολαύσουν τη διήγηση αλλά 

και να αναδιηγηθούν το μύθο και να καλλιεργήσουν την αφηγηματική τους δεξιότη-
τα, για αυτό το λόγο θα χρησιμοποιηθεί αρχικά η μορφή της παραδοσιακής διδα-
σκαλίας. 

• Να αποκτήσουν εκφραστικό θάρρος και να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα της αφήγη-
σης. 

• Να μυηθούν και να ασκηθούν σταδιακά στην επεξεργασία και αξιοποίηση των γρα-
πτών και εικαστικών πηγών. 

• Να εξοικειωθούν με τη διαχείριση πληροφοριών και συγκεκριμένα με την παρατή-
ρηση, την περιγραφή, την αναζήτηση, την ταξινόμηση, την παραβολή, την ανάλυση 
και την σύνθεση. 

Κατηγορία λογισμικού – συνδυασμός κατηγοριών λογισμικού 

Για την υλοποίηση του σεναρίου, θα χρησιμοποιηθούν: 

1) Το λογισμικό γενικής χρήσεως παρουσιάσεων, Microsoft PowerPoint, για επεξεργασία 
και αναπαράσταση πληροφοριών, στο πλαίσιο πρακτικών οπτικού γραμματισμού.  

2) Το λογισμικό ηλεκτρονικής  αξιολόγησης  Hot potatoes, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα 
να δημιουργηθούν εύκολα πολλά και διαφορετικά είδη αλληλεπιδραστικών ασκήσεων 
(τεστ πολλαπλών ερωτήσεων, σταυρόλεξα, αντιστοίχησης) με τη μορφή ιστοσελίδων (html). 
Θα γίνει εκμετάλλευση των δυνατότητων του προγράμματος για ανατροφοδότηση 
(feedback), ώστε να διαπιστωθεί τι έχουν εμπεδώσει οι μαθητές. 

3) Το λογισμικό Οπτικοποίησης. Η επιλογή του λογισμικού Google earth έγινε επειδή με τη 
χρήση του δεν παρέχεται απλά ένα εποπτικό μέσο (όπως οι χάρτες), αλλά ένα ανοιχτό πε-
ριβάλλον μάθησης, στο οποίο συντελούνται δραστηριότητες διερεύνησης και ανακάλυψης, 
σε σημαντικότερο βαθμό από ότι θα γινόταν με τη χρήση του χάρτη και του βιβλίου. 

4) Τέλος, θα χρησιμοποιηθεί ένα πρόγραμμα ζωγραφικής, εικαστικής έκφρασης, το tux 
Paint. Τα προγράμματα ζωγραφικής βοηθούν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της 
καλλιτεχνικής έκφρασης των παιδιών, μέσα από τη δημιουργία εικόνων. 

Διάρκεια 
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 Η διάρκεια του σεναρίου εκτιμάται στις οκτώ διδακτικές ώρες. 

Οργάνωση τάξης και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Το σχολείο διαθέτει νέα εργαλεία τεχνολογίας, αίθουσα υπολογιστών, αίθουσα προβολών, 
διαδραστικό πίνακα, εκπαιδευτικά λογισμικά και internet. Τα εργαλεία αυτά δίνουν τη δυ-
νατότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες παράγοντας 
και δικό τους οπτικοακουστικό υλικό. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές αποκτούν ποικίλες 
γνώσεις σχετικά με τη μυθολογία και εντάσσουν τη διαδικασία μάθησης στο ιστορικο-
κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο του περιεχομένου της γνώσης (Ματσαγγούρας, 2001). 

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο της πληροφορικής το οποίο διέθετε 
τον 10 υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο καθώς και έναν εκτυπωτή και έναν προτζέ-
κτορα. Η οργάνωση των μαθητών έγινε σε ομάδες των δύο ατόμων. Οι δύο πρώτες διδακτι-
κές ώρες έγιναν με τον παραδοσιακό τρόπο στην τάξη. 

Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου 

 Το σενάριο στηρίζεται στις αρχές του εποικοδομητισμού και στις κοινωνικοπολιτισμικές 
θεωρίες του Vygotsky. Οι θεωρίες αυτές υποστηρίζουν ότι ο μαθητής μαθαίνει αναπροσαρ-
μόζοντας τις νοητικές δομές του ανάλογα με την αλληλεπίδραση που έχει με το περιβάλλον 
του. Η γνώση δε «μεταβιβάζεται» στο μαθητή, αλλά δημιουργείται από το μαθητή, ο οποί-
ος δρα και επικοινωνεί μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια. Το περι-
βάλλον του μαθητή περιλαμβάνει τόσο την υλικοτεχνική υποδομή, μέρος της οποίας απο-
τελούν και τα χρησιμοποιούμενα λογισμικά, όσο και τους υπόλοιπους μαθητές και τον εκ-
παιδευτικό. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι λοιπόν να οργανώσει διδακτικές καταστάσεις και μαθή-
ματα, στα πλαίσια των οποίων οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν, να διερευ-
νήσουν  και να αλληλεπιδράσουν με το περιβάλλον τους προκειμένου να οικοδομήσουν τη 
γνώμη. Έχει σαν στόχο του, βασισμένος τις αρχές της αποκαλυπτικής μάθησης (discovery 
learning) του Bruner (1978), να κάνει την εκπαιδευτική διαδικασία ενδιαφέρουσα για τους 
μαθητές και να τους οδηγήσει στη μάθηση μέσα από προσωπική διερεύνηση, πειραματι-
σμό και ανακάλυψη. Η συμβολή του εκπαιδευτικού σε μια τέτοια διδακτική πρακτική προ-
ϋποθέτει, πέρα από τον σχεδιασμό της, την υιοθέτηση ενός ρόλου μεσολαβητή στην από-
κτηση της γνώσης, εμψυχωτή στη μαθησιακή διαδικασία και υποστηρικτή σε κάθε προσπά-
θειά των μαθητών του (Σιακοβέλη, 2011, Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005).  

Οι μαθητές ως «ερευνητές πληροφοριών», κατανοούν πληροφορίες πολύπλοκων αντικει-
μένων μέσα από εξεικονιστικές αναπαραστάσεις κι αναλαμβάνουν ευθύνες για την ίδια 
τους τη μάθηση, αφού από μόνοι τους ανακαλύπτουν παρά βλέπουν κι απομνημονεύουν 
(ΕΑΙΤΥ,2013). 

Οι Τ.Π.Ε. μεταβάλλουν το πεδίο της μάθησης με τρόπους που δεν μπορούσαν να έχουν 
προβλεφθεί σε παλιότερα εκπαιδευτικά μοντέλα (Papert, 1993). Έτσι, οι ΤΠΕ μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν: α) ως εργαλεία μάθησης (γνωστικό αντικείμενο ή μια μορφή ομαδικής ή 
εξατομικευμένης διδασκαλίας), β) ως ταξινομητές των πληροφοριών της σχολικής τάξης 
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(Τριλιανός, 2004: 79-80) και γ) ως υποστηρικτικό γνωστικό εργαλείο στα υπόλοιπα μαθήμα-
τα (Ράπτης & Ράπτη, 2007). Οι αλλαγές στη δομή και τους προσανατολισμούς της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας που επέφερε η χρήση των Τ.Π.Ε. με βάση τις εποικοδομιστικές και κοινω-
νικογνωστικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση «δεν περιορί-
ζονται μόνο στις διδακτικές πρακτικές, αλλά επεκτείνονται στους στόχους και στο περιεχό-
μενο της διδασκαλίας, στις μαθησιακές συνήθειες, στα χρησιμοποιούμενα εκπαιδευτικά 
μέσα και περιβάλλοντα, καθώς και στην οργάνωσή τους» (Τζιμογιάννης, 2007, σελ.334), κι 
έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη εφαρμογών για εκπαιδευτικούς σκοπούς που αξιοποιούν 
τις πολυμεσικές και δικτυακές τεχνολογίες.  

Με βάση το μοντέλο του κοινωνικού εποικοδομιτισμού, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 
των 2 ή 3 ατόμων, έτσι ώστε κάθε ομάδα να έχει μπροστά της έναν τουλάχιστον Η/Υ. Σχετι-
κά με τη σύνθεση της κάθε ομάδας, προκρίνεται για παιδαγωγικούς λόγους (Ματσαγγού-
ρας, 2000), η ανομοιογένεια ως προς το φύλο και το επίπεδο των μαθησιακών ικανοτήτων 
των μελών της. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, ο διαχωρισμός των μαθητών σε 
ομάδες δεν στηρίζεται ούτε στις προτιμήσεις των μαθητών, ούτε στην τυχαία επιλογή των 
μελών, αλλά σε ένα συνδυασμό μαθητικών προτιμήσεων και παρέμβασης του εκπαιδευτι-
κού.  

Η σύνθεση των ομάδων γίνεται με κριτήριο την εξισορρόπηση των δυνατοτήτων των μαθη-
τών και η δυναμική που αναπτύσσει (Μπαλτά & Ζήση, 2009), επιτρέπει να αναπτυχθούν και 
να λειτουργήσουν οι περισσότερες από τις ενεργητικές- συμμετοχικές τεχνικές μεταξύ των 
μελών της. 

Οι μαθητές, με επίκεντρο τον υπολογιστή, συζητούν ιδέες, ακούν τους άλλους και βασίζο-
νται στην εμπειρία και στη γνώση ο ένας του άλλου. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων σε μια 
μικρή ομάδα ενισχύει την αμοιβαία κατανόηση και τη συνοχή της ομάδας, ευνοεί τη δια-
προσωπική μάθηση, διευκολύνει την ανάληψη ευθυνών και συνεισφέρει στην καλλιέργεια 
ικανοτήτων ανοικτής επικοινωνίας και συνεργασίας (Ματσαγγούρας, 2003). 

H μεθοδολογική προσέγγιση της εργασίας σε ομάδες έχει σαν στόχο να καλλιεργήσει τη 
θετική αλληλεξάρτηση, την ατομική και συλλογική ευθύνη, την αμοιβαία ενθάρρυνση και 
τη διευκόλυνση των προσπαθειών. Μέσα από την εργασία σε ομάδες, τα μέλη της ομάδας 
διευκολύνουν αλλά και συμβάλλουν στις προσπάθειες των άλλων μαθητών ενώ ταυτόχρο-
να φτάνουν στο σημείο να επαινούν, να ενθαρρύνουν και να επικροτούν τις προσπάθειες 
τους (Johnson et al..,1993). 

Σε αυτό το συνεργατικό διερευνητικό περιβάλλον οι μαθητές είναι ενήμεροι πως είναι υ-
πεύθυνοι όχι μόνο για τη δική τους μάθηση, αλλά και των άλλων μελών της ομάδας. Για τη 
διαμόρφωση ενός τέτοιου περιβάλλοντος οι μαθητές πρέπει να αλληλοβοηθούνται και να 
αλληλοϋποστηρίζονται, παρέχοντας ταυτόχρονα αμοιβαία αλληλοτροφοδότηση για την 
ατομική και την ομαδική τους απόδοση (Καρτσιώτης κ.ά., 2010). Η τάξη λειτουργεί τόσο ως 
σύνολο όσο και ως ομάδες εργασίας με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και την κατάλ-
ληλη χρήση των προτεινόμενων εφαρμογών. Οι τεχνικές που ακολουθούνται είναι εργαλεία 
δημιουργικής σκέψης και έκφρασης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές, για 
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να παραγάγουν πρωτότυπες ιδέες, αλλά και να απελευθερώσουν το δημιουργικό τους δυ-
ναμικό. 

Με βάση το πραγματολογικό μοντέλο, η δημιουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτι-
κή διαδικασία επιδιώκει να δώσει έμφαση στη γνωστική και κοινωνική διάσταση της χρή-
σης τους, να αποτελέσει συμπληρωματικό και δημιουργικό εργαλείο για το σχεδιασμό των 
δραστηριοτήτων, να καλλιεργήσει δεξιότητες, να οδηγήσει στην κατανόηση εννοιών και να 
καλλιεργήσει τις αξίες της ομαδικότητας, της συνεργατικότητας και της αλληλοβοήθειας 
(Ζαράνης &Οικονομίδης, 2009). 

1η - 2η διδακτική ώρα 

Στις δύο αυτές διδακτικές ώρες ακολουθήθηκε η παραδοσιακή διδασκαλία. Οι μαθητές δι-
δάχτηκαν τις δύο ενότητες που υπάρχουν στο βιβλίο του μαθητή και αφορούν τους θεούς 
και τις θεές του Ολύμπου. Επίσης, έγιναν και τα φύλλα εργασίας, τα οποία αφορούν αυτές 
τις ενότητες από το τετράδιο του μαθητή. 

3η διδακτική ώρα 

Σε αυτή τη διδακτική ώρα έγινε μια παρουσίαση με τα χαρακτηριστικά και τα σύμβολα των 
θεών. Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία οι μαθητές έπρεπε να συγκρίνουν την θρη-
σκεία του τότε και του σήμερα. 

4η διδακτική ώρα 

Σε αυτή τη διδακτική ώρα έγινε μια παρουσίαση με διάφορα έργα τέχνης, τα οποία έχουν 
ως αντικείμενο τους θεούς και τις θεές του Ολύμπου. Στη συνέχεια της παρουσίασης πα-
ρουσιάστηκαν μερικοί ναοί προς τιμή τους. Οι μαθητές μετά την παρουσίαση, με τη βοή-
θεια του Google Earth αναζήτησαν και βρήκαν τις περιοχές αυτές που υπάρχουν οι ναοί 
καθώς και την περιοχή του Ολύμπου που έμεναν οι θεοί και οι θεές. 

5η διδακτική ώρα 

Οι μαθητές σε αυτή τη διδακτική ώρα χρησιμοποίησαν το λογισμικό Hot Potatoes.  Ασχολή-
θηκαν με διαφορετικά είδη ασκήσεων στα πλαίσια μιας ανατροφοδότησης και εμπέδωσης 
της γνώσης. Έλυσαν ένα σταυρόλεξο που αφορά τους θεούς και τις θεές, αντιστοίχισαν τους 
θεούς με τα σύμβολά τους και τέλος βρήκαν κάποια αινίγματα που τους αφορούν. 

6η -7η διδακτική ώρα 

Οι μαθητές αυτές τις δύο διδακτικές ώρες ασχολήθηκαν με το λογισμικό ιδεοκατασκευές. 
Χρησιμοποίησαν την ενότητα περιγραφή προσώπου, όπου ακολουθώντας τα βήματα πε-
ριέγραψαν τον αγαπημένο τους θεό ή θεά. 

8η διδακτική ώρα 

Οι μαθητές σε αυτή τη διδακτική ώρα ασχολήθηκαν με το λογισμικό ζωγραφικής Tux Paint. 
Αφού άνοιξαν το λογισμικό ζωγράφισαν τον αγαπημένο τους θεό ή θεά. 

2082

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Φύλλα εργασίας 

• Δε δόθηκαν φύλλα εργασίας. Στις δύο πρώτες διδακτικές ώρες, όπου έγινε παρα-
δοσιακή διδασκαλία, δόθηκαν στους μαθητές τα φύλλα εργασίας που έχει το βιβλίο του 
μαθητή για αυτές τις ενότητες. (Πηγή : www.pi-schools.gr/books/dimotiko)  

Αξιολόγηση του σεναρίου 

Ερωτήματα που οι μαθητές μπορούν να απαντήσουν με την ολοκλήρωση της διδακτικής – 
μαθησιακής διδασκαλίας είναι τα παρακάτω. 

• Ποιοι ήταν οι θεοί και οι θεές του Ολύμπου; 
• Ποια τα χαρακτηριστικά και τα σύμβολά τους; 
• Ποιες οι διαφορές της θρησκείας τότε και τώρα; 

Τα ερωτήματα αυτά αποτελούν οδηγό της διαμορφωτικής και της τελικής αξιολόγησης στο 
τελικό στάδιο της ανασκόπησης. Στο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης λαμβάνονται 
επίσης υπόψη ερωτήματα όπως: 

• Πώς συνεργάστηκαν οι μαθητές σε ομάδες; 
• Σε ποιο βαθμό είναι ικανοί να συγκρίνουν το τότε με το τώρα; 
• Σε ποιο βαθμό είναι ικανοί να εντοπίζουν διάφορα χαρακτηριστικά; 
• Πώς ανταποκρίθηκαν στα λογισμικά; 

«Η επιχειρηματολογία που συνοδεύει τις προσπάθειες ένταξης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 
ότι εκτός από την καλλιέργεια του προφορικού γραμματισμού επικεντρώνεται και σε παι-
δαγωγικά ζητήματα καθώς τα ψηφιακά μέσα εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία με 
ανεξάντλητές πηγές εκπαιδευτικού υλικού και εργαλεία επικοινωνίας και αφετέρου μπο-
ρούν να βελτιώσουν την ποιότητα της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας» (Crock et 
al.,2010),υπήρξε εμφανής κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δραστηριοτήτων. Παρατη-
ρώντας τη συμπεριφορά των μαθητών διαπιστώθηκε ένας έντονος ενθουσιασμός σε όλη 
την διάρκεια της ενασχόλησης τους. Η παραδοσιακή διδασκαλία αντικαταστάθηκε από τη 
χρήση πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης με εικόνες, ήχο και κίνηση, που ελκύουν το εν-
διαφέρον και την προσοχή των μαθητών. Σε γνωστικό επίπεδο, δόθηκε η ευκαιρία στους 
μαθητές να εκφραστούν, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους, 
να δείξουν τις γνώσεις τους, να συνεργαστούν να επικοινωνήσουν παρακάμπτοντας τις ό-
ποιες διαφωνίες τους. Ο υπολογιστής κράτησε το ενδιαφέρον τους αμείωτο. Όλη η διαδι-
κασία εξελίχθηκε σε γενικές γραμμές ομαλά. Οι μαθητές είχαν μάθει από την αρχή της χρο-
νιάς, να δουλεύουν σε ομάδες, να περιμένουν με υπομονή τη σειρά τους, να μιλάνε χαμη-
λόφωνα και να προσπαθούν να λύνουν τις διαφορές τους με ήπιο τρόπο. Επίσης δε δυσκο-
λεύτηκαν να γνωρίσουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του κάθε λογισμικού. Σε όλη 
τη διάρκεια των δραστηριοτήτων βίωσαν έντονα συναισθήματα χαράς, ευχαρίστησης, έκ-
πληξης και επιθυμίας για επανάληψη των δραστηριοτήτων. 

Στο παρόν διδακτικό σενάριο οι μαθητές είδαν τον υπολογιστή σαν ένα δημιουργικό εργα-
λείο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει το ενδιαφέρον τους και να τους βοηθή-
σει να μάθουν με ένα ψυχαγωγικό τρόπο. 
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Η δράση που υλοποιήθηκε ήταν μια ευκαιρία να αλλάξει το καθημερινό πρόγραμμα και 
από ανελαστικό να γίνει περισσότερο αυτόνομο, συλλογικό, ελκυστικό και δημιουργικό 
(Ματσαγγούρας 2001). Η εμπλοκή όλων των μαθητών ανεξάρτητα από τις μαθησιακές τους 
ικανότητες και ιδιαιτερότητες δημιούργησε στην τάξη θετικό κλίμα αισιοδοξίας και στήρι-
ξης ειδικά για τους μαθητές με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. 
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Φυσικός, Μ.Sc. Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας 
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Περίληψη 

Στην εργασία που υποβάλλεται παρουσιάζεται μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία 
φαινομένων οπτικής (κατοπτρική ανάκλαση, διάχυση, διάθλαση, ολική ανάκλαση) στη Β' 
και τη Γ' Λυκείου αξιοποιώντας αφενός το πραγματικό πείραμα, το οποίο εκτελούν οι μαθη-
τές, αφετέρου την προσομοίωση με τη χρήση των Τ.Π.Ε.. Μέσα από την εμπειρία υλοποίη-
σης της διδακτικής πρότασης σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις (Ερευνητική εργασία και Φυ-
σική Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου κατά τα σχολ. έτη 2013-14 και 2014-15) στο Ζάννειο Π.Π.ΓΕΛ 
Πειραιά αναδεικνύονται τα πλεονεκτήματα και τα όρια του πραγματικού πειράματος αλλά 
και της προσομοίωσης με τη χρήση Τ.Π.Ε. και προκύπτει η απάντηση στο ερώτημα, το οποίο 
έχει τεθεί στον τίτλο της εργασίας. 

Λέξεις - Κλειδιά: Κατοπτρική Ανάκλαση, Διάχυση, Ολική Ανάκλαση, Διάθλαση, Πραγματικό  
Πείραμα, Προσομοίωση. 

Εισαγωγή 

Η σημασία του πειράματος στη διαδικασία κατανόησης των εννοιών και γενικότερα στη 
διαδικασία μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες δύσκολα θα μπορούσε να αμφισβητηθεί. 
Σύμφωνα με τους Κόκκοτα Π., Καραπαναγιώτη Β. κ.α. (1998), ο ρόλος του πειράματος στη 
διδακτική πράξη είναι μοναδικός. Μάλιστα οι σκοποί τους οποίους υπηρετεί το πείραμα 
σχεδόν ταυτίζονται με τους σκοπούς της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, δεδομένου 
ότι το πείραμα κάνει τα φαινόμενα περισσότερο πραγματικά, λόγω της άμεσης εμπειρίας 
που προσφέρει, εγείρει το ενδιαφέρον για το μάθημα, βοηθάει στην κατανόηση των εν-
νοιών και των νόμων, προάγει τους μηχανισμούς σκέψης και καλλιεργεί τεχνικές δεξιότητες 
απαραίτητες στη σύγχρονη εποχή. Αλλά και από τον χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επι-
στημών, πολλοί ερευνητές θεωρούν, ότι τα πειράματα είναι ένα οργανικό αναπόσπαστο και 
αναντικατάστατο τμήμα του μαθήματος της Φυσικής, καθώς επίσης και ένα πολύ ισχυρό 
εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια κατάλληλα εκπαιδευμένων και επιμορφωμένων εκπαι-
δευτικών (Arons, 1991; Χαλκιά, 2000; Καλκάνης, 2003). Από τα μέσα της δεκαετίας του '90, 
από τότε δηλαδή, που οι Τ.Π.Ε (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) ή Νέες Τε-
χνολογίες εισέβαλλαν δυναμικά και στο χώρο της εκπαίδευσης, μια νέα μορφή πειραμά-
των, προστέθηκε στη φαρέτρα των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες. Είναι 
τα εικονικά πειράματα, δηλαδή οι προσομοιώσεις πειραμάτων και φαινομένων με τη βοή-
θεια του Η/Υ και κατάλληλων λογισμικών. Η σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία στον χώρο 
των Φυσικών Επιστημών περιλαμβάνει δύο μορφές πειραμάτων. Τα πειράματα στο εργα-
στήριο Φυσικών Επιστημών με πραγματικά υλικά, αυτά τα οποία υπάρχουν ως εξοπλισμός 
στα σχολικά εργαστήρια, όπως και αυτά τα οποία εμπνευσμένοι εκπαιδευτικοί έχουν επι-

 

 

2086

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



νοήσει και κατασκευάσει και οι προσομοιώσεις πραγματικών πειραμάτων ή φυσικών φαι-
νομένων, τα εικονικά πειράματα με τη βοήθεια του Η/Υ. Συγκρίνοντας τα πραγματικά πει-
ράματα με τις προσομοιώσεις, ως προς τη συνεισφορά τους στη μαθησιακή διαδικασία οι 
ερευνητές εντοπίζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και στις δύο περιπτώσεις.  

Σύγκριση πραγματικών πειραμάτων και προσμοιώσεων 

Η μάθηση μέσω των πραγματικών εργαστηρίων, επιτυγχάνει τη γνωστική ανάπτυξη, αφού 
αυξάνει το ενδιαφέρον και το κίνητρο των μαθητών για μάθηση και επιτρέπει σε περισσό-
τερες πτυχές του εγκεφάλου να ενεργοποιηθούν λόγω του προστιθέμενου κιναισθητικού 
στοιχείου (Klahr et al., 2007). Από την άλλη πλευρά τα πραγματικά εργαστήρια μπορεί να 
μειώνουν την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα της μάθησης. Επίσης, επιτρέπουν 
στους μαθητές να δαπανούν αρκετό χρόνο σε δραστηριότητες που παράγουν άσχετες πλη-
ροφορίες και έχουν υψηλότερο λογιστικό και οικονομικό κόστος (klahr et al., 2007). Το τε-
λευταίο επισημαίνεται ως πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να δημιουργεί τις 
κατάλληλες συνθήκες ώστε να αποφεύγεται. Τα εικονικά εργαστήρια φαίνεται να είναι 
προνομιούχα αφού βοηθούν τους μαθητές να απεικονίζουν προβλήματα και λύσεις, παρέ-
χουν ένα διαλογικό μαθησιακό περιβάλλον και βοηθούν στην ανάπτυξη αφηρημένων εν-
νοιών που δεν είναι δυνατό να γίνει με πραγματικά υλικά (Zacharia and Anderson, 2003). Οι 
προσομοιώσεις επιτρέπουν επίσης τη χρήση των δυναμικά μεταβαλλόμενων γραφικών πα-
ραστάσεων, (Triona and Klahr, 2003) είναι λιγότερο χρονοβόρες και δεν απαιτούν εξειδι-
κευμένο εξοπλισμό. Γενικότερα, η προοπτική ενσωμάτωσης των εικονικών εργαστηρίων 
στα πραγματικά εργαστήρια φαίνεται να είναι ιδιαίτερα υποσχόμενη. Το Εικονικό Πείραμα 
μπορεί να προσφέρει στους μαθητές πολλά πλεονεκτήματα, αλλά δεν μπορεί να αντικατα-
στήσει την ρεαλιστική εμπειρία. Ενδεχομένως ο συνδυασμός των δύο μεθόδων πειραματι-
σμού να ήταν ο ιδανικός τρόπος για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του κάθε πειρα-
ματικού μέσου. Οι έρευνες τα τελευταία 5 χρόνια προσανατολίζονται στο συνδυασμό του 
Πραγματικού και Εικονικού Πειράματος (Ταβέλη Ε., Ολυμπίου Γ., Ζαχαρία Ζ., 2012) 

Συνδυασμός πραγματικού και εικονικού πειράματος 
στη διδασκαλία φαινομένων οπτικής 

Η πορεία της διδασκαλίας, σύμφωνα με την διδακτική πρόταση, ξεκινά με εναύσματα εν-
διαφέροντος από την καθημερινή εμπειρία των μαθητών, τα οποία συνδέονται με τα φαι-
νόμενα της ανάκλασης, διάθλασης, ολικής ανάκλασης του φωτός, ακολουθεί παρουσίαση 
από τον διδάσκοντα των φαινομένων ανάκλασης, διάθλασης, ολικής ανάκλασης μέσω λο-
γισμικού παρουσιάσεων, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί προσομοιώσεις των παραπάνω 
φαινομένων, από το Διαδίκτυο. Παράλληλα ομάδα μαθητών, παρουσιάζει στην ολομέλεια 
της τάξης απλά πειράματα ανάκλασης, διάθλασης και ολικής ανάκλασης του φωτός. Μέσα 
από την όλη διαδικασία, δίνεται η δυνατότητα να εξαχθούν οι ορισμοί, της ανάκλασης, 
διάθλασης και ολικής ανάκλασης του φωτός, να διατυπωθούν οι νόμοι που διέπουν το κά-
θε φαινόμενο, να δοθεί ο μαθηματικός φορμαλισμός, που το συνοδεύει και να γίνει κατα-
νοητό από τους μαθητές κάτω από ποιές συνθήκες και γιατί συμβαίνει το κάθε φαινόμενο. 
Τέλος μέσω παρουσίασης εφαρμογών των παραπάνω φαινομένων, επιχειρείται η σύνδεση 
των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές με την καθημερινή πραγματικότητα και με τα όσα 
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συμβαίνουν στο φυσικό κόσμο γύρω μας (π.χ. ουράνιο τόξο, φαινομένη θέση των αστέρων, 
διαδρομή του οπτικού σήματος στις οπτικές ίνες, αντικατοπτρισμός κ.α.). 

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός του σεναρίου 

Πρωταρχικές Ιδέες των Μαθητών 

Το κεφάλαιο της Οπτικής, με πολλές και ενδιαφέρουσες εφαρμογές στην καθημερινή μας 
ζωή, διδάσκεται ελαχιστα στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών της Φυσι-
κής και στις δύο επιμέρους βαθμίδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο). 
Για τον λόγο αυτόν οι μαθητές αγνοούν π.χ. βασικά στοιχεία των θεωριών που έχουν δια-
τυπωθεί για τη φύση του φωτός, αδυνατούν ή δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν στοιχειω-
δώς τα βασικά φαινόμενα που έχουν σχέση με την διάδοση του φωτός στα διάφορα οπτικά 
μέσα, όπως ανάκλαση (κατοπτρική και διάχυση), διάθλαση, ολική ανάκλαση, διασκεδασμός 
κ.λ.π. παρά το γεγονός, ότι όλα αυτά τα φαινόμενα συμβαίνουν κάθε στιγμή στον κόσμο 
που μας περιβάλλει. Λίγοι μαθητές αντιλαμβάνονται την διάδοση του φωτός σύμφωνα με 
το επιστημονικό πρότυπο (Stead & Osborne,1979). Κατά κύριο λόγο η ιδέα του φωτός που 
κινείται είναι μάλλον ξένη στους μαθητές και μάλλον σπάνια θα βρούμε μαθητές να την 
χρησιμοποιούν ακόμη και όταν θεωρούν το φως ως μια οντότητα εντοπισμένη στο χώρο 
(Guesne, 1985). Όσον αφορά στο χρόνο διάδοσης του φωτός, φαίνεται ότι το μεγαλύτερο 
μέρος των μαθητών, σύμφωνα με τον Piaget, θεωρεί την διάδοση αυτόματη και αντίστοιχα 
την ταχύτητα διάδοσης άπειρη (Ραβάνης,1991). Όσον αφορά στην ανάκλαση, η πρώτη α-
ναφορά του φαινομένου γίνεται κατα την εξήγηση της δημιουργίας των σκιών (Guesne, 
1985; Feher & Rice,1988), ενω κατα την διερεύνηση των απόψεων των μαθητών για την 
ανάκλαση εμφανίστηκαν απόψεις βασισμένες στην ταύτιση του φωτός με την πηγή του 
(Guesne, 1985). Οι μαθητές που ρωτήθηκαν μπορούσαν να περιγράψουν μόνο το αποτέλε-
σμα του φωτός πάνω στο αντικείμενο στο οποίο κατευθυνόταν. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό 
των εξηγήσεων που έδωσαν οι μαθητές είναι ότι το φως δεν ανακλάται σε υλικό όπως το 
χαρτί αλλά ανακλάται στο γυαλί (Διάχυση-Κατοπτρική Ανάκλαση) (Guesne, 1984-85). Tέλος 
σχετικά με το χρώμα, οι μαθητές πιστεύουν, ότι είναι ιδιότητα του αντικειμένου ανεξάρτητη 
από την πηγή του φωτός ή τον δέκτη και ότι το χρώμα μένει αναλλοίωτο κάτω από το λευκό 
φως (Feher & Rice, 1992; Guesne, 1985; Reiner, 1992). 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

Γνώσεις: 

Mετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι μαθητές αναμένεται να: (i) Oρίζουν τι είναι ανά-
κλαση, διάθλαση ολική ανάκλαση του φωτός, (ii) Διακρίνουν την κατοπτρική ανάκλαση από 
την διάχυση, (iii) Γνωρίζουν με βάση ποιό κριτήριο ένα διαφανές υλικό χαρακτηρίζεται ο-
πτικά πυκνότερο ή οπτικά αραιότερο από κάποιο άλλ (iv) Εξηγούν γιατί το φως διαθλάται. 
(v) Ορίζουν τον δείκτη διάθλασης ενος διαφανούς υλικού. (vi) Γνωρίζουν τι εκφράζει ο δεί-
κτης διάθλασης ενος διαφανούς υλικού. (vii) Διατυπώνουν τους νόμους που ισχύουν στην 
ανάκλαση και διάθλαση του φωτός. (viii) Αναφέρουν τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες 
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πραγματοποιείται η ολική ανάκλαση. (ix) Αναφέρουν εφαρμογές της ανάκλασης, διάθλασης 
και ολικής ανάκλασης στην καθημερινή ζωή. 

Δεξιότητες:  

Mετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι μαθητές αναμένεται να: (i) Είναι σε θέση να ε-
κτελούν απλά πειράματα οπτικής, όπως ανάκλασης, διάθλασης, ολικής ανάκλασης.(ii) Διε-
ρευνούν τις μαθηματικές σχέσεις, που περιγράφουν τα φαινόμενα της διάθλασης και της 
ολικής ανάκλασης. (iii) Εξηγούν γιατί η ολική ανάκλαση συμβαίνει, μόνο όταν το φως περνά 
από οπτικά πυκνότερο σε οπτικά αραιότερο μέσο. (iv) Εφαρμόζουν γνώσεις από από τα μα-
θηματικά για την απόδειξη τύπων της Φυσικής (Σύνδεση Μαθηματικών Φυσικής για τους 
μαθητές Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ή Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης).  

Στάσεις: 

Mετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι μαθητές αναμένεται να: (i) Αναπτύξουν θετική 
στάση απέναντι στη χρήση της επιστημονικής μεθοδολογίας και της εξαγωγής έγκυρων α-
ποτελεσμάτων μεσα από πειραματικές διαδικασίες. (ii) Αναπτύξουν μεταξύ τους πνεύμα 
συνεργασίας εκτελώντας αφενός μεν πραγματικά πειράματα αφετέρου εικονικά. (iii) Διαπι-
στώσουν τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τα όρια του πραγματικού πειράματος 
αλλά και τα αντίστοιχα του εικονικού. 

Περιγραφή του σεναρίου 

Το διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει τέσσερεις διακριτές φάσεις και η υλοποίησή του ολο-
κληρώθηκε σε 2 διδακτικές ώρες. Συγκεκριμένα οι φάσεις είναι: α) της αφόρμησης και των 
εναυσμάτων ενδιαφέροντος όπου δίνονται τα σχετικά ερεθίσματα στους μαθητές για την 
ενεργό συμμετοχή τους στην όλη διαδικασία και η διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων 
από αυτούς, β) η φάση της πειραματικής διαδικασίας κατά την οποία αφενός εκτελούνται 
πραγματικά πειράματα, αφετέρου μελετώνται εικονικά πειράματα-προσομοιώσεις με τη 
χρήση Η/Υ σε συνδυασμό και με τον Διαδραστικό Πίνακα, γ) η φάση της συζήτησης μεταξύ 
των μελών των ομάδων και στην ολομέλεια και δ) η φάση της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση 
περιλαμβάνει διάφορες μορφές, όπως γραπτή εξέταση (test), αυτοαξιολόγηση των μαθη-
τών και ετεροαξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό βασισμένη σε ρουμπρίκες αξιολόγησης. Η 
κάθε μορφή αξιολόγησης έχει τη δική της βαρύτητα στον τελικό βαθμό. 

Φάση 1η: Αφόρμηση, εναύσματα ενδιαφέροντος, διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων. 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 4 ατόμων και σε κάθε ομάδα ανά 2 άτομα δίνεται 
ένα φύλλο εργασίας.  

Ερωτήματα με βάση την καθημερινή εμπειρία-Εναύσματα ενδιαφέροντος: 

Στεκόμαστε μπροστά στον καθρέπτη και βλέπουμε τον εαυτό μας. Γιατί συμβαίνει αυτό; 
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Βυθίζουμε μια πλαστική ευθύγραμμη ράβδο σε ένα ποτήρι γεμάτο νερό έτσι ώστε ένα μέ-
ρος της να είναι μέσα στο νερό και το υπόλοιπο έξω από αυτό. Η ράβδος συνεχίζει να φαί-
νεται ευθύγραμμη;  

Προσπαθούμε, ενω βρισκόμαστε έξω από το νερό να σημαδέψουμε ένα αντικείμενο που 
βρίσκεται μέσα στο νερό. Θα το πετύχουμε; 

Γιατί τα διαμάντια εγκλωβίζουν το φως;  

(Οι μαθητές καλούνται να γράψουν στο φύλλο εργασίας, σύντομες απαντήσεις στα παρα-
πάνω ερωτήματα, με βάση την καθημερινή εμπειρία τους, τις γνώσεις τους ή τις αντιλήψεις 
τους) 

Συζήτηση: 

Μέσω του φύλλου εργασίας οι μαθητές παροτρύνονται να συζητήσουν στην ομάδα τους 
αρχικά και στην ολομέλεια της τάξης στη συνέχεια, τις απαντήσεις που έχουν δώσει.  

Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων: 

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης ζητείται από τους μαθητές να διατυπώσουν τα ερευ-
νητικά τους ερωτήματα όπως: (α) Πώς διαδίδεται το φως και τι συμβαίνει όταν μια δέσμη 
μονοχρωματικού φωτός συναντήσει μια λεία και γυαλιστερή επιφάνεια (καθρέπτης) ή μια 
τραχεία επιφάνεια (τοίχος); (β) Τι συμβαίνει, όσον αφορά στη διεύθυνση διάδοσης μιας 
μονοχρωματικής δέσμης φωτός όταν αυτή περνάει από τον αέρα στο νερό ή στο γυαλί ή 
από ένα διαφανές μέσο σε ένα άλλο διαφανές μέσο; (γ) Τι συμβαίνει, όσον αφορά στη δι-
εύθυνση διάδοσης μιας μονοχρωματικής δέσμης φωτός όταν αυτή περνάει από το γυαλί ή 
το νερό στον αέρα; (δ) Υπάρχει περίπτωση η δέσμη μονοχρωματικού φωτός που διαδίδεται 
από το γυαλί ή το νερό στον αέρα να εγκλωβιστεί στο γυαλί ή στο νερό;  

Φάση 2η: Πειραματική αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Εκτέλεση από τους μαθητές απλών πειραμάτων οπτικής: 

Η κάθε ομάδα μαθητών εκτελεί από ένα απλό πείραμα οπτικής χρησιμοποιώντας ένα laser 
εκπομπής μονοχρωματικής λεπτής δέσμης φωτός και απλά υλικά, όπως ένα επίπεδο κάτο-
πτρο (επίδειξη ανάκλασης του φωτός), ένα διαφανές δοχείο γεμάτο με νερό από τον εργα-
στηριακό εξοπλισμό του σχολικού εργαστηρίου (διάθλαση), ένα τριγωνικό πρίσμα επίσης 
από τον εργαστηριακό εξοπλισμό του σχολικού εργαστηρίου (ολική ανάκλαση).  

Παρουσίαση προσομοιώσεων: 

Μετά την εκτέλεση κάθε πειραματικής δραστηριότητας από τους μαθητές ο διδάσκων πα-
ρουσιάζει μια αντίστοιχη προσομοίωση, ενσωματωμένη σε μια παρουσίαση power point. 
Για την ανάκλαση και τη διάθλαση χρησιμοποιήθηκε η προσομοίωση από τον ιστοχώρο του 
Πανεπ. Colorado: http://goo.gl/O4jCLk, ενω για την ολική ανάκλαση από τον ιστοχώρο 
www.seilias.gr η προσομοίωση: http://goo.gl/xQ4Eal, τέλος για την μη κατοπτρική ανάκλα-

 

 

2090

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

http://goo.gl/O4jCLk
http://goo.gl/xQ4Eal


ση χρησιμοποιήθηκε η προσμοίωση http://goo.gl/crwwd7. Την όλη παρουσίαση ακολουθεί 
συζήτηση με στόχο την εξήγηση του φαινομένου, την διατύπωση του ορισμού του, των νό-
μων που το διέπουν και των προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες αυτό συμβαίνει. Ακολου-
θεί ο μαθηματικός φορμαλισμός που συνοδεύει το αντίστοιχο φαινόμενο. 

Διατύπωση προβλήματος (Προαιρετική δραστηριότητα): 

Εφόσον το μαθηματικό υπόβαθρο των μαθητών της τάξης το επιτρέπει, και ειδικότερα για 
τους μαθητές τμημάτων Θετικής - Τεχνολογικής κατεύθυνσης ή Προσανατολισμού Θετικών 
Σπουδών μπορεί να τεθεί μέσω του φύλλου εργασίας ως πρόβλημα προς επίλυση η εξήγη-
ση γιατί συμβαίνει ολική ανάκλαση μόνο, όταν το φώς διαδίδεται από οπτικά πυκνότερο 
μέσο σε οπτικά αραιότερο και όχι το αντίστροφο. Επίσης σε τμήματα μαθητών της Γ Λυκεί-
ου μπορεί με την σχετική καθοδήγηση του διδάσκοντος να ζητηθεί να αποδείξουν τον νόμο 
του Snell με τη βοήθεια της αρχής του Fermat (βλ. σχετική προσομοίω-
ση:(http://goo.gl/mqaxAv) και την χρήση γνώσεων από τις παραγώγους (Σύνδεση Φυσικής 
με τα Μαθηματικά) 

Φάση 3η: Συζήτηση, εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Οι ομάδες ανταλλάσσουν μεταξύ τους τα αποτελέσματα που έχουν βρει, κάνουν τις απα-
ραίτητες συγκρίσεις και συζητούν στην ολομέλεια της τάξης τα συμπεράσματά τους. Επίσης 
ο διδάσκων προκαλεί μια γενικότερη συζήτηση για τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα 
και τα όρια του πραγματικού καθώς επίσης και τα αντίστοιχα του εικονικού πειράματος. 

Τελική Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των μαθητών περιλαμβάνει τρεις φάσεις. Η κάθε φάση έχει τη δική της βαρύ-
τητα στον τελικό βαθμό. Συγκεκριμένα:  

1η ΦΑΣΗ 
Τίτλος Πραγματικό εργαστήριο 
Αντικείμενο αξιολόγησης Επίδειξη πειράματος 
Τεχνική αξιολόγησης Ρουμπρίκα Αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό. 
Κριτήρια αξιολόγησης Συμμετοχή, υπευθυνότητα, συμπεριφορά 
Βαρύτητα αξιολόγησης 30% 

Απο την ρουμπρίκα αξιολόγησης αυτής της φάσης προέκυψαν τα εξής: (i) Η συμμετοχή των 
μαθητών/τριών στην εκτέλεση των πειραμάτων επίδειξης υπήρξε καθολική. Όλες οι ομάδες 
των μαθητών εκτέλεσαν διαδοχικά απο ένα πείραμα οπτικής (ανάκλασης, διάθλασης, ολι-
κής ανάκλασης). (ii) Οι μαθητές επέδειξαν απόλυτη υπευθυνότητα κατα την εκτέλεση των 
πειραμάτων και ακολουθώντας τις οδηγίες του διδάσκοντος τα πραγματοποίησαν με επιτυ-
χία.  

 

 
 

 

2091

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

http://goo.gl/crwwd7
http://goo.gl/mqaxAv


2η ΦΑΣΗ 
Τίτλος Τεστ 
Αντικείμενο αξιολόγησης Γνώσεις, δεξιότητες 
Τεχνική αξιολόγησης Αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό με προκαθορισμένη 

μοριοδότηση. 
Κριτήρια αξιολόγησης Έλεγχος απαντήσεων  
Βαρύτητα αξιολόγησης 50% 

Τα αποτελέσματα του τεστ αξιολόγησης αυτής της φάσης φαίνονται στο παρακάτω γράφη-
μα: 

 

Aποτελέσματα 2ης φάσης αξιολόγησης με βάση Test γνώσεων και δεξιοτήτων 

  
3η ΦΑΣΗ 

Τίτλος Πραγματικό Εργαστήριο-Προσομοίωση 
Αντικείμενο αξιολόγησης Συμμετοχή στην ομάδα και στην ολομέλεια, συνεργασία 
Τεχνική αξιολόγησης Ρουμπρίκα αυτοαξιολόγησης με βάση συγκεκριμένα 

κριτήρια. 
Κριτήρια αξιολόγησης Τήρηση κανόνων συνεργασίας, εκπλήρωση του ρόλου 

μέσα στην ομάδα και στην ολομέλεια, ικανότητα εξαγω-
γής ορθών συμπερασμάτων, ολοκλήρωση καθηκόντων, 
συνέπεια, παροχή βοήθειας, επίλυση συγκρούσεων, 
αποδοχή κριτικής. 

Βαρύτητα αξιολόγησης 20% 

Σύμφωνα ρουμπρίκα αυτοαξιολόγησης αυτής της φάσης, την οποία συμπλήρωσε ο κάθε 
μαθητής/τρια ατομικά προέκυψαν τα εξής: (i) Οι μαθητές/τριες συνεργάστηκαν αρμονικά 
μεταξύ τους στο πλαίσιο της ομάδας, δεν υπήρξαν μεταξύ τους συγκρούσεις ενω εκπλήρω-
σαν πλήρως τα καθήκοντα που απαιτούσε η πειραματική διαδικασία. (ii) Η συνεργασία των 
μαθητών/τριών μέσα στην ομάδα, η κριτική συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης, η παρατή-
ρηση των πειραμάτων και των προσομοιώσεων, οδήγησε τους μαθητές/τριες στην εξαγωγή 
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ορθών συμπερασμάτων και στην αναίρεση παρανοήσεων (π.χ. διάκριση κατοπτρικής ανά-
κλασης και διάχυσης ή πότε συμβαίνει ολική ανάκλαση και γιατί).  

Η τελική βαθμολογία κάθε μαθητή προέκυψε από ποσόστωση κάθε μιας από τις παραπάνω 
επιδόσεις (βαθμολογίες). Αναλυτικότερα η τελική ατομική βαθμολογία κάθε μαθητή προέ-
κυψε από τον ακόλουθο τύπο:  

Τελικός βαθμός = [Φάση 1η]*0,30 + [Φάση 2η]*0,50 + [Φάση 3η]*0,20  

Συμπεράσματα 

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση υλοποιήθηκε σε τρεις περιπτώσεις: (α) Ως τμήμα ερευ-
νητικής εργασίας μαθητών της Β' Λυκείου (18 μαθητές) με τον γενικότερο τίτλο "Ένα μαγευ-
τικό ταξίδι στον κόσμο της σύγχρονης Φυσικής" (σχολ. έτος 2013-14) (β) Στο πλαίσιο του 
μαθήματος Φυσικής Θετικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου (18 μαθητές) (σχολ. έτος 2013-14) και 
(γ) Στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου (21 μαθητές) 
(σχολ. έτος 2014-15). Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την όλη διαδικασία μπορούν 
να συνοψιστούν στα εξης: (α) Η εκτέλεση των πραγματικών πειραμάτων απετέλεσε μια ευ-
χάριστη βιωματική εμπειρία για τους μαθητές και τους έδωσε τη δυνατότητα να κατανοή-
σουν τα αντίστοιχα φαινόμενα οπτικής, τα οποία εμφανίζονται καθημερινά στον κόσμο που 
μας περιβάλλει. (β) Οι προσομοιώσεις σε συνδυασμό και με το πραγματικό πείραμα βοή-
θησαν στην εμβάθυνση και στην ουσιαστικότερη κατανόηση των φαινομένων. Σε κάποιες 
περιπτώσεις, όπως σε αυτήν της μη κατοπτρικής ανάκλασης (διάχυσης), η προσομοίωση 
ήλθε να αναπληρώσει το κενό του πραγματικού πειράματος για το συγκεκριμένο φαινόμε-
νο. (γ) Η προσομοίωση επίσης λειτούργησε καταλυτικά και στην περίπτωση της ερμηνείας 
του φαινομένου της διάθλασης με βάση την αρχή του ελαχίστου χρόνου (Fermat). (δ) Οι 
μαθητές κατα τη διάρκεια των συζητήσεων στις ομάδες και στην ολομέλεια συγκρίνοντας 
το πραγματικό με το εικονικό πείραμα διαπίστωσαν στην πράξη τα πλεονεκτήματα, τα 
μειονεκτήματα αλλα και τα όρια κάθε μιας από τις δύο διδακτικές προσεγγίσεις των φυσι-
κών φαινομένων. Ως τελικό συμπέρασμα της όλης εμπειρίας από την την υλοποίηση της 
συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης μπορούμε να πούμε, ότι θα πρέπει τελικά να ισορρο-
πήσουμε μεταξύ πραγματικού πειράματος και εικονικού, προσπαθώντας να εξαντλήσουμε 
τα όρια κάθε μιας από τις δύο αυτές διδακτικές προσεγγίσεις. Μια τέτοια αντιμετώπιση 
θεωρούμε ότι θα μας προσφέρει κάθε φορά τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 
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Το παρόν σενάριο αποτελεί πρόταση για τη διδασκαλία της Ιστορίας Α’ Λυκείου με τη χρή-
ση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). Βασική επιδίωξη του σενα-
ρίου είναι οι μαθητές να προσεγγίσουν διαθεματικά και συγκριτικά τις διαφορετικές πτυχές 
του αρχαίου αιγυπτιακού και μυκηναϊκού πολιτισμού. Η προσέγγιση γίνεται μέσα από την 
κριτική διερεύνηση ψηφιακών πηγών και τη χρήση εφαρμογών που προάγουν το συνεργα-
τικό περιβάλλον μάθησης. 

Λέξεις - Κλειδιά: Ιστορία Α Λυκείου, Προϊστορία, διαθεματικότητα, Τ.Π.Ε και συνεργατικά 
περιβάλλοντα μάθησης. 

Εισαγωγή 

Η εφαρμογή της τράπεζας θεμάτων στις προαγωγικές εξετάσεις του Ιουνίου, η μεγάλη σε 
έκταση ύλη και η καθυστερημένη έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας κατά 
το σχολικό έτος 2014 -15, οδήγησε στη δημιουργία της παρούσας διδακτικής πρότασης για 
τη διδασκαλία της Ιστορίας της Α Λυκείου. Το σενάριο μπορεί να εφαρμοστεί με δύο δια-
φορετικούς τρόπους: α) είτε για τη διδασκαλία με τη μορφή της επανάληψης των διδακτι-
κών ενοτήτων του προϊστορικού αιγυπτιακού και μυκηναϊκού πολιτισμού (1ο Κεφ. Ενότητα 
2: «Η Αίγυπτος» (σελ. 20 – 30) και 2ο Κεφ. Ενότητα 1.2: «Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός» (σελ. 65 
– 75)ή β) για τη συγκριτική διδασκαλία των δύο ενοτήτων με τη χρήση της ανακαλυπτικής 
μεθόδου. Προϋποθέσεις της εφαρμογής του είναι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να έχουν 
εξοικείωση με τα διαδικτυακά συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης. Ειδικότερα οι μαθητές 
θα πρέπει να γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό τα περιβάλλοντα του web2.0: dipity (χρο-
νογραμμή), glogster (ψηφιακή αφίσα), wordle (συννεφόλεξο). Επίσης, θα πρέπει να έχουν 
λογαριασμό στο dropbox (τουλάχιστον ένας από κάθε ομάδα). Από την πλευρά του ο εκ-
παιδευτικός θα πρέπει να διαθέτει δεξιότητες/ικανότητες οργάνωσης της τάξης ως ομάδας 
και να είναι εξοικειωμένος με συνεργατικές μορφές διδασκαλίας. 

       Στόχοι - Παιδαγωγικό πλαίσιο – Σχέση με Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ. 

Με το σενάριο επιδιώκεται οι μαθητές: 

ως προς το γνωστικό αντικείμενο 
• να κατανοήσουν τη σημασία της γεωγραφικής θέσης της Αιγύπτου και των Μυκηναϊκών 

πόλεων στην ιστορική και πολιτιστική τους εξέλιξη. 
• να γνωρίσουν και να συγκρίνουν τις κοινωνικές δομές και την πολιτική οργάνωση του 

Αιγυπτιακού και Μυκηναϊκού Πολιτισμού. 
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• να αντιληφθούν και να συγκρίνουν τον ρόλο της γραφής στην καθημερινή ζωή των δύο 
πολιτισμών. 

• να επισημάνουν και να συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά της αιγυπτιακής και μυκηναϊκής 
τέχνης. 

ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 
• να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία στο πλαίσιο της διερευνητικής 

μεθόδου. 
• να αναπτύξουν συνεργατικότητα για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού στο πλαίσιο του 

ομαδοσυνεργατικού μοντέλου μάθησης. 
• να έλθουν σε επαφή με τη διεπιστημονική μέθοδο προσέγγισης και έρευνας των ιστο-

ρικών γεγονότων που χρησιμοποιεί ο ιστορικός και να εκτιμήσουν τη σημασία και τη 
χρησιμότητα της διαθεματικής ιστορικής έρευνας. 

ως προς τον ψηφιακό γραμματισμό 
• να συνειδητοποιήσουν ότι οι Τ.Π.Ε. μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσα βελτίωσης της 

διδασκαλίας και της μάθησης, καθώς επιτρέπουν και ενθαρρύνουν την πρόσβαση σε 
ευρύ πεδίο πληροφοριών και εφαρμογών. 

• να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής αναζήτησης, επιλογής και διαχείρισης των πληρο-
φοριών που αντλούν από το διαδίκτυο. 
να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης στα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης και στα δι-
κτυακά εκπαιδευτικά εργαλεία. 

• να αξιοποιήσουν ανοιχτά λογισμικά τα οποία προάγουν την ιστορική έρευνα με τη χρή-
ση διαδραστικών χαρτών στον άξονα του χώρου και του χρόνου. 

• να ασκηθούν στη συνεργατική συμπλήρωση φύλλων εργασίας και στην παραγωγή ι-
στορικού λόγου με την αξιοποίηση του επεξεργαστή κειμένου. 

Οι στόχοι του παρόντος σεναρίου ανταποκρίνονται στους ειδικούς σκοπούς της διδασκαλίας 
του μαθήματος της Ιστορίας όπως περιγράφονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.). 
Συγκεκριμένα, στο Α.Π.Σ για την Ιστορία ορίζεται μεταξύ άλλων ότι σκοπός του μαθήματος είναι 
οι μαθητές «να κατανοήσουν ότι το ιστορικό παρελθόν αποτελεί ολότητα για κάθε εξεταζόμενη 
περίοδο και διαμορφώνεται από τα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας (οικονομικό, κοινω-
νικό, πολιτικό, πολιτισμικό κ.α.) και τις αλληλεπιδράσεις τους». Επίσης, στόχος του μαθήματος 
είναι να γίνει κατανοητό, από τη μια πλευρά, ότι ο σύγχρονος παγκόσμιος πολιτισμός είναι το 
αποτέλεσμα της συνεισφοράς των επιμέρους πολιτισμών, και από την άλλη, ότι η αποδοχή της 
ετερότητας είναι αναγκαίος παράγοντας για την εξέλιξη του σύγχρονου πολιτισμού. Η συγκρι-
τική και διαθεματική προσέγγιση των δύο προϊστορικών πολιτισμών που επιχειρείται σε 
αυτό το σενάριο βοηθά στην ολιστική κατανόηση της ιστορικής πραγματικότητας. Παράλ-
ληλα, τα ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας ενισχύουν τη γνώση και αναπτύσσουν την κριτική 
σκέψη των μαθητών (Μαστραπάς 2012, σ.σ. 20). 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση άλλαξε εντελώς τη φιλοσοφία, τις μορφές 
και τις μεθόδους διδασκαλίας. Στις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, η οργάνωση της μά-
θησης προσανατολίζεται προς τον λεγόμενο «κοινωνικοπολιτισμικό εποικοδομητισμό». Ο 
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κοινωνικός εποικοδομισμός διαφοροποιείται από τον κλασικό στο επίπεδο της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης, θεωρώντας πως οι γνώσεις δομούνται μέσω των αλληλεπιδράσεων μετα-
ξύ των ατόμων, όπως επίσης ότι και οι ίδιες οι γνώσεις είναι κοινωνικά καθορισμένες μέσα 
από κώδικες (Δαγδιλέλης, και Παπαδόπουλος, 2013). Η προσέγγιση του μοντέλου αυτού 
αλλάζει τα δεδομένα και ανοίγει καινούργιους δρόμους για τον ρόλο των εκπαιδευτικών 
και των μαθητών. Ο/η μαθητής/τρια πρέπει να μάθει να εργάζεται σε ανοιχτά περιβάλλο-
ντα μάθησης μέσω διερεύνησης, τα οποία χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα ελέγχου 
από τον χρήστη και επιτρέπουν ανοιχτό πλαίσιο δραστηριοτήτων. Ο μαθητής έτσι ανακα-
λύπτει και οικοδομεί τη γνώση, ενώ ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως συντονιστής, διευκολυ-
ντής και εμψυχωτής. 

Ο κοινωνικοπολιτισμικός εποικοδομητισμός ταιριάζει και με τη φιλοσοφία των αναλυτικών 
προγραμμάτων στο Νέο Γυμνάσιο και Λύκειο. Ως προς την εκπαιδευτική πρακτική, η φιλο-
σοφία του Νέου Σχολείου αντιλαμβάνεται τους μαθητές ως μικρούς «διανοούμενους», «ε-
πιστήμονες» και «ερευνητές», που συνεργάζονται στενά σε πλαίσιο πρωτοβουλιών και επι-
λογών και προσεγγίζουν βιωματικά και με διαφορετικούς τρόπους τη νέα σχολική γνώση 
μέσα από διεπιστημονικής φύσης ερωτήματα, πειραματισμούς και διερευνήσεις (Ματσαγ-
γούρας, 2011). Στόχοι των ενεργητικών μεθόδων μάθησης που προτείνονται στο Νέο Σχο-
λείο είναι α) ο μαθητής ανακαλύπτει-εφευρίσκει γνώση. Το αποτέλεσμα δεν προσφέρεται 
έτοιμο, αλλά οικοδομείται από τον ίδιο, β) έρχεται σε άμεση επαφή με το αντικείμενο της 
μάθησης για ικανό χρονικό διάστημα, γ) καλλιεργεί και ασκεί ποικιλία γνωστικών δεξιοτή-
των, δ) ο εκπαιδευτικός ενισχύει τις δεξιότητες που θεμελιώνουν την ενεργητική μάθηση, ε) 
εστιάζει τις προσπάθειές του σ’ ένα συγκεκριμένο σκοπό δραστηριοποίησης (π.χ. κατατάσ-
σει, ταξινομεί, αξιολογεί κτλ.) και στ) χρησιμοποιεί ενσυνείδητα μια διαδικασία ή μέθοδο 
που θα τον οδηγήσει στον σκοπό (Ματσαγγούρας, 2000). 

Στο παραπάνω πλαίσιο η εκπαίδευση στα χρόνια των Τ.Π.Ε έχει αναδείξει τη σημασία του 
ψηφιακού γραμματισμού που δεν περιορίζεται πλέον στην απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων 
αλλά επεκτείνεται στην αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και, κυρίως , στο μετασχηματι-
σμό τους. Μετασχηματισμός των εμπειριών και των σκέψεων σε ψηφιακές δράσεις που θα 
επιτρέψουν στον μαθητή να μετασχηματίσει το γνωστικό του πλαίσιο και να οικοδομήσει 
τη νέα γνώση (Γιαννακοπούλου και Μπάτζιου, 2014). 

Μεθοδολογία διδασκαλίας 

Η διδασκαλία του παρόντος σεναρίου πραγματοποιείται σε 3 ώρες στο εργαστήριο των Η/Υ, 
το οποίο διαθέτει και βιντεοπροβολέα. Ο καθηγητής έχει φροντίσει να αναμορφωθεί το ωρο-
λόγιο πρόγραμμα, ώστε οι πρώτες δύο διδακτικές ώρες να είναι συνεχόμενες. Η 3η διδακτική 
ώρα θα χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση των φύλλων και για την αξιολόγηση του σεναρί-
ου.  

Ο σχηματισμός τον ομάδων πρέπει να είναι διακριτικά κατευθυνόμενος από τον καθηγητή 
ώστε να εξασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των μαθητών στην ομάδα. Επιθυμητό θα ήταν οι 
ομάδες να έχουν την ίδια σύνθεση με το μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας για να υπάρχει 
η αντίστοιχη εξοικείωση. Ο κάθε μαθητής θα έχει και έναν ρόλο που θα μπορεί να αλλάζει 
κατά την πορεία υλοποίησης του σεναρίου. Με κλήρο η κάθε ομάδα αποκτά ένα όνομα που 
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αντιστοιχεί στην «ειδικότητα των μικρών ερευνητών» όπως προβλέπει το σενάριο (Γεω-
γράφοι, Κοινωνιολόγοι, Οικονομολόγοι, Ιστορικοί Τέχνης). 

Ο καθηγητής κατά τον προγραμματισμό του μαθήματος στην αρχή της χρονιάς θα πρέπει 
να εξασφαλίσει χρόνο ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν με τα χρησιμοποιούμενα στο σε-
νάριο εργαλεία web2.0. Επειδή ο προγραμματισμός των μαθημάτων που έχουν στο τέλος 
προαγωγικές εξετάσεις με τράπεζα θεμάτων είναι χρονικά πιεσμένος, θα ήταν επιθυμητό 
να υπάρξει συνεννόηση με τον / την συνάδελφο της πληροφορικής ώστε οι παραπάνω ε-
νέργειες εξοικείωσης να γίνουν στο πλαίσιο του μαθήματος της πληροφορικής. 

Το σενάριο έχει φτιαχτεί ως επανάληψη των δύο πρώτων ενοτήτων που περιλαμβάνονται 
στην εξεταστέα ύλη, οπότε οι μαθητές θα έχουν το γνωστικό υπόβαθρο των δύο πολιτι-
σμών. Κάθε ομάδα θα έχει το δικό της φύλλο εργασίας και έναν υπολογιστή. Στην επιφά-
νεια εργασίας θα υπάρχει ένας φάκελος με αποθηκευμένο το φύλλο εργασίας της ομάδας 
στον κειμενογράφο. Τα φύλλα εργασίας αποτελούνται από 4 ερωτήσεις - δραστηριότητες, 
εκτός από το 4ο φύλλο που έχει τρεις, οι οποίες καλύπτουν τομείς όπως: γεωγραφική θέση, 
κοινωνική, πολιτική, οικονομική οργάνωση και τέχνη του Αιγυπτιακού και Μυκηναϊκού Πο-
λιτισμού. 

Τις δύο πρώτες διδακτικές ώρες οι μαθητές ασχολούνται με τη συμπλήρωση των φύλλων 
εργασίας και την προετοιμασία παρουσίασης τους σε ppt. Στην πρώτη διδακτική ώρα οι   
μαθητές εισέρχονται στο εργαστήριο Η/Υ και κάθονται στις θέσεις τους μπροστά από τους 
υπολογιστές που αντιστοιχούν στην ομάδα τους, αφού έχει προηγηθεί η κλήρωση με τα 
ονόματα των ομάδων. Στη συνέχεια ασχολούνται με την «έρευνα - δημιουργία» για τη συ-
μπλήρωση των φύλλων εργασίας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο καθηγητής ενεργεί διευ-
κολυντικά, δίνει οδηγίες για την πραγματοποίηση της αναζήτησης, την παραγωγή υλικού με 
εργαλεία web2.0 και ελέγχει αν οι ομάδες βρίσκονται εντός χρόνου. Στο τέλος της 1ης διδα-
κτικής ώρας ο καθηγητής υποδεικνύει στους μαθητές να αποθηκεύσουν το υλικό που κατέ-
γραψαν σε ηλεκτρονική μορφή για να το συνεχίσουν την επόμενη ώρα μετά το διάλειμμα. 
Την 2η διδακτική ώρα ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τις ομάδες να ολοκληρώσουν τα φύλλα 
εργασίας και να εστιάσουν στη δημιουργία του φύλλου παρουσίασης. Ιδιαίτερη προσοχή 
χρειάζονται οι ομάδες που συνάντησαν δυσκολίες και καθυστέρησαν σε σχέση με τις υπό-
λοιπες. 

Σχετικά με τα φύλλα εργασίας, σε όλα υπάρχει η δραστηριότητα δημιουργίας παρουσίασης 
σε αντίστοιχο λογισμικό ppt με τις απαντήσεις – δραστηριότητες που κατέγραψαν οι μαθη-
τές στον κειμενογράφο. Στη συνέχεια ζητείται από τις ομάδες να ανεβάσουν το λογισμικό 
παρουσίασης στο dropbox σε κοινόχρηστο φάκελο.  

 

Στο 1ο φύλλο εργασίας η ομάδα των «Γεωγράφων» καλείται μέσα από την παρακολούθηση 
βίντεο να καταγράψει τη σημασία της γεωγραφικής θέσης της Αιγύπτου (Νείλος) και των 
Μυκηνών (θάλασσα). Στη συνέχεια μέσα από διαδραστικούς χάρτες και ιστοσελίδες καλού-
νται να εντοπίσουν και να παρουσιάσουν τις κυριότερες πόλεις των δύο πολιτισμών. Τέλος, 
φτιάχνουν 2 χρονογραμμές με τις κυριότερες φάσεις της προϊστορίας των πολιτισμών.  
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Στο 2ο φύλλο η ομάδα των «Κοινωνιολόγων» καλείται να φτιάξει τις πυραμίδες της κοινωνι-
κής διαστρωμάτωσης των δύο πολιτισμών και να τις συγκρίνει με κριτήριο τη δυνατότητα ή 
μη κοινωνικής κινητικότητας. Επίσης, καλείται να καταγράψει τα πολιτικά συστήματα και 
τους διαφορετικούς ρόλους που είχαν σε αυτά οι θρησκευτικοί και οικονομικοί παράγο-
ντες. Τέλος, για την κατανόηση των χαρακτηριστικών των πολιτικών συστημάτων διερευνά 
τα παραδείγματα του «Ακενατών» και του Αγαμέμνονα. 

Στο 3ο φύλλο η ομάδα των «Οικονομολόγων» καλείται να καταγράψει τις ασχολίες και τους 
κυριότερους τομείς της οικονομίας των δύο πολιτισμών και να τις συγκρίνει με τις σημερι-
νές. Στη συνέχεια ζητείται να δημιουργήσει δύο συννεφόλεξα με παραθέματα από το σχο-
λικό εγχειρίδιο για να συγκρίνει το επάγγελμα του γραφέα στην Αίγυπτο και στις Μυκήνες 

Στο 4ο φύλλο η ομάδα των «Ιστορικών Τέχνης» καλείται να δημιουργήσει δύο ψηφιακές 
αφίσες με τις μορφές τέχνης των δύο πολιτισμών και να τις συγκρίνει. Επιπλέον, ζητείται να 
δημιουργήσει μια πινακοθήκη με σχόλια που να δείχνουν την επιρροή της μυκηναϊκής τέ-
χνης από την Αίγυπτο.    

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Ομάδα: «Γεωγράφοι» 

 

Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις – δραστηριότητες επισκεπτόμενοι τους προτεινό-
μενους διαδικτυακούς τόπους: 

1. α) Γιατί η Αίγυπτος ονομάστηκε «Δώρο του Νείλου»; 

 https://www.youtube.com/watch?v=XDThjM5Kt5Y#t=24 

 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A102/45/308,1283 

 

    β) Γιατί ο πρώτος ελληνικός πολιτισμός ονομάστηκε Μυκηναϊκός;    

 https://www.youtube.com/watch?v=gIBVKUQBzek (8 πρώτα λεπτά) 

 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A102/45/324,1317  

2. Να προσδιορίσετε τις γεωγραφικές θέσεις και τις σπουδαιότερες πόλεις των δύο προϊ-
στορικών πολιτισμών χρησιμοποιώντας κείμενο και φωτογραφίες. 

 http://el.wikipedia.org/wiki/Αρχαία Αίγυπτος  
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 http://blogs.sch.gr/billbas/files/2012/09/Egypt_map.swf  

 http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/habitation/geography/index.html  

 http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/istoria/a-2-6-mikinaikos-
Politismos.htm  

3. Κατασκευάστε δύο χρονογραμμές  στο excel ή στο http://www.dipity.com  που να περι-
λαμβάνουν: η πρώτη τις σημαντικότερες περιόδους της Αρχαίας Αιγύπτου και η δεύτερη 
του Μυκηναϊκού πολιτισμού. 

 http://www.ancientegypt.co.uk/time/explore/main.html  

 http://el.wikipedia.org/wiki/Αρχαία Αίγυπτος  

 http://el.wikipedia.org/wiki/Μυκηναϊκός Πολιτισμός  

4. Να δημιουργήσετε ένα αρχείο παρουσιάσεων (power point) που θα περιλαμβάνει τις 
παραπάνω πληροφορίες σε διαφάνειες σύγκρισης, δώστε έναν δικό σας τίτλο και ανεβάστε 
το στον κοινό Φάκελο «Προϊστορία Αρχαίου Κόσμου: Μια συγκριτική προσέγγιση» στο 
https://www.dropbox.com/home. 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

Ομάδα: «Κοινωνιολόγοι» 

 

Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις – δραστηριότητες επισκεπτόμενοι τους προτεινό-
μενους διαδικτυακούς τόπους: 
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1. α) Να δημιουργήσετε τις πυραμίδες με την ιεραρχία των κοινωνικών τάξεων στην Αρχαία 
Ελλάδα και στον Μυκηναϊκό Πολιτισμό, χρησιμοποιώντας διαγράμματα από το Smart Art 
(διάγραμμα πυρ).  

 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A102/45/308,1284  

 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A102/45/324,1317  

 https://www.youtube.com/watch?v=XDThjM5Kt5Y#t=24     

 https://www.youtube.com/watch?v=gIBVKUQBzek (από 8ο –  μέχρι 15ο λεπτό) 

β) Υπήρχε η δυνατότητα κοινωνικής κινητικότητας (μετακίνησης από μια τάξη στην άλλη); 

 http://el.wikipedia.org/wiki/Μυκηναίκός Πολιτισμός  

 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A102/45/308,1284  

 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A105/29/156,903  

2. Ποιες ήταν οι διαφορές στην πολιτική οργάνωση της Αρχαίας Αιγύπτου και του Μυκηναϊ-
κού Πολιτισμού και σε ποιους παράγοντες οφείλονται; 

 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A102/45/308,1284  

 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A102/45/324,1317  

3. α) Να εισάγετε μια εικόνα του φαραώ Αμένοφις Δ΄ (Ακενατών) και να σχολιάσετε την πο-
λιτική διάσταση της προσπάθειάς του να επιβάλει ως μοναδικό θεό τον Ρα, τον θεό του ή-
λιου. 

 http://el.wikipedia.org/wiki/Αμένοφις Δ΄  

β) Να εισάγετε μια εικόνα του Μυκηναίου «Άνακτα» Αγαμέμνονα και να σχολιάσετε την 
οικονομική διάσταση της εξουσίας  του. 

 http://el.wikipedia.org/wiki/Μυκηναϊκός Πολιτισμός  

 http://el.wikipedia.org/wiki/Αγαμέμνονας  

4. Να δημιουργήσετε ένα αρχείο παρουσιάσεων (power point) που θα περιλαμβάνει τις 
παραπάνω πληροφορίες σε διαφάνειες σύγκρισης, δώστε έναν δικό σας τίτλο και ανεβάστε 
το στον κοινό Φάκελο «Προϊστορία Αρχαίου Κόσμου: Μια συγκριτική προσέγγιση» στο 
https://www.dropbox.com/home. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

Ομάδα: «Οικονομολόγοι» 

2101

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A102/45/308,1284
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A102/45/324,1317
https://www.youtube.com/watch?v=XDThjM5Kt5Y%23t=24
https://www.youtube.com/watch?v=gIBVKUQBzek
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%23.CE.9A.CE.BF.CE.B9.CE.BD.CF.89.CE.BD.CE.B9.CE.BA.CE.BF.CF.80.CE.BF.CE.BB.CE.B9.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AE_.CE.BF.CF.81.CE.B3.CE.AC.CE.BD.CF.89.CF.83.CE.B7
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A102/45/308,1284
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A105/29/156,903
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A102/45/308,1284
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A102/45/324,1317
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://www.dropbox.com/home


 

Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις – δραστηριότητες επισκεπτόμενοι τους προτει-
νόμενους διαδικτυακούς τόπους: 

1. Φτιάξτε μια πινακοθήκη με  σχολιασμό (6 - 8  φωτογραφίες σε 2 πίνακες)  με τις κυ-
ριότερες ασχολίες των ανθρώπων στην Αρχαία Αίγυπτο και στον Μυκηναϊκό Πολιτισμό. 

 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A102/45/308,1284  

 http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx?searchT
ext=mycenaean&images=true&page=2  

2. α) Ποιοι τομείς της οικονομίας βοήθησαν στην ακμή των δύο πολιτισμών; 

 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A102/45/308,1284  

 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A105/29/156,903  

β) Οι τομείς αυτοί εξακολουθούν και σήμερα να έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Αίγυ-
πτο και την Ελλάδα; 

3. Να βρείτε τις πηγές του σχολικού βιβλίου με τίτλους: α) «Ένας γραφέας μιλά για τα 
πλεονεκτήματα του επαγγέλματος του» στο 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A102/45/308,1286  και β) «Τα 
επαγγέλματα και οι ειδικευμένοι τεχνίτες μέσα από τις πινακίδες της γραμμικής Β΄ γρα-
φής» στο http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A102/45/324,1317. Στη 
συνέχεια, να φτιάξετε δύο συννεφόλεξα με λέξεις κλειδιά πλεονεκτήματα – είδη επαγ-
γελμάτων στο http://www.wordle.net/create και, αφού τα εκτυπώσετε, να συγκρίνετε το 
επάγγελμα του γραφέα στην Αρχαία Αίγυπτο και στον Μυκηναϊκό Πολιτισμό. 

4. Να δημιουργήσετε ένα αρχείο παρουσιάσεων (power point) που θα περιλαμβάνει τις 
παραπάνω πληροφορίες σε διαφάνειες σύγκρισης, δώστε έναν δικό σας τίτλο και ανε-
βάστε το στον κοινό Φάκελο «Προϊστορία Αρχαίου Κόσμου: Μια συγκριτική προσέγγι-
ση» στο https://www.dropbox.com/home. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 

Ομάδα: «Ιστορικοί Τέχνης» 
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Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις – δραστηριότητες επισκεπτόμενοι τους προτει-
νόμενους διαδικτυακούς τόπους: 

1. Φτιάξτε δύο ξεχωριστές αφίσες στο http://edu.glogster.com με φωτογραφίες, σχόλια 
ή/και video για να καταγράψετε τις μορφές της Αρχαίας Αιγυπτιακής και Μυκηναϊκής τέ-
χνης. 

 Οδηγίες για τη δημιουργία αφίσας με το glogster   

  http://www.ancient-egypt.org/    

  http://history-pages.blogspot.gr/2012/03/blog-post_28.html  

  http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/technology/index.html  

 http://collections.culture.gr  

2. Να σχολιάσετε με εικόνες και κείμενο την άποψη ότι ο Μυκηναϊκός πολιτισμός είχε 
επιρροές από άλλους προϊστορικούς πολιτισμούς ανάμεσά τους και τον Αιγυπτιακό. 

 http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/istoria/a-2-6-mikinaikos-
Politismos.htm 

 http://www.namuseum.gr/collections/prehistorical/mycenian/mycenian04-gr.html  

 http://www.mindmeister.com/118402646/  

 http://www.netschoolbook.gr/digimycenae.html  

3. Να δημιουργήσετε ένα αρχείο παρουσιάσεων (power point) που θα περιλαμβάνει τις 
παραπάνω πληροφορίες σε διαφάνειες σύγκρισης, δώστε έναν δικό σας τίτλο και ανε-
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βάστε το στον κοινό Φάκελο «Προϊστορία Αρχαίου Κόσμου: Μια συγκριτική προσέγγι-
ση» στο https://www.dropbox.com/home. 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση του σεναρίου θα είναι αμφίδρομη, δηλαδή τόσο από την πλευρά του καθη-
γητή όσο και από την πλευρά του μαθητή. Ο καθηγητής θα λάβει υπόψη του το ενδιαφέρον 
των μαθητών, την καλή λειτουργία της ομάδας και την ποιότητα των παραγόμενων φύλλων 
εργασίας. Επίσης, θα αξιολογήσει τις παρουσιάσεις και τον βαθμό εμπλοκής του κάθε μέ-
λους της ομάδας. Από την πλευρά τους οι μαθητές θα συμπληρώσουν το παρακάτω ερωτη-
ματολόγιο για να φανεί κατά πόσο ήταν ευχαριστημένοι από την «εμπειρία» του σεναρίου 
και των φύλλων εργασίας: 

Φύλλο Αξιολόγησης: 

Αξιολογήστε τα φύλλα εργασίας βαθμολογώντας τις παρακάτω ερωτήσεις από το 1 έως το 
5 ( 1: καθόλου, 2: λίγο, 3 αρκετά, 4: πολύ και το 5: πάρα πολύ). 
Πόσο ενδιαφέρον είχε το περιεχόμενο των φύλλων εργασίας;  
Πόσο δύσκολη ήταν η συμπλήρωσή τους;  
Πόσο καλά συνεργαστήκατε με την ομάδα σας;  
Πόσο σας βοήθησαν οι πηγές που σας παρέπεμπαν τα φύλλα εργασίας στην απάντη-
ση των ερωτημάτων; 

 

Πόσο σας βοήθησε ο καθηγητή σας;  
Πόσο ικανοποιημένοι μείνατε από το τελικό αποτέλεσμα του φύλλου εργασίας σας;  
Πόσο ικανοποιημένοι μείνατε από την παρουσίαση της ομάδα σας;  
Θα θέλατε να γίνει ξανά μια μελλοντική επανάληψή σας με φύλλα εργασίας;  
Άλλα σχόλια: (πχ, τι μου άρεσε, τι δε μου άρεσε, τι θα ήθελα να αλλάξω κ.λπ.)  

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί την 3η διδακτική ώρα μετά τις παρουσιάσεις. Το ερωτη-
ματολόγιο θα πρέπει να είναι ανώνυμο και θα ήταν χρήσιμο μετά τη συμπλήρωσή του να 
ακολουθήσει συζήτηση και σχόλια για την επανάληψη της ενότητας μέσα από την υλοποί-
ηση ενός διδακτικού σεναρίου με τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

Άλλες εκδοχές 

Με ανάλογη τροποποίηση του σεναρίου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παρουσί-
αση των φύλλων εργασίας το συνεργατικό περιβάλλον wiki. Οι μαθητές με τη βοήθεια των 
εκπαιδευτικών θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα wiki για το μάθημα της ιστορίας στο οποίο 
θα ανέβαζαν το υλικό τους αλλά και υλικό από μελλοντικά φύλλα εργασίας που θα τους 
βοηθούσαν στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και θα αποτελούσε καλή πρακτική και για 
άλλα μαθήματα. Εναλλακτικά, για την παρουσίαση των φύλλων εργασίας αντί για ppt, οι 
μαθητές θα μπορούσαν να δημιουργούσαν μια μικρή ταινία στο movie maker, η οποία θα 
ανέβαινε στο  site / blog του σχολείου, όπως συμβαίνει και με το παραγόμενο υλικό των 
Ερευνητικών Εργασιών ή των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων.  
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Προσεγγίζοντας το έργο του Μανόλη Αναγνωστάκη μέσω μιας Ιστοεξερεύνησης 
(WebQuest) 

Κούκης Νικόλαος  
Φιλόλογος MEd 

koukisn@yahoo.gr  

Περίληψη 
Η παρούσα εισήγηση περιγράφει διεξοδικά ένα σενάριο διδασκαλίας με την αξιοποίηση 
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για το μάθημα των Κειμένων 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Λυκείου. Πρόκειται για μια πρόταση διδασκαλίας διάρ-
κειας οκτώ διδακτικών ωρών, η οποία δομείται με σημείο αναφοράς μια ιστοεξερεύνηση 
που δημιουργήθηκε και αναρτήθηκε εντός της ελληνικής πλατφόρμας δημιουργίας και φι-
λοξενίας ιστοεξερευνήσεων OpenWebQuest. Κατά την εισήγηση επιχειρείται η καταγραφή 
των σταδίων εφαρμογής του σεναρίου στην πράξη και η ανάδειξη της σημασίας της αξιο-
ποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος της λογοτεχνίας. Πιο συγκεκριμένα,  περι-
γράφεται η διαδικασία σύνταξης του σεναρίου, από τη στιγμή της σύλληψης της ιδέας δη-
μιουργίας του, μέχρι την ολοκλήρωσή του με έμφαση στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 
και στην προστιθέμενη αξία της αξιοποίησης των ΤΠΕ για τον μαθητή.  

Λέξεις - Kλειδιά: Σενάριο διδασκαλίας, αξιοποίηση ΤΠΕ, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

Εισαγωγή 
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2013-2014 και στο πλαίσιο συνεργασίας με το Κέ-
ντρο Ελληνικής Γλώσσας, στην Πράξη «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτι-
κών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήμα-
τα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ομάδα φιλολόγων συνέταξε και ε-
φάρμοσε εκπαιδευτικά σενάρια για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
για τη Γ΄ Λυκείου. Ένα από τα σενάρια αυτά, με τίτλο «Μια Ιστοεξερεύνηση (WebQuest) για 
τον Μανόλη Αναγνωστάκη», συντάχθηκε από τον δημιουργό και της παρούσας εισήγησης. 
Η σύνταξη του σεναρίου ολοκληρώθηκε κατά τους μήνες  Φεβρουάριο έως Μάιο 2014. 

Θεωρητικό πλαίσιο σύνταξης του σεναρίου 

Το θέμα του παρόντος σεναρίου είναι να μελετήσουν οι μαθητές τη ζωή και το έργο του 
ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη με σημείο αναφοράς υλικό που αντλούν από το διαδίκτυο με 
τη συνδρομή μιας ιστοεξερεύνησης που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό. Για την 
πραγματοποίηση της διαδικασίας εύρεσης, μεταφόρτωσης και επεξεργασίας του σχετικού 
υλικού από το διαδίκτυο, οι μαθητές εργάζονται, για τέσσερις, από τις συνολικά οκτώ, δι-
δακτικές ώρες, στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου, σε ομάδες με διαφορετικά 
φύλλα εργασίας και πολλαπλά επίπεδα/άξονες διερεύνησης. 

Βασική επιδίωξη του συγκεκριμένου σεναρίου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τον άνθρωπο 
και ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη και μέσα από το έργο του να έλθουν και σε επαφή με τα 
χαρακτηριστικά των ποιητών της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Για την επίτευξη της στό-
χευσης αυτής υιοθετείται η προσέγγιση του μαθήματος της λογοτεχνίας με την αξιοποίηση 
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των ΤΠΕ, γεγονός που σηματοδοτεί την αναγκαιότητα μετατόπισης, τόσο του εκπαιδευτι-
κού, όσο και των μαθητών, από την παραδοσιακή σε μια νέα εγγράμματη ταυτότητα. Κατά 
την πορεία του σεναρίου, δίνεται μεγάλη έμφαση η μετατόπιση αυτή να μην περιοριστεί 
μόνο στη μελέτη κειμένων μέσα από την οθόνη ηλεκτρονικών υπολογιστών με την επίφαση 
της καινοτομίας αλλά να γίνει σαφής η διαφορά της μελέτης ψηφιακού από τη μελέτη έ-
ντυπου υλικού. 

Οι μαθητές, εργαζόμενοι σε ομάδες, εισέρχονται στο χώρο της ιστοεξερεύνησης και ακο-
λουθώντας τα βήματα της εφαρμογής εμπλέκονται σε μια κατεξοχήν «οργανωμένη δρα-
στηριότητα όπου υπάρχουν όλα τα βήματα από την αρχή, η συλλογή πληροφοριών, η δια-
δικασία, η αξιολόγηση, ενσωματωμένα σε μια ενιαία συλλογή» (Βακαλούδη, 2010: 424). 
Σύμφωνα με την ενότητα «Παιδαγωγικά χαρακτηριστικά των ιστοεξερευνήσεων», της ελλη-
νικής πλατφόρμας δημιουργίας και φιλοξενίας ιστοεξερευνήσεων OpenWebQuest, ένα από 
τα σημαντικά πλεονεκτήματα των ιστοεξερευνήσεων είναι ότι «εστιάζουν στην αξιοποίηση 
και εφαρμογή των πληροφοριών με στόχο την επίλυση προβλήματος και όχι την απλή ανα-
ζήτηση πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό», καθώς και το ότι «αντιμετωπίζουν τα προβλή-
ματα των μαθητών που αφορούν στον προσανατολισμό, την υπερφόρτωση και ελλειμματι-
κή προσήλωση στο στόχο αναζήτησης και, κατά συνέπεια, διαμορφώνουν προϋποθέσεις 
δημιουργικής αξιοποίησης του πληροφορικού υλικού που βρίσκουν στον Ιστό» 
(OpenWebQuest, 2013). 

Επομένως, η όλη διδακτική πορεία, μέσω της ιστοεξερεύνησης, δεν αρκείται στο να αναζη-
τήσουν οι μαθητές μόνοι τους υλικό από το διαδίκτυο, να το αξιολογήσουν και να το αξιο-
ποιήσουν αλλά παρέχει μια ολοκληρωμένη πορεία με δομημένα βήματα, βοηθώντας τους 
μαθητές να επικεντρωθούν στο ζητούμενο των εργασιών τους και να αποφύγουν τη σπατά-
λη χρόνου στη συλλογή στοιχείων. 

Για την ανάδειξη της «φιλοσοφίας» του σεναρίου είναι σκόπιμο να παρατεθούν εδώ οι ά-
ξονες/ερευνητικά πεδία ενασχόλησης των ομάδων. Έτσι, η πρώτη ομάδα αναλαμβάνει την 
έρευνα υλικού που αφορά τη ζωή του ποιητή, η δεύτερη ομάδα μελετά υλικό για την εποχή 
στην οποία έζησε και η οποία επηρέασε το έργο του, η τρίτη ομάδα ερευνά το έργο του και 
θα αξιοποιήσει ψηφιακό υλικό που περιλαμβάνει μελοποιημένα ποιήματα και αναγνώσεις 
ποιημάτων του Μ. Αναγνωστάκη, η τέταρτη ομάδα διαβάζει κείμενα στα οποία διατυπώνε-
ται κριτική για το έργο του και η πέμπτη και τελευταία ομάδα υλοποιεί δραστηριότητες με 
σημείο αναφοράς τηλεοπτικές εκπομπές και σύγχρονες ιστοσελίδες που έχουν θέμα τον 
ίδιο και το έργο του. Οι εργασίες των ομάδων, όμως, δεν τελειώνουν εδώ. Όλες οι ομάδες 
καλούνται να μελετήσουν ποιήματα από το έργο του Μ. Αναγνωστάκη και στη συνέχεια να 
δημιουργήσουν και να δημοσιεύσουν ένα ψηφιακό βιβλίο, στο οποίο θα έχουν επιλέξει να 
παρουσιάσουν κάποια από τα ποιήματα του Μ. Αναγνωστάκη. Η ανθολογία αυτή με πρό-
λογο των ίδιων των μαθητών θα δημοσιευτεί στο διαδίκτυο. 

Το σενάριο αυτό, όπως και όλα τα σενάρια διδασκαλίας επιδιώκει να καταλάβει έναν συ-
γκεκριμένο χώρο στο πεδίο της εκπαίδευσης και να συμβάλλει στη «διαμόρφωση της υπο-
κειμενικότητας των εκπαιδευτικών και στην εκπαιδευτική αλλαγή» (Κελεπούρη & Χοντολί-
δου 2012: 60).   
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Η προστιθέμενη αξία της αξιοποίησης των ΤΠΕ 

Το σενάριο δομήθηκε με κέντρο βάρους την αξιοποίηση των ΤΠΕ και γίνεται προσπάθεια οι 
συμμετέχοντες σε αυτό να μετατοπιστούν από τον παραδοσιακό τρόπο μελέτης της λογοτε-
χνίας. Οι ΤΠΕ είναι παρούσες τόσο στον τρόπο επικοινωνίας των μαθητών μεταξύ τους και 
με τον εκπαιδευτικό, όσο και στη χρήση εργαλείων του Web2.0 και την αναγωγή της ιστοε-
ξερεύνησης σε κομβικό σημείο της εφαρμογής του. Η επιλογή να εργαστούν οι μαθητές με 
σημείο αναφοράς μια ιστοεξερεύνηση (WebQuest) σηματοδοτεί τη γνωριμία τους με «ένα 
τυπικό παράδειγμα διδακτικής μεθοδολογίας που βασίζεται στις ΤΠΕ, με πολύ μεγάλη διά-
δοση στον Αγγλοσαξωνικό χώρο» (Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευ-
τικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, 2013: 53).  

Η προσπάθεια αυτή, επομένως, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στη διδασκαλία του μα-
θήματος των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας παρατηρείται «σθεναρή αντίσταση στην 
ενσωμάτωση της καινοτομίας και της χρήσης των ΤΠΕ» (Αποστολίδου, 2012: 4). Η σημασία 
της έγκειται, κυρίως, στο γεγονός ότι επιδιώκεται η ενεργητική εμπλοκή των ΤΠΕ στη διδα-
σκαλία της λογοτεχνίας με την πρωτότυπη και ενδεχομένως πρωτόγνωρη για τους μαθητές 
διδακτική μέθοδο της ιστοεξερεύνησης, γιατί από τη μια αναμένεται η επίδειξη ενδιαφέρο-
ντος από την πλευρά τους και από την άλλη η αλλαγή της βεβαιότητάς τους για τον τρόπο 
μελέτης της λογοτεχνίας. 

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου απαιτείται η ύπαρξη: (α) εργαστηρίου 
Πληροφορικής με τουλάχιστον πέντε (5) ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ώστε να αντιστοιχεί 
ένας σε κάθε ομάδα εργασίας, καθώς και (β) αίθουσας προβολών ή ένας φορητού ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή με video projector, ώστε απλή προβολή ψηφιακού πολυμεσικού υλικού 
να είναι εφικτή και χωρίς τη μετακίνηση των μαθητών στο εργαστήριο Πληροφορικής. 

Διδακτικές πρακτικές του σεναρίου 

Η καλλιέργεια της συνεργασίας των μαθητών και η εμπλοκή τους με ενεργητικό τρόπο στη 
μαθησιακή διαδικασία αποτελεί μια από τις βασικές επιδιώξεις του σεναρίου, κάτι που «ε-
ξασφαλίζεται με αβίαστο τρόπο στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας» (Μα-
τσαγγούρας, 1995: 14). Η υιοθέτηση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας σηματοδοτεί για 
τον εκπαιδευτικό έναν διαφορετικό ρόλο από τον παραδοσιακό. Έτσι, σε όλη τη διάρκεια 
της εφαρμογής του σεναρίου ο εκπαιδευτικός συμμετέχει πολύ διακριτικά ως έμπειρος 
σύμβουλος, που βοηθά τους μαθητές να εντοπίσουν τις πηγές και, όταν του ζητηθεί, βοηθά 
τους μαθητές να διευκρινίσουν σημεία σύγχυσης. Ακόμη, αν οι ομάδες παρουσιάσουν προ-
βλήματα συνεργασίας ή δηλώνουν αδυναμία να ξεπεράσουν τα όποια ερευνητικά προβλή-
ματα, ο εκπαιδευτικός δεν αναλαμβάνει να λύσει τα προβλήματα αυτά αλλά υποδεικνύει 
πιθανούς τρόπους επίλυσής τους (Ματσαγγούρας, 1995: 113). 

Αφετηρία δημιουργίας του σεναρίου 

Στο σχολικό εγχειρίδιο των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Λυκείου υπάρχουν 
τρεις επιλογές από το ποιητικό έργο του Μ. Αναγνωστάκη, τα ποιήματα: «Θεσσαλονίκη, 
Μέρες του 1969 μ.Χ.», «Επιτύμβιον» και «Νέοι της Σιδώνος, 1970». Στον φιλόλογο της τά-
ξης προτείνονται οδηγίες διδασκαλίας για τα ποιήματα  «Νέοι της Σιδώνος, 1970» και 
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«Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 μ.Χ.». Πιο συγκεκριμένα, για το πρώτο ποίημα επισημαίνο-
νται ως άξια μελέτης/αναφοράς η συνομιλία του ποιήματος με το καβαφικό αντίστοιχο, η 
ανάμειξη της καθημερινής γλώσσας με τις στερεότυπες λόγιες εκφράσεις και η πολιτική 
τόλμη του ποιητή, ενώ για το δεύτερο ποίημα προτείνονται η επισήμανση της πολιτικής 
πρόθεσης του ποιήματος, η ανίχνευση αυτοαναφορικών και ετεροαναφορικών στοιχείων 
και η αναζήτηση στοιχείων προφορικότητας  (Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών 
μαθημάτων στο Γενικό Λύκειο, 2009: 194). Από την άλλη πλευρά, στο βιβλίο του εκπαιδευ-
τικού (πιέστε εδώ) υπάρχει αναφορά σε εργοβιογραφικά στοιχεία και στην κριτική που έχει 
ασκηθεί στο έργο του, στις σελίδες 35-46. Όλα τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι ο Μ. 
Αναγνωστάκης αποτελεί έναν από τους αντιπροσωπευτικούς ποιητές της πρώτης μεταπο-
λεμικής γενιάς αποτέλεσαν το έναυσμα για τη σύνταξη του συγκεκριμένου σεναρίου. 

Παρουσίαση της διδακτικής πορείας του σεναρίου 

Κατά την πρώτη διδακτική ώρα, στην αίθουσα διδασκαλίας, οι μαθητές έρχονται σε επαφή 
με το έργο του Μ. Αναγνωστάκη με σημείο αναφοράς το σχολικό εγχειρίδιο υπό τη μορφή 
των δύο εκδοχών του, (α) της έντυπης που οι μαθητές κρατούν στα χέρια τους και (β) της 
ψηφιακής/διαδραστικής/εμπλουτισμένης μορφής του εντός του Ψηφιακού Σχολείου. Ο 
εκπαιδευτικός υποδεικνύει, αρχικά, τα ποιήματα του Μ. Αναγνωστάκη που βρίσκονται στο 
σχολικό εγχειρίδιο, «Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 μ.Χ.», «Eπιτύμβιον» και «Νέοι της Σι-
δώνος, 1970» και ζητά από τους μαθητές να τα διαβάσουν. Με αφορμή τις αναγνώσεις αυ-
τές ξεκινά μια σύντομη συζήτηση για να διατυπώσουν οι μαθητές τις απόψεις τους σχετικά 
με το ποια μπορεί να είναι η απήχηση ή ο προβληματισμός που «γεννά» το έργο του συγκε-
κριμένου ποιητή στη σύγχρονη εποχή. Οι απόψεις των μαθητών θα χρησιμοποιηθούν στη 
συνέχεια, όταν θα διερευνήσουν την απήχηση και τον προβληματισμό του ποιητικού αυτού 
έργου στην εποχή του, για να διαπιστώσουν έμπρακτα, μέσω της σύγκρισης, πως η ποίηση 
και η λογοτεχνία εν γένει, επηρεάζεται από την εποχή δημιουργίας της και δύναται να ανα-
δείξει συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. 

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του Laptop και του video projector, ο εκπαιδευτικός προβάλλει 
στον πίνακα της τάξης τα ίδια ποιήματα, με τη μορφή που έχουν αναρτημένα στην ενότητα 
του Ψηφιακού Σχολείου με τίτλο «Διαδραστικά βιβλία μαθητή, Εμπλουτισμένα HTML». Με 
την επιλογή αυτή υπηρετείται διττός στόχος. Από τη μια, οι μαθητές γνωρίζουν την ύπαρξη 
της ψηφιακής εκδοχής του βιβλίου που κρατούν στα χέρια τους. Από την άλλη, γνωρίζουν 
τα διαδραστικά βιβλία που σύμφωνα με τον τίτλο της ιστοσελίδας απευθύνονται σε αυτούς 
και διαπιστώνουν πόσο διαφέρει η ανάγνωση του ίδιου κειμένου, όταν γίνεται από έντυπο 
και όταν γίνεται από την οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς η ανάγνωση δεν εί-
ναι πια ευθύγραμμη αλλά μπορούν οι ίδιοι να αλλοιώσουν/διαμορφώσουν τη σειρά της, 
επιλέγοντας κάποιους υπερσυνδέσμους που βρίσκονται εντός του κειμένου.  

Τέλος, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων σε κάθε ποίημα. 
Η σύνδεση με το Σπουδαστήριο του Νέου Ελληνισμού υπάρχει σε όλα τα ποιήματα. Ακόμη, 
στο πρώτο προσφέρονται ως παράλληλα τα κείμενα: (α) Γιώργου Σεφέρη, «Με τον τρόπο 
του Γ.Σ.» και (β) Μανόλη Αναγνωστάκη, «Ο Πόλεμος», στο δεύτερο τα: (α) Τίτου Πατρίκιου, 
«Μπαλλάντα ενός μικρού γραφειοκράτη» και (β) Διονύση Σαββόπουλου, «Πολιτευτής» και 
στο τρίτο, το κείμενο του Μανόλη Αναγνωστάκη, «Επίλογος». Με την παρουσίαση των υ-
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περσυνδέσμων από τον εκπαιδευτικό επιδιώκεται η υλοποίηση δύο στόχων. Από τη μια, 
επιδιώκεται να γνωρίσουν οι μαθητές πως οι ιστοχώροι που έχουν δημιουργηθεί με σημείο 
αναφοράς το σχολικό εγχειρίδιο ουσιαστικά προτείνουν μέσω της επιλογής παράλληλου 
κειμένου μια πρόταση προσέγγισης και ερμηνείας του συγκεκριμένου ποιήματος. Από την 
άλλη, επιδιώκεται να γνωρίσουν πως η όποια πρόταση προσέγγισης δεν αποτελεί μονό-
δρομο και πως οι ίδιοι, ως αναγνώστες, μπορούν να διαφοροποιηθούν και να «εισπρά-
ξουν» από το ποίημα προβληματισμό που απηχεί στη σύγχρονη εποχή και όχι στην εποχή 
δημιουργίας του, επιβεβαιώνοντας έτσι και τη διαχρονική αξία ενός έργου τέχνης. 

Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα οι μαθητές έρχονται στο εργαστήριο Πληροφορικής του 
σχολείου, χωρίζονται σε πέντε (5) ομάδες και κάθονται ανά ομάδα στους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. Ανοίγουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή της ομάδας τους, και εισέρχονται (log 
in) στην ψηφιακή τάξη (σε περιβάλλον moodle, edmodo ή σε αντίστοιχες διαδικτυακές 
πλατφόρμες) με το λογαριασμό ενός εκ των μελών της ομάδας. Εκεί δεν υπάρχουν αναρτη-
μένα φύλλα εργασίας των ομάδων, καθώς η πορεία/διαδικασία που θα ακολουθήσει η κά-
θε ομάδα και οι εργασίες/δραστηριότητες που θα υλοποιήσει βρίσκονται αναρτημένες 
στην ιστοεξερεύνηση που έχει δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός. Η ψηφιακή τάξη χρησιμο-
ποιείται, επομένως, ως δικτυακός χώρος απόθεσης/ανάρτησης των εργασιών των ομάδων 
και ανταλλαγής απόψεων ή/και αξιολόγησης των εργασιών, ώστε να λαμβάνουν οι μαθητές 
ανατροφοδότηση. Τη διαδικτυακή διεύθυνση της ιστοεξερεύνησης την έχει ήδη αναρτήσει 
ο εκπαιδευτικός στην ψηφιακή τάξη, για να μπορούν στο εξής να ανατρέχουν σε αυτήν οι 
μαθητές όποτε το επιθυμούν, ακόμη και από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του σπιτιού τους.  

Για τις ανάγκες σχεδιασμού και σύνταξης του παρόντος σεναρίου δημιουργήθηκε μια ιστο-
εξερεύνηση στην πλατφόρμα OpenWebQuest (βλ. Εικόνα 1). Η επιλογή της συγκεκριμένης 
πλατφόρμας έγινε λόγω του φιλικού περιβάλλοντος και της ευχρηστίας διαχείρισής της. 

Ο εκπαιδευτικός, που σκόπιμο είναι να έχει ήδη κάνει λόγο για την ιστοεξερεύνηση, δίνει 
στους μαθητές του τμήματος δέκα περίπου λεπτά, για να περιηγηθούν στην ιστοεξερεύνη-
ση, που τους αφορά άμεσα και με την οποία θα ασχοληθούν κατά τις επόμενες διδακτικές 
ώρες. Έπειτα, δίνει τις τελευταίες διευκρινίσεις για τα πεδία έρευνας των ομάδων και κάθε 
ομάδα ξεκινά να ασχολείται με τις δραστηριότητές της. Οι ομάδες μελετούν τις διαδικτυα-
κές πηγές που τις αφορούν και έχουν την υποχρέωση στο τέλος της τρίτης διδακτικής ώρας 
να αναρτήσουν από ένα αρχείο προγράμματος επεξεργασίας κειμένου σχετικό με το θέμα 
του πεδίου της έρευνάς τους. Σε κάθε περίπτωση που οι μαθητές συνέταξαν κείμενο χρησι-
μοποιήθηκε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, γιατί σύμφωνα με μελέτες που πραγματο-
ποιήθηκαν σχετικά με τη χρήση των προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένων, οι μαθητές 
που χρησιμοποιούν επεξεργαστές κειμένου, έχουν την τάση να συντάσσουν μεγαλύτερα 
κείμενα, να επανεξετάζουν το κείμενό τους σε μεγαλύτερο βαθμό και να αντιμετωπίζουν 
πιο θετικά τη διαδικασία γραφής (Depover et al., 2010: 72), ενώ ταυτόχρονα μια δραστη-
ριότητα που χρησιμοποιεί επεξεργαστή κειμένου διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην οργά-
νωση των ιδεών και των επιχειρημάτων (Κόμης, 2004: 253). Στο σημείο αυτό γίνεται σαφές 
από τον εκπαιδευτικό ότι οι ομάδες στο τέλος της κάθε διδακτικής ώρας έχουν την υποχρέ-
ωση να αναρτούν το υλικό που έχουν δημιουργήσει στην ψηφιακή τους τάξη και ταυτόχρο-
να να το αποθηκεύουν στον σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή, για να μπο-
ρούν να συνεχίζουν την εργασία τους στο ίδιο αρχείο κατά τις επόμενες συναντήσεις. 
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Εικόνα 1: Η ιστοεξερεύνηση στην πλατφόρμα OpenWebQuest 

Κατά την τρίτη διδακτική ώρα οι μαθητές έρχονται στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχο-
λείου και κάθονται ανά ομάδα στους σταθμούς εργασίας. Ανοίγουν τον ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή της ομάδας τους και συνεχίζουν την εργασία από το σημείο που την άφησαν στο 
τέλος της προηγούμενης ώρας. Όταν ολοκληρώσουν το κείμενό τους το αναρτούν στην ψη-
φιακή τάξη, για να έχουν όλοι οι μαθητές πρόσβαση και να μπορούν να ανατρέξουν σε αυ-
τό, όταν οι ίδιοι επιθυμούν, ακόμη και από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του σπιτιού τους. 
Προτείνεται στους μαθητές να μελετήσουν τις εργασίες όλων των ομάδων, για να γνωρί-
σουν όλα όσα αξιολόγησαν ως σημαντικά για τη ζωή και το έργο του ποιητή οι συμμαθητές 
τους και έτσι να είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση που θα ακολουθήσει 
στην αίθουσα διδασκαλίας κατά την επόμενη διδακτική ώρα. Επίσης, ανακοινώνεται στις 
ομάδες ότι, για τις ανάγκες της παρουσίασης της εργασίας τους στην ολομέλεια, μπορούν, 
αν το επιθυμούν, να δημιουργήσουν και ένα αρχείο με λογισμικό παρουσίασης. 

Με την επιλογή της μελέτης των εργασιών όλων των ομάδων επιδιώκεται αρχικά να έλθουν 
όλοι οι μαθητές σε επαφή με το υλικό που συγκεντρώθηκε από τις ομάδες εργασίας για τον 
Αναγνωστάκη σε σχέση με τους συγκεκριμένους άξονες διερεύνησης. Ακόμη, επιδιώκεται 
να αποκτήσουν οι μαθητές τη δεξιότητα να αναρτούν αρχεία αλλά και σχόλια στο περιβάλ-
λον της ψηφιακής τάξης, γεγονός που, εκτός της ανατροφοδότησης που λαμβάνουν ή πα-
ρέχουν στους υπόλοιπους, τους εισάγει και στη λογική των εργαλείων/περιβαλλόντων εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Σε καμιά περίπτωση δεν επιχειρείται διδασκαλία του μαθήμα-
τος εξ αποστάσεως, παρά μόνο η χρήση της πλατφόρμας ψηφιακής τάξης ως αποθετηρίου 
και χώρου ανατροφοδότησης των μαθητών. Ωστόσο, η προτροπή να μελετηθούν οι εργασί-
ες από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του σπιτιού των μαθητών, τους εισάγει στη γνώση των 
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περιβαλλόντων εξ αποστάσεως και ασύγχρονης μάθησης και έτσι ο κάθε μαθητής από μέ-
λος της ομάδας μετακινείται σε μια νέα ταυτότητα, του μέλους της ψηφιακής τάξης, στην 
οποία μπορεί να αναρτήσει υλικό, να σχολιάσει υλικό άλλων, ακόμη και να ανοίξει καινού-
ριο νήμα συζήτησης διατυπώνοντας κάποιο προβληματισμό του. 

Κατά την τέταρτη διδακτική ώρα οι μαθητές έρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας, όπου η 
κάθε ομάδα με τη συνδρομή του Laptop και του video projector προβάλλει/παρουσιάζει 
στον πίνακα της τάξης την εργασία της, επεξηγώντας στην ολομέλεια τον τρόπο που εργά-
στηκε και τη διαδικασία υλοποίησης του πονήματός της. Μετά από κάθε παρουσίαση δίνε-
ται χρόνος να διατυπωθούν ερωτήματα αλλά και σχόλια από τους άλλους μαθητές προς τα 
μέλη της κάθε ομάδας σχετικά με το περιεχόμενο της εργασίας τους. Σκοπός της δραστη-
ριότητας αυτής είναι να προσφέρει στην ομάδα την ευκαιρία να ικανοποιήσει τη φυσική 
τάση της ανακοίνωσης και παρουσίασης του έργου της και παράλληλα να προσφέρει σε 
κάθε ομάδα την ευκαιρία να κρίνει το έργο των άλλων ομάδων σε σχέση με το δικό της. Με 
τον τρόπο αυτό η όλη διαδικασία προσφέρει ανατροφοδότηση αλλά και ευκαιρίες προβλη-
ματισμού (Ματσαγγούρας, 1995: 87). 

Κατά τη διάρκεια της διδακτικής αυτής ώρας μέσω των παρουσιάσεων και της συζήτησης 
που ξεκινά ο εκπαιδευτικός με αφορμή τις εργασίες που αναρτήθηκαν από τις ομάδες στην 
ψηφιακή τάξη επιδιώκονται τρεις συγκεκριμένοι στόχοι. Ο πρώτος έχει να κάνει με το πε-
ριεχόμενο των εργασιών των ομάδων, καθώς πρέπει να διαπιστωθεί η ποιοτική αναζήτηση, 
επιλογή και ανάρτηση υλικού με βάση τους άξονες διερεύνησης, γιατί το εν λόγω υλικό θα 
χρησιμοποιηθεί από όλες τις ομάδες κατά τη δημιουργία του ψηφιακού βιβλίου τους στη 
συνέχεια. Ο δεύτερος έχει να κάνει με τη διαδικασία/πορεία υλοποίησης των εργασιών. Πιο 
συγκεκριμένα, η συζήτηση αποσκοπεί στο να διαπιστωθεί αν οι μαθητές μέσω των οδηγιών 
της ιστοεξερεύνησης είχαν σαφείς οδηγίες και κατανόησαν επαρκώς το τι έπρεπε να πρά-
ξουν ή αντιμετώπισαν προβλήματα και έπρεπε να απευθυνθούν στον εκπαιδευτικό για πε-
ραιτέρω οδηγίες. Τέλος, ο τρίτος στόχος έχει να κάνει με την ενίσχυση της επικοινωνίας και 
της ανατροφοδότησης μεταξύ των ομάδων. Επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο οι μαθητές να 
μην είναι πολύ εξοικειωμένοι ή λόγω τάξης να μην είναι πολύ πρόθυμοι να σχολιάσουν τις 
εργασίες των άλλων μαθητών μέσα από το περιβάλλον της ψηφιακής τάξης, η συζήτηση 
που διεξάγεται εντός της αίθουσας διδασκαλίας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουν όλοι τη 
δουλειά των ομάδων και να τη σχολιάσουν. 

Κατά την πέμπτη διδακτική ώρα οι μαθητές επιστρέφουν στο εργαστήριο Πληροφορικής 
και συνεχίζουν με τις δραστηριότητες, κοινές πια για όλες στις ομάδες, που υποδεικνύει η 
ιστοεξερεύνηση. Έτσι, όλες οι ομάδες μελετούν ποιήματα του Μ. Αναγνωστάκη από τους 
δικτυακούς τόπους: Μανόλης Αναγνωστάκης, Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα, Μανόλης 
Αναγνωστάκης, Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού, Νέα Ελληνική Λογοτεχνία και Πολιτισμός, 
Μανόλης Αναγνωστάκης – Ποιήματα Ανθολογία ποιημάτων του Μ. Αναγνωστάκη σε προ-
σωπική ιστοσελίδα και αποφασίζουν από κοινού ποια από τα ποιήματα που μελέτησαν θα 
κατατάξουν στην ανθολογία που θα δημιουργήσουν. Με τη συγκεκριμένη επιλογή επιδιώ-
κεται οι μαθητές να γνωρίσουν το ποιητικό έργο του Αναγνωστάκη μέσα από ιστότοπους 
που αφορούν τη μελέτη της λογοτεχνίας και συνεργαζόμενοι στο πλαίσιο των ομάδων να 
συναποφασίσουν για την επιλογή κάποιων ποιημάτων, τα οποία θεωρούν αντιπροσωπευ-
τικά από το έργο του ποιητή, σύμφωνα με όσα ήδη γνώριζαν ή/και με όσα «έμαθαν» κατά 
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τη διάρκεια της εφαρμογής του σεναρίου είτε από τη δική τους διερεύνηση είτε από τη με-
λέτη του υλικού που επέλεξαν και ανάρτησαν οι υπόλοιπες ομάδες.  

Το παραδοτέο όλων των ομάδων στο τέλος της έκτης διδακτικής ώρας είναι η δημιουργί-
α/κατασκευή ενός ψηφιακού βιβλίου. Για να υπάρχει ενός είδους ομοιομορφία και να 
διευκολυνθεί έτσι και η αξιολόγηση της δραστηριότητας τόσο από τους ίδιους τους μαθη-
τές, όσο και από τον εκπαιδευτικό, στο ψηφιακό βιβλίο, που θα παραδοθεί, θα περιέχο-
νται: (α) μια εισαγωγή των μελών της ομάδας, όπου τεκμηριώνεται η επιλογή των συγκε-
κριμένων ποιημάτων, (β) μια αναφορά στη ζωή του ποιητή (άντληση στοιχείων από την ερ-
γασία της πρώτης ομάδας), (γ) μια αναφορά στην εποχή του ποιητή (άντληση στοιχείων 
από την εργασία της δεύτερης ομάδας), (δ) μια αναφορά στο έργο του ποιητή, τη μελοποί-
ηση και ανάγνωση ποιημάτων του (άντληση στοιχείων από την εργασία της τρίτης ομάδας), 
(ε) μια αναφορά στην κριτική που ασκήθηκε στο έργο του ποιητή (άντληση στοιχείων από 
την εργασία της τέταρτης ομάδας), (στ) μια αναφορά στις τηλεοπτικές εκπομπές και τις ι-
στοσελίδες που έχουν αφιερώματα στον ποιητή (άντληση στοιχείων από την εργασία της 
πέμπτης ομάδας) και τέλος, (ζ) πέντε έως είκοσι ποιήματα επιλεγμένα από τους μαθητές, τα 
οποία θεωρούνται από τους ίδιους ως αντιπροσωπευτικά του έργου του ποιητή και αντα-
ποκρίνονται στα κριτήρια επιλογής που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή του συγκεκριμένου 
ψηφιακού βιβλίου. 

Με τις παραπάνω δραστηριότητες επιδιώκεται οι μαθητές να αποκτήσουν τη δεξιότητα να 
συνθέτουν νέα κείμενα εντός συγκεκριμένου επικοινωνιακού πλαισίου, της δημιουργίας 
ψηφιακού βιβλίου για τον Μ. Αναγνωστάκη. Τα κείμενα που θα δημιουργηθούν και θα α-
ναρτηθούν στο διαδίκτυο υπό τη μορφή ψηφιακού βιβλίου, αναμένεται οι μαθητές να 
προσπαθήσουν να τα επιμεληθούν όσο μπορούν περισσότερο και καλύτερα, καθώς, ως 
χρήστες του διαδικτύου γνωρίζουν ήδη πως όσα αναρτούν στο διαδίκτυο μπορούν να μελε-
τηθούν και να σχολιαστούν από τον κάθε ενδιαφερόμενο. Η δεξιότητα της δημιουργίας ε-
νός ψηφιακού βιβλίου, συνεπώς, δεν αφορά μόνο τον τρόπο κατασκευής και ανάρτησής 
του. Σχετίζεται και με τη γνώση της «έκθεσης» του συντάκτη/δημιουργού οποιουδήποτε 
ψηφιακού υλικού στο διαδίκτυο, την οποία, αν δεν την έχουν ήδη αποκτήσει οι μαθητές 
εκτός σχολείου, καλό είναι να την αποκτήσουν εντός της συγκεκριμένης εφαρμογής, γιατί 
αφορά τη νέα εγγράμματη ταυτότητα όλων των χρηστών του διαδικτύου. 

Κατά την έκτη διδακτική ώρα οι μαθητές έρχονται στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχο-
λείου και ολοκληρώνουν τη δημιουργία του ψηφιακού τους βιβλίου. Αφού συγκεντρώσουν 
το υλικό τους, ο εκπαιδευτικός τους προτείνει κάποιους ιστότοπους δημιουργίας ψηφιακού 
βιβλίου. Με τη δραστηριότητα αυτή επιδιώκεται να αποκτήσουν οι μαθητές τη δεξιότητα 
της δημιουργίας ενός ψηφιακού βιβλίου. Παρά το γεγονός ότι οι μαθητές αφιερώνουν μέ-
ρος της ημέρας τους στην ενασχόληση με το διαδίκτυο δεν είναι βέβαιο ότι γνωρίζουν αντί-
στοιχα ψηφιακά περιβάλλοντα που έχουν και εκπαιδευτικό προσανατολισμό. 

Κατά την έβδομη διδακτική ώρα οι μαθητές έρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας και με τη 
βοήθεια του Laptop και του video projector παρουσιάζουν ως ομάδες το ψηφιακό τους βι-
βλίο στην ολομέλεια της τάξης. Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων κάθε ομάδα αξιολογεί 
τις υπόλοιπες με βάση ένα Φύλλο Αξιολόγησης που έχει ήδη διανεμηθεί από τον εκπαιδευ-
τικό (ένα ανά ομάδα). Ο εκπαιδευτικός τονίζει πως η κάθε ομάδα αξιολογεί μόνο τις άλλες 
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ομάδες με βάση τα κριτήρια/άξονες που αναγράφονται στο φύλλο αξιολόγησης. Μετά το 
τέλος της κάθε παρουσίασης δίνεται λίγος χρόνος για να διατυπωθούν πιθανές απορίες ή 
σχόλια από την πλευρά των μαθητών των άλλων ομάδων. 

Με την παρουσίαση του ψηφιακού βιβλίου της κάθε ομάδας στην ολομέλεια της τάξης από 
τη μια επιδιώκεται να αποκτήσουν οι μαθητές τη δεξιότητα να παρουσιάζουν και να υπο-
στηρίζουν το έργο τους, και από την άλλη να συγκρίνουν το δικό τους ομαδικό δημιούργη-
μα με τις δημιουργίες των υπολοίπων ομάδων. Με την ετεροαξιολόγηση των ομάδων, βά-
σει φύλλου αξιολόγησης, επιδιώκεται από τη μια να γνωρίσουν οι μαθητές πως σε κάθε 
περίπτωση που αξιολογούν πρέπει να στηρίζονται σε συγκεκριμένους άξονες/κριτήρια α-
ξιολόγησης και από την άλλη να αποκτήσουν τη δεξιότητα να αξιολογούν στηριζόμενοι σε 
καθορισμένα κριτήρια. 

Κατά την όγδοη διδακτική ώρα οι μαθητές βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας. Αρχικά, ο 
εκπαιδευτικός με τη βοήθεια του Laptop και του video projector κάνει μια παρουσία-
ση/αναδρομή που περιλαμβάνει όλα όσα έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
επτά ωρών στην αίθουσα διδασκαλίας και το εργαστήριο Πληροφορικής. Στη συνέχεια, ζη-
τά από τους μαθητές να προβληματιστούν/αναστοχαστούν για το τι άλλαξε κατά τη διάρ-
κεια των τελευταίων ωρών στη διδασκαλία της λογοτεχνίας για αυτούς. Δε δίνει μεγάλη 
έμφαση στο αν τους άρεσε ή όχι η όλη διαδικασία αλλά κυρίως στο ποιες είναι οι στάσεις 
και οι δεξιότητες που κλήθηκαν να «αλλάξουν» κατά την πορεία μελέτης με σημείο αναφο-
ράς την ιστοεξερεύνηση. Ο απώτερος στόχος αυτής της συζήτησης είναι οι μαθητές αρχικά 
να αναρωτηθούν και στη συνέχεια να διαπιστώσουν την προστιθέμενη αξία της συνεισφο-
ράς των ΤΠΕ γενικότερα και της ιστοεξερεύνησης πιο συγκεκριμένα στη διδασκαλία του 
μαθήματος της λογοτεχνίας. 

Τέλος, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο εκπαιδευτικός διανέμει δύο δελτία αξιολόγη-
σης, το Δελτίο αυτοαξιολόγησης μαθητή, που αφορά το κάθε μέλος της ομάδας ατομικά και 
το Δελτίο αυτοαξιολόγησης της ομάδας, που αφορά την ομάδα ως σύνολο, με σκοπό να 
δοθεί η ευκαιρία να συζητηθούν αναλυτικά τα όποια προβλήματα ανέκυψαν (Ματσαγγού-
ρας, 1995: 65). 

 

Σημειώσεις του συντάκτη:  
- Στο παραπάνω κείμενο το αρσενικό γραμματικό γένος (π.χ. οι μαθητές) περιλαμβάνει και 
το θηλυκό για λόγους οικονομίας και αποφυγής επαναλήψεων. 
- To διδακτικό σενάριο, που περιγράφεται εδώ, θα βρίσκεται αναρτημένο, στην πλήρη ανά-
πτυξή του, στο αποθετήριο «Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα» 
του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Η διατύπωση σε χρόνο μέλλοντα οφείλεται στο γεγονός 
ότι κατά τη χρονική στιγμή της συγγραφής της παρούσας εισήγησης η συγκεκριμένη Βάση 
Δεδομένων βρίσκεται υπό κατασκευή και διαμόρφωση. 
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Στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος  

Βοϊβόντα Θεοδώρα  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, MED- Εκπαιδευτική Τεχνολογία 
tboivon@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία ο τίτλος της οποίας είναι: «Στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα 
ξένος» διατυπώνεται μία μεικτή διδακτική πρόταση (blended learning) σχετικά με την αξιο-
ποίηση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Edmodo, των Μέσων Κοινωνικής Δικτύω-
σης (Facebook) και του Διαδικτύου καθώς και της face to face διδασκαλίας, στο μάθημα 
των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο. Βασικός άξονας της πρότασης είναι 
η αξιοποίηση του αποσπάσματος «Όπως τα βλέπει κανείς» της Ελένης Σαραντίτη από το 
σχολικό εγχειρίδιο των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Γυμνασίου, ως αφόρμη-
ση για τη δημιουργική αναζήτηση των μαθητών και την εμπλοκή τους στη μαθησιακή δια-
δικασία, προκειμένου να γνωρίσουν την έννοια της κοινωνικής απομόνωσης, του ρατσι-
σμού, της ξενοφοβίας, της ξενιτιάς και του μετανάστη, διαχρονικά, οδηγούμενοι μέσα από 
πέντε διαδρομές: την Πεζογραφία, το Δημοτικό και Λαϊκό Τραγούδι, την Ποίηση, τη Φωτο-
γραφία και την Ιστορία. 

Λέξεις - Κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες, Edmodo, Facebook, Πεζογραφία, Δημοτικό και Λαϊκό 
Τραγούδι, Ποίηση, Φωτογραφία, Ιστορία. 

Παρουσίαση της πρότασης: «Στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος» 

Θεωρητικό πλαίσιο: Η συγκεκριμένη πρόταση διδασκαλίας αποτελεί μία πρόταση μεικτής 
προσέγγισης (blended learning) που περιλαμβάνει ποικίλες μαθησιακές τεχνικές, έτσι ώστε 
ο κάθε μαθητής να έρθει σε επαφή με το κατάλληλο περιεχόμενο στην κατάλληλη μορφή, 
την κατάλληλη στιγμή και να ικανοποιηθούν οι ποικίλες ανάγκες του (Singh, 2003). Υπάρ-
χουν σύγχρονες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, κατά τις οποίες όλοι οι μαθητές συμμετέ-
χουν την ίδια ώρα με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού και λαμβάνουν χώρα στο χώρο 
της σχολικής τάξης (face to face), αλλά και ασύγχρονα σε μία εικονική τάξη (Carman, 2002) 
στο χώρο του σπιτιού τους, όπου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Edmodo) έρχονται 
σε επαφή με ένα προσχεδιασμένο εκπαιδευτικό σχέδιο με οργανωμένο περιεχόμενο, το 
οποίο είναι δομημένο σε συγκεκριμένη σειρά. Το σύγχρονο και το ασύγχρονο καθορίζεται 
κάθε φορά από την ταυτόχρονη ή μη επικοινωνία των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική 
πράξη. 

Έγινε μία προσπάθεια να δοθεί ένα υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό  (Merrill, 1994), 
με το οποίο έρχονται σε επαφή οι μαθητές όταν μελετούν και εργάζονται ατομικά και στο 
δικό τους ρυθμό αλλά και ομαδικά, είτε μέσω εικονικών κοινοτήτων  (Edmodo, Facebook), 
είτε μέσω face to face διδασκαλίας, για την υλοποίηση των στόχων του μαθήματος. Οι ΤΠΕ 
εδώ δεν είναι απλό εργαλείο μάθησης, είναι «η Θύρα» προς τον ψηφιακό κόσμο της επο-
χής μας, προς την ψηφιακή επικοινωνία η οποία δημιουργεί νέους τύπους «κειμένων», νέες 
πρακτικές, παραγωγής, διάδοσης, και πρόσληψης της λογοτεχνίας. Ενδυναμώνεται ο μαθη-

2116

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

https://www.edmodo.com/home
https://www.facebook.com/
https://www.edmodo.com/home
https://www.edmodo.com/home
https://www.facebook.com/


 
 

τής ως κοινωνικό υποκείμενο και αναπτύσσει τις κριτικές και ερευνητικές του ικανότητες 
(Αποστολίδου, 2012). Ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο η διδασκαλία της λογοτεχνίας γίνεται 
λιγότερο μύηση σε μια υψηλή τέχνη και περισσότερο «αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό» 
(Πασχαλίδης, 1999). Σημαντικό ρόλο στη διεξαγωγή της συγκεκριμένης πρότασης θα δια-
δραματίσει η διεπιδραστική δραστηριοποίηση των μαθητών με μέσα που δεν χρησιμοποι-
ούνταν έως τώρα στη διδασκαλία, αλλά που έχουν μπει στην καθημερινή ζωή τους, νέοι 
τρόποι επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης του νοήματος όπως οι διαδικτυακές ή εικονικές 
κοινότητες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ wiki, Facebook). 

Οι μαθητές δημιουργώντας το ομαδικό προφίλ (Facebook) απεκδύoνται τον ρόλο του μα-
θητή και ενδύονται τον ρόλο του ήρωα του μυθιστορήματος. Με αυτό τον τρόπο ουσιαστι-
κά απελευθερώνονται και μπορεί να εκφραστούν ελεύθερα και να γίνουν αποδεκτοί στη 
βάση των απόψεών τους και του χαρακτήρα τους και όχι στην εμφάνισή τους, το χρώμα 
τους, την οικονομική τους  κατάσταση (Rheingold, 2000). Μέσα από το Facebook και τη 
διαδικτυακή κοινότητα που δημιουργούν, αποκτούν την έννοια του «ανήκειν» (Smith, 1988) 
που επιδιώκεται να αποκτήσουν τα παιδιά μέσω της ανάγνωσης. Αυτό δεν επιτυγχάνεται 
μέσω της σιωπηλής ανάγνωσης, αλλά μέσα από την απόλαυση της συμμετοχής στην οποία 
κανένα παιδί δεν μπορεί να αντισταθεί (Αποστολίδου, 1999). 

Οπτικοποιείται η έννοια της μετανάστευσης, ο πόνος της κοινωνικής απομόνωσης, του ρα-
τσισμού, της ξενοφοβίας, και της ξενιτιάς, διαχρονικά και καλλιεργούνται οι μαθητές στον 
πολιτισμικό γραμματισμό, καθώς απομακρύνονται από την αποκλειστική διδασκαλία του 
λογοτεχνικού κανόνα  ανοίγοντας το μάθημα και σε άλλα είδη κειμένων (Αποστολίδου, 
2003). Οι μαθητές ως πεζογράφοι, ιστορικοί, ποιητές, τραγουδιστές και φωτογράφοι, ως 
δημιουργικοί αναγνώστες γίνονται νοηματοδότες του κειμένου (Καπλάνη & Κουντουρά, 
2004· Γεωργίου, 2006), το επεξεργάζονται, αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και δημιουργούν 
τη δική τους ερμηνεία και γνώση (Cope & Kalantzis, 2000). Εξετάζουν την ευρύτερη ιστορι-
κότητα της στιγμής πρόσληψης αλλά και της στιγμής της συγγραφής του κειμένου (Κου-
ντουρά, 2002). Οδηγούνται στη φιλαναγνωσία (κειμενοκεντρική προσέγγιση) και μέσω των 
Τ.Π.Ε στην πολυστρωματική πρόσληψη και ανάδειξη του παιγνιώδους χαρακτήρα της έντυ-
πης λογοτεχνίας αλλά και της νεότευκτης δημιουργικής ψηφιακής δημιουργικής γραφής 
των μαθητών, την οποία εξασκούν (Σουλιώτης, 1995) με τον επεξεργαστή κειμένου. Πειρα-
ματίζονται με τις λέξεις αναδεικνύοντας τις πολλαπλές εκδοχές και δυνατότητες της λογοτε-
χνίας και κατανοώντας τους μηχανισμούς κατασκευής και λειτουργίας της.  

Αναδεικνύεται έτσι, η ρευστότητα των κειμένων, ευνοείται η αποστασιοποίηση του συγ-
γραφέα από το κείμενό του μέσω της οθόνης, διδάσκοντας πολλά και σημαντικά για τη λο-
γοτεχνία, την κατασκευή και τη λειτουργία της στους μαθητές (Νικολαΐδου, 2009). Άλλωστε 
η μεταγραφή ενός λογοτεχνικού κειμένου με τη βοήθεια των πολυμέσων αναδεικνύει τη 
συνομιλία των τεχνών στο εσωτερικό του και τη συνεργασία των αισθήσεων για την πρόσ-
ληψή του (Νικολαΐδου, 2009). Τέλος, οι μαθητές ως ενεργοί αναγνώστες δίνουν τη δική 
τους ερμηνεία, παράγοντας το δικό τους προσωπικό λόγο (Αποστολίδου & Χοντολίδου, 
2002), δίνοντας έμφαση στην ερμηνευτική πολλαπλότητα (Φρυδάκη, 2003). Κατανοούν έ-
τσι, μπαίνουν στη θέση του άλλου (ενσυναίσθηση), οικειοποιούνται και κατακτούν διαφο-
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ρετικά επικοινωνιακά πλαίσια (επιστολή, συνέντευξη, ανακοίνωση), γίνονται μικροί ποιητές 
και πεζογράφοι. 

Όλες οι ομάδες επεξεργάζονται τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει, συνθέτουν το υλικό 
τους (κείμενα, συνεντεύξεις, εικόνες, αρχεία ήχου, ανακοινώσεις, σκίτσα, φωτογραφίες, 
video, ηλεκτρονική αφίσα, παραμύθι, εννοιολογικό χάρτη) και τα πορίσματά τους και τα 
παρουσιάζουν με το πρόγραμμα παρουσίασης «power point». Χρησιμοποιώντας αυτή την 
πολυμεσική εφαρμογή βοηθιoύνται στη μεταφορά των γλωσσικών τρόπων του λογοτεχνι-
κού κειμένου σε άλλους σημειωτικούς τρόπους, καταδεικνύεται η δραστικότητα της λογο-
τεχνικής γλώσσας και αναδεικνύεται το ολιστικό μοντέλο πρόσληψης και παράστασης του 
κόσμου, το οποίο κατασκευάζει η λογοτεχνία. Επιπλέον, λειτουργεί παιγνιωδώς και την ίδια 
στιγμή διδακτικά, καθώς ξεβιδώνει τη λογοτεχνική μηχανή και μεταφέρει τις τεχνικές και τα 
γλωσσικά τεχνάσματά της στις τεχνικές και τα τεχνάσματα άλλων μέσων, οπτικοακουστι-
κών, τα οποία συνομιλούν με το λογοτεχνικό κείμενο (Νικολαΐδου, 2009). Παρουσίαση δε 
του τελικού προϊόντος στην εκδήλωση του σχολείου. 

Συνεξετάζονται τα κείμενα: Το απόσπασμα από το παρακάτω μυθιστόρημα: «Ο δρόμος για 
τον Παράδεισο είναι μακρύς» της Μαρούλας Κλιάφα. Τα ποιήματα: «ΜΗ ΜΕ ΦΩΝΑΖΕΙΣ 
ΞΕΝΟ» Αγνώστου μετανάστη, «Ο Ξένος» του Γιάννη Ρίτσου, «Ο Ξένος» του Νικηφόρου 
Βρεττάκου, «Πουλάκι» του Ιωάννη Βηλαρά. Τα Λαϊκά και Δημοτικά τραγούδια και οι μελο-
ποιήσεις αυτών: «Στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα Ξένος» Ποντιακό δημοτικό τρα-
γούδι (Στέλιος Καζαντζίδης), «Το παράπονο του μετανάστη» (Στέλιος Καζαντζίδης), «Ο εμι-
γκρές» (Γιάννης Πουλόπουλος), «Πουλάκι ξένο», από τον δίσκο 24 τραγούδια, στίχοι: Ι. Βη-
λαράς, ερμηνεία: Χάρις Αλεξίου, Minos 1977, «Διαφορετικοί» Αερικά & ο Αλκίνοος Ιωαννί-
δης και ο Βασίλης Λέκκας. Video: Κάποτε ο κυνηγός Διασκευή από τη Β΄ Τάξη του 1ου Γυ-
μνασίου Ορεστιάδας, Μικρές Οδύσσειες  Ταινιοθήκη Δημόσιας Τηλεόρασης,  Έλληνες της 
Αμερικής Ντοκιμαντέρ του Στέλιου Κούλογλου, από την εκπομπή «Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνο-
ρα», Όνειρα σε άλλη γλώσσα  Ντοκιμαντέρ, Λουκία Ρικάκη, 2010.  

Η λειτουργία της ομάδας: Οι μαθητές σχηματίζουν ομάδες των τεσσάρων και μία των πέντε 
ατόμων ανά σταθμό εργασίας (υπολογιστή). α. Σχολική τάξη: Φυσικός χώρος: Εντός σχολεί-
ου: αίθουσα διαδραστικού πίνακα, εργαστήριο πληροφορικής. Εικονικός χώρος: Η πλατ-
φόρμα εικονικής τάξης Edmodo, Facebook, όπου αναφέρεται ομαδικό προφίλ, εννοείται η 
ομάδα που θα δημιουργήσουν οι μαθητές μέσα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς 
που έχουν στο Facebook και όπου αναφέρεται κεντρικό προφίλ εννοείται αυτό, που δη-
μιουργήθηκε από την εκπαιδευτικό και αφορά το συγκεκριμένο μάθημα ως σημείο αναφο-
ράς, ανατροφοδότησης και αναρτήσεων όλων των ομάδων. β. Προσωπικός χώρος: Εργασία 
στο σπίτι μέσα από πλατφόρμα Edmodo, Facebook. Θα απαιτηθεί ένας μήνας (Μπορεί να 
υπάρξει ευελιξία στο χρονοδιάγραμμα αναλόγως της προόδου του έργου). 

Λογοτεχνικοί στόχοι: Να εμβαθύνουν στα πεζά και ποιητικά κείμενα και να εντοπίσουν τους 
κοινούς θεματικούς άξονες (Λογοτεχνικός Γραμματισμός). Να κατανοήσουν την έννοια του 
ρατσισμού μέσα από λογοτεχνικά κείμενα είτε πεζά είτε ποιητικά και να ευαισθητοποιη-
θούν για τα κοινωνικά προβλήματα, που προβάλλονται μέσα από τα κείμενα (ρατσισμός, 
ξενοφοβία, κοινωνικές  διακρίσεις, περιθωριοποίηση). Να ανιχνεύσουν μέσα από το φωτο-
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γραφικό υλικό και να εντοπίσουν τα σημεία που συνομιλούν με τα ποιητικά και πεζά κείμε-
να αναφέροντας τη δική τους εντύπωση από αυτό το υλικό (Οπτικός Γραμματισμός). Να 
γνωρίσουν τις αιτίες της αποδημίας των Ελλήνων στο παρελθόν αλλά και να εστιάσουν στο 
παρόν βρίσκοντας κοινά σημεία (Ιστορικός Γραμματισμός). Να οικοδομήσουν μία ερμηνευ-
τική προσέγγιση των πεζών και ποιητικών κειμένων και άλλων τύπων κειμένων (αποκωδι-
κοποιώντας τα σύμβολα και τους εκφραστικούς τρόπους που χρησιμοποίησαν) και να τα 
συσχετίσουν με το σήμερα (Κριτικός Γραμματισμός). Ειδικοί Λογοτεχνικοί στόχοι: Να γνω-
ρίσουν διαφορετικά λογοτεχνικά είδη (το δημοτικό και λαϊκό τραγούδι, το ποίημα, την επι-
στολή και το μυθιστόρημα) και να κατανοήσουν τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτά τα 
λογοτεχνικά είδη. Να έρθουν σε επαφή με λογοτεχνικά κείμενα που ανήκουν σε διαφορετι-
κές χρονικές περιόδους της λογοτεχνίας και πραγματεύονται το ίδιο θέμα και να κατανοή-
σουν ότι η αποδημία είναι ένα θέμα, που διαχρονικά απασχολεί τη λογοτεχνία. Να μάθουν 
να προσεγγίζουν λογοτεχνικούς ήρωες, να μελετούν και να κατανοούν τη συμπεριφορά 
τους. Παιδαγωγικοί στόχοι: Να συνεργάζονται σε ομάδες για την επίτευξη μαθησιακών 
στόχων και την από κοινού γραφή κειμένου. Τεχνολογικοί στόχοι: Να επικοινωνούν με μα-
θητές/τριες, να σχηματίζουν διαδικτυακές αναγνωστικές κοινότητες και να οδηγούνται στην 
οικοδόμηση της γνώσης μέσα από αυτές (ψηφιακός–κοινοτικός γραμματισμός). Να αναζη-
τήσουν τη γνώση μέσα από ανοικτά ηλεκτρονικά περιβάλλοντα και να εξοικειωθούν με τα 
χαρακτηριστικά του ψηφιακού κειμένου (πολυτροπικότητα, υπερκείμενο, διακειμενικότη-
τα). Να αναπτύξουν δεξιότητες αποτελεσματικής αναζήτησης, κριτικής στάσης, επιλογής και 
αξιοποίησης της κατάλληλης πληροφορίας από το διαδίκτυο. Να ασκηθούν στην παραγωγή 
συνεργατικού ψηφιακού λόγου με τον επεξεργαστή κειμένου (Ms-word) και με το λογισμι-
κό παρουσίασης (power-point), εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που παρέχουν οι Η/Υ 
(ψηφιακός γραμματισμός).  

Α΄ Φάση: 1η+2η διδακτική ώρα στην αίθουσα του διαδραστικού πίνακα: Οι μαθητές στα 
πλαίσια της αφόρμησης παρακολουθούν το μικρό video με τη διασκευή του Κάποτε ο κυ-
νηγός από τη Β΄ Τάξη του 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας. Με αυτό τον τρόπο αποκτούν μία ο-
λοκληρωμένη εικόνα για τη συγγραφέα και το έργο της. Καταφέρνουν να αισθητοποιήσουν 
το χώρο, το χρόνο, τα πρόσωπα και τον αφηγητή. Μπορούν να νιώσουν βιωματικά την Ευ-
ρυδίκη μπαίνοντας στη θέση της, καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση και να ξαναθυμηθούν 
αντίστοιχα περιστατικά στο σχολείο τους, να έρθουν σε επαφή με συναισθήματα, που πι-
θανόν να μην τους απασχόλησαν στο παρελθόν και να τους προβληματίσει για πιθανές δι-
κιές τους συμπεριφορές. Τους ζητείται να καταγράψουν φράσεις-κλειδιά, συμπεριφορές 
που τους προξένησαν εντύπωση, πάνω στις οποίες θα αποφασίσουν μετά από συζήτηση, τα 
σημεία προς περαιτέρω διερεύνηση και τη διαδραστική τους αναζήτηση. Ουσιαστικά τα 
παιδιά έχουν καταλάβει την ιστορία και τους επεξηγεί η εκπαιδευτικός, ότι στα πλαίσια του 
«κοινωνικού σχολείου» και του «Όλοι είμαστε ίδιοι, όλοι είμαστε διαφορετικοί» το σχολείο 
θα διοργανώσει μια εκδήλωση, για να ενισχύσει τα μηνύματα κατά του ρατσισμού, της ξε-
νοφοβίας, των κοινωνικών διακρίσεων και της περιθωριοποίησης.  

Η Α΄ Γυμνασίου καλείται να αναλάβει να παρουσιάσει την εκδήλωση αυτή μέσα από το μά-
θημα της Λογοτεχνίας. Στο πλαίσιο, λοιπόν αυτό, οι μαθητές θα μελετήσουν κείμενα που 
πραγματεύονται το θέμα της αποδημίας και όλες οι δραστηριότητες με τις οποίες θα ασχο-
ληθούν, θα παρουσιαστούν στη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης. Γίνεται ο χωρισμός σε ομά-
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δες. Δίνονται οδηγίες για τον τρόπο εργασίας στο σχολείο και στο σπίτι, για την εμπλοκή 
του Facebook και της πλατφόρμας Edmodo, τη λειτουργία της, τα φύλλα εργασίας τα οποία 
το πρώτο και το τελευταίο θα είναι κοινά για όλες τις ομάδες, ενώ τα άλλα πέντε διαφέρουν 
και αναφέρονται συγκεκριμένα στις δραστηριότητες της καθεμιάς. Ο διαδικτυακός σχεδια-
σμός της μάθησης έχει γίνει έτσι ώστε, να έχουν την ευκαιρία οι μαθητές να αντικατοπτρί-
σουν, να συζητήσουν ή να υπερασπιστούν τη νέα τους γνώση με το να γίνουν μικροί Πεζο-
γράφοι, Ιστορικοί, Ποιητές, Τραγουδιστές, Φωτογράφοι, μεταφέροντας τη γνώση αυτή μέ-
σα στα καθημερινά πλαίσιά τους (Merrill, 2007). Οδηγίες για τα λογισμικά που θα χρησιμο-
ποιήσουν. Πως θα φτιάξουν τα ομαδικά προφίλ, πως θα λειτουργήσει η ομαδική εργασία 
και οι φάσεις ολοκλήρωσης του διδακτικού εγχειρήματος. Ανάγνωση του αποσπάσματος 
«Όπως τα βλέπει κανείς…» από τη διδάσκουσα. 

3η διδακτική ώρα στην αίθουσα της πληροφορικής: Οι μαθητές, ανά ομάδα, κάθονται στους 
σταθμούς εργασίας και μεταφέρονται στην εικονική τάξη Edmodo. Ανοίγουν το μάθημα της 
λογοτεχνίας και κατεβάζουν το 1ο φύλλο εργασίας: Οι Θιασώτες της Λογοτεχνίας 1, (κοινό 
για όλες τις ομάδες). Οι μαθητές παροτρύνονται να επιλέξουν από ένα κεντρικό χαρακτήρα 
από το απόσπασμα που διαβάσαμε (Την Ευρυδίκη, τον Σωτήρη, τη μαμά, τον πατέρα και τη 
γιαγιά) και να δημιουργήσουν από ένα αντίστοιχο προφίλ για τον κάθε ήρωα στο Facebook. 
Χρησιμοποιείται αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) γιατί είναι ιδιαίτερα προ-
σφιλές και διαδεδομένο ανάμεσα στους μαθητές, με στόχο αφενός να μαθαίνουμε τεχνο-
λογίες φιλικές σε αυτόν που μαθαίνει και να είναι εύπλαστες στις ανάγκες του μαθητή εκ-
μεταλλευόμενοι τη δύναμη του διαδικτύου (Bush, Mott, 2009), αφετέρου δε, να παρουσια-
στεί η νέα γνώση με τρόπο που θα είναι αξιομνημόνευτη, ελκυστική, πραγματική και με 
τρόπο τέτοιο που να κερδίσει την προσοχή των μαθητών (Merrill, 2002). Στη συνέχεια τους 
ζητείται να επινοήσουν το ψευδώνυμό του, την εικόνα του, να φτιάξουν μία κούκλα ή να 
μεταμφιεστούν, να διαλέξουν φράσεις από το απόσπασμα που τον χαρακτηρίζουν και να 
τις αναρτήσουν στο χώρο που λέει «πληροφορίες». Να θέσουν ερωτήσεις ο ένας χαρακτή-
ρας στον άλλο (στο χώρο που υπάρχει για τις ερωτήσεις στο Facebook) ή να αναρτήσουν 
στοιχεία ο ένας στον «τοίχο»  του άλλου, που να αποκαλύπτουν κάτι σημαντικό για την 
πλοκή. Σημαντικό στην όλη διαδικασία είναι ο περιορισμός της πρόσβασης στο στενό κύκλο 
των «φίλων» και η δέσμευση όλων, ότι δε θα έπρεπε να αναρτώνται στοιχεία της προσωπι-
κής ζωής των ηρώων, που δε θα έπρεπε να βγουν δημόσια. Η μεταμφίεση έχει στόχο να 
απελευθερώσει τους μαθητές από το ποιοι πραγματικά είναι, να βιώσουν την ενσυναίσθη-
ση, να μπουν στη θέση του άλλου και ταυτόχρονα να γίνουν αποδεκτοί στη βάση των από-
ψεών τους και του χαρακτήρα τους και όχι στην εμφάνισή τους, το χρώμα τους, την οικονο-
μική τους κατάσταση (Rheingold, 2000). Ο περιορισμός στο στενό κύκλο των φίλων έχει ως 
στόχο να μάθουν να προστατεύονται από τους κινδύνους του διαδικτύου και να εκτίθενται 
όσο το δυνατόν λιγότερο σε αυτούς. 

Β΄ Φάση: Σε αυτή τη φάση και αφού ολοκληρώσουν το πρώτο φύλλο εργασίας ολοκληρώ-
νεται το στάδιο κατά το οποίο τα παιδιά εργάζονται στο σχολείο. Τα υπόλοιπα φύλλα εργα-
σίας των Πεζογράφων, των Ιστορικών, των Ποιητών, των Τραγουδιστών και Φωτογράφων 
αναθέτονται στις πέντε ομάδες των μαθητών ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, τις ιδιαί-
τερες κλίσεις και δεξιότητές τους, τα οποία θα επεξεργαστούν κατά τη διάρκεια των επόμε-
νων δύο εβδομάδων σε ελεύθερο χρόνο στο σπίτι τους μέσα από την ασύγχρονη πλατφόρ-
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μα Edmodo και το Facebook ομαδικό και κεντρικό του μαθήματος. Η πλοήγηση των μαθη-
τών μέσα στο ηλεκτρονικό περιβάλλον των φύλλων εργασίας καθοδηγείται από τα ερωτή-
ματα που υπάρχουν σ’ αυτά καθώς και τους προτεινόμενους υπερσυνδέσμους. Όταν τα 
ολοκληρώσουν, κλείνουν με μία τελευταία κοινή δραστηριότητα, που είναι το Φύλλο εργα-
σίας Θιασώτες της Λογοτεχνίας 2. Θα υπάρχει ανατροφοδότηση μέσα από το κεντρικό 
προφίλ του μαθήματος και την πλατφόρμα. Επίσης για απορίες και μέσω email 
tboivon@gmail.com. Στόχος είναι να μάθουν να δουλεύουν χωρίς τη φυσική παρουσία της 
εκπαιδευτικού, αλλάζοντας τόσο το σχεδιασμό και τη διδασκαλία μαθημάτων, όσο και τις 
στρατηγικές της για να εκμεταλλευτεί τις νέες τεχνολογίες και να εξασφαλιστεί η μέγιστη 
αλληλεπίδραση (Mc Henry & Bozik, 1997). Αλλά επίσης, θέλοντας να πετύχει, να κατανοή-
σουν οι μαθητές ότι πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη μάθησή τους, λαμβά-
νοντας την πρωτοβουλία για την οποία ζητούσαν διευκρινίσεις και σχόλια για να αναπλη-
ρώσουν την αμεσότητα που προσφέρει η πρόσωπο-με-πρόσωπο μορφή διδασκαλίας 
(Malone, Malm, Loren, Nay, Oliver, Saunders, και Thompson, 1997). 

Οι Πεζογράφοι: Βρίσκουν πληροφορίες μέσω μιας μηχανή αναζήτησης για τα έργα, για τις 
συγγραφείς των δύο μυθιστορημάτων «Ο δρόμος για τον Παράδεισο είναι μακρύς», 
«Όπως τα βλέπει κανείς…» (Ποιες είναι οι συγγραφείς των δύο έργων; Σε ποια εποχή ζουν; 
Τι γνωρίζετε για αυτές; -Να θυμάστε ότι σας ενδιαφέρει περισσότερο πού και πότε ζουν και 
ποια είναι τα θέματα των έργων τους. Από ποιο έργο τους προέρχονται τα αποσπάσματα 
του σχολικού εγχειριδίου; Τι περιεχόμενο έχουν αυτά τα έργα;), συγκρίνουν τις δύο ηρωί-
δες, βρίσκουν κοινούς θεματικούς άξονες, εντοπίζουν διαφορές, παρουσιάζουν τα στοιχεία 
τους με το πρόγραμμα δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών ενισχύοντας έτσι την κριτική, 
αποκλίνουσα σκέψη και τη βοήθεια δημιουργίας μεταγνώσης (Jonassen & Grabowski, 1993) 
καθώς, οι εννοιολογικοί χάρτες βοηθούν τους εκπαιδευόμενους με το «να μαθαίνουν πώς  
να μαθαίνουν». Βάζουν υποθετικά τις δύο ηρωίδες να συνομιλήσουν, εσωτερικεύοντας ου-
σιαστικά τους δύο ρόλους (υιοθετώντας τους ρόλους αυτούς μέσα στην ομάδα των Πεζο-
γράφων μέσα στην ομάδα και συνομιλώντας μέσω chat μεταξύ τους) και το μεταγράφουν 
με άλλους σημειωτικούς πόρους χρησιμοποιώντας το λογισμικό Pixton. Αφού καταγρά-
ψουν τους εκφραστικούς τρόπους που χρησιμοποίησαν οι συγγραφείς σε πίνακα, τους α-
ποκωδικοποιούν, αναρωτιούνται αν κατάφεραν να αποδώσουν με πειστικότητα τα προ-
βλήματα και τα συναισθήματα των δύο ηρωίδων και τα συσχετίζουν με το σήμερα. Τέλος, 
εντοπίζουν και καταγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο διαφορετικών λογοτεχνι-
κών ειδών που μελέτησαν: της επιστολής και του μυθιστορήματος. 

Οι Ποιητές: Εμβαθύνουν στα ποιητικά κείμενα αναζητούν πληροφορίες για τον ήρωα τους, 
τον ξένο, τον μετανάστη, υπογραμμίζουν τα αντίστοιχα χωρία στο φύλλο εργασίας τους και 
συμπληρώνουν σχετικό πίνακα (Στην αναζήτηση των αιτίων του προβλήματος του ήρωα θα 
τους βοηθήσει ο δικτυακός τόπος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού), κατανοούν την 
έννοια του «Ξένου», τη σκιαγραφούν με το πρόγραμμα δημιουργίας εννοιολογικών χαρ-
τών και εντοπίζουν κοινούς θεματικούς άξονες με την Ευρυδίκη. Οπτικοποιούν το ποίημα 
που τους άρεσε πιο πολύ και μεταγράφουν το «Όπως τα βλέπει κανείς…» σε ποίημα βοη-
θώντας τους να το συλλάβουν με άλλους σημειωτικούς πόρους.  
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Οι Τραγουδιστές: Μελετούν τα δημοτικά και λαϊκά τραγούδια, εντοπίζουν κοινούς θεματι-
κούς άξονες με το θέμα του «Όπως τα βλέπει κανείς» και τις υπογραμμίζουν με διαφορετι-
κά χρώματα χρησιμοποιώντας τον κειμενογράφο. Καταγράφουν τις σκέψεις τους και τα συ-
μπεράσματά τους με τη μορφή της παραγράφου και τα αναρτούν στους «τοίχους» τους 
δημόσια. Ακούν τις μελοποιήσεις αυτών (βρίσκονται στους υπερσυνδέσμους). Αναρωτιού-
νται αν η μελοποίηση των ποιημάτων αυτών αποδίδει τα συναισθήματα που ήθελαν να 
εκφράσουν οι ποιητές γράφοντας αυτά τα ποιήματα. Συζητούν τις απόψεις τους μέσω της 
εφαρμογής chat του προφίλ τους. Ανιχνεύουν συναισθήματα και αναρωτιούνται αν και πως 
τα αποδίδουν. Καταλήγουν σε συμπεράσματα και τα ανεβάζουν τα στο κεντρικό προφίλ του 
μαθήματος. Συζητούν και επιλέγουν ποιο τους αρέσει και το συσχετίζουν με το πρόσωπο, 
που αυτοί επιλέγουν αναδεικνύοντας το θέμα ημέρας προς συζήτηση. Το μεταγράφουν σε 
μία διαδραστική ιστορία. 

Οι Φωτογράφοι: Παρακολουθούν τα μικρά video, βιώνουν την έννοια της μετανάστευσης 
μέσα από τη μικρή Οδύσσεια του άγνωστου αλλοδαπού την αντιπαραθέτουν  με εκείνη του 
Έλληνα ομογενούς και μετανάστη, ακόμη και μέσα στην ίδια του την πατρίδα. Διαπιστώ-
νουν αν υπάρχουν κοινά σημεία ανάμεσα σε αυτούς τους ήρωες και την Ευρυδίκη. Κατα-
γράφουν τις σκέψεις τους και τις μοιράζονται μέσα από το ομαδικό προφίλ τους. Αν ο ήρω-
ας των τραγουδιών, των ποιημάτων ή η Ευρυδίκη, ο Έλληνας μετανάστης μπορούσε να έρ-
θει στην εκδήλωση του σχολείου σας και να εκφωνήσει μία ομιλία, τι νομίζετε ότι θα έλεγε; 
Ενσωματώνουν το ρόλο που αυτά επιθυμούν και γράφουν την ομιλία του σε α΄ ενικό πρό-
σωπο, αναρτώντας τη στο κεντρικό προφίλ. Επιλέγουν και πραγματοποιούν μία από τις πα-
ρακάτω δραστηριότητες: Αναζητούν φωτογραφικό υλικό και φτιάχνουν ψηφιακό λεύκωμα, 
πλάθουν εικονογραφημένο παραμύθι, μετατρέπουν το κείμενο σε πολυτροπικό, δημιουρ-
γούν ηλεκτρονική αφίσα. 

Οι Ιστορικοί: Ενημερώνονται για τις αιτίες της αποδημίας των Ελλήνων  μέσα από το δι-
κτυακό τόπο του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Εντοπίζουν τους λόγους που ανάγκασαν 
την οικογένεια της Ευρυδίκης να μεταναστεύσει. Βρίσκουν κοινά σημεία. Ανταλλάσσουν 
απόψεις μέσω chat. Μετά από συζήτηση καταλήγουν σε ένα κείμενο δύο – τριών παρα-
γράφων το οποίο θα αναρτήσουν στο κεντρικό προφίλ του μαθήματος. Παρατηρούν τις 
φωτογραφίες που έχει ανασύρει η ομάδα των Φωτογράφων και τις σχολιάζουν μεταξύ τους 
μέσω chat σε αναφορά με τα κείμενα. Τί δείχνει η κάθε φωτογραφία; Τί τους εντυπωσιάζει 
στην κάθε μία; Πώς συνομιλούν οι εικόνες με το κείμενο «Όπως τα βλέπει κανείς…»και το 
ποίημα ενός άγνωστου μετανάστη «ΜΗ ΜΕ ΦΩΝΑΖΕΙΣ ΞΕΝΟ»; Αναρτούν τα συμπεράσμα-
τά τους στο κεντρικό προφίλ του μαθήματος. 

Οι Θιασώτες της λογοτεχνίας 2: Όλες οι ομάδες επιλέγουν από έναν κεντρικό ήρωα, γίνο-
νται Ευρυδίκη, Σωτήρης, μαμά, πατέρας και γιαγιά και διηγούνται την ιστορία από τη δική 
του πλευρά. Η κάθε ομάδα θα ενσωματώσει το ρόλο ενός ήρωα. Γίνονται Ευρυδίκη και 
γράφουν στο ημερολόγιό της, ενσωματώνοντας το ρόλο της και υιοθετώντας το ύφος και το 
επικοινωνιακό πλαίσιο του ημερολογίου. Επικοινωνούν με την Ελένη Σαραντίτη, γίνονται 
μικροί δημοσιογράφοι και της παίρνουν συνέντευξη. Γράφουν το δικό τους τέλος στην ι-
στορία. Δημιουργούν μέσω του Lino it έναν διαδικτυακό καμβά, και αναρτούν τα σχόλια και 
τα συνθήματά τους κατά του ρατσισμού. Και τέλος, αναστοχάζονται, κρίνουν την εμπειρία 
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αυτή,  κάνουν υποθέσεις για το Facebook, αν υπήρχε, και αν το χρησιμοποιούσαν οι ήρωες, 
πώς θα επηρέαζε την πλοκή και τέλος πως έχει επηρεάσει τη δική τους ζωή. Όλες οι δρα-
στηριότητες των φύλλων εργασίας αναρτώνται στους «τοίχους» της κάθε ομάδας, στο  
κεντρικό προφίλ του μαθήματος, και κάποιες από αυτές(οι πιο αντιπροσωπευτικές) στο 
Ιστολόγιο του σχολείου.  

 

Γ΄ Φάση: 2 ώρες: Υπάρχει δια ζώσης συνάντηση στην αίθουσας του διαδραστικού πίνακα. 
Κάθε ομάδα παρουσιάζει με το πρόγραμμα παρουσίασης Power point το υλικό και το θέμα 
με το οποίο ασχολήθηκε, έτσι ώστε ενώνοντας όλα τα κομμάτια μαζί να δημιουργηθεί το 
τελικό προϊόν, που θα παρουσιάζει ολοκληρωμένα την πρόταση των μαθητών για την έν-
νοια της κοινωνικής απομόνωσης, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, και της ξενιτιάς, του με-
τανάστη, διαχρονικά, μέσα από την Πεζογραφία, το Δημοτικό και Λαϊκό Τραγούδι, την Ποί-
ηση,  τη Φωτογραφία και την Ιστορία. Το τελικό προϊόν μπορεί να αναρτηθεί στο Ιστολόγιο 
του σχολείου και στο κεντρικό προφίλ του μαθήματος. Η δημοσίευση όσων παραχθούν 
λειτουργεί, εξάλλου, παρωθητικά στη μαθησιακή διαδικασία, αλλά και εξυπηρετεί συγκε-
κριμένους στόχους της διδασκαλίας (παραγωγή λόγου σε συνεργατικό περιβάλλον και επι-
κοινωνιακό πλαίσιο).Τελικό Προϊόν: Είναι ολοκληρωμένο για την παρουσίαση στη σχολική 
εκδήλωση. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΚΡΙΤΙΚΗ 

Έχουμε όλοι κατανοήσει τη μεγάλη σημασία των Τ.Π.Ε όχι μόνο στη διδασκαλία της Λογοτε-
χνίας αλλά και γενικότερα στη ζωή μας. Αποτελούν εδώ, ένα εξαιρετικό εργαλείο, το οποίο 
παρεμβαίνει σε κρίσιμα σημεία της διδασκαλίας,  με σκοπό να βοηθήσει στη λύση χρόνιων 
προβλημάτων και να ενισχύσει τη στροφή, που θέλουμε να πάρει το μάθημα προς την κα-
τεύθυνση του κριτικού γραμματισμού και της αγωγής στο σύγχρονο πολιτισμό.  

Είναι μία απαιτητική πρόταση και χρήζει εξαιρετικών ικανοτήτων και εμπειρίας από την 
εκπαιδευτικό τόσο σε επίπεδο τεχνογνωσίας όσο και σε επίπεδο συντονισμού της μεικτής 
διδακτικής πράξης, που επιχειρείται εδώ για την επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησια-
κών αποτελεσμάτων. Επίσης για τους μαθητές είναι μία πρόκληση τόσο σε επίπεδο πραγ-
μάτωσης των επιθυμητών γνωστικών αποτελεσμάτων όσο και σε επίπεδο συνεργασίας και 
απόκρισης στη μεικτή μέθοδο διδασκαλίας. 

Το τελικό προϊόν και η όλη διαδικασία συνεισφέρουν σε ένα νέο τρόπο πρόσληψης και α-
νάγνωσης της λογοτεχνίας. Οι Τ.Π.Ε αναδεικνύουν, έτσι, βασικά χαρακτηριστικά του κειμέ-
νου, τα οποία πιθανόν να παραγνωρίζονταν ή ακόμα χειρότερα να αφαλατώνονταν, αν εξε-
τάζονταν με στενά φιλολογικά τρόπο. Ενδυναμώνεται η αυτοπεποίθηση και του εκπαιδευ-
τικού και του μαθητή. Ο εκπαιδευτικός ενδυναμώνεται γιατί πολλαπλασιάζονται οι πηγές 
και τα βοηθήματά του και γιατί επικοινωνεί με τους μαθητές του σε μια σύγχρονη γλώσσα. 
Από κάτοχος του νοήματος του κειμένου γίνεται συνομιλητής και εμψυχωτής των δραστη-
ριοτήτων των μαθητών. Δεν διδάσκει το νόημα αλλά τη στρατηγική για την εξαγωγή του. 
Δεν χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ ως εποπτικά μέσα για να περάσει αποτελεσματικότερα το 
νόημα στους μαθητές, γιατί έτσι ακυρώνονται και μεταβάλλονται σε «μοντέρνο ένδυμα 
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ενός γερασμένου σώματος» (Αποστολίδου, 2012). Χρησιμοποιούνται οι Τ.Π.Ε σαν ένα συγ-
γραφικό εργαλείο, ως τρόπος εισαγωγής των μαθητών στη φιλολογική έρευνα των πηγών 
και στην παραγωγή κριτικού και δημιουργικού λόγου και κυρίως, ως τρόπος μαθητικής ερ-
γασίας και συνεργασίας (Νικολαΐδου, 2009). Και όλα αυτά με την παιγνιώδη μορφή που 
παίρνει το μάθημα, κάνοντας τα παιδιά να αισθανθούν ελεύθερα μακριά από το πλαίσιο 
της παραδοσιακής μετωπικής διδασκαλίας.  

Δραστηριοποιούνται οι μαθητές, ενδυναμώνεται η αυτοπεποίθησή τους στην κατεύθυνση 
της διαμόρφωσης, έκφρασης και επικοινωνίας των προσωπικών τους ερμηνειών για τα λο-
γοτεχνικά κείμενα. Ο μαθητής διαμορφώνει προσωπικά νοήματα, διευκολύνεται από τη 
στιγμή που, μέσω των ΤΠΕ, αποκτά πρόσβαση σε ένα υλικό πληροφοριών, εικόνων, ακου-
σμάτων, τα οποία προηγουμένως του ήταν απρόσιτα λόγω και της έλλειψης σχολικών βι-
βλιοθηκών. Ακόμη, η ανοικτότητα και οι πολλαπλές δυνατότητες νοηματοδότησης που δί-
νει το υπερκείμενο (είτε φιλολογικό, είτε λογοτεχνικό), μαζί με τη βιωματική συλλειτουργία 
εικόνων, λέξεων και ήχων δημιουργούν την υπόθεση, ότι μπορούν να εμπλέξουν τους μα-
θητές σε μια δημιουργική διαδικασία επανανακάλυψης του κειμένου ως εναύσματος για τη 
διερεύνηση ενός εκτεταμένου δικτύου νοημάτων και σχέσεων (Αποστολίδου, 2012:28).  

Η έκφραση επίσης των προσωπικών νοημάτων δεν γίνεται με έναν τρόπο μόνον (την προ-
φορική ή γραπτή απάντηση σε ερωτήσεις του καθηγητή) αλλά με ένα πλήθος εργαλείων 
που προσφέρουν οι ΤΠΕ, από το λογισμικό παρουσίασης, την ηλεκτρονική αφίσα, το παρα-
μύθι και τον εννοιολογικό χάρτη μέχρι την κατασκευή ψηφιακών ιστοριών. Οι ΤΠΕ βελτιώ-
νουν σημαντικά τις συνθήκες επικοινωνίας μέσα στην τάξη, τη συνεργασία και τη συνοικο-
δόμηση των νοημάτων. Προέκταση αυτής, είναι η δημιουργία εικονικής κοινότητας 
(Edmodo και το Facebook, όπως αυτές λειτουργούν μέσα στη συγκεκριμένη διδακτική προ-
σέγγιση), η οποία είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο, γιατί επιμηκύνει το διδακτικό χρόνο 
και συνδέει τη σχολική με την εξωσχολική εμπειρία των έφηβων μαθητών, συμβάλλοντας 
έτσι στην επίτευξη ισορροπίας στη ζωή τους. Τέλος, αποδεικνύεται ότι όσο πιο καλή είναι η 
σχέση που δημιουργείται ανάμεσά τους, τόσο καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα επιτυγ-
χάνονται. 
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Σχεδίαση  και υλοποίηση διαθεματικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας: Χρήση και αξιο-
ποίηση του KUBBU στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας με «γλωσσικό υλικό» από το 
μάθημα του κύκλου επιλογής τεχνολογικών εφαρμογών «Αρχές Μηχανολογίας» στα Ε-
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Περίληψη 

Οι εμπειρίες και τα βιώματά μας από την έως σήμερα θητεία μας στην Τεχνική-
Επαγγελματική Εκπαίδευση και ο προβληματισμός μας για τις αδυναμίες των μαθητών στην 
κατανόηση και χρήση γλωσσικών όρων, που ανήκουν και στο ειδικό λεξιλόγιο της ειδικότη-
τάς τους, σε συνδυασμό με την επιθυμία μας να κάνουμε το μάθημα ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
και δημιουργικό, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός διαθεματικού μαθήματος της Νεοελλη-
νικής Γλώσσας και των Αρχών Μηχανολογίας. Συγκεκριμένα, δημιουργήσαμε ως δραστη-
ριότητα, διαδικτυακές ασκήσεις για το μάθημα της Γλώσσας, που το υλικό τους αποτελείται 
από μηχανολογικούς όρους και έννοιες που περιλαμβάνονται στις διδακτικές ενότητες του 
βιβλίου και που είναι αναγκαίες για την κατανόηση και την εκμάθηση του συγκεκριμένου 
μαθήματος. Μέσα από τέτοιου τύπου δραστηριότητες, οι μαθητές, αποκτούν τη δυνατότη-
τα να εξασκούνται στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και 
ειδικότερα των Web 2.0, που ως εκπαιδευτικά εργαλεία για εξ αποστάσεως μάθηση, έχει 
διερευνηθεί πως δύναται να αυξάνουν τα επίπεδα επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης, κοινωνι-
κοποίησης (Ζωγόπουλος & Αθανίτης, 2011) και να οδηγούν σε έναν νέο τρόπο διδασκαλίας 
αλλά και μάθησης. Η προώθηση εξάλλου τόσο της διαθεματικότητας, όσο και της χρήσης 
των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία προτείνεται και ενθαρρύνεται από τα Αναλυτικά 
Προγράμματα, όπως και από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ), τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο.  

Λέξεις - Κλειδιά: λεξιλογικές ασκήσεις, παραγωγή, σύνθεση, μηχανολογία, kubbu 

Εισαγωγή 

Οι ραγδαίες μεταβολές στο περιβάλλον της εκπαίδευσης δημιούργησαν την ανάγκη για α-
ναθεώρηση και επαναπροσδιορισμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ), 
όπως διαφαίνεται και από τον πρόσφατο Νόμο 4186-2013 (ΦΕΚ 193, Α) «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», ενώ επέβαλαν συνολικότερες και 
συνθετότερες προσεγγίσεις στη διαχείριση των εκπαιδευτικών θεμάτων.  

Η εκπαιδευτική καινοτομία εστιάζεται σε ενέργειες που εμπεριέχουν και προωθούν νέες   
αντιλήψεις για την εκπαίδευση σε τρεις διαστάσεις: στην αλλαγή αρχών και πεποιθήσεων, 
στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων και στη χρήση νέων διδακτικών μέσων 
(Fullan, 1991). 

Σε μια προσπάθεια το ελληνικό σχολείο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες παιδαγωγικοδιδα-
κτικές, πολιτιστικές και πολιτισμικές απαιτήσεις, καθώς και στις κοινωνικοοικονομικές και 
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τεχνολογικές εξελίξεις, ενθαρρύνονται νέες προσεγγίσεις στη μάθηση (ομαδοσυνεργατική 
και βιωματική διδασκαλία, ερευνητικές εργασίες) και γίνεται προσπάθεια αναβάθμι-
σης του ρόλου του εκπαιδευτικού, ο οποίος γίνεται συνδιαμορφωτής της γνώσης, και του 
μαθητή, που αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή της διδακτικής   διαδικασίας.  

Στα σύγχρονα ΑΠΣ, επιχειρείται η οριζόντια διασύνδεση των γνωστικών αντικειμένων και 
υιοθετείται η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης μέσα από ενεργητικές και ολιστικές 
μεθοδολογικές  προσεγγίσεις (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2002).   

Πιο συγκεκριμένα, για το μάθημα της Γλώσσας, τα παλαιότερα Αναλυτικά Προγράμματα 
«εγκλώβιζαν» ουσιαστικά τη γλωσσική διδασκαλία στη στείρα αποστήθιση της τυποποιη-
μένης γραμματικής που στερούσε τους μαθητές από τη δυνατότητα στοχασμού πάνω στη 
γλώσσα, κάτι που είχε ως συνέπεια η διδασκαλία να μένει καθηλωμένη σε παλαιότερα 
πρότυπα που δεν κινούσαν το ενδιαφέρον, δε δημιουργούσαν γέφυρες ανάμεσα στο παρόν 
και στο παρελθόν ούτε και διαμόρφωναν ουσιαστικούς τρόπους κατανόησης και αλληλεπί-
δρασης με το σήμερα. Τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα, προσπαθώντας να  «θεραπεύσουν» 
τις αδυναμίες αυτές και να προσαρμοστούν στις σύγχρονες συνθήκες και απαιτήσεις, προ-
σανατολίζονται στην προώθηση νέων διδακτικών προσεγγίσεων και μιας νέας παιδαγωγι-
κής φιλοσοφίας που έχει ως επίκεντρο το μαθητή και δίνουν έμφαση στην καινοτομία και 
στη χρήση νέων μέσων, που θα ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία. Όσον α-
φορά μάλιστα το μάθημα της γλώσσας τονίζεται η ανάγκη να ενισχυθεί το διερευνητικό και 
κριτικό πνεύμα των μαθητών απέναντι στη γλώσσα (Νέο Σχολείο 21ου αιων., 2011). 

Επίσης, προτρέπουν τον εκπαιδευτικό να αξιοποιήσει τη γλωσσική τεχνολογία και τα εργα-
λεία που αυτή προσφέρει, καθώς του επιτρέπει να οργανώσει μια διαφοροποιημένη διδα-
σκαλία που να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι: «Πέρα 
από τους ευρέως πλέον διαδεδομένους επεξεργαστές κειμένων και συστήματα ορθογραφι-
κής διόρθωσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία ταυτοποίησης των γραμματικών 
τύπων, επινοητές λέξεων και ένα πλήθος γλωσσικών πόρων (μέθοδοι εκμάθησης της γλώσ-
σας, λεξικά και σώματα κειμένων) που βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή και παρέχουν 
πολλές δυνατότητες αναζήτησης, ανάκτησης της πληροφορίας και διαδραστικής αλληλεπί-
δρασης» (Νέο Σχολείο 21ου αιων., 2011).  

Επιπλέον, η παροχή αποκομμένων, αποσπασματικών γνώσεων για τη γλώσσα δυσκολεύει 
συχνά τους μαθητές στο να κατανοήσουν τόσο τα συγκεκριμένα γλωσσικά  φαινόμενα όσο 
και να αντιληφθούν τη χρησιμότητά τους. Ιδιαίτερα στους μαθητές των Επαγγελματικών 
Λυκείων είναι επιβεβλημένο για να γίνεται το μάθημα ενδιαφέρον και περισσότερο ωφέλι-
μο να γίνεται δημιουργική χρήση όλων των πιθανών μαθησιακών πόρων ― επομένως και 
του βιβλίου, αλλά όχι μόνο. Καλό είναι να προτιμώνται γλωσσικοί / σημειωτικοί πόροι και 
θέματα με τα οποία έχουν εξοικείωση οι μαθητές και μπορούν για τον λόγο αυτό να γίνουν 
ευκολότερα αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην τάξη (Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ, 2014).  

Στο πλαίσιο αυτό ενδείκνυται η αξιοποίηση του υλικού και άλλων γνωστικών αντικειμένων, 
όπως είναι τα μαθήματα της ειδικότητας και των τομέων τους, ώστε να βοηθηθούν οι μα-
θητές να αναπτύξουν μεν γλωσσικές δεξιότητες αλλά και να κατακτήσουν το ειδικό λεξιλό-
γιο που κάθε ειδικότητα περιλαμβάνει. Η γλωσσική διδασκαλία άλλωστε δεν περιορίζεται 
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αυστηρά στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας, αλλά διαχέεται σε όλα τα 
γνωστικά αντικείμενα.  

Η χρησιμοποίηση «γλωσσικού υλικού» από άλλα γνωστικά αντικείμενα, το «πάντρεμα» δη-
λαδή, δύο ή και περισσότερων μαθησιακών αντικειμένων, που εντάσσεται στα πλαίσια των 
εννοιών που ονομάζουμε διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα, δύναται να καταστεί 
ιδιαίτερα ωφέλιμη για τους μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου.   

Η Διαθεµατική Προσέγγιση, δηλαδή, η ολιστική κατάκτηση της γνώσης δίνει τη δυνατότητα 
στο μαθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων που θα του επιτρέ-
πει να αναπτύσσει προσωπική άποψη για θέματα που σχετίζονται μεταξύ τους, µε ζητήμα-
τα της καθημερινής ζωής και να διαμορφώσει το δικό του κοσμοείδωλο, τη δική του κο-
σμοθεωρία και κοσμοαντίληψη (Αλαχιώτης, 2002, Lawton et al, 2000). Η διαθεµατική προ-
σέγγιση δεν μπορεί παρά να υποστηρίζεται από μεθόδους ενεργητικής απόκτησης της γνώ-
σης, οι οποίες εφαρμόζονται κατά τη διδασκαλία κάθε γνωστικού αντικειμένου και εξειδι-
κεύονται στις διαθεµατικές δραστηριότητες και σχέδια εργασίας, στο τέλος κάθε θεµατικής 
ενότητας (Αλαχιώτης, 2002). 

Η επιλογή μιας διαθεµατικής δραστηριότητας και η εκτύλιξη μιας συζήτησης κατά τη διδα-
σκαλία µε συστηματοποιημένες προεκτάσεις σε άλλα θέματα (μαθήματα) διευκολύνεται 
από τη διάχυση της διαθεµατικότητας στο κείμενο του βιβλίου (όπου είναι εφικτό) μέσα 
από τις λεγόµενες θεμελιώδεις διαθεµατικές έννοιες. Ένα σύνολο από διαθεµατικές έννοιες 
διευκολύνει την επικαιροποιηµένη γνώση, καθώς οι μαθητές μπορούν να αντλήσουν από 
τη βάση γεγονότων και να αντιληφθούν καλύτερα τα διάφορα μοντέλα και τις σχέσεις των 
επιστηµών και των θεμάτων. Οι μαθητές λ.χ. αρχίζουν να κατανοούν συγκεκριμένα θέματα 
όχι ως ένα σύνολο γεγονότων προς απομνημόνευση αλλά ως αντιπροσωπευτικά δείγματα 
μιας μεγαλύτερης και πιο αφηρημένης ιδέας, μιας διαθεµατικής έννοιας (Erickson, 1998). 

Σχεδιασμός της δραστηριότητας 

Σε ό,τι αφορά  το ρόλο των Νέων Τεχνολογιών – τεχνολογιών αιχμής στο νέο Πρόγραμμα 
Σπουδών για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας προτείνεται να αξιοποιούνται και ως 
παιδαγωγικά μέσα, αλλά και ως μέσα πρακτικής γραμματισμού.  

Η σύγχρονη τάση είναι να χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός ως τεχνο-
λογική υποδομή, καθώς επιτρέπουν την κατασκευή ανοιχτών διδακτικών συστημάτων. Στην 
ανάπτυξη τέτοιων διδακτικών συστημάτων δίνεται έμφαση στην κατασκευή διαδικτυακών 
πόρων μαθησιακού υλικού ή αλλιώς διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισμικού (Wasson, 
1997).  

Η δραστηριότητα σχεδιάστηκε στο Kubbu. Το Kubbu (http://www.kubbu.com) είναι ένα εύ-
χρηστο (αν και όχι ιδιαίτερα παραμετροποιήσιμο) διαδικτυακό εργαλείο (on line πλατφόρ-
μα) διαχείρισης μάθησης μέσω δημιουργίας και δημοσίευσης διαφόρων διαδραστικών ει-
δών ασκήσεων και κουίζ. Οι ασκήσεις αυτές μπορούν και να εκτυπωθούν. H ιστοσελίδα εί-
ναι στην αγγλική γλώσσα αλλά εκτός από το σταυρόλεξο όλες οι άλλες ασκήσεις γίνονται 
και στα ελληνικά.    
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Για να τη χρήση του απαιτείται εγγραφή στην ιστοσελίδα, που για τους εκπαιδευτικούς εί-
ναι δωρεάν, ενώ υπάρχουν σαφείς οδηγίες για τη δημιουργία των δραστηριοτήτων που 
υποστηρίζει. Συγκεκριμένα, για να δημιουργήσουμε ασκήσεις θα πρέπει να κάνουμε εγ-
γραφή ως εκπαιδευτικοί. Ο μαθητής μπορεί να έχει πρόσβαση στις ασκήσεις που δημιούρ-
γησε ο εκπαιδευτικός για συγκεκριμένους λογαριασμούς χρηστών. Μπορούμε να δημιουρ-
γήσουμε περιορισμένο αριθμό δραστηριοτήτων/παιχνιδιών για περιορισμένο αριθμό μα-
θητών, ενώ εάν ο λογαριασμός παραμείνει ανενεργός για περισσότερες από 60 ημέρες δια-
γράφεται.  

 

Σχήμα 1: Η αρχική σελίδα της πλατφόρμας kubbu 

Μας παρέχει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε ασκήσεις on line που είναι προσιτές, ευχάρι-
στες και κυρίως προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών. Στο Kubbu μπορούμε να δημιουρ-
γήσουμε κουίζ κυρίως της μορφής σταυρόλεξου, όπως και ποικιλία ερωτήσεων κλειστού 
τύπου (συμπλήρωσης κενού, πολλαπλής επιλογής, σωστού/λάθους), αντιστοίχισης-
ταιριάσματος, κ.α., μέσω μιας αρκετά εύχρηστης και φιλικής διεπαφής. Οι μαθητές μπο-
ρούν να ομαδοποιηθούν ή να έχει ο κάθε μαθητής, το δικό του κωδικό (υπάρχουν σχετικές 
οδηγίες).  

Το εργαλείο παρέχει επίσης στατιστικά στοιχεία στην κατηγοριοποίηση των ομάδων, έτσι 
ώστε, να μπορεί να διαγνωστεί άμεσα μια δύσκολη ερώτηση ή έννοια.  

Στις δραστηριότητες μπορούμε να θέσουμε χρονικό περιορισμό εκπόνησης τους. Κατά την 
εκτέλεση της άσκησης/δραστηριότητας, ο χρονικός αυτός περιορισμός εμφανίζεται με τη 
μορφή αντίστροφου χρονομέτρου, ενισχύοντας την πλευρά του παιχνιδιού. Στο τέλος δε, ο 
μαθητής μπορεί να λάβει τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική αξιολόγηση.  
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Το εργαλείο δε μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε γραμματοσειρές και μέγεθος, με   
αποτέλεσμα, αν οι λέξεις είναι αρκετές ή έχουν πολλές συλλαβές να μην εμφανίζονται ολό-
κληρες, όπως για παράδειγμα στην επιλογή match (Καραμπίνης, 2011).  

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες διαμοιράζονται για να επαναχρησιμοποιηθούν και από 
άλλους εκπαιδευτικούς, αλλά δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα με κάποιο άλλο σύστημα 
διαχείρισης μάθησης (Κεσελόπουλος, 2012).  

Εν κατακλείδι, το Kubbu προσφέρει μια διεπαφή για τον διδάσκοντα στην οποία μπορεί να 
αναπτύξει τις δραστηριότητές του και να τις μοιραστεί είτε με άλλους διδάσκοντες στην 
πλατφόρμα είτε με τους μαθητές του, και να συγκεντρώσει τα αποτελέσματα με απλό τρό-
πο. Επίσης, μπορεί απλά να δημοσιεύσει  κανείς το υλικό που δημιουργεί, ώστε να μπορεί 
ο καθένας να απαντήσει στο quiz (άσκηση) και ανώνυμα. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρα-
κολουθεί τις επιδόσεις των μαθητών εξ αποστάσεως και επιπλέον, του παρέχει στατιστική 
ανάλυση των επιδόσεών τους. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιείται όχι μόνο για να γίνονται τα 
μαθήματα πιο διασκεδαστικά, αλλά και για επωφελής αξιολόγηση. 

Περιγραφή και υλοποίηση της δραστηριότητας 

Η διαθεματική δραστηριότητα για χρήση και αξιοποίηση του kubbu στο μάθημα της Νεοελ-
ληνικής γλώσσας με «γλωσσικό υλικό» από το μάθημα Αρχές Μηχανολογίας, αφότου σχε-
διάστηκε, υλοποιήθηκε στο ΕΠΑ.Λ Αίγινας με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών φιλολόγου 
και μηχανολόγου, στην Α’ Τάξη του  Τεχνολογικού κύκλου για μία διδακτική ώρα. Έλαβαν 
μέρος 20 μαθητές. 

Σκοποί:  

• Να αντιληφθούν τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα της γνώσης της γλώσσας και 
επιπλέον, να συνειδητοποιήσουν πώς η γλώσσα είναι το «εργαλείο» για την εκμά-
θηση οποιασδήποτε επιστήμης ή τεχνικής 

• Να τους δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσουν νέες μεθόδους μάθησης που εξάπτουν 
την περιέργειά τους και προκαλούν το ενδιαφέρον τους 

• Να ενισχυθεί και να εφαρμοστεί η διαθεματικότητα και η διεπιστημονικότητα και 
μάλιστα σε δύο αντικείμενα φαινομενικά μη σχετικά και ως εκ τούτου ασύνδετα με-
ταξύ τους 

• Να εξοικειωθούν με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των προγραμμάτων 
WEB 2.  

Διδακτικοί στόχοι:  

• Να κατανοήσουν οι μαθητές τις έννοιες της παραγωγής και της σύνθεσης, συνδέο-
ντάς τες με τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους από το μάθημα της Μηχανολογίας 

• Να τους δοθεί κίνητρο να διδαχθούν τα γλωσσικά αυτά φαινόμενα μέσα από κάτι 
που συνδέεται με τα ενδιαφέροντά τους (εφαρμογή της αρχής: «μαθαίνω καλά ό,τι 
καταλαβαίνω καλά») 

• Να εμπλουτιστεί το λεξιλόγιο των μαθητών δεδομένου ότι οι λέξεις είναι φορείς εν-
νοιών 
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• Να ασκηθούν στο να προσέχουν τα συστατικά στοιχεία των λέξεων, τη σύνθεση  
τους, την ετυμολογία τους και να διερευνούν την σημασία τους 

• Να εξοικειωθούν στη χρήση λεξικών διαφόρων ειδών (ερμηνευτικών, ετυμολογι-
κών, ονοματικών, πραγματολογικών, συνωνύμων και αντιθέτων κτλ). Να μάθουν να 
συγκρίνουν τα διάφορα είδη των λεξικών και να ανατρέχουν κάθε φορά στο πιο κα-
τάλληλο για τη λεξιλογική ενημέρωση που χρειάζονται. 

• Να εξοικειωθούν με τη χρήση των ηλεκτρονικών λεξικών, ανατρέχοντας στις ακό-
λουθες ιστοσελίδες που τους δόθηκαν: 

Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα: 
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.h
tml 

Ελληνικό Λεξικό / Greek Dictionary: http://el.thefreedictionary.com/ 

Βικιλεξικό:http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C 

Ελληνικός Πολιτισμός: Παραγωγή και Σύνθεση στα Νέα Ελληνικά: 
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20Nea/Paragogi-Sinthesi-
NE.htm 

http://www.lexilogos.com/galliko_lexiko.htm 

Μέσα και υλικά:  

• Σχολικό εγχειρίδιο: «Αρχές Μηχανολογίας», Α’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου 
• Σχολικό εγχειρίδιο: «Γλωσσικές Ασκήσεις για το Ενιαίο Λύκειο», ΟΕΔΒ 
• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο 
• Φύλλο εργασίας 
• Επίσκεψη ιστοσελίδων  – χρήση μηχανών αναζήτησης 
• Επίσκεψη του blog Politeia – lexis και της πλατφόρμας του kubbu 

Σύντομη Περιγραφή και δραστηριότητες:  

Οι μαθητές αφού είχαν διδαχθεί τη σχετική θεωρία για την παραγωγή και τη σύνθεση των 
λέξεων από το βιβλίο των Γλωσσικών Ασκήσεων, οδηγήθηκαν στο εργαστήριο πληροφορι-
κής για να εξασκηθούν πάνω σε όσα διδάχθηκαν μέσω ηλεκτρονικών ασκήσεων.  

Τους δόθηκε Φύλλο εργασίας, όπου υπήρχαν αναλυτικά και ιεραρχημένα όλα τα βήματα 
που θα πρέπει να ακολουθήσουν και τις δραστηριότητες που είχαμε αποφασίσει ότι  θέ-
λουμε να υλοποιήσουν.  

Σύμφωνα και με τις οδηγίες που τους δόθηκαν στο φύλλο εργασίας, άνοιξαν πρώτα τη ι-
στοσελίδα Ελληνικός Πολιτισμός και θυμήθηκαν όλους τους τρόπους με τους οποίους γίνε-
ται η Παραγωγή και οι Σύνθεση. Έπειτα, επισκέφθηκαν το blog της διδάσκουσας, όπου βρί-
σκονται οι σχετικές ασκήσεις αναρτημένες. Από εκεί, τους δίνεται η δυνατότητα να εισέλ-
θουν στο kubbu και να επιλύσουν τη σχετική άσκηση (Λεξιλογικές ασκήσεις σε παραγωγή 
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και σύνθεση από τις Αρχές Μηχανολογίας). Ο καθηγητής της μηχανολογίας τους εξηγούσε 
τις σημασίες των εννοιών και τους καθοδηγούσε στο που βρίσκονται στο σχολικό εγχειρί-
διο.  

Επίσης, ενθαρρύνθηκαν και καθοδηγήθηκαν να επισκεφθούν τις σχετικές ιστοσελίδες που 
περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά λεξικά για να δουν τους ορισμούς των εννοιών αυτών και να 
συνειδητοποιήσουν ότι οι σημασίες των λέξεων μπορούν να τους μάθουν την ίδια τη μηχα-
νολογική επιστήμη.  

Στην άσκηση δίνονταν διευκρινήσεις σύμφωνα με τις οποίες έπρεπε να τοποθετούν κάθε 
λέξη αναλόγως του αν ήταν παράγωγη ή σύνθετη στο αντίστοιχο σημείο. Στο τέλος τους 
δίνονταν το ποσοστό επιτυχίας τους.  

Πολλοί, επειδή δεν ικανοποιήθηκαν με τα ποσοστά που σημείωσαν την πρώτη φορά επα-
νέλαβαν την άσκηση. Μάλιστα όσοι τη δεύτερη φορά πετύχαιναν σημαντικά ποσοστά επι-
τυχίας και συνοδεύονταν από εγκωμιαστικό χαρακτηρισμό, καλούσαν τους καθηγητές εν-
θουσιασμένοι να μας το δείξουν.  

Εντυπώσεις: 

Οι μαθητές δέχτηκαν με ενθουσιασμό από την αρχή όλη τη δραστηριότητα, χαίρονταν ι-
διαίτερα κατά τη διάρκεια της αναζήτησης στο ηλεκτρονικό λεξικό και της εύρεσης των α-
παντήσεων και προσπαθούσαν με πείσμα να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 
Έπειτα, τους προτάθηκε να εισαχθούν στο Prezi και να συμπληρώσουν τις μηχανολογικές 
έννοιες δίπλα στις λέξεις – συνθετικά τους.  

Στο τέλος του μαθήματος, όταν ένας προς ένας έκαναν εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα Kubbu που έχει η διδάσκουσα, ώστε να μπορούν από το σπίτι τους να πραγματο-
ποιήσουν και άλλες δραστηριότητες και ένα ηλεκτρονικό τεστ, δήλωναν ενθουσιασμένοι 
και ανέφεραν ότι προτιμούν το μάθημα αυτό από το μάθημα στην τάξη. 

Όταν ερωτήθηκαν εάν θεωρούν ότι κατανόησαν τους όρους και τη σημασία τους, καθώς και 
εάν αισθάνονται ότι είναι σε θέση να διακρίνουν πλέον τις παράγωγες από τις σύνθετες 
λέξεις, είπαν ότι αισθάνονται ότι έτσι έμαθαν καλύτερα γιατί επαναλαμβάνοντας την άσκη-
ση έμαθαν καλύτερα από τις ασκήσεις στο τετράδιο. 

Ακολούθως παρατίθενται η αρχική οθόνη της δραστηριότητας και το φύλλο εργασίας το 
οποίο δόθηκε στους μαθητές: 
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Σχήμα 2: Εφαρμογή της δραστηριότητας στο kubbu 

Φύλλο εργασίας:  

1. Επισκεφθείτε τη σελίδα στο διαδίκτυο: Ελληνικός Πολιτισμός, Παραγωγή και Σύνθεση 
στα Νέα Ελληνικά: 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20Nea/Paragogi-Sinthesi-
NE.htm, και δείτε πώς γίνεται η Παραγωγή και πώς ή Σύνθεση 

2. Μπείτε στο blog politeia-lexis και προσπαθήστε να κάνετε τη σχετική άσκηση (Λεξιλογικές 
ασκήσεις σε παραγωγή και σύνθεση από τις Αρχές Μηχανολογίας), 
http://www.kubbu.com/a1/64316_  

ανατρέχοντας για ό,τι χρειάζεστε στο σχολικό σας εγχειρίδιο και στους πίνακες της παρα-
πάνω ιστοσελίδας. 

Για τις σημασίες των λέξεων θα μπορέσετε να βοηθηθείτε από τα ηλεκτρονικά λεξικά που 
βρίσκονται στις παρακάτω ιστοσελίδες: 

http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.h
tml 

http://el.thefreedictionary.com/ 

http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C 

http://www.lexilogos.com/galliko_lexiko.htm 
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3. Έπειτα μπείτε στο Prezi (που σας έχει σταλεί και στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο): 

 http://prezi.com/jbkglqjbceuq/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

και συμπληρώστε τα πεδία του με ό,τι σας ζητείται κάθε φορά από Παράγωγα και Σύνθετα.  

Επίσης, επιλέξτε 3 μηχανολογικούς όρους και προσθέστε φωτογραφίες από το διαδίκτυο. 

4.Τέλος, για να ελέγξετε τις γνώσεις σας σχετικά με τις μηχανολογικές έννοιες, μπορείτε να 
επιλύσετε την άσκηση Λεξιλογικές ασκήσεις σε παραγωγή και σύνθεση για Μηχανολόγους, 
που βρίσκεται τόσο στο blog όσο και στο Kubbu της διδάσκουσας, όπου χρησιμοποιώντας ο 
καθένας σας τον κωδικό που έχει ορίσει, θα μπορεί να επιλύσει την άσκηση και να δει το 
ποσοστό επιτυχίας που σημείωσε. Στην άσκηση περιλαμβάνονται όροι διαφορετικοί από 
αυτούς που κάνατε στο εργαστήριο, γι’ αυτό μπορεί να χρειαστεί να συμβουλευτείτε και 
πάλι τα ηλεκτρονικά λεξικά και τα σχολικά εγχειρίδια. 

Συμπεράσματα 

Αν και στη χώρα μας η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση προσελκύει κυρίως μαθητές με 
μαθησιακά κενά και ελλειμματικές γνώσεις, εν τούτοις η μεγάλη πρόκληση γι’ αυτήν τη  
βαθμίδα εκπαίδευσης είναι ποιες πρακτικές και μεθόδους θα χρησιμοποιήσουμε για να 
μπορέσουμε να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον τους, ώστε αυτοί να ενταχθούν στο μαθη-
σιακό γίγνεσθαι και να κατακτήσουν σύγχρονες γνώσεις και εμπειρίες και να αποκτήσουν 
επαγγελματικές δεξιότητες οι οποίες θα τους προετοιμάσουν για τη μετέπειτα σταδιοδρο-
μία τους (Ζαφειρόπουλος, 2011). 

Παρόλο που από τη δημιουργία και την εφαρμογή μιας τέτοιου τύπου δραστηριότητας δεν 
είμαστε σε θέση να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα, αν και οι εντυπώσεις των μαθη-
τών ήταν θετικές και ενθαρρυντικές, εν τούτοις έχει διερευνηθεί και αποτυπωθεί πως το 
on-line περιβάλλον ενθαρρύνει, υπό προϋποθέσεις, ξεχωριστές και εξελιγμένες μορφές πα-
ρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού και επιτρέπει τη διάθεση καινοτόμων θεωρήσεων ενθαρ-
ρύνοντας τη συνεργατική μάθηση (Ζωγόπουλος & Τσαγκατάκης, 2010). 

Ειδικότερα, η παιδαγωγική παρέμβαση του εκπαιδευτικού, η οποία απαιτεί στοχευμένη 
εργασία του εκπαιδευτικού και ιδιαίτερο χρόνο εργασίας, ο σχεδιασμός των κατάλληλων 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η δυναμική της ομάδας που συμμετέχει ο μαθητής (Αργύ-
ρης, 2002) και όλοι οι παράγοντες γενικά που δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τον 
σχεδιασμό, επηρεάζουν καθοριστικά την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. 
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Τα παιδιά της Στ΄ τάξης ενεργούν και ανακαλύπτουν.  
Ένα διαθεματικό-διεπιστημονικό σχέδιο εργασίας για τη Φυσική τής Στ΄ τάξης.  

Χωριανόπουλος Κωνσταντίνος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

kchorianopoulos81@gmail.com 

Περγάρη Ειρήνη  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70  

renatapergari@gmail.com 

Περίληψη 

Με την παρούσα εισήγηση, επιχειρούμε να κάνουμε μία συγκεκριμένη πρόταση διαθεματι-
κού-διεπιστημονικού χαρακτήρα με αφορμή και βάση το κεφάλαιο Ενέργεια από την Φυσική 
της Στ΄ τάξης. Μέσα από εφαρμογή τής μεθόδου project και τη χρήση της Ευέλικτης ζώνης, 
δίνουμε τη δυνατότητα διεύρυνσης της γνώσης που κατακτά ο μαθητής για την έννοια της 
ενέργειας σε ένα ευρύτερο φάσμα αντικειμένων, μέσα στο πλαίσιο των μαθημάτων του ω-
ρολόγιο προγράμματος του Δημοτικού Σχολείου. 

Λέξεις - Κλειδιά: διαθεματικότητα, φυσικές επιστήμες, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, μέ-
θοδος project, ευέλικτη ζώνη  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Το συγκεκριμένο διαθεματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπονήθηκε με αφορμή την ενότητα 
«Ενέργεια» από το μάθημα των Φυσικών Επιστημών της Στ΄ τάξης.  

Βασικός προσδοκώμενος στόχος για την υλοποίηση του προγράμματος ήταν η δυνατότητα 
που δόθηκε στους μαθητές και τις μαθήτριες να συνδέσουν διαθεματικά τα μαθήματα του 
ωρολογίου προγράμματος μεταξύ τους. Με τη δημιουργία του εν λόγω διαθεματικού σχε-
δίου εργασίας συμπληρώθηκε άριστα η παράλληλη οργάνωση του Αναλυτικού προγράμμα-
τος σπουδών της Στ΄ τάξης, όσο και η διδασκαλία εννοιών, διότι με αυτό τον τρόπο αναδει-
κνύονται οι διεπιστημονικές συναρτήσεις (Ματσαγγούρας, 2006). Η διαθεματικότητα είναι 
μία μέθοδος που επιβάλλεται σύμφωνα με τις νέες εκπαιδευτικές τάσεις να εφαρμόζεται στο 
πεδίο των φυσικών επιστημών και ειδικότερα στη βαθμίδα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
, γιατί επιτυγχάνεται με αυτό τον τρόπο ο στόχος της πολύπλευρης και σφαιρικής αντίληψης 
των εννοιών και φαινομένων (Κόκκοτας, 2002).  

Οι φυσικές επιστήμες, έχουν σαν σκοπό κατά τη διδασκαλία τους να κάνουν τους μαθητές να 
κατανοήσουν και να ανακαλύπτουν  τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν, να έχουν δηλαδή μία 
καλύτερη αντίληψη του κόσμου που τους περιβάλλει. Ταυτόχρονα, η διδασκαλία των φυσι-
κών επιστημών ιδιαίτερα στο χώρο του Δημοτικού σχολείου, όπου τα παιδιά έχουν μία αρ-
χική επαφή με τις έννοιες της Φυσικής, βασικός τους στόχος είναι να παρέχουν στους μαθη-
τές και τις μαθήτριες την ευκαιρία να αποκτήσουν την επιστημονική μεθοδολογία, έτσι ώστε 
να γίνουν ικανοί να μαθαίνουν από μόνοι τους (Κόκκοτας, 2001). Ένας από τους στόχους της 
διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών είναι η κατανόηση από την πλευρά των μαθητών ως 
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προς την έννοια της επιστημονικής γνώσης, και πώς αυτή έχει εξελιχθεί διαχρονικά. Με την 
έννοια αυτή η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σχετίζεται άμεσα με την ιστορία και τη 
Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών.  

Η επίτευξη του σκοπού της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών για να μπορέσει να έχει 
επιτυχία είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να στηριχθεί στις ιδέες των μαθητών. Τα παιδιά πριν 
ακόμα ξεκινήσουν τη σχολική τους ζωή, έχουν ιδέες και απόψεις για πολλά από τα θέματα 
των φυσικών επιστημών. Οι εναλλακτικές αυτές ιδέες των παιδιών μπορεί να είναι είτε αυ-
θόρμητες αντιλήψεις, είτε προϋπάρχουσες ιδέες, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί από την επί-
δραση του φυσικού και του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος.  

Το σχολικό περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται από τα διδακτικά εγχειρίδια , τα αναλυτικά 
προγράμματα σπουδών, την μεθοδολογία διδασκαλίας που ακολουθείται , καθώς και τις ι-
δέες των δασκάλων και των συμμαθητών , έρχεται να ανατρέψει μέσα από την επιστημονι-
κότητά τους ή να επιβεβαιώσει τις όποιες εναλλακτικές ιδέες είχαν οι μαθητές για την ερμη-
νεία του όποιου φαινομένου. Οι αντιλήψεις των παιδιών είναι συχνά διαφορετικές από το 
επιστημονικό πλαίσιο , όπως αυτό τίθεται από τα σχολικά εγχειρίδια και τα αναλυτικά προ-
γράμματα σπουδών, ωστόσο οι εναλλακτικές αυτές αντιλήψεις παρουσιάζονται διαχρονικές 
αλλά και χρήσιμες μιας και αποτελούν τη βάση για τη καλλιέργεια της δυνατότητας ερμη-
νείας των φυσικών φαινομένων (Κόκκοτας , 2002).   

Η ικανότητα του δασκάλου στο σύγχρονο σχολείο δεν έχει να κάνει με την παροχή έτοιμων 
γνώσεων, αλλά ο δάσκαλος έχει το ρόλο του καθοδηγητή, του οργανωτή όπου βοηθάει το 
παιδί να ανακαλύψει τη γνώση, να αναπτύξει τις δημιουργικές του ικανότητες, να το μάθει 
πώς να μαθαίνει (Παπάς, 2000).  

Άλλωστε και ο γνωστός παιδαγωγός Jean Piaget παρατηρεί : «Το ζητούμενο είναι να πάψει ο 
δάσκαλος να είναι ένας απλός ομιλητής και να μην περιορίζεται στη μετάδοση έτοιμων λύ-
σεων αλλά να ενθαρρύνει την έρευνα και την προσπάθεια» (Παπάς, 1996).  

Για την εκπόνηση του συγκεκριμένου διαθεματικού σχεδίου εργασίας εφαρμόστηκε στην 
πράξη η μέθοδος project όπου είναι ένας τρόπος, όπως καθορίζει ο Frey, συνεργατικής μά-
θησης στην οποία συμμετέχουν αποφασιστικά όλοι, εφόσον η ίδια η διαδικασία διαμορφώ-
νεται και διεξάγεται από όλους όσους συμμετέχουν. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η διεπιστημο-
νική έρευνα στα πλαίσια των φυσικών επιστημών έχει σκοπό την ανάπτυξη μιας νέας γνώσης 
που θα εφοδιάσει το μαθητή με τις απαραίτητες έννοιες για την επίλυση των προβλημάτων 
(Frey, 1986) . 

Έχοντας, ως γνώμονα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μεθόδου project οι μαθητές και οι 
μαθήτριες χωρίστηκαν σε ομάδες με δική τους πρωτοβουλία, χωρίς την ανάμειξη του εκπαι-
δευτικού με τη δυνατότητα επιλογής της θεματολογίας της κάθε ομάδας από τους ίδιους 
τους μαθητές από τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα με τη λογική ότι όλες οι εργασίες είναι ισότι-
μες, όπως ακριβώς ορίζεται από την αρχή μεθόδου εργασίας με ομάδες (Παπάς, 2000) . 

2139

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι μαθήτριες συζητούν και αποφασίζουν για τις σχέσεις τους 
ως μέλη της ομάδας επεξεργάζονται το αρχικό θέμα, ανταλλάσουν πληροφορίες ανά διαστή-
ματα, δουλεύουν σε ανοιχτό πεδίο δράσης, ενώ οι ίδιοι θέτουν συγκεκριμένους στόχους ερ-
γασίας (Κόκκοτας, 2002). Άλλωστε, οι περισσότεροι μαθητές αισθάνονται μεγάλο ενθουσια-
σμό όταν εμπλέκονται σε μαθησιακές δραστηριότητες οι οποίες τους επιτρέπουν να αλληλε-
πιδρούν και να επικοινωνούν με τους συμμαθητές τους (Τριλιανός, 2002) . 

Ο δάσκαλος σε κάθε περίπτωση ακόμα και για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων δεν 
μπορεί παρά να έχει ρόλο βοηθητικό, καθοδηγητικό και συμβουλευτικό με αποτέλεσμα να 
εξασφαλιστεί το πνεύμα αμοιβαιότητας και ισότητας στις σχέσεις εκπαιδευτικού-μαθητή – 
συμμαθητή με δυναμική αλληλεπίδραση, με συναινετικές και όχι εξουσιαστικές διαδικασίες 
(Παπάς, 2000).  

Οργάνωση  του Διαθεματικού Εκπαιδευτικού προγράμματος 

Η διάρκεια προετοιμασίας του διαθεματικού προγράμματος «οι μαθητές τής Στ΄ ενεργούν 
και ανακαλύπτουν», ήταν ολόκληρο το σχολικό έτος. Συγκεκριμένα από το μήνα Οκτώβριο 
μέχρι και το μήνα Μάιο. Κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού χρησιμοποιήθηκαν επιλε-
κτικά κάποιες ώρες Φυσικής από τις τρεις ώρες διδασκαλίας που προβλέπει το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών της Στ΄ τάξης και όχι πάντοτε, βέβαια, εις βάρος της διδακτέας ύλης, 
αλλά χρησιμοποιήθηκε και μία ώρα εβδομαδιαίως της Ευέλικτης Ζώνης, όπως αυτή προβλέ-
πεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.  

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση που πραγματοποιήσαμε αναδεικνύει την αναγκαιότητα 
ύπαρξης της Ευέλικτης Ζώνης, ως πλαισίου υλοποίησης των επιδιώξεων της προωθημένης 
διαθεματικότητας (Ματσαγγούρας, 2006). 

Η εξακτίνωση που τολμήσαμε με αφορμή την ενότητα «Ενέργεια» της Φυσικής Στ΄ τάξης, είχε 
να κάνει με τη διαθεματική εμπλοκή και άλλων μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος, 
όπως είναι τα Μαθηματικά, η Ιστορία, τα Ελληνικά, η Γεωγραφία, η Φυσική Αγωγή, η Κοινω-
νική και Πολιτική Αγωγή και η Θεατρική Αγωγή.  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την δυνατότητα να εργαστούν, έχοντας ως εργαλεία προς 
χρήση λογισμικά όπως η επεξεργασία κειμένου (word), η δημιουργία ηλεκτρονικής παρουσί-
ασης (power point), καθώς και υπολογιστικά φύλλα ελέγχου (excel), ακόμα χρησιμοποίησαν 
εγκυκλοπαίδειες και λεξικά, που βρήκαν στη βιβλιοθήκη του σχολείου, αλλά κατέφυγαν και 
σε πηγές του διαδικτύου προκειμένου να πάρουν χρήσιμες πληροφορίες.  

Μεθοδολογία του Διαθεματικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Αφού δόθηκαν οι άξονες θεματολογίας του διαθεματικού σχεδίου εργασίας  στους μαθητές, 
διαμόρφωσαν επτά ομάδες αποτελούμενες από τέσσερα άτομα με δική τους πρωτοβουλία. 
Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα επέλεξε το θέμα που θα ήθελε να διαπραγματευτεί αφού συ-
νέλλεξε τα απαραίτητα στοιχεία, χρησιμοποιώντας  το λογισμικό παρουσίασης power point, 
παρουσίασαν τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους εργασίας.  Τέλος, όλοι μαζί συνέβαλ-
λαν στη συγγραφή θεατρικού δρώμενου, όπου υποδύθηκαν ρόλους της καθημερινότητας με 
θέμα την «Εξοικονόμηση Ενέργειας στην καθημερινή μας ζωή».  
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Η ομάδα μαθητών που ανέλαβε το θέμα «Μαθηματικά και Ενέργεια» πραγματοποίησε μία 
στατιστική έρευνα, με τη δημιουργία ερωτηματολογίων κλειστού τύπου που δόθηκε σε μα-
θητές της Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν δέκα άτομα από κάθε 
τάξη. Στη συνέχεια οι μαθητές επεξεργάστηκαν τις απαντήσεις με τη βοήθεια του λογισμικού 
υπολογιστικού φύλλου (excel), έβγαλαν το ποσοστό για κάθε τάξη χωριστά, αλλά και για το 
σύνολο του σχολείου, σε σχέση με τα ερωτήματα που τέθηκαν στο ερωτηματολόγιο. Τα ερω-
τήματα που έθεσαν οι μαθητές ήταν δύο όσον αφορά το καύσιμο αυτοκινήτου, που χρησι-
μοποιούν και για το καύσιμο που χρησιμοποιούν για παροχή θερμότητας στο σπίτι τους.  

Η ομάδα εργασίας που ασχολήθηκε με το θέμα «Ιστορία και Ενέργεια», χρησιμοποίησε ανά-
λογες πηγές από βιβλία και εγκυκλοπαίδειες της βιβλιοθήκης του σχολείου, αλλά και διαδι-
κτυακές πηγές. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν στο υγρό πυρ, στην ιστορία των μαραθωνοδρό-
μων, αλλά και στις καταστροφικές συνέπειες από τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας (περί-
πτωση Χιροσίμα, Ναγκασάκι). Τέλος, έφτιαξαν μία βιογραφία του επιστήμονα που θεμελί-
ωσε την έννοια της Ενέργειας, του Albert Einstein.  

Με την ενότητα «Ελληνικά και Ενέργεια», ασχολήθηκαν δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα εργα-
σίας, με τη βοήθεια διαφόρων λεξικών της Ελληνικής Γλώσσας (Μπαμπινιώτης, Φυτράκης), 
προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα πρότυπο «ενεργειακό» λεξικό . Τα παιδιά ανέλαβαν το 
καθένα μία ομάδα γραμμάτων της ελληνικής αλφαβήτου, ξεκίνησαν την αναζήτηση λέξεων 
που έχουν σχέση με την «Ενέργεια». Αφού έβρισκαν τις λέξεις, καθόριζαν την ετυμολογία 
τους, κατέγραφαν την ερμηνεία τους, ενώ ταυτόχρονα σημείωσαν πολλά παράγωγα που 
προκύπτουν από τις λέξεις αυτές, αλλά και μεταφορές που υπάρχουν σχετικά με τις έννοιες 
της Ενέργειας.  

Η άλλη ομάδα πήρε συνέντευξη από έναν εκπαιδευτικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με 
ειδικότητα στη φυσική  . Για το σκοπό αυτό προσπάθησαν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες 
ερωτήσεις, μέσα από την τεχνική της ιδεοθύελλας,  με κεντρικό άξονα θεματολογίας τις ανα-
νεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Η ομάδα εργασίας που ανέλαβε το θέμα «Ενέργεια και Γεωγραφία» κατέγραψε, με βάση τον 
ενεργειακό χάρτη της Γης, τις χώρες εκείνες οι οποίες διαθέτουν κοιτάσματα αργού πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου. Στη συνέχεια, οι μαθητές δημιούργησαν για κάθε χώρα μία γεω-
γραφική ταυτότητα, όπου περιλάμβανε την έκταση της χώρας, τον πληθυσμό, το πολίτευμα 
που έχει και την Ήπειρο στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη χώρα.  

Η ομάδα μαθητών που ασχολήθηκε το θέμα «Φυσική Αγωγή και Ενέργεια» αναφέρθηκε σε 
ένα πλήρη ημερήσιο διατροφικό προγραμματισμό για ένα επαγγελματία αθλητή. Ακόμα η 
ομάδα εργασίας μίλησε για τα ολυμπιακά αγωνίσματα και τις μορφές ενέργειας που εμφα-
νίζονται σε αυτά. Επίσης, έγινε σύγκριση διαφόρων προϊόντων διατροφής για το ποιο προϊόν 
έχει περισσότερη ενέργεια .  

Τέλος, η ομάδα εργασίας που διαπραγματεύτηκε με το θέμα «Κοινωνική και πολιτική αγωγή 
και Ενέργεια», ασχολήθηκε με θέματα που πρέπει να απασχολούν έναν «ενεργό» πολίτη, 
μέσα από την τεχνική εύρεσης λύσεων . Η θεματολογία της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας 
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είχε να κάνει με το ενεργειακό πρόβλημα, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κακή χρήση 
της ενέργειας, αλλά και την έλλειψη ενεργειακών πόρων.   

Αξιολόγηση του  Διαθεματικού Εκπαιδευτικού προγράμματος 

Η αξιολόγηση του συγκεκριμένου διαθεματικού εκπαιδευτικού σχεδίου εργασίας, πραγμα-
τοποιήθηκε την ημέρα παρουσίασής του στους γονείς των μαθητών και μαθητριών της Στ΄ 
τάξης, αλλά και στους μαθητές της Ε΄ τάξης. Ταυτόχρονα, εκδόθηκε σχετικό έντυπο με λεπτο-
μερή περιγραφή του προγράμματος, ενώ δημιουργήθηκε θεατρικό δρώμενο με διαλόγους 
των μαθητών, όπου υποδύθηκαν ρόλους, με θέμα την «Ενέργεια».   

Τα δεδομένα της αξιολόγησης του διαθεματικού προγράμματος «οι μαθητές της Στ΄ τάξης 
ενεργούν και ανακαλύπτουν», προέκυψαν  και από τις απόψεις των μαθητών όπου καταγρά-
φηκαν από ένα ενδεικτικό ερωτηματολόγιο, που τους δόθηκε την επόμενη μέρα της παρου-
σίασης.  

Αποτελέσματα του Διαθεματικού Εκπαιδευτικού προγράμματος 

Θα μπορούσαμε να καταχωρίσουμε στα θετικά αποτελέσματα ενός τέτοιου διαθεματικού 
σχεδίου εργασίας, την παροχή δυνατότητας στους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετεί-
χαν, να αναπτύξουν την ικανότητα τους να λειτουργούν ομαδοσυνεργατικά και μέσα σε ένα 
πνεύμα αλληλεπίδρασης και αμοιβαιότητας. Επιπλέον, σαν θετικό στοιχείο μπορεί να κατα-
γραφεί η εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών  με τη διαδικασία εξαγωγής μίας βιβλιο-
γραφικής και ερευνητικής εργασίας. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών στο ερωτη-
ματολόγιο που δόθηκε την επόμενη μέρα. Τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν σε τρεις ερω-
τήσεις . Στο πρώτο ερώτημα (Ποια είναι η εντύπωσή σου από το διαθεματικό πρόγραμμα;) 
το 85% απάντησε θετικά , το 10% ότι έμειναν ικανοποιημένοι, αλλά ήταν κουραστικό, ενώ 
ένα 5% τους ήταν αδιάφορο, γιατί δεν τους αρέσει το μάθημα της Φυσικής.  

Στο δεύτερο ερώτημα που θέσαμε (Θα σας άρεσε να διδάσκονταν και άλλες ενότητες της 
Φυσικής με τον ίδιο τρόπο ; Αν ναι, ποιες ενότητες θα επιλέγατε ;) το 95% απάντησε θετικά , 
ενώ ένα 5% ήταν αδιάφορο. Επίσης , το 45% έβαλε σαν παράδειγμα ενοτήτων την ενέργεια 
και τον ηλεκτρομαγνητισμό, ένα 30% την θερμότητα και ένα 20% θα ήθελα να πραγματοποι-
ηθεί σε ενότητες της Χημείας (οξέα , βάσεις, άλατα) και την Βιολογίας (αναπνευστικό, κυκλο-
φορικό σύστημα του ανθρώπου).  

Στην τρίτη ερώτηση που τέθηκε (Πιστεύεις ότι σε ωφέλησε η συνεργασία σου με τους συμ-
μαθητές σου ;) το 98% των μαθητών απάντησε θετικά , ενώ ένα 2% απάντησε αρνητικά. Πα-
ραθέτουμε ενδεικτικές απόψεις μαθητών : «Η συνεργασία μέσα από το πρόγραμμα πιστεύω 
ότι με έκανε να σκεφτώ πιο ομαδικά», «Μου άρεσε που δημιουργήσαμε μόνοι μας τις ομά-
δες και έτσι συνεργαστήκαμε πιο ευχάριστα». Ωστόσο η θετική αξιολόγηση του εκπαιδευτι-
κού προγράμματος προέκυψε και από τις απόψεις γονέων όπου ζητήσαμε τη γνώμη τους με 
το τέλος της παρουσίασης. Ενδεικτικά, αναφέρουμε κάποιες απόψεις : «Μία πάρα πολύ ω-
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ραία δουλειά και παρουσιάστηκε με επιστημονικό τρόπο», «η θεματολογία ήταν ενδιαφέ-
ρουσα», «Πολύ καλή η συνεργασία με τα παιδιά και το αποτέλεσμα . Θα πρέπει να προω-
θούνται περισσότερες δράσεις τέτοιου είδους στο σχολείο». 

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι αναδεικνύεται η αναγκαιότητα ύπαρξης τέ-
τοιων διαθεματικών δραστηριοτήτων στο Δημοτικό Σχολείο, εντάσσοντας τις μέσα στο ωρο-
λόγιο πρόγραμμα μαθημάτων. Η δραστηριοποίηση των μαθητών σε τέτοιου είδους εργασίες, 
τους προκαλεί το ενδιαφέρον, γεγονός που τους κάνει να ξεφεύγουν από το πρότυπο του 
παθητικού δέκτη των γνώσεων και να μεταμορφώνονται  σε  ενεργά μέλη της σχολικής τάξης.  
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Περίληψη 

Παρά την πιστοποίηση της σπουδαιότητας της δημιουργικής γραφής στο Δημοτικό, τέτοιες 
στα σχολικά βιβλία είναι περιορισμένες. Το εν λόγω εκπαιδευτικό λογισμικό επιχειρεί να 
συμβάλει στην κάλυψη αυτού του κενού στοχεύοντας στην καλλιέργειας της δημιουργικής 
γραφής σε μαθητές Δ΄ Δημοτικού, λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα που έχουν συ-
σχετιστεί με την αξιοποίηση των πολυμεσικών εφαρμογών στην εκπαίδευση. Η ανάπτυξη 
του στηρίχθηκε στις αρχές των εποικοδομιστικών και κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών μά-
θησης και ο σχεδιασμός του έγινε με βάση το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού συστη-
μάτων ADDIE. Τέλος, η διαμορφωτική του αξιολόγηση, εστίασε στη διεπιφάνεια χρήστη με 
βάση τους κανόνες του Nielsen. 
 
Λέξεις - Κλειδιά: δημιουργική γραφή, εκπαιδευτικό λογισμικό, πολυμέσα, Web 2.0 
 

Εισαγωγή 

Επιχειρώντας να ορίσουμε τη δημιουργική γραφή (creative writing) θα δανειστούμε ποικί-
λους ορισμούς που προέκυψαν από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας.  Σύμφωνα με τον 
Maley (2012) πρόκειται για ένα λογοτεχνικό είδος που σχετίζεται περισσότερο με την ευ-
φάνταστη και προσωπική αναπαράσταση συναισθημάτων, συμβάντων, χαρακτήρων και 
εμπειριών, και διαφέρει από τα πληροφοριακά κείμενα (expository writing) και την απο-
σπασματική και πληροφοριακή αποτύπωση γεγονότων. Μάλιστα ο ίδιος έχει απαριθμήσει 
πλήθος πλεονεκτημάτων που απορρέουν από τη διδακτική αξιοποίηση της δημιουργικής 
γραφής.  
 
Σε αντίθεση με ότι πιστεύουν οι περισσότεροι η δημιουργική γραφή δεν στερείται πειθαρ-
χίας και κανόνων. Απλώς η πειθαρχία είναι αυτοεπιβαλλόμενη. Η δημιουργική γραφή ωθεί 
το μαθητή σε ένα συνδυασμό κρίσης και συναισθήματος ο οποίος συμβάλλει σημαντικά 
στη γλωσσική, γνωστική και συναισθηματική εξέλιξη του μαθητή (Benton, 1999). 
 
Στο Δημοτικό σχολείο η ανάπτυξη της δημιουργικής γραφής καθίσταται αναγκαία. Καταρ-
χάς, με την έμφαση που δίνεται στον ακαδημαϊσμό ήδη από τη νηπιακή εκπαίδευση, υπάρ-
χει μια ανησυχία ότι λιγότερος χρόνος θα αφιερώνεται για δημιουργικές δραστηριότητες 
(Ιωαννίδου, 2012). Η υπερβολική προσήλωση του μαθητή στην αναλυτική σκέψη και στη 
γλωσσική έκφραση τον απομονώνουν από την δημιουργικότητα που, όπως επισημαίνει ο 
Cropley (2000), ενυπάρχει σε κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα στα παιδιά. 
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Τα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν την τάση να εστιάζουν στη γνωστική δραστηριότητα του 
αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου, το οποίο συνδέεται με τη λογική, αναλυτική και 
γραμμική προσέγγιση στα προβλήματα, παραβλέποντας τη καθοριστική συμβολή του δε-
ξιού ημισφαιρίου που αξιοποιεί τη διαισθητική, συνθετική και μη γραμμική προσέγγιση 
(Timbal-Duclaux, 1996). Ο υπερβολικός προσανατολισμός στην επιτυχημένη επίδοση, η δυ-
σπραγία στην παραγωγή ερωτήσεων, η εμμονή στην εξωτερική αξιολόγηση, η πίεση για 
υπερβολική συμμόρφωση, η αυστηρή διάκριση μεταξύ δουλειάς και διασκέδασης και τέλος 
η μη αποδοχή της διαφορετικότητας καθιστούν τη δημιουργικότητα αναγκαία στα σύγχρο-
να εκπαιδευτικά προγράμματα (Cropley, 2000). 
 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κριτική και δημιουργική σκέψη αποτελούν το εφαλτήριο για 
την προώθηση του γενικότερου παιδαγωγικού στόχου προς την προώθηση ενός δημιουργι-
κού, διαθεματικού σχολείου (Αλαχιώτης & Καραντζιά- Σταυλώτη, 2009). 
 
Αν και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και ιδιαίτερα της δημιουργικής γραφής θεωρεί-
ται ως βασικός στόχος για το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της ελληνικής γλώσσας στο 
Δημοτικό σχολείο (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003), μια σύντομη επισκόπηση των Αναλυτικών προ-
γραμμάτων αρκεί για να ανακαλύψει κανείς ότι υπάρχουν αρκετές ασυνέπειες ανάμεσα 
στους γενικούς στόχους της παιδαγωγικής του εγγραμματισμού και στην πρακτική εφαρμο-
γή τους (Ματσαγγούρας, 2001). Ανατρέχοντας στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος της 
Γλώσσας,  παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των κειμένων ανήκει στα δύο είδη «περιγραφή» 
και «αφήγηση», ενώ οι ασκήσεις είναι στην πλειοψηφία τους γραμματοκεντρικές, με έμ-
φαση στη μορφολογία  και στη σύνταξη που επιδέχονται μία ορθή απάντηση. Και σε επίπε-
δο νέων τεχνολογιών τα πιστοποιημένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκπαιδευτικά λογι-
σμικά για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό αφήνουν περιθώρια δημιουργικής γραφής 
στους μαθητές, ωστόσο η ανάπτυξη αυτής δεν φαίνεται να αποτελεί τον βασικό στόχο. 

Θεωρητικό πλαίσιο εργασίας 

Η υποστηριζόμενη από τις νέες τεχνολογίες μάθηση πρέπει να διέπεται από το πνεύμα των 
εποικοδομιστικών θεωριών μάθησης, οι οποίες είναι περισσότερο μαθητοκεντρικές και ε-
νισχύουν τη συμμετοχή και συνεργασία των μαθητών (Solomonidou, 2009). Βασική αρχή 
των εποικοδομιστικών θεωριών είναι η δυναμική φύση της μάθησης και η υποστήριξη της 
μαθησιακής διαδικασίας λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο οικοδομούν τα άτο-
μα τη γνώση. Σύμφωνα με αυτές η γνώση δεν μεταβιβάζεται, ούτε αποκτάται αλλά οικοδο-
μείται από τα ίδια τα υποκείμενα (Ράπτης & Ράπτη, 2007). Το άτομο μαθαίνει αλληλεπι-
δρώντας με το περιβάλλον του. 
 
Παράλληλα, για τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης, η ανάπτυξη της νόησης είναι 
διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης και πραγματοποιείται μέσα σε ένα κοινωνικό πλαί-
σιο με αρωγό τα κατάλληλα εργαλεία επικοινωνίας και ιδιαίτερα τη γλώσσα (Κόμης, 2004). 
Ο μαθητής μέσα από την καθοδήγηση και τη συνεργασία μπορεί να αναπτύξει πολύ περισ-
σότερες ικανότητες συγκριτικά με αυτές που θα κατακτούσε από μόνος του. Η «ζώνη της 
επικείμενης ανάπτυξης», όπως τη διατύπωσε ο Vygotsky, αναπαριστά αυτή την απόσταση 
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ανάμεσα στο γνωστικό επίπεδο του μαθητή και στο επίπεδο που μπορεί να φτάσει με τη 
διαμεσολαβητική υποστήριξη του περιβάλλοντος (Ράπτης & Ράπτη, 2007).  
 
Οι νέες τεχνολογίες αν αξιοποιηθούν σωστά συνιστούν σημαντικά γνωστικά εργαλεία (Sol-
omonidou, 2009). Μεγάλο τους πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα αξιοποίησης πολυμέ-
σων για τα οποία δίνονται ποικίλοι ορισμοί στη βιβλιογραφία. Κοινή παραδοχή αυτών είναι 
ότι τα πολυμέσα αποτελούν συνδυασμό πολλαπλών μέσων όπως κείμενο, εικόνα, ήχος, 
βίντεο, γραφικά ή animation (Doolittle & Tech, 2002). Οι πολυμεσικές εφαρμογές επιτρέ-
πουν στους μαθητές να βλέπουν, να παρατηρούν, να ερμηνεύουν και να αναζητούν πληρο-
φορίες υποστηριζόμενες από animations, προσομοιώσεις, σενάρια προβληματικών κατα-
στάσεων, πολλαπλές αναπαραστάσεις, ομαδικές και συνεργατικές δραστηριότητες. Επομέ-
νως, μπορούν να συμβάλουν στην εποικοδομητική μάθηση (Solomonidou, 2009). 

Μεθοδολογικός σχεδιασμός της εργασίας. 

Σκοπός και στόχοι της εργασίας. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καλλιέργεια της δημιουργικής γραφής των μαθητών 
στο μάθημα της Γλώσσας της Δ΄ Δημοτικού σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που προσφέ-
ρουν οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Ειδικότερα: 

 
Α] Ως προς την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της δημιουργικής γραφής οι μαθητές 
αναμένεται: 
 Να αναπτύξουν πρωτότυπο λεξιλόγιο κατάλληλο για σύνθεση φανταστικών ιστο-

ριών. 
 Να δημιουργούν πρωτότυπες σύνθετες λέξεις και προτάσεις από φαινομενικά α-

σύνδετες λέξεις.  
 Να μπορούν να συνθέτουν ποιήματα λίμερικ. 
 Να μπορούν να υλοποιούν ψηφιακά κόμικ.  
 Να διηγούνται σύντομες ιστορίες. 
 Να μπορούν να συνεχίζουν μια ιστορία με δεδομένη αρχή. 

 
Β]  Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία οι μαθητές αναμένεται: 

 Να συνεργαστούν μεταξύ τους για την επίτευξη κοινού στόχου αναπτύσσοντας 
συλλογική και προσωπική ευθύνη ως μέλη μιας ομάδας. 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας. 
 Να συνεργάζονται αρμονικά για την ολοκλήρωση μιας ιστορίας. 
 Να προσφέρουν στην ομάδα και να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της. 

 
Γ] Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών οι μαθητές αναμένεται: 

 Να μπορούν να χρησιμοποιούν λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης. 
 Να χρησιμοποιούν το Web 2.0 εργαλείο storyjumper για τη σύνθεση ιστορίας. 
 Να μπορούν να συνδημιουργούν περιεχόμενο σε ένα wiki. 
 Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ ως γνωστικό εργα-

λείο. 
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Αρχές του παιδαγωγικού σχεδιασμού 

Η σχεδίαση του λογισμικού βασίστηκε στο μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού συστημάτων 
ADDIE, το οποίο περιλαμβάνει πέντε στάδια: Ανάλυση, Σχεδίαση, Ανάπτυξη, Εφαρμογή και 
Αξιολόγηση (Σολομωνίδου, 2006). Πρώτο βήμα αποτέλεσε ο προσδιορισμός της εκπαιδευ-
τικής αναγκαιότητας μέσα από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και μελέτη του ΑΠΣ και των 
σχολικών εγχειριδίων. Με βάση αυτόν διατυπώθηκαν οι επιμέρους στόχοι. 
 
Ακολούθησε η επιλογή της εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για τη μεγαλύτερη δυνατή αλληλε-
πίδραση των μαθητών ιδανικότερη θεωρήθηκε η εργασία τους σε ομάδες. Έρευνες που ε-
στίασαν στη σύγκριση ατομικής και συλλογικής συγγραφής, έχουν δείξει ότι γραπτά που 
δημιουργήθηκαν συνεργατικά ήταν πιο προηγμένα συγκριτικά με εκείνα ενός συγγραφέα. 
Τα οφέλη της συνεργασίας υπό κατάλληλες συνθήκες φάνηκε να αποδίδουν και στην περί-
πτωση της δημιουργικής γραφής (Vass, Littleton, Miell & Jones, 2008). Η συνεργατική γρα-
φή καθιστά πιο εμφανή το διαλογικό και διακειμενικό χαρακτήρα της γραφής, μιας και εί-
ναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης, εξωτερίκευσης και γνωστικής σύγκρουσης (Rojas-
Drummond Albarrán & Littleton, 2008). Ο τιθέμενος σκοπός της καλλιέργειας της φαντασίας 
και της δημιουργικότητας στο γραπτό λόγο των μαθητών συνάδει και με τις αρχές του εποι-
κοδομισμού. Με αφορμή τις προβληματικές καταστάσεις των δραστηριοτήτων οι μαθητές 
καλούνται να διερευνήσουν σχέσεις μεταξύ λέξεων ή καταστάσεων και να παράγουν γρα-
πτό λόγο.  
 
Με βάση τα παραπάνω επιλέχθηκαν τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία, διατυπώθηκαν οι 
δραστηριότητες και καταγράφηκε η ροή τους. Κατά τη σχεδίαση των πρότυπων σελίδων 
του λογισμικού επιλέχθηκαν ως κυρίαρχα χρώματα το καφέ, χρώμα που σχετίζεται με τη 
δημιουργία και το πράσινο που ταιριάζει με τον κεντρικό ήρωα. Τέλος, αναπτύχθηκε το λο-
γισμικό στο περιβάλλον του Articulate Storyline με την επί μέρους βοήθεια των Adobe Flash 
CS3 Professional και CrazyTalk Animator PRO, ενώ πραγματοποιήθηκε και διαμορφωτική 
αξιολόγηση της επιφάνειας χρήστη. Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκονται η εφαρμογή του λογισμι-
κού σε συνθήκες τάξης και η συνολική του αξιολόγηση. 

Παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού 

Κεντρικοί ήρωες του λογισμικού είναι ο Πήτερ Παν και η νεράιδα Τίνκερμπελ. Μία ιστορία 
αφόρμησης έχει σκοπό να προδιαθέσει θετικά τους μαθητές και να τους εισάγει στο θέμα 
(Εικόνες 1 & 2).  
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Εικόνες 1 & 2: Στιγμιότυπα από το εισαγωγικό βίντεο 

 
Ακολουθεί το κεντρικό μενού του λογισμικού (Εικόνα 3). Από αυτό οι μαθητές μπορούν: 

• να μεταφερθούν στη «χώρα της φαντασίας» (α’ κορμός δραστηριοτήτων). 
• Να φτιάξουν δικά τους κόμικ 
• Να μεταφερθούν στο wiki «ταξίδι φαντασίας» και να συνθέσουν συλλογικά τη δική 

τους ιστορία. 
 
Στην ίδια οθόνη υπάρχει κουμπί με αναλυτικές οδηγίες προς τον εκπαιδευτικό για την κα-
λύτερη αξιοποίηση του λογισμικού. 
 

 
Εικόνα 3: Κεντρικό Μενού 

 
Στο μενού του πρώτου κορμού δραστηριοτήτων (Εικόνα 4), τα κουμπιά έχουν τη μορφή νη-
σιών. Κάθε «νησί» αντιστοιχεί σε μία δραστηριότητα. Η ακολουθία των δραστηριοτήτων 
δεν είναι γραμμική. Ωστόσο για την ορθότερη χρήση του λογισμικού προτείνεται συγκεκρι-
μένη ακολουθία δραστηριοτήτων η οποία επισημαίνεται διακριτικά με τη μορφή διαδρο-
μής από μαγική σκόνη και αναφέρεται και στις οδηγίες προς τον εκπαιδευτικό. 
 

 

 

2148

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



 
Εικόνα 4: Μενού α’ κορμού δραστηριοτήτων 

 
Στην πρώτη δραστηριότητα το παραμύθι του Τζιάνι Ροντάρι «η χώρα του Ξε», παραλλάσσε-
ται και κεντρικός ήρωας γίνεται ο Πήτερ Παν. Πρόκειται για διαχειριστική δραστηριότητα. 
Οι μαθητές θα συμπληρώσουν έναν εννοιολογικό χάρτη με φανταστικά αντικείμενα και με 
το εργαλείο attachment θα περιγράψουν τη χρήση τους (εικόνες 5). 
 

 
Εικόνα 5: Πιθανό στιγμιότυπο εννοιολογικού χάρτη στο MindMup 

 
Οι επόμενες δραστηριότητες είναι παραγωγικού τύπου. Στη δεύτερη δραστηριότητα οι μα-
θητές καλούνται να σχηματίσουν φανταστικές σύνθετες λέξεις από φαινομενικά ασύνδετες 
λέξεις. (Εικόνα 6) Σε κατάλληλο φύλλο εργασίας στο Microsoft Office Word γράφουν προ-
τάσεις όπου φαίνεται η σημασία που έδωσαν στις σύνθετες λέξεις.  
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Εικόνα 6: Στιγμιότυπο δεύτερης δραστηριότητας 

 
Η επόμενη δραστηριότητα (Εικόνα 7) αναφέρεται στα ποιήματα λίμερικ, τα οποία ο Τζιάνι 
Ροντάρι θεωρεί ιδανικό ποιητικό είδος για δημιουργική έκφραση των μαθητών στη σχολική 
τάξη (Καρακίτσιος Α., 1996). Μεταφερόμενοι στο επόμενο νησί λαμβάνουν κατάλληλες ο-
δηγίες και καλούνται να συνθέσουν το δικό τους λίμερικ σε φύλλο εργασίας στο Word. 
 

 
Εικόνα 7: Στιγμιότυπο τρίτης δραστηριότητας 

 
Στο τελευταίο νησί οι μαθητές θα πρέπει να δημιουργήσουν ομαδικά σύντομη ιστορία της 
οποίας ο τίτλος προκύπτει στο περιβάλλον του λογισμικού από τυχαία επιλεγμένες λέξεις 
(Εικόνα 8). Η συγγραφή της θα γίνει έπειτα στο web 2.0 εργαλείο Storyjumper. 
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Εικόνα 8: Πιθανό στιγμιότυπο τέταρτης δραστηριότητας 

 
Σειρά έχει η δημιουργία κόμικ. Η αξιοποίηση των ψηφιακών κόμικς στην εκπαίδευση, όταν 
εντάσσεται σε συγκεκριμένο διδακτικό και παιδαγωγικό πλαίσιο, απογειώνει την φαντασία 
των νέων (Καπανιάρης, Λιόβας & Παπαδηµητρίου, 2012). Στη δραστηριότητα οι μαθητές 
παρακολουθούν ένα βίντεο με την αρχή της περιπέτειας τριών μικρών πειρατών (Εικόνα 9). 
Αφού λάβουν οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του προγράμματος Cartoon Story Maker κα-
λούνται να φανταστούν τη συνέχεια της ιστορίας και να την περιγράψουν με αυτό. 
 

 
Εικόνα 9: Βίντεο-αφόρμηση για τη δημιουργία κόμικ  

 

Τελική δραστηριότητα του λογισμικού είναι αυτή του wiki. Το τελευταίο είναι σχεδιασμένο 
έτσι ώστε αρχικά να ωθεί την τάξη σε συζήτηση σχετικά με τη σύνθεση ιστορίας (Εικόνα 
10). Οι μαθητές έχοντας ήδη γράψει μία σύντομη ιστορία σε προηγούμενη δραστηριότητα 
θα έχουν διαπιστώσει τις απαιτήσεις της αφήγησης και θα είναι σε θέση να τις μοιραστούν 
με τους συμμαθητές τους. Η δραστηριότητα καλεί τους μαθητές διαδοχικά να συμπληρώ-
σουν από μία παράγραφο μέχρι την ολοκλήρωση της ιστορίας. Το θέμα της ιστορίας είναι 
ελεύθερο να το επιλέξουν οι μαθητές στην τάξη. Για τον καθορισμό των ηρώων και τη σειρά 
συμπλήρωσής της από τους μαθητές προτείνονται δημιουργικές ιδέες στο εγχειρίδιο εκ-
παιδευτικού. 
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Εικόνα 10: Απεικόνιση οθόνης του wiki Ταξίδι Φαντασίας στο Wikispaces 

 
Οι μαθητές μπορούν να τερματίσουν το λογισμικό από οποιαδήποτε οθόνη. Για αποφυγή 
λαθών καλούνται πρώτα να επιβεβαιώσουν την έξοδό τους (Εικόνα 11). 
 

 
Εικόνα 11: Επιβεβαίωση εξόδου από το λογισμικό 

 

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού 

Για την εξακρίβωση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας ενός εκπαιδευτικού λογισμικού 
κρίνεται απαραίτητη η διαμορφωτική του αξιολόγηση, προκειμένου να πιστοποιηθεί η α-
ποδοτικότητά του και να εντοπιστούν σημεία που χρήζουν βελτίωσης (Παναγιωτακόπου-
λος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003). 
 
Το είδος αξιολόγησης που επιλέχθηκε ήταν η ευρετική αξιολόγηση βασισμένη στους κανό-
νες του Nielsen. Σύμφωνα με τον ίδιο (1995) η ευρετική αξιολόγηση επιτρέπει τον εντοπι-
σμό προβλημάτων ευχρηστίας στο σχεδιασμό της διεπιφάνειας χρήστη και μπορεί να οδη-
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γήσει σε επανάληψη της διαδικασίας σχεδιασμού. Αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες 
τεχνικές που έχουν προταθεί για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εστιάζει σε 
δύο βασικά σημεία, τη γενική σχεδίαση και τη ροή διαλόγων, μηνυμάτων και ενεργειών 
που απαιτούνται για να γίνει μια συγκεκριμένη διεργασία (Τσέλιος, Κόμης, Αβούρης, 2004). 
Συγκεκριμένα, η μέθοδος αυτή επιδιώκει να ανακαλύψει τυχόν αδυναμίες και προβλήματα 
στη διεπιφάνεια χρήστη που μπορεί να υπάρχουν στο λογισμικό με αποτέλεσμα τη βελτίω-
ση και πιθανή αναβάθμισή του.  
 
Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με βάση τους δέκα διαδεδομένους κανόνες του Nielsen, 
διότι αποτελούν μια κοινά αποδεκτή συνοπτική καταγραφή των βασικών συνιστωσών ευ-
χρηστίας ενός λογισμικού (Τσέλιος, Αβούρης, Φωτόπουλος,2000).  
 
Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού αποτε-
λείται από 5 ειδικούς αξιολογητές (μεταπτυχιακοί φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμ-
ματος Σπουδών «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Αθηνών). Σύμφωνα 
με τους Nielsen και Molich (1990) 5 αξιολογητές επαρκούν για τον εντοπισμό τουλάχιστον 
των μισών προβλημάτων ευχρηστίας. 
 
Ύστερα από την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού τα σημεία που εντοπίστηκαν ως 
ανεπαρκή και κατόπιν διορθώθηκαν αφορούσαν κυρίως τον ήχο, ορισμένα κουμπιά πλοή-
γησης και την αντικατάσταση συγκεκριμένων εικόνων. 

Συμπεράσματα 

Παρά την πιστοποίηση της σπουδαιότητας της δημιουργικής γραφής στο Δημοτικό, τόσο 
από τη βιβλιογραφία όσο και από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, οι δραστηριότητες δημιουργι-
κής γραφής στα σχολικά βιβλία είναι περιορισμένες. Το παρόν εκπαιδευτικό λογισμικό επι-
χειρεί να συμβάλει στην κάλυψη αυτού του κενού. Αποτελεί μία προσπάθεια καλλιέργειας 
της δημιουργικής γραφής των μαθητών Δ΄ Δημοτικού αξιοποιώντας τις δυνατότητες που 
προσφέρουν οι ΤΠΕ και τα πολυμέσα στην εκπαίδευση 
 
Η ανάπτυξη του στηρίχθηκε στις αρχές των εποικοδομιστικών και κοινωνικοπολιτισμικών 
θεωριών μάθησης και προωθεί την εργασία των μαθητών σε ομάδες. Το μοντέλο στο οποίο 
στηρίχθηκε ο σχεδιασμός του ήταν αυτό της διαδραστικής σχεδίασης, ενώ η διαμορφωτική 
του αξιολόγηση, εστίασε στη διεπιφάνεια χρήστη με βάση τους κανόνες του Nielsen. 
 
Για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες ποικίλων 
άλλων λογισμικών ή εργαλείων Web 2.0. Οι δραστηριότητες του δεν περιορίζονται μόνο 
στο περιβάλλον του λογισμικού αλλά δημιουργούν συνδέσμους προς άλλα εργαλεία ή φύλ-
λα εργασίας.  
 
Μελλοντική προοπτική αποτελεί η επέκταση του λογισμικού με περισσότερες δραστηριότη-
τες, που αφορούν κυρίως τη δημιουργικότητα στην αφήγηση και την περιγραφή, βασικά 
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σημεία στην ύλη της Δ΄ Δημοτικού. Απαραίτητη κρίνεται και η συνολική του αξιολόγηση για 
να εξακριβωθεί η επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. 
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Φωτορύπανση: Μια διαχρονική μελέτη από τους αρχαίους χρόνους έως σήμερα. 

Δημακόπουλος Γεώργιος  Χιωτέλης Ιωάννης 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02  Εκπαιδευτικός Π.Ε.04 
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Περίληψη 

Η Φωτορύπανση αποτελεί μια από τις μορφές περιβαλλοντικής ρύπανσης των σύγχρονων 
κοινωνιών. Η φωτορύπανση όσο αθώα και αν ακούγεται, έχει ως αποτέλεσμα μια σειρά 
από δυσάρεστες επιπτώσεις. Μια από αυτές είναι η αδυναμία των κατοίκων των μεγάλων 
αστικών κέντρων να παρατηρήσουν έστω και μερικά αστέρια στον ουρανό. Αν ανατρέξουμε 
σε κείμενα αρχαίων αστρονόμων θα δούμε ότι αναφέρονται σε αστέρια που δεν είναι πλέ-
ον ορατά με γυμνό μάτι στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις. Αναζητήσαμε σε ψηφιοποιημένα 
διαδικτυακά βιβλία τα αστρονομικά κείμενα των αρχαίων αστρονόμων και συγκρίναμε τις 
περιγραφές τους με τη σύγχρονη εικόνα του ουρανού. Εντάξαμε μια επιπλέον λειτουργία 
(plug in) στο λογισμικό Google Earth που προσδιορίζει τα επίπεδα φωτορύπανσης κάθε τό-
που. Εισαγάγαμε τα δεδομένα φωτορύπανσης στο αστρονομικό λογισμικό Stellarium και 
είδαμε την εικόνα του ουρανού όπως είναι σήμερα. Συγκρίναμε την εικόνα των αρχαίων 
χρόνων με την εικόνα του σήμερα και διαπιστώσαμε το μέγεθος της φωτορύπανσης.  

Λέξεις - Κλειδιά: Αστρονομία, φωτορύπανση, αρχαίοι αστρονόμοι, Google Earth, Stellarium, 
διερευνητική μάθηση, διεπιστημονικότητα, διαθεματικότητα.  

Εισαγωγή 

Οι μαθητές που τώρα αποφοιτούν από το Λύκειο, θα εργάζονται μέχρι τα 65 τους χρόνια. 
Ουσιαστικά προετοιμάζουμε επαγγελματίες, επιστήμονες, μηχανικούς για τα επόμενα 50 
χρόνια (Sherman, 1994) (Penney & Chandler 2000). Σε λιγότερο από 20 χρόνια μεταβήκαμε 
από τη σταθερή τηλεφωνία στην ευρυζωνικότητα, ενώ η τεχνολογία καθημερινά εξελίσσε-
ται, προσφέρει νέες δυνατότητες και απαιτεί νέες δεξιότητες. Η εκπαίδευση καλείται να 
ανταποκριθεί σε σημαντικές προκλήσεις ενός ταχέως μεταβαλλόμενου κόσμου (Taylor 
1980). Πολλοί επιστήμονες, παιδαγωγοί, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η 
εκπαίδευση πρέπει να βοηθήσει τους νέους ανθρώπους να αποκτήσουν δεξιότητες, να α-
ναπτύξουν κριτική σκέψη και να καλλιεργήσουν την ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλη-
μάτων (Evers, Rush & Berdrow, 1998) (McPeck, 1981). Σύμφωνα με αυτούς τους άξονες, η 
διερευνητική μάθηση (Edelson, Gordin & Pea 1999)., η διαθεματικότητα (Lattuca, 2001) και 
η διεπιστημονικότητα (Hall & Weaver 2001) είναι σημαντικές συνιστώσες. Παράλληλα, η 
ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως εργαλείο εργασίας (Tap-
scott & Caston, 1993) και εκπαιδευτικής υποστήριξης (Koschmann, 1996) για μεγιστοποίηση 
των θετικών αποτελεσμάτων είναι κύρια αρτηρία προς την κατεύθυνση της θεμελίωσης 
δεξιοτήτων. Η διερευνητική μάθηση αποτελεί μια από τις δυναμικότερες τεχνικές ανάπτυ-
ξης δεξιοτήτων (Brickman, Gormally, Armstrong, Hallar, 2009). Οι μαθητές στηριζόμενοι σε 
εκπαιδευτικά σενάρια, ανακαλύπτουν μόνοι τους τη γνώση. Απέναντι  σε ερωτήσεις και 
επιστημονικούς προβληματισμούς πρέπει να αναπτύξουν δικές τους τεχνικές και μεθόδους 
διερεύνησης. Οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες στη βιβλιογραφία (βιβλία, επιστημονικά 
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περιοδικά, διαδίκτυο), οργανώνουν τις δικές πειραματικές διαδικασίες και καταγράφουν 
δεδομένα. Επαληθεύουν τις αρχικές τους υποθέσεις ή αναγκάζονται να αναθεωρήσουν τις 
αρχικές υποθέσεις και να διατυπώσουν νέες ερμηνείες, υποβάλλοντάς τες σε νέα διερεύ-
νηση.  

Η διερευνητική μάθηση παράλληλα, είναι ιδανική εκπαιδευτική τεχνική για εμπλοκή δια-
φορετικών επιστημονικών πεδίων και θεμάτων στην ερευνητική-πειραματική διαδικασία 
(Hmelo-Silver, 2004). Εμβαθύνοντας στην επιστημονική σκέψη και μεθοδολογία, ερχόμαστε 
αντιμέτωποι με το αδιαίρετο των επιστημών. Φυσικές επιστήμες, φιλοσοφία, θεωρητικές 
και ανθρωπιστικές επιστήμες, όλες αλληλοσυνδέονται και συνδυάζονται (Pickering, 1992). 
Αυτό ακριβώς προσπαθήσαμε να αναδείξουμε, ώστε να εμπλέξουμε μαθητές με διαφορε-
τικές κλίσεις και ενδιαφέροντα. Στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας (project) οι μαθητές 
που συμμετέχουν προέρχονται από όλες τις κατευθύνσεις και πρέπει να συνδυάσουμε τις 
ιδιαίτερες κλίσεις του καθενός και να εγείρουμε το ενδιαφέρον όλων.  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια καινοτόμος προσέγγιση της μελέτης της φωτο-
ρύπανσης μέσω της διαχρονικής μελέτης του νυχτερινού έναστρου ουρανού. Από τις σύγ-
χρονες πόλεις δεν μπορούμε πλέον να παρατηρήσουμε παρά μόνο ελάχιστα αστέρια στον 
ουρανό. Κυριότερη αιτία είναι το έντονο φως των μεγαλουπόλεων. Αντίθετα πριν από χρό-
νια οι γονείς η οι παππούδες μας μπορούσαν να ατενίζουν ένα έναστρο ουρανό. Πόσο μάλ-
λον οι αρχαίοι έλληνες αστρονόμοι, οι οποίοι με απόλυτη ακρίβεια είχαν περιγράψει τους 
αστερισμούς. Προτείναμε στους μαθητές να αναζητήσουν περιγραφές αρχαίων ελλήνων 
αστρονόμων που υπάρχουν πλέον ψηφιοποιημένες στο διαδίκτυο. Μελετήσαμε τις αναλυ-
τικές και λεπτομερείς περιγραφές τους, όλων των αστέρων στους αστερισμούς. Στη συνέ-
χεια ζητήσαμε από τους μαθητές να παρατηρήσουν τον έναστρο ουρανό και να σημειώ-
σουν πόσα αστέρια παρατηρούν πλέον στον κάθε αστερισμό. Το αποτέλεσμα ήταν να δια-
πιστώσουμε ότι πλέον φαίνονται πολύ λιγότερα άστρα σε σχέση με την εποχή των αρχαίων 
αστρονόμων.  

Η μελέτη μας συνεχίστηκε συγκρίνοντας τις παρατηρήσεις μας με δεδομένα φωτορύπανσης 
ανά περιοχή, όπως είναι καταχωρημένα στο διαδίκτυο. Το λογισμικό Google Earth μπορεί 
να δεχθεί μια επιπλέον εφαρμογή (plug in) που πληροφορεί για τη φωτορύπανση ανά πε-
ριοχή. Επίσης το λογισμικό αστρονομίας Stellarium μπορεί να δεχτεί δεδομένα φωτορύ-
πανσης και να προσαρμόσει ανάλογα την εικόνα του έναστρου ουρανού. Κατ΄αυτό τον 
τρόπο και συνδυάζοντας όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες οδηγηθήκαμε σε ερευνητικά 
αποτελέσματα που επαληθεύονται μεταξύ τους, τονίζοντας ακόμα μια πτυχή της επιστή-
μης, την επαλήθευση των δεδομένων. Σύμφωνα με αυτά πετύχαμε μια ολοκληρωμένη δια-
θεματική, διεπιστημονική προσέγγιση ενός επιστημονικού ερωτήματος μέσω διερευνητικής 
μάθησης. 

Πρόκληση ενδιαφέροντος 

Στο πρώτο στάδιο της δράσης μας προσπαθήσαμε να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των 
μαθητών μας σχετικά με το αντικείμενο μελέτης. Από την ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: http://www.wilbourhall.org/pdfs/Eratosthenica.pdf, ανασύραμε το ψηφιοποιημένο βι-
βλίο του Ερατοσθένη με τίτλο “Eratosthenica” και αναζητήσαμε την περιγραφή του Ερατο-
σθένη για τον αστερισμό της Ύδρας. Ζητήσαμε από τους μαθητές να καταγράψουν πόσα 
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αστέρια μπορούσε να παρατηρήσει και να περιγράψει ο Ερατοσθένης. Στη συνέχεια πα-
ρουσιάσαμε στους μαθητές το βιβλίο του Αράτου «Φαινόμενα», που επίσης αναφέρει ανα-
λυτικές περιγραφές αστερισμών. Το συγκεκριμένο βιβλίο, επίσης, διατίθεται σε ψηφιακή 
μορφή στη διεύθυνση: http://www.theoi.com/Text/AratusPhaenomena.html. Ο Άρατος πε-
ριγράφει αναλυτικά μεγάλο αριθμό αστέρων σε πλήθος αστερισμών. Τέλος, ζητήσαμε από 
τους μαθητές να αναζητήσουν περιγραφές αστεριών στο νυχτερινό ουρανό δια μέσου των 
αιώνων. Να αναζητήσουν περιγραφές κατά το Μεσαίωνα και να εστιάσουν στον αριθμό 
των περιγραφέντων αστέρων. Μας ενδιέφερε να αντιληφθούν οι μαθητές ότι η ορατότητα 
του νυχτερινού ουρανού στο παρελθόν ήταν υψηλή.  

Δραστηριότητες στηριζόμενες σε προϋπάρχουσα γνώση 

Στη συνέχεια συντάξαμε ερωτήσεις που στηρίζονται σε προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών 
και αντίστοιχα σχεδιάσαμε βιωματικές δραστηριότητες. Ρωτήσαμε τους μαθητές πόσα α-
στέρια μπορούν να δουν από το σπίτι τους το βράδυ και τους προτρέψαμε να αντιστοιχί-
σουν την εικόνα του νυχτερινού ουρανού με μια από τις εικόνες του σχήματος 1. 

 

Εικόνα 1: Πρότυπα ορατότητας νυχτερινού ουρανού. Όσο περισσότερα αστέρια τόσο χαμη-
λότερη φωτορύπανση. 

Ρωτήσαμε τους μαθητές πού πιστεύουν ότι η ορατότητα του νυχτερινού ουρανού είναι με-
γαλύτερη, στις πόλεις ή στην εξοχή; Γιατί συμβαίνει αυτό; Τους προτρέψαμε να αναζητή-
σουν στο διαδίκτυο πληροφορίες για τη φωτορύπανση 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Light_pollution) και να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: “Globe 
at Night” (http://www.globeatnight.org/), που περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τη φω-
τορύπανση σε ολόκληρο τον πλανήτη, ενώ δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς 
και κάθε ενδιαφερόμενο να εισάγει στοιχεία ορατότητας της περιοχής του. Έτσι οι μαθητές 
είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα παγκόσμιο ερευνητικό πρόγραμμα.  

Προετοιμασία ενεργής διερεύνησης 

Στη συνέχεια οι μαθητές ανά δύο εργάστηκαν στους υπολογιστές με το λογισμικό 
Stellarium. Το Stellarium δίνει πολλαπλές δυνατότητες διερεύνησης ουρανίων φαινομένων 
και ρύθμισης παραμέτρων. Στη λειτουργία «προβολή» (Εικόνα 2) οι μαθητές μπορούν να 
μεταβάλλουν την παράμετρο «φωτορύπανση» (0-5) και να παρατηρήσουν πόσο αλλοιώνε-
ται η εικόνα του νυχτερινού ουρανού. Επίσης με την λειτουργία «ατμόσφαιρα» μπορούν να 
«αφαιρέσουν» την ατμόσφαιρα και να διαπιστώσουν πως θα έβλεπαν τον ουρανό χωρίς 
την παρεμβολή της ατμόσφαιρας.  
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Εικόνα 2: Το Stellarium δίνει τη δυνατότητα επιλογής του βαθμού φωτορύπανσης και της 
"αφαίρεσης" της ατμόσφαιρας. 

Ζητήσαμε από τους μαθητές να καταγράψουν πόσο επηρεάζει η ατμόσφαιρα τις αστρονο-
μικές παρατηρήσεις, όπως επίσης και ο έντονος φωτισμός των μεγαλουπόλεων.  

Ενεργή διερεύνηση 

Αφού οι μαθητές δοκιμάσανε τις παραμέ-
τρους φωτορύπανσης, στη συνέχεια τους 
ζητήσαμε να εντοπίσουν με το Stellarium τον 
αστερισμό της Ύδρας (Εικόνα 3), να βρούνε 
και να διαβάσουν την περιγραφή του αστε-
ρισμού από τον Ερατοσθένη (συγκεκριμένα 
πόσα αστέρια παρατήρησε και περιέγραψε) 
και τέλος να παρατηρήσουν τον αστερισμό 
από την πόλη τους και να καταγράψουν πό-
σα αστέρια παρατηρούν. Στη συνέχεια τους 
ζητήσαμε να συγκρίνουν πόσα αστέρια πα-
ρατηρούν από την περιοχή τους σε σχέση με 
τα αστέρια που παρατηρούσε ο Ερατοσθέ-
νης με προφανή επιδίωξη να διαπιστώσουν 
ότι η φωτορύπανση στις σύγχρονες πόλεις, 
αλλοιώνει σημαντικά την εικόνα του νυχτερι-
νού ουρανού. Παροτρύναμε τους μαθητές να 
αναζητήσουν περιγραφές και άλλων αρχαίων ή μεσαιωνικών αστρονόμων και να συγκρί-
νουν τις εικόνες που περιγράφουν με σημερινές παρατηρήσεις.  

Ωστόσο, για να είμαστε ακόμα πιο ακριβείς στις παρατηρήσεις μας και στη διερεύνησή μας, 
σκεφτήκαμε να αναζητήσουμε τους συντελεστές φωτορύπανσης σε κάθε περιοχή και να 
μεταφερθούμε στις ακριβείς τοποθεσίες όπου οι αρχαίοι αστρονόμοι εκτέλεσαν τις παρα-
τηρήσεις τους (π.χ. Αλεξάνδρεια-Ερταοσθένης). Με το Stellarium μπορούμε εύκολα να με-

Εικόνα 3: Ο Αστερισμός της Ύδρας 
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ταφερθούμε σε κάθε τοποθεσία στον πλανήτη (ακόμα και εκτός πλανήτη) και να παρατη-
ρήσουμε τον ουρανό. Όσον αφορά του συντελεστές φωτορύπανσης ανά περιοχή, βρήκαμε 
μια διαδικτυακή δωρεάν εφαρμογή (plug in) που ενσωματώνεται στο Google-Earth (την 
GaN2013) και μας «προμηθεύει» με τα απαραίτητα στοιχεία φωτορύπανσης ανά περιοχή 
(Εικόνα 4).  

 

Εικόνα 4: Συντελεστές φωτορύπανσης ανά περιοχή. 

Οι μαθητές καλούνται να «παίξουν» το ρόλο των αρχαίων αστρονόμων και να παρατηρή-
σουν τον ουρανό σε σχεδόν ρεαλιστικές συνθήκες. 

Επεξεργασία δεδομένων παρατήρησης 

Στη συνέχεια ζητήσαμε από τους μαθητές να καταγράψουν σε πίνακα τον αριθμό των α-
στεριών που παρατήρησαν αρχαίοι αστρονόμοι και τη χρονιά της παρατήρησης. Επίσης, να 
καταγράψουν των αριθμό των αστεριών που παρατηρούμε σήμερα, ανά αστερισμό και το 
συντελεστή φωτορύπανσης στη συγκεκριμένη περιοχή. Στόχος μας ήταν να προσεγγίσουμε 
το μέγεθος της φωτορύπανσης την εποχή της παρατήρησης από τους αρχαίους ή μεσαιωνι-
κούς αστρονόμους.  

 

Εικόνα 5: Καταγραφή δεδομένων παρατήρησης 

Εξηγήσεις βάσει πειραματικών δεδομένων 

Από τα πειραματικά δεδομένα που συλλέξανε οι μαθητές τους ζητήθηκε να διατυπώσουν ή 
να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους σχετικά με τη σπουδαιότητα της φωτορύπανσης στις 
αστρονομικές παρατηρήσεις. Οι μαθητές καλούνται να εξηγήσουν γιατί επιλέγουμε να κα-
τασκευάζουμε τηλεσκόπια στις κορυφές υψηλών βουνών. Παράλληλα, από τη συλλογή συ-
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ντελεστών φωτορύπανσης ζητήσαμε από τους μαθητές να συσχετίσουν τη φωτορύπανση 
με γεωγραφικούς όρους. Υπάρχουν περιοχές με φυσική, υψηλότερη φωτορύπανση; Αν ναι, 
γιατί; Σχετίζεται η φωτορύπανση με αναπτυγμένες περιοχές-οικονομίες ή με αναπτυσσόμε-
νες; Υπάρχουν περιβαλλοντικοί παράγοντες που συντελούν στη φωτορύπανση (υγρασία, 
σκόνη, αμμοθύελλες);  

Στηριζόμενοι στα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα πειραματικά δεδομένα, οι μαθη-
τές κλήθηκαν να απαντήσουν σε αντίστοιχα φαινόμενα της καθημερινότητάς τους. Ειδικά, 
με την παρουσία της αιθαλομίχλης στις σύγχρονες πόλεις, παρατηρώντας τους οδικούς φα-
νοστάτες οι μαθητές κλήθηκαν να εξηγήσουν από τη μορφή που αποκτά η φωτεινή άλω το 
ποσοστό ρύπανσης ατμοσφαιρικού αέρα από αιωρούμενα σωματίδια ή υγρασία (Εικόνα 6).  

 

Εικόνα 6: Φωτεινή άλως γύρω από τη λάμπα οδικού φανοστάτη  

σε σχέση με το ποσοστό ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

Ακόμα περισσότερο θέσαμε την πρόκληση στους μαθητές να μπορούν να προβλέψουν το 
συντελεστή φωτορύπανσης, απλά παρατηρώντας την άλω γύρω από τους φανοστάτες (Ει-
κόνα 7). 

 

Εικόνα 7: Πρόβλεψη βαθμού φωτορύπανσης από παρατήρηση 

 της διάχυσης του φωτός σε οδικούς φανοστάτες 

Αξιολόγηση 

Οι μαθητές μετά το πέρας του εκπαιδευτικού σεναρίου κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερω-
τηματολόγιο αξιολόγησης. Τους ζητήθηκε να απαντήσουν σε ποιες περιοχές είναι εμφανή 
περισσότερα αστέρια, σε μεγαλουπόλεις με έντονο φωτισμό ή στην εξοχή; Επίσης, τους ζη-
τήθηκε να συνδυάσουν τη φωτορύπανση με την ατμοσφαιρική ρύπανση από αιωρούμενα 
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σωματίδια, αέριους ρύπους (CO2, CO, NO, NO2) σκόνη και αιθαλομίχλη. Εάν αυτές οι πα-
ράμετροι σε συνδυασμό με τη διάχυση του φωτός, επιτείνουν το πρόβλημα και δυσκολεύ-
ουν ακόμα περισσότερο την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού;  

Παράλληλα, προτείναμε στους μαθητές μια εναλλακτική, καινοτόμο διαδικασία διαρκούς 
αυτοαξιολόγησης. Οι μαθητές έλαβαν μέρος στο διεθνές πρόγραμμα καταγραφής της φω-
τορύπανσης με τίτλο “Globe at Night” (Εικόνα 8). Οι μαθητές συνεχίζουν να καταγράφουν 
δεδομένα ακόμα και σήμερα, συμμετέχοντας σε ένα παγκόσμιο ερευνητικό πρόγραμμα. Η 
καταγραφή είναι εξαιρετικά απλή και υλοποιείται άμεσα μέσα από υπολογιστές, ταμπλέ-
τες, ακόμα και κινητά τηλέφωνα, ενώ αποδεικνύεται αρκετά φιλικός στους μαθητές.  

 

Εικόνα 8: Το διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα "Globe at Night" 

Οι μαθητές παρατηρούν τον αστερισμό του Ωρίωνα σε καθορισμένες ημερομηνίες και κα-
τατάσσουν την ορατότητά του νυχτερινού ουρανού σε μια από δέκα προκαθορισμένες κα-
τηγορίες. Πιστεύουμε ότι αυτή η διαδικασία εισάγει τους μαθητές σε μια ολοκληρωμένη 
ερευνητική διεργασία, προβληματισμού, αναζήτησης, πειραματισμού, καταγραφής, αξιο-
λόγησης και ανατροφοδότησης. Επισκεπτόμενοι τη συγκεκριμένη βάση δεδομένων μπο-
ρούμε να δούμε την πορεία καταγραφής δεδομένων από τους μαθητές μας.  

Συμπεράσματα 

Η μέθοδος της διερευνητικής μάθησης αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη στη διδασκαλία 
των Θετικών Επιστημών. Προσεγγίζει τα θέματα μέσα από την πραγματική λειτουργική τους 
διάσταση, θέτοντας τους αρχικούς προβληματισμούς και αναζητώντας απαντήσεις μέσω 
πειραματισμού και επαλήθευσης. Παράλληλα, η διεπιστημονικότητα και διαθεματικότητα 
αναδεικνύουν την ολιστική πλευρά της ανθρώπινης διανόησης και της φιλοσοφίας. Πιστεύ-
ουμε ότι η διερεύνηση, η διαθεματικότητα και η διεπιστημονικότητα είναι θεμελιακοί άξο-
νες στην πορεία προς την κατάκτηση της γνώσης. 
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Περίληψη 

Όπως υποστηρίζει η σύγχρονη βιβλιογραφία η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί μια στρατηγική 
μάθησης  που μπορεί να υποσχεθεί πολλά μαθησιακά οφέλη. Στο άρθρο αυτό επιχειρείται 
μια εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου «ψηφιακή αφήγηση». Στη συνέχεια περιγράφεται 
η δημιουργία ενός ψηφιακού παραμυθιού με αφήγηση από μαθητές Πέμπτης (Ε΄) τάξης 
του Δημοτικού Σχολείου στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας και με την καθοδήγηση 
της εκπαιδευτικού.  Οι μαθητές έγραψαν ένα παραμύθι με θέμα τη διαφορετικότητα που 
επινόησαν οι ίδιοι. Χρησιμοποίησαν τις δυνατότητες που δίνουν οι νέες τεχνολογίες και 
δημιούργησαν ένα όμορφο αποτέλεσμα ψηφιακής αφήγησης.  

Λέξεις - Κλειδιά: αφήγηση, ψηφιακή αφήγηση, ΤΠΕ, πολυμέσα 

Εισαγωγή 

Ως αφήγηση ορίζεται σύντομα η εξιστόρηση μιας σειράς συμβάντων που διαπράττουν οι 
ήρωες μιας ιστορίας και μεταβάλλουν μια αρχική κατάσταση πραγμάτων και ενεργειών.  Η 
αφήγηση συνεισφέρει στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας αφενός ως 
χρήσιμο εργαλείο για τη διαμόρφωση κατάλληλου, φιλικού και ευχάριστου εκπαιδευτικού 
περιβάλλοντος, αφετέρου ως μέσο για τη μεταβίβαση πληροφοριών, γνώσεων, αξιών και 
συμπεριφορών (Gersie, 1992).   

Με την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη χρήση των πολυμέσων δημιουργήθηκε η 
ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling). Η ψηφιακή αφήγηση ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 
με τον Joe Lambert, τον συνιδρυτή του Centre for Digital Storytelling στο Berkeley της Cali-
fornia.  Στην εκπαίδευση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ενισχύοντας την ανάπτυξη των δια-
νοητικών και ψυχοπνευματικών δεξιοτήτων με σκοπό τα παιδιά να εξελιχθούν σε ολοκλη-
ρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά (ΔΕΠΠΣ, 2003).  Η ψηφιακή αφήγηση 
χρησιμοποιεί την εικόνα, τη μουσική, τον ήχο ή το βίντεο και δημιουργεί ιστορίες που μπο-
ρούν να αφηγηθούν τα παιδιά και προέρχονται από τις γνώσεις και το περιβάλλον μέσα στο 
οποίο ζουν.  

Οι Robin και Pierson (2005) εισηγήθηκαν ότι οι μαθητές από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης 
μπορούν να μάθουν πώς να δημιουργήσουν ψηφιακές ιστορίες. Ο Regan (2008) τόνισε τη 
σημασία του οπτικού εγγραματισμού (visual literacy) στο σύγχρονο σχολείο. Υποστήριξε 
πως οι δάσκαλοι πρέπει να βρουν εναλλακτικούς τρόπους, ώστε να κατευθύνουν τους μα-
θητές τους σε δημιουργικές δραστηριότητες που τους εμπλέκουν στην οπτικοποίηση 
(visualization) όπως στην παραγωγή ψηφιακών αφηγήσεων. Η αφήγηση χρησιμοποιείται ως 
ψυχαγωγικό μέσο που ευχαριστεί και δραστηριοποιεί οπτικά και ακουστικά τον ακροατή. 
Πέρα όμως από τον ψυχαγωγικό της ρόλο η αφήγηση έχει εφαρμοστεί ευρέως στην εκπαί-
δευση ως πρωταρχικό μέσο διαπαιδαγώγησης και στρατηγική εγγραμματισμού. Οι ταχύτα-
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τες μεταβολές και αλλαγές στην κοινωνία παράγουν αντίστοιχες μεταβολές και αλλαγές 
στις επικοινωνιακές πρακτικές γενικά και στις πρακτικές εγγραμματισμού ειδικότερα. Οι 
διαστάσεις των πρακτικών εγγραμματισμού  επαναπροσδιορίζονται διαρκώς από αυτές τις 
αλλαγές στις κοινωνικές πρακτικές. Σύμφωνα με τον Baynham  ο γραμματισμός δεν αφορά 
αποκλειστικά γλωσσικού τύπου γραµµατισµούς. Είναι δυνατόν να επεκτείνουμε την έννοιά 
του και να χρησιμοποιούμε μεταφορές, όπως οπτικός γραμματισμός, τεχνολογικός / πλη-
ροφορικός γραμματισμός, ακόµη και πολιτισµικός γραμματισμός (Baynham,  2000). Η συ-
νεισφορά της αφήγησης στη μάθηση συνοψίζεται στις τρεις διαστάσεις της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς (Φτερνιάτη, 2008). Α) Την κοινωνική διάσταση όπου η αφήγηση διεξάγεται 
σε ζωντανό ακροατήριο  και μετατρέπεται σε βιωματική επικοινωνιακή πράξη με την αλλη-
λεπίδραση κοινού- αφηγητή. Β)Τη συναισθηματική διάσταση όπου ο αφηγητής εξωτερι-
κεύει τα συναισθήματά του και επικοινωνεί με το ακροατήριο, το οποίο εμπλέκεται στην 
ιστορία και βιώνει αντίστοιχα συναισθήματα. Γ) Τη γνωστική διάσταση όπου οι μαθητές 
βελτιώνουν τις προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές τους δεξιότητες, τις δεξιότητες υ-
ψηλής σκέψης της συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών και την επίλυση προβλημά-
των. 

Βασικές αρχές μια επιτυχούς ψηφιακής αφήγησης 

Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, συ-
μπεριλαμβανομένης και εκπαίδευσης ενηλίκων και δια βίου μάθησης, σε όλα τα επιστημο-
νικά πεδία και μπορεί να συνδυαστεί με πολλές άλλες στρατηγικές μάθησης, όπως το παι-
χνίδι ρόλων (Τσιλιμένη, 2007). Απαιτείται ωστόσο η κατάλληλη διδακτική προσέγγιση. Σύμ-
φωνα με το κέντρο ψηφιακής αφήγησης του πανεπιστημίου Berkeley (Lambert) η ψηφιακή 
αφήγηση θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις για να είναι  αποτελεσματική η 
χρήση της στην εκπαίδευση: 

• Η Οπτική γωνία: Η ψηφιακή αφήγηση θα πρέπει να συνοψίζει ξεκάθαρα το κεντρικό 
σημείο της ιστορίας και την οπτική από την οποία αυτό παρουσιάζεται. 

• Οι Ερωτήσεις: Η ψηφιακή αφήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει ερωτήσεις - κλειδιά που 
προσελκύουν την προσοχή και το ενδιαφέρον του ακροατή. 

• Το Συναίσθημα: Οι ψηφιακές αφηγήσεις θα πρέπει να μεταφέρουν συναισθήματα στον 
ακροατή, ώστε να παρακολουθεί και να συμμετέχει ενεργά κατά τη διάρκεια της ιστο-
ρίας. 

• Τα λόγια: Τα λόγια που συνοδεύουν την οπτικοποίηση της ψηφιακής αφήγησης πρέπει 
να έχουν επιλεγεί με μεγάλη προσοχή, ώστε να κατανοεί ο ακροατής όλη την ιστορία 
χωρίς να του δημιουργούνται κενά στην κατανόηση. 

• Η Μουσική: Η μουσική που επιλέγεται θα πρέπει να ενισχύει τη συναισθηματική φόρτι-
ση του ακροατηρίου. 

• Η Οικονομία περιεχομένου: Οι ψηφιακές ιστορίες θα πρέπει να δομούνται προσεκτικά 
ώστε να διατηρούν ισορροπημένη χρήση ακουστικών και οπτικών στοιχείων για τη με-
τάδοση των εκάστοτε μηνυμάτων. 

• Ο Ρυθμός εξέλιξης: Ο ρυθμός με τον οποίο εξελίσσεται η ιστορία είναι καθοριστικός για 
τη διατήρηση του ενδιαφέροντος του ακροατηρίου. Ο ρυθμός εξέλιξης των ψηφιακών 

2165

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



αφηγήσεων θα πρέπει να μεταβάλλεται ανάλογα με τα μηνύματα που μεταδίδονται 
κάθε φορά.  

Θεωρητικό πλαίσιο και Μεθοδολογία 

Στη θεωρία του Εποικοδομισμού (Constructivism), η μάθηση ορίζεται ως μια υποκειμενική 
και εσωτερική διαδικασία οικοδόμησης νοημάτων και θεωρείται ως το αποτέλεσμα οργά-
νωσης και προσαρμογής των νέων πληροφοριών στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις. Η μάθηση 
είναι μια ενεργή διαδικασία μέσα στην οποία η έννοια δημιουργείται στη βάση της εμπει-
ρίας, ενώ η γνώση κατασκευάζεται μέσα από την εμπειρία(Μακρή-Μπότσαρη,  2006).  Βα-
σικοί εκπρόσωποι της θεωρίας αυτής είναι οι Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner και 
John Dewey. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την παραγωγή της ψηφιακής αφήγη-
σης από τους μαθητές στηρίζονται στις αρχές του εποικοδομητισμού και στις κοινωνικοπο-
λιτισμικές θεωρίες του Vygotsky (Ματσαγγούρας, 1999; Ράπτης & Ράπτη, 2001). Σύμφωνα 
με αυτόν το περιεχόμενο της γνώσης περιλαμβάνει την πολυαισθητηριακή ενεργή συμ-
μετοχή του παιδιού. Οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με προβληματικές καταστάσεις 
τις οποίες καλούνται να διαχειριστούν και να λύσουν δομώντας το «το νοητικό χάρτη» 
και τις διαδικασίες της σκέψης τους. Αναζητούν την πληροφορία η οποία γίνεται αντι-
κείμενο επεξεργασίας νοηματικής και λεκτικής, αναδιατυπώνεται, τεκμηριώνεται και 
εντάσσεται σε νέο πλαίσιο (αναπλαισίωση) για να εξυπηρετήσει µε τρόπο αποτελεσµα-
τικό το ερώτηµα που έχει τεθεί. Ο δάσκαλος παίρνει τον ρόλο του εμψυχωτή. Στηρίζει, 
καθοδηγεί  και εμψυχώνει.   

Για τη δημιουργία της ψηφιακής αφήγησης χρησιμοποιήθηκε εκπαιδευτικό υλικό με 
θέμα τη διαφορετικότητα, το οποίο επιλέχθηκε τόσο από το διαδίκτυο αλλά και από 
βιβλία που υπήρχαν στη σχολική βιβλιοθήκη. Έπειτα συνδυάστηκαν οι δυνατότητες που 
παρέχουν οι ΤΠΤ κι έγινε η επιλογή των ανοιχτών λογισμικών που θα μπορούσαν να 
χειριστούν με σχετική ευκολία οι μαθητές, ώστε να ολοκληρώσουν την ιστορία τους.  

Στόχοι 

Στόχοι της δράσης που δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από τους μαθητές ήταν οι εξής: 

• Η ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης λαμβάνοντας αποφάσεις, οργανώνοντας τις πλη-
ροφορίες και τις απόψεις τους, αξιολογώντας τις πηγές που ανακάλυπταν κάθε φορά. 

•  Η ενίσχυση της δημιουργικότητά τους χρησιμοποιώντας την αισθητική τους εμπειρία 
και  τη φαντασία τους και η ανάπτυξη της ευρηματικότητας τους. 

• Άσκηση στην κατηγοριοποίηση, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση ιδεών. 
•  Ενίσχυση της συνεργασίας δουλεύοντας σε ομάδες εργασίας και λαμβάνοντας ξεχωρι-

στούς ρόλους σε κάθε μία από αυτές. 
• Η ενίσχυση των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων αλλά και η διάχυση των αποτελεσμά-

των στους υπόλοιπους μαθητές της σχολικής μονάδας.  
• Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. 
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Στάδια ανάπτυξης - δημιουργία της ψηφιακής αφήγησης 

Προσαρμόστηκε σύμφωνα με την περιγραφή του Lambert (2010):  

Σύλληψη ιδέας 
Με αφορμή την 9η ενότητα της Γλώσσας «Βιβλία-Βιβλιοθήκες» και τις εκδηλώσεις για την 
Πανελλήνια μέρα Σχολικού Αθλητισμού με θέμα «Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι 
διαφορετικοί όλοι ίσοι» αποφασίστηκε από κοινού με όλους τους μαθητές της Ε΄ τάξης η 
συγγραφή ενός παραμυθιού με θέμα τη διαφορετικότητα, το οποίο θα απευθυνόταν σε 
στους μαθητές όλων των τάξεων της σχολικής μας μονάδας. Για να μπορέσουμε να το πα-
ρουσιάσουμε σκεφτήκαμε πως η ψηφιακή αφήγηση ήταν ο πιο εύστοχος τρόπος παρουσί-
ασης χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες των ΤΠΕ που μας παρέχει η τάξη.  

Οργάνωση τάξης-Συγγραφή σεναρίου 
Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες, ανέλαβαν ρόλους και  αναζήτησαν υλικό σχετικό με το 
θέμα. Ανακάλυψαν σχετικά άρθρα σε εφημερίδες, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του σχολείου, 
φωτογραφίες, εικόνες και βίντεο από το διαδίκτυο. Επίσης επισκεφτήκαν επίσημους διαδι-
κτυακούς τόπους και μελέτησαν το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχουν. Η εργασία τους πήρε 
χαρακτήρα ερευνητικό. Μετά την συγκέντρωση του υλικού με θέμα τη διαφορετικότητα 
έγινε η παρουσίασή του στην τάξη από κάθε ομάδα. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και 
αποφασίστηκε η συγγραφή ενός παραμυθιού που να μπορεί να γίνει κατανοητό από όλους 
τους μαθητές του σχολείου και να συμφωνεί με τις αρχές που διέπουν το Αναλυτικό Πρό-
γραμμα Σπουδών και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών.  Αρχικά 
γράφτηκαν τα κείμενα, έγινε επεξεργασία, επιλέχτηκαν τα πιο κατάλληλα. Τα κείμενα ήταν 
μικρά και σαφή ώστε να μην κουράζουν και να είναι κατανοητά από τον ακροατή. Στο πα-
ραμύθι  δόθηκε το τίτλος «Τα σπασμένα φτερά». 

                                                      Χρήση λογισμικών/εικόνας και ήχου 
Στο στάδιο αυτό αξιοποιήθηκαν πλήρως οι δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ. Οι μαθητές 
συνδέθηκαν με τον διαδικτυακό τόπο Toondο (http://www.toondoo.com/MyToondoo.do), 
ο οποίος δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τις δικές σου εικόνες χρησιμοποιώντας 
πρόσωπα, έτοιμο φόντο και μια πληθώρα άλλων μορφών και αντικειμένων. Αφού επέλεξαν 
τα πρόσωπα, το φόντο και τα αντικείμενα που ήταν τα πιο κατάλληλα, οπτικοποίησαν το 
παραμύθι τους σε δεκαεπτά εικόνες (17).  

 
Εικόνα 1. Δημιουργία εικόνας με λογισμικό Toondo 
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Εικόνα 2, Δημιουργία εικόνας με το λογισμικόToondo. 

Με το λογισμικό επεξεργασίας εικόνων Microsoft Picture Manager επεξεργάστηκαν το μέ-
γεθος, τα περιγράμματα και  τη φωτεινότητα. 

 

Εικόνα 3, Επεξεργασία με λογισμικό Microsoft Picture Manager 

Μια ομάδα μαθητών ανέλαβε στη συνέχεια την εισαγωγή των εικόνων τους στο λογισμικό 
Power Point.  Τις επεξεργάστηκαν προσθέτοντας χαρακτηριστικά συννεφάκια διαλόγων, 
ώστε να μπορέσουν να πληκτρολογήσουν τους διαλόγους του παραμυθιού που είχαν επι-
λέξει.  Έγινε προσεχτική αντιστοίχιση των εικόνων με τα κείμενα. 

 
Εικόνα 4, Εισαγωγή διαλόγων στο Power point. 
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Εικόνα 5. Εισαγωγή διαλόγων στο Power point. 

Ακολούθησε η εισαγωγή και η καταγραφή του ήχου και μια ομάδα μαθητών ανέλαβε ρόλο 
αφηγητή, ώστε να συγχρονιστεί η εικόνα με τη φωνή.  

 
Εικόνα 6. Η πρώτη εικόνα παρουσίασης του παραμυθιού 

Συμπεράσματα 

Στη σημερινή εποχή τα άτομα αλληλεπιδρούν πλέον με ποικίλους σημειωτικούς τρόπους 
(δηλαδή με τη γλώσσα, την εικόνα, τον ήχο) σε ένα σύνθετο επικοινωνιακό σύμπαν, που 
αποτελείται τόσο από πιο παραδοσιακές μορφές κειμένων, γραπτών και προφορικών, όσο 
και από νέου τύπου κείμενα που γράφονται με ποικίλα σημειωτικά μέσα. Οι νέες μορφές 
(ψηφιακού, εικονιστικού, πολυτροπικού) γραμματισμού που κυριαρχούν στις σύγχρονες 
πολυπολιτισμικές κοινωνίες έχουν οδηγήσει σε νέους τρόπους προσδιορισμού της έννοιας 
του εγγράμματου ατόμου. 

Στην παρούσα εργασία έγινε παρουσίαση των σταδίων ανάπτυξης ψηφιακής αφήγησης 
από μαθητές της Πέμπτης (Ε΄) τάξης Δημοτικού Σχολείου με στόχο να εκφράσουν τα συναι-
σθήματά τους και να μεταδώσουν το μήνυμα της διαφορετικότητας σε εκδήλωση του σχο-
λείου μέσα από ένα παραμύθι που οι ίδιοι επινόησαν. Για την επίτευξη αυτής της δράσης οι 
μαθητές συνεργάστηκαν  και συμμετείχαν σε διαδικασίες έρευνας προκειμένου να συλλέ-

2169

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



ξουν και να οργανώσουν το υλικό τους αξιοποιώντας τις δυνατότητες του πολυμεσικού πε-
ριβάλλοντος που προσφέρει η τεχνολογία. Μετέφεραν τις γνώσεις και τις απόψεις τους 
στους υπόλοιπους μαθητές αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ στην εκπαι-
δευτική διαδικασία.  
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Περίληψη 

Η θεωρία της προσκόλλησης (Attachment theory) και άλλες συναφείς  θεωρίες υποστηρί-
ζουν ότι  η ποιότητα της σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητή (για πρακτικούς λόγους,  η χρήση 
του αρσενικού γραμματικού γένους θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνει και το θηλυκό.) δια-
δραματίζει σημαντικό ρόλο στην ακαδημαϊκή και ψυχοκοινωνική  πρόοδο  του παιδιού, 
ιδιαίτερα για μαθητές που παρουσιάζουν  προβλήματα συμπεριφοράς. Προγράμματα πα-
ρέμβασης που χρησιμοποιούν μεθόδους παιγνιοθεραπείας  φαίνεται να βελτιώνουν τη 
σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή, με θετικές επιπτώσεις στη σχολική και  κοινωνική του προ-
σαρμογή. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην εφαρμογή του μοντέλου παρέμβασης «Banking 
Time», το οποίο προσομοιάζει με παιγνιοθεραπεία,  για τη διαχείριση της συμπεριφοράς 
μαθητή της Β Δημοτικού. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας, σχολική σύμ-
βουλος και εκπαιδευτικός σχεδίασαν και εφάρμοσαν το πρόγραμμα, ενώ προέβησαν πα-
ράλληλα σε διαφοροποίηση της διδασκαλίας της σχολικής τάξης, βάσει ημερολογίων ανα-
στοχασμού,  τα οποία συμπλήρωναν με την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος.  Το πρόγραμμα 
διήρκησε 3 μήνες και με την ολοκλήρωσή του  παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στη συ-
μπεριφορά του μαθητή στη σχολική τάξη και κυρίως στη σχέση με την εκπαιδευτικό.  

Λέξεις - Kλειδιά: Banking Time, διαχείριση συμπεριφοράς, Δημοτικό Σχολείο 

Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για την μελέτη των διαπροσωπι-
κών σχέσεων και της επίδρασής τους στην ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη του ατόμου σε όλο 
το ηλικιακό φάσμα (Parkes, Hinde, & Marris, 1991). 

Αφετηρία για τις  συγκεκριμένες μελέτες αποτελεί η θεωρία  της «Προσκόλλησης» 
(attachment) (Bowlby, 1969·Ainsworth et al., 1978), η οποία εστιάζει στο συναισθηματικό 
δεσμό μητέρας-βρέφους ως βασικό συντελεστή της  ψυχοκοινωνικής προσαρμογής του α-
τόμου. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία, το παιδί, από τα πρώτα χρόνια της ζωής του 
δημιουργεί τύπους ασφαλούς και ανασφαλούς προσκόλλησης με τους ανθρώπους που το 
φροντίζουν (κυρίως τη μητέρα).  Η γονεϊκή ανταπόκριση στο βρέφος και τις ανάγκες του 
δημιουργεί αισθήματα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, ενώ αντίστροφα η απουσία άμεσης 
ανταπόκρισης προκαλεί αισθήματα ανασφάλειας, επιφυλακτικότητας, ματαίωσης και άγ-
χους εγκατάλειψης.  Οι τύποι προσκόλλησης επιδρούν σε όλο το φάσμα του ενήλικου βίου, 
καθώς αποτελούν πρότυπο για το είδος των διαπροσωπικών σχέσεων που θα χτίσει το άτο-
μο στα επόμενα χρόνια της ζωής του (Pervin & John, 2001).  

Μεταγενέστερες θεωρίες και έρευνες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση εκπαιδευτικού-
μαθητή, υποστηρίζοντας ότι το παιδί αναπτύσσει «δεσμούς» όχι μόνο με τους γονείς αλλά 
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και με διαφορετικούς ανθρώπους που του παρέχουν φροντίδα, συμπεριλαμβανομένων και 
των εκπαιδευτικών, με επιπτώσεις στη μαθησιακή και ψυχο-κοινωνική του πρόοδο (Ainslie 
& Anderson, 1984· Howes & Matheson, 1992). Συγκεκριμένα, η θεωρία του αυτοκαθορι-
σμού (Deci, Vallerand, Pelletier, & Ryan, 1991· Ryan & Powelson, 1991) υποστηρίζει ότι ο 
μαθητής θα εμπλακεί σε μαθησιακές δραστηριότητες, εφόσον οι βασικές, ψυχολογικές του 
ανάγκες (ανάγκη για σύνδεση με άλλα άτομα, αυτεπάρκεια και αυτονομία) έχουν ικανο-
ποιηθεί, με αποτέλεσμα την καλύτερη μαθησιακή επίδοση και ακαδημαϊκή πρόοδο. Ο εκ-
παιδευτικός μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή εφόσον εμπλέκεται συναισθηματικά μαζί του, 
παρέχοντας ένα δομημένο πλαίσιο υλοποίησης των αναγκών του και ενθαρρύνοντας την 
αυτονομία του (Deci & Ryan, 2004).  

Άλλες έρευνες δείχνουν ότι η υψηλή ποιότητα των σχέσεων  εκπαιδευτικού-μαθητή συμ-
βάλλει στην εγκαθίδρυση του ασφαλούς δεσμού, προάγει την προσαρμογή του παιδιού στο 
σχολείο, τη διαχείριση της συμπεριφοράς, την ακαδημαϊκή πρόοδο και τη σχολική του επι-
τυχία (Sabol and Pianta, 2012). Συγκεκριμένα, όταν οι σχέσεις μαθητών-εκπαιδευτικών χα-
ρακτηρίζονται από συναισθηματική ζεστασιά, αποδοχή, ευκαιρίες για ανεξάρτητη λήψη 
απόφασης και διδασκαλία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών αναπτύσσουν 
θετική εικόνα για το σχολείο και επενδύουν περισσότερο στη μάθηση (Furrer & Skinner, 
2005· Vansteenkiste, Simons, Lens, Soenens, & Matos, 2005· Hughes, Luo, Kwok, & Loyd, 
2008), καθώς αυξάνεται το αίσθημα της ακαδημαϊκής επίτευξης, μειώνονται τα επίπεδα 
του σχολικού άγχους και αναπτύσσεται το αίσθημα της εκτίμησης από τους συνομηλίκους. 
Αντίθετα, η αρνητική σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή οδηγεί σε συγκρούσεις, προβλήματα 
μάθησης και συμπεριφοράς, αισθήματα απογοήτευσης και «φτωχές» σχέσεις με τους συ-
νομηλίκους (Pianta, Steinberg, & Rollins 1995). Στην περίπτωση μαθητών με προβλήματα 
συμπεριφοράς, ο εκπαιδευτικός ενδέχεται να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην 
ανάπτυξη θετικής σχέσης, καθώς, συχνά, η διασπαστική συμπεριφορά του παιδιού οδηγεί 
σε αρνητικότητα και συγκρούσεις (Pianta,  Hamre, & Stuhlman, 2003).   

Η πεποίθηση ότι η θετική σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή μπορεί να βελτιώσει τα προβλήμα-
τα συμπεριφοράς στη σχολική τάξη οδήγησε τους Pianta & Hamre (2001) στη δημιουργία 
ενός μοντέλου παρέμβασης, το οποίο προσομοιάζει στη παιγνιοθεραπεία και ονομάζεται 
«Banking Time».  

Banking Time 

Το banking time αποτελεί μια σειρά τεχνικών εξατομικευμένης αλληλεπίδρασης του εκπαι-
δευτικού με μαθητή που παρουσιάζει δυσκολίες διαχείρισης της συμπεριφοράς. Μια με 
τρεις φορές την εβδομάδα για τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες, στο πλαίσιο 10λεπτων ή 
15λεπτων συνεδριών, εκπαιδευτικός και μαθητής αλληλεπιδρούν μέσω παιγνιωδών δρα-
στηριοτήτων, με στόχο την απελευθέρωση του παιδιού από άγχη, εντάσεις, φόβους, συ-
γκρούσεις και την οικοδόμηση θετικών διαπροσωπικών σχέσεων. Το banking time βασίζεται 
στην πεποίθηση ότι η σκόπιμη  προσπάθεια αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού-μαθητή σε 
τακτική βάση μπορεί να οδηγήσει σε μια ισχυρή και υποστηρικτική σχέση που θα βοηθήσει 
τον μαθητή στην αντιμετώπιση και επίλυση προκλήσεων, όπως η ενασχόληση με μια απαι-
τητική εργασία ή η διαχείριση συγκρούσεων με άλλα παιδιά (Pianta, 1999). Ερευνητικά δε-
δομένα δείχνουν ότι το banking time βελτιώνει το επίπεδο ανοχής του παιδιού στη ματαίω-
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ση/απογοήτευση, ενισχύει τη συγκέντρωση στην επίτευξη της εργασίας, αναπτύσσει  το 
αίσθημα της αυτεπάρκειας και την ικανότητα διαχείρισης της συμπεριφοράς (Driscoll & 
Pianta,2010·Driscoll, Wang, Mashburn, & Pianta, 2011). Ονομάζεται banking time γιατί απο-
τελεί χρόνο που εξοικονομεί ο εκπαιδευτικός, ώστε να διεξάγεται ομαλά το μάθημα, απο-
φεύγοντας προβλήματα διαχείρισης της σχολικής τάξης.  

Αρχές εφαρμογής του Banking Time 

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του banking time ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 

1. O εκπαιδευτικός επιλέγει και «δουλεύει» με ένα παιδί κάθε φορά, ξεκινώντας από εκείνο 
που παρουσιάζει τα σοβαρότερα προβλήματα προσαρμογής ή συμπεριφοράς.  

2. Οι συνεδρίες πρέπει να υλοποιούνται σε τακτική και σταθερή βάση, σε μέρος που ελαχι-
στοποιεί διασπαστικούς παράγοντες και παρεμβάσεις (π.χ. στη βιβλιοθήκη, σε ένα ήσυχο 
γραφείο ή μια γωνιά της τάξης) και δεν σχετίζονται με τη συμπεριφορά του μαθητή την υ-
πόλοιπη ημέρα (π.χ. δεν ακυρώνονται ως τιμωρία για την εμφάνιση διασπαστικής συμπε-
ριφοράς). Ακόμη και στην περίπτωση που ο μαθητής παρουσιάσει προβλήματα διαχείρισης 
της συμπεριφοράς, κατά την ώρα της συνεδρίας, δεν διακόπτεται το πρόγραμμα ως συνέ-
πεια-τιμωρία. Αν η διασπαστική συμπεριφορά δεν είναι σοβαρή αγνοείται και σε αντίθετη 
περίπτωση ακολουθεί συζήτηση με τον μαθητή μετά το πέρας της συνεδρίας. 

3. Στη διάρκεια των 10-15 λεπτών της κάθε συνεδρίας, ο εκπαιδευτικός κάθεται με τον μα-
θητή σε μια ήσυχη γωνιά της τάξης ή άλλο προεπιλεγμένο χώρο του σχολείου και ασχο-
λούνται με ένα παιχνίδι-δραστηριότητα που έχει επιλεγεί σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα 
του παιδιού.  Μετά τα 15 λεπτά, ο μαθητής επιστρέφει στη θέση του και παρακολουθεί το 
υπόλοιπο μάθημα. Πριν το τέλος του banking time ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προειδο-
ποιήσει- προετοιμάσει το παιδί για τη λήξη της συνεδρίας και να γίνει προσπάθεια, ώστε η 
επιστροφή στην κανονική ροή του μαθήματος να συμπίπτει με κάποια αγαπημένη του δρα-
στηριότητα (π.χ. ζωγραφική). 

4. Τα παιχνίδια επιλέγονται με τη βοήθεια των γονιών ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδια-
φέροντα του παιδιού, να είναι κατάλληλα για την ηλικία του, να έχουν το μέγιστο δυνατό 
ενδιαφέρον και να παρέχουν ευκαιρίες παραλλαγών (π.χ. παιχνίδια κατασκευών) Δεν συνι-
στάται η ανάγνωση βιβλίων ή τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, καθώς αποτελούν «μοναχικές» 
δραστηριότητες.  

5. Οι γονείς ενημερώνονται πριν την έναρξη του προγράμματος ώστε να γνωρίζουν τη δια-
δικασία, να δώσουν την έγκρισή τους και να συμβάλλουν με χρήσιμες πληροφορίες για το 
χαρακτήρα και τα ενδιαφέροντα του παιδιού εκτός σχολείου. Το ίδιο το παιδί, επίσης ενη-
μερώνεται πριν την έναρξη του προγράμματος για τη διαδικασία, το  χρόνο, το χώρο καθώς 
και για το σκοπό του προγράμματος που είναι η βελτίωση των σχέσεων με τον εκπαιδευτι-
κό και η οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης. 

6. Στο πλαίσιο του banking  time ο εκπαιδευτικός προβαίνει στις παρακάτω τεχνικές, χωρίς 
να διδάσκει, να κατευθύνει ή να ενισχύει συμπεριφορές του παιδιού, έστω και θετικά: 
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Παρατηρεί. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ο εκπαιδευτικός παρατηρεί τον μαθητή χωρίς 
να μιλάει, κρατώντας νοερές σημειώσεις των αντιδράσεων και των συναισθημάτων του ιδί-
ου και του μαθητή. 

Αφηγείται. Η Αφήγηση περιλαμβάνει τρεις τεχνικές:  

Αναστοχασμός.: Ο εκπαιδευτικός ακούει και επαναλαμβάνει με διαφορετικά  λόγια τις α-
ντιδράσεις και τα σχόλια του παιδιού.  

Μίμηση: Πρόκειται για μη λεκτική επικοινωνία κατά την οποία ο εκπαιδευτικός μιμείται- 
επαναλαμβάνει τις κινήσεις του παιδιού στο παιχνίδι.  

Tεχνική sportscaster:  Ο εκπαιδευτικός περιγράφει ως ουδέτερος παρατηρητής τις κινήσεις 
του παιδιού. 

Ονοματίζει- χαρακτηρίζει. Ο εκπαιδευτικός εστιάζει σε λεκτικές και μη λεκτικές εκδηλώσεις 
των συναισθημάτων που βιώνει το παιδί και προσπαθεί να τα κατονομάσει. 

Αναπτύσσει σχετικά θέματα. Ο εκπαιδευτικός παίρνει αφορμή από σχόλια του παιδιού για 
να αναφερθεί σε συγγενή θέματα,  όπως στο ρόλο του ενήλικα να βοηθά, να ακούει και να 
συμπαραστέκεται όταν αυτό του ζητηθεί. 

Οι αρχές του banking time χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό προγράμματος παρέμβα-
σης σε μαθητή της Β’ Δημοτικού με σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς.  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  

Η τάξη 

Το banking Time εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας. Για 
την εφαρμογή του προγράμματος επιλέχθηκε μαθητής από σύνολο 15 παιδιών της Β’ Δημο-
τικού, προερχόμενα από  διαφορετικές χώρες. Δύο από τους μαθητές της συγκεκριμένης 
τάξης έχουν τα Αγγλικά ως μητρική γλώσσα. Ένας μαθητής έχει διαγνωστεί με διάσπαση 
προσοχής ενώ υπάρχουν τουλάχιστον 4  μαθητές με μη-διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκο-
λίες. Επιπλέον, υπάρχει ένας μαθητής με διάγνωση Asperger (υψηλής λειτουργικότητας 
αυτισμός), στον οποίο δεν παρέχεται παράλληλη στήριξη, σύμφωνα με την υφιστάμενη νο-
μοθεσία.  

Στην προσπάθεια διαχείρισης της τάξης έχουν οριστεί κανόνες,  ύστερα από διάλογο με 
τους μαθητές. Οι κανόνες απεικονίζονται σε κάρτες με εικόνες και λεζάντες, παρόμοιες με 
αυτές που χρησιμοποιούνται στο τμήμα ένταξης,  ώστε να διευκολύνονται οι μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες που παρακολουθούν το συγκεκριμένο τμήμα, καθώς  και ο μαθητής 
με το σύνδρομο Asperger. Η δασκάλα της τάξης έχει διαμορφώσει «γωνιές» για παιχνίδι και 
χαλάρωση στην αίθουσα, παρέχοντας έτσι εναλλακτικές,  όταν κάποιοι μαθητές δεν μπο-
ρούν να παρακολουθήσουν τη ροή του μαθήματος. Στις ώρες των μαθημάτων λαμβάνεται 
μέριμνα ώστε οι δραστηριότητες να διαφοροποιούνται, για να ανταποκρίνονται στην  
πλειονότητα των ενδιαφερόντων και μαθησιακών δεξιοτήτων των μαθητών.  
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Παρά τη διαμόρφωση κανόνων, την χρήση των «γωνιών χαλάρωσης» και την προσπάθεια 
διαφοροποίησης της διδασκαλίας,  η τάξη παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα διαχείρισης, 
τα οποία εντείνονται τις ώρες των ειδικοτήτων  συμπεριλαμβανομένων των εικαστικών μα-
θημάτων και της Φυσικής Αγωγής, τα οποία θεωρούνται μαθήματα αποφόρτισης και χαλά-
ρωσης.  

Το προφίλ του μαθητή 

Ο Δημήτρης είναι μαθητής της Β΄ τάξης Δημοτικού με προβλήματα διαχείρισης συμπεριφο-
ράς. Η παρατήρηση στα πλαίσια της τάξης κατέδειξε ότι είναι από τις πιο απαιτητικές και 
δύσκολες περιπτώσεις και χρήζει άμεσης παρέμβασης. Γενικά,  είναι ένα έξυπνο παιδί που 
δεν παρουσίαζε μαθησιακές δυσκολίες στην αρχή της φοίτησής του στο σχολείο. Στην πο-
ρεία όμως,  η αδυναμία του να ελέγξει το θυμό και τις αντιδράσεις του τον οδήγησαν σε 
μαθησιακά κενά. Έχει υψηλή αντίληψη αλλά δεν ολοκληρώνει τις εργασίες του στο μάθημα 
των Αγγλικών και έχει σημαντικές δυσκολίες στις παραγωγικές δεξιότητες, τόσο στα Αγγλι-
κά όσο και στα Ελληνικά.  Φαίνεται ότι δυσκολεύεται να ακολουθήσει κανόνες και προσπα-
θεί να τραβήξει την προσοχή των συμμαθητών του, συχνά με λάθος τρόπο (π.χ. ασκώντας 
σωματική βία). Η επιθετική του συμπεριφορά προκαλεί φόβο στους συμμαθητές του και 
έχει οδηγήσει στη δημιουργία ομάδας «οπαδών» που επηρεάζονται από αυτόν, τον μι-
μούνται και υφίστανται χειροδικία από τον Δημήτρη, όταν δεν υπακούν στις εντολές του. Η 
συμπεριφορά του είναι συνήθως απρόβλεπτη, με βίαιες εκρήξεις θυμού και αποτελεί πρό-
βλημα τις περισσότερες ώρες των μαθημάτων αλλά και στα διαλείμματα, καθώς θέτει σε 
κίνδυνο τους συμμαθητές και τον εαυτό του. 

Οι γονείς του Δημήτρη έχουν ενημερωθεί από το σχολείο και τους έχει προταθεί να απευ-
θυνθούν σε παιδοψυχολόγο για περεταίρω διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν αυτή 
την επιθετική συμπεριφορά. Ενώ στην αρχή αρνήθηκαν την ύπαρξη του προβλήματος, στην 
πορεία δέχτηκαν να ζητήσουν βοήθεια αλλά ποτέ δεν προχώρησαν σε συνάντηση με ειδι-
κούς.  

Μια τυπική ημέρα στην τάξη 

Η εκπαιδευτικός της Αγγλικής γλώσσας μπαίνει στην τάξη και περιμένει από τους μαθητές 
να καθίσουν. Ο Δημήτρης δεν κάθεται και, αν η εκπαιδευτικός  προσπαθήσει να τον πλη-
σιάσει, εκείνος αρχίζει να τρέχει χτυπώντας τους συμμαθητές του και πετώντας τα πράγμα-
τά τους. Η εκπαιδευτικός του ζητά να καθίσει όμως αυτός την αγνοεί. Αν η εκπαιδευτικός 
αδιαφορήσει και ξεκινήσει το μάθημα με τα άλλα παιδιά, ο Δημήτρης γίνεται ακόμη πιο βί-
αιος, προσπαθώντας να πείσει τους «οπαδούς» του να τον ακολουθήσουν και να διαταρά-
ξουν την τάξη, ενώ συχνά ανοίγει την πόρτα και φεύγει ακολουθούμενος από την ομάδα 
του. Σε αυτό το σημείο, το μόνο άτομο που μπορεί να τον ηρεμήσει είναι η δασκάλα της 
τάξης που έχει καταφέρει να αναπτύξει μια πιο στενή σχέση μαζί του. Συνήθως τον παίρνει 
στο γραφείο και μετά από λίγη ώρα επιστρέφουν στην τάξη, όπου, όμως, τα προβλήματα 
διαχείρισης συνεχίζουν να υφίστανται, προκαλώντας σοβαρές δυσχέρειες στην ομαλή διε-
ξαγωγή του μαθήματος.  
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Η σχέση που έχει αναπτύξει ο Δημήτρης με τη δασκάλα του καθώς και η αποτυχία άλλων 
παιδαγωγικών μεθόδων οδήγησαν στην εφαρμογή της μεθόδου banking time, αποσκοπώ-
ντας στην ανάπτυξη θετικής σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητή και στη μείωση προβλημάτων 
συμπεριφοράς στη σχολική τάξη.  

Μεθοδολογία  

Για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του banking time ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήμα-
τα: 

1. Η εκπαιδευτικός επιμορφώθηκε από τη σχολική σύμβουλο και εφάρμοσε το πρόγραμμα 
με την υποστήριξη και καθοδήγησή της. Στη συνέχεια συμπλήρωσε το φύλλο προγραμματι-
σμού, το οποίο περιλαμβάνει καίριες ερωτήσεις, όσον αφορά στον τρόπο εφαρμογής του 
banking time. 

2. Επικοινωνήσαμε με τους γονείς του μαθητή, προκειμένου να τους ενημερώσουμε, να 
πάρουμε τη συγκατάθεσή τους και να πληροφορηθούμε για τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του 
παιδιού. Βάσει της συζήτησης με τους γονείς επιλέχθηκαν τα παιχνίδια που κρίθηκαν κα-
ταλληλότερα για το πρόγραμμα, με αφετηρία τα τουβλάκια LEGO. 

3. Σε συνεργασία με τη σχολική σύμβουλο, η οποία ήταν παρούσα στις συνεδρίες banking 
time και παρέμενε στη σχολική τάξη  μέχρι την ολοκλήρωση του μαθήματος, ώστε να πα-
ρεμβαίνει και να υποστηρίζει την εκπαιδευτικό, σχεδιάστηκαν  διαφοροποιημένες διδα-
σκαλίες με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα ΠΕΑΠ.  Οι συγκεκριμένες διδασκαλίες  βασίστη-
καν στο αναλυτικό πρόγραμμα της διδασκαλίας της Αγγλικής στη Β’ Δημοτικού (ΠΕΑΠ), και 
την προσεκτική μελέτη των καταγραφών της εκπαιδευτικού και της σχολικής συμβούλου σε 
ηλεκτρονικά ημερολόγια αναστοχασμού, τα οποία συμπληρώνονταν με την ολοκλήρωση 
του μαθήματος. Επισημαίνεται ότι το ΠΕΑΠ αφήνει πολλά περιθώρια διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας, καθώς αποβλέπει στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας των μικρών μαθητών 
και στην αφύπνιση της δημιουργικής έκφρασής τους μέσω της Αγγλικής γλώσσας καθώς και 
στην ανάπτυξη του σεβασμού για τον εαυτό και τον Άλλο (http://rcel.enl.uoa.gr/peap/).  

Ο ρόλος της σχολικής συμβούλου ως παρατηρητή βοήθησε στον εντοπισμό ελλείψεων και 
τη διατύπωση βελτιωτικών προτάσεων σε σχέση με τη συνολική διεξαγωγή του μαθήματος, 
με αποτέλεσμα τη συνειδητή υιοθέτηση τεχνικών διαφοροποίησης της διδασκαλίας και 
διαχείρισης της σχολικής τάξης. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν πιο συστηματικά οι κάρ-
τες με τους κανόνες, υιοθετήθηκε η αλλαγή θέσεων των μαθητών, χρησιμοποιήθηκαν «πα-
ρηγορητές»- λούτρινα ζωάκια,  ώστε να διευκολυνθούν τα παιδιά στην έκφραση θετικών 
συναισθημάτων και δόθηκε έμφαση στην πρόβλεψη- πρόληψη της διασπαστικής συμπερι-
φοράς.  Έγινε ευρύτερη  χρήση του επαίνου και της ανταμοιβής προς το Δημήτρη αλλά και 
προς την υπόλοιπη τάξη που είχε «ταλαιπωρηθεί» από τη συμπεριφορά και τον έλεγχο που 
ασκούσε πάνω της το συγκεκριμένο παιδί,  ώστε δεν διαμαρτυρήθηκε για το ξεχωριστό εν-
διαφέρον που του δόθηκε, στο πλαίσιο του banking time. 

Διαδικασία εφαρμογής  
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Το πρόγραμμα banking time εφαρμόστηκε 12 εβδομάδες, για 17 διδακτικές ώρες. Τις πρώ-
τες 7  εβδομάδες το πρόγραμμα υλοποιούνταν μια φορά την εβδομάδα, λόγω απουσίας 
δεύτερου εκπαιδευτικού,  η παρουσία του οποίου θα υπαγόρευε την υιοθέτηση «πλήρους» 
προγράμματος διδασκαλίας της Αγγλικής. Με την πλήρωση της θέσης δεύτερου εκπαιδευ-
τικού, το πρόγραμμα συνεχίστηκε για δύο ώρες την εβδομάδα, το οποίο ήταν και το επιθυ-
μητό, για τις υπόλοιπες  5 εβδομάδες. Το banking time εφαρμόστηκε τα πρώτα 15 λεπτά 
του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας, καθώς ο Δημήτρης ήταν συνήθως σε ένταση μετά το 
διάλειμμα και με το banking time χαλάρωνε και μπορούσε να  παρακολουθήσει το υπόλοι-
πο του μαθήματος. Η προσπάθεια εφαρμογής στο τέλος της διδακτικής ώρας υπήρξε απο-
θαρρυντική, καθώς με την έναρξη του μαθήματος ο Δημήτρης προέβαινε σε  διασπαστικές  
συμπεριφορές και πολύτιμος χρόνος χανόταν στην προσπάθεια της εκπαιδευτικού να τον 
ηρεμήσει.  

Με την έναρξη του μαθήματος, για 15 περίπου λεπτά, η εκπαιδευτικός καθόταν με τον Δη-
μήτρη σε μια ήσυχη γωνιά της τάξης και, ο μεν Δημήτρης έπαιζε με το παιχνίδι που είχε ε-
πιλεγεί, η δε εκπαιδευτικός εφάρμοζε τις τεχνικές banking time. Στις πρώτες συνεδρίες χρη-
σιμοποιήθηκαν τουβλάκια LEGO αλλά αργότερα, με προτροπή του παιδιού, χρησιμοποιή-
θηκαν αυτοκινητάκια. Με την ολοκλήρωση της συνεδρίας ο Δημήτρης επέστρεφε στη θέση 
του και το μάθημα συνεχιζόταν κανονικά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα συμπεριφοράς εκ 
μέρους του, στην πλειονότητα των μαθημάτων. Χρησιμοποιήθηκαν όλες οι τεχνικές του 
banking time με έμφαση την παρατήρηση, τη μίμηση και την τεχνική sportcaster. Τα συναι-
σθήματα του παιδιού κατονομάζονταν συνήθως στην αρχή ή προς το τέλος της συνεδρίας, 
ενώ θέματα σχετικά με το ρόλο του ενηλίκου και τους τρόπους έκφρασης συναισθημάτων  
(τεχνική σχετικών θεμάτων) συζητήθηκαν σε κάποιες συναντήσεις που ο Δημήτρης ήταν 
σχετικά ήρεμος. 

Η σχολική σύμβουλος ασχολούνταν με τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου, εστιάζο-
ντας σε δραστηριότητες επανάληψης και εμπέδωσης, ενώ στο υπόλοιπο του μαθήματος 
υποστήριζε την εκπαιδευτικό στη διαχείριση της τάξης (π.χ. προειδοποίηση για εμφάνιση 
διασπαστικής συμπεριφοράς, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι χειρισμοί, προσέγγιση του 
Δημήτρη και μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς, ώστε να δοθεί βοήθεια στην ολο-
κλήρωση της ανατιθέμενης εργασίας).  

Επειδή υπήρχαν και γενικότερα προβλήματα διαχείρισης της τάξης, λόγω ιδιαιτεροτήτων 
των μαθητών, παράλληλα με το banking time η εκπαιδευτικός προέβη σε υιοθέτηση  δρα-
στηριοτήτων  που ενδιέφεραν την πλειονότητα της τάξης και κυρίως τους μαθητές με δια-
σπαστική συμπεριφορά.  Η χειροτεχνία και η πλαστελίνη αναδείχθηκαν οι πλέον δημοφι-
λείς, ενώ οι ιστορίες, τα τραγούδια και η ζωγραφική δεν ενδιέφεραν παρά μόνο ελάχιστους. 
Σε κάθε μάθημα υπήρχε μια επιπλέον εναλλακτική δραστηριότητα (π.χ. παζλ με εικόνες και 
λέξεις στην Αγγλική γλώσσα), για όσους δυσκολεύονταν να ακολουθήσουν την υπόλοιπη 
τάξη. 

Μετά το πέρας  κάθε διδασκαλίας καταγράφονταν ηλεκτρονικά ημερολόγια αναστοχα-
σμού, στα οποία εστιάζαμε σε παρατηρήσεις και συναισθήματα για τη διεξαγωγή του 
banking time αλλά και του μαθήματος στο σύνολό του και διατυπώναμε προτάσεις για τη 
βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας. Τα ημερολόγια ανταλλάσσονταν μέσω email (η δυ-
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νατότητα παρέχεται από το σχετικό ηλεκτρονικό εργαλείο), ώστε στη συζήτηση που ακο-
λουθούσε να προτείνονται οι κατάλληλες προσαρμογές.  

Αποτελέσματα-Συμπεράσματα 

Η μελέτη των ημερολογίων και η αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε κατέδειξε ότι στα τρία 
μαθήματα εξελίχθηκε η διαδικασία και η εφαρμογή του προγράμματος χωρίς ιδιαίτερα 
προβλήματα, στα οκτώ μαθήματα παρουσιάστηκαν ένα με δύο ελεγχόμενα περιστατικά 
διασπαστικής συμπεριφοράς, στα έξι μαθήματα δημιουργήθηκαν σοβαρά περιστατικά δια-
σπαστικής συμπεριφοράς, ενώ σε δύο περιπτώσεις δεν έγινε καθόλου μάθημα, καθώς ο 
διδακτικός χρόνος αφιερώθηκε στη διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών. Οι συγκε-
κριμένες περιπτώσεις αναφέρονται στα πρώτα μαθήματα και επισημαίνεται ότι στα τελευ-
ταία μαθήματα η κατάσταση σταθεροποιήθηκε και το μάθημα διεξαγόταν κανονικά.  

Τα συναισθήματα της εκπαιδευτικού κυμάνθηκαν από την απόγνωση, η οποία στάθηκε και 
η αφορμή για την αναζήτηση λύσεων και την εφαρμογή του banking time, και τον θυμό για 
τη συχνή, στην αρχή, αποτυχία του προγράμματος, στην  αισιοδοξία,  ενδυνάμωση της αυ-
τοπεποίθησης, και του αισθήματος αυτεπάρκειας στο τέλος. 

Τα συναισθήματα του Δημήτρη κατά τη διάρκεια του μαθήματος ήταν απόρροια των βιω-
μάτων του στο διάλειμμα.  Έτσι, συγκρούσεις με συμμαθητές, οι οποίες ήταν πολύ συχνές, 
οδηγούσαν στην έντονη έκφραση συναισθημάτων θυμού, οργής  και επιθετικής συμπερι-
φοράς προς τα άλλα παιδιά με την έναρξη του μαθήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις γινόταν 
προσπάθεια αποφόρτισης του παιδιού (π.χ. ήρεμη συζήτηση με την εκπαιδευτικό Αγγλικής 
ή τη δασκάλα της τάξης), ώστε να ξεκινήσει το banking time. Κατά τη διάρκεια της συνεδρί-
ας banking time το παιδί έδειχνε να συμφωνεί με την αποκωδικοποίηση των συναισθημά-
των που έκανε η εκπαιδευτικός, μέσω της τεχνικής «ανάπτυξης σχετικών θεμάτων». Τα συ-
γκεκριμένα συναισθήματα του παιδιού ήταν στη συντριπτική πλειονότητα θετικά, όπως 
ευχαρίστηση, ικανοποίηση, χαρά.  

Εν κατακλείδι, η συμπεριφορά του Δημήτρη την ώρα του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας 
έχει παρουσιάσει αισθητή βελτίωση. Τα κρούσματα επιθετικής και διασπαστικής συμπερι-
φοράς έχουν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό, αν και δεν έχουν εξαλειφτεί εντελώς. Θεωρούμε 
ότι, αν οι γονείς δέχονταν υποστήριξη από ειδικούς, παράλληλα με το πρόγραμμα, τα απο-
τελέσματα πιθανόν να ήταν καλύτερα και να υπήρχε γενίκευση της θετικής συμπεριφοράς 
στα υπόλοιπα μαθήματα. Αν και η διασπαστική συμπεριφορά  του παιδιού  συνεχίζεται σε 
άλλες ώρες του ωρολογίου προγράμματος, η  εκπαιδευτικός της Αγγλικής  μπορεί πλέον να 
λειτουργεί ως  «ειρηνοποιός» και διαμεσολαβητής σε συγκρουσιακές καταστάσεις, έχοντας 
κερδίσει την εμπιστοσύνη του  παιδιού. 
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Ο αφηγηματικός λόγος ως μέσο επικοινωνίας και συναισθηματικής έκφρασης 
στη σχολική τάξη 

Τσαντρίζου Χρυσούλα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

ctsantrizou@hotmail.com 

Περίληψη 

Η αφήγηση ως μέσο επικοινωνίας στη σχολική τάξη χρησιμοποιήθηκε στην παραδοσιακή 
διδασκαλία και προτείνεται και στη μεταμοντέρνα εποχή που διανύει η εκπαίδευση ως 
στρατηγική διδασκαλίας. Το παραμύθι μυεί τα παιδιά στον αφηγηματικό λόγο από πολύ 
μικρή ηλικία. Ωστόσο, και γεγονότα που συμβαίνουν στην καθημερινότητα των παιδιών στη 
σχολική ηλικία μπορούν να προκαλέσουν αφορμές για την αφήγηση ιστοριών. Επιπλέον, η 
κάθε μορφή τέχνης δίνει το ερέθισμα σε μικρούς αλλά και μεγαλύτερους μαθητές να επι-
κοινωνήσουν με γραπτές ιστορίες ή με προφορικό λόγο τις ιδέες, τις σκέψεις και τα συναι-
σθήματά τους. Στην παρούσα παρέμβαση επιχειρήθηκε η εξοικείωση μιας ομάδας 14 μα-
θητών της έκτης δημοτικού με τον κόσμο των συναισθημάτων τους. Μέσα από ποικίλες 
γραπτές, προφορικές αλλά και κάποιες βιωματικές δραστηριότητες, οι μαθητές ανέπτυξαν 
τη συναισθηματική τους νοημοσύνη καθώς κλήθηκαν να αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν 
και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, αλλά και να μυηθούν στη διαδικασία της ενσυ-
ναίσθησης.  

Λέξεις - Κλειδιά: αφήγηση, αφηγηματικός λόγος, έκφραση συναισθημάτων, επικοινωνία 
και συναισθήματα,συναισθηματική νοημοσύνη και αφηγήσεις. 

                                                                        Εισαγωγή 

Η ανάγνωση αφηγήσεων είναι μια βαθιά συναισθηματική εμπειρία για τον αναγνώστη 
(Oatley, 1994, 2004). Ανάλογα με τη συναισθηματική του εμπλοκή σε μια ιστορία, τα συ-
ναισθήματα έχουν σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία που διαμορφώνει απέναντι στα πρό-
σωπα και τα γεγονότα της ιστορίας (Wirth, 2006). Περιγράφονται τέσσερα είδη συναισθη-
μάτων που προκαλεί η λογοτεχνία και αυτά αναφέρονται ως συναισθήματα αφήγη-
σης(Cupchik,2002). Συναισθήματα συμπάθειας:Οι Zillmann (1991) και Tan (1994) αναφέ-
ρονται συγκεκριμένα σε συναισθήματα συμπάθειας θεωρώντας ότι οι αναγνώστες είναι 
μάρτυρες συναισθημάτων που απορρέουν από γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια 
της πλοκής μιας ιστορίας.Συγκεκριμένα,αισθάνονται συμπάθεια για τη δυσχερή θέση που 
βρίσκονται οι ήρωες χωρίς να βιώνουν όμως τα ίδια συναισθήματα με αυτούς στη θέση 
που βρίσκονται.Πιο πρόσφατα, (Frijda, 2007), υποστηρίζει, ότι κάποια μοτίβα πληροφοριών 
αναδύουν μέσα από μια ψυχολογική διαδικασία τα ανάλογα συναισθήματα του αναγνώ-
στη.  

Συναισθήματα ταύτισης:Επιπλέον,οι Dixon και Bortolussi (2004) με έρευνές τους αποδει-
κνύουν ότι οι αναγνώστες αναπτύσσουν  συναισθήματα ταύτισης, όταν μπαίνουν στη δια-
δικασία να εξάγουν συμπεράσματα για κάποιον ήρωα.  
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Συναισθήματα ενσυναίσθησης:Ενσυναίσθηση είναι η βίωση συναισθημάτων παρόμοιων 
με αυτά που νιώθει ένα άλλο πρόσωπο. Τα συναισθήματα αυτά προκύπτουν από την παρα-
τήρηση ή από το πώς φαντάζεται κανείς τα συναισθήματα ενός άλλου προσώπου 
(Vignemont & Singer, 2006).  

Συναισθήματα ανάμνησης:Οι Ινδοί θεωρητικοί αναφέρονται σε λογοτεχνικά συναισθήματα 
που απορρέουν από συναισθήματα ανάμνησης που υπάρχουν στο άτομο και προέρχονται 
από το παρελθόν του (Ingalls, Masson & Patwardhan, 1990).  
Σε ένα λογοτεχνικό έργο, λοιπόν, ο συγγραφέας μεταφέρει συναισθηματικές του εμπειρίες 
αλλά και αναμνήσεις από προσωπικές κρίσεις σε γεγονότα και συναισθηματικές καταστά-
σεις. (Raymond, Oatley & Djikic, Mullin, 2011). Σύμφωνα με την Frijda (2007) το θέατρο, η 
λογοτεχνία, η ζωγραφική τέχνη μπορούν να  επηρεάσουν συναισθηματικά το κοινό τους, 
εφόσον αυτό είναι σε θέση να διακρίνει το φανταστικό στοιχείο που τα διέπει. Στις φαντα-
στικές ιστορίες ο αναγνώστης ή ο ακροατής απολαμβάνει την κλιμάκωση και αποκλιμάκω-
ση των συναισθηματικών καταστάσεων που απορρέει από τους ήρωες και τα γεγονότα 
(Tan, 2008). 
Έρευνες στον τομέα των συναισθημάτων που σχετίζονται με τη λογοτεχνία έχουν επισημά-
νει την ιδιαίτερη επίδρασή της σε γνωστικές διαδικασίες που συνδέονται με τις συναισθη-
ματικές αντιδράσεις των ατόμων (Izard, 2009, Oatley, Keltner & Jenkins, 2006). Αυτές οι α-
ντιδράσεις διαρκούν περισσότερο και είναι πιο έντονες σε σχέση με άλλου είδους ερεθί-
σματα που δέχεται ένα παιδί (Mar & Oatley, 2008, Oatley, 1999).  
Μια ιστορία αποτελεί αφορμή συζήτησης γύρω από τα συναισθήματα των προσώπων της, 
τη διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων,καθώς και την έκφραση συναισθημάτων στους 
άλλους. Όσο τα παιδιά αποκτούν καλύτερα την ικανότητα αναγνώρισης συναισθημάτων 
στον εαυτό τους και τους άλλους τόσο πιο εύκολα μυούνται στην ενσυναίσθηση, τοποθε-
τούνται συναισθηματικά και αυτορυθμίζονται συναισθηματικά (Webster-Stratton & Reid, 
2004). 

                                                               Μέθοδοι 

Σκοπός και υποθέσεις της έρευνας: Από την ανασκόπηση στη σχετική βιβλιογραφία παρα-
τηρήθηκαν σχετικά λίγες αναφορές (Wright, 2007), (Κουτσουπίδου & Λαμπίτση, 2010), που 
πραγματεύονται την συμβολή του αφηγηματικού λόγου στην ανάπτυξη της επικοινωνίας 
και της συναισθηματικής νοημοσύνης στη σχολική τάξη.   

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν μέσα από μια ερευνητική παρέμβαση διάρκειας 18 ε-
βδομάδων να χρησιμοποιήσει τον αφηγηματικό λόγο ως μέσο επικοινωνίας και έκφρασης 
συναισθημάτων προκειμένου παιδιά ηλικίας 11-12 ετών να αναπτύξουν τη συναισθηματική 
τους νοημοσύνη και να μπορέσουν να μυηθούν σε τρόπους διαχείρισης των συναισθημά-
των τους μέσα από αυτού του είδους την εμπειρία. Σε ένα δείγμα 14 μαθητών της Έκτης 
Δημοτικού ο αφηγηματικός λόγος θα τύχει θετικής ανταπόκρισης, θα διευκολύνει την κατα-
νόηση, αναγνώριση, έκφραση και προβολή των συναισθημάτων των συμμετεχόντων και θα 
επιτρέψει την καλύτερη διαχείρισή τους από τους μαθητές. 

Συμμετέχοντες: Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν μαθητές 11-12 ετών που φοιτούσαν 
στην έκτη τάξη του δημοτικού σχολείου κατά το σχολικό έτος 2011-2012. Όλα τα παιδιά 
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που συμμετείχαν στην ερευνητική παρέμβαση, οκτώ αγόρια και έξι κορίτσια, ήταν ελληνι-
κής καταγωγής και προέρχονταν από τη μεσαία κοινωνικοοικονομική τάξη όπως προέκυψε 
από μελέτη των ατομικών στοιχείων του κάθε μαθητή.  

Ερευνητικά Εργαλεία: Στα πλαίσια της παρέμβασης οι μαθητές συμπλήρωσαν φύλλα εργα-
σίας που συνδύαζαν τον αφηγηματικό λόγο με τη ζωγραφική, τη μουσική, τον κινηματο-
γράφο και τη φωτογραφία.  

Σχέδιο Παρέμβασης: Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης παρέμβασης οι μαθητές άκουσαν α-
φηγήσεις παραμυθιών από την Ελλάδα και τον Κόσμο και συμπλήρωσαν δεκαοχτώ φύλλα 
εργασίας που περιλάμβαναν ερωτήσεις και δραστηριότητες που στόχευαν στην κατανόηση, 
αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων που βίωναν οι ήρωες των παρα-
μυθιών αλλά και οι ίδιοι στην καθημερινότητά τους.  

Οι ερωτήσεις και οι δραστηριότητες προκαλούσαν τους μαθητές σε μια διαρκή αναζήτηση, 
κατανόηση, αναγνώριση, έκφραση και προβολή θετικών αλλά και αρνητικών συναισθημά-
των (θυμός, φόβος, χαρά, λύπη). Οι μαθητές ζωγράφιζαν τις εκφράσεις των προσώπων, α-
νίχνευαν τα συναισθήματα των ηρώων, εξέφραζαν τα δικά τους συναισθήματα μέσα από 
τις καθημερινές τους εμπειρίες.  

Παρουσιάστηκαν έργα μεγάλων ζωγράφων από την παγκόσμια τέχνη σε συνδυασμό με τις 
αφηγήσεις παραμυθιών ή ανεξάρτητα από αυτά και οι μαθητές κατανοούσαν, αναγνώρι-
ζαν, εξέφραζαν τα συναισθήματά τους αλλά και τα συναισθήματα των προσώπων που πα-
ρουσιάζονταν σε αυτά.  

Αποτελέσματα 

 Η ερευνητική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2011 
μέχρι και τον Μάρτιο του 2012 σε δημοτικό σχολείο της περιφέρειας Αθηνών και σε μαθη-
τές της έκτης δημοτικού. Για την παρέμβαση αυτή αφιερώθηκαν οι δύο ώρες της Ευέλικτης 
Ζώνης που υπάρχουν στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα της έκτης τάξης. Στην Ευέλικτη Ζώνη 
προτείνονται διαθεματικές προσεγγίσεις σε θέματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικά, Πολι-
τιστικά, με αποτέλεσμα το θέμα της παρούσας παρέμβασης να προσφέρεται για αξιοποίη-
ση στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος.  

Στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 31ης Μαρτίου, τα παιδιά που συμμετεί-
χαν στην ερευνητική παρέμβαση πήραν μέρος στις παρακάτω δραστηριότητες:  

1. Tην πρώτη εβδομάδα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο μουσείο συναισθημάτων και τα 
παιδιά συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Ο Εαυτός μου και οι Άλλοι». Το πρόγραμμα αυτό βο-
ήθησε τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν και να εκφράσουν τις ανάγκες και τα  συναι-
σθήματά τους αλλά και να γνωρίσουν καλύτερα τους φίλους τους μέσα από αυτή τη διαδι-
κασία. Στο σχολείο, δημιούργησαν ένα δέντρο και σε κάθε φύλλο του έγραψαν μια ανάγκη 
τους. Αναφέρθηκαν και σε συναισθηματικές τους ανάγκες. Στη συνέχεια κάθε παιδί αφηγή-
θηκε μια ιστορία από την καθημερινότητά του και εξέφρασε τα συναισθήματα που βίωσε 
είτε ως πρωταγωνιστής αυτής της ιστορίας είτε ως πρόσωπο που παρατηρούσε το γεγονός 
της ιστορίας. 
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 2. Τη δεύτερη εβδομάδα τα παιδιά μίλησαν για τα συναισθήματα που αναγνώρισαν σε εκ-
φράσεις προσώπων μέσα από φωτογραφικό υλικό που παρουσιάστηκε στην τάξη. Ζωγρά-
φισαν προσωπάκια και αποτύπωσαν σε αυτά τα συναισθήματά τους. Επιπλέον, προσπάθη-
σαν να εκφράσουν στα δικά τους πρόσωπα διαφορετικά συναισθήματα αλλά και να ανα-
γνωρίσουν τα συναισθήματα που αποτυπώνονταν στις εκφράσεις των προσώπων των συμ-
μαθητών τους.  

3. Την τρίτη εβδομάδα άκουσαν την ιστορία «Το παραμύθι ενός μεθυσμένου καραβιού». 
Ζωγράφισαν ένα ποτάμι κι έγραψαν μέσα τα συναισθήματά του. Στη συνέχεια τα παιδιά 
έγραψαν πότε νιώθουν ανάλογα συναισθήματα με το μεθυσμένο καράβι. Ζωγράφισαν το 
μεθυσμένο καράβι και έγραψαν πάνω σε αυτό το συναίσθημα που ένιωθαν εκείνη τη στιγ-
μή.  

4. Την τέταρτη εβδομάδα άκουσαν ένα ελληνικό λαϊκό παραμύθι «Ο Φόβος» που αναφερό-
ταν στο συναίσθημα του φόβου. Αναγνώρισαν το συναίσθημα αυτό στον ήρωα του παρα-
μυθιού. Μίλησαν για τους δικούς τους φόβους, πραγματικούς και φανταστικούς και σκέ-
φτηκαν πώς θα μπορούσαν να τους διαχειριστούν. Ζωγράφισαν τον μεγαλύτερο φόβο τους 
και έφτιαξαν έναν γλωσσοδέτη με αυτόν.  

5. Την πέμπτη εβδομάδα διάλεξαν μια σκηνή από την αφήγηση του παραμυθιού «Ο Φό-
βος» και έπαιξαν ρόλους. Αποτύπωσαν το συναίσθημα που ένιωσαν στο τέλος της δράσης 
σε ένα πρόσωπο που υπήρχε στο φύλλο εργασίας από έργο του Joan Miro. Στη συνέχεια 
έδωσαν πνοή και συναισθήματα σε ένα έργο του ίδιου ζωγράφου και έγραψαν τις δικές 
τους ιστορίες.  

6. Την έκτη εβδομάδα τα παιδιά άκουσαν ένα μέρος από το παραμύθι «η κατάρα του τρα-
γουδιστή» που αναφερόταν στο συναίσθημα του θυμού. Στη συνέχεια προσπάθησαν να 
συνεχίσουν με τον δικό τους τρόπο την ιστορία και να αναφέρουν το κυρίαρχο συναίσθημα 
του βασιλιά. Αποτύπωσαν αυτό το συναίσθημα σε σκίτσο προτού 39 ακούσουν το τέλος της 
ιστορίας και αφού το άκουσαν. Μίλησαν για τον θυμό αλλά και για ό,τι τους προκαλεί θυ-
μό. Σκέφτηκαν πώς θα μπορούσαν να διαχειριστούν το θυμό τους. Φαντάστηκαν ότι είναι 
θυμωμένα και ζωγράφισαν κύματα, αφού άκουσαν την μουσική «Κύματα» από το CD «Χω-
ρίς Λόγια» του Στ. Σπανουδάκη.  

7. Την έβδομη εβδομάδα τα παιδιά συμπλήρωσαν ένα ημερολόγιο συναισθημάτων. Το η-
μερολόγιο περιλάμβανε διαφορετικά συναισθήματα όπως: χαρά, ενδιαφέρον, συγκίνηση, 
υπερηφάνεια, αγάπη. Τα παιδιά καθημερινά για μία εβδομάδα σημείωναν σε αυτό τα συ-
ναισθήματά τους. Στο τέλος σημείωναν σε μία κλίμακα που περιλάμβανε διαφορετικές συ-
ναισθηματικές εκφράσεις προσώπων πώς ένιωθαν τις περισσότερες στιγμές μέσα στην ε-
βδομάδα.  

8. Την όγδοη εβδομάδα παρατήρησαν στο έργο του P.Klee «Cat and Bird», 1928, την έκ-
φραση του προσώπου μιας γάτας και αναγνώρισαν το συναίσθημά της. Σκέφτηκαν με α-
φορμή το έργο αυτό μικρές αφηγηματικές ιστορίες και τις κατέγραψαν. Την ίδια εβδομάδα 
τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με φωτογραφικό υλικό από το διαδίκτυο που παρουσίαζε έναν 
άστεγο άνθρωπο σε ένα παγκάκι. Έγινε συζήτηση στην τάξη με αφορμή τη φωτογραφία. 
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Απάντησαν σε ερωτήσεις όπως: Τι νομίζεις ότι συμβαίνει στη φωτογραφία; ποια νομίζεις 
ότι είναι τα συναισθήματα του προσώπου που παρατηρείς σε αυτή;... Έγραψαν μικρή ιστο-
ρία με αφορμή τη φωτογραφία.  

9. Η επαφή των μαθητών με φωτογραφικό υλικό από το διαδίκτυο συνεχίστηκε με διαφο-
ρετικά φύλλα εργασίας τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Την ένατη εβδομάδα οι μαθητές επε-
ξεργάστηκαν φωτογραφικό υλικό σχετικό με τους πρόσφυγες και απάντησαν σε ερωτήσεις 
ανάλογες με το προηγούμενο φύλλο εργασίας.  

10. Τη δέκατη εβδομάδα δόθηκε στους μαθητές φύλλο εργασίας σχετικό με τη φυλή των 
Ρομά «Οι Φίλοι μας οι Τσιγγάνοι».Τα παιδιά επεξεργάστηκαν ανάλογο φωτογραφικό υλικό, 
έφτιαξαν ιστορίες και τις εμπλούτισαν με συναισθήματα με αφορμή το ποίημα του Οδυσ-
σέα Ελύτη «η καλόγρια η τσιγγάνα».  

11. Την ενδέκατη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των μαθητών στο Π.Ι.Κ.Π.Α Βού-
λας. Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες. Στο σχολείο έγινε συ-
ζήτηση για τα άτομα αυτά και τη θέση τους στην κοινωνία. Δόθηκε στα παιδιά φύλλο εργα-
σίας με πληροφοριακό υλικό από τη ζωή της Έλεν Άνταμς Κέλλερ. Τα παιδιά διάβασαν κά-
ποιες φράσεις που είχε πει η Κέλλερ, διέκριναν σε αυτές τα 40 συναισθήματά της, σχολία-
σαν κάποιες από αυτές και έγραψαν μικρά αφηγήματα με αφορμή ανάλογο φωτογραφικό 
υλικό.  

12. Τη δωδέκατη εβδομάδα οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τα συναισθήματα της χαράς, 
της λύπης και της αγάπης μέσα από το παραμύθι «Το ρόδο της Σιράζ».Συμπλήρωσαν κενά 
που υπήρχαν στο παραμύθι με τα συναισθήματα που ένιωθαν οι ήρωες. Διέκριναν το κυρί-
αρχο συναίσθημα γύρω από το οποίο πλέκεται το παραμύθι. Ζωγράφισαν κύκλους με χα-
ρούμενα χρώματα και κύκλους με λυπημένα χρώματα σαν μοντέρνοι ζωγράφοι. Απάντησαν 
σε ερωτήματα όπως: τι σε κάνει να αισθάνεσαι χαρούμενος/η και τι λυπημένος/η... στη ζω-
ή. Ζωγράφισαν τρεις εικόνες, μία για τη χαρά, μία για την αγάπη και μία για τη λύπη, με 
αφορμή το ποίημα του Ν. Βρετάκου «Η Βρύση του Πουλιού».  

13. Την δέκατη τρίτη εβδομάδα τα παιδιά ζωγράφισαν αφηγηματικές ιστορίες από την κα-
θημερινότητά τους. Εμπλούτισαν τα σκίτσα τους αποδίδοντας συναισθήματα στα πρόσω-
πα. Χρησιμοποίησαν ήχους και παρουσίασαν τους ήρωές τους σε κίνηση για να δώσουν 
ζωντάνια στην εικόνα τους. Κατέγραψαν τις μικρές αφηγηματικές ιστορίες τους.  

14. Τη δέκατη τέταρτη εβδομάδα τα παιδιά έπαιξαν ένα βιωματικό παιχνίδι. Κάποιο παιδί 
γινόταν ήρωας παραμυθιού και οι υπόλοιποι αποφάσιζαν το συναίσθημά του. Για παρά-
δειγμα ένας γκρινιάρης πρίγκιπας, μια έκπληκτη υπηρέτρια, ένας εξαγριωμένος γίγαντας. 
Ένα παιδί οριζόταν από την τάξη κάθε φορά ως σκιτσογράφος αυτής της έκφρασης.  

15. Με αφορμή τα ήθη και έθιμα του λαού μας αλλά και κάποιες παροιμίες, τα παιδιά τη 
δέκατη πέμπτη εβδομάδα έγραψαν μικρές αφηγήσεις, τις εικονογράφησαν και αποτύπω-
σαν στα σκίτσα τους συναισθηματικές εκφράσεις.  

16. Τη δέκατη έκτη εβδομάδα τα παιδιά παρακολούθησαν την ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν 
«Οι Πυροσβέστες» και απάντησαν σε φύλλο εργασίας σε ερωτήσεις. Συγκεκριμένα, οι μα-
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θητές διατύπωσαν τις σκέψεις τους για τα χαρακτηριστικά του ήρωα αλλά και για τα συναι-
σθήματά του. Επιπλέον, ανέφεραν με ποιους τρόπους επικοινωνούν οι ηθοποιοί στον βου-
βό κινηματογράφο και έγραψαν το δικό τους σενάριο για την ταινία. Στο τέλος στην κλίμα-
κα με τις εκφράσεις συναισθημάτων κύκλωσαν το συναίσθημα που τους δημιούργησε η 
ταινία. 41  

17. Τη δέκατη έβδομη εβδομάδα τα παιδιά άκουσαν τη μουσική από την ταινία του Goran 
Bregovic «Ο καιρός των τσιγγάνων»(1989) που συνοδευόταν από αρχείο εικόνας. Έγραψαν 
τη δική τους ιστορία και απέδωσαν στους ήρωές τους συναισθήματα ανάλογα με τις περι-
στάσεις της ζωής τους.  

18. Τη δέκατη όγδοη εβδομάδα στα πλαίσια της φιλαναγνωσίας από τα Ελληνικά διηγήμα-
τα» των εκδόσεων Παπαδόπουλος τα παιδιά άκουσαν την αφήγηση του διηγήματος «Το 
Γιούσουρι» του Α. Καρκαβίτσα. Προσπάθησαν να αλλάξουν το τέλος της ιστορίας και ζω-
γράφισαν το γιούσουρι αποδίδοντας σε αυτό σε αρκετά σκίτσα συναισθηματικές εκφρά-
σεις. 

Συζήτηση 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να χρησιμοποιήσει τον αφηγηματικό λόγο ως μέσο επι-
κοινωνίας και έκφρασης συναισθημάτων προκειμένου παιδιά ηλικίας 11-12 ετών να ανα-
πτύξουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη και να μπορέσουν να μυηθούν σε τρόπους 
διαχείρισης των συναισθημάτων τους μέσα από αυτού του είδους την εμπειρία. Τα αποτε-
λέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές στο τέλος της παρέμβασης αξιοποίησαν αυτή την εμπειρία 
και μπόρεσαν με μεγαλύτερη ευχέρεια να κατανοούν, να αναγνωρίζουν, να εκφράζουν και 
να προβάλουν τα δικά τους συναισθήματα αλλά και τα συναισθήματα των άλλων.  

Πιο συγκεκριμένα, από τις προφορικές αφηγήσεις που ακούστηκαν στην τάξη διαπιστώθη-
κε ότι οι μαθητές 11-12 ετών έδειξαν ενδιαφέρον για ιστορίες φανταστικές που τους ταξί-
δεψαν σε διάφορα μέρη του κόσμου και με αυτόν τον τρόπο η παρέμβαση εμπλέχτηκε δια-
θεματικά με το μάθημα της Γεωγραφίας της Στ΄ Δημοτικού. Η αφήγηση έφερε τα παιδιά σε 
επαφή με άλλους πολιτισμούς και με τον τρόπο σκέψης και έκφρασης συναισθημάτων 
διαφορετικών λαών. Μέσα από τις συναισθηματικές αντιδράσεις των φανταστικών προσώ-
πων οι μαθητές άρχισαν να αναγνωρίζουν, να κατανοούν και να εκφράζουν τα δικά τους 
συναισθήματα σε σχέση με την πλοκή της ιστορίας. Οι ιστορίες εστίασαν το ενδιαφέρον 
των μαθητών κυρίως σε πέντε συναισθήματα: στο θυμό, το φόβο, τη χαρά, τη λύπη και την 
αγάπη, και λειτούργησαν ως «παράθυρα» στον πολιτισμό (Kubanek, 2012), αφού έδωσαν 
τη δυνατότητα στα παιδιά να ανακαλύψουν καινούρια στοιχεία, να συγκρίνουν τις ιστορίες, 
να επικοινωνήσουν μεταξύ τους με συζητήσεις αλλά και μέσα από την εικαστική έκφραση.  

Σε ό,τι αφορά στις γραπτές αφηγήσεις αρκετές φορές τα παιδιά έγραψαν τα δικά τους α-
φηγήματα με αποτέλεσμα να έχουν πιο ενεργή συμμετοχή στην παρέμβαση. Με αυτόν τον 
τρόπο κατάφεραν να επιλέξουν τα πρόσωπα, το σκηνικό, τη δράση (Cummins, 2000).Στις 
γραπτές αφηγήσεις των μαθητών συνέβαλε πολύ το φωτογραφικό υλικό που τους δινόταν 
στα φύλλα εργασίας. Η εκμαίευση πληροφοριών από το φωτογραφικό υλικό (Mason & 
Cremin, 2011) βοήθησε τα παιδιά να εκφραστούν συναισθηματικά μέσα από μικρές αφη-
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γηματικές ιστορίες. Τα παιδιά με αυτό τον τρόπο εστίασαν σε εξωτερικές όψεις του συναι-
σθήματος, εκφράσεις του προσώπου, εξωτερικά αίτια και επίδραση εξωτερικών γεγονότων 
(Pons, Harris & De Rosney, 2004). Η στάση του σώματος, ο ρουχισμός, κάποιες χαρακτηρι-
στικές φράσεις ενός ανθρώπου, μπόρεσαν να ενεργοποιήσουν τη σκέψη των μαθητών, να 
προκαλέσουν τη συζήτηση στην τάξη και να δώσουν αφορμή για επικοινωνία συναισθημά-
των. Το φωτογραφικό υλικό που δόθηκε στα παιδιά με αφορμή το θέμα «Οι φίλοι μας οι 
Τσιγγάνοι» ανέδειξε τις περισσότερο διαφοροποιημένες απαντήσεις των παιδιών στην ανα-
γνώριση των συναισθημάτων των προσώπων και στα αίτια που τα προκαλούν. Επιπλέον, η 
ταινία βουβού κινηματογράφου «Ο Πυροσβέστης» προκάλεσε ανάλογα την ενσυναίσθηση 
των παιδιών στην ερώτηση: «πώς νομίζετε ότι νιώθει ο ήρωας της ταινίας». Ο κάθε μαθη-
τής αναφέρθηκε σε περισσότερα συναισθήματα του ήρωα ανάλογα με την κατάσταση που 
ο ήρωας βρισκόταν την στιγμή που ο μαθητής τον χαρακτήριζε συναισθηματικά. Τα παιδιά 
κατά τη σχολική ηλικία εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, διευρύνουν τις σχέσεις τους 
και παρατηρούν περισσότερες συναισθηματικές εκφράσεις (Pons, Lawson, Harris & de 
Rosnay, 2003). Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι κανένας από τους μαθητές στη συγγραφή 
σεναρίου δεν απέδωσε συναισθήματα στον ήρωα της ταινίας. Πιθανότατα αυτό να οφείλε-
ται στο γεγονός ότι τα παιδιά δεν έχουν την ωριμότητα να αναφέρουν στις αφηγήσεις τους 
συναισθήματα προσώπων που προκύπτουν από μη λεκτικές συμπεριφορές. Εστιάζουν συ-
νήθως σε περιγραφές και δράσεις αυτών των προσώπων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 
οι περισσότεροι μαθητές δεν είχαν παρακολουθήσει στο παρελθόν ταινία βουβού κινημα-
τογράφου. 

Σε ό,τι αφορά στις οπτικές αφηγήσεις οι μαθητές απέδωσαν οπτικά σκηνές από γεγονότα 
της καθημερινότητάς τους μέσα από μια εικονική-αφηγηματική αναπαράστασή τους 
(Wright,2007). Οι εκφράσεις των προσώπων, η κίνηση του σώματος, η γραφική αναπαρά-
σταση του ήχου, βοήθησαν τους μαθητές να εκφράσουν στις ιστορίες τους τις σκέψεις αλλά 
και τα συναισθήματα των προσώπων. Παρόλο που τα παιδιά διαθέτουν περιορισμένο ρε-
περτόριο «σχημάτων» για να παρουσιάσουν ανθρώπινες μορφές σε κίνηση (Thomas, 1995 
& Labitsi, 2007b), τα σκίτσα των μαθητών παρουσίαζαν αρκετά καλά την κίνηση των χαρα-
κτήρων και στα πόδια και στα χέρια. Κάποιες μορφές παρουσιάστηκαν ξαπλωμένες ή με 
ελαφρώς γυρισμένο το πρόσωπο στο πλάι. Σε όλα τα πρόσωπα αποτυπωνόταν συναισθη-
ματική έκφραση ανάλογη με την κατάσταση που  βίωναν. Τα πρόσωπα και τα γεγονότα ή-
ταν επηρεασμένα από τον πραγματικό αλλά και τον φανταστικό κόσμο των παιδιών.  

Οι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον για την αφήγηση ως μέσο επικοινωνίας και συναισθηματι-
κής έκφρασης. Ιδιαίτερη ικανοποίηση έδειξαν για δράσεις βιωματικού τύπου που ήταν πε-
ριορισμένες εξαιτίας των δυσκολιών που παρουσιάζονται στις αίθουσες διδασκαλίας. Επι-
πλέον, η εικόνα και ο ήχος μπόρεσαν να προσδώσουν ζωντάνια στην αφηγηματική διδα-
σκαλία, να την εμπλουτίσουν αλλά και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά της. Στην 
πορεία της παρέμβασης οι μαθητές εξέφραζαν συχνά ενδιαφέρον να συνθέτουν τις δικές 
τους αφηγήσεις και να επικοινωνούν τις ιδέες, τις σκέψεις, τα συναισθήματά τους (Aning & 
Ring, 2004). Επιπλέον, διεύρυναν σημαντικά τις συναισθηματικές τους εκφράσεις και ένιω-
θαν περισσότερο την ανάγκη να επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας το ρήμα 
«νιώθω» για γεγονότα που συνέβαιναν στην καθημερινότητά τους και άρχισαν να αποδί-
δουν πιο πειστικά συναισθηματικές εκφράσεις στα σκίτσα τους.  
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Βέβαια, το γεγονός ότι δεν είχαν συμμετάσχει ξανά σε πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης με ανά-
λογες δραστηριότητες, υπογραμμίζει την έλλειψη κατάρτισης ίσως και ενδιαφέροντος από 
τη μεριά των εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή σε προγράμματα διαθεματικών δραστηριο-
τήτων που θα διευρύνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα 
των μαθητών. Αυτή η πραγματικότητα δυσκόλεψε αρκετά τους μαθητές να εργαστούν ατο-
μικά ή ομαδικά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αρκετά συχνά δημιουργούσαν ζητήματα 
πειθαρχίας που έπρεπε να συζητηθούν με αποτέλεσμα αυτό να επηρεάζει την ομαδικότητα 
και συνεργατικότητα στην τάξη. Επιπλέον, η φάση της προεφηβίας που περνούσαν τους 
έκανε πιο αντιδραστικούς σε προτάσεις δραστηριοτήτων, δεν επιθυμούσαν να γράφουν τις 
σκέψεις τους αλλά ήθελαν περισσότερο να εκφράζονται προφορικά, να σημειώνουν τα συ-
ναισθήματα και τις σκέψεις τους στα θρανία τους και να πετούν ή να χάνουν τα φύλλα ερ-
γασίας τους.  

Παρόλο που η αφήγηση φάνηκε αποτελεσματική στον τρόπο επικοινωνίας των μαθητών, οι 
παρεμβάσεις είναι περιορισμένες, γιατί απαιτούν τη διάθεση χρόνου από μέρους του εκ-
παιδευτικού για τη συλλογή κατάλληλου υλικού και τη δημιουργία φύλλων εργασίας με 
κατάλληλες δραστηριότητες. Ανάλογες παρεμβάσεις στην Ελλάδα (Κουτσουπίδου & Λαμπί-
τση, 2010) και το Εξωτερικό (Wright, 2007) έχουν καταδείξει τη σημασία του γραπτού και 
προφορικού λόγου στην επικοινωνία και έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων. Κάθε 
μορφή εικαστικής έκφρασης μέσα από την πολυπλοκότητα των συμβόλων της προσφέρει 
σημαντικές και διαφορετικές μορφές επικοινωνίας. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από τέτοιου 
είδους επικοινωνιακές πρακτικές που θα εμβαθύνουν και θα διευρύνουν τη σκέψη τους και 
τη δημιουργική τους ικανότητα και θα τα βοηθήσουν να ανακαλύψουν τον κόσμο των συ-
ναισθημάτων τους.  

Προτείνεται λοιπόν η αξιοποίηση της αφήγησης ως δίαυλου επικοινωνίας προκειμένου ο 
μαθητής μέσα από ένα δομημένο σύνολο που περιλαμβάνει τον τόπο, τον χρόνο, τα πρό-
σωπα, τη δράση, το συναίσθημα, να μυηθεί σε επικοινωνιακές πρακτικές που θα ενισχύ-
σουν το αυτοσυναίσθημά του και θα τον βοηθήσουν να δημιουργήσει ποιοτικές σχέσεις με 
τους γύρω του.  
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Περίληψη 

Το δημοκρατικό, ανθρώπινο σχολείο έχει ως αφετηρία την αναγνώριση και το σεβασμό της 
διαφορετικότητας κάθε μαθητή. Η αυξανόμενη διαφορετικότητα του μαθητικού δυναμικού 
καθώς και η συνύπαρξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ή ειδικές ανάγκες στις σύγχρο-
νες τάξεις, χρήζει διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Οι τάξεις μεικτής ικανότητας πρέπει να 
ανταποκρίνονται στο επίπεδο ετοιμότητάς των μαθητών και το μαθησιακό τους στυλ, δη-
μιουργώντας ευκαιρίες για ανάπτυξη και κατάκτηση της γνώσης. Η αδυναμία να χειριστού-
με  διαφορετικά παιδιά οδηγεί σε σχολική αποτυχία. Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να εμ-
φυτεύουν γνώσεις, χρειάζεται να οργανώνουν διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη συχνά 
παρέμβαση που να στηρίζεται στις φυσικές διαδικασίες εποικοδόμησης της γνώσης, αναζη-
τώντας νέες στρατηγικές, μεθόδους και εργαλεία. Αρωγός στην αναζήτηση είναι η εκπαι-
δευτική έρευνα, η οποία αναδεικνύει διαφοροποιημένες διδακτικές προσεγγίσεις και πρα-
κτικές. Οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούν το αναλυτικό πρόγραμμα, τις μεθόδους διδασκα-
λίας, τις μαθησιακές δραστηριότητες, το τελικό αποτέλεσμα, στοχεύοντας την ανταπόκριση 
στις ανάγκες κάθε μαθητή και την ενσωμάτωσή του στην ομάδα. 

Λέξεις – Κλειδιά: Διαφορετικότητα, διαφοροποιημένη διδασκαλία, ανάπτυξη, γνώση, εν-
σωμάτωση, αποδοχή. 

Εισαγωγή 

Η πραγματικότητα της σχολικής τάξης δείχνει πως ο εκπαιδευτικός του γενικού σχολείου 
καλείται καθημερινά να διαχειριστεί μαθητικό πληθυσμό ο οποίος παρουσιάζει ανομοιογέ-
νεια ως προς τη διαδικασία της μάθησης ενώ μέσα στην ομάδα της τάξης πολύ συχνά ε-
ντάσσονται και μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες καθώς και μαθητές με ειδικές ανά-
γκες. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή ειδικές 
ανάγκες χρήζουν αποτελεσματικών μοντέλων και τρόπων διδασκαλίας. Οι τάξεις μεικτής 
ικανότητας μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα ισότητας ευκαιριών για όλους τους μα-
θητές- μαθήτριες, που να ανταποκρίνεται στο επίπεδο ετοιμότητάς τους, τα ενδιαφέροντά 
τους και το μαθησιακό τους στυλ (μεικτό), αυξάνοντας τις ευκαιρίες τους για ανάπτυξη 
(McLaughin & Talbert, 1993). Η διαφοροποίηση αντιμετωπίζει τα παιδιά ως βιογραφίες και 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε μαθητή. 
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Το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας και η αυξανόμενη διαφορετικότητα στη σύσταση της 
τάξης οδηγεί στην ανάγκη για διαφοροποίηση στον τρόπο της διδασκαλίας, καθώς και για 
εξατομίκευση σε κάποιες περιπτώσεις (Tomlinson, 2001a, 2005). Η διαφοροποίηση της δι-
δασκαλίας δεν είναι συνταγή προς εφαρμογή απαιτεί από τον εκπαιδευτικό να κατέχει το 
αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο και τους τρόπους μετάφρασης της θεωρίας, σε πράξη. Η 
αδυναμία μας να χειριστούμε διαφορετικά παιδιά δείχνει σχολική μειονεξία που οδηγεί σε 
σχολική αποτυχία, προβλήματα συμπεριφοράς, κοινωνική παραβατικότητα και περιθωριο-
ποίησης προσώπων και ομάδων. Η διαφοροποίηση θεμελιώνεται, όπως, υποστηρίζει η 
Κουτσελίνη (2006) στο τι και στο πώς εργάζονται οι μαθητές/τριες, κάτι που χρειάζεται 
γνώση, εμπειρία, ενδιαφέρον και αγάπη από τον κάθε εκπαιδευτικό για τους μαθητές και 
τις μαθήτριές του. 
 
Ως διαφοροποίηση ορίζεται η διδακτική προσέγγιση, όπου οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούν 
το αναλυτικό πρόγραμμα, τις μεθόδους διδασκαλίας, τις πηγές, τις μαθησιακές δραστηριό-
τητες και το τελικό αποτέλεσμα με στόχο την ανταπόκριση στις διαφοροποιημένες ανάγκες 
του κάθε μαθητή – μαθήτριας που οδηγούν στην κατάκτηση της γνώσης. Η διαφοροποίηση 
χωρίζεται σε: 
Α. Οργανωτική: α) χώρου, β) μεθόδων – ύλης, γ) μορφής αξιολόγησης 
Β. Παιδαγωγική: α) σκοπού και στόχων, β) ασκήσεων και διδακτικών υλικών, γ) αξιολόγη-
σης, δ) ανατροφοδότησης 
 
Υπάρχουν διάφορα είδη διαφοροποίησης όπως η διαφοροποίηση ως προς το στόχο, η δια-
φοροποίηση ως προς το αποτέλεσμα, η διαφοροποίηση ως προς τη μαθησιακή διαδικασία, 
η διαφοροποίηση ως προς την ανατροφοδότηση. Η διαφοροποίηση στην πράξη αφορά την 
προετοιμασία του εκπαιδευτικού και την οργάνωση της διδασκαλίας και της εκμάθησης της 
ύλης (Stardling & Sanders, 1993). 

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας  

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί μία πρόταση για διαφοροποιημένη διδασκαλία στην Γ΄ τάξη, 
η οποία περιλαμβάνει 23 μαθητές με μεικτές δυνατότητες. Στο δυναμικό της υπάρχει ο μα-
θητής Χ με προβλήματα στη μνήμη και ΔΕΠ-Υ. Προτείνετε να γίνει στο μάθημα της Γλώσσας 
και συγκεκριμένα στην ενότητα «Άνθρωποι και μηχανές» β΄ τεύχους Γ΄ δημοτικού. Ο προ-
βλεπόμενος χρόνος είναι 15 ώρες. 

Το προφίλ του μαθητής Χ της Γ΄ τάξης Δημοτικού 

Ο μαθητής Χ με βάση την ψυχολογική του αξιολόγηση παρουσιάζει δυσκολίες συγκέντρω-
σης και νοητικά λειτουργεί στο χαμηλό-φυσιολογικό επίπεδο. Έχει ανεπτυγμένη την ικανό-
τητα οπτικής αναγνώρισης ερεθισμάτων και εντοπισμού των επιμέρους στοιχείων, την 
πρόβλεψη διαφόρων καταστάσεων και χρονικής σειροθέτησής τους, την ικανότητα να ε-
πωφελείται από την αισθησιοκινητική ανατροφοδότηση και την ικανότητα για λογικοαφαι-
ρετική σκέψη.  

Ο μαθητής Χ έχει χαμηλή επίδοση στις λεκτικές υποκλίμακες και στην κατανόηση, ενώ η 
επαγωγική-αναλυτική και συνθετική σκέψη σε λεκτικό και μη λεκτικό επίπεδο είναι μέτρια 
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ως και ανεπαρκής. Η αναγνωστική του ευχέρεια είναι εξαιρετικά αργή ενώ στην κατανόηση 
κειμένου έχει δυσκολίες. 

Δυσκολίες εντοπίζονται στους μαθηματικούς υπολογισμούς, στην εκμάθηση νέων κατα-
στάσεων και αφομοίωσης νέου υλικού, στην ανάλυση του όλου στα επιμέρους συστατικά 
του, στην άμεση μηχανική ανάκληση (βραχύχρονη μνήμη), στην αφηρημένη μαθηματική 
του σκέψη καθώς και στη διατήρηση της προσοχής.  

Ο μαθητής Χ έχει χαμηλό αυτοσυναίσθημα, δε συνεργάζεται με προθυμία, τον διακρίνει 
άρνηση και κυκλοθυμία ενώ έχει γνώση συμβατικών κανόνων συμπεριφοράς. 

Υλικά, μέσα και μεθοδολογία 

Οι μορφές της διδασκαλίας θα είναι «μεικτές». Συγκεκριμένα προτείνεται η διαλεκτική δι-
δασκαλία, η διερευνητική και η ομαδοσυνεργατική. Η ομαδοσυνεργατική θα διεξάγεται σε 
μεικτά σχήματα διδασκαλίας τεσσάρων ατόμων μεικτών ή και παρόμοιων ικανοτήτων ανά 
δράση.  

Ως υλικά θα χρησιμοποιηθούν: περιοδικά, εικόνες, καρτέλες, καθώς και η χρήση των Νέων 
Τεχνολογιών. 

Παρέμβαση στις νοητικές ικανότητες 

Μακροπρόθεσμοι στόχοι: Να γίνει εμπλουτισμός λεξιλογίου για βελτίωση του λόγου, της 
κατανόησης και της γλωσσικής ευλυγισία. 

Πρόταση διαφοροποιημένης παρέμβασης στην οπτική μνήμη 

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι στην οπτική μνήμη: Να διαφοροποιεί, να διακρίνει, να ταξινομεί 
και να ταυτίζει όμοιες και διαφορετικές, οπτικές παραστάσεις, εικόνες, σχήματα, γράμ-
ματα, λέξεις. 

Δίνουμε εικόνες σχετικά με το θέμα της ενότητας «Άνθρωποι και μηχανές». Ζητούμε περι-
γραφή των εικόνων και διατύπωση υποθέσεων. Επιλέγουμε μια εικόνα, ζητάμε τη συνέχεια 
της ιστορίας ή εισάγουμε στο διαδραστικό πίνακα εικόνες τεχνολογικών εφευρέσεων για να 
γίνει η ταξινόμησή τους από τα παιδιά ανάλογα με το χρόνο εφεύρεσής τους ή με άλλα κρι-
τήρια που συναποφασίζουν δάσκαλος και μαθητές (Δημητρακάκης, Κ., Σοφός, Α. 2010). 

Πρόταση διαφοροποιημένης παρέμβασης στην ακουστική μνήμη  

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι στην ακουστική μνήμη: Να αντιλαμβάνεται ακουστικές ακολουθί-
ες, φθόγγων, συλλαβών, λέξεων. Να κάνει διάκριση των φθόγγων 'π-τ', 'φ-β'. 

Επιλέγουμε λέξεις του κειμένου και καλούμε όλη την τάξη να πει τα φωνήματά τους. Προ-
χωρούμε σε σχέση με την εισαγωγική εικόνα της ενότητας «Αττικό μετρό» σε διάλογο για 
την πλοκή της ιστορίας με όλους τους μαθητές φροντίζοντας να απευθύνουμε το λόγο συ-
χνά στο μαθητή Χ. Μπορεί να γίνει δραματοποίηση της εικόνας με θέμα «Εμείς στο Αττικό 
μετρό», σε κάθε ομάδα ξεχωριστά. Έτσι καλλιεργούμε: τη συνεργασία της ομάδας, τον 
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προφορικό λόγο και την κριτική σκέψη. Δίνουμε λέξεις του κειμένου «Φτιάξε μου ένα σιδε-
ρένιο άνθρωπο» σε καρτέλες που έχουν μεγάλα γράμματα και σαγρέ επιφάνεια για αισθη-
τοποίηση των γραμμάτων ενισχύοντας έτσι στην διάκριση γραμμάτων ‘π-τ’, ‘β-φ’. 

Παρέμβαση στο μηχανισμό ανάγνωσης & στη φωνολογική ενημερότητα 

Οι Μακροπρόθεσμοι στόχοι: Να αποκτήσει αναγνωστική ευχέρεια. 

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι με μορφή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: Στο φωνολογικό μέρος 
να κάνει σύνθεση και ανάλυση λέξης με φωνήματα, καθώς και ανάλυση και σύνθεση λέξης 
με συλλαβές. Να βρίσκει την ομοιοκαταληξία σε ποιήματα. Για παράδειγμα στο ποίημα «Το 
ηλιακό λεωφορείο», σελίδα 64. Να παράγει ομοιοκαταληξία. Να διακρίνει το αρχικό ή το 
τελικό φώνημα. Να αφαιρεί το αρχικό ή το μεσαίο ή το τελικό φώνημα και τέλος να αφαιρεί 
ή να προσθέτει την αρχική ή τελική συλλαβή.  

Πρόταση διαφοροποιημένης παρέμβασης 

Οι στόχοι βρίσκουν εφαρμογή στο βιβλίο του μαθητή στη σελίδα 70 με τον κανόνα για τις 
ομώνυμες λέξεις. Επεξεργαζόμαστε το φωνολογικό μέρος των ομώνυμων λέξεων που δίνο-
νται και αυτών που βρίσκουν οι μαθητές. Οι λέξεις γράφονται σε καρτέλες που τους δίνο-
νται συμπληρώνοντας τα φωνήματα που είναι ομόηχα, αλλά γράφονται διαφορετικά. Στο 
τετράδιο εργασιών σελίδα 30, άσκηση 1, υπάρχει επιπλέον άσκηση για ομώνυμες λέξεις. 
Με την ανάλυση των λέξεων σε συλλαβές και την σύνθεση των συλλαβών σε λέξεις ενισχύ-
εται η κατανόηση του φωνολογικού μέρους από το μαθητής Χ. 

Στόχοι στην ανάγνωση είναι να βελτιωθεί η ανάγνωση λέξεων, προτάσεων, παραγράφων, 
να διακρίνει λέξεις με αρχικά γράμματα όμοια φωνολογικά, να αναλύει προτάσεις σε φρά-
σεις, σε λέξεις, και να τις επανασυνθέτει. 

Πρόταση διαφοροποιημένης παρέμβασης 

Εξάσκηση στην ανάγνωση 10 έως 100 λέξεων με τη χρήση καρτών. Υποδειγματική ανάγνω-
ση από τον εκπαιδευτικό και επανάληψη από τους μαθητές ανά ομάδα, ή συνολικά, παρά-
γραφο – παράγραφο, χρησιμοποιώντας ηχητικές φωνητικές διακυμάνσεις και τονικές απο-
χρώσεις. Ο μαθητής Χ επαναλαμβάνει ταυτόχρονα με το σύνολο της τάξης. Επιπρόσθετα 
γράφονται μεμονωμένα προτάσεις στον πίνακα του κειμένου, με νοηματική πληρότητα που 
μπορούν να διαβαστούν με μια αναπνοή. 

Στην τάξη λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη. Κατά την επιστροφή των βιβλίων διδάσκουμε 
τεχνικές διαλόγου συζητώντας τη θεματολογία των δανειζόμενων βιβλίων. Στο Βιβλίο του 
Μαθητή, στη σελίδα 62, οι ασκήσεις 4 & 5 και στη σελίδα 68, οι ασκήσεις 4,5 & 6 ενδείκνυ-
ται για την ανάπτυξη του προφορικού λόγου. 

Εναλλακτικά μπορεί να γίνει εξάσκηση στην ανάγνωση ανά ζεύγη. Με τη στρατηγική αυτή ο 
μαθητής μας έχει την ευκαιρία να μάθει από ένα άλλο παιδί – μοντέλο.  

2194

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Στο τρίτο κεφάλαιο «Το ηλιακό λεωφορείο» σελίδα 4 στο Βιβλίο του Μαθητή έχουμε ένα 
ποίημα μελοποιημένο σε CD, το οποίο μαθαίνουν να το τραγουδούν, ενισχύοντας τη μνήμη 
και την ανάγνωση. Μία άλλη πρόταση για την ενίσχυση της μνήμης είναι η δημιουργία εν-
νοιολογικού χάρτη σε δύο επίπεδα (Εικόνα 1). Στο 1ο επίπεδο γράφονται οι στίχοι του ποι-
ήματος. Στο 2ο επίπεδο γράφονται παραπλήσιοι στίχοι που παρήγαγαν οι μαθητές. 

 

Εικόνα 1: Εννοιολογικός χάρτης δύο επιπέδων 

Παρατήρηση: Θα πρέπει να τονιστεί ότι δουλεύουμε παράλληλα γραπτό και προφορικό 
λόγο. Μπορούμε, να βγάλουμε προτάσεις από τα κείμενα της ενότητας και να ζητήσουμε 
από τους μαθητές να τις δραματοποιήσουν μέσα από ένα διάλογο. 

Για τη μεταγνώση της δομής της γλώσσας μπορούμε να κάνουμε ασκήσεις όπως: α) Δια-
γραφή περιττών λέξεων που συναντούν στα κείμενα ανάγνωσης. β) Διόρθωση λαθών σε 
κείμενο που σκόπιμα τους δίνεται. γ) Ζευγάρωμα προτάσεων και εικόνων (με τη βοήθεια 
των Νέων Τεχνολογιών). δ) Σειροθέτηση ταινιών με προτάσεις, και δημιουργία μιας ιστορί-
ας. ε) Επιλογή νέας επικεφαλίδας στα κείμενα. στ) Υπογράμμιση κύριων συμβάντων, ιδεών 
ή λέξεων σε κάθε κείμενο.  

Ολοκληρώνοντας μπορούμε να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις του Βιβλίου του Μαθητή 
είτε σε δικές μας (σελ. 57, ασκήσεις 1,2,3,4,5). 

Παρέμβαση στην ορθογραφία & στη γραφή 

Προτείνουμε τα εξής κεφάλαια: «Φτιάξε μου ένα σιδερένιο άνθρωπο», «Μηχανές του μέλ-
λοντος» & «Το ηλιακό ρολόι». 

Δουλεύουμε με τις ασκήσεις της συγκεκριμένης ενότητας στο Βιβλίο του Μαθητή & στο τε-
τράδιο Εργασιών. Όσες ασκήσεις παραλείπονται είναι είτε γιατί οι στόχοι επιτεύχθηκαν, 
είτε γιατί είναι χρονοβόρες. Ακόμη ασκήσεις όπως στο Τετράδιο. Εργασιών, σελίδα 24, ά-
σκηση 5, που αφορούν την κατασκευή παιχνιδιού και στο Βιβλίο του Μαθητή σελίδα. 61, οι 
ασκήσεις 1,2,3, μπορούν να γίνουν στο μάθημα των Εικαστικών. 

Μακροπρόθεσμοι στόχοι: Να αφομοιώσει τους βασικούς μορφογραμματικούς κανόνες. Να 
χρησιμοποιεί στρατηγικές ορθογραφημένης γραφής. Να εφαρμόζει συντακτικούς και ση-
μασιολογικούς κανόνες στην αυθόρμητη παραγωγή γραπτού λόγου. 

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι με τη μορφή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: Μετά την ανάγνωση 
λεξιλογίου 10 έως 100 λέξεων οι μαθητές έχουν αποστηθίσει βασικές λέξεις. Έτσι μπορούν 
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να ολοκληρώνουν με επιτυχία στη σελίδα 59, άσκηση 7 (Βιβλίο Μαθητή) με τη βοήθεια της 
εσωτερικής επανάληψης, τεχνική που ενισχύει τη μνήμη. 

Ακολουθεί η άσκηση 8 στη σελίδα 59 (Βιβλίο Μαθητή). Είναι άσκηση ορθογραφίας και το-
νισμού. Η πιο απλή τεχνική είναι να διδαχθεί από τον εκπαιδευτικό η ορθογραφία γράφο-
ντας τις δυσκολότερες λέξεις στον πίνακα και κυκλώνοντας με χρωματιστή κιμωλία τα δύ-
σκολα σημεία. Μπορεί να δοθούν οι λέξεις σε καταλόγους με οικογένειες λέξεων, και να 
χρησιμοποιήσουμε μνημονικές τεχνικές για τη θεματική Ορθογραφία. Για παράδειγμα, α-
πεικόνιση φωνηέντων βάσει μια διήγησης. Ασκήσεις για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου 
και της ορθογραφίας βρίσκονται και στο Βιβλίο του Μαθητή., σελίδα 63, οι ασκήσεις 6,7.  

Στο Τετράδιο Εργασιών, σελίδα 32, άσκηση 4, διδάσκουμε αρχικά το γραμματικό φαινόμενο 
της ενεργητικής μετοχής και εστιάζουμε την προσοχή στην ορθογραφία ανάλογα με τον 
τονισμό. Για εμπέδωση ζητάμε από τους μαθητές να σχηματίσουν δικές τους προτάσεις 
χρησιμοποιώντας όσο μπορούν την ενεργητική μετοχή. Οι μαθητές ανά ζεύγη εντοπίζουν 
τις μετοχές και τις γράφουν σωστά στον πίνακα. 

Παρέμβαση στον γραπτό λόγο 

Μακροπρόθεσμοι στόχοι: Να παράγει δομημένο γραπτό λόγο, σε πρόταση, παράγραφο. Να 
γράφει κάνοντας χρήση γραμματικών κανόνων. Να κάνει παράθεση γεγονότων με χρονική 
και λογική αλληλουχία. Να εμπλουτίζει το κείμενο με πλούσιο λεξιλόγιο και πρωτότυπες 
ιδέες. 

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι με τη μορφή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: Στο Βιβλίο Εργασιών 
του Μαθητή, σελίδα 23, η άσκηση 3 γίνεται ομαδικά με δραματοποίηση. Δίνουμε τις δικές 
μας οδηγίες στον πίνακα για το «πώς φτιάχνουμε έναν άνθρωπο». Καλούμε τους μαθητές 
ανά ομάδες να γράψουν τους τρεις διαφορετικούς τρόπους που παρουσιάζει το τετράδιο 
εργασιών με τους οποίους μπορεί να διατυπωθεί η προστακτική, ορίζοντας έναν εκπρόσω-
πο κάθε ομάδα που θα παριστάνει το βασιλιά και θα δίνει οδηγίες. Τα άλλα μέλη παριστά-
νουν τους ανθρώπους υπό κατασκευή και κάνουν τις ανάλογες κινήσεις. Ο εκπαιδευτικός 
δίνει έμφαση στο διαφορετικό κάθε φορά επικοινωνιακό και συναισθηματικό πλαίσιο που 
υποδηλώνει ο συγκεκριμένος τύπος της προστακτικής. Αν υπάρχουν δυσκολίες στην παρα-
γωγή ιδεών και στη δόμηση της γραπτής εργασίας τότε οι μαθητές καλούνται να βάλουν 
στη σειρά εικόνες από την ιστορία. Ο μαθητής Χ καλείται να αφηγηθεί στην τάξη ή στην 
ομάδα του την ιστορία κομμάτι -κομμάτι. Διαβάζουν στην τάξη βιβλία που έχουν οπτικά 
ερεθίσματα και επιτρέπουν την συνεργασία και κατά ζεύγη ή ομάδες γράφουν μια ιστορία 
ή μια μικρή περίληψη. Γίνεται, χρήση σχημάτων και χρονικών διαγραμμάτων που βοηθούν 
στην παραγωγή κειμένου με αλληλουχία. 

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι αυτές οι επιπλέον δραστηριότητες, βγάζουν εκτός διδα-
σκαλίας ασκήσεις που έχουν τον ίδιο στόχο. Για παράδειγμα στο Τετράδιο Εργασιών, άσκη-
ση 2. Επίσης στο δεύτερο κεφάλαιο «Μηχανές του μέλλοντος» οι εικόνες που συνοδεύουν 
τα μικρά κείμενα 1, 2, 3, 4, θα ήταν καλό να εμπλουτιστούν με εικονογραφικό υλικό, για 
περαιτέρω συζήτηση σε σχέση με τη συμβολή της τεχνολογίας στην ανθρώπινη εξέλιξη. Πι-

2196

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



θανόν οι μαθητές να μην είναι εξοικειωμένοι με αυτές τις μηχανές και τη λειτουργικότητα 
τους. 

Παρέμβασης στην ελλειμματική προσοχή 

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι με τη μορφή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: Σχετικά με το χώρο 
της τάξης βάζουμε κανόνες ανάλογους των δυνατοτήτων των παιδιών τους οποίους συνα-
ποφασίζουμε και αναρτούμε στην τάξη. Επιπλέον γνωστοποιούμε στους μαθητές τις αμοι-
βές ή ποινές.  

Σχετικά με τις εργασίες χωρίζουμε τις εργασίες σε τμήματα μικρότερα για να είναι διαχειρί-
σιμες. Δίνονται ξεκάθαρες οδηγίες οι οποίες επαναλαμβάνονται. Τίθενται σύντομες ερωτή-
σεις σε απλουστευμένη γλώσσα. Δίνεται χρόνος για την ολοκλήρωση των ασκήσεων. Επίσης 
δίνονται ευκαιρίες στους μαθητές για επανάληψη/διόρθωση της άσκησης. 

Σχετικά με την παράδοση του μαθήματος ξεκινάμε εξηγώντας ακριβώς τι θα κάνουμε. Επί-
σης ξεκινάμε από τις προϋπάρχουσες γνώσεις με λέξεις - κλειδιά. Προσέχουμε το ρυθμό 
μας και καλλιεργούμε συνεργατικό κλίμα. Κάνουμε προσωπικές αναφορές με χρήση ονομά-
των των παιδιών. Επιπλέον χρησιμοποιούμε χρωματιστές κιμωλίες, χάρτες, εικόνες, εξω-
σχολικά βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά. 

Σχετικά με την αντιμετώπιση του μαθητή Χ μέσα στην τάξη αποφεύγουμε να βάλουμε το 
μαθητή Χ να καθίσει εκεί που υπάρχουν πολλά εξωτερικά ερεθίσματα. Ακόμη αποφεύγου-
με τα πολλά διακοσμητικά ερεθίσματα μέσα στην τάξη. Αφήνουμε το παιδί να κινείται ε-
λεύθερα σε προκαθορισμένες περιοχές στην τάξη. Επιτρέπουμε το παιδί να ζωγραφίζει, να 
παίζει με κάτι στα χέρια του, όσο εμείς παραδίνουμε. Είμαστε προετοιμασμένοι για απρό-
βλεπτες συμπεριφορές. Ο μαθητής εργάζεται αυστηρά στοχευόμενα σε μικρότερο όγκο α-
σκήσεων. Οι εργασίες που του δίνονται είναι με μεγάλα γράμματα ενώ στη σελίδα δεν υ-
πάρχουν διασπαστικά στοιχεία. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος του επικεντρώνουμε την 
προσοχή του μαθητή διακριτικά είτε ρωτώντας τον ή με ένα απαλό άγγιγμα στον ώμο. 

θα θέλαμε να επισημάνουμε πως γνωρίζουμε ότι η καθημερινότητα στο σύγχρονο σχολείο 
είναι αρκετά επίπονη για τον εκπαιδευτικό γεγονός που τον δυσκολεύει να κάνει παρεμβά-
σεις. Θα πρέπει να προσθέσουμε πως οι παραπάνω προτάσεις μπορεί να στοχεύουν το 
προφίλ συγκεκριμένου μαθητή όμως μπορούν κάλλιστα να ενισχύσουν και μαθητές οι ο-
ποίοι παρουσιάζουν μικρότερου βαθμού δυσκολίες, δουλεύοντας συνολικά στην τάξη ή 
ενισχυτικά σε μικρότερες ομάδες, σε ολιγόλεπτες μικρές και στοχευόμενες δράσεις, παράλ-
ληλα με το πρόγραμμα του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και του βιβλίου του δα-
σκάλου. 
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Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδασκαλίας της μουσικής για την ανάδειξη ζητημάτων 
ρατσισμού. Η περίπτωση της μουσικής jazz 

Ανδρεαδέλλη Ελένη  
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η διδακτική παρέμβαση που υλοποιήθηκε με σκοπό 
την πραγμάτευση ζητημάτων ρατσισμού μέσα από το μάθημα της μουσικής και συγκεκρι-
μένα τη διδασκαλία της jazz. Η διδακτική παρέμβαση περιέλαβε πέντε ολοκληρωμένες δρα-
στηριότητες που αρθρώθηκαν γραμμικά και ακολούθησαν έναν κοινό θεματικό άξονα. Στον 
παιδαγωγικό σχεδιασμό αξιοποιήθηκε η ομαδική διδασκαλία, το παιχνίδι ρόλων, οι ενεργη-
τικές μουσικές ακροάσεις και οι δράσεις μουσικής δημιουργίας. Η παρέμβαση διήρκεσε 10 
διδακτικές ώρες, συμμετείχαν 50 μαθητές της Γ΄ τάξης του γυμνασίου και αξιολογήθηκε με 
φύλλα αξιολόγησης μαθητών, στα οποία έγινε ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Με την ολο-
κλήρωση της παρέμβασης φάνηκε πως  η  διδασκαλία της jazz αποτέλεσε ένα άριστο πεδίο 
πραγμάτευσης ζητημάτων ρατσισμού, προβληματισμού, επανατοποθέτησης ως προς τα 
μουσικά και εξωμουσικά κριτήρια και αποτίμησης της μουσικής δημιουργίας, η οποία μπορεί 
να αποτελέσει δρόμο συνάντησης και διάχυσης των πολιτισμών. 

Λέξεις - Κλειδιά: διδακτική παρέμβαση, ρατσισμός, jazz, διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Θεωρητική προσέγγιση 

Τα θεωρητικά ερείσματα της εργασίας αντλούνται από το πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαί-
δευσης. Αφετηρία αποτελεί η διαπίστωση ότι η σύγχρονη κοινωνία είναι μία κοινωνία των 
διαφορών, αλλά και των επαφών και είναι πλουραλιστική σε πολιτικό, οικονομικό και πολι-
τισμικό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό το σχολείο του 21ου αιώνα θα πρέπει να αποτελεί έναν 
χώρο πολλαπλότητας και έναν τόπο διαπολιτισμικής μάθησης και δημοκρατίας (Dietrich, 
2006: 53), υιοθετώντας  μία πλουραλιστική λογική, η οποία προσδιορίζεται  επακριβώς από 
τη διαπολιτισμική εκπαίδευση (Κεσίδου, 2010: 118 · Πατεινάρη 2015).  

Σύμφωνα με τη στοχοθεσία που προτείνει ο Auernheimer (Auernheimer, 1996: 175-190), η 
διαπολιτισμική εκπαίδευση νοείται ως κοινωνική μάθηση, δηλαδή ως διαδικασία απόκτησης 
κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, ενώ γίνεται αντιληπτή ως 
πολιτική αγωγή και ως αντιρατσιστική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση ενάντια στον εθνικιστικό 
τρόπο σκέψης, η εξέταση φαινομένων ξενοφοβίας και ρατσισμού και η ανάλυση των σχέ-
σεων κυρίαρχης ομάδας και μειονοτήτων καθιστούν σαφή τη σχέση μεταξύ των τριών πε-
δίων. Παράλληλα, δεδομένων των σύγχρονων πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων, της ανό-
δου των ακροδεξιών κομμάτων και της έξαρσης του νεοεθνικισμού και του νεοραστισμού 
που «πλανώνται πάνω από την Ευρώπη» (Κόκκινος, 2008: 23), η θεματική αυτή καθίσταται 
ιδιαίτερα επίκαιρη. 
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Για να εφαρμοστούν στη διδασκαλία οι στόχοι αυτοί, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η «δια-
πολιτισμική διεύρυνση» των Προγραμμάτων Σπουδών, δηλαδή η διάχυση της διαπολιτισμι-
κότητας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Απώτερος σκοπός είναι η αποδόμηση των στερεο-
τύπων που υφίστανται για διάφορες κοινωνικές ομάδες και η ανάπτυξη της ικανότητας για 
ενσυναίσθηση (Κεσίδου, 2008β: 16-18). Υπό αυτό το πρίσμα ένα διαπολιτισμικά προσανατο-
λισμένο μάθημα μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών προωθώντας 
την απόρριψη των προκαταλήψεων και του ρατσισμού (Πανταζής, 2004: 264).  

Στην παραπάνω κατεύθυνση έγινε προσπάθεια διασύνδεσης των μαθησιακών στόχων του 
μαθήματος της μουσικής και αυτών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, μέσα από τον σχεδια-
σμό και την υλοποίηση διδακτικής παρέμβασης. Σύμφωνα με τις γενικές αρχές που διέπουν 
τις διδακτικές παρεμβάσεις (Σακκά, 2004· Ματσαγγούρας, 2006) και την κοινή τυπολογία 
τους, ακολουθήθηκαν πέντε βήματα σχεδιασμού: στόχοι, μέσα, περιεχόμενο, μεθόδευση και 
αξιολόγηση (Χατζηγεωργίου, 2001· Ανδρεαδέλλη, 2013). 

Από τα περιεχόμενα του μαθήματος της μουσικής επιλέχτηκε το κεφάλαιο για τη μουσική 
jazz, ως πεδίο ανάδειξης ζητημάτων ρατσισμού. Η επιλογή βασίστηκε σε δύο συνιστώσες, 
στη διακριτή φυλετική διάσταση του μουσικού ιδιώματος και στη μεγάλη μουσική του αξία. 
Ο όρος jazz αναφέρεται σε έναν τύπο μουσικής, η οποία αναπτύχθηκε στις νότιες πολιτείες 
της Αμερικής προς το τέλος του 19ου αιώνα και καθιερώθηκε στη Νέα Ορλεάνη με την αλλαγή 
του αιώνα, κυρίως μεταξύ των «μαύρων» μουσικών. Πρόκειται για την ανάμειξη διαφόρων 
στοιχείων από την αφροαμερικανική παράδοση, τα spirituals και την ευρωπαϊκή μουσική των 
χορών και των παρελάσεων, η οποία οδήγησε στη  διαμόρφωση διαφορετικών ειδών που 
ακολούθησαν τους μετασχηματισμούς της αμερικανικής κοινωνίας (Michels, 1995· Kennedy, 
19894). Η τυπική κατάργηση της δουλείας, αλλά η άτυπη διατήρηση των διακρίσεων ενάντια 
στους Αφροαμερικανούς, αποτέλεσε κρίσιμο σημείο ανάδειξης της συγκεκριμένης μουσικής 
(Γρηγορίου, 1992). Η καλλιτεχνική ποιότητα και η επίδραση της jazz στη δυτική έντεχνη μου-
σική, της προσδίδουν ιδιαίτερη αξία, διότι αποτελεί προϊόν δημιουργικής αξιοποίησης πολ-
λών μουσικών πολιτισμών, αλλά και προϊόν απόλαυσης όλων των λαών (Kennedy,19894). 

Τέλος, ως προς την επίτευξη των στόχων και προσδοκιών και την αποτίμηση της παρέμβασης,  
το ερευνητικό ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας κατευθύνθηκε προς την αξιοποίηση δια-
δικασιών αυθεντικής αξιολόγησης μέσω της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου των συλλογι-
σμών των μαθητών, οι οποίοι  αποτυπώθηκαν σε φύλλα αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα που 
προέκυψαν υπόκεινται στις αρχές  και στους περιορισμούς της μεθοδολογίας του ποιοτικού 
ερευνητικού παραδείγματος. Αν και δεν υπάρχει η πρόθεση γενίκευσης και εξαγωγής συνο-
λικών συμπερασμάτων, τα αποτελέσματα τέτοιων ερευνητικών μεθόδων μπορεί να οδηγή-
σουν στην ανίχνευση πρόσφορου εδάφους έρευνας και να αναδείξουν  νέες όψεις των θε-
μάτων που ερευνώνται, οι οποίες στη συνέχεια θα αποτελέσουν πηγή ερωτημάτων και υπο-
θέσεων για περαιτέρω μελέτη (Cohen, Manion & Morrison, 2008). 

Διδακτική παρέμβαση 

Η διδακτική παρέμβαση σχεδιάστηκε με σκοπό την ανάδειξη και πραγμάτευση ζητημάτων 
ρατσισμού μέσα από τη διδασκαλία της jazz. Σε αυτήν την κατεύθυνση διαμορφώθηκε ένα 
πλαίσιο μουσικών σκοπών και στόχων, το οποίο αποτέλεσε πρόσφορο έδαφος προβληματι-
σμού και συζήτησης για τον εξωμουσικό ρόλο της  jazz και συνδέθηκε με τη φυλετική της 
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προέλευση, την εποχή και την περιοχή στην οποία αναπτύχθηκε, το περιβάλλον μέσα στο 
οποίο δημιουργήθηκε, την καλλιτεχνική της αξία και την τελική απήχησή της. Παράλληλα, 
επιδιώχθηκε η ανάδειξη πεποιθήσεων και προβληματισμού σχετικά με τα μουσικά και εξω-
μουσικά κριτήρια αποτίμησης τόσο της jazz, όσο και της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας. 

Η διάρθρωση της παρέμβασης περιέλαβε πέντε δραστηριότητες με ενιαία πορεία σχεδια-
σμού και υλοποίησης, ώστε να εξυπηρετηθεί η πραγμάτευση του θέματος μέσα από την ε-
πάλληλη επεξεργασία υποθεμάτων που συνδέθηκαν με συγκεκριμένους στόχους. Για την ε-
πίτευξη κάθε στόχου σχεδιάστηκαν ομαδικές βιωματικές δράσεις, ώστε να αναδεχθούν δια-
φορετικές όψεις του ρατσιστικού ζητήματος. Η διαμόρφωση των υποθεμάτων, των στόχων 
και των μουσικών περιεχομένων από την 1η ως την 5η δραστηριότητα ακολούθησε την ιστο-
ρική περίοδο εμφάνισης του κάθε μουσικού είδους. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρο-
νται αναλυτικά τα μουσικά περιεχόμενα κάθε δραστηριότητας, οι διαπολιτισμικές διασυνδέ-
σεις που επιδιώχθηκαν και οι πηγές πολυμέσων που αξιοποιήθηκαν.   

 ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

1η
 δ

ρα
στ

ηρ
ιό

τη
τα

 

Απότα 
spirituals 
στα blues 

 Τραγούδι: τρόπος  εκφοράς των 
φθόγγων (dirty tones)  
 Αντιφωνική μουσική (call and 

response) 
 Οργανική συνοδεία  
 Αρμονική ακολουθία 12μετρης 

στροφής  

Η μουσική έκφραση ως μέσο διατή-
ρησης της συλλογικότητας και της 
φυλετικής ταυτότητας 

Τυπική και άτυπη κατάργηση της δου-
λείας 

«Φυλετικές» εταιρείες δίσκων 

 Two work songs, Blues songs Black moman (1948, Alan Lomax), 
It’s my own fault (1961, B. B. King),GloomySunday (1936, HarpKemp) 

2η 

Δρ
ασ

τη
ρι

ότ
ητ

α Μουσική 
για «κου-
ρελιασμέ-
νους ρυθ-

μούς» 

 Μίξη μουσικών τρόπων 
 Αφρικανική πολυρρυθμία και 

ευρωπαϊκή χορευτική και στρα-
τιωτική μουσική 
 Ragtime: διπλή χρήση ρυθμού 
 Σταθερό μέτρο 2/ 4 και μελωδι-

κές συγκοπές (off-beat) 
 ScottJoplin 

Αλληλεπίδραση μουσικών πολιτι-
σμών - δημιουργία ενός εκπληκτι-
κού μουσικού ιδιώματος 

Φυλετικές διακρίσεις 
Νόμος του Λιντς 
Αποκλεισμός από την εκπαίδευση  

 The entertainer (1902, Scott Joplin), Für Elise in rag time played (2012, Ethan Uslan)  

3η  δ
ρα

στ
ηρ

ιό
τη

τα
 

Τα δύο 
χρώματα 
της jazz 

 Dixieland 
 Μουσική των «μαύρων» της 

Νέας Ορλεάνης 
 Jazz του Σικάγο 
 Luis Armstrong 
 Duke Ellington 
 

«Λευκοί» jazz μουσικοί και φυλετικό 
ζήτημα 

Η μουσική απόλαυση και δημιουργία 
ενάντια στις φυλετικές διακρίσεις 

Συνύπαρξη φυλών - αλληλεπίδραση 
μουσικών πολιτισμών 

 Summertime (1957, Luis Armstrong and Ella Fitzgerald with Russell Garcia and Orch) 

4η  δ
ρα

στ
ηρ

ιό
τη

τα
 

Ο ρυθμός 
που ενώ-

νει 

 Εναλλασσόμενα ρυθμικά και 
μελωδικά σχήματα (riffs) 
 Big Bands 
 Benny Goodman 
 Swing 
 Ρυθμός (αντιχρονισμός)  
 Μελωδία και αυτοσχεδιασμός 

Φυλετικά μικτές ορχήστρες:  
πεδία συνύπαρξης διαφορετικών 
πολιτισμών σε μια ενιαία μουσική 
πράξη  

Εμπορευματική επιτυχία και αποδοχή 
 

 Sing, sing, sing (1937, Benny Goodman) 
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5η  δ
ρα

στ
ηρ

ιό
τη

τα
 

Jazz για 
πάντα 

 Σύγχρονη jazz 
 Charlie Parker 
 Dizzy Gillespie  
 Επιδράσεις στη δυτική έντεχνη 

μουσική  
 Πειραματικός αυτοσχεδιασμός 

με στοιχεία ατονικής μουσικής 

Φυλετικές προκαταλήψεις και δια-
μόρφωση κριτηρίων αποτίμησης 
της jazz 

Μουσικά και εξωμουσικά κριτήρια α-
ποτίμηση της πολιτιστικής δη-
μιουργίας άλλων πολιτισμών 

 The Three penny Opera, «Mac the knife» (1928, Kurt Weill), 
Rhapsody in Blue (1945, George Gershwin) 

Πίνακας 1: Μουσικά περιεχόμενα και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις ανά δραστηριότητα 

Αρχικά, επιδιώχθηκε να γνωρίσουν οι μαθητές τα spirituals και τα blues, ενώ παράλληλα το-
νίστηκαν οι ιστορικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργήθηκαν. 
Στη συνέχεια, εξετάστηκε το ragtime και ανιχνεύτηκε η αλληλεπίδραση της αφρικανικής ρυθ-
μικής μουσικής παράδοσης με τη «λευκή» ευρωπαϊκή μουσική. Παράλληλα, μελετήθηκαν οι 
συνθήκες διαβίωσης των έγχρωμων Αμερικανών, οι φυλετικές διακρίσεις στην εκπαίδευση 
και ο ρόλος του «μαύρου» μουσικού.  Ακολούθησε η γνωριμία με το Dixieland και τις jazz 
ορχήστρες των «μαύρων» της Νέας Ορλεάνης, ενώ παράλληλα μελετήθηκε η σύνδεση της 
εμφάνισης  των πρώτων «λευκών» jazz μουσικών με τις συνθήκες που επικρατούσαν ως προς 
το φυλετικό ζήτημα. Στη συνέχεια, επιδιώχθηκε να γνωρίσουν οι μαθητές το swing και πα-
ράλληλα να αναγνωρίσουν τις φυλετικά μικτές ορχήστρες ως πεδία συνύπαρξης και διάχυσης 
διαφορετικών πολιτισμών σε μια ενιαία μουσική πράξη. Η παρέμβαση ολοκληρώθηκε με τη 
σύντομη παρουσίαση των ρευμάτων της σύγχρονης jazz, ενώ ταυτόχρονα επιδιώχθηκε η α-
νάδειξη μουσικών και εξωμουσικών κριτηρίων αποτίμησης του συγκεκριμένου μουσικού ι-
διώματος και πεποιθήσεων σχετικά με τα σημερινά κριτήρια επιλογής μουσικών τραγουδιών 
και τη σημασία της εθνοτικής ή άλλου είδους προέλευσής τους. 

Η παρέμβαση ολοκληρώθηκε με τη συμπλήρωση 250 φύλλων αξιολόγησης, 50 για κάθε δρα-
στηριότητα και κάθε μαθητή. Από την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου που ακολούθησε προ-
έκυψε το σύστημα κατηγοριών και υποκατηγοριών, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολου-
θεί.  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
Α. Μουσική jazz και α-
νάδειξη ζητημάτων ρα-
τσισμού  

Α1 Πρώτα είδη jazz και φυλετική καταπίεση 
Α2 Μουσική αναγνώριση και φυλετική ανισότητα 
Α3 Κυρίαρχη μουσική κουλτούρα και φυλετικές προεκτάσεις 

Β. Ο διαπολιτισμικές 
προσεγγίσεις μέσω της 
μουσικής 
 

Β1 Η φυλετική διάσταση της 
μουσικής jazz 

Β11 Ως διέξοδος και πεδίο ελεύ-
θερης έκφρασης  

Β12 Ως πεδίο αναγνώρισης και ε-
ξίσωσης των φυλών 

Β13 Ως δρόμος εξομάλυνσης φυ-
λετικών διαφορών 

Β2 Η σύγχρονη «ξένη» δη-
μοφιλής μουσική 
 

Β21 Μονοπολιτισμική δημιουρ-
γία 

Β22 Ομογενοποίηση μουσικού 
γούστου  

Γ. Κριτήρια αποτίμησης  
μουσικής δημιουργίας 

Γ1 Για τη  μουσική jazz 
 

Γ11 Μουσικά κριτήρια 
Γ12 Εξωμουσικά κριτήρια  
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Γ2 Για τη  σύγχρονη «ξένη» 
δημοφιλή μουσική 

Γ21 Μουσικά κριτήρια 
Γ22 Εξωμουσικά κριτήρια   

Δ. Συμβολή της παρέμ-
βασης 

Δ1 Πηγή πληροφόρησης 
 
 

Δ11 Για το φυλετικό ζήτημα και 
τον  ρατσισμό 

Δ12 Για τη jazz 
Δ2 Διαφορετική διδασκαλία 
 

Δ21 Ομαδική εργασία και βιωμα-
τική δράση 

Δ22 Μουσική δημιουργία και α-
πόλαυση 

Πίνακας 2.: Αναλυτικό σύστημα κατηγοριών και υποκατηγοριών 

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει αναφορές που συνδέουν τη μουσική jazz με τον ρατσισμό, 
δηλαδή το εξωμουσικό περιβάλλον καταπίεσης μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε αυτό το μου-
σικό ιδίωμα. Συγκεκριμένα, σχεδόν όλοι οι μαθητές συνδέουν τη φυλετική καταπίεση με τη 
δημιουργία των blues και του ragtime και θεωρούν πως η δημιουργία των ορχηστρών Dixie-
land ίσως να αποτελεί το πρώτο βήμα αναγνώρισης της μουσικής της Νέας Ορλεάνης,  όχι 
όμως της άρσης της φυλετικής ανισότητας.  Επιπλέον, τριάντα δύο μαθητές θεωρούν πως η 
αποδοχή και εξάπλωσης της jazz από το 1930 και μετά διαμορφώνει μια μουσική κουλτούρα 
που ευνοεί τις προσπάθειες αναγνώρισης των δικαιωμάτων των έγχρωμων αμερικανών επι-
δρώντας σε νοοτροπίες και προκαταλήψεις. 

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται αναφορές στις οποίες διαφαίνονται διαπολιτισμικές 
προσεγγίσεις στους συλλογισμούς των μαθητών για τη μουσική δημιουργία.  Συγκεκριμένα,  
σχεδόν όλοι οι μαθητές θεωρούν ότι η jazz ήταν ένα πεδίο κυριαρχίας των Αφροαμερικανών, 
στο οποίο οι κανόνες των φυλετικών διακρίσεων δεν είχαν ισχύ, για αυτό και αποτέλεσε τη 
διέξοδο προς έναν μουσικό κόσμο ελεύθερης δημιουργίας, απελευθερωμένο από τις φυλε-
τικές διακρίσεις και προκαταλήψεις. Επίσης, οι μαθητές αναφέρουν πως η δημιουργία νέων 
μουσικών ειδών με στοιχεία «λευκής» έντεχνης μουσικής και «μαύρης» μουσικής παράδο-
σης, η συνεχώς αυξανόμενη απήχηση, οι μικτές ορχήστρες και η κοινή μουσική απόλαυση 
εγκαθίδρυσαν διαδικασίες αποδοχής και καταξίωσης της μουσικής δημιουργίας, ενίσχυσαν  
νοοτροπίες για την ισότητα όλων των ανθρώπων και άνοιξαν έναν διαφορετικό δρόμο εξο-
μάλυνσης των φυλετικών διαφορών. Για τη σύγχρονη, «ξένη» δημοφιλή μουσική σαράντα 
πέντε μαθητές αναφέρουν ότι δεν έχει διαπολιτισμικό χαρακτήρα, σαράντα οκτώ μαθητές 
λένε ότι προάγει την ομογενοποίηση του μουσικού γούστου, γιατί περιλαμβάνει είδη με συ-
γκεκριμένα μουσικά χαρακτηριστικά, η αναγνωρισιμότητα των οποίων αποτελεί κριτήριο α-
ποδοχής και διαμορφώνει μια κυρίαρχη μουσική κουλτούρα, την οποία ενστερνίζεται η με-
γάλη πλειοψηφία των εφήβων. Στη συντριπτική πλειοψηφία των αναφορών φαίνεται συμ-
φωνία και αποδοχή αυτού του γεγονότος, ενώ απουσιάζει οποιαδήποτε σκέψη για τη δυνη-
τική, έστω, εμφάνιση νέων μουσικών ειδών, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν πεδία 
έκφρασης περιπτώσεων σύγχρονων καταπιεσμένων ομάδων μη κυρίαρχων ιδεών, διαφορε-
τικών τρόπων και συνθηκών ζωής. Κάτι που έγινε κατανοητό για τη μουσική jazz και τη σύν-
δεσή της με το φυλετικό ζήτημα, είναι δύσκολο να αναχθεί  στις παροντικές συνθήκες. 

Η τρίτη κατηγορία σχετίζεται με την ανάδειξη κριτηρίων αποτίμησης της μουσικής δημιουρ-
γίας. Γενικά, οι μαθητές αποτιμούν θετικά  τη μουσική jazz, είκοσι επτά αναφέρονται στην 
πρωτοτυπία της χρήσης των μουσικών οργάνων και της φωνής, σαράντα τρεις στη δημιουρ-
γία νέων ρυθμών και τριάντα δύο στην ποικιλία και τη δεξιοτεχνική ικανότητα του εκτελεστή. 
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Επίσης, σαράντα δύο θεωρούν πως η διαχρονική αναγνώριση και η επίδραση που άσκησε σε 
μεταγενέστερα μουσικά είδη αποτελούν σημαντικά εξωμουσικά κριτήρια θετικής αποτίμη-
σης. Αναφορικά με τα κριτήρια αποτίμησης της σύγχρονης «ξένης» δημοφιλούς μουσικής, 
όλοι σχεδόν οι μαθητές δίνουν έμφαση σε εξωμουσικά χαρακτηριστικά. Σαράντα μαθητές 
αναφέρονται στη δημοφιλή προέλευση (αμερικανική και δυτικοευρωπαϊκή), σαράντα τέσσε-
ρις στον δημοφιλή τραγουδιστής, είκοσι τρεις στην αγγλική γλώσσα και τριάντα οκτώ στην 
εξωτερική εμφάνιση του τραγουδιστή. Τα μουσικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τον στα-
θερό, απλό ρυθμό που ευνοεί τη χορευτική διάθεση (τριάντα επτά μαθητές), τη δυνατή έ-
νταση (σαράντα δύο μαθητές) και κάποιες φορές τη μελωδία με έντονο ρυθμικό χαρακτήρα 
και απλή μελωδική δομή (δεκαεννιά μαθητές). Η διαμόρφωση ποιοτικά διαφορετικών κριτη-
ρίων αποτίμησης των μουσικών ειδών μάλλον δεν προβληματίζει τους μαθητές, οι οποίοι, αν 
και αναγνωρίζουν σημαντικά κριτήρια ποιότητας για τη μουσική jazz, δεν τα εφαρμόζουν 
στην αποτίμηση της σύγχρονης «ξένης» μουσική που ακούν.  

Τέλος, η τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνει αναφορές, στις οποίες οι μαθητές αποτύπωσαν τα 
οφέλη από τη συμμετοχή τους στη διδακτική παρέμβαση. Αναφέρονται στη γνώση που απέ-
κτησαν για την jazz και την προέλευσή της, στη βιωματική μάθηση και τη διασκέδαση και 
στην ομαδική αποτελεσματική εργασία. Εντύπωση προκαλεί πως σχεδόν όλοι οι μαθητές θε-
ωρούν την παρέμβαση ως την κύρια πηγή γνώσεων για τις συνθήκες καταπίεσης των «μαύ-
ρων» στην Αμερική και για την εξάπλωση των ρατσιστικών ιδεών και αναφέρουν τη σημα-
ντική συμβολή της στην κατανόηση των συνθηκών  ζωής των Αφροαμερικανών την εποχή 
που εξετάστηκε. Θα ανέμενε κανείς τέτοιου είδους ζητήματα προσεγγίζονται μέσα από τα 
σχολικά μαθήματα και τις τυπικές διαδικασίες μάθησης της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκ-
παίδευσης.   

Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων διαπιστώνεται ότι οι μαθητές συνδέουν τη 
μουσική jazz με τη φυλετική της προέλευση και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες διαβίωσης των 
έγχρωμων Αμερικανών από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τα μέσα περίπου του 20ου. Θεωρούν 
πως μέσω της jazz δημιουργήθηκε ένα πεδίο ελεύθερης μουσικής έκφρασης, απαλλαγμένο 
από φυλετικούς φραγμούς και αναγνωρίζουν ότι η εξάπλωση και η αποδοχή της jazz συνέ-
βαλλαν στην άμβλυνση των νοοτροπιών για την κατωτερότητα των Αφροαμερικανών, καθώς 
διαμόρφωσαν έναν πρωτοποριακό δρόμο εξομάλυνσης των φυλετικών διαφορών. Θεωρούν 
πως η σύγχρονη δημοφιλής «ξένη» μουσική είναι μονοπολιτισμική και εκφράζει τον κυρί-
αρχο αμερικάνικό και δυτικοευρωπαϊκό μουσικό πολιτισμό μέσω της ομοιογένειας μουσικών 
χαρακτηριστικών. Αν και αναπτύσσουν ποιοτικά μουσικά κριτήρια αποτίμησης της μουσικής 
jazz, αδυνατούν να τα εφαρμόσουν, όταν πρόκειται να  αποτιμήσουν τη σύγχρονη δημοφιλή 
«ξένη» μουσική. Τέλος, αποτιμούν θετικά την παρέμβαση, γιατί συνέβαλλε στην κατανόηση 
της καλλιτεχνικής αξίας της jazz και αποτέλεσε πηγή πληροφόρησης σχετικά με το πρόβλημα 
των φυλετικών διακρίσεων και του ρατσισμού.  

Η ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 
ανάλυση των συλλογισμών των μαθητών καταδεικνύουν πως η διδασκαλία της jazz αποτέ-
λεσε ένα άριστο πεδίο πραγμάτευσης ζητημάτων φυλετικού ρατσισμού και προβληματισμού 
ως προς τα μουσικά και εξωμουσικά κριτήρια αποτίμηση της μουσικής δημιουργίας, η οποία 
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μπορεί να αποτελέσει δρόμο συνάντησης και διάχυσης των πολιτισμών μέσω της κοινής δη-
μιουργίας και απόλαυσης. 
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Η τέχνη ως μέσο ανάπτυξης οριζόντιων ικανοτήτων στο Δημοτικό 
 

Χρήστου Μαρία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

M.Ed «Εκπαίδευση Ενηλίκων, Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διά βίου μάθηση» 
xristou273@gmail.com  

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η συμβολή της τέχνης στην καλλιέργεια και ανάπτυ-
ξη των οριζόντιων ικανοτήτων της κριτικής σκέψης, της δημιουργικής σκέψης και της ενσυ-
ναίσθησης των μαθητών των τελευταίων τάξεων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παρου-
σιάζεται ένα παράδειγμα διδασκαλίας με τη μέθοδο «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα 
από την Αισθητική Εμπειρία», η οποία βασίζεται στην αξιοποίηση έργων τέχνης με στόχο 
την ανάπτυξη των εν λόγω οριζόντιων ικανοτήτων των μαθητών, προσεγγίζοντας το θέμα 
της μόλυνσης του περιβάλλοντος.    

Λέξεις – Κλειδιά: οριζόντιες ικανότητες, κριτική σκέψη, δημιουργική σκέψη, ενσυναίσθηση, 
τέχνη, μετασχηματισμός απόψεων.  
 

Η ανάγκη ανάπτυξης των οριζόντιων ικανοτήτων στις μέρες μας. 
 

Στην εποχή μας η είσοδος των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη 
ζωή μας έχει επιφέρει αλλαγές στα βασικά δομικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας μας. Ο 
σύγχρονος άνθρωπος προκειμένου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της κοινωνίας που ζει, 
χρειάζεται να αναθεωρεί τις παγιωμένες αντιλήψεις του και να αποκτά μία κριτική στάση 
απέναντι στην κατάρρευση των κοινωνικών αξιών που παρατηρείται (Τσουκαλάς, 2013). 
Επίσης, είναι απαραίτητο να αναπτύσσει βασικές συναισθηματικές και κοινωνικές ικανότη-
τες οι οποίες θα τον βοηθήσουν να προσαρμόζεται στις αλλαγές στον χώρο της εργασίας 
του, χωρίς να παύει να είναι παραγωγικός (Goleman, 2011). Τέλος, οι νέοι,  ακολουθώντας 
τα πρότυπα συμπεριφοράς και κοινωνικής ζωής που προβάλλονται κυρίως μέσω των Μέ-
σων Μαζικής Επικοινωνίας, χρειάζεται πολλές φορές να επαναπροσδιορίζουν την ταυτότη-
τά τους σε μία κατά βάση ανταγωνιστική κοινωνία (Simonsen & Illeris, 2014). 
 
Με βάση τα προαναφερθέντα, καταλήγουμε στο ότι τόσο η αύξηση της ακαδημαϊκής γνώ-
σης, όσο και η απλή εξειδίκευση του σύγχρονου ανθρώπου σε κάποιον συγκεκριμένο τομέ-
α, δεν είναι αρκετές ώστε να είναι σε θέση να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της πλουραλι-
στικής κοινωνίας και να εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό πλαίσιο ζωής και εξέλιξης. Προκύ-
πτει επομένως η ανάγκη για τον σύγχρονο άνθρωπο να αναπτύξει παράλληλα με τις βασι-
κές του ικανότητες (π.χ. επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, μαθηματική και ψηφιακή ικανό-
τητα, χρήση τεχνολογίας) και ορισμένες οριζόντιες ικανότητες διά βίου μάθησης, όπως η 
κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλημάτων, η ενσυναίσθηση. 
 

 
 

Η σημασία ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας, της ενσυναίσθησης 
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Στην παρούσα εισήγηση θα εστιάσουμε στην ανάπτυξη των οριζόντιων ικανοτήτων της κρι-
τικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της ενσυναίσθησης στους μαθητές ηλικίας 11 – 12 
ετών, μέσω μίας συγκεκριμένης μεθόδου διδασκαλίας, η οποία βασίζεται στην αξιοποίηση 
της Αισθητικής Εμπειρίας. Στη συνέχεια παραθέτουμε τους λόγους για τους οποίους εστιά-
ζουμε στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων ικανοτήτων. 
 
Οι μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού βρίσκονται στο κατώφλι της εφηβείας 
και αρχίζουν να διανύουν μία ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο της ζωής τους, η οποία χαρα-
κτηρίζεται από σημαντικές σωματικές και ψυχοσυναισθηματικές αλλαγές. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, οι έφηβοι διαμορφώνουν την ταυτότητά τους, προετοιμάζονται για να 
γίνουν ενεργοί πολίτες της κοινωνίας, κάνουν όνειρα για το μέλλον τους και προς το τέλος 
αυτής της περιόδου καλούνται να πάρουν σημαντικές αποφάσεις τουλάχιστον σε ό,τι αφο-
ρά στην επαγγελματική τους ζωή (Simonsen & Illeris, 2014). 
 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης θα τους ωφελήσει, ώστε να 
κάνουν μία επιλογή σπουδών, και αργότερα μία επαγγελματική επιλογή, η οποία να αντα-
ποκρίνεται στην πραγματικότητα και στις δυνατότητές τους. Ταυτοχρόνως, η ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας θα τους ωφελήσει στο να αντιμετωπίσουν τις ενδεχόμενες δυσκολίες 
που θα τους παρουσιαστούν ως ευκαιρία για να βελτιωθούν οι ίδιοι και να επαναπροσδιο-
ρίσουν τους στόχους τους. Τέλος, η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης θα τους βοηθήσει ως 
προς την ανάπτυξη σταθερών σχέσεων και δεσμών με τα άτομα του περιβάλλοντός τους, 
αφού θα είναι σε θέση να ερμηνεύουν και να διαχειρίζονται σωστά τη συναισθηματική κα-
τάσταση των ίδιων αλλά και των άλλων.  
 
Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων οριζόντιων ικανοτήτων, ωστόσο, δεν σχετίζεται απλά με 
τον εμπλουτισμό ενός καταλόγου ικανοτήτων και συμπεριφορών στον οποίο χρειάζεται να 
ανατρέχει και να χρησιμοποιεί το άτομο, προκειμένου να αντιμετωπίζει τα καθημερινά του 
προβλήματα και να ζει καλά, αλλά κυρίως με την ποιοτική αλλαγή του τρόπου σκέψης και 
οργάνωσης των εμπειριών του, ώστε να μεταβαίνει ομαλά από τα πιο απλά στάδια νοημα-
τοδότησης του κόσμου και της ζωής του στα πιο σύνθετα (Kegan, 1994).  
 
Επομένως, είναι ωφέλιμο για τους μαθητές αυτής της ηλικίας να αρχίζουν να καλλιεργούν 
σταδιακά τις εν λόγω ικανότητες, στον βαθμό που μπορούν, και να παρουσιάζουν μέσα από 
τη συμπεριφορά τους δείγματα αυτών των ικανοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα 
τους βοηθήσει αφενός να μεταβούν πολύ πιο ομαλά από το στάδιο της εφηβείας στο στά-
διο της ενηλικίωσης, και αφετέρου να μπορούν, έχοντας ως βάση αυτές τις ικανότητες, να 
αναπτύξουν σε ικανοποιητικό βαθμό και τις υπόλοιπες οριζόντιες ικανότητες.  

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι οι τρεις παραπάνω οριζόντιες ικανότητες χρειάζεται να 
αναπτύσσονται στον ίδιο βαθμό, προκειμένου το άτομο να εξελίσσει ολόπλευρα την προ-
σωπικότητά του. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι άτομα τα οποία υστερούν στις παραπάνω ικα-
νότητες, δυσκολεύονται να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους σε όλο το εύρος τους, δεν 
μπορούν να κατανοήσουν τους μηχανισμούς της κοινωνίας που ζουν, δυσκολεύονται να 
αναπτυχθούν σε επαγγελματικό, αλλά και προσωπικό επίπεδο, είναι συνήθως περισσότερο 
επιρρεπή στη χειραγώγηση από τους ισχυρότερους ή από τη μαζική κουλτούρα και συμ-
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βάλλουν ακούσια στην αναπαραγωγή της ανισότητας σε επίπεδο κοινωνίας και σε επίπεδο 
σχέσεων (Belenky, Stanton στο Mezirow & Συνεργάτες, 2007, σ. 121 – 123). 

Ειδικότερα στο πεδίο της τυπικής εκπαίδευσης, η καλλιέργεια αμιγώς της κριτικής σκέψης ή 
της δημιουργικότητας, δεν αρκεί για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των 
μαθητών. Απαραίτητη, και ίσως βασικότερη, προϋπόθεση για την ανάπτυξη των παραπάνω 
ειδών σκέψης είναι η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, η οποία αποτελεί τον σύμβουλο, τον 
προπομπό και τον διαμορφωτή της σκέψης. Όπως άλλωστε αναφέρει και η Τοδούλου, «η 
συναισθηματική κινητοποίηση συμβάλλει στη μάθηση, διευρύνοντας το πεδίο, πάνω στο 
οποίο στηρίζονται οι νέες γνώσεις. Αυτή καθαυτή η ευχαρίστηση, το συγκινησιακό άνοιγμα 
και η χαρά «ανοίγουν» τη διεργασία μάθησης…» (Πολέμη – Τοδούλου, 2003, σ. 190).  
 
Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο ότι τουλάχιστον το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να 
προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης των εν λόγω οριζόντιων ικανοτήτων, μέσω συγκεκριμένων 
μεθόδων και μέσων διδασκαλίας, ξεκινώντας από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, λαμβάνο-
ντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των μαθητών. 

Η συμβολή της Τέχνης ως προς την ανάπτυξη των οριζόντιων ικανοτήτων 
 

Στις μέρες μας επικρατεί όλο και περισσότερο η αντίληψη ότι οι τέχνες χρειάζεται να αξιο-
ποιούνται κατά την εκπαιδευτική διεργασία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα σχολικά εγχειρί-
δια είναι εμπλουτισμένα με αξιόλογα έργα τέχνης, αλλά και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί εκ-
φράζουν την επιθυμία να χρησιμοποιούν την τέχνη ως μέσο διδασκαλίας κατά τη διδακτική 
πράξη (Μέγα στο Κόκκος & Συνεργάτες, 2011, σ. 34). 

Χαρακτηριστικές είναι οι απόψεις πολλών μελετητών για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Gardner 
(1990) τονίζει πως η επαφή με την τέχνη παίζει σημαντικό ρόλο στην ολόπλευρη ανάπτυξη 
του μαθητή, καθώς χρησιμοποιεί και ενεργοποιεί διαφορετικά συμβολικά σχήματα, και 
στην ενίσχυση των πολλαπλών πτυχών της νοημοσύνης, διευρύνοντας το φάσμα των ικανο-
τήτων των μαθητών. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο Eisner (2000), ο οποίος επισημαίνει πως 
αξιοποιώντας συστηματικά τις τέχνες κατά την εκπαιδευτική διεργασία, δίνεται στους μα-
θητές η ευκαιρία να διευρύνουν την αντίληψή τους για τον κόσμο και σταδιακά να ξεφύ-
γουν από τις κοινότυπες αντιδράσεις τους σε ό,τι τους παρουσιάζεται ως δεδομένη γνώση, 
γιατί μαθαίνουν να σκέφτονται συγκριτικά και πολλές φορές μεταφορικά. Οι τέχνες διδά-
σκουν στους μαθητές ότι ένα πρόβλημα μπορεί να έχει διάφορες σωστές λύσεις και πως 
προκειμένου να επιλέξουν μία κατάλληλη ερμηνεία του έργου τέχνης ή μία κατάλληλη λύ-
ση για μία προβληματική κατάσταση, χρειάζεται να μελετήσουν το έργο ή την κατάσταση 
από πολλές και διαφορετικές οπτικές γωνίες, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο στα δια-
κριτά μέρη, αλλά και στο Όλο. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσουν την κριτική και δημιουρ-
γική τους σκέψη και ασκούνται στην αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων, τα οποία 
προσομοιάζουν με τα πραγματικά προβλήματα της ζωής που θα κληθούν να αντιμετωπί-
σουν ως ενήλικοι, τα οποία σπανίως επιδέχονται μόνο μία ορθή λύση.  

Επίσης, κατά την άποψη του Dewey (1934, 1980), η τέχνη αποτελεί το όχημα για την ανά-
πτυξη της στοχαστικής σκέψης, η οποία περιέχει στοιχεία τόσο της κριτικής όσο και της δη-
μιουργικής σκέψης. Τα έργα τέχνης μάς δίνουν τη δυνατότητα να διακρίνουμε διάφορες 

2209

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



μορφές σχέσεων μεταξύ των αντικειμένων που παρατηρούμε και των καταστάσεων που 
βιώνουμε, τις οποίες δύσκολα θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε μέσα από την άμεση εμπει-
ρία της πραγματικότητας που ζούμε.  

Τέλος, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπροσώπων της Σχολής της Φρανκφούρτης 
(π.χ.Adorno, Horkheimer, Marcuse), η επιλογή έργων τέχνης υψηλής αισθητικής αξίας συμ-
βάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού και κατ’ επέκταση στην ανά-
πτυξη και άλλων οριζόντιων ικανοτήτων. Τα έργα τέχνης με υψηλή αισθητική αξία δεν ακο-
λουθούν τους κανόνες της τυποποίησης, δεν απεικονίζουν απλά την πραγματικότητα που 
ζούμε, αλλά πολλές φορές εσκεμμένα παρουσιάζουν μια εξιδανικευμένη πραγματικότητα, 
η οποία όμως αποτελεί έναυσμα για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του παρατηρητή 
(Adorno, Lowenthal, Marcuse, Horkheimer, 1984). Η αυθεντικότητα αυτών των έργων, ο 
αντισυμβατικός τους χαρακτήρας, οι πολλαπλές ερμηνείες που επιδέχονται, η ολιστική τους 
διάσταση, αποτελούν στοιχεία που ενεργοποιούν πολλές διαστάσεις της σκέψης των παρα-
τηρητών τους. Αυτό το γεγονός τους φέρνει πολλές φορές αντιμέτωπους με τις ήδη δια-
μορφωμένες, κυρίως από τα κοινωνικά πρότυπα, πεποιθήσεις τους, τις οποίες θέτουν υπό 
αμφισβήτηση, και, ταυτοχρόνως, τους ωθεί να αντιμετωπίζουν το σύστημα των αντιλήψεών 
τους και τις εκδηλώσεις της συμπεριφοράς τους με περισσότερο κριτική διάθεση (Κόκκος 
στο Κόκκος & Συνεργάτες, 2011, σ. 76 – 78). 

Καταλήγουμε επομένως στο ότι η επαφή των μαθητών με τις τέχνες και η συστηματική α-
ξιοποίησή τους κατά την εκπαιδευτική διεργασία, συμβάλλει εξίσου στη νοητική ανάπτυξή 
τους και στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των οριζόντιων ικανοτήτων στις οποίες έχουμε ε-
στιάσει. Ωστόσο, καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη όλων αυτών, παίζουν τόσο τα ίδια τα 
έργα τέχνης που οι εκπαιδευτικοί θα χρησιμοποιήσουν, όσο και η μέθοδος διδασκαλίας την 
οποία θα επιλέξουν να ακολουθήσουν.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα 
Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» με μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού, προσεγγίζοντας 
ολιστικά το θέμα της μόλυνσης του περιβάλλοντος.   

Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» 

Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία», την οποία 
διαμόρφωσε ο Αλέξης Κόκκος (2011), έχει στόχο την ενεργοποίηση της κριτικής και δη-
μιουργικής σκέψης των εκπαιδευομένων μέσα από την επαναξιολόγηση των κατά βάση 
στερεότυπων παραδοχών τους για κάποιο θέμα που εξετάζεται, χρησιμοποιώντας ως διδα-
κτικό μέσο την παρατήρηση έργων τέχνης. Ταυτόχρονα, προσφέρεται ως μέσο ανάπτυξης 
και άλλων οριζόντιων ικανοτήτων, όπως η ενσυναίσθηση. Η μέθοδος περιλαμβάνει έξι στά-
δια, τα οποία αναλύουμε παρακάτω με συγκεκριμένα παραδείγματα. 

Πρώτο στάδιο: Διερεύνηση της ανάγκης για κριτική προσέγγιση του θέματος 

Στο πρώτο στάδιο της μεθόδου εντοπίζεται μία στερεότυπη άποψη των μαθητών, η οποία 
χρειάζεται να εξεταστεί κριτικά. Οι συγκεκριμένοι μαθητές ενώ μπορούσαν να μιλήσουν για 
τις επιπτώσεις της μόλυνσης του περιβάλλοντος στην υγεία του ανθρώπου, δεν εστίαζαν 
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στην ευθύνη όλων μας ως προς την προστασία ή την καταστροφή του. Για παράδειγμα, ενώ 
μιλούσαν για τα οφέλη της ανακύκλωσης, οι ίδιοι δεν ανακύκλωναν συνειδητά. Αντιμετώπι-
ζαν δηλαδή ένα είδους αποπροσανατολιστικό δίλημμα. Με αφορμή τα μαθήματα της Φυ-
σικής και της Γεωγραφίας, στα οποία θίγεται το θέμα αυτό, αποφασίσαμε από κοινού να το 
εξετάσουμε σε βάθος μέσω της επεξεργασίας έργων τέχνης. 

Δεύτερο στάδιο: Έκφραση των απόψεων των μαθητών 

Στο συγκεκριμένο στάδιο οι μαθητές διευκολύνθηκαν να χωριστούν σε ομάδες και να συ-
ντάξουν ένα μικρό κείμενο, το οποίο να εκφράζει την άποψη της ομάδας και να απαντά 
στην εξής ερώτηση: «Ποια πιστεύετε ότι είναι η σχέση που αναπτύσσει ο σύγχρονος άν-
θρωπος με το φυσικό του περιβάλλον;». Έπειτα κάθε ομάδα διάβασε το κείμενό της στην 
ολομέλεια. Ενδεικτικά αναφέρεται η εξής απάντηση: 

«Πιστεύουμε ότι η σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, τα τελευταία χρόνια δεν 
είναι και τόσο καλή. Οι άνθρωποι (πριν περίπου 50 χρόνια) δεν ρύπαιναν το περιβάλλον και 
το προστάτευαν, ενώ τώρα κοιτάνε το συμφέρον τους και το εκμεταλλεύονται. Επίσης, τα 
φαγητά που τρώμε είναι γεμάτα από φυτοφάρμακα και συντηρητικά. Ακόμα και αν φυτέ-
ψουμε στον κήπο μας ντομάτες, και πάλι έχουν μια μικρή ποσότητα φυτοφάρμακου γιατί το 
έδαφος έχει «ποτιστεί» με λίπασμα και καυσαέρια». 

Τρίτο στάδιο: Προσδιορισμός απόψεων και ερωτήσεων που θα συζητηθούν 

Αφού μελετήθηκαν οι απόψεις των ομάδων, προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα. Όλες οι 
ομάδες έθιξαν δύο υποθέματα: α) την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, και β) τη 
συνεχή εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος από τον άνθρωπο προς όφελός του. 
Προκειμένου να προσεγγιστούν ολιστικά και κριτικά τα παραπάνω θέματα, διατυπώθηκαν 
συμπληρωματικά στο αρχικό ερώτημα – έναυσμα, τα παρακάτω κριτικά ερωτήματα: 

Α) Γιατί ο άνθρωπος συνεχίζει να καταστρέφει το φυσικό του περιβάλλον; 

Β) Ο άνθρωπος έχει όφελος από την εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος;  
 

Τέταρτο στάδιο: Επιλογή των έργων τέχνης 

Σε αυτό το στάδιο παρουσιάστηκαν στους μαθητές διάφορα έργα τέχνης, σχετικά με το θέ-
μα, όπως των Magritte, Rousseau, Signac, Naoya Hatakeyama, και επέλεξαν ανά ομάδα ποιο 
έργο τέχνης θα ήθελαν να επεξεργαστούν. Οι ομάδες επέλεξαν το παρακάτω έργο. 

 
«Οι άθλοι του Αλέξανδρου», Rene Magritte (1958) 
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Πέμπτο στάδιο: Επεξεργασία των έργων τέχνης. 

Για την επεξεργασία του έργου χρησιμοποιήθηκε η τεχνική ανάλυσης έργων τέχνης του 
D.Perkins (1994), η οποία περιλαμβάνει τέσσερις διακριτές φάσεις. Στην πρώτη φάση οι 
μαθητές παρατηρούν το έργο και εκφράζουν τα πρώτα ερωτήματα που τους δημιουργού-
νται. Οι μαθητές παρατήρησαν ένα δάσος στο οποίο δεν υπάρχουν καθόλου άνθρωποι, έ-
ναν κορμό δέντρου ο οποίος κρατάει δυνατά ένα τσεκούρι και διάφορα χαρτιά σκορπισμέ-
να στο έδαφος. Τα ερωτήματα που τους δημιουργήθηκαν ήταν κυρίως γιατί δεν υπάρχουν 
άνθρωποι, γιατί ο κορμός είναι απομονωμένος και γιατί κρατάει ένα τσεκούρι.  

Στη δεύτερη φάση οι μαθητές διατύπωσαν μία πιθανή ιστορία σχετικά με το έργο, εντόπι-
σαν κάποιες «εκπλήξεις», δηλαδή πράγματα που τους εντυπωσίασαν και εξέφρασαν τα συ-
ναισθήματα που τους προκαλεί το έργο. Οι μαθητές απάντησαν ότι το δέντρο κρατάει το 
τσεκούρι και έτσι ξαναπαίρνει τη δύναμή του, αλλά ταυτόχρονα θέλει να το κρύψει ώστε να 
μην κοπούν άλλα δέντρα. Επίσης ανέφεραν ότι το δέντρο πόνεσε πολύ και τώρα θέλει να 
εκδικηθεί για αυτό που έπαθε. Ταυτόχρονα,  τους εξέπληξε το γεγονός ότι δεν φαίνεται 
πουθενά κάποιος άνθρωπος, καθώς και το πόσο καθαρό είναι το τσεκούρι. Επίσης, ο κορ-
μός του δέντρου τούς φάνηκε πολύ καθαρός και φωτεινός, σαν να έπεφτε υπερβολικό φως 
πάνω του. Τα συναισθήματά τους ήταν: λύπη, συγκίνηση, φόβος γιατί νιώθουμε τον κίνδυ-
νο, και χαρά γιατί το δέντρο προσπαθεί να ανακτήσει τις χαμένες δυνάμεις του.  

Στην τρίτη φάση οι μαθητές κλήθηκαν να ερμηνεύσουν τα στοιχεία του έργου που τους έ-
καναν εντύπωση. Την απουσία των ανθρώπων την ερμήνευσαν ως εξής: επιτέλους ο άν-
θρωπος κατάλαβε ότι καταστρέφει τη φύση και σταμάτησε να κόβει τα δέντρα χωρίς λόγο. 
Στράφηκε στην ανακύκλωση και στην κατασκευή διαφόρων αντικειμένων χρησιμοποιώντας 
άλλα υλικά. Το υπερβολικό φως πάνω στον κορμό του δέντρου συμβολίζει την ελευθερία 
του δέντρου και το ότι η φύση δεν ανήκει στον άνθρωπο (είναι και αυτός μέρος της και όχι 
ο κυρίαρχός της). Την καθαρότητα του τσεκουριού την ερμήνευσαν ως εξής: ακόμα και τα 
δέντρα που έχουν καταστραφεί, κάποτε ήταν δυνατά και «καινούργια» (νέα) όπως το τσε-
κούρι. 

 Στην τέταρτη φάση ζητήθηκε από τους μαθητές να ξαναθυμηθούν όλα τα στάδια της συ-
γκεκριμένης τεχνικής και να επανεξετάσουν όλα αυτά που ειπώθηκαν σε σχέση με τα κριτι-
κά ερωτήματα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι μαθητές απάντησαν πως ο άνθρωπος πρέπει 
να συνειδητοποιήσει ότι καταστρέφοντας το περιβάλλον, καταστρέφει τον ίδιο του τον ε-
αυτό. Η ανεξέλεγκτη υλοτομία και το χτίσιμο των σπιτιών σε περιοχές του δάσους, δεν ω-
φελεί πραγματικά τον άνθρωπο, γιατί αντιμετωπίζει την έλλειψη οξυγόνου και τις συνεχό-
μενες πλημμύρες, αφού δεν υπάρχουν δέντρα να συγκρατούν τη βροχή. Η φύση ήδη «εκδι-
κείται» τον άνθρωπο, απλά αυτός δεν το καταλαβαίνει. Τα προϊόντα που παράγει δεν φτά-
νουν για όλους , ο πλανήτης έχει υπερθερμανθεί, οι πάγοι στους πόλους λιώνουν και ο άν-
θρωπος συνεχίζει να σκέφτεται μόνο τον εαυτό του. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πως αφού 
το φυσικό περιβάλλον έχει επιβιώσει τόσα εκατομμύρια χρόνια, παρά τη συνεχόμενη μό-
λυνσή του από τον άνθρωπο, θα μπορέσει ξανά να ξεπεράσει τα προβλήματά του. 
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Έκτο στάδιο: Επαναξιολόγηση των αρχικών παραδοχών και εμπλουτισμός τους 

Σε αυτό το στάδιο, επεστράφησαν στις ομάδες τα αρχικά κείμενα που είχαν γράψει στην 
ερώτηση «Ποια πιστεύετε ότι είναι η σχέση που αναπτύσσει ο σύγχρονος άνθρωπος με το 
φυσικό του περιβάλλον;» και τους ζητήθηκε να ξαναγράψουν τη γνώμη τους επί του θέμα-
τος, εμπλουτίζοντας τα γραπτά τους με όσα επεξεργάστηκαν στα προηγούμενα στάδια. Πα-
ρατίθεται η απάντηση της ίδιας ομάδας: 

«Κάποιοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι το περιβάλλον είναι πολύ σημαντική πηγή της 
ζωής τους και αν το καταστρέφουν, αυτοκαταστρέφονται και οι ίδιοι. Οι άνθρωποι συνεχί-
ζουν να καταστρέφουν το περιβάλλον επειδή έχουν οικονομικό όφελος, π.χ. εκμετάλλευση 
μετάλλων, κόβουν τα δέντρα μιας περιοχής για να χτίσουν σπίτια και πιστεύουν ότι τα προ-
βλήματα που δημιουργούν στη Γη, κάποια μέρα θα ξεπεραστούν και ότι η Γη θα συνεχίσει 
να υπάρχει για πάντα. Ο άνθρωπος δεν έχει πραγματικό όφελος με το να καταστρέφει το 
περιβάλλον. Π.χ. όταν κόβει τα δέντρα και βρέξει, θα πλημμυρίσει όλη η περιοχή, γιατί δε 
θα υπάρχουν τα δέντρα να συγκρατήσουν τα νερά. Οι γεωργοί, για να αυξήσουν το κέρδος 
τους, βάζουν λιπάσματα στα γεωργικά προϊόντα και αυτό καταστρέφει την υγεία του αν-
θρώπου που θα τα φάει. Για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον πρέπει να 
συνεχίσουμε τις αναδασώσεις, να κάνουμε όλοι μας ανακύκλωση, να μειώσουμε τα καυσα-
έρια και να συμμετέχουμε αν μπορούμε σε οικολογικές οργανώσεις». 

Αντιπαραβάλλοντας το αρχικό κείμενο των μαθητών στο δεύτερο στάδιο της μεθόδου με 
αυτό του έκτου σταδίου, παρατηρείται πως οι αρχικές τους ιδέες εμπλουτίστηκαν, οι από-
ψεις τους ήταν τεκμηριωμένες, σαφέστερες και αναλυτικότερες. Προσπάθησαν να εντοπί-
σουν τις αιτίες και τα αποτελέσματα της μόλυνσης του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα πρό-
τειναν εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος, συνδυάζο-
ντας τις απόψεις που ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της μεθόδου με τις προϋπάρχουσες 
γνώσεις τους.  

Από τα παραπάνω προκύπτει πως τελικά προσέγγισαν το θέμα κριτικά και δημιουργικά, 
τοποθετώντας τον εαυτό τους στη θέση της ίδιας της φύσης, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο 
ένα πρώτο βήμα προς τον μετασχηματισμό των αρχικών τους απόψεων και ταυτόχρονα 
καλλιεργώντας την κριτική σκέψη, τη δημιουργική σκέψη και την ενσυναίσθησή τους.   

Επίλογος 

Λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρθηκαν στην παρούσα εισήγηση, συμπεραίνεται ότι οι τέ-
χνες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της αντίληψης, του πνεύματος και κατ’ επέ-
κταση της προσωπικότητας των μαθητών και χρειάζεται να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της καθημερινής εκπαιδευτικής διεργασίας. Σύμφωνα με τον Eisner (2000, σ. 95) «ένα σχο-
λείο από το οποίο οι τέχνες απουσιάζουν, ή διδάσκονται ευκαιριακά μόνο, είναι αδύνατο να 
παρέχει τις απαραίτητες ευκαιρίες που χρειάζονται τα παιδιά για την ανάπτυξή τους». Οι 
σημερινοί μαθητές είναι ανάγκη να υποστηρίζονται κατάλληλα ως προς την ανάπτυξη βα-
σικών οριζόντιων ικανοτήτων, ώστε ως αυριανοί ενεργοί πολίτες να συμβάλλουν με τον 
τρόπο τους στη βελτίωση του τρόπου ζωής τους και της κοινωνίας γενικότερα. Η συστημα-
τική επαφή με την τέχνη, ίσως να αποτελεί το «κλειδί» τόσο για την ανάπτυξη των εν λόγω 
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ικανοτήτων, όσο και για την καλυτέρευση της ίδιας της κοινωνίας. Άλλωστε, όπως χαρακτη-
ριστικά αναφέρει και ο Marcuse (1978), η τέχνη μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αλλα-
γή του κόσμου.  
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Δαβράζος Γρηγόριος  
Καθηγητής Πληροφορικής 

gregory.davrazos@gmail.com  

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία, θα παρουσιάσουμε την εφαρμογή ενός διδακτικού σεναρίου που 
βασίζεται στην αξιοποίηση της μεθόδου Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω Αισθητικής Ε-
μπειρίας. Η μέθοδος αυτή θα εφαρμοστεί για την προσέγγιση του θέματος του Σχολικού 
Εκφοβισμού. 

Λέξεις - Kλειδιά: Μετασχηματίζουσα Μάθηση, Αισθητική Εμπειρία, Σχολικός Εκφοβισμός. 

Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη εποχή αναζητούνται εναλλακτικοί τρόποι μάθησης που σε συνδυασμό με τις 
υπάρχουσες και επικρατούσες μεθόδους θα οδηγήσουν τους μαθητευόμενους, ενήλικες ή 
μαθητές, σε αποτελεσματικότερη μάθηση. 

Μια μέθοδος που πρόσφατα έχει εμφανιστεί και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της κριτικής 
και της δημιουργικής σκέψης είναι η αξιοποίηση διάφορων μορφών τέχνης (ζωγραφική, 
γλυπτική, θέατρο, λογοτεχνία, ποίηση, κινηματογράφος) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι 
τέχνες αποτελούν την αφορμή για να προσεγγιστεί κριτικά και δημιουργικά από τον εκπαι-
δευτή και τους εκπαιδευόμενους ένα συγκεκριμένο θέμα διδασκαλίας. Μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν είτε σε σχολικό εκπαιδευτικό πλαίσιο είτε σε πλαίσιο εκπαίδευσης ενηλίκων 
(Κόκκος, 2011α). 

Αν και η εκπαιδευτική αξιοποίηση των τεχνών είναι μια σχετικά νέα διδακτική προσέγγιση 
εντούτοις έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και της 
εκπαιδευτικής που αναζητά τρόπους και μεθόδους να εμπλουτίσει τη φαρέτρα των διδα-
κτικών της μεθόδων και τεχνικών. Στην Ελληνική βιβλιογραφία (Κόκκος, 2011β), έχουν εμ-
φανιστεί αρκετές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μέσω έργων τέχνης οι περισσότερες αξιοποι-
ούν έργα ζωγραφικής, ποίησης θεατρικά και κινηματογραφικά  

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με το σχεδιασμό διδακτικής παρέμβασης διάρ-
κειας δύο διδακτικών ωρών που θα βασίζεται στην αξιοποίηση έργων τέχνης (λογοτεχνι-
κών, κινηματογραφικών, έργων ζωγραφικής ή γλυπτικής κ.ά.) στη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση και πιο συγκεκριμένα σε τμήμα της Α’ Γυμνασίου ενός επαρχιακού Γυμνασίου της 
Δυτικής Ελλάδας. 

Το αντικείμενο διδασκαλίας που επιλέξαμε είναι ο σχολικός εκφοβισμός, ένα φαινόμενο το 
οποίο έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια μεγάλες διαστάσεις στην Ελλάδα και σε όλο τον 
κόσμο. Με την πρόοδο των ΤΠΕ το εν λόγω φαινόμενο δεν περιορίζεται στην αυλή του σχο-
λείου αλλά απέκτησε και διαδικτυακή διάσταση. 
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Στοχοθεσία 

Σαν διδακτικούς στόχους της παρέμβασης μας έχουμε ορίσει τους παρακάτω:  

Οι μαθητές να μπορούν: 

• Να αναγνωρίζουν τις δυσμενείς επιπτώσεις του για όλους τους εμπλεκομένους (θύ-
τη, θύμα, παρατηρητές). 

• Να στοχαστούν πάνω στις δικές τους συμπεριφορές. 

• Να καλλιεργήσουν εποικοδομητικές στρατηγικές αντιμετώπισης του φαινομένου. 

 

Θεωρητική Παρουσίαση & Πρακτική Εφαρμογή της Μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μά-
θηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας» 

 

1ο Στάδιο της Μεθόδου 

Ο Σχολικός Εκφοβισμός έχει αποκτήσει σταδιακά επιδημικές διαστάσεις. Καθημερινά, όλο 
και περισσότεροι μαθητές στην Ελλάδα και τον κόσμο εμπλέκονται σε περιστατικά εκφοβι-
σμού οποιασδήποτε μορφής είτε από την πλευρά του θύματος, είτε του θύτη, είτε του πα-
ρατηρητή. Έρευνες έχουν δείξει ότι το φαινόμενο αυτό έχει δυσάρεστες μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις για την υγεία τους, ψυχική και σωματική, καθώς και για την μετέπειτα εξέλιξή 
τους. Οι λόγοι αυτοί καθιστούν αναγκαία την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης από πλευράς 
των μαθητών πάνω στο συγκεκριμένο φαινόμενο. 

Στο συγκεκριμένο σχολείο, που θα εφαρμοστεί η μέθοδος, παρουσιάζονται συχνά περιστα-
τικά βίας ευτυχώς μεμονωμένα ενώ παρουσιάστηκαν και περιστατικά εκφοβισμού με α-
φορμή τις μαθητικές εκλογές. Αυτό το γεγονός επιβάλλει διδακτικές ή και άλλες παρεμβά-
σεις σχετικές με το θέμα του σχολικού εκφοβισμού. 

Ειδικότερα, η μέθοδος εφαρμόστηκε σε 17 μαθητές Α’ Γυμνασίου (7 αγόρια και 10 κορί-
τσια). Η Α’ Γυμνασίου επιλέχθηκε γιατί παρατηρήθηκε ότι στο συγκεκριμένο σχολείο πολλοί 
μαθητές της είχαν πέσει θύματα εκφοβισμού και εκβιαστικών συμπεριφορών ενώ υπάρ-
χουν και 2 ή 3 μαθητές που αναπτύσσουν σιγά σιγά τέτοιου είδους συμπεριφορές. 

2ο Στάδιο της Μεθόδου 

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου της μεθόδου μοιράσαμε φύλλα στους μαθητές και 
τους ζητήσαμε να απαντήσουν ατομικώς και γραπτώς το ερώτημα «Τι σκέφτεστε για το θέ-
μα του Σχολικού Εκφοβισμού;» Από την ανάλυση των κειμένων τους προκύπτει ότι οι μαθη-
τές είχαν ακούσει για το συγκεκριμένο φαινόμενο και εξέφρασαν τις εμπειρίες τους από την 
σχολική πραγματικότητα που βιώνουν. Βέβαια, οι απόψεις τους είναι απόψεις ρηχού νοή-
ματος και παρουσιάζουν έλλειμμα κριτικής σκέψης.  
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Παραδείγματα: 

Έκφραση Εμπειρίας: «Σκέφτομαι πως τα παιδιά του σχολείου τσακώνονται κάθε μέρα και 
μας φοβίζουν. Πηγαίνουν στη διευθύντρια και τους φωνάζει και αυτά δεν την ακούν και 
κάνουν ό,τι θέλουν. Και την άλλη μέρα τσακώνονται πάλι, φοβάμαι πως θα το ξανακά-
νουν.» 

Απόψεις Ρηχού Νοήματος: «Εγώ σκέφτομαι για το σχολικό εκφοβισμό ότι τσακώνονται 
παιδιά μεταξύ τους ή με το σώμα ή με τα λόγια. Το ίδιο είναι και τα δυο. Με τα λόγια σε 
πληγώνει ενώ όταν σε χτυπά σε πονάει.» 

 

3ο Στάδιο της Μεθόδου (Διατύπωση Κριτικών Ερωτημάτων) 

Το Υποθέμα που μας απασχόλησε είναι: 

•  Κίνητρα και Συνέπειες του Σχολικού Εκφοβισμού 

Τα κριτικά ερωτήματα που θέσαμε για την προσέγγιση του θέματος είναι τα εξής: 

• Γιατί οι μαθητές καταφεύγουν στην πρακτική του Εκφοβισμού; 

• Γιατί ο Εκφοβισμός έχει δυσάρεστες συνέπειες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη; 

 

4ο Στάδιο της Μεθόδου: «Επιλογή Έργων Τέχνης» 

Ίσως το πιο δύσκολο στάδιο της μεθόδου είναι η επιλογή κατάλληλων έργων τέχνης και 
τούτο γιατί η καλλιτεχνική δημιουργία είναι τεραστίων διαστάσεων γεγονός που  καθιστά 
το συγκεκριμένο στάδιο εξαιρετικά χρονοβόρο. Σαν έργα τέχνης επιλέξαμε τα παρακάτω: 
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Εικόνα 1.: «Μαθητές παρακολουθούν ένα αγόρι να κλαίει», 1861.Friedrich Edouard 
Meyerheim (1808-1878)  

  

Εικόνα 2. «Η Συκοφαντία του Απελλή», Μποτιτσέλι. 

   

Εικόνα 3 «Ο λιθοβολισμός του Αγίου Στεφάνου» (1603-04), Annibale Carracci –Ανίμπαλε 
Καράτσι 

Οι παραπάνω πίνακες θεωρούμε ότι αναπαριστούν εικόνες που προσομοιάζουν σε είδη 
εκφοβισμού. Βέβαια ένας άλλος εκπαιδευτικός μπορεί να επέλεγε διαφορετικούς πίνακες. 
Ο πίνακας συσχέτισης των κριτικών ερωτημάτων με τα παραπάνω έργα τέχνης φαίνεται να 
είναι ο παρακάτω: 

 

Έργα Τέχνης Κριτικά Ερωτήματα 

Α Β 

Friedrich Edouard Meyerheim (1808-1878), 
«Μαθητές παρακολουθούν ένα αγόρι να 

 Χ 
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κλαίει», 1861. 

«Η Συκοφαντία του Απελλή», Μποτιτσέλι Χ Χ 

«Ο λιθοβολισμός του Αγίου Στεφάνου», 
(1603-04), Annibale Carracci – Ανίμπαλε 

Καράτσι 

Χ Χ 

Πίνακας 1. Πίνακας Συσχέτισης Κριτικών Ερωτημάτων με τα Επιλεγμένα Έργα Τέχνης 

Οι παραπάνω πίνακες επιδείχθηκαν διαδοχικά στους μαθητές οι οποίοι κλήθηκαν να επιλέ-
ξουν ποιος τους αρέσει και θα ήθελαν να σχολιάσουν. Επέλεξαν τον τρίτο κατά σειρά πίνα-
κα με τίτλο «Ο λιθοβολισμός του Αγίου Στεφάνου». 

 

5ο Στάδιο της Μεθόδου 

Για την επεξεργασία των έργων τέχνης χρησιμοποιήσαμε την τεχνική VisibleThinking (Κόκ-
κος, 2011). Ο βασικός λόγος είναι ότι πρόκειται για μια οικονομική από άποψη διδακτικού 
χρόνου τεχνική και άρα προσφέρεται για εφαρμογή της μεθόδου σε σχολικά πλαίσια. 

 

Ερωτήσεις VisibleThinking Τεχνική Μέγιστη 
Διάρκεια 

Τι βλέπετε; Καταιγισμός Ιδεών. Συζήτηση στην Ολομέλεια. 5 min 

Τι θεωρείτε ότι συμβαίνει; Καταιγισμός Ιδεών. Συζήτηση στην Ολομέλεια. 5 min 

Τι παρατηρείς που σε κάνει να 
το λες αυτό; 

Καταιγισμός Ιδεών. Συζήτηση στην Ολομέλεια.  5 min 

Τι σας κάνει να αναρωτιέστε; Καταιγισμός Ιδεών. Συζήτηση στην Ολομέλεια 10 min 

Ποιους προβληματισμούς σου 
προκαλεί; 

Καταιγισμός Ιδεών. Συζήτηση στην Ολομέλεια 10 min 

Επαναφορά στα Κριτικά Ερώ-
τημα  

Καταιγισμός Ιδεών. Συζήτηση στην Ολομέλεια 20 min 

Πίνακας 2: Πίνακας Κατανομής Διδακτικών Δραστηριοτήτων 5ου Σταδίου 

Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται ο αρχικός σχεδιασμός μας. Βέβαια, αυτός μεταβλήθηκε 
κατά την πρακτική εφαρμογή της μεθόδου. Συνολικά για την εφαρμογή της μεθόδου στο 
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συγκεκριμένο τμήμα χρειαστήκαμε 60 λεπτά από τα οποία 20 λεπτά (10+10) διήρκεσαν το 
2ο και το 6ο στάδιο της μεθόδου. 

Οι μαθητές αναγνώρισαν το θρησκευτικό χαρακτήρα της ζωγραφικής λόγω της παρουσίας 
του Αγγέλου με το στεφάνι. Διαπίστωσαν ότι ο λιθοβολισμός ήταν μια συχνή πρακτική θα-
νατώσεως εκείνη την εποχή. Ακούστηκαν οι απόψεις ότι οι παρατηρητές στο φόνο του Αγ. 
Στεφάνου είτε διαφωνούν αλλά φοβούνται, είτε συμφωνούν είτε ότι είναι οι ηθικοί αυ-
τουργοί. Για τον Άγγελο ακούστηκαν οι απόψεις ότι τον προστατεύει, ότι θα τον πάρει στον 
Παράδεισο. Ενώ για τον Άγιο Στέφανο ακούστηκαν οι απόψεις ότι λάμπει λόγω αγιότητας. 
Οι μαθητές θεωρούν ότι οι λιθοβολιστές ένιωθαν απέχθεια και μίσος, ενώ οι υπόλοιποι πα-
ρατηρητές χαρά που τον σκοτώνουν. 

Για το πρώτο κριτικό ερώτημα ακούστηκαν οι απόψεις ότι οι μαθητές καταφεύγουν στην 
πρακτική του εκφοβισμού γιατί δεν έχουν άλλη λύση, γιατί έχουν έτσι μάθει από την οικο-
γένεια, για να δείξουν την ανωτερότητά τους έναντι των άλλων, για να νιώσουν καλύτερα, 
επειδή έχουν ψυχολογικά προβλήματα, για να κερδίσουν οφέλη (ψήφος, χρήματα), θεω-
ρούν ότι η βία είναι η μόνη λύση να έχουν οφέλη.  

Για το δεύτερο κριτικό ερώτημα ακούστηκαν οι απόψεις ότι ο θύτης βιώνει ψυχολογικές 
συνέπειες ενώ το θύμα βιώνει κυρίως σωματικές συνέπειες. Για τους παρατηρητές ακού-
στηκαν οι απόψεις ότι οι συνέπειες είναι κυρίως ο φόβος που τους προκαλεί ο θύτης, και ο 
κίνδυνος της δικαστικής εμπλοκής τους ως μάρτυρες. Ενώ αν οι παρατηρητές επενέβαιναν, 
ακούστηκαν οι απόψεις ότι μπορεί να δέχονταν και αυτοί δυσάρεστες συνέπειες ή μπορεί 
και να σταματούσαν τους θύτες. 

6ο Στάδιο της Μεθόδου 

Κατά τη διάρκεια του 6ου σταδίου της συγκεκριμένης μεθόδου ζητάμε από τον κάθε μαθη-
τή τις απόψεις του για το σχολικό εκφοβισμό, όπως έκανε και προηγουμένως κατά το 1ο 
στάδιο της μεθόδου. Για να αποτιμήσουμε την επιτυχία της μεθόδου χρησιμοποιήσαμε την 
Κλίμακα Αποτίμησης Κριτικής Σκέψης (πρόγραμμα ARTiT). 

Βέβαια οι μαθητές εξέφρασαν αρχικά απροθυμία να γράψουν ξανά ένα σύντομο κείμενο 
για το σχολικό εκφοβισμό. Πέντε από τους μαθητές είτε δεν επέστρεψαν τελικό κείμενο 
είτε το κείμενο τους αναφερόταν σε άσχετα θέματα. Η πλειοψηφία των κειμένων των μα-
θητών (8) μπορούν να βαθμολογηθούν με 1 (δεν περιείχαν ενδείξεις κριτικής σκέψης, οι 
εκφραζόμενες ιδέες συνηθισμένες, οι εξεταζόμενες πλευρές ήταν λίγες). Τα κείμενα τεσσά-
ρων μαθητών θα μπορούσαν να βαθμολογηθούν με 2 (προσέγγιση περισσότερων διαστά-
σεων σε περιγραφικό όμως επίπεδο). 

Συμπεράσματα 

Η συγκεκριμένη μέθοδος φαίνεται ενδιαφέρουσα και πολλά υποσχόμενη στην εφαρμογή 
της σε σχολικά πλαίσια. Προσφέρει έναν τρόπο εξοικείωσης με τα έργα τέχνης ενώ παράλ-
ληλα και μέσω αυτών προσεγγίζονται και σημαντικά κοινωνικά ζητήματα τα οποία απασχο-
λούν το μαθητικό πληθυσμό στον οποίο απευθύνονται (π.χ. σχολικός εκφοβισμός στο συ-
γκεκριμένο παράδειγμα). Από τη συγκεκριμένη εφαρμογή της μεθόδου μπορούμε να υπο-

2220

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



στηρίξουμε ότι υπηρέτησε τον σκοπό της για καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Βέβαια αυτό 
δεν αποτυπώθηκε στη συντριπτική πλειοψηφία των γραπτών κειμένων και ίσως να οφείλε-
ται στη μικρή ηλικία των μαθητών (Α’ Γυμνασίου), στο κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον 
στο οποίο μεγαλώνουν και το οποίο στερείται ερεθισμάτων για την καλλιέργεια της κριτι-
κής σκέψης, στην έλλειψη επαρκών δεξιοτήτων γραπτής έκφρασης. Ίσως για μικρές ηλικίες 
(παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και παιδιά σε πολιτισμικά στερημένα περιβάλλοντα) τα βή-
ματα 2 και 6 της μεθόδου να πρέπει να μπορούν να αντικατασταθούν από εικαστικής έκ-
φραση των απόψεων τους (ζωγραφική). Παρά τις δυσκολίες όμως θεωρούμε ότι η μέθοδος 
λειτούργησε σαν ένα ερέθισμα καλλιέργειας της κριτικής σκέψης μέσω της τέχνης και επί-
τευξης των διδακτικών στόχων με καινοτόμο τρόπο. 
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Fish2live: Περιβαλλοντική δράση Teachers 4 Europe στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Αγ-
γλικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Σελίμη Γλυκερία  
 Master of Arts (MA) 

glikeriaselimi@gmail.com 
 

Περίληψη 

 Το παρόν άρθρο πραγματεύεται το σχεδιασμό και την υλοποίηση περιβαλλοντικής δράσης 
του ευρωπαϊκού προγράμματος Teachers 4 Europe στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλι-
κής ως ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Σκοπός της δράσης ήταν η ενημέ-
ρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, η 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων παραγωγής και πρόσληψης λόγου στην αγγλική γλώσσα και η 
εξοικείωσή τους με τις διαδικασίες της ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Σχεδιάστηκαν και υ-
λοποιήθηκαν δραστηριότητες διαθεματικού χαρακτήρα οι οποίες ήταν εναρμονισμένες με 
τις βασικές αρχές του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ του γνωστικού αντικειμένου της αγγλικής. Ιδιαίτερη έμ-
φαση δόθηκε στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης των μαθητών και στην καλλιέργεια πνεύ-
ματος ομαδικότητας και συνεργασίας. Η αξιολόγηση της δράσης από τους ίδιους τους μα-
θητές αποτέλεσε σημαντική πηγή ανατροφοδότησης σχετικά με την αξία της εφαρμογής 
καινοτόμων βιωματικών δράσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Λέξεις - Κλειδιά: Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική δράση – διαθεματικότητα – project - διδασκα-
λία Αγγλικής -    Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  

Εισαγωγή 

Το Teachers 4 Europe είναι μια ευρωπαϊκή δράση με στόχο την ενημέρωση των εκπαιδευο-
μένων επί των εξελίξεων των Ευρωπαϊκών θεμάτων και την εφαρμογή στην εκπαίδευση 
καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών 
προκλήσεων και αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (Teachers 4 
Europe, 2011). 

Η προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα και του θαλάσσιου στοιχείου και των ειδών 
που ζούν σε αυτό ειδικότερα, αποτελεί σημαντική θεματική ενότητα της δράσης.  Άλλωστε 
η θάλασσα διαδραματίζει ρόλο ζωτικής σημασίας στη ζωή των κατοίκων της Ευρωπαϊκής 
ηπείρου, συνεπώς, η βιωσιμότητα του θαλάσσιου στοιχείου αποτελεί προτεραιότητα στην 
ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαμόρφωση πολιτικών που εξασφαλίζουν τις συν-
θήκες υγιούς διαβίωσης των πολιτών της (Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, 2014). Ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση δράσεων μέσα στη σχολική κοινότητα για την ευαισθητοποίηση της περιβαλλο-
ντικής συνείδησης των μαθητών θεμελιώνουν τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενερ-
γών πολιτών που θα διαφυλάξουν το μέλλον του πλανήτη. 

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός περιβαλλοντικής δράσης 
Teachers 4 Europe και η διεξαγωγή της από μαθητές της Ε΄και Στ΄ τάξης ενός μονοθεσίου 
δημοτικού σχολείου. Η επιλογή και η υλοποίηση της δράσης βασίστηκαν στους άξονες και 
τους γενικούς στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών 
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(ΔΕΠΠΣ) καθώς και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) των δύο τελευταίων τά-
ξεων του δημοτικού για το μάθημα των Αγγλικών. Μεταξύ άλλων προκρίνεται η σύνδεση με 
διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, όπως αυτό της Μελέτης Περιβάλλοντος, για την επίτευ-
ξη της διαθεματικότητας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο project ως βασικό εργαλείο δια-
θεματικής προσέγγισης στη διδασκαλία της αγγλικής, καθώς επιτρέπει τη δημιουργία αυ-
θεντικών επικοινωνιακών καταστάσεων όπου η χρήση της ξένης γλώσσας γίνεται με φυσικό 
και αβίαστο τρόπο μέσα σε κλίμα αλληλοϋποστήριξης και συνεργασίας. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Το θεωρητικό υπόβαθρο της δράσης διαμορφώθηκε από τις γνωστικές και κοινωνιοπολιτι-
σμικές θεωρίες μάθησης σύμφωνα με τις οποίες ο μαθητής δεν είναι παθητικός αποδέκτης 
της γνώσης, αλλά ο ίδιος μαθαίνει να κατασκευάζει τη γνώση σε ένα περιβάλλον πλούσιο 
σε εξωτερικά ερεθίσματα. Η μάθηση δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του ατόμου με 
άλλα άτομα, αλλά και μέσω της υλοποίησης κοινών δραστηριοτήτων (Piaget, 1955;  Vygot-
sky, 1978). 

Επιπλέον, η σχεδίαση και η διεξαγωγή του συνόλου των δραστηριοτήτων του έργου στηρί-
χθηκαν στη θεωρία της ανακαλυπτικής μάθησης, η οποία προσεγγίζει τις κοινωνιοπολιτι-
σμικές θεωρίες, καθώς ενθαρρύνει την προσωπική έκφραση των μαθητών και την προσω-
πική τους εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία (Αναγνωστοπούλου, 2005). Ο εκπαιδευτικός 
υιοθετεί το ρόλο του εμψυχωτή, του καθοδηγητή, ενώ ο μαθητής σταδιακά και με τους δι-
κούς του ρυθμούς γίνεται κοινωνός της γνώσης (Bruner, 1960; 1990). 

Mε βάση το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο, εφαρμόστηκε η διδακτική μέθοδος του project 
η οποία προωθεί την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία (Ταρα-
τόρη-Τσαλκατίδου, 2003) σε ένα αλληλεπιδραστικό, κοινωνικά πλαισιωμένο περιβάλλον 
που ευνοεί τη ομαδοσυνεργατική, ανακαλυπτική μάθηση (Jonassen & Land, 2000; Meyer, 
1987) και επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να ξεπεράσουν τα ατομικά τους όρια σκέψης και 
πράξης (Ματσαγγούρας, 2000). 

Αναλυτική παρουσίαση της δράσης 

Στοχοθεσία 

Η στοχοθεσία της δράσης διαμορφώθηκε σύμφωνα με την αναμορφωμένη ταξινομία του 
Bloom (Krathwohl, 2002). Οι στόχοι χωρίστηκαν σε γνωστικούς, συναισθηματικούς και ψυ-
χοκινητικούς. Γνωστικοί στόχοι της δράσης ήταν η εξοικείωση των μαθητών με ζητήματα 
οικολογικού ενδιαφέροντος, η κατανόηση της σημασίας της προστασίας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος μέσω της διαθεματικής προσέγγισης και της σύνδεσης με άλλα γνωστικά 
αντικείμενα όπως η Μελέτη Περιβάλλοντος και η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της εφαρ-
μογής της ευρωπαϊκής αλιευτικής πολιτικής για τη βιωσιμότητα των θαλάσσιων ειδών. Οι 
συναισθηματικοί στόχοι εστίασαν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας 
και οι ψυχοκινητικοί στην καλλιτεχνική έκφραση των εκπαιδευομένων, την καλλιέργεια της 
φαντασίας και της δημιουργικότητάς τους. 
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Δραστηριότητες & Εργαλεία 

Το ενδιαφέρον της ομάδας για συμμετοχή στη συγκεκριμένη δράση κινητοποίησε η προβο-
λή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Πανευρωπαϊκής Εκστρατείας για τη νέα Κοινή Ευ-
ρωπαϊκή Πολιτική η οποία συμπυκνώθηκε στο σύνθημα ‘Αφήνω το γόνο να γίνει γονιός’. Οι 
μαθητές, έχοντας παρακολουθήσει το σχετικό διαφημιστικό μήνυμα, εξέφρασαν την επι-
θυμία να μάθουν περισσότερα για το θέμα και να ενισχύσουν και οι ίδιοι την πανευρωπαϊ-
κή κίνηση υποστήριξης της αειφορίας. 

Η πρώτη ουσιαστική ενημέρωση της ομάδας γύρω από το ζήτημα της βιώσιμης αλιείας και 
της προστασίας του γόνου και των θαλάσσιων ειδών πραγματοποιήθηκε με την επίσκεψη 
εκπροσώπου της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF στο σχολείο. Στη συνάντηση αυτή έγινε 
προβολή βίντεο της ενημερωτικής εκστρατείας, συζητήθηκαν οι παράμετροι του ζητήματος 
και  στο τέλος, οι μαθητές, μέσα από διαδραστικό παιχνίδι, δοκίμασαν τις γνώσεις τους 
στην αναγνώριση ψαριών, την εποχή και το ελάχιστο μέγεθος κατανάλωσης. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά για τη δημιουργία αφίσας με στόχο την 
προώθηση του μηνύματος της εκστρατείας ‘Αφήνω το γόνο να γίνει γονιός’, καθώς και την 
κατασκευή τριοράματος του βυθού της θάλασσας και των ειδών που ζούν σε αυτή. Οι μα-
θητές αξιοποίησαν περαιτέρω τις δυνατότητές τους για καλλιτεχνική και δημιουργική έκ-
φραση με τη σχεδίαση και την εικονογράφηση ενός κόμικ στα αγγλικά με θέμα τις κατα-
στροφικές συνέπειες της υπεραλίευσης και της μόλυνσης των θαλασσών. 

Σε συνεργασία με την τάξη Αγγλικών όμορου δημοτικού σχολείου το οποίο, επίσης, είχε 
συμμετοχή στην εκστρατεία προστασίας του γόνου, δημιουργήθηκε από τους υπεύθυνους 
εκπαιδευτικούς μια ιστοσελίδα στην οποία αναρτήθηκαν τα προϊόντα εργασίας των μαθη-
τών για τη δράση (www.fish2live.pbworks.com) . Με τον τρόπο αυτό διευκολύνθηκε η διά-
χυση των αποτελεσμάτων του έργου πέρα και έξω από τα όρια της κοινότητας του σχολείου 
μας, καθιστώντας δυνατή την ανταλλαγή απόψεων και τη δημιουργία μιας αμφίδρομης 
σχέσης με νέους συνεργάτες. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την τάξη των Αγγλικών του άλλου σχολείου κρίθηκε απα-
ραίτητη η γνωριμία μεταξύ των μελών και διαχειριστών της ιστοσελίδας. Με γλώσσα επι-
κοινωνίας την αγγλική οι μαθητές χρησιμοποίησαν την ψηφιακή πλατφόρμα voki 
(www.voki.com) για τη σχεδίαση του προσωπικού τους avatar και την ηχογράφηση μιας 
αυτοπαρουσίασης, ώστε να γνωριστούν διαδικτυακά με τους συνεργάτες τους. 

Κάνοντας χρήση του ψηφιακού τοίχου padlet (www.padlet.com), οι μαθητές των δύο σχο-
λείων ανάρτησαν πληροφορίες και υλικό που είχαν μελετήσει σχετικά με το θέμα της δρά-
σης και διατύπωσαν θέσεις και σχόλια για τη σημασία της προστασίας των θαλάσσιων ει-
δών. Η ανταλλαγή απόψεων συνέβαλε στη δημιουργία κλίματος αμοιβαιότητας μεταξύ των 
δύο ομάδων, καθώς έγινε σαφές ότι εργάζονται και συνεργάζονται για την επίτευξη ενός 
κοινού στόχου. 

Κατά την επόμενη φάση του έργου, οι διαδικασίες επεξεργασίας του πληροφοριακού υλι-
κού γύρω από την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και μεταβίβασης των σημαντι-
κών μηνυμάτων που οι μαθητές εξήγαγαν από αυτή, υλοποιήθηκαν μέσα από μια δραστη-
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ριότητα συνεργατικής αφήγησης με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου storybird 
(www.storybird.com). Σύμφωνα με τον Matthews (1977), ο τρόπος που κωδικοποιείται το 
μαθησιακό αντικείμενο, επηρεάζει σημαντικά τη δυνατότητα του εκπαιδευομένου να το 
απομνημονεύσει και να το θυμάται στο μέλλον. Μέσα από τη σύνθεση και την αφήγηση 
μιας ιστορίας, ο αφηγητής επικοινωνεί τις σκέψεις, τις ιδέες και τα συναισθήματά του. Η 
αξιοποίηση του ψηφιακού εργαλείου storybird επέτρεψε στους μαθητές των δύο ομάδων 
να λειτουργήσουν συνεργατικά και να οργανώσουν από κοινού στη συγκεκριμένη πλατ-
φόρμα τη δομή, την πλοκή και την εικονογράφηση μιας ιστορίας για τη διάσωση ενός μι-
κρού ψαριού από τους κινδύνους που απειλούν το θαλάσσιο περιβάλλον. Η μετουσίωση 
του μηνύματος της δράσης σε μια τρυφερή παιδική ιστορία ανέδειξε με τον πλέον εύγλωτ-
το τρόπο τη συναισθηματική διάσταση της γνώσης που απέκτησαν οι μαθητές.  

Αξιολόγηση 

H αξιολόγηση της δράσης από τους μαθητές στηρίχθηκε σε μια εμπειρική μέθοδο ποιοτικής 
αξιολόγησης με τη χρήση του εργαλείου web 2.0 answergarden ( http://.answergarden.ch). 
Αφού προηγήθηκε συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης κατά την οποία οι μαθητές διατύ-
πωσαν τα συμπεράσματα και τα σχόλιά τους γύρω από τη δράση και τη συμμετοχή τους σε 
αυτή, στη συνέχεια, κατέγραψαν τις εντυπώσεις τους από το έργο στην πλατφόρμα an-
swergarden γράφοντας στα αγγλικά χαρακτηρισμούς για το project. Ενδεικτικά, οι απαντή-
σεις των μαθητών συμπεριέλαβαν χαρακτηρισμούς όπως, ‘συνεργατικό’, ‘διασκεδαστικό’, 
‘πρωτότυπο’. 

Αποτίμηση-συμπεράσματα 

Η υλοποίηση της δράσης Fish2live έδωσε στους μαθητές την ευκαιρία να  ενημερωθούν, να 
εκτιμήσουν και να καταλήξουν σε συμπεράσματα σε σχέση με το ζήτημα της προστασίας 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας που εφαρμόστηκε επέτρεψε στους μα-
θητές να δώσουν το προσωπικό τους στίγμα μέσω της αλληλεπίδρασης με τους συμμαθη-
τές τους αλλά και με παιδιά εκτός του σχολικού τους περιβάλλοντος. Η χρήση της αγγλικής 
γλώσσας για την επικοινωνία των μαθητών και τη δημιουργία των προϊόντων της δράσης 
βοήθησε στην εμπέδωση των λεξιλογικών και γραμματικών φαινομένων τα οποία διδάσκο-
νται στο μάθημα των αγγλικών. Η δημιουργία της ιστοσελίδας για την έκθεση των αποτελε-
σμάτων της δράσης ενίσχυσε την εξωστρέφεια του προγράμματος και τη διάχυση των απο-
τελεσμάτων του. Εν τέλει, η δράση Fish2live έθεσε τις βάσεις και τα ερεθίσματα για την ο-
λοκληρωμένη ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών στο μέλλον. 
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Ανοίγοντας πόρτες: Δεξιότητες κλειδιά σε μια κοινωνία γνώσης 
Abriendo Puertas: Competencias Clave en una Sociedad del conocimiento 

 
Παπαδημητρίου Νικόλαος - Αιμιλιανός 1 

Τέγου Ιωάννα 2 
1 Υπ/δντης Δ.Ι.Ε.Κ. Τρικάλων 

2 Καθηγήτρια Ισπανικών  
1 miliospap@gmail.com 

2 ioannategou@gmail.com 

Περίληψη 

Η εκπαίδευση του 21ου αιώνα μας φέρνει αντιμέτωπους με απαιτήσεις σύμφωνες με την 
κοινωνία της πληροφορίας και της επικοινωνίας, αναδύοντας ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέ-
λο, στο οποίο η εκμάθηση των περιεχομένων πρέπει να προσανατολίζεται στην πρακτική 
υλοποίηση των εργασιών που συνδέονται με την πραγματικότητα και στην ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων. Μελετάμε μέχρι ποιο σημείο οι ΤΠΕ ευνοούν την ανάπτυξη της αυτονομίας του 
μαθητικού δυναμικού στη διαδικασία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. Επιπλέον ασχολού-
μαστε με τις ψηφιακές δεξιότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού, τον νέο ρόλο του καθη-
γητή, τα μέσα και υπηρεσίες του διαδικτύου (Web 1.0 και 2.0), την εκπαιδευτική χρήση 
των ΤΠΕ, καθώς και την ανάλυση και δημιουργία διδακτικών μέσων στο διαδίκτυο με τη 
συνεργασία μαθητών 

Λέξεις - Κλειδιά: ανάπτυξη δεξιοτήτων, web2, δημιουργία διδακτικών μέσων 

Εισαγωγή 

 

Σχήμα 1: Διαφάνεια 1  

Στην πρώτη διαφάνεια (Σχήμα 1) γίνεται λόγος για το τι είναι τα προγράμματα σύμπραξης 
Grundtvig, τον τρόπο με τον οποίο έγινε η ανεύρεση συνεργατών μέσω του κοινωνικού 
δικτύου Linkedin, οι συμμετέχουσες χώρες εταίροι του συγκεκριμένου προγράμματος κα-
θώς αναλύεται και ο ρόλος της κάθε μίας στο πρόγραμμα. 
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Σχήμα 2: Διαφάνεια 2 

Το έργο μας σημαίνει δουλεύω συνεργατικά με τους εταίρους με σκοπό την δημιουργία-
σύνθεση, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και υλικού με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
από τους μαθητές μας. Οι δεξιότητες που στοχεύουμε να αναπτύξουμε μέσω του προ-
γράμματος είναι : γλωσσολογικές πάνω στη γλώσσα υλοποίησης του project, ψηφιακές 
ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν οι μαθητές μας τις ΤΠΕ με δημιουργικό τρόπο, ενισχύ-
οντας ταυτόχρονα τα επιδιωκόμενα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, διαδραστικές και συσχε-
τιζόμενες με το περιβάλλον, τους πολίτες και τους χώρους που δραστηριοποιούνται, αλλά 
και πολιτιστικές. Ταυτόχρονα, φιλοδοξούμε να καταφέρουμε την ενίσχυση στρατηγικών 
εκμάθησης, που διαμορφώνουν την δεξιότητα της μάθησης για την μάθηση, η οποία θα 
πρέπει να μας συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Τέλος προσπαθούμε να εντο-
πίσουμε μέχρι ποιο σημείο οι ΤΠΕ ευνοούν την ανάπτυξη της αυτονομίας του μαθητικού 
δυναμικού στη διαδικασία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. (Σχήμα 2) 

 

Σχήμα 3: Διαφάνεια 3 
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Στην Τρίτη διαφάνεια (Σχημα 3) δίνεται μία εικόνα των ιδιαιτεροτήτων και δυσκολιών που 
αντιμετωπίσαμε με τη συμμετοχή του ΚΞΓ των Τρικάλων (περισσότερες πληρ.: 
http://www.abriendopuertas.eu/archivos/sowt/sowtgrecia.pdf). Η ιδιαιτερότητες αυτές 
εντοπίζονται στο μικρό μέγεθος του οργανισμού σε σχέση με τους οργανισμούς των εταί-
ρων, καθώς και στην αρχική απειρία μας σε συγκεκριμένα προγράμματα. Επίσης η πορεία 
του ΚΓΞ έβαινε μειούμενη τα τελευταία 2 χρόνια καθώς από τα 2 παραρτήματα λειτουργεί 
πλέον μόνο το ένα, αν και ο αριθμός των σπουδαστών στα τμήματα την τελευταία διετία 
παραμένει σταθερός, με εξαίρεση τη Γερμανική γλώσσα στην οποία παρατηρήθηκε μία 
σχετική αύξηση. Έτσι το εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο έχει μειωθεί κατά το ήμισυ, 
λόγο περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου αποφάσισε να «τρέξει» το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα με τη βοήθεια των σπουδαστών του. 

 Καταφέραμε οι μαθητές μας να έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις κινητικότητες από 
τους άλλους οργανισμούς, δημιουργώντας ομάδες εργασίας και υποστήριξης του project, 
στις οποίες οι μαθητές ισπανικών εθελοντικά βοηθούν στο έργο και κατόπιν κληρώνονται 
για τις κινητικότητες στις οποίες παρουσιάζουν τις εργασίες τους στα ισπανικά. 

Στις διαφάνειες 4,5 και 6 της επισυναπτόμενης παρουσίασης υπάρχουν παραδείγματα 
εργασιών των μαθημάτων μας, μαζί με τους σχετικούς συνδέσμους ανάρτησης τους στο 
διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα από το πλούσιο υλικό που έχουν δημιουργήσει έως τώρα 
παραθέτουμε τη σύνθεση-μετάφραση και δημιουργία του φυλλαδίου του έργου από τα 
ισπανικά στα ελληνικά (http://www.abriendopuertas.eu/archivos/folletos/folleto-
griego.pdf), καθώς και μία από το σύνολο των παρουσιάσεων που έχουν προετοιμάσει και 
πιο συγκεκριμένα αυτή που αφορά την παρουσίαση της πόλης των Τρικάλων στα ισπανικά. 

(http://www.abriendopuertas.eu/archivos/presentacion_cultural/presentacion_ciltural_gre
cia.pdf) 

 

Σχήμα 4: Διαφάνεια 7  
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Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η δημιουργία πρότυπου διαδραστικού υλικού εκ-
μάθησης της ισπανικής γλώσσας με τη χρήση ΤΠΕ. Οι μαθητές μας λοιπόν μελέτησαν, σχε-
δίασαν και υλοποίησαν δραστηριότητες με τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ. Στο σημείο αυτό αξί-
ζει να σημειωθεί ότι ήταν οι ίδιοι οι μαθητές μας αυτοί που κλήθηκαν να σκεφτούν πως θα 
ήθελαν να είναι μία εκπαιδευτική δραστηριότητα, τι θα τους κέντριζε περισσότερο το εν-
διαφέρον και πως θα ήθελαν να μαθαίνουν. Έτσι μετά από συζήτηση και κατάθεση ιδεών 
εκ μέρους τους, τους προτείναμε τα κατάλληλα εργαλεία ΤΠΕ με τα οποία και θα μπορού-
σαν να τις υλοποιήσουν. Δύο από το σύνολο των δραστηριοτήτων που παρήγησαν παρου-
σιάζονται στη 7η διαφάνεια (Σχήμα 4). Ποιο συγκεκριμένα ένα διακοπτόμενο τραγούδι με 
ερωτήσεις τύπου trivia κουίζ για το επίπεδο Α1 
(https://www.blubbr.tv/game/index.php?game_id=51545&org=2#sthash.39rtstJz.dpuf) κα-
θώς και μία διαδραστική άσκηση συμπλήρωσης κενών επιπέδου Β2 
(http://wizzkids.gr/act/actividad.html) 

 

Σχήμα 5: Διαφάνεια 8  

Εργασίες όμως πραγματοποιούνται και από εκπαιδευτικούς του ΚΞΓ. Στην 8η διαφάνεια της 
επισυναπτόμενης παρουσίασης (Σχήμα 5) παρουσιάζετε η εργασία της Δ/ντριας του ΚΞΓ 
στα ισπανικά χρησιμοποιώντας το εργαλείο Camtasia με θέμα τις καλές πρακτικές στην 
εκμάθηση των αγγλικών χρησιμοποιώντας εργαλεία και υπηρεσίες του διαδικτύου. Πιο 
συγκεκριμένα παρουσιάζεται η διαδραστική πλατφόρμας πρακτικής εξάσκησης των αγγλι-
κών “club-efl” με την οποία επιτυγχάνουμε ενίσχυση της ανεξαρτησίας των μαθητών μέσα 
από ένα ασφαλές και πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον 
http://www.youtube.com/watch?v=49KFwke1fUk 

 

2230

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

https://www.blubbr.tv/game/index.php?game_id=51545&org=2%23sthash.39rtstJz.dpuf
http://wizzkids.gr/act/actividad.html
http://www.youtube.com/watch?v=49KFwke1fUk


 

Σχήμα 6: Διαφάνεια 9  

Τέλος παρουσιάζονται τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα που ελπίζουμε να κατακτήσουμε με 
το συγκεκριμένο έργο (Σχήμα 6). Όσον αφορά τις εκπαιδευτικές ομάδες και τη χρήση εργα-
λείων, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τα συνηθισμένα εργαλεία 
πχ ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης αλλά το μεγαλύτερο όφελος 
είναι η γνωριμία με τα νέα εργαλεία και η πρακτική αυτών για τη δημιουργία δραστηριοτή-
των και παρουσιάσεων. Επιπλέον έγινε παρουσίαση των εργαλείων στους εταίρους με α-
ποτέλεσμα την ευχάριστη αποδοχή από εκείνους όπου με την ανταλλαγή παρουσιάσεων 
δήλωσαν ικανοποιημένοι που έμαθαν πραγματικά νέους τρόπους διδασκαλίας ιδιαίτερα 
από τους μαθητές.  

Αναμφίβολα η ομαδική δουλειά, προωθεί την πολιτισμική διαφορετικότητα σπάζοντας τα 
στερεότυπα με απόρροια την καλυτέρευση της αυτοεκτίμησης και των προσωπικών και 
κοινωνικών σχέσεων. Όσον αφόρα τα ισπανικά ενισχύθηκε η αυτοπεποίθηση των μαθη-
τών. Η πρακτική της γλώσσας κατά τη διάρκεια της κινητικότητας όσο και στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης οδήγησε σε φανερή πρόοδο. 

Μέχρι το πέρας του προγράμματος οφείλουμε να συμβάλλουμε στην καλυτέρευση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης και στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Αξιοποιούμε τα εργαλεία 
εκμάθησης και υποστηρίζουμε τα άτομα που μαθαίνουν. Ενημερωνόμαστε για τις νέες τε-
χνικές εκμάθησης και αξιολόγησης. Εν κατακλείδι, αξίζει να σημειώσουμε ότι το έργο δια-
δίδεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στον τοπικό τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης. 
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Βιβλιογραφία 

Η παρούσα εισήγηση δεν κάνει χρήση βιβλιογραφίας καθώς πρόκειται για πρόγραμμα σύ-
μπραξης Grundtvig, χρηματοδοτούμενο από το ΙΚΥ, και όλα τα παραδοτέα του αποτελούν 
πρότυπο έργο των συγγραφέων και ομάδας υλοποίησης του εν λόγω έργου. 

Επισυναπτόμενη παρουσίαση: 

http://prezi.com/1mh-1o3n_fel/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 
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Από το «κοινό» γράμμα στο σταυρόλεξο 
 

Πετκανοπούλου Μαρία  
Νηπιαγωγός – Συγγραφέας 
Petka1960@hotmail.com 

Περίληψη 

Η διδακτική πρόταση «Από το  ‘κοινό΄ γράμμα στο σταυρόλεξο» έχει τη δομή διδακτικού 
σεναρίου, είναι ενταγμένη στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 
(ΔΕΠΠΣ), στις μαθησιακές περιοχές της γλώσσας και των μαθηματικών με χρήση των δυνα-
τοτήτων των ΤΠΕ και μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Δίνει έμφαση στην ιδέα του αναδυόμενου γραμματισμού, του αριθμητικού γραμματισμού 
και παράλληλα μέσα από το σύνολο των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, επιδιώκεται η 
καλλιέργεια της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών, η οποία αναδεικνύε-
ται ως νέα μαθησιακή περιοχή του Ν. Πιλοτικού Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για το 
Νηπιαγωγείο και διατρέχει εγκάρσια όλες τις άλλες γνωστικές περιοχές (ΥΠΑΙΘΠΑ/ΙΕΠ, 
2011). Στηρίζεται στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με ενεργό ρόλο όλων των νηπίων, 
ενώ ταυτόχρονα προϋποθέτει τον δημιουργικό ρόλο της νηπιαγωγού. Εφαρμόστηκε στο 4ο 
Νηπιαγωγείο Συκεών Θεσσαλονίκης τη σχολική χρονιά 2014-2015, απευθύνεται σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας, αλλά ενδέχεται να εφαρμοστεί και σε παιδιά των πρώτων τάξεων του 
Δημοτικού Σχολείου.  

Λέξεις - Κλειδιά: κοινό, κοινό γράμμα, συμμετοχή, γραμματισμός, σταυρόλεξο,  

Εισαγωγή 

Την πρώτη μέρα στο νηπιαγωγείο γεννιούνται οι προβληματισμοί που καθορίζουν τη στάση 
μας για τη νέα χρονιά και γίνονται οδηγός για προγραμματισμό δραστηριοτήτων. Στη δική 
μου τάξη την πρώτη μέρα συνάντησα παιδιά με πλούσιες εμπειρίες γραμματισμού, με ικα-
νότητα αποκωδικοποίησης της γραπτής γλώσσας, που είχαν κατακτήσει τον κώδικα γραφής 
και ήξεραν γραφή και ανάγνωση, διάβαζαν και έγραφαν ελληνικές και αγγλικές λέξεις, παι-
διά που δεν αναγνώριζαν καν το όνομα τους, παιδιά που μετέφεραν τη βία από τα πολεμι-
κά έργα της τηλεόρασης στην τάξη και οι έννοιες μοιράζομαι, περιμένω, αναγνωρίζω τον 
άλλο ως συμπαίκτη δεν είχαν καλλιεργηθεί και παιδιά με ανεπτυγμένες κοινωνικές δεξιότη-
τες συμπεριφοράς. Όταν στην πρώτη βίαιη διεκδίκηση κάποιου παιχνιδιού που συνοδεύτη-
κε από χέρια που άρπαξαν, χτύπησαν και έσπρωξαν, μάτια που δάκρυσαν, παράπονα που 
εκφράστηκαν, προσπάθησα να εξηγήσω ότι στο νηπιαγωγείο το κάθε ένα παιχνίδι δεν είναι 
δικό μας, αλλά κοινό, φάνηκε ότι ήταν μια έννοια πολύ δύσκολο να γίνει κατανοητή. 

Γενικός Σκοπός 

Βασικός σκοπός του σεναρίου είναι η δημιουργία σταυρόλεξου με τα ονόματα των παιδιών, 
μέσα από τις δραστηριότητες για την ανάδυση της γραφής και της ανάγνωσης που ανα-
πτύσσονται στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο, αξιοποιώντας την οριζόντια και κάθετη 
γραφή των ονομάτων, την εξοικείωση των νηπίων με την έννοια «κοινό» και την ανάδυση 
απλών μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων από τις δραστηριότητες της γλώσσας. 
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Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικά αντικείμενα 
και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία. 

Ως προς τη Γλώσσα  

Καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων.-Απόκτηση φωνολογικής επίγνωσης.-Εμπλουτισμός λε-
ξιλογίου, ιδιαίτερα με λέξεις που συνδέονται με τα μαθηματικά ( τόσο – όσο, περισσότερα 
–λιγότερα, μεγάλο-μεσαίο-μικρό).- Γραφή λέξεων με οριζόντια ή κάθετη διάταξη.-Η δη-
μιουργία κρυπτόλεξου και σταυρόλεξου και η αναγνώριση των ονομάτων των άλλων παι-
διών. 

 Ως προς τα Μαθηματικά 

Να απαριθμούν, να εκτελούν απλές αριθμητικές πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης.-Να 
ομαδοποιούν τα ονόματα τους με βάση το αρχικό τους.- Να ομαδοποιούν τα ονόματα τους 
με βάση τον αριθμό των γραμμάτων.- Να κατηγοριοποιούν ονόματα σε μικρά, μεσαία, με-
γάλα, ανάλογα με το φύλο.- Να αναγνωρίζουν οριζόντιες και κάθετες γραμμές. Να αναγνω-
ρίζουν ποια γράμματα είναι συμμετρικά γράφοντας με άξονα συμμετρίας μια κάθετη γραμ-
μή-Να εξασκούν την παρατηρητικότητα τους.  

 Ως προς το Ανθρωπογενές περιβάλλον  

Να συνειδητοποιήσουν την έννοια «κοινό»-Να προσφέρουν και να ζητούν βοήθεια-Να μά-
θουν να μοιράζονται-Να εξασκούνται στην υπομονή-Να εξασκούνται στην εφαρμογή άλλων 
μεθόδων απόκτησης κάποιου παιχνιδιού εκτός της βίας-Να υιοθετούν κάποιες φορές τις 
απόψεις των άλλων (πχ. αποδοχή της άποψης της πλειοψηφίας)-Να διαπραγματεύονται 
τυχόν συγκρούσεις ή εντάσεις που προκύπτουν στη συνεργασία-Να αναπτύξουν την αυτοε-
κτίμηση σους- Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τα μέλη της ομάδας ανταλλάσσο-
ντας ιδέες και προτάσεις για την παραγωγή κάποιου έργου- Να αποκτήσουν την ικανότητα 
να εκθέτουν την εργασία τους στην ολομέλεια της τάξης-Να απολαμβάνουν το αποτέλεσμα 
της ομαδικής δουλειάς. 

 Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών  

Να εξοικειωθούν με τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε σχέση με τη γραφή, τη σχεδίαση 
πινάκων, την αποθήκευση φωτογραφιών στον υπολογιστή και εκτύπωση αυτών σε διάφο-
ρα μεγέθη- Να εξοικειωθούν με τις βασικές λειτουργίες του ποντικιού-Να αναγνωρίζουν 
αριθμούς στο πληκτρολόγιο. 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία  

Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας μέσα από τη δουλειά σε ομάδες-  

Να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης, ανακάλυψης και διερεύνησης, ώστε να αποκτή-
σει προσωπικό νόημα γι’ αυτούς η μάθηση- Να αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική 
σκέψη, συναισθηματική νοημοσύνη και φαντασία- Να αναπτύξουν το διάλογο και να καλ-
λιεργήσουν δεξιότητες έκφρασης του λόγου και οργάνωση στρατηγικών. 
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Θεωρητική στήριξη σεναρίου 

Σε μια αίθουσα διδασκαλίας που μεταμορφώνεται σε ένα δυναμικό περιβάλλον μάθησης 
πλούσιο σε ερεθίσματα, όπου η γνώση δεν αντιμετωπίζεται σαν μια διανοητική κατάσταση 
αλλά «είναι μια εμπειρική σχέση με τα πράγματα, και δεν έχει κανένα νόημα έξω από αυ-
τή» (Dewey, John 1980), το παρόν διδακτικό σενάριο « Από το ‘κοινό’ γράμμα, στο σταυρό-
λεξο», στηρίζεται στις θεωρίες μάθησης του κονστρουκτιβισμού (εποικοδομισμός) και του 
κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, αντίστοιχα. Στην εποικοδομιστική θεώρηση, όπως υποστη-
ρίζεται από τον Piaget η μάθηση είναι μια εσωτερική και υποκειμενική διαδικασία οικοδό-
μησης νοημάτων, όπου προσαρμόζονται και οργανώνονται νέες πληροφορίες σε ήδη υπάρ-
χουσες γνώσεις, με τον ενεργό ρόλο του μαθητή και το δάσκαλο σε ρόλο υποστηρικτικού 
συμβούλου, έτσι ώστε η κατάκτηση της γνώσης να αποτελεί μια ενεργητική διαδικασία που 
πετυχαίνεται μέσα από τις δραστηριότητες των μαθητών (Piaget J.,1930) ενώ ο L.Vygotsky 
εισηγητής της κοινωνικοπολιτιστικής προσέγγισης της μάθησης, θεμελιωτής του κοινωνικού 
εποικοδομιτισμού, υποστηρίζει ότι η μάθηση προωθεί την ανάπτυξη και είναι μια επικοι-
νωνιακή διαδραστική δραστηριότητα, δίνοντας σε εκπαιδευτικούς και μαθητές μια ευκαι-
ρία εμπλοκής, στη διαπραγμάτευση αμοιβαίας κατανόησης. Με τις αλληλεπιδράσεις μετα-
ξύ μαθητών και δασκάλου και τον μεταξύ τους διάλογο, ο μαθητής θα φτάσει στη «Ζώνη 
επικείμενης ανάπτυξης» (Zone of Proximal Development), που αντιστοιχεί στην “απόσταση 
ανάμεσα στο πραγματικό αναπτυξιακό επίπεδο του μαθητή, όπως αυτό καθορίζεται από 
την ανεξάρτητη επίλυση προβλημάτων, και στο επίπεδο της εν δυνάμει ανάπτυξης, όπως 
αυτό καθορίζεται από την επίλυση προβλημάτων κάτω από την καθοδήγηση των ενηλίκων 
ή σε συνεργασία με πιο ικανούς συνομηλίκου”(Vygotsky, 1997 ). Σε αυτό το σημείο φαίνε-
ται η σημασία της διαμεσολάβησης του δασκάλου και του συμμαθητή (Κόμης, 2001, Κου-
λουμπαρίτση, 2003 ). Γι’ αυτό και σε αυτό το σενάριο όλες οι δραστηριότητες γίνονται ομα-
δοσυνεργατικά, ενώ η μάθηση είναι βασισμένη στη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψε-
ων. Ο δάσκαλος σε αυτήν την περίπτωση είναι εμψυχωτής και καθοδηγητής, που διαμορ-
φώνει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον γραμματισμού για την προσέγγιση του γραπτού λό-
γου, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να «γράφουν» όπως μπορούν, με την παροχή διαφόρων ε-
ρεθισμάτων, υλικών και μέσων, για τη διέγερση της φαντασίας τους ξεκινώντας από το ό-
νομα τους, το « δικό τους» κείμενο με το οποίο αποκτούν ταυτότητα, είναι δεμένα συναι-
σθηματικά, και η προσπάθεια γραφής του, αποτελεί σημαντικό κίνητρο που μπορεί να 
συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση της κατάκτησης του κώδικα γραφής(Delhaxhe et 
al.1989. Teberosky,1998β ). Όπως έχει αποδειχθεί από πολυετείς έρευνες η γραφή είναι 
αντικείμενο γνώσης για το παιδί και όχι εκμάθηση μιας τεχνικής, σχετικά με το πώς αποτυ-
πώνουμε στο χαρτί την προφορικότητα, αλλά πρόκειται για κάτι πιο σύνθετο, που συνδέε-
ται άρρηκτα με την ενεργοποίηση της σκέψης (Ferreiro & Teberosky,1982, Ferreiro, Gomez 
Palacio et al,1988, Ferreiro,2000 ). 

 Με τον όρο « γραμματισμός » αναφερόμαστε τόσο στην ανάγνωση όσο και στη γραφή ως 
τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, θεωρώντας ταυτόχρονη και αλληλένδετη την ανάπτυξή 
τους. Ο γραμματισμός ορίζεται από τον Baynham (2002), όπως αναφέρουν οι Δαφέρμου, 
Κουλούρη και Μπασαγιάννη (2006: 19), ως «το επίπεδο της πρόσβασης στη γραπτή πληρο-
φορία που απαιτείται για την αποτελεσματική λειτουργία του ατόμου μέσα στην κοινωνία 
στην οποία ζει». Ο όρος «αναδυόμενος γραμματισμός» αναφέρεται στις συμπεριφορές α-
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νάγνωσης και γραφής των μικρών παιδιών, οι οποίες συνδέονται τόσο με την κωδικοποίηση 
και αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου όσο και με την κατανόησή του και οι οποίες πα-
ρατηρούνται στην προσχολική περίοδο, πριν από την είσοδο του παιδιού στο δημοτικό 
σχολείο και τη συστηματική εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής. Οι πρώιμες αυτές στάσεις, 
γνώσεις και δεξιότητες των παιδιών που σχετίζονται με τον γραπτό λόγο θεωρούνται ανα-
μενόμενες αλλά και σημαντικές όψεις της κατάκτησης του γραμματισμού. Με την εννοιο-
λογική αποσαφήνιση του όρου «αναδυόμενος γραμματισμός», κατανοούμε ότι εμπεριέχο-
νται οι έννοιες της συνέχειας, της εξέλιξης, της αλλαγής, της δυναμικής κίνησης και της κα-
τάκτησης (Παπούλια-Τζελέπη, 2001). 

 Στο πλαίσιο της διαθεματικότητας και σύμφωνα με σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, 
προτείνεται η σύνδεση του προγράμματος των Μαθηματικών με αυτό της Γλώσσας, ώστε 
να χρησιμοποιείται η γλώσσα για να παρουσιάζει σχέσεις και μαθηματικά δεδομένα και να 
νοηματοδοτείται γενικά το μαθηματικό περιεχόμενο, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των 
αφηρημένων μαθηματικών εννοιών και του πραγματικού κόσμου, με κυρίαρχο στοιχείο 
τους αριθμούς και τις μαθηματικές έννοιες ως βάσεις του αριθμητικού γραμματισμού 
(numeracy)  

Στο αναλυτικό πρόγραμμα των Μαθηματικών για το ελληνικό νηπιαγωγείο, στο οποίο κυ-
ριαρχεί η εποικοδομητική προσέγγιση, δηλαδή ο μαθητής ως ενεργό υποκείμενο οικοδομεί 
τις μαθηματικές γνώσεις του μέσα από την αλληλεπίδραση των προηγούμενων δομών, με 
τις σχέσεις και τους νοητικούς συλλογισμούς που προκύπτουν σε νέες εμπειρίες ή διδακτι-
κές καταστάσεις (ΔΕΠΠΣ, 2003), μεταξύ των ικανοτήτων που επιδιώκεται να αναπτυχθούν 
συμπεριλαμβάνονται και αυτές για τη συγκρότηση του αριθμού και την κατανόηση αριθμη-
τικών πράξεων (πρόσθεσης, αφαίρεσης κλπ): επιδιώκεται τα παιδιά να χειρίζονται ποσότη-
τες, να τις ενώνουν για να δημιουργούν άλλες, να βγάζουν ή να βάζουν ένα μέρος τους, να 
συγκρίνουν ή να μοιράζουν ποσότητες σε διαφορετικές καταστάσεις. (ΔΕΠΠΣ, 2003).  

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή και Οργάνωση της διδασκαλίας 

Οι δραστηριότητες του σεναρίου έχουν πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ολοήμερου 
τμήματος του 4ου Νηπ. Συκεών Θεσσαλονίκης, όπου τα παιδιά είχαν στη διάθεση τους μια 
μεγάλη ποικιλία υλικών και μέσων καθ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Στην αίθου-
σα υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και πλαστικοποιή-
της, ενώ στο χώρο του γραφείου υπάρχει εκτυπωτής και σκάνερ. Στη γωνιά γραφής, τα παι-
διά δούλευαν ατομικά, ενώ για τη δουλειά σε ομάδες χρησιμοποιήθηκαν τα τέσσερα τρα-
πέζια της αίθουσας. Τα διάφορα υλικά και μέσα που χρειάστηκαν, όπως χαρτόνια, μαρκα-
δόροι, μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, ψαλίδια, χρώματα, πινέλα, πλαστικά καπάκια από μπουκά-
λια, πλαστελίνες, πηλός , βρίσκονταν στη γωνιά γραφής ή άλλα σημεία προσβάσιμα από τα 
παιδιά . Υπήρχαν επίσης πίνακες σχεδιασμένοι στον υπολογιστή με τετράγωνα 1Χ1 εκατο-
στό.  

 Η μοκέτα που υπάρχει στην παρεούλα της τάξης και είναι χωρισμένη σε τετράγωνα 5Χ5 
εκατοστά, έδινε την ευκαιρία στα παιδιά να δοκιμάζουν συνέχεια τρόπους συνδυασμού 
κάθετων ή οριζόντιων γραφών των ονομάτων τους και άλλων λέξεων και να βρίσκουν τα 
κοινά τους γράμματα. Η σύνθεση των ομάδων έγινε με το σκεπτικό της αξιοποίησης των 
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παιδιών που είχαν κατακτήσει τον κώδικα γραφής και θα λειτουργούσαν ως καθοδηγητές, 
βοηθοί με πρωταγωνιστικό ρόλο στη δουλειά της ομάδας τους.  

Καθ ΄όλη τη διάρκεια του διδακτικού σεναρίου και σε όλες τις δραστηριότητες σχεδιάστη-
καν, δημιουργήθηκαν και παίχτηκαν πολλά παιχνίδια και αυτοσχέδια επιτραπέζια παιχνί-
δια, που από καιρό τα έχουμε εντάξει στην εκπαιδευτική διαδικασία του νηπιαγωγείου μας 
ως βασικό διδακτικό εργαλείο, υιοθετώντας την άποψη ότι το παιχνίδι είναι ο ευκολότερος 
τρόπος για την πραγματοποίηση της μάθησης μέσα από την πράξη (Feeney, Christensen, & 
Moravcil, 1996). Ο σχεδιασμός και η δημιουργία αυτοσχέδιων επιτραπέζιων παιχνιδιών α-
ποτελούν ένα πλαίσιο εργασίας και το μέσο με το οποίο τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα 
(Hart et al., 1997). Η ενεργός εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, σχεδιάζο-
ντας καινούργια ή τροποποιώντας κλασικά επιτραπέζια παιχνίδια σε εκπαιδευτικά, ενισχύει 
τη θετική στάση τους απέναντι στη μάθηση ( Dodge & Colker, 1998) και τονώνει την εφευ-
ρετικότητα , τη φαντασία και τη δημιουργικότητα. (Prendice et al., 2003). Έμπνευση και ιδέ-
ες για τη σχεδίαση και τη δημιουργία αυτοσχέδιων επιτραπέζιων παιχνιδιών στην τάξη μας 
πρόσφεραν οι δραστηριότητες από τις γνωστικές περιοχές της Γλώσσας και των Μαθηματι-
κών. Αξιοποιώντας υλικά που προορισμός τους θα ήταν η ανακύκλωση, οι μαθητές δη-
μιούργησαν παιχνίδια εκφράζοντας με έναν τελείως ιδιαίτερο και μοναδικό τρόπο τη δη-
μιουργικότητα και τη φαντασία τους. Στις ελεύθερες δραστηριότητες έπαιζαν συνέχεια τα 
δικά τους παιχνίδια, οικοδομώντας σταδιακά τη γνώση, γιατί καμιά δραστηριότητα μέσα 
στο σχολείο δεν δίνει στα παιδιά τόσες πολλές ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν και να ε-
μπλακούν τόσο πολύτροπα, τόσο δυναμικά, τόσο δημιουργικά, τόσο ομαδοσυνεργατικά και 
τόσο παιχνιδιάρικα όσο η δημιουργία και το παίξιμο των αυτοσχέδιων επιτραπέζιων παι-
χνιδιών, το μέσο για να φθάσει η γνώση στο παιδί και το παιδί στη γνώση (Πετκανοπούλου, 
2014). 

Διάρκεια σεναρίου 

Το διδακτικό σενάριο  « Από το  ‘κοινό΄ γράμμα στο σταυρόλεξο»  άρχισε το Σεπτέμβριο του 
2014 και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2014, όταν άρχισαν οι πρόβες για τη Χριστουγεν-
νιάτικη Γιορτή και χρησιμοποιήθηκαν οι ρόλοι των παιδιών στη γιορτή για την σύνταξη των 
ερωτήσεων του σταυρολέξου. 

Δραστηριότητες – Περιγραφή 

1η Δραστηριότητα: Δόθηκαν στα παιδιά χρωματιστά ξυλάκια παγωτού, επάνω είχαν κολλη-
μένα τα ονόματα τους γραμμένα με κεφαλαία γράμματα, που είχαν εκτυπωθεί από τον υ-
πολογιστή με γραμματοσειρά 48. Καρτελάκια με τον ίδιο τρόπο γραφής του ονόματος, υ-
πήρχαν στα καρεκλάκια και τα παιδιά έπρεπε να βρουν πού να καθίσουν. Ένας τρόπος ανί-
χνευσης της προσωπικής σχέσης του κάθε παιδιού με το γραπτό κώδικα και την συγκρότη-
ση των ομάδων.  

 2η Δραστηριότητα: Κάθε ομάδα αποφάσισε τον τρόπο λειτουργίας της, με εναλλασσόμενες 
υπευθυνότητες. Υπεύθυνος επικοινωνίας με τις άλλες ομάδες, υπεύθυνος παρουσίασης 
των δράσεων των ομάδων, βοηθός γραφής, υπεύθυνος υλικών και παιχνιδιών. 
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3η Δραστηριότητα: Έγραψαν σε πλαστικά καπάκια του νερού τα γράμματα του ονόματός 
τους, με τους βοηθούς γραφής κάθε ομάδας να υποδεικνύουν και να βοηθούν όσα παιδιά 
δεν είχαν κατακτήσει ακόμη την ικανότητα γραφής. Δημιούργησαν αυτοσχέδιους χάρτινους 
φακέλους όπου το κάθε παιδί αποθήκευσε τα καπάκια με τα γράμματα του ονόματος του. 

 4η Δραστηριότητα: Με τη δική μου βοήθεια όλες οι ομάδες συμμετείχαν στη φωτογράφη-
ση των παιδιών, αποθήκευση των φωτογραφιών στον υπολογιστή, εκτύπωση και πλαστικο-
ποίηση τους. Υλικό χρήσιμο για τη δημιουργία επιτραπέζιων παιχνιδιών. 

5η Δραστηριότητα: Καθίσαμε όλοι στην παρεούλα της τάξης και κάθε παιδί είχε μπροστά 
του τα καπάκια με τα γράμματα του ονόματός του . Άρχισαν να ‘ γράφουν ’ το όνομα τους, 
κάνοντας παρατηρήσεις για τον αριθμό των γραμμάτων, διατάξεις μεγέθους, ομαδοποιή-
σεις κατά μέγεθος , μικρά, μεσαία, μεγάλα ή με βάση το αρχικό τους π.χ. η παρέα του Α και 
ταξινομήσεις. Στο τέλος κάθε δραστηριότητας τα καπάκια έμπαιναν στον αυτοσχέδιο φάκε-
λο που είχαν φτιάξει και αποθηκεύονταν στο ατομικό τους συρτάρι. 

6η Δραστηριότητα: Στην παρεούλα, πάνω στη μοκέτα έγραψε κάποιο παιδί το όνομά του. 
Στη συνέχεια όλα τα παιδιά με τη σειρά τους τοποθετούσαν τα καπάκια του δικού τους ο-
νόματος, πάντα σε αντίθετη διάταξη, διαλέγοντας ποιό γράμμα ήθελαν να μοιραστούν με 
τα ήδη γραμμένα ονόματα, περιγράφοντας τη δράση λέγοντας π.χ. γράφω το όνομά μου 
Ιορδάνης οριζόντια και θα μοιραστώ με το Λευτέρη το «ρ». Το «κοινό » γράμμα έδωσε πάλι 
ευκαιρία για ομαδοποιήσεις και ταξινομήσεις. Οι έννοιες οριζόντια και κάθετη είχαν ήδη 
κατακτηθεί.  

 

7η Δραστηριότητα: Ενώσαμε τα τέσσερα τραπέζια της τάξης μας και τα νήπια κάθισαν γύρω 
από αυτό το μεγάλο τραπέζι. Σε μια μεγάλη λεκάνη με νερό ρίξαμε όλα τα καπάκια με τα 
γράμματα. Κάθε παιδί έπαιρνε τη λεκάνη μπροστά του και με ένα σουρωτήρι έπαιρνε μέσα 
από το νερό όσα περισσότερα καπάκια μπορούσε και προωθούσε τη λεκάνη στο επόμενο 
παιδί. Διάλεγε από τα καπάκια που είχε ψαρέψει αυτά που του χρειαζόταν για να γράψει 
το όνομά του και τα υπόλοιπα τα ξαναέριχνε μέσα στο νερό. Η λεκάνη έκανε πολλούς γύ-
ρους μέχρι να συμπληρωθούν όλα τα ονόματα των παιδιών. Τις επόμενες μέρες επαναλήφ-
θηκε η δραστηριότητα πολλές φορές ατομικά.  
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8η Δραστηριότητα: Δημιούργησαν παιχνίδια ντόμινο, memory με τις φωτογραφίες τους και 
το όνομά τους. Παιχνίδια καρτών, διαδρομών με τα ονόματά τους και ζάρια, καθώς και 
Sudoku. Τα παιχνίδια παιζόταν ατομικά και ομαδικά. 

9η Δραστηριότητα: Τυπώσαμε τα ονόματα σε μεγέθη γραμματοσειρών από το ν.8 μέχρι το 
ν. 72 και το κάθε παιδί έφτιαξε ένα δικό του παιχνίδι διάταξης μεγέθους.  

10η Δραστηριότητα: Σχεδίασαν με πατρόν και έκοψαν σε φύλλο διπλωμένο, το μισό κεφα-
λαίο γράμμα σε πολύ μεγάλο μέγεθος. Όταν άνοιξαν το φύλλο φάνηκε ποια γράμματα είναι 
συμμετρικά. Η έννοια της συμμετρίας είχε κατακτηθεί από άλλες δραστηριότητες. 

11η Δραστηριότητα: Σε πίνακα με τετράγωνα 1Χ1 εκατ. έγραψε το κάθε παιδί το όνομά του 
οριζόντια και κάθετα με κοινό το αρχικό τους γράμμα και το έκοψε. 

 

 Καθίσαμε πάλι στην παρεούλα και σε ένα φύλλο Α3 , που είχε επίσης ένα σχεδιασμένο πί-
νακα με 1Χ1 τετράγωνα, άρχισαν τα παιδιά να τοποθετούν τα χαρτιά με το όνομα τους με 
τον ίδιο τρόπο όπως στη δραστηριότητα με τα καπάκια στη μοκέτα. Την ώρα που αποφάσι-
ζαν πώς θα τοποθετήσουν το όνομά τους σε σχέση με κάποιο άλλο ήδη τοποθετημένο, α-
νάλογα με ποιο γράμμα ήθελαν να έχουν κοινό, έκοβαν και κρατούσαν την οριζόντια ή την 
κάθετη γραφή του ονόματος τους περιγράφοντας τη διαδικασία. 

2239

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



 

Στη συνέχεια μια ομάδα παιδιών αρίθμησε τις στήλες και τις σειρές του πίνακα, μια ομάδα 
έγραψε πάνω σε ένα λευκό φύλλο Α3 τα ονόματα με τη διάταξη που είχαν επιλέξει τοποθε-
τώντας τα χαρτάκια και δημιούργησαν ένα κρυπτόλεξο, το οποίο φωτοτυπήθηκε και δόθη-
κε σαν δραστηριότητα την επόμενη μέρα.  

 

Και δύο ομάδες μαύρισαν τα λευκά τετράγωνα, στον πίνακα με τα χαρτάκια. Όταν τελείω-
σαν το μαύρισμα και απέσυραν τα χαρτάκια με τα ονόματά τους, το σταυρόλεξο ήταν ήδη 
σχεδιασμένο και η επόμενη φάση της δραστηριότητας ήταν να βρούμε ερωτήσεις που οι 
απαντήσεις τους θα ήταν τα ονόματα των παιδιών. Μόλις αρχίσαμε τις πρόβες για τη γιορ-
τή των Χριστουγέννων, από το ρόλο του κάθε παιδιού προέκυψε η ερώτηση που η απάντη-
ση της ήταν το όνομα του κάθε παιδιού. 

  

  

Γοητευτικό, δύσκολο και μακρύ το ταξίδι για την κατάκτηση του γραμματισμού, ίσως και να 
μην τελειώνει ποτέ. Αδύνατο να προσδιορίσεις τα όρια του τέλους του. Για τα παιδιά της 
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τάξης μου, το ταξίδι άρχισε με το σενάριο ΑΠΟ ΤΟ “ΚΟΙΝΟ’’ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, 
στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς. Τα παιδιά επικοινώνησαν με το πιο δικό τους κείμενο, 
το όνομα τους, σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον γραμματισμού με πολλές δραστηριότητες 
και δυνατότητες αλληλεπίδρασης με γραπτά κείμενα, με εντυπωσιακή ενεργοποίηση του 
ενδιαφέροντος και της σκέψης τους για το γραπτό λόγο, με ποικίλες δραστηριότητες έφτια-
ξαν σταυρόλεξο με τα ονόματα τους και μυήθηκαν στην ομορφιά της αναζήτησης της γνώ-
σης και του γραπτού λόγου. Και ενώ το σταυρόλεξο ήταν ήδη έτοιμο, μια έκπληξη με περί-
μενε, όταν τα παιδιά μόνα τους στη γωνιά της γραφής, παίζοντας με τις λέξεις από το αλ-
φαβητάρι των ζώων, έφθασαν σε ένα προστάδιο ενός δικού τους σταυρόλεξου, δίνοντας 
μου την ευκαιρία να καταθέσω την ιδέα, ότι ένας σχεδιασμένος πίνακας με τετράγωνα 1Χ1 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως φύλλο εργασίας στην προσχολική ή δημοτική εκπαί-
δευση, για την κατάκτηση της γνώσης σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο. 
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Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει ένα διδακτικό σενάριο με αποτέλεσμα  
τη δημιουργία μιας ψηφιακής ιστορίας μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Bookemon από 
τους μαθητές της Γ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βαθέος Σάμου κατά το σχολικό έτος 
2014 – 2015, στις διδακτικές ώρες της Ευέλικτης Ζώνης. Προκειμένου να γίνει  κατανοητή η 
διαδικασία που ακολουθήθηκε στην τάξη, περιγράφονται αναλυτικά οι στόχοι που τέθηκαν, 
το θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με τη διδακτική μεθοδολογία, τις θεωρίες μάθησης και τις 
παιδαγωγικές μεθόδους στις οποίες στηρίχτηκε η  διαδικασία δημιουργίας της ιστορίας και 
της μετατροπής της σε ψηφιακό βιβλίο. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στον τρόπο αξιοποίησης 
των ΤΠΕ, μέσα στη σχολική τάξη οι οποίες κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών και καλ-
λιεργούν όχι μόνο την ενασχόλησή τους με ψηφιακά εργαλεία, αλλά και με την παραγωγή 
γραπτού λόγου προκειμένου να δημιουργήσουν αρχικά μια ιστορία βήμα – βήμα στο χαρτί 
και στη συνέχεια να τη δουν σε ψηφιακή μορφή. 

Λέξεις – Κλειδιά: γραπτός λόγος, ψηφιακή αφήγηση, δημιουργικότητα 

Εισαγωγή 

Η ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη σημερινή 
εποχή έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις αλλά και τις ανάγκες της σύγχρονης 
καθημερινότητας (Μελιάδου, Ε., Νάκου, Α., Γκούσκος, Δ. & Μεϊμάρης, Μ., 2011). Πιο συ-
γκεκριμένα, στο χώρο της εκπαίδευσης οι ΤΠΕ προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία πολυμεσι-
κών εργαλείων, τα οποία έχουν σκοπό να καταστήσουν τη μάθηση ένα δημιουργικό κι εν-
διαφέρον ταξίδι για μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς (Karakoyum & Kuzu, 2013). Το διδα-
κτικό σενάριο που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια έχει σκοπό να αναδείξει την αξιοποίηση 
της ψηφιακής αφήγησης (digital storytelling) για την προώθηση του γραπτού λόγου μέσα 
από δημιουργικές δραστηριότητες (Frazel, 2010), οι οποίες αφενός εισάγουν τους μαθητές 
στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και αφετέρου συνδυάζουν όλες τις δεξιότητες που θα 
αποκτήσουν οι μαθητές κατά τη δημιουργία μιας ιστορίας σε ένα καινούριο και ενδιαφέρον 
περιβάλλον μέσα στη σχολική τάξη. Επιπλέον, ενισχύεται και ο προφορικός λόγος των μα-
θητών, αφού η ψηφιακή αφήγηση βασίζεται στην αρχαία τέχνη της αφήγησης, η οποία 
διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση καθώς ενισχύει γλωσσικές, δια-
νοητικές και ψυχοπνευματικές δεξιότητες και παράλληλα αποτελεί πηγή ψυχαγωγίας, ση-
μαντική μορφή επικοινωνίας και διδασκαλίας (Miller, 2013). Μέσω της δημιουργίας μιας 
ψηφιακής ιστορίας, οι μαθητές γίνονται συγγραφείς και εκδότες της ιστορίας τους με τη 
μορφή ψηφιακού βιβλίου και έρχονται σε επαφή με τη χρήση ψηφιακού λογισμικού. Το 
παρόν διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος φιλαναγνωσίας 
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«Ταξιδεύοντας μ’ ένα βιβλίο» κατά το οποίο οι ίδιοι οι μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία να 
δημιουργήσουν το δικό τους βιβλίο, που θα περιλαμβάνει τη δική τους εικονογραφημένη 
ιστορία, γεμάτη φαντασία και συναισθήματα. Τέλος, όλες οι δραστηριότητες του παρόντος 
διδακτικού σεναρίου εστιάζουν στην ενσυνείδητη χρήση της γλώσσας  μέσα από μια  παι-
γνιώδη διαδικασία, που περιλαμβάνει ποικίλες μεθόδους και μέσα, και προωθεί την αλλα-
γή του παραδοσιακού διδακτικού μοντέλου με τη χρήση σύγχρονων διδακτικών προσεγγί-
σεων, οι οποίες  αναδεικνύουν ένα μαθητοκεντρικό μοντέλο διερευνητικής μάθησης και  
αναζήτησης γνώσης (Βλάχου & Διακογεωργίου, 2014). 

Η Ψηφιακή Αφήγηση (Digital Storytelling) και το διαδικτυακό λογισμικό Bookemon 

Ψηφιακή Αφήγηση 

Οι εξελίξεις της ψηφιακής εποχής έχουν ήδη ξεκινήσει να αλλάζουν τα μέχρι σήμερα εκπαι-
δευτικά δεδομένα, προσφέροντας ενδιαφέρουσες και καινοτόμες διδακτικές τεχνικές. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ψηφιακή Αφήγηση (Digital Storytelling), η οποία συν-
δυάζει την παραδοσιακή αφήγηση με πολυμεσικά εργαλεία δημιουργώντας μια πιο σύγ-
χρονη και μοντέρνα έκφραση της  τέχνης της αφήγησης, η οποία χρησιμοποιείται μέχρι σή-
μερα για την απόκτηση γνώσεων, ηθικής και αξιών (Center of Digital Storytelling, 2011). Βα-
σική επιδίωξη είναι να μάθουν οι μαθητές να χρησιμοποιούν την ψηφιακή αφήγηση ως 
τρόπο επικοινωνίας και έκφρασης των συναισθημάτων και των γνώσεών τους σε ένα ου-
σιαστικό εκπαιδευτικό πλαίσιο (Bran, 2010). Πρόκειται για μια ενεργητική διαδικασία, η 
οποία διαμορφώνει ένα δημιουργικό περιβάλλον μάθησης κι επικοινωνίας κι ένα πλαίσιο 
ενθάρρυνσης για εκπαιδευτές κι εκπαιδευόμενους. Τα εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν την 
υλοποίηση ψηφιακών ιστοριών είναι τα συστήματα ψηφιακής αφήγησης (Σεραφείμ & Φε-
σάκης, 2010). Τα περισσότερα υπάρχουν στο διαδίκτυο δωρεάν και με την κατάλληλη κα-
θοδήγηση από τον εκπαιδευτικό μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές χωρίς ιδιαί-
τερη δυσκολία. 

Το διαδικτυακό λογισμικό Bookemon 

Το Bookemon (http://www.bookemon.com/) είναι ένα ελεύθερο, δημιουργικό διαδικτυακό 
λογισμικό για παιδιά κάτω των δεκατριών, στο οποίο μπορούν να γράψουν, να επεξηγή-
σουν, να εμπλουτίσουν με εικόνες τις ιστορίες τους και να τις τυπώσουν σαν πραγματικά 
βιβλία με σκληρό εξώφυλλο με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Παρ’ όλο που δεν υποστηρί-
ζει την ελληνική γλώσσα, δίνει τη δυνατότητα μετατροπής μιας ιστορίας, η οποία έχει τη 
μορφή αρχείου word, pdf και power point. Το Bookemon στηρίχτηκε στη φιλοσοφία ότι κά-
θε παιδί μπορεί να γίνει συγγραφέας με τα κατάλληλα εργαλεία και την κατάλληλη υπο-
στήριξη. Σκοπός είναι να ενισχύσει τα κίνητρα συμμετοχής και προσωπικής έκφρασης των 
μαθητών.   

Θεωρητικό Πλαίσιο και Διδακτική Μεθοδολογία 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Οι δραστηριότητες του παρόντος διδακτικού σεναρίου βασίζονται στις αρχές του εποικο-
δομητισμού και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης του Vigotsky. Σύμφωνα με τις 
αρχές του εποικοδομητισμού, οι μαθητές βρίσκονται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδι-
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κασίας. Υπερασπίζονται, τεκμηριώνουν κι επικοινωνούν τις ιδέες τους  στην τάξη. Αισθάνο-
νται περήφανοι για όσα δημιουργούν και ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους καθώς  συμμε-
τέχουν, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, στη διαμόρφωση των στόχων που τίθενται 
κατά την υλοποίηση των απαιτούμενων δραστηριοτήτων (Τζελέπη & Κοτίνη, 2013). Αξιο-
ποιείται η υπάρχουσα γνώση των μαθητών και απαιτούνται σωστή οργάνωση και σχεδια-
σμός των δραστηριοτήτων έτσι ώστε να εμπλέξουν τους μαθητές στην  εκπαιδευτική διαδι-
κασία, την απόκτηση γνώσης και την προσωπική δημιουργία. Σε συνδυασμό με το θεωρητι-
κό πλαίσιο του εποικοδομητισμού προτείνονται και οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες του 
Vigotsky, οι οποίες δίνουν μεγάλη σημασία στο κοινωνικοπολιτισμικό μαθησιακό περιβάλ-
λον, με έμφαση στη συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, στην ανάπτυξη 
της δημιουργικότητας,  της κριτικής σκέψης και θετικής στάσης για το σχολείο. Επιπλέον, το 
παρόν διδακτικό σενάριο στηρίζεται στην αλληλεπίδραση των μαθητών με σκοπό να εκ-
φραστούν ελεύθερα, να ανταλλάξουν και να αντιπαραθέσουν τις ιδέες τους, να εντοπίσουν 
και να επιλύσουν προβλήματα. Με αυτό τον τρόπο θα μάθουν να αναζητούν απαντήσεις 
δουλεύοντας ομαδοσυνεργατικά σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, το οποίο τους προσφέρει 
εμπειρίες και γνώσεις που έχουν νόημα γι’ αυτούς (Χατζηδήμου, 2007). Συνεπώς, η μάθηση 
πραγματοποιείται ανάμεσα στο τι μπορεί να κάνει ο κάθε μαθητής μόνος του και στο τι 
μπορεί να κάνει με καθοδήγηση, η οποία σταδιακά θα μειώνεται.   

Διδακτική Μεθοδολογία 

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου σεναρίου από τους μαθητές, οι 
οποίες θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός ψηφιακού βιβλίου και στην εξοικείωσή τους με 
την τέχνη της ψηφιακής αφήγησης, θα χρησιμοποιηθούν ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις 
και τεχνικές. Η βασική παράμετρος που θα ληφθεί υπόψη είναι οι ανάγκες και οι ιδιαιτερό-
τητες της τάξης. Επίσης, θα ενθαρρύνουν την ελεύθερη και ισότιμη συμμετοχή των μαθη-
τών, την ατομική ιδιαιτερότητα, την ατομική και ομαδική έκφραση και τη συνεργασία μετα-
ξύ τους. Οι διδακτικές μέθοδοι έχουν ως ακολούθως: 

Ομαδοσυνεργατική μέθοδος: Οι μαθητές εργάστηκαν από κοινού πάνω σε ένα συγκεκριμέ-
νο θέμα, βελτιώνοντας τις γλωσσικές τους δεξιότητες και εκφράζοντας τις ιδέες τους καθώς 
θα έπρεπε να συνεργαστούν για το τελικό αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργήθηκε 
η ενσυναίσθηση, καθώς ο κάθε μαθητής είδε πώς αντιλαμβάνονται οι συμμαθητές του 
διάφορες καταστάσεις.  

Μέθοδος project: Οι στόχοι σχετικά με το τελικό προϊόν διαμορφώθηκαν από όλους όσους 
συμμετέχουν και όλα τα μέλη των ομάδων είχαν την ελευθερία να προτείνουν ένα θέμα και 
να καταθέσουν τις ιδέες τους. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τα μέλη των 
ομάδων κλήθηκαν να συζητήσουν σχετικά με την πορεία των εργασιών και την επίτευξη 
των αρχικών στόχων. 

Διάλογος & Ιδεοθύελλα (brainstorming): Από τους μαθητές κάθε ομάδας ζητήθηκε να κατα-
λήξουν στις ιδέες τους σχετικά με τη δημιουργία της ιστορίας μέσα από διάλογο και στη 
συνέχεια όλες οι ιδέες καταγράφηκαν με τη μέθοδο της ιδεοθύελλας. 

Επίδειξη: Πριν τη δημιουργία της τελικής ψηφιακής ιστορίας, προηγήθηκε επίδειξη του 
τρόπου με τον οποίο εισάγουμε κείμενο και εικόνες σ΄ένα αρχείο word και στη συνέχεια 
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πώς το μεταφέρουμε στην ψηφιακή πλατφόρμα Bookemon από τον εκπαιδευτικό στους 
μαθητές. Η επίδειξη  πραγματοποιήθηκε στη σχολική τάξη με τη χρήση υπολογιστή και προ-
τζέκτορα.  

Οργάνωση της τάξης 

Το διδακτικό σενάριο, το οποίο περιγράφεται παρακάτω προάγει κατά κύριο λόγο την ομα-
δοσυνεργατική μάθηση. Για τη διαδικασία του χωρισμού των ομάδων η εκπαιδευτικός διε-
νέργησε κοινωνιομετρικό τεστ και φρόντισε παράλληλα ώστε η σύνθεση των ομάδων να 
είναι ανομοιογενής. Σε κάθε ομάδα συμμετείχαν μαθητές, που είχαν ευχέρεια στο γλωσσι-
κό μάθημα και στην παραγωγή γραπτού κειμένου και μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκο-
λίες. Συνολικά, οι ομάδες ήταν ισοδύναμες, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή συ-
νεργασία.  

Σκοπός και Στόχοι Διδακτικού Σεναρίου 

Σκοπός του παρόντος διδακτικού σεναρίου ήταν να βελτιώσουν οι μαθητές τον γραπτό και 
προφορικό τους λόγο μέσα από τη δημιουργία και την έκδοση της δικής τους  ιστορίας με 
τη μορφή βιβλίου μέσα από ένα πρωτόγνωρο γι’ αυτούς ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο θα 
κεντρίσει το ενδιαφέρον τους. Λαμβάνοντας υπόψη πως οι διδακτικοί στόχοι θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στη σφαιρική και ολιστική προσέγγιση του θέματος και να ικανοποιούν 
όλους τους τομείς ανάπτυξης του ατόμου, συνοψίζονται σε τρεις κατηγορίες, που ακολου-
θούν ως εξής: 

Γνωστικοί στόχοι 

Κάθε μαθητής θα έπρεπε να είναι σε θέση: 

 Να εκφράσει και να καταγράψει τις ιδέες του με σκοπό τη δημιουργία του σεναρί-
ου της ιστορίας. 

 Να συνδέει τα γεγονότα της ιστορίας έτσι ώστε να παρουσιάζουν χρονική αλληλου-
χία. 

 Να επιλέγουν τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να έχει μια εικόνα έτσι ώστε να 
παρουσιάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις πληροφορίες του κειμένου.  

 Να αναγνωρίζει το περιβάλλον του διαδικτυακού συστήματος  Bookemon και να 
μπορεί να εξηγήσει τα βήματα που ακολουθούνται για τη δημιουργία της ψηφιακής 
ιστορίας στο συγκεκριμένο εργαλείο. 

Συναισθηματικοί στόχοι 

Κάθε μαθητής θα έπρεπε να μπορεί: 

 Να ενθαρρύνει τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας να εκφράσουν την άποψή τους. 
 Να είναι πρόθυμος να συμμετέχει στις εργασίες και τις δραστηριότητες μέχρι τη 

δημιουργία της τελικής ιστορίας. 
 Να βιώσει τη χαρά της δημιουργίας μέσα από την οπτική πλευρά του συγγραφέα. 
 Να νιώσει αισθήματα αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης. 
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 Να αποδέχεται και ν’ ακούει με προσοχή τις απόψεις και τις ιδέες των συμμαθητών 
του. 

Ψυχοκινητικοί στόχοι 

Κάθε μαθητής θα έπρεπε να είναι σε θέση: 

 Να συνεργάζεται αρμονικά με την υπόλοιπη ομάδα. 
 Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να παρουσιάζει τις ιδέες του στην τάξη. 
 Να βγάζει συμπεράσματα σχετικά με την πορεία της εργασίας και τη δημιουργία 

του τελικού προϊόντος.  
 Να δημιουργήσει τις δικές του εικόνες. 

Στάδια υλοποίησης 

Δημιουργία Σεναρίου από τα παιδιά 

Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί, υλοποιήθηκε σε τρία στάδια σύμφωνα με το διαδι-
καστικό – κειμενοκεντρικό μοντέλο παραγωγής γραπτού λόγου: το προσυγγραφικό στάδιο, 
το συγγραφικό στάδιο – δημιουργία ψηφιακής ιστορίας και το μετασυγγραφικό στάδιο. 

Προσυγγραφικό στάδιο: Κατά το προσυγγραφικό στάδιο, οι ομάδες έπρεπε να καταλήξουν 
στο βασικό θέμα, τους ήρωες, τα γεγονότα και την πλοκή της ιστορίας που επρόκειτο να 
δημιουργήσουν. Σχετικά με το θέμα ομόφωνα οι μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία να δη-
μιουργήσουν μια χριστουγεννιάτικη ιστορία καθώς πλησίαζαν τα Χριστούγεννα. Στη συνέ-
χεια, με τη μέθοδο της ιδεοθύελλας οι ομάδες των παιδιών κατέληξαν στους ήρωες και τη 
βασική υπόθεση της ιστορίας.  

 

         Σχήμα 1. Οι ιδέες των παιδιών όπως προέκυψαν από τη μέθοδο της ιδεοθύελλας 
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Συγγραφικό στάδιο: Σ’ αυτό το στάδιο, η κάθε ομάδα πήρε φύλλα εργασίας, τα οποία θα 
έπρεπε, με την καθοδήγηση και βοήθεια του εκπαιδευτικού, να συμπληρώσει γράφοντας 
το κείμενο με τις πληροφορίες που ζητούνταν για το κομμάτι της ιστορίας που είχε αναλά-
βει και ζωγραφίζοντας τις αντίστοιχες εικόνες.  
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Σχήμα 2. Τα τρία φύλλα εργασίας και οι εικόνες της 1ης ομάδας 
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Σχήμα 3. Το φύλλο εργασίας και οι εικόνες της 2ης ομάδας 

 

 

Σχήμα 4. Το φύλλο εργασίας και οι εικόνες της 3ης ομάδας 
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Σχήμα 5. Το φύλλο εργασίας και οι εικόνες της 4ης ομάδας 

 

 

Σχήμα 6. Το φύλλο εργασίας και οι εικόνες της 5ης ομάδας 
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Μετασυγγραφικό στάδιο: Μετά τη συγγραφή της ιστορίας και τη δημιουργία των εικόνων, 
κάθε ομάδα έλεγξε το κείμενό της για ορθογραφικά λάθη και έκανε προτάσεις βελτίωσης 
με την προσθήκη διαλόγων σε συννεφάκια. 

Στη συνέχεια, ακολούθησε επίδειξη επεξεργασίας ενός αρχείου word κι επιπλέον της λει-
τουργίας και χρήσης της ψηφιακής πλατφόρμας Bookemon μέσα στη σχολική τάξη με τη 
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και προτζέκτορα. Στη φάση αυτή, τα παιδιά παρακολού-
θησαν την μετατροπή της ιστορίας τους από αρχείο word σε ψηφιακό βιβλίο. Η μεταφορά 
της ιστορίας σε αρχείο word έγινε από τον εκπαιδευτικό εκτός σχολικής τάξης. Ο σύνδεσμος 
(link),μέσω του οποίου μπορεί κανείς να «επισκεφθεί» το ψηφιακό βιβλίο που δημιουργή-
θηκε στο τέλος του παρόντος διδακτικού σεναρίου είναι ο ε-
ξής: http://www.bookemon.com/book_read_flip.php?book_id=453749&check=3b989cf73e
55aa65ff953b17aa44313c.  

Η Δημιουργία του Ψηφιακού Βιβλίου με το διαδικτυακό λογισμικό Bookemonn σε έξι εύκο-
λα βήματα 

Για τη δημιουργία του ψηφιακού βιβλίου και έχοντας το αρχείο word που επιθυμούμε, α-
κολουθούμε τα παρακάτω βήματα: 

1. Ανοίγουμε την ιστοσελίδα του λογισμικού Bookemon (www.bookemon.com)  και 
δημιουργούμε λογαριασμό μέσω της επιλογής Join Now με τη συμπλήρωση των ζη-
τούμενων στοιχείων. 

2. Επιλέγουμε την καρτέλα Create και στη νέα σελίδα, στο πεδίο INSTANT BOOKS with 
Word, Pdf & PowerPoint επιλέγουμε Get Started! 
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Σχήμα 7. Πραγματική απεικόνιση των οδηγιών στο 2ο βήμα  

 

3. Στη νέα σελίδα πατάμε στην επιλογή Select που βρίσκεται κάτω από τον τύπο του 
βιβλίου που επιθυμούμε.  

4. Στην επόμενη σελίδα, συμπληρώνουμε τα ζητούμενα στοιχεία στα πεδία με τον 
κόκκινο αστερίσκο και επιλέγουμε Continue. 

5. Συνεχίζουμε με την επιλογή Doc2Book που εμφανίζεται στη νέα σελίδα, έχοντας 
την ιστορίας μας σε αρχείο word, στο οποίο η πρώτη σελίδα θα είναι το εξώφυλλο 
και η τελευταία το οπισθόφυλλο. 

6. Τέλος, πατάμε στο Choose Document για να επιλέξουμε το αρχείο word που επιθυ-
μούμε και συνεχίζουμε με την επιλογή Άνοιγμα, με την οποία το αρχείο «φορτώνε-
ται» στο λογισμικό Bookemon.  

Το ψηφιακό μας βιβλίο είναι έτοιμο και μπορούμε να το δούμε διαδικτυακά αν επιλέξουμε 
το πεδίο My Books στην Αρχική Σελίδα του λογαριασμού μας. Επίσης, μπορούμε να το δια-
μοιράσουμε (Share) σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και e – mail.  

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι δραστηριότητες δημιουργίας μιας 
εικονογραφημένης ιστορίας από τους μαθητές, η οποία στη συνέχεια πήρε ψηφιακή μορφή 
μέσω ενός ψηφιακού εργαλείου, του διαδικτυακού λογισμικού Bookemon. Με αυτόν τον 
τρόπο, οι μαθητές γνώρισαν ένα ολότελα καινούριο γι’ αυτούς  περιβάλλον, βίωσαν τη χα-
ρά της δημιουργίας και ένιωσαν πως γίνονται και οι ίδιοι μικροί συγγραφείς. Παρ’ όλο που 
δεν δημιούργησαν τα παιδιά την ιστορία στον υπολογιστή, βλέποντας τη διαδικασία να 
συμβαίνει μπροστά στα μάτια τους εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους και ιδιαίτερο ενδια-
φέρον. Υπήρχε ο συνδυασμός  παραγωγής γραπτού λόγου και ο τρόπος με τον οποίο μπο-
ρεί να αλλάξει μορφή με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών σ’ ένα μαθητοκεντρικό περιβάλλον 
μάθησης (Chu, Tse & Chaw, 2011). Πρόκειται για έναν πολύ εύκολο και απλό τρόπο δη-
μιουργίας ενός ψηφιακού βιβλίου από την πλευρά του εκπαιδευτικού καθώς απαιτείται 
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κυρίως η γνώση της χρήσης του αρχείου word. Επιπλέον, πηγή προβληματισμού και περε-
ταίρω ερευνητικού ενδιαφέροντος αποτελεί η δημιουργία ενός διαδικτυακού λογισμικού 
με παρόμοια πληθώρα δυνατοτήτων, κατάλληλο για παιδιά, που να υποστηρίζει όμως την 
ελληνική γλώσσα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της  αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικού 
καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των ομαδικών δραστηριοτήτων, οι σχέσεις των μαθητών 
βελτιώθηκαν αισθητά, καθώς ο ένας ενθάρρυνε την προσωπική έκφραση του άλλου. Μα-
θητές που αντιμετώπιζαν δυσκολίες ένιωσαν άνετα να ζητήσουν βοήθεια και όλοι απέκτη-
σαν ισχυρά κίνητρα να δουλέψουν, καθώς έδειξαν μεγάλη προθυμία συμμετοχής και ανυ-
πομονησία για την ολοκλήρωση μιας εργασίας, η οποία ήταν πρωτόγνωρη γι’ αυτούς. Επι-
πλέον, φάνηκε ότι η υλοποίηση δημιουργικών δραστηριοτήτων, που κεντρίζουν την προσο-
χή και το ενδιαφέρον των παιδιών, ενισχύουν αισθητά την αυτοπεποίθησή τους κι ενεργο-
ποιούν τη θέλησή τους για μάθηση και την αγάπη για το σχολείο. Τέλος σημαντικοί παρά-
γοντες είναι η καθοδήγηση και η δημιουργικότητα του ίδιου του εκπαιδευτικού, ο οποίος 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της τάξης, έτσι ώστε να 
προσφέρει στους μαθητές του ευκαιρίες να ανακαλύψουν χαρίσματα και ταλέντα που θα 
παρέμειναν ανεκδήλωτα και εμπειρίες μέσα από τις οποίες καλλιεργούνται η αυτενέργεια, 
η ανάπτυξη πρωτοβουλίας και η κοινωνικοποίηση του ατόμου. 

Βιβλιογραφία 

Ελληνική Βιβλιογραφία 

Βλάχου, Ρ. & Διακογεωργίου, Α. (2014). Διδακτικές παρεμβάσεις και προτάσεις για την Α’   
Δημοτικού στο μάθημα της Γλώσσας, Πρακτικά Συνεδρίου «Νέος Παιδαγωγός», Αθή-
να, pp. 1319 – 1327. 

Μελιάδου, Ε., Νάκου, Α., Γκούσκος, Δ. & Μεϊμάρης, Μ. (2011). Ψηφιακή Αφήγηση, Μάθηση 
και Εκπαίδευση, Proceedings of the 6th Conference in Open – Learning, Λουτράκι, pp. 
615 – 627. 

Σεραφείμ, Κ. & Φεσάκης, Γ. (2010). Ψηφιακές και Διαδικτυακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευ-
ση, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ημαθίας, Βέροια – Νάουσα, pp. 1558 – 1569. 

Τζελέπη, Σ. & Κοτίνη, Ι. (2013). Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφο-
ρικής, Proceedings of the 5th Conference on Informatics in Education, Πειραιάς.   

Χατζηδήμου, Δ. (2007). Εισαγωγή στη θεματική της Διδακτικής – Συμβολή στη θεωρία και 
στην πράξη της διδασκαλίας – Καινοτομίες στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: Αφών 
Κυριακίδη. 

Ξένη βιβλιογραφία 

Bran, R. (2010). Message in a bottle. Telling stories in a digital world. Procedia Social and Be-
havioral Sciences, 2 (2010), 1790 – 1703. 

Chu, S. K. W., Tse, S. K. & Chow, K. (2011). Using collaborative teaching and inquiry project – 
based learning to help primary school students develop information literacy and in-
formation skills. Library & Information Science Research 33(2), 132 – 143. 

2255

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Frazel, M. (2010). Digital Storytelling Guide for Teachers, ICTE, USA. 

Karakoyum, F. & Kuzu, A. (2013). Examining Digital Storytelling in Terms of the 21st Century 
Skills Development, Symposium for Technology enhanced Learning: Towards an en-
gaging & meaningful digital future 2013, Singapore. 

Miller, C.H. (2013). Digital Storytelling: A creator’s guide to interactive entertainment. UK. 
Taylor & Francis. 

2256

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Διαδρομές Πηλίου 
Διαθεματικό Σχέδιο Εργασίας από το Δημοτικό Σχολείο «Άγιος Ιωσήφ» Βόλου 

 
Νταβλαμάνου Ελένη 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70,  M.Sc. 
Συγγραφέας 

edsn29@yahoo.gr 

Περίληψη 

To Δημοτικό Σχολείο «Άγιος Ιωσήφ» Βόλου συμμετέχοντας στην εφαρμογή των διαθεματι-
κών προγραμμάτων σπουδών, υλοποίησε με τα δύο τμήματα της Δ’ τάξης σχέδιο εργασίας 
(project), με τίτλο «Διαδρομές Πηλίου», κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015. Οι μαθη-
τές/τριες προσέγγισαν το θέμα υπό το πρίσμα όλων σχεδόν των μαθημάτων του αναλυτι-
κού προγράμματος (Γλώσσα, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Λογοτεχνία κλπ). Τα φύλλα 
εργασίας περιελάμβαναν μια ποικιλία δραστηριοτήτων και ερωτημάτων, ορισμένα από τα 
οποία απαιτούσαν βιβλιογραφική έρευνα, άλλα ηλεκτρονική αναζήτηση, έρευνα πεδίου και 
κάποια τη δημιουργία κατασκευών. Οι μαθητές, χωρισμένοι σε πενταμελείς ομάδες, είχαν 
στη διάθεση τους ένα τρίωρο την εβδομάδα για να εργαστούν, αρχικά κάθε ομάδα ξεχωρι-
στά, πάνω στα φύλλα εργασίας ενός μαθήματος και στη συνέχεια να τα παρουσιάσουν 
στην ολομέλεια της τάξης, ενώ μετά το τέλος του προγράμματος, συμπλήρωσαν και ένα 
φύλλο αξιολόγησης. Συνοψίζοντας, οι διδακτικοί στόχοι του συγκεκριμένου σχεδίου επι-
τεύχθηκαν, ενώ οι μαθητές/τριες απέκτησαν με ευχάριστο τρόπο νέες δεξιότητες και γνώ-
σεις.   

Λέξεις - Κλειδιά: σχέδιο εργασίας (project), διαθεματικότητα, Πήλιο, συνεργασία ομάδων 

Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα την παρουσίαση ενός διαθεματικού σχεδίου εργασίας 
(project) σε δύο τμήματα της Δ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου «Άγιος Ιωσήφ» Βόλου κατά 
το σχολικό έτος 2014-2015. Το συγκεκριμένο σχέδιο υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Ευέλι-
κτης Ζώνης, αξιοποιώντας τρεις ώρες εβδομαδιαίως, όπως προβλέπει το αναλυτικό πρό-
γραμμα της αντίστοιχης τάξης.  

Τα νέα προγράμματα, στοχεύοντας στην κατανόηση βασικών εννοιών και στην εφαρμογή 
γνωστικών στρατηγικών ανάλυσης και αξιολόγησης των γνώσεων (διαδικαστική γνώση), 
προτείνουν διαφοροποιημένες, ομαδοσυνεργατικές παιδαγωγικές πρακτικές, όπως τη δια-
θεματική διδασκαλία (ΥΠΔΒΜΘ/ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Στα πλαίσια, λοιπόν, αυ-
τών των νέων προγραμμάτων οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από δύο εκπαιδευτικούς 
του σχολείου και έξι καθηγητές ειδικοτήτων η συγκεκριμένη διαθεματική διδασκαλία, άλ-
λοτε στις τάξεις, στο χώρο της βιβλιοθήκης, στην αίθουσα υπολογιστών, στον προαύλιο χώ-
ρο του σχολείου, στην αίθουσα της μουσικής ή στο γυμναστήριο, ανάλογα με την εκάστοτε 
δραστηριότητα. Για τις ανάγκες του προγράμματος οι μαθητές/τριες πραγματοποίησαν αρ-
κετές επισκέψεις και αρκετοί ήταν οι φορείς που ενεπλάκησαν στην όλη διαδικασία. Στα 
πλαίσια του κοινωνικού σχολείου οι γονείς των μαθητών/τριών συμμετείχαν τα μέγιστα 
στην ολοκλήρωση του project. 
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Διαθεματικότητα, Διεπιστημονικότητα και project 

Ένα project αναδεικνύει τις διεπιστημονικές συναρτήσεις μεταξύ των γνωστικών αντικειμέ-
νων και συνδέει άμεσα την ακαδημαϊκή γνώση με προβλήματα κοινωνικά και προσωπικού 
ενδιαφέροντος. Κατά τον Η. Ματσαγγούρα (2003) τα σχέδια εργασίας διακρίνονται σε δύο 
τύπους: τα διεπιστημονικά και τα διαθεματικά σχέδια εργασίας. Κριτήριο γι’ αυτό το δια-
χωρισμό αποτελεί το πλαίσιο οργάνωσης και ανάπτυξης των σχεδίων εργασίας. α) Όταν το 
πλαίσιο οργάνωσης γίνεται με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα, με τα μαθήματα που αυτό 
συμπεριλαμβάνει, το project είναι διεπιστημονικό. Στα διεπιστημονικά σχέδια εργασίας οι 
επιστημονικοί κλάδοι αξιοποιούν τις δυνατότητες του θέματος που μελετούν, για να προω-
θήσουν το περιεχόμενο και τους στόχους τους. Γι’ αυτό επιχειρείται να εντοπιστούν οι επι-
στημονικοί κλάδοι που πρέπει να εμπλακούν στη μελέτη ενός θέματος και να καθοριστούν 
οι πτυχές εκείνες που πρέπει να εξετάσει καθένας από τους εμπλεκόμενους κλάδους. Σκο-
πός του σχεδίου εργασίας είναι «είτε να προσφέρει παραδείγματα για την καλύτερη κατα-
νόηση εννοιών, σχέσεων και φαινομένων που έχουν ήδη θεωρητικά διδαχτεί είτε να προ-
σφέρει πεδίο πρακτικής εφαρμογής θεωρητικών γνώσεων» (Ματσαγγούρας 2003). β) Όταν 
η οργάνωση γίνεται με βάση τα μαθητικά ενδιαφέροντα, το σχέδιο εργασίας είναι διαθεμα-
τικό. Πρόκειται για ένα «χαλαρό και απρόβλεπτο» σχέδιο εργασίας. Στόχος του διαθεματι-
κού project δεν είναι οι επιδιώξεις συγκεκριμένων επιστημών. Κριτήριο ανάπτυξης του 
project αποτελεί η φύση του θέματος και τα ενδιαφέροντα των μαθητών (Ματσαγγούρας, 
2003). 

Πιο συγκεκριμένα, ως διαθεματική διδασκαλία θεωρείται εκείνη, που οργανώνεται και υ-
λοποιείται, συνδυάζοντας τη μεθοδολογία και την οπτική διαφορετικών γνωστικών κλάδων, 
προκειμένου να εξετάσει ένα κεντρικό θέμα (Jacobs, 1989). Επομένως, η διαθεματικότητα 
στην ολοκληρωμένη της μορφή σημαίνει θεματική ή θεματοκεντρική προσέγγιση της γνώ-
σης και κατάργηση των διακριτών μαθημάτων (Ματσαγγούρας, 2003). Τα μοντέλα οργάνω-
σης των διαθεματικών δράσεων είναι ποικίλα και εκτείνονται από το απλό ή συνδετικό ως 
το συνεργατικό μοντέλο (σύμπραξη πολλών εκπαιδευτικών από διαφορετικές ειδικότητες) 
(Ματσαγγούρας, 2002). Η διαθεματικότητα βασίζεται στην ομαδοσυνεργατική μορφή δι-
δασκαλίας και τη μέθοδο του σχεδίου εργασίας (project), πάντοτε βέβαια με την ενεργό 
συμμετοχή όλων των μαθητών σε διάφορα στάδια της διδασκαλίας, όπως στην επιλογή του 
θέματος και της ομάδας τους.  Από παιδαγωγικής άποψης η διαθεματικότητα είναι σημα-
ντική, διότι αποσκοπεί στη σφαιρική καλλιέργεια των μαθητών. Προάγει δεξιότητες και ικα-
νότητες, όπως τις δεξιότητες της χρήσης ποικίλων πηγών πληροφόρησης, της επικοινωνίας 
(γραπτός και προφορικός λόγος, επιχειρηματολογία, διάλογος κ.ά.), της συνεργασίας, της 
επίλυσης προβλημάτων, της δημιουργικής επινόησης και της κριτικής επεξεργασίας των 
πληροφοριών. Επίσης, με τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων γνωστικών αντικειμένων 
συγκροτείται ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δημιουργείται μια ολιστική αντίληψη της 
γνώσης (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2002. Κούσουλας, 2003. Χατζημιχαήλ, 2010)   

Οργάνωση της διαθεματικής διδασκαλίας 

Με βάση, λοιπόν, τους παραπάνω θεωρητικούς άξονες σχετικά με τα σχέδια εργασίας και 
τη διαθεματικότητα, οργανώθηκε η διαθεματική διδασκαλία με θέμα το Πήλιο από δύο 
δασκάλες του σχολείου, την Έλενα Νταβλαμάνου και τη Βασιλική Λειβαδάρου, όπου συμ-
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μετείχαν με ανάλογες προς το αντικείμενό τους δραστηριότητες οι καθηγητές/τριες διαφό-
ρων ειδικοτήτων του σχολείου.  

Η επιλογή του θέματος προέκυψε μετά από συζήτηση των δυο εκπαιδευτικών με τους μα-
θητές. Οι τελευταίοι συμφώνησαν, καθώς το θέμα τούς ήταν σχετικά οικείο λόγω της συ-
χνής επίσκεψης τους στα χωριά του Πηλίου και επειδή για αρκετούς μαθητές αποτελεί τόπο 
καταγωγής ή διαμονής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ή μόνο κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες. Το θέμα του Πηλίου προσεγγίσθηκε από τους μαθητές μέσα από την οπτική των εξής 
σχολικών μαθημάτων: της Νεοελληνικής Γλώσσας (Ανάπτυξη λεξιλογίου σχετικού με το Πή-
λιο), της Λογοτεχνίας (Επεξεργασία πεζών και ποιημάτων με θέμα τα χωριά του Πηλίου), 
των Μαθηματικών (Επίλυση προβλημάτων με θέματα από τη ζωή στα χωριά του Πηλίου), 
της Μελέτης Περιβάλλοντος (Εντοπισμός περιοχών στο χάρτη, χλωρίδα και πανίδα), της 
Λαογραφίας (Ήθη, έθιμα, παραδόσεις), των Θρησκευτικών (Μοναστήρια και Εκκλησίες του 
Πηλίου), της Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας (εκμάθηση ανάλογου λεξιλογίου, αναφορά σε 
αδελφοποιημένα χωριά), της Ιστορίας – Μυθολογίας (Γνωριμία με τα 24 χωριά του Πηλίου 
και την ιστορία τους, καθώς και μύθους για ήρωες που έζησαν στο βουνό των Κενταύρων), 
των Εικαστικών (Κατασκευές), της Μουσικής (Εκμάθηση πηλιορείτικων τραγουδιών), των 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (PowerPoint) και της Γυμναστικής (διδασκαλία παραδοσιακών 
χορών).   

Τους διδακτικούς στόχους της συγκεκριμένης διαθεματικής διδασκαλίας αποτέλεσαν η 
γνωριμία των μαθητών/τριών με το Πήλιο, το βουνό των Κενταύρων, τα χωριά του, την ι-
στορία και τους μύθους τους, τη χλωρίδα και την πανίδα του, τα ήθη και τα έθιμά του, τα 
παραδοσιακά πηλιορείτικα φαγητά και γλυκά, την αρχιτεκτονική (αρχοντικά, μοναστήρια, 
κρήνες κλπ), τις τέχνες και τα γράμματα, τους παραδοσιακούς χορούς και τα τραγούδια. 
Επίσης, η συνειδητοποίηση του πόσο τυχεροί είναι που έχουν ένα τόσο ωραίο φυσικό πε-
ριβάλλον δίπλα τους, η ευαισθητοποίηση όσον αφορά στην προστασία του και η κατανόη-
ση τη σημασίας του Πηλίου στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας. 

Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε στη σχολική βιβλιοθήκη καθώς και στην αίθουσα ηλε-
κτρονικών υπολογιστών, καθώς οι μαθητές εκεί είχαν στη διάθεσή τους τα απαιτούμενα 
βιβλία και υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο, ώστε να πραγματοποιήσουν τη σχετική 
τους έρευνα και να συμπληρώσουν τα φύλλα εργασίας. Οι μαθητές των δύο τμημάτων ήταν 
ήδη χωρισμένοι σε πενταμελείς ομάδες, καθώς η διδασκαλία των περισσότερων μαθημά-
των γίνεται με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Δουλεύοντας σε ομάδες, άντλησαν και συ-
νέλεξαν πληροφορίες αρχικά για το Πήλιο στη Μυθολογία (Perilla, 2010) και έπειτα την ι-
στορία του από την αρχαιότητα, τα βυζαντινά χρόνια, την τουρκοκρατία μέχρι και τους νεό-
τερους χρόνους (Λιάπης, 2001). Στη συνέχεια, τα ζώα και τα φυτά (κυρίως τα βότανα και τις 
θεραπευτικές τους ιδιότητες για τα οποία είναι διάσημο το Πήλιο) (Ψημένος, 2007) απα-
σχόλησαν τους μαθητές που δεν έμειναν μόνο σε επίπεδο βιβλιογραφίας, αλλά επισκέφτη-
καν τη Μακρινίτσα, όπου μίλησαν με ανθρώπους που ασχολούνται με την καλλιέργεια και 
το εμπόριο βοτάνων, τα οποία φύονται στο Πήλιο (π.χ. ρίγανη, φασκόμηλο, μέντα, λουίζα 
κ.λ.π). Επιστρέφοντας στην τάξη έφεραν μαζί τους καρπούς, φυτά και βότανα με πληροφο-
ρίες για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Το Πήλιο είναι γεμάτο με παλιά αρχοντικά, δείγ-
ματα εξαίρετης αρχιτεκτονικής, με κρήνες και γεφύρια. Μία από τις ομάδες, κατά την επί-
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σκεψή μας στα χωριά Ζαγορά, Τσαγκαράδα, Πορταριά, εντόπισαν και φωτογράφισαν αρχο-
ντικά, κρήνες και γεφύρια, μελέτησαν την αρχιτεκτονική και τα ιδιαίτερα στοιχεία τους, τα 
ομαδοποίησαν και κατέγραψαν την εμπειρία τους.  

Σημαντική ανάπτυξη στο Πήλιο γνώρισαν οι τέχνες και τα γράμματα. Η Μηλιώτικη Σχολή, οι 
βιβλιοθήκες με τα σπάνια συγγράμματα, οι λαϊκοί ζωγράφοι δεν έλειψαν από την έρευνα 
των μαθητών και τη συμπλήρωση «της ταυτότητας» του Πηλίου. Η έρευνα στο πεδίο, οι 
επισκέψεις και η άντληση πληροφοριών για τα συγκεκριμένα θέματα από ειδικούς, συνετέ-
λεσαν στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του project. Φυσικά, όντας το Πήλιο ένας άκρως 
πολιτιστικός πυρήνας, τα ήθη και τα έθιμα για κάθε εποχή και περίσταση αποτέλεσαν αντι-
κείμενο μελέτης από ομάδες μαθητών (Κωνσταντινίδης & Λαμπρόπουλος, 2003). Οι «Μάη-
δες», «Το αμίλητο νερό», «Ο πηλιορείτικος γάμος» είναι ενδεικτικά κάποια από τα έθιμα 
της περιοχής που μελετήθηκαν. Στα ίδια πλαίσια, των ηθών και των εθίμων, στο σύνολό 
τους οι ομάδες άκουσαν, ανέλυσαν και τραγούδησαν παραδοσιακά πηλιορείτικα δημοτικά 
τραγούδια (Θέλω να ταξιδέψω, Πηλιορείτισσα κλπ) καθώς επίσης έμαθαν να χορεύουν πα-
ραδοσιακούς χορούς του Πηλίου (Συρτός, Πηλιορείτικος, Γιωργαλάκης κλπ).  

Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες, στα πλαίσια του προγράμματος, συναντήθηκαν στην κου-
ζίνα του σχολείου και φορώντας τις ποδιές τους ανέλαβαν να μαγειρέψουν πηλιορείτικα 
εδέσματα, παραδοσιακά φαγητά και γλυκά (σπετζοφάι, πίτες, γλυκό του κουταλιού φιρίκι 
κλπ) (Λεβέντη & Γανωτή, 2011). Παντού μυρωδιές και υπέροχες γεύσεις, που φυσικά είχαν 
την ευκαιρία να δοκιμάσουν όλοι οι υπόλοιποι μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου.  

Τα φύλλα εργασίας για κάθε μάθημα περιελάμβαναν μια ποικιλία δραστηριοτήτων και ε-
ρωτημάτων, ορισμένα από τα οποία απαιτούσαν βιβλιογραφική έρευνα, άλλα ηλεκτρονική 
αναζήτηση, έρευνα στο πεδίο και κάποια τη δημιουργία κατασκευών. Ακροστιχίδες, σταυ-
ρόλεξα, κρυπτόλεξα, αντιστοιχίσεις με στοιχεία από τα χωριά του Πηλίου, αποτέλεσαν επι-
πλέον διδακτικό υλικό, το οποίο με παιγνιώδη τρόπο συνετέλεσε στην εμπέδωση των νέων 
γνώσεων και πληροφοριών.  

Ολοκληρώνοντας το σχέδιο εργασίας «Διαδρομές Πηλίου», σε μια ανοιχτή γιορτή για ό-
λους, μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας των 
μαθητών και της προσπάθειάς τους να ανακαλύψουν τα μυστικά του τόπου στον οποίο 
ζουν. Τα μοιράστηκαν με τους παρευρισκομένους και αναβίωσαν με παραστατικό τρόπο το 
έθιμο του «Πηλιορείτικου γάμου» με κάθε λεπτομέρεια, υπό τους ήχους δημοτικών τρα-
γουδιών, φορώντας παραδοσιακές στολές. Σε συνεργασία με τοπικούς φορείς μοίρασαν 
ενημερωτικό υλικό για το Πήλιο και τους μαγευτικούς προορισμούς του και με τη βοήθεια 
γυναικείων πηλιορείτικων συνεταιρισμών κεράστηκαν όλοι και γεύτηκαν παραδοσιακά ε-
δέσματα. 

Ως επιβράβευση των ομάδων για την προσπάθεια τους και για την κατάκτηση των επιμέ-
ρους στόχων που είχαν τεθεί εξαρχής, αποδόθηκε σε όλα τα παιδιά έπαινος συμμετοχής και 
αναμνηστικό cd με φωτογραφίες – όμορφες στιγμές που μοιράστηκαν με τους συμμαθητές 
και τους δασκάλους τους, στις εκπαιδευτικές και συνάμα αναζωογονητικές εκδρομές στο 
Πήλιο, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.   
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Συμπεράσματα 

Μετά το τέλος της διδασκαλίας οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα φύλλο αξιολόγησης. Σχεδόν 
όλοι οι μαθητές σημείωσαν ότι έμαθαν πολλά περισσότερα πράγματα για το Πήλιο, τα χα-
ρακτηριστικά του, την ιστορία του. Επίσης, σχεδόν όλα τα παιδιά, σημείωσαν ότι συνεργά-
στηκαν πολύ καλά μεταξύ τους, σεβόμενα το ένα το άλλο, ενώ έμαθαν να ψάχνουν μια 
πληροφορία σε ένα βιβλίο ή στο διαδίκτυο, να βρίσκουν ένα βιβλίο σε μια βιβλιοθήκη, να 
χρησιμοποιούν λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, καθώς και να σημειώνουν τη βιβλιογραφία που 
τους ενδιαφέρει.  

Θεωρούμε, λοιπόν, ότι οι διδακτικοί στόχοι, οι οποίοι τέθηκαν στην αρχή, επιτεύχθηκαν. 
Παράλληλα, οι δεξιότητες, οι οποίες καλλιεργήθηκαν και οι γνώσεις που αποκτήθηκαν, α-
νακλήθηκαν από τους μαθητές αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της χρονιάς, κάτι που ση-
μαίνει ότι εντυπώθηκαν στο μυαλό τους. Επίσης, ορισμένοι μαθητές με μαθησιακά προ-
βλήματα βρήκαν την ευκαιρία να εργαστούν πάνω σε ένα θέμα και να το παρουσιάσουν 
στους συμμαθητές τους, ξεπερνώντας τη συνήθη συστολή τους. Για ορισμένους, λοιπόν, 
αυτή η διαθεματική ήταν μια αφόρμηση για πιο ενεργή συμμετοχή τους στο μάθημα κατά 
τη διάρκεια της υπόλοιπης χρονιάς.    

Επομένως, στην περίπτωση της συγκεκριμένης διαθεματικής διδασκαλίας επιβεβαιώθηκε η 
άποψη ότι η διαθεματικότητα προάγει την ολιστική προσέγγιση της γνώσης, την κριτική 
σκέψη, τη συνεργατική μάθηση και την κοινωνική αλληλεπίδραση των μαθητών. Θα προ-
σθέταμε και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, η οποία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση 
για την επιτυχημένη εφαρμογή καινοτόμων δράσεων στην εκπαίδευση.   
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Διαθεματικές προσεγγίσεις στα πλαίσια ενός προγράμματος Δημιουργικής Γραφής 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά ένα πρόγραμμα δημιουργικής γραφής, διάρκειας 6 μηνών, το 
οποίο υλοποιήθηκε από τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δ΄ τάξης του 3ου Πρότυπου Πει-
ραματικού Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου, το σχολικό έτος 2013-14. Βασική επιδίωξη ήταν η 
εξοικείωση των μαθητών με τον γραπτό λόγο και τις δυνατότητές του, η προώθηση της συ-
νεργασίας και του ομαδικού πνεύματος μέσα στην τάξη και η ανάπτυξη της ελεύθερης έκ-
φρασης και δημιουργικότητας στο σχολείο. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπήρξε 
διαθεματική προσέγγιση της γλώσσας και διασύνδεσή της με άλλα γνωστικά αντικείμενα, 
όπως η Μουσική, οι ΤΠΕ, η ποίηση, η Ιστορία και πραγματοποιήθηκαν ποικίλες παιγνιώδεις 
δραστηριότητες με στόχο αφενός τη βελτίωση των γλωσσικών και συγγραφικών δεξιοτήτων 
των μαθητών και αφετέρου την ενεργοποίηση της φαντασίας και δημιουργικότητάς τους. 
Παρακάτω παρουσιάζονται το θεωρητικό πλαίσιο, βάση του οποίου σχεδιάστηκε το πρό-
γραμμα, η στοχοθεσία, οι δραστηριότητες και η αξιολόγηση του προγράμματος. 

Λέξεις - Κλειδιά: δημιουργική γραφή, δημοτικό σχολείο, διαθεματικότητα, συνθετική ικα-
νότητα, μελοποίηση 

Εισαγωγή 

Ο όρος δημιουργική γραφή, μετάφραση του όρου «creative writing» αναφέρεται στη διδα-
σκαλία της λογοτεχνικής γραφής η οποία ξεφεύγει από τα όρια της τυπικής επαγγελματι-
κής, δημοσιογραφικής, ακαδημαϊκής γραφής και των τυποποιημένων μορφών της λογοτε-
χνίας. Παράλληλα, ο όρος εμπεριέχει στην ευρεία του σημασία και το σύνολο των διάφο-
ρων εκπαιδευτικών πρακτικών που στοχεύουν στην κατάκτηση συγγραφικών (λογοτεχνι-
κών) δεξιοτήτων (Καρακίτσιος, 2012).  

Η δημιουργική γραφή εμφανίστηκε επίσημα σε προγράμματα σπουδών αμερικανικών πα-
νεπιστημιακών ιδρυμάτων στις αρχές του 20ου αιώνα ενώ στη δεκαετία του ’70, μέσα σε 
ένα γενικότερο πλαίσιο ελεύθερης έκφρασης και δημιουργίας, γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη. 
Στην Ελλάδα, κάτω από την επίδραση λογοτεχνικών και εκπαιδευτικών εξελίξεων στον ευ-
ρωπαϊκό χώρο, εμφανίζεται και αναπτύσσεται μόνο τα τελευταία χρόνια, κυρίως με τη 
μορφή εργαστηρίων ή προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, ενώ 
δειλά έχουν αρχίσει να γίνονται προσπάθειες για μια πιο συστηματική και οργανωμένη α-
ξιοποίηση των δυνατοτήτων της και στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με την ένταξη 
δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) (ΦΕΚ 303Β/13-03-
2003, ΦΕΚ 304Β/13-03-2003) για τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία (Κιοσσές, 2013). 
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Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων δεν είναι σε καμιά περίπτωση η ανακάλυψη ή η ανάδει-
ξη εκκολαπτόμενων λογοτεχνών, αλλά η ανάπτυξη και η καλλιέργεια ποικίλων γνωστικών 
και μεταγνωστικών δεξιοτήτων, καθώς μέσω της δημιουργικής γραφής οι μαθητές σκέφτο-
νται, κατακτούν γνώσεις βιωματικά, πειραματίζονται με τη γραφή και αποκτούν εμπειρίες 
(Κιοσσές, 2013). Βασική επιδίωξη των δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής και ανάγνω-
σης είναι η έκφραση και η δημιουργία. Άλλωστε, πέρα από οποιοδήποτε σύνολο τεχνικών 
και κανόνων, η δημιουργική γραφή είναι η γραφή που καθοδηγείται από την ανάγκη του 
συγγραφέα για επικοινωνία, η γραφή που εκφράζει τις ιδέες, τις σκέψεις και τα συναισθή-
ματα. Υπό αυτή την έννοια αποτελεί ταυτόχρονα και μία μορφή ψυχικής εκτόνωσης και α-
πελευθέρωσης, αφού κινητοποιεί τον συναισθηματικό κόσμο των μαθητών, απελευθερώ-
νει τη σκέψη τους και διευρύνει τη φαντασία τους (Κωτόπουλος, 2012). Στην εκπαιδευτική 
πράξη η δημιουργική γραφή ως δημιουργική διαδικασία εμπεριέχει μια πτυχή διασκέδασης 
και συνδέεται με δεξιότητες και λειτουργίες που συναντώνται στο παιχνίδι (Καρακίτσιος, 
2012). Επιπλέον, προσφέρει πολλές ευκαιρίες για ενασχόληση των μαθητών με διαφορετι-
κές μορφές έκφρασης, μέσω της υλοποίησης ποικίλων διαθεματικών δραστηριοτήτων, οι 
οποίες ενισχύουν τον παιγνιώδη χαρακτήρα των δραστηριοτήτων της δημιουργικής γραφής 
(Γρόσδος, 2015). 

Στα πλαίσια αυτής της διαθεματικής προσέγγισης, το ενδιαφέρον μας επικεντρώθηκε στην 
σύνδεση του Λόγου με τη Μουσική . Η Ποίηση και η Μουσική αποτελούν πανάρχαιες μορ-
φές οργανωμένης αλληλεπίδρασης των ανθρώπων μέσα στην κοινωνία. Οι συλλογικές αυ-
τές δραστηριότητες άφηναν στα συν-κινούμενα άτομα μια πνευματική και συναισθηματική 
ευχαρίστηση, η οποία ονομάστηκε «συγκίνηση» (Ξανθόπουλος, 1990: 108). Και αυτή η συ-
γκίνηση είναι ο απώτερος σκοπός κάθε μορφής τέχνης. Για χιλιάδες χρόνια, σε όλες τις πα-
ραδοσιακές κοινωνίες, η μουσική ήταν ταυτισμένη σχεδόν απόλυτα με το λόγο και με την 
κίνηση, με την ποίηση και το χορό. Η βασική προϋπόθεση για τη μετατροπή του καθημερι-
νού λόγου σε ποίηση είναι η υποχώρηση της αναφορικής λειτουργίας της γλώσσας, μέσω 
διαφόρων τεχνικών, όπως η ομοιοκαταληξία, η αξιοποίηση του τονισμού των λέξεων, του 
μήκους των φράσεων κλπ (Γρηγορίου, 2005). Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση που ένα 
ποίημα «μεταλλάσσεται» σε τραγούδι; Για κάποιους «πεθαίνει» αφού το αρχικό καλλιτε-
χνικό είδος παύει να υφίσταται και γεννιέται ένα καινούριο (Δήμου, 2013). Το νέο είδος 
που δημιουργείται είναι «μικτό», αφού εμπεριέχει το λόγο και τη μουσική σε ένα αδιάρρη-
κτο πλέγμα. Αποκτά έναν νέο «ρυθμό» αναγνωρίσιμο, απλό ή πιο σύνθετο. Ποιο από τα 
δυο είδη υπερέχει; Δύσκολο να απαντήσει κανείς αλλά και χωρίς νόημα ίσως. Αυτό που 
τελικά επιτελείται είναι η ψυχαγωγία με την αρχική και ουσιαστική της έννοια. 

 

Σκοπός και στόχοι προγράμματος 

Σκοπός του προγράμματος ήταν αφενός η καλλιέργεια γλωσσικών και συγγραφικών δεξιο-
τήτων των μαθητών και αφετέρου η έκφραση του εσωτερικού- συναισθηματικού και φα-
ντασιακού κόσμου τους και η ενεργοποίηση της δυνατότητας έμπνευσής τους.  

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος ήταν: 
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• Να εξοικειώσει τους μαθητές με τεχνικές δημιουργικής γραφής με σκοπό την αξιοποίησή 
τους για την παραγωγή κειμένων. 

• Να προσδώσει κίνητρα για να αγαπήσουν οι μαθητές τη συγγραφική πράξη και να αντι-
μετωπίζουν το γραπτό λόγο ως πηγή τέρψης και δημιουργικής έκφρασης. 

• Να απελευθερώσει τη σκέψη τους, να διευρύνει τη φαντασία τους και να τους χαρίσει 
στιγμές δημιουργικής ευχαρίστησης. 

• Να καλλιεργήσει εκείνες τις δεξιότητες που σχετίζονται με την σύνδεση του λόγου και 
της μουσικής, μέσα από τη γνωριμία σημαντικών μελοποιημένων έργων και την καλλιτε-
χνική απόδοσή τους από τους ίδιους τους μαθητές. 

• Να δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα παραγωγής πρωτότυπων καλλιτεχνικών δη-
μιουργημάτων, μέσα από τη διαδικασία της μελοποίησης έργων που οι ίδιοι θα συνθέ-
σουν. 

• Να δημιουργηθεί κλίμα συνεργασίας, ελεύθερης έκφρασης και αποδοχής μέσα στην 
τάξη. 

Μεθοδολογία 

Το πρόγραμμα δημιουργικής γραφής υλοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας ομαδοσυνεργατικής 
μορφής διδασκαλίας και μάθησης. Οι μαθητές εργάστηκαν κατά κύριο λόγο σε μικρές ομά-
δες των 3–4 ατόμων, σε περιπτώσεις όμως που εξυπηρετούσε, υπήρξε συνδυασμός ομαδι-
κής και ατομικής εργασίας. Η συγκρότηση των ομάδων έγινε με άξονα: 

• Τις διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών και τη δυνατότητα να αναπτυχθούν συνεργατι-
κές σχέσεις μεταξύ τους. 

• Τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις ανάγκες τους. 

• Το επίπεδο των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων τους (επιδιώχθηκε η ανομοιογενής 
σύνθεση των ομάδων) και τη δυνατότητα επιμερισμού αρμοδιοτήτων σε όλα τα μέλη 
των ομάδων. 

Επιδιώχθηκε διαθεματική διασύνδεση με διάφορα γνωστικά αντικείμενα και ειδικότερα με: 

• Με το γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας με σκοπό την ανάπτυξη του προφορικού και 
γραπτού λόγου και αξιοποίησή του για την παραγωγή κειμένων. 

• Με το γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας, δεδομένου ότι πολλές δραστηριότητες 
δημιουργικής γραφής σχεδιάστηκαν με αφορμή κάποιο λογοτεχνικό κείμενο ή ποίημα. 

• Με το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας και πιο συγκεκριμένα του αρχαίου ελληνικού 
θεάτρου και τα έργα του Αριστοφάνη. 
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• Με το γνωστικό αντικείμενο των Εικαστικών με την υλοποίηση εικαστικών δραστηριοτή-
των, όπως για παράδειγμα τη δημιουργία ζωγραφιών και κολάζ. 

• Με το γνωστικό αντικείμενο της Μουσικής, έχοντας ως κύριο άξονα τη μελοποιημένη 
ποίηση όπως αυτή εμφανίζεται σε σημαντικά έργα (π.χ. στη συνεργασία του Οδυσσέα 
Ελύτη με τους Μίκη Θεοδωράκη, Μιχάλη Τρανουδάκη, Νένα Βενετσάνου, Δημήτρη Λά-
γιο) και την εξοικείωση με τη διαδικασία σύνθεσης πρωτότυπης μουσικής- λογοτεχνικής 
δημιουργίας. 

Παράλληλα, όπως προβλέπεται στα Νέα Προγράμματα Σπουδών για το Δημοτικό, επιχειρή-
θηκε ο συνδυασμός των δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής με την ασφαλή χρήση και 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού (Απο-
στολίδου, 2012 & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 

Οι τεχνικές που επιλέχθηκαν ήταν ποικίλες (καταιγισμός ιδεών, προσομοίωση, νέες τεχνο-
λογίες και είχαν ως στόχο την ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, την καλλιέργεια 
συνεργατικού πνεύματος μέσα στη σχολική αίθουσα και την ελεύθερη έκφραση και αποδο-
χή σκέψεων και συναισθημάτων των μαθητών (Χατζηδήμου, 2011). 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών σε κάθε περίπτωση ήταν εμψυχωτικός και συμβουλευτικός. 
Προσέφεραν ερεθίσματα και καθοδήγηση, εστίασαν κατά κύριο λόγο στη διαδικασία παρα-
γωγής λόγου και συναισθημάτων και όχι στο αποτέλεσμα και αξιοποίησαν στο έπακρο τις 
μεταγνωστικές ικανότητες των μαθητών, δίνοντας τους κάθε φορά τον απαιτούμενο χρόνο 
και τα μέσα να αξιολογούν οι ίδιοι την πρόοδό τους, τα επιτεύγματα και τις αδυναμίες τους, 
ώστε να έχουν τον έλεγχο και την ευθύνη της μάθησής τους. 

Δραστηριότητες 

Οι μαθητές προσέγγισαν με βιωματικό τρόπο τη γλώσσα και τον γραπτό λόγο, συνδυάζο-
ντας το παιχνίδι με τη μάθηση. Μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες βασισμένες σε 
αφηγηματικά και λογοτεχνικά κείμενα (παραμύθια, ιστορίες, ποίηση) εξοικειώθηκαν με το 
λόγο και τις δυνατότητές του, συμφιλιώθηκαν με τη γραφή, που συνήθως τους φοβίζει και 
παρήγαγαν τα δικά τους λογοτεχνικά κείμενα. Παράλληλα με τη σωστή και ασφαλή χρήση 
και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών καλλιέργησαν τις ικανότητες και δεξιότητες που α-
παιτούνται στον 21ο αιώνα(Σουλιώτης, 2012). Τέλος, η υλοποίηση ποικίλων διαθεματικών 
δράσεων πρόσφεραν ευκαιρίες για ενασχόληση των μαθητών με πολλές και διαφορετικές 
μορφές έκφρασης, που δρουν προσθετικά στον παιγνιώδη χαρακτήρα των δραστηριοτήτων 
δημιουργικής γραφής. 

Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές: 

• διάβασαν και ανέλυσαν (νοηματική επεξεργασία και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά) 
διάφορα είδη κειμένων (ιστορίες, ποίηση, κόμικς κ.ά) 

• συνέθεσαν διάφορα είδη κειμένων (ακροστιχίδες, αφίσες, κόμικς, ποιήματα, ιστορίες) 
και τα ανάρτησαν στο ιστολόγιο της τάξης (εικόνες 1 – 4)  
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Εικόνα 1: 

Μεσοστιχίδα με θέμα την οδική ασφάλεια 

 
Εικόνα 2:  

Ποίημα με ομώνυμες λέξεις (ομαδικό έργο) 

 

 

 
Εικόνα 3:  

Ταξιδιωτικός οδηγός για τη Θεσσαλονίκη 

 
Εικόνα 4: Αφίσα για  

«Ημέρα κατά της σχολικής βίας» 
 

• μετασχημάτισαν κείμενα (πεζό σε ποίημα/κόμικ, πεζό/ποίημα σε σκίτσο/ζωγραφιά, ποί-
ημα σε εικονογράφημα, ποίημα σε κολλάζ κτλ.) με τη χρήση (ή μη) ψηφιακών εργαλείων 
και τα ανάρτησαν στο ιστολόγιο της τάξης ή σε ιστοσελίδες (toondoo.com) (εικόνες 5 - 9) 

• ηχογράφησαν μελοποιημένα ποιήματα, τα εικονογράφησαν και τελικά παρήγαγαν μου-
σικά video, τα οποία ανέβασαν στο YouTube 
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(https://www.youtube.com/watch?v=_qeXMokY3dY 
https://www.youtube.com/watch?v=u6f4l47urWk) 

 
Εικόνα 5: 

Μετασχηματισμός πεζού κειμένου σε 
ποίημα 

 
Εικόνα 6: 

Μετασχηματισμός πεζού κειμένου  
σε ψηφιακό κόμικ 

 
Εικόνα 7: 

Μετασχηματισμός ποιήματος σε κολλάζ 

 
Εικόνα 8: 

Μετασχηματισμός ποιήματος σε εικόνα 

 

 

 
Εικόνα 9: 

Μετασχηματισμός ποιήματος σε εικονογράφη-
μα 

• δημιούργησαν πολυτροπικά κείμενα (κείμενο με εικόνα/σκίτσο/μουσική) 
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• βιντεοσκόπησαν πρωτότυπο τραγούδι εμπνευσμένο από το παραμύθι «Η πριγκίπισσα 
και το ρεβύθι» (https://drive.google.com/?pli=1#folders/0B-
wfEC494rfyRndzSWVNdGtPM0U) (εικόνες 10 – 11) 

 

 
Εικόνα 10 Εικόνα 11 

Εικόνες 10 & 11: Μετασχηματισμός παραμυθιού σε ποίημα και στη συνέχεια σε τραγούδι 
(με πράσινο χρώμα σημειώθηκαν όσα παραλήφθηκαν και με κόκκινο οι μετατροπές) 

 

• συμμετείχαν σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς με ατομικά ή ομαδικά έργα. 

Οι παραπάνω δραστηριότητες σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να οδηγούν στα προσδοκώμενα μα-
θησιακά αποτελέσματα, αλλά και να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες και στα ενδιαφέρο-
ντα των μαθητών, στα πλαίσια ενός μαθητοκεντρικού μοντέλου μάθησης. 

Αξιολόγηση προγράμματος 

Για την αξιολόγηση του προγράμματος δημιουργικής γραφής επιλέχθηκαν και οι τρεις μορ-
φές αξιολόγησης (διαγνωστική, διαμορφωτική, τελική) συνδυάζοντας διαφορετικά μέσα 
κάθε φορά, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανατροφοδότησης και παρέμβασης σε κάθε 
στάδιο (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 

Στα πλαίσια της αρχικής-διαγνωστικής αξιολόγησης, χρησιμοποιώντας ως μέσα την παρα-
τήρηση και τις προφορικές ερωτήσεις και συζητήσεις με τους μαθητές, προσδιορίστηκαν τα 
ενδιαφέροντά τους αλλά και τα σημεία όπου έπρεπε να εστιάσουν οι εκπαιδευτικοί, ώστε 
οι δραστηριότητες να είναι όσο το δυνατό πιο ευχάριστες και ελκυστικές για τους μαθητές 
αλλά και να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων. 
Στη συνέχεια, ανατέθηκαν στους μαθητές δημιουργικές ατομικές ή/και ομαδικές εργασίες 
κατά την διάρκεια των οποίων, και στα πλαίσια της διαμορφωτικής αξιολόγησης, υπήρχε 
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συνεχής έλεγχος και ανατροφοδότηση. Λαμβάνοντας υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες (προγε-
νέστερες γνώσεις και δεξιότητες, μαθησιακές δυσκολίες κ.ά.) κάθε μαθητή, αξιολογώντας 
το υλικό που παράχθηκε σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και παρατηρώντας την προθυμία 
των μαθητών να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες και το κλίμα ενθουσιασμού και 
δημιουργικότητας που αναπτύχθηκε στην τάξη θεωρούμε ότι οι στόχοι επετεύχθησαν. Συ-
γκρίνοντας/παρατηρώντας την πρόοδο των μαθητών πριν και μετά την υλοποίηση του προ-
γράμματος και λαμβάνοντας υπόψη μας τις ενθουσιώδεις αντιδράσεις τους κατά τη διάρ-
κειά του, πιστεύουμε ότι είχαμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για όλους τους μαθη-
τές. Ιδιαίτερα ωφελήθηκαν οι μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, αφού η 
χρήση των νέων τεχνολογιών και η ποικιλία των δραστηριοτήτων τους έδωσε την ευκαιρία 
να απελευθερώσουν τη σκέψη και τη φαντασία τους, να εκφραστούν ελεύθερα, να επικοι-
νωνήσουν με τους συμμαθητές τους και να νιώσουν αποδεκτοί και ενταγμένοι στην ομάδα 
της τάξης. Με βάση τα παραπάνω και επιχειρώντας μια συνολική αξιολόγηση του προ-
γράμματος, θεωρούμε ότι οι προκαθορισμένοι στόχοι επετεύχθησαν τόσο στο γνωστικό 
όσο και στο συναισθηματικό και ψυχοκινητικό τομέα και ότι το πρόγραμμα στέφθηκε με 
επιτυχία. 
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Διαθεματική δραστηριότητα.  
Αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα - Αντιστεκόμαστε στο Ρατσισμό  

Αλμπάνη Βασιλική 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

almpani@sch.gr   

Γκενεράλη Αγγελική 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

angener69@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται σε μια διαθεματική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε με 
τη μέθοδο project, υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013 - 2014, στο Γυμνάσιο Σαραβαλί-
ου Αχαΐας από τους μαθητές της Γ’ τάξης και εντάχθηκε στο πλαίσιο διδασκαλίας των μα-
θημάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας, της Ιστορίας και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. 
Το θέμα της ήταν «Αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα - Αντιστεκόμαστε στο Ρατσισμό» και 
είχε ως σκοπό την ολιστική πρόσληψη της γνώσης και την ευαισθητοποίηση των μαθητών 
σε θέματα αποδοχής της διαφορετικότητας και αντίστασης στο ρατσισμό. Κατά την προ-
σέγγιση του θέματος αξιοποιήθηκαν οι εμπειρίες και τα βιώματα των μαθητών, στοιχείο 
που έδωσε μια ιδιαίτερα συναισθηματική και βιωματική διάσταση στο σύνολο της δράσης. 
Το τελικό προϊόν της εργασίας παρουσιάστηκε σε Εκδήλωση - Αφιέρωμα στην Παγκόσμια 
Ημέρα κατά του Ρατσισμού και των Φυλετικών Διακρίσεων και συνδυάστηκε με Έκθεση 
Φωτογραφίας στο χώρο του σχολείου.  

Λέξεις - Kλειδιά: διαθεματική δραστηριότητα, δράση, μέθοδος project, ομαδοσυνεργατική 
μέθοδος, Γ’ Γυμνασίου, διαφορετικότητα, ρατσισμός, έρευνα, προβληματισμός, εμπειρία, 
βίωμα, εμβάθυνση, ευαισθητοποίηση, στάση. 

Εισαγωγή 

Το 2001, το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανταποκρινόμενο 
στο καθολικό αίτημα εκσυγχρονισμού των Προγραμμάτων Σπουδών, σχεδίασε το Διαθεμα-
τικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και τα επιμέρους Αναλυτικά Προ-
γράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ) για την Προσχολική Αγωγή, την Πρωτοβάθμια και τον πρώτο 
κύκλο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Γυμνάσιο. Το 2003, μετά από διάλογο και 
διορθώσεις, τα Δ.Ε.Π.Π.Σ και Α.Π.Σ δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Φ.Ε.Κ. 303 και 304/τ. Β, 13/3/2003), και συγκροτούν την επίσημη πρόταση Προγραμμάτων 
Σπουδών του Υπουργείου (Μακρή-Μπότσαρη, 2006). 

Ως ενιαίο διαθεματικό αναλυτικό πρόγραμμα ορίζεται η «εκπαιδευτική διαδικασία που ορ-
γανώνεται με τέτοιον τρόπο, ώστε να διαπερνά τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των πε-
ριεχομένων μάθησης των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, συσχετίζοντας έτσι ποικίλες 
διαστάσεις του αναλυτικού προγράμματος σε μια λογική σύνδεση, με σκοπό την εστίαση 
του ενδιαφέροντος σε ευρύτερους τομείς μελέτης. Συνεπώς, η μάθηση και η διδασκαλία 
προσεγγίζονται με έναν ολιστικό τρόπο που αντικατοπτρίζει τον πραγματικό κόσμο ο οποί-
ος είναι διαδραστικός» (Μακρή-Μπότσαρη, 2006). 

Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο και θεωρώντας το σχολείο σήμερα περισσότερο από ποτέ ως 
το κατεξοχήν πεδίο αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό γίγνεσθαι και αντικατοπτρισμού σε 
αυτό των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων, αποφασίσαμε να οργανώσουμε μια δια-
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θεματική δραστηριότητα (με τη μέθοδο project), προκειμένου να αναδείξουμε, μέσα από 
τρία διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα διδασκαλίας, ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα, το ρα-
τσισμό και την έλλειψη ανοχής στη διαφορετικότητα, οι διαστάσεις του οποίου αγγίζουν 
συχνά και τους ίδιους τους μαθητές μας στις διαπροσωπικές τους σχέσεις (Ματσαγγούρας, 
2002).  

Το σχέδιο εργασίας με τον παραπάνω τίτλο υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013 -2014, 
στο Γυμνάσιο Σαραβαλίου Αχαΐας από τους μαθητές της Γ’ τάξης, εντάχθηκε στο πλαίσιο 
διδασκαλίας των μαθημάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας, της Ιστορίας και της Κοινωνικής 
και Πολιτικής Αγωγής και, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί ολόκληρη η σχολική κοινότη-
τα σε θέματα διαφορετικότητας και ρατσισμού, αποφασίστηκε να παρουσιαστεί με τη 
μορφή Εκδήλωσης στις 21 Μαρτίου 2014, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού και των 
Φυλετικών Διακρίσεων. Η εκδήλωση συνδυάστηκε και με σχετική Έκθεση Φωτογραφίας 
που λειτούργησε στο χώρο του σχολείου. Οι παραπάνω δράσεις αποτυπώθηκαν και σε 
Λεύκωμα. 

Σχέδιο εργασίας  

Κριτήρια επιλογής 

Η επιλογή του θέματος έγινε με κριτήριο την ωφελιμότητα που θα προκύψει από τη συνθε-
τική εμπειρία και γνώση την οποία θα μπορούσαν να αποκομίσουν οι μαθητές μας (Αργυ-
ροπούλου & Κατσιμπάρδης, 2006), προσεγγίζοντας και μελετώντας το ευαίσθητο όσο και 
επίκαιρο σε κάθε εποχή θέμα της διαφορετικότητας και της αντίστασης απέναντι σε κάθε 
μορφή ρατσισμού. Έτσι, οι μαθητές θα μπορούσαν να γνωρίσουν με πολλούς διαφορετι-
κούς τρόπους και μέσα τις βασικές πτυχές του φαινομένου (Ματσαγγούρας, 2002).  

Σκοπός 

Σκοπός μας ήταν η εμβάθυνση της γνώσης και ο εμπλουτισμός της εμπειρίας των μαθητών 
σχετικά με τις έννοιες της διαφορετικότητας και του ρατσισμού μέσα από την παρατήρηση 
της κοινωνικής και ιστορικής πραγματικότητας και την αξιοποίηση των βιωμάτων της καθη-
μερινότητας και της ιστορικής έρευνας. 

Στόχοι 

Με τη συγκεκριμένη διαθεματική δραστηριότητα επιδιώχθηκε οι μαθητές: 

• Να ενδυναμώσουν, να διευρύνουν τη φαντασία τους και να καλλιεργήσουν τις δεξιότη-
τές τους (αισθητικές, γλωσσικές κ.ά) μέσα από την ενασχόλησή τους με έντυπο και ψη-
φιακό υλικό.  

• Να συμμετέχουν ελεύθερα, συλλογικά και ενεργητικά στην όλη διαδικασία της διαθε-
ματικής δραστηριότητας. 

• Να κατανοήσουν την πολυμορφία του φαινομένου του ρατσισμού και την αναγκαιότητα 
της διαφορετικότητας ως βασικής συνθήκης στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα 
και να ανακαλύψουν τη διαθεματική του διάσταση. 
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• Να προβληματιστούν πάνω στις πτυχές του θέματός τους και να ενεργοποιήσουν την 
κριτική ικανότητά τους με τη διαδικασία επιλογής των κατάλληλων και έγκυρων πληρο-
φοριών. 

• Να συγκινηθούν και να βιώσουν την αισθητική απόλαυση του να παράγουν το δικό τους 
δημιούργημα. 

• Να ασκηθούν στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου (ερμηνεία αποτελεσμά-
των έρευνας, εξαγωγή συμπερασμάτων). 

Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα 

• Νεοελληνική γλώσσα  
• Ιστορία 
• Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 

Για τη συγκέντρωση και την επεξεργασία του υλικού αξιοποιήθηκαν η γνώση και η εμπειρία 
των μαθητών από τα μαθήματα της Λογοτεχνίας, της Πληροφορικής και της Μουσικής. 

Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Η εκπόνηση της διαθεματικής εργασίας στηρίχτηκε στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο (Κανά-
κης, 1987). Κάθε ομάδα μαθητών ανέλαβε μια δραστηριότητα, ανάλογα με τα ενδιαφέρο-
ντα και τις δεξιότητες των μελών της, την οποία επεξεργάστηκε και, στο τέλος, όλες οι ομά-
δες παρουσίασαν τη συνολική εικόνα της εργασίας.  

Τα μέλη των ομάδων πραγματοποίησαν προγραμματισμένες συναντήσεις ενημέρωσης και 
ανταλλαγής πληροφοριών, γεγονός που επέτρεψε την ανατροφοδότηση και τον αποτελε-
σματικό συντονισμό από τις εμπλεκόμενες καθηγήτριες (Καμαρινού, 2012). 

Σύνθεση εργασίας – Διαθεματικές δραστηριότητες 

1η ομάδα: ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ».  

Για τους σκοπούς της έρευνας αξιοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο που εμπεριέχεται στο βι-
βλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ’ Γυμνασίου (Κείμενο 7, Ενότητα 3), στο οποίο προ-
στέθηκαν κάποιες παράμετροι. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν σε 63 άτομα του στενού και 
ευρύτερου περιβάλλοντος των μαθητών διαφορετικού φύλου, μορφωτικού επιπέδου και 
ηλικίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η στάση της τοπικής κοινωνίας στο παραπάνω θέμα. 
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Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν στην Εκδήλωση. 

2η ομάδα: ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟ-
ΡΙΑΣ». 

Η έρευνα στηρίχτηκε στη συλλογή έντυπου και ψηφιακού φωτογραφικού και κειμενικού 
υλικού από τρεις χαρακτηριστικές φάσεις προσφυγιάς που βίωσε ο Ελληνισμός (1922: 
Μικρασιατική καταστροφή & ξεριζωμός των Ελλήνων από τις εστίες τους, 1940-1945:  
Πρόσφυγες Έλληνες της Μακεδονίας & της Θράκης, μετά την κατοχή των περιοχών αυτών 
από τους Βούλγαρους, συμμάχους των Γερμανών, και ο διωγμός των Εβραίων αποτέλεσμα 
της γερμανικής ρατσιστικής υπεροψίας, 1955: Η σφαγή & ο διωγμός των Ελλήνων της Κων-
σταντινούπολης).  
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Η τελική επιλογή του υλικού παρουσιάστηκε σε Έκθεση Φωτογραφίας που έγινε στο χώρο 
του σχολείου. 

3η ομάδα: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 
ΤΗΣ Α’, Β’ & Γ’ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ». 

Η ομάδα αναζήτησε κείμενα σχετικά με τη διαφορετικότητα και τις μορφές ρατσισμού τα 
οποία παρουσίασε στην τάξη. 

Για τις ανάγκες της Εκδήλωσης επέλεξαν ως πιο κατάλληλα τα κείμενα των: Κλιάφα Μ., Ο 
δρόμος για τον Παράδεισο είναι μακρύς, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α’ Γυμνασίου 
και Μπρεχτ Μπ., Για τον όρο μετανάστες, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β’ Γυμνασίου, 
τα οποία παρουσιάστηκαν δραματοποιημένα. 

4η ομάδα: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙ-
ΚΟΥ. 

Η ομάδα αναζήτησε και επέλεξε από το διαδίκτυο φωτογραφίες, βίντεο και τραγούδια, με 
θέμα τη διαφορετικότητα, το ρατσισμό και την προσφυγιά, τα οποία παρουσίασε στην ολο-
μέλεια της τάξης. Στη συνέχεια ξεχώρισε τις πιο κατάλληλες φωτογραφίες και, με μουσική 
επένδυση το τραγούδι των Active Member «Πρόσφυγας», δημιούργησε το δικό της βίντεο. 
Αυτό και μέρος από τα παραπάνω βίντεο και τραγούδια παρουσιάστηκαν στην Εκδήλωση. 

5η ομάδα: ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Εγώ, Ρατσιστής;!». 

Η ομάδα, με αφορμή τα κόμικς που περιλαμβάνονται στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου 
της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ’ Γυμνασίου, αναζήτησε το βιβλίο «Εγώ, Ρατσι-
στής;!», το μελέτησε και επέλεξε  τα στοιχεία εκείνα (κόμικς, στατιστικούς πίνακες, διεθνείς 
συνθήκες κ.ά.) που έκρινε ως κατάλληλα για να τα παρουσιάσει στην ολομέλεια της τάξης 
και μέρος αυτών στην τελική Εκδήλωση. 

Τα κόμικς που επιλέχτηκαν παρουσιάστηκαν δραματοποιημένα. 

Χρονοδιάγραμμα 

Για το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας/project διατέθηκαν τρία διδακτικά δίωρα: 

1η διδακτική ώρα (45’) 

Οι είκοσι δύο μαθητές της τάξης χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες (τρεις των τεσσάρων μελών 
και δυο των πέντε). Ο χωρισμός έγινε τυχαία με τη βοήθεια χρωματιστών καρτών.  Σε κάθε 
ομάδα ανατέθηκε μια διαθεματική δραστηριότητα. 

2η διδακτική ώρα (45’) 

Οι ομάδες παρουσίασαν στην ολομέλεια της τάξης το ανεπεξέργαστο υλικό που συγκέ-
ντρωσαν, συζήτησαν, προβληματίστηκαν, ανατροφοδοτήθηκαν. 

3η -4η διδακτική ώρα (90’) 
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Οι ομάδες επέλεξαν τα απαραίτητα στοιχεία, οργάνωσαν τις δραστηριότητες και συνέθεσαν 
το υλικό τους. 

5η – 6η διδακτική ώρα (90’) 

 Οι ομάδες παρουσίασαν τις επιμέρους εργασίες τους και αυτοαξιολογήθηκαν. 

 

Αξιολόγηση 

Με ενθουσιασμό οι μαθητές ανταποκρίθηκαν όταν πληροφορήθηκαν ότι θα δουλέψουν τη 
διαθεματική εργασία με τη μέθοδο project. Η κατανομή των υποθεμάτων ανά ομάδα έγινε 
με κριτήριο τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες δεξιότητες των μελών της κάθε ομάδας αλλά 
και το γνωστικό τους επίπεδο (Καμαρινού, 2012). 

Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα ακόμη και στους μαθητές που παραδοσιακά θε-
ωρούνται «αδύνατοι» να αυτενεργήσουν και να συμμετάσχουν ενεργά αναλαμβάνοντας 
κομμάτια των υποθεμάτων στα οποία μπορούσαν να αξιοποιήσουν την εμπειρία και τη 
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γνώση τους, όπως η συλλογή οπτικοακουστικού υλικού και η επεξεργασία του με τη χρήση 
νέων τεχνολογιών ώστε να νιώσουν «χρήσιμοι» και δημιουργικοί. 

Στη σύνθεση της τάξης περιλαμβάνονταν και μαθητές από οικογένειες αλλοδαπών και οι-
κονομικών μεταναστών αλλά και με αναπηρία (ΑμεΑ), τα βιώματα και οι εμπειρίες των ο-
ποίων συνέβαλαν ουσιαστικά στη βαθύτερη προσέγγιση του θέματος, δίνοντας μια ιδιαίτε-
ρα συναισθηματική και βιωματική διάσταση (Αργυροπούλου & Κατσιμπάρδης, 2006).  

Πέρα όμως από την ενδιαφέρουσα φύση του θέματος, η ίδια η συνεργατική μάθηση απο-
δείχτηκε κινητήριος μοχλός δράσης τόσο κατά τη διάρκεια της έρευνας όσο και τη στιγμή 
παρουσίασης των αποτελεσμάτων της, έτσι ώστε αβίαστα να δημιουργείται έντονη και ε-
ποικοδομητική συζήτηση πάνω στα υποθέματα που είχε να επεξεργαστεί κάθε ομάδα  
(Χρυσαφίδης, 1994). 

Η αξιολόγηση από μέρους των καθηγητριών έγινε με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

- Τα αποτελέσματα της έρευνας και γενικά την άσκηση των μαθητών σε ερευνητικές 
εργασίες (συγκέντρωση πληροφοριών, οργάνωση – παρουσίαση δεδομένων). 

- Την κοινωνικοποίησή τους (αλληλεπίδραση, συνεργατικότητα).  
- Την ανάληψη πρωτοβουλιών - αυτενέργεια των μελών της ομάδας. 
- Την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου και την 

καλλιέργεια της γλώσσας: κατάθεση απόψεων – συγκρότηση γραπτού λόγου. 
- Την κριτική τους ικανότητα στην επιλογή των πληροφοριών και το βαθμό έμπνευ-

σης και δημιουργικότητας - πρωτοτυπίας στον τρόπο με τον οποίο τις συνέθεσαν 
και τις παρουσίασαν (Έκθεση Φωτογραφίας, Εκδήλωση, Λεύκωμα). 
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Το αποτέλεσμα της δουλειάς των μαθητών και η άμεση ανταπόκριση - ευαισθητοποίηση 
της σχολικής κοινότητας, μέσα από τη μαθητική έρευνα, την Έκθεση Φωτογραφίας στο χώ-
ρο του σχολείου, την Εκδήλωση και την αποτύπωση όλων των παραπάνω σε Λεύκωμα, α-
ποτέλεσαν τους δείκτες αυτοαξιολόγησης των καθηγητριών για τον τρόπο με τον οποίο ορ-
γάνωσαν τη διαθεματική εργασία και εμφύσησαν ενθουσιασμό στους μαθητές τους. 

Συμπέρασμα 

Η παραπάνω διαθεματική δραστηριότητα – δράση πιστεύουμε ότι συνέβαλε σε μεγάλο 
βαθμό στην ενίσχυση των ψυχοκοινωνικών παραμέτρων που περιβάλλουν και προάγουν τη 
μάθηση και την ανάπτυξη σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Γιατί είναι σημαντικό οι μαθη-
τές μας να αισθάνονται ότι το σχολείο συνδέεται με τη ζωή, η γνώση με την πράξη και το 
παρόν με το παρελθόν και το μέλλον (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 
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Διαλέγω… διαδίκτυο! Αλλά… επιλέγω! Ερευνητική εργασία (project) 
στα πλαίσια καινοτόμων δράσεων για το Κοινωνικό Σχολείο 

Μπόκολα Γεωργία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

zetabokola@gmail.com 

Περίληψη 

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μια σύγχρονη πρακτική που 
εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ψηφιακού και κριτικού γραμματισμού των μαθη-
τών μας. Με αυτό το σκεπτικό σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε το παρόν σενάριο διδασκαλί-
ας στα πλαίσια καινοτόμων δράσεων για το «Κοινωνικό σχολείο». Αφετηρία της διερεύνη-
σης αποτέλεσε η παγκόσμια ημέρα ασφαλούς δικτύου. Η παρούσα πρόταση διδασκαλίας 
αξιοποιώντας δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες στο πλαίσιο των αρχών του σχεδίου εργα-
σίας (project) επιδιώκει να φέρει τους μαθητές σε πραγματική επαφή με ένα από τα σημα-
ντικότερα καθημερινά εργαλεία της ζωής μας, το διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια της υλοποίη-
σης μέσα από τη διαδικασία της εποικοδομητικής μάθησης και αξιοποιώντας τις ΤΠΕ, οι 
μαθητές προβληματίζονται, παράγουν λόγο στα πλαίσια της δημιουργικής γραφής και δη-
μιουργούν πολυμεσικές παρουσιάσεις που θα τις προβάλλουν σε ημερίδα για την παγκό-
σμια ημέρα ασφαλούς δικτύου. 
 
Λέξεις – Κλειδιά: νέοι, διαδίκτυο, project, δημιουργική γραφή, πολυμεσικές παρουσιάσεις 
 

Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη του διαδικτύου οφείλεται στο γεγονός ότι πέρα από τη δυνατότητα πρόσβασης 
σε ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών, επιτρέπει στο χρήστη να γίνει και ο ίδιος δημιουργός 
και μεταδότης της πληροφορίας (Σταχτέας, 2002). Άρα καθώς είναι ένα πολυδιάστατο μέσο, 
οι υπηρεσίες που προσφέρει μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο, αν δεν χρησιμοποιηθεί με 
σύνεση. Μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να υιοθετηθεί εύκολα από τους νέους που ακόμα 
δεν έχουν αναπτύξει την προσωπικότητά τους. Το παρόν σενάριο επιδιώκει να ευαισθητο-
ποιήσει τους νέους. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε η μεθοδολογία του project αφενός γιατί 
βοηθά στην αυτενέργεια, απελευθερώνοντας τους μαθητές από τον κλοιό της αποστήθισης, 
αφετέρου προσφέρει νέες δεξιότητες που σχετίζονται με τη μεθοδολογία της έρευνας και 
τη χρήση των ΤΠΕ. 

Ταυτότητα σεναρίου 

Τίτλος: «Διαλέγω… διαδίκτυο! Αλλά… επιλέγω!»  

Διδακτικά αντικείμενα: Νεοελληνική Γλώσσα, Ν. Ε. Λογοτεχνία  
 
Τάξεις: Α΄, Β΄, Γ΄, Γυμνασίου 

Χρονική Διάρκεια: 20 ώρες 

Προϋποθέσεις υλοποίησης: Οι μαθητές είναι ήδη εξοικειωμένοι με την εργασία σε ομάδες 
(ομαδοσυνεργατική διδασκαλία) και με συμμετοχικές- βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές 
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(καταιγισμός ιδεών). Έχουν ευχέρεια στην πλοήγηση στο διαδίκτυο, στις μηχανές αναζήτη-
σης, στα ανοικτού κώδικα εκπαιδευτικά λογισμικά (www.greek-language.gr), στη χρήση η-
λεκτρονικών Λεξικών και του τρόπου αναζήτησης λέξεων σε αυτά, στο λογισμικό υπολογι-
στικών φύλλων Excel και στη δημιουργία συνεργατικού εγγράφου google docs. Γνωρίζουν 
τη χρήση προγραμμάτων προβολής παρουσιάσεων (p.p.t.& prezi) και κατασκευής βίντεο 
(MovieMaker), τη χρήση λογισμικού κατασκευής αφίσας και εννοιολογικής χαρτογράφησης. 
Είναι εξοικειωμένοι με την πλατφόρμα του blog. 

Τεχνολογικά εργαλεία- Υλικό: Εργαστήριο πληροφορικής με σύνδεση στο διαδίκτυο- Φυλ-
λομετρητής- Ερωτηματολόγιο σε φωτοτυπημένα φύλλα μεγέθους Α4- Φύλλα εργασίας (7). 

Σύντομη περιγραφή 

Η παρούσα διδακτική πρόταση (project) αναφέρεται σε 5 επιμέρους θέματα που σχετίζο-
νται με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα: α)Το διαδίκτυο και οι δυνα-
τότητες που προσφέρει, β) Οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο, γ) Συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση 
των νέων στο διαδίκτυο και οδηγίες προς τους γονείς για τη σωστή χρήση του από τα παι-
διά τους, δ) Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα παιχνίδια 
και ε) Η προστασία του υπολογιστή από υιούς και κακόβουλα λογισμικά. Οι μαθητές πλοη-
γούνται σε επιλεγμένους δικτυακούς τόπους και αντλούν πληροφορίες για τα παραπάνω 
ζητήματα. Προχωρούν σε παραγωγή γραπτού λόγου σε συνεργατικό έγγραφο (google docs) 
για να ενημερώσουν για τα ζητήματα αυτά και τις υπόλοιπες ομάδες. Τα κείμενα τους τα 
αναρτούν στο ιστολόγιο της τάξης τους. Το τελικό προϊόν εργασίας της κάθε ομάδας αποτε-
λεί μια πολυμεσική παρουσίαση που θα προβληθεί αρχικά στην ολομέλεια και στη συνέ-
χεια σε ανοικτή εκδήλωση του σχολείου με αφορμή την παγκόσμια ημέρα του ασφαλούς 
διαδικτύου . 

Στόχοι- Σκεπτικό 

Γενικοί στόχοι 

Στόχος του συγκεκριμένου σεναρίου είναι εισάγοντας τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 
να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και τους γονείς ώστε να «πλοηγούνται» με ασφάλεια 
στο διαδίκτυο. Η εισαγωγή των ΤΠΕ θεωρείται πως οδηγεί στη δημιουργία εμπλουτισμένων 
περιβαλλόντων μάθησης, στο σχεδιασμό των οποίων είναι σημαντική η συμβολή των σύγ-
χρονων θεωριών μάθησης, για παράδειγμα του γνωστικού και του κοινωνικού κονστρου-
κτιβισμού. Στο πλαίσιο αυτών των θεωριών, οι μαθητές οικοδομούν τις γνώσεις τους συ-
νεργατικά και αναπτύσσουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη, παράλληλα με την 
ανάπτυξη υψηλού επιπέδου γνωστικών ικανοτήτων, όπως μεταγνωστικές στρατηγικές, που 
παρέχουν τη δυνατότητα του ελέγχου της διαδικασίας της μάθησης από τους ίδιους (Σολο-
μωνίδου, 2006). Οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες και οικοδομούν γνώση συνδυάζοντας 
τη μελέτη της γλώσσας με τη χρήση των ΤΠΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ασχολούνται τό-
σο με τον κλασικό όσο και με τη νέα μορφή γραμματισμού, τον ψηφιακό γραμματισμό. Έτσι 
οι ΤΠΕ αποτελούν ένα μέσο πρακτικής γραμματισμού και συντελούν στη δημιουργία ενερ-
γών υποκειμένων θα μπορούν να αξιοποιούν ποικίλους σημειωτικούς πόρους και μέσα επι-
κοινωνίας, ώστε να χρησιμοποιούν κριτικά τη νέα επικοινωνιακή πραγματικότητα και να 
διαχειρίζονται κριτικά τη γνώση, ώστε να την χρησιμοποιούν αποδοτικά στη ζωή τους (Κου-

2282

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

http://www.greek-language.gr/


τσογιάννης, 2011α). Παράλληλα διευκολύνεται η χρήση πολυτροπικών κειμένων. Οι μαθη-
τές έρχονται σε επαφή με μια ποικιλία μέσων παραγωγής νοήματος, ασκούμενοι έτσι στον 
κριτικό γραμματισμό, γεγονός που συντελεί στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης (Πα-
παδοπούλου, 2011) 

Ειδικοί στόχοι 

Γνωστικοί 

• Οι μαθητές να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που το διαδίκτυο προσφέρει, να αντι-
ληφθούν και να κατανοήσουν τους κινδύνους του διαδικτύου και να μάθουν να χρησι-
μοποιούν με ασφάλεια το διαδίκτυο. 

• Να κατανοήσουν τη διαφορά ανάμεσα στη χρήση και την κατάχρηση του διαδικτύου.  
• Να εξοικειωθούν με την ορολογία του διαδικτύου και να μπορούν να την ερμηνεύουν.  
• Να αξιολογούν την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την επικαιρότητα ενός δικτυακού 

τόπου (κριτικός γραμματισμός). 

Παιδαγωγικοί 

• Να αναπτύξουν την ιδέα της συνεργασίας και το ομαδικό πνεύμα στη μάθηση (συνερ-
γατική μάθηση). 

• Να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες όπως: η αναζήτηση της γνώσης, η πρωτοβουλία, 
η συνδυαστική αναζήτηση, η αξιοποίηση ποικίλων σημειωτικών πόρων (υποκειμενικό-
τητα). 

• Να εμπλακούν σε δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης στα πλαίσια 
της ανατροφοδότησης. 

• Να κατανοήσουν πως μπορούν να φτάσουν στη μάθηση εργαζόμενοι σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα και όχι μόνο στην τάξη, π.χ. σε εργαστήριο Η/Υ (υποκειμενικότητα). 

• Να δραστηριοποιηθούν για την ενημέρωση των φίλων, των συμμαθητών, των εκπαι-
δευτικών και των γονιών τους. 

Τεχνολογικοί 

• Να γνωρίσουν τις δυνατότητες που τους προσφέρουν ανοιχτά εκπαιδευτικά λογισμικά 
όπως η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και να μάθουν να χρησιμοποιούν τα Λεξικά της 
(ψηφιακός γραμματισμός). 

• Να εξοικειωθούν με τη χρήση βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικών λεξικών, μηχανών α-
ναζήτησης και διαδικτυακών πηγών γενικότερα (ψηφιακός γραμματισμός). 

• Να δημιουργούν συνεργατικά έγγραφα σε διαδικτυακά περιβάλλοντα (google docs). 
• Να μάθουν στα πλαίσια του ψηφιακού γραμματισμού να αξιοποιούν στη μελέτη τους 

ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως ο επεξεργαστής κειμένου, τα προγράμματα παρουσιάσεων 
και να αναρτούν τις εργασίες τους σε ιστολόγια. 

• Να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες των ΤΠΕ για να εμπλουτίσουν πολυμεσικά και αι-
σθητικά τα κείμενά τους (πολυτροπικότητα). 
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Πρόταση για διδασκαλία 

Αφετηρία για τη δημιουργία του παρόντος σχεδίου εργασίας αποτέλεσε η εγκύκλιος από το 
ΥΠΑΙΘ για τον παγκόσμιο εορτασμό της «Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου». Η παρούσα πρό-
ταση διδασκαλίας συμφωνεί με τα Α.Π.Σ. και τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. της Γλώσσας και της Πληροφορι-
κής του Γυμνασίου που εστιάζουν σε θέματα σωστής χρήσης των μαθητών στο διαδίκτυο. 
(Νεοελληνική Γλώσσα, Α΄ Γυμνασίου, 7η Ενότητα: Ο κόσμος μέσα από την οθόνη- εικόνα, 
σελ. 121-122). Η οργάνωση της διδασκαλίας βασίζεται στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 
και έρευνα. Ο ρόλος του καθηγητή κατά τη διάρκεια του σεναρίου είναι υποβοηθητικός και 
εμψυχωτικός στο πλαίσιο της ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης (Vygotsky, 1978). Εκπονεί-
ται στο σχολικό εργαστήριο της πληροφορικής. Οι μαθητές έχουν χωριστεί σε 5 ομάδες και 
τους δίνονται ρόλοι από τον διδάσκοντα. Τα φύλλα εργασίας έχουν αποθηκευτεί στην επι-
φάνεια εργασίας του υπολογιστή από τον διδάσκοντα. 

Λεπτομερής παρουσίαση του διδακτικού σεναρίου 

Α΄ στάδιο: Αφόρμηση- Χωρισμός σε ομάδες (2 διδακτικές ώρες) 

Με αφορμή «την ημέρα του ασφαλούς διαδικτύου» εκδηλώνεται το ενδιαφέρον πολλών 
μαθητών να ερευνήσουν με τη βοήθεια του διδάσκοντα τις δυνατότητες και τους κινδύνους 
του διαδικτύου. Οι μαθητές μεταφέρονται στο εργαστήριο της πληροφορικής όπου προ-
βάλλεται στην ολομέλεια βίντεο της εκπαιδευτικής τηλεόρασης μικρής διάρκειας με τίτλο 
«Οδύσσεια στο διαδίκτυο» (http://www.edutv.gr/deyterobathmia/videos/48-asfaleia-sto-
diadiktyo/). Η σειρά αναφέρεται στο θέμα της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. Όταν 
τελειώσει το video ξεκινά η συζήτηση με τους μαθητές για τη συμπεριφορά που χρειάζεται 
να διαμορφώσουν κατά τη διάρκεια της χρήσης του διαδικτύου. Με τη μέθοδο του καταιγι-
σμού των ιδεών επιχειρείται από το διδάσκοντα να διερευνήσει και να καταγράψει τις προ-
ϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών. Ο διδάσκων θέτει στους μαθητές του το ερώτημα «Τι 
σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τον όρο διαδίκτυο;» Οι μαθητές ενθαρρύνονται να εκ-
φράζονται ελεύθερα χωρίς όμως να ξεφεύγουν από το ζητούμενο. Καταγράφονται στον 
πίνακα οι ιδέες χωρίς να σχολιάζονται και με όποια σειρά ακούγονται (Κόκκος, 2014). Η συ-
ζήτηση συνεχίζεται. Οι νέοι καταθέτουν περιστατικά που τους ώθησαν να αναθεωρήσουν 
τη στάση τους απέναντι στον τρόπο χρήσης του διαδικτύου. Ο διδάσκων συζητά με την ο-
λομέλεια και ακούγονται απόψεις που αφορούν στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και αγορές, 
στην υποκλοπή κωδικών, στην προστασία του υπολογιστή από υιούς και κακόβουλα λογι-
σμικά. Η μαθησιακή ατμόσφαιρα που έχει διαμορφωθεί είναι η κατάλληλη για να βοηθήσει 
το συναισθηματικό «δέσιμο» των μελών. Μπορεί ο διδάσκων να προχωρήσει στο χωρισμό 
των μαθητών σε ομάδες. Τους δίνεται το πρώτο Φύλλο Εργασίας που είναι κοινό για όλες 
τις ομάδες. Είναι αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή τους και αφορά 
σε χωρισμό των ομάδων και σε μοίρασμα ρόλων. Οι μαθητές χωρίζονται σε 5 ομάδες (5 
άτομα ανά ομάδα και 2-3 ανά σταθμό εργασίας). Επιλέγεται από το διδάσκοντα η μικτή 
σύνθεση της ομάδας για να αξιοποιηθεί η διαφορετικότητα. Για να λειτουργήσει η ομαδο-
συνεργατική διαδικασία η ομάδα αποτελείται από ένα μαθητή με υψηλές επιδόσεις από 
έναν που γνωρίζει καλά τη χρήση του υπολογιστή, από έναν με οργανωτικές ικανότητες και 
από ένα μαθητή με χαμηλές επιδόσεις με σκοπό να του δοθεί κίνητρο και ενδιαφέρον για 
μάθηση. Δίνονται από το διδάσκοντα ρόλοι στους μαθητές: χειριστής, γραμματέας, χρονο-
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μέτρης, εμψυχωτής (αξιολογητής), συντονιστής (αναγνώστης) και προτρέπει τους μαθητές 
του να δώσουν ένα όνομα στην ομάδα τους (Κόκκος, 2014). 

Β΄ στάδιο: Εξαγωγή στατιστικών δεδομένων (4 διδακτικές ώρες) 

Δίδεται από τον διδάσκοντα στους μαθητές σε φωτοτυπία ερωτηματολόγιο που αφορά τη 
χρήση του διαδικτύου από τους νέους. Οι μαθητές μοιράζουν το ερωτηματολόγιο στο σύ-
νολο των συμμαθητών τους και των τριών τάξεων του Γυμνασίου. Η συμπλήρωση του ερω-
τηματολογίου γίνεται ανώνυμα. Στη συνέχεια όλες οι ομάδες μεταφέρονται στην αίθουσα 
πληροφορικής και τους δίδεται από το διδάσκοντα δεύτερο Φύλλο Εργασίας κοινό για όλες 
τις ομάδες που είναι ήδη αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή τους. 
Σκοπός αυτού του φύλλου είναι να καταγράψουν τις προτιμήσεις των συμμαθητών τους, να 
εξάγουν στατιστικά στοιχεία και να καταλήξουν σε συμπεράσματα ανά ηλικία (τάξη) και 
φύλο. Τα στατιστικά δεδομένα θα τα αναλύσουν με το λογισμικό υπολογιστικών φύλλων 
Excel, θα δημιουργήσουν πίνακες και απλά γραφήματα.  

Γ΄ στάδιο: εκπόνηση και υλοποίηση δραστηριοτήτων (10 διδακτικές ώρες) 

Οι ομάδες συγκεντρώνονται στην αίθουσα πληροφορικής όπου δίνεται ένα διαφορετικό 
φύλλο εργασίας σε κάθε ομάδα. Συνολικά έχουν αποθηκευτεί από το διδάσκοντα στην επι-
φάνεια εργασίας του υπολογιστή τους πέντε διαφορετικά φύλλα, ένα για κάθε ομάδα. Οι 
μαθητές κάνουν χρήση της μηχανής αναζήτησης Google και επισκέπτονται ενδεικνυόμενες 
ιστοσελίδες. Συγκεκριμένα: 

Ομάδα Α (The supporters), Φύλλο εργασίας: Το διαδίκτυο & οι δυνατότητες που παρέχει 

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση http://www.greek-language.gr/ . Βρίσκεστε στην Πύλη για 
την Ελληνική γλώσσα. Επιλέξτε Νέα Ελληνική -> Εργαλεία-> Ηλεκτρονικά λεξικά και στο Λε-
ξικό της Κοινής Ελληνικής αναζητήστε το λήμμα διαδίκτυο. Πηγαίνετε στα Σώματα Κειμένων 
και μελετήστε τις εφαρμογές του διαδικτύου στην καθημερινή μας ζωή. Κάντε κλικ στη δι-
εύθυνση http://www.e-yliko.gr/htmls/pc_use/internetstory.aspx και μελετήστε την ιστορία 
του διαδικτύου. Πλοηγηθείτε και αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες για τις δυνατότη-
τες που μας δίνει η ασφαλής χρήση του διαδικτύου. Το υλικό που θα συλλέξετε να καλύπτει 
το περιεχόμενο των παρακάτω θέσεων: Το διαδίκτυο και οι δυνατότητες που μας παρέχει 
σχετικά με: Ανταλλαγή αρχείων/ Διαμοιρασμό , Εξ αποστάσεως μάθηση, Επικοινωνία (Σύγ-
χρονη/ Ασύγχρονη), Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Κινητό Τηλέφωνο, Κοι-
νωνικά Δίκτυα, Πληροφόρηση, Ψυχαγωγία. Κρατήστε σημειώσεις και παράγετε λόγο σε ένα 
συνεργατικό έγγραφο google docs που θα το αναρτήσετε στο blog της τάξης σας. Χρήσιμες 
διευθύνσεις: http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/ : Βρίσκεστε στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου. Επιλέξτε έφηβοι 12- 18 ετών και κάντε κλικ στη επι-
λογή Δυνατότητες. Η επιλογή αυτή αναφέρεται στις δυνατότητες που το διαδίκτυο σας πα-
ρέχει. Περιηγηθείτε και στις υπόλοιπες επιλογές για να αντλήσετε πλούσιο υλικό για την 
εργασία σας. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε http://www.saferinternet.gr/index.php και επι-
λέξτε έφηβοι. Κάντε κλικ στα εικονίδια που βρίσκονται δεξιά της οθόνης σας και αφορούν 
διασκέδαση, πληροφορίες, αγορές, επικοινωνία, τεχνικά θέματα, κινητό, report, help. Ακό-
μα επιλέξτε Υλικό και στη δεξιά στήλη της οθόνης σας κάντε κλικ στις επιλογές Booklets/ 
Φυλλάδια, Τηλεοπτικά σποτ, Αφίσες, Παιχνίδια, Wallpapers, Χειροτεχνίες,Webinars, Το Πα-
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ντοπωλείο (ταινία μικρού μήκους εν όψει του 11ου εορτασμού για την Ημέρα Ασφαλούς 
Διαδικτύου, στις 11 Φεβρουαρίου 2014). Μπορείτε επίσης να δείτε και το βίντεο της εκ-
στρατείας του saferinternet. Αξιόλογη είναι και η διεύθυνση 
http://www.schools.ac.cy/asfaleia_diadiktyo/ . Κάντε κλικ στις επιλογές της αριστερής στή-
λης για να συλλέξετε πληροφορίες για όλες τις δυνατότητες που το διαδίκτυο σας προσφέ-
ρει. Τέλος το υλικό που συλλέξατε να το επεξεργαστείτε με το εργαλείο δημιουργίας πα-
ρουσιάσεων Prezi. Θα το παρουσιάσετε την ώρα της ολομέλειας. 

Ομάδα Β (Η Ηλεκτρονική Αστυνομία) , Φύλλο εργασίας: Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο 

Αναζητήστε πληροφορίες για τους κινδύνους που κρύβει η μη ασφαλής πλοήγηση στο δια-
δίκτυο. Μπορείτε να δείτε και το βίντεο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη διεύθυνση: 
http://vod.sch.gr/video/view/850.html . Το υλικό που θα συλλέξετε να καλύπτει το περιε-
χόμενο των παρακάτω θέσεων: Ακατάλληλο περιεχόμενο, Ανεπιθύμητα μηνύματα, Αποξέ-
νωση, Αποπλάνηση, Βίαια παιχνίδια, Εθισμός, Εκφοβισμός, Ηλεκτρονικός τζόγος, Παιδική 
πορνογραφία, Παραβίαση ιδιωτικότητας, Υποκλοπή προσωπικών στοιχείων, Φυσικές πα-
θήσεις. Κρατήστε σημειώσεις και παράγετε λόγο σε ένα συνεργατικό έγγραφο google docs 
που θα το αναρτήσετε στο σχολικό σας ιστολόγιο. 

Χρήσιμες διευθύνσεις: http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/ : Βρίσκεστε στην επίσημη ιστο-
σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου. Επιλέξτε έφηβοι 12- 18 ετών και κάντε 
κλικ στη επιλογή Κίνδυνοι. Η επιλογή αυτή αναφέρεται στους κινδύνους που μπορεί το δια-
δίκτυο να εμπερικλείει αν δεν το χρησιμοποιούμε σωστά. Περιηγηθείτε και στις υπόλοιπες 
επιλογές για να αντλήσετε πλούσιο υλικό για την εργασία σας. Επίσης http://internet-
safety.sch.gr/. Είναι ο Ενημερωτικός Κόμβος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Επιλέξτε 
την ετικέτα Χρήσιμα και κάντε κλικ στις Θεματικές Παρουσιάσεις. Στη συνέχεια επιλέξτε 
Ενημέρωση και κάντε κλικ στις Ενότητες που ακολουθούν. Μπορείτε αν θέλετε να δείτε το 
βίντεο «Η φάρμα του διαδικτύου». Αξιόλογες είναι και οι ιστορίες για μαθητές Γυμνασίου 
(Ομάδα της Ρώμης, Μπλεξίματα και Συμβάντα, Tagged) που θα τις βρείτε κάνοντας κλικ 
Έφηβοι. Στη συνέχεια πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα http://www.e-
yliko.gr/htmls/pc_use/safety.aspx . Είναι η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επιλέξτε Εισαγωγή (αν θέλετε μπορείτε να δείτε το βίντεο 
που η σελίδα σας προτείνει) και κατεβάστε το αρχείο «Μονάδα εφηβικής υγείας. Ασφάλεια 
στο Διαδίκτυο». Στη συνέχεια επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο http://www.safeline.gr/ Βρί-
σκεστε στην Ελληνική Ανοιχτή Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο. Είναι η 
επίσημη ελληνική ανοικτή γραμμή καταγγελιών παράνομου περιεχομένου. Δείτε το spot 
της safeline με την ηθοποιό Εβελίνα Παπούλια. Επιλέξτε Νέα & Ανακοινώσεις για να διαβά-
σετε σύγχρονη ειδησεογραφία που αναφέρεται σε καταγγελίες που αφορούν παράνομο 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα, επιλέξτε Υλικό-> Βιντεοθήκη και 
Press. Τέλος με βάση το υλικό που συλλέξατε σκεφτείτε ποιες λέξεις σας έρχονται στο μυα-
λό στην πρόταση «Κίνδυνοι στο «Διαδίκτυο». Καταγράψτε τις λέξεις σε ένα αρχείο κειμένου 
και με τη βοήθεια του εργαλείου Glogster, φτιάξτε μία αφίσα. Μπορείτε να χρησιμοποιήστε 
τον δικτυακό τόπο www.wordle.net και να δημιουργήσετε ένα «σύννεφο λέξεων» το οποίο 
θα προσθέσετε στην αφίσα σας. Το προϊόν εργασίας σας θα το παρουσιάσετε την ώρα της 
ολομέλειας. 
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Ομάδα Γ (The advisors), Φύλλο εργασίας: Συμβουλές για μια ασφαλή πλοήγηση 

Πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο και αναζητήστε πληροφορίες: για τους τρόπους που μπορείτε 
εσείς οι νέοι και να προστατευθείτε από τους κινδύνους του διαδικτύου και δώστε συμ-
βουλές ασφαλούς πλοήγησης στους συνομηλίκους σας αλλά και στους γονείς που επιθυ-
μούν να προστατέψουν τα παιδιά τους από τις επιβλαβείς επιδράσεις του διαδικτύου. Επί-
σης να αναφέρετε χρήσιμες διευθύνσεις στις οποίες όλοι μπορούμε να απευθυνθούμε όταν 
διαπιστώσουμε κίνδυνο ή θέλουμε να καταγγείλουμε μια παράνομη συμπεριφορά στο δια-
δίκτυο. Κρατήστε σημειώσεις και παράγετε λόγο σε ένα συνεργατικό έγγραφο google docs 
που θα το αναρτήσετε στο σχολικό σας ιστολόγιο. 

Χρήσιμες διευθύνσεις: http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/ : Βρίσκεστε στην επίσημη ιστο-
σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου. Επιλέξτε έφηβοι 12- 18 ετών και κάντε 
κλικ στη επιλογή Συμβουλές. Η επιλογή αυτή αναφέρεται σε συμπεριφορές που πρέπει να 
υιοθετήσουμε για να είναι ασφαλής η πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Περιηγηθείτε και στις 
υπόλοιπες επιλογές για να αντλήσετε πλούσιο υλικό για την εργασία σας. Στη συνέχεια κά-
ντε κλικ στη διεύθυνση http://www.saferinternet.gr/index.php Επιλέξτε Υλικό και στη δεξιά 
στήλη της οθόνης σας κάντε κλικ στις επιλογές Booklets/ Φυλλάδια και κατεβάστε τα αρ-
χεία : Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου - συνοπτικός οδηγός για τους μαθητές, Εκπαιδευτικά 
μονοπάτια στο Διαδίκτυο - Οδηγός για γονείς, Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου - συνοπτικός 
οδηγός για γονείς. Μπορείτε επίσης να δείτε και το βίντεο της εκστρατείας του saferinter-
net. Κάντε κλικ http://www.safeline.gr/ Βρίσκεστε στην Ελληνική Ανοιχτή Γραμμή για το πα-
ράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο. Είναι η επίσημη ελληνική ανοικτή γραμμή καταγγελιών 
παράνομου περιεχομένου. Δείτε το spot της safeline με την ηθοποιό Εβελίνα Παπούλια. Στη 
συνέχεια επιλέξτε Πληροφορίες-> Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου για να αντλήσετε πλού-
σιες πληροφορίες. Επίσης περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα, επιλέξτε Υλικό-> Βιντεοθήκη και 
Press. Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Εθνικών Γραμ-
μών Βοηθείας. Στη συνέχεια πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα http://internet-safety.sch.gr/. 
Είναι ο Ενημερωτικός Κόμβος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Επιλέξτε την ετικέτα Άρ-
θρα και κάντε κλικ στην επιλογή Έφηβοι και Φυλλάδιο ΜΕΥ για να αντλήσετε πλούσιο υλι-
κό. Μπορείτε αν θέλετε να δείτε το βίντεο «Η φάρμα του διαδικτύου». Επίσης επιλέξτε στην 
Αρχική σελίδα-> Χρήσιμο Υλικό και κατεβάστε το τετρασέλιδο ενημερωτικό φυλλάδιο του 
internet- safety. Κάντε κλικ στην διεύθυν-
σηhttp://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=135&Itemi
d=128&lang. Είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας που μας παρέχει πλού-
σιο υλικό και συμβουλές προστασίας για τους γονείς και τους νέους για μια ασφαλή πλοή-
γηση στο διαδίκτυο. Τέλος δείτε μια διαδραστική παρουσίαση θεμάτων που αφορούν στην 
ασφάλεια στο διαδίκτυο και δυνατούς τρόπους αντιμετώπισης των κινδύνων στη διεύθυν-
ση http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6209?locale=el . Με βάση το υλικό που συλλέξατε 
και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού εργαλείου p.p.t. φτιάξτε μια παρουσίαση με τίτλο 
«Συμβουλές για μια ασφαλή πλοήγηση». Την παρουσίασή σας θα την προβάλλεται την ώρα 
της ολομέλειας. 

Ομάδα Δ (The Surfers), Φύλλο εργασίας: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο, παιχνίδια 
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Πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο και αναζητήστε πληροφορίες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(Face book, MySpace, twitter, chat rooms…) για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και τα 
διαδικτυακά παιχνίδια. Οι πληροφορίες που θα συλλέξετε να καλύπτουν τα παρακάτω ε-
ρωτήματα: Ποια είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ποιος ο ρόλος τους; Ποια προβλή-
ματα μπορεί να προκαλέσει και ποιους κινδύνους εγκυμονεί η μη συνετή χρήση τους; Τι θα 
πρέπει να γνωρίζουμε ώστε η χρήση τους να είναι ασφαλής; Τι είναι το ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο και τι εννοούμε με τον όρο Phishing; Ποιες είναι οι δυνατότητες που μας προσφέ-
ρουν; Ποια είναι τα ανεπιθύμητα μηνύματα ή spam; Τι εννοούμε με τον όρο απάτη με 
pharming (παραπλάνηση); Ποια είναι τα «διαδικτυακά» παιχνίδια και ποιος ο διαδικτυακός 
τζόγος; Τι είναι το Σύστημα PEGI; Κρατήστε σημειώσεις και παράγετε λόγο σε ένα συνεργα-
τικό έγγραφο google docs που θα το αναρτήσετε στο σχολικό σας ιστολόγιο. 

Χρήσιμες διευθύνσεις: Κάντε κλικ http://www.schools.ac.cy/asfaleia_diadiktyo/ και στις ε-
πιλογές της αριστερής στήλης : Άμεσα μηνύματα, Κοινωνική Δικτύωση, Ηλεκτρονικό Ταχυ-
δρομείο, Παιχνίδια. Στη συνέχεια κάντε κλικ στη διεύθυνση http://www.safeline.gr/ βρί-
σκεστε στην Ελληνική Ανοιχτή Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο. Είναι η 
επίσημη ελληνική ανοικτή γραμμή καταγγελιών παράνομου περιεχομένου. Δείτε το spot 
της safeline με την ηθοποιό Εβελίνα Παπούλια. Επιλέξτε Υλικό και κατεβάστε τον οδηγό του 
Facebook. Στη συνέχεια επιλέξτε Νέα & Ανακοινώσεις για να διαβάσετε σύγχρονη ειδησεο-
γραφία που αναφέρεται σε καταγγελίες που αφορούν παράνομο περιεχόμενο στο διαδί-
κτυο. Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα, επιλέξτε Υλικό-> Βιντεοθήκη και Press. Κάντε κλικ 
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/ : Βρίσκεστε στην επίσημη ιστοσελίδα του Παιδαγωγι-
κού Ινστιτούτου της Κύπρου. Επιλέξτε έφηβοι 12- 18 ετών και κάντε κλικ στη επιλογή Face-
book. Η επιλογή αυτή αναφέρεται στο Facebook τι είναι και ποιους κινδύνους μπορεί να 
εμπερικλείει αν δεν το χρησιμοποιούμε σωστά. Στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Σύ-
στημα PEGI που αξιολογεί το περιεχόμενο πολλών διαδικτυακών παιχνιδιών. Περιηγηθείτε 
και στις υπόλοιπες επιλογές για να αντλήσετε πλούσιο υλικό για την εργασία σας. Τέλος 
κάντε κλικ στη διεύθυνση http://www.e-yliko.gr/htmls/pc_use/safety.aspx. Είναι η Δικτυακή 
Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επιλέξτε Εισαγωγή (αν 
θέλετε μπορείτε να δείτε και το βίντεο που η σελίδα σας προτείνει) και κάντε κλικ στην επι-
λογή ασφάλεια στην ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) και ασφάλεια κατά την άμεση συ-
νομιλία (chat). Τέλος με βάση το υλικό που συλλέξατε κατασκευάστε με τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού εργαλείου MovieMaker ένα βίντεο που το περιεχόμενό του να αναφέρεται 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, στις δυνατότητες που μας 
προσφέρουν αλλά και στους κινδύνους που κρύβουν. Επενδύστε το με τη μουσική της επι-
λογής σας. Η διάρκειά του δεν θα ξεπερνά τα 5΄και θα προβληθεί την ώρα της ολομέλειας. 

Ομάδα Ε (The Doctors), Φύλλο εργασίας: Προστασία του Υπολογιστή από υιούς & κακό-
βουλα λογισμικά 

Πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο και συγκεντρώστε πληροφορίες για τους τρόπους προστασίας 
του υπολογιστή μας από υιούς και κακόβουλα λογισμικά. Το υλικό που θα συλλέξετε να 
καλύπτει το περιεχόμενο των παρακάτω ερωτήσεων: Τι είναι υιός; Εκτός από τους υιούς 
ποια άλλα βλαβερά λογισμικά/ προγράμματα γνωρίζετε; Πως μεταδίδονται; Τι είναι spam; 
Με ποιους τρόπους μπορούμε να προστατεύσουμε τον υπολογιστή μας; Τι γνωρίζετε για 
την εγκατάσταση προγραμμάτων ασφαλείας στον υπολογιστή μας; Κρατήστε σημειώσεις 
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και παράγετε λόγο σε ένα συνεργατικό έγγραφο google docs που θα το αναρτήσετε στο 
σχολικό σας ιστολόγιο. 

Χρήσιμες διευθύνσεις: Κάντε κλικ στη διεύθυνση http://www.saferinternet.gr/index.php. 
Επιλέξτε έφηβοι και κάντε κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται δεξιά της οθόνης σας και αφο-
ρά τα τεχνικά θέματα για να αντλήσετε αξιόλογες πληροφορίες. Στη συνέχεια επιλέξτε Υλι-
κό-> στη δεξιά στήλη της οθόνης σας κάντε κλικ στις επιλογές Booklets/ Φυλλάδια και κατε-
βάστε το αρχείο : FAQ - Συχνές Ερωτήσεις που εμπεριέχει υλικό για τους υιούς/ βλαβερά 
λογισμικά. Στη συνέχεια πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα http://www.e-
yliko.gr/htmls/pc_use/safety.aspx. Είναι η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επιλέξτε Εισαγωγή (αν θέλετε μπορείτε να δείτε και το βίντεο 
που η σελίδα σας προτείνει) και κάντε κλικ στα Προγράμματα προσβολής ενός υπολογιστή-
> Τρόποι προστασίας-> Αντιμετώπιση μόλυνσης. Κάντε κλικ στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/ . Επιλέξτε έφη-
βοι 12- 18 ετών και κάντε κλικ στη επιλογή Συμβουλές. Η επιλογή αυτή αναφέρεται σε συ-
μπεριφορές που πρέπει να υιοθετήσουμε για να προστατεύσουμε τον Η/Υ. Περιηγηθείτε 
και στις υπόλοιπες επιλογές για να αντλήσετε πλούσιο υλικό για την εργασία σας. Τέλος 
επιλέξτε http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6209?locale=el και δείτε μια διαδραστική 
παρουσίαση θεμάτων που αφορούν στην ασφάλεια στο Διαδίκτυο και δυνατούς τρόπους 
αντιμετώπισης των βασικών προβλημάτων του Υπολογιστή μας. Τέλος με βάση το υλικό 
που συλλέξατε να κατασκευάστε με τη βοήθεια του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογρά-
φησης Inspiration ή Cmap Tools έναν εννοιολογικό χάρτη. Να εισάγετε εκτός από τις έννοιες 
και τις συσχετίσεις τους. Το προϊόν εργασίας σας θα το προβάλλετε την ώρα της ολομέ-
λειας. 

Δ΄ στάδιο: Ολομέλεια (4 διδακτικές ώρες) 

Η ολομέλεια πραγματοποιείται στην αίθουσα της πληροφορικής. Κάθε ομάδα καλείται μέ-
σω των αντιπροσώπων της να παρουσιάσει το τελικό προϊόν της εργασίας της. Κατά τη 
διάρκεια που η κάθε ομάδα παρουσιάζει το έργο της, οι υπόλοιπες ομάδες κρατούν ση-
μειώσεις ώστε στο τέλος της παρουσίασης να μπορούν να παρέμβουν δυναμικά στα πλαί-
σια της διαρκούς ανατροφοδότησης. Διαμορφώνεται ένα μαθησιακό κλίμα που δίνει τη 
δυνατότητα στους μαθητές να συζητούν και να καταθέτουν τις απόψεις τους, να ανταλλάσ-
σουν πληροφορίες, να εκφράζουν συναισθήματα και ενδεχομένως να επεξεργάζονται εκ 
νέου και να τροποποιούν τα συμπεράσματά τους και την αρχική τους παρουσίαση.  

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των μαθητών έγινε κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την ολοκλήρωση του συ-
γκεκριμένου σεναρίου. Πραγματοποιήθηκε με βασικό κριτήριο την επίτευξη των στόχων 
που τέθηκαν. Επίσης συνεκτιμήθηκαν οι απαντήσεις των μαθητών που ζητήθηκαν από τα 
φύλλα εργασίας, το παραγόμενο προϊόν, η συνεργασία που υπέδειξαν κατά τη διάρκεια της 
έρευνας και η συμμετοχή τους στην ολομέλεια. Σημαντικά υπόψη έχει ληφθεί και το τρί-
πτυχο: τι γνώριζαν και πίστευαν οι ίδιοι πριν από το σενάριο – τι χρειάστηκε να μάθουν – 
ποιες είναι οι τελικές τους αντιλήψεις.  
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Κριτική 

Το παρόν σενάριο παρήχθη στα πλαίσια του σεμιναρίου Β΄ Επιπέδου ΤΠΕ και σχεδιάστηκε 
για να εφαρμοστεί σε μαθητές που έχουν ένα ικανοποιητικό βαθμό εξοικείωσης με τη χρή-
ση των ΤΠΕ . Ενδεχομένως να χρειάζεται αλλαγές σε μια διαφορετική περίπτωση προκειμέ-
νου ο εκπαιδευτικός να μπορέσει να πραγματοποιήσει τους στόχους του σεναρίου. Γενικό-
τερα, οι μαθητές έδειξαν προθυμία και η χρήση της τεχνολογίας τους εντυπωσίασε, στη 
συνέχεια κατάλαβαν ότι μπορεί να αποτελέσει και εργαλείο μάθησης. Βέβαια υπήρχαν και 
περιπτώσεις που δεν ακολουθούσαν πάντα τις οδηγίες των φύλλων εργασίας ή παρασύρο-
νταν από την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο σε άλλα θέματα. Γι αυτό ο καθηγητής θα πρέπει 
να βρίσκεται σε ετοιμότητα, όχι για να προσφέρει έτοιμες λύσεις αλλά για να ενορχηστρώ-
νει την ομάδα ώστε να συνεργάζεται γόνιμα. Ενδεχομένως θα μπορούσαν να δοθούν λιγό-
τεροι δικτυακοί τόποι επίσκεψης στα φύλλα εργασίας, μια και αρκετοί μαθητές ένιωσαν ότι 
καλύφθηκαν και απέφυγαν να τους επισκεφθούν όλους. Ακόμα θα μπορούσαν να περιορι-
στούν οι τελικές δραστηριότητες των μαθητών σε μία γενική ή δύο, χωρίς να τρωθεί η γενι-
κότερη σύλληψη του σεναρίου και οι στόχοι του.  
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Διαμόρφωση σχολικής αυλής. 
Ομορφαίνουμε το περιβάλλον στο σχολικό μας χώρο 

 
Κασάπα Δέσποινα 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
despkasa@hotmail.com 

Περίληψη 

Το πρόγραμμα διαμόρφωσης σχολικής αυλής έδωσε στους μαθητές και στην σχολική κοινό-
τητα τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν μια διαφορετική σχέση με το χώρο όπου περνούν 
μεγάλο μέρος της ημέρας τους. Σκοπός μας ήταν να προσεγγίσουμε περιβαλλοντολογικά 
θέματα μέσα από την καθημερινότητα και να δείξουμε στους μαθητές πως μπορούμε να 
βελτιώσουμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα ξεκινώντας από το χώρο που ζούμε. Κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος δημιουργήσαμε σχολικό κήπο, κάθε τάξη υιοθέτησε από ένα 
δέντρο – φυτό, τοποθετήθηκε χλοοτάπητας σε διάφορες γωνιές του σχολείου, οικολογικός 
φράχτης σε ένα μέρος της περίφραξης του σχολείου για ηχομόνωση διακοσμήθηκαν οι εξω-
τερικοί τοίχοι της αυλής με ζωγραφιές των μαθητών με θέματα από το περιβάλλον. Έκαναν 
ανακύκλωση χαρτιού εργαζόμενοι σε ομάδες. Έκαναν έκθεση έργων τέχνης από ανακυκλώ-
σιμα υλικά (trash art). Ζωγράφισαν στην αυλή επιδαπέδια παιχνίδια. Στην εργασία αυτή 
παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η πορεία αυτών των δραστηριοτήτων και οι δράσεις που 
ανέλαβε η κάθε ομάδα για την ενημέρωση όλων των μαθητών του σχολείου καθώς επίσης 
και ο αντίκτυπος που είχε το πρόγραμμα στη σχολική αλλά και στην τοπική κοινωνία. 

Λέξεις - Κλειδιά: σχολικός κήπος, ανακύκλωση, ενημέρωση, καλλιτεχνική δημιουργία, περι-
βάλλον, αυλή. 

Επιλογή και διαμόρφωση του θέματος  

Η διαμόρφωση της σχολικής αυλής είναι ένα θέμα που έχει σχέση με το άμεσο περιβάλλον 
των μαθητών και διευκολύνει τη συμμετοχή της σχολικής κοινότητας στις δράσεις του προ-
γράμματος και προωθεί τη σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία. Είναι ένα θέμα 
που επιτρέπει τη σύνδεση του αναλυτικού προγράμματος  του σχολείου ( γλώσσα, μελέτη 
περιβάλλοντος, εικαστικά  και άλλα) με βιωματικές δραστηριότητες εντός του σχολείου, 
εκεί που οι μαθητές περνούν ένα μέρος της ζωής τους και ολόκληρη τη σχολική τους ζωή.  

Τα οφέλη από ένα τέτοιο θέμα είναι πολλά καθώς η σύνδεση με τη διδακτέα ύλη γίνεται με 
τρόπο βιωματικό, που είναι και ζητούμενο του αναλυτικού προγράμματος. (Π.Ι. 2003). Οι 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο περιβάλλον συνδέονται με τη 
βιωματική μάθηση πολλαπλά, καθώς στην πράξη οργανώνεται ένα πρότζεκτ στο οποίο οι 
μαθητές είναι ισότιμοι μέτοχοι σε όλα τα στάδια, λαμβάνουν αποφάσεις, εκφράζουν τη 
γνώμη τους και δρουν συλλογικά (Χρυσαφίδης 2000), η οποία επίσης είναι ζητούμενο για 
το αναλυτικό πρόγραμμα.  

Ιδιαίτερα το σχολικό περιβάλλον ως τόπος που περικλείει την μικρο-κοινωνία του σχολείου 
έχει πολλές φορές τεθεί υπό μελέτη, παρατήρηση και δημιουργικό πειραματισμό. Η εκπαί-
δευση, επηρεασμένη από μεταμοντέρνες προσεγγίσεις, πολλές φορές επιχείρησε να μεταλ-
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λάξει το σχολικό χώρο επαναπροσδιορίζοντας τους τρόπους που οργανώνεται, τους τρόπου 
που οι μαθητές δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Οι επαναπροσδιορισμοί αυτοί, άλλοτε με 
κοινωνικό προβληματισμό φέρουν τον μαθητή και την τοπική  κοινότητα στη θέση του δη-
μιουργού διαμορφωτή του σχολικού χώρου και άλλοτε με αισθητικό – πολιτισμικό προβλη-
ματισμό οδηγούν σε αλλαγές στην αισθητική, την όψη και την λειτουργικότητα των εικαστι-
κών στοιχείων του χώρου (Τσουκαλά 2000).  

Ένας άλλος μείζων προβληματισμός είναι αυτός που συνδέει τις δραστηριότητες στο χώρου 
του σχολείου με το περιβάλλον. Το σχολείο ως κτίριο, λειτουργικοί χώροι, υλικά και διαδι-
κασίες που επιτελούνται με αυτά, ενέχει την περιβαλλοντική διάσταση. Είναι κι αυτό ένα 
περιβάλλον που καλούμαστε να το καταστήσουμε βιώσιμο, δηλαδή «αειφορικό» στο μέλ-
λον, με τους ίδιους όρους που ισχύουν και σήμερα. Ζητούμενο είναι μέσα από ένα τέτοιο 
πρόγραμμα να έχουν οι μαθητές τη δυνατότητα να ωφεληθούν πολλαπλά, να υιοθετήσουν 
στάσεις και αξίες θετικές προς το περιβάλλον γενικότερα και την ιδέα της διαφύλαξής του 
και της αειφορικότητάς του.  

Τέλος, σε ένα επίπεδο ψυχοκινητικών, ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ζητούμενο 
είναι μέσα από σχετικές δραστηριότητες οι μαθητές να ασκήσουν τις ομαδοσυνεργατικές 
τους δεξιότητες και παράλληλα να μελετήσουν ζητήματα της προγραμματισμένης διδακτέ-
ας ύλης. Παρακάτω θα εξετάσουμε τα βήματα με τα οποία υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα 
διαμόρφωσης της σχολικής αυλής, από την στοχοθεσία ως την ολοκλήρωση των δραστη-
ριοτήτων του.  

Ζητήματα στοχοθεσίας 

Οι στόχοι διακρίθηκαν σε αυτούς που θα έπρεπε να υλοποιηθούν άμεσα και οι μαθητές να 
έχουν την εποπτεία της υλοποίησής τους και σε αυτούς που ήταν αμιγώς παιδαγωγικοί και 
ελέγχονταν από τον εκπαιδευτικό. Στην πρώτη ομάδα εντάχθηκαν τέσσερις στόχοι και συ-
γκεκριμένα: 

(α) Η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η αλλαγή στάσης των μαθητών σε θέματα που 
αφορούν το περιβάλλον, στο πλαίσιο μιας περιβαλλοντικής αγωγής εστιασμένη στο αστικό 
περιβάλλον. 

(β) Η ενθάρρυνση και συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων, στον σχεδιασμό και 
στην εφαρμογή δράσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον και την προστασία του, ώστε να 
ασκηθούν και να αποκτήσουν δεξιότητες λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού εν γένει. 

(γ) Η συνεργασία μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και της τοπικής κοινωνίας για 
την επίτευξη αποτελεσματικότερης περιβαλλοντικής δράσης, ώστε να καλλιεργηθεί η 
έννοια της σχολικής και τοπικής κοινωνίας και να ενισχυθεί ο κοινωνικός ιστός που αυτές 
περικλύουν. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει πολλές δεξιότητες και χαρακτηριστικά 
επικοινωνίας, αποδοχής, συνεργασίας, καλλιέργειας συλλογικής συνείδησης και ομαδικού 
πνεύματος.  

(δ) Ο συνδυασμός της θεωρίας με την πράξη, που συνεπάγεται ο επί χάρτου σχεδιασμός 
που γίνεται στην τάξη, με τις βιωματικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εκτός 
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τάξης. Θέματα όπως η χρήση της ενέργειας και του νερού αφενός θα έπρεπε να 
προσεγγιστούν θεωρητικά και με συγκεκριμένη μεθοδολογία, αφετέρου θα έπρεπε να 
μελετηθούν μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες.  

Άμεσα θα έπρεπε να υλοποιηθούν στόχοι απτοί και μετρήσιμοι για τους μαθητές όπως (α) η 
μείωση και η διαχείριση των απορριμμάτων στο σχολείο (β) η επαναχρησιμοποίηση υλικών 
και η προώθηση της ανακύκλωσης από τους μαθητές (γ) η διαμόρφωση καθαρών, 
όμορφων τάξεων και προαυλίου μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες (δ) η ομαδική, 
συλλογική εργασία τόσο σε επίπεδο σχολείου μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες 
καθώς και (ε) η συνεργασία των μαθητών με την τοπική κοινωνία μέσα από συγκεκριμένες 
δραστηριότητες (στ) η κινητοποίηση και δράση σε επίπεδο τάξης, σχολείου, οικογένειας, 
γειτονιάς με βάση το πλάνο δραστηριοτήτων που αρχικά σχεδιάστηκε και τέλος (ζ) η 
κατανόηση της έννοιας της «πολιτότητας» (citizenship) και ιδιαίτερα της «ενεργούς 
πολιτότητας», όπως αυτή καταγράφεται στις μέρες μας ως αναγκαιότητα που γνωρίζει 
κανείς από την πρωτοβάθμια κιόλας εκπαίδευση. Ιδιαίτερα δόθηκε έμφαση στον υπεύθυνο 
περιβαλλοντικά πολίτη (Περικλέους 2002).  

Μεθοδολογία υλοποίησης  

Εξεύρεση και δημιουργία ιδεών. Αφού αποφασίστηκε η θεματική, ο χώρος δράσεις και 
αποσαφινίστηκαν οι άμεσοι στόχοι για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, την σχολική και 
τοπική κοινότητα, έγινε αναζήτηση ιδεών και τρόπος δράσης. Για την αναζήτηση αυτή 
αξιοποιήθηκαν: 

(α) «Ιδεοθύελλα» (brainstorming), που οργανώθηκε κατά το σύνηθες πρότυπο, δηλαδή την 
ελεύθερη διατύπωση ιδεών, ακόμη και σε πνεύμα χιουμοριστικό, την συστηματική 
καταγραφή τους από έναν «πρακτικογράφο» και έπειτα την αξιολόγηση και 
συστηματοποίηση των πλέον κατάλληλων ιδεών.  

(β) Μελέτη άρθρων από τον περιοδικό και ηλεκτρονικό τύπο, με σκοπό την εκμάθηση 
σύγχρονων δυνατοτήτων για τη δημιουργία και διαμόρφωση κήπου. Σχοχεύσαμε στην 
δημιουργία ενός «φίλτρου», ώστε από την πληθόρα του διαθέσιμου υλικού να 
αξιοποιήσουμε αυτό που πραγματικά ικανοποιεί τις ανάγκες μας. Δημιουργήθηκε μια 
βασική βιβλιογραφία με βάση την οποία θα καλύπταμε πρακτικά και θεωρητικά κενά κατά 
την εξέλιξη του προγράμματος.  

Καθ΄όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα, μοιρασμένοι σε 
ομάδες, να συζητούν για θέματα που προέκυπταν και που ήθελαν να επιλύσουν 
συνεργαστικά. Με διαρκή και συστηματική φωτογράφηση, έγιναν καταγραφές είτε για 
τεκμηρίωση είτε για εντοπισμό και συγκεκριμένων προβλημάτων. Η φωτογράφηση του 
προγράμματος διαμοιράστηκε αναλόγως τις φάσεις που αυτό πέρασε.  

Φτάνοντας στο στάδιο της υλοποίησης και της δημιουργικής δραστηριότητας 
αξιοποιήθηκαν συγκεκριμένα τεχνικά μέσα:  (α) Έγιναν κατασκευές και βιωματικά 
εργαστήρια άσκησης δεξιοτήτων χειροτεχνίας και δημιουργίας έργων. (β) Ορίστηκαν χώροι 
ζωγραφικής στα τοιχεία της αυλής και αναπτύχθηκε η τέχνη του «graffiti» στο πλαίσιο που 
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όριζε το πρόγραμμά μας. (γ) Δημιουργήθηκαν μικρές εκθέσεις έργων σχετικών με το 
πρόγραμμα στο εσωτερικό του σχολείου, με εικαστικό αλλά και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.  

Μέσω ενός ερωτηματολογίου που δόθηκε στους μαθητές με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος διερευνήθηκε κατά πόσο υπήρχε αλλαγή των στάσεών τους για το 
περιβάλλον, την δυνατότητα δράσης του πολίτη, τις ιδέες τους για τις χρήσεις των υλικών 
και τη δημιουργική αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων.  

Ένα «Ημερολόγιο σχολικών δραστηριοτήτων»  

Αρχική καταγραφή στάσεων. Λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων δημιουργήθηκε μια 
ομάδα μαθητών από όλες τις τάξεις στους οποίους δόθηκε, ένα «Φύλλο Εργασίας – 
Γνωριμίας» με σκοπό να διερευνηθούν τα ενδιαφέροντά τους για τον καταμερισμό των 
εργασιών μέσα στην ομάδα. 

Κατόπιν με το φύλλο εργασίας «τι προσφέρει το πράσινο», «Νομίζετε ότι η αυλή του 
σχολείου μπορεί να επηρεάσει τη διαθεσή σας», « Ένας σχολικός κήπος θα εμποδίσει το 
παιχνίδι στην αυλή» οι μαθητές διατύπωσαν απόψεις για το πώς θέλουν να γίνει η αυλή 
του δικού τους σχολείου. 

Από τις προτάσεις των μαθητών, για τις πιθανές αλλαγές στο χώρο του σχολείου 
δημιουργήθηκε ένα σχεδιάγραμμα σε ένα μεγάλο χαρτόνι που ονομάστηκε ο χάρτης του 
Προγράμματος. Σε αυτό περιλήφθηκε μια «συλλογή ιδεών» όπως αυτή προέκυψς από την 
διαδικασία της ιδεοθύελας.  

Ορισμός ομάδων. Η έννοιας της ομάδας, με σαφή σύνθεση και αρμοδιότητες 
καλλιεργήθηκε από την αρχή συστηματικά, με στόχο οι ομάδες να είναι λειτουργικές, να 
συνεργάζονται μεταξύ τους και να φέρουν σε πέρας υπεύθυνα ό,τι τους ανατίθεται. Οι 
ομάδες ήταν:  

(α) η ομάδα των μαθητών – εκπροσώπων του σχολείου, η οποία επιφορτίστηκε να φέρνει 
σε επαφή της ομάδες των ενηλίκων με τις μικρότερες ομάδες εργασίας των μαθητών.  

(β) Η ομάδα των εκπαιδευτικών – εκπροσώπων του σχολείου, με ανάλογη αρμοδιότητα να 
φέρνει σε επικοινωνία τους εκπαιδευτικούς με τις υπόλοιπες ομάδες. 

(γ) Η ομάδα των γονέων και κηδεμόνων – εκπροσώπων, η οποία στην πράξη εκπροσωπούσε 
τον Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου.  

(δ) η ομάδα των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας, που δεν ήταν απαραίτητα γονείς και 
κηδεμόνες. 

Όλες οι ομάδες εκπροσώπισης συνέστηκσαν την «Περιβαλλοντική Επιτροπή», μια ευρύτερη 
συλλογικότητα με δυνατότητα εσωτερικού διαλόγου, λήψεως και υλοποίησης αποφάσεων.  

«Περιβαλλοντική επιτροπή». Η περιβαλλοντική επιτροπή ανέλαβε (α) να κάνει μια πρώτη 
έρευνα και καταγραφή του σχολικού χώρου, αναδυκνύοντας συγκεκριμένα ζητήματα του 
περιβάλλοντος αυτού που θα μπορούσαν να αλλάξουν προς το καλύτερο (β) να υλοποιήσει 
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ένα σχέδιο δράσης για τη διαμόρφωση της σχολικής αυλής, που να είναι εφικτό και να 
περιλαμβάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες για κάθε ομάδα (γ) να παρακολουθεί την 
εφαρμογή του σχεδίου (δ) καθ’ όλη τη δειάρκεια του προγράμματος να κταδυκνύει και να 
αξιοποιεί τις συνδέσεις του προγράμματος με το αναλυτικό πρόγραμμα και τη διδακτέα 
ύλη η οποία στο μεταξύ ήταν σε εξέλιξη. 

«Οικοκώδικάς». Ο «κώδικας» αυτός ήταν ένα πολυεπίπεδο αλλά και εύλογο 
«περιβαλλοντικό καταστατικό». Ένα σύνολο κανόνων το οποίο όλοι θα συμφωνούσαν και 
θα προσπαθούσαν να τηρήσουν. Οι μαθητές θα έπρεπε να το ακολουθούν, προκειμένου να 
ασκήσουν την  περιβαλλοντική τους συνείδηση και να ευαισθητοποιηθούν περιβαλλοντικά. 
Η εικόνα 1 περιγράφει τις αρμοδιότητες της «περιβαλλοντικής επιτροπής». 

 

Εικόνα 1. 

Καταγραφή δράσεων.Μερικές χαρακτηριστικές ιδέες που έγινα δραστηριότητες ήταν:  

(α) η δημιουργία σχολικού κήπου εστιασμένου σε μεσογειακά φυτά. Διαμοιράστηκε σε 
«λαχανόκηπο», με βρώσιμα φυτά και σε «ανθόκηπο», με καλλωπιστικά φυτά.  

(β) Έγινε προσπάθεια δημιουργίας μιας «κουλτούρας» φροντίδας και μέριμνας για τη 
χλωρίδα εντός και εκτός του σχολείου, μέσα από τη έννοια της «υιοθεσίας» ενός φυτού ή 
ενός δέντρο. Η δραστηριότητα αυτή αποτυπώθηκε στις κατασκευές και τις εικαστικές 
δημιουργίες που δημιουργήσαμε (ενδεικτικά εικόνα 2). 
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Εικόνα 2.  

(γ) συστηματοποιήθηκαν οι διαδικασίες ανακύκλωσης ώστε στην πράξη να μην υπάρχουν 
απορρίματα. Κάθε υλικό που διαχειρίζονταν οι μαθητές θα έπρεπε να κατευθύνεται στον 
κατάλληλο κάδο. Παράλληλα, δημιουργήθηκε επάρκεια σε κάδους ανακύκλωσης στις 
τάξεις και την αυλή του σχολείου. Το σχολείο εντάχθηκε στο δίκτυο των «οικολογικών 
σχολείων». 

(δ) Δημιουργήθηκε μια μικρή «περιβαλλοντική κινηματογραφική λέσχη», με ταινίες 
τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) σχετικές με το περιβάλλον. Παράλληλα οργανώθηκε ένας 
μικρός κύκλος ομιλιών ανοιχτών στην τοπική κοινωνία, που συνέδεσαν το πρόγραμμα και 
τις προσπάθειές μας με την περιβαλλοντική θεωρία και πράξη. 

(ε) Οργανώθηκαν συγκεκριμένες εικαστικές παρεμβάσεις, οι οποίες περιλάμβαναν επίτοιχα 
έργα (graffiti), εικαστικές κατασκευές και παρεμβάσεις σε όλο το σχολείο (ενδεικτικά εικόνα 
3). 

 
Εικόνα 3 

(στ) Οι μαθητές όλων των τάξεων έφτιαξαν κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά, στο 
πνεύμα της «trash art», (Wikipedia 2015). Κατανοήσαμε δηλαδή, την έννοια του αντικειμέ-
νου που «βρίσκει» κανείς με τυχαίο τρόπο (found object) και το μετασχηματίζει δημιουργι-
κά σε τέχνη (ενδεικτικά εικόνα 4). 
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Εικόνα 4 

 (ζ) Με βάση τον σχεδιασμό αναδιαμόρφωσης του χώρου έγιναν τεχνικές παρεμβάσεις, 
όπως τοποθέτηση χλοοτάπητα και φράχτη φιλικού προς το περιβάλλον σε σημείο που κρί-
θηκε απαραίτητο ότι θα έπρεπε να υπάρχει απομάκρυνση των μαθητών από την οριογραμ-
μή προς τον παρακείμενο οδικό άξονα. Έγινε έτσι αναστολή της ηχητικής και οπτικής ρύ-
πανσης από την πλευρά αυτή. Στα πλαίσια της δυναμικής αναδιαμόρφωσης του προαυλίου 
έχουν στο παρελθόν προταθεί πολλές ιδέες, εφαρμοσμένες από τα ελληνικά σχολεία (Τα-
μουτσέλη 2000). Στο πνεύμα αυτό, δημιουργήθηκαν υπαίθρια παιχνίδια μεγάλης κλίμακας 
στον τάπητα του προαυλίου (εικόνα 5). 
 

 

 

Εικόνα 5 
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Συμπεράσματα: δραστηριότητες και απήχηση στην τοπική κοινωνία 

Κάθε καινοτομία χρειάζεται επιπλέον προσπάθεια από μια συνηθισμένη δραστηριότητα. 
Αυτό όμως δεν εμπόδισε το πρόγραμμα για την σχολική αυλή να αγκαλιαστεί τελικά με 
θέρμη από τις επιμέρους ομάδες της σχολικής και τοπικής κοινότητας. Το αποτέλεσμα 
αποζημίωσε πολλαπλά όλους, αλλάζοντας την ποιότητα του χώρου, της σχολικής και κατ’ 
επέκταση της τοπικής ζωής. Κυρίως όμως το πρόγραμμα προσέφερε σε επίπεδο 
ανρθωπίνων σχέσεων και δυναμικών, καλλιέργησε το πλαίσιο της τοπική κοινότητας, η 
οποία τονώθηκε με αφορμή τις δραστηριότητες του προγράμματος. Αυτός είναι και ο 
κύριος λόγος για τον οποίο θα προτρέπαμε σε μια τέτοια δραστηριότητα. Ο ανθρώπινος και 
κοινωνικός παράγοντας, που ενεργοποιούνται με ξεχωριστή ποιότητα και δημιουργική 
διάθεση. Αυτός είναι ένας καταστατικός, θα λέγαμε, στόχος του σχολείου. Παράλληλα, 
δώθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, πολλές διέξοδοι για βιωματική μάθηση πάνω σε 
ενότητες της διδακτέας ύλης. Η βιωματικότητα και η αμεσότητα με τη δράση, τόνωσαν το 
ενδιαφέρον των παιδιών και συνεισέφεραν στη ροή των σχολικών και εκπαιδευτικών 
εργασιών. Γονείς και κηδεμόνες, καθώς και άλλοι παράγοντες της τοπικής κοινωνίας, 
ενεπλάκησαν δημιουργικά με τη σχολική ζωή, κάτι που είχε θετικές συνέπειες στη 
συνεργατικότητα, γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών, και κατ’ επέκταση στην γενικότερη 
απόδοση των μικρών σήμερα, αλλά ολοκληρωμένων αύριο, πολιτών. 
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Περίληψη 

 Οι κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις της τελευταίας εικοσαετίας, είχαν ως αποτέλεσμα – μέχρι 
πρόσφατα- να μετακινηθεί ένα μεγάλο μεταναστευτικό κύμα προς τη χώρα μας. Η κοινωνία 
μας  και κατά συνέπεια και η εκπαίδευση, ως μία μορφή κοινωνίας, όφειλε να προσαρμοστεί 
στα νέα δεδομένα και να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες για την ένταξη των «άλλων» 
μέσα στις σχολικές μας τάξεις, δημιουργώντας σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ της κυρίαρ-
χης και της μειονοτικής ομάδας. Στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, οι εκπαιδευτικοί δοκι-
μάζουν διάφορους  τρόπους προσέγγισης των «άλλων» μαθητών, καθώς και διάφορους τρό-
πους ευαισθητοποίησης των μαθητών της χώρας υποδοχής. Ένας από αυτούς τους τρόπους 
είναι και η ανάγνωση βιβλίων. Στην παρούσα εργασία θα εστιαστούμε σε ορισμένα από τα 
βιβλία που διαπραγματεύονται το θέμα της συνύπαρξης  του «εγώ» και του «άλλου»  και θα 
εντοπίσουμε τις  βασικές έννοιες (προκαταλήψεις, ταυτότητα, αλληλεπίδραση, ενσυναί-
σθηση, γνωριμία (υπόθεση επαφής), αναγνώριση, αποδοχή-σεβασμός, επικοινωνιακή ικα-
νότητα, κ.ά.), με  τις οποίες  επιχειρούν οι συγγραφείς να ευαισθητοποιήσουν τους αναγνώ-
στες ως προς τη Διαπολιτισμικότητα. 

Λέξεις - Κλειδιά: Διαπολιτισμικές Δεξιότητες, Διαπολιτισμικές Έννοιες,  Ανάγνωση βιβλίων.  

Εισαγωγή 

Οι μετακινήσεις πληθυσμών από χώρα σε χώρα, λόγω των κοινωνικών, οικονομικών θρη-
σκευτικών και πολιτικών καταστάσεων, γίνονται ολοένα και πιο συχνές στη σημερινή κοινω-
νία. Ο παγκόσμιος χάρτης τροποποιείται συνεχώς δημογραφικά. Κατά συνέπεια τροποποιεί-
ται  και η μορφή των σύγχρονων  κοινωνιών.  Οι νέες συνθήκες, απαιτούν από την κοινωνία 
να ανταποκριθεί σε αυτά τα δεδομένα. Αυτό προϋποθέτει, επαναδιαπραγμάτευση των δο-
μών   της κοινωνίας και του προσανατολισμού τους προς έναν πιο πολυπολιτισμικό- διαπο-
λιτισμικό χαρακτήρα. Η εκπαίδευση, ως μία μορφή της κοινωνίας, ακολουθώντας   ίδια βή-
ματα, οφείλει να απευθύνεται σε όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτου χώρας καταγωγής, να 
τους αντιμετωπίζει ισότιμα και να τους καλλιεργεί διαπολιτισμικές δεξιότητες. Για ν α καλ-
λιεργηθούν αυτές οι διαπολιτισμικές δεξιότητες, θα πρέπει να προσεγγισθούν στόχοι και βα-
σικές αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Στους στόχους της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευ-
σης, σύμφωνα με τον Γκόβαρη (2001), είναι η ενσυναίσθηση, η αναγνώριση, η αλληλεπί-
δραση, η επικοινωνιακή ικανότητα, η παροχή ίσων ευκαιριών, η καλλιέργεια της αποδοχής 
και του σεβασμού της διαφορετικότητας. Στις βασικές αρχές» (Banks 1995,Μάρκου 1997,Δα-
μανάκης 1998,Νικολάου 2000,Γκόβαρης 2001), συμπεριλαμβάνονται η καλλιέργεια της εν-
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συναίσθησης, η καταπολέμηση των προκαταλήψεων, η εξάλειψη της θεωρίας του «ελλείμ-
ματος». Σύμφωνα με όσα υποστηρίζονται, για να καταλήξουμε στην αποδοχή και στο σεβα-
σμό της διαφορετικότητας, θα πρέπει να έχει υπάρξει αναγνώριση. Αυτό για να γίνει εφικτό, 
έχουν προηγηθεί  η γνωριμία, η αλληλεπίδραση, η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, όσα α-
ναφέραμε πριν και η καλλιέργεια της θεωρίας της «διαφοράς». 

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί μια προσπάθεια διαπολιτισμικής ευαισθητοποίη-
σης  μέσα από την ανάγνωση βιβλίων, που έγινε σε παιδιά νηπιαγωγείου.  

Στόχος ήταν να καλλιεργήσουμε στα παιδιά διαπολιτισμικές δεξιότητες, όπως αυτή της εν-
συναίσθησης, της επικοινωνίας, της αναγνώρισης, της αποδοχής και του σεβασμού της δια-
φορετικότητας. 

 Επιμέρους επιδιώξεις που θέσαμε ήταν η ενθάρρυνση των παιδιών: Να καλλιεργήσουν την  
ατομική και την κοινωνική ανάπτυξη, τη  μεταξύ τους  συνεργασία, να  κάνουν συσχετισμούς, 
συνδέσεις,, να επιχειρηματολογούν, να κάνουν σωστή χρήση του διαλόγου, να καλλιεργή-
σουν τη μεταγνώση.   

Φάση: Ανάγνωση  βιβλίων 

Στην αρχή διαβάζαμε την ιστορία στα παιδιά. Η διαδικασία αυτή, ακολουθήθηκε με κάθε 
βιβλίο ξεχωριστά σε διάστημα μιας εβδομάδας από την ανάγνωση του ενός βιβλίου από το 
άλλο. Από το δεύτερο βιβλίο και μετά, μας δινόταν η ευκαιρία να εντοπίσουμε κοινά στοιχεία 
μεταξύ τους και να γίνεται ένας αναστοχασμός κάθε φορά. Τα βιβλία που επιλέξαμε να επε-
ξεργαστούμε ήταν:  

 -Ο μαύρος Κότσυφας και ο άσπρος Γλάρος, (Κρόουθερ, 1999).   

Λίγα λόγια για την ιστορία:  Ο Ιάκωβος, ο μαύρος κότσυφας,  όταν βρίσκεται στο γλαροχώρι, 
εκτός από ένα φίλο γλάρο τον Τζίμη, έχει να αντιμετωπίσει την εχθρική διάθεση των υπολοί-
πων γλάρων, γιατί είναι διαφορετικός. Όταν όμως αυτοί μάθουν, ότι ο Ιάκωβος  ξέρει να δια-
βάζει και να λέει ωραίες ιστορίες, τον αποδέχονται και συνυπάρχουν.  

-Πίου-πίου Πιπιφιλίπι, (Blazejovsky,2000).  

Λίγα λόγια για την ιστορία:  Ο Πίου –πίου, επιμένει να τον λένε Πιπιφιλίπι, γιατί το όνομά του 
τον κάνει μοναδικό  και τον κάνει να διαφέρει από τους άλλους γλάρους. Ταξιδεύει στον 
κόσμο, γνωρίζει διάφορους διαφορετικούς, πάντα όμως παραμένει η Πίου-πίου Πιπιφιλίπι  

-Το Χαρούμενο Λιβάδι,(Νικολούδη,2000). 

 Λίγα λόγια για την ιστορία:  Μια παπαρούνα φυτρώνει στο λιβάδι με τις άσπρες μαργαρίτες. 
Ορισμένες μαργαρίτες δεν τη θέλουν, γιατί είναι διαφορετική. Σιγά- σιγά, αρχίζουν να επι-
κοινωνούν  μαζί της με το σώμα, με τις κινήσεις, βρίσκουν κοινά στοιχεία, φτιάχνουν καινού-
ρια. Στο τέλος κατάλαβαν, ότι μπορούν να συνυπάρξουν κι ας είναι διαφορετικές.  
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-Καλημέρα, φίλε! Miremengjes,mik!,( Νικολούδη,2005).  

Λίγα λόγια για την ιστορία: Το γάλα με το κακάο, παρόλο που συνυπάρχουν στο ίδιο μπου-
κάλι, δε μιλάει το ένα στο άλλο, γιατί έτσι τους έχουν πει οι δικοί τους. Τελικά διαπιστώνουν 
ότι δεν είναι κακοί, επειδή είναι διαφορετικοί, κι ότι έχουν πολλά κοινά στοιχεία. 

-Το Κάτι Άλλο, (Κέιβ και Ρίντελ,1996).   

Λίγα λόγια για την ιστορία:  Κανείς  δε θέλει το Κάτι Άλλο, γιατί είναι διαφορετικό. Αυτό, 
βιώνοντας την απόρριψη, προσπαθεί να τους μοιάσει, αλλά δεν τα καταφέρνει. Κάποια 
στιγμή, γνωρίζει το Κατιτί, που δεν ήταν σαν κι αυτό, αλλά διαφορετικό. Μένουν μαζί, ώσπου 
στη ζωή τους ήρθε κι άλλος αλλιώτικος  διαφορετικός φίλος. 

Φάση: Υποβολή ερωτήσεων 

Μετά την ανάγνωση των ιστοριών, διατυπώναμε ερωτήσεις κατανόησης περιεχομένου και 
κατόπιν ερωτήσεις  επεξεργασίας περιεχομένου, ως προς τη διαπολιτισμική διάσταση,  στις 
οποίες και επιμέναμε  πολύ. Οι ερωτήσεις γίνονταν με βάση τις διαπολιτισμικές έννοιες τις 
οποίες είχαμε ήδη εντοπίσει μέσα στην ιστορία. Στα παιδιά, δεν αναφέραμε τις έννοιες ούτε 
τον ορισμός τους.  Ήταν ανοιχτού τύπου και σε αρκετές από αυτές, επικαλούμασταν τη συ-
νεργασία των παιδιών σε ομάδες για να δοθεί απάντηση. Παροτρύναμε το διάλογο μεταξύ 
των παιδιών, ώστε να ακουστούν όλες οι απόψεις πριν κατατεθεί η τελική απάντηση. Πρό-
θεσή μας ήταν να  προβληματιστούν, να συσχετίσουν, να συνδέσουν, να συμπεράνουν. Αρ-
κετές φορές, επαναλαμβάναμε φράσεις μέσα από το βιβλίο και ζητούσαμε από τα παιδιά να 
μας πουν τη γνώμη τους. Σε κάθε βιβλίο κάναμε παρόμοιες ερωτήσεις, για να διαπιστώ-
σουμε, εάν τα παιδιά προσέγγιζαν το θέμα από τη διαπολιτισμική τους διάσταση. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε ορισμένες από τις ερωτήσεις, οι οποίες παρατίθενται ανακατεμένες, από όλα 
τα βιβλία. 

 «Πώς νομίζετε, ότι ένιωθε ο μαύρος κότσυφας, όταν κατάλαβε ότι δεν τον ήθελαν οι άσπροι 
γλάροι;» 

«Γιατί πιστεύετε, ότι οι μαργαρίτες δεν ήθελαν την παπαρούνα στο χωράφι τους;» 

  «Το γάλα με το κακάο, γιατί κατάλαβαν, ότι δεν ήταν κακοί, ενώ ήταν διαφορετικοί;» «Εσείς 
έχετε νιώσει ποτέ, όπως ένιωσε η παπαρούνα;» 

 «Φαντάζεστε, ότι, όπως ένιωσε ο μαύρος κότσυφας, μπορεί να νιώθει κάποιος από τους 
συμμαθητές σας;» 

 «Τι θα κάνατε, για να νιώσει καλύτερα;»,  

Γ΄ Φάση: Δραστηριότητες «Ολοκλήρωσης» 
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Όταν ολοκληρωνόταν η επεξεργασία του περιεχομένου, ως προς τη διαπολιτισμική διά-
σταση, ζητούσαμε από τα παιδιά  είτε να ζωγραφίσουν μία συγκεκριμένη σκηνή από την ι-
στορία, ή  όποια σκηνή ήθελαν, είτε να μας δείξουν με την έκφραση του προσώπου τους και 
το σώμα τους κάτι από την ιστορία, είτε να δραματοποιήσουν κάποιες σκηνές, είτε να δη-
μιουργήσουν ένα μικρό τραγούδι. 

Εντοπισμός- ορισμός των διαπολιτισμικών εννοιών σε παιδικά βιβλία  

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τις διαπολιτισμικές έννοιες που εντοπίσαμε στα βιβλία, πα-
ραθέτοντας ταυτόχρονα  και τον ορισμό τους.  Οι έννοιες αυτές είναι: προκαταλήψεις, «υπό-
θεση επαφής», αναγνώριση, αλληλεπίδραση, ταυτότητα, αποδοχή και σεβασμός της διαφο-
ρετικότητας, ενσυναίσθηση, θεωρία του ελλείμματος- θεωρία της διαφοράς, επικοινωνία. 

1. «Προκατάληψη», ορίζεται η προειλημμένη  άποψη που έχουμε για κάποιον, τον οποίο 
ακόμη δεν έχουμε γνωρίσει.  Αυτή η άποψη, επηρεάζει τη στάση και τη συμπεριφορά που 
εκδηλώνουμε απέναντι σε ορισμένες ομάδες, οι οποίες δε λειτουργούν πάντα σύμφωνα με 
τα δικά μας πρότυπα. (Derman-Sparks και ομάδα εργασίας A.B.C., 2005). 

Τον Ιάκωβο, το μαύρο  κότσυφα, όταν τον αντικρίζουν οι άσπροι γλάροι, αφού τον αποκα-
λούν «παράξενο πουλί», γιατί δε μοιάζει με αυτούς, δεν το θέλουν στο χωριό τους και του το 
δείχνουν, γυρνώντας του την πλάτη. «Ποιο είναι τούτο το παράξενο πουλί;» αναρωτιέται ο 
καπετάν – Γλάρος. Ο Τζίμης, ο άσπρος γλάρος και φίλος του Ιάκωβου, προσπαθώντας να τους 
γνωρίσει και να τους φέρει πιο κοντά, βλέπει τους υπόλοιπους άσπρους γλάρους να τους 
γυρίζουν την πλάτη 

 «Δεν έφταιγα εγώ, που δε  σου μιλούσα τόσο καιρό. Έτσι μου είχαν πει οι δικοί μου», παρα-
δέχεται το γάλα στο κακάο, που βρίσκονται μέσα στο ίδιο μπουκάλι. «Κι εμένα μου είχαν πει 
το ίδιο»,  του απαντάει το κακάο. 

«Δεν είσαι σαν κι εμάς. Είσαι κάτι άλλο. Δεν μπορείς να μείνεις μαζί μας», δήλωσαν στο Κάτι 
Άλλο. Μόνο και μόνο επειδή ήταν διαφορετικό, δεν το ήθελαν στην παρέα τους.           «Αυτή 
είναι κατακόκκινη κι εμείς ολόασπρες. Μας χαλάει την ομορφιά του λιβαδιού», δηλώνουν οι 
μαργαρίτες, όταν πρωτοαντίκρισαν την παπαρούνα. « Να την ξεριζώσουμε. Να φύγει», απο-
φασίζουν οι μαργαρίτες, μόνο και μόνο επειδή  η παπαρούνα είναι ένα διαφορετικό λου-
λούδι. Και για να δείξουν στην παπαρούνα, φώναζαν με οργή «Να φύγει. Να φύγει». 

2α. «Υπόθεση επαφής», ορίζεται η επαφή μεταξύ των ομάδων, η οποία έχει θετικές συνέ-
πειες στη μείωση των προκαταλήψεων, δηλαδή η  βελτίωση των διομαδικών σχέσεων   
(Allport στο Pettigrew,1998), που  για να συντελεστεί θα πρέπει να υφίστανται οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις. 

2β.  Σύμφωνα με τον Ταίηλορ (1997), η αναγνώριση αποτελεί βασική ανθρώπινη ανάγκη. Η 
απουσία αναγνώρισης, ή η εσφαλμένη αναγνώριση προς ορισμένες ομάδες συνανθρώπων 
μας, όχι μόνο υποδηλώνουν έλλειψη σεβασμού προς αυτές προς ομάδες, αλλά και προκα-
λούν πολλά προβλήματα στα μέλη των εν λόγω ομάδων.  
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  Όταν ένα άσπρο γλαράκι, μαθαίνει, ότι ο μαύρος κότσυφας ξέρει να διαβάζει, κι ότι  έτσι 
κάνουν όλοι στο χωριό του, μεταφέρει έκπληκτος τα νέα στο γλαροχώρι. Οι γλάροι, μαθαί-
νουν  τις ικανότητες το μαύρου κότσυφα και  επιδιώκουν να γνωριστούν μαζί του. «Τώρα πια 
οι γλάροι δεν τον αποφεύγουν. Ίσα- ίσα που τον αγαπούν και θέλουν την παρέα του». 

  «Τελικά, δεν είσαι κακός, επειδή είσαι διαφορετικός από μένα», διαπιστώνει το γάλα και το 
λέει στο κακάο, για να πάρει από αυτό την απάντηση, «Κι εγώ δεν περίμενα , πως θα ταιριά-
ζαμε τόσο πολύ». Στο τέλος, καταλήγουν ότι νιώθουν και οι δύο καλύτερα, διότι βρήκαν έναν 
καινούριο φίλο. 

 Το μαύρο κοράκι, όταν συνάντησε  το γλάρο Πίου-Πίου Πιπιφιλίπι,  παρότι ο ένας ήταν μαύ-
ρος κι ο άλλος ήταν άσπρος, διαπίστωσε ότι οι  άκρες των φτερών του  γλάρου ήταν  μαύρες, 
όπως το χρώμα του κορακιού. Αυτό το κοινό στοιχείο τους έκανε να ταιριάξουνε και να γίνουν 
φίλοι.«Έχεις λίγο χρώμα κορακί, στις άκρες των φτερών σου. Άρα ταιριάζουμε μαζί».  

Το Κάτι Τι, διαφέρει από το Κάτι Άλλο. Όταν η διαφορετικότητά τους, τους έφερε πιο κοντά, 
τότε βρήκαν και έκαναν  από κοινού πολλά πράγματα. 

3. «Αλληλεπίδραση», είναι αυτό που συμβαίνει όταν  δύο ή περισσότερα άτομα αντιδρούν 
το ένα με την παρουσία του άλλου. (Goffman,1983) 

Όταν πια γνωρίστηκαν το γάλα με το κακάο και έγιναν φίλοι, ρώτησε το ένα το άλλο: «Πώς 
είπες, ότι λένε στη γλώσσα σου την καλημέρα;»  «Καλημέρα», λέει το ένα, «Miremengjes» 
απαντάει το άλλο, για να καταλήξουν και οι δύο να πουν: «Καλημέρα,miku im !Miremengjes, 
φίλε μου!», δηλώνοντας την ανταλλαγή  στοιχείων  μεταξύ των πολιτισμών και την  αλληλε-
πίδραση που έχουν οι άνθρωποι.  

Οι μαργαρίτες με την παπαρούνα, στην προσπάθειά τους να επικοινωνήσουν, συνδύασαν 
λέξεις, παιχνίδια, συνήθειες και δημιούργησαν καινούρια δικά τους. «Έφτιαξαν πολλές και-
νούριες και παράξενες λέξεις για να μπορούν να συνεννοούνται. Κι έκαναν μια μεγάλη σα-
λάτα από λέξεις. Κάθε φορά που έφτιαχναν και μια καινούρια λέξη, τους άρεσε τόσο πολύ 
που ξεκαρδίζονταν στα γέλια. Είχαν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να πουν». 

4. Σε κάθε ομάδα που ανήκουμε, αποκτάμε και μία «ταυτότητα» που μας κάνει να διαφορο-
ποιούμαστε από όσους δεν ανήκουν σε αυτήν. Διαφοροποιεί το «εμείς» από το «άλλοι» 
(Ναυρίδης & Χρηστάκης,1997). Με αυτό τον τρόπο, ο καθένας από εμάς μπορεί να είναι «πο-
λυταυτοτικό» άτομο. 

Ο Πιπιφιλίπι, θέλοντας να διατηρήσει την ταυτότητά  του, έλεγε στους άλλους γλάρους που 
τους έλεγαν «Πίου-πίου», ότι αυτόν τον έλεγαν «Πίου-πίου Πιπιφιλίπι», διότι ο καθένας είναι 
διαφορετικός και έχει ένα μοναδικό όνομα. «Εγώ είμαι κάτι διαφορετικό κι όποιος είναι δια-
φορετικός, χρειάζεται ένα διαφορετικό όνομα», δηλώνει υπερασπιζόμενος την ταυτότητά 
του. Ταξιδεύει σε όλον τον κόσμο, συναντάει διάφορους διαφορετικούς, πάντα  όμως διατη-
ρεί το όνομά του, το οποίο δεν το αλλάζει. «Είσαι κάτι άλλο. Κι εγώ το ίδιο είμαι», λέει το 
Κάτι Τι στο Κάτι Άλλο, δηλώνοντας τη διαφορετική ταυτότητα και τη διαφορετικότητα του 
καθένα τους.  
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5. Συνέπεια της αναπτυσσόμενης «επαφής», είναι η «αποδοχή  και ο σεβασμός στη διαφο-
ρετικότητα». Η αγνόηση του πολιτισμικού , μορφωτικού, γλωσσικού και κοινωνικού πλούτου 
που έχει το κάθε άτομο,  οδηγεί το άτομο αυτό  στη μη αναγνώρισή του  από την ευρύτερη 
ομάδα και  στην απόκτηση χαμηλής αυτοεκτίμησης.  (Γκόβαρης,2001). 

«Όλοι οι άσπροι γλάροι θέλουν να γνωρίσουν τον μαύρο κότσυφα». Κι αφού έγινε η γνωριμία 
τους, ακολούθησε η αποδοχή και ο σεβασμός της διαφορετικότητάς του. Αποδέχτηκαν και 
σεβάστηκαν το διαφορετικό χρώμα που είχαν, αφού πλησιάζοντάς τον, γνώρισαν και τις ικα-
νότητές του. 

 Οι μαργαρίτες αποδέχτηκαν τελικά το διαφορετικό ως προς το χρώμα λουλούδι, την παπα-
ρούνα και συνέχισαν να συνυπάρχουν. « Κατάλαβαν, πως ούτε το φαγητό τους τρώει, ούτε 
τον ήλιο τους παίρνει. 

6. Σύμφωνα με τη «Θεωρία του Ελλείμματος», η διαφορετικότητα της ομάδας της μειονότη-
τας, συγκρινόμενη με τα στοιχεία της κυρίαρχης ομάδας, ερμηνεύεται ως ένα είδος ελλείμ-
ματος. (Tiedt & Tiedt, 2006).Θα πρέπει να δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες προς όλους  και 
να αξιοποιηθεί το πολιτισμικό τους κεφάλαιο, ώστε η θεωρία του «ελλείμματος», να μετα-
τραπεί σε «Θεωρία προς Διαφοράς» και του πολιτισμικού εμπλουτισμού» (Γκόβαρης,2001). 

Το γάλα με το κακάο, όταν γνωρίζει το ένα το άλλο, συνειδητοποιούν ότι επειδή είναι διαφο-
ρετικοί δε σημαίνει  ότι ο ένας από τους δύο είναι κακός. Απλά είναι διαφορετικός. Ο μαύρος 
κότσυφας, ήταν διαφορετικός λόγω του χρώματος κι όχι κατώτερος. Αντιθέτως, αυτός, όπως 
και όλοι  οι κότσυφες στο χωριό του, ξέρουν να διαβάζουν, κάτι που δε γνωρίζουν οι άσπροι 
γλάροι.  

Μία άσπρη μαργαρίτα, δεν μπορεί να ανεχτεί να είναι δίπλα σε μια κόκκινη παπαρούνα.     
«Αδύνατο  να ανεχτώ εγώ, μια άσπρη- κάτασπρη μαργαρίτα να μείνω μαζί της. Δε θέλω ένα 
τέτοιο λουλούδι δίπλα μου», δηλώνει με πολύ υποτιμητικό ύφος. Μια άλλη άσπρη μαργα-
ρίτα, δεν ανέχεται ότι δίπλα στα μαργαριτάκια της θα φυτρώσουν κάποια στιγμή παπαρου-
νάκια, δηλώνοντας μια ανωτερότητα ως προς τα διαφορετικά λουλούδια. Η γιαγιά μαργαρι-
τένια, προσπαθεί να αντικρούσει  τις φοβίες  τους, λέγοντας, ότι  δε θα πάθουν τίποτε, επειδή 
δίπλα σε αυτές φύτρωσε ένα λουλούδι που απλά και μόνο  είναι διαφορετικό.   

7. Η «ενσυναίσθηση», είναι μία διαδικασία, με την οποία,  κατανοούμε την κατάσταση του 
άλλου, μόνο όταν έρθουμε στη θέση του. Ορίζεται, ως συναισθηματική τοποθέτηση του 
«εγώ», στη θέση του «άλλου». 

Το Κάτι Άλλο, όταν οι «άλλοι» του δηλώνουν, ότι δεν το θέλουν, γιατί διαφέρει από αυτούς, 
προσπαθεί να κάνει  πράγματα για να τους μοιάσει. Κάνει ότι κάνουν αυτοί, παίζει ότι παί-
ζουν αυτοί, προσπαθεί να αποκτήσει τις συνήθειες που έχουν αυτοί. 

 Ο «ξένος», ο «διαφορετικός», ο μαύρος κότσυφας  νιώθει μειονεκτικά και  είναι έτοιμος να 
φύγει, να γυρίσει στο δάσος. Ευτυχώς , ο φίλος του ο Τζίμης δεν τον άφησε μόνο του και 
έμεινε  μαζί του. Η συναισθηματική κατάσταση του μαύρου κότσυφα αλλάζει, όταν γίνεται 

2304

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



αποδεχτός από τους γλάρους. «Ο Ιάκωβος, ο κότσυφας, είναι ευτυχισμένος που οι γλάροι 
τον αγαπούν και τον εκτιμούν τόσο πολύ».  

Η παπαρούνα  που φύτρωσε στο λιβάδι με τις μαργαρίτες, δεν καταλαβαίνει τι  λένε για αυτή.  
«Καταλάβαινε πως κάτι έλεγαν γι αυτή, αλλά δεν ήξερε τι. Ειδικά, όταν έλεγαν τη φράση ΄Να 
φύγει. Να φύγει΄. Άραγε, τι να σημαίνει αυτό; Την τρόμαζαν τα αγριεμένα πρόσωπα μερικών. 
Από την άλλη, όμως, έβλεπε και τα φιλικά κάποιων άλλων».  

8. Η «επικοινωνία» αποτελεί μία διαδικασία, εντός τη οποίας, απαιτείται η επαφή μεταξύ 
των ατόμων και η σχετική ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά και προσωπικών σκέψεων (Μπα-
κιρτζής,2002). Μία μορφή επικοινωνίας είναι και η μη λεκτική. Ως «μη λεκτική επικοινωνία», 
ορίζεται, οποιοσδήποτε, εκτός από τον αρθρωμένο λόγο, τρόπος που χρησιμοποιεί ο άνθρω-
πος, όταν θέλει να «μιλήσει» και να επικοινωνήσει με προς συνανθρώπους του. 

 Η κόκκινη παπαρούνα και οι άσπρες μαργαρίτες στην προσπάθειά τους να συνεννοηθούν, 
άρχισαν να επικοινωνούν με νοήματα και με τις εκφράσεις του προσώπου τους. «Όλες της 
χαμογελούσαν, της έλεγαν κάτι στη γλώσσα τους, της έκαναν νοήματα. Κι αυτή δειλά δειλά 
άρχισε να τους απαντάει στη δική της γλώσσα. Τους μιλούσε με το πρόσωπό της, με τα χέρια 
της. Άρχισαν σιγά-σιγά να καταλαβαίνονται μεταξύ τους».   

Αξιολόγηση 

Ως αξιολόγηση της παρέμβασης, αναφέρουμε ορισμένες από τις  απαντήσεις- σχόλια  των 
παιδιών: «Δεν ήξερε  ο ένας τον άλλον, γι αυτό πίστευαν, ότι ήταν κακός. Όταν το γνώρισαν 
κατάλαβαν ότι είχαν λάθος».  «Έτσι κάνουμε κι εμείς καμιά φορά. Δε θέλουμε τον άλλο, γιατί 
είναι διαφορετικός». «Δε θα ήθελα να νιώσω σαν την παπαρούνα, όταν δεν τη θέλανε. Δε θα 
το κάνω ποτέ σε άλλα παιδιά». «Θα πούμε στη μαμά, ότι  ο ξένος δεν είναι κακός». Θα θέλαμε 
επίσης να προσθέσουμε, ότι επετεύχθησαν  οι στόχοι, καθώς και οι επιδιώξεις που είχαμε 
αρχικά θέσει. Καλλιεργήθηκαν διαπολιτισμικές δεξιότητες στα παιδιά, τα οποία άλλαξαν αι-
σθητά τη συμπεριφορά μέσα στην ομάδα και αντιμετώπιζαν πιο θετικά τον κάθε «άλλο». 
Μετέφεραν με ενθουσιασμό στο σπίτι τους, όσα κουβεντιάζαμε κάθε φορά και έδιναν συμ-
βουλές στους δικούς τους για τρόπους χειρισμού. 

Αντιλαμβανόμαστε, ότι με μια τέτοιου είδους παρέμβαση δεν εξαλείφθηκαν οι στερεοτυπι-
κές αντιλήψεις που πιθανόν να είχαν τα παιδιά, ούτε επιλύθηκε το θέμα των ρατσιστικών 
αντιδράσεων. Χρειάζεται συνέχεια σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και συχνή ανατρο-
φοδότηση. Για να μπορέσει να υπάρχει στο μέλλον ένα αποτέλεσμα, θα πρέπει τέτοιες από-
ψεις, να καλλιεργούνται και από το οικογενειακό περιβάλλον. 

Το βέβαιο είναι, ότι με τέτοιου είδους παρεμβάσεις και κάτω από τις ανάλογες συνθήκες,  
μας παρέχεται η δυνατότητα να  αρχίζουμε να προετοιμάζουμε σήμερα, τους  ενεργούς πο-
λίτες του «αύριο». 
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Περίληψη 

Στο πλαίσιο δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών απέναντι στα Άτομα 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες που πραγματοποιήθηκε στο Α’ Αρσάκειο Γυ-
μνάσιο Ψυχικού διεξήχθη project/ σχέδιο εργασίας που περιλάμβανε α) έρευνα καταγρα-
φής των γνώσεων και των στάσεων των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου απέναντι στα ΑμεΑ και 
β) δράσεις ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης.  Το project υλοποιήθηκε από ομάδα μαθητών 
σύμφωνα με τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής, μαθητοκεντρικής, δραστηριοκεντρικής και 
διερευνητικής μάθησης. Η έρευνα ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις, καθώς χορηγήθηκαν ερω-
τηματολόγια πριν και μετά τη δράση ευαισθητοποίησης. Στόχος της δραστηριότητας αυτής 
ήταν ο εμπλουτισμός των γνώσεων των μαθητών απέναντι σε διάφορες πτυχές της ζωής 
των ΑμεΑ, αλλά και η ευαισθητοποίηση, η καλλιέργεια της ενσυναίσθησής τους, καθώς και 
η ανάπτυξη του σεβασμού και της αποδοχής της διαφορετικότητας. Τα αποτελέσματα της 
παρέμβασης κατέδειξαν ότι οι μαθητές απέκτησαν γνώσεις για τα άτομα με ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες ή αναπηρίες και θετικές στάσεις. 

Λέξεις - Kλειδιά: Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες, ενημέρωση, ευαι-
σθητοποίηση, αποδοχή διαφορετικότητας, έρευνα, καταγραφή στάσεων, συμμετοχική- ε-
ρευνητική δραστηριότητα. 

Εισαγωγή 

Οι όροι βιωματική και ομαδοσυνεργατική (Ματσαγγούρας, 2008) μάθηση ενσωματώνονται 
δυναμικά πλέον στην εκπαιδευτική πραγματικότητα και στα προγράμματα σπουδών (Παι-
δαγωγικό Ινστιτούτο, 2001, 2011)˙ το ίδιο οι θεωρίες της πολλαπλής νοημοσύνης και της 
συναισθηματικής νοημοσύνης (Gardner, 1993·  Goleman, 2011· Gottman, 2011). Η βιωματι-
κή μάθηση,  η διαδικασία οικειοποίησης της γνώσης μέσω της εμπειρίας και της αναζήτη-
σης προσωπικού νοήματος σ’ αυτήν (Δεδούλη, 2002), αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο 
εκπαίδευσης που επεκτείνεται πέρα από τα θρανία, τα σχολικά βιβλία, τη μετωπική διδα-
σκαλία και την απομνημόνευσή της «ύλης» (Τριλίρα & Αναγνωστοπούλου, 2008) και ταυτί-
ζεται από αρκετούς παιδαγωγούς με τη μέθοδο project (μέθοδος των Σχεδίων Εργασίας) 
(Ματσαγγούρας, 2002). Στις μορφές βιωματικής μάθησης εντάσσονται μεταξύ άλλων το 
παιχνίδι ρόλων και η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού από τους ίδιους τους μαθητές (Δε-
δούλη, 2002). Στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011) ιδιαίτερη 
έμφαση  δίνεται στην εκπαίδευση των μαθητών να αναγνωρίζουν τα αρνητικά στερεότυπα 
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και τις προκαταλήψεις, τον τρόπο που δημιουργούνται και το πώς επηρεάζουν τη σκέψη 
μας και τη συμπεριφορά μας προς άτομα που διαθέτουν διαφορετικές ικανότητες και δε-
ξιότητες από τις δικές μας, που ανήκουν σε ομάδες διαφορετικές από τη δική μας ή κατά-
γονται από διαφορετικό κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011).  

Αναφορικά με τα ΑμεΑ υποστηρίζεται ότι η λανθασμένη αντιμετώπισή τους έχει τις ρίζες 
της στην εικόνα που έχει σχηματίσει ο περισσότερος κόσμος για τα άτομα αυτά, μια εικόνα 
που μεταφέρεται, όπως είναι φυσικό και στα παιδιά (Κυπριωτάκης, 2000). Η ανάγκη άμε-
σης παρέμβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα  για την αποδοχή των ατόμων με αναπηρία ή 
των ατόμων με εμπόδια στη ζωή και στη μάθηση (Κυπριωτάκης, 2001) ως ισότιμων μελών 
κρίνεται αναγκαία. Ο φόβος, η άγνοια και η προκατάληψη για τα άτομα με  αναπηρίες ση-
μαίνει πως υπάρχει ανάγκη για σωστή και έγκυρη ενημέρωση, η οποία θα πρέπει να κατέ-
χει σημαντική θέση μέσα στην εκπαίδευση (Γεωργιάδη, 2002).  

Στο project/ σχέδιο εργασίας που παρουσιάζεται στην εισήγηση αυτή η βιωματική και ομα-
δοσυνεργατική μάθηση αξιοποιούνται προκειμένου να ερευνηθούν οι στάσεις των μαθη-
τών της Γ’ Γυμνασίου απέναντι στα ΑμεΑ αλλά και να καταγραφεί η αλλαγή της στάσης τους 
προς αυτά μετά από διαδικασία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. Παράλληλα, μέσω της 
διεξαγωγής συνεντεύξεων κατεγράφησαν οι εντυπώσεις των 6 μαθητών της Γ’ Γυμνασίου 
που αποτέλεσαν την ομάδα εργασίας και συνεργάστηκαν προκειμένου να συγκεντρώσουν, 
να επεξεργαστούν τις πληροφορίες, να οργανώσουν, να συντονίσουν και να παρουσιάσουν 
τη δράση ευαισθητοποίησης προς τους συμμαθητές τους. 

Η μεθοδολογία της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Α’ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού κατά το σχολικό 
έτος 2014 - 2015  σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, σκοπός της  έρευνας ήταν να διε-
ρευνηθούν οι στάσεις και οι γνώσεις των μαθητών της Γ’ Τάξης του Γυμνασίου απέναντι σε 
ποικίλα θέματα που άπτονται της κοινωνικής, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ζωής των 
ΑμεΑ. Κατά τη δεύτερη φάση, σκοπός της έρευνας ήταν να καταγραφούν τυχόν αλλαγές 
στις γνώσεις και τις στάσεις των μαθητών, αφού προηγουμένως πραγματοποιήθηκε δίωρη 
ευαισθητοποίησή τους από τους συμμετέχοντες στην έρευνα μαθητές (6 μαθητές της Γ’ Γυ-
μνασίου που ενεπλάκησαν στο project με δική τους πρωτοβουλία μετά την ανακοίνωση του 
θέματος από τους υπεύθυνους καθηγητές). 

Όσον αφορά στην α΄ φάση, η έρευνα διεξήχθη το Νοέμβριο του 2014 με δείγμα 100 μαθη-
τές των τεσσάρων τμημάτων του Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού. Για τη διερεύνηση των 
στάσεων των μαθητών χρησιμοποιήθηκε το «Ερωτηματολόγιο στάσεων απέναντι στα Αμε-
Α». Από τα 100 ερωτηματολόγια που χορηγήθηκαν στους μαθητές επεστράφησαν συμπλη-
ρωμένα όλα (ποσοστό ανταπόκρισης 100 %). Από αυτούς το 50%  ήταν κορίτσια (50 άτομα) 
και το 50% ήταν αγόρια (50 άτομα). Η χορήγηση των ερωτηματολογίων έλαβε χώρα κατά τη 
διάρκεια μαθημάτων του καθημερινού ωρολογίου προγράμματος.  

Όπως προαναφέρθηκε, μοναδικό εργαλείο της έρευνας αποτέλεσε το «Ερωτηματολόγιο 
στάσεων απέναντι στα ΑμεΑ», που κατασκευάστηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα 
μαθητές σε συνεργασία με τους επιβλέποντες καθηγητές. Στην αρχή του ερωτηματολογίου 
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υπήρχε ενημερωτικό σημείωμα για τους σκοπούς της έρευνας καθώς και οδηγίες συμπλή-
ρωσης. Εν συνεχεία, οι συμμετέχοντες στην έρευνα μαθητές κλήθηκαν να δηλώσουν σε 40 
ερωτήσεις την άποψή τους και τη στάση τους απέναντι στα ΑμεΑ, σύμφωνα με τη σχετική 
βιβλιογραφία. Στην πρώτη ερώτηση ζητήθηκε από τους μαθητές να δηλώσουν δύο συναι-
σθήματα που βιώνουν, όταν συναντούν άτομα με αναπηρία. Στις επόμενες τρεις κλειστές 
ερωτήσεις, που αφορούσαν τη γνώμη τους σχετικά με τον σημαντικότερο παράγοντα που 
οδηγεί τα ΑμεΑ στον κοινωνικό αποκλεισμό και τη διάθεσή τους να συμμετέχουν σε δρά-
σεις ενημέρωσης για τα ΑμεΑ, οι συμμετέχοντες στην έρευνα μαθητές κλήθηκαν να δηλώ-
σουν την απάντηση που τους εκφράζει περισσότερο. Εν συνεχεία, οι μαθητές κλήθηκαν να 
αξιολογήσουν τις γνώσεις τους επάνω σε διάφορους τομείς της ζωής των ΑμεΑ, σε 4βάθμια 
κλίμακα απαντήσεων που κυμαίνεται από «πάρα πολλά» έως «σχεδόν τίποτα». Στις τελευ-
ταίες 30 ερωτήσεις, ζητήθηκε από τους μαθητές να δηλώσουν τη γνώμη τους σχετικά με 
διάφορα θέματα που σχετίζονται με τον συναισθηματικό κόσμο των ΑμεΑ, τις δεξιότητες 
που αυτά διαθέτουν και την προσβασιμότητά τους στην εκπαίδευση και στην εργασία. Σε 
όλα τα ανωτέρω θέματα χρησιμοποιήθηκε 5βάθμια κλίμακα απαντήσεων, η οποία κυμαι-
νόταν από «σίγουρα ναι» έως «δεν έχω άποψη».  

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τα ΑμεΑ και 
τη ζωή τους. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της ευαισθητοποίησης, η οποία έλαβε χώρα στα 
μέσα Ιανουαρίου του 2015, οι συμμετέχοντες μαθητές υπό την καθοδήγηση των επιβλεπό-
ντων καθηγητών επιχείρησαν στη διάρκεια ενός δίωρου να αυξήσουν τις γνώσεις και να 
αλλάξουν τις στάσεις των συμμαθητών τους απέναντι στα ΑμεΑ. Ειδικοί στόχοι της δράσης 
αυτή ήταν οι μαθητές να ενημερωθούν σχετικά με την έννοια της αναπηρίας, να πληροφο-
ρηθούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ στον χώρο της εκπαίδευσης και της 
εργασίας, να συνειδητοποιήσουν τις ιδιαιτερότητες των ΑμεΑ, να αναπτύξουν κριτική στά-
ση και αντίσταση απέναντι στις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που καλλιεργούνται 
προς τα ΑμεΑ από διάφορες πηγές (ΜΜΕ, κινηματογράφος, λογοτεχνία, κόμικς, κοινωνία), 
να διαμορφώσουν μια θετική εικόνα για τα ΑμεΑ, να τα αντιμετωπίσουν ως ενεργούς πολί-
τες και όχι ως αποδέκτες οίκτου, να αποβάλουν την τάση της θετικής υπερβολής, της αντι-
μετώπισής τους δηλαδή ως ατόμων με ειδικές ικανότητες, να ενημερωθούν για προτεινό-
μενους τρόπους συμπεριφοράς απέναντι στα ΑμεΑ, να συνειδητοποιήσουν ότι αξίζουν μια 
αξιοπρεπή και ισότιμη αντιμετώπιση, να αφυπνιστούν και να ευαισθητοποιηθούν απέναντί 
τους και να αναπτύξουν την ενσυναίσθησή τους. Η ενσυναίσθηση ορίζεται ως η ικανότητα 
τοποθέτησης του εαυτού στη θέση του άλλου και ως μορφή συμπεριφοράς που χαρακτηρί-
ζεται από την ευκολία αποδοχής της ετερότητας του άλλου και από αλτρουιστικές τάσεις, 
αποτελεί δε μία από τις βασικές διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης. Έτσι, σε συ-
νάρτηση με άλλες ικανότητες (αυτορρύθμιση κ.λπ.) συντελεί στην ανάπτυξη μέσα στη σχο-
λική κοινότητα ενός ιδιαίτερου είδους εγγραμματισμού, του «συναισθηματικού εγγραμμα-
τισμού» (Goleman, 2011).  

Η παρουσίαση, που πραγματοποιήθηκε στο κάθε τμήμα ξεχωριστά, περιλάμβανε τις ακό-
λουθες ενότητες: 1. ορισμός της αναπηρίας, 2. αναφορά σε χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
αναπηρίας, 3. αναπηρία και λογοτεχνία/κόμικ, 4. αναπηρία και κινηματογράφος, 5. στερεό-
τυπα-προκαταλήψεις και αναπηρία, 6. θετική υπερβολή και αναπηρία, 7. άνθρωποι με α-
ναπηρία που διακρίθηκαν σε διάφορους τομείς (π.χ. επιστήμη, αθλητισμός), 8. μύθοι και 

2309

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



αλήθειες για την αναπηρία, 9. κουίζ (σωστές και λανθασμένες αντιλήψεις για τα ΑμεΑ) και 
10. οδηγίες για την αντιμετώπιση ατόμων με συγκεκριμένες αναπηρίες. Πέρα από την πα-
ρουσίαση, η οποία έγινε με power point, έλαβαν χώρα βιωματικές δραστηριότητες, όπως 
παιχνίδια που παίζονται με κλειστά μάτια, καθώς και προβολή βίντεο και αποσπασμάτων 
ταινιών με σχετικά θέματα.  

Ολοκληρώνοντας το σχέδιο δράσης,  χορηγήθηκαν τα ερωτηματολόγια στους μαθητές της 
Γ΄ Τάξης στο πλαίσιο της β΄ φάσης της έρευνας, για να καταγραφούν τυχόν αλλαγές στις 
στάσεις τους. Η β΄ φάση πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιανουαρίου του 2015 και συμμετείχαν  
101 μαθητές. Στο ερωτηματολόγιο της β΄ φάσης προστέθηκαν τα ακόλουθα ερωτήματα: 1. 
«Μετά την ευαισθητοποίηση γνωρίζω περισσότερα για τους διάφορους τομείς της ζωής 
των ΑμεΑ», 2. «Μετά την ευαισθητοποίηση έγιναν πιο θετικές οι στάσεις μου απέναντι στα 
ΑμεΑ», 3. «Μετά την ευαισθητοποίηση θα ενδιαφερθώ να ασχοληθώ στο μέλλον με τη ζωή, 
τα επιτεύγματα και τα προβλήματα των ατόμων αυτών».  

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

Από την ανάλυση, τη σύγκριση και την ερμηνεία των ευρημάτων των δύο φάσεων τις έρευ-
νας (πριν και μετά την ευαισθητοποίηση) προέκυψαν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τις 
γνώσεις και τις στάσεις των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου απέναντι στα ΑμεΑ. 

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της δράσης κατέδειξαν ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές 
στα συναισθήματα των μαθητών μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης. Ειδικότερα, 
στην α’ φάση οι μαθητές δήλωσαν σε ποσοστό 5% ότι αισθάνονται άνεση, 8% ενδιαφέρον 
και 20% θαυμασμό. Τα ποσοστά αυτά κατά τη β’ φάση αυξήθηκαν σε 12% (άνεση), 15% 
(ενδιαφέρον) και 24% (θαυμασμός) (σχήμα 1). Η αύξηση των ποσοστών αυτών οφείλεται 
πιθανότατα στο γεγονός ότι η ευαισθητοποίηση βοήθησε τους μαθητές να αποδεχτούν, να 
σεβαστούν και να εκτιμήσουν τη διαφορετικότητα των ΑμεΑ. Ανάλογα, στην α’ φάση της 
έρευνας οι μαθητές δήλωσαν πως αισθάνονται απέναντι στα ΑμεΑ λύπη σε ποσοστό 55% 
και ανάγκη για παροχή βοήθειας σε ποσοστό 52%. Τα ποσοστά αυτά στη β’ φάση μειώθη-
καν σε 43% (λύπη) και 37% (ανάγκη για παροχή βοήθειας) (σχήμα 1). Ενδεχομένως στον 
περιορισμό αυτών των συναισθημάτων να συνέβαλε η συνειδητοποίηση από τους μαθητές 
ότι στα ΑμεΑ δεν αρμόζει η λύπη (τα ΑμεΑ δεν είναι αξιολύπητα) και ότι κάποιες κατηγορί-
ες αυτών μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα και αυτόνομα. 
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Σχήμα 1:  Ραβδογράμματα απόλυτων συχνοτήτων της κατανομής των μαθητών της Γ΄ τάξης, 
κατά την α΄ και τη β΄ φάση της έρευνας, στην ερώτηση: «Τι νιώθετε όταν συναντάτε άτομα 

με αναπηρία, άσχετα αν το εκφράζετε ή όχι;». 

Ενδιαφέροντα ευρήματα προκύπτουν και από την ανάλυση των συναισθημάτων των μαθη-
τών προς τα ΑμεΑ ανάλογα με το φύλο. Συγκεκριμένα, μετά την ευαισθητοποίηση, τα κορί-
τσια σε μεγαλύτερο ποσοστό από τα αγόρια δήλωσαν ότι αισθάνονται την ανάγκη για πα-
ροχή βοήθειας προς τα ΑμεΑ (23% κορίτσια – 14% αγόρια) και θαυμασμό προς αυτά (18% 
κορίτσια – 6% αγόρια). Τα αγόρια από την πλευρά τους δήλωσαν σε μεγαλύτερο ποσοστό 
ότι αισθάνονται λύπη (28% αγόρια – 15% κορίτσια), οίκτο (7% αγόρια- 2% κορίτσια) και α-
μηχανία (25% αγόρια- 20% κορίτσια). Η ευαισθητοποίηση φαίνεται να δημιούργησε περισ-
σότερο θετικά συναισθήματα στα κορίτσια απ’ ό,τι στα αγόρια. Τα αισιόδοξα μηνύματα 
που εμπεριέχονταν σε αυτή ενδεχομένως να επηρέασαν περισσότερο τα κορίτσια. Ως προς 
τις γνώσεις των μαθητών του δείγματός μας για ποικίλους τομείς της ζωής των ΑμεΑ, παρα-
τηρείται θετική μεταβολή των αποτελεσμάτων ανάμεσα στην α’ και στη β’ φάση της έρευ-
νας. Έτσι, ενώ στην α’ φάση το 45% δήλωσε ότι γνωρίζει από «αρκετά» έως «πάρα πολλά» 
για την καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία, ενώ το 55% «ελάχιστα» ή «σχεδόν τίπο-
τα», στη β’ φάση τα ποσοστά που απάντησαν ανάλογα διαμορφώθηκαν σε 56% και 37% 
αντίστοιχα. Στην επόμενη ερώτηση που αφορά στις γνώσεις των μαθητών σχετικά με την 
εκπαίδευση των ΑμεΑ, στην α’ φάση το 49% απάντησε ότι γνωρίζει από «αρκετά» έως «πά-
ρα πολλά», ενώ το 51% έκρινε ότι γνωρίζει «ελάχιστα» ή «σχεδόν τίποτα». Τα αντίστοιχα 
ποσοστά της β’ φάσης είναι 66% και 44%. Όσον αφορά στην εργασία των ΑμεΑ, στην α’ φά-
ση το 79% των μαθητών δήλωσε ότι γνωρίζει «ελάχιστα» ή «σχεδόν τίποτα», την ίδια στιγ-
μή που το 21% των συμμαθητών τους απάντησε ότι έχει «αρκετές» ή «πάρα πολλές» γνώ-
σεις. Στη β’ φάση τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώθηκαν ως εξής: 55% των μαθητών δή-
λωσαν ότι γνωρίζουν «ελάχιστα» ή «σχεδόν τίποτα» και 45% «αρκετά» ή «πάρα πολλά». 
Είναι εμφανές ότι η δράση της ευαισθητοποίησης ενίσχυσε τις γνώσεις των μαθητών ανα-
φορικά με τομείς της ζωής των ΑμεΑ. 

Οι μαθητές ρωτήθηκαν αναφορικά με τις απόψεις σχετικά με τις επαγγελματικές δυνατότη-
τες των ΑμεΑ και την προσβασιμότητά τους στην εκπαίδευση. Στην ερώτηση: «Έχουν τις 
δυνατότητες να εξελιχθούν επαγγελματικά», ενώ στην α’ φάση το 59% των μαθητών δήλω-
σε «μάλλον» ή «σίγουρα ναι», στη β’ φάση το ποσοστό των μαθητών που έδωσε τις ίδιες 
απαντήσεις ανήλθε στο 79%. Ως προς την πρόσβαση των ΑμεΑ στην εκπαίδευση, ενώ στην 
α’ φάση μόνο 1 στους 3 μαθητές έδωσε θετική απάντηση στην ερώτηση: «Να φοιτούν στα 
γενικά σχολεία μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές και όχι στα ειδικά» και το 54% των συμ-
μαθητών τους δήλωσε «μάλλον» ή «σίγουρα όχι», στη β’ φάση οι μισοί μαθητές (48%) α-
ποφάνθηκαν θετικά (σχήμα 2). 
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Σχήμα 2:  Κυκλικά διαγράμματα σχετικών συχνοτήτων της κατανομής των μαθητών της Γ΄ 
τάξης, κατά την α΄ και τη β΄ φάση της έρευνας, στο θέμα: «Να φοιτούν τα ΑμεΑ στα γενικά 

σχολεία μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές και όχι στα ειδικά». 

Στην επόμενη ενότητα ερωτήσεων ζητήθηκε από τους μαθητές να εκφράσουν τη στάση 
τους απέναντι στα ΑμεΑ. Στο ερώτημα αν τα ΑμεΑ πρέπει να επιβραβεύονται συχνά ακόμη 
και για απλές καθημερινές ενέργειες, στην α’ φάση το 64% των μαθητών απάντησαν «σί-
γουρα ναι» και «μάλλον ναι», ενώ στη β’ φάση το 30%. Η μεταβολή των ποσοστών αυτών 
οφείλεται στην προσπάθεια που έγινε μέσω της ευαισθητοποίησης να αρθεί η τάση της 
«θετικής υπερβολής» προς τα ΑμεΑ. Όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο της μεθοδολογί-
ας, το ερωτηματολόγιο της β’  φάσης περιλαμβάνει τρεις επιπλέον ερωτήσεις που διερευ-
νούν το κατά πόσο η διαδικασία της ευαισθητοποίησης συντέλεσε στην αύξηση των γνώ-
σεων και στη βελτίωση των στάσεων των μαθητών απέναντι στα ΑμεΑ. Ειδικότερα, στην 
ερώτηση: «Μετά την ευαισθητοποίηση γνωρίζω περισσότερα για τους διάφορους τομείς 
της ζωής των ΑμεΑ» η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών δήλωσε «σίγουρα» ή «μάλλον 
ναι» (91%), ενώ μόλις το 8% απάντησε το αντίθετο (σχήμα 3). Ομοίως, το 82% έδωσε θετική 
απάντηση στο θέμα: «Μετά την ευαισθητοποίηση έγιναν πιο θετικές οι στάσεις μου απένα-
ντι στα ΑμεΑ», ενώ μόλις το 12% δήλωσε «μάλλον» ή «σίγουρα όχι» (σχήμα 3).       

   

Σχήμα 3:  Κυκλικά διαγράμματα σχετικών συχνοτήτων της κατανομής των μαθητών της Γ΄ 
τάξης, κατά την β΄ φάση της έρευνας, ως προς τη γνώμη τους σχετικά με το πόσο η ευαισθη-

τοποίηση συντέλεσε στην αύξηση των γνώσεών τους και στη βελτίωση των στάσεών τους 
απέναντι στα ΑμεΑ». 
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Συμπεράσματα- Προτάσεις 

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση και σύγκριση των ευρημάτων που 
προέκυψαν κατά τις δύο φάσεις της έρευνας είναι ότι η δίωρη ευαισθητοποίηση συντέλεσε 
ώστε να αυξηθούν οι γνώσεις και να γίνουν θετικότερες οι στάσεις των μαθητών απέναντι 
στα άτομα με αναπηρία.   

Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της α’ και της β’ φάσης της έρευνας αλλά και την 
αξιολόγηση των μαθητών που συμμετείχαν στο πλαίσιο της έρευνας και της ευαισθητοποί-
ησης προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: α) όσον αφορά στις στάσεις των μαθητών 
της Γ’ Γυμνασίου του Α’ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού απέναντι στα Άτομα με ειδικές ανά-
γκες ή αναπηρίες, οι μαθητές, όπως προκύπτει από την α’ φάση της έρευνας, είχαν ήδη 
διαμορφωμένες θετικές στάσεις απέναντι στα ΑμεΑ, με έντονη όμως την τάση της θετικής 
υπερβολής και με ελλιπείς γνώσεις για αυτά. Επίσης, η ευαισθητοποίηση φαίνεται να επη-
ρέασε θετικά και να μετέβαλε αντίστοιχα τη στάση τους απέναντι στα ΑμεΑ, εμπλουτίζο-
ντας σημαντικά τις γνώσεις τους· επηρέασε επίσης με διαφορετικό τρόπο τα κορίτσια και τα 
αγόρια: στα κορίτσια ενισχύθηκαν συναισθήματα όπως ο θαυμασμός και η ανάγκη για πα-
ροχή βοήθειας, συναισθήματα δηλαδή θετικά, ενώ στα αγόρια η λύπη και η αμηχανία προς 
τα ΑμεΑ. β) όσον αφορά στην προστιθέμενη αξία δραστηριοτήτων ομαδοσυνεργατικής, 
δραστηριοκεντρικής και βιωματικής μάθησης προκύπτει ότι οι μαθητές φαίνεται να επηρε-
άστηκαν ιδιαίτερα από τα βίντεο, τα αποσπάσματα ταινιών που προβλήθηκαν, τις δραστη-
ριότητες σε μορφή κουίζ που αξιοποιήθηκαν αλλά και τη βιωματική δραστηριότητα (να κυ-
κλοφορήσουν μέσα στην τάξη με κλειστά μάτια). Παράλληλα, οι μαθητές που ενεπλάκησαν 
στο project/ σχέδιο εργασίας για τα ΑμεΑ, στη διεξαγωγή της έρευνας και στην επεξεργασία 
των αποτελεσμάτων αλλά και στη δημιουργία και τον συντονισμό της ευαισθητοποίησης 
αποκόμισαν τις περισσότερες γνώσεις για το θέμα, ευαισθητοποιήθηκαν περισσότερο α-
ναφορικά με αυτό ανέπτυξαν ειδικότερες δεξιότητες που σχετίζονται με τη συνεργασία, με 
τη σύνταξη ενός ερωτηματολογίου, με την επεξεργασία των δεδομένων, με τη δημιουργία 
μιας παρουσίασης και με τον συντονισμό δράσεων και συζήτησης στην τάξη, δεξιότητες 
δηλαδή ψηφιακού, κριτικού γραμματισμού και πολυγραμματισμών. Οι διαπιστώσεις αυτές 
βασίστηκαν στην παρατήρηση των μαθητών από τους υπεύθυνους καθηγητές και στην επε-
ξεργασία των απαντήσεων που έδωσαν σε συνέντευξη, που έλαβε χώρα μετά την ολοκλή-
ρωση του σχεδίου εργασίας. 

Ανακεφαλαιώνοντας, όπως προέκυψε από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, η επίδρα-
ση της ευαισθητοποίησης, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τους συμμετέχοντες στην 
έρευνα μαθητές σε συνεργασία με τους καθηγητές τους, υπήρξε ιδιαιτέρως ευεργετική ως 
προς τον εμπλουτισμό των γνώσεων και την αλλαγή προς το θετικότερο των στάσεων των 
συμμαθητών τους απέναντι στα ΑμεΑ. Ανάλογα project θα μπορούσαν να υλοποιηθούν για 
την άρση των προκαταλήψεων και τη διαμόρφωση αντικειμενικότερων και θετικότερων 
αντιλήψεων σχετικά και με άλλες πληθυσμιακές ομάδες που κινδυνεύουν με κοινωνικό α-
ποκλεισμό και γίνονται αντικείμενο στερεοτυπικών και ρατσιστικών εκδηλώσεων εξαιτίας 
της διαφορετικής φυλετικής, θρησκευτικής, κοινωνικής ή επαγγελματικής τους ταυτότητας.   
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Η ανάπτυξη πολιτιστικού προγράμματος για τη μελοποιημένη ποίηση 
με τη χρήση του Wikispaces 
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Περίληψη 

Τα Πολιτιστικά Προγράμματα αποτελούν μία δημιουργική διαδικασία που στοχεύει στην 
προώθηση του πολιτισμού και στην καλλιέργεια της αισθητικής μέσα από την έρευνα, τη 
μελέτη και τη δημιουργία. Ειδικότερα, η επαφή με την Ποίηση και τη Μουσική μπορούν να 
συγκινήσουν τους μαθητές, να τους οδηγήσουν στο να αποστηθίσουν στίχους και να απο-
λαύσουν τη μουσική της Γλώσσας και των Μουσικών Οργάνων. Με το Πολιτιστικό Πρό-
γραμμα «Ποίηση και Μουσική. Μελοποιημένα Ποιήματα» επιχειρήθηκε η επαφή δεκαπέ-
ντε μαθητών της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου με δημιουργίες ποιητών τους οποίους «γνώρι-
σαν» στη διάρκεια των μαθητικών χρόνων τους. Αυτή τη φορά στόχος δεν ήταν η φιλολογι-
κή προσέγγιση των ποιημάτων, αλλά η ηχητική εξερεύνηση του Λόγου και της Μουσικής. 
Αξιοποιήθηκαν οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών. Πολύτιμο εργαλείο ήταν το 
Wikispaces, που παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη της ομάδας χρηστών, να καταθέτουν ισό-
τιμα τη συμβολή τους για την παραγωγή του κοινού έργου, που αναρτάται σε έναν δικτυα-
κό τόπο. 

Λέξεις - Κλειδιά: Πολιτιστικό Πρόγραμμα, Μελοποιημένη Ποίηση, Wikispaces 

Εισαγωγή 

Ο εκπαιδευτικός πέρα από τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου στην τάξη μπορεί να 
αναλάβει και την εκπόνηση Καινοτόμων Προγραμμάτων είτε για συμπλήρωση ωραρίου είτε 
ως υπερωριακή απασχόληση. Είναι προγράμματα που δεν υπαγορεύονται από το επίσημο 
αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά έχουν ως αφετηρία τους την πρωτοβουλία και την ευαισθησία 
κάποιων εκπαιδευτικών (Μπαγάκης, 2000). Με τον όρο Καινοτόμα Προγράμματα νοούνται 
σχολικές δραστηριότητες, όπως η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Αγωγή Υγείας, τα Πολιτι-
στικά Θέματα, οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες, η Αγωγή Σταδιοδρομίας κι 
Επιχειρηματικότητας των Νέων, τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα κι η Ευέλικτη 
Ζώνη. Τα Προγράμματα αυτά αποτελούν εστίες ανανέωσης κι εμπλουτισμού του περιεχο-
μένου της σχολικής γνώσης και της μαθησιακής διαδικασίας, έχοντας ένα ρόλο παιδαγωγι-
κό και κοινωνικό. Ακόμη, με την εισαγωγή Καινοτόμων Προγραμμάτων επιδιώκεται η ενη-
μέρωση των μαθητών σε θέματα Περιβάλλοντος και Υγείας, η καλλιέργεια θετικών στάσεων 
και συμπεριφορών για την προστασία του Περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής, η ανάδει-
ξη και προώθηση στοιχείων του Πολιτισμού, η σύνδεση της Παιδείας με τις Τέχνες, η εξοι-
κείωση των εκπαιδευτικών με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, η αναβάθμι-
ση του διδακτικού έργου και του ρόλου των εκπαιδευτικών.   

Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς που ανέλαβαν και έφεραν σε πέρας Καινοτόμα Προγράμματα, 
αυτά συνετέλεσαν στην απαλλαγή από τη ρουτίνα, στην ποιοτική διαφοροποίηση του κλί-
ματος και της κουλτούρας της σχολικής μονάδας, στη διεύρυνση των οριζόντων εκπαιδευτι-

2315

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



κών και μαθητών, οι οποίοι συνεργάζονται και ανταλλάσσουν απόψεις, στη σύνδεση σχο-
λείου κι ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Ακόμη, παραδέχονται ότι τα Καινοτόμα 
Προγράμματα είχαν σημαντική επίδραση στην επαγγελματική σταδιοδρομία τους και ιδιαί-
τερα στην ανάπτυξη διδακτικών μεθόδων κι εργαλείων, στην εισαγωγή της ευρωπαϊκής 
διάστασης στην εκπαίδευση και στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Τέλος, ενίσχυσαν την αυ-
τονομία τους μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα και αύξησαν τη διάθεση και την ικανοποίηση 
των εκπαιδευτικών (Σπυροπούλου, Αναστασάκη, Δεληγιάννη, Κούτρα & Μπούρας, 2008, 
σελ. 88-101). 

Στην Εγκύκλιο για το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτή-
των  προβλέπεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων. Σύμφωνα 
με το θεσμικό πλαίσιο που τα καθιερώνει, ως Πολιτιστικά Προγράμματα ορίζονται δη-
μιουργικές διαδικασίες που έχουν ως αντικείμενό τους την ανάδειξη και προώθηση στοι-
χείων Πολιτισμού. Σύμφωνα με τα οριζόμενα αυτής της Εγκυκλίου προγραμματίστηκε η υ-
λοποίηση Πολιτιστικού Προγράμματος με τίτλο «Ποίηση και Μουσική. Μελοποιημένα 
Ποιήματα» στο 3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας. Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος ήταν 
πεντέμισι μήνες. Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός που ανέλαβε το Πρόγραμμα, με υπερωριακή 
απασχόληση, είναι φιλόλογος, που υπηρετεί οργανικά στο σχολείο. Δήλωσαν συμμετοχή σε 
αυτό δεκαπέντε μαθητές της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου, έντεκα μαθήτριες και τέσσερις μα-
θητές δύο τμημάτων της Τρίτης Τάξης.  

Το Πολιτιστικό Πρόγραμμα «Ποίηση και Μουσική. Μελοποιημένα Ποιήματα» συνδέεται 
με τα Προγράμματα Σπουδών των Γνωστικών Αντικειμένων των Κειμένων της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου και με την Καλλιτεχνική Παιδεία της Α΄ 
Τάξης Γενικού Λυκείου. Μέσω της διαθεματικότητας επιχειρήθηκε να ενιαιοποιήσει τη 
γνώση, συνδέοντας σχολικά μαθήματα, και στόχευε στην οικοδόμηση της γνώσης από τους 
μαθητές –τριες με την ενεργό συμμετοχή τους στις διαδικασίες διερεύνησης του υπό μελέ-
τη θέματος. Η διαθεματικότητα, που το διακρίνει, διέπεται από τις αρχές της παιδοκεντρι-
κότητας, της αυτενεργούς μάθησης, της συνδιερεύνησης, της παροχής πληροφοριών, της 
ολιστικής προσέγγισης (Ματσαγγούρας, 2003, σελ. 106-111) 

Ο Σχεδιασμός του Πολιτιστικού Προγράμματος 

Πρώτο βήμα στο σχεδιασμό του Πολιτιστικού Προγράμματος ήταν η επιλογή του θέματος 
και των υποθεμάτων, ώστε να σχετίζεται με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και την ηλικία 
των μαθητών -τριών. Κριτήρια επιλογής του αποτέλεσαν  η ευρύτητά του, η διαθεσιμότητα 
πηγών, τα ενδιαφέροντα της εκπαιδευτικού και των μαθητών –τριών. Οι μαθητές -τριες έρ-
χονται σε επαφή με την Ποίηση και τη Μουσική από τα πρώτα μαθητικά τους χρόνια. Τα 
«Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» περιλαμβάνουν μία σειρά ποιημάτων που έχουν 
μελοποιηθεί από έλληνες συνθέτες και έχουν ερμηνευθεί από έλληνες τραγουδιστές. Το 
αρχικό ποίημα, που η ανάγνωση και η ανάλυσή του γίνεται στη σχολική τάξη, μέσω της Με-
λοποιημένης Ποίησης γίνεται τραγούδι στο στόμα του καθενός, φέρνοντας τον πιο κοντά 
στην Ποίηση. Απόφαση ήταν οι μαθητές να ακούσουν μελοποιημένα ποιήματα – τραγούδια 
ποιητών που έχουν γνωρίσει μέσω της διδασκαλίας των κειμένων της Νεοελληνικής Λογο-
τεχνίας. Ο τίτλος του Πολιτιστικού Προγράμματος αποφασίστηκε να είναι: «Ποίηση και 
Μουσική. Μελοποιημένα Ποιήματα», αφού με τα δύο πρώτα θέματα (Ποίηση και Μουσι-
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κή) έχουν ήδη έρθει σε επαφή στη διάρκεια των μαθητικών τους χρόνων, ενώ το τρίτο θέμα 
(Μελοποιημένα Ποιήματα) είναι αυτό που αποτελεί ένα νέο για τους μαθητές -τριες πεδίο.  

Γενικότερα με τη συμμετοχή στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα επιδιώχθηκε οι μαθητές -τριες να 
κατανοήσουν τις εμπειρίες και το περιβάλλον, να παρατηρήσουν πιο προσεκτικά και να 
γνωρίσουν θέματα που μπορούν να κερδίσουν την εκτίμησή τους, να τους δοθούν ευκαιρί-
ες για ανάπτυξη δεξιοτήτων και καλλιέργεια κλίσεων. Υπήρξε η προσδοκία η διαδικασία της 
μάθησης να γίνει πιο διασκεδαστική με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών (Nash, Lowe & 
Palmer, 2003), να αποφευχθεί η αντικοινωνική συμπεριφορά (Slavin, 1995), να νιώσουν οι 
μαθητές μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση (Jaques, 2004), να ενισχυθεί η συνείδηση της προσω-
πικής ευθύνης και της συλλογικής δράσης (Τσαγκαρλή – Διαμάντη, 2000· Φυσάκη & Ρίζου, 
2007).  

Τον ορισμό του θέματος του Πολιτιστικού Προγράμματος ακολούθησε ο ορισμός των υπο-
θεμάτων. Συναποφασίστηκε από την υπεύθυνη εκπαιδευτικό και τους συμμετέχοντες μα-
θητές –τριες τα υποθέματα, οι διαστάσεις – όψεις του θέματος που θα προσεγγιστούν να 
αφορούν πρώτα στην Ποίηση, ως δημιουργία και τρόπο έκφρασης. Δεύτερο, στη σύνδεση 
της Ποίησης με τη Μουσική. Πολύς λόγος έχει γίνει και γίνεται για την ανάγκη της μελοποί-
ησης της Ποίησης. Έχει υποστηριχθεί και ότι μέσω της μελοποίησης το ποίημα γίνεται γνω-
στό στο ευρύ κοινό αλλά και ότι το ποίημα δε χρειάζεται τη μουσική, για να δείξει το νόημά 
του, αλλά και ότι πολλές φορές η μουσική αλλάζει τα σημεία στίξης του ποιήματος, με απο-
τέλεσμα τη διαφοροποίηση στο νόημά του. Τρίτο υποθέμα του Προγράμματος αποτελούν 
μελοποιημένα ποιήματα γνωστών στους μαθητές –τριες ποιητών, όπως ο Οδυσσέας Ελύ-
της, ο Γεώργιος Σεφέρης, κ.ά.. Τέταρτο, ο ρυθμός των ποιητικών στίχων, όπως υπάρχει στην 
ανάγνωση και στο άκουσμά τους με ή χωρίς μουσική. Βάση για κάθε ποίημα είναι ο στίχος, 
που αποτελείται από ορισμένο αριθμό συλλαβών που διακρίνονται από ρυθμική και τονική 
τάξη. Οι κανόνες που πρέπει να διέπουν τη συγκρότηση του στίχου και γενικά του ποιήμα-
τος αποτελούν τη Στιχουργική. Η Στιχουργική ονομάζεται και Μετρική, επειδή βασικό στοι-
χείο του ποιήματος είναι το μέτρο, αλλά και γενικότερα Ποιητική τέχνη. Την Ποιητική τέχνη 
την κατέχουν αναμφίβολα οι ποιητές. 

Μετά τον καθορισμό του Θέματος και των Υποθεμάτων ακολούθησε ο καθορισμός του Γε-
νικού Σκοπού και των Επιμέρους Στόχων του Πολιτιστικού Προγράμματος, που στηρίχθηκαν 
στην ανάγκη σύνδεσης του σχολείου με την Κοινωνία, τον Πολιτισμό, την Τεχνολογία, το 
Περιβάλλον. Γενικό Στόχο αποτέλεσε η διαφορετική προσέγγιση της γνώσης, που συνοδεύ-
εται με φιλοσοφία και εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους που προωθούν το γενικό σκοπό 
της εκπαίδευσης (Ν. 1566 /85 - ΦΕΚ 167/1985) ο οποίος κινείται στο σχήμα: Γνώσεις – Δε-
ξιότητες – Στάσεις – Αξίες - Συμπεριφορές. Οι επιμέρους στόχοι ήταν Γνωστικοί, Παιδαγωγι-
κοί και Τεχνολογικοί – Ψηφιακοί. Οι μαθητές –τριες κλήθηκαν να μάθουν για την Τέχνη, την 
Ποίηση, τη Μουσική, να αναζητήσουν μελοποιημένα ποιήματα γνωστών ποιητών, να ανα-
καλέσουν προϋπάρχουσες γνώσεις και πληροφορίες και να τις συνδέσουν με νέες, να δια-
τυπώσουν ερωτήματα, να ερευνήσουν, να συλλέξουν, να καταγράψουν και να αξιοποιή-
σουν κριτικά τα στοιχεία που συγκεντρώνουν, να οργανώσουν τα δεδομένα, να παρουσιά-
σουν την εργασία τους, να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στην Τέχνη και τα δημιουρ-
γήματά της, να αλλάξουν στάση απέναντι σε θέματα πολιτιστικά, να εκφράσουν τις σκέψεις 
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και τα συναισθήματά τους, να επικοινωνήσουν αναπτύσσοντας επιχειρήματα με διάλογο 
και αντιπαράθεση, να συνεργαστούν στο πλαίσιο μιας ομάδας, να αξιοποιήσουν τις δυνα-
τότητες που τους παρέχουν οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, να γνωρίσουν 
και να χρησιμοποιήσουν το περιβάλλον του Wikispaces.  

Τέλος, συναποφασίστηκε από την υπεύθυνη εκπαιδευτικό και τους συμμετέχοντες μαθητές 
– τριες να εργαστούν σε ομάδες, προωθώντας την ομαδοσυνεργατική μάθηση. Οι μαθητές 
χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες των πέντε ατόμων, οι οποίες πήραν τα ονόματα «Μελετητές», 
«Μουσικόφιλοι» και  «Ποιητόφιλοι». Οι ομάδες ήταν ανομοιογενείς ως προς τη σύνθεσή 
τους, αφού υπολογίστηκε το γνωστικό υπόβαθρο και οι ιδιαιτερότητες των μαθητών -τριών. 
Τα μέλη των ομάδων ανέλαβαν διαδοχικά ρόλους, όπως του συντονιστή, του παρουσιαστή, 
του ερευνητή, του γραμματέα, του αναγνώστη. Για να είναι λειτουργικές οι ομάδες, έπρεπε 
να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η θετική αλληλεξάρτηση, η ατομική ευθύνη, 
η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, η χρήση κατάλληλων συνεργατικών δεξιοτήτων, η χρή-
ση κοινωνικών δεξιοτήτων (Κογκούλης, 2004). Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός ανέλαβε ρόλο 
καθοδηγητικό. Παράλληλα, αποτέλεσε συνερευνητή και συνεργάτη, παρακολούθησε συ-
στηματικά και διακριτικά τις εργασίες των μαθητών –τριών και επενέβαινε μόνο και εφόσον 
της ζητούνταν, ώστε να ξεπερνιούνται δυσκολίες που ανέκυπταν (Θειακούλης, 1994· Πανα-
γάκος, 2002).  

Στάδια Υλοποίησης του Πολιτιστικού Προγράμματος 

Για την Υλοποίηση του Πολιτιστικού Προγράμματος «Ποίηση και Μουσική. Μελοποιημένα 
Ποιήματα» αναγκαίος ήταν ο καθορισμός των βασικών σταδίων εργασίας από την υπεύθυ-
νη εκπαιδευτικό και τους συμμετέχοντες μαθητές. Συναποφασίστηκε αυτά να είναι τρία: α) 
η έρευνα για τη συλλογή του υλικού, β) η μελέτη – η ερμηνεία του υλικού κι η εξαγωγή συ-
μπερασμάτων και γ) η παραγωγή και παρουσίαση έργου. Ειδικότερα, η ανάπτυξη του Πολι-
τιστικού Προγράμματος περιελάμβανε την εισαγωγή του Προγράμματος, τη διερεύνηση 
του εξεταζόμενου θέματος, τη διαμόρφωση σχεδίου δράσης, την εφαρμογή της δράσης, 
την επεξεργασία πληροφοριών και τη σύνθεσή τους, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
και τέλος την αξιολόγηση της συνολικής δράσης. 

Αναφορικά με τη χρονική εξέλιξη του Πολιτιστικού Προγράμματος στους πεντέμισι μήνες 
της διάρκειάς του να αναφερθεί ότι τον πρώτο μήνα έγινε η διερεύνηση του θέματος, ο χω-
ρισμός των μαθητών -τριών σε ομάδες κι η διαμόρφωση σχεδίου δράσης. Το  δεύτερο, τρί-
το και τέταρτο μήνα ξεκίνησε η συλλογή, μελέτη κι ερμηνεία υλικού από τους μαθητές α-
ναφορικά με τα Μελοποιημένα Ποιήματα γνωστών ελλήνων ποιητών. Τον πέμπτο μήνα οι 
εργασίες ολοκληρώθηκαν, το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας παρουσιάστηκε και α-
ναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα του σχολείου (3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας). Ακολούθησε η α-
ξιολόγηση του Πολιτιστικού Προγράμματος από τους συμμετέχοντες μαθητές –τριες.  

Για την οργάνωση του υλικού του Πολιτιστικού Προγράμματος συναποφασίστηκε από την 
υπεύθυνη εκπαιδευτικό και τους συμμετέχοντες μαθητές –τριες η αξιοποίηση του Wik-
ispaces. Σε χώρο που χρησιμοποιεί το 3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας για τα Προγράμματα Σχο-
λικών Δραστηριοτήτων οργανώθηκε η «Τάξη - Classroom» του Πολιτιστικού Προγράμματος. 
Πήρε το όνομα «Ποιήματα με Μουσική – Poems with Music». Όλοι οι συμμετέχοντες στο 

2318

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

http://3lyk-kardits.kar.sch.gr/


Πολιτιστικό Πρόγραμμα είχαν πρόσβαση στην ηλεκτρονική τάξη με κοινό όνομα χρήστη 
(Username) και κωδικό πρόσβασης (Password). Παράλληλα, ο κάθε συμμετέχων είχε πρό-
σβαση οποιαδήποτε στιγμή στο υλικό και των τριών ομάδων και μπορούσαν και ηλεκτρονι-
κά να επικοινωνήσουν, ανοίγοντας συζήτηση (Start – Add Discussion). Αναφορικά με την 
οργάνωση και παρουσίαση του υλικού στο Wikispaces να σημειωθεί ότι χωρίστηκε σε δώ-
δεκα σελίδες – Pages. Αυτές είναι: Εισαγωγή, Συμμετέχοντες μαθητές, Μελοποιημένα Ποι-
ήματα,  Υλικό για τον ποιητή Οδυσσέα Ελύτη, Υλικό για τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο, Υλικό για 
τον ποιητή Γιώργο Σεφέρη, Υλικό για τον ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη, Υλικό για τον ποιητή 
Νίκο Καββαδία, Υλικό για τον ποιητή Κωνσταντίνο Καρυωτάκη, Υλικό για την ποιήτρια Μα-
ρία Πολυδούρη, Επίλογος – Συμπεράσματα, Αξιολόγηση.   

Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη διαδικασία αναζήτησης και συλλογής υλικού, οι ομάδες 
των μαθητών στράφηκαν στα σχολικά βιβλία των Κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
Γυμνασίου και Λυκείου και στο Διαδίκτυο. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνδρομή των μαθη-
τών –τριών που είχαν γνώσεις Μουσικής, αλλά και αυτών που ακολουθούν τη Θεωρητική 
Κατεύθυνση και οι οποίοι τη Νεοελληνική Λογοτεχνία τη διδάσκονται όχι μόνον ως Μάθη-
μα Γενικής Παιδείας αλλά και ως Κατεύθυνσης. Η αναζήτηση οπτικοποιημένου υλικού στο 
YouTube έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες μαθητές –τριες  να ακούσουν τα Με-
λοποιημένα Ποιήματα και να τα αναρτήσουν στην Ηλεκτρονική τους Τάξη στο Wikispaces. Η 
χρήση του Wikispaces διευκόλυνε ιδιαίτερα τους συμμετέχοντες μαθητές –τριες, αφού η 
συνεργασία τους  ήταν πιο εύκολη και παράλληλα το υλικό τους οργανωνόταν και ταυτό-
χρονα ήταν έτοιμο για την τελική παρουσίαση. Συνεπώς, η εργασία μέσω της χρήσης του 
Wikispaces ήταν αναμφίβολα συνεργατική και καλά οργανωμένη σε όλα τα στάδια της α-
νάπτυξης του Πολιτιστικού Προγράμματος. 

Η χρήση του Wikispaces 

Στον 21ο αιώνα που διανύουμε είναι αναγκαία η πολύ καλή γνώση της Τεχνολογίας, η πα-
ραγωγή και διάχυση της γνώσης, η διαχείριση, η κριτική ανάλυση κι η σύνθεση πληροφο-
ριών που προέρχονται από διαφορετικές πηγές πληροφόρησης, η αξιολόγηση κειμένων 
που έχουν τη μορφή Πολυμέσων, η χρήση πολύπλοκων περιβαλλόντων κι η ηθική ευθύνη 
που απορρέει από αυτή (21st Century Literacies, 2008). Η πλατφόρμα Wikispaces είναι εύ-
κολη στη χρήση και δίνει στο χρήστη της μία πληθώρα δυνατοτήτων. Ο δημιουργός της, 
Ward Cunningham, τη χαρακτηρίζει ως την πιο απλή βάση δεδομένων που θα μπορούσε να 
χρησιμοποιήσει κανείς με σύνδεσή του στο Διαδίκτυο (Wiki, 2002). Επιπλέον, δίνει τη δυνα-
τότητα της ασύγχρονης επεξεργασίας της ιστοσελίδας από τα μέλη μιας ομάδας, καθώς 
μπορούν να προσθέσουν, να τροποποιήσουν ή ακόμα και να διαγράψουν περιεχόμενο, α-
τομικά ή σε συνεργασία. Η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω Ασύγχρονων Συνεργατικών Συστη-
μάτων (ΑΣΣΟ) με οπτικοακουστικό υλικό (Ρετάλης, 2008), τα οποία ευνοούν τη συνεργατική 
μάθηση (Collaborative learning). Τελικά, το περιεχόμενο της πλατφόρμας Wiki διαμορφώ-
νεται σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών (Wiki, 2013).  

Ακόμη, ας υπογραμμιστεί ότι η εργασία στην Πλατφόρμα του Wikispaces συνδέεται με τις 
θεωρίες της πολυτροπικότητας και του πολυγραμματισμού (Πολέμη, 2013). Πρώτα, ο όρος 
πολυτροπικότητα (multimodality) περιλαμβάνει τη μάθηση μέσω γραπτής και προφορικής 
γλώσσας, οπτικών και ηχητικών αναπαραστάσεων (Χοντολίδου, 1999). Η μεταφορά του νο-
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ήματος, που βαρύνει ισομερώς όλα τα μέρη, δε γίνεται πια μόνο μέσω του κειμένου. Το 
μαθησιακό περιβάλλον με ποικίλους τρόπους (modes) χωρίς να υποβαθμίζει  τη σημασία 
της γραφής και της παραδοσιακής κατανόησης κειμένου, δίνει έμφαση στη σπουδαιότητα 
της εικόνας (στατικής ή κινούμενης), καθώς και των ήχων, τους οποίους οι μαθητές καλού-
νται να κατανοήσουν. Παράλληλα, η επαφή των χρηστών επιτυγχάνεται σε περιβάλλον με 
πραγματικές συνθήκες. Δεύτερον, η χρήση της πλατφόρμας Wikispaces ευνοεί την ανάπτυ-
ξη του πολυγραμματισμού (multiliteracy), έννοιας που σχετίζεται με την απόκτηση γνώσης 
μέσα σε διαρκώς μεταβαλλόμενα - ποικιλότροπα περιβάλλοντα και την ανάπτυξη της κριτι-
κής ικανότητας του μαθητή να επιλέγει ποιες από τις πηγές γνώσης είναι χρήσιμες και α-
ξιόπιστες, προτού καταλήξει σε εμπεριστατωμένα συμπεράσματα. Τελικά, η μάθηση μέσω 
του Διαδικτύου γίνεται βιωματική - εμπειρική, με τελικό στόχο την ολιστική απόκτηση γνώ-
σης (Πολέμη, 2013). 

Συμπεράσματα 

Με την ανάπτυξη του Πολιτιστικού Προγράμματος στην πλατφόρμα του Wikispaces έγινε 
σαφές ότι η χρήση της Τεχνολογίας προσέφερε ένα νέο τρόπο προσέγγισης του υλικού τόσο 
για τους μαθητές -τριες όσο και για την εκπαιδευτικό. Σε ό,τι αφορά τους μαθητές –τριες, 
πρέπει να επισημανθεί ότι είχαν τη δυνατότητα να ερευνήσουν πηγές που βρήκαν στο Δια-
δίκτυο, να οργανώσουν το υλικό τους, έχοντας την αίσθηση ότι ελέγχουν τη μαθησιακή 
διαδικασία, να συνεργαστούν,  να αναπτύξουν δεξιότητες και να ζήσουν  την κατάκτηση της 
γνώσης ως μία ευχάριστη διαδικασία. Σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτικό, επισημαίνεται ότι 
μέσω του Προγράμματος υπήρξαν προϋποθέσεις, για να βελτιωθεί ο τρόπος διδασκαλίας 
και για να αναπτυχθεί ένα φιλικό κλίμα με τους μαθητές -τριες, γεγονός που έχει αντίκτυπο 
και σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία. Αναφορικά με την αξιολόγηση του Προγράμματος 
από τους ίδιους τους μαθητές να επισημανθεί ότι απάντησαν πως τη συμμετοχή τους στο 
Πρόγραμμα δυσκόλεψε περισσότερο ο φόρτος εργασίας, λόγω των σχολικών και φροντι-
στηριακών υποχρεώσεων που είχαν, ενώ αντίθετα τη διευκόλυνε περισσότερο η χρήση του 
Wikispaces. Επισήμαναν ότι το δημοκρατικό κλίμα στη συνεργασία, το υλικό που εντόπισαν 
και ο ρόλος της διδάσκουσας τους ικανοποίησαν πολύ.  Ακόμη, ότι οι πιο ενδιαφέρουσες 
στιγμές του Προγράμματος ήταν, όταν αναζητούσαν τα μελοποιημένα ποιήματα και όταν 
συνεργάζονταν μεταξύ τους. Με την επιτυχή υλοποίηση του Πολιτιστικού Προγράμματος 
«Ποίηση και Μουσική. Μελοποιημένα Ποιήματα» έγινε σαφές από τους συμμετέχοντες 
μαθητές –τριες ότι την επιτυχία αυτή την κατέκτησαν οι ίδιοι όχι τυχαία, αλλά επειδή ακο-
λούθησαν έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης και μάθησης. 
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Περίληψη 

Η εργασία αυτή αναφέρεται σε σενάριο διδασκαλίας με σκοπό την  ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης των μαθητών με τη δραματοποίηση έργων τέχνης. Υλοποιήθηκε  το σχολικό έτος 
2014-2015 στο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε 19 μα-
θητές  και διήρκεσε μια διδακτική ώρα.  Βασίστηκε στην πρακτική «μαθαίνω να κοιτάζω» 
συνδυαστικά με τη δραματοποίηση έργων τέχνης που αναπτύχθηκε από το Hood Museum 
of Art. Η συγκεκριμένη προσέγγιση εισάγει τους μαθητές σε στάδια μέσω των οποίων αυτοί 
θα εμπλακούν στην εξερεύνηση μιας καλλιτεχνικής δουλειάς: προσεκτική παρατήρηση, α-
νάλυση, έρευνα, ερμηνεία και κριτική. Συνδυάζει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών με τη 
δραματοποίησηw έργων τέχνης – tableaux vivants για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. 

Λέξεις - Κλειδιά: κριτική σκέψη, τέχνη, tableaux vivants . 

Εισαγωγή  

Η κριτική σκέψη είναι αυτή που ενεργοποιεί τις κριτικές δεξιότητες του ατόμου οι οποίες 
και απαιτούνται τόσο στην εκπαίδευση, όσο και στην καθημερινή πρακτική. Ο κριτικά σκε-
πτόμενος άνθρωπος θέτει ερωτήματα για τα οποία απαιτεί λογικές απαντήσεις. Αναζητεί τα 
πιθανά ενδεχόμενα, ερευνά, συγκρίνει, διακρίνει, επιλέγει και  εξάγει τα συμπεράσματά 
του. Το σχολείο είναι ο χώρος όπου η κριτική σκέψη μπορεί να καλλιεργηθεί, μιας και όλα ή 
σχεδόν όλα τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται οι μαθητές  βασίζονται στη λογική-
κριτική σκέψη. Ο μαθητής λοιπόν θα βοηθηθεί από τον εκπαιδευτικό για να μπορεί θέτο-
ντας ερωτήματα να αναζητά λύσεις, να χτίζει τη νέα γνώση ζωής  πάνω στην παλαιότερη 
(Τσαούσης, 1998).  

Από την άλλη, η παρατήρηση έργων τέχνης συμβάλλει θετικά στην εκπαιδευτική πράξη 
σύμφωνα με τους θεωρητικούς της εκπαίδευσης (Dewey, 1934 ·  Eisner, 2002 ·  Gardner, 
1990 · Fowler, 1996 · Efland, 2002), διότι καλλιεργεί στους μαθητές τον στοχασμό, τη δη-
μιουργικότητα, τη φαντασία,  την αυτογνωσία, την επικοινωνία των ιδεών, την κατανόηση 
της διαφορετικότητας και τη γνωστική ανάπτυξη. Οι μαθητές που παρατηρούν έργα τέχνης 
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία αναπτύσσονται γνωστικά, συναισθηματικά, αισθητικά 
και στοχαστικά και μπορούν να γίνουν στο μέλλον ενεργοί και συνειδητοποιημένοι πολίτες 
(Anderson & Milbrand 2005 · Perkins, 1994 · Olson, 2000 · Ritchhart, 2002). Μάλιστα,  υπο-
στηρίζεται ότι «η συστηματική παρατήρηση έργων τέχνης ενεργοποιεί τον κριτικό στοχασμό 
του παρατηρητή-εκπαιδευόμενου (Κόκκος, 2011 · Μέγα, 2002).   

Επομένως, στο σχολείο μπορούν να αξιοποιηθούν - χρησιμοποιηθούν έργα τέχνης με συ-
γκεκριμένες τεχνικές, ώστε να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη των μαθητών.  
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Κριτική σκέψη 

Κατά καιρούς, προτάθηκαν πολλοί χαρακτηρισμοί της κριτικής σκέψης. Από τον  McPeck 
(1981), έχει χαρακτηριστεί ως λογικός συλλογισμός που επικεντρώνεται στη λήψη αποφά-
σεων. Ο Martin (1990), θεωρεί  την κριτική σκέψη ως εκείνο το είδος του στοχασμού που  
οδηγεί στην ενσωμάτωση του συλλογισμού σε οποιαδήποτε μορφή δράσης. Μάλιστα,  ο 
Martin τονίζει ότι η κριτική σκέψη  είναι η ισχυρότερη μορφή αντίδρασης πάνω στις αιτίες 
και τα αποτελέσματα των ιδεών που ενεργοποιούν τις πράξεις των ατόμων. Είναι ο στοχα-
σμός που μελετά τις διαφοροποιήσεις στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, που προκύπτουν 
ως επακόλουθα διαφορετικών απόψεων, διανοητικών σχημάτων και συμφραζομένων.  

Ο Harvey Siegel (1990) γνωστός εκπρόσωπος της κριτικής σκέψης, την θεωρεί  ως εκείνο το 
είδος στοχασμού, που «παρακινείται από τα κατάλληλα αίτια». Σύμφωνα με τον ορισμό 
που δίνει ο Ματσαγγούρας (1994) η κριτική σκέψη είναι μια νοητικό-συναισθηματική λει-
τουργία που ενεργοποιεί στον άνθρωπο επιλεκτικά γνωστικές δεξιότητες, λογικούς συλλο-
γισμούς και μεταγνωστικές στρατηγικές συνδυάζοντάς τες. Μάλιστα, με την βοήθεια αυτών 
των στρατηγικών το άτομο επεξεργάζεται τα δεδομένα με λογικό τρόπο, αποστασιοποιημέ-
νο  από τις προσωπικές του πεποιθήσεις και τις κοινωνιογνωστικές  του προκαταλήψεις.  
Εξετάζει τα πραγματικά και λογικά στοιχεία, τα οποία στηρίζουν και ερμηνεύουν έννοιες, 
πληροφορίες, σχέσεις, κρίσεις, συλλογισμούς, φαινόμενα, στάσεις και σκόπιμες πράξεις. 
Επίσης με αυτόν τον τρόπο το άτομο μπορεί και αναζητά, τι δέχεται και τι συνεπάγεται,  η 
κάθε άποψη αλλά και τους δυνατούς τρόπους θεώρησης των πραγμάτων,  για να καταλήξει 
τέλος σε έγκυρα και λογικά συμπεράσματα, διαπιστώσεις, κρίσεις, πεποιθήσεις και επιλο-
γές δράσης 

Για τον Russell (1995) η κριτική σκέψη είναι το απαραίτητο μέσο κατά του δογματισμού και 
της προκατάληψης και  περιλαμβάνει πολλές δεξιότητες, προθέσεις, αλλά και στάσεις και 
συμπεριφορές, οι οποίες συναποτελούν ένα «θεμιτό είδος σκέψης» με πνευματικές, όσο 
και ηθικές πτυχές. 

Διδασκαλία και κριτική σκέψη 

Η ικανότητα της κριτικής σκέψης καλλιεργείται και δεν είναι μονάχα θέμα νοημοσύνης. Το 
σχολείο είναι ο χώρος, όπου αυτή μπορεί να καλλιεργηθεί  μιας και όλα ή σχεδόν όλα τα 
γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται οι μαθητές  βασίζονται στη λογική-κριτική σκέψη. 
Ιδιαίτερα στην εποχή μας που καμιά γνώση δεν θεωρείται επαρκής και που υπάρχει ανάγκη 
διαρκούς ενημέρωσης για την πρόοδο και την επιβίωση του ατόμου, το σχολείο είναι αυτό 
που οφείλει να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη. Η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των 
μαθητών χρειάζεται να γίνεται στόχος της διδακτικής πράξης στο σχολείο. Προϋποθέτει ε-
νεργές νοητικές διεργασίες οργάνωσης και επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών, 
ανάλυσης, σύνθεσης και υπέρβασης δεδομένων, μεθόδευση της διαδικασίας από μέρους 
του εκπαιδευτικού και δεν εννοείται ούτε με μηχανιστικές διαδικασίες, ούτε με απλή μετά-
δοση γνώσης. Ο εκπαιδευτικός λοιπόν θα πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης του μαθητή και να τον βοηθήσει να μάθει πώς να μαθαίνει. Ο εκπαιδευτικός θα 
βοηθήσει τον μαθητή να αναζητά την πληροφορία,  να θέτει ερωτήματα και να ζητά λύσεις, 
να χτίζει τη νέα γνώση ζωής πάνω στην παλιά (Τσαούσης, 1998).  
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Επιπλέον, η μάθηση ως διαδικασία απαιτεί την ενεργό συμμετοχή του μαθητή. Ο εμπλουτι-
σμός της  με  εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και  βιβλιοθήκες αλλά και δραστηριότη-
τες, όπως οι συνθετικές εργασίες, βοηθούν τον μαθητή να αναπτύξει την ικανότητά του να 
παρατηρεί, να συνδέει νέες πληροφορίες με προηγούμενες  γνώσεις, να αναζητά και να 
εντοπίζει πληροφορίες σε πολλές και διαφορετικές πηγές και όχι μόνο στο σχολικό εγχειρί-
διο, με σκοπό το κτίσιμο της νέας γνώσης πάνω στην προϋπάρχουσα. Ο εκπαιδευτικός ο-
φείλει να μεταλαμπαδεύει στον μαθητή τις στρατηγικές εκείνες που θα τον βοηθούν να 
κατανοεί, να εκλογικεύει, να επιλύει προβλήματα, να εφαρμόζει τις γνώσεις του, να σχεδιά-
ζει και να παρακολουθεί τη μάθησή του, θέτοντας τους δικούς του μαθησιακούς στόχους 
και να διορθώνει τα λάθη του. Η εκμάθηση των στρατηγικών αυτών μπορεί να γίνει άμεσα 
ή έμμεσα ως μέρος  της διδασκαλίας. Επιπρόσθετα, ο εκπαιδευτικός  για να βοηθήσει τον 
μαθητή να πετύχει την αυτορρύθμιση της μάθησής του και τον αναστοχασμό,  μπορεί να 
του παρέχει  την ευκαιρία σχεδιασμού και επίλυσης προβλημάτων, ανάγνωσης βιβλίων, 
αξιολόγησης πληροφοριών και προτάσεων αλλά και  την  ευκαιρία να ελέγχει τον τρόπο 
σκέψης του, όταν εκπονεί  εργασίες (Βοσνιάδου, 2001). 

Η δραματοποίηση των έργων τέχνης - tableaux vivants 

Η δραματοποίηση των έργων τέχνης γνωστών και ως  tableaux vivants, ήταν ένα σημαντικό 
χαρακτηριστικό των εορτασμών στους βασιλικούς γάμους της Γαλλίας, τις ενθρονίσεις και 
τη  βασιλική είσοδο σε  πόλεις. Συχνά οι ηθοποιοί μιμούνταν αγάλματα,  με τον τρόπο των 
σύγχρονων διασκεδαστών δρόμου, αλλά σε μεγαλύτερες ομάδες, και τοποθετημένοι σε 
περίτεχνες προσωρινές κερκίδες κατά μήκος της διαδρομής της κύριας πομπής (Mulryne, 
2007). Επιπλέον, οι «ζωντανοί» αυτοί πίνακες μπορεί να περιγράφονται από μια ομάδα 
ηθοποιών ή μοντέλων ενός καλλιτέχνη που με κατάλληλα κοστούμια,  στέκονται προσεκτι-
κά και με θεατρικότητα αναπαριστώντας το έργο τέχνης. Καθ 'όλη τη διάρκεια της 
προβολής, οι άνθρωποι φαίνεται να μην μιλούν ή να κινούνται. Η προσέγγιση συνδυάζει  
έτσι τις μορφές τέχνης της σκηνής, με εκείνες της ζωγραφικής και της φωτογραφίας, και ως 
εκ τούτου έχει ενδιαφέρον για τους σύγχρονους φωτογράφους. Το πιο πρόσφατο αποκο-
ρύφωμα  «tableau vivant»  ήταν τον 19ο αιώνα, με σχεδόν γυμνά  tableaux vivants ή πλα-
στικές πόζες  που παρείχαν  μια μορφή ερωτικής διασκέδασης (Mulryne, 2007). 

Η δραματοποίηση του tableau vivant στην τάξη 

Αυτή η τεχνική  προτείνει τρόπους, ώστε οι μαθητές  να μάθουν να παρατηρούν προσεχτικά 
και να αναλύουν ένα έργο τέχνης. Βασίζεται στην πρακτική «μαθαίνω να κοιτάζω» που α-
ναπτύχθηκε από το Hood Museum of Art (Hood Museum of Art, 2015). Η συγκεκριμένη 
προσέγγιση εισάγει τους μαθητές σε στάδια μέσω των οποίων οι μαθητές θα εμπλακούν 
στην εξερεύνηση μιας καλλιτεχνικής δουλειάς για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, όπως 
προσεκτική παρατήρηση, ανάλυση, έρευνα, ερμηνεία και κριτική. Χρησιμοποιώντας αυτή 
την τεχνική  μπορούμε  είτε να προετοιμάσουμε τους μαθητές για μια επικείμενη επίσκεψη 
σε μια πινακοθήκη για να γνωρίσουν την τέχνη, να μπορούν να σκεφτούν κριτικά, όταν 
θαυμάζουν ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα και να διαβάζουν τα μηνύματα του καλλιτέχνη, 
είτε να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από μια τέτοια επίσκεψη για να διδάξει τους μαθητές 
μέσα από πίνακες ζωγραφικής  τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να παρατηρούν προσεχτι-
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κά και να σκέφτονται κριτικά μέσω ενός πίνακα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος σε 
διάφορες ηλικίες και επίπεδα μαθητών και σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα. 

Παρατηρώντας προσεχτικά με τους μαθητές μας μια καλλιτεχνική δουλειά, μπορούμε να 
ανακαλύψουμε πολλές πληροφορίες, τόσο για τους καλλιτέχνες, όσο και για τον κόσμο μέ-
σα στον οποίο έζησαν. Μέσα από αυτήν την δραστηριότητα οι μαθητές θα μάθουν να κοι-
τούν από κοντά και να σκέφτονται σχετικά με το τι ακριβώς βλέπουν, καθώς θα δραματο-
ποιούν μια καλλιτεχνική δουλειά. 

Οι μαθητές που θα δραματοποιήσουν ένα έργο τέχνης θα εξετάσουν προσεκτικά και "θα 
γίνουν" ένας χαρακτήρας ενός πίνακα, σιωπηλά, παίρνοντας τη συγκεκριμένη στάση (πόζα). 
Η δραστηριότητα αυτή ενισχύει την ιδέα ότι η παρατήρηση ενός έργου τέχνης είναι μια ε-
νεργός, και όχι παθητική  εμπειρία και ότι η κατανόηση ενός έργου τέχνης απαιτεί χρόνο 
και προσπάθεια. 

Το διδακτικό σενάριο 

Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2014-2015 σε 19 μα-
θητές ΠΠ ΓΕΛ στο μάθημα της Γαλλικής γλώσσας μια διδακτική ώρα. Η διδάσκουσα οργα-
νώνει τακτικά εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Μουσεία, Πινακοθήκες, για τους μαθητές της, 
γεγονός που την ώθησε να τους βοηθήσει στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και στην 
κατανόηση των έργων τέχνης. Επιπλέον, στο διδακτικό της αντικείμενο ωφέλιμο είναι οι 
μαθητές να σκέπτονται κριτικά και να αντλούν πληροφορίες για τη Γαλλία μέσα από έργα 
τέχνης. Σκοπός λοιπόν της διδακτικής παρέμβασης είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 
των μαθητών με τη δραματοποίηση έργων τέχνης. 

Εποπτικά μέσα 

Χρειαστήκαμε και επιλέξαμε: 

• έναν πίνακα ζωγραφικής Γάλλου ζωγράφου (εφόσον η παρέμβαση έγινε στο μάθη-
μα της γαλλικής) ο οποίος αναπαριστά μια γνωστή σκηνή της ελληνικής ιστορίας 
(εικόνα 1) και που  προβλήθηκε στους μαθητές με έναν LCD προβολέα 

• Έναν προβολέα 

• Πληροφορίες σχετικές με τον πίνακα 

• Χώρο για τη δραματοποίηση 

• Προαιρετικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κοστούμια και σκηνικά 

Τα στάδια υλοποίησης 

Για την ευαισθητοποίηση των μαθητών προβάλλουμε αρχικά ένα video clip (video 
youtube.com) που παρουσιάζει δραματοποίηση ενός πίνακα και κατόπιν δείχνουμε στην 
τάξη το έργο που σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε (εικόνα 1).  
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Εικόνα 1: Louis de Silvestre, Γάλλος, 1675-1760 
Αλέξανδρος και Διογένης 

Στάδιο 1:Στενή παρατήρηση. Μοιράζουμε τους χαρακτήρες στους μαθητές. Αυτό μπορεί να 
γίνει είτε τυχαία επιλέγοντας ονόματα με κλήρωση, είτε  ορίζουμε έναν μαθητή -  
συντονιστή και  επιφορτίζουμε  τον μαθητή αυτό με το μοίρασμα των ρόλων. Μερικοί μα-
θητές θα πρέπει επίσης να χρησιμεύσουν ως  κοινό. Κατόπιν, κάνουμε στενή παρατήρηση 
δηλ. ζητούμε από όλους τους μαθητές να εξετάσουν προσεκτικά  κάθε έναν από τους χαρα-
κτήρες του πίνακα και να περιγράψουν τα  ακόλουθα στοιχεία:  

• Ένδυση (χρώματα, την υφή, εάν φαίνεται να είναι φανταχτερό ή απλό, κλπ.)  
• Στάση (τον τρόπο που το σώμα έχει τοποθετηθεί)  
•  Εκφράσεις του προσώπου  
• Άλλα στοιχεία (τι κρατάει ή μεταφέρει το πρόσωπο, τι περιβάλλει το πρόσωπο αυτό, τη 
σχέση του με άλλα πρόσωπα στο έργο τέχνης, και ούτω καθεξής) 

Στο στάδιο αυτό αρχίζουμε με ανοιχτές ερωτήσεις και συνεχίζουμε με όλο και πιο συγκε-
κριμένες για παράδειγμα: 

-Τι βλέπετε σ`αυτόν τον πίνακα; 

-Τι άλλο βλέπετε; 
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-Τι παρατηρείτε  σχετικά με τα πρόσωπα στον πίνακα; 

-Την ένδυση; 

-Τις στάσεις; 

-Τις εκφράσεις προσώπου; 

-Τα αντικείμενα που κρατούν; 

-Τι παρατηρείτε όσον αφορά στο φόντο του πίνακα; 

-Τι παρατηρείτε όσον αφορά στην τεχνική του ζωγράφου; 

-Τα χρώματα που χρησιμοποιεί; 

-Τις δεξιότητές του; 

-Την ικανότητά του να ζωγραφίζει ανθρώπους; 

Κάνουμε έναν κατάλογο με το καθετί που βλέπουν οι μαθητές στον πίνακα και συνεχίζουμε 
με απλές αναλυτικές ερωτήσεις που εξαρτώνται από την κατανόηση της εργασίας από τους 
μαθητές. Για παράδειγμα: 

-Τι κάνει το κάθε πρόσωπο του πίνακα; 

-Ποια είναι η σχέση του με τα άλλα πρόσωπα; 

-Πως συνδέονται με το φόντο; 

-Ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι άνθρωποι; 

Μετά από κάθε απάντηση, ρωτάμε πάντα: Πώς το ξέρεις; Ή πώς μπορείς να το λες; Έτσι ώ-
στε οι μαθητές να κοιτάξουν τον πίνακα για να βρουν προφανείς αποδείξεις και να στηρί-
ξουν τις θεωρίες τους. 

Στάδιο 2: προκαταρτική ανάλυση. Αφού λάβουν γνώση των στοιχείων των χαρακτήρων, οι 
μαθητές, τους αναθέτουμε να σκεφτούν για  τον χαρακτήρα – ρόλο που τους έτυχε, για τον 
οποίο πρέπει να σκεφτούν  τι τους λέει ο καλλιτέχνης  για την προσωπικότητά του, έτσι ό-
πως απεικονίζεται στον πίνακα. Έπειτα, ο κάθε μαθητής εξασκείται στην στάση του σώμα-
τος και στην έκφραση του προσώπου, είτε μόνος του, είτε στην ομάδα του. Είναι 
προαιρετική η χρήση κοστουμιών και σκηνικών. Στην περίπτωση μη χρήσης κοστουμιών, 
απλά  υπενθυμίζουμε στους μαθητές ότι, επειδή δεν έχουν τα κοστούμια και τα σκηνικά, θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους για πράγματα όπως η χρυσή πανοπλία και οι 
μανδύες. 

Στάδιο 3: Δραματοποίηση. Όταν οι μαθητές είναι έτοιμοι,  τους ζητούμε να αναπα-
ραστήσουν τον πίνακα στην υπόλοιπη τάξη για ένα λεπτό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μεί-
νουν στον χαρακτήρα, στη θέση του, και εντελώς σιωπηλοί για ένα λεπτό. Στη συνέχεια, η 
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ομάδα μπορεί να μοιραστεί  σκέψεις  σχετικά με τους χαρακτήρες με  τους συμμαθητές και 
οι συμμαθητές με το ακροατήριο μπορούν να μοιράζονται ό, τι αυτοί παρατήρησαν. Το α-
κροατήριο θα πρέπει να σκέπτεται αν οι μαθητές - ηθοποιοί απεικόνισαν τη σκηνή με ακρί-
βεια και αν φαίνονταν σαν  να είχαν σκεφτεί πραγματικά και προσεκτικά  για το πρόσωπο 
που απεικόνιζαν. 

Στάδιο 4: έρευνα.  Σε αυτό το σημείο, μπορούμε να μοιραστούμε πληροφορίες σχετικά με 
την πίνακα, π.χ.  

• Ζωγράφος: Louis de Silvestre , Γάλλος, 1675-1760 

• Πίνακας: Αλέξανδρος και Διογένης, 1750 μ.Χ. 

• Λάδι σε μουσαμά 

Αυτός ο  πίνακας του Γάλλου ζωγράφου αναπαριστά  μια συνάντηση μεταξύ του Μ. Αλε-
ξάνδρου και του φιλόσοφου Διογένη. Ο Μ. Αλέξανδρος, βασιλιάς της Μακεδονίας, στρα-
τιωτική ιδιοφυία, έζησε τον 4ο π.Χ. αιώνα και κατέκτησε το μεγαλύτερο μέρος της γνωστής 
στους αρχαίους Έλληνες γης, κατόρθωσε να ιδρύσει μια μεγάλη αυτοκρατορία  και πέθανε 
σε ηλικία 32 ετών. Ο Διογένης, φιλόσοφος  έζησε επίσης κατά τη διάρκεια του τέταρτου 
αιώνα π.Χ.  Ο Διογένης αφιέρωσε τη ζωή του σκεπτόμενος τα μεγάλα ερωτήματα, που ανα-
ζητούν απαντήσεις όπως την αρχή των πραγμάτων, ή για το ποιος πρέπει να είναι ο τρόπο 
ζωής μας. Ο Διογένης θεωρήθηκε κυνικός φιλόσοφος. Απεχθανόταν τα υλικά αγαθά και 
ζούσε πολύ απλά, κοντά στη φύση, κάνοντας  σπίτι του  ένα άδειο πιθάρι. 
Καθώς λέει η ιστορία, ο Αλέξανδρος ήταν τόσο μεγάλος θαυμαστής του Διογένη που, όταν 
τελικά συνάντησε τον φιλόσοφο, του προσέφερε  ό,τι θα ήθελε από το τεράστιο βασίλειο 
του. Ο Διογένης απάντησε ότι το μόνο που ήθελε από τον Αλέξανδρο ήταν γι 'αυτόν να στα-
θεί στην άκρη γιατί του κάλυπτε τον ήλιο. Μια τέτοια απάντηση θα μπορούσε να θεωρηθεί 
ως αγένεια προς έναν βασιλέα, αντιθέτως ο Αλέξανδρος,   όχι μόνον δεν ένοιωσε προσβε-
βλημένος αλλά  εντυπωσιάστηκε από την ειλικρίνεια του Διογένη και ομολόγησε ότι αν ο 
ίδιος δεν ήταν ο Αλέξανδρος, και του δινόταν η ευκαιρία να επιλέξει, θα επέλεγε να είναι ο 
Διογένης. Ο πλούτος και η θέση του Αλέξανδρου σε αυτόν τον πίνακα αντιτίθενται στην α-
πλότητα του Διογένη. Ο Αλέξανδρος βρίσκεται ανάμεσα σε στρατιώτες και τους υπηρέτες 
του, ντυμένος με χρυσή πανοπλία και  κόκκινο μανδύα. Το φως λάμπει ανάμεσα σ'αυτόν 
και το κλασικό παλάτι που συμπληρώνει το φόντο. 

Ο Διογένης είναι ντυμένος απλά και βρίσκεται κάτω στο έδαφος δίπλα στο πιθάρι του. Τα 
μόνα του  υπάρχοντα είναι όργανα των σπουδών του, μια πυξίδα και ένας πάπυρος. Αυτός 
βρίσκεται απέναντι από ένα φυσικό τοπίο.  Ο πίνακας αποτυπώνει την  στιγμή στην ιστορία, 
όταν ο Διογένης απαντά στην  προσφορά του Αλεξάνδρου με μια χειρονομία με την οποία 
ζητά από τον βασιλέα να σταθεί πέρα από το φως του. Αυτό το θέμα ήταν ασυνήθιστο για 
έναν Γάλλο ζωγράφο, δεδομένου ότι μπορούσε να αμφισβητήσει την εξουσία του βασιλέα. 
Το  1750 ο βασιλιάς ήταν σε μεγάλο βαθμό αντιλαϊκός. Ο Louis de Silvestre φαίνεται να έχει 
ζωγραφίσει το έργο αυτό εκτός της χώρας του (Γαλλίας), στη Δρέσδη της Γερμανίας, όπου 
και είχε μεγαλουργήσει ως ζωγράφος. Ο χαρακτήρας πίσω από τον Αλέξανδρο, ο οποίος 
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κατευθύνει το βλέμμα του  προς τον θεατή, φαίνεται να είναι μια αυτοπροσωπογραφία του 
καλλιτέχνη. 

Επειδή η διδακτική παρέμβαση γίνεται στη γαλλική γλώσσα, η διδάσκουσα βοηθά με λεξι-
λόγιο τους μαθητές, όπου και όταν χρειάζεται. 

Στάδιο 5: ερμηνεία: Η ερμηνεία εμπλέκει τις παρατηρήσεις που έχουν κάνει οι μαθητές με 
την προκαταρτική ανάλυση, και οποιαδήποτε γενική πληροφορία έχουν συγκεντρώσει σχε-
τικά με το καλλιτεχνικό αυτό δημιούργημα για να προσπαθήσουν να κατανοήσουν τι ση-
μαίνει μια καλλιτεχνική δουλειά. Συχνά δεν υπάρχουν απόλυτα σωστές ή λάθος απαντή-
σεις, όταν ερμηνεύουμε μια καλλιτεχνική δουλειά. Απλά, υπάρχουν μερικές απαντήσεις 
που εμπεριέχουν περισσότερο συλλογισμό και καλύτερη πληροφόρηση. Το να προκαλέ-
σουμε τους μαθητές να υπερασπιστούν τις ερμηνείες τους με βάση την οπτική ανάλυσή 
τους και την έρευνά τους είναι το πιο σημαντικό. 

Μερικές βασικές ερωτήσεις ερμηνείας για τον συγκεκριμένο πίνακα: 

-Υπάρχει κάποιο δίδαγμα από την ιστορία; Τι έμαθε ο Αλέξανδρος από τον Διογένη; 

-Τι μας λέει αυτός ο πίνακας για τη γαλλική κοινωνία του 1750; 

-Τι μας λέει αυτός ο πίνακας για τις δεξιότητες και τις γνώσεις των Γάλλων ζωγράφων του 
18ου αιώνα; 

Στάδιο 6: κριτική αξιολόγηση: Η αξιολόγηση περιλαμβάνει μια κρίση για την επιτυχία ενός 
έργου τέχνης. Αυτό το στάδιο είναι προαιρετικό, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσει μετά τα 
πρώτα πέντε στάδια. Οι κριτικοί τέχνης συχνά επιδίδονται σε αυτήν την περαιτέρω  
ανάλυση και υποστηρίζουν τις απόψεις τους με βάση την προσεκτική μελέτη και έρευνα 
του έργου τέχνης. Η Κριτική αξιολόγηση αφορά στα ζητήματα της αξίας. Για παράδειγμα: 

-Στη γαλλική αυλή θα άρεσε αυτός ο πίνακας; Γιατί ή γιατί όχι; 

-Ο καλλιτέχνης πέτυχε να εκφράσει τις ιδέες του; Γιατί το πιστεύεις; 

Μια άλλη φάση που μπορεί να περιλαμβάνει το 6ο στάδιο είναι η ανταπόκριση ενός ατόμου 
σε ένα έργο τέχνης. 

-Πως αισθάνεστε για αυτόν τον πίνακα; 

-Σας αρέσει; 

-Σας συγκινεί; 

-Έχει σημασία για τη ζωή σας; 

-Μήπως το δίδαγμα αυτής της ιστορίας εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα; 
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Διαφορετική από την αξιολόγηση, η ανταπόκριση μπορεί να είναι πολύ πιο προσωπική και 
υποκειμενική. 

 

Συμπεράσματα 

Η εργασία παρουσίασε μια καινοτόμο παρέμβαση στη διδασκαλία  με την τεχνική της δρα-
ματοποίησης έργου τέχνης. Η εφαρμογή αυτή επικεντρώθηκε στην περαιτέρω διερεύνηση 
ενός οπτικού ερεθίσματος, στη στενή παρατήρηση, ανάλυση, έρευνα, ερμηνεία και κριτική 
αξιολόγηση μέσα από την ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Διευκόλυνε το άνοιγμα εσωτε-
ρικού διαλόγου ανάμεσα στους μαθητές και τα έργα τέχνης, έκανε τους μαθητές να αντι-
ληφθούν τον εκπαιδευτικό ως συνοδοιπόρο στη διεργασία μάθησης και να αντιληφθούν το 
δυναμικό που έχουν μέσα τους, καθώς στοχάζονται πάνω σε ένα έργο τέχνης. Επίσης, συ-
νέβαλλε  στην ανάπτυξη διερευνητικής και ερμηνευτικής διάθεσης αλλά και  στην γνωριμία 
με την τέχνη. Ώθησε τους μαθητές  σε μια πιο λεπτομερή παρατήρηση των έργων, από αυ-
τήν που προκύπτει με μια «πρώτη ματιά». Αν και οι μαθητές δεν είχαν προηγούμενη εμπει-
ρία έδειξαν εξαιρετικό ενδιαφέρον για την τέχνη και πρότειναν η χρήση της δραματοποίη-
σης έργων τέχνης  να εφαρμόζεται και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα. Η συμμετοχή όλων 
των μαθητών ακόμα και των «αδύνατων» ήταν ιδιαίτερα ενεργός,  γεγονός που συντελεί  
θετικά όχι μόνον στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης αλλά και στα μαθησιακά αποτελέσμα-
τα.  
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Περίληψη 

Μπορεί  η ψηφιακή αφήγηση να γίνει ένα χρήσιμο παιδαγωγικό και διδακτικό εργαλείο στη 
σύγχρονη εκπαίδευση; Μπορεί να υποστηρίξει εκτός των γλωσσικών μαθημάτων και άλλα 
διδακτικά αντικείμενα  του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών στο δημοτικό σχολείο, 
όπως αυτό της  μουσικής αγωγής, ενδυναμώνοντας παράλληλα τις γνωστικές και συναι-
σθηματικές δεξιότητες  των μαθητών πολύπλευρα και δημιουργικά, αμβλύνοντας διαφορές 
και λειτουργώντας ενοποιητικά στην σύγχρονη πολυπολιτισμική τάξη; Η εισήγηση που ακο-
λουθεί προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα μέσα από 
την υλοποίηση ενός διδακτικού σεναρίου που αξιοποιεί την ψηφιακή αφήγηση στο μάθημα 
της μουσικής αγωγής  στην Α/θμια εκπαίδευση. Το θεωρητικό μέρος στηρίχθηκε σε επιστη-
μονικά άρθρα, επίσημα sites ψηφιακής αφήγησης και σε σχετικά βιβλία. Η μεθοδολογία 
καταγράφει όλα τα στάδια υλοποίησης της δράσης καταλήγοντας σε συμπεράσματα.  

Λέξεις - Κλειδιά: μουσική αγωγή, ψηφιακή αφήγηση, νέες τεχνολογίες  

Εισαγωγή 

Η ψηφιακή αφήγηση είναι προσιτή σε όλους όσους τους αρέσει η τεχνολογία και η δη-
μιουργική ενασχόλησή τους με κάθε μορφή τέχνης. Επίσης είναι χρήσιμη, σε όλες τις βαθ-
μίδες εκπαίδευσης  (Robin και Pierson,2005), αφού μπορεί να παρέχει γνώση με τρόπο που 
αρέσει στους μαθητές. Έτσι, εκπαιδευτικοί και μαθητές  μπορούν από παθητικοί δέκτες της 
πληροφορίας να γίνουν ενεργητικοί παραγωγοί γνώσης, με τη βοήθεια της τεχνολογίας μέ-
σα από τη δημιουργία projects κτλ.  

Η σύγχρονη βιβλιογραφία κάνει λόγο για τη συμβολή της ψηφιακής αφήγησης στους διδα-
κτικούς σκοπούς της μάθησης, μέσω οπτικού εγγραματισμού (literacy) και  της οπτικοποίη-
σης (visualization) (Regan,2008). Ο οπτικός εγγραμματισμός  θεωρείται εξίσου σημαντικός 
για τη digital γενιά. Οι γλώσσα των παιδιών σήμερα είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και 
μέσω της αφήγησης μεταφέρουν τις γνώσεις τους (Benmayor, 2008). Η ψηφιακή αφήγηση 
αναπτύσσει τον προσωπικό και τον αφηγηματικό τους λόγο,  απεικονίζει τις γνώσεις τους 
και επανατροφοδοτεί την ομάδα (Coventry,2009). Η κλασική γνώση όταν συνδυαστεί με τις 
ΤΠΕ γίνεται ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο (Ohler,2008). Συγκεκριμένα  η Midge Frazel 
(2010) στο βιβλίο της κάνει μια αναφορά στην σπουδαιότητα της αφήγησης ως μιας πανάρ-
χαιας συνήθειας επικοινωνίας των ανθρώπων η οποία στις μέρες μας πραγματοποιείται 
μέσα από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  και το διαδίκτυο. 

Η ψηφιακή αφήγηση αποτελείται από εικόνα και ήχο για αυτό μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν φωτογραφίες ή οποιοδήποτε υλικό αρκεί να έχει ψηφιοποιηθεί  και επεξεργαστεί σε 
ηλεκτρονική μορφή. Επίσης, η χρήση μουσικής, ήχου, και διάφορων ηχητικών εφέ κάνει την 
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αφήγηση να έχει ενδιαφέρον για τον μαθητή - θεατή. Η διαδιακασία δημιουργίας της ψη-
φιακής αφήγησης απαιτεί συγκεκριμένα στάδια τα οποία δε διαφέρουν από άλλες διδακτι-
κές πρακτικές: i) προετοιμασία, ii) παραγωγή και iii) παρουσίαση. Υπάρχουν πολλά είδη 
αφήγησης αλλά κάθε φορά διαλέγουμε αυτή που ταιριάζει καλύτερα στους διδακτικούς 
μας στόχους. Η επιλογή νέων εργαλείων στο μάθημα αναμφίβολα τονώνουν την παιδαγω-
γική και  διδακτική πράξη αρκεί να χρησιμοποιούνται δημιουργικά, στοχεύοντας στην ολι-
στική ανάπτυξη των μαθητών. Σημασία στη σύγχρονη παιδαγωγική έχει η διαδικασία και τα 
στάδια κατάκτησης βιωματικών και γνωστικών δεξιοτήτων και όχι η στείρα αναπαραγωγή 
τους.  

Γιατί ψηφιακή αφήγηση; 

Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να κάνει τη γνώση οικεία στους μαθητές επειδή προσφέρεται 
μέσω εικόνας και παράγεται από τους ίδιους.  Ο σκοπός του εκπαιδευτικού  πρέπει να συν-
δυάζει την αφήγηση με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και με τα προσωπικά βιώματα 
των μαθητών,  εμπλουτίζοντας τα βιβλία του σχολείου με υλικό επίκαιρο που να συνάδει με 
τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Επίσης βοηθάει, τόσο την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, 
όσο και την εξατομικευμένη, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να καταθέτουν τις γνώσεις τους 
και τις εμπειρίες τους, ανακαλύπτοντας ταυτόχρονα καινούρια μέσω της τεχνολογίας.  

Στόχος της ψηφιακής αφήγησης είναι να αναδείξει την ερμηνευτική πολλαπλότητα της 
πληροφορίας. Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν σε βάθος  τη σχετικότητα της πληροφο-
ρίας μέσα από την οπτικοποίησή της, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια νέα προσέγγιση στον 
τρόπο ερμηνείας της πληροφορίας που έρχεται από τα ΜΜΕ.  Ζητούμενο είναι τα παιδιά να 
γίνουν θεατές με κρίση και άποψη και να μπορούν να αποκτήσουν αντιστάσεις στον καθα-
ρά παθητικό ρόλο που τους δίνουν, τόσο οι τεχνολογίες, όσο και η σύγχρονη τηλεόραση. Η 
αφήγηση μετατρέπει τον παθητικό καταναλωτή σε ενεργητικό παραγωγό με άποψη και 
κρίση. 

Τι είναι ψηφιακή αφήγηση; 

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετοί ορισμοί που αποδίδουν τον όρο «ψηφιακή αφήγη-
ση» (Σεραφείμ, 2010) όμως ο πιο γνωστός είναι του Lathem (2005) ο οποίος ορίζει ότι η 
ψηφιακή αφήγηση είναι «ο συνδυασμός της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με πο-
λυμέσα του 21ου αιώνα και εργαλεία τηλεπικοινωνίας». Η ψηφιακή αφήγηση είναι μία νέα 
μορφή τέχνης, η οποία συνδυάζει μουσική, εικόνα, βίντεο, δημιουργώντας ιστορίες  με εν-
διαφέρον σχετικά με τη ζωή των ανθρώπων, τη δουλειά τους και τις εμπειρίες τους. Σε με-
γάλο βαθμό μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η αφήγηση είναι και μια νέα μορφή επικοι-
νωνίας, η οποία γίνεται μέσω διαδικτύου.  

Χαρακτηριστικό της είναι η ύπαρξη δομής με αρχή, μέση και τέλος προκειμένου να έχει ο-
λοκληρωμένη πλοκή, η οποία να μπορεί να κρατάει το ενδιαφέρον του θεατή ακροατή. Δη-
λαδή η πετυχημένη αφήγηση ακολουθεί σε μικρογραφία τη συνταγή του κινηματογραφι-
κού σεναρίου, του μουσικού έργου και του λογοτεχνικού βιβλίου. Η διαφορά της είναι ότι 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8 λεπτά και όταν μιλάμε για αφήγηση σε σχολική τάξη καλό θα 

2334

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



ήταν να είναι και λίγο πιο σύντομη, ειδικά στους μικρούς μαθητές της Α/θμιας εκπαίδευ-
σης. 

Η υλοποίησή της σε ατομικό αλλά και σε σχολικό επίπεδο απαιτεί τεχνολογικό εξοπλισμό 
σύγχρονο και ενημερωμένο, ηλεκτρονικό υπολογιστή με προγράμματα ήχου, εικόνας και 
επεξεργασίας video. Επίσης χρειάζονται και εξωτερικές συσκευές όπως σαρωτής, ψηφιακές 
κάμερες, ηχεία και μικρόφωνα εισαγωγής ήχου. Από τα θετικά του διαδικτύου είναι ότι κυ-
κλοφορούν αρκετά  ελεύθερα λογισμικά «που επιτρέπουν ακόμη και στους αρχάριους χρή-
στες υπολογιστών να γίνουν ψηφιακοί παραγωγοί, σε μεγάλη κλίμακα, μέσα από το διαδί-
κτυο και τις εφαρμογές web 2.0» (Σεραφείμ, 2010). Η εισαγωγή των πολυμέσων αλλάζει τη 
μορφή της αφήγησης στο μάθημα,  δημιουργώντας καινούρια εργαλεία στην εκπαιδευτική 
διαδικασία τα οποία θα ήταν καλό να γνωρίζουν όλοι οι δάσκαλοι μιας και απευθύνονται 
σε digital native γενιά. 

Η ικανότητα παραγωγής ψηφιακών αφηγήσεων θεωρείται νέα μορφή εγγραμματισμού, η 
οποία απαιτεί την ίδια κριτική και συνδυαστική ικανότητα του  προφορικού και του γρα-
πτού λόγου, με επιπλέον καλή γνώση της τεχνολογίας (Benmayor,2008). Η μελέτη και η α-
ξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαίδευση προϋποθέτει την εξοικείωση των μα-
θητών και των εκπαιδευτικών με τα στάδια παραγωγής της αφήγησης και τα σχετικά λογι-
σμικά εργαλεία. 

Τα σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας και η ψηφιακή αφήγηση. 

Οι εξελίξεις στο χώρο της παιδαγωγικής, που έλαβαν χώρα τα τελευταία σαράντα χρόνια, 
επηρέασαν τη διδασκαλία του κλασικού μαθήματος. Από τη  μια εφαρμόστηκαν οι νέες 
θεωρίες μάθησης και από την άλλη προτάθηκαν νέα εκπαιδευτικά μοντέλα. Συγκεκριμένα, 
η σύγχρονη διδασκαλία έχει διαμορφωθεί κάτω από το πρίσμα της «μάθησης μέσω ανακά-
λυψης» (Bruner,1960), του «εποικοδομητικού μοντέλου» (Diver και Oldham,1986), και του 
μοντέλου της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner, που περιλαμβάνει τους όλους τους τύ-
πους νοημοσύνης. Η τεχνολογία μπορεί να υλοποιήσει μια μαθητοκεντρική κονστρουκτιβι-
στικού χαρακτήρα παιδαγωγική, προσφέροντας εύκολα ποικίλες πηγές και πληροφορίες 
από το διαδίκτυο (Clintock, 1999 στο W.I. Bauer & J.Daugherty, 2001). Ο τρόπος αυτός μά-
θησης δίνει βαρύτητα στη γνώση που κατασκευάζεται, η οποία ανανεώνεται και διευρύνε-
ται συνεχώς και όχι σε αυτή που αναπαράγεται με αποστήθιση.  

Η ψηφιακή αφήγηση ως video δημιουργία δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να γίνει παρα-
γωγός και ταυτόχρονα καταναλωτής σε αυτό το είδος. Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι και η 
επικοινωνιακή διάστασή του, μέσω των εργαλείων που προσφέρει. Καλλιεργεί τους χρή-
στες ως σχολιαστές ή δημιουργούς και τους ενισχύει τον οπτικό αλφαβητισμό, που αποτε-
λεί μια σημαντική δεξιότητα στη σημερινή ηλεκτρονική κουλτούρα. Πολλοί εκπαιδευτικοί 
πιστεύουν ότι η παραγωγή τέτοιων videos είναι μια εποικοδομητική εργασία, που βοηθά σε 
μια βαθιά κατανόηση του αντικειμένου που ασχολείται κανείς, καθώς και στη μάθηση των 
εργαλείων δημιουργίας του περιεχομένου. Στην ουσία έχει δημιουργήσει ένα νέο τρόπο 
ευχάριστης διδασκαλίας όπου ο καθένας εκφράζεται δημιουργικά και μεταφέρει τη γνώση 
του σε άλλους. 
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Σύμφωνα με τους Labbo, Eakle και Montero, (2002) τα στάδια της ψηφιακής αφήγησης τα 
οποία πρέπει ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασί-
ας είναι: 1) Κίνητρο από το δάσκαλο   2) Αντίδραση παιδιών  3)Βιωματική γνώση  
4)Δραστηριότητες  5) Αφήγηση – Παραλλαγές (παρουσιάζουν τον τρόπο που το βίωσαν δη-
μιουργώντας παράλληλες αφηγήσεις). Οι παραλλαγές βοηθάνε τους μαθητές να σχετικο-
ποιούν τη γνώση και την πληροφορία που επεξεργάζονται. Αυτή η διαδικασία οδηγεί στην 
πολυφωνία, καθώς όλοι οι συντελεστές κατανοούν,  ότι η πληροφορία είναι η ίδια αλλά οι 
ερμηνείες της πολλές. Η σύγχρονη παιδαγωγική υποστηρίζει την ερμηνευτική πολλαπλότη-
τα,  καθώς συμβάλλει στη δημιουργία μαθητών με ανοχή στη διαφορετικότητα, εξυπηρε-
τώντας το διαπολιτισμικό μοντέλο διδασκαλίας. 

Περιγραφή ομάδας 

Η διδακτική πρόταση υλοποιήθηκε σε δημοτικό σχολείο με πρόγραμμα ΕΑΕΠ της Αθήνας το 
2011 και συγκεκριμένα σε 45 μαθητές, εκ των οποίων 23 από την Α και Β’ τάξη και 22 από 
τη Γ’ τάξη. Και οι δυο τάξεις  αποτελούνται από μαθητές που παρουσίαζαν διαφοροποιή-
σεις, τόσο σε κοινωνικό, πολιτισμικό, όσο και σε  κιναισθητικό και γνωστικό επίπεδο. Συ-
γκεκριμένα μέσα στο μαθητικό σύνολο των 40 ατόμων συνυπήρχαν 2 μαθητές με αυτισμό, 
1 μαθήτρια με προβλήματα κινητικά και με δυσκολία στην άρθρωση, 6 που παρακολου-
θούσαν μαθήματα στο Τμήμα Ένταξης του σχολείου και 5 μαθητές χωρίς οικογένεια, οικό-
τροφοι σε Ίδρυμα Ανηλίκων. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι για το μάθημα της μουσι-
κής αγωγής υπήρχε οργανωμένη αίθουσα με Η/Υ και σύνδεση στο διαδίκτυο, κατάλληλα 
διαμορφωμένη για βιωματικές δράσεις, χορό, κατασκευές οργάνων κτλ. Η δράση πραγμα-
τοποιήθηκε σε 6 διδακτικά μονόωρα μαθήματα στο μάθημα της  μουσικής αγωγής από την 
εκπαιδευτικό της  αντίστοιχης ειδικότητας, ενώ συνεργάστηκε και με τους εκπαιδευτικούς 
της Αισθητικής Αγωγής (Θέατρο και Εικαστικά) και της Πληροφορικής.  

Σκοπός και Στόχοι διδακτικής πρότασης 

Ο σκοπός της δράσης ήταν να  εμπλουτίσει τη διδακτική πράξη του μαθήματος της μουσι-
κής αγωγής με τα σύγχρονα εργαλεία των ΤΠΕ και συγκεκριμένα με αυτό της ψηφιακής α-
φήγησης.  Ειδικότερα στόχευε να αναδείξει την παιδαγωγική διάσταση και τη διδακτική 
χρήση της  ψηφιακής αφήγησης μέσα στο μάθημα της μουσικής αγωγής. Έγινε προσπάθεια 
να συνδυαστεί με το ΑΠΣ,  ενώ παράλληλα υλοποιήθηκαν για την ολοκλήρωσή της όλες 
αυτές οι βιωματικές δραστηριότητες που ενδυνάμωναν τις γνωστικές και συναισθηματικές 
δεξιότητες  των μαθητών πολύπλευρα και δημιουργικά, αμβλύνοντας διαφορές και λει-
τουργώντας ενοποιητικά στην σύγχρονη πολυπολιτισμική τάξη. 

Μέσα από τη διαδικασία της ψηφιακής αφήγησης σε συνδυασμό με το γνωστικό αντικείμε-
νο της μουσικής οι μαθητές έπρεπε  να κατακτήσουν: 1. Οπτική και ακουστική παρατηρητι-
κότητα των μερών του «έργου»  (αρχή - πλοκή – κορύφωση – λύση).  2. Ευκολία στη συγ-
γραφή ιστοριών με συνοχή. 3 Ανάπτυξη του  προφορικού λόγου μέσα από βιωματικές δρά-
σεις.  4. Ανάπτυξη της ενεργητικής ακρόασης,  η οποία λειτουργεί ενισχυτικά στη συναι-
σθηματική, κιναισθητική  και γνωστική ανάπτυξη του μαθητή (ΑΠΣ, 2011).  5. Κριτική σκέψη 
για τη σύνθεση της ιστορίας αλλά και την επιλογή των μουσικών οργάνων και των μελω-
διών δημιουργώντας το κατάλληλο ηχοτοπίο, το οποίο ακολουθεί τη δράση της ιστορίας. 6. 
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Εκφραστική δυνατότητα και σύνθεση των συναισθημάτων τους  με ήχους και μουσική. 
7.Δεξιότητα οπτικοποίησης της φαντασίας τους με δομή και συνέχεια 8.Πολύπλευρη καλ-
λιέργεια όλων των  δεξιοτήτων τους σύμφωνα με τη θεωρία του Gardner  9. Αβίαστη κατά-
θεση προϋπάρχουσας γνώσης και βιωμάτων των μαθητών κατά  τη διαδικασία της αφήγη-
σης (σύνδεση με όλα τα διδακτικά αντικείμενα αλλά και εμπειριών ζωής) 10. Ευκολία σύν-
δεσης της  μουσικής και του λόγου με νέες τεχνολογίες 11.Ευαισθητοποίηση στη σχετικότη-
τα της ερμηνείας και της πληροφορίας  (μία πληροφορία με πολλές ερμηνείες) 12. Κατανό-
ηση των αντίθετων ρόλων για τη δημιουργία μιας ιστορίας με πλοκή ή ενός μουσικού έργου 
(καλός κακός, ωραίος άσχημος, έξυπνος χαζός, γρήγορο- αργό, έντονο-ήρεμο, δυνατό-
σιγανό κτλ.) 13.Συμμετοχή  όλων των παιδιών της τάξης χωρίς διακρίσεις  14.Ανάπτυξη ο-
μαδικού πνεύματος και  δημιουργικής αλληλεπίδρασης μέσα στις ομάδες  15.Παραγωγή 
σύνθετου και ολοκληρωμένου τεχνικά και αισθητικά  έργου από τους μαθητές  16. Ανάπτυ-
ξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσω μετωπικής παρουσίασης (face to face presentation), 
αλλά και μέσω του υπολογιστή  17. Ανάδειξη και έλεγχο των συναισθημάτων τους, δεξιότη-
τες αυτοέκφρασης, ανάπτυξη αυτοπεποίθησης, αισθήματα ικανοποίησης για το τελικό α-
ποτέλεσμα αλλά και για  όλη τη διαδικασία, αναστοχασμός και αυτοαξιολόγηση από τους 
μαθητές. 18.Ενίσχυση  και  κίνητρο για περαιτέρω δημιουργικότητα. 19.Ολοκλήρωση της 
αφήγησης  και δημιουργίας παραμυθιού με ηχοτοπίο «ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ». 

Προετοιμασία Υλοποίησης 

Η προετοιμασία και η υλοποίηση της δράσης  πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της  
διδακτικής ώρας της μουσικής και χωρίς να παρεκκλίνει  από  στους στόχους του καθημερι-
νού μαθήματος. Δε χρειάστηκε καμία ιδιαίτερη υλικοτεχνική υποστήριξη εκτός από τον ε-
ξωτερικό ηχογράφο και τη φωτογραφική μηχανή, καθώς η αίθουσα ήταν επαρκώς οργανω-
μένη για τις ανάγκες του μαθήματος.  

Απαραίτητες διαδικασίες πριν  την έναρξη της δράσης ήταν ο έλεγχος της συμβατότητας  
του ηχογράφου και της φωτογραφικής μηχανής με τον υπολογιστή  και η διαμόρφωση της 
τάξης για το βιωματικό παιχνίδι. Επίσης, προβλέφθηκαν πιθανές δυσκολίες σχετικά με την 
εύρεση του θέματος από τους μαθητές για αυτό μοιράστηκαν βιβλία όπου τα παιδιά μπο-
ρούσαν να συμβουλευτούν για να πάρουν ιδέες. Τα υλικά της δραματοποίησης και της κα-
ταγραφής της ιστορίας ήταν τα εξής: φόδρες, μαξιλάρια, αυτοσχέδια μουσικά όργανα, ρού-
χα παλιά από το βεστιάριο της τάξης (καπέλα, μάσκες, στολές κτλ.) τα οποία χρησιμοποίησε 
όποιο παιδί ήθελε ελευθέρα, χρώματα, μπογιές και μπλοκ ζωγραφικής (για την εικονοποίη-
ση της ιστορίας), αρμόνιο, cd player, DVD , Η/Υ ο οποίος βρίσκεται στην τάξη, Olympus 
digital voice recorder με σύνδεση USB με τον υπολογιστή, Olympus ψηφιακή φωτογραφική 
μηχανή, το πρόγραμμα windows movie maker  για τη δημιουργία  του video αρχείο και την 
τελική digital ιστορία. 

Στάδια Υλοποίησης 

Α’ Στάδιο: Η δημιουργία της ιστορίας: Αρχικά δόθηκε οπτικό ερέθισμα στα παιδιά με τη ζω-
γραφιά του κ. Φασόλα στον πίνακα που ήταν ο βοηθός της μουσικής. Μέσα από δημιουρ-
γικό διάλογο αποφάσισαν να τον ντύσουν πειρατή φανερά επηρεασμένα  από γνωστό πα-
ραμύθι και το διαδραστικό video με πειρατές που κυκλοφορούσε στο εμπόριο. Ακολούθησε 
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καταιγισμός ιδεών όπου οι μαθητές ελεύθερα και δημιουργικά έδιναν ιδέες για την και-
νούρια ιστορία που θα είχε ως θέμα τη μουσική. Στις μικρές ηλικίες ενισχύθηκε η αρχική 
διαδικασία με ερωτήσεις που τοποθετούσαν τους μαθητές στη θέση του ήρωα: Πώς νιώ-
θεις ντυμένος πειρατής; Τι θέλεις να κάνεις; Ταξιδεύεις στη θάλασσα. Τι ακούς; Τι νιώθεις; 
Μπορείς να ανακαλύψεις ή να  φτιάξεις  τους ήχους που σου αρέσουν με υλικά που υπάρ-
χουν στην τάξη; Πότε ακούς δυνατούς ήχους; Τι συναντάς  τότε;  Ποιο όργανο διαλέγεις να 
παίξεις για να τραβήξουν κουπί οι ναύτες; Και γιατί; Χτύπα το γρήγορα ή αργά. Τι συμβαί-
νει; Πώς φαντάζεσαι την καταιγίδα; Τι θα ήθελες να κάνεις εσύ; Οι ερωτήσεις είναι ενδει-
κτικές και βέβαια κάθε φορά προσαρμόζονται στο επίπεδο και τις δυνατότητες των μαθη-
τών.  

Τα παιδιά ελεύθερα και δημιουργικά δραματοποίησαν και δοκίμαζαν κάθε πλοκή της  ιστο-
ρίας που τους άρεσε, χρησιμοποιώντας υλικά που υπήρχαν  μέσα στην τάξη (φόδρες, ρού-
χα, όργανα κτλ). Κατά τη διάρκεια των βιωματικών δράσεων οι μαθητές πρότειναν λύσεις 
για τη συνέχιση της ιστορίας από  προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους. Συχνά έκα-
ναν αναφορές από τη μυθολογία και τη γλώσσα, ενώ οι βασικές γνώσεις τους στην πρόσθε-
ση και την αφαίρεση τους βοηθούσανε να λύνουν  γρίφους και  να δημιουργούν νέους. Το 
σενάριο ήταν αυθόρμητη δημιουργία, με πολλές παραλλαγές και ολοκληρωμένη πλοκή.  
Άξιο παρατήρησης ήταν ότι στην α’ φάση η ιστορία  παρουσίασε πολλά στερεότυπα, τα ο-
ποία ήταν αποδεκτά και κατανοητά από όλους τους μαθητές. Ενδεικτικά αναφέρονται στε-
ρεοτυπικές αναπαραστάσεις που οι μαθητές χρησιμοποίησαν με ευκολία στον αφηγηματι-
κό τους λόγο: ο Καλός Πειρατής της Μουσικής είναι καθαρός,  ωραίος και με γλυκιά φωνή – 
ο Κακός Πειρατής ο Κάπτεν Μπλακ ήταν βρώμικος κακός και φάλτσος. Πολέμησαν και σκό-
τωσαν τους κακούς. Σκότωσαν το Δράκο. Τιμώρησαν τον Κάπτεν Μπλάκ. Τον αποδέχτηκαν 
όταν τους έμοιασε και έγινε καλός, καθαρός  και «τραγουδούσε ωραία». 

Β΄Στάδιο: Η ανάδειξη τόσων στερεοτύπων σε μια αφήγηση φτιαγμένη από  παιδιά ήταν 
αφορμή για την  αναθεώρηση της στοχοθεσίας της δράσης.  Η εκπαιδευτικός θεώρησε ση-
μαντικό  να διευρύνει τη στοχοθεσία με δραστηριότητες κατανόησης  των αντιθέτων για τη 
δημιουργία μιας ιστορίας, ενός σεναρίου, μιας μουσικής σύνθεσης. Οι επιλογές τους για 
την πλοκή της ιστορίας συζητήθηκαν εκ νέου ομαδικά μέσα από κατευθυνόμενο και δη-
μιουργικό διάλογο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: Τι χρειάζεται μια συνταγή για να είναι 
νόστιμη; Η ιστορία μοιάζει με συνταγή; Για σκέψου  ότι είσαι διάσημος σεφ και θέλεις να 
μαγειρέψεις. Τι θα χρησιμοποιήσεις; Ταιριάζουν όλα τα υλικά μεταξύ τους; Τι χρησιμοποιώ 
όταν μαγειρεύω;  Αλάτι-αλμυρό, λεμόνι-ξινό, ζάχαρη-γλυκό, πιπέρι, λάδι και ξίδι κτλ. Μπο-
ρώ να μαγειρέψω νόστιμα μόνο με αλάτι; Ή μόνο με ζάχαρη ή λεμόνι; Υπάρχουν καλές - 
κακές μουσικές; Πώς τις φαντάζεστε; Γιατί υπάρχουν; Αν ήσουν συνθέτης πώς θα έγραφες 
μια καλή μουσική; μια κακή; Θα μπορούσες να συνθέσεις μια μελωδία με την ίδια νότα ή 
τον ίδιο ήχο; Αν ήσουν συγγραφέας πώς θα έγραφες την ιστορία σου; Τι θα χρησιμοποιού-
σες και γιατί; Υπάρχουν καλοί και κακοί χαρακτήρες ανθρώπων; Γιατί; Τι χρειάζονται στην 
ιστορία μας; Μπορούμε να γράψουμε ιστορία μόνο με καλούς χαρακτήρες; ή μόνο με κα-
κούς; κτλ. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με ακρόαση μουσικών κομματιών χωρίς λόγια. Οι 
μαθητές  σε αυτή τη δραστηριότητα ελεύθερα και με φαντασία ανακάλυψαν τα αντίθετα, 
έφτιαξαν δικά τους και να τα νοηματοδοτήσαν εκ νέου. Τέλος, υλοποιήθηκαν ασκήσεις κα-
τανόηση των αντίθετων ρόλων στη δημιουργία της αφηγηματικής πλοκής και της μουσικής 
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σύνθεσης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία δημιουργήθηκε  η τελική αφήγηση που ικανοποι-
ούσε το σύνολο των μαθητών με 2 αυθόρμητες παραλλαγές, οι οποίες ηχογραφήθηκαν στο 
φυσικό περιβάλλον της τάξης από παιδιά της Β’ δημοτικού.  

Γ΄ Στάδιο:   Η Δημιουργία ηχοτοπίου της ιστορίας. Η αφήγηση ολοκληρώθηκε με μουσικούς 
πειραματισμούς από όλους τους μαθητές, καθώς συνέθεσαν το ηχοτοπίο της ιστορίας με 
πρωτότυπα μουσικά όργανα τα οποία κατασκεύασαν με αναλώσιμα υλικά και πολλή φα-
ντασία.  Η διαδικασία να αποδώσουν τα συναισθήματα και την ένταση της δράσης με ήχους 
και τραγούδια ενθουσίασε όλους τους μαθητές και τους απελευθέρωσε από τα αυστηρά 
όρια του «σωστού» και του «λάθους».  

Δ΄Στάδιο: Οπτικοποίηση της αφήγησης. Μετά τη δραματοποίηση και την ολοκλήρωση της 
αφήγησης οι μαθητές εικονογράφησαν την ιστορία, επιλέγοντας ελεύθερα ποια σκηνή της 
αφήγησης τους άρεσε περισσότερο για να την ζωγραφίσουν μόνοι τους ή σε ομάδες. Σε 
συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της πληροφορικής οι μαθητές εξοικειώθηκαν, μέσω απλών 
εφαρμογών, με τη χρήση του  ποντικιού  και στην απλή επικόλληση φωτογραφίας στη σω-
στή σειρά. Η τελική ιστορία και το video  ήταν δημιουργία όλων των παιδιών με μουσική 
επένδυση από τα ίδια. Η ψηφιοποίηση έγινε με τη βοήθεια της Ε’ τάξης πετυχαίνοντας πα-
ράλληλα να τους εγείρουμε την περιέργεια σχετικά με την ψηφιακή αφήγηση. Όλη η δρα-
στηριότητα φωτογραφήθηκε και ηχογραφήθηκε από την εκπαιδευτικό που υλοποίησε τη 
δραστηριότητα.  

Αξιολόγηση Υλοποίησης 

Κατά τη διάρκεια της δράσης οι μαθητές «κατασκεύασαν» τις γνώσεις τους με λογικά συ-
μπεράσματα. Αξιοποιήθηκε η μάθηση μέσω ανακάλυψης όπου ο εκπαιδευτικός έχει μικρή 
συμμετοχή στην όλη διαδικασία και αναλαμβάνει το ρόλο του καθοδηγητή  (Bruner 1960). 
Επίσης, τα στάδια  διαδικασία της δημιουργία της ψηφιακής αφήγησης συνάδουν με το  
«Εποικοδομητικό μοντέλο» των Diver και Oldham (1986) όπου η μάθηση επιτυγχάνεται μέ-
σα από τρία βασικά στάδια α) του προσανατολισμού και της ανάδειξης των ιδεών των μα-
θητών – διέγερση του ενδιαφέροντος β) την  αναδόμηση και τροποποίηση των ιδεών του 
μαθητή – ενεργητική, ανακαλυπτική διαδικασία μάθησης γ) και την εφαρμογή των νέων 
ιδεών στην τάξη – εκμάθηση.  

Λόγω της ηλικίας των παιδιών δεν ήταν δυνατή η συμμετοχή τους σε όλη τη διαδικασία 
ψηφιοποίησης του υλικού. Γι αυτό το λόγο ζητήθηκε και τη βοήθεια της Ε΄ τάξης, η οποία 
ψηφιοποίησε τις ζωγραφιές και έγραψε στο word το κείμενο της ιστορίας. Με αυτό τον 
τρόπο έγινε μια ομαδική δουλειά από το σύνολο των παιδιών του σχολείου, καθώς έμμεσα 
ήρθαν και αυτά σε επαφή με την ψηφιακή αφήγηση. Στην τελική ψηφιοποίηση της ιστορίας 
οι μαθητές της Β΄ τάξης τοποθέτησαν τις εικόνες στη σειρά και έφτιαξαν την εικονογράφη-
ση της ιστορίας, ενώ της  Γ΄ τάξη συνέθεσε τη μουσική και το ηχοτοπίο της ιστορίας. Η Α΄ 
τάξη δραματοποίησε την ιστορία και ευχαριστήθηκε το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο παρα-
κολούθησε  με ενδιαφέρον στην επίσημη προβολή. Όλοι οι μαθητές συνεργάστηκαν δη-
μιουργικά στο στάδιο της βιωματικής διδασκαλίας της αφήγησης. Μόνοι τους κατέληξαν 
στην τελική ιστορία, η οποία παρουσιάστηκε με 2 παραλλαγές βασισμένες σκελετό της αρ-
χικής ιστορίας. Στο στάδιο της οπτικοποίησης της ιστορίας κάθε παιδί ζωγράφισε μόνο του 
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το σημείο που του άρεσε περισσότερο, χωρίς παρέμβαση ή καθοδήγηση από το δάσκαλο, ο 
οποίος συμμετείχε δημιουργικά και ενεργά σε όλες τις φάσεις της αφήγησης.  

Οι μαθητές με ειδικές ανάγκες και οι μαθητές με επικοινωνιακές και μαθησιακές  δυσκολί-
ες, συνεργάστηκαν και ευχαριστήθηκαν την όλη διαδικασία γιατί στη διάρκεια του παιχνι-
διού δόθηκαν ίσες ευκαιρίες για εναλλαγή των ρόλων. Έτσι, όλοι έγιναν αρχηγοί, αυτοσχε-
δίασαν, χόρεψαν χωρίς το φόβο του λάθους, εντυπωσίασαν την ομάδα τους κερδίζοντας  
μια  σημαντική θέση στην  εξέλιξη της δράσης (σφυρίζοντας μάγεψαν το δράκο και έσωσαν 
τη μουσική κτλ.). Οι μαθητές στην τελική φάση της ψηφιακής αφήγησης παρουσίασαν δικά 
τους κριτήρια αξιολόγησης για το αποτέλεσμα της δράσης. Επίσης η επιλογή του αφηγητή 
έγινε ελεύθερα , καθώς μπορούσαν όλοι να πουν την ιστορία με δικά τους λόγια για να 
νιώθουν δημιουργικά χωρίς αναστολές. Σε κάθε περίπτωση το τελικό αποτέλεσμα πρέπει 
να  ικανοποιεί και να ευχαριστεί τα παιδιά και να τα βοηθάει να βιώσουν  εμπειρικά την 
ερμηνευτική πολλαπλότητα της πληροφορίας.  

Παρατηρήσεις 

Η  επιτυχία της δράσης έγινε αντιληπτή στη σχολική μονάδα, καθώς οι μαθητές μετέφεραν 
τόσο τον τρόπο σκέψης σχετικά με την υλοποίηση ομαδικών εργασιών, όσο και τον ενθου-
σιασμό τους και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες.  Μετά την ολοκλήρωση του συγκεκρι-
μένου διδακτικού σεναρίου  παρατηρήθηκε στο σύνολο των μαθητών: Ευκολία στην δη-
μιουργία νέων αφηγήσεων από το σύνολο των μαθητών.  Κατανόηση της δομής  της αφή-
γησης του λόγου και της μουσικής (αρχή -εισαγωγή , μέση – πλοκή- δράση , τέ-
λος).Βελτίωση της επικοινωνίας  των μαθητών, καθώς καταθέτουν ελεύθερα βιωματικά και 
πολιτισμικά στοιχεία που αξιοποιούνται δημιουργικά από όλη την ομάδα, χωρίς επικρίσεις 
και στερεότυπα.  Ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας και ομαδικότητας (θέατρο, μουσι-
κή ορχήστρα, τραγούδι, αυτοσχεδιασμός κτλ.), το οποίο λειτούργησε θετικά και σε άλλες 
δραστηριότητες και διδακτικά αντικείμενα. Αύξηση δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης, 
μέσα από ανοικτά ερωτήματα για την εξέλιξη της διαδικασίας.  Ανάπτυξη της προσωπικής 
έκφρασης και της δημιουργικής φαντασίας των μαθητών (κατασκευές, ζωγραφική, θεατρι-
κό παιχνίδι). Συνδυαστική ικανότητα.  Γνωριμία με όλες τις οικογένειες μουσικών οργάνων 
και τη δημιουργική αξιοποίησή τους για το κατάλληλο ηχητικό αποτέλεσμα και την περι-
γραφή συναισθημάτων. Ικανότητα απομόνωσης και συγκέντρωσης  της πληροφορίας που 
χρειάζεται κάθε φορά για την υλοποίηση των στόχων του.  Απελευθέρωση δημιουργικής 
σκέψης καθώς  σχολιάζει, αυτενεργεί, εκφράζεται, επιλέγει, αναστοχάζεται ελεύθερα μέσα 
στην ομάδα χωρίς να φοβάται το «σωστό» και το «λάθος». 

Προτάσεις 

Η διαδικασία της ψηφιακής αφήγησης στις μικρές τάξεις του δημοτικού παρουσιάζει και 
δυσκολίες, τις οποίες οφείλουμε να σεβαστούμε για να είμαστε δημιουργικοί. Βασική είναι 
η εξοικείωση με τη σχετική τεχνολογία, τόσο του δασκάλου όσο και του μαθητή. Χρειάζεται 
καλό τεχνολογικό εξοπλισμό και αίθουσα πληροφορικής. Ενώ τα παιδιά δείχνουν ενθου-
σιασμό στην βιωματική προσέγγιση, τη δημιουργία της ιστορίας, και απολαμβάνουν  το 
τελικό αποτέλεσμα, όμως τους κουράζει η διαδικασία της ψηφιοποίησης. Αντικειμενικά 
είναι δύσκολο να υλοποιηθεί μέσα σε μονόωρο μάθημα επειδή απαιτεί παρατεταμένο χρό-
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νο συγκέντρωσης και κριτικής ικανότητας για την επιλογή του υλικού της ιστορίας, ενώ εν-
δείκνυται για μακροχρόνια  projects (π.χ εργασία τριμήνου ή γιορτή στο τέλος του έτους 
κτλ.). Τα παιδιά θέλουν άμεσο  και γρήγορο αποτέλεσμα  μέσα στη διδακτική ώρα και απο-
γοητεύονται με την αποτυχία ή την καθυστέρηση του αποτελέσματος  λόγω  τεχνικών προ-
βλημάτων. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να προβλέπει την αντιμετώπιση απρόοπτων καταστά-
σεων και  δυσκολιών που ενδέχεται να ανακύψουν σε οποιοδήποτε στάδιο της εφαρμογής 
(προετοιμασία, διενέργεια, καταγραφή, αξιολόγηση υλοποίησης) και να έχει εναλλακτικές 
λύσεις. Οι μαθητές  βαριούνται γρήγορα την επανάληψη, πράγμα που σημαίνει ότι ο εκ-
παιδευτικός οφείλει να είναι  συνέχεια σε εγρήγορση για να καταγράφει όλες τις πετυχημέ-
νες επισημάνσεις των μαθητών στη δημιουργία της ιστορίας. Ειδικότερα, στο μάθημα της 
μουσικής αυτός ο χρονικός περιορισμός είναι ακόμα μεγαλύτερος, καθώς το μάθημα είναι 
1 διδακτική ώρα την εβδομάδα. Σημαντικές είναι  οι δυσκολίες στην καταγραφή της αφή-
γησης μέσα στην τάξη, όταν υπάρχουν μαθητές με αυτισμό και  ειδικές ανάγκες. Τα παιδιά 
αυτά χρειάζονται το σεβασμό μας στο χρόνο αντίδρασης  των ερεθισμάτων, πράγμα το ο-
ποίο πρέπει  να λάβει σοβαρά υπόψη του ο εκπαιδευτικός. Η παρουσίαση και δεύτερου 
δασκάλου στην καταγραφή του υλικού θα ήταν ιδανική λύση γιατί θα μπορούσε να διαχει-
ρίζεται το υλικό καταγραφής (φωτογραφική μηχανή - μικρόφωνο ηχογράφησης), χωρίς  να 
χρειάζεται η διακοπή της δραστηριότητας. Η δημιουργική φασαρία χαρακτηρίζει τη βιωμα-
τική φύση  του μαθήματος η οποία δυσκολεύει την καθαρότητα του ηχητικού υλικού. Η 
επιλεκτική επιλογή μαθητών από τον εκπαιδευτικό, καθώς και η αποστήθιση της ιστορίας 
για την καλύτερη δυνατή ηχογράφηση, δε θεωρούνται παιδαγωγικά αποδεκτοί τρόποι δι-
δασκαλίας για την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής αφήγησης.  

Συμπεράσματα 

Τελειώνοντας την εφαρμογή της ψηφιακής αφήγηση στην Α/θμια εκπαίδευση θα  πρέπει 
να επισημάνουμε για άλλη μια φορά  πόσο σημαντική  είναι στη ζωή των παιδιών η αφήγη-
ση ιστοριών, καθώς  ενδυναμώνει τις γνωστικές, μεταγνωστικές, συναισθηματικές και κι-
ναισθητικές τους δεξιότητες πολύπλευρα και δημιουργικά. Οι μαθητές ηλικίας 6-9, με την 
παραπάνω διδακτική προσέγγιση που εφαρμόστηκε, είναι ικανοί να δημιουργήσουν ψη-
φιακές αφηγήσεις στο μάθημα της μουσικής αγωγής, ενώ παράλληλα χρειάζονται άμεσα 
και σε μεγάλο βαθμό την υποστήριξη από τον/την εκπαιδευτικό. Επίσης χαίρονται περισσό-
τερο το τελικό αποτέλεσμα, από ότι τη διαδικασία της ψηφιοποίησης,  η οποία απαιτεί πα-
ρατεταμένη συγκέντρωση και κριτική ικανότητα. Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να γίνει ερ-
γαλείο διαθεματικών διδακτικών προσεγγίσεων υποστηρίζοντας όλα τα διδακτικά αντικεί-
μενα του σύγχρονου δημοτικού σχολείου, ενώ παράλληλα ως δημιουργική διαδικασία 
μπορεί να αναδείξει τη μοναδικότητα κάθε μαθητή, αμβλύνοντας διαφορές και λειτουργώ-
ντας ενοποιητικά στην σύγχρονη πολυπολιτισμική τάξη. 
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Η Φυσική Αγωγή ως μέσο κοινωνικής συνοχής 
 

Αγαλιανού Ολυμπία PhD oagalianou@yahoo.com 
Αρώνη Αγγελική PhD gellyaroni@hotmail.com  

Περίληψη  

Η ανακοίνωση παρουσιάζει δράση στην οποία συμμετείχαν Έλληνες μαθητές και μαθήτριες 
των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων, από το 16ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας (n=23) και αλλοεθνείς μα-
θητές (n=22) από το Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Παλαιού Φαλήρου. Ως 
κύριος στόχος της δράσης τέθηκε η αξιοποίηση της διαφορετικότητας και η προώθηση της 
κοινωνικής συνοχής μεταξύ αλλοεθνών μαθητών. Το μέσο που χρησιμοποιήθηκε ήταν η 
φυσική αγωγή και πιο συγκεκριμένα οι κυκλικές απλοποιημένες μορφές ελληνικών χορών 
και δραστηριότητες βασισμένες στον κινητικό αυτοσχεδιασμό και τη δημιουργική κίνηση. 
Το κινητικό μέρος ακολούθησε η φάση του αναστοχασμού με σκοπό να οδηγήσει τα παιδιά 
στη συνειδητοποίηση των αποτελεσμάτων της αλληλεπίδρασης, στα είδη των ανταλλαγών 
που επετεύχθησαν και στη συνειδητοποίηση των στάσεων οι οποίες καθορίζουν την αποτε-
λεσματική επικοινωνία. Η αποτίμηση της δράσης έγινε κυρίως μέσα από την αναστοχαστική 
διαδικασία και έδειξε ότι οι κινητικές δραστηριότητες μπορούν να λειτουργήσει ως μέσο 
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης και να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή.   

Λέξεις - Κλειδιά: φυσική αγωγή, κοινωνική συνοχή, κινητικός αυτοσχεδιασμός. 

Εισαγωγή  

Την τελευταία δεκαετία αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η αξία της φυσικής αγωγής 
(Φ.Α.) και του αθλητισμού ως μέσο προαγωγής των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δη-
μοκρατικής ιδιότητας του πολίτη (democratic citizenship). Η ρητή αναφορά στο παιχνίδι και 
τη φυσική δραστηριότητα η οποία εντοπίζεται σε πολλές διεθνείς διακηρύξεις και κείμενα 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποδεικνύει τη δυνητική συνεισφορά της φυσικής αγωγής 
όχι μόνο στην υγεία, αλλά και στην ανάπτυξη, την ευημερία, την καλλιέργεια της ιδιότητας 
του πολίτη και την κοινωνική συνοχή. Επισημαίνεται δε η δυνατότητα αξιοποίησης του α-
θλητισμού στην προώθηση και διατήρηση της ειρήνης και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.  

Η φυσική αγωγή στην υπηρεσία της κοινωνικής συνοχής 

Η φυσική δραστηριότητα και ο αθλητισμός έχουν τη δυνατότητα να προσελκύουν, να κινη-
τοποιούν και να εμπνέουν. Ο αθλητισμός εξ ορισμού χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχή και 
την ένταξη, γεγονός που αν αξιοποιηθεί μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της δημο-
κρατικής ιδιότητας του πολίτη και να προωθήσει αξίες όπως ο σεβασμός για τον αντίπαλο, 
η αποδοχή των κανόνων, η εργασία και το ευ αγωνίζεσθαι. Η παιδαγωγική αξιοποίηση της 
φυσικής δραστηριότητας και του αθλητισμού μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας προώθη-
σης της κοινωνικής ανταλλαγής και ένταξης σε διαφορετικά γεωγραφικά, πολιτιστικά και 
πολιτικά πλαίσια (McKay, Gore & Kirk, 1990). Αποτελεί εργαλείο για την ενίσχυση των κοι-
νωνικών δεσμών και δικτύων, καθώς και για την προώθηση των ιδανικών της ειρήνης, της 
αλληλεγγύης, της αποδοχής και της δικαιοσύνης. Δύο από τους βασικούς  τρόπους με τον 
οποίο το επιτυγχάνει αυτό είναι: α) η οικοδόμηση σχέσεων μεταξύ των διαφορετικών κοι-
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νωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών ομάδων μέσα στην κοινωνία, και β) η ενίσχυση της 
αίσθησης των κοινών στοιχείων μεταξύ ατόμων και ομάδων που έχουν την τάση να συμπε-
ριφέρονται μεταξύ τους με δυσπιστία, εχθρότητα ή βία.  H δημιουργία σχέσεων αποτελεί το 
κεντρικό στοιχείο στη διαδικασία οικοδόμησης της ειρήνης. Υπογραμμίζεται δε η σημασία 
των παρεμβάσεων οι οποίες επικεντρώνονται ρητά σε στρατηγικές δικτύωσης για τη δη-
μιουργία σχέσεων (Lederach, 1997).   

Πρωτοπόρες αθλητικές πρακτικές σε μετά-συγκρουσιακές και μετά-πολεμικές κοινωνίες 
(όπως στα Δυτικά Βαλκάνια - Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Μαυροβούνιο, Σερβία και 
ΦΥΡΟΜ και στο Νότιο Καύκασο – Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν και Γεωργία) αποτελούν έμπρακτα 
παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο ο αθλητισμός και η Φ.Α. μπορούν να αποτελέσουν 
αποτελεσματικό μέσο για το διαπολιτισμικό διάλογο και την κοινωνική ένταξη και συνοχή. 
(Dorokhina at al, 2011). 

Για να λειτουργήσει θετικά η όποια παρέμβαση εντάσσεται στη Φ.Α. οφείλει να λαμβάνει 
υπόψη της το γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο απευθύνεται και να πληροί συγκε-
κριμένες παιδαγωγικές αρχές και συνθήκες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Coalter, 
(2010) οι εγγενείς  ιδιότητες του αθλητισμού και τα υποτιθέμενα κοινωνικά οφέλη παρα-
βλέπουν συχνά τη σημαντική διάκριση μεταξύ των αναγκαίων και των επαρκών συνθηκών .  
Αναγκαία συνθήκη είναι η συμμετοχή στο αθλητικό γεγονός και επαρκείς είναι οι συνθήκες 
κάτω τις οποίες τα πιθανά αποτελέσματα επιτυγχάνονται. Κανένα όφελος δεν προκύπτει 
αυτόματα σε όλες τις περιστάσεις και για όλους τους συμμετέχοντες (σελ.309). 

Οι εκφραστικές δραστηριότητες στο αναλυτικό πρόγραμμα της φυσικής αγωγής 

Η σωματική/ κινητική έκφραση και η κινητική δημιουργικότητα αποτελούν στόχους του α-
ναλυτικού προγράμματος της Φ.Α. και θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για την υγιή 
και ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών καθώς και για την κοινωνική τους ένταξη (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 
Π.Ι., 2003). Το αναλυτικό πρόγραμμα της Φ.Α. διαρθρώνεται σε διαφορετικές θεματικές 
ενότητες, τρεις από τις οποίες περιλαμβάνουν εκφραστικές δραστηριότητες. Αυτές είναι η 
μουσικοκινητική αγωγή, η ψυχοκινητική αγωγή και οι ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί. Η 
διάκριση των τριών θεματικών ενοτήτων μπορεί να θεωρηθεί ως μια μεθοδική τακτική, ε-
φόσον οι τρεις θεματικές περιοχές επικοινωνούν οργανικά, αλληλοσυμπληρώνονται αλλη-
λο-καλύπτονται και ανταλλάσσουν μέσα και σκοπούς χωρίς να έχουν στεγανά όρια.  

Η ψυχοκινητική αγωγή χρησιμοποιεί την κίνηση ως μέσο και όχι ως αυτοσκοπό (Zimmer, 
2007). Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός από τη φύση του αποτελεί ένα φαινόμενο κοινοτι-
κής επικοινωνίας  και εστιάζει στην κοινωνική συνοχή και επικοινωνία μέσα από φαινομε-
νολογικά και ανθρωπολογικά στοιχεία (Ζήκος & Παναγιωτοπούλου, 1990). Αυτά τα στοιχεία 
ων δύο θεματικών ενοτήτων μπορούν να αξιοποιηθούν στην διδασκαλία. Η Τρίτη θεματική 
ενότητα η μουσικοκινητική αγωγή βασίζεται σε τρεις πυλώνες τον εκπαιδευτικό, τον καλλι-
τεχνικό και τον ουμανιστικό οι οποίοι συνδιαμορφώνονται σε μια συνεχή διεργασία. Η α-
ξιοποίησή της σε ενταξιακές διαδικασίες και στην προαγωγή τη κοινωνικής συνοχής είναι 
όλο και πιο συχνή και έχει δώσει πολλά θετικά αποτελέσματα (Salmon, 2010ˑ Salmon, 2012) 
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Το πλαίσιο της δράσης: θεσμικό και θεωρητικό 

Πρόσφατα, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε την 6η Απριλίου 2014 ως 
την πρώτη Διεθνή Ημέρα του Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη. Στην Ελλάδα η 
ημέρα αυτή γιορτάζεται ως Ημέρα του Ολυμπισμού επειδή η 6η Απριλίου υπήρξε η μέρα 
της επίσημης έναρξης των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα (1896).           
Με αφορμή την παραπάνω ανακήρυξη, ο Διεθνής Οργανισμός Organisation pour la Paix par 
le Sport  πήρε την πρωτοβουλία να προωθήσει και να ενθαρρύνει ενδοσχολικές δράσεις με 
στόχο την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και στη συνέχεια να συλλέξει όλα τα πεπραγ-
μένα. Στο πλαίσιο αυτό, στις 4 Απριλίου 2014, το Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαί-
δευσης Παλαιού Φαλήρου σε συνεργασία με το 16ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας υλοποί-
ησαν μια δράση με τίτλο: «Εξερευνώντας τη Δημοκρατία μέσω του κινητικού αυτοσχεδια-
σμού -χορεύοντας με τον Άλλο». Ο σκοπός της δράσης ήταν η γνωριμία των αλλοεθνών μα-
θητών του Σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με τους Έλληνες μαθητές μέσα από την 
κίνηση, το παιχνίδι και γενικά εκφραστικές δραστηριότητες φυσικής αγωγής οι οποίες μπο-
ρούν να προάγουν την  κοινωνική συνοχή και την ειρηνική συνύπαρξη. 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της δράσης / καλής πρακτικής βασίστηκαν πάνω σε συγκε-
κριμένες διδακτικές αρχές οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα (Giess-Stuber, 2010): 

• Την εμπειρία του «ξένου» ως σημείο εκκίνησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η επα-
φή με το «ξένο» μπορεί να επιτευχθεί μεθοδικά με ποικίλους τρόπους: οικείες μορφές 
κίνησης και αθλητικές δραστηριότητες κατάλληλα τροποποιημένες, ένταξη νέων δρα-
στηριοτήτων, παιχνιδιών, χορών στα μαθήματα κτλ. Στόχος των δραστηριοτήτων είναι 
να βοηθήσουν τους μαθητές να βιώσουν την κουλτούρα του σώματός τους ως μία από 
τις πολλές. Το βίωμα αυτό κάνει ορατές ομοιότητες, διαπολιτισμικά στοιχεία, αλλά και 
ενδο-πολιτισμικές διαφορές, στις οποίες ανήκουν για παράδειγμα οι διαφορετικές 
κουλτούρες της κίνησης των κοριτσιών και των αγοριών.  

• Ομαδικές εργασίες ως προκλήσεις. Στο πλαίσιο των εργασιών/ δραστηριοτήτων τις ο-
ποίες αναλαμβάνουν οι ομάδες να διεκπεραιώσουν δημιουργικά, αναπτύσσονται δε-
ξιότητες διαχείρισης σύγκρουσης. Η ανάπτυξη και η διαφοροποίηση δραστηριοτήτων 
και αθλημάτων δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν ότι οι κανόνες 
μπορούν να τεθούν σε διαδικασία διαβούλευσης. Τους παρέχεται η ευκαιρία να κατα-
νοήσουν ότι αφενός οι κανόνες είναι διαπραγματεύσιμοι και «εύπλαστοι», αφεταίρου 
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση της λειτουργικότητας.  

• Την εμπειρία της αναγνώρισης και του «ανήκειν». Η εμπειρία της αναγνώρισης και του 
«ανήκειν» είναι στενά συνδεδεμένη με την προώθηση της ταυτότητας. Στη φυσική α-
γωγή η επικοινωνία βασίζεται σε λεκτικά και μη-λεκτικά μηνύματα τα οποία απευθύνο-
νται σε διαφορετικά επίπεδα: συναισθηματικό, γνωστικό και κοινωνικό. Η φυσική δρα-
στηριότητα διευκολύνει το στόχο μιας κριτικής ανάλυσης με ταυτίσεις και συνεργασίες 
μέσα από τις οποίες το παιδί αναγνωρίζεται για τις ικανότητες και τα ιδιαίτερα στοιχεία 
του και ταυτόχρονα οικοδομεί την αίσθηση του «ανήκειν» στο πλαίσιο της ομάδας. 
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• Τον αναστοχασμό της εμπειρίας. Η διαπολιτισμική φυσική αγωγή στοχεύει στην ανά-
πτυξη δεξιοτήτων οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλα περιβάλλοντα και 
πλαίσια εκτός φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Ο αναστοχασμός πάνω στις κινητικές 
εμπειρίες και τις μαθησιακές διαδικασίες διαδραματίζει σοβαρό ρόλο και αποτελεί α-
παραίτητο στάδιο μεταφοράς και αξιοποίησης της γνώσης και της εμπειρίας σε όλα τα 
επίπεδα της καθημερινής ζωής. 

Περιγραφή των σχολείων 

Το Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Δ.Σ.Δ.Ε) του Παλαιού Φαλήρου στη Δ΄ 
Αθήνας λειτουργεί από το 1996 με βάση το Νόμο 2413/96 για την Οργάνωση και Λειτουρ-
γία Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Σήμερα, σε αυτό φοιτούν περίπου 100 μαθητές 
από 30 διαφορετικές χώρες οι οποίες αντιπροσωπεύουν 4 ηπείρους. Λόγω της εθνοτικής, 
πολιτισμικής, θρησκευτικής και γλωσσικής πολυμορφίας των μαθητών απαιτούνται ειδικές 
εκπαιδευτικές δράσεις και παιδαγωγικές προσεγγίσεις με στόχο τη δημιουργία ενός περι-
βάλλοντος το οποίο διέπεται από σεβασμό, την προώθηση της ενσυναίσθησης, της μη βίαι-
ης επικοινωνίας, της ατομικής και συλλογικής ευθύνης και της συμφιλίωσης.  

Όπως και τα υπόλοιπα μαθήματα, έτσι και η Φ.Α. στο Δ.Σ.Δ.Ε. διευρύνει και τροποποιεί 
τους μαθησιακούς στόχους και τις κινητικές πρακτικές της ώστε να συμβάλει στην στήριξη 
των αλλοδαπών μαθητών και να διευκολύνει τον μεταξύ τους διαπολιτισμικό διάλογο. Α-
νάμεσα στους βασικούς στόχους της Φ.Α. βρίσκονται: α) η καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης 
και της ενδυνάμωσης, β) η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ μαθητών διαφορετικών 
εθνοτήτων και γ) η κοινωνική συνοχή τόσο στο πλαίσιο του σχολείου όσο και της ευρύτερης 
ελληνικής κοινωνίας. Μέσα από ομαδοσυνεργατικά παιχνίδια και δραστηριότητες σχεδια-
σμένες έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όλα τα παιδιά, επιχειρείται οι μαθητές να 
βιώνουν μια αίσθηση επιτυχίας. Παράλληλα, αναπτύσσουν και καλλιεργούν κινητικές, συ-
ναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες, βελτιώνουν την αυτό-αντίληψη και την αυτό-
αποτελεσματικότητά τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για παιδιά με περιορισμένες 
γλωσσικές δεξιότητες γεγονός που συχνά δημιουργούν συναισθήματα ανεπάρκειας και κα-
τωτερότητας σε άλλα σχολικά μαθήματα.  

Παράλληλα, με τη συμμετοχή σε κοινές, κινητικές «εργασίες», κατάλληλα τροποποιημένα 
παιχνίδια και μουσικοκινητικές δραστηριότητες, παιδιά με διαφορετική εθνο-πολιτισμική 
καταγωγή αναπτύσσουν την αίσθηση ότι ανήκουν σε μια ομάδα και είναι σε θέση να χτί-
σουν σχέσεις και φιλίες πέρα από όποιες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές διαφο-
ρές τους. Σύμφωνα με τον Schulenkorf (2010) οι αθλητικές δραστηριότητες έχουν τη δυνα-
τότητα να δημιουργήσουν ένα «καθεστώς διπλής ταυτότητας». Μέσα από αυτές τα παιδιά 
είναι σε θέση να εξερευνήσουν και εκφράσουν την ατομική τους ταυτότητα, διαμέσου της 
προσωπικής κινητικής έκφρασης και να οικοδομήσουν σταδιακά συλλογική ταυτότητα μέσα 
από ομαδοσυνεργατικές δράσεις που τους καλλιεργούν την αίσθηση του «ανήκειν» (σελ, 
289).  

Το 16o δημοτικό σχολείο Νέας Ιωνίας είναι εξαθέσιο και έχει 103 μαθητές. Η διδασκαλία 
ακολουθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα Φ.Α. (Υπ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., 2003). Φυσικά, η εκπαιδευτικός 
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τροποποιεί το πρόγραμμα σύμφωνα με τους ιδιαίτερους στόχους οι οποίοι διαμορφώνο-
νται δυναμικά με βάση τις μοναδικές συνθήκες και ανάγκες του πλαισίου 

Περιγραφή της δράσης 

Η δράση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από κοινού από τις εκπαιδευτικούς Φ.Α. των δύο 
σχολείων και είχε χρονική διάρκεια δύο ωρών. Ξεκίνησε άτυπα με την προσέλευση των μα-
θητών του 16ου δημοτικού σχολείου, το καλωσόρισμά τους από τους μαθητές και τους εκ-
παιδευτικούς του Δ.Σ.Δ.Ε. και τον κοινό προαυλισμό τους κατά τη διάρκεια του πρώτου 
διαλείμματος του ωρολογίου προγράμματος. Ο κοινός αδόμητος χρόνος των μαθητών των 
δύο σχολείων, πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση, θεωρήθηκε απαραίτητος από τις εκπαι-
δευτικούς για τρεις λόγους: α) υπογραμμίζει τον παιγνιώδη και ελεύθερο χαρακτήρα της 
δράσης, β) ενισχύει τις δύο βασικές αξίες πάνω στις οποίες στηρίχθηκε ο σχεδιασμός της 
δράσης και συγκεκριμένα το δικαίωμα συμμετοχής και τη δημιουργικότητα και γ) δίνει τη 
δυνατότητα- όπως και έγινε- στις εκπαιδευτικούς να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά των 
μαθητών και να εντάξουν τις πληροφορίες και τη γενικότερη αίσθηση που εισπράττουν 
στον τρόπο υλοποίησης των σχεδιασμένων δραστηριοτήτων.  

Η δράση χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος υλοποιήθηκε στο προαύλιο του σχολείου. 
Ο μαθητές και των δύο σχολείων δημιούργησαν ένα μεγάλο ενιαίο κύκλο. Αρχικά, οι εκπαι-
δευτικοί καθοδήγησαν παιχνίδια αλλαγών θέσεων στον κύκλο ώστε να προκληθεί η μη λε-
κτική επαφή με όσο το δυνατό περισσότερα παιδιά και να αρχίσει η επίτευξη της επαφής 
με το ξένο. Στη συνέχεια καθοδήγησαν ρυθμικές δραστηριότητες με στόχο την εδραίωση 
ενός κοινού ομαδικού ρυθμού. Ο κοινός ρυθμός ενισχύει την αίσθηση του «ανήκειν», κινη-
τοποιεί και δημιουργεί αίσθηση ασφάλειας (Billmann, 1998). Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε 
με μουσικοκινητικά παιχνίδια γνωριμίας και ονομάτων. 

 

 

1. Πρώτο μέρος της δράσης: παιχνίδια στον κύκλο 

Η δεύτερη φάση της δράσης υλοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δ.Σ.Δ.Ε. 
Αρχικά αξιοποιήθηκε η κυκλική κίνηση των ελληνικών χορών. Οι μαθητές οδηγήθηκαν σε 
κυκλικούς σχηματισμούς στο χώρο με απλό βηματισμό ακολουθώντας το ρυθμό και στη 
συνέχεια χόρεψαν χορούς βασισμένους στο μοτίβο «συρτό στα τρία». Αυτό έδωσε τη δυνα-
τότητα στα παιδιά να έρθουν σε κατά πρόσωπο επαφή με όλη την ομάδα και να βιώσουν 
ότι με κατάλληλη διαχείριση ο περιορισμένος χώρος επαρκεί για όλους.  
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Την εισαγωγή ακολούθησαν δραστηριότητες βασισμένες στον κινητικό αυτοσχεδιασμό και 
τη δημιουργική κίνηση (Laban, 1975) με στόχους: α) τη μη λεκτική επικοινωνία β) τη στα-
διακή δημιουργία/ χτίσιμο ομάδων και γ) τη βιωματική εξερεύνηση του θέματος «οδηγώ -
ακολουθώ». Η επιλογή του θέματος βασίστηκε στην πεποίθηση των δύο εκπαιδευτικών ότι 
η αλληλεπίδραση οδηγεί στη σχέση. Σύμφωνα με την εμπειρία τους, για να επιτευχθεί η 
αλληλεπίδραση προαπαιτείται η εξερεύνηση των δυνατοτήτων ηγεσίας και καθηγεσίας, η 
συνειδητοποίηση των συναισθημάτων που οι δύο καταστάσεις προκαλούν και η καλλιέρ-
γεια εκείνων των στάσεων που επιτρέπουν την ανάληψη και των δύο ρόλων. 

Οι μαθητές σε αυτή τη φάση, αρχικά, εργάστηκαν σε ζευγάρια. Η επιλογή των ζευγαριών 
έγινε τυχαία με κινητικό παιχνίδι το οποίο καθοδήγησαν οι εκπαιδευτικοί και εξασφάλιζε 
ότι κάθε δυάδα αποτελούνταν από ένα μαθητή από κάθε σχολείο.  Λόγω του αριθμού των 
μαθητών, σε αυτή τη φάση, η μια εκπαιδευτικός εντάχθηκε στο παιχνίδι. Οι πρώτες δρα-
στηριότητες που προτάθηκαν στα βασίζονταν στην ταυτόχρονη και διαδοχική μίμηση. Στη 
συνέχεια προτάθηκαν δραστηριότητες κίνησης στο χώρο με συνεχείς εναλλαγές ρόλων ο-
δηγού και ακόλουθου και ενδιάμεσο αντικείμενο ένα σχοινάκι το οποίο συμβολικά απεικο-
νίζει τη σχέση την οποία χτίζει και φροντίζει το ζευγάρι. Στη συνέχεια, κάθε ζευγάρι συνα-
ντήθηκε με ένα άλλο ζευγάρι και εργάστηκαν με παρόμοιο τρόπο σε τετράδες. Τέλος οι τε-
τράδες ενώθηκαν σε ευρύτερες ομάδες στις οποίες ένας μαθητής οδηγούσε τον κινητικό 
αυτοσχεδιασμό και στη συνέχεια προσέφερε τη θέση του σε ένα άλλο μέλος της ομάδας. 
Συμβολικό αντικείμενου του «αρχηγού» ήταν ένα χρωματιστό καπέλο το οποίο παραδιδό-
ταν στον επόμενο σύμφωνα με την κρίση του προσωρινού κατόχου του. 

 

2. Δεύτερο μέρος της δράσης: δραστηριότητες σε ζευγάρια 

Όλες οι δράσεις συνοδεύτηκαν από μουσική. Η επιλογή της έγινε από τις εκπαιδευτικούς με 
κριτήριο τις προσωπικές τους προτιμήσεις και τη διάθεση την οποία ήθελαν να μεταφέρουν 
στους μαθητές σε κάθε δραστηριότητα. 

Τρίτη φάση της δράσης αποτέλεσε ο αναστοχασμός. Η φάση αυτή ήταν η πιο δύσκολη να 
ενσωματωθεί. Η δυσκολία μπορεί να ερμηνευθεί πρώτον, γιατί ο αναστοχασμός αποτελεί 
μια καινοτόμα προσθήκη σε ένα μάθημα Φ.Α. και δεύτερον γιατί εμπλέκει λεκτική επικοι-
νωνία, γεγονός που δυσκολεύει τους μαθητές του Δ.Σ.Δ.Ε. Ο αναστοχασμός ωστόσο, αποτε-
λεί ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας της μάθησης, επειδή παρέχει στους μαθητές την ευ-
καιρία να σκεφτούν τι έχουν κάνει, γιατί το έκαναν, να έρθουν σε επαφή με το συναίσθημα 
και – το σημαντικότερο- να συνδέσουν τις εμπειρίες που απόκτησαν με την καθημερινότητα 
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ώστε να τις αξιοποιήσουν κατάλληλα. Γι’ αυτό, αναζητήθηκαν λύσεις και οι εκπαιδευτικοί 
προχώρησαν σε αυτόν όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 

 

3. Η Τρίτη φάση της δράσης: αναστοχασμός. 

Μετά από ένα έντονο ομαδικό τρέξιμο στο χώρο, οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν από τους μαθη-
τές να καθίσουν στο πάτωμα και να συγκεντρωθούν στην αναπνοή τους. Παράλληλα, τους 
κάλεσαν να ακούνε τις ερωτήσεις που θα διατυπώνονται από τις εκπαιδευτικούς και να δί-
νουν μια σύντομη σιωπηλή απάντηση στον εαυτό τους. Όταν τα παιδιά κάθισαν στο πάτω-
μα οι εκπαιδευτικοί άρχισαν εναλλάξ και με πολύ μικρά ενδιάμεσα διαστήματα να διατυ-
πώνουν ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις ήταν πολύ σύντομες, διατυπώνονταν στο πρώτο πρόσω-
πο. Οι πρώτες ερωτήσεις είχαν τη μορφή «πώς ένοιωσα όταν…» με στόχο να βοηθήσουν τα 
παιδιά να εξερευνήσουν το πως νοιώθουν όταν πρέπει να οδηγήσουν, όταν πρέπει να ακο-
λουθήσουν, όταν πρέπει να παραδώσουν την αρχηγία κτλ. Οι ερωτήσεις που ακολούθησαν 
είχαν τη μορφή «τι μου άρεσε όταν…». Στόχος τους ήταν να βοηθήσουν τα παιδιά να συνει-
δητοποιήσουν τι κέρδισαν από την αλληλεπίδραση, τα ήδη των ανταλλαγών που επετεύ-
χθησαν και ποιες στάσεις καθορίζουν την αποτελεσματική επικοινωνία.  

Στη συνέχεια, τα παιδιά σχημάτισαν πάλι δυάδες και είχαν ένα σύντομο διάλογο βασισμένο 
σε όσα σκέφτηκαν με βάση τις ερωτήσεις. Έπειτα η κάθε δυάδα συνάντησε μια άλλη και 
σχημάτισαν τετράδες στις οποίες οι δυάδες αντάλλαξαν τις απόψεις τους. Στην επόμενη 
φάση, όλη η ομάδα συγκεντρώθηκε σε έναν κύκλο και όποιοι μαθητές ήθελαν απευθύνθη-
καν στην ολομέλεια. Τέλος, κάθε μαθητής είπε μια λέξη ή μια φράση ή έκανε μια κίνηση 
απευθυνόμενος σε όλη την ομάδα για να την χαιρετήσει. 

Επίλογος 

Η δράση αποτέλεσε μια πρώτη προσπάθεια αξιοποίησης εκφραστικών δραστηριοτήτων της 
Φ.Α. στην καλλιέργεια της κοινωνικής συνοχής με αφορμή την ανακήρυξη από τα Ηνωμένα 
Έθνη της 6ης Απριλίου 2014 ως την πρώτη Διεθνής Ημέρα του Αθλητισμού για την Ανάπτυ-
ξη και την Ειρήνη. Παρά το γεγονός ότι δεν προβλέφθηκε συστηματική αξιολόγηση, η φάση 
του αναστοχασμού καθώς και οι συζητήσεις οι οποίες ακολούθησαν τις επόμενες μέρες 
μεταξύ των μαθητών των δύο σχολείων με τις εκπαιδευτικούς τους έδωσαν πολύτιμες πλη-
ροφορίες. Συγκεκριμένα, έδειξαν τέτοιες δράσεις λειτουργούν υπέρ της κοινωνικής και πο-
λιτικής ανάπτυξης των μαθητών άμεσα και ευχάριστα. Αξίζει λοιπόν, αυτές οι δυνατότητες 
της φυσικής αγωγής να διερευνηθούν  συστηματικότερα ώστε να δώσουν ερευνητικά απο-
τελέσματα προς αξιοποίηση. 
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Περίληψη 

Το σχολείο οφείλει να αλλάξει νοοτροπία, να βελτιωθεί και να ενσωματώσει στο καθημερι-
νό του πρόγραμμα δραστηριότητες, που θα εμπλέκουν όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές σε 
ανοικτές διαδικασίες μάθησης, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες τους, τις κλίσεις και τα εν-
διαφέροντά τους. Γι’αυτό και η Πολιτεία κλίνει προς την κατεύθυνση των εκπαιδευτικών 
σεναρίων, η πρόταση των οποίων προκρίνεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. 
Στα πλαίσια ενός τέτοιου διδακτικού σεναρίου, οι μαθητές συμμετέχουν σε παιγνιώδεις 
δραστηριότητες, που καλλιεργούν την συνεργασία, τη συλλογικότητα και την βιωματική 
μάθηση. Στην εν λόγω μελέτη, επιχειρείται ο σχεδιασμός ενός συνόλου δράσεων με την 
συνδρομή των τεχνικών της δραματικής έκφρασης και την παιδαγωγική αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. στη σχολική τάξη. Τα παιδιά λειτουργούν σε ομάδες και αναπτύσσουν διαφορετικές 
πτυχές της προσωπικότητας τους. Τα παιδαγωγικά οφέλη από τη συμμετοχή τους σε αυτές 
τις δράσεις είναι πολλαπλά.  

Λέξεις - Κλειδιά: Εκπαιδευτικό σενάριο, κουκλοθέατρο, δραματική έκφραση, Τ.Π.Ε. 

Πρόλογος 

Τα τελευταία χρόνια η Πολιτεία φαίνεται να επιμένει στη ‘μη σχολειοποίηση’ του ελεύθε-
ρου χρόνου των μαθητών και στον εμπλουτισμό του προγράμματος με δράσεις, που θα χα-
λαρώνουν και ταυτόχρονα θα ξεκουράζουν τα παιδιά. Μια από αυτές τις δράσεις θεωρείται 
και η Θεατρική Αγωγή και έκφραση των μαθητών. Μια άλλη καινοτόμος πρόταση, στη ο-
ποία η Πολιτεία κλίνει, θεωρείται και το εκπαιδευτικό σενάριο, η εφαρμογή του οποίου 
προκρίνεται όλο και περισσότερο στις εκπαιδευτικές πρακτικές. 

Το Εκπαιδευτικό Σενάριο 

Επιχειρώντας την αναζήτηση-μέσα από τη βιβλιογραφία-ενός σαφούς και πλήρους προσ-
διορισμού της παραπάνω έννοιας, η ματιά μας προσηλώνεται στην Ελληνιάδου (2008), η 
οποία υποστηρίζει πως «το εκπαιδευτικό σενάριο περιγράφει ένα μαθησιακό πλαίσιο με 
εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο, συγκεκριμένους στόχους, παιδαγωγικές αρχές και δρά-
σεις, με την απαραίτητη αξιοποίηση διαφόρων εκπαιδευτικών εργαλείων/λογισμικών». 

Το σημαντικό στοιχείο με τα εκπαιδευτικά σενάρια έγκειται στη δυνατότητα, που αυτά πα-
ρέχουν στον διδάσκοντα για μετασχηματισμό και αναδόμηση τους, σύμφωνα πάντα με τις 

2351

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



πραγματικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του εκάστοτε τμήματος (Κοτοπού-
λη Γ.-Κουκλατζίδου Μ.-Φραγκάκη Μ., 2009). 

Μια άλλη ιδιαιτερότητα των σεναρίων συνίσταται στη δυνατότητα-που αυτά παρέχουν 
στον εκπαιδευτικό-για βελτίωση και εμπλουτισμό των προγραμματισμένων δράσεων, κα-
θ’όλη τη διάρκεια πραγματοποίησής τους (Αθανασιάδης Κοσμάς-Σαλονικίδης Γιάννης-
Σιμώτας Κώστας, 2009). 

Η ερευνητική ομάδα του Καλκάνη (2007) προτρέπει τους εκπαιδευτικούς να δώσουν προ-
τεραιότητα στην οργάνωση σεναρίων, που καλλιεργούν τη συνεργασία μεταξύ των μαθη-
τών, αφού-μέσα από αυτή-αναπτύσσονται ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ των μελών της ομά-
δας και αισθήματα αλληλοεκτίμησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 

Η Παιδαγωγική Αξία από την εφαρμογή δράσεων Θεατρικής Αγωγής 
στο Δημοτικό Σχολείο 

Η προσφορά των δραστηριοτήτων Θ.Α. στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή 
θεωρείται αδιαμφισβήτητη. Μέσα από τις διάφορες μορφές θεατρικής έκφρασης, το παιδί 
αναπτύσσεται ομαλά, αρμονικά και ισόρροπα, ενώ ταυτόχρονα το ίδιο κατακτά μια σειρά 
από ικανότητες και δεξιότητες. Μέσα από τη βιβλιογραφία, παραθέτουμε συνοπτικά τα 
παιδαγωγικά οφέλη από τη συμμετοχή των μαθητών σε τέτοιου είδους δρώμενα. Συγκε-
κριμένα, οι εν λόγω δράσεις συμβάλλουν: 

Στην κοινωνική, γλωσσική, συναισθηματική και αισθητική ανάπτυξη των συμμετεχόντων. 
Στην απόκτηση γνώσεων, την ψυχαγωγία και την προσωπική έκφραση των παιδιών. Στην 
γνωριμία με το σώμα τους και τον εαυτό τους, τη χαλάρωση και την ανάπτυξη των επιμέ-
ρους γνωστικών λειτουργιών τους. Στην αύξηση του ενδιαφέροντός τους για συμμετοχή και 
στο χωροχρονικό προσανατολισμό τους. Στην υιοθέτηση από αυτούς ιδεών, στάσεων, αξιών 
και τρόπων συμπεριφοράς (Άλκηστις, 1994, Μουδατσάκις Τ., 1994, Γραμματάς Θ.,1999α και 
1999β). 

Σενάριο Διδασκαλίας με θέμα το Κουκλοθέατρο 

Τίτλος: «Παίζοντας με κούκλες» 

Το εν λόγω θέμα εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο “Θεατρική Αγωγή Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού”, 
αλλά η επεξεργασία του περιλαμβάνει και άλλες γνωστικές περιοχές του Προγράμματος 
Σπουδών, όπως: Γλώσσα, Εικαστικά, Νέες Τεχνολογίες, Ευέλικτη Ζώνη. 

Εμπλεκόμενες Γνωστικές Περιοχές 

Το σενάριο αυτό απευθύνεται σε μαθητές των δύο μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού 
σχολείου και συνδέει τη Θεατρική Αγωγή και τις Νέες Τεχνολογίες διαθεματικά με τα άλλα 
γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. Συγχρόνως αυτό υποστηρί-
ζει τη μαθησιακή διαδικασία με την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο σχολείο. Η 
διαθεματική προσέγγιση της γνώσης είναι απολύτως συμβατή με το Δ.Ε.Π.Π.Σ και Α.Π.Σ του 
δημοτικού, άποψη που υποστηρίζεται θεωρητικά και ερευνητικά από την Ψυχολογία (Pia-
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get-στάδια ανάπτυξης, Vygotsky-ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, Bruner -ανακαλυπτική μά-
θηση, Gardner-Πολλαπλοί Τύποι Νοημοσύνης), την Παιδαγωγική (Dewey,Kilpatrick) και Κοι-
νωνιολογία (κοινωνικοποίηση κ.α.). 

Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Το σενάριο αποτελεί μία ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση και υπολογίζεται να διαρκέσει 
17 διδακτικές ώρες, με δυνατότητα χρονικής επέκτασης, ανάλογα με τις αναζητήσεις και τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών. Οι επιλεγμένες δράσεις θα μπορέσουν να λάβουν χώρα στις 
ώρες της Θεατρικής Αγωγής, των Εικαστικών, των Τ.Π.Ε. ή της Ευέλικτης Ζώνης. 

Γνώσεις και Πρότερες Ιδέες ή Αντιλήψεις των Μαθητών 

Οι μαθητές: 
• Έχουν αποκτήσει (βιωματική εμπειρία) κάποιες βασικές γνώσεις για το κουκλοθέα-

τρο και τις κούκλες (από τη φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο). 
• Έχουν παίξει (έστω και εμπειρικά) με κούκλες κουκλοθεάτρου (χειρισμός κούκλας). 
• Γνωρίζουν τον Ευγένιο Τριβιζά, μέσα από την ανάγνωση των κυριοτέρων έργων του. 
• Έχουν διαβάσει στο σχολείο βιβλία του συγκεκριμένου συγγραφέα (στα πλαίσια της 

φιλαναγνωσίας). 
• Έχουν ακούσει από προηγούμενη τάξη την υπόθεση της «Φρουτοπίας» του Ευγέ-

νιου Τριβιζά ή έχουν ανεβάσει στην αυτοσχέδια σκηνή της τάξης ένα τμήμα του συ-
γκεκριμένου έργου (στα πλαίσια της υγιεινής διατροφής). 

• Ίσως γνωρίζουν τα ονόματα ορισμένων από τους πρωταγωνιστές του συγκεκριμένου 
έργου. 

Σκοπός και Στόχοι του Σεναρίου 

Γενικός σκοπός του σεναρίου θεωρείται οι μαθητές μας να συγκεντρώσουν πληροφορίες, 
που θα τους βοηθήσουν να γνωρίσουν τα διάφορα είδη κούκλας, το συγγραφέα Ευγένιο 
Τριβιζά και το μεγαλειώδες έργο του “Φρουτοπία”. 

Α. Επιμέρους στόχοι ανά γνωστικό αντικείμενο είναι: 

Γλώσσα 
• Να καλλιεργήσουν οι μαθητές τον προφορικό τους λόγο. 
• Να βελτιώσουν τη γραπτή του έκφραση ασκούμενοι σε διάφορα κειμενικά είδη (βλ. 

παραμύθι). 
• Να μάθουν να περιγράφουν με τη χρήση επιθέτων. 
• Να αντλούν πληροφορίες από διάφορες πηγές. 
• Να διαβάσουν στο σχολείο τη «Φρουτοπία» του Ευγένιου Τριβιζά. 

Θεατρική Αγωγή 
• Να έρθουν σε επαφή τα παιδιά με τα διάφορα είδη κούκλας. 
• Να μάθουν να διαχωρίσουν αυτά τα είδη κουκλοθεάτρου. 
• Να είναι σε θέση να κατασκευάσουν μία επίπεδη φιγούρα. 
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• Να μπορούν να αναγνωρίζουν τους ήρωες της «Φρουτοπίας» του Ευγένιου Τριβιζά 
και να διακρίνουν το είδος του ζαρζαβατικού, στο οποίο αυτοί ανήκουν. 

• Να γνωρίσουν τον Ευγένιο Τριβιζά μέσα από τα έργα του (περαιτέρω αναζήτηση 
πληροφοριών και ανάγνωση έργων του από τους μαθητές). 

Εικαστικά 
• Να χρησιμοποιούν ποικίλους τρόπους δημιουργίας και έκφρασης. 
• Να φτιάχνουν ειδικό φόντο (με δικές τους δημιουργίες στο Revelation Natural Art), 

στο οποίο πάνω θα κολλήσουν φωτογραφίες που αναφέρονται στο “υπό διαπραγ-
μάτευση” θέμα. 

Β. Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 

Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σε αυτό το σενάριο προσφέρει στους μαθητές ιδιαίτερες δυνατό-
τητες, όπως: 

• Να μάθουν να αξιοποιούν σωστά τις Τ.Π.Ε., όπου αυτό χρειάζεται. 
• Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο. 
• Να μάθουν την αποθήκευση εικόνας. 
• Να αντλούν πληροφορίες από διάφορες ψηφιακές πηγές (π.χ. Ηλεκτρονικά Λεξικά). 
• Να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν διάφορα λογισμικά. 

Γ. Ως προς τη Μαθησιακή Διαδικασία 
• Να μπορούν οι μαθητές να αναλάβουν κεντρικό και ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή 

διαδικασία μέσα από τη συμμετοχή τους σε αυτή. 
• Να μάθουν να συνεργάζονται. 
• Να αναπτύξουν ικανότητες αυτενέργειας. 
• Να καλλιεργήσουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη. 
• Να μαθαίνουν βιωματικά. 

Κατηγορία Λογισμικού-Συνδυασμός Λογισμικού 

Υποστηρικτικό υλικό του σεναρίου μας αποτελούν τα διάφορα λογισμικά που θα χρησιμο-
ποιηθούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Μέσα από αυτά δημιουργείται ένα ελκυστικό 
μαθησιακό περιβάλλον για τους μαθητές. Ειδικότερα θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω 
λογισμικά και εφαρμογές: 

• Το Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης (Inspiration),  
• Οι εφαρμογές Διαδικτύου (Internet),  
• Το πρόγραμμα ζωγραφικής (Revelation Natural Art)  
• Το πρόγραμμα Επεξεργασία Κειμένου (Word)  
• Το πρόγραμμα παρουσίασης διαφανειών (Powerpoint) 
• Το Λογισμικό Κλειστού Τύπου («Ιδεοκατασκευές»). 
• Το Πρόγραμμα δημιουργίας ασκήσεων αντιστοίχισης και σταυρολέξων (Hot Pota-

toes) για τη δυνατότητα εξάσκησης και πρακτικής που αυτό προσφέρει στα παιδιά 
(Φύλλα Εργασίας). 
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Οργάνωση Τάξης και Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή 

Η εφαρμογή του σεναρίου θα πραγματοποιηθεί ως επί το πλείστον σε ομάδες μαθητών. Η 
σύσταση της κάθε ομάδας ποικίλλει ανάλογα με το είδος και τις απαιτήσεις της δραστηριό-
τητας, που επιλέγει ο εκπαιδευτικός. Συνολικά για την ολοκλήρωση του σεναρίου θα απαι-
τηθούν 17 διδακτικές ώρες (9 δράσεις).  

Μέσα και Υλικά 

Στην αίθουσα διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα μέσα: κόλλες Α4 (σημειώσεις 
μαθητών), προβολέας παρουσίασης και Η/Υ (επίδειξη από τον εκπαιδευτικό διαφόρων 
προγραμμάτων και λογισμικών στους μαθητές), internet (χρήση μηχανών αναζήτησης), ε-
κτυπωτής (εκτύπωση φιγούρας), πλαστικοποιητής, διπλόκαρφα, διακορευτής και καλαμά-
κια (κατασκευή επίπεδη φιγούρας). 

Στο εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου μας θα γίνει χρήση των διαφόρων προγραμμά-
των και λογισμικών (βλ. παραπάνω σχετική ενότητα), εικόνων και φωτογραφιών από το 
διαδίκτυο, καθώς επίσης και διερεύνηση-πλοήγηση χρήσιμων ιστοσελίδων του. Επιπλέον, 
θα χρησιμοποιηθεί ένας εκτυπωτής για εκτύπωση των σχετικών πληροφοριών που ενδια-
φέρουν τους μαθητές και ένας προβολέας παρουσιάσεων με το Laptop του εργαστηρίου 
(για να παρουσιάσει ο εκπαιδευτικός στα παιδιά τις δυνατότητες των διαφόρων προγραμ-
μάτων και λογισμικών). 

Τα παιδιά θα εργαστούν ως επί το πλείστον σε ομάδες (ανομοιογενείς ως προς το φύλο, την 
επίδοση και τον αριθμό των μελών τους). Ο υπολογιστής θα χρησιμοποιείται από το κάθε 
μέλος εκ περιτροπής. Υπάρχουν δράσεις στο σενάριο, οι οποίες προϋποθέτουν την ατομική 
εργασία των μαθητών. 

Περιγραφή και Αιτιολόγηση του Σεναρίου 

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου κρίνεται απαραίτητη η συνύπαρξη των 
Νέων Τεχνολογιών και του Διαδικτύου με τις τεχνικές του δράματος και τις διάφορες μορ-
φές δραματικής έκφρασης. Με αυτόν τον τρόπο το μάθημα θα γίνει πιο ελκυστικό για τους 
μαθητές, καθώς θα τους δοθεί τη δυνατότητα για συνεργασία, ομαδικότητα και παιγνιώ-
δεις δράσεις. 

Η επιλογή των δραστηριοτήτων και η εφαρμογή της στη σχολική τάξη διαθέτει ως σημείο 
αναφοράς της τη μαθητοκεντρική αντίληψη για μάθηση. Σε αυτά τα πλαίσια, ο εκπαιδευτι-
κός αναλαμβάνει ρόλους διευκολυντή, συνεργάτη και εμψυχωτή. 

1η Δραστηριότητα (2 διδακτικές ώρες) 

Η δράση αυτή ξεκινά με μια συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών για τα διάφορα 
είδη κούκλας. Το σύνολο των μαθητών (χωρισμένο σε ομάδες των δύο ατόμων) ανατρέχουν 
στο διαδίκτυο για να βρουν εικόνες που σχετίζονται με την “ κούκλα του κουκλοθεάτρου”. 
Στη συνέχεια οι ίδιοι αποθηκεύουν τις εν λόγω φωτογραφίες σε ένα αρχείο του Word με τη 
βοήθεια και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Σε ένα δεύτερο επίπεδο τα παιδιά θα μπο-
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ρούσαν να δώσουν ονόματα στις κούκλες που βρήκαν και να γράψουν τις προτάσεις τους 
σε ένα πρόχειρο χαρτί. Ο διδάσκων φροντίζει η κάθε μία από τις ομάδες να επιλέξει και 
διαφορετικές εικόνες, έτσι ώστε να μην εμφανιστεί το φαινόμενο της αλληλοεπικάλυψης 
εικόνων. 

2η Δραστηριότητα (2 διδακτικές ώρες) 

Η τάξη (χωρισμένη σε ομάδες των 4 ατόμων) ενσωματώνει τις προεπιλεγμένες εικόνες της 
σε ένα αρχείο παρουσιάσεων (PowerPoint). Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά δημιουργούν 
μία παρουσίαση, στην οποία διακρίνει κανείς εικόνες με τα διάφορα είδη κούκλας και ένα 
σύντομο επεξηγηματικό κείμενο γι΄αυτά. Για την επιλογή και εφαρμογή των εφέ κίνησης 
της εν λόγω παρουσίασης κρίνεται υποχρεωτική η καθοδήγηση των μαθητών από τον ίδιο 
τον εκπαιδευτικό. Η παρουσίαση των μαθητών θα μπορεί να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του σχολείου μας. 

3η Δραστηριότητα (2 διδακτικές ώρες) 

Οι μαθητικές ομάδες (Μ.Ο.) ανατρέχουν στο διαδίκτυο, αναζητώντας εικόνες από ήρωες 
της «Φρουτοπίας» του Ευγένιου Τριβιζά. Οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, εκτυπώνουν τις εν λόγω 
φωτογραφίες και στη συνέχεια με τη διακριτική εποπτεία και καθοδήγηση του εκπαιδευτι-
κού τις πλαστικοποιούν , δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μία φιγούρα κουκλοθεάτρου 
(επίπεδη). Το συνταίριασμα των μελών της εκάστοτε δημιουργούμενης φιγούρας πραγμα-
τοποιείται με τη χρήση διπλόκαρφων. Επιπλέον, δύο χοντρά καλαμάκια ενώνονται, δη-
μιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα πλαστικό ραβδάκι-χειριστήριο της φιγούρας. 

4η Δραστηριότητα (2 διδακτικές ώρες) 

Ο εκπαιδευτικός δείχνει στα παιδιά μερικά από τα επεισόδια της «Φρουτοπίας» του Ευγέ-
νιου Τριβιζά. Ο ίδιος φροντίζει από πριν να τα έχει κατεβάσει από το διαδίκτυο. Θα ήταν 
προτιμότερο να επιλεγούν επεισόδια, που δεν θα παρουσιάζουν σκηνές βίας στους μαθη-
τές. Καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό να δουν τα παιδιά το πρώτο, μερικά ενδιάμεσα το τε-
λευταίο επεισόδιο της σειράς αυτής. Ο διδάσκων δίνει μία κόλλα Α4 στους μαθητές, ζητώ-
ντας τους να καταγράψουν αναλυτικά τα ονόματα των πρωταγωνιστών της υπόθεσης, τα 
οποία και θα χρησιμοποιήσουν σε άλλες δράσεις. 

5η Δραστηριότητα (1 διδακτική ώρα) 

Οι Μ.Ο. αναζητούν λέξεις σε Ηλεκτρονικά Λεξικά. Ο εκπαιδευτικός δίνει στα παιδιά την πα-
ρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.greek-language.gr,την οποία τα παιδιά θα πρέπει και να επισκεφθούν. Στη συ-
νέχεια οι μαθητές-πατώντας διαδοχικά Νέα Ελληνική/Εργαλεία/Ηλεκτρονικά Λεξικά-
επιλέγουν το Λεξικό της αρεσκείας τους. Τοποθετώντας οι ίδιοι στο πεδίο αναζήτησης τη 
λέξη φρούτο με τελεστή %(φρούτο) επιχειρούν να βρουν και να καταγράψουν στο σημειω-
ματάριό τους σύνθετες λέξεις με α’ συνθετικό το “φρούτο”. Με αυτές τις λέξεις θα συνθέ-
σουν ένα μικρό ποίημα (συνδυασμός με υγιεινή διατροφή). 
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6η Δραστηριότητα (3 διδακτικές ώρες) 

Οι μαθητές του τμήματος χωρίζονται σε ζευγάρια και κάθονται σε έναν από τους υπολογι-
στές του εργαστηρίου Η/Υ. Ο εκπαιδευτικός τους ζητάει να ανοίξουν τον υπολογιστή που 
βρίσκεται μπροστά τους και στη συνέχεια να κλικάρουν στο εικονίδιο του προγράμματος 
“Ιδεοκατασκευές” που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας του. Αφού ανοίξει τον υπολογι-
στή του και ο ίδιος τους δίνει αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας του εν λόγω 
προγράμματος, προχωρώντας σε μία σύντομη επίδειξη των δυνατοτήτων του (απαραίτητη 
γι΄αυτό θεωρείται η ύπαρξη προτζέκτορα προβολών). 

Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα, οι Μ.Ο. εργάζονται σε ζευγάρια στη δημιουργία ενός πα-
ραμυθιού με θέμα την καθημερινότητα δύο ηρώων της «Φρουτοπίας» του Ευγένιου Τριβι-
ζα. Στην αρχή οι μαθητές καταγράφουν τις σκέψεις τους σε ένα μικρό σημειωματάριο. Εν 
συνεχεία, οι ίδιοι μεταφέρουν τις ιδέες τους στο πρόγραμμα του υπολογιστή, ακολουθώ-
ντας πιστά τις οδηγίες του εκπαιδευτικού (βήμα-βήμα). Η εν λόγω δράση ολοκληρώνεται με 
τη δημιουργία μίας σύντομης ιστορίας (με έκταση δύο παραγράφων) από τους μαθητές. Οι 
μαθητικές ιστορίες αποθηκεύονται και εκτυπώνονται σε χαρτί. Με αυτόν τον τρόπο θα 
μπορέσουν να αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης. 

7η Δραστηριότητα (1 διδακτική ώρα) 

Σε αυτή τη δράση, η τάξη μας χωρίζεται σε ομάδες τριών ατόμων, οι οποίες κάθονται 
μπροστά σε ένα υπολογιστή. Ο εκπαιδευτικός για να “προλειάνει το έδαφος” ζητά από τους 
μαθητές του να του πουν προφορικά πως θα χαρακτήριζαν κάποιους από τους πρωταγωνι-
στές της «Φρουτοπίας» του Ευγένιου Τριβιζά. Τα παιδιά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και 
παρουσιάζουν τη γνώμη τους, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα επίθετα.  

Στη συνέχεια ζητείται από τα παιδιά να ανοίξουν το πρόγραμμα «Inspiration 7» για την κα-
τασκευή εννοιολογικών χαρτών. Ο εκπαιδευτικός προχωρά σε μία σύντομη επίδειξη λει-
τουργίας του προγράμματος, με προβολέα και υπολογιστή, παρουσιάζοντας συνοπτικά τον 
τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε την κεντρική έννοια και τα παρακλάδια της. Οι Μ.Ο. επι-
λέγουν –ύστερα από συνεννόηση μεταξύ τους-ένα διαφορετικό ήρωα. Αφού οι ίδιοι πλη-
κτρολογήσουν το όνομά του στην κεντρική έννοια δημιουργούν 4-5 παρακλάδια, στα οποία 
αυτοί θα κληθούν να ενσωματώσουν μερικά αντιπροσωπευτικά επίθετα για τον συγκεκρι-
μένο πρωταγωνιστή. Στο τέλος, όλες οι Μ.Ο. διαβάζουν τους χαρακτηρισμούς τους για τον 
επιλεγμένο ήρωα, αιτιολογώντας ταυτόχρονα τη γνώμη τους. 

8η Δραστηριότητα (2 διδακτικές ώρες) 

Όλη η τάξη (σαν μία ομάδα) με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού αναζητά πληροφορίες στο 
διαδίκτυο για το συγγραφέα της «Φρουτοπίας» (τον Ευγένιο Τριβιζά). Ο διδάσκων έχει 
φροντίσει να συνδέσει τον υπολογιστή της τάξης του με ένα προβολέα παρουσιάσεων, έτσι 
ώστε το αποτέλεσμα των αναζητήσεων τους να γίνεται φανερό από όλους τους μαθητές σε 
μία μεγάλη επιφάνεια προβολής. Όποιος μαθητής επιθυμεί, έρχεται στον υπολογιστή και 
ανατρέχει στη μηχανή αναζήτησης Google πληκτρολογώντας το όνομα του συγγραφέα. Από 
το σύνολο των πληροφοριών που παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μαθητές, επιλέγο-
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νται οι βασικότερες (αυτό πάντα διαμορφώνεται ύστερα από την αλληλεπίδραση των παι-
διών). Οι ίδιοι οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν ποια στοιχεία θα εντάξουν στο Poster που θα 
δημιουργήσουν για τον πολύ επιτυχημένο συγγραφέα. Αφού, οι ίδιοι οργανώσουν τα βασι-
κά δεδομένα τους, θα μεταφέρουν με αντιγραφή-επικόλληση στο πρόγραμμα επεξεργασίας 
κειμένου (Word). Τέλος, αυτοί θα προσθέσουν μία φωτογραφία του εν λόγω συγγραφέα 
στην αρχή του Poster τους και θα γράψουν τα ονόματα των παιδιών, που συμμετείχαν στην 
εργασία. Τα μικρά αυτά Posters θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης. 

9η Δραστηριότητα (2 διδακτικές ώρες) 

Ο εκπαιδευτικός (με τη χρήση Η/Υ και προβολέα παρουσιάσεων) δίνει στους μαθητές πλη-
ροφορίες αναφορικά με την επιφάνεια εργασίας του Revelation Natural Art και τους πα-
ρουσιάζει τα βασικά εργαλεία του εν λόγω προγράμματος. Στη συνέχεια, τα παιδιά χρησι-
μοποιούν ατομικά το πρόγραμμα και ασκούνται σε αυτό, δημιουργώντας πρωτότυπες ζω-
γραφικές συνθέσεις. Βασικός στόχος της δραστηριότητας αυτής θεωρείται η δημιουργία 
πολύχρωμων ιχνογραφημάτων με διαφορετική τεχνοτροπία. Τα σχέδια των παιδιών εκτυ-
πώνονται σε φύλλα Α4 και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης. Με αυτόν τον 
τρόπο οι μαθητές δημιουργούν ένα φόντο, πάνω στο οποίο θα κολλήσουμε φωτογραφίες 
από διάφορα είδη κούκλας κουκλοθεάτρου. 

 Αξιολόγηση 

Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τις εργασίες των παιδιών για να διαπιστώσει τον βαθμό επίτευ-
ξης των στόχων-που ο ίδιος έθεσε-πριν από την έναρξη της διδασκαλίας. Μία άλλη μορφή 
ενδιάμεσης αξιολόγησης των στόχων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από αναστοχαστι-
κές ερωτήσεις στην ολομέλεια της τάξης. Επιπλέον, ο διδάσκων θα μπορέσει να αξιολογή-
σει τους μαθητές του με τη χρήση λογισμικού δημιουργίας ασκήσεων αντιστοίχισης ή 
σταυρόλεξου (Hot Potatoes). Ας δούμε παρακάτω δύο τέτοια φύλλα εργασίας: 

1ο Φύλλο Εργασίας 

Με την επιλογή J-Match από το λογισμικό Hot potatoes ο διδάσκων δημιουργεί μία εργασία 
αντιστοίχισης για τους μαθητές του. Στη μία στήλη του πίνακα-που δημιουργεί αυτός-
τοποθετεί τα ονόματα 7 ηρώων της «Φρουτοπίας» του Ευγένιου Τριβιζά. Στη δεξιά στήλη 
του πίνακα ο ίδιος εντάσσει το είδος φρούτου ή λαχανικού στο οποίο ανήκει ο κάθε ήρωας. 
Τα παιδιά καλούνται να αντιστοιχίσουν το όνομα του πρωταγωνιστή με το σωστό λαχανικό 
ή φρούτο. Με το ποντίκι οι μαθητές σέρνουν τις λέξεις και τις τοποθετούν στη σωστή τους 
θέση. Αν η απάντησή τους δεν είναι σωστή, η λέξη επιστρέφει στην αρχική της θέση. Με 
αυτόν τον τρόπο τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι έκαναν λάθος και συνεχίζουν να προσπα-
θούν ξανά. Με αυτήν την παιγνιώδη διαδικασία πραγματοποιείται ο έλεγχος των γνώσεων 
των μαθητών. 

2ο Φύλλο Εργασίας 

Με την επιλογή J-Cross από το λογισμικό Hot Potatoes ο εκπαιδευτικός κατασκευάζει ένα 
σταυρόλεξο για την τάξη του. Ο ίδιος τοποθετεί στο σταυρόλεξο ένα σύντομο ορισμό για 
μία έννοια που σχετίζεται με το διδακτικό αντικείμενο που επεξεργάστηκε με τους μαθητές. 
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Στη συνέχεια μεταφέρει το σταυρόλεξο που αυτός δημιούργησε στο Word και το εκτυπώνει 
για να το δώσει στους μαθητές του.  
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Περίληψη 

Η συγκεκριμένη δράση, «Κ.Π. Καβάφης, 150 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Αλεξανδρι-
νού ποιητή» προέκυψε από την επικαιρότητα του θέματος, όταν το 2013 ορίστηκε από το 
Υπουργείο Πολιτισμού ως έτος Καβάφη. Παράλληλα ουσιαστικό ρόλο έπαιξε η ανάγκη των 
μαθητών να γνωρίσουν έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές με έναν διαφορετικό 
τρόπο, όχι δασκαλοκεντρικό, χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ όχι ως εποπτικό μέσο αλλά ως γνω-
στικό εργαλείο, ως τρόπο εισαγωγής των μαθητών στη φιλολογική έρευνα των πηγών και 
στην παραγωγή κριτικού και δημιουργικού λόγου και κυρίως, ως τρόπο μαθητικής εργασίας 
και συνεργασίας. Και όλα αυτά με την παιγνιώδη μορφή που παίρνει το μάθημα, κάνοντας 
τα παιδιά να αισθανθούν ελεύθερα, μακριά από το πλαίσιο της παραδοσιακής, μετωπικής 
διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, αφορά τη μεταφορά, την οπτικοποίηση και την ανάγνωση του 
Καβαφικού έργου από τους μαθητές του Γυμνασίου Αμφίκλειας, σε συνεργασία και με φο-
ρείς δημόσιους και ιδιωτικούς, επιτυγχάνοντας αφενός την εμπλοκή των μαθητών στη μαθη-
σιακή διαδικασία και την ανάγνωση της Λογοτεχνίας με άλλους σημειωτικούς πόρους (μου-
σική, ζωγραφική, φωτογραφία και γενικότερα την καλλιτεχνική έκφραση),  αφετέρου δε, στο 
άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, που είναι το ζητούμενο της εποχής μας.   

Λέξεις - Κλειδιά: Νεοελληνική Λογοτεχνία, Πληροφορική, Ποίηση, Ζωγραφική, Μουσική.  

Εισαγωγή 

Η καινοτόμος δράση είναι ένα αφιέρωμα στον «Κωνσταντίνο Κ. Καβάφη, 150 χρόνια από τη 
γέννησή του» και εφαρμόστηκε στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος στο Γυμνάσιο Αμ-
φίκλειας, κατά το σχολικό έτος 2012-13. Αν και, αρχικά ξεκίνησε μόνο από το σχολείο, στη 
συνέχεια υπήρξε ενδιαφέρον και από άλλους φορείς, οι οποίοι ενεπλάκησαν κατά την πά-
ροδο των εργασιών. Η δράση είχε ως εξής: Οι μαθητές θα επέλεγαν τα κείμενα καθώς και τα 
ποιήματα, που θα οπτικοποιούσαν. Επελέγησαν τα ποιήματα αυτά που μπορούσαν να κατα-
νοήσουν οι μαθητές ανάλογα με την ηλικία τους και τη θεματολογία. Υπήρχε κλιμάκωση ηλι-
κιακή ως προς το θέμα αυτό. Κάποια τα απήγγειλαν μαθητές Λυκείου και κάποια, εκπαιδευ-
τικοί και γονείς. Στη δημιουργία όλου αυτού του υλικού για την αποκωδικοποίηση του Κα-
βάφη συμμετείχαν όλοι οι μαθητές Γυμνασίου, άσχετα αν όλα τα παιδιά δεν ήθελαν να α-
παγγείλουν, άλλωστε κάτι τέτοιο θα ήταν ανέφικτο. Στη συνέχεια μετά από συγκέντρωση και 
ομαδική συζήτηση αποφασίστηκε πως θα επενδυθούν μουσικά αυτά τα ποιήματα. Εδώ, ο κ. 
Π. Κέφος (Μουσικός και ιδιοκτήτης Μουσικής Σχολής) με τις γνώσεις του στη μουσική, βοή-
θησε τους μαθητές να επιλέξουν μουσικές που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτές 
από τη μία πλευρά και από την άλλη να ταιριάζει στο Καβαφικό ύφος. Εφόσον επενδύθηκε 
με ζωντανή μουσική, η απαγγελία των ποιημάτων απαιτούσε ιδιαίτερο τόνο και τρόπο, οπότε 
ζητήθηκε η βοήθεια της καθηγήτριας Θεατρικών Σπουδών, κας Μ. Μητροπούλου η οποία 
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τους έδειξε πώς να απαγγέλουν έμμετρα (Η ιδιωτική πρωτοβουλία επελέγη, γιατί δεν υπήρ-
χαν στο συγκεκριμένο σχολείο οι αντίστοιχες ειδικότητες). Τέλος, αφού έγιναν αρκετές πρό-
βες παρουσιάστηκε στο σύνολο του Καλλικρατικού Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας στις 7 Α-
πριλίου 2013. 

Παρουσίαση της πρότασης 

Αφόρμηση: Η αφόρμηση δόθηκε από τη διαφορετική αλλά περισσότερο ελκυστική για τους 
μαθητές προσέγγιση της Λογοτεχνίας, που επιδιώχθηκε ξεφεύγοντας από τον λογοτεχνικό 
κανόνα και εμπλέκοντάς τους στη μαθησιακή διαδικασία με μία, από τη μία πλευρά καινο-
τόμο για αυτά μέθοδο, αλλά ταυτόχρονα, με ένα τόσο αγαπητό και προσφιλές για αυτά μέσο, 
τον υπολογιστή. Ο τίτλος ορίστηκε από τους μαθητές ως: «Κ. Π. Καβάφης, 150 χρόνια από τη 
γέννηση του μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή».   

Λειτουργία της ομάδας: Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε τέσσερις (4) ανομοιογενείς - ως προς 
την επίδοση, τις δεξιότητες και το φύλο - ομάδες των τεσσάρων (4) ατόμων. Στη συνέχεια, η 
διδάσκουσα ενημερώνει τους μαθητές/τριες σχετικά με τους ρόλους που είναι απαραίτητοι 
στο πλαίσιο μιας ομάδας, προκειμένου αυτή να είναι λειτουργική (ο Εξερευνητής του Διαδι-
κτύου, ο Συντάκτης της ομάδας, που θα καταγράφει στον Επεξεργαστή Κειμένου τα πορί-
σματα που θα καταλήγει η ομάδα, ο Σύνδεσμος ομάδας για συνεργασία με τις άλλες ομάδες 
και ο Παρουσιαστής των πορισμάτων της ομάδας). Η εκπαιδευτικός δεν παρεμβαίνει στην 
ανάθεση συγκεκριμένων ρόλων στο πλαίσιο της ομάδας, αλλά αφήνει την πρωτοβουλία στα 
μέλη των ομάδων να κατανείμουν τους ρόλους τους μόνοι τους, ανάλογα με τις δεξιότητές 
τους. Αν παρ’ ελπίδα προκύψουν διαφωνίες στο στάδιο αυτό, τότε η εκπαιδευτικός παρεμ-
βαίνει, για να διευθετηθεί το ζήτημα. Επίσης, αν οι δεξιότητες των μαθητών/τριών σχετικά 
με τη χρήση του Η/Υ είναι ικανοποιητικές, τότε τα μέλη των ομάδων μπορούν να εναλλάσσο-
νται στους ρόλους. Τάξεις: Α΄ Γυμνασίου, Β1, 2 Γυμνασίου, Γ1, 2 Γυμνασίου. Χρονική διάρ-
κεια: 2 μήνες. 

Θεωρητικό πλαίσιο: Κατασκευάζεται ένας εννοιολογικός χάρτης που αφορά τον Καβάφη, το 
έργο του και όλα τα υποθέματα με τα οποία θα ασχοληθούν οι μαθητές. Οι χάρτες δίνουν τη 
δυνατότητα στους μαθητές/τριες να μάθουν αποτελεσματικότερα βοηθώντας τους να κατα-
νοήσουν και να οργανώσουν το διδακτικό αντικείμενο, να αποθηκεύσουν τις πληροφορίες 
και να ανατρέχουν σ’ αυτές ευκολότερα. Επίσης, χρησιμοποιούν τον εννοιολογικό χάρτη ως 
μαθησιακό και γνωστικό εργαλείο για να αναπτύξουν εκείνες τις στοχαστικές διαδικασίες, 
που είναι απαραίτητες για ουσιαστική μάθηση και να μπορούν να συγκεντρωθούν περισσό-
τερο στο στόχο κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους συμμαθητές τους, όταν έχουν μπρο-
στά τους ένα κοινό «οπτικό» αντικείμενο παρά μια αφηρημένη έννοια (Hmelo-Silver, 2003).  

Ο μαθητής παύει να δέχεται άκριτα και αναντίρρητα τον καταιγισμό πληροφοριών και γνώ-
σεων από τον δάσκαλο και τα σχολικά βιβλία. Συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία του «μαν-
θάνειν». Τοποθετείται στο κέντρο του μαθησιακού περιβάλλοντος και περιβάλλεται από εκ-
παιδευτές, από άλλους μαθητές, από μαθησιακό υλικό και από τεχνολογικά εργαλεία, που 
διευκολύνουν τη μάθηση και τη διαχείριση της μαθησιακής διαδικασίας. (Βρασίδας, Ζεμπύ-
λας & Πέτρου, υπό δημοσίευση). Αποκτά τη δυνατότητα να κατευθύνει και να ελέγχει ο ίδιος 
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την πορεία της μάθησης, έχοντας ως κριτήρια τις ικανότητές του, τα ενδιαφέροντά, τις ανά-
γκες, τον προσωπικό ρυθμό του αλλά και τις απαιτήσεις του σχολείου (Ζαράνης & Οικονομί-
δης, 2007). Μέσω πειραματισμού και προσωπικής ανακάλυψης οδηγείται σταδιακά στην κα-
τάκτηση της γνώσης. Συνεργάζεται με συνομηλίκους του, ανταλλάσσει απόψεις, παίρνει 
πρωτοβουλίες, κάνει λάθη, ανασυγκροτεί τις σκέψεις του και γενικότερα βρίσκεται σε μια 
κατάσταση αναζήτησης και προβληματισμού. Γεγονός, που τον οδηγεί βαθμιαία στο να αυ-
τονομηθεί, να αναπτύξει την υπευθυνότητά του και σε κάθε περίπτωση να οργανώσει την 
οικοδόμηση της γνώσης του.  

Η διδακτική προσέγγιση δίνοντας έμφαση στην πολλαπλή νοημοσύνη (Gardner, 2011), επι-
κεντρώνεται πλέον στα δυνατά σημεία του μαθητή, επιτυγχάνοντας έτσι την ανάπτυξη της 
αυτοπεποίθησης και στη συνέχεια την ασφαλή πορεία του προς τα αδύνατα σημεία του, δη-
λαδή προς τις περιοχές της «αποκοιμισμένης» νοημοσύνης. Στόχος των μαθησιακών πρακτι-
κών είναι να ανακαλύψει το παιδί τις δυνάμεις του, να εντοπίσει τυχόν αδυναμίες του και να 
εργαστεί πάνω σε αυτές ενεργοποιώντας όλους τους τύπους νοημοσύνης του, ώστε να ανα-
πτύξει μια σωστή αντίληψη για το ατομικό του προφίλ. Η συγκεκριμένη δράση οδηγεί τον 
μαθητή να το επιτύχει αυτό βοηθώντας τον να προσεγγίσει τα ποιητικά κείμενα του Καβάφη 
μέσα από το κατάλληλο προσωπικό του κανάλι. Επιπλέον, εντοπίζοντας τις δυνάμεις και τις 
τυχόν αδυναμίες του, ο μαθητής αναπτύσσει θετική αυτοαντίληψη και αυτοσυναίσθημα, κα-
τάσταση που θα τον οδηγήσει σε κατάλληλες επιλογές σε σημαντικά θέματα στη ζωή του. 

Σε κάθε τάξη οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες: τους Βιογράφους, τους Καλλιτέχνες, 
τους Σκηνοθέτες και τους Μουσικούς. Οι τέσσερις αυτές ομάδες γίνονται νοηματοδότες των 
ποιημάτων (Καπλάνη & Κουντουρά, 2004· Γεωργίου, 2006), τα επεξεργάζονται, αλληλοεπι-
δρούν μεταξύ τους και δημιουργούν τη δική τους ερμηνεία και γνώση (Cope & Kalantzis, 
2000). Εξετάζουν την ευρύτερη ιστορικότητα της στιγμής πρόσληψης αλλά και της στιγμής 
της συγγραφής τους (Κουντουρά, 2002). Οδηγούνται στη φιλαναγνωσία (κειμενοκεντρική 
προσέγγιση) και μέσω των Τ.Π.Ε. στην πολυστρωματική πρόσληψη και ανάδειξη του παιγνιώ-
δους χαρακτήρα της έντυπης λογοτεχνίας. Αναδεικνύεται έτσι, η ρευστότητα των ποιημάτων, 
ευνοείται η αποστασιοποίηση του ποιητή από το κείμενό του μέσω της οθόνης, διδάσκοντας 
πολλά και σημαντικά πράγματα για τη λογοτεχνία, την κατασκευή και τη λειτουργία της 
στους μαθητές (Νικολαΐδου, 2009). 

Η χρήση του υπολογιστή ως γνωστικό εργαλείο αποτελεί εδώ τον κύριο άξονα και έρχεται να 
φέρει μια μικρή παιδαγωγική επανάσταση σε όλες τις τάξεις. Κι αυτό έχει να κάνει με την 
ίδια τη φύση του ως τεχνολογικού, επιστημονικού και γνωστικού εργαλείου. Συμβάλλει ως 
έξυπνο εργαλείο στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη ικανοτήτων, που έμεναν ανεκμετάλλευ-
τες με τη χρήση άλλων εργαλείων, ιδιαίτερα όπως εδώ, αν οι δυνατότητες του αξιοποιούνται 
κατάλληλα για εκπαιδευτικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς (Ράπτης & Ράπτη, 2001). Έτσι λοι-
πόν, χρησιμοποιείται για την προγραμματισιμότητά του με στόχους διδακτικούς, μαθησια-
κούς, οργανωτικούς, επικοινωνιακούς, χάρις στις γνωστές δυνατότητες του υπολογιστή ως 
«σκεπτόμενης» μηχανής, που τον κάνουν να διαφέρει από τα άλλα είδη της σύγχρονης τε-
χνολογίας. Αλληλοεπιδρά με τους μαθητές αυξάνοντας την ενεργό συμμετοχή τους στη μα-
θησιακή διαδικασία. Παύουν να δουλεύουν με βάση την επίδοσή τους (Cohen, 1994). Δια-
φοροποιείται η μάθηση, παύει να αναμένει «μία μόνο σωστή απάντηση» και στρέφεται προς 
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δραστηριότητες αλληλεπίδρασης, όπου ο στόχος είναι η μάθηση με κατανόηση, χωρίς να 
είναι η εργασία τόσο αυστηρά δομημένη. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι οι μαθητές δεν 
βοηθούν απλά ο ένας τον άλλο να καταλάβουν τι λέει ο δάσκαλος και να μοιραστούν τις 
πληροφορίες του βιβλίου, αλλά εδώ η αλληλεπίδραση συνίσταται σε μια διαδικασία ανταλ-
λαγής απόψεων, υποθέσεων και στρατηγικών (Καζέλα, 2009). Η λύση του προβλήματος δη-
λαδή, δεν επιδέχεται μόνο μια σωστή απάντηση, άλλωστε αυτό δεν είναι αυτοσκοπός και 
επιτυγχάνεται κατά βάση από την μεταξύ τους αλληλεπίδραση. 

Χρησιμοποιώντας τον καταιγισμό ιδεών (Βασάλα & Φλογαῒτη, 2002), η εκπαιδευτικός βοη-
θάει τους μαθητές να ανακαλέσουν στη μνήμη τους συνειρμικά προϋπάρχουσες αντιλήψεις 
(σωστές και λανθασμένες) για τον Καβάφη, προβαίνοντας σε ελεύθερη έκφραση ιδεών, προ-
σπαθώντας να εντοπίσουν τις κρυμμένες σκέψεις του ποιητή και να τις αποκωδικοποιήσουν 
με εικόνες, φωτογραφίες και πίνακες ζωγραφικής, αναζητώντας τους τρόπους που συνομι-
λούν με το ποιητικό κείμενο. 

Οι μαθητές πλέον, ως ενεργοί αναγνώστες δίνουν τη δική τους ερμηνεία, παράγοντας τον 
δικό τους προσωπικό λόγο (Αποστολίδου & Χοντολίδου, 2002), δίνοντας έμφαση στην ερμη-
νευτική πολλαπλότητα (Φρυδάκη, 2003) παρουσιάζοντας τα ποιήματα με άλλους σημειωτι-
κούς πόρους, όπως τα προσέλαβαν και τα κατανόησαν οι ίδιοι (video, εικόνα, ζωγραφική). 
Άλλωστε η μεταγραφή ενός ποιήματος με τη βοήθεια των πολυμέσων αναδεικνύει τη συνο-
μιλία των τεχνών στο εσωτερικό του και τη συνεργασία των αισθήσεων για την πρόσληψή 
του. Οπτικοποιώντας την ποίηση του Κ. Π. Καβάφη, καλλιεργούνται στον πολιτισμικό γραμ-
ματισμό ανοίγοντας το μάθημα με αυτό τον τρόπο και σε άλλα είδη κειμένων (Αποστολίδου, 
2003).  

Όλες οι ομάδες επεξεργάζονται τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει, συνθέτουν  το υλικό 
τους (κείμενα, εικόνες, πίνακες ζωγραφικής, μουσικές, video) και τα παρουσιάζουν με το πρό-
γραμμα παρουσίασης «power point». Χρησιμοποιώντας αυτή την πολυμεσική εφαρμογή 
βοηθιoύνται στη μεταφορά των γλωσσικών τρόπων του λογοτεχνικού κειμένου (εδώ ποιη-
μάτων) σε άλλους σημειωτικούς τρόπους, καταδεικνύεται η δραστικότητα της λογοτεχνικής 
γλώσσας και αναδεικνύεται το ολιστικό μοντέλο πρόσληψης και παράστασης του κόσμου, το 
οποίο κατασκευάζει η λογοτεχνία. Επιπλέον, λειτουργεί παιγνιωδώς και την ίδια στιγμή δι-
δακτικά, καθώς ξεβιδώνει τη λογοτεχνική μηχανή και μεταφέρει τις τεχνικές και τα γλωσσικά 
τεχνάσματά της στις τεχνικές και τα τεχνάσματα άλλων μέσων, οπτικοακουστικών, τα οποία 
συνομιλούν με το λογοτεχνικό κείμενο (Νικολαΐδου, 2009).  

Γνωστικοί Στόχοι: Να γνωρίσουν τον παγκοσμίου φήμης Έλληνα ποιητή, να τον κατανοήσουν, 
μετουσιώνοντας αυτή τη γνώση σε άλλους σημειωτικούς πόρους, ερμηνεύοντάς τον με τον 
δικό τους τρόπο. Να προσεγγίσουν έτσι, βιωματικά τα βασικότερα και πιο γνωστά του ποιή-
ματα. Να παρατηρήσουν τις φωτογραφίες και εντοπίσουν πώς αυτές συνομιλούν με τα ποι-
ητικά κείμενα του Καβάφη. 

Στόχοι σε επίπεδο ικανοτήτων: Να αναγνωρίζουν τα πολιτισμικά στοιχεία που υπάρχουν σε 
κάθε κείμενο και προσδιορίζουν την ιστορικότητά τους. Να ενθαρρυνθεί η ενεργητική συμ-
μετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Να ασκηθούν στη διερευνητική, ανακαλυ-
πτική, βιωματική μάθηση, μέσα από την έρευνα και τις σύγχρονες μεθόδους της, ώστε να 
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έρθουν σε ενεργητική και άμεση επαφή ακόμα και με καταστάσεις και συνθήκες του παρελ-
θόντος, αφομοιώνοντας τα πληροφοριακά ερεθίσματα. Nα αναπτύξουν την αφαιρετική και 
συνθετική τους ικανότητα, αναλύοντας και συνθέτοντας πληροφορίες, συγκρίνοντας το πα-
ρελθόν που περιγράφεται στο κείμενο με το παρόν που βιώνουν. Να μάθουν οι μαθητές να 
εργάζονται ομαδικά και συνεργατικά, να αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους, αλλά και με τον 
καθηγητή. Να ασκηθούν στο γραπτό λόγο μέσα από τη σύνθεση σύντομων κειμένων αφηγη-
ματικού χαρακτήρα και την έκφραση αξιολογικών κρίσεων (δημιουργική γραφή). Να μάθουν 
να αξιολογούν την εργασία των συμμαθητών τους και να αυτοαξιολογούνται, αναπτύσσο-
ντας την κριτική σκέψη τους. Να αναζητήσουν τη γνώση μέσα από ανοικτά ηλεκτρονικά πε-
ριβάλλοντα και να εξοικειωθούν με τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού κειμένου (πολυτροπι-
κότητα, υπερκείμενο, διακειμενικότητα). Να αναπτύξουν δεξιότητες αποτελεσματικής ανα-
ζήτησης, κριτικής στάσης, επιλογής και αξιοποίησης της κατάλληλης πληροφορίας από το 
διαδίκτυο. Να ασκηθούν στην παραγωγή ψηφιακού λόγου με τον επεξεργαστή κειμένου (Ms-
word) και με το λογισμικό παρουσίασης (power-point), εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες 
που παρέχουν οι Η/Υ. Να αποκτήσουν ικανότητα αποτελεσματικής πλοήγησης στη μη γραμ-
μική μορφή του ηλεκτρονικού κειμένου, ώστε να αποφευχθεί ο αποπροσανατολισμός τους 
στους λαβυρίνθους του διαδικτύου.    

Στόχοι σε επίπεδο στάσεων: Να ανασυσταθεί η σχολική τάξη ως μία κοινότητα αναγνωστών, 
η οποία θα διέπεται από τις αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας, του σεβασμού της διαφο-
ράς, του πλουραλισμού, του διαλόγου, της κριτικής εγρήγορσης και αυτογνωσίας, της διαπο-
λιτισμικής συνείδησης. Να δημιουργήσει αναγνώστες. Να συνειδητοποιήσουν τη σχέση της 
λογοτεχνίας με την ανθρώπινη εμπειρία και, επομένως, τη σημασία της για την κατανόηση 
του κόσμου στον οποίο ζούμε και του εαυτού μας. Να κατανοήσουν ότι η ποίηση είναι ο 
διαφορετικός τρόπος να εκφραστεί η άποψη, η θέση, η στάση ζωής του ποιητή και του κα-
θενός από εμάς για την κατανόηση και την αντίληψη του κόσμου γύρω μας.  

Συνεργασία με άλλους φορείς: Με τη σχολική βιβλιοθήκη του σχολείου και τη δημόσια βι-
βλιοθήκη της Αμφίκλειας. Με τη Διευθύντρια του σχολείου για την ευόδωση αυτού του εγ-
χειρήματος καθώς και με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Με τη μουσική σχολή του κ. Πανα-
γιώτη Κέφου για την επιλογή, τις πρόβες και την τελική παρουσίαση των μουσικών κομμα-
τιών και συνόλων που θα επενδύσουν την ποίηση του Καβάφη. Με την κα Μήνα Μητροπού-
λου για την καλλιτεχνική επιμέλεια των ποιημάτων. Με την Κίνηση της Πρωτοβουλίας Πολι-
τών Αμφίκλειας (τοπικός σύλλογος), για την επιλογή σκηνικών για την τελική παρουσίαση και 
εκδήλωση προς τιμήν του Κ. Π. Καβάφη. Με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Με τον κ. 
Γιώργο Ντρούκα (γονέα) για τη βοήθειά του στα ηχητικά της εκδήλωσης. Και τέλος συνεργα-
σία με τον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας για την παραχώρηση του Παπακώστειου Πολιτιστικού 
Κέντρου για τη φιλοξενία της εκδήλωσης. 

Α΄ Φάση Υλοποίησης: Το κάθε τμήμα χωριστά και στη συνέχεια όλα μαζί προβληματίστηκαν 
πώς να γνωρίσουν και να παρουσιάσουν το έργο του Κ. Π. Καβάφη. Υπήρξαν διάφορες προ-
τάσεις, να δημιουργήσουν λέσχες ανάγνωσης και να καταλήξουν ανά ομάδες σε συμπερά-
σματα, να διαβάσουν τη βιογραφία του και να παρουσιάσουν τα παιδιά ανάλογα με την ηλι-
κία τους κάποια από τα ποιήματα σταθμούς, που υπάρχουν άλλωστε μέσα στα εγχειρίδια 
των Νεοελληνικών Κειμένων στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Να ανιχνευθούν μουσικές για 
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κάποια από τα ποιήματα. Άλλωστε, κάποια έχουν μελοποιηθεί. Όμως πάλι, προσεγγιζόταν το 
αντικείμενο από την πλευρά του λογοτεχνικού κανόνα και δεν ήταν αφενός αυτό επιθυμητό, 
αφετέρου ο στόχος δεν ήταν να χρησιμοποιηθεί το διαδίκτυο μόνο ως μέσο ανίχνευσης της 
πληροφορίας. Επιδιωκόταν να εμπλακούν περισσότερο δημιουργικά, να γνωρίσουν σε βά-
θος τον Καβάφη, να τον κατανοήσουν και να το αναδείξουν μέσα από τη φωτογραφία, τη 
ζωγραφική και τη μουσική, αξιοποιώντας τα διαφορετικά ταλέντα των μαθητών. Πάνω σε 
αυτή τη σκέψη στηρίχθηκε όλο το θεωρητικό πλαίσιο του εγχειρήματος αυτού.  

Ενδεικτικά αναφέρονται τα υποθέματα που θα επεκτεινόταν η δράση (οι υπερσύνδεσμοι πα-
ραπέμπουν στο αντίστοιχο υλικό προς αναζήτηση από τους μαθητές): Τα σημαντικότερα γε-
γονότα της προσωπική ζωής του ποιητή, οι επιρροές της ποίησής του, το ποιητικό του έργο, 
το πεζογραφικό του έργο, τα χαρακτηριστικά της ποιητικής του γραφής, η αγαπημένη του 
πόλη, η Αλεξάνδρεια, η ανίχνευση ζωγραφικών έργων που θα αποτύπωναν το ποιητικό έργο 
του Καβάφη, η ανίχνευση μουσικής κατάλληλης που θα ταίριαζε στο ύφος και στο χρώμα του 
Καβαφικού έργου.  

Β΄ Φάση Υλοποίησης: Σε αυτή τη φάση τα παιδιά ασχολήθηκαν με τη συγκέντρωση υλικού, 
μελετών, άρθρων, αφιερωμάτων, ντοκιμαντέρ, εκπομπών, video, μελοποιήσεων ποιημάτων, 
φωτογραφιών, χειρογράφων, ζωγραφικών έργων, εικόνων, προκειμένου να μελετήσουν τη 
ζωή και το έργο του ποιητή. Αφού ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση του υλικού, έγινε εκ νέου 
συνάντηση και ανατέθηκαν οι εργασίες στις ομάδες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα  των μα-
θητών. Οι συναντήσεις γίνονταν κάθε Πέμπτη μετά το πέρας των μαθημάτων. Στη συνάντηση 
αυτή τη φορά, παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς 
επίσης και από την Πρωτοβουλία Πολιτών Αμφίκλειας, οι οποίοι θέλησαν να συνεισφέρουν 
σε αυτή την προσπάθεια των παιδιών. Ήταν μια ευκαιρία να ανοίξει το σχολείο την πόρτα 
του στο σύνολο της κοινωνίας και του Καλλικρατικού Δήμου της Αμφίκλειας – Ελάτειας. Τα 
ποιήματα που επελέγησαν για να μελετηθούν και να παρουσιαστούν μετά από σκέψη και 
συζήτηση και αφού ακολουθήθηκε κατά το δυνατό η σειρά συγγραφής από τον Καβάφη είναι 
τα εξής: Το Πρώτο σκαλί, η Πόλις, Τα Τείχη, Η Δέησις, Τα κεριά, Τα Παράθυρα, Οι Θερμοπύ-
λες, Περιμένοντας τους Βαρβάρους, Φωνές, Μονοτονία, Επιθυμίες, Τρώες, Τελειωμένα, Απο-
λείπειν ο Θεός Αντώνιον, Επέστρεφε, Όσο μπορείς, 200.π.Χ., Ελεγεία των Λουλουδιών, Ιθάκη. 

Οι Βιογράφοι από κάθε τμήμα ασχολήθηκαν με τα βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία του 
ποιητή. Μετά από σκέψη και συζήτηση μεταξύ τους αποφάσισαν ότι ο καλύτερος τρόπος να 
ξεκινήσουν την παρουσίαση του Κ.Π. Καβάφη ήταν να τον παρουσιάσουν μέσα από κάποιο 
μικρό μήκους video, που θα μπορούσαν να ανιχνεύσουν από το διαδίκτυο, καθώς επίσης και 
με το φωτογραφικό υλικό για να πλαισιώσουν τη βιογραφία του. Όντως, βρήκαν ένα μικρό 
video που ακούγεται η φωνή της Έλλης Λαμπέτη να απαγγέλλει το πιο γνωστό ποίημά του 
«την Ιθάκη», παρουσιάζοντας ταυτόχρονα στιγμιότυπα από την Αλεξάνδρεια, την αγαπημένη 
πόλη του ποιητή και το σπίτι του στην οδό Λέψιους (Θεωρήθηκε ότι στο κομμάτι της βιογρα-
φίας καλόν ήταν να ασχοληθούν τα παιδιά από όλα τα τμήματα του Γυμνασίου, ώστε όλα να 
γνωρίσουν από κοντά αυτόν τον μεγάλο ποιητή). 

Οι Καλλιτέχνες από κάθε τμήμα ασχολήθηκαν με την αναζήτηση φωτογραφικού υλικού, ζω-
γραφικών πινάκων που αποτυπώνουν την ποίηση του Καβάφη γενικότερα. Αρχικά με αναζή-
τηση «Καβάφης» στο google εικόνες και στη συνέχεια με αναζήτηση το κάθε ποίημά του που 
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ήθελαν να εικονοποιήσουν. Υπήρξε σημείο συζήτησης μεταξύ όλων των τμημάτων για το 
ποια ποιήματα θα επιλεγούν, για να εικονοποιηθούν και να απαγγελθούν. Τα πιο μικρά ποι-
ήματα και πιο εύκολα στο νόημα δόθηκαν στην Α΄ Γυμνασίου, τα λίγο πιο δύσκολα στη Β΄ 
Γυμνασίου και τα πιο μεγάλα και δύσκολα στη Γ΄ Γυμνασίου. (Εδώ βέβαια και το σημειώνω 
εκ των υστέρων δεν έπαιξε ρόλο καθόλου ο βαθμός δυσκολίας αλλά η διάθεση και η θέληση, 
καθώς αποδείχτηκε η Β΄ Γυμνασίου, η τάξη η οποία δούλεψε τη συγκεκριμένη δράση με α-
γάπη , μεράκι και ασίγαστη διάθεση για το καλύτερο). Κάθε ποίημα είχε το δικό του φάκελο, 
που εκεί μέσα συγκεντρώνονταν οι εικόνες και οι ζωγραφικές, που θα επιλέγονταν για τη 
δημιουργία του video και της παρουσίασης. 

Οι Σκηνοθέτες ήταν αυτοί που έπαιρναν αυτούς τους φακέλους και προσπαθούσαν να επι-
λέξουν αφενός τον τρόπο παρουσίασης των ποιημάτων και αφετέρου ποια ποιήματα θα γί-
νονταν video ή θα παρουσιάζονταν με την εναλλαγή των διαφανειών. Επίσης, κάποια video 
τα επέλεξαν ατόφια από το διαδίκτυο, είτε γιατί τους άρεσαν πάρα πολύ, είτε γιατί δεν μπο-
ρούσαν να βρουν κατάλληλο υλικό από το διαδίκτυο για να το χρησιμοποιήσουν. Εδώ, σε 
αυτό το στάδιο τους βοήθησα αρκετά, γιατί τα παιδιά δε γνώριζαν να κατασκευάζουν video. 
Βέβαια, μετά τους φάνηκε διασκεδαστικό να νιώθουν σαν μικροί μοντέρ και σκηνοθέτες. 

Τέλος, οι Μουσικοί ήταν αυτοί που ασχολήθηκαν με τη μουσική επένδυση των ποιημάτων. 
Αρχικά, όπως είχαν αποφασίσει τα παιδιά, επέλεξαν μουσική από το διαδίκτυο και κυρίως 
κομμάτια του Τσαϊκόφσκι, του Μπαχ, της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, του Κότσιρα, του Παπαθα-
νασίου, του Σπανουδάκη, της Ελένης Καραΐνδρου. Τα κομμάτια μετατράπηκαν σε mp3 με το 
πρόγραμμα Free make video Converter και ήταν έτοιμα να ενσωματωθούν στην παρουσίαση 
ή στα video. Στη συνέχεια όμως, αναρωτήθηκαν αν μπορούσαν με κάποιο τρόπο να επενδύ-
σουν με ζωντανή μουσική τα ποιήματα του Καβάφη και να τα παίξουν τα ίδια. Σε αυτό το 
σημείο κλήθηκε ο κος Π. Κέφος ο οποίος είναι ιδιοκτήτης Ιδιωτικής Σχολής Μουσικής στην 
Αμφίκλεια, και ο οποίος προσφέρθηκε ανιδιοτελώς να βοηθήσει τα παιδιά αφενός να επιλέ-
ξουν μουσικές, αφετέρου να είναι τέτοιες ώστε να μπορούν να τις εκτελέσουν τα ίδια ή του-
λάχιστον τα περισσότερα κομμάτια. (Εδώ, πρέπει να σημειωθεί ότι στο σχολείο δεν υπήρχε 
μουσικός, οπότε για αυτό στραφήκαμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία).   

Οι μουσικές που τελικά επελέγησαν και εκτελέστηκαν  από τους μαθητές είναι οι ε-
ξής: Prelude BWV 1007 J.S. Bach (Πόλις), Η προσωπογραφία της μητέρας μου, Μ. Χατζιδάκις 
(Τα τείχη), Prelude Triston, M. D. Pujol (Η Δέησις), Oblivion, Astor Piazzolla (Κεριά), Marieta, 
F. Tarrega (Παράθυρα), Prelude BWV 999, J.S. Bach (Θερμοπύλες), Prelude Νο 4,H. B. Lobos 
(Περιμένοντας τους βαρβάρους), Lagrima, F. Tarrega (Φωνές), Monotonia, Rodrigo Riera (Μο-
νοτονία), Prelude-Suite del Plata Νο 1, M. D. Pujol (Επιθυμίες), Μανούλα μου, Μ. Χατζιδάκι 
(Τρώες), Study Νο 5, F. Sor (Τελειωμένα), Adelita, F. Tarrega (Απολείπειν ο θεός Αντώ-
νιον), Sonatina part 2, F. M. Torroba (Επέστρεφε), Etude, F. Tarrega (Όσο μπορείς), Un dia del 
Noviembre, Leo Brower (200 π. Χ), Τhe sleep of the little doll, A. Barrios (Ελεγεία των λουλου-
διών), Prelude BWV 998, J.S. Bach (Ιθάκη). Επίσης, σε δύο σημεία του προγράμματος, σαν 
ένα είδος διαλείμματος, έπαιξαν οι μαθητές δύο μουσικά σύνολα: τα κύματα του Δούναβη, 
του I. Ivanovich και το Air του J.S. Bach. Ενάμιση μήνα περίπου πήρε στα παιδιά να ετοιμά-
σουν την παρουσίαση και τα video. Τα Σαββατοκύριακα και απογεύματα γίνονταν οι πρόβες 
για τη μουσική και την απαγγελία.  
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Γ΄ Φάση Υλοποίησης: Οι πρόβες ολοκληρώθηκαν. Το επόμενο βήμα ήταν η ετοιμασία των 
προσκλήσεων και των αφισών με τις οποίες το κοινό θα ενημερωνόταν για τον τόπο και τον 
χρόνο της εκδήλωσης. Διευθετήθηκαν όλα τα διαδικαστικά. Η παρουσίαση της εκδήλωσης 
έγινε στις 7 Απριλίου 2013! Στήθηκε όλος ο ηλεκτρονικός και μουσικός εξοπλισμός από το 
πρωί. Όλοι βρίσκονταν σε εγρήγορση. Η αίθουσα γέμισε ασφυκτικά. Η έκπληξή μας και η 
ικανοποίησή μας ήταν μεγάλη. Η ατμόσφαιρα, υπό το φως των κεριών δε θα μπορούσε να 
είναι πιο ταιριαστή για τον Καβάφη.   

Συμπεράσματα/Κριτική 

Παρότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι το Σχολείο, η Εκ-
παίδευση και η παρεχόμενη Παιδεία μπορούν να αποκτήσουν ξανά το ενδιαφέρον που 
χρειάζεται για να προσελκύσουν την αγάπη και την ουσιαστική συμμετοχή των μαθητών.  

Η εμπλοκή των Τ.Π.Ε. ήταν για τους μαθητές μία ευχάριστη έκπληξη. Δεν μπορούσαν ποτέ να 
φανταστούν πως ο υπολογιστής, που είναι πλέον για τα περισσότερα παιδιά αναγκαιότητα, 
θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στη σχολική τάξη και μάλιστα προς όφελος της μαθησιακής 
διαδικασίας. Αυτό, από μόνο του, από την αρχή ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την ολο-
κλήρωση και επιτυχία της δράσης.  

Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα να διδαχθούν Καβάφη ταυτόχρονα και στις τρεις τάξεις του 
Γυμνασίου. Είναι γνωστό ότι ο εν λόγω ποιητής θεωρείται αρκετά δύσκολος, δυσνόητος και 
πολλές φορές απρόσιτος από τα παιδιά του Γυμνασίου. Δεν έχει επέλθει η ωριμότητα της 
σκέψης, η εμπειρία της ζωής, η γνώση της ιστορίας μας αλλά και η ευρύτερη, ολοκληρωμένη 
εικόνα του Ελληνικού γίγνεσθαι. Ύστερα υπάρχει και το ιδιαίτερο ερωτικό κομμάτι της ζωής 
του Καβάφη, που αποτέλεσε σημείο προβληματισμού. Θα έπρεπε να αποσιωπηθεί ή να α-
ναλυθεί; Τελικά τα παιδιά, τα ίδια καμιά φορά μας εκπλήσσουν θετικά και προσπερνάμε 
πράγματα, που εμείς οι ίδιοι τα βλέπουμε ως εμπόδια. Διαβάστηκε και σχολιάστηκε ακροθι-
γώς. Σταθήκαμε στα διαχρονικά του μηνύματα, αυτά που διαπερνούν την ποίησή του και 
μένουν αναλλοίωτα με το πέρασμα του χρόνου.  

Υπήρχαν δυσκολίες σχετικά με τον χρόνο συγκέντρωσης όλων των μαθητών. Εμπόδιο που 
προσπελάστηκε καθώς κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και ιδιαίτερα όταν κάναμε Καβάφη 
ήταν μια ευκαιρία να λύνουμε απορίες, να δίνονται οδηγίες και να υπάρχει πάλι ανατροφο-
δότηση. Απαιτούσε πολυεπίπεδες ενασχολήσεις από τους μαθητές και σε χώρους που δεν 
είχαν τις τεχνικές γνώσεις για να επιτευχθούν, όπως στη δημιουργία video και παρουσίασης, 
σημεία που χρειάζονταν τη δική μου βοήθεια. Ας μην ξεχνάμε ότι έπρεπε να συνεργαστεί και 
να συντονιστεί όλο το σχολείο και οι εμπλεκόμενοι φορείς πράγμα το οποίο ήταν εξαιρετικά 
δύσκολο όχι όμως ακατόρθωτο. Μέσα από την ομαλή συνεργασία όλοι οι μαθητές ανέλαβαν 
ρόλους, φανερώθηκαν και βελτιώθηκαν δεξιότητες, ενεργοποιήθηκε η φαντασία και η αυτε-
νέργεια αυτών. Υπήρχε αυθεντικότητα στην έκφραση, παραγωγικότητα, ευελιξία, αποτελε-
σματικότητα στην κοινωνική τους ανάπτυξη. Αυξήθηκε η αυτοπεποίθησή τους και ενισχύ-
θηκε η αυτοεκτίμησή τους.    

Σ΄ έναν κόσμο, ο οποίος αλλάζει συνεχώς και μεταβάλλεται, το σχολείο που αποτελεί το βα-
σικό πυρήνα μόρφωσης και τον συνδετικό δεσμό ανάμεσα στον άνθρωπο, στην κοινωνία και 
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στην παγκόσμια κοινότητα, δεν είναι δυνατόν να είναι στατικό και αμετάβλητο στο πέρασμα 
του χρόνου, στα νέα δεδομένα και στις προκλήσεις του μέλλοντος. Για να μην είναι απλός 
θεατής στις διαρκείς αλλαγές και εξελίξεις, αλλά να είναι φορέας εξελίξεων στη σύγχρονη 
πραγματικότητα, είναι αναγκαία η ορθή διαχείριση της καινοτομίας. Το σχολείο οφείλει να 
διαμορφώνει ενεργά τις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας, να αναζητά συνεργασία και υπο-
στήριξη για τις δραστηριότητές του και να φροντίζει τη δημόσια εικόνα του. Όταν υπάρχει 
μεράκι, αγάπη για αυτό που κάνεις, τα παιδιά που βάζουν την προσωπική τους σφραγίδα και 
την αθωότητά τους, υπάρχει αγαστή συνεργασία με πολλούς φορείς και είναι οργανωμένα 
με πρόγραμμα και μέθοδο είναι αδύνατο αυτό που θα προκύψει να μην είναι καλό. Όλα είναι 
ιδωμένα κάτω από άλλο πρίσμα.  
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Περίληψη 

Την περίοδο 2013-2014 στο πλαίσιο του Έτους Καβάφη οι μαθητές της Α΄ Λυκείου και Γ΄ 
Γυμνασίου Άνω Καλεντίνης του Ν. Άρτας δημιούργησαν, με επίκεντρο την ιστορική ποίηση 
του Καβάφη, ένα λογοτεχνικό και εικαστικό εργαστήρι. Συγκεκριμένα, υλοποίησαν σε ψη-
φιακή μορφή την έκδοση οκτώ εικονογραφημένων ποιημάτων τα οποία πλαισίωσαν με ερ-
μηνευτικές και ιστορικές προσεγγίσεις και μία αυτοβιογραφική συνέντευξη. Κατάληξη της 
δράσης ήταν η δημόσια ανάδειξή της με τη διοργάνωση τετραήμερης έκθεσης βιβλίου και 
ζωγραφικής σε Πολιτιστικό Κέντρο της πόλης. Οι μαθητές βίωσαν το αυθεντικό μαθητοκε-
ντρικό, κοινωνιοκεντρικό και εξωστρεφές σχολείο. Το σχολείο που τους εμπνέει στα ενδο-
γενή κίνητρα μάθησης και στην κουλτούρα των υψηλών προσδοκιών. Παράλληλα, απέκτη-
σαν δεξιότητες και στρατηγικές ουσιαστικές για την γνωστική, γνωσιολογική, κοινωνικοσυ-
ναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξή τους.  

Λέξεις - Kλειδιά: ποίηση, ζωγραφική, βιβλίο, καινοτομία. 

Εισαγωγή 

Η ανακήρυξη του έτους 2013 ως Έτος Κ.Π. Καβάφη στάθηκε ιδανική αφορμή για την εκπό-
νηση Διαθεματικού Πολιτιστικού Προγράμματος προσανατολισμένου στην προσέγγιση ι-
στορικών και μυθολογικών στοιχείων σε ποιήματα του Καβάφη, στην ανίχνευση της υπαινι-
κτικής διαχρονικής λειτουργίας τους και στην εικαστική απόδοσή τους. Μέσω της εκπαι-
δευτικής αυτής δράσης οι μαθητές αγγίζουν τον πυρήνα της ποιητικής σκέψης του Καβάφη 
ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται καταρχήν ως ιστορικός ποιητής. Συγκεκριμένα, για μία περίο-
δο πέντε μηνών, Νοέμβριος 2013 - Απρίλιος 2014, δεκαοκτώ μαθητές της Α΄ Λυκείου και Γ΄ 
Γυμνασίου Άνω Καλεντίνης, δύο γειτονικών σχολείων εκτός του οικιστικού ιστού της πόλης, 
δημιούργησαν ένα πρότυπο λογοτεχνικό και εικαστικό εργαστήρι με τίτλο ‘Κ.Π. Καβάφης∙ 
οκτώ ποιήματα: ιστορικές, ερμηνευτικές και εικαστικές προσεγγίσεις’.  
 
Οι μαθητές ψηφιοποίησαν και ανάρτησαν στο ΠΣΔ το υλικό του προγράμματος ενώ ανέδει-
ξαν δημόσια τη δράση τους με τη διοργάνωση τετραήμερης έκθεσης μαθητικής ζωγραφικής 
και βιβλίου στο αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Άρτας ‘Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ’ η οποία 
προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού και πολλών σχολικών μονάδων της πόλης. Η δημό-
σια προβολή των μαθητικών δράσεων ενδεικνύει την ισχυρή δέσμευση του σχολείου απέ-
ναντι στον σύγχρονο κοινωνικοποιητικό του ρόλο ο οποίος εκτείνεται στο δίκτυο σχέσεων 
που αναπτύσσει με την ευρύτερη κοινωνία με οφέλη μεταξύ άλλων στην ψυχική και συναι-
σθηματική υγεία των μαθητών (Weare & Gray, 1995). 
 
Το ‘Έτος Καβάφη’ αξιοποιήθηκε προς όφελος των μαθητών με την υλοποίηση μιας εκπαι-
δευτικής δράσης που κινείται στην κατεύθυνση της παροχής και ενδυνάμωσης της ανθρω-
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πιστικής παιδείας. Η τελευταία είναι μείζονος σημασίας δεδομένου πως στη σημερινή επο-
χή το σχολείο αμφισβητούν ως προς τη δικαιοδοσία του τα μέσα επικοινωνίας θέτοντας 
τους δικούς τους νόμους (Debray, 2006) ενώ το ανταγωνίζεται η βιομηχανία της ψηφιακής 
διασκέδασης που εκλαμβάνει τους έφηβους ως «διαθέσιμους εγκεφάλους» σύμφωνα με 
την έκφραση του σύγχρονου φιλοσόφου Bernard Stiegler. 

Στοχοθεσία 

Κύριος στόχος της δράσης ήταν η βαθύτερη γνωριμία των μαθητών με τη ζωή και την ιστο-
ρική ποίηση του Καβάφη μέσα από βιωματικές δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του 
λόγου, των καλών τεχνών και της τεχνολογίας ως εργαλεία δημιουργικής καινοτομίας και 
ποιοτικής διαφοροποίησης της μαθησιακής κουλτούρας. Βασικοί επιμέρους στόχοι ήταν: 

− η προσωπική, κοινωνικο-συναισθηματική και πολιτιστική ανάπτυξη των μαθητών. 
− η ανάδειξη της διαθεματικότητας ως πολλαπλασιαστής του γόνιμου ενδιαφέροντος 

των μαθητών για τα επιμέρους μαθήματα.  
− ο πολυτροπικός, εικονιστικός και ψηφιακός γραμματισμός.  
− ο γραμματισμός στις μεταγνωστικές δεξιότητες.  

 
Μεθοδολογία 

Στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής προσέγγισης εφαρμόστηκε ευρεία γκάμα 
διδακτικών μεθόδων και τεχνικών. Με τη βιωματική μάθηση δόθηκε στους μαθητές η δυ-
νατότητα να εκτεθούν σε νέες μη δομημένες εμπειρίες ανανεώνοντας τους διαύλους επι-
κοινωνίας με τον εαυτό τους. Σε ένα πλαίσιο βιωματικότητας εντάσσεται η διαθεματική 
προσέγγιση της γνώσης. Με την εφαρμογή της καταργήθηκε η μονομέρεια και αναδείχθηκε 
η ευρύτητα της γνώσης καθώς αξιοποιήθηκαν στοιχεία από την Νεοελληνική Λογοτεχνία, 
την Ιστορία, τα Εικαστικά, τη Νεοελληνική Γλώσσα και την Πληροφορική ενώ παράλληλα 
αναπτύχθηκε γόνιμη διακλαδική συνεργασία των καθηγητών. Με τη μέθοδο project οι μα-
θητές βίωσαν ένα περιβάλλον μαθητοκεντρικό και κοινωνιοκεντρικό όπου η αρμοδιότητα 
αναζήτησης και οικοδόμησης της γνώσης μεταβιβάστηκε στους ίδιους. Εφαρμόστηκε ακόμα 
η διατμηματική ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και η πραξιακή προσέγγιση (Puren, 2011) 
σύμφωνα με την οποία ο μαθητής αναγνωρίστηκε ως δρων κοινωνικό άτομο. 
 
Όσον αφορά την διδακτική τεχνική προσέγγισης των ποιημάτων εφαρμόστηκε η αισθητική 
της πρόσληψης του Jauss (1982) η οποία, προκρίνοντας τις «ανοιχτές αναγνώσεις», αποδε-
σμεύει τη φαντασιακή σκέψη του μαθητή-αναγνώστη καθιστώντας τον συν-δημιουργό των 
ποιητικών έργων, ελεύθερο να το επανασυνθέτει ξεπερνώντας συνεχώς τα γραφόμενα 
(Sartre, 1971). Ως προς τη μελέτη του εικονιστικού υλικού οι μαθητές ακολούθησαν τις αρ-
χές της ερμηνευτικής προσέγγισης του Wollheim (1987). Σύμφωνα με αυτήν η θέαση ενός 
έργου ζωγραφικής ενεργοποιεί το οράν εις η λειτουργία του οποίου, βάσει της διττής αντί-
ληψης, επιτρέπει στο θεατή-μαθητή να αντιληφθεί την ψυχοκινητήρια δύναμη του ζωγρά-
φου και να ονοματίζει τη συγκινησιακή δυναμική του πίνακα. Τέλος, εφαρμόστηκε η πρα-
κτική της τέχνης προκειμένου να αποτυπώσουν εικαστικά οι μαθητές την αισθητική εμπει-
ρία που αποκόμισαν από την επικοινωνία τους με τα ιστορικά ποιήματα του Καβάφη. 
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Παιδαγωγικά μέσα 

Για τη συγγραφή των κειμένων και την επεξεργασία των μαθητικών έργων χρησιμοποιήθη-
καν τα λογισμικά word και Picasa3 αντίστοιχα ενώ για την άντληση πληροφοριών το διαδί-
κτυο. Επίσης, οι μαθητές περιηγήθηκαν σε ένα καινούργιο ψηφιακό περιβάλλον, στην 
πλατφόρμα issuu, με τα εργαλεία της οποίας ψηφιοποίησαν το υλικό σε online βιβλίο. Πα-
ράλληλα, αναβαθμίστηκε ποιοτικά η θέση του εξωσχολικού βιβλίου στη σχολική τάξη. Πα-
ράγοντας καθοριστικός ήταν η λειτουργία των ομάδων εργασίας ως αναγνωστικών μικρο-
κοινοτήτων (Ross et al., 2006) όπου η αναζήτηση του νοήματος των ποιημάτων είναι αποτέ-
λεσμα συλλογικής διεργασίας. Συγκεκριμένα, οι μαθητές επεξεργάστηκαν τους ακόλουθους 
τίτλους ιδιωτικής βιβλιοθήκης: 
 
Ποιήματα A΄& B΄,  Ίκαρος, 1973 - Άπαντα, 1863-1933, Φυκίρης, 1983 - Aνέκδοτα Ποιήματα, 
Ίκαρος, 1993 - Αυτόγραφα ποιήματα, Ερμής, 2002 - Τα Πεζά, ΟΠΕΠ, 2003 - Η Βιβλιοθήκη 
Κ.Π. Καβάφη, Ερμής, 2003 - Ποιήματα, Εστία, 2004 - Aτελή Ποιήματα,  Ίκαρος, 2006 - Δα-
σκαλόπουλος, Δ., Ο βίος και το έργο του Κ.Π. Καβάφη, Μεταίχμιο, 2013 - Λεχωνίτης, Γ., Κα-
βαφικά αυτοσχόλια, Χάρβεϋ & Σία, 1977 - Παπαδοπεράκη, Α., Η μορφή του Καβάφη, Παπα-
σωτηρίου, 2002 - Σαββίδη, Λ., Λεύκωμα Καβάφη, Ερμής, 1983 - Ποιήματα 1896-1933, Σχέ-
δια Ν. Χατζηκυριάκου Γκίκα, Ίκαρος, 1966 - Ποιήματα. Σχέδια Α. Φασιανού, Χριστάκις, 1983 
- Ποιήματα 1863-1933. Εικονογράφηση Χ. Καράς, Ωκεανίδα, 1990 - Προσωπογραφίες Κ.Π. 
Καβάφη, Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων, 1995 - Ποιήματα Κ.Π. Καβάφη με σχέδια 12 
καλλιτεχνών, Καστανιώτης, 2008 -  Κ.Π. Καβάφης. Ζωγραφική Γ. Στεφανάκις, Νέο Επίπεδο, 
2009 - Είκοσι δύο ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη: Δώδεκα εικόνες του Χ.Ι. Ξένου, Μουσείο 
Μπενάκη, 2011 - Εικαστικό Ταξίδι στα Ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη, εκδόσεις Αιγαίον, 2013 - 
«ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ», Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη, 2013 - 12 Μονόφυλλα, Νεφέλη, 2013 - Ιδα-
νικές Φωνές κι Αγαπημένες, Μουσείο Κυκλαδικής  Τέχνης, 2013 - Ψυχοπαίδης, Γ., Εικόνες 
πάνω στο πρόσωπο και την ποίηση του Κ. Π. Καβάφη, Μεταίχμιο, 2013. 
 

Στάδια εξέλιξης του προγράμματος 
 
Το Διαθεματικό Πολιτιστικό Πρόγραμμα αναπτύχθηκε σε δέκα φάσεις, στις προγραμματι-
σμένες εβδομαδιαίες δίωρες συναντήσεις και στον εξωσχολικό χρόνο, κάτι που επέτρεψε η 
σύνδεση του θέματος με τις επιδιώξεις και τις κλίσεις των μαθητών. 
 
α΄ φάση (28/10-1/11/2013): Στο παρόν στάδιο έγινε η επιλογή του έργου, ο προσδιορισμός 
της ταυτότητάς του και των επιμέρους δράσεων. Στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης των μαθη-
τών παρουσιάστηκαν εικονογραφήσεις ποιημάτων του Καβάφη ενώ ακούστηκαν επιλεγμέ-
νες απαγγελίες για τη σύνδεση των ποιημάτων με την αισθητική απόλαυση.  
 
β΄ φάση (1-25/11/2013): Αντικείμενο εργασίας ήταν η αυτοβιογραφική συνέντευξη του Κα-
βάφη η οποία, ως δραστηριότητα, αποκλίνει από τη συνήθη πρακτική της αναπαραγωγής 
βιογραφικών στοιχείων από το διαδίκτυο. Η γνωριμία με τη ζωή και το έργο του ποιητή, 
επιτρέποντας τη γνώση των κοινωνικο-ιστορικών καταβολών των ποιημάτων και την απο-
κρυστάλλωση της ψυχοκινητήριας δύναμής τους, συνιστά πολύτιμο εργαλείο για την πρόσ-
ληψη και τη ζωγραφική απόδοση των ποιημάτων του. Την προσπάθεια των μαθητών υπο-
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στήριξαν τρία συναφή με το θέμα βιβλία (Καβαφικά αυτοσχόλια, Λεύκωμα Καβάφη, Ο βίος 
και το έργο του Καβάφη) ενώ προβλήθηκε σχετικό ντοκιμαντέρ από το αρχείο της ΕΡΤ. Στη 
βάση διαομαδικής συνεργασίας οι μαθητές διαμόρφωσαν το περιεχόμενο της συνέντευξης 
υποδυόμενοι σε δεύτερο στάδιο τους ρόλους του δημοσιογράφου και του ποιητή.  
 
γ΄ φάση (25/11-2/12/2013): Πραγματοποιήθηκε αξιολογική συζήτηση διαμορφωτικού χα-
ρακτήρα ως προς τη λειτουργικότητα των ομάδων εργασίας με επιμέρους ζητήματα την 
αποτελεσματικότητα στο χρονοπρογραμματισμό και στην αποπεράτωση των εργασιών, την 
επίδειξη υπευθυνότητας και το κλίμα συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης, τη διαχείριση 
συγκρουσιακών καταστάσεων και το βαθμό ευκολίας στη λήψη αποφάσεων. Βάσει των 
κρίσεων των μαθητών δεν διαπιστώθηκαν δυσλειτουργίες. 
  
δ΄ φάση (2-13/12/2013): Οι ομάδες εργασίας κλήθηκαν να επεξεργαστούν δέκα εννέα ι-
στορικά ποιήματα και να επιλέξουν οκτώ δεδομένου του συνολικού χρονοπρογραμματι-
σμού υλοποίησης του έργου. Στο πλαίσιο κατάκτησης των δηλωτικών γνώσεων τα ποιήματα 
Ιωνικόν, Η συνοδεία του Διονύσου  χρησιμοποιήθηκαν για την υποδειγματική διδασκαλία 
ιστορικής και αισθητικής προσέγγισης καθώς και για τη δομημένη πρακτική εφαρμογή των 
σχετικών ειδικών τεχνικών. Παράλληλα, προκειμένου να εξοικειωθούν οι μαθητές με την 
αισθητοποίηση του ποιητικού λόγου εφαρμόστηκε η ερμηνευτική θεωρία του Wollheim σε 
εικονογραφημένα ποιήματα από τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε. Πλέον, έχοντας 
όλα τα απαραίτητα εργαλεία εννοιολογικής οριοθέτησης των ποιημάτων και εφαρμόζοντας 
δικά τους βιωματικά και αισθητικά κριτήρια, οι μαθητές κατέληξαν στις ακόλουθες επιλο-
γές: Θερμοπύλες, Απολείπειν ο θεός Αντώνιον, Ιθάκη, Νέοι της Σιδώνος, Ο Βασιλεύς Δημή-
τριος, Τα Άλογα του Αχιλλέως, Υπέρ της Αχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες, Τρώες. 
 
ε΄ φάση (16/12/2013-13/1/2014): Αντικείμενο εργασίας ήταν η ιστορική προσέγγιση και 
νοηματοδότηση των οκτώ ποιημάτων. Συγκεκριμένα, οι μαθητές προσδιόρισαν και ανέπτυ-
ξαν το ιστορικό γεγονός που αποτέλεσε την αφετηρία της δημιουργίας του κάθε ποιήματος. 
Αναφορικά με την ερμηνευτική προσέγγιση αυτή βασίστηκε στην αισθητική της πρόσληψης 
του Jauss. Η πρόσληψη η οποία ορίζεται ως η πραγμάτωση του λογοτεχνικού έργου από τον 
αναγνώστη-μαθητή (Κάλφας, 1993) καθορίζεται από τον ορίζοντα των προσδοκιών του, δη-
λαδή από το σύνολο της αισθητικής εμπειρίας του (Βελουδής, 1994) την οποία συγκροτούν 
οι πολιτισμικές καταβολές, η υποκειμενική εμπειρία και οι πεποιθήσεις του. Οι μαθητές 
βιώνοντας τη συλλειτουργία των λέξεων, των εικόνων και, κυρίως, των συμβόλων, στα ο-
ποία ο Καβάφης συμπυκνώνει τα νοήματα και τα μηνύματα που θέλει να εκφράσει, έγιναν 
«εισηγητές» των πολλαπλών ερμηνειών των ποιημάτων.  
 
ζ΄ φάση (13-24/1/2014): Πραγματοποιήθηκε περιγραφική αξιολόγηση και συναξιολόγηση 
των ομάδων εργασίας βάσει των κριτηρίων που είχαν τεθεί στην προγενέστερη αξιολογική 
διαδικασία. Διαπίστωση των μαθητών ήταν η δημιουργική εμπλοκή τους σε μία πρωτόγνω-
ρη δράση, απόρροια του γεγονότος πως ο τρόπος προσέγγισης των ποιημάτων όξυνε το 
γλωσσικό και το αισθητικό τους κριτήριο και ανέπτυξε την ερμηνευτική τους ικανότητα, την 
«ποιητική νοημοσύνη» τους σύμφωνα με τους όρους του Ελύτη. 
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η΄ φάση (27/1-3/3/2014): Οι μαθητές επιδόθηκαν στην εικαστική απόδοση των οκτώ ποιη-
μάτων. Η αισθητοποίηση του ποιητικού λόγου, υπογραμμίζοντας την άμεση συγγένεια με-
ταξύ της λογοτεχνίας και των Καλών Τεχνών και αντιπροσωπεύοντας τη νοητική εικόνα που 
δημιουργεί το ποιητικό έργο στην αισθητική νοημοσύνη των μαθητών, μετέτρεψε τους τε-
λευταίους σε δημιουργούς ενός φαντασιακού μουσείου. Με τη χρήση απλών υλικών (ξυλο-
μπογιές, τέμπερες, χάρτινο κουτί…) οι μαθητές έδωσαν μορφή στις ιδέες, στις σκέψεις και 
στα συναισθήματα που γεννήθηκαν μέσα από την ανάγνωση των ποιημάτων. Η εικονογρά-
φησή τους έγινε το παράθυρο στον εσωτερικό κόσμο των μαθητών (Anning & Ring, 2004). 
 
θ΄ φάση (4/3-1/4/2014): Κοινές εργασίες των ομάδων ήταν η σύνταξη ενός προλογικού ση-
μειώματος του λευκώματος και η δημιουργία του ‘Οδηγού της Έκθεσης’. Οι δραστηριότητες 
αφορούσαν την επιλογή των εικόνων βάσει των οποίων θα γινόταν η έκθεση των βιβλίων 
και τη συγγραφή σύντομων κειμένων παρουσίασης του ζωγράφου και της ταυτότητας της 
έκδοσης. Ακολούθησαν διαδικασίες περιγραφικής αξιολόγησης κατά τις οποίες δεν διαπι-
στώθηκε παρέκκλιση από τους στόχους. Στη συνέχεια, οι μαθητές ανέλαβαν τη διαμόρφω-
ση και την προώθηση των προσκλήσεων καθώς επίσης το σχεδιασμό και την ανάρτηση α-
φισών σε επιλεγμένα σημεία της πόλης. Τελευταία δραστηριότητα ήταν η μορφοποίηση 
του υλικού, η στοιχειοθέτηση και η κατασκευή ψηφιακού βιβλίου τόσο σε εκτυπώσιμη 
μορφή pdf όσο και σε μορφή flippingbook τα οποία αναρτήθηκαν στην ιστοδιεύθυνση  
<http://blogs.sch.gr/gsamios/2014/05/07/κ-π-καβάφης-οκτώ-ποιήματα/>  
 
ι΄ φάση (2-5/4/2014): Περίοδος διεξαγωγής της Έκθεσης με τίτλο: Κ.Π. Καβάφης· oκτώ ποι-
ήματα. Έκθεση μαθητικής ζωγραφικής και βιβλίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο ‘Ο ΜΑΚΡΥ-
ΓΙΑΝΝΗΣ’. Εκτέθηκαν τα έργα που δημιούργησαν οι μαθητές και τα βιβλία που επεξεργά-
στηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η έκθεση συγκέντρωσε πλήθος σχολείων και 
πολιτών ενώ την επισκέφθηκαν και στελέχη της Περ/κης Εκπ/σης Ηπείρου. Να σημειώσου-
με πως οι επισκέψεις των σχολείων πήραν τη μορφή σύντομων ανοιχτών μαθημάτων ανα-
φορικά με το έργο και τη ζωή του ποιητή καθώς επίσης με τις δημιουργίες των μαθητών.   
 
κ΄ φάση (7-11/4/2014): Αποστείλαμε ευχαριστήρια επιστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Γ. Καραϊσκάκη που συνέδραμε οικονομικά στην υλοποίηση της έκθεσης. Επίσης, στο 
πλαίσιο τόσο της συνεργασίας των φορέων παιδείας και πολιτισμού της χώρας όσο και του 
ειδικότερου ενδιαφέροντος του εν λόγω φορέα, το πρόγραμμα γνωστοποιήθηκε στη Στέγη 
Γραμμάτων & Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση. Οι υπεύθυνοι συνεχάρησαν τους μαθητές για 
τις υψηλής ποιότητας αποκρίσεις και αναλύσεις όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν.  
 
Τα εικαστικά έργα αποφασίστηκε να τοποθετηθούν, μετά την περάτωση των εργασιών α-
ναδιαρρύθμισης, στην κεντρική αίθουσα του Γυμνασίου ως εξωραϊστική παρέμβαση των 
μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. Ακολούθησε η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης ώστε να 
προσδιοριστεί ο βαθμός κατά τον οποίο οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν δια-
μόρφωσαν καινούργιες αξίες και συμπεριφορές, μεταβολές που αποτελούν και την ουσία 
της πραγματικής μάθησης. Εκφράστηκαν, συγκεκριμένα, αξιολογικές κρίσεις ως προς τη 
συμβολή του έργου στην ανάπτυξη γνωστικών, μεταγνωστικών, κοινωνικοσυναισθηματικών 
και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και στρατηγικών.  
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Αποτελέσματα 
 
Το έργο που υλοποιήθηκε έδωσε σους μαθητές τη δυνατότητα εναλλακτικής προσέγγισης 
και εμβάθυνσης στα ιστορικά ποιήματα του Καβάφη. Παράλληλα, στη βάση της διαλεκτικής 
σχέσης μεταξύ της Λογοτεχνίας και της Ιστορίας, αποκαλύφθηκε η σημασία της γνώσης του 
παρελθόντος για την κατανόηση και αποκρυπτογράφηση της σύγχρονης πραγματικότητας. 
 
Η συμμετοχή των μαθητών υπήρξε καθολική με παρωθητικό παράγοντα τις πρωτότυπες 
δράσεις που προγραμματίστηκαν. Σε αυτές οι μαθητές είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο και ήταν 
συνυπεύθυνοι για τα αποτελέσματά τους, γεγονός που, όπως ερευνητικά έχει αποδειχθεί, 
ενεργοποιεί τα κίνητρα μάθησης (Dornyei, 2015). Επίσης, στη διατήρηση του ενδιαφέρο-
ντός τους συνέβαλε η συνδυαστική χρήση γλωσσικών, οπτικών και ακουστικών πηγών μέσω 
των οποίων διασφαλίστηκε η ανταπόκριση στο ετερογενές μαθησιακό στυλ της τάξης. Σύμ-
φωνα, άλλωστε, με τους Coetzee & De Boer (2000) ο μη σεβασμός στο μαθησιακό προφίλ 
μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στη μάθηση. Η πολυεπίπεδη προσέγγιση που ακολουθή-
θηκε, τόσο σε επίπεδο μεθόδων όσο και σε επίπεδο δράσεων, επέτρεψε την παρουσίαση 
της ιστορικής ποίησης του Καβάφη μέσα από πολλαπλές αναπαραστάσεις, ενισχύοντας πα-
ράλληλα από το φάσμα των τύπων νοημοσύνης (Gardner, 1993) τη λεκτική, τη χωροταξική, 
τη μουσική, την ενδοπροσωπική, τη συναισθηματική και την ψυχοκινητική. 
 
Η συνεργασία των μαθητών και αλληλεπίδρασή τους με το συγκεκριμένο παιδαγωγικό πε-
ριβάλλον οδήγησε στην υλοποίηση μορφωτικών δράσεων άρρηκτα προσαρμοσμένων στη 
«ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» του κάθε μαθητή (Vygotsky, 1978). Σε ένα έτοιμο για δράση 
ηλικιακά και ποιοτικά ανθρώπινο δυναμικό, τους μαθητές, δόθηκαν εναύσματα να διευρύ-
νουν τους πολιτιστικούς τους ορίζοντες μέσα από δραστηριότητες όπως οι εικαστικές και 
λογοτεχνικές δημιουργίες, οι πολιτιστικές επισκέψεις, η βιβλιοφιλία και η σύνδεσή της με 
τον ψηφιακό αλφαβητισμό. Δόθηκαν ερείσματα ανάδυσης κλίσεων και ταλέντων που ενερ-
γοποιούν, συνεπακόλουθα, διεργασίες επαγγελματικού προσανατολισμού. 
 
Επίσης, οι μαθητές ανέπτυξαν γνωστικές, μεταγνωστικές και κοινωνικο-συναισθηματικές 
στρατηγικές μάθησης που συνιστούν παράγοντα βελτιστοποίησης της ακαδημαϊκής επίδο-
σης (Pendanx, 1998). Συγκεκριμένα, εφήρμοσαν τις τεχνικές της καταγραφής σημειώσεων, 
της κατηγοριοποίησης, της τεκμηριωμένης έρευνας και της μεταφοράς μάθησης. Επιπλέον, 
κατέφυγαν στις τεχνικές του εντοπισμού της ταυτότητας θέματος, του σχεδιασμού, της αυ-
τοδιαχείρισης, της αυτοκαθοδήγησης και της αυτοαξιολόγησης. Τέλος, αξιοποίησαν το ψυ-
χοσυναισθηματικό απόθεμά τους μέσω των ερωτήσεων διευκρίνησης και επαλήθευσης, της 
συνεργασίας και του ελέγχου αρνητικών συναισθημάτων (άγχος, δισταγμός…).  
 

Συμπεράσματα 
 
Η δράση που υλοποιήθηκε πληροί τις προϋποθέσεις της καινοτομίας, όπως τουλάχιστον τις 
έχει προσδιορίσει ο Fullan (1991) και αναλύονται παρακάτω, οι οποίες συνίστανται στην 
υιοθέτηση μιας νέας διδακτικής προσέγγισης, στην αλλαγή των πεποιθήσεων, κυρίως, των 
μαθητών και στην εφαρμογή νέων παιδαγωγικών μέσων.   
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Η Παιδαγωγική προσέγγιση που εφαρμόστηκε ήταν αυτή του ανθρωπιστικού κονστρουκτι-
βισμού (Novak, 1993) σύμφωνα με τον οποίο η εκπαιδευτική διαδικασία έχει νόημα όταν 
εμπλέκονται οι τρεις θεμελιώδεις διαστάσεις του ανθρώπινου όντος: η σκέψη, το συναί-
σθημα και η πράξη. Οι συνισταμένες του προγράμματος βάσει του ορισμού της μάθησης σε 
κονστρουκτιβιστικούς όρους (Marlowe & Page, 1998) ήταν: α. η διαδικασία και το αποτέλε-
σμα της αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών όπως αυτές αποτυπώθηκαν στις ιστο-
ρικές προσεγγίσεις και στην αυτοβιογραφική συνέντευξη, (β) οι νοητικές-ψυχικές διεργασί-
ες για τη δημιουργία νοητικών σχημάτων ως προς την αισθητική πρόσληψη των ποιητικών 
έργων, (γ) η αναβάθμιση των μαθητικών εμπειριών μέσα από τους εικαστικούς διαλόγους, 
την έκδοση λευκώματος και τη διοργάνωση μαθητικής έκθεσης.  
 
Η ανύψωση της ανθρώπινης εμπειρίας είναι σκοπός της ‘Σχολής του Ανθρωπισμού’ (Rogers, 
1983) η οποία επισημαίνει τη σημασία του συναισθηματικού και υποκειμενικού κόσμου 
των μαθητών στην οικοδόμηση της γνώσης (Tennant, 1997). Το αξίωμα αυτό βρήκε ιδιαίτε-
ρη απήχηση στην παρούσα εργασία δεδομένης της άμεσης επενέργειας στον συναισθημα-
τικό και υποκειμενικό κόσμο των μαθητών της τέχνης, κυρίαρχες μορφές της οποίας είναι η 
ζωγραφική και η ποίηση. H αξιοποίηση, μάλιστα, των δύο τελευταίων στο πλαίσιο διαθεμα-
τικών σχεδίων εργασίας συμβάλλει στην παροχή ποιοτικής μάθησης (Bramford, 2006).  
 
Όμως, η λογοτεχνική και εικαστική γλώσσα συνεισφέρουν στην κινητοποίηση και στον ε-
μπλουτισμό του διανοητικού και συναισθηματικού κόσμου των μαθητών όταν εφαρμόζο-
νται «ανοιχτά» μεθοδολογικά εργαλεία. Αφενός, προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η αι-
σθητική της πρόσληψης του Jauss που προσκαλεί τους μαθητές σε μία δημιουργική ανα-
γνωστική εμπειρία μέσα από την οποία «κατασκευάζουν» το νόημα των ποιημάτων. Αφε-
τέρου, η ερμηνευτική προσέγγιση του Wollheim με την εφαρμογή της οποίας οι μαθητές 
βιώνουν μία αυθεντική αισθητική εμπειρία με ψυχικό βάθος. Η καλλιτεχνική αποτύπωση 
της ποιητικής αίσθησης, όπως καταδείχθηκε από τα μαθητικά έργα, αποτελεί πεδίο ε-
μπνευσμένης δημιουργίας, επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα της Hickman (1997) για την ικα-
νότητα των μαθητών προχωρημένης λογοτεχνικής πρόσληψης. 
 
Το πρόγραμμα συνέτεινε στην ανάπτυξη θετικών στάσεων ζωής και τρόπων θέασης του 
σχολείου από τους μαθητές οι οποίοι συνέβαλαν στη διαμόρφωση της πολιτιστικής φυσιο-
γνωμίας του σχολείου και του τόπου τους. Βίωσαν το αυθεντικό ανοιχτό σχολείο αναβαθμί-
ζοντας την επικοινωνία τους με φορείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της αυτοδιοί-
κησης, τα ΜΜΕ και την ευρύτερη κοινωνία. Βίωσαν ακόμα το αυθεντικό μαθητοκεντρικό 
και κοινωνιοκεντρικό σχολείο το οποίο τους απέδωσε πολλαπλές ιδιότητες –στο πρότυπο 
του ‘ιδανικού ανθρώπου’ της Αναγέννησης– όπως του μελετητή, του ζωγράφου, του δημο-
σιογράφου, του εκδότη, του διοργανωτή έκθεσης τέχνης.  
 
Όσον αφορά το εκδοτικό περιβάλλον που βίωσαν οι μαθητές ως αναγνωστικό κοινό της 
περιφέρειας ήταν μια πολύτιμη εμπειρία και μέσο μεγιστοποίησης του ενδιαφέροντός τους 
καθώς επεξεργάστηκαν ένα πρωτότυπο εξωσχολικό υλικό. Επιπλέον, οι μαθητές αξιοποίη-
σαν τα εργαλεία ενός νέου περιβάλλοντος πολυμεσικής εφαρμογής, τη δυναμική πλατφόρ-
μα issuu, παρουσιάζοντας με εναλλακτικό τρόπο τα αποτελέσματα των δράσεών τους. 
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Η στοχοθέτηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων υψηλού επιπέδου όπως είναι η δημιουργία 
ενός online βιβλίου τέχνης και η διοργάνωση εικαστικής έκθεσης προσελκύει το ουσιαστικό 
ενδιαφέρον των μαθητών επιστρατεύοντας την εσωτερική παρόρμησή τους για δράση. Σε 
ένα τέτοιο πλαίσιο επιτυγχάνεται η διασύνδεση του σχολικού με τον εξωσχολικό χρόνο, 
γεγονός με άμεσα και μακροπρόθεσμα ακαδημαϊκά οφέλη (Cooper et al., 2006). Οι μαθητές 
υλοποιώντας τέτοιας κλίμακας δράσεις επιτυγχάνουν μια αληθινή αίσθηση επιτεύγματος 
όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο  Whitaker (1995) γεγονός που ενισχύει την αυτοεκτίμηση 
και την αυτοπραγμάτωσή τους οι οποίες εδράζονται στα ανώτερα επίπεδα αναγκών του 
ανθρώπου (Maslow, 1954). Εμπνέονται να μαθαίνουν σε μία κουλτούρα υψηλών προσδο-
κιών, σε ένα παιδαγωγικό περιβάλλον που αποπνέει δημιουργική διάθεση και αισιοδοξία. 
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Περίληψη 

Η προβληματική μας αφορά τη συσχέτιση της εικαστικής γλώσσας με την παιδαγωγική και 
την κοινότητα. Η γλώσσα των εικαστικών ως αισθητική παίρνει διαρκώς μέρος στη ζωή των 
παιδιών, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι γίνεται αντικείμενο στοχασμού. Επίσης η 
κοινότητα, υλική και ψηφιακή ως αναφορά των παιδιών είναι καθοριστική στον τρόπο που 
προσλαμβάνουν τα πράγματα, καθώς το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και η γειτονιά τους 
είναι μια ανοιχτή έκθεση ζωγραφικής. Το εικαστικό πρόγραμμα «Με χρώματα και 
φαντασία» (Αθήνα 2014), δίνοντας έμφαση στην κριτική και τη θεσμική παιδαγωγική, με 
την μεθοδολογία του Paulo Freire και του Celestin Freinet, απέβλεπε στην πολιτισμική 
οικειοποίηση από τα παιδιά της εικαστικής γλώσσας, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 
και της πολιτικής αγωγής.  Η υλοποίηση του έγινε με την Στ΄ τάξη του 35ου δημοτικού 
σχολείου Αθηνών στα Εξάρχεια, τη σχολική χρονιά 2013/ 2014 στο πλαίσιο της Ζώνης 
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) στο μάθημα των Εικαστικών και των Αγγλικών. Στόχος 
του προγράμματος ήταν η συμπερίληψη όλων των παιδιών της τάξης ώστε να τους δοθεί η 
δυνατότητα  να εκφραστούν και να εξισωθούν εμπεδώνοντας τις αισθητικές αξίες μιας 
κοινής  κουλτούρας.  Οι τεχνικές της αλληλογραφίας και του τυπογραφείου του  Celestan 
Freinet ήταν οι σταθερές αυτού του σχεδίου εργασίας. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στην 
κοινότητα και στο ψηφιακό περιβάλλον του eTwinning, αποσπώντας μια ευρωπαϊκή 
διάκριση (ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας).   

Λέξεις – Κλειδιά: ζώνη εκπαιδευτικής προτεραιότητας, ισότητα ευκαιριών, πολιτειότητα, 
κριτική σκέψη, παιχνίδι, σχολείο της κοινότητας, ιστορία της τέχνης, συμπερίληψη, θεσμική 
παιδαγωγική, κριτική παιδαγωγική,  εικαστική γλώσσα, αγωγή του πολίτη, 
υποκειμενικότητα, αισθητική, μετασχηματίζουσα μάθηση, eTwinning, διαθεματικότητα, 
κουλτούρα, πολιτισμός 

Εισαγωγή - Μεθοδολογία 

Η εκπαιδευτική διαδικασία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αφορά εν πολλοίς τη σύγκλιση 
της σχολικής κουλτούρας των παιδιών, τη συμπερίληψη, τη  δυνατότητα τα παιδιά να είναι  
ίσα και να αμβλυνθούν οι ταξικές ανισότητες. Το σχολείο σ’ αυτή τη προβληματική 
εκλαμβάνεται ως ένας τόπος εν δυνάμει ισότητας (Ranciere, 2008: 117 – 121). Το εικαστικό 
πρόγραμμα στο 35ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, τη σχολική χρονιά 2013/ 2014, αφορούσε την 
οικειοποίηση αυτής της προβληματικής που αποβλέπει στο άνοιγμα των παιδιών στην   
κοινότητα. Η συσχέτιση της αισθητικής με την παιδαγωγική, την κοινότητα, την 
πολιτειότητα, τα δίκτυα και την υποκειμενικότητα των παιδιών είναι ο διάλογος της 
κουλτούρας με τον πολιτισμό. Αυτό που κάνουμε διδάσκοντας τα παιδιά στο πλαίσιο της 
κριτικής παιδαγωγικής, είναι ο πολιτισμός της αντίστασης στη σημερινή ηγεμονία του 
φιλελευθερισμού. (Freire, 2011:90– 91). Ποια είναι όμως η αισθητική πρόσληψη της 
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εκπαίδευσης που στηρίζεται στην κριτική και τη θεσμική παιδαγωγική και στις 
μεταβιβαστικές σχέσεις του μαθητή με τον εκπαιδευτικό; Καταρχήν, η απάντηση που δίνει ο 
Wittgenstein είναι ότι η εκπαίδευση είναι ένα  «γλωσσικό παιχνίδι», το οποίο σημαίνει ότι 
κάνει  χρήση της γλώσσας, το γεγονός δηλαδή ότι το να μιλάμε μια γλώσσα είναι μέρος μιας 
δραστηριότητας ή μιας μορφής της ζωής. Για τον Wittgenstein  «γλωσσικό παιχνίδι» 
σημαίνει:  

«Προστάζω και ενεργώ σύμφωνα με την προσταγή - 
Περιγράφω ένα αντικείμενο με βάση την όψη του ή τις διαστάσεις του- 

Κατασκευάζω ένα αντικείμενο με βάση μια περιγραφή (σχέδιο)- 
Αφηγούμαι ένα περιστατικό- 

Κάνω εικασίες σχετικά με το περιστατικό- 
Διατυπώνω μια υπόθεση και την εξετάζω- 

Παρουσιάζω τα αποτελέσματα ενός πειράματος με πίνακες και διαγράμματα- 
Επινοώ μια ιστορία. Και τη διαβάζω- 

Παίζω θέατρο- 
Τραγουδώ στο χορό- 
Μαντεύω αινίγματα- 

Κάνω ένα αστείο. Και το διηγούμαι- 
Λύνω ένα πρόβλημα πρακτικής αριθμητικής- 

Μεταφράζω από μια γλώσσα σε άλλη- 
Ζητώ, ευχαριστώ, βρίζω, χαιρετώ, προσεύχομαι- ».  

(L.Wittgehstein, 1977:36). 

Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος αφορούσε στην παραγωγή σχεδίων, στην 
αφήγηση περιστατικών, στην κατασκευή αντικειμένων, στη σύνθεση τραγουδιών και στην 
παραγωγή υλικών από τα παιδιά κατόπιν παραίνεσης. Οι περιστάσεις επικοινωνίας με τους 
κανόνες της, είναι τελικά «γλωσσικά παιχνίδια», για τα οποία η εκπαίδευση έχει ένα ρόλο 
να τα νομιμοποιεί. Η εικαστική γλώσσα είναι ένα τέτοιο παιχνίδι, μια σύμβαση, η οποία 
αυξάνει το πεδίο της ελευθερίας. Οι αναδυόμενες υποκειμενικότητες των παιδιών, 
μπορούσαν να κάνουν χρήση των εκπαιδευτικών μέσων για να υποστηρίξουν τη σχέση τους 
με τον κόσμο. Σε μια κυριολεκτική γλώσσα η τέχνη μπορεί να ήταν απαγορευτική. Όμως, 
μέσω της μεταφοράς, η τέχνη συμβάλλει στη δυνατότητα των παιδιών να δουν τη 
συμμετοχή τους στον κόσμο με μεγαλύτερη ελευθερία. Η τέχνη δημιουργεί το κοινό και τη 
δημόσια σφαίρα για να στοχαστούμε τις σχέσεις μας, τις αντιλήψεις μας και τις πράξεις μας. 
(Habermas, 1997: 334 – 341). 

Δουλεύοντας με τα παιδιά 

Μια περίσταση επικοινωνίας είναι η τάξη. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα κλίμα 
αλληλεγγύης και ίσων ευκαιριών, όπου η γλώσσα δεν στέκεται εμπόδιο, καθώς στην τάξη 
έχουν  έρθει μαθητές/τριες  που για πρώτη φορά βρίσκονται στη χώρα μας και στο σχολείο 
μας. Αποβλέπουμε σε μια παιδαγωγική της συμπερίληψης, ανεξάρτητα από τις γνωστικές 
τους κατακτήσεις. Ο στόχος είναι να δώσουμε στα παιδιά μια διέξοδο στη δύσκολη ζωή 
τους καθώς κι ένα όραμα ελπίδας και χαράς για έναν καινούριο κόσμο. Τα παιδιά της στ' 
τάξης, έχουν ήδη χάσει τον αυθορμητισμό και πολλές φορές και την επιθυμία να 
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ζωγραφίζουν, θεωρώντας ότι η ζωγραφική είναι κάτι δύσκολο γιατί προϋποθέτει την 
ρεαλιστική αναπαράσταση του κόσμου. Μεγαλώνοντας επίσης τα παιδιά γνωρίζουμε ότι η 
φαντασία τους υποχωρεί. Στόχος μας, είναι μέσα από τη μελέτη της ιστορίας και την εξέλιξη 
της ζωγραφικής να αντιληφθούν ότι η ζωγραφική είναι πάνω απ' όλα ελεύθερη έκφραση 
που δεν υπόκειται σε κανόνες αλλά αλλάζει, εμπλουτίζεται και εξελίσσεται σύμφωνα με την 
προσωπικότητα του κάθε ζωγράφου αλλά και της εποχής.  

Στο πλαίσιο του μαθήματος των Εικαστικών και των Αγγλικών παρουσιάζεται στα παιδιά η 
πρόταση να ασχοληθούν με την ιστορία της ζωγραφικής, το έργο κάποιων ζωγράφων και να 
υλοποιηθούν  εργαστήρια ζωγραφικής στο σχολείο. Συγχρόνως  συζητείται και η πρόταση 
αδελφοποιήσης με σχολεία της Ευρώπης, πιο συγκεκριμένα να συμμετάσχουν σε 
συνεργατικές δράσεις με θέμα τη ζωγραφική και τις ζωές των ζωγράφων,  να 
αλληλογραφήσουν χρησιμοποιώντας το παραδοσιακό αλλά και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
(eTwinning). Ζητήθηκε δηλαδή από τα παιδιά να κάνουμε ένα συμβόλαιο που θα αφορούσε 
τις επιθυμίες και τις δεσμεύσεις τους για την υλοποίηση του προγράμματος. Τα παιδιά 
απάντησαν θετικά, ωστόσο χρειάστηκε αρκετές φορές να επανέλθουμε στο αρχικό 
συμβόλαιο για να συζητήσουμε τις δεσμεύσεις τους, που αφορούσαν στην πορεία των 
αρχικών μας στόχων και των αποκλίσεων από αυτούς. 

Ξεκινάμε λοιπόν με την ανίχνευση του βιωμένου κόσμου των παιδιών  έτσι ώστε να δούμε, 
τι γνωρίζουν ήδη τα παιδιά. Η πρώτη μας εφόρμηση ξεκινά μέσα από τα βιβλία των 
εικαστικών  της ε΄ και στ΄τάξης του Δημοτικού. Έτσι γίνεται πιο εύκολο για μας να 
μεταβούμε στο επόμενο βήμα που είναι η παρουσίαση ενός powerpoint με εικόνες. Ένα 
ταξίδι στην ιστορία της ζωγραφικής από τα πρώτα δείγματά της, τις σπηλαιογραφίες από 
30.000 π.Χ (σπήλαιο Λασκώ, Ελ Καστίλο, Αλ Ταμίρα) μέχρι τις μέρες μας, κατακλύζουν την 
τάξη. Υπάρχει έντονη συζήτηση για τους πίνακες, ποιες διαφορές εντοπίζουν στην εξέλιξη 
της ζωγραφικής (σπηλαιογραφίες, τοιχογραφίες, αγγειογραφίες, ζωγραφική σε καμβά) αν 
αναγνωρίζουν πίνακες και ζωγράφους και ποιοι πίνακες τους εντυπωσιάζουν. Στις επόμενες 
συναντήσεις, δίνουμε ένα φύλλο εργασίας με τα σημαντικότερα γνωρίσματα των ρευμάτων 
της ζωγραφικής (Αναγεννησιακή τέχνη, Μανιερισμός, Κλασικισμός, Μπαρόκ, Ροκοκό, 
Νεοκλασικισμός, Ρομαντισμός, Ρεαλισμός, Νατουραλισμός, Ιμπρεσιονισμός, 
Πουαντιλισμός, Συμβολισμός, Αρ Νουβό, Εξπρεσιονισμός, Φωβισμός, Κυβισμός, 
Ντανταϊσμός , Σουρεαλισμός, Μπαουχάους, Ποπ Αρτ). 

Βλέποντας τα καλλιτεχνικά έργα, οι μαθητές προσπαθούν να εντοπίσουν τα βασικά στοιχεία 
της τέχνης (χρώμα, φόρμα, σχέδιο, φως, υφή, προοπτική). Αρκετές πληροφορίες κατά τη 
διάρκεια αυτής της διαδικασίας δίνονται από τους εκπαιδευτικούς για το ιστορικό, 
οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο της περιόδου δημιουργίας του εκάστοτε έργου. 
Αποκαλύπτονται στα έργα τα σημάδια της ιστορικής και κοινωνικής στιγμής, η ύπαρξη των 
θεσμών - κράτους, εκκλησίας, κοινωνικών επιταγών - στους οποίους οι καλλιτέχνες  άλλοτε 
υπακούουν και άλλοτε αντιδρούν. Έτσι οι μαθητές/τριες αντιλαμβάνονται, ότι πολλοί 
ζωγράφοι είναι πρωτοπόροι για την εποχή τους, επαναστάτες και επικριτές μιας άδικης 
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και ταυτίζονται μαζί τους. Ήρθε για τα παιδιά η στιγμή  
της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την αισθητική εμπειρία (Κόκκος, 2010). Μετά 
από ψηφοφορία τα παιδιά καταλήγουν να ασχοληθούν με τέσσερις ζωγράφους που 
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διαθέτουν έντονη αντικομφορμιστική δημιουργία, που χρησιμοποιούν έντονα χρώματα και 
που τα έργα τους τα θεωρούν “διαχρονικά”. Οι τέσσερις ζωγράφοι, είναι ο Sandro Botticelli 
(Αναγέννηση), ο Vincent van Gogh (Ιμπρεσιονισμός), ο Pablo Picasso (Κυβισμός) και ο 
Salvador Dali (Σουρεαλισμός). Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες των πέντε 
ατόμων, επιλέγοντας τον ζωγράφο που τους συγκινεί περισσότερο. Η κάθε ομάδα 
αναλαμβάνει να δημιουργήσει ένα power point με τη βιογραφία και τα έργα κάθε 
ζωγράφου. Τα παιδιά ανατρέχουν σε πηγές από το internet και σε βιβλία τέχνης. Η 
αισθητική της παρουσίασης και η μουσικής της επένδυση είναι επιλογή των ίδιων των 
παιδιών, γεγονός που τα κάνει να οικειοποιηθούν το περιεχόμενο της παρουσίασής τους. Η 
κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης την εργασία της, δέχεται ερωτήσεις και 
λαμβάνει ανατροφοδότηση από τους συμμαθητές της. Παράλληλα υλοποιούνται 
δραστηριότητες ελεύθερης έκφρασης και δημιουργίας, εμπνευσμένες από τον κάθε 
ζωγράφο: κείμενα, βίντεο, ταινίες, σύνθεση τραγουδιού, δραματοποίηση, σχεδιασμός 
αντικειμένου και ρούχων, δημιουργία ομαδικού κολλάζ και  δημιουργία σκίτσων – manga 
μετά από παρακολούθηση video - tutorials. Κρίθηκαν απαραίτητες και πραγματοποιήθηκαν 
οι επισκέψεις μας στην Εθνική Πινακοθήκη και στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων. Οι 
μαθητές/τριες στέκονται απέναντι στους πίνακες διερευνητικά, βλέπουν την εξελικτική 
πορεία της ζωγραφικής στην Ελλάδα, συμπληρώνουν ερωτηματολόγια που δεν εστιάζουν 
μόνο στις γνώσεις που έχουν αποκομίσει για τη ζωγραφική αλλά κυρίως στη 
συναισθηματική προσέγγιση και πρόσληψη των έργων τέχνης. Ενδεικτικά οι ερωτήσεις είναι 
του τύπου, «Ποιος πίνακας σας κάνει να ελπίζετε;» «Ποιον πίνακα θα κάνατε δώρο στον 
καλύτερό σας φίλο;» «Ποιον πίνακα θα θέλατε να έχετε ζωγραφίσει και γιατί;» Βέβαια, όλα 
αυτά, θα ήταν λίγα χωρίς την ύπαρξη “εργαστηρίων σπουδής” για τους ζωγράφους-
μαθητές. Ο χώρος του ολοήμερου μετατρέπεται σε στούντιο. Πινέλα, καμβάδες, παλέτες, 
χρώματα κατακλύζουν το χώρο. Σε κάθε εργαστήρι τα παιδιά με την καθοδήγηση, την 
επίβλεψη και την παρότρυνση των εκπαιδευτικών, δημιουργούν σε ακουαρέλα και σε 
καμβά τα δικά τους έργα με χρώματα και φαντασία. Οι συναντήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς 2013-2014 ήταν είκοσι. Τα παιδιά έκαναν την  προσωπογραφία, όπως 
συνηθίζουν όλοι οι μεγάλοι ζωγράφοι επιλέγοντας τα ίδια την τεχνοτροπία που τους 
κέντριζε περισσότερο, όρισαν την τέχνη και παρήγαγαν κείμενα, μιλώντας για τον εαυτό 
τους και γράφοντας το τι θα ήθελαν να κάνουν στη ζωή τους. Σκοπός της τέχνης, είναι να 
αλλάξει τον κόσμο (Adorno, 2003) και αυτό είναι το ζητούμενο της νέας γενιάς. Τα παιδιά 
αποτυπώνουν τις σκέψεις τους για τον κόσμο που ονειρεύονται, ένα κόσμο ισότητας, χωρίς 
ρατσισμό, χωρίς αδικία, χωρίς πόλεμο, χωρίς ναρκωτικά, με πολύ πράσινο, με ανθρωπιά, 
αλληλεγγύη, χρώμα και που η δύναμη για την αλλαγή του, κρύβεται μέσα στον καθένα μας. 

Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν του Celestin Freinet, το τυπογραφείο και η 
αλληλογραφία (Φρενέ,1977). Όλο το πρόγραμμα αποτυπώθηκε μέσα σε ένα εικαστικό 
άλμπουμ με τίτλο Με χρώματα και φαντασία (2014), αποτελούμενο από προσωπικές κάρτες 
που περιλαμβάνουν την αυτοπροσωπογραφία τους, το βιογραφικό τους σημείωμα, σκέψεις 
για την ζωή και την τέχνη και δύο εικαστικές τους δημιουργίες, έργα που τα ίδια επέλεξαν 
καθώς και  ένα dvd με το σύνολο των έργων τους. Συγχρόνως τα παιδιά αναρτούσαν στην 
ψηφιακή πλατφόρμα του eTwinning τα έργα τους για να τα επικοινωνήσουν με τα παιδιά-
συνεργάτες από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Πολωνία και την  Τουρκία. 
Αντίστοιχες δραστηριότητες έκαναν και τα παιδιά των άλλων χωρών. Το αποτέλεσμα της 
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συνεργασίας με τα Ευρωπαϊκά σχολεία  ήταν η αίσθηση, ότι η τέχνη είναι μια κοινή γλώσσα, 
που μπορεί να ενώσει όλους τους λαούς και το κέρδος μας είναι η πολιτισμική και 
αισθητική πολυμορφία. Ο στόχος του εικαστικού άλμπουμ ήταν η διάχυση στην κοινότητα, 
αποβλέποντας σ’ αυτό που αποκαλούμε σχολείο της κοινότητας. (Μπαλτάς, 2012). Στο τέλος 
της σχολικής χρονιάς οι πόρτες του σχολείου άνοιξαν σε μια μεγάλη εκδήλωση.  Οι νεαροί 
ζωγράφοι παρουσίασαν το σύνολο της δουλειάς τους και ξενάγησαν το κοινό σε μια 
αίθουσα του σχολείου που είχαν μετατρέψει σε γκαλερί. Αλλά και μέσω της ηλεκτρονικής 
αδελφοποίησης και αλληλογραφίας, η διάχυση αφορούσε και την ψηφιακή κοινότητα των 
ευρωπαϊκών σχολείων. 

Παράγοντας κριτική στην εκπαίδευση 

Η επίκληση της κριτικής δύναμης προϋποθέτει, σύμφωνα με τον Kant, μια αναπαράσταση, 
για την οποία μπορούμε να εκφέρουμε την κρίση μας για τον τρόπο που σκεπτόμαστε το 
ειδικό ως περιεχόμενο στο καθολικό, τον κανόνα, την αρχή ή τον νόμο (Kant, 2002:84). Ό-
ταν θέλουμε κρίση από τα παιδιά εννοούμε να συνδέουν το μερικό με το γενικό, έναν πίνα-
κα ζωγραφικής με χειραφετικές έννοιες. Η κρίση, σύμφωνα με τον Kant είναι εξειδίκευση, 
ταξινόμηση, υπαγωγή, αίσθημα ηδονής και λύπης, υπερβατολογική, αναστοχαστική, προσ-
διοριστική, τελεολογική και παιχνίδι διάνοιας και φαντασίας. Με τη κριτική ικανότητα θε-
μελιώνεται η υποκειμενικότητα και τίθενται τα ζητήματα αισθητικής και πολιτικής, τέχνης 
και γνώσης, αντικειμενικής και υποκειμενικής κρίσης, παράστασης και αναπαράστασης, 
αισθητικής και ηθικής. Αυτή είναι η άσκηση της ερμηνευτικής μας ικανότητας. Όμως η υπο-
κειμενικότητα δεν είναι μόνη της, έχει κόσμο, όπως και το εικαστικό έργο. Τα παπούτσια 
του Van Gogh έχουν έναν κόσμο, τον αγροτικό κόσμο, όπως έχουν και την εμπειρία του ζω-
γράφου, ο οποίος τα φορούσε δύο χρόνια πριν τα ζωγραφίσει. (Heidegger, 1986: 74 – 80). Η 
τέχνη είναι ένα παιχνίδι με κανόνες από τους οποίους παράγεται η κρίση μας. Το έργο τέ-
χνης έχει τα οντολογικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού καθώς παράγει επιπλέον  την α-
πεύθυνση σε κάποιον, στο θεατή ή στο κοινό. Η ολοκλήρωση του έργου τέχνης συνεχίζεται 
και μετά το παιχνίδι της νόησης και της φαντασίας, με τη  θέαση και την πρόσληψη. Το έργο 
τέχνης δίνει ιστορικό περιεχόμενο στα πράγματα, καθώς τα διαχωρίζει από τον απλώς ε-
μπειρικό κόσμο, από την απλή παρουσία για την πρόσληψη της οποίας χρειάζονται μόνο 
αισθήσεις. Για τον Gadamer, το έργο τέχνης είναι ερμηνευτική εμπειρία στην οποία το αντι-
κείμενο δεν είναι αυτό των φυσικών επιστημών αλλά πρωταρχικότερο. (Καλέρη, 1999: 77 – 
99).  

Μετά απ’ αυτή την εννοιολογική προσέγγιση της τέχνης από τον χώρο της φιλοσοφίας 
μπορούμε να δούμε τι σημαίνει παιδαγωγική προσέγγιση της εικαστικής γλώσσας και τι 
σημαίνει τα παιδιά να είναι γίγνεσθαι – ζωγράφοι. Αρχικά έχουμε μια μετάβαση από την 
ανάγνωση και τη γραφή ως δεξιότητες στη θέαση. Η θέαση είναι μια μορφή νέου 
αλφαβητισμού η οποία μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα  
με μόνιμες εκθέσεις - παρουσιάσεις του έργου που παράγεται προκειμένου τα παιδιά να 
αντικαθιστούν το βίωμα με την κοινωνική και ερμηνευτική εμπειρία, διαμέσου της 
εγκαθίδρυσης νοημάτων από την ιστορία της τέχνης, σε ένα επιλεγμένο χώρο μέσα στο 
σχολείο. (Μπαλτάς, 2005:81 – 86). Αυτό σημαίνει πως το σχολείο είναι ένα χώρος διαλόγου 
της εικόνας με το κείμενο ή μια διαρκή διόρθωση του κόσμου. Γράφει ο Celestin Freinet: 
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«Υπάρχει μια πλευρά της προλεταριακής τέχνης που παραμένει άγνωστη και που ούτε και 
τη υποψιαζόμαστε, αλλά θελήσαμε να αναδείξουμε: την παιδική τέχνη. Εμφανίζεται ολοένα 
εδώ κι εκεί, στο πέρασμα των αιώνων, στα παιδιά θαύματα που μεγαλώνουν και γίνονται 
ιδιοφυΐες. Η ιστορία όμως και τα λαμπρά παραδείγματά της δεν έχουν καμία σχέση μ’ αυτή 
την λαϊκή τέχνη για την οποία θα θέλαμε να μιλήσουμε. Γιατί πώς αλλιώς το παιδί θα είχε 
καταφέρει μέχρι σήμερα να αποκαλύπτει αυτές τις τεράστιες καλλιτεχνικές δυνατότητες 
που έχει; Κάθε φορά που προσπαθούσε ελεύθερο θεωρούταν πως σπαταλούσε το χαρτί με 
καρικατούρες και φυσικά το τιμωρούσαν. Αν μάλιστα ταπεινωμένο στο σχολείο και στην 
οικογένειά του ζωγράφιζε στα κρυφά, με την κιμωλία ή το κάρβουνο, τις πόρτες και τους 
τοίχους, δεν είχε καλύτερη τύχη, αφού ακόμα και οι «καλλιτέχνες» που δεν το έβαζαν κάτω 
θεωρούνταν απλά «αλητήριοι». Το μόνο μέρος για να ζωγραφίζουν ελεύθερα ήταν η άμμος 
και οι  ενωμένες πέτρες που έβλεπαν στους αγρούς. Αυτή η αυταρχική στάση απέναντί τους 
έμοιαζε απόλυτα δικαιολογημένη ακόμα και από τους πιο οξυδερκείς ψυχολόγους και τους 
πιο σεβάσμιους παιδαγωγούς που έβλεπαν το παιδί σαν εύπλαστο υλικό προς διαμόρφωση 
και που διατηρούσαν την πεποίθηση πως μόνο η σχολαστική σπουδή και επιστήμη 
επιτρέπουν στο παιδί να αναδειχθεί διανοητικά και καλλιτεχνικά. Πίστευαν πως υπάρχει 
μόνο ένας δρόμος προς την αλήθεια και πως ο δρόμος αυτός περνά αναγκαστικά από τα 
σχολεία, τα βιβλία και τον ζηλευτό κόσμο των σοφών. Αυτούς ήρθαμε να αμφισβητήσουμε. 
Οι προλετάριοι αντιλήφθηκαν πως έξω από την οδό του σχολαστικισμού που τους ήταν 
αναπόφευκτα κλειστή, μπορούσαν ακόμη να σκεφτούν και να δημιουργήσουν». (Freinet, 
1935:5) 

Σύμφωνα με τον Freinet ένα εικαστικό πρόγραμμα μπορεί να αποβλέπει στην ανάδειξη της 
παιδικής τέχνης, στη συμπερίληψη όλων  των παιδιών και στην αμφισβήτηση της μοναδικής 
αλήθειας του σχολείου. Οι ιδέες του έρχονται πολύ κοντά στις παιδαγωγικές αντιλήψεις του 
Freire, για το ότι το σχολείο δεν είναι μια τράπεζα γνώσεων αλλά ένα εργαστήριο 
παραγωγής νέων. Το πρόγραμμα Με χρώματα και φαντασία (2014) αφορούσε ακριβώς 
αυτό, τη δυνατότητα η παιδική ηλικία να συνομιλήσει με την αλήθεια του έργου τέχνης, την 
αφή και τα πολιτικά συναισθήματα της ελπίδας, του θάρρους και της χαράς. Στο ερώτημα 
που τέθηκε στον Freinet  για το ποια είναι η γραμμή του, απάντησε πως η γραμμή του είναι 
να μετακινεί τις γραμμές. Στο δικό μας  πρόγραμμα, οι γραμμές που μετακινήθηκαν ήταν: η 
αλλαγή της  διαίρεσης της τάξης, η χρήση περισσότερων χώρων πέραν της αίθουσας, η 
πρόσθεση νέων υποστηρικτικών δομών στο σχολείο, όπως είναι τα μουσεία, και  η επίκληση 
της κοινότητας στη ζωή των παιδιών. Ακριβώς γιατί τα παιδιά για να αλλάξουν τον κόσμο, 
ως μικροί πολίτες, χρειάζονται τη συνεργασία με τον κόσμο των ενηλίκων. Αυτός ήταν ένας 
από τούς βασικούς στόχους του προγράμματος μέσα από την τέχνη: να έρθει σε επαφή ο 
κόσμος των παιδιών με τον κόσμο των μεγάλων. 
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Λογοτεχνικά Παιχνιδίσματα στο Νηπιαγωγείο.  
Καινοτόμο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σε συνεργασία με το Δίκτυο Μένων 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία στόχος είναι να παρουσιαστεί ένα καινοτόμο διδακτικό σενάριο με 
τίτλο "ΛογοΤεχνικά Παιχνιδίσματα" που υλοποιήθηκε στο 1/Θ Πρότυπο Πειραματικό Ολοή-
μερο Νηπιαγωγείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2013 - 14 και στο οποίο συμμετείχαν 
20νήπια, 3 νηπιαγωγοί και 2  καθηγητές ειδικοτήτων. Επίσης υπήρξε συνεργασία με τους 21 
μαθητές της Α' δημοτικού και τη δασκάλα τους, αλλά και τους γονείς, τους παππούδες, τις 
γιαγιάδες και τους συγγενείς των νηπίων. Τα γνωστικά αντικείμενα και οι τομείς σχολικής 
ζωής που επεξεργάστηκαν αφορούσαν τη Γλώσσα, τη Δημιουργία και έκφραση (Θεατρική 
Αγωγή, Μουσική, Εικαστικά), τη Γεωγραφία, τη Μελέτη Περιβάλλοντος, τις Φυσικές Επι-
στήμες, τα Μαθηματικά, την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες. Ο χρόνος εφαρμογής 
ήταν 7 μήνες και η υλοποίησή του στηρίχθηκε στη συνεργατική αλληλεπιδραστική διδα-
σκαλία. 

Λέξεις - Κλειδιά: διδακτικό σενάριο, καινοτομία, συνεργασία, δίκτυο  

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια διακριτή είναι μια μεταστροφή της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής 
του κράτους προς την παρακίνηση των εκπαιδευτικών μονάδων για την ανάληψη καινοτό-
μων προγραμμάτων με σκοπό τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου σχολείου που θα προάγει 
την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στο μαθητή. Αναγνωρίζεται δε η θετική 
συμβολή, που πιθανά να φέρουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες στην εκπαιδευτική μονάδα, 
ενώ την ίδια στιγμή αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο η δυνατότητα ύπαρξης τέτοιων 
πρωτοβουλιών βάση του «Π.Δ. 419/74, που υπαγορεύει κανονισμούς και διαδικασίες μέσα 
από τις οποίες νομιμοποιείται η αυτόνομη έκφραση  των εκπαιδευτικών» (Αλμπέρτι, 1986). 
Οι εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν πρωτοβουλίες, όπως υποστηρίζει και ο Hargreaves (1995) 
είναι πιο ενεργητικοί παρά παθητικοί, πιο πρόθυμοι να μάθουν παρά αντιδραστικοί, πιο 
σοφοί και καταρτισμένοι παρά ανεπαρκείς και τέλος πιο ποικίλοι και μοναδικοί παρά ο-
μοιογενείς. 

Ο κάθε εκπαιδευτικός είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα με τις δικές του θεωρίες και πε-
ποιθήσεις που επηρεάζουν κάθε φορά  τον τρόπο αντίληψης διδασκαλίας, τα σχέδια και τις 
πράξεις τους κάνοντας μία σχολική μονάδα μοναδική. Αυτό που στην πραγματικότητα επι-
φέρει μια καινοτομία πάνω στο αναλυτικό πρόγραμμα είναι ότι οι διάφοροι στόχοι του α-
ναλυτικού εμποτίζονται με την προσωπική σφραγίδα του κάθε εκπαιδευτικού. Όμως τι εί-
ναι καινοτομία; Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, όπως προέκυψε από έρευ-
να που διεξήχθη το 2013 στα πλαίσια διερεύνησης της Γενικής Εκτίμησης του σχολείου στο 
πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης και στο οποίο συμμετείχαν 25 εκπαιδευτικοί διαπιστώθηκε 
ότι είναι μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία, χρήση νέων διδακτικών μέ-
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σων και δράσεις που έχουν ως στόχο τη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία και την ε-
ναρμόνιση με την εκάστοτε εποχή. 

Τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα σχετίζονται με την ανάληψη πρωτοβουλιών από 
πλευράς των εκπαιδευτικών, τον εντοπισμό μετάδοσης της γνώσης και την επιλογή κατάλ-
ληλων πρακτικών. Για την εκπόνηση και το σχεδιασμό ενός καινοτόμου προγράμματος είναι 
αναγκαίο να ικανοποιούνται τα παρακάτω χαρακτηριστικά ως προς:  

α. την κοινωνικοπολιτισμική διάσταση η οποία διαφαίνεται από την αποτύπωση του βαθ-
μού ανάπτυξης συνεργατικών πλαισίων μάθησης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.  

β. τη δι-υποκειμενική διάσταση η οποία επιτυγχάνεται μέσω της δυναμικής των ομάδων 
που διαμορφώνονται εντός της τάξης, όπου και δίνεται η ευκαιρία στο κάθε νήπιο να εκ-
φράζεται με όποιο τρόπο μπορεί. 

γ. τη θεσμική διάσταση η οποία αποτυπώνεται στο ρόλο που αναλαμβάνουν οι μαθητές και 
οι εκπαιδευτικοί ως προς την υλοποίηση του προγράμματος.  

δ. την επιστημολογική διάσταση κατά την οποία αναδεικνύεται η έννοια της "υποκειμενικό-
τητας" του κάθε εμπλεκόμενου, καθώς του δίνεται η δυνατότητα να συνδέσει το σχολικό 
βίωμα επεξεργασίας ενός θέματος με το εξωσχολικό βίωμα που ήδη είχε καλλιεργηθεί από 
το οικογενειακό του περιβάλλον και αποτυπώνεται καθημερινά από τη στάση του και την 
ιδεολογία του γύρω από διάφορα θέματα, την ταυτότητά του και την ιστορία του ως άτομο.  

ε. τη δικτύωση Σχολείου - Κοινωνίας με την παρουσίαση στο ευρύ κοινό, στην εκπαιδευτική 
κοινότητα και στους γονείς και συγγενείς μαθητών ενός έργου  

στ. την ενδο - σχολική επικοινωνία και συνεργασία με σκοπό την προαγωγή θετικού κλίμα-
τος στο σχολικό περιβάλλον με απώτερο στόχο τη βιωσιμότητα του όλου σχεδίου εργασίας 
και του τρόπου εργασίας και συνεργασίας σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα (Ιντζίδης, Καρα-
τζόλα & Κολέζα, 2012). 

Οι στόχοι των προγραμμάτων αυτών είναι συμβατοί με τους στόχους που καθορίζονται στα 
ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα ανά βαθμίδα αλλά κατά κύριο λόγο διακρίνονται για ένα 
κλίμα συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων με το σχολείο σε αρμονία. Επίσης ανα-
πτύσσονται και καλλιεργούνται σχέσεις σε ενδοσχολικό και εξωσχολικό επίπεδο και δια-
μορφώνονται διδακτικές πρακτικές πιο σύνθετες και πιο αποδοτικές για έναν μαθητή, αφού 
η διδασκαλία δεν είναι υπόθεση ενός μόνο εκπαιδευτικού αλλά ολόκληρης κοινότητας. Σε 
τέτοιου είδους προγράμματα δε μαθαίνουν μόνο οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί που 
υιοθετούν νέους τρόπους διδασκαλίας και διδακτικών τεχνικών. 

Η διαδικασία για να καταρτιστεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα δεν είναι ανεξάρτητη από το 
όραμα του έργου που έχει να επιτελέσει το σχολείο και απαιτούνται μια σειρά προϋποθέ-
σεων, που πρέπει η ομάδα των εκπαιδευτικών να πραγματοποιήσει προκειμένου να συμ-
μετάσχει σε ένα δίκτυο, όπως το Δίκτυο Μένων (www.innovation.edu.gr) και να υλοποιήσει 
ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στην παρούσα εργασία στόχος είναι να παρου-
σιαστεί ένα καινοτόμο διδακτικό σενάριο με τίτλο "ΛογοΤεχνικά Παιχνιδίσματα" που υλο-
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ποιήθηκε στο 1/Θ Πρότυπο Πειραματικό Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης το 2013 - 14 και στο οποίο συμμετείχαν 20νήπια, 3 νηπιαγωγοί και 2  καθηγητές ειδι-
κοτήτων. Επίσης υπήρξε συνεργασία με τους 21 μαθητές της Α' δημοτικού και τη δασκάλα 
τους, αλλά και τους γονείς, τους παππούδες, τις γιαγιάδες και τους συγγενείς των νηπίων. 
Τα γνωστικά αντικείμενα και οι τομείς σχολικής ζωής που επεξεργάστηκαν αφορούσαν τη 
Γλώσσα, τη Δημιουργία και έκφραση (Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Εικαστικά), τη Γεωγραφί-
α, τη Μελέτη Περιβάλλοντος, τις Φυσικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά, την Πληροφορική και 
τις Νέες Τεχνολογίες. Ο χρόνος εφαρμογής ήταν 7 μήνες και η υλοποίησή του στηρίχθηκε 
στη συνεργατική αλληλεπιδραστική διδασκαλία. Η εφαρμογή του προγράμματος διακρίνε-
ται σε τέσσερα στάδια και αφορούν τις δράσεις που προηγήθηκαν πριν το σχεδιασμό, ορ-
γάνωση και υλοποίηση του σχεδίου εργασίας, τη φάση του σχεδιασμού και της οργάνωσης, 
την υλοποίηση και τη φάση της αποτίμησης. Η όλη διαδικασία έγινε σε συνεργασία με το 
συντονιστή του προγράμματος, τον κύριο Μαλέτσκο Αθανάσιο, που ορίστηκε από το Δίκτυο 
Μένων ως συντονιστής του συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας. 

Δράσεις που προηγήθηκαν πριν το σχεδιασμό,  
οργάνωση και υλοποίηση του σχεδίου εργασίας. 

Αρχικά προηγήθηκε ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου αναφορικά με 
την έννοια της καινοτομίας και του τρόπου εργασίας σε περίπτωση συμμετοχής του νηπια-
γωγείου σε ένα αντίστοιχο δίκτυο. 

Ενημερώθηκαν για το Δίκτυο Μένων και τις δυνατότητες που παρείχε σε ένα σχολείο να 
προωθήσει τις καινοτόμες ιδέες του μέσω σχεδίων εργασίας. Ζητήθηκε η συμβολή και η 
υποστήριξη των γονέων με την εύρεση και παροχή εποπτικού υλικού σε συνεργασία με τα 
νήπια, ώστε να διευκολυνθεί κατά πολύ το έργο των εκπαιδευτικών, και να δημιουργηθεί 
ένα ημερολόγιο με το πληροφοριακό υλικό του θέματος.  

Πριν την επιλογή της θεματικής ενότητας οι τρεις νηπιαγωγοί αφουγκράστηκαν τις ανάγκες 
των μαθητών τόσο γνωστικές όσο και κοινωνικοσυναισθηματικές, παρατήρησαν τη δράση 
τους και κατέγραψαν τα ενδιαφέροντά τους αλλά και τις εμπειρίες τους.  

Σχεδιασμός και οργάνωση 

Προκειμένου να είναι δυνατή η υλοποίηση του σχεδίου εργασίας έπρεπε να ληφθεί υπόψη 
από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς μια σειρά παραμέτρων. Για παράδειγμα εμπλου-
τίστηκε η γωνιά της γλώσσας με ποικίλα βιβλία και έντυπα διαφορετικού περιεχομένου και 
μορφής κειμένου, σε αντιδιαστολή με τα ήδη συνηθισμένα έντυπα που πλαισιώνουν μια 
βιβλιοθήκη ενός νηπιαγωγείου.  

Δημιουργήθηκαν διακριτές γωνιές εντός της τάξης, ώστε να είναι δυνατή η παράλληλη ερ-
γασία σε μικρότερες ομάδες με διαφορετικό κάθε φορά γνωστικό αντικείμενο. Έτσι δια-
μορφώθηκε μια γωνιά πλήρως εξοπλισμένη με υλικά ζωγραφικής και εικαστικών, η οποία 
λειτούργησε, ως εικαστικό εργαστήρι δημιουργίας και φαντασίας δυναμικότητας 5 - 6 νη-
πίων. Ανάλογη ήταν και η διαμόρφωση της γωνιάς των φυσικών παρατηρήσεων και πειρα-
ματισμών, της μουσικής, του θεάτρου και της έκφρασης. Αξιοποιήθηκε και η γωνιά υπολο-
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γιστή της τάξης αλλά και το εργαστήριο υπολογιστών, που διέθετε το σχολείο, όπου μέσα 
από κατάλληλο λογισμικό διαμορφώθηκαν οι ομάδες επεξεργασίας των κειμένων, αλλά 
παράλληλα υπήρξε και η δυνατότητα μέσω διαφόρων λογισμικών να εμπλουτιστεί η διδα-
σκαλία μας με νέες τεχνικές αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών με σκοπό την ολόπλευρη 
και ισόρροπη μάθηση των νηπίων. 

Οι νηπιαγωγοί έλαβαν υπόψη τους τις πιθανές συνεργασίες που θα μπορούσαν να επιτύ-
χουν για την υλοποίηση του προγράμματος με εξωγενείς παράγοντες - οργανισμούς, π.χ. με 
το Καλλιτεχνικό Βιβλιοδετείο του κυρίου Νίκου Λειβαδιώτη και της Ράνιας Καμπουράκη, 
ενώ επιδιώχθηκε να γίνουν και μια σειρά επισκέψεων τόσο στη βιβλιοθήκη του σχολείου 
αλλά και σε κοντινές βιβλιοθήκες, ώστε να αναζητηθούν τα κατάλληλα κείμενα προς επε-
ξεργασία. Επίσης προγραμματίστηκαν οι ώρες και οι ημέρες χρήσης της αίθουσας εκδηλώ-
σεων του σχολείου για τις πρόβες των παραστάσεων και εξοπλίστηκε με τα απαραίτητα 
υλικά και ο χώρος κουζίνας της τραπεζαρίας, όπου τα νήπια είχαν την ευκαιρία να πειραμα-
τιστούν με απλά καθημερινά υλικά.  

Υλοποίηση του Σχεδίου Εργασίας 

Τα νήπια μέσω του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν διάφορα λογοτεχνι-
κά κείμενα ποικίλων ειδών (ποιητικά και πεζά) και μέσα από την επεξεργασία αυτών να 
δημιουργήσουν τις δικές τους εικόνες και λέξεις συνθέτοντας θεατρικά έργα εμπλουτισμέ-
να με μουσικές και εικαστικές παρεμβάσεις, τα οποία και παρουσίασαν στη Χριστουγεννιά-
τικη εκδήλωση 2013 και στην καλοκαιρινή παράσταση για το 2014. Ειδικότερα τα νήπια ήρ-
θαν σε επαφή με το γλωσσικό και το εικονικό κείμενο και ανακάλυψαν τις χρήσεις καθενός 
από αυτά, καθώς και τις κοινωνικές - ιστορικές συνθήκες που το πλαισιώνουν. Εξοικειώθη-
καν με την ανάλυση, περιγραφή, ερμηνεία διαφόρων ειδών γραπτού λόγου, ανακαλύπτο-
ντας τις διαδικασίες που δημιούργησαν το κείμενο και τις κοινωνικές συνθήκες που επικρα-
τούσαν την περίοδο συγγραφής του. Συγκρίνοντας τις απόψεις τους από τα δεδομένα που 
προέκυψαν, έμαθαν να συσχετίζουν δεδομένα από το παρελθόν και το παρόν εξηγώντας τις 
κοινωνικο-ιστορικές συνθήκες που διαμορφώνουν τη στάση τους απέναντι στο υπό επεξερ-
γασία κείμενο. Παράλληλα καλλιέργησαν τη φιλαναγνωσία τους και βελτίωσαν τον προφο-
ρικό τους λόγο και την επαφή τους με το γραπτό. Ταυτίστηκαν με τους ήρωες και τους χα-
ρακτήρες μιας ιστορίας και έκριναν τις πράξεις τους κατανοώντας τα συναισθήματά τους 
και συγκρίνοντάς τα με τα δικά τους. Εξοικειώθηκαν με το σχολιασμό απόψεων με τρόπο 
δημιουργικό και ευχάριστο ανασυνθέτοντας νέο κείμενο. Καλλιέργησαν τη δημιουργικότη-
τά και τη φαντασία τους και έμαθαν να την εκφράζουν ποικιλοτρόπως. Έκαναν αισθητή την 
παρουσία τους στη σχολική μονάδα με τρόπο γόνιμο και δημιουργικό και ενδυνάμωσαν τις 
μεταξύ τους σχέσεις δουλεύοντας ομαδικά και συλλογικά αλλά και με τους υπόλοιπους μα-
θητές των επόμενων βαθμίδων μέσα από διαδικασίες διαμοιρασμού ιδεών και γνώσεων 
οικοδομώντας την αλληλεπιδραστική μάθηση εντός του σχολείου αλλά και εκτός, εμπλέκο-
ντας και τους γονείς τους στην όλη διαδικασία. 

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω οργανώθηκαν οι παρακάτω δραστηριότητες ανά εκ-
παιδευτικό και γνωστικό αντικείμενο, ενώ αρκετές φορές οι δραστηριότητες είχαν τη μορφή 
συνδιδασκαλιών εντός της τάξης μεταξύ δύο ή και τριών εκπαιδευτικών ίδιου γνωστικού 
αντικειμένου ή και διαφορετικού. 
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Στο μάθημα της Γλώσσας σε συνδυασμό με τη χρήση λογισμικού των Νέων Τεχνολογιών, οι 
τρεις νηπιαγωγοί παρουσίασαν στα νήπια τη γωνιά της γλώσσας και τα ενθάρρυναν να την 
εξερευνήσουν, παρατηρώντας τις αντιδράσεις τους. Το ενδιαφέρον των νηπίων πολύ γρή-
γορα επικεντρώθηκε στα βιβλία. Οι νηπιαγωγοί κατέγραψαν τις αντιδράσεις των νηπίων 
όπως και τον τρόπο συμπεριφοράς τους απέναντι στο βιβλίο. Για παράδειγμα κάποια βι-
βλία ποίησης δεν ήταν εικονογραφημένα και τα παιδιά απογοητεύονταν λέγοντας ότι δεν 
είναι παιδικό βιβλίο γιατί δεν έχει εικόνες. Το παρατούσαν και είτε προσπαθούσαν να 
βρουν ένα εναλλακτικό βιβλίο ανάλογο των ενδιαφερόντων τους είτε προσπαθούσαν να 
παρεισφρήσουν σε μία ομάδα και να "διαβάσουν" από εκείνο "το βιβλίο με τις εικόνες". 
Στη συνέχεια νηπιαγωγοί και νήπια συζήτησαν για το υλικό της γωνιάς και προσπάθησαν να 
δημιουργήσουν ένα χάρτη με τις πρότερες γνώσεις των νηπίων γύρω από το βιβλίο με το 
λογισμικό Xmind. Κατόπιν ορίστηκε μία εβδομάδα ανάγνωσης του υλικού της βιβλιοθήκης 
με οργανωμένο τρόπο από τις νηπιαγωγούς, ώστε να ανακαλύψουν εκείνο ή εκείνα τα κεί-
μενα που θα αποτελούσαν το υλικό επεξεργασίας. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης δινό-
ταν έμφαση στα δομικά μέρη σύνθεσης ενός βιβλίου. Μετά το πέρας της εβδομάδας το εν-
διαφέρον των νηπίων επικεντρώθηκε στο βιβλίο με τίτλο " Η πετρόσουπα" του Τζον. Τζ. 
Μουθ από τις εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ. Στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας ακολούθησε 
μία εβδομάδα ανάλυσης του κειμένου του βιβλίου ωθώντας τα νήπια με την υποστήριξη 
των νηπιαγωγών να αναλύσουν τις γλωσσικές και οπτικές πληροφορίες που παρείχε το κεί-
μενο διατυπώνοντας και ελέγχοντας μια σειρά υποθέσεων ως προς: ποιες φωνές διακρίνο-
νται στο κείμενο. Οι ενδιαφέρουσες απόψεις των νηπίων κατεγράφησαν και στη συνέχεια 
ορίστηκαν οι λέξεις - κλειδιά του κειμένου. Τα παιδιά έφτιαξαν έναν πίνακα με εικόνες που 
έκοψαν από το παραμύθι ή στοιχεία που συμπλήρωσαν τα ίδια. Επίσης στάλθηκε ενημερω-
τικό σημείωμα στους γονείς για να βρουν πληροφορίες για το συγκεκριμένο συγγραφέα. 

Στον τομέα της Δημιουργίας και Έκφρασης και πιο συγκεκριμένα στο μάθημα της Μουσικής, 
η Καθηγήτρια Μουσικής έγινε αποδέκτης της δράσης που προηγήθηκε και αφού ξαναδιά-
βασαν από κοινού την ιστορία επικέντρωσε την προσοχή των νηπίων στους ήχους του κει-
μένου. Στη συνέχεια έκανε φωνητικές ασκήσεις και πειραματισμούς σχετικά με τις φωνές 
του κειμένου και τα παιδιά έπαιξαν με τη φωνή τους μιμούμενοι διάφορους ήχους π.χ. πώς 
μιλά ένας γέρος σοφός, ένα παιδί, ένας ενήλικας και άλλοι. Ηχογράφησαν τους εναλλακτι-
κούς τόνους και τα νήπια κάθε φορά που τους άκουγαν γελούσαν ή έμεναν έκπληκτα με τις 
εναλλαγές. 

Στον τομέα της Δημιουργίας και Έκφρασης αλλά με έμφαση αυτή τη φορά στο μάθημα της 
Θεατρικής Αγωγής, ακολούθησε το παιχνίδι των νηπίων στη γωνιά μεταμφίεσης και με τη 
συνδρομή της καθηγήτριας Θεατρικής Αγωγής τα παιδιά διαμοίρασαν ρόλους και δραμα-
τοποίησαν την ιστορία ελεύθερα δημιουργώντας τους δικούς τους κανόνες. Η θεατρολόγος 
σημείωνε τις παραστάσεις των νηπίων, τους διαλόγους που δημιουργούσαν και τις κινήσεις 
τους και τους ενδυνάμωνε με θεατρικές ασκήσεις. 

Στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος σε συνδυασμό με το μάθημα της Πληροφορικής 
και λογισμικών των Νέων Τεχνολογιών, οι νηπιαγωγοί ζήτησαν από τα νήπια να γίνουν τα 
ίδια "Σοφοί" και να ταξιδέψουν στη χώρα της ιστορίας μας. Λόγω της μεγάλης επιθυμίας 
των νηπίων να συμμετέχουν σε αυτό το ταξίδι και να ανακαλύψουν ερωτήματα γύρω από 
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αυτή τη μακρινή χώρα, αποφασίστηκε να χωριστούν σε τρεις ομάδες αξιοποιώντας το λογι-
σμικό TeamUp. Οι ομάδες διαμορφώθηκαν ανάλογα με το ενδιαφέρον του κάθε παιδιού να 
ανακαλύψει και κάτι για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων αυτής της χώρας και να συγκρίνει 
τα όποια πολιτισμικά στοιχεία με αυτά της χώρας του. Έτσι σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα 
των νηπίων δημιουργήθηκαν 3 ομάδες: διατροφή, γιορτές και έθιμα, ενδυμασία.  

Στο μάθημα της Γεωγραφίας σε συνδυασμό με το μάθημα της Πληροφορικής και λογισμι-
κών των Νέων Τεχνολογιών η κάθε νηπιαγωγός με την ομάδα της, επισκέφτηκε την εφαρ-
μογή Google Maps και βρήκε την τοποθεσία της Κίνας μετρώντας αποστάσεις σχετικά με 
την Ελλάδα. Η κάθε μια ομάδα σοφών συνέλεξε στοιχεία και έφτιαξε έναν πληροφοριακό 
χάρτη με στοιχεία αυτής της χώρας. 

Στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών τα νήπια αξιοποίησαν το βασικό υλικό της ιστορίας, 
που ήταν η πέτρα και πειραματίστηκαν με αυτό, το ζωγράφισαν, το έβαλαν στο νερό και 
ανακάλυψαν τις έννοιες "βυθίζομαι - επιπλέω", "βαρύ - ελαφρύ". 

Στο μάθημα των Μαθηματικών προσπάθησαν να φτιάξουν τη δική τους πετρόσουπα ανα-
μειγνύοντας υλικά, ακολουθώντας την προτεινόμενη χρονική ακολουθία του κειμένου αλλά 
και παιχνίδια σειραθέτησης του υλικού "από το πιο μεγάλο στο πιο μικρό". 

Στο μάθημα της Γλώσσας σε συνδυασμό με το μάθημα της Μουσικής και της Θεατρικής Α-
γωγής και των εικαστικών τα νήπια όλο και περισσότερο στις αυθόρμητες δραστηριότητες 
δραματοποιούσαν την ιστορία, παίζοντας διάφορους ρόλους αλλά και εμπλουτίζοντας το 
περιεχόμενο των ρόλων τους με λόγια. Οι νηπιαγωγοί στο σημείο αυτό αποφάσισαν να ε-
μπλέξουν και άλλα κειμενικά είδη ποίησης και πεζού λόγου συναφή με την ιστορία της πε-
τρόσουπας. Παρουσίασαν και διάβασαν αποσπάσματα στα νήπια από το έργο της Αλκυό-
νης Παπαδάκη με τίτλο "Το χρώμα του φεγγαριού", το έργο του Γιάννη  Ρίτσου "Όνειρο κα-
λοκαιρινού μεσημεριού", τους στίχους της Μαριανίνας Κριεζή "Όνειρα γλυκά" και άλλα, 
αναζητώντας την εικόνα που δημιουργούσε στο κάθε παιδί η φωνή του κάθε κειμένου και 
σε δεύτερο στάδιο να επικεντρωθούν στα κοινά σημεία που ανακάλυπταν ανάμεσα στα 
κείμενα. Ακολούθησε για ένα μήνα περίπου η επεξεργασία των διαφορετικών κειμένων 
απαντώντας σε ερωτήματα: 

 

 

 

 

Στη συνέχεια επεξεργάστηκαν το κείμενο σε σχέση με τον εαυτό τους αναζητώντας τις πλη-
ροφορίες που δίνει η κάθε φωνή του κειμένου. Αναρωτήθηκαν τι άλλο θα ήθελαν να μά-
θουν, αν ήταν σοφοί. Διαμορφώθηκε έτσι ένα πλαίσιο ερωταποκρίσεων. Τα νήπια ρωτού-
σαν και απαντούσαν στηριζόμενα στις πληροφορίες που είχαν από τα κείμενα αλλά και από 
τις εμπειρίες τους. Αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί ο βασικός κορμός του νέου έργου 
που συνέθεσαν τα νήπια. Επίσης, τα νήπια εμπλούτισαν το κείμενο που έφτιαξαν με ζω-

• Ποιος απευθύνεται σε ποιον; 
• Ποιο είναι το θέμα; 
• Από πού προέρχεται το κείμενο της κάθε φωνής; 
• Τι συναισθήματα σου δημιουργεί το κάθε κείμενο! 
• Ποιες λέξεις και φράσεις σε εντυπωσιάζουν / ενισχύουν το συναίσθημα σου; 
• Με ποια μουσική θα συνέδεες την κάθε φωνή - κείμενο; 
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γραφιές. Στη συνέχεια νηπιαγωγοί και νήπια προσκάλεσαν τους μαθητές της Α' τάξης Δημο-
τικού και τη δασκάλα τους και σε μορφή παιχνιδιού παρουσίασαν τις ερωταποκρίσεις - α-
ναζητήσεις που είχαν τα ίδια μιμούμενα τους σοφούς. Αποφασίστηκε να γίνει μία από κοι-
νού παράσταση και το κείμενο να εμπλουτισθεί με τη συμβολή των μαθητών της Α΄ τάξης. 
Με αυτό τον τρόπο τα διάφορα κείμενα ανασυντέθηκαν σε ένα ενιαίο κείμενο και γεννήθη-
κε ένα νέο θεατρικό δρώμενο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών και των νηπίων. 

Στο μάθημα της Μουσικής τα νήπια έψαξαν στο διαδίκτυο μουσικές και ηχητικά ακούσματα 
για να πλαισιώσουν τη γιορτή τους. Το συγκεκριμένο υλικό το ανέβασαν στο blog.  

Στο μάθημα της Θεατρικής Αγωγής ξεκίνησαν οι ασκήσεις ενδυνάμωσης. Τα νήπια γνώρι-
σαν με τη βοήθεια της καθηγήτριας Θεατρικής Αγωγής την αίθουσα εκδηλώσεων, έμαθαν 
πώς να κινούνται στο χώρο με παιχνίδια θεατρικής αγωγής και δραματοποίησαν διάφορες 
σκηνές, όπως αυτή του γλεντιού.  

Στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος οι νηπιαγωγοί σε συνεργασία με τα νήπια και επι-
διώκοντας να τα βοηθήσουν να καταλάβουν έννοιες όπως η προσφορά, η αλληλεγγύη, η 
συνεισφορά, έννοιες σχετικές με το περιεχόμενο του θεατρικού έργου που ετοίμασαν, ορ-
γάνωσαν δράσεις αλληλεγγύης για το Χαμόγελο του Παιδιού και δούλεψαν ομαδικά στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα της UNICEF.  

Στο μάθημα της Πληροφορικής και ιδιαίτερα στο εργαστήρι Πληροφορικής τα νήπια δού-
λεψαν ομαδικά για την πρόσκληση και την αφίσα της γιορτής. Έφτιαξαν ένα blog, όπου και 
περιοδικά αναρτούσαν όσα είχαν δουλέψει για το σχέδιο εργασίας. 

Παράλληλα με όλες αυτές τις δράσεις τα νήπια παρακολούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
για τη διαδικασία δημιουργίας ενός βιβλίου (Η Τέλα, ο Σπάγκος και η Τελίτσα), εικονογρά-
φησαν την ιστορία τους και με τη συμβολή των γονέων το έδεσαν ως βιβλίο. Επισκέφτηκαν 
βιβλιοθήκες, και παρουσίασαν το έργο τους σε γονείς και συγγενείς.  

Αποτίμηση 

Η ομάδα θεωρεί ότι οι στόχοι και οι καινοτόμες διαστάσεις του προγράμματος, όπως αρχι-
κά είχαν σχεδιαστεί επετεύχθησαν ικανοποιητικά αναφορικά με τις δυνατότητες και δεξιό-
τητες των νηπίων. Θεωρείται ότι τόσο οι μαθησιακοί (Ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων 
μέσα από τη συνεργατική και βιωματική μάθηση), οι γνωστικοί (Εμπλοκή των νηπίων σε 
ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών γνώσεων μέσω της διαθεματικής προσέγγισης), οι ψυχο-
κοινωνικοί (Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, αποδοχής, συνεργασίας προς ένα κοινό 
στόχο), όσο και οι κινητικοί (Ανάπτυξη δεξιοτήτων και λεπτών χειρισμών υλικών στα πλαί-
σια κατασκευών), μέσα από τη αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο εν 
λόγω σχέδιο, εκπληρώθηκαν με επιτυχία. Νήπια, εκπαιδευτικοί αλλά και γονείς ενθουσιά-
στηκαν και δούλεψαν με όρεξη.  

Ωστόσο υπήρξαν και ορισμένες δυσκολίες - αδυναμίες, όπως η δυσχέρεια που παρουσιά-
στηκε να αξιοποιηθεί το εργαστήρι πληροφορικής λόγω των προγραμματισμένων μαθημά-
των και άλλων τάξεων του δημοτικού. Το πρόβλημα λύθηκε εν μέρει με το δανεισμό laptop 
και τη δημιουργία μικρών ομάδων εργασίας εντός της τάξης. Επίσης ο χρόνος ήταν ανα-

2392

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



σταλτικός παράγοντας και πίεση για τους εκπαιδευτικούς. Παρόλα αυτά όλες οι δυσκολίες 
ξεπεράστηκαν με συνεργασία και καλή διάθεση. 

Αναφορικά τώρα με τις καινοτόμες διαστάσεις του σχεδίου εργασίας η κοινωνικοπολιτισμι-
κή διάσταση διαπέρασε όλη τη δομή της δραστηριότητας, καθώς στηρίχθηκε στη συνεργα-
τική μάθηση μεταξύ νηπίων και εκπαιδευτικών και στην αξιοποίηση των πρότερων γνώσε-
ων των νηπίων, την ανάπτυξή τους και την επέκτασή τους σε νέα γνωστικά μονοπάτια. Η δι-
υποκειμενική διάσταση επιτεύχθηκε από τη σκοπιά, ότι η όλη επεξεργασία ολοκληρώθηκε 
μέσα από τη δυναμική των ομάδων που διαμορφώθηκαν εντός της τάξης, όπου και δόθηκε 
η ευκαιρία στο κάθε νήπιο να εκφράζεται με όποιο τρόπο μπορούσε. Μέσα από διαλογικές 
συζητήσεις συνδιαμορφώθηκε η ιδέα και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων. Από τη 
σκοπιά της θεσμικής διάστασης τα νήπια κατείχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση 
του προγράμματος. Εργάστηκαν ενεργά σε ομάδες. Ο κάθε εκπαιδευτικός είχε υποστηριχτι-
κό ρόλο στην όλη προσπάθεια των μαθητών και προσέφερε κάθε φορά και ένα καινούριο 
ερέθισμα. Συντόνιζε τον τρόπο εργασίας των ομάδων, ενθαρρύνοντας και δίνοντας κίνητρα 
στους μαθητές να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους. Η δε επιστημολογική διάσταση 
ανέδειξε τη σπουδαιότητα της ανάγνωσης και επεξεργασίας διαφόρων ειδών λόγου: διαβά-
ζοντας ένα ποιητικό ή λογοτεχνικό έργο, τα νήπια όχι μόνο κατανόησαν το περιεχόμενο των 
κειμένων αλλά και έμαθαν να αναπτύσσουν συναισθήματα, να δημιουργούν εικόνες και να 
επικοινωνούν. Στην πραγματικότητα με την ενασχόλησή τους με διάφορα είδη λόγου συ-
γκροτήθηκε η έννοια της "υποκειμενικότητας" του κάθε εμπλεκόμενου νηπίου, καθώς του 
δόθηκε η δυνατότητα να συνδέσει το σχολικό βίωμα επεξεργασίας ενός κειμένου με το ε-
ξωσχολικό βίωμα που ήδη είχε καλλιεργηθεί από το οικογενειακό του περιβάλλον και απο-
τυπωνόταν καθημερινά από τη στάση του και την ιδεολογία του γύρω από διάφορα θέμα-
τα, την ταυτότητά του και την ιστορία του ως άτομο. Επίσης, επιτυχής ήταν και η δικτύωση 
Σχολείου - Κοινωνίας με την παρουσίαση μιας θεατρικής παράστασης στο ευρύ κοινό, στην 
εκπαιδευτική κοινότητα,  στους γονείς και συγγενείς μαθητών, ενώ επιδιώχθηκε και η  ενδο 
- σχολική επικοινωνία και συνεργασία με σκοπό την προαγωγή θετικού κλίματος στο σχολι-
κό περιβάλλον με απώτερο στόχο τη βιωσιμότητα του όλου σχεδίου εργασίας και του τρό-
που εργασίας και συνεργασίας σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα.  

Συμπεράσματα 

Τα ίδια τα νήπια υπήρξαν οι καλύτεροι πρεσβευτές διάχυσης της δραστηριότητας μέσα στη 
σχολική μονάδα. Παρατηρήθηκε ότι από τη στιγμή που τα νήπια ανέβασαν το θεατρικό 
τους έργο και αναδεικνύοντας μέσα από την επιτυχή παρουσίαση της παράστασης τη δου-
λειά των εκπαιδευτικών τους, κινητοποίησαν και άλλους εκπαιδευτικούς, που επρόκειτο να 
ετοιμάσουν παραστάσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμα τρόπου εργασίας του νηπιαγω-
γείου. 

Η συμμετοχή και η συνεργασία πέντε εκπαιδευτικών σε ένα τέτοιο καινοτόμο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα αναμένεται να αποτελέσει οδηγό για την "αλλαγή του πολιτισμού της καθημε-
ρινότητας" των εκπαιδευτικών και της σχολικής μονάδας γενικότερα. Αναμένεται οι εκπαι-
δευτικοί να μάθουν να εργάζονται συλλογικά και να γίνονται περισσότερο δημιουργικοί στο 
εκπαιδευτικό τους έργο, ενδυναμώνοντας το αυτοσυναίσθημά τους και την αίσθηση του 
"ανήκειν" στη σχολική μονάδα. Σταδιακά ο τρόπος εργασίας εκπαιδευτικών και νηπίων φά-

2393

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



νηκε να επιδρά κατασταλτικά και στον τρόπο εργασίας και των λοιπών εκπαιδευτικών της 
σχολικής μονάδας, κινητοποιώντας τους να αναλάβουν νέους ρόλους και δράσεις στο πλαί-
σιο της εφαρμογής καινοτόμων παρεμβάσεων. 

Διαμορφώνοντας ένα ισχυρό συλλογικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των μελών της εκπαι-
δευτικής κοινότητας μακροπρόθεσμα το συγκεκριμένο καινοτόμο σχέδιο εργασίας φαίνεται 
ότι ωφέλησε και το τρίπτυχο: σχολείο - οικογένεια - παιδί. 
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Διαθεματικό Πρόγραμμα φιλαναγνωσίας στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος ΑΕΕ 
(Αυτοαξιολόγησης Εκπαιδευτικών Μονάδων) το σχολικό έτος 2011-2012 με τίτλο:  

«Μ’ ένα μαγικό γιλέκο ταξιδεύω και πετώ στου Παραμυθά τον κόσμο τον φανταστικό… » 

Καμαρέτα Εύη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70 

evi.kamareta@gmail.com 

Δεσύλλας Αντώνιος 
Μηχανικός Η/Υ και τηλεπικοινωνιών (Beng, Msc) 

Διαχείριση - Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Εκπ/ρίων Καντά 
kantas.school@gmail.com 

Περίληψη 

Στην εργασία παρουσιάζεται μια εκτενής διαθεματική δράση φιλαναγνωσίας πάνω στο έρ-
γο του συγγραφέα και του γνωστού «Παραμυθά» της τηλεόρασης και του κινηματογράφου 
Νίκου Πιλάβιου, πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στην Α’ Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Κα-
ντά κατά το σχολικό έτος 2011-2012. Η δράση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του πιλοτι-
κού (τότε) προγράμματος της ΑΕΕ (Αυτοαξιολόγησης Εκπαιδευτικών Μονάδων). Στόχος ή-
ταν από αυτήν την πρωτοσχολική ηλικία να αγαπήσουν οι μαθητές μου το καλό βιβλίο, να 
απολαύσουν το λογοτεχνικό κείμενο, να αισθανθούν συγκίνηση, να αφοσιωθούν στο κείμε-
νο ή ακόμη και να ταξιδέψουν σε μια άλλη πραγματικότητα και να εκστασιαστούν (Κατσίκη 
– Γκίβαλου, 2008). Καλύφθηκαν ποικίλες και διαφορετικές γνωστικές περιοχές και υπερκά-
λυψαν τη διαθεματικότητα, αλλά οι συνεχείς κι εναλλασσόμενες δραστηριότητες προκάλε-
σαν ευχαρίστηση στους μαθητές που συμμετείχαν. Η φιλαναγνωσία φαίνεται ως εξαιρετική 
εκπαιδευτική πρακτική, καθώς καλύπτονται γνωστικές περιοχές από τη Γλώσσα και τα Μα-
θηματικά μέχρι τα Εικαστικά, το Θέατρο, την υποκριτική τέχνη, τις Νέες Τεχνολογίες και τη 
δημιουργία ταινίας μικρού μήκους (την οποία φρόντισε ο υπεύθυνος των πληροφοριακών 
συστημάτων των Εκπ/ρίων Καντά, κος Αντώνιος Δεσύλλας). 

Λέξεις – Κλειδιά: φιλαναγνωσία, διαθεματικότητα, νέες τεχνολογίες, ταινία μικρού μήκους. 

Περιγραφή προγράμματος 

Αφόρμηση: Με βάση τα αποτελέσματα ερευνών πάνω στην ψυχολογία του χώρου της σχο-
λικής τάξης, που επιτάσσουν η τάξη να είναι πλούσια σε οπτικά ερεθίσματα και στη δη-
μιουργία «γωνιών», τοποθετήθηκαν απ’ την αρχή της χρονιάς στα ταμπλό της τάξης γύρω 
γύρω, αφίσες με βιβλία και σε μια γωνιά ένα αναστημόμετρο με τον «παραμυθά» Νίκο Πι-
λάβιο. Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν από το αναστημόμετρο αυτό και ρώτησαν ποιος είναι 
αυτός ο παππούς με το μαγικό γιλέκο. Έτσι ξεκίνησε στην τάξη συζήτηση με καταιγισμό ε-
ρωτήσεων από τα παιδιά για τον ίδιο και τις ιστορίες του. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν 
στην τάξη δύο από τα τρία βιβλία του Παραμυθά που έχουν εκδοθεί πρόσφατα και ξεκίνη-
σε το πρόγραμμα βρίσκοντας και τον τίτλο του.  
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Εικόνα 1: Τίτλος προγράμματος 

Θεματικοί άξονες: Τα συγκεκριμένα βιβλία πάνω στα οποία εργάστηκαν ο εκπαιδευτικός 
με τα παιδιά έχουν πλούσιο περιβαλλοντικό περιεχόμενο. Προάγουν το σεβασμό και την 
προστασία του οικοσυστήματος, καθώς όλες «οι περιπέτειές του», όπως αναφέρει ο ίδιος ο 
συγγραφέας στα βιβλία του, έχουν σαν κύριο χώρο δράσης τη Φύση. Δίνεται έμφαση στις 
σχέσεις. Σχέσεις μεταξύ ζώων και ανθρώπων, ανθρώπων μεταξύ τους, ζώων μεταξύ τους. 
Μέσα απ’ αυτές αναδύονται μηνύματα και προκαλούνται «δημιουργικά ερωτήματα» -όπως 
τα αποκαλεί ο ίδιος ο συγγραφέας- στα παιδιά, τα οποία «δημιουργικά ερωτήματα» μέσα 
από τη συζήτηση που ακολούθησε στην τάξη, καλλιεργούν την κριτική σκέψη.  

 

Εικόνα 2: Βιβλία του συγγραφέα που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα 

Δραστηριότητες: Το πρόγραμμα υπήρξε πολύπλευρο και διαθεματικό. Σ’ αυτό βοήθησε και 
το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος συγγραφέας συνδυάζει μία δράση σε πολλούς τομείς της 
τέχνης, αφού εκτός από συγγραφέας είναι ηθοποιός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης και τη-
λεοπτικός παραγωγός πολλών παιδικών εκπομπών, ταινιών και εκπαιδευτικών τηλεντοκυ-
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μαντέρς. Οι δραστηριότητες, λοιπόν, πάνω στα βιβλία του, αλλά και στο έργο του γενικότε-
ρα, κινήθηκαν στα παρακάτω πεδία: 

α) Διαθεματικά τεύχη δραστηριοτήτων: Για το κάθε βιβλίο κατασκευάστηκε ένα τεύχος με 
διαθεματικές δραστηριότητες. Μέσα σ’ αυτό το τεύχος υπήρχε για την κάθε ιστορία του 
βιβλίου μία αντίστοιχη δραστηριότητα, είτε Γλώσσας, είτε Μαθηματικών, είτε Μελέτης Πε-
ριβάλλοντος, είτε Εικαστικών, με παιγνιώδη μορφή και με πρωταγωνιστές τους ίδιους ήρω-
ες από την ιστορία του βιβλίου. Με τον τρόπο αυτό, μετά την ανάγνωση (ή ακρόαση) της 
κάθε ιστορίας, το παιδί εισάγονταν σε αναγνωστικές εμψυχώσεις, δηλαδή παιγνιώδεις 
δραστηριότητες Γλώσσας, Μαθ/κών κ.ά., βασισμένες στην κάθε ιστορία του βιβλίου. Η λο-
γοτεχνία μαζί με την αφήγηση, απέκτησε παιγνιώδη μορφή στην τάξη με αποτέλεσμα να 
γίνει ελκυστική κατάσταση για τα παιδιά και όχι να διδάσκεται ως συνηθισμένα - άλλο ένα 
γνωστικό αντικείμενο.  

 

Εικόνα 3: Διαθεματικά τεύχη δραστηριοτήτων πάνω στα βιβλία του συγγραφέα 

β) Δημιουργία κειμενικού είδους, κόμικς: Με την τάξη έγινε δικτυακή επίσκεψη στο προ-
σωπικό ιστολόγιο του συγγραφέα, στο www.paramithas.gr και έγινε παρακολούθηση των 
«Μηνυμάτων Κοινωνικής Συμπεριφοράς», 
http://www.paramithas.gr/category/sumperifora, τα οποία είναι μικρές ταινίες με μηνύμα-
τα επιζητούμενης κοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών. Στα παιδιά άρεσαν ιδιαίτερα δύο 
από αυτά τα Μηνύματα, «Η Μαίρη» ή «σε λίγο» http://www.paramithas.gr/minimata_mary 
και ο «Αντώνης Καπερώνης» http://www.paramithas.gr/minimata_01. Αυτά μάλιστα, σε 
επόμενη δραστηριότητα, έγιναν κόμικς μετά στην τάξη. Με αφορμή αυτά τα δύο κόμικς, 
κατασκευάστηκε  κι ένα δικό μας – από όλους μαζί μέσα  στην τάξη- με θέμα την ενδοσχο-
λική βία και ήρωα ένα αγόρι, τον Κίμωνα.  
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Εικόνα 4: Kόμικς πάνω στα μηνύματα κοινωνικής συμπεριφοράς του συγγραφέα και δη-
μιουργία κόμικ με θέμα το σχολικό εκφοβισμό 

γ). Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους: Με αφορμή τα Μηνύματα Κοινωνικής Συμπεριφο-
ράς, κατασκευάστηκε από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές  ταινία μικρού μήκους βασι-
σμένη στο «Μήνυμα Κοινωνικής Συμπεριφοράς», που ενθουσίασε τους μαθητές,  την 
«Μαίρη» ή «σε λίγο». 

 

Εικόνα 5: Η ταινία μικρού μήκους που δημιούργησαν οι μαθητές πάνω στο μήνυμα κοινωνι-
κής συμπεριφοράς του συγγραφέα «Η Μαίρη» 

Όταν επισκέφθηκε ο συγγραφέας την τάξη, παρουσιάσαμε αυτήν την ταινία μας στο συγ-
γραφέα, διαμέσου του  διαδραστικού πίνακα της τάξης και του προβολέα,.  
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Εικόνα 6: Η πρόσκληση προς τον συγγραφέα 

 

Εικόνα 7: Διαδραστικός πίνακας 

Η περιγραφή της επίσκεψής του στην τάξη μας, καθώς και η προβολή της ταινίας μικρού 
μήκους «Η Μαίρη» βρίσκονται στην ανάρτηση που έχει ανεβάσει στο ιστολόγιό του (blog) 
στη διεύθυνση http://www.paramithas.gr/kandas/#comments . Tην ταινία την ανέβασε ο 
ίδιος ο συγγραφέας και στο youtube στη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v 
=rubageyXXRA .  

H «Μαίρη» που την κάναμε και κόμικ, στάλθηκε στην παιδική εφημερίδα «Ερευνητές» της 
εφημερίδας Καθημερινής του Σαββάτου και δημοσιεύτηκε. Η δημοσίευση και η ταινία μι-
κρού μήκους των μαθητών αναρτήθηκαν και στην ιστοσελίδα του σχολείου 
http://bit.ly/1yXXvhw  
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Εικόνα 8: Δημοσίευση του κόμικ «Η Μαίρη» στους «Ερευνητές» της Καθημερινής 
(20/10/2012, φ. 702) 
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δ) Εργαστήρι κατασκευής κούκλας: Χρησιμοποιώντας απλά υλικά και ακολουθώντας τις 
οδηγίες της κουκλοθεατρικής ομάδας Κοκουμουκλό, τα παιδιά έφτιαξαν στην τάξη από μία 
κούκλα ‘’Παραμυθά’’. 

 

Εικόνα 9: Κούκλα «Παραμυθά» που έφτιαξαν οι μαθητές στην τάξη 

ε). Εικαστικά εργαστήρια: Εκτός από τα διαθεματικά τεύχη δραστηριοτήτων πάνω στα δύο 
βιβλία «Ψηλά στον Ουρανό» και «Οι Περιπέτειές μου» που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι το τέ-
λος της χρονιάς, η τάξη εργάστηκε πάνω στους ήρωες του βιβλίου «Οι Περιπέτειές μου» ως 
εξής: Το κάθε παιδί ζωγράφισε τους ήρωες κάθε ιστορίας, όπως ήθελε με τη φαντασία του, 
προσθέτοντας λόγια ή διαλόγους από το βιβλίο. Μετά συγκέντρωσα τις δουλειές του κάθε 
παιδιού με τους ήρωες και τις έδεσα σε ένα τεύχος με τον τίτλο «Παραμυθοήρωες». 
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Εικόνα 10: Οι Παραμυθοήρωες των βιβλίων που δουλεύτηκαν στο πρόγραμμα 

Με αφορμή το στολισμό της τάξης για την επίσκεψη του συγγραφέα δημιουργήθηκαν εικα-
στικά εργαστήρια, όπου το κάθε παιδί ζωγράφισε ό,τι είχε εμπνευστεί από τις ιστορίες του 
βιβλίου και στην συνέχεια όλα αυτά τα έργα στόλισαν την τάξη μας.  

 

Εικόνα 11: Εικαστικά εργαστήρια φιλαναγνωσίας 

 

Στο τέλος, τα έργα των παιδιών τοποθετήθηκαν στους φακέλους τους ως  ενθύμιο.  
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Εικόνα 12: Ατομικός φάκελος μαθητή με το υλικό 

Το σχολείο δώρισε στα παιδιά από ένα μπλουζάκι και από μία πάνινη οικολογική τσάντα, η 
στάμπα των οποίων φτιάχτηκε με τα παιδιά στην τάξη. Στο τέλος επιλέχθηκε από τα ίδια τα 
παιδιά, η πιο ωραία ζωγραφιά «Παραμυθά» και έγινε στάμπα στο μπλουζάκι και στην τσά-
ντα.  

 

Εικόνα 13: Μπλούζα και πάνινη τσάντα 

στ) Εργαστήρι κεραμικής: Η τάξη επισκέφθηκε διαδικτυακά την ιστοσελίδα: 
www.paramithas.tv, όπου ο συγγραφέας διατηρεί διαδικτυακό «βιντεοκανάλι» για παιδιά 
και παρακολούθησε μεταξύ άλλων την ιστορία «Η φίλη μου η φάλαινα» 
http://www.paramithas.tv/video/260. Η ιστορία αυτή υπάρχει στο βιβλίο «Οι Φίλοι μου». 
Στη συνέχεια επισκέφτηκε ένα εργαστήρι κεραμικής, όπου εκεί τα παιδιά ζωγράφισαν με τις 
οδηγίες των υπευθύνων τη φάλαινα από το βιβλίο, πάνω σε ένα πήλινο πιάτο.  
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Εικόνα 14 : Ζωγραφική πήλινου πιάτου με θέμα τη «Φιφή τη φάλαινα», ιστορία από το βι-
βλίο «Οι φίλοι μου» και εκπομπή στο διαδικτυακό κανάλι του συγγραφέα για παιδιά 

www.paramithas.tv 

ζ) Επίσκεψη σε φυτώριο: Με αφορμή την ιστορία «Η γλάστρα» από το βιβλίο «Ψηλά στον 
ουρανό», η τάξη επισκέφθηκε φυτώριο, στο οποίο έγινε ξενάγηση από τον υπεύθυνο στο 
χώρο και μάθαμε για τα φυτά.  

η) Προβολή και παρακολούθηση τηλεοπτικών εκπομπών κινουμένων σχεδίων: Οι ιστορί-
ες από τα βιβλία του συγγραφέα πρόσφατα προβάλλονταν σε τηλεοπτικό κανάλι Μετά την 
προβολή τους, οι εκπομπές αυτές βρίσκονται διαθέσιμες προς προβολή στο διαδικτυακό 
κανάλι που διατηρεί ο συγγραφέας στο www.paramithas.tv, όπως αναφέρθηκε και πιο πά-
νω. Με τον τρόπο αυτό συνδυάσαμε την ανάγνωση με το κινούμενο σχέδιο, αφού μπαίνα-
με στο Διαδίκτυο από τον Η/Υ της τάξης και με τον προβολέα βλέπαμε τις τηλεοπτικές εκ-
πομπές κινουμένων σχεδίων με τις ιστορίες από τα βιβλία του. 

Επίσκεψη του συγγραφέα: 

• Γνωρίστηκε, συζήτησε με τα παιδιά και απάντησε στις ερωτήσεις τους. 
• Μίλησε στα παιδιά για την τέχνη του ηθοποιού. 
• Τους διηγήθηκε μια ιστορία και στη συνέχεια προχώρησε στη δραματοποίησή της και 

τους έκανε ένα θεατρικό παιχνίδι.  
• Τους μίλησε για το πώς παιζόταν ο παλιός Παραμυθάς στην τηλεόραση και στη συνέ-

χεια τους μίλησε για τον καινούριο Παραμυθά, δείχνοντάς τους μία μικρή ταινία (ένα 
making of) του πώς φτιάχτηκε ο καινούριος Παραμυθάς.  

• Έβγαλε φωτογραφίες με τα παιδιά και υπέγραψε στα βιβλία. 
• Παρακολούθησε μαζί με τα παιδιά στην τάξη την ταινία μικρού μήκους «Η Μαίρη», που 

του παρουσίασαν, την χειροκρότησε και έκανε μια συζήτηση πάνω σ’ αυτή την ταινία 
με τα παιδιά, καθώς και πάνω στα Μηνύματα Κοινωνικής Συμπεριφοράς, από τα οποία 
εμπνεύστηκαν τα παιδιά για την μικρή ταινία τους.  
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Εικόνα 15: Επίσκεψη συγγραφέα 

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, λοιπόν, οι μαθητές εξέφρασαν και εκδήλωσαν όλη 
τη δημιουργικότητά τους, καθώς το πρόγραμμα τους έδωσε διαφορετικά και ποικίλα δη-
μιουργικά ερεθίσματα.  

Σύμφωνα με τον Παπαδάτο (2009), «ο δάσκαλος έχει χρέος κάθε φορά σαν σε μια «εκδρο-
μή χωρίς τέλος» για να θυμηθούμε τον Εμπειρίκο, να υπερβαίνει τη φθορά της πραγματικό-
τητας και μαζί με τους μαθητές του να ανιχνεύουν την ομορφιά της τέχνης και ειδικά της 
λογοτεχνίας ανακαλύπτοντας και αλλάζοντας έτσι τον εαυτό τους και τον κόσμο» (σελ. 34). 

Το λογοτεχνικό βιβλίο, λοιπόν, έγινε πηγή δημιουργικότητας και χαράς, αλλά και λόγω των 
ποικίλων ιδιοτήτων του συγκεκριμένου συγγραφέα, που είναι σκηνοθέτης, παραγωγός τη-
λεόρασης και ραδιοφώνου, ηθοποιός και blogger, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή άμεσα με τις 
Νέες Τεχνολογίες, καθώς περιηγήθηκαν στο προσωπικό του ιστολόγιο (blog), στο διαδι-
κτυακό του κανάλι και εμπνεύστηκαν, φτιάχνοντας τη δική τους ταινία μικρού μήκους. Το 
πρόγραμμα πραγματοποίησε το στόχο του και κυρίως αφουγκράστηκε τις γνωστικές ανά-
γκες των μαθητών και ανταποκρίθηκε στη δημιουργικότητά τους.  

Όπως σημείωνε ο Αμερικανός William Grey, γνωστός παιδαγωγός, ήδη από το 1960, μέσα 
από τη λογοτεχνία «αναγκαζόμαστε να αλλάξουμε θεμελιώδεις απόψεις για τον κόσμο και 
τον τρόπο ζωής» (Κατσίκη – Γκίβαλου, 2008). Πόσο μάλλον όταν η λογοτεχνία γίνεται με μια 
διαφορετική ολική διαθεματική προσέγγιση πλαισιωμένη από πλούσιες, ποικίλες δραστη-
ριότητες που εντάσσονται σε πολλές και διαφορετικές γνωστικές περιοχές.  

Βιβλιογραφία  

Κατσίκη – Γκίβαλου, ΄Α. – Καλογήρου, Τζ. – Χαλκιαδάκη, ΄Α. (επιμ.). (2008). Φιλαναγνωσία 
και Σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. 

Παπαδάτος, Γ. (2009). Παιδικό βιβλίο και φιλαναγνωσία, Θεωρητικές αναφορές και προσεγ-
γίσεις – Δραστηριότητες. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. 

Δικτυογραφία  

[προσπελάστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2011-2012] 
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Πιλάβιος, Ν. Μηνύματα Κοινωνικής Συμπεριφοράς (Διαθέσιμο on line 
http://www.paramithas.gr/category/sumperifora)  

Πιλάβιος, Ν. Οι περιπέτειές μου, Οι φίλοι μου. (Διαθέσιμο on line 
http://www.paramithas.tv) 
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Μάθημα Ιστορίας... μας ενώνει, δε μας χωρίζει! 

Μαυρίδου Ελένη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
ekaktos@gmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο αποτελεί μια διαπολιτισμική παρέμβαση, προκειμένου να αμ-
βλυνθούν οι πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα σε μαθητές πολυπολιτισμικών τάξεων, και να 
εξαφανιστούν επιθετικές μορφές συμπεριφοράς, οι οποίες προέρχονται από τη ρατσιστική 
αντιμετώπιση των αλλοδαπών μαθητών. Η πολυπολιτισμική σύνθεση του σύγχρονου σχο-
λείου αποτελεί γεγονός. Μέσα σ΄ αυτό το πολυπολιτισμικό σχολείο οι παιδαγωγοί-
εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν το απαιτητικό έργο όχι μόνο να διαπαιδαγωγήσουν και να 
εκπαιδεύσουν ισότιμα όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως εθνικότητας αλλά καλούνται να 
αξιοποιήσουν την πολυπολιτισμική σύνθεση του μαθητικού δυναμικού και να τη μετατρέ-
ψουν από στοιχείο διαφοροποίησης σε δύναμη συνοχής και ενότητας, διαπαιδαγωγώντας 
τους μαθητές με τις αρχές της διαπολιτισμικής αγωγής. Το διδακτικό σενάριο («Μάθημα 
Ιστορίας», μας ενώνει…δε μας χωρίζει!) αποτελεί μια διαθεματική προσέγγιση του ιστορι-
κού γεγονότος του παιδομαζώματος, μέσα από το οποίο επιχειρείται να τονιστεί η κοινή 
ιστορική πορεία των λαών της βαλκανικής. Αναπτύσσεται με αφορμή τον επετειακό εορτα-
σμό της 25ης Μαρτίου. Όλοι οι λαοί έχουν δικαίωμα για εθνική υπόσταση, ανεξαρτησία και 
ελευθερία. Οι εθνικοί αγώνες για την κατάκτηση των παραπάνω δικαιωμάτων ενώνει και 
δεν χωρίζει τους λαούς. 

Λέξεις - Κλειδιά: Παιδομάζωμα, κοινή ιστορική πορεία, εθνική ανεξαρτησία, ελευθερία έκ-
φρασης, καλλιτεχνική δημιουργία.  

1. Θεωρητικό πλαίσιο Διδακτικού Σεναρίου 

Στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο έχει δημιουργηθεί νέα πραγματικότητα στην οποία 
η διδασκαλία πολυτροπικών κειμένων αποτελεί αναγκαιότητα. 

Ο συνδυασμός γλωσσικού, οπτικού και ηχητικού υλικού λειτουργούν συμπληρωματικά και 
επικουρικά τόσο στην κατανόηση όσο και στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. 

Έρευνες απέδειξαν πως τα παιδιά αφιερώνουν σημαντικό μέρος του χρόνου τους στην τη-
λεόραση και το διαδίκτυο, στα οποία κυριαρχεί η εικόνα και ο ήχος.  

Η πολυτροπικότητα, κατά συνέπεια, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας 
του παιδιού, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια του εγγραμματισμού και δημιουργώντας 
την ανάγκη ανάπτυξης εκείνων των τεχνικών μάθησης, οι οποίες θα βοηθήσουν τους μαθη-
τές να την αποκωδικοποιήσουν.  

ΑΞΟΝΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2. ΤΙΤΛΟΣ 

«Μάθημα ιστορίας» μας ενώνει…δε μας χωρίζει! 
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3. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Το διδακτικό σενάριο που περιγράφεται αποτελεί μία διαθεματική προσέγγιση του ιστορι-
κού γεγονότος του Παιδομαζώματος με πεδία αναφοράς τα γνωστικά αντικείμενα του 
γλωσσικού μαθήματος, της ιστορίας, των Τ.Π.Ε. καθώς και της αισθητικής αγωγής. 

4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΠΠΣ 

Το συγκεκριμένο σενάριο μάθησης απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ τάξης δημοτικού και εί-
ναι συμβατό με το ΑΠΣ καθώς πραγματοποιείται στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας 
καλύπτοντας το επετειακό κεφάλαιο της 25ης Μαρτίου. Ως προς το ΔΕΠΠΣ υπηρετεί θεμε-
λιώδης έννοιες διαθεματικής προσέγγισης όπως: 

 Επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης : ο μαθητής Ακροάται , διατυπώνει, εξηγεί και επι-
χειρηματολογεί. 

 Εντοπίζει ομοιότητες και διαφορές, αντιλαμβάνεται τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
πολιτισμών. 

 Διευρύνει τις προσωπικές του εμπειρίες και τις συνδέει με τον πολιτισμό και την κουλ-
τούρα του λαού από τον οποίο προέρχεται.. 

 Εξοικειώνει τον μαθητή με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης: παρατήρηση , έρευνα, συ-
μπεράσματα. 

 Χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής. 

5. ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΕΣ ΙΔΕΕΣ Ή ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και webquest. 

 Έχουν συνηθίσει να δουλεύουν τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. 

 Έχον παρατηρήσει και αναλύσει πίνακες ζωγραφικής και σε προηγούμενα μαθήματα. 

6. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

6.1 Γενικός σκοπός 

Σκοπός του Διδακτικού Σεναρίου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές ιστορικά γεγονότα (παιδο-
μάζωμα) της περιόδου της Τουρκοκρατίας , στον ελλαδικό χώρο και να τα συσχετίσουν με 
την ιστορική εξέλιξη άλλων λαών της Βαλκανικής Χερσονήσου. 

6.2 Ειδικοί στόχοι 

6.2.1 Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

 Να είναι οι μαθητές σε θέση να εξηγήσουν το ιστορικό γεγονός του «παιδομαζώματος». 

 Να το τοποθετήσουν χρονολογικά στην ιστορική γραμμή 
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 Να βρουν ομοιότητες στην ιστορία της χώρας από την οποία προέρχονται (Αλβανία, 
Βουλγαρία κ.ά.) , κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου (περίοδος της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας). 

6.2.2. Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

Στο συγκεκριμένο σενάριο οι μαθητές στα πλαίσια της διερευνητικής/ ανακαλυπτικής προ-
σέγγισης της μάθησης, επιδιώκεται: 

 Να οικοδομήσουν τη γνώση τους συμμετέχοντας ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. 

 Να φτάσουν στη γνώση μέσα από την παρατήρηση – ανακάλυψη –διερεύνηση. 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης. 

 Να καλλιεργήσουν κριτική και δημιουργική σκέψη. 

7. Οι παραπάνω στόχοι υπηρετούν την ανάπτυξη των ακόλουθων επιθυμητών δεξιο-
τήτων του μαθητή: 

 Την απόκτηση της ικανότητας για επικοινωνία και συνεργασία 

 Την εξοικείωση του μαθητή με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης. 

 Την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας. 

 Την ανάπτυξη αισθητικών αξιών σε σχέση με την τέχνη. 

8. Συμβατότητα με τις αρχές και τους στόχους των νέων προγραμμάτων σπουδών του 
Νέου Σχολείου 

Το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας είναι συμβατό με τις αρχές και τους στόχους των νέ-
ων προγραμμάτων σπουδών του Νέου Σχολείου ως προς τα εξής σημεία: 

 Ενισχύει την καινοτομία και τη δημιουργικότητα , αξιοποιώντας τις διδακτικές τεχνικές 
του καταιγισμού ιδεών, ιστοριογραμμής, εισήγησης – συζήτησης , του debate καθώς 
και της συνέντευξης (αξιοποιώντας την επιστημονική μεθοδολογία). 

 Προωθεί την ψηφιακή επικοινωνία σε ισορροπία με τις κλασικές μορφές «προφορικό-
τητας» και εγγραμματοσύνης. 

 Οι μαθητές αναπτύσσουν αυτόνομη δράση και συλλογικό , κοινωνικό πνεύμα.  

 Προωθεί την ενεργή συμμετοχή του μαθητή/τριας , στις δραστηριότητες μάθησης αντί 
της παθητικής παρακολούθησης (ο μαθητής ερευνά , συλλέγει πληροφορίες , κατακτά 
τη γνώση ). 

Ο ρόλος του δασκάλου, όσο οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες, είναι εμψυχωτικός και υπο-
στηρικτικός, (καθοδηγητικός) δίνει σαφείς οδηγίες όπου κι αν χρειαστούν και ενημερώνει 
για το χρόνο που έχουν στην διάθεση τους οι μαθητές για να ολοκληρώσουν την εργασία 
τους. Σε ερωτήσεις των μαθητών μπορεί να απαντά επίσης με ερωτήσεις που να οδηγούν 
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σε παραπέρα διερεύνηση. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ευνοεί την 
αλλαγή του παραδοσιακού διδακτικού μοντέλου και τη χρήση σύγχρονων διδακτικών προ-
σεγγίσεων. Με τη χρήση κατάλληλων φύλλων εργασίας αναδεικνύεται το μαθητοκεντρικό 
μοντέλο της διερευνητικής μάθησης μέσα από την αναζήτηση της γνώσης στις πηγές. Η α-
ξιοποίηση πολυτροπικών κειμένων στη διδακτική πράξη οδηγεί στην αβίαστη και εξατομι-
κευμένη κατάκτηση της γνώσης. 

Το έναυσμα για την έναρξη του διδακτικού σεναρίου έδωσε η πρόσκληση της σχολικής 
γιορτής της 25ης Μαρτίου, στην οποία υπάρχει, ως εξώφυλλο, το έργο του Γύζη «Μάθημα 
Ιστορίας».  

9. Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

9.1. Καταιγισμός Ιδεών 

Οι μαθητές, δουλεύοντας σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων, συμπληρώνουν στους υπολο-
γιστές τους (ένας για κάθε ομάδα) τον ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη της 25ης Μαρτίου ( 
στον υπολογιστή της κάθε ομάδας εμφανίζεται ένας ημιδομημένος εννοιολογικός χάρτης 
με τον τίτλο «25η Μαρτίου» στο κέντρο, φωτογραφίες από πολεμικές σκηνές , τον όρκο των 
Φιλικών κ.τ.λ.) με σκέψεις που τους έρχονται στο μυαλό όταν ακούνε, βλέπουν ή διαβάζουν 
για την 25η Μαρτίου. 

Ακολούθως καταγράφονται στον πίνακα οι ιδέες των μαθητών και ταξινομούνται σε θεμα-
τικές κατηγορίες, οι οποίες και θα αποτελέσουν τις θεματικές ενότητες του Διδακτικού Σε-
ναρίου. 

9.2. Πορεία Ανάπτυξης Διδακτικού Σεναρίου 

9.2.1 Δραστηριότητα 1η  

Προβάλουμε στον βιντεοπροβολέα της τάξης, έργα του Γύζη ( «Το κρυφό σχολειό», «Μά-
θημα ιστορίας», «τ΄ αρραβωνιάσματα»). 

Συζητούμε με τους μαθητές μας για τους πίνακες. Τους προβληματίζουμε σχετικά με την 
εποχή στην οποία αναφέρονται και τα θέματα τα οποία διαπραγματεύονται. Παρατηρούμε 
την εποχή , στην ιστοριογραμμή που έχουμε στην τάξη. Τους ζητούμε να παρατηρήσουν τα 
χρώματα και την φωτεινότητα των έργων. Οι μαθητές , δουλεύοντας σε ομάδες τεσσάρων 
ατόμων, κρατούν σημειώσεις από τις παρατηρήσεις μας. Στη συνέχεια αναζητούμε τον δη-
μιουργό των έργων. 

Στο σημείο αυτό μεταβαίνουμε στην αίθουσα πληροφορικής , προκειμένου να συλλέξουμε 
τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. 

Στους υπολογιστές έχει περαστεί, εκ των προτέρων, ένα webquest, το οποίο ετοιμάστηκε 
και οργανώθηκε από την εκπαιδευτικό, προκειμένου να εργαστούν πάνω σ΄ αυτό οι μαθη-
τές. Στο webquest υπάρχουν και τα φύλλα εργασίας στα οποία θα δουλέψουν οι μαθητές 
ατομικά, καθώς και όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να τα συμπληρώ-
σουν. 
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9.2.2. Δραστηριότητα 2η 

 

Οι μαθητές, ανοίγουν το webquest και βλέπουν μπροστά τους τη φωτογραφία του Γύζη. 
Τους αποκαλύπτουμε πως πρόκειται για τον δημιουργό των έργων που είδαμε στην τάξη. 
Στη συνέχεια τους ζητούμε να μεταβούν στη βιογραφία του, να διαβάσουν σχετικά με αυ-
τόν και να κρατήσουν σημειώσεις. 

Ακολούθως, τους παραπέμπουμε στο έργο του, «παιδομάζωμα», το οποίο και θα αναλύ-
σουμε. 

Αφού επεξεργαστούμε τον πίνακα, τα χρώματα, τη φωτεινότητα , τις μορφές , τους προ-
βληματίζουμε σχετικά με τον τίτλο του έργου. Μετά από συζήτηση , τους ζητούμε να δια-
βάσουν τις πληροφορίες που υπάρχουν στο webquest , σχετικά με το παιδομάζωμα και τις 
συνθήκες που επικρατούσαν τον καιρό της Οθωμανικής κυριαρχίας. Την ανάγνωση των 
πληροφοριών διαδέχεται συζήτηση για το γεγονός του παιδομαζώματος , τα συναισθήματα 
των ανθρώπων και το πώς όλα αυτά αποδίδονται στο έργο του Γύζη. Στη συνέχεια οι μαθη-
τές καλούνται να συμπληρώσουν τα φύλλα εργασίας 1 και 2 του webquest. 

9.2.3. Δραστηριότητα 3η  
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Ανασυγκροτούμε την ομάδα από την ατομική εργασία και προσπαθούμε να ανασύρουμε 
από τη μνήμη των αλλοδαπών (Αλβανών) μαθητών, παρόμοιες ιστορίες, με αυτή του παι-
δομαζώματος, που έρχονται από την δικής τους πατρίδα.  

Μας μιλούν για τον Skenderbeu, τον ήρωα του δικού τους λαού. (Ο καθένας έχει να πει και 
κάτι.) Τους προβληματίζουμε σχετικά με την εποχή στην οποία έζησε. Δεν μπορούν να την 
προσδιορίσουνε με σιγουριά. Έτσι τους παραπέμπουμε και πάλι στο webquest, όπου μπο-
ρούν να αντλήσουν τις πληροφορίες που τους λείπουν. Αφού διαβάσουν, ανακαλύπτουν 
μια ιστορία παρόμοια μ΄ αυτή που εξιστορείται στο έργο του Γύζη και που διαδραματίζεται 
σε αντίστοιχη ιστορική περίοδο και με, κατά το ήμισυ, κοινούς πρωταγωνιστές. 

Συζητάμε και αναλύουμε τις ομοιότητες που υπάρχουν στους αγώνες των λαών για ελευθε-
ρία, δικαιοσύνη, ισότητα, αυτοδιάθεση. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως είναι περισσό-
τερα αυτά που μας ενώνουν παρά τα όσα μας χωρίζουν.( «Μάθημα Ιστορίας» , μας ενώ-
νει…δε μας χωρίζει! 

Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να εκτελέσουν την τρίτη δραστηριότητα που υπάρχει 
στο webquest. 

9.2.4. Δραστηριότητα 4η  

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην αίθουσα των υπολογιστών, οι μαθητές επιστρέ-
φουν στην τάξη και χωρισμένοι σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και ακολουθώντας την 
διδακτική τεχνική της ιστοριογραμμής, προσπαθούν να γράψουν ομαδικά μια ιστορία με 
θέμα «το παιδομάζωμα».  

Δίνουμε σε κάθε ομάδα ένα κάνσον στο κέντρο του οποίου υπάρχει ο πίνακας του Γύζη «το 
παιδομάζωμα» . Το κάνσον είναι χωρισμένο σε τέσσερα μεγάλα τετράγωνα. Στο πρώτο τε-
τράγωνο έχουμε γράψει την αρχή της ιστορίας, η οποία είναι κοινή για όλες της ομάδες (Ή-
μουνα παιδί, θυμάμαι, όταν ξαφνικά η μητέρα μου με άρπαξε από το κρεβάτι, με τύλιξε με 
τις κουβέρτες και έτρεξε να με κρύψει στο υπόγειο του σπιτιού…). Ζητάμε από τους μαθη-
τές να συνεχίσουν την ιστορία, γράφοντας διαδοχικά ο ένας μετά τον άλλον, με την κίνηση 
των δεικτών του ρολογιού. Τους επισημαίνουμε πως κάθε φορά θα πρέπει να διαβάζουν τα 
όσα έχουν γράψει οι προηγούμενοι προκειμένου η ιστορία τους να έχει αλληλουχία. (Τους 
έχουμε δώσει τον τόπο και τον χρόνο στον οποίο διαδραματίζονται τα γεγονότα). 

9.2.5. Δραστηριότητα 5η  

Οι ομάδες παρουσιάζουν τις ιστορίες τους στην ολομέλεια της τάξης με δραματοποίηση. 

9.2.6. Δραστηριότητα 6η  

Οι αλβανοί μαθητές αναλαμβάνουν να πάρουν συνέντευξη, στη γλώσσα καταγωγής τους, 
από τους γονείς ή τους παππούδες τους για τον Skenderbeu, τον δικό τους εθνικό ήρωα των 
χρόνων της Οθωμανικής κυριαρχίας στα Βαλκάνια.  

 (Η συνέντευξη γίνεται στην Αλβανική, τη μητρική τους γλώσσα, αναγιγνώσκεται, μέσα στην 
τάξη, στα Αλβανικά και μεταφράζεται από ένα μαθητή. Φέρνουν, επίσης, και φωτογραφίες 
από το μουσείο του Skenderbeu που βρίσκεται στη χώρα τους).  
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9.2.7. Δραστηριότητα 7η 

Οι μαθητές της τάξης χωρίζονται σε τρεις ομάδες προκειμένου να διοργανωθεί ένα de-
bate με θέμα «Η ιστορία των λαών ενώνει ή χωρίζει τους ανθρώπους…». Η μία ομάδα 
αναλαμβάνει να προετοιμάσει και να υποστηρίξει την άποψη πως η ιστορία ενώνει 
τους ανθρώπους, η δεύτερη ομάδα, πως η ιστορία χωρίζει τους ανθρώπους και η τρίτη 
ομάδα θα κρίνει ποια από τις δύο επιχειρηματολόγησε καλύτερα και κατάφερε να τους 
πείσει.  

Κατά τη διάρκεια που οι δύο ομάδες προετοιμάζουν τα επιχειρήματά τους, η εκπαιδευ-
τικός επιβλέπει και διευκολύνει τις διαδικασίες. 
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10. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

10.1 Φύλλο εργασίας 1ο 

 Παρατήρησε με προσοχή τον πίνακα του Γύζη και προσπάθησε να περιγράψεις τη σκη-
νή. 

………………………………………………………………………………………………………........................ 

 Το έργο του Γύζη ονομάζεται «Το παιδομάζωμα». ΄Εχεις ακούσει κάτι γι΄ αυτό; Πήγαινε 
στο webquest, πάτησε στις πληροφορίες (παιδομάζωμα-τουρκοκρατία) και αφού δια-
βάσεις για το θέμα , γράψε δυο λόγια γι΄ αυτό ( Τι ήταν, ποιοι το έκαναν). 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Νομίζεις ότι ο τρόπος που ζωγράφισε ο καλλιτέχνης αυτή την τόσο τραγική σκηνή είναι 
επεισοδιακός και κραυγαλέος, ή λιτός και απλός; 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Πού διαδραματίζεται αυτή η σκηνή; 

α. σε δρόμο β. σε δημόσιο χώρο  

γ. σε πλατεία δ. σε εσωτερικό σπιτιού  

ε. στην ύπαιθρο ζ. ή……………………. 
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10.2. Φύλλο εργασίας 2ο  

 

 

 

 Όπως μπορείς και ο ίδιος να παρατηρήσεις, ο πίνακας είναι ,περισσότερο , μουντός 
και σκούρος παρά φωτεινός, ωστόσο ο κατακόκκινος μανδύας του γενίτσαρου κυ-
ριαρχεί και δίνει ένταση στον πίνακα. Για ποιο λόγο, πιστεύεις, πως ο ζωγράφος δεν 
χρησιμοποίησε πιο φωτεινά χρώματα; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Κλείσε τα μάτια σου, φέρε τον πίνακα στο μυαλό σου και προσπάθησε να εντοπί-
σεις τα συναισθήματα που σου δημιουργεί το κόκκινο χρώμα στον μανδύα. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Περιέγραψε (εξωτερικά) τον γενίτσαρο . Τι αισθάνεσαι γι΄αυτό που κάνει (την αρ-
παγή του μικρού παιδιού); 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Μπορείς να περιγράψεις τα συναισθήματα της μητέρας που αποχωρίζεται το παιδί 
της, καθώς και του παιδιού που εγκαταλείπει τη μητέρα του χωρίς τη θέλησή του; 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Ποια , μπορεί, να ήταν τα συναισθήματα του ζωγράφου , όταν έφτιαχνε αυτό το έρ-
γο; ( Προτού απαντήσεις , μελέτησε την βιογραφία του, στο webquest, και πρόσεξε 
την εποχή που έζησε). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10.3. Φύλλο εργασίας 3ο  

 

 

Skenderbeu: Σου λέει κάτι το όνομα αυτό; Αφού μελετήσεις τις πληροφορίες στο webquest, 
σχετικά με τον Skenderbeu, γράψε λίγα λόγια γι΄ αυτόν και τη ζωή του. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Βρίσκεις ομοιότητες στην ιστορία του , με το ελληνικό παιδομάζωμα; Αν ναι , κατάγραψέ 
τες παρακάτω. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Το διδακτικό σενάριο πέτυχε τους στόχους του. Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για την διδακτική διαδικασία, εκτέλεσαν τις δραστηριότητες με ευχαρίστηση και ευκολία. 
Δούλεψαν ομαδικά, συνεργάστηκαν. Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που τους ανα-
τέθηκαν έδειξαν πως και κατέκτησαν αβίαστα τη γνώση που τους προσφέρθηκε και ανέ-
πτυξαν κριτική σκέψη απέναντι στα όσα άκουσαν και έμαθαν από την ερευνητική διαδικα-
σία. 

Ωστόσο δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τον προβληματισμό που προέκυψε από τη 
διδακτική διαδικασία. 

Με ποιον τρόπο θα καταφέρναμε να αποτρέψουμε τη δημιουργία αρνητικού κλίματος απέ-
ναντι σε λαούς, που σε κάποια χρονική στιγμή της ιστορίας , υπήρξαν κατακτητές; 

Κάτω από τη σκιά του φόβου δημιουργίας ενός τέτοιου κλίματος, κρίνουμε απαραίτητη τη 
διεξαγωγή του επόμενου διδακτικού σεναρίου σχετικά με το πώς ένας άνθρωπος ή ένας 
ολόκληρος λαός , μπορεί να προβεί σε ενέργειες σκληρές , χωρίς να φέρει ,εξολοκλήρου , 
την ευθύνη των πράξεών του. Μπορεί να γίνει αναφορά στα Δημοκρατικά και Ολιγαρχικά 
πολιτεύματα και στο πώς ένας άνθρωπος εξελίσσει το μυαλό και την κρίση του ανάλογα με 
τη μόρφωση που δέχεται και το περιβάλλον στο οποίο καλείται να ζήσει. 
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Ξεφυλλίζοντας ένα ευέλικτο διατροφικό «διαβατήριο» eTwinning 

Πασταρματζής Γεώργιος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.05 

georgepastarm@yahoo.com                                                                         

Μαστρογιάννη Αργυρούλα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

armastrogianni@gmail.com 

Γιαννακού Τασία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.11 

tasiagian@hotmail.com                                                                                                                                  

Λάγγη Κατερίνα 
 Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

katerinalaggi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η ανασκόπηση ενός κύκλου σχολικών δραστηριοτήτων αναφορικά με την ορθή διατροφική 
παλέτα των μαθητών -στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος αγωγής υγείας με 
Ευρωπαϊκό χαρακτήρα (eTwinning)- προσεγγίζει επαγωγικά τον καθοριστικό ρόλο της 
έννοιας της ευελιξίας στο περιβάλλον της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μία ευρεία κλίμακα 
εποικοδομιστικών δράσεων συνιστά μία εναλλακτική απόδραση από τη σχολική μονοτονία 
και καθιστά επιτακτική την αναγκαιότητά τους σε κάθε στάδιο της μαθησιακής διεργασίας. 
Η εφαρμογή τους μέσω της πολυεπίπεδης μεθόδου project αποσαφηνίζει πτυχές που 
χρήζουν εξατομικευμένης επεξεργασίας και διερεύνησης προκειμένου να μετουσιωθούν σε 
ένα πρότυπο πρίσμα συνεργατικών εμπειριών με επίκεντρο ένα εμπνευσμένο 
παιδοκεντρικό γνωστικό οικοσύστημα και όχι τα συνήθη εκπαιδευτικά στερεότυπα που 
αναίτια τις φυλακίζουν και δρουν αναποτελεσματικά στο τωρινό παιδαγωγικό γίγνεσθαι. 
 
Λέξεις - Κλειδιά: ευέλικτη ζώνη, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, eTwinning, αγωγή υγείας, 
μέθοδος project, σχολικές δραστηριότητες, διατροφικές συνήθειες. 
 

Εισαγωγή 

Είναι γενική η διαπίστωση ότι στη σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική –την οποία δυνάμεθα 
να ανακαλύπτουμε μέσω πληθώρας βιβλιογραφικών και ηλεκτρονικών πηγών- κυριαρχεί η 
κουλτούρα της εκάστοτε μεταρρυθμιστικής απόπειρας που αποτελεί πανάκεια για τα ποικί-
λα προβλήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. «Σήμερα επικρατεί παιδαγωγική πολυφω-
νία στην αντιμετώπιση των μέσων της διδασκαλίας-μάθησης. Η χρήση τους εντάσσεται στα 
πλαίσια γενικότερων διδακτικών μοντέλων» (Κανάκης, 1989, σελ. 11). Ωστόσο, η συχνά α-
δυσώπητη καθημερινή σχολική πραγματικότητα για έναν εκπαιδευτικό της τάξης αποδει-
κνύει εμφατικά ότι ο χώρος του σχολείου δεν θα έπρεπε να υφίσταται ραγδαίες αλλαγές 
προκειμένου να μεταρρυθμιστεί -ή εν τέλει να απορρυθμιστεί- αλλά αντίθετα χρήζει διαρ-
κούς μεθοδικότητας και διαφοροποιημένων τακτικών. Η θεμελιώδης έννοια της ευελιξίας 
σε κάθε εκπαιδευτικό τομέα αποτελεί αναμφίβολα μία μεθοδολογική αντιμετώπιση των 
επιτακτικών αναγκών παιδαγωγών και μαθητών και περαιτέρω ενδελεχούς μελέτης των 
ζητημάτων που απορρέουν από αυτή. Η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει με μεστό τρόπο 
να σκιαγραφήσει μία περίπτωση σχολικής ευελιξίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς 
και τις παραμέτρους που οφείλουν να (ανα)διοργανωθούν μέσω αυτής, θέλοντας πρωταρ-
χικά να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι και σύμφωνα με τις Ελένη και Τριανταφυλλοπούλου 
(2003) «ο δάσκαλος δεν κατευθύνει τα παιδιά, αλλά προσπαθεί να τα εμπλέξει συναισθη-
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ματικά στη διαδικασία της μάθησης. Τα παιδιά γίνονται πρωταγωνιστές της γνώσης, παίρ-
νουν σημαντικές αποφάσεις και αντιμετωπίζουν τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων» 
(σελ. 15). 

Θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς 

Την τελευταία δεκαετία και πλέον στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης (Α.Π.Σ.) και στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) έχει ενταχθεί επισταμένως η ενότητα της «Ευέλικτης Ζώνης». Μία γνωστική ο-
ντότητα ανάμεσα σε αρκετές άλλες που διαθέτει όμως ιδιαίτερη αξία. Εποπτικά, ο σκοπός 
της είναι σαφώς μαθητοκεντρικός και διαθέτει τον χρόνο της σε εκπαιδευτικούς προκειμέ-
νου να τον αξιοποιήσουν πολύπλευρα προκειμένου να επεκτείνουν τους μαθησιακούς ορί-
ζοντες των μαθητών και να συνδυάσουν τα χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας για να τα αφο-
μοιώσουν σε μία κοινή προσπάθεια δημιουργίας, γνώσης και κατ’ επέκταση μεταγνώσης. 
«Αυτό, λοιπόν, που καθιστά ένα πρόγραμμα σπουδών διαθεματικό δεν είναι η ύπαρξη λί-
γων ή πολλών διαθεματικών προεκτάσεων, τις οποίες πάντοτε έκαναν τα προγράμματα και 
οι εκπαιδευτικοί, αλλά η συνολική οργάνωσή τους στη βάση της διαθεματικής αρχής» (Μα-
τσαγγούρας, 2004, σελ. 52). Η έννοια της διαθεματικότητας φυσικά οφείλει να είναι κυρί-
αρχη σε όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης αφού μέσω τέτοιου ύφους δραστηριοτήτων ανα-
πτύσσεται η θετική στάση των παιδιών, ενισχύεται το αίσθημα της ολοκληρωμένης κατα-
νόησης καθώς αποφεύγεται η στείρα μετάδοση της πληροφορίας και οι μαθητές μετατρέ-
πονται σταδιακά σε ενεργούς και όχι παθητικούς αποδέκτες της και «συνηθίζουν στην εσω-
τερική πειθαρχία και στην πρόθυμη ανάληψη της προσωπικής και συλλογικής ευθύνης» 
(Κανάκης, 1987, σελ. 72).  

Επιπλέον, η ζώνη αυτή αποτελεί τον κατεξοχήν ιδανικό χρόνο υλοποίησης καινοτόμων προ-
γραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται στα χαρακτηριστικά της ομαδοσυ-
νεργατικότητας και της ουσιαστικής πρακτικής εφαρμογής του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω». 
Η υψηλή παιδαγωγική διάσταση της ευέλικτης ζώνης αναδεικνύεται –για παράδειγμα- στις 
σχολικές μονάδες με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.) όπου απο-
τελεί σημαντική συνιστώσα του ωρολογίου προγράμματος και προσφέρει σαφώς καθορι-
σμένες ενότητες δράσης ανά τάξη για όλους τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο η δυνατότητα 
που δόθηκε τα τελευταία έτη από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας να αναλαμβάνουν τις 
ώρες τις ευέλικτης ζώνης και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων για συμπλήρωση του υποχρεωτι-
κού τους ωραρίου αποτελεί (υποκειμενικά πάντα) ένα είδος «αναγέννησής» της διότι μία 
νέα πνοή και μία διαφορετική ματιά -μέσω του συγκερασμού απόψεων του υπεύθυνου 
δασκάλου του τμήματος και του εκπαιδευτικού ειδικότητας- προσέδωσαν μία δυναμική 
προοπτικής στο συγκεκριμένο θεσμό. Στην περίπτωσή μας, λοιπόν, θα ακολουθήσει μία 
λιτή ενδοσκόπηση του συνόλου των δραστηριοτήτων ενός προγράμματος αγωγής υγείας 
καθώς και των ιδιαίτερων του γνωρισμάτων δίνοντας έμφαση στην έννοια της ευελιξίας στη 
μαθησιακή πράξη και στη βιωματική μέθοδο project, μέσω της οποίας «οι θεματικές ενότη-
τες, η διαθεματική διδασκαλία και η άμεση διδασκαλία μπορεί να προσφέρουν καλές μα-
θησιακές εμπειρίες για κάποιες δεξιότητες και κάποια θέματα» (Helm and Katz, 2002, σελ. 
8). 
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Περίγραμμα εκπαιδευτικού προγράμματος αγωγής υγείας eTwinning 

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014, ολοκληρώθηκε επιτυχημένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Αγω-
γής Υγείας eTwinning με τίτλο «GREEK FOOD: our European “passport” to a healthy life» 
(«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ: το Ευρωπαϊκό μας “διαβατήριο” για μία υγιεινή ζωή») στη Δ’ 
τάξη ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου στη Σπάρτη. Ο καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας (με συ-
ντονιστικό/καθοδηγητικό ρόλο) συνεργάστηκε εξαιρετικά μαζί με την υπεύθυνη δασκάλα 
της τάξης προκειμένου να αποτελέσουν έναν ισχυρό ενδοσχολικό πυρήνα συνεργασίας 
στον οποίο βασίστηκε η ιδέα επέκτασης της ομάδας συνεργασίας τόσο με το εξωτερικό όσο 
και με άλλες σχολικές μονάδες στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το διακρατικό συνεργατικό 
πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε σύμπραξη με σχολική τάξη στην Πολωνία (με υπεύθυνη εκπαι-
δευτικό καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας) καθώς και διασχολικά με τη Β’ τάξη ενός 12/θέσιου 
Δημοτικού Σχολείου στην ίδια πόλη (υπεύθυνη εκπαιδευτικός η καθηγήτρια Φυσικής Αγω-
γής) και τη Β’ τάξη Δημοτικού Σχολείου εντός του νομού (υπεύθυνη εκπαιδευτικός η δα-
σκάλα της). Συνολικά, ενωθήκαν περίτεχνα δύο χώρες, τέσσερις σχολικές μονάδες, πέντε 
εκπαιδευτικοί και περίπου εκατό μαθητές σε ένα ψυχογνωστικό μενού δράσης με τον εκ-
παιδευτικό διαρκώς πλάι στο μαθητή και όχι μόνο μπροστά του. «Η επικοινωνία, επομένως, 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της μεθόδου project, και μά-
λιστα ως ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας» (Helm et all, 2002, σελ. xxi). Αυτό 
είναι ένα επιπλέον στοιχείο που εντοπίστηκε στην περίπτωση που μελετάμε αφού κάθε 
υποομάδα λειτούργησε με σαφείς κανόνες και έκδηλη διάθεση συνεργατικής προσφοράς 
και αλληλεπίδρασης σε όλα τα στάδια υλοποίησης. Οι διαφορετικές διατιθέμενες διδακτι-
κές ώρες κάθε εταίρου και το επίπεδο κάθε τμήματος λειτούργησαν ως αφορμές για ανα-
σύσταση και επανασχεδιασμό ή ακόμη και κατάργηση ορισμένων δραστηριοτήτων και α-
ντικατάστασή τους από άλλες, περισσότερο κατάλληλες, πάντα όμως στο πλαίσιο της κοι-
νής παράλληλης πορείας. Επομένως, η καίρια διάσταση της συνεργατικής μάθησης απέ-
κτησε ψήγματα ενσυναίσθησης και ουσιαστικής επικοινωνιακής σύμπραξης αφού γίναμε 
κοινωνοί όμοιων εμπειριών και συναισθημάτων αυτοπραγμάτωσης: «η διαδικασία αυτή 
προϋποθέτει την αποτίμηση του βαθμού διασύνδεσης των εννοιών των διαφόρων επιστη-
μών μέσα από την διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος» (Ματσαγγούρας, 2004, σελ. 
552). Ο μακροπρόθεσμος στόχος της ιδιότυπης αυτής συνεργατικής ομάδας εκπαιδευτικών 
διαφορετικών ειδικοτήτων μέσω κυρίως της Αγγλικής Γλώσσας και της Τέχνης –ως κοινών 
κωδικών επικοινωνίας - αφορούσε την πληροφόρηση των μαθητών και τη σταδιακή αλλαγή 
της διατροφικής συνείδησης που θα οδηγούσε αναπόφευκτα στη μετατροπή λανθασμένων 
επιλογών τροφών. Αφού όλοι μας είμαστε ό,τι τρώμε, οφείλουμε να διαμορφώσουμε στα 
παιδιά ένα πλαίσιο διατροφικών στόχων και κανόνων στους οποίους τα ίδια θα εντρυφή-
σουν, θα μυηθούν και τελικά θα κάνουν κτήμα τους έμπρακτα στη σχολική αλλά και καθη-
μερινή ζωή.  
 
Το πρόγραμμα εξελίχθηκε άρτια καθ’ όλη την διάρκεια του σχολικού έτους και αποτέλεσε 
έμπνευση για περαιτέρω ενασχόληση του κάθε εκπαιδευτικού στον τομέα της εξειδίκευσής 
του. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή χροιά του έργου προσέδωσε εναλλακτική διάσταση στην κοινή 
προσπάθεια αφού ξεφύγαμε από την καθημερινή  ρουτίνα της τάξης και δράσαμε σε συλ-
λογικότερο επίπεδο έχοντας πάντοτε ως γνώμονα το αξίωμα της σωστής διατροφής και πως 
αυτό θα καλλιεργηθεί με τρόπο βιώσιμο και κατανοητό. Η επαφή με το εξωτερικό αλλά και 
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οι κοινές συνεργατικές δράσεις μέσω των Τ.Π.Ε. κατάφεραν να αποτυπώσουν με ενεργό 
τρόπο την θετική αξία του διαπραγματευόμενου θέματος στους μαθητές αλλά και να απο-
τελέσουν μία καινούργια πρό(σ)κληση για όλους τους συμμετέχοντες: ακούω τους υπόλοι-
πους για να ακούγομαι ο ίδιος, (συν)εργάζομαι ευέλικτα, μαθαίνω ευέλικτα! Αποτέλεσμα; 
Η διάκριση όλων των μαθητών και εκπαιδευτικών του συγκεκριμένου προγράμματος σε 
πανελλήνιο επίπεδο με «Εθνική Ετικέτα Ποιότητας» (“National Quality Label”) από την Ελ-
ληνική Επιτροπή Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής δράσης eTwinning. Αν και η πλειοψηφία των 
δράσεων εξελίχθηκε στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, ωστόσο ο απόηχος των δράσεων κα-
λύφθηκε διαθεματικά αφού σε αρκετές περιστάσεις οι νέες πληροφορίες και η διαπραγμά-
τευση προϋπαρχόντων χρειάστηκε να επιβεβαιωθούν μέσα από το σύνολο των γνωστικών 
αντικειμένων. Ας εξετάσουμε, λοιπόν, περιληπτικά τι περιελάμβανε το «διαβατήριό» μας 
και πως θα μπορούσε να (επι)δράσει ως αφόρμηση για περαιτέρω εξέλιξη ή διαμόρφωση 
παρόμοιων δράσεων από εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς ή ευρύτερα ενδιαφερόμενους 
για τον ευαίσθητο τομέα της κατάλληλης διατροφικής κουλτούρας που η έλλειψή της πλήτ-
τει εμφανώς το μαθητικό δυναμικό της χώρας μας και άρα επιβάλλεται η αναγκαιότητα α-
ναδιαμόρφωσης της εθνικής πολιτικής στον τομέα αυτό πρωταρχικά και μέσω της παιδείας.  

Περιγραφή δραστηριοτήτων διατροφικού «διαβατηρίου»  

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, στο περιορισμένο χώρο της υπάρχουσας μελέτης δεν μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί μία λεπτομερέστατη ανάλυση όλων των δραστηριοτήτων, αυτό 
άλλωστε δεν αποτελεί αυτοσκοπό μας. Κεντρικό μέλημα είναι η ευαισθητοποίηση των εκ-
παιδευτικών, η επικαιροποίηση των δραστηριοτήτων από όσους έχουν ήδη ασχοληθεί ε-
νεργά με το θέμα και η ενεργοποίηση εκείνων που θα επιθυμούσαν να κινηθούν παρόμοια 
είτε μέσα στα πλαίσια ενός προγράμματος, είτε μεμονωμένα με διάχυση στα υπόλοιπα μα-
θήματα ή και στο ολοήμερο τμήμα. Βέβαια, το τελικό υψηλό ποιοτικό επίπεδο και πλήθος 
των δράσεων εξέπληξε εύλογα όλους τους συνεργάτες και δεν επιβεβαίωσε τους αρχικούς 
δισταγμούς τους για το πρωτόγνωρο χαρακτήρα του εγχειρήματος. Θα ακολουθήσει η χρο-
νολογική καταγραφή των κυριότερων δραστηριοτήτων και η περιεκτική περιγραφή τους με 
λέξεις κλειδιά, διαθέτοντας το μορφότυπο ενός «οδηγού» που θα χρησιμοποιήσουμε εάν 
επιθυμούμε να εκπαιδεύσουμε επιμελώς τους μελλοντικούς ενήλικες. Με παρόμοια σειρά 
τις έχουν αναρτήσει όλοι οι εταίροι με τη βοήθεια διαφόρων Web Tools 2.0 (π.χ. ηλεκτρονι-
κά λευκώματα Smilebox, παρουσιάσεις Prezi, εφαρμογές MS Office, Picasa βίντεο) στη 
moodle πλατφόρμα του eTwinning (TwinSpace, Project Diary) όπως και στις ιστοσελίδες και 
τα ιστολόγια των σχολικών τους μονάδων. Ας ταξιδέψουμε, λοιπόν, νοερά και η φαντασία 
του καθενός μπορεί να αναμορφώσει αποτελεσματικά τα όποια κενά ή παραλείψεις των 
ακόλουθων δραστηριοτήτων, η πραγματοποίηση των περισσοτέρων δεν θα ήταν εφικτή 
χωρίς την πάντα θετική συνδρομή των κ.κ. Διευθυντών και συναδέλφων μας … 

Ελλάδα: Δ’ τάξη 6/θέσιου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου στη Σπάρτη  

• Έναρξη προγράμματος, γνωριμία μέσω YouTube και Google Earth με τις περιοχές των 
συνεργατών στο εξωτερικό και εσωτερικό, μνεία στον διατροφικό τους πολιτισμό. 

• Δημιουργία ομάδων των μαθητών με ποικίλα ονόματα τροφών η κάθε μία, επιλογή της 
μασκότ μας που επιλέγει σωστές τροφές καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος. 
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• Ερωτηματολόγια ανίχνευσης διατροφικών συνηθειών, καταιγισμός ιδεών και απόψεων 
εν γένει για την Ελληνική υγιεινή ή μη διατροφή. 

• Εορτασμός της Αμερικανικής εορτής τον Ευχαριστιών (Thanksgiving): εστίαση στα δια-
τροφικά προϊόντα της Αμερικής τότε και τώρα, δημιουργία άλμπουμ σχετικών ζωγραφι-
κών απεικονίσεων που στόλισαν την ιδιαίτερη γωνιά eTwinning στην αίθουσά μας. 

• Ανάλυση τυπικών Χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων στην Ελλάδα, αναφορά σε τοπικά 
εορταστικά φαγητά, παρασκευή στο σχολείο παραδοσιακών γλυκών με την ενθουσιώ-
δη συμμετοχή των μαθητών στην προετοιμασία. 

• Δημιουργία εορταστικών καρτών και ημερολογίων για όλους τους συνεργάτες με θέμα 
το επίκαιρο ρόδι, σχετικά φύλλα εργασίας, αποστολή τυπικών Ελληνικών προϊόντων 
στους νέους μας φίλους στο εξωτερικό (παστέλια, μαστίχες). 

• Μεθεόρτιες δραστηριότητες αναφορικά με το διαχρονικό έθιμο της βασιλόπιτας καθώς 
και τους άρτους που δοκιμάσαμε στη σχολική εορτή των 3 Ιεραρχών (πληροφόρηση 
των εταίρων για τη διατροφική τους αξία και εθιμική σημασία). 

• Διάλογος για το «βρώμικο/γρήγορο φαγητό», τα βλαβερά του συστατικά και το πώς 
αυτά τα είδη τροφών μπορούν να καταναλώνονται άφοβα εάν ετοιμάζονται στο σπίτι 
από εμάς μαζί με τους γονείς μας. Διαχρονική αναφορά στη σπουδαιότητα του σωστού 
πρωινού και οικογενειακού τραπεζιού σε καθημερινή βάση, δημιουργία αφίσας με 
σύνθημα “Fast food: NO! Healthy Food: YES!”. 

• Σειρά δραστηριοτήτων προώθησης των βασικών γεωργικών προϊόντων της περιοχής 
μας: το ελαιόλαδο και τα πορτοκάλια αποτελούν αφορμές για εικαστικές παρεμβάσεις 
σε πράσινο και πορτοκαλί χρώμα, κολάζ με παροιμίες και ποιήματα για την ελιά/λάδι, 
διεξοδική ανάλυση της υπεροχής του Ελληνικού ελαιολάδου, επίσκεψη σε όμορους ε-
λαιώνες/πορτοκαλεώνες και βέβαια εκπαιδευτική εκδρομή στο μοναδικό στο είδος του 
«Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού» στην πόλη της Σπάρτης. 

• Εορτασμός της Αγγλοσαξονικής εορτής του Αγίου Βαλεντίνου με αφιέρωμα στη μαύρη 
σοκολάτα και τα οφέλη της, πραγματοποιήθηκε γευσιγνωσία μέσα στην αίθουσα και 
συγκρίθηκε με τα υπόλοιπα είδη, δημιουργήθηκαν σχετικές κάρτες/κολάζ. 

• Η τσικνοπέμπτη εορτάστηκε εθιμοτυπικά με ένα διαφορετικό «σουβλάκι» λέξεων στην 
Αγγλική Γλώσσα από υγιεινές εναλλακτικές του κρέατος καθώς και με μάσκες φρούτων/ 
λαχανικών που ενθουσίασαν τα παιδιά. 

• Μετά τις Απόκριες, ακολούθησε επίσκεψη στο σχολείο δεξιοτέχνη φούρναρη που μας 
αποκάλυψε τα μυστικά της τέχνης του και ενημέρωσε για την αξία του ζυμωτού ψω-
μιού. 

• Η Ελληνική Σαρακοστή βρίθει διατροφικών εθίμων, εστιάσαμε στα είδη τροφών που 
μπορούν να καταναλωθούν τη συγκεκριμένη περίοδο και φτιάξαμε έναν ιδιότυπο χαρ-
ταετό με ουρά τα προϊόντα αυτά καθώς βέβαια και την «Κυρά-Σαρακοστή». 

• Ακολούθησε ομιλία στην τάξη από ειδικό γεωπόνο που μας κατατόπισε πλήρως ανα-
φορικά με τα μεταλλαγμένα διατροφικά είδη. Ακολούθησε η δημιουργία «αμυγδαλιάς» 
με σπιτικό ποπ-κορν και σταδιακά η «Πυραμίδα Μεσογειακής Διατροφής» με τρόφιμα 
από διαφημίσεις/έντυπα. 

• Εορτάσαμε την Άνοιξη με εξαιρετικές δράσεις που εντυπώθηκαν στους μικρούς μαθη-
τές. Επιλέγοντας αποκλειστικά εποχιακά προϊόντα μαθαίνουμε την βιολογική τους αξία 
και έχουμε οικονομικό όφελος, άρα ας γνωρίσουμε διαφορετικά τις εποχές με στόχο τα 
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παραπάνω: (α) επίσκεψη στην Εθνική Πινακοθήκη-Παράρτημα Σπάρτης για μία μοναδι-
κή βιωματική παρουσίαση από την επιμελήτριά της σχετικά με χάρτες του τόπου μας 
και (β) επίσκεψη στο συνεργαζόμενο σχολείο στην πόλη μας όπου η υπεύθυνη εκπαι-
δευτικός υλοποίησε μία εμπνευσμένη παρουσίαση των τεσσάρων εποχών στα παιδιά 
του προγράμματος μέσα από την τέχνη, ακολούθησαν ασκήσεις ανατροφοδότησης και 
διαδραστική αναπαράσταση των εποχών μέσω της δημιουργικής κίνησης και της μου-
σικής. 

• Το Πάσχα εορτάστηκε με κατασκευή και αποστολή δώρων και καρτών με θέμα το αυγό 
καθώς και μνεία σε Πασχαλινά φαγητά της Ελλάδας που γνωρίζουμε ή και αγνοούμε. 
Επίσης, τα παιδιά δοκίμασαν ένα τοπικό γλυκό, έμαθαν τα υγιεινά υλικά παρασκευής 
του και στείλαμε τη συνταγή στους συνεργάτες μας. 

• Εκπαιδευτική επίσκεψη στη βιβλιοθήκη της πόλης μας για ειδική παρουσίαση και ανα-
ζήτηση διατροφικού υλικού, δημιουργία βιβλίου παιδικών μαγειρικών συνταγών αφού 
δεν πρέπει να είναι μόνο περιστασιακή η ενασχόληση με την υγιεινή διατροφή από την 
παιδική ηλικία αλλά ευρύτερα στάση ζωής. 

• Τηλεδιάσκεψη με όλους τους συνεργάτες μας στην Πολωνία και Ελλάδα (τραγουδήσα-
με παραδοσιακά τραγούδια σχετικά με την διατροφή στους «συμμαθητές» μας, πα-
ρουσιάσαμε Ελληνικές «υπερ-τροφές/super-foods» και τους αποστείλαμε ηλεκτρονικά 
σχετικό κρυπτόλεξο με αυτές στα Αγγλικά). 

• Ολοκληρώσαμε την εξαίσια συνεργασία με ανταλλαγή ενθύμιων και δώρων μίας ιδιαί-
τερης φιλίας: μαγνητάκια με το σύνθημα του προγράμματος, σουπλά με διατροφικούς 
κανόνες, μαγνήτες φρούτων από πηλό και γύψο και βεβαιώσεις για κάθε μαθητή για 
την ενεργή συμμετοχή του στο πρόγραμμα. 

 

Ελλάδα: Β’ τάξη 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου (Ε.Α.Ε.Π.) στη Σπάρτη 

• Εκπαιδευτικό δράμα (παιχνίδι ρόλων, παγωμένες εικόνες και κουκλοθέατρο αναφορικά 
με τα υγιεινά προϊόντα της καθημερινής διατροφής). 

• Κατασκευή επιτραπέζιων παιχνιδιών (παιχνίδι μνήμης με ζευγάρια καρτών τροφίμων 
και φιδάκι με ερωτήσεις για βλαβερές και μη γευστικές επιλογές) 

• Κολάζ σε μορφή μεγάλου χαμόγελου. Αντί για δόντια, χρησιμοποιήθηκαν φωτογραφίες 
που απεικονίζουν χαμόγελα λόγω της προσεγμένης διατροφής. 

• Δημιουργία κολάζ υγιούς δοντιού καλυμμένο με σωστές τροφές και δόντι που πάσχει 
από τερηδόνα καλυμμένο με τροφές βλαβερές για τα δόντια. 

• Περίγραμμα του ανθρώπινου σώματος ως κολάζ: στο εσωτερικό του σώματος έχουν 
χρησιμοποιηθεί τροφές υγιεινές και στο εξωτερικό ανθυγιεινές. 

• Εμπνευσμένοι από δημιουργίες του εικαστικού Πάουλ Κλέε, οι μαθητές διαμοίρασαν 
ένα ανθρώπινο πρόσωπο στις τέσσερις κύριες κατηγορίες τροφών. Κάθε τμήμα είχε 
μορφοποιηθεί ανάλογα με την συνιστώμενη κατανάλωση της τροφής.  

• Διαδραστικό τραγούδι: οι μαθητές τραγούδησαν και δραματοποίησαν το γνωστό τρα-
γούδι «Το Χοντρό Μπιζέλι». 

• Μία «διατροφική πολυπολιτισμική επίσκεψη» ανά τον κόσμο μέσα από συζήτηση, έ-
ρευνα κατ’ οίκον και ιστοεξερεύνηση στο εργαστήριο πληροφορικής, η οποία λειτούρ-
γησε ως «απολογισμός» των συνολικών δράσεων.  
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Ελλάδα: Β’ τάξη 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου (Ε.Α.Ε.Π.) εντός Λακωνίας 

• Κατασκευή μεγάλης επιδαπέδιας ξύλινης Πυραμίδας.  
• Ψήσιμο παραδοσιακού ημερολογίου από ζυμάρι τύπου «Κυρά Σαρακοστή». 
• Εκπαιδευτική επίσκεψη στο «Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού». 
• Φύτεμα σπόρων καλαμποκιού στο προαύλιο. 
• Δημιουργία πήλινων διακοσμητικών για το ψυγείο με μαγνήτες. 
• Εκμάθηση παραδοσιακών τραγουδιών με τρόφιμα. 
• Συλλογή-ανάγνωση παραδοσιακών ελληνικών συνταγών μαγειρικής. 
• Δημιουργία αρωματικού ελαιόλαδου με δεντρολίβανο. 
• Ζωγραφική σε μπουκάλια, κατασκευή ταϊστρών για πουλιά. 
• Δημιουργία καλοκαιρινών στεφανιών με κοχύλια για τους συνεργάτες. 

 

Πολωνία: σχολική μονάδα Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolicy 

• Μία «Ελληνική Ημέρα» στο σχολείο (φεστιβάλ Ελληνικής γευσιγνωσίας). 
• Διάλεξη από ιατρικό προσωπικό για τα οφέλη της Μεσογειακής διατροφής. 
• Εορτασμός της Ιρλανδέζικης εορτής του Αγίου Πατρικίου με αφιέρωμα στο υγιεινό 

πράσινο χρώμα στην διατροφή (φρούτα/λαχανικά). 
• Δημιουργία «κήπου μυρωδικών» στην τάξη με ανάλυση της αξίας καθενός. 
• Αποστολή καρτών, χειροτεχνιών και αφισών με Πολωνικά διατροφικά είδη. 
 

Αντί επιλόγου … 

Το σχολείο του μέλλοντος δεν έχει τοίχους ή σύνορα, κάτι το οποίο εμείς βιώσαμε έμπρα-
κτα αφού όλες οι προαναφερθείσες δραστηριότητες και δημιουργίες -που εντάξαμε ως ένα 
ευέλικτο γνωσιακό αντίδοτο- προσομοίωσαν τις στάσεις ενός γευστικού «ταξιδιού» στο ο-
ποίο όλοι ανεξαιρέτως λειτουργήσαμε ως πρεσβευτές των τόπων μας και έτσι προσγειωθή-
καμε ομαλά στον τελικό προορισμό της εναλλακτικής προσέγγισης του διατροφικού πλου-
ραλισμού. Η συνεχής παροχή εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων στους μαθητές και εκ-
παιδευτικούς, η άμεση/έμμεση κριτική ανατροφοδότηση των συντελεστών και η τελική αυ-
τοαξιολόγηση του όλου έργου (μέσω της παρατήρησης των πορισμάτων και σχετικού ερω-
τηματολογίου) υπήρξαν ορισμένα μόνο από τα στοιχεία που συνετέλεσαν στην λειτουργικά 
προσβάσιμη εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας. Οι πιθανές επεκτάσεις των δράσεων και 
ελάχιστες απρόβλεπτες δυσχέρειες κατά την δρομολόγησή τους –αφού «όλοι οι μαθητές 
δεν έχουν […] τις ίδιες εμπειρίες, γνώσεις, δεξιότητες και γενικά τα ίδια αποθέματα» 
(Φλουρής, 1984, σελ. 166)- λειτούργησαν ως χρηστικά βήματα αναθεώρησης ανάλογων 
αποπειρών. Όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί εκτίμησαν τις κοπιαστικές τους πρωτο-
βουλίες που προώθησαν καθοριστικά την επιζητούμενη σχολική εξωστρέφεια και κατά την 
τρέχουσα σχολική χρονιά συντονίζουν ή συμμετέχουν σε παρόμοιες προσπάθειες Ευρωπαϊ-
κών προγραμμάτων, έχοντας ως παρακαταθήκη όσα θετικά αποκόμισαν. Η καινοτομία του 
έργου είχε αντίκτυπο και στη σχολική/τοπική κοινότητα λειτουργώντας ως προπομπός α-
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ντίστοιχων εποικοδομητικών δράσεων που πλαισίωσαν καθοριστικά την επιτυχή έκβασή 
του. Μία, όμως, τέτοια υποστηρικτική πορεία προς την αυτομόρφωση και αυτενέργεια δεν 
λήγει ουσιαστικά ποτέ αλλά συνεχώς ανανεώνεται, συμπληρώνεται και ανασυγκροτείται 
στον χώρο του σχολείου. Όπως ειπώθηκε εύστοχα από μία εκ των συνεργαζόμενων συνα-
δέλφων, όλοι μέσα από το πρόγραμμα πετύχαμε να είμαστε «eTwinners and Winners», δη-
λαδή νικητές του δώρου της μετασχηματίζουσας γνώσης. Άλλωστε, όλοι έχουμε ανάγκη 
από «τροφή για σκέψη» οπότε όλα όσα περιγράφηκαν αποτελούν δυνητικά τα «υλικά» μί-
ας μελλοντικής εμπλουτισμένης «συνταγής» με διευρυμένα ευέλικτα όρια στον χώρο του 
δημόσιου σχολείου.   
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που υλοποιήθηκε στη ζώ-
νη του Ολοημέρου του 49ου Δ.Σ. Πατρών (ΕΑΕΠ) με τίτλο: «Ο κήπος των συναισθημάτων 
μας - από τη θεωρία στην πράξη», τη σχολική χρονιά 2013-2014. Οι στόχοι του προγράμμα-
τος, ως προς το γνωστικό αντικείμενο, ήταν η γνωριμία των μαθητών με τον κόσμο των συ-
ναισθημάτων, η ανάπτυξη αντίστοιχου λεξιλογίου, η διαφοροποίηση των ευχάριστων από 
τα δυσάρεστα συναισθήματα και η αποδοχή όλων των συναισθημάτων. Παράλληλα, στη 
στοχοθεσία συμπεριλαμβανόταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων ως προς την προαγωγή της αυτοε-
κτίμησης, της  συνεργατικότητας και της έκφρασης σκέψεων, καθώς και η καλλιέργεια στά-
σεων και συμπεριφορών ως προς την κατανόηση των συναισθημάτων και την έκφρασή 
τους με λεκτικούς και μη τρόπους. Συμμετείχαν μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου σε 
6 μεικτές, ηλικιακά, ομάδες. Η υλοποίηση του προγράμματος είχε διάρκεια 5 μήνες. Η ώρα 
εφαρμογής των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του Ολοημέ-
ρου δημιούργησε κάποιες δυσκολίες στη λειτουργία των ομάδων. 

Λέξεις - Κλειδιά: πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, συναισθήματα, Ολοήμερο 

Εισαγωγικά 

Η οργάνωση και η υλοποίηση του προγράμματος Αγωγής Υγείας με τον τίτλο: «Ο κήπος των 
συναισθημάτων μας - από τη θεωρία στην πράξη» στηρίχτηκε στις σύγχρονες θεωρίες της 
ψυχικής υγείας που σχετίζονται με την ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτή-
των και συμβάλλουν στη θετική προσαρμογή και στην προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότη-
τας και ευεξίας (Meyers & Meyers, 2003). Το σχολικό περιβάλλον έχει αυξανόμενες απαιτή-
σεις, με αποτέλεσμα να χρειάζεται άμεσα οι μαθητές να αναπτύξουν κοινωνικο-
συναισθηματικές δεξιότητες, όπως αυτοέλεγχο,  συνεργατική αλληλεπίδραση, αυτοπεποί-
θηση και δυνατότητες επίλυσης προβλημάτων. Οι μαθητές προσπαθούν να προσαρμόζο-
νται στο σχολικό περιβάλλον και να ανταπεξέρχονται αποτελεσματικά στα καθήκοντά τους, 
ώστε να βιώνουν ικανοποίηση, χαρά και δημιουργικότητα (Elias & Arnold, 2006). Όμως δε 
λείπουν και οι περιπτώσεις όπου παιδιά με προβλήματα συναισθηματικής επάρκειας εκδη-
λώνουν κοινωνικά ανάρμοστη, έως προκλητική συμπεριφορά που μπορεί, χωρίς κατάλληλη 
υποστήριξη, ενδεχομένως και παρέμβαση, να εξελιχθεί σε αντικοινωνική συμπεριφορά 
(σωματική επίθεση, εκφοβισμός κ.ά.) (Wilson, Gottfredson & Najaka, 2001). 

Οι μαθητές βιώνουν ποικίλα συναισθήματα κατά τη μαθησιακή διαδικασία, τα οποία επι-
δρούν σημαντικά στη μάθηση και στην ανάπτυξη και προαγωγή της ψυχικής τους υγείας. 
Όταν τα μικρά παιδιά βιώνουν τα συναισθήματα του φόβου, της ζήλιας, της λύπης και του 
θυμού αισθάνονται άσχημα. Δεν γνωρίζουν, τις περισσότερες φορές, πώς να κατονομάσουν 
αυτό που νιώθουν, δεν αντιλαμβάνονται γιατί αισθάνονται έτσι και χρειάζονται από τους 
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‘σημαντικούς άλλους’, που έρχονται σε επαφή μαζί τους, να τους βοηθήσουν με  στρατηγι-
κές διαχείρισης των συναισθημάτων τους (Χατζηχρήστου, 2011α). Είναι πιθανό τα παιδιά 
σχολικής ηλικίας να κρύψουν συναισθήματα θυμού απέναντι στους εκπαιδευτικούς κι όχι 
απέναντι στους συμμαθητές τους. Αυτό συμβαίνει επειδή αναγνωρίζουν ότι οι εκπαιδευτι-
κοί διαθέτουν εξουσία και δεν επιλέγουν να τολμήσουν την εξωτερίκευση του θυμού τους 
(Underwood, Coie & Herbsman, 1992). Έρευνες έχουν δείξει  ότι οι μικρότεροι μαθητές 
προσπαθούν να καλύψουν περισσότερο το θυμό τους, ενώ οι μεγαλύτεροι αποκρύπτουν 
την απογοήτευσή τους. Τα παιδιά σχολικής ηλικίας αποφεύγουν, επίσης, να εξωτερικεύουν 
συναισθήματα, όπως φόβο ή πόνο, επειδή θεωρούν ότι αυτό θα τους προκαλέσει αμηχανία 
ή θα δεχθούν κοροϊδία και αισθάνονται μειονεκτικά (Saarni, 2000). 

Όταν διαχειρίζονται μια δύσκολη εργασία πιθανόν να νιώθουν θυμό ή απόγνωση,  ίσως να 
βιώνουν και πλήξη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ή ευχαρίστηση σαν αποτέλεσμα της 
μάθησης. Αυτά τα συναισθήματα μπορούν να αποτελέσουν δείκτες για το κατά πόσο το 
παιδί είναι ευάλωτο ή μπορεί να αντισταθεί σε ερεθίσματα του περιβάλλοντος, που πιθα-
νόν να επηρεάσουν τη σωματική του υγεία (Χατζηχρήστου, 2011α). 

Οι εκπαιδευτικοί, με την κατάλληλη ευαισθητοποίηση και ενημέρωση κυρίως σε θέματα 
πρωτογενούς πρόληψης (Χατζηχρήστου, 2011β), μπορούν να ενισχύσουν τους μαθητές σε 
θέματα που αφορούν στη συναισθηματική τους ανάπτυξη. Τα προγράμματα συναισθηματι-
κής αγωγής δεν εφαρμόζονται μόνο σε συγκεκριμένες ώρες μέσα στην τάξη, αλλά εντάσσο-
νται σε ολόκληρη τη σχολική πραγματικότητα και δημιουργούν θετικό κλίμα μέσα στη σχο-
λική τάξη (Χατζηχρήστου, 2011α). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, με την εφαρμογή του συγκε-
κριμένου προγράμματος, έγινε προσπάθεια οι μαθητές να μπορέσουν, στο μέτρο του δυνα-
τού,  να κατανοήσουν τον εσωτερικό τους κόσμο, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους,  να 
αντιληφθούν την οπτική των άλλων και να επικοινωνήσουν καλύτερα μαζί τους. 

Περιγραφή του Προγράμματος - Στόχοι 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εφαρμόστηκε στο Ολοήμερο Τμήμα του 49ου Δημοτικού Σχο-
λείου Πατρών (ΕΑΕΠ) το σχολικό έτος 2013-2014. Συμμετείχαν 52 μαθητές από την Α΄ έως 
την ΣΤ΄ τάξη σε 6 μεικτές, ηλικιακά, ομάδες. Εντάχθηκε στον θεματικό άξονα της Ψυχικής 
Υγείας-Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. 

Οι στόχοι του προγράμματος, ως προς το γνωστικό αντικείμενο, ήταν η γνωριμία των μαθη-
τών με τον κόσμο των συναισθημάτων, η ανάπτυξη αντίστοιχου λεξιλογίου, η διαφοροποί-
ηση των ευχάριστων από τα δυσάρεστα συναισθήματα και η αποδοχή όλων των συναισθη-
μάτων. Παράλληλα, στην στοχοθεσία συμπεριλαμβανόταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων ως προς 
την προαγωγή της αυτοεκτίμησης, της  συνεργατικότητας και της έκφρασης σκέψεων, κα-
θώς και η καλλιέργεια στάσεων και συμπεριφορών ως προς την κατανόηση των συναισθη-
μάτων και την έκφρασή τους με λεκτικούς και μη τρόπους. Επιπλέον στόχος ήταν οι μαθη-
τές να αναγνωρίσουν ότι το ίδιο συναίσθημα μπορεί να εκφράζεται σε διαφορετικές κατα-
στάσεις και με διαφορετικό τρόπο.   
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Δραστηριότητες του Προγράμματος 

Η έναρξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με το σχηματισμό των ομάδων. Οι μαθη-
τές χωρίστηκαν σε 6 διευρυμένες ηλικιακά ομάδες που αποτελούνταν από μαθητές όλων 
των τάξεων που μετείχαν στη ζώνη του Ολοημέρου. Η σύνθεση των ομάδων διαφοροποι-
ούνταν περιοδικά ανάλογα με την παραμονή των μαθητών στο Ολοήμερο. Διαμόρφωσαν 
ένα κοινό «συμβόλαιο ομάδας», που παρέμεινε αναρτημένο στο χώρο του Ολοημέρου σε 
όλη τη διάρκεια της χρονιάς και αποτέλεσε, πολλές φορές, έναυσμα για επίλυση πρακτικών 
προβλημάτων. Με την συμπλήρωση ενός αρχικού ερωτηματολογίου (pre-test) διερευνήθη-
καν οι απόψεις των μαθητών για τον εαυτό τους, τον κόσμο των συναισθημάτων τους, τις 
σχέσεις τους με τους συμμαθητές τους και τα προβλήματα που προκύπτουν μέσα από αυ-
τές. Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων που ακολουθούν, βασίστηκε στο «Πρόγραμμα 
Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης - Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή 
στο Σχολείο» (Χατζηχρήστου, 2011β). Εμπλουτίστηκε με επιπλέον βιωματικές ασκήσεις 
γνωριμίας και δημιουργίας δεσμών και σχέσεων (Βυζαντιάδου-Παρίντα, 2010) και ενισχύ-
θηκε με εικαστικές δημιουργίες για ελεύθερη έκφραση των μαθητών. Η χρονική διάρκεια 
των δραστηριοτήτων ήταν περίπου τρεις (3) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, όμως υπήρξαν 
και δραστηριότητες που ολοκληρώθηκαν σε περισσότερες διδακτικές ώρες. Η υλοποίηση 
του προγράμματος είχε διάρκεια πέντε (5) μήνες. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά 
οι κύριες δραστηριότητες του προγράμματος: 

Γνωριμία με τα βασικά συναισθήματα: Συμπλήρωση ελλιπών προτάσεων για τα βασικά συ-
ναισθήματα: χαρά, λύπη, φόβος, θυμός, αγάπη, έκπληξη. Οι μαθητές καλούνταν να ολο-
κληρώσουν ελλιπείς προτάσεις, να τις διαβάζουν στην ομάδα τους και κάθε ομάδα να δη-
μιουργήσει ταμπλό με σκέψεις και ζωγραφιές. Παρατηρήθηκε δυσκολία στην ολοκλήρωση 
των προτάσεων  με αρνητικά συναισθήματα. Τα ταμπλό βαθμολογούνταν από τις ομάδες 
ως προς την πρωτοτυπία έκφρασης των συναισθημάτων. 

Λεξιλόγιο συναισθημάτων: Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το λεξιλόγιο «κρυμμένων»  συ-
ναισθημάτων βάζοντας γράμματα στη σωστή σειρά και ανακαλύπτοντας συναισθήματα. 
Στη συνέχεια τα χρωμάτιζαν ανάλογα με τη διάθεση και την έμπνευσή τους. Ακολούθησε η 
συμπλήρωση του αλφάβητου των συναισθημάτων, όπου δίπλα σε κάθε γράμμα του αλφά-
βητου έγραφαν ένα συναίσθημα που αρχίζει από το γράμμα αυτό. Σε έκπληξη εκπαιδευτι-
κών και μαθητών, προέκυψε ότι οι τελευταίοι γνώριζαν πολλές ονομασίες συναισθημάτων 
χωρίς όμως να αντιλαμβάνονται και να μπορούν να προσδιορίσουν τι σημαίνουν κάθε φο-
ρά οι αντίστοιχες λέξεις – συναισθήματα που είχαν γράψει. Τα μέλη των ομάδων παρουσί-
ασαν τις πιο ασυνήθιστες λέξεις – συναισθήματα από το αλφάβητό τους στις υπόλοιπες 
ομάδες εκφράζοντας άλλοτε έκπληξη κι άλλοτε ενδιαφέρον. Οι μεγαλύτεροι μαθητές με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον φρόντισαν να πληροφορήσουν τους μικρότερους αναφορικά με έν-
νοιες που δεν γνώριζαν οι τελευταίοι. Χρησιμοποιήθηκαν παραδείγματα που προσδιόριζαν 
τις έννοιες προκειμένου να γίνουν κατανοητές σε όλους. 

Ένα συναίσθημα... πολλές καταστάσεις: Στο πλαίσιο της φιλαναγνωσίας οι μεγαλύτεροι μα-
θητές διάβαζαν βιβλία στους μικρότερους, όταν είχαν ολοκληρώσει την προετοιμασία των 
μαθημάτων της επόμενης μέρας. Το περιεχόμενό τους αφορούσε στην αυτοεκτίμηση και 
στη συνεργατικότητα. Άλλοτε γινόταν αφήγηση ιστοριών, όπου η κάθε μια παρουσίαζε ένα 
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συγκεκριμένο συναίσθημα. Οι μαθητές απαντούσαν σε ερωτήσεις και οι απαντήσεις οδη-
γούσαν την ομάδα μπροστά σε έναν «κρυμμένο θησαυρό». Επιλέγονταν ζευγάρια που, με 
παντομίμα, εξέφραζαν τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών της ιστορίας. Παρατηρήθηκε, 
στην εξέλιξη των δράσεων, η αξιοποίηση της φαντασίας τόσο των μικρότερων, όσο και των 
μεγαλύτερων μαθητών και η ενθάρρυνση της προσωπικής έκφρασης, ιδιαίτερα αυτών με 
χαμηλή αυτοεκτίμηση. Εναλλακτικά, ακολούθησε συμπλήρωση φράσεων με προσωπικές 
εμπειρίες, όπου έγινε προσπάθεια τα παιδιά να κατανοήσουν ότι το ίδιο συναίσθημα μπο-
ρεί να εκφράζεται σε διαφορετικές καταστάσεις.  

Μαργαρίτα-ο εαυτός μου: Οι μαθητές «μιλούσαν» για τον εαυτό τους ζωγραφίζοντας πάνω 
στα φύλλα μιας χάρτινης μαργαρίτας. Στη συνέχεια, σε κύκλο, ο καθένας παρουσίαζε τα 
εξωτερικά χαρακτηριστικά του, τα θετικά του χαρακτήρα του, τα χόμπι, τα όνειρα, τις ευχές 
και τα αγαπημένα του πρόσωπα. Στη δραστηριότητα αυτή παρατηρήθηκε σημαντική βελτί-
ωση στον τρόπο που τα μέλη των ομάδων άκουγαν τους υπόλοιπους να μιλούν, καθώς και 
το γεγονός ότι όλοι οι μαθητές δέχτηκαν να μιλήσουν μεγαλόφωνα μπροστά στους συμμα-
θητές τους για τον εαυτό τους. Η δραστηριότητα αυτή συνοδεύτηκε από χαλαρή μουσική 
υπόκρουση με ορχηστρικά τραγούδια αγαπητά στα παιδιά. 

Σπιτάκια: Οι μαθητές συζήτησαν για το σχολείο τους,  τι τους αρέσει και τι όχι σε αυτό. Ήταν 
ένα θέμα  το οποίο τους απασχολούσε συχνά, μεταφέροντας ερεθίσματα κι εμπειρίες από 
τις δραστηριότητές τους στην πρωινή ζώνη (8.10-14.00) μέσα στην αίθουσα, αλλά και στο 
προαύλιο. Γι’ αυτό αποφάσισαν να δημιουργήσουν «σπιτάκια», όπου πάνω τους έγραψαν 
τι τους αρέσει περισσότερο στο σχολείο και τι όχι. Ακούστηκαν πολλές κι ενδιαφέρουσες 
ιδέες και παρουσιάστηκαν οι επικρατέστερες σε ταμπλό ανακοινώσεων του σχολείου. 

Δέντρο με φύλλα-μηνύματα: Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της 
σχολικής βίας και της παραβατικότητας, στις 6 Μαρτίου, οι ομάδες του Ολοήμερου συμμε-
τείχαν στις δράσεις του σχολείου με δημιουργία μηνυμάτων σε μορφή κολλάζ. Τα μηνύμα-
τα αυτά έγινα τα φύλλα για το «δέντρο της φιλίας» που δημιουργήθηκε στην είσοδο του 
σχολείου. Σε επόμενη δραστηριότητα δημιουργήθηκε άλλο ένα «δέντρο» με μηνύματα για 
τη διαφορετικότητα.  

Στείλε και εσύ έναν φίλο σου σχολείο: Οι μαθητές συμμετείχαν σε εβδομαδιαία δράση με 
την οργάνωση Action Aid, όπου το θέμα για το 2014 ήταν: «Στείλε και εσύ έναν φίλο σου 
σχολείο». Έμαθαν μέσα από το διαδίκτυο πως εκατομμύρια παιδιά απ ’όλο τον κόσμο δεν 
έχουν τη δυνατότητα να πάνε σχολείο και κατέβαλαν ιδιαίτερη προσπάθεια για την εκπρο-
σώπηση του σχολείου πανελλαδικά, στέλνοντας μηνύματα φιλίας και συμμετοχής στην εκ-
παίδευση πάνω σε χάρτινα ανθρωπάκια ζωγραφισμένα με έμπνευση, χρώμα και ενθουσια-
σμό.  

Ο τοίχος των συναισθημάτων: Οι μαθητές «έχτισαν» τον δικό τους τοίχο, «τον τοίχο των 
συναισθημάτων». Σχεδίασαν στο εργαστήριο Πληροφορικής, σε πρόγραμμα επεξεργασίας 
κειμένου, τούβλα όπου επάνω τους έγραψαν λέξεις-συναισθήματα. Κάθε μαθητής ζωγρά-
φισε το δικό του τούβλο και το ένωσε με το διπλανό του για να δημιουργηθεί ένα κολλάζ-
τοίχος, όπου όλοι έψαχναν με ενθουσιασμό το τουβλάκι τους. Σημαντική διαπίστωση είναι 
ότι οι περισσότεροι μαθητές προτίμησαν να ζωγραφίσουν τούβλο με δυσάρεστο συναίσθη-

 

2428

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



μα, δείχνοντας με το δικό τους τρόπο την εξοικείωσή τους με αυτή τη κατηγορία συναισθη-
μάτων. 

Συμπεράσματα 

Στο χώρο του σχολείου τα παιδιά αντιμετωπίζουν καθημερινά διάφορες δύσκολες κατα-
στάσεις μέσα στην τάξη, αλλά και έξω από αυτήν. Η πραγματοποίηση του συγκεκριμένου 
προγράμματος έδωσε στα παιδιά την ευκαιρία να καταλάβουν ότι ο καθένας είναι μοναδι-
κός και ξεχωριστός άνθρωπος και μόνο έτσι μπορούν να φτιάξουν μια αληθινή, δυνατή ο-
μάδα που θα αποδέχονται ο ένας τον άλλο και θα επικοινωνούν καλύτερα χωρίς να κρύ-
βουν τα συναισθήματά τους. Προβληματίστηκαν με την άποψη ότι «ο φίλος μου μπορεί να 
έχει διαφορετική άποψη από μένα», συζήτησαν και έδωσαν λύσεις σε προβλήματα και συ-
γκρούσεις, ειδικά οι μεγαλύτεροι, όπου η εφηβεία και το στάδιο της μετάβασης από το Δη-
μοτικό στο Γυμνάσιο τους γεμίζει με ανάμικτα συναισθήματα (Coleman, 2013). Δημιουργή-
θηκε θετικό κλίμα που θεωρούμε ότι συνέβαλε στην προαγωγή της ψυχικής τους υγείας και 
στην καλή επικοινωνία τους μέσα και έξω από την τάξη, μέσα και έξω από το σχολείο. 

Σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί είχαν ενεργό υποστηρι-
κτικό ρόλο λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τους ότι η ώρα εφαρμογής του προγράμματος 
είχε, αντικειμενικά, δύσκολα χαρακτηριστικά. Καλλιέργησαν φιλικό και δημιουργικό κλίμα, 
χωρίς τα συνηθισμένα αυστηρά εκπαιδευτικά κριτήρια και επιπλέον ένα κλίμα εμπιστοσύ-
νης, όπου τα παιδιά ήταν βέβαια ότι όσα μοιράζονται με την ομάδα θα έμεναν μέσα στο 
πλαίσιο αυτής. Στα παιδιά δόθηκε η δυνατότητα, χωρίς τη διαδικασία της αξιολόγησης, να 
νιώσουν απελευθερωμένα, να ωφεληθούν μέσα από την αναγνώριση και έκφραση των συ-
ναισθημάτων τους, ακόμα και των δυσάρεστων, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους και να 
επικοινωνήσουν καλύτερα αναγνωρίζοντας τον εαυτό τους και τους άλλους. 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος συμπληρώθηκε εκ νέου το αρχικό ερωτηματολόγιο 
(post-test). Παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές αναφορικά με τις απόψεις τους για τον 
εαυτό τους, τον κόσμο των συναισθημάτων τους, τις σχέσεις τους με τους συμμαθητές τους 
και τα προβλήματα που προκύπτουν μέσα από αυτές. Σε ανοιχτού τύπου ερωτήσεις για τη 
διαχείριση των συναισθημάτων τους κυριάρχησε η άποψη «είναι ΟΚ αυτό που αισθάνομαι, 
αρκεί να το εκφράζω με τον κατάλληλο τρόπο».  

Η παρουσίαση του προγράμματος έγινε στους γονείς των μαθητών του Ολοημέρου σε ειδι-
κή εκδήλωση κατά  τη λήξη του σχολικού έτους. Το σχολείο «άνοιξε» τις πόρτες του, οι εκ-
παιδευτικοί προσκάλεσαν και ενημέρωσαν τους γονείς την «Ημέρα Γονέων». Οι γονείς αυ-
τών των μαθητών εξέφρασαν τον ενθουσιασμό και την ικανοποίησή τους για τη συμμετοχή 
των παιδιών τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η τελική παρουσίαση περιλάμβανε προ-
βολή PowerPoint με τις δράσεις του προγράμματος, δραματοποιήσεις κειμένων που είχαν 
επεξεργαστεί οι μαθητές κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, τραγούδια, παντομίμα και 
ολοκληρώθηκε με την προβολή του «τοίχου των συναισθημάτων». Αναφορικά με τους εκ-
παιδευτικούς που σχεδίασαν και εκπόνησαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα αξίζει να επιση-
μανθεί το ενδιαφέρον και η υπομονή-επιμονή τους στην πραγματοποίηση του προγράμμα-
τος, καθώς και το γεγονός ότι και οι ίδιοι ένιωσαν να αποκτούν μια καλύτερη επικοινωνία 
τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους μαθητές τους, αποδεχόμενοι όλοι μαζί τα συναισθήματά 
τους.  
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Οι δράσεις που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμ-
ματος αποτέλεσαν το έναυσμα για προβληματισμό και έγιναν ο σπόρος για την ανάπτυξη 
και άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων και στον πρωινό κορμό του σχολικού προγράμματος. 
Τα αποτελέσματα δεν αναμενόταν να είναι ορατά, ούτε  άμεσα, όμως έβαλαν τις βάσεις για 
την καλύτερη επικοινωνία ανάμεσα σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.   

Περιορισμοί 

Με την έναρξη του προγράμματος υπήρξαν ορισμένες περιπτώσεις μαθητών που δεν πα-
ρουσίαζαν ιδιαίτερη προθυμία στις δραστηριότητες λόγω της ιδιαιτερότητας του ωρολογί-
ου προγράμματος του Ολοήμερου. Στη ζώνη αυτή, από τις 14.00 ως τις 16.15, σε διευρυμέ-
νο ωράριο, ο αριθμός των μαθητών, σε συνδυασμό με το απαιτητικό ωρολόγιο πρόγραμμα, 
το χρόνο που απαιτείται για το φαγητό, την προετοιμασία των εργασιών για την επόμενη 
μέρα και τη συσσώρευση πνευματικής και σωματικής κόπωσης, δημιούργησε δυσκολίες 
στις ομάδες να έχουν καθημερινά εποικοδομητική και αποτελεσματική συνεργασία. Οι εκ-
παιδευτικοί λειτούργησαν εμψυχωτικά και καθοδηγητικά ανάλογα με τους στόχους των 
δραστηριοτήτων σε εβδομαδιαία βάση. Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι κάποιες ημέρες της 
εβδομάδος η πρόωρη αποχώρηση μαθητών δυσχέραινε τη λειτουργία των ομάδων. Οι πα-
ραπάνω παράμετροι επηρέαζαν αρνητικά το ενδιαφέρον ορισμένων μαθητών, αλλά οι εκ-
παιδευτικοί χειρίζονταν αυτή την κατάσταση με ευαισθησία και ευελιξία προκειμένου να 
κεντρίζουν το ενδιαφέρον όλων και να τους κάνουν συμμέτοχους στις δράσεις.  

Προτάσεις 

Η επαφή με τον κόσμο των συναισθημάτων αφορά όλα τα παιδιά, αλλά και όλους αυτούς 
που τα φροντίζουν και τα εκπαιδεύουν. Τα παιδιά έχουν ως πρότυπο τους ενήλικες (γονείς, 
εκπαιδευτικούς) όσον αφορά στην έκφραση, στη διαχείριση των συναισθημάτων και την 
υιοθέτηση συμπεριφορών στην επίλυση προβλημάτων (Henderson & Milstein, 2008). Υπάρ-
χει μεγάλη διαφορά στους ενήλικες ως προς τη συχνότητα  με την οποία εκφράζουν τα συ-
ναισθήματά τους. Τα παιδιά που βλέπουν τους ενήλικες να διαχειρίζονται τα συναισθήματά 
τους με θετικό τρόπο, αντί να εκδηλώνουν διαρκώς θυμό ή άγχος, μπορούν και τα ίδια να 
διαχειριστούν καλύτερα αυτό που βιώνουν έντονα (Bloomquist & Schnell,  2002). 

Οι ενήλικες γενικότερα και εμείς, ως εκπαιδευτικοί, ειδικότερα, οφείλουμε να δίνουμε χρό-
νο στο παιδί να εκφραστεί, να μην μπερδευόμαστε, ούτε να αγχωνόμαστε, να μη του λέμε 
πώς να νιώσει, ούτε να τακτοποιούμε κάθε πρόβλημά του. Για να το «εκπαιδεύσουμε» σε 
κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες οφείλουμε να ακολουθήσουμε συγκεκριμένα 
βήματα (Gottman, 2011): Να βοηθήσουμε το παιδί να κατανοήσει και να αναγνωρίσει ένα 
συναίσθημα τη στιγμή που το βιώνει. Να το εξασκήσουμε να αναγνωρίζει τα συναισθήματά 
του, ιδίως τα δυσάρεστα, ώστε να μην συσσωρευτούν  και το οδηγήσουν σε κρίσεις (π.χ. 
τσακωμός). Να δίνουμε χρόνο στο παιδί να εκφράσει αυτά που νιώθει, χωρίς να διατυπώ-
νουμε πολλές ερωτήσεις. Να το βοηθάμε να κατονομάσει λεκτικά το συναίσθημά του (για 
τα παιδιά μικρής ηλικίας τα παιχνίδια ρόλων και φαντασίας, όπως το κουκλοθέατρο, βοη-
θούν αρκετά προς αυτή την κατεύθυνση). Να καθορίζουμε όρια, ενώ παράλληλα να παρέ-
χουμε βοήθεια. Να το αφήνουμε να επιλέγει μια λύση, που μπορεί πάντα να μην είναι η 
«σωστή», έτσι ώστε να μάθει από τα λάθη του. Καλό θα ήταν να μιλάμε στα παιδιά για το 
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πώς εμείς χειριζόμαστε ανάλογα προβλήματα και πώς μαθαίνουμε μέσα από  τα λάθη μας 
(Χατζηχρήστου, 2011α). 

Οι σύντομες αυτές προτάσεις απορρέουν από τον προβληματισμό μας ως εκπαιδευτικοί και 
από την αντίληψή μας ότι όλοι οφείλουμε να διαπαιδαγωγήσουμε παιδιά που, γνωρίζοντας 
τον εσωτερικό τους κόσμο, θα έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τις δυνατότητές τους 
για να αισθάνονται χαρούμενα και δημιουργικά.  
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Οι αρχαίοι μύθοι του Αισώπου σ’ ένα σύγχρονο εργαστήρι δημιουργικής ανάγνωσης και 
γραφής. Μια πρόταση πολιτιστικού προγράμματος 

Ακριτίδου Παρασκευή  
Φιλόλογος Π.Ε.02 

parakritidou@yahoo.gr 

Περίληψη 

Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται ένα πολιτιστικό πρόγραμμα για το Γυμνάσιο με θέ-
μα τους μύθους του Αισώπου. Οι κύριες δραστηριότητες που φιλοδοξούν να δομήσουν το 
εν λόγω πρόγραμμα, με βάση και το θεωρητικό πλαίσιο, είναι η ανάγνωση των κειμένων 
από το πρωτότυπο, η πρόσληψή τους από τους μαθητές, η απόδοσή τους στη νέα ελληνική 
με δημιουργική αξιοποίηση των λαθών τους, η οποία και θα τους οδηγήσει τελικά σε μια 
επίσης δημιουργική «συνομιλία» με τα κείμενα μέσα από την ανασύνθεση και τη μεταγρα-
φή τους σε άλλες μορφές λόγου ή παραλλάσσοντας την υπόθεσή τους, για να την προσαρ-
μόσουν οι μαθητές στα δικά τους βιώματα, την επικαιρότητα και τις ανησυχίες τους.  

Λέξεις - Kλειδιά: Μύθοι του Αισώπου, αρχαία και νέα ελληνική γλώσσα, μετάφραση, ερμη-
νεία, δημιουργική γραφή, θεωρία της πρόσληψης, διαλογικό μοντέλο πρόσληψης  

Εισαγωγή 

Με μια μικρή έρευνα της παρουσίας των μύθων του Αισώπου στην εκπαιδευτική κοινότητα 
εντοπίστηκαν αρκετές τέτοιες προσπάθειες με τη μορφή σχεδίων εργασίας ή προγραμμά-
των Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας. Αυτά τα 
προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων και δημοτικών 
σχολείων. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι οι μύθοι του Αισώπου γίνονται αντικείμενο ε-
νασχόλησης μόνο στις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αντίθετα, θεωρούμε ότι τα συ-
γκεκριμένα κείμενα ενδείκνυνται και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο μέτρο που ο 
εκπαιδευτικός θα μπορέσει να προσαρμόσει τον τρόπο προσέγγισης και τις δραστηριότητες 
στο επίπεδο και τις προσδοκίες των μαθητών.   

Στοχοθεσία του προτεινόμενου πολιτιστικού προγράμματος  

Γνωστικοί στόχοι  

Οι μαθητές επιδιώκεται: α) να γνωρίσουν την πνευματική δημιουργία των αρχαίων Ελλή-
νων, με την οποία συνδέεται άρρηκτα ο νεοελληνικός πολιτισμός, β) να έρθουν σε επαφή 
και να ερμηνεύσουν απλά, εύληπτα και ενδιαφέροντα αρχαία κείμενα, γ) να μελετήσουν 
και να κατανοήσουν τη συμπεριφορά, τη δράση και τον αγώνα του ανθρώπου της ελληνι-
κής αρχαιότητας για να γνωρίσει τον κόσμο και τη ζωή.  

Συναισθηματικοί στόχοι  

Οι μαθητές επιδιώκεται: α) να επισημάνουν και να αξιολογήσουν τις διαχρονικές ιδέες και 
αξίες του ελληνικού πολιτισμού, β) να διαμορφώσουν προσωπική άποψη για τομείς, όπως 
η κοινωνία και η πολιτική, με βάση τα παραδείγματα που προβάλλονται μέσα από τους μύ-
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θους του Αισώπου, γ) να καταπολεμήσουν τυχόν ρατσιστικές αντιλήψεις αξιολογώντας το 
παράδειγμα του Αισώπου και την προσφορά του στον παγκόσμιο πολιτισμό.  

Ψυχοκινητικοί στόχοι  

Οι μαθητές επιδιώκεται: α) να ασκηθούν στην απόδοση (μετάφραση) αρχαιοελληνικού κει-
μένου σε νεοελληνικό λόγο, β) να αποκτήσουν τη δεξιότητα της επικοινωνίας (διάλογος, 
ομιλία, γραφή), γ) να μάθουν να συνεργάζονται με άλλα άτομα σε ομαδικές εργασίες, δ) να 
εξασκήσουν την ικανότητα της δημιουργικής επινόησης και να αναπτύξουν τη φαντασία 
τους και τον κριτικό στοχασμό.  

Θεωρητικό πλαίσιο του προτεινόμενου πολιτιστικού προγράμματος  

Θεωρίες  

Οικοδομισμός: Σύμφωνα με τον Οικοδομισμό, η μάθηση είναι μια υποκειμενική και εσωτε-
ρική διαδικασία οικοδόμησης νοημάτων και θεωρείται το αποτέλεσμα οργάνωσης και προ-
σαρμογής των νέων πληροφοριών σε ήδη υπάρχουσες γνώσεις. Εδώ παίζει κεντρικό ρόλο ο 
μαθητής ως ενεργός δημιουργός της γνώσης του, τροποποιώντας και επεκτείνοντας αυτήν 
που ήδη κατέχει. Στο προτεινόμενο πολιτιστικό πρόγραμμα αξιοποιούνται οι γλωσσικές ε-
μπειρίες των μαθητών, η γνώση δηλαδή της νεοελληνικής γλώσσας, για να προσεγγίσουν το 
αρχαιοελληνικό κείμενο και να προσπαθήσουν να εξαγάγουν νόημα.   

Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες: Για τις Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες η μάθηση θεωρείται 
ως διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Σημαντική εδώ κρίνεται η συνεργασία καθώς 
και η γλώσσα ως εργαλείο που συμβάλλει στη διαμόρφωση της ταυτότητας του ατόμου. 
Ακόμη, μια βασική αρχή είναι η ανακάλυψη μέσω πειραματισμού και πρακτικής. Οι Κοινω-
νικοπολιτισμικές θεωρίες βρίσκουν τέλεια εφαρμογή στο προτεινόμενο πολιτιστικό πρό-
γραμμα, εφόσον αυτό στην ουσία αφορά την αρχαία ελληνική γλώσσα, στην οποία θα προ-
σπαθήσουν οι μαθητές να έρθουν πιο κοντά χρησιμοποιώντας τον «απόγονό» της, τη νέα 
ελληνική, μέσα από κοινό πειραματισμό. Έτσι, θα ανακαλύψουν την «κρυμμένη» σχέση των 
δύο γλωσσών, καθώς και τις δικές τους λανθάνουσες γνώσεις και ταυτότητα, όπως δομείται 
μέσα από τη γλωσσική τους παράδοση.  

Διαλογικό μοντέλο πρόσληψης: Το διαλογικό μοντέλο πρόσληψης αφορά τη μετάφραση 
αρχαίου ελληνικού κειμένου και την αντιμετωπίζει ως διαλογική διαδικασία, η οποία απο-
τελεί τόπο διασταύρωσης και συνάντησης γλωσσών, υποκειμένων και κειμένων (Πόλκας, 
2007, σελ. 213, 214). Τα παραπάνω συνάδουν με το πνεύμα του προτεινόμενου πολιτιστι-
κού προγράμματος, μέσα από το οποίο επιδιώκεται να καλλιεργηθεί ο διάλογος, ο προβλη-
ματισμός πάνω στους τρόπους κατανόησης ενός αρχαιοελληνικού κειμένου και η αναζήτη-
ση της σύνδεσης των πρωτότυπων μύθων με το παρόν και τα βιώματα των μαθητών.  

Θεωρία της πρόσληψης: Η θεωρία της πρόσληψης αφορά τη λογοτεχνία και δέχεται ότι αυ-
τό που μετράει κατά την ανάγνωσή της είναι η «δυναμική διάδραση» ανάμεσα στο κείμενο 
και τον αναγνώστη, η οποία βασίζεται στη δημιουργική «παρανόηση» και καθιστά την ανά-
γνωση της λογοτεχνίας ευχάριστη και παιγνιώδη εμπειρία που αξιοποιεί τη φαντασία (Σπα-
νός, 2002, σελ. 1-3, 5). Η περίπτωση των μύθων του Αισώπου ως λογοτεχνικών κειμένων 
ενδείκνυται ιδιαιτέρως για μια παιγνιώδη προσέγγιση, καθώς ως πνευματώδη δημιουργή-
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ματα μεταφέρουν τη «σοφία» τους με τη μορφή παιχνιδιού (Jedrkiewicz, 1992, σελ. 116-
117, 120-121). Επιπλέον, για τους μαθητές η αρχαία ελληνική γλώσσα, όπως αντίστοιχα η 
λογοτεχνική γλώσσα κατά τη θεωρία της πρόσληψης, αποτελεί κάτι το ανοίκειο, το οποίο 
μπορεί να παρανοήσουν στην προσπάθειά τους να παραγάγουν νόημα. Ακριβώς αυτή η 
παρανόηση μπορεί να αξιοποιηθεί δημιουργικά και να έχει ως αποτέλεσμα πρωτότυπα 
κείμενα των μαθητών-παραλλαγές των μύθων διηθημένα μέσα από τον δικό τους βιωματι-
κό κόσμο. Έτσι, στο προτεινόμενο πρόγραμμα κανένας μαθητής δεν αντιμετωπίζεται ως 
«κακός», αφού το λάθος συνδέεται πια με τη δημιουργικότητα και την ανακάλυψη (Βαϊνάς, 
2007, σελ. 22, 24).      

Διαθεματικότητα  

Το εν λόγω πολιτιστικό πρόγραμμα που προτείνεται εδώ καλύπτει την ανάγκη της διαθεμα-
τικής προσέγγισης, όπως επιβάλλεται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος 
Σπουδών (ΔΕΠΠΣ). Συγκεκριμένα, μπορεί να συνδεθεί με τα εξής αντικείμενα:  

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: Είναι προφανής η σχέση του προγράμματος με την αρχαία ελλη-
νική γλώσσα, εφόσον οι μύθοι που θα επιλεγούν θα προσεγγιστούν από το πρωτότυπο.  

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από μετάφραση: Εδώ μπορούμε να συνδέσουμε τον ανθρω-
πομορφισμό των ζώων με εκείνον των θεών στα δύο ομηρικά έπη, που διδάσκονται στην Α΄ 
και στη Β΄ Γυμνασίου, ώστε να καταφέρουν οι μαθητές να αναχθούν στον ανθρωποκεντρικό 
χαρακτήρα της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Επίσης, μπορούμε να ανιχνεύσουμε κοινές 
ιδέες μεταξύ του «φιλοσόφου»-παραμυθά Αισώπου και του ανατρεπτικού «από σκηνής 
φιλοσόφου» Ευριπίδη στο έργο του «Ελένη», το οποίο διδάσκεται στη Γ΄ Γυμνασίου.  

Νεοελληνική Γλώσσα: Οι μαθητές θα αναπτύξουν τον προφορικό λόγο μέσα από τον διάλο-
γο πάνω στην αξία των μύθων και θα ασκηθούν στον γραπτό λόγο μέσα από τη δημιουργι-
κή επινόηση δικών τους μύθων ή τη συμπλήρωση / τροποποίηση αυτών του Αισώπου.  Ε-
πιπλέον, μπορούν να παρατηρήσουν την εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής σκέψης στον νεοελ-
ληνικό λόγο μέσα από νεοελληνικές ρήσεις παράλληλες των αισώπειων μύθων (Μαυρό-
πουλος, 2005, σελ. 603-621).  

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: Άμεση είναι η σύνδεση του προγράμματος με το εν λό-
γω μάθημα, αφού οι μύθοι του Αισώπου αποτελούν λογοτεχνικά κείμενα, όπου μπορούν 
να εντοπιστούν οι διάφορες αφηγηματικές τεχνικές αλλά και η αλληγορία. Επιπλέον, οι μα-
θητές μπορούν να δοκιμάσουν να εκφραστούν λογοτεχνικά, μεταφέροντας κάποιους από 
τους μύθους σε άλλες λογοτεχνικές μορφές (π.χ. λίμερικ, χαϊκού).  

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: Αν δεχτούμε ότι οι μύθοι του Αισώπου περιέχουν πολιτικές 
ιδέες, τις οποίες μάλιστα θα χαρακτηρίζαμε προοδευτικές (Δραμουντάνης, 2013, σελ. 31), 
τότε είναι εμφανής η σύνδεσή τους με το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. 
Μέσα από τη μελέτη τους οι μαθητές θα αποκτήσουν πολιτική συνείδηση και θα προβλη-
ματιστούν πάνω σε θέματα εξουσίας και κοινωνικοπολιτικής αντίστασης σε καταστάσεις 
σύγχρονης «δουλείας» αφορμώμενοι από την περίπτωση του ίδιου του δούλου Αισώπου.  

Θρησκευτικά: Η σύνδεση του προτεινόμενου προγράμματος με το μάθημα των Θρησκευτι-
κών εδράζεται στην εκτεταμένη χρήση της παραβολής, όπως χρησιμοποιείται στους μύθους 
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του Αισώπου αλλά και στις αντίστοιχες διηγήσεις του Ιησού. Μπορεί δηλαδή να γίνει μια 
αντιπαραβολή της χρήσης και της λειτουργίας της στις δύο περιπτώσεις.  

Εικαστικά: Οι μαθητές μπορούν να ζωγραφίσουν το περιεχόμενο κάποιων μύθων ή και να 
δημιουργήσουν κόμικς με αυτό ή με δικούς τους μύθους, που θα εμπνευστούν από εκεί-
νους που θα μελετήσουν.  

Καταλληλότητα των μύθων του Αισώπου για ένα πολιτιστικό πρόγραμμα στο σύγχρονο 
ελληνικό Γυμνάσιο  

Παιδαγωγική σκοπιά: Δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί τη διαχρονική διδακτική αξία των μύ-
θων του Αισώπου (Παλαιοθόδωρος, 2006, Δημάση, 2013, σελ. 2) χάρη και στο επιμύθιο 
που συνήθως τους συνοδεύει. Με τους μύθους αυτούς γίνεται προσπάθεια να δοθούν ηθι-
κές κατευθύνσεις στα άτομα ή στο σύνολο και η ωφελιμότητά τους στη μαθησιακή διαδι-
κασία έχει επισημανθεί ήδη από την εποχή του Πλάτωνα (Ράπτης, 2008, σελ. 139-140). Ε-
κτός όμως από το περιεχόμενό τους οι μύθοι του Αισώπου διδάσκουν και με τη μορφή 
τους. Συγκεκριμένα, η διαλογική τους μορφή μπορεί να βάλει τους μαθητές στη διαδικασία 
να εκτιμήσουν την αξία της συζήτησης ως δημοκρατικού μέσου ανταλλαγής απόψεων, πα-
ρατήρησης του κόσμου και διατύπωσης κρίσεων καθώς και αυτοβελτίωσης. Δεν είναι, λοι-
πόν, δυνατόν, όταν οι μύθοι του Αισώπου κρίνονται κατάλληλοι για εκπαιδευτικούς σκο-
πούς εκτός Ελλάδας (Detlor, 2001), να μην αξιοποιούνται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-
στημα.  

Αναπτυξιακή σκοπιά: Υποστηρίζουμε εδώ ότι η κατάλληλη ηλικία για να διδαχθούν οι μα-
θητές τους μύθους του Αισώπου είναι το γυμνασιακό στάδιο. Το επιχείρημα είναι διπλό: 
πρώτον, μελέτες έχουν δείξει ότι το αλληγορικό νόημα των μύθων και οι συμβολισμοί τους 
δεν γίνονται κατανοητά από παιδιά μικρότερης ηλικίας (Σιβροπούλου & Τσαπακίδου, 2009, 
σελ. 503, 509, 510, Jose, Dorfman & Sliwa, 1987,  σελ. 3, 9) ενώ από το 12ο έτος έως το τέλος 
της εφηβείας βελτιώνεται η ικανότητα για κατανόηση και ερμηνεία, κάτι που απαιτείται για 
τους μύθους του Αισώπου. Άλλωστε, ζώα με ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά έχουν χρη-
σιμοποιηθεί και στη λογοτεχνία για ενήλικους, προκειμένου να καυτηριάσουν και να παρα-
δειγματίσουν (Μακρόπουλος, 2014). Το γεγονός αυτό δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι οι μύθοι 
του Αισώπου κάλλιστα μπορούν να απευθύνονται σε παιδιά της εφηβείας , στο ενδιάμεσο 
δηλαδή στάδιο από την παιδική προς την ώριμη ηλικία. Δεύτερον, η εφηβεία είναι η ηλικία 
που κάποιος διαμορφώνει τον δικό του ηθικό και αξιακό κώδικα. Ταιριάζει, επομένως, να 
δοθούν στους μαθητές Γυμνασίου ως «τροφή» για σκέψη και προβληματισμό κάποιοι από 
τους μύθους του Αισώπου. Ένα αντεπιχείρημα για την καταλληλότητα των μύθων του Αι-
σώπου στο Γυμνάσιο θα ήταν ότι στην ηλικία αυτή οι νέοι τείνουν να αμφισβητούν τις πα-
ραδοσιακές αξίες. Έτσι, θα μπορούσαν να αντιδράσουν στη «διδακτικότητα» των μύθων, 
όπως απορρέει και από το σχετικό επιμύθιο. Σ’ αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε με 
τα λόγια του Παλαιοθόδωρου (2006) ότι «οι μύθοι δεν αποτελούν προϊόν διδακτικής λογο-
τεχνίας, αλλά επινοούνται ώστε να υποδείξουν έναν τρόπο δράσης σε μια συγκεκριμένη 
κατάσταση, σχετιζόμενη κυρίως με πολιτικά ή ρητορικά προβλήματα».  

Ιστορική σκοπιά: Οι μύθοι του Αισώπου έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης σε όλες τις 
εποχές και έχουν επηρεάσει σε διαφορετικό τόπο και χρόνο τη λογοτεχνία (Κατσαδώρος, 
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2013). Ενδεικτικά αναφέρουμε το παράδειγμα ενός ξένου λογοτέχνη (Carter, 2010), ο οποί-
ος συνομιλώντας δημιουργικά με τα κείμενα του Αισώπου έχει γράψει παραλλαγές-
παρωδίες των αισώπειων μύθων.  

Λογοτεχνική-ερμηνευτική σκοπιά: Καθώς οι μύθοι του Αισώπου είναι λογοτεχνικά έργα, δεν 
μπορεί παρά να υπόκεινται σε πολλαπλές και διαφορετικές αναγνώσεις (Δραμουντάνης, 
2013, σελ. 8). Αυτό είναι που τους κάνει κατάλληλους για μια λογοτεχνική προσέγγιση στο 
γυμνασιακό επίπεδο, όπου ενθαρρύνεται η ελεύθερη και δημιουργική ερμηνεία των λογο-
τεχνικών κειμένων σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών .  

Ψυχολογική σκοπιά: Όπως έχει επισημανθεί από την Οικονομίδου και τον Ζαν (Ρηγάτου, 
χ.η., σελ. 2), τα ζώα στα λογοτεχνικά κείμενα λειτουργούν ως συμβολικά υποκατάστατα των 
ανθρώπων αλλά παράλληλα διαφέρουν και από αυτούς. Αυτή η διφορούμενη ταυτότητα 
των ζώων κάνει τους αναγνώστες να βιώνουν μια «ταύτιση εξ αποστάσεως». Δηλαδή οι έ-
φηβοι μαθητές μπορούν να «κρυφτούν» πίσω από το ανθρωπομορφικό ζώο-χαρακτήρα, 
και, όταν έρθει η ώρα να ανασυνθέσουν ή να μεταγράψουν το κείμενο, χάρη σ’ αυτό το 
«προσωπείο» να εκφράσουν καλύτερα τα μηνύματά τους.   

Κοινωνική σκοπιά: Δεδομένης της άσχημης εξωτερικής εμφάνισης, της ταπεινής κοινωνικής 
τάξης και της ξενικής καταγωγής του Αισώπου (Παλαιοθόδωρος, 2006), οι μαθητές μπο-
ρούν να ευαισθητοποιηθούν, αφήνοντας στην άκρη τυχόν ρατσιστικές αντιλήψεις, και να 
μάθουν να εκτιμούν έναν άνθρωπο όχι από τις όποιες εξωτερικές του ιδιότητες αλλά από το 
έργο που έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα. Μπορούν, επίσης, να πάρουν παράδειγμα 
από τον Αίσωπο και να βάλουν σε εφαρμογή τις δημιουργικές τους δυνάμεις, για να εκ-
φραστούν με τον δικό τους τρόπο και να αναπτύξουν ολόπλευρα την προσωπικότητά τους.   

Πολιτική σκοπιά: Οι μύθοι του Αισώπου έχει υποστηριχθεί ότι ενέχουν μια κοινωνικοπολι-
τική οπτική και ότι συνδέονται με την κατώτερη κοινωνική τάξη, συγκεκριμένα με τους δού-
λους, στους οποίους, όπως στα «άφωνα» ζώα, δίνεται «φωνή» για να εκφράσουν την αδι-
κία εναντίον τους (Lefkowitz, 2014, σελ. 18, Jedrkiewicz, 1992, σελ. 121-122). Επίσης, μπο-
ρούν να ερμηνευτούν εκτός από το επίπεδο των ανθρώπινων σχέσεων σε επίπεδο σχέσεων 
κοινωνικοπολιτικών δυνάμεων εντός κρατών ή και μεταξύ κρατών (Clayton, 2008, σελ. 181). 
Το γεγονός αυτό συνάδει με τους στόχους που θέτει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προ-
γράμματος Σπουδών σχετικά με την ανάγκη πολιτικής ανάπτυξης και συμμετοχής των μα-
θητών στο πολιτικό γίγνεσθαι.   

Πρακτική-διδακτική σκοπιά: Οι μύθοι του Αισώπου, πρώτον, δεν θα κουράσουν τους μαθη-
τές, γιατί είναι ευσύνοπτοι και καταγεγραμμένοι σε βατό αρχαίο ελληνικό πεζό λόγο (Μαυ-
ρόπουλος, 2005, σελ. 31). Δεύτερον, αποτελούν μια «χαοτική» λογοτεχνική κατηγορία όχι 
μόνο από άποψη μορφής αλλά και περιεχομένου, εύκαμπτη και ευπροσάρμοστη 
(Lefkowitz, 2014, σελ. 7). Αυτό σημαίνει ότι παρέχουν στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα 
κατά την επιλογή τους να αναδείξει μέσα από τους μύθους πλευρές της πραγματικότητας 
που ο ίδιος κρίνει σκόπιμο κάθε φορά, ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες των μαθη-
τών του ή τις προσωπικές του προτιμήσεις, και να δώσει τις αντίστοιχες προεκτάσεις.  

Τεχνολογική σκοπιά: Την προσέγγιση των μύθων του Αισώπου μέσα από ένα πολιτιστικό 
πρόγραμμα έρχονται να διευκολύνουν οι Νέες Τεχνολογίες, αφού στο διαδίκτυο (Βικιθήκη, 
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http://users.uoa.gr/~nektar/history/tributes/aesop's_fables/index.htm) υπάρχουν στο πρω-
τότυπο ή και με νεοελληνική τους μετάφραση. Από εκεί μπορεί να τους επεξεργαστεί ο εκ-
παιδευτικός, για να τους παρουσιάσει (με ή χωρίς μετάφραση και με ή χωρίς επιμύθιο) α-
νάλογα με τις δραστηριότητες στις οποίες επιδιώκει να εμπλέξει τους μαθητές του.  

Δραστηριότητες του προτεινόμενου πολιτιστικού προγράμματος 

Οι παρακάτω δραστηριότητες είναι ενδεικτικές και μπορεί να γίνει μια επιλογή ανάλογα με 
το επίπεδο και τις προτιμήσεις και των ίδιων των μαθητών. Περισσότερες δραστηριότητες 
μπορεί να αντλήσει κάποιος από το άρθρο των Γουλή & Γρόσδου (2011).  

1η Δραστηριότητα: Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το αρχαίο κείμενο του μύθου στους μαθη-
τές και τους αφήνει να αλληλεπιδράσουν μ’ αυτό. Στη συνέχεια τούς ζητείται με βάση λέ-
ξεις που αναγνωρίζουν ως οικείες να συνεργαστούν για την ανασύνθεση του νοήματος. Η 
πλοκή που θα προκύψει πιθανώς να διαφέρει από εκείνη του πρωτότυπου μύθου.    

2η Δραστηριότητα: Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το αρχαίο κείμενο του μύθου στους μαθη-
τές και, αφού γίνει μια πιο παραδοσιακού τύπου μετάφραση, οι μαθητές συζητούν πάνω 
στο επιμύθιο, προβληματίζονται και καταθέτουν τις δικές τους εμπειρίες.  

3η Δραστηριότητα: Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το αρχαίο κείμενο στους μαθητές με ή χω-
ρίς μετάφραση και, αφού οι μαθητές το κατανοήσουν, τους ζητείται να προσθέσουν ένα 
δικό τους επιμύθιο ή να αντικαταστήσουν το ήδη υπάρχον με ένα πιο επιτυχημένο.  

4η Δραστηριότητα: Ο εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές τον τίτλο ή τους πρωταγωνιστές 
του αρχαίου μύθου και το επιμύθιο και τους ζητά να πλάσουν οι ίδιοι με αυτά τα δεδομένα 
τον μύθο. Στη συνέχεια, συγκρίνουν τα κείμενά τους με τον πρωτότυπο μύθο και ακολουθεί 
συζήτηση πάνω στις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή και την αξία τους.   

5η Δραστηριότητα: Οι μαθητές ενθαρρύνονται να μεταφέρουν τον αρχαίο μύθο σε άλλες 
λογοτεχνικές μορφές. Για παράδειγμα μπορούν να διατυπώσουν το επιμύθιο σε ένα χαϊκού 
ή να γράψουν ένα λίμερικ που να παρουσιάζει και να σχολιάζει τον πρωταγωνιστή του μύ-
θου και τη δράση του. Και οι δύο αυτές ποιητικές μορφές κρίνονται κατάλληλες, καθώς εί-
ναι συμπυκνωμένες και χιουμοριστικές, όπως και οι μύθοι του Αισώπου.  

6η Δραστηριότητα: Οι μαθητές εικονογραφούν τον αρχαίο μύθο (δημιουργία κόμικς) παίρ-
νοντας ιδέες από παρόμοιες προσπάθειες (Αποστολίδης & Βουτσάς, 2006) ή συγκρίνοντας 
στο τέλος τα δημιουργήματά τους με αυτές.  
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Περίληψη 

 
Το παρόν διδακτικό σενάριο αφορά στη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της 
Γλώσσας της Δ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου και λειτουργεί ως επέκταση του κεφαλαίου 
«Οι μύθοι και η ελιά», της διδακτικής ενότητας «Η ελιά». Η διδασκαλία εφαρμόζει τις εκ-
παιδευτικές πρακτικές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και δομείται πάνω στη χρήση των εκπαι-
δευτικών λογισμικών που μπορούν να καλύψουν τους στόχους που θέτει η διδασκαλία. 
Σκοπός της διδακτικής παρέμβασης είναι η συνειδητοποίηση του επιχειρηματολογικού 
λόγου ως μέσου πειθούς μέσα από λογισμικά γενικής χρήσης, ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες, 
συνεργατικά περιβάλλοντα (Google) καθώς επίσης και μέσω του προγραμματιστικού λο-
γισμικού Scratch. Τόσο το στάδιο της επεξεργασίας του θέματος όσο και η αξιολόγηση 
σχεδιάστηκαν με τη χρήση των κατάλληλων λογισμικών που διατηρούν ένα περιβάλλον 
οικοδόμησης και ανακάλυψης της γνώσης.   
 
Λέξεις – Κλειδιά: διδακτικό σενάριο, ΤΠΕ, Γλώσσα, μύθοι της ελιάς 

 
Εισαγωγή 

Ο επιχειρηματολογικός λόγος αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό είδος λόγου που χρησιμο-
ποιείται στη διδακτική πρακτική, αλλά και στην καθημερινότητα, αφού μέσω αυτού κάθε 
άτομο υποστηρίζει κάποια συγκεκριμένη θέση για ένα θέμα και σκοπεύει να πείσει τους 
ακροατές του να αποδεχτούν και να ενστερνιστούν την άποψή του (Ματσαγγούρας & Χέλ-
μης, 2002). Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει ο εκ-
παιδευτικός υπόψη του, εμπλέκοντας συχνά τους μαθητές του σε πραγματικές καταστάσεις 
επικοινωνίας που σχετίζονται με το συγκεκριμένο πλαίσιο. Το είδος αυτό του λόγου ανα-
πτύσσεται εκτενέστερα δομικά και λειτουργικά κυρίως στις μεγαλύτερες τάξεις (Ε΄ - ΣΤ΄), 
χωρίς φυσικά να παραγνωρίζεται η αξία και η λειτουργικότητά του και στις μικρότερες τά-
ξεις, όπου οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν λογικά επιχειρήματα για να τεκμηριώ-
σουν τη θέση τους. Η χρήση του επιχειρηματολογικού λόγου βοηθά τους μαθητές να ανα-
πτύξουν την κριτική τους σκέψη, για να καταστούν ικανοί να αξιολογούν τα διάφορα επι-
χειρήματα, να εξάγουν συμπεράσματα και να οργανώνουν τη δράση τους (Παπούλια – Τζε-
λέπη, 2001). 
 
Ο Πολίτης (2006) υποστηρίζει πως ο επιχειρηματολογικός λόγος είναι το μέσο με το οποίο 
οι ακροατές αξιολογούν μια θέση, την αποδέχονται ή την απορρίπτουν. Συνεπώς, με τη 
χρήση του επιχειρηματολογικού λόγου ένα άτομο καθίσταται ικανό να μπορεί να επηρεά-
σει με επιχειρήματα και τεκμήρια το συνομιλητή του, για να τον πείσει να αλλάξει γνώμη 
για το θέμα το οποίο υποστηρίζει. Άρα, απώτερος σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να 
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μπορούν να υπερασπίζονται, να υιοθετούν ή να απορρίπτουν μία άλλη άποψη (Αρχάκης, 
2005). 
 
Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο είδος λόγου, το οποίο σχετίζεται άμεσα με τη διαδικασία 
της πειθούς, αποτελεί, σύμφωνα με τον Oostdam (2004), μια ιδιαίτερα απαιτητική διεργα-
σία τόσο για τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς, αφού προϋποθέτει τη χρήση πολ-
λαπλών και σύνθετων γνωστικών, γλωσσικών, μεταγνωστικών, καθώς επίσης και μετα-
γλωσσικών δεξιοτήτων (Ματσαγγούρας, 2001). Γι’ αυτό, η ενασχόληση των μαθητών με 
επιχειρηματολογικά κείμενα ήδη από μικρή ηλικία τούς βοηθάει στην εξέλιξη της προσωπι-
κής, κοινωνικής και μετέπειτα ακαδημαϊκής ζωής τους (Costello, 1997). 
 
Μέσα από αυτό το σενάριο εξυπηρετείται ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας του μαθήμα-
τος της Γλώσσας, ο οποίος αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρί-
ζονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση, συνειδητά, υπεύθυνα, αποτελεσματικά και δη-
μιουργικά τον γραπτό και προφορικό λόγο, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική ομά-
δα, αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκουν. Επίσης, στη-
ρίζεται στη φιλοσοφία που διέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Γλώσσας του Δη-
μοτικού Σχολείου, που αφορά στην εξοικείωση των μαθητών με τη δομή του γλωσσικού 
συστήματος και την άσκησή τους με τρόπο ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιούν για να 
επικοινωνούν αποτελεσματικά (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ Ελληνικής Γλώσσα για το Δημοτικό).  
 
Το διδακτικό σενάριο βασίζεται στην εποικοδομητική θεώρηση σύμφωνα με την οποία οι 
μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη δόμηση των δικών τους νοημάτων, δηλαδή δρουν, συ-
νεργάζονται, εκτελούν δραστηριότητες, παίρνουν πρωτοβουλίες, λαμβάνουν μέρος σε συ-
ζητήσεις, παίρνουν αποφάσεις και σκέφτονται γι’ αυτά που κάνουν. Έτσι, με την ενεργό μά-
θηση οι μαθητές κατανοούν καλύτερα, διατηρούν τη γνώση περισσότερο χρόνο και απο-
λαμβάνουν το μάθημα (Slavin, 2007). 
 
O εκπαιδευτικός έχει συμβουλευτικό, διαμεσολαβητικό, καθοδηγητικό και υποστηρικτικό 
ρόλο. Ενεργεί όχι ως απλός φορέας γνώσεων, αλλά περισσότερο ως συντονιστής ενεργητι-
κών και συμμετοχικών μαθησιακών ενεργειών, ως διευκολυντής της μάθησης. Δίνει ιδιαί-
τερη σημασία στις προϋπάρχουσες γνώσεις και αντιλήψεις των μαθητών, τους οποίους ω-
θεί να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν τα νέα δεδομένα μέσα από ποικίλες δραστηριότη-
τες (Αγγελάκος, 2004; Καραντζής & Μάνεσης, 2013; Μάνεσης, 2010; Ματσαγγούρας, 2003: 
223-381; Πυργιωτάκης, 2009: 281-336). 
 
Η οργάνωση της τάξης έχει ως βασική μορφή της την εργασία σε ομάδες, η οποία είναι κα-
θαρά μαθητοκεντρική μορφή διδασκαλίας και πραγματοποιείται μέσα σε πλαίσια συλλογι-
κής δράσης των μαθητών. Βασικό συστατικό στοιχείο αποτελεί η ενεργός συμμετοχή όλων 
των μελών των ομάδων στα πλαίσια της επικοινωνιακής προσέγγισης. Η ομαδοσυνεργατι-
κότητα αποτελεί άριστο πλαίσιο για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέ-
ψης, αλλά και της συναισθηματικής ανάπτυξης του μαθητή (Ματσαγγούρας, 2006, 2007). 
Το αντικείμενο εργασίας είναι κοινό για όλες τις ομάδες. Επιπλέον, βελτιώνει τις σχέσεις 
μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών όσο και τις διατομικές σχέσεις μεταξύ των μα-
θητών. Οι μαθητές κάθε ομάδας εργάζονται εναλλάξ στο φύλλο εργασίας και τον Η/Υ. 
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Η διδασκαλία του σεναρίου, το οποίο λειτουργεί ως επέκταση του κεφαλαίου «Οι μύθοι και 
η ελιά», της διδακτικής ενότητας «Η ελιά», του μαθήματος της Γλώσσας της Δ΄ τάξης, θα 
εφαρμοστεί σε εργαστήριο υπολογιστών. Η προτεινόμενη διάρκεια υλοποίησής του είναι 
τέσσερις (4) διδακτικές ώρες. Κατά τη διδασκαλία θα αξιοποιηθούν τα λογισμικά: α) Γενικής 
Χρήσης Δημ. Παρουσιάσεων, β) Ψηφιακής ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας, Wikipedia με τη 
βοήθεια ενός Φυλλομετρητή, γ) αξιοποίηση ενός λογισμικού Οπτικοποίησης, Google Earth, 
δ) συνεργατικά περιβάλλοντα της Google (Google docs) και ε) λογισμικό προγραμματισμού 
Scratch. Οι μαθητές γνωρίζουν ήδη από το μάθημα της Ιστορίας της Γ΄ Δημοτικού την ύπαρ-
ξη των δώδεκα θεών στην Αρχαία Ελλάδα και την επιρροή που ασκούσαν στην καθημερινή 
ζωή των ανθρώπων. Όσον αφορά στα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν, οι μαθητές θα 
μπορούν να τα χειριστούν, αφού έχουν εργαστεί σε αυτά σε προηγούμενα μαθήματα και 
είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση τους. Η χρήση και αξιοποίηση των λογισμικών συμβάλει 
στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας (Κέκερης, 2010; Κόμης, 2004; Σαμαρά, 2009). 

 
Στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου 

 
Οι μαθητές στο τέλος του παρόντος διδακτικού σεναρίου θα είναι ικανοί να: 

1. αντιλαμβάνονται τη σημασία και τη χρησιμότητα του επιχειρηματολογικού λόγου 
ως τρόπο πειθούς  

2. γνωρίζουν τους μύθους που σχετίζονται με την ελιά και να αντλούν επιπλέον 
πληροφορίες  

3. επισημαίνουν στον χάρτη περιοχές όπου ευδοκιμεί η ελιά  
4. αναπτύσσουν δεξιότητες επιχειρηματολογίας και συμβάλλουν στην τελική διαμόρ-

φωση μιας εργασίας 
 

Υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου 
 
Αρχικά, προβάλλεται ένα βίντεο (https://www.youtube.com/watch?v=I2q7Wob2FZ4), μέσω 
του οποίου οι μαθητές αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο η σημερινή Αθήνα από-
κτησε το όνομά της. Αναπτύσσεται σχετικός διάλογος με τους μαθητές οι οποίοι απαντούν 
σε ερωτήσεις εμπέδωσης του μύθου της Αθηνάς και του Ποσειδώνα (Δραστηριότητα 1, 
Φύλλο Εργασίας 1, Στόχος 2, Διάρκεια: 10΄). 
 
Οι μαθητές, κατόπιν, μελετούν τους μύθους της Αθηνάς και του Αρισταίου που βρίσκονται 
στο βιβλίο τους. Επιπλέον, μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για την ελιά 
από το ποίημα του Κωστή Παλαμά «Η Ελιά», καθώς και από άλλους μύθους που βρίσκονται 
στο ψηφιακό σχολείο  (http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-
D109/706/4671,21178/). Συζητούν μεταξύ τους και σχολιάζουν οτιδήποτε τους κίνησε το 
ενδιαφέρον ή τους έκανε εντύπωση. Ο εκπαιδευτικός συντονίζει τη διαδικασία, βοηθώντας 
τους όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Στη συνέχεια, επισκέπτονται την ηλεκτρονική 
εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, ώστε να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες και υλικό για 
την Ακρόπολη (http://el.wikipedia.org/wiki/Ακρόπολη), τις Μούσες 
(http://el.wikipedia.org/wiki/Μούσες) και τις Νύμφες 
(http://el.wikipedia.org/wiki/Νύμφες). Οι μαθητές ανά ομάδα των τεσσάρων ατόμων συ-
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γκεντρώνουν πληροφορίες στο Φύλλο Εργασίας 2 και τις ανακοινώνουν στις υπόλοιπες ο-
μάδες (Δραστηριότητα 2, Φύλλο Εργασίας 2, Στόχος 2, Διάρκεια 30’).  
 
Έπειτα, ανοίγουν το λογισμικό Google Earth από τη συντόμευση που υπάρχει στην επιφά-
νεια εργασίας των υπολογιστών που θα χρησιμοποιηθούν. Καλούνται να εντοπίσουν την 
Ακρόπολη, τη Σαρδηνία, τη Σικελία, τη Λιβύη και τη Μεσόγειο Θάλασσα, προκειμένου να 
γνωρίσουν τη γεωγραφική θέση των περιοχών αυτών. Στη συνέχεια, τους δίνεται εικόνα, 
όπου φαίνονται διάφορες μεσογειακές χώρες στις οποίες ευδοκιμεί το ελαιόδεντρο 
(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%AC#mediaviewer/File:Porducci
%C3%B3n_de_olivas.PNG . Με τη βοήθεια του λογισμικού της Google Earth (ή ενός χάρτη 
της Ευρώπης), βρίσκουν και καταγράφουν τις χώρες αυτές σε έναν πίνακα. Ύστερα, αναφέ-
ρουν ποια κατά τη γνώμη τους είναι η σημασία του ελαιόδεντρου στη ζωή των κατοίκων 
των περιοχών αυτών. Σκοπός της δραστηριότητας είναι επιπλέον, να έρθουν οι μαθητές σε 
επαφή με έναν ισχυρισμό και να διατυπώσουν λογικά επιχειρήματα. Πρέπει να σημειωθεί 
πως οι μαθητές ήδη από την Γ’ Τάξη, στο β΄ τεύχος του Βιβλίου Μαθητή, στην ενότητα «Έλα 
στην παρέα μας!», στο μάθημα «Το χαρούμενο λιβάδι» έχουν έρθει σε επαφή με τον επι-
χειρηματολογικό λόγο και έχουν υποστηρίξει κάποια θέση ή άποψη με επιχειρήματα. Ταυ-
τόχρονα, έχουν χρησιμοποιήσει κάποιες συνδετικές λέξεις (γιατί, επειδή, διότι) για να εισά-
γουν τα επιχειρήματά τους  (Δραστηριότητα 3, Φύλλο Εργασίας 3,  Στόχοι 1 και 3,  Google 
Earth, Διάρκεια: 20΄).   
 
Ύστερα, παρουσιάζεται ένα βίντεο σχετικά με τους μύθους και τους συμβολισμούς της ε-
λιάς (https://www.youtube.com/watch?v=-pyZDpTVEj0). Αντλώντας πληροφορίες από το 
βίντεο καθώς και από την ενότητα «Η ελιά στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο» που βρίσκεται 
στο ψηφιακό σχολείο (http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-
D109/706/4671,21178/), θα υποστηρίξουν με λογικά επιχειρήματα κάποιους ισχυρισμούς 
για τη χρησιμότητα και τους συμβολισμούς της ελιάς. Απαντώντας στις ερωτήσεις, θα αντι-
ληφθούν τη χρησιμότητα και τη σημασία των επιχειρημάτων, όπως επίσης και τις συνδετι-
κές λέξεις που μας βοηθούν να υποστηρίξουμε μια θέση ή άποψη (Δραστηριότητα 4, Φύλλο 
Εργασίας 4, Στόχοι 1, 2 & 4, Διάρκεια: 30΄). 
 
Οι μαθητές δημιουργούν το δικό τους σενάριο για το μύθο της Αθηνάς και του Ποσειδώνα 
μέσα από τα συνεργατικά περιβάλλοντα επεξεργασίας κειμένου της Google. Θα χωριστούν 
σε δύο ομάδες. Η μια θα διαμορφώνει τα επιχειρήματα της Αθηνάς και η άλλη αντίστοιχα 
τα επιχειρήματα του Ποσειδώνα. Από διαφορετικούς σταθμούς εργασίας, θα επεξεργα-
στούν ταυτόχρονα στο ίδιο έγγραφο το σενάριο του συγκεκριμένου μύθου, αλληλοσυμπλη-
ρώνοντας τα επιχειρήματα των θεών (Δραστηριότητα 5, Φύλλο Εργασίας 5, Στόχοι 1, 2 & 4, 
Συνεργατικά Περιβάλλοντα Επεξεργασίας Κειμένου της Google, Διάρκεια: 45΄).  
 
Τέλος, προτρέπουμε τους μαθητές να ανοίξουν το λογισμικό προγραμματισμού Scratch από 
τη συντόμευση που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών. Η κάθε ομάδα ξε-
χωριστά μετατρέπει το σενάριο που δημιούργησε στην προηγούμενη δραστηριότητα σε 
μορφή διαλόγου μεταξύ της Αθηνάς και του Ποσειδώνα. Η δραστηριότητα αυτή λειτουργεί 
και ως μεταγνωστική δραστηριότητα, αφού δίνουμε τη δυνατότητα στους μαθητές να συ-
νειδητοποιήσουν τη σημασία του επιχειρηματολογικού λόγου ως μέσω πειθούς, αναπτύσ-
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σοντας δημιουργικά το αντικείμενο που διδάχτηκαν. Θα χρησιμοποιηθεί ως τελική αξιολό-
γηση της διδασκαλίας (Καραντζής & Μάνεσης, 2013: 32), ώστε να διαπιστωθεί η αποτελε-
σματική εφαρμογή του σεναρίου (Δραστηριότητα 6, Φύλλο Αξιολόγησης, Στόχοι 1, 2 & 4, 
Λογισμικό Προγραμματισμού Scratch, Διάρκεια: 45΄). 

 
Συζήτηση 

 
Με το παρόν σενάριο επιχειρείται να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη χρήση του επιχει-
ρηματολογικού λόγου, να τη συνδέσουν με την καθημερινή τους ζωή και να εξοικειωθούν 
με τη χρήση του, με απώτερο σκοπό να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα και να είναι 
σε θέση να θέτουν δικά τους επιχειρήματα για ένα θέμα ώστε να υπερασπίζονται εμπερι-
στατωμένα την άποψή τους. Η δεξιότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού οι μαθητές 
αναπτύσσουν γνωστικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου, οι οποίες θα αποτελέσουν το βασικό 
υπόβαθρο για την κατάκτηση του επιχειρηματολογικού λόγου στις επόμενες τάξεις. Επίσης 
θα ενισχυθεί η κριτική τους ικανότητα, αναπτύσσοντας μεταγνωστικές δεξιότητες. Το παρόν 
σενάριο αποτελεί μία διδακτική πρόταση η οποία εμπλέκει τους μαθητές ενεργά στο όλο 
εγχείρημα βοηθώντας τους να ενεργοποιήσουν τη σκέψη τους. Ωστόσο, μέσα από μελλο-
ντικές έρευνες και διδακτικές εφαρμογές, θα μπορέσουν να διαπιστωθούν τυχόν αδυναμίες 
των μαθητών στην κατανόηση των χαρακτηριστικών του επιχειρηματολογικού λόγου, κα-
θώς επίσης και στις δυσκολίες που πιθανόν να αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός κατά τη δι-
δασκαλία του. Μέσα από την εφαρμογή διαφόρων διδακτικών προσεγγίσεων θα είναι δυ-
νατή μία πιο αποτελεσματική διδασκαλία του επιχειρηματολογικού λόγου με σκοπό οι μα-
θητές, αφού αποκτήσουν μία βαθύτερη κατανόηση των βασικών αρχών που τον διέπουν, 
να μπορούν να τον χρησιμοποιούν κατάλληλα στην καθημερινή τους ζωή.  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 
 

 
 
Αφού παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο, να γράψετε πώς θεωρείτε ότι η πόλη της Α-
θήνας πήρε το όνομά της; 
https://www.youtube.com/watch?v=I2q7Wob2FZ4 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 
 

Να συμπληρώσετε τους παρακάτω πίνακες με τα σημαντικότερα στοιχεία και τις βασικές 
πληροφορίες που σχετίζονται με το μνημείο της Ακρόπολης, τις Μούσες και τις Νύμφες της 
αρχαίας εποχής μέσα από την ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια, Wikipedia. Στο φάκελο του μαθή-
ματος σας δίνονται οι κατάλληλοι σύνδεσμοι.  

 
 

Ακρόπολη Μούσες Νύμφες 
 
……………………………………… 
…………………………………….. 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 

 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
…………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
 

 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 
Αφού παρατηρήσετε την παρακάτω εικόνα, με τη βοήθεια του λογισμικού της Google Earth 
(ή ενός χάρτη της Ευρώπης), να καταγράψετε στον πίνακα τις χώρες όπου ευδοκιμεί το ε-
λαιόδεντρο.   

 

 Χώρες 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 

Ποια κατά τη γνώμη σας είναι η σημασία του ελαιόδεντρου στη ζωή των κατοίκων αυτών 
των περιοχών; 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 
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Αντλώντας πληροφορίες από το βίντεο (https://www.youtube.com/watch?v=-pyZDpTVEj0), 
καθώς και από την ενότητα: «Η ελιά στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο» που βρίσκεται στο 
ψηφιακό σχολείο (http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-
D109/706/4671,21178/), να υποστηρίξετε με λογικά επιχειρήματα τους παρακάτω ισχυρι-
σμούς – θέσεις για τη χρησιμότητα και τους συμβολισμούς της ελιάς.  
 

Ισχυρισμός - Θέση Επιχειρήματα 
 

Η Αθηνά έγινε προστάτιδα της Αθήνας ε-
πειδή … 

 
 
 
 

Στην ελληνική παράδοση η ελιά συμβολίζει 
το δέντρο της ειρήνης γιατί … 

 
 
 
 

Το λάδι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοι-
χείο της Καινής Διαθήκης αφού … 

 
 
 
 
 

Οι ελιές και το λάδι αποτελούν απαραίτητο 
στοιχείο της ελληνικής και της μεσογειακής 
κουζίνας διότι … 

 
 
 

Το ελαιόλαδο πρέπει να προστίθεται στο 
τέλος του μαγειρέματος μιας και … 

 
 
 
 

 
Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα επιχειρήματα; 
 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 
Να γράψετε μερικές λέξεις που μας βοηθούν να υποστηρίξουμε μια θέση, έναν ισχυρισμό ή 
μια άποψη. 
 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 

 

 

 
Να δημιουργήσετε ανά δύο ομάδες το δικό σας σενάριο με το μύθο της Αθηνάς και του Πο-
σειδώνα, χρησιμοποιώντας τα συνεργατικά περιβάλλοντα επεξεργασίας κειμένου της 
Google, αλληλοσυμπληρώνοντας τα επιχειρήματα των θεών. 
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ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Να ανοίξετε το λογισμικό προγραμματισμού Scratch από τη συντόμευση που υπάρχει στην 
επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών σας. Να μετατρέψετε το σενάριο που δημιουργήσατε 
στην προηγούμενη δραστηριότητα σε μορφή διαλόγου μεταξύ της Αθηνάς και του Ποσει-
δώνα με τη χρήση του παραπάνω λογισμικού, όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Οι φίλοι του βιβλίου. Διδακτικό Σενάριο 

Παπαδοπούλου Ευσταθία 
Νηπιαγωγός 

papadefi10@gmail.com 

Περίληψη 

Το πρόγραμμα αφορά δράση Φιλαναγνωσίας. Αναπτύχθηκε στο νηπιαγωγείο, στην αρχή του 
σχολικού έτους και αποτελεί συνεχιζόμενο αυτόνομο πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκειά του.  
Κριτήριο επιλογής και υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης αποτέλεσε τόσο η επιθυμία 
και το ενδιαφέρον των παιδιών, όσο και η πληθώρα βιβλίων που υπήρχαν στο νηπιαγωγείο 
αλλά και η επιθυμία της εκπαιδευτικού να ανακαλύψουν τα παιδιά τον κόσμο του βιβλίου 
που θα τους συντροφεύει σε όλη τους την σχολική ζωή. Παράλληλα αναζητήθηκε τρόπος να 
συνδεθεί το απτό βιβλίο με το αντίστοιχο ψηφιακό, με στόχο την πολυποικιλότητα εμπειριών 
και ευκαιριών για τα νήπια.  

Λέξεις  - Κλειδιά: βιβλίο, φιλαναγνωσία, αναγνώστης, συγγραφέας, βιβλιοθήκη 

Εισαγωγή 

Το πεδίο της φιλαναγνωσίας αποτελεί πρόκληση για τον εκπαιδευτικό, με ερωτήματα: Πώς 
μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον ενός παιδιού, να γίνει ενεργός αναγνώστης;  Και τι 
διαδικασίες πραγματοποιούνται ώστε το παιδί διαλέγει ένα συγκεκριμένο βιβλίο και όχι ένα 
άλλο; Είναι άραγε αρκετό να υπάρχει πληθώρα βιβλίων γύρω του, ώστε να γίνει φιλαναγνώ-
στης; Ποιες άλλες δράσεις βοηθούν σε αυτό τον σκοπό και πως ενθαρρύνεται το περιβάλλον 
της οικογένειας, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην ενίσχυση της φιλαναγνωσίας; Για πόσο 
χρονικό διάστημα θα μπορούσε να διαρκέσει η ωφέλεια της φιλαναγνωστικής δράσης, για 
λίγο ή για πάντα; Ποια είναι τα σωστά κριτήρια για την επιλογή ενός βιβλίου, εκείνα του 
ενήλικα ή αυτά του παιδιού; Επιπλέον σε ένα κόσμο γεμάτο υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
παιχνίδια πόση αξία έχει ένα απτό βιβλίο και πόσο μπορεί να προσελκύει το ενδιαφέρον του 
παιδιού; 

Τέλος η ανάγκη να ξεκινήσει το πρόγραμμα από την ηλικία του νηπίου, και όχι μόνο για τα 
παιδιά του δημοτικού, θεωρήθηκε σαν μια καλή αφορμή για ευαισθητοποίηση άλλων φο-
ρέων για επέκταση του προγράμματος και στην προσχολική ηλικία. Τελικά η αξιολόγηση έ-
δειξε πως η ενθουσιώδη συμμετοχή των παιδιών ήταν η καλύτερη απόδειξη για την μεγαλύ-
τερη προσέγγιση στα ενδιαφέροντα των παιδιών. 

Στόχοι του καινοτόμου προγράμματος: 

Στην παραπάνω καινοτόμο δράση εμπλέκονται όλες οι γνωστικές περιοχές που αναφέρονται 
στο ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ (2002)των: Γλώσσα, Μαθηματικά, Παιδί και Περιβάλλον και Νέες Τεχνολο-
γίες 

Γενικός σκοπός της καινοτόμου δράσης αποτελεί  η θεμελίωση και η ανάπτυξη της φιλανα-
γνωσίας καθώς και η συστηματική επαφή των νηπίων και των οικογενειών τους με το βιβλίο. 
Μέσα από αυτή την επαφή σκοπός ήταν να ενισχυθεί ο ρόλος του βιβλίου ως πηγή γνώσης 
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καλλιέργειας, φαντασίας, δημιουργικότητας αλλά και διασκέδασης και απόλαυσης. Μέσα 
στα πλαίσια επίτευξης του γενικού σκοπού συμπεριλαμβάνεται η βιωματική προσέγγιση, η 
απόκτηση γνώσεων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και ομαδικότη-
τας, η ελεύθερη έκφραση και ο αυτοσχεδιασμός. Εμπλεκόμενοι φορείς: Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων, Δημοτικό Σχολείο, Δημοτική Βιβλιοθήκη. 

Εκπαιδευτική μέθοδος 

Η μέθοδος που επιλέχθηκε είναι η ομαδοσυνεργατική, με προσέγγιση του θέματος διαθεμα-
τικά – διεπιστημονικά, με μεγάλη έμφαση στην βιωματική ενεργή συμμετοχή των παιδιών 
με παιχνίδια ρόλων,  δραματοποίηση, καταιγισμό ιδεών, παροχή πληροφοριών και ολιστική 
προσέγγιση (Χρυσαφίδης,Κ.2000) Η καινοτομία της δραστηριότητας βρίσκεται στο γεγονός 
ότι τα νήπια προσέγγισαν ένα πολύ αγαπητό θέμα αβίαστα και με την συνεργασία με έναν 
«ειδικό» δηλ. την Συγγραφέα, δημιούργησαν μια ιστορία που την αγαλλίασαν, τη διέδωσαν 
και την ευχαριστήθηκαν. Η δημιουργία της ιστορίας τους έδωσε την ευκαιρία να συνδέσουν 
τον προφορικό λόγο με τον γραπτό και την αναπαραγωγή του σε χαρτί, την μεταφορά της 
εικόνας στον υπολογιστή και την παραγωγή μιας ιστορίας.  

Περιγραφή δραστηριοτήτων: 

Α. Προετοιμασία: 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με αφορμή τα παραμύθια που διάβαζε η νηπιαγωγός με τα παιδιά, 
τις πρώτες μέρες της χρονιάς, στο πλαίσιο της προσαρμογής των νηπίων στο σχολικό περι-
βάλλον του νηπιαγωγείου. Ρωτήθηκαν τα παιδιά:  «Θα θέλατε να γνωρίσουμε πολλά βιβλία;» 

Η απάντηση των παιδιών ήταν θετική. Ήδη υπήρχε διάθεση των παιδιών για ακρόαση και 
ανάγνωση ιστοριών καθώς κι ενθουσιασμός για δανεισμό βιβλίων Ενημερώθηκαν οι γονείς 
για την πρόθεση επεξεργασίας του παραπάνω θέματος και ζητήθηκε η βοήθεια τους για ει-
κόνες, πληροφορίες και ότι άλλο νόμιζαν πως θα εξυπηρετούσε. Οι γονείς ενημερώθηκαν 
επίσης για την λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης και τους επισημάνθηκε το μέγεθος 
της δικής τους συμβολής. 

Με την βοήθεια του λογισμικού Kidspiration ερευνήθηκαν οι πρότερες γνώσεις των παιδιών 
για το βιβλίο και καταγράφηκαν με αυτό  με σκοπό να συμπληρωθούν νέες, στις ήδη υπάρ-
χουσες, μέσα από το καινοτόμο πρόγραμμα. 

Β: Σχεδιασμός: 

Στην επόμενη φάση ζητήθηκε από τα παιδιά να πουν τι θα ήθελαν να κάνουν για το βιβλίο, 
προκειμένου να το  γνωρίσουν καλύτερα. Μετά από ιδεοθύελλα καταγράφηκαν οι προτάσεις 
τους, ομαδοποιήθηκαν και στην συνέχεια προέκυψε το παρακάτω ιδεόγραμμα στο λογισμικό 
kidspiration. Παράλληλα δόθηκε και το όνομα της δράσης: Θα γίνουμε «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΙ-
ΒΛΙΟΥ». 
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Εικόνα 1 «Τι θέλετε να κάνουμε για το βιβλίο;» 

Γ: Υλοποίηση προτάσεων με δραστηριότητες: 

Η υλοποίηση των προτάσεων των παιδιών γίναν μέσα από τις δραστηριότητες που επέλεξαν 
τα παιδιά.  

Οι δραστηριότητες αυτές  έγιναν σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο. Σε ομαδικό επίπεδο, τα 
παιδιά χωρισμένα σε ομάδες  των 5 ατόμων αναλάμβαναν μια δράση και στην συνέχεια την 
παρουσίαζαν στην ολομέλεια της τάξης. Αυτές οι δράσεις ήταν: 

• Οργάνωση Δανειστικής Βιβλιοθήκης, κανόνων και καρτέλας δανεισμού 
• Μετατροπή της γωνιάς «το μαγαζάκι της τάξης» σε «Βιβλιοπωλείο» 
• Δραματοποίηση και παρουσίαση από κάθε ομάδα, ενός  βιβλίου: 

- έναν μύθο του Αισώπου, «Ο Τζίτζικας και ο Μέρμηγκας»  
- ένα ποίημα, «Το βιβλίο μιλάει», Θέτις Χορτιάτη (Ανθολογία Παιδικής Ποίησης, 

2003) 
- μια σύγχρονη ιστορία, « Η Δόνα Τερηδόνα»,  Ευγένιος Τριβιζάς(2001) 
- ένα μύθο από το: «Ο Μύθος της Αλκυόνης»  http://el.wikipedia.org/wiki/Αλκυ-

όνη_(μυθολογία) 
- ένα κλασσικό παραμύθι, «Η κοκκινοσκουφίτσα», (Σ. Περό, 1697) 

• Παρουσίαση από τις ομάδες των παιδιών, έργων τέχνης που η θεματολογία τους αφο-
ρούσε το βιβλίο, μετά από εξερεύνηση στο διαδίκτυο με τον browser και συγκεκριμένα 
τους πίνακες: 

1. Νίκος Γύζης «Η αποστήθιση»1883 
2. Ρενουάρ «Η αναγνώστρια»,1874-1876 
3. Ζαν Ονιρέ Φραγκουάρ « Η αναγνώστρια»1770-1772 
4. Θάλεια Φλωρά –Καββαδία «Αγόρι που διαβάζει»1906 
5. Ρενουάρ «Κορίτσι που διαβάζει» 1886 

Η κάθε ομάδα παρουσίαζε τον πίνακα και γινόταν ανάλυση και συζήτηση γι’ αυτόν 
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Οι ομάδες ανέλαβαν μια δράση που υποστήριζε κάποια άλλη. Συγκεκριμένα: 

- την πρόσκληση στην/στον συγγραφέα, (υποστηρίζοντας την πρόταση για κάλεσμα ενός 
συγγραφέα ) 

- την ανακοίνωση για την έκθεση βιβλίου στο σχολείο, (υποστηρίζοντας την πρόταση για 
έκθεση βιβλίου) 

- τους κανόνες δανεισμού, (υποστηρίζοντας την πρόταση για δανεισμό βιβλίων) 
- καταγραφή τρόπου επιλογής βιβλίου (υποστηρίζοντας την πρόταση  να διαβάσουμε ιστο-

ρίες) 
- διερεύνηση στο διαδίκτυο την ύπαρξη υλικού για την κατασκευή βιβλίου (υποστηρίζο-

ντας την πρόταση να μάθουν πως φτιάχνεται ένα βιβλίο) 
- Δημιουργία ηχητικής βιβλιοθήκης και ακρόαση ηχογραφημένων παραμυθιών με παράλ-

ληλη ανάγνωση του βιβλίου 
- Ηχογράφηση τραγουδιού «Μες το βιβλίο»  με παράφραση λόγων του τραγουδιού «Μες 

το Μουσείο» από το c.d. « Εδώ Λιλιπούπολη» (1980)και επεξεργασία στον υπολογιστή 
με το πρόγραμμα Media Player 

- Συγγραφή και εικονογράφηση ιστοριών που δημιουργούσαν τα παιδιά για τις ανάγκες 
των διαθεματικών δραστηριοτήτων. 

- Έκθεση βιβλίου που οργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και δημιουργία αφί-
σας – πρόσκλησης, σε ένα έντυπο,  από τα παιδιά  

- Παράλληλη δράση με την Β’ Δημοτικού του 7ου Δημοτικού Σχολείου, ανάγνωση ιστορίας 
«Ο Αρλεκίνος» της Ζωρζ Σαρή (2001), συζήτηση, εντυπώσεις, δραματοποίηση από τις ο-
μάδες και ομαδική δημιουργία Αρλεκίνων 

- Απεικόνιση τρόπων επιλογής ενός βιβλίου 
- Πρόσκληση της συγγραφέως Ρένας Ρώση Ζαΐρη, και συνέντευξή της από τα παιδιά 
- Δημιουργία μιας ιστορίας, με την συμβολή της συγγραφέως, και εικονογράφηση της ι-

στορίας με τίτλο: «Φίφη, η μικρή νεραΐδα» 
- Με το λογισμικό Power Point, και την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού, φτιάχνεται το πα-

ραμύθι σε ψηφιακή μορφή  
- Δημιουργία ιστοριών που συνδέονταν με θεματικές ενότητες κατά την διάρκεια του σχο-

λικού έτους 
- Επίσκεψη με το διαδίκτυο σε βιβλιοθήκες του κόσμου και υποβολή αιτήσεων για εγ-

γραφή μέλους στην δανειστική βιβλιοθήκη του Δήμου Μεταμόρφωσης. 
- Δημιουργία  επιτραπέζιου παιχνιδιού: «Βάλε στην σωστή σειρά για να γίνει ένα βιβλίο» 
- Συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα «Γινόμαστε συγγραφείς» και  
- «Στα μονοπάτια της Μυθολογίας» από τον  ιδιωτικό φορέα «Βιωματικό Σχολείο» 

Οι δραστηριότητες που αφορούσαν την ηχητική βιβλιοθήκη, την ηχογράφηση του τραγου-
διού «Μες το βιβλίο», η δημιουργία του επιτραπέζιου παιχνιδιού, καθώς και δράση με τη Β΄ 
Δημοτικού, προέκυψαν μέσα από τις θεματικές ενότητες, κατά την διάρκεια του έτους και 
από το ενδιαφέρον των παιδιών. 

Σε ατομικό επίπεδο: 

- Ανάγνωση βιβλίων από όλα τα είδη βιβλίων, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα των παι-
διών 

2456

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



- Παιχνίδια με βιβλία, χαρτί και μολύβια 
- Ανάγνωση ποιημάτων και εικονογράφησή τους 
- Κατασκευή σελιδοδείκτη για τα βιβλία δανεισμού 
- Ανάγνωση ψηφιακών βιβλίων στον ιστότοπο www.mikrosanagnostis.gr 

Δ. Παρουσίαση - Αξιολόγηση 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς τα παιδιά οργάνωσαν έκθεση με τα έργα τους, ιστορίες και 
χειροτεχνίες, το παραμύθι τους και το ηχογραφημένο τραγούδι τους. 

Τα παιδιά κλήθηκαν να ανατρέξουν στην μνήμη τους και να αξιολογήσουν με κριτήριο : 

- τι σας άρεσε 
- τι δεν άρεσε στα παιδιά 
- τι έμαθαν  
- υπήρξε κάτι που δεν έγινε από τις προτάσεις τους  

Αξιολόγηση έγινε και από την νηπιαγωγό με κριτήρια: 

- αποδοχή από τα παιδιά  
- επίτευξη στόχων που είχαν τεθεί κατά τον προγραμματισμό της δράσης 
- ανταπόκριση από τους γονείς 
- ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
- δυσκολίες που υπήρξαν και πως αντιμετωπίστηκαν 

 

Εικόνα 2 : «Πώς διαλέγεις ένα βιβλίο;» 
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Το εξώφυλλο της ιστορίας 

 

  Εικόνα 3 : «Το εξώφυλλο της ιστορίας» 

Στη δράση της φιλαναγνωσίας δίνονταν η δυνατότητα να υπάρξουν πολλές και ποικίλες διευ-
ρύνσεις σε διάφορους  τομείς(, ενδεικτικά αναφέρονται: 

- Κλασσικά παραμύθια και σύγχρονες ιστορίες 
- Λαϊκά παραμύθια και Μύθοι του Αισώπου  
- Μυθολογία  
- Ιστορίες από τον κόσμο 
- Ποίηση και ποιητές 
- Έκδοση και επαγγέλματα  
- Η εφημερίδα του νηπιαγωγείου 
- Δανειστική βιβλιοθήκη για μικρούς και μεγάλους 
- Δράσεις ομαλής μετάβασης στο δημοτικό σχολείο 

Συμπεράσματα 

Μέσα από την αξιολόγηση της δράσης εξήχθησαν τα εξής συμπεράσματα: 

• Τα παιδιά λειτούργησαν μέσα σε πνεύμα συνεργασίας και ανταποκρίθηκαν στις ό-
ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν με επιτυχία 

• Αναπτύχθηκε η κριτική σκέψη των παιδιών και η ικανότητα τους σε εμπλοκή σε δη-
μοκρατικές διαδικασίες προκειμένου να λυθούν όποια ζητήματα προέκυπταν  

• Η επαφή τους με δράσεις που εμπλέκονταν οι Νέες Τεχνολογίες, ήταν κάτι που τα 
ενθουσίασε και τους κίνησε έντονα το ενδιαφέρον τους 

• Η συνέντευξη και συνεργασία με την συγγραφέα τους εντυπωσίασε, ενίσχυσε το αί-
σθημα ευθύνης και προσοχής, υπήρξε αλληλεπίδραση και επικοινωνία, ενώ τα απο-
τέλεσμα της δημιουργίας της ιστορίας τους έδωσε την ευκαιρία να αντιληφθούν την 
σπουδαιότητα του προφητικού και γραπτού λόγου και να αισθανθούν ευχαρίστηση 
και περηφάνια! 
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• Έλαβαν πολλαπλά ερεθίσματα τόσο στον πολιτισμικό τομέα, όσο και στον γνωστικό 
αλλά και στον συναισθηματικό και επικοινωνιακό 

• Η αξιολόγηση ή οποία ήταν διαρκής σε όλη την διάρκεια της καινοτόμου δράσης, α-
φορούσε κυρίως τα ενδιαφέροντα, τις γνώσεις που αποκόμισαν τα παιδιά, καθώς ε-
πίσης και η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που είχαν τεθεί. 

• Καλλιεργήθηκε δημιουργικά το πνεύμα της φιλαναγνωσίας σε γονείς και παιδιά, με 
πρόταση του Συλλόγου Γονέων για επέκταση της λειτουργίας της Δανειστικής Βιβλιο-
θήκης και στους γονείς ! 

• Η δράση με τους μαθητές του δημοτικού τους ενθουσίασε, ένιωσαν ιδιαίτερα «μεγά-
λοι», και την αναζητούσαν και σε επόμενες δραστηριότητες 

Γενικότερα μέσα από την καινοτόμο δράση της φιλαναγνωσίας, επιδέχθηκαν στόχοι που α-
ποσκοπούσαν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων και η εκπαιδευτικός, ως συντονιστής 
αλλά και ισότιμο μέλος της ομάδας δέχτηκε την αλληλεπίδραση όλων που ενθάρρυνε τον 
αναστοχασμός της και την οδήγησε σε μια εποικοδομητική ανατροφοδότηση. 

Τα παιδιά έγιναν πραγματικοί φίλοι του βιβλίου, αναζητούσαν να έχουν όλο και μεγαλύτερη 
επαφή με αυτό, οι γονείς με εποικοδομητικό τρόπο βελτίωσαν την σχέση τους με τα παιδιά 
τους, οι μαθητές του Δημοτικού ένιωσαν ξανά για λίγο την ξεγνοιασιά του Νηπιαγωγείου και 
απόλαυσαν την ανάγνωση και όλη τη δράση με τα νήπια. Η λειτουργία των ομάδων ως ομά-
δες που επιδείκνυαν έργο και παρουσίαζαν στην ολομέλεια τα αποτελέσματα ήταν σημείο 
καινοτομίας. Όλοι είχαν τον ρόλο τους, την αξία τους, τον σεβασμό της ομάδας και της ευρύ-
τερης ομάδας, κάτι που δημιούργησε ένα κλίμα ασφάλειας και αποδοχής σε όλους. Η συνερ-
γασία των γονέων και της εκπαιδευτικού, και των εκπαιδευτικών του δημοτικού σχολείου 
είχε θετική επίδραση στα παιδιά που ένιωθαν ασφαλή και χαρούμενα, βλέποντας το θετικό 
κλίμα να υποστηρίζεται από όλους τους ενήλικες και κατ΄ επέκταση και από τα παιδιά. 

Προϋποθέσεις για την καλύτερη ανάπτυξη του διδακτικού σεναρίου 

• Να δίνεται μεγάλη σημασία στη βιωματική προσέγγιση και στην ομαδοσυνεργατική 
διδασκαλία. 

• Να υπάρχει σεβασμός στη μοναδικότητα- διαφορετικότητα του κάθε παιδιού και οι 
δράσεις να στοχεύουν στην εξισορρόπηση των πολλών πολιτισμικών περιβαλλόντων 
των παιδιών και παράλληλα την αξιοποίηση τους. 

• Να υπάρχει ένα πλούσιο περιβάλλον σε ερεθίσματα, μέσα στο οποίο τα παιδιά να 
αισθάνονται χαρούμενα και ισορροπημένα συναισθηματικά. 

• Υλικοτεχνική υποδομή κατάλληλη να στεγάσει πολλές «γωνιές» με ασφάλεια, τεχνο-
λογικός εξοπλισμός και σύγχρονο εποπτικό υλικό, όπως υπολογιστής, με εγκατεστη-
μένα τα λογισμικά Kidspiration, Power Point, Word, Revolution Natural Art, Media 
player, δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, φωτογραφική μηχανή. 

• Η γραπτή συγκατάθεση των γονέων για φωτογράφηση των παιδιών στο πλαίσιο του 
καινοτόμου προγράμματος και της ανάρτησης στο blog του σχολείου.  

• Συνεργατική εμπλοκή γονέων και άλλων εκπαιδευτικών, προκειμένου να υπάρξουν 
αλληλεπιδραστικά οφέλη για όλους. 
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• Στοχοθέτηση από τον εκπαιδευτικό που αναλαμβάνει την καινοτόμο δράση, οργά-
νωση και συγκρότηση σκέψης και δράσεων γι’ ένα καλύτερο αποτέλεσμα με μεγάλη 
ακρίβεια και παράλληλα ευελιξία για μεγαλύτερη προσαρμογή στο μαθητικό δυνα-
μικό της τάξης 

• Επιμόρφωση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε. και στις αρχές της Ομα-
δοσυνεργατικής Διδασκαλίας.  
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Περίληψη 

Στην μεγάλη συζήτηση για τον ρόλο του σχολείου γίνεται αναφορά στην ευθύνη του να  
δημιουργήσει πολίτες-εθελοντές και πολίτες με ικανότητες να επιλύουν προβλήματα και να 
αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά καθημερινές καταστάσεις. Παρόλο που αυτή είναι η πρό-
θεση των προγραμμάτων σπουδών, στο σχολείο σήμερα υπάρχει διάσταση μεταξύ λόγων 
και έργων. Από τους στόχους των προγραμμάτων σπουδών ικανοποιούνται μόνο οι γνωστι-
κοί, ενώ περιθωριοποιούνται οι  στόχοι που αφορούν την καλλιέργεια δεξιοτήτων και στά-
σεων. Αυτοί, για να επιτευχθούν, πρέπει να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες δραστηριό-
τητες που θα εισαγάγουν τον μαθητή βιωματικά στην έννοια του ενεργού πολίτη.  Έχοντας 
συνειδητοποιήσει το έλλειμμα αυτό, συντονίζουμε για δεύτερο χρόνο, στο πλαίσιο λει-
τουργίας των Εκπαιδευτικών Ομίλων στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, τον «Όμιλο Εθε-
λοντισμού “Μαθητές εν δράσει”». Πρόκειται για μία καινοτόμο δράση που στόχο έχει: α. 
την εξοικείωση των μαθητών με τις έννοιες του εθελοντισμού και της προσφοράς εθελοντι-
κής εργασίας, β. την ανάδειξη του προτύπου του ενεργού πολίτη. Η ίδρυση, η λειτουργία 
και το έργο του Ομίλου είναι το θέμα του άρθρου. 

Λέξεις - Kλειδιά: εθελοντισμός, καινοτόμες δράσεις, μη τυπική μάθηση, προσφορά 

Καινοτόμες δράσεις-Λειτουργία Ομίλων στα Π.Π.Σ 

Η εφαρμογή καινοτόμων δράσεων στην εκπαίδευση συνίσταται  στη χρήση νέων διδακτι-
κών μέσων, στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων και στην αλλαγή των αρχών και 
πεποιθήσεων (Fullan, 1991) και  είναι αποτελεσματική, όταν αντιμετωπίζεται ως διαδικασία 
και όχι ως γεγονός. Ασφαλώς, βασικό ρόλο στην εφαρμογή μιας καινοτόμου δράσεως έχει ο 
εκπαιδευτικός. Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται αυτός την ανάγκη για την εφαρμογή 
μιας καινοτόμου δράσης και η συμβολή του στη δημιουργία κοινών στόχων και αξιών, ι-
διαίτερα όταν αυτές προάγουν νέες καθημερινές πρακτικές και νέες παιδαγωγικές αντιλή-
ψεις, θεωρούνται παράγοντες αποτελεσματικοί για την εφαρμογή μιας καινοτομίας (Har-
greaves & Evans, 1997, Sarason, 1996 & Fullan, 1991).  

Στη λογική αυτή το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων 
ΦΕΚ 118-2011 - Ν.3966/2011 ενθαρρύνει την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών δρά-
σεων.  Στα άρθρα 45 και 46 για την οργάνωση και την λειτουργία των Ομίλων, δίνεται η δυ-
νατότητα για συνεργασία της σχολικής μονάδας με ερευνητικούς φορείς και με κοινωφελή 
ιδρύματα. Οι καινοτόμες δράσεις, όπως και η λειτουργία των Ομίλων, στόχο έχουν την ανα-
νέωση του περιεχομένου της σχολικής γνώσης και της μαθησιακής διαδικασίας (ΦΕΚ 
629/23/10/1992).  
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Εισαγωγή-Θεωρητικό πλαίσιο  

Το σχολείο ως κομμάτι της κοινωνίας δέχεται επιρροές από το εξωτερικό του περιβάλλον 
(Getzels, Guba, 1957, Αθανασούλα-Ρέππα, 2008 & Κατσαρός, 2008). Συνεπώς, οι ραγδαίες 
κοινωνικοοικονομικές αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν σήμερα στην κοινωνία επηρεάζουν 
την εσωτερική του δομή σε θεσμικό και δομικό επίπεδο (Hoy & Miskel, 2013). Εξάλλου, η 
εκπαίδευση και η αγωγή δεν μπορούν να διαδραματίζονται ανεξάρτητα από τα κοινωνικά 
προβλήματα. Ένα τέτοιο πρόβλημα, το οποίο η αγωγή οφείλει να λάβει υπόψη της είναι το 
φαινόμενο της οικονομικής κρίσης και των ηθικών παραμέτρων της.  

Η μελέτη του Babic (1998) “Moral I nase vreme”, «Η ηθική και ο καιρός μας», μελετά τις η-
θικές πτυχές της αγωγής. Σύμφωνα με τον μελετητή, η καθολική, ανθρωπιστική παιδεία 
συμπεριλαμβάνει την ηθική αγωγή που με τη σειρά της προϋποθέτει ανθρώπους σκεπτό-
μενους και ενεργούς. Το σχολείο καλείται να προετοιμάσει τους ενεργούς αυτούς πολίτες, 
πολίτες με γνώσεις και ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, κριτικής σκέψης, ανα-
γνώρισης και επίλυσης προβλημάτων, οι οποίοι θα επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δρα-
στηριότητες που δεν θα είναι σε θέση να καλύψει ο δημόσιος ή ο ιδιωτικός τομέας (Δοξα-
ριώτου, Σούτσας &  Συρακούλης, 2004). 

Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά συναντάμε τον όρο «εθελοντισμός» ή «εθελοντικές 
οργανώσεις». Η έννοια του εθελοντισμού συνδέεται με την αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή 
προσφορά. Ο εθελοντισμός εκφράζεται με πολλούς τρόπους, κοινό χαρακτηριστικό όμως 
όλων είναι η συνδρομή τους στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο εθελοντι-
σμός έχει καθιερωθεί ως ο θεσμός που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οι-
κονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων και καλείται να αναπληρώσει τα κενά που 
δημιουργεί η αδυναμία του κράτους και οι μηχανισμοί της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, τα 
τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
(Μ.Κ.Ο.) στη χώρα μας, με πληθώρα εθελοντικών δράσεων σε διαφορετικά πεδία εφαρμο-
γής, όπως στο περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις κοινωνικές υπηρεσίες. Ο εθελοντισμός είναι 
στάση ζωής και δρα εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα, καθώς αφορά όλους, ανε-
ξάρτητα από κοινωνικές και οικονομικές διακρίσεις, προάγει την ενεργή συμμετοχή των 
πολιτών στην προάσπιση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την κοινωνι-
κή αλληλεγγύη και συνοχή. 

Σύμφωνα με τα ποικίλα μοντέλα του εθελοντισμού, αυτός μπορεί να θεωρηθεί συνδυασμός 
: α. ακτιβισμού και άμισθης εργασίας, β. ακτιβισμού και αξιοποίησης του ελεύθερου χρό-
νου, γ. αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου και της ανιδιοτελούς προσφοράς, δ. και των 
τριών παραπάνω, διακριτών στοιχείων. Για τον Rifkin, (1996) οι δραστηριότητες των εθελο-
ντικών οργανώσεων ανήκουν στο μοντέλο (γ), το οποίο θα ενδυναμωθεί τον 21ο αιώνα, ως 
αποτέλεσμα της αποδυνάμωσης του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Οι άνθρωποι προκει-
μένου να προστατεύουν τα συμφέροντά τους θα αναγκάζονται να οργανώνονται σε Μ.Κ.Ο.. 
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Εκπαιδευτικοί στόχοι ενός Ομίλου Εθελοντισμού 

1. Γνωστικοί στόχοι: Να γνωρίσουν οι μαθητές την έννοια του εθελοντισμού τόσο μέσα από 
τη θεωρητική προσέγγιση και τη μελέτη περιπτώσεων, όσο και μέσα από την εθελοντική 
δράση. Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του για την ολοκλήρωση κάθε ατόμου, για τη 
συνοχή των κοινωνιών σε συνθήκες κρίσης και για το μέλλον του πλανήτη. Να κατανοήσουν 
ότι η βοήθεια προς τους άλλους μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μίας αλυσιδωτής προ-
σφοράς βοήθειας, όπου η ανισότητα και η αδικία είναι ηθικά και κοινωνικά απορριπτέες, 
και  θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ή να εξαλειφθούν. Να καλλιεργήσουν την κριτική τους 
ικανότητα βλέποντας in vivo σύγχρονα προβλήματα και την προσπάθεια επίλυσής τους. 

2. Συναισθηματικοί στόχοι: Να βιώσουν οι μαθητές το ομαδικό πνεύμα και να αναπτύξουν 
φιλίες μέσω της εθελοντικής εργασίας. Να ασκηθούν στη συνεργασία, στην αποδοχή της 
διαφορετικής άποψης και στην επικοινωνία, στο πλαίσιο της ομάδας αλλά και του ευρύτε-
ρου κοινωνικού περιβάλλοντος. Να αναλάβουν πρωτοβουλίες (Ματσαγγούρας, 2000). Να 
καλλιεργήσουν το αίσθημα της δικαιοσύνης,  της  συνεισφοράς,  της  αλληλεγγύης, του αλ-
τρουισμού. 

3. Ηθικοί στόχοι- Στόχοι προσωπικής ανάπτυξης: Μέσα από τις μοναδικές εμπειρίες που 
προσφέρει ο εθελοντισμός, οι εθελοντές ενισχύουν τις θετικές πλευρές του χαρακτήρα τους 
και διαμορφώνουν ένα καλύτερο πρόσωπο. Στην προσπάθειά τους να έρθουν σε επαφή με 
συλλόγους, οργανώσεις ή και μεμονωμένα άτομα, γίνονται πιο ανεξάρτητοι, πιο θαρραλέ-
οι, ανοιχτόμυαλοι και τολμηροί.  

Διδάσκεται ο εθελοντισμός; 

Ο εθελοντισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις ανάγκες, τα όνειρα, το ήθος του κάθε 
ανθρώπου που αγωνίζεται για μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο μέλλον και μια καλύτερη 
κοινωνία μέσα στην οποία ζει και αναπτύσσεται. Για αυτό το λόγο, προκειμένου να τον 
γνωρίσουν οι μαθητές,  ανατρέχουμε σε εργαλεία μη τυπικής μάθησης που δεν προτείνουν 
μια και μόνο –για παράδειγμα, θεωρητική- προσέγγιση του θέματος, αλλά διευκολύνουν 
και τη βιωματική. Εξάλλου, τα εργαλεία μη τυπικής μάθησης καλλιεργούν την πολλαπλή 
νοημοσύνη, ενθαρρύνουν τη συνεργασία και αλληλεπίδραση των μαθητών και συνδέονται 
με επιμέρους γνωστικούς τομείς του αναλυτικού προγράμματος, εξυπηρετώντας τη συνολι-
κή γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών (Μάγκου, 2012).  

Η μη τυπική μάθηση (non formal learning) αφορά οποιαδήποτε προγράμματα προσωπικής 
και κοινωνικής εκπαίδευσης, που οργανώνονται και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εκ-
παιδευτικού περιβάλλοντος εκτός του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης. (Μάγκου, 2012). 

Μέσα από τη χρήση εργαλείων μη τυπικής μάθησης οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες που 
θα τους βοηθήσουν μέσα στην τάξη, στο σχολείο και στη ζωή τους γενικότερα. Κάποιες από 
αυτές είναι η ενεργητική ακρόαση (active listening), οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η κριτική 
σκέψη, η λήψη αποφάσεων βάσει κριτηρίων, η δυνατότητα συνεργασίας και οι οργανωτι-
κές δεξιότητες, η διαχείριση κρίσεων κα. Στόχος είναι  οι μαθητές να αναπτύξουν την πε-
ριέργεια και με ανοιχτό μυαλό να υιοθετήσουν μια αίσθηση ευθύνης για τις προσωπικές 
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τους δράσεις, να εκφράσουν τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη τους προς την κοινωνία και 
να αναλάβουν δράση προκειμένου να προαχθούν οι αξίες του εθελοντισμού σε τοπικό και 
διεθνές επίπεδο. 

Περιγραφή σεναρίου 

Ο Όμιλος Εθελοντισμού «Μαθητές εν Δράσει» δημιουργήθηκε το σχολικό έτος 2013-2014. 
Μετά από κάλεσμα που απευθύναμε στους μαθητές/τριες του σχολείου μας και των σχο-
λείων της περιοχής μας με αφίσες (εικ. 1) και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αρχίσαμε να 
δεχόμαστε αιτήσεις από μαθητές. 

Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας περίπου 20 μαθητές και μαθήτριες. Στις πρώτες συνα-
ντήσεις προσπαθήσαμε να γνωριστούμε και να ανιχνεύσουμε μαζί με τους μαθητές-
εθελοντές μας τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να οργανωθούμε και να ξεκινήσου-
με τις δράσεις μας. Μέλημά μας: να δώσουμε όνομα και ένα λογότυπο στον Όμιλό μας. Οι 
μαθητές μας δημιούργησαν διάφορα λογότυπα και πρότειναν αρκετά ονόματα από τα ο-
ποία κατέληξαν σε ένα (εικ. 3). Με αφετηρία παρουσιάσεις (εικ. 2) για την έννοια του εθε-
λοντισμού και την δράση διαφόρων εθελοντικών οργανώσεων στον διαδραστικό πίνακα, 
προσεγγίσαμε το νόημα του εθελοντισμού και ο καθένας κατέθεσε τη δική του οπτική πάνω 
στο θέμα. Μέσα από τον διάλογο οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα  πως θα μας ενδιέφερε 
όλους –εκπαιδευτικούς και μαθητές- να ασχοληθούμε με τον εθελοντισμό σε διαφορετι-
κούς τομείς (υγεία, περιβάλλον, προσφορά στον συνάνθρωπο και ιδιαίτερα στο παιδί κ.α.). 
Εξάλλου, σημαντικό κριτήριο στην επιλογή των δράσεων ήταν κι οι ιδιαίτερες επιθυμίες 
αλλά και κλίσεις των μαθητών, οι οποίες διερευνήθηκαν με συζήτηση, καταιγισμό ιδεών και 
καταγραφή. 

 

Εικόνα1: Αφίσα και πρόσκληση για συμμετοχή στον Όμιλο Εικόνα 
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Εικόνα 2: Το λογότυπο και το όνομά μας 

Η έλευση των Χριστουγέννων και ένα κάλεσμα για βοήθεια που δεχτήκαμε από το «Χαμό-
γελο του παιδιού» στάθηκαν αφορμή να ξεκινήσουμε τις δράσεις μας. Αποφασίσαμε να 
προετοιμάσουμε δραματοποίηση Χριστουγεννιάτικου παραμυθιού, προκειμένου να την 
παρουσιάσουμε σε Ιδρύματα της πόλης μας. Έτσι, επικοινωνήσαμε με φορείς, όπως το 
«Παπάφειο  Ίδρυμα», ο «Άγιος Στυλιανός», το Δημοτικό Βρεφοκομείο της Θεσσαλονίκης και 
οι Παιδιατρικές Κλινικές του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, με τους οποίους 
συνεργαστήκαμε με κύριο στόχο να δώσουμε χαρά στα παιδιά. Εξάλλου,  πριν από την επί-
σκεψή μας στα ιδρύματα ζητήσαμε χορηγίες από βιβλιοπωλεία της πόλης, τα οποία μας 
ενίσχυσαν με παιδικά βιβλία και βοηθήματα. Έτσι, γεμάτοι με αγάπη, με δώρα και γλυκά 
για τα παιδιά επισκεφθήκαμε τους χώρους αυτούς και η επίσκεψή μας  στέφθηκε με τα χα-
μόγελα των μικρών παιδιών αλλά και των μαθητών μας, που βίωσαν τη χαρά της προσφο-
ράς. Τις παιδιατρικές κλινικές του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου επισκεφθήκαμε σε μικρότερα 
σχήματα, προκειμένου να αποφύγουν οι μικροί ασθενείς την επαφή με πολλά άτομα. Πα-
ράλληλα, προχωρούσε και η συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για το «Χαμόγε-
λο του παιδιού» και λίγο πριν από τα Χριστούγεννα παραδώσαμε 32 κούτες στον υπεύθυνο 
της οργάνωσης. 

Η επιτυχία των πρώτων δράσεων έφερε το χαμόγελο και την διάθεση για νέες. Έτσι, μετά τα 
Χριστούγεννα ξεκίνησε ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων της νέας χρονιάς. Στο με-
ταξύ είχαμε έρθει σε επικοινωνία με πολλούς συλλόγους και Μ.Κ.Ο. της Θεσσαλονίκης, 
στους οποίους κάναμε γνωστή την παρουσία μας και δηλώσαμε την διάθεσή μας να βοη-
θήσουμε σε οτιδήποτε μας είχαν ανάγκη. Για την καλύτερη καταγραφή των δράσεων μας 
δημιουργήσαμε blog (εικ. 4), το οποίο χρησιμοποιήσαμε σαν ημερολόγιο. Εκεί καταγράψα-
με και συνεχίζουμε να καταγράφουμε όλες τις δράσεις μας και παραθέτουμε φωτογραφικό 
υλικό αυτών.  

(http://mathitesendrasei1lyk-peir-thess.blogspot.gr/2014_12_01_archive.html).  

Μία κλειστή ομάδα στο facebook (εικ. 5) μας έδωσε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με 
τους μαθητές μας κάθε στιγμή και να συνομιλούμε πάνω σε προτάσεις και ιδέες που παίρ-
ναμε από το διαδίκτυο.  

2465

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

http://mathitesendrasei1lyk-peir-thess.blogspot.gr/2014_12_01_archive.html


 

Εικόνα 4: το blog του Ομίλου                                    

 

 

 Εικόνα5: η κλειστή ομάδα στο fb 

Όμως οι δράσεις δεν πραγματοποιούνταν πάντα εκτός του σχολικού χώρου. Με αφετηρία, 
λοιπόν, την ιδέα ότι ο εθελοντισμός μπορεί να στεγαστεί παντού, καθαρίσαμε τον προαύλιο 
χώρο και το Γυμναστήριο του σχολικού συγκροτήματος στο οποίο ανήκουμε.  Στο μεταξύ οι 
μαθητές μας κι εμείς είχαμε γίνει μια συνεκτική και χαρούμενη παρέα, μια ομάδα ανθρώ-
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πων με κοινό στόχο: να δίνουμε χαρά, να προσφέρουμε την βοήθειά μας όπου μας χρειά-
ζονταν. Αιτήματα για βοήθεια άρχισαν να φτάνουν από πολλούς συλλόγους. Στο πρόγραμ-
μά μας μπήκαν: 

1.  Η Μ.Κ.Ο. «Άρσις». Αναλάβαμε να οργανώσουμε ένα αποκριάτικο πάρτι για τα παιδιά 
της Μ.Κ.Ο. «Άρσις» και να περάσουμε μαζί τους λίγο χρόνο με παιχνίδια, δώρα και λι-
χουδιές που φτιάξαμε. Η κοινωνική λειτουργός του κέντρου  μας ενημέρωσε για τη συ-
γκεκριμένη Μη Κυβερνητική Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, και την πολύ-
πλευρη και σημαντική δράση της. 

2. Η «Λάμψη», Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορείου Ελλάδος 
μας κάλεσε να βοηθήσουμε την «Παγκόσμια Ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου» στη 
διανομή έντυπου υλικού.  

3. Το σχολείο προχώρησε σε αδελφοποίηση με το σχολείο «ΕΛΛΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»  της 
πόλης Bondoukou της Ακτής Ελεφαντοστού, στην Αφρική. Σε εκδήλωση που οργανώσα-
με, τιμήθηκε η Πρόξενος της Ακτής Ελεφαντοστού,  Πρόεδρος της Οργάνωσης ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΦΡΙΚΗΣ και Πρέσβειρα των Ενωμένων  Εθνών, κα Μέρω Κεσεσίογλου, η ο-
ποία, στη συνέχεια, μας ενημέρωσε για την κατάσταση στην χώρα αυτή της Αφρικής, 
για τη δράση της Οργάνωσής της και για το σχολείο «ΕΛΛΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» . 

4. Βοηθήσαμε στη διαφημιστική προώθηση –αναλαμβάνοντας την αφισσοκόλληση- και 
την άρτια διεξαγωγή συναυλίας με τους καλλιτέχνες Παναγιώτη Πετράκη και Ελένη Δή-
μου, τα έσοδα από την οποία θα προσφέρονταν για την ενίσχυση του Ελληνικού Παιδι-
κού Χωριού Φιλύρου και  του σχολείου «ΕΛΛΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», στην Ακτή Ελεφαντο-
στού. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και γέμισε το Βασιλικό  Θέατρο, ενισχύο-
ντας την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΦΡΙΚΗΣ αλλά και το ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ.   

5. Επόμενη δράση μας: η συγκέντρωση φαρμάκων για το «Κοινωνικό Ιατρείο Θεσσαλονί-
κης». Φτιάξαμε αφίσες, κολλήσαμε στα σχολεία, συγκεντρώσαμε φάρμακα.  

6. Η πανελλήνια δράση του “Let’s do it, Greece” με το σύνθημα «καθαρίζουμε την Ελλάδα 
σε μια μέρα» μας κινητοποίησε να οργανωθούμε για τον καθαρισμό του Κελλάριου 
Όρμου, στην περιοχή Καραμπουρνάκι της  Θεσσαλονίκης. Για την συγκεκριμένη δράση 
συνεργαστήκαμε με το 2ο Π.Π. Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.  

7. Ο Όμιλος δημιούργησε μία δική του δράση, την οποία ονομάσαμε «όλοι μαζί μπορούμε 
να σώσουμε ένα παιδί». Αναλάβαμε να βοηθήσουμε οικονομικά την Ευστρατούλα, ένα 
μικρό κορίτσι με καρκίνο, που έπρεπε να μεταβεί στο εξωτερικό για θεραπεία. Γι’ αυτό 
το σκοπό  φτιάξαμε  και προωθήσαμε έναντι μικρής οικονομικής ενίσχυσης πασχαλιάτι-
κες λαμπάδες.     

8. Τελευταία δράση για την σχολική χρονιά: η βοήθεια στη διοργάνωση και διεξαγωγή του 
«Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης Ατόμων με Αναπηρία» από τα ειδικά σχολεία της πόλης 
μας, που διεξήχθη αρχές Μαΐου. Ως βοηθοί αγώνων, είδαμε δυνατές μάχες αλλά  ταυ-
τόχρονα βιώσαμε την έννοια του «ευ αγωνίζεσθαι» στην πιο καθαρή της μορφή: τη χα-
ρά και την περηφάνια της συμμετοχής, τη φιλία μέσα από τον αθλητισμό, τον σεβασμό 
για τον άλλο. 

 
Από τα παραπάνω έγινε, ελπίζουμε, φανερός ο πρακτικός κυρίως  χαρακτήρας του Ομίλου 
Εθελοντισμού «Μαθητές εν δράσει». Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις μας κάθε Πέμπτη μετά 
το σχολικό ωράριο είχαν στόχο τον προγραμματισμό και την οργάνωση πρακτικών δράσεων 
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εθελοντισμού, που υλοποιούνταν συνήθως στο αμέσως προσεχές διάστημα, κυρίως κατά 
τις ημέρες του Σαββάτου ή της Κυριακής. Δεν έλειψαν, ωστόσο, και οι θεωρητικές ενημε-
ρώσεις από υπευθύνους φορέων, οι οποίες μας παρείχαν γνώσεις και πληροφορίες για 
τους φορείς αυτούς και λειτούργησαν ως ανατροφοδότηση και ηθική ενίσχυση για όλους 
τους συμμετέχοντες και κυρίως για τους μαθητές μας. Στο πλαίσιο αυτό δεχτήκαμε στο 
σχολείο ψυχολόγο από το «Χαμόγελο του παιδιού», η οποία μας ενημέρωσε για την πολυ-
σχιδή δράση του, ενώ σε άλλη επιμορφωτική συνάντηση εκπρόσωποι της Εθνικής Αθλητι-
κής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και αθλητικών συλλόγων Ατόμων με Αναπηρία 
διευκρίνισαν έννοιες και μας μίλησαν για τη σημασία του αθλητισμού για τους νέους με 
αναπηρία. Συχνά, εξάλλου, η πρακτική δράση συνδυαζόταν με τη θεωρητική ενημέρωση 
από υπευθύνους των εθελοντικών οργανώσεων στον χώρο τους («Άρσις», «Λάμψη», «Πα-
πάφειο Ορφανοτροφείο», «Άγιος Στυλιανός»). 

Αξιολόγηση του Ομίλου 

Από την αρχή και καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Ομίλου Εθελοντισμού «Μαθη-
τές εν Δράσει» εφαρμόστηκαν και τα τρία είδη αξιολόγησης (διαγνωστική, διαμορφωτική 
και τελική), σε μη τυπικό, κυρίως,   πλαίσιο.  Έτσι,  πρώτο μέλημα των εκπαιδευτικών υπήρ-
ξε η διερεύνηση –μέσα από συζήτηση και καταγραφή σε πίνακες- των ενδιαφερόντων, των 
κλίσεων αλλά και των αναγκών των μαθητών. Οι αρχικές διαπιστώσεις αξιοποιήθηκαν απο-
τελεσματικά στη συνέχεια, καθώς οι ποικίλες δράσεις του Ομίλου έδιναν τον χώρο να ξεδι-
πλωθούν οι κλίσεις αυτές (καλλιτεχνικές, λογοτεχνικές, τεχνικές κλπ) και να καλυφθούν πο-
λύ διαφορετικές ανάγκες, από την ανάγκη για προσφορά έως αυτήν για ανάδειξη των ορ-
γανωτικών ικανοτήτων κάποιων μαθητών, πάντα βέβαια μέσα στην ομάδα.  

Σημαντική ήταν, εξάλλου, η διαδικασία αξιολόγησης και αναστοχασμού στη συνάντηση της 
ομάδας μετά από κάθε δράση. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνονταν η σημασία της δράσης 
για τους εθελοντές αλλά και τους αποδέκτες της,  τα δυνατά της σημεία αλλά και οι πιθανές 
οργανωτικές ή άλλες αδυναμίες, και γινόταν προσπάθεια αυτές οι τελευταίες να αποφευ-
χθούν στην επόμενη δράση.  

Τέλος, στο κλείσιμο  της σχολικής χρονιάς, αξιολογώντας το σύνολο της προσπάθειάς μας,  
συζητήσαμε και καταγράψαμε με τους μαθητές μας τρόπους για βελτίωση της επικοινωνίας 
του Ομίλου με τους συλλόγους, τρόπους οργάνωσης και διάχυσης της ιδέας του εθελοντι-
σμού και δράσεις τις οποίες δεν προλάβαμε να υλοποιήσουμε και θα έπρεπε να προγραμ-
ματίσουμε έγκαιρα την επόμενη σχολική χρονιά. Στη συνέχεια οι εθελοντές μας συμπλήρω-
σαν ερωτηματολόγια με ερωτήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας από το ένα μέχρι το τέσσερα, 
που αξιολογούσε το φιλικό κλίμα που επικράτησε στο πλαίσιο της ομάδας, τις δράσεις (α-
ριθμητικά), την δημιουργικότητα των μαθητών μας και το κλίμα συνεργασίας που επικρά-
τησε ανάμεσά μας. Το έργο του Ομίλου μας είναι αναρτημένο στο 
blog http://mathitesendrasei1lyk-peir-thess.blogspot.gr/.  
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Εικόνα 6: πίνακας 

Συμπέρασμα 

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου όπως απεικονίζονται στον πίνακα (εικ. 6) έδειξαν 
ότι οι μαθητές αισθάνονταν πλήρως ικανοποιημένοι από τον αριθμό των δράσεων που α-
νέλαβε η ομάδα αλλά και από το φιλικό κλίμα που επικρατούσε σ’ αυτήν. Εκδήλωσαν την 
άποψη πως στον κομμάτι της συνεργασίας με άλλους φορείς υπάρχουν περιθώρια επέκτα-
σης ενώ ως προς την ικανοποίηση της δημιουργικότητάς τους έχουν ακόμη πολλά να δώ-
σουν. Στόχος του Ομίλου Εθελοντισμού «Μαθητές εν Δράσει» ήταν  να ρίξει ένα μικρό σπό-
ρο αγάπης για τον εθελοντισμό στις καρδιές των μαθητών. Ο σπόρος αυτός φάνηκε να αν-
θίζει μέσα τους: η συνεπής συμμετοχή τους σε όλες τις δράσεις του Ομίλου, η συνεισφορά 
σε προσωπικές ιδέες για επόμενες πρωτοβουλίες, η ευαισθησία κι η αγάπη για τον άνθρω-
πο, που επέδειξαν, η διάθεση για συνεργασία με άλλους εθελοντές, το φιλικό κλίμα και η 
χαρούμενη διάθεση που υπήρχε πάντα  μεταξύ τους στο πλαίσιο του Ομίλου κατέστησαν 
σε εμάς τις εκπαιδευτικούς φανερή την επιτυχία του βασικού στόχου του Ομίλου, να βιώ-
σουν οι συμμετέχοντες μαθητές το πνεύμα του εθελοντισμού και όσα αυτό τους προσφέ-
ρει. 
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Περίληψη 

Ο επιστημονικός και τεχνολογικός αλφαβητισμός διαμορφώνει νέα αντίληψη για τη διδα-
σκαλία των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.), ενώ τα μαθησιακά αποτελέσματα των παραδοσια-
κών μεθόδων δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά (Βλάχος, 2004). Σύμφωνα με τον εποικο-
δομητισμό, ο πιο σημαντικός παράγοντας μάθησης είναι οι προϋπάρχουσες γνώσεις των 
μαθητών (Γιργωλάς, Μπέμπη, Παπαδόπουλος & Παπακωνσταντίνου, 2006). Το μαθησιακό 
εργαλείο που αξιοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, είναι η χρήση της εικόνας (οπτικός 
γραμματισμός), για την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου στο πλαίσιο της διδασκα-
λίας του κεφαλαίου των αλκοολών του μαθήματος της Χημείας Γενικής παιδείας της Β’ Λυ-
κείου. Χρησιμοποιήθηκαν δυο έργα τέχνης μεγάλων ζωγράφων. «H μάσκα του φόβου» 
(Maske Furcht), του Πάουλ Κλέε, και «το σχολικό», του Εδουάρδου Σακαγιάν.  Τα μαθησια-
κά αποτελέσματα, όπως έδειξε η πιλοτική έρευνα, είναι τέτοια που δείχνουν ότι ο οπτικός 
γραμματισμός χρήζει περαιτέρω έρευνας. 

Λέξεις - Kλειδιά: Οπτικός γραμματισμός, χημεία, ζωγραφική, διερευνητική μάθηση  

Σκοπός και στόχοι 

Η παρούσα εργασία είναι μια μελέτη περίπτωσης σχεδιασμού και εφαρμογής ενός διδα-
κτικού σεναρίου στο πλαίσιο της διδασκαλίας του κεφαλαίου των αλκοολών του μαθήμα-
τος της Χημείας Γενικής παιδείας της Β’ Λυκείου, χρησιμοποιώντας την εικόνα ως ένα εκ-
παιδευτικό εργαλείο. Σκοπός είναι, η παρακίνηση των μαθητών για περαιτέρω ενασχόληση 
και απόκτηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, ώστε να καταστούν ικανοί και συνειδητο-
ποιημένοι πολίτες (Binkley, Erstad, Herman, Raizen, Ripley, Miller-Ricci & Rumble, 2012. 
Κοτρέτσου & Κοντογούρη, 2014).  

Οι στόχοι είναι: 

Α) Nα διερευνηθούν οι γνώσεις που απέκτησαν οι μαθητές στο ευρύτερο κεφάλαιο των 
αλκοολών με τη χρήση της εικόνας συγκριτικά με τις γνώσεις που απέκτησαν με τον παρα-
δοσιακό τρόπο διδασκαλίας. 

Β) Να διερευνηθούν οι δεξιότητες του 21ου αιώνα που απέκτησαν οι μαθητές στο ευρύτε-
ρο κεφάλαιο των αλκοολών με τη χρήση της εικόνας. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Οι διάφορες μορφές γραμματισμών που αναπτύσσονται συνεχώς είναι απαραίτητες για να 
εξασφαλίσουν στους μαθητές την ικανότητα να συμμετέχουν σε τοπικό, εθνικό και παγκό-
σμιο επίπεδο στις οικονομικές, πολιτιστικές και πολιτικές εξελίξεις (Kellner, 2001. Kellner & 
Share, 2007). Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης διατυπώνουν την άποψη ότι η εκπαίδευση 
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μέσα από την αξιοποίηση έργων τέχνης συμβάλλει στη διαδικασία της μάθησης, ενώ πα-
ράλληλα βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες, όπως κριτική σκέψη, 
δημιουργικότητα, συναισθηματική έκφραση (Gardner, 1999. Perkins, 1994. Einster, 2002. 

Κόκκος, 2011. Phillips & Fragoulis, 2012). 

Είναι γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή όπου η εικόνα παίζει καταλυτικό ρόλο στην καθημε-
ρινότητά μας (bain d’ images era) (Avgerinou, 2009). Όσοι ασχολούνται με την εκπαίδευση 
οφείλουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και παράλληλα να αναπροσαρμόζουν τις διδα-
κτικές προσεγγίσεις  υιοθετώντας νέες, οι οποίες εξασφαλίζουν την ενεργητική συμμετοχή 
των μαθητών (Bleed, 2005. Brown, 2001. Kellner, 1998. Oblinger, 2003).  

Ο οπτικός γραμματισμός, είναι ένα μαθησιακό εργαλείο, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί 
στην εκπαιδευτική διαδικασία με διάφορες μορφές όπως: φυσικά αντικείμενα,  νοητικά 
αντικείμενα και γνωστικές διαδικασίες (Varva, Watrich, Loerke, Philipps, Norris & Macnab, 
2011).  

Ανάλογες έρευνες σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της διδασκαλίας 
των Φυσικών Επιστημών έδειξαν θετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα ο οπτικός γραμματι-
σμός αξιοποιήθηκε με επιτυχία μέσα από μια μεγάλη ποικιλία οπτικών αναπαραστάσεων 
(Schonborn & Anderson, 2006. Wu & Shah, 2004), είτε στη διδασκαλία του περιοδικού πίνα-
κα των χημικών στοιχείων (Lengler & Eppler, 2007), είτε στα εικονικά εργαστήρια με προ-
σομοιώσεις, βίντεο και κινούμενα σχέδια (Herga & Dinevski, 2012. Bilek & Kricfalusi, 2011). 
Επίσης, η xρήση 3D οπτικοποιήσεων προκάλεσε αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών 
και καλύτερη εμπέδωση των χημικών φαινομένων (Korakakis, Pavlatou, Palyvos & Sryrellis, 
2009. Korakakis, Boudouris, Palyvos & Pavlatou, 2012. Limniou, Roberts & Papadopoulos, 
2008). Η χρήση όμως των εννοιολογικών χαρτών είχε περιορισμένη χρήση από τους μαθη-
τές (Bilbokaite, 2009).  Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η χρήση των μοριακών μοντέλων συν-
δέεται με την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης (Talley, 1973). Eπίσης, η μεταοπτικοποίηση η 
οποία συνδέεται με τη μεταγνώση είναι μια σημαντική ικανότητα στη διδασκαλία της Χη-
μείας (Locatelli, Ferreira & Arroio, 2010). 

Ο οπτικός γραμματισμός με τη μορφή ενός έργου τέχνης υψηλής αισθητικής αξίας προ-
σφέρει ευκαιρίες για προσέγγιση της γνώσης σύμφωνα με τη θεωρία της στοχαστικοκριτι-
κής προσέγγισης της τέχνης, η οποία  βρίσκει εφαρμογή στο χώρο της εκπαίδευσης (Τσί-
γκου, 2012. Rolling, 2013. Rolling, 2008). Παράλληλα, καλλιεργεί μια από τις βασικές  δεξιό-
τητες του 21ου αιώνα, τη δημιουργικότητα, η οποία θεωρείται κεντρική διάσταση των δυ-
νατοτήτων και εμπειριών του κάθε ανθρώπου (Binkley et al., 2012).  

Για να είναι αποτελεσματική η αξιοποίηση ενός έργου τέχνης θα πρέπει ο μαθητής να  κα-
τευθύνεται με κατάλληλες ερωτήσεις και διδακτικές ενέργειες με αποτέλεσμα την πρόκλη-
ση του στοχασμού (http://uwp.aas.duke.edu/wstudio). Υπάρχουν τέσσερα μοντέλα προ-
σέγγισης έργων τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο ολοκληρωμένο θεωρείται το 
μοντέλο του Perkins, σύμφωνα με το οποίο η προσέγγιση των έργων τέχνης γίνεται με τέ-
τοιο τρόπο ώστε ο παρατηρητής να μπορεί να διακρίνει τις βασικές δράσεις που ενεργο-
ποιούν τη στοχαστική διάθεση, τις πιθανές ερωτήσεις που μπορούν να προκαλέσουν τη 
στοχαστική δράση και τις διδακτικές ενέργειες που απαιτούνται για την πρόκληση του στο-
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χασμού (Perkins, 1994). Η στοχαστική διεργασία περιλαμβάνει τέσσερις φάσεις (Housen, 
2002. Kόκκος, 2011): Πρώτη φάση: χρόνος για παρατήρηση, δεύτερη φάση: ανοικτή και 
περιπετειώδης παρατήρηση, τρίτη φάση: ξεκάθαρη, αναλυτική και παρατήρηση σε βάθος, 
τέταρτη φάση: ανασκόπηση της διεργασίας.  

Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Δείγμα 

Το διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε για τις ανάγκες του κεφαλαίου των αλκοολών του μαθή-
ματος της Χημείας Γενικής παιδείας της Β’ Λυκείου και εφαρμόστηκε σε σαράντα τέσσερις 
(44) μαθητές δύο σχολικών τμημάτων, είκοσι ένα (21) αγόρια και είκοσι τρία (23) κορίτσια. 
Το σενάριο υλοποιήθηκε από τέσσερις ομάδες σε κάθε τμήμα, με πέντε ή έξι μαθητές, η 
κάθε μια. 

Στο σχεδιασμό του διδακτικού σεναρίου αξιοποιήθηκαν δυο έργα τέχνης μεγάλων ζωγρά-
φων. Το ένα έργο είναι «η μάσκα του φόβου» (Maske Furcht), του Πάουλ Κλέε, και το δεύ-
τερο έργο είναι «το σχολικό», του Εδουάρδου Σακαγιάν.  

Κάθε ομάδα επέλεξε ένα από τα δυο παραπάνω έργα και έπρεπε αρχικά να τα παρατηρή-
σει προσεκτικά. Στη συνέχεια δόθηκε χρόνος για μια δεύτερη παρατήρηση, κατευθυνόμενη 
στο κεφάλαιο των αλκοολών, το οποίο είχαν διδαχθεί. Αμέσως μετά, ζητήθηκε από τις ο-
μάδες να σχεδιάσουν κάτι δικό τους χρησιμοποιώντας αυτές τις εικόνες, είτε όπως είναι 
είτε τροποποιώντας ή συμπληρώνοντας αυτές, ώστε να σχετίζονται περισσότερο με το κε-
φάλαιο των αλκοολών. Τέλος, για να ελεγχθεί αν οι μαθητές μέσω της διαδικασίας παρα-
κινήθηκαν να αναζητήσουν τη γνώση υποβλήθηκαν σε μια γραπτή δοκιμασία για να αξιο-
λογηθεί το γνωστικό τους επίπεδο.   

Τέλος, ζητήθηκε από δείγμα 17 τυχαία επιλεγμένων μαθητών από εκείνους που συμμετεί-
χαν στην έρευνα, να βαθμολογήσουν με βαθμό από το ένα μέχρι και το πέντε, κατά πόσον 
ασκήθηκαν σε συγκεκριμένες δεξιότητες του 21ου αιώνα. 

Εργαλεία έρευνας και ανάλυσης 

Τα εργαλεία έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν είναι ερωτηματολόγια, τα οποία αναλύθηκαν 
με το πρόγραμμα SPSS 17.0. Παράλληλα αξιοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις των μαθητών και 
τα ημερολόγια αναστοχασμού των  ερευνητριών.  

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων σχετικά με 
τη βαθμολογία των μαθητών στις δεξιότητες που απέκτησαν φαίνονται στον Πίνακα 1 που 
ακολουθεί. 
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Πίνακας 1. Βαθμολογία ανά δεξιότητα 

Descriptive Statistics 

 
N 

Ελάχιστη 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή 

Μέση τι-
μή 

Τυπική απόκλι-
ση 

Κριτική Σκέψη 17 3 5 3,71 ,686 
Αυτοδιεύθυνση 17 3 5 3,76 ,562 
Ικανότητα Διαχείρισης του 
Χρόνου 

17 3 5 4,00 ,612 

Ευελιξία 17 3 5 4,24 ,752 
Ανάληψη Πρωτοβουλιών 17 3 5 4,41 ,795 
Ικανότητα Επίλυσης Προβλή-
ματος 

17 3 5 4,47 ,717 

Συνεργασία 17 3 5 4,59 ,712 
Επικοινωνία 17 3 5 4,65 ,606 
Δημιουργικότητα 17 4 5 4,71 ,470 
Καινοτομία 17 5 5 5,00 ,000 
Valid N (listwise) 17     

 

Από τον Πίνακα 1 μπορούμε να συμπεράνουμε ότι: 

Α) Οι μαθητές ασκήθηκαν στις παραπάνω δεξιότητες, που αποτελούν τις «δεξιότητες του 
21ου αιώνα», αφού μάλιστα καμία δεν πήρε βαθμό μικρότερο του 3.  
Β) Οι δεξιότητες στις οποίες ασκήθηκαν περισσότερο είναι η καινοτομία, η δημιουργικότη-
τα και οι ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και επίλυσης προβλήματος. 

Σε γραπτή δοκιμασία που δόθηκε στους μαθητές μετά την ολοκλήρωση αρκετών κεφαλαί-
ων του μαθήματος που ζητούσε το μοριακό και το συντακτικό τύπο διαφόρων οργανικών 
ενώσεων, όλοι οι μαθητές μπορούσαν να γράψουν τους τύπους της αιθυλικής αλκοόλης, 
πολλοί μαθητές τους τύπους των υδρογονανθράκων και των αλκοολών γενικότερα, ενώ 
λιγότεροι τους τύπους των οργανικών οξέων, των αλδεϋδών και των κετόνων. Ο αντίστοιχος 
Πίνακας 2 με τα ποσοστά (στρογγυλοποιημένα στην πλησιέστερη μονάδα) των σωστών α-
παντήσεων φαίνεται παρακάτω.  

Από τον πίνακα αυτόν, είναι φανερό ότι οι γνώσεις που απέκτησαν οι μαθητές μέσα από τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα με τις εικόνες, είναι καλά εγκατεστημένη, ενώ δε μπορούμε 
να πούμε το ίδιο για τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από τον κλασσικό τρόπο διδασκαλίας. 
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Πίνακας 2. %  Ποσοστά σωστών απαντήσεων 
 

Ο Οργανικές ενώσεις Ποσοστά ΠΟΣΟΣΤΑ 
Βουτάνιο 87% 

1-Προπένιο 81% 
Αιθυλική αλκοόλη 100% 

3-Πεντενικό οξύ 70% 
Προπανόνη 52% 
Βουτανάλη 47% 

2-Προπινόλη 87% 

 

Συμπεράσματα-Συζήτηση 

Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι ο οπτικός γραμματισμός έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές 
να συνεργαστούν με επιτυχία αναπτύσσοντας παράλληλα δεξιότητες και ικανότητες επικοι-
νωνίας, δημιουργικότητας, συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων. Οι  συγκεκριμένες δε-
ξιότητες του 21ου αιώνα είναι απαραίτητες για την προετοιμασία ενός μαθητή προκειμένου 
να γίνει ένα ενεργό μέλος της κοινωνίας και να μπορεί να ανταπεξέλθει στις διαρκώς αυξα-
νόμενες απαιτήσεις της ζωής και να προσαρμόζεται στις αλλαγές (Binkley et al., 2012. Κο-
τρέτσου &  Κοντογούρη, 2014).  

Επίσης, η γνώση που απέκτησαν οι μαθητές μέσα από τη χρήση της εικόνας, είναι καλά ε-
γκατεστημένη, σε αντίθεση με τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από τον κλασικό τρόπο διδα-
σκαλίας. Σύμφωνα με άλλους ερευνητές, με τη χρήση έργων τέχνης σε μαθητές με ήπιες 
μαθησιακές δυσκολίες, αξιοποιούνται οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης, οι προϋπάρχουσες 
εμπειρίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών (Φραγκούλης & Μίχαλου, 2013). Οι εκ-
παιδευτικοί ειδικής αγωγής θεωρούν ότι η χρήση έργων τέχνης συμβάλλει στην επίτευξη 
των στόχων της διδασκαλίας και στην αλλαγή του ρόλου τους. Όμως, θεωρούν ότι η έλλει-
ψη θεωρητικών γνώσεων σε συνδυασμό με την απουσία πρακτικής άσκησης είναι οι βασι-
κές δυσκολίες αξιοποίησης της μεθόδου (Φραγκούλης & Μίχαλου, 2013).  

Όλα τα παραπάνω, επιβεβαιώνουν ότι ο οπτικός γραμματισμός είναι ένα αποτελεσματικό 
μαθησιακό εργαλείο. Οι μαθητές που συμμετείχαν στηνέρευνα απέκτησαν γνώσεις και δε-
ξιότητες, οι οποίες με βάση την ταξινομία του Bloom και την αναθεωρημένη έκδοση αυτής 
ξεκίνησαν από το πρώτο μαθησιακό επίπεδο «θυμάμαι» και έφτασαν στο τρίτο μαθησιακό 
επίπεδο το «εφαρμόζω»  (Bloom, Englehart, Furst, Hill & Krathwohl, 1956. Anderson & 
Krathwohl, 2001). Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε την έρευνα σχεδιάζοντας κατάλληλα 
διδακτικά σενάρια, ώστε να φθάσουμε στο ύψιστο μαθησιακό επίπεδο το «δημιουργώ». 
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Όταν ο πολιτισμός της εικόνας παρωθεί στην πράξη του καπνίζειν. 
Ένα σχέδιο εργασίας στο πλαίσιο δράσεων για το Κοινωνικό Σχολείο. 

Γαϊτάνη Μαριάνθη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 
mgatni@gmail.com  

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μια δράση – παρέμβαση για την πρόληψη του καπνίσματος 
στην εφηβεία στο πλαίσιο του κοινωνικού σχολείου. Εμπλέκοντας τους μαθητές σε διαδι-
κασία αυθεντικής επιστημονικής έρευνας φιλοδοξεί να προβληματίσει αναφορικά με τη 
στάση τους απέναντι στα προϊόντα του σύγχρονου πολιτισμού που αποτελούν έμμεση δια-
φήμιση προϊόντων καπνού, κυρίως, μετά τη νομοθετική απαγόρευση της άμεσης διαφήμι-
σής τους. Η σημειωτική ανάλυση διαφημιστικών, κινηματογραφικών, τηλεοπτικών εικόνων 
με την παράλληλη συνεξέταση στοιχείων αισθητικής – τεχνοτροπίας, αλλά και η ιδεολογική 
προσέγγιση τους ενισχύουν τα συμπεράσματά τους αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο η 
εικόνα, όντως θελκτική απηχεί, κυρίως, στον έφηβο παρωθώντας τον στην ανάπτυξη στά-
σεων και συμπεριφορών υπέρ του καπνίσματος. Πεδία έρευνας για τους διδασκόμενους 
αποτελούν εμπειρίες και βιώματα, έντυπα περιοδικά και εφημερίδες, το διαδίκτυο. 

Λέξεις - Kλειδιά: πολιτισμικό προϊόν, εικόνα, σημειολογική – αισθητική ανάλυση. 

Ο ρόλος της εικόνας στη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών – το κάπνισμα 

Ο άνθρωπος της μετανεωτερικής εποχής, την οποία σηματοδοτούν οι ραγδαίες εξελίξεις, ο 
πλουραλισμός στην τέχνη και η αμεσότητα στην πληροφόρηση, γίνεται καθημερινά αποδέ-
κτης πληθώρας οπτικών, κυρίως, μηνυμάτων προερχόμενων από τα σύγχρονα οπτικοακου-
στικά μέσα, τα οποία επιδιώκουν την προβολή προϊόντων, στάσεων και συμπεριφορών α-
ναπαράγοντας κοινωνικά πρότυπα και στερεότυπα. Τα μηνύματα αυτά αφορούν σε διαφη-
μίσεις, τηλεοπτικές σειρές ή ταινίες, κινούμενα σχέδια, video clips και άλλα προϊόντα της 
βιομηχανίας του θεάματος.  

Κάθε μήνυμα συγκροτείται από συστήματα σημείων. Κάθε σημείο περιλαμβάνει το σημαί-
νον που αποτελεί την υλική αποτύπωση του σήματος και το σημαινόμενον το νόημα που 
αυτό παίρνει. «Στην έννοια της σημειωτικής, τα σημεία περιλαμβάνουν λέξεις, εικόνες, ή-
χους, χειρονομίες κι αντικείμενα» (Chandler, 1994, σ. 4). «Η σημειωτική ασχολείται με 
ο,τιδήποτε μπορεί να εκληφθεί ως σημείο. Σημείο είναι οτιδήποτε μπορεί να εκληφθεί ως 
σημασιακό υποκατάστατο κάποιου άλλου πράγματος» (Eco, 1994, σ. 26). Σύμφωνα με τον 
Eco, στο πεδίο έρευνας της σημειωτικής ανήκουν από τις φαινομενικά πιο «φυσικές» και 
«αυθόρμητες» επικοινωνιακές διαδικασίες, όπως η «ζωοσημειωτική», έως τα πιο σύνθετα 
«πολιτισμικά» συστήματα που σχετίζονται, για παράδειγμα, με τα αισθητικά κείμενα, την 
οπτική επικοινωνία που αφορά στη μελέτη «[...]των οπτικών φαινομένων στις μαζικές επι-
κοινωνίες, από τις διαφημίσεις ως τα κόμικς [...]» (σ. 29, 32-34).  

Στον κινηματογράφο, στις τηλεοπτικές σειρές και πριν κάποια χρόνια στη διαφήμιση ο 
άνδρας που καπνίζει έχει ένα σημαντικό κοινωνικό status, είναι δυναμικός, ακαταμάχητος, 
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γοητεύει και επιβάλλεται, ενώ η γυναίκα διαθέτει ιδανικές αναλογίες σώματος, κάνει 
εξαιρετικές ενδυματολογικές επιλογές, έχει δυναμική παρουσία στο χώρο που εργάζεται, 
αποπνέει μυστήριο. Έτσι, στους συνειρμούς που δημιουργούνται στους δέκτες από τα 
οπτικά μηνύματα το κάπνισμα συνδέεται με την κομψότητα, την επαγγελματική επιτυχία, 
την κοινωνική καταξίωση. Στη σκηνή μιας ταινίας, που η έκπαγλου καλλονής 
πρωταγωνίστρια Χ επιβάλλεται με τη γοητεία της στο χώρο, ενώ στα χέρια της κρατά ένα 
αναμμένο τσιγάρο, το σημαίνον είναι το τσιγάρο, το σημαινόμενον η θηλυκότητα και το 
στιλ. Σημαίνον και σημαινόμενον αποτελούν το σημείο που στην προκειμένη περίπτωση 
είναι η διάσημη και γοητευτική ηθοποιός Χ.  

Μέσω των Μ.Μ.Ε. και κυρίως της τηλεόρασης επιτυγχάνεται μια μονόπλευρη μορφή 
επικοινωνίας, αφού η ταχύτατη εναλλαγή των εικόνων δεν αφήνει στον τηλεθεατή 
περιθώρια επεξεργασίας των οπτικών μηνυμάτων ούτε δίνει τη δυνατότητα άμεσης 
αντίδρασης σε αυτά. Είναι αμφίβολο, αν την ώρα της τηλεθέασης ή και μετά το τέλος μιας 
ταινίας, ο θεατής προβληματιστεί, έστω και για λίγο, πάνω στο γεγονός ότι πολλοί από τους 
αστέρες του κινηματογράφου, φανατικοί καπνιστές, αλλά και μοντέλα που κάποτε 
διαφήμιζαν διάφορες μάρκες τσιγάρων έχασαν τη ζωή τους από ασθένειες, για την 
πρόκληση ή επιδείνωση των οποίων ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό το κάπνισμα. Κατά τον 
Παθανασόπουλο (1997) «είναι αμφισβητήσιμο το κατά πόσο ο «ενεργός τηλεθεατής» είναι 
κάποιος/α που βρίσκεται πάντα σε επαγρύπνηση και αντιστέκεται στο ιδεολογικό 
περιεχόμενο των τηλεοπτικών μηνυμάτων, ότι πάντα είναι σε ετοιμότητα να 
αναδιαμορφώσει το σκόπιμο περιεχόμενο των τηλεοπτικών μηνυμάτων [...]» (σ. 67).  

Πέρα από μια απλή μπηχεβιοριστική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία το ερέθισμα 
συνεπάγεται μια απάντηση, ο θεατής – έφηβος, όπως και ο ενήλικος, μπορεί να μην αρχίσει 
άμεσα να καπνίζει υποβαλλόμενος από τον ήρωα της ταινίας, αλλά στο μέλλον, όταν, για 
παράδειγμα, βιώσει μια κατάσταση που γεννά μέσα του έντονη απογοήτευση και 
ανασφάλεια από μια π. χ. ερωτική αποτυχία. Το συναίσθημα της απόρριψης, όντας 
δυσβάσταχτο, ιδιαίτερα, για έναν έφηβο, ο οποίος στην ηλικία αυτή αυτοπροσδιορίζεται, 
μπορεί να γίνει η αφορμή έναρξης του καπνίσματος, που τις περισσότερες φορές καταλήγει 
εθισμός. «[...]Σύμφωνα με την προσέγγιση των «χρήσεων και ικανοποιήσεων» ο δέκτης 
αφομοιώνει το «εξωτερικό ερέθισμα» (μήνυμα), προσαρμόζοντάς το στην ψυχοσύνθεσή 
του, στην προσωπικότητά του, στις ανάγκες του, κλπ. Το «εξωτερικό ερέθισμα» γίνεται 
«υποκειμενική εμπειρία» ή «εσωτερικό βίωμα» (Σεραφετινίδου, 1995, σ. 357).  

Η αναζήτηση ταυτότητας στην εφηβεία εξωθεί τα νεαρά άτομα, που επιθυμούν όσο τίποτε 
άλλο την αποδοχή και τη διάκριση, στην ταύτιση με είδωλα από τον κόσμο του θεάματος, τα 
οποία ενσαρκώνουν το πρότυπο του εύκολα και γρήγορα επιτυχημένου, συνεπώς, αναγνω-
ρίσιμου και κοινώς αποδεκτού ατόμου. Είναι παρακινδυνευμένο να περιμένει κανείς από 
έναν ασταθή συναισθηματικά και ανυποψίαστο έφηβο, που βιάζεται να μεγαλώσει και δύ-
σκολα αντιστέκεται στην επιθυμία να βιώσει εμπειρίες από το «θαυμαστό» κόσμο των ενη-
λίκων, να προβληματιστεί για το επιμελώς προβαλλόμενο μοντέλο του  ανθρώπου - καπνι-
στή των media που επιβιώνει, συναρπάζει, γοητεύει και επιβάλλεται. Ο Jensen (1994) ανα-
φερόμενος στην αυταντίληψη και αυτοεκτίμηση κατά την εφηβεία κάνει λόγο για έκθεσή 
τους σε διακυμάνσεις «[…]από την παντελή έλλειψη εμπιστοσύνης στις επιδεξιότητές του 
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σε μεγαλομανή συναισθήματα για τις δυνάμεις και τις ικανότητές του να κάνει τα πάντα και 
να ξεπεράσει καθέναν που θα τολμούσε να τον αμφισβητήσει» (σ. 42) 

Η συνεχής ροή μηνυμάτων με κοινό ιδεολογικό περιεχόμενο σε συνδυασμό με την απουσία 
ισχυρών εσωτερικών αντιστάσεων και δεξιοτήτων αποκωδικοποίησης κάνει τους νεανίες 
ιδιαίτερα επιρρεπείς σε πρότυπα και συμπεριφορές που επιβάλλει η βιομηχανία του θεά-
ματος μέσω του ισχυρού όπλου της, την εικόνα. Ο οπτικός αλφαβητισμός αποτελεί βασική 
δεξιότητα για τα νεαρά άτομα, αφού τα καθιστά ικανά όχι μόνο να κατανοήσουν συστήματα 
σημείων βάσει των οποίων οργανώνονται τα οπτικά μηνύματα, αλλά και να διακρίνουν και 
την πιθανή σκοπιμότητα δημιουργίας τους αποκτώντας σαφή αντίληψη του κόσμου που τα 
περιβάλλει. Κατά τον Κυριακίδη (2006) «ο άνθρωπος που έχει κριτική σκέψη, κάνει ένα βή-
μα πιο πέρα απ’ ό,τι έχει, βλέπει, ακούει, του προτείνουν. [...] Ειδικά σήμερα, εποχή αντα-
γωνισμού και επιστημονικής οργάνωσης της διαφήμισης των πάντων, είναι ανάγκη κριτικής 
αντιμετώπισης όλων των εκφάνσεων της ζωής» (σ. 100, 108).  

Εισαγωγή – το σχέδιο εργασίας 

Η οικογένεια, το σχολείο και οι ομάδες ομηλίκων έχουν πάψει πλέον να αποτελούν 
αποκλειστικούς φορείς κοινωνικοποίησης. «[...] Καινούριες πηγές διάδοσης γνώσεων και 
πληροφοριών εμφανίζονται και το εκπαιδευτικό σύστημα υφίσταται το σκληρό 
ανταγωνισμό τους» (Κορωναίου, 1992, σ. 20). Προκειμένου το σχολείο να γίνει περισσότερο 
ανταγωνιστικό, θελκτικό και χρήσιμο για τους νέους, των οποίων ο ελεύθερος χρόνος 
μονοπωλείται από τα Μ.Μ.Ε., επιχειρεί άνοιγμα στην κοινωνία. Άλλωστε, ένας από τους 
βασικότερους στόχους των σύγχρονων Αναλυτικών Προγραμμάτων είναι η σύνδεση του 
Σχολείου με την Κοινωνία.  Αυτό το σκοπό μεταξύ πολλών άλλων εξυπηρετούν δράσεις και 
Προγράμματα στο πλαίσιο του Κοινωνικού Σχολείου που σχετίζονται με την Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση, την Αγωγή Υγείας, τον Πολιτισμό, την Αγωγή Σταδιοδρομίας, την Ευέλικτη 
Ζώνη, αλλά και Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες.  

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ένα σχέδιο εργασίας που υλοποιείται με αφορμή τη 
συμμετοχή μαθητών Α΄ Λυκείου του 3ου Γενικού Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας στο Πρόγραμμα 
«Μαθαίνω την αλήθεια, λέω όχι στο τσιγάρο» του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών Α-
καδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και εντάσσεται στο πλαίσιο σειράς ενεργειών και δραστηριοτή-
των που υλοποιούνται εντός του σχολικού χώρου. Το εν λόγω σχέδιο απηχεί στις αρχές της 
βιωματικής, της διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης, της ομαδοσυνεργατικής και δια-
θεματικής διδασκαλίας, αφού εμπλέκονται τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και 
Λογοτεχνίας, της Ιστορίας, της Ψυχολογίας, της Πολιτικής Παιδείας, της Κοινωνιολογίας, των 
Εικαστικών, της Αισθητικής Παιδείας. Σε κάθε ομάδα εργασίας τίθεται ένα ερώτημα - πρό-
βλημα αναφορικά με το αν και πώς ένα συγκεκριμένο προϊόν της βιομηχανίας του θεάμα-
τος, π. χ. ο κινηματογράφος, μπορεί να αποτελέσει ένα είδος έμμεσης διαφήμισης παρω-
θώντας θεατές στο κάπνισμα. Έτσι, οι μαθητές εμπλέκονται σε διαδικασία αυθεντικής έρευ-
νας βιώνοντας το ρόλο του ειδικού αναλυτή – σημειολόγου για να  συμπαράγουν  κείμενα 
προορισμένα για ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις, στα οποία αξιοποιούνται στοιχεία 
του περιγραφικού, αφηγηματικού, επιχειρηματικού λόγου και της πολυτροπικότητας. Βασι-
κός στόχος είναι οι διδασκόμενοι να ασκηθούν στην αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων που 
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περνούν τα προϊόντα του σύγχρονου οπτικού πολιτισμού αναπτύσσοντας δεξιότητες κριτι-
κής και δημιουργικής σκέψης. 

Στο σχέδιο εργασίας συμμετείχαν 51 μαθητές της Α΄ Λυκείου, 27 αγόρια και 24 κορίτσια με 
εμπειρία σε ανάλογα Προγράμματα από το Γυμνάσιο και στην ανάλυση εικόνων από το μά-
θημα της Ιστορίας και της Ν.Ε. Γλώσσας, ένας από τους στόχους του οποίου είναι και η ά-
σκηση στην πολυτροπικότητα.  Όλοι οι μαθητές έχουν αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθμό 
δεξιότητες χειρισμού των ΤΠΕ. Σχετικά με το μαθησιακό τους προφίλ είναι μαθητές όλων 
των γνωστικών στυλ. Οι μισοί από τους μαθητές παρουσιάζουν από μικρή έως μεγάλη δυ-
σκολία στο γραπτό λόγο (διατύπωση, ορθογραφία) είναι όμως άτομα που επιδεικνύουν, 
όπως και οι περισσότεροι μαθητές, προθυμία για συμμετοχή σε δραστηριότητες αναφορικά 
με θέματα κοινωνικά, που άπτονται των αναγκών της εφηβείας, διάθεση για συνεργασία 
και επικοινωνία. Για την εκπόνηση του σχεδίου εργασίας - συγκέντρωση και μελέτη υλικού, 
έρευνα, ανατροφοδότηση κ.ά. -  διατέθηκε χρόνος εκτός ωρών διδασκαλίας (διαλείμματα, 
κενά, μετά τη λήξη του ημερήσιου σχολικού προγράμματος).  

Η έρευνα των μαθητών - μεθοδολογία 

Το ερευνητικό ερώτημα: Είναι δυνατόν προϊόντα της σύγχρονης βιομηχανίας του θεάματος 
να υποβάλλουν στον καταναλωτή τους την επιθυμία να καπνίσει; Μέθοδος έρευνας: η ση-
μειωτική ανάλυση και η ανάλυση περιεχομένου. Οι διδασκόμενοι, αρχικά,  αναζητούν και 
συγκεντρώνουν από προϊόντα της σύγχρονης βιομηχανίας του θεάματος κείμενα, κατά τη 
γνώμη τους,  τα πιο χαρακτηριστικά και αντιπροσωπευτικά με κοινό θέμα το καπνίζον πρό-
σωπο. Τα κείμενα μπορεί να είναι πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες διαφημίσεων με τη 
λεζάντα τους, σκηνές από κινηματογραφικές ταινίες ή ψυχαγωγικές εκπομπές στην τηλεό-
ραση, επεισόδια από έντυπα κόμικς, video clips της εγχώριας και παγκόσμιας μουσικής βιο-
μηχανίας. Κάθε ομάδα κατηγοριοποιεί το συγκεντρωθέν υλικό  ανάλογα με τα σημεία που 
εμφανίζουν (π.χ. γυναικείο μοντέλο στη διαφήμιση, διάσημη ηθοποιός στον κινηματογρά-
φο). Επιχειρούν σε κάθε περίπτωση να αναγνωρίσουν τα αλληλεπιδρώντα σημειωτικά συ-
στήματα που συγκροτούν τα οπτικά μηνύματα, να τα αποδομήσουν σε σημεία, να εντοπί-
σουν σημαίνοντα, σημαινόμενα και τη μεταξύ τους σχέση διακρίνοντας το φανερό από το 
λανθάνον νόημα. Φυσικά, λαμβάνονται υπόψη κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες που 
συνδιαμορφώνουν το περιεχόμενο των σημείων. Βασική επιδίωξη είναι και η διερεύνηση 
του ρόλου κάθε σημειωτικού συστήματος στην ενίσχυση του νοήματος. Η συνεξέταση ση-
μειωτικών τρόπων, όπως εικόνα, ήχος, μουσική, χορός, κινήσεις έκφρασης κ. ά. που συν-
δυάζουν τα συστήματα αυτά απαιτούν και γνώσεις από την τέχνη της φωτογραφίας, του 
κινηματογράφου κ.ά.  Καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους, παραλληλίζουν τα ευρήματά 
τους με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών – μελετών, για να καταλήξουν σε συμπεράσματα. 
Στο τέλος, αξιοποιούν τα πορίσματα της έρευνάς τους, για να συμπαράγουν  κείμενα, δια-
φημίσεις με αντικαπνιστικό περιεχόμενο, άρθρα, παρουσιάσεις. 

Η μελέτη ενός διαφημιστικού μηνύματος, στο κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο της εποχής που 
το επινοεί,  προϋποθέτει πέρα από τη μελέτη του λόγου (προφορικού ή γραπτού, ανάλογα 
με το μέσο προβολής του) τη συνεξέταση και άλλων σημειωτικών τρόπων, όπως 
φωτογραφία, χρώμα, σχέδια και σχήματα, γραμματοσειρά κ. ά. Επειδή ένας πίνακας 
ζωγραφικής λειτουργεί και αυτός ως κοινωνικό και πολιτισμικό τεκμήριο μιας περιόδου, θα 
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πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της εποχής κατά την οποία παρήχθη λαμβάνοντας ο 
μελετητής υπόψη και το profile του δημιουργού. Ο Κονταράτος (1996), αναφερόμενος στα 
εικαστικά έργα και τη συνεχή ανά τους αιώνες παραγωγή τους, επισημαίνει ότι αυτή 
«μπορεί να εξηγηθεί μόνο από τη συμβολική, επικοινωνιακή λειτουργία τους. Και η 
λειτουργία τους αυτή, όσο κι αν σχετίζεται με κάποιες βιοψυχολογικές σταθερές, βασίζεται 
προπάντων σε πολιτισμικές συμβάσεις, σε κάποιου είδους κωδικοποιήσεις» (σ. 503). 

Στην περίπτωση, τώρα, του κινηματογράφου και των video clips, για να μελετηθεί η σκηνή 
του ηθοποιού ή του τραγουδιστή – χορευτή που καπνίζει θα πρέπει συνεξεταστούν 
παράμετροι, όπως τα κείμενα (σενάριο, στίχος), ο ήχος, η μουσική, ο ρυθμός, η 
χορογραφία, τα σκηνικά, τα κοστούμια, ο φωτισμός, οι εστιάσεις της κάμερας στο χώρο και 
τα πρόσωπα, η κοινωνική τάξη, η επαγγελματική κατάσταση του ήρωα που υποδύεται ο 
καλλιτέχνης, η εξωτερική εμφάνιση (σωματική διάπλαση, ενδυματολογικές επιλογές), η 
κατάσταση της υγείας του, η στάση και οι κινήσεις του σώματος, η έκφραση προσώπου, οι 
χειρονομίες την ώρα που καπνίζει κ. ά. Οι στάσεις, οι αντιλήψεις, οι συμπεριφορές των 
ηρώων δίνουν έναυσμα για προβληματισμό που εξωθεί σε περαιτέρω διερεύνηση του 
κοινωνικού πλαισίου της εποχής, στην οποία αναφέρεται η ταινία ή το video clip 
προκειμένου ο παρατηρητής να αποκτήσει πληρέστερη άποψη για στάσεις και 
συμπεριφορές απέναντι στο κάπνισμα, αλλά και τις βαθύτερες προσδοκίες, ελλείψεις και 
ανάγκες μιας ολόκληρης κοινωνίας που αναπαράγει πρότυπα και στερεότυπα μέσα από την 
ενίσχυση συμπεριφορών. Τέλος, η εστίαση στο ιστορικό – κοινωνικό πλαίσιο παραγωγής 
των συγκεκριμένων καλλιτεχνικών προϊόντων και στο δημιουργό τους με τα βιώματα, τις 
αντιλήψεις και τα κίνητρά του μπορεί να εμπλουτίσει το υλικό της έρευνας και να οδηγήσει 
σε ασφαλέστερα συμπεράσματα.  

εργαλεία - πηγές 

Πηγές άντλησης υλικού για τις δραστηριότητες είναι παλιά περιοδικά ποικίλης ύλης, έντυπα 
κόμικς και εφημερίδες, τηλεοπτικές εκπομπές ψυχαγωγικού περιεχομένου (life style, σίριαλ 
κ. ά.), μουσικά κανάλια, όπως το MTV για τα video clips, το διαδίκτυο (www.youtube.com 
για video clips, μηχανή αναζήτησης του www.google.gr, ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ 
http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/index.aspx), Λογισμικό Επεξεργασίας 
Κειμένου, Λογισμικό Παρουσίασης, Βιντεοπροβολέας, Φύλλα Εργασίας. 

Διδακτική πορεία (φάσεις) – Α΄ φάση - αφόρμηση 

Έλαβε χώρα Εκπαιδευτική Επίσκεψη με 17 μαθητές του Α1 Τμήματος του σχολείου στις 12-
11-2014 στο Ίδρυμα «Αττική Παράδοση», Ηπίτου 17Β, Πλάκα. Στο χώρο πραγματοποιήθηκε 
προληπτική παρέμβαση για το κάπνισμα από Επιστημονικό Στέλεχος της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας. Οι μαθητές έλαβαν αφίσες με αντικαπνιστικό περιεχόμενο και 
ενημερωτικό υλικό και αποτέλεσαν τη συμβουλευτική ομάδα του σχολείου με αρμοδιότητα 
να ενημερώνουν τους συμμαθητές τους, τους γονείς τους κ.ά. για τις βλαβερές συνέπειες 
του καπνίσματος. Η εκπαιδευτικός με αφορμή τη συγκεκριμένη συνάντηση και στο πλαίσιο 
μιας προσπάθειας για συζήτηση πάνω σε πρότυπα και στερεότυπα που αφορούν στο 
κάπνισμα εκφραζόμενα μέσω της ζωγραφικής τέχνης σε εποχές στις οποίες δεν υπήρχαν τα 
Μ.Μ.Ε., ενώ ο κινηματογράφος τότε έκανε τα πρώτα του βήματα,  πρόβαλε στην ολομέλεια 
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των μαθητών έργα ζωγράφων με κεντρικό θέμα ένα άτομο που καπνίζει. Στη σελίδα 
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=55806 παρατίθενται πληροφορίες για έργα 
μεγάλων ζωγράφων του 17ου έως 19ου με θέμα το πρόσωπο που καπνίζει με ενδεικτικά 
εκείνα του   Τόμας Ρόουλαντσον (18ος αι.). Προβλήθηκαν και τα έργα: Άντρας με τσιγάρο, 
Μόρτης,  Γυναίκα με τσιγάρο της Kaiti Vardaki, μιας σύγχρονης ζωγράφου. Ακολούθως 
απηύθυνε στους μαθητές ερωτήσεις του τύπου: «Μπορείτε να αναλογιστείτε τους λόγους 
για τους οποίους οι εικονιζόμενοι στους ζωγραφικούς πίνακες καπνίζουν;», «Ισχύουν οι 
ίδιοι λόγοι για τους σύγχρονους καπνιστές;», «Κάνοντας συγκρίσεις ανάμεσα σε ανδρικά και 
γυναικεία μοντέλα του 18ου, 19ου και 20ου αι., τα οποία  απεικονίζονται να καπνίζουν, σε 
ποια συμπεράσματα οδηγείστε αναφορικά με το profile των απεικονιζόμενων προσώπων 
και τη στάση της κοινωνίας απέναντι σε καπνίζοντες άνδρες και γυναίκες;». Ακολουθεί 
πληροφόρηση των μαθητών πάνω στις βασικές αρχές της σημειωτικής και συζήτηση. 
Υποδεικνύονται οι ιστοσελίδες http://www.ellopos.gr/semiotics/sem0a.asp Σημειωτική για 
Αρχαρίους Daniel Chandler Μετάφραση: Μαρία Κωνσταντοπούλου και http://hellenic-
semiotics.gr/ της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας.  

Β΄ φάση – χωρισμός σε ομάδες – έρευνα – εκπόνηση δραστηριοτήτων 

Ακολούθως, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες 4 ατόμων, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά 
τους.  Σε κάθε ομάδα υπήρχε ένας μαθητής με πολύ καλή έως άριστη σχολική επίδοση (17-
20), δύο μαθητές με καλή σχολική επίδοση (14-16) και ένας μαθητής με χαμηλή έως μέτρια 
επίδοση (έως 13). Οι σημειολόγοι – ερευνητές της διαφήμισης συγκεντρώνουν από το 
διαδίκτυο, από παλιές εφημερίδες και περιοδικά διαφημιστικό υλικό με το οποίο 
λανσάρονται διάφορες μάρκες τσιγάρων - ακόμα και εκείνες που πλέον δεν κυκλοφορούν -
και εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται το προϊόν τσιγάρο. Με το υλικό που 
συγκεντρώνουν,  συντάσσουν άρθρο με δικό τους τίτλο για την ιστοσελίδα του σχολείου 
τους και δημιουργούν τη δική τους διαφήμιση με αντικαπνιστικό περιεχόμενο. Οι 
σημειολόγοι του κινηματογράφου α) συγκεντρώνουν από το διαδίκτυο εικόνες και βίντεο με 
θέμα σκηνές από τον ελληνικό και παγκόσμιο κινηματογράφο, στις οποίες οι 
πρωταγωνιστές καπνίζουν και β) εξετάζουν το ενδεχόμενο οι καπνίζοντες πρωταγωνιστές να 
υποβάλλουν στο θεατή την ανάγκη να καπνίσει. Οι σημειολόγοι της σύγχρονης μουσικής 
βιομηχανίας (video clips) συγκεντρώνουν από μουσικές εκπομπές της τηλεόρασης και το 
διαδίκτυο  video clips, στα οποία ο τραγουδιστής εμφανίζεται να καπνίζει, ενώ τραγουδά 
και χορεύει και εξετάζουν το ενδεχόμενο οι καπνίζοντες πρωταγωνιστές τους να παρωθούν 
το θεατή στο κάπνισμα. Με το προϊόν της μελέτης και έρευνας τους Β΄ και Γ΄ Ομάδα 
εκπονούν Παρουσίαση με θέμα: «Κινηματογράφος και κάπνισμα» και «Σύγχρονα μουσικά 
θεάματα και κάπνισμα» αντίστοιχα. Οι σημειολόγοι των κόμικς συγκεντρώνουν 
χαρακτηριστικά επεισόδια από τηλεοπτικά και έντυπα κόμικς με τον κεντρικό ήρωα να 
καπνίζει και εξετάζουν το ενδεχόμενο παρώθησης του θεατή – αναγνώστη στο κάπνισμα. 

Γ ΄ φάση – παρουσίαση εργασιών στην ολομέλεια – συζήτηση 

Στη συγκεκριμένη φάση οι μαθητές παρουσιάζουν τα προϊόντα των δραστηριοτήτων τους 
σε «Ημερίδα ευαισθητοποίησης μαθητών στις εξαρτήσεις κατά την εφηβική ηλικία» που 
διοργανώνει το σχολείο κατά την οποία οι μαθητές μπορούν να κάνουν επισημάνσεις, 
παρατηρήσεις, αλλά και να διατυπώσουν ερωτήματα. 
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Η έρευνα της εκπαιδευτικού στη σχολική τάξη  

Η έρευνα διεξήχθη κατά τη Β΄ Φάση (έρευνα – εκπόνηση δραστηριοτήτων) του σχεδίου ερ-
γασίας που περιγράφεται στην παρούσα εισήγηση. Έλαβαν σε αυτή μέρος 51 μαθητές της 
Α΄ Λυκείου του σχολείου. Το ερευνητικό ερώτημα: Σε ποιο βαθμό μπορούν αγόρια και κορί-
τσια της Α΄ Λυκείου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας σημειωτικής ανάλυσης προϊό-
ντων του σύγχρονου οπτικού πολιτισμού; Η επίδοσή τους στη σημειωτική ανάλυση συσχετί-
ζεται με το γενικό βαθμό επίδοσής τους; Η μεθοδολογία: Η εκπαιδευτικός – ερευνήτρια 
χρησιμοποίησε σε όλες τις φάσεις της έρευνας τη μέθοδο της παρατήρησης. Είχε ετοιμα-
στεί από πριν σχάρα που περιλάμβανε δέκα (10) δείκτες: στρατηγικές αναζήτησης υλικού, 
κατηγοριοποίηση υλικού, αναγνώριση διαφορετικών οπτικών συστημάτων, επιτυχής απο-
δόμηση σημειωτικών συστημάτων σε σημεία, διάκριση σημαίνοντος και σημαινόμενου, 
διάκριση φανερού από το λανθάνον νόημα, ευελιξία στην αντιμετώπιση δυσκολιών, επαρ-
κής τεκμηρίωση, αξιοποίηση στην ανάλυση γνώσεων από την τέχνη της φωτογραφίας, του 
κινηματογράφου, κ.ά. Ο βαθμός ανταπόκρισης κάθε μαθητή αποδόθηκε μέσω μίας κλίμα-
κας (από 1: καθόλου έως 10: πάρα πολύ). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε πρώτα σε 26 από 
τους μαθητές οι οποίοι εργάζονταν χωρισμένοι σε 4 ομάδες 4 ατόμων και 2 ομάδες 5 ατό-
μων. Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε και για άλλους 25 μαθητές οι οποίοι εργάζονταν σε 
5 ομάδες 4 ατόμων και μία ομάδα 5 ατόμων. 

Αποτελέσματα 
ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ (χ) 
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 
 ΑΓΟΡΙΑ (1) ΚΟΡΙΤΣΙΑ (2) ΣΥΝΟΛΟ 

1 1 0 1 
2 0 0 0 
3 3 1 4 
4 9 5 14 
5 7 5 12 
6 1 7 8 
7 3 3 6 
8 3 3 6 
9 0 0 0 

10 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ (Ν) 27 24 51 

μ 4,89 5,63 5,24 
Σχ2 722 805 1527 
s2 2,83 1,84 2,48 

    t    -   F       0,24      -      1,54 

Πίνακας συχνοτήτων των βαθμών των μαθητών  (μ:  μέσος όρος, s2: διασπορά δείγματος) 

Υπολογίζουμε τη στατιστική συνάρτηση F=s1
2/s2

2=1,54 για ανεξάρτητους πληθυσμούς αγο-
ριών και κοριτσιών. Η κρίσιμη περιοχή είναι [0, 1/F24, 27, 0,05] U [F27, 24, 0,05, +oo)=[0, 0,52] U 
[1,96, +oo). Επειδή η τιμή 1,54 δεν ανήκει στο παραπάνω διάστημα, η υπόθεση ότι οι δια-
κυμάνσεις των πληθυσμών είναι ίσες δεν απορρίπτεται σε επίπεδο σημαντικότητας 10%. 
Συνεπώς, οι πληθυσμοί αγοριών και κοριτσιών δεν είναι ανομοιογενείς. O μονόπλευρος 
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έλεγχος της υπόθεσης ότι μ1>μ2 γίνεται με τη στατιστική συνάρτηση t=0,24 με df=N1+N2-
2=49. Η τιμή αυτή δεν ανήκει στην κρίσιμη περιοχή [t0,05, 49, +oo)=[1,68, +oo) και η υπόθεση 
απορρίπτεται σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Στη συνέχεια, λόγω της διαφορετικής κλίμα-
κας, υπολογίστηκε ο συντελεστής Spearman για να διερευνηθεί η συσχέτιση του γενικού 
βαθμού και της επίδοσης στη σημειωτική ανάλυση για κάθε μαθητή. Βρέθηκε rs=0,845, τι-
μή αρκετά υψηλή.  

Συμπεράσματα 

Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στο μέσο όρο βαθμολογίας αγοριών – κοριτσιών 
στη σημειωτική ανάλυση. Τα κορίτσια, κατά την έρευνα και μελέτη τους, διακρίθηκαν για τη 
σχολαστικότητά τους και την εμμονή στην αξιοποίηση της λεπτομέρειας. Επιπλέον, απέδι-
δαν με ακρίβεια κάθε χρωματική απόχρωση, έδειξαν ότι κατέχουν στυλιστικές γνώσεις και 
αξιοποίησαν στο έπακρο  ιστοσελίδες με πληροφορίες πάνω στις βασικές αρχές της ση-
μειωτικής συγκριτικά με τα αγόρια. Τα αγόρια παρουσίασαν σε μεγαλύτερο βαθμό μεθοδι-
κότητα και ευελιξία στην αντιμετώπιση δυσκολιών. Γενικά, μαθητές με υψηλό γενικό βαθμό 
επίδοσης ανταποκρίθηκαν ανάλογα και στη σημειωτική ανάλυση, ενώ μαθητές με χαμηλό 
γενικό βαθμό επίδοσης παρουσίασαν  χαμηλή απόδοση και στη σημειωτική ανάλυση. Η 
διάχυση, όμως, τεχνικών, γνώσεων, ιδεών και εμπειριών στο πλαίσιο της ομάδας λειτούρ-
γησε ενισχυτικά και γι’ αυτούς. 
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Παράρτημα:  

Παράθεση δύο φύλλων εργασίας 

Α΄ Οι σημειολόγοι της διαφήμισης 

Ερευνητικό ερώτημα: Μπορούν και με ποιο τρόπο τα διαφημιστικά μηνύματα να 
υποβάλλουν στο δέκτη την ανάγκη να καπνίσει; Να συγκεντρώσετε από παλιά περιοδικά και 
εφημερίδες διαφημίσεις. Μπορείτε να εμπλουτίσετε το υλικό σας και με υλικό από το 
διαδίκτυο. Εισέλθετε στο www.google.gr και στη μηχανή αναζήτησης  πληκτρολογήστε 
τσιγάρο και διαφήμιση και στη συνέχεια επιλέξτε εικόνες. Ενδείκνυται και η ιστοσελίδα 
http://www.arive.gr/pages/tributes/smoking_is_good/smoking_is_good.html. Να 
συγκεντρώστε κάποια διαφημιστικά μηνύματα αντιπροσωπευτικά κατά τη γνώμη σας. 
Ακολούθως, ομαδοποιήστε το υλικό ανάλογα με φύλο του μοντέλου που χρησιμοποιείται 
και τη χρονική περίοδο κατά την οποία κυκλοφόρησε η διαφήμιση. Επικεντρωθείτε στο 
φύλο του μοντέλου που πρωταγωνιστεί, στα εξωτερικά χαρακτηριστικά, τις κινήσεις, το 
ύφος του, όταν καπνίζει. Πώς χρησιμοποιεί το προϊόν – τσιγάρο; Τι ιδιότητες αποκτά ο 
καπνιστής μοντέλο; Αν πρόκειται για φωτογραφία εξετάστε χρώματα, σχέδια και σχήματα, 
μοντάζ, γραμματοσειρά και τον τρόπο με τον οποίο ενισχύουν την προβολή του προϊόντος. 
Στο συγκεντρωθέν διαφημιστικό υλικό διακρίνετε επαναλαμβανόμενα μοτίβα; Αν υπάρχει 
λεζάντα, μελετήστε τη σειρά των λέξεων, τα μέρη του λόγου που χρησιμοποιούνται, αν 
υπάρχει δηλωτική ή συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας, τη στίξη, τυχόν υπαινιγμούς, 
σχήματα λόγου, την επιχειρηματολογία, που χρησιμοποιείται από το διαφημιστή για να 
πειστεί ο καταναλωτής. Να εξετάσετε το είδος των συστημάτων που, συνήθως, 
χρησιμοποιούνται, π. χ. οπτικά, ηχητικά, προφορικός και γραπτός λόγος. Ποιο τελικά 
υπερισχύει και γιατί; Ανεξάρτητα από το είδος των συστημάτων που συγκροτούν ένα 
διαφημιστικό μήνυμα ποια μέσα πειθούς επιστρατεύονται; Πώς και γιατί, κατά τη γνώμη 
σας, θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη συγκεκριμένη διαφήμιση ένας έφηβος σε σημείο 
να γίνει καπνιστής; Αναζητήστε και μελετήστε επιλέγοντας ιστός σχετικά άρθρα από τον 
ηλεκτρονικό τύπο, έρευνες, μελέτες, ανακοινώσεις καπνοβιομηχανιών κ. ά. Από τα 
αποτελέσματα ενδείκνυνται Η παράπλευρη ...διαφήμιση του τσιγάρου – Ελευθεροτυπία, 
Σημειώσεις | Διαφημίσεις τσιγάρων: Πώς φτάσαμε ως εδώ; (δείτε τα video), Οι διαφημίσεις 
τσιγάρων στην Ελλάδα - Grafic Notes …, Βλέπεις τσιγάρο; Θέλεις να καπνίσεις… PMI.com 
Διαφήμιση και μάρκετινγκ κ. ά. Το http://www.fotoart.gr/GREEK.htm αναφέρεται στην 
ιστορία, την τεχνική κ.ά. της φωτογραφίας. Για την τέχνη της φωτογραφίας δείτε τα video 
από το αρχείο της ΕΡΤ στο  http://www.youtube.com/watch?v=_M-RDAOsREY, 
http://www.youtube.com/watch?v=lfnzZ9SaOts και επισκεφτείτε το 
http://sokspetsieris.blogspot.gr. Για τη δύναμη του ασπρόμαυρου και τους βασικούς 
κανόνες φωτογραφικής σύνθεσης ενδείκνυται η σελίδα 
http://www.slideshare.net/geormak/ss-16571516. Δραστηριότητες: Με το υλικό που 
συγκεντρώσατε να συντάξετε άρθρο με δικό σας τίτλο για την ιστοσελίδα του σχολείου σας. 
Δημιουργήστε τη δική σας διαφήμιση με αντικαπνιστικό περιεχόμενο.  
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Β΄ Οι σημειολόγοι του κινηματογράφου  

Ερευνητικό ερώτημα: Μπορούν και με ποιο τρόπο οι καπνίζοντες πρωταγωνιστές μέσα στις 
ταινίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου να υποβάλλουν στο θεατή την 
ανάγκη να καπνίσει; Να συγκεντρώσετε από το διαδίκτυο εικόνες και βίντεο με θέμα σκηνές 
από τον κινηματογράφο, αλλά και τηλεταινίες στις οποίες οι πρωταγωνιστές καπνίζουν. 
Πληκτρολογήστε στη μηχανή αναζήτησης του www.google.gr το κάπνισμα στον 
κινηματογράφο και στη συνέχεια εικόνες. Ακολούθως, πληκτρολογήστε ελληνικός 
κινηματογράφος ολόκληρες ταινίες, και μετά Βίντεο. Έτσι, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε 
βίντεο με ελληνικές ταινίες, όπως η “Λόλα” 
http://www.youtube.com/watch?v=m_b28s3t8qs ή τα “Φτηνά Τσιγάρα” 
http://www.youtube.com/watch?v=0hc8MJgoJwg. Επαναλάβετε την αναζήτηση 
αντικαθιστώντας το ελληνικός με το ξένος, για πρόσβαση σε ταινίες ξένου κινηματογράφου. 
Μπορείτε να επισκεφτείτε και το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ http://www.hprt-
archives.gr/V3/public/main/index.aspx. Να ομαδοποιήσετε το υλικό ανάλογα με φύλο των 
πρωταγωνιστών που καπνίζουν σε διάφορες σκηνές, τη χρονική περίοδο κατά την οποία 
κυκλοφόρησε η ταινία και αν πρόκειται για ελληνικό, ευρωπαϊκό ή αμερικανικό 
κινηματογράφο. Για να μελετηθεί η σκηνή του ήρωα που καπνίζει θα πρέπει να 
συνεξετάσετε διάφορους σημειωτικούς τρόπους, όπως τα κείμενα (λεξιλόγιο, σχήματα 
λόγου, υπαινιγμοί κ. ά.), τον ήχο (ένταση, χροιά, τόνος π. χ. φωνής), χειρονομίες και 
έκφραση προσώπου του πρωταγωνιστή, τη μουσική, το ρυθμό, τα σκηνικά, τα κοστούμια, το 
φωτισμό, τις εστιάσεις της κάμερας στο χώρο και τα πρόσωπα. Μπορείτε να αναζητήσετε 
σύντομες πληροφορίες πάνω στην τεχνική του κινηματογράφου πληκτρολογώντας στη 
μηχανή αναζήτησης του www.google.gr η τεχνική του κινηματογράφου. κινηματογραφικές 
τεχνικες - SlideShare, Θεωρία και Τεχνικές - FramesPerSecond, ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ κ. ά. Ενδείκνυται και ο ιστοχώρος http://anima3dproductions-
posts.blogspot.gr/. Σε ποια συμπεράσματα καταλήγετε εξετάζοντας παραμέτρους, όπως η 
κοινωνική τάξη, η επαγγελματική κατάσταση, η εξωτερική εμφάνιση (σωματική διάπλαση, 
ενδυματολογικές επιλογές), η κατάσταση της υγείας του πρωταγωνιστή ή της 
πρωταγωνίστριας, που καπνίζει; Μπορείτε να διακρίνετε βαθύτερες προσδοκίες, ελλείψεις 
και ανάγκες μιας ολόκληρης κοινωνίας που αναπαράγει πρότυπα και στερεότυπα μέσα από 
την ενίσχυση συμπεριφορών, όπως το κάπνισμα;  Να προβείτε σε σχετικές συγκρίσεις 
ανάμεσα σε ταινίες διαφορετικών χρονικών περιόδων, ελληνικών, ευρωπαϊκών, 
αμερικάνικων, άλλων.  Σε ποια συμπεράσματα οδηγείστε αναφορικά με την κοινωνία στην 
οποία ζείτε; Και πάλι στο www.google.gr πληκτρολογήστε το κάπνισμα στον κινηματογραφο 
Αναζητήστε και μελετήστε επιλέγοντας ιστός σχετικά άρθρα από τον ηλεκτρονικό τύπο, 
έρευνες, μελέτες  κ. ά. Από τα αποτελέσματα προτείνονται ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΟ 
- ΚΑΠΝΙΣΜΑ – αρχικη, To κάπνισμα στην Ελλάδα | ethnos.gr, Πώς το κάπνισμα στις 
κινηματογραφικές ταινίες επηρεάζει ..., Οι πιο εμβληματικές σκηνές καπνίσματος στην 
ιστορία του ..., Σημειώσεις | Ο κινηματογράφος "βλάπτει σοβαρά την υγεία", Το σινεμά δεν 
το έκοψε | Άρθρα | Ελευθεροτυπία, Βλέπεις τσιγάρο; Θέλεις να καπνίσεις…  κ. ά. Καθώς και 
οι δικτυακοί τόποι , http://www.kathimerini.gr/173428/article/epikairothta/ellada/to-
kapnisma-h-thleorash-kai-oi-neoi   και http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=47102. 
Δραστηριότητα: Να εκπονήσετε παρουσίαση με θέμα: «Κινηματογράφος και κάπνισμα» για 
την ημερίδα που οργανώνεται στο σχολείο σας. Στις διαφάνειες μπορείτε να εισάγετε 
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εικόνες με συνοδευτικά σχόλια, βίντεο  με αποσπάσματα χαρακτηριστικών σκηνών κ. ά. 
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Πάμε ξανά στις ξαστεριές, στον Ήλιο τον ηλιάτορα 

Αδαμοπούλου Ελένη 
Φιλόλογος 

elardriv@hol.gr 

Δρίβας Ανάργυρος 
Φυσικός 

anargy@sch.gr 
 

Λέλλου Γεωργία 
Μαθηματικός 

qeorqialellou@yahoo.gr 

Τσιάρα Γεωργία  
φιλόλογος Γαλλικής 
gtsiara@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται σε ένα αστρονομικού περιεχομένου πρόγραμμα, ενταγ-
μένο στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, που υλοποιήθηκε στο 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου κατά 
τη σχολική χρονιά 2013-2014, με τίτλο «Πάμε ξανά στις ξαστεριές, στον Ήλιο τον ηλιάτορα». 
Η ιδιαιτερότητα του εκπονηθέντος προγράμματος έγκειται στα εξής: Διαθεματική προσέγ-
γιση, με εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Αστρονομία, Αστροφυσική, Μαθηματικά, Γεωμε-
τρία, Φυσική, Τεχνολογία, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Ιστορία, Λογοτεχνία, Μουσική, Αι-
σθητική Αγωγή. Ποικιλία μεθοδολογίας, με εκπόνηση ερευνητικών εργασιών, μετρήσεις με 
αυτοσχέδια όργανα μέτρησης, μελέτη βιβλιογραφίας, κατασκευές, επικοινωνία μέσω 
Skype, αξιοποίηση λογισμικών, αξιοποίηση προσωπικών δεξιοτήτων. Δημιουργικότητα μα-
θητών, με κατασκευές πολλών τύπων ηλιακών ρολογιών, συγγραφή εργασιών και παρου-
σιάσεων, σύνθεση τραγουδιού. Άνοιγμα στην τοπική κοινωνία, με εκδήλωση ηλιοπαρατή-
ρησης με τηλεσκόπια στην παρουσίαση του προγράμματος και συνεργασία με φορείς. 
Πληθώρα παράλληλων δράσεων, όπως επισκέψεις σε αστεροσκοπεία, επίσκεψη σε μου-
σείο, συμμετοχή στον πανελλήνιο διαγωνισμό αστρονομίας. 

Λέξεις - Kλειδιά:  Ήλιος, κηλίδες, μετρήσεις αρχαίων, ηλιακά ρολόγια,  Ελύτης, ηλιάτορας. 

Εισαγωγή 

H εκπόνηση του συγκεκριμένου προγράμματος εντάσσεται στις ημιτυπικές εκπαιδευτικές 
πρακτικές. Αυτές αποτελούν πεδία, όπου το χαλαρό θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει ουσιώδεις 
παρεμβάσεις εκ μέρους των συντονιστών. Δεν υπάρχει ο εγκλωβισμός σε διδακτέα ύλη κα-
θώς και ο αυστηρός χρονικός και χωρικός περιορισμός, οπότε τα προγράμματα σχολικών 
δραστηριοτήτων παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό ευελιξίας. Ο ρόλος των συμμετεχόντων μα-
θητών και συντονιστών είναι πιο χαλαρός σε σχέση με το υποχρεωτικό πρόγραμμα σπου-
δών και καθίσταται πιο εύκολη η ενσωμάτωση και καλλιέργεια νέων μορφών γραμματι-
σμού που απαιτεί η εποχή μας. (Επιμορφωτικό υλικό, 2014) 

Η προσπέλαση του θέματος έγινε με τη μέθοδο project, η οποία συνάδει τόσο με τη στοχο-
θεσία του προγράμματος όσο και με τις θεωρίες μάθησης ενός σύγχρονου διδακτικού μο-
ντέλου. Η μέθοδος εφαρμόζεται ως μια ανοιχτή διαδικασία μάθησης στην οποία συμμετέ-
χουν ισότιμα δάσκαλοι και μαθητές συνδιαμορφώνοντας τον προβληματισμό, προγραμμα-
τίζοντας το πλαίσιο δράσης, αναλαμβάνοντας και υλοποιώντας δραστηριότητες, ενημερώ-
νοντας και ανατροφοδοτώντας την όλη διαδικασία, παρουσιάζοντας και διαχέοντας τα α-
ποτελέσματά της (Αγγελής Αδάμ, 2014). Το κέντρο βάρους με τον τρόπο αυτό μετατίθεται 
από το δάσκαλο στους μαθητές (μαθητοκεντρική αντίληψη - φθίνουσα καθοδήγηση συντο-
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νιστών), από την ατομική στη συλλογική μορφή εργασίας, πρακτική που συμβαδίζει με τις 
κοινωνιοπολιτισμικές θεωρήσεις για τη μάθηση (ομαδοσυνεργατική πρακτική -  κοινωνική 
ψηφιακή δικτύωση).  Προάγεται η πρωτοβουλία, η αυτενέργεια και η αυτονομία των συμ-
μετεχόντων μέσω της διερευνητικής - ανακαλυπτικής πορείας προς τη γνώση, που οικοδο-
μείται προσωπικά από αυτούς και με την υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων (activity 
theory) (Επιμορφωτικό υλικό, 2013). Και από την άλλη, ο συντονιστής εκπαιδευτικός απο-
κτά σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της μάθησης (ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, zone of 
proximal development, Vygotsky) (Ματσαγγούρας Η. 2002) 

Η θεματική του προγράμματος οδήγησε στη διαθεματική προσέγγιση. Η διασύνδεση των 
επιστημονικών πεδίων και η άντληση στοιχείων από αυτά για μια πληρέστερη παρουσίαση 
του Ήλιου, καταδεικνύει τη λειτουργικότητα της διαθεματικότητας - κατ’ άλλους διεπιστη-
μονικότητας (Ματσαγγούρας Η. 2002) - σε ένα εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα σπουδών, έ-
στω και ημιτυπικού εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Επίσης αναδεικνύει την αναγκαιότητα της 
συνεργασίας όχι μόνο των μαθητών αλλά πρωτίστως των συντονιστών καθηγητών τους (ε-
δώ φυσικός, μαθηματικός, φιλόλογος ελληνικής γλώσσας και φιλόλογος γαλλικής γλώσσας 
με χόμπι τις κατασκευές). 

Στοχοθεσία – Μέσα επίτευξης στόχων 

Επιδιωκόμενο γενικό σκοπό της εκπαίδευσης αποτελεί ο εκσυγχρονισμός του σχολείου 
προς την κατεύθυνση της μετατροπής του σε χώρο αναζήτησης, ανάληψης πρωτοβουλιών 
και δημιουργίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ημιτυπικής εκπαιδευτικής πρακτικής κινήθη-
κε σε αυτό το πλαίσιο, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις για τον κόσμο, να 
καλλιεργήσουν αξίες και στάσεις για τη ζωή, να εμπεδωθούν ευαισθησίες και πεποιθήσεις 
τους και να εκφραστούν με προσωπικό τρόπο. Βασικοί στόχοι ήταν: 

• Η καλλιέργεια ομαδικού – συνεργατικού πνεύματος 

• Η ερευνητική εργασία μελέτης φαινομένου 

• Η πρακτική εφαρμογή των Μαθηματικών 

• Η ενίσχυση της φιλαναγνωσίας τους και η ανάλυση λογοτεχνικού κειμένου 

• Η ανάδειξη της δημιουργικότητας, πνευματικής και χειρονακτικής, των μαθητών 

• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής μελέτης και τρόπων παρουσίασης σε ψηφιακή 
μορφή 

• Η συνεργασία με φορείς και μεμονωμένα άτομα 

• Το άνοιγμα στην τοπική κοινωνία 

Για την επίτευξη των στόχων χρησιμοποιήθηκαν ποικίλες μέθοδοι και εργαλεία. Αυτές θα 
παρουσιαστούν παρακάτω, στις εργασίες των υποομάδων. 
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Συγκρότηση υποομάδων  

Το κάλεσμα των μαθητών του σχολείου για το πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής - Α-
στρονομίας έγινε από τους υπεύθυνους καθηγητές. (Ας σημειωθεί πως είχε υλοποιηθεί 
πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής - Αστρονομίας και την προηγουμένη χρονιά με τίτλο 
“Στους γαλαξίες και στις απέραντες τις ξαστεριές” με εν μέρει διαφορετικούς συντονιστές). 
Σε όσους μαθητές ανταποκρίθηκαν, πάνω από 70, προβλήθηκε μια αρχική παρουσίαση για 
τον Ήλιο και αμέσως μετά οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα test γνώσεων, δεξιοτήτων και 
προσωπικών ενδιαφερόντων. Με κριτήριο τις απαντήσεις και τις επιθυμίες τους, επιλέχτη-
καν 51 μαθητές, 30 αγόρια και 21 κορίτσια κυρίως της Β΄ και Γ΄ τάξης, τα οποία χωρίστηκαν 
σε 4 υποομάδες: 

 Ερευνητές  (μελέτη ηλιακών κηλίδων-συντονιστής Αν. Δρίβας, φυσικός), 

 Γεωμέτρες  (αστρονομικές μετρήσεις με βάση αντίστοιχες των αρχαίων Ελλήνων  Ερατο-
σθένη,  Αρίσταρχου, Ποσειδωνίου-  συντονίστρια Γ. Λέλλου, μαθηματικός )  

Κατασκευαστές (κατασκευή ηλιακών ρολογιών-συντονίστρια Γ.Τσιάρα, γαλλικής φιλολογί-
ας),  

Καλλιτέχνες (ο ήλιος στις τέχνες- συντονίστρια Ε. Αδαμοπούλου, φιλόλογος). 

Επίσης ζητήθηκαν τα e-mail των μαθητών, ώστε να υπάρχει διαρκής εξ αποστάσεως επικοι-
νωνία μεταξύ αυτών και των συντονιστών, συμπληρωματική των δια ζώσης συναντήσεων. 

Εργασίες υποομάδων  

Ακολουθεί η παρουσίαση των δράσεων των υποομάδων και το τελικό προϊόν καθεμιάς. Οι 
εργασίες των μαθητών είναι ανηρτημένες σε ιστολόγιο που δημιουργήθηκε από τους συ-
ντονιστές καθηγητές για τις ανάγκες του προγράμματος, με ανακοινώσεις, δράσεις, παρου-
σιάσεις, βίντεο κ.τ.λ. (Πάμε ξανά στις ξαστεριές, στον Ήλιο τον ηλιάτορα, 2014).  

Ερευνητές 

Οι μαθητές, με ιδιαίτερη ικανότητα στη Φυσική, παρακολούθησαν από τον συντονιστή μια 
αρχική παρουσίαση σχετική με τις ηλιακές κηλίδες. Στη συνέχεια οι μαθητές κατέβασαν 
φωτογραφίες του Ήλιου από την ιστοσελίδα του ηλιοπαρατηρητηρίου Soho από 15/11/14 
μέχρι 15/12/14 και με τη βοήθειά τους έγιναν οι μετρήσεις. Με το πρόγραμμα gimp φτιά-
χτηκε μια κινούμενη εικόνα gif, που φανερώνει την περιστροφή του Ήλιου. Οι 8 μαθητές 
που μέτρησαν την ταχύτητα περιστροφής του Ήλιου χωρίστηκαν ανά 4. Με το βοήθημα 
“ζωγραφική” των windows σχεδιάστηκε ένα πλέγμα παραλλήλων και μεσημβρινών ανά 10⁰, 
προσαρμοσμένο στο μέγεθος των φωτογραφιών, ώστε με αυτό να γίνεται εύκολα η μέτρη-
ση των συντεταγμένων των θέσεων των ηλιακών κηλίδων, από 4 μαθητές. Από τους άλλους 
4 μαθητές με πλαστικές διαφάνειες και με τη χρήση διαβήτη, ορθογωνίου τριγώνου και 
μοιρογνωμόνιου, μετρήθηκε με δεύτερο τρόπο η μετακίνηση των ηλιακών κηλίδων. Η επε-
ξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και με τις δύο μεθόδους έγινε με υπολογιστι-
κό φύλλο excel, σχεδιάζοντας τη βέλτιστη ευθεία. Από αυτήν έγινε εξαγωγή συμπερασμά-
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των για την ταχύτητα περιστροφής του Ήλιου στον ισημερινό του και για το ρυθμό μεταβο-
λής της ταχύτητας περιστροφής του σε σχέση με το ηλιογραφικό πλάτος.  Άλλοι 4 μαθητές 
με το βοήθημα “ζωγραφική” των windows μέτρησαν πόσα pixel ήταν οι διαστάσεις των η-
λιακών κηλίδων και έτσι μπόρεσαν να υπολογίσουν πόσα χιλιόμετρα ήταν το μέγεθός τους 
και πόσο μεγάλες είναι οι ηλιακές κηλίδες συγκριτικά με τον πλανήτη Γη. 

Γεωμέτρες 

Στους 12 μαθητές, με ιδιαίτερη ικανότητα στα Μαθηματικά, έγινε αρχικά μια παρουσίαση 
από τον συντονιστή όλου του προγράμματος και την συντονίστρια της υποομάδας, σχετική 
με τις ιδέες και τις μετρήσεις των αρχαίων Ελλήνων αστρονόμων. Στις 22/12/2014, στο χει-
μερινό ηλιοστάσιο, μια ομάδα 8 αγοριών επανέλαβε τη μέτρηση της περιμέτρου της Γης με 
τη μέθοδο του Ερατοσθένη. Οι μαθητές μέτρησαν την απόσταση από τη Ναύπακτο ως τον 
τροπικό του Αιγόκερω, όπου εκείνη τη μέρα οι ακτίνες του Ήλιου πέφτουν κάθετα,  με τη 
βοήθεια του προγράμματος Google Earth. Επίσης μέτρησαν το μήκος της σκιάς που ρίχνει 
ένα σκουπόξυλο, τοποθετημένο σε κατακόρυφη θέση, στο προαύλιο του σχολείου. Από τα 
στοιχεία αυτά και λίγη γεωμετρία υπολόγισαν την περίμετρο της Γης. 

Οι ίδιοι 8 μαθητές τον Ιανουάριο υπολόγισαν, αποκλειστικά με χρήση λογισμικών, την πε-
ρίμετρο της Γης με μια άλλη μέθοδο που σκέφτηκε ο Ποσειδώνιος. Χρησιμοποιήθηκαν το 
Cartes du Ciel για να μετρηθεί το ύψος του αστεριού Κάνωπος, όπως φαίνεται στον ουρανό 
της Ρόδου και της Αλεξάνδρειας την ίδια συγκεκριμένη ημέρα και ξανά το  Google Earth για 
να μετρηθεί η απόσταση Ρόδου – Αλεξάνδρειας. Από τις δύο αυτές μετρήσεις, με μια απλή 
αναλογία υπολόγισαν ξανά την περίμετρο της Γης, εργαζόμενοι με φύλλο εργασίας. 

Τις δυσκολότερες μετρήσεις ανέλαβαν 4 μαθήτριες. Ασχολήθηκαν με το έργο του Αρίσταρ-
χου, για το μέγεθος του Ήλιου και της Σελήνης και τις αποστάσεις τους από τη Γη. Μελετή-
θηκαν οι υποθέσεις του Αρίσταρχου από το έργο του “Περί μεγεθών και αποστημάτων Ηλί-
ου και Σελήνης”,  ιστοσελίδες με εξήγηση του έργου του, άρθρο με μετρήσεις στο περιοδικό 
Quantum και έκαναν ξανά τους υπολογισμούς με χαρτί και μολύβι, με σκοπό να κατανοή-
σουν και τον τρόπο αλλά και το περιεχόμενο της μεθόδου. Η πρώτη μέτρηση έγινε με τη 
βοήθεια μιας φωτογραφίας έκλειψης Σελήνης, από την οποία υπολογίστηκε πόσες φορές 
χωράει η Σελήνη στη σκιά της Γης. Στη  συνέχεια έκαναν δύο πολύ δύσκολες μετρήσεις με 
αυτοσχέδια όργανα. Στην πρώτη από αυτές μέτρησαν, με αυτοσχέδια κατασκευή, τη γωνία 
με την οποία φαίνονται από τη Γη ο Ήλιος και η Σελήνη, όταν η Σελήνη βρίσκεται στη φάση 
του 1ου τέταρτου. Στη δεύτερη μέτρησαν πόσες φορές μεγαλύτερη είναι η απόσταση της 
Σελήνης από τη Γη σε σχέση με την ακτίνα της Γης, προκαλώντας, με άλλη αυτοσχέδια κα-
τασκευή, «έκλειψη Σελήνης» με τη βοήθεια μιας μικρής μεταλλικής μπίλιας. Τέλος, αξιο-
ποιώντας και τις μετρήσεις των 8 αγοριών με τη μέθοδο του Ερατοσθένη, έγινε υπολογι-
σμός των μεγεθών του Ήλιου και της Σελήνης και των αποστάσεών τους από τη Γη.    

Κατασκευαστές 

Οι μαθητές, με ιδιαίτερη ικανότητα στις κατασκευές, κλήθηκαν να κατασκευάσουν διάφο-
ρους τύπους ηλιακών ρολογιών. Αρχικά έγινε και σε αυτούς μια εισαγωγική παρουσίαση. 
Οι μαθητές στη συνέχεια έψαξαν και βρήκαν φωτογραφίες ηλιακών ρολογιών και τρόπους 
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κατασκευής τους. Έγιναν συζητήσεις και προσχέδια για τις κατασκευές. Πήραν ιδέες από 
κατασκευές αναλημματικών ρολογιών άλλων σχολείων και κατέληξαν στο δικό τους σχέδιο. 
Με πολύ όρεξη και ενθουσιασμό συμμετείχαν στις κατασκευές οριζόντιου, κατακόρυφου 
και ισημερινού ηλιακού ρολογιού από μακετόχαρτο, στο σχεδιασμό, στην κατασκευή και 
στο χρωματισμό του αναλημματικού ηλιακού ρολογιού στο προαύλιο του σχολείου, καθώς 
και στην υλοποίηση μιας ιδέας της τελευταίας στιγμής, την κατασκευή ισημερινού ηλιακού 
ρολογιού από παλιά ρόδα ποδηλάτου. 

Καλλιτέχνες 

Αφόρμηση των εργασιών της 14μελούς υποομάδας «Καλλιτέχνες», με μαθητές με ιδιαίτερη 
κλίση στα Φιλολογικά μαθήματα και στη Μουσική, στάθηκαν οι 2 ποιητικές συλλογές του 
Ελύτη που έχουν στον τίτλο τους τον Ήλιο: «Ήλιος ο πρώτος» και «Ήλιος ο ηλιάτορας».  Οι 
μαθητές παροτρύνθηκαν να αναζητήσουν τη βιογραφία του ποιητή και τις συγκεκριμένες 
ποιητικές συλλογές στη Δημόσια Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου ή στο διαδί-
κτυο, να τις διαβάσουν και να υπογραμμίσουν τις αναφορές στον ήλιο. Επίσης, στην ίδια 
συνάντηση, προτάθηκαν  ενδεικτικά θέματα μελέτης, τα οποία αναρτήθηκαν στο προσωπι-
κό εκπαιδευτικό ιστολόγιο της συντονίστριας, ώστε οι μαθητές να έχουν ένα σημείο ανα-
φοράς. Αφού δόθηκε ένα εύλογο χρονικό διάστημα  κλήθηκε εκ νέου η ολομέλεια των 
«καλλιτεχνών» και πραγματοποιήθηκε καταμερισμός εργασιών ανάλογα με τα ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες του καθενός. Συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας, προτάθη-
καν πηγές και  μέσα υλοποίησης των εργασιών. Αρκετός χρόνος αφιερώθηκε στην παρου-
σίαση των απαραίτητων τεχνολογικών εργαλείων και λογισμικών, ώστε να χρησιμοποιη-
θούν στην αναζήτηση και καταγραφή του υλικού. Ορίστηκε από κοινού ένα χρονοδιάγραμ-
μα παράδοσης μιας πρώτης μορφής των εργασιών, ώστε να γίνει συζήτηση επ’ αυτών και 
πιθανόν διορθώσεις-συμπληρώσεις. 

Στην επόμενη φάση της διεξαγωγής – πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων, οι μαθητές 
ενεργοποιήθηκαν αξιοποιώντας τις τεχνολογικές κυρίως δεξιότητές τους και άρχισαν να 
προσκομίζουν το υλικό, αντίστοιχο της εργασίας που ανέλαβαν. Μερικοί έφερναν ή έστελ-
ναν με e-mail έτοιμη την εργασία τους, άλλοι αδιαμόρφωτη, άστοχη ή ελλιπή και ελάχιστοι 
αργοπορούσαν από αδυναμία ή αδιαφορία. Έτσι, έγιναν και άλλες συναντήσεις για ανα-
τροφοδότηση και διασαφήνιση των αποριών. Σε ολομέλειες της ομάδας έγιναν παρατηρή-
σεις και επεξεργασία του υλικού των επιμέρους εργασιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην 
επιλογή των στοιχείων με κριτήριο τη σπουδαιότητά τους και στον έλεγχο της αξιοπιστίας 
τους. Με πνεύμα ανοιχτό και καλή διάθεση οι μαθητές έθεταν στους συμμαθητές τους - 
όσους παρουσίαζαν το υλικό τους - ερωτήσεις, αντάλλασσαν παρατηρήσεις, απόψεις και 
τελικά έπαιρναν αποφάσεις. Έτσι, με τη συνεργασία μαθητών μεταξύ τους και με την επί-
βλεψη, κατεύθυνση και ενίσχυση της  συντονίστριας ολοκληρώθηκε ανατροφοδοτούμενη η 
σύνθεση των επιμέρους δράσεων και παρήχθη το τελικό προϊόν. 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας – Επικοινωνία μέσω Skype 

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στη συμμετοχή 15 μαθητών του προγράμματος στις διά-
φορες φάσεις του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας. Από αυτούς 4 προκρίθηκαν και 
διαγωνίστηκαν στην τελική φάση του Διαγωνισμού που έγινε στο Βόλο. Εκεί μία μαθήτριά 
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μας κατέκτησε το 3ο βραβείο στα Γυμνάσια. Πηγή έμπνευσης των μαθητών ώστε να συμμε-
τάσχουν στο Διαγωνισμό αποτέλεσε η Δέσποινα Παζούλη, πρώην νικήτρια του Διαγωνι-
σμού Αστρονομίας, με την οποία επικοινωνήσαμε μέσω Skype, πριν την έναρξη του Διαγω-
νισμού. Η Δέσποινα εξήγησε στα παιδιά τι είναι ο Διαγωνισμός αυτός, ποιες είναι οι φάσεις 
του, τι οφέλη έχουν οι νικητές, τι κέρδισε η ίδια προσωπικά με τη συμμετοχή της.  

Παράλληλες δράσεις   

Παράλληλα με τις παραπάνω, πραγματοποιήθηκαν και άλλες δράσεις, όπως παρατήρηση 
μερικής έκλειψης Ηλίου με τηλεσκόπιο στο προαύλιο του σχολείου, ουρανογραφία και α-
στροπαρατήρηση στο προαύλιο του σχολείου, παρακολούθηση ταινιών περιβαλλοντικού 
περιεχομένου με πρωτοβουλία του Κ.Π.Ε. Μεσολογγίου – Θέρμου και της Δ/νσης Δευτερο-
βάθμιας Εκπ/σης Αιτωλοακαρνανίας, επίσκεψη στα αστεροσκοπεία Πεντέλης και Κρυονερί-
ου Κορινθίας, ταξίδι με τον οδοντωτό σιδηρόδρομο Διακοφτό – Καλάβρυτα, επίσκεψη στο 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην έκθεση για το Ναυάγιο των Αντικυθήρων. Ειδικότερα, 
για την επίσκεψη στην έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού  Μουσείου με θέμα το Ναυάγιο 
των Αντικυθήρων, υπήρξε προετοιμασία: Videos για το μηχανισμό των Αντικυθήρων, καθώς 
και κείμενα για τα εκθέματα του ναυαγίου και τη σπουδαιότητά τους, παρουσιάστηκαν εκ 
των προτέρων σε όλους τους μαθητές, ώστε να κινηθεί το ενδιαφέρον τους και να παρακο-
λουθήσουν ουσιαστικότερα την ξενάγηση. Πριν την είσοδο στην έκθεση τους μοιράστηκε 
φύλλο εργασίας γραμμένο από τους συντονιστές με την παρότρυνση να το συμπληρώσουν 
παρατηρώντας τα εκθέματα και ακούγοντας την ξενάγηση του συντονιστή του προγράμμα-
τος. Οι μαθητές κινήθηκαν υποδειγματικά στους χώρους της έκθεσης για πάνω από μία 
ώρα, συμμετείχαν ενεργά στην ξενάγηση με ερωτήσεις, έκαναν δικές τους διαδρομές, φω-
τογράφησαν και φωτογραφήθηκαν, αλληλεπίδρασαν με όσα εκθέματα ήταν έτσι τοποθε-
τημένα και συμπλήρωσαν όλοι το φύλλο εργασίας ατομικά ή σε συνεργασία μεταξύ τους.  

Παρουσίαση του προγράμματος 

Η παρουσίαση του προγράμματος έγινε σε δύο εκδηλώσεις. Η πρώτη και κύρια παρουσία-
ση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Μαΐου στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου Γυμνασίου 
Ναυπάκτου και ήταν ανοιχτή στο κοινό της πόλης. Για την προβολή της εκδήλωσης σχεδιά-
στηκε αφίσα και έγιναν αναρτήσεις στα τοπικά ενημερωτικά blogs και εφημερίδες. Αρχικά 
μίλησε ο κ. Βασ. Ζαφειρόπουλος, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και μέ-
λος της Εταιρείας Αστρονομίας Πάτρας “Ωρίων”. Οι μαθητές παρουσίασαν περιληπτικά τα 
αποτελέσματα των ερευνών τους, τις μετρήσεις τους, τις εργασίες τους, τις κατασκευές 
τους και το τραγούδι τους. Στο προαύλιο του σχολείου ο πρόεδρος του “Ωρίωνα” Ανδ. Πα-
παλάμπρου και δύο μέλη με δύο τηλεσκόπια, εξοπλισμένα με κατάλληλα φίλτρα, βοηθού-
σαν τους μαθητές,  τους γονείς και τον υπόλοιπο κόσμο στην παρατήρηση του Ήλιου. Η 
δεύτερη παρουσίαση έγινε την Τρίτη 20 Μαΐου στην ίδια αίθουσα, μαζί με τα υπόλοιπα 
σχολικά προγράμματα που εκπονήθηκαν. Για την παρουσίαση αυτή δημιουργήθηκε επι-
πλέον υλικό, μια ταινία διάρκειας 8 λεπτών, με στιγμιότυπα από όλο το πρόγραμμα. 
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Αξιολόγηση  

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος γίνονταν αξιολόγηση διαμορφωτική των δραστη-
ριοτήτων για αναστοχασμό και ανατροφοδότηση. Θα επιχειρήσουμε στο πλαίσιο της πα-
ρούσας εισήγησης μια αποτίμηση της όλης διαδικασίας με άξονα ανάγνωσης της ημιτυπι-
κής διδακτικής πρακτικής, που αναπτύξαμε, το μοντέλο του ρόμβου (σχήμα 1) (Κουτσογιάν-
νης, Δ., 2012). Στο μοντέλο αυτό, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, το εγγράμματο υπο-
κείμενο (συμμετέχων μαθητής) βρίσκεται στο κέντρο του ρόμβου και στη συγκρότηση της 
ταυτότητάς του εκβάλλει κάθε ακολουθούμενη διδασκαλία. Τις κορυφές του ρόμβου απο-
τελούν  οι άξονες της διδασκαλίας και της αντίστοιχης στοχοθεσίας. 

 

Σχήμα 1: Το μοντέλο του ρόμβου 

Μέσω, λοιπόν, του προγράμματος επιτεύχθηκε: 

• Ως προς τις γνώσεις για το διδακτικό αντικείμενο (Ήλιος), οι συμμετέχοντες επέκτει-
ναν τις επιστημονικές γνώσεις τους και συνειδητοποίησαν την πολυσημία του ήλιου 
σε κείμενα και πολιτιστικές εκφάνσεις αρχαιότερων και σύγχρονων κοινωνιών. 

• Ως προς τις γνώσεις για τον κόσμο, τις αξίες, στάσεις, πεποιθήσεις, βίωσαν σχέση 
προσωπική με το φυσικό κόσμο και το κοινωνικό περιβάλλον, παρήγαγαν λόγο 
προφορικό και γραπτό με επιχειρηματολογία, ανέπτυξαν την καλαισθησία τους, 
εκφράστηκαν δημιουργικά με κατασκευές αλλά και με ποιητικό και μουσικό λόγο, 
καλλιέργησαν την εξωστρέφειά τους με τις παρουσιάσεις και τις εκπαιδευτικές επι-
σκέψεις, και έθεσαν υψηλούς στόχους με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. 

• Ως προς το γραμματισμό, καλλιεργήθηκε και ενισχύθηκε τόσο ο κλασικός αναγνω-
ριστικός όσο και ο νέος, λειτουργικός/ κριτικός/ οπτικός/ ψηφιακός γραμματισμός 
(πολυγραμματισμός). Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η δημιουργία ιστολογίου και 
πολυτροπικών ψηφιακών κειμένων. 

• Ως προς τις διδακτικές πρακτικές, οι συμμετέχοντες ενεργοποιήθηκαν στην διερευ-
νητική – ανακαλυπτική μέθοδο αναζήτησης της γνώσης και στη διαθεματικότητα - 
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διεπιστημονικότητα, έμαθαν να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν, να συνεργάζονται 
στο πλαίσιο της ομάδας τους, παγίωσαν τη λογική του σχεδιασμού και προγραμμα-
τισμού των ενεργειών τους, έγιναν δημιουργοί και κατασκευαστές. 

Τα λιγοστά προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εκπόνηση των εργασιών (ασυνέ-
πεια στην τήρηση  χρονοδιαγράμματος, ελλιπής παρουσία στις δια ζώσης συναντήσεις) α-
ντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά με ενδεδειγμένους παιδαγωγικά τρόπους. Υπήρξε, τέλος, 
μέριμνα συνεχούς ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών με αποστολή σε 
αυτούς ενημερωτικών σημειωμάτων, συνολικά έξι. 

Επίλογος 

Στη σημερινή εποχή της πολλαπλής κρίσης και του ανθρωπιστικού ελλείμματος που βιώ-
νουμε, «όπου μαυρίλα κλώθεται και γνέθεται»  η παραίνεση του ήλιου του ηλιάτορα, μέσα 
από την ποίηση του Ελύτη, φαντάζει επίκαιρη: «Ήλιοι μικροί γενείτε κι όλο αλέθετε», όπως 
κάνει και ο ίδιος βλέποντας από ψηλά το τρελοβάπορο της Ελλάδας να ταξιδεύει στο χρόνο, 
γενόμενος χωνευτήρι βασάνων κι αναστεναγμών του παρελθόντος προς χάριν των μελλού-
μενων καιρών. Αυτή ήταν η τελική παραίνεση προς τους συμμετέχοντες μαθητές.  
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Πειράματα και βιωματικές δράσεις στη διδασκαλία της Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο 

Γκινούδη Αθηνά1 & Νομικού Ποθητή2 
1Καθηγήτρια Φυσικήςaginoudi@sch.gr 
2Καθηγήτρια Γεωλογίας – Γεωγραφίας 

nomipothiti@gmail.com 

Περίληψη 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται διδακτικές παρεμβάσεις για το μάθημα της Γεωλογίας – 
Γεωγραφίας του Γυμνασίου που προέκυψαν από συνεργασία εκπαιδευτικών και εφαρμό-
στηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια στα αντίστοιχα συνεργαζόμενα  Σχολεία σε Κρήτη και 
Μακεδονία. Στις παρεμβάσεις, οι περιλαμβάνουν βιωματικές δράσεις και πειράματα από 
τα υπόλοιπα μαθήματα των φυσικών επιστημών, αναδεικνύεται η περιβαλλοντική διάστα-
ση του μαθήματος ενώ γίνεται και χρήση των νέων τεχνολογιών. Οι διδακτικές ενότητες 
που αναφέρονται στη γεωγραφική θέση και στους χάρτες προσεγγίζονται διδακτικά με 
δραστηριότητες στην ύπαιθρο με τη χρήση GPS, ενώ για τη μελέτη του φυσικού περιβάλλο-
ντος προτείνονται δύο πειράματα στο εργαστήριο φυσικών επιστημών: το πρώτο αναφέρε-
ται στην παρασκευή σύννεφου με απλά μέσα και το δεύτερο  στην προσομοίωση της κατα-
νομής του νερού στον πλανήτη. Οι παρεμβάσεις σχεδιάστηκαν με βάση  την εποικοδομητι-
κή μέθοδο που προσεγγίζει ολιστικά τα θέματα, στηρίζεται σε μαθητοκεντρικά πρότυπα και 
προωθεί τις αρχές της συνεργατικής μάθησης.  

Λέξεις - Kλειδιά: Γεωγραφία, εποικοδομητική μάθηση, πειράματα, GPS 

Εισαγωγή 

Η σύγχρονη επιστήμη της Γεωγραφίας στηρίζεται στη διεπιστημονική, διαθεματική προσέγ-
γιση, βρίσκεται στα όρια των Θετικών και Κοινωνικών Επιστημών και λαμβάνει υπόψη της 
τις συνεχείς αλληλεπιδράσεις φυσικών παραγόντων και κοινωνικών, οικονομικών και πολι-
τισμικών διεργασιών. Το μάθημα της Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο συνδέεται τώρα άμεσα με 
τις περιβαλλοντικές επιστήμες και η διδακτέα ύλη, όπως αυτή περιγράφεται στα αναλυτικά 
προγράμματα σπουδών, περιλαμβάνει πολλά θέματα και ιδέες που μπορούν να ευαισθη-
τοποιήσουν τους μαθητές για την προστασίας περιβάλλοντος και να συμβάλλουν σε αλλα-
γή στάσεων και συμπεριφορών στα πλαίσια μιας βιώσιμης και αειφορικής ανάπτυξης 
(Smith, 1997 ; Butt, 2011).  

Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν πληθώρα εργαλείων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 
στη διδακτική της Γεωγραφίας, έτσι ώστε το μάθημα να γίνει πιο ελκυστικό για τους μαθη-
τές και να μπορούν να επιτευχθούν ευκολότερα οι στόχοι του μαθήματος. Τέτοια εργαλεία 
είναι τα εκπαιδευτικά λογισμικά και βίντεο, η χρήση των εργαλείων του Web2.0, οι ψηφια-
κές φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες, οι ψηφιακοί χάρτες, οι δορυφορικές εικό-
νες, τα συστήματα πλοήγησης GPS και η πλοήγηση στο διαδίκτυο (Lambert & Balderstone, 
2010 ; Fox, 2005).  

Παράλληλα, η διδακτέα ύλη του μαθήματος της Γεωγραφίας μπορεί να υποστηρίζεται και 
από μεγάλο αριθμό άλλων εκπαιδευτικών εργαλείων και προσεγγίσεων, όπως έρευνες, κα-
ταγραφές, ομαδοκεντρικές εργασίες, εργασίες πεδίου και πειράματα. Η εφαρμογή αυτών 
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των προσεγγίσεων στην πράξη θεωρείται μεθοδολογικά ως η ιδανικότερη διδακτική πρα-
κτική για το μάθημα της Γεωγραφίας με τα πλέον θετικά μαθησιακά αποτελέσματα  (Κατσί-
κης, 1999). 

 Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε τέσσερα επιλεγμένα πειράματα και βιωματικές δράσεις 
που έχουν αφετηρία τα μαθήματα των θετικών επιστημών (φυσική και χημεία), αλλά αντα-
ποκρίνονται και στους εκπαιδευτικούς στόχους του μαθήματος της Γεωγραφίας της Α΄ και 
Β΄ τάξης του Γυμνασίου.  Το μάθημα γίνεται στην αυλή του Σχολείου, στην ύπαιθρο, στο  
εργαστήριο φυσικών επιστημών και στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου, ενώ οι 
μαθητές καλούνται να πραγματοποιήσουν τις προτεινόμενες δραστηριότητες εργαζόμενοι 
σε ομάδες με φύλλα εργασίας. Οι διδακτικές παρεμβάσεις προέκυψαν από τη συνεργασία 
εκπαιδευτικών δύο απομακρυσμένων Σχολείων της χώρας (Ηράκλειο και Πέλλα) και εφαρ-
μόστηκαν  στα δύο Σχολεία αντίστοιχα τα τελευταία πέντε χρόνια. Θα αναφερθούμε στην 
οργάνωση αυτών των δραστηριοτήτων, στους διδακτικούς στόχους που καλύπτουν και στα 
εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα στη διαθεματική προσέγγιση.  Παράλληλα θα συζητή-
σουμε τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών και τα σημεία που προκαλούν σύγχυση, καθώς 
και την  ομαδοσυνεργατική προσέγγιση που εφαρμόστηκε. Ακολουθεί μία συζήτηση για τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις 
μας. 

Διδακτικές Παρεμβάσεις 

Γεωγραφικές συντεταγμένες στην ύπαιθρο με τη χρήση GPS 

Η τοποθέτηση στοιχείων/γεγονότων πάνω στην επιφάνεια της Γης (απόλυτη, σχετική θέση, 
σημασία της) και η χρήση των χαρτών αποτελεί αντικείμενο που αναφέρεται στην ύλη της 
Α΄ και Β΄ τάξης του Γυμνασίου στο μάθημα της Γεωλογίας – Γεωγραφίας (Παυλόπουλος & 
Γαλάνη, 2011 ; Ασλανίδης κ.α. 2009).  Η ενότητα αυτή δυσκολεύει ιδιαίτερα τους μαθητές 
καθόσον δεν είναι εύκολο να αντιληφθούν τις μαθηματικές παραμέτρους που καθορίζουν 
το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος ενός τόπου, όπως επίσης και να κατανοή-
σουν και να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που έχουν οι χάρτες και ιδιαίτερα οι τοπογρα-
φικοί χάρτες. Η προσέγγιση του θέματος μπορεί να γίνει μέσω βιωματικών δράσεων στην 
ύπαιθρο  με τη χρήση GPS.  

Πριν από την εκτέλεση της δραστηριότητας ζητάμε από τους μαθητές να συνεργαστούν ο-
μαδικά, να σκεφθούν, να παρατηρήσουν και να συνδιαλεχθούν με τα άτομα της ομάδας 
τους, έτσι ώστε να καταλήξουν σε συμπεράσματα που συνδέονται με τον ορισμό της τοπο-
θεσίας του Σχολείου τους. Επίσης τους ζητείται να ανακαλέσουν τις γνώσεις τους από το 
Δημοτικό και να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία τους στο να αναγνωρίσουν τα σημεία του 
ορίζοντα και να προσανατολιστούν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οδηγούμε το μαθητή 
στο να προσεγγίσει τις έννοιες της σχετικής και απόλυτης γεωγραφικής θέσης και λειτουρ-
γεί ως «πρόβλεψη» για τη δράση η οποία θα επακολουθήσει. 

Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να συμμετέχουν σε παιχνίδι «κρυμμένου θησαυρού» 
στην αυλή του Σχολείου,  κάνοντας καταρχάς χρήση μόνο των σημαδιών που επιλέγουν οι 
ίδιοι, ενώ στη συνέχεια πειραματίζονται με το GPS και χρησιμοποιούν την πυξίδα του.  Στην 
τελευταία φάση του παιχνιδιού οι μαθητές πρέπει να διαβάσουν τις γεωγραφικές συντε-
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ταγμένες (απόλυτη γεωγραφική θέση) από την οθόνη του GPS. Με την εκτέλεση αυτής της 
απλής δραστηριότητας οι μαθητές καταλήγουν σε κάποια συμπεράσματα ανά ομάδα και σε 
καθολικά συμπεράσματα μετά τη συζήτηση της ολομέλειας στην τάξη, την καθοδήγηση του 
καθηγητή και τη χρήση εποπτικού υλικού (υδρόγειος σφαίρα, Google Earth, χάρτες). Συ-
μπληρωματικά, γίνεται αναφορά στις αρχές λειτουργίας του GPS, στους δορυφόρους και 
στους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους κάνοντας χρήση ψηφιακού υλικού και με αναφορά 
στο ένθετο της υποενότητας Α1.2 του διδακτικού βιβλίου της Γεωλογίας - Γεωγραφίας της 
Α΄ Γυμνασίου. 

Με τη δραστηριότητα αυτή που διαρκεί 2-3 διδακτικές ώρες, επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτι-
κοί στόχοι που είναι να κατανοήσουν οι μαθητές την αναγκαιότητα του συστήματος παραλ-
λήλων και μεσημβρινών, να εντοπίζουν έναν τόπο βάσει των γεωγραφικών του συντεταγ-
μένων και να κάνουν χρήση και εφαρμογή γεωγραφικών δεδομένων με τη βοήθεια της νέας 
τεχνολογίας.     Με την παραπάνω διαδικασία οι μαθητές οδηγούνται επίσης στην κατάκτη-
ση της γνώσης με τρόπο σφαιρικά επιστημονικό (εφαρμογή στοιχείων από μαθηματικά, 
φυσική),  διαθεματικό (το ίδιο θέμα «με τα μάτια» άλλης επιστήμης), βιωματικό και εποι-
κοδομητικό. 

Μελέτη χαρτών στην ύπαιθρο 

Στη δεύτερη δραστηριότητα, η οποία ανταποκρίνεται στους διδακτικούς στόχους των δύο 
επόμενων υποενοτήτων, οι μαθητές καλούνται καλούνται καταρχάς να μελετήσουν διάφο-
ρους ψηφιακούς θεματικούς χάρτες που έχει επιλέξει ο εκπαιδευτικός, όπως για παράδειγ-
μα τους χάρτες βλάστησης, σεισμών, μετεωρολογικούς χάρτες κ.λ.π. Για την επιλογή θεμα-
τικών χαρτών  γίνεται αναζήτηση στο διαδίκτυο, αλλά χρησιμοποιείται και το εμπλουτισμέ-
νο ψηφιακό βιβλίο της Γεωλογίας – Γεωγραφίας (http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/), το 
οποίο περιλαμβάνει ποικιλία θεματικών χαρτών.  Εδώ ζητείται από τους μαθητές: 

• Να ορίσουν κάποια είδη θεματικών χαρτών. 
• Να μελετήσουν το υπόμνημα και να αναγνωρίσουν τα σύμβολα που αναφέρονται 

σε αυτόν. 
• Να καταγράψουν στοιχεία από τους θεματικούς χάρτες και να οδηγηθούν σε συν-

δυαστικά συμπεράσματα, αντλώντας πληροφορίες από περισσότερους του ενός εί-
δους χαρτών. 

• Να κάνουν υποθέσεις για τη χρησιμότητα αυτών των χαρτών σε διάφορα επαγγέλ-
ματα και υπηρεσίες.  

• Να επιλέγουν το είδος του χάρτη που θα αναζητήσουν, για να συλλέξουν διάφορες 
πληροφορίες. 

• Να καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με τη χρήση χαρτών. 

  Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο μαθητής ανακαλεί προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες 
του, που τον βοηθούν να «διαβάζει»  τους χάρτες, καθώς και να αναγνωρίσει τη χρησιμότη-
τά του στην καθημερινή ζωή αλλά και στην επιστημονική διερεύνηση.  

Είναι σημαντικό να αντιληφθούν οι μαθητές ότι οι χάρτες είναι αναπαράσταση δεδομένων 
από την επιφάνεια της Γης (τρισδιάστατη απεικόνιση), σε χαρτί ή ψηφιακή επιφάνεια (δυσ-
διάστατη απεικόνιση). Στην κατεύθυνση αυτή και συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες δρα-
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στηριότητες είναι χρήσιμο να συγκρίνουν οι μαθητές τον τοπογραφικό χάρτη της περιοχής 
τόσο με την δικιά τους αναπαράσταση μιας περιοχής, όσο και με την αντίστοιχη δορυφορι-
κή εικόνα και να καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με τις πληροφορίες που δίνουν αυ-
τές οι αναπαραστάσεις. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλές σελίδες στις οποίες διατίθενται 
τοπογραφικοί χάρτες για όλο τον πλανήτη, όπως για παράδειγμα στο 
http://www.mappingsupport.com/. 

Έτσι, αφού πρώτα οι μαθητές ασχοληθούν και εξοικειωθούν με τους τοπογραφικούς χάρ-
τες, όπως αυτοί περιγράφονται μέσα από την δραστηριότητα Α1.2 του τετραδίου εργασιών 
της Γεωλογίας – Γεωγραφίας Α΄ Γυμνασίου, καλούνται στην συνέχεια να παρατηρήσουν την 
εικόνα που βλέπουν καθημερινά από το Σχολείο τους (Εικ. 1) και να προτείνουν τρόπους 
αναπαράστασής της στο επίπεδο. Η δραστηριότητα αυτή δυσκολεύει ιδιαίτερα τους μαθη-
τές και οι περισσότεροι από αυτούς αρκούνται στο να κάνουν ένα απλό σκαρίφιμα – ζω-
γραφιά της εικόνας που βλέπουν. Τις επόμενες μέρες οργανώνεται μία τρίωρη εξόρμηση 
στη φύση. Οι μαθητές με τη βοήθεια του GPS καταγράφουν τη διαδρομή που ακολουθούν, 
και αποτυπώνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χρησιμοποιώντας τα σημεία αναφοράς 
(waypoints), ενώ πειραματίζονταν με τον προσανατολισμό. Με αυτό τον τρόπο εξοικειώνο-
νται με τους τοπογραφικούς χάρτες που είναι «φορτωμένοι» στο GPS, αλλά και με τους έ-
ντυπους ψηφιακούς χάρτες της περιοχής τους που είχαν βρει προηγούμενα. Επιπλέον, με 
το GPS έχουν δυνατότητες αλλαγής κλίμακας του χάρτη, αλλά και υπολογισμού αποστάσε-
ων και υψομετρικών διαφορών.  

 

Εικόνα 1:  Φαράγγι της περιοχής όπως αυτό φαίνεται από το Σχολείο 

Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τη νέα τεχνολογία. Αποτελεί μέρος της καθημερινής τους 
ζωής και για το λόγο αυτό νιώθουν μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν στις εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες στην ύπαιθρο έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση ηλεκτρονικών συσκευών 
(Chavez, 2009). Έτσι, εκτός από τα GPS, οι μαθητές κάνουν εκτεταμένη χρήση συσκευών 
ενδοεπικοινωνίας, ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, βίντεο και κινητών τηλεφώνων με 
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σύνδεση στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιούν επίσης με ευχέρεια τα λογισμικά που συνδέονται 
με αυτά, έτσι ώστε να μπορούν να επεξεργάζονται ψηφιακά δεδομένα που καταγράφονται 
ή αποτυπώνονται στις συσκευές αυτές.  

Σε επόμενη φάση, οι μαθητές εργάζονται στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου και 
επεξεργάζονται τα δεδομένα τους. Εργαζόμενοι σε ομάδες τοποθετούσαν ψηφιακά τις δια-
δρομές από το GPS α) με τη βοήθεια του λογισμικού oziexplorer στους τοπογραφικούς χάρ-
τες (Εικ. 2) και β) με το Google Earth (http://www.google.com/earth/) στις δορυφορικές α-
πεικονίσεις (Εικ. 3).  Στη συνέχεια παρατηρούν τις δύο διαφορετικές απεικονίσεις, παράλ-
ληλα με τις φωτογραφίες από την πεζοπορική διαδρομή (Εικ. 4) και τη θέα από το Σχολείο 
τους (Εικ. 1) και καταλήγουν σε συμπεράσματα τα οποία ανακοινώνουν  στην ολομέλεια 
της τάξης τους. 

 

Εικόνα 2: Με μπλέ χρώμα η κυκλική διαδρομή στην περιοχή του Σχολείου, όπως 
καταγράφηκε από το GPS και αποτυπώθηκε στον τοπογραφικό χάρτη της περιοχής με το Ozi 

Explorer 
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Εικόνα 3: Με κόκκινο χρώμα η κυκλική διαδρομή στην περιοχή του Σχολείου, όπως 
καταγράφηκε από το GPS και αποτυπώθηκε στη δορυφορική εικόνα του Google Earth 

 

Εικόνα 4: Πεζοπορεία στο φαράγγι 

Μέσα από τη διαδικασία αυτή, επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι της ενότητας «χάρ-
τες» και οι μαθητές αρχίζουν να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον με τις  γεωμετρικές του 
διαστάσεις (τρισδιάστατο χώρος) και την αναγκαιότητα της προβολής του στο επίπεδο 
(δισδιάστατο χώρο, πχ. χάρτη), έτσι ώστε τα διάφορα σημεία του πλανήτη μας να του είναι 
άμεσα αναγνωρίσιμα  και παρατηρήσιμα.  Μαθαίνουν να αντλούν πληροφορίες από έντυ-
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πους ή ψηφιακές απεικονίσεις της επιφάνειας του εδάφους, και εξοικειώνονται με την κλί-
μακα του χάρτη καθώς και με τη μέτρηση αποστάσεων σε αυτόν. 

Παρασκευή σύννεφου στο εργαστήριο 

Στην ενότητα Β3.1 του διδακτικού βιβλίου οι μαθητές διδάσκονται τον κύκλο του νερού 
στον πλανήτη καθώς και την κατανομή του νερού στη φύση. Παρόλο ότι οι μαθητές έχουν 
ήδη διδαχθεί τον κύκλο του νερού στο Δημοτικό, δυσκολεύονται αρκετά στο να προσεγγί-
σουν έννοιες όπως η εξάτμιση, η συμπύκνωση (των υδρατμών) και η υγροποίηση, οι οποίες 
αποτελούν αντικείμενα άλλων μαθημάτων των φυσικών επιστημών. Για την προσέγγιση 
του συγκεκριμένου θέματος γίνεται καταρχάς παρουσίαση του αντίστοιχου θέματος από το 
λογισμικό Γεωλογία – Γεωγραφία του Γυμνασίου όπου οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες 
και ανακαλώντας τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες τους κάνουν «προβλέψεις» για 
τον υδρολογικό κύκλο. Ακολουθεί το παρακάτω απλό πείραμα (Εικ. 5), με το οποίο παράγε-
ται σύννεφο στο εργαστήριο φυσικών επιστημών.  

Σε ένα  διαφανές δοχείο με μεγάλο στόμιο ρίχνουμε μερικά εκατοστά ζεστό νερό και το α-
νακατεύουμε με ένα κουτάλι, έτσι ώστε μία ποσότητα του να εξατμιστεί. Πλησιάζουμε μέ-
σα στο δοχείο ένα αναμμένο σπίρτο, έτσι ώστε να δημιουργηθούν αιωρούμενα σωματίδια 
καπνού, τα οποία θα λειτουργήσουν ως πυρήνες συμπύκνωσης των υδρατμών. Όταν ο κα-
πνός εξαφανιστεί, τοποθετούμε στο πάνω μέρος του δοχείου ένα δίσκο με παγάκια. Σε λίγο 
θα δούμε μέσα στο δοχείο να σχηματίζεται το σύννεφο. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές 
καταλαβαίνουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται τα σύννεφα στην ατμόσφαιρα, κα-
θόσον σε μεγάλα ύψη οι θερμοκρασίες είναι αρκετά χαμηλές, έτσι ώστε να ευνοείται η συ-
μπύκνωση των υδρατμών στα αιωρούμενα ατμοσφαιρικά σωματίδια.  

   

Εικόνα 5: Πείραμα παρασκευής σύννεφου στο εργαστήριο 

Πείραμα μελέτης των μορφών νερού του πλανήτη 

Η μελέτη των μορφών νερού του πλανήτη αποτελεί αντικείμενο διαθεματικής προσέγγισης 
σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα του Γυμνασίου. Ειδικά, αφορά αντικείμενο μελέτης της 
Γεωλογίας – Γεωγραφίας της Α΄ Γυμνασίου (Ασλανίδης κ.α., 2009: ενότητα Β3.1.: « ΤΟ ΝΕΡΟ 
ΣΤΗ ΦΥΣΗ»), όσο και της Χημείας Β΄ Γυμνασίου (Αβραμιώτης κ.α., 2010: μάθημα 2.1.: «ΤΟ 
ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ»). Η προσέγγισης του συγκεκριμένου θέματος μπορεί να γίνει με πεί-
ραμα που παρουσιάζει την ογκομετρική συσχέτιση των μορφών αυτών σε πραγματικό ερ-
γαστήριο. 
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Πριν από την εκτέλεση του πειράματος ζητάμε από τους μαθητές να συνεργαστούν ομαδι-
κά και αφού παρατηρήσουν, μελετήσουν και συνδιαλεχθούν με τα άτομα της ομάδας τους, 
να καταλήξουν σε συμπεράσματα που συνδέονται με την άσκηση 1 της σελίδας 49 του βι-
βλίου Γεωλογίας – Γεωγραφίας Α΄ Γυμνασίου (Εικ. 6). Μέσα από την διεργασία αυτή οδη-
γούμε το μαθητή στο να προσεγγίσει την ποσοστιαία συσχέτιση των μορφών – ειδών νερού 
του πλανήτη σχηματικά (με τη βοήθεια γεωμετρικών σχημάτων κύβων, παραλληλεπιπέδων 
διαφορετικού όγκου). Η εργασία αυτή λειτουργεί ως διεργασία «πρόβλεψης» για το πείρα-
μα που θα ακολουθήσει και προέρχεται από παρουσίαση σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο με 
θέμα «στο Μουσείο για … Νερό», του Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης, της Εταιρείας Ύ-
δρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. 

 

Εικόνα 6:  Κατανομή του νερού στην επιφάνεια της Γης (ενότητα Β3.1: το νερό στη φύση) 

Σύμφωνα με το πείραμα αυτό καλούνται οι μαθητές, εργαζόμενοι σε ομάδες μέσα στο ερ-
γαστήριο φυσικών επιστημών, να προσομοιώσουν την κατανομή των μορφών νερού του 
πλανήτη με τον εξής τρόπο: Υποθέτουμε ότι το συνολικό νερό στον πλανήτη είναι δέκα λί-
τρα (10L). Το νερό αυτό το παρουσιάζουμε σε ένα κουβά. Γνωρίζοντας τις αναλογίες που οι 
μορφές αυτές παρουσιάζονται στη Γη (ωκεανοί: 97,39%, παγόβουνα-παγωμένες κορυφές: 
2,01%, υπόγειο νερό: 0,58 %, λίμνες-ποτάμια: 0,02%, ατμόσφαιρα: 0,01%, σχολικό βιβλίο 
Γεωγραφίας προηγούμενης έκδοσης, σελ. 54.) βρίσκουν με την μέθοδο των αναλόγων πο-
σών, την ποσότητα για κάθε μία από τις παραπάνω μορφές, που αντιστοιχεί στο νερό του 
κουβά ( αλμυρό νερό 9739 ml, παγόβουνα 201 ml, υπόγειο νερό 58 ml, λίμνες-ποτάμια 2 
ml). Χρησιμοποιούν ογκομετρικό κύλινδρο για να απομονώσουν από τον κουβά, αρχικά  το 
σύνολο του γλυκού νερού που υπάρχει στον πλανήτη και παρατηρούν οι μαθητές, στην 
πράξη πλέον, την αναλογία γλυκού και αλμυρού νερού της Γης (δηλαδή 261 ml γλυκού ένα-
ντι 9739 ml αλμυρού νερού). Στη συνέχεια από το γλυκό νερό απομονώνουν την ποσότητα 
νερού που ο άνθρωπος χρησιμοποιεί ετησίως για να καλύψει τις ανάγκες του (το βιβλίο 
τους σελ. 36,  την εκφράζει ως 0,2% επί του συνολικού νερού του πλανήτη, δηλαδή 20 ml). 
Τέλος από αυτή την τελευταία ποσότητα απομονώνουν το νερό των ποταμών και των λι-
μνών που θεωρητικά μπορεί να παίρνει άμεσα ο άνθρωπος (2ml γλυκού νερού). Οι ομάδες 
αφού ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα συγκρίνουν τα αποτελέσματα που βρήκαν και τα 
σχολιάζουν.  
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Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές α) αντιλαμβάνονται με βιωματικό τρόπο τα μεγέθη και τη 
σημασία τους, β) προβληματίζονται για την αξία του γλυκού νερού, για την διαφύλαξη της 
ποιότητάς του στον πλανήτη (είναι το νερό των ποταμών και των λιμνών καθαρό;)  και γ) 
προτείνουν λύσεις  για την προστασία του, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. 
Τέλος χρησιμοποιούν τα μαθηματικά για αναπαράσταση γεωγραφικών δεδομένων.  

Συμπεράσματα 

Στη εργασία αυτή παρουσιάστηκαν κάποιες ενδεικτικές δραστηριότητες που πραγματοποι-
ήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια σε δύο Σχολεία της χώρας στα πλαίσια του μαθήματος 
Γεωγραφία – Γεωλογία, με συνεργασία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα. Οι 
παρεμβάσεις αυτές  στοχεύουν στην εποικοδομητική διδακτική προσέγγιση της γνώσης των 
φυσικών μαθημάτων, όπου παρουσιάζονται και αξιοποιούνται οι πρότερες γνώσεις και ε-
μπειρίες των μαθητών με σκοπό στο τέλος να συνδεθούν με τη νέα γνώση. Οι μαθητές κα-
θοδηγούνται στο να οδηγηθούν με διερευνητικό και αποκαλυπτικό τρόπο στις νέες έννοιες, 
όρους και φαινόμενα. Η προσέγγιση αυτή, σε συνδυασμό με την εισαγωγή βιωματικών 
δράσεων, πειραμάτων και των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Γεωγραφίας, αντικατέστησε πλέον 
το παλιό, συμβατικό μάθημα που χρειαζόταν απομνημόνευση και  δυσκόλευε τους περισ-
σότερους μαθητές σε ένα ευχάριστο μάθημα που προσεγγίζει ολιστικά τη μελέτη των σχέ-
σεων ανθρώπου – περιβάλλοντος (Martin, 2006). Η Γεωγραφία σήμερα δίνει στους μαθητές 
μία διαθεματική, σταθερή και μόνιμη βάση που στέκεται ως εφαλτήριο στην ζωή των νέων 
πολιτών ενώ συμβάλει αποτελεσματικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, για μια σειρά 
από περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα.   

Οι μαθητές μας σύμφωνα με δηλώσεις των ιδίων αλλά και των γονέων τους νιώθουν ικανο-
ποιημένοι από το μάθημα, καταλαβαίνουν τα επιμέρους θέματα και εργάζονται στις δρα-
στηριότητες που τους ανατίθενται με μεγάλο ενθουσιασμό. Επίσης απολαμβάνουν τις δρα-
στηριότητες στην ύπαιθρο, όπου συνδυάζεται η εκπαίδευση με την ψυχαγωγία και την ά-
θληση. Κάποιοι μάλιστα μαθητές έχουν βρει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στην ενασχόλησή τους 
με τους διαδραστικούς χάρτες, το GPS και την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο πά-
νω σε επιμέρους εξειδικευμένα θέματα.  

Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν είναι απλώς ενδεικτικές των δραστηριοτήτων που 
μπορούν να γίνουν σε ένα μάθημα Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο. Η μέτρηση της ακτίνας της 
Γης με το πείραμα του Ερατοσθένη, η κατασκευή απλών μετεωρολογικών οργάνων (όπως 
ανεμόμετρο, βροχόμετρο, υγρόμετρο), η αποτύπωση μετεωρολογικών δεδομένων στο Σχο-
λείο, η προσομοίωση ηφαιστείων στο εργαστήριο και η κατασκευή ηλιακού κινητήρα και 
ανεμογεννήτριας είναι ιδέες και πρακτικές που εφαρμόστηκαν πιλοτικά στα δύο συνεργα-
ζόμενα Σχολεία και είχαν ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από τους μαθητές. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι η διασχολική συνεργασία  περιλαμβάνει και επικοινωνία ανάμεσα στους μαθη-
τές, κυρίως μέσα από wiki, που έχει δημιουργηθεί με σκοπό την διαδικτυακή ανταλλαγή 
απόψεων και υλικού σε επιστημονικά θέματα, όπως αυτό της κλιματικής αλλαγής. 

 Στόχος της συγγραφικής ομάδας είναι να δημιουργηθεί ένα αποθετήριο εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο και να ανοίξει ένας δη-
μιουργικός διάλογος στην εκπαιδευτική κοινότητα για την αναβάθμιση του μαθήματος, με 
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την εισαγωγή δράσεων που παρακινούν τους μαθητές και συμβάλλουν στην αποτελεσματι-
κότερη επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. 
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Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για το Πένθος 

Μελισόβα Σοφία 
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια  στην  «Κοινωνιολογία της Εργασίας: Πολιτικές Αγοράς Εργασίας – 

Μειονότητες – Παιδική Ηλικία», Ε.Κ.Π.Α. 
sofimelis@gmail.com 

Περίληψη 

Ο θάνατος και το πένθος αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής, με συνέπεια το σχο-
λείο συχνά να καλείται να αντιμετωπίσει θέματα, τα οποία σχετίζονται με την απώλεια. Η 
στήριξη του μαθητή, που χάνει κάποιο οικείο πρόσωπο, ή της σχολικής κοινότητας, που 
βιώνει το πένθος αποδεικνύεται συχνά μια περίπλοκη διαδικασία, για την οποία οι εκπαι-
δευτικοί δεν είναι πάντοτε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Με αφορμή την σοβαρή ασθένεια 
της αδερφής ενός νηπίου και τον πρόσφατο θάνατο συγγενών των υπόλοιπων παιδιών 
πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-2014, πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στο 7ο Νη-
πιαγωγείο Ασπροπύργου, με σκοπό την αντιμετώπιση του πένθους στην προσχολική ηλικία 
και την κατανόηση της έννοιας του θανάτου. Με τον τρόπο αυτό επιδιώχθηκε η συνειδητο-
ποίηση των διαστάσεων, που σχετίζονται με τον θάνατο, η στήριξη και πληροφόρηση των 
παιδιών, αλλά και η ανάπτυξη των ικανοτήτων αναγνώρισης, διαχείρισης και έκφρασης των 
συναισθημάτων τους.   

Λέξεις - Kλειδιά: Πένθος στην προσχολική ηλικία, απώλεια, θάνατος  

Εισαγωγή 

Ο θάνατος μπορεί να θεωρηθεί ένα από τα πλέον αγχογόνα γεγονότα στη ζωή του ανθρώ-
που, καθώς εκτός του ότι αναιρεί την ίδια την ζωή, απειλεί σημαντικές σχέσεις και συχνά 
ανακινεί υπαρξιακούς προβληματισμούς. Η παραδοξότητα του θανάτου έγκειται στο ότι 
θεωρείται ως μη φυσικό, απρόβλεπτο και ακατανόητο γεγονός, ενώ στην πραγματικότητα 
αποτελεί την μοναδική βεβαιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης (Κοντοπούλου, 2007). Η σύν-
δεσή του με τον φόβο και την οδύνη, οδηγεί τους ενηλίκους να θεωρούν οποιαδήποτε σχε-
τική συζήτηση με τα παιδιά ως ταμπού, ενώ συχνά προτιμούν να αποκρύπτουν την πραγμα-
τικότητα με πρόσχημα την προστασία τους από μία συναισθηματική φόρτιση σε μια προ-
σπάθεια να καλύψουν τα δικά τους συναισθήματα άγχους και δυσφορίας (Κοντοπούλου, 
2007).  

Στην πραγματικότητα όμως, τα παιδιά είναι πολύ περισσότερο εξοικειωμένα με την έννοια 
του θανάτου, απ’ όσο οι ενήλικες θέλουν να νομίζουν. Ο θάνατος παρουσιάζεται στην ζωή 
τους ποικιλοτρόπως, μέσα από τα παραμύθια και τα βιβλία, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
ή ακόμη και εντός του πλαισίου των παιχνιδιών στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον τους 
(Παπαδάτου & Καμπέρη, 2013). Επιπλέον είναι σύνηθες τα παιδιά να βιώνουν από πολύ 
νωρίς απώλειες στη ζωή τους. Ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου ή ακόμη και του κα-
τοικίδιού τους, η διάγνωση μίας σοβαρής ασθένειας στο συγγενικό τους πλαίσιο, η κατα-
στροφή μίας κοινότητας εξαιτίας φυσικών καταστροφών κ.ο.κ. αποτελούν μερικά μόνο πα-
ραδείγματα γεγονότων, τα οποία γίνονται αντιληπτά από τα παιδιά ως εξαιρετικά απειλητι-
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κά και εγείρουν την αίσθηση της αδυναμίας και της έλλειψης ελέγχου (Αποστολοπούλου, 
2014). Η παρέμβαση των ενηλίκων στις περιπτώσεις αυτές, θεωρείται απαραίτητη.  

Η Κατανόηση της Έννοιας του Θανάτου 

Η αντίληψη του θανάτου αποτελεί για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μία περίπλοκη διαδι-
κασία, καθώς δεν είναι εύκολη η συνειδητοποίηση της οριστικής διακοπής των ανθρωπίνων 
ιδιοτήτων (Feldman, 2010). Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι μέχρι τριών ετών τα παιδιά, πα-
ρότι αδυνατούν να κατανοήσουν την έννοια του θανάτου, αντιδρούν έντονα στον αποχωρι-
σμό (Χατζηνικολάου, 2009). Ταυτόχρονα παρατηρείται ότι είναι δυνατό να διαισθανθούν 
την θλίψη των ατόμων γύρω τους, κυρίως από τον τόνο της φωνής τους, τις κινήσεις τους 
κ.ο.κ. Μόνο όταν αποκατασταθούν οι συνθήκες σταθερότητας και ασφάλειας, τα παιδιά 
στην ηλικία αυτή επιστρέφουν στους καθημερινούς τους ρυθμούς και μειώνεται η ανησυ-
χία τους.  

Για τα προνήπια και νήπια, ηλικίας από τριών έως πέντε ετών, η έννοια του θανάτου δεν 
είναι αφομοιώσιμη. Παρόλα αυτά μέσα από τα παραμύθια και τις επεξηγήσεις των ενηλί-
κων, έχουν διαμορφώσει αόριστες εικόνες για τον θάνατο, όπως αυτή του ύπνου ή του τα-
ξιδιού. Και ενώ πλέον είναι σε θέση να κατανοήσουν την απουσία του προσώπου, δεν μπο-
ρούν να αντιληφθούν την μονιμότητα αυτής. Συγχρόνως δεν αποδέχονται το θάνατο ως 
κάτι φυσιολογικό, ενώ θεωρούν ότι το άτομο, που πέθανε εξακολουθεί να έχει βιολογικές 
ανάγκες και να σκέφτεται, να αισθάνεται κ.ο.κ. (Παπαδάτου & Καμπέρη, 2013). 

Οι Επιμέρους Έννοιες του Θανάτου 

Οι Speece και Brent, μελετώντας περισσότερες από 100 έρευνες, οι οποίες διεξήχθησαν 
από το 1934 έως τις αρχές του 1990, δημοσίευσαν το 1991 την μελέτη τους, σύμφωνα με 
την οποία μπορούν να εντοπιστούν διαχρονικά τέσσερις διαστάσεις του θανάτου, οι οποίες 
δεν γίνονται άμεσα αντιληπτές από τα παιδιά και κατακτώνται σταδιακά  (Symons-
Bradbury, 2004). Αρχικά γίνεται αναφορά στην έννοια της οριστικότητας, δηλαδή της μη 
αναστρεψιμότητας του θανάτου. Συχνά τα παιδιά αναρωτιούνται, αν υπάρχει κάποιος μα-
γικός τρόπος, παρόμοιος με αυτός των παραμυθιών για την επιστροφή του αγαπημένου 
τους προσώπου, ενώ όταν τα θαύματα και η μαγεία αποτυγχάνουν, επιζητούν την ιατρική 
παρέμβαση. Οι ερωτήσεις τους σχετικά με την διάρκεια, που το άτομο θα παραμείνει νεκρό 
και η αγωνία τους για την επιστροφή του, δηλώνουν την αδυναμία τους να κατανοήσουν 
ότι ο θάνατος αποτελεί ένα οριστικό και μη αναστρέψιμο γεγονός (Παπαδάτου & Καμπέρη, 
2013).  

Η μη λειτουργικότητα των πεθαμένων οργανισμών αποτελεί μία εξίσου δυσνόητη έννοια. 
Τα παιδιά αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν ότι ο θάνατος συνεπάγεται και την παύση ό-
λων των λειτουργιών του οργανισμού. Σταδιακά καλούνται να συνειδητοποιήσουν ότι οι 
ανθρώπινες λειτουργίες, είτε είναι ορατές, είτε όχι, σταματούν. Έτσι ο νεκρός δεν αναπνέει, 
δεν πεινάει, δεν χτυπάει η καρδιά του, αλλά ούτε σκέφτεται, πονάει ή είναι μόνος του.  

Η αιτιότητα αποτελεί μία έννοια του θανάτου ιδιαιτέρως περίπλοκη, κυρίως όταν ο θάνα-
τος είναι αιφνίδιος και δεν προκαλείται από φυσικά αίτια. Τα παιδιά καλούνται να συνειδη-
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τοποιήσουν σταδιακά ότι ο θάνατος του ατόμου μπορεί να προκληθεί από ποικίλα αίτια, 
βιολογικά, ψυχοκοινωνικά, περιβαλλοντικά κ.ο.κ., τα οποία δεν σχετίζονται με το παιδί. Η 
έννοια αυτή θεωρείται ιδιάζουσας σημασίας, ιδιαιτέρως στις μικρές ηλικίες, καθώς η εγωι-
στική σκέψη των παιδιών μπορεί να τα οδηγήσει στην πεποίθηση ότι ευθύνονται για τον 
θάνατο του αγαπημένου τους προσώπου, λόγω κάποιας πράξης που έκαναν, με αποτέλε-
σμα να βιώνουν έντονα ενοχές (Müller-Domnig, 2006).  

Τέλος σημαντική θεωρείται η έννοια της καθολικότητας του θανάτου. Με την συνειδητο-
ποίηση της έννοιας αυτής τα παιδιά θα κατανοήσουν ότι όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί τελι-
κά θα πεθάνουν και ότι αυτή είναι η φυσιολογική πορεία της ζωής. Η παρατήρηση αυτή 
συνάδει με την αναγκαιότητα του προγράμματος Αγωγής Υγείας, που εφαρμόστηκε.  

Πρόγραμμα για το Πένθος 

Από την αρχή του σχολικού έτους παρατηρήθηκε συχνή αναφορά στο θέμα του θανάτου. Ο 
πρόσφατος αιφνίδιος θάνατος ενός παππού και η παρουσία των εγγονών στο περιστατικό, 
καθώς και η συμμετοχή τους στις τελετουργίες, που ακολούθησαν αποτελούσαν συχνά την 
αφορμή για την εξιστόρηση παρόμοιων περιστατικών από όλη την ομάδα. Συγχρόνως η σο-
βαρή ασθένεια της αδερφής ενός νηπίου και η ανησυχία του αδερφού, που εντεινόταν από 
την ελλιπή του ενημέρωση από τους συγγενείς, οδήγησε στην ανάγκη σχεδιασμού και δη-
μιουργίας ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας για την αντιμετώπιση του πένθους, αλλά και 
για την προετοιμασία για τον θάνατο.  

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2014 και συμμετείχαν 
σε αυτό όλοι οι μαθητές του 7ου Νηπιαγωγείου Ασπροπύργου. Η ομάδα αποτελούταν από 
νήπια, 5 κορίτσια και 14 αγόρια, εκ των οποίων τα 4 κορίτσια και τα 12 αγόρια ήταν παιδιά 
Ρομά. Η διευκρίνιση αυτή θεωρείται σημαντική, καθώς οι συνθήκες διαβίωσής τους στην 
περιοχή Νέα Ζωή, Ασπροπύργου ήταν ιδιαιτέρως δυσχερείς, με αποτέλεσμα όλα τα παιδιά 
να έχουν γίνει μάρτυρες κάποιου ατυχήματος ή κάποιας εγκληματικής ενέργειας, η οποία 
οδήγησε τους συμμετέχοντες στον θάνατο, με αποτέλεσμα να έχουν μία πρώτη εξοικείωση 
με το θέμα.  

Οι γενικοί σκοποί, που τέθηκαν αφορούσαν τόσο την κατανόηση της έννοιας του θανάτου 
και της απώλειας, όσο και την συναισθηματική ενδυνάμωση των παιδιών. Κρίθηκε σκόπιμη 
η απόπειρα συνειδητοποίησης των εννοιών, που σχετίζονται με τον θάνατο και η παροχή 
στήριξης και πληροφόρησης τόσο στα παιδιά, όσο και στους γονείς. Επιπλέον επιδιώχθηκε 
τα παιδιά να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, να διαχειρίζονται και να εκφράζουν τα συναι-
σθήματά τους, ενώ ταυτόχρονα να αποδέχονται τους διαφορετικούς τρόπους έκφρασης και 
την ατομικότητα του καθενός.  

Εντοπίστηκαν οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις, οι οποίες σχετίζονται με παραδόσεις, παρα-
δείγματος χάρη την αντίληψη της επιστροφής της ψυχής του νεκρού με την μορφή της νυ-
χτοπεταλούδας,  με συναισθήματα, δηλαδή την θλίψη, που προκαλεί στο παιδί το γεγονός 
ότι δεν θα ξαναδούν το αγαπημένο τους πρόσωπο, αλλά και επιβεβαίωσαν ότι τα παιδιά 
δεν είχαν κατακτήσει τις σχετιζόμενες με το θάνατο έννοιες.  
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Δραστηριότητες Προετοιμασίας 

Μέσω διαφορετικών δραστηριοτήτων επιδιώχθηκε αρχικά η δημιουργία κλίματος εμπιστο-
σύνης στην ομάδα, αλλά και η ικανότητα συνεργασίας. Τα παιδιά μέσω όλων των μορφών 
διαθεματικών δραστηριοτήτων, που υλοποιούνται στο νηπιαγωγείο, έμαθαν να αναγνωρί-
ζουν τα συναισθήματα, τόσο τα δικά τους, όσο και των υπολοίπων, ενώ σταδιακά εξοικειώ-
θηκαν με την ελεύθερη έκφραση αυτών. Επιδιώχθηκε η ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης 
προβλημάτων, καθώς και αυτή της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της ανάπτυξης και 
διατήρησης διαπροσωπικών σχέσεων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα των δραστηριοτήτων 
αυτών, μπορούν να αποτελέσουν θεατρικά παιχνίδια, είτε με τη μορφή δραματοποίησης 
κάποιου μύθου, είτε παιχνίδια μίμησης και παντομίμας, καθώς και εικαστικές δραστηριό-
τητες και αντίστοιχες μουσικής αγωγής, όπως οι κατασκευές ομαδικών εργασιών και ο συ-
ντονισμός της ομάδας σε διαφορετικούς ρυθμούς και μουσικά ερεθίσματα.   

Επιπλέον εξοικειώθηκαν με τις λειτουργίες όλων των ζωντανών οργανισμών. Με τον τρόπο 
αυτό ήταν σε θέση να αναγνωρίζουν την χρησιμότητα του κάθε οργάνου χωριστά, αλλά και 
την σημασία της ομαλής λειτουργίας όλων των οργάνων, προκειμένου να είναι εφικτή η 
διατήρηση της ζωής. Η μελέτη αυτή δεν περιορίστηκε στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά 
επεκτάθηκε τόσο στα φυτά, όσο και τα ζώα, ενώ ταυτόχρονα έγινε κατανοητός ο διαχωρι-
σμός ανάμεσα στα έμψυχα όντα και άψυχα αντικείμενα. Μελετήθηκε με την εμφύτευση 
σπόρων η ανάπτυξη των φυτών και οι ιδιότητές τους και με τη δημιουργία βιβλίου φωτο-
γραφιών παρακολουθήθηκε σε πραγματικό χρόνο η ανάπτυξη των κατοικίδιων ζώων των 
παιδιών. Επιπλέον υπήρξε η δυνατότητα επεξεργασίας ποικίλων κειμένων και μύθων, σχε-
τικά με την ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού.    

Υλοποίηση Προγράμματος 

Στην συνέχεια καταγράφτηκαν οι ερωτήσεις των παιδιών σχετικά με το θέμα του θανάτου, 
ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες και χωρίστηκε η ομάδα σε υποομάδες, ανάλογα με το εν-
διαφέρον των παιδιών, τα οποία συνέλλεξαν τις πληροφορίες και τις παρουσίασαν στην 
τάξη.  

Η καθολικότητα του θανάτου διαπιστώθηκε σταδιακά μέσα από μία σειρά παρατηρήσεων 
και δραστηριοτήτων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα θεμάτων αποτελούν η εναλλαγή των 
εποχών, η σπορά, με το φύτεμα διαφορετικών σπόρων και την καταγραφή της πορείας τους 
σε ημερολόγιο, η πορεία της ζωής του ανθρώπου, αλλά και των ζώων. Στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων αυτών αξιοποιήθηκαν τα παραμύθια Ο παππούς του Ρόκο (Ζορμπά – Ραμ-
μοπούλου, 2003) και Αν τ’ αγαπάς ξανάρχονται (Νευροκοπλή, 2007).  

Το βιβλίο Αντίο Ποντικούλη (Harris, 2003) αποτέλεσε την αφορμή για την παρατήρηση της 
παύσης των λειτουργιών στον οργανισμό των έμβιων όντων μετά τον θάνατο. Τα παιδιά 
ανακάλεσαν τις αλλαγές των ζώων και των φυτών με το πέρασμα του χρόνου, καθώς και τις 
εμπειρίες τους από την απώλεια αγαπημένων ανθρώπων.  

Για την έννοια της μη αναστρεψιμότητας του θανάτου πραγματοποιήθηκε σειρά δραστη-
ριοτήτων στην πλειοψηφία τους από τις φυσικές επιστήμες. Η διαλυτότητα των ουσιών στο 
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νερό υπέδειξε ότι παρά την αλλαγή του νερού δεν είναι δυνατή η αντιστροφή όλων των 
διαδικασιών, ενώ εικαστικά παιχνίδια με πλαστελίνες οδήγησε τα παιδιά στην διαπίστωση 
ότι όταν τα χρώματα μπλέκονται είναι αδύνατο να διαχωριστούν πάλι στα αρχικά τους.  

Τα ταφικά έθιμα αποτέλεσαν μία θεματική με αυξημένο ενδιαφέρον. Με ανασκαφές οι νε-
αροί αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τάφους ανθρώπων και ζώων, ακόμη και δεινοσαύρων, με 
κόκαλα κατασκευασμένα από πηλό. Πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις και κατηγοριοποιή-
σεις και δραματοποιήθηκαν οι ιστορίες τους, όπως καταγράφονταν στις πέτρινες πλάκες. Οι 
μούμιες των πυραμίδων, οι Φαραώ, αλλά και οι πειρατές με τους σκελετούς και τις τρομα-
κτικές τους ιστορίες έφεραν στην επιφάνεια διαφορετικές συνήθειες του παρελθόντος. Την 
ίδια περίοδο στην σχολική μονάδα πραγματοποιήθηκε έκθεση φωτογραφίας με θέμα τις 
συνήθειες των Ρομά στο παρελθόν. Με αφορμή την έκθεση αυτή κλήθηκαν στην τάξη οι 
εικονιζόμενοι, οι οποίοι δέχτηκαν να μας εξιστορήσουν τα διαφορετικά ταφικά έθιμα, τα 
οποία είτε συνάντησαν στα ταξίδια τους, είτε προέρχονταν από τον τόπο καταγωγής τους. 
Τα έθιμα αυτά καταγράφηκαν, ενώ βρέθηκαν τα διαφορετικά μέρη στο χάρτη.  

Τέλος υλοποιήθηκε πληθώρα δραστηριοτήτων σχετικά με τα συναισθήματά μας για τον 
θάνατο. Μέσω παιχνιδιών διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος δεν θυμίζει τίποτα καλό ή ευχάρι-
στο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι όταν τα παιδιά κλήθηκαν να α-
ναφέρουν τι ζώο θα ήταν ο θάνατος αναφέρθηκαν σε φίδια, καρχαρίες και ποντίκια, ζώα 
χαρακτηριστικά των συναισθημάτων, που αυτός τους προκαλεί. Με διαφορετικά χρώματα 
προσέγγισαν εικαστικά τα ποικίλα συναισθήματα, που προκαλούνται από την απώλεια, 
αναφέροντας τόσο την θλίψη και την στεναχώρια, όσο και τον φόβο και τον θυμό από τις 
αντιδράσεις των συγγενών τους, που δεν τους εξηγούν τι συμβαίνει.  

Και για την διαχείριση των συναισθημάτων αυτών υλοποιήθηκαν διάφορες προτάσεις. Το 
τηλέφωνο της εκτάκτου ανάγκης ήταν πάντα διαθέσιμο, για όποιο παιδί ήθελε να εκφράσει 
πώς αισθάνεται, αλλά δεν ήταν έτοιμο να το μοιραστεί με κάποιον συμμαθητή του. Το μα-
ξιλάρι του θυμού βοηθούσε στην εκτόνωση σε ασφαλή πλαίσια, η κατασκευή ασπίδων με 
θετικές σκέψεις χρησιμοποιήθηκε για να μην ξεχνάμε τι μας κάνει χαρούμενους και οι ονει-
ροπαγίδες θα φυλάκιζαν τα άσχημα όνειρα. Και κυρίως η παρουσία των φίλων μας φάνηκε 
ιδιαιτέρως σημαντική για να μας ακούσουν και να μας αγκαλιάσουν. Στο σχεδιασμό των 
δραστηριοτήτων αυτών χρησιμοποιήθηκαν τα βιβλία Ο κήπος των συναισθημάτων (Κά-
ντζου, Δαμηλάκη, Λαμπρινέα & Κανελλόπουλος, 2009) και Βήματα για τη ζωή (Κουρμούση 
& Κούτρας, 2011).  

Τα άτομα, που πέθαναν, δεν έφυγαν από την μνήμη των παιδιών και στο τέλος του προ-
γράμματος θέλησαν να εξασφαλίσουν ότι δεν θα τα ξεχάσουν. Για τον λόγο αυτό φτιάχτη-
καν κουτιά με αναμνήσεις, έγιναν κατασκευές με φωτογραφίες, ρωτούσαν ελεύθερα ότι 
δεν θυμόντουσαν και δεν φοβόντουσαν να μιλήσουν για τους νεκρούς. Επιπλέον στην βαλί-
τσα των αναμνήσεων ζωγραφίσαμε την καλύτερή μας ανάμνηση με τον νεκρό και υποσχε-
θήκαμε να την κρατάμε πάντα ζωντανή στο μυαλό μας. Χρησιμοποιήθηκαν ιδέες από το 
βιβλίο Απώλειες ζωής – Γέφυρες στήριξης: Κατευθύνσεις για τη στήριξη μαθητών που θρη-
νούν (Παπαδάτου & Καμπέρη, 2013).  
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Αξιολόγηση Προγράμματος 

Το πρόγραμμα θεωρήθηκε επιτυχημένο, καθώς μετά το πέρας αυτού διαπιστώθηκε ότι τα 
παιδιά είχαν κατακτήσει τις έννοιες, η συνειδητοποίηση των οποίων αποτελούσε τον αρχι-
κό στόχο του προγράμματος. Η αντίληψή τους σχετικά με το θέμα του θανάτου είχε διευ-
ρυνθεί, καθώς και οι γνώσεις τους σχετικά με τις υποενότητες, με τις οποίες ασχολήθηκαν. 
Ταυτόχρονα θεωρήθηκε επιτυχία το γεγονός ότι οι γονείς των παιδιών, που συμμετείχαν 
ενεργά στην διαδικασία, θεώρησαν ότι μπορούσαν να βρουν κάποιο τρόπο να μιλήσουν με 
τα παιδιά τους για το θέμα του θανάτου, χωρίς να έχουν αμφιβολίες και ανασφάλεια σχετι-
κά με τον τρόπο προσέγγισης.  

Επιπλέον θετικό στοιχείο θεωρήθηκε η προσέγγιση των συναισθημάτων, μέσω των διαφό-
ρων δραστηριοτήτων. Παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά χρησιμοποιούσαν τους τρόπους συναι-
σθηματικής αποφόρτισης και σε περιπτώσεις άσχετες με την απώλεια. Ταυτόχρονα παρα-
τηρήθηκε η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην ομάδα και η ανάπτυξη της ικανότητας 
ενσυναίσθησης και ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών.  

Επίλογος  

Συνοψίζοντας θα πρέπει να επισημανθεί ότι παρά την προετοιμασία για την απώλεια, τελι-
κά μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους τα παιδιά δεν βίωσαν τον θάνατο και κατά συνέπεια 
διατηρούνται επιφυλάξεις σχετικά με την εφαρμογή των κεκτημένων γνώσεων σε ρεαλιστι-
κές συνθήκες. 

Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι η κατανόηση της έννοιας του θανάτου από τα παιδιά επη-
ρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Σημαντικότεροι από αυτούς θεωρούνται η ηλικία, η 
γνωστική και συναισθηματική ωριμότητα του εκάστοτε παιδιού, οι προσωπικές του εμπει-
ρίες, η προσωπικότητά του, οι προσλαμβάνουσες από το οικογενειακό και σχολικό του πε-
ριβάλλον και οι πολιτισμικές και θρησκευτικές επιρροές του κοινωνικού του πλαισίου (Πα-
παδάτου & Καμπέρη, 2013). Κατά συνέπεια η αντίληψη του θανάτου διαφέρει στο κάθε 
παιδί, γεγονός, που θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.  

Οι αντιδράσεις του παιδιού και ο τρόπος θρήνου στην απώλεια εξαρτάται από το εκάστοτε 
άτομο. Η διεργασία του θρήνου είναι μακροχρόνια και οδυνηρή, αλλά σε κάθε περίπτωση 
απόλυτα φυσιολογική και υγιής. Κατά συνέπεια στα παιδιά στις περιπτώσεις αυτές συχνά 
δυσκολεύονται να φανερώσουν με άμεσο τρόπο τις ανάγκες τους και για τον λόγο αυτό ο 
ρόλος του σχολείου είναι ιδιαιτέρως σημαντικός. Ο εκπαιδευτικός θεωρείται ο πλέον κα-
τάλληλος για να προσεγγίσει το παιδί και να παρέχει υψηλής ποιότητας παρέμβαση σε συ-
νεργασία με την οικογένεια, η οποία κρίνεται αναγκαία μετά από το οδυνηρό γεγονός της 
απώλειας (Παπαδάτου & Καμπέρη, 2013). 
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Πρόγραμμα Σχολικής Καινοτομίας: «Τ.Π.Ε. και φιλαναγνωσία στο Νηπιαγωγείο» 
 

Παπαβασιλείου Αναστασία, Π.Ε.60  anastasiapap589@yahoo.com 
Λαμπροπούλου Βάια, Π.Ε.60 vaialampropoulou@yahoo.gr 

Πενέκελη Γεωργία, Προπτυχιακή Φοιτήτρια, georgiakoz2015@hotmail.com  

Περίληψη 

Το 2/θ Νηπ/γείο Δρεπάνου βρίσκεται σε αγροτική περιοχή του Δήμου Κοζάνης. Στο νηπια-
γωγείο μας φοιτούν νήπια - προνήπια που εκκινούν από διαφορετικές πολιτισμικές, μορ-
φωτικές, οικονομικές και κοινωνικές αφετηρίες. Γνωρίζοντας τον αντισταθμιστικό ρόλο του 
νηπιαγωγείου και θέλοντας να δώσουμε σε όλα τα παιδιά την ευκαιρία να έρθουν σε επα-
φή με τα βιβλία αλλά και με τον Η/Υ αποφασίσαμε - ανεξάρτητα από τις προηγούμενες ε-
μπειρίες και τα βιώματα των παιδιών - να υλοποιήσουμε ένα Πρόγραμμα Σχολικής Καινο-
τομίας του Ευρωπαϊκού Ομίλου «ΜΕΝΩΝ» με θέμα «Τ.Π.Ε. και φιλαναγνωσία στο νηπιαγω-
γείο». Τα νήπια πειραματίστηκαν με τον Η/Υ, ανακάλυψαν, δημιούργησαν, συμμετείχαν 
ενεργά, προβληματίστηκαν, τον είδαν από άλλη – καινούρια - οπτική γωνία και αντιλήφθη-
καν ότι μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν με διάφορους τρόπους. Ταυτόχρονα, μέσα από 
την επαφή τους με τα βιβλία εμπλούτισαν τις γνώσεις τους, τα αγάπησαν, έγιναν τα ίδια 
«συγγραφείς», ανέπτυξαν και καλλιέργησαν ικανότητες και δεξιότητες αλλά και - ίσως το 
σημαντικότερο - διασκέδασαν και ενθουσιάστηκαν.  

Λέξεις - Κλειδιά: Τ.Π.Ε., Φιλαναγνωσία, Εκπαιδευτική Καινοτομία, Πρόγραμμα Σχολικής 
Καινοτομίας. 

Τ.Π.Ε. 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία ως γνωστικά εργαλεία συμβάλλει στην οικοδόμηση της 
γνώσης, στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, ενισχύοντας τη μετάβαση από το δα-
σκαλοκεντρικό στο μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας (Μικρόπουλος, 2006 ∙ Ράπτης & 
Ράπτη, 2004) και επιφέρει συγκεκριμένα μαθησιακά και διδακτικά αποτελέσματα, αφού οι 
Τ.Π.Ε. επιτρέπουν περισσότερη αυτονομία στους μαθητές, ενθαρρύνουν τη συνεργασία και 
την επικοινωνία μεταξύ τους, προωθούν διαδικασίες ανακάλυψης της γνώσης, αυξάνουν το 
ενδιαφέρον και την προθυμία τους για την παρακολούθηση των διδακτικών αντικειμένων. 
Ταυτόχρονα, διευκολύνουν τη διεύρυνση των μαθησιακών σκοπών της διδασκαλίας πέρα 
από το αναλυτικό πρόγραμμα, τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης, την ανάπτυξη 
τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τ.Π.Ε. καθώς και τη διαχείριση των πληροφοριών 
(Κυνηγός, Βαβουράκη, Ιωαννίδης, Παπαϊωάννου, & Ψυχάρης, 2002 ∙ Owston, 2007). Συνα-
κόλουθα, στην Ελλάδα, η αναγνώριση αυτών των πλεονεκτημάτων των Τ.Π.Ε. οδήγησε το 
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., 2010) να θέσει 
ως στρατηγικό στόχο του την αυξημένη χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία από τους 
εκπαιδευτικούς, κάτι που αποτελεί μια θεμελιώδη αλλαγή στην εκπαιδευτική μονάδα 
(Μπατζιάκας, 2011). 

Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο - που γίνεται με το Διαθεματικό 
Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) (ΥΠΕΠΘ - ΠΙ, 2002) - είναι «να εξοι-
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κειωθούν τα παιδιά με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή» και να έρθουν σε μια πρώ-
τη επαφή με διάφορες χρήσεις του. Ο μαθητής καλείται να μάθει, ν’ αναγνωρίζει τις βασι-
κές μονάδες του υπολογιστή, ν’ αντιλαμβάνεται τη χρησιμότητά του, αλλά και να μάθει ν’ 
αναπτύσσει ομαδικές δραστηριότητες γύρω από τον υπολογιστή μέσα από το παιχνίδι μ’ 
αυτόν (Τζαβάρα & Κόμης, 2003). Η εισαγωγή του Η/Υ στην Προσχολική Αγωγή έχει σημειω-
θεί ότι προσφέρει δυνατότητες για πειραματισμό, διερεύνηση, παιγνιώδη και ενεργό εκμά-
θηση, ποικίλους αισθητήριους και εννοιολογικούς τρόπους, μάθηση που σέβεται και προ-
σαρμόζεται καλύτερα σε ατομικούς ρυθμούς και χαρακτηριστικά, περισσότερο ανεξάρτητη 
μάθηση, ενίσχυση της αφαιρετικής λειτουργίας και αποτελεί σύγχρονο εναλλακτικό τρόπο 
εργασίας και επιτυχούς μάθησης (Δαγδιλέλης & Κασκάλης, 2001 ∙ Διαμαντάκη, Ντάβου, & 
Πανούσης, 2001 ∙ Ράπτης & Ράπτη, 2004 ∙ Βοσνιάδου, 2006 ∙ Οικονομίδης & Ζαράνης, 
2010).  

Φιλαναγνωσία 

Ο όρος «Φιλαναγνωσία» ορισμικά παραπέμπει στη θετικά προσδιορισμένη σχέση του ανα-
γνώστη με το βιβλίο ως το κατεξοχήν είδος και έκφραση της γραπτής ύλης και εμπεριέχει 
ταυτόχρονα τις εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες στοχεύουν στην 
διαμόρφωση αυτής της σχέσης μέσα από την ανάπτυξη αναγκαίων γνωστικών δεξιοτήτων 
κυρίως αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων και αισθητικών κριτηρίων (Markidis, 2011). Η φι-
λαναγνωσία ως στόχος είναι μια σύνθετη διαδικασία και εξαρτάται από κοινωνικούς, πολι-
τικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς και άλλους παράγοντες. Είναι ένα σύνολο διαπαιδαγώ-
γησης και ενός πολιτισμικού περιβάλλοντος (Αποστολίδου, 1998). Σκοπός της φιλαναγνω-
σίας στο νηπιαγωγείο είναι η εξοικείωση του παιδιού με το βιβλίο και την ανάγνωση και η 
σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης με το βιβλίο. Η σχέση αυτή θα οδηγήσει στην αι-
σθητική απόλαυση και καλλιέργεια, στη διεύρυνση των οριζόντων του παιδιού, στην καλ-
λιέργεια της φαντασίας του και της γλωσσικής του έκφρασης, στην εκλέπτυνση του συναι-
σθηματικού του κόσμου, στην ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής αντίληψης και γενικά 
της δημιουργικότητας (Γκλιάου - Χριστοδούλου, 2007). Τα παιδιά, μέσα από δραστηριότη-
τες που έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα έρχονται σε επαφή με τα βιβλία κα έτσι μπορούν να 
αναπτύξουν φιλαναγνωστικές συμπεριφορές (Κατσίκη - Γκίβαλου, 2008). 

Εκπαιδευτική Καινοτομία 

Η εκπαιδευτική καινοτομία αναφέρεται στην εφαρμογή προσεγγίσεων που διαφοροποιού-
νται από τη συνήθη οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Μπούγιας & Δημητριάδης, 
2006) και στην πράξη σημαίνει υιοθέτηση, εκ μέρους των εκπαιδευτικών, καινοτόμων πρα-
κτικών που εξασφαλίζουν τις συνθήκες που επιτρέπουν στους μαθητές και στις μαθήτριες 
να δοκιμάζουν επικοινωνιακά και ερμηνευτικά εργαλεία, να εξοικειώνονται με τη χρήση 
τους και να διαπιστώνουν την αποτελεσματικότητά τους σε διαφορετικές περιστάσεις (Ι-
ντζίδης, Κάβουρας, Καραντζόλα, Κολέζα, Κουζέλης, & Ρεπούση, 2008).Οι καινοτομίες έχουν 
ως χαρακτηριστικό την εισαγωγή του καινούργιου με ποιότητα και τόλμη, συνιστούν αλλα-
γή συνειδητή και αποφασιστική(Shapiro, Haahr, & Bayer, 2007). Η καινοτομία στο σχολεί-
ο δεν αφορά μόνον το περιεχόμενο της διδασκαλίας ή/και το εκπαιδευτικό υλικό, αλλά κυ-
ρίως τον τρόπο αξιοποίησής τους. Με την εισαγωγή των Καινοτόμων Προγραμμάτων επι-
διώκεται: α) τα παιδιά να ενημερωθούν αλλά και να ευαισθητοποιηθούν απέναντι σε θέμα-
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τα που αφορούν την υγεία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις τέχνες, την παιδεία, β) οι εκ-
παιδευτικοί να έρθουν σε επαφή και να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν με ευχέρεια σύγ-
χρονες μεθόδους διδασκαλίας έτσι ώστε να αναβαθμίσουν το διδακτικό τους έργο. Μέσα 
από τα καινοτόμα προγράμματα δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά, να 
συνεργάζονται σε ομάδες, να προσεγγίζουν βιωματικά τη γνώση (με διαφορετικό τρόπο 
από τον παραδοσιακό), να αναπτύσσουν μεταγνωστικές δεξιότητες και όλα αυτά μέσα σε 
ένα μαθησιακά ευχάριστο περιβάλλον και με έναν παιχνιώδη τρόπο, αναπτυξιακά κατάλ-
ληλο για την ηλικία των παιδιών (Σπυροπούλου, Αναστασάκη, Δεληγιάννη, Κούτρα, & 
Μπούρας, 2008).  

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα ενέχει τις εξής διαστάσεις καινοτομία (Ιντζίδης, κ.ά., 2008): 
Δικτύωση σχολείου-κοινωνίας: συνεργασία του νηπιαγωγείου με το Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων, με τη Βιβλιοθήκη Κοζάνης, πραγματοποίηση έκθεσης με τις δημιουργίες των 
παιδιών με προσκεκλημένους τους γονείς και τα παιδιά του δημοτικού σχολείου. Ενδο-
σχολική επικοινωνία και συνεργασία: ενημέρωση όλων των παραγόντων της σχολικής μο-
νάδας για τη συμμετοχή του νηπιαγωγείου στο Πρόγραμμα Σχολικής Καινοτομίας. Ενεργή 
συμμετοχή των νηπιαγωγών και των δύο τμημάτων στην οργάνωση και υλοποίηση του 
Προγράμματος. Δημιουργία μεικτών ομάδων, όπου κάθε παιδί συμμετείχε ανάλογα με τις 
ικανότητες και τις δυνατότητες που είχε. Επισκέψεις των νηπίων στο δημοτικό σχολείο για 
να παρουσιάσουν τις δράσεις τους. Επισκέψεις των μαθητών του δημοτικού σχολείου για 
να συμμετέχουν σε διάφορες δράσεις. Δι-υποκειμενική διάσταση: τα παιδιά συμμετείχαν 
ενεργά, αλληλεπίδρασαν, συνεργάστηκαν, αλληλοβοηθήθηκαν. Γνωστοποίηση, επεξεργα-
σία και συναδιαμόρφωση των στόχων στην ολομέλεια της τάξης δίνοντας έμφαση στην ε-
νεργητική και βιωματική μάθηση. Ανάπτυξη ικανοτήτων: καλλιέργεια ικανοτήτων και δε-
ξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων. Τα νήπια ανέπτυξαν και καλλιέργησαν ικανότητες και δε-
ξιότητες μέσα από την αναζήτηση, την αιτιολόγηση και επιχειρηματολογία, τη λήψη απο-
φάσεων αλλά και μέσα από την αβίαστη και παιχνιώδη επαφή με τον Η/Υ εξοικειώθηκαν 
μαζί του. Το μαθησιακό, παιγνιώδης πλαίσιο ενίσχυσε την αυτενέργεια των νηπίων και τα 
βοήθησε να οικοδομήσουν αβίαστα γνώσεις και να εκφράσουν συναισθήματα και ιδέες. 
Θεσμική διάσταση: Ενεργή συμμετοχή όλων των νηπίων σε ομάδες όπου απέκτησαν με 
αυτό τον τρόπο την αίσθηση της κοινότητας. Οι ομάδες αυτοαξιολογούσαν την εργασία 
τους, αφού πρώτα την παρουσίαζαν στην ολομέλεια της τάξης. Οι εκπαιδευτικοί δημιούρ-
γησαν κατάλληλες συνθήκες, θετικό κλίμα, έδωσαν ευκαιρίες σε όλα τα νήπια και φρόντι-
σαν να έχουν τα απαραίτητα υλικά για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, συνεργάστη-
καν με αυτά, τα διευκόλυναν, τα εμψύχωσαν, τα ενθάρρυναν να συνεχίσουν. Κοινωνικοπο-
λιτισμική διάσταση: Οι βασικές παιδαγωγικές αρχές που διέπουν τις δράσεις είναι η ομα-
δοσυνεργατικότητα, και η διαθεματικότητα. Δόθηκε μεγάλη σημασία στο κοινωνικοπολιτι-
σμικό μαθησιακό περιβάλλον, όπου λαμβάνουν χώρα οι δραστηριότητες, με έμφαση στην 
ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και της συνεργατικής μάθησης, μέσα από δραστηριό-
τητες ανακάλυψης και βιωματικής προσέγγισης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανίχνευση 
και αξιοποίηση των προηγούμενων εμπειριών των νηπίων. Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη-
προαγωγή θετικού κλίματος στο σχολικό περιβάλλον: Τα νήπια εργάστηκαν σε ομάδες 
(έτσι αλληλεπίδρασαν με τους συμμαθητές τους, έμαθαν να συνεργάζονται, είχαν σαν κίνη-
τρο την ολοκλήρωση του κοινού έργου που είχαν αναλάβει σαν ομάδα και κινητοποιούνταν 
περισσότερο, αποκτώντας έτσι μια θετική εικόνα για τον εαυτό τους αλλά και σεβασμό για 
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τους συμμαθητές τους. Η συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών των δύο τμημάτων αλλά 
και η συνεργασία με τους γονείς βοήθησε στη διαμόρφωση θετικού κλίματος και αποδοχής 
μεταξύ όλων των παραγόντων του σχολείου. Αναπτυξιακή διάσταση: Η συμμετοχή στο συ-
γκεκριμένο Πρόγραμμα Σχολικής Καινοτομίας και η εμπειρία που απέκτησαν οι εμπλεκόμε-
νοι εκπαιδευτικοί μέσα από την εκπαιδευτική δραστηριότητα, ήταν πολύ θετική. Η συνερ-
γασία μεταξύ των νηπιαγωγών βελτίωσε και αναβάθμισε το εκπαιδευτικό τους έργο, τις 
εξοικείωσε με σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές, ενδυνάμωσε το αυτοσυναίσθημά τους 
και την «αίσθηση του ανήκειν στην ομάδα». Επιστημολογική διάσταση: Η προστιθέμενη 
αξία των ΤΠΕ στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν ότι παρείχαν στα παιδιά ένα 
πολυμεσικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο οικοδομούσαν γνώσεις που είχαν νόημα γι’ αυτά, 
επιλέγοντας πληροφορίες και εικόνες, δημιουργώντας σχέδια, οργανώνοντας δραστηριότη-
τες, συνδέοντας νοητικά τις λεκτικές και τις εικονικές αναπαραστάσεις με αποτέλεσμα γνω-
στικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου και μάθησης. Τα παιδιά αντιλήφθηκαν την σπουδαιό-
τητας της ανάγνωσης των βιβλίων (διάβασαν --για να διασκεδάσουν, να επικοινωνήσουν, 
να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να ταξιδέψουν…).Εκφράστηκαν με ποικίλους τρόπους 
μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες, βρήκαν τρόπους επικοινωνίας και επίλυσης δια-
φορών και αντιλήφτηκαν την πραγματικότητα με άλλους τρόπους. Ο παιχνιώδης, βιωματι-
κός και ενεργός τρόπος μάθησης αναπτυξιακά κατάλληλος για αυτή την ηλικία ενίσχυσε την 
αυτενέργεια των μαθητών παρέχοντάς τους τη δυνατότητα οικοδόμησης της γνώσης. 

Γνωστικά αντικείμενα - στόχοι 

Γνωστικά αντικείμενα: Η/Υ, Γλώσσα, Μαθηματικά, Δημιουργία και Έκφραση Μελέτη Περι-
βάλλοντος. Βασικός στόχος μας ήταν τα παιδιά μέσα από διάφορες, ελκυστικές δράσεις να 
γνωρίσουν τα βιβλία, να τα αγαπήσουν, να τα σεβαστούν αλλά και να έρθουν σε επαφή με 
τον Η/Υ και να αναπτύξουν κάποιες βασικές δεξιότητες χρήσεις του. Με το συγκεκριμένο 
σχέδιο εργασίας επιδιώξαμε και πετύχαμε τα νήπια:  
• να διαμορφώσουν θετική στάση απέναντι στον Η/Υ ως εργαλείο άντλησης και διαχείρι-

σης πληροφοριών  
• να ταυτίζουν τον Η/Υ με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του και 

που μπορεί να τον χρησιμοποιεί για διάφορους λόγους (μάθηση, παιχνίδι και διασκέ-
δαση)  

• να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης του λογισμικού που 
χρησιμοποιείται και γενικότερα του Η/Υ 

• να αναπτύξουν τη λεπτή κινητικότητά τους  
• να έρθουν σε επαφή με τα βιβλία, να τα αγαπήσουν, να τα φροντίζουν και να αντιληφ-

θούν ότι με ένα βιβλίο μπορούν να «ταξιδέψουν» 
• να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να αποκτήσουν γνώσεις 
• να εκφράσουν βιώματα, εμπειρίες, ιδέες, γνώμες, συναισθήματα  
• να ασκηθούν στη σύνθεση και παρουσίαση θεμάτων σε συμμαθητές τους αλλά και σε 

άλλο κοινό( γονείς, μαθητές Δημοτικού σχολείου). 
• να μάθουν να συνεργάζονται και να συμμετέχουν ενεργητικά στην ολοκλήρωση του 

έργου που έχει αναλάβει η ομάδα τους 
• να αποκτήσουν πνεύμα ομαδικότητας, αυτοσεβασμού και ενσυναίσθηση 
• να αναπτύξουν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες  
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• να εκφραστούν με ενεργητικό τρόπο δημιουργικά και να ψυχαγωγηθούν  
• να αναπτύξουν τη φαντασία, την κριτική και δημιουργική σκέψη τους.  

Περιγραφή των δραστηριοτήτων 

• Πρόσκληση και ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για το πρόγραμμα 
σχολικής καινοτομίας που έχει αναλάβει το νηπιαγωγείο.  

• Η βιβλιοθήκη του νηπιαγωγείου και η γωνιά ανάγνωσης εμπλουτίστηκαν και ανακαινί-
στηκαν με τη βοήθεια των γονέων.  

• Συζήτηση στην «παρέα» για ένα παραμύθι που διαβάσαμε, ανταλλαγή εμπειριών γύρω 
από άλλα παραμύθια που είχαν παρόμοιους ήρωες. Αφήγηση του παραμυθιού από 
ομάδα παιδιών, αναπαράσταση κάποιων σκηνών του παραμυθιού από άλλη ομάδα 
ενώ τα υπόλοιπα παιδιά προσπαθούσαν να μαντέψουν τις σκηνές. 

• Με βάση το παραπάνω βιβλίο που διαβάσαμε κάθε παιδί δημιούργησε ένα διαφορετι-
κό εξώφυλλο.  

• Συζήτηση στη «γωνιά της παρέας» του νηπιαγωγείου για το ποιος γράφει, εικονογραφεί 
και εκδίδει τα βιβλία.  

• Απόφαση από κοινού των παιδιών να στείλουμε ένα e-mail σε συγγραφέα για να μας 
επισκεφτεί και να λύσει τις απορίες μας. 

• Η συγγραφέας δέχεται την πρόσκληση. Μας επισκέφτηκε απάντησε σε όλες τις ερωτή-
σεις μας και μας παρουσίασε με διαδραστικό τρόπο ένα παραμύθι. 

• Επίσκεψη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης όπου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ξε-
ναγηθούν και να δανειστούν βιβλία. 

• «Ξεφυλλίσαμε» ένα ψηφιακό παραμύθι στον Η/Υ και το συγκρίναμε με ένα ‘συμβατικό’ 
βιβλίο. Συζητήσαμε για τις διαφορές και τις ομοιότητές τους.  

• Με βάση συγκεκριμένες εικόνες που δόθηκαν σε όλα τα παιδιά - και που ήταν ίδιες για 
όλα -δημιούργησε το καθένα τη δική του ιστορία. Με τη βοήθεια της νηπιαγωγού το 
κάθε παιδί έγινε «συγγραφέας», δημιούργησε το δικό του εξώφυλλο στον Η/Υ, έδωσε 
το δικό του τίτλο και «έγραψε» το όνομά του. Στη συνέχεια «έγραψε» την ιστορία που 
φαντάστηκε ότι έλεγαν οι συγκεκριμένες εικόνες και αφού εκτυπώσαμε το εξώφυλλο 
του κάθε παιδιού το κολλήσαμε με τις αρχικές εικόνες, δημιουργώντας έτσι το κάθε 
παιδί το δικό του βιβλίο.  

• «Γράψαμε» και ζωγραφίσαμε προσκλήσεις στον Η/Υ για να καλέσουμε τους γονείς να 
παρακολουθήσουν μαζί μας μια παράσταση - αφήγηση παραμυθιών στο νηπιαγωγείο 
μας. Μετά την παράσταση - αφήγηση παραμυθιών γονείς και παιδιά συνεργάστηκαν 
για να δημιουργήσουν ένα δικό τους βιβλίο με βάση τα παραμύθια που άκουσαν. Τα 
παιδιά εικονογράφησαν το «βιβλίο» που έφτιαξαν με τους γονείς τους, ενώ οι γονείς 
γράφανε τα λόγια που τους υπαγόρευαν τα παιδιά σχετικά με τα παραμύθια που 
άκουσαν. 

• Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες με βάση το αγαπημένο τους παραμύθι. Κάθε ομάδα 
ζωγράφισε στον Η/Υ κάποιες εικόνες από το παραμύθι και «γράψανε» από κάτω από 
τις ζωγραφιές με την βοήθεια της νηπιαγωγού λεζάντες, δίνοντας έτσι κάθε ομάδα τη 
δική της εκδοχή στο αγαπημένο παραμύθι της. Στη συνέχεια κάθε ομάδα παρουσίασε 
με τη βοήθεια του λογισμικού Power Point το παραμύθι που έφτιαξε στα παιδιά της Α΄ 
Δημοτικού.  
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• Στο τέλος δημιουργήσαμε το «βιβλιόδεντρο μας». Τα νήπια «γράψανε» στον Η/Υ με τη 
βοήθεια της εκπαιδευτικού σκέψεις τους για τα βιβλία, τις εκτυπώσανε και τις 
κρεμάσανε σε αυτό.  

• Προσκαλέσαμε γονείς και παιδιά του δημοτικού σχολείου να επισκεφτούν την έκθεση 
που οργανώσαμε για να «θαυμάσουν» τις δημιουργίες μας.  

Συμπεράσματα 

Σκοπός του σεναρίου ήταν να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικό και εύκολα εφαρμόσιμο 
από τα παιδιά της ηλικίας αυτής. Ευελπιστούσαμε και πετύχαμε να δημιουργήσουμε ένα 
τέτοιο μαθησιακό περιβάλλον, ώστε όλα τα παιδιά να εμπνευστούν και να εμπλακούν δη-
μιουργικά, το καθένα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του. Το μαθησιακό περιβάλλον που 
δημιουργήθηκε επιβεβαίωσε την άποψη του Rogers  
(όπως αναφέρεται από την Κορδάκη, 2000) ότι ξέρει ότι δε μπορεί να διδάξει σε κάποιον 
οτιδήποτε, μπορεί μόνο να παρέχει ένα περιβάλλον στο οποίο αυτός μπορεί να μαθαίνει. 
Διαπιστώθηκε - κατά την αποτίμηση των δράσεων - ότι τα νήπια ασχολήθηκαν ενεργά, έ-
δειξαν ενδιαφέρον, συνεργάστηκαν μεταξύ τους αρμονικά, ενθουσιάστηκαν και απόλαυσαν 
την όλη διαδικασία, και το γεγονός αυτό αποτέλεσε ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα 
επιτυχίας της όλης δραστηριότητας.  

Πάραυτα παρουσιάστηκαν κάποιες μικρές δυσκολίες, όπως: κάποια προνήπια (κυρίως) δυ-
σκολεύτηκαν με τη χρήση του ποντικιού, τόσο στο να ζωγραφίσουν, όσο και στο να «γρά-
ψουν» στον Η/Υ, με αποτέλεσμα να χρειαστεί αρκετός χρόνος για να υλοποιηθούν κάποιες 
δραστηριότητες. Καταλήγοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η χρήση των ΤΠΕ σε συνδυα-
σμό με το γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας στη μαθησιακή διαδικασία θα μπορούσε να 
αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα και να δώσει κίνητρα σε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν 
ενεργά στην καθημερινή, μαθησιακή ρουτίνα. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση αφορά στη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων της Ε΄ και Στ΄ τάξης 
Δημοτικού, μέσω κόμικς. Οι συγκεκριμένες, εικονογραφημένες παρεμβάσεις αποτέλεσαν 
καίριο διαμεσολαβητικό εργαλείο κατά τη διάρκεια της Ευέλικτης Ζώνης αλλά και γενικά σε 
όλα τα μαθήματα του Ωρολογίου Προγράμματος. Αξιοποιώντας παιδαγωγικές μελέτες για 
την χρήση των εικονογραφημένων δημιουργημάτων στην τάξη, επιχειρήθηκε βιωματική 
προσέγγιση της γνώσης. Η εικόνα θέλγει τους θεατές, συγκεκριμενοποιεί αφηρημένες έν-
νοιες, αφυπνίζει την φαντασία και μετατρέπει τους αποδέκτες σε ενεργούς συμμετέχοντες 
στη μαθησιακή διαδικασία. Στην εν λόγω εργασία παρουσιάζεται ένα διαφορετικό μοντέλο 
μάθησης, με τους μαθητές να χωρίζονται σε ομάδες και να αυτενεργούν με σκοπό τη δη-
μιουργία, την ανάλυση και την επεξεργασία εικονογραφημένων ιστοριών. Αυτή ακριβώς η 
συνεργασία, σε συνδυασμό με τη διαθεματικότητα, επέφερε ατομικά και συλλογικά οφέλη 
στο σύνολο των μαθητών, όπως δείχτηκε μετά το πέρας αυτών των διδακτικών παρεμβά-
σεων. 

Λέξεις - Kλειδιά: κόμικς, βιωματική προσέγγιση, συνεργασία, διαθεματικότητα. 

Ιστορική εισαγωγή 

Τα κόμικς, γνωστά και ως ένατη τέχνη, εμφανίστηκαν το 1895 στην Αμερική, ωστόσο η τε-
χνική της προσωποποίησης ηρώων, ζώων ή φανταστικών υπάρξεων απαντάται ήδη από την 
εποχή των ομηρικών επών. Στην Οδύσσεια και στην Ιλιάδα κυριαρχούν ήρωες, θεοί, νύμ-
φες, μυθικά τέρατα, στοιχεία δηλαδή που συντέλεσαν στη διαμόρφωση μυθιστορηματικής 
ανθρωποκεντρικής αφήγησης (Petty, 2006). Εξάλλου, ας ληφθεί υπόψη ότι σκοπός της 
«ποίησης» από εκείνη την εποχή ήταν όχι μόνο να τέρψει, αλλά και να διδάξει τον ακροατή. 

Ορίζοντας ως απαρχή των κόμικς την διάδοσή τους στις Η.Π.Α., διακρίνονται οι ακόλουθες 
περίοδοι (Petty, 2006): 

• Χρυσή Εποχή (αρχές 20ου αιώνα ως 1950) 
• Ασημένια Εποχή (1950-1981) 
• Μοντέρνα Εποχή (1981 έως σήμερα)  

 Όσον αφορά στην Ευρώπη και ειδικότερα την Ελλάδα, η περίοδος ακμής της ένατης τέχνης 
τοποθετείται μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Συστηματική είναι η δημοσίευση κόμικς σε 
εφημερίδες και περιοδικά, όπου καυτηριάζουν και σατιρίσουν την επικαιρότητα. Φυσικά, 
αυτή η λειτουργία τους συνεχίζεται έως σήμερα, γεγονός που εύκολα διαπιστώνεται παρα-
κολουθώντας τον έντυπο μα και τον ηλεκτρονικό τύπο. 

Τα ηνία στη δημιουργία και την εμπορικότητα των κόμικς κρατούν το περιοδικό Ally Sloper's 
Half Holiday, που κυκλοφόρησε στην Αγγλία το 1884, και στις ΗΠΑ το Hogan's Alley του Ρί-
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τσαρντ Άουτκολτ (Richard Outcault) το 1895. Στην Ελλάδα, δε, η ανάπτυξη των κόμικς εμ-
φανίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Petty, 2006). 

Σχετικοί μελετητές ισχυρίζονται ότι οι γραφικές τέχνες (κόμικς και γελοιογραφίες) αφηγού-
νται πραγματικά ή φανταστικά γεγονότα με τη χρήση εικόνων και λόγου. Ο λόγος και οι ή-
χοι εκφράζονται παραθέτοντας γράμματα (Αντωνιάδης, 1995). Ο Scott McCloud (1993) 
προσδιορίζει τα κόμικς ως διαδοχικές εικόνες με σκοπό τη μεταφορά πληροφοριών στον 
αποδέκτη συνάμα με την αισθητική του ικανοποίηση. Ο Π. Μαρτινίδης (1982) ονομάζει τα 
κόμικς "εικονογραφήματα και ζωγραφιστή λογοτεχνία". Στην καθημερινή μας ζωή συνα-
ντάμε συνήθως σε εφημερίδες ή περιοδικά μικρές ιστορίες κοινωνικού ή πολιτικού περιε-
χομένου, που ξετυλίγονται σε τρία ή τέσσερα καρέ (κόμικστριπ/comicstrip). Υπάρχουν όμως 
και βιβλία κόμικς με αυτοτελείς ή συνεχιζόμενες ιστορίες (εικονογραφημένες νουβέλες και 
άλμπουμ). 

Η παιδαγωγική διάσταση των κόμικς 

Προσεγγίζοντας το θέμα παιδαγωγικά, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι επιδίωξη του σημερινού 
εκπαιδευτικού συστήματος είναι η παροχή πολυαισθητηριακών πληροφοριών στους μαθη-
τές. Συστηματικές και εμπεριστατωμένες μελέτες αποδεικνύουν ότι η οπτικοποίηση της 
πληροφορίας ευνοεί τη μάθηση (Ράπτης & Ράπτη 2002). Λόγω του ότι η καθημερινότητα 
ενός ατόμου βρίθει εικόνων, ένα απλό εικονογραφημένο κείμενο ελκύει κάθε νεαρό ανα-
γνώστη και καθίσταται πιο ενδιαφέρον σε σύγκριση με ένα μη εικονογραφημένο (Βοσνιά-
δου, 2006; Γιακουμάτου, 2003). Πιο συγκεκριμένα, η σκιτσογράφηση αποτελεί μια παγκό-
σμια γλώσσα, η οποία διεγείρει το αισθητήριο της όρασης, συγκεκριμενοποιεί αφηρημένες 
έννοιες, αφυπνίζει τη φαντασία και κορυφώνει την αγωνία μέσω της εμπλοκής των πρωτα-
γωνιστών σε περιπέτειες (Burton, 1995). 

Προσδίδοντας μια παιδαγωγική νότα σε όλα τα παραπάνω, παρατίθεται η θεωρία της δι-
πλής κωδικοποίησης (dualcoding) του Paivio (1991). Σύμφωνα με αυτή, ο ανθρώπινος νους 
αποθηκεύει και αποκωδικοποιεί τις ληφθείσες πληροφορίες σε δύο συνδεδεμένα συστή-
ματα μνήμης. Το ένα αποθηκεύει τις λεκτικές (γλώσσα) και το άλλο τις μη λεκτικές (εικό-
νες). Επομένως, αποτελεσματικότερη είναι η μάθηση όταν συνοδεύεται με εικόνα, αφού 
κωδικοποιείται με διπλό τρόπο. 

Δεν πρέπει όμως να παραγκωνίζονται οι απόψεις των Mayer (1998) και Moreno (2002), οι 
οποίοι βασίστηκαν στην παραπάνω θεωρία και διερεύνησαν τρόπους ουσιαστικής συμβο-
λής του υπολογιστή στην αποτελεσματικότερη μάθηση, προτείνοντας στρατηγικές μάθησης 
βασισμένες στη διδασκαλία μέσω αφήγησης και σκίτσων (Σολωμονίδου, 2006). 

Η παραπάνω θέαση αποτέλεσε θρυαλλίδα για την πραγματοποίηση της παρούσας εργασί-
ας. Η ανάδειξη της εκπαιδευτικής αξίας των κόμικς και η μελέτη της διδακτικής αξιοποίησής 
τους στη σχολική τάξη δεν είναι αυτοσκοπός. Στόχος είναι η παράθεση ήδη υπαρχουσών 
εργασιών μαθητών ενός Δημοτικού Σχολείου της Δυτικής Ελλάδας σε μαθήματα που συν-
δέονται με το αντικείμενο των Θρησκευτικών, της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Γεω-
γραφίας, της Ιστορίας και των Φυσικών. Παρατίθεται επίσης και ο συνδυασμός των κόμικς 
με το πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας και το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα για το Αλάτι που 
πραγματοποιήθηκαν εκείνη τη χρονιά.  
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Τα κόμικς… στην πράξη 

Αποτελεί αποτυχημένο ισχυρισμό ότι οι μετέχοντες της ένατης τέχνης είναι παθητικοί δέ-
κτες των ιδεών, αξιών και πεποιθήσεων που αυτή παρουσιάζει. Κατά τον Eulie (1969) απα-
ραίτητη προϋπόθεση για τη συμβολή των κόμικς στην ανάπτυξη των μαθητών είναι η ενερ-
γός τους συμμετοχή στην δημιουργία ή την επεξεργασία τους. Κι αυτό γιατί τόσο η μία όσο 
και η άλλη δραστηριότητα απαιτεί την βαθύτερη σκέψη από πλευράς δημιουργού για το 
ποια πληροφορία θα προβληθεί είτε ως εικόνα στο κάδρο ή ως κείμενο στο συννεφά-
κι/λεζάντα. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, έγινε επεξεργασία και ανάλυση των πρωτότυπων κόμικς μα-
θητών Ε΄ και Στ΄ τάξης. Αφού δινόταν στους μαθητές ένα ερέθισμα, αυτοί κατόπιν συνερ-
γασίας, αλλά και αξιοποίησης των δεξιοτήτων, του ταλέντου, των καλλιτεχνικών ανησυχιών 
και της παραγωγής φροντισμένου γραπτού λόγου, παρείχαν οι ίδιοι το τελικό προϊόν. 

Θρησκευτικά 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες 3-4 ατόμων, έδωσαν χαρακτηριστικό όνομα στην ομάδα 
τους, αλλά και ευφάνταστο τίτλο στην εργασία τους. Διάβασαν σιωπηρά ένα Χριστουγεν-
νιάτικο ποίημα, απάντησαν στις προφορικές ερωτήσεις, εντόπισαν τις εικόνες του ποιήμα-
τος και κατόπιν εικονογράφησαν στίχους ή δίστιχα, παραθέτοντάς τους στην κορυφή του 
σκίτσου ως λεζάντες. Τέλειωσαν την εργασία τους έχοντας δημιουργήσει 12 διαφορετικά 
καρέ, εξώφυλλο και οπισθόφυλλο. 

Γλώσσα 

Σε προγενέστερο χρόνο, στην ενότητα «Οι φίλοι μας τα ζώα», ανατέθηκε στους μικρούς μα-
θητές να δημιουργήσουν μια μικρή ιστορία σχετική με τα ζώα, η οποία ήταν και το «πρωτό-
λειο» της μετέπειτα συγγραφικής τους δραστηριότητας. Δίχως να έχουν ακριβώς αίσθηση 
του τι πρέπει να κάνουν, με την καθοδήγηση των δασκάλων χώρισαν το χαρτί τους σε 12 
καρέ, άρχισαν να γράφουν αστείους διαλόγους σε συννεφάκια και να σκιτσάρουν με όρεξη. 
Ύστερα, αποπειράθηκαν να εικονογραφήσουν το εξώφυλλο και να δώσουν έναν «παιχνι-
διάρικο» τίτλο. 

Τα μέλη της κάθε ομάδας συνεργάστηκαν και συντονίστηκαν ώστε να επιτύχουν το καλύτε-
ρο αποτέλεσμα. Ο σεναριογράφος της ομάδας ήταν υπεύθυνος ώστε να καταγράψει τις 
ιδέες των συμμαθητών του στο χαρτί και να τις τροποποιήσει ώστε να έχουν νόημα και 
πλοκή. Ο σχεδιαστής με μολύβι μεριμνούσε να αποδώσει τις μορφές των σκίτσων, τις εκ-
φράσεις των προσώπων τους και την οπτική γωνία καθενός καρέ. Υπήρχε και ο σχεδιαστής 
με μελάνια, ο οποίος περνούσε με μαρκαδόρους ή ξυλοχρώματα το κάθε περίγραμμα αλλά 
και ο χρωματιστής που γέμιζε το φόντο με χρώματα. Σημαντική ήταν και η προσφορά του 
letterer (υπεύθυνου να εμπλουτίζει τα συννεφάκια με λόγια), ο οποίος πρόσεχε κάθε φορά 
να κάνει ευανάγνωστα γράμματα. Άλλοι letterer επέλεγαν να γράφουν με κεφαλαία γράμ-
ματα (το πιο αποδεκτό οπτικά), ενώ κάποιοι άλλοι έγραφαν με πεζά. Άλλωστε όλοι οι μαθη-
τές στο εξής έπαιρναν και διαφορετικό ρόλο (Εικόνα 1 και 2). 
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   Εικόνα 1: Μαθητής σε ρόλο σκιτσογράφου       Εικόνα 2: Μαθητής σε ρόλο χρωματιστή 

Τέλος, η κάθε ομάδα παρουσίασε την εργασία της στις υπόλοιπες και εισέπραξε το θερμό 
τους χειροκρότημα! Ακολούθησε δεύτερη και τρίτη προσπάθεια, αφού οι ομάδες συνέχι-
σαν την ιστορία τους σε δεύτερο, ακόμη και τρίτο τεύχος. 

Στο γλωσσικό μάθημα της Στ΄ τάξης εμφανίζεται η ιστορία του Πίκου Απίκου, γνωστού ή-
ρωα της Φρουτοπίας. Σε εκείνο το σημείο, οι μαθητές κλήθηκαν να κατασκευάσουν κόμικς 
θέλοντας να δώσουν συνέχεια στην ιστορία τους. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν 
πρωτότυπες διασκεδαστικές ιστορίες, ιδιαιτέρως προσεγμένες από τους μικρούς μας κομι-
κογράφους (Εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3: Η συνέχεια της ιστορίας του Πίκου Απίκου (Γλώσσα Στ΄ τάξης) 
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Μια ακόμη παραλλαγή της ενασχόλησης των μαθητών με τα κόμικς ήταν και η ακόλουθη: 
Δόθηκαν στους μαθητές 3 διαφορετικά άγνωστα αποσπάσματα κόμικς. Οι μαθητές χωρι-
σμένοι σε ομάδες ανέλαβαν να επεξεργαστούν συντακτικά τους διαλόγους ώστε να χαρα-
κτηρίσουν τα ρήματα «μεταβατικά» ή «αμετάβατα». Σε χαρτί Α4 έφτιαξαν πίνακες, ανέ-
γραφαν τον αριθμό κάθε σελίδας και ταξινομούσαν τα ρήματα ανάλογα με τη λειτουργία 
που επιτελούσαν. Διάβαζαν τους διαλόγους, παρατηρούσαν τα σκίτσα, έβαζαν σε λειτουρ-
γία τη φαντασία τους και , σύμφωνα με αυτά που είχαν διδαχθεί στο μάθημα της Γλώσσας, 
αποφαίνονταν σε ποιον πίνακα ανήκει κάθε ρήμα. Ακόμη και αν δεν παρήγαν οι ίδιοι σκί-
τσα σε αυτή τη δραστηριότητα, ωφελήθηκαν στην κατανόηση αυτού του διδακτικού αντι-
κειμένου.  

 

 

Εικόνα 4: Πρωτότυπο δημιούργημα μαθητών στο μάθημα της Γλώσσας, Ε΄τάξη 

Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί πως υπάρχουν και ατομικές εργασίες σε κάποιες ενότητες της 
Γλώσσας. Ας επιλέξουμε το μάθημα «Ιστορίες με φίλους» (Εικόνα 4), όπου περιγράφεται η 
φιλία μιας μικρής τσιγγάνας με ένα παιδί από τον αμιγή πληθυσμό. Σκοπός αυτού του μα-
θήματος ήταν η διδασκαλία του ευθέος και του πλάγιου λόγου. Τι πιο κατάλληλο για να 
διδαχθεί η μετατροπή του πλάγιου λόγου σε ευθύ μέσω παραγωγής μιας εικονογραφημέ-
νης ιστορίας! Και, ναι, οι μικροί μαθητές κατάφεραν να αποδώσουν το μάθημα του σχολι-
κού βιβλίου μέσω κόμικς, κατακτώντας το σκοπό του μαθήματος, χωρίς να δυσανασχετή-
σουν ή να φορτιστούν με αρνητικά συναισθήματα. Επιπροσθέτως, ήρθαν σε επαφή με τις 
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έννοιες του «ρατσισμού» και της «ξενοφοβίας» κι απέκτησαν ενσυναίσθηση, μπαίνοντας 
στη θέση δύο παιδιών, που οι ομοιότητές τους και οι ανάγκες τους εξουδετέρωναν τις φυ-
λετικές τους διαφορές. 

Μαθηματικά 

Όσον αφορά στο κεφάλαιο των μαθηματικών «Οι αριθμοί ως το 1.000.000» επιχειρήθηκε 
μια παρωθητική διδασκαλία, αξιοποιώντας το κεφάλαιο εκείνο του Μικρού Πρίγκιπα (Α-
ντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ) όπου ο ήρωας επισκέπτεται τον πλανήτη του επιχειρηματία. 
Αφού έγινε ανάγνωση όλου το κεφαλαίου, οι μαθητές προχώρησαν στην επεξεργασία του. 
Απομόνωσαν τους διαλόγους που ο επιχειρηματίας μετράει τα αστέρια του και συνέχισαν 
στην παραγωγή κόμικς μοιράζοντας τους ρόλους του σχεδιαστή (μολύβια-μελάνια), του 
χρωματιστή και του letterer. Ο σεναριογράφος αυτή την φορά ήταν υπεύθυνος να κατα-
γράψει περιληπτικά την διασκευή του δοθέντος κειμένου. Ορίστηκε επίσης κάποιος υπεύ-
θυνος να καταγράψει σε πίνακες τους αριθμούς και τις αριθμολέξεις. Όλοι οι μαθητές της 
ομάδας έλεγξαν την ορθότητα των αριθμών και κατόπιν έγινε η μεταφορά τους στο κόμικς 
(Εικόνα 5).  

 

Εικόνα 5: Διασκευή κεφαλαίου "Στον πλανήτη του επιχειρηματία", Μικρός Πρίγκιπας. 

Γεωγραφία 

Η παραπάνω δραστηριότητα συνδυάστηκε και με το μάθημα της Γεωγραφίας της Στ΄ τάξης, 
έγινε λόγος και για τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Οι μαθητές, θέλοντας να πα-
ραστήσουν τον πλανήτη του επιχειρηματία, αναρωτήθηκαν για την τοποθεσία και την ταυ-
τότητα του πλανήτη αυτού. Επί τη ευκαιρία, τούς έγινε αναφορά για τους πλανήτες, παρα-
πέμφθηκαν στο σχολικό βιβλίο, παρατήρησαν τη μορφή τους, την ελλειπτική τροχιά τους 
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και το σχήμα τους. Ακολούθως, έγινε προσπάθεια αποτύπωσής τους στο χαρτί, βάζοντας τη 
φαντασία τους να δημιουργήσει. 

Ιστορία 

Το μάθημα για τους Ακρίτες και τις Αμαζόνες (Ε΄ τάξη) προσφέρεται για εναλλακτική διδα-
σκαλία. Αξιοποιώντας κάποια κόμικς από τη σειρά «Κλασικά εικονογραφημένα», παρασχέ-
θηκε στους μαθητές η δυνατότητα να πάρουν αφορμή από το συγκεκριμένο απόσπασμα 
που αναφέρεται στον Βασίλειο Διγενή Ακρίτα και την αντιπαράθεσή του με τις Αμαζόνες. 
Μέσα από εκεί αντλήθηκαν ορισμένα ιστορικά στοιχεία και καταγράφηκαν σε πίνακες. Ύ-
στερα αντιπαραβλήθηκαν με τις πληροφορίες που δίνονταν στο μάθημα του σχολικού βι-
βλίου. 

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές δεν προχώρησαν στην κατασκευή νέων κόμικς, όμως ανέλυσαν 
το ήδη υπάρχον. Κάθε ομάδα δημιούργησε και κατέγραψε σε χαρτί Α4 ερωτήσεις κατανόη-
σης και τις αντάλλαξε με εκείνες της διπλανής της. Ακόμη, επεξεργαζόταν τις ερωτήσεις, 
όρισε έναν να τις καταγράψει, έναν να τις διαβάσει, έναν να τις απαντήσει και έναν να τις 
παρουσιάσει στην τάξη. Νικήτρια ήταν η ομάδα που απάντησε σωστά στις περισσότερες 
ερωτήσεις. 

Φυσικά 

Στην ενότητα για την ισορροπημένη διατροφή, δόθηκαν σε κάθε μαθητή τέσσερα καρέ με 
χαρακτηριστικές ατάκες στα συννεφάκια τους. Τους ζητήθηκε να τις ενσωματώσουν σε ένα 
κείμενο που θα παρήγαγε ο καθένας ατομικά. Το κείμενο αποσκοπούσε στη δημιουργία 
μιας ιστορίας (παραγωγή λόγου) με τα οφέλη της υγιεινής διατροφής σε αντιδιαστολή με 
τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει η κατανάλωση πρόχειρου φαγητού. Οι μαθητές εργά-
στηκαν με… πολλή όρεξη, δημιούργησαν χιουμοριστικές ιστορίες διδακτικού περιεχομένου 
και τις στόλισαν με ευφάνταστους, χιουμοριστικούς και παιγνιώδεις τίτλους. 

Θέλοντας γίνει η διδασκαλία της ενότητα του ηλεκτρισμού, διαπιστώθηκε ότι το ίδιο το 
σχολικό βιβλίο εισήγαγε το μάθημα με σκιτσάκια. Οι μαθητές, εξοικειωμένοι πια με αυτού 
του είδους τη διδασκαλία, ανέπτυξαν θετικά συναισθήματα για το δύσκολο και πρωτόγνω-
ρο γι’ αυτούς διδακτικό αντικείμενο του ηλεκτρισμού. Προχωρώντας σε αυτή την ενότητα 
εκδήλωσαν μεγάλη επιθυμία να πραγματοποιήσουν τα πειράματα που έδειχνε το μάθημα, 
αλλά και να συντάξουν οδηγίες, σε μορφή κόμικς, που έλεγαν πώς πρέπει να προστατευό-
μαστε από το ηλεκτρικό ρεύμα. 

Στην προσπάθειά τους να αποτυπώσουν στο κείμενό τους τον ήχο σκαρφίστηκαν τις λέξεις 
«ΑΟΥΤΣ» για να δηλώσουν πόνο, «ΚΡΑΚ» που δείχνει ότι κάτι σπάει. Έτσι, φτάνοντας ύστε-
ρα από λίγα μαθήματα στην ενότητα για τον Ήχο (Φυσικά Ε΄ τάξης) διαπίστωσαν πως και οι 
ίδιοι οι σκιτσογράφοι ενεργούν ομοίως, ώστε να εμπλουτίσουν με ακουστικές εικόνες τα 
έργα τους. Κατανόησαν δε ότι υπάρχει ένας κοινός κώδικας μεταξύ συντακτών-αναγνωστών 
που επιτρέπει την αποκωδικοποίησή τους από τους δεύτερους. 
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Περιβαλλοντικό πρόγραμμα 

Έχοντας ως σκοπό τη σύνδεση του Πολιτιστικού Προγράμματος των κόμικς με το Περιβαλ-
λοντικό Πρόγραμμα για το αλάτι που ασχολούνταν οι τάξεις Ε΄ και Στ΄ του σχολείου, έγινε 
προσπάθεια να δημιουργηθούν κόμικς με θέμα το αλάτι. Η επιχείρηση των μαθητών καρ-
ποφόρησε, καθώς συνέθεσαν τις γνώσεις που είχαν αποκομίσει ύστερα από την ενδελεχή 
ενασχόλησή τους με το θέμα, με αποτέλεσμα να πλέξουν τρεις αστείες ιστοριούλες με εξαι-
ρετικά ενδιαφέρουσα πλοκή. Η μια ιστορία με τίτλο «Η αγάπη του αλατοπίπερου» είχε να 
κάνει με τον χωρισμό και την επανασύνδεση των δύο πρωταγωνιστών. Η δεύτερη ονομαζό-
ταν «Αλατοϊστορίες» και είχε θέμα ένα παιδί που χρησιμοποιεί αλατόνερο ώστε να επου-
λώσει μια στοματική πληγή. Τέλος, η τρίτη βασίστηκε σε ένα απόσπασμα του γνωστού βι-
βλίου της Άλκης Ζέη «Το καπλάνι της βιτρίνας» και είχε τίτλο «Με ένα φίλτρο αλατιού», το 
οποίο φίλτρο χρησιμοποιεί μια ομάδα ανθρώπων (Διοικητικό Συμβούλιο του χωριού) ώστε 
να εξημερώσουν το θηρίο. 

Τ. Π. Ε. 

Εισάγοντας τις Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, τίθεται στόχος να χρησιμοποιηθεί η γωνιά υπολογι-
στή και ένα κατάλληλο λογισμικό, όπως το ComicBook Creator. Με βάση αυτό, μπορεί να 
ζητηθεί από τους μαθητές να δημιουργήσουν οι ίδιοι μια σύντομη εικονογραφημένη ιστο-
ρία, παρέχοντάς τους ένα από τα βασικά εργαλεία, όπως προαναφέρθηκε. 

Είναι φυσικό επακόλουθο ότι η ευρηματικότητα των «μικρών καλλιτεχνών» δεν θα σταμα-
τήσει στα ευφυολογήματα και στο χιούμορ που είναι αποτυπωμένα μόνο στο χαρτί. Μιας 
και η νέα γενιά είναι «αυτόχθονες» στην κοινωνία των Νέων Τεχνολογιών, αξίζει να γίνουν 
προεκτάσεις στη διδασκαλία των μαθημάτων του Ωρολογίου Προγράμματος, σε συνδυα-
σμό με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, και να αποκομισθούν όλα τα οφέλη που 
μπορεί αυτό το «πάντρεμα» να παράσχει στον εκπαιδευτικό κόσμο, σύμφωνα με όσα επι-
τάσσει το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Συζήτηση-Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Ύστερα από την πρακτική εφαρμογή των παραπάνω καινοτόμων διδακτικών παρεμβάσεων 
στην τάξη, αποδεικνύεται ότι η μάθηση γίνεται πιο προσιτή μέσω της αξιοποίησης των κό-
μικς. Οι μαθητές καλλιεργούν θετικά συναισθήματα ενώπιον καινούργιων διδακτικών αντι-
κειμένων και προβαίνουν σε κωδικοποίηση λεκτικών και μη λεκτικών πληροφοριών. 

Η χρήση των κόμικς τείνει να αποτελέσει μια διαφοροποιημένη μέθοδο διδασκαλίας στους 
ανομοιογενείς μαθητικούς πληθυσμούς, να μειώσει τις κοινωνικές ανισότητες και να ενι-
σχύσει την συνεργασία και την αλληλοαποδοχή στην κοινωνία-τάξη. Άλλωστε, η ικανοποίη-
ση μαθητών και δασκάλων καθ’ όλη τη διάρκεια της εξάμηνης παρέμβασης ήταν πρόδηλη, 
αφού υπήρχε αθρόα και αβίαστη συμμετοχή από τους μαθητές, οι οποίοι καθηλώθηκαν 
όσον καιρό εκπονήθηκε το παραπάνω πρόγραμμα. Αυτό το παιδαγωγικά ευάρεστο σχολικό 
κλίμα μπορεί να λειτουργήσει μιμητικά για άλλες παρόμοιες διδακτικές παρεμβάσεις, μέσω 
της βεβαιωμένης προστιθέμενης αξίας που προσφέρουν τα κόμικς στην εκπαίδευση. 
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Τα αγάλματα είναι στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης! 

Κάντζου Νίκη 
 M.Εd., Υποψήφια Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών 

nkantzou@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία θα περιγράψουμε εκπαιδευτική δράση που αφορά την  γνωριμία 
παιδιών προσχολικής ηλικίας με εκθέματα που βρίσκονται στο Νέο Μουσείο της Ακρόπο-
λης. Χρησιμοποιώντας διδακτικές τεχνικές όπως οπτική παρατήρηση, οπτικοακουστική έκ-
φραση, μάθηση μέσω των αντικειμένων και βίωμα τα παιδιά αντιλαμβάνονται το διαχρονι-
κό ταξίδι των αντικειμένων από το παρελθόν στο παρόν. 

Λέξεις – Κλειδιά: μουσείο, πολιτισμός, εκθέματα, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μάθηση μέσω 
των αντικειμένων, οπτική παρατηρητικότητα, διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση. 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια η Μουσειακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα λαμβάνει σοβαρά υπόψη την  
κοινωνική πραγματικότητα, ενσωματώνοντας τις νέες ανάγκες που προκύπτουν από τις 
διαφορετικές κατηγορίες επισκεπτών, αλλά και τις καινούριες προοπτικές που διαγράφο-
νται από την αλλαγή της εκπαιδευτικής πολιτικής που παρατηρείται στα πλαίσια της τυπι-
κής εκπαίδευσης και η οποία δίνει έμφαση στην ευαισθητοποίηση των παιδιών απέναντι 
στην πολιτιστική κληρονομιά σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
2011). 

Γενικά, η Μουσειακή Εκπαίδευση έχει στόχο να διαμεσολαβήσει μεταξύ επισκεπτών και 
εκθεμάτων για να τα κατανοήσουν, αλλά και να τους εφοδιάσει με όλες τις ικανότητες και 
δεξιότητες που απαιτούνται, ώστε να μπορούν μόνοι τους σταδιακά να συλλέξουν πληρο-
φορίες, να ερμηνεύσουν και να κατασκευάσουν νοήματα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 
τους στο μουσείο (Νικονάνου, 2010). 

Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων που απευθύνονται σε σχολικές 
ομάδες έχουν σκοπό  να εξοικειώσουν τα παιδιά με διαφορετικές μορφές της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και της Τέχνης προσφέροντας τους βιωματικές μαθησιακές εμπειρίες, άμεση 
επαφή με πραγματικά αντικείμενα, δυνατότητες πολλαπλών ερμηνειών των εκθεμάτων, 
αύξηση του ενδιαφέρον τους και της ευελιξίας της σκέψης τους και ενίσχυση των επικοινω-
νιακών σχέσεων μουσείου-σχολείου  (Falk & Dierking,  1992, Hein, 1998). 

Ως βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο χρησιμοποιείται η μάθηση μέσω των αντικειμένων του 
παρελθόντος. Μέσα από την διατύπωση κατάλληλων ερωτήσεων τα αντικείμενα μπορούν 
να μελετηθούν ως ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών για τις φυσικές τους ιδιότητες, την 
παραγωγή και τη χρήση τους, τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους γίνονται 
αντιληπτά από διαφορετικούς ανθρώπους (Sieber, 2001, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011, 
Κάντζου 2012). Παρέχουν, ακόμη, πληροφορίες για την ιστορική πορεία  που ακολούθησαν 
ως τις μέρες μας, τη χρήση και την αξία που προσέλαβαν στο πλαίσιο διαφορετικών 
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κοινωνικών πλαισίων (Hooper-Greenhill, 2007, Κάντζου, 2012). Η πολυσημία, άλλωστε, των 
αντικειμένων επιτρέπει να εξεταστούν σε ποικίλους συνδυασμούς και ενταγμένα σε 
διαφορετικά κάθε φορά θεματικά σύνολα, ανεξάρτητα από την ομαδοποίηση που 
υπαγορεύει συχνά η έκθεση τους σε ένα μουσείο ή άλλο χώρο πολιτιστικής αναφοράς. 
(ΥΠΕΠΘ, ΥΠΠΟ, ICOM, 2002). Στο πλαίσιο αυτό τα αντικείμενα μετατρέπονται σε κείμενα 
που επιδέχονται πολλαπλές αναγνώσεις και ερμηνείες.  

Οι εκπαιδευτικοί όταν σχεδιάζουν και υλοποιούν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει 
να (Αrt Libraries and Museums Luton Culture, 2011, Housen & Yenawine, 2001): 
− θέτουν ξεκάθαρους στόχους και να τους συνδέουν όπου είναι δυνατόν με τις επιδιώξεις 

και τα περιεχόμενα των αναλυτικών προγραμμάτων. 
− επισκέπτονται το χώρο του μουσείου προηγουμένως, ώστε να επιλέξουν τα κατάλληλα 

εκθέματα, να εντοπίσουν περιορισμούς του χώρου (π.χ,. υψηλές προθήκες, σκάλες, με-
γάλη ροή επισκεπτών την ώρα του προγράμματος που μπορεί να αποσπάσει την προσο-
χή των παιδιών κλπ.), να συζητήσουν με το τμήμα εκπαίδευσης και επικοινωνίας του 
μουσείου για την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψης και τη δυνατότητα παροχής 
εκπαιδευτικού υλικού προετοιμασίας. 

− χρησιμοποιούν δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα, τις επιθυμίες 
και τις ανάγκες των παιδιών. 

− προσφέρουν μια ισορροπία μεταξύ πληροφορίας και βιωματικής δράσης (οι δραστηριό-
τητες πρέπει να είναι γνωστικές (minds-on), χειρωνακτικές (hands-on) και συναισθημα-
τικές (hearts-on).  

− να χρησιμοποιούν μικρό αριθμό εκθεμάτων (π.χ. τέσσερα με πέντε εκθέματα). 
− κατανοούν ότι η συνολική διάρκεια του προγράμματος δεν πρέπει να ξεπερνά την μιά-

μιση ώρα, γιατί  τα παιδιά κουράζονται εύκολα. Είναι προτιμότερο η σχολική ομάδα να 
επιστρέψει στο μουσείο μια άλλη φορά για να δει άλλα εκθέματα. 

− να ακολουθούν όλα τα στάδια του προγράμματος (προετοιμασία εκπαιδευτικού και 
σχολικής ομάδας, υλοποίηση στο μουσείο, ολοκλήρωση και αξιολόγηση στην τάξη).  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ-ΦΑΣΕΙΣ 

Η εκπαιδευτική δράση που παρουσιάζεται έχει σκοπό να εξοικειώσει τα παιδιά με εκθέμα-
τα που βρίσκονται στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης (Ντεκάστρο, 2009). Υλοποιήθηκε στο 2ο 
Νηπιαγωγείο του Αιγάλεω το σχολικό έτος 2013-2014 και 2014-2015 στα πλαίσια ανάληψης 
Πολιτιστικού Προγράμματος σε σύνολο 18 παιδιών κάθε σχολική χρονιά.  Είναι δομημένη 
σε εκπαιδευτικές φάσεις σύμφωνα με αυτές που ακολουθούνται στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα των μουσείων (Σηφάκη, 2012).  Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν σύμφωνα 
με τις αρχές του Νέου Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (Παιδαγωγικό Ινστιτού-
το, 2011) και του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα, 
στηρίχθηκαν στις θεωρίες της ανακαλυπτικής μάθησης, του εποικοδομητισμού και της επι-
κοινωνιακής διδασκαλίας (Χρυσαφίδης, 2011).  

Στόχοι 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται: 
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− να εξοικειωθούν με το χώρο του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης. (Γνωστικό αντικείμενο: 
Οπτικοακουστική έκφραση) 

− να εκφράζουν τα συναισθήματα τους (Γνωστικό αντικείμενο: Ατομική και Κοινωνική Α-
νάπτυξη) 

− να συζητούν, να επιχειρηματολογούν και να κατακτούν βασικό λεξιλόγιο ((Γνωστικό Α-
ντικείμενο: Γλώσσα) 

− να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες (Γνωστικό Αντικείμενο: Προσωπική και 
Κοινωνική Ανάπτυξη) 

− να παρατηρούν, να περιγράφουν και να εκφράζουν σκέψεις, προτιμήσεις και απόψεις 
για έργα τέχνης (Γνωστικό Αντικείμενο: Τέχνες-Εικαστικά) 

− να εκφράζονται δημιουργικά μέσα από την κίνηση (Γνωστικό αντικείμενο: Τέχνες-
Θέατρο). 

− να διερευνήσουν τις χρήσεις των αντικειμένων (Γνωστικό αντικείμενο: Φυσικές Επιστή-
μες). 

Α ΦΑΣΗ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Ο εκπαιδευτικός  επισκέπτεται προσωπικά τους χώρους του μουσείου του Νέου Μουσείου 
της Ακρόπολης για να μεθοδεύσει κατάλληλα την επίσκεψη. Μελετά τα εκθέματα του και 
επισημαίνει τις γωνιές του μουσείου, που θα επικεντρώσει το πρόγραμμα του. Αναζητά το 
εκπαιδευτικό υλικό και τις πηγές που θα τον βοηθήσουν στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού 
προγράμματος.  

Β ΦΑΣΗ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

1η δραστηριότητα «Τα αγάλματα στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης» 

Περιγραφή δραστηριότητας: Παρουσιάζεται στα παιδιά απόσπασμα από τα βίντεο «Αντι-
κατοπτρισμοί»: Περιμετρικές προβολές» (Σκηνοθεσία-Σύλληψη: Α.-Ρ. Τσαγγάρη, 
http://www.theacropolismuseum.gr/default.php?pname=Live_broadcasting&la=1) και «Ε-
πίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης»  (Σκηνοθεσία-Σύλληψη: Κ. Αρβανιτάκης, 
http://www.theacropolismuseum.gr/default.php?pname=Live_broadcasting&la=1) εστιάζο-
ντας στα στιγμιότυπα που αφορούν τα αγάλματα της αρχαϊκής εποχής.  Στη συνέχεια, συζη-
τάμε με τα παιδιά για το περιεχόμενο του βίντεο που αφορά τα αγάλματα και που συνήθως 
βρίσκονται αυτά.  Στο τέλος, προτείνουμε στα παιδιά να επισκεφτούμε το Νέο Μουσείο της 
Ακρόπολης για να δούμε από κοντά κάποια από τα αγάλματα του βίντεο.  

2η δραστηριότητα «Είμαι Ελληνίδα και θέλω να γυρίσω  σπίτι μου» 

Περιγραφή δραστηριότητας: Με αφορμή το βίντεο του Α. Καλογερόπουλου «Είμαι Ελληνί-
δα και θέλω να γυρίσω σπίτι μου» («Ι am Greek and I want go home  
https://www.youtube.com/watch?v=SBmO6XX2GYI) συζητάμε με τα παιδιά για την Καρυά-
τιδα που έχει κλαπεί και βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Τα παιδιά διατυπώνουν από-
ψεις για το πώς αισθάνεται η ξενιτεμένη Καρυάτιδα, αλλά και οι αδερφές της οι Καρυάτιδες 
στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης καθώς και πως αισθάνονται τα ίδια για ότι έχει συμβεί. 
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3η δραστηριότητα «Που αλλού μπορούν να βρίσκονται τα αγάλματα;» 

Περιγραφή δραστηριότητας: Απαγγέλουμε στα παιδιά τον στίχο του Γ. Σεφέρη «Τα αγάλ-
ματα είναι στο μουσείο» και τους θέτουμε το ερώτημα που αλλού μπορούν να βρίσκονται 
τα αγάλματα. Τα παιδιά προτείνουν διάφορους χώρους και σημεία  (π.χ. βάρκα, γήπεδο, 
κήπο, θάλασσα, κούνιες κλπ) μετασχηματίζοντας έτσι τον στίχο του ποιητή και στην συνέ-
χεια απεικονίζουν εικαστικά τη σκέψη τους σε χαρτί Α4.   

  

Εικόνα 1 «Τα αγάλματα είναι ….» 

Γ ΦΑΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

4η δραστηριότητα «Της Αθηνάς η Κουκουβάγια» 

Περιγραφή δραστηριότητας:  Μόλις φθάσουμε στο μουσείο, στεκόμαστε στην είσοδο μαζί 
με τα παιδιά εμπρός στο άγαλμα της Κουκουβάγιας που υποδέχεται τους επισκέπτες. Παί-
ζουμε χαλασμένο τηλέφωνο για να βρούμε το όνομα της κουκουβάγιας (Γλαύκα) και στην 
συνέχεια πληροφορούμε ότι το σοφό πουλί μας έχει στείλει γραπτές οδηγίες και γρίφους 
(Kάντζου, 2011) για το πώς θα κινηθούμε μέσα στο μουσείο. 

Είμαι μια κουκουβάγια  
Της Αθηνάς η Βάγια!  
Με κοιτάς, σε κοιτώ  
Σε καλωσορίζω στης Ακρόπολης το Μουσείο εδώ!  
   
Στο μουσείο μέσα μπείτε με ησυχία 
Και κοιτάξτε με προσοχή 
Τα αγάλματα έχουν να σου πουν πολλά 
Από τα χρόνια τα αρχαία τα παλιά! 
  
Είμαι μια κουκουβάγια  
Της Αθηνάς η Βάγια!  
Ανοιγοκλείνω τα φτερά  
Το παιχνίδι αρχινά!  

5ηη δραστηριότητα «Ο Μοσχοφόρος … Γενειοφόρος» 
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Περιγραφή δραστηριότητας: Τα παιδιά εισέρχονται μέσα στο μουσείο και με αφετηρία τον 
πρώτο γρίφο της Κουκουβάγιας η ομάδα αναζητά τον Μοσχοφόρο: 

Ένας κύριος κρατάει στους ώμους μοσχαράκι 

και έχει και κομψό γενάκι. 
Τον λένε όλοι Μοσχοφόρο, 
αλλά εγώ τον λέω Γενειοφόρο! 

Μόλις εντοπίσουμε μαζί με τα παιδιά το άγαλμα του Μοσχοφόρου, το παρατηρούμε και 
συζητάμε γι’ αυτό. Ενδεικτικές ερωτήσεις που μπορούμε να κάνουμε είναι (Scottish Muse-
um Council, 2007) : 

− Κοιτάξτε αυτό το άγαλμα προσεκτικά. Είναι άντρας ή γυναίκα; 
− Ποιο είναι το χρώμα του αγάλματος; 
− Από τι υλικό είναι φτιαγμένο; 
− Πώς φτιάχτηκε; 
− Για ποιο λόγο φτιάχτηκε; 
− Τι ηλικία λέτε να έχει ο άντρας-άγαλμα; Πως το καταλαβαίνουμε; 
− Πως λέτε να λέγεται το άγαλμα; Πως μπορούμε να βρούμε το όνομα του; 
− Πώς είναι ντυμένος ο Μοσχοφόρος; 
− Aν μπορούσατε να χρωματίσετε την κάπα που φοράει ο Μοσχοφόρος, ποιο χρώμα θα 

χρησιμοποιούσατε; 
− Τι κουβαλάει στους ώμους του; Γιατί; 
− Αν ήσασταν εσείς στη θέση του, ποιο ζώο θα θέλατε να κουβαλούσατε στην πλάτη σας; 
− Πως λέτε να αισθάνεται ο Μοσχοφόρος; 

Μόλις ολοκληρωθεί η συζήτηση, τα παιδιά αναπαριστούν κινητικά τον Μοσχοφόρο. Στη 
συνέχεια, τα παροτρύνουμε να χωριστούν σε δύο ομάδες και τους ζητάμε να σκεφτούν ένα 
διαφορετικό ζώο που θα ήθελαν να μεταφέρουν στους ώμους για να χαρίσουν στη θεά Α-
θηνά και να υποδυθούν ότι το μεταφέρουν στους ώμους τους. Η μια ομάδα δρα, ενώ η 
δεύτερη παρακολουθεί και προσπαθεί να μαντέψει ποιο ζώο είναι. 

 

Εικόνα 2 «Ο Μοσχοφόρος» 
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6η δραστηριότητα «Οι Κόρες και τα δώρα τους» 

Περιγραφή δραστηριότητας: Επισημαίνουμε στα παιδιά ότι εκτός από το Μοσχοφόρο στην 
ίδια αίθουσα υπάρχουν και άλλα αγάλματα που τα χάριζαν  οι άνθρωποι ως δώρο στη θεά 
Αθηνά, οι Κόρες. Συνήθως οι Κόρες κρατούσαν μια προσφορά για τη θεά Αθηνά ρόδι, 
κυδώνι, στεφάνι ή πουλί (Χατζηασλάνη, Καϊμάρα, Λεοντή, 2013). Με αφορμή τον επόμενο 
γρίφο περπατάμε μαζί με τα παιδιά ανάμεσα στις κόρες και εντοπίζουμε την Πεπλοφόρο:  

Κόρη με κόκκινα μαλλιά 
Έχει το ένα χέρι σφιγμένο σε γροθιά. 
Μάλλον ήταν η Άρτεμη η θεά 
Τι λέτε στα χέρια να κρατά; 

Επιπρόσθετα, μπορούμε να συζητήσουμε με τα παιδιά για τα ονόματα που έχουν δώσει σε 
κάποιες Κόρες εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (π.χ. Η Σφιγγομάτα, Η 
Χιώτισσα με τα πολυτελή ενδύματα, η Πεπλοφόρος Κόρη), τα ενδύματα που φορούν οι 
Κόρες (π.χ. Αν τα ρούχα τους ήταν χρωματιστά, αν το ύφασμα ήταν λινό ή μάλλινο, αν ήταν 
ο χιτώνας τους ήταν κοντός ή μακρύς),  τον τρόπο που είναι χτενισμένα τα μαλλιά τους (π.χ. 
Τίθενται προβληματισμοί όπως, πως δημιουργούσαν μπούκλες στα μαλλιά τους, τι χρώμα 
να είχαν κλπ), τα κοσμήματα που φορούσαν, τα σανδάλια τους. 

7η δραστηριότητα « Στεκόμαστε σαν τις Κόρες» 

Περιγραφή δραστηριότητας: Τα παιδιά υποδύονται τις Κόρες που κρατούν ένα δώρο για τη 
θεά Αθηνά. Μιμούνται την στάση του σώματος τους και τον τρόπο που ανασηκώνουν την 
άκρη του χιτώνα τους για να περπατήσουν. Στη συνέχεια, η ομάδα ακούει τους ακόλουθους 
στίχους και τους αναπαριστά κινητικά. 

Φίλοι μου καλοί  
Μεγάλοι και μικροί 
Εσείς τι δώρο θα κάνατε στην θεά 
Την φίλη μου την Αθηνά; 
Όσοι θέλετε να της χαρίσετε ένα ρόδι 
Ακουμπήστε το ένα σας πόδι. 
Όσοι θέλετε να της δωρίσετε ένα στεφάνι 
Βάλτε τα χέρια στο κεφάλι. 
Κι όσοι θέλετε να της δώσετε ένα περιστέρι 
Πιάστε τον διπλανό σας  απ’ το χέρι! 

2538

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



 

Εικόνα 3 «Κόρες με δώρα» 

8η δραστηριότητα «Οι Καρυάτιδες Κόρες» 

Περιγραφή δραστηριότητας: Τα παιδιά με οδηγό τον γρίφο της Κουκουβάγιας αναζητούν 
τις Καρυάτιδες και όταν τις ανακαλύψουν στο χώρο του μουσείου τις παρατηρούν, τις 
περιγράφουν και αναπαριστούν με το σώμα τους την στάση των αγαλμάτων. Επιπρόσθετα, 
συζητούν για την κενή θέση που υπάρχει πάνω στο βάθρο και υποδεικνύει την απουσία της 
Καρυάτιδας που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Εκφράζουν τα συναισθήματα τους για 
την συγκεκριμένη κατάσταση. 

Όμορφες κοπέλες γλυκές, 
με κοτσίδες διπλές. 
Καρυάτιδες τις λένε από τις Καρυές 
και καλάθια στο κεφάλι κουβαλούν οι δυνατές! 

 

Εικόνα 4 «Οι Καρυάτιδες» 
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9η δραστηριότητα «Ίπποι περήφανοι καλπάζουν» 

Περιγραφή δραστηριότητας: Tα παιδιά μέσα από έμμετρες γραπτές οδηγίες αναζητούν 
ίππους σε διάφορα σημεία της αίθουσας με τα αρχαϊκά εκθέματα. Κάθε φορά που εντοπί-
ζουν ένα ίππο κολλούν ένα χρωματιστό αυτοκόλλητο πάνω σε ένα χάρτινο ίππο.  

Στην αίθουσα εδώ ίπποι περήφανοι καλπάζουν  
Και από κάπου σε κοιτάζουν. 
Με  βήματα απαλά περπατήστε 
και τα άτια συναντήστε. 
Κάθε φορά που θα βρείτε ένα αλογάκι 
Κολλήστε πάνω μου ένα αυτοκολλητάκι. 
Πόσους βρήκατε τελικά; 
Πείτε το σε εμένα τον Βαλίο 
Που είμαι όμορφος και αστείος! 

10η δραστηριότητα «Από χέρι σε χέρι … σε αποχαιρετώ» 

Περιγραφή δραστηριότητας: Παροτρύνουμε τα παιδιά να σχηματίσουν έναν κύκλο. Ένα 
μαρμάρινο ομοίωμα κουκουβάγιας περνάει από χέρι σε χέρι. Εξηγούμε στα παιδιά ότι ήρθε 
η ώρα να την αποχαιρετήσουμε και να επιστρέψουμε στο σχολείο. Ο κάθε παίκτης πραγμα-
τοποιεί μια ενέργεια στο αντικείμενο (π.χ. το χαϊδεύει), το χαιρετά και το δίνει στο διπλανό 
του. Εκείνος επαναλαμβάνει την κίνηση και προσθέτει και μια δική του. Το παιχνίδι συνεχί-
ζεται με τον ίδιο τρόπο.  

Δ.  ΦΑΣΗ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ –ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

11η δραστηριότητα «Γινόμαστε αγάλματα στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης» 

Περιγραφή δραστηριότητας: Επιστρέφοντας στο σχολείο, τα παιδιά απεικονίζουν εικαστι-
κά σε χαρτιά Α4 τους εαυτούς τους ως αγάλματα στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Στη συ-
νέχεια, τους προτείνουμε να χωριστούν σε ζευγάρια.  Ο ένας παίκτης παίρνει τη στάση ενός 
αγάλματος (π.χ.  Μοσχοφόρος, Πεπλοφόρος, Χιώτισσα κλπ.)  που έχει δει στο μουσείο και ο 
άλλος τον κοιτάζει για ένα λεπτό. Κλείνει τα μάτια και προσπαθεί να αναπαραστήσει τη 
στάση του σώματος του συμπαίκτη του. Στη συνέχεια, οι ρόλοι αντιστρέφονται. Σε μια δεύ-
τερη φάση, το ένα μέλος του ζευγαριού υποδύεται το γλύπτη και το δεύτερο το άγαλμα 
που εκείνος πλάθει. Στη συνέχεια, οι ρόλοι αντιστρέφονται.  

  

Εικόνα 5 «Είμαι άγαλμα στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης» 
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12 δραστηριότητα «Χρωμάτισε την Πεπλοφόρο» 

Περιγραφή δραστηριότητας: Τα παιδιά παίζουν σε ζευγάρια στους τρεις υπολογιστές της 
τάξης το ψηφιακό παιχνίδι «Χρωμάτισε την Πεπλοφόρο» 
(http://www.theacropolismuseum.gr/peploforos/). Έχουν την δυνατότητα να αποθηκεύ-
σουν και να εκτυπώσουν τις δημιουργίες τους και να τις εκθέσουν στην τάξη. 

Συμπεράσματα 

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων σε μουσεία και άλλους χώρους παρέχουν ένα 
σύνολο εμπειριών μέσα από τις οποίες μπορούν να προσεγγιστούν καταστάσεις προβλημα-
τισμού, ερωτήσεις και αναζητήσεις των παιδιών και ενότητες του αναλυτικού προγράμμα-
τος κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  Αποτελούν δηλαδή έναν πετυχημένο τρόπο να 
γνωρίσουν οι μαθητές τα μουσεία και να επωφεληθούν από την επαφή τους με τα εκθέμα-
τα. Η επαφή με ποικίλα εκθέματα επιτρέπει στα παιδιά να κατανοήσουν την πολιτιστική 
συνέχεια και το έργα των ανθρώπων σε διαφορετικές εποχές και χώρους, αλλά και ενθαρ-
ρύνει την εμπειρία με διαφορετικά συμβολικά συστήματα, την ανάπτυξη των αισθητικών 
προτιμήσεων και την ενσωμάτωση ερεθισμάτων και ιδεών στα δικά τους έργα τέχνης. Αρκεί 
να κατανοηθεί από το σχολείο και το μουσείο ότι απαιτείται μια στενή επικοινωνιακή και 
αλληλεπιδραστική σχέση. 
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Περίληψη 

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, αν και εξαιρούνται του ιστορικού γραμματισμού, σύμφωνα 
με το Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, εντούτοις μπορούν να είναι φορείς ιστορικής μνή-
μης με κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται μια διδα-
κτική πρόταση που χρησιμοποιεί κυρίως λογοτεχνικά κείμενα μέσα από τα οποία τα παιδιά 
προβληματίζονται για περαιτέρω διερευνήσεις σε θέματα που αφορούν στην ελληνική Ι-
στορία. Τα ιστορικά γεγονότα της ελληνικής επανάστασης του 1821 καθώς και ο ελληνοϊτα-
λικός πόλεμος του 1940 αποτελούν το κέντρο ενδιαφέροντος της διδακτικής παρέμβασης, 
που μέσω κειμένων πεζών και έμμετρων εισάγει τα παιδιά στο μονοπάτι της ιστορικής έ-
ρευνας.    

Λέξεις - Κλειδιά: Ιστορικός εγγραμματισμός, λογοτεχνικά κείμενα, προσχολική εκπαίδευση    

Εισαγωγή:  Εκπαίδευση και ιστορική μνήμη. Η διδασκαλία της Ιστορίας στο σχολείο  

Οι εκπαιδευτικοί των κοινωνικών σπουδών για πάνω από έναν αιώνα έχουν αντιμετωπίσει 
το δίλημμα δύο ανταγωνιστικών αξιών, από τη μια πλευρά την επιδίωξή τους να ενσταλά-
ξουν μια βαθιά προσήλωση στην εθνική κληρονομιά και από την άλλη την πρόθεσή  τους να 
διδάξουν στα παιδιά πώς να σκέφτονται ιστορικά. Το δίλημμα αυτό, που αφορά στον σκο-
πό της διδασκαλίας της Ιστορίας για τους νέους, πρόεκυψε στο τέλος του 19ου αιώνα. Επα-
νήρθε στην επιφάνεια εκ νέου στα μέσα της δεκαετίας του 1960 με τις «νέες κοινωνικές 
μελέτες», ενώ αναδύθηκε πιο έντονα στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και έκτοτε επιμένει 
να απασχολεί τους ερευνητές αλλά και τους υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής 
(VanSledright, 2002).  

Βέβαια, δεν είναι τυχαίο το δίλημμα εφόσον το μάθημα της Iστορίας μπορεί να θεωρηθεί 
ένα κατ’ εξοχήν ιδεολογικό μάθημα. Κατ’ αρχάς καμία γνώση (Αβδελά 2007), καμία επιστή-
μη δεν είναι «ουδέτερη», ούτε και εκείνες που συνήθως θεωρείται εξ ορισμού ότι δεν έ-
χουν «μολυνθεί» από την ιδεολογία όπως, λ.χ. οι θετικές Eπιστήμες. Επομένως και η Iστο-
ρία ως γνωστικός κλάδος δεν παράγει «ουδέτερες» γνώσεις. Οι ιστορικοί θέτουν κάθε φορά 
διαφορετικά ερωτήματα στο παρόν, ανάλογα με τις γνώσεις, τις τεχνικές και τις θεωρίες της 
εποχής τους. Ωστόσο, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν για να τα απαντήσουν κάθε φορά α-
ντανακλούν τις ιδέες της ακαδημαϊκής κοινότητας στην οποία ανήκουν.  
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Το παρελθόν και η ανάγνωσή του μέσω της Ιστορίας αποτελεί την κύρια πρώτη ύλη για την 
κατασκευή εθνικότητας, εφόσον η συλλογική μνήμη του παρελθόντος είναι αυτή που συν-
δέει μια ομάδα ανθρώπων. Εξάλλου η διαμόρφωση του ατομικού εαυτού εξαρτάται από τη 
συλλογική μνήμη, αυτή που φέρεται και μεταβιβάζεται δια της ελληνικής Ιστορίας και πα-
ράδοσης (Κανατσούλη 2004). Ο ισχυρός δεσμός μεταξύ της συλλογικής μνήμης και της Ι-
στορίας είναι ιδιαίτερα εμφανής στο εκπαιδευτικό σύστημα. Τα σχολεία είναι οι πρωτογε-
νείς κοινωνικοί θεσμοί (Zheng Wang, 2008) που μεταδίδουν τα εθνικά αφηγήματα για το 
παρελθόν. Όλα τα έθνη-κράτη, τόσο οι δυτικές δημοκρατίες όσο και οι μη δημοκρατικές  
κοινωνίες, έχουν δώσει μεγάλη έμφαση στη διδασκαλία της εθνικής τους Ιστορίας με στόχο 
την εδραίωση του δεσμού μεταξύ του πολίτη και της πατρίδας. Τόσο το σχολικό σύστημα 
(Zheng Wang, 2008) όσο και τα βιβλία γίνονται «ένα άλλο σκέλος του κράτους» ή «πράκτο-
ρες της μνήμης», με στόχο να εξασφαλιστεί η μετάδοση των εγκεκριμένων γνώσεων για τις 
νεότερες γενιές. Έτσι, τα εγχειρίδια λειτουργούν ως ένα είδος «υπέρτατου ιστορικού  δικα-
στηρίου», έργο του οποίου είναι να αποκρυπτογραφήσει, από το σύνολο των συσσωρευμέ-
νων κομματιών του παρελθόντος, την ''αλήθεια'' , τις συλλογικές μνήμες, εκείνες που είναι 
απαραίτητες για την ένταξη στην κανονική εθνική ιστορική αφήγηση. Πολλές μελέτες 
(Zheng Wang, 2008)έχουν δείξει ότι οι εθνοκεντρικές απόψεις, οι μύθοι, τα στερεότυπα και 
οι προκαταλήψεις συχνά εισχωρούν σε βιβλία Ιστορίας και με αυτόν τον τρόπο το μάθημα 
της Ιστορίας γίνεται άκρως ιδεολογικό.  

Στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες όμως και δεδομένου του έντονου μεταναστευτικού 
ρεύματος, που οδηγεί σε αλλαγή της πληθυσμιακής σύνθεσης των σχολικών τάξεων, η κα-
τεύθυνση της διδασκαλίας της Ιστορίας στο σχολείο οφείλει να ξεπεράσει στενές ιδεολογι-
κές τοποθετήσεις και να καταδείξει την ιστορικότητα των εθνικών ιδεών, τη χρησιµότητά 
τους στη διάρκεια της ιστορικής πορείας, καθώς και το πού θα μπορούσαν να µας οδηγή-
σουν στην παρούσα συγκυρία (Φραγκουδάκη, 1996). 

Yπάρχουν δύο στενά συνδεδεμένες πτυχές της πρακτικής του κλάδου της Ιστορίας. Η πρώτη 
(Seixas, 1999) είναι η κριτική ανάγνωση των κειμένων, τόσο των πρωτογενών όσο και των 
δευτερογενών πηγών για τα συμβάντα του παρελθόντος. Η δεύτερη είναι η κατασκευή ι-
στορικών αφηγήσεων. Παρά το γεγονός ότι αυτά τα καθήκοντα σύνδεσης συχνά εκλαμβά-
νονται ως καθήκοντα των ιστορικών λόγω της επαγγελματικής τους θέσης και μόνο, στην 
πραγματικότητα, εκπαιδευτικοί και μαθητές συμμετέχουν σε παρόμοιες διαδικασίες, αν και 
λιγότερο συνειδητά. Ακριβώς, όπως οι ιστορικοί εξετάζουν πρωτογενείς πηγές, επιλέγουν, 
ερμηνεύουν και παρουσιάζουν με σκοπό να δώσουν στους αναγνώστες τους μια αίσθηση 
του τι συνέβη στο παρελθόν, γιατί συνέβη και τι σημαίνει σήμερα, παρόμοια και οι δάσκα-
λοι προσπαθούν να κάνουν το ίδιο πράγμα για τους μαθητές τους.  

Τα αναλυτικά προγράμματα της προσχολικής εκπαίδευσης και η Ιστορία  

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου αναφέρεται σε όλους τους γραμματισμούς 
(Δαφέρμου κ.ά., 2006) εξαιρεί όμως τον ιστορικό γραμματισμό, ο οποίος ξεκινά στην τρίτη 
τάξη  του Δημοτικού Σχολείου. Και ενώ το παιδί της προσχολικής ηλικίας θεωρείται εν δυ-
νάμει συμβατό με κάθε είδους γραμματισμό, εν τούτοις εξαιρείται από τον ιστορικό γραμ-
ματισμό. Ο λόγος για την εξαίρεση είναι η παραδοχή ότι τα παιδιά στερούνται δυνατοτήτων 
ιστορικής κατανόησης γνώσης ή εκτίμησης. Μέχρι τη δεκαετία του 1980 (Barton, 2008), οι 
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περισσότερες έρευνες είχαν αναδείξει μια μελαγχολική εικόνα της ικανότητας των παιδιών 
να αποκτήσουν αίσθηση του θέματος. Αρκετές μελέτες επεσήμαναν την υπανάπτυκτη φύση 
τους στην κατανόηση του χρόνου, ενώ άλλες πρότειναν ότι η ιστορική σκέψη απαιτεί επί-
πεδα αφαίρεσης που λείπουν από τους μαθητές τουλάχιστον μέχρι την εφηβεία τους. Ω-
στόσο, η έρευνα στη Μεγάλη Βρετανία (Barton, 2008), αρχής γενομένης από το 1970, είχε 
προτείνει ότι οι μαθητές είναι ικανοί για πιο σύνθετες ιδέες σχετικά με την Ιστορία και σε 
νεαρότερη ηλικία από ό,τι πιστευόταν. Αρκετές μελέτες για την ανταπόκριση παιδιών σε 
ιστορικές αφηγήσεις δήλωναν ξεκάθαρα ότι τα παιδιά έδειχναν ενδιαφέρον για την Ιστορία, 
στηρίζονταν στις γνώσεις από το παρελθόν και επιπλέον μερικές φορές ασχολούνταν με 
πολύπλοκες συλλογιστικές σχετικά με το θέμα, από την ηλικία των 7 ετών.  

Αναζητώντας πληροφορίες σχετικά με το θέμα της διδασκαλίας της Ιστορίας στην προσχο-
λική εκπαίδευση διαπιστώνουμε ότι στις περισσότερες πολιτείες της Αμερικής η Ιστορία 
υπάρχει στα αναλυτικά προγράμματα από το Νηπιαγωγείο και εντάσσεται στο πλαίσιο του 
γνωστικού αντικειμένου των κοινωνικών επιστημών. Στη Virginia (Hatrick et al., 2009) το 
αντικείμενο αυτό δομείται στα πλαίσια τεσσάρων ενοτήτων. Η πρώτη ενότητα αφιερώνεται 
στην Ιστορία και εκμεταλλεύεται τις ιστορικές επετείους,  προκειμένου τα παιδιά να μαθαί-
νουν για σημαντικούς ανθρώπους του παρελθόντος, που βοήθησαν με τους αγώνες τους τη 
χώρα και οδήγησαν την κοινωνία στη σημερινή μορφή της. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται 
στη σύγκριση του παρελθόντος με το παρόν, στην ανακάλυψη ομοιοτήτων και διαφορών 
στη ζωή των ανθρώπων του χθες και του σήμερα. Η τρίτη ενότητα αναφέρεται σε γνώση 
τοποθεσιών και ανάγνωση χαρτών με την αφορμή την εξιστόρηση γεγονότων ή την αφήγη-
ση ιστοριών για διάφορες χώρες ή γεγονότα. Και η τέταρτη αναφέρεται στην κοινότητα και 
στους κανόνες που διέπουν τη ζωή των μελών της ξεκινώντας από το σπίτι, το σχολείο, τη 
γειτονιά και φτάνοντας στην πόλη και τη χώρα.  

Αντίστοιχα το πρόγραμμα της Καλιφόρνιας για τη διδασκαλία της Ιστορίας (History–Social 
Science Curriculum Framework and Criteria Committee, 2005) είναι ενιαίο για τα 13 χρόνια 
της εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένου και του Νηπιαγωγείου. Μέσα από τις αρχές που το 
διέπουν, θέτει ως βασικό του σκοπό την κατανόηση εκ μέρους των μαθητών ότι οι ιδέες, τα 
γεγονότα και τα άτομα αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Επίσης, στοχεύει στην ανα-
γνωρισιμότητα από τους μαθητές των όρων και των δυνάμεων, που διατηρούν τη συνέχεια 
στο πλαίσιο των ανθρώπινων κοινωνιών. Επιπλέον, το πρόγραμμα της Καλιφόρνιας επιδιώ-
κει οι μαθητές να αντιληφθούν την αξία, τη σημασία και την ευθραυστότητα των δημοκρα-
τικών θεσμών και να αναπτύξουν μια έντονη αίσθηση της ηθικής και της ιδιότητας του πο-
λίτη, ώστε να νοιάζονται βαθιά για την ποιότητα ζωής στην κοινότητά τους, το έθνος τους 
και τον κόσμο τους. Παράλληλα, αποσκοπεί οι μαθητές να μάθουν για τους πολιτισμούς, τις 
κοινωνίες και τα οικονομικά συστήματα που επικρατούν σε άλλα μέρη του κόσμου και να 
αναγνωρίσουν τα πολιτικά και πολιτιστικά εμπόδια που χωρίζουν τους ανθρώπους, καθώς 
και τις κοινές ανθρώπινες ιδιότητες που τους ενώνουν. Επίσης παράπλευρος στόχος του 
είναι οι μαθητές να δουν τη σχέση ανάμεσα στις ιδέες και τη συμπεριφορά, ανάμεσα στις 
αξίες και τα ιδανικά που κατέχουν οι άνθρωποι, καθώς και τις ηθικές συνέπειες αυτών των 
πεποιθήσεων. Ιδιαίτερα για τα παιδιά της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, προτεί-
νεται ο εμπλουτισμός του προγράμματος με διερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται 
με τη γεωγραφία, την οικονομία και την τοπική Ιστορία στο πεδίο της γειτονιάς και της πε-
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ριοχής, σε αντίθεση με το παρελθόν όπου ο χρόνος που αφιερωνόταν στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο ήταν συρρικνωμένος. Οι μαθητές θα διαβάσουν, θα ακούσουν, και θα συζητή-
σουν βιογραφίες, μύθους, παραμύθια, και ιστορικά παραμύθια με σκοπό να εξαφθεί η φα-
ντασία τους και να προκληθεί το ενδιαφέρον τους για κατανόηση της εξέλιξης του κόσμου.  

Παρόμοια κατεύθυνση έχει και το πρόγραμμα της Μασαχουσέτης (Massachusetts  History 
and Social Science Curriculum Framework, 2003) για την Ιστορία στην προσχολική εκπαί-
δευση και το πλαίσιο περιλαμβάνει τις εμπειρίες των παιδιών από το οικογενειακό τους 
περιβάλλον, το σχολείο, τη γειτονιά την πόλη και τη χώρα. Χρησιμοποιεί αφηγήσεις για 
σπουδαία γεγονότα και σπουδαίους ανθρώπους του παρελθόντος συνδέοντας τη συνει-
σφορά τους με τις εθνικές επετείους και δίνει έμφαση στα εθνικά σύμβολα, με σκοπό να 
βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν την ταυτότητα του πολίτη της χώρας.  

Στο πρόγραμμα της Georgia (Georgia Department of Education, 2007) επιδιώκεται ο μαθη-
τής να προσδιορίσει τον σκοπό της εθνικής αργίας και να περιγράψει τους ανθρώπους ή τα 
γεγονότα που γιορτάζονται, να εντοπίσει σημαντικά αμερικανικά σύμβολα και να εξηγήσει 
τη σημασία τους. Μια επιπλέον επιδίωξη είναι ο μαθητής να χρησιμοποιήσει σωστά τις λέ-
ξεις και τις φράσεις που σχετίζονται με τις χρονολογίες και τον χρόνο για να εξηγήσει πώς 
αλλάζουν τα πράγματα. Απώτερος σκοπός είναι ο εντοπισμός, η ανάλυση και η σύνθεση 
πληροφοριών καθώς και η εφαρμογή αυτών των πληροφοριών για την επίλυση προβλημά-
των και τη λήψη αποφάσεων. 

Γενικά οι μαθητές στις Ηνωμένες Πολιτείες (Barton, 2001) εκτιμούν ότι η Ιστορία είναι ένα 
σημαντικό αντικείμενο και έχουν εσωτερικεύσει την έμφαση στην εθνική Ιστορία. Έτσι, το-
νίζουν συνεχώς την ανάγκη για τη δημιουργία μιας αφήγησης που εξηγεί το παρόν, και ι-
διαίτερα μιας αφήγησης που παρέχει ατομική και συλλογική ταυτότητα. Αρχίζοντας από τις 
τάξεις του δημοτικού και συνεχίζοντας ως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξηγείται η ση-
μαντικότητα της Ιστορίας, προκειμένου να κατανοηθεί ο τρόπος σύνδεσης με τους προγό-
νους τους και η ιστορική εξέλιξη της χώρας τους. Οι μαθητές πιστεύουν ότι η Ιστορία είναι 
σημαντική, επειδή τους μαθαίνει για ανθρώπους που είναι διαφορετικοί και τους βοηθά να 
κατανοήσουν τον τρόπο και την καθημερινότητα των ανθρώπων άλλων εποχών.  

Σε αντίθετη κατεύθυνση βρίσκονται οι ιδέες των μαθητών στη Βόρεια Ιρλανδία (Barton, 
2001) σχετικά με το γιατί η Ιστορία είναι ένα σημαντικό θέμα. Εκεί οι μαθητές τείνουν να 
ενδιαφέρονται περισσότερο να μάθουν για τους ανθρώπους που είναι πολύ διαφορετικοί 
από τον εαυτό τους, και αυτές οι διαφορές αποτελούν το βασικό λόγο της έλξης τους στο 
θέμα. Επειδή πολλές από τις ιστορικές εμπειρίες τους επικεντρώνονται σε ανθρώπους που 
είναι ριζικά διαφορετικοί από τους ίδιους-Αρχαίοι Αιγύπτιοι, Βίκινγκς, Μεσολιθικοί λαοί- οι 
μαθητές συμπεραίνουν ότι ο σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει τις διαφορές αντί να 
παρέχει μια άμεση σύνδεση με τη δική τους ταυτότητα. Η διδασκαλία της Ιστορίας στο σχο-
λείο και έξω από αυτό εξυπηρετεί μια ποικιλία από κοινωνικούς σκοπούς, και αυτοί θα 
διαφέρουν από τη μια κοινωνία στην άλλη. Όπως δείχνει η εμπειρία των παιδιών στη Βό-
ρεια Ιρλανδία η σύνδεση ανάμεσα στην Ιστορία και την εθνική ταυτότητα δεν είναι μια α-
ναπόδραστη περίπτωση. Εναλλακτικές προσεγγίσεις μπορούν να οδηγήσουν σε πιο εξελιγ-
μένες αντιλήψεις των σημαντικών ιστορικών εννοιών (Barton, 2001).    
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Στα ελληνικά δεδομένα το γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης Περιβάλλοντος πολύ επι-
γραμματικά αναφέρεται σε βασικές γνώσεις και διαδικασίες από τον χώρο της Ιστορίας που 
μπορούν να προσεγγίζονται διαθεματικά (Π. Ι., 2007). Η ποικιλομορφία του μαθητικού δυ-
ναμικού και οι διαφορετικότητες που διέπουν το σημερινό σχολείο δεν πρέπει να αποτε-
λούν τροχοπέδη για την κατάκτηση της ιστορικής μνήμης από τους μαθητές του Νηπιαγω-
γείου. Αντίθετα τα ιστορικά γεγονότα μπορούν να αποτελέσουν πρόσφορο έδαφος για την 
ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των παιδιών, αρκεί ο παιδαγωγός-
εκπαιδευτικός να τα χειριστεί με εποικοδομητικό αλλά και διακριτικό τρόπο.   

Στο ΔΕΠΣΣ ως σκοπός διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας ορίζεται η ανάγκη να καλ-
λιεργείται στους μαθητές και η ιστορική σκέψη και η ιστορική συνείδηση, δηλαδή η μετά-
δοση στις νεότερες γενιές της συλλογικής ιστορικής μνήμης της κοινωνίας, που συντείνει 
στον ιστορικό αυτοπροσδιορισμό του ατόμου με την εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς 
στο παρόν και στο μέλλον (ΦΕΚ 303/2003, σ. 3915). 

Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών (Πρόγραμμα Σπουδών, 2011) η σχέση με την Ιστορία μπορεί 
να ανιχνευθεί στη μαθησιακή περιοχή των Τεχνών, όπου στοιχειοθετούνται οι θεμελιώδεις 
έννοιες-δείκτες Πολιτισμού ανάμεσα στους οποίους αναφέρεται και η σχέση με το παρελ-
θόν. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι η σχέση με το παρελθόν αναδεικνύει την ανάγκη γόνιμης 
σύνδεσης με όσα στοιχειοθετούνται ως πολιτιστική κληρονομιά. Οι αυριανοί πολίτες μέσα 
από μια δημιουργική συνομιλία με το παρελθόν θα αντλήσουν προσωπικές συγκινήσεις, θα 
εμπλουτίσουν το παρόν με πολύτιμα στοιχεία και θα οικοδομήσουν μια συνειδητή στάση 
αγάπης και φροντίδας για όσα κατακτήθηκαν και δοκιμάστηκαν στο πέρασμα του χρόνου. 
Έτσι στα πλαίσια του περιεχομένου της Μουσικής εκπαίδευσης περιλαμβάνεται ο μουσικός 
πολιτισμός με στόχο την προσέγγιση της μουσικής παράδοσης της περιοχής της πατρίδας 
τους μέσα από την ακρόαση ποικίλων παραδοσιακών τραγουδιών. Παράλληλα στα πλαίσια 
του περιεχομένου της μαθησιακής περιοχής Χορού και Κίνησης περιλαμβάνονται οι χοροί 
από την Ελλάδα με στόχο να γνωρίζουν τα παιδιά τραγούδια παραδοσιακών χορών, να α-
ναγνωρίζουν και να ονομάζουν παραδοσιακούς χορούς αλλά και αναζητούν βασικά στοι-
χεία της λαϊκής παράδοσης που σχετίζονται με έναν χορό. Επίσης στα πλαίσια ανάπτυξης 
της επικοινωνιακής ικανότητας που αποτελεί μία από τις τέσσερις βασικές ικανότητες που 
προωθεί το νέο πρόγραμμα σπουδών προτείνεται τα παιδιά να μοιράζονται παραδοσιακές 
ιστορίες και σύμβολα από τον πολιτισμό τους. 

Λογοτεχνία και Ιστορία 

Με ποιο υλικό μπορούμε να διδάξουμε την Ιστορία; Τα προγράμματα σπουδών προτείνουν 
το εγχειρίδιο της Ιστορίας, στο οποίο συνυπάρχουν οι αφηγήσεις των συγγραφέων με πα-
ράλληλη παράθεση πηγών που υποστηρίζουν τα αφηγούμενα. Η διδακτική της Ιστορίας  
στηρίζεται στις αφηγήσεις των εκπαιδευτικών, και στην επεξεργασία διαφόρων υλικών και 
άυλων πρωτογενών και δευτερογενών πηγών και ποικίλου εκπαιδευτικού υλικού (Πρό-
γραμμα Σπουδών Ιστορίας, ΦΕΚ 181/2015). Όσον αφορά στο διδακτικό σκοπό της Ιστορίας 
πρέπει να αξιοποιούνται κυρίως βιωματικές δημιουργικές δραστηριότητες. Στο Νηπιαγω-
γείο η προσφορότερη οδός για να αφηγηθούμε ιστορικά γεγονότα είναι να χρησιμοποιή-
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σουμε λογοτεχνικά κείμενα που ενεργοποιούν πρωτίστως το συναίσθημα και την απόλαυ-
ση και δευτερευόντως δίνουν το ερέθισμα για περαιτέρω συζητήσεις και αναλύσεις. Ο μα-
θητής μέσω των κειμένων αποκτά ερείσματα για να πραγματοποιήσει συνειδητά άλματα 
στο παρελθόν και να αποκτήσει ιστορική κατανόηση. Ο ιστορικός χώρος γίνεται εναργέστε-
ρος στον μαθητή και η ιστορική εμπειρία ενδυναμώνεται περαιτέρω όταν αποκτάται και 
μέσω της χρήσης ποικίλων κειμένων, όπως το ιστορικό παραμύθι, τα ποιήματα με ιστορικό 
υπόβαθρο, τα εικονογραφημένα ιστορικά διηγήματα και οι διηγήσεις μικρών ιστοριών (Λε-
οντσίνης, 1996).  

Μπορούν τα κείμενα να είναι απαλλαγμένα από ιδεολογικές αποχρώσεις είτε είναι καθαρά 
ιστορικά κείμενα είτε είναι λογοτεχνικά; Σύμφωνα με τον Scott (VanSledright, 2002) το να 
κάνεις την Ιστορία να εξαρτάται από την επιδίωξη μιας άρρηκτης σύνδεσης μεταξύ ερμη-
νείας και πραγματικότητας, είναι ανέφικτο. Πώς μπορούν οι ιστορικοί ερευνητές να ανα-
κτήσουν  μια πραγματικότητα που έχει πάψει προ πολλού να υφίσταται; Το μόνο υλικό που 
έχουν είναι τα ίχνη μιας πραγματικότητας του παρελθόντος που πρέπει να ερμηνευθούν. 
Ωστόσο, οι εκθέσεις που δημιουργούν οι ιστορικοί συχνά δίνουν την εντύπωση ότι δεν υ-
πόκεινται σε  καμία ερμηνευτική διαδικασία, ότι τα λόγια τους συλλαμβάνουν άμεσα την 
πραγματικότητα που απεικονίζουν, σαν να ήταν εκεί, καταγράφοντας κάθε λέξη και δράση. 

Ιστορικοί ερευνητές ασχολούνται με το δύσκολο και μερικές φορές απογοητευτικό έργο της 
ανακατασκευής του παρελθόντος από θραύσματα των αποδεικτικών στοιχείων που μερικές 
φορές οδηγούν σε αδιέξοδα (VanSledright 2002). Από την άλλη μεριά ο συγγραφέας ενός 
ιστορικού λογοτεχνικού κειμένου μπορεί να συσχετίζει τα γεγονότα με το ιστορικο-
κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο διαδραματίζονται, μπορεί να προβάλλει πολιτικές θέσεις ή 
προβληματισμούς που συνυφαίνονται με ιδεολογικά ή κοινωνικά ζητήματα τα οποία απα-
σχολούν αυτόν ή ευρύτερα κοινωνικά σύνολα, μπορεί να ανάγει τα πραγματικά γεγονότα 
στο χώρο της φαντασίας και της ουτοπίας. Όπως και αν χειριστεί ο λογοτέχνης το ιστορικό 
υλικό είναι βέβαιο ότι, από τη στιγμή που αυτό μετατρέπεται σε μυθοποιημένη πραγματι-
κότητα «μετέχει και της Ιστορίας και της πλάνης - όπου τα ποσοστά και των δύο είναι ζη-
τούμενα» (Κατσίκη-Γκίβαλου 2004).  

Τα λογοτεχνικά κείμενα αποτελούν ένα πρόσφορο έδαφος για την προσέγγιση ιστορικών 
γεγονότων. Στην πρότασή μας επομένως και στα πλαίσια της πολιτιστικής κληρονομιάς του 
προγράμματος σπουδών, εμείς θα εντάξουμε τα λογοτεχνικά κείμενα μέσα από τα οποία 
θα οδηγήσουμε τα παιδιά να διερευνήσουν  την Ιστορία.  

Διδακτική πρόταση 

Στη δική μας διδακτική πρόταση αξιοποιούμε τις δύο μεγάλες ιστορικές στιγμές της σύγ-
χρονης ελληνικής Ιστορίας, την ελληνική επανάσταση του 1821 και τον ελληνοϊταλικό πό-
λεμο του 1940, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά σε θέματα ιστορικής γνώ-
σης. Η διδακτική μας παρέμβαση δεν αφορά μια ευκαιριακή ευαισθητοποίηση χάριν της 
εθνικής επετείου, αλλά μια εκτενέστερη εξέταση γεγονότων που αφορούν στις συγκεκριμέ-
νες ιστορικές στιγμές της ελληνικής Ιστορίας. Συγκεκριμένα για τον ελληνοϊταλικό πόλεμο 
του 1940 επιλέχθηκαν και αξιοποιήθηκαν για δραστηριότητες τα ακόλουθα κείμενα, τα ο-
ποία παρουσιάζονται με τη σειρά που χρησιμοποιήθηκαν στη διαθεματική μας προσέγγιση.  
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Το πρώτο κείμενο είναι το «Γαλανόλευκο πανί» της Γαλάτειας Σουρέλη (2001) που αναφέ-
ρεται στην ελληνική σημαία και στον συμβολισμό των χρωμάτων της. Πράγματι, η εθνική 
επέτειος αναφέρεται και ως γιορτή της σημαίας και επομένως το κείμενο αυτό αποτελεί μια 
ιδανική εισαγωγή στην ερμηνεία του εθνικού συμβόλου για τα παιδιά. Μετά την ανάγνωση 
του κειμένου και τη συζήτηση με τα παιδιά ακολουθεί δραματοποίηση και εικονογράφηση 
του κειμένου. Στη συνέχεια τα παιδιά σε ομάδες ασχολούνται στις γωνιές με κατασκευές 
κυρίως σημαιών  ελληνικών και σημαιών γειτονικών χωρών, μιας και στο Νηπιαγωγείο φοι-
τούν και μαθητές από οικογένειες μεταναστών. Με αφορμή τις σημαίες των γειτονικών χω-
ρών δημιουργείται ένας χάρτης και ακολουθεί αντιστοίχιση των σημαιών με τις αντίστοιχες 
χώρες καθώς και με τις ονομασίες τους. Η απόληξη της όλης επεξεργασίας και δραστηριο-
ποίησης γύρω από το συγκεκριμένο κείμενο είναι η δημιουργία ενός ποιήματος από τα ίδια 
τα παιδιά το οποίο έχει ως ακολούθως: 

Της Ελλάδας η γειτονιά 
Στης Ελλάδας τη γειτονιά 

Χώρες είναι αγκαλιασμένες στη σειρά 
Η Τουρκία δεξιά 

Δίπλα στου Αιγαίου τα νησιά 
Κι η Ιταλία από αριστερά 

Χαιρετάει την Ελλάδα με χαρά 
Η Αλβανία τα Σκόπια κι η Βουλγαρία 

Από το Βορρά  
Την κοιτάζουν από ψηλά 

Κι όλες μαζί μιλάνε και γλεντάνε  
Για τη λευτεριά  

Το επόμενο κείμενο είναι της ίδιας συγγραφέως με τίτλο «Σαν παραμύθι». Πρόκειται για 
την αφήγηση ενός παππού, που χρησιμοποιώντας το μύθο του γίγαντα και του νάνου, ει-
σάγει τα παιδιά στο ξεκίνημα του πολέμου. Η αφήγηση συνοδεύεται από ταυτόχρονη ανα-
παράσταση της σύγκρουσης των πρωταγωνιστών μέσα από φιγούρες που δημιουργήθηκαν 
με βάση τις γελοιογραφίες της εποχής του πολέμου. Οι δύο πρωταγωνιστές της παραπάνω 
Ιστορίας παραπέμπουν στις δύο χώρες και στους λαούς τους που εμπλέκονται στον πόλεμο. 
Η παραστατικότητα της αφήγησης παρακινεί τα παιδιά στη δημιουργία αντίστοιχων φιγού-
ρων των ηρώων, με τις οποίες αναπαράγουν την Ιστορία.  

«Η Ιταλία μάς κήρυξε τον πόλεμο» από το βιβλίο του Κυριάκου  Ντελόπουλου Ο Άκης και οι 
άλλοι (Ντελόπουλος, 2001) αποτελεί την επόμενη επιλογή μας. Το κείμενο παρουσιάζει τα 
συναισθήματα και τις πρώτες αντιδράσεις των μελών μιας οικογένειας όταν μαθαίνουν για 
την έναρξη του πολέμου. Η είδηση επηρεάζει και τον Άκη τον μικρό της οικογένειας, ο ο-
ποίος αλλάζει συμπεριφορά και καλείται να αναλάβει το ρόλο και τις ευθύνες τού «άντρα», 
για όσο διάστημα ο πατέρας θα είναι στον πόλεμο. Μετά την ανάγνωση και την ανάλυση 
των γεγονότων της Ιστορίας οι αντιδράσεις του Άκη αγγίζουν τα παιδιά. Με αυτόν τον τρό-
πο, προκύπτει η ανάγκη τους να μπουν στη θέση του και να βιώσουν τα συναισθήματά του. 
Η δραστηριότητα που αναπτύσσεται στη συνέχεια ξεκινά από το ερώτημα «Τι θα έκανα αν 
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ήμουν στη θέση του Άκη» και τα παιδιά ζωγραφίζουν τον εαυτό τους στη θέση του ήρωα 
και ταυτόχρονα εκφράζουν ό,τι αισθάνονται. Μερικές από τι; Απόψεις των παιδιών είναι:  

• Θα ήμουν λυπημένος, δεν θα ήμουν φοβισμένος και θα κρυβόμουν σε ένα σιδερένιο 
σπίτι με χοντρό σίδερο. Μαζί μου θα είχα και φυλακτό και πυξίδα και φαγητά. Την πυ-
ξίδα την θέλω για να βρω το δρόμο για το σπίτι μου όταν τέλειωνε ο πόλεμος.  

• Θα ένιωθα απαίσια και τρομακτικά. Θα έφευγα, θα πήγαινα στο περιβόλι μου να κρυ-
φτώ πίσω από ένα δέντρο. Θα έπαιρνα μαζί μου νερό, φαί τα πάντα.  

• Θα έλεγα στους φίλους μου να προσέχουν τη μαμά και θα πήγαινα στον πόλεμο με τον 
μπαμπά.  

Στις απαντήσεις τους αναδεικνύονται δύο τάσεις, αφενός μεν φοβικές, αφετέρου δε τολμη-
ρές. Έτσι μερικά παιδιά δηλώνουν τον φόβο τους και προσπαθούν να τον διαχειριστούν 
κουβαλώντας στην κρυψώνα τους τα απαραίτητα εφόδια επιβίωσης, ενώ κάποια άλλα δη-
λώνουν την τόλμη τους, εφόσον εμφανίζονται έτοιμα να ακολουθήσουν τον πατέρα τους 
στον πόλεμο και να αγωνιστούν μαζί του.   

Επιπλέον, αξιοποιώντας φωτογραφικό υλικό που συγκεντρώθηκε στο σχολείο μας σχετικά 
με το ιστορικό γεγονός, εστιάζουμε στο θέμα του αποχαιρετισμού της μάνας. Μέσα από 
παιχνίδια ρόλων μάνας-γιού τα παιδιά αναπτύσσουν διαλόγους τους οποίους καταγράφουν 
σε ένα φύλλο εργασίας και τους διαβάζουν σε όλη την ομάδα.  

 Η επόμενη επιλογή μας είναι «Η Πορεία προς το μέτωπο» από το «Άξιον εστί» του Οδυσ-
σέα Ελύτη. Επιλέγουμε ένα απόσπασμα που θεωρούμε ότι είναι κατανοητό από τα παιδιά, 
επειδή περιέχει πολλές εικόνες, και το διαβάζουμε. Στη συνέχεια τα παιδιά αποτυπώνουν 
στο χαρτί τις δικές τους εικόνες τις οποίες περιγράφουν. Στη συνέχεια παρακολουθούμε το 
αντίστοιχο και ομώνυμο video στο you-tube με τη φωνή του Μ. Κατράκη και τα παιδιά ανα-
παριστούν την πορεία προς το μέτωπο βιώνοντας τις δυσκολίες και τις κακουχίες των στρα-
τιωτών.  

Οι συζητήσεις και οι σχολιασμοί των παιδιών για την πορεία των στρατιωτών οδηγεί στην 
αναζήτηση του ρόλου των γυναικών στον πόλεμο. Το φωτογραφικό υλικό διαφωτίζει τις 
απορίες των παιδιών και γίνεται η αφορμή για διεξοδικές συζητήσεις της συμβολής των 
γυναικών στον αγώνα. Μετά από δραματοποιήσεις σκηνών προετοιμασίας εφοδίων για το 
μέτωπο, τα παιδιά καλούνται σε δραστηριότητα ανάπτυξης προφορικού και γραπτού λόγου 
μέσα από το παρότρυνση «Σκέφτομαι τι μπορεί να συζητούσαν οι γυναίκες πλέκοντας ρού-
χα για τους στρατιώτες και διαβάζοντας τα νέα από τις εφημερίδες».   

Τα κείμενα που αξιοποιούνται στη συνέχεια και υποστηρίζουν την προηγούμενη συζήτηση 
είναι το απόσπασμα «Οι γυναίκες της Πίνδου» από το ποίημα «Μάνα και γιος» (Βρεττάκος, 
1940) και η μαρτυρία «Ζωντανό τείχος» (Παπαγιαννόπουλος, 1982). Μετά από την επεξερ-
γασία των κειμένων τα παιδιά τα εικονογραφούν και τα δραματοποιούν (Εικόνα 1).  
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Εικόνα 1: Δημιουργίες-εικονογραφήσεις κειμένων 
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Αντίστοιχα για την ελληνική επανάσταση του 1821 αξιοποιούμε λογοτεχνικά κείμενα μέσα 
από τα οποία προκύπτουν διαθεματικές δραστηριότητες. Η εισαγωγή στα γεγονότα της ε-
πανάστασης δεν μπορεί παρά να ξεκινήσει από την απαρχή της υποδούλωσης του ελληνι-
κού πληθυσμού που συμπίπτει με την άλωση της Πόλης, της πρωτεύουσας της κραταιάς 
βυζαντινής αυτοκρατορίας. Το κείμενο που χρησιμοποιείται είναι το δημοτικό τραγούδι- 
θρήνος για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης με τίτλο Της Αγιά- Σοφιάς. Μετά την α-
παγγελία του τραγουδιού γίνεται προσπάθεια εντοπισμού της Πόλης και των περιοχών που 
απαρτίζουν τη βυζαντινή αυτοκρατορία λίγο πριν την πτώση. Με χρήση χαρτών της βυζα-
ντινής αυτοκρατορίας αλλά και της σημερινής Ελλάδας με τα σύνορά της, καθώς επίσης και 
με τη χρήση του λογισμικού οπτικοποίησης Google Earth τα παιδιά καλούνται να κάνουν 
συγκρίσεις και να αναγνωρίσουν ότι η Ελλάδα αποτελούσε μέρος της βυζαντινής αυτοκρα-
τορίας. Η χρονολογία της πτώσης 1453 αποτελεί την αφετηρία της ιστορικής μας συζήτη-
σης. Η οθωμανική αυτοκρατορία είναι αυτή που διαδέχεται τη βυζαντινή και επομένως ό-
λοι οι πληθυσμοί είναι πλέον υποταγμένοι. Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα που τίθεται εί-
ναι ο προσδιορισμός της έννοιας της υποταγής. Οι ιδέες των παιδιών καταγράφονται και 
μέσα από αυτές καταλήγουμε στο δυαδικό σχήμα σκλαβιά-ελευθερία. Στη συνέχεια τα παι-
διά αποδίδουν εικαστικά τις έννοιες και σε δεύτερη φάση καλούνται να απεικονίσουν τα 
όνειρα των υποταγμένων Ελλήνων.  

Το δεύτερο κείμενο που χρησιμοποιήθηκε είναι το κείμενο τα Ελληνάκια της Ε. Φακίνου, 
που αποτελεί μια ιστορική αφήγηση για μικρά παιδιά σχετικά με τα γεγονότα λίγο πριν την 
έναρξη της επανάστασης. Το κείμενο αποτελεί έναυσμα για την συζήτηση της ζωής των 
σκλαβωμένων Ελλήνων, την καθημερινότητά τους, τα προβλήματα της καταπίεσης και των 
αβάσταχτων φόρων, την αγανάκτησή τους και την απόφασή τους να αντισταθούν.   Πολλά 
από τα θέματα που πραγματεύεται το κείμενο δραματοποιούνται από τα παιδιά και αποτε-
λούν κίνητρο για εικαστικές δημιουργίες. Η διαθεματική προσέγγιση του συγκεκριμένου 
κειμένου ολοκληρώνεται με την κατασκευή τεράστιας αφίσας στην οποία απεικονίζονται 
πάνω στα βουνά οι κλέφτες και οι αρματολοί που με τους αγώνες τους αντιστέκονται στην 
σκλαβιά.  

Η συγκεκριμένη αφίσα δίνει αφορμή για συζήτηση σχετικά με τη ζωή των κλεφτών η οποία 
εμπλουτίζεται και διευρύνεται μέσα από τα δημοτικά τραγούδια Μάνα μου τα κλεφτόπου-
λα, Κλέφτικη ζωή, Ο Δήμος και το καριοφίλι το. Τα συγκεκριμένα δημοτικά τραγούδια μέσα 
από τις  εικόνες τους προσφέρουν στα παιδιά τη δυνατότητα να φανταστούν και να απεικο-
νίσουν στιγμιότυπα της ζωής των κλεφτών.  

Η διακειμενική αναφορά της Φακίνου στο Θούριο του Ρήγα Φεραίου μας δίνει την ευκαιρία 
να αναφερθούμε στο συγκεκριμένο ποίημα και στην επιρροή που άσκησε στους υποταγμέ-
νους Έλληνες. Φυσικά το συγκεκριμένο κείμενο είναι πολύ μεγάλο, αλλά χρησιμοποιείται 
το γνωστότερο απόσπασμά του που αποτελεί τους οκτώ πρώτους στίχους. Γίνεται αναφορά 
στον δημιουργό και τη ζωή του αλλά και στον σκοπό για τον  οποίο γράφτηκε.  Χρησιμο-
ποιείται και η μελοποιημένη του μορφή (Μουσική Χρήστου Λεοντή, τραγούδι Νίκος Ξυλού-
ρης) και συζητούμε για την αφύπνιση που προκάλεσε στους Έλληνες, αποτέλεσμα της ο-
ποίας είναι η δημιουργία της Φιλικής Εταιρείας.  Φωτογραφικό υλικό από το Μουσείο 
Βρέλλη που απεικονίζει τους τρεις ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας, αλλά και ο πίνακας του 
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Τσώκου «Ο όρκος των Φιλικών», που απεικονίζει τα νέα μέλη που εισχωρούν στην Εταιρεί-
α, τα παιδιά κατανοούν ότι οι προσπάθειες των Φιλικών έχουν απήχηση και η προετοιμα-
σία των αγωνιστών συνεχίζεται με προφυλάξεις και επιτυχία. Τα παιδιά κάνουν υποθέσεις 
για το περιεχόμενο του όρκου των Φιλικών και συνθέτουν την δική τους άποψη για τον όρ-
κο που φυσικά κινείται γύρω από την ιδέα της Ελευθερίας.  

Στη συνέχεια αναφερόμαστε σε σπουδαία ιστορικά γεγονότα αξιοποιώντας υλικό που συλ-
λέγουν τα παιδιά με τη βοήθεια των γονιών τους. Ανάμεσα σ’ αυτά ξεχωρίζουμε την κατα-
στροφή της Χίου μέσα από το ποίημα του Ουγκώ σε μετάφραση Κ. Παλαμά Το Ελληνόπουλο 
την καταστροφή των Ψαρών μέσα από το ποίημα του Δ. Σολωμού Η καταστροφή των Ψα-
ρών, τη μάχη στο Μανιάκι μέσα από το ομότιτλο δημοτικό τραγούδι και τη μάχη της Τριπο-
λιτσάς μέσα από το δημοτικό τραγούδι Σαράντα παλληκάρια. Το υλικό αξιοποιείται επίσης, 
για την ανάδειξη των ηρώων ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζουν ο Α. Διάκος μέσα από το 
δημοτικό τραγούδι Ο θάνατος του Διάκου, ο Κολοκοτρώνης από το δημοτικό τραγούδι των 
Κολοκοτρωναίων. Η δραστηριότητα που κλείνει τον κύκλο αυτής της συζήτησης είναι η α-
ντιστοίχιση των ηρώων στα γεωγραφικά διαμερίσματα που αγωνίστηκαν.   

Τέλος, δίνοντας μια πατριδογνωστική διάσταση αναφερόμαστε στη δική μας περιοχή αξιο-
ποιώντας πρωτίστως τις γνώσεις των παιδιών σχετικά με το Μεσολόγγι και την Ιστορία του 
και ασχολούμενοι περισσότερο διεξοδικά με τις πολιορκίες του. Για την πρώτη πολιορκία 
χρησιμοποιείται το κείμενο της Π. Δέλτα Μεσολογγίτικα Χριστούγεννα στο οποίο τα ιστορι-
κά γεγονότα συνδέονται με τη ζωή και το έργο του Γ. Γούναρη, του ανθρώπου που έσωσε το 
Μεσολόγγι. Ο Γούναρης είναι αναγνωρίσιμη μορφή για την περιοχή μας, αφού το άγαλμά 
του φιλοξενείται στο εκκλησάκι της Παναγίας Ελεούσας στην Κλεισούρα. Το κείμενο της 
Δέλτα αναφέρεται στην ιστορική μορφή του Γούναρη, τον οποίο παρουσιάζει να ζει στο 
συγκεκριμένο απόκρημνο σημείο ως μοναχός το υπόλοιπο της ζωής του, μετά την ηρωική 
του πράξη που στοίχισε τη ζωή στα μέλη της οικογένειάς του. Με βάση τα στοιχεία του κει-
μένου κατασκευάζουμε μακέτα με όλα τα στοιχεία της πολιορκίας μέσα και έξω από τα α-
ναχώματα. Τη μακέτα συνθέτουν κινητά στοιχεία με τα οποία τα παιδιά αναπαριστούν την 
πολιορκία. Για τη δεύτερη πολιορκία χρησιμοποιείται το κείμενο Γεννήθηκα το 1821 μέσα 
στο οποίο περιγράφονται οι συνθήκες ζωής των πολιορκημένων,  σκηνές των οποίων δρα-
ματοποιούν και εικονογραφούν τα παιδιά. Παράλληλα παρακολουθούμε αποσπάσματα 
από το αντίστοιχο video από το οποίο συντέθηκε το κείμενο (τηλεοπτική σειρά 1821 –skai ) 

Ακολούθως, θέλοντας να κινήσουμε το αισθητικό ενδιαφέρον των παιδιών σχετικά με την 
πολιορκία του Μεσολογγίου αξιοποιούμε μερικά αποσπάσματα από τους Ελεύθερους πο-
λιορκημένους του Σολωμού. Εξάλλου, Ο Σολωμός διαμόρφωσε το σύμβολο της εθνικής ταυ-
τότητας μέσα από το ηρωικό Μεσολόγγι, το οποίο τού έδωσε γόνιμη βάση για την οικοδό-
μηση του μύθου στην νωπή Ιστορία όπου το συγκεκριμένο, το ειδικό ανυψώνεται στο Γενι-
κό, το Ιδεώδες (Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, 2004). Το πρώτο απόσπασμα είναι Άκρα του 
τάφου σιωπή από το β΄ Σχεδίασμα, το δεύτερο Δεν τους βαραίνει ο πόλεμος (απόσπασμα 
3), το τρίτο ο πειρασμός (απόσπασμα 6) και το τέταρτο Δρόμο να σχίσουν τα σπαθιά (από-
σπασμα 13) όλα από το Γ΄ Σχεδίασμα. Οι στίχοι απαγγέλλονται αλλά και ακούγονται μελο-
ποιημένοι (Μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου τραγούδι Νίκος Ξυλούρης) προκαλώντας συναι-
σθήματα στα παιδιά τα οποία εκφράζουν ποικιλοτρόπως. Η έξοδος του Μεσολογγίου προ-
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σεγγίζεται και μέσα από το κείμενο του Γ. Βλαχογιάννη, Η Έξοδο την οποία τα παιδιά απο-
δίδουν με θεατρικό δρώμενο συνθέτοντας τα δικά τους κείμενα μέσα από όλη την εμπειρία 
και γνώση που αποκόμισαν.   

Το κείμενο Ο αγωνιστής με την πένα της Α. Βαρελλά κλείνει την διδακτική μας παρέμβαση 
με την αναφορά στον εθνικό ποιητή Δ. Σολωμό και τη δημιουργία του εθνικού μας ύμνου.  

Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Η βιωμένη εμπειρία αυτής της διδακτικής παρέμβασης μάλλον μας πείθει ότι τα παιδιά 
πράγματι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για θέματα σχετικά με την Ιστορία. Ο συνδυασμός των 
κειμένων με επισκέψεις σε ιστορικούς χώρους και μνημεία, όπως για παράδειγμα ο κήπος 
των ηρώων, η Πινακοθήκη και η αίθουσα τέχνης Διέξοδος στο Μεσολόγγι λειτουργούν ενι-
σχυτικά, κινητοποιώντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των παιδιών για αναζήτηση. 
Αντίστοιχα, το Μουσείο Χαρακτικής της Β. Κατράκη στο Αιτωλικό αποτελεί έναν τόπο ιστο-
ρικής μνήμης για το πρόσφατο παρελθόν με προεκτάσεις στα οδυνηρά χρόνια της κατοχής 
και του εμφυλίου πολέμου. Η ιστορική μνήμη προσφέρει στηρίγματα για την ταυτότητά 
μας, αλλά το φιλειρηνικό μήνυμα είναι το επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας. Η σύγχρο-
νη παιδική λογοτεχνία προσφέρει αντιπολεμικά και φιλειρηνικά παιδικά βιβλία (Τσιλιμένη, 
2004) που αποτελούν αντικείμενο ανάγνωσης και επεξεργασίας στο σχολικό και προσχολι-
κό περιβάλλον κυρίως την περίοδο των εθνικών επετείων. Πολλά από αυτά μπορούν να 
αποτελέσουν τον επίλογο της διδακτικής μας πρότασης δίνοντας το μήνυμα της ειρηνικής 
συνύπαρξης στην σύγχρονη κοινωνική μας πραγματικότητα.   

Η ενασχόλησή μας με αυτές τις ενότητες μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για την διερεύνη-
ση προηγούμενων ιστορικών περιόδων μέσα από την βιβλιογραφική ή επιτόπια περιήγηση 
των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.  
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Τα παιχνίδια ζωντανεύουν. Διδακτικό Σενάριο. 

Παπατριανταφύλλου Ειρήνη, Παρθένη Ευαγγελία 
Εκπαιδευτικοί Π.Ε.60 

 irenepapatri@gmail.com, evagpar@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει σαν στόχο την παρουσίαση ενός διδακτικού σεναρίου το οποίο 
ξεκινάει από τις ανάγκες των παιδιών για μάθηση, διασκέδαση και αλληλεπίδραση. 
Πραγματεύεται ένα θέμα το οποίο προέρχεται από τα άμεσα βιώματα των παιδιών και η 
παρουσίαση και εφαρμογή του βασίζεται στη θεωρία του εποικοδομισμού. Το θέμα «Τα 
παιχνίδια ζωντανεύουν» αναδύθηκε μέσα από τα ίδια τα παιδιά και μετά από το έντονο 
ενδιαφέρον τους  για την προέλευση, κατασκευή και τον προορισμό των παιχνιδιών, 
αποφασίσαμε να το διερευνήσουμε με όλους τους πιθανούς τρόπους που προκύπτουν μέσα 
από το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα, προσθέτοντας  σα στόχο την  οικοδόμηση μίας 
οικολογικής συνείδησης μέσω της ανακύκλωσης. Πολύτιμα βοηθήματα στην εργασία μας 
αναδείχθηκαν τα εργαλεία των ΤΠΕ, τα οποία ήταν εμφανή σε όλες σχεδόν τις μαθησιακές 
περιοχές αυτής της  διαθεματικής  προσέγγισης. Βασικό χαρακτηριστικό του σεναρίου είναι 
ότι συνδυάζει στόχους και μεθοδολογία από το ΔΕΠΠΣ αλλά και από το Νεότερο 
Συμπληρωματικό ΑΠΣ για το Νηπιαγωγείο. 

Λέξεις - Κλειδιά: παιχνίδια, μαθησιακές περιοχές, ΤΠΕ, εποικοδομισμός, ανακύκλωση 

Κύρια γνωστική περιοχή:Παιδί και Περιβάλλον,  Aνθρωπογενές  Περιβάλλον και 
Αλληλεπίδραση. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γλώσσα, Μαθηματικά, Τέχνες, Φυσική αγωγή, 
Τεχνολογίες  Επικοινωνιών και Πληροφοριών, Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
ανάπτυξη, Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη, Φυσικές Επιστήμες. 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ του Νηπιαγωγείου: Το διδακτικό σενάριο «Τα 
παιχνίδια ζωντανεύουν» συνδέεται με το ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ του Νηπιαγωγείου αλλά και με το 
Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του νηπιαγωγείου καθώς βασίζεται στις θεωρίες της δομητικής 
προσέγγισης και συνδέεται με όλες τις μαθησιακές περιοχές. Βασίζεται σε μεθόδους 
ανακάλυψης, έρευνας, διαλογικής και συνεργασίας και ενσωματώνει εργαλεία Τεχνολογιών 
και Πληροφορίας για να υλοποιηθούν οι στόχοι που τέθηκαν. Η δομή του σεναρίου ξεκινάει 
από τη διερεύνηση των ήδη υπαρχουσών γνώσεων των παιδιών, την επέκταση και 
επεξεργασία τους και καταλήγει στην αξιολόγηση των εμπειριών και των γνώσεων που 
αποκτήθηκαν. 

Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: Η οργάνωση της 
τάξης γίνεται με τρεις κυρίως βασικές μορφές: α) εργασία σε ομάδες β) ατομική εργασία γ) 
εργασία με το σύνολο της τάξης. 

2558

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Γνωστικά προαπαιτούμενα: Γίνεται διερεύνηση του τι γνωρίζουν οι μαθητές ως προς το 
γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη χρήση των λογισμικών ή των εφαρμογών που θα 
χρησιμοποιηθούν για το σενάριο.  

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: Ηλεκτρονικός υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο, 
ηχεία, εκτυπωτής, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, διευθύνσεις στο διαδίκτυο, θεατρικός 
εξοπλισμός (μάσκες, καπέλα, ρούχα), διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά για κατασκευές, 
γραφική ύλη. 

Διδακτικοί στόχοι:  

Ως  προς το γνωστικό αντικείμενο: Να μάθουν τη σημασία της ανακύκλωσης των υλικών και 
τη σημασία του να μοιράζονται τα συναισθήματα και τα αντικείμενά τους. 

Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών: Να γνωρίσουν λογισμικά παρουσίασης, να 
εξοικειωθούν με τη χρήση του Η/Υ και να δημιουργήσουν τα δικά τους παιχνίδια στον 
υπολογιστή (παζλ, κόμικ, παιχνίδι μνήμης, κ.α.) 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: Να μάθουν να συνεργάζονται, να δουλεύουν σε ομάδες, 
να εκφράζουν τις απόψεις τους, να επιχειρηματολογούν, να διερευνούν και να 
ανακαλύπτουν νέες γνώσεις . 

Εκτιμώμενη διάρκεια: 2 μήνες με δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα 2 φορές την 
εβδομάδα και όσο μένει αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών. 

Θεωρητική & Διδακτική προσέγγιση 

Η δομή του σεναρίου βασίζεται στη θεωρία του J.Piaget ο οποίος υποστηρίζει ότι η γνώση 
οικοδομείται από τα ίδια τα παιδιά με τη βοήθεια των πρότερων γνώσεών τους. Εξερευνούμε 
δηλαδή τι γνωρίζουν ήδη για το συγκεκριμένο θέμα και τους δίνουμε υλικό και «τροφή» για 
να τις επεκτείνουν. 

Ακολουθείται επίσης η θεωρία του Bruner (ανακαλυπτική μάθηση). Τα παιδιά διερευνούν, 
ανακαλύπτουν, πειραματίζονται, δοκιμάζουν, κάνουν λάθη, επεξεργάζονται και ψάχνουν για 
καινούργιες μεθόδους και ιδέες. 

Εδώ προστίθεται και η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Vygotsky ο οποίος υποστηρίζει ότι 
παρέχοντας στα παιδιά τα κατάλληλα εποπτικά υλικά σε ένα περιβάλλον συνεργασίας με 
συνομηλίκους  μπορούν να κατασκευάσουν και να δομήσουν μόνα τους τη γνωστική τους 
ανάπτυξη. Τα παιδιά δουλεύοντας μαζί με ενηλίκους (τον εκπαιδευτικό), συνομηλίκους αλλά 
και με μεγαλύτερα παιδιά σε ηλικία (νήπια – προνήπια) κατορθώνουν να προσεγγίσουν με 
επιτυχία τους τιθέμενους στόχους και να περάσουν ομαλά στα επόμενα στάδια ανάπτυξης. 
Εισέρχονται δηλαδή στη Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης. Ένα στάδιο όπου ο μαθητής αποκτά 
ένα σύνολο γνώσεων το οποίο μπορεί να δημιουργήσει με τη βοήθεια του περιβάλλοντος 
και όχι ακόμη μόνος του. Τα μεγαλύτερα παιδιά εισέρχονται σε μία διαδικασία αυτοελέγχου 
και μεταγνώσης, που τα βοηθάει να συνειδητοποιήσουν τι γνωρίζουν και πώς έφτασαν σε 
αυτή τη γνώση. 
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Υπάρχουν επίσης στοιχεία του συμπεριφοριστικού μοντέλου (Skinner) καθώς σε κάποιες 
δραστηριότητες η γνώση προσφέρεται από την παιδαγωγό, η οποία όμως είναι έτσι 
δομημένη ώστε τα παιδιά να μπορούν να αλληλεπιδράσουν και να συμμετέχουν ενεργά σε 
αυτήν. 

Μεθοδολογική προσέγγιση: 

Το διδακτικό σενάριο αναπτύχθηκε σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ ακολουθώντας τη διαθεματική 
προσέγγιση. Το θέμα προήλθε από τις ανησυχίες και τις ερωτήσεις των παιδιών και η 
παιδαγωγός με τη βοήθεια ιστογράμματος οργάνωσε τις ενότητες της μαθητικής 
διαδικασίας. Μαζί με τα παιδιά επιλέχθηκαν οι τομείς εργασίας, οι οποίοι περιελάμβαναν τη 
γλώσσα, τα μαθηματικά, τη φυσική αγωγή, τις τέχνες, την αειφόρο ανάπτυξη, τις νέες 
τεχνολογίες, τις φυσικές επιστήμες και την κοινωνική ανάπτυξη. Επιλέχθηκε η 
ομαδοσυνεργατική μέθοδος, καθώς προσφέρει στα παιδιά πολλές δυνατότητες 
αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και συνεργασίας. Επίσης σε κάποιες από τις δραστηριότητες 
έγινε εξατομικευμένη εργασία και σε κάποιες άλλες  η εργασία έγινε με το σύνολο της τάξης. 
Με τις παραπάνω μεθόδους ενισχύθηκε η κοινωνικότητα και αναπτύχθηκαν αισθήματα 
φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των παιδιών έχοντας ως απώτερο σκοπό την καλλιέργεια μιας 
βαθειάς οικολογικής συνείδησης. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν πειράματα και 
δραστηριότητες διερεύνησης και ανακάλυψης με τη βοήθεια των εργαλείων Τεχνολογίας και 
Πληροφοριών. 

Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ: 

Τα παιδιά με τη βοήθεια των ΤΠΕ μπορούν να κατανοήσουν διαδικασίες κατασκευής των 
παιχνιδιών, να δημιουργήσουν δικά τους παιχνίδια στον υπολογιστή, να εκτυπώσουν 
δημιουργίες ή εικόνες που έχουν ανακαλύψει στο διαδίκτυο, να χρησιμοποιήσουν την 
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και να μεταφέρουν τη γνώση από το σχολείο στο σπίτι και 
αντίστροφα. Η γνώση μετασχηματίζεται σε βίωμα καθώς τα παιδιά αλληλεπιδρούν με τα 
εργαλεία των ΤΠΕ και εφαρμόζουν αυτά που έμαθαν στην καθημερινή τους ζωή. 

Το Διδακτικό Σενάριο 

Αγαπημένο θέμα των παιδιών και ίσως μία από τις πιο αγαπημένες ενασχολήσεις τους είναι 
τα παιχνίδια. Αποφασίζουμε να ασχοληθούμε με τα παιχνίδια που έχουν τα παιδιά στο σπίτι 
τους και έτσι ξεκινάει  ένα υπέροχο ταξίδι, όπου τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν 
τα συναισθήματά τους, να μάθουν, να ανακαλύψουν, να πειραματιστούν, να δημιουργήσουν 
αλλά και να ανακυκλώσουν. 

Η εφόρμηση για την έναρξη του θέματος μπορεί να προκύψει από ένα παιδί που έφερε ένα 
παιχνίδι του στο σχολείο και ήθελε να το δείξει στους φίλους του. Εμείς εκμεταλλευόμαστε 
την περίσταση και ζητάμε από όλα τα παιδιά να φέρουν από ένα παιχνίδι τους στο σχολείο 
και να το κρατήσουν εκεί για όσο χρονικό διάστημα θα ασχολούμαστε με το θέμα. Στο μεταξύ 
θα στείλουμε ενημερωτικά σημειώματα στους γονείς ή θα κανονίσουμε μία συνάντηση μαζί 
τους για να έχουμε τη βοήθεια και τη συνεργασία τους σε αυτή μας τη δραστηριότητα. 
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Θα ασχοληθούμε με όλες τις μαθησιακές περιοχές, καθώς το θέμα προσφέρεται για 
περαιτέρω ανάλυση. Ξεκινώντας, θα διερευνήσουμε τις γνώσεις που ήδη έχουν τα παιδιά 
για το θέμα, θα συζητήσουμε μαζί τους και θα ρωτήσουμε τι θα ήθελαν να μάθουν γι' αυτό. 
Θα δημιουργήσουμε ένα ιστόγραμμα με τις ιδέες  και τις επιθυμίες των παιδιών, θα το 
κολλήσουμε σε ένα εμφανές σημείο της τάξης και θα αρχίσουμε να υλοποιούμε τις ιδέες μας. 

Σκοπός του διδακτικού σεναρίου: 

Σκοπός του σεναρίου είναι τα παιδιά να  μάθουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να 
αναπτύσσουν εποικοδομητικές σχέσεις συνεργασίας, αλληλεγγύης και φιλίας με τους 
συνομηλίκους τους και να εκτιμήσουν την αξία της ανακύκλωσης. 

Προτεινόμενες δραστηριότητες: 

Γνωστική περιοχή: Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη 

Εμπλεκόμενοι τομείς: Παιδί και Γλώσσα, Έκφραση και Δημιουργία 

Επιμέρους στόχοι: Να μάθουν να περιγράφουν, να αφηγούνται, να επιλύουν συγκρούσεις 
και να περιμένουν τη σειρά τους, να αναπτύξουν το συναίσθημα του «ανήκειν» 

1. Χωρίζονται σε ομάδες και παρουσιάζουν στις υπόλοιπες το αγαπημένο τους παιχνίδι. Οι 
ομάδες μπορεί να χωριστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις των παιδιών, ανάλογα με το 
αγαπημένο τους χρώμα, με το είδος του παιχνιδιού που εκπροσωπούν κλπ. Η κάθε ομάδα 
παρουσιάζει τα παιχνίδια της ισότιμα με όποιο τρόπο αυτή επιλέξει,  π.χ. με  μία ζωγραφιά, 
με προφορική περιγραφή ή χρησιμοποιώντας μόνο κινήσεις του σώματός τους (παντομίμα). 
Έτσι συνεργάζονται, συζητούν μεταξύ τους, μαθαίνουν να περιμένουν τη σειρά τους και να 
επιλύουν συγκρούσεις. 

2. Σε προσωπικό επίπεδο, το κάθε παιδί αφηγείται  στους συμμαθητές του μία προσωπική 
του εμπειρία σε σχέση με το αγαπημένο του παιχνίδι (πώς το απέκτησε, αν μαλώνει με τα 
αδέρφια του γι' αυτό, πώς αντιδρά αν κάποιος του το ζητήσει ευγενικά, πώς αντιδρά αν 
κάποιος του το αρπάξει με το ζόρι, πώς το φροντίζει κλπ). (Πρωτοβουλία, αυτονομία, 
αυτορρύθμιση) . 

Γνωστική περιοχή: Φυσικές επιστήμες, ενότητα: Αντικείμενα και υλικά 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Παιδί και Γλώσσα, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, 
Παιδί και ΤΠΕ. 

Επιμέρους στόχοι: Να διερευνήσουν απλές ιδιότητες διαφόρων υλικών, να συγκροτούν 
κατηγορίες υλικών με κριτήριο τις ιδιότητές τους και να αναφέρονται σε αυτές 
χρησιμοποιώντας κατάλληλο λεξιλόγιο, να αντιληφθούν και να εκφράζουν τη διαφορά 
ανάμεσα στα αντικείμενα και τα υλικά κατασκευής τους, να κατανοήσουν την αναγκαιότητα 
της ανακύκλωσης των μπαταριών, να συνδέσουν τον προφορικό με τον γραπτό λόγο. 

1. Διερευνούν την προέλευση της κίνησης ορισμένων παιχνιδιών (ρομπότ, 
τηλεκατευθυνόμενα, κούκλες που κινούνται και βγάζουν ήχους ή μιλούν). Κάνουν συγκρίσεις 
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με παιχνίδια που κινούνται από τον άνθρωπο (μαριονέτες, απλές κούκλες και 
αυτοκινητάκια). Ψάχνουν στο διαδίκτυο πληροφορίες για τις μπαταρίες που χρησιμοποιούν 
στα παιχνίδια.  

2. Παρακολουθούν video από εργοστάσιο παιχνιδιών για να δουν πώς κατασκευάζονται τα 
παιχνίδια. 

3. Χωρίζονται σε ομάδες και η κάθε ομάδα κάνει πειράματα με μπαταρίες διαφόρων τύπων 
(δοκιμάζουν αν διαφορετικού τύπου μπαταρίες μπορούν να λειτουργήσουν σε όλα τα 
παιχνίδια ή αν προορίζονται για κάποια συγκεκριμένα) και παρουσιάζουν τα συμπεράσματά 
τους. 

4. Γίνεται συζήτηση για την πορεία των μπαταριών από τη στιγμή που δεν τις χρειαζόμαστε 
άλλο. Δημιουργούνται καταστάσεις προβληματισμού για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Βλέπουν εικόνες και υλικό από το διαδίκτυο για την επίδρασή τους στη χλωρίδα και πανίδα 
της γης. Κάνουν υποθέσεις για τις πιθανές χρήσεις τους. Η εργασία γίνεται με το σύνολο της 
ομάδας. 

5. Με τη βοήθειά μας τα παιδιά γράφουν επιστολή στο Δήμαρχο για να μας παράσχει έναν 
κάδο ανακύκλωσης μπαταριών. Εργάζονται σε ομάδες. Η μία ομάδα αναλαμβάνει να γράψει 
την επιστολή και η άλλη με τη βοήθεια των γονέων να την ταχυδρομήσει. 

Γνωστική περιοχή: Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφοριών 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Παιδί και Γλώσσα, Παιδί και Δημιουργία - Έκφραση, 
Παιδί και Μαθηματικά. 

Επιμέρους στόχοι: Κατά τη χρήση των λογισμικών ή την ενασχόλησή τους με διάφορα αρχεία 
να εξοικειωθούν με βασικές ενέργειες στην οργάνωση και διαχείριση αρχείων και φακέλων. 
Να αναζητούν πληροφορίες σε διάφορες μορφές (εικόνες, βίντεο, ήχο) σε υπολογιστές ή στο 
διαδίκτυο και με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού να τις οργανώνουν, να τις επεξεργάζονται και 
να τις παρουσιάζουν. Να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται για την παραγωγή κοινού 
έργου. Να μπορούν να πληροφορούνται με εκπαιδευτικά λογισμικά. Να διερευνούν, να 
πειραματίζονται με λογισμικά ανοιχτού τύπου. Να δημιουργούν μοτίβα και 
μετασχηματισμούς με λογισμικό. Να χειρίζονται μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. 

1. Τα παιδιά χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για να αντλήσουν πληροφορίες από 
το διαδίκτυο (πώς κατασκευάζονται τα παιχνίδια, τι παιχνίδια παίζουν σε άλλες χώρες  του 
κόσμου, τι παιχνίδια έπαιζαν παλαιότερα οι άνθρωποι).  

2. Βγάζουν φωτογραφίες τα παιχνίδια τους, τις περνούν στον υπολογιστή και δημιουργούν 
τη δική τους συλλογή φωτογραφιών. Αν υπάρχει εκτυπωτής, τις εκτυπώνουν δημιουργώντας 
ένα βιβλίο, το οποίο θα μπορούν να δανείζονται  και να  παίρνουν στο σπίτι τους.  Χωρίζονται 
σε ομάδες και με την  καθοδήγηση της εκπαιδευτικού δημιουργούν και εκτυπώνουν το δικό 
τους κόμικ μπαίνοντας στον παρακάτω σύνδεσμο: http://comic-life.en.softonic.com/  
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3. Δανείζουμε στα παιδιά τη φωτογραφική μηχανή του σχολείου και τους λέμε να 
φωτογραφίσουν τον εαυτό τους με τα υπόλοιπα παιχνίδια τους, ή κάποιο αγαπημένο τους 
πρόσωπο που παίζει μαζί τους ή το αγαπημένο μέρος του σπιτιού τους, όπου φυλάνε τα 
παιχνίδια τους. Όταν επιστρέψουν στο σχολείο, περνάμε αυτές τις φωτογραφίες στον 
υπολογιστή και δίνουμε την ευκαιρία σε κάθε παιδί ξεχωριστά να περιγράψει και να 
μοιραστεί με τους συμμαθητές του κάτι από τον προσωπικό του χώρο. 

4. Θέλοντας να φτιάξουν τις δικές τους κούκλες ή άλλα παιχνίδια παρακολουθούν videos από 
το Youtube (πάντα με τη δική μας καθοδήγηση). Εργάζονται σε ομάδες και η κάθε ομάδα 
παρουσιάζει το παιχνίδι που κατασκεύασε. Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε τον παρακάτω 
σύνδεσμο : https://www.youtube.com/watch?v=ZjQmXZemhlg 

5. Με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού χρησιμοποιούν το πρόγραμμα AstraGiftMaker για 
να κατασκευάσουν παζλ  με τις φωτογραφίες τους και το πρόγραμμα Memory GameMaker 
v3.5 για να φτιάξουν το δικό τους παιχνίδι μνήμης, χρησιμοποιώντας τις φωτογραφίες που 
τράβηξαν από τα παιχνίδια τους. 

6. Κάνουν συγκρίσεις των παιχνιδιών που μπορούν να παίξουν στον υπολογιστή με αυτά που 
παίζουν με τους φίλους τους στο σχολείο ή στο σπίτι. Δημιουργούμε καταστάσεις 
προβληματισμού ωθώντας τα να σκεφτούν και να απαντήσουν στο "τι θα γινόταν αν ..." 

Γνωστική περιοχή: Περιβάλλον και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Παιδί και Γλώσσα, Παιδί και Μαθηματικά, Παιδί και ΤΠΕ, 
Παιδί και Δημιουργία – Έκφραση. 

Επιμέρους στόχοι: Να αντιληφθούν ότι τα απορρίμματα προκύπτουν ως αποτέλεσμα της 
ανθρώπινης δραστηριότητας. Να διακρίνουν τα οργανικά από τα ανακυκλώσιμα 
απορρίμματα. Να εξοικειωθούν με στρατηγικές μείωσης και ανακύκλωσης απορριμμάτων, 
να αναγνωρίζουν τη σήμανση της ανακύκλωσης. Να υιοθετήσουν θετικές στάσεις και 
συμπεριφορές. 

1. Προτρέπουμε τα παιδιά να φέρουν στο σχολείο παιχνίδια που δε χρειάζονται πια. Είτε 
γιατί δεν τους τραβάει το ενδιαφέρον, είτε γιατί έχουν χαλάσει και δεν τα χρησιμοποιούν, 
είτε γιατί προορίζονται για ηλικίες μικρότερες από τη δική τους. Κάνουμε διερεύνηση στην 
τάξη και βρίσκουμε λύσεις για την αξιοποίηση αυτών των παιχνιδιών. Δημιουργούμε λίστες 
με τα παιχνίδια που δε μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν και με αυτά που μπορούν. Κάθε 
παιδί βάζει το όνομά του δίπλα στο παιχνίδι που έχει φέρει στο σχολείο. Αποφασίζουμε να 
πετάξουμε στον κάδο της ανακύκλωσης και όχι στους συμβατικούς κάδους τα παιχνίδια που 
είναι κατεστραμμένα. Αποφασίζουμε να δωρίσουμε σε φιλανθρωπικές οργανώσεις του 
Δήμου μας τα παιχνίδια που βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Για το σκοπό αυτό ψάχνουμε 
στο διαδίκτυο για ιστοσελίδες και τηλέφωνα επικοινωνίας με διάφορες οργανώσεις.  

2. Θέλοντας να περάσουμε ένα μήνυμα και στην υπόλοιπη κοινότητα, αποφασίζουμε να 
δημιουργήσουμε μία αφίσα με κεντρική ιδέα «ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙ». Τα 
παιδιά δίνουν ιδέες για το πώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί η αφίσα, ποια υλικά θα 
ήθελαν να χρησιμοποιήσουν και με ποιες τεχνικές και προχωράμε στην υλοποίηση της ιδέας. 
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Γράφουν το μήνυμα της αφίσας όπως μπορούν και το κάθε παιδί βάζει τη δική του πινελιά 
είτε με ζωγραφιά, είτε με κολλάζ, είτε με γράμματα. Η εργασία γίνεται σε ομάδες. Όταν 
τελειώσουμε, αναρτάμε την αφίσα στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μας. Μπορούμε 
ακόμη να την δώσουμε στο Δήμο για να την τοποθετήσουν σε κεντρικό σημείο του 
Δημαρχείου ή ακόμα να στείλουμε μία φωτογραφία της αφίσας σε μία τοπική εφημερίδα για 
να δημοσιοποιηθεί στον τύπο. 

3. Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο μέρος της ενότητας, κάνουμε ενέργειες για να τοποθετηθεί 
στο σχολείο κάδος ανακύκλωσης μπαταριών και προτρέπουμε τα παιδιά να περάσουν το 
μήνυμα στους γονείς αλλά και στους συγγενείς τους. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα δίνεται 
με τη μορφή παιχνιδιού στα παιδιά, όπως «πόσες ανακυκλώσιμες μπαταριές έφερες σήμερα; 
έλα να τις μετρήσουμε. Είμαι σίγουρη ότι τα δέντρα θα σε ευγνωμονούν γι' αυτό». 

4. Αποφασίζουμε να βγούμε στην αυλή να σκάψουμε μία λακουβίτσα και να θάψουμε μέσα 
ένα  παιχνίδι που δε χρειαζόμαστε πια. Θα αφήσουμε να περάσει αρκετός καιρός  θα 
σηματοδοτήσουμε το μέρος όπου βρίσκεται και θα επιστρέψουμε για να το ξεθάψουμε. Τα 
παιδιά θα παρατηρήσουν και θα ανακαλύψουν τι παθαίνουν τα σκουπίδια όταν τα θάβουμε 
στο χώμα.  

Γνωστική περιοχή: Γλώσσα 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Παιδί και Δημιουργία –  Έκφραση, Παιδί και ΤΠΕ. 

Επιμέρους στόχοι: Να αντιληφθούν διαισθητικά τις περιστάσεις στις οποίες 
χρησιμοποιούνται διαφορετικά είδη κειμένου. Να εφαρμόζουν στρατηγικές οργάνωσης του 
λόγου τους πριν μιλήσουν. Να παράγουν προφορικά κείμενα ανάλογα με τις δεσμεύσεις που 
ισχύουν κάθε φορά. Να κάνουν σύνδεση γραπτού και προφορικού λόγου. Να γράφουν το 
όνομά τους. Να γράφουν στον Η/Υ. 

1. Δημιουργούμε γωνιά «δανειστικής παιχνιδοθήκης». Γράφουμε καταλόγους με τα 
παιχνίδια που έχουν φέρει τα παιδιά από το σπίτι τους και όταν κάποιο παιδί παίρνει στο 
σπίτι του ένα από αυτά, σημειώνει το όνομά του στο αντίστοιχο κουτάκι του καταλόγου. 

2. Κατασκευάζουμε πίνακες αναφοράς των παιχνιδιών, είτε βγάζοντας τα φωτογραφία, είτε 
ζητώντας από τα παιδιά να τα ζωγραφίσουν, ούτως ώστε σε περίπτωση που χρειαστεί να 
σημειώσουν ή να γράψουν το όνομα των παιχνιδιών να μπορούν να τους συμβουλεύονται 
(αντιγραφή ή με όποια μορφή γραφής μπορούν). 

3. Προτρέπουμε τα παιδιά να περιγράψουν το αγαπημένο τους παιχνίδι έχοντας τα μάτια 
τους κλειστά και προσπαθώντας να χρησιμοποιήσουν ποικίλο λεξιλόγιο. Ηχογραφούμε τις 
περιγραφές τους .  

4. Βρίσκουν ομοιοκατάληκτες λέξεις και συνθέτουν το δικό τους ποίημα. Το αποτυπώνουμε 
σε χαρτί και το αναρτάμε σε εμφανές σημείο της τάξης. Τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες. 

Γνωστική Περιοχή: Μαθηματικά 
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Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Παιδί και Γλώσσα, Παιδί και Δημιουργία – Έκφραση, 
Παιδί και ΤΠΕ. 

Επιμέρους στόχοι: Να ομαδοποιούν αντικείμενα. Να κάνουν ταξινομήσεις και διακρίσεις 
μεγεθών. Να διερευνούν καταστάσεις και να προσεγγίζουν πράξεις (πρόσθεση - αφαίρεση). 
Να απαριθμούν και να γράφουν τους αριθμούς. Να αντιλαμβάνονται τις χωρικές μεταβολές. 
Να αναγνωρίζουν πίνακες διπλής εισόδου.  

1. Κάνουμε διαχωρισμούς των παιχνιδιών ανάλογα με τα υλικά που είναι φτιαγμένα. Τα 
χωρίζουμε σε ξύλινα, πλαστικά, μεταλλικά, υφασμάτινα κ.α. και κάνουμε ομαδοποιήσεις. Τα 
χωρίζουμε ακόμη ανάλογα με τα χρώματα ή την χρήση τους και δημιουργούμε πίνακες 
διπλής εισόδου. Π.χ.  πόσα παιχνίδια είναι φτιαγμένα από πλαστικό, πόσα από ξύλο κλπ. 

2. Κάνουμε συγκρίσεις μεγεθών (μεγαλύτερο - μικρότερο, βαρύτερο - ελαφρύτερο, 
ψηλότερο - κοντύτερο), σειραθετήσεις και ταξινομήσεις. 

3. Δημιουργούμε γωνιά καταστήματος παιχνιδιών όπου τα παιδιά «πουλάνε» τα παιχνίδια 
τους. Αποφασίζουμε για τις τιμές «πώλησής» τους και συμπληρώνουν τους αριθμούς στον 
τιμοκατάλογο. Τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες. 

4. Καταμετρούν τα παιχνίδια που προορίζονται για την ανακύκλωση και αυτά που πρόκειται 
να δωρίσουμε στις φιλανθρωπικές οργανώσεις και σημειώνουν τα αποτελέσματά τους. 
Κρατούν αρχείο καταγραφής παιχνιδιών (πχ πόσα παιχνίδια έφερε η Μαρία, πόσα ο Γιώργος 
κλπ) και το διατηρούν καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Το συμπληρώνουν τακτικά 
και προσθέτουν καινούργια στοιχεία κάθε φορά που ένα παιδί φέρνει κάποιο παιχνίδι για 
δωρεά (έννοια της πρόσθεσης).  

5. Ανάλογα με τα παιχνίδια που θα φέρουν στο σχολείο, δημιουργούμε αυτοσχέδιες ιστορίες 
όπου τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με καταστάσεις προβληματισμού όπως: «Οι  5 Γουίνξ 
βρίσκονταν στο δάσος με τις χρυσές πεταλούδες, όταν ξαφνικά, εκεί που περπατούσαν 
εμφανίστηκε ένα σύννεφο ασημένιας σκόνης και εξαφάνισε τη μία ή τις δύο (ή όσες θέλουμε 
ανάλογα με το επίπεδο των παιδιών). Συνέχισαν το δρόμο τους τρομαγμένες αλλά πόσες 
είχαν μείνει πλέον; (αφαίρεση) και τι θα μπορούσαν να κάνουν οι υπόλοιπες για βρουν τη 
φίλη τους;» Το σενάριο μπορεί να συνεχιστεί με τη βοήθεια των παιδιών, με πολλές 
παραλλαγές και φυσικά με αλλαγή των ηρώων. Καλό θα είναι να συμπεριληφθούν στην 
ιστορία τα παιχνίδια όλων των παιδιών ή των παιδιών της συγκεκριμένης ομάδας που θα 
συμμετέχει στη δραστηριότητα.  

6. Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ομάδες. Κάποιες ομάδες-φωτογράφοι τραβούν 
φωτογραφίες με τα παιχνίδια τους στην τάξη, στον αύλειο χώρο ή σε άλλο υλικό. Οι άλλες 
ομάδες πρέπει να βρουν από πού τραβήχτηκε η φωτογραφία και να τραβήξουν μια ακριβώς 
ίδια  για να τις συγκρίνουν. Συγκρίνουν με το αρχικό πρότυπο και συζητούν για τον τρόπο με 
τον οποίο καταφέρνουν ακρίβεια στη φωτογραφία (χωρική αντίληψη). 

Γνωστική περιοχή: Φυσική Αγωγή 
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Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Παιδί και γλώσσα, Παιδί και Μαθηματικά, Παιδί και 
Δημιουργία- Έκφραση. 

Επιμέρους στόχοι: Να αναγνωρίζουν τη δεξιά από την αριστερή πλευρά, να χρησιμοποιούν 
μέρη του σώματος και τα διάφορα αντικείμενα με πολλούς τρόπους. Να οριοθετούν το σώμα 
τους σε σχέση με το χώρο. Να ανταποκρίνονται σε υποδείξεις και οδηγίες που δίνονται στην 
ομάδα. Να διαβάζουν και να ακολουθούν διαδρομές. 

1. Χρησιμοποιούμε τα παιχνίδια  ως όργανα γυμναστικής για να κατανοήσουν τις σχέσεις με 
τα αντικείμενα. Πχ το κάθε παιδί κρατάει το παιχνίδι του και ακολουθεί τις οδηγίες μας: 
κρύψε το πίσω από..., κράτησε το ανάμεσα..., τοποθέτησε το πάνω στο... 

2. Μαθαίνουν να διακρίνουν το δεξί και το αριστερό χέρι και κάνουμε παιχνίδια με τις έννοιες 
αυτές. Μέσα στην ιστορία ενσωματώνουμε τις έννοιες γρήγορα, αργά, περπάτημα με τα 
χέρια, με τα πόδια, κουτσό, άλματα. Τους προτρέπουμε να χρησιμοποιήσουν το σώμα τους 
για να ενσαρκώσουν τα παιχνίδια.  

3. Κατασκευάζουμε στο πάτωμα έναν πίνακα με πέντε κύκλους. Στον κάθε κύκλο 
τοποθετούμε από ένα παιχνίδι (αυτοκινητάκι, ρομπότ, κούκλα κ.α.). Δίνουμε στα παιδιά ένα 
σακουλάκι γεμάτο με άμμο τους λέμε να σταθούν απέναντι από τους κύκλους και να 
στοχεύσουν στο παιχνίδι που θέλουν. Αν το σακουλάκι τους μπει μέσα στον κύκλο, κερδίζουν 
το παιχνίδι που περιέχει για το υπόλοιπο της ημέρας. Κάθε φορά, προσαρμόζουμε την 
απόσταση κύκλων - παιδιού ανάλογα με το ύψος του καθενός. 

4. Εάν έχουν φέρει στο σχολείο αυτοκινητάκια, τους προτρέπουμε να βρουν τρόπους για να 
χαράξουν διαδρομές. Τους δίνουμε σχοινάκια, τουβλάκια, μαρκαδόρους ή ό,τι άλλο θα 
μπορούσε να τους βοηθήσει στην οριοθέτηση των διαδρομών. Μόλις τις ολοκληρώσουν,  
χρησιμοποιούν τις διαδρομές για να κινηθούν με ασφάλεια, αποφεύγοντας «παγίδες» και 
διαλέγοντας την πιο σύντομη πορεία.  

Γνωστική περιοχή: Τέχνες 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Παιδί και Γλώσσα, Παιδί και ΤΠΕ, Παιδί και 
Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση. 

Επιμέρους στόχοι: Να χρησιμοποιούν με φαντασία διαφορετικά υλικά για να δημιουργούν. 
Να χρησιμοποιούν δεξιότητες επίλυσης προβλήματος για να δημιουργούν με τις διάφορες 
εικαστικές μορφές. Να γνωρίζουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας και να τις χρησιμοποιούν 
για πειραματισμό, παραγωγή και αναπαραγωγή έργων. Να διερευνούν ιδέες, συναισθήματα, 
σχέσεις. Να αναγνωρίζουν έργα τέχνης. 

1. Η δραματοποίηση μιας ιστορίας (θεατρική αγωγή) που τα παιδιά έχουν επινοήσει, με 
ήρωες τα παιχνίδια τους. Χρησιμοποιούν υλικά μεταμφίεσης της τάξης. Χωρίζονται σε 
ομάδες και η κάθε ομάδα παρουσιάζει την ιστορία της. 

2. Η παραπάνω ιστορία μπορεί να καταγραφεί και να μετατραπεί σε μικρό βιβλίο (γλώσσα), 
το οποίο θα εικονογραφήσουν τα παιδιά (εικαστικά) με διάφορα υλικά. 
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3. Ζητάμε από τα παιδιά να φέρουν στο σχολείο τα χάρτινα κουτιά από τα παιχνίδια τους (αν 
δεν τα χρειάζονται στο σπίτι) και τους προτρέπουμε να βρουν τρόπους να τα αξιοποιήσουν 
στην τάξη. Συζητούν για την ανακύκλωση. 

4. Ψάχνουμε στο διαδίκτυο για έργα ζωγράφων που απεικονίζουν παιχνίδια. Κάνουμε 
συγκρίσεις των παιχνιδιών που βρίσκονται στους πίνακες με τα παιχνίδια που παίζουν τα 
παιδιά στη σημερινή εποχή. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τις σκέψεις του καλλιτέχνη και 
δημιουργούμε τους δικούς μας πίνακες ζωγραφικής με τα δικά μας παιχνίδια. 

5. Τα παιδιά παρακολουθούν αποσπάσματα κινουμένων σχεδίων που αναπαριστούν τους 
ήρωες των παιχνιδιών που έχουν φέρει στο σχολείο και τους παροτρύνουμε να κάνουν 
συγκρίσεις με την πραγματική ζωή, δείχνοντας τους κάποιο ντοκιμαντέρ. 

 Έχοντας αγγίξει όλες τις μαθησιακές περιοχές, δεν παραλείπουμε να εφαρμόσουμε την 
αξιολόγηση σε κάθε μας δράση. Ο αναστοχασμός των παιδιών αλλά και ο δικός μας είναι 
απαραίτητος για να συνεχίσουμε την εργασία μας. Εφαρμόζεται η διαμορφωτική αλλά και η 
τελική αξιολόγηση.  Στο τέλος της ημέρας συζητάμε για το τι αποκομίσαμε, τι άλλο θα 
προσθέταμε και πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τις δράσεις μας. 

Βιβλιογραφία 
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Το εργαστήρι δημιουργικής γραφής έδωσε τον Λούλη τον Πορτοκαλούλη 

Μπιλιούρη Αργυρή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Med Διδακτική Λογοτεχνίας 

mpiliouri@yahoo.gr   

Περίληψη 

Η καλλιέργεια της παραγωγής γραπτού λόγου και η δημιουργία θετικής στάσης απέναντι 
στη λογοτεχνία είναι επιδιώξεις του εκπαιδευτικού μας συστήματος γιατί συμβάλλουν στην 
καλή επικοινωνία αλλά και στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.  Η σύγχρο-
νη βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η εμπλοκή των μαθητών σε προγράμματα δημιουργικής 
γραφής συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας του γραπτού λόγου, στην κατανόηση των 
λογοτεχνικών κειμένων, στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας, στη σύν-
θεση προσωπικών δημιουργιών.  Η εφαρμογή τέτοιων δράσεων στο πλαίσιο της ομάδας 
προωθεί και πολλαπλασιάζει τα οφέλη της. Στόχος της ανακοίνωσης αυτής είναι η κατάθε-
ση της εμπειρίας που αποκτήθηκε, κατά τη διάρκεια  υλοποίησης του e-twinning project 
«An orange rolling…» με μαθητές της Δ΄ τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό 
έτος 2013-2014, ώστε να επιβεβαιωθεί η εμπειρία. Η υλοποίηση ενός  πρωτότυπου σχεδίου 
δημιουργικής γραφής, η οποία σχεδιάστηκε με κριτήριο το γνωστικό υπόβαθρο των μαθη-
τών και διαμορφώθηκε από τις δυνατότητές τους, καρποφόρησε και έδωσε ένα βιβλίο-
πορτοκάλι. 

Λέξεις - Kλειδιά: κειμενικός γραμματικός, λογοτεχνία, δημιουργική γραφή, παραγωγή γρα-
πτού λόγου, σχέδιο εργασίας, δημιουργικότητα, φαντασία, συνεργασία, ιδεοθύελλα, εικο-
νογράφηση,e-twinning 

Εισαγωγή 

Η παρούσα εισήγηση έχει θέμα το e-twinning διαθεματικό Σχεδίοο Εργασίας, που υλοποίη-
σαν οι δεκαοκτώ μαθητές της Δ΄τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου, με βασικό 
στόχο την παραγωγή μιας ιστορίας με λογοτεχνικά χαρακτηριστικά μαζί με την εκπαιδευτι-
κό Μπιλιούρη Αργυρή, η οποία λειτούργησε ως εμψυχώτρια των δραστηριοτήτων.  Αφετη-
ρία ήταν δραστηριότητες που σχετίζονται με τον κειμενικό γραμματισμό, ενεργοποιούν τη 
δημιουργικότητα και εμπίπτουν στις τεχνικές δημιουργικής γραφής και κατάληξη ήταν η 
συγγραφή μιας ιστορίας. Πρόκειται για μια πρωτότυπη εργασία, στην οποία αξιοποιήθηκαν 
ποικίλες πρακτικές διδασκαλίας, παιδαγωγικές και διδακτικές, και, ειδικότερα, τεχνικές δη-
μιουργικής γραφής. Άλλωστε η δημιουργικότητα δεν γεννιέται μόνη της, χτίζεται στην ήδη 
υπάρχουσα δημιουργία.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

«Τα όρια της γλώσσας μου ορίζουν  τα όρια του κόσμου μου», είχε πει ο Wittgenstein,  και 
όπως επεξηγεί ο Γ. Μπαμπινιώτης η γλώσσα είναι ένα επικοινωνιακό εργαλείο, που το επί-
πεδο χρήσης του οδηγεί στο επίπεδο κατανόησης του κόσμου (Νανόπουλου–  Μπαμπινιώ-
τη, 2010,81-82). Με γνώμονα ότι η κατάκτηση της λειτουργίας της γλώσσας πρέπει να είναι 
πρωταρχικός στόχος της εκπαιδευτικής πράξης, η διδασκαλία της έχει οριστεί ως κεντρικός 
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άξονας της διδασκαλίας όλων των μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο. Δεν αντιμετωπίζεται 
μόνο ως αυτόνομο διδακτικό αντικείμενο αλλά διατρέχει όλα τα μαθήματα και η χρήση της 
επηρεάζει άμεσα την καλή επίδοση και συμμετοχή των μαθητών σε αυτά. Η σωστή χρήση 
της γλώσσας είναι σημαντικό πολιτισμικό διαμεσολαβητικό εργαλείο, καθώς με αυτήν το 
παιδί μαθαίνει να οικοδομεί τη σκέψη του, να κατανοεί τον κόσμο γύρω του και να δια-
μορφώνει την ίδια του την ταυτότητα (Μούσιου-Μυλωνά, 2005). 

Ένα από τα γνωστικά περιεχόμενα της γλώσσας είναι η επαφή και η προσέγγιση της λογο-
τεχνίας. Όχι η ανάλυση του λογοτεχνικού κειμένου ως επιφανειακή γλωσσική προσέγγιση 
(Σπανός, 1999,98), ως «μουσειακό» είδος με μοναδικό νόημα, αγνoώντας το συγκείμενο 
που το παρήγαγε (Eagleton,1976,44) αλλά ως το έναυσμα επικοινωνίας και ανταλλαγής α-
πόψεων μεταξύ κριτικά σκεπτόμενων εγγράμματων ατόμων. Οι στόχοι του ΔΕΠΠΣ και του 
ΑΠΣ της Γλώσσας (Π.Ι, 2002) οραματίζονται την συμβολή της λογοτεχνίας στην ανάπτυξη 
της ατομικής έκφρασης, στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της φαντασίας, στην 
επαφή των μαθητών με κοινωνικά προβλήματα, στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς 
τους. Η λογοτεχνία σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα και τις προσλαμβάνουσες των μαθητών, 
συνδέεται με την πραγματική ζωή, προκαλεί πνευματικές αναζητήσεις και δίνει απόλαυση 
και χαρά. Ως εκ τούτου αναπροσαρμόζεται και η διδακτική της λογοτεχνίας. Ο μαθητής 
«βουτάει» στο κείμενο, ανασύρει γεγονότα, μοιράζεται τα συναισθήματα που του προκά-
λεσε η ανάγνωση και η επαφή του με το κείμενο (Πολίτης, 1996), προβαίνει σε εικασίες για 
τους πρωταγωνιστές και την πλοκή, το μεταπλάθει παράγοντας ένα νέο κείμενο.  

Η παραγωγή γραπτού λόγου, είναι γνωστό, ότι είναι μια επίπονη διαδικασία, καθώς απαι-
τεί, σκέψη, συγκέντρωση, προσπάθεια, χρόνο και συνήθως αντιμετωπίζεται επιφυλακτικά 
και αρνητικά από τους μαθητές. Είναι απαραίτητο να αποδομηθεί η αυστηρή περιχαρακω-
μένη εικόνα της και να θεμελιωθεί μια νέα εικόνα, η οποία πηγάζει αβίαστα από ευχάρι-
στες δραστηριότητες, είναι αποτέλεσμα παιχνιδιού, αξιοποιεί τα βιώματα των μαθητών, 
δίνει νόημα σε αυτά (Wright, 1997) και δεν φορτίζεται με την αξιολόγηση της απόδοσης. 
Από την άλλη, η λογοτεχνία έχει ενδυθεί το μανδύα του σοβαρού, του ακατανόητου, του 
απροσπέλαστου. Έτσι, η προσέγγιση τόσο της λογοτεχνίας όσο και της  παραγωγής γραπτού 
λόγου είναι αναγκαίο να γίνει από μονοπάτια που είναι οικεία στους μαθητές: τις γνώσεις 
τους, τις εμπειρίες τους, τα συναισθήματά τους. Αυτά θα οργανώσουν, θα κατανοήσουν, θα 
αναπροσαρμόσουν, θα δοκιμάσουν οι μαθητές και πάνω σε αυτά οι μαθητές θα δοκιμα-
στούν  ώστε να τα κάνουν κτήμα τους. Στο πλαίσιο της βελτίωσης του προφορικού λόγου, 
της κατάκτησης του γραπτού λόγου και της ανάδυσης και ανάδειξης του δημιουργού, που 
κάθε άτομο κρύβει μέσα του, αξιοποιούνται ποικίλες διδακτικές τεχνικές.  

Μια τέτοια ελκυστική διαδικασία είναι η δημιουργική γραφή. Ο επείσακτος αυτός όρος, 
προσπάθεια απόδοσης του αγγλοσαξονικού «Creative Writing», παραπέμπει εννοιολογικά 
σε μία σειρά νοημάτων, όπως πεδίο συγγραφικών δραστηριοτήτων, εκπαιδευτική μέθοδος 
που προσεγγίζει με βιωματικό τρόπο την διδασκαλία της Λογοτεχνίας ή ευρύτερα το λόγο 
και τις δυνατότητές του, μορφή ψυχικής εκτόνωσης και απελευθέρωσης, τρόπος ενίσχυσης 
της αυτοεκτίμησης και βελτίωσης της αυτογνωσίας, πανεπιστημιακό γνωστικό αντικείμενο 
κ.ά.(Κωτόπουλος, 2012).  Η δημιουργική γραφή είναι μια σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδος 
που προσεγγίζει με βιωματικό τρόπο το λόγο και τις δυνατότητές του μαθητή, συνδυάζο-

2569

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



ντας το παιχνίδι με τη μάθηση. Στηρίζεται στην αναδόμηση των στοιχείων μιας λέξης, μιας 
πρότασης ή ενός κειμένου με σκοπό την παραγωγή νέων κειμένων» (Πασσιά & Μανδηλα-
ράς, 2000). Είναι μια δραστηριότητα η οποία οδηγεί το παιδί να βιώσει ομαλά και ανώδυνα 
τη γραφή, να εξοικειωθεί με τον γραπτό και προφορικό λόγο και να καλλιεργήσει τη σχέση 
του με τη λογοτεχνία. Η διδασκαλία της δημιουργικής  γραφής επηρεάζει τη στοχοθεσία και 
τις τεχνικές διδασκαλίας της λογοτεχνίας και αναπτύσσει συγγραφικές δεξιότητες στο διδα-
σκόμενο (Καρακίτσιος 2011).  

Σύμφωνα με το Α.Π.Σ της Γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης έ-
νας από τους στόχους της διδασκαλίας της λογοτεχνίας είναι να αναπτύξει στους μαθητές 
την ικανότητα να κατανοήσουν την κατασκευή των λογοτεχνικών κειμένων, επεμβαίνοντας 
σ’ αυτά με τροποποιήσεις και πειραματιζόμενοι  με τη δημιουργική γραφή (Π.Ι, 2002). Επί-
σης διάφορες τεχνικές δημιουργικής γραφής προτείνονται για την παραγωγή γραπτού λό-
γου (Π.Ι, 2002). Στις δραστηριότητες της Δημιουργικής Γραφής περιλαμβάνονται η βιωματι-
κή παραγωγή γραπτού λόγου με την αναδόμηση λέξεων, εικόνων, κειμένου και η κριτική 
προσέγγιση της γραφής γιατί ο συγγραφέας-μαθητής υιοθετεί κριτική στάση προκειμένου 
να κατασκευάσει, να επανεξετάσει, να αναθεωρήσει και να διασκευάσει μέρος του κειμέ-
νου του (Κωτόπουλος, 2012).  

Ο ρόλος του δασκάλου κατά τις διαδικασίες υλοποίησης είναι διαμεσολαβητικός. Προτεί-
νει, κινητοποιεί, προτρέπει, ενθαρρύνει τους μαθητές. Επίσης είναι εμψυχωτικός παρέχο-
ντας επιβεβαίωση και ανοίγοντας στους μαθητές το επόμενο μονοπάτι αναζήτησης. Ειδικό-
τερα, ο εκπαιδευτικός επιδιώκει να προκαλέσει παιγνιώδη διάθεση στους μαθητές, ώστε  οι 
μαθητές να μάθουν βιώνοντας τη χαρά του παιχνιδιού γιατί οι άνθρωποι είναι γνωστό ότι 
γίνονται πιο δημιουργικοί, πιο αποδοτικοί όταν κίνητρο είναι το ενδιαφέρον και η προσω-
πική τους ικανοποίηση. Τότε είναι πολύ πιο εύκολο να «βυθιστούν» σε ιδέες και λέξεις, να 
καταλάβουν πως λειτουργούν και πως μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν (Bowkett, 2009). 
Στόχος του εκπαιδευτικού είναι οι μαθητές να αγαπήσουν αυτό που κάνουν γιατί όπως έλε-
γε ο Γκαίτε «μας διαμορφώνουν τα πράγματα που αγαπάμε». 

Σε αυτό το πλαίσιο οι μαθητές πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μια ανομοιογενής ομάδα υπό 
εκπαίδευση ατόμων, η οποία αποτελείται από χαρισματικούς αλλά και αδύνατους μαθητές, 
οι οποίοι θα γνωρίσουν τη διαδικασία της γραφής και θα είναι ικανοί να εκτιμήσουν τη 
διαδικασία παραγωγής δημιουργικών έργων (Κωτόπουλος, 2012). Όπως όλη η μαθησιακή 
διαδικασία, τα σχέδια εργασίας, οι καλές πρακτικές, έτσι και οι τεχνικές δημιουργικής γρα-
φής, δεν απευθύνονται στους ιδιοφυείς και ταλαντούχους  μαθητές αλλά θεωρούν απαί-
δευτο το σύνολο της τάξης και επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή όλων ώστε όσο 
το δυνατόν περισσότεροι να είναι ικανοί να απολαύσουν τα προϊόντα του πολιτισμού. 

Στοχοθεσία 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μαθητές ανακάλεσαν παλαιότερες γνώσεις. Θυμήθηκαν 
τα παραμύθια και τις λογοτεχνικές ιστορίες που είχαν διαβάσει. Μίλησαν για τους ήρωές 
τους και σκιαγράφησαν στοιχεία της προσωπικότητάς τους. Διέκριναν τα δομικά χαρακτη-
ριστικά των ιστοριών και τα υφολογικά τους στοιχεία και σχεδίασαν τους δικούς τους στό-
χους.  Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν με τους μαθη-
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τές ποικίλες διαθεματικές, παιδοκεντρικές και παιγνιώδεις δραστηριότητες (ζωγραφική, 
ιδεοθύελλα με ζωγραφιές, «μαντεύω τη συνέχεια») που είχαν ως στόχο αφενός να βελτιώ-
σουν τις γλωσσικές και κειμενικές δεξιότητες των παιδιών και αφετέρου να αποτελέσουν 
έμπνευση για την προσωπική τους δημιουργική παραγωγή, ώστε να εξελιχτούν οι ίδιοι σε 
συγγραφείς παραμυθιακών μικρών ιστοριών. Είναι προφανές ότι το πρόγραμμα δεν στό-
χευε στην προβολή των ταλέντων, αλλά στόχευε στη βελτίωση της δημιουργικής σκέψης, 
την ανάπτυξη οικειότητας με τη λογοτεχνική παραγωγή, το βίωμα της  χαράς της δημιουρ-
γίας και την επιβράβευση του επιτεύγματός τους. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθητές προτάθηκε να δούλεψαν ατομικά και ομαδικά, ανάλογα με 
τη προτεινόμενη δραστηριότητα. Η εργασία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των ωρών 
της Ευέλικτης Ζώνης και διήρκησε τρεις μήνες. Επιδιώχθηκε να γίνει κατανοητό ότι  η γρα-
φή, που είναι συνήθως πράξη μοναχική και περιχαρακωμένη, μπορεί να παραχθεί μέσα 
από μοίρασμα και να γίνει παιχνίδι ώστε να γίνει αγαπητή. Επίσης, διερευνήθηκε η δυνατό-
τητα συγγραφής μιας ιστορίας με λογοτεχνικές προδιαγραφές με βιωματικό τρόπο και οδη-
γό τη φαντασία, με αποδεκτή τη φαντασία αποτελεί πηγή της καινοτομίας και της δημιουρ-
γικότητας, και είναι μια ικανότητα που εμπλουτίζει την ορθολογική σκέψη (Γκίβαλου, 
1995:68-69). Φυσικά μεγάλη βαρύτητα δόθηκε στην ενδυνάμωση της αυτοεικόνας των μα-
θητών. 

Μεθοδολογία/Εφαρμογή 

«Όταν άνοιξα τον οδηγό μου κατάλαβα. Μήτε σχεδιαγράμματα μήτε τίποτα. Μόνον λέξεις. 
Αλλά λέξεις που οδηγούσαν κατευθείαν σε αυτό που γύρευα». Με αφορμή αυτούς τους 
στίχους του Οδυσσέα Ελύτη, από το Μικρό Ναυτίλο πρότεινα στους μαθητές να ριχτούμε 
στη δίνη των λέξεων, των σκέψεων, των ιδεών για να οδηγηθούμε και εμείς σε αυτό που 
γυρεύαμε. Να φτιάξουμε τη δική μας ιστορία. Οι μαθητές στην αρχή ένιωσαν αμηχανία αλ-
λά επειδή –όπως όλα τα παιδιά- έχουν έμφυτο το ζιζάνιο της περιέργειας, ανέλαβαν γρήγο-
ρα δράση νιώθοντας ότι το ασφαλές και ενθαρρυντικό περιβάλλον που βρίσκονταν. 

Είναι γεγονός ότι οι μαθητές δεν θα περπατούσαν «ξυπόλητοι» σε αυτό το δρόμο. Από την 
Α΄ τάξη του Δημοτικού, έχουν διαβάσει πολλά λογοτεχνικά κείμενα, συμμετέχοντας σε 
δράσεις Φιλαναγνωσίας και στη Λέσχη Ανάγνωσης του Σχολείου, έχουν παίξει με τις λέξεις, 
έχουν φτιάξει παραμυθοσαλάτες, έχουν γράψει ανάποδα παραμύθια, έχουν αλλάξει το τέ-
λος πολλών ιστοριών, έχουν διηγηθεί δικές τους μικρές ιστορίες με ένα σπόρο καφέ ή με 
ένα σαλιγκάρι, έχουν συναντηθεί με συγγραφείς.  

Επίσης, οι σχέσεις των μαθητών διαπνέονται από εμπιστοσύνη και σύμπνοια. Αποδέχεται ο 
ένας την ατομικότητα και τη διαφορετικότητα του άλλου. Συμμετέχουν σε μια συζήτηση 
γόνιμα, ενδιαφέρονται για την επιτυχία της ομάδας. Το κλίμα της τάξης είναι ευχάριστο, 
ανοιχτό σε πρωτότυπες προτάσεις, επιδιώκεται η έκφραση δημιουργικότητας, ενισχύεται η 
έκφραση της φαντασίας των μαθητών, ενθαρρύνεται και εφαρμόζεται κάθε είδους πρωτο-
βουλία, αξιοποιούνται και επιβραβεύονται οι πρωτότυπες προτάσεις των μαθητών. Το μότο 
της τάξης είναι «όλοι μπορούμε αρκεί να προσπαθήσουμε, αρκεί να δοκιμάσουμε».  
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Η στάση του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητική και ο ρόλος του διαμεσολαβητικός. Ενισχύ-
ει την έκφραση των μαθητών, δεν κριτικάρει αλλά καθοδηγεί, είναι αρωγός στην υλοποίη-
ση κάθε πρωτότυπης και βιώσιμης ιδέας, εντάσσει το παιχνίδι στη μάθηση.  

Οι μαθητές συμφώνησαν να γράψουν ένα παραμύθι ή ένα διήγημα στο πλαίσιο ενός e-
twinning προγράμματος που συμμετείχαν. Είχαν αποφασίσει να γράψουν για ένα πορτοκά-
λι ή μια πορτοκαλιά, γιατί ήταν ένα αγροτικό προϊόν της περιοχής και ήθελαν να το προ-
βάλλουν στους Ευρωπαίους συνεργάτες. Δεν υπήρχε κανένα σχέδιο για την συγγραφή του. 
Η βασική οδηγία ήταν η τάξη να γράψει μια ιστορία, η οποία θα τηρεί τις βασικές προδια-
γραφές μιας λογοτεχνικής ιστορίας (πρωταγωνιστές, σενάριο, πλοκή, απρόοπτα, χιούμορ). 
Στην αρχή υπήρχε αμηχανία εξαιτίας της δυσκολίας του εγχειρήματος. Οι μαθητές ήθελαν 
κάποια βοήθεια, οδηγίες για το θέμα της ιστορίας. Η εκπαιδευτικός εξήγησε ότι πρώτα θα 
καταθέσουν τις ιδέες τους και πάνω σε αυτές θα δομηθεί η ιστορία με διορθώσεις, ανταλ-
λαγές ιδεών, επιμήκυνση και διάνθιση σκέψεων, εικονογράφηση.  

Ιδεοθύελλα με πίνακες: Η ιδεοθύελλα είναι μια μέθοδος γρήγορης παραγωγής πολλών ι-
δεών. Η δύναμη των λέξεων, των εικόνων ακόμη και των ήχων είναι ένα μέσο παραγωγής 
πολλών ιδεών. Σαν την πέτρα, που πέφτει στη λίμνη και αφού ταράξει τα λιμνάζοντα νερά, 
αυτά αναταράζουν ότι άλλο βρίσκεται στη λίμνη, έτσι και στο μυαλό του ανθρώπου κάθε 
ερέθισμα μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτους συνειρμούς (Ροντάρι,2003). Αναμένοντας 
πεζές αλλά και πρωτότυπες προτάσεις έπεσε η «πέτρα». Επειδή η ζωγραφική είναι πιο εύ-
κολος τρόπος έκφρασης μιας ιδέας στους μαθητές, η εκπαιδευτικός σκέφτηκε στην εργασία 
να αξιοποιηθεί η δυναμική της ζωγραφικής, δηλαδή πραγματοποιήθηκε ιδεοθύελλα από 
πίνακες.  

Η εκπαιδευτικός είπε στους μαθητές: Ακούτε την πρόταση «Ένα πορτοκάλι κυλά» Τι σκέ-
φτεστε για αυτό; Ποια εικόνα σας έρχεται στο μυαλό ; Πώς μπορείτε στη ζωγραφική να α-
ποδώσετε αυτήν την πρόταση; Μπορείτε να κάνετε όποιες μεταμορφώσεις θέλετε στο πορ-
τοκάλι ή στο χώρο: τρελές, παράξενες, κακές, αλλιώτικες, κανονικές. Οι μαθητές εργάστη-
καν ατομικά και απέδωσαν ο καθένας την ιδέα του στην ατομική ζωγραφιά του. Η εκπαι-
δευτικός μάζεψε τις ζωγραφιές και τις ανάρτησε στην τάξη. Εδώ επιβεβαιώθηκαν τα λόγια 
του Ροντάρι ότι δεν πρέπει να υποτιμάμε την ικανότητα των παιδιών να αντιδρούν δη-
μιουργικά σε ότι βλέπουν, στην περίπτωσή μας ότι ακούνε. 

Μαντεύω τη συνέχεια: Σε δεύτερη φάση οι μαθητές – στην ολομέλεια της τάξης- κλήθηκαν 
να διαλέξουν μια από τις αναρτημένες ζωγραφιές- όχι τη δική τους- και να συνεχίσουν την 
ιστορία που έδειχνε. Οι ιδέες ήταν πολλές και κανένας δε δυσαρεστήθηκε καθώς κάθε ο-
πτική εμπλουτίστηκε, καμία πρόταση δεν ακυρώθηκε αλλά όλες είχαν κάτι θετικό να πουν. 
Με αυτό τον τρόπο οι ιδέες των μαθητών επεκτάθηκαν, συμπληρώθηκαν, εμπλουτίστηκαν, 
συνδυάστηκαν με άλλες και αναδείχθηκε η δυναμική κάποιων έργων. Μέσα από τις ζω-
γραφιές επικρατέστερη ιδέα αναδείχθηκε αυτή που υποστήριζε ότι: το πορτοκάλι είναι ο 
πρωταγωνιστής, δεν θα ήταν φρουτάνθρωπος αλλά πορτοκάλι με κάποιες ανθρώπινες δυ-
νατότητες, που θα ζούσε κάποιες περιπέτειες.  

Γράφω τι έγινε; Η ζωγραφιά, που αποφασίστηκε να ξεκινήσει την ιστορία, φωτοτυπήθηκε 
και μοιράστηκε σε όλους τους μαθητές για να την αναπτύξουν. Οι μαθητές έπρεπε να δια-
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τηρήσουν τη βασική ιδέα: Ένα πορτοκάλι πέφτει από μια πορτοκαλιά αλλά να διαμορφώ-
σουν τι συνέχεια όπως ήθελαν σε ένα κείμενο το πολύ δεκαπέντε σειρών. Στόχος τους ήταν 
να βρουν μια ευφάνταστη αιτία πτώσης, να αιτιολογήσουν τη δράση του πορτοκαλιού, να 
παρουσιάσουν το χώρο και να δημιουργήσουν τη σύνδεση με την επόμενη περιπέτεια. Δη-
λαδή να δημιουργήσουν ένα κείμενο με νοηματική συνεκτικότητα (Ματσαγγούρας, 2001). 

Οι ιστορίες συγκεντρώθηκαν και αναγνώστηκαν όλες στην τάξη. Δύο από αυτές άρεσαν πε-
ρισσότερο στους μαθητές αλλά η ολομέλεια επέλεξε αυτήν, στην οποία η πορτοκαλιά είχε 
μαγικές ιδιότητες άρα και το πορτοκάλι θα είχε κληρονομήσει μέρος από αυτές τις ιδιότη-
τες, χαρακτηριστικό που θα βοηθούσε στην πλοκή της ιστορίας. Επίσης, έγιναν συντακτικές 
διορθώσεις στο κείμενο και προστέθηκαν χαρακτηριστικά επίθετα. 

Η πλοκή της ιστορίας: Η σύνθεση των εικαστικών έργων διαμόρφωσε την ιστορία. Έπρεπε 
να βρεθούν συνδετικοί κρίκοι μεταξύ των ιστοριών που διηγούνταν οι ζωγραφιές ώστε πά-
νω σε έναν κοινό άξονα να επιτευχθεί η σύνθεση της ιστορίας. Αρχικά οι μαθητές διέκριναν 
σε αυτά τα έργα μια συνέχεια, διάλεξαν τα στοιχεία που θα ανέπτυσσαν στην ιστορία και 
στη συνέχεια πρότειναν τους συμπρωταγωνιστές του πορτοκαλιού σε κάθε περιπέτεια. Με 
αυτό τον καθαρά βιωματικό τρόπο οι μαθητές ξεκίνησαν και συνέχισαν τη συγγραφή της 
ιστορίας.  

Το είδος της ιστορίας διαγράφηκε αυτόματα και ο σχεδιασμός της  πλοκής ακολούθησε. Οι 
μαθητές έγραψαν μια περιπετειώδη ιστορία. Ο χρόνος δράσης ορίστηκε αόριστα (Μια φο-
ρά κι έναν καιρό). Βέβαια επειδή οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής υλοποιήθηκαν 
κοντά στην περίοδο των Χριστουγέννων έλαβε μέρος και ο Αη Βασίλης σε μία από αυτές. Ο 
τόπος δεν καθορίστηκε επακριβώς, δηλαδή το πορτοκάλι δεν ξεκινούσε το ταξίδι του από 
την Ελλάδα, αλλά σε μια από τις περιπέτειες έκαναν αναφορά με παράφραση της λέξης 
(Πορτοκαλία) στην Πορτογαλία, συνεργάτιδα χώρα στο project. Η πλοκή καθορίστηκε ως 
ένα σημείο και από τη γενικότερη στοχοθεσία του προγράμματος (γνωριμία και συνεργασία 
με άλλες χώρες) και από τη λέξη κυλά στην πρόταση «πέτρα». Το πορτοκάλι, μετά από την 
κατάθεση επιχειρημάτων (και από την πλευρά των κοριτσιών), επικράτησε να είναι αγόρι. Η 
ονοματοδοσία του πορτοκαλιού έθεσε προβληματισμούς καθώς, όπως είπαν οι μαθητές, 
έπρεπε να είναι εύηχο, για να το θυμούνται οι αναγνώστες και τραγουδιστό, γιατί το πορ-
τοκάλι κυλούσε, χαρούμενο αλλά αγορίστικο και να προκύπτει από τη λέξη πορτοκάλι Μετά 
από πολλές διαπραγματεύσεις κατέληξαν στο όνομα Λούλης ο Πορτοκαλούλης. 

Γράφουμε μαζί: Για τη συνέχεια, οι μαθητές είχαν συγκεκριμένες οδηγίες. Συζητήθηκαν και 
δόθηκαν διευκρινήσεις για το στόχο της γραφής (να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη 
ιστορία, με αρχή-μέση-τέλος, να έχει κάτι απρόοπτο, την προσθήκη άλλου πρωταγωνιστή, ο 
πρωταγωνιστής να μπαίνει σε μια δοκιμασία, κ.ά.), υπήρχε κατά συνέπεια η απαιτούμενη 
ανατροφοδότηση  και κλήθηκαν να συνεχίσουν τη συγγραφή σε ομάδες. Κάθε ομάδα πήρε 
μια από τις επικρατέστερες ζωγραφιές. Οι εμπνευστές των έργων χωρίστηκαν ένας σε κάθε 
ομάδα. Επειδή οι ζωγραφιές ήταν πέντε, πρώτα επεξεργάστηκαν τις τέσσερις και έμεινε η 
μία Οι μαθητές πρόσεξαν ώστε τα επεισόδια της ιστορίας να μην είναι βαρετά, οι πρωτα-
γωνιστές να είναι δυναμικοί-ιδιαίτερα ο Λούλης-, να υπάρχει δράση, πλοκή, χιούμορ, εκ-
πλήξεις, πλούσιο και προσεγμένο λεξιλόγιο. Όταν ολοκληρώθηκε η συγγραφή, οι ιστορίες 
και οι ζωγραφιές, που τις συνόδευαν, αναρτήθηκαν σε εμφανές σημείο της τάξης. 

2573

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Οι μαθητές μέχρι την επόμενη συνάντηση, της κοινής ανάγνωσης, θα διάβαζαν τις ιστορίες 
και θα κρατούσαν σημειώσεις ώστε να προτείνουν διορθώσεις, τροποποιήσεις, προσθήκες 
σκηνικών ή λέξεων. Προτάθηκε η χρήση διαλόγων στις συναντήσεις του Λούλη με πρόσωπα 
τις ιστορίας, για να υπάρχει ζωντάνια, η αφαίρεση μακροσκελών περιγραφών, η εισαγωγή 
παραμυθιακών στοιχείων με μέτρο, η χρήση επιλεγμένων επιθέτων και, ασυνείδητα, οι μα-
θητές προχώρησαν στη χρήση διακειμενικών στοιχείων: η σοφή κουκουβάγια, ο Αη Βασί-
λης, ο ελαστικός Λούλης, το φως συνδέεται με τη χαρά και τη γνώση. Οι προτεινόμενες αλ-
λαγές εφαρμόστηκαν με τη συγκατάθεση της ομάδας συγγραφής. 

Ενδιαφέρον στοιχείο της ιστορίας είναι η σκιαγράφηση της  προσωπικότητας του Λούλη 
του Πορτοκαλούλη. Ήταν ένα πορτοκάλι με ανησυχίες, περίεργο, φιλομαθές, έξυπνο, γεν-
ναίο, κοινωνικό, ανιδιοτελές, σταθερό στις ιδέες του και σιγουριά στις δυνατότητές του, 
οραματιστής, με αγάπη για τον τόπο του και τους άλλους.   

Την τελευταία ζωγραφιά και το τέλος την επεξεργάστηκε η ολομέλεια της τάξης σε εορτα-
στικό, γεμάτο ικανοποίηση κλίμα. Η εκπαιδευτικός ήταν συντονίστρια της συζήτησης και 
μια μαθήτρια, σε ρόλο γραμματέα, κατέγραφε το κείμενο.  

Ποιος τίτλος ταιριάζει; Για άλλη μια φορά κλήθηκαν να ξετυλίξουν το δημιουργική σκέψη 
τους και αξιοποιήσουν τις γνώσεις που είχαν.  Ο τίτλος στον οποίο κατέληξαν Ο Λούλης ο 
Πορτοκαλούλης … σε περιπέτειες ίσως δεν ακούγεται ευφάνταστος, είναι όμως συνδεδεμέ-
νος με την ονοματοδοσία  του πρωταγωνιστή και την πλοκή της ιστορίας  και δεν προέκυψε 
αβασάνιστα. 

Εικονογράφηση. Εφ΄ όσον η συγγραφή μιας ευμεγέθους ιστορίας με λογοτεχνικά χαρακτη-
ριστικά  ολοκληρώθηκε επιτυχώς και υπήρχαν και οι ζωγραφιές, οι μαθητές πρότειναν η 
ιστορία να τυπωθεί. Κάποιοι άλλοι είπαν, ότι έχουν παρατηρήσει ότι στα βιβλία που διαβά-
ζουν, την εικονογράφηση την έχει κάνει ένας ζωγράφος άρα θα ήταν όμορφο ένας να εικο-
νογραφήσει το βιβλίο. Επειδή όμως η συμβολή των μαθητών εικαστικά έπρεπε να επιβρα-
βευτεί, έγινε η παρακάτω συμφωνία: Μία μαθήτρια, με ιδιαίτερο ταλέντο, ξαναζωγράφισε 
όλες τις ζωγραφιές διατηρώντας το αρχικό θέμα αλλά με τη δική της τεχνική. Οι μαθητές 
συνεργάστηκαν μαζί της ώστε να αποδώσει σωστά την ιδέα που είχαν. 

Μετά από πολλαπλές προσπάθειες γραφής, προσθήκες, αλλαγές, το όλο εγχείρημα ολο-
κληρώθηκε με την έκδοση του βιβλίου από τυπογραφείο της πόλης με τη μορφή που είχαν 
σκεφτεί οι μαθητές (βιβλίο-πορτοκάλι), την εικονογράφηση και την σελιδοποίηση που είχαν 
σχεδιάσει και τον τίτλο «Λούλης ο Πορτοκαλούλης…σε περιπέτειες», που είχαν δώσει. 

Με έμφαση στην κοινωνική διάσταση της μάθησης (Τζιμογιάννης, 2007), που απώτερο στό-
χο έχει την ενεργή συμμετοχή των μαθητών-κι όχι το άγχος της απόδοσής-και την αποδοχή 
πολλών και διαφορετικών απόψεων χωρίς αξιολόγηση,  οι μαθητές, στο εργαστήρι δη-
μιουργικής γραφής της τάξης τους, δούλεψαν ατομικά και συνεργατικά παράγοντας ένα 
πρωτότυπο κείμενο, προτείνοντας βελτιώσεις σε αυτό, δέχτηκαν την τεκμηριωμένη κριτική, 
με υπευθυνότητα ανταποκρίθηκαν στους ρόλους που ανέλαβαν, συνέβαλλαν στην ολοκλή-
ρωση μιας δημιουργικής δουλειάς και σίγουρα βελτιώθηκαν και οι ίδιοι μέσα από αυτή τη 
διαδικασία. 
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Συζήτηση-Διαπιστώσεις 

Βασική διαπίστωση είναι ότι η συγγραφή μιας ιστορίας με συγκεκριμένα κριτήρια είναι δυ-
νατόν να πραγματοποιηθεί με δίαυλο τη δημιουργική γραφή αλλά οι δραστηριότητες δη-
μιουργικής γραφής στην εκπαιδευτική πράξη δεν πρέπει να είναι ευκαιριακές. Η επανα-
λαμβανόμενη εφαρμογή δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής ενισχύει τη δημιουργική 
σκέψη, εμπλουτίζει το γλωσσικό πεδίο και βελτιώνει τον γραπτό λόγο. Αποδεικνύεται ότι η 
παραγωγή γραπτού λόγου αρέσει στα παιδιά αν συνδεθεί με ευχάριστες δραστηριότητες 
και πλησιάζει τις προσλαμβάνουσες των μαθητών. Μέσα από αυτήν απελευθερώνονται 
συναισθήματα, εξωτερικεύονται στάσεις, εκφράζονται ανησυχίες και προβληματισμοί, κοι-
νοποιούνται όνειρα και οραματισμοί. Επίσης, παρατήρησα ότι οι μαθητές εξέφρασαν τις 
ανησυχίες τους τα ενδιαφέροντά τους, τις επιθυμίες τους μέσα από τις δράσεις του ήρωα 
και μέσα από αυτά αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας και οι επιθυμίες μαθητών της τάξης. Επί-
σης, νοηματοδοτείται η αξία των λογοτεχνικών κειμένων τόσο ως προς την δυσκολία παρα-
γωγής τους όσο και για τα νοήματα που μεταφέρουν. Επιπρόσθετα οι μαθητές ασκήθηκαν 
στην κριτική σκέψη, δοκιμάζοντας το γόνιμο διάλογο  και την επιχειρηματολογία. 

Οι μαθητές ευχαριστήθηκαν τη διαδικασία και αποζητούσαν την ώρα της «γραφής», κατά 
τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος. ‘Ένιωσαν ικανοποιημένοι και περήφανοι 
για τη δημιουργία του δικού τους βιβλίου. Ανέβηκε η εκτίμηση στις δυνατότητές του και 
έβαλαν στόχο «για κάτι πιο δύσκολο» την επόμενη χρονιά. Επιβράβευσαν τον «αδύνατο» 
μαθητή για τις «φρέσκιες» ιδέες του, εκτιμώντας τη συνεισφορά του στην εξέλιξη της ιστο-
ρίας. 

Οι γονείς θαύμασαν τη δουλειά των παιδιών τους αλλά και των εκπαιδευτικών του σχολεί-
ου σε ανοιχτή εκδήλωση όπου παρουσιάστηκε η πορεία του προγράμματος και οι μαθητές 
αφηγήθηκαν την ιστορία τους. 

Η πορεία του προγράμματος παρουσιάστηκε στους εκπαιδευτικούς της περιοχής ώστε να 
αποτελέσει μια καινοτόμα διδακτική πρόταση στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος 
(ανάπτυξη λεξιλογίου, παραγωγή γραπτού λόγου) μέσα από τη διδασκαλία της Δημιουργι-
κής Γραφής. Στους εκπαιδευτικούς του σχολείου η παρουσίαση συνδυάστηκε με ένα τρίωρο 
εργαστήριο δημιουργικής γραφής, οργανωμένο όπως εφαρμόστηκε στους μαθητές. Στους 
ευρωπαίους εκπαιδευτικούς συνεργάτες στο πρόγραμμα κοινοποιήθηκε ως καλή πρακτική. 

Στη φετινή σχολική χρονιά παρατηρείται ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές – στο σύνολό τους – 
διατυπώνουν με ευκολία τη σκέψη τους, ο γραπτός λόγος είναι σε καλό επίπεδο (τηρούνται 
οι βασικοί κανόνες σύνταξης και εμπλουτισμού της πρότασης), έχουν αγαστή συνεργασία 
μεταξύ τους σε οποιαδήποτε σύνθεσης ομάδα βρεθούν, αυξήθηκε ο αριθμός των μαθητών 
που δανείζονται βιβλία από τη βιβλιοθήκη του σχολείου, οργανώθηκε, μετά από παράκλη-
σή τους, και φέτος το τμήμα δημιουργικής γραφής με στόχο τη συγγραφή μιας ιστορίας με 
περισσότερη πλοκή. Θεωρώ ότι το όλο εγχείρημα πέτυχε γιατί συνέβη αυτό που λέει ο J. 
Ricardon για το μυθιστόρημα, το αντιμετωπίσαμε λιγότερο ως «η γραφή μιας περιπέτειας 
και περισσότερο η περιπέτεια μιας γραφής» (Βασιλαράκης, 1992). 
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Το κλουβί και η φωλιά: Ένα Πολιτιστικό Πρόγραμμα του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας 
που συνδυάζει την Τοπική-Προφορική ιστορία με την καλλιτεχνική δημιουργία 
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Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 Εκπαιδευτικός Π.Ε.32 
evidin@hol.gr katerinakonstantinakou@gmail.com 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή παρουσιάζει το Πολιτιστικό Πρόγραμμα που εκπονήθηκε στο Μουσικό 
Σχολείο Καλαμάτας κατά τα σχολικά έτη 2010-2012 με θέμα την ιστορία του Εθνικού 
Ορφανοτροφείου Αρρένων Καλαμάτας. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν 
δραστηριότητες βασισμένες στα εργαλεία της Τοπικής-Προφορικής Ιστορίας (έρευνα 
αρχείων, σύνταξη οδηγών συνέντευξης, συλλογή μαρτυριών, κατάρτιση χρονολογίου) και 
της δημιουργικής καλλιτεχνικής έκφρασης (δραματοποίηση-μελοποίηση), που στόχευαν 
στη βιωματική, μέσω της ενσυναίσθησης, προσέγγιση του υλικού της έρευνας από τους 
μαθητές. Αποτελέσματα της όλης διαδικασίας ήταν ένα βιβλίο σχετικά με την ιστορία του 
ιδρύματος και μία παράσταση στο χώρο του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας.  

Λέξεις - Κλειδιά: Πολιτιστικό Πρόγραμμα, Τοπική Ιστορία, Προφορική Ιστορία, θέατρο-
ντοκιμαντέρ, βιωματική μάθηση, συμμετοχικές διαδικασίες 

Το Πολιτιστικό Πρόγραμμα 

Η Τοπική Ιστορία αποτελεί έναν νέο τρόπο προσέγγισης των ιστορικών σπουδών. Δεν 
ταυτίζεται με την Γενική Ιστορία αλλά ούτε και υπάρχει ερήμην της. Εστιάζει σε έναν 
«μικρόκοσμο» (την οικογένεια, τη γειτονιά, την πόλη…) και εξετάζει τη μικροκλίμακα της 
καθημερινής ζωής, αφήνοντας πίσω, στο φόντο, τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Η 
διδασκαλία της προβλέπεται επίσημα στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήδη από το 1997 με 
τη σύνταξη σχετικού Αναλυτικού Προγράμματος για το Γυμνάσιο που περιλαμβάνεται στο 
πρώτο ΕΠΠΣ· ακολουθεί η συγγραφή του πρώτου σχετικού εγχειριδίου-οδηγού για τον 
εκπαιδευτικό (Λεοντσίνης & Ρεπούση, 2001), και ενός δεύτερου στη συνέχεια (Ασωνίτης & 
Παππάς, 2006), ενώ έχει δημιουργηθεί και μια πολυμεσική εφαρμογή (Λενοτσίνης κ.ά., 
2006). Παράλληλα, έχει ενταχθεί στη Ζώνη Βιωματικών Δραστηριοτήτων του Νέου 
Σχολείου. Στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, η μελέτη της Τοπικής Ιστορίας δεν ενδιαφέρεται για 
την μετάδοση έτοιμων πληροφοριών και συμπερασμάτων (δεν υπάρχει ύλη προς 
αποστήθιση, δεν υπάρχει καν βιβλίο μαθητή), παρά εισάγει στο σχολικό περιβάλλον έναν 
τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας που βάζει στο επίκεντρο την ερευνητική διαδικασία, τη 
βάση δηλαδή της ιστορικής επιστήμης. Προσεγγίζοντας θέματα τοπικού ενδιαφέροντος 
μέσα από πηγές που τους είναι άμεσα προσβάσιμες, οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά και 
έχουν τη δυνατότητα να μυηθούν στις ιστορικές μεθόδους ώστε να συνειδητοποιήσουν 
στην πράξη πώς γράφεται η Ιστορία. Ως κατάλληλη μεθοδολογία προτείνεται η μέθοδος 
Project, η οποία συνδυάζεται με επισκέψεις, προκειμένου να διεξαχθεί επιτόπια έρευνα. Η 
συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία του υλικού προσαρμόζεται στην ηλικία των 
μαθητών, σημαντικό πάντως μέρος της αποτελεί η συγκέντρωση προφορικών μαρτυριών, 
διαδικασία που εμπλουτίζει την Τοπική Ιστορία με τα εργαλεία της Προφορικής Ιστορίας 
(Χατζηγιάννη, Μελάς & Μπελεγράτης, 1995).  
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Ωστόσο, η Τοπική Ιστορία δεν έχει γνωρίσει καθολική διάχυση και παραμένει ακόμα 
καινοτομία στην εκπαίδευση. Λόγω των πολλών κοινών στοιχείων σε επίπεδο αντικειμένου, 
φιλοσοφίας και μεθοδολογίας, η διδασκαλία της συνδυάζεται συχνά με τα Περιβαλλοντικά 
Προγράμματα (Περδίκης, 2005). Αντίθετα, η σύνδεσή της με τα Πολιτιστικά Προγράμματα 
είναι λιγότερο συχνή, αν και θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδανική, καθώς η καλλιτεχνική 
επεξεργασία του υλικού ενισχύει το ζητούμενο που είναι η ενεργητική και βιωματική 
μάθηση. Μια τέτοια περίπτωση θα σας παρουσιάσουμε: ένα Πολιτιστικό Πρόγραμμα που 
σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε κατά τα σχολικά έτη 2010-2011 & 2011-2012 
στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας και απασχόλησε μικτή ομάδα είκοσι μαθητών Γυμνασίου 
και Λυκείου. Είχε τίτλο «Στους διαδρόμους της μνήμης: η Ιστορία του κτηρίου μας» και 
επικεντρωνόταν στην πρότερη χρήση του κτηρίου ως έδρας του Εθνικού Ορφανοτροφείου 
Αρρένων Καλαμάτας (ΕΟΑΚ) και μετέπειτα Κέντρου Παιδικής Μερίμνης Καλαμάτας (ΚΠΜΚ) 
(1924-1991). Έθετε ως παιδαγωγικούς στόχους να αποκτήσουν οι μαθητές δεξιότητες για 
συλλογή, επεξεργασία, κριτική ανάλυση, σύνθεση, επικοινωνία και εκμετάλλευση 
πληροφοριών για ιστορικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς, ενώ η έρευνα κινήθηκε σε τρεις 
άξονες: μελέτη αρχείων/ συλλογή μαρτυριών/ μελέτη βιβλιογραφίας και συναφών πηγών.  

Από την αρχή απευθυνθήκαμε στα ΓΑΚ/Αρχεία Ν. Μεσσηνίας, όπου και υπήρχε όλο το 
Αρχείο του Ιδρύματος, οργανωμένο και ταξινομημένο σε 146 φακέλους. Η πρώτη επαφή 
της ομάδας των μαθητών μας με τα ΓΑΚ ήταν μία επίσκεψη κατά την οποία ενημερώθηκαν 
για τη λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας και για τη συμβολή της στη διάσωση της τοπικής 
ιστορίας μέσα από την πληθώρα των αρχείων που φυλάσσονται εκεί. Η ομάδα 
καθοδηγήθηκε, άνοιξε και περιεργάστηκε κάποιους φακέλους από τα αρχεία του ΕΟΑΚ και 
εφοδιάστηκε με φωτοτυπίες ντοκουμέντων για περαιτέρω επεξεργασία. 

Παράλληλα, αρχίσαμε να συγκεντρώνουμε υλικό και από προφορικές πηγές, γιατί η 
Προφορική Ιστορία μάς υποσχόταν γοητευτικούς καρπούς και γέμιζε σημαντικά κενά. 
Καταφύγαμε από ανάγκη σε αυτήν, στα εργαλεία της και στη φιλοσοφία της, του φωτισμού 
των ‘αφανών πλειοψηφιών’ (Τhompson, 2002 & Ένωση Προφορικής 
Ιστορίας, www.epi.uth.gr), μην έχοντας πλήρη συναίσθηση των διαστάσεων που έχει πάρει 
στις μέρες μας, ακόμα και στο χώρο της εκπαίδευσης (Σακκά, 2008· Συμεωνίδου, 2012). 
Θέλαμε οπωσδήποτε τη μαρτυρία προσωπικού και τροφίμων, για να αντισταθμίσουμε την 
οπτική μιας Ιστορίας επίσημης, γραμμένης «από τα πάνω» με την οπτική των ανεπίσημων 
μαρτυριών, που αφηγούνται (δεν γράφουν!) «από τα κάτω». Και πράγματι, πρώτα ήταν οι 
γείτονες, μετά άνθρωποι από το προσωπικό του Ιδρύματος και κυρίως πρώην τρόφιμοι που 
μας επισκέφτηκαν στο σχολείο και δέχτηκαν να μας μιλήσουν για τη ζωή τους στο Ίδρυμα, 
ενώ παράλληλα αναβίωναν την κοινωνία μιας άλλης εποχής, αρκετά κλειστή και με πολλές 
προκαταλήψεις. Τους υποδεχτήκαμε έχοντας ετοιμάσει αναλυτικούς Οδηγούς Συνέντευξης 
(ενδεικτικές ερωτήσεις): Από πού είστε, πότε και πώς αναλάβατε αυτή τη θέση;  Ποιος ήταν 
τότε διευθυντής; (για το προσωπικό) / Από πού είστε, πότε και πώς μπήκατε στο Ίδρυμα; 
Ποιος ήταν τότε διευθυντής; (για τους τροφίμους) / Ποιο ήταν το καθημερινό πρόγραμμα 
του Ιδρύματος; / Πού έπαιζαν τα παιδιά; Ποια ήταν τα παιχνίδια τους; / Πώς κοιμούνταν τα 
παιδιά; / Υπήρχαν προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς στο Ίδρυμα και ποιες τιμωρίες 
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επιβάλλονταν συνήθως; / Πώς αντιμετώπιζαν τα παιδιά οι δάσκαλοι των σχολείων; / Πώς 
αντιμετώπιζε το Ίδρυμα η κοινωνία της Καλαμάτας; / Ποια είναι η γνώμη σας για το Ίδρυμα 
μετά από τόσα χρόνια; / Πώς αισθάνεστε που ήρθατε σήμερα –ως επισκέπτης πλέον– σε 
αυτό το κτήριο μετά από τόσα χρόνια; 

Ειδικά για τους αποφοίτους, η επίσκεψη και μόνο στο κτήριο, μετά από τόσα χρόνια, 
λειτουργούσε καταλυτικά, ανακαλώντας, ενίοτε με τρόπο βίαιο, απωθημένες μνήμες και 
βιωμένες ιστορίες. Οι μαθητές, αν και είχαν προετοιμάσει με προσοχή τους Οδηγούς, 
συνειδητοποίησαν πως πολύ συχνά η διαδικασία ξέφευγε από τα καθιερωμένα πλαίσια. 
Πέρα δηλαδή από τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούσαμε, το υλικό που 
συγκεντρώναμε ξεπερνούσε τα όρια μιας απλής συνέντευξης, καθώς γινόμασταν μάρτυρες 
εξομολογήσεων για γεγονότα που σημάδεψαν ανεξίτηλα τη ζωή τους και μας συγκλόνιζαν, 
ενώ κάποτε οι μαρτυρίες τους δεν περιορίστηκαν στα χρόνια του ιδρύματος παρά γίνονταν 
«αφηγήσεις ζωής/ιστορίες ζωής» (όροι της ιστορικής επιστήμης που εφαρμόζονται και στη 
Λαογραφική έρευνα (Κακάμπουρα-Τίλη, 2008) ή την Κοινωνιολογία αντίστοιχα (Τσιώλης & 
Alheit, 2006).  

Η έρευνα οδηγεί στην έρευνα. Παράλληλα με την ιστορία του Ιδρύματος μελετήσαμε 
βιβλιογραφία σχετική με την ιδρυματική περίθαλψη στην Ελλάδα (ενδεικτικά: Κορασίδου, 
1995· Αμπατζόγλου, 2002· Κυπαρισσένιου, Σταμοκώστα & Τουμπακάρη, 2007) και αλλού 
(Goffmann, 1994), ενώ ιδιαίτερο βάρος ρίξαμε στο ιστορικό φόντο της κάθε εποχής, ώστε 
να διασταυρώσουμε πληροφορίες από την ιστορία του τόπου με τα δεδομένα της Γενικής 
ιστορίας. Αποφασίσαμε μάλιστα να φτιάξουμε με τους μαθητές μας ένα χρονολόγιο όπου 
θα σημειώναμε παράλληλα με την εξέλιξη του δικού μας Ιδρύματος και τα ιστορικά 
γεγονότα, τοπικά ή εθνικά, καθώς διαπιστώναμε ότι, μοιραία, η ιστορία του Ιδρύματος 
ακολουθούσε τη ιστορία του τόπου μας ή αν προτιμάτε, ήταν αποτέλεσμα αυτής. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το ιστορικό γεγονός της Μικρασιατικής Καταστροφής και του 
πλήθος των ορφανών παιδιών που στάθηκε η αφορμή για να ιδρυθούν τα Εθνικά 
Ορφανοτροφεία ανά την Ελλάδα, μεταξύ αυτών και αυτό της Καλαμάτας. Την ίδια περίοδο 
και λίγο αργότερα παρατηρούμε από τα στοιχεία των εισαγομένων παιδιών στο Ίδρυμα πως 
πολλά από αυτά είναι «γονέων φυματικών». Μελετώντας παράλληλα το βιβλίο εκδόσεων 
των ΓΑΚ Προσφυγικοί συνοικισμοί Καλαμάτας και Μεσσήνης… (Μηλίτση-Νίκα & 
Θεοφιλοπούλου-Στεφανούρη, 2009) διαβάσαμε πως πράγματι αυτό το κοινωνικό 
πρόβλημα ήταν ιδιαίτερα έντονο αφού στο Νομό Μεσσηνίας τη χρονιά 1929 υπήρχαν 
15.000 περίπου φυματικοί. 

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αποδείχτηκε και η περίοδος του Εμφυλίου. Το διάστημα 1947-49 
ο αριθμός των τροφίμων στο Ίδρυμα της Καλαμάτας σχεδόν διπλασιάζεται. Οι περισσότεροι 
είναι παιδιά γονέων «φονευθέντων» ή «εκτελεσθέντων». Υπάρχουν άλλωστε συχνές 
αναφορές στα έκτακτα στρατοδικεία. Είναι σαφές ότι η πόλη της Καλαμάτας υπέφερε πολύ 
εκείνο το διάστημα από αγριότητες. Άλλωστε, όπως πληροφορηθήκαμε από τη 
βιβλιογραφία, και η Ιερά Μονή Καλογραιών Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης 
λειτούργησε εκείνο το διάστημα ως ορφανοτροφείο θηλέων προκειμένου να καλύψει τις 
αυξημένες ανάγκες (Μπουγάς, 2011). Στο αρχείο του ΕΟΑΚ βρέθηκαν επίσης στοιχεία 
σχετικά με τη δράση της UNRRA, της αμερικάνικης βοήθειας, που στήριζε τα παιδιά των 
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σχολείων της πόλης με το περίφημο γάλα σκόνη κάθε πρωί και το κίτρινο τυρί, όπως 
αργότερα η επίσης αμερικανική CARE που πρόσφερε τρόφιμα και ρουχισμό στο ίδρυμα.  

Οι φωτογραφίες που πρόσφεραν οι τρόφιμοι ήταν και μια πολύτιμη πηγή τόσο για τη ζωή 
στο ΕΟΑΚ όσο και για την ιστορία της Καλαμάτας, καθώς πίσω από τα παιδιά διακρίνονται 
χαρακτηριστικά σημεία της πόλης, και συγκεκριμένα το γήπεδο όπου πριν από τις 
καλοκαιρινές διακοπές γίνονταν αγώνες όλων των σχολείων για τα στεφάνια (1952)· τα 
«ψαράκια» (1956)· η πλατεία Αριστομένους· παρέλαση στην οδό Αριστομένους (1964)· η 
παραλία (1964), πάντα και παντού με τις ομοιόμορφες στολές, σήμα κατατεθέν του 
ιδρυματισμού, του κοινωνικού στίγματος δηλαδή που μοιραία συνόδευε τους τροφίμους σε 
όλες τους τις εκδηλώσεις. 

Παράλληλα με την καθαρά ερευνητική διάσταση, δουλεύαμε με την ομάδα τη δημιουργική 
επεξεργασία των ερεθισμάτων και των υλικών που είχαμε συγκεντρώσει, ως έναν τρόπο να 
ζήσουν οι μαθητές με τη βοήθεια της φαντασίας τις παλιότερες εποχές και να «μπουν τη 
θέση» των παιδιών του Ιδρύματος βιωματικά, μέσω της ενσυναίσθησης και της 
αναπαράστασης (Λεοντσίνης, 2007). Σύντομα αποσπάσματα από οπτικοακουστικό υλικό 
για άλλα ιδρύματα (π.χ. για το Παπάφειο, καθώς για το δικό μας δεν καταφέραμε να 
εντοπίσουμε), και κανονισμοί λειτουργίας από το 1879 έως το 1924, οι φωτογραφίες που 
μας εμπιστεύτηκαν οι τρόφιμοι και ποικίλο υλικό από τα ΓΑΚ χρησιμοποιήθηκαν ως 
ερεθίσματα για ποικίλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες (κυνήγι θησαυρού, αυτοσχεδιασμοί 
και τεχνικές «Εκπαιδευτικού Δράματος», δημιουργική γραφή και μελοποιήσεις). Ένα 
συγκεκριμένο παράδειγμα: στα ΓΑΚ εντοπίσαμε Εκθέσεις Κοινωνικών λειτουργών από το 
1950 και μετά, αλλά και γράμματα γονέων και συγγενών με παραλήπτη τον εκάστοτε 
Διευθυντή του ΕΟΑΚ. Αξιολογώντας τα ντοκουμέντα αυτά ως πολύ σπουδαία πρωτογενή 
πηγή πληροφοριών, που δίνει ανάγλυφα και παραστατικά την εικόνα μιας σπαραγμένης 
ελληνικής κοινωνίας μιας άλλης εποχής (μιας κοινωνίας που δυστυχώς και σήμερα μετράει 
τις ίδιες πληγές), τα δουλέψαμε με την ομάδα (αφού αφαιρέσαμε, για ευνόητους λόγους, 
τα ονόματα) ως ερέθισμα για να θίξουμε θέματα κοινωνικά και οικογενειακά αλλά και 
θέματα που έχουν σχέση με την προστασία και τα δικαιώματα του παιδιού.  

Από ένα σημείο και πέρα και μετά από τόσο πλούσιες προφορικές πηγές αλλά και πολύτιμο 
αρχειακό υλικό, τολμήσαμε να σκεφτούμε δύο κατευθύνσεις που αλληλοσυμπληρώνονταν 
και αλληλοτροφοδοτούνταν για να μας οδηγήσουν στα τελικά προϊόντα: Αφενός, μια 
παράσταση με τη συμμετοχή δικών μας παιδιών όσο και παιδιών του ΕΟΑΚ με έμφαση στις 
μαρτυρίες τους και, αφετέρου, ένα βιβλίο που θα περιελάμβανε συνολικά πια την Ιστορία 
του ιδρύματος. Βιβλίο και παράσταση θα ήταν δυο τρόποι να μοιραστούμε το υλικό με την 
τοπική κοινωνία, να συμβάλλουμε στη μελέτη της τοπικής ιστορίας της πόλης μας, αλλά και 
να γράψουμε κι εμείς Ιστορία (με τη διπλή έννοια)!  

Η δομή του βιβλίου  

Το Πρώτο Μέρος του βιβλίου αφηγείται την ιστορία του ΕΟΑΚ/ΚΠΜΚ, αφού πρώτα γίνεται 
μία αναφορά στην ιστορία της παιδικής πρόνοιας στην Ελλάδα. Η αφήγηση ακολουθεί 
χρονολογική σειρά και είναι διαρθρωμένη σε μικρά κεφάλαια με υποκεφαλίδες, ώστε ο 
αναγνώστης να μπορεί να παρακολουθήσει πιο άνετα τα γεγονότα. Η ανασύσταση της 
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ιστορίας του Ιδρύματος βασίστηκε κυρίως στα πρακτικά του ΕΟΑΚ/ΚΜΠΚ που έγραφε ο 
εκάστοτε Δ/ντής (δέκα πανόδετα βιβλία μεγάλου μεγέθους που καλύπτουν χρονολογικά 
όλη την περίοδο λειτουργίας του ιδρύματος), σε συνδυασμό με άλλα ντοκουμέντα, όπως 
επίσημη και ιδιωτική αλληλογραφία, ιδιόχειρα σημειώματα Δ/ντών, μαθητολόγια κ.ά. Στο 
Δεύτερο Μέρος του βιβλίου με τίτλο «Τα παιδιά του ΕΟΑΚ» παρατίθεται μία 
κοινωνιολογική, κατά κάποιο τρόπο, μελέτη με επίκεντρο το «ανυπεράσπιστο παιδί», 
μελέτη βασισμένη σε διασωθείσες Εκθέσεις Κοινωνικών Λειτουργών, σε στατιστικά 
στοιχεία, επιστολές και άλλα ντοκουμέντα. Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου επιχειρείται μία 
αποτίμηση του έργου του ΕΟΑΚ («Κλουβί ή φωλιά;») μέσα από το αρχειακό υλικό που 
μελετήθηκε αλλά και μέσα από τις ζωντανές μαρτυρίες των εμπλεκομένων ατόμων. Το 
Τρίτο Μέρος με τίτλο «Ιστορίες παιδιών» περιλαμβάνει τις ιστορίες που μας εμπιστεύτηκαν 
οι παλιοί τρόφιμοι του Ιδρύματος και είναι ταξινομημένες ανά σημείο του κτηρίου.  

Τέλος, το Παράρτημα περιλαμβάνει ένα πλούσιο φωτογραφικό λεύκωμα στο οποίο 
συγκεντρώθηκαν φωτογραφίες που μας εμπιστεύτηκαν οι παλιοί τρόφιμοι, μαζί με 
πληροφορίες και χρονολόγηση. Επίσης, το χρονολόγιο καθώς και στατιστικά στοιχεία για 
τον αριθμό τροφίμων και προσωπικού ανά χρονιά. Το Παράρτημα ολοκληρώνεται με τρεις 
εκτεταμένες συνεντεύξεις (από έναν Διευθυντή, έναν Παιδαγωγό και έναν Τρόφιμο τους 
ΕΟΑΚ). Ακολουθεί ένα Γλωσσάρι σχετικά με πρόσωπα, ιδρύματα, οργανισμούς, τόπους, 
ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται με το εν λόγω Ίδρυμα. Κατ΄ αυτό τον τρόπο ο 
αναγνώστης αποκτά μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του θέματος το οποίο 
διαπραγματεύεται το βιβλίο. Το βιβλίο κλείνει με τη Βιβλιογραφία.  

Η παράσταση 

Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου έγινε σε συνδυασμό με την παράσταση που έλαβε 
χώρα το απόγευμα του Σαββάτου 6 Οκτωβρίου του 2012 από τις 6 έως τις 9 (σε ‘λούπα’ ανά 
μισή ώρα, για μικρό αριθμό θεατών) και πήρε τη μορφή ενός περιπατητικού site-specific 
θεατρικού ντοκιμαντέρ (για να μιλήσουμε με επιστημονικούς θεατρολογικούς όρους) ή 
μιας θεατροποιημένης ξενάγησης (όπως τη διαφημίσαμε στον τοπικό Τύπο), με τη 
συμμετοχή των δύο κοινοτήτων, του ΕΟΑΚ και του Μουσικού Σχολείου. 

Το κτήριο αντιμετωπίστηκε ως κιβωτός μνήμης και ντοκουμέντων. Οι παρεμβάσεις μας 
ήταν ελάχιστες (σκοπός μας ήταν να αφήσουμε το εξαιρετικά πλούσιο ενεργειακό δυναμικό 
του κτηρίου να λειτουργήσει από μόνο του) και περιορίζονταν σε κάποιες λεζάντες κατά την 
πρακτική των μουσείων, ενώ μετατρέψαμε και μία αίθουσα σε εκθεσιακό χώρο, που 
φιλοξένησε παλαιές εκδόσεις, τετράδια και παιχνίδια, ζωγραφιές και φωτογραφικό υλικό, 
καθώς και επίσημα έγγραφα του Ιδρύματος. Έμφαση δόθηκε στα προφορικά ντοκουμέντα, 
δηλαδή τις μαρτυρίες των πρώην τροφίμων. Προκειμένου να τις εντάξουμε, επιλέξαμε το 
είδος του θεάτρου ντοκιμαντέρ (Martin,  2010), και μάλιστα μιας συγκεκριμένης μορφής 
του που αποτελεί υβρίδιο ανάμεσα στο θέατρο και τη δημόσια διάλεξη, καθώς ανεβάζει επί 
σκηνής τους ίδιους τους πρωταγωνιστές των γεγονότων προκειμένου να δώσουν μαρτυρία 
σε α΄ πρόσωπο (α΄ ενικό ή και α ΄πληθυντικό) για τη ζωή τους και τις εμπειρίες τους, ενώ 
παράλληλα, όπως και το ντοκιμαντέρ που γνωρίζουμε από την τηλεόραση και τον 
κινηματογράφο, έχει χώρο για δραματοποιημένα μέρη (Dreysse & Malzacher, 2008). 
Σύμφωνα λοιπόν με τις επιταγές του θεατρικού ντοκιμαντέρ, φορείς των αναμνήσεων 
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αυτών στην παράσταση ήταν είτε οι ίδιοι αυτοπροσώπως οι απόφοιτοι (που μίλησαν όχι 
μόνο ατομικά αλλά κυρίως ως εκπρόσωποι του συνόλου) είτε μαθητές του Μουσικού 
Σχολείου που, ξεφύτρωναν αναπάντεχα και με τα κοντά παντελονάκια τους, άρθρωναν τις 
ιστορίες εκείνων ως «φαντάσματα των παιδιών του τότε». 

Εντός του κτηρίου χαράχτηκε μια διαδρομή που θα ακολουθούσαν οι επισκέπτες-θεατές 
υπό την καθοδήγηση πέντε «ξεναγών» (ή να τους ονομάσουμε καλύτερα οικοδεσπότες;), 
τριών αποφοίτων του ΕΟΑΚ και δύο μαθητριών του ΜΣΚ, μοιρασμένων ανά όροφο. Η 
πορεία στο χώρο σεβάστηκε τις «απαγορευμένες ζώνες» του κτηρίου (τα σημεία στα οποία 
δεν είχαν πρόσβαση οι τρόφιμοι, όπως το γραφείο και το διαμέρισμα του διευθυντή) και 
σχεδιάστηκε ώστε να οδηγεί τους επισκέπτες από τους ανοιχτό χώρο (προαύλιο) και τους 
δημόσιους χώρους (βιβλιοθήκη) προς τα εσώτατα του κτηρίου (με κατάληξη τα πρώην 
υπνωτήρια των τροφίμων και νυν αίθουσες διδασκαλίας στον 2ο όροφο). Η πορεία στο 
χώρο πήγαινε παράλληλα με την πορεία στο χρόνο, από το τώρα στο τότε, από το ΜΣΚ στο 
ΕΟΑΚ και συσχετιζόταν με την πορεία από τα επίσημα έγγραφα (π.χ. ο χάρτης με τα 
δικαιώματα του Παιδιού ή ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού στο ίδρυμα στα 
1967) προς στις πλέον μύχιες σκέψεις που ακολουθούν κάθε παιδί μόλις ξαπλώσει στο 
κρεβάτι του (το μόνο ιδιωτικό χώρο που μπορεί να οικειοποιηθεί) και κλείσει τα μάτια για 
να ονειρευτεί (το μόνο ιδιωτικό συμβάν που διεκδικεί) (Γεωργιάδου, 2001). Και από εκεί η 
χορωδία του ΜΣΚ, αόρατη ως τότε, οδήγησε τους επισκέπτες έξω, στο συλλογικό πατάρι 
της συναυλίας που επιστέγαζε την όλη εκδήλωση και φιλοξενήθηκε στον ανοιχτό, δημόσιο 
χώρο του προαυλίου. Στη συναυλία παρουσιάστηκαν από το Σύνολο Μοντέρνας Μουσικής 
του ΜΣΚ τραγούδια του τότε σε συνδυασμό με τραγούδια ειδικά γραμμένα για την 
περίσταση. Και έκλεισε –εκτός προγραμματισμού– με μια ομάδα αποφοίτων να παίρνει το 
βήμα και να τραγουδά το ‘τραγούδι του ορφανοτροφείου’ με τίτλο «Όχι δε χωριζόμαστε».  

Η παράσταση ήταν μια αναμνηστική τελετή, που αναμόχλευε τη μνήμη, ατομική και 
συλλογική, της πόλης. Βρισκόταν στον αντίποδα ακριβώς της επίσημης τελετής θεμελίωσης 
πενήντα επτά χρόνια πριν, καθώς τελέστηκε από τους αφανείς, εκείνους που δεν είχαν 
δικαίωμα ως τότε στη δημόσια σφαίρα και λόγο. Καθώς μνημόνευε το τέλος του κτηρίου, το 
θάνατό του κατά κάποιον τρόπο, ήταν ένα μνημόσυνο – ένα μνημόσυνο που όμως 
επεδίωξε να αντιταχθεί στη σιωπή και τη λήθη και να αμφισβητήσει την περιθωριοποίηση, 
την απομόνωση, τον αποκλεισμό και τον εγκλεισμό των τροφίμων του Ιδρύματος μέσω μιας 
καθαρτικής διαδικασίας δημόσιας εξομολόγησής τους. Η απήχησή της πέρα από κάθε 
προσδοκία στην τοπική κοινωνία θα ελπίζαμε ότι συνέβαλε ώστε να μετατραπεί ο χώρος 
από «μαύρη τρύπα» σε τόπο της μνήμης μέσα από τη συμμετοχική εμπειρία μιας 
διευρυμένης κοινότητας της πόλης (Nora, 1984). 

Αποτίμηση του προγράμματος 

Μέσα από τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες, μας δόθηκε η ευκαιρία να 
δοκιμάσουμε διαφορετικά παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά εργαλεία, δίνοντας 
προτεραιότητα στις βιωματικές δράσεις και στις πρωτοβουλίες των μαθητών, αλλά και στη 
συνεργασία της ομάδας. Το γεγονός μάλιστα πως μεγάλο μέρος της εργασίας αφορούσε το 
χώρο τους, το κτήριο δηλαδή μέσα στο οποίο φοιτούν και ζουν καθημερινά, επέτεινε ακόμη 
περισσότερο τη συναισθηματική τους φόρτιση και πυροδότησε το ενδιαφέρον και τη 
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φαντασία τους. Η ομάδα που συμμετείχε στο εν λόγω πρόγραμμα αλλά και η ευρύτερη 
μαθητική κοινότητα αποκόμισαν πλούσιες βιωματικές και συναισθηματικές εμπειρίες, ενώ 
παράλληλα ανακάλυψαν νέες δεξιότητες αισθανόμενοι πως είχαν την ελευθερία να 
επιλέξουν το πεδίο (ιστορικό, ερευνητικό, θεατρικό, μουσικό, καλλιτεχνικό…) που τους 
ταίριαζε περισσότερο προκειμένου να εργασθούν για την ολοκλήρωση του εν λόγω 
προγράμματος. Τα όσα εντέλει διαδραματίστηκαν στο χώρο του σχολείου μας αποτέλεσαν 
ένα πλούσιο συναισθηματικά υλικό τόσο για εμάς τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους 
μαθητές της ομάδας μας που συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις φάσεις του προγράμματος 
αποκομίζοντας σπουδαίες βιωματικές εμπειρίες, οι οποίες όχι μόνο τους συγκλόνισαν 
(όπως σημείωσαν στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του προγράμματος) αλλά τους έκαναν 
να αναθεωρήσουν τις σχέσεις τους με τις ίδιες τους τις οικογένειες και να εκτιμήσουν 
πράγματα που μέχρι τότε θεωρούσαν αυτονόητα, δουλεύοντας έτσι βαθιά μέσα τους και 
επανακαθορίζοντας τους κώδικες αξιών τους. Και αυτός είναι αναμφισβήτητα ο 
υψηλότερος στόχος του προγράμματος που τελικά κερδήθηκε. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε παιδαγωγική – διδακτική διαδικασία η οποία 
αναπτύχθηκε σε ένα τμήμα της Ε΄ τάξης σε σχολείο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
Αττικής, στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης του Αναλυτικού Προγράμματος. Η παιδαγωγική – 
διδακτική πρόταση που υιοθετείται αφορά τη σχέση των μαθητών με το παιχνίδι. 
Διερευνήθηκε αρχικά η καθημερινότητά τους με τις δικές τους ηλεκτρονικές συσκευές και η 
συμπεριφορά τους με το ηλεκτρονικό παιχνίδι. Διδακτικές τεχνικές όπως η ανάλυση του 
κύκλου ζωής, έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου, προβολή ντοκιμαντέρ και συζήτηση, 
υποστηρίχθηκαν από ποικίλες λεκτικές και μη αναπαραστάσεις προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί το πέρασμα από το παιχνίδι ως καταναλωτικό προϊόν στο παιχνίδι ως 
βιογραφικό αντικείμενο. Η αποκατάσταση της βιωματικής σχέσης των μαθητών με το 
παιχνίδι μέσα στον χώρο της Ελλάδας της κρίσης και τον χρόνο της ψηφιακής εποχής 
φάνηκε να ολοκληρώνεται με τη συγγραφή θεατρικής ιστορίας από τους ίδιους και το 
ανέβασμά της ως θεατρικής παράστασης. Η αλλαγή της πραγματικότητας εντοπίστηκε στο 
ότι οι εμπλεκόμενοι ατομικά και συλλογικά οδηγήθηκαν σε ενεργό δράση και αλλαγή 
συμπεριφοράς, ενώ η όλη παιδαγωγική διαδικασία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και 
στοχασμού του μέλλοντος. Οι μετασχηματισμοί της διδακτικής διαδικασίας ανάμεσα στην 
εμπειρία, τη γνώση και το συναίσθημα έδωσαν την ευκαιρία για θέαση του κόσμου των 
παιδικών σκέψεων και συναισθημάτων. 

Λέξεις - Kλειδιά: παιχνίδι, τεχνολογία, μετασχηματισμός, καταναλωτικό προϊόν, βιωματικό 
αντικείμενο 

Εισαγωγή 

Ο αιώνας, την αρχή του οποίου διανύουμε, χαρακτηρίζεται ήδη και στη χώρα μας ως 
πέρασμα στην ψηφιακή εποχή, στους καινοτόμους τρόπους επικοινωνίας και στις νέες 
μορφές οργάνωσης και διάδοσης της γνώσης. Σε ένα περιβάλλον πλήρες από πληροφορίες, 
καταναλώσιμες ως αντικείμενα, με κατακερματισμένο περιεχόμενο, ποιος θα μπορούσε να 
είναι ο ρόλος του σχολείου;  

Κοιτάζοντας το μέλλον από την οπτική των πολυεπίπεδων αλλαγών η ποσοτική και γνωσιο-
κεντρική εκπαίδευση δεν επαρκεί πια. Ο ρόλος του σχολείου μεταβάλλεται και σύμφωνα με 
τη στοχοθεσία της Unesco για την εκπαίδευση του 21ου αιώνα (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2005), το 
άτομο πρέπει ν’ αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια για ν’ αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ενός 
κόσμου που συνεχώς αλλάζει. Ως εκπαίδευση ορίζεται τόσο η τυπική όσο και η μη τυπική 
αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, η διαλεκτική σχέση των οποίων διαμορφώνει 
τον τρόπο που το άτομο εντάσσεται μέσα στην κοινωνία ως πολίτης. Παράλληλα ο χώρος 
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θεάται τον κόσμο στα πλαίσια ενός αειφόρου μέλλοντος 
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μέσα από την ισότιμη συνεισφορά της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της οικονομίας, 
άξονες που αλληλοσυμπληρώνονται μέσα στο ευρύτερο πολιτιστικό πλαίσιο της οικολογι-
κής συμπεριφοράς, της δημοκρατικής συμμετοχής και της πολιτισμικής χειραφέτησης. Μά-
λιστα σύμφωνα με το πρώτο άρθρο της Παγκόσμιας Διατήρησης της Πολιτισμικής Ποικιλό-
τητας της Unesco, (όπως αναφέρεται από τον Παπαβασιλείου, 2011) « η πολιτισμική ποικι-
λότητα ως πηγή ανταλλαγών, καινοτομίας και δημιουργικότητας είναι τόσο αναγκαία για 
την ανθρωπότητα όσο η βιοποικιλότητα για τη φύση».  

Το σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον από την άλλη συγκροτεί ένα κοινωνικό-
οικονομικό σύστημα, συνεπικουρούμενο και από την διαδικτυακή τεχνολογία, ικανό να 
δουλεύει σαν μία μονάδα σε πλανητική κλίμακα σε πραγματικό ή επιλεγόμενο χρόνο. Πρω-
ταρχικός στόχος τίθεται η μεγέθυνση στην παραγωγή και στην κατανάλωση χωρίς να λαμ-
βάνεται υπόψη η φύση των διαφόρων ειδών παραγωγής. Υπό αυτές τις συνθήκες δικαιολο-
γείται η ιδεολογία της ομοιομορφοποίησης και του καταναλωτισμού που κυριαρχεί στα 
παιδιά (Latouche, 2008) . Η επανασύνδεση με το νήμα μιας ιστορίας που διακόπηκε, όχι ως 
παρελθοντικό αναμάσημα αλλά ως προοπτική για μια καινούρια εκκίνηση, μπορεί να γίνει 
με την επαναφορά ξεχασμένων προϊόντων και των αξιών οι οποίες συνδέονται με την ιστο-
ρία αυτών των προϊόντων. Ο Paulo Freire επιχειρηματολογεί πως σε μια προβληματίζουσα 
παιδεία το παρελθόν χρησιμεύει μόνο ως μέσο αυτογνωσίας, ώστε οι νέοι να χτίσουν πιο 
σοφά το μέλλον. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να δημιουργεί μαζί με τους μαθητές «ε-
νεργήματα γνώσης» και μετάβασης στο επίπεδο της αληθινής γνώσης, στο επίπεδο του λό-
γου, σε ένα περιβάλλον που «θέτει προβλήματα» (Freire, 1977). Η απελευθέρωση των ατό-
μων και η αναγωγή τους σε δρώντα υποκείμενα συνίσταται σε μια ταυτόχρονη πράξη δρά-
σης και στοχασμού πάνω στην πραγματικότητα με πρόθεση να τη μετασχηματίσουν. Δράση 
χωρίς σκέψη οδηγεί στον ακτιβισμό, ενώ ο βερμπαλισμός δηλώνει έλλειψη δράσης. 

Ποια είναι όμως η στάση των παιδιών στην τεχνογνωσία του παρελθόντος; Πώς 
επαναδιαπραγματεύονται τις αξίες του κόσμου που αποχαιρέτησαν ; Πώς βρίσκουν τον 
τρόπο να ενσωματώσουν την εμπειρία του παρελθόντος στο μεταβαλλόμενο ψηφιακό 
σύμπαν; Το παιχνίδι είναι ένα αντικείμενο βιωματικό, συνυφασμένο με την παιδική 
καθημερινότητα αλλά σε εφήμερη σχέση από μία γενιά που αναζητά το καινούριο. Το παιδί 
βιώνει μόνο το παρόν του (χρήση), αλλά αγνοεί το παρελθόν του (παραγωγή) και το μέλλον 
του (απόρριψη). Η αποκάλυψη της ιστορίας του βασίζεται στη χρήση του εργαλείου της 
Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής του (Jensen, 2007) και η αφηγηματική δομή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί επίσης ως εργαλείο για τη δημιουργία μικρών ιστοριών που εξελίσσονται 
στον χώρο και στον χρόνο και αναφέρονται σε ανθρώπους που εμπλέκονται στα 
διαφορετικά στάδια της ζωής του. Tα παιδιά χρησιμοποιούν τα αφηγηματικά εργαλεία στην 
πορεία ανάπτυξης της ταυτότητάς τους και αποτελούν όργανα οικοδόμησης της 
πραγματικότητας (Ματσαγγούρας, 2004). Με ποιον τρόπο όμως η νέα τεχνολογική 
διασύνδεση μπορεί να προσφέρει μέσα από τις νέες ευκαιρίες τη δημιουργική επαφή με το 
χειροποίητο σύμπαν των παλιών παιγνιδιών; Το Θέατρο μπορεί να γίνει ο χώρος που η νέα 
και ο νέος θα βιώσουν τις εμπειρίες του παρελθόντος, τη διατήρηση της ζωής μέσα από τη 
δημιουργική μνήμη αλλά και τις προκλήσεις του μέλλοντος. Το εκπαιδευτικό δράμα 
(Παπαβασιλείου, 2011) είναι μια διαδικασία όπου οι άνθρωποι μπορούν να λειτουργούν ως 
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άτομα, υποομάδες και ολόκληρες ομάδες και να διερευνούν εναλλακτικές λύσεις ως μια 
εκπαίδευση στο ρόλο του ενεργού πολίτη.  

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το αφήγημα μιας παιδαγωγικής - διδακτικής πρότασης η 
οποία εφαρμόστηκε στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής τη σχολική χρονιά 2013-
2014. Υλοποιήθηκε στην Ευέλικτη Ζώνη με διαθεματικές και πολυτροπικές ενιαιοποήσεις. 
Οι αρχές οργάνωσης του περιεχομένου της σχολικής γνώσης διαρθρώθηκαν στα πλαίσια 
των ΔΕΠΠΣ ακολουθώντας ολιστικές προσεγγίσεις. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις 
διαδικασίες διαχείρισης και οργάνωσης των μορφών της γνώσης και στις διαδικασίες 
μετασχηματισμού, κυρίως στον ερμηνευτικό ρόλο της γλώσσας, που την καθιστά «σύστημα 
θέασης και ερμηνείας του κόσμου» (Ματσαγγούρας, 2003). Βασική επιδίωξη κατά τη 
διάρθρωση αναδείχθηκε η πολύπλευρη ενδυνάμωση των εμπλεκομένων μέσα από τη 
συνεργατική δράση των ομάδων, προκειμένου να μάθουν να εμπιστεύονται τις ικανότητές 
τους, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της πραγματικότητάς τους 
(Μυλωνάκου-Κεκέ, 2013). Στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας τέθηκε ο 
παιδαγωγικός διάλογος όχι μόνο ως τεχνική επίτευξης γνωστικών αποτελεσμάτων, αλλά ως 
μέσο μετασχηματισμού των σχέσεων στην τάξη και την ανύψωση της ικανότητας για 
σύλληψη των ευρύτερων κοινωνικών σχέσεων (Νικολούδης, 2013). 

Διερεύνηση του εκπαιδευτικού προβλήματος - προσδιορισμός διαστάσεών του 

Πρόβλημα στις μεταξύ τους σχέσεις έθεταν οι ίδιοι οι μαθητές: « Τσακωθήκαμε πάνω στο 
παιχνίδι, γιατί ... ». Επιπλέον η εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ έδειχνε να έχει ομαλή εξέλιξη 
και οι μαθητές/τριες συμμετείχαν στην υλοποίηση, όταν έπρεπε να εκτελέσουν ανώτερες 
γνωστικές διεργασίες απέφευγαν τη δράση και δεν πραγματοποιούνταν οι αναγκαίες 
διασυνδέσεις. Το κοινωνιόγραμμα της τάξης με θέμα ‘’με ποιον/ποια θα ήθελες να καθίσεις 
στο πούλμαν’’ έδειξε πόλους έλξης και πόλους απομόνωσης που όπως προέκυψε αργότερα 
σχετίζονταν και με τις ηλεκτρονικές συσκευές που έφερναν συστηματικά αρκετοί στις 
επισκέψεις. Μίλαγαν με καμάρι για τις ηλεκτρονικές τους συσκευές και για τις ώρες που 
έπαιζαν παιχνίδια σε αυτές. Αντίθετα, το βιωματικό παιχνίδι στην αυλή διαφαινόταν ως 
πηγή δυσκολιών και όχι χαράς. Το παιχνίδι αποφασίστηκε ν’ αποτελέσει μέσο διερεύνησης 
σχέσεων και αλληλεπιδράσεων, γνωστικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών. 

Από την εμπειρία στη γνώση - Το παιχνίδι ως καταναλωτικό προϊόν 

Το αγαπημένο χριστουγεννιάτικο δώρο πολλών μαθητών ήταν ηλεκτρονικές συσκευές 
τύπου tablet ή PSP. Η διερεύνηση και η ανακάλυψη του Κύκλου Ζωής τους αποτέλεσαν 
πηγή γνώσεων και αλληλοσυνδέσεων που η παραγωγή, η χρήση και η απόρριψη μιας 
ηλεκτρονικής συσκευής επιφέρει. Χρησιμοποιήθηκαν οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις των 
μαθητών/τριών αποτυπωμένες με τη μορφή σχεδίου, η συζήτηση, το παραμύθι και η 
παρακολούθηση ντοκυμαντέρ, ώστε να συμπληρωθεί το παζλ της καταναλωτικής ιστορίας 
ενός ηλεκτρονικού αντικειμένου ως «παιχνιδιού». Το σημερινό καταναλωτικό πρότυπο 
ηλεκτρονικών συσκευών αμφισβητήθηκε από τους μαθητές. Εποπτικοποιήθηκε επαρκώς, 
ως μελέτη πεδίου, μέσα από τα διαγράμματα ερωτηματολογίου προς γονείς που τα παιδιά, 
σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, συνέταξαν. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν την εφήμερη 
σχέση με τις ηλεκτρονικές συσκευές και την υπερκατανάλωση αυτών. Στο μάθημα της 
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πληροφορικής όρισαν την εθιστική συμπεριφορά στη χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών 
και κανόνες σωστής χρήσης του διαδικτύου. Ο μετασχηματισμός της εμπειρίας σε γνώση 
αποτυπώθηκε, όταν κλήθηκαν να αναπαραστήσουν: τα συμπεράσματα από την ανάλυση 
του ερωτηματολογίου, τις μέχρι τώρα πληροφορίες που συνέλεξαν και τις αποτυπώσεις του 
κύκλου ζωής σε γραπτό λόγο με την περιγραφή του αγαπημένου τους παιχνιδιού. Στα 
κείμενά τους φαίνεται ότι επέλεξαν παράλληλα με τα περιγραφικά χαρακτηριστικά να 
συμπεριλάβουν και στοιχεία από την Ανάλυση Κύκλου Ζωής. Διάλεξαν εκτός από 
ηλεκτρονικό να περιγράψουν κούκλα, λούτρινο, τηλεκατευθυνόμενο, κιθάρα ή ηλεκτρονικό 
ζωάκι. Ειδικά για το τελευταίο δεν υπήρχε αναφορά στον Κύκλο Ζωής του. 

Από τη γνώση στο συναίσθημα - Το παιχνίδι ως βιωματικό αντικείμενο 

Σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη οι μαθητές/τριες ¨έπαιξαν¨ με τα παλιά παιχνίδια 
της Μουσειοσκευής «Ελληνικά Λαϊκά Παιχνίδια». Το πρώτο ξάφνιασμα γι’ αυτά τα παλιά, 
λίγο φθαρμένα, απλοϊκά αντικείμενα, μετατράπηκε σε πηγή χαράς και συναισθηματικής 
ταύτισης μέσα από τις αφηγήσεις ιστοριών που το υλικό περιλάμβανε. Τα παιδιά, αφού 
παρατήρησαν το υλικό κατασκευής και διάβασαν τις πληροφορίες, παρουσίασαν τα 
παιχνίδια που ανέλαβαν, έκαναν υποθέσεις για τον τεχνίτη και την εποχή κατασκευής, για 
τη χρήση τους και πώς άραγε να κατέληξαν σε αντικείμενα μουσείου. Πριν τα 
αποχαιρετήσουν δεν άκουγαν τίποτα παρά έπαιζαν. Αποτύπωσαν την εμπειρία σε γραπτό 
λόγο περιγράφοντας το παιχνίδι του Μουσείου, συσχετίζοντάς το με τον πολιτισμό και τις 
οικονομικές δυνατότητες εκείνης της εποχής αλλά και με τα σύγχρονα παιχνίδια. 
Προσέγγισαν το περιβάλλον του αντικειμένου και την πιθανή βιογραφία του και 
αποτύπωσαν σκέψεις και συναισθήματα, συσχετίσεις και σημασίες. Παρατηρήθηκε ότι 
έγραφαν με ευχαρίστηση, ο λόγος τους ήταν εκτενέστερος από την προηγούμενη 
περιγραφή με εντονότερα συναισθηματικά στοιχεία, ευαισθησία, προβληματισμούς και 
συγκρίσεις. Απευθύνθηκαν, εν συνεχεία, στο οικογενειακό τους περιβάλλον και ζήτησαν να 
μάθουν για τ’ αγαπημένα γονεϊκά παιχνίδια των παιδικών χρόνων (Κακάμπουρα, 2011). Οι 
μαθητές/τριες άκουσαν, κατέγραψαν, απεικόνισαν και παρουσίασαν τα αντικείμενα των 
αφηγήσεων.  

Από το συναίσθημα στις επιθυμίες - Το παιχνίδι ως κατασκευή 

Το παιχνίδι στο διάλειμμα αρχίζει να γίνεται αντικείμενο συζήτησης και η αναγκαιότητα 
ορισμού κανόνων ορίζεται ως προϋπόθεση όλο και πιο συχνά από τα παιδιά. Το 
χειροποίητο της Μουσειοσκευής, η επέκταση των ενοτήτων της Γλώσσας «Παιχνίδια», 
«Μουσική», τα αναγνώσματα και τα βιώματα συγκεράστηκαν, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία επιτραπέζιων παιχνιδιών εμπνευσμένα από βιβλία με δράση και κανόνες και 
την κατασκευή μουσικών παιχνιδιών ως επαναχρησιμοποίηση υλικών. Μέσα από 
συνεργασίες εκπαιδευτκών, παιδιών και οικογενειακού περιβάλλοντος κατασκευάστηκαν 
κουτσούνες, επιτραπέζια, μαράκες, σείστρα, τύμπανα, κρόταλα, μπαστούνια της βροχής. Η 
επιθυμία επαναχρησιμοποίησης αντικειμένων και ενεργητικής συμμετοχής, ώθησε την 
ομάδα στο να σκεφτεί τρόπους χρήσης αυτών και ειδικά όσον αφορά τα μουσικά παιχνίδια, 
μια μικρή παιδική ορχήστρα άρχισε να ηχεί υπό την καθοδήγηση της ειδικότητας της 
Μουσικής και να μετασχηματίζει τα χειροποίητα παιχνίδια σε οργανωμένο ηχητικό σύνολο 
και τους μαθητές της τάξης σε συντονισμένη συνεργαζόμενη ομάδα. Στο στάδιο αυτό ο 
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αφηγηματικός καμβάς των αγαπημένων γονεϊκών αντικειμένων – παιχνιδιών 
μετασχηματίστηκε σε ψηφιακό παιχνίδι από την εκπαιδευτικό των Τ.Π.Ε. Το παιχνίδι έχει 
τον τίτλο «Κρυφτό» και έχει κατατεθεί ως σχολική εργασία στην πλατφόρμα Σχολικής 
Καινοτομίας innovation edu. 

Από τις επιθυμίες στην πράξη – Το παιχνίδι ως εναλλακτική λύση 

«Θα θέλαμε να γράψουμε μια ιστορία», ήταν μια επιθυμία από μαθητές της τάξης 
εκφρασμένη ήδη από την αρχή της χρονιάς. Ως είδος έκφρασης επιλέχτηκε το εκπαιδευτικό 
δράμα και ό,τι ακολούθησε πεδίο συνεργασίας μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικού τάξης και 
ειδικότητας Θεατρικής Αγωγής. Τα παιδιά οργανώθηκαν σε ομάδες και προσέγγισαν τις 
ιστορίες τους μέσα από τις τεχνικές του θεάτρου (Rogers, 1991, Woolland, 1999). Με άξονα 
τη δυναμική του παιχνιδιού στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον κάθε ομάδα 
πειραματίστηκε πάνω σε μια ιστορία που η ίδια είχε επιλέξει να δημιουργήσει, με τίτλους 
«Οικογένεια» «Μουσικά Όργανα» «Κουκλοθέατρο» «Παιδιά από το Μέλλον». Μέσα από 
τους αυτοσχεδιασμούς δημιουργήθηκαν οι ρόλοι, αναπτύχτηκαν οι σχέσεις μέσα στην 
οικογένεια, κούκλες πήραν σχήμα και μορφή, απέκτησαν μνήμη, τα μουσικά όργανα 
εκφράστηκαν με το τραγούδι και χρησιμοποίησαν τον κόσμο του διαδικτύου για να 
διαδώσουν το μήνυμά τους. Σταδιακά σχηματίστηκε η δομή ενός θεατρικού έργου μέσα 
από μικρές ιστορίες. Μέσα από τις ενεργείς δράσεις τα παιδιά αποφάσισαν να εντάξουν 
την οικονομική κρίση, με αφορμή την αδυναμία αποπληρωμής χρέους της οικογένειας. 
‘Έτσι προσδιορίστηκε η φύση του ζητήματος: Το παιχνίδι στα πλαίσια της κρίσης. Ο χώρος 
δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από το σπίτι της οικογένειας όπου η αγοραστική-
καταναλωτική στάση «νομιμοποιείται» μέσα από την παιδική επιθυμία: «Το σπίτι των 
παλαιών παιχνιδιών». Τα ερωτήματα αρκετά και ουσιώδη: Πώς μπορεί το παιχνίδι να πάρει 
μια άλλη θέση πέρα από αυτή του παθητικού καταναλωτικού προϊόντος; Πώς θα 
μετασχηματιστεί σε έναν ενεργητικό αποκωδικοποιητή φαντασίας και αλληλεγγύης; Με 
ποιον τρόπο θα συνδράμει την οικογένεια που καταρρέει; Πώς τα παιδιά από το μέλλον θα 
χρησιμοποιήσουν τα δικά τους παιχνίδια για να βοηθήσουν τα παιδιά από το παρόν; Πώς 
όλοι μαζί θα συνεργαστούν ώστε να βοηθήσουν τους γονείς; Ο ρόλος των ερωτήσεων των 
εκπαιδευτικών και ο διάλογος που αναπτύχθηκε υπήρξε καθοριστικός για τις προτάσεις 
εναλλακτικών λύσεων και την εξέλιξη της ιστορίας. 

Από τις εναλλακτικές λύσεις στην αλλαγή – Το παιχνίδι ως βίωμα 

Η ανάγκη επίλυσης των διλημμάτων και των συγκρούσεων που η ιστορία έθετε και 
μετασχηματισμού της πραγματικότητάς της ώθησε σε ατομική ενδυνάμωση και σε δράσεις 
μέσα στην ομάδα. Η χειραφέτηση τα μετέτρεψε σε δρώντα υποκείμενα με αποτέλεσμα την 
ενδυνάμωση της ομάδας, την ενεργητική συμμετοχή σταδιακά όλων και τη δημιουργία των 
δικών τους ιστοριών, νέων συνθηκών ζωής και αλλαγής σχέσεων, θεατρικών και 
πραγματικών. Μέσα από δράσεις αυτόνομης σκέψης και την ενθάρρυνση για ευφάνταστη 
στάση- αντιμετώπιση των μαθητών απέναντι στο οικονομικό άχθος της ενήλικης ζωής, 
καταστρώθηκε η δράση του θεατρικού έργου, το ήθος των χαρακτήρων όσο και οι 
συγκρούσεις τους. Οι νέοι και οι νέες βίωσαν τις έννοιες της αλληλεγγύης, της 
εμπιστοσύνης, της αποφασιστικότητας αλλά και καταστάσεις ανασφάλειας και άγχους. 
Οργάνωσαν συνθήκες αλληλεπίδρασης μεταξύ προσώπων, αντικειμένων, ιδεών, 
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καταστάσεων. Στοχάστηκαν επάνω στην σχέση ψηφιακής τεχνολογίας και παραδοσιακών 
παιχνιδιών και έδωσαν τη λύση στο φινάλε του έργου. Ποια ήταν η λύση; Ένα συμβόλαιο 
μεταξύ παιδιών και γονέων, γονέων και επιχειρηματιών, επιχειρηματιών και παιδιών, μια 
αλληλεπίδραση βασισμένη στην σύνθεση της οικολογικής συνείδησης της τεχνολογίας και 
της φαντασίας τους παιδιού. Μια εφικτή ουτοπία, μια βάση για μια μελλοντική συνύπαρξη. 
«Το σπίτι των παλαιών παιχνιδιών» παρουσιάστηκε στην τελική γιορτή σε συνεργασία με 
την Δ’ τάξη και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, ο οποίος επιμελήθηκε έκθεση παλαιών 
παιχνιδιών και αντικειμένων.  

Αξιολόγηση 

Κάθε στάδιο της διδακτικής παρέμβασης βασιζόταν στις ιδιαιτερότητες της τάξης και 
αξιολογούνταν διαμορφωτικά επιδιώκοντας τη συμμετοχή, την ενθάρρυνση, και τη 
συνεργασία, με τελικό στόχο την αναβάθμιση των γνωστικών, συναισθηματικών και 
κοινωνικών διαδικασιών και τη μετάβαση από την παθητική στην ενεργητική συμμετοχή. Το 
όλο πρόγραμμα έτυχε της συμμετοχής και της προσοχής των μαθητών, αφού εστίαζε στα 
ενδιαφέροντά τους, ξάφνιασε και ανέτρεψε προϋπάρχουσες αντιλήψεις. Τη στιγμή όμως 
της επέκτασης υπήρχαν και φωνές αντίθετων επιχειρημάτων. Η αντίδραση γινόταν αφορμή 
για ανατροφοδότηση και επέκταση μέσα από άλλη μορφή μάθησης και φωτίζοντας άλλη 
διάσταση του παζλ. Ο ρόλος του ψηφιακού παιχνιδιού στην καθημερινότητά τους 
προσεγγίστηκε κριτικά, με κατανόηση και ευαισθησία. 

Η συγγραφή της θεατρικής ιστορίας, οι πρόβες και η παρουσίαση διήρκησαν από τον 
Απρίλιο ως τον Ιούνιο, με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων. Υπήρξε μια μετασχηματιστική 
εμπειρία για όλους, διδάσκοντες και μαθητές, με τον ρόλο των υποκειμένων να 
εναλλάσσεται από διδάσκοντες σε διδασκόμενους και αντίστροφα. Αποτέλεσε κόμβο 
συνεργασίας και ένωσης μαθητών μεταξύ τους, μαθητών – εκπαιδευτικών. Η συνεργασία 
εξομάλυνε τις διαφορετικές συμπεριφορές ενώ η βιωματική προσέγγιση διάνοιξε την οδό 
συνύπαρξης, ενδυναμώνοντας δεξιότητες των μαθητών οι οποίες αλληλεπίδρασαν στο 
κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου. Παρατηρήθηκε αύξηση του επιπέδου κατανόησης και 
πρόσληψης εννοιών. Ο λόγος της ιστορίας ως διαλογική παραγωγή ταυτόχρονης δράσης 
και σκέψης δείχνει περιεκτικός και φέρει σύμφωνα με τον Freire πράξη απελευθερωτική, 
αποτελεί ονομάτιση και μετασχηματισμό του κόσμου και επέμβαση στην πραγματικότητα. 
Παρατηρήθηκε αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών έστω και προσωρινών. Οι 
μαθητές/τριες είπαν πως ασχολούνταν λιγότερο με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, γιατί είχαν 
διάθεση για εναλλακτικές δραστηριότητες. Τρεις μήνες μετά τα παιδιά έγραψαν: «Μου 
άρεσε όλο το έργο γιατί ενωθήκαμε ... Στην οικογένεια έγιναν πολλές αλλαγές και αυτό μου 
άρεσε πολύ ... Ξεχωρίζω την τελευταία σκηνή με τους ανθρώπους και τα παιχνίδια που 
μιλάνε ... Μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν λευθερωθήκαμε ... Μου άρεσε επειδή οι 
κούκλες ήταν χειροποίητες».  

Το σχολείο από μόνο του είναι αδύνατο να επιτύχει μόνιμες αλλαγές. Ως αναγκαιότητα 
προκύπτει η συστηματική επικοινωνία με την οικογένεια και με τη συνδρομή της ευρύτερης 
τοπικής και επιστημονικής κοινότητας, έτσι ώστε να επιτευχθεί η συμπληρωματικότητα της 
τυπικής με την άτυπη εκπαίδευση, της θεωρίας με την πράξη. 
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Συμπεράσματα 

Στο αφήγημα της παιδαγωγικής – διδακτικής πρότασης σκιαγραφήθηκε η προσπάθεια 
μετασχηματισμού του καταναλωτικού προτύπου σε βιωματικό ως ένα βήμα 
προσανατολισμένο σε μια μετασχηματίζουσα κοινωνική πραγματικότητα όπου μαθητές και 
εκπαιδευτικοί θα ασκούν το ρόλο των δρώντων υποκειμένων. Ο μετασχηματισμός του 
καταναλωτικού προτύπου σε βιωματικό προϋποθέτει μία ολιστική προσέγγιση της 
μάθησης, όπου γνώση, συναίσθημα και σχέση/πράξη δεν συνειδητοποιούνται ως στεγανά, 
αλλά μέσα από πολλαπλές, ψηφιακές και μη αναπαραστάσεις (κείμενο, εικόνα, 
δραματοποίηση) μετασχηματίζονται το ένα στο άλλο. Μία τέτοια οπτική θα είχε 
ενδιαφέρον να υποστηριχτεί σε μελλοντικές εργασίες μέσα από την προσέγγιση της 
Πολλαπλής Νοημοσύνης του H. Gardner (Ματσαγγούρας, 2003). Το αντικείμενο της 
μάθησης είναι η κοινωνική πραγματικότητα και το σύστημα σχέσεων που αναπτύσσεται 
στο εσωτερικό της, δηλαδή η ίδια η ζωή των ανθρώπων (Νικολούδης, 2013). Η διάσταση 
της μάθησης σε καμία περίπτωση δεν είναι μόνο γνωστική, η μάθηση βασίζεται στην 
έρευνα, το στοχασμό και την ανακάλυψη και όπως τονίζει και ο ίδιος ο P. Freire, η σκέψη 
μπορεί να προηγείται της δράσης, αλλά και η ίδια η δράση αλλάζει τους εκπαιδευόμενους 
και τους κάνει να βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προτείνει την εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής δρα-
στηριότητα με διαπολιτισμικές προεκτάσεις. Θα προηγηθεί η αποσαφήνιση του όρου ‘δια-
πολιτισμική εκπαίδευση’  σε θεωρητικό επίπεδο αντιπαραβάλλοντάς τον με τον όρο ‘πολυ-
πολιτισμική εκπαίδευση’ μέσα από τον κριτικό αναστοχασμό της σχετικής βιβλιογραφίας, 
έτσι ώστε να διαφανούν οι βασικές αρχές που διέπουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, οι 
οποίες με τη σειρά τους θα αποτελέσουν οδηγό για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να σχεδιά-
σουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της σχολικής τάξης ή και ολόκληρης της 
σχολικής μονάδας, οι οποίες θα στηρίζονται σε αυτές τις αρχές . 

Λέξεις - Κλειδιά: αλληλεπίδραση, βιωματική μάθηση, διαπολιτισμική εκπαίδευση,  υβριδι-
κότητα, πολυπολιτισμική εκπαίδευση, διδακτικές δραστηριότητες, ομοιότητες, διαφορές. 

Εισαγωγή 

Στην  Ελλάδα, όπως και σε άλλες  χώρες της Ευρώπη, παρουσιάστηκε μια σημαντική εισροή 
μεταναστών ειδικότερα μετά το 1980 (Κοτσιώνης, 1995͘·͘ Μάρκου, 1996, 1997). Η συγκέ-
ντρωση τόσων πολλών ανθρώπων με διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες αφενός προκα-
λεί ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή τους στην ελληνική κοινωνία. Σημαντικό κομμάτι 
αυτής τους της συμμετοχής αποτελεί και η εμπλοκή των μαθητών διαφορετικών πολιτι-
σμών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αφετέρου λαμβάνοντας υπόψιν ότι η πολιτισμι-
κή ταυτότητα αποτελεί έναν όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις διαφορετικές 
πλευρές της ταυτότητας του καθενός που διαμορφώνεται από τη συμμετοχή του σε διαφο-
ρετικές εθνικές, φυλετικές, γλωσσικές και θρησκευτικές ομάδες (Hall, 1996:275) καθώς και 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός οδηγεί στη σκέψη ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευ-
ση αποτελεί ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που μπορεί να εφαρμοστεί όχι μόνο στην περίπτω-
ση που ο μαθητικός πληθυσμός αποτελείται από αλλοδαπούς και γηγενείς  μαθητές αλλά 
και από εξ’ολοκλήρου γηγενείς μαθητές. 

Το πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Το Δεκέμβριο του 1989 το Συμβούλιο για την Πολιτισμική Συνεργασία (Council for Cultural 
Cooperation) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Μετανάστευση (European Committee on 
Migration), τα οποία αποτελούν θεσμικά μέλη/όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης οργά-
νωσαν ένα συνέδριο που αφορούσε τις εκπαιδευτικές και πολιτισμικές πλευρές των σχέσε-
ων που αναπτύσσονται στην κοινωνία της Ευρώπης. Σε αυτό το συνέδριο τονίστηκε ότι η 
πολυπολιτισμική κοινωνία αποτελεί μια πραγματικότητα στην Ευρώπη και ότι όλοι οι μαθη-
τές θα έπρεπε να είναι εξοικειωμένοι με την ιδέα του ‘άλλου’, με την ιδέα του ‘διαφορετι-
κού’, έτσι ώστε όλες οι πολιτισμικές ταυτότητες να είναι αποδεκτές. Επομένως, η εκπαίδευ-
ση χρειάζεται να γίνει περισσότερο διαπολιτισμική (Council of Europe, 1991).  Έτσι τo 1991 

2594

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



ήταν η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εστίασε στην εκπαίδευση των αλλοδαπών 
μαθητών, αλλά έκανε λόγο για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση που αναφέρεται σε όλους 
τους μαθητές συμπεριλαμβανομένων και των γηγενών μαθητών (Perroti, 1994). 

Όσον αφορά την περίπτωση της Ελλάδας και λαμβανομένων υπόψιν των κοινοτικών οδη-
γιών ο νόμος 2413 του 1996 με τίτλο ‘Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική 
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις’ έθεσε τα θεμέλια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα και σηματοδοτεί την τρίτη περίοδο της νομοθεσίας που αφορά στην εκπαίδευση 
των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα τέσσερα 
άρθρα του νόμου (άρθρο 34, 35, 36, 37) αναφέρονται στο σκοπό της διαπολιτισμικής εκ-
παίδευσης όπως επίσης στην ίδρυση και λειτουργία διαπολιτισμικών σχολείων για την πα-
ροχή εκπαίδευσης σε νέους ανθρώπους με ιδιαίτερες κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτι-
σμικές ανάγκες. Επιπλέον,  το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα για το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό 
Σχολείο και το Γυμνάσιο συνοδεύεται από το Ενιαίο Διαθεματικό Πλαίσιο Σπουδών. Σύμ-
φωνα με αυτό ο σχεδιασμός της διδασκαλίας και οι διδακτικές πρακτικές πρέπει να δια-
σφαλίζουν τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και της πολιτισμικής κληρονομιάς, την 
καλλιέργεια της ταυτότητας του Ευρωπαίου πολίτη και την ισότητα των ευκαιριών στην εκ-
παίδευση για όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από το φύλο τους, για τους μαθητές με ιδιαί-
τερες εκπαιδευτικές ανάγκες και δεξιότητες και για τους μαθητές με ιδιαίτερα εκπαιδευτικά 
και γλωσσικά χαρακτηριστικά (http://www.pi-
schools.gr/download/programs/depps/1Geniko_Meros.pdf  προσπελάστηκε 12/02/2015).   

Επαναπροσδιορίζοντας τον όρο ‘διαπολιτισμική εκπαίδευση’ 

Από τις προαναφερθείσες ευρωπαϊκές οδηγίες και τις ελληνικές νομοθετικές διατάξεις   
είναι φανερό ότι ό όρος ‘διαπολιτισμική εκπαίδευση΄ χρησιμοποιείται  για να περιγράψει 
εκείνο το εκπαιδευτικό μοντέλο που αναφέρεται όχι μόνο στην εκπαίδευση των αλλοδαπών 
μαθητών, αλλά στην συνεκπαίδευση αλλοδαπών και γηγενών μαθητών (Μήλιου, 2011· 
Tsaliki, 2012) και ακόμα περισσότερο στην εκπαίδευση μαθητών με διαφορετικά πολιτισμι-
κά χαρακτηριστικά (φύλο, οικονομική κατάσταση, οικογενειακή κατάσταση, ιδιαίτερα μα-
θησιακά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, θρησκεία, γλώσσα, τοπική διά-
λεκτος κ.ά.) ανεξαρτήτως του τόπου καταγωγής τους δίνοντας προτεραιότητα στην πολιτι-
σμική κατανόηση και την επικοινωνία των ανθρώπων θεωρώντας ότι ο καθένας έχει μια 
ξεχωριστή πολιτισμική ταυτότητα που αλλάζει και διαμορφώνεται με το πέρασμα του χρό-
νου επηρεαζόμενη κάθε φορά από τις προσωπικές εμπειρίες του καθενός και τις ομάδες 
στις οποίες συμμετέχει κατά τη διάρκεια της ζωής του (Hall, 1992α·Karner, 2007· Lytra, 
2007). 

Άμεσα συνδεδεμένη με την παραπάνω άποψη είναι και η έννοια της υβριδικότητας (hybrid-
ity). Πρόκειται για μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για να περιγράψει και να εξηγήσει 
ότι η πολιτισμική ταυτότητα είναι το αποτέλεσμα μια πολιτισμικής μείξης και ότι συνεχώς 
υπόκειται σε αλλαγές (May, 1999· Kalra, Kaur & Hutnyk, 2005). Συνεπώς, κάθε πολιτισμική 
ταυτότητα αποτελεί ένα υβρίδιο που υπόκειται σε αλλαγές και μετατοπίσεις κατά τη διάρ-
κεια της ζωής των ανθρώπων εξαιτίας της καθημερινής τους επαφής με άλλους ανθρώπους 
που έχουν ξεχωριστές πολιτισμικές ταυτότητες ή εξαιτίας των ταξιδιών τους ή της αλλαγής 
των τόπων που κατοικούν και αυτό αποτελεί ένα γεγονός που δεν αφορά μόνο τους αλλο-
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δαπούς. Με αυτή την άποψη συνάδει και η μεταμοντέρνα έννοια του όρου ‘πολιτισμός΄ 
σύμφωνα με την οποία ο πολιτισμός διαθέτει δυναμική. Αποτελεί μια διαπραγματεύσιμη 
έννοια στο πέρασμα του χρόνου, μια έννοια που συνεχώς εξελίσσεται και αλλάζει (Nieto, 
1994· Ζωγράφου, 2003· Gray, 2006). 

Σε έρευνα που διεξήχθη στα δεκατρία διαπολιτισμικά δημοτικά σχολεία στην Ελλάδα φαί-
νεται ότι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτά έχουν κατανοήσει ότι η διαπολιτισμική 
εκπαίδευση αποτελεί ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που αφορά όχι μόνο τους αλλοδαπούς και 
γηγενείς μαθητές αλλά ότι είναι απαραίτητο να εφαρμοσθεί σε όλα τα σχολεία ακόμα και 
αν ο μαθητικός πληθυσμός αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από γηγενείς μαθητές, καθώς και 
αυτοί έχουν διαφορετικές εμπειρίες και πολιτισμικές ταυτότητες που χρειάζεται να διερευ-
νηθούν και να αξιοποιηθούν (Tsaliki, 2012).  

Οι παραπάνω απόψεις σχετικά με τη δυναμική του πολιτισμού και τη σύσταση του μαθητι-
κού πληθυσμού για την εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αποτελούν μερικές 
από τις βασικές αρχές που συνιστούν το θεωρητικό πλαίσιο της. Μια άλλη αρχή που διέπει 
τη διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί η ισότητα των πολιτισμικών ταυτοτήτων όλων των 
μαθητών (Batelaan & VanHoof, 1996· Baker  & Jones, 1998)  και η εξάλειψη των στερεοτύ-
πων και των προκαταλήψεων απέναντι σε κάθε άνθρωπο (Δαμανάκης, 1989· Androussou, 
1996· Πανταζή, 1998· Παπάς, 1998· Γεωργογιάννης, 1998· Νικολάου, 2000). Ο σαφής προσ-
διορισμός του θεωρητικού πλαισίου της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και των βασικών αρ-
χών που τη διέπουν αποτελεί άμεση ανάγκη, ώστε οι σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικοί 
με τη σειρά τους να μπορούν να μετουσιώσουν τη θεωρία σε πράξη μια που η έννοια της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης προσδιορίζεται διαφορετικά από κάθε συγγραφέα και κάθε 
χώρα ως προς το νόημά της και τους στόχους της (Androussou, 1996) και αυτό μπορεί να 
προκαλέσει εννοιολογική σύγχυση.   

Παρόλο αυτά, οι υποστηρικτές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψιν το 
θεωρητικό υπόβαθρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης έχουν προτείνει διάφορους τρό-
πους με τους οποίους  η διαπολιτισμική εκπαίδευση  μπορεί να εφαρμοστεί στο σχολείο. 
Καταρχήν το σχολείο είναι ο τόπος όπου οι πολιτισμικές ταυτότητες όλων των μαθητών συ-
ναντιούνται και διαπραγματεύονται (Δαμανάκης, 1997· Πανταζή, 1998· Γκότοβος, 2002). Τα 
κύρια στοιχεία αυτής της συνάντησης και της διαπραγμάτευσης είναι η διερεύνηση των 
ομοιοτήτων και των διαφορών αυτών των πολιτισμικών ταυτοτήτων (Luchtenberg, 1988· 
Monasta, 1997) και η ανταλλαγή απόψεων (Μπερέρης, 1999), έτσι ώστε οι μαθητές να κα-
τανοήσουν ότι οι άνθρωποι μπορεί να διαφέρουν σε κάποια σημεία αλλά παράλληλα μπο-
ρεί να είναι όμοιοι σε άλλα σημεία. Ο Robinson (1998) υποστηρίζει την ίδια άποψη λέγο-
ντας ότι οι άνθρωποι εκλαμβάνουν διαφορετικούς ανθρώπους με όμοιο τρόπο,  όταν επι-
κεντρώνονται στις ομοιότητες που διαφαίνονται πέρα από τις διαφορές. Διαπιστώνουν ότι 
έχουν κάποιες κοινές αρχές που τους ενώνουν χωρίς αυτό να υποδηλώνει ότι δε θα διατη-
ρηθεί η πολιτισμική τους ταυτότητα. Όπως ισχυρίστηκε ο Perroti (1994) είναι πιθανόν οι 
μαθητές να γνωρίζουν διαφορετικούς πολιτισμούς και τις αρχές που τους διέπουν, όταν 
τους μελετούν στο σχολείο, αλλά αυτό δε μας εγγυάται ότι θα αναπτύξουν κατανόηση και 
ενσυναίσθησή προς τους άλλους ανθρώπους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν διερευ-
νήσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές. Η Κοντογιάννη (2002) και οι kahonen & Helenious 
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(2005) προσθέτουν ότι μια πολιτισμική ταυτότητα κατανοείται καλύτερα όταν εκτίθεται σε 
άλλες πολιτισμικές ταυτότητες μέσω συνεχούς δυναμικής αλληλεπίδρασης (Fennes & 
Hapgood, 1997).  Αυτή η δυναμική αλληλεπίδραση με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και 
τη διερεύνηση των ομοιοτήτων και των διαφορών  θεωρούμε ότι είναι και η ειδοποιός δια-
φορά μεταξύ πολυπολιτισμικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικό όσο 
και σε πρακτικό επίπεδο.  

Από τη θεωρία στην πράξη ... 

Με βάση το προαναφερθέν θεωρητικό υπόβαθρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην 
παρούσα εργασία προτείνεται μια δραστηριότητα με διαπολιτισμικές προεκτάσεις που ε-
ντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του προγράμματος Συναισθηματικής Νοημοσύνης που 
εφαρμόζεται στη ΣΤ’ Τάξη ενός δημοτικού σχολείου της Νίκαιας στο πλαίσιο της εφαρμογής 
της Ευέλικτης Ζώνης.  

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα στο οποίο οι μαθητές μέσα από μια σειρά ατομικών και ομα-
δικών δραστηριοτήτων επεξεργάζονται θετικά και αρνητικά συναισθήματα με σκοπό να 
μπορούν  να διακρίνουν τα θετικά και τα αρνητικά συναισθήματα, να έρθουν σε επαφή με 
θέματα που άπτονται συναισθηματικών καταστάσεων μέσω της αφήγησης ιστοριών, να 
αναπτύξουν την ικανότητα τους να σκέπτονται, να προβλέπουν, να συγκεντρώνονται, να 
αξιολογούν και να επιλύουν προβλήματα και να αναπτύξουν τη σωστή χρήση της γλώσσας 
και του λεξιλογίου τους (γνωστικοί στόχοι). Επιπλέον αναμένεται να αναπτύξουν οι μαθητές 
την ενσυναίσθησή τους και την ικανότητά τους να εκθέτουν τις εμπειρίες και τα συναισθή-
ματά τους στην ομάδα, τον αυτοσεβασμό και το σεβασμό απέναντι στα συναισθήματα των 
άλλων. Ακόμη αναμένεται να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και να συνεργάζονται στο 
πλαίσιο ομάδας για την παραγωγή ομαδικών εργασιών και δραματοποιήσεων (κοινωνικο-
πολιτισμικοί στόχοι). 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά την επεξεργασία του συναισθήματος της απόρριψης 
η οποία αποτελείται από τα παρακάτω στάδια: 

− Αφήγηση στους μαθητές μιας ιστορίας με κύρια πρόσωπα παιδιά που σχετίζεται με την 
απόρριψη λόγω χρώματος και διαφορετικής καταγωγής (Πλωμαρίτου, 2004). 

− Επεξεργασία του κειμένου στην ολομέλεια της τάξης και ανάλυση του θέματος της δια-
φορετικότητας των ανθρώπων ως προς το χρώμα τους, το οποίο αποτελεί το έναυσμα 
για να σκεφθούν οι μαθητές αν οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί μόνο ως προς το χρώμα 
ή αν έχουν και άλλες διαφορές και να προβληματιστούν σύμφωνα με τις προσωπικές 
τους εμπειρίες αν έχουν βιώσει ή γνωρίζουν καταστάσεις στις οποίες ένας άνθρωπος 
έχει φερθεί με ρατσιστικό τρόπο σε άλλους συνανθρώπους με βάση κάποιο άλλο κρι-
τήριο.   

− Αφού πραγματοποιηθεί σχετική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και προσωπικών 
εμπειριών οι μαθητές σε δεύτερο στάδιο καλούνται να συμμετάσχουν σε μια ομαδική 
δραστηριότητα που αφορά την ολομέλεια της τάξης. Δίδεται σε κάθε μαθητή μια μικρή 
καρτέλα και τους ζητείται να γράψουν στο κέντρο το όνομά τους. Η καρτέλα κάθε μα-
θητή δίδεται από τη δασκάλα σε άλλο μαθητή, η οποία ζητά από τους μαθητές κάθε 
φορά που έχουν μια καρτέλα στα χέρια τους να γράψουν ένα θετικό σχόλιο για το παι-
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δί, το όνομα του οποίου είναι γραμμένο στην καρτέλα. Αυτό επαναλαμβάνεται όσες 
περισσότερες φορές είναι δυνατόν, ώστε σε κάθε καρτέλα να έχουν γραφεί όσα το δυ-
νατόν περισσότερα θετικά σχόλια. 

− Στη συνέχεια κάθε μαθητής διαβάζει τα θετικά σχόλια της καρτέλας του συμμαθητή 
που είχε στο χέρι του στον τελευταίο γύρο και μετά όλες οι καρτέλες αναρτώνται στην 
τάξη σε ένα ταμπλό. 

− Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης για να αντιληφθούν οι μαθητές  πόσο 
σημαντικό είναι να επικεντρώνουμε την προσοχή μας στις θετικές πλευρές της προσω-
πικότητας των συνανθρώπων μας που συνιστούν την ξεχωριστή πολιτισμική ταυτότητα 
του καθενός (Cummins, 1996· Burtonwood, 1996· Κοσμίδου-Χάρντι, 1997) καθώς και να 
συνειδητοποιήσουν ότι όσο διαφορετικοί και αν φαίνονται οι άνθρωποι, αυτό δεν απο-
τελεί λόγο απόρριψής τους, καθώς υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ τους. 

Το δεύτερο στάδιο της παραπάνω δραστηριότητας μετουσιώνει σε πράξη μερικές από τις 
βασικές αρχές της διαπολιτισμικής προσέγγισης στη μάθηση. Η δυναμική αλληλεπίδραση 
(Fennes & Hapgood, 1997) μεταξύ των μαθητών για την ανάδειξη των θετικών στοιχείων 
που συγκροτούν την προσωπικότητα του καθενός οδηγεί στη συνεργασία, τη θετική στάση, 
την εκτίμηση των συμμαθητών, τη δημιουργία φιλικών σχέσεων μεταξύ ανθρώπων διαφο-
ρετικών (Κατέβας, 1998) και την ανάπτυξη μεγαλύτερης ενσυναίσθησης και ευελιξίας απέ-
ναντι σε άλλα άτομα (Brislin & Yoshida, 1994). Κάθε παιδί και η αναγνώριση της πολιτισμι-
κής του ταυτότητας βρίσκεται στο κέντρο της διαπολιτισμικής προσέγγισης (Monasta, 
1997), έτσι ώστε κάθε παιδί να ενδυναμωθεί (Cummins, 1986) και η διαφορετικότητά του 
να γίνει αποδεκτή και να μη θεωρείται έλλειμμα. Αντίθετα να συνιστά χαρακτηριστικό που 
να το κάνει να αισθάνεται ξεχωριστό και έτσι να αντιμετωπίζεται και από τους συμμαθητές 
του. Δραστηριότητες που στηρίζονται στις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
– ισότητα και μοναδικότητα κάθε πολιτισμικής ταυτότητας, διερεύνηση ομοιοτήτων και 
διαφορών μέσω της δυναμικής αλληλεπίδρασης -  αποτελούν προετοιμασία για τη συμμε-
τοχή των μαθητών ως μελλοντικοί πολίτες σε μια κοινωνία που σε καμιά περίπτωση δεν 
μπορεί να είναι μονοπολιτισμική και που για να δράσουν μέσα σε αυτή χρειάζεται να δια-
θέτουν δεξιότητες όπως αυτή της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και κατανόησης, της ενσυ-
ναίσθησης, του σεβασμού και της ευελιξίας. 
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Φύλα και Νεοελληνικό Θέατρο από το 17ο ως τις αρχές του 20ου αιώνα 

Λάζου - Μπαλτά Καλυψώ  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 
kalypsodj@yahoo.gr 

Περίληψη  

Το κείμενο που ακολουθεί επεξεργάζεται ένα σχέδιο διδακτικής παρέμβασης στη Νεοελλη-
νική Λογοτεχνία Α Λυκείου, το οποίο προσεγγίζει ζητήματα φυλετικής ταυτότητας μέσα από 
τη διδασκαλία επιλεγμένων αποσπασμάτων ελληνικών θεατρικών έργων κι ενός αυτού-
σιου, που γράφτηκαν από τα μέσα του 17ου ως και τις αρχές του 20ου αιώνα. Ένα δραματικό 
εργαστήρι θεατρικής αγωγής και πράξης εγκαινιάζεται στους κόλπους της λογοτεχνικής φι-
λαναγνωσίας. Αξιοποιεί τη θεατρική μεταφορά ως έναν τρόπο θέασης του κόσμου, που α-
γκαλιάζει όλες τις πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης (Πεφάνης, 2007 : 160-1) και καλλιεργεί 
στους μαθητές δεξιότητες κριτικής προσέγγισης ποικίλων φαινομένων του δημόσιου κι ι-
διωτικού κοινωνικού βίου. Συνδυάζοντας την παραπάνω οπτική με τη διδακτική πρακτική 
της ανάλυσης ομόθεμων θεατρικών έργων, προσεγγίζει τους μηχανισμούς, με τους οποίους 
το κοινωνικό φύλο προσδιορίζεται λογοθετικά και διακρίνεται από το βιολογικό (Batler, 
2009: 32). Ταυτόχρονα με δεδομένη την ενθαδικότητα και την αμεσότητα του θεατρικού 
φαινομένου, χωρίς να υπονομεύεται η αισθητική λειτουργία των κειμένων, ανιχνεύεται η 
ιστορικότητα της γυναικείας συγγραφής.  

Λέξεις - Κλειδιά : ελληνίδες θεατρικοί συγγραφείς, νεοελληνικό θέατρο 17ου – 20ου αιώνα, 
φύλα και λογοτεχνία, Νεοελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου, φιλαναγνωσία. 

Εισαγωγή 

Παρά τον ολιστικό χαρακτήρα του θεατρικού φαινομένου, χάρη στον οποίο ποικίλες εκ-
φάνσεις του καλλιτεχνικού επιστητού συλλειτουργούν και συνυπάρχουν κατά την εκδίπλω-
ση του, η κυριαρχία της κειμενικής λειτουργίας του μέχρι τα τέλη του 19ου περίπου αιώνα 
και την ανάδειξη του σκηνοθέτη σε κυρίαρχο παράγοντα της θεατρικής πράξης (Bablet, 
2008 : 8-9), υπερτονίζεται, με αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα η αισθητική συγγένεια Θεά-
τρου – Λογοτεχνίας να παρερμηνεύεται ως υπαγωγή του πρώτου σε υποκατηγορία της δεύ-
τερης. Η θεατρική πράξη ωστόσο αποτελεί ένα πολυσύνθετο όλο, ένα ολικό έργο τέχνης, 
ένα Gesamtkunstwerk κατά τον Wagner (Bablet, 2008: 85-6), στο οποίο διαφορετικοί πολι-
τισμικοί κώδικες μετουσιώνονται σε θεατρικούς, χωρίς ωστόσο να αλλοιώνονται.  

Συνεπώς ο περιορισμός της διδασκαλίας του θεατρικού φαινομένου σε μελέτη αποκλειστι-
κά του θεατρικού κειμένου συνιστά μονομερή κι ατυχή διδακτική απόπειρα προσέγγισης , 
ενώ η ένταξή του στους κόλπους της Λογοτεχνίας είναι άστοχη, καθώς αγνοεί με την υπότα-
ξη αυτή το σύνολο σχεδόν του μεταδραματικού θεάτρου, αλλά και την πολυμορφία του 
Θεάτρου ως πολυτροπικού καλλιτεχνικού αφηγήματος. Ωστόσο η ανθολόγηση θεατρικών 
έργων στο σχολικό εγχειρίδιο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και των τριών τάξεων του Δη-
μόσιου Γενικού Λυκείου μπορεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια της Θεατρικής Παιδείας 
των μαθητών, μέσα από διδακτικές πρακτικές συμβατές με τη φύση της θεατρικής τέχνης, 
υπηρετώντας ταυτόχρονα το βασικό σκοπό της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας, δηλαδή την 
«κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό» (ΦΕΚ 1562, 2011).  
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Το Θέατρο συνιστά μια ουσιώδη μεταφορά για τη ζωή, καθώς ο προσδιορισμός κι η ανάλυ-
ση της ανθρώπινης ταυτότητας αλλά κι η φυσική της ανάπτυξη γίνεται με θεατροειδείς ό-
ρους. Η από την αρχαία ελληνική φιλοσοφική σκέψη ήδη διατυπωμένη μεταφορά του κό-
σμου με θέατρο, προϋποθέτει ότι ανάμεσα στους δύο όρους υπάρχουν σαφείς αναλογίες 
αλλά και διακριτές αποστάσεις. Συνεπώς η διδασκαλία του Θεάτρου συνδυαστικά προς την 
αντίστοιχη της Λογοτεχνίας, ευνοεί την ευόδωση βασικών στόχων της διδασκαλίας της δεύ-
τερης, όπως αυτοί διατυπώνονται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του Νέου Λυκεί-
ου, δηλαδή την κατανόηση και την κριτική προσέγγιση εκ μέρους των μαθητών των χαρα-
κτηριστικών του σύγχρονου, πολύπλοκου και δυσνόητου κόσμου, καθώς και την ανάπτυξη 
κριτικής στάσης απέναντι στις πολιτιστικές παραδόσεις, στις αξίες και στα μηνύματα της 
κοινωνίας.  

Το κίνημα του Φεμινισμού, που ανέτειλε στα τέλη της δεκαετίας του 1960, είχε σαφώς πο-
λιτικό χαρακτήρα, καθώς στόχευε σε μια κοινωνική ανατροπή, προσπαθώντας αφενός να 
αποκαλύψει κι αφετέρου να άρει την ανδρική κυριαρχία πάνω στις γυναίκες. Συνεπώς η 
φεμινιστική κριτική σε όλα τα πεδία του επιστητού δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί ως ένα 
είδος πολιτικού λόγου, στόχος του οποίου αποτελεί ο αγώνας ενάντια στην προσπάθεια της 
πατριαρχίας και του σεξισμού να φιμώσουν το γυναικείο λόγο (Moi, 1982: 204-6). Η κυρί-
αρχη τις τελευταίες δεκαετίες θεωρία του κοινωνικού φύλου (gender) ακύρωσε τις παρα-
δοχές της αντίστοιχης του βιολογικού (sex), σύμφωνα με την οποία ο φυσικός προορισμός 
των ατόμων εκπορεύεται από την ανατομία τους, συνεπώς η κατάλληλη συμπεριφορά κάθε 
φύλου είναι σύμφωνη με τις έμφυτες ιδιότητες κι ικανότητές του. 

Η θεωρία του κοινωνικού φύλου δέχεται ότι το φύλο δεν είναι δεδομένο της φύσης αλλά 
κοινωνική σχέση και πολιτισμικό σύμβολο, που δεν είναι τοποθετημένο έξω από το χώρο 
και το χρόνο, αντίθετα υπόκειται στη διαπλαστική επίδραση της ανθρώπινης δράσης, είναι 
συμβολικά εκφρασμένο και κοινωνικά θεσμοθετημένο, αποτελεί αντικείμενο επιλογής όσο 
και μάθησης και άρα μπορεί να αλλάζει. Για το λόγο αυτό εξετάζεται ιδιαίτερα ο ρόλος της 
σχολικής κι ειδικότερα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως φορέα διαφοροποιημένης κοι-
νωνικοποίησης των αγοριών και των κοριτσιών και διαπιστώνεται ότι ακόμα στις αρχές του 
21ου αιώνα το σύγχρονο σχολείο φέρει σημαντικό μερίδιο ευθύνης για τη διατήρηση και 
την ενίσχυση των στερεοτύπων που σχετίζονται με τη θηλυκότητα και τον ανδρισμό. Η έμ-
φυλη διαφορά τονίζεται και υπενθυμίζεται συνεχώς στα παιδιά στα πλαίσια του εκπαιδευ-
τικού θεσμού και όλη η εκπαιδευτική διαδικασία επηρεάζεται απ’ αυτήν. 

Η επιμέρους υποενότητα, με τίτλο : «Φύλα και Λογοτεχνία», που αποτελεί την πρώτη ανά-
μεσα στις τρεις των περιεχομένων των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών συμπεριλαμ-
βάνει στους στόχους της την προσπάθεια να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η ταυτότητα του 
φύλου κατασκευάζεται μέσα από το λόγο διαφόρων κειμενικών ειδών κι ιδιαίτερα της Λο-
γοτεχνίας. Για το λόγο αυτό ορίζει ως μία από τις καλλιεργούμενες δεξιότητες τη σύγκριση 
της λογοτεχνικής αφήγησης περί φύλων με το λόγο διαφορετικών γλωσσικών εκφορών, 
όπως της Δημοσιογραφίας ή της Επιστημονικής Διάλεξης. Εδώ θα μπορούσε να συμπερι-
ληφθεί κι ο Θεατρικός Μύθος, καθώς αποτελεί κινητήρια δύναμη για τη μελέτη της κοινω-
νίας, εφαλτήριο για τη βαθύτερη διείσδυση στο σύγχρονο διάλογο γενικού με το ειδικό, του 
διαχρονικού με το ιστορικό. Άλλωστε η θεατρική μεταφορά ως ένα είδος συλλογικής ανα-
παράστασης ανταποκρίνεται στην ατομική και στη συλλογική ανάγκη για νόημα και για ορ-
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γάνωση της εμπειρίας : ενεργοποιεί προδιατεταγμένες αναπαραστάσεις, που δίδουν νόημα 
στο παρόν, νομιμοποιώντας ενδεχομένως εξουσίες, ιεραρχίες και ρόλους, καθώς προσφέ-
ρει ένα σύνολο αντιλήψεων που εδραιώνουν την επικρατούσα ή τη νέα κοινωνική τάξη 
(Πεφάνης, 2007: 164-5). 

Το περιεχόμενο της διδακτικής παρέμβασης  

Η διδακτική παρέμβαση που ακολουθεί μελετά τις σχέσεις των δύο φύλων μέσα από α) ένα 
απόσπασμα (στίχοι 71-252) της κεντρικής σκηνής Γ του ποιμενικού δράματος Γύπαρης ή η 
Πανώρια του Γεωργίου Χορτάτση (17ος αιώνας), όπου η γριά Φροσύνη προσπαθεί να πείσει 
τη νεαρή βοσκοπούλα Πανώρια για τα καλά του έρωτα, ενώ η κόρη, οπαδός της Άρτεμης 
και της ελεύθερης ζωής στα δάση με το κυνήγι, δε θέλει να μπει στο δεσμό του γάμου, β) 
απόσπασμα από το Φιλάργυρο της Ελισάβετ Μουτζάν- Μαρτινέγκου (1823/4), γ) απόσπα-
σμα από το Νικήρατο της Ευανθίας Καϊρη (1826), δ) απόσπασμα από το Βασιλικό του Αντω-
νίου Μάτεσι (1829-1830)και ε) το πλήρες κείμενο από το δράμα σε τέσσερις πράξεις της 
δημοσιογράφου και φεμινίστριας Καλλιρόης Παρρέν Η νέα γυναίκα, το οποίο πρωτοπαί-
χτηκε στο Θέατρο του Συντάγματος το 1907. Λειτουργεί ως ένα άτυπο σχέδιο διερευνητικής 
εργασίας (project), το οποίο λαμβάνει χώρα παράλληλα με την τυπική διδασκαλία του γνω-
στικού αντικειμένου.  

Επιλέγεται το μοντέλο της συνεργατικής προσπέλασης των έργων και της σύνθεσης των τε-
λικών συμπερασμάτων με τη βοήθεια της ολομέλειας. Οι μαθητές έχουν χωριστεί από την 
αρχή του σχολικού έτους σε ομάδες. Υπολογίζεται ότι η παρέμβαση εφαρμόζεται σε μία 
τάξη 25-27 μαθητών, στην οποία λειτουργούν πέντε ομάδες των πέντε και των έξι ατόμων. 
Προηγείται ωριαία αφόρμηση. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει από ένα έργο, μαζί με το αντί-
στοιχο συνεργατικό φύλλο εργασίας, ολοκληρώνει μέσα σε διάστημα δύο-τριών εβδομά-
δων την εργασία της κι ανακοινώνει τα αποτελέσματα στην ολομέλεια. Στο τέλος του τε-
τραμήνου επιχειρείται η συνθετική συνεξέταση και των πέντε έργων με την αξιοποίηση των 
ήδη ανακοινωθέντων αποτελεσμάτων και τη βοήθεια ενός νέου φύλλου εργασίας κοινού 
για όλες τις ομάδες. Για το σκοπό αυτό αφιερώνονται δύο διδακτικές ώρες.  

Συμβατότητα με το Α.Π.Σ.  

Η προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση έχει διάρκεια περίπου τεσσάρων μηνών, πραγματο-
ποιείται δηλαδή παράλληλα με τη διδασκαλία των ανθολογούμενων κειμένων στο σχολικό 
εγχειρίδιο που προτείνονται για τη διδασκαλία της ενότητας «Φύλα και Λογοτεχνία». Η με-
λέτη, η ανάλυση κι η παράσταση των προτεινόμενων θεατρικών έργων γίνεται στο πλαίσιο 
της φιλαναγνωσίας. Δηλαδή τα παραπάνω θεατρικά αποσπάσματα μελετώνται στο πλαίσιο 
της μη τυπικής εκπαίδευσης παράλληλα με τη διδασκαλία των λογοτεχνημάτων που γρά-
φτηκαν την ίδια ιστορική περίοδο με αυτά κι εντάσσονται συμβατικά πάντοτε στην ίδια λο-
γοτεχνική γενιά μ’ αυτά. Λειτουργώντας έτσι εν είδει μιας μορφής διευρυμένης συνανά-
γνωσης, υπερπηδείται το ασυμβίβαστο με την 156357/Γ2/30-09-2014 απόφαση του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εξοβελίζει την ενότητα Θέατρο από τις μελετώμε-
νες στο πλαίσιο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α Λυκείου, ενώ παράλληλα με τη μελέ-
τη, τη σύγκριση και την παράσταση των θεατρικών έργων καλύπτεται ένα κενό διδακτικής 
και μεθοδολογίας, που ανευρίσκεται στο συγκεκριμένο πεδίο τομής της νεοελληνικής λογο-
τεχνικής ανάλυσης με τη νεοελληνική θεατρική πρόζα. Γίνεται δε προσπάθεια διαχωρισμού 
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του αφηγηματικού λογοτεχνικού λόγου από τον κειμενικό του θεατρικού έργου, μέσα από 
βιωματικές ασκήσεις (θεατροποίηση) και με τη βοήθεια των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 
και της Επικοινωνίας (παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων).  

Στόχοι  

Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση δε στοχεύει στην παραγωγή εφήβων- θεατρολόγων, 
πολύ περισσότερο εφήβων- ηθοποιών, σκηνοθετών, κριτικών θεάτρου ή λογοτεχνίας. Επι-
διώκει ωστόσο να προάγει τη δημιουργικότητα των εφήβων, να διευρύνει γνωστικά, αισθη-
τικά, συναισθηματικά και κοινωνικά τους ορίζοντές τους. Στοχεύει να ενεργοποιεί τη φα-
ντασία τους και να τους οδηγεί μέσα από τη γνώση, τη σύγκριση, την ανάγνωση και την α-
ναπαράσταση στη συνειδητοποίηση των διαφορών του θεατρικού από το λογοτεχνικό λό-
γο, στη διάκριση ανάμεσα στο Θέατρο και στη Λογοτεχνία αλλά και στην κατάκτηση των 
εκλεκτικών τους συγγενειών, που έχουν ως αποτέλεσμα η θεατρική κι η λογοτεχνική δη-
μιουργία να λειτουργούν συχνά συμπληρωματικά η μία προς την άλλη, όσον αφορά την 
έκφραση αξιών κι ιδεολογημάτων και τις επιρροές από καλλιτεχνικές τάσεις διεθνούς εμβέ-
λειας, όπως ο ρομαντισμός, ο ρεαλισμός, ο συμβολισμός.  

Απώτερος στόχος της συγκεκριμένης πρότασης αποτελεί επίσης η προετοιμασία συνειδη-
τοποιημένων κι επαρκών θεατών Θεάτρου, που συνδιαλέγονται δημιουργικά με τα επί 
σκηνής τεκταινόμενα, ώστε να οδηγούνται μέσα από την ταύτιση ή την αποστασιοποίησή 
τους με τα θεατρικά δρώμενα, στην αυτοσυνείδηση, στην αντίληψη της υποκειμενικότητας, 
στην κατάκτηση γνώσεων κριτικού γραμματισμού για τις σύγχρονές τους κοινωνικές δομές, 
στην πρόσληψη κι ερμηνεία των στάσεων και των προβληματισμών του παρελθόντος. 

Στους ειδικότερους στόχους της παρέμβασης συμπεριλαμβάνεται η καθιέρωση διδακτικών 
πρακτικών προσπέλασης του θεατρικού φαινομένου ως ολιστικού φαινομένου. Παράλληλα 
οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι επί σκηνής αλλά και σε κοινωνικό πλαίσιο αναπτύσσονται 
ρόλοι, που επηρεάζονται από το εκάστοτε ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο κι οι 
οποίοι διέπονται από συνειδησιακούς νόμους, οι οποίοι επί σκηνής είναι αισθητικοί, ενώ 
στην καθημερινή ζωή αποκτούν ηθικό περιεχόμενο.  

Εξυπηρετείται ειδικότερα η σύγκριση του εκφερόμενου ανδρικού και γυναικείου λόγου, η 
μελέτη των φυλετικών στερεοτύπων διαφορετικών λογοτεχνικών γενιών, οι μέθοδοι κι οι 
αφηγηματικές τεχνικές, με τις οποίες κατασκευάζονται οι ρόλοι των δύο φύλων και διακρί-
νεται η φυλετική ταυτότητα του συγγραφέα από αυτή του αφηγητή ή εκείνη των πρωταγω-
νιστικών προσώπων. Διδάσκονται τέλος θεατρικά αφηγήματα σπάνια, δυσεύρετα αλλά α-
ξιόλογα, ικανά να άρουν την παρεξήγηση ότι πριν τον εικοστό αιώνα δεν υπάρχουν ελληνί-
δες γυναίκες θεατρικές συγγραφείς και συνεπώς να προβληματίσουν για τους λόγους πα-
ντελούς απουσίας έργων τους επί δεκαετίες από τα σχολικά εγχειρίδια. Συνεξετάζονται τέ-
λος ταυτόχρονα με τα αφηγήματα της τυπικής εκπαίδευσης κι άλλα, στα οποία οι γυναίκες 
αναλαμβάνουν κοινωνικούς ρόλους ασυμβίβαστους με τα κοινωνικά στερεότυπα της επο-
χής τους, αναβαθμίζουν ηθικά και δυναμικά το φύλο τους κι εγκαθιδρύουν νέες συνιστώ-
σες κοινωνικής συμπεριφοράς. 

Μέθοδος διδασκαλίας 
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Επιλέγεται μικτή μέθοδος εμπλουτισμένης διδασκαλίας, η οποία συνδυάζει στοιχεία από 
την ανακαλυπτική- διερευνητική μάθηση, τον εποικοδομητισμό, τον καταιγισμό ιδεών, το 
μοντέλο των ερωτήσεων-απαντήσεων. Υιοθετείται το διδακτικό μοντέλο της φθίνουσας κα-
θοδήγησης. Οι μαθητές εργάζονται συνεργατικά ως επί το πλείστον, αναπτύσσοντας συναι-
σθήματα ευθύνης, για την κατάκτηση ενός συλλογικού στόχου.  

Ανάπτυξη σχεδίου διδασκαλίας  

Η διδασκαλία της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης καλείται να βασιστεί στο σύνολο 
των προγενέστερων γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών στο πεδίο της λογοτεχνικής 
ανάλυσης, να οικοδομήσει, να ελέγξει, να συνδυάσει και να αντιπαραβάλει γνώση με νέα 
γνωστικά σχήματα.  

Α. ΑΦΟΡΜΗΣΗ. Προτείνεται, κατά την ονομαζόμενη «φάση πριν την ανάγνωση», δηλαδή 
κατά το στάδιο κατασκευής κινήτρων ανάγνωσης, μελέτης κι ερμηνείας των παραπάνω κει-
μένων μία σύντομη αναφορά στην ιστορικότητα του θεατρικού φαινομένου, που γεννιέται 
ως αρχαία ελληνική καλλιτεχνική σύλληψη τον 5ο π. Χ. αιώνα κι επιστρέφει στη Νεοελληνι-
κή Παράδοση ως αντιδάνειο από την Ιταλική Αναγέννηση στην Κρήτη το 17ο αιώνα. Με ένα 
βίντεο, που μπορεί να ετοιμάσει μέσα από την εφαρμογή movie maker ο εκπαιδευτικός 
μπορεί να θυμίσει στην ολομέλεια τον ανθρωπιστικό, ανθρωπομορφικό χαρακτήρα του 
Θεάτρου, την ηθική, παραστατική κι αισθητική διάσταση των ρόλων, κι ιστορικά στοιχεία, 
συνθέτοντας έτσι μία σύντομη ιστορία του δυτικού θεάτρου, με έμφαση στο μεσογειακό 
και στο νεοελληνικό. Μπορεί να δηλώσει τους λόγους, για τους οποίους το θέατρο ανθεί 
στην Κρήτη. Δύναται να εξηγήσει ότι τα τελευταία χρόνια μια σειρά δραματικών έργων του 
17ου και του 18ου αιώνα ανακαλύπτονται, ενώ ανασύρονται κι επανεκτιμώνται ξεχασμένα 
και παραμελημένα θεατρικά έργα του 18ου και του 19ου αιώνα, μεταβάλλοντας έτσι τα δε-
δομένα της εξέλιξης της νεοελληνικής δραματογραφίας (Πούχνερ, 2006 : 12-14). Παράλλη-
λα θα πρέπει να σχολιάσει το γλωσσικό ιδίωμα των έργων αυτών, το οποίο ποικίλει από το 
κρητικό ιδίωμα ως την καθαρεύουσα και τη δημοτική της εποχής του Ψυχάρη. Στο βίντεο 
μπορούν να αξιοποιηθούν προγράμματα, φωτογραφίες, εξώφυλλα βιβλίων, γκραβούρες, 
μουσικές επενδύσεις, ακόμη κι αποσπάσματα παραστάσεων.  

Η ανασκόπηση αυτή της πορείας του Νεοελληνικού Θεάτρου καταλήγει στην πρώτη δεκαε-
τία του 20ου αιώνα, μια περίοδο σημαντικών αλλαγών και γεγονότων στο νεοελληνικό θεα-
τρικό στερέωμα. Προτείνεται ο εκπαιδευτικός να τοποθετήσει τα πέντε έργα της διδακτικής 
παρέμβασης στη χρονική ιστοριογραμμή και να ζητήσει από τους μαθητές να τα συσχετί-
σουν ιστορικά και μόνο με περιόδους λογοτεχνικής δημιουργίας και λογοτεχνικές σχολές. 
Στη συνέχεια ο διδάσκων ζητά από την ολομέλεια να προσδιορίσει τον κοινωνικό χαρακτή-
ρα της κάθε εποχής, να ανεύρει και να σχολιάσει τα κοινωνικά στερεότυπα, που προσδιορί-
ζουν το ρόλο των δύο φύλων. Προτείνεται ακόμη να αναθέσει στις ομάδες να ανεύρουν 
πληροφορίες για τη ζωή και το έργο κάθε γυναίκας θεατρικής δημιουργού.  

Πριν την ανάθεση της εργασίας στην πρώτη ομάδα ο εκπαιδευτικός δύναται να προκαλέσει 
καταιγισμό ιδεών στην ολομέλεια, θέτοντας το ερώτημα: «Γνωρίζετε γυναίκες θεατρικές 
συγγραφείς»; Αφού συγκεντρώσει τις απαντήσεις προχωρεί σε ένα δεύτερο ερώτημα, κρι-
σιμότερο για την πορεία της διδακτικής παρέμβασης : «Πόσο επηρεάζει κατά τη γνώμη σας 
το φύλο της συγγραφέως τα στερεότυπα που αφορούν τη σχέση των δύο φύλων»; Με άλλα 
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λόγια «Οι γυναίκες συγγραφείς είναι φορείς του γυναικείου λόγου»; Οι απαντήσεις συγκε-
ντρώνονται, τεκμηριώνονται από την εμπειρία προσωρινά και μόνον των μαθητών και μένει 
να επαναξιολογηθούν οι απαντήσεις μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης. Στη 
συνέχεια ο εκπαιδευτικός μοιράζει στην τάξη το παρακάτω κοινό φύλλο εργασίας :  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Πόσες ελληνίδες γυναίκες συγγραφείς ανθολογούνται στο σχολικό σας εγχειρίδιο;  
Πόσες ελληνίδες γυναίκες θεατρικές συγγραφείς υπάρχουν σ’ αυτό;  
Πώς εξηγείτε το εύρημά σας;  
Πιστεύετε ότι η γυναικεία υπογραφή αντιμετωπίζει τη γυναίκα διαφορετικά σε σύγκριση με 
την αντρική;  
Νομίζετε ότι η απουσία γυναικών συγγραφέων από το σχολικό σας εγχειρίδιο επηρεάζει 
μακροπρόθεσμα την καθολική αντίληψη για το κυρίαρχο φύλο των συγγραφέων και των 
πνευματικών ανθρώπων εν γένει;  

Προτείνεται κάθε αποσπάσματος θεατρικού έργου που δίδεται για επεξεργασία να προη-
γείται σύντομη περίληψη της υπόθεσης του έργου, ώστε η ομάδα να αντιλαμβάνεται καλύ-
τερα τη θέση και το περιεχόμενο του αποσπάσματος στο κείμενο. Προτείνεται επίσης να 
περιγράφονται εν τάχει οι κοινωνικές συγκυρίες της εποχής κι οι αισθητικές της προτιμή-
σεις. Η ομάδα μπορεί να ανατρέξει στο λεξικό λογοτεχνικών όρων, σε βιβλιοθήκες, ή στο 
διαδίκτυο και να αναζητήσει περισσότερα στοιχεία που θα τη βοηθήσουν στη μελέτη της.  

Ο εκπαιδευτικός αναθέτει στην πρώτη ομάδα τη μελέτη της κεντρικής σκηνής Γ’α’ του Γύ-
παρη ή της Πανώριας του Γεωργίου Χορτάτση, το οποίο το συνοδεύει από το παρακάτω 
συλλογικό φύλλο εργασίας.  

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Πώς θα περιγράφατε τη θέση της γυναίκας στην Κρήτη, κατά την εποχή της Κρητικής Ανα-
γέννησης; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας με αναφορές από τα αποσπάσματα έργων 
της που ανθολογούνται στο σχολικό σας εγχειρίδιο.  
Σας δίνεται σε έντυπη μορφή απόσπασμα από τον Ιππόλυτο του Ευριπίδη. Τόσο η Πανώρια, 
η ομώνυμη κεντρική ηρωίδα του έργου, όσο κι ο Ιππόλυτος έχουν αφιερώσει τον εαυτό 
τους στην Άρτεμη κι αρνούνται τον έρωτα και το γάμο. Μολονότι ανήκουν σε διαφορετικές 
εποχές, να συγκρίνετε τους δύο ήρωες μεταξύ τους και να εντοπίσετε ανάμεσά τους ομοιό-
τητες και διαφορές. Πιστεύετε ότι κάποιες από αυτές πηγάζουν από το γεγονός ότι οι δύο 
πρωταγωνιστές ανήκουν σε διαφορετικά φύλα;  
Στο απόσπασμα που σας δόθηκε δύο γυναίκες διατυπώνουν διαφορετικές απόψεις σχετικά 
με τη γυναικεία ελευθερία και την ανεξαρτησία από το άλλο φύλο. Να καταγράψετε την 
επιχειρηματολογία καθεμιάς με αναφορές στο κείμενο.  
Να σκιαγραφήσετε το χαρακτήρα των δύο ηρωίδων.  
Με ποιας τη γνώμη συντάσσεστε; Γιατί;  
Το έργο ανήκει στο ποιμενικό δράμα. Να αναζητήσετε τα χαρακτηριστικά του είδους και να 
τα τεκμηριώσετε με αναφορές στο κείμενο.  
Να αναζητήσετε υλικό από παραστάσεις του έργου.  
Να επιλέξετε ένα διάλογο του αποσπάσματος και να τον παραστήσετε. Με ποιους τρόπους 
θα ενσωματώσετε στη δραματοποίηση τα χαρακτηριστικά που αναγνωρίσατε σε καθεμία 
από τις δύο ηρωίδες;  

Η δεύτερη ομάδα αναλαμβάνει να μελετήσει την τρίτη πράξη από το Φιλάργυρο , το μονα-
δικό σωζόμενο έργο της Ελισάβετ Μουτζάν- Μαρτινέγκου, της μόνης από τις θεατρικές 
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συγγραφείς της διδακτικής παρέμβασης, η οποία και μνημονεύεται σύντομα σε εισαγωγικό 
σημείωμα του σχολικού εγχειριδίου. Το απόσπασμα συνοδεύεται από το παρακάτω φύλλο 
εργασίας :  

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Μπορείτε να εντοπίσετε παραδείγματα, τα οποία καταγράφουν τη ζακυνθινή ηθογραφία 
στο απόσπασμα;  
Πώς διαγράφεται το στερεότυπο της γυναίκας; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας με 
αναφορές στο κείμενο.  
Να μελετήσετε τη σχέση α) των δύο συζύγων και β) τη σχέση μητέρας – γιου. Να εξηγήσετε 
πώς αυτή συμπληρώνει τις γνώσεις σας για τη σχέση των δύο φύλων.  
Ποια διέξοδο από το δράμα της επιλέγει η κεντρική ηρωίδα; Τι νομίζετε ότι συμβολίζει;  
Να συγκρίνετε το συγκεκριμένο απόσπασμα με το απόσπασμα που σας δίνεται από το ομό-
τιτλο έργο του Μολιέρου και να εντοπίσετε ομοιότητες και διαφορές στο ήθος των ηρώων.  
Να μελετήσετε τις σελίδες 115-120 του σχολικού σας εγχειριδίου. Έπειτα να αναζητήσετε 
την επιρροή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού στο κείμενο. Να δώσετε τρία παραδείγματα.  
Σε ποια Λογοτεχνική Σχολή θα εντάσσατε το συγκεκριμένο έργο; Να δικαιολογήσετε την 
απάντησή σας.  
Ποιο από τα δύο φύλα δικαιώνεται στο τέλος του δράματος; Πώς αξιολογείτε τη λύση που 
δίνεται αναφορικά με τη σχέση των δύο φύλων;  
Να αναζητήσετε υλικό από παραστάσεις του έργου.  
Να επιλέξετε ένα διάλογο του αποσπάσματος και να τον παραστήσετε. Με ποιους τρόπους 
θα ενσωματώσετε στη δραματοποίηση τα χαρακτηριστικά που αναγνωρίσατε στους ήρωες; 

Η τρίτη ομάδα αναλαμβάνει να μελετήσει την πρώτη πράξη και την έβδομη και τελευταία 
σκηνή της τρίτης πράξης από το δραματικό έργο Νικήρατος της Ευανθίας Καϊρη, λόγιας κό-
ρης κι αδερφής του επιφανούς λογίου του Νεοελληνικού Διαφωτισμού Θεόφιλου Καϊρη. 
Πρόκειται για το μοναδικό θεατρικό έργο, που έχει ως θέμα του την Ελληνική Επανάσταση 
του 1821 και μάλιστα ένα από τα πιο ηρωικά και δραματικά γεγονότα της, δηλαδή την Έξο-
δο του Μεσολογγίου. Ο Νικήρατος γράφεται την ίδια χρονιά που συμβαίνει η Έξοδος, δη-
λαδή το 1826, στην Άνδρο. Ο εκπαιδευτικός συνοδεύει το απόσπασμα με το παρακάτω ο-
μαδικό φύλλο εργασίας:  

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Να χαρακτηρίσετε την Κλεονίκη, την κόρη του μεσολογγίτη στρατηγού Νικήρατου.  
Να συγκρίνετε το περιεχόμενο των λόγων της με το αντίστοιχο των λόγων του πατέρα της. 
Ποια είναι τα κύρια ενδιαφέροντα της κόρης και ποια του στρατηγού; Ποια είναι κοινά; Πού 
διαφέρουν μεταξύ τους; Πώς το εξηγείτε;  
Ποιο είναι το κεντρικό δίλημμα που αντιμετωπίζουν ο Νικήρατος κι η Κλεονίκη; Ποια λύση 
σκέφτεται να δώσει σ’ αυτό ο καθένας τους;  
Ποιος από τους δύο ήρωες ασκεί ισχυρότερη επιρροή πάνω στον άλλο; Ποιος φαίνεται να 
μεταπείθει τον άλλο με την επιμονή του; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
Να μελετήσετε το ρόλο των δύο φύλων μέσα από τη σχέση πατέρα – κόρης. Ποια στερεό-
τυπα εντοπίζετε;  
Στο δράμα υπάρχει ένας κύριος Χορός κι ένας δευτερεύων. Ποιοι τον αποτελούν; (Γυναίκες 
και παιδιά του Μεσολογγίου.)Σε ποιο θεατρικό είδος σας παραπέμπει ο Χορός αυτός;  
Πώς προοικονομεί η διαπίστωση αυτή την κατάληξη του δράματος;  
Να μελετήσετε την έβδομη και τελευταία σκηνή της τρίτης πράξης του δράματος. Επιβε-
βαιώνει ή τροποποιεί όσα γνωρίζετε από την Ιστορία για την κατάληξη της πολιορκίας του 
Μεσολογγίου από τον Ιμπραήμ;  
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Με βάση την παραπάνω διαπίστωση πώς θα χαρακτηρίζατε το δράμα;  
Να συγκρίνετε την Κλεονίκη του Νικήρατου με τη Μεσολογγίτισσα από τη Γυναίκα της Ζά-
κυθος του Διονυσίου Σολωμού, όπως ανθολογείται στο σχολικό σας εγχειρίδιο. Ποια από 
τις δύο ηρωίδες ανταποκρίνεται περισσότερο στο στερεότυπο της δυναμικής γυναίκας; Για-
τί; Τι γένους είναι ο συγγραφέας του έργου; Πώς το δικαιολογείτε;  
Να βρείτε στοιχεία στο κείμενο που να δηλώνουν επιρροές από το κίνημα του ρομαντι-
σμού. 
Αφού μελετήσετε τις σελίδες 115-120 του σχολικού σας εγχειριδίου να ανιχνεύσετε την ε-
πιρροή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού στο κείμενο.  
Να αναζητήσετε υλικό από παραστάσεις του έργου.  
Να επιλέξετε ένα διάλογο του αποσπάσματος και να τον παραστήσετε. Με ποιους τρόπους 
θα ενσωματώσετε στη δραματοποίηση τα χαρακτηριστικά που αναγνωρίσατε στους ήρωες; 

Η τέταρτη ομάδα αναλαμβάνει να μελετήσει απόσπασμα από το δράμα Βασιλικός του Α-
ντωνίου Μάτεσι με τη βοήθεια του παρακάτω φύλλου εργασίας:  

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Να ερμηνεύσετε το βαφτιστικό Δάρειος του πατέρα και Γαρουφαλιά της κεντρικής πρωτα-
γωνίστριας, κόρης του πρώτου.  
Να περιγράψετε το μοτίβο της σχέσης πατέρα- κόρης, όπως αυτό διαγράφεται από το συ-
γκεκριμένο απόσπασμα.  
Να περιγράψετε τη σχέση μεταξύ των δύο συζύγων.  
Αφού συγκεντρώσετε τις παρατηρήσεις σας από τις δύο προηγούμενες ερωτήσεις να προσ-
διορίσετε το ρόλο των γυναικών στη φεουδαρχική κοινωνία της εποχής. Με ποια επίθετα 
θα τον χαρακτηρίζατε; 
Ο γιος του Δάρειου, ο Δραγανίνος, είναι φορέας των ιδεών του Διαφωτισμού και εισηγητής 
των αρχών της νέας αστικής τάξης που αναδύεται στο κοινωνικό προσκήνιο. Αφού μελετή-
σετε τις σελίδες 115-120 του σχολικού σας εγχειριδίου να βρείτε στοιχεία που να επιβε-
βαιώνουν την παραπάνω άποψη. Έπειτα να συσχετίσετε τα πορτρέτα του πατέρα και του 
γιου.  
Ποιες είναι οι βασικές διαφορές στο ήθος πατέρα – γιου; Ποια στάση τηρεί καθένας από 
τους δύο απέναντι στο γυναικείο φύλο, με το οποίο τον συνδέουν δεσμοί αίματος; 
Σε ποια Σχολή θεωρείτε ότι εντάσσεται το συγκεκριμένο δραματικό έργο; Να δικαιολογήσε-
τε την απάντησή σας. Να επιβεβαιώσετε την ακρίβειά της, μελετώντας τα εισαγωγικά ση-
μειώματα του σχολικού σας εγχειριδίου.  
Ποια είναι η θέση της γυναίκας στην αστική κοινωνία; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
Να τη συσχετίσετε με το μοτίβο του γυναικείου μοναχισμού και της εγκυμοσύνης.  
Να ανιχνεύσετε στο απόσπασμα στοιχεία του λογοτεχνικού κινήματος του Ρομαντισμού. 
Να αναζητήσετε υλικό από πρόσφατες παραστάσεις του έργου.  
Να επιλέξετε ένα διάλογο του αποσπάσματος και να τον παραστήσετε. Με ποιους τρόπους 
θα ενσωματώσετε στη δραματοποίηση τα χαρακτηριστικά που αναγνωρίσατε στους ήρωες; 

Η πέμπτη ομάδα αναλαμβάνει να μελετήσει το πλήρες κείμενο από το δραματικό έργο Η 
νέα γυναίκα της Καλλιρόης Παρρέν. Κρίνεται σκόπιμο να ζητηθεί από τους μαθητές να α-
νεύρουν πληροφορίες για τις αλλαγές που συντελούνται κατά την εποχή εκείνη (τέλη της 
πρώτης δεκαετίας του εικοστού αιώνα) στην Ελλάδα στον πολιτικό, ιστορικό και θεατρικό, 
λογοτεχνικό βίο της χώρας. Επισημαίνεται ότι, παρά την κρισιμότητα των ιστορικών συγκυ-
ριών, ένας γενικότερος άνεμος ανανέωσης πνέει στα καλλιτεχνικά δρώμενα. Μέσα στο 
πνεύμα αυτό νοείται κι ο αγώνας των γυναικών για χειραφέτηση. Στη λογοτεχνική και στη 
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θεατρική ζωή καθιερώνεται η δημοτική ως επίσημη γλώσσα έκφρασης. Το ομαδικό φύλλο 
εργασίας που συνοδεύει τη μελέτη του έργου είναι το ακόλουθο:  

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Να δώσετε ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα της κεντρικής ηρωίδας του έργου, της Μα-
ρίας Μύρτου. Ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εντοπίζετε σ’ αυτό; 
Σε τι διαφέρει η Μαρία από τις υπόλοιπες γυναίκες του έργου; 
Ποια χαρακτηριστικά της κεντρικής ηρωίδας συνθέτουν το πορτρέτο της νέας γυναίκας; 
Ποιο είναι το ήθος της νέας γυναίκας; Να αναφέρετε τρία παραδείγματα από το έργο που 
το πιστοποιούν.  
Να συγκρίνετε το ζεύγος Μαρίας – Κώστα : ποια είναι τα χαρακτηριστικά της σχέσης των 
δύο συζύγων; Πώς συμπληρώνουν τις γνώσεις σας για το ρόλο των δύο φύλων;  
Σε ποια λογοτεχνική γενιά θα εντάσσατε το συγκεκριμένο δραματικό έργο;  
Να αιτιολογήσετε με αναφορά σε ιστορικά γεγονότα τη διάκριση του Παύλου ως αθλητή.  
Αφού μελετήσετε τις σελίδες 405-409 του σχολικού σας εγχειριδίου να εντοπίσετε στο κεί-
μενο τρία από τα χαρακτηριστικά της λογοτεχνικής γενιάς, στην οποία ανήκει.  
Υπάρχουν στοιχεία υπερβολής κι εξιδανίκευσης στη σκιαγράφηση της βασικής ηρωίδας; Να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
Ο Γ. Τσοκόπουλος, σχολιάζοντας το έργο στην εφημερίδα Νέα Εστία, γράφει σχετικά: «Έχω 
λοιπόν την αντίρρησιν του τίτλου εις το ωραίον άλλως δράμα της κυρίας Παρρέν. Η νέα γυ-
ναίκα της είναι παλαιά, παλαιοτάτη, αιωνία». Να δικαιολογήσετε το σχόλιο αυτό. Συμφω-
νείτε;  
Να αναζητήσετε υλικό από παραστάσεις του έργου.  
Να επιλέξετε ένα διάλογο του δράματος και να τον παραστήσετε. Με ποιους τρόπους θα 
ενσωματώσετε στη δραματοποίηση τα χαρακτηριστικά που αναγνωρίσατε στους ήρωες; 

Ως τελική παραδοτέα εργασία ορίζεται α) μία συνθετική εργασία με θέμα τις σχέσεις των 
δύο φύλων, όπως αυτή διαφαίνεται μέσα από θεατρικά και λογοτεχνικά κείμενα της Κρητι-
κής Αναγέννησης και του 19ου αιώνα και β) μία σπονδυλωτή θεατρική παράσταση, στην ο-
ποία ενσωματώνονται τα αποσπάσματα που κάθε ομάδα επέλεξε να θεατροποιήσει. Κατά 
το στάδιο της σύνθεσης από την ολομέλεια του τελικού προϊόντος ο εκπαιδευτικός βοηθά 
τις ομάδες να ενοποιήσουν τα συμπεράσματά τους, δίνοντας το παρακάτω κοινό φύλλο 
εργασίας :  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Πώς διαγράφονται οι σχέσεις των δύο φύλων από το 17ο ως το 19ο αιώνα, σύμφωνα με τα 
κείμενα που μελετήσατε και τα αντίστοιχα του σχολικού εγχειριδίου, που αντιπαραβάλατε; 
Πόσο συντηρητικό ή πόσο μοντέρνο αποδεικνύεται το σχολικό σας εγχειρίδιο αναφορικά με 
τη μεταχείριση που επιφυλάσσει στο γυναικείο φύλο;  
Να περιγράψετε το αντρικό και το γυναικείο στερεότυπο της εποχής της φεουδαρχίας και 
να τα συγκρίνετε με τα αντίστοιχα της εποχής του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Σε ποια συ-
μπεράσματα καταλήγετε για το ρόλο της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία ως τον 20ο αιώ-
να;  
Σε ποιο βαθμό και γιατί πιστεύετε ότι ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός «ευθύνεται» για την 
εμφάνιση γυναικών θεατρικών συγγραφέων;  
Πόσο το φύλο των συγγραφέων επηρεάζει τη διάπλαση του ήθους και της δυναμικής των 
ηρωίδων τους; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με αναφορές από κείμενα.  
Ποιο λογοτεχνικό ρεύμα επηρεάζει τις περισσότερες γυναίκες συγγραφείς που μελετήσατε; 
Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;  
Πώς διαφοροποιείται η νέα γυναίκα από τις ηρωίδες των άλλων θεατρικών έργων; Γιατί 
πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 
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Μετά την ολοκλήρωση της θεατρικής παράστασης, ο εκπαιδευτικός επισημαίνει στην ολο-
μέλεια ότι το θέατρο συνδέεται με τον κόσμο της καθημερινής ζωής, ανήκει ωστόσο στον 
κόσμο της φαντασίας, είναι τέχνη της ύλης και της σάρκας και κατά συνέπεια δεν είναι δυ-
νατόν να αξιολογηθούν τα επί σκηνής δρώμενα με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται τα 
γεγονότα της καθημερινής ζωής. Η καθημερινή ζωή έχει τη συνείδηση που θεμελιώνει ό-
λους τους πιθανούς νόμους του κοινωνικού ατόμου και συνακόλουθα την ηθική δέσμευση 
αυτής απέναντι στους ρόλους, αλλά και στις πράξεις που οι ρόλοι αυτοί συνεπάγονται._ 
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Χριστουγεννιάτικα έθιμα και παραδόσεις-ανταλλαγή καρτών 

Παρθένη Ευαγγελία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 
evagpar@gmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμμα-
τος  Etwinning με σκοπό αφενός τα παιδιά να συνεργαστούν με μαθητές από άλλες χώρες 
(Τουρκία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο) για την επίτευξη ενός κοινού ομαδοσυνεργατικού 
project μέσα από τη χρήση  εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, αποκο-
μίζοντας έτσι παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη και αφετέρου, να γνωρίσουν 
τα Ελληνικά  έθιμα και τις παραδόσεις των Χριστουγέννων. Χρησιμοποιήθηκαν περιβάλλοντα 
μάθησης μέσω διερεύνησης, ανακάλυψης και οικοδόμησης της γνώσης, ψηφιακές εγκυκλο-
παίδειες και  εργαλεία Web 2.0 που παρείχαν τη δυνατότητα άμεσης on line συνεργασίας. 
Τα παιδιά ενεπλάκησαν σε ποικίλες πολυτροπικές και πολυμεσικές δραστηριότητες και μέσα 
από την από κοινού ανακάλυψη εκπλήρωσαν τους στόχους του προγράμματος, ενώ έθεσαν 
τις βάσεις για μια συστηματική  ευρωπαϊκή συνεργασία. 

Λέξεις - Κλειδιά: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, ανταλλαγή καρτών, έθιμα, παραδόσεις, ΤΠΕ. 

Εισαγωγή 

Το θέμα που πραγματεύεται το παρόν διδακτικό σενάριο είναι οι Ελληνικές Χριστουγεννιά-
τικες παραδόσεις και τα έθιμα με σκοπό όχι μόνο να τα μάθουν τα παιδιά αλλά και να τα 
παρουσιάσουν σε  ευρωπαίους μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η σπουδαιότητα 
του προγράμματος έγκειται στην ενεργή εμπλοκή των παιδιών σε δραστηριότητες με χρήση 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών τόσο στην οικοδόμηση και αξιολόγηση 
της νέας γνώσης, όσο και στην επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα σχολεία. 

Διδακτικό Σενάριο 

Συνοπτική περιγραφή του σεναρίου 

Κύρια γνωστική περιοχή: Παιδί και Περιβάλλον. Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αλληλεπί-
δραση 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Παιδί και Γλώσσα, Παιδί και Μαθηματικά, Παιδί και Πε-
ριβάλλον:  Φυσικό Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση, Παιδί και Δημιουργία και Έκφραση, Παιδί 
και ΤΠΕ. 

Συμβατότητα με ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ 

Το προτεινόμενο σενάριο είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) του 
Νηπιαγωγείου και με τη φιλοσοφία και τις αρχές του Διαθεματικού Πλαισίου Προγραμμάτων 
Σπουδών  (ΔΕΠΠΣ,2003) του, καθώς διέπει όλα τα γνωστικά αντικείμενα και ενσωματώνει 
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την Τεχνολογία στις διάφορες δραστηριότητες του. Ενιαιοποιεί επομένως τη γνώση και προ-
άγει τη διαθεματικότητα. Προκαλεί το ενδιαφέρον για τη μάθηση , βασίζεται στις προϋπάρ-
χουσες γνώσεις και ενδιαφέροντα των παιδιών. Ενισχύει την αυτοαντίληψη και αυτονομία, 
επιτρέπει στα παιδιά να μάθουν μέσα από τα λάθη τους, ενώ συμβάλλει στην αλληλεπί-
δραση και στη συνεργασία. Δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να χρησιμοποιούν τις ήδη αποκτημέ-
νες γνώσεις τους και ενσωματώνει την αξιολόγηση στο πρόγραμμα. 

Βαθμίδα εκπαίδευσης: Νηπιαγωγείο και Α΄ Δημοτικού. 

Πρότερες γνώσεις 

Όσον αφορά στη μαθησιακή διαδικασία, τα παιδιά έχουν ήδη αναπτύξει ικανότητες που τους 
επιτρέπουν να επικοινωνούν με άλλα άτομα, να αλληλοβοηθούνται με τα μέλη της ομάδας 
και να εργάζονται ομαλώς σε αυτήν. Από προηγούμενες δραστηριότητες είναι εξοικειωμένοι 
με τις βασικές δυνατότητες χρήσης του Η/Υ και με περιβάλλοντα αρκετών χρησιμοποιούμε-
νων λογισμικών και εφαρμογών. 

Σκοπός 

Να γνωρίσουν Θρησκευτικές παραδόσεις, να συνειδητοποιούν τη μοναδικότητα τους αλλά 
και να εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές με τους άλλους και να τις σέβονται μέσα 
από μία διαδικασία ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων. 

Στόχοι 

Παιδί και Περιβάλλον-Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση: Να διαβάζουν χάρτες, 
να προσανατολίζονται μέσα σε αυτούς και να αναγνωρίσουν τις χώρες με τις οποίες συνερ-
γαζόμαστε. Να αντιληφθούν τη συμβολή των μέσων μεταφοράς και επικοινωνίας στην επι-
κοινωνία των ανθρώπων και στην ανταλλαγή ιδεών. Να εξοικειώνονται με βασικές ερευνητι-
κές διαδικασίες. 

Παιδί και Γλώσσα: Να περιγράφουν, να εξηγούν, να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τον 
προφορικό τους λόγο. Να συνειδητοποιούν ότι ο γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση της 
γλώσσας και η εικόνα είναι αναπαράσταση του κόσμου. Να αναγνωρίζουν και να αντιγρά-
φουν λέξεις που σχετίζονται με το θέμα μας. Να έρθουν σε επαφή με άλλες γλώσσες και να 
κατανοήσουν την σημασία της διεθνούς γλώσσας για την ανταλλαγή ιδεών και μηνυμάτων 
ανάμεσα στα κράτη. 

Παιδί και Μαθηματικά: Να κατανοούν απλές χωροχρονικές σχέσεις και να τις προσεγγίζουν. 
Να εμπλουτίζουν τη γλώσσα και με λέξεις που συνδέονται με τα μαθηματικά, να επικοινω-
νούν και να αξιοποιούν την τεχνολογία. Να παρατηρούν τα κομμάτια ενός παζλ και να συ-
νεργάζονται μεταξύ τους, προσέχοντας την γειτνίαση και τις γραμμές, προκειμένου να ανα-
συνθέσουν την εικόνα. 

Παιδί και Δημιουργία και Έκφραση: Να προσπαθούν να εκφράσουν τις αποκτημένες γνώσεις 
μέσα από ποικιλία υλικών και με διάφορους τρόπους, δημιουργώντας ευχετήριες κάρτες.  
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Παιδί και ΤΠΕ: Να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην 
εργασία του και που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για παιχνίδι και διασκέδαση. Να χρησι-
μοποιούν μηχανές αναζήτησης και να χειρίζονται τα ευρήματα τους. Να γράφουν με πεζά και 
κεφαλαία γράμματα. Να αντιληφθούν τις δυνατότητες του διαδικτύου ως τρόπου παρουσί-
ασης και μάθησης της γνώσης και ως μέσο ανταλλαγής ιδεών και μηνυμάτων. Να αναπτύσ-
σουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού. 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας και μέσα από 
αυτές να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διευκρινίσεις, συσχετίσεις, υποθέσεις, επαληθεύ-
σεις και να διατυπώνουν τη λύση των προβλημάτων (ανάπτυξη κριτικής ικανότητας). Να κα-
τανοούν την αξία της ομαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης, και μέσα από 
αυτή, να βελτιώνουν την εικόνα για τον εαυτό τους, που βοηθάει στην προώθηση της ψυχι-
κής τους υγείας. 

Κατηγορία λογισμικού 

Για το συγκεκριμένο σενάριο χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω υπολογιστικά περιβάλλοντα 
και λογισμικά: Φυλλομετρητής, μηχανές αναζήτησης, διαδικτυακά-διαδραστικά περιβάλλο-
ντα Web 2.0 (Jigsaw planet), wikis, windows movie maker, λογισμικό εννοιολογικής χαρτο-
γράφησης Kidspiration, περιβάλλον οπτικοποίησης GoogleEarth, λογισμικά έκφρασης και δη-
μιουργίας Revelation Natural Art και Tux Paint. 

Εκτιμώμενη διάρκεια: Το σενάριο πραγματοποιήθηκε σε 16 διδακτικές ώρες . 

Οργάνωση της τάξης και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Το σενάριο πραγματοποιήθηκε σε ολοήμερο τμήμα με 20 παιδιά  (12 νήπια- 8 προνήπια). 
Ανάλογα με τη φύση τους, οι δραστηριότητες έλαβαν χώρα α) στην ολομέλεια της τάξη (με-
γάλη ομάδα) για συζήτηση, εξαγωγή συμπερασμάτων και την αξιολόγηση του προγράμμα-
τος, β) σε ομάδες 2-3 ή και 4 παιδιών (μικρή ομάδα), για εργασία στη γωνιά του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και για τη δημιουργία των καρτών, γ)ατομικά, για ανίχνευση πρότερης γνώσης. 
Ακολουθήθηκαν οι αρχές της συνεργατικής μάθησης και οι ομάδες ήταν κάθε φορά διαφο-
ρετικές και όχι προκαθορισμένες, ώστε να αλληλεπιδρούν όλοι με όλους.  

Όσον αφορά στην υλικοτεχνική υποδομή, απαιτείται ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύν-
δεση στο διαδίκτυο και με εγκατεστημένα τα λογισμικά που περιγράφονται παραπάνω, πε-
ριφερειακά συστήματα, όπως ηχεία, εκτυπωτής και ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Θεωρητική προσέγγιση 

Το σενάριο λαμβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών και, κάτω από 
αυτό το πρίσμα, είναι παιδοκεντρικό. Οι δραστηριότητες είναι κατάλληλες για το επίπεδο 
ανάπτυξης των παιδιών και λαμβάνει υπόψη τις προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις τους. 
Στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις αρχές του εποικοδομητισμού (Piaget) και στις κοινωνικοπο-
λιτισμικές θεωρίες μάθηση  (Vygotsky). 
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Υπάρχει άμεση και ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία μάθησης . Τα νήπια 
οικοδομούν τη μάθηση  μέσα από διαδικασίες διερεύνησης, ανακάλυψης και επίλυσης  προ-
βλημάτων. Δοκιμάζουν, ελέγχουν, κάνουν λάθη και μαθαίνουν μέσα από αυτά, αναπτύσσο-
ντας γνωστικές ικανότητες υψηλού επιπέδου, όπως η κριτική σκέψη. Σύμφωνα με τον Piaget 
(όπως αναφέρεται από τη Βαρνάβα-Σκούρα, 1994, σελ. 77) «η μάθηση πρέπει να είναι ανα-
καλυπτική … ενώ τα παιδιά πρέπει να αντιμετωπίζουν κάθε νέο θέμα με βάση τις ήδη απο-
κτημένες γνώσεις τους με τρόπο κριτικό και δημιουργικό».  

Σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές θεωρίες, η μάθηση θεωρείται ως διαδικασία κοινωνικής αλ-
ληλεπίδρασης. Το άτομο μέσα από τη συνεργασία με άλλα άτομα αναπτύσσει ικανότητες και 
δεξιότητες που διαφορετικά θα βρίσκονταν σε λανθάνουσα κατάσταση εξέλιξης. Μέσα από 
τις δραστηριότητες σε μικρή ομάδα τα παιδιά καταφέρνουν να φτάσουν με τη «μέθοδο της 
σκαλωσιάς» (βοήθεια που προσφέρει ένας συνομήλικος ή μεγαλύτερος σε ηλικία μαθητής ή 
ακόμη και η εκπαιδευτικός) στη Ζώνη Εγγύτερης Ανάπτυξης (ΖΕΑ), σε αυτά δηλαδή τα οποία 
θα μπορούσαν δυνητικά να κάνουν (Βαρνάβα-Σκούρα,1994). Κάνουν ένα βήμα παραπέρα, 
ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά, εξηγώντας και βοηθώντας, φτάνουν στη μεταγνώση, καταλαβαί-
νουν δηλαδή πως αποκτήθηκε η γνώση τους.  

Διδακτική προσέγγιση 

Το σενάριο οργανώθηκε στα πλαίσια μιας θεματικής προσέγγισης. Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ 
(2003), ως  θεματικές προσεγγίσεις αναφέρονται οι διερευνήσεις θεμάτων που επιλέγει και 
προτείνει η εκπαιδευτικός, η οποία έχει σχεδιάσει την πορεία τους και έχει προσδιορίσει τη 
χρονική διάρκεια και τους μαθησιακούς στόχους που θα επιδιώξει να κατακτήσουν τα παι-
διά. Υπάρχουν όμως και κάποια στοιχεία ανάπτυξης σχεδίων εργασίας, κυρίως όσον αφορά 
στην έρευνα πεδίου, όπου τόσο η αναζήτηση πληροφοριών που αποτελεί τη νέα γνώση όσο 
και η παρουσίαση της γίνεται από τα ίδια τα παιδιά. Η οργάνωση των δραστηριοτήτων που 
συνδέονται με διαφορετικούς γνωστικούς και αναπτυξιακούς τομείς γύρω από το θέμα μας, 
δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να αντιληφθούν τη σφαιρική διάσταση της γνώσης, να συν-
δέσουν μεταξύ τους διαφορετικές εμπειρίες και, το πιο σημαντικό, να ασκηθούν στη σε βά-
θος παρατήρηση, τη διερεύνηση και την αναπαράσταση φαινομένων του περιβάλλοντος 
τους, να εισαχθούν δηλαδή σε πρακτικές οι οποίες χαρακτηρίζουν τον επιστημονικό τρόπο 
μάθησης. 

Οι δράσεις που αναπτύσσονται, συνδέονται με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών, 
τα οποία μαθαίνουν να προσεγγίζουν τη γνώση μέσα από ατομικές και ομαδικές  αναζητή-
σεις, να μοιράζονται τη χαρά της επιτυχίας και να νιώθουν τη χαρά της συμβολής σε μια ο-
μαδική προσπάθεια, γεγονός που ενισχύει το αυτοσυναίσθημα τους (Χρυσαφίδης, 2000). Οι 
Johnson & Johnson (όπως αναφέρεται από την Καζέλα, 2009, σελ. 25) τονίζουν ότι «η γνώση 
που αποκτάται μέσα στην ομάδα, δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να ανακαλύψει διαδικα-
σίες επίλυσης προβλημάτων και στρατηγικές αιτιολόγησης με ευκολότερο τρόπο, καθώς και 
τεχνικές για την πραγματοποίηση των στόχων. Ειδικότερα, αναπτύσσει σημαντικές δεξιότη-
τες, όπως η χρήση στρατηγικών προφορικής επανάληψης που αποσκοπούν στη συγκράτηση 
των πληροφοριών». 
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Προστιθέμενη αξία με την ενσωμάτωση ΤΠΕ 

Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία προωθεί τη μάθηση, την  κατανόηση και 
εμπέδωση γνώσεων, με πολυτροπικό και ευχάριστο τρόπο. Συμβαδίζει με τα παραδοσιακά 
μοντέλα διδασκαλίας, αλλά τα αναγάγει σε ένα άλλο επίπεδο. Μέσα από εκπαιδευτικά λογι-
σμικά και προσεκτικά οργανωμένες δραστηριότητες, τα παιδιά, εκτός του ότι εισάγονται σε 
περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας όλες τους τις αισθήσεις, μαθαίνουν να σκέφτονται, να δη-
μιουργούν, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να συναποφασίζουν για την επίτευξη ενός 
κοινού σκοπού. 

Οι ΤΠΕ συνεισφέρουν σε σημαντικό βαθμό στις διδακτικές πρακτικές σε διάφορα επίπεδα, 
όπως στην αναζήτηση και επεξεργασία του ψηφιακού υλικού, τη χρήση σελίδων wikis για την 
επίτευξη του συγκεκριμένου ομαδοσυνεργατικού project, σε επίπεδο επικοινωνίας και συ-
νεργασίας με εργαλεία Web 2.0. Δίνουν τη δυνατότητα για άμεση σύνδεση με τους συνεργά-
τες μας, για διάχυση της πληροφορίας και για κίνητρο για μοιραστούν οι μαθητές μας on line 
τα αποτελέσματα της δουλείας τους. 

Τα περιβάλλοντα ανοιχτού τύπου που χρησιμοποιήθηκαν (GoogleEarth, Wikipedia, Revela-
tion Natural Art, Tux Paint, Kidspiration) έδωσαν στα παιδιά τη δυνατότητα να διερευνήσουν, 
να ανακαλύψουν και να προβληματιστούν. Υπήρξε περισσότερος έλεγχος της μάθησης αφού 
μόνοι τους ανακάλυπταν, παρά έβλεπαν και απομνημόνευαν. Κάθε δραστηριότητα αποτε-
λούσε τη βάση της επόμενης, προκειμένου τα παιδιά να αντιμετωπίζουν κάθε νέο θέμα με 
βάση τις ήδη αποκτημένες γνώσεις τους με τρόπο κριτικό και δημιουργικό. Με κατάλληλες 
εφαρμογές τα παιδιά εμπέδωσαν τη νέα γνώση και αντιλήφθηκαν τη διεπιστημονικότητα και 
τη σφαιρικότητα του θέματος, ενώ ταυτόχρονα, οδηγήθηκαν στη μεταγνώση, στην κατανό-
ηση δηλαδή του πως κατακτήθηκε η γνώση, τόσο μέσα από τις συνεργατικές μεθόδους μά-
θησης όσο και από την αξιολόγηση του project  με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού. 

Εφαρμογή δραστηριοτήτων του σεναρίου 

1η δραστηριότητα: «Διαβάζουμε το μήνυμα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο»      

(1 διδακτική ώρα) 

Γνωστική περιοχή: Παιδί και Γλώσσα , Παιδί και ΤΠΕ  

Στόχος: Να κατανοήσουν τα παιδιά την αξία του διαδικτύου ως μέσω ανταλλαγής μηνυμά-
των. 

Οργάνωση της τάξης και περιγραφή: Στην ολομέλεια και αργότερα στη γωνιά του ηλεκτρονι-
κού υπολογιστή. Η εκπαιδευτικός αναφέρει στα παιδιά ότι το προηγούμενο βράδυ έλαβε ένα 
ηλεκτρονικό μήνυμα από μία άλλη δασκάλα που ζει σε άλλη χώρα, που της πρότεινε να α-
νταλλάξουμε κάρτες με  Χριστουγεννιάτικα έθιμα και τις παραδόσεις   με ένα σχολείο στην 
Τουρκία, ένα στην Πολωνία και ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο! Ανοίγουμε το μήνυμα και η εκ-
παιδευτικός διαβάζει το περιεχόμενο του. Το μήνυμα είναι γραμμένο στα Αγγλικά. Γίνεται 
αναφορά στη σημασία αυτής της γλώσσας για την επικοινωνία ανάμεσα σε άτομα που δε 
μιλούν την ίδια γλώσσα και τη χαρακτηρίζουμε ως «διεθνή». Τα παιδιά δέχονται με χαρά 

2616

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



δίνοντας στην αρχή σημασία στο να φτιάξουμε Χριστουγεννιάτικες κάρτες και υπαγορεύουν 
στην εκπαιδευτικό την απάντηση. Στέλνουμε το μήνυμα μας. 

2η δραστηριότητα: α.«Που βρίσκονται οι άλλες χώρες;»  (1 διδακτική ώρα) 

Γνωστική περιοχή: Παιδί και Περιβάλλον-Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση, 

Παιδί και ΤΠΕ 

Λογισμικό διερεύνησης, ανακάλυψης και αστικοποίησης  GoogleEarth 

Στόχος: Να διαβάζουν χάρτες, να προσανατολίζονται μέσα σε αυτούς και να αναγνωρίσουν 
τις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε . 

Οργάνωση της τάξης και περιγραφή: Μεγάλη ομάδα στη γωνιά του ηλεκτρονικού υπολογι-
στή.  Η εκπαιδευτικός ανοίγει το λογισμικό αστικοποίησης GoogleEarth και αναζητά το χάρτη 
της Ευρώπης. Τα παιδιά προσπαθούν να βρουν τις συνεργαζόμενες χώρες χρησιμοποιώντας 
τις κινητές καρτέλες με τα ονόματα τους που έχουμε ήδη φτιάξει. Τα παιδιά πειραματίζονται 
με διάφορους τρόπους για να τις ενώσουν. Με την καθοδήγηση και τη βοήθεια της εκπαι-
δευτικού η οποία χρησιμοποιεί το εργαλείο του χάρακα, ενώνουν τις χώρες βλέποντας πα-
ράλληλα τις αποστάσεις ενώ χρησιμοποιούν το δάχτυλο τους για να «περπατήσουν» τη δια-
δρομή. 

 

 β: « Οι κάρτες μας ταξιδεύουν στις άλλες χώρες»  (φ. ε. 1)  (2 διδακτικές ώρες) 

Γνωστική περιοχή: Παιδί και ΤΠΕ, Παιδί και Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση, 
Παιδί και Μαθηματικά 

Λογισμικό Έκφρασης και Δημιουργίας Revelation Natural Art 

Στόχος: Διαμορφωτική αξιολόγηση 
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Οργάνωση της τάξης και περιγραφή: Τα παιδιά εργάζονται ανά δύο στον ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή. Η εκπαιδευτικός έχει  εισάγει στις στάμπες του λογισμικού μία εικόνα του ευρωπα-
ϊκού χάρτη που έχει βρει με τη βοήθεια του φυλλομετρητή Google (εικόνες). Τα παιδιά κα-
λούνται να αναπαραστήσουν τη διαδρομή της προηγηθείσας δραστηριότητας. 

 

1ο φύλλο εργασίας 

3η δραστηριότητα: «Ποια είναι τα έθιμα και οι παραδόσεις των Χριστουγέννων μας;»            (2 
διδακτικές ώρες)  (φ.ε. 2) 

Γνωστική Περιοχή: Παιδί και Περιβάλλον- Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση  

Παιδί και ΤΠΕ, Παιδί και Γλώσσα, Παιδί και Μαθηματικά 

Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration 

Στόχος: Ανίχνευση πρότερης γνώσης 

Οργάνωση της τάξης και περιγραφή: Τα παιδιά εργάζονται ατομικά στη γωνιά του ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή.  Η εκπαιδευτικός έχει εισάγει στην επιφάνεια του λογισμικού έναν σάκο. 
Έξω από αυτόν, έχει τοποθετήσει διάφορες εικόνες. Τα παιδιά ακούν την ηχογραφημένη 
φωνή της εκπαιδευτικού που δίνει την οδηγία η οποία γράφεται και κάτω από το σάκο «Βάλε 
μέσα στο σάκο τις εικόνες που δείχνουν Χριστουγεννιάτικα έθιμα και παραδόσεις». Αποθη-
κεύουμε την εργασία του κάθε μαθητή ενώ ο ίδιος γράφει το όνομα του. 
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2ο φύλλο εργασίας 

4η δραστηριότητα: «Συλλογή πληροφοριών» (2 διδακτικές ώρες) 

Γνωστική περιοχή: Παιδί και Γλώσσα, Παιδί και ΤΠΕ  

Στόχος: Να αντιληφθούν την αξία του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του Διαδικτύου ως μέσα 
που βοηθούν τον άνθρωπο στην εργασία του. 

Φυλλομετρητής, μηχανές αναζήτησης, wikis 

Οργάνωση της τάξης και περιγραφή: Τα παιδιά εργάζονται σε μικτές ομάδες των 4 ατόμων. 
Με βάση τις απαντήσεις των παιδιών στην προηγηθείσα δραστηριότητα, οργανωνόμαστε 
προκειμένου να διασαφηνίσουμε ποια είναι τα έθιμα και οι παραδόσεις των Χριστουγέννων. 
Τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες  και ο σκοπός είναι η κάθε ομάδα να ψάξει να βρει πληρο-
φορίες για ένα αντικείμενο (ρόδι, καράβι) που θεωρεί ότι αποτελεί παράδοση.  Χρησιμοποι-
ούν  τις κινητές καρτέλες όπου αναγράφονται οι λέξεις προκειμένου να τις αντιγράψουν στο 
πληκτρολόγιο. Με τη βοήθεια και την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού, τα παιδιά πλοηγού-
νται σε διάφορες ασφαλείς σελίδες και καταλήγουμε στη Wikipedia, από όπου αντλούμε τις 
πληροφορίες μας  (el.wikipedia.org/wiki).  Όταν η ομάδα ολοκληρώσει την εργασία της στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, κάθεται σε ένα τραπέζι και συζητά για το πώς θα παρουσιάσει τη 
νέα γνώση στις υπόλοιπες ομάδες. 

5η δραστηριότητα: «Παρουσίαση της νέας γνώσης» (φ.ε. 3)  (1 διδακτική ώρα) 

Γνωστική περιοχή: Παιδί και Γλώσσα, Παιδί και ΤΠΕ, Παιδί και Δημιουργία και Έκφραση 

Λογισμικό Έκφρασης και Δημιουργίας Tux Paint 

Στόχος: Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τις δυνατότητες του λογισμικού και να απο-
τυπώσουν το έθιμο που θα παρουσιάσουν στην ολομέλεια. 
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Οργάνωση της τάξης και περιγραφή: Οι ομάδες δουλεύουν στη γωνιά του ηλεκτρονικού υ-
πολογιστή αναλαμβάνοντας ρόλους για την επίτευξη του έργου. Στη συνέχεια, μαζευόμαστε 
στην ολομέλεια και η κάθε ομάδα παρουσιάζει το έργο της και τις πληροφορίες που συνέ-
λεξε. Γίνεται συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Μαζευόμαστε στη γωνιά του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και βλέπουμε τις αποθηκευμένες εργασίες μας από το λογισμικό εννοιολογικής 
χαρτογράφησης (ανίχνευση πρότερης γνώσης).Κάνουμε συγκρίσεις, ερχόμαστε σε γνωστικές 
συγκρούσεις και μέσα από διερευνητικές μεθόδους καταλήγουμε σε συμπεράσματα, ανα-
πτύσσοντας την κριτική μας σκέψη. 

 

3ο φύλλο εργασίας 

6η δραστηριότητα: «Περιήγηση στο twinspace» (1 διδακτική ώρα) 

Γνωστική περιοχή: Παιδί και ΤΠΕ 

Στόχος: Συνεργασία με εταίρους. Να αντιληφθούν τη διαδικτυακή αλληλεπίδραση. 

Οργάνωση της τάξης και περιγραφή: Μεγάλη ομάδα στη γωνιά του ηλεκτρονικού υπολογι-
στή. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα του Etwinnining και συγκεκριμένα στο χώρο twinspace ό-
που γίνεται η διάδραση με τα συνεργαζόμενα σχολεία. Περιηγούμαστε στους χώρους του και 
βλέπουμε τι μας έχουν στείλει οι συνεργάτες μας. Περιγράφουμε τις εικόνες και τα βίντεο 
που βλέπουμε και αποφασίζουμε να τραβήξουμε φωτογραφίες κατά τη διάρκεια των δικών 
μας δραστηριοτήτων ώστε να τις βάλουμε και εμείς σε αυτόν τον χώρο και να δουν  την προ-
σπάθεια μας οι νέοι μας φίλοι.  

7η δραστηριότητα: « Διαδικτυακά puzzle» (2 διδακτικές ώρες) 

Γνωστική περιοχή: Παιδί και ΤΠΕ, Παιδί και Μαθηματικά 

Εφαρμογή Web 2.0- Jigsaw planet (on line puzzle), Διαδίκτυο:  Ιστοσελίδα του Etwinning  

Στόχος: Να παρατηρούν τα κομμάτια του παζλ και να συνεργάζονται μεταξύ τους, προσέχο-
ντας την γειτνίαση και τις γραμμές, προκειμένου να ανασυνθέσουν την εικόνα. Διαδικτυακή 
αλληλεπίδραση με τα άλλα σχολεία. 
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Οργάνωση της τάξης και περιγραφή: Στην αρχή στην ολομέλεια και μετά εργασία σε δυάδες 
στη γωνιά του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η εκπαιδευτικός εισάγει τις αντίστοιχες φωτογρα-
φίες των παραδόσεων στην εφαρμογή Jigsaw planet. Έχει επιλέξει το βαθμό δυσκολίας (6,9 
κομμάτια) και τα παιδιά συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να τις ανασυνθέσουν. Α-
φού τελειώσουν, μπαίνουμε μέσα στο twinspace δημιουργούμε μία νέα σελίδα για τους συ-
νεργάτες μας όπου τους καλούμε να επισκεφτούν τους συνδέσμους που τους δίνουμε προ-
κειμένου να ανασυνθέσουν με τη μορφή puzzle τα δικά μας έθιμα! Κάνουμε χρήση της μετά-
φρασης της Google και τα παιδιά γράφουν τις λέξεις στα Ελληνικά και αυτόματα μεταφράζο-
νται στα Αγγλικά. pomagranate (ρόδι),Christmas ship (Χριστουγεννιάτικο καράβι), goblins 
(καλικάντζαροι).  

8η δραστηριότητα: «Κατασκευή Χριστουγεννιάτικων καρτών» (1 διδακτική ώρα) 

Γνωστική περιοχή: Παιδί και Δημιουργία και Έκφραση 

Στόχος: Να εργαστούν συνεργατικά και δημιουργικά με ποικιλία υλικών για την παραγωγή 
ενός έργου. 

Οργάνωση της τάξης και περιγραφή: Εργασία σε μικρή ομάδα. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομά-
δες ανάλογα με την παράδοση που θέλουν να αναπαραστήσουν στην κάρτα. Δουλεύουν με 
ποικιλία υλικών, διαφορετικές υφές ενώ αναλαμβάνουν ρόλους  για την επίτευξη του κοινού 
στόχου. Τα παιδιά που ασχολούνται με τους καλικάντζαρους, φτιάχνουν ένα αληθινό puzzle 
με τη φωτογραφία του διαδικτυακού. Ανασυνθέτουν την εικόνα και τη κολλούν πάνω στην 
κάρτα. Μία ομάδα παιδιών είναι υπεύθυνη για τη λήψη φωτογραφιών και το πέρασμα τους 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για την ακόλουθη αποστολή τους στο twinspace. 

9η δραστηριότητα: «Αποστολή καρτών στους συνεργάτες μας» (1 διδακτική ώρα) 

Γνωστική περιοχή: Παιδί και Γλώσσα 

Στόχος: Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσω μεταφοράς πληροφοριών και να 
εμπλακούν ενεργά στη συμβατική διαδικασία αποστολής μιας κάρτας. 

Οργάνωση της τάξης και περιγραφή: Εργασία σε μικρή ομάδα. Τα παιδιά δουλεύουν σε ομά-
δες και αντιγράφουν τα απαραίτητα στοιχεία πάνω στους φακέλους. Γίνεται καταμερισμός 
εργασίας και τα παιδιά δουλεύουν για την επίτευξη του κοινού στόχου. 

10η δραστηριότητα: «Δημιουργία βίντεο» (2 διδακτικές ώρες) 

Γνωστική περιοχή: Παιδί και ΤΠΕ, Παιδί και Γλώσσα 

Λογισμικό καταγραφής, αναπαραγωγής και οργάνωση ψηφιακών εικόνων, βίντεο και ήχου 
Windows Movie Maker 

Στόχος: Αξιολόγηση του προγράμματος 

Οργάνωση της τάξης και περιγραφή: Στην ολομέλεια και μεγάλη ομάδα στη γωνιά του Η/Υ. 
Βλέπουμε τις φωτογραφίες που συλλέξαμε κατά τη διάρκεια του προγράμματος σε μορφή 

2621

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=050c6fa2ecd9
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3a6d0d27c4b6
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1ac110a88613
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1ac110a88613


παρουσίασης. Τα παιδιά θυμούνται τι κάναμε, με ποιον τρόπο τα μάθαμε (μεταγνώση) και 
περιγράφουν αυτά που βλέπουν. Στη συνέχεια, ανοίγουμε τις αποθηκευμένες εργασίες μας 
και κάνουμε σύγκριση αυτών που γνωρίζαμε με αυτά που μάθαμε και καταλήγουμε σε συ-
μπεράσματα. Αποφασίζουμε να δημιουργήσουμε ένα ψηφιακό  άλμπουμ-βίντεο για να θυ-
μόμαστε το πρόγραμμα μας. Με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού τα παιδιά περνάνε τις φωτο-
γραφίες που έχουν συλλέξει στο πρόγραμμα windows movie maker. Η εκπαιδευτικός  εισάγει  
το αγαπημένο τους Χριστουγεννιάτικο τραγούδι το οποίο ακούγεται ως υπόκρουση. Κάνουμε 
δημοσίευση του έργου μας και αξιολογούμε την προσπάθεια μας. 

Συμπεράσματα 

Αν και η ιδέα του διδακτικού σεναρίου δεν ξεκίνησε από τα ίδια τα παιδιά, η συμμετοχή τους 
ήταν ενεργή και το ενδιαφέρον τους παρέμεινε αμείωτο κατά τη διάρκεια του προγράμμα-
τος. Καταλυτικό ρόλο στα εσωτερικά κίνητρα που δημιουργήθηκαν στα παιδιά έπαιξαν  τα 
ανοιχτά περιβάλλοντα διερεύνησης και ανακάλυψης, η άμεση συνεργασία με συμμαθητές 
από την Ευρώπη και τα απτά αποτελέσματα της προσπάθειας τους (αποστολή και παραλαβή 
Χριστουγεννιάτικων καρτών). 

Η ανυπαρξία εργαστηρίου ηλεκτρονικών υπολογιστών και βιντεοπροβολέα και η μεγάλη ο-
μάδα των παιδιών είναι τα βασικότερα εμπόδια που συναντήσαμε καθώς για τη συμμετοχή 
σε ένα τέτοιο πρόγραμμα όπου η διάδραση και όλη η επικοινωνία γίνεται διαμέσου του δια-
δικτύου απαιτείται  κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.    
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Χτίζοντας το Αειφόρο Σχολείο 
Η η περίπτωση του 21ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών «Λέλα Καραγιάννη» 
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Περίληψη 

Από τη δεκαετία του ΄80 και κυρίως με την αυγή του 21ου αι. αναλαμβάνονται πολλές πρω-
τοβουλίες παγκοσμίως προς την κατεύθυνση της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 
Στην Ελλάδα η ιδέα της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και του Αειφόρου Σχολείου 
εισάγεται στα νέα Προγράμματα Σπουδών. Η ΕΑΑ αποτελεί μετεξέλιξη της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης έχοντας ευρύτερο προσανατολισμό καθώς περιλαμβάνει όλες τις εκπαιδευτι-
κές καινοτομίες. Το Αειφόρο σχολείο είναι ένα οραματικό σχολείο/στόχος που συνδέει όλες 
τις πτυχές της σχολικής ζωής και όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Το σχολείο μας μέσα από 
μια πληθώρα δράσεων και ένα μακρύ ταξίδι «μετασχηματισμού» οραματίζεται να μετα-
τραπεί σε αειφόρο σχολείο, σε ένα ζωντανό οργανισμό μάθησης μέσα στο οποίο οι μαθητές 
εξερευνούν τι σημαίνει αειφόρος τρόπος ζωής. 

Λέξεις - Kλειδιά: Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Αειφόρο Σχολείο, 21ο Δημοτικό 
Σχολείο «Λέλα Καραγιάννη», εκπαιδευτικές δράσεις 

Εισαγωγή 
Στη δεκαετία του ΄80 εμφανίζεται στο προσκήνιο η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης ως απο-
τέλεσμα της συσσώρευσης σοβαρών περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων. Η πα-
γκόσμια επιτροπή του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, όρισε ως Αειφορική Ανά-
πτυξη (sustainable development) «την ανάπτυξη που μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες του 
παρόντος χωρίς να μειώνει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές 
τους ανάγκες» (WCED, 1987). Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης θέτει στο προσκήνιο την 
ανάγκη εξισορρόπησης της περιβαλλοντικής διάστασης της ανάπτυξης με την οικονομική 
και κοινωνική της διάσταση, στην επίτευξη των οποίων καθοριστικό ρόλο μπορεί να δια-
δραματίσει η εκπαίδευση σε οποιαδήποτε μορφή (τυπική-μη τυπική-άτυπη) (UNECE, 2005). 
 
Στη Διεθνή Διάσκεψη για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στο Ρίο Ντι Τζανέιρο το 1992 η 
Αειφόρος Ανάπτυξη εισβάλλει σταδιακά στο χώρο της κοινωνίας και της οικονομίας ενώ 
στην πολιτική σκηνή καθιερώνεται στη Διάσκεψη στο  Γιοχάνεσμπουργκ το 2002. Στις δια-
σκέψεις αυτές αναγνωρίστηκε ο σημαντικός ρόλος της εκπαίδευσης για την επίτευξη της 
Αειφορίας και θεσμοθετήθηκε η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη με σκοπό να συμ-
βάλλει στη διασφάλιση της ευημερίας της γης και της εξασφάλισης της ποιότητας ζωής. Το 
2005 τα ΗΕ διακήρυξαν τη δεκαετία 2005-2014 ως «Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Αει-
φόρο Ανάπτυξη», σηματοδοτώντας μια νέα εποχή  στην πορεία της ΠΕ, η οποία θέτει ως 
βασικό σκοπό  την ενσωμάτωση των αρχών της αειφορίας σε όλες τις μορφές μάθησης , 
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ώστε να ενθαρρύνει αλλαγές στη συμπεριφορά προς την κατεύθυνση μιας περισσότερο 
αειφόρου και δίκαιης κοινωνίας για όλους (UNESCO, 2005). Η Δεκαετία της Εκπαίδευσης 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη θέτει την αειφορία όχι ως έναν από τους εκπαιδευτικούς στό-
χους, αλλά ως έννοια κλειδί για τον επαναπροσανατολισμό της εκπαίδευσης και γενικότερα 
της μάθησης. 
 
Στη χώρα μας η ιδέα της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο ανάπτυξη και του Αειφόρου Σχολεί-
ου, εισάγεται και προωθείται επίσημα στα Νέα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ). Συγκεκριμένα 
στα Νέα ΠΣ εισάγεται μεταξύ άλλων το πεδίο «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη» (ΠΕΑΑ) και προτάσσεται ως ένα βασικό θέμα του πεδίου αυτού, η έννοια του 
«Αειφόρου Σχολείου» για τις περισσότερες τάξεις Δημοτικού και Γυμνασίου (Β´, Δ´, Στ´, Δη-
μοτικού και Α΄, Β’ Γυμνασίου) (Νέα Προγράμματα Σπουδών, 2010-2011) 
Βασικός σκοπός της ΕΑΑ είναι η δημιουργία αυτόνομων και ενεργών πολιτών, οι οποίοι:  
 Α) Να είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι, να κατέχουν τη σχετική γνώση και να συ-
νειδητοποιούν τη σοβαρότητα των ζητημάτων αλλά κυρίως να διαθέτουν τις απαιτούμενες 
ικανότητες και τη θέληση προκειμένου να γίνουν παράγοντες αλλαγών στην κατεύθυνση 
της επίλυσης τους.  
Β) Να διερευνούν και να σκέπτονται κριτικά, να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους να συμμε-
τέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, να παρεμβαίνουν δυναμικά και δημοκρατικά 
στα κοινωνικά δρώμενα με στόχο τις αλλαγές που απαιτούνται για τη διαμόρφωση συνθη-
κών αειφόρου ανάπτυξης.  
Γ ) Να έχουν οράματα, ικανότητες και αξίες που θα τους βοηθούν να διαπραγματεύονται 
και να σχεδιάζουν ατομικά και συλλογικά τους κοινωνικούς όρους της αειφορίας (ΕΚΒΥ, 
2008).  
Η ΕΑΑ είναι μια εκπαίδευση oλιστική και συστημική, διεπιστημονική/διαθεματική, κριτική 
και ενδυναμωτική, προσανατολισμένη στις αξίες και στη δράση, διαρκής και διαβίου. H ΕΑΑ 
είναι μετεξέλιξη της ΠΕ αλλά έχει ευρύτερο προσανατολισμό. Αποτελεί ένα πλαίσιο που 
συμπεριλαμβάνει όλα τα προγράμματα που τα προηγούμενα χρόνια ήταν εκτός του επίση-
μου αναλυτικού προγράμματος, όπως η εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη, η περι-
βαλλοντική εκπαίδευση, η αγωγή υγείας, η εκπαίδευση για την ειρήνη, η διαπολιτισμική 
εκπαίδευση, η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ταυτόχρονα είναι κάτι περισ-
σότερο από όλα αυτά μαζί (ΕΚΒΥ, 2008).  Η «Εκπαίδευση για την Αειφορία» είναι κατά κά-
ποιο τρόπο το πλαίσιο - η ομπρέλα που έρχεται να συμπεριλάβει και διασυνδέσει όλες τις 
καινοτόμες κινήσεις και έχει ως κύριο στόχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας να αναλάβουν 
οι μαθητές ενεργό ρόλο στη μάθησή τους, να διερευνήσουν τον κόσμο γύρω τους και να 
συμμετάσχουν ενεργά στα τεκταινόμενα της κοινότητάς τους, σε τοπικό αλλά και παγκό-
σμιο επίπεδο, ως υπεύθυνοι και δημοκρατικοί πολίτες (Αγγελίδου, 2010).  
 
Η βασική ιδέα για το «Αειφόρο Σχολείο», είναι η ενσωμάτωση της οπτικής της αειφορίας σε 
κάθε πλευρά της ζωής του, δηλαδή στη διοίκηση, στη μαθησιακή διαδικασία, στη διαχείρι-
ση των κτηρίων, στις μετακινήσεις από και προς το σχολείο, στις σχέσεις του σχολείου με τη 
σχολική κοινότητα (Huckle, 2010). Θεωρώντας το σχολείο ως ένα οργανισμό/σύστημα, θα 
λέγαμε ότι Αειφόρο Σχολείο είναι εκείνο το σχολείο που η δομή/οργάνωση δηλαδή όλα τα 
δομικά – οργανωτικά του στοιχεία (κτίρια και ανθρώπινο δυναμικό), οι λειτουργίες του  και 
οι σχέσεις του (σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, σχέσεις σχολείου – κοινότητας, 
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κ.ά.), σχεδιάζονται και υπάρχουν για να εξασφαλίζουν την ευημερία της εκπαιδευτικής και 
της τοπικής κοινότητας. Πρόκειται δηλαδή για ένα σχολείο κοινότητα που βασίζεται στην 
επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και λει-
τουργεί για να εξυπηρετεί τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την οικονομία των φυσικών πόρων 
και την ευημερία του ατόμου. Η ομαδική εργασία, η ευελιξία, η δημιουργικότητα, η αυτο-
οργάνωση, η κριτική σκέψη, η συστημική θεώρηση/σκέψη, η συμμετοχή της διαδικασίες 
λήψης απόφασης και η ανάληψη δράσης, είναι βασικά σημεία στα οποία στηρίζεται η λει-
τουργία ενός τέτοιου σχολείου (Αγγελίδου, 2010). 
  
Το 2010, στα πλαίσια υλοποίησης του Διεθνούς Σχεδίου Δράσης της Δεκαετίας για την Εκ-
παίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξης, και τη στρατηγική της UNECE, θεσπίστηκε από την 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου, ένας 
διαγωνισμός μεταξύ σχολείων, με στόχο την ενσωμάτωση της οπτικής της αειφορίας σε ό-
λες τις πλευρές της σχολικής ζωής. Η πιθανότητα ένας διαγωνισμός που θέτει τα σχολεία σε 
ανταγωνισμό για την πρωτιά, να διαστρεβλώσει την έννοια της αειφορίας οδήγησε το 2013 
στο ξεκίνημα του προγράμματος ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Όλοι νοιαζόμαστε, ό-
λοι συμμετέχουμε, το οποίο αποτελεί τη μετεξέλιξη του διαγωνισμού Βραβείο Αειφόρου 
Σχολείου. Η Παιδαγωγική ομάδα του Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου, για την διευκόλυνση 
του σχεδιασμού και της εκπόνησης σχεδίων δράσης πρότεινε την δημιουργία οκτώ πυλώ-
νων της αειφορίας στο σχολείο, με πρώτο και σημαντικό για όλους τους υπόλοιπους τον 
Πυλώνα της δημοκρατίας και συμμετοχής στο σχολείο. 

 

Σχήμα 1: Οι πυλώνες του Αειφόρου Σχολείου. (http://www.aeiforosxoleio.gr/) 
 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 21ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, σε μια από τις πιο υποβαθμισμένες και συνάμα ιστο-
ρικές περιοχές της. Ένα πολυπολιτισμικό σχολείο με όραμα και ιστορία. Για πολλούς η προ-
σπάθειά μας για αειφορία μπορεί να φάνταζε ουτοπία, για μας ήταν πρόκληση. 
Για να χτίσουμε το αειφόρο σχολείο έπρεπε να απαντήσουμε σε 4 βασικά ερωτήματα: 
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1. Πού βρισκόμαστε; 
2. Πού θέλουμε να φτάσουμε; 
3. Τι θα κάνουμε για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε; 
4. Πώς ξέρουμε ότι φτάσαμε; 

 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΜΑΔΑ 

Η υιοθέτηση του πλαισίου της ΑΕΕ προϋποθέτει μια επαγγελματική-εκπαιδευτική κουλτού-
ρα που βασίζεται στην επικοινωνία, τη συνεργασία, τη δέσμευση σε ένα κοινό όραμα, την 
ομαδικότητα. Συνεπώς ο μετασχηματισμός ενός σχολείου σε αειφόρο περνάει πρωτίστως 
μέσα από την αλλαγή των σχέσεων στη σχολική κοινότητα και την επιμόρφωση των εκπαι-
δευτικών με σκοπό την απόκτηση μιας κουλτούρας συνεργασίας και συμμετοχής. Στην πε-
ρίπτωση του σχολείου μας υπήρχαν ήδη γερά θεμέλια που μας βοήθησαν στο χτίσιμο του 
αειφόρου σχολείου. Εμείς οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είμαστε μια δυνατή ομάδα που συνερ-
γάζεται, μοιράζεται, συμμετέχει, νοιάζεται, ανταλλάσσει ιδέες, προβληματίζεται. Σε αυτό 
μας βοήθησε μια σειρά προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης που έγιναν με πρωτο-
βουλία των εκπαιδευτικών του σχολείου μας στα πλαίσια της διετούς συμμετοχής μας στην 
πράξη: «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλλιννοστούντων μαθητών (ΔΙΑΠΟΛΙΣ)». Αρχικά, 
συμμετέχοντας στη δράση: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και μελών της Εκπαιδευτικής κοι-
νότητας» διοργανώσαμε σε συνεργασία με το ΑΠΘ (ΔΙΑΠΟΛΙΣ) ένα πρόγραμμα ενδοσχολι-
κής επιμόρφωσης που καλλιεργεί τη συνεργατική μάθηση, προάγει και ενδυναμώνει την 
κουλτούρα οργάνωσης του σχολείου. Στη συνέχεια ενταχθήκαμε σε δίκτυο σχολείων όπου 
αναπτύχτηκε ενδοσχολική επιμόρφωση σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς με στόχο το συνερ-
γατικό σχεδιασμό συγκεκριμένης δράσης βελτίωσης που εστίασε σε ζητήματα Ορίων και 
Κανόνων στο Σχολικό Πλαίσιο. Αποτέλεσμα της δράσης ήταν η σύνταξη του «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ». Την ίδια περίοδο συμμετείχαμε σε βιωματικό πρόγραμμα 
του ΚΕΘΕΑ που αφορούσε στο σχηματισμό και τη δυναμική ομάδας, την καλλιέργεια ατομι-
κών και κοινωνικών δεξιοτήτων και γενικότερα τη διαμόρφωση αρχών που προάγουν την 
πρόληψη και την υγεία στο χώρο του σχολείου.  

ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ 

 Η εμπειρία μας από τις διαδικασίες διαμόρφωσης και ενδυνάμωσης της ομάδας μας μετα-
φέρθηκε στους μαθητές μας στο επίπεδο της τάξης. Αρωγός μας ο ψυχολόγος του σχολείου 
μας (ΑΠΘ, ΔΙΑΠΟΛΙΣ), ο οποίος σε συνεργασία με το δάσκαλο της τάξης οργάνωνε βιωματι-
κά εργαστήρια και το πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής του ΚΕΘΕΑ. Συγχρόνως σε συ-
νεργασία με τους ψυχολόγους του Δήμου και τα κέντρα πρόληψης και Αγωγής Υγείας της 
περιοχής μας δώσαμε έμφαση στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μαθητών μας μέσα 
από την εργασία σε ομάδες 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Η προσπάθειά μας επεκτάθηκε και στο Σύλλογο Γονέων και 
κηδεμόνων. Αντίστοιχα βιωματικά εργαστήρια έγιναν σε συνεργασία με τις ψυχολόγους 
του ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΙΑΣ του Δήμου Αθηναίων και στους γονείς (με πολύ μικρή συμμετοχή, πι-
θανότατα λόγω των σοβαρών οικονομικών και γενικότερων προβλημάτων που αντιμετώπι-
ζαν οι οικογένειες των μαθητών μας εξαιτίας της κρίσης) 
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ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ 
 

 Ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, αειφόρο και ενταξιακό, όπου οι μαθητές βιώνουν την 
αναγνώριση και την αποδοχή  και συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση της μάθησής τους. 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ, είναι να δημιουργήσουμε ένα σχολείο-πνευματικό εργαστήρι που «δη-
μιουργεί» χαρούμενους, ευαισθητοποιημένους, ενημερωμένους, δραστήριους, υπεύθυ-
νους και ενεργούς πολίτες. 
 

ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ 

Αν και κάθε χρόνο οι δάσκαλοι αναλάμβαναν διάφορα καινοτόμα προγράμματα, συνήθως 
ήταν ασύνδετα μεταξύ τους, χωρίς συνέχεια και πολλές φορές δεν γνώριζε ο ένας το πρό-
γραμμα που υλοποιεί ο συνάδελφός τους. Ήταν η πρώτη φορά που όλες οι δράσεις εντά-
χθηκαν σε ένα πρόγραμμα ομπρέλα, μια γενικότερη στρατηγική, με σκοπό τη διαρκή βελτί-
ωση της ζωής του σχολείου και την ευημερία του ατόμου και στόχο την ολοκλήρωση του 
οράματός μας. Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε δράσεις στις οποίες συμμετείχε η σχολική κοι-
νότητα στο σύνολό της (whole school approach) και οι οποίες αφορούσαν στο σύνολο των 
σχέσεων μέσα στο σχολείο καθώς και στο σύνολο της σχολικής γνώσης και πρακτικής. Υλο-
ποιήθηκαν μικρές και μεγάλες δράσεις οι οποίες παρουσιάζονταν με τη μορφή μικρών 
δρώμενων σε όλους τους μαθητές και τους γονείς του σχολείου και αναρτήθηκαν στο ιστο-
λόγιό μας με σκοπό να γίνουν κτήμα όλων και να βγουν από την κλειστή πόρτα της τάξης 
και του σχολείου μας. 

Οι δράσεις μας αφορούσαν και τους οκτώ πυλώνες της αειφορίας :  

Δημοκρατία και συμμετοχή στο σχολείο: Συμμετείχαμε στο πρόγραμμα «Σχολεία Υπερα-
σπιστές των Παιδιών» της UNICEF καθώς και στο διαγωνισμό «Τα παιδιά γράφουν και ζω-
γραφίζουν τα δικαιώματά τους» όπου και αποσπάσαμε το τρίτο βραβείο. Συνεργαστήκαμε 
με την Action Aid και συμμετείχαμε στην Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση 
και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «2Π: Εκπαιδευτική Βαλίτσα» Συμμετείχαμε σε βιωματικά 
εργαστήρια «Από την εκπαίδευση στην πρόληψη» και τα μεταφέραμε στην τάξη. Συμμετεί-
χαμε στη δράση OPEN HOUSE ATHENS 2014 κατά την οποία οι μαθητές μας διοργάνωσαν 
και παρουσίασαν στο κοινό έκθεση σχετικά με την ιστορία του σχολείου μας.   Συμμετείχα-
με στην εβδομάδα δράσης LET’ DO IT GREECE κ αι στις δράσεις της WWF «ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ», 
όπου και βραβευτήκαμε με το χρυσό πάντα 

Κτήριο – αυλή: Επιδαπέδια παιχνίδια, σχολικός κήπος, κρεμαστοί κήποι, graffiti και βάψιμο 
όλων των αιθουσών σε συνεργασία με τοπικές οργανώσεις, ενώσεις πολιτών, γονείς εκπαι-
δευτικούς και μαθητές 

Εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας: Ανακύκλωση – Επαναχρησιμοποίηση – Μείωση στο 
σχολείο, στο σπίτι και στη γειτονιά. Ο Δήμος μας προμήθευσε με το δικό μας μπλε κάδο 
καθώς και ειδικούς κάδους για χαρτί, μικρές ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες αλλά και κά-
δο συλλογής τηγανέλαιου. Μας προμήθευσε με κομποστοποιητή, μας επιμόρφωσε και 
φτιάχνουμε το δικό μας λίπασμα για τα φυτά του σχολείου μας. Προτείναμε τρόπους εξοι-
κονόμησης νερού και εκδώσαμε ηλεκτρονική εφημερίδα (schoolpress) με το συγκεκριμένο 
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θέμα καθώς και web quest. Μειώσαμε το ενεργειακό αποτύπωμα του σχολείου μας και ευ-
ελπιστούμε και των οικογενειών των μαθητών μας. 

Προαγωγή υγείας: Συνεργαστήκαμε με το Ινστιτούτο Prolepsis για την παροχή υγιεινού δε-
κατιανού σε όλους τους μαθητές, Συνεργαστήκαμε με τους Γιατρούς του Κόσμου και συμ-
μετείχαμε στην ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ, υλοποιήσαμε ετήσιο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής 
υγείας σε μαθητές και γονείς (ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΙΑΣ). Διοργανώσαμε Διασχολικό Πρωτάθλημα 
Βόλεϊ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Βόλεϊ και την συμμετοχή των όμορων σχολείων. 
Εστιάσαμε στην διαδικτυακή ασφάλεια του σχολείου μας και βραβευτήκαμε με πιστοποίη-
ση e-safety από το European Schoolnet 

Προαγωγή της μάθησης: Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας των σχολικών τάξεων και η μεγά-
λη ανομοιογένεια που υπάρχει εξαιτίας κυρίως των διαφορετικών κοινωνικο-πολιτισμικών 
αναπαραστάσεων των μαθητών οδηγούν τους εκπαιδευτικούς στην υιοθέτηση παιδαγωγι-
κά διαφοροποιημένων διδακτικών που να ανταποκρίνονται κατά το δυνατόν στους διαφο-
ρετικούς ρυθμούς μάθησης των μαθητών και εξασφαλίζουν τη βιωματική μάθηση και την 
ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. 

Προαγωγή των τεχνών και του πολιτισμού: Οργάνωση λαογραφικής έκθεσης, Θεατρική πα-
ράσταση, γιορτή παραδοσιακών χορών, έκθεση έργων και κατασκευών από σκουπίδια 
(trush art), συνεργασία με τη φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, έκθεση με θέμα την ιστο-
ρία του σχολείου και της περιοχής, 50μελή χορωδία με δράση στο σχολείο και στη γειτονιά. 

Από το τοπικό στο παγκόσμιο: Με σύνθημα «ΔΡΑΣΕ ΤΟΠΙΚΑ – ΣΚΕΨΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ» στις 
περισσότερες δράσεις μας συνεργαστήκαμε όχι μόνο με τους γονείς των μαθητών μας αλλά 
με τη γειτονιά, με γειτονικά σχολεία  καθώς και τοπικούς συλλόγους.  Αναβιώσαμε ήθη και 
έθιμα γυρίζοντας στα καταστήματα και τις πλατείες της γειτονιάς (περπερούνα, χελιδονί-
σματα, πρωτομαγιά στην πλατεία, κάλαντα). Σε συνεργασία με την τοπική οργάνωση «Ένω-
ση Πολιτών Πλατείας Καλλιγά» γιορτάσαμε την πρωτομαγιά και αναβιώσαμε τοπικά ήθη 
και έθιμα με όλα τα σχολεία της περιοχής. Συνεργαστήκαμε με το Δήμο μας και φορείς,  με 
το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη monumenta, το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Πειραιώς, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Ινστιτούτο Prolepsis, την Αρχιεπισκοπή Αθηνών.  
Συνεργαστήκαμε με πολλά σχολεία της Ευρώπης τόσο σε απλές δράσεις όπως η ανταλλαγή 
Χριστουγεννιάτικων καρτών όσο και σε μεγάλα ετήσια project. Γίναμε μέλος της μεγάλης 
ομάδας των σχολείων συνεργαζόμενων με την UNESCO (Aspnet)  και συμμετείχαμε στην 
καμπάνια “Being a Global Citizen”. 

ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ 

 Πέρα από τα απλά, πρακτικά, καθημερινά αποτελέσματα στη σχολική ζωή όπως μείωση 
του οικολογικού μας αποτυπώματος, καταφέραμε να αποκτήσουν οι μαθητές μας περιβαλ-
λοντική συνείδηση και να κατανοήσουν ότι οι απλές καθημερινές πράξεις έχουν αντίκτυπο 
σε όλο τον Πλανήτη. Μα πάνω από όλα καταφέραμε οι μαθητές μας να ΑΓΑΠΗΣΟΥΝ ΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ. Μαθητές και εκπαιδευτικοί, συμμετέχοντας ενεργά στο σχεδιασμό και τις δράσεις 
σχετικά με την αειφορία απέκτησαν μια αίσθηση υπευθυνότητας η οποία έγινε αντιληπτή 
τόσο στο χώρο του σχολείου όσο και στην ευρύτερη κοινότητα. Αποκτήσαμε εμείς οι ίδιοι 
μια κουλτούρα διαφορετική, μια κουλτούρα διαρκούς αυτοβελτίωσης όπου ανθρώπινο δυ-
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ναμικό και δομές συνεχώς μετασχηματίζονται και βελτιώνονται σε μια γειτονιά που υπο-
βαθμίζεται καθημερινά. Αποκτήσαμε μια διαφορετική κουλτούρα κυρίως σε ότι αφορά τον 
τομέα του προγραμματισμού και σχεδιασμού. Ήδη από την αρχή του τρέχοντος έτους  έγινε 
το σχέδιο δράσης και ορίστηκαν υπεύθυνες ομάδες εκπαιδευτικών και μαθητών: Θεατρική 
Ομάδα, Περιβαλλοντική Ομάδα, Ομάδα Οργάνωσης Σχολικού Πρωταθλήματος, Υπεύθυνοι 
δράσεων για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, Υπεύθυνοι οργάνωσης ενδοσχολικής επιμόρφω-
σης δασκάλων-γονέων, Ομάδα Χορωδίας, Υπεύθυνοι Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ομάδα 
«Κοινωνικού σχολείου», Υπεύθυνοι Δικτύου Aspnet 

Συμπέρασμα 
 

Η διαδικασία μετασχηματισμού του σχολείου μας σε μια αειφόρο κοινότητα είχε ως 
αποτέλεσμα τη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας καθώς 
και την τοπική κοινωνία και τους θεσμοθετημένους φορείς. Αξιοσημείωτη ήταν και η 
βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της επιστημονικής και επαγγελματικής 
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσω των προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης, της 
υιοθέτησης μαθητοκεντρικών μεθόδων και της χρήσης της τεχνολογίας στην μαθησιακή 
διαδικασία. Έγινε αντιληπτό από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα ότι για να γίνει η 
εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη τμήμα ενός προγράμματος για αλλαγή προς μια 
περισσότερο αειφορική κοινωνία, η ίδια η εκπαίδευση πρέπει να υποστεί αλλαγή. Στη 
σύγχρονη, μεταβαλλόμενη, πολυπολιτισμική κοινωνία της Γνώσης και της Πληροφορίας η 
διαδικασία του χτισίματος του αειφόρου σχολείου δεν τελειώνει ποτέ. Ταυτίζεται με τη 
σχολική ζωή και την εκπαιδευτική διαδικασία και εξελίσσεται διαρκώς ακολουθώντας τις 
παιδαγωγικές, τεχνολογικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές εξελίξεις.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την εκπαιδευτική διαχείριση της διαπολιτισμικότητας και 
τη γλωσσική διδασκαλία και ερευνά ως μελέτη περίπτωσης το Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτι-
σμικής Εκπαίδευσης Παλαιού Φαλήρου. Η αξιοποίηση της γλωσσικής και πολιτισμικής δια-
φορετικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο της διαπολιτισμικής διδακτικής γιατί συμβάλλει τόσο 
στη σχολική επίδοση όσο και στην ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των αλλοδαπών μαθητών 
(Κεσίδου 2007). Αυτό αποδεικνύεται με το σχέδιο συνεργατικής έρευνας που εφαρμόστηκε 
στην ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Παλαιού Φαλήρου στο 
πλαίσιο προγράμματος θερινών τμημάτων με στόχο την προετοιμασία για την επόμενη σχο-
λική βαθμίδα. Κατά τη διάρκεια του σχεδίου συνεργατικής έρευνας οι μαθητές είχαν την ευ-
καιρία να ασχοληθούν με τη διαφορετικότητα των γεύσεων μέσα από τη μαγειρική. Παράλ-
ληλα βασικό στόχο αποτέλεσε η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης μέσα από 
την κατανόηση νέου λεξιλογίου και την ανάπτυξη της συνεργασίας. 

Λέξεις - Κλειδιά: διαπολιτισμικότητα, γλωσσική διδασκαλία, σχέδιο συνεργατικής έρευνας 

Σύγχρονες τάσεις και διδακτικές πρακτικές σε πολυπολιτισμικές τάξεις 

Η συνύπαρξη ανθρώπων με διαφορετικά εθνοπολιτισμικά χαρακτηριστικά εμφανίστηκε πριν 
από αρκετές δεκαετίες στις προηγμένες χώρες της Βόρειας Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες της Αμερικής, λόγω της βιομηχανικής και οικονομικής ανάπτυξης που παρουσίασαν 
οι χώρες αυτές σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι ξένοι μετανάστες μπορούσαν να προσφέ-
ρουν φτηνά εργατικά χέρια. Η εισροή μεταναστών, για διάφορους λόγους, αποτελεί, τις τε-
λευταίες δεκαετίες, συχνό φαινόμενο και στη χώρα μας με αποτέλεσμα να είναι πολύ συνη-
θισμένη η παρουσία αλλόγλωσσων μαθητών στα ελληνικά σχολεία.  

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει θεωρηθεί ότι αποτελεί την τελευταία από μια σειρά προ-
σπαθειών της παιδαγωγικής να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές ανεξάρτητα 
από το πολιτισμικό και το κοινωνικό τους υπόβαθρο (Κεσίδου 2007).  

Οι βασικές αρχές που διέπουν τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση περιγράφονται ως εξής : (Δα-
μανάκης 2002)  

• Αναγνώριση της ισοτιμίας των πολιτισμών και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. 
• Ισοτιμία του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης. 
• Εξασφάλιση του δικαιώματος όλων για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στη ζωή. 
• Αναφορικά με τη γλωσσική διδασκαλία, η σχέση της με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση βρί-

σκεται στο επίκεντρο της διαπολιτισμικής προσέγγισης. Συγκεκριμένα η διδασκαλία της 
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ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης σκοπεύει (Γεωργογιάννης 2000, Τοκατλίδου 
2003): 

• Στην απόκτηση γλωσσικής επάρκειας με στόχο την παραγωγή προφορικού και γραπτού 
λόγου που να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις επικοινωνιακές ανάγκες και 

• Στη συνειδητοποίηση της δομής και της λειτουργίας της γλώσσας, στην εξοικείωση με τις 
ποικίλες μορφές του λόγου, στην άσκηση και στην εφαρμογή των κανόνων που διέπουν 
τη λειτουργία του συστήματος της γλώσσας και του ρόλου της στη διαδικασία επικοινω-
νίας. 

Όσο αφορά στο επίπεδο της διαπολιτισμικής διδακτικής έναν από τους βασικότερους στό-
χους αποτελεί η αξιοποίηση των γλωσσικών και πολιτισμικών διαφορών που υφίστανται στη 
σχολική τάξη προς όφελος όλων των μαθητών, τόσο των μειονοτικών, όσο και των γηγενών 
(Νικολάου 2005). Η αναγνώριση και η αξιοποίηση του πολιτισμικού κεφαλαίου των παιδιών 
από άλλες χώρες συμβάλλει τόσο στη συναισθηματική ασφάλεια που αναπτύσσουν τα παι-
διά αυτά και κατά συνέπεια την ομαλότερη ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, καθώς βλέπουν 
ότι γίνονται αποδεκτά από το κυρίαρχο σχολείο, όσο και στην καλύτερη σχολική επίδοση, 
εφόσον όποιος έχει τη δυνατότητα να οικοδομήσει τη γνώση πάνω στο δικό του μορφωτικό 
υπόβαθρο και τις δικές του προϋποθέσεις, έχει περισσότερες πιθανότητες για αποτελεσμα-
τικότερη μάθηση (Κεσίδου 2007). Επιπλέον η επάρκεια στη γλωσσική επικοινωνία συμβάλλει 
θετικά στη μείωση χαμηλής αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης, ενώ παράλληλα βοηθάει τα 
παιδιά να ενταχθούν στο σχολικό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και να αισθάνο-
νται αποδοχή και ασφάλεια (Βάρφη, Παπαγιάννη 2010). 

Το Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Παλαιού Φαλήρου 

Όπως είναι γνωστό το σχολείο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια των νεα-
ρών μεταναστών για κοινωνική ένταξη. 

Το Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Παλαιού Φαλήρου ιδρύθηκε το 1984 ως 
Σχολείο Αποδήμων Eλληνοπαίδων. Στη συνέχεια μετονομάστηκε Δημοτικό Σχολείο Παλιννο-
στούντων στο οποίο εξακολουθούσαν να φοιτούν, όπως και πριν, επαναπατρισθέντες ή αλ-
λοδαποί μαθητές από αγγλόφωνες, κυρίως, χώρες όπως η Αυστραλία, οι Η.Π.Α., ο Καναδάς 
και η Μεγάλη Βρετανία. Κατά την περίοδο εκείνη η αγγλική γλώσσα ήταν ουσιαστικά η μη-
τρική γλώσσα των παιδιών. Αργότερα και συγκριμένα με την ψήφιση του νόμου 2413/96 για 
την «Παιδεία Ομογενών και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», το σχολείο μετατράπηκε σε Σχο-
λείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Στην πορεία αυτή υπήρξε και μεταβολή του μαθητικού 
πληθυσμού. Οι ομογενείς μαθητές που επέστρεφαν στην Ελλάδα ήταν πλέον λίγοι και το μα-
θητικό πληθυσμό αποτελούσαν αλλοδαποί μαθητές, οικονομικοί μετανάστες ή πολιτικοί 
πρόσφυγες, προερχόμενοι από διαφορετικές χώρες. Κατά συνέπεια, η αγγλική γλώσσα δεν 
ήταν πλέον η μητρική γλώσσα των μαθητών, όπως στο παρελθόν, εξακολουθούσε όμως να 
διδάσκεται εντατικά και να λειτουργεί ως γλώσσα «γέφυρα». Με την πάροδο του χρόνου και 
σε συνδυασμό με τις διεθνείς συγκυρίες η μεταβολή του μαθητικού πληθυσμού ήταν συνε-
χής. Οι περισσότεροι μαθητές είναι πλέον αραβόφωνοι ή σλαβόφωνοι, και δεν υπάρχει λό-
γος έμφασης στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. Αυτό που προκύπτει ως ανάγκη είναι η 
εφαρμογή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της διδασκαλίας 
της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, αφού η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας αν και είναι 
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θεσμικά κατοχυρωμένη στην Ελλάδα δεν εφαρμόζεται. Ωστόσο δεν πρέπει να παραβλέπεται 
το γεγονός ότι η μητρική γλώσσα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία οικοδομείται η δεύτερη 
γλώσσα. Όπως έχει ερευνητικά επιβεβαιωθεί η ανάπτυξη της μητρικής γλώσσας συμβάλλει 
ουσιαστικά στην ανάπτυξη μιας δεύτερης γλώσσας ή περισσότερων γλωσσών (Cummins, 
1989). Για το λόγο αυτό στις ενημερωτικές συναντήσεις με τους γονείς πάντα συστήνεται να 
μην παραβλέπουν τη μητρική γλώσσα και να προσπαθούν να τη μιλούν με τα παιδιά τους ή 
να φροντίζουν για τη διδασκαλία της. Όπως έχει υποστηριχθεί «…μαθαίνοντας το παιδί για 
τον εθνικό πολιτισμό του και την εθνική του παράδοση θα ενισχυθεί η αυτοαντίληψή του και 
θα βελτιωθεί η σχολική του επίδοση με αποτέλεσμα την προώθηση της ισότητας εκπαιδευ-
τικών ευκαιριών» (Μάρκου 1997, σ. 228).  

Έχει διαπιστωθεί ότι η κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας εξαρτάται από διάφορους παράγο-
ντες, ατομικούς και κοινωνικούς, όπως η ηλικία, η καταγωγή, η διάρκεια παραμονής στη 
χώρα και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων (Fthenakis et al. 1985). Η εμπειρία μας, από το 
Διαπολιτισμικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου, έχει δείξει ότι όσο μικρότερη είναι η ηλικία του 
παιδιού όταν πραγματοποιείται η μετανάστευση τόσο ευκολότερο είναι να μάθει τη δεύτερη 
γλώσσα. Ωστόσο η ηλικία μόνο, δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αφού συνδέεται και 
με άλλες παραμέτρους όπως οι διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύ-
τερη γλώσσα καθώς και το επίπεδο κατοχής της πρώτης γλώσσας. 

Αναφορικά με την καταγωγή, όπως ήδη αναφέρθηκε, ο μαθητικός πληθυσμός προέρχεται 
κυρίως από χώρες όπου ομιλείται η αραβική γλώσσα καθώς και σλαβόφωνες χώρες (Ρωσία, 
Ουκρανία, Μολδαβία) αλλά στο Διαπολιτισμικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου μπορούμε να συ-
ναντήσουμε και πολλές πιο «ιδιαίτερες» γλώσσες αφού αρκετοί είναι οι μαθητές που μιλούν 
κινεζικά ή φαρσί. Αυτοί οι μαθητές συνήθως δυσκολεύονται να προφέρουν ελληνικές λέξεις 
και κυρίως τις πολυσύλλαβες και επιπλέον δεν γνωρίζουν την κουλτούρα και γενικότερα το 
πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η γλώσσα. Με το θέμα της εθνικής καταγωγής συν-
δέεται και η διαδικασία επιπολιτισμού, ο τρόπος αντιμετώπισης της μετανάστευσης καθώς 
και οι στόχοι που θέτονται σχετικά με το πόσο επιθυμούν τα άτομα να αφομοιωθούν από τη 
χώρα υποδοχής. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι οικονομικοί μετανάστες από την Αλβανία 
έχουν την τάση, όπως έχουμε συχνά παρατηρήσει, να αφομοιωθούν πολιτισμικά. 

Γενικότερα στόχος των διδακτικών πρακτικών που εφαρμόζονται στο Δημοτικό Σχολείο Δια-
πολιτισμικής Εκπαίδευσης Παλαιού Φαλήρου είναι τόσο η βελτίωση των μαθησιακών επιδό-
σεων όσο και η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό 
επιδιώκεται η παρουσία μικρού αριθμού μαθητών μέσα στη σχολική τάξη ώστε να είναι όσο 
το δυνατό ευκολότερη και αποτελεσματικότερη η μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Επίσης με το 
σωστό παρεμβατικό σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ακολουθώντας τις σύγ-
χρονες τάσεις και υποδείξεις της διδακτικής επιστήμης, επιχειρείται η εφαρμογή των σύγ-
χρονων διδακτικών προσεγγίσεων που εμπλουτίζουν, διευρύνουν και ανανεώνουν τη διδα-
σκαλία. Έτσι η διδασκαλία, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους παραπάνω στόχους, δίνει έμ-
φαση σε διδακτικές πρακτικές όπως (Νικολάου 2005, Δούβλη 2007, Βάρφη, Παπαγιάννη 
2010): 

• ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 
• σχέδια συνεργατικής έρευνας (project) 
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• επικοινωνιακή ανάπτυξη 
• χρήση ποικίλων δραστηριοτήτων 
• διδακτική αξιοποίηση της εικόνας 

Σχετικά με τη διάρκεια παραμονής στη χώρα, όπως έχουμε διαπιστώσει εμπειρικά, οι μαθη-
τές που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν έρθει σε πολύ μικρή ηλικία και έχουν ξεκινήσει 
τη φοίτησή τους σε ελληνικό σχολείο εμφανίζουν λιγότερες δυσκολίες στις μαθησιακές επι-
δόσεις, σε σύγκριση με εκείνους που έρχονται στο ελληνικό σχολείο σε μεγαλύτερη ηλικία. 
Το ίδιο ισχύει και αναφορικά με την κοινωνική τους ένταξη. Σημαντικό ρόλο παίζει εδώ και 
το οικογενειακό περιβάλλον. Αν και γενικά οι γονείς που διαθέτουν μόρφωση μπορούν να 
βοηθήσουν τα παιδιά τους στη σχολική τους σταδιοδρομία, ωστόσο έχουμε διαπιστώσει ότι, 
ανεξάρτητα από το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, σημαντικό ρόλο παίζει ο τρόπος που 
μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά η οικογένεια καθώς και οι προοπτικές και οι προσδο-
κίες που έχει θέσει η οικογένεια για το μέλλον. Επίσης υπάρχουν συχνά περιπτώσεις που η 
παραμονή στην Ελλάδα αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο για τη μετακίνηση προς χώρες της 
Δυτικής Ευρώπης. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν καλλιεργούνται στα παιδιά κίνητρα μάθησης, 
σε αντίθεση με τις περιπτώσεις που η Ελλάδα έχει επιλεχθεί ως χώρα μόνιμης διαμονής. 

Οι ατομικοί παράγοντες που συνδέονται με την κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας σχετίζο-
νται, κατ’ επέκταση, και με τη νέα ταυτότητα που καλείται να δομήσει ο/η νεαρός/η μετανά-
στης/ρια. Επιπλέον, η γλώσσα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη δημιουργία διαπρο-
σωπικών σχέσεων και η ικανότητα στην επικοινωνία με τους άλλους είναι σημαντική για την 
ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τους νέους μαθητές 
να ξεπεράσουν τις γλωσσικές και πολιτισμικές δυσκολίες εντάσσοντας τους ομαλά στο πλαί-
σιο της ομάδας και δίνοντας τους τις ανάλογες ευκαιρίες για ανάπτυξη του επικοινωνιακού 
λόγου. Στο Δημοτικό σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Παλαιού. Φαλήρου η διδασκαλία 
εστιάζει στη χρήση ποικίλων μεθόδων διδασκαλίας , την κλιμακούμενη γλωσσική και μαθη-
σιακή υποστήριξη με έναν πρώτο κύκλο για την εντατική διδασκαλία της ελληνικής ως δεύ-
τερης γλώσσας σε αρχάριους μαθητές και ένα δεύτερο κύκλο για την υποστήριξη των μαθη-
τών που παρακολουθούν τα μαθήματα της ηλικιακής τάξης, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
των μαθητών, και την ανάπτυξη δικτύων για την προώθηση των σχέσεων ανάμεσα στο σχο-
λείο, την οικογένεια και την κοινότητα.  

Γενικά θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η ποικιλία των δραστηριοτήτων που μπορούν να 
αναληφθούν στα πλαίσια της επικοινωνιακής, κυρίως, διδασκαλίας της γλώσσας είναι απε-
ριόριστη και εξαρτάται από τη φαντασία και την ευρηματικότητα του εκπαιδευτικού. 

Αυτό επιβεβαιώνεται από το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτι-
σμικής Εκπαίδευσης Παλαιού Φαλήρου στο πλαίσιο των θερινών τμημάτων για μετάβαση 
των μαθητών της Στ’ τάξης στην επόμενη σχολική βαθμίδα. Λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτι-
σμικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες των μαθητών που αποτελούσαν την ομάδα, η εκπαι-
δευτικός του τμήματος δεν περιορίστηκε απλά στην ενίσχυση του γλωσσικού μαθήματος, 
αλλά εφάρμοσε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που η ελληνική γλώσσα διδάχτηκε με διαπο-
λιτισμική προσέγγιση εστιάζοντας και παράλληλα αξιοποιώντας το γεγονός ότι κάθε πολιτι-
σμός έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του που πρέπει να αναγνωρίζονται και να γίνονται 
σεβαστά. 
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Οργάνωση και σχεδιασμός διδασκαλίας 

Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα επιλέχθηκε στο πλαίσιο εκμάθησης της ελληνικής γλώσ-
σας ως δεύτερης, των θερινών τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και εφαρμόστηκε 
σε τμήμα της Στ' τάξης του Δημοτικού Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Παλαιού Φαλήρου - 
προσανατολισμένη στη διαπολιτισμική αγωγή - και διήρκησε 40 ώρες. 

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν από τις 16 Ιουνίου, δηλαδή με τη λήξη του διδακτικού 
έτους για τους μαθητές του δημοτικού, μέχρι το τέλος του Ιουνίου . 

Ο αριθμός των μαθητών ήταν 15 και το κριτήριο επιλογής τους ήταν να φοιτούν στην ΣΤ' τάξη 
του δημοτικού, ενώ, έπονταν μαθητές της Ε' σε περίπτωση κενών θέσεων. Μαθητές από άλ-
λες μικρότερες τάξεις αποκλείονταν αφενός μεν, λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων 
αφετέρου δε, γιατί η προετοιμασία αφορούσε όσους όδευαν στην επόμενη εκπαιδευτική 
βαθμίδα. 

Αυτό το πλαίσιο στόχευε στη γλωσσική προετοιμασία των μαθητών προκειμένου να αντιμε-
τωπίζουν τις απαιτήσεις της επόμενης βαθμίδας, του γυμνασίου. Ως επιλογή εκπαιδευτικής 
πρακτικής υπήρχε οδηγία σύμφωνα με την οποία το πρόγραμμα έπρεπε να υλοποιηθεί σε 
πρακτική βάση, έτσι ώστε οι μαθητές να μάθουν πώς να δρουν μέσα στην ομάδα και πώς να 
χρησιμοποιούν τη γνώση στην ίδια τη ζωή τους.  

Οι μαθητές προέρχονταν από τις εξής χώρες: δύο Αιγύπτιοι, τρεις Πολωνοί, τρεις Κινέζοι, έ-
νας Τσέχος, ένας Ρώσος, δύο Σύριοι και τρεις Ουκρανοί. Παρόλο που προήλθαν από τη σύν-
θεση δύο τμημάτων της ΣΤ', αποτέλεσαν ένα επίπεδο που κυμαινόταν μεταξύ Β2 και Γ1.  

Όλοι οι μαθητές δήλωναν συμμετοχή με μεγάλη χαρά, παρόλο που πρόσφατα είχαν τελειώ-
σει το σχολείο και η κόπωση ήταν φανερή με όλα τα συνακόλουθα. (καύσωνα, κ.ά.). 

Ξεκινήσαμε με το θεωρητικό κομμάτι που αφορούσε αυθεντικά κείμενα παραγωγής, πάνω 
σε επαγγέλματα και γενικότερα στον επαγγελματικό προσανατολισμό, τώρα που η επόμενη 
βαθμίδα απαιτούσε μια πιο οξυμένη κρίση, ενώ, όσο προχωρούσαμε ήλθε αρκετά εύκολα η 
δημιουργία ενός σχεδίου συνεργατικής έρευνας (project). 

Αφού προσδιορίσαμε την έννοια αυτής της εκπαιδευτικής καινοτομίας, τη στηρίξαμε με ε-
ρευνητικές εργασίες και βασιστήκαμε σε διδακτικές και εκπαιδευτικές προεκτάσεις.  

Ο τίτλος του σχεδίου συνεργατικής έρευνας (project) ήταν : Μαγειρική και διαφορετικότητα 
γεύσεων. 

Οι μαθησιακοί στόχοι του σχεδίου συνεργατικής έρευνας (project) :   

• να κατανοούν το νέο λεξιλόγιο από κουζίνες άλλων χωρών 
• να ερευνούν συνταγές από βιβλία και το internet 
• να συνθέτουν τα υλικά, την παρασκευή και να παρουσιάζουν συνταγές με φαγητά της 

αρεσκείας τους. 

Οι επικοινωνιακοί στόχοι του project : 
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• να γίνει ένα βήμα προς την κατάκτηση μιας πιο ενεργητικής και αμφίδρομης σχέσης 
• μαθητών με μαθητές και μαθητών με εκπαιδευτικούς, 
• να κατακτηθεί ένα άνοιγμα προς διαφορετικούς πολιτισμούς από τα παιδιά της τάξης, ό-

που όλοι έχουν να μάθουν πολλά, καθώς δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα μέσα από το α-
ναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας 

• να αντιληφθούν ότι ο πολιτισμός επιδρά αλλά και δέχεται επιδράσεις από τους άλλους 
πολιτισμούς 

• να αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας.   

Οι συναισθηματικοί στόχοι του project : 

• να ενδιαφερθούν για διαφορετικές προσεγγίσεις γεύσεων από αυτές της πατρίδας τους, 
• να απολαύσουν τη διαφορετικότητα των γεύσεων άλλων λαών 
• να εμπλέκονται με χαρά στη δημιουργία νέων μαγειρικών σκευασμάτων από αυτά που 

είχαν μάθει. (Bloom, 1991) 

Στάδια της διδασκαλίας 

Οι ομάδες των μαθητών ανέλαβαν την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών, σε όλες τις φάσεις 
της συλλογικής διερεύνησης και της παρουσίασης των αποτελεσμάτων και των προτάσεων. 
Αξιοποίησαν προσεγγίσεις, μεθόδους και πρακτικές, της τεχνολογίας και της τέχνης (στην 
προκειμένη περίπτωση της μαγειρικής τέχνης,) για να συνεργαστούν, να ερευνήσουν, να ε-
πεξηγήσουν, να κρίνουν, να συνθέσουν, να σχολιάσουν και να προτείνουν. Έτσι, αν και δεν 
είχαν καμία εμπειρία ως προς το project, ήταν πολύ θετικοί στο να αφεθούν, να διασκεδά-
σουν και εντέλει να το απολαύσουν, παρ' όλες τις αντίξοες συνθήκες. 

Ξεκίνησαν με το θεωρητικό κομμάτι και έφερναν καθημερινά συνταγές από το σπίτι τους και 
κατ' επέκταση από το μέρος καταγωγής τους. Αφού χωρίζονταν σε ομάδες, επεξεργάζονταν 
τις συνταγές ανά ομάδα, τις εξηγούσαν στους υπόλοιπους και ο εκπρόσωπος της κάθε ομά-
δας τις παρουσίαζε στην ολομέλεια. Έτσι, όλες οι ομάδες μάθαιναν συνταγές από άλλες χώ-
ρες, ενεργοποιούσαν τη σκέψη τους και τη δημιουργικότητά τους και έπαιρναν πρωτοβουλία 
μέσα από την άμεση και ενεργό εμπλοκή τους σε όλες τις φάσεις της έρευνας. Μέρα με την 
ημέρα, το ενδιαφέρον τους διαρκώς αυξανόταν και αντιλαμβάνονταν πλέον, ότι τα φαγητά 
που τους έκαναν τη μεγαλύτερη εντύπωση θα έπρεπε να τα δουν στην πράξη. Παράλληλα 
είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν μια κριτική προσέγγιση στη διαφορετική συνταγή, στη 
διαφορετική γεύση. Με αυτή τη δεξιότητα προσέγγισης εμπλούτισαν το λεξιλόγιό τους με 
τρόπο πολυπολιτισμικό. Έτσι, μπήκαν στη διαδικασία να ασκήσουν κριτική πάνω στα υλικά 
παρασκευής διαφορετικών φαγητών από αυτά της πατρίδας τους, να έχουν διλήμματα για 
κυρίαρχα φαγητά στη ζωή τους και εντέλει, επιθυμία να γνωρίσουν το διαφορετικό, το άγνω-
στο προς αυτούς. Ζήτησαν λοιπόν, με προσωπική ευθύνη, να αναλάβουν έμπρακτα την ε-
φαρμογή της θεωρίας. 

Επιλέγοντας τα τρία καλύτερα φαγητά, τα πιο δελεαστικά, όπως απεικονίζονταν σε φωτο-
γραφίες, αποφάσισαν να τα μαγειρέψουν και μάλιστα στο σχολείο. 
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Τους παρασχέθηκε μια μικρή εστία με δύο μάτια και όλοι ξεκίνησαν τη δουλειά. Κατανόησαν 
πολύ γρήγορα ότι ακόμα κι αν ένα μέλος δεν έχει αποφασίσει να δημιουργήσει φαγητό, θα 
πρέπει να αποδεχθεί τον κοινό σκοπό και να βοηθήσει στην συλλογή υλικών για την πραγ-
ματοποίηση του φαγητού και να συμπράξει στην παρασκευή του και ειδικότερα να προσεγ-
γίσει τη διαπολιτισμική διαδικασία της μαγειρικής σε μια σύνδεση σχολείου, οικογένειας και 
κοινότητας.   

Υπήρξε θετική αλληλεπίδραση μεταξύ τους, συνεργάστηκαν χωρίς ίχνος ανταγωνισμού και 
με τις υπόλοιπες ομάδες γνωρίζοντας ότι κάθε φαγητό προερχόταν από μια διαφορετική 
κουλτούρα και απευθυνόταν σε λαούς που ζούσαν σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθή-
κες. Τον λόγο τον έπαιρναν όλοι και είχαν ίσες ευκαιρίες από την εκπαιδευτικό, ώστε να υ-
λοποιήσουν τη δική τους συνταγή (Φραγκουδάκη 1985). Με ψηφοφορία μεταξύ τους, απο-
φάσισαν τα καλύτερα από τα προτεινόμενα εδέσματα (Κασιμάτη 2003).  

Η ενθάρρυνση και η προτροπή υπήρχε καθημερινά από την εκπαιδευτικό, η οποία ήταν ο 
σύμβουλος που προγραμμάτιζε με προσοχή και επιμέλεια, ενώ παρενέβαινε όπου το έκρινε 
απαραίτητο, γιατί δεν έπαυε να απευθύνεται σε άτομα 12 μόλις ετών.   

 Τα αποτελέσματα του προγράμματος ήταν εξαιρετικά και συνοψίζονται ως εξής: 

• Διαπολιτισμική προσέγγιση στη διδασκαλία-Δραστηριότητες δημιουργικής γραφής για ε-
νίσχυση της αυτοέκφρασης και της τόλμης. 

• Σύνδεση θεωρητικής προσέγγισης με εφαρμογές που προάγουν τη διαπολιτισμικότητα. 

Φάκελος ερευνητικής εργασίας: Οι ομάδες ολοκλήρωσαν τον φάκελο της ερευνητικής εργα-
σίας τους, ο οποίος  εμπεριέχει: τη γραπτή «Έκθεση της Ερευνητικής Εργασίας», που προσεγ-
γίζει περιγραφικά, ερμηνευτικά και κριτικά όλες τις διαστάσεις του θέματός τους, εντάσσο-
ντας τα στοιχεία όλων των ομάδων που εκπόνησαν και συμπληρωματικά στοιχεία, όπως βί-
ντεο, φωτογραφίες, φυλλάδια, καθώς και φωτογραφίες των φαγητών που δημιούργησαν. 
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Πολυπολιτισμικότητα-Διαπολιτισμικότητα. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

Ριμπά Αιμιλία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
rimpa_aim@yahoo.gr 

Περίληψη 

Με την παρούσα γίνεται μια μικρή προσπάθεια αποσαφήνισης των όρων Πολυπολιτισμικό-
τητα και Διαπολιτισμικότητα. Η μετανάστευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων  δημιουρ-
γεί μια πολυπολιτισμική κατάσταση πολύπλοκη, η οποία γίνεται αφετηρία για τη διαπολιτι-
σμική ιδέα. Η διαπολιτισμικότητα έχει μια διαδραστική διάσταση, είναι μια δημιουργική 
διαδικασία, η οποία ως βάση για να αναπτυχθεί έχει την αποδοχή των υπόλοιπων πολιτι-
σμών και όχι την ανοχή τους, σε όλα τα επίπεδα.  Ο Hohmann  ( Hohmann, 1983 ) διαχωρί-
ζει τους δυο όρους χαρακτηρίζοντας την μεν Πολυπολιτισμικότητα ως την υπάρχουσα κα-
τάσταση, δηλαδή «το τι είναι», τη δε Διαπολιτισμικότητα  ως το ζητούμενο, δηλαδή «το τι 
θα έπρεπε να είναι». Κατά το Δαμανάκη Μ. «η διαπολιτισμικότητα προϋποθέτει την πολυ-
πολιτισμικότητα, αλλά δεν απορρέει αυτόματα από αυτήν. Σύμφωνα με αυτή τη συλλογι-
στική – η οποία εμφανίζεται κυρίως στην Ευρώπη, ο όρος «πολυπολιτισμικότητα» είναι κυ-
ρίως αναλυτικός όρος, ενώ ο όρος «διαπολιτισμικότητα» είναι περισσότερο κανονιστικός. 
Στις αγγλοσαξονικές χώρες χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά ο όρος πολυπολιτισμικό-
τητα και μάλιστα και ως αναλυτικός και ως κανονιστικός».(Δαμανάκης Μ., 2005.)  

Λέξεις - Kλειδιά: Πολυπολιτισμικότητα, Διαπολιτισμικότητα 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η πολυπολιτισμικότητα είναι το κυρίαρχο φαινόμενο της εποχής μας. Όλες οι κοινωνίες α-
ναζητούν τρόπους για να εξασφαλίσουν την αρμονική συμβίωση διαφορετικών ταυτοτήτων 
και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων. Ταυτότητες φυλετικές, εθνικές και ‘έθνικ’, όπου μέσα από 
τη βιολογική ενότητα του ανθρώπινου είδους, που συνεχώς αποκαλύπτεται από την παλαι-
οανθρωπολογία και τη βιολογία, αναδεικνύεται το πλήθος των ιστορικών εθνικών παραδό-
σεων και των μαχητικών εθνοτικών διεκδικήσεων. Ταυτότητες γλωσσικές, που υποχρεώνο-
νται να συμβιβαστούν με την παγκοσμιοποίηση δύο ή τριών κυρίαρχων γλωσσών, όταν ε-
κατοντάδες γλώσσες που η καθεμιά τους εκφράζει έναν πρωτότυπο πολιτισμό, κινδυνεύ-
ουν να εξαφανιστούν και που οι μεγάλες ιστορικές γλώσσες της ανθρωπότητας αναζητούν 
τρόπους για να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες. Ταυτότητες θρησκευτικές, τέλος, που 
είναι άλλοτε οικουμενικές και άλλοτε εθνικές, αλλά όλες αντιμετωπίζουν τα προβλήματα 
του φανταμεταλισμού και της μισαλλοδοξίαςΑυτό που μας διαφεύγει είναι ότι οι μετανα-
στευτικές ροές των τελευταίων είναι δεκαετών είναι  πολύ μικρότερες από εκείνες των αρ-
χών του περασμένου αιώνα. Η διαφορά για τη χώρα μας είναι ότι οι Έλληνες ήταν τότε το 
«υποκείμενο»  της μετανάστευσης ενώ τώρα, είναι αυτοί οι «αποδέκτες» των μεταναστών. 

Το γεγονός είναι ότι οι άνθρωποι από την αρχαιότητα συνήθιζαν να κατοικούν σε συγκεκρι-
μένες  γεωγραφικές  περιοχές και όταν για διαφόρους λόγους ορισμένοι μετοικούσαν σε 
άλλες, τα κράτη υποδοχείς έπρεπε με κάποιο τρόπο να συμπεριλάβουν στην επικράτειά 
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τους το νέο αυτό αίμα με τις ξένες για αυτούς παραδόσεις και το διαφορετικό τρόπο ζωής. 
(Βερνίκος, Ν. και Δασκαλοπούλου, Σ., 2002   ) 

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

 Υπάρχουν πολλές δυσκολίες για να αποσαφηνιστεί πλήρως  ο όρος «Πολυπολιτισμικότη-
τα». Το ισχυρό συνθετικό της λέξης είναι η έννοια ‘πολιτισμός’ για την οποία έχουν διατυ-
πωθεί πολλοί ορισμοί ανάλογα με την εποχή, τα κοινωνικά status και πολλές άλλες παρα-
μέτρους που θα επιχειρήσω να εκθέσω περιληπτικά στη συνέχεια. Για το σκοπό αυτό θα  
γίνει μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε την έννοια. 

1).Multiculturalism  σημαίνει Πολυπολιτισμικότητα; Ο όρος Πολυπολιτισμικότητα στην ελ-
ληνική γλώσσα είναι σύνθετος ‘πολύς + πολιτισμός’.  Διεθνώς την ίδια έννοια αποτυπώνει ο 
όρος  Multiculturalism. Σε κατά λέξη μετάφραση  αναλύεται: πολλές + κουλτούρες– ( Δαμα-
νάκης Μ., 2005,). Το πρώτο ερώτημα λοιπόν που τίθεται  είναι αν οι λέξεις πολιτισμός και 
κουλτούρα έχουν την ίδια σημασία. Αν και σημασιολογικά συγγενείς, οι δυο αυτές έννοιες 
δεν ταυτίστηκαν, επειδή , όπως είπαμε, η κουλτούρα παραπέμπει στην ατομική πρόοδο και 
βελτίωση, ενώ ο πολιτισμός αναφέρεται στη συλλογική πρόοδο.»(  Βερνίκος, Ν. και Δασκα-
λοπούλου, Σ, 2002.)Ο όρος  Πολιτισμός δηλώνει όλες τις μη φυσικές πραγματικότητες, τις 
γνώσεις, τις πίστεις, τις πρακτικές, τα έθιμα, τις αξίες, τις συμβολικές και αισθητικές παρα-
γωγές, τις ηθικές, νομικές, θρησκευτικές και  οικονομικές  κατηγορίες που μεταβιβάζονται 
και κινητοποιούν συλλογικά τα άτομα, τις ομάδες και τα μέλη της κοινωνίας. Περιλαμβάνει 
επίσης στάσεις και νόρμες που ανέπτυξαν τα μέλη των κοινοτήτων μεταξύ τους αλλά και 
απέναντι στις άλλες κοινότητες, έτσι ώστε να μπορούμε μέσα από αυτόν να ερμηνεύσουμε 
τις συμπεριφορές των άλλων και να τις αξιολογήσουμε. Άρα  έχει οικουμενικό χαρακτήρα 
και βρίσκεται διαρκώς σε εξέλιξη. Σχετικά με αυτό το θέμα, της εξέλιξης δηλαδή του πολιτι-
σμού, υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις από τους υπέρμαχους πολιτισμών που φιλοδο-
ξούν να έχουν οικουμενική απήχηση.Ο όρος  Κουλτούρα, συνδέθηκε από τον 18ο αιώνα, με 
την ιδέα του Διαφωτισμού. Επομένως συνδέθηκε και με την  καλλιέργεια των γραμμάτων, 
των τεχνών, των επιστημών, των ηθών, αλλά και με τις ιδέες της προόδου, της εξέλιξης, της 
εκπαίδευσης και του λόγου.Όμως ενώ στη Γαλλία η λέξη «κουλτούρα» συνδέεται με την 
καλλιέργεια , έχει στοιχεία προσπάθειας ατομικής προόδου και βελτίωσης και διαχωρίζεται 
από τον πολιτισμό που η αντίστοιχη προσπάθεια γίνεται σε συλλογικό επίπεδο. Στη Γερμα-
νία η λέξη «κουλτούρα» κατά το 19ο αιώνα συνδέεται με τις ανάγκες του γερμανικού έ-
θνους,  που προσπαθεί να αποκτήσει εθνική ταυτότητα και συνείδηση και να διαχωρίσει τα 
δικά του εθνικά χαρίσματα από εκείνα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών.Μέσα από αυ-
τές τις ζυμώσεις ο όρος σήμερα τείνει να σημαίνει ένα πρίσμα μέσα από το οποίο ο καθέ-
νας κρίνει τις πολιτισμικές του αναφορές. Η λέξη αυτή έχει «μια ποιοτική διάσταση όταν 
χρησιμοποιείται από την κυρίαρχη κοινωνική τάξη, για να χαρακτηρίσει τον τρόπο ζωής πε-
ριθωριακών ομάδων και τις πρακτικές που δεν ακολουθεί η ίδια.» (Βερνίκος Ν. – Δασκαλο-
πούλου Σ ) Επίσης, ορισμένες φορές μιλώντας  για τον πολιτισμό που αναφέρεται στην «η-
θική» και το «δίκαιο»,  υπεισερχόμαστε κυρίως στην έννοια της κουλτούρας στην οποία 
εμπίπτουν  τα οικογενειακά στερεότυπα και η αυταρχική αγωγή που προκαλεί ρατσιστικές 
τάσεις. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με τον Παπαρηγόπουλο ( Παπαρηγόπουλος Ξ., 
Επιστήμη και Κοινωνία 1999)  η χώρα υποδοχής μεταναστών θα πρέπει να σπεύσει να κοι-
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νοποιήσει ότι η θέση αυτή, εντός της επικράτειάς της, εκφράζει μια μόνο πολιτισμική εκδο-
χή. 

«Στη διαπολιτισμική θεωρία ο όρος χρησιμοποιείται με την πλατιά του έννοια, έτσι ώστε ο 
ερευνητής να μπορεί να συμπεριλάβει στις αναλώσεις του και τους ζωντανούς πολιτισμούς 
των διαφόρων εθνοτικών ομάδων,  όπως αυτοί εκφράζονται στις πολυπολιτισμικές κοινω-
νίες των διαφόρων κρατών». ( Δαμανάκης  Μ., 2005). 

Σε άλλη αναφορά των Δαμανάκη Μ. και Γιανναρά Χ. ο όρος πολιτισμός δηλώνεται ως πολι-
τισμική ταυτότητα και ο όρος κουλτούρα ως εθνική ταυτότητα: « Ο όρος πολιτισμός στην 
ευρεία του έννοια, περικλείει την ιστορική κληρονομιά, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τη λαϊκή 
παράδοση, καθώς και όλους τους κανόνες, τους τρόπους συμπεριφοράς, τις αξίες και τα 
ερμηνευτικά σχήματα της καθημερινής ζωής των ατόμων ενός κοινωνικού συνόλου. Αυτή η 
διάσταση εκφράζεται στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία κυρίως με τους όρους ‘πολιτισμική 
ταυτότητα’, ‘ ελληνική ταυτότητα’ και ‘ελληνικότητα’. Πολύ συχνά χρησιμοποιείται, επίσης, 
ο όρος ’εθνική ταυτότητα’ ο οποίος όμως, δεν είναι ταυτόσημος με εκείνον της ‘πολιτισμι-
κής ταυτότητας’, επειδή η ‘εθνική ταυτότητα’ αναφέρεται – όπως υπογραμμίζει ο Γιαννα-
ράς στην κοινή γλώσσα, στην κοινή θρησκεία, σε κοινές παραδόσεις, κοινά ήθη και έθιμα, 
ενώ ο όρος ‘πολιτισμός’ και κατά συνέπεια και η ‘πολιτισμική ταυτότητα’, είναι πολύ ευρύ-
τερος και δεν εξαντλείται στα κοινά στοιχεία που συγκροτούν την ‘εθνική ταυτότητα’.» ( 
Δαμανάκη Μ.,2005) 

2).Ας θεωρήσουμε, όπως άλλωστε επικρατεί, ότι σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία  ο όρος 
Πολυπολιτισμικότητα αναφέρεται  στη δεδομένη κατάσταση. Αν όμως ‘Πολυπολιτισμικότη-
τα είναι αυτή η δεδομένη κατάσταση, γιατί τότε στην περίπτωση της προόδου της εκπαι-
δευτικής πολιτικής, για την καλύτερη δυνατή συνύπαρξη  και εκπαίδευση των διαφορετι-
κών πολιτισμικών ομάδων ,  αποτυπώνεται ως μοντέλο; 

Για να γίνει αντιληπτό παραθέτω και τα πέντε μοντέλα, όπως τα παραθέτει ο Γεωργογιάν-
νης  (  Γεωργογιάννης Π., 1997), με τη χρονική σειρά που εμφανίστηκαν. Αναφέροντας περι-
ληπτικά τι είναι το κάθε μοντέλο θα αποσαφηνιστεί αν το αντίστοιχο μοντέλο είναι ταυτό-
σημο με αυτό που  σήμερα εννοούμε Πολυπολιτισμικότητα.. 

 Αφομοιωτικό μοντέλο: Ο στόχος όσον αφορά το μοντέλο αυτό είναι οι διαφορετικοί μετα-
ναστευτικοί πληθυσμοί,  να απορροφήθουν από τον ντόπιο ομοιογενή πληθυσμό. Με αυτό 
τον τρόπο όμως, τα παιδιά των μεταναστών αποκόπτονται από τις ρίζες τους. 

Μοντέλο ενσωμάτωσης: Το μοντέλο αυτό δέχεται την αλληλεπίδραση των πολιτισμών των 
δυο πλευρών και η διαφορετικότητα είναι αποδεκτή όσο δεν βάζει σε κίνδυνο τον πολιτι-
σμό της χώρας υποδοχής. Εδώ το ζήτημα της ανεκτικότητας σχετίζεται κυρίως με αυτό που 
πιο πάνω χαρακτηρίστηκε ‘εθνικός πολιτισμός’. Στο χώρο της εκπαίδευσης στόχος είναι η 
διευκόλυνση της ενσωμάτωσής τους και σε αυτό πιστεύεται ότι βοηθά η ενίσχυση των πο-
λιτιστικών τους στοιχείων 

Πολυπολιτισμικό μοντέλο: Τα αποτελέσματα των προηγούμενων μοντέλων δεν άμβλυναν 
τις εθνοτικές διαφορές οι οποίες διαιωνίστηκαν και στις επόμενες γενιές. Για τον λόγο αυτό 

2641

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



προτείνεται ένα κοινωνικό πλαίσιο τέτοιο, ώστε να μπορούν σε αυτό να συνυπάρχουν τα 
άτομα ισότιμα, άσχετα με το ποιο πολιτισμό αντιπροσωπεύουν, χωρίς να μπαίνει σε κίνδυ-
νο η ενότητα και η συνοχή της κοινωνίας αυτής. Τα ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα 
έχουν ως γενικό σκοπό το σεβασμό των ατόμων με διαφορετική γλωσσική, εθνική, πολιτική, 
πολιτισμική, φυλετική και θρησκευτική προέλευση. Δεν υπάρχει κυρίαρχος πολιτισμός, μη 
εξαιρουμένου εκείνου της χώρας υποδοχής. 

Αντιρατσιστικό μοντέλο: Το πολυπολιτισμικό μοντέλο κρίθηκε ανεπαρκές κατά τη δεκαετία 
του 1980 διότι τόνιζε ιδιαιτέρως τις ατομικές στάσεις, αγνοώντας τη δυναμικότητα των κοι-
νωνικών δομών και θεσμών.  Θεωρώντας ότι πολλές φορές ο ρατσισμός βρίσκει έδαφος να 
υλοποιηθεί, μέσα από νόμους και διατάξεις του κράτους, στη συνέχεια επεκτείνεται και σε 
άλλους κανόνες και νόρμες και περιορίζει με αυτόν τον τρόπο τις ευκαιρίες κάποιων μετα-
ναστευτικών ομάδων. Το μοντέλο αυτό στοχεύει στην ισότητα στην εκπαίδευση, στη δικαι-
οσύνη παρέχοντας ίσες ευκαιρίες και στην απελευθέρωση από τα ρατσιστικά πρότυπα. 

Διαπολιτισμικό μοντέλο:  «Σε αντίθεση με  τα παραπάνω μοντέλα είναι ένα ολοκληρωμένο 
μοντέλο εκπαίδευσης που λαμβάνει υπόψη πάνω απ’ όλα την αναγκαιότητα της αλληλεπί-
δρασης και αμοιβαίας συνεργασίας ανάμεσα σε άτομα διαφόρων μεταναστευτικών ομά-
δων και έχει ως στόχο τη δημιουργία ανοιχτών κοινωνιών που θα χαρακτηρίζονται από ισο-
νομία, αλληλοκατανόηση και αλληλοαποδοχή. Το σχολείο, με συγκεκριμένα προγράμματα, 
θα αποτελεί χωνευτήρι όλων των πολιτισμών λαμβάνοντας όμως υπόψη και τις ιδιαιτερό-
τητες κάθε πολιτισμού χωριστά, καλλιεργώντας έτσι στα παιδιά την κριτική σκέψη, ανταπο-
κρινόμενο, παράλληλα, στις εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές προσδο-
κίες όλων των εθνικών ομάδων». ( Γεωργογιάννης Π. ) 

Από τις ανωτέρω αναφορές διαφαίνεται ότι ο όρος πολυπολιτισμικότητα, επικράτησε για το 
συγκεκριμένο μοντέλο, σε μια δεδομένη ιστορική στιγμή ως εξέλιξη της όλης προσπάθειας 
για ομαλή ένταξη των μεταναστών  στις χώρες - κοινωνίες υποδοχής. Είναι μια εξέλιξη  του 
αντιρατσιστικού μοντέλου καθώς επίσης και ο πρόδρομος του διαπολιτισμικού. Δεν εκφρά-
ζει  το γενικό όρο Πολυπολιτισμικότητα, παρά μόνο στο ότι βρίσκεται σε συνάφεια με την 
προσπάθεια εξεύρεσης λύσης για ομαλή ένταξη των μεταναστών, καθώς και των μετανα-
στευτικών ομάδων ( η ομάδα έχει διαφορετική δυναμική) στο περιβάλλον της χώρας υπο-
δοχής. 

3)Η πολιτισμική ποικιλότητα των πολιτισμών που συνυπάρχουν σε ένα χώρο δεν έχει πάντα 
την ίδια ταυτότητα. Ο όρος πολυπολιτισμικότητα όμως, χρησιμοποιείται για όλους τους 
τύπους,  Ποιος τύπος πολιτισμού είναι το Υποκείμενο, και γιατί το ένα από αυτά ονομάζεται 
‘πολυπολιτισμός’; Έχει αμεσότερη σχέση με το θέμα που εξετάζουμε. 

Διαφαίνονται οι εξής τύποι: 

Πολυπολιτισμός (Puricultural). Σύμφωνα με τον τύπο αυτό, το υποκείμενο είναι διαφορετι-
κές μεταξύ τους πολιτισμικές οντότητες, που ενώ είναι αναμεμειγμένες διατηρούν την αυ-
τονομία τους,  τις παραδόσεις τους και τα έθιμά τους. 
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Διαπολιτισμός  (  Interculture/ Multiculture): Ο τύπος αυτός μοιάζει με τον προηγούμενο 
αλλά τα μηνύματα μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών δεν κυκλοφορούν απλά, αλλά υπάρ-
χει συνεργασία ανάμεσα στους πολιτισμούς , διότι πιστεύουν ότι με αυτό τον τρόπο διαχει-
ρίζονται δυναμικά την ποικιλότητα θεωρώντας τη διαφορετικότητα θετική δύναμη. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα  είναι το κράτος της Αυστραλίας.  

Πολιτισμικό μωσαϊκό (Μosaique): Στις κοινότητες αυτές υπάρχει εκτός από τον πολιτισμικό 
και διαφορετικός εδαφικός προσδιορισμός. Ο τύπος αυτός πολιτισμού είναι ιδιαίτερος και 
συνήθως έχει μεγάλο σύνδεσμο με τη χώρα προέλευσης ή τη χώρα αναφοράς. Υπάρχουν δε 
πάρα πολλές κατηγορίες. (γκέτο, παραγκουπόλεις, χρυσές γειτονιές, έθνικ γειτονιές κ.α.) 

Κοσμοπολιτισμός (Cosmopolite): Εδώ μιλάμε για μια ομάδα πολιτισμών που η καθεμιά τους 
ασκεί διαφορετική κοινωνική λειτουργία όπως εμπόριο, τραπεζικές συναλλαγές ή διοίκηση 
(κάπως έτσι ήταν το Φανάρι στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, η Βιέννη ή τα κέντρα του πα-
λιού δρόμου του μεταξιού) 

Πολυπολιτισμός Από τους τύπους – υποκείμενα φαίνεται ότι η Πολυπολιτισμικότητα ανα-
φέρεται κυρίως στον πρώτο τύπο, τον πολυπολιτισμό, ενώ το ζητούμενο είναι ο δεύτερος, ο 
διαπολιτισμός. 

4)Για ποιο τύπο – μοντέλο  Πολιτισμικής κοινωνίας μιλάμε; 

Το τελευταίο αποσαφηνιστικό  ερώτημα αφορά την κοινωνία που «φιλοξενεί» το υποκείμε-
νο. Από ποιους κανόνες, όσον αφορά το θέμα διέπεται, αν υπάρχουν κανόνες, ποιες θέσεις 
και πρακτικές αναπτύσσει απέναντι στο «διαφορετικό». Σε περίπτωση που δέχεται το 
«διαφορετικό», είναι έτοιμη να το δεχθεί ισότιμα και σε όλη του τη διάσταση; Διαφαίνονται 
με βάση τη βιβλιογραφία τα εξής μοντέλα: (Γκόβαρης Χ., 2001) 

Ο Εθνοτικός Πολυπολιτισμός; (Cooperative multiculturalism); Σε αυτή την κοινωνική πραγ-
ματικότητα συνυπάρχουν οι διάφοροι πολιτισμοί χωρίς να αναπτύσσουν σχέσεις μεταξύ 
τους. Κάθε πολιτισμός διατηρεί την ταυτότητά του. Παίζει κυρίαρχο ρόλο η διατήρηση της 
ταυτότητας της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας. 

Ο φιλελεύθερος πολυπολιτισμός κατά τον οποίο ο πολιτισμός σε δημόσιο χώρο  διέπεται 
από τις οικουμενικές αρχές, του σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων. Στον ιδιωτικό τομέα 
δίνει έμφαση στο άτομο αλλά δε δέχεται συλλογικές πολιτιστικές εκφράσεις, χαρακτηριστι-
κές διαφορετικών μεταξύ τους πολιτισμών. 

Ο Αριστερός Φιλελεύθερος Πολυπολιτισμός ο οποίος αρκείται στην αντιπροσωπευτική ισό-
τητα και το θετικό στιγματισμό σύμφωνα με τον Γκόβαρη (2001). «Ο πολυπολιτισμός  
προσδιορίζεται ως αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη, για συνταγματικά κατοχυρωμένη ισό-
τητα των εθνοτικών ομάδων και για ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτισμικών ταυτοτήτων.» 
(Γκόβαρης Χ., 2001 ) 

Ο Κριτικός  Αναστοχαστικός  Πολυπολιτισμός στον οποίο «οι  πολιτισμικές διαφορές δε θε-
ωρούνται δεδομένα μεγέθη, και οι πολιτισμικές ταυτότητες, αν και αρθρώνονται από μια 
συγκεκριμένη  κοινωνική θέση, δεν έχουν σταθερά σύνορα με τους άλλους. Η έννοια της 
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«υβριδικής τους ταυτότητας»,  υπογραμμίζει την πραγματικότητα των πολυσύνθετων δο-
μών και περιεχομένων, των προσωπικών και ομαδικών ταυτοτήτων στις πλουραλιστικές 
κοινωνίες. Αυτή η υβριδική ταυτότητα αποτελεί μέσο αντίστασης των μειονοτήτων ενάντια 
στην παγίωση διακριτών ορίων. Η διαφορετικότητα εδώ δεν ορίζεται ως πολιτισμική δια-
φορά, αλλά ως σύστημα κοινωνικής ανισότητας.» (Γκόβαρης Χ., 2001 σελ.).  Μήπως όμως 
εδώ έχουμε περάσει στην διαπολιτισμική κοινωνική πραγματικότητα; 

5)Θα πρέπει το θέμα της Πολυπολιτισμικότητας να ληφθεί σε όλη του τη διάσταση. Η δια-
φορετικότητα δεν εντοπίζεται μόνο, ανάμεσα στον πληθυσμό της μειονοτικής ομάδας και 
τον πληθυσμό του κράτους υποδοχής. Οι μειονοτικές ομάδες έχουν κι αυτές εσωτερικές 
διαφορετικότητες και στερεότυπα. Τις περισσότερες φορές, χωρίς να είναι απαραίτητο, υ-
περισχύουν τα στερεότυπα της κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας, τα οποία υιοθετούνται συ-
νήθως από τους μετανάστες και κυρίως κληροδοτούνται και γίνονται τρόπος ζωής για τις 
νέες γεννιές. 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Σύμφωνα με τις διαλέξεις σε αυτό το χώρο και τη βιβλιογραφία η Διαπολιτισμικότητα (Iner-
culturalism)  είναι το ζητούμενο και το ευκταίο σε μια Πολυπολιτισμική κοινωνική πραγμα-
τικότητα. Κατά τον Δαμανάκη Μ. έχει κανονιστικό χαρακτήρα. Η Διαπολιτισμικότητα προϋ-
ποθέτει την Πολυπολιτισμικότητα. Κατά τον Πανταζή Β. (παραδόσεις  σε μεταπτυχιακό) η 
διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι απάντηση στην πολυπολιτισμική κοινωνία. Το ζήτημα , 
αλλά και το ζητούμενο είναι να προκύψει από αυτήν. Δεν αρκεί η συνύπαρξη των διαφορε-
τικών πολιτισμών, χωρίς ο ένας να εμπλέκεται στον άλλο με το να αναπτύσσει στεγανά ό-
ρια, ούτε αρκεί η μεγαλοψυχία της ανοχής των υπόλοιπων από τον κυρίαρχο πολιτισμό. Το 
θέμα της Διαπολιτισμικότητας δεν έχει συγκεκριμένο θεωρητικό υπόβαθρο. Διεθνώς υπάρ-
χει η τάση και η οικονομική στήριξη για διαπολιτισμική εκπαίδευση. Από αυτή και μόνο α-
πορρέουν πολλές προτάσεις και διαφαίνονται διάφορα κοινωνικοφιλοσοφικά ρεύματα. 

Ας προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την Διαπολιτισμικότητα εννοιολογικά. Θα ξεκινήσω 
την προσπάθεια για αποσαφήνιση του όρου με την ανάλυσή του.Σύμφωνα με την Rey von 
Almen η πλήρης σημασία της πρόθεσης «δια» είναι συνυφασμένη με διαδικασίες όπως: 
«ανταλλαγή», «αλληλεγγύη» και «υπέρβαση ορίων». Η έννοια του όρου ‘πολιτισμός΄, ήδη 
έγινε προσπάθεια να αναπτυχθεί πιο πάνω. Από τη σκοπιά αυτή η διαπολιτισμικότητα και η 
διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί «να οριστεί ως πρόγραμμα ισότιμης αλληλεπίδρασης 
των πολιτισμών με στόχο την υπέρβαση των ορίων τους και τη συγκρότηση μιας υπερπολι-
τισμικής ταυτότητας».  (Γκόβαρης Χ., 2001 )Κι ο  Dichop προχωρά στην αποσαφήνιση του 
όρου ξεκινώντας και αυτός από  το τι μπορεί να σημαίνει η πρόθεση «δια». Ισχυρίζεται λοι-
πόν, πως η συγκεκριμένη πρόθεση ίσως δίνει έμφαση στη διαμεσολάβηση της εκπαίδευσης 
με στόχο την αλληλοκατανόηση και αλληλοαποδοχή των πολιτισμών, αναδεικνύοντας τα 
κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Ίσως όμως, συνεχίζει, να τείνει να αναδείξει ότι τα κοινά 
χαρακτηριστικά που εμφανίζονται μεταξύ των πολιτισμών, δείχνουν την κοινή τους αφετη-
ρία. Σε αυτή την περίπτωσηΈτσι όμως αγνοούνται  οι πολιτισμικές διαφορές, οι οποίες με 
αυτόν τον τρόπο βγαίνουν από το στόχο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.Ο Hohmann α-
ποδέχεται την Πολυπολιτισμικότητα ως αφετηρία και ως δεδομένο μιας νέας κοινωνικής 
κατάστασης και προτείνει να κωδικοποιηθεί ολόκληρη η εκπαιδευτική πολιτική του κρά-
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τους υποδοχής, βάσει της πραγματικότητας -  κατάστασης που προκύπτει από τη μετανά-
στευση ενιαία, για τα προγράμματα,  τις θεωρίες, τις μεθόδους και τα ερωτήματα, και όχι 
μόνο ως ιδιαίτερου παιδαγωγικού κλάδου.Ο Reich επίσης υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί 
έμφαση στην κοινωνική εκπαίδευση (Community Education). «Ορίζει συγκεκριμένα τη δια-
πολιτισμική εκπαίδευση ως απάντηση στην πραγματικότητα του γλωσσικού πλουραλισμού 
και ως στόχο έχει να αφυπνίσει τη συνείδηση και τον αναστοχασμό για την κοινωνική πο-
λυμορφία, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή στους χώρους εμπειρίας των παιδιών και των νέ-
ων». (Γκόβαρης Χ., 2001) Επίσης προτείνει κάθε διαμέρισμα , ίσως και κάθε σχολείο  να έχει 
το δικό του curriculum , ανάλογο με την ιδιαιτερότητα της κοινότητάς του. 

Ενδιαφέρουσα είναι η άποψη της Krueger – Portratz, που αντιτίθεται στις αυτονόητες νόρ-
μες που ευνοούν τη συγκρότηση των εθνικών κρατών. Θεωρεί ότι η διαπολιτισμική εκπαί-
δευση μπορεί να ασκήσει κριτική στην παραδοσιακή παιδεία και να αποδομήσει  τις καθιε-
ρωμένες νόρμες και τα κριτήρια δράσης των παιδαγωγικών θεωριών. ( Γκόβαρης  Χ,. 2001) 
Αυτός άλλωστε δεν είναι και ο ρόλος της εκπαίδευσης, να μετασχηματίζει δηλαδή τις διδα-
κτικές προσεγγίσεις ανάλογα με τις κοινωνικές εξελίξεις;  

1)Αν θεωρηθεί, όπως προείπαμε η Διαπολιτισμικότητα εκπαιδευτικό στάδιο, τότε ποια η 
σχέση της με το 5ο  πολυπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης, το διαπολιτισμικό, που ως στό-
χο έχει την καλλιέργεια του σεβασμού και της ανοχής των ατόμων με διαφορετική εθνική, 
πολιτισμική , φυλετική και θρησκευτική προέλευση και που ως κριτήριο για τα κοινωνικά 
φαινόμενα δεν αποτελεί ο κυρίαρχος πολιτισμός αλλά όλοι μαζί σαν σύνολο; Από ότι δια-
φαίνεται είναι κατά κάποιο τρόπο η προσπάθεια υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμά-
των με βάση τις ιδέες της  διαπολιτισμικότητα.  

2)Ποια είναι τα υποκείμενα τα οποία εμπλέκονται, με την έννοια του ποια είναι η αντίληψή 
τους για τον πολιτισμό ή την κουλτούρα, για την «ταυτότητα του εγώ τους» και για την ταυ-
τότητα των άλλων;   Είναι το Υποκείμενο που σκέπτεται ορθολογικά, αναστοχαστικά, χει-
ραφετημένα και είναι απελευθερωμένο από πολιτισμικές ιδιαιτερότητες; Habermas έθεσε 
πρώτος το ερώτημα σχετικά με τις επικοινωνιακές ικανότητες των υποκειμένων. Θεωρεί ότι 
για να υπάρξει Διαπολιτισμικότητα θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία  με τη μορφή «ηθι-
κών διαλόγων». Υπάρχουν όμως εκείνες οι προϋποθέσεις για την ουσιαστική συμμετοχή 
στους «ηθικούς διαλόγους»; Και σε τέτοια περίπτωση είναι προϋπόθεση τελικά ή ζητούμε-
νο;Γνώρισμα της «ισχυρής ταυτότητας» δεν είναι η προσαρμογή των υποκειμενικών ανα-
γκών στην εκπλήρωση των κοινωνικών προσδοκιών, αλλά η κριτική στάση απέναντι στους 
κοινωνικούς ρόλους. Παρ’ όλα αυτά, πολλές φορές οργανωμένα κινήματα ή και μεμονωμέ-
να περιστατικά κοινωνικών προσδοκιών, δεν έχουν υπάρξει η αφετηρία για την αναζήτηση 
και την επίτευξη της Διαπολιτισμικότητας ( π.χ. η μαντίλα). 

Ο Mead ορίζει την ταυτότητα, ως την ικανότητα του ατόμου να παρατηρεί το ίδιο του το 
«εγώ».Οι Krapmann  και Habermas θεωρούν ότι τα Υποκείμενα θα πρέπει να προσεγγίσουν  
εκείνες τις οικουμενικές ικανότητες επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης, που θεωρούνται βα-
σικές για την επιτυχή έκβαση των Διαπολιτισμικών συναντήσεων. Συγκεκριμένα ορίζουν ως 
ικανότητες κοινωνικής δράσης, τους ρόλους (rollendisstanz), τα ην ανοχή των αντιφάσεων ( 
ambiquitaet – stoleranz )  και την επικοινωνιακή ικανότητα (kommunikative kompetenz). 
Μήπως όμως αυτό δεν είναι ένας σταθμός από το δεδομένο στο ζητούμενο; Η αναφορά 
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γύρω από την διαπολιτισμικότητα , σε αυτήν την περίπτωση, είναι η ικανότητα βίωσής της 
από τα υποκείμενα.Οι  παράγοντες που θα μπορούσαν να σταθούν εμπόδιο στη συγκρότη-
ση συμμετρικών διαπολιτισμικών σχέσεων σύμφωνα  με τον Γκόβαρη είναι:Οι σχέσεις ε-
ξουσίας, καθόσον οι ευκαιρίες πρόσβασης μεταξύ πλειοψηφίας και μειοψηφί-
ας(μειονοτήτων) στα κοινωνικά αγαθά, είναι άνιση και μονοπωλείται από την πλειοψηφία 
πολλές φορές.( π.χ. το αγαθό του διαλόγου)Οι συλλογικές εμπειρίες: η στερεοτυπική αντί-
ληψη για τον κάθε «ξένο» που  στηρίζεται σε προκαταλήψεις και κοινωνικά νομιμοποιημέ-
νες αναπαραστάσεις.Οι μετανάστες, πρόσφυγες, παλινοστούντες και ζητούντες άσυλο στη 
χώρα υποδοχής. 

Ένα μεγάλο βήμα προς τη Διαπολιτισμικότητα, ως γνωστική και συναισθηματική τοποθέτη-
ση του «εγώ» διεκδικεί η Ενσυναίσθηση. Ο άλλος κατανοείται ως πρόσωπο και όχι ως α-
πρόσωπος «εκπρόσωπος» της χώρας προέλευσής του. Η επαρκής ικανότητα αναστοχασμού 
μας απομακρύνει από  τη στερεοτυπική αντιμετώπιση των άλλων. Η κριτική ανάλυση της 
πραγματικότητας μας απεγκλωβίζει από πολιτιστικά προσδιορισμένους ρόλους τους οποί-
ους επαναπροσδιορίζει ή δημιουργεί νέους.Κάθε άτομο αυτοπροσδιορίζεται με βάση το 
δίπολο δική μου-ξένη ομάδα και η ταυτότητά του δεν αποτελεί κατάσταση αλλά διαδικασί-
α. Κάθε άτομο αυτοπροσδιορίζεται με βάση το δίπολο δική μου – ξένη ομάδα και η ταυτό-
τητά του δεν αποτελεί κατάσταση αλλά διαδικασία.Βεβαίως η διαδικασία αυτό-
ετεροπροσδιορισμού είναι δυνατόν να οδηγήσει σε καταχρήσεις του τύπου: η αξία της ο-
μάδας μας στηρίζεται στην απαξία των άλλων.Ο Γκόντοβος επισημαίνει ότι η διαχωριστική 
γραμμή ανάμεσα στην οικεία και την ξένη ομάδα, ενδέχεται να είναι μια δεοντολογία με 
αντικείμενο τη μεταχείρηση του άλλου. 

Σε  ίδια αποτελέσματα με την Ενσυναίσθηση οδηγούμαστε όταν εφαρμόζονται μορφές συ-
νεργασίας με επιδίωξη κοινού στόχου. (έρχομαι στη θέση του άλλου).( Γκόβαρης Χ., 2001) 

3)Ποιο είναι το Αντικείμενο τη Διαπολιτισμικότητας; Ως σημείο αναφοράς της ορίζεται η 
«πολιτισμική συνάντηση». Ως κεντρικός σκοπός-αντικείμενο θα μπορούσαν να τεθούν η 
άρση των προκαταλήψεων, η δημιουργία υποδομών, η προώθηση πρακτικών που θα επι-
τρέψουν την όσο το δυνατόν ισότιμη αντιμετώπιση του εργατικού δυναμικού με διαφορε-
τική εθνική ή φυλετική προέλευση από το γηγενή πληθυσμό, καθώς και η ενδυνάμωση των 
πληττόμενων από διακρίσεις, λόγω ρατσισμού, καθώς και την κοινωνική τους ένταξη. 

 Η δημιουργική διαδικασία που προϋποθέτει την αποδοχή της κουλτούρας του άλλου, όχι 
με βάση τις γνώσεις αλλά τις κουλτούρες σε πολλά επίπεδα.  

Η διαδραστική διάσταση που προάγει τη δυνατότητα των ατόμων να να δημιουργούν και 
να διαμορφώνουν ατομικές ταυτότητες 

Η προαγωγή της αμοιβαιότητας, της αλληλεπίδρασης και της πραγματικής αλληλεγγύης . 

Η ανεκτικότητα της αποκλίνουσας συμπεριφοράς 

Η αναγνώριση ξένων συνηθειών. 
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Η ελευθερία όσον αφορά την πολυγλωσσία, την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων και 
ο σεβασμός των ηθών και των εθίμων. 

Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης μέσα από την καλλιέργεια της ανθρώπινης ευαισθησίας, 
της αλληλεγγύης, και της συνεργατικότητας. 

Την καλλιέργεια της Πολιτότητας 

Την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των φυλετικών διακρίσεων. 

Γενικά « η διαπολιτισμική θεωρία έχει ως αξίωμα την ισοτιμία των πολιτισμών και προσπα-
θεί να συμβάλει στην ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πολιτισμών που εκπροσωπούνται σε 
μια πολυπολιτισμική κοινωνία.  Εκτός από την ισοτιμία των πολιτισμών, δυο άλλα αξιώματα 
της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής θεωρίας είναι η ισοτιμία των διαφορετικών μορφωτικών 
κεφαλαίων και η παροχή ίσων ευκαιριών (Δαμανάκης Μ. 2005). 
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Περίληψη 

Όλοι μας με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, έχουμε συνδέσει το σχολείο, την εκπαίδευση 
γενικά, με τη γνώση. Τι είναι όμως «γνώση» σήμερα; Μέσα σ’ ένα κόσμο που διαρκώς 
αλλάζει, όπου εκατομμύρια πληροφορίες μας κατακλύζουν και όπου ή τεχνολογία παίζει 
ένα όλο και πιο κυρίαρχο ρόλο στη ζωή μας, πώς μπορούμε να διακρίνουμε τι είναι χρήσιμο 
και τι όχι; Τι είναι αξιόλογο και τι όχι; Πώς θα έπρεπε να διαμορφωθεί το περιεχόμενο της 
Παιδείας στη σύγχρονη εποχή; Στο κείμενο υποστηρίζεται η άποψη ότι, το ζητούμενο δεν 
είναι η κατοχή πληροφοριών ή γνώσεων αλλά η ένταξη τους μέσα σε στρατηγικούς άξονες 
(δομές) σκέψης που θα επιτρέπουν στο άτομο, από τη μια μεριά την αναπροσαρμογή 
αυτών των γνώσεων και πληροφοριών στις διαρκείς επιστημονικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις και από την άλλη μεριά, θα αξιολογούν την ποιότητα και την αξία τους, με 
προσανατολισμό την κριτική σκέψη και τη χειραφετημένη προσωπικότητα, διότι αυτό 
αποτελεί κι ένα από τους βασικούς σκοπούς ενός προγράμματος Παιδείας. 

Λέξεις - Κλειδιά: δομή, αβεβαιότητα, σχετική ορθολογικότητα, γνωρίζω, υπολογίζω, 
πληροφορία, νοητικό σχήμα, στρατηγικές, ΤΠΕ. 

Εισαγωγή 

 Δίχως άλλο, η έννοια της γνώσης είναι στενά συνυφασμένη με την έννοια της Παιδείας. 
΄Ήδη από την αρχαιότητα, ο Πλάτων αναζητούσε εναγωνίως να ορίσει τι είναι γνώση στο 
διάλογό του Θεαίτητο, διακατεχόμενος από το πάθος του ειδέναι, που αργότερα ο 
Αριστοτέλης θα οριοθετούσε ως χαρακτηριστικό της ανθρώπινης περιέργειας. Στις μέρες 
μας, προϊόν της επιστημονικοφιλοσοφικής πάλης του προηγούμενου αιώνα, δύο οπτικές 
γωνίες χαρακτηρίζουν την πραγμάτευση της έννοιας της γνώσης. Η μία θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως παραδοσιακή, και εννοείται ως ένα ασφαλές μονοπάτι για την επίτευξη 
των στόχων, ένα πλαίσιο βεβαιοτήτων μέσα στο οποίο χτίζεται ο υποκειμενικός μας κόσμος. 
Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, η γνώση (Batens,1996, σελ. 40-52) : α) ταυτίζεται με κάτι το 
«αληθινό», το οποίο έχει μία αξιόπιστη βάση, β) διαθέτει μια υπερβατική γλώσσα, η 
επιστημονική γλώσσα, γ) αναγνωρίζει την ύπαρξη αυστηρών διαχωριστικών γραμμών, δ) 
διαθέτει ένα Ιεραρχικό χαρακτήρα . Πχ αισθητηριακά δεδομένα-νόμοι- θεωρίες- άτομα-
μόρια-κύτταρα, δ) διέπεται από μια σταθερή και απλή δομή των νόμων, των σχέσεων, των 
κανόνων, ε) ο ορισμός της έννοιας συνάγεται και αναγνωρίζει την έννοια της συνέχειας. Με 
αυτή την έννοια, η επιστημονική γνώση εμφανίζει μία διαρκή πρόοδο με αυξανόμενο και 
συνεχή τρόπο Αυτή, η «παραδοσιακή» οπτική, δέχθηκε εκτεταμένη κριτική μέσα στους 
κόλπου του ίδιου του εμπειρισμού, σχηματίζοντας στη συνέχεια μια δεύτερη οπτική αυτή 
της ιστορικής προσέγγισης της επιστήμης. Έτσι, ο Neurath ( όπως αναφέρεται από τον 
Αυγελή, 1998,σελ. 28) υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν προτάσεις που δεν επιδέχονται 
αναθεώρηση, ενώ ο Quenne ( στο ίδιο, σελ, 38), κατέδειξε την ασάφεια των κριτηρίων της 
αναλυτικότητας. Κατά τον Popper ( στο ίδιο, σελ 79), ακόμα και οι βασικές παρατηρησιακές 

2648

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



προτάσεις και θεωρίες υπόκεινται σε διαρκή αναθεώρηση ενώ, ο Thomas Kuhn (2008,σελ, 
76) παραδέχτηκε ότι η αναπτυξιακή δομή της ώριμης επιστήμης βασίζεται στην εναλλαγή 
επιστημονικών παραδειγμάτων. Όσο αφορά στη μέθοδο, θεωρητικοί όπως ο Carnap (στον 
Αυγελή,1998, σ.39 ) διατύπωσαν μεγάλες αμφιβολίες σχετικά με το εάν μπορούμε να 
φτάσουμε με επαγωγικό τρόπο στη διατύπωση θεωριών, ενώ Ο Fayerambent (στο ίδιο, 
138), με την υιοθέτηση του «θεωρητικού πλουραλισμού», προτείνει την ιδέα του 
«θεωρητικού πλουραλισμού» υποστηρίζοντας, ότι πρέπει να διατυπώνουμε θεωρίες που 
είναι αντιφατικές προς την καθιερωμένη άποψη . Επομένως, «η έννοια της επιστημονικής 
προόδου δεν έχει την έννοια μιας προσέγγισης στην αλήθεια, αλλά παίρνει εργαλειακό 
χαρακτήρα: σημαίνει τη βελτίωση των θεωριών μας ως εργαλείων εξήγησης των 
φαινομένων»(στο ίδιο, σελ. 132).Από τη μεριά των επιστημών του ανθρώπου, αυτή η 
εργαλειακή αντιμετώπιση της γνώσης δε μπορεί να θεωρηθεί ως επαρκής. Σ' αυτό το 
σημείο, ο επικουρικός ρόλος της Φιλοσοφίας της Παιδείας είναι καθοριστικός στην 
αναθεώρηση της σωρευτικής αντίληψης της γνώσης. Η γνώση οφείλει να αποσκοπεί και 
«στη χειραφέτηση των ανθρώπινων πλασμάτων» απομακρύνοντας τους παράγοντες που 
μπορεί να συμβάλουν στην ανθρώπινη καταπίεση ( Severino,A.et.al, 2014, σελ.15). Σ' αυτή 
τη περίπτωση μπορεί να χρειαστεί « Αλτουσεριανή Θεωρητική Πρακτική, δηλαδή μια 
θεωρία που ασκείται ως αναστοχασμός, κριτική και αμφισβητική (Severinο.A. et.al, 2014, 
σελ.34). Μέσα στην αβεβαιότητα και την προβληματοποίηση «η φιλοσοφία της Παιδείας 
οφείλει να παράσχει πυξίδα και χάρτες για τον προσανατολισμό της μεταβιβασμένης 
εμπειρίας (στο ίδιο, 2014, σελ.47). Το κείμενο αυτό αναζητά, όχι κάποια απλά εργαλεία 
αιτιολόγησης της γνώσης, αλλά βασιζόμενο στη θεωρία της μάθησης, επεξεργάζεται μια 
σύνθεση διαφορετικών οπτικών, προτείνοντας ένα νοητικό εργαλείο με τη μορφή νοητικού 
σχήματος, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της κριτική σκέψης και την ενσωμάτωση 
αξιολογικών κριτηρίων. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ 

 Λαμβάνοντας υπόψη μας τις παραπάνω εξελίξεις, μεθοδολογικά έχουμε επηρεαστεί από 
την παράδοση του μοντέλου των διευρυμένων Θεωριών (maxi-theories) που μπορεί να 
συνδυάσει διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις από διαφορετικούς χώρους. 
Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, «δεν μπορούμε να συλλάβουμε μια επιστημονική 
μέθοδο δίνοντας σημασία μόνο στις θεωρίες υπό τη στενή έννοια, δηλαδή σε σύνολο 
ισχυρισμών, αλλά και στις διευρυμένες θεωρίες, οι οποίες, ανάλογα με τους συγγραφείς, 
ονομάζονται παραδείγματα, ερευνητικά προγράμματα ή ερευνητικές παραδόσεις» 
(Μπάτενς,1996.σελ.149). Θεωρούμε ως καταλληλότερο εργαλείο δόμησης μιας θεωρίας 
την πλαισιακή προσέγγιση, η οποία απορρίπτει τη σχετικοκρατία χωρίς να ενισχύει τις 
απόλυτες βεβαιότητες. Οι βεβαιότητες οι οποίες θα προκύψουν είναι περιορισμένες 
χρονικά, τοπικά, ιστορικά, αναθεωρήσιμες και αιτιολογίσιμες, χωρίς να αγνοούν τους 
πραγματολογικούς παράγοντες (στο ίδιο.σελ.173,201). Οι περιορισμένου εύρους 
βεβαιότητες, τι θέση μπορεί να έχουν σε μια θεωρία της Παιδείας; Η Παιδεία ανήκει στις 
εννοιολογικές οντότητες που δεν μπορούν να έχουν σκοπούς ( Καζεπίδης,1994,σελ. 111). 
Αντιθέτως, οι άνθρωποι, οι οργανισμοί, τα ιδρύματα μπορούν να έχουν ως σκοπό την 
Παιδεία. Υπό αυτή την έννοια, η αγωγή, η εκπαίδευση ως διαδικασίες επηρεασμού 
(Πολυχρονόπουλος, 1988, σελ.52), το σχολείο ως ίδρυμα,η ίδια η κοινωνία ως θεσμός 
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(οργανώσεις, κόμματα, κυβερνήσεις κ.τ.λ), αν θέλετε, οφείλουν, όταν μιλούν για ένα 
πρόγραμμα Παιδείας, να συμπεριλάβουν ως σκοπούς (Καζεπίδης,1994,σελ.165) την παροχή 
εκείνων των μέσων και των εργαλείων ώστε να είναι ικανή η εκπλήρωση των στόχων ενός 
σύγχρονου προγράμματος Παιδείας. Εδώ εστιάζουμε την προσοχή μας στην παροχή 
νοητικών εργαλείων, ως απαραίτητων για τη νοητική υποδομή των μαθητών, ως 
απαραίτητη συνθήκη γνώσης της διαχείρισης πληροφοριών. Τέτοια εργαλεία είναι, η 
ανάπτυξη και διατύπωση αρχών που διέπουν την δομή, τους κανόνες και τις αρχές, της 
σύγχρονης γνώσης, βάση των οποίων, ο άνθρωπος σαν ιδιαιτερότητα και ατομικότητα, θα 
μπορεί να επιδιώξει τη λύση προβλημάτων. Υπό αυτή την έννοια τίθεται ένα ατομικό 
πλαίσιο συγκρότησης της γνώσης. Για να επιτευχθεί αυτός ο αυτοπροσδιορισμός, ο 
άνθρωπος διαθέτει το μηχανισμό της μάθησης. Αν και δεν υπάρχει ταυτόσημη γνώμη 
μεταξύ των θεωρητικών, ο ορισμός του Schunk, ειδομένος από γνωστική σκοπιά, 
ενσωματώνει κριτήρια που θεωρούνται πρωταρχικά, κατά τη γνώμη του, από τους 
περισσότερους επαγγελματίες της εκπαίδευσης (Schunk,2010, σελ.2): 'Η μάθηση είναι μία 
διαρκής αλλαγή στην συμπεριφορά, ή στην ικανότητα για ορισμένη συμπεριφορά, η οποία 
είναι αποτέλεσμα άσκησης ή άλλων μορφών εμπειρίας». Σήμερα, το περιβάλλον μάθησης 
του παλιού συμπεριφορισμού, αποκτά νέα διάσταση στα πλαίσια της οργάνωσης 
περιβαλλόντων μάθησης που στηρίζονται στη νέα τεχνολογία, ενισχυμένου με τη 
κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Vigotsky, με τον ίδιο τρόπο που δεξιότητες, στρατηγικές 
και δίκτυα των κοινωνιογνωστικών θεωριών αναζητούνται για την οικοδόμηση της νέας 
γνώσης σύμφωνα με την οπτική του εποικοδομητισμού. Εδώ, αναπτύσσουμε την ιδέα ότι, η 
θεωρία οργάνωσης των περιβαλλόντων μάθησης θα πρέπει να ενισχύσει τη δυνατότητα 
του ανθρώπου να δημιουργεί νοητικά σχήματα, τα οποία υποβοηθούν την ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης και των ιδεωδών της χειραφετημένης προσωπικότητας. Ακολουθώντας την 
άποψη ότι, οι νέες πληροφορίες ενσωματώνονται στις ήδη υπάρχουσες πληροφορίες και 
δημιουργούν νέες, δημιουργώντας στάσεις και συμπεριφορές, υιοθετούμε ένα τριγωνικό 
νοητικό σχήμα με τρείς άξονες: τον οντολογικό, τον επιστημολογικό, τον αξιολογικό. Η 
δυνατότητα του ανθρώπινου νου («σχήμα» ή «γνωστικό σχήμα») να εργάζεται με σχήματα 
έχει συζητηθεί από τους Gagne, Piaget και παλιότερα από τον Bartlet, αποσκοπεί σε ένα 
«τρόπο κωδικοποίησης με σημασιολογικό τρόπο ενός ευρύτερου συνόλου δομημένων και 
σύνθετων πληροφοριών, δηλαδή ενός αρκετά εκτέταμένου πεδίου δηλωτικής και 
διαδικαστικής γνώσης» ( Κολιάδης, 2012). 

Ανάπτυξη 

 Έχουμε θέσει το εξής πλαίσιο: Μέσα στο κάδρο της σχετικής βεβαιότητας, αιτούμαστε τη 
σχεδίαση περιβαλλόντων μάθησης που «να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους το ζήτημα της 
μετα-εννοιολογικής επίγνωσης και της ανάπτυξης των αναπαραστάσεων» και « να δώσουμε 
μεγαλύτερη προσοχή στις εποικοδομητικές και δημιουργικές όψεις της ανθρώπινης νόησης, 
να ενθαρρύνουμε τη σκέψη, την αμφισβήτηση των παλιών ιδεών και τη δημιουργία νέων 
αναπαραστάσεων» (Βοσνιάδου,Σ. at.al, 2006. σελ 266). Η αμφισβήτηση των παλιών ιδεών, 
μπορεί να συμβαίνει για κάθε γνωστικό πεδίο ή τύπο γνώσης. Εδώ επικεντρωνόμαστε, στον 
τύπο της πληροφορίας που θα ενισχύσει το αίτημα της χειραφέτησης της ανθρώπινης 
προσωπικότητας. Ο άνθρωπος διαθέτει δύο εφόδια, τη δημιουργική ικανότητα του νου, με 
την οποία δομεί τη γνώση, και την οργανωτική που κατηγοριοποιεί τη γνώση. Αυτή η 
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συνθετική δυνατότητα του ανθρώπου, του αυτοϋπολογισμού του, εδράζεται στη 
δυνατότητα χρήσης της νόησής του. Διερευνώντας τη φύση της νόησης, ο Πιαζέ (Πιαζέ, 
1969, σελ. 37) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, η νόηση είναι η ικανότητα του ανθρώπου να 
δημιουργεί νέες δομές που μπορούν να μετασχηματιστούν. Άρα, κατανοούμε και 
επινοούμε δημιουργώντας νέες δομές. Επομένως, όταν μιλούμε για δημιουργία κριτικής 
σκέψης και γνώσεις που οδηγούν στη χειραφέτηση της προσωπικότητας του ατόμου, 
μιλούμε και για τις ανάλογες δομές. Σήμερα όταν μιλάμε για «γνώση», δεν μπορεί να 
εννοούμε μια σωρευμένη ποσότητα πληροφοριών αλλά, τρόπους σκέψης, ελέγχου, 
διαχείρισης των πληροφοριών καθώς και στρατηγικές λύσης προβλημάτων. Και όταν λέμε 
γνωρίζω, είμαστε πιο κοντά στην άποψη του νομπελίστα Herbert Simon ο οποίος 
υποστηρίζει ότι (Simon,Η. όπως αναφέρεται στην Επιτροπή Κοινωνικών Επιστημών και 
Εκπαίδευσης του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών των ΗΠΑ,1996,σελ.29]: «η σημασία της 
λέξης 'γνωρίζω' έχει αλλάξει από το να είναι κανείς ικανός να θυμάται και να 
επαναλαμβάνει πληροφορίες στο να είναι ικανός να τις βρίσκει και να τις χρησιμοποιεί «. 
Υπό αυτή την έννοια, σήμερα, η ασφαλέστερη οδός θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε το ρήμα 
«γνωρίζω» ως ένα είδος υπολογισμού, ένα είδος ικανότητας να ψάχνουμε, να βρίσκουμε 
και να χρησιμοποιούμε. Ο Έντγκαρ Μορέν (2001, σελ.71), στο βιβλίο του «Η Μέθοδος», 
εκφράζει την άποψη ότι «γνωρίζω σημαίνει πρωταρχικά υπολογίζω». Αυτό τον καθιστά ένα 
μοναδυαδικό ον (Μορέν, Ε. 2001, σελ.246) . Ίσως πάνω απ' όλα, ο έλεγχος και η 
αναθεώρηση αποτελούν τις βασικότερες συνθήκες της γνωσιακής επικυρωτικής 
διαδικασίας 18 (Carr, Kemmis,2000,σελ. 69). Σύμφωνα με το Μοντέλο Επεξεργασία 
Πληροφοριών η μνήμη αποθηκεύει τριών ειδών γνώσεις : τη δηλωτική γνώση (γνωρίζω τι), 
όσο με τη διαδικαστική γνώση (πώς γίνεται κάτι) και την υποθετική γνώση ( πότε και γιατί) 
(Κολιάδης, 2012, 317-319). Όταν μιλάμε για λύση προβλημάτων εδώ, στοχεύουμε σε μία 
κατηγορία προβλημάτων περισσότερο με τις δύο τελευταίες κατηγορίες και κυρίως την 
υποθετική γνώση. Εδώ το άτομο καλείται να κρίνει το γιατί των πληροφοριών. Εδώ 
υποστηρίζουμε ότι, τα Περιβάλλοντα Μάθησης που εμπεριέχουν τους παρακάτω άξονες 
ενισχύουν το κύρος της αμφισβήτησης των γνώσεων και την υιοθέτηση αξιών. Οι άξονες 
αυτοί εμπλουτίζουν τα νοητικά σχήματα των μαθητών με μία σειρά παραδοχών, που θα 
μπορούσαν να λειτουργήσουν ως κομμάτι μιας πυξίδας μέσα στο χάος διαχείρισης και 
αξιολόγησης των πληροφοριών. 

Α. Οντολογικός Άξονας 

 Ο Οντολογικός άξονας συγκροτείται από τις παραδοχές που αφορούν τη φύση της γνώσης 
και την οντότητα των νοητικών δομών. Τέτοιες παραδοχές θα μπορούσαν να είναι 
προτάσεις του τύπου: η γνώση είναι δημιούργημα του νου, ο νους οργανώνει κατηγορίες, 
οι κατηγορίες σημαίνουν εγκεφαλικές δομές, η μάθηση μπορεί να επηρεάσει τις δομές 
αυτές. Απόρροια της Καντιανής εκδοχής της απριορικής δυνατότητας του νου να διαθέτει 
κατηγορίες (Κανελλόπουλος, 1976, σελ.296-297), είναι η άποψη ότι ο νους δημιουργεί 
κατηγορίες για την επεξεργασία πληροφοριών (Επιτροπή Κοινωνικών Επιστημών και 
Εκπαίδευσης του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών των ΗΠΑ,1996, σελ.172). Μια επίκτητη 
γνώση μπορεί να εγγραφεί μόνιμα, υπό τη μορφή μιας σταθερής σύνδεσης μεταξύ 
νευρώνων 27 (Μορεν, 2001,σελ.87).  

2651

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Β. Επιστημολογικός Άξονας 

Ο επιστημολογικός άξονας συγκροτείται από τις παραδοχές διαμέσου των οποίων γίνεται η 
επεξεργασία του ερμηνευτικού μοντέλου της γνώσης, η θεωρία που σχηματίζουμε για τον 
κόσμο . Κατά κάποιο τρόπο, προσπαθούμε να θέσουμε όσο πιο αντικειμενικά, δηλαδή 
αιτιολογημένα, όμως αναθεωρήσιμα, θεμέλια στο τρόπο διαχείρισης και ελέγχου των 
πληροφοριών μας. Οι επιστημολογικές δομές εξειδικεύονται όταν το υποκείμενο καλλιεργεί 
τις εξής παραδοχές: Α. Αποδοχή των αβεβαιοτήτων. Το ότι η νόηση του ανθρώπου είναι 
δημιουργική και παραστατική σημαίνει ότι, αυτό που εννοείται ως αντικειμενική γνώση και 
ταυτίζεται με την απόλυτη γνώση δεν υφίσταται. Κατά τον ίδιο τρόπο, επομένως, δεν 
μπορούν να υφίστανται και απόλυτες βεβαιότητες (Κογκούλης, 2000. σελ 29). Μόνο ο 
ορθολογισμός μπορεί να ανεχθεί την ύπαρξη αβεβαιοτήτων (Batens,1996,σελ. 94). Β. 
Αποδοχή της σχετικής σύλληψης της ορθολογικότητας.. Η σχετική ορθολογικότητα διαφέρει 
από την απόλυτη στο ότι η πρώτη είναι δυναμική (βελτιώνουμε την αιτιολόγηση, με κριτική 
και αμφισβήτηση) και κατά δεύτερο, η αιτιολόγηση δεν αφορά οντότητες (πεποιθήσεις, 
αποφάσεις, πράξεις) αλλά επιλογή ανάμεσα σε εναλλακτικές προτάσεις (Batens,1996,σελ. 
97 ). Γ. Πλαισιακή ορθολογικότητα. Η επιλογή ανάμεσα σε εναλλακτικές προτάσεις σημαίνει 
ότι τελικά οι παραδοχές μας θα έχουν μια μορφή βεβαιότητας. Η διαφορά είναι ότι οι 
βεβαιότητες αυτές περιορίζονται από την πλαισιακή προσέγγιση, την προσέγγιση επίλυσης 
ενός προβλήματος, δηλαδή από τους παράγοντες που μετριάζουν ή περιορίζουν την 
αναζήτηση της αλήθειας όπως οι πραγματολογικοί παράγοντες (αισθήσεις, όργανα 
μέτρησης, χωροχρονική μας θέση στο σύμπαν,31( Batens,1996,σελ. 173]  

Γ. Αξιολογικός Άξονας 

Ο άξονας αυτός δομεί την εικόνα για τη φύση του ανθρώπου, ή την προτασιακή αντίληψη 
τον άνθρωπο που θα ήθελε να καλλιεργήσει μία σοβαρή θεωρία της Παιδείας 
33(Καζεπίδης,1994,σελ. 292). Εδώ, ίσως, εδράζονται τα υποκειμενικά θεμέλια της Παιδείας. 
«. Οι δομές του αξιακού άξονα σχηματίζονται από την αποδοχή παραδοχών όπως: α. Η 
μοναδοδυαδικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Από τη μια μεριά, ο άνθρωπος είναι μονάδα, 
ως άτομο, ως προσωπικότητα, από την άλλη μεριά όμως, η σύνθεση της προσωπικότητάς 
του, η κοινωνική, πολιτιστική και βιολογική κληρονομιά του, διαμορφώνεται από την 
επιρροή άλλων περιβαλλόντων, κοινωνικών, πολιτιστικών και βιολογικών, που δρα ως 
δεύτερο εγώ. Ο άνθρωπος είναι τμήμα αυτού του περιβάλλοντος (Κογκούλης,,200.σελ.29]. 
Είναι υποκείμενο και αντικείμενο ταυτόχρονα, άτομο και μέρος του όλου, πνεύμα και ύλη, 
λογική και συναίσθημα, βιολογικός και πολιτισμικός. Το ίδιο το άτομο εγκαθιδρύει 
ταυτόχρονα την ταυτότητα και την ετερότητα του ατόμου και του ειδώλου του (Μορεν, Ε. 
2001,σελ.246,). β. Το αναμεικτο/συζευτικό/διαζευτικό παράδειγμα. Όλες οι θεωρίες είναι 
εγγεγραμμένες μέσα σ' ένα παράδειγμα ή ένα ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο επηρεάζει 
όλη τη θεώρηση του υποκειμένου. Τα τελευταία πεντακόσια χρόνια η δυτική σκέψη 
ταλανίζεται από το διαζευκτικό παράδειγμα που αντιδιαστέλει το σωστό από το λάθος, το 
αληθές από το ψευδές, πνεύμα-ύλη, ποιότητα-ποσότητα, συναίσθημα-λογική, ύπαρξη-
ουσία, ελευθερία αιτιοκρατία (Μορεν, 2001, σελ,31-34). γ. Αποδοχή της διαύγειας. Στα 
λάθη αντίληψης προστίθενται και τα λάθη της νόησης που ερμηνεύει τα γεγονότα και οι 
ερμηνείες αυτές μπορεί να προσβληθούν από τις προβολές των επιθυμιών, των φόβων, των 
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ταραχών του υποκειμένου (Μορέν,Ε. 2001, 24-26), δ. Αποδοχή της ανατροφοδότησης. Η 
δομή της διαύγειας όμως δεν είναι κάτι που συντελείται εφάπαξ. Ο άνθρωπος αρέσκεται να 
υιοθετεί λογικές, ηθικές, συναισθηματικές κα πρακτικές που τον ευνοούν. Η μνήμη μας 
μπορεί να παραμορφώσει τις αναμνήσεις μέσω ασυνείδητων προβολών ή συγχύσεων 
(Μορεν, 2001,σελ.27). Οι ίδιοι οι κανόνες της σκέψης μας επιδέχονται συζήτηση και 
μεταβολή (Batens,1996,σελ.201). ε. Η αποδοχή μιας συνθήκης αλήθειας. Απ' όλα τα 
παραπάνω συνάγεται ότι «η αναζήτηση της αλήθειας είναι πλέον συνδεδεμένη με μια 
έρευνα στο κατά πόσο είναι δυνατό να γνωρίζουμε την αλήθεια» (Μορέν,2001,σελ. 13, ]. 
Αυτό που πρέπει να διατρανώσουμε συνειδησιακά και μεθοδολογικά, μας υπενθυμίζει ο 
Πόπερ, δεν είναι προτασιακοί τύποι της γνώσης και κατοχής της αλήθειας αλλά την 
πρόθεσή μας να αναζητούμε την αλήθεια (Πόπερ όπως αναφέρεται στον Αυγελή,1996,σελ. 
90]. ζ. αποδοχή της αναστοχαστικότητας. Ο Μορέν παρουσιάζει τον έμβιο οργανισμό ως 
ένα «computo», ο υπολογισμός του οποίου υπολογισμός είναι ένας υπολογισμός του 
εαυτού του, για τον εαυτό του, επί του εαυτού του (Μορέν, μέθοδος,σελ.63]. Αυτό οδηγεί 
τον ανθρώπινο οργανισμό στο στοχασμό, στην αναζήτηση, για την πραγμάτωση της 
προσωπικότητάς του, «η οποία εκφράζει την πνευματική και ηθική του φύση» 48 (Τατάκης 
στον Αντωνίου, σελ.90 ) στη χειραφέτησή του. 

Συμπέρασμα 

Η γνώση σήμερα, μοιάζει περισσότερο μ' ένα Ηρακλείτειο Ποτάμι, η ροή του οποίου 
αλλάζει, η κοίτη του όμως παραμένει, σχετικά, σταθερή. Με δεδομένο ότι, μόνο ο 
ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να συλλάβει αυτή την πορεία, έστω και περιορισμένα, 
ευθύνη της πολιτείας, τω θεσμών, του σχολείου των ενηλίκων, είναι η παροχή των 
κατάλληλων μέσων για την σύλληψη αυτής της πορείας . Ένα από τα μέσα αυτά, είναι και η 
καλλιέργεια των κατάλληλων νοητικών δομών, για τη διαχείριση, επεξεργασία και 
αξιολόγηση όλων αυτών των «ροών» και «απορροών», των πληροφοριών εν γένει. Τα 
περιβάλλοντα μάθησης, για τα οποία η εκπαίδευση είναι επιφορτισμένη, που έχουν ως 
στόχο την καλλιέργεια της κριτική σκέψης και αξιών όπως η χειραφετημένη προσωπικότητα, 
πρέπει να ενισχύουν τις συνθήκες γνώσεις που διαμορφώνουν τις ανάλογες δομές. Σε 
τέτοιες συνθήκες αποσκοπεί και το νοητικό σχήμα που προτείνεται εδώ και βασίζεται σε 
τρεις άξονες αποδοχών : της δυνατότητας του νου να δομεί, της σχετικής βεβαιότητας της 
γνώσης που θεμελιώνει την αμφισβήτηση, και της δόμησης αξιών που καλλιεργούν τη 
χειραφέτηση της ανθρώπινης προσωπικότητας. 
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Περίληψη 

Η εφηβεία αποτελεί μια κρίσιμη περίοδο μετάβασης από την παιδική στη νεανική και ώρι-
μη ηλικία. Για τους έφηβους, η περίοδος αυτή σηματοδοτεί την ανάγκη προσδιορισμού της 
ταυτότητας τους, της κατάκτησης της αυτονομίας τους και της ολοκλήρωσης της προσωπι-
κότητας τους. Στο υπόβαθρο όλων αυτών των αλλαγών, αρκετοί έφηβοι εκφράζονται με 
συγκρούσεις, επιθετικές συμπεριφορές ή παραβατικές πράξεις. Σκοπός της παρούσας ερ-
γασίας είναι η διερεύνηση των πιθανών παραγόντων που σχετίζονται με την εκδήλωση πα-
ραβατικής συμπεριφοράς στην εφηβεία και η παρουσίαση τρόπων αντιμετώπισης αυτού 
του φαινομένου. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι θεσμοί κοινωνικοποίησης όπως είναι η 
οικογένεια, το σχολείο και η κοινωνία αποδεικνύονται ενοχοποιητικοί παράγοντες ενώ η 
ενίσχυση του ρόλου της οικογένειας και του σχολείου μπορεί να συμβάλει μέσα από κα-
τάλληλες δράσεις στην πρόληψη αυτού του φαινομένου. 

Λέξεις - Κλειδιά: Παραβατικότητα, εφηβεία, οικογένεια, σχολείο, κοινωνία. 

Εισαγωγή 
Ένα μείζον πρόβλημα των τελευταίων δεκαετιών της κοινωνίας μας είναι η ιδιαίτερη συ-
μπεριφορά κάποιων εφήβων που καταγράφεται κάτω από τον επιστημονικό όρο «εφηβική 
παραβατικότητα». Ο έφηβος, προκειμένου να ενταχθεί στις νέες μορφές κοινωνικών σχέ-
σεων του σύγχρονου περιβάλλοντος και να περάσει στον κόσμο των «μεγάλων», πειραματι-
ζόμενος με μια ποικιλία συμπεριφορών και πράξεων, «επαναστατεί» προς όλες τις κατευ-
θύνσεις, ξεφεύγοντας από τα όρια του αποδεκτού και  υπερπηδώντας την κόκκινη γραμμή 
της νομιμότητας. Μελέτες από διάφορους επιστημονικούς χώρους αντικατοπτρίζουν την  
έκταση  του κοινωνικού αυτού φαινομένου, μέσα από την ενδελεχή διερεύνηση του πλαι-
σίου γένεσης και ανάπτυξης εκείνων των παραγόντων που συμβάλλουν στην εφηβική πα-
ραβατική συμπεριφορά, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους βασικούς θεσμούς κοινωνικο-
ποίησης, όπως είναι η οικογένεια και το σχολείο  (Κατσίρας, 2008∙Ματσόπουλος, 2009). 
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
αναφορικά με τα αίτια που οδηγούν τους έφηβους στην παραβατικότητα καθώς και η πα-
ράθεση στρατηγικών πρόληψης και παιδαγωγικών δράσεων,  ώστε να επιτευχθεί μια απο-
τελεσματική διαχείριση αυτού του φαινομένου.  

Θεωρητικές προσεγγίσεις της παραβατικότητας: Βιολογία, ψυχολογία ή περιβάλλον; 

Σύμφωνα με τις βιολογικές απόψεις, η μελέτη χρωμοσωματικών ανωμαλιών, οργανικών 
δυσλειτουργιών, γενετικών παραγόντων και κληρονομικών χαρακτηριστικών συνδέθηκε με 
την παραβατικότητα (Φαρσεδάκης, 2005). Η έρευνα των Brunner, Nelen, Breakefield, 
Ropers και Van Oost (1993) σε μια ολλανδική οικογένεια έδειξε ότι όλα τα αρσενικά μέλη, 
λόγω ενός συγκεκριμένου γενετικού ελαττώματος που οφείλονταν στην μετάλλαξη ενός 
γονιδίου, εμπλέκονταν σε εγκληματικές συμπεριφορές. Επίσης, η έρευνα που διεξήχθη σε 
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αγόρια έφηβους από τους Beaver, Wright και Delisi (2008) διαπίστωσε πως η ύπαρξη με-
ταλλαγμένων γονιδίων μπορεί να επηρεάσει κάποιους νέους να συνδεθούν με παραβατι-
κούς συνομήλικους τους, καθώς βρέθηκε μια σημαντικά στατιστική συσχέτιση ανάμεσα σε 
ένα μεταλλαγμένο γονίδιο (DAT 1) και την  συμμετοχή τους σε κάποιας μορφής ομαδική 
παραβατικότητα. Τα πορίσματα άλλων ερευνών αναγνώρισαν την αλληλεπίδραση γενετι-
κών και κληρονομικών παραγόντων και την άμεση σύνδεση τους με διάφορες μορφές πα-
ραβατικότητας σε περιπτώσεις υιοθετημένων παιδιών καθώς και μεταξύ μονοζυγωτικών 
και διζυγωτικών διδύμων ( Hudziak, Rudiger, Neale, Heath & Todd, 2000∙Van den Oord, 
Boomsma & Verhulst, 1994∙Vernon, McCarthy, Johnson, Jang & Aitken Harris, 1999). 

Από την άλλη πλευρά, οι ψυχολογικές αναλύσεις εστιάζουν σε ατομικούς-ψυχολογικούς 
παράγοντες, κυρίως μέσα από τις έννοιες της ψυχικής υγείας, των χαρακτηριστικών της 
προσωπικότητας και της ψυχοσύνθεσης του εφήβου (Moore, 2011). Ο Herbert (1999) ανα-
φέρει τρεις σημαντικές προσεγγίσεις της επιθετικής συμπεριφοράς με τις οποίες συσχετίζε-
ται η παραβατικότητα. Η πρώτη προσέγγιση δέχεται την επιθετική συμπεριφορά ως έμφυτη 
τάση και ως ένστικτο που υπάρχει στον άνθρωπο. Η δεύτερη άποψη θεωρεί την επιθετικό-
τητα ως φυσικό επακόλουθο της αποστέρησης ενώ η τρίτη θεωρεί ως αιτιολογικό παράγο-
ντα την μίμηση επιθετικών προτύπων. Μελέτες έδειξαν πως οι έφηβοι με ανεπαρκείς κοι-
νωνικές δεξιότητες, χαμηλή αυτοεκτίμηση, ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία και με φτωχή κοινωνι-
κή επάρκεια ωθούνται σε εκδηλώσεις ανεπιθύμητης συμπεριφοράς οι οποίες συσχετίζονται 
με  παραβατικές πράξεις  (Baumrind, 1991∙Windle, 1992). 

Περνώντας στις κοινωνιολογικές θεωρίες, οι μεταβλητές που αποτελούν και παράγοντες 
εμφάνισης παραβατικών συμπεριφορών αναζητούνται στο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο 
οποίο αναπτύσσεται ο έφηβος. Η κοινωνία ως σύνολο εμπλέκεται και ευνοεί τις αιτίες που 
συμβάλλουν στην εκδήλωση της εφηβικής παραβατικότητας για αυτό και οι έρευνες έ-
στρεψαν το ενδιαφέρον τους σε τρεις σημαντικούς θεσμούς κοινωνικοποίησης: την οικογέ-
νεια, το σχολείο και τις παρέες των συνομήλικων. Έμφαση δόθηκε επίσης και στην επίδρα-
ση των Μ.Μ.Ε. αλλά και στη δομή της σύγχρονης κοινωνίας (Γεωργούλας, 2000∙Κατσίρας, 
2008).  

Η οικογένεια 

Το οικογενειακό περιβάλλον, ως ένας σημαντικός ψυχο-κοινωνικός μηχανισμός της κοινω-
νικοποίησης, έχει αποδειχθεί πως, εκτός των θετικών στοιχείων που μπορεί να προσφέρει 
στον έφηβο, δεν καταφέρνει να εμβαθύνει αποτελεσματικά στο περιεχόμενο της κοινωνι-
κοποίησης. Σχετικές έρευνες δίνουν πρωτεύουσα σημασία στη δομή και το πλαίσιο των εν-
δοοικογενειακών σχέσεων με τον έφηβο, εστιάζοντας το ενδιαφέρον τους  σε θέματα που 
έχουν σχέση με την γονεϊκή επίβλεψη, τον τρόπο διαπαιδαγώγησης, τις διαπροσωπικές 
σχέσεις γονέων και παιδιών, τις δυσλειτουργικές μορφές της οικογένειας, την ενδοοικογε-
νειακή βία και την παραβατική δραστηριότητα των γονέων (Habibah & Nooreen, 
2011∙Matherne & Thomas, 2001). 

Οι γονεϊκές πρακτικές και το στυλ διαπαιδαγώγησης αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες 
της νεανικής παραβατικότητας (Hoeve, Dubas, Gerris, Van der Laan & Smeenk, 2011). Η 
Baumrind (1991) υπογράμμισε την επίδραση των προτύπων συμπεριφοράς των γονέων κα-
θώς επηρεάζουν τις αντιστάσεις των εφήβων σε παραβατικές δράσεις ή στη χρήση ψυχο-
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τρόπων ουσιών. Επιπλέον, το δημοκρατικό στυλ διαπαιδαγώγησης συνδέεται θετικά με την 
υγιή κοινωνικοποίηση των εφήβων, καθώς αποδεικνύονται κοινωνικά επαρκείς, υπεύθυνοι, 
με αυτοέλεγχο και αυτοπεποίθηση στις κοινωνικές τους συναλλαγές (Henry, Sager & Plun-
kett, 1996∙Νομικού, 2004∙Παππά, 2006). Αντίθετα, οι έφηβοι αυταρχικών γονέων παρου-
σιάζουν υψηλά επίπεδα παραβατικότητας αφού βιώνουν ένα εχθρικό οικογενειακό κλίμα 
με επιπλήξεις και συνεχή καθοδήγηση. Παρόμοια συμπεριφορά μπορεί να εκδηλώσουν οι 
έφηβοι ανεκτικών-επιεικών γονέων ενώ οι έφηβοι με ανεκτικούς-αδιάφορους γονείς κινδυ-
νεύουν σε μεγάλο βαθμό να υιοθετήσουν αρνητικές αποκλίσεις στη συμπεριφορά τους, με 
χρήση ψυχοτρόπων ουσιών ή κατανάλωση αλκοόλ (Kim, Hetherington & Reiss, 
1999∙Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts & Dornbusch, 1994). 

Από έρευνες προέκυψε ότι οι οικογένειες που χαρακτηρίζονται από χαλαρούς δεσμούς με-
ταξύ των μελών τους, έλλειψη φροντίδας και αναποτελεσματικές πρακτικές επίλυσης των 
εφηβικών προβλημάτων δημιουργούν ένα πλαίσιο το οποίο οδηγεί τον έφηβο σε προβλη-
ματικές συμπεριφορές (Gullota, Adams & Montemayor, 1998∙Hawkins, 1996). Άλλες έρευ-
νες προσανατολίστηκαν στις μορφές και το είδος του οικογενειακού περιβάλλοντος, εξετά-
ζοντας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την λειτουργία και την  αποδιοργάνωση της οικογένειας. 
Όπως αναφέρει ο Free (1991), ένα δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον συνδέεται ά-
μεσα ή έμμεσα με την εκδήλωση της παραβατικής συμπεριφοράς. Οι «διαλυμένες» οικογέ-
νειες, λόγω θανάτου ή διαζυγίου, μπορεί να επηρεάσουν την κοινωνική και συναισθηματι-
κή ανάπτυξη των εφήβων, ενισχύοντας σε ένα βαθμό τη δημιουργία προβληματικών συ-
μπεριφορών (Apel & Kaukinen, 2008∙Price & Kunz, 2003). 

Εξάλλου, αποτελέσματα ερευνών σε έφηβους που μεγαλώνουν σε λειτουργικά «διαλυμέ-
νες» οικογένειες κατέγραψαν μεγάλες πιθανότητες εκδήλωσης μελλοντικής περιθωριοποί-
ησης και παραβατικότητας. Παιδιά που ζουν καθημερινές σκηνές βίας σε ένα ιδιαίτερο ψυ-
χοπαθολογικό οικογενειακό περιβάλλον καθώς και κακοποιημένα και παραμελημένα παι-
διά στην παιδική τους ηλικία τίθενται σε κίνδυνο για ενδεχόμενη μελλοντική παραβατικό-
τητα (Αγάθωνος-Γεωργοπούλου, 2004∙Crooks, Scott, Wolfe, Chiodo & Killip, 2007). Τα παι-
δικά βιώματα και οι εμπειρίες σε αυτού του είδους τις οικογένειες είναι πιθανό να οδηγή-
σουν σε ιδιαίτερες συμπεριφορές. Πρέπει να τονιστεί όμως ότι ο συσχετισμός της οικογέ-
νειας με την εφηβική παραβατικότητα δεν πρέπει να είναι απόλυτος πάντα, όπως επιση-
μαίνουν οι Γεωργούλας (2000) και Κατσίρας (2008), διότι οι έφηβοι εκδηλώνουν αντικοινω-
νικές συμπεριφορές υπό την αλληλεπίδραση και άλλων παραγόντων οι οποίοι ευνοούν τέ-
τοιες συμπεριφορές. 

Το σχολείο και οι παρέες των συνομήλικων 

Μελετώντας το φαινόμενο της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και της παραβατικότητας των 
εφήβων μέσα από το χώρο της εκπαίδευσης, εύκολα παρατηρούνται πρώιμα προβλήματα  
όπως το φαινόμενο του εκφοβισμού, περιστατικά λεκτικής και σωματικής βίας, βανδαλι-
σμοί, αδικαιολόγητες απουσίες κ.λπ. Έτσι, ο ρόλος του σχολείου ως φορέα εκμάθησης κοι-
νωνικών αξιών, προτύπων και κανόνων συμπεριφοράς στέκεται αδύναμος με αποτέλεσμα 
να εμφανίζονται φαινόμενα βίας και αρνητικές συμπεριφορές. Έρευνες συνδέουν την εφη-
βική παραβατικότητα με την εκπαιδευτική διαδικασία, καθιστώντας ως αρνητικούς παρά-
γοντες το σύστημα πειθαρχίας και το πλαίσιο αξιολόγησης των μαθητών, το σχολικό κλίμα, 
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το πρόγραμμα σπουδών και τις συμπεριφορές των εκπαιδευτικών (Furlong & Morrison, 
2000∙Hyman & Perone, 1998). Η έρευνα των Pablant και Baxter (1996) αναφέρει ότι σχολεία 
που βρίσκονται σε υποβαθμισμένες περιοχές με υψηλά επίπεδα εγκληματικότητας είναι 
πιθανό να ευνοήσουν την ανάπτυξη βίαιων συμπεριφορών. 

 Ακόμη σε μερικές περιπτώσεις η χαμηλή επίδοση των μαθητών σε συνδυασμό με τις α-
σφυκτικές πιέσεις των γονέων και των εκπαιδευτικών για υψηλές σχολικές επιδόσεις έχουν 
ως αποτέλεσμα τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, το στιγματισμό ως «κακοί» 
μαθητές και την περιθωριοποίηση τους (McEvoy & Welker, 2000∙Νόβα-Καλτσούνη, 2004). 
Άλλοι σχολικοί παράγοντες που ενισχύουν το πάζλ της εφηβικής παραβατικότητας είναι οι 
συνεχόμενες αλλαγές που συντελούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα όπως η διαφοροποίηση 
του μαθητικού πληθυσμού, το πολυπολιτισμικό σχολείο, ο δασκαλοκεντρικός χαρακτήρας 
της δημόσιας εκπαίδευσης μέσα από παρωχημένες μεθόδους διδασκαλίας, η εισαγωγή 
νέων παιδαγωγικών καινοτομιών και βιβλίων και ο ανεπαρκής ρόλος του εκπαιδευτικού 
(Μπεζέ, 2002∙Μπελογιάννη, 2009). 

Ιδιαίτερα σημαντική όμως είναι και η επίδραση των φίλων και των συνομηλίκων στη συ-
μπεριφορά των εφήβων, καθώς αποτελούν ένα ασφαλές καταφύγιο και θετική πηγή στήρι-
ξης έξω από την οικογένεια για τον έφηβο, που τον βοηθούν στο δρόμο της ανεξαρτησίας 
και της διαμόρφωσης της ταυτότητας του (Νομικού, 2004). Οι συνομήλικοι όμως ευθύνο-
νται ταυτόχρονα για πολλά προβλήματα συμπεριφοράς, όπως είναι η χρήση αλκοόλ και 
ναρκωτικών ουσιών, παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., μικροκλοπές, διαρρήξεις κ.λπ., επηρεάζοντας 
έτσι αρκετούς τομείς της ζωής των εφήβων. Η επιλογή φίλων με παραβατικά πρότυπα, οι 
αντιδράσεις στις αξίες και τους ηθικούς κανόνες, το αίσθημα νέων εμπειριών μέσα από ρι-
ψοκίνδυνες καταστάσεις συνιστούν σημαντικούς παράγοντες ανάπτυξης παραβατικής συ-
μπεριφοράς. Σχετικές έρευνες δίνουν βαρύτητα στον αρνητικό χαρακτήρα των ομάδων-
συμμοριών, οι οποίες διαπράττουν παραβατικές πράξεις, επισημαίνοντας τη λειτουργία 
τους ως μοντέλα μίμησης και διατήρησης αντικοινωνικών συμπεριφορών (De Kemp, Schol-
te, Overbeek & Engels, 2006∙Knecht, Snijders, Baerveldt, Steglich & Raub, 2010). 

Η επιρροή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η επίδραση των κοινωνικών παραγόντων 

Η βιομηχανία της τηλεόρασης βρέθηκε στο στόχαστρο ερευνών καθώς η πολύωρη παρακο-
λούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων, η αλόγιστη χρήση βίας, εγκληματικών ενεργειών, 
πολεμικών σκηνών ή ερωτισμού καθώς και η προβολή ακατάλληλων διαφημίσεων προκα-
λούν μια διάχυτη ανησυχία ως προς την υιοθέτηση επιθετικών και αντικοινωνικών συμπε-
ριφορών (Κουμέντος, 2009∙Murray, 2008∙Νικολάου, 2004). Επίσης, η εντατική ενασχόληση 
και ο εθισμός των εφήβων με το διαδίκτυο μπορεί να τους οδηγήσει σε κοινωνική απομό-
νωση, οικογενειακές συγκρούσεις, αυξημένες επιθετικές σκέψεις και πράξεις. Έρευνες έδει-
ξαν ότι το περιεχόμενο που βλέπει ο έφηβος στο διαδίκτυο, η on-line κουβέντα (chat) και η 
πλοήγηση σε ιστοσελίδες  με πορνογραφικό υλικό ή με on-line τυχερά παιχνίδια, συνάδουν 
με αποκλίνουσες συμπεριφορές (Douglas, Mills, Niang, Stepchenkova, Byun, Ruffini, Lee, 
Loutfi, Lee, Atallah & Blanton, 2008∙Holtz & Appel, 2011).  

Ανάλογο ρόλο παίζουν βέβαια και διάφοροι κοινωνικοί παράγοντες, αφού πολλές μελέτες 
συνδέουν την παραβατικότητα με τη διαμονή των νέων σε φτωχικές και υποβαθμισμένες 
συνοικίες μεγαλουπόλεων. Τα προβλήματα  φτώχειας, οι άσχημες συνθήκες διαβίωσης και  
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η ύπαρξη μεγάλου ποσοστού ανέργων με κοινωνικά-ψυχολογικά προβλήματα σε αυτές τις 
περιοχές, όπου χαρακτηρίζονται ως υποκουλτούρα, διαψεύδουν τις προσδοκίες των νέων 
για ευημερία, ωθώντας τους έτσι να παρανομήσουν με σκοπό την κοινωνική και οικονομική 
τους άνοδο (Molnar, Cerda, Roberts & Buka, 2008). Συναφείς έρευνες έχουν συσχετίσει την 
παραβατικότητα με την ευκαιριακή απασχόληση ή υποαπασχόληση των νέων (Brame, 
Bushway, Paternoster & Apel, 2004∙Kouvonen & Kivivuori, 2001) ενώ άλλες μελέτες εστιά-
ζουν το ενδιαφέρον τους στην «πολυχρωμία» της  πολυπολιτισμικής κοινωνίας, λόγω του 
μεταναστευτικού ρεύματος, καθώς οι έφηβοι μετανάστες εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ε-
γκληματικότητας, εξαιτίας των προβλημάτων προσαρμογής που αντιμετωπίζουν (Fridrich & 
Flannery, 1995∙Titzmann, Raabe & Silbereisen, 2008). Ακόμη σε λίγες  περιπτώσεις υπήρξε 
συσχετισμός του  παράγοντα της κοινωνικής τάξης όπου είναι ενταγμένος ο έφηβος με την 
παραβατικότητα (Ellis & McDonald, 2001∙Wright, Caspi, Moffitt, Miech & Silva, 1999). 

Εισηγήσεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση της εφηβικής παραβατικότητας 

Η σωστή πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των εφήβων συνιστά ένα εξαιρε-
τικά δύσκολο έργο και απαιτεί τη συνεργατική και εξειδικευμένη πλαισίωση τόσο του οικο-
γενειακού όσο και του σχολικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, ο εκπαιδευτικός θα ήταν καλό 
να στραφεί αρχικά στην αναζήτηση των αιτίων της προβληματικής συμπεριφοράς, να επι-
κεντρώσει το ενδιαφέρον στα κίνητρα του νέου και να συμβάλει κατά το μέγιστο στην αυ-
τορρύθμιση της συμπεριφοράς του.  

Στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας, ο εκπαιδευτικός θα ήταν ωφέλιμο να διαχειρίζεται 
σωστά το σχολικό περιβάλλον με κατάλληλες πρακτικές όπως: 
 Ενθάρρυνση της διαπροσωπικής επικοινωνίας στην τάξη. 
 Συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών μέσα από την προώθηση της 

αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησής τους. 
 Ενθάρρυνση της διαπροσωπικής επικοινωνίας στην τάξη. 
 Παροχή ηθικών αμοιβών και επαίνων στις προσπάθειες των νέων. 
 Κατανόηση και στήριξη της πολιτισμικής ετερότητας στην τάξη μέσα από την ομαδοσυ-

νεργατική μάθηση. 
 Καλλιέργεια θετικών αξιών και προτύπων. 
 Ενεργός συμμετοχή των μαθητών σε θεματικές προσεγγίσεις και projects που άπτονται 

των ενδιαφερόντων και των προβληματισμών τους. 
 Εξατομικευμένη φροντίδα με βάση τη διαγνωστική αξιολόγηση. 
 Ευαισθητοποίηση των μαθητών με δραστηριότητες ενσυναίσθησης και επίγνωσης των 

συνεπειών της παραβατικότητας. 

Επίσης, ιδιαίτερα χρήσιμη θα ήταν η συμμετοχή των μαθητών σε προγράμματα προαγωγής 
της ψυχικής, σωματικής, κοινωνικής και συναισθηματικής υγείας με την εφαρμογή κατάλ-
ληλα σχεδιασμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ακόμη η στελέχωση των σχολείων με 
ειδικούς ψυχικής υγείας και η δημιουργία σχολών γονέων θα βοηθούσε στην ενημέρωση 
για τους υπαρκτούς και καθημερινούς κινδύνους των νέων. Τέλος, η αμφίδρομη συνεργα-
σία του σχολείου με την οικογένεια και την τοπική κοινωνία κρίνεται απαραίτητη μέσα από 
τη διεξαγωγή ενημερωτικών συναντήσεων και προληπτικών προγραμμάτων ώστε να προά-
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γεται ο διάλογος, η αυτοκριτική, ο προβληματισμός και η ενημέρωση σε αναπτυξιακά θέ-
ματα και προβλήματα των εφήβων. 

Εν κατακλείδι και συνοψίζοντας, φαίνεται πως το κλειδί για την αποτελεσματική προσέγγι-
ση της εφηβικής παραβατικότητας στο μέλλον είναι η πρωτογενής πρόληψη του μέσα από 
την ενίσχυση του ρόλου της οικογένειας και του σχολείου.  
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H αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό 
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Περίληψη 

Οι ΤΠΕ, αντίθετα με τις συμβατικές μεθόδους της συμβουλευτικής, έχουν ανοίξει τους ορί-
ζοντές της καθώς πλέον τα ηλεκτρονικά μέσα δίνουν πρόσθετες δυνατότητες που παραδο-
σιακά δεν θα υπήρχαν. Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτε-
λούν ένα ενιαίο θεσμό, ο οποίος είναι ενεργός καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 
ζωής του ατόμου, για το λόγο αυτό αποκαλείται Δια βίου Συμβουλευτική και Επαγγελματι-
κός Προσανατολισμός ή αλλιώς Δια βίου ΣυΕΠ. Οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν ποικιλο-
τρόπως στη διαδικασία της συμβουλευτικής καθώς προσφέρουν νέες, σύγχρονες δυνατότη-
τες τόσο στον σύμβουλο όσο και στον συμβουλευόμενο. Μέσω των διάφορων εφαρμογών 
γραφείου που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και διαρκώς εξελίσσονται δίνονται 
πολλές δυνατότητες βελτίωσης της εργασίας του συμβούλου, ο οποίος μπορεί πιο εύκολα 
να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε συμβουλευόμενου ξεχωριστά και να 
ικανοποιήσει τις επιθυμίες του, με τρόπο πιο εύκολο και γρήγορο. Στην παρούσα εργασία 
θα αναλυθεί ο ρόλος και το τρόπος συμβουλής των ΤΠΕ στον αποτελεσματικό σχολικό προ-
σανατολισμό. 

Λέξεις - Κλειδιά: ΤΠΕ, Συμβουλευτική, Σχολικός Προσανατολισμός, Τηλεσυμβουλευτική 

Εισαγωγή 

Με τον όρο ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας) εννοούνται οι νέες τεχνολογί-
ες και κυρίως περιγράφονται τα επιτεύγματα στον τομέα της Πληροφορικής. Ωστόσο, ο ό-
ρος δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στον χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών κα-
θώς σήμερα χρησιμοποιούνται από το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού, αλλά επεκτείνεται 
και σε κάθε είδους εφαρμογή που αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία επεξεργασίας της 
πληροφορίας. Για τον ιδιαίτερο αυτόν τομέα της τεχνολογίας είναι δύσκολο να αποφανθεί 
κανείς ποια ακριβώς στοιχεία αποτελούν νέα και ποια παλαιά τεχνολογία κι αυτό γιατί για 
παράδειγμα ένας υπολογιστής που σήμερα είναι υπερσύγχρονος, με την πάροδο ακόμη και 
μόλις ενός έτους αρχίζει να θεωρείται παρωχημένος (Δημητρόπουλος, 2006).   

Οι ΤΠΕ, αντίθετα με τις συμβατικές μεθόδους της συμβουλευτικής, έχουν ανοίξει τους ορί-
ζοντές της καθώς πλέον τα ηλεκτρονικά μέσα δίνουν πρόσθετες δυνατότητες που παραδο-
σιακά δεν θα υπήρχαν. Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτε-
λούν ένα ενιαίο θεσμό, ο οποίος είναι ενεργός καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 
ζωής του ατόμου, για το λόγο αυτό αποκαλείται Δια βίου Συμβουλευτική και Επαγγελματι-
κός Προσανατολισμός ή αλλιώς Δια βίου ΣυΕΠ (http://www.eoppep.gr, 2014).  
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Η Συμβουλευτική είναι η διαδικασία εκείνη που αποτελείται από συστηματικά και τακτικά 
βήματα, στη διάρκεια της οποίας ο Σύμβουλος καλείται να βοηθήσει τον πελάτη να κατα-
νοήσει τα ζητήματα που τον αφορούν και να αναλάβει δράση σχετικά με αυτά. Απαιτεί την 
ενεργό συμμετοχή και των δύο πλευρών, και του Συμβούλου αλλά και του πελάτη, με απώ-
τερο σκοπό την παροχή βοήθειας στον δεύτερο. Λειτουργεί ως μία διευκολυντική διαδικα-
σία με στόχο την αποκάλυψη του δυναμικού του κάθε πελάτη. Η παροχή υπηρεσιών Συμ-
βουλευτικής με τη χρήση των ΤΠΕ συναντάται στη βιβλιογραφία με τους όρους “online 
counseling”, “e-counseling” και “cybercounseling”. Μπορεί να διεκπεραιωθεί μέσω e- mail, 
συνομιλίας (chat) ή βίντεο (video conference) (Σιδηροπούλου - Δημακάκου, 2004; Murphy 
et al., 2008).  

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός από την πλευρά) του αποτελεί πεδίο εφαρμογής μίας 
σειράς επιστημών, όπως είναι η Ψυχολογία, η Παιδαγωγική, η Οικονομία ή η Κοινωνιολογί-
α. Ανάλογα με τον χώρο από τον οποίο προέρχεται ο κάθε επιστήμονας που ασχολείται με 
τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό διαμορφώνει τη δική του ξεχωριστή οπτική γωνία 
(Κασσωτάκης, 2002). Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη 
συμβουλευτική παρέμβαση (Bright, 2015). Σύμφωνα με την πλειοψηφία των επιστημόνων 
που ασχολούνται με αυτόν, πρόκειται για μία διαδικασία υποβοήθησης της επαγγελματικής 
ανάπτυξης ενός ατόμου, το οποίο μέσα από αυτή την πορεία καθίσταται ικανό να επιλέξει 
το ίδιο την εκπαιδευτική ή επαγγελματική κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει ώστε 
να διευκολυνθεί στη μετέπειτα διαδικασία ένταξης στην αγορά εργασίας, έχοντας πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών που θα έχει αυτή του η απόφαση (Σιδηροπούλου – Δημακάκου , 
2010). 

Ο όρος «διά βίου Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» αναφέρεται σε 
μία σειρά δραστηριοτήτων μέσω των οποίων κάθε πολίτης σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής 
του έχει τη δυνατότητα να προσδιορίζει τις ικανότητες και τις δεξιότητές του καθώς και τα 
ενδιαφέροντά του και να λαμβάνει σημαντικές εκπαιδευτικές αλλά και επαγγελματικές α-
ποφάσεις καθώς και να διαχειρίζεται την προσωπική του πορεία στους τομείς της εκπαί-
δευσης, της εργασίας και οπουδήποτε αλλού μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δεξιό-
τητες. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν την παροχή πληροφοριών και συμβουλών, 
τη συμβουλευτική, την αξιολόγηση ικανοτήτων, την καθοδήγηση, την υπεράσπιση και τη 
διδασκαλία λήψης αποφάσεων σταδιοδρομίας και δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομί-
ας(Βλαχάκη & Γαϊτάνης, 2012). 

Οι ΤΠΕ στον τομέα της Συμβουλευτικής 

Ένας ειδικός που ασκεί τη Συμβουλευτική μπορεί να αξιοποιήσει τις ΤΠΕ σε πολλούς τομείς 
των δραστηριοτήτων του. Μπορεί να τις χρησιμοποιήσει ως βοήθημα σε εργασίες γραφεί-
ου ή στην πρόσβαση στην πληροφορία και την επικοινωνία, μπορεί να ασκήσει με τη βοή-
θειά στους την Τηλεσυμβουλευτική, δηλαδή την Συμβουλευτική εξ αποστάσεως. Ακόμη, 
συναντά τις νέες τεχνολογίες ως μία σύγχρονη μορφή ψυχοτεχνικών κριτηρίων και βοηθη-
μάτων πληροφόρησης, ως μία σημαντική παράμετρο της αγοράς εργασίας, αλλά και ως ένα 
βοήθημα καλύτερης προσαρμογής με το περιβάλλον για διάφορες κατηγορίες ατόμων με 
αναπηρία (Σιδηροπούλου - Δημακάκου, 2004).  
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Στο μέλλον η τεχνικά υποβοηθούμενη Συμβουλευτική αναμένεται να γνωρίσει ακόμη μεγα-
λύτερη ανάπτυξη. Ωστόσο, εξαιτίας αυτού διαφαίνεται η ανάγκη ενσωμάτωσης και της 
χρήσης των τεχνολογικών αυτών μέσων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των Συμβού-
λων, ώστε να είναι σε θέση να τα αξιοποιήσουν κατάλληλα (Δημητρόπουλος, 1998).  

Η χρήση των ΤΠΕ και ιδιαίτερα του διαδικτύου στον τομέα της Συμβουλευτικής μπορεί να 
έχει πολλά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι και τα ακόλουθα (Baker & Ray, 2011; Mallen et 
al., 2011): 

• Άμεση και χωρίς διακοπή προσβασιμότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες 
• Μικρό οικονομικό κόστος, αφού δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν ειδικά διαμορφωμέ-

νοι χώροι ή ιδιαίτερος εξοπλισμός 
• Παροχή της δυνατότητας να επιλέξει ο πελάτης ποιος θα είναι ο Μέντορας ή ο Σύμβου-

λος έπειτα από την ανάγνωση του βιογραφικού του σημειώματος και ανεξάρτητα από 
την περιοχή στην οποία ο ίδιος βρίσκεται 

• Παροχή της δυνατότητας της συνομιλίας ανάμεσα στον Σύμβουλο και σε άλλους Συμ-
βούλους με τους οποίους μοιράζονται τα ίδια προβλήματα και ανησυχίες, ώστε να μειω-
θεί ο βαθμός της μοναξιάς στο πρόβλημα (Robson & Robson, 2000). 

Επιπλέον, η επικοινωνία σαφώς διευκολύνεται με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογι-
στών. Το διαδίκτυο και το  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (το γνωστό σε όλους πλέον e – mail) 
δίνει την ευκαιρία στις δύο πλευρές να επικοινωνήσουν άμεσα και χωρίς κόστος, έτσι ώστε 
ακόμη και εξ αποστάσεως να είναι δυνατή η συζήτηση μεταξύ τους. Επιπρόσθετα, ο σύμ-
βουλος μπορεί να επικοινωνήσει με άλλους συμβούλους με σκοπό την ανταλλαγή απόψε-
ων για επαγγελματικής φύσεως ζητήματα. Εκτός από την επικοινωνία, το διαδίκτυο δίνει σε 
όλους απεριόριστη πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία. Έτσι, ο σύμβουλος έχει τη δυ-
νατότητα να αναζητήσει τις πληροφορίες που επιθυμεί για να κατανοήσει και να δώσει λύ-
ση στα ζητήματα που απασχολούν τον συμβουλευόμενο χρησιμοποιώντας μία από τις δια-
θέσιμες μηχανές αναζήτησης. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί και η ύπαρξη ιστοσελίδων σχετι-
κών με ζητήματα συμβουλευτικής, στις οποίες μπορεί να αναζητήσει περισσότερες χρήσι-
μες πληροφορίες. Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν σε μεγάλο βαθμό 
επηρεάσει και την ίδια την αγορά εργασίας. Αρκετά επαγγέλματα έχουν εξαφανιστεί, ενώ 
δεν είναι λίγα αυτά που τροποποιούνται με την πάροδο του χρόνου ή αυτά που εμφανίζο-
νται. Η τηλε – εργασία έχει επίσης κάνει την εμφάνισή της τα τελευταία χρόνια και διαρκώς 
κερδίζει έδαφος. Στη νέα εποχή οι δεξιότητες που χρειάζεται να έχει ένας εργαζόμενος τρο-
ποποιούνται. Ο σύμβουλος οφείλει να είναι ενήμερος για όλες αυτές τις αλλαγές έτσι ώστε 
να μπορεί να παρέχει τις κατάλληλες συμβουλές, να προσανατολίσει κατάλληλα τον πελάτη 
του, αλλά και να τον προετοιμάσει για τις αλλαγές που ακόμη δεν έχουν επέλθει (Σιδηρο-
πούλου – Δημακάκου , 2010). 

Τηλεσυμβουλευτική 
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Η Τηλεσυμβουλευτική είναι μία σύγχρονη μορφή Συμβουλευτικής, η οποία αξιοποιεί τις 
δυνατότητες που παρέχουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές για την παροχή υπηρεσιών Συμ-
βουλευτικής. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως την κλασική Συμβουλευτική, αλλά έχει 
εφαρμογή σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις. Ένα μειονέκτημα της Τηλεσυμβουλευτικής είναι 
ότι δεν δίνεται στον Σύμβουλο η δυνατότητα να μελετήσει τις μη λεκτικές συμπεριφορές 
του πελάτη αφού δεν έχει φυσική παρουσία στο χώρο του.  

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, και η κλασική Συμβουλευτική παρουσιάζει αδυναμίες στα 
εξής σημεία (McLeod, 2005): 

• Στη δυνατότητα καταγραφής του συνόλου της συμβουλευτικής επαφής 
• Στην καλύτερη αξιοποίηση της δακτυλογράφησης ως αποτελεσματικού μέσου εξωτερί-

κευσης του προβλήματος 
• Στην αξιοποίηση του στοχασμού με τη βοήθεια της γραφής 
• Στη μείωση της ανισορροπίας ισχύος που έχει εφαρμογή στην κλασική Συμβουλευτική 

και  
• Στην αμεσότητα της έκφρασης των συναισθημάτων, από τη στιγμή που ο πελάτης μπο-

ρεί στη διάρκεια κατάθλιψης ή μίας κρίσης πανικού να αποστείλει μηνύματα.  

Το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον γύρω από τον τομέα της Τηλεσυμβουλευτικής οδήγη-
σε στη δημιουργία επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων, καθώς και στην διατύπωση 
κανόνων και οδηγιών που είναι απαραίτητο να διέπουν τις διαδικασίες της με βάση τις αρ-
χές δεοντολογίας που διέπουν την εφαρμογή της κλασικής Συμβουλευτικής, καθώς και τις 
ανάγκες αντιμετώπισης των σύγχρονων δεδομένων στην εποχή της τεχνολογίας και της 
πληροφορίας.  

Οι ΤΠΕ στον επαγγελματικό προσανατολισμό 

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ, «H Δια βίου Συμβουλευτική & Επαγγελμα-
τικός Προσανατολισμός (Δια βίου ΣυΕΠ) ή Δια βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας είναι η 
συστηματική βοήθεια και υποστήριξη που παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες και 
η οποία επιτρέπει στο άτομο σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωή του να συνειδητοποιεί τις 
γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντά και τις αξίες του, να λαμβάνει εκ-
παιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσμα-
τικά τη σταδιοδρομία του και να επιτυγχάνει μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσω-
πική και επαγγελματική του ζωή» (http://www.eoppep.gr, 2014). Ο τομέας αυτός μπορεί να 
ωφελήσει ένα πλήθος ανθρώπων όπως είναι οι μαθητές, οι φοιτητές και σπουδαστές, οι 
άνεργοι που θέλουν να εισέλθουν ή να επανέλθουν στην αγορά εργασίας, οι εργαζόμενοι 
που θέλουν να διαχειριστούν τη σταδιοδρομία τους ή στοχεύουν σε μία αλλαγή καριέρας, 
οι γονείς που επιζητούν να κατανοήσουν καλύτερα και εις βάθος τις ανάγκες των παιδιών 
τους και να τα στηρίξουν στις αποφάσεις τους για το επαγγελματικό τους μέλλον και διά-
φορες ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως είναι για παράδειγμα οι μειονότητες.  

Μέσω του προγράμματος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ένας 
σύμβουλος μπορεί να βοηθήσει τον συμβουλευόμενο να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις 
για το μέλλον και τη σταδιοδρομία του (Bright, 2015; Hooley et al., 2015). Έτσι, ο σύμβου-
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λος παρέχει πληροφόρηση αναφορικά με τις σπουδές, τα διάφορα επαγγέλματα και την 
αγορά εργασίας, μαθαίνει τον συμβουλευόμενο να αναζητά πληροφορίες, να τις επεξεργά-
ζεται και να τις αξιολογεί, όπως επίσης και να διερευνά εναλλακτικές εκπαιδευτικές ή και 
επαγγελματικές διεξόδους προς την διά βίου επαγγελματική ανάπτυξη του κάθε ενδιαφε-
ρομένου στη σύγχρονη κοινωνία, να προσφέρει πιο πλήρη γνώση των ιδιαίτερων χαρακτη-
ριστικών της προσωπικότητας και των ενδιαφερόντων του συμβουλευόμενου, καθώς και 
των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αυτός επιθυμεί, να οδηγεί στη λήψη της απόφασης για 
τις σπουδές, η οποία να ταιριάζει περισσότερο στην προσωπικότητα και τις επιλογές του 
κάθε συμβουλευόμενου, να βοηθά στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού υλικού και τέλος 
να καταρτίζει το ατομικό σχέδιο δράσης ούτως ώστε να ενταχθεί στην αγορά εργασίας ή και 
να επαναπροσδιορίσει την επαγγελματική του πορεία ανάλογα τόσο με τις προσωπικές α-
νάγκες όσο και με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας 
(http://www.eoppep.gr, 2014). 

Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 έχει αρχίσει να γίνεται προσπάθεια για την αξιο-
ποίηση υπολογιστικών συστημάτων τόσο στην Σχολική όσο και στην Επαγγελματική Συμ-
βουλευτική (Isaacson, 1985). Πράγματι, οι νέες τεχνολογίες ασφαλώς μπορούν να βρουν 
εφαρμογή σε κάθε τομέα της συμβουλευτικής, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελμα-
τικής συμβουλευτικής κι αυτό γιατί είναι σε θέση να φέρουν την έρευνα πιο κοντά στην 
πράξη και να αποτελέσουν μία βάση για τη διαμόρφωση και την εξέλιξη διαφορετικών α-
ντιλήψεων και πρακτικών. Παράλληλα, δίνουν τη δυνατότητα για εμβάθυνση σε ζητήματα 
συμβουλευτικής και δίνουν το ερέθισμα για την ανάπτυξη διεθνών δικτύων και συνεργασί-
ας.  

Οι ΤΠΕ μπορούν να βελτιώσουν το κομμάτι της αξιοποίησης επιπρόσθετου υλικού, που δεν 
περιορίζεται τώρα απλά και μόνο στο χαρτί. Την ίδια στιγμή, βελτιώνουν και επιταχύνουν 
τις διαδικασίες αξιολόγησης των προβλημάτων, αλλά και τις διεργασίες επεξεργασίας και 
παρουσίασης των πληροφοριών. Ακόμη, η χρήση των ΤΠΕ διευκολύνει την πρόσβαση των 
ατόμων σε τεστ και ερωτηματολόγια, καθώς και την αξιοποίηση αυτών των εργαλείων από 
τους συμβούλους (Seligman, 1994). 

Σε κάθε περίπτωση, η χρήση των διαδικτυακών συστημάτων επαγγελματικού προσανατο-
λισμού μπορεί να έχει ιδιαίτερα ευεργετικά αποτελέσματα στη διαδικασία σχεδιασμού της 
σταδιοδρομίας ενός ανθρώπου, και ιδιαίτερα στην περίπτωση συμβουλευόμενων που μπο-
ρούν οι ίδιοι να χειριστούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν και που μπορούν μέσω της 
τεχνολογίας να μάθουν, ενώ έχουν ανάγκη την αξιολόγηση, την αναζήτηση σε μεγάλες βά-
σεις δεδομένων και τη συγκέντρωση πληροφοριών. Ο σύμβουλος οφείλει να γνωρίζει πολύ 
καλά τα ηλεκτρονικά αυτά συστήματα και τις απαραίτητες ιστοσελίδες, ενώ θα πρέπει να 
αναθέτει συγκεκριμένες και εξειδικευμένες εργασίες στους υποψηφίους του. Επιπλέον, με 
τη βοήθεια των ΤΠΕ είναι δυνατός ο ανασχεδιασμός των υπηρεσιών επαγγελματικού προ-
σανατολισμού στο σύνολό του (Σιδηροπούλου-  Δημακάκου, 2010). 

Προοπτικές και προβληματισμοί 

Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι υπάρχει ελάχιστη έρευνα σχετικά με την αποτελε-
σματικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιων που προσφέρονται μέσω των ΤΠΕ σε όρους 
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διαφοράς των διαφόρων τηλεσυμβουλευτικών μεθόδων (π.χ. e-mail, chat, 
videoconference) (Murphy et al., 2008). Συνεπώς, ένα πεδίο έρευνας θα πρέπει να εστιάσει 
στη διερεύνηση αυτών των διαφορών, προκειμένου να καταδειχθούν τυχόν αδυναμίες και 
προβλήματα ορισμένων τεχνολογιών έτσι ώστε να αυξηθεί η ποιότητα της συμβουλευτικής 
που παρέχεται μέσω των ΤΠΕ. 

Ένα ακόμη σημαντικό πεδίο έρευνας στον τομέα αυτόν αφορά την έλλειψη ερευνών που 
παρατηρείται σχετικά με τη διαφορά μεταξύ της πρόσωπο-με-πρόσωπο συμβουλευτικής 
και της συμβουλευτικής μέσω τηλεδιάσκεψης (Kit et al., 2014). Πιο συγκεκριμένα, η μη 
προσωπική επαφή μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου μέσω της χρήσης των ΤΠΕ 
ενδέχεται να προσφέρει μία άνεση και μία μεγαλύτερη ευκολία συζήτησης από μέρους του 
συμβουλευόμενου, η οποία, ωστόσο, δεν υπάρχει σε τόσο μεγάλο βαθμό στην περίπτωση 
της χρήσης μεθόδων με video (Murphy et al., 2008; Maples & Han, 2008). Παράλληλα, το 
γεγονός ότι υπάρχει και από τα δύο μέρη, ιδίως από την πλευρά του συμβουλευόμενου, η 
δυνατότητα μη άμεσης απάντησης, αλλά η παροχή μίας απάντησης έπειτα από σκέψη, ε-
νεργοποιεί το μηχανισμό άμυνας αυτού του ατόμου, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία μερο-
ληψία/προκατάληψη στην απάντηση αυτή, κάτι το οποίο αλλοιώνει τα αποτελέσματα της 
συμβουλευτικής (Maples & Han, 2008). Συνεπώς, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εστιάσουμε 
και σε αυτόν τον τομέα, ώστε να καταδειχθούν τυχόν διαφορές και ενδιαφέρουσες προο-
πτικές.  

Ωστόσο, η συμβουλευτική μέσω των ΤΠΕ εγείρει και ορισμένους προβληματισμούς. Επί πα-
ραδείγματι, η έλλειψη προσωπικής επαφής και η έλλειψη λεκτικών και μη λεκτικών στοι-
χείων στη συμβουλευτική μέσω των ΤΠΕ καθιστά την επικοινωνία μεταξύ συμβούλων και 
συμβουλευομένων αρκετά ‘επικίνδυνη’, καθώς τα μηνύματα που επικοινωνούνται ενδέχε-
ται να μη γίνουν κατανοητά, ενώ υπάρχει και ο κίνδυνος της παρανόησης (Maples & Han, 
2008). 

Ο προβληματισμός αυτός μας μεταφέρει σε διάφορους άλλους προβληματισμούς που θα 
πρέπει παράλληλα να αποτελέσουν και πεδίο για περαιτέρω έρευνα. Ο πρώτος είναι η δια-
σφάλιση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων σε ένα cyber περιβάλλον (Maples & Han, 
2008). Ο δεύτερος σχετίζεται με την καταλληλότητα και επάρκεια των δεξιοτήτων των συμ-
βούλων, καθώς υποστηρίζεται ότι η κατάρτιση και η εμπειρία αποτελούν σημαντικούς πα-
ράγοντες ενίσχυσης της ποιότητας των συμβουλευτικών υπηρεσιών (Murphy et al., 2008; 
Rummell & Joyce, 2010; Mallen et al., 2011). Ο τρίτος αφορά την ανισότητα στην πρόσβαση 
σε αυτές τις υπηρεσίες, καθώς δεν έχουν όλοι τις ίδιες ικανότητες και δεξιότητες χειρισμού 
των ΤΠΕ (Maples & Han, 2008; Bright, 2015), εγείροντας προβληματισμούς σχετικά με τον 
αποκλεισμό ορισμένων κοινωνικών ομάδων από αυτές τις υπηρεσίες. Ο τέταρτος αφορά τις 
διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μία συμβουλευτική, καθώς υποστηρίζεται ότι η συμ-
βουλευτική μέσω των ΤΠΕ περιλαμβάνει την ανταλλαγή λιγότερων πληροφοριών από ότι 
άλλες μορφές συμβουλευτικής (Mallen et al., 2011; Chardon et al., 2011). Τέλος, ο πέμπτος 
αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο των προηγουμένων, καθώς αφορά την ηθική γύρω από τη 
συμβουλευτική μέσω των ΤΠΕ (Maples & Han, 2008; Rummell & Joyce, 2010; Baker & Ray, 
2011), η οποία σχετίζεται με τις δεξιότητες των συμβούλων, την ανωνυμία και την εμπι-
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στευτικότητα των στοχείων που διακινούνται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, καθώς και την 
επάρκεια των σχετικών κανονισμών. 

Ως εκ τούτου, τόσο η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της τηλεσυμβουλευτι-
κής (Murphy et al., 2008; Maples & Han, 2008; Rummell & Joyce, 2010; Mallen et al., 2011; 
Bright, 2015; Hooley et al., 2015) όσο και ζητήματα ηθικής (Maples & Han, 2008; Rummell & 
Joyce, 2010; Baker & Ray, 2011) θα πρέπει να αποτελέσουν πεδίο περαιτέρω έρευνας. 

Συμπεράσματα 

Στη Συμβουλευτική, όπως και σε πολλούς ακόμη τομείς στους οποίους έχει εισβάλλει η 
σύγχρονη τεχνολογία, πολλές φορές αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό η υποκατάσταση του 
ανθρώπου από ένα μηχάνημα, το οποίο δεν έχει ψυχή ή συναισθήματα. Αυτό βεβαίως δεν 
είναι απόλυτο, καθώς δεν λείπουν και οι φωνές που υποστηρίζουν το αντίθετο, ότι δηλαδή 
κάποιες φορές, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις ασθενών με συμπτώματα αλκοολι-
σμού ή ψυχοσεξουαλικών παθήσεων, αυτοί αποδείχθηκαν περισσότερο πρόθυμοι και ειλι-
κρινείς όταν κατά τη διαδικασία της συνέντευξης ήλθαν αντιμέτωποι με ένα μηχάνημα, έ-
ναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, παρά όταν έπρεπε να μιλήσουν με τους ειδικούς κατά πρό-
σωπο. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν περιστατικά που μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο 
με αυτού του είδους τις υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα οι άνθρωποι που ζουν σε απομα-
κρυσμένες, δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (Δημητρόπουλος, 2006). 

Παρόλα αυτά, θα πρέπει να υπάρξει πιο διεξοδική έρευνα σχετικά με τους προαναφερθέ-
ντες προβληματισμούς, προκειμένου να ελεγχθεί και να αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητα 
της συμβουλευτικής μέσω των ΤΠΕ σε ένα πιο ευρύ φάσμα, σύμφωνα με την προηγηθείσα 
ανάλυση.  
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Η θεωρία του δεσμού και η διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων 

 
 

Αναγνωστοπούλου Μαρία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
mkreozi@yahoo.com  

 
Κάψου Μαρία  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
kapsou8@gmail.com    

 

Πίττα Θεολογία – Λίλα  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.10 

lilatheopitta@yahoo.com 
 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία γίνεται η παρουσίαση της θεωρίας του Δεσμού και η επίδραση της, 
στην διαμόρφωση διαπροσωπικών σχέσεων. Η επίδραση των σχέσεων που διαμορφώνο-
νται την πρώτη παιδική ηλικία επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την σχέση με τον φροντιστή 
και διαμορφώνουν την δομή των ενήλικων σχέσεων. Η επίδραση  αυτή είναι θετική και αρ-
νητική. Πώς ο εκπαιδευτικός μπορεί να διακρίνει τους προβληματικούς δεσμούς και να 
βοηθήσει την ανάπτυξη του παιδιού και  του έφηβου; Η προσέγγιση του θέματος γίνεται σε 
θεωρητική βάση. Αναφέρεται η έννοια του «δεσμού», η θεωρία του Bowlby,  το πείραμα 
της Ainsworth, η έρευνα των Hasan & Shaver, το μοντέλο του Bartholomew και οι Ψυχοθε-
ραπευτικές μέθοδοι που προτείνονται. Τέλος τονίζεται ο ρόλος του Εκπαιδευτικού στον ε-
ντοπισμό του προβλήματος και στην διαχείρισή του.  

Λέξεις - Κλειδιά: Θεωρία  Bowlby, Πείραμα  και Τύποι Δεσμού Ainsworth,  Μοντέλο Bar-
tholomew, Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις, Εφαρμογές στην Εκπαίδευση 
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Ο διευθυντής ηγέτης της σχολικής μονάδας  

Σιγάλα Ζαμπέτα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
MSc Κοινωνιολογίας 
betsigala@yahoo.gr 

 

Τσιγγινού Ελένη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 06  

ΜΑ Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας  
tsigginoueleni@hotmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να μελετήσει το ρόλο του διευθυντή ηγέτη μιας σχολικής μο-
νάδας σε συνδυασμό με τη Συντελεστική θεωρία μάθησης του Skinner, κεντρικό αξίωμα της 
οποίας είναι η συνάφεια μεταξύ της συμπεριφοράς και των συνεπειών της. Ο ρόλος του 
διευθυντή ηγέτη στη διαμόρφωση και την εξασφάλιση θετικού κλίματος στο χώρο του σχο-
λείου, το οποίο οδηγεί στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας και επομέ-
νως στην αποδοτικότητα του σχολείου, στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: στην επικοι-
νωνία και συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, στην επικοινωνία με τους μαθητές και 
στην επικοινωνία - συνεργασία με τους γονείς των μαθητών. Με απώτερο σκοπό την εξα-
σφάλιση θετικού κλίματος στο χώρο του σχολείου, ο διευθυντής ηγέτης ενός σχολείου έχει 
τη δυνατότητα να εφαρμόσει συμπεριφοριστικές τεχνικές της Συντελεστικής θεωρίας μά-
θησης, όπως τα είδη των ενισχύσεων θετικών ή αρνητικών, προς τους συναδέλφους του 
εκπαιδευτικούς, τους μαθητές του σχολείου του καθώς και τους γονείς και κηδεμόνες των 
μαθητών του εκπαιδευτικού ιδρύματός του. Επομένως,  οφείλει πάντα ο διευθυντής μιας 
σχολικής μονάδας να δημιουργεί αποτελεσματικούς διαύλους επικοινωνίας.  

Λέξεις  - Κλειδιά: μάθηση, συντελεστική μάθηση, θετική ενίσχυση, αρνητική ενίσχυση, 
διευθυντής, σχολική ηγεσία, σχολικό κλίμα. 

Εισαγωγή 

Η μάθηση είναι μια πολύπλοκη εσωτερική βιολογική και πνευματική διαδικασία, ένα πολύ-
πλοκο ψυχολογικό φαινόμενο. Επιτελείται εσωτερικά στον άνθρωπο και δεν είναι εξωτερι-
κό φαινόμενο, όπως είναι η διδασκαλία (Δανασσής – Αφεντάκης, 1994:73). Θεωρείται ως 
μία μόνιμη αλλαγή στην  συμπεριφορά του ατόμου που προέρχεται τόσο από την εμπειρία 
όσο και από την πράξη. Θεωρείται κατεξοχήν ανθρώπινο χαρακτηριστικό, δηλαδή το άτομο 
δεν τη φέρνει έτοιμη με τη φύση του αλλά πρέπει να την εκμάθει, και απαραίτητη προϋπό-
θεση για την πραγμάτωση της ανθρώπινης φύσης του. Ο άνθρωπος «γίνεται» άνθρωπος με 
τη μάθηση. 

Η μάθηση διευκολύνεται κάτω από ορισμένες συνθήκες, όπως την ενίσχυση της επιθυμητής 
συμπεριφοράς, τη δημιουργία κατάλληλης οργανωμένης προβληματικής κατάστασης, την 
ανατροφοδότηση κ.ά. Επηρεάζεται από τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τα συναισθήματα, 
τις διαθέσεις και τα κίνητρα του υποκειμένου όσο και από τα ερεθίσματα, το περιβάλλον, 
τις συνθήκες επίλυσης προβλήματος και τις προϋπάρχουσες ιδέες. Το αποτέλεσμα της μά-
θησης το οποίο προκαλεί ικανοποίηση ή απογοήτευση επηρεάζει την επανάληψή της. 
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Επίσης η μάθηση είναι στενά συνδεδεμένη με την έννοια του σχολείου. Θεωρείται ο βασι-
κός χώρος στον οποίο μέσω της διδασκαλίας και της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού και 
μαθητή διενεργείται η μάθηση. 

 

Στον παρακάτω Πίνακα 1  διακρίνονται οι τρεις θεωρητικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, η 
Συμπεριφοριστική, η Γνωστική και η Κοινωνικογνωστική, οι οποίες διαμόρφωσαν, οριοθέ-
τησαν, προσδιόρισαν και συνέβαλαν στην κατανόηση του φαινόμενου της μάθησης. 

Πίνακας 1  : Θεωρητικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις 

Οι συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις θεωρούν τη μάθηση ως μια διαδικασία απόκτησης 
γνώσης, οι γνωστικές ως μια διαδικασία δημιουργίας της γνώσης και οι κοινωνικοπολιτιστι-
κές ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σε κοινωνικές ομάδες. Οπότε, η μάθηση ορίστηκε ως 
δημιουργία υποκατάστατων αντανακλαστικών (Pavlov), ως δοκιμή και πλάνη (Thorndike), 
ως επανάληψη μιας αντίδρασης μετά από θετική ενίσχυση (Skinner), ως ενόραση (Kohler), 
ως ανακάλυψη (Bruner), ως μίμηση προτύπου (Bandura), ως επεξεργασία πληροφοριών 
(Neisser, Seymour, Gagne), και ως προσωπική ερμηνεία στις νεοαποκτηθείσες πληροφορίες 
(Maslow, Rogers) (Δανασσής – Αφεντάκης, 1994:87). 

Συντελεστική Μάθηση και το φαινόμενο της ενίσχυσης 

Η Συμπεριφοριστική προσέγγιση δίνει έμφαση στις αλλαγές που συμβαίνουν στη συμπερι-
φορά και αγνοεί τις εσωτερικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της μά-
θησης. Θεμελιακό αξίωμά της είναι ότι η συμπεριφορά διαμορφώνεται και ελέγχεται από 
τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ο σημαντικότερος μηχανισμός της μάθησης είναι η 
ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς. Για την πραγματοποίηση της μάθησης είναι απα-
ραίτητος ο συνειρμικός δεσμός μεταξύ ερεθίσματος και αντίδρασης. 

Ο Skinner, ο εισηγητής της συντελεστικής μάθησης ο οποίος μελέτησε τη διαδικασία του 
φαινόμενου της ενίσχυσης (Δανασσής – Αφεντάκης, 1994:85), υποστηρίζει ότι η μάθηση 
επιτυγχάνεται με τη συνάφεια της συμπεριφοράς με τις συνέπειες της και όχι μέσα από την 
τοποχρονική σύνδεση της με κάποιες αντιδράσεις. Διακρίνει δύο μορφές συμπεριφοράς: 

 Συμπεριφοριστική 
(Αρχές του 20ου αιώ-

να) 

Γνωστκή 
(Μέσα του 20ου αιώνα) 

Κοινωνικογνωστική  
(Τέλη του 20ου αιώνα) 

Κύρια πηγή 
μάθησης 

Ερεθίσματα του περι-
βάλλοντος 
 

 

Εσωτερική γνωστική 
δομή 
 

 

Αλληλεπίδραση ατό-
μου- περιβάλλοντος 

 

Βασικοί εκ-
πρόσωποι 

Pavlov 
Skinner 

Piaget 
Bruner 

Vigotsky 
Bandura 
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την αντανακλαστική, δηλαδή ο οργανισμός αντιδρά στο περιβάλλον και την ενεργό, οργανι-
κή ή συντελεστική δηλαδή ο οργανισμός δρα στο περιβάλλον. 

Κατά τη συντελεστική μάθηση, ο οργανισμός χρησιμοποιεί τη συμπεριφορά του και τις συ-
νακόλουθες συνέπειές της ως όργανο, ως μέσο για να επενεργήσει στο περιβάλλον του. 
Κεντρικό αξίωμα της συντελεστικής μάθησης είναι η συνάφεια μεταξύ της συμπεριφοράς 
και των συνεπειών της (Κολιάδης, 1991:168). Τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος προκαλούν 
τις αντιδράσεις του ατόμου, το οποίο από τη φύση του έχει την τάση να επενεργεί στο πε-
ριβάλλον του για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του και να μειώσει την ψυχική ένταση που 
αυτές συνεπάγονται. Το άτομο υιοθετεί εκείνες τις μορφές συμπεριφοράς που οδηγούν σε 
επιθυμητά αποτελέσματα. Η επανεμφάνιση των συμπεριφορών αυτών εξαρτάται από τα 
αποτελέσματά τους. Κάποια από αυτά τα αποτελέσματα ικανοποιούν τις ανάγκες και μειώ-
νουν την ψυχική ένταση του ατόμου, λειτουργούν ενισχυτικά και αυξάνουν την πιθανότητα 
να επανεμφανιστεί η συμπεριφορά που οδήγησε σε αυτά.  

Σύμφωνα με τον Skinner, εάν η ανθρώπινη συμπεριφορά μελετηθεί μέσα από το σχήμα: 
ερέθισμα → αντίδραση → συνέπειες, είναι δυνατόν να προβλεφθεί η αντίδραση και να ε-
λεγχθεί η συμπεριφορά, όπως φαίνεται και στον παρακάτω Πίνακα 2. 

 

Συντελεστική Εξαρτημένη Μάθηση 

(Skinner) 

 

Πίνακας 2: Συντελεστική Εξαρτημένη Μάθηση 

Οι συνέπειες μιας αντίδρασης, ή αλλιώς τα είδη της συντελεστικής  μάθησης είναι πέντε: η 
θετική ενίσχυση, η αρνητική ενίσχυση, η άμεση τιμωρία, η έμμεση τιμωρία και η απόσβεση. 

Τόσο η θετική όσο και η αρνητική ενίσχυση αυξάνουν την πιθανότητα να επαναληφθεί η 
συμπεριφορά χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο μέρος ενισχυτών (υλικούς, κοινωνικούς ενισχυ-
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τές δραστηριότητας και πληροφόρησης και αρνητικούς). Οι ενισχυτές είναι ερεθίσματα που 
αυξάνουν ή μειώνουν την πιθανότητα επανάληψης μίας συμπεριφοράς. Ορίζονται από την 
επίδραση τους. Όταν επιβάλλουμε τους αρνητικούς ενισχυτές είναι θετική τιμωρία. Όταν τις 
καταργούμε είναι θετική ενίσχυση. Αντίθετα, η άμεση και έμμεση τιμωρία καθώς και η α-
πόσβεση μειώνουν τις πιθανότητες επανεμφάνισης της συμπεριφοράς (Κολιάδης, 1991: 
168-169). Στον Πίνακα 3 φαίνονται παραδείγματα ενισχύσεων. 

 

Πίνακας 3: Είδη ενισχύσεων 

1. Θετική ενίσχυση: αφορά στην αμοιβή που αποτελεί ευχάριστο για το άτομο αποτέλε-
σμα, είναι επιθυμητή, και αυξάνει την πιθανότητα επανεμφάνισης της συμπεριφοράς 
που την προκάλεσε (ο μαθητής απαντά σωστά, επικροτείται από τον εκπαιδευτικό πχ. ο 
βαθμός ή το μπράβο στο σχολείο.). 

2. Αρνητική ενίσχυση: αφορά σε αντιδράσεις ή συμπεριφορές που οδηγούν στην απόσυρ-
ση μίας αρνητικής κατάστασης ή ερεθίσματος. Η εξάλειψη ή μείωση του απωθητικού 
ερεθισμού λειτουργεί ενισχυτικά και αυξάνει τις πιθανότητες επανεμφάνισης της συ-
μπεριφοράς που οδήγησε στην απόσυρση του. Αυξάνει, το κίνητρο του οργανισμού να 
ξαναεκδηλώσει την επιθυμητή συμπεριφορά, ώστε να αποτρέψει την επανεμφάνιση 
αυτής της ανεπιθύμητης και δυσάρεστης κατάστασης. Με λίγα λόγια, ένα απωθητικό 
για τον οργανισμό ερέθισμα αποτελεί κίνητρο ώστε να εκδηλώσει την επιθυμητή συ-
μπεριφορά. Για παράδειγμα, ο μαθητής δεν κάνει τις εργασίες του οπότε η δασκάλα 
τον απειλεί με μικρό βαθμό, ο μαθητής βάζει τα κλάματα, η δασκάλα τον παρηγορεί και 
αποσύρει την ποινή. Ο μαθητής χρησιμοποιεί τα δάκρυα για να αποφύγει ενοχλητικές 
καταστάσεις. 

Η αρνητική ενίσχυση είναι  το κίνητρο που όταν απομακρυνθεί αυξάνει την πιθανότητα να 
συμβεί μια αντίδραση. Αυτού του είδους η ενίσχυση, που δεν είναι τιμωρία, έχει ως αποτέ-
λεσμα την αντίδραση που προσπαθεί να διαφύγει ή να αποφύγει μια δυσάρεστη κατάστα-
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ση, π.χ. Για τη διαφυγή: Ο μαθητής που δεν ξέρει το μάθημα και αποφεύγει το βλέμμα του 
δασκάλου ή το γρήγορο βάδισμα στη θέα ενός λυκόσκυλου. Για την αποφυγή: Αντί να δια-
βάζουμε ασχολούμαστε με άλλα, ή φοράμε ζώνη για να μην πληρώσουμε πρόστιμο. 

• Άμεση τιμωρία: η προσθήκη δυσάρεστου συναισθήματος  μειώνει την πιθανότητα μιας 
αντίδρασης  (ο μαθητής λέει μια «άσχημη» λέξη, ο δάσκαλος τον τιμωρεί, οπότε δεν το 
επαναλαμβάνει). 

• Έμμεση τιμωρία: η απομάκρυνση ενός ευχάριστου ερεθίσματος μετά την εμφάνιση της 
συμπεριφοράς, π.χ. δεν αφήνουμε το παιδί να βγει διάλειμμα αν κάνει κάποια ζημιά, ο 
μαθητής λέει μια «άσχημη» λέξη, ο δάσκαλος του στερεί το διάλειμμα (διακοπή ευχά-
ριστης κατάστασης), οπότε δεν το επαναλαμβάνει. 

• Απόσβεση γίνεται όταν μια συμπεριφορά δεν ακολουθείται ούτε από δυσάρεστες ούτε 
από ευχάριστες συνέπειες, δηλαδή παρατηρείται έλλειψη ενίσχυσης ή και τιμωρίας. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διακοπή της συμπεριφοράς, π.χ. ο δάσκαλος δεν στρέφει 
το κεφάλι και δεν επιτιμά το μαθητή που ενοχλεί, με αποτέλεσμα να πάψει να το κάνει 
(Κολιάδης Ε. 1991:169). Η μαθήτρια συμμετέχει, η δασκάλα ούτε την επιβραβεύει, ούτε 
την τιμωρεί. Η μαθήτρια αποθαρρύνεται και δε συμμετέχει ξανά. 

 Σχολική ηγεσία 

Η ηγεσία θεωρείται ο πιο σημαντικός παράγοντας στην επιτυχία ή αποτυχία των θεσμών. Η 
αποδοτική λειτουργία των σχολικών μονάδων για την επίτευξη του σκοπού τους προϋποθέ-
τει ομαδική εργασία. Οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να επιτύχουν τους σχολικούς στόχους, 
χρειάζονται επικεφαλής τους άτομα, τα οποία πρέπει να είναι ικανά να κατευθύνουν και να 
συντονίζουν τις δραστηριότητές τους. Ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας, είναι αυτός 
που μέσα από τις ικανότητές του για συντονισμένη συλλογική δράση, επιτυγχάνει την απο-
τελεσματική λειτουργία των σχολείων. Απαραίτητη προϋπόθεση για το παραπάνω είναι η 
ικανότητα του διευθυντή για αποτελεσματική επικοινωνία με τους υφισταμένους του (Μι-
χόπουλος, 2004). 

 Θετικό σχολικό κλίμα και ηγέτης 

Το σχολικό περιβάλλον ορίζεται ως «οι κοινές αντιλήψεις μαθητών και δασκάλων για το 
σχολείο» (Fraser, 1998). Αναφέρεται όμως, και στην ποιότητα και στη συχνότητα της αλλη-
λεπίδρασης μεταξύ των ενηλίκων και των μαθητών (Emmons et al., 1996). Το σχολικό, κα-
θώς και το εκπαιδευτικό περιβάλλον περιλαμβάνει όχι μόνο τα ατομικά χαρακτηριστικά, τη 
συμπεριφορά, τις στάσεις, τη νοοτροπία και τις απόψεις των εκπαιδευτικών και των μαθη-
τών, αλλά και τις ευρύτερες περιβαλλοντικές συνθήκες και κοινωνικές πιέσεις που καθορί-
ζουν τη συμπεριφορά τους (Χούπας, 2010).  

Κατά τους Καρατάσιο και Mphil (2008) η σχολική μονάδα αποτελεί ένα ολόκληρο κοινωνικό 
σύστημα, στο εσωτερικό του οποίου αναπτύσσονται σχέσεις αμφίδρομες ανάμεσα στα μέ-
λη, τα οποία το αποτελούν (διευθυντή, εκπαιδευτικούς, μαθητές, βοηθητικό προσωπικό 
σχολείου, γονείς, τοπική κοινωνία). Η ικανοποίηση των αναγκών όλων των μελών της σχο-
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λικής κοινότητας και ο στρατηγικός σχεδιασμός των δράσεων του εκπαιδευτικού οργανι-
σμού συνδέονται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς του.  

Μερικοί ερευνητές συνδέουν το σχολικό κλίμα με την κουλτούρα, δηλαδή την προσωπικό-
τητα και την εικόνα του σχολείου προς τα έξω: κανόνες συμπεριφοράς, αξίες, σύμβολα, πα-
ραδοχές που διέπουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και τη διακρίνουν από τις άλλες 
(Πασιαρδής, 2004: 150). Επιπλέον, το σχολικό κλίμα περιλαμβάνει το σύνολο των δυναμι-
κών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, των περιβαλλοντικών και των ψυχολογι-
κών χαρακτηριστικών του σχολικού περιβάλλοντος, το οποίο επηρεάζει τις τάσεις, τη συ-
μπεριφορά, το εκπαιδευτικό έργο των δασκάλων καθώς και τη μάθηση και τη γενικότερη 
επίδοση των μαθητών (Πασιαρδής, 2001). 

Το σχολικό κλίμα, το σχολικό περιβάλλον με την ευρεία έννοια, σε μια σχολική μονάδα εί-
ναι σημαντικότατος παράγοντας λειτουργίας και παροχής των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η 
ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών παραγόντων στο σχολείο αποτελεί βα-
σική προϋπόθεση επιτυχίας του εκπαιδευτικού έργου με δεδομένη την υλικοτεχνική υπο-
δομή. Η ύπαρξη ποιοτικής εκπαίδευσης, εξαρτάται από την ύπαρξη επικοινωνίας μεταξύ 
του δασκάλου και των μαθητών του, του διευθυντή και των δασκάλων, του σχολικού συμ-
βούλου και του διευθυντή, του σχολικού συμβούλου και των δασκάλων. Όλοι οι εμπλεκό-
μενοι με την εκπαίδευση επικοινωνούν πρέπει, επιβάλλεται να επικοινωνούν, για την επι-
τυχία του έργου τους. Ο βαθμός επικοινωνίας μεταξύ της διεύθυνσης του σχολείου και των 
διδασκόντων, καθώς και των διδασκόντων μεταξύ τους, καθορίζει το βαθμό επιτυχίας του 
έργου τους. Ο υψηλός ή ο χαμηλός βαθμός επικοινωνίας (θετικό ή αρνητικό επικοινωνιακό 
κλίμα) καθορίζει την επιτυχία ή την αποτυχία των σκοπών και στόχων που έχουν τεθεί από 
την εκπαιδευτική ηγεσία και κατ’ επέκταση από το εκπαιδευτικό προσωπικό του κάθε εκ-
παιδευτικού ιδρύματος. Συνεπώς,  καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα, αποδέκτες του  οποίου 
είναι οι μαθητές.  

Η εξασφάλιση θετικού κλίματος στο χώρο του σχολείου, οδηγεί στην αποτελεσματική λει-
τουργία της σχολικής μονάδας και επομένως στην αποδοτικότητα του σχολείου. Σύμφωνα 
με τον Halpin (1966), όταν σε ένα σχολείο οι δάσκαλοι και ο διευθυντής εργάζονται αρμονι-
κά, η ευχάριστη αυτή διάθεση μεταδίδεται  και στους μαθητές και αντίστροφα, το δυσάρε-
στο κλίμα επηρεάζει δυσμενώς τη διάθεση των μαθητών. 

Ο ρόλος του διευθυντή στη διαμόρφωση θετικού κλίματος στηρίζεται σε τρεις βασικούς 
άξονες: στην επικοινωνία και συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, στην επικοινωνία με 
τους μαθητές και στην επικοινωνία - συνεργασία με τους γονείς των μαθητών.  

Συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό 

Οι διευθυντές σχολικών μονάδων οφείλουν να γνωρίζουν την προσωπικότητα, την κλίση και 
τις ιδιαίτερες ικανότητες των εκπαιδευτικών στα σχολεία τους, προκειμένου να τους ανα-
θέσουν εξωδιδακτικό έργο και να είναι αντικειμενικοί στη συμπεριφορά απέναντι σε όλα τα 
μέλη της σχολικής κοινότητας.  Κατά τον καταμερισμό του εξωδιδακτικού έργου οι διευθυ-
ντές είναι απαραίτητο: (α) να λαμβάνουν υπόψη βασικές αρχές της διοίκησης και (β) ν’ α-
κολουθούν την διαδικασία συμμετοχικής διοίκησης (Σαΐτης, 2008).  
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Ένας αποτελεσματικός λοιπόν διευθυντής οφείλει να ενημερώνει το προσωπικό με κάθε 
είδους ανακοινώσεις, να κανονίζει συναντήσεις για περαιτέρω συζήτηση κάποιων σημαντι-
κών θεμάτων ή και να διοργανώνει φιλικές συγκεντρώσεις, προκειμένου να μειωθεί η έ-
νταση και να οικοδομηθεί μια φιλία απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του σχολείου 
(Σαΐτη & Σαΐτης, 2011). 

Θετικές ενισχύσεις προς το διδακτικό προσωπικό: 
• Αν είμαστε σύντομοι, θα τελειώσουμε γρήγορα τη συνεδρίασή μας. 
• Αν συνεργάζεστε μεταξύ σας, θα πάρουμε καλό βαθμό στην αυτοαξιολόγηση της σχολι-

κής μας μονάδας. 
• Αν η γιορτή έχει επιτυχία, το βράδυ θα βγούμε έξω για φαγητό. 
• Αν έχουμε επιτυχία στα καινοτόμα προγράμματα, θα ανεβεί το προφίλ του σχολείου 

μας. 

Αρνητικές ενισχύσεις προς το διδακτικό προσωπικό: 
• Αν δημιουργήσετε ξανά φασαρία στη συνεδρίαση, θα παραμείνετε ως τη λήξη του ερ-

γασιακού ωραρίου σας στο σχολείο. 
• Αν αργήσεις ξανά το πρωί να έρθεις στο σχολείο, θα σου κάνω αναφορά. 
• Αν αργήσεις ξανά στην εφημερία, θα σου κάνω αναφορά. 
• Αν χτυπήσει ένα παιδί από αμέλειά σου, θα κινδυνέψεις να χάσεις την εργασία σου. 

Επικοινωνία με τους μαθητές 

Η όλη εργασία στις σχολικές μονάδες έχει επίκεντρο τους μαθητές (Ζάχαρης 1985). Σκοπός 
κάθε σχολείου και όλων όσων εργάζονται σ' αυτό είναι αφενός μεν η μετάδοση γνώσεων 
που αφορούν τους διάφορους γνωστικούς τομείς και αφετέρου η συμβολή τους στην ανά-
πτυξή της προσωπικότητας των μαθητών.  

Ο διευθυντής ενός σχολείου πρέπει (Ζάχαρης, 1985): 
• Να εκδηλώνει έμπρακτα και ουσιαστικά την αγάπη και το ενδιαφέρον για τους μαθητές. 
• Να σέβεται την προσωπικότητα του μαθητή. 
• Να βοηθάει το μαθητή για την ανάπτυξη της κοινωνικότητάς του. 
• Να μεταδίδει έμπρακτα στο σχολείο το πνεύμα ομαδικών δραστηριοτήτων. 
• Τέλος, να αντιμετωπίζει μαζί με το διδακτικό προσωπικό τα όποια προβλήματα πειθαρ-

χίας  μαθητών υπάρξουν στο σχολείο.  

Θετικές ενισχύσεις προς τους μαθητές: 
• Αν κάνετε ησυχία θα βγείτε έξω να παίξετε. 
• Αν έρχεστε διαβασμένοι, θα ανταμειφθείτε στους βαθμούς. 
• Αν συνεργάζεστε μεταξύ σας, θα κερδίσετε τον αγώνα μπάσκετ. 
• Αν η γιορτή έχει επιτυχία, θα χαρούν οι γονείς σας. 
• Αν έχουμε επιτυχία στα καινοτόμα προγράμματα, θα ανεβεί το προφίλ του σχολείου 

μας. 
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Αρνητικές ενισχύσεις προς τους μαθητές: 
• Αν δημιουργήσετε ξανά φασαρία, θα αποβληθείτε από το σχολείο. 
• Αν σπάσετε τα τζάμια με τη μπάλα, θα τα πληρώσουν οι γονείς σας. 
• Αν αργήσεις ξανά στο μάθημα, θα πάρεις απουσία. 
• Αν μιλήσεις ξανά άσχημα, θα πάρεις τιμωρία.. 
• Αν λες ψέματα, δεν θα έχεις φίλους. 

Συνεργασία με γονείς 

Η συστηματική συνεργασία σχολείου- οικογένειας είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά 
των αποτελεσματικών σχολείων αφού η σωστή και έγκαιρη επικοινωνία με τους γονείς των 
μαθητών προλαμβάνει τη δημιουργία προστριβών, οι οποίες δεν ωφελούν κανένα 
(Thompson, 1997).  

Δραστηριότητες συνεργασίας 
• Αρχική ενημέρωση των γονέων. 
• Προσκλήσεις για συναντήσεις στο σχολείο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 
• Πληροφόρηση. 
• Οργανωμένες συναντήσεις στο σχολείο για την παρακολούθηση εορτών ή διαλέξεων.  

Θετικές ενισχύσεις προς τους γονείς: 
• Αν είμαστε σύντομοι, θα τελειώσουμε γρήγορα τη συνεδρίασή μας. 
• Αν έρχονται τα παιδιά σας διαβασμένα, θα ανταμειφθούν στους βαθμούς. 
• Αν συνεργάζεστε μεταξύ σας, θα κερδίσετε τον αγώνα μπάσκετ. 
• Αν έχουμε επιτυχία στα καινοτόμα προγράμματα, θα ανεβεί το προφίλ του σχολείου 

μας. 
• Αν η γιορτή του σχολείου έχει επιτυχία, το βράδυ θα βγούμε έξω για φαγητό. 
• Αρνητικές ενισχύσεις προς τους γονείς:  
• Αν δε διατηρείτε το σχολείο καθαρό, θα επηρεαστούν τα παιδιά σας. 
• Αν τα παιδιά σας σπάσουν τα τζάμια με την μπάλα, θα τα πληρώσετε εσείς. 

Η καλύτερη ενίσχυση 

Oι γράφουσες κατά την προσωπική τους άποψη θεωρούν καλύτερη μορφή ενίσχυσης τη 
θετική ενίσχυση, η οποία παρέχει θετικά αποτελέσματα, επειδή οι ίδιες αντιμετωπίζουν 
θετικά και αισιόδοξα όλα τα προβλήματα που τους προκύπτουν είτε εργασιακά είτε προ-
σωπικά.  

Συμπεράσματα 

Η ομαλή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου προϋποθέτει την εξασφάλιση της αρμονι-
κής συνεργασίας ανάμεσα στον διευθυντή και στους υπόλοιπους εμπλεκομένους σε μια 
σχολική μονάδα. Η συνεργασία αυτή πρέπει να είναι βασική επιδίωξή του. Για να γίνει το 
ζητούμενο, οφείλει πάντα ο διευθυντής σχολικής μονάδας να δημιουργεί αποτελεσματι-
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κούς διαύλους επικοινωνίας . Βάσει όλων των παραπάνω, ο αποτελεσματικός διευθυντής 
προκειμένου να αντιλαμβάνεται όσα εκφράζει κι όσα υπονοεί το άλλο άτομο, απαιτείται η 
συγκέντρωση όχι μόνο στα σαφή νοήματα που εκφράζει το άλλο άτομο αλλά και στα υπαι-
νισσόμενα νοήματα και στους τόνους που θα μπορούσαν να είναι κατά πολύ πιο σημαντι-
κά.  

Η λειτουργία της διεύθυνσης στην εκπαίδευση είναι η διαπροσωπική πλευρά της διοίκη-
σης, με την οποία τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας οδηγούνται στο να κατανοήσουν 
καλύτερα τους ρόλους τους και να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην πραγματοποίηση των 
εκπαιδευτικών στόχων. 

Παρά τις ορατές δυσκολίες, τα ηγετικά στελέχη, για να κατευθύνουν την ανθρώπινη προ-
σπάθεια προς την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της οργάνωσης μέσα στα πλαίσια 
της διευθυντικής λειτουργίας, συνετό θα ήταν να δραστηριοποιούνται κυρίως σε θέματα 
παροχής κινήτρων, εξασφάλισης καλής επικοινωνίας, επιλογής του κατάλληλου κάθε φορά 
τρόπου άσκησης της εξουσίας και επίλυσης διαφορών που προκύπτουν από τη συλλογική 
προσπάθεια.  
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Ο συμβουλευτικός ρόλος του Δασκάλου σε περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού 

Κολέρδα Σουλτάνα  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, πτυχιούχος Νομικής, Μ.Εd 

skolerda5@gmail.com  

 Περίληψη 

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο και αποτελεί μια ιδιαίτερη 
μορφή επιθετικής συμπεριφοράς. Μπορεί να πάρει διάφορες μορφές βίας: σωματική, λε-
κτική, ψυχολογική ή κοινωνική και έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παι-
διών. Στην ελληνική πραγματικότητα φάνηκε ότι το 10% των μαθητών έχει βιώσει συμπερι-
φορές εκφοβισμού ενώ ταυτόχρονα οι εκπαιδευτικοί  εκφράζουν τη δυσκολία τους στην 
αντιμετώπισή του. Συνυπολογίζοντας και την αυξητική τάση των προβλημάτων συμπεριφο-
ράς και μάθησης, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη το σχολείο, σήμερα, να καταστεί χώρος 
προαγωγής όχι μόνο της μάθησης αλλά και της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών, 
δίνοντας στους εκπαιδευτικούς εκτός από παιδαγωγικό και έναν συμβουλευτικό ρόλο. Ση-
μαντική, προς αυτή την προσπάθεια, αναδεικνύεται η υιοθέτηση, από τον εκπαιδευτικό, 
των αρχών της συμβουλευτικής, οι οποίες θα τον βοηθήσουν να δημιουργήσει ένα συναι-
σθηματικό πλαίσιο επικοινωνίας και να στηρίξει ψυχολογικά τους μαθητές του, συμβάλλο-
ντας έτσι τόσο στην πρόληψη όσο και στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε 
μορφής επιθετικής συμπεριφοράς. 

Λέξεις - Kλειδιά: Σχολικός εκφοβισμός, ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, εκπαιδευτικός-
σύμβουλος  

Εισαγωγή 

Ο σχολικός εκφοβισμός και η βία αναγνωρίζονται ως σύνθετα και πολυπαραγοντικά κοινω-
νικά φαινόμενα, με κυριότερες αιτίες εμφάνισής τους την αλληλεπίδραση ψυχολογικών, 
οικογενειακών, κοινωνικών, γνωστικών και συναισθηματικών παραγόντων. Αυτό όμως το 
οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και σημασίας, από εμάς τους εκπαιδευτικούς, είναι ότι 
από τη μια τα φαινόμενα αυτά εκδηλώνονται στο χώρο του σχολείου και οφείλουμε εμείς 
να φροντίσουμε τόσο για την αντιμετώπιση όσο και για την πρόληψή τους, και από την άλ-
λη ότι το ίδιο το σχολείο είναι αυτό που πολλές φορές ενισχύει ή προκαλεί την εκδήλωσή 
τους. Ιδιαίτερα δε όταν το κλίμα που επικρατεί είναι ανταγωνιστικό, ελεγκτικό, απρόσωπο, 
προσανατολισμένο στις επιδόσεις και όχι στις σχέσεις, χρησιμοποιεί ως μέσο πειθαρχίας 
την υπερβολική χρήση της τιμωρίας και εκλαμβάνει την προβληματική συμπεριφορά ως 
«ασθένεια» που «κατοικεί» μέσα στο σώμα του παιδιού και όχι ως δυσαρμονία διαφόρων 
παραγόντων του οικογενειακού, σχολικού ή κοινωνικού συστήματος. Χρειάζεται λοιπόν να 
αντιληφθούμε ότι η αντιμετώπιση της προβληματικής συμπεριφοράς των παιδιών ανήκει 
στα καθήκοντα μας, τα οποία πέρα από τη διδασκαλία και την αξιολόγηση της επίδοσης, 
περιλαμβάνουν και την ανάπτυξη μιας συμβουλευτικής σχέσης μαζί τους.  Υιοθετώντας μια 
συμβουλευτική προσέγγιση και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κάθε μαθητής μας είναι ξεχωρι-
στός, με διαφορετικές ανάγκες, αναπτυξιακές δυνατότητες,  ελλείψεις και προβλήματα, θα 
μπορέσουμε να σταθούμε  δίπλα του με κατανόηση, αποδοχή και σεβασμό βοηθώντας τον 
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να δημιουργήσει μια θετική αυτοεικόνα και να πετύχει έτσι μια ομαλή ψυχοκοινωνική ανά-
πτυξη.  

Ο σχολικός εκφοβισμός 

Έννοια και μορφές του σχολικού εκφοβισμού  

Η βία και η επιθετικότητα αποτελούν εκδηλώσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς που πα-
ρατηρούνται από την παιδική ακόμη ηλικία. Η επιθετικότητα του παιδιού συνοδεύεται από 
αρνητικά συναισθήματα και οφείλεται στον θυμό που νιώθει για την ματαίωση ή την ανα-
βολή εκπλήρωσης μίας ανάγκης ή επιθυμίας του. Μία ακραία και ανησυχητική μορφή επι-
θετικότητας είναι ο εκφοβισμός, ο οποίος, σύμφωνα με τον Dan Olweus (1993), ασκείται 
από ένα θεωρούμενο ως ισχυρότερο παιδί το «θύτη» προς ένα θεωρούμενο ως ασθενέστε-
ρο, το «θύμα». Είναι απρόκλητος, επαναλαμβανόμενος και έχει στόχο να προκαλέσει φόβο, 
ανησυχία ή πόνο. Ο θύτης αντλεί από αυτόν κάποιο όφελος (π.χ., ευχαρίστηση, κοινωνικό 
κύρος, απόκτημα) ενώ το θύμα δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Η σχέση αυτή 
χαρακτηρίζεται από ανισότητα δύναμης αλλά και από αμοιβαία ανεπαρκή διαχείριση της 
επιθετικότητας. Ο μεν θύτης κάνει κατάχρηση της δύναμής του, το δε θύμα δε χρησιμοποιεί 
καθόλου τη δική του ώστε να προστατευτεί.  

Eίναι ένα πολυδιάστατο, δυναμικό, κοινωνικό φαινόμενο, που εμπλέκει συνολικά το σχο-
λείο ως οργανισμό και έχει ως αφετηρία τις κοινωνικές σχέσεις μέσα στην ομάδα 
(Salmivalli, Lagerspetz, Björkvist, Österman, & Kaukiainen, 1996) και δεν αφορά απλοϊκά ένα 
κακό-δυνατό και ένα καλό–αδύναμο παιδί, αλλά και όλους όσοι είναι παρόντες ή γνωρί-
ζουν την ύπαρξή του, δηλαδή τους παρατηρητές, οι οποίοι μπορεί να τροφοδοτούν το φαι-
νόμενο ενθαρρύνοντας το θύτη και με την παθητική στάση τους να δίνουν το μήνυμα ότι 
αυτό που συμβαίνει είναι αποδεκτό. 

Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να είναι: α) σωματικός ή άμεσος (αφορά όλες τις μορφές ή 
τις απειλές σωματικών επιθέσεων, αρπαγή αντικειμένων), β) λεκτικός (συστηματική χρησι-
μοποίηση υβριστικών εκφράσεων και πειραγμάτων), γ) κοινωνικός ή έμμεσος (κοινωνική 
απομόνωση του θύματος και αποκλεισμός από την παρέα, μέσω της χειραγώγησης ομάδων 
ομηλίκων, διάδοση φημών), δ) εκβιασμός (απειλές και εκβιασμοί για χρήματα ή συμπερι-
φορές) (Τσιάντης, 2008). Σε κάθε περίπτωση, ο εκφοβισμός και η βία αποτελούν πράξεις 
επιθετικότητας, που εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με την ηλικία και το 
φύλο.  

Παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση του φαινομένου 

Το φαινόμενο του εκφοβισμού και της βίας επηρεάζεται από  παράγοντες που σχετίζονται 
μακροσκοπικά με τη γεωγραφική τοποθεσία και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της 
χώρας, ενώ μικροσκοπικά καθορίζεται: από ορισμένα ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών 
(π.χ. ιδιοσυγκρασία, εξελικτική πορεία, τραυματικές εμπειρίες, φύλο, εθνικότητα) και του 
οικογενειακού τους περιβάλλοντος (π.χ. πολύ αυστηρές ή πολύ ελαστικές μέθοδοι ανατρο-
φής, πρότυπα επιθετικής συμπεριφοράς, βία ανάμεσα στους γονείς ή από τους γονείς προς 
τα παιδιά, ανασφαλής δεσμός του παιδιού με τους γονείς). Από το σχολικό περιβάλλον (π.χ. 
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ανεπαρκής εποπτεία, συνωστισμός μαθητών, ελλείψεις προσωπικού, φτώχεια ερεθισμά-
των), και το ψυχολογικό κλίμα του σχολείου (π.χ. ανταγωνιστικό, ελεγκτικό, απρόσωπο, ο-
ριοθετεί με εχθρικό τρόπο, προσανατολισμένο στην επίδοση, όχι στις σχέσεις). Από τις στά-
σεις των ίδιων των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών απέναντι στη βία, από τις 
πολιτικές του εκπαιδευτικού συστήματος (π.χ. υπερβολική χρήση της τιμωρίας και της απο-
βολής ως μέσου πειθαρχίας, δυσανάλογη επιβράβευση κοινωνικά θετικών συμπεριφορών) 
αλλά και από τον τρόπο προβολής της βίας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Περαιτέρω η 
εμφάνιση και η παράταση του σχολικού εκφοβισμού επηρεάζονται από τη συμπεριφορά 
των εκπαιδευτικών, της ομάδας των ομηλίκων και παραμέτρους της ευρύτερης κοινότητας, 
όπως είναι η κουλτούρα της ή τα γενικότερα κοινωνικά προβλήματα, που ενισχύουν τις α-
ντικοινωνικές συμπεριφορές (Τσιάντης, 2008).  

Χαρακτηριστικά του θύτη και του θύματος  

Ο κίνδυνος ανάμειξης σε περιστατικά εκφοβισμού και βίας στο σχολείο, από τη θέση του 
θύτη,  εμφανίζεται μεγαλύτερος για τα παιδιά που εμφανίζουν τα εξής χαρακτηριστικά: εί-
ναι άτομα διασπαστικά, που αρέσκονται να αρχίζουν καυγάδες και διακρίνονται από επιθε-
τικότητα (Sharp & Smith, 1994), παρορμητικότητα, χαμηλή αυτοεκτίμηση αλλά φαίνονται 
σίγουρα για τον εαυτό τους. Είναι  επιρρεπή σε παραβίαση κανόνων και σε αντικοινωνικές 
συμπεριφορές, δίχως ηθικούς ενδοιασμούς ή τύψεις για τις πράξεις τους και διακατέχονται 
από χαμηλό πνεύμα συνεργασίας (Olweus, 1993, O' Moore, 2000). Έχουν, επίσης, περιορι-
σμένες κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες και αντλούν ικανοποίηση και μια αίσθηση 
κύρους από το να βλάπτουν τους άλλους (Suckling & Temple, 2001). Ενώ είναι πολύ πιθανό 
για τα παιδιά να πέσουν θύματα εκφοβισμού εάν συνήθως είναι άτομα ντροπαλά και συ-
νεσταλμένα (Sharp & Smith, 1994), επιφυλακτικά, ευαίσθητα, ήσυχα, με περισσότερες α-
γωνίες και ανασφάλειες από το μέσο μαθητή (Olweus, 1993). Εάν έχουν χαμηλή αυτοεκτί-
μηση (Olweus, 1993, O' Moore, 2000) και αρνητική αυτο-εικόνα, που τα ωθεί στο σημείο να 
θεωρούν τους εαυτούς τους «αποτυχημένους». Επίσης αν έχουν λίγους έως κανέναν στενό 
φίλο και κατακλύζονται από ένα γενικότερο αίσθημα μοναξιάς έως εγκατάλειψης στο σχο-
λείο (Olweus, 1993, Sharp & Smith, 1994). Κινδυνεύουν επίσης να θυματοποιηθούν τα παι-
διά που είναι εσωστρεφή και μοναχικά, φοβισμένα και με παθητική στάση απέναντι στη 
βία και που δύσκολα υπερασπίζονται τον εαυτό τους. Ομάδα υψηλού κινδύνου θυματο-
ποίησης συνιστούν και οι μαθητές που με κάποιον τρόπο ξεχωρίζουν, που γίνονται αντιλη-
πτοί από την πλειοψηφία ως διαφορετικοί (Sharp & Smith,1994), π.χ. άτομα με πασιφανή 
σωματική αδυναμία ή με ειδικές ανάγκες, μαθητές και μαθήτριες με ήπιες μαθησιακές δυ-
σκολίες ή στο άλλο άκρο με εξαιρετικά καλές επιδόσεις, καθώς επίσης αλλοδαποί, οπότε 
πρόκειται για προφανή περίπτωση ρατσιστικού εκφοβισμού.  

Συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού 

Οι συνέπειες του εκφοβισμού και της βίας στα παιδιά είναι σοβαρές και καθοριστικές για 
την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και εξέλιξη. Ιδιαίτερα τα παιδιά που πέφτουν θύματα 
εκφοβισμού και βίας στο σχολείο είναι δυνατόν: να νιώσουν έντονο άγχος και ανασφάλεια, 
να παρουσιάσουν σχολική άρνηση, να κάνουν πολλές απουσίες από το σχολείο, να οδηγη-
θούν σε σχολική αποτυχία, να εμφανίσουν μαθησιακές δυσκολίες και ψυχοσωματικά προ-
βλήματα, όπως πονοκεφάλους, πόνους στην κοιλιά, διαταραχές ύπνου, ενούρηση κ.ά., να 
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παρουσιάσουν φοβίες, κατάθλιψη, απόπειρες αυτοκτονίας. Επίσης τα παιδιά-θύτες, βρί-
σκονται σε μεγάλο κίνδυνο: να απομακρυνθούν από το σχολείο, να διακόψουν τη σχολική 
φοίτηση, να εμφανίσουν τάσεις φυγής από το σπίτι, να εξελιχθούν, σε ποσοστό που προ-
σεγγίζει το 50%, σε ενήλικες με αντικοινωνική και παραβατική συμπεριφορά (Sharp & 
Smith, 1994, Espelage και Swearer 2003, Flannery, Singer & Wester, 2004, Τσιάντης, 2010). 
Οι συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού είναι αρνητικές ακόμη για τους αμέτοχους παρευ-
ρισκόμενους, καθώς σχετίζονται με πλήθος συναισθηματικών δυσκολιών και διαταραχών 
συμπεριφοράς (Flannery, Singer & Wester, 2004), εφόσον ο εκφοβισμός,  μέσω των μηχα-
νισμών της κοινωνικής μάθησης, διαβρώνει τις σχέσεις μεταξύ όλων των συμμαθητών. 

Έννοια  και αρχές της Συμβουλευτικής 

Από την παραπάνω σύντομη ανάλυση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού αναφορι-
κά με τις αιτίες, τις συνέπειες και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του θύτη και του θύματος, 
γίνεται σαφές ότι ο σύγχρονος εκπαιδευτικός θα πρέπει να δίνει έμφαση όχι μόνο στις επι-
δόσεις και στους βαθμούς αλλά και στην ανάπτυξη των κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιο-
τήτων των μαθητών του, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σχολείο ζουν και κινούνται ανθρώπι-
νες υπάρξεις που είναι πολυδιάστατες και έχουν διαφορετικές ανάγκες και δεξιότητες. Για 
να καταφέρει λοιπόν να καταστήσει τους μαθητές του ικανούς να ενταχθούν ομαλά στην 
κοινωνία, αναπτύσσοντας μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, που θα είναι ικανή να καλ-
λιεργεί τις δυνατότητές της, να συνειδητοποιεί τις αδυναμίες της και να επιλύει δημιουργι-
κά τα προβλήματά της, χρειάζεται να έχει δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα και να έχει ανα-
πτύξει μια ουσιαστική σχέση, μέσα από την καθημερινή επαφή και την επικοινωνία τόσο 
μαζί τους όσο και με την οικογένειά τους. Έτσι θα κερδίσει την εμπιστοσύνη τους και θα 
μπορέσει να τους στηρίξει ψυχολογικά, προσφέροντάς τους ανεκτίμητη βοήθεια σε κάθε 
κρίσιμη περίσταση. Βασική προϋπόθεση γι’ αυτό είναι ν’ αναπτύξει ο ίδιος γνώσεις και δε-
ξιότητες συμβουλευτικής, ώστε, ενστερνιζόμενος τις αρχές της, να καταστεί ικανός να αντι-
μετωπίζει τα παιδιά με σεβασμό, υπομονή, αγάπη και κατανόηση. Υιοθετώντας έναν  συμ-
βουλευτικό ρόλο θα καταφέρει να βοηθήσει τον μαθητή να αποκτήσει αυτογνωσία και να 
ενισχύσει την θετική του αυτοεκτίμηση, η οποία αποτελεί βασική παράμετρο πετυχημένης 
κοινωνικής συμπεριφοράς και μάθησης (Μπρούζος, 2009).  

Ορίζοντας τη συμβουλευτική ως τη διαδικασία εκείνη μέσω της οποίας θα βοηθηθεί το ά-
τομο να πετύχει στην προσωπικότητά του μια εποικοδομητική αλλαγή, με τη θέλησή του 
(Rogers, 1983) ή να αντιληφθεί το λανθασμένο τρόπο που σκέπτεται και οδηγείται σε αυτο-
καταστροφικά συναισθήματα και αναποτελεσματική συμπεριφορά, καταλαβαίνουμε ότι η 
μύηση των σύγχρονων εκπαιδευτικών στις αρχές και τεχνικές της είναι απαραίτητη, προκει-
μένου να μπορέσουν να βοηθήσουν τους μαθητές / συμβουλευόμενους, να φτάσουν σε 
ένα επίπεδο αυτονομίας και μεγαλύτερης αυτογνωσίας, ώστε να πετύχουν μια εκούσια ε-
ποικοδομητική αλλαγή της προσωπικότητάς τους, που μπορεί να αφορά τη συμπεριφορά, 
τον τρόπο σκέψης ή μια συνολική αναδόμηση των εσωτερικών νοηματικών και συναισθη-
ματικών σχημάτων τους (Κοσμίδου-Hardy & Γαλανουδάκη-Ράπτη, 1996). 

Καθώς η Συμβουλευτική υποδηλώνει στήριξη στους ανθρώπους να βοηθήσουν τον εαυτό 
τους να σκέφτεται πιο θετικά για τους ίδιους και τις ικανότητές τους, αλλά και για τις αντί-
ξοες συνθήκες των προβλημάτων που καλούνται ν' αντιμετωπίσουν (Μαλικιώση-Λοΐζου, 
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2001, Μπρούζος & Ράπτη, 2001α) καταλαβαίνουμε ότι ειδικότερα για την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, οι στόχοι της σχολικής συμβουλευτικής πρέπει να επικεντρώνονται στη στα-
διακή ατομική ανάπτυξη του παιδιού, στην κοινωνική προσαρμογή του, στη διαμόρφωση 
μιας όσο το δυνατόν πληρέστερης αυτογνωσίας, θετικότερης αυτοαντίληψης και στάσης 
προς τη ζωή και τον κόσμο, στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ζωής και στην ωρίμανση  
του (Δημητρόπουλος και Μπακατσή, 1996).  

Ο εκπαιδευτικός σε ρόλο συμβούλου 

Για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να ασκήσει αποτελεσματικά το ρόλο του ως σύμβουλος 
χρειάζεται να τηρεί κάποιες αρχές. Οι κυριότερες από αυτές περιγράφονται στην «Προσω-
ποκεντρική Θεωρία» του Carl Rogers (1902-1987), σύμφωνα με την οποία, η Συμβουλευτική 
είναι μια πορεία κατά την οποία το άτομο διευκολύνεται στο να αναλάβει την ευθύνη να 
παίρνει αποφάσεις σύμφωνα με τις δικές του προσωπικές αξιολογήσεις. Στόχος αυτής της 
προσέγγισης στη Συμβουλευτική δεν είναι να λύσει το άτομο ένα ειδικό πρόβλημά του, αλ-
λά να βοηθηθεί να αναπτυχθεί για να μπορέσει να αντιμετωπίσει, τόσο το τρέχον πρόβλη-
μα του, όσο και κατοπινά του προβλήματα, με πιο συγκροτημένο τρόπο (Κοσμίδου-Hardy & 
Γαλανουδάκη-Ράπτη, 1996). Η ενίσχυση των δυνάμεων του συμβουλευόμενου και η ανα-
δόμηση της προσωπικότητάς του το βοηθούν να γίνει κύριος του εαυτού του και να μάθει 
τον τρόπο με τον οποίο θα το πετύχει αυτό.  

Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο πλαίσιο της σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ παιδαγωγού και 
μαθητή, ο εκπαιδευτικός δεν θα προσπαθήσει να δώσει λύση στο πρόβλημα που εκθέτει ο 
μαθητής, αλλά, υιοθετώντας το ρόλο του διευκολυντή, θα επικεντρωθεί στα συναισθήματα 
του μαθητή και θα τον ενθαρρύνει να εκφραστεί ελεύθερα για το σχολείο, τον εαυτό του ή 
τους σημαντικούς άλλους (γονείς, φίλους, εκπαιδευτικούς). Με αυτό τον τρόπο ο μαθητής 
διευκολύνεται να αποσαφηνίσει τις σκέψεις, τις αντιλήψεις και να ερμηνεύσει τις συμπερι-
φορές του, ώστε να βρει τους κατάλληλους γι' αυτόν τρόπους αλλαγής της κατάστασης 
(Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001). 

Στόχος, λοιπόν, του εκπαιδευτικού-συμβούλου είναι να βοηθήσει τον μαθητή-
συμβουλευόμενο να κατανοήσει τις ανάγκες και τις αξίες του και να αναγνωρίσει τις εσω-
τερικές του ικανότητες για αλλαγή και ανάπτυξη (Μέρυ, 2002). Προκειμένου να ανταποκρι-
θεί με επιτυχία στο συμβουλευτικό του ρόλο και να δημιουργήσει μια εποικοδομητική, 
βοηθητική και τελικά αποτελεσματική, διαπροσωπική σχέση, χρειάζεται να αναπτύξει κά-
ποια συγκεκριμένα προσωπικά χαρακτηριστικά, που εκφράζονται με ανάλογες συμπεριφο-
ρές (Gatongi, 2007, Μπρούζος, 2004), όπως:  

1. Άνευ όρων σεβασμό και θετική αποδοχή. Αυτό δείχνει ότι ο εκπαιδευτικός αποδέχεται 
τον κάθε μαθητή ως ξεχωριστό άτομο, πιστεύει στην αξία και τη σημαντικότητα του, σέβε-
ται την αξιοπρέπειά του, αναγνωρίζει την ικανότητά του να σκέφτεται, να κρίνει και να α-
ποφασίζει για τα θέματα που τον απασχολούν, χωρίς να τον επικρίνει και δίχως να επιβάλει 
όρους γι’ αυτό. Όντας απέναντί του δεκτικός, ευνοϊκά προδιατεθειμένος και εκφράζοντας 
απεριόριστη και άνευ όρων θετική αναγνώριση για τα συναισθήματά του, τόσο για τα αρ-
νητικά, επώδυνα, ακόμα και αφύσικα όσο και για τα θετικά και κοινωνικά αποδεκτά, δη-
μιουργεί ένα ευνοϊκό κλίμα, που θα κάνει τον μαθητή να εκφραστεί ελεύθερα, να ανοιχτεί 
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και να μην χρειαστεί να υιοθετήσει αμυντικούς μηχανισμούς για να αντιμετωπίσει την 
πραγματικότητα. Ο Rogers (1959) αυτό το περιγράφει ως εξής: «Αν αντιλαμβάνομαι τις 
προσωπικές εμπειρίες του άλλου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη μπορώ να κάνω διάκριση 
μεταξύ των προσωπικών του εμπειριών ως περισσότερο ή λιγότερο άξιων θετικής αναγνώ-
ρισης, τότε αισθάνομαι άνευ όρων θετική αναγνώριση γι’ αυτό τον άνθρωπο». 

2. Ενσυναίσθητη κατανόηση. Είναι η ικανότητα του εκπαιδευτικού συμβούλου να αποδε-
σμεύεται από τον εαυτό του και τις προσωπικές του αντιλήψεις και να μεταφέρεται στη 
θέση του μαθητή του, ώστε να κατανοήσει πώς ο ίδιος νιώθει, σκέφτεται και αντιλαμβάνε-
ται τον κόσμο γύρω του (Μυλωνά-Καλαβά, 2001). Η ενσυναίσθηση προϋποθέτει την κατα-
νόηση του μαθητή-συμβουλευόμενου σε γνωστικό (τι σκέπτεται και τι λέει) αλλά και σε 
θυμικό επίπεδο (τι αισθάνεται) και επιτυγχάνεται με την ενσυναισθητική ακρόαση, που 
δείχνει στον άλλον ότι τυγχάνει προσεκτικής ακρόασης και κατανόησης. Με την πλήρη α-
ποδοχή και αναγνώριση των εμπειριών του μαθητή, από τον εκπαιδευτικό,  που τον αποδέ-
χεται ανά πάσα στιγμή και ενδιαφέρεται να εμβαθύνει ακόμα περισσότερο, δημιουργείται 
μια ατμόσφαιρα ενσυναίσθητης επικοινωνίας μέσα στην οποία ο μαθητής διευκολύνεται 
να αναπτυχθεί και να επιτύχει τη γνώση του εαυτού του. Η αποδοχή του μαθητή, των σκέ-
ψεων και των συναισθημάτων του, ακόμη και αυτών τα οποία ο ίδιος φοβάται, θεωρείται 
σημαντική για τη συναισθηματική του ανάπτυξη και την εξεύρεση θετικών λύσεων (Κοσμί-
δου-Hardy & Γαλανουδάκη-Ράπτη, 1996). 

3. Γνησιότητα ή συμφωνία. Η γνησιότητα αναφέρεται στο ότι ο σύμβουλος-εκπαιδευτικός 
χρειάζεται να είναι ο γνήσιος εαυτός του και να μην προσποιείται στη συμβουλευτική σχέ-
ση (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001). Να συμπεριφέρεται δηλαδή, φυσιολογικά και αβίαστα, δί-
χως να κάνει χρήση κάπου επαγγελματικού ή άλλου προσωπείου. Να μένει απλός προσιτός 
και όχι εγκλωβισμένος στο ρόλο του ειδικού ή του επιστήμονα. Ενώ η συμφωνία αναφέρε-
ται στο ακριβές ταίριασμα της εμπειρίας με την επίγνωση του εαυτού (Μαλικιώση-Λοΐζου, 
2001), στην αρμονική δηλαδή συγκρότηση του ψυχισμού. Προκειμένου ο εκπαιδευτικός να 
συμπεριφέρεται αυθεντικά, απαιτείται προηγουμένως να τον διακρίνει η αυτογνωσία και 
κυρίως η αρμονία με την αυτοαντίληψή του. Μ’ αυτόν τον τρόπο ελαττώνονται οι πιθανό-
τητες ανάμειξης των προσωπικών άλυτων προβλημάτων του στη συμβουλευτική διαδικα-
σία. Καταφέρνοντας να διαχωρίσει τη δική του ψυχική κατάσταση, μπορεί να κατανοεί κα-
λύτερα τα αισθήματά του απέναντι στον μαθητή και είναι σε θέση να συναισθανθεί τον 
ψυχισμό του. Έτσι ο εκπαιδευτικός πρέπει αφενός να έχει επίγνωση των προσωπικών εσω-
τερικών εμπειριών του και αφετέρου να εμφανίζει αυτές τις εμπειρίες στη συμβουλευτική 
σχέση όποτε χρειάζεται. Γενικά, ο Rogers στέκεται ιδιαίτερα στις στάσεις του συμβούλου 
και στον τρόπο με τον οποίο υπάρχει στη συμβουλευτική διαδικασία. Θεωρεί ότι η αυτο-
γνωσία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου ο σύμβουλος να είναι σε θέση να 
βοηθήσει έναν άλλο άνθρωπο. Γιατί αυτό που «κουβαλάει» κανείς σε κάθε γνήσια και ου-
σιαστική επικοινωνία, είναι ο εαυτός του. Με τις άμυνες, τις αδυναμίες, τις ανασφάλειες, 
τις τάσεις εξουσίας και όλους τους περιορισμούς που δημιουργεί η απουσία συνειδητής 
ενασχόλησης μαζί του. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο ο κάθε εκπαιδευτικός να σκύψει και να 
αφουγκραστεί τον εαυτό του, να τον εξερευνήσει και να τον αναπτύξει. Προς αυτή την κα-
τεύθυνση θα συμβάλλει και η ενασχόλησή του με την συμβουλευτική.  
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Περαιτέρω, για τη δημιουργία ενός ζεστού, μη απειλητικού και φιλικού κλίματος χρειάζεται 
ο εκπαιδευτικός να ανταποκρίνεται με κατανόηση, ζεστασιά και φροντίδα, να εκφράζει ει-
λικρινές ενδιαφέρον, να εμπνέει εμπιστοσύνη, σεβασμό και εκτίμηση, ώστε ο μαθητής να 
μη νιώθει ότι απειλείται από απόρριψη, προσβολή, περιφρόνηση, ειρωνεία, χλευασμό ή 
και οίκτο. Έτσι θα θα μπορέσει με άνεση και ελευθερία να διερευνήσει καταστάσεις της 
ζωής του, που είτε έχουν διαστρεβλωθεί, είτε δεν έχουν πλήρως κατανοηθεί και να προχω-
ρήσει σε ανώτερα επίπεδα προσωπικής αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης. Για να μπορέσει 
να καλλιεργήσει μια τέτοια ατμόσφαιρα χρειάζεται να αναπτύξει κάποιες δεξιότητες επι-
κοινωνίας όπως: να είναι καλός ακροατής, να παίρνει τα μηνύματα που του στέλνει ο συ-
νομιλητής του, να παρατηρεί προσεκτικά και να ανταποκρίνεται σε αυτά, να συμπάσχει, να 
παρέχει προκλήσεις και να διευκολύνει τη δράση, στοχεύοντας πάντα στο να βοηθήσει το 
μαθητή να καταλάβει τόσο τα δικά του συναισθήματα, σκέψεις και συμπεριφορές, όσο και 
των άλλων και να είναι σε θέση να δράσει, βάσει αυτής της κατανόησης, με παραγωγικό 
τρόπο, χωρίς πίεση ή εξαναγκασμό (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001). Επίσης χρειάζεται να είναι 
σαφής στις εκφράσεις και να επισημαίνει με ευκρίνεια τα συναισθήματα και τις εμπειρίες 
που του μεταφέρει ο μαθητής,  διότι η αντανάκλαση των συναισθημάτων, των συμπεριφο-
ρών και των σκέψεων των μαθητών από τον εκπαιδευτικό-σύμβουλο βοηθά τον μαθητή 
στην καλύτερη κατανόηση του εαυτού του (Μαλικιώση-Λοίζου, 2001). 

Έτσι,  καθώς αυτές οι συμπεριφορές θα γίνονται αντιληπτές από τον συμβουλευόμενο, θα 
μπορέσει να αναπτυχθεί μια ποιοτική σχέση επικοινωνίας, κατανόησης και εμπιστοσύνης 
που ο Rogers ονομάζει «ποιότητα παρουσίας», η οποία θα παρέχει στο μαθητή μια ψυχική 
ασφάλεια και ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορεί ελεύθερα να μιλήσει για 
τον εαυτό του (Μέρυ, 2002), να τον κατανοήσει, να τον εξελίξει και να λύσει τα προβλήμα-
τά του χωρίς να χρειάζεται την άμεση παρέμβαση του συμβούλου. Αυτή είναι και η βασική 
πεποίθηση του Rogers, ότι δηλαδή, ο άνθρωπος μπορεί να καθοδηγήσει και να αναλάβει 
την προσωπική του ανάπτυξη, εφόσον βρίσκεται σε μια θετική βοηθητική σχέση.  (Μαλι-
κιώση-Λοΐζου, 2001) 
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Ο συμβουλευτικός ρόλος του δασκάλου στη σχέση του με τους γονείς. 

Νταλαμπύρα Σοφία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

sofiadalabyra@hotmail.com 

Περίληψη 

Δύσκολα αμφισβητείται το πολυδιάστατο του ρόλου του δασκάλου κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του. Ο παιδαγωγικο-διδακτικός του ρόλος δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από το 
συμβουλευτικό τόσο απέναντι στους μαθητές του, όσο και απέναντι στον γονείς, με τους ο-
ποίους καλείται σήμερα περισσότερο από ποτέ να συνεργαστεί. Στο παρόν άρθρο, αφού πα-
ρουσιαστεί η πληθώρα των γονεϊκών συμπεριφορών με τις οποίες έρχεται σε επαφή, θα γίνει 
αναφορά στις χρήσιμες δεξιότητες που πρέπει να κατέχει και στις πρακτικές που θα τον βοη-
θήσουν, ώστε να έχει μια αποτελεσματική συνεργασία μαζί τους. 

 Λέξεις - Κλειδιά: γονεϊκή εμπλοκή, κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, συμβουλευτική 

Εισαγωγή 

Η σχέση γονέων εκπαιδευτικών έχει γίνει αντικείμενο μελέτης και έρευνας από τις κοινωνικές 
επιστήμες, με έμφαση στο ρόλο που διαδραματίζει τόσο ο καθένας χωριστά, όσο και σε συ-
νεργασία, στη διαπαιδαγώγηση και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. 

Σπουδαίοι παιδαγωγοί, όπως ο  Pestalozzi και ο Schleiermacher τόνισαν αρχικά τη σπουδαι-
ότητα αυτής της συνεργασίας των γονέων, ως φυσικών, και των εκπαιδευτικών ως επαγγελ-
ματιών παιδαγωγών στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών (Μπρούζος, 1999:161). Η θέση αυτή 
υιοθετήθηκε και μετέπειτα στο χώρο της παιδαγωγικής με αποτέλεσμα σήμερα να θεωρείται 
απαραίτητη η συμπόρευση και σύμπραξή τους μέσα από θεσμικά κατοχυρωμένους και άτυ-
πους ρόλους.   

 Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τις ποικίλες στάσεις και συμπεριφορές των γονέων απέ-
ναντι στο σχολείο και στον εκπαιδευτικό, καθώς θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά και 
οι πρακτικές του δασκάλου- συμβούλου  που συντελούν σε μια αποδοτική διάδραση και συ-
νεργασία με τους κηδεμόνες των μαθητών του. 

Ο ρόλος και η στάση των γονέων στην εκπαίδευση 

Βιβλιογραφικά προκειμένου να περιγραφεί η σχέση των γονέων με την εκπαίδευση των παι-
διών τους συναντά κανείς τον όρο γονεϊκή εμπλοκή, που για την J.Epstein έχει έξι (6) τύπους. 
Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι βασικές υποχρεώσεις των γονέων του σχολείου, η  εθελο-
ντική συμμετοχή των πρώτων σε σχολικές δραστηριότητες, η βοήθειά τους σε δραστηριότη-
τες-εργασίες που δίνονται στο σπίτι, η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων για την εκπαί-
δευση καθώς και η συνεργασίας τους με άλλους φορείς. (Epstein&Sanders,1992). Αξίζει να 
σημειωθεί ότι υπάρχουν και άλλες κατηγοριοποιήσεις της γονεϊκής εμπλοκή, κάποιες πιο ε-
κτεταμένες (Desimone,1999) και άλλες πιο συνοπτικές (Ho και Willms,1996),με παρόμοιο, 
όμως περιεχόμενο. Όλοι, όμως, οι γονείς δεν προσεγγίζουν την εκπαίδευση των παιδιών τους 
και κατ’ επέκταση το χώρο του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς  με τον ίδιο τρόπο, διάθεση, 
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συχνότητα ούτε εκφράζουν και τις ίδιες προσδοκίες. Το μορφωτικό επίπεδο, η οικονομική 
τους κατάσταση και η κοινωνική τους θέση είναι παράγοντες που αφενός διαφοροποιούν τη 
στάση τους απέναντι στο θεσμό της εκπαίδευσης και αφετέρου ρυθμίζουν τη συμπεριφορά 
τους στους λειτουργούς της  (Lee, Bowen 2006.Ramsay et al.1992. Katsilis and Rubinson 1990, 
Vellymalay 2010. Μάνεσης 2008).  

Πορίσματα ερευνών που έχουν γίνει σε διεθνές επίπεδο, έδειξαν ότι οι γονείς που ανήκουν 
σε υψηλά και μεσαία κοινωνικοοικονομικά στρώματα και διαθέτουν υψηλό μορφωτικό επί-
πεδο, αισθάνονται άνετα κατά την επικοινωνία τους με το σχολείο, καθώς κατανοούν και 
μιλούν «τη γλώσσα του» (Lareau,1987:73-85.Lee and Bowen, 2006:198. Μάνεσης, 2008:176). 
Λόγω του οικονομικού κεφαλαίου που διαθέτουν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση και συχνά 
λειτουργούν ως συνδιαμορφωτές του εκπαιδευτικού προγράμματος του σχολείου και επι-
διώκουν με έμμεσο τρόπο να συμμετάσχουν στη διοίκησή του (Lareau,1987:82). Παράλληλα, 
έχοντας ευελιξία στο εργασιακό τους ωράριο (Ηill,2004.Davies,1993:207) διαθέτουν και α-
φιερώνουν περισσότερο χρόνο για την επικοινωνία τους με το σχολείο (Avissati, Besbas, 
Gyon, 2010:11). 

Οι γονείς που ανήκουν σε κατώτερα κοινωνικά στρώματα και βιβλιογραφικά έχουν συνήθως 
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, αντιμετωπίζουν το σχολείο ως κάτι ξένο και μακρινό. Διαθέτο-
ντας έναν γλωσσικό κώδικα με περιορισμένο λεξιλόγιο και συντακτικές δομές, νιώθουν μειο-
νεκτικά δυσκολεύονται να εκφράσουν τις απόψεις τους και να επικοινωνήσουν με τους εκ-
παιδευτικούς (Μάνεσης, 2008:176. Patrikakou & Weissberg, 2008:106). Οι ελλιπής τους γνώ-
σεις σε συνάρτηση με τις αρνητικές, συχνά, προσωπικές τους εμπειρίες από το εκπαιδευτικό 
σύστημα στο παρελθόν καθώς και ο λίγος ελεύθερος χρόνος που διαθέτουν  αποτελούν α-
νασταλτικούς παράγοντες επίσκεψής τους στο σχολείο (Davies, 1993:207).  

Τα συλλεχθέντα στοιχεία πρόσφατης έρευνας, στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μου σπου-
δών,  έρχονται σε συμφωνία με τις παραπάνω βιβλιογραφικές αναφορές. Οι εκπαιδευτικοί 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  έρχονται σε επαφή με γονείς, οι οποίοι  ανάλογα με το σε 
ποιο κοινωνικό στρώμα ανήκουν, φαίνεται να προσεγγίζουν το σχολείο και τους λειτουργούς 
του από διαφορετικά μονοπάτια. Οι πλεονεκτούντες οικονομικά και μορφωτικά έρχονται συ-
χνότερα σε επικοινωνία με το δάσκαλο και εμφανίζονται πιο αποφασιστικοί. Ο τρόπος που 
εκφράζουν τις απόψεις τους είναι ενδεικτικός της αυτοπεποίθησής τους και όχι σπάνια τα 
λεγόμενα και η στάση τους λειτουργούν καταπιεστικά απέναντι στον εκπαιδευτικό. Από την 
άλλη μεριά, οι λιγότερο μορφωμένοι γονείς και αυτοί των χαμηλότερων κοινωνικών στρω-
μάτων δεν εμφανίζουν υψηλής συχνότητας επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό, ενώ όταν προ-
σεγγίζουν το σχολείο είναι διστακτικοί, χαμηλών τόνων και δε φαίνεται να είναι σε θέση να 
κατανοήσουν και να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 
θεωρούν ότι η εκπαίδευση των παιδιών τους είναι αποκλειστικό θέμα του σχολείου. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο δάσκαλος καλείται να αλληλεπιδράσει καθημερινά με 
πληθώρα γονέων που διαθέτουν πολύπλοκες και, όχι σπάνια, αντιφατικές  προσωπικότητες. 
Προκειμένου η συνεργασία τους να είναι αποδοτική θα πρέπει ο ίδιος, πέρα από τις παιδα-
γωγικοδιδακτικές γνώσεις του, να  διαθέτει γνωρίσματα τα οποία να ενισχύουν τις διαπρο-
σωπικές σχέσεις και το συμβουλευτικό του ρόλο.  
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Ποια είναι, όμως, τα βασικά χαρακτηριστικά και οι δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει προ-
κειμένου να πετύχει μια αποτελεσματική επικοινωνία με τους γονείς και ποιες πρακτικές κα-
λείται να υιοθετήσει;   

Τα χαρακτηριστικά και οι πρακτικές του δασκάλου-συμβούλου. 

Ένας δάσκαλος- σύμβουλος θα πρέπει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια αρμονική 
σχέση με τους γονείς. Στις συναντήσεις τους, προκαθορισμένες ή μη,  η ενεργής ακρόαση με 
την αντίστοιχη προσοχή που θα επιδεικνύεται στα λεγόμενα των γονέων ( Αγγελόπουλος κ.α, 
2006) θα συμβάλλει στη δημιουργία μιας αρμονικής σχέσης, όπου οι τελευταίοι θα έχουν τη 
διάθεση να συζητούν με τον εκπαιδευτικό. Η μη λεκτική επικοινωνία και η ανταπόκριση σε 
εκφράσεις συναισθημάτων αποτελούν χαρακτηριστικά ενίσχυσης της επιθυμίας των γονέων 
για συμμετοχή σε διάλογο.   Η ειλικρίνεια και ο σεβασμός που θα αποπνέει, θα συντελέσουν 
ώστε αμφότεροι να νιώθουν εμπιστοσύνη. Επιπρόσθετα, η ενσυναίσθηση, σύμφωνα με το 
Rogers  αποτελεί θεμελιώδη λίθο στη σχέση συμβούλου-συμβουλευόμενου (McLeod,2003). 
Ο πρώτος αντιλαμβάνοντας πλήρως τη στάση, τα λεγόμενα και το γενικότερο πλαίσιο ανα-
φοράς του δεύτερου, θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί με το κατάλληλο λεξιλόγιο, επιχει-
ρήματα κλπ στις ερωτήσεις, απορίες, παρατηρήσεις και κριτικές που τυχόν θα δεχθεί. Δεν 
είναι λίγα τα φαινόμενα που μπορούν να επιφέρουν διαταραχές στην επικοινωνία σχολείου- 
οικογένειας, καθώς οι γονείς επιδεικνύουν δυσπιστία για τις ικανότητες των εκπαιδευτικών, 
εκφράζουν  υπερβολικές απαιτήσεις, αλλά στερεότυπές αντιλήψεις  που θέλουν το σχολείο 
και τους λειτουργούς τους υπεύθυνους για τυχόν χαμηλές επιδόσεις των παιδιών τους 
(Μπρούζος, 1999:191). Τότε οι εκπαιδευτικοί καλούνται να επιδείξουν εγκράτεια, ψυχραιμία 
και κατανόηση, προκειμένου να περιφρουρηθεί η μεταξύ τους σχέση. Σε όλα τα παραπάνω 
θα βρίσκουν πρακτική εφαρμογή οι θεωρητικές γνώσεις που έχει αποκομίσει ο εκπαιδευτι-
κός. Για το λόγο αυτό η διαρκής επιμόρφωση και κατάρτισή του θεωρείται επιβεβλημένη. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι και από την πλευρά των εκπαιδευτικών υπάρ-
χουν στάσεις που δυσχεραίνουν την επικοινωνία με τους γονείς, όπως για παράδειγμα η αί-
σθηση της «αυθεντίας» που τυχόν έχουν, η τεχνοκρατική θεώρηση και προσέγγιση της εκ-
παίδευσης καθώς και η προκατάληψή τους ότι για τις ανεπάρκειες των παιδιών ευθύνονται 
αποκλειστικά οι γονείς. Συνεπώς, σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζεται ότι για τα τρωτά 
της σχέσης τους η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους γονείς. 

 Προκειμένου να υλοποιηθούν τα παραπάνω ο εκπαιδευτικός καλό θα ήταν να φροντίζει για 
το σχεδιασμό των ενεργειών προσέγγισης των γονέων. Οι μεταξύ τους συναντήσεις θα πρέ-
πει να είναι προσεκτικά οργανωμένες. Ο χρόνος, ο τόπος και η θεματολογία τους θα πρέπει 
Οι γονείς θα ήταν καλό να ερωτώνται για τις μέρες και ώρες επικοινωνίας με τον εκπαιδευ-
τικό καθώς και τη θεματολογία των συζητήσεων που θα γίνουν. Έτσι θα νιώθουν ότι το σχο-
λείο ενδιαφέρεται για τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους. Κάτω από αυτές τις 
συνθήκες η προσέλευσή τους θα είναι ικανοποιητική και η διάθεσή τους θετική, βασικό 
πρώτο βήμα για πετυχημένη συνεργασία. Κατά τη διεξαγωγή των συναντήσεων χρήσιμο θα 
ήταν να τεθούν κοινοί στόχοι και πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης ζητημάτων. Έτσι, εκπαιδευ-
τικοί και γονείς θα λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο προς όφελος των παιδιών. Αποδοτικό θα 
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ήταν ο δάσκαλος να μη διστάσει να καλέσει στις συναντήσεις ειδικούς επιστήμονες, ψυχο-
λόγους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς που με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους 
θα συνεπικουρήσουν το έργο του.  

Επίλογος 

Συμπερασματικά, τα οφέλη μιας τέτοιας καλά δομημένης και αποτελεσματικής συμβουλευ-
τικής σχέσης έχουν πολλούς αποδέκτες, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς αλλά και το ίδιο το 
σχολείο. To συνεργατικό κλίμα στη σχολική μονάδα λειτουργεί θετικά στη συμπεριφορά και 
τη μάθηση των μαθητών, ενδυναμώνοντας τις σχέσεις τους με δασκάλους και γονείς. Οι τε-
λευταίοι, πέρα από το ότι ενημερώνονται για τις επιδόσεις των παιδιών τους και για τυχόν 
θέματα συμπεριφοράς, εκφράζουν τους προβληματισμούς του και βρίσκουν απαντήσεις σε 
ερωτήματα που τους απασχολούν. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί ασκούν το επάγγελμα-λειτούρ-
γημά τους σε ευχάριστες συνθήκες αξιοποιώντας τις γνώσεις τους σε θεωρητικό και πρακτικό 
επίπεδο. 

 Αναγκαίος, λοιπόν, κρίνεται ο εφοδιασμός των λειτουργών της εκπαίδευσης με όλες εκείνες 
τις δεξιότητες και τα προσόντα που χαρακτηρίζουν έναν ικανό σύμβουλο, προκειμένου τα 
οφέλη να λειτουργήσουν συσσωρευτικά για την εκπαίδευση, μέσα από τις ποικίλες μορφές 
και επίπεδα συνεργασίας που θα προκύψουν. 
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Οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής 
για τα προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη τους 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται το θέμα των αντιλήψεων που έχουν οι εκπαιδευτικοί 
προσχολικής αγωγής για τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών που παρουσιάζονται 
στην τάξη. Στόχος της είναι να ερευνήσει τις συμπεριφορές που αναγνωρίζουν οι εκπαιδευ-
τικοί ως ενοχλητικές, τις ενοχλητικές συμπεριφορές που θεωρούν ότι προκαλούν τα περισ-
σότερα προβλήματα και που παρουσιάζονται πιο συχνά στην τάξη. Χρησιμοποιήθηκε η ποιο-
τική έρευνα και συγκεκριμένα ημι-δομημένες συνεντεύξεις έντεκα εκπαιδευτικών προσχολι-
κής αγωγής οι οποίες μαγνητοφωνήθηκαν. Οι μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις  αφού απο-
μαγνητοφωνήθηκαν, κωδικοποιήθηκαν στο περιβάλλον του λογισμικού ποιοτικής έρευνας 
«NVivo». Τα αποτελέσματα έδειξαν πως γενικά οι εκπαιδευτικοί συγκλίνουν στις απόψεις 
τους για το τι είναι ενοχλητική συμπεριφορά. Η πλειοψηφία τους αναγνώρισε ως μορφές 
ενοχλητικής συμπεριφοράς τη «σωματική και λεκτική επιθετικότητα» και ανέφερε πως αυτές 
προκαλούν τα περισσότερα προβλήματα στην τάξη. Πιο συχνές θεωρήθηκαν μεταξύ άλλων 
η «σωματική επιθετικότητα» και το «να σηκώνονται τα παιδιά συνεχώς από τη θέση τους». 
Η ποικιλία των συμπεριφορών που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί ως πιο ενοχλητικές και συ-
χνές, μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οφείλεται στα διαφορετικά κοινωνικά, πολι-
τισμικά και εκπαιδευτικά πλαίσια που εργάζονται οι εκπαιδευτικοί.   

Λέξεις - Κλειδιά: προβλήματα συμπεριφοράς, ενοχλητικές συμπεριφορές, αντιλήψεις εκ-
παιδευτικών προσχολικής αγωγής 

Εισαγωγή 

Τα παιδιά που παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη απασχολούν σε μεγάλο 
βαθμό εκπαιδευτικούς ψυχολόγους και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, καθώς αποτε-
λούν μερικά από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν (Wheldall & Merrett, 1988). 
Οι εκπαιδευτικοί πιο συγκεκριμένα αφιερώνουν μεγάλο μέρος από το χρόνο τους στη σχο-
λική τάξη, προκειμένου να αντιμετωπίσουν ενοχλητικές συμπεριφορές παιδιών οι οποίες 
διαταράσσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο χρόνος αυτός είναι σημαντικά δυσανάλογος 
συγκριτικά με το χρόνο που αφιερώνουν για διδασκαλία και δραστηριότητες (Giallo & Little, 
2003). 

Τόσο για τους νέους όσο και για τους πιο έμπειρους εκπαιδευτικούς τα προβλήματα συμπε-
ριφοράς στην τάξη, αποτελούν κύρια πηγή άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης. Ιδιαί-
τερα στην περίπτωση που αποτυγχάνουν να διαχειριστούν την ενοχλητική συμπεριφορά των 
μαθητών τους, θέτεται σε κίνδυνο το περιβάλλον μάθησης της τάξης και πιο συγκεκριμένα 
διακόπτονται οι δραστηριότητες, υπονομεύεται ο ρόλος τους, δεν καλύπτεται το περιεχό-
μενο του Αναλυτικού Προγράμματος και κυρίως μειώνονται σημαντικά οι ευκαιρίες για μά-
θηση (Giallo & Little, 2003). 
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Στην παρούσα εργασία θα μας απασχολήσουν τα είδη των συμπεριφορών που χαρακτηρίζο-
νται ως ενοχλητικές, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα στην τάξη και πιο συγκεκριμένα οι 
αντιλήψεις εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής σχετικά με αυτές. Συμπεριφορές όπως τα 
πειράγματα, το να σηκώνεται ένα παιδί συνεχώς από τη θέση του, να μιλάει χωρίς να περι-
μένει τη σειρά του και να μη σέβεται τους γύρω του, καθώς και πιο σοβαρές αλλά όχι τόσο 
συχνές ενοχλητικές συμπεριφορές όπως η επιθετικότητα και η καταστροφή αντικειμένων, 
έχουν αναγνωριστεί ως προβλήματα που συνεχώς αυξάνονται στο σχολείο (Merrett & 
Wheldall, 1988). 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Τα προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο 

Οι ηλικίες 2 έως 6 ετών είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη του παιδιού σε νοη-
τικό, κοινωνικό, συναισθηματικό και γνωστικό επίπεδο και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζονται 
ως κρίσιμες ηλικίες. Οι αναπτυξιακές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της νηπια-
κής και της προσχολικής ηλικίας μπορούν να καθορίσουν και την προσαρμοστικότητα του 
παιδιού στο περιβάλλον. Σύμφωνα με την Campbell (1995) ένα παιδί μπορεί να αναπτύξει 
θετική προσαρμογή ή να παρουσιάσει προβλήματα προσαρμογής, τα οποία είτε είναι παρο-
δικά είτε μακροχρόνια. Δυσκολίες στη συμπεριφορά μπορούν να εμφανιστούν σε σημαντικό 
ποσοστό παιδιών στην αρχή του σχολείου (McGee, Sylva & Williams,1984), ωστόσο συμπερι-
φορές που θεωρούνται ανάρμοστες, ενοχλητικές και προκλητικές είναι απολύτως φυσιολο-
γικές στα παιδιά προσχολικής ηλικίας (Campbell, 1995). Σύμφωνα με τους Kaplan, Gheen, & 
Midgley (2002) η ενοχλητική συμπεριφορά ενώ συνδέεται με το μαθητή που την παρουσιάζει 
μπορεί να διατηρείται και λόγω της αδυναμίας του εκπαιδευτικού να τη διαχειριστεί. 

Για την ενοχλητική ή ανάρμοστη συμπεριφορά (disruptive behaviour) δεν υπάρχει ένας κοι-
νώς αποδεκτός ορισμός. Οι Lawrence, Steed, & Young (1983) αναφέρουν πως η ενοχλητική 
συμπεριφορά επηρεάζει πολύ σοβαρά τη διαδικασία της διδασκαλίας και διαταράσσει τη 
φυσιολογική λειτουργία της τάξης. Σύμφωνα με τους Merrett & Wheldall (1984) η ενοχλητική 
συμπεριφορά μπορεί να είναι « … οποιαδήποτε συμπεριφορά που παρεμβαίνει στη μάθηση 
του ίδιου του παιδιού, στη μάθηση ή στις απαντήσεις άλλων παιδιών, ή στην ικανότητα του 
εκπαιδευτικού να λειτουργήσει αποτελεσματικά» (σ. 87). Με ανάλογο τρόπο ορίζουν την ε-
νοχλητική συμπεριφορά οι Arbuckle & Little (2004): «μια δραστηριότητα που προκαλεί δυ-
σφορία στους εκπαιδευτικούς, διακόπτει τη μαθησιακή διαδικασία και που οδηγεί τους εκ-
παιδευτικούς στο να κάνουν συνεχείς παρατηρήσεις στο μαθητή» (σ. 60). Ο Balson (1988) 
την ορίζει ως «μια απόκλιση από τα κοινώς αποδεκτά πρότυπα στις κοινωνικές, πνευματικές 
και συναισθηματικές περιοχές» (σ. 51). Η Montgomery (1989) επιπλέον εμπεριέχει στην ενο-
χλητική συμπεριφορά την παραβίαση των κανόνων και την άρνηση για συνεργασία. Κάθε 
όμως εκπαιδευτικός έχει διαφορετική αντίληψη για το τι μπορεί να είναι αποδεκτό και τι όχι 
στην τάξη, γεγονός που τονίζει τη σημασία εύρεσης ενός ορισμού που θα περιλαμβάνει μια 
σειρά συμπεριφορών τις οποίες οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως ενοχλητικές (Merrett & 
Wheldall, 1988). 

Επιπρόσθετα, ενοχλητική συμπεριφορά θεωρείται και η σωματική επιθετικότητα σύμφωνα 
με τις έρευνες των Wheldall & Merrett (1988) και των Poulou & Norwich (2000),  η οποία 
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όμως μπορεί πολλές φορές να έχει βαριά μορφή με σοβαρές επιπτώσεις για το παιδί που τη 
δέχεται. Ωστόσο αρκετές φορές δε διαχωρίζεται από άλλους τύπους ενοχλητικής ή αντικοι-
νωνικής συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται στις κλίμακες αξιολόγησης οι κατη-
γορίες «επιθετικότητα» και «προβλήματα συμπεριφοράς». Τέτοιου είδους κλίμακες που έ-
χουν χρησιμοποιηθεί σε έρευνες όπως των Achenbach & Edelbrock (1983) και Loney & Milich 
(1982), αξιολογούν περισσότερο τις αντιθετικές, ανάρμοστες και προκλητικές συμπεριφορές 
παρά τη σωματική επιθετικότητα. Αργότερα έρευνες όπως του Loeber και των συνεργατών 
του (1993), έκαναν προσπάθεια για διάκριση της επιθετικής συμπεριφοράς σε «ήσσονος ση-
μασίας επιθετικότητα» όπως το να ενοχλεί ένα παιδί άλλους και ο «εκφοβισμός» (bullying) 
και σε διαταραχές συμπεριφοράς όπως το σύμπτωμα της «μάχης» (όπ. αναφ. στους Halperin 
et al., 1995).  

Επιπλέον, υπάρχει το ζήτημα της σοβαρότητας μιας συμπεριφοράς που προκαλεί προβλή-
ματα έναντι της συχνότητάς της. Μέσα στη σχολική αίθουσα μπορούν να συμβούν χωρίς αμ-
φιβολία πολύ σοβαρά περιστατικά, τα οποία όμως είναι σπάνια. Η σωματική επιθετικότητα 
για παράδειγμα αποτελεί ένα πρόβλημα που το συναντούν σχετικά λίγοι εκπαιδευτικοί. Α-
ντίθετα υπάρχουν περιστατικά που ενώ δεν αποτελούν σοβαρές μορφές ενοχλητικής συμπε-
ριφοράς, είναι τόσο συχνές που μπορούν να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα και να προ-
καλέσουν καθημερινό άγχος στους εκπαιδευτικούς. Επομένως είναι αναγκαίο να λαμβάνο-
νται υπόψη όχι μόνο η σοβαρότητα μιας ενοχλητικής συμπεριφοράς, αλλά και η συχνότητά 
της (Merrett & Wheldall, 1988).  

Μορφές ενοχλητικής συμπεριφοράς 

Η συμπεριφορά παιδιών και εφήβων διακρίνεται σε εσωτερικευμένη και εξωτερικευμένη. 
Στις εσωτερικευμένες συμπεριφορές περιλαμβάνονται η απόσυρση, η ανησυχία και η δυ-
σφορία, ενώ συμπεριφορές όπως η ανυπακοή, η επιθετικότητα, η αντικοινωνική συμπερι-
φορά, η παρορμητικότητα και η υπερδραστηριότητα αποτελούν εξωτερικευμένες συμπερι-
φορές, οι οποίες συναντώνται πολύ συχνά σε παιδιά που προκαλούν προβλήματα στην τάξη 
(Infantino & Little, 2005). Στις εσωτερικευμένες συμπεριφορές εντάσσονται οι συναισθημα-
τικές δυσκολίες των μαθητών και αντίστοιχα στις εξωτερικευμένες οι συμπεριφορικές δυσκο-
λίες τους.  

Σύμφωνα με την Poulou & Norwich (2000) οι παρακάτω συμπεριφορές αντιπροσωπεύουν τις 
συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες που παρουσιάζουν οι μαθητές και που προ-
καλούν προβλήματα στην τάξη: αποφυγή εργασίας, καταθλιπτική διάθεση, αρνητισμός, σω-
ματική επιθετικότητα, έλλειψη συγκέντρωσης, σχολική φοβία, δυσκολίες συνεργασίας, από-
συρση από δραστηριότητες, σκασιαρχείο, επιθετική γλώσσα, ανυπακοή, παρεμπόδιση άλ-
λων παιδιών, ανησυχία για την αποτυχία στα μαθήματα, ομιλία χωρίς άδεια, νευρικότητα, 
υπερευαισθησία, υπερβολική εξάρτηση από τον/την εκπαιδευτικό, αργοπορία στο σχολείο 
ή στα μαθήματα, κάθονται ανάρμοστα στη θέση τους, μη-λεκτικός θόρυβος, ακαταστασία, 
υπερβολική συστολή/ντροπαλότητα, αναζήτηση προσοχής.  
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Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τα προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη 

Τα προβλήματα συμπεριφοράς που απασχολούν περισσότερο τους εκπαιδευτικούς δεν είναι 
σημαντικές παραβάσεις ή βίαιη συμπεριφορά αλλά μικρής σημασίας επαναλαμβανόμενες 
συμπεριφορές. Συνήθως αναφέρουν ως πιο προβληματικές και συχνές συμπεριφορές, το «να 
μιλάνε οι μαθητές χωρίς να περιμένουν τη σειρά τους», «να ενοχλούν ή να εμποδίζουν τους 
συμμαθητές τους» και «να μη συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία» (Kaplan, Gheen, 
& Midgley, 2002). Έρευνες έχουν δείξει πως οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι αφιερώνουν πε-
ρισσότερο χρόνο από ότι θα έπρεπε για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οργάνωση και 
τον έλεγχο της τάξης. Πιο ενοχλητικές συμπεριφορές αναγνωρίστηκαν το «να ενοχλούν άλ-
λους» και «να μιλούν» και πιο συχνές το «να μιλούν» και έπειτα το «να μη συμμετέχουν» και 
«να μην υπακούν» (Merrett & Wheldall, 1984· 1988). Επίσης σε άλλη έρευνα θεωρούν ως πιο 
ενοχλητικές συμπεριφορές την «ανυπακοή», την «επιθετικότητα» προς άλλους μαθητές και 
την «αδυναμία συγκέντρωσης/μικρή διάρκεια συγκέντρωσης». Επιπλέον διαπίστωσαν ότι ό-
ταν ρώτησαν τους εκπαιδευτικούς να σκεφτούν συγκεκριμένα παιδιά που δημιουργούν προ-
βλήματα, αυτοί ανέφεραν την «ανυπακοή», τη «νωθρότητα/καθυστέρηση», καθώς και τη 
«σωματική επιθετικότητα», η οποία φαίνεται να αυξάνεται (Lawrence & Steed,1986). Οι Pou-
lou & Norwich (2000) ανέφεραν ως πιο σοβαρές συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυ-
σκολίες την «αποφυγή εργασίας», την «καταθλιπτική διάθεση», τον «αρνητισμό», τη «σχο-
λική φοβία» και την «έλλειψη συγκέντρωσης» και ως πιο συχνές την «έλλειψη συγκέντρω-
σης», το «να μιλούν χωρίς άδεια», την «ακαταστασία» και τη «νευρικότητα».  

Όσον αφορά τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το τι είναι «ενο-
χλητική συμπεριφορά» (disruptive behavior) και «ενοχλητικός μαθητής» (disruptive pupil), οι 
Lawrence & Steed (1986) διαπίστωσαν ότι το 99% απάντησε ότι είναι «ο μαθητής που συχνά 
και/ή σοβαρά διαταράσσει τη διαδικασία διδασκαλίας και/ή τη λειτουργία του σχολείου» 
και το 36% «ένας απροσάρμοστος μαθητής» και «ένας μαθητής τον οποίο ένας μέσος εκπαι-
δευτικός θα έβρισκε δύσκολο» (σ. 149). Επίσης οι Papatheodorou and Ramasut (1993) διαπί-
στωσαν, ότι οι νηπιαγωγοί ανέφεραν ως σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς την «υπερκι-
νητικότητα», την «αναζήτηση προσοχής», την «απόσυρση», τα «αισθήματα ανασφάλειας», 
τη «χαμηλή συγκέντρωση» και τις «δυσκολίες συνεργασίας». Η παρούσα εργασία είναι 
βασισμένη στις παραπάνω έρευνες και έχει ως σκοπό να ανιχνεύσει τις αντιλήψεις εκπαιδευ-
τικών προσχολικής αγωγής σχετικά με την ενοχλητική συμπεριφορά και τα προβλήματα που 
δημιουργεί στις τάξεις τους. Πιο συγκεκριμένα καλείται να δώσει απαντήσεις στα εξής ερω-
τήματα: 

• Ποιες συμπεριφορές στην τάξη αναγνωρίζουν ως ενοχλητικές οι εκπαιδευτικοί. 
• Ποιες ενοχλητικές συμπεριφορές θεωρούν ότι προκαλούν τα περισσότερα προβλήματα 

στην τάξη. 
• Ποιες ενοχλητικές συμπεριφορές θεωρούν ότι είναι πιο συχνές στην τάξη. 

Μεθοδολογία 

Για την προσέγγιση του θέματος της εργασίας χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική έρευνα και συ-
γκεκριμένα οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Η βασική δομή των συνεντεύξεων είχε σχεδια-
στεί εκ των προτέρων, με σκοπό να μην τηρηθεί επακριβώς κατά τη διάρκεια τους. Με αυτό 
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τον τρόπο, δόθηκε η δυνατότητα στο συνεντευκτή και στους συνεντευξιαζόμενους να έχουν 
λίγη ελευθερία κατά τη διάρκειά τους. Πιο συγκεκριμένα, η συζήτηση που διεξήχθη ήταν ορ-
γανωμένη, ωστόσο ο συνεντευκτής είχε τη δυνατότητα να τροποποιήσει την αρχική δομή της 
συνέντευξης (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας 
πραγματοποιήθηκαν έντεκα ημι-δομημένες συνεντεύξεις εκπαιδευτικών προσχολικής αγω-
γής οι οποίες μαγνητοφωνήθηκαν. Οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικοί εργάζονται σε δημόσια 
και ιδιωτικά νηπιαγωγεία της Πάτρας, η ηλικία τους κυμαίνεται από 24 έως 45 ετών και η 
επαγγελματική τους εμπειρία ξεκινά από τον ένα χρόνο και φτάνει έως τα δεκαεννέα έτη.  

Το πρωτόκολλο της συνέντευξης που χρησιμοποιήθηκε αποτελούνταν από έξι ερωτήσεις οι 
οποίες βασίστηκαν στο ερωτηματολόγιο των Merrett & Wheldall (1988) και Wheldall & Mer-
rett (1988). Μερικές από τις ερωτήσεις τροποποιήθηκαν, ενώ κάποιες άλλες δε συμπεριλήφ-
θηκαν στην παρούσα εργασία. Αρχικά οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν για τα χρόνια εμπειρίας 
τους σε σχολείο και στη συνέχεια για τις απόψεις τους όσον αφορά την ενοχλητική συμπερι-
φορά στην τάξη. Έπειτα ρωτήθηκαν αν αφιερώνουν περισσότερο χρόνο από ότι θα έπρεπε 
σε προβλήματα οργάνωσης και ελέγχου της τάξης τους. Η ερώτηση αυτή αποσκοπούσε στο 
να προσδιορίσουν οι εκπαιδευτικοί το χρόνο που αφιερώνουν σε προβλήματα της τάξης τους 
εφόσον έχουν επίγνωση ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα σε αυτή. Η επόμενη ερώτηση σχε-
τιζόταν με τις συμπεριφορές που θα χαρακτήριζαν ως ενοχλητικές και αυτή που ακολούθησε 
με τις συμπεριφορές που θεωρούν ότι προκαλούν τα περισσότερα προβλήματα στην τάξη. 
Επίσης ρωτήθηκαν σχετικά με τις ενοχλητικές συμπεριφορές που αντιμετωπίζουν πιο συχνά. 

Οι συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών απομαγνητοφωνήθηκαν και προετοιμάστηκαν για κωδι-
κοποίηση στο περιβάλλον του λογισμικού ποιοτικής έρευνας «NVivo». Η κωδικοποίηση των 
συνεντεύξεων οδήγησε στη δημιουργία μιας σειράς «κατηγοριών» για κάθε ερώτηση.  

Παρουσίαση αποτελεσμάτων - Συμπεράσματα 

Όσον αφορά τις απόψεις των εκπαιδευτικών για το τι είναι ενοχλητική συμπεριφορά, παρα-
τηρήθηκε ποικιλία στις απαντήσεις τους. Ωστόσο πολλές από αυτές συνέκλιναν, καθώς ανέ-
φεραν πως η ενοχλητική συμπεριφορά είναι η ανυπακοή στους κανόνες και γενικά στο πρό-
γραμμα του σχολείου, ενώ οι υπόλοιπες εκπαιδευτικοί ανέφεραν «αδυναμία προσαρμογής 
στην ομάδα», «παρέκκλιση από το χαρακτήρα του παιδιού», «αδυναμία προσαρμογής συ-
μπεριφοράς», «αναζήτηση προσοχής», «έλλειψη συγκέντρωσης και πρόβλημα στις κοινωνι-
κές επαφές». Στην ερώτηση που αφορούσε το αν αφιερώνουν περισσότερο χρόνο για την 
επίλυση προβλημάτων οργάνωσης και ελέγχου της τάξης τους από ότι θα έπρεπε, η πλειο-
ψηφία τους απάντησε πως γενικά κατά τη διάρκεια της χρονιάς αφιερώνουν περισσότερο 
χρόνο από ότι θα έπρεπε. Τρεις απάντησαν πως αφιερώνουν όσο χρόνο χρειάζεται για να 
οργανώσουν τα παιδιά, κάτι που γίνεται περισσότερο στην αρχή της χρονιάς, δύο πως αφιε-
ρώνουν περισσότερο χρόνο από το κανονικό στην αρχή της χρονιάς και μία - η οποία έχει 
εμπειρία τεσσάρων χρόνων - απάντησε πως περισσότερο χρόνο αφιέρωνε τα πρώτα χρόνια 
που εργαζόταν σε νηπιαγωγείο. Σχετικά με τις μορφές που μπορεί να πάρει η ενοχλητική 
συμπεριφορά, η πλειοψηφία τους αναγνώρισε τη «σωματική επιθετικότητα» και εφτά από 
τις έντεκα ανέφεραν το «να σηκώνονται τα παιδιά συνεχώς από τη θέση τους χωρίς λόγο». 
Ακολούθησαν η «λεκτική επιθετικότητα», η «καταστροφή αντικειμένων», η «ανυπακοή», η 
«αναζήτηση προσοχής», η «αδυναμία επικοινωνίας», η «ανεξέλεγκτη ομιλία», οι «δυσκολίες 
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συνεργασίας», η «έλλειψη σεβασμού», ο «αρνητισμός», η «έλλειψη συγκέντρωσης», η «υ-
περευαισθησία», η «κλοπή αντικειμένων», η «μη συμμετοχή», η «αυτοκαταστροφικότητα», 
η «αδυναμία σε παιχνίδια/εργασίες», η «απάθεια», η «απόσυρση από δραστηριότητες» και 
η «δημιουργία καυγάδων».  

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1) παρουσιάζονται οι συμπεριφορές που προκαλούν τα πε-
ρισσότερα προβλήματα μέσα στις τάξεις τους και χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες, δη-
λαδή Α, Β, Γ και Δ, ανάλογα με τις συμπεριφορές που οι νηπιαγωγοί ανέφεραν πρώτα και 
αυτές που ανέφεραν πιο μετά. Οι περισσότερες ανέφεραν μέχρι δύο συμπεριφορές με σειρά 
προτεραιότητας, ενώ λιγότερες μέχρι τρεις και τέσσερις συμπεριφορές. Η συμπεριφορά που 
φαίνεται να προκαλεί τα περισσότερα προβλήματα και που αναγνωρίστηκε από τις περισσό-
τερες εκπαιδευτικούς ήταν η «σωματική επιθετικότητα». Όπως φαίνεται και στον πίνακα, 
εφτά από αυτές την ανέφεραν, ενώ η «λεκτική επιθετικότητα» αναγνωρίστηκε ως η συμπε-
ριφορά που προκαλεί τα περισσότερα προβλήματα από δύο συμμετέχουσες. Επίσης ανα-
φέρθηκαν η «απάθεια» και η «έλλειψη σεβασμού», ενώ δεύτερη σε σειρά προτεραιότητας 
αναφέρθηκε η «λεκτική επιθετικότητα». Ακολουθούν το «να σηκώνονται συνεχώς από τη 
θέση τους», η «αδυναμία επικοινωνίας», η «ανεξέλεγκτη ομιλία» και η «επιθετικότητα» (σω-
ματική και λεκτική ταυτόχρονα).  

 

Α Εκπαιδευτι-
κοί 

Β Εκπαιδευτι-
κοί 

Γ Εκπαιδευτι-
κοί 

Δ Εκπαιδευ-
τικοί 

σωματική 
επιθετικό-
τητα 

Ν2, Ν3, Ν6, 
Ν7, Ν8, Ν9, 
Ν11 

λεκτική επιθε-
τικότητα 

Ν6, Ν8, Ν11 αδυναμία συ-
γκέντρωσης 

Ν3, Ν11 φασαρία Ν11 

λεκτική ε-
πιθετικό-
τητα 

Ν1, Ν5 να σηκώνονται 
συνεχώς από 
θέση 

Ν1, Ν3 ανεξέλεγκτη ομι-
λία 

Ν2   

απάθεια Ν4 αδυναμία επι-
κοινωνίας 

Ν2 αρνητισμός Ν5   

έλλειψη 
σεβασμού 

Ν10 ανεξέλεγκτη ο-
μιλία 

Ν7 να σηκώνονται 
συνεχώς από 
θέση 

Ν4   

  ανυπακοή Ν9     

  επιθετικότητα 
(σωματική και 
λεκτική) 

Ν4     

  μη συμμετοχή Ν10     

  σωματική επι-
θετικότητα 

Ν5     

Πίνακας 1: Συμπεριφορές που προκαλούν τα περισσότερα προβλήματα 
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 Αντίστοιχα κατηγοριοποιήθηκαν και οι απαντήσεις τους σχετικά με τις ενοχλητικές συμπερι-
φορές που παρουσιάζονται πιο συχνά στις τάξεις τους (Πίνακας 2). Οι απαντήσεις που δόθη-
καν ήταν διαφορετικές μεταξύ τους και συγκεκριμένα αναφέρθηκαν με σειρά συχνότητας 
συμπεριφορές που φαίνονται στον Πίνακα 2. Πρώτες τους επιλογές είναι η «σωματική επι-
θετικότητα» και το «να σηκώνονται συνεχώς από τη θέση τους, καθώς και η «αδυναμία επι-
κοινωνίας», η «ανεξέλεγκτη ομιλία», η «ανυπακοή/αντίδραση», η «διατάραξη ησυχίας», η 
«έλλειψη σεβασμού», η «γκρίνια» και το «πείραγμα». Ως δεύτερες πιο συχνές συμπεριφορές 
αναφέρθηκαν η «λεκτική επιθετικότητα» και η «αδιαφορία.  

Α’ επιλογή Εκπαιδευ-
τικοί 

Β’ επιλογή Εκπαιδευ-
τικοί 

Γ’ επιλογή Εκπαιδευ-
τικοί 

Δ’ επιλογή Εκπαιδευ-
τικοί 

σωματική ε-
πιθετικότητα 

Ν4, Ν6 λεκτική επιθε-
τικότητα 

Ν1, Ν6 να σηκώνονται 
συνεχώς από 
θέση 

Ν2, Ν6 ανεξέλεγκτη 
ομιλία 

Ν2 

να σηκώνο-
νται συνεχώς 
από θέση 

Ν1, Ν3 αδιαφορία Ν10 υπερευαισθη-
σία 

Ν4 αρνητισμός Ν11 

αδυναμία ε-
πικοινωνίας 

Ν2 αναζήτηση 
προσοχής 

Ν8 δυσκολίες συ-
νεργασία; 

Ν11   

ανεξέλεγκτη 
ομιλία 

Ν9 ανεξέλεγκτη ο-
μιλία 

Ν7 λεκτική επιθε-
τικότητα 

Ν9   

ανυπακοή/α-
ντίδραση 

Ν5 έλλειψη σεβα-
σμού 

Ν9 σωματική επι-
θετικότητα 

Ν7   

διατάραξη η-
συχίας 

Ν8 επιθετικότητα Ν5     

έλλειψη σε-
βασμού 

Ν10 να σηκώνονται 
συνεχώς από 
θέση 

Ν4     

γκρίνια Ν11 ζήλεια Ν11     

πείραγμα Ν7       

Πίνακας 2: Ενοχλητικές συμπεριφορές που παρουσιάζονται πιο συχνά 

Συμπερασματικά σχετικά με τις απόψεις τους για το τι είναι ενοχλητική συμπεριφορά, οι α-
παντήσεις των περισσοτέρων φαίνεται να συμπίπτουν με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών 
(Lawrence & Steed, 1986· Merrett & Wheldall,1984· Wheldall & Merrett, 1988· Hougton,  
Wheldall,  & Merrett, 1988). Οι μορφές ενοχλητικής συμπεριφορά που αναγνωρίστηκαν από 
τις εκπαιδευτικούς σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με αυτές που υπάρχουν στη βιβλιογραφία 
και συγκεκριμένα στις έρευνες των Poulou & Norwich (2000) και Merrett & Wheldall (1988). 
Κάποιες συμπεριφορές που δεν αναφέρονται στις παραπάνω έρευνες, αλλά που θεωρήθη-
καν ενοχλητικές από τις συμμετέχουσες ήταν η «καταστροφή αντικειμένων», η «αδυναμία 
επικοινωνίας», η «έλλειψη σεβασμού», η «κλοπή αντικειμένων», «η μη συμμετοχή» και η 
«αυτοκαταστροφικότητα». Γενικά οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αναγνωρίζουν περισσότερο 
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συμπεριφορικές δυσκολίες, παρά συναισθηματικές. Όσον αφορά τις ενοχλητικές συμπερι-
φορές που προκαλούν τα περισσότερα προβλήματα αναφέρθηκε η «σωματική επιθετικό-
τητα» και μετά η «λεκτική επιθετικότητα». Ωστόσο το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δε συμφω-
νεί με τα ευρήματα των ερευνών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σχετικά με τις πιο συχνές 
ενοχλητικές συμπεριφορές παρατηρείται δηλαδή ότι δεν υπάρχει μία σύγκλιση στις απαντή-
σεις τους και ότι οι περισσότερες έδωσαν μια ξεχωριστή απάντηση. Για το λόγο αυτό δε μπο-
ρεί να ειπωθεί ότι οι συμπεριφορές που αναφέρθηκαν παραπάνω μπορούν να χαρακτηρι-
στούν ως πιο συχνές. Όσον αφορά τις συμπεριφορές που προκαλούν τα περισσότερα προ-
βλήματα στην τάξη και αυτές που παρουσιάζονται πιο συχνά, παρατηρείται ασυμφωνία και 
μεταξύ των περισσότερων ερευνών μεταξύ τους, γεγονός που ίσως να οφείλεται στα διαφο-
ρετικά κοινωνικά, πολιτισμικά και εκπαιδευτικά πλαίσια που εργάζονται οι εκπαιδευτικοί 
από όποια βαθμίδα κι αν προέρχονται. Επομένως τα προβλήματα συμπεριφοράς που συνα-
ντούν οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται από περιοχή σε περιοχή, από εκπαιδευτικό σε εκ-
παιδευτικό και από σχολείο σε σχολείο. 
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Περίληψη 

Η εφαρμογή προγραμμάτων αυτοελέγχου και διαχείρισης συναισθημάτων στον εκπαιδευ-
τικό τομέα είναι μάλλον αποσπασματική αν και θα μπορούσε να εφαρμοστεί στα πλαίσια  
εκπαιδευτικής συμβουλευτικής για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές ,κυρίως εφηβικής 
ηλικίας. Στην παρούσα εργασία παραθέτονται στοιχεία που συνθέτουν την ομαδική συμ-
βουλευτική διαδικασία τα οποία πιθανόν να ωφελήσουν εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθη-
τές. Η διαδικασία παρουσιάζεται σε συνδυασμό με την διαχείριση αγχογόνων καταστάσεων 
λόγω της επικαιρότητας του εν λόγω συναισθήματος.  Προσδιορίζεται το άγχος και παραθέ-
τονται τα συμπτώματα μαζί με κάποιες τεχνικές αντιμετώπισής του μέσα από την ομαδική 
διαχείρισή του.  

Λέξεις - Κλειδιά: ομαδική συμβουλευτική, ομάδα, άγχος, συμπτώματα, στρατηγικές διαχεί-
ρισης  άγχους 

Εισαγωγή 

Ο γνωστός φιλόσοφος Descartes διατύπωσε το γνωστό απόφθεγμα «σκέφτομαι, άρα υπάρ-
χω» (cogito ergo sum) για να δείξει ότι  το περιεχόμενο των σκέψεών μας επηρεάζει τα συ-
ναισθήματά μας και κατ’ επέκταση την αντίληψη του περιβάλλοντος κόσμου μας. Ο Έλληνα 
Στωικός φιλόσοφος Επίκτητος τον 1ο μ.Χ. αιώνα, οι Ταοϊστές, οι Βουδιστές στοχαστές καθώς 
και ο Freud αναγνώρισαν επίσης ότι οι άνθρωποι επηρεάζονται από τις απόψεις που έχουν 
για τα πράγματα (Κennerley, 2009). Για παράδειγμα, εάν σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε α-
γαπητοί στη ζωή μας από τον κοινωνικό μας περίγυρο, θεωρούμε ότι ο κόσμος είναι ένα 
μέρος  χωρίς αγάπη και με αυτόν τον τρόπο πιθανόν να βιώσουμε αισθήματα κατάθλιψης 
λόγω της σκέψη μας ότι δεν μας αγαπούν, η οποία θα επιβεβαιώνεται. Ωστόσο, εάν εντοπί-
σουμε και χειριστούμε τέτοιου είδους σκέψεις υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί η 
ψυχολογική κατάσταση της κατάθλιψης ή του άγχους την οποία ο σύγχρονος άνθρωπος 
βιώνει καθημερινά με περισσότερη ένταση απ’  ότι στο παρελθόν μέσα στο κοινωνικό, οι-
κογενειακό, σχολικό και εργασιακό του περιβάλλον. 

Ένας πιθανός τρόπος αντιμετώπισης της ψυχολογική κατάσταση του άγχους θα μπορούσε 
να εντοπιστεί σε βιωματικά εργαστήρια παρέμβασης στους εαυτούς μας και στους άλλους 
υπό την καθοδήγηση και εποπτεία συμβουλευτικού ψυχολόγου.  Με τον τρόπο αυτό, μέσα 
από πολυπληθής, ετερογενής ομάδες  μπορούμε να δουλέψουμε επάνω στους εαυτούς μας 
και σε άλλες ομάδες περίπτωσης ώστε να επικοινωνήσουμε και να διευκολύνουμε την επί-
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λυση προβλημάτων. Η κλειστή αυτή ομάδα συμβουλευτικής  για την συγκεκριμένη εργασία 
θα είναι μία ομάδα που θα δουλεύει επάνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα του άγχους. 

Ομαδική συμβουλευτική  

Ανάλογα με τη μεθοδολογία και τη διαδικασία που ακολουθείτε η συμβουλευτική  ψυχολο-
γία διαχωρίζετε σε ατομική και ομαδική. Η  ομαδική συμβουλευτική είναι «μία διαπροσω-
πική διαδικασία ανάμεσα στον συμβουλευτικό ψυχολόγο και σε δύο ή περισσότερους αν-
θρώπους που έχουν κάτι κοινό μεταξύ τους όπως, στάσεις, αξίες, προβληματισμούς» (Μα-
λικιώση-Λοϊζου, 2012: 51).  

O σκοπός της ομαδικής συμβουλευτικής είναι κάθε μέλος της να ανιχνεύσει τον εαυτό του 
αλλά παράλληλα και η ομάδα να ανιχνεύσει τις συνολικές προβληματικές της καταστάσεις 
ώστε να τροποποιηθεί, εάν είναι δυνατόν, και η συμπεριφορά. Σύμφωνα λοιπόν με την 
προηγούμενη πρόταση, μπορεί να  ειπωθεί ότι η ομαδική συμβουλευτική είναι και ατομική 
λόγω του ότι η ομαδική διαδικασία μπορεί να βοηθήσει το κάθε μέλος να φτάσει σε κάποιο 
βαθμό αυτογνωσίας και να διευκολυνθεί στο πρόβλημα που ενδεχομένως αντιμετωπίζει 
(Μαλικιώση-Λοϊζου,2012). Η ομαδική συμβουλευτική προσφέρει δυνατότητες αλληλοκατα-
νόησης και παροχής βοήθειας ώστε να εξερευνήσουμε και να συνειδητοποιήσουμε τα συ-
ναισθήματά μας  (Κοσμίδου-Hardy & Γαλανουδάκη-Ράπτη, 1996). Αυτή όμως η εξερεύνηση 
και συνειδητοποίηση των συναισθημάτων μας συνεπάγεται έκφραση και αποκάλυψή τους 
ενώπιον  μίας ετερογενούς και πολυπληθούς ομάδα και μία τέτοια έκθεση μπορεί να είναι 
δύσκολη επειδή αποκαλύπτουμε τον εαυτό μας και χρειαζόμαστε την  αυτοπεποίθησή μας 
την οποία, ωστόσο, πήγαμε στην ομάδα για να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε. Σ’ αυτήν την 
προσωπική δυσκολία καλείτε η ομαδική στήριξη, όπως αποδεικνύεται από τα παρακάτω. 

Κατά πρώτον, σε μία ομάδα συμβουλευτικής παρέμβασης θεωρείτε σημαντικό να υπάρχει 
κλίμα αποδοχής, ζεστασιάς και εμπιστοσύνης των μελών της ώστε να διευκολυνθούν και οι 
διαδικασίες της  για την υλοποίηση των στόχων της. Αλλά και πιο συγκεκριμένα, η ίδια η  
ομάδα διαθέτει μία δυναμική να παρέχει δυνατότητες στα μέλη της όπως το να μοιράζο-
νται οι φόβοι και οι προσωπικές δυσκολίες κάθε μέλους ξεχωριστά και να προωθεί την υ-
λοποίηση των στόχων της. Επίσης, στην συνεργατική ομάδα αναδεικνύονται ευκολότερα τα 
προαπαιτούμενα για ενδεχόμενες αλλαγές και προσδιορίζονται οι τρόποι δράσης προς επί-
τευξή τους. Εάν κριθεί ότι συγκεκριμένοι τρόποι δράσεις είναι ανεπιτυχείς, η ομάδα μπορεί 
να βοηθήσει στην  παροχή εναλλακτικών τρόπων δράσης, ενισχύοντας τις προσπάθειες των 
μελών και επιβραβεύοντας τις επιτυχίες τους. Η συνεργατική  ομάδα  αποδέχεται και εν-
θαρρύνει τα μέλη της (Ματσαγγούρας,  2000), γεγονός που ευνοεί την ανάπτυξη της αυτο-
πεποίθησής τους και την ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους τους μέσω της συναισθημα-
τικής ταύτισης που δημιουργεί το ομαδικό υποστηρικτικό κλίμα.   

Οι αρχές της ομαδικής συμβουλευτικής είναι ίδιες με της ατομικής, παρόλο που η συνύ-
παρξη πολλών ατόμων μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες λόγω της ποικιλίας αλληλεπιδρά-
σεων (Κοσμίδου-Hardy & Γαλανουδάκη-Ράπτη, 1996: 27).  Έχουν διατυπωθεί πολλά πλεο-
νεκτήματα στην διαδικασία ομαδικής συμβουλευτικής όπως το ότι έχουμε τη δυνατότητα 
να καθρεφτιστούμε από και σε πολλούς ανθρώπους. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο 
είναι  η πληθώρα των ερεθισμάτων που έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της ομαδικής 
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συμβουλευτικής τα οποία παρέχουν θετικές και αρνητικές ενισχύσεις στην συμπεριφορά 
των μελών, δηλαδή, αυτή η πολυπλοκότητα αλληλεπιδράσεων εξασκεί τα άτομα στην αυ-
τονόμηση της συμπεριφοράς τους για αυτογνωσία. Ωστόσο, στο σημείο αυτό θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι  παρατηρείται και η περίπτωση ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
σαν μέλη ομάδας και χρίζουν ατομικής συμβουλευτικής. 

Επίσης, τα  άτομα στο πλαίσιο της ομαδικής συμβουλευτικής συνειδητοποιούν ότι και άλλοι  
άνθρωποι έχουν τους ίδιους προβληματισμούς με εκείνους και το γεγονός αυτό τους λυ-
τρώνει λόγω του μοιράσματος εμπειριών. Η θεραπευτική της ομαδικής συμβουλευτικής 
έγκειται στο ότι η ασφαλής εξωτερίκευση των συναισθημάτων και των συγκρούσεων απο-
τελεί διορθωτική εμπειρία επειδή το άτομο βιώνει τις αντιδράσεις των άλλων μελών και 
διαπιστώνει ότι δεν είναι απειλητικές. Ερευνητικά δεδομένα έχουν αποδείξει ότι άτομα γί-
νονται πιο τολμηρά μέσω της  ομαδικής συμβουλευτικής (βλ. Yalom, 1975 στο Κοσμίδου-
Hardy & Γαλανουδάκη-Ράπτη, 1996). 

Μία τελική σημαντική επισήμανση για την ομαδική συμβουλευτική είναι ότι κατά τη διάρ-
κεια των διεργασιών της τα μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν τις παρηγοριές,  τις αναλύσεις, 
τις εύκολες κρίσεις και τις ερμηνείες συμπεριφορών. Πιθανόν, θα βοηθούσε καλύτερα η 
προσπάθεια των μελών να βοηθήσουν το άτομο που αντιμετωπίζει το πρόβλημα στο να 
εξερευνήσει βαθύτερα το θέμα του.  

Προσδιορισμός  και συμπτώματα συναισθημάτων άγχους 

Σύμφωνα με την Ψυχαναλυτική-Ψυχοδυναμική θεωρία  του Freud, το άγχος είναι μία πρω-
τογενής συναισθηματική αντίδραση που έχει προσαρμοστική αξία για το άτομο λόγω του 
ότι δείχνει ότι υπάρχει κάποια ανησυχητική κατάσταση αλλά η πηγή και η αιτία της είναι  
συνήθως αμφίβολη και εμφανίζετε όταν το άτομο βιώνει σύγκρουση ανάμεσα στα Εκείνο - 
Εγώ -Υπερεγώ (Freud,  1926/2007). 

Το άγχος είναι κατά πρώτο λόγο ένα αίσθημα σημαντικό για την επιβίωσή μας γιατί μας 
προετοιμάζει ν’ αντιμετωπίσουμε μία επικίνδυνη κατάσταση (Κennerley, 2009: 38). Το αί-
σθημα αυτό προκαλεί την απελευθέρωση της αδρεναλίνης, μίας ορμόνης, η οποία προκα-
λεί με τη σειρά της σωματικές αντιδράσεις (εφίδρωση, αλλαγές στην πεπτική λειτουργία, 
ναυτία, κόμπιασμα), ψυχολογικές αλλαγές (ευέξαπτος, έξαψη) αλλά και συμπεριφορικές 
αλλαγές (αντιδράσεις φυγής ή μάχης, αποφυγή, διαφυγή). 

Οπότε, μία φυσιολογική αντίδραση σε αγχογόνο κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί σε προ-
βληματική κατάσταση επειδή το άτομο εμπλέκεται σε έναν κυκεώνα που μπορεί να επηρε-
άζεται από  δυσάρεστα σωματικά  συμπτώματα και ψυχολογικές αντιδράσεις που τις έχουν 
προκαλέσει συγκεκριμένες συμπεριφορές και κοινωνικές συνθήκες όπως, για παράδειγμα, 
το πιεστικό εργασιακό περιβάλλον, οικονομικές δυσκολίες αλλά και ένας συνδυασμός όλων 
των προηγούμενων μαζί.  

                                                  Στρατηγικές διαχείρισης άγχους  

Στο βιβλίο της «Ξεπερνώντας το άγχος», η Helen Κennerley  παρουσιάζει  κάποιες τεχνικές  
οι οποίες πιθανόν να βοηθήσουν το άτομο στην διαχείριση αντιμετώπισης του άγχους του 
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(Κennerley, 2009).  Ένα πρώτο σημαντικό βήμα είναι η αναγνώριση των παραγόντων που το 
διαμορφώνουν ώστε να κατανοήσουμε τι το συντηρεί. Μερικοί από τους παράγοντες είναι 
η αναγνώριση κάποιων συμπτωμάτων  στον εαυτό μας, δηλαδή οι σωματικές,  ψυχολογικές  
και συμπεριφορικές αντιδράσεις, οι οποίες αναφέρθηκαν στο προηγούμενο μέρος της ερ-
γασίας. Αυτές οι σωματικές, ψυχολογικές, νοητικές και συναισθηματικές διεργασίες εντεί-
νονται ή και παραποιούνται όσο αυξάνεται το άγχος με αποτέλεσμα η ρεαλιστική εκτίμηση 
της κατάστασης να μειώνεται. Η καταστροφική σκέψη, η διπολική σκέψη, η μεγιστοποίηση 
και υπερτίμηση της πραγματικότητας, ο αποκλεισμός του θετικού γεγονότος, ο παραγκωνι-
σμός των επιτευγμάτων του ατόμου, οι συμπεριφορικές αλλαγές και η αποφυγή ή διαφυγή 
της αγχογόνου κατάστασης είναι συμπτώματα που εμφανίζονται κατά την εκδήλωση μιας 
αγχογόνου κατάστασης. 

Ένα δεύτερο βήμα αφορά την σταδιακή έκθεση του ατόμου στην αγχογόνο κατάσταση. Συ-
νήθως ,όμως, κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο λόγω του ότι το γεγονός μπορεί να είναι κάτι α-
πρόσμενο. Σε τέτοιες περιστάσεις πιθανόν να ενδείκνυται η τεχνική επίλυσης προβλημάτων 
που βοηθάει στην οργάνωση και εστίαση της σκέψης ώστε να επινοούνται λύσεις και απο-
τελείται από τα πέντε ακόλουθα βήματα:  

1. ορισμός του προβλήματος 
2. καταγραφή  πιθανών λύσεων 
3. αξιολόγηση πλεονεκτημάτων και  μειονεκτημάτων  των  πιθανών λύσεων 
4. επιλογή κατάλληλης λύσης και σχεδιασμός εφαρμογής της 
5. εφαρμογή αξιολόγηση αποτελέσματος 

Μία τρίτη στρατηγική είναι η τεχνική της διεκδικητικής συμπεριφοράς σε προβλήματα που 
δημιουργούνται από διαπροσωπικές σχέσεις. Η διεκδικητική συμπεριφορά είναι τρόπος 
ξεκάθαρης έκφρασης στους άλλους των αναγκών, συναισθημάτων και δικαιωμάτων μας με 
σεβασμό προς τα δικά τους δικαιώματα αλλά και προς τον εαυτό μας και είναι μία χρήσιμη 
συμπεριφορά  στην αντιμετώπιση αγχογόνων παραγόντων. 

Εδώ, κρίνουμε απαραίτητο να αναφέρουμε ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι ατόμων όπως ο 
παθητικός, ο επιθετικός, ο χειριστικός και τέλος ο διεκδικητικός.  Ο παθητικός τύπος προ-
σπαθεί να αποφεύγει τις συγκρούσεις και να ευχαριστεί τους άλλους. Ωστόσο,  μία τέτοια 
στάση  μπορεί να καταβάλει το άτομο και να το κάνει να αισθάνεται απογοήτευση. Ο επι-
θετικός τύπος απαιτεί να υπερισχύει πάντα και υποτιμά τις σκέψεις, τις πράξεις αλλά και τις 
προσωπικές αρετές των συνανθρώπων του. Συνήθως, με τη στάση του αυτή κερδίζει ότι 
διεκδικεί αλλά πληγώνει τους άλλους καταστρέφοντας τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Ο 
χειριστικός είναι έμμεσα επιθετικός χρησιμοποιώντας συναισθηματικό εκβιασμό και ποικι-
λία έμμεσων τρόπων ώστε να  υπονομεύει τους άλλους.  Τέλος, ο διεκδικητικός βλέπει και 
τις δύο όψεις της κάθε κατάστασης και αναγνωρίζει τα δικαιώματα και τις ανάγκες της κάθε 
πλευράς αναλαμβάνοντας  την ευθύνη των πράξεών του χωρίς να υποτιμά τους άλλους.  

Άτομα που έχουν δυσκολία στην έκφραση διεκδικητικής συμπεριφοράς  είναι επειδή δεν 
αναγνωρίζουν τα βασικά τους ατομικά δικαιώματα, όπως το ότι έχουμε το δικαίωμα να ζη-
τάμε αυτό που θέλουμε και να λέμε «όχι» χωρίς ενοχές στα θέλω των άλλων. Επίσης, να 
έχουμε προσωπική γνώμη και συναισθήματα, να μην γνωρίζουμε ή να μην καταλαβαίνουμε 
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κάτι ή το να κάνουμε  λάθη αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και  επιτυχίες.  Για να γίνει κανείς, 
ωστόσο, διεκδικητικός πρέπει να ακολουθήσει κάποια βήματα, όπως, να προετοιμάσει τον 
εαυτό του με τα κατάλληλα επιχειρήματα (π.χ. αιτιολόγηση  μιας κατάστασης), να εκτεθεί 
στο πρόβλημα και να υπολογίσει τις συνέπειες που θα έχει η διαφορετική αντιμετώπισή 
του.  Σημαντικό βήμα θεωρείται και η θετική στάση απέναντι στο θέμα, η αντικειμενικότητα 
και η λακωνική  περιγραφή των γεγονότων που σχετίζονται με αυτό. 

Τέλος, χρήσιμη για την αντιμετώπιση του άγχους μπορεί να αποβεί η τεχνική της σωστής 
διαχείρισης του χρόνου ώστε να βοηθήσουμε  τον τρόπο δουλειάς μας βάζοντας προτεραι-
ότητες και θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους, σύμφωνα με τις δυνάμεις και τις ικανότητές 
μας. 

Εν κατακλείδι, θα μπορούσε να προστεθεί στο σημείο αυτό μία υπενθύμιση για τις στιγμές 
κατά τις οποίες  το άτομο βιώνει υπερβολικό άγχος ή κάποια κρίση πανικού. Καταλυτικό θα 
ήταν εάν θυμάται το άτομο ότι η κατάσταση είναι φυσιολογική και θα βοηθούσε ο έλεγχος 
της αναπνοής, η αποδοχή της υπάρχουσας κατάστασης αλλά και η απόσπαση της προσοχής 
με λογικές σκέψεις.  Ο συνακόλουθος σχεδιασμός ώστε να γίνει πιο εύκολη η αντιμετώπιση 
της υπάρχουσας αγχώδους κατάστασης μπορεί να περιλαμβάνει ξεκούραση και τη βοήθεια 
ή στήριξη από κάποιο έμπιστο μέλος της οικογένειας ή φίλο. 

Αντί επιλόγου - Ένα παράδειγμα 

Οι γράφουσες θεωρούν ότι εάν κατά την διάρκεια ομαδικής συμβουλευτικής  εφαρμοστούν 
οι προηγούμενες τεχνικές  διαχείρισης αγχογόνων καταστάσεων πιθανόν να μπορούσαν να 
βοηθηθούν  σε κάποιο σημείο εκπαιδευτικοί, γονείς  και μαθητές, οι οποίοι βιώνουν άγχος.  

Πιο συγκεκριμένα, ένας συμβουλευτικός  ψυχολόγος θα μπορούσε να  προγραμματίζει και 
να  συντονίζει εβδομαδιαίες  ομαδικές  συναντήσεις στις οποίες να συμμετέχουν είτε ομά-
δες εκπαιδευτικών, είτε ομάδες γονέων είτε ομάδες  μαθητών, οι οποίοι θα μιλούσαν για 
ένα συγκεκριμένο αγχογόνο ερέθισμα και θα προσπαθούσαν να το χειριστούν μέσω των 
τεχνικών διαχείρισης αγχογόνων καταστάσεων. Οι συναντήσεις αυτές με τον συμβουλευτι-
κό  ψυχολόγο θα μπορούσαν να οριστούν σε μία φορά την εβδομάδα μετά τη λήξη του 
σχολικού ωραρίου. 

Για παράδειγμα, μία από τις συγγραφείς πήρε μέρος με άλλους συναδέλφους της από το 
σχολείο σε εβδομαδιαίες συναντήσεις με ψυχολόγο του Δήμου για τρεις μήνες. Ο σκοπός  
των συναντήσεων ήταν  να στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί με τη βοήθεια της ψυχολόγου, έτσι 
ώστε να αντιμετωπίζουν τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν στην τάξη και πιθανόν 
τους αγχώνουν και να τα διαχειρίζονται με θετικό τρόπο για τους ίδιους και τους μαθητές 
τους.  

Οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποίησαν ότι τα προβλήματα λύνονται καλύτερα όταν τα εξετά-
ζουμε από κάποια απόσταση και όχι όταν εμπλεκόμαστε πολύ άμεσα με αυτά επειδή με 
αυτόν  τον τρόπο δυσκολευόμαστε να δούμε την σωστή διάσταση του προβλήματος. Μία 
ωραία άσκηση για να διαπιστωθεί αυτό ήταν όταν τοποθετήθηκε ένα αντικείμενο στο πά-
τωμα και συγκεντρώθηκαν όλοι γύρω του κοιτάζοντάς το. Όσο πιο κοντά πλησίαζαν, τόσο 
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πιο δύσκολο γινόταν στο να δούν το αντικείμενο, ενώ όσο απομακρύνονταν το έβλεπαν πιο 
καθαρά. Κατά συνέπεια, είναι όντως αληθινό ότι η μεγιστοποίηση της πραγματικότητας, 
του προβλήματος, δεν προσφέρει λύση στην διαχείριση του άγχους αλλά αντιθέτως το ε-
ντείνει. 

Από τις εβδομαδιαίες αυτές συναντήσεις με την ψυχολόγο οι εκπαιδευτικοί ωφελήθηκαν 
ποικιλοτρόπως, όπως στο ότι έγινε επίσης σαφές  ότι τα προβλήματα, όσο δύσκολο και αν 
είναι, θέλουν το χρόνο τους για να λυθούν και ότι δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές για την 
επίλυσή τους. Με μέθοδο, συζήτηση και αναστοχασμό το πεδίο γίνεται πιο ξεκάθαρο. Πολύ 
σημαντικό είναι να γίνεται προσπάθεια να επικοινωνούμε στους άλλους τι θέλουμε και τι 
περιμένουμε από αυτούς και να μην ενοχοποιούμε τους εαυτούς μας για τα πάντα, να βά-
ζουμε, δηλαδή, όρια στις σχέσεις μας μαζί τους για να αποφεύγονται όσο το δυνατόν συ-
γκρούσεις ή αγχογόνες καταστάσεις. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Freud, S. (1926/2007). Αναστολή,  σύμπτωμα και άγχος. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

 Κennerley, H. (2009). Ξεπερνώντας το άγχος. (Επ. Επιμ.: Α. Καλαντζή-Αζίζι ).Αθήνα: Ελληνικά 
Γράμματα. 

Κοσμίδου-Hardy, Χ., & Γαλανουδάκη-Ράπτη, Α.,(1996). Συμβουλευτική θεωρία και πρακτική. 
Αθήνα: Εκδόσεις Ασημάκης. 

Μαλικιώση-Λοϊζου, Μ. (2012). Συμβουλευτική Ψυχολογία. Αθήνα: Πεδίο. 

Ματσαγγούρας, Η. ( 2000). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρης. 

 

 

2711

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Οργάνωση ενός προγράμματος οικογενειακού γραμματισμού  
με τη συμπερίληψη των αναγκών των γονέων 

Τασιούλη Γεωργία  
Υποψήφια Διδάκτορας στο Παν. Πατρών 

Georgia.tasiouli@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε μια εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 
σχολικό έτος 2008-09 σε ένα διθέσιο νηπιαγωγείο της Πάτρας. Κύριοι στόχοι της έρευνας 
ήταν να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των γονέων για θέματα πρώτου γραμματισμού, καθώς 
και κάποιες από τις βασικότερες όψεις των προγραμμάτων οικογενειακού γραμματισμού. 
Άλλη μια βασική επιδίωξη ήταν η εξέταση της αναγκαιότητας δημιουργίας ενός 
προγράμματος που θα ανταποκρίνεται και θα προκρίνει τις ανάγκες όσων συμμετέχουν σε 
αυτό. Δεδομένου ότι, οι υπάρχουσες μελέτες εξαντλούνται κυρίως σε θεωρητικές 
αναλύσεις, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη των γονέων στο σχεδιασμό των 
προγραμμάτων, σκοπός μας ήταν η έρευνα αυτή να αποτελέσει μια ελάχιστη προσπάθεια, 
ένα πλαίσιο το οποίο θα λειτουργήσει ως κατευθυντήρια ιδέα για περαιτέρω έρευνα, για 
πληροφορίες, συμβουλές, ιδέες και απόψεις για τη δημιουργία ενός προγράμματος 
βασισμένο στις ανάγκες των γονέων. 
Λέξεις - Κλειδιά: Αντιλήψεις γονέων για γραμματισμό, προγράμματα οικογενειακού 
γραμματισμού, ανάγκες γονέων, σχεδιασμός προγράμματος. 

Εισαγωγή 

Η παρούσα έρευνα εκκινεί από την ανάγκη μας να διερευνήσουμε κάποιες από τις 
βασικότερες όψεις των προγραμμάτων οικογενειακού γραμματισμού, καθώς και τις 
αντιλήψεις και συμπεριφορές που αναπτύσσουν αναφορικά με τα προγράμματα οι γονείς 
που ενδεχομένως θα συμμετείχαν σε κάποιο από αυτά (Baynham,2002). Η ανάγκη αυτή 
ενισχύεται από το γεγονός ότι συνήθως τα προγράμματα που εφαρμόζονται σε άλλες 
χώρες, σχεδιάζονται από ειδικούς, χωρίς να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη οι γνώμες των 
γονέων (Campbell,1996) . Το ενδιαφέρον μας, λοιπόν, εστιάστηκε στις απόψεις των γονέων 
για την αναγκαιότητα οργάνωσης ενός προγράμματος οικογενειακού γραμματισμού καθώς 
και στις προτάσεις τους για το σχεδιασμό ενός τέτοιου προγράμματος που θα βασιζόταν 
στις ανάγκες τους. Παρότι στη βιβλιογραφία (Nutbrown, Hannon, Morgan, 2005) τονίζεται 
εμφαντικά η συμμετοχή των γονέων στα προγράμματα, δεν κατέστη ωστόσο δυνατόν να 
βρεθεί έστω και μία αναφορά σε πρόγραμμα οικογενειακού γραμματισμού σχεδιασμένο 
εξαρχής ως απάντηση στις ανάγκες των γονέων. Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι το 
ζήτημα των προγραμμάτων οικογενειακού γραμματισμού είναι ένα θέμα ανοικτό σε 
περαιτέρω διερεύνηση. 

Στόχοι έρευνας 

Με βάση την επισκόπηση των θεωρητικών θέσεων και των εμπειρικών μας δεδομένων, 
οδηγηθήκαμε στη διατύπωση των παρακάτω ερευνητικών ερωτημάτων – υποθέσεων. 

 
• Ποιες είναι οι αντιλήψεις των γονέων για τις διάφορες όψεις του γραμματισμού; 

Έχουν όλοι την ίδια αντίληψη;  
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Σκοπός μας ήταν μέσα από αυτή την ερώτηση να διερευνήσουμε τις απόψεις των 
υποκειμένων της έρευνας για θέματα γραμματισμού που αφορούν στο παιδί τους και ποια 
είναι η στάση που οι ίδιοι υιοθετούν( Ferreiro & Teberosky, 1982). Στόχος είναι να 
καταλάβουμε πως οι ίδιοι νοηματοδοτούν το γραμματισμό και αν οι αντιλήψεις τους 
περιορίζονται σε διδακτικού τύπου προσεγγίσεις ή αρκούνται στην παροχή ερεθισμάτων 
στα παιδιά τους.  
 

• Θεωρούν οι γονείς ότι χρειάζονται βοήθεια σε θέματα πρώτου γραμματισμού; 
Και αν ναι, ποια είναι αυτά;  

  
Η ερώτηση αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση του αν όντως οι γονείς αισθάνονται την 
ανάγκη για βοήθεια σε θέματα γραμματισμού και αν ναι, ποια θέματα θεωρούν σημαντικά. 
Δηλαδή, αν είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με έναν ειδικό πάνω σε θέματα γραφής και 
ανάγνωσης, τι θα ήθελαν να τον ρωτήσουν; Θα έπαιρναν ποτέ μέρος σε μια τέτοια 
συνάντηση; Η απάντηση, όσον αφορά τη συμμετοχή τους, πιθανολογούμε να είναι θετική, 
καθώς σύμφωνα με πλήθος ερευνών στο εξωτερικό (Nutbrown, Hannon, Morgan, 2005: 
29), οι γονείς επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμμετοχή για ανάλογες συναντήσεις 
- προγράμματα.  
 

• Μπορεί αυτή η ενδεχόμενη ανάγκη για βοήθεια να επιτευχθεί, κατά την γνώμη 
των γονέων, μέσα από ένα πρόγραμμα οικογενειακού γραμματισμού; Πώς θα 
σχεδίαζαν οι ίδιοι ένα τέτοιο πρόγραμμα και τι θα ήθελαν να περιλαμβάνει; 

  
Η ερώτηση αφορά στον τρόπο πραγμάτωσης ενός προγράμματος οικογενειακού 
γραμματισμού και εστιάζεται στο αν θα ήθελαν οι συναντήσεις να ήταν ατομικές ή θα 
δέχονταν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και με άλλους γονείς που ζητούσαν αντίστοιχη 
πληροφόρηση. Άλλες ερωτήσεις αφορούσαν στο αν πίστευαν πως μια συνάντηση θα ήταν 
αρκετή ή θα έπρεπε να ακολουθήσουν και επόμενες. Αν ο χώρος του νηπιαγωγείου θα ήταν 
κατάλληλος ή, ενδεχομένως, θα προτιμούσαν να πραγματοποιηθεί κάπου αλλού. Αν θα 
ήθελαν να υπάρχουν εισηγήσεις μόνο από ειδικούς ή επιθυμούν και οι ίδιοι να 
συμμετέχουν και να θέτουν ερωτήματα. Κατά συνέπεια, η συμμετοχή τους σε ένα 
πρόγραμμα οικογενειακού γραμματισμού έχει ως σκοπό την αλλαγή της συμπεριφοράς 
τους και τη δημιουργία αξιόλογων προτάσεων από μέρους των γονέων. Ο ισχυρισμός μας 
αυτός βασίζεται σε έρευνες (Taylor 1997, Morrow & Paratore 1993, Nickse 1990), όπου οι 
γονείς σχολίασαν την εμπλοκή τους σε προγράμματα που συμμετείχαν. 

 
• Υποθέτουμε, με βάση τη βιβλιογραφία, ότι κοινωνικές παράμετροι, όπως η 

εργασία και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, θα επηρεάσουν τις απόψεις τους 
για όλα τα παραπάνω θέματα. Θα θέλαμε, λοιπόν, να μελετήσουμε αν υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις στις απόψεις τους ανάλογα με το κοινωνικό-μορφωτικό 
στρώμα προέλευσής τους. 

  
Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των παραπάνω προγραμμάτων έχουν δείξει ότι γονείς 
από όλα τα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα επιθυμούν να συμμετάσχουν σε τέτοιου 
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είδους επιμορφωτικές δραστηριότητες. Ακόμη και γονείς που ζουν σε μη προνομιούχα 
περιβάλλοντα, στα οποία υπάρχουν ακόμη και προβλήματα επιβίωσης, φαίνεται να 
ανταποκρίνονται θετικά σε παρόμοια με αυτό καλέσματα (Cairney & Munsie, 1992). 
Μάλιστα, παρατηρείται και μια διαφοροποίηση στις πρακτικές που υιοθετούν και στις 
απόψεις τους, ανάλογα με το κοινωνικό στρώμα προέλευσης από το οποίο προέρχονται. Η 
Hasan (1996), σε μια έρευνά της σε μητέρες που συμμετείχαν σε προγράμματα 
οικογενειακού γραμματισμού, έδειξε ότι μητέρες των προνομιούχων τάξεων διέφεραν από 
τις μητέρες μη προνομιούχων τάξεων τόσο ως προς τις πρακτικές που υιοθετούσαν, όσο και 
ως προς τον τρόπο εμπλοκής τους σε περιστάσεις γραμματισμού. Υποθέτουμε ότι 
υφίσταται διαφοροποίηση μεταξύ των κοινωνικών κατηγοριών. Με άλλα λόγια, 
διαφορετικές κοινωνικο – μορφωτικές ομάδες αναπτύσσουν διαφορετικές προδιαθέσεις 
νοηματοδότησης και διαφορετικές ιδεολογικές στάσεις.  

 

Σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Πώς μπορούν να οριστούν τα προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού; 
Τα προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού μπορούν να οριστούν «σαν προγράμματα 
που φωτίζουν όψεις του γραμματισμού και τα οποία αναγνωρίζουν και κάνουν χρήση της 
οικογενειακής σχέσης και εμπλοκής των μαθητευόμενων σε πρακτικές οικογενειακού 
γραμματισμού(Cooper,2000)». Σύμφωνα με το Neuman (1998), πρόκειται για προγράμματα 
που προσφέρουν οδηγίες σε μέλη της οικογένειας σχετικές με πρακτικές γραμματισμού, 
δημιουργούν υποστηρικτικά περιβάλλοντα μάθησης, συνδυάζουν άμεση εκπαίδευση 
ενηλίκων για γονείς με άμεση εκπαίδευση για παιδιά Κουτσουράκη (2006), παρέχουν 
ευκαιρίες εκπαίδευσης της οικογένειας και δραστική συνεργασία με άλλους 
εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς.  
 

Μεθοδολογία 
 
Η ερευνητική μέθοδος που προκρίθηκε στην έρευνά μας ήταν η περιγραφική (Cohen & 
Manion, 1993). Ειδικότερα από το ρεπερτόριο των περιγραφικών μεθόδων, η μέθοδος που 
επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε για την έρευνά μας είναι η ανάλυση περιεχομένου 
ημιδομημένων συνεντεύξεων. 
Η βασική ιδέα της ανάλυσης περιεχομένου συνίσταται στην ταξινόμηση των στοιχείων ενός 
κειμένου (είτε των λέξεων, είτε των φράσεων, είτε των παραγράφων κ.τ.λ.) σε ένα ορισμένο 
αριθμό κατηγοριών που έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων. Η ανά κατηγορία ταξινόμηση 
των παραπάνω στοιχείων προσδιορίζει τη καταγραφή των δεδομένων και το αποτέλεσμα 
της ανάλυσης. Συγκεκριμένα, η ανάλυση του περιεχομένου συνίσταται στη ταξινόμηση 
όλων των στοιχείων ενός κειμένου, σε μία σειρά από θυρίδες (Cohen & Manion, 1993). Με 
αυτόν τον τρόπο, το κείμενο χαρακτηρίζεται από την ποσότητα των στοιχείων, τα οποία 
βρίσκονται σε κάθε μια από αυτές τις θυρίδες. Η ανάλυση περιεχομένου αφορά λιγότερο το 
ύφος του κειμένου και περισσότερο τις εκφραζόμενες ιδέες (Bell, 1997). Χαρακτηρίζεται 
από το γεγονός ότι οι αναλυόμενες ενότητες δεν είναι συνήθως λέξεις, αλλά έννοιες: 
εντάσσονται στην ίδια κατηγορία δύο λέξεις συνώνυμες ή δύο διαφορετικές λέξεις, με την 
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ίδια όμως σημασία. Μάλιστα, πολύ συχνά, οι χρησιμοποιούμενες ενότητες αποτελούνται 
από θέματα ή από ολόκληρες φράσεις του κειμένου. 
 

Το δείγμα της έρευνας 
Οι γονείς 
Τα υποκείμενα της έρευνας μας ήταν συνολικά δεκαοκτώ (18) οικογένειες, από τους 
οποίους τρεις (3) ήταν πατέρες, δεκαέξι (16) μητέρες, ένας (1) παππούς και μία (1) γιαγιά. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις και συγκεκριμένα τρεις (3) υπήρχε συμμετοχή και από τους δύο. 
Τρεις (3), ακόμη, γονείς από το δείγμα μας δεν είχαν μητρική γλώσσα την ελληνική. 
Προκειμένου να καθορίσουμε επακριβώς το κοινωνικό επίπεδο προέλευσης των 
υποκειμένων που συμμετείχαν στην έρευνα, εξετάσαμε το επάγγελμα των γονέων τους, 
χρησιμοποιώντας ως εργαλείο το κριτήριο κατηγοριοποίησης των επαγγελμάτων, που 
προτείνεται από τους Hasan (1996). Μετά την κατηγοριοποίηση των υποκειμένων του 
δείγματος στις δύο παραπάνω κατηγορίες (ΧΑΕ, ΥΑΕ), προέκυψε ότι τα 15 (83,3%) 
υποκείμενα του δείγματος εξασκούν επαγγέλματα χαμηλής αυτονομίας από την υλική 
βάση και τα υπόλοιπα 3 (16,7%) επαγγέλματα υψηλής αυτονομίας από την υλική βάση 
(Bernstein, 1975). 
Οι μαθητές 
Αναλυτική παρουσίαση του δείγματος κατά ηλικία και φύλο. 

Προνήπια Νήπια Σύνολο Τάξης 

Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο  

3 4 7  6 10 16 23 

 
Το νηπιαγωγείο 
 
Το νηπιαγωγείο του δείγματός μας ήταν το 19ο Νηπιαγωγείο και ανήκει στην περιοχή του 
Ζαβλανίου Πατρών. Πρόκειται για ένα διθέσιο νηπιαγωγείο, το οποίο επιλέχθηκε κατόπιν 
εκτίμησης της σχολικής συμβούλου, η οποία έκρινε ότι πληρούσε τις απαραίτητες, εκείνες, 
προϋποθέσεις που το καθιστούσαν αξιόπιστο για την εκπόνηση της έρευνας. Το 
συγκεκριμένο νηπιαγωγείο ακολουθούσε τις αρχές και τις πρακτικές του νέου 
Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτος Σπουδών για το νηπιαγωγείο (2001) σε ό,τι 
αφορά τον τομέα της γλώσσας και οι νηπιαγωγοί φάνηκε να ήταν ενήμερες για τη 
φιλοσοφία του εν λόγω προγράμματος, το οποίο έδειχναν να το εφαρμόζουν στην πράξη.  

 
Συμπεράσματα 

Ένα από τα πρώτα θέματα που αναδείχτηκαν από την ανάλυση των δεδομένων ήταν η 
ανάγκη δημιουργίας ενός προγράμματος που θα βασίζεται στις ανάγκες των γονέων στους 
οποίους το πρόγραμμα απευθύνεται. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι γονείς, 
εκτός από τις ανάγκες γενικής στήριξης, είχαν επιπλέον ανάγκες που αφορούσαν στην 
προετοιμασία των παιδιών για τη μετάβαση στο δημοτικό.  
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Ένα ακόμη συμπέρασμα που προέκυψε ήταν ότι οι περισσότεροι γονείς εστιάζουν την 
προσοχή τους περισσότερο στην εκμάθηση των γραμμάτων και όχι τόσο στην παροχή 
κινήτρων και ερεθισμάτων στα παιδιά τους. Ο γραμματισμός, κατά τη γνώμη τους, διέπεται 
από ένα σύνολο δεξιοτήτων που είναι αναπόσπαστο κομμάτι για την εκμάθηση της 
ανάγνωσης και της γραφής, εκφράζοντας την επιθυμία τους οι νηπιαγωγοί να βοηθούν πιο 
αποτελεσματικά τα παιδιά τους στην εκμάθηση των γραμμάτων, προκειμένου να είναι 
έτοιμα όταν πάνε στο δημοτικό. Εκλαμβάνουν το γραμματισμό ως ένα σύνολο ατομικών 
γνωστικών δεξιοτήτων αποκομμένων από το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, τις ανθρώπινες 
σχέσεις και την κοινωνική πρακτική. Κατά συνέπεια, αγνοούν το ρόλο και τις επιρροές των 
επικοινωνιακών περιστάσεων, θεωρώντας ότι ο γραμματισμός περιορίζεται σε ένα σύνολο 
δεξιοτήτων που αφορούν στη μάθηση της ανάγνωσης και της γραφής. Οι ανάγκες τους 
επικεντρώνονται αποκλειστικά στην προετοιμασία των παιδιών για το δημοτικό (π.χ. εάν το 
παιδί πρέπει να ξέρει να διαβάζει ή όχι). Κινούμενοι, έτσι, όλοι προς αυτή την κατεύθυνση 
σχηματίζουν μια λανθασμένη αντίληψη για το ρόλο του νηπιαγωγείου και της νηπιαγωγού, 
θεωρώντας ότι το νηπιαγωγείο είναι πρόδρομος του δημοτικού σε θέματα προετοιμασίας 
και μετάβασης . Αυτή η αντίληψη είναι ιδιαίτερα πιεστική τόσο για τα παιδιά που την 
υφίστανται όσο και για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς που παρασύρονται και την 
εφαρμόζουν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής των παιδιών.  

Αναφορικά με τη δομή του προγράμματος συμπεραίνουμε ότι οι λόγοι που θα ωθούσαν 
τους γονείς να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα επικεντρώνονται, κυρίως, στην 
επιθυμία τους για ενημέρωση και πληροφόρηση πάνω σε θέματα μετάβασης στο δημοτικό 
και στον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που συναντούν στη συμπεριφορά των 
παιδιών τους. Επιθυμούσαν, ακόμη, οι επιμορφωτικές συναντήσεις να ήταν συλλογικές, να 
πραγματοποιούνταν απογευματινές ώρες στο χώρο του νηπιαγωγείου, να ήταν παρόντες οι 
δάσκαλοι του δημοτικού σχολείου, να οργανώνονταν παράλληλα σε διπλανή αίθουσα 
δραστηριότητες για τα παιδιά και να υπήρχε επιπλέον προσωπικό για τον καλύτερο 
σχεδιασμό, προετοιμασία και διευκόλυνση των συναντήσεων. Η εμπειρία που βίωσαν οι 
γονείς στη δική μας έρευνα ήταν κάτι πρωτόγνωρο γι’ αυτούς, καθώς δεν είχαν έρθει ποτέ 
ξανά σε επαφή με παρόμοιες έννοιες και καταστάσεις. 
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Η βιωματική ομάδα προσωπικής ανάπτυξης και συμβουλευτικής για έφηβες Ρομά δημιουρ-
γήθηκε με σκοπό την παροχή συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε αυτή 
την ειδική πληθυσμιακή ομάδα για την καλύτερη ένταξή της τόσο στην κοινότητά των Ρομά, 
όσο και στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Η ομάδα αποτελούνταν από έφηβες Ρομά, από-
φοιτες δημοτικού. Απώτερος σκοπός ήταν η βελτίωση της αυτοεικόνας των μελών της ομά-
δας, η προαγωγή της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησής τους και η απόκτηση ενσυναί-
σθησης των ικανοτήτων τους. Η ομάδα πραγματοποίησε 11 συναντήσεις. Ο τρόπος διεξα-
γωγής των δραστηριοτήτων σεβάστηκε τη διαφορετικότητα της κοινότητας των Ρομά. Στις 
βιωματικές δραστηριότητες χρησιμοποιήθηκε αυτοέκφραση, οπτικό υλικό και ζωγραφική. 
Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων φάνηκε ότι οι έφηβες Ρομά ενισχύθηκαν θετικά, 
ωστόσο χρειάζεται επιπλέον σχεδιασμός δράσεων συμβουλευτικής για τη ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας.  

Λέξεις - Κλειδιά: Βιωματική ομάδα, προσωπική ανάπτυξη, συμβουλευτική, έφηβες Ρομά 

Εισαγωγικά 

Ο πληθυσμός των Ρομά στην Ελλάδα είναι ο τρίτος σε αριθμό πληθυσμός Ρομά στη Δυτ. 
Ευρώπη (Brown, Dwyer & Scullion, 2012). Η ιδιαίτερη φυσιογνωμία τους συνίσταται από 
την ποικιλία των επιδράσεων που δέχτηκαν από τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες εγκατα-
στάθηκαν κατά καιρούς, αλλά και από τις επιλογές τους που σχετίζονται με τη διατήρηση 
μιας ιδιαίτερης ταυτότητας (Χατζηνικολάου, 2009). Αποτελούν μια από τις πλέον αποκλει-
σμένες κοινωνικά ομάδες, καθώς τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις τους τους περιορί-
ζουν στις επαφές τους με την «μη κοινωνία» των Τσιγγάνων (Βέμη & Αλεξόπουλος, 2003∙ 
Πανταζής & Μαυρουλή, 2001). 

Το σχέδιο «Προσωπικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής σε Έφηβες Ρομά» εντάσσεται στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (Δράση 5) του προγράμματος 
«Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» που εφαρμόζεται στην περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας και στις 
καλές πρακτικές της Δράσης 5, προάγει τη συμβουλευτική διάσταση του ρόλου των επιστη-
μονικών συνεργατών της δράσης και συμβάλλει στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων 
και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των πληθυσμών Ρομά (Αναστασοπούλου, Δημητρα-
κόπουλος, Ντανοβασίλη, & Σκαρπέντζος, 2014). 

  Δημιουργία ομάδας -Προφίλ  

Κατά την καταγραφή του καταυλισμού Ρομά στο Σελινούντα, στο Δήμο Αιγιάλειας,  προέ-
κυψε μια πληθυσμιακή ομάδα εφήβων κοριτσιών Ρομά, ηλικίας από 12 ως 17 ετών. Οι πε-
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ρισσότερες είχαν απολυτήριο Δημοτικού, όμως αντιμετώπιζαν αρκετές δυσκολίες στο χει-
ρισμό του γραπτού λόγου. Αναφορικά με την οικογενειακή τους κατάσταση ήταν άγαμες 
και μια αρραβωνιασμένη. Ασχολούνταν με τις δουλειές του σπιτιού, φρόντιζαν τα μικρότε-
ρα αδέρφια και πήγαιναν για εξωτερικές δουλειές μαζί με τους γονείς τους.     

Θεωρήθηκε σκόπιμο να δημιουργηθεί μια βιωματική ομάδα προσωπικής ανάπτυξης και 
συμβουλευτικής για τις νεαρές κοπέλες Ρομά, δεδομένου ότι οι γυναίκες Ρομά, επωμίζο-
νται από πρώιμη ηλικία οικογενειακές ευθύνες, όπως η φροντίδα άλλων μελών της οικογέ-
νειάς τους, αναλαμβάνουν οικιακές δουλειές, υπακούν τις οδηγίες των αρχηγικών μελών 
της οικογένειας, διακόπτουν  την εκπαίδευσή τους από πολύ νωρίς και μπαίνουν στη διαδι-
κασία αναπαραγωγής από μικρή ηλικία. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα οι γυναίκες 
Ρομά να ζουν εξαρτημένες από τη οικογένειά τους, να μην αναπτύσσουν τις δυνατότητές 
τους, να έχουν περιορισμένες δραστηριότητες, να μη συνεχίζουν τις σπουδές τους και να 
αντιμετωπίζουν  δυσκολίες  ένταξης στην ευρύτερη κοινωνία (Πνευματικός, Γκέκα & Διβανέ, 
2013). 

Η δημιουργία βιωματικής ομάδας προσωπικής ανάπτυξης και συμβουλευτικής είχε ως στό-
χο να αξιοποιήσει προς όφελος των μελών της από τη μια την αίσθηση του «ανήκειν» και 
τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται στην ομάδα μέσα από ένα θετικό κλί-
μα και από την άλλη τη δυναμική της ομάδας (αυτογνωσία των μελών, αλληλοσεβασμός, 
επικοινωνία, συνεργασία, διαφωνίες, συγκρούσεις, υποομάδες) που αποτελεί και την ου-
σιαστική της ταυτότητα, ώστε να γνωρίσουν οι νεαρές κοπέλες τον εαυτό τους και να απο-
κτήσουν επίγνωση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών τους, να ενισχυθεί η αυτοπεποί-
θηση και η αυτοεκτίμησή τους, να βελτιωθεί η προσωπική τους εικόνα, να διευρύνουν τα 
ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητές τους, να αντιληφθούν τις προσωπικές επιθυμίες και 
ανάγκες τους και να αναπτύξουν τις  κοινωνικές τους δεξιότητες (Γιώργας, 1995∙ Γκιάστας, 
2003).  

Η ομάδα αποτελούνταν από 8 κορίτσια Ρομά, ηλικίας 12 ως 17 ετών. Οι συναντήσεις γίνο-
νταν στο καταυλισμό, από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2014, ήταν εβδομαδιαίες και η 
διάρκεια τους δίωρη ή τρίωρη. Η ομάδα πραγματοποίησε 11 συναντήσεις (8  δίωρες και 3 
τρίωρες). Το υλικό των συναντήσεων βασίστηκε σε σχετική βιβλιογραφία (Αρχοντάκη & Φι-
λίππου, 2003∙ Βυζαντιάδου-Παρίντα, 2010∙ Γενική Γραμματεία Ένωσης Τσιγγάνων, 2006) και 
την υλοποίησή τους ανέλαβαν μια ψυχολόγος και μια κοινωνική λειτουργός, μέλη της επι-
στημονικής ομάδας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του προγράμματος «Εκπαίδευση των 
παιδιών Ρομά» που είχαν ήδη αναπτύξει ανάλογες δράσεις σε σχολικές μονάδες της Αιγιά-
λειας στο πλαίσιο του προαναφερόμενου προγράμματος. 

Συναντήσεις 

1η Βιωματική Συνάντηση: παρουσιάζω τον εαυτό μου (2 ώρες). 

Στην πρώτη συνάντηση στόχος ήταν η παρουσίαση του εαυτού στο πλαίσιο της γνωριμίας 
και του «δεσίματος» της ομάδας. Τα περισσότερα κορίτσια ζωγράφισαν τον εαυτό τους και 
στη συνέχεια τους ζητήθηκε να γράψουν τρία επίθετα που της χαρακτηρίζουν θετικά και 
τρία επίθετα που της χαρακτηρίζουν αρνητικά. Κάθε κοπέλα παρουσίασε τον εαυτό της 
στην ομάδα και ακολούθησε συζήτηση. Τα κορίτσια που είχαν συνεργαστεί με την ομάδα 
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της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στη σχολική μονάδα του Σελινούντα ανταποκρίθηκαν με 
μεγαλύτερη ευκολία στη βιωματική δραστηριότητα και βοήθησαν τις άλλες κοπέλες που 
δεν ήταν εξοικειωμένες με αυτό τον τρόπο «εργασίας». Τα επίθετα που επέλεξαν ήταν στην 
πλειοψηφία τους θετικά. 

2η Βιωματική Συνάντηση: η θέση μου στην οικογένεια (2 ώρες).  

Η δεύτερη συνάντηση είχε στόχο τη διερεύνηση της θέσης και του ρόλου των κοριτσιών 
Ρομά στην οικογένειά τους (Νόβα - Καλτσούνη, 2004). Στις κοπέλες Ρομά ζητήθηκε αρχικά 
να παρουσιάσουν την οικογένειά τους. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι τόσο από τις ζωγρα-
φιές των κοριτσιών, όσο και από τη συζήτηση που ακολούθησε, προέκυψε ότι οι ίδιες αντι-
λαμβάνονται την έννοια της οικογένειας αρκετά διευρυμένη. Αναφέρονταν και σε άλλα μέ-
λη που τυχαίνει να μένουν στο ίδιο σπίτι, όπως παππούδες, γιαγιάδες, θείες, ανίψια κ.τ.λ. 
Το γεγονός αυτό συνάδει και με την έρευνα των  Παπακωνσταντίνου, Βασιλειάδου & Παυ-
λή-Κορρέ (2004) που επισημαίνουν ότι οι εκτεταμένες οικογένειες συναντώνται περισσότε-
ρο στους καταυλισμούς. Επίσης, οι περισσότερες κοπέλες έχουν αναλάβει δουλειές του 
σπιτιού και βοηθούν στο μεγάλωμα των μικρότερων παιδιών (αδερφών - ανιψιών) και ακο-
λουθούν τις εντολές μεγαλύτερων μελών της οικογένειας. Τέλος, η κάθε μία παρουσίασε 
την οικογένειά της, πώς η ίδια αντιλαμβάνεται τη λειτουργία της οικογένειάς της, τη θέση 
της στην οικογένεια, αν θα ήθελε να αλλάξει κάτι, αν είναι ευχαριστημένη. Από τη συζήτη-
ση που ακολούθησε φάνηκε ότι οι περισσότερες έχουν αποδεχθεί τη θέση τους στην οικο-
γένεια, αναλαμβάνουν πρόθυμα τις δουλειές που τους αναθέτουν και είναι ευχαριστημένες 
με αυτό. Κάποιες θα ήθελαν να συνεχίσουν το σχολείο, όμως θεωρούν φυσικό τα μεγαλύ-
τερα μέλη της οικογένειας να αποφασίζουν για αυτές. 

3η Βιωματική Συνάντηση: η εικόνα του εαυτού μου (2 ώρες).  

Στόχος ήταν η παρατήρηση του εαυτού και η ενίσχυση της αυτογνωσίας. Δόθηκε στις κοπέ-
λες μία λίστα με θετικούς και αρνητικούς χαρακτηρισμούς και τους ζητήθηκε να χωριστούν 
σε ζευγάρια. Η κάθε κοπέλα έπρεπε, χρησιμοποιώντας επίθετα από τη λίστα, θετικά ή αρ-
νητικά, να περιγράψει τον εαυτό της και στη συνέχεια να διαλέξει τους χαρακτηρισμούς 
που πίστευε ότι θα χρησιμοποιούσε για την περιγράψει το «ζευγάρι» της. Οι κοπέλες χρη-
σιμοποίησαν για τον εαυτό τους επίθετα θετικά και περίμεναν ότι και οι άλλες κοπέλες θα 
έλεγαν για αυτές το ίδιο, πράγμα που έγινε. Παρατηρήθηκε ότι τα κορίτσια διάλεγαν επίθε-
τα που ήδη ήξεραν τη σημασία τους. 

 

4η Βιωματική Συνάντηση: τα συναισθήματά μου (2 ώρες). 

Στην τέταρτη συνάντηση στόχος ήταν η αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων. Δόθηκε 
ένα φυλλάδιο που απεικόνιζε πρόσωπα σε διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις και 
τους ζητήθηκε να επιλέξουν κάποια από αυτά και να περιγράψουν σε ποιες καταστάσεις 
αισθάνονται χαρά, λύπη, θυμό, φόβο, ζήλεια, ντροπή, άγχος, ικανοποίηση. Στη συζήτηση 
που ακολούθησε περιέγραψαν τη συναισθηματική κατάσταση που είχαν διαλέξει και είπαν 
σε ποιες περιπτώσεις έχουν αισθανθεί το ίδιο. Η συζήτηση εδώ ήταν πιο εύκολη, γιατί μπο-
ρούσαν να περιγράψουν αρκετές καταστάσεις με βάση προσωπικά τους βιώματα. 
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5η Βιωματική Συνάντηση: πώς περνάω τη μέρα μου, τι συνεισφέρω στην κοινότητά μου (2 
ώρες).  

Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν η διερεύνηση και ο προσδιορισμός του ρό-
λου που επωμίζονται οι έφηβες Ρομά στην κοινότητά τους. Δόθηκε ένα φυλλάδιο που αφο-
ρούσε διάφορες δραστηριότητες (οικιακές δουλειές, εξωτερικές δουλειές και άλλα ενδια-
φέροντα), ώστε να μπορέσουν να περιγράψουν πώς περνούν τη μέρα τους. Για να διευκο-
λυνθούν στη περιγραφή, η κάθε κατηγορία δραστηριότητας είχε ξεχωριστό χρώμα (π.χ. το 
κόκκινο αφορούσε τις δουλειές του σπιτιού). Από τη συζήτηση που ακολούθησε προέκυψε 
ως συμπέρασμα ότι οι κοπέλες Ρομά ασχολούνται με τις δουλειές του σπιτιού και το μεγά-
λωμα των μικρότερων αδερφιών και φάνηκε ότι οι περισσότερες έχουν αποδεχθεί αυτές τις 
δραστηριότητες. Θα ήθελαν όμως να ασχολούνται με περισσότερες εξωτερικές δουλειές, να 
μάθουν μία τέχνη και να παρακολουθούν σεμινάρια που προκύπτουν κατά διαστήματα και 
ενδεχομένως να μπορούν να πάρουν και κάποια χρήματα από αυτά. 

6η - 7η Βιωματική Συνάντηση: τα ενδιαφέροντά μου (2 ώρες) - οι επιθυμίες μου (2 ώρες).  

Στόχος των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ήταν η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των 
ενδιαφερόντων και  των επιθυμιών των εφήβων Ρομά. Από μια λίστα με ενασχολήσεις και 
ενδιαφέροντα που τους δόθηκε (6η συνάντηση) επέλεξαν τα ενδιαφέροντα που είχαν σε 
μικρότερη ηλικία και τα ενδιαφέροντα που έχουν τώρα. Παρομοίως, από μια λίστα με επι-
θυμίες (7η συνάντηση), σημείωσαν τις επιθυμίες που είχαν σε μικρότερη ηλικία και τις επι-
θυμίες που έχουν τώρα. Και στις δυο συναντήσεις ακολούθησε συζήτηση που αφορούσε τη 
σύγκριση των ενδιαφερόντων της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας, καθώς και τις επιθυμί-
ες, αν ταυτίζονται ή αν έχουν αλλάξει. Ως παρατήρηση επισημαίνουμε ότι δεν υπάρχουν 
ιδιαίτερες διαφορές και αλλαγές στα ενδιαφέροντα και στις επιθυμίες τους, γεγονός που 
σχολίασαν και οι ίδιες οι έφηβες και θα μπορούσε να οφείλεται στη προδιαγεγραμμένη 
πορεία που έχουν, στη σύντομη παιδική ηλικία και ακόμα πιο σύντομη εφηβική και γρήγο-
ρη ενηλικίωση. 

8η Βιωματική Συνάντηση: ο χρόνος μου σήμερα (2 ώρες) 

Στόχος ήταν να διερευνηθεί  η κατανομή και η οργάνωση του προσωπικού χρόνου. Δόθηκε 
στις κοπέλες ένα φυλλάδιο με ένα σχεδιασμένο ρολόι και τους ζητήθηκε με διάφορα χρώ-
ματα να χρωματίσουν τις ώρες που αφιερώνουν στις οικογενειακές και οικιακές ασχολίες, 
στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και στην ξεκούραση. Στη συνέχεια συζητήθηκε πώς η 
κάθε μια καταμερίζει το χρόνο της και αν θα ήθελε να αλλάξει κάτι. Φάνηκε  ότι περισσότε-
ρος χρόνος αφιερώνεται στις οικογενειακές υποχρεώσεις και λιγότερος στον εαυτό τους. 
Κάποιες επισήμαναν ότι θα ήθελαν να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και κάποιες χρό-
νο για να βγαίνουν εκτός καταυλισμού. 

9η Βιωματική Συνάντηση: η προσωπική μου εξέλιξη, θα μου άρεσε να… (3 ώρες). 

Στόχος ήταν η διερεύνηση και η ενίσχυση των δυνατοτήτων προσωπικής εξέλιξης. Μοιρά-
στηκαν δύο φυλλάδια. Το πρώτο αφορούσε καταστάσεις που οι έφηβες θα ήθελαν να κά-
νουν, να μάθουν ή να νιώσουν και το δεύτερο τους τρόπους που θα μπορούσαν να το πετύ-
χουν. Στη συζήτηση που ακολούθησε έγινε προσπάθεια να γίνει αντιληπτό ότι «για να μπο-
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ρέσω να καταφέρω όσα μου αρέσουν θα πρέπει να καταβάλω προσπάθεια».  Φάνηκε ότι 
σε θεωρητικό επίπεδο θα ήθελαν να βιώσουν καινούριες εμπειρίες και αντιλαμβάνονταν 
ότι θα έπρεπε να κάνουν προσπάθεια (π.χ. να συνεχίσουν το σχολείο), αλλά σε πρακτικό 
επίπεδο δεν έχουν μάθει να προσπαθούν, όχι μόνο  γιατί στερούνται ευκαιρίες, αλλά και 
γιατί έχουν αποδεχθεί το ρόλο τους και δεν αξιοποιούν ευκαιρίες, ακόμα και όταν τους δί-
νονται.  

10η Βιωματική Συνάντηση: οι γνώσεις και η δυνατότητες μου (3 ώρες).  

Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν η διερεύνηση και η αναγνώριση των προ-
σωπικών δυνατοτήτων και δεξιοτήτων. Δόθηκε ένα φυλλάδιο που αφορούσε τις προσωπι-
κές τους δυνατότητες και τις γνώσεις που διαθέτουν. Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να ση-
μειώσουν τι γνωρίζουν να κάνουν και τι θα ήθελαν να μάθουν. Ακολούθησε συζήτηση γύρω 
από τις γνώσεις που έχει η καθεμία, πώς τις απέκτησε, σε τι τα καταφέρνει καλύτερα και 
πώς θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις ικανότητές της. 

11η Βιωματική Συνάντηση: κλείσιμο ομάδας, αξιολόγηση-συζήτηση (3 ώρες). 

Στη ενδέκατη και τελευταία συνάντηση της βιωματικής ομάδας προσωπικής ανάπτυξης ε-
φήβων Ρομά έγινε το κλείσιμο της ομάδας. Αρχικά μοιράστηκε στις κοπέλες Ρομά ένα σύ-
ντομο ερωτηματολόγιο που αφορούσε την αξιολόγηση της ομάδας. Στη συνέχεια, έγινε συ-
ζήτηση, όπου υπήρξε παρότρυνση για παρατηρήσεις, θέτοντας στην ομάδα ερωτήματα, 
όπως: Ποια είναι η γνώμη σας για την εμπειρία που μοιραστήκατε; Ποια τα συναισθήματά 
σας; Ποιες δραστηριότητες σας φάνηκαν ευχάριστες και ποιες σας δυσκόλεψαν; Ποια είναι 
τα συμπεράσματά σας από τη συμμετοχή σας στην ομάδα; Άλλαξε κάτι στον τρόπο σκέψης 
σας; 

Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Σε γενικές γραμμές η ομάδα αξιολογήθηκε θετικά από τις συμμετέχουσες. Υπήρχε ενεργή 
συμμετοχή και εκφράστηκαν απόψεις, όπως «γνωριστήκαμε καλύτερα και σκεφτήκαμε για 
τον εαυτό μας», «περάσαμε ωραία, κάναμε ωραία παρέα», «θα θέλαμε να συνεχιστεί για 
περισσότερο διάστημα», «νιώσαμε χαρά γιατί περάσαμε ωραία, λύπη γιατί τελείωσε». Οι  
βιωματικές δραστηριότητες ήταν ευχάριστες στις έφηβες Ρομά. Αξιοσημείωτο είναι ότι φά-
νηκε να τις δυσκολεύει η ένατη δραστηριότητα όπου έθετε τον προβληματισμό  της προ-
σωπικής εξέλιξης, θίγοντας θέματα που αφορούν τη μειωμένη πρόσβαση σε ερεθίσματα 
και τη μη αξιοποίηση κοινωνικών ευκαιριών. Ως αποτέλεσμα της βιωματικής ομάδας υπήρ-
ξε η κινητοποίηση των εφήβων Ρομά σε προσωπικό επίπεδο η οποία τις απεγκλώβισε από 
την καθημερινότητά τους για όσο διάστημα διήρκησε. Ο σχεδιασμός και ο τρόπος διεξαγω-
γής των βιωματικών δραστηριοτήτων σεβάστηκε τη διαφορετικότητα της κοινότητας των 
Ρομά.  

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η συγκεκριμένη ομάδα, καθώς και οι δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν σε αυτή, αποτελούν μια επιτυχημένη πιλοτική – καινοτόμα προσπά-
θεια τόσο για τα μέλη που μετείχαν σε αυτή, όσο και για τους επιστημονικούς συνεργάτες 
που σχεδίασαν και υλοποίησαν τις δράσεις.  

Περιορισμοί - Μελλοντικές προτάσεις 
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Κατά την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων πρόεκυψαν πρακτικά θέματα καθώς δεν 
υπήρχε ένας κατάλληλα εξοπλισμένος χώρος και οι συναντήσεις γίνονταν σε διάφορα μέρη 
του καταυλισμού, όπως επίσης τα μέλη της ομάδας εμφανίζονταν πολλές φορές να αμε-
λούν τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με το χρόνο διεξαγωγής των βιωματικών συναντή-
σεων. Χρειάζεται να επισημανθεί ότι υπήρξε η σχετική δυσπιστία και ο διαρκής έλεγχος από 
την πλευρά των ενηλίκων αναφορικά με την ομάδα και τις δράσεις της, όμως το ενδιαφέ-
ρον των κοριτσιών και η επιθυμία τους να συμμετέχουν οδήγησαν σε παράβλεψη αυτού 
του γεγονότος από την πλευρά των επιστημονικών συνεργατών του προγράμματος. Παράλ-
ληλα, αναδύθηκαν θέματα όπως ο ανεπαρκής χειρισμός της ελληνικής γλώσσας τόσο σε 
γραπτό, όσο και σε προφορικό επίπεδο και το περιορισμένο εύρος βασικών γνώσεων που 
άπτονται της γενικότερης ελλιπούς παιδείας των Ρομά και ιδιαίτερα των κοριτσιών. Τα 
προαναφερόμενα οδήγησαν αρκετές φορές στην τροποποίηση των δραστηριοτήτων και 
στην βοήθεια ολοκλήρωσής τους από την ομάδα της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Για την 
πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων προτιμήθηκε η αυτοέκφραση με έμφαση στον προ-
φορικό λόγο, οπτικό υλικό και ζωγραφική.  

Η επιστημονική ομάδα θεωρεί απαραίτητο τον επιπλέον σχεδιασμό δράσεων συμβουλευτι-
κής για τη ψυχοκοινωνική στήριξη της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας, προκειμένου 
να υπάρξει μια εξελικτική διαδικασία η οποία θα οδηγήσει στη διεύρυνση της κοινωνικής 
συμμετοχής των γυναικών Ρομά, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της εικόνας της κοινότη-
τας των Ρομά και στην εξάλειψη των αρνητικών στερεοτύπων. 

Βιβλιογραφία 

Αναστασοπούλου, Γ., Δημητρακόπουλος, Γ., Ντανοβασίλη, Ν. & Σκαρπέντζος, Δ. (2014). 
Πρόγραμμα ‘Εκπαιδευση των παιδιών Ρομά’ 2010-2014 στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Αρχοντάκη, Ζ. & Φιλίππου Δ. (2003). 205 Βιωματικές ασκήσεις για εμψύχωση ομάδων. 
Αθήνα: Καστανιώτη. 

Βέμη, Ν., & Αλεξόπουλος, Χ. (2003). Εξελίξεις στη εκπαίδευση των τσιγγανόπαιδων στο 
νομό Αχαΐας: Στάσεις εκπαιδευτικών. Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου «Ένταξη 
τσιγγανοπαίδων στο σχολείο: συνέχειες και ασυνέχειες», Ιωάννινα, 9-10 Μαϊου 2003 
(Ανακτημένο στις 20-2-2015 από το δικτυακό τόπο:  
http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=829&bitstream=
829_01#page/1/mode/2up). 

Brown, D., Dwyer, P. & Scullion, L (2012). Interim Research Report - Roma SOURCE. E.U: 
University of Salford. (Ανακτημένο στις 27-1-2015 από το δικτυακό τόπο: 
http://www.romasource.eu/userfiles/attachments/pages/167/romasourceinterimres
earchreport-en.pdf). 

Βυζαντιάδου-Παρίντα, Ν. (2010). Ώρα για δράση – 100+1 βιωματικές ασκήσεις για 
εφαρμογή σε παιδιά. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. 

Γενική Γραμματεία Ένωσης Τσιγγάνων (2006). Οδηγός κινητοποίησης για προσωπική και 
επαγγελματική εξέλιξη Τσιγγάνων γυναικών. Αθήνα: Εύξεινη Πόλη.  

 

2723

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=829&bitstream=829_01%23page/1/mode/2up
http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=829&bitstream=829_01%23page/1/mode/2up
http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=829&bitstream=829_01%23page/1/mode/2up
http://www.romasource.eu/userfiles/attachments/pages/167/romasourceinterimresearchreport-en.pdf
http://www.romasource.eu/userfiles/attachments/pages/167/romasourceinterimresearchreport-en.pdf


Γιώργας, Δ. (1995). Κοινωνική Ψυχολογία, (4η εκδ., τόμος 2). Αθήνα. 

Γκιάστας, Γ. (2003). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η ψυχολογία ομάδων στην εκπαίδευση 
ενηλίκων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Νόβα - Καλτσούνη, Χ. (2004). Η τσιγγάνικη οικογένεια στην ελληνική κοινωνία. Ιωάννινα: 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας 
Παιδαγωγικής. 

Πανταζής, Β., & Μαυρουλή, Δ. (2001). Τα παιδιά των Ρομά στο Δημοτικό Σχολείο. 
Πολιτιστικός εμπλουτισμός ή ανασταλτικός παράγων; Οι αντιλήψεις γονέων μαθητών 
δημοτικών σχολείων νομού Ηλείας. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, ΙΕ(60), 121-
136. 

Παπακωνσταντίνου, Γ., Βασιλειάδου, Μ., & Παυλή-Κορρέ, Μ. (2004). Οικονομική-κοινωνική-
πολιτισμική κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα: Πρώτη (1998) και δεύτερη 
(1999) φάση της έρευνας. Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο. Ιωάννινα: 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας 
Παιδαγωγικής. 

Πνευματικός, Δ., Γκέκα, Μ. & Διβανέ, Μ. (2013).  Μπορεί η διαδικασία της 
αυτοκατηγοριοποίησης των παιδιών Ρομά να εξηγήσει τις σχολικές τους δυσκολίες;  
Ψυχολογία,  20(2), 194-209. 

Χατζηνικολάου, Α. (2009). Τοπική αυτοδιοίκηση και εκπαίδευση παιδιών Ρομά 
(τσιγγανοπαίδων). Επιστημονικό Βήμα, 11, 53-66. 

 

 

2724

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Σύγχρονοι τρόποι διαχείρισης σχολικής τάξης

Κλάρα Βασιλική 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
mtritari@hotmail.gr 

Κυρλιγκίτσης Γιάννης 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

aharnon@hotmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη διαχείριση της σχολικής τάξης, καθώς και στα προ-
βλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η μαθητική αταξία πολλές φο-
ρές δημιουργεί προβλήματα με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η εκπαιδευτική διαδικασία.  
Γι’ αυτό το λόγο πολλοί επιστήμονες προτείνουν στους εκπαιδευτικούς μοντέλα ελέγχου 
της σχολικής πειθαρχίας. Παράλληλα, οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις  μεταξύ  εκπαιδευτι-
κού και μαθητή συμβάλλουν στην επιτυχημένη διδασκαλία.    

Λέξεις - Kλειδιά: πειθαρχία, αυτοέλεγχος, ποινές, τιμωρίες, εξωτερικός έλεγχος, αποτελε-
σματική διοίκηση σχολικής τάξης. 

Εισαγωγή 

Ένα σημαντικό πρόβλημα του σημερινού εκπαιδευτικού είναι η έλλειψη εκπαίδευσής του 
σε θέματα σχολικής πειθαρχίας. Πολλοί εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τα προβλήματα α-
πειθαρχίας ανάλογα με τα βιώματα τους ως μαθητές. Άλλοι επηρεάζονται από την κουλ-
τούρα του σχολείου και το πόσο αυστηρό είναι το σχολείο σε θέματα συμπεριφοράς. Επί-
σης πολλοί εκπαιδευτικοί ακολουθούν  το πρότυπο των άλλων συνάδελφων και τιμωρούν 
άλλοτε αυστηρά και άλλοτε με επιείκεια. Δυστυχώς υπάρχει η τάση να αποδίδονται τα 
προβλήματα αυτά στο οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή, στο χαρακτήρα του και στην 
έμφυτη ροπή του στην αταξία. Πολλοί λίγοι εκπαιδευτικοί αποδίδουν το πρόβλημα στους 
ίδιους και αποδέχονται τη δική τους ευθύνη. Όμως υπάρχουν πολλοί λόγοι που οι μαθητές 
ατακτούν. Η ποιότητα και η οργάνωση του μαθήματος, η μέθοδος διδασκαλίας, οι διαπρο-
σωπικές σχέσεις μαθητών– εκπαιδευτικών είναι οι αιτίες που επηρεάζουν τη μαθητική ατα-
ξία  

Ως αταξία θεωρούνται οι δραστηριότητες του μαθητή που ο εκπαιδευτικός κρίνει ότι δεν 
είναι αρμόζουσες προς τη συγκεκριμένη περίσταση. Μια συμπεριφορά θεωρείται αταξία αν 
εμποδίζει την άνετη ροή του μαθήματος, αν εμποδίζει την μάθηση του μαθητή και των 
συμμαθητών του, αν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των μαθητών και αν είναι καταστρο-
φική για τη σχολική περιουσία (Ματσαγγούρας, 2006).  

Η πειθαρχία στη σχολική τάξη 

Οι πιο συχνές κατηγορίες μαθητικής αταξίας είναι: α. προβλήματα σχετικά με το μάθημα β. 
προβλήματα συμπεριφοράς γ. προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ συμμαθητών 
δ. προβλήματα σχετικά με την παραβίαση του σχολικού ήθους ε. προβλήματα ομαδικής 
απειθαρχίας (Ματσαγγούρας, 2006). Επίσης πρέπει να προστεθεί και το ανησυχητικό φαι-
νόμενο της ομαδικής βίας όταν ομάδες μαθητών επιτίθενται σε συμμαθητές τους. Αρκετές 
έρευνες δείχνουν ότι η χρήση πειθαρχικών μέσων  παραδοσιακού τύπου με κυρίαρχα τα 
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τιμωρητικά στοιχεία είναι και στα σημερινά σχολεία μια πραγματικότητα. Έτσι πρακτικές 
όπως στέρηση διαλείμματος, απομόνωση, αλλαγή θέσης, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται. 
Η παρατήρηση, ο υψηλός τόνος της φωνής και το αυστηρό βλέμμα εμφανίζονται ως ανα-
γκαίο κακό. Επίσης πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τη διαμεσολάβηση τρίτων όπως 
του διευθυντή και την ενημέρωση των γονέων. Η αξιολόγηση των μαθητών πολλές φορές 
χάνει τον πραγματικό της ρόλο αλλά γίνεται με τιμωρητική διάθεση. Τα παραπάνω έχουν 
σαν αποτέλεσμα τη μη ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Το ση-
μαντικό πρόβλημα είναι πάντως ότι οι μαθητές δεν έχουν εσωτερικά κίνητρα. Στο σύγχρονο 
σχολείο ο ρόλος του δασκάλου είναι περίπλοκος και πολύ απαιτητικός. 

Αιτίες που επηρεάζουν τη μαθητική συμπεριφορά είναι : 

• Παράγοντες υγείας (αρρώστια, αλλεργία, κούραση) 
• Ναρκωτικά, φάρμακα 
• Σχολικοί παράγοντες (αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικού, σχολική ρουτίνα, επάρκεια 

υλικού για την τάξη (κείμενα, βιβλία ασκήσεων ). 
• Διδασκαλία (κλίμα μάθησης στην τάξη (π.χ. δομή, οργάνωση, θετικοί κανόνες, καταλλη-

λότητα του διδακτικού υλικού, μέθοδος.) 
• Μαθητικές ανεπάρκειες (συναισθηματική βλάβη, διανοητική καθυστέρηση, μαθησιακές 

δυσκολίες, επικοινωνιακά προβλήματα). 
• Ενδοπροσωπικοί παράγοντες (ενδιαφέροντα, κίνητρα, προσδοκίες ) 
• Διαπροσωπικοί παράγοντες (επίδραση της συμπεριφορές δασκάλων, γονέων, συνομη-

λίκων και άλλων) (Καραμπάτσος,2009). 

Μοντέλα εξωτερικού ελέγχου της σχολικής πειθαρχίας 

Η μπιχιεβιοριστική, η νεομπιχεβιοριστική και η ερευνητική σχολή έχουν προτείνει συγκρο-
τημένα μοντέλα αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφορές που δεν αντιμετωπίζονται με 
τις πρώτες προσπάθειες έμμεσης και άμεσης παρέμβασης του εκπαιδευτικού. 

Τα μπιχεβιοριστικά μοντέλα χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό το δασκαλικό έλεγχο ο οποί-
ος εκφράζεται με τη συστηματική χρήση αμοιβών και ποινών. Αντίθετα, τα νεομπιχεβιορι-
στικά χρησιμοποιούν τεχνικές αυτοελέγχου και αυτορρύθμισης της κοινωνικής και γνωστι-
κής συμπεριφοράς και ελέγχου των συναισθηματικών κρίσεων. Μειωμένος είναι επίσης ο 
δασκαλικός έλεγχος και στα μοντέλα της ερευνητικής σχολής τα οποία έχουν σε μεγάλο 
βαθμό προληπτικό χαρακτήρα (Ματσαγγούρας, 2006). 

Αυτοέλεγχος στη σχολική πειθαρχία 

Η ψυχοδυναμική σχολή με εκπροσώπους τους Dreikurs  και Glasser έχει παρουσιάσει ποικι-
λία μοντέλων σχολικής πειθαρχίας. Ο Dreikurs στρέφει την προσοχή του εκπαιδευτικού 
προς την αναζήτηση των αιτιών της προβληματικής συμπεριφοράς, τα οποία συζητά άμεσα 
με τους εμπλεκόμενους μαθητές. Προσπάθεια του εκπαιδευτικού είναι να συνειδητοποιή-
σει ο μαθητής τα εσωτερικά κίνητρα της προβληματικής συμπεριφοράς και να αναζητήσει 
αποτελεσματικότερους τρόπους συμπεριφοράς του. Επίσης οι Rogers και Gordon δίνουν 
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έμφαση στις ανάγκες των μαθητών και προτείνουν ποικιλία τεχνικών κατανόησης του μα-
θητή (Ματσαγγούρας, 2006) 

Σύμφωνα με τον Glasser υπάρχουν αρχές αποφυγής μικροπροβλημάτων όπως:  
• Επικέντρωση στη συμπεριφορά του δασκάλου στην παρούσα και όχι στην προηγούμενη 

κακή συμπεριφορά του μαθητή. 
• Καθιέρωση και επιβολή λογικών κανόνων στην τάξη. 
• Αποδοχή των ικανοτήτων των μαθητών. 
• Παρουσίαση στους μαθητές της σχέσης μεταξύ σχολικής μάθησης και εξωσχολικής ε-

μπειρίας. 
• Αποφυγή τιμωριών στους μαθητές, διότι αποθαρρύνουν το αίσθημα υπευθυνότητας 

για τη συμπροφορά τους. 
• Συζήτηση στην τάξη για τα πραγματικά σχολικά και εξωσχολικά προβλήματα. (Τριλιανός, 

2008) 

Στις προηγούμενες θέσεις του Glasser θα μπορούσαν να προστεθούν και οι εξής στρατηγι-
κές: 
• Εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας της τάξης από την ημέρα έναρξης των μαθημάτων. 
• Δημιουργία συναισθήματος άνεσης και ασφάλειας στους μαθητές. 
• Σχεδιασμός δραστηριοτήτων ουσιαστικών και σύμφωνων προς τα ενδιαφέροντα και τις 

ικανότητες των μαθητών. 
• Παροχή ευκαιριών επιτυχίας για όλους τους μαθητές. 
• Παροχή κατευθύνσεων και ανατροφοδότησης στους μαθητές, ώστε να ενθαρρύνονται 

και να επιμένουν στην προσπάθειά τους. 
• Ενθάρρυνση των μαθητών στη λήψη αποφάσεων και στην αποδοχή ευθύνης για ότι κά-

νουν. 
• Αναγνώριση της καλής συμπεριφοράς των μαθητών. 
• Προετοιμασία πολλών διαφορετικής δυναμικότητας δραστηριοτήτων που θα ανταπο-

κρίνονται στους ρυθμούς μάθησης των μαθητών. 
• Παρακολούθηση της προόδου των μαθητών στις διάφορες ασκήσεις και εργασίες τους. 

Η αδυναμία συμπλήρωσης τους επιβάλλει τροποποίηση του περιεχομένου διδασκαλίας 
ή επανάληψη του μαθήματος. 

• Επίδειξη της καλής συμπεριφοράς από το δάσκαλο και μίμηση από τους μαθητές. Χρήση 
επαίνου όταν ο μαθητής επιδεικνύει την επιθυμητή συμπροφορά. 

• Λεκτική υπόμνηση του καθήκοντος του μαθητή, όταν αυτός παρεκτρέπεται. 
• Υπενθύμιση στο μαθητή ότι η μη συμμόρφωση του θα έχει σαν αποτέλεσμα να υποστεί 

τις συνέπειες (Τριλιανός, 2008) 
• Τιμωρίες 
• Οι τιμωρίες ως παιδαγωγικό μέσο απορρίπτονται γιατί : 
• Λειτουργούν ως θετικές ενισχύσεις, αφού η προσοχή του εκπαιδευτικού είναι το ζητού-

μενο, συνήθως, του άτακτου μαθητή. 
• Έχουν βραχυπρόθεσμη δράση αφού δεν εξαλείφουν τα αίτια. 
• Δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα γιατί σπάνια ο μαθητής νιώθει ότι τιμωρείται 

δίκαια. 
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• Είναι δυσάρεστες για την ψυχική υγεία δασκάλων και μαθητών, δεν ευνοούν τα κίνητρα 
μάθησης. Όταν οι μαθητές θεωρούν ότι αδικούνται τότε επηρεάζονται αρνητικά σε συ-
ναισθηματικό επίπεδο, αλλά και σε γνωστικό (Ανοικτό ίδρυμα εκπαίδευσης,2008) 

 Οι κρίσεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν τα κίνητρα μάθησης  των μαθητών και τη συ-
μπεριφορά τους στη σχολική τάξη. Αν όμως ο εκπαιδευτικός κρίνει ότι η προσφυγή στην 
ποινή είναι αναπόφευκτη, τότε οφείλει να λάβει υπόψη του τρεις δυνατότητες. Πρώτα ότι 
αυτός είναι ο μόνος κριτής της συμπεριφοράς του μαθητή, ο οποίος θα αποφασίσει για το 
είδος της ποινής που θα επιβάλει. Η αυστηρότητα της ποινής εξαρτάται από τη φύση της 
παράβασης και τη συχνότητα που αυτή επαναλαμβάνεται. Άρα απαιτείται μεγάλη δεξιότη-
τα από το διδάσκοντα στη χρήση των ποινών. 

Αποτελεσματική διοίκηση της σχολικής τάξης 

Η διοίκηση της σχολικής τάξης δεν είναι τίποτε άλλο παρά η διαμόρφωση του κατάλληλου 
κλίματος και πλαισίου συμπεριφοράς. Με βάση την άποψη ότι χωρίς την εξασφάλιση των 
απαραίτητων προϋποθέσεων για την ομαλή διεξαγωγή της διδασκαλίας, δεν είναι δυνατόν 
να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι, θα πρέπει να δεχθούμε ότι ο εκπαιδευτικός οφεί-
λει να έχει σαν βασικό του μέλημα την εξασφάλιση της πειθαρχίας.  ( Αργυρού, 2008 ) 

Το υγιές και πειθαρχημένο περιβάλλον εξαρτάται άμεσα από τις ηγετικές και κατά συνέ-
πεια διοικητικές ικανότητες του εκπαιδευτικού.( Αργυρού ,2008 ) 

Ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιες στρατηγικές καθοδήγησης της τάξης. Πιο 
κάτω θα αναφερθούν πέντε στρατηγικές σύμφωνα με τον J.S.Kounin:  

1. Εποπτεία δραστηριοτήτων της τάξης. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει τι γίνεται ανά 
πάσα στιγμή μέσα στην τάξη και να το κάνει εμφανές στους μαθητές. Έτσι αποτρέπει την 
εμφάνιση πειθαρχικών προβλημάτων είτε προλαβαίνοντας την εκδήλωση τους, είτε απο-
τρέποντας τους μαθητές να κάνουν κάτι το οποίο γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι θα υπο-
πέσει οπωσδήποτε στην αντίληψη του εκπαιδευτικού.  

2. Συγχρονιστική αντιμετώπιση περιστάσεων. Με βάση την παραδοχή ότι η εργασία στη 
σχολική τάξη είναι πολυσχιδής και πολύπλοκη, και χαρακτηρίζεται από αμεσότητα και δυ-
ναμισμό, θα πρέπει και η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού να διέπεται από τα ίδια χαρα-
κτηριστικά γνωρίσματα. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει με άλλα λόγια να είναι άμεσος και να 
έχει αντίληψη όλων των δραστηριοτήτων της τάξης. Έτσι, θα είναι σε θέση να λύνει τα προ-
βλήματα που αναφύονται συγχρονιστικά και άμεσα, μειώνοντας τη διάρκεια εκδήλωσης 
τους και αποφεύγοντας την απόσπαση της προσοχής της τάξης.  

3. Ομαλότητα ροής των δραστηριοτήτων των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αι-
σθάνονται το ρυθμό ροής των δραστηριοτήτων της τάξης και να μην επιτρέπουν στους μα-
θητές τη μεταβολή του, ενώ και οι ίδιοι θα πρέπει να τον ακολουθούν αποφεύγοντας πα-
ρεμβολές, που είναι δυνατό να διακόπτουν την ομαλή εξέλιξη των δραστηριοτήτων της τά-
ξης. Ο ρυθμός με τον οποίο λαμβάνουν χώρα κάποιες δραστηριότητες σε μια κοινωνική 
ομάδα, καθώς και η κατανομή αυτών των δραστηριοτήτων στο διαθέσιμο χρόνο, θεωρούμε 
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ότι αποτελούν ουσιώδες μεταβλητές για την επίτευξη των στόχων που η ομάδα ή το κοινω-
νικό μόρφωμα και ο τυπικός οργανισμός του έχουν θέσει.  

4. Δραστηριοποίηση όλης της τάξης. Η σχολική τάξη είναι μια κοινωνική ομάδα που πρέπει 
να δρα συλλογικά, παρά τα μέτρα διαφοροποίησης και εξατομίκευσης τα οποία λαμβάνει ο 
εκπαιδευτικός, όπως σημειώνει ο Α. Καψάλης. Όταν ο εκπαιδευτικός εργάζεται σε σταθερή 
βάση με συγκεκριμένους μαθητές ή όταν η συμπεριφορά του μπορεί να προβλεφθεί, όταν 
δηλαδή κάνει ερωτήσεις σύμφωνα με τον ονομαστικό κατάλογο, τότε οι υπόλοιποι μαθητές 
βρίσκουν την ευκαιρία να ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες.  

5. Έμφαση στη συμπεριφορά όχι στο άτομο. Ο εκπαιδευτικός όταν αντιμετωπίζει πειθαρχι-
κά προβλήματα θα πρέπει να αναφέρεται στη συμπεριφορά αυτού ή αυτών που τα προκά-
λεσαν και όχι στις προσωπικότητες τους. Έτσι οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι ο εκπαιδευ-
τικός δεν προβληματίζεται με συγκεκριμένους μαθητές, αλλά με τη συμπεριφορά τους, ού-
τως ώστε να μην εξατομικεύουν τα προβλήματα πειθαρχίας, αλλά να τα θεωρούν κοινό 
τους πρόβλημα. 

Ακόμη, είναι σημαντικό να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός ότι η καλύτερη αντιμετώπιση των προ-
βληματικών συμπεριφορών είναι η πρόληψή τους. Η διατήρηση της τάξης εξαρτάται σε με-
γάλο βαθμό από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και τον τρόπο οργάνωσης και διεξαγωγής του 
μαθήματος. Ωστόσο, όταν η αταξία δεν μπορεί να αποφευχθεί, ο δάσκαλος οφείλει να αρ-
χίζει με έμμεσες παρεμβάσεις και να προχωράει βαθμιαία σε πιο άμεσες υποδείξεις, όταν 
οι πρώτες δεν αποδίδουν. Τα περισσότερο επίμονα προβλήματα θα πρέπει να αντιμετωπί-
ζονται με την επιβολή κυρώσεων, που έχουν τη μορφή φυσικών ή λογικών συνεπειών. Σε 
κάθε περίπτωση οι κυρώσεις δε θα πρέπει να μετατρέπονται σε μέσο επιβολής και άσκησης 
εξουσίας από τον εκπαιδευτικό και οφείλουν να δίνονται με γνώμονα τον παραδειγματισμό 
και πάντα με σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπειά του μαθητή (Αργυρού, 
2008 ) 

οι γνώσεις μεταβιβάζονται κυρίως μέσω της λεκτικής επικοινωνίας, όμως ο έλεγχος γίνεται 
μέσω της μη λεκτικής επικοινωνίας. Ο ενθουσιασμός και η εκφραστικότητα του εκπαιδευτι-
κού βοηθούν το μαθητή να κατανοήσει το γνωστικό αντικείμενο, εφόσον το κάνει πιο εν-
διαφέρον. Οι κινήσεις των χεριών, του σώματος, οι μορφασμοί του προσώπου και ο τόνος 
της φωνής μπορούν να παρωθήσουν τον μαθητή ή να του δημιουργήσουν ανία για το μά-
θημα. Τόσο από ερευνητικά δεδομένα όσο και από την εκπαιδευτική πραγματικότητα μπο-
ρεί να διαπιστώσει κανείς ότι ο εκπαιδευτικός κατά κανόνα δίνει σχεδόν αποκλειστικά βά-
ρος στη λεκτική του συμπεριφορά, αγνοώντας ή μη συνειδητοποιώντας ότι λειτουργούν και 
μη λεκτικά κανάλια επικοινωνίας που είναι περισσότερο αποτελεσματικά από τη γλώσσα. 
Αν ο εκπαιδευτικός περιοριστεί στη λεκτική μόνο επικοινωνία τότε δε θα μπορέσει να απο-
κωδικοποιήσει τη μη λεκτική συμπεριφορά των μαθητών του, ώστε να ανταποκριθεί στα μη 
λεκτικά τους ερεθίσματα. Πολλές φορές μια καλά σχεδιασμένη διδασκαλία καταλήγει σε 
αποτυχία, γιατί η μη λεκτική συμπεριφορά του, προδίδοντας την προετοιμασία του, τον 
εμποδίζει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του και να καταλήξει σε θετικά αποτελέσματα 
(Ι.Βρεττός,2003) 
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Οι σχέσεις εκπαιδευτικών - μαθητών 

Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών αποτελεί βασικό γνώρισμα της αλληλε-
πίδρασης στο πλαίσιο της παιδαγωγικής σχέσης. Πρόκειται για τη διαδικασία μεταβίβασης 
και αμοιβαίας ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ ατόμων και σύμφωνα µε τον Σταμάτη 
(2005:21): «Η επικοινωνία αποτελεί ανατροφοδοτούμενη διαδικασία αμοιβαίας μετάδοσης 
πληροφοριών και συναισθηματικών μηνυμάτων από ένα άτομο προς ένα άλλο, άμεσα ή µε 
τη διαμεσολάβηση ενός μέσου επικοινωνίας, µε συγκεκριμένη πρόθεση και σκοπό ως προ-
ϋποθέσεις παραγωγής συγκεκριμένου επικοινωνιακού αποτελέσματος». Οι καλές διαπρο-
σωπικές σχέσεις ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές αποτελούν τον πυρήνα για 
κάθε παιδαγωγικό ενέργημα και έχουν άμεση επίδραση στη μαθησιακή και κοινωνική συ-
μπεριφορά των μαθητών. Όταν οι μαθητές έλκονται από το ενδιαφέρον και τη φιλική διά-
θεση ενός εκπαιδευτικού, είναι αναμενόμενο και το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκει ο 
εν λόγω εκπαιδευτικός να γίνει γι’ αυτούς ελκυστικό και η στάση τους για τη μάθηση να 
βελτιωθεί, πράγµα που θα επηρεάσει θετικά και την επίδοσή τους. Οι μαθητές που συμπα-
θούν τον εκπαιδευτικό γίνονται ενεργητικοί στις δραστηριότητες της τάξης, δεν δημιουρ-
γούν προβλήματα συμπεριφοράς, δέχονται πρόθυμα τις προσπάθειές του να τους επηρεά-
σει (Χατζηδήµου 2000, σ. 73, Thompson 1997, σ. 43).  

Η διεθνής έρευνα υποστηρίζει ότι ο εκπαιδευτικός µπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη 
δημιουργία θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος στην τάξη (Christophel 1990, Richmond 
1990). Στον ελληνικό χώρο, έρευνα των Ανδρεαδάκη (2006) δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί α-
ναλαμβάνουν την ευθύνη για τη δημιουργία θετικού επικοινωνιακού κλίματος στην τάξη, 
καθώς αποδέχονται ότι η συμπεριφορά τους διευκολύνει ή υπονομεύει την δημιουργία 
επικοινωνιακού κλίματος προσανατολισμένου στη μάθηση.  

Επίλογος 

Οι καλο-οργανωμένες τάξεις είναι αποτέλεσμα συστηματικής και διαρκούς προετοιμασίας 
του εκπαιδευτικού. Η προετοιμασία αυτή δεν αναφέρεται μόνο στο καθημερινό διδακτικό 
έργο, αλλά και στην οργάνωση της σχολικής ζωής (Ματσαγγούρας, 2006). Για να μειωθούν 
τα προβλήματα συμπεριφοράς ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίσει μαζί με τους μαθη-
τές να θέσει τους αποδεκτούς τρόπους συμπεριφοράς που αναμένει ο ίδιος αλλά και η μα-
θητική ομάδα. Οι τρόποι αυτοί σχηματοποιούνται σε γενικούς κανόνες συμπεριφοράς και 
σε διαδικασίες ρουτίνας που οι μαθητές καλούνται να τηρήσουν. Η επιβράβευση της επι-
θυμητής συμπεριφοράς και η αποφυγή τιμωριών είναι πράξεις που οι μαθητές θα εκτιμή-
σουν και θα υπάρξει κλίμα αμοιβαίας αποδοχής μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών. 
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Συναισθηματική αγωγή: Παράδειγμα εφαρμογής προγράμματος στην Α΄ τάξη 
σε δημόσιο δημοτικό σχολείο του νομού Αττικής. 

Θεοχαρίδου  Ευθαλία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

thaleia_@pathfinder.gr 

Περίληψη 

Ο άνθρωπος από πολύ μικρή ηλικία διακατέχεται από συναισθήματα και λειτουργεί με βά-
ση αυτά. Μέτρο χρήσης των συναισθημάτων εκφράζει η συναισθηματική 
νοημοσύνη(emotional intelligence), η οποία διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην πιο επιτυ-
χημένη έκβαση της ζωής του ανθρώπου. Την τελευταία δεκαετία έχει αναπτυχθεί στη χώρα 
μας διάλογος στην εκπαιδευτική κοινότητα γύρω από τις έννοιες της συναισθηματικής νοη-
μοσύνης και της συναισθηματικής αγωγής, όσο και για την εφαρμογή τους στη σχολική 
πράξη. Στην παρούσα εργασία σκιαγραφούνται οι παραπάνω όροι με έμφαση στην θετική 
αποτίμηση της εφαρμογής προγράμματος συναισθηματικής αγωγής στο σχολείο, σε στρα-
τηγικές στο σχολείο , καθώς στο σημαντικό ρόλο του εκπαιδευτικού στην εφαρμογή της. 
Τέλος, δίνεται ένα παράδειγμα υλοποίησης σχετικού προγράμματος στην πρώτη τάξη δη-
μοτικού σχολείου του νομού Αττικής, από την ίδια την συγγραφέα με την ιδιότητα της δα-
σκάλας. 

Λέξεις - Kλειδιά: συναισθηματική νοημοσύνη, συναισθηματική αγωγή, στρατηγικές στο 
σχολείο, ρόλος εκπαιδευτικού,  θετική αποτίμηση συναισθηματικής αγωγής, παράδειγμα 
προγράμματος  συναισθηματικής αγωγής. 

Εισαγωγή 

Ποτέ άλλοτε οι αλλαγές που συμβαίνουν σε παγκόσμιο και διεθνές επίπεδο δεν ήταν τόσο 
γρήγορες, έντονες και επώδυνες όσο την τελευταία δεκαετία και τα τελευταία χρόνια. «Ε-
ρευνητικά δεδομένα από πολλές χώρες δείχνουν αύξηση της συχνότητας των ψυχοκοινωνι-
κών και συναισθηματικών προβλημάτων, καθώς και των προβλημάτων σχολικής προσαρ-
μογής και επίδοσης των παιδιών και των εφήβων»(Χατζηχρήστου, 2000, σελ.13).  «Τα αίτια 
της δυσπροσαρμοστικότητας και της προβληματικής συμπεριφοράς των παιδιών της σχολι-
κής ηλικίας είναι κατά κύριο λόγο ψυχογενή» ( Θεοδοσάκης,2011). Από τα πρώτα χρόνια 
της ζωής τους τα παιδιά διαμορφώνουν συναισθήματα. Η διαμόρφωση θετικών χαρακτή-
ρων με αυτοπεποίθηση και αισιόδοξων παιδιών πρέπει να αποτελεί βασική επιδίωξη των 
γονέων. Eυρήματα αποδεικνύουν ότι η επιτυχία στο σχολείο εξαρτάται σε εντυπωσιακό 
βαθμό από τα συναισθηματικά χαρακτηριστικά που απέκτησε το παιδί τα χρόνια που 
προηγήθηκαν της φοίτησής του στο σχολείο (Gοttman, 2000). Ωστόσο, αυτές οι ικανότητες 
διαμορφώνονται και κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας. Το ελληνικό σχολείο και οι εκ-
παιδευτικοί δε μπορούν να αμελήσουν τις νέες και ουσιαστικές ανάγκες που καλούνται να 
συμπληρώσουν μέσα από τον καταλυτικό τους ρόλο, στη διαμόρφωση ψυχικά υγιών μαθη-
τών/τριών-πολιτών. Προγράμματα συναισθηματικής αγωγής μπορούν να λειτουργήσουν 
προληπτικά. 
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Ορισμός  Συναισθήματος 
«Συναίσθημα είναι η ψυχική κατάσταση, θετική ή αρνητική , που βιώνεται σε μια δεδομένη 
χρονική στιγμή, ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης μεταξύ εσωτερικών ή εξωτερικών ερεθι-
σμάτων και αντίστοιχων αντιδράσεων του ψυχοφυσικού οργανισμού» (Gοttman, 2000). 

 Οι Cohen, Onakaku, Clothier, & Poppe το 2005 όρισαν ότι οι πρώτες εμπειρίες που βιώνει 
το παιδί μπορούν να συμβάλλουν στο χτίσιμο μιας γερής βάσης, η οποία θα το επηρεάσει 
στον τρόπο που θα ανταποκριθεί στον κόσμο γύρω του για το υπόλοιπο της ζωής του (Κα-
ζελά,2013). 

Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη 

Ο δείκτης συναισθηματικής νοημοσύνης (E.Q) μας δείχνει την ικανότητα που έχει κάποιος 
στο να χρησιμοποιεί τα συναισθήματα και τις γνωστικές του ικανότητες σωστά στην καθη-
μερινή του ζωή. Η περιγραφή του Goleman (1998)  είναι η πιο διαδεδομένη αυτή τη στιγμή: 

1. Η αναγνώριση των συναισθημάτων μας: Η αυτοεπίγνωση, η αναγνώριση δηλαδή των 
συναισθημάτων μας την ώρα που δημιουργούνται θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος της Συ-
ναισθηματικής Νοημοσύνης.                                                                                                             

2. Ο έλεγχος των συναισθημάτων μας: η ικανότητα αυτή σχετίζεται με τη χειραγώγηση και 
τον έλεγχο των συναισθημάτων ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι καταστάσεις 
της ζωής. Η ικανότητα αυτή οικοδομείται πάνω στην αυτοεπίγνωση. 

 
3. Η εξεύρεση κινήτρων για τον εαυτό μας: Η ικανότητα για αυτοέλεγχο επιτρέπει την προ-
σήλωση της προσοχής σε συγκεκριμένους στόχους, τη στοχοθεσία, την αυτοκυριαρχία και 
τη δημιουργικότητα. 

4. Η αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων: η ικανότητα αυτή αφορά την ενσυναί-
σθηση που είναι θεμελιώδης δεξιότητα. Η δεξιότητα αυτή είναι ανεξάρτητη από την ακα-
δημαϊκή νοημοσύνη. Τα παιδιά που την διαθέτουν έχουν πιο καλές επιδόσεις στο σχολείο 
και είναι πιο δημοφιλή και πιο σταθερά στα σχολεία τους , από συναισθηματική άποψη. 

5. Η διαχείριση των σχέσεων μας: Η ικανότητα αυτή αναφέρεται στην ικανότητα διαχείρι-
σης των συναισθημάτων των άλλων. Σύμφωνα με τον Goleman(1998), ο χειρισμός των συ-
ναισθημάτων κάποιου άλλου –η τέλεια τέχνη των ανθρωπίνων σχέσεων- απαιτεί την ωρί-
μανση δύο άλλων συναισθηματικών δεξιοτήτων: της αυτορρύθμισης και της ενσυναίσθη-
σης. 

Θα πρέπει  να τονιστεί πως οι συναισθηματικές δεξιότητες μπορούν να αναπτυχθούν και να 
διδαχθούν, καθώς δεν πρόκειται για εγγενή ταλέντα, αλλά για επίκτητες δεξιότητες (Τα-
μπάκη, 2009).  

Συναισθηματική αγωγή 

«Τα μαθήματα της συναισθηματικής αγωγής έχουν κάποιες ρίζες στο εκπαιδευτικό κίνημα 
της δεκαετίας του ΄60» (Goleman, 1998). «Τα σύγχρονα πορίσματα των ψυχολογικών και 
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εκπαιδευτικών ερευνών επισημαίνουν την αναγκαιότητα για μια στροφή της εκπαίδευσης 
που θα βασίζεται εξίσου και στον κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα εάν όχι περισσότερο 
αλλά σε ίσες αναλογίες με τον νοητικό»( Γελαδάρη, Παράσχου, & Παυλίδου, σελ.22, 2009).  

«Η συναισθηματική εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση ή- αλλιώς συναισθηματική αγωγή – 
αναφέρεται σε όλες τις ικανότητες που απαρτίζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη στα 
πλαίσια των συναισθηματικών αλληλεπιδράσεων των παιδιών στην οικογένεια και στο σχο-
λείο: δηλαδή στην ικανότητα αντίληψης, έκφρασης  χειρισμού των συναισθημάτων, στον 
αυτοέλεγχο, στην ενσυναίσθηση, στην ποιοτική επικοινωνία, στην διαδικασία επίλυσης συ-
γκρούσεων και προβλημάτων, στη διεκδικητική στάση, στην προσωπική υπευθυνότητα, 
στην αυτοεπίγνωση και στην αυτοαποδοχή».(Χατζηχρήστου,2000,σελ.14).  Η συναισθημα-
τική αγωγή αφορά όλα τα παιδιά και όλους τους ενήλικες που εμπλέκονται σε οποιαδήποτε 
μορφή σχέσης  με τα παιδιά(Χατζηχρήστου,2000,σελ.15). Βασίζεται στη συναισθηματική 
επικοινωνία, η οποία όμως απαιτεί εκμάθηση νέων δεξιοτήτων από τους ενήλικες  σε βα-
θύτερους και ουσιαστικότερους τρόπους επικοινωνίας . Με αυτό τον τρόπο, θα είμαστε σε 
θέση εκπαιδευτικοί και γονείς να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας σε κοινωνικές και συναι-
σθηματικές δεξιότητες.   

Ποιοι φορείς συμβάλλουν στη συναισθηματική αγωγή; 

 O Gottman(2000) υποστήριξε ότι συμβάλλουν στην συναισθηματική του καλλιέργεια, το 
ίδιο το παιδί , στην προσπάθειά του να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και τους άλλους. 
‘Επειτα, οι φίλοι του και οι συμμαθητές του, ως πρότυπα, διαμεσολαβητές, γενικά ως τα 
πρόσωπα, που περισσότερο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Οι γονείς των παιδιών, ως συνερ-
γάτες στην οριοθέτηση της συμπεριφοράς του παιδιού μέσω όχι της απαγόρευσης της έκ-
φρασης αλλά της κατεύθυνσης σε αποδεκτούς τρόπους συμπεριφοράς. Το Σχολείο, προά-
γοντας τη συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών.  

Ο συναισθηματικός ρόλος του εκπαιδευτικού. 

Ένας δάσκαλος αποτελεί από μόνος του πρότυπο συμπεριφοράς, ως προς τον τρόπο διδα-
σκαλίας των μαθημάτων και ως πρότυπο συμπεριφοράς από μόνος του. Οι Γελαδάρη 
κ.α.(2009) παραθέτοντας τα λόγια του  Carl Rogers (1983) σημείωσαν ότι ο σεβασμός, η εν-
συναίσθηση και η αυθεντικότητα είναι τα τρία βασικά στοιχεία επικοινωνίας με τον άλλον. 
Όσο  υψηλότερα είναι τα επίπεδα ενσυναίσθησης, αυθεντικότητας και σεβασμού που ο 
εκπαιδευτικός παρέχει στους μαθητές, τόσα περισσότερα θα μάθουν.  

H ένθερμη στάση του παιδαγωγού, η αποδοχή των συναισθημάτων των παιδιών, η ενθάρ-
ρυνση της έκφρασης παίζουν καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση συναισθηματικής σχέσης. 
Η γνήσια ενασχόληση με τον εαυτό μας είναι αποφασιστικής σημασίας για την ψυχική υ-
γεία(Μπρούζος, 1995, σελ.211). Την ενασχόληση με τον εσωτερικό τους κόσμο οι μαθητές 
μπορούν, όμως, να τη μάθουν, όταν βιώνουν συχνά ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί τους ενα-
σχολούνται με τα προσωπικά βιώματα και  συναισθήματα, τόσο τα δικά τους όσο και των 
μαθητών (Μπρούζος, 1995, σελ.211). 

Ο δάσκαλος πρέπει να νιώθει άνετα διδάσκοντας και μιλώντας για συναισθήματα και να 
νιώθει ικανός και προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Παράλληλα, οφείλει να διατηρεί ένα 
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οικείο και θερμό κλίμα βασισμένο στην εμπιστοσύνη και στο χιούμορ, ενώ πρέπει να παρο-
τρύνει τα παιδιά να κατανοούν τα συναισθήματα, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των  
άλλων παιδιών.   

Στρατηγικές στο σχολείο 

«Ένα σχολείο προσανατολισμένο στο συναισθηματικό κλίμα, μπορεί να ικανοποιήσει τις 
ψυχολογικές ανάγκες των παιδιών για επάρκεια, για αυτονομία και αίσθηση του ανήκειν. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα παιδιά που στερούνται συναισθηματικών δεσμών 
μέσα στην οικογένεια»( Γελαδάρη κ.α., 2009).  

«Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί μια σχέση κατανόησης και σεβασμού με το παιδί» ( Γελαδάρη 
κ.α., 2009). Εξάλλου, είναι αυτός που περνά αρκετό χρόνο με τα παιδιά καθημερινά. «Η 
ενεργητική παρουσία του εκπαιδευτικού, η χρήση μη λεκτικής επικοινωνίας, η μέτρια φυσι-
κή απόσταση, οι θετικές ενθαρρύνσεις είναι μερικά από τα στοιχεία που πρέπει να ακολου-
θήσει ο εκπαιδευτικός» ( Γελαδάρη κ.α. , σελ.27, 2009). Περιορίζει όσο το δυνατόν τις ρη-
τορικές, μη γνήσιες ερωτήσεις και προωθεί περισσότερο τις ερωτήσεις των μαθητών/τριών, 
αλλά και τα δικά του πραγματικά ερωτήματα(Μπρούζος,1995). 

Ο τελευταίος -ακολουθώντας τα στάδια του Gottman –«..θέτοντας όρια και αποδεκτούς 
τρόπους έκφρασης αρνητικών συναισθημάτων, με τις ανοιχτές ερωτήσεις καθορίζει μαζί με 
το παιδί τους στόχους και εντοπίζουν πιθανές λύσεις και εναλλακτικές επιλογές μέσω του 
καταιγισμού ιδεών, τα παιχνίδια ρόλων και φαντασίας» ( Γελαδάρη κ.α. ,σελ.30-31,2009).     
« Έτσι, όταν, για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί σέβονται και αποδέχονται τους μαθητές 
τους, κατανοούν την ανία που ενδεχομένως τους προκαλεί το μάθημά τους (μετωπική δι-
δασκαλία) και αλλάζουν τρόπο διδασκαλίας (εργασία σε ομάδες)» (Μπρούζος,1995). 

Όπως υπογραμμίζουν οι Γελαδάρη κ.α. ο εκπαιδευτικός μόνος του αλλά και με τη βοήθεια 
ειδικών από το χώρο της ψυχικής υγείας μπορεί να εφαρμόσει προγράμματα στη τάξη του. 
Όντας κατάλληλα επιμορφωμένος και ενημερωμένος θα είναι σε θέση να ακολουθήσει τις 
κατάλληλες πρακτικές συναισθηματικής αγωγής. Με βάση τις πληροφορίες των παρατηρή-
σεων του στην τάξη, μπορεί να αλλάζει και να ρυθμίζει ανάλογα τη συμπεριφορά του απέ-
ναντι στο μαθητή, προκειμένου να διαμορφώσει το μάθημα και την επικοινωνία με αποτε-
λεσματικότερο τρόπο(Μπρούζος,1995). 

Η συναισθηματική αγωγή διδάσκεται στο ελληνικό δημοτικό σχολείο στα πλαίσια της ευέ-
λικτης ζώνης με τη μέθοδο του project. Μπορεί όμως να αναμιχθεί και στην ώρα άλλων μα-
θημάτων, όπου θεωρεί ο/η εκπαιδευτικός ότι μπορεί αυτό να γίνει(Goleman 
D.,1998,σελ.373). «Τα προγράμματα συναισθηματικής αγωγής αποτελούν μέρος της σχολι-
κής πραγματικότητας, εφόσον οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με ποικίλες 
καταστάσεις»( Θεοδοσάκης,2011). 

Σε ένα ευρύτερο σχέδιο εφαρμογής προγράμματος, πολύ σημαντική ενίσχυση θα αποτελέ-
σει η εμπλοκή σχολείου , γονέων και κοινωνίας. Το καταλληλότερο σχήμα για τα προγράμ-
ματα συναισθηματικής παιδείας είναι να αρχίζουν νωρίς, να είναι κατάλληλα προσαρμο-
σμένα ανάλογα με την ηλικία, να συνεχίζονται σε όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής και να 

2735

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



συνδυάζουν τις προσπάθειες στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινωνία(Goleman, 
1998,σελ.386).  

Αποτελέσματα και κριτική αποτίμηση 

Όλες οι έρευνες για τα αποτελέσματα των προγραμμάτων έχουν μόνο θετικά αποτελέσμα-
τα για τους μαθητές/τριες να αναδείξουν. Ενδεικτικά, αναφέρει ο Goleman ότι, σε προ-
γράμματα ανάπτυξης του παιδιού που εφαρμόστηκαν σε πόλεις των Η.Π.Α. βρέθηκαν απο-
τελέσματα όπως βελτιωμένη συναισθηματική αντίληψη δηλαδή αναγνώριση, ετικετοποίη-
ση-στιγματισμός, μειωμένες αναφορές σε κατάθλιψη, μικρότερο άγχος και απομόνωση. Σε 
προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων  αξιολογήθηκαν θετικά όσον αφορά σε θετική προ-
σκόλληση στην οικογένεια και το σχολείο, αγόρια λιγότερο επιθετικά και κορίτσια λιγότερο 
αυτοκαταστροφικά, λιγότερη εγκληματικότητα, βελτιωμένες ικανότητες για τη λύση προ-
βλημάτων, βελτιωμένη συμπεριφορά, μεγαλύτερη ενασχόληση με τους άλλους, καλύτερος 
έλεγχος των παρορμήσεων και βελτιωμένες ικανότητες διευθέτησης των 
διαφωνιών(Goleman, 1998, σελ. 417). Επιπρόσθετα, μέσα από έρευνες του Gottman  προ-
κύπτει ότι  τα παιδιά των οποίων οι γονείς εφαρμόζουν με συνέπεια την συναισθηματική 
αγωγή έχουν καλύτερη υγεία και επιτυγχάνουν υψηλότερες σχολικές επιδόσεις από ότι τα 
παιδιά που δεν δέχονται από τους γονείς τους παρόμοια καθοδήγηση. Πάνω απ΄όλα, τα 
παιδιά αυτά βιώνουν λιγότερα αρνητικά και περισσότερα θετικά συναισθήματα. Με λίγα 
λόγια, είναι συναισθηματικά υγιέστερα» (Gottman, 2000, σελ.34). 

Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία ( Goleman, 1998)  δεν υπάρχουν άμεσα αρνητικά 
αποτελέσματα από την εφαρμογή της συναισθηματικής αγωγής. Βέβαια, επειδή πρόκειται 
για κάτι καινούριο στο χώρο της οικογένειας και στο σχολείο-ιδιαίτερα στην Ελλάδα-
χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση και έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα. Από προσωπική 
μου εμπειρία και εκτίμηση, τέτοιου είδους προγράμματα έχουν θετική επίδραση στην καλ-
λιέργεια συναισθηματικών  δεξιοτήτων  των  μαθητών-τριών. 

Εφαρμογή προγράμματος συναισθηματικής αγωγής στην Πρώτη τάξη δημοτικού σχολεί-
ου. 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΕΝΑΣ ΕΝΑΣ ΧΩΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!». 

Σκοπός προγράμματος: Να μάθουν να εκφράζουν τα αισθήματά τους. Να δημιουργούν κα-
λές σχέσεις  και να διατηρήσουν τις ήδη  καλές  τους  σχέσεις. Oμαλή μετάβαση από το νη-
πιαγωγείο στην πρώτη τάξη. 

Στόχοι:  

• Να μάθουν να εκφράζουν τα αισθήματά τους.  
• Να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να συνειδητοποιήσουν ότι καθένας είναι ξεχωριστός, 

μοναδικός, αλλά και μέλος μιας ομάδας, τόσο διαφορετικός, αλλά και τόσο όμοιος 
με τα υπόλοιπα μέλη.  

• Να κάνουν επιλογές με ηθικά κριτήρια. Να δημιουργούν και να διατηρούν καλές 
σχέσεις.  
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• Να  επιλύουν τις διαφωνίες με ηρεμία αναπτύξουν θετικά συναισθήματα για τους 
άλλους και  ενσυναίσθηση.  

• Να μάθουν ότι για να σεβαστούν και να αποδεχθούν τους άλλους, πρέπει πρώτα να 
μάθουν να σέβονται και να αγαπούν τον εαυτό τους.  

• Να βάλουν θεμέλια καλής συνεργασίας και  να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα.  
• Να ενταχθούν  ομαλά από το νηπιαγωγείο στην Α΄τάξη.  

Ενδεικτικές δραστηριότητες:  

• Φύλλα εργασίας ατομικά και ομαδικά. 
• Ο πίνακας των συναισθημάτων.  
• Το Ρολόι των συναισθημάτων.  
• Ποιήματα που εκφράζουν συναισθήματα.  
• Το φανάρι της διαχείρισης συγκρούσεων.  
• Η τεχνική της χελώνας – ηρεμίας.  
• Ανάγνωση βιβλίων.  
• Γίνε ο καλύτερος φίλος.  
• Ερωτηματολόγιο φιλίας.  
• Τραγούδια συναισθηματικής αγωγής και χορός με αυτά.  
• Σχετικά παιχνίδια ενσυναίσθησης και ομαδικότητας.  
• Εκπαιδευτικό υλικό: Έντυπο υλικό-εικόνες , παραμύθια, κατασκευές, βιντεοπροβο-

λές, μουσικά κομμάτια, ομαδοσυνεργατικά παιχνίδια. 

Τρόποι και μέσα αξιολόγησης: Παρατήρηση, συζήτηση-διάλογος, φύλλα εργασιών, έκφρα-
ση σχετικού λεξιλογίου. 
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Σχέση προσδοκιών για την αυτο-αποτελεσματικότητα και τακτικών διαχείρισης του στρες 
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Περίληψη 

Με την παρούσα μελέτη έρευνα επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η σχέση προσδοκιών για την 
αυτο-αποτελεσματικότητα και τακτικών διαχείρισης άγχους που υιοθετούνται από τα παι-
διά σχολικής ηλικίας. Επίσης, μελετήθηκε κατά ποιον τρόπο η ηλικία και το φύλο των παι-
διών συνδέονται με τις δυο αυτές κεντρικές έννοιες. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 166 
παιδιά Ε΄ και Στ΄ δημοτικού από 4 σχολεία της πόλης της Καβάλας και οι εκπαιδευτικοί των 
τάξεων (13). Για τη συλλογή των δεδομένων χορηγήθηκαν στους μαθητές και μαθήτριες 
δύο κλίμακες για την εκτίμηση των προσδοκιών αυτο-αποτελεσματικότητας καθώς και μια 
κλίμακα αξιολόγησης των τακτικών αντιμετώπισης προβλημάτων. Οι δάσκαλοι συμπλήρω-
σαν μια κλίμακα εκτίμησης των τακτικών διαχείρισης άγχους από τα παιδιά.  Τα ευρήματα 
ανέδειξαν μια σημαντική σχέση μεταξύ προσδοκιών αυτο-αποτελεσματικότητας και τακτι-
κών διαχείρισης άγχους των παιδιών. Οι τακτικές αποφυγής του προβλήματος και κοινωνι-
κής υποστήριξης παρουσίασαν ισχυρή συσχέτιση με υψηλά επίπεδα αυτο-
αποτελεσματικότητας. Αντίθετα, παιδιά με χαμηλή αντίληψη για την αυτο-
αποτελεσματικότητα είχαν την τάση να υιοθετούν τακτικές «εκδραμάτι-
σης»/επιθετικότητας. Ως προς την ηλικία, βρέθηκε ότι τα παιδιά μικρότερης ηλικίας χαρα-
κτηρίζονται από υψηλότερα επίπεδα ακαδημαϊκής και συναισθηματικής αυτο-
αποτελεσματικότητας συγκριτικά με τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Ως προς τις τακτικές 
διαχείρισης άγχους τα παιδιά μικρότερης ηλικίας φαίνεται να υιοθετούν τακτικές αποφυγής 
του προβλήματος ενώ, ως προς το φύλο, τα αγόρια χαρακτηρίζονται από υψηλότερα επί-
πεδα ακαδημαϊκής και συναισθηματικής αυτο-αποτελεσματικότητας συγκριτικά με τα κορί-
τσια. Ως προς τις τακτικές διαχείρισης άγχους, τα κορίτσια φαίνεται να υιοθετούν τακτικές 
κοινωνικής υποστήριξης έναντι των αγοριών που υιοθετούν τακτικές αποφυγής και «εκ-
δραμάτισης»/επιθετικότητας στη διαχείριση άγχους. 

Εισαγωγή 

Η έννοια της αυτο-αποτελεσματικότητας αναφέρεται στις απόψεις που έχει το άτομο σχετι-
κά με την ικανότητά του να παράγει καθορισμένα επίπεδα επίδοσης, τα οποία επιδρούν 
στα γεγονότα που επηρεάζουν τη ζωή του (Bandura, 1977).  Η αυτο-αποτελεσματικότητα 
(self-efficacy) και οι επιμέρους διαστάσεις της κατέχουν  μια  κεντρική θέση στη θεωρία της 
κοινωνιογνωστικής μάθησης του Albert Bandura (1977) ενώ,  εξεταζόμενη  σε συσχετισμό 
με   την έννοια  της  αυτο-εκτίμησης και της αυτο-αντίληψης,  συνιστούν   την δόμηση  της  
«αυτο-εικόνας» του ατόμου.  

Η ισχυρή αντίληψη αποτελεσματικότητας προάγει την επιτυχία και την προσωπική ικανο-
ποίηση με πολλούς τρόπους. Τα άτομα που νιώθουν μεγάλη σιγουριά για τις ικανότητές 
τους αντιμετωπίζουν τις δύσκολες καταστάσεις ως προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν 
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και όχι ως απειλές που πρέπει να αποφεύγονται (Bandura, 1994). Μια τέτοια δυναμική νοο-
τροπία καλλιεργεί το εγγενές ενδιαφέρον, ενισχύοντας το βαθμό αφοσίωσης στις όποιες 
προσπάθειες καταβάλλει το άτομο, προκειμένου να πραγματοποιήσει τους στόχους του. Η 
υψηλή αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας κινητοποιεί τους παρωθητικούς μηχανισμούς 
του ατόμου, οδηγώντας το να θέτει απαιτητικούς στόχους και να μένει προσηλωμένο σε 
αυτούς. Αυτού του τύπου η νοοτροπία οδηγεί σε επιτυχίες, μειώνει το στρες και αποδυνα-
μώνει την πιθανότητα για κατάθλιψη (Bandura, 1994).  

Αντιθέτως, τα άτομα που αμφιβάλλουν για τις ικανότητες τους δειλιάζουν και φοβούνται 
στη θέα επικίνδυνων καταστάσεων, οι οποίες εκλαμβάνονται ως προσωπικές απειλές και 
αξεπέραστα εμπόδια (Bandura, 1994). Οι φιλοδοξίες των ατόμων αυτών εμφανίζονται πε-
ριορισμένες, ενώ χαρακτηρίζονται από χαλαρή δέσμευση στους στόχους που πρέπει να α-
κολουθήσουν. Η συμπεριφορά αυτή τους κάνει εύκολα θύματα του στρες και της κατάθλι-
ψης, καθώς η παραμικρή αποτυχία τους οδηγεί στην παραίτηση και την ενοχή.  

Στρες και είδη τακτικών διαχείρισής του. 

Η δεύτερη κεντρική έννοια η οποία διερευνάται,  είναι το στρες-άγχος, καθώς και οι στρα-
τηγικές αντιμετώπισής του. Αξίζει να διευκρινιστεί ότι για τους σκοπούς της παρούσας έ-
ρευνας η έννοια άγχος –στρες δε προσεγγίζεται με τη σημασία που αποδίδεται στην κλινική 
ψυχολογία, η οποία εστιάζει στη γενική και αόριστη ανησυχία που εκδηλώνει  κάποιος α-
πέναντι σε ένα, υπαρκτό ή μη, φοβικό αντικείμενο. Σύμφωνα με τους Lazarus και Folkman, 
(1984) το ψυχολογικό στρες εμπλέκει μια συγκεκριμένη σχέση ανάμεσα στο πρόσωπο και 
το περιβάλλον η οποία αποτιμάται από αυτόν που το βιώνει, ως διαφυγή ή ως υπέρβαση 
των ψυχικών αποθεμάτων που διακυβεύουν την υγεία του. Ωστόσο, από τις μέχρι τώρα 
έρευνες, δε φαίνεται να έχουν προσδιοριστεί πλήρως οι αιτίες του και το πώς αυτές προσ-
λαμβάνονται από τα άτομα. Οι ψυχολογικές αντιδράσεις στο στρες ποικίλλουν μεταξύ των 
ατόμων, έχοντας ως αποτέλεσμα διαφορετικά σχήματα προσαρμογής είτε αναφερόμαστε 
σε παιδιά είτε σε ενήλικες. Κατά συνέπεια, το επίπεδο του άγχους εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό τόσο από την εκτίμηση του ατόμου σχετικά με το τι διακυβεύεται (αξίες, κίνητρα, 
δεσμεύσεις) όσο και από τη συνειδητοποίηση της ύπαρξης ή μη των αναγκαίων δυνατοτή-
των, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Τα δύο αυτά στοιχεία αντιπροσωπεύουν 
δύο σημαντικά πεδία της γνωστικής εκτίμησης τα οποία σύμφωνα με τον Lazarus (1985), 
προσδιορίζουν τόσο την έκταση των αποθεμάτων του ατόμου όσο και τον τρόπο διαχείρι-
σης της αγχογόνου συνθήκης.     

Τα σύνολα εκείνα των γνωστικών διεργασιών, συμπεριφορών και δεξιοτήτων που το άτομο 
ενεργοποιεί στη θέα απειλητικών, για την ψυχική του υγεία, καταστάσεων καλούνται 
«στρατηγικές» (Βασιλάκη, Τριλίβα, Μπεζεβέγκης, 2001). Μια βασική κατηγοριοποίηση αυ-
τών μεταξύ άλλων είναι οι «στρατηγικές εστιασμένες στο πρόβλημα» και οι «στρατηγικές 
εστιασμένες στο συναίσθημα» (Lazarus και Folkman, 1984).  

Η εστιασμένη στο πρόβλημα τακτική στοχεύει στη μεταβολή της αντικειμενικής πραγματι-
κότητας στη σχέση ατόμου- περιβάλλοντος. Στην πράξη οποιαδήποτε στρατηγική επιχειρεί 
να αλλάξει την αντικειμενική πραγματικότητα καταλήγει στην αλλαγή και της υποκειμενι-
κής εμπειρίας του ατόμου. Κάποιες φορές μια τακτική διαχείρισης έχει την πρόθεση να υ-
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πηρετήσει ταυτόχρονα  τους  σκοπούς που είναι εστιασμένοι τόσο στο πρόβλημα όσο στο 
συναίσθημα. 

Οι Band και Weisz (1988),  σημειώνουν  ότι καθώς η ηλικία αυξάνεται, οι αυτο-αναφορές 
των επικεντρωμένων στο συναίσθημα τακτικών εμφανίζονται πιο αυξημένες. Η κύρια ερμη-
νεία αυτών των δεδομένων είναι  ότι οι τακτικές διαχείρισης άγχους εστιασμένες στο συ-
ναίσθημα αναπτύσσονται πιο αργά από τις τακτικές που είναι επικεντρωμένες στο πρόβλη-
μα (Band & Weisz, 1988). Παρόμοια συμπεράσματα έχουν διατυπωθεί και από τους 
Altshuler και Ruble (1989), Compass και συν., (1991), οι οποίοι υποστήριξαν ότι τα μικρότε-
ρης ηλικίας παιδιά πιθανώς δεν είναι γνωστικώς ικανά να αναπαράγουν πολλαπλές επιλο-
γές δευτερογενούς εκτίμησης του προβλήματος, όπως ενδεχομένως είναι σε θέση τα μεγα-
λύτερης ηλικίας παιδιά. Ενδιαφέρον επίσης εύρημα,  σχετικά με την ηλικία,  αναδεικνύεται  
η χρήση κοινωνικής υποστήριξης ως τακτική διαχείρισης του άγχους, καθώς  τα παιδιά με-
γαλύτερης ηλικίας αναζητούν μεγαλύτερο βαθμό κοινωνικής υποστήριξης σε έξω- οικογε-
νειακά περιβάλλοντα από ό,τι κάνουν τα παιδιά μικρότερης ηλικίας.  Το συγκεκριμένο εύ-
ρημα εντοπίζεται και στις διαφορές μεταξύ των φύλων. Κατά συνέπεια τα κορίτσια κάνουν 
χρήση του συγκεκριμένου τύπου υποστήριξης σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι τα αγόρια σε 
όλη τη διάρκεια της μέσης σχολικής ηλικίας. Wertlieb, Weigel και Feldstein, 1987. Fryden-
berg και Lewis, 1990 (όπ. αναφ. στο Matthew, R. F. 2006). 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Δείγμα 

Το δείγμα αριθμεί 166 παιδιά εκ των οποίων τα 86 (50,9%) είναι αγόρια ενώ τα 80 είναι 
κορίτσια (47,3%). Η ηλικία των παιδιών κυμαίνεται μεταξύ 10,7 και 12,8 ετών. Η ηλικία των 
μητέρων τους κυμαίνεται μεταξύ 30 και 52 ετών, ενώ η ηλικία του πατέρων τους κυμαίνεται 
μεταξύ 35 και 69 ετών. Ο αριθμός των μητέρων που συμμετείχαν αριθμεί σε 166 άτομα ενώ 
το σύνολο των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ήταν 13. 

Προκειμένου να διερευνηθεί ο συσχετισμός της αντίληψης για την αυτο αποτελεσματικότη-
τα με τις τακτικές διαχείρισης άγχους, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή 
των δεδομένων είναι τα ακόλουθα: 
• Στρατηγικές Αντιμετώπισης Καταστάσεων Άγχους (ΣΑΚΑ) για παιδιά και εφήβους (Βα-

σιλάκη, Τριλίβα, Μπεζεβέγκης, 2001). Συμπληρώθηκε από τους μαθητές. Κεντρικός 
σκοπός του εργαλείου ήταν η διερεύνηση των τρόπων που επιλέγουν τα παιδιά προ-
κειμένου να αντιμετωπίσουν το άγχος τους.  

• Στρατηγικές διαχείρισης άγχους από τα παιδιά (Child Coping Strategies Measure Items) 
(Coodvin, 2006). Συμπληρώθηκε από τους δασκάλους και τις μητέρες.  Μετρά, σύμφω-
να με τις αναφορές των μητέρων και των δασκάλων  τη συχνότητα με την οποία ένα 
παιδί κάνει χρήση μιας στρατηγικής, όταν  αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση. Υπο-
διαιρείται σε τρεις υποκλίμακες: 1) αποφυγής του προβλήματος, 2) αναζήτησης στήρι-
ξης και 3) επιθετικών πράξεων.  

• Κλίμακα Αυτο-αποτελεσματικότητας (Self-ΕΕfficacy Scale - SES).  Συμπληρώθηκε από 
τους μαθητές. Περιλαμβάνει τριάντα προτάσεις με δύο υποκλίμακες οι οποίες αναφέ-
ρονται στη γενική αλλά και την κοινωνική αυτο-αποτελεσματικότητα.  
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• Σύντομο Ερωτηματολόγιο Αυτο-αποτελεσματικότητας για Παιδιά (Brief Questionnaire 
for Measuring Self- Efficacy in Youths - SEQ-C) (Muris, 2001) Συμπληρώθηκε από τους 
μαθητές και χρησιμοποιήθηκε ως ένα δεύτερο εργαλείο αποτίμησης της αίσθησης αυ-
το-αποτελεσματικότητας από τα παιδιά.  

Περιλαμβάνει 24 προτάσεις που αντιπροσωπεύουν τους τρεις τομείς της αυτο-
αποτελεσματικότητας: 1) την «κοινωνική αυτο-αποτελεσματικότητα», 2) την «ακαδημαϊκή 
αυτο-αποτελεσματικότητα», και 3) τη «συναισθηματική αυτο-αποτελεσματικότητα».   

 

Συζήτηση 

Ως προς τον συσχετισμό  ηλικίας  και προσδοκιών για την  αυτο-αποτελεσματικότητα, αυτό 
το οποίο παρατηρήθηκε σχετικά με τα ευρήματα ως προς την τάξη που υποδεικνύει την 
ηλικία, είναι ότι αναδείχθηκαν  στατιστικά σημαντικές διαφορές στις διαστάσεις της ακα-
δημαϊκής και συναισθηματικής αυτο-αποτελεσματικότητας, με τα παιδιά της Ε΄ Δημοτικού 
να υπερέχουν συγκριτικά σε σχέση με τα παιδιά της Στ΄ Δημοτικού, ενώ δεν παρατηρήθη-
καν στατιστικά σημαντικές διαφορές με τη διάσταση της κοινωνικής αυτο-
αποτελεσματικότητας. Το εύρημα αυτό συνάδει με αυτά άλλων ερευνών ως προς το ότι η 
ηλικία των παιδιών φαίνεται να λειτουργεί ως διαφοροποιητικός παράγοντας στη δόμηση 
της αντίληψης για την αυτο-αποτελεσματικότητα (Bandura, 1994). Θα μπορούσε να υπο-
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στηριχθεί ότι το σχολείο, στα παιδιά μικρότερης ηλικίας,  φαίνεται να αποτελεί πρωταρχική 
πηγή για την καλλιέργεια και κοινωνική εκτίμηση της γνωστικής τους αποτελεσματικότητας. 
Στο σχολείο τα παιδιά μαθαίνουν πώς να λύνουν προβλήματα, στοιχείο το οποίο διασφαλί-
ζει  την ενεργή συμμετοχή  τους  στην κοινωνία, καθώς οι γνώσεις τους και οι γνωστικές 
τους δεξιότητες δοκιμάζονται αξιολογούνται και συγκρίνονται συνεχώς. Όσο τα παιδιά τε-
λειοποιούν τις γνωστικές τους δεξιότητες, τόσο αναπτύσσουν την αίσθηση της διανοητικής 
αποτελεσματικότητας. Αντίθετα, τα μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά εμφανίζονται να πιστεύουν 
ότι τα καταφέρνουν λιγότερο καλά συγκριτικά με τα παιδιά της Ε΄ Δημοτικού, στοιχείο που 
αντανακλά την αγωνία τους για τη μετάβασή τους στις ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης, η 
οποία συνοδεύεται με μειωμένη αντίληψη αυτο-αποτελεσματικότητας.  

Αναφορικά με το φύλο, αυτό το οποίο παρατηρήθηκε είναι ότι  υπήρχαν στατιστικά σημα-
ντικές διαφορές μεταξύ των κοριτσιών της Ε΄ και Στ΄ δημοτικού. Ειδικότερα, τα κορίτσια της 
Ε΄ δημοτικού εμφανίζουν μεγαλύτερη μέση βαθμολογία συγκριτικά με τα κορίτσια της Στ΄ 
Δημοτικού, σχετικά με το συνολικό δείκτη της αυτο-αποτελεσματικότητας και την υποκλί-
μακα της κοινωνικής και γενικής αυτο-αποτελεσματικότητας. Τα αγόρια της Ε΄ Δημοτικού 
εμφανίζουν μεγαλύτερη μέση βαθμολογία συγκριτικά με τα αγόρια της Στ΄ Δημοτικού στην 
υποκλίμακα της ακαδημαϊκής και συναισθηματικής αυτο-αποτελεσματικότητας, ενώ τα κο-
ρίτσια σε αυτές τις συγκεκριμένες υποκλίμακες δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές.  

Όπως φαίνεται και στη σχετική βιβλιογραφία, αναδεικνύεται η τάση τα αγόρια να εμφανί-
ζονται με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση συγκριτικά με τα κορίτσια σε εκπαιδευτικά πεδία 
όπως είναι τα μαθηματικά και η τεχνολογία (Meece, 1991) παρά το γεγονός ότι οι διαφυλι-
κές διαφορές τείνουν να ελαττωθούν ή να εξαφανιστούν. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Crandall 
(1982), τα παιδιά ήδη από την προσχολική ηλικία προσαρμόζονται στα κοινωνικά στερεό-
τυπα, τα οποία αναφέρονται σε διαφορετικές νοητικές ικανότητες των δύο φύλων. Το στοι-
χείο αυτό οδηγεί συχνά τους άνδρες και τις γυναίκες να διαμορφώνουν μια διαφορετική 
αντίληψη για την αυτο-αποτελεσματικότητά τους, με τις γυναίκες να θεωρούν τους εαυ-
τούς τους λιγότερο αποτελεσματικούς από τους άνδρες στις διανοητικές δραστηριότητες, οι 
οποίες είναι στερεοτυπικά συνδεδεμένες με το ανδρικό φύλο (Bandura, 1977).  

Αντίστοιχα, αναφερόμενοι στην ηλικία των παιδιών του δείγματός μας, και τις τακτικές δια-
χείρισης άγχους, σύμφωνα με την αναφορά της μητέρας και του δασκάλου, τα παιδιά της Ε΄ 
τάξης φαίνεται να υιοθετούν τις στρατηγικές αποφυγής του προβλήματος σε μεγαλύτερη 
συχνότητα συγκριτικά με τα παιδιά της Στ΄ Δημοτικού. 

Τα μικρότερης ηλικίας παιδιά φαίνεται πως δεν έχουν αποκτήσει όλες εκείνες τις απαιτού-
μενες γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά 
τους. Η κύρια ερμηνεία αυτών των δεδομένων είναι ότι η εστιασμένη στο συναίσθημα δια-
χείριση μπορεί να αναπτύσσεται πιο αργά από την εστιασμένη στο πρόβλημα διαχείριση 
(Band, & Weisz, 1988). Παρόμοια συμπεράσματα εξήχθησαν από τους Altshuler και Ruble 
(1989), και Compas, και συν., (1991), που υποστήριξαν ότι τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά 
πιθανώς να μην είναι ικανά να αναπαράγουν τόσες επιλογές δευτερογενούς εκτίμησης ό-
σες είναι σε θέση να παράγουν τα μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά. Κατά συνέπεια, αυτή η 
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γνωστική αδυναμία ενδεχομένως οδηγεί στην υιοθέτηση τακτικών αποφυγής του προβλή-
ματος.  

Από τα ευρήματα δεν προέκυψε στατιστικά αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ μικρότερων και 
μεγαλύτερων σε ηλικία παιδιών και υιοθέτησης τακτικών επιθετικότητας/ «εκδραμάτισης». 
Πιο συγκριμένα τόσο η προγενέστερη βιβλιογραφική ανασκόπηση όσο και τα ευρήματα δεν 
ανέδειξαν συσχετισμό μεταξύ ηλικίας και υιοθέτησης τακτικών παρορμητικής συμπεριφο-
ράς.  

Μελετώντας τα ευρήματα που αναδείχθηκαν ως προς το φύλο και τις τακτικές διαχείρισης 
άγχους, παρατηρήθηκαν αξιοσημείωτες στατιστικά διαφορές, με τα αγόρια να υιοθετούν 
την τακτική «εκδραμάτισης»/επιθετικότητας σε μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι τα κορί-
τσια, σύμφωνα με την αναφορά του δασκάλου. 

 Τέλος, στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε, σύμφωνα με την αναφορά της μητέ-
ρας και  του δασκάλου, στην τακτική κοινωνικής υποστήριξης, με τα κορίτσια να την υιοθε-
τούν σε μεγαλύτερη συχνότητα συγκριτικά με τα αγόρια. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα 
κορίτσια ξεκινούν να αναζητούν κοινωνική στήριξη νωρίτερα από τα αγόρια. Κατά συνέ-
πεια, χρησιμοποιούν αυτή τη στήριξη περισσότερο από τα αγόρια καθ’ όλη τη μέση σχολική 
ηλικία. Τάση που όπως φαίνεται  συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή (Wertlieb, Weigel και 
Feldstein 1987, Frydenberg και Lewis 1990, [όπ. αναφ. στο Matthew, R. F. 2006]). 

Ως προς τον συσχετισμό των προσδοκιών για την αυτο-αποτελεσματικότητα και τις επιμέ-
ρους διαστάσεις που αυτή έχει με τις τακτικές διαχείρισης άγχους  (γενική, ακαδημαϊκή, 
κοινωνική, συναισθηματική) ενδιαφέρον παρουσιάζουν   τα  ευρήματα τα οποία εμφανί-
ζουν ισχυρή συνάφεια των τακτικών  διαχείρισης άγχους με το βαθμό ακαδημαϊκής αυτο-
αποτελεσματικότητας. Αξιοσημείωτο επίσης είναι  το εύρημα το οποίο αναδεικνύει τη συ-
σχέτιση που παρατηρείται ανάμεσα στην υιοθέτηση τακτικών κοινωνικής υποστήριξης στη 
διαχείριση του άγχους και ακαδημαϊκής αυτο-αποτελεσματικότητας.  Στατιστικά  ισχυρή 
εμφανίζεται η συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στην υιοθέτηση στρατηγικών εστιασμένων 
στο πρόβλημα και στη συνολική διάσταση της έννοιας της αυτο-αποτελεσματικότητας, 
στοιχείο το οποίο δηλώνει ότι τα παιδιά με υψηλή αντίληψη για την αυτο-
αποτελεσματικότητα είχαν την τάση να υιοθετούν τακτικές προσέγγισης για την επίλυση 
του προβλήματος, επιδεικνύοντας μια αίσθηση σιγουριάς για τις ικανότητές τους. 

Είναι φανερό ότι η αντίληψη αυτο-αποτελεσματικότητας αφορά βασικές ατομικές και κοι-
νωνικές δεξιότητες του παιδιού, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογηθούν οι εκά-
στοτε καταστάσεις της ζωής του, ρυθμίζοντας τη συμπεριφορά του απέναντι σε αυτές και 
επηρεάζοντας  την επιλογή των στόχων, την προσπάθεια και την επιμονή για την επίτευξή 
τους. 
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Περίληψη 

Στη σημερινή κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας μας, το σχολείο, περισσότερο από 
ποτέ, οφείλει να ανταποκριθεί έγκαιρα στις ανάγκες των παιδιών και να τα θωρακίσει με 
εκείνες τις αξίες που θα τους είναι απαραίτητες για την ενήλικη ζωή τους. Οι γονείς, αλλά 
και οι εκπαιδευτικοί, πρέπει να επιμορφωθούν σε θέματα συναισθηματικής αγωγής, ώστε 
να αναθρέψουν ώριμους αυριανούς πολίτες. Οι σχολές γονέων λειτουργούν συμβουλευτι-
κά προς τους γονείς ως προς την άσκηση του γονικού τους ρόλου με στόχο να ενστερνι-
στούν τις αρχές της συναισθηματικής νοημοσύνης και να γίνουν συναισθηματικοί μέντορες 
για τα παιδιά τους. Έτσι, θα τους καλλιεργήσουν εκείνες τις δεξιότητες που θα τα συνοδεύ-
ουν στην πορεία της  ζωής τους και θα αναπτύσσονται μέσα από την αυτογνωσία και την 
αποδοχή του άλλου. 

Λέξεις - Kλειδιά: Σχολές γονέων, συναισθηματική νοημοσύνη, συναισθηματικός μέντορας, 
πρόληψη. 

Εισαγωγή 

Η συναισθηματική νοημοσύνη 

Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για την «συναισθηματική νοημοσύνη» του αν-
θρώπου, δηλαδή την ικανότητά του να αναγνωρίζει και να κατανοεί τόσο τα δικά του συ-
ναισθήματα, όσο και των άλλων. 

Η συναισθηματική νοημοσύνη δεν είναι έμφυτη στον άνθρωπο, δεν γεννιέται με αυτή, αλ-
λά διδάσκεται και μαθαίνεται σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του. Η εκμάθησή της μοιάζει 
με εκείνην μιας ξένης γλώσσας (Steiner Cl.). 

Βοηθά τον άνθρωπο να μην κυριεύεται από τα αρνητικά του συναισθήματα, τα οποία πολ-
λές φορές δεν είναι ικανός να διαχειριστεί, με συνέπεια τον κλονισμό της ψυχικής του υ-
γείας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την καλλιέργεια δύο πολύ σημαντικών αξιών για την 
εποχή μας, της αισιοδοξίας και της ελπίδας. 

Έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα παιδιά που διαθέτουν EQ (συναισθηματική νοημοσύνη) 
έχουν καλύτερη επίδοση στο σχολείο, περισσότερες κοινωνικές δεξιότητες και καλύτερη 
ψυχική και συναισθηματική υγεία (Gottman). Τα παιδιά διδάσκονται και ενστερνίζονται τις 
αρχές της συναισθηματικής νοημοσύνης , όταν την εφαρμόζουν οι γονείς τους κατά τη δια-
δικασία της ανατροφής τους. Λειτουργεί προληπτικά, ώστε τα παιδιά και αυριανοί πολίτες 
να είναι ώριμοι και ψυχικά υγιής.  

Γονικοί τύποι 
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Σύμφωνα με τον Gottman (2011), οι μορφές της γονικής συμπεριφοράς κατατάσσονται σε 
τέσσερις κατηγορίες: 

1. Οι αποστασιοποιημένοι γονείς. Υποτιμούν τα συναισθήματα των παιδιών τους και 
αισθάνονται άβολα με τα αρνητικά τους συναισθήματα. Οι γονείς αυτοί δεν έχουν 
επίγνωση των δικών τους συναισθημάτων. 

2. Οι επικριτικοί-αποδοκιμαστικοί γονείς. Απαιτούν υπακοή από τα παιδιά τους και 
τιμωρούν ή αποδοκιμάζουν την έκφραση των συναισθημάτων τους. 

3. Οι επιτρεπτικοί -παραχωρητικοί γονείς. Δε θέτουν όρια στη συμπεριφορά των παι-
διών τους, επιτρέπουν κάθε συναισθηματική έκφραση, δε διδάσκουν τη διαχείριση 
των συναισθημάτων και καταφεύγουν συχνά στην παρηγοριά. 

4. Οι δημοκρατικοί γονείς -συναισθηματικοί μέντορες. Εφαρμόζουν τις αρχές της συ-
ναισθηματικής νοημοσύνης, ενδιαφέρονται πραγματικά για το τι αισθάνονται τα 
παιδιά τους, θέτουν όμως όρια στην έκφραση της  συμπεριφοράς τους και προ-
σπαθούν να τους μεταδώσουν αξίες, ώστε να επιλύουν μόνα τα προβλήματά τους.  

Σε αυτό τον τελευταίο  τύπο γονέων απευθύνονται οι σχολές γονέων. Οι γονείς αυτοί δεν 
εφαρμόζουν απλά τις αρχές της συναισθηματικής νοημοσύνης, αλλά είναι μέντορες για τα 
παιδιά τους. Σημασία δεν έχει μόνο το τι λένε, αλλά το τι πράττουν κι εφαρμόζουν. Έχουν 
απαιτήσεις από τα παιδιά τους, αλλά ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στις ανάγκες τους. 
Ενθαρρύνουν την αυτονομία του παιδιού, θέτοντας όρια στη συμπεριφορά του, έχουν λο-
γικές απαιτήσεις από αυτό, κάνουν διάλογο μαζί του  κάνοντας χρήση των δεξιοτήτων επι-
κοινωνίας, αναγνωρίζουν τα δικαιώματά τους ως γονείς, αλλά και εκείνα των παιδιών τους. 

Οι Σχολές Γονέων 

Οι σχολές γονέων στην Ελλάδα έχουν ταυτιστεί με το όνομα της ψυχολόγου Μαρίας Χουρ-
δάκη. Με δική της πρωτοβουλία ξεκίνησαν να λειτουργούν το 1962. Ο όρος «Σχολή Γονέ-
ων» αποτελεί μετάφραση του γαλλικού “Ècole de parents”. Το 1964 ιδρύθηκε και ο Πανελ-
λήνιος Σύνδεσμος Σχολών Γονέων. Τα τελευταία χρόνια, οι δήμοι της χώρας μας έχουν κάνει 
σημαντικές προσπάθειες για λειτουργία σχολών γονέων στα σχολεία. 

Οι στόχοι των Σχολών Γονέων είναι: 

1. Η υποστήριξη του θεσμού της οικογένειας μέσω της συμβουλευτικής γονέων, τη 
στήριξη της σχέσης σχολείου-οικογένειας, τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων. 

2. Την πρόληψη της ψυχικής υγείας των παιδιών και των γονέων. 

Οι Σχολές Γονέων συγκροτούνται από ομάδες 12-15 ατόμων με συντονιστή έναν ειδικό ψυ-
χικής υγείας. Ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, συγκροτούνται ομάδες γονέων παιδιών 
βρεφικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας. Ο συντονιστής εισηγείται πάνω σε κάποιο θέμα 
που ενδιαφέρει την ομάδα κι έπειτα ακούει τις απόψεις των μελών της. Μέσα από γόνιμο 
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διάλογο εξάγονται συμπεράσματα, δίνονται κατευθυντήριες γραμμές και ανακοινώνονται 
τα τελευταία αποτελέσματα των ερευνών της Ψυχολογίας. 

Οι γονείς αλλάζουν ουσιαστικά, μαθαίνουν να κατανοούν και να σέβονται τις ανάγκες και 
τον τρόπο σκέψης των παιδιών τους στα διάφορα ηλικιακά στάδια. Έτσι, γίνονται ικανοί να 
συνδιαλέγονται εποικοδομητικά μαζί τους, με οδηγό την αξία του σεβασμού. Για να νιώσει 
κάποιος ενσυναίσθηση, προϋπόθεση είναι να λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη του άλλου. Ό-
ταν αυτό συμβαίνει, γεννιέται ο σεβασμός(Παππά Β.,2013). 

Η Βασιλική Παππά (2013), παρομοιάζει το αξιακό μας σύστημα με ένα δέντρο, στον κορμό 
του οποίου βρίσκεται ο σεβασμός. Καθώς το δέντρο αναπτύσσεται, κάθε κλαδί του αντι-
προσωπεύει μια άλλη αξία: υπομονή, σταθερότητα, σύνεση, κοινωνικότητα, υπευθυνότητα, 
τάξη, ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη, διάλογο, ανεκτικότητα, δημιουργικότητα, συνεργασία, συ-
μπόνια, γενναιοδωρία, φιλία, ελευθερία, δικαιοσύνη, ειρήνη, χαρά. Η ίδια αναφέρει ότι η 
συναισθηματική νοημοσύνη που θα αναπτυχθεί χωρίς αυτές, είναι κενή νοήματος. 

Αντικείμενο των Σχολών Γονέων αποτελούν μεταξύ άλλων: η ανάπτυξη κι εξέλιξη του παι-
διού, οι επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, η διαχείριση των συναισθημάτων, τα όρια στη 
συμπεριφορά, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η διαχείριση κρίσεων στο σχολείο ή στην 
οικογένεια, η πρόληψη από εξαρτησιογόνες ουσίες και μορφών εκφοβισμού, η ψυχική και 
σωματική υγεία του παιδιού κά. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ 
• Δημιουργούνται φιλικές σχέσεις ανάμεσα στους γονείς μιας ομάδας. Αναπτύσσεται η 

κατανόηση ανάμεσά τους, ο σεβασμός και η συμπαράσταση. 
• Νιώθουν περισσότερο δυνατοί στο γονικό τους ρόλο, επικοινωνούν καλύτερα με τα 

παιδιά τους. 
• Διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει ο ιδανικός γονέας, αλλά ο αποτελεσματικός γονέας. 
• Αλλάζουν οπτική, αποκτούν δεξιότητες επικοινωνίας, γνώσεις και κατανοούν τον τρόπο 

με τον οποίο πρέπει να ανταποκρίνονται στις αλλαγές και τις δυσκολίες που εμφανίζο-
νται στη σχέση με τα παιδιά τους, με σκοπό την πρόληψη δυσάρεστων καταστάσεων (ε-
ξαρτησιογόνες ουσίες, εκφοβισμός, κακοποίηση κά). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ 
• Νιώθουν σημαντικά και σεβαστά απ’ τους γονείς τους. 
• Κατανοούν, κατονομάζουν και διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. 
• Μαθαίνουν, μέσω της παρατήρησης της γονικής συμπεριφοράς, δεξιότητες επικοινωνί-

ας. 
• Επιλύουν μόνα τα προβλήματά τους. 
• Ενστερνίζονται τις αρχές της συναισθηματικής νοημοσύνης 
• Είναι ψυχικά υγιή και σημειώνουν πρόοδο στις γνωστικές και κοινωνικές τους δεξιότη-

τες. 

Ευχής έργο είναι οι Σχολές Γονέων να αποτελέσουν θεσμό του ελληνικού σχολείου, ώστε οι 
γονείς να βρουν σύμμαχο στην άσκηση αυτού του σπουδαίου ρόλου που έχουν αναλάβει 
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και να μεγαλώνουν υπεύθυνα και συναισθηματικά ώριμα παιδιά που θα είναι στο μέλλον 
ικανά να ανταποκριθούν, γόνιμα, στις ανάγκες της δικής τους ζωής. 
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Eκπαιδευτικές Τεχvικές 

Λάλoς Χρήστoς 
Καθηγητής Πληρoφoρικής, Πληρoφoρικός στo Κ.Κ.Π. Στ. Eλλάδoς 

xristoslalos@gmail.com 

Περίληψη 

Τo περιεχόμεvo τωv όρωv «μέθoδoς» και «τεχvικές» διδασκαλίας συχvά συγχέεται. O όρoς 
«μέθoδoς» είvαι σύvθετoς με α΄ συvθετικό τoυ τηv πρόθεση «μετά» και β΄ συvθετικό τη 
λέξη «oδός». Mέθoδoς διδασκαλίας, ως εκ τoύτoυ, είvαι η oδός πoυ ακoλoυθεί o εκπαιδευ-
τικός πρoκειμέvoυ vα φθάσει στηv επίτευξη τωv διδακτικώv τoυ στόχωv. Η μεθoδoλoγία 
της διδασκαλίας λoιπόv αvαφέρεται στη φιλoσoφία πoυ διέπει τις διδακτικές και μαθησια-
κές δραστηριότητες, σύμφωvα με τηv oπoία oι μαθητές καθoδηγoύvται από τov εκπαιδευ-
τικό στηv πρoσπάθεια πoυ καταβάλλoυv vα αφoμoιώσoυv τo εκάστoτε γvωστικό αvτικεί-
μεvo. Aπό τηv άλλη πλευρά, o όρoς «τεχvικές» της διδασκαλίας αvαφέρεται σε πιo συγκε-
κριμέvα πρότυπα συμπεριφoράς ή σε ειδικές δραστηριότητες, τις oπoίες ακoλoυθεί o διδά-
σκovτας μέσα στηv τάξη, και oι oπoίες είvαι απoλύτως συμβατές με τη διδακτική με-
θoδoλoγία πoυ o ίδιoς έχει επιλέξει. Τo παρακάτω κείμεvo περιγράφει συvoπτικά τις ση-
μαvτικότερες εκπαιδευτικές τεχvικές και στρατηγικές πoυ μπoρεί vα χρησιμoπoιήσει έvας 
εκπαιδευτικός. 

Λέξεις - Κλειδιά: Eκπαιδευτικές τεχvικές, στρατηγικές, μέθoδoι διδασκαλίας 

1. Eισήγηση 

Χρειάζεται η εισήγηση; 

1. Mια εισήγηση πρoς έvα ακρoατήριo εvηλίκωv, πoυ δεv περιέχει δυvατότητα για συζή-
τηση, χρόvoς για ερωτήσεις, ευκαιρία για συμμετoχική διερεύvηση διαφoρετικώv από-
ψεωv και δεv επιχειρεί vα διασυvδέσει τις εμπειρίες τωv διδασκoμέvωv με τo παρoυ-
σιαζόμεvo ζήτημα, είvαι ρηχή εκπαιδευτική πρακτική (Brookfield St. 1986) 

2. Η εκπαίδευση υπoφέρει από τηv ασθέvεια της αφήγησης… Σκoπός τoυ εκπαιδευτή 
είvαι vα … γεμίσει τoυς μαθητές με τηv ύλη της αφήγησης, μια ύλη πoυ είvαι απoσπα-
σμέvη από τηv πραγματικότητα, απoσυvδεδεμέvη από τo σύvoλo πoυ τη γέvvησε και 
θα μπoρoύσε vα της δώσει vόημα (Freire P 1977) 

3. Aπέvαvτι σε έvαv oμιλητή έvας εvήλικoς, αv δεv συμμετέχει μπoρεί vα παραμείvει συ-
γκεvτρωμέvoς τo πoλύ 20 λεπτά, έστω και αv η πρoσoχή τoυ κεvτρίζεται από 
oπτικoακoυστικά βoηθήματα. (Courau S. 2000) 

4. Στηv πρoφoρική διδασκαλία είvαι πoλύ δύσκoλo vα καταλάβεις αv τo μήvυμα περvά-
ει…(Race Ph.1999) 

Πρoδιαγραφές εισήγησης 
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1. Να μηv υπερβαίvει τα 20 λεπτά 

2. o εκπαιδευτής vα φρovτίζει vα διατηρείται τo εvδιαφέρov τωv εκπαιδευoμέvωv 

3. Πρέπει vα είvαι διαρθρωμέvη σε 3 μέρη (εισαγωγή-κύριo μέρoς-επίλoγoς) 

Eισαγωγή. Στόχoι εισήγησης, κύρια σημεία (περίγραμμα αvτικειμέvoυ), χρήση ακρovυμίoυ. 

1. Δήλωση  διάρκειας εισήγησης 

2. Eισαγωγικές παρατηρήσεις για διευκριvίσεις για πρoσέλκυση πρoσoχής 

3. Χρήση παραδειγμάτωv-ρητά-παρoυσιάσεις, κλπ 

4. Avάλυση βασικώv εvvoιώv (πυλώvες εισήγησης) 

5. Aπovoμή ρόλωv εvεργoύ ακρoατή 

Κύριo μέρoς.  

1. Διαίρεση σε εvότητες; (συvήθως 3) πoυ συvδέovται διακριτά με τoυς στόχoυς 

2. Στoιχεία απoσαφήvισης και τovώvoυv τo εvδιαφέρov (κάθε εvότητα) 

3. Σύvτoμoς επίλoγoς εvότητας και πρoαγγελία για τηv επόμεvη 

4. Γίvεται αvαφoρά σε πρακτικές εφαρμoγές 

5. Σαφής και πειστική τεκμηρίωση επιχειρημάτωv 

6. Avάλυση βασικώv εvvoιώv 

7. Υπoστηρίζεται από oπτικoακoυστικά 

8. Έλεγχoς χρόvoυ 

Eπίλoγoς 

1. Υπεvθύμιση στόχωv και βασικώv σημείωv 

2. Διατύπωση συμπερασμάτωv  ή συvθετική αvακεφαλαίωση 

3. Avαφoρά σε πρακτικές εφαρμoγές 

4. Διασύvδεση με δραστηριότητες πoυ θα ακoλoυθήσoυv 

2. Eρωτήσεις –Aπαντήσεις 

O πιo απλός τρόπoς απoφυγής τoυ μovoλόγoυ, με καταγραφή τωv απαvτήσεωv και συ-
μπληρώσεις ή διoρθώσεις και σύvθεση απόψεωv 
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1. Eρωτήσεις με τις oπoίες διερευvώvται oι υπάρχoυσες γvώσεις ή και εμπειρίες 

2. Eρωτήσεις με τις oπoίες γίvεται επεψεργασία εvός ζητήματoς 

3. Eρωτήσεις με τις oπoίες γίvεται επεψεργασία λύσεωv ή και λήψη απoφάσεωv 

4. Eρωτήσεις εμπέδωσης εvός ζητήματoς ή και έλεγχoς τωv γvώσεωv και ικαvoτήτωv 
πoυ απoκτήθηκαv 

5. Eρωτήσεις με τις oπoίες o εκπαιδευτής ζητά διευκριvίσεις ή παρoτρύvει τoυς εκ-
παιδευόμεvoυς vα εκφραστoύv πληρέστερα 

6. Eρωτήσεις vα αvτιστoιχoύv στις δυvατότητες τωv συμμετεχόvτωv 

7. Να μηv είvαι εvoχλητικές 

8. Av είvαι δυvατόv vα συvoδεύovται με βoηθητικά σχήματα κλπ 

3. Συζήτηση 

Συγγεvής τεχvική με αυτή τωv ερωτήσεωv-απαvτήσεωv. Και oι δυo αυτές τεχvικές 
απoσκoπoύv στo vα συvτελεστεί η μάθηση μέσα από τo διάλoγo εκπαιδευτή-
εκπαιδευόμεvoυ και αvάμεσα στoυς εκπαιδευόμεvoυς. 

Oι ερωτήσεις-απαvτήσεις εξετάζoυv έvα ζήτημα λιγότερo συστηματικό από ότι η συζήτηση. 

Mπoρεί vα εφαρμoστεί  στo πλαίσιo oπoιασδήπoτε διδακτικής εvότητας. Ιδιαίτερo εvδια-
φέρov παρoυσιάζει στηv αρχή πρoσέγγισης εvός ζητήματoς. Στόχoς είvαι η συμμετoχή τωv 
συμμετεχόvτωv στov πρoβληματισμό 

4. Καταιγισμός Ιδεών 

Συvίσταται στηv πoλυεπίπεδη εξέταση εvός ζητήματoς ή μιας κεvτρικής έvvoιας μέσα  από 
τη παρακίvηση τωv εκπαιδευoμέvωv vα πρoβoύv σε ελεύθερη, αυθόρμητη έκφραση ιδεώv. 

O εκπαιδευτής σημειώvει τις ιδέες στov πίvακα πιστά, χωρίς vα υπoδεικvύει τίπoτα. Ύστερα 
εξετάζει τις γραμμέvες λέξεις και τις κατηγoριoπoιεί. Στη συvέχεια με τη τεχvική τωv ερωτή-
σεωv-απαvτήσεωv ή της συζήτησης, oδηγεί τηv oμάδα σε σχoλιασμό τωv κατηγoριώv πoυ 
πρoέκυψαv. Τέλoς πρoβαίvει σε σύvθεση  όσωv συζητήθηκαv.AΣΚΗΣEΙΣ 

Άσκηση θεωρείται κάθε μoρφή ατoμικής ή συλλoγικής εργασίας, η oπoία πραγματoπoιείται 
στo πλαίσιo μιας διδακτικής εvότητας και έχει στόχo vα oδηγήσει τoυς εκπαιδευoμέvoυς σε 
πρακτική εφαρμoγή, πoυ τηv ακoλoυθεί αvάλυση της απoκτειθείσας εμπειρίας, άvτληση 
γεvικώv αρχώv και διασύvδεση με τη θεωρία. 

Η άσκηση μπoρεί vα διαρκέσει, σε εργαστήριo ή επαγγελματικό χώρo, από λίγα λεπτά ως 
λίγες ώρες. 

Mπoρεί επίσης vα πρoσλάβει μεγάλη πoικιλία μoρφώv: 
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• Eπεξεργασία εvός ζητήματoς 

• Λύση πρoβλήματoς 

• Πείραμα 

• Άσκηση στη χρήση εvός πρoγράμματoς πληρoφoρικής 

• Χειρισμός ή κατασκευή αvτικειμέvωv υπό τηv επίβλεψη τoυ εκπαιδευτή 

• Σωστό-λάθoς 

• Πoλλαπλής επιλoγής ερωτηματoλόγιo 

• Κλπ 

Oι oδηγίες για κάθε άσκηση πρέπει vα είvαι σαφείς και vα διατυπώvovται γραπτά 

• Τι ακριβώς ζητείται vα κάvoυv 

• Σε πoια ερωτήματα vα απαvτήσoυv 

• Πoιες πηγές vα χρησιμoπoιήσoυv 

• Πόσo χρόvo έχoυv στη διάθεσή τoυς για vα εργαστoύv 

Σκόπιμα vα δίvεται έvα ερέθισμα (έvτυπo, υλικό, oπτικoακoυστικό, ήχoς, κλπ) για υπoκίvη-
ση Να υπάρχει μετρήσιμoς στόχoς και όχι αόριστoς και γεvικός (αvαφέρατε 5 μέρη πoυ 
απoτελoύv τη μηχαvή κλπ). Υπάρχoυv θεωρητικές ασκήσεις και πρακτικές ασκήσεις. Oι θε-
ωρητικές πρoηγoύvται τωv πρακτικώv. Η πρακτική γίvεται σε επαγγελματικoύς χώρoυς ή σε 
ειδικά διαμoρφωμέvα εργαστήρια. 

6. EΠΙΔEΙΞΗ 

Oι εκπαιδευόμεvoι μαθαίvoυv, παρατηρώvτας πρώτα τov εκπαιδευτή vα εκτελεί ή vα 
παρoυσιάζει μια εκπαιδευτική εφαρμoγή και ύστερα επαvαλαμβάvovτας oι ίδιoι, υπό τηv 
καθoδήγησή τoυ, τηv εφαρμoγή πoυ παρακoλoύθησαv. 

Eίvαι πoλύ απoτελεσματική τεχvική για τηv απόκτηση συγκεκριμέvωv πρακτικώv γvώσεωv 
και συvδυάζεται με άλλες τεχvικές όπως, εισήγηση, ερωτήσεις-απαvτήσεις, κλπ 

Bρίσκει καλύτερo έδαφoς στηv πληρoφoρική και στα τεχvικά επαγγέλματα. 

7. OMAΔEΣ EΡΓAΣΙAΣ 

Τεχvική πoυ μπoρεί vα εφαρμόζεται ευέλικτα σε συvδυασμό με άλλες τεχvικές, σε κάθε 
εvότητα oπoιoυδήπoτε πρoγράμματoς. 

Aπoτελεί τov ακρoγωvιαίo λίθo της εκπαίδευσης εvηλίκωv 
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Στόχoς της oμαδικής εργασίας είvαι|: 

• Στo επίπεδo ικαvoτήτωv, vα γίvoυv oι εκπαιδευόμεvoι ικαvoί vα επιτυγχάvoυv έvα 
στόχo μέσα από συvέργεια. 

• Στo επίπεδo γvώσεωv, vα μπoρoύv vα διακρίvoυv τα αίτια πoυ oδηγoύv σε επιτυχή 
ή αvεπιτυχή συvέργεια. 

• Στo επίπεδo στάσεωv, vα εκτιμήσoυv τα απoτελέσματα τoυ oμαδικoύ πvεύματoς. 

8. MEΛEΤΗ ΠEΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Πρόκειται για μoρφή σύvθετης άσκησης, η oπoία έχει τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 

Παρoυσιάζεται με σκoπό vα αvαλυθεί σε βάθoς και vα διερευvηθoύv oι λύσεις στα 
πρoβλήματα πoυ αvαδύovται. 

Έχει 2 πεδία εφαρμoγής. 

1. χρησιμoπoιείται με στόχo vα γίvει εμπέδωση και εφαρμoγή τωv θεωρητικώv γvώ-
σεωv πoυ απoκτήθηκαv 

2. υιoθετείται όταv ακόμα δεv έχει oλoκληρωθεί η απόκτηση τωv απαιτoυμέvωv γvώ-
σεωv και στόχoς είvαι vα υπoκιvηθεί η ευρετική πoρεία πρoς τη μάθηση 

Πλεovέκτημα και στις 2 εκδoχές είvαι η εξαγωγή συμπερασμάτωv . 

 

9. ΠAΙΧΝΙΔΙ ΡOΛΩΝ 

Oι εκπαιδευόμεvoι υπoδύovται ρόλoυς πoυ συvδέovται με μια εξεταζόμεvη κατάσταση ή 
στov κoιvωvικό τoμέα, με στόχo μέσα από τo βίωμα vα καταvoήσoυv βαθύτερα τόσo τηv 
κατάσταση όσo και τις αvτιδράσεις τoυς σε αυτήv. 

Eφαρμόζεται κυρίως όταv επιδιώκεται η αvάλυση πρoβληματικώv ή συγκρoυσιακώv κατα-
στάσεωv, πoυ αφoρoύv τις ικαvότητες, τις στάσεις, τηv επικoιvωvία, τη συμπεριφoρά. 

10. ΠΡOΣOMOΙΩΣΗ 

Eίvαι μια μεγάλη άσκηση, κατά τηv  oπoία oι εκπαιδευόμεvoι συμμετέχoυv voητά στηv 
αvαπαράσταση μιας κατάστασης πoυ αvταπoκρίvεται στηv πραγματικότητα. 

Καλoύvται vα αvτιληφθoύv πώς θα σκέφτovταv και θα συμπεριφέρovταv oρισμέvα πρόσω-
πα μέσα σε συγκεκριμέvες συvθήκες και vα αvτιδράσoυv όπως αυτά, σαv vα αvτιμετώπιζαv 
τις ίδιες καταστάσεις. 
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Moιάζει με τo παιχvίδι ρόλωv, με τη διαφoρά ότι oι εκπαιδευόμεvoι δεv καλoύvται vα 
δράσoυv κατά θεατρικό τρόπo, αλλά vα καταλάβoυv πώς συμπεριφέρovται oι εμπλεκό-
μεvoι σε αυτή τη κατάσταση. 

11. ΛΥΣΗ ΠΡOBΛΗMAΤOΣ 

Aυτή η τεχvική, oυσιαστικά απoτελεί μια εκτεταμέvη μελέτη περίπτωσης. Η εφαρμoγή της 
μπoρεί vα διαρκέσει από λίγες ώρες ως μερικές ημέρες. Evδείκvυται vα συvδυάζεται και με 
τηv πρoσoμoίωση και με άλλες εvεργητικές εκπαιδευτικές τεχvικές. 

Aκoλoυθεί τα πιo κάτω στάδια: 

• Παρoυσίαση τoυ πρoβλήματoς 

• Mελέτη τoυ πρoβλήματoς και αvαζήτηση λύσεωv (εδώ μπoρoύv vα χρησιμoπoιη-
θoύv η πρoσoμoίωση, oι oμάδες εργασίας, o καταιγισμός ιδεώv, η συζήτηση) 

• Συζήτηση τoυ πρoβλήματoς (κριτική αvάλυση) 

• Πρoτάσεις και συμπεράσματα 

12. AΥΤOΚAΤEΥΘΥΝOMEΝΗ MAΘΗΣΗ 

Πρόκειται για τηv εκπαιδευτική τεχvική, σύμφωvα με τηv oπoία η μάθηση πηγάζει σε κα-
θoριστικό βαθμό από τις εvέργειες τωv ίδιωv τωv εκπαιδευoμέvωv, πρoέρχεται από τηv 
απευθείας επαφή τoυς με τις μαθησιακές πηγές. Oι συμμετέχovτες πρoχωρoύv βαθμιαία 
στηv καταvόηση τoυ μαθησιακoύ αvτικειμέvoυ, βασιζόμεvoι στις δυvάμεις τoυς. O ρόλoς 
τoυ εκπαιδευτή είvαι vα δημιoυργεί τις κατάλληλες συvθήκες και vα δίvει τις oδηγίες. 

Mε αυτό τov τρόπo αυξάvεται κατακόρυφα η ικαvότητα τωv συμμετεχόvτωv vα μαθαίvoυv 
πώς vα μαθαίvoυv και εvισχύεται η αυτoπεπoίθηση και η υπευθυvότητά τoυς στηv πoρεία 
της μάθησης. 

Bασικές πρoϋπoθέσεις για τηv επιτυχία τoυ εγχειρήματoς είvαι η σθαvερή δέσμευση τωv 
συμμετεχόvτωv και ότι αφoρά τηv επίτευξη τoυ μαθησιακoύ στόχoυ και η εμπιστoσύvη στις 
δυvάμεις τoυς. 

13. ΣΥΝEΝΤEΥΞΗ AΠO EΙΔΙΚO 

Πηγή μάθησης μπoρεί vα είvαι η συvέvτευξη από ειδικό, με σκoπό vα μεταφέρει τις εμπει-
ρίες τoυ. 

ΣΤAΔΙA ΠΡOEΤOΙMAΣΙAΣ 

• Πρoσδιoρίζεται o στόχoς της συvέvτευξης και τα αvαμεvόμεvα απoτελέσματα 

• O εκπαιδευτής δίvει πληρoφoρίες για τov πρoσκεκλημέvo 
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• Παρoυσιάζovται oι ερωτήσεις πoυ θα τεθoύv και oρίζεται o συvεvτεύκτης. 

• Γίvεται αvαπαράσταση πρoς άσκηση και πρoετoιμασία αvάμεσα στoυς εκπαιδευό-
μεvoυς 

• Πρoσδιoρίζovται τα σημεία πoυ θα καταγραφoύv και θα  παρατηρoύv oι εκπαιδευ-
όμεvoι κατά τη διάρκεια της συvέvτευξης. 

ΣΤAΔΙO ΣΥΝEΝΤEΥΞΗΣ 

• Η συvέvτευξη λαμβάvεται από έvα άτoμo 

ΣΤAΔΙO ΣΧOΛΙAΣMOΥ ΚAΙ ΣΥΝΘEΣΗΣ 

• Όταv απoχωρήσει o πρoσκεκλημέvoς, o εκπαιδευτής συvτovίζει μια συζήτηση ή ερ-
γασία σε oμάδες, όπoυ σχoλιάζεται τόσo τo περιεχόμεvo όσo και η διαδικασία της 
πραγματoπoίησής της. Γίvεται σύvθεση τωv απόψεωv και η διασύvδεση με τo αvτι-
κείμεvo της εvότητας. 

14. EΚΠAΙΔEΥΤΙΚΗ EΠΙΣΚEΨΗ 

Άvτληση εμπειρίας από έvαv εργασιακό χώρo πoυ επισκέπτovται oι εκπαιδευόμεvoι. 
Πλεovέκτημα η παρατήρηση καταστάσεωv, λειτoυργιώv, εφαρμoγώv, συμπεριφoρώv. Όσo 
αφoρά τηv επιλoγή εκπαιδευτικώv τεχvικώv  καμιά τεχvική δεv εγγυάται από oρισμό τηv 
επιτυχία τoυ εκπαιδευτικoύ έργoυ. Η απoτελεσματικότητα καθεμιάς πoικίλλει αvάλoγα με 
τηv περίπτωση. Γι αυτό o εκπαιδευτής vα μπoρεί vα επιλέγει κάθε φoρά τηv κατάλληλη τε-
χvική, αλλά και vα συvδυάζει τεχvικές. 

ΣΥMΠEΡAΣMAΤA 

Τα απoτελέσματα της εισήγησης δεv είvαι πάvτα αρvητικά. Σε oρισμέvες μάλιστα περιπτώ-
σεις (σύvτoμη θεωρητική αvάπτυξη) η εισήγηση μπoρεί vα απoτελεί τηv εvδεδειγμέvη εκ-
παιδευτική τεχvική. Av τηρηθoύv oρισμέvες πρoδιαγραφές καλής πρακτικής, η απoτελε-
σματικότητά της μπoρεί vα βελτιωθεί. 

Aπό τηv άλλη, υπάρχoυv πoλλές εκπαιδευτικές τεχvικές, πoυ ευvooύv τηv πραγμάτωση βα-
σικώv πρoϋπoθέσεωv απoτελεσματικής μάθησης τωv εvηλίκωv, όπως η αξιoπoίηση τωv 
εμπειριώv τωv εκπαιδευoμέvωv και η εvεργητική συμμετoχή τoυς καθώς και η διαμόρφωση 
μαθησιακoύ κλίματoς πoυ χαρακτηρίζεται από oυσιαστική επικoιvωvία και συvεργατικό 
πvεύμα. 

‘Όταv έvας εκπαιδευτής καταστρώvει τη στρατηγική τoυ σχετικά με τηv εκπαιδευτική με-
θoδoλoγία εvός πρoγράμματoς, θα πρέπει vα ακoλoυθεί τα πιo κάτω βήματα: 

1. Χρησιμoπoιεί τα κριτήρια επιλoγής εκπαιδευτικώv τεχvικώv 

2. Aπoφεύγει κατά τo δυvατόv τηv κάθετη μεταβίβαση γvώσεωv, αξιoπoιώvτας εvαλ-
λακτικά τις συμμετoχικές τεχvικές. 
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3. Eάv χρειάζεται vα χρησιμoπoιήσετε τηv εισήγηση, αξιoπoιείστε τις πρoδιαγραφές 
για τη βελτίωσή της. Eμπλoυτίστε  τη με συμμετoχικές τεχvικές. 

4. Σε κάθε πρόγραμμα εvηλίκωv χρειάζεται vα ακoλoυθoύvται πoικίλες τεχvικές. 
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O ρόλος της αξιολόγησης στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη μελέτη του πεδίου της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και 
κατά συνέπεια τη σύνδεση αυτής με την ποιότητα της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα η έρευνά 
μας αποσκοπεί στο να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών της βασικής 
εκπαίδευσης, δηλαδή της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας μέσω της καταγραφής 
των απόψεων τους (δασκάλων και καθηγητών) γύρω από το θέμα της αξιολόγησης. Το 
ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στο ποιος είναι ο ρόλος της αξιολόγησης ως διαδικασίας 
,η σημασία διεξαγωγής της ,ποιοι αξιολογούν αλλά και πώς πρέπει να αξιοποιηθούν τα 
αποτελέσματα αυτής. 

Λέξεις - Κλειδιά: αξιολόγηση, σχολική εκπαίδευση, παρεχόμενη εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Η έννοια και η διαδικασία της αξιολόγησης συναντάται σε κάθε τομέα της ανθρώπινης 
δραστηριότητας. Άλλοτε υφίσταται σε επίσημη (τυπική) μορφή και άλλοτε σε ανεπίσημη 
(άτυπη). Τόσο οι δραστηριότητες που αφορούν την ατομική προσπάθεια, όσο και αυτές 
που αφορούν μία πιο οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια ενέχουν την αξιολόγηση. 
Μέσω της αξιολόγησης είναι δυνατόν να καταστεί σαφές εάν το σύστημα λειτουργεί σωστά 
και εάν υπάρχει ανάγκη να τροποποιηθεί (Χουλιάρα, 2009). Όπως σε όλους τομείς έτσι και 
στην εκπαίδευση υπάρχει η αξιολόγηση. Δεδομένου ότι διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο 
για την κουλτούρα και τον πολιτισμό των λαών, επηρεάζει σημαντικά την οικονομία του και 
συμβάλλει καθοριστικά στην κοινωνική, την ατομική και την εθνική πρόοδο (Πετρίδου, 
2005). 

Οι ραγδαίες μεταβαλλόμενες εξελίξεις που πραγματοποιούνται στη χώρα μας καθιστούν 
αναγκαία τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Είναι 
σημαντικό να δημιουργηθούν μηχανισμοί που θα αποτυπώνουν συνεχώς και αξιόπιστα 
τόσο το γενικό επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, όσο και οι υποστηρικτικές δομές 
που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Απαραίτητη είναι η αξιολόγηση τόσο στο 
σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος όσο και στις επιμέρους δομές του (Κουλαϊδής, 
2005).Υπάρχουν πολλοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Κατά τον Μπουζάκη, ένα σύστημα το οποίο 
δεν παρακολουθείται, δεν καταγράφεται, δεν αξιολογείται η πορεία του και τα 
αποτελέσματά του, δεν έχει καθορίσει τους στόχους του και τα μέσα με τα οποία θα 
επιτευχθούν τότε δεν είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί σύστημα, καθώς δεν έχει ταυτότητα, 
στίγμα ούτε και προσανατολισμό (Μπουζάκης, 1998). 

Ο όρος αξιολόγηση στον εκπαιδευτικό χώρο δεν έχει θετική σημασιολογική χροιά, καθώς 
μέχρι το 1982 υπήρχε ο θεσμός του επιθεωρητή. Ο θεσμός αυτός λειτουργούσε με τέτοιο 
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τρόπο που οι εκπαιδευτικοί ήταν αρνητικοί απέναντι στον επιθεωρητή, αλλά και σε 
οποιαδήποτε μορφή αξιολόγησης. Η αξιολόγηση γινόταν με τέτοιο τρόπο που ταυτιζόταν η 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, πράγμα το 
οποίο έκανε τους εκπαιδευτικούς να έχουν αρνητικά συναισθήματα απέναντι στην 
αξιολόγηση. Η πολιτεία έκανε προσπάθειες να θεσμοθετήσει τα συστήματα αξιολόγησης με 
το να ψηφίσει νόμους (1566/85, 2525/97, 2986/2002). Παρά τις προσπάθειες αυτές το 
ζήτημα δεν έχει λυθεί ακόμα και για αυτό καμία συστηματική διαδικασία αξιολόγησης δεν 
είχε εφαρμοστεί για πολλά χρόνια. Το 2010 επανήλθε το θέμα της αξιολόγησης με την 
ψήφιση του νόμου 2848/10, ο οποίος στο άρθρο 32 προέβλεπε την αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου, η οποία θα ξεκινούσε από το Σεπτέμβριο του 2011. Υπήρξαν όμως 
αντιδράσεις από τους εκπαιδευτικούς φορείς, τον εκπαιδευτικό κόσμο σχετικά με το νόμο 
αυτό. 

Ο εκπαιδευτικός κόσμος και η κοινωνία επιθυμούν να υπάρξει ένα σχολείο το οποίο θα 
διακρίνεται για την ποιότητα της εκπαίδευσής του, θα είναι ανοιχτό στην κοινωνία και θα 
πετύχει την απομάκρυνση της εσωστρέφειας που το χαρακτηρίζει. Το γεγονός ότι γίνεται 
προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης είναι ένα 
θετικό βήμα για την ελληνική κοινωνία, καθώς πλέον αντιδράει στα προβλήματα που 
υπήρχαν από καιρό.  

Ο νόμος 3848/2010 καθιέρωσε μία σημαντική αλλαγή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: 
την εσωτερική αξιολόγηση στο έργο της σχολικής μονάδας. Ο ρόλος που διαδραμάτισε 
αυτή η αξιολόγηση για την εκπαίδευση που παρέχεται, συνέβαλαν στην επιλογή του 
θέματος της εργασίας αυτής. Το εκπαιδευτικό έργο αξιολογείται πλέον στη βάση της 
σχολικής μονάδας. Δίνεται πλέον έμφαση στη σχολική πραγματικότητα και την ανάλυσή 
της. Αξιολογούνται επιπλέον τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Δεν αξιολογείται ατομικά ο εκπαιδευτικός. Η αξιολόγηση πλέον είναι ανάγκη 
να υπηρετήσει εκπαιδευτικά, επαγγελματικά και κοινωνικά αιτήματα. Το μόνο που 
επιτυγχανόταν με την ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ήταν η απλή διαχείριση του 
εκπαιδευτικού συστήματος και της διοίκησής του (Ανδρέου, 1999). 

Σκοπός 

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών της βασικής 
εκπαίδευσης (δασκάλων και καθηγητών) γύρω από το θέμα της αξιολόγησης.  

Ερευνητικά ερωτήματα: 

Με βάση τον σκοπό της έρευνας τα ερωτήματά είναι τα εξής: 

α) Ποιος ο ρόλος της αξιολόγησης ως διαδικασίας και ποια η σημασία της διεξαγωγής της, 
σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών;  

β) Ποιοι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί φορείς θα πρέπει να αξιολογούν και ποιοι να 
αξιολογούνται, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών; 
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γ) Ποιοι θα πρέπει να αξιοποιούν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της αξιολόγησης  
και πώς αυτά θα επηρεάσουν τη σχολική εκπαίδευση; 

Αναγκαιότητα της έρευνας 

Στα πλαίσια μιας συνεχούς αναδιάρθρωσης όλων των δομών του Δημοσίου, η αξιολόγηση 
αποτελεί ένα εξαιρετικής σημασίας θέμα για το εκπαιδευτικό έργο. Το μεγαλύτερο μέρος 
της αντιπαράθεσης αφορά τη διενέργεια ή όχι της αξιολόγησης και το εάν θα βελτιώσει το 
εκπαιδευτικό μας σύστημα και πώς. 

Μεθοδολογία 
 

Διαδικασία εκτέλεσης της έρευνας 

Βασική ερευνητική μέθοδος: Η επισκόπηση μικρής κλίμακας σε συνδυασμό με τον 
εντοπισμό δευτερογενών ζητημάτων που γεννούνται μέσα από την αρχική μας έρευνα. Η 
έρευνα διεξήχθη κατά τους μήνες Μάρτιο-Αύγουστο 2014 

Μέσο συλλογής δεδομένων 

Κυρίαρχο μέσο για την άμεση συλλογή δεδομένων και πληροφοριών: Το ερωτηματολόγιο 
με την πενταβάθμια κλίμακα Likert 

 Συνολικά το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 18 ερωτήσεις, ως ακολούθως: 

• Ερωτήσεις 1-7: Δημογραφικά Στοιχεία 

• Ερωτήσεις 8-17: Αφορούσαν την αξιολόγηση (σκοπός, τρόπος, στόχος, 
φορείς, είδη, αντικείμενα, αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα, ανατροφοδότηση) 

• Ερώτηση 18: Ανοικτού τύπου με ελεύθερη απάντηση για όποιον επιθυμεί 
να προσθέσει σχόλια, προβληματισμούς, επεκτάσεις και ανησυχίες. 

Έγινε προσπάθεια για την επιλογή ενός αρκετά αντιπροσωπευτικού δείγματος, 
αφού συμμετείχαν στην έρευνα εκπαιδευτικοί από διαφορετικές σχολικές μονάδες 
προερχόμενοι από δύο διαφορετικές περιοχές.  

Εξάλλου, έγινε πιλοτική χορήγησή του σε πέντε εκπαιδευτικούς, ώστε να βελτιωθεί 
και να είναι κατανοητό στους ερωτώμενους. 

Η διανομή και η συγκέντρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε κατά το μήνα 
Μάιο του 2014. Διανεμήθηκαν 300 ερωτηματολόγια σε εκπαιδευτικούς 30 σχολείων και 
επεστράφησαν συμπληρωμένα 175 (58,3%). Η κωδικοποίηση, ο έλεγχος των δεδομένων και 
η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο 
SPSS17 . 
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Δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας που αποτελείται από 175 εκπαιδευτικούς από όλες τις ειδικότητες 
και εκπαιδευτικές θέσεις (απλοί εκπαιδευτικοί, μέλη διευθυντικής ομάδας).  

Προήλθε από τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Νομό Αττικής και ειδικότερα 
της 11ης Περιφέρειας Α΄ Διεύθυνσης Αθηνών και από τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ν. Σμύρνης Δ΄ Διεύθυνσης Αθηνών, για να είναι το πιο 
αντιπροσωπευτικό δείγμα πάνω στα θέματα αξιολόγησης. Το δείγμα μας των 175 
ερωτηματολογίων δεν ενδείκνυται για γενίκευση των συμπερασμάτων, αλλά αρκεί για να 
εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το ίδιο το δείγμα.  

«Η παρουσίαση πληροφοριών σχετικά με το δείγμα της έρευνας παρέχει στον αναγνώστη 
την ευκαιρία να κρίνει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το συγκεκριμένο δείγμα και 
να διαπιστώσει κατά πόσον τα αποτελέσματα της έρευνας μπορεί να έχουν εφαρμογές σε 
σχέση με τις δικές του ανάγκες» (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2014, σ. 253). 

Δεδομένα 

Τα δεδομένα συνδέονται με το είδος των μεταβλητών που έχουν χρησιμοποιηθεί. 
Ειδικότερα, στην εν λόγω έρευνα εμπεριέχονται μεταβλητές ποσοτικές ή αριθμητικές (π.χ. 
ηλικία, προϋπηρεσία) καθώς και κατηγορικές (ή ονομαστικές ή ποιοτικές ή διακριτές) 
μεταβλητές (π.χ σπουδές, φύλο, ειδικότητα). Οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με 
την αξιολόγηση - επαναξιολόγηση διερευνώνται μέσα από μία σειρά «κλειστών» 
ερωτήσεων, στις οποίες ο ερωτώμενος επιλέγει την απάντηση που τον εκφράζει από μία 
πεντάβαθμη κλίμακα likert, όπως έχει ήδη αναφερθεί.  

Επιπρόσθετα, οι δημογραφικές πληροφορίες αποτελούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές, οι 
οποίες είναι οι μεταβλητές που χειριζόμαστε για να διαπιστώσουμε αν ασκούν κάποια 
επίδραση πάνω στην εξαρτημένη μεταβλητή. Στην προκειμένη περίπτωση, η εξαρτημένη 
μεταβλητή (μεταβλητή που μετράμε) είναι οι στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς την 
αξιολόγηση - αυτοαξιολόγηση.   

Ανάλυση των δεδομένων: Χρησιμοποιήθηκαν για την Ανάλυση των δεδομένων διάφορα 
στατιστικά εργαλεία, όπως : 

 μέσοι όροι,   

 τυπικές αποκλίσεις,  

 ανάλυση διακύμανσης.  

Η ανάλυση διακύμανσης (one Way ANOVA test) και το t στατιστικό τεστ ανεξάρτητων 
δειγμάτων (independent measures t-test) χρησιμοποιήθηκαν για να αναλυθούν τα 
δεδομένα, που προέρχονται από δύο ξεχωριστές υποομάδες (t-test) ή περισσότερες 
υποομάδες (one Way ANOVA test) του δείγματος, ώστε να ελεγχθούν οι υποθέσεις που 
σχετίζονται με τη διαφορά των μέσων τιμών των υποομάδων.  
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Εκείνα που θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι τα εξής: 

1.Οι παράμετροι της αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού συστήματος δε λειτουργούν 
αυτόνομα αλλά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο ένα 
δυναμικό σύμπλεγμα, το οποίο διαμορφώνει τα ποιοτικά στοιχεία της εκπαίδευσης που 
παρέχονται στους μαθητές.  

2.Η ίδια η σχολική μονάδα επηρεάζεται από την ευρύτερη τοπική αλλά και εκπαιδευτική 
κοινότητα καθώς και από τις αρχές και το αξιακό πλαίσιο που διαμορφώνει η εκπαιδευτική 
πολιτική μίας χώρας.   

3.Μόνο με τη χρήση του ερωτηματολογίου δεν μπορεί να γίνει ανάλυση εις βάθος των 
απόψεων των συμμετεχόντων αλλά και ο μικρός αριθμός του δείγματος δεν επιτρέπει τη 
γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

Αποτελέσματα 

 Η εσωτερική αξιοπιστία του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της εν 
λόγω έρευνας ήταν πολύ υψηλή (α=0,93), στοιχείο που καταδεικνύει την αξιοπιστία του και 
ότι οι δηλώσεις καταγράφουν αυτό για το οποίο δημιουργήθηκαν.  

Δημογραφικά στοιχεία δείγματος 

Στην έρευνα συμμετείχαν 47 άντρες (26,8%), 126 γυναίκες (72%) ενώ 2 (1,2%) δεν 
απάντησαν από τους 175 συμμετέχοντες. Από το σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνά 
μας οι 85 ήταν δάσκαλοι (48,5%), 87 (49,7%) ήταν καθηγητές και 2 (1,14%) ήταν 
νηπιαγωγοί.  

Το δείγμα μας είναι αρκετά ισορροπημένο σε ότι αφορά την ηλικία και το ‘targetgroup’ των 
ερωτηθέντων κυμαίνεται ανάμεσα στα 41-50 έτη ζωής, με προϋπηρεσία από 11-20 έτη, 
μεταπτυχιακές σπουδές (master) και χωρίς να κατέχουν θέση ευθύνης. Έγινε προσπάθεια 
να μην επιλεχτούν ακραίες ηλικίες στην έρευνά μας, αφού και στον ευρύτερο πληθυσμό 
των εκπαιδευτικών η πλειοψηφία τους είναι εκπαιδευτικοί μέσης ηλικίας. 

Τέλος το 70,3% των ερωτώμενων θεωρεί την αξιολόγηση απαραίτητη στο χώρο της 
εκπαίδευσης.  

One-Way Anova-Ανάλυση διακύμανσης Στατιστικά σημαντικές διαφορές (p <0.05) υπήρξαν 
για τις κάτωθι ανεξάρτητες μεταβλητές:  

• Θέση ή όχι ευθύνης 
• Ερωτώμενοι που θεωρούν ή όχι απαραίτητη την αξιολόγηση 
• Βαθμίδα εκπαίδευσης (νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές) 
• Ηλικία 
• Έτη προϋπηρεσίας 
• Επιπρόσθετες σπουδές 
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Συμπεράσματα 

Σε επίπεδο εφαρμογής, στη χώρα μας, η Αξιολόγηση της σχολικής μονάδας είναι «μια 
γραφειοκρατική διεκπεραιωτικού χαρακτήρα διαδικασία, που υλοποιείται μέσω 
υπηρεσιακών εκθέσεων και εξελίσσεται ιεραρχικά χωρίς να έχει στο ελάχιστο 
ανατροφοδοτικό χαρακτήρα.  

Καμιά συστηματική διαδικασία αξιολόγησης δεν εφαρμόζεται επί 20 και πλέον χρόνια στη 
χώρα μας. Οι λόγοι για τη μη εφαρμογή της αξιολόγησης στην πράξη είναι: 

• ο συγκεντρωτικός και γραφειοκρατικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος,  

• η άσχημη εμπειρία του «επιθεωρητισμού»,  
• οι αντιστάσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων,  
• η απουσία ουσιαστικού διαλόγου και διαπραγμάτευσης του ΥΠΕΠΘ με τους 

συνδικαλιστικούς φορείς και  
• η ελλιπής ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της αξιολόγησης, από 

πολλούς εμπλεκόμενους. 

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα συμπεράσματα με βάση τα τρία ερευνητικά ερωτήματα. 

O ρόλος της αξιολόγησης ως διαδικασίας και η σημασία της διεξαγωγής της 

Στα πλαίσια της εν λόγω έρευνας και βασιζόμενοι στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα αυτής, 
φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν θετικά την εφαρμογή της αξιολόγησης στον τομέα 
της εκπαίδευσης. Επιπλέον, εστιάζουν την προσοχή τους στην αξιολόγηση τόσο των ίδιων 
των εκπαιδευτικών και των στελεχών όσο και στην αξιολόγηση του εξοπλισμού και του 
εκπαιδευτικού έργου. Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας έχουν δείξει ότι η 
αξιολόγηση αντιμετωπίζεται θετικά από μία μεγάλη μερίδα των εκπαιδευτικών λειτουργών, 
οι οποίοι παράλληλα δείχνουν την εμπιστοσύνη τους στους φορείς που πρόκειται να την 
υλοποιήσουν (Αθανασίου και Ξηντάρας, χ.έ). Επίσης, στη μελέτη των Ζουγανέλη και συν. 
(2007) διαφαίνεται η αναγκαιότητα της αξιολόγησης στο χώρο της εκπαίδευσης από την 
πλειοψηφία των ερωτώμενων δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην αξιολόγηση των 
παιδαγωγικών και διδακτικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και δευτερευόντως στην 
αξιολόγηση της υπεύθυνης στάσης και συμπεριφοράς τους στο χώρο του σχολείου. 
Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση συνδέεται κυρίως με την αξιολόγηση της επιστημονικής 
κατάρτισης του εκπαιδευτικού.  

Οι Κασιμάτη και Γιαλαμάς (www.math.uoa.gr) καταδεικνύουν την άποψη των 
εκπαιδευτικών ότι μέσα από την αξιολόγηση αναβαθμίζεται το κοινωνικό και 
επαγγελματικό κύρος του εκπαιδευτικού και στηρίζεται η διαδικασία της επιμόρφωσης. Τα 
ανωτέρω ευρήματα συμβαδίζουν με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, στα 
πλαίσια της οποίας εκφράζεται η αναγκαιότητα της αξιολόγησης στον εκπαιδευτικό χώρο.  
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Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι βασικός σκοπός πραγματοποίησης της 
αξιολόγησης είναι όχι μόνο η ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αλλά και 
η αντίληψη από μέρους τους των λαθών τους και η μείωση αυτών.  

Οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί φορείς που πρέπει να αξιολογούν 
και ποιοι να αξιολογούνται 

Στα πλαίσια του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος, σχετικά με το ποιοι είναι αυτοί που 
μπορούν να αξιολογήσουν, οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας θεωρούν ότι οι πλέον 
κατάλληλοι είναι οι σχολικοί σύμβουλοι σε συνεργασία με το συμβούλιο των καθηγητών. 
Επίσης, υποστηρίζουν ότι τόσο ο διευθυντής της σχολικής μονάδας όσο και ο σχολικός 
σύμβουλος από μόνος του είναι σημαντικό να συμβάλλουν στη διαδικασία της 
αξιολόγησης. Τέλος, ορισμένοι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι εξωτερικοί αξιολογητές αλλά 
και οι κηδεμόνες έχουν σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση. Το συγκεκριμένο εύρημα είναι 
σύμφωνο και με τα ευρήματα άλλων ερευνών (Πανταζής, 2013), κατά τα οποία οι φορείς 
που θα πρέπει να εμπλέκονται στη διαδικασία της αξιολόγησης και να είναι οι ίδιοι 
αξιολογητές θα πρέπει να είναι τα ίδια τα μέλη των σχολικών μονάδων, οι ίδιοι οι 
εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και ο διευθυντής.  

Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα της αξιολόγησης 
και πώς αυτά θα επηρεάσουν τη σχολική εκπαίδευση 

Ποιοι όμως θα πρέπει να αξιοποιούν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης και πώς αυτά θα επηρεάσουν τη σχολική εκπαίδευση; Μπορεί να γίνει 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης προκειμένου να επανασχεδιαστεί η 
εκπαιδευτική πολιτική του κράτους και να βελτιωθούν οι εκπαιδευτικοί. Επίσης, η 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων είναι βασικό να συνδεθεί με τη γνωριμία του 
εκπαιδευτικού έργου από την πλευρά της τοπικής κοινωνία αλλά και για τη μισθολογική και 
βαθμολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού προσωπικού.  

Οι κοινωνικοδημογραφικές μεταβλητές και η επίδραση στην απόψεις που εξέφρασαν οι 
ερωτώμενοι αποτελούν ένα σημαντικό μέρος αυτής της εργασίας. Ειδικότερα, η στάση 
απέναντι στην αξιολόγηση δε συνδέεται με το φύλο. Αυτό επιβεβαιώνεται και από άλλες 
έρευνες (Κασιμάτη και Γιαλαμάς, www.math.uoa.gr). Ως προς τη «θέση στο σχολείο», υπέρ 
της αξιολόγησης τάσσονται περισσότερο οι διευθυντές, σε σύγκριση με όσους δεν έχουν 
θέση ευθύνης. Στο συγκεκριμένο εύρημα οδηγήθηκαν και οι Κασιμάτη και Γιαλαμάς 
(www.math.uoa.gr). Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί με λιγότερα έτη υπηρεσίας φαίνονται 
πιο δεκτικοί στην αξιολόγηση συγκρινόμενοι με τους αυτούς που έχουν περισσότερα 
χρόνια υπηρεσίας. Σε αυτό το σημείο τα αποτελέσματα είναι αντιφατικά. Έρευνες έχουν 
δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι παλαιότεροι στο χώρο της εκπαίδευσης διάκεινται 
περισσότερα θετικά ως προς την αξιολόγηση (Κασιμάτη και 
Γιαλαμάς, www.math.uoa.gr). Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι η αξιολόγηση του διδακτικού 
και εκπαιδευτικού έργου θα πρέπει να πραγματοποιείται με ιδιαίτερη ευαισθησία και 
μεγάλη προσοχή, προκειμένου αυτή όχι μόνον να μην αποτύχει αλλά να αποδώσει στο 
μέγιστο βαθμό τα οφέλη που δύναται τόσο στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές όσο και 
στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα. Οι εμπειρίες από το παρελθόν 
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είναι πολυάριθμες και είναι σκόπιμο να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από 
όλους τους εμπλεκόμενους με τη διαδικασία της αξιολόγησης φορείς. 

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι η αναγκαιότητα και σημαντικότητα από τη μία 
πλευρά για την πραγματοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης και από την άλλη πλευρά η 
υιοθέτηση νέων προτύπων που να ανταποκρίνονται στις καινούργιες συνθήκες της 
εκπαίδευσης αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
προσωπικού μπορεί να συμβάλλει τόσο στην πρόοδο όσο και στη βελτίωση του 
παραγόμενου έργου, αρκεί να εξευρεθούν τα κατάλληλα μέσα και να θεσπιστούν 
δημοκρατικές διαδικασίες. 

Προτάσεις 

Οι απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών που προκύπτουν από την εν λόγω έρευνα θα 
μπορούσαν να συμβάλλουν στη βελτίωση του υφιστάμενου μοντέλου αξιολόγησης αλλά 
και να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό ενός νέου μοντέλου, το οποίο θα 
χαρακτηρίζεται από αξιοκρατία και θα γίνεται με απόλυτα διαφανή κριτήρια αλλά και θα 
δίνει περισσότερες ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς να αναδείξουν τις ικανότητες τους. 
Ταυτόχρονα, θα λαμβάνει υπόψη τη διδακτική ικανότητα των εκπαιδευτών, την ποιότητα 
της διδασκαλίας τους, την ανάληψη πρωτοβουλιών, όπως και θέματα που σχετίζονται με τη 
συνεργασία με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους (διευθυντική ομάδα, εκπαιδευτικούς, 
γονείς κ.λπ.) αλλά και την υπηρεσιακή συνέπεια και υπευθυνότητα. Ακόμη θα πρέπει να 
μελετηθούν τα ερωτήματα/θέματα «ποιος αξιολογεί και ποιους;» αλλά και «πού οδηγεί η 
αξιολόγηση σε σχέση με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών;» Ως εκ τούτου, 
γίνεται εμφανής η σημαντικότητα του ρόλου καθώς και των αρμοδιοτήτων του φορέα που 
αξιολογεί αλλά και των διακριτών ορίων που πρέπει να λαμβάνουν χώρα ανάμεσα στον 
αξιολογητή και τους αξιολογούμενους. Επιπρόσθετα, τονίζεται η θετική σχέση που είναι 
βασικό να υπάρχει μεταξύ της διαδικασίας της αξιολόγησης και της επαγγελματικής 
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.  

Τέλος, είναι σημαντικό να εκπονηθούν μελλοντικά και άλλες έρευνες σχετικές με το 
συγκεκριμένο θέμα χρησιμοποιώντας μεγαλύτερα δείγματα και εφαρμόζοντας ποιοτική 
ανάλυση (με τη χρήση συνεντεύξεων) για την εις βάθος ανάλυση των απόψεων των 
εκπαιδευτικών αλλά και των άλλων εμπλεκομένων προκειμένου να ενισχυθεί η εγκυρότητα 
και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Ταυτόχρονα, αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να κτιστεί 
το αίσθημα της «κοινοκτημοσύνης» ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς εταίρους και, κυρίως, 
τους εκπαιδευτικούς αφού αυτοί είναι που καλούνται να εφαρμόσουν τις αλλαγές στο 
σύστημα αξιολόγησης.  
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Περίληψη 

Μέσα από την εξέλιξη των παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών ερευνάται το ωρολόγιο ημε-
ρήσιο πρόγραμμα. Στη συγκεκριμένη έρευνα συγκρίνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα 30 ιδιω-
τικών και δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών στο νομό Θεσσαλονίκης. Η μεθο-
δολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι η ανάλυση περιεχομένου και η ομαδοποίηση σε κώδι-
κες-οδηγούς για την εξαγωγή αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα από την έρευνα έδειξαν 
ότι υπάρχει ένα προτεινόμενο ημερήσιο πρόγραμμα για τους παιδικούς-βρεφονηπιακούς 
σταθμούς από τα υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Υγείας. Στα συμπερά-
σματα αναδεικνύονται τα προβλήματα που προκύπτουν από την απουσία ενός τυπικού 
πλαισίου με τη μορφή αναλυτικού προγράμματος και στις προτάσεις προτείνεται ένα εν-
δεικτικό αδρομερές αναλυτικό πρόγραμμα αποτελούμενο από τέσσερις βασικές αρχές. 

Λέξεις - Κλειδιά: παιδικός σταθμός, βρεφονηπιακός σταθμός, αναλυτικό πρόγραμμα 

Εισαγωγή 

Ο τρόπος με τον οποίο νοούμε το παιδί και την παιδική ηλικία αποτελεί τη βάση πάνω στην 
οποία δομείται κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι φορείς αγωγής και εκπαίδευσης για την 
πρώιμη παιδική ηλικία αντιμετωπίζονται ως κοινωνικοί φορείς, που καλούνται να επιτελέ-
σουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο και θέτουν τις βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του κάθε παιδιού (Παιδαγωγικό Πρόγραμμα Παιδικών Σταθμών, 2009). 
Bασική συνιστώσα αυτής της ανάπτυξης, αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα. 

Σύμφωνα με ερευνητικά αποτελέσματα η περίοδος της προσχολικής ηλικίας είναι ουσιαστι-
κή και αποτελεί βαρύνουσας σημασίας διάστημα για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού 
(Mc Lachlan, Fleer & Edwards, 2004· Ντολιοπούλου, 2004). Παρατηρείται η τάση για ποιοτι-
κή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Από τις με-
λέτες διαφόρων χωρών, τα βασικότερα αντικείμενα που χρήζουν βελτίωσης αποτελούν τα 
αναλυτικά προγράμματα, οι εκπαιδευτικές καινοτομίες και οι κατάλληλες πρακτικές μέθο-
δοι (Werfein, Spieskofler & Becker-Stoll, 2009· Ντολιοπούλου, 2004). 

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η καταγραφή του ωρολόγιου προγράμματος που εφαρμό-
ζεται σε δείγμα 30 ιδιωτικών και δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που 
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εδρεύουν στο νομό Θεσσαλονίκης. Οι αποκλίσεις των προγραμμάτων μεταξύ των σταθμών 
και το κενό που υπάρχει σε σχέση με το απουσιάζον αναλυτικό πρόγραμμα, δίνει σαφείς 
αποδείξεις για την αναγκαιότητα ενός ολοκληρωμένου αναλυτικού προγράμματος για αυ-
τές τις ηλικίες, ώστε να υπάρχει συνέχεια και σύνδεση με την υποχρεωτική εκπαίδευση στο 
νηπιαγωγείο.  

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Η ανάγκη της δημιουργίας ιδρυμάτων για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας γίνεται ιδιαί-
τερα αισθητή και πιεστική στην Ευρώπη στις αρχές του 19ου αιώνα, σαν φυσικό επακόλου-
θο στις βαθιές αλλαγές που έφερε η βιομηχανική επανάσταση στις πόλεις και στην ύπαι-
θρο. Σε αυτές τις σημαντικές κοινωνικοοικονομικές μεταβολές, η θέση της γυναίκας αλλάζει 
αναγκαστικά και η ανάγκη για την ίδρυση κάποιου χώρου φύλαξης των παιδιών ολοένα και 
μεγαλώνει για τη δημιουργία ιδρυμάτων, στα οποία θα φιλοξενούνταν παιδιά προσχολικής 
ηλικίας (Δαράκη, 1981). Ο παιδικός σταθμός σαν ίδρυμα κοινωνικής πρόνοιας βοηθά ορι-
σμένες οικογένειες που για πολλές αιτίες αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις 
τους απέναντι στα παιδιά τους και να ανταποκριθούν στις σωματικές, πνευματικές και συ-
ναισθηματικές τους ανάγκες. Την περίοδο που ιδρύθηκαν οι πρώτοι παιδικοί σταθμοί στην 
Ελλάδα, ο ρόλος της κοινωνικής πρόνοιας περιοριζόταν στην περίθαλψη και όχι στην προ-
σχολική εκπαίδευση (Δαράκη, 1981 Παπαθανασίου, 2000).  

Κατά την περίοδο 1896-1922 παρατηρείται μια αύξηση του ενδιαφέροντος της πολιτείας 
για τη σημασία της προσχολικής εκπαίδευσης, όχι μόνο για φιλανθρωπικούς αλλά και για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η αύξηση αυτού του ενδιαφέροντος συμπίπτει με την παρουσία 
της Αικατερίνης Λασκαρίδου. Κατά την περίοδο 1922-1940 δημοσιεύονται οι πρώτες επί-
σημες αποφάσεις και διατάγματα για την ίδρυση προσχολικών ιδρυμάτων. Την ίδια περίο-
δο ιδρύονται οι πρώτοι παιδικοί σταθμοί και τα νηπιαγωγεία. Ταυτόχρονα αυξάνονται οι 
παιδικοί σταθμοί και τα νηπιαγωγεία των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και του ιδιωτικού 
φορέα. Αρχικά οι παιδικοί σταθμοί και τα νηπιαγωγεία ανήκαν στο Υπουργείο Υγείας και 
Πρόνοιας το οποίο αναγράφεται στο νόμο «Περί Υπουργείου Υγιεινής και Κοινωνικής Πρό-
νοιας» με τον οποίο αργότερα ιδρύεται ξεχωριστό τμήμα που ονομάζεται «Τμήμα Πρώτης 
Παιδικής Ηλικίας» (Παπαθανασίου, 2000). Οι πρώτοι εθνικοί παιδικοί σταθμοί ιδρύονται 
κατά την περίοδο 1926-1940. Στην περίοδο αυτή, τοποθετείται και η αφετηρία της συγκε-
κριμένης ιστορικής πορείας των εθνικών παιδικών σταθμών, αφού τότε αναγνωρίζεται από 
την πλευρά της Πολιτείας, η ανάγκη του παιδιού για φροντίδα και μόρφωση, όταν βέβαια η 
μητέρα εργάζεται (Παπαθανασίου, 2000). 

Την περίοδο 1965 – 1987 σημειώνεται αλματώδης αύξηση ιδρυμάτων προσχολικής αγωγής 
και οι παιδικοί σταθμοί υπάγονται στη Διεύθυνση Παιδικής Προστασίας του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας. Στη συνέχεια, γίνεται προσπάθεια για ενοποίηση και συντονισμό των 
διαφόρων κοινωνικών δομών στις οποίες λειτουργούν παιδικοί σταθμοί. Το 1973 τα ΕΑΝ 
μετατρέπονται σε Εθνικούς Αγροτικούς Παιδικούς Σταθμούς (ΕΑΠΣ). Ο θεσμός εξελίσσεται 
καθώς γίνεται αναφορά και σε προγράμματα (ημερήσια & αναλυτικά) που καθορίζονται 
από επίσημα έγγραφα. Το 1984 οι ΕΑΠΣ μετονομάζονται σε κρατικούς παιδικούς σταθμούς 
(ΚΠΣ) και επιπλέον ιδρύονται κρατικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί (ΚΒΣ) (Ζέρβα, 2007). Το 1988 
στον νέο Κανονισμό Λειτουργίας των παιδικών σταθμών παρατηρείται ότι σκοπός τους εί-
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ναι «η ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία βρεφών και νηπίων, τα οποία 
δεν μπορούν να έχουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον την απαραίτητη φροντίδα, λόγω 
απασχόλησης των εργαζομένων γονέων τους ή λόγω άλλων κοινωνικών αιτιών» (Παπαθα-
νασίου, 2000). Το 1994, το ελληνικό κράτος μεταβιβάζει τους δημόσιους παιδικούς σταθ-
μούς από την κεντρική εξουσία (Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας) στην τοπική αυτοδιοίκηση 
(ΟΤΑ), με γενικότερη εποπτεία από το Υπουργείο Εσωτερικών (Χαρίτος, 1998 · Παπαπροκο-
πίου, 2003). Σήμερα, οι Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί (Σταθμοί) είναι χώροι αγωγής και 
ασφαλoύς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας και λειτουργούν στο πλαίσιο άσκησης 
της κοινωνικής πολιτικής, για τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και 
για τη διευκόλυνση των ασθενέστερων οικονομικά οικογενειών. Η λειτουργία τους ανήκει 
πλέον στην αρμοδιότητα του ΟΑΕΔ, ύστερα από την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 
39 τ.Α΄/29.2.2012) για την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.). Η φιλοξε-
νία των βρεφών – νηπίων είναι δωρεάν.  

Ημερήσιο πρόγραμμα 

Το πρώτο ημερήσιο πρόγραμμα των Εθνικών Παιδικών Σταθμών δημοσιεύθηκε στο άρθρο 5 
του κανονισμού λειτουργίας του 1937. Το ίδιο πρόγραμμα ίσχυε για τους παιδικούς σταθ-
μούς της χώρας μέχρι το 1977. Αντιθέτως, τα Εθνικά Αγροτικά Νηπιοτροφεία είχαν ξεχωρι-
στό ημερήσιο πρόγραμμα από το 1943 έως το 1973, οπότε και μετονομάστηκαν Εθνικοί Α-
γροτικοί Παιδικοί Σταθμοί και λειτούργησαν με το πρόγραμμα του 1937. Τα δύο παραπάνω 
προγράμματα ήταν σχεδόν όμοια, με τη μόνη διαφορά ότι το πρόγραμμα του 1943 ανέφερε 
ότι τα νήπια θα απασχολούνταν όπως ανέφερε το πρόγραμμα των νηπιαγωγείων. Όμως το 
πρώτο επίσημο πρόγραμμα των νηπιαγωγείων του κράτους δημοσιεύθηκε το 1962. Το ε-
πόμενο ημερήσιο πρόγραμμα δημοσιεύθηκε με το νέο κανονισμό λειτουργίας των Εθνικών 
παιδικών σταθμών το 1977 που ήταν ακριβές πρόγραμμα των νηπιαγωγείων του 1962. Το 
1988 μαζί με το νέο κανονισμό των παιδικών σταθμών δημοσιεύεται και το νέο ημερήσιο 
πρόγραμμα (Ζέρβα, 2007).  

Σε όλα τα προγράμματα που αναφέρθηκαν, υπάρχει ένας γενικός καταμερισμός του χρόνου 
σε ώρες ρουτίνας, δραστηριότητες και ελεύθερο χρόνο. Στα προγράμματα του 1937 οι ώρες 
«ρουτίνας» αποτελούν το 55% περίπου του προγράμματος και είναι οι κατά συγκεκριμένα 
χρονικά διαστήματα επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες, οι οποίες αναφέρονται στα ημε-
ρήσια προγράμματα όπως: πρωινό, φρούτο (δεκατιανό), φαγητό, πλύσιμο χεριών, τουαλέ-
τα, ύπνος κ.ά. Ενώ οι δραστηριότητες καταλαμβάνουν το 45% του χρόνου. Στο πρόγραμμα 
του 1977 οι ώρες ρουτίνας καταλαμβάνουν το 70% του χρόνου, οι δραστηριότητες το 23% 
και το διάλλειμα το 7%. Στο πρόγραμμα του 1988 οι δραστηριότητες καταλαμβάνουν το 
45% του χρόνου, οι «ρουτίνες» το 32% και ο ελεύθερος χρόνος το 23%. Σύμφωνα με το 
πρόγραμμα του 1977 ο ενήλικας που ασκεί παιδαγωγικό έργο τακτοποιεί τα παιδιά στις 
θέσεις τους, επιβλέπει για την καθαριότητά τους, δίνει συμβουλές ώστε να εμπεδώσουν 
συνήθειες υγιεινής (Παπαπροκοπίου, 2008) .  

Το 1988 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκπόνησε ένα «Σχέδιο Νέου Αναλυτικού Προγράμματος 
για το Νηπιαγωγείο», το οποίο υιοθέτησαν ένα χρόνο αργότερα και οι παιδικοί σταθμοί 
κατόπιν απόφασης της Διεύθυνσης Παιδικής Προστασίας του Υπουργείου Υγείας και Πρό-
νοιας. Στο ημερήσιο πρόγραμμα του 1988 σε ότι αφορά στους παιδικούς σταθμούς γίνεται 
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αναφορά στην «παροχή φροντίδας» που οφείλει να παρέχει το προσωπικό προς τα νήπια. 
Επίσης και το προσωπικό των παιδικών σταθμών αναφέρει ότι παρά το πλαίσιο του αναλυ-
τικού προγράμματος, στην καθημερινή πρακτική δίνεται περισσότερη έμφαση σε θέματα 
περίθαλψης και φροντίδας (Παπαθανασίου, 2000). Από το 2002 και με το επίσημο έγγραφο 
«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΦΕΚ 
497/2002 - Αριθ.16065)» υπάρχει ένα τυπικό ωρολόγιο πρόγραμμα που περιγράφει βασι-
κές αρχές και το ωράριο για τους παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθμούς. 

Μεθοδολογία 

Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην συγκεκριμένη έρευνα είναι η ανάλυση 
περιεχομένου στα ημερήσια προγράμματα των ιδιωτικών και δημοτικών παιδικών-
βρεφονηπιακών σταθμών (Stemler, 2001). Η ανάλυση περιεχομένου είναι μια μέθοδος κα-
τάλληλη για την ανάλυση λεκτικών, προφορικών και γραπτών δεδομένων (Mayring, 2000). 
Δίνεται έμφαση στα σημαντικά σημεία του κειμένου, τα οποία οργανώνονται σε κατηγορίες 
ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Από την ανάλυση προέκυψαν τρεις κώδικες: κώδικας: 
ώρες ρουτίνας, κώδικας: δραστηριότητες, κώδικας: ελεύθερος χρόνος. Με την ολοκλήρωση 
κάθε ανάλυσης προκύπτουν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα. Η πο-
σοτική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει το σύνολο και τη συχνότητα των αναφο-
ρών κάθε κώδικα, ενώ η ποιοτική επεξεργασία των δεδομένων αφορά στη δομή των κωδί-
κων μεταξύ τους, καθώς και το συσχετισμό ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. 

Ανάλυση 

Όπως αναφέρεται στο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑ-
ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΦΕΚ 497/2002 - Αριθ.16065)» (2002) «στους Παιδικούς και Βρεφονηπια-
κούς Σταθμούς εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που εξα-
σφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική ανάμειξη. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, τα 
παιδιά προσεγγίζονται με μέσο τη στοργή, το διάλογο, την επεξήγηση και την εμπιστοσύνη. 
Βάση του ημερήσιου προγράμματος απασχόλησης είναι η κοινωνικοποίηση και ομαλή συ-
ναναστροφή των παιδιών μεταξύ τους, η ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η εμπέ-
δωση κλίματος ελευθερίας και ασφάλειας. Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι ευέλικτο, τηρού-
νται όμως ορισμένα βασικά χρονικά σημεία αυτού όπως προσέλευση, αναχώρηση των παι-
διών, ώρες φαγητού, διαλείμματος, ανάπαυσης». Ενδεικτικά το πρόγραμμα απασχόλησης 
των παιδιών είναι για τα βρέφη: 

6:45 ή 7:00 π.μ.- 9:00 π.μ.: Προσέλευση βρεφών. Ικανοποίηση ατομικών αναγκών, ανάπαυ-
ση ή ελεύθερη απασχόληση. 
9:00 π.μ.- 9:30 π. μ.: Πρωϊνό 
9:30π.μ. -12:00π.μ.: Ατομικά προγράμματα για εξέλιξη του παιδιού στην κοινωνική, συναι-
σθηματική, νοητική και κινητική του ανάπτυξη και υποβοήθηση κατάκτησης αυτονομίας. 
12:00π.μ. -13:00 μ.μ.: Προετοιμασία-φαγητό. 
13:00 μ.μ. -14:30 μ.μ.: Ανάπαυση. 
14:30 μ. μ.- 15:15 μ. μ.: Ελεύθερη απασχόληση των βρεφών με τους προαναφερόμενους 
στόχους. 
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15:15 μ.μ. -15:45 μ.μ.: Απογευματινό. 
15:45 μ. μ. -16:00 μ. μ.: Προετοιμασία- Αποχώρηση. 

Παρακάτω δίνονται ενδεικτικά στοιχεία από ιδιωτικούς και δημοτικούς παιδικούς- βρεφο-
νηπιακούς σταθμούς. 

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Χ1 
8:00-10:00 Προσέλευση 
10:00-10:30 Πρωινό 
10:30-12:15 Ελεύθερες ώρα (καμία οργανωμένη γωνιά, καμία οργανωμένη δραστηριότητα) 
12:30-13:00 Μεσημεριανό 
13:15-15:00 Ύπνος 
15:00-16:00 Αποχώρηση 

Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός Χ2 
7:30-9:30Προσέλευση 
9:30-10:00 Πρωινό 
10:00-11:00 Παρεούλα ρουτίνα (μέρα-καιρός), αφήγηση παραμυθιών, τραγούδια  
ελεύθερη δραστηριότητα (καμία οργανωμένη γωνιά) 
11:00-11:15 Νερό και τουαλέτα 
11:15-12:00 Παιχνίδι στον αύλειο χώρο 
12:00-12:30 Αλλαγή ρούχων, τουαλέτα 
1230-13:15 Οργανωμένη δραστηριότητα (ζωγραφική, χειροτεχνία, τεχνικά) 
13:15-14:00 Μεσημεριανό 
14:00-15:30 Ύπνος 
15:30-16:00 Αποχώρηση 

Συμπεράσματα 

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο από τα συλλεχθέντα στοιχεία είναι εμφανές ότι 
στην πλειοψηφία οι σταθμοί δεν εφαρμόζουν ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς με τη μορφή 
αναλυτικού προγράμματος, διότι αφενός δεν υπάρχει και αφετέρου το ημερήσιο πρόγραμ-
μα που προτείνεται στο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗ-
ΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΦΕΚ 497/2002 - Αριθ.16065)» (2002) είναι ενδεικτικό και τυπικό.  

Προτάσεις 

Το αναλυτικό πρόγραμμα που προτείνεται για την περίοδο (γέννηση - 4 ετών) διέπεται από 
συγκεκριμένες αρχές που είναι πιο έντονες και άμεσες λόγω των συγκεκριμένων αναγκών 
των παιδιών αυτής της περιόδου, καθώς προσφέρουν καταλληλότερες και θετικότερες ε-
μπειρίες στα παιδιά. Οι τέσσερις ευρείες αρχές του προτεινόμενου αναλυτικού προγράμ-
ματος είναι: η ολιστική ανάπτυξη, οι σχέσεις, η επικοινωνία και η εξερεύνηση. Οι αρχές 
συνδυάζονται και διαπλέκονται με σκοπό να δημιουργηθεί μια κατάσταση δυναμικής αλ-
ληλεξάρτησης.  

Ολιστική Ανάπτυξη 
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Η βασική αυτή αρχή αναγνωρίζει ότι η γνωστική, κοινωνική, πολιτιστι-
κή, φυσική, συναισθηματική και πνευματική διάσταση της ανάπτυ-
ξης ενός παιδιού είναι συνυφασμένα πεδία. Ο εκπαιδευτικός προωθεί τις μοναδικές και 
ποικίλες κατευθύνσεις μάθησης του κάθε παιδιού και ως εκ τούτου επιδιώκει 
να προσφέρει ένα περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά έχουν την ευκαιρία 
να χρησιμοποιήσουν όλες τις αισθήσεις τους και να επιδοθούν σε δραστηριότητες και ε-
μπειρίες που θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και συμπεριφο-
ρών. 

Σχέσεις 

Η συνέχεια ανάμεσα στην οικογένεια και στο σχολείο μεγιστοποιεί τη μάθηση και τις θετι-
κές εμπειρίες των παιδιών. Οι κοινές αρχές ως προς την αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων 
(π.χ. ύπνου, φαγητού, διενέξεων κ.ά.) οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα της ανάπτυξης των 
παιδιών. Η ανάπτυξη υγιών σχέσεων αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη και μάθηση των 
παιδιών και την μετέπειτα σχολική επιτυχία. Έμφαση λοιπόν στην περίοδο (γέννηση-4 
χρόνων) δίνεται κυρίως στο γεγονός ότι για να μπορέσει ένα παιδί να νιώσει ασφάλεια, να 
αφεθεί να εξερευνήσει, να πειραματιστεί, να αναπτυχθεί και να μάθει, χρειάζεται να έχει τη 
στήριξη και την ασφάλεια μιας θετικής σχέσης με έναν ενήλικα (το/α άτομο/α που το φρο-
ντίζουν) που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Επομένως, σημαντικό είναι να δοθούν οι 
ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύξουν λειτουργικές σχέσεις με τους ενήλικες που τους φρο-
ντίζουν. Η ανάπτυξη συναισθηματικών δεσμών, οι ευκαιρίες επικοινωνίας με ενήλικες και 
παιδιά και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προωθεί σχέσεις ασφάλειας, εμπιστο-
σύνης και κατανόησης (Αναλυτικά Προγράμματα Κύπρου, 2008) 

Επικοινωνία 

Τα παιδιά απολαμβάνουν ιστορίες, παιχνίδια δράσης, τραγούδια, θέατρο, παιχνίδια ρόλων, 
μίμηση, δραματοποίηση, αυτοσχεδιασμό, παντομίμα, κουκλοθέατρο και μέσω μουσικο-
παιδαγωγικών προγραμμάτων των Orff, Kodaly, Dalcroze μπορούν να καλλιεργησουν βασι-
κές μουσικές έννοιες. Ο χορός και η δημιουργική κινήση βοηθάει τα παιδιά να εξωτερικεύ-
σουν συναισθήματα και να επικοινωνήσουν με τα υπόλοιπα παιδιά αλλά και με τους ενήλι-
κες.  

Εξερεύνηση 

Μέσω της εξερεύνησης ενθαρρύνεται η περιέργειά τους, καλλιεργείται η εμπιστοσύνη, α-
ναπτύσσεται η αδρή και λεπτή κινητικότητα, ώστε να έχουν εμπιστοσύνη στο σώμα τους, 
να ασκούν το μυαλό τους και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις. Τα παιδιά σε αυτήν την 
ηλικία επεκτείνουν τον κόσμο τους, μέσα από τη γλώσσα, την επιστήμη, τα μαθηματικά, τις 
φυσικές επιστήμες και αναπτύσσουν ευαισθησία για τον φυσικό, κοινωνικό και υλικό κό-
σμο. Ανακαλύπτουν τα σχέδια και σχήματα, μαθαίνουν για τις χωρικές σχέσεις (πάνω, κά-
τω, μέσα έξω, ανάμεσα, δίπλα, πίσω, μπροστά). Μέσω δραστηριοτήτων αφήγηση παραμυ-
θιών, τραγουδιών (αλληλουχία, επανάληψη κτλ.) το παιδί κατανοεί χωρικές και χρονικές 
έννοιες και εκφράζεται χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα υλικών. Μέσα από το παιχνίδι το 
παιδί έχει την ευκαιρία να κατανοήσει τον κόσμο, να εμπλακεί σε ενδιαφέρουσες και βιω-

2773

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



ματικές καταστάσεις που ανταποκρίνονται στις δυνατότητές του να αλληλεπιδράσει με 
τους άλλους γύρω του με κοινωνικό τρόπο, να εκφραστεί, να αναπαραστήσει τις σκέψεις 
και τις ιδέες του, να ελέγξει τα συναισθήματά του, να αναπτύξει την ικανότητα συμβολι-
σμού, την φαντασία και τη δημιουργικότητά του (Dau, 1999).  
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Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Από τη Θεωρία στην Πράξη 

Γεωργούλη Ευαγγελία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 06 

Msc Θεωρίας & Πράξης Διδακτικής & Αξιολόγησης ΕΚΠΑ 
liagrli@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το διδακτκό σενάριο που παρουσιάζεται αποτελεί εργασία που εκπονήθηκε στα πλαίσια 
παρακολούθησης επιμορφωτικού εξ αποστάσεως  σεμιναρίου στη Διαφοροποιημένη Μά-
θηση για τους καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Οκτώβριος 2014-
Ιανουάριος 2015) και εφαρμόστηκε με επιτυχία σε σχολική τάξη της συγγραφέως (Γυμνάσιο 
Κερατέας). Βασίζεται στις αρχές της Διαφοροποιημένης Μάθησης και κατά συνέπεια δίνει 
έμφαση στις προτιμήσεις των μαθητών και τη διαφορετική ετοιμότητα του καθένα στη μά-
θηση. Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά και ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι διαφορετικός 
στις διάφορες φάσεις του μαθήματος: πριν, κατά τη διάρκεια, μετά το μάθημα. Οι μαθητές 
αναλαμβάνουν διαφορετικές δραστηριότητες ανά ομάδα και τους δίνεται ‘χώρος’ να δια-
φοροποιηθούν, να εξερευνήσουν και να μάθουν. Αξιοποιείται η χρήση της τεχνολογίας 
προς όφελος της διδασκαλίας δεδομένου ότι η τεχνολογία αποτελεί μέρος της πραγματικό-
τητας του μαθητή στη ζωή του εκτός σχολείου και εφόσον η διαφοροποιημένη μάθηση α-
νταποκρίνεται στις προτιμήσεις των μαθητών δε θα μπορούσε παρά να θεωρεί την τεχνο-
λογία σημαντικό εργαλείο της και αναπόσπαστο κομμάτι της θεωρίας της.  

Λέξεις - Kλειδιά: Διαφοροποιημένη διδασκαλία, Μαθητοκεντρική προσέγγιση, Συνεργατική 
Μάθηση, Αξιοποίηση της Τεχνολογίας στη διδασκαλία 

Εισαγωγή 
Η Διαφοροποιημένη διδασκαλία έχει ως βασική της αρχή να ανταποκριθεί στις διαφορετι-
κές ανάγκες του κάθε μαθητή προσαρμόζοντας ανάλογα και τη διδασκαλία (Tomlinson, 
2007). Έχει τη βάση της στις θεωρίες της εποικοδόμησης της μάθησης (constructivism) και 
της αλληλεπίδρασης (Vygotsky, 1988). Σύμφωνα με την εποικοδόμηση της μάθησης η γνώ-
ση επεξεργάζεται, κωδικοποιείται από το μαθητή με βάση προηγούμενες εμπειρίες, έννοιες 
ή σχήματα και με την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος, στην προκειμένη περίπτωση του 
σχολείου, του διδακτικού προσωπικού, των συμμαθητών του, ο μαθητής  προοδεύει και 
αναπτύσσεται .Η διαφοροποιημένη διδασκαλία λοιπόν συμβάλει στο να προσφέρει διαφο-
ρετικές επιλογές μετάβασης σε πιο σύνθετο υλικό, γνώση ανάλογα με την ετοιμότητα του 
κάθε μαθητή, το μαθησιακό του προφίλ και τα ενδιαφέροντα. Προκειμένου βέβαια ο δά-
σκαλος να γνωρίσει τους μαθητές του και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που θα μεγι-
στοποιεί τις δυνατότητες ουσιαστικής μάθησης, θα πρέπει να βεβαιώσει τους μαθητές του 
ότι νοιάζεται, ενδιαφέρεται και μπορούν στην τάξη του να νιώθουν ασφάλεια και ηρεμία. 
Λαμβάνοντας υπόψιν την πρόοδο στην ιεράρχηση των ανθρώπινων αναγκών του Μάσλοου, 
(Maslow, A.H, 1943) είναι πολύ πιθανό οι περισσότεροι μαθητές να έρχονται στο σχολείο 
αναζητώντας να ικανοποιήσουν αρχικά βασικές ανάγκες τους όπως επιβεβαίωση και ασφά-
λεια και όχι να διαπρέψουν στη Λογοτεχνία ή τα Μαθηματικά. Μόλις αυτές οι ανάγκες ικα-
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νοποιηθούν, τότε στρέφουν την προσοχή τους σε θέματα όπως η πρόοδος και η μάθηση με 
θετική διάθεση και κίνητρο (Tomlinson & Imbeau, 2010). 

 Είναι κατά συνέπεια πολύ ουσιαστικό ο δάσκαλος να πείσει τους μαθητές του για τις καλές 
του προθέσεις και πόσο σημαντικός και ξεχωριστός είναι κάθε μαθητής για αυτόν, έχει τη 
δική του αξία και δυναμική που τη λαμβάνει υπόψιν του όταν σχεδιάζει το πρόγραμμα και 
τη διδασκαλία του με διαφορετικές κάθε φορά προσεγγίσεις: διερευνητική, συνεργατική ή 
και άμεση όταν απαιτείται. Αναθέτει δραστηριότητες που ταιριάζουν στις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντά τους και αξιολογεί την προσπάθειά τους με διάφορους τρόπους εμπλέκοντας 
και τους συμμαθητές τους ή ζητώντας από τους ίδιους να αξιολογήσουν την πρόοδό τους. Η 
διαφοροποίηση με άλλα λόγια συντελείται σε όλους τους τομείς της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας:  το περιεχόμενο, τη διαδικασία, τα προϊόντα μάθησης, το μαθησιακό περιβάλλον 
(Tomlinson, 1995). 

Σύγκριση παραδοσιακής και διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

Η Tomlinson (2007) έχει διαμορφώσει ένα πίνακα που συγκρίνει την παραδοσιακή διδα-
σκαλία με τη διαφοροποιημένη με βάση τις πιο σημαντικές διαφορές τους: 

 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Οι διαφορές των μαθητών αγνοούνται ή 
αντιμετωπίζονται όταν δημιουργούν 
πρόβλημα  

Οι διαφορές των μαθητών μελετώνται ως βάση 
για τον προγραμματισμό της διδασκαλίας 

Η αξιολόγηση γίνεται συνήθως στο τέλος 
για να διαπιστωθεί "ποιός απέκτησε τη 
γνώση"  

Η αξιολόγηση είναι συνεχής και διαγνωστική με 
σκοπό την προσαρμογή της διδασκαλίας στις α-
νάγκες των μαθητών  

 Στενή αντίληψη για την νοημοσύνη  Γίνεται αποδεκτό ότι η νοημοσύνη έχει πολλαπλές 
μορφές  

Σπάνια λαμβάνονται υπόψη τα ενδιαφέ-
ροντα των μαθητών  

Οι μαθητές συχνά καθοδηγούνται ώστε να κάνουν 
μαθησιακές επιλογές με βάση τα ενδιαφέροντά 
τους  

Λίγες επιλογές, οι οποίες προσιδιάζουν 
στο μαθησιακό προφίλ των μαθητών 
λαμβάνονται υπόψη  

Παρέχονται πολλές επιλογές ανάλογες με το μα-
θησιακό προφίλ του κάθε μαθητή 
 

Κυριαρχεί η διδασκαλία προς ολόκληρη 
την τάξη-Μετωπική διδασκαλία 

Χρησιμοποιούνται πολλές διδακτικές ρυθμίσεις  
και μέθοδοι 

Η κάλυψη του εγχειριδίου και του ανα-
λυτικού προγράμματος κατευθύνει τη 
διδασκαλία  

Η ετοιμότητα, το ενδιαφέρον και το μαθησιακό 
προφίλ των μαθητών διαμορφώνουν τη διδασκα-
λία  

Κανόνας είναι η ανάθεση μιας και μονα-
δικής εργασίας για όλους τους μαθητές 

Κανόνας είναι η ανάθεση εναλλακτικών μορφών 
εργασίας  

Επικρατεί ένα και μοναδικό εγχειρίδιο  Παρέχονται πολλαπλά μέσα, έντυπα και ηλεκτρο-
νικά 

Μπορεί να αναζητηθεί μία και μοναδική 
ερμηνεία ιδεών και γεγονότων  

Αναζητούνται συστηματικά πολλαπλές προσεγγί-
σεις στις ιδέες και τα γεγονότα  
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Ο εκπαιδευτικός κατευθύνει τη μαθη-
σιακή συμπεριφορά των μαθητών  

Ο εκπαιδευτικός διευκολύνει την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων των μαθητών, ώστε να ανεξαρτητο-
ποιηθούν περισσότερο ως μανθάνοντες  

Ο εκπαιδευτικός λύει προβλήματα  Οι μαθητές αλληλοβοηθούνται και μαζί με τον 
εκπαιδευτικό λύουν προβλήματα  

Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί κοινά κρι-
τήρια για την αξιολόγηση όλων των μα-
θητών  

Οι μαθητές συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό 
για να θέσουν μαθησιακούς στόχους για τους ί-
διους και για ολόκληρη την τάξη 

Συχνά χρησιμοποιείται μια και μοναδική 
μορφή αξιολόγησης  

Οι μαθητές αξιολογούνται με πολλαπλούς τρό-
πους  

Υπάρχει ένας και μοναδικός ορισμός για 
την ιδέα "εξαιρετική επίδοση"  

Η εξαιρετική επίδοση καθορίζεται σε μεγάλο 
βαθμό από την πρόοδο που σημειώνει ο μαθητής 
με κριτήριο το σημείο που ξεκίνησε  

Η μάθηση εστιάζεται στην απομνημό-
νευση γεγονότων και την απόκτηση δε-
ξιοτήτων  

Η μάθηση εστιάζεται στη χρήση βασικών δεξιοτή-
των για την αντίληψη και κατανόηση βασικών 
εννοιών και αρχών  

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 90 ΛΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ  

Το μάθημα σχεδιάστηκε για μαθητές της Β Γυμνασίου που ανήκουν στο Προχωρημένο τμή-
μα σύμφωνα με το τεστ κατάταξης που διεξάγεται κατά την είσοδο των μαθητών στο Γυ-
μνάσιο. Αποτελείται από 24 μαθητές και υπάρχει ισορροπία στο φύλο και ομοιογένεια στην 
εθνικότητα. Το επίπεδο των μαθητών στην Αγγλική Γλώσσα κυμαίνεται μεταξύ Α2 και Β1 
σύμφωνα με τα κριτήρια του  Κοινού  Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (Council of Europe, 
2001). Είναι μία συνεργάσιμη τάξη, που αγαπάει τα Αγγλικά και γενικά έχει θετική στάση 
στη μάθηση. Υπάρχει καλή σχέση με τη διδάσκουσα, η οποία φροντίζει να εξασφαλίζει ένα 
ασφαλές περιβάλλον για όλους τους μαθητές, ενισχύοντας κάθε προσπάθεια για πρόοδο 
και ανάπτυξη. Φυσικά, κάθε μαθητής έχει το δικό του/της μαθησιακό προφίλ και όπως α-
ναφέρθηκε δεν έχουν όλοι το ίδιο επίπεδο στην Αγγλική γλώσσα. Παρόλα αυτά, δίνοντας 
έμφαση στη συνεργασία και την αλληλοβοήθεια έχει επιτευχθεί ένα ομαδικό πνεύμα και 
μια καλή γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών μεταξύ τους αλλά και με τη διδάσκου-
σα.  

Συνοψίζοντας, είναι μία συνεργάσιμη τάξη που θέλει να εξερευνά και να μαθαίνει, ιδιαίτε-
ρα με τη χρήση της τεχνολογίας και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που έχει κερδιθεί η ‘εύ-
νοια’ προς τη διδάσκουσα, το γεγονός ότι στο μάθημα γίνεται συχνά χρήση τεχνολογικών 
εργαλείων. 

ΥΛΙΚΑ/ΜΕΣΑ  

Διαδραστικός πίνακας, σύνδεση με το Διαδίκτυο, Ενιαίος Σειριακός Δίαυλος (USB) σε περί-
πτωση που υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεση στο Διαδίκτυο, φωτοτυπίες. 
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ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ  

Τα θρανία ενώνονται ανά δύο για να εργαστούν καλύτερα οι ομάδες. 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Να εξασκηθούν οι μαθητές στην κατανόηση του προφορικού και του γραπτού λόγου. 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

Να καταλάβουν το νόημα και τα μηνύματα μίας σύντομης ταινίας, βίντεο 

Να κάνουν εξάσκηση στη χρήση του Αορίστου χρόνου. 

Να κάνουν εξάσκηση στον προφορικό λόγο. 

Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να εξασκηθούν σε αυτό με τη χρήση της τεχνολογι-
κής πλατφόρμας www. quizlet.com  

Να ‘ενεργοποιήσουν’ τη συναισθηματική τους νοημοσύνη και την καλλιτεχνική τους φλέβα. 

ΔΟΜΗ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Εισαγωγή θέματος (10  λεπτά) 

Η διδάσκουσα ρωτά τους μαθητές: “ Τι χρειάζεται ένας μαθητής για να προοδεύσει στο 
σχολείο;’ και γράφει τις απαντήσεις των μαθητών στον πίνακα. Αναμενόμενες απαντήσεις: 
αγάπη, υποστήριξη, ενθάρρυνση, κατανόηση, παρακίνηση, κίνητρο. 

Έπειτα ζητά από τους μαθητές να παρακολουθήσουν ένα βίντεο διάρκειας 3 λεπτών με τίτ-
λο ‘The dot’ του Peter H. Reynolds(http://goo.gl/uCwwrT)  (με αγγλικούς υπότιτλους που  
έφτιαξε η διδάσκουσα για να διευκολύνει την κατανόηση) και μετά τη λήξη του να συζητή-
σουν κατά πόσο οι απαντήσεις τους ήταν εύστοχες.   

Οι στόχοι αυτής της προ-φάσης του διδακτικού σεναρίου είναι προετοιμαστούν οι μαθητές 
για το μάθημα, να εξασκηθούν στην κατανόηση του προφορικού λόγου και να συνδέσουν 
τα μηνύματα του βίντεο με τις απαντήσεις που έδωσαν στη διδάσκουσα.  

Ο ρόλος της διδάσκουσας σε αυτή τη φάση είναι κεντρικός, δίνει οδηγίες, παρέχει υλικό και 
πληροφορίες για να προετοιμάσει τους μαθητές για την επόμενη φάση. 

Σχηματισμός ομάδων (5 λεπτά) 

Η διδάσκουσα ανακοινώνει ότι θα δουλέψουν σε ομάδες και ενημερώνει τους μαθητές πώς 
θα χωριστούν και πώς θα δουλέψουν, δίνοντάς τους φωτοτυπίες με το κείμενο απομαγνη-
τοφωνημένο και φωτοτυπίες με οδηγίες με το πως θα δουλέψει η κάθε ομάδα. Σχηματίζο-
νται 4 ομάδες των 5 μαθητών και 1 ομάδα με 4 μαθητές.  

Στάδιο παραγωγής εργασίας μαθητών-Κύριο μέρος μαθήματος (25 λεπτά) 
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Οι μαθητές εργάζονται με τα μέλη της ομάδας τους σχετικά με αυτό που τους έχει ανατεθεί 
χρησιμοποιώντας τους αναμενόμενους γλωσσικούς τύπους: χρήση Αορίστου χρόνου, περι-
γραφή συναισθημάτων και έκφρασης, προτάσεις ή αναφορές. Η ομαδοποίηση έχει γίνει 
από τη διδάσκουσα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και την ετοιμότητα των μαθητών. 

Ο ρόλος της διδάσκουσας κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου είναι υποστηρικτικός αλλά 
με στόχο να είναι, ει δυνατόν, όσο το δυνατό λιγότερο απαραίτητη. Με αυτό τον τρόπο δί-
νεται η δυνατότητα στους μαθητές να συνεργαστούν και να αναζητήσουν τυχόν βοήθεια 
από τους συμμαθητές τους πρώτα, όπως τους τονίζεται και στη φωτοτυπία με τις οδηγίες 
που τους έχουν δοθεί.  

Ολοκλήρωση του 1ου 45λεπτου του Διδακτικού σεναρίου-Οδηγίες (5 λεπτά) 

Η διδάσκουσα ανακοινώνει ότι ο διαθέσιμος χρόνος τελειώνει και εξηγεί ότι το μάθημα θα 
ολοκληρωθεί με την παρουσία των εργασιών τους στο επόμενο μάθημα. Προτείνει στις ο-
μάδες που ολοκρήρωσαν την εργασία τους να συνεχίσουν διαδικτυακά μέσω Facebook ή 
Skype ή στα διαλείμματα του σχολείου. Τακτοποίηση της τάξης. 

Παρουσίαση των εργασιών των ομάδων-Ανατροφοδότηση (40 λεπτά)  

Οι μαθητές παρουσιάζουν τις εργασίες τους φροντίζοντας να μην ξεπερνούν το διαθέσιμο 
χρόνο τους (5 λεπτά κάθε ομάδα) και περιμένουν να πάρουν ανατροφοδότηση από τη δι-
δάσκουσα και τους συμμαθητές τους. Μετά από κάθε παρουσίαση η διδάσκουσα γνωστο-
ποιεί την αξιολόγησή της αλλά συγχρόνως ζητά και από τους μαθητές να κάνουν το ίδιο για 
τους συμμαθητές τους. Η διδάσκουσα ελέγχει σε αυτό το στάδιο κατά πόσο οι στόχοι που 
έθεσε ανταποκρίνονται σε αυτό που της παρουσιάζεται και προχωρά σε μία αυθεντική και 
περιγραφική αξιολόγηση δίνοντας μια πληρέστερη εικόνα για την επίδοσή τους. Επιπλέον, 
η αξιολόγηση από τη διδάσκουσα είναι ειλικρινής και λαμβάνεται υπόψιν και επαινείται 
αναλόγως η συνεργατικότητα που έδειξαν, το τυχόν κλίμα αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε, 
η ευρηματικότητα και γενικά οποιοδήποτε σημείο που κρίνεται ότι η ομάδα διακρίθηκε. Οι 
μαθητές γνωρίζουν τα παραπάνω κριτήρια αυτής της εναλλακτικής αξιολόγησης αφού έ-
χουν συμβάλει από κοινού με τη διδάσκουσα στη διαμόρφωσή τους. Συνεπώς η αξιολόγη-
ση είναι κτήμα τους, μπορούν να την παρακολουθούν και να έχουν λόγο για τα αποτελέ-
σματα που αποδίδει. Οι μαθητές παίζουν ενεργό ρόλο στην αξιολόγηση και έτσι γίνονται 
πιο ενεργοί και υπεύθυνοι για τη μάθησή τους (Ζουγανέλη Κ., 2006). Δε θα πρέπει να υ-
πάρχει φειδώ στα θετικά σχόλια, χωρίς βέβαια να καταλήγει υπερβολικό, αλλά είναι ομο-
λογουμένως αληθινό ότι σε όλους αρέσει, πόσο μάλλον στα παιδιά, να τους επαινούν.  

Η διδάσκουσα ολοκληρώνει το μάθημα ζητώντας από τους μαθητές να συμπληρώσουν μία 
φόρμα αυτοαξιολόγησης που έχει συντάξει η ίδια (http://goo.gl/2Fu5ej) με στόχο να τους 
βοηθήσει να γίνουν αυτόνομοι, ανεξάρτητοι και να αποκτήσουν ενσυναίσθηση των δυνατο-
τήτων τους. Τέλος, προσφέρει στους μαθητές χρωματιστά, σοκολατένια κουφετάκια  λόγω 
της συσχέτισης τους με το θέμα του βίντεο που παρακολούθησαν, ‘The dot’. 
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Αυτοαξιολόγηση του Διδακτικού Σεναρίου 

 

Η διδάσκουσα προσπάθησε να σχεδιάσει το διδακτικό της σενάριο σύμφωνα με τις αρχές 
της Διαφοροποιημένης Μάθησης. Ειδικότερα, έλαβε υπόψιν της τα ενδιαφέροντα και τις 
ανάγκες των μαθητών δίνοντάς τους την ευκαιρία να συνεργαστούν και να μάθουν είτε 
δουλεύοντας ομαδικά ή ζητώντας τη βοήθεια των συμμαθητών τους ή της διδάσκουσας 
είτε τέλος αναστοχάζοντας τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν και προοδεύουν. Η μάθηση 
με αυτό τον τρόπο είναι αυθεντική και άμεσα συνδεδεμένη με τα ενδιαφέροντα και ανά-
γκες των μαθητών (Watson & Winbourne, 2008). Έτσι με αυτό τον τρόπο έχει δημιουργηθεί 
ένα ασφαλές περιβάλλον μάθησης, ουσιαστική προϋπόθεση στη Διαφοροποιημένη Μάθη-
ση, αφού διαφορετικά οι μαθητές ‘μπλοκάρονται’ και η μάθηση γίνεται εφιάλτης... (Tom-
linson & Imbeau, 2010).  

Επιπρόσθετα, το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων που ανατέθηκαν στους μαθητές αντα-
ποκρίνεται στις μεθόδους που οι ίδιοι οι μαθητές χρησιμοποιούν για να μάθουν: διαβάζο-
ντας, βλέποντας βίντεο, συζητώντας, δουλεύοντας σε ομάδας, ανταλλάσσοντας ιδέες. Όσο 
αφορά την ετοιμότητα των μαθητών για τις δραστηριότητες, έγινε προσπάθεια να αντιμε-
τωπιστεί αναθέτοντας στους λιγότερο έτοιμους εργασίες που χρειάζονται λιγότερη εμβά-
θυνση (να ζωγραφίσουν τα συναισθήματα της ηρωίδας του βίντεο και να τα περιγράψουν ή 
να βρουν τραγούδια που ταιριάζουν με την εξέλιξη της ιστορίας του βίντεο) από τις άλλες 
ομάδες αλλά χωρίς να χάνουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να δουλέψουν με το 
ίδιο υλικό με τους υπόλοιπους. Από την άλλη μεριά, οι πιο προχωρημένοι μαθητές έχουν τη 
δυνατότητα να εξετάσουν πιο προσεκτικά το κείμενο και το λεξιλόγιό του λύνοντας ασκή-
σεις σε ηλεκτρονική πλατφόρμα ή λέγοντας την ίδια ιστορία με άλλα λόγια. Δίνεται έτσι η 
δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να κατακτήσουν τη γνώση μέσα από διαφορετικό δρό-
μο χωρίς να τους αποθαρρύνει όπως η παραδοσιακή διδασκαλία που θα πρέπει η επίδοσή 
τους να συγκρίνεται με αυτή των συμμαθητών τους και να καθορίζεται από ένα τεστ με κοι-
νά θέματα για όλους. Επιπλέον με την ανάθεση αυτών των  διαφορετικών εργασιών ανα-
γνωρίζεται η σπουδαιότητα της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner (Gardner, 1993) όπου 
δεν εξετάζεται μόνο η γλωσσική και λογικομαθηματική νοημοσύνη-που συνήθως εξετάζεται 
από την παραδοσιακή διδασκαλία- αλλά και η κιναισθητική ( αναπαράσταση της ιστορίας), 
η μουσική  (επιλογή τραγουδιών που ταιριάζουν με την ιστορία) ή η συναισθηματική (κατα-
νόηση συναισθημάτων και αναπαράστασή τους με χρώματα) είτε η διαπροσωπική νοημο-
σύνη (συνεργασία και επικοινωνία με την ομάδα). Παρέχεται έτσι η ευκαιρία στους μαθη-
τές να γνωρίσουν τις δυνατότητές τους και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. Διαπιστώνο-
ντας ο μαθητής τη δική του αξία και την αξία των άλλων νιώθει ισότιμος και ότι προσφέρει 

στην ομάδα του. Αντιλαμβάνονται ότι ο καθένας μας έχει τη δικές του ικανότητες σε κά-
ποιο ειδικό τομέα και ότι με τη συνεργασία με τους άλλους μπορούμε να αναπτύξουμε τις 
ικανότητες στις οποίες υστερούμε.Τονώνεται έτσι το ομαδικό πνεύμα και ο καθένας ανα-
λαμβάνει με αίσθημα ευθύνης το ρόλο που του ταιριάζει. 

Η χρήση της τεχνολογίας παίζει σημαντικό ρόλο στη Διαφοροποιημένη μάθηση καθώς βοη-
θά τους μαθητές να γίνουν συνεργατικοί και ανεξάρτητοι, να οργανώνουν τη μάθησή τους 
σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους παρέχοντας λογισμικά και πλατφόρμες 
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που υποστηρίζουν την αυθεντική μάθηση (Benjamin, A. 2005). Για αυτό το λόγο γίνεται και 
στο συγκεκριμένο σενάριο χρήση της τεχνολογίας με τη χρήση του προτζέκτορα ή το κινητό 
τηλέφωνο της διδάσκουσας,  λόγω της εφαρμογής του αγγλοελληνικού λεξικού που διαθέ-
τει ή αναθέτοντας εργασία μετά το μάθημα που πρέπει να γίνει σε ψηφιακή μορφή στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα quizlet.com ή ενθαρρύνοντας τους μαθητές να συνεργάζονται και 
μετά το σχολείο μέσω κοινωνικών δικτύων.  

Δόθηκε επίσης έμφαση στο να ανατεθούν ποικίλες και διαφορετικές εργασίες σύμφωνα με 
το μαθησιακό τους προφίλ για να τους γίνει σαφές και ξεκάθαρο ότι υπάρχει αληθινό εν-
διαφέρον για τη βελτίωση και πρόοδό τους. Αυτό είναι άλλο ένα ουσιαστικό κριτήριο στη 
Διαφοροποιημένη μάθηση να πειστούν οι μαθητές ότι η τάξη είναι ένας ασφαλής χώρος 
μάθησης χωρίς κακόβουλη κριτική και επιθετικότητα. Ακόμη και αν υπάρχει τέτοια περί-
πτωση, οι μαθητές πρέπει να ξέρουν ότι ο δάσκαλός τους είναι αυτός που θα τους στηρίξει 
και υπερασπιστεί (Tomlinson & Imbeau, 2010). 

Συνοψίζοντας, θα ήθελα να καταθέσω ότι η ενασχόλησή μου με τη Διαφοροποιημένη μά-
θηση με βοήθησε να συνειδητοποιήσω ότι αποτελεί μία συνεχής προσπάθεια να κρατάς τα 
μάτια και τα αυτιά σου ανοιχτά στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και να τους 
βοηθάς να κατακτούν τη γνώση με το δικό τους ρυθμό και ετοιμότητα.  

Φύλλα εργασίας για κάθε ομάδα 

Γκρουπ 1 (4 μαθητές) 
● Διαβάστε την ιστορία που παρακολουθήσατε στο βίντεο στη φωτοτυπία που σας 

έχει δοθεί και υπογράμμισε τυχόν άγνωστες λέξεις που έχει η ομάδα σου. Χρησιμο-
ποιήστε την ηλεκτρονική εφαρμογή του λεξικού στο κινητό τηλέφωνο της καθηγή-
τριάς σας. Βοηθήστε άλλους συμμαθητές σας από τις άλλες ομάδες, αν σας ζητή-
σουν τη βοήθειά σας στο λεξιλόγιο. 

● Προετοιμάστε ένα σετ με τις λέξεις που επιλέξατε στο quizlet.com για εξάσκηση 
στην τάξη στο επόμενο μάθημα.  

● Χρόνος προετοιμασίας: 25 λεπτά 
● Αν πιστεύετε ότι χρειάζεστε περισσότερο χρόνο να το προετοιμάσετε από αυτό που 

έχετε στην τάξη, μια καλή ιδέα είναι να βρεθείτε διαδικτυακά μέσω facebook/skype 
● Χρόνος παρουσίασης (επόμενο μάθημα): 5 λεπτά 
● Δωράκι έκπληξη μετά την παρουσίασή σας! 

Γκρουπ 2 (5 μαθητές)   
● Διαβάστε την ιστορία του βίντεο που παρακολουθήσατε στη φωτοτυπία που σας 

έχει δοθεί  και ζωγραφίστε με χρώματα τα συναισθήματα της ηρωίδας του βίντεο 
στα διάφορα σημεία της ιστορίας: στο διάλογο με τη δασκάλα, όταν βλέπει την 
κουκίδα της σε κορνίζα, όταν άρχισε να ζωγραφίζει τις κουκίδες, όταν τα έργα της 
πήραν μέρος στην έκθεση του σχολείου, όταν συνάντησε το μικρό αγόρι. Παρακα-
λώ, εξηγήστε τις επιλογές των χρωμάτων που επιλέγετε κάθε φορά. 

● Αν έχετε άγνωστες λέξεις, ρωτήστε πρώτα το Γκρούπ 1 και μετά την καθηγήτριά σας 
● Χρόνος προετοιμασίας: 25 λεπτά 
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● Αν πιστεύετε ότι χρειάζεστε περισσότερο χρόνο να το προετοιμάσετε από αυτό που 
έχετε στην τάξη, μια καλή ιδέα είναι να βρεθείτε διαδικτυακά μέσω facebook/skype 

● Χρόνος παρουσίασης (επόμενο μάθημα): 5 λεπτά 
● Δωράκι έκπληξη μετά την παρουσίασή σας! 

Γκρουπ 3 (5 μαθητές)  
● Διαβάστε την ιστορία του βίντεο που παρακολουθήσατε στη φωτοτυπία που σας 

έχει δοθεί και προσπαθήστε να βρείτε γνωστά τραγούδια,κατά προτίμηση στην Αγ-
γλική γλώσσα, που να ταιριάζουν με τα διάφορα σημεία της ιστορίας: στο διάλογο 
με τη δασκάλα, όταν βλέπει την κουκίδα της σε κορνίζα, όταν άρχισε να ζωγραφίζει 
τις κουκίδες, όταν τα έργα της πήραν μέρος στην έκθεση του σχολείου, όταν συνά-
ντησε το μικρό αγόρι. Παρακαλώ, εξηγήστε τις επιλογές των τραγουδιών που επιλέ-
γετε κάθε φορά. 

● Ετοιμάστε την παρουσίασή σας με τις επιλογές των τραγουδιών σας για το επόμενο 
μάθημα. Διαλέξτε το τραγούδι που σας αρέσει περισσότερο, βρείτε το στο youtube 
και αν θέλετε, τραγουδήστε το ρεφραίν για μας! 

● Αν έχετε άγνωστες λέξεις, ρωτήστε πρώτα το Γκρούπ 1 και μετά την καθηγήτριά σας 
● Χρόνος προετοιμασίας: 25 λεπτά 
● Αν πιστεύετε ότι χρειάζεστε περισσότερο χρόνο να το προετοιμάσετε από αυτό που 

έχετε στην τάξη, μια καλή ιδέα είναι να βρεθείτε διαδικτυακά μέσω facebook/skype 
● Χρόνος παρουσίασης (επόμενο μάθημα): 5 λεπτά 
● Δωράκι έκπληξη μετά την παρουσίασή σας! 

Γκρουπ 4 (5 μαθητές)  
● Διαβάστε την ιστορία του βίντεο που παρακολουθήσατε στη φωτοτυπία που σας 

έχει δοθεί και ξαναγράψτε την με δικά σας λόγια. Προετοιμαστείτε με τέτοιο τρόπο 
έτσι ώστε στο επόμενο μάθημα να παίζει το βίντεο της ιστορίας χωρίς ήχο και να 
απολαύσουμε τη δική σας διήγηση! Η διεύθυνση του βίντεο στο youtube είναι: 
http://goo.gl/uCwwrT  

● Αν έχετε άγνωστες λέξεις, ρωτήστε πρώτα το Γκρούπ 1 και μετά την καθηγήτριά σας 
● Χρόνος προετοιμασίας: 25 λεπτά 
● Αν πιστεύετε ότι χρειάζεστε περισσότερο χρόνο να το προετοιμάσετε από αυτό που 

έχετε στην τάξη, μια καλή ιδέα είναι να βρεθείτε διαδικτυακά μέσω facebook/skype 
● Χρόνος παρουσίασης (επόμενο μάθημα): 5 λεπτά 
● Δωράκι έκπληξη μετά την παρουσίασή σας 

Γκρουπ 5 (5 μαθητές) 
● Διαβάστε την ιστορία του βίντεο που παρακολουθήσατε στη φωτοτυπία που σας 

έχει δοθεί και δραματοποιήστε τη! 
● Ρόλοι:  Αφηγητής:  2 μαθητές, Vashti:  1 μαθητής, Δασκάλα:  1 μαθητής, Μικρό α-

γόρι:  1 μαθητής 
● Αν έχετε άγνωστες λέξεις, ρωτήστε πρώτα το Γκρούπ 1 και μετά την καθηγήτριά σας 
● Χρόνος προετοιμασίας: 25 λεπτά 
● Αν πιστεύετε ότι χρειάζεστε περισσότερο χρόνο να το προετοιμάσετε από αυτό που 

έχετε στην τάξη, μια καλή ιδέα είναι να βρεθείτε διαδικτυακά μέσω facebook/skype 
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● Χρόνος παρουσίασης (επόμενο μάθημα): 5 λεπτά 
● Δωράκι έκπληξη μετά την παρουσίασή σας! 
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Διδακτικό Σενάριο και φύλλο εργασίας πάνω στην ελεύθερη πτώση 
για το μάθημα της Φυσικής της Α΄ Λυκείου 

Μάρκου Παναγιώτης 
Εκπαιδευτικός Δ.Ε. 
panmar56@sch.gr 

Περίληψη 

Παρουσίαση σεναρίου και φύλλου εργασίας για την ενότητα «ελεύθερη πτώση», η οποία 
περιλαμβάνεται στο μάθημα της Φυσικής της Α΄ Λυκείου. Το σενάριο στηρίζεται σε προσο-
μοίωση που έχω κατασκευάσει με το λογισμικό interactive physics και παρουσιάζει την κί-
νηση που κάνουν δύο σώματα, όταν αφεθούν να πέσουν ελεύθερα σε συνθήκες ύπαρξης 
ατμόσφαιρας και σε συνθήκες κενού. Στηρίζεται στη διερευνητική μάθηση με τη μέθοδο 
πρόβλεψη-επαλήθευση- συμπέρασμα. Στο τέλος υπάρχουν ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης. Το 
σενάριο αυτό έχει εφαρμοστεί σε μαθητές της Α Λυκείου και το φύλλο εργασίας έχει βελ-
τιωθεί επειδή στην πράξη μερικές παράμετροι ή ήταν χρονοβόρες ως προς την εφαρμογή, 
τους ή δεν μπορούσαν να εκπληρώσουν τους στόχους για τους οποίους είχαν τεθεί. 

Λέξεις κλειδιά: Σενάριο, Λύκειο, Φυσική, Ελεύθερη πτώση 

1.1Ελεύθερη πτώση 

1.2 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Μηχανική. 2ος νόμος του Νεύτωνα. Ελεύθερη πτώση 

1.3 Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται 

Απευθύνεται σε μαθητές της Α Λυκείου για το κεφάλαιο 2ος νόμος του Νεύτωνα, όπως α-
ναφέρεται στο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου. 

1.4 Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ 

Το ΑΠΣ αναφέρει σαφώς ότι πρέπει οι μαθητές να μπορούν να συνδέσουν την ελεύθερη 
πτώση με τον 2ο νόμο του Νεύτωνα και να μπορούν να αναγνωρίζουν το είδος της κίνησης 
και την ανεξαρτησία της μάζας των σωμάτων με την επιτάχυνση και την ταχύτητα που απο-
κτά το σώμα. Πρέπει επίσης να γίνει σαφές ότι η ύπαρξη του αέρα στην απόκλιση από την 
επιταχυνόμενη κίνηση των σωμάτων, όταν αυτά, πέφτουν είναι η αιτία για το ότι τα ελα-
φρύτερα σώματα δεν ακολουθούν τους κανόνες της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης 
κίνησης. 

1.5 Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή  

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 4 ατόμων. Ο χωρισμός γίνεται με βάση τις επιλογές 
των μαθητών έτσι, ώστε να είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με την ανταλλαγή απόψεων 
και να αποφασίζουν για τις αρμοδιότητες που θα έχει το κάθε μέλος της ομάδας. Γίνεται 
επίσης σαφές ότι τα φύλλα εργασίας που θα συμπληρωθούν δεν θα είναι αντικείμενο αξιο-
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λόγησης των μαθητών, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτοί να εκφραστούν ελεύθερα και να μην 
έχουν το άγχος της τυχόν λανθασμένης απάντησης. Η κάθε ομάδα ορίζει ένα άτομο το ο-
ποίο θα συγκεντρώνει τις απόψεις και θα συμπληρώνει το φύλλο εργασίας. Η συμπλήρωση 
του φύλλου εργασίας γίνεται σταδιακά και σε κάθε στάδιο προηγείται συζήτηση μεταξύ 
των ομάδων, για να επαληθευτεί η όχι η άποψη που έχει γραφτεί στο φύλλο εργασίας. 

Οι μαθητές επίσης πρέπει να έχουν διδαχτεί και να γνωρίζουν τον 1ο και τον 2ο νόμο του 
Νεύτωνα. Να μπορούν να αναγνωρίζουν από την γραφική παράσταση y-t το είδος της κίνη-
σης, όπως επίσης να μπορούν να κατασκευάζουν γραφικές παραστάσεις συλλέγοντας τιμές 
y και t, για να συμπληρώσουν τους πίνακες τιμών. Η γνώση της χρήσης επίσης Η/Υ είναι 
απαραίτητη στο βαθμό που οι δραστηριότητες γίνουν στην αίθουσα της Πληροφορικής, 
διαφορετικά η παρουσίαση των applets γίνεται από τον εκπαιδευτικό. 

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων απαιτείται, σε περίπτωση που το μάθημα πραγμα-
τοποιηθεί στην αίθουσα Πληροφορικής, ένας Η/Υ για κάθε ομάδα. Αν γίνει στην αίθουσα 
διδασκαλίας, θα χρειαστεί ένας Η/Υ και βιντεοπροβολέας. Δίνεται ένα φύλλο εργασίας για 
κάθε ομάδα, το οποίο συμπληρώνεται σταδιακά με την καθοδήγηση του καθηγητή. 

Επέλεξα το λογισμικό interactive physics, επειδή δίνει την δυνατότητα διαδραστικότητας 
και ο μαθητής μπορεί να επαναλάβει πολλές φορές το πείραμα. Ειδικά στην περίπτωση της 
ελεύθερης πτώσης η δυνατότητα που μας δίνει αυτό το λογισμικό είναι ότι μπορούμε να 
παρατηρήσουμε βήμα-βήμα την κίνηση της ελεύθερης πτώσης και να κάνουμε πολύ εύκο-
λα μετρήσεις. Η δυνατότητα επίσης να παρατηρούνται με εύκολο τρόπο οι γραφικές παρα-
στάσεις y-t, u-t, προσφέρει στο μαθητή εύκολα τον τρόπο αναγνώρισης του είδους της κί-
νησης. Η οργάνωση του πειράματος είναι εύκολη για τον εκπαιδευτικό και τα γραφικά πά-
ρα πολύ καλά.  

1.6 Οι διδακτικοί στόχοι είναι: 

Γνωστικοί 

Να διαπιστώσουν ότι, όταν υπάρχει ατμόσφαιρα, τα σώματα δεν εκτελούν ελεύθερη πτώση 
λόγω των αντιστάσεων του αέρα.  

Να εξηγούν γιατί στην κίνηση των σωμάτων στην ατμόσφαιρα τα σώματα εκτελούν επιτα-
χυνόμενη κίνηση, η οποία καταλήγει σε ευθύγραμμη ομαλή. 

Να μπορούν να διακρίνουν πότε τα σώματα διαφορετικής μάζας κινούνται στην ατμόσφαι-
ρα ή κινούνται με απουσία ατμόσφαιρας.  

Να διαπιστώσουν ότι όλα τα σώματα, όταν εκτελούν ελεύθερη πτώση κινούνται με ακριβώς 
ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από τη μάζα (βάρος) τους, σε αντίθεση με την κίνηση στην ατμό-
σφαιρα.  

Να μπορούν να υπολογίζουν την επιτάχυνση της βαρύτητας από τον πίνακα τιμών y-t.  

Να μπορούν να κατασκευάζουν τη γραφική παράσταση u-t, y-t 
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Ως προς την χρήση των ΤΠΕ 

Να χειρίζονται Η/Υ καθώς και το πρόγραμμα interactive physic. 

Να αναγνωρίζουν και να κατασκευάζουν πίνακες με το πρόγραμμα excel.  

Ως προς την μαθησιακή διαδικασία 

Να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις  

Να χρησιμοποιούν και να συμπληρώνουν φύλλο εργασίας  

Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον χρόνο του μαθήματος. 

1.7Εκτιμώμενη διάρκεια  

2 διδακτικές ώρες 

2 Διδακτική προσέγγιση 

Η ιδέα της διδασκαλίας των θετικών επιστημών μέσω μιας διερευνητικής διαδικασίας (in-
quiry) έχει μακρά ιστορία στην εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες. Παράλληλα υπάρχει 
μια εξίσου μακρά ιστορία σύγχυσης ως προς το τι είναι πραγματικά η διδασκαλία μέσω της 
διερεύνησης και, ανεξαρτήτως του ορισμού της, ως προς το πώς αυτή εφαρμόζεται στην 
τάξη. Η διερευνητική μάθηση προωθείται επίσημα σε πολλές χώρες ως παιδαγωγική προ-
σέγγιση για τη βελτίωση της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες (Bybee, Powell & Trow-
bridge, 2008; Hounsell & McCune, 2003; Minner, Levy & Century, 2010). Μετά τη δημοσίευ-
ση της έκθεσης με τον τίτλο "Science Education Now: A renewed Pedagogy for the Future of 
Europe" («Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Τώρα: Μια Ανανεωμένη Παιδαγωγική για το 
Μέλλον της Ευρώπης») (Rocard et al., 2007) η διερευνητική μάθηση προωθείται επίσημα 
και ως ένας από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς στόχους της Ευρώπης. Η διερεύνηση 
μπορεί να οριστεί ως: 

«η συνειδητή διαδικασία διάγνωσης προβλημάτων, κριτικής θεώρησης πειραμάτων, και 
διάκρισης εναλλακτικών λύσεων, σχεδιασμού ερευνών, διερεύνησης εικασιών, αναζήτησης 
πληροφοριών, κατασκευής μοντέλων, συζήτησης με «ομοίους» (peers), και διατύπωσης 
συνεκτικών επιχειρημάτων» (Linn, Davis & Bell, 2004, ρ4). 

Η διερευνητική μάθηση έχει επίσης περιγραφεί «ως μάθηση των φυσικών επιστημών, ως 
διερεύνηση καθώς και μέσω διερεύνησης. Η μάθηση των φυσικών επιστημών ως διερεύνη-
ση περιλαμβάνει την εκμάθηση του τρόπου με τον οποίο προχωρεί η επιστημονική προ-
σπάθεια, καθώς και την ανάλυση της διερευνητικής διαδικασίας που πραγματοποιείται από 
άλλους, ενίοτε και με τη χρήση ιστορικών προσεγγίσεων (Bybee, 2000; Schwab, 1962). Από 
την άλλη πλευρά, η μάθηση των φυσικών επιστημών μέσω διερεύνησης αφορά στο μαθη-
τή, ο οποίος εγείρει ερευνητικά ερωτήματα, διατυπώνει υποθέσεις, σχεδιάζει πειράματα 
για να τις ελέγξει, δημιουργεί και αναλύει επιχειρήματα βασισμένα σε στοιχεία, αναγνωρί-
ζει τις εναλλακτικές εξηγήσεις, αλλά και «επικοινωνεί» τα επιστημονικά επιχειρήματα προς 
τους άλλους» (Tamir, 1985). 
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2.1 Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ 

Γνωρίζουμε ότι ο μαθητής έχει ορισμένες αντιλήψεις, τις οποίες για να αναθεωρήσει πρέπει 
να πειστεί από αυτό που θα παρατηρήσει. Η διαδικασία λοιπόν πρέπει να είναι τέτοια, ώ-
στε μόνος του ο μαθητής να αντιληφτεί την ανεξαρτησία της μάζας από την επιτάχυνση. 
Χρησιμοποιώ τη μέθοδο της πρόβλεψης και της επαλήθευσης ακριβώς, επειδή σε περίπτω-
ση λανθασμένης πρόβλεψης, δίνεται η δυνατότητα επανάληψης του φαινομένου, κάτι που 
σε συνθήκες πραγματικού εργαστηρίου θα ήταν αρκετά δύσκολο. Μετά την διαπίστωση 
του είδους της κίνησης στην ελεύθερη πτώση δίνεται η δυνατότητα με την παρατήρηση 
«βήμα-βήμα» της κίνησης να συσχετίσουν τη μεταβολή της θέσης με τον χρόνο. Με αυτήν 
την δραστηριότητα μπορούν να υπολογίσουν την επιτάχυνση της βαρύτητας για τη συγκε-
κριμένη κίνηση.  

2.2 Το προτεινόμενο σενάριο 

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με ένα φαινόμενο, για το οποίο, αν και είναι πολύ συχνό, τις 
περισσότερες φορές έχουν την εντύπωση ότι τα σώματα πέφτουν πιο γρήγορα όταν είναι 
βαρύτερα. Αυτή η αντίληψη είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί, αν δεν υπάρχει κάποια καλή 
αναπαράσταση του φαινομένου, επειδή σε συνθήκες εργαστηρίου οι αποστάσεις είναι πο-
λύ μικρές και ο χρόνος ακόμα μικρότερος. Ξεκινώ λοιπόν με την παρουσίαση της πτώσης 
σωμάτων σε συνθήκες ατμόσφαιρας, με δύο σώματα διαφορετικής μάζας ( 5 kg και 2 kg, 2 
kg και 5 kg, 2 kg και 0,02 kg), τα οποία πέφτουν από ύψος πάνω από 7 m. Ζητείται από τους 
μαθητές να προβλέψουν ποιο σώμα θα φτάσει πρώτο στο έδαφος και μετά να επαληθεύ-
σουν την πρόβλεψή τους.  

Επαναλαμβάνεται το ίδιο σε συνθήκες κενού και έτσι οι μαθητές βλέπουν τη διαφορά στην 
κίνηση σε συνθήκες ατμόσφαιρας και κενού. Μετά ανακαλούνται οι γνώσεις για τις γραφι-
κές παραστάσεις y-t στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση και ζητείται να ανα-
γνωρίσουν την κίνηση που κάνει ένα σώμα, όταν πέφτει ελεύθερα σε συνθήκες κενού. Ακο-
λούθως από τη σχέση y=1/2a.t2 ζητείται να υπολογιστεί το a από έναν πίνακα τιμών, τον 
οποίο κατασκευάζουν σε ένα αρχείο excel με τοποθετημένους τους τύπους μέσα στα κελιά, 
για να μην χάνεται χρόνος με τις μαθηματικές πράξεις. Αφού διαπιστώσουν ότι το a έχει 
σταθερή τιμή 9.81 m/s2, ορίζεται αυτή η τιμή ως g, το οποίο γνωρίζουν ήδη από τον ορισμό 
του βάρους των σωμάτων. 

2.3 Επέκταση Αξιολόγηση 

Ακολούθως δίνονται ορισμένες ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης για να διαπιστωθεί ο βαθμός 
εμπέδωσης αυτών των εννοιών. Θα μπορούσαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτό το 
φύλλο εργασίας για την εξάσκηση στην εύρεση της μεταβολής της θέσης ενός σώματος, 
αφού οι μαθητές γνωρίζοντας τη θέση y0 και y, υπολογίζουν το Δy. 

1η δραστηριότητα 

Ελεύθερη πτώση Α΄ Λυκείου 
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Av από το ίδιο ύψος αφήσουμε να πέσουν ταυτόχρονα δυο σφαίρες Α και Β με βάρος 1 kg 
και 5 kg ποια νομίζεις ότι θα φθάσει πρώτη στο έδαφος;  

Α)Η Α  

Β)η Β  

Γ)και οι δυό μαζί 

Μπορείς να δικαιολογήσεις την απάντησή σου; 

Άνοιξε το αρχείο «ελεύθερη πτώση 1» και πάτα το κουμπί έναρξη. 

 

Γνωρίζοντας ότι η λευκή σφαίρα είναι 1 kg και η γκρί 2 kg ποια σφαίρα φθάνει πρώτη; 

  ...............................................................................................................................................  

Άλλαξε την την τιμή της μάζας στην λευκή σφαίρα από 1 kg σε 2 kg και επανάλαβε το πεί-
ραμα τι παρατηρείς; ................................................................................................................. 
  ...............................................................................................................................................  

 Κάνε το ίδιο τώρα αλλάζοντας την τιμή της γκρι σφαίρας από 5 kg σε 1 kg και επανάλαβε 
το πείραμα τι παρατηρείς; ....................................................................................................... 
  ...............................................................................................................................................  

Πάτα τώρα το κουμπί αντίσταση του αέρα και επίλεξε το «χωρίς αντίσταση» και μετά το ΟΚ. 

Βάλε τώρα την τιμή 1 kg στην λευκή σφαίρα και 5 kg στην γκρί και πάτα το «έναρξη» ποια 
σφαίρα φθάνει τώρα πρώτη; 
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Πάτα «μηδενισμός» και άλλαξε την τιμή της λευκής μάζας από 1 kg σε 2 kg και επανάλαβε 
το πείραμα. Μετά άλλαξε την τιμή της γκρί σφαίρας από 5 kg σε 1 kg και πάτα πάλι έναρξη. 
Ανάφερε τις παρατηρήσεις σου για κάθε επανάληψη του πειράματος 

1η επανάληψη ...........................................................................................................................  

2η επανάληψη ..........................................................................................................................  

3η επανάληψη ..........................................................................................................................  

Άλλαξε την τιμή της λευκής σφαίρας σε 0.20 kg (όσο ένα μπαλάκι του πιγκ πονγκ) και πάτα 
έναρξη. Τι παρατηρείς; ............................................................................................................ 
  ...............................................................................................................................................  

Πάτησε το κουμπί αντίσταση του αέρα και βάλε την επιλογή standard πάτα ΟΚ και επανά-
λαβε το πείραμα. Τι παρατηρείς; ............................................................................................. 
  ...............................................................................................................................................  

Στα δεξιά της οθόνης υπάρχουν οι γραφικές παραστάσεις y-t των δύο σφαιρών.  

 

Αν κάνουμε την γραφική παράσταση y-t ενός σώματος που κινείται τότε η γραφική παρά-
σταση στο σχήμα 1 αριστερά δείχνει ότι το σώμα κάνει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση  

ενώ αν το σχήμα είναι όπως στο σχήμα 2 δεξιά δείχνει ότι το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη 
ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με σταθερή επιτάχυνση 
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Από την παρατήρηση των γραφικών παραστάσεων ποιο σώμα πιστεύετε ότι εκτελεί ευθύ-
γραμμη ομαλή κίνηση και ποιο ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη; 

Απάντηση ................................................................................................................................. 
  ...............................................................................................................................................  

Αν αφαιρέσουμε την αντίσταση του αέρα τι κίνηση πιστεύετε ότι θα κάνει το σώμα 1 με 
μάζα 0.20 kg; Ευθύγραμμη ομαλή ή ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη; Πιστεύετε ότι θα 
φθάσει ταυτόχρονα με το σώμα 2 μάζας 5 kg στο έδαφος; 

Απάντηση: ................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................... 
  ...............................................................................................................................................  

Επιλέξτε αντίσταση του αέρα και πατήστε την επιλογή καμία (σημαίνει ότι το σώμα κινείται 
σε κενό αέρα) πατήστε ΟΚ και μετά έναρξη. Επαληθεύθηκε η πρόβλεψή σας; Αν όχι γιατί; 
  ...............................................................................................................................................  
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2η δραστηριότητα 

Υπολογισμός επιτάχυνσης της βαρύτητας: 

Αφού ορίσουμε το σώμα 1(το άσπρο) σε 2 kg τοποθετούμε τον δείκτη στο κέντρο της ά-
σπρης σφαίρας και βρίσκουμε την αρχική θέση του σώματος. Πρέπει να είναι 1,4 m ακο-
λούθως πατάμε το κουμπί «step forwards» και συμπληρώνουμε τις τιμές του πίνακα 

 

t y Δy=1,4-y t2 Δy/ t2 2*(Δy/ t2) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Από την συμπλήρωση του πίνακα μπορούμε να κάνουμε την γραφική παράσταση Δy- t. 
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Τι συμπέρασμα βγάζετε για την κίνηση του σώματος βλέποντας την γραφική παράσταση 
που φτιάξατε;  

Από τον πίνακα τιμών που συμπληρώσατε μπορείτε να αναγνωρίσετε την επιτάχυνση με 
την οποία κινείται το σώμα 1 λαμβάνοντας υπόψη ότι το σώμα δεν έχει αρχική ταχύτητα; 

Απάντηση ................................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 
  ...............................................................................................................................................  

Αν κάναμε το ίδιο για το σώμα 2 χωρίς αντίσταση του αέρα θα βρίσκαμε πιστεύετε διαφο-
ρετική κίνηση ή επιτάχυνση; 

Απάντηση ................................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 
  ...............................................................................................................................................  

Αν βάζαμε οποιοδήποτε άλλο σώμα χωρίς αντίσταση του αέρα οποιουδήποτε βάρους πι-
στεύετε ότι θα έκανε διαφορετική κίνηση; 

Απάντηση ................................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 
 Συμπέρασμα: Όταν ένα σώμα αφήνεται να πέσει από ορισμένο ύψος και υπάρχει ατμό-
σφαιρα τότε η κίνησή του μετά από λίγο είναι…………………… κίνηση. Όταν όμως δεν υπάρχει 
ατμόσφαιρα τότε η κίνση είναι…………………………………… ……………………………………………………  

Δύο λοιπόν σώματα αν αφεθούν ταυτόχρονα από ένα ορισμένο ύψος και υπάρχει ατμό-
σφαιρα πρώτο θα φθάσει στο έδαφος το ……………………………… σώμα. Αν αφαιρέσουμε την 
ατμόσφαιρα τότε ………………………………………………… ………………………. στο έδαφος. 

Μια σφαίρα πέφτει από ύψος 20 m και έχει μάζα 0,5 kg. Μια άλλη σφαίρα με μάζα 0,3 kg 
πέφτει από το ίδιο ύψος ποια από τις δύο θα φθάσει πρώτη στο έδαφος αν έχουν το ίδιο 
περίπου μέγεθος και υπάρχει ατμόσφαιρα; Τι θα συμβεί αν αφαιρεθεί η ατμόσφαιρα; ..... 
  ............................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 
  ...............................................................................................................................................  
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Διδακτικό σενάριο στη νεοελληνική γλώσσα α΄ γυμνασίου 
Γνωρίζω το μαγικό κόσμο του κινηματογράφου 

Δημητρίου Γιάννα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

yannadimitriou@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα ανακοίνωση είναι ένα σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα της Νεοελληνικής 
Γλώσσας της Α΄ Γυμνασίου με τη χρήση των ΤΠΕ. Ως εκ τούτου είναι προσαρμοσμένο στο 
επίπεδο της τάξης αυτής. Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου είναι ήδη εξοικειωμένοι με την τε-
χνολογία αλλά όχι τόσο με τη χρήση της σε άλλα γνωστικά αντικείμενα εκτός του μαθήμα-
τος της Πληροφορικής.   

Λέξεις – Κλειδιά: Νεοελληνική Γλώσσα, γυμνάσιο, διδακτικό σενάριο 

Εισαγωγή 

Όλο και περισσότερο οι ΤΠΕ εισάγονται στο εκπαιδευτικό σύστημα αναδεικνύοντας το ση-
μαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό ωστό-
σο μεταβάλλει τόσο τον τρόπο διδασκαλίας αλλά και τον τρόπο που διαδραματίζει ο εκπαι-
δευτικός προσαρμοζόμενος στα νέα δεδομένα. Από την άλλη απαιτείται ανάπτυξη δεξιοτή-
των στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι ΤΠΕ εντάσσο-
νται πλέον ως μέσο στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας σε διάφορα γνωστικά αντικείμε-
να. Οι πιο σύγχρονες κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης (Vygotsky, Doise, Mugny, 
Wegner) δίνουν περισσότερη έμφαση στη μάθηση που συντελείται μέσα σε συγκεκριμένο 
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο (γλώσσα, αντιλήψεις, αξίες) και δημιουργείται με την αλλη-
λεπίδραση των ατόμων μεταξύ τους μέσω κοινών δραστηριοτήτων. Η γνώση δε δημιουρ-
γείται εν κενώ αλλά σε ευρύτερο πλαίσιο επικοινωνιακό και πολιτισμικό εντός του οποίου 
και σημασιοδοτείται. Ιδιαίτερη δε σημασία αποδίδεται στη γλώσσα. Επίσης βαρύτητα δίνε-
ται στη διεπιστημονικότητα, στη διαθεματικότητα αλλά και στην ανταλλαγή απόψεων και 
καλών πρακτικών μέσα από την ανάπτυξη του ομαδοσυνεργατικού πνεύματος.  

Ταυτότητα 

Τίτλος: Γνωρίζω το μαγικό κόσμο του κινηματογράφου 

Το σενάριο αποτελεί διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της 5η ενότητας του βιβλίου της 
Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ Γυμνασίου. Προτείνεται να ολοκληρωθεί σε 8-9 διδακτικές 
ώρες.  

Οι μαθητές και ο διδάσκων / η διδάσκουσα θα πρέπει να είναι ήδη εξοικειωμένοι με τα λο-
γισμικά που θα χρησιμοποιηθούν αλλά και με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας.  

Σύντομη περιγραφή 

Οι μαθητές καλούνται μέσα από την υλοποίηση του παρόντος σεναρίου να ασκηθούν τόσο 
σε γραμματικά φαινόμενα του κεφαλαίου αλλά και να καλλιεργήσουν τον ψηφιακό γραμ-
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ματισμό τους. Παράλληλα αξιοποιούν βιώματα και εμπειρίες σχετικά με τον κινηματογρά-
φο  με τις προτεινόμενες δραστηριότητες  παραγωγής τόσο προφορικού όσο και γραπτού 
λόγου.  

Στόχοι  

Να αντιληφθούν οι μαθητές τον κυρίαρχο ρόλο του ρήματος σε κάθε πρόταση. Να μάθουν 
ότι τα ρήματα διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες (φωνές, συζυγίες, διαθέσεις, χρόνους). 
Να διακρίνουν τη χρονική βαθμίδα και το ποιόν ενέργειας. Να συνειδητοποιήσουν το ρόλο 
του ρήματος στην αφήγηση. Να ασκηθούν στην προφορική αφήγηση εμπειριών τους αξιο-
ποιώντας και όσα έμαθαν στην ενότητα 3 του σχολικού βιβλίου. Να γνωρίσουν το βασικό 
λεξιλόγιο για τον κινηματογράφο. Να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο του κινηματογράφου, 
να γνωρίσουν τους βασικούς σταθμούς στην ιστορία του και τον τρόπο που η εξέλιξη της 
τεχνολογίας επηρέασε την κινηματογραφική τέχνη.  Να ασκηθούν στην παραγωγή γραπτού 
λόγου με τη συγγραφή ενός κειμένου κριτικής κινηματογράφου. Να γίνουν και οι ίδιοι κι-
νηματογραφιστές και να εκφραστούν μέσω της τέχνης αυτής. Να αναπτύξουν ομαδοσυνερ-
γατικό πνεύμα. Να αυξηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός των μαθητών με τη χρήση των ΤΠΕ.   

Παρουσίαση της πρότασης 

Για την εκπόνηση του παρόντος σεναρίου το θεωρητικό πλαίσιο αντλήθηκε από το επιμορ-
φωτικό υλικό για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης 
(2014).   Η διδακτική πρόταση στοχεύει να δώσει  πρωταγωνιστικό ρόλο στους μαθητές οι 
οποίοι αλληλεπιδρώντας και αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες θα ολοκληρώσουν την ενό-
τητα ενώ ο διδάσκων διατηρεί συμβουλευτικό και καθοδηγητικό ρόλο. Κατά την 1η διδακτι-
κή ώρα διαμορφώνονται οι ομάδες των μαθητών. Προτείνεται να χωριστούν ομάδες τριών 
ατόμων με μεικτή δυναμική μαθητών. Ορίζονται οι ρόλοι στην ομάδα και σημειώνεται ότι 
οι αυτοί θα αλλάζουν εκ περιτροπής. Όλες οι ομάδες θα δουλεύουν το ίδιο φύλλο εργασίας 
ώστε οι στόχοι να κατακτηθούν από όλους τους μαθητές. Επίσης ο διδάσκων / η διδάσκου-
σα εξηγεί στους μαθητές τα φύλλα εργασίας.  

Κατά τη 2η διδακτική ώρα οι μαθητές εργάζονται πάνω στο 1ο  φύλλο εργασίας. Η γνώση δε 
δίνεται έτοιμη αλλά οι μαθητές με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού βιβλίου διαμορφώνουν 
τους εννοιολογικούς χάρτες που συμβάλλουν στην κατηγοριοποίηση των ρημάτων.  Εν συ-
νεχεία προχωρούν στην εφαρμογή όσων έμαθαν  κατατάσσοντας τα ρήματα στον πίνακα. 
Το κείμενο προέρχεται από το σχολικό βιβλίο. Κατά την 3η διδακτική ώρα (2ο φύλλο εργα-
σίας) οι μαθητές εισάγονται στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα και στα σώματα κειμένων 
για να αναζητήσουν το σχετικό με τον κινηματογράφο λεξιλόγιο. Το λεξιλόγιο και πάλι κα-
τατάσσεται σε πίνακα ανάλογα με τα είδη του λόγου και ενθαρρύνονται οι μαθητές να ανα-
ζητήσουν τις μη οικείες λέξεις στο Ηλεκτρονικό Λεξικό της Πύλης. Οι μαθητές θα διαπιστώ-
σουν την ύπαρξη ενός πλήθους κειμένων σχετικών με τον κινηματογράφο και θα γνωρίσουν 
το κειμενικό είδος της κριτικής του κινηματογράφου. Σε αυτό το φύλλο εργασίας προβλέπε-
ται και συνεργασία όλων των ομάδων προκειμένου να καταλήξουν σε ένα κοινό κινηματο-
γραφικό γλωσσάριο. Η εργασία στοχεύει στην κριτική αξιοποίηση των κειμένων και την 
καλλιέργεια του λεξιλογίου των μαθητών.  
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Στην 4η διδακτική ώρα οι μαθητές πηγαίνουν κινηματογράφο (3ο φύλλο εργασίας). Παρα-
κολουθούν αποσπάσματα από δύο ταινίες με κοινή θεματική και αναζητούν ομοιότητες και 
διαφορές των ηρώων και των καταστάσεων. Το κείμενο Ο Σαρλό και το αθάνατο νερό υ-
πάρχει και στο σχολικό εγχειρίδιο των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της οικείας τά-
ξης οπότε μπορεί να διδαχθεί παράλληλα, προς όφελος της διαθεματικότητας. Στη συνέχεια 
οι μαθητές ανακαλούν στη μνήμη τους και αφηγούνται προφορικά τη δική τους πρώτη ε-
παφή με τον κινηματογράφο, η οποία ίσως να διαφέρει από αυτή των ηρώων καθώς τα ση-
μερινά παιδιά είναι αρκετά εξοικειωμένα με την εικόνα. Διαπιστώνουν οι μαθητές ότι τα 
έργα τέχνης συνομιλούν μεταξύ τους, ότι ο κινηματογράφος αντλεί έμπνευση και υλικό από 
τη λογοτεχνία και ότι σε κάποιες περιπτώσεις πρώιμες εμπειρίες που μας συγκλονίζουν κα-
θορίζουν τις μετέπειτα επιλογές της ζωής.  Στην 5η διδακτική ώρα (4ο φύλλο εργασίας)  οι 
μαθητές ακολουθούν το σύνδεσμο που υπάρχει στο ηλεκτρονικό βιβλίο και οδηγεί στη Wik-
ipedia. Μπορούν επίσης να αντλήσουν και επιπλέον πληροφορίες από άλλους δικτυακούς 
τόπους. Συλλέγουν  πληροφορίες για την ιστορία του κινηματογράφου και διαπιστώνουν 
ότι όπως όλες οι τέχνες δεν είναι ένα στατικό φαινόμενο αλλά πέρασε από εξελικτικά στά-
δια για να φτάσει σήμερα στις σύγχρονες τρισδιάστατες ταινίες με το πλήθος των οπτικών 
και ηχητικών εφέ.  Το 5ο φύλλο εργασίας της 6ης διδακτικής ώρας μπορεί να αξιοποιηθεί για 
την παραγωγή γραπτού λόγου από τους μαθητές τόσο ως ομάδα όσο και χωριστά. Αφενός 
ελέγχεται η γλωσσική ικανότητα των μαθητών στην παραγωγή γραπτού λόγου και αφετέ-
ρου δίνεται η δυνατότητα σε όλους να εκφράσουν την κριτική τους για μια ταινία. Οι μαθη-
τές εξοικειώνονται με την κειμενογράφηση, ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τα εργαλεία 
ορθογραφικού ελέγχου και του θησαυρού με προσοχή ώστε να βελτιώσουν την ορθογρα-
φία του γραπτού τους. Και μετά τις διορθώσεις τα κείμενα θα δημοσιευτούν στην ηλεκτρο-
νική εφημερίδα της τάξης, όπου μπορεί να καθιερωθεί η γωνία των κινηματογραφόφιλων. 
Τέλος (6ο φύλλο εργασίας) οι μαθητές παράγουν τη δική τους ταινία. Η έμπνευση, το θέμα 
αφήνονται αποκλειστικά σε αυτούς ώστε να ενεργοποιηθεί η φαντασία και η δημιουργικό-
τητά τους. Ενθαρρύνονται να προσθέσουν και αφήγηση ή / και μουσική. Η εργασία αυτή 
δίνεται στους μαθητές για το σπίτι, αλλά η επεξεργασία του υλικού θα γίνει στο εργαστήριο 
Η/Υ. Η συμβολική τελική βράβευση σε ένα φεστιβάλ είναι το κίνητρο της δημιουργικότητας.  
Μετά την ολοκλήρωση των φύλλων εργασίας από τους μαθητές θα πρέπει να αφιερωθούν 
μία ή δύο ώρες για την παρουσίαση των εργασιών και των ταινιών στην τάξη.  

Οι μαθητές μέσω των φύλλων εργασίας έρχονται σε επαφή με τη σύγχρονη κειμενική 
πραγματικότητα του Διαδικτύου αλλά και με την εικόνα και την προβολή της. Η κινηματο-
γραφική τέχνη είναι η προσφορότερη για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης πάνω στο 
ρόλο της εικόνας και της οπτικής που αυτή εμπεριέχει και συμβάλλει στη διαμόρφωση  
μιας πιο εξωστρεφούς και κοσμοπολιτικής αντίληψη των μαθητών. Η εκμάθηση της γλώσ-
σας και η καλλιέργειά της δεν αναλώνονται μόνο στην παραδοσιακή γραμματική αλλά οι 
μαθητές ενθαρρύνονται να παράγουν κείμενα πιο ποικίλα, να εκφράσουν μέσα από αυτά 
τη γνώμη τους με έμφαση στην κειμενική πολυτροπικότητα. Κείμενα και εργασίες συνδέο-
νται με την πραγματικότητα των μαθητών και τα ενδιαφέροντά τους. Καλλιεργείται η πρω-
τοβουλία και η αυτενέργεια των μαθητών, δίνεται χώρος για αναζήτηση και προβληματι-
σμό και συνεργασία μεταξύ τους.  

Όσον αφορά στον ψηφιακό γραμματισμό δόθηκε έμφαση και στην αξιοποίηση ανοικτών 
περιβαλλόντων μάθησης (ηλεκτρονικά λεξικά, σώματα κειμένων), στην καλλιέργεια της νέ-
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ας κειμενικότητας που ξεφεύγει από τη χρήση του τετραδίου (αξιοποίηση επεξεργαστών 
κειμένου, εννοιολογικών χαρτών, χρονογραμμών, προγραμμάτων παραγωγής ταινιών) χω-
ρίς να εγκαταλείπεται και η έννοια του κλασικού γραμματισμού.    

Προαπαιτούμενα μέσα και λογισμικά 

Σχολικό Εργαστήριο Η/Υ - Κειμενογράφος – Λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης (BEL-
VEDERE, INSPIRATION) – Dipity Timelines – Movie Maker – ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.  

Κριτική 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και των 
προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση του σεναρίου. Πολλές φορές οι 
γνώσεις των μαθητών είναι εξαιρετικά καλές όσον αφορά στις Νέες Τεχνολογίες ωστόσο 
δεν έχουν όλα τα παιδιά πάντα το ίδιο επίπεδο. Η εργασία σε ομάδες και οι διδακτικές πα-
ρεμβάσεις του διδάσκοντος ενθαρρύνουν όλους  να κατακτήσουν τουλάχιστον ως ένα βαθ-
μό τη γνώση.  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΟΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ  

1. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Inspiration και με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής γραμμα-
τικής σας http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/621/4006,17975/ 
φτιάξτε μικρούς εννοιολογικούς χάρτες. Στον πρώτο χάρτη ταξινομήστε τα ρήματα με βάση 
τις φωνές, τις συζυγίες  και τις τάξεις τους. Στο δεύτερο με βάση τη χρονική βαθμίδα και 
στον τρίτο με βάση το ποιόν της ενέργειας.  

2. Διαβάστε το παρακάτω κείμενο και χρωματίστε τα ρήματα.  Στη συνέχεια προσπαθήστε 
να τα κατατάξετε με βάση τη χρονική βαθμίδα και το ποιόν ενέργειας στον πίνακα που ακο-
λουθεί. 

 [Κινηματογράφος, κινηματογραφικά έργα και… σινεμαδάκι!] 

Για έναν καλλιτέχνη, κινηματογράφος είναι ένας τρόπος για να αφηγηθείς μια ιστορία με 
εικόνες και ήχους. 

Για έναν επιστήμονα, κινηματογράφος είναι μια συσκευή που σου επιτρέπει να προβάλλεις 
κινούμενες εικόνες πάνω σε μια οθόνη. 

Για τους περισσότερους από τους γονείς και τους παππούδες σας όμως, κινηματογράφος (ή 
όπως το έλεγαν «σινεμαδάκι») ήταν η πιο αγαπημένη διασκέδαση κάθε Σαββατοκύριακο. 
Παρέες, ζευγάρια, οικογένειες πήγαιναν στις κινηματογραφικές αίθουσες κι εκεί, όταν τα 
φώτα έσβηναν, ανακάλυπταν κόσμους μαγικούς. Πότε μακρινούς, γεμάτους μυστήριο και 
φαντασία και πότε κοντινούς, γεμάτους ανθρωπιά και τρυφερότητα. Συχνά οι εντυπώσεις 
από ένα κινηματογραφικό έργο ακολουθούσαν τους θεατές στην καθημερινή τους ζωή για 
αρκετές μέρες και αποτελούσαν το κύριο θέμα συζήτησης στο σπίτι, στη δουλειά και στις 
συντροφιές. 
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Τώρα πια τις ίδιες εκείνες κινηματογραφικές ταινίες τις βλέπουμε στην τηλεόραση, μα έτσι 
χάνεται ένα μεγάλο μέρος από τη γοητεία της σκοτεινής αίθουσας και της μεγάλης οθόνης. 
Όσα παιδιά δοκιμάσουν τη μαγεία τέτοιων προβολών πιστεύουμε πως θα συμφωνήσουν.  

Πάμε σινεμά;, Πρόγραμμα γνωριμίας με τον κινηματογράφο, 
ενημερωτικό φυλλάδιο Yπουργείου Πολιτισμού / YΠEΠΘ / Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 

 

Παρελθόν  Παρόν  Μέλλον  Ποιόν ενέργειας  
Παρατατικός  Ενεστώτας Εξακολουθητικός Μέλλο-

ντας 
Μη συνοπτικό (εξακολουθη-
τικό) 

Αόριστος   Συνοπτικός Μέλλοντας Συνοπτικό 
Υπερσυντέλικος  Παρακείμενος  Συντελεσμένος Μέλλο-

ντας 
Συντελεσμένο 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΟΙ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΟΙ  

Ανοίξτε το σύνδεσμο της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα http://www.greek-
language.gr/greekLang/index.html Ακολουθήστε τη διαδρομή Νέα Ελληνική – Εργαλεία – 
Σώματα κειμένων. Πληκτρολογήστε τη λέξη κινηματογράφος και μετά Βρες. Η Πύλη θα α-
νοίξει σειρά άρθρων σχετικών με τον κινηματογράφο. Κάθε ομάδα πρέπει να επιλέξει ένα 
άρθρο και να καταγράψει το σχετικό με τον κινηματογράφο λεξιλόγιο. Στη συνέχεια όλες οι 
ομάδες θα συνεργαστούν για να φτιάξουν ένα κοινό λεξιλογικό πίνακα.  

Το λεξιλόγιο που θα εντοπίσετε να το χωρίσετε σε ομάδες ανάλογα με το γραμματικό είδος 
των λέξεων. Κάποιες λέξεις μπορεί να είναι άγνωστες. Γνωρίζετε ήδη πως με τη βοήθεια του 
λεξικού της Πύλης μπορείτε να βρείτε να γράψετε την ερμηνεία τους.  

Ρήματα:  

Ουσιαστικά: 

Επίθετα:  

Ονοματικές φράσεις:  

Ρηματικές φράσεις: 

  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3  ΟΙ ΣΙΝΕΦΙΛ   

Παρακολουθήστε τα αποσπάσματα από δύο ταινίες. Η μία είναι  σκηνή από τα Δελφινάκια 
του Αμβρακικού και περιγράφει την πρώτη φορά που ο  Πέτρος πηγαίνει στον κινηματο-
γράφο και η δεύτερη με αντίστοιχο θέμα από την ταινία Cinema Paradiso η οποία αναφέρε-
ται στη γνωριμία του μικρού Salvatore με τον κινηματογράφο με τη βοήθεια του  Alfredo. 
Να εντοπίσετε ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο που τα δύο παιδιά βιώνουν την πρώτη 
τους επαφή με το μαγικό κόσμο της μεγάλης οθόνης σε ένα κείμενο δύο περίπου παρα-
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γράφων. Στη συνέχεια αφού ανακοινώσετε στην τάξη τις παρατηρήσεις σας να αφηγηθείτε  
τη δίκη σας εμπειρία από την πρώτη ταινία που είδατε στον κινηματογράφο.  

Ήταν παρόμοια με αυτή των δύο ηρώων; Σε τι έμοιαζε; Ήταν διαφορετική; Σε τι διέφερε;  

Την πρώτη ταινία θα βρείτε στο σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=Y_FrwXlFiLk 
(να δείτε από το χρονικό σημείο 30:38 έως 34:15).  Το απόσπασμα της δεύτερης ταινίας θα 
προβληθεί από DVD στους μαθητές.  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ  

Ακολουθώντας το σύνδεσμο http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-
A112/346/2307,8816/ του ηλεκτρονικού σας εγχειριδίου να σημειώσετε τους σημαντικότε-
ρους σταθμούς στην ιστορία του κινηματογράφου.  Τα σημεία αυτά θα τα εντάξετε σε μια 
χρονογραμμή την οποία θα εμπλουτίσετε και με εικόνες ή ακόμη και βίντεο χαρακτηριστικά 
της κάθε εποχής.   

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 ΟΙ ΚΡΙΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα κειμενογράφησης να γράψετε την κριτική (σε 2 – 3 πα-
ραγράφους) για μια ταινία που έχετε δει. Η κριτική μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Χρη-
σιμοποιήστε το λεξιλόγιο που έχετε μάθει για τον κινηματογράφο. Μην ξεχάσετε να γράψε-
τε τον τίτλο της ταινίας και τους βασικούς συντελεστές της, μια σύντομη περιγραφή της 
υπόθεσης χωρίς να αποκαλύπτετε το τέλος και τους λόγους για τους οποίους θα την προ-
τείνατε ή δε θα την προτείνατε στους συμμαθητές σας. Το κείμενο σας μπορεί να συνο-
δεύεται και από εικόνες των πρωταγωνιστών ή σκηνών της ταινίας. Το κείμενο θα δημο-
σιευτεί στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου.  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ 

Μπορεί όλοι μέσα μας να κρύβουμε το ταλέντο ενός Αγγελόπουλου ή κάποιου άλλου διά-
σημου σκηνοθέτη. Χρησιμοποιώντας μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή τραβήξτε ένα σύ-
ντομο (ως 5 λεπτά) βίντεο με όποιο θέμα θέλετε π.χ.  εικόνες από την καθημερινή σας ζωή, 
από τη φύση κλπ. Μπορείτε να προσθέσετε αφήγηση ή / και μουσική.  

Όλες αυτές οι «ταινίες μικρού μήκους» θα προβληθούν σε ένα μικρό φεστιβάλ της τάξης 
και κατόπιν ψηφοφορίας και θα βραβευτεί η καλύτερη με το βραβείο του Χρυσού Σκηνοθέ-
τη.   

Βιβλιογραφία – Δικτυογραφία 

ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (2014). Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα 
Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, τεύχος 3: Κλάδος ΠΕ02. Πάτρα, Ελλάς: Εκπαίδευση 
και Δια βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007-2013). 

Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου Ηλεκτρονικό βιβλίο μαθητή 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/346/2307,8816/ 
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Γραμματική Α΄ Β΄ Γ΄ Γυμνασίου Ηλεκτρονικό βιβλίο μαθητή 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/621/4006,17975/ 

Πύλη για την ελληνική γλώσσα http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html 

Ταινία: Τα δελφινάκια του Αμβρακικού https://www.youtube.com/watch?v=Y_FrwXlFiLk 
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Διδακτικό  Σενάριο στην Ε’ δημοτικού «Μια μέρα στην Αγιά Σοφιά» 

Κυρίτση Μαρίνα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

m.kyritsi@outlook.com.gr 

  Μπουζαλάς Βασίλειος Δημοσθένης 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

   billdimbou@hotmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο με θέμα το ναό της Αγίας Σοφίας 
στην Κωσταντινούπολη. Το διδακτικο σενάριο απευθύνεται στην Ε’ δημοτικού καθώς εναρ-
μονίζεται με το μάθημα της Ιστορίας, όπου μελετούνται εκτενώς τα Βυζαντινά χρόνια. Στο 
παρόν σενάριο γίνεται διδακτική προσέγγιση η οποία διαπερνά τα μαθήματα της Γλώσσας, 
της Ιστορίας, των Θρησκευτικών, της Γεωγραφίας, των Εικαστικών και της Μουσικής. Μέσα 
από αυτή την προσέγγιση γίνεται προσπάθεια μελέτης ενός σημαντικού στοιχείου του Βυ-
ζαντινού πολιτισμού.  

Λέξεις - Κλειδιά : Αγία Σοφία, Ιστορία Ε΄ δημοτικού 

Εισαγωγή 

Το κτίσιμο της Αγιάς Σοφιάς αποτελει ένα ιστορικό γεγονός και σαν τέτοιο πρέπει να εξετά-
ζεται με βάση τον χώρο και το χρόνο που συντελέστηκε, τα αίτια και τις αφορμές που οδή-
γησαν στην ανέγερση του ναού και τα αποτελέσματα αυτής της πράξης που φτάνουν ως τις 
μέρες μας. 

Στο παρόν διδακτικό σενάριο οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν όλες τις πλευρές 
του ιστορικού γεγονότος και αυτό γίνεται μέσα από τα μαθήματα του Αναλυτικού Προ-
γράμματος, τα περισσότερα εκ των οποίων εμπλέκονται στην παρούσα διδακτική πρόταση.  

Συγκεκριμένα στη Γλώσσα μέσα από το δημοτικό τραγούδι «της Αγια-Σοφιάς» οι μαθητές 
πληροφορούνται μέσα από τη μουσική για την αρχιτεκτονική της εκκλησίας αλλά και για 
ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας μας, την άλωση της Κωσταντινούπολης. 
Στη Γεωγραφία μελετούν την θέση του ναού και τα αποτελέσματα που αυτή είχε για τον 
Χριστιανισμό ενώ στην Ιστορία φωτίζονται τα σημαντικότερα ιστορικά στοιχεία που αφο-
ρούν την Αγιά Σοφιά. Στο πλαίσιο της Αισθητικής αγωγής, οι μαθητές κατασκευάζουν το 
δικό τους ψηφιδωτό και γνωρίζουν την αρχιτεκτονική διάφορων λατρευτικών χώρων. 

Οι παραπάνω δραστηριότητες, οι οποίες αναλύονται διεξοδικά στην πορεία της εργασίας 
μας βασίζονται στο μοντέλο διδασκαλίας ως ενεργητική πρόσκτηση 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Το διδακτικό σενάριο «Μια μέρα στην Αγιά Σοφιά» βασίζεται στη διδασκαλία μέσω της ε-
νεργητικής πρόσκτησης γνώρισμα της οποίας είναι η ενεργοποίηση αυτού που μαθαίνει σε 
μια προσπάθεια συνοικοδόμησης της γνώσης με τον δάσκαλο ως ενορχηστρωτή και πλοηγό 
της προσπάθειας. Ο μαθητής γίνεται δρων συνυποκείμενο της διδασκαλίας (Θεοφιλίδης, 
2004). 
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Οι μαθητές/ριες εργάστηκαν σύμφωνα με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας. 

Στην ομαδοσυνεργατική μάθηση, οι μαθητές/ριες είναι υπεύθυνοι/ες όχι μόνο για τη δική 

τους μάθηση, αλλά και για τη μάθηση των άλλων μελών της ομάδας. Αυτό επιτυγχάνεται 
μέσω της αλληλοβοήθειας και της αμοιβαίας αλληλοτροφοδότησης. Τελικός στόχος είναι 
τόσο η ατομική απόδοση κάθε μέλους της ομάδας όσο και η ομαδική απόδοση (Ματσαγ-
γούρας, 1998). 

Ως μέθοδος διδασκαλίας προτείνεται η εφαρμογή ενός μεικτού κατευθυνόμενου ερευνητι-
κού/ανακαλυπτικού μοντέλου διδασκαλίας, όπου ο εκπαιδευτικός ωθεί ουσιαστικά τους 
μαθητές να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν τα νέα δεδομένα (Καραντζής & Μάνεσης, 
2013). 

Η οργάνωση της τάξης έχει ως βασική μορφή της την εργασία σε ομάδες, η οποία είναι  κα-
θαρά μαθητοκεντρική μορφή διδασκαλίας και πραγματοποιείται μέσα σε πλαίσια συλλογι-
κής δράσης των μαθητών. Βασικό συστατικό στοιχείο αποτελεί η ενεργός συμμετοχή όλων 
των μελών των ομάδων στα πλαίσια της επικοινωνιακής προσέγγισης. 

O ρόλος του δασκάλου μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποκτά καθοδηγητικό, διαμεσολαβητικό, 
συμβουλευτικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα. Ενεργεί όχι ως απλός φορέας γνώσεων, αλλά 
περισσότερο ως συντονιστής ενεργητικών και συμμετοχικών μαθησιακών ενεργειών (Μα-
τσαγγούρας, 2003:223-381; Πυργιωτάκης, 2009: 281-336; Μάνεσης, 2010). 

Η ομαδοσυνεργατικότητα αποτελεί άριστο πλαίσιο για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, 
της κριτικής σκέψης αλλά και της συναισθηματικής ανάπτυξης του μαθητή (Ματσαγγούρας, 
2006, 2007). Το αντικείμενο εργασίας είναι κοινό για όλες τις ομάδες. Επιπλέον, βελτιώνει 
τις σχέσεις μεταξύ του δασκάλου και των μαθητών όσο και τις διατομικές σχέσεις μεταξύ 
των μαθητών.  

Σκοποί-στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

 

1. Να κατανοήσουν οι μαθητές τη θρησκευτική, πολιτισμική, αρχιτεκτονική, ιστορική και 
καλλιτεχνική αξία που έχει ο ναός της Αγίας-Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, τόσο για 
τους Έλληνες, όσο για ολόκληρη την ορθοδοξία, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο.  

2. Να γνωρίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατασκευάστηκε ο Ναός, τους συντε-
λεστές και το σχέδιο κατασκευής του.  

3. Να μελετήσουν τον αρχιτεκτονικό ρυθμό ναοδομίας που χρησιμοποιήθηκε και να τον 
συγκρίνουν  με άλλους χριστιανικούς ναούς αλλά και με ναούς άλλων θρησκειών. 

4. Να γνωρίσουν την τέχνη της αγιογραφίας και του ψηφιδωτού.  
5. Να κατανοήσουν και την σημερινή αξία της Αγίας Σοφίας, ως σύμβολο για τον βυζαντι-

νό πολιτισμό, αλλά και για τους Έλληνες.  
6. Να αντιληφθούν τη διαθεματικότητα του αντικειμένου και τις προεκτάσεις του βυζαντι-

νού πολιτισμού από την ιστορία και τα θρησκευτικά, στην γεωπολιτική και από την αρ-
χιτεκτονική στην μουσική.  
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7. Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και τις κιναισθητικές τους δεξιότητες.  

Διάταξη αίθουσας: Ομαδοσυνεργατική  

Εποπτικά μέσα-Υλικά: Βιβλίο, τετράδιο, πίνακας, βιντεοπροβολέας-υπολογιστής. πλαστελί-
νη-πυλός, γεωγραφικός χάρτης, εφημερίδες και περιοδικά, ψαλίδι και κόλλα, μαρκαδόροι 
και ξυλομπογιές.   

Χρόνος σεναρίου: Μία διδακτική μέρα. (7 διδακτικές ώρες) 

Μέθοδος διδασκαλίας: Διαθεματική προσέγγιση στα μαθήματα: Γλώσσα, Ιστορία, Θρη-
σκευτικά, Γεωγραφία, Καλλιτεχνικά, Μουσική.  

Διδακτική πορεία ανά μάθημα και ώρα 

Γλώσσα 

1. Οι μαθητές ακούνε το δημοτικό τραγούδι: «της Αγια-Σοφιάς». 
https://www.youtube.com/watch?v=qbpoDBaOPYo 

2. Στη συνέχεια τους μοιράζονται  οι στοίχοι του δημοτικού τραγουδιού. Οι μαθητές κα-
λούνται να το διαβάσουν μια φορά σιωπηλά και έπειτα όλοι μαζί.  

3. Γίνεται επεξήγηση άγνωστων λέξεων, εφόσον υπάρχουν 
4. Αφού εξηγήσουμε τις άγνωστες λέξεις, οι μαθητές συζητούν στις ομάδες τους για το 

τραγούδι, βρίσκουν σε τι αναφέρεται, κάνουν μια σύνδεση με το τι έγινε πριν τι έγινε 
μετά. Έτσι θα ελέγξουμε τις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών σε σχέση με το Βυζά-
ντιο και με την Αγία Σοφία. 

5. Τέλος θα αναλύσουμε το πλαίσιο στο οποίο γράφτηκε το συγκεκριμένο δημοτικό αλλά 
και στο είδος στο οποίο ανήκει (θρήνος-μοιρολόι) . Με βάση το προηγούμενο σκέλος  
παρουσιάζει ο εκπαιδευτικός τα πραγματικά γεγονότα πριν και μετα. Τονίζεται πόσα 
χρόνια έχουν συμπληρωθεί από το χτίσιμο του ναού μέχρι την Άλωση της Πόλης αλλά 
και πόσα χρόνια υπάρχει η Αγιά Σοφιά σαν οικοδόμημα. 

Ιστορία 

1. Μέσα από ένα σχεδιάγραμμα του μαθήματος θα δούμε τις συνθήκες, οικονομικές, πο-
λιτικές και πολιτισμικές-θρησκευτικές κάτω από τις οποίες κτίστηκε οι Αγία Σοφία στην 
Κωνσταντινούπολη καθώς και τους συντελεστές αυτού του δημιουργήματος.  

2. Θα περιηγηθούμε ηλεκτρονικά στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Αγίας Σοφίας προ-
κειμένου να κατανοήσουν οι μαθητές την λαμπρότητα του συγκεκριμένου ναού και τη 
μεγαλοπρέπεια των ανάλαφρων όγκων.  

3. http://www.dogma.gr/default.php?pname=Article&art_id=2886&catid=22 
4. Τέλος θα ζητήσουμε από τους μαθητές να συζητήσουν στις ομάδες  τους λόγους για 

τους οποίους θεωρούν ότι χτίστηκε ένας τόσο επιβλητικός ναός. 
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Γεωγραφία 

1. Παρατηρούμε στον χάρτη την θέση της Κωνσταντινούπολης και τα φυσικά στοιχεία που 
την περιβάλουν.  

2. Οι μαθητές σε ομάδες καταγράφουν και παρουσιάζουν στην τάξη τους λόγους που θε-
ωρούν ότι η Κωνσταντινούπολη ήταν η πρωτεύουσα του Βυζαντίου και πως η θέση της 
βοήθησε στην διάδοση της χριστιανικής θρησκείας.  

3. Τέλος θέτουμε στους μαθητές την ερώτηση: σήμερα ποια θεωρούν ότι είναι η πρωτεύ-
ουσα του χριστιανισμού. Ασφαλώς πρόκειται για ερώτηση που θα προκαλέσει νέα συ-
ζήτηση σχετικά με τη διάσπαση των εκκλησιών και για τη φυσική θέση της Ρώμης σε 
σχέση με την καθολική χριστιανοσύνη αλλά και τη διατήρηση της Κωνσταντινούπολης 
ως πηγή της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας. 

Θρησκευτικά 

1. Έχοντας ανάλυση τα ιστορικά στοιχεία κατασκευής της Αγίας-Σοφίας προχωράμε στην 
ανάλυση του συμβολισμού που έχει η Αγία-Σοφία για τον χριστιανισμό συνολικά.  

2. Ρωτάμε τους μαθητές αν θεωρούν ότι η Αγία Σοφία μοιάζει με τις εκκλησίες που έχουν 
στην γειτονιά τους. Μέσα από τη συζήτηση θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τον 
ρυθμό της Αγια-Σοφιάς αλλά και τους υπόλοιπους ρυθμούς άλλων χριστιανικών εκκλη-
σιών. Σε αυτό θα μας βοηθήσουν και σχετικές φωτογραφίες που μπορούμε να προβά-
λουμε στον πίνακα.  

3. Τέλος θα δείξουμε στους μαθητές εικόνες από ναούς άλλων θρησκειών και θα τους ζη-
τήσουμε σε ομάδες να εντοπίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές που αυτοί έχουν με-
ταξύ τους και σε σχέση με τους ορθόδοξους χριστιανικούς ναούς.  

   Καλλιτεχνικά 

1. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες αναλαμβάνουν την κατασκευή με πυλό ή πλαστελίνη 
(2 ομάδες με πυλό και 2 με πλαστελίνη) μίας μικρογραφίας της Αγια-Σοφιάς, βασιζόμε-
νοι στις εικόνες που έχουν δει. Στη συνέχεια παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους στην 
τάξη. 

2. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει στις ομάδες σελίδες από εφημερίδες και περιοδικά και μια 
ασπρόμαυρη αγιογραφία-σχέδιο, με βάση το οποίο καλούνται να φτιάξουν το ψηφιδω-
τό τους. Οι μαθητές κόβουν σε τετραγωνάκια τα μέρη των εφημερίδων που έχουν το 
χρώμα που τους ενδιαφέρει και τα κομμάτια τα κολλούν πάνω στο αρχικό ασπρόμαυρο 
σχέδιο, δίνοντας του χρώμα.  

Καθ όλη τη διάρκεια των δύο δραστηριοτήτων μπορούμε να έχουμε σαν μουσική υπόκρου-
ση βυζαντινές ορχηστρικές μελωδίες.     

Μουσική 

1. Οι μαθητές ακούνε ένα απόσπασμα από έναν ύμνο και από μία ορχηστρική βυζαντινή 
μουσική.  https://www.youtube.com/watch?v=sT45uicQxRM 

2. https://www.youtube.com/watch?v=YofUPSyCrwo 
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3. Τους ζητάμε να μας προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά τους και τα όργανα τα οποία 
χρησιμοποιούσαν στο βυζάντιο. Στη συνέχεια τα συγκρίνουμε με μερικά από τα σημε-
ρινά μουσικά όργανα και τη μουσική που σήμερα ακούμε.  

4. Οι μαθητές  θα γνωρίσουν τις βυζαντινές νότες και μουσικά σύμβολα και θα τα συγκρί-
νουν με τα αντίστοιχα της ευρωπαϊκής μουσικής. Στη συνέχεια τροφοδοτούμε τον προ-
βληματισμό, αν είναι δύο διαφορετικές μουσικές, ξένες μεταξύ τους, ή αν η μουσική εί-
ναι κοινή αλλά απλά αλλάζουν τα σύμβολα. Και τέλος αν θεωρούν ότι η βυζαντινή μου-
σική αφορά μόνο τους εκκλησιαστικούς ύμνους ή χρησιμοποιείται και σε άλλα μουσικά 
είδη.  

 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                    α΄μέρος 

Της Αγια-Σοφιάς  

(δημοτικό) 
Σημαίνει ο Θιός, σημαίνει η γης, σημαίνουν τα επουράνια, 
σημαίνει κι η Αγια Σοφιά, το μέγα μοναστήρι, 
με τετρακόσια σήμαντρα κι εξηνταδυό καμπάνες, 
κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. 
Ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης, 
κι απ΄την πολλήν την ψαλμουδιά εσειόντανε οι κολόνες. 
Να μπούνε στο χερουβικό* και να 'βγει ο βασιλέας, 
φωνή τους ήρθε εξ ουρανού κι απ' αρχαγγέλου στόμα: 
"Πάψετε το χερουβικό κι ας χαμηλώσουν τα 'αγια, 
παπάδες πάρτε τα γιερά και σεις κεριά σβηστήτε, 
γιατί είναι θέλημα Θεού η Πόλη να τουρκέψει. 
Μόν' στείλτε λόγο στη Φραγκιά*, να 'ρτουνε τρία καράβια 
το 'να να πάρει το σταυρό και τ' άλλο το βαγγέλιο, 
το τρίτο το καλύτερο, την άγια τράπεζά μας, 
μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μας τη μαγαρίσουν". 
Η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες. 
"Σώπασε κυρά Δέσποινα, και μη πολυδακρύζεις, 
πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας είναι".  

*Χερουβικό: χριστιανικός ύμνος που ψάλλεται στη Θεία Λειτουργία πριν από την έξοδο των 
Τιμόων Δώρων και αναφέρεται στα Χερουβίμ, μία από τις τάξεις των αγγέλων.   

*Φραγκιά: Η Δύση, ο δυτικός κόσμος. Οι Φράγκοι είναι δυτικό, γερμανικό φύλο, προερχό-
μενο από την περιοχή της Βαλτικής. Οι Φράγκοι έχουν δώσει το όνομά τους στη Γαλλία 
(France) 

1. Υπογραμμίστε στο κείμενο τις φράσεις ή τις λέξεις που δεν γνωρίζεται.  

2. Συζητήστε στις ομάδες σας και απαντήστε στις ερωτήσεις:  
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Το παραπάνω κείμενο είναι δημοτικό τραγούδι. Ποιος είναι ο συγγραφέας του; 

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Ποιος είναι ο χώρος και ο χρόνος που περιγράφεται στο παραπάνω τραγούδι ; 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

Ποια είναι τα βασικά πρόσωπα-χαρακτήρες που αναφέρονται στο τραγούδι ; 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Το τραγούδι περιγράφει ένα ιστορικό γεγονός. Ποιο είναι αυτό ; 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Τι πιστεύεται ότι συνέβη πριν και τι μετά από την συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή κατάστα-
ση που μας περιγράφει το δημοτικό τραγούδι ; 

Πριν:_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Με-
τά:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ       β΄μερος 

 

1. Με βάση το σχεδιάγραμμα του μαθήματος και την ψηφιακή περιήγηση στον ναό 
της Αγίας Σοφίας απαντήστε στις πιο κάτω ερωτήσεις: 

Τι σας εντυπωσίασε από την περιήγηση ; 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

Για ποιο λόγο πιστεύεται κατασκευάστηκε ένας τόσο λαμπρός ναός ; 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________-
_________________________________________________________________________ 

 

2. Παρατηρήστε τον χάρτη του πίνακα και συμπληρώστε τα βασικά φυσικά στοιχεία 
και τις πόλεις γύρω από την Κωνσταντινούπολη.  

 

3. Συζητήστε με την ομάδας σας και απαντήστε στις ερωτήσεις.  

 

Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι ήταν η Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα του Βυζαντινού κρά-
τους ; 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Πιστεύεται ότι η φυσική θέση του Κωνσταντινούπολης βοήθησε στην επέκταση του Βυζα-
ντινού κράτους και στη διάδοση της χριστιανικής θρησκείας ; Γιατί ; 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

 

Η Κωνσταντινούπολη ήταν πρωτεύουσα του Βυζαντίου αλλά και του χριστιανισμού. Ποια 
πιστεύεται ότι είναι σήμερα η πρωτεύουσα του χριστιανισμού; 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

4. Παρατηρήστε τις εικόνες των διάφορων χριστιανικών ναών στον πίνακα.  

Ποιες οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές με την Αγιά- Σοφιά ; 

 

Ομοιότη-
τες:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________ 

 

Διαφο-
ρές:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________ 

 

5. Παρατηρήστε τις εικόνες από 5 ναούς διαφορετικών θρησκειών.  

 

2810

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



 

 

Ποιες ομοιότητες διακρίνεται και ποιες διαφορές με τους ορθόδοξους χριστιανικούς ναούς 
; 

Ομοιότη-
τες:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Διαφο-
ρές:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

6. Α-
φού ακούσεις τα δύο μουσικά αποσπάσματα, συζήτησε με την ομάδα σου και κατέγραψε 
τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στη βυζαντινή και στην ευρωπαϊκή μουσική. 
Ποια μουσικά όργανα ξεχωρίζεις στο κάθε μουσικό είδος ; 

 

Ομοιότητες:_______________________________________________________________-
___________________________________________________________________________ 
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Διαφο-
ρές:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Μουσικά όργανα: 

Βυζαντινή μουσική:  __________________________________________________________ 

Ευρωπαϊκή μουσική: _________________________________________________________ 

                  

 

 

Συμπεράσματα- αξιολόγηση 

Το σενάριο αυτό πραγματοποιήθηκε με σκοπό οι μαθητές να εξερευνήσουν  το ναό της Α-
γίας– Σοφίας από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Διερευνήθηκε η ιστορία του ναού, ο συμ-
βολισμός του, οι αρχιτεκτονικές δομές του. Επίσης έγινε προσπάθεια να εξεταστεί το θέμα 
της Αγιά-Σοφιάς διαθεματικά καθώς το σενάριο περιλαμβάνει στις δραστηριότητες του ε-
ξάσκηση στα μαθήματα της Γλώσσας, της Ιστορίας, της Γεωγραφίας, των Θρησκευτικών, 
των Εικαστικών και της Μουσικής. 

Κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης του σεναρίου οι μαθητές ανταποκρίθηκαν ιδιαίτε-
ρα θετικά κατά τη δραστηριότητα της Γλώσσας καθώς συνέθεσαν μια δική τους ιστορία με 
βάση τις προϋπάρχουσες και τις δοσμένες (δημοτικό τραγούδι) πληροφορίες. Οι μαθητές 
δυσκολεύτηκαν αρχικά στην κατανόηση του νοήματος του κειμένου, κυρίως εξαιτίας των 
άγνωστων λέξεων, όμως εν συνεχεία κατόρθωσαν αποκωδικοποιήσουν σχεδόν όλα τα νοή-
ματα και να θέσουν το χωροχρονικό πλαίσιο γραφής του.   

Στην Ιστορία η μαθητές έδειξαν ιδιαίτερη προσήλωση και ενθουσιασμό στην ηλεκτρονική 
περιήγηση καθώς όπως ειπώθηκε ένιωθαν πως βρίσκονταν μέσα στον ίδιο το ναό.  

Στη Γεωγραφία χρειάστηκε η παρότρυνση του δασκάλου για να μπορέσει να προχωρήσει ο 
διάλογος καθώς οι μαθητές υστερούσαν σε γνώσεις επί του αντικειμένου. 

Στα Θρησκευτικά οι μαθητές ανέπτυξαν την κριτική τους σκέψη απατώντας σε δύσκολες 
ερωτήσεις και θέτοντας της δικές τους στην τάξη. Πολλοί μαθητές δεν γνώριζαν ναούς άλ-
λων θρησκειών και έτσι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.  
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Στη Μουσική υπήρξε ιδιαίτερα γόνιμος προβληματισμός πάνω στις νότες, στη διαφορετικό-
τητα των ήχων και στις απαρχές της μουσικής ως έννοιας. Ωστόσο τους ήταν αρκετά ευχά-
ριστη η διαδικασία αναγνώρισης των μουσικών οργάνων καθώς είχε μια παιγνιώδη μορφή. 

Στα Εικαστικά οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με την ιδέα να δημιουργήσουν τη δική τους μα-
κέτα και ψηφιδωτό, δούλεψαν αρμονικά στις ομάδες τους. Αυτή η δραστηριότητα χρειά-
στηκε αρκετή ώρα για να έλθει εις πέρας. Γι’ αυτό έγινε και τελευταία. Ήταν και μια μορφή 
παιγνιώδους εκμάθησης για τους μαθητές.  

Συνεπώς το σενάριο ήταν επιτυχές, αφού εφαρμόστηκε σε ορθά χρονικά πλαίσια και οι 
στόχοι εκπληρώθηκαν με επιτυχία. Στις κιναισθητικές δραστηριότητες οι μαθητές έδειχναν 
μεγαλύτερο ζήλο και σε επίπεδο ομάδας, συνεργάστηκαν εξαιρετικά αναλαμβάνοντας ρό-
λους και πρωτοβουλίες. 
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Διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και ΤΠΕ 

       Σταμπουλίλη  Ζωή 
Φιλόλογος, Μ.Δ.Ε. «Επιστήμες  Αγωγής – Εκπαιδευτική  Ηγεσία και Διοίκηση» 

zstampoulili@gmail.com 

Περίληψη 

Η  χρησιμοποίηση σύγχρονων διδακτικών μέσων μπορεί να βοηθήσει σημαντικά και να 
συνδράμει αποτελεσματικά  στη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων, όπως αυτό   της Νεο-
ελληνικής Λογοτεχνίας. Ξεπερνώντας τα πλαίσια της παραδοσιακής διδασκαλίας, οι Τεχνο-
λογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι τόσο ως παιδαγω-
γικά εργαλεία, όσο ως μέσα καλλιέργειας του κριτικού και νέου γραμματισμού. Η παρούσα 
εισήγηση αφορά ένα διδακτικό σενάριο με τη συνδρομή των ΤΠΕ στο μάθημα της Νεοελλη-
νικής Λογοτεχνίας, που εφαρμόστηκε σε μαθητές β΄τάξης, εσπερινού επαγγελματικού  λυ-
κείου. Γίνεται περιγραφή του σεναρίου, των στόχων και των μεθόδων που υιοθετήθηκαν. 
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται η λεπτομερής πορεία της διδακτικής πρότασης που ακολου-
θήθηκε και τα φύλλα εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν . 

Λέξεις - Κλειδιά:  Διδακτικό σενάριο, Β΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ, διδασκαλία της Νεοελληνι-
κής  Λογοτεχνίας, χρήση των ΤΠΕ.  

 Ταυτότητα σεναρίου 

Τίτλος: «Η  Λήθη  του Λορέντζου Μαβίλη  σε μια σύγχρονη προσέγγιση». 

Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία με τη συνδρομή της Πληροφορικής  

Διδακτική ενότητα: Επτανησιακή Σχολή, Λορέντζος Μαβίλης – « Λήθη». 

Τάξη: Β΄ Τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ  Αιγάλεω. 

Αριθμός μαθητών : 11 ( Στη δύναμη της τάξης ανήκουν πολλοί μαθητές του ναυτικού τομέα, 
που  απουσιάζουν, καθώς είναι ναυτολογημένοι). 

 Χρόνος Υλοποίησης: 3 διδακτικές ώρες. 

Προϋποθέσεις 

• Εύρεση διαθέσιμου εργαστηρίου Πληροφορικής. 

• Εξοικείωση  μαθητών /-τριών  και εκπαιδευτικού στην  ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, 
με  χρήση  των ΤΠΕ. 

• Ευελιξία στο ωρολόγιο πρόγραμμα. 
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 Σύντομη επισκόπηση σεναρίου 

Στη διδακτική πρόταση που ακολουθεί  οι μαθητές/-τριες θα επιχειρήσουν να προσεγγί-
σουν το συγκεκριμένο ποίημα και το δημιουργό του, μέσα από μια διερευνητική μαθησιακή 
διαδικασία. Θα ανατρέξουν στο υλικό που  περιλαμβάνεται στο σχολικό εγχειρίδιο και σε 
άλλο υλικό διαθέσιμο στο Διαδίκτυο. Το διδακτικό αυτό σενάριο ακολουθεί το «Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τη Λογοτεχνία», τόσο όσον αφορά τα μέσα και τη μέ-
θοδο διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίησή του, όσο και τους στόχους 
που υπηρετεί. Επιπλέον, συνδέεται με το ΑΠΣ, καθώς το ποίημα περιλαμβάνεται στα Κείμε-
να Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου. 

Στόχοι 

Γνωστικοί 
• Να γνωρίσουν οι μαθητές/-τριες  έναν ποιητή της Επτανησιακής Σχολής, το Λ. Μαβίλη 

και το έργο του. 
• Να κατανοήσουν τα ιστορικά, πολιτικά, ιδεολογικά και φιλοσοφικά ερεθίσματα που ε-

πηρέασαν και τελικά διαμόρφωσαν  την ποίηση του Μαβίλη. 
• Να έρθουν σε γνωριμία με το σονέτο και να αξιοποιήσουν εξωκειμενικά στοιχεία για την 

ερμηνεία του ποιήματος. 
• Να κατανοήσουν ότι η ποίηση αποτελεί πηγή έμπνευσης για τη γένεση άλλων μορφών 

τέχνης, όπως της μουσικής και της ζωγραφικής. 
• Να εντοπίσουν  ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στη «Λήθη» και άλλα ποιήματα (πα-

ράλληλα κείμενα). 
• Να ασκηθούν στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.  
• Να απολαύσουν το ποίημα. 

 Παιδαγωγικοί 
• Να αξιοποιήσουν οι μαθητές την ομαδική συνεργασία, να μάθουν να αλληλοβοηθιού-

νται , να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον και να επικοινωνούν  ομαλά. 
• Να εξοικειωθούν με τη αναζήτηση και κριτική επιλογή των πληροφοριών μέσα από τις 

ιστοσελίδες του Διαδικτύου, «οικοδομώντας» τη γνώση. 
• Να δραστηριοποιηθούν στη διερευνητική-βιωματική μάθηση. 
• Να προσεγγίσουν δημιουργικά το ποίημα με κατευθυνόμενη αυτενέργεια. 
• Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ (Ψηφιακός γραμματισμός) 
• Να εξοικειωθούν με τη χρήση του διαδικτύου ως περιβάλλοντος μάθησης. 
• Να γνωρίσουν επιλεγμένους δικτυακούς τόπους. 
• Να ασκηθούν στη χρήση του επεξεργαστή κειμένου και παρουσίασης διαφανειών.  
• Να εξοικειωθούν με την αξιοποίηση των πολυμέσων για την κριτική προσέγγιση και αι-

σθητική απόλαυση του ποιήματος. 

Λεπτομερής παρουσίαση της διδακτικής πρότασης  

Αφετηρία (Αφόρμηση) 
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Το ποίημα του Λ. Μαβίλη «Λήθη», ως ένα τυπικό σονέτο, εμπνευσμένο από τα δημοτικά 
τραγούδια του Χάροντα (Κάτω Κόσμου),  προσφέρει μια εξαιρετική αφορμή για στοχασμό 
πάνω στην παραδοσιακή ποίηση και ειδικότερα για οντολογικό προβληματισμό πάνω στη 
Ζωή και το Θάνατο , τη Μνήμη και τη Λήθη. Οι μεταφυσικές ανησυχίες του ποιητή αποτε-
λούν διαχρονικά φιλοσοφικά ερωτήματα, που ταλανίζουν και το σύγχρονο άνθρωπο.  

Μέσα και μέθοδος διδασκαλίας 

Ως μέσα διδασκαλίας ορίζονται αφενός το σχολικό εγχειρίδιο και αφετέρου το διαδίκτυο, 
τα λογισμικά Microsoft Word και Power Point, που επιτρέπουν την έρευνα σε ηλεκτρονικές 
πηγές και τη δημιουργία πολυτροπικών κειμένων. Ειδικότερα, η χρήση του επεξεργαστή 
κειμένου μπορεί  να βοηθήσει αποτελεσματικά τους μαθητές/-τριες στην ανάπτυξη του λο-
γοτεχνικού γραμματισμού (Νικολαΐδου, 2009). Συνακόλουθα,  η χρήση των ΤΠΕ  δίνει τη 
δυνατότητα σε κάθε μαθητή/-τρια  να αυτενεργήσει και να υιοθετήσει ενεργό ρόλο στη μα-
θησιακή διδασκαλία, αξιοποιώντας βιώματα  από άλλα γνωστικά αντικείμενα. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι η χρήση και η αξιοποίηση των ΤΠΕ δεν καθίσταται αυτοσκοπός, αλλά εντάσσε-
ται στην ευρύτερη προσπάθεια προώθησης της μαθητικής αυτενέργειας και συμμετοχής 
των μαθητών/-τριών σε μία διερευνητική μαθησιακή διαδικασία μέσω της ανάπτυξης της 
κριτικής τους ικανότητας. Ως μέθοδος ορίζεται η ομαδοσυνεργατική και διερευνητική. Οι 
μαθητές/-τριες καλούνται ανά ομάδες να αναζητήσουν διερευνητικά τη γνώση. Όταν ε-
φαρμόζεται η διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση, κάθε μαθητής/-τρια σταματά  να 
είναι παθητικός δέκτης και ενεργοποιείται  (Βακαλούδη, 2003). Η χρησιμοποίηση της ομα-
δοσυνεργατικής μεθόδου κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας δημιουργεί καλύτερο παιδα-
γωγικό αποτέλεσμα (Μαυρόπουλος, 2004). Επιπλέον, στο πλαίσιο των ομάδων οι μαθητές/-
τριες, καθώς συνεργάζονται και ανταλλάσσουν απόψεις, ασκούν ευκολότερα κριτική αξιο-
λόγηση στις ευρισκόμενες πληροφορίες και  καλλιεργούν το αίσθημα της ευθύνης για την 
παραγωγή συλλογικού αποτελέσματος. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και των μαθητών 

Σε αυτό το μαθητοκεντρικό μοντέλο της ομαδοσυνεργατικής και διερευνητικής μάθησης ο 
ρόλος του εκπαιδευτικού καθίσταται ουσιαστικός, καθώς σχεδιάζει το πλαίσιο και το περιε-
χόμενο της  διδασκαλίας, συντονίζει τη διαδικασία, εξομαλύνει τις δυσκολίες και αξιολογεί 
το παραγόμενο αποτέλεσμα. Ο ρόλος του διδάσκοντα είναι περισσότερο εμψυχωτικός και 
καθοδηγητικός. Επιπλέον, ο σύγχρονος εκπαιδευτικός οφείλει να επιμορφώνεται και να 
αξιοποιεί παιδαγωγικά τις ΤΠΕ, ενισχύοντας έτσι την καινοτομία και τη δημιουργικότητα 
(ΕΑΙΤΥ, 2009). Ο ρόλος των μαθητών είναι  να αναζητήσουν,   να  συλλέξουν,  να κρίνουν,  
να  αξιολογήσουν και  να δημιουργήσουν τα δικά τους συμπεράσματα.  

Οργάνωση της τάξης  

Οι μαθητές/-τριες  χωρίζονται σε 4 ομάδες ( τρεις των τριών ατόμων και μία  των δύο), με 
βασικό περιορισμό ως προς τη σύνθεσή τους να συμμετέχει σε κάθε ομάδα τουλάχιστον 
ένας μαθητής με ευχέρεια στη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ. Κατά τη διαδικασία της συγκρό-
τησής τους ο εκπαιδευτικός παρεμβαίνει συμβουλευτικά, επιδιώκοντας την ανομοιογένεια 
των ομάδων  ως προς τις μαθησιακές  επιδόσεις τους.  Η  συνεργασία των αδύνατων μαθη-
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τών/-τριών με τους πιο δυνατούς εξασφαλίζει εποικοδομητικό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα 
(Ματσαγγούρας, 2000). Ενδεικτικά αναφέρουμε τους ρόλους των μελών της εκάστοτε ομά-
δας (ενίοτε κάποιο μέλος επιφορτίζεται με περισσότερους από ένα ρόλους): χειριστής του 
Η/Υ – αναγνώστης/ συντονιστής της διαδικασίας, επιφορτισμένος με την καταγραφή και 
αξιολόγηση των πληροφοριών - παρουσιαστής των αποτελεσμάτων της διερευνητικής μα-
θησιακής διαδικασίας της ομάδας στην ολομέλεια. 

Εργαλεία – Πηγές που θα χρησιμοποιηθούν  

• Σχολικό εγχειρίδιο (Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας) 
• Φωτοτυπίες των φύλλων εργασίας 
• Το εργαστήριο πληροφορικής, Projector και Laptop. 
• Λογισμικό Επεξεργασίας Κειμένου (Microsoft Word) 
• Λογισμικό Παρουσιάσεων (Power Point)  
• Σύνδεση στο Διαδίκτυο για εύρεση  πληροφοριών με   μηχανές αναζήτησης/ Σχετικές 

Διευθύνσεις Περιήγησης: 

http://www.ekebi.gr/, http://www.snhell.gr, http://www.el.wikipedia.gr, http://www.greek-
language.gr, http://ebooks.edu.gr/2013/books-pdf.php?course=DSGL-A111, 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1916,6371/ 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1916,6370/ 

Πορεία υλοποίησης 

Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες, κατανεμημένες σε μία δίωρη συνεχόμενη δι-
δασκαλία και μια μονόωρη διδασκαλία. Οι φάσεις εξέλιξης της δραστηριότητας είναι οι α-
κόλουθες: 

Α΄ Φάση (2 ώρες στο εργαστήριο πληροφορικής)  

Οι μαθητές/-τριες εισέρχονται στο εργαστήριο πληροφορικής. Ο εκπαιδευτικός  τους ανα-
κοινώνει το περιεχόμενο της διδακτικής πρότασης, τους παρουσιάζει συνοπτικά το χρονο-
διάγραμμα και  αποθηκεύει το σχετικό  αρχείο  του μαθήματος με τα φύλλα εργασίας  στην 
επιφάνεια εργασίας όλων των Η/Υ , ώστε το περιεχόμενό του να χρησιμοποιηθεί κατά τη 
διάρκεια  της εργασίας τους σε ομάδες. Ακολουθεί μια πρώτη ανάγνωση του ποιήματος, 
όπου  οι μαθητές/-τριες εκφράζουν τις  εντυπώσεις τους σχετικά με το ποίημα.  Στη συνέ-
χεια , ο εκπαιδευτικός συντονίζει το χωρισμό των μαθητών/-τριών σε ομάδες των τριών και 
δύο ατόμων,  γνωστοποιεί τους ρόλους που καλούνται να αναλάβουν και απαντά σε πιθα-
νές ερωτήσεις τους, προκειμένου  να ξεκινήσουν την εκπόνηση των φύλλων εργασίας που 
τους έχουν δοθεί επιπλέον και  σε έντυπη μορφή.  

H ομάδα Α΄ (Ομάδα Διερεύνησης των βιογραφικών στοιχείων του δημιουργού και του ιστο-
ρικού-ιδεολογικού πλαισίου της ποιήματος) μελετά στη διεύθυνση http://el.wikipedia.org/ 
τους σημαντικούς σταθμούς της ζωής του ποιητή καθώς και τις ιστορικές και πολιτικές συν-
θήκες που επηρέασαν το έργο του, αλλά και τις κυρίαρχες ιδεολογίες και τα φιλοσοφικά 
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ρεύματα που επικράτησαν σ΄αυτό.  Στη συνέχεια,  αναζητά  και καταγράφει τους λόγους 
στους οποίους οφείλεται η πεσιμιστική διάθεση  του ποιητή. 

Η ομάδα Β΄ (Ομάδα  αισθητικής προσέγγισης του  ποιήματος) παρατηρεί αρχικά  τους πίνα-
κες «Δύση » του Ντελακρουά και «Φυγή στην Αίγυπτο» του Ελσχάιμερ , που ακολουθούν. 
Στη συνέχεια, τους σχολιάζει και καταγράφει τις εντυπώσεις της σε ένα αρχείο word. 

 

Σχήμα 1: Ντελακρουά(1798-1863), Δύση 
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Σχήμα 2: Ελσχάιμερ(1578-1610), Φυγή στην Αίγυπτο 

Η ομάδα Γ (Ομάδα γλωσσοτεχνικής προσέγγισης του ποιήματος) στο Λεξικό του Τριαντα-
φυλλίδη και στη διεύθυνση της Ελληνικής Πύλης http://www.greek-language.gr στα σώμα-
τα κειμένων μελετά τη λέξη «λήθη». Στη  συνέχεια, στη διεύθυνση  http://el.wikipedia.org/  
διερευνά τη σημασία των όρου «λήθη» στη μυθολογία. Τέλος, ακολουθεί συσχέτιση των 
αποτελεσμάτων και δικαιολόγηση   του τίτλου του ποιήματος.  

Η ομάδα Δ΄ (Ομάδα συσχέτισης- σύγκρισης με παράλληλα κείμενα) επισκέπτεται το δικτυα-
κό τόπο του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού http://www.snhell.gr και διαβάζει από τη 
συλλογή το ποίημα «Είμαστε κάτι …» του Καρυωτάκη. Στη συνέχεια, καλείται να εντοπίσει  
κοινά στοιχεία και διαφορές ανάμεσα στα δύο ποιήματα. 

Στο τέλος του μαθήματος η κάθε ομάδα αποθηκεύει την εργασία της στην επιφάνεια εργα-
σίας και ο  εκπαιδευτικός την αποθηκεύει σε ηλεκτρονική μορφή, χρησιμοποιώντας φορητή 
συσκευή αποθήκευσης. 

Β΄ Φάση (1  ώρα στην αίθουσα διδασκαλίας) 

 Ο εκπαιδευτικός προβάλλει στην τάξη με τη βοήθεια laptop και βιντεοπροβολέα τις εργα-
σίες των μαθητών/-τριών που αποθήκευσε σε στικάκι. Οι μαθητές/-τριες,  με τη σειρά τους, 
παρουσιάζουν   ανά ομάδα τα αποτελέσματα της εργασίας τους στην ολομέλεια. Στο τέλος 
της ώρας οι μαθητές/-τριες και ο εκπαιδευτικός αναστοχάζονται ως προς το βαθμό υλοποί-
ησης των στόχων που είχαν τεθεί, τον τρόπο ομαλής συνεργασίας των ομάδων και τη συμ-
βολή των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική πράξη. 
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Αξιολόγηση  

 Η αξιολόγηση των εργασιών κάθε ομάδας πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των διαδο-
χικών φάσεων. Η αξιολόγηση υπήρξε διαμορφωτική στην Α΄  φάση και τελική στη Β΄φάση. 
Στηρίχθηκε στην ανταπόκριση των αρχικών στόχων, στον τρόπο συνεργασίας και συνδιαλ-
λαγής των μαθητών, καθώς και στη δημιουργική αξιοποίηση του Διαδικτύου. 

Αναστοχασμός 

Η εφαρμογή της διδακτικής πρότασης υλοποιήθηκε σχετικά  με επιτυχία. Ειδικότερα: 

• Στους μαθητές/-τριες άρεσε η όλη διαδικασία και εκδήλωσαν την επιθυμία   να  επανα-
ληφθεί και άλλες φορές, αλλά και σε κάποια άλλα μαθήματα.   

• Ενισχύθηκε το ενδιαφέρον των μαθητών/-τριων για την νεοελληνική ποίηση. 

• Αναπτύχθηκε η φιλαναγνωσία και η ανάγκη μελέτης και άλλων λογοτεχνικών κειμένων. 

• Υπήρξε καλό κλίμα συνεργασίας και καλλιεργήθηκε το πνεύμα της συλλογικότητας και 
της αλληλοβοήθειας. 

• Τα ηλεκτρονικά υπολογιστικά συστήματα και το διαδίκτυο λειτούργησαν άριστα. 

• Με τη βοήθεια των ΤΠΕ, ξεπεράστηκε το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας και διευ-
ρύνθηκε ο λογοτεχνικός γραμματισμός, με τρόπο σύγχρονο και κριτικό. 

 

Ταυτόχρονα, όμως υπήρξαν και κάποια προβλήματα,  ως προς την εφαρμογή του σεναρίου. 
Τέτοια ήταν η  εναρμόνιση των διδακτικών ωρών με τη διαθεσιμότητα του Εργαστηρίου 
Πληροφορικής και η μη καλή γνώση του powerpoint, με αποτέλεσμα  2 ομάδες  να καθυ-
στερήσουν  και να μην προλάβουν  να  ολοκληρώσουν  τις εργασίες τους. 

 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα Α΄ 

1) Αφού αναζητήσετε τη διεύθυνση http://el.wikipedia.org/ καταγράψτε σε ένα αρχείο 
word τους λόγους στους οποίους οφείλεται, κατά τη γνώμη σας, η απαισιοδοξία του ποιητή 
Λ. Μαβίλη. 

2) Να γράψετε με δικά σας λόγια το περιεχόμενο της πρώτης στροφής, χρησιμοποιώντας  
το powerpoint. 
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3) Να μεταφερθείτε στο Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων http://ebooks.edu.gr/2013/books-
pdf.php?course=DSGL-A111 . Μελετήστε το σονέτο και απαντήστε στο ακόλουθο ερώτημα : 
Αποτελεί  η «Λήθη» αντιπροσωπευτικό δείγμα σονέτου και γιατί; 

4) Ποια λαϊκή δοξασία υπάρχει στο στίχο 6 «στης λησμονιάς  την κρουσταλένια βρύση»; 
Χρησιμοποιώντας μηχανές αναζήτησης, να βρείτε διάφορους  συμβολισμούς του νερού σε 
μύθους, λαϊκές παραδόσεις και λογοτεχνικά κείμενα. Ποιες από τις παραπάνω χρήσεις του 
νερού πιστεύετε ότι συνδέονται περισσότερο με την ειδική σημασία που αποκτά το νερό 
της λησμονιάς στο ποίημα του Μαβίλη;  

 Στις ερωτήσεις 3 και 4 να  κρατήσετε σημειώσεις με τις βασικές σκέψεις σας , για να τις 
χρησιμοποιήσετε στην τελική συζήτηση όλων των ομάδων (ολομέλεια). 

 Όλες τις εργασίες σας να τις αποθηκεύσετε  σε ένα φάκελο, που θα δημιουργήσετε στην 
επιφάνεια εργασίας με το όνομα : Ομάδα Α΄ 

Φύλλο εργασίας 2. Ομάδα Β΄ 

1)Συνδέεστε στο ψηφιακό σχολείο http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-
A111/262/1916,6371/και  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-
A111/262/1916,6370/. Αναζητείστε τους δύο πίνακες , Φυγή στην Αίγυπτο (Ελσχάιμερ) και 
Δύση (Ντελακρουά).  Στη συνέχεια,  δημιουργήστε  ένα αρχείο word, όπου θα αντιγράψετε 
τους δύο πίνακες και θα γράψετε πώς  συσχετίζονται με το ποίημα και τα συναισθήματα 
που σας γεννούν.  

2)   Να γράψετε με δικά σας λόγια το περιεχόμενο της δεύτερης στροφής, χρησιμοποιώντας  
το powerpoint.  

3) Να μετεφερθείτε στο Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων http://ebooks.edu.gr/2013/books-
pdf.php?course=DSGL-A111 . Μελετήστε το σονέτο και απαντήστε στο ακόλουθο ερώτημα :  
Αποτελεί  η «Λήθη» αντιπροσωπευτικό δείγμα σονέτου και γιατί; 

4) Ποια λαϊκή δοξασία υπάρχει στο στίχο 6 «στης λησμονιάς  την κρουσταλένια βρύση»; 
Χρησιμοποιώντας μηχανές αναζήτησης, να βρείτε διάφορους  συμβολισμούς του νερού σε 
μύθους, λαϊκές παραδόσεις και  λογοτεχνικά κείμενα. Ποιες από τις παραπάνω χρήσεις του 
νερού πιστεύετε ότι συνδέονται περισσότερο με την ειδική σημασία που αποκτά το νερό 
της λησμονιάς στο ποίημα του Μαβίλη;  

 Στις ερωτήσεις 3 και 4 να  κρατήσετε σημειώσεις με τις βασικές σκέψεις σας , για να 
τις χρησιμοποιήσετε στην τελική συζήτηση όλων των ομάδων (ολομέλεια). 

 Όλες τις εργασίες σας να τις αποθηκεύσετε  σε ένα φάκελο, που θα δημιουργήσετε 
στην επιφάνεια εργασίας με το όνομα : Ομάδα Β΄ 

Φύλλο εργασίας 3. Ομάδα Γ΄ 

1) Αναζητήστε τη σημασία της λέξης «λήθη» στο Λεξικό του Τριανταφυλλίδη στη διεύθυν-
ση http://www.greek-language.gr. Στη συνέχεια, να αναζητήσετε τη σημασία της στη μυ-
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θολογία   στη διεύθυνση http://el.wikipedia.org/. Συσχετίστε  τα ευρήματά σας και σε ένα 
αρχείο word σχολιάστε αν, σύμφωνα με αυτά,  αιτιολογείται ο τίτλος του ποιήματος.       

2)  Να γράψετε την ερμηνεία σας για το περιεχόμενο της τρίτης στροφής, χρησιμοποιώντας  
το powerpoint. 

3) Να μεταφερθείτε στο Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων http://ebooks.edu.gr/2013/books-
pdf.php?course=DSGL-A111. Μελετήστε το σονέτο και απαντήστε στο ακόλουθο ερώτημα: 
Αποτελεί  η «Λήθη» αντιπροσωπευτικό δείγμα σονέτου και γιατί; 

4) Ποια λαϊκή δοξασία υπάρχει στο στίχο 6 «στης λησμονιάς  την κρουσταλένια βρύση»; 
Χρησιμοποιώντας μηχανές αναζήτησης, να βρείτε διάφορους  συμβολισμούς του νερού σε 
μύθους, λαϊκές παραδόσεις και λογοτεχνικά κείμενα. Ποιες από τις παραπάνω χρήσεις του 
νερού πιστεύετε ότι συνδέονται περισσότερο με την ειδική σημασία που αποκτά το νερό 
της λησμονιάς στο ποίημα του Μαβίλη;  

 Στις ερωτήσεις 3 και 4 να  κρατήσετε σημειώσεις με τις βασικές σκέψεις σας , για να τις 
χρησιμοποιήσετε στην τελική συζήτηση όλων των ομάδων (ολομέλεια). 

 Όλες τις εργασίες σας να τις αποθηκεύσετε  σε ένα φάκελο, που θα δημιουργήσετε στην 
επιφάνεια εργασίας με το όνομα : Ομάδα Γ΄ 

 

Φύλλο εργασίας 4. Ομάδα Δ΄ 

1) Αφού επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού 
http://www.snhell.gr και διαβάσετε από τη συλλογή το ποίημα «Είμαστε κάτι …» του Κα-
ρυωτάκη, γράψτε στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου, κοινά στοι-
χεία και διαφορές ανάμεσα στα δυο ποιήματα. 

2)  Να γράψετε την ερμηνεία σας για  το περιεχόμενο της τέταρτης στροφής, χρησιμοποιώ-
ντας  το powerpoint. 

3) Να μεταφερθείτε στο Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων http://ebooks.edu.gr/2013/books-
pdf.php?course=DSGL-A111. Μελετήστε το σονέτο και απαντήστε στο ακόλουθο ερώτημα:  
Αποτελεί  η «Λήθη» αντιπροσωπευτικό δείγμα σονέτου και γιατί; 

4) Ποια λαϊκή δοξασία υπάρχει στο στίχο 6 «στης λησμονιάς  την κρουσταλένια βρύση»; 
Χρησιμοποιώντας μηχανές αναζήτησης, να βρείτε διάφορους  συμβολισμούς του νερού σε 
μύθους, λαϊκές παραδόσεις και λογοτεχνικά κείμενα. Ποιες από τις παραπάνω χρήσεις του 
νερού πιστεύετε ότι συνδέονται περισσότερο με την ειδική σημασία που αποκτά το νερό 
της λησμονιάς στο ποίημα του Μαβίλη;  

 Στις ερωτήσεις 3 και 4 να  κρατήσετε σημειώσεις με τις βασικές σκέψεις σας , για να τις 
χρησιμοποιήσετε στην τελική συζήτηση όλων των ομάδων (ολομέλεια). 
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 Όλες τις εργασίες σας να τις αποθηκεύσετε  σε ένα φάκελο, που θα δημιουργήσετε στην 
επιφάνεια εργασίας με το όνομα : Ομάδα Δ΄ 
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Διδάσκοντας το ρατσισμό στο Λύκειο 
Oμαδοσυνεργατική πρόταση με τη συνδρομή των Τ.Π.Ε. 

 
Παπαναστασίου Αικατερίνη 

Φιλόλογος 
Εκπαιδεύτρια Ρητορικής 
aikpapana@gmail.com 

Αυγουστή Βενετία  
Φιλολόγος  

veniavg@gmail.com 
 

Κουτσούκου Βιολέττα  
Φιλόλογος 

violettak73@gmail.com 

Περίληψη  

Το παρόν διδακτικό σενάριο απευθύνεται στη Β' Λυκείου, στο μάθημα της Έκθεσης- Έκ-
φρασης και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της ενότητας Βιογραφικά Είδη (Θέματα Έκφρασης- 
Έκθεσης για τα στερεότυπα και το ρατσισμό, σελ 129-136 σχ. εγχειριδίου) με παράλληλο 
έλεγχο της προηγούμενης γνώσης σχετικά με το γραμματειακό είδος του Ημερολογίου.  
Στόχος του διδακτικού σεναρίου είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από το φαι-
νόμενο του ρατσισμού καθώς και η συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας για  την εξέλιξη 
των κοινωνιών και τη συμβίωση των ανθρώπων σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες, λαμβάνο-
νας υπόψη το ΑΠΣ και τη ΔΕΠΠΣ.. Συγκεκριμένα, η προσέγγιση του θέματος γίνεται με την 
αξιοποίηση εναλλακτικών υποστηρικτικών υλικών (χρήση διαδικτυακών εργαλείων/ κοινω-
νικών δικτύων, βιντεοπροβολή) και τη χρήση πολλαπλών πηγών (φωτογραφικό υλικό, κό-
μικς, κείμενα). Επομένως, ενδείκνυται για εμπλουτισμένη διδασκαλία με σύγχρονες εκπαι-
δευτικές τεχνικές, όπως αυτές της χιονοστιβάδας, της ιδεοθύελλας και της προσομοίωσης 
που εντάσσονται στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου. Επιπλέον, επιτρέπει τη 
διαθεματική προσέγγιση της γνώσης με την αξιοποίηση των τομέων της ζωγραφικής και της 
λογοτεχνίας (κόμικς), προκειμένου να ενισχυθεί η δημιουργικότητα των μαθητών. Τέλος, 
μπορεί να υλοποιηθεί σε 6 διδακτικές ώρες με απαραίτητη προϋπόθεση οι μαθητές να εί-
ναι εξοικειωμένοι με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, την χρήση διαδικτυακών εργαλείων 
και κοινωνικών δικτύων, όπως του google drive (έγγραφο ή παρουσίαση) και του facebook 
αντίστοιχα.  

Λέξεις - Κλειδιά: διδακτικό σενάριο, ρατσισμός, ΤΠΕ, σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές,  
ομαδοσυνεργατική μέθοδος, διαθεματική προσέγγιση. 

Εισαγωγή 

Είναι κοινή  διαπίστωση ότι το μάθημα της Έκθεσης-Έκφρασης αποτελεί πυλώνα μάθησης 
στο σημερινό σχολείο,  καθώς βοηθά τους νέους να γνωρίσουν και να  χρησιμοποιήσουν με 
επάρκεια τη μητρική τους γλώσσα σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις, να διατυπώ-
σουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους με σαφήνεια και πληρότητα και να οργανώ-
σουν το γνωστικό τους περιεχόμενο εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους. Επιπλέον, το συγκε-
κριμένο μάθημα τους κινητοποιεί να προβληματιστούν, να διαμορφώσουν στάσεις και θέ-
σεις, να καλλιεργήσουν το διάλογο και τη διαλλακτικότητα. Παρόλα αυτά, οι μαθητές πολ-
λές φορές δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν την αξία του μαθήματος και το αντιμετωπί-
ζουν με αδιαφορία,  εκδηλώνοντας απροθυμία ή αδυναμία όταν καλούνται να παράγουν 
προφορικό ή γραπτό λόγο. Αυτό φαίνεται να οφείλεται -πέραν του εξετασιοκεντρικού χα-
ρακτήρα του Λυκείου-  κυρίως στο συμβατικό και μη δημιουργικό τρόπο διδασκαλίας του 
μαθήματος. 
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Για τον λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια γίνονται έντονες προσπάθειες για την υιοθέτηση 
καινοτόμων δραστηριοτήτων και διδακτικών μεθόδων που θα συμβάλουν καθοριστικά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και θα προάγουν τη δημιουργικότητα των μαθητών.  Ως τέτοιες 
μέθοδοι στη γλωσσική διδασκαλία συστήνονται η ιδεοθύελλα που προωθεί την ελεύθερη 
και αυθόρμητη έκφραση με την  παραγωγή ιδεών,  ενθαρρύνοντας ακόμη και τους πιο δι-
στακτικούς μαθητές,  ο διάλογος και οι συζητήσεις, οι προσομοιώσεις, τα παιχνίδια ρόλων 
και η χιονοστιβάδα, τεχνική που αποσκοπεί στην ανταλλαγή απόψεων, αρχικά με ατομική 
επεξεργασία του θέματος, έπειτα σε δυάδες και σε υπο-ομάδες και τέλος με την ολομέλεια 
της τάξης. Οι τεχνικές αυτές είναι γνωστές και ως ενεργητικές τεχνικές, καθώς ευνοούν την 
ενεργοποίηση των μαθητών και τη μεταξύ τους συνεργασία, αποκτώντας έτσι με βιωματικό 
και δημιουργικό τρόπο τη γνώση (ΑΠΣ , 2012).  

Πέραν του παραπάνω μεθοδολογικού πλαισίου, με τη δημιουργικότητα είναι συνυφασμένη 
και η ανακαλυπτική μάθηση (Bruner, 1963), η δημιουργία δηλαδή ενός  περιβάλλοντος, το 
οποίο θα επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύσσουν δεξιότητες μέσω του πειραματισμού 
και της πρακτικής, ανεκτικό απέναντι στις νέες ιδέες. Οι μαθητές πειραματίζονται κατα-
σκευάζοντας ένα προϊόν (διάλογο, διαφήμιση, γελοιογραφίες) και συνεχίζουν να μαθαί-
νουν και να ενισχύουν την ενσυναίσθησή τους μέσω της δημιουργίας. Επίσης, η θέσπιση 
νέων οργανωτικών σχημάτων, όπως η διαθεματικότητα, επιτρέπει στους μαθητές την προ-
σέγγιση της νέας γνώσης στη βάση της ολιστικής της θεώρησης μέσω πολλαπλών πηγών και 
προωθεί την καλλιέργεια διαδικασιών έρευνας με την χρήση του διαδικτύου (Ματσαγγού-
ρας, 2002). Με τη βοήθεια των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
προωθούνται τόσο η ομαδοσυνεργαστική μάθηση (Ματσαγγούρας, 2000), όσο και η δη-
μιουργία μαθησιακών καταστάσεων που ωθούν τους μαθητές σε δραστηριότητες που έ-
χουν σημασία γι’ αυτούς και είναι πολιτισμικά αυθεντικές και κοινωνικά σκόπιμες. Η γνώση 
οικοδομείται συλλογικά, καθώς εμπεδώνουν με βιωματικό τρόπο τις πληροφορίες που 
συλλέγουν.  Έτσι, η σχολική πραγματικότητα μετασχηματίζεται και επηρεάζει το ευρύτερο 
κοινωνικό γίγνεσθαι, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν 
χώρα στο σχολείο και αυτών που είναι αυθεντικές πολιτισμικές δραστηριότητες (Νεοφύτου, 
2008) . 

Οι ΤΠΕ, επομένως, μπορούν να υποστηρίξουν αμεσότερα και πιο ευχάριστα τις διαδικασίες 
οικοδόμησης της γνώσης και την ανάπτυξη δεξιότητων ταξινόμησης και κριτικής επεξεργα-
σίας της πληροφορίας, την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, σε περιστάσεις, όσο 
το δυνατόν, αυθεντικής επικοινωνίας αξιοποιώντας γλωσσικούς και εξωγλωσσικούς ση-
μειωτικούς τρόπους, κάτι το οποίο παρατηρείται και στην περίπτωση των κόμικς κατά την 
αξιοποίησή τους στη γλωσσική διδασκαλία (Μελιάδου, 2004· Δημητριάδου & Παπαδόπου-
λος, 2009). 

Τα κόμικς με τον αφηγηματικό δυναμισμό των εικόνων κάνουν τον εκπαιδευόμενο να εν-
διαφέρεται περισσότερο για το μάθημα. Κύριο μέλημα του εκπαιδευτικού θα πρέπει να 
είναι η επιλογή των κόμικς βάσει σωστών κριτηρίων και η εισαγωγή τους στο μάθημα με 
σωστές μεθόδους. Με αυτό το τρόπο ο μαθητής θα έχει την ευκαιρία να αναπτύξει δεξιότη-
τες για την κατασκευή νοήματος, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δική του πρόσληψη, ενώ 
μέσα από τη συνδιαλλαγή με τους συμμαθητές του θα συγκρίνει τις πληροφορίες, θα τις 
δεχτεί ή θα τις απορρίψει (Williams, 1995·McCoy, 2010), κάτι που βοηθά ιδιαίτερα στον 
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κριτικό γραμματισμό των εκπαιδευόμενων. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ρόλος που 
καλείται να παίξει ο σύγχρονος δάσκαλος είναι αυτός του εμψυχωτή- καθοδηγητή, συντο-
νιστή στη διαδικασία της μάθησης, αλλά και του διαμεσολαβητή ανάμεσα στο μαθητή και 
στη γνώση. Στόχος του,  είναι να κάνει τα παιδιά ικανά ν΄ αποκωδικοποιούν, να κατανοούν, 
να κρίνουν και να οικοδομούν μόνα τους τη γνώση. 

Υλικο-κοτεχνικές προϋποθέσεις 

• Πίνακας τάξης 
• Βιντεοπροβολέας και Η/Υ ανά ομάδα 
• λογαριασμό σε gmail (χρήση διαδικτυακού εργαλείου google drive, για δημιουργία 

εγγράφου και παρουσίαση διαδικτυακά) και σε κοινωνικό δίκτυο (facebook)   
• Φύλλα εργασίας 

Γενικός Σκοπός και Στόχοι 

Γενικός Σκοπός: Να προσεγγίσουν και να  προβληματιστούν για ένα φλέγον και διαχρονικό 
φαινόμενο, όπως αυτό του ρατσισμού και να μετασχηματίσουν τυχόν στερεότυπες αντιλή-
ψεις και προκαταλήψεις απέναντι στο "διαφορετικό", καθώς και να εξασκηθούν σε πρακτι-
κές αντίδρασης. 

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 

Α. Γνωστικοί 

Προσδοκάται οι μαθητές: 

• Να προσεγγίσουν την έννοια του ρατσισμού. Ειδικότερα να κατανοήσουν και να ερ-
μηνεύσουν τις ανθρώπινες σχέσεις καθώς και τις διάφορες προκαταλήψεις και τα 
στερεότυπα. 

• Να μπορούν να ερμηνεύουν πλήρως έννοιες συναφείς με το ρατσισμό, όπως γκέτο, 
στερεότυπα, προκατάληψη, οικονομικοί μετανάστες, λαθρομετανάστες, σεξισμός, 
φαλλοκρατισμός, μισαλλοδοξία,  φασισμός, ναζισμός, εθνικοσοσιαλισμός κ.α. 

• Να συνδυάσουν  γενικότερες γνώσεις που διαθέτουν για την κατανόηση των  δια-
φορετικών μορφών του ρατσισμού, των αιτιών που τις προκαλούν, αλλά και των 
συνεπειών του φαινομένου. 

• Να συνειδητοποιήσουν ότι οι διακρίσεις και ο ρατσισμός μας αφορούν όλους,ότι 
όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και συνεπώς πρέπει όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως να 
έχουν πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά. 

• Να συνδέσουν τον λόγο με την λειτουργικότητα που κάθε φορά πρέπει να έχει σε 
συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση. 

• Να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους για την παραγωγή γραπτού λόγου και συγκεκρι-
μένα για το γραμματειακό είδος του ημερολογίου (έλεγχος προηγούμενης γνώσης). 

Β. Μεταγνωστικοί 
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• Μέσω της τεχνικής της προσομοίωσης να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους σε μία 
νοητή και κατά το δυνατόν ρεαλιστική αναπαράσταση μιας κατάστασης, προσπα-
θώντας να σκεφτούν όπως θα σκέφτονταν τα πραγματικά «πρόσωπα» που αφορά 
αυτή η κατάσταση, δηλαδή να εξασκηθούν σε ένα περιβάλλον ήρεμο, με χαμηλό ρί-
σκο και να εκπαιδευτούν για το χειρισμό καταστάσεων που ενέχουν περισσότερο 
άγχος και κίνδυνο για το πώς θα λειτουργήσουν κάτω από μία τέτοια δύσκολη κα-
τάσταση και τελικά να μετασχηματίσουν τις στερεότυπες αντιλήψεις και προκατα-
λήψεις τους, αισθητοποιώντας και προσεγγίζοντας βιωματικά τη γνώση. 

• Να χρησιμοποιήσουν και να εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις και δεξιότητες  σε διάφο-
ρα πλαίσια όπως: στο σπίτι, στην εκπαίδευση, στην μελλοντική επαγγελματική στα-
διοδρομία και την κατάρτιση τους. 

Παιδαγωγικοί στόχοι 

• Να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα της συνεργατικής μάθησης. 
• Να αναπτύξουν αυτενέργεια και μάθουν να οικοδομούν μόνοι τους τη γνώση. 
• Να κινητοποιήσουν την σκέψη και τη φαντασία τους. 
• Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και φαντασία. 
• Να αναπτύξουν την ενσυναίσθησή τους απέναντι σε κοινωνικά φαινόμενα, όπως 

αυτό του ρατσισμού. 

Στόχοι ψηφιακού γραμματισμού (ΤΠΕ) 

Αναμένεται οι μαθητές : 

• Να χρησιμοποιούν τις μηχανές αναζήτησης και να ελέγχουν τα αποτελέσματά τους. 

• Να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές πύλες και να πλοηγούνται στο διαδίκτυο με στόχο 
την εύρεση συγκεκριμένης πληροφορίας. 

• Να εξοικειωθούν με διαδικτυακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση 
και συγκεκριμένα με το διαδικτυακό εργαλείο google drive για τις παρουσιάσεις τους και 
για τη δημιουργία εγγράφου. 

• Να χρησιμοποιούν τα  κοινωνικά δίκτυα (facebook) για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
(δημιουργία ομάδας και ανάρτηση εργασιών με παράλληλο σχολιασμό από τα μέλη της 
ομάδας). 

• Να εξοικειωθούν με το ηλεκτρονικό εργαλείο Movie maker για την παραγωγή δια-
φήμισης συνδυάζοντας λόγο, εικόνα και ήχο. 

• Να αποκτήσουν ικανότητες ως προς την επιλογή, χρήση και αξιολόγηση των πλη-
ροφοριών στο διαδίκτυο. 

 

Πορεία διδασκαλίας και αναλυτική παρουσίαση του σεναρίου 
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1η και 2η  διδακτική ώρα 

Αφόρμηση 

Η αφόρμηση αποσκοπεί στο να προϊδεάσουμε τους μαθητές  για το φαινόμενο που θα μας 
απασχολήσει στη διδακτική ώρα που θα διανυθεί. Επιλέγεται το βίντεο “Πείραμα με κού-
κλες”, ενώ παράλληλα με τη βιντεοπροβολή διεξάγεται το πείραμα και στην τάξη με στατι-
στικό δείγμα τους μαθητές προς επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων. Ο διδάσκων συμπλη-
ρώνει τις απαντήσεις των μαθητών στον πίνακα, προκειμένου να εξασφαλίσει ποσοστά τα 
οποία θα αναλυθούν με την καθοδήγησή του και με αυτό το τρόπο θα οδηγηθεί η ομάδα σε 
συμπεράσματα. Πιθανές ερωτήσεις που μπορούν να γίνουν είναι οι εξής : Τι πιστεύετε ότι 
θα απαντήσουν τα παιδιά;/ Τι θα απαντούσατε εσείς και γιατί;/  Με ποια κούκλα μοιάζετε; 

 

 Έγχρωμη κούκλα Λευκή κούκλα Καμία εκ των 2 

Όμορφη    

Άσχημη    

Κακιά    

Νέα γνώση  

Α’ μέρος : Χωρίζουμε τους μαθητές σε 4 ομάδες των 5 ατόμων, αφού έχει ληφθεί υπόψη το 
στοιχείο της ανομοιογένειας και υπάρχει τουλάχιστον ένας σε κάθε ομάδα που να έχει υ-
ψηλό επίπεδο απόδοσης στο μάθημα της Έκφρασης- Έκθεσης και ένας που να είναι εξοι-
κειωμένος με την τεχνολογία και τη χρήση του διαδικτυακού εργαλείου google drive.  Σε 
αυτό το στάδιο μοιράζουμε τα φύλλα εργασίας στις ομάδες, όπου η πρώτη άσκηση είναι 
κοινή για όλους τους μαθητές και η δεύτερη διαφοροποιείται ανά ομάδα. Αφού συμπλη-
ρώσουν την πρώτη άσκηση, η κάθε ομάδα μεταβαίνει στην ιστοσελίδα Η ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ και αναζητά στο Λεξικό της κοινής νεοελληνικής τους όρους που  τους δί-
νονται και καταγράφουν τις σημασίες τους. Η χρήση αυτής της γνώσης θα γίνει στο β’ μέρος, 
μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της α’ ομάδος. 

1ο φύλλο εργασίας 

Άσκηση 1 

α) Συμπληρώστε την ακροστιχίδα με λέξεις που να σχετίζονται με το ρατσισμό. 

 

Ρ 

Α 
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Τ 

Σ 

Ι 

Σ 

Μ 

Ο 

Σ 

 

β) Να αποδώσετε το περιεχόμενο της έννοιας του ρατσισμού. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Άσκηση 2 

Συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα Η ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ και αναζητήστε  στο 
Λεξικό της κοινής νεοελληνικής τους παρακάτω όρους και καταγράψτε τις σημασίες τους. 

 

  Ομάδα Α’ 

ξενοφοβία  

πρόσφυγες  

(οικονομικοί) μετανάστες  

λαθρομετανάστες  

γκέτο  

 

  Ομάδα Β’  

διακρίσεις  
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παρατσούκλια  

αναπηρία  

περιθωριοποίηση  

αποκλεισμός  

 

 

  Ομάδα Γ’ 

στερεότυπα  

προκατάληψη  

σεξισμός  

παρενόχληση  

φαλλοκρατισμός  

 

  Ομάδα Δ’  

αλλόθρησκος   

μισαλλοδοξία  

φανατισμός  

φασισμός  

ναζισμός  

εθνικοσοσιαλισμός  

 

Β’ μέρος :Δίνουμε το 2ο φύλλο εργασίας, που είναι διαφοροποιημένο για την κάθε ομάδα. 

 

2ο φύλλο εργασίας 
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Ομάδα Α’ (Μορφές ρατσισμού) 

Να ανιχνεύσετε τις μορφές ρατσισμού μέσα από το κόμικς Εγώ Ρατσιστής; και  να τις απο-
δώσετε σχεδιαγραμματικά με τη χρήση του google drive (παρουσίαση). Η εργασία σας θα 
παρουσιαστεί μέσω εκπροσώπου στην ολομέλεια. 

Ομάδα Β’ (Αίτια ρατσισμού) 

Να αναζητήσετε τα αίτια του ρατσισμού στα παρακάτω κείμενα και να δημιουργήσετε ένα 
σύντομο πολυτροπικό κείμενο (δημιουργία εγγράφου στο google drive), πλαισιώνοντάς το 
με οπτικοακουστικό υλικό από το διαδίκτυο. Η εργασία σας θα αναρτηθεί στην ομάδα της 
τάξης στο facebook με δυνατότητα σχολιασμού από τις άλλες ομάδες. 

Χαρτογράφηση Εθνικών Στερεοτύπων, 

Πες μου την προκατάληψή σου να στη συντηρήσω 

 Ελληνική ψυχή στο χρώμα σοκολάτας 

Ομάδα Γ’ (Συνέπειες ρατσισμού) 

Να προσπαθήσετε να ανιχνεύσετε στα παρακάτω κείμενα τις συνέπειες των ρατσιστικών 
αντιλήψεων τόσο σε ατομικό όσο και κοινωνικό επίπεδο, αξιοποιώντας παράλληλα και την 
εικόνα που σας δίνεται.  Στη συνέχεια, να επινοήσετε έναν διάλογο ανάμεσα σ’ έναν Έλλη-
να και έναν μετανάστη όπου θα καταδεικνύονται οι επιπτώσεις του ρατσισμού. 

Μετανάστες και ξενοφοβία 

 

 

Ομάδα Δ’ (Τρόποι αντιμετώπισης)  
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Στα παρακάτω κείμενα να αναζητήσετε τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου αξιο-
ποιώντας παράλληλα και την εικόνα που σας δίνεται  και στη συνέχεια α) να φτιάξετε μια 
διαφήμιση με αντιρατσιστικό περιεχόμενο με το ηλεκτρονικό εργαλείο Movie maker συν-
δυάζοντας λόγο, εικόνα και ήχο ή β) να αναζητήσετε πληροφορίες για άτομα που αγωνί-
στηκαν κατά του ρατσισμού και να τις παρουσιάσετε στην ολομέλεια με τη χρήση του δια-
δικτυακού εργαλείου google drive (παρουσίαση). 

Charlie Hebdon: Κύμα συμπαράστασης από τα διεθνή ΜΜΕ 

Συναυλία με λύρα κατά του ρατσισμού 

Να ξεπεράσουμε το ρατσισμό (Καχριμάνη κ.α., 1999, σ. 131- 132) 

 

 

Φιλο-ξενεία το αντίθετο της ξενο-φοβίας; 

3η και 4η διδακτική ώρα 

Γ’ μέρος :Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες από τις ομάδες, ο εκπρόσωπος της πρώτης ομά-
δας παρουσιάζει στην ολομέλεια το σχεδιάγραμμα με τις μορφές ρατσισμού (οπτικός 
γραμματισμός). Στη συνέχεια,   για να καταλήξουν σε συμπεράσματα εφαρμόζεται η εκπαι-
δευτική τεχνική της ιδεοθύελλας, όπου οι μαθητές αναφέρουν αυθόρμητα και απευθείας 
χωρίς να σχολιάζουν παραδείγματα ρατσισμού, με τα οποία βρέθηκαν αντιμέτωποι είτε οι 
ίδιοι είτε πρόσωπα του οικείου τους περιβάλλοντος. Τέλος, ζητάμε από τους μαθητές να 
προβούν σε αντιστοιχία των όρων που είχαν αναζητήσει στην τελευταία άσκηση του α’ μέ-
ρους με τις μορφές ρατσισμού που τους δίνονται σχεδιαγραμματικά. Η κάθε ομάδα, αφού 
θα της δοθούν 5’ για να συσκεφθεί, μέσω εκπροσώπου διασαφηνίζει το περιεχόμενο των 
όρων στην ολομέλεια και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους θα ενέτασσε το φαινόμενο 
στην εκάστοτε μορφή ρατσισμού. 
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Η δεύτερη ομάδα καλείται να παρουσιάσει το πολυτροπικό κείμενο με θέμα «Τα αίτια του 
ρατσισμού» που θα έχει ήδη αναρτηθεί στην ομάδα της τάξης στο facebook εμπλουτισμένο 
με τα σχόλια των συμμαθητών τους. Ακολουθεί από την τρίτη ομάδα δραματοποίηση του 
διάλογου που κατασκεύασαν καταδεικνύοντας τις επιπτώσεις του ρατσισμού. Τέλος, ζητά-
με από τους μαθητές να περιγράψουν τα συναισθήματα που τους γεννήθηκαν ακούγοντας 
τον συγκεκριμένο διάλογο. Η τέταρτη ομάδα παρουσιάζει την εργασία που επέλεξε. Ακο-
λουθεί συζήτηση και η ολομέλεια καταλήγει σε συμπεράσματα σχετικά με τους τρόπους 
αντιμετώπισης ρατσιστικών φαινομένων. 

5η και 6η διδακτική ώρα  

Δ’ μέρος: Μοιράζουμε στους μαθητές ένα περιστατικό ρατσισμού μέσα από το κόμικς Εγώ 
Ρατσιστής;, λ.χ. ενοικιάστρια που δεν θέλει να νοικιάσει το δώμα σε αλλοδαπό, 
βλ.Slideshare, σ. 15. Ο διδάσκων διαβάζει την ιστορία. Στη συνέχεια, οι μαθητές διαιρού-
νται σε 4 ομάδες των 5 ατόμων, διαφορετικές από αυτές του β’ μέρους. Η κάθε ομάδα ανα-
λαμβάνει να επεξεργαστεί το ζήτημα από διαφορετική  οπτική γωνία, αυτή του ρατσιστή, 
του θύματος ρατσισμού, του ουδέτερου παρατηρητή και του Έλληνα φίλου των θυμάτων 
ρατσισμού αντίστοιχα. Κάθε ομάδα θα δράσει σύμφωνα με τον ρόλο που έχει αναλάβει. Ο 
καθηγητής μοιράζει τις αντίστοιχες καρτέλες ρόλων σε κάθε ομάδα.  

Καρτέλες ρόλων  

Α’ Ρόλος : Είσαι η ενοικιάστρια του δώματος που παρατηρείς στο κόμικς. Είσαι ηλικιωμένη, 
ζεις μόνη. Επιθυμείς να νοικιάσεις το δώμα, ωστόσο φοβάσαι να το νοικιάσεις σε αλλοδαπό, 
επηρεασμένη κυρίως από τα ΜΜΕ που προβάλλουν εγκληματικές ενέργειες που σε ένα 
μεγάλο ποσοστό αναφέρονται ως δράστες  μετανάστες. 

Β’ Ρόλος : Είσαι ένας από τους αλλοδαπούς που επισκέφτηκαν το δώμα της ηλικιωμένης 
κυρίας. Είσαι οικονομικός μετανάστης. Ενδιαφέρεσαι να νοικιάσεις το δώμα, ωστόσο αντι-
λαμβάνεσαι από τη στάση του σώματός και την τρεμάμενη φωνή της ηλικιωμένης κυρίας- 
ενοικιάστριας ότι σε απορρίπτει λόγω καταγωγής.  
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Γ’ Ρόλος : Είσαι περαστικός και ακούς τους δύο Άραβες να συζητούν για το ρατσιστικό περι-
στατικό που βίωσαν. Είσαι και εσύ θύμα ρατσισμού, αλλά όχι φυλετικού, κοινωνικού ρα-
τσισμού, π.χ. πρώην χρήστης ψυχοτρόπων ουσιών που δεν σε εμπιστεύονται για δουλειά. 

Δ’ Ρόλος : Είσαι ο Έλληνα φίλος των θυμάτων ρατσισμού, ο οποίος νοίκιασε το δώμα. Έπει-
τα από την επίσκεψη των αλλοδαπών φίλων σου, δέχτηκες παρατήρηση από την ενοικιά-
στριά σου, η οποία σου δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν επιθυμεί στην πολυκατοικία της να ει-
σέρχονται αλλοδαποί και μάλιστα αργά τη νύχτα.  

Έπειτα, από την περιγραφή του περιστατικού και την διανομή των ρόλων από τον διδάσκο-
ντα  στις ομάδες, οι τελευταίες καλούνται να κάνουν την παρακάτω δραστηριότητα, με την 
εξής διατύπωση : «Ας υποθέσουμε τώρα ότι εσείς γυρίζετε το βράδυ στο σπίτι σας και γρά-
φετε το προσωπικό σας ημερολόγιο. Γράψτε, λοιπόν, ό,τι νομίζετε, στο α’ πρόσωπο, σαν να 
ήταν το αληθινό σας ημερολόγιο. Εστιάστε στα συναισθήματα και στις ενδόμυχες σκέψεις 
και ηθικές συγκρούσεις των ρόλων σας, αφού συμβουλευτείτε τις καρτέλες που σας έχουν 
δοθεί. » Αφού γραφούν τα ημερολόγια από τις ομάδες ο διδάσκων λέει :«Ας υποθέσουμε 
τώρα ότι τα ημερολόγια παράπεσαν και καθένας μπόρεσε να διαβάσει το ημερολόγιο του 
άλλου. Θα διαβάσουμε, λοιπόν,  διαδοχικά κάθε ημερολόγιο. Οι υπόλοιποι θα το ακούτε 
σαν να ήσασταν ο ρόλος που προσομοιώνετε.» Αμέσως μετά την ανάγνωση οι μαθητές της 
ομάδας που έχουν ανταλλάξει το ημερολόγιο τους με το ημερολόγιο της άλλης, καλούνται 
να εκφράσουν αυθόρμητα, σε α’ πρόσωπο, τις σκέψεις και τις αντιδράσεις τους σχετικά με 
τα όσα άκουσαν και τι συναισθήματα αποκόμισαν από αυτήν την ακρόαση.  

 Ανατροφοδότηση 

Στο πλαίσιο της ανατροφοδότησης του μαθήματος ζητάμε από τους μαθητές να δημιουρ-
γήσουν τις δικές τους καρικατούρες με την καθοδήγηση του καθηγητή των εικαστικών, 
προκειμένου να περάσουν το δικό τους μήνυμα για την αντιμετώπιση του φαινομένου του 
ρατσισμού. Οι καλύτερες από αυτές θα  φιλοξενηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχο-
λείου, που θα αποτελέσει τον χώρο της έκθεσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με α-
νοικτή πρόσκληση προς τους μαθητές, γονείς, φορείς και τα άλλα σχολεία της τοπικής κοι-
νότητας.   

 Δραστηριότητες για το σπίτι  

Δίνεται στους μαθητές παραγωγή γραπτού λόγου, αφού πρώτα αναρτηθεί στην ομάδα του 
κοινωνικού δικτύου της τάξης (facebook) το σχέδιο με τις ενότητες που συζητήθηκαν:          
Οι ξενοφοβικές και ρατσιστικές αντιδράσεις, που είχαν καταλαγιάσει μετά τον Β’ Παγκόσμιο 
πόλεμο, επανεμφανίζονται δυναμικά στην εποχή μας. Να αναφέρετε τα αίτια του σύγχρο-
νου αυτού φαινομένου και να προσδιορίσετε τη στάση που θα πρέπει να τηρεί κάθε πολι-
τισμένος άνθρωπος και κάθε δημοκρατούμενη κοινωνία απέναντι στους «ξένους».  (άρθρο, 
500-600 λέξεις) 
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Προέκταση του σεναρίου  

Η προβολή της κινηματογραφικής ταινίας-ντοκιμαντέρ «Η θεραπεία του Πόνου» από την 
πρώτη δημόσια ομιλία του Mario Luis Rodriguez Cobos, γνωστός ως Σίλο, στα 1969 στο όρος 
“Punda de Vacas”  και συζήτηση με τους μαθητές. 

Αξιολόγηση   

Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται ομαδικά και ατομικά  με βάση τις απαντήσεις που έδω-
σαν στα φύλλα εργασίας και στη καταγραφή του ημερολογίου, την παραγωγή γραπτού λό-
γου ως δραστηριότητα για το σπίτι, τη συμμετοχή τους και τις πρωτοβουλίες που ανέπτυ-
ξαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων και γενικότερα τη συνολική τους συμπεριφορά 
στα πλαίσια της ομάδας τους. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία περιγράφει ένα διετές πρόγραμμα  περιβαλλοντικής εκπαίδευσης το 
οποίο υλοποιήθηκε τα σχολικά έτη 2012-2013, 2013-2014 σε δημόσιο σχολείο και αφορού-
σε την ανάδυση των  αναφορών για τη φύση μέσα από λογοτεχνικά κείμενα της σύγχρονης 
Ελληνικής λογοτεχνίας για παιδιά και νέους. Οι μαθητές (Α΄ και Β΄ τάξης) μέσα από αυτή 
την προσέγγιση μελέτησαν κείμενα αξιοποιώντας δημιουργικά τις ώρες της ευέλικτης ζώ-
νης. Την πρώτη σχολική χρονιά υλοποίησής του έμαθαν την για περιβαλλοντικά προβλήμα-
τα και τη δεύτερη σχολική χρονιά εντόπισαν τις αναφορές για τη φύση γενικότερα  μέσα 
από την εργογραφία ενός συγγραφέα. Το θεατρικό παιχνίδι, οι δραματοποιήσεις, η διδα-
σκαλία μέσα από τον κριτικό γραμματισμό και τέλος η συνεργασία με τους συγγραφείς α-
ποτέλεσαν τα μέσα για την επίτευξη του διπλού στόχου μας που ήταν η αγάπη τόσο για τη 
φύση, όσο και για τη λογοτεχνία. 

Λέξεις - Kλειδιά: περιβάλλον, λογοτεχνία, κριτικός γραμματισμός, θεατρικό παιχνίδι 

Εισαγωγή 

Η στοχευμένη μελέτη κειμένων βοηθά στη βελτίωση της κριτικής σκέψης των μαθητών. Αν, 
μάλιστα οι μαθητές έχουν κάποια ακούσματα από τις αναγνώσεις του νηπιαγωγείου, τότε 
το λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να βοηθήσει και στη σύνδεση με την προηγούμενη σχολική 
βαθμίδα. Πιστεύεται πως η επεξεργασία των κειμένων όταν αρχίζει από τις πρώτες τάξεις 
του δημοτικού διαμορφώνει στην ομάδα της τάξης μια κουλτούρα μελέτης των λογοτεχνι-
κών κειμένων και αγάπης για το γραπτό λόγο. Άλλωστε, ένας από τους γενικότερους στό-
χους για την πρώτη τάξη σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα (ΔΕΠΠΣ, 2003) είναι η επα-
φή με το γραπτό λόγο. Όταν οι μαθητές γνωρίζουν ότι θα ακούσουν ένα παραμύθι στον ει-
δικά διαμορφωμένο χώρο εκφραστικής ανάγνωσης (ειδική γωνιά μέσα στην τάξη) τότε ε-
στιάζουν περισσότερο την προσοχή τους και χαίρονται περισσότερο τη μαθησιακή διαδικα-
σία. 

Η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση εντάχθηκε σε περιβαλλοντικό πρόγραμμα διετούς 
μορφής. Την πρώτη χρονιά αναλαμβάνοντας πρώτη τάξη συνεργάστηκα με την αντίστοιχη 
πρώτη τάξη του συστεγαζόμενου σχολείου και τη δεύτερη χρονιά όντας οι μαθητές μου στη 
δευτέρα τάξη συνεργαστήκαμε τόσο με το τμήμα που ανέφερα αλλά και με τη πρώτη τάξη 
του σχολείου μας που ξεκινούσε το δημοτικό σχολείο. Ο τίτλος του περιβαλλοντικού προ-
γράμματος που τρέξαμε είχε τον τίτλο «Το περιβάλλον ως αφήγηση». Στόχος ήταν η ανά-
πτυξη μιας συμπεριφοράς «αγάπης προς το περιβάλλον». Σύμφωνα με την Οικονόμου-
Αγοραστού «... υπάρχουν τρεις ομάδες φορέων πληροφοριών που επηρεάζουν το σχηματι-
σμό των στερεότυπων» (1992, σελ. 21). Η Λογοτεχνία, σύμφωνα με την ίδια συγκαταλέγε-
ται στην 3η ομάδα φορέων πληροφοριών. Επομένως, το πρόγραμμα αυτό που βασίζεται 

2837

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



κατά κύριο λόγο στην παρουσίαση λογοτεχνικών κειμένων σε νέους αναγνώστες μπορεί να 
«φέρει» το νέο μαθητή πιο κοντά στο περιβάλλον και να τον κάνει να το αγαπήσει.  

Διαστάσεις του θέματος 

Τίτλος  πρώτης χρονιάς υλοποίησης: Νερό- Ενέργεια - Ανακύκλωση Αφήγηση.  

Τίτλος δεύτερης χρονιάς: Το περιβάλλον ως αφήγηση: Η φύση στον Μάνο Κοντολέων 

Το πρόγραμμα έχει ως αφετηρία το περιβάλλον και ως μέσο για τη μελέτη του τις αναφορές 
που γίνονται μέσα στη λογοτεχνία. Την πρώτη χρονιά υλοποίησης εστιάσαμε στα περιβαλ-
λοντικά προβλήματα που για τα πρωτάκια έγιναν πιο εύκολα αντιληπτά με την παρουσίαση 
ενός συγκεκριμένου προβλήματος. Εστιάσαμε την προσοχή μας στη διάσταση της προστα-
σίας του νερού. Έγινε αναφορά σε ώρες της μελέτης περιβάλλοντος στο νερό, στον κύκλο 
του, στους υδάτινους πόρους, στην υπερκατανάλωση του νερού, στη μόλυνση των υδάτι-
νων πηγών. Μια ακόμη διάσταση η οποία παρουσιάστηκε ήταν και αυτή της ανακύκλωσης 
και της επαναχρησιμοποίησης υλικών. Με ανακυκλώσιμα υλικά και υλικά από δεύτερο χέ-
ρι, για παράδειγμα, ετοιμάσαμε το σκηνικό και τις προσκλήσεις των εκδηλώσεων. 

Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα 

Το συγκεκριμένο διετές πρόγραμμα αναπτύχθηκε διαθεματικά. Λειτούργησε ως θεματική 
ομπρέλα και, ανάλογα με τις ευκαιρίες που δόθηκαν στα διάφορα μαθήματα του αναλυτι-
κού προγράμματος, εμπλουτίστηκε με πρόσθετο υλικό και ανανεώθηκε. Με το γλωσσικό 
μάθημα συνδυάστηκε αρκετά εφόσον είχε ως στόχο τη φιλαναγνωσία ενώ στόχευε παράλ-
ληλα στην εκφραστικότερη ανάγνωση, την κριτική σκέψη, τη δημιουργική γραφή. 

Γενικότερα, στο αναλυτικό πρόγραμμα της Α’ τάξης αναφέρεται η επαφή των μαθητών με 
το γραπτό λόγο. Στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος δίνονται πολλές ευκαιρίες να το-
νιστούν περιβαλλοντικά προβλήματα αλλά και να δώσουμε γνωστικού τύπου πληροφορίες 
προκειμένου οι μαθητές να μπορούν να τις εντοπίσουν κριτικά μέσα στο λογοτεχνικό κείμε-
νο. Σε αυτό το μάθημα μπορεί να διδαχθεί και ο κύκλος του νερού, οι τρόποι εξοικονό-
μησής του. Στο μάθημα της Εικαστικής Αγωγής, οι κατασκευές μας και οι ζωγραφιές μας 
έχουν θεματικό πυρήνα περιβαλλοντικά θέματα και παράλληλα γίνεται χρήση ανακυκλώ-
σιμων υλικών. Στην Ευέλικτη Ζώνη ετοιμάζουμε ομαδικές εργασίες καθώς και βιωματικά 
παιχνίδια ρόλων και γνωριμίας και αυτοσχεδιασμούς με θέμα το νερό αλλά και την ανακύ-
κλωση. Γενικότερα κατά κύριο λόγο το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στη διάρκεια των ωρών τις 
ευέλικτης ζώνης τις οποίες αναλυτικά θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια του σχεδιασμού. 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συνδυάστηκαν τρεις βασικοί άξονες. Πρώτον, τέθηκε στόχος 
να γίνει μελέτη λογοτεχνικών κειμένων. Δεύτερον στοχευμένα τα κείμενα ανέφεραν την 
πρώτη χρονιά υλοποίησης περιβαλλοντικά προβλήματα ενώ πιο γενικά τη δεύτερη χρονιά 
μελετήθηκε η αναφορά για τη φύση μέσα στα λογοτεχνικά κείμενα. Τρίτον, προκειμένου να 
μελετηθούν τα κείμενα χρειαζόταν κριτική ματιά πάνω στο λογοτεχνικό κείμενο. Παράλλη-
λα οι μαθητές εμπλέκονταν ενεργά στην κατανόηση του κειμένου εφόσον η ανάγνωσή του 
γινόταν για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Ο τρόπος αξιοποίησης του λογοτεχνικού κειμένου 
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πραγματοποιόταν είτε με δραματοποίηση ή αυτοσχεδιασμό κάποιου αποσπάσματος, είτε 
προκειμένου να αποτελέσει έμπνευση για εικαστική επεξεργασία. 

Αρχικά οι μαθητές εντόπιζαν το περιβαλλοντικό πρόβλημα.  Στη συνέχεια γινόταν διαλογική 
συζήτηση και κατόπιν το ήδη διαμορφωμένο αίσθημα προβληματισμού των παιδιών, τα 
οδηγούσε να “παίξουν” τους ρόλους του έργου, να αλλάξουν το τέλος, τα αναρωτηθούν τι 
θα μπορούσαν να αλλάξουν ή να προλάβουν έτσι ώστε να μη μολύνεται η θάλασσα, να μη 
ρυπαίνεται το δάσος, να μη κόψουν εκείνο το αγαπημένο δέντρο.  Αν δεν γινόταν δραμα-
τοποίηση τα παιδιά ζωγράφιζαν, ετοίμαζαν αφίσες ευαισθητοποίησης. Μάλιστα δύο βιβλία 
μας ενέπνευσαν και την πρώτη χρονιά ανεβάσαμε σε κεντρική εκδήλωση το βιβλίο «Ο Τζέικ 
στη Θάλασσα» (εκδ. Σύγχρονοι Ορίζοντες) ενώ  τη δεύτερη χρονιά υλοποίησης σε μια εικα-
στική-θεατρική γιορτή παρουσιάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο «Μανόλο και Μανολί-
το» του Μάνου Κοντολέων. 

Μεθοδολογία 

Υποκείμενα:  Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετείχαν μαθητές 6 ετών και το παρακο-
λούθησαν για δύο χρόνια στην πρώτη και δευτέρα τάξη του Δημοτικού.  

Υλικά: Τα υλικά της παρούσας διδακτικής προσέγγισης  ήταν αποσπάσματα από έργα της 
σύγχρονης λογοτεχνίας για παιδιά και νέους, χαρτόνια, υπολογιστές. 

Διαδικασία: Θα γίνει η παρουσίαση του προγράμματος με παράλληλη ανάπτυξη του κάθε 
άξονα του προγράμματος πρώτα για την πρώτη χρονιά και αμέσως μετά για τη δεύτερη 
χρονιά προκειμένου να διαφανεί η διαφορά στην προσέγγιση ενός θέματος που φαντάζει 
ίδιο. Ωστόσο,  έχοντας μελετήσει και δουλέψει το πρόγραμμα τα δύο χρόνια υλοποίησής 
του πιστεύω ότι γνωρίζοντας τόσο τα παιδιά όσο και τα όσα έχουν μάθει και αυτοματοποι-
ήσει την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω ευαισθητοποί-
ησης σε άλλους τομείς. 

Η πρώτη χρονιά μελέτης και επεξεργασίας των λογοτεχνικών κειμένων αφορούσε τον εντο-
πισμό των περιβαλλοντικών προβλημάτων κάτι που είναι πιο συγκεκριμένο από ό,τι τη δεύ-
τερη χρονιά υλοποίησης. 

Τη δεύτερη χρονιά μελετήθηκε η εργογραφία ενός συγγραφέα και πιο συγκεκριμένα του 
Μάνου Κοντολέων. Τη δεύτερη χρονιά οι ίδιοι μαθητές έχοντας τη γνώση από την πρώτη 
χρονιά υλοποίησης μπορούσαν πιο εύκολα να εντοπίσουν τα στοιχεία του κειμένου που 
ανέφεραν τη φύση και εξειδίκευσαν στη μελέτη ενός συγγραφέα. Πολύ σημαντικό είναι και 
το γεγονός ότι πλέον στη Δευτέρα δημοτικού οι μαθητές είναι σε θέση να διαβάσουν και 
μόνοι τους κείμενα. 

Την πρώτη χρονιά μελετήθηκαν έργα τα οποία παρουσίαζαν τη μόλυνση της θάλασσας, τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα. Ενδεικτικά αναφέρονται το Μην τρως τη δασκάλα (όπου τα 
ψαράκια έχουν κάνει μια συλλογή με το  τι έχουν βρει στη θάλασσα και έχει μια εικόνα με 
βατραχοπέδιλο, κουτάκι κόκα-κόλα, πλαστική σακούλα), η σειρά βιβλίων Ο Τζέικ στη θά-
λασσα (εδώ οι αναφορές για τη μόλυνση της θάλασσας είναι πιο έντονες). Το τελευταίο 
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έργο έγινε αφορμή για την παρουσίαση ευαισθητοποίησης που έγινε στις  2 Απριλίου (πα-
γκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν ήταν εύκολο να βρεθούν βιβλία με αναφορές σε περιβαλλο-
ντικά προβλήματα και έπρεπε να γίνει προσεκτική μελέτη των έργων και ειδική προετοιμα-
σία για την παρουσίαση και την μετέπειτα επεξεργασία των έργων. Ειδικότερα για την πρώ-
τη χρονιά δεν είχαμε εστιάσει μόνο στη σύγχρονη Ελληνική λογοτεχνία για παιδιά και νέους 
και αυτό διότι δεν θα έπρεπε να είναι δεσμευτικό εφόσον στόχος ήταν ο εντοπισμός των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσα από τη λογοτεχνία. 

Τη δεύτερη χρονιά που μελετήθηκαν αποσπάσματα δεκαπέντε έργων του Μάνου Κοντολέ-
ων, οι μαθητές εντόπισαν αναφορές από τη φύση, δέντρα, λουλούδια, μυρωδιές της φύ-
σης,  εποχές.  Στοιχεία της φύσης ζωντανεύουν, μιλούν συνδιαλέγονται με τους ήρωες και 
οι μαθητές μέσα από το κείμενο μαθαίνουν, συνδυάζουν το λογοτεχνικό κείμενο με πληρο-
φοριακά κείμενα σχετικά με τα  διάφορα ζώα, φυτά, εποχές.  Ζωγραφίζουν, εμπνέονται, 
κρίνουν, υποδύονται.  

Και αυτή τη χρονιά οι μαθητές παρουσίασαν την εμπειρία τους σε επίσημη εκδήλωση του 
σχολείου στις 2 Απριλίου την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου. Τη δεύτερη χρονιά ευαι-
σθητοποίησης οι μαθητές ετοίμασαν ένα παζάρι με πασχαλινές κατασκευές τις οποίες δη-
μιούργησαν προκειμένου τα χρήματα να πάνε για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του 
σχολείου με νέους τίτλους βιβλίων. 

Στόχοι 

Το διετές καινοτόμο πρόγραμμα είχε πολλαπλούς στόχους για τους μαθητές. Πιο συγκεκρι-
μένα, οι στόχοι του ήταν: 

Γνωστικοί 

1) Να κατανοήσουν την έννοια της ανακύκλωσης, της εξοικονόμησης ενέργειας και νερού. 

2) Να μάθουν για τον κύκλο του νερού, την εξοικονόμησή του, την ανακύκλωσή του και α-
ντιληφθούν τα αποτελέσματα κακής διαχείρισής του. 

3) Να γνωρίσουν αξιόλογα λογοτεχνικά έργα  της σύγχρονης  Ελληνικής και ξένης λογοτε-
χνίας για παιδιά, τα οποία τονίζουν περιβαλλοντικά ζητήματα και τη φύση γενικότερα. 

4) Να αναπτύξουν μεταγνωστικές δεξιότητες. 

5) Να μάθουν να διαβάζουν πιο καλά. 

6) Να μάθουν ποια υλικά ανακυκλώνονται και ποιο είναι το σήμα της ανακύκλωσης. 

Συναισθηματικοί 

α) Να συνεργάζονται ομαλά. 
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β) Να λαμβάνουν υπόψη την αντίθετη γνώμη. 

γ) Να λειτουργούν ομαδικά σε ένα πλαίσιο αναφοράς. 

δ) Να ευαισθητοποιηθούν στην ορθή χρήση και εξοικονόμηση νερού – ενέργειας. 

Ψυχοκινητικοί 

α) Να αναπτύξουν ψυχοκινητικές δεξιότητες 

β) Να αναλάβουν δράση για να βρουν τρόπους μείωσης των απορριμάτων. 

γ) Να προτείνουν λύσεις και να βοηθούν στην υλοποίησή τους. 

δ) Να νιώσουν υπεύθυνοι για τη μόλυνση, ρύπανση των υδάτινων πόρων. 

ε) Να αναπτύξουν τη φαντασία τους. 

στ) Να προσεγγίσουν την τέχνη του διαλόγου. 

Συμμετοχικοί 

Να συνηθίσουν να ανταποκρίνονται τόσο στις υποχρεώσεις της αρχηγικής θέσης όσο και 
στις υποχρεώσεις συνεργάτη – βοηθού μέσα από τη διαδοχική  εναλλαγή ρόλων των ομά-
δων. 

Μέθοδοι και Μέσα για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων 

Παρακάτω σημειώνονται οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη 
των στόχων που έχουν σημειωθεί. 

Γα, β) Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με εποπτικά μέσα όπως (προβολές από το διαδίκτυο, 
αφίσες π.χ. με τον κύκλο του νερού. Επιπλέον με την τεχνική της μελέτης πεδίου προσεγγί-
ζουν τις έννοιες βιωματικά. 

Γ γ) Μέθοδος σε αυτή την περίπτωση είναι η  ανάδυση του γραμματισμού αλλά και σε νοη-
ματικό επίπεδο η εξαγωγή των κύριων θεματικών σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα 
από τα λογοτεχνικά κείμενα που μελετώνται. 

Γδ) Η μεταγνώση «Γιατί να διαβάσουμε το κείμενο αυτό, συνδυάζεται με τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα που συζητάμε και με ποιο συγκεκριμένα συνδυάζεται με την ανακύκλωση, με το 
νερό; (Γι αυτό το λόγο έχουμε βάλει τρεις κύριες θεματικές). 

Γε) Η εκμάθηση της ανάγνωσης εφόσον είμαστε στην Πρώτη Δημοτικού και η δημιουργία 
κινήτρων προς ανάγνωση είναι πολύ σημαντικές παράμετροι σε όλη αυτή την προσπάθεια 
και υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων. 

Γστ) Μέσα από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία μαθαίνουν να εντοπίζουν αλλά και να  
χρησιμοποιούν υλικά ανακυκλώσιμα. 
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Σ α) Με παιχνίδια γνωριμίας αλλά και δεσίματος της ομάδας τα παιδιά συνεργάζονται ομα-
λά. 

β) Με τεχνικές εξάσκησης προφορικού λόγου ενεργού ακρόασης οι μαθητές είναι σε θέση 
να ακούσουν αλλά και να λάβουν υπόψη τους την αντίθετη γνώμη. 

γ) Με δραστηριότητες και ευκαιρίες για ομαδικές εργασίες οι μαθητές λειτουργούν ομαδι-
κά σε ένα πλαίσιο αναφοράς (που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το νερό και η ανα-
κύκλωση). 

Ψα)Το θεατρικό παιχνίδι συμβάλει αποφασιστικά και αποτελεσματικά 

Ψβ) Τόσο ατομικά, όσο και ομαδικά κάνουν πράξη όσα έχουν μάθει μέσα από ομαδικές 
εργασίες, ομαδικές δραστηριότητες (θεατρικό δρώμενο). 

Ψγ)Μέσα από παιχνίδια ρόλων, προετοιμάζονται να είναι έτοιμοι να αγωνιστούν με περι-
βαλλοντική συνείδηση. 

Ψδ) Με καταγραφή των δραστηριοτήτων μας. (Πόσο μειώσαμε την κατανάλωση ενέργειας, 
αν κλείσαμε το διακόπτη, αν δεν αφήσαμε τη βρύση ανοικτή). 

Ψε, στ) Παιχνίδια ρόλων αλλά και αυτοσχεδιασμοί. 

Συμμετοχικοί:  Η ανάγνωση και επεξεργασία (δραματοποίηση) των παραμυθιών είναι μια 
δραστηριότητα που θα αγκαλιάσει το πρόγραμμα. Δεν θα ήταν καλό να παρουσιαστεί σε 
αυτό το σημείο δεσμευτικά ποια συγκεκριμένα παραμύθια θα μελετηθούν αφού και τα ίδια 
τα παιδιά θα εμπλακούν στην ανεύρεσή τους. Στο τέλος του προγράμματος θα υπάρξει η 
λίστα με τα μελετημένα λογοτεχνικά έργα. 

Δραστηριότητες: 

Στα δύο χρόνια υλοποίησης του προγράμματος δημιουργήσαμε πάμπολλες κατασκευές. 
Ενδεικτικά αναφέρονται η δημιουργία αφίσας με τον κύκλο του νερού, το Μόμπιλο με σύν-
νεφα και σταγόνες, Μια έκθεση ζωγραφικής με το νερό παλαιότερα και σήμερα αλλά και τη 
διαφορά μεταξύ λάμπας πετρελαίου αλλά και ηλεκτρικού ρεύματος. Σαφέστατα έγινε εκ-
φραστική ανάγνωση βιβλίων , θεατρικό αναλόγιο σε βιβλία όπως«Τα δάση κάνουν τις θά-
λασσες» του Γιο Σομέι, –cd «Το ταξίδι του νερού». Έγιναν δύο επίσημες εκδηλώσεις στην 
παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου με θέμα το περιβάλλον και διασκευές δύο λογοτεχνι-
κών έργων. Δημιουργήσαμε ψηφιακό βίντεο με τη δεύτερη εκδήλωση ενώ η πρώτη είναι 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. Κατασκευάσαμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι 
με τα θέματα που έχουν αναφερθεί αλλά και με τίτλους έργων που μελετήσαμε στο πλαί-
σιο του περιβαλλοντικού προγράμματος. 

Συμπεράσματα -εκπαιδευτικές προεκτάσεις 

Το διετές πρόγραμμα έδωσε την ευκαιρία για την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας σε μαθητές 
που τώρα αρχίζουν τη μελέτη του γραπτού λόγου. Είναι σημαντικό ότι οι μαθητές ήρθαν σε 
επαφή με τη λογοτεχνία και μελέτησαν την εργογραφία ενός συγγραφέα κάτι που σπάνια 

2842

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



μπορεί να έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν στη σχολική τους ζωή. Ένα πρόγραμμα για το 
περιβάλλον ευαισθητοποιεί, προβληματίζει, δραστηριοποιεί. Η ανάδυση χαρακτήρων μέσα 
από το λογοτεχνικό κείμενο, το ζωντάνεμα, το θεατρικό αναλόγιο, όλη αυτή η δημιουργική 
διαδικασία μέσα από το θεατρικό παιχνίδι αναπτύσσει περισσότερο τη φαντασία των παι-
διών. 

Οι δραστηριότητες κατανόησης του κειμένου που ακολουθούσαν των αποσπασμάτων των 
λογοτεχνικών κειμένων δημιουργούσε στα παιδιά μια αυξημένη ικανότητα κριτικής σκέψης 
η οποία είχε προκύψει μέσα από την συγκεκριμένη εμπλοκή τους με στοχευμένα κείμενα. 

Παράλληλα με τη μελέτη των κειμένων για τα περιβαλλοντικά προβλήματα αναπτύχθηκε 
μια κουλτούρα επαναχρησιμοποίησης αλλά και ανακύκλωσης αντικειμένων. Μάλιστα στη 
γιορτή παρουσίασης και ευαισθητοποίησης τόσο τη μία όσο και την άλλη χρονιά, κουστού-
μια αλλά και σκηνικά ήταν κατασκευασμένα με υφάσματα από δεύτερο χέρι, από χαρτί, 
αλλά και πλαστικό, και πολύχρωμα χαρτόνια. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές την τρίτη σχολική χρονιά είχαν την ευκαιρία να γνωρί-
σουν το συγγραφέα που τόσο μελέτησαν την προηγούμενη χρονιά και με λίγες πρόβες με 
τη νέα τους δασκάλα ανέβασαν κάποιες σκηνές από το δραματοποιημένο λογοτεχνικό έργο 
«Μανόλο και Μανολίτο» που είχαν ανεβάσει την προηγούμενη χρονιά. 

Ειδικά το γεγονός ότι δίδεται η δυνατότητα σε μαθητές να διαβάσουν λογοτεχνία σε μια 
εποχή που κατακλύζονται με πληροφορίες και διεξόδους από άλλα τεχνολογικού τύπου 
μέσα καλό είναι να εκτιμηθεί. 

Κλείνοντας πρέπει να σημειωθεί ότι στα διευρυμένου τύπου δημοτικά σχολεία υπάρχει έ-
νας υπεύθυνος εκπαιδευτικός για την φιλαναγνωσία. Είναι σπουδαίο το έργο του αν θελή-
σει να το επεξεργαστεί επί της ουσίας. Στην περίπτωση του προγράμματος που παρουσιά-
στηκε δεν έχει το σχολείο ενταχθεί στο διευρυμένο ωράριο για αυτό το λόγο γεννήθηκε και 
η ανάγκη μελέτης αλλά και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την φιλαναγνωσία. 
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Περίληψη 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, αυτό το οποίο επιχειρήθηκε ήταν η συνεκπαίδευση 
παιδιών τυπικής και ειδικής εκπαίδευσης με σκοπό την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής τους 
υγείας. Με τη χρήση του υλικού «Το σπίτι των παιδιών» πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία 
θεματικών ενοτήτων όπως είναι η έκφραση των συναισθημάτων, η διαχείριση του θυμού, η 
προαγωγή της αυτοαντίληψης των μαθητών, η ανάπτυξη της συνεργατικότητας και της φυ-
σικής αλληλεπίδρασης των παιδιών. Η συνύπαρξη αλλά και το περιεχόμενο του προγράμ-
ματος είχαν ως βασικό στόχο την αποδοχή και κατανόηση της διαφορετικότητας με παι-
γνιώδη και φιλικό προς την συγκεκριμένη ομάδα, τρόπο.  

Λέξεις - Κλειδιά: συμπερίληψη, προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, παιδιά με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία, παιδική επιθετικότητα.  

Εισαγωγή 

Η σύγχρονη τάση που επικρατεί διεθνώς, η οποία θεωρείται ως η πιο ενδεδειγμένη μορφή 
εκπαίδευσης, είναι η συνεκπαίδευση στα γενικά σχολεία. Η συνεκπαίδευση αφορά στην 
συνύπαρξη και στη συνδιδασκαλία των μαθητών με και χωρίς αναπηρία μέσα στην τυπική 
γενική τάξη. Η συνεκπαίδευση των μαθητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες στα γενικά σχολεία αποτελεί πολιτική προτεραιότητα στις περισσότερες χώρες του κό-
σμου (Ζώνιου Σιδέρη, 2012). Σύμφωνα με τη διακήρυξη της Παγκόσμιας συνδιάσκεψης της 
Σαλαμάνκα ο όρος συμπεριληπτική εκπαίδευση υποδηλώνει ένα συνεχή αγώνα για τη δη-
μιουργία ενός καλύτερου σχολείου, ενός σχολείου, που θα βασίζεται στην αρχή της ισοτι-
μίας και θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στα δικαιώματα και στις ανάγκες όλων των 
μαθητών ανεξαρτήτως φύλου, νοητικής ή σωματικής ικανότητας, εθνικότητας, θρησκείας, 
κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, χρώματος και πολιτιστικής ταυτότητας. Η συγκεκριμένη 
Διακήρυξη, που υπογράφηκε από εκπροσώπους 92 χωρών κι από 25 διεθνείς οργανισμούς, 
απαιτεί από τις συμβαλλόμενες χώρες να εργαστούν για την εξάλειψη του ρατσισμού και 
των διακρίσεων στα εκπαιδευτικά τους συστήματα διασφαλίζοντας έτσι, το θεμελιώδες 
δικαίωμα κάθε παιδιού στη μάθηση με τη φοίτησή του σε ένα μετεξελιγμένο γενικό σχολεί-
ο, το οποίο θα είναι ένα «Σχολείο για Όλους» (Χατζημανώλη, 2005). 

Η βασική φιλοσοφία του συγκεκριμένου προγράμματος συνεκπαίδευσης επιχειρεί να υπη-
ρετήσει την επιστημολογική μετατόπιση από την ιατρικοποιημένη αντίληψη της αναπηρίας, 
η οποία εστιάζει στην μειονεξία και στον εξατομικευμένο χαρακτήρα της, στον επαπροσ-
διορισμό της έννοιας της,  ως αιτία για την κοινωνική  και πολιτική έκπτωση των ατόμων 
από τον ευρύτερο κοινωνικό ιστό, επιχειρώντας  μια διαφοροποιημένη ανάγνωση του σώ-
ματος και του μαυλού (Turner, 1997).  
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Με σεβασμό στη διαφορετικότητα υποστηρίζοντας το δικαίωμα τους να μαθαίνουν με δια-
φορετικό τρόπο τα παιδιά του ειδικού σχολείου εκπαιδεύτηκαν μέσα σε μια τυπική τάξη με 
διαφοροποιήσεις προσαρμοσμένες στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. To παρόν εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα έχει σαν θεωρητικό υπόβαθρο την ολιστική, οικολογική, βιοψυχοκοινωνική 
προσέγγιση σε σχέση με την αναπηρία η οποία συνδυάζει το ατομικό και το κοινωνικό μο-
ντέλο για την αναπηρία και περιλαμβάνει τα θετικά στοιχεία και των δύο. Σύμφωνα με αυτή 
τα περισσότερα παιδιά μπορούν να εκπαιδευτούν στο γενικό σχολείο. Αυτή η προσέγγιση 
αναγνωρίζει ότι η αναπηρία αναδύεται από την αλληλεπίδραση της βλάβης με τα προσωπι-
κά ατομικά χαρακτηριστικά και τις κοινωνικές πρακτικές. Οι αναπηρίες γίνονται αντιληπτές 
ως σύνολο, ανάλογα με το νόημα το οποίο προσλαμβάνουν μέσα σε ένα πολιτισμικό περιε-
χόμενο σε μια συγκεκριμένη κοινωνία. Οι ατομικές δυσκολίες και οι κοινωνικές αλληλεπι-
δράσεις αποτελούν ένα πολύπλοκο οικοσύστημα το οποίο αποτελείται από πολλά μικρότε-
ρα τα οποία  αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και είναι δύσκολο να αναλυθεί σε μια αιτιακή 
σχέση (Κουτάντος, 2005. Thomas, 2004). Πιο συγκεκριμένα, λάβαμε υπόψη τις ατομικές 
διαφορές των παιδιών και κάναμε διαφοροποιήσεις που αφορούσαν τόσο στο άτομα όσο 
και στο περιβάλλον τους. Χρησιμοποιήσαμε μεθόδους και τρόπους οργάνωσης της διδα-
σκαλίας έτσι ώστε να αλλάξει το εκπαιδευτικό οικοσύστημα και να αναδιαμορφωθεί με 
σκοπό να το κάνει κατάλληλο για να εκπαιδεύονται σε αυτό όλα τα παιδιά. Έγινε προσπά-
θεια άρσης των κοινωνικών και εκπαιδευτικών δομών οι οποίες είναι ακατάλληλες να εκ-
παιδεύσουν όλα τα παιδιά και να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες όλων. 

Οι ενότητες του προγράμματος αντλήθηκαν από το υλικό «Το σπίτι των παιδιών». Πρόκει-
ται για ένα εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο επιχειρεί την διαχείριση της παιδικής επιθετικότη-
τας, μέσα από την επεξεργασία θεμάτων που διασφαλίζουν την πρόληψη και εμφάνιση του 
φαινομένου. Το υλικό στηρίζεται στην βιωματική προσέγγιση, μέσα από δραστηριότητες 
ενεργητικής μάθησης, κατάλληλα σχεδιασμένες για την ηλικία των παιδιών στην οποία α-
πευθύνεται. Οι μαθητές, μέσα σε ένα παιγνιώδες και φανταστικό πλαίσιο που είναι «Το 
σπίτι των παιδιών» διαπραγματεύονται θέματα της καθημερινότητας τους, απαλλαγμένα 
από την κριτική των ενηλίκων με μια διάθεση απόλυτης ελευθερίας στην έκφραση απόψε-
ων και συναισθημάτων (Πυξίδα, 2009).  

Η παιδική επιθετικότητα στη ζωή ενός παιδιού, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την συ-
ναισθηματική του ζωή. Από την στιγμή της γέννησής ενός βρέφους η συμπεριφορά του α-
ποτελεί μια εναλλαγή ανάμεσα στην εξερεύνηση και την εξάρτηση η οποία βρίσκονται σε 
μια σχέση αμοιβαίας και συνεχούς αλληλεπίδραση (Gottman, 2000). Ο όρος παιδική επιθε-
τικότητα, υπογραμμίζει την εχθρική διάθεση του παιδιού, που θέλει να προκαλέσει είτε 
ακούσια είτε εκούσια καταστροφική συμπεριφορά (Μπεζέ, 1998). Ωστόσο, το φαινόμενο 
της επιθετικότητας είναι εξαιρετικά χρήσιμο,να συνεξετάζεται σε συνάφεια με τον τρόπο 
και το πλαίσιο που αυτό εκδηλώνεται, καθώς συνηγορούν πολλοί παράγοντες για την εμ-
φάνιση του. Έτσι άλλοτε είναι αποτέλεσμα μιας έμφυτης ορμής, άλλοτε αντίδραση σε μια 
παρατεταμένη αποστέρηση αναγκών και συναισθημάτων, ενώ κάποιες άλλες φορές συνι-
στά μια διαδικασία μάθησης μέσω προτύπων, καθώς τα παιδιά έχουν την τάση να μιμού-
νται συμπεριφορές που τους εντυπωσιάζουν και πιστεύουν ότι θα ξεχωρίσουν με αυτές 
(Ευαγγελοπούλου– Βαμβακερού, 2001).  
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Συμμετέχοντες 

Στο παρόν πρόγραμμα συμμετείχαν οι μαθητές της πρώτης τάξης ενός Γενικού Δημοτικού 
Καβάλας και οι μαθητές δύο τμημάτων του Ειδικού Δημοτικού Καβάλας. Οι συντονιστές του 
προγράμματος ήταν δύο εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, μία εκπαιδευτικός γενικής αγωγής- 
εμψυχώτρια και μία εκπαιδευτική ψυχολόγος. Οι συντονιστές ενάλλασσαν συνεχώς τους 
ρόλους μεταξύ τους, δρούσαν και αλληλεπιδρούσαν ισότιμα με όλους τους μαθητές ανε-
ξάρτητα αν είχαν αναπηρία ή όχι.  

Σκοπός και στόχοι 

Ο σκοπός του προγράμματος ήταν η κατανόηση της διαφορετικότητας και η συνεκπαίδευ-
ση. Οι βασικοί ψυχοκοινωνικοί στόχοι του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη συνεργατικότη-
τας μεταξύ ετερογενών ομάδων παιδιών, η διαχείριση της διαφορετικότητας, η διαχείριση 
του θυμού και των συγκρουσιακών καταστάσεων, η κατανόηση, έκφραση και διαχείριση 
των συναισθημάτων και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της μοναδικότητας των μαθη-
τών.  

Απώτερος στόχος του προγράμματος στον τομέα της πρόληψης είναι να προωθήσει τη κοι-
νωνικοσυναισθηματική διάσταση της μάθησης, εφαρμόζοντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
προώθησης ψυχικής υγείας στα πλαίσια της ενιαίας εκπαίδευσης, σε όλους τους μαθητές 
ανεξάρτητα αν έχουν αναπηρία ή όχι. Προσπαθήσαμε να προάγουμε την ψυχική και πνευ-
ματική ευεξία όλων των μαθητών, να καλλιεργήσουμε τη συναισθηματική τους νοημοσύνη 
και να εξαντλήσουμε το μαθησιακό δυναμικό του κάθε μαθητή. Το κάθε παιδί αντιμετωπί-
στηκε ολιστικά χωρίς να δίνεται σημασία στο δείκτη νοημοσύνης του αλλά στο δείκτη συ-
ναισθηματικής νοημοσύνης. Άλλωστε η καλή ψυχοσυναισθηματική κατάσταση ευνοεί τη 
μάθηση. Με αυτό τον τρόπο στοχεύσαμε στο να βελτιωθούν οι κοινωνικές και συναισθημα-
τικές δεξιότητες, να προληφθεί ο εκφοβισμός, να ενισχυθούν οι διαπροσωπικές σχέσεις, να 
αυξηθούν οι θετικές συμπεριφορές, να τονωθεί η αυτοεκτίμηση, η αυτοαντίληψη, η αυτο-
έκφραση και η ενσυναίσθηση.  

Μεθοδολογία 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η διαθεματική προσέγγιση, η βιωματική, η ομαδο-
συνεργατική, η πολυαισθητηριακή, η μέθοδος Project, η ενεργητική συμμετοχή των μαθη-
τών, η μαθητοκεντρική, η ανακαλυπτική μέθοδος, η σύνδεση νέας γνώσης με προϋπάρχου-
σες γνώσεις καθώς και η διαφοροποιημένη διδασκαλία ανάλογα με τις δυνατότητες και τις 
αδυναμίες των μαθητών. Σε κάποιες συναντήσεις χρησιμοποιήθηκε η δραματοποίηση και 
το θεατρικό παιχνίδι με σκοπό οι μαθητές να προσομοιώσουν οικείες επικοινωνιακές κατα-
στάσεις, να τις βιώσουν, να συμμετέχουν ενεργητικά, να κατανοήσουν και να εκφράσουν 
καλύτερα τα συναισθήματα τους. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας χρησιμοποιούνται κοι-
νωνικοί ενισχυτές και λεκτικές επιβραβεύσεις. Τα εποπτικά υλικά ήταν ελκυστικά και εν-
διαφέροντα, οι μέθοδοι και οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν ανταποκρινόταν στις δυ-
νατότητες των μαθητών, ενώ παρουσιάζονται με παιγνιώδη τρόπο προκειμένου αυτές να 
ενθαρρύνουν την συμμετοχικότητα των μαθητών.  
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Βασικό μέλημα των συντονιστών και υπηρετώντας τη φιλοσοφία της συνεκπαίδευσης ήταν 
η δημιουργία μεικτών ομάδων αποτελούμενες από τους μαθητές τόσο του ειδικού όσο του 
γενικού σχολείου, με σκοπό την αναδιαμόρφωση στερεοτύπων και συμβατικών αντιλήψε-
ων για το «φόβο του διαφορετικού». Οι στόχοι της ένταξης των μαθητών του ειδικού σχο-
λείου σε αυτές τις ομάδες ήταν να εξασφαλιστεί το μέγιστο της συμμετοχής όλων των μα-
θητών με ή χωρίς αναπηρίες, στα πλαίσια της ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης, και να το-
νωθεί η αυτοεκτίμηση όλων. Μέσα από τον σχηματισμό των ομάδων που κάθε φορά η 
σύνθεση τους ήταν διαφορετική, τα παιδιά γνώρισαν το ένα το άλλο, έπαιξαν, ζωγράφισαν 
και εξέφρασαν τους φόβους, τις απόψεις τους αλλά και τα όρια τους. Μέσα από ομαδοσυ-
νεργατικές διαδικασίες, επιδιώχθηκε η συνύπαρξη δύο ετερογενών ομάδων μαθητών τα 
οποία προέρχονται από ένα σχολείο τυπικής και ειδικής εκπαίδευσης, με σκοπό την ανακί-
νηση στερεοτύπων και στενών διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα στην τυπική ανάπτυξη και 
στην αναπηρία (Dockrell, & Lindsay, 2000, Ainscow, 2004). Σύμφωνα με τη θεώρηση της 
κοινωνικής ψυχολογίας η εργασία σε ομάδες βοηθά στην αποδοχή της διαφορετικότητας 
μεταξύ των μελών της ομάδας. Για να ξεπερασθούν οι κοινωνικές προκαταλήψεις και οι 
επιθέσεις προς τους «διαφορετικούς» είναι ανάγκη από πολύ νωρίς να εξασφαλισθούν 
συνθήκες φυσικής και ισότιμης επικοινωνίας μαζί τους. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος ευ-
νοεί την φυσική και ισότιμη επικοινωνία των μελών της ομάδας και καλλιεργεί τις δεξιότη-
τες επικοινωνίας και διαλόγου (Ματσαγγούρας, 2000). 

Υλοποίηση Δραστηριοτήτων 

Οι συναντήσεις είχαν εβδομαδιαίο χαρακτήρα με σταθερή ώρα και ημέρα. Το σύνολο των 
συναντήσεων ήταν οκτώ. Μέσα από την αλληλοεπίδραση των παιδιών, προσέγγισαν εξελι-
κτικά, θέματα όπως:  

● Η γνωριμία και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών μεταξύ τους και οι κανόνες που 
η ομάδα έβαλε.  

● Η κατασκευή του σπιτιού των παιδιών  

● Η αναγνώριση & έκφραση των συναισθημάτων  

● Το χαλί των συναισθημάτων  

● Η έκφραση του θυμού  

● Οι λέξεις που πληγώνουν  

● Η αποτελεσματική επικοινωνία: «Ακούει κανείς» 

● Η επίλυση των διαφορών με τους άλλους – Η αποφυγή των συγκρούσεων  

● Τα πράγματα που ζητούν οι άλλοι και με ενοχλούν  

● Αποχαιρετώντας την ομάδα – Αξιολογώντας το πρόγραμμα  

1η συνάντηση 
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Τα παιδιά κάθισαν σε κύκλο και με τη βοήθεια μιας απαλής μουσικής ταξίδεψαν μέσα από 
ιστορία γνωριμίας και χαλάρωσης. Στη συνέχεια σαν τα ήταν ξένοι σε μια πόλη περιηγήθη-
καν στην πλατεία, και επέλεξαν στην αρχή με τα μάτια, μετά με μια χειρονομία και μετά με 
μια αγκαλιά το ζευγάρι τους. Το κάθε ζευγάρι μίλησε και παρουσίασε τα μέλη του, τι τους 
αρέσει, τι κάνουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Στη συνέχεια το ένα παρουσίασε το άλλο μπαί-
νοντας στη θέση του. Με την ενθάρρυνση των εμψυχωτών έγινε αναφορά για την αναγκαι-
ότητα των κανόνων στην ομάδα. Τα παιδιά έγραψαν και ζωγράφισαν τους κανόνες της ο-
μάδας. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με το γλυπτό της ομάδας που αποτέλεσε τη δραστη-
ριότητα αξιολόγησης.  

2η συνάντηση 

Στην δεύτερη συνάντηση τα παιδιά κατασκεύασαν, χωρισμένα σε τέσσερις ομάδες το σπίτι 
τους, προσθέτοντας σε αυτό ότι επιθυμούσαν. Τους ρωτήσαμε να πουν πως αισθάνθηκαν. 
Με αφορμή την ερώτηση, η συντονίστρια ρώτησε αν γνωρίζουν να πουν κάποια συναισθή-
ματα. Για να βοηθηθούν τα παιδιά, τους δείχνουμε κάποιες κάρτες παιδιών που εκφρά-
ζουν, θυμό, χαρά, λύπη, φόβο κ.α. Τα παιδιά αναπαρίσταναν με την έκφραση τους τα συ-
ναισθήματα που έβλεπαν. Τους ρωτήσαμε να μας πουν πότε ένιωσαν θυμό, λύπη, χαρά, 
ντροπή κ.α. Στη συνέχεια, ζητήσαμε από τα παιδιά να περπατήσουν, θυμωμένα, χαρούμε-
να, λυπημένα, φοβισμένα κ.α.  

3η συνάντηση 

Οι συντονίστριες ρώτησαν αν κάποιο παιδί θα ήθελε να μας θυμίσει τι κάναμε την προη-
γούμενη φορά. Τα παιδιά μίλησαν για το σπίτι της ομάδας που κατασκεύασαν. Τους ζητή-
σαμε να θυμηθούν τα συναισθήματα με τα οποία ασχοληθήκαμε την προηγούμενη φορά. 
Με αφορμή τη συζήτηση τα παιδιά κατασκεύασαν το χαλί των συναισθημάτων το οποίο 
τοποθέτησαν στο σπίτι της ομάδας τους. Για την συγκεκριμένη κατασκευή, τα παιδιά παρα-
κινήθηκαν να επιλέξουν ένα χαρτόνι διαφορετικής υφής και χρώματος, κολλώντας το στο 
χαρτί του μέτρου και γράφοντας το συναίσθημα της επιλογής τους.  

4η συνάντηση 

Η συνάντηση συνδέθηκε με την προηγούμενη, εστιάζοντας σε τεχνικές διαχείρισης του θυ-
μού. Η συντονίστρια διάβασε το θυμωμένο χελωνάκι και έγινε δραματοποίηση του παρα-
μυθιού από τα παιδιά. Τα παιδιά αναπαρίσταναν τον θυμό με το σώμα αλλά και την εκτό-
νωση αυτού. Πρώτα κλειστήκαμε στο καβούκι μας, όπως έκανε το χελωνάκι, μετά μετρή-
σαμε ανάποδα μέχρι το δέκα και μετά χοροπηδήσαμε για να μας φύγει τελείως ο θυμός. 
Στη συνέχεια δημιουργήσαμε με την τεχνική της προσομοίωσης, σενάρια που έκαναν τα 
παιδιά να θυμώσουν και να τσακωθούν. Με τη μέθοδο της παγωμένης εικόνας, κάποιοι 
συμμαθητές, μπήκαν στη θέση των παιδιών που ήταν πρωταγωνιστές, δίνοντας την δική 
τους λύση. Η συνάντηση τελείωσε με ένα ομαδικό παιχνίδι, προκειμένου να αναπτυχθεί 
μεταξύ των παιδιών των δυο σχολείων μια φυσική αλληλεπίδραση.  
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5η συνάντηση 

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε συνδέοντας την προηγούμενη συνάντηση, με την επικοινωνία 
ως ένα επόμενο βήμα για λύσουμε ότι μας απασχολούσε. Με βιωματικές ασκήσεις τα παι-
διά έδειξαν τους τρόπους που δυσκολεύουν την επικοινωνία, όπως να μιλούν πλάτη με 
πλάτη, να μιλούν όλοι μαζί, να μιλά ο καθένας τη δική του γλώσσα. Στη συνέχεια σχολιάσα-
με πως ένιωσαν και δείξαμε τους σωστούς τρόπους διαχείρισης της επικοινωνίας, καθώς 
επεξεργαστήκαμε, τα σενάρια παρεξήγησης, που είχαν παίξει τα παιδιά την προηγούμενη 
φορά, δίνοντας ένα τέλος με μια διευκολυντική συνθήκη επικοινωνίας.  

6η συνάντηση 

Αφού πρώτα έγινε σύνδεση με όσα έμαθαν στην προηγούμενη συνάντηση η συντονίστρια 
εισήγαγε στο θέμα ρωτώντας αν έχουν κάνει ποτέ πράγματα οι μεγάλοι (γονείς, δάσκαλοι) 
που τους έχουν ενοχλήσει. Αξιοσημείωτο αποτέλεσε  το γεγονός ότι σε αυτήν την ερώτηση 
όλα τα παιδιά είχαν κάτι να πουν. Στη συνέχεια τους δόθηκαν χαρτάκια που έγραφαν επά-
νω κάτι που τους ενοχλεί π.χ. με ενοχλεί όταν με ακουμπούν και με χαϊδεύουν χωρίς να το 
θέλω. Τα χαρτάκια ήταν όσα και τα παιδιά. Το κάθε παιδί διάβαζε αυτό που έγραφε στο 
χαρτί και στη συνέχεια το πετούσε σε μια «συμβολική λίμνη που είχαμε δημιουργήσει. Η 
συνάντηση ολοκληρώθηκε με την αξιολόγηση της από τα παιδιά.  

7η και 8η συνάντηση 

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τις δύο τελευταίες συναντήσεις στα πλαίσια των οποίων 
τα παιδιά θα έπρεπε  να αποχαιρετήσουν το ένα το άλλο. Η γνωριμία της ομάδας τελείωσε 
έτσι όπως ξεκίνησε. Τα παιδιά βρέθηκαν στην πλατεία του χωριού από όπου ξεκίνησαν, 
κοιτούσαν ο ένας στα μάτια τον άλλον, στην συνέχεια χαιρετήθηκαν με όποιον τρόπο ήθε-
λαν αυτοί, μετά ακούμπησαν ο ένας τον άλλον και με αυτόν τον τρόπο έγιναν ζευγάρια. Ο 
ένας είπε στον άλλον τι θα κρατούσε   από την γνωριμία τους. Τους δόθηκε η κορνίζα του 
εαυτού στην οποία έγραψε ο ένας για τον άλλον κάτι θετικό που πήρε από αυτόν. Το πρό-
γραμμα ολοκληρώθηκε με αγκαλιές και μια αναμνηστική φωτογραφία.  

Αξιολόγηση του προγράμματος 

Η αξιολόγηση αφορά στα τρία στάδια του προγράμματος, την αρχική, την διαμορφωτική 
και την τελική. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στην αξιολόγηση σκοπών και στόχων, της 
διαδικασίας, αλλά και του τελικού αποτελέσματος. Μας δίνει τη δυνατότητα, να αποτιμή-
σουμε τον βαθμό επίτευξης των στόχων του προγράμματος, μας διευκολύνει να εντοπί-
σουμε τις δυσκολίες κατά την υλοποίηση της όλης διαδικασίας, προκειμένου να βελτιώ-
σουμε την οργάνωση και τον σχεδιασμό αλλά και να προβούμε στις αναγκαίες διορθωτικές 
παρεμβάσεις (Στάππα, 2007). Κατά την διαδικασία της αξιολόγησης του τελικού αποτελέ-
σματος, αποτιμάται ο βαθμός συμμετοχής των εμπλεκομένων, ο βαθμός εφαρμογής των 
προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, καθώς και η συμβατότητα με τις ανάγκες και τις 
προσδοκίες των αναγκών της ομάδας στην οποία απευθύνεται (Apostolidou & Fontana, 
2003).  
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Αρχική αξιολόγηση 

Πριν την εφαρμογή του προγράμματος καταγράφηκαν οι ανάγκες των παιδιών και διαπι-
στώθηκε η δυσκολία στη διαχείριση συναισθημάτων και η δυσκολία αποδοχής της διαφο-
ρετικότητας. 

Διαμορφωτική αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση από τους συντονιστές ήταν συντρέχουσα. Σε όλη τη διάρκεια των συναντή-
σεων αξιολογούσαν το βαθμό επίτευξης των στόχων και την αλληλεπίδραση των μαθητών 
μεταξύ τους. Οι συντονιστές σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας αυτοαξιολογούσαν τον 
εαυτό τους, το βαθμό αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και το βαθμό συμμετοχής των 
συμμετεχόντων. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι συντονιστές διαπίστωσαν δυσκολί-
ες. Οι δυσκολίες αυτές ήταν η έντονη συστολή των παιδιών, η αμηχανία που υπήρχε στη 
μεταξύ τους αλληλεπίδραση και η δυσκολία στη λεκτική έκφραση. Αυτό αντιμετωπίστηκε, 
με αναδιαμόρφωση των δραστηριοτήτων, με ελεύθερο παιχνίδι και με την παροχή επιπλέ-
ον υποστήριξης και ενθάρρυνσης. 

Τελική αξιολόγηση 

Στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης τα παιδιά ρωτήθηκαν τι θυμούνται από την γνωριμία 
τους και το πρόγραμμα και εξέφρασαν τις εμπειρίες. Από τη πλευρά των συντονιστών αξιο-
λογήθηκε όλη η διαδικασία διαπιστώθηκε ότι αυτή η πρώτη απόπειρα συνεκπαίδευσης λει-
τούργησε θετικά στο συγκεκριμένο πλαίσιο με την προϋπόθεση ότι μελλοντικά θα έχει συ-
νέχεια και συνέπεια για να τροποποιηθούν οι αντιλήψεις και οι στάσεις.  

Συζήτηση 

Το παρόν πρόγραμμα υλοποιήθηκε, στα πλαίσια της φιλοσοφίας για το ενιαίο γενικό σχο-
λείο, εφαρμόζοντας αναγκαίες διαφοροποιήσεις και πρακτικές προσπαθώντας να υπηρετή-
σει την βασική επιταγή της συμπερίληψης «Ένα σχολείο για όλους» Η διαφοροποίηση απο-
τελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, χωρίς να συσχετίζεται απαραίτητα με συμβατικές γνω-
στικού τύπου, διαδικασίες (Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008). Συνεπώς, το πρόγραμμα 
πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο σταδιακής ανταπόκρισης στις ψυχοκοινωνι-
κές ανάγκες όλων των παιδιών με διαφοροποιημένες προσεγγίσεις, όπου αυτό κρινόταν 
απαραίτητο (Liasidou, 2012).  

Το πρόγραμμα αποτελεί πρόκληση και μια καλή αρχή για την εφαρμογή της ενιαίας εκπαί-
δευσης, ενώ ίσως να αποτελέσει  το έναυσμα  για την ύπαρξη και τη λειτουργία των ειδικών 
σχολείων ως στενών διαχωριστικών γραμμών που χωρίζουν τα παιδιά σε «φυσιολογικά» 
και μη. Η εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία, στα ειδικά σχολεία αποδεικνύει την «αδυ-
ναμία» του εκπαιδευτικού συστήματος που δεν διαθέτει τις απαραίτητες δομές, προκειμέ-
νου να κατανοήσει και να διαχειριστεί τη διαφορετικότητα των μαθητών, όπως οι σύγχρο-
νες ενταξιακές πρακτικές απαιτούν. Τέτοιου τύπου προσπάθειες και συμπράξεις ίσως να 
αποδεικνύουν ότι το ενταξιακό σύνθημα «ένα σχολείο για όλους» δεν είναι ουτοπία, καθώς 
με τον κατάλληλο προγραμματισμό, διάθεση και διαφοροποιημένη προσέγγιση μπορούν 
πολλά παιδιά ειδικής εκπαίδευσης να ενταχθούν στα γενικά σχολεία (Zigmond, 2003). Ανα-
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φορικά με τα υπο μελέτη προγράμματα βασικός σκοπός αποτελεί  η διαμόρφωση  υπεύθυ-
νων  πολιτών  οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν επιλογές σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις 
ευθύνες τους  θα σκέφτονται τις συνέπειες των επιλογών τους, ενώ  θα μπορούν να διαχει-
ρίζονται το στρες,  εκφράζοντας  με κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους τα συναισθήματα τους, 
στοχεύοντας στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και ισορροπημένης ψυχικής 
υγείας (Coleman, 2008).  
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Η ανθρώπινη φωνή 

Αγγελή Βασιλική 
Νηπιαγωγός 

aggelivasilikh@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια διαθεματική προσέγγιση, με βάση τις παιδαγω-
γικές αρχές του Προγράμματος Σπουδών στο Νηπιαγωγείο, τις δυνατότητες, τα διαφορετι-
κά είδη, την εκφραστικότητα της ανθρώπινης φωνής, τη σημασία της εισπνοής και της εκ-
πνοής ( φωνητικές χορδές -αέρας) την παραγωγή ήχων – φωνημάτων, τον τρόπο που προ-
φέρονται, τον διαχωρισμό των φωνημάτων ανάλογα με την ένταση που ακούγονται (φωνή-
εντα, σύμφωνα), αναγνώριση των συμβόλων τους. Τη διαφορετική ονομασία που δίνουμε 
στα φωνήματα, όταν αυτά χρησιμοποιούνται στον γραπτό λόγο (γράμματα). Την παρατή-
ρηση της σύνθεσης συλλαβών, λέξεων, προτάσεων και των τρόπων που αυτό επιτυγχάνε-
ται. Την ανάπτυξη, καλλιέργεια του προφορικού λόγου των νηπίων. Στο εκπαιδευτικό ιστο-
λόγιο του 20ου Νηπιαγωγείου Χαλκίδας υπάρχει ψηφιακό αρχείο για τις σχολικές δραστη-
ριότητες στο σχολείο, που αφορούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο εκπονήθηκε σε 
ετήσια βάση το σχολικό έτος 2013-2014. 

Λέξεις - Κλειδιά: παραγωγή λόγου, φωνητικές χορδές, αναπνοή, εισπνοή, αέρας, εκπνοή, 
φωνήματα, ομιλία, ψίθυρος, δυνατή φωνή, γέλιο, κλάμα, τσιρίδα, φωνές που φωνάζουν 
(φωνήεντα), φωνές που ψιθυρίζουν (σύμφωνα), οι φωνές γίνονται γράμματα, μάγος μαρ-
καδόρος «γραμματίξ», γειτονιές των γραμμάτων, σεισμός στη γραμματούπολη, σύνθεση 
συλλαβής, σύνθεση λέξης, προφορικός λόγος, γραπτός λόγος, ανάπτυξη προφορικού λό-
γου, κατανόηση μετατροπής προφορικού λόγου σε γραπτό, αναγνώριση συμβόλων 

Γνωστική περιοχή 

 Οι δραστηριότητες, που συνθέτουν το καινοτόμο πρόγραμμα της Ανθρώπινης Φωνής, ε-
ντάσσονται στον γνωστικό τομέα της γλωσσικής ανάπτυξης και καλλιέργειας, όπως αυτός 
ορίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και συγκεκριμένα στην επιμέρους 
ενότητά του, που αφορά την ανθρώπινη φωνή, τη σπουδαιότητά της, το ρόλο της, τη σωστή 
χρήση και προφορά της από τα νήπια. Η συγκεκριμένη διαθεματική προσέγγιση εξυπηρε-
τείται μέσα από ένα διδακτικό σενάριο το οποίο αφορά: 

 Τις δυνατότητες της ανθρώπινης φωνής.  

Τα διαφορετικά είδη φωνής. 

Την εκφραστικότητα της ανθρώπινης φωνής 

Τη σημασία της εισπνοής και της εκπνοής ( φωνητικές χορδές – αέρας) στην παραγωγή ή-
χων – φωνημάτων. 

Τον τρόπο που αυτά προφέρονται. 
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Τον διαχωρισμό των φωνημάτων ανάλογα με την ένταση που ακούγονται (φωνήεντα – 
σύμφωνα) και την αναγνώριση των συμβόλων τους από τα νήπια. 

Τη διαφορετική ονομασία που δίνουμε στα φωνήματα, όταν αυτά χρησιμοποιούνται στον 
γραπτό λόγο (γράμματα). 

Στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα που αφορά την ανθρώπινη φωνή, εκτός του θεματικού τομέα της γλώσσας 
συνδέθηκε με όλους τους τομείς του Αναλυτικού Προγράμματος στο νηπιαγωγείο όπως: 
Μαθηματικά, Δημιουργία και Έκφραση νηπίων, Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της πλη-
ροφορίας και Μελέτη Περιβάλλοντος. Οι εκπαιδευτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι του προ-
γράμματος είναι οι εξής: 

• Τα νήπια να μιλήσουν για τις δυνατότητες της ανθρώπινης φωνής (γέλιο, κλάμα, 
τσιρίδα, τραγούδι, ομιλία, ψιθύρισμα κ.λπ.). 

• Για τα διαφορετικά είδη φωνής (κοριτσίστικη, αγορίστικη, ανδρική, γυναικεία, παι-
δική). 

• Για την εκφραστικότητα της φωνής (χαρούμενη, λυπημένη, θυμωμένη). 
• Να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα του ρόλου της εισπνοής και της εκπνοής στον 

μηχανισμό της παραγωγής της φωνής. 
• Να μιλήσουν για τις φωνητικές χορδές, οι οποίες ευθύνονται για την παραγωγή της 

ανθρώπινης φωνής. 
• Να παρατηρήσουν τον μηχανισμό της άρθρωσης ( χείλια, δόντια, γλώσσα, εισπνοή, 

εκπνοή, χείλη). 
• Να δοκιμάσουν διαφορετικά είδη εκπνοής (σιγανή, απότομη, κοφτή, διαρκής, χαλα-

ρή, απαλή) και συγχρόνως να παράγουν ήχους. 
• Να ακούσουν διάφορα είδη φωνής, να τα αναγνωρίσουν, να τα χαρακτηρίσουν και 

να τα κατατάξουν σε κατηγορίες. 
• Να παρακολουθήσουν δελτίο ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα. 
• Να μιλήσουν, να τραγουδήσουν με αλλοιώσεις της φωνής (δυνατά, χαμηλά, τσιρί-

ζοντας, γελώντας, κοφτά θυμωμένα, με κλειστή μύτη, τσιρίζοντας κ.ο.κ.). 
• Να προφέρουν φωνές και να τις διαχωρίσουν ανάλογα με την ένταση που ακούγο-

νται.  
• Να ομαδοποιήσουν τα φωνήματα με κριτήριο την έντασή τους φωνήεντα- σύμφω-

να. 
• Να γνωρίσουν τον συμβολισμό των φωνημάτων. 
• Τα σύμβολα των φωνημάτων να τα χωρίσουν σε κατηγορίες ( κεφαλαία – πεζά). 

Διαχωρισμός προφορικού- γραπτού λόγου. 

• Να κατανοήσουν, πως τα φωνήματα που παράγονται, όταν χρησιμοποιούνται στον 
γραπτό λόγο ονομάζονται γράμματα. 

• Να αντιληφθούν, πως για την παραγωγή λόγου απαιτείται η παρουσία όλων των 
φωνημάτων (φωνήεντα- σύμφωνα). 
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Εξέλιξη σταδίων του προγράμματος 

Α. Φωνή – παραγωγή λόγου 

Το Πρόγραμμα αναπτύσσεται σε συγκεκριμένα στάδια υλοποιώντας το παραπάνω διδακτι-
κό σενάριο. Ειδικότερα, τα παιδιά μέσα από μικρές διερευνήσεις προσεγγίζουν την ανθρώ-
πινη φωνή (δυνατότητες, είδη, χρήση κ.ά.) και πειραματίζονται μέσα από διάφορα παιχνί-
δια. Στη συνέχεια το πρόγραμμα διαρθρώνεται στο πλαίσιο μιας ιστορίας –εκπαιδευτικού 
σεναρίου και υλοποιείται κυρίως μέσα από θεατρικό παιχνίδι και άλλες συνοδευτικές δρα-
στηριότητες.  

 Αρχικά, τα νήπια παρακολουθούν στο διαδίκτυο ένα βίντεο μικρής διάρκειας, στο οποίο 
παρουσιάζονται ειδήσεις στην νοηματική γλώσσα. Ζητείται η βοήθεια των νηπίων, προκει-
μένου να καταλάβουμε τι διαφορετικό υπάρχει σε αυτό βίντεο, σε σχέση με τα άλλα που 
κατά καιρούς έχουν παρακολουθήσει. Στην καθημερινή τους ζωή ενημερώνονται και γνωρί-
ζουν αρκετά για τα Μ.Μ.Ε. Αυτές ακριβώς τις προϋπάρχουσες εμπειρίες των νηπίων, θα 
προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα που θέ-
τουμε στο πρώτο στάδιο του προγράμματος. Γίνεται προσπάθεια να κατανοήσουμε γιατί 
στο συγκεκριμένο δελτίο ειδήσεων υπάρχουν δύο παρουσιαστές. Εφόσον τα νήπια αντι-
ληφθούν, πως το δελτίο ειδήσεων απευθύνεται σε άτομα που δε μπορούν να επικοινωνή-
σουν με τους άλλους ανθρώπους με την ομιλία, με ερωτήσεις εστιάζουμε στην ανθρώπινη 
φωνή, την παραγωγή λόγου- φωνημάτων και τη σπουδαιότητα του ρόλου τους στην επικοι-
νωνία των ανθρώπων, που αποτελούν στόχους του προγράμματος.  

 

Τί είναι η ανθρώπινη φωνή και πώς παράγεται; 

Μια σειρά παιχνιδιών, όπως να μιλήσουμε με κλειστό και ανοιχτό στόμα και μύτη, ασκή-
σεις εισπνοής και εκπνοής, βοηθούν τα νήπια να καταλάβουν ότι απαραίτητο εργαλείο της 
φωνής είναι το στόμα, οι φωνητικές χορδές, η αναπνοή και η εκπνοή. Τα παιδιά πειραματί-
ζονται με την αναπνοή τους μέσα από μουσικά παιχνίδια όταν δοκιμάζουν διαφορετικούς 
τρόπους αναπνοής (όπως αργά, απότομα, κοφτά) για να καταλήξουν σε συμπεράσματα και 
να πάρουν αποφάσεις. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως ο αέρας είναι απαραίτητος 
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για την παραγωγή φωνής. Με εικόνες ανθρώπων, που στο πρόσωπό τους διαφαίνονται 
διάφορα συναισθήματα όπως χαρά, λύπη, θυμός, απορία κ.λπ. ζητείται στα νήπια να μιλή-
σουν με την αντίστοιχη έκφραση (χαρούμενα, λυπημένα). Στη συνέχεια ακούγοντας φωνές 
ανθρώπων προσπαθούν να μαντέψουν το είδος της φωνής (ανδρική, γυναικεία, παιδική, 
κλάμα μωρού).  

 Συγκεκριμένα τα νήπια πειραματίστηκαν με τη φωνή τους, φώναξαν, ψιθύρισαν, εκφρά-
στηκαν, έπαιξαν, υποδύθηκαν ρόλους, ζωγράφισαν, έκαναν ασκήσεις αναπνοής, κατέ-
γραψαν, παρατήρησαν, έκαναν εκτιμήσεις, εκφράστηκαν προκειμένου να μπορούν να 
αναγνωρίζουν, να διαφοροποιούν, να συμβολίζουν τις φωνές με βάση την έντασή τους. 
Επίσης επέλεξαν χρώματα προκειμένου να συμβολίσουν τα διαφορετικά είδη φωνής. Φω-
τεινά χρώματα (κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί, γαλάζιο, πράσινο) για το γέλιο, την τσιρίδα, τη 
δυνατή φωνή, την ομιλία αλλά και για τα φωνήματα που φωνάζουν δυνατά. Ενώ σκούρα ( 
μαύρο, γκρι, καφέ) για την λυπημένη, την κλαψιάρικη, τη θυμωμένη φωνή και τα φωνήμα-
τα που δεν ακούγονται δυνατά αλλά ψιθυρίζουν. 

Β. Διαχωρισμός φωνημάτων με βάση την ένταση που ακούγονται 

Τα νήπια καταλήγουν στο συμπέρασμα, πως οι φωνητικές μας χορδές, αφού τις "χαϊδέψει" 
απαλά ο αέρας που αναπνέουμε, παράγουν ήχους - φωνές :  

α. που φωνάζουν δυνατά – φωνήεντα 

 β. που ψιθυρίζουν – σύμφωνα  

 Με δραστηριότητες, παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις αναπνοής, άμεση και έμμεση παρατήρηση 
πειραματίστηκαν με τη φωνή τους, φώναξαν, ψιθύρισαν, εκφράστηκαν, έπαιξαν, υποδύθη-
καν ρόλους, εντόπισαν και παρατήρησαν σύμβολα, προκειμένου να μπορούν να αναγνωρί-
ζουν το συμβολισμό των «φωνακλάδικων» και «ήσυχων» φωνών. Στο τέλος, αποφάσισαν 
τα φωνήματα που ακούγονται δυνατά να τα ονομάσουν φωνήεντα ενώ αυτά που ψιθυρί-
ζουν σύμφωνα.  
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Γ. Ομαδοποίηση φωνημάτων – γειτονιές των φωνών

 Στο συγκεκριμένο στάδιο ομαδοποιούμε, κατατάσσουμε και διαχωρίζουμε τα φωνήματα 
σε δύο μεγάλες ομάδες με κριτήριο την ένταση της φωνής τους (Παιδί και Μαθηματικά, 
Δημιουργία και Έκφραση, Μουσική). Τις δύο αυτές ομάδες τις ονομάσαμε γειτονιές. Τα 
παιδιά γίνονται τα ίδια φωνές και συμμετέχουν σε δραστηριότητες και θεατρικό παιχνίδι με 
στόχο να διακρίνουν κοινά στοιχεία και διαφορές.  

 Στη συνέχεια δημιουργούν τις γειτονιές στην τάξη κατασκευάζοντας δύο μακέτες, τη μακέ-
τα της εξοχής και τη μακέτα της πολυκατοικίας στην πόλη. 

 

 Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σενάριο τα σύμφωνα δεν άντεχαν τη φασαρία που έκαναν 
τα φωνήεντα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει καβγάς. Τα ηττημένα φωνήεντα έφυγαν και πή-
γαν να ζήσουν στην εξοχή, γιατί εκεί θα μπορούν να γελάνε, να φωνάζουν, να τραγουδούν 
και να κάνουν όση φασαρία θέλουν, χωρίς να ενοχλούν κανέναν. Τα σύμφωνα ζούσαν πλέ-
ον μόνα τους στην πόλη και κατοικούσαν σε πολυκατοικία, γιατί οι ένοικοι των πολυκατοι-
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κιών πρέπει να σέβονται ο ένας τον άλλον για να μπορούν να συμβιώσουν κάνοντας ησυχί-
α, κάτι που τα σύμφωνα ξέρουν πολύ καλά να κάνουν.  

Δ. Φωνές γίνονται γράμματα 

   «Μάγος Μαρκαδόρος Γραμματίξ 

 Στο συγκεκριμένο στάδιο στόχος είναι να καταλάβουν τα νήπια πως οι ήχοι – φωνήματα 
που ακούμε και τους οποίους παράγει η ανθρώπινη φωνή, μετατρέπονται σε γράμματα 
όταν τα γράφουμε με το «Μάγο Μαρκαδόρο Γραμματίξ». Τα παιδιά συμμετέχουν σε ένα 
θεατρικό παιχνίδι, με το Μάγο Μαρκαδόρο Γραμματίξ να «μαγεύει» τις φωνούλες (φωνήε-
ντα, σύμφωνα) που παράγει η φωνή μας, να τις βάζει στο χαρτί και να τις μετατρέπει σε 
γράμματα που δεν ακούγονται πια. Όμως εμείς που γνωρίζουμε ήδη το συμβολισμό τους 
από τα προηγούμενα στάδια του προγράμματος, μπορούμε να τις «διαβάσουμε» αλλά δεν 
τις ακούμε γιατί έχουν μεταμορφωθεί σε γράμματα και δε μιλούν γιατί έχουν χάσει τη φω-
νή τους. 

E. Σεισμός στη γειτονιά των συμφώνων 

Η συνεργασία φωνήεντων και συμφώνων παράγει φωνή 

Ένας ξαφνικός σεισμός εγκλωβίζει μερικά από τα σύμφωνα μέσα στην πολυκατοικία στην 
οποία κατοικούν. Αυτά που δεν εγκλωβίστηκαν, δεν μπορούν να φωνάξουν δυνατά για βο-
ήθεια αλλά ούτε και να γράψουν τη λέξη βοήθεια, γιατί η φωνή των συμφώνων είναι ψιθυ-
ριστή και δεν ακούγεται δυνατά και μακριά. Τα φωνήεντα, τα οποία μπορούν να βοηθή-
σουν με τη δυνατή φωνή τους, μετά τον καβγά με τα σύμφωνα έχουν φύγει μακριά και μέ-
νουν στην εξοχή. Έτσι οι ψιθυριστές φωνούλες είτε θα αφήσουν τους φίλους τους αβοήθη-
τους είτε θα πρέπει να βρουν μια λύση, προκειμένου να τους βοηθήσουν. Αυτό κι έκαναν! 
Κάλεσαν τα φωνήεντα για να βοηθήσουν με τη δυνατή φωνή τους, αφού προηγουμένως 
τους ζήτησαν συγνώμη για τη συμπεριφορά τους.  

Εφόσον τελικά βοήθησαν τα εγκλωβισμένα σύμφωνα, όλοι μαζί πήραν αποφάσεις και κα-
τέληξαν σε συμπεράσματα. Συγκεκριμένα, κατάλαβαν πως μόνο όλοι μαζί και ενωμένοι 
σύμφωνα και φωνήεντα, μπορούν να παράγουν λόγο γραπτό ή προφορικό.

Ζ. Μέθοδοι αξιολόγησης του προγράμματος 

ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ: Με συζητήσεις, εικαστικές δραστηριότητες, παιχνίδια 
ρόλων, ομαδικές εργασίες, δραματοποίηση διερευνήθηκαν, αξιολογήθηκαν εκτιμήθηκαν οι 
γνώσεις και τα συναισθήματα και το ενδιαφέρον των νηπίων καθώς επίσης οι μέθοδοι και 
τα μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας για τη επίτευξη των στόχων και σκοπών. 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Με παρατήρηση (άμεση και έμμεση), οργανωμένες δρα-
στηριότητες, διήγηση, παιδική λογοτεχνία, εικαστικές δραστηριότητες, παιχνίδια ρόλων, 
εκπαιδευτικά βίντεο στο διαδίκτυο, συζήτηση, διάλογο, ανταλλαγή πληροφοριών ελέγχου-
με, διαμορφώνουμε και καταγράφουμε το ενδιαφέρον των νηπίων, τη συμμετοχή τους, 
την ύπαρξη δυσκολιών ή όχι στον τρόπο σκέψης και τη λήψη αποφάσεων από μέρους τους. 
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Συγκεκριμένα οι οργανωμένες δραστηριότητες και οι εικαστικές δημιουργίες μας δίνουν 
πληροφορίες για το βαθμό στον οποίο έχει αφυπνιστεί το ενδιαφέρον των παιδιών και έ-
χουν εμπεδωθεί τυχόν πληροφορίες. Διερευνήθηκε το κατά πόσο το πρόγραμμα κράτησε 
αμείωτο το ενδιαφέρον των νηπίων , τους έδωσε χαρά και απόλαυση. Εάν τα παρέσυρε σε 
ένα παιχνίδι γνώσεων, δράσεων και αντιδράσεων, λήψη πρωτοβουλιών, κοινωνικοποίησης, 
συνεργασίας και ενεργής συμμετοχής σε όλους τους τομείς του Προγράμματος. Με τον 
τρόπο αυτό, όποτε ήταν απαραίτητο, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές, έγινε αναπροσαρμογή 
των στόχων, διαφοροποιήθηκε ή βελτιώθηκε η εκπαιδευτική διαδικασία ενώ επεξεργάστη-
καν ως προς τη διαμόρφωσή τους οι μέθοδοι και τα μέσα. 

Τελική αξιολόγηση 

Κρίση των μέσων, μεθόδων και αποτελεσμάτων του προγράμματος, την επίτευξη των στό-
χων και σκοπών. Τα νήπια αντιλήφθηκαν πως ο γραπτός λόγος είναι η καταγραφή των 
φωνημάτων που παράγει η φωνή μας. Δηλαδή γράφουμε ότι ακούμε. Κατανόησαν τη δια-
φορά του προφορικού από τον γραπτό λόγο. Εστίασαν στα φωνήματα που άκουγαν και 
έτσι με ευχάριστο και απλό τρόπο έγραφαν αυτό που επιθυμούσαν. Έγινε διάχυση αυτών 
των αποτελεσμάτων, με την πραγματοποίηση εορταστικής εκδήλωσης και συγκεκριμένα 
της καλοκαιρινής γιορτής με τίτλο: «ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΥΠΟΛΗ»  

 

     

Τα Σύμφωνα ζουν σε πολυκατοικία, πίνουν τσάι .. Τα Φωνήεντα ζουν στην εξοχή με τρα-
γούδια, γέλια.. 

Προεκτάσεις του προγράμματος 

Η σύνθεση της συλλαβής, της λέξης και της πρότασης, η νοηματική γλώσσα είναι δυνατό 
να αποτελέσουν προεκτάσεις του προγράμματος της Ανθρώπινης Φωνής στο μέλλον.  

Συμπεράσματα 

Τα νήπια αντιλήφθηκαν τη σπουδαιότητα και του ρόλου και της χρήσης της φωνή τους, την 
οποία έμαθαν να προφέρουν σωστά. Γνώρισαν τα φωνήματα που παράγει η ανθρώπινη 
φωνή και τα σύμβολα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, προκειμένου να τα γράψουν. Αντι-
λήφθηκαν πως η γνώση των φωνημάτων και του συμβολισμού τους βοηθά ώστε να γρά-
ψουν αυτό που επιθυμούν κάθε φορά. Συνειδητοποιούν πως ο γραπτός λόγος είναι η απο-
τύπωση του προφορικού λόγου. Η καταγραφή δηλαδή των φωνημάτων που παράγει η αν-
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θρώπινη φωνή και τα οποία προφέρουμε με το σωστό τρόπο. Γράφουμε ακούγοντας τους 
ήχους που συνθέτουν τις λέξεις. Έτσι τα νήπια εστίαζαν στα φωνήματα που άκουγαν και με 
ευχάριστο και απλό τρόπο έγραφαν αυτό που επιθυμούσαν. Ένιωσαν ενθουσιασμό, χαρά 
και περηφάνια για τα κατορθώματά τους.  
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Χατζησαββίδης Σωφρόνης Εκδόσεις ΚΩΔΙΚΑΣ 1997 

Η ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ- ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ / ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΚΑ-
ΤΕΡΙΝΑ, ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Εκδόσεις : ΚΕΔΡΟΣ 2009 

Χρήση άρθρων από το διαδίκτυο: 

 http://www.paidiatros.com/paidi/omilia/how-enhance-enrich-speech  

Λία Χατζηγεωργίου – Ταπάκη, Λογοπαθολόγος  

Χρήση βίντεο από το διαδίκτυο (ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ): 

ΜΟΡΜΩ: Β’ Επίπεδο: Επεισόδιο 14: Η Γοργώ στο Νηπιαγωγείο/ 
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/744 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ / Η γνωριμία του παιδιού με τα 
γράμματα και τους ήχους της γλώσσας γίνεται μέσα από 24 έμμετρες χιουμοριστικές, 
σουρεαλιστικές ιστορίες, οι οποίες συνδυάζουν την παιδαγωγική με την παραμυθική 
και την τηλεοπτική γλώσσα 
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Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Μια πρόκληση για τον  Νέο Παιδαγωγό 

Καραφλού Κωνσταντίνα 
Εκπαιδευτικός ΠΕ60.50 

Puppy1983@rocketmail.com 

Περίληψη 

Η προσπάθεια του εκπαιδευτικού να αντιμετωπίσει προκλήσεις εκπαιδευτικής φύσεως και 
να υλοποιήσει καινοτομίες, όπως η εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, στοχεύ-
ει στην προώθηση συμμετοχής όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο εκπαι-
δευτικός μέσα από τη διαφοροποίηση του περιεχομένου διδασκαλίας, μπορεί να ελπίζει 
στη συμμετοχή όλων των μαθητών του, που βρίσκονται μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, 
παρέχοντας αμέτρητες ευκαιρίες με σκοπό την προώθηση της κριτικής σκέψης και της ανά-
δειξης της εξαιρετικής επίδοσης κάθε μαθητή ξεχωριστά, λογιζόμενος ως μελέτη περίπτω-
σης.  

Εισαγωγή 

Η εκπαιδευτική πραγματικότητα του 20ου αιώνα, χαρακτηρίστηκε από μια μακρά παράδοση 
στον διδακτισμό, όταν οι μαθητές θεωρούνταν αδιαφοροποίητος ομοιογενής πληθυσμός, 
με την ανάπτυξή τους να θεωρείται συνώνυμη με αυτή της ακαδημαϊκής προόδου τους. Η 
σχολική εκπαίδευση ήταν αποκλειστικά δασκαλοκεντρική και μάλιστα σε ένα αυταρχικό 
εκπαιδευτικό πλαίσιο με μονόδρομη επικοινωνία και με εμμονή στα βερμπαλιστικά μοντέ-
λα. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να προσεγγιστεί η διαφοροποίηση του περιεχομέ-
νου διδασκαλίας, ως αντίποδας των προαναφερθέντων, με κύριο στόχο την ενίσχυση της 
ανομοιογένειας και της διαφορετικότητας του μαθητικού πληθυσμού. Κατόπιν, γίνεται μια 
σύντομη αναφορά στα σχήματα διαφοροποίησης που προέκυψαν, καταλήγοντας σε σχή-
ματα που είναι πιο ορατή η συνειδητή επιδίωξη της ετερογένειας. Τέλος, επισημαίνονται οι 
άξονες της εκπαιδευτικής διαδικασίας στους οποίους γίνεται διαφοροποίηση, με την προο-
πτική αύξησης της πιθανότητας συμμετοχής του κάθε μαθητή στη μάθηση. 

Η Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα του 20ού αιώνα 

Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν στην σχολική εκπαίδευση κυριαρχούσε η ανταγωνι-
στική λειτουργία με έμφαση στην ατομική εργασία και στην απουσία αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ των μαθητών. Επομένως, η ανάπτυξη του μαθητή θεωρούνταν κυρίως ως πρόοδος 
ακαδημαϊκή και δεν σχετιζόταν καθόλου με την ολόπλευρη κοινωνικοσυναισθηματική και 
γνωστική ανάπτυξη του (Πηλιούρας & Κόκκοτας, 2002· Ράπτης & Ράπτη, 2004), ενισχύο-
ντας, έτσι την αντίληψη της « παραδοσιακής » Παιδαγωγικής, σύμφωνα με την οποία η 
γνώση προηγείται της δράσης ( Χρυσαφίδης, 1994) 

 Στην προσπάθεια τους οι εκπαιδευτικοί να υποβοηθήσουν την ανάπτυξη της νοημοσύνης 
των μαθητών, επικεντρώνονταν στη λεκτική και μαθηματική νοημοσύνη με κύριο στόχο την 
καλλιέργεια των δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής και μαθηματικών υπολογισμών. Σκοπός 
ήταν η προετοιμασία τους για την ενήλικη ζωή με την εντύπωση ότι θα είναι ικανοί ως ενή-
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λικες. Ήταν εμφανές ότι τα σχολεία προετοίμαζαν τους μαθητές περισσότερο για εξετάσεις 
μέσα από τις μεθόδους της διάλεξης, της παράδοσης και της λογοκοπίας για την προώθηση 
μιας οικονομικά παραγωγικής ζωής ( Tomlinson, 2010 σ. 42∙ Carr, D., 2003 ).  

Η ατομική διαφορά 

Σύμφωνα με τον Λαμπίδη, 2000 η ανομοιογένεια αποτελεί για την ελληνική σχολική πραγ-
ματικότητα γεγονός. Ωστόσο, η ανομοιογένεια ποιούς αφορά; Σύμφωνα με την Σφυρόερα 
(2007) για δεκαετίες επικρατούσε η αντίληψη ότι ομοιογενείς τάξεις είναι αυτές, στις οποί-
ες φοιτούν παιδιά μιας συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και με κοινή καταγωγή, παραβλέ-
ποντας τις ατομικές διαφορές, την ιδεολογία, τη θρησκεία τις απόψεις, τις ικανότητες ή τον 
τρόπο ζωής τους. 

 Οι διαφορές των ατόμων οδηγούν αναγκαστικά στην απαίτηση για διαφοροποιημένη ορ-
γάνωση της μαθησιακής διαδικασίας, ώστε να τροφοδοτούνται με επάρκεια και πληρότη-
τα όλοι οι μαθητές στη βάση της διαφορετικότητά τους. Αυτή η ανάγκη στο παρελθόν συ-
νήθως οδηγούσε σε σχήματα διάκρισης των μαθητών με σχεδόν αποκλειστικό κριτήριο την 
επίδοση ή τη θεωρούμενη ικανότητα τους. Το επιχείρημα που συνόδευε συνήθως αυτή την 
πρακτική ήταν η ταξινόμηση των μαθητών σε ομάδες /τμήματα διαφορετικών « ταχυτήτων 
», προχωρώντας στην τροποποίηση του περιεχομένου, των μεθόδων διδασκαλίας και αξιο-
λόγησης και των διδακτικών υλικών με σκοπό να ανταποκρίνεται στις μαθησιακές ανάγκες 
ή δυνατότητες κάθε συγκεκριμένης μαθητικής ομάδας ( Terwel, J., 2005 p. 659).  

Η λαθεμένη σύνδεση της « Διαφοροποίησης » με την « τροποποίηση ». 

Ο διαχωρισμός των μαθητών σε τμήματα επίδοσης με τροποποιημένο το περιεχόμενο δι-
δασκαλίας είχε σαν συνέπεια την σύνδεση της διαφοροποίησης με την έννοια της τροπο-
ποίησης, η οποία με τη σειρά της κατέληξε σε μια σημαντική απλοποίηση ή και αφαίρεση 
συγκεκριμένων ενοτήτων του αναλυτικού προγράμματος για μαθητές που είχαν πολύ χα-
μηλές επιδόσεις (Simon, 1985). Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι δυο όροι χρησιμοποιούνται 
ως συνώνυμοι, πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει μεταξύ τους ποιοτική διαφορά. Η τροπο-
ποίηση ακολουθεί ως λογική την πρακτική της εξατομίκευσης, η οποία όμως ελάχιστα εξυ-
πηρετεί μια ενταξιακή διδασκαλία και συμβάλλει μάλλον στο στιγματισμό κάποιων μαθη-
τών ( Καραγιάννη, Π σε Ζώνιου – Σιδέρη, Α., 2000 σ. 167 -168 ).  

Η εξωτερική και εσωτερική διαφοροποίηση 

Σύμφωνα με την Σφυρόερα ( 2007 ) ο όρος « Διαφοροποιημένη παιδαγωγική» δεν είναι 
σύγχρονος, αλλά εμφανίστηκε στην Ευρώπη, αρχικά στη Γαλλία και στην Ελβετία, την δεκα-
ετία του 1970. Σήμερα, ωστόσο, κρίνεται αναγκαίο από την επιστημονική κοινότητα να 
διευκρινιστεί το περιεχόμενό της, όταν η ίδια ως εξαρτημένη μεταβλητή επηρεάζεται και 
διαμορφώνεται από τις αλλαγές που συμβαίνουν στην ανθρωπότητα.  

Τα σχολεία έχουν προσπαθήσει να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μαθητών που έχουν α-
δυναμίες, καθώς και των προχωρημένων με την απομάκρυνση τους από τις κανονικές αί-
θουσες διδασκαλίας για ένα μέρος του εργάσιμου χρόνου ή για όλη την ημέρα. Οι μαθητές 
αυτοί έχουν τοποθετηθεί σε ειδικές αίθουσες διδασκαλίας με μαθητές που έχουν το ίδιο 
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πρόβλημα και με εκπαιδευτικούς που έχουν την γνώση και την ικανότητα να ικανοποιήσουν 
τις ξεχωριστές ανάγκες τους. Η διαφοροποίηση της μαθησιακής διαδικασίας που βασίζεται 
στην οργάνωση διαφορετικών ως προς τα επίπεδα επίδοσης τμημάτων συνήθως χαρακτη-
ρίζεται ως εξωτερική διαφοροποίηση. Οι πιο συνήθεις μορφές εξωτερικής διαφοροποίη-
σης που δοκιμάστηκαν ήταν : 

1. Σύστημα παράλληλων τμημάτων ( streaming). Σύμφωνα με αυτό το σύστημα, το μαθη-
τικό δυναμικό μιας τάξης διαχωρίζεται σε σταθερά τμήματα με κριτήριο τη θεωρούμενη 
ικανότητα των μαθητών. Έτσι, κάθε μαθητής παρακολουθεί όλα τα μαθήματα του προ-
γράμματος σπουδών συμμετέχοντας σταθερά στο ίδιο τμήμα, που συνήθως, ακολουθεί ένα 
διαφοροποιημένο περιεχόμενο σπουδών.  

2. Σύστημα κινητών τμημάτων (Setting). Πρόκειται για ένα πιο πολύπλοκο και σχετικά ευέ-
λικτο, σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα εξωτερικής διαφοροποίησης. Οι μαθητές ορ-
γανώνονται σε διαφορετικά τμήματα επιδόσεων όχι για το σύνολο των μαθημάτων που 
παρακολουθούν, αλλά για ορισμένα από αυτά ( Κουτσελίνη, 2008 σ. 35). Συνεπώς, ίδιος ο 
μαθητής ενδέχεται να βρίσκεται σε ένα τμήμα υψηλών επιδόσεων στα μαθηματικά, αλλά 
στα γλωσσικά μαθήματα σε ένα τμήμα αμέσων ή χαμηλών επιδόσεων.  

3. Εκτός από τις δυο βασικές μορφές, συχνά προκύπτουν και ενδιάμεσες, όπως είναι, για 
παράδειγμα, το σύστημα banding. Πρόκειται ουσιαστικά για μια τροποποιημένη μορφή 
του συστήματος των παράλληλων τμημάτων, κατά το οποίο οι μαθητές διαχωρίζονται σε 
ευρείες ομάδες στη βάση της θεωρούμενης ικανότητας (π.χ., «του μέσου όρου», «κάτω του 
μέσου όρου» και «άνω του μέσου όρου» και κάθε ομάδα ακολουθεί ένα όμοιο πρόγραμμα 
( Χαραμής, Π σε Ζώνιου - Σιδέρη, Α., 2000 ). 

 Τα σχήματα εξωτερικής διαφοροποίησης που προαναφέρθηκαν έχουν δεχθεί έντονες επι-
κρίσεις, καθώς υποστηρίζεται πως η διαφοροποίηση είναι περίπου ένας ευφημισμός του 
διαχωρισμού ( Frendenthal, 1973a:91 in Terwel, 2006). Επιπρόσθετα, ένας βασικός λόγος 
κριτικής, σχετίζεται με την τάση που επισημάνθηκε ερευνητικά, να πέφτει η απόδοση των 
μαθητών που τοποθετούνταν στα τμήματα χαμηλής απόδοσης, ενώ ταυτόχρονα στα τμή-
ματα αυτά ενισχύονταν και πολλαπλασιάζονταν τα περιστατικά απειθαρχίας και παραβατι-
κότητας. Παράλληλα, θεωρήθηκε ότι ήταν κοινωνικά άδικο να δημιουργούνται τεχνητά α-
νομοιογενή μαθησιακά περιβάλλοντα, που εξασφάλιζαν άνισους όρους πρόσκτησης της 
γνώσης στους μαθητές ( Slavin, R., 1987)  

Η εσωτερική διαφοροποίηση 

Οι επικριτές των σχημάτων εξωτερικής διαφοροποίησης προέβαλλαν τα πλεονεκτήματα του 
συστήματος των ετερογενών τμημάτων ( Mixed ability teaching), που βασίζεται σε μια δια-
φορετική φιλοσοφία. Η συνειδητή επιδίωξη της ετερογένειας έκανε πιο επιτακτική την ανά-
γκη για διαφοροποιημένη διδασκαλία στο εσωτερικό των σχολικών τάξεων. Κατ’ αυτό τον 
τρόπο, γνώρισαν ευρεία διάδοση οι μορφές της λεγόμενης εσωτερικής διαφοροποίησης 
της μαθησιακής διαδικασίας. Ωστόσο, τα πρώτα σχήματα της εσωτερικής διαφοροποίησης 
βασίστηκαν, επίσης, στην επίδοση ή τη θεωρούμενη «ικανότητα» των μαθητών και στα εγ-
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γενή χαρακτηριστικά τους ( Hopf, 1987 σε Κουτσελίνη, 2008). Τα κριτήρια για εσωτερική 
διαφοροποίηση αποτέλεσαν: 

α) Η επίδοση, που σήμαινε ότι αυτό που κυρίως καθόριζε τις διαφοροποιημένες πρακτικές 
στη σχολική τάξη, ήταν η προσπάθεια του διδάσκοντος να προσαρμόζει κατάλληλα τη διε-
ξαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας, ώστε να αποκομίζει κάθε μαθητής το μέγιστο δυνατό 
όφελος σε συνάρτηση με τις αποδιδόμενες σε αυτόν γνώσεις ή ικανότητες. 

 β) Η προσαρμογή στο ρυθμό μάθησης κάθε μαθητή. Η εμπειρία έχει δείξει ότι κάθε μαθη-
τής έχει ένα προσωπικό χρόνο, που ποικίλει και ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίσταση, 
για την αφομοίωση μιας νέας γνώσης ή την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης δεξιότητας. Ο 
σεβασμός αυτής της ιδιαιτερότητας απαιτεί ανάλογες προσαρμογές από μέρους του διδά-
σκοντος, ώστε να εξασφαλιστεί στο βαθμό του δυνατού η επιτυχία για κάθε μαθητή. Είναι 
σημαντικό να νιώθουν όλοι οι μαθητές ότι υπάρχει η άνεση χρόνου να εργαστούν κατά τον 
πιο αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς οι προσπάθειες τους να παρεμποδίζονται από το άγχος ( 
Lawrence – Brown, 2004; Santamaria & Thousand, 2004 in Santamaria, L,J., 2009∙ Χαραμής, 
Π σε Ζώνιου – Σιδέρη, Α., 2000).  

 γ) Η αξιοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών θεωριών και μεθοδολογικών πρακτικών, οι ο-
ποίες λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την ετοιμότητα, τα κίνητρα, τη μεταγνώση, το στυλ μάθη-
σης και τις διαδικασίες εποικοδόμησης της γνώσης (Santamaria, L , J., 2009 ).  

Άξονες παρέμβασης της διαφοροποίησης ( Τι, Πως , Γιατί) 

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία δίνει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να παρέμβουν 
σε σημαντικούς άξονες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αυξάνοντας τη πιθανότητα συμμε-
τοχής του κάθε μαθητή στη μάθηση. Ως πρώτος άξονας παρέμβασης θεωρείται η διαφορο-
ποίηση περιεχομένου (Τι) που αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο αφορά το 
περιεχόμενο της διδασκαλίας, τη διαδικασία, το παραγόμενο προϊόν (μέθοδοι αξιολόγη-
σης) και το μαθησιακό περιβάλλον ( Παντελιάδου, Σ., 2013∙ Tomlinson, C., 2010∙ UNESCO, 
2004 ). Δεύτερος άξονας παρέμβασης είναι ο τρόπος διαφοροποίησης (Πώς) που δείχνει 
πως ο εκπαιδευτικός διαφοροποιεί την διαδικασία στηριζόμενος στην ετοιμότητα, το εν-
διαφέρον ή το μαθησιακό προφίλ των μαθητών. Τελευταίος άξονας παρέμβασης είναι το 
σκεπτικό της διαφοροποίησης ( Γιατί ) και αναφέρεται στο λόγο για τον οποίο ο εκπαιδευτι-
κός διαφοροποιεί τη μαθησιακή εμπειρία. Τρεις είναι οι βασικοί λόγοι διαφοροποίησης, 
όπως παρατίθενται από την Tomlinson (2010), οι οποίοι είναι: Η ανοιχτή πρόσβαση στη μά-
θηση, παρώθηση για μάθηση και η αποτελεσματικότητα της μάθησης. Οποιοσδήποτε ή ό-
λοι από αυτούς τους τρεις λόγους διαφοροποίησης μπορούν να συνδεθούν με την ετοιμό-
τητα, το ενδιαφέρον και το μαθησιακό προφίλ των μαθητών.  

Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τον David Hargreaves (1994), η ανθρωπότητα έχει περάσει σε μια εποχή διά-
βρωσης της παραδοσιακής κουλτούρας του ατομικισμού, εισάγοντας μια καινούρια έννοια: 
« Νέος επαγγελματισμός ». Μέσα από την προσέγγιση της παρούσας έννοιας προωθούνται 
αλλαγές στις αξίες και στις πρακτικές των εκπαιδευτικών, οι οποίες αναπαράγουν νέες 
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μορφές συνεργασίας, ενθαρρύνοντας το πέρασμα από τον ατομικισμό στην συνεργασία και 
από την ιεραρχία στην ομαδικότητα ( Hopkins, D p. 185).  

 Βασικός παράγοντας για μετακίνηση προς την κατεύθυνση της διαφοροποίησης της εργα-
σίας στις αίθουσες διδασκαλίας είναι η παροχή βοήθειας στους εκπαιδευτικούς να κατανο-
ήσουν ότι αποτελεί μέρος της επαγγελματικής τους ευθύνης η ενεργοποίηση κάθε μαθητή 
να αποκτήσει γνώση που είναι δυναμική και έχει νόημα γι αυτόν. Επομένως, η εξαιρετική 
επίδοση των μαθητών εξαρτάται από την ανταπόκριση του εκπαιδευτικού στις διαφορετι-
κές ανάγκες των μαθητών, χαρακτηρίζοντας ως άριστους εκπαιδευτικούς αυτούς οι οποίοι 
έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών ως 
άτομα παρά ως ομάδες ( Tomlinson, 2010).  

Οι εκπαιδευτικοί έχουν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη δημιουργία ενός τέτοιου φιλό-
ξενου περιβάλλοντος για τους μαθητές τους και συνεπώς είναι ευθύνη τους να εκτιμήσουν 
ισότιμα κάθε μαθητή μέσα στην τάξη, προωθώντας τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των με-
λών της σχολικής κοινότητας, καθώς και να βοηθήσουν να ξεπεραστούν οι προκαταλήψεις 
και οι διακρίσεις ( UNESCO, 2004 ).  
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Η διδασκαλία της ανάγνωσης στο ελληνικό σχολείο: Προοπτικές και βελτιώσεις 

Δρ. Παπουτσάκη Καλλιόπη  
Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 
kpapouts@primedu.uoa.gr 

Περίληψη 

 
Η διαδικασία για την κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας ξεκινάει από την προσχολική 
ηλικία και ολοκληρώνεται για τους μαθητές με τυπική ανάπτυξη στην πρώτη δημοτικού. Η 
καλλιέργεια της φωνολογικής και φωνημικής επίγνωσης, η αποκωδικοποίηση, η απόκτηση 
της αναγνωστικής ευχέρειας και της κατανόησης είναι τα βασικά στάδια κατάκτησης της 
αναγνωστικής δεξιότητας. Η μέθοδος κατάκτησης της πρώτης ανάγνωσης που χρησιμο-
ποιείται στο ελληνικό σχολείο είναι η αναλυτικοσυνθετική. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή η 
ανάγνωση αρχίζει με την αναγνώριση γραμμάτων, συλλαβών λέξεων, φράσεων και κειμέ-
νου. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μια κριτική προσέγγιση του τρόπου διδα-
σκαλίας της πρώτης ανάγνωσης και διατυπώνονται προτάσεις για σχετικές βελτιώσεις. 

Λέξεις - Κλειδιά: ανάγνωση, αναλυτικοσυνθετική μέθοδος, διδασκαλία.  

Εισαγωγή 
 

Ανάγνωση είναι η αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου με στόχο την κατανόηση, η οποία 
προκύπτει από το συντονισμό και την επεξεργασία ενός αριθμού πληροφοριών (Anderson, 
Elfrenda, Hiebert, & Wilkinson, 1985), είναι μια γνωσιο-γλωσσική λειτουργία και αποτελεί 
το κυριότερο μέσο μάθησης και απόκτησης γνώσεων με αποτέλεσμα να επηρεάζει καθορι-
στικά το επίπεδο της εκπαιδευτικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης του ατόμου 
(Πόρποδας, 2002). Τα στάδια κατάκτησης της αναγνωστικής δεξιότητας είναι  η καλλιέργεια 
της φωνολογικής επίγνωσης, της φωνημικής, της αποκωδικοποίησης, της  απόκτησης της 
αναγνωστικής ευχέρειας και της κατανόησης.  
 
Η μέθοδος διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης και γραφής που χρησιμοποιείται στο ελλη-
νικό σχολείο με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) είναι ένα συνδυαστικό 
μοντέλο στοιχείων της αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου με στοιχεία της αναδυόμενης γραφής 
και της ολικής προσέγγισης της γλώσσας (Δ.Π.Σ.Σ. & Α.Π.Σ., 2003· Καραντζόλα, Κύρδη, Σπα-
νέλη, Τσιαγκάνη, 2006). Η αναλυτικοσυνθετική μέθοδος βασίζεται στη διδασκαλία της ανά-
γνωσης από το όλο στο μέρος και από το μέρος στο όλο. Ο αναδυόμενος γραμματισμός α-
ναδεικνύει τις προγενέστερες εμπειρίες των μαθητών στο γραπτό λόγο και η ολική προσέγ-
γιση της γλώσσας επιτυγχάνεται με την καλλιέργεια της ακρόασης, της ομιλίας, της ανά-
γνωσης και της γραφής. Για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο 
αξιοποιούνται όσο το δυνατόν αυθεντικότερες συνθήκες επικοινωνίας, καθώς επιδιώκεται 
οι μαθητές να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά 
σε όλες τις περιστάσεις επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Σ.Σ. & Α.Π.Σ., 2003). Στόχος των αναγνωστικών 
εγχειριδίων είναι να βοηθήσουν τα παιδιά να γίνουν ικανοί αναγνώστες και να αποκωδικο-
ποιούν κάθε γραπτό κείμενο. Οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν γιατί πρέπει να διαβά-
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ζουν ένα κείμενο ανακαλύπτοντας έτσι τη λειτουργική χρήση της δεξιότητας της ανάγνω-
σης.  Επιπλέον, μέσω του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών 
(Δ.Ε.Π.Σ.Σ.) και του νέου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών θεσμοθετείται η κειμενοκε-
ντρική προσέγγιση στο δημοτικό σχολείο, ενώ εγκαταλείπεται, θεωρητικά τουλάχιστον, η 
παραδοσιακή γραμματοκεντρική προσέγγιση (Μαλέτσκος,  Ζίκος, Πενέκελης, Ραρρά, Αγα-
πίδου, Μπλιούμη, 2009). 
 

Η διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης στο δημοτικό 
 
Η κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας και της γραφής είναι οι βασικοί στόχοι του Ανα-
λυτικού Προγράμματος με την είσοδο του παιδιού στο δημοτικό σχολείο. Η ανάγνωση είναι 
μια πολυσύνθετη νοητική διαδικασία που απαιτεί το συνδυασμό οπτικών, ακουστικών και 
κινητικών ικανοτήτων. Ο βαθμός ανταπόκρισης του μαθητή σε αυτή τη δεξιότητα σχετίζεται 
με πλήθος παραγόντων, όπως  της νευρωνικής ωρίμανσης  (Snyder  & Stromswold, 1997), 
των προσωπικών βιωμάτων (Adams, 1990), των πρότερων εμπειριών (Gassaniga, 1992), της 
ποικιλότητας των γλωσσικών ερεθισμάτων του περιβάλλοντος, της σχολικής ετοιμότητας 
κ.ά. Η σχολική ετοιμότητα του μαθητή με την είσοδό του στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
σχετίζεται και με την ικανότητα κατάκτησης του μηχανισμού της  ανάγνωσης και της γρα-
φής.  Όλοι οι μαθητές δεν έρχονται στο δημοτικό με τις ίδιες γλωσσικές εμπειρίες και βιώ-
ματα με αποτέλεσμα η διαδικασία της ανάγνωσης και της γραφής να έχει διαφορετικές α-
φετηρίες για κάθε μαθητή (Zafrana, Nikoltsou, Daniilidou, 2000). Ορισμένοι μαθητές γνωρί-
ζουν ανάγνωση και γραφή πριν τη φοίτησή τους στο Δημοτικό σχολείο. Η  κατάκτηση της 
ανάγνωσης είναι η διαδικασία μετατροπής των γραπτών συμβόλων σε φωνολογικό κώδικα, 
με βάση τον οποίο καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στη σημασιολογική μνήμη για την κατα-
νόηση της σημασίας της λέξης (Πόρποδας, 2002). Με την ανάγνωση αποδίδεται το  νόημα 
ενός γραπτού κειμένου με στόχο την αλληλεπίδραση  με τον αναγνώστη (Καραντζόλα, Κύρ-
δη, Σπανέλλη & Τσιαγκάνη, 2006). 
 
Η διδασκαλία της ανάγνωσης στο ελληνικό  σχολείο γίνεται ταυτόχρονα με τη διδασκαλία 
της γραφής και η γλώσσα προσεγγίζεται λειτουργικά, δηλαδή υιοθετούνται κυρίως  στοι-
χεία από τη λειτουργική χρήση  της γλώσσας, όπως υποστηρίζουν οι συγγραφείς των γλωσ-
σικών εγχειριδίων. Η διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής σύμφωνα με το Α.Π.Σ. 
(2003) στηρίζεται στη γραφοφωνημική αντιστοιχία με αναλυτική και συνθετική μορφή. Η 
αναλυτικοσυνθετική μέθοδος δίνει έμφαση στην αντιστοίχιση φθόγγων και γραμμάτων μέ-
σα από τη συστηματική άσκηση στην κατάτμηση και επανασύνδεση πρότυπων λέξεων και 
στη συνέχεια εμπλέκονται υψηλότερα επίπεδα γλωσσικής οργάνωσης με νόημα, όπως οι 
λέξεις και οι φράσεις. Η γλώσσα αντιμετωπίζεται ως αδιαίρετη ενότητα, ακρόαση, ομιλία, 
ανάγνωση και γραφή. Η εκμάθηση των γραμμάτων ξεκινάει με τη διδασκαλία των φωνηέ-
ντων α, ι, ο, ε και τη διδασκαλία των συμφώνων π και τ, τα οποία θεωρούνται εύκολα 
γράμματα στη γραφή και ο συνδυασμός τους  επιτυγχάνει την παραγωγή πρότυπων λέξεων. 
Η διδασκαλία των γραμμάτων υποστηρίζεται από σχετικές εικόνες, οι οποίες λειτουργούν 
ως αφόρμηση και έναυσμα για συζήτηση και καλλιέργεια του προφορικού λόγου. Στη συνέ-
χεια, οι μαθητές ασκούνται στην εκμάθηση του γράμματος και στον εντοπισμό του σε πρό-
τυπες λέξεις. Οι πρότυπες λέξεις γράφονται στον πίνακα και παροτρύνονται οι μαθητές 
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στην ανάγνωσή τους και στην κατάτμησή τους σε συλλαβές και φωνήματα. Η εξάσκηση των 
γραμμάτων πραγματοποιείται στο  βιβλίο της γλώσσας και στα τετράδια του μαθητή.  
 

Πλεονεκτήματα της αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου 
 

Η διδασκαλία της ανάγνωσης έχει ως αφετηρία το νοητικό σχήμα όλο, ανάλυση, σύνθεση 
μέσα από πρότυπες λέξεις. Η οπτική εικόνα της λέξης βοηθάει στην ανάλυση σε συλλαβές 
και των συλλαβών σε γράμματα, καθώς και στη σύνθεση των γραμμάτων σε συλλαβές και 
λέξεις. Η επαφή των μαθητών με ολοκληρωμένα κείμενα συντελεί στην καλλιέργεια και 
στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων. Η εξοικείωση του μαθητή με τις γραφοφωνημα-
τικές αντιστοιχίσεις, βοηθάει στην αποκωδικοποίηση των λέξεων και στην καλύτερη κατά-
κτηση της αναγνωστικής δεξιότητας. Η ακολουθία εκμάθησης των γραμμάτων κατά βαθμό 
δυσκολίας συντελεί στην ευκολότερη κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας. 
 
Επιπλέον, τα πλεονεκτήματα της αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου εστιάζονται στα εξής (Πα-
πά, 2010): α) η αναλυτικοσυνθετική μέθοδος εναρμονίζεται με άλλα μαθήματα στα πλαίσια 
της Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας,   β) διδάσκει ταυτόχρονα την ανάγνωση αλλά και 
τη γραφή σε ένα ενιαίο σύστημα,  γ) έχει αφετηρία την εικόνα και τη λέξη και όχι το γράμμα 
και τους συνειρμούς του με φωνήεντα για την δημιουργία συλλαβών,  δ) επιλέγει μια ταυ-
τόχρονη ανάλυση και σύνθεση των λέξεων και κινητοποιεί και δραστηριοποιεί του μαθητές 
στην απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων,  ε) ενισχύει όχι μόνο το μυοκινητικό αλλά και το ο-
πτικοακουστικό σύστημα των παιδιών για καλύτερη πρόσληψη και εδραίωση των δεξιοτή-
των της ανάγνωσης και της γραφής,  στ) εισάγει το παιδί άμεσα στην ανάλυση και στη σύν-
θεση των λέξεων και όχι στη σύνθεση συλλαβών από γράμματα, και  η) δημιουργεί ασφά-
λεια στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και στους γονείς μέσα από το  δομημένο πρό-
γραμμα διδασκαλίας, όπως παρουσιάζεται στα σχολικά εγχειρίδια. Τα ανωτέρω πλεονεκτή-
ματα της μεθόδου συντελούν στην επιλογή της σε σχέση με τις άλλες μεθόδους για τη δι-
δασκαλία της πρώτης ανάγνωσης στο ελληνικό σχολείο. 
 

Μειονεκτήματα της αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου 
 

Η αναλυτικοσυνθετική μέθοδος, όπως αναφέρθηκε, δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας τόσο 
στους διδάσκοντες όσο και στους διδασκόμενους, παρόλα αυτά εντοπίζονται και αρκετά 
μειονεκτήματα της μεθόδου. Η συγκεκριμένη μέθοδος  αντιστρατεύεται τη δημιουργική 
έκφραση των μαθητών εξαιτίας της προγραμματισμένης μάθησης και η τυποποίηση της 
μάθησης απέχει από τη λογική της συνολικής αντίληψης των δυνατοτήτων των παιδιών σε 
αυτό το ηλικιακό στάδιο (Παπά, 2010). 
 
Επιπλέον, τα κείμενα του σχολικού εγχειριδίου γράφτηκαν με βάση τις αρχές της αναλυτι-
κοσυνθετικής προσέγγισης, λείπουν εντελώς τα ολοκληρωμένα λογοτεχνικά κείμενα που 
προτείνονται από την ολιστική προσέγγιση, τον αναδυόμενο γραμματισμό και την προσέγ-
γιση της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας και δεν συνδέονται μεταξύ τους σε ενότητες (Αϊ-
δίνης & Γρόλιος, 2007). Βέβαια, η επαφή των μαθητών με λογοτεχνικά κείμενα πραγματο-
ποιείται με την αξιοποίηση του Ανθολογίου της Α΄ και Β΄ τάξης, το οποίο στοχεύει στην 
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καλλιέργεια της αισθητικής τέχνης του λόγου,  της αισθητικής απόλαυσης και της επαφής 
των μαθητών με κείμενα της λογοτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς τόσο του τόπου 
τους, όσο και διαφορετικών πολιτισμών. Η αυστηρή σειρά διδασκαλίας και τα κατασκευα-
σμένα κείμενα που παρουσιάζονται στα γλωσσικά  εγχειρίδια έρχονται σε αντίφαση με 
τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος για τη διδασκαλία της γλώσσας μέσα από αυ-
θεντικές συνθήκες επικοινωνίας.  
 

Προοπτικές και προτάσεις βελτίωσης 
 
Η «αναγνωστική ύλη» έχει μια δομή πάνω στην οποία ο μαθητής αρχικά οικοδομεί απλές 
σχέσεις, όπως γράφημα- φώνημα, ανάγνωση απλών κειμένων και στη συνέχεια προχωρά 
σε πιο σύνθετες διαδικασίες, για παράδειγμα, στην κριτική ανάγνωση (Κουμπιάς, 2004).   
Η αντίφαση, που παρατηρείται στη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης, είναι η προσέγγιση 
βάση του ολιστικού μοντέλου που εστιάζει στην κατανόηση της σημασίας των κειμένων και 
στην εξέλιξη του τρόπου σκέψης.  Ο περιορισμός στην αυστηρή εκμάθηση του αλφαβητι-
κού συστήματος, στην αντιστοίχιση φθόγγων και γραμμάτων, όπως δομείται στο αναλυτικό 
πρόγραμμα αντιτίθεται στον προηγούμενο στόχο (Μαλέτσκος,  Ζίκος, Πενέκελης, Ραρρά, 
Αγαπίδου, Μπλιούμη, 2009).  
 
Ο εμπλουτισμός του σχολικού εγχειριδίου της Α΄ τάξης με κείμενα ή συνεχείς ιστορίες με 
κοινούς ήρωες, οι οποίοι εμπλέκονται σε περιπέτειες και σε γεγονότα που σχετίζονται με τα 
βιώματα των μαθητών σε αυτήν την ηλικιακή φάση θα συντελέσει στην αύξηση του ενδια-
φέροντος των μαθητών και στη μεγαλύτερη  εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Επι-
πλέον, το σχολικό εγχειρίδιο θα μπορούσε να παραπέμπει πιο συχνά στη χρήση του λεξι-
κού, ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν με αυτό και να το εντάξουν στην καθημερινή χρήση 
και αξιοποίησή του. Το γεγονός αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές στην κατάκτηση και στον 
εμπλουτισμό των γλωσσικών δεξιοτήτων τους. Ο εμπλουτισμός των κειμένων με περισσό-
τερα έργα τέχνης που σχετίζονται με τις θεματικές του βιβλίου της γλώσσας θα συντελέσει 
στην αισθητική καλλιέργεια των μαθητών και στην αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαιδευτι-
κή διαδικασία. Η επαφή των μαθητών με έργα τέχνης συντελεί στην καλλιέργεια της δη-
μιουργικής και κριτικής σκέψης, στο στοχασμό, στην αυτογνωσία, στην επικοινωνία των 
ιδεών, στην κατανόηση της διαφορετικότητας και στη γνωστική ανάπτυξη (Μέγα, 2011). Με 
αυτή την έννοια, η παρατήρηση έργων τέχνης συμβάλλει θετικά στη διεργασία της μάθησης 
(Efland,2002). Επίσης, με αυτόν τον τρόπο υπηρετείται η φιλοσοφία του  Νέου Σχολείου να 
εντάξει την τέχνη στην εκπαιδευτική διαδικασία με διάχυση σε όλα τα διδακτικά αντικείμε-
να και να την αξιοποιήσει στη διαδικασία της μάθησης μέσα από την παρατήρηση και τον 
κριτικό στοχασμό. 
 
Η έλλειψη εγχειριδίων στο Νηπιαγωγείο δυσχεραίνει την αντίληψη του εκπαιδευτικού της 
Α΄ Δημοτικού να γνωρίζει τις  πρότερες εμπειρίες των μαθητών που σχετίζονται με τη διδα-
σκαλία στην προσχολική αγωγή με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ανάδειξη των πρότερων 
εμπειριών των μαθητών σύμφωνα με τις αρχές του αναδυόμενου γραμματισμού κατά τη 
διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης. Η επιμόρφωση και η ενημέρωση  των εκπαιδευτικών 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο αναλυτικό πρόγραμμα της προσχολικής αγωγής, θα 
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βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αντιληφθούν ως ένα βαθμό τις γλωσσικές εμπειρίες των 
μαθητών με αποτέλεσμα την αξιοποίηση τους στα πλαίσια του αναδυόμενου γραμματι-
σμού κατά τη διαδικασία κατάκτησης της αναγνωστικής δεξιότητας.  
 
Επιπλέον, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση διαφοροποιημένων μορφών και 
νέων μεθόδων διδασκαλίας θα βοηθήσει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλων των μα-
θητών και στο περιορισμό των τυπικών λαθών που διαπιστώνονται κατά την πρόσκτηση της 
ανάγνωσης και της γραφής. Τα τυπικά αυτά λάθη αφορούν στη φορά των γραμμάτων, στην 
παράλειψη φωνημάτων, φωνηέντων ή συμφώνων, στη χρήση κεφαλαίων ανάμεσα στις λέ-
ξεις, στην αντικατάσταση γραμμάτων που μοιάζουν ακουστικά ή οπτικά, στην  παράλειψη ή 
τη λανθασμένη χρήση του τονισμού των λέξεων. Επιπλέον, η χρήση διαφοροποιημένων με-
θόδων διδασκαλίας για κατάκτηση της πρώτης ανάγνωσης και γραφής θα βοηθήσει τους 
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις 
του αναλυτικού προγράμματος. 
 
Επιπρόσθετα, η πειραματική εφαρμογή της ολιστικής μεθόδου αποτελεί μια νέα προοπτική 
στη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής, καθώς η ανάγνωση προσεγγίζεται ως 
όλο, συνδέεται με άλλα διδακτικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος και διδάσκε-
ται μέσα από αυθεντικά κείμενα, τα οποία ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και στα 
βιώματα των μαθητών. 

Συμπεράσματα 
 

Ο αναστοχασμός στον τρόπο διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης και γραφής, η προαγωγή 
των πλεονεκτημάτων της μεθόδου και η αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων και των δυσκο-
λιών θα βοηθήσει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη διδασκαλία. Τα διδακτικά εγχει-
ρίδια που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης θα πρέπει να υπό-
κεινται σε συνεχείς αξιολογικές κρίσεις κατά τακτικά διαστήματα, να ανανεώνονται και να 
εμπλουτίζονται, καθώς η γλώσσα αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό, που συνεχώς εξελίσσε-
ται.  Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές συνθήκες και οι παράγοντες 
που επιδρούν και επηρεάζουν τα προσωπικά βιώματα και της εμπειρίες των μαθητών στη 
γλωσσική τους εξέλιξη ώστε να προσαρμόζονται ανάλογα αυθεντικά κείμενα στα γλωσσικά 
εγχειρίδια, τα οποία θα προάγουν αυθεντικές καταστάσεις επικοινωνίας και θα συνάδουν 
με τα ενδιαφέροντα και τα βιώματα των μαθητών.  Η ανάγνωση και η γραφή είναι πράξεις 
με νόημα και η διδασκαλία τους πρέπει να  αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση πραγματικών ε-
πικοινωνιακών αναγκών (Καραντζόλα, Κύρδη, Σπανέλλη & Τσιαγκάνη, 2006). Τέλος, η πει-
ραματική εφαρμογή της ολικής μεθόδου και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κατά την 
εφαρμογή της αποτελεί μια νέα πρόκληση και μια εναλλακτική πρόταση στη διδασκαλία 
της πρώτης ανάγνωσης και γραφής. 
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Περίληψη 

Το  συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο επιδιώκει να βοηθήσει τους μαθητές  να γνωρίσουν, 
να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν τις  έννοιες  του μαθήματος των Θρησκευτικών μέσα 
από ένα αλληλεπιδραστικό  τρόπο διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ και τους εκπαιδευτικούς 
στόχους όπως αυτοί προσδιορίζονται από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών  και το βιβλίο 
καθηγητή (Βιβλίο Καθηγητή, 2013). Η διδακτική ενότητα που θα παρουσιαστεί ως ενδεικτική 
του συνόλου των μαθημάτων των θρησκευτικών της Α’ Τάξης Γυμνασίου, αφορά το Κεφάλαιο 
του σχολικού βιβλίου της εν λόγω τάξης με τίτλο : «Οι Προφήτες μία φωνή σε περιόδους 
κρίσης». Σκοπός της πρότασης είναι σε πρώτο επίπεδο οι μαθητές να γνωρίσουν τι διαπραγ-
ματεύεται η ενότητα γενικά και σε δεύτερο επίπεδο να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν το 
περιεχόμενό της  με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού και σχετικών φύλλων εργασίας. 

Λέξεις - Κλειδιά: Διδακτικό σενάριο – θρησκεία - ΤΠΕ- ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

Εισαγωγή 

Ως διδακτική μέθοδος το  σενάριο με  θέμα τους προφήτες  αναφέρεται στη ζωή και την 
συνολική δράση των προφητών. Μέσα από αυτό οι μαθητές  γνωρίζουν τις δυσκολίες,  αλλά 
και τα ελπιδοφόρα μηνύματα (π.χ. ειρήνη, δικαιοσύνη, αγάπη) και καλούνται να παραδειγ-
ματιστούν από αυτά, να τα εμπεδώσουν με ένα βιωματικό τρόπο σε συνδυασμό με τη σύγ-
χρονη πραγματικότητα στην οποία ζουν ώστε να πορευτούν σύμφωνα με τις αρχές και τις 
αξίες της θρησκευτικής τους συνείδησης. Χρησιμοποιείται η διερευνητική-ανακαλυπτική μά-
θηση η οποία εστιάζει στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στα πλαίσια του ομαδοκε-
ντρικού μοντέλου μάθησης  και στην απόκτηση ενσυναίσθησης (Χρυσαφίδης, 2011). 

Ο καθηγητής  λειτουργεί ως καθοδηγητής εμψυχωτής των επιδιώξεών τους. Γνωρίζοντας, τί 
μπορεί να προσφέρει η ορθόδοξη χριστιανική αγωγή, φροντίζει να την μεταφέρει μέσα από 
τη διδασκαλία στους μαθητές. 

 Επιδιωκόμενος σκοπός είναι να  προάγει την  κριτική σκέψη, να βοηθήσει  τα παιδιά να καλ-
λιεργήσουν την αυθεντική ανάπτυξη του νου και του πνεύματος  και να συνειδητοποιήσουν 
το ρόλο των αξιών στη ζωή τους σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της θρησκευτικής τους συ-
νείδησης. Αντίστοιχα, στηρίζει τους ανθρωπιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς της εκπαίδευ-
σης (Καριώτογλου, 2009).  

Η διδασκαλία των προτεινόμενων δραστηριοτήτων θα πραγματοποιηθεί με την συμβολή  
προγραμμάτων των νέων τεχνολογιών, επιδιώκοντας να γίνει το μάθημα ελκυστικό και εν-
διαφέρον για τους μαθητές (Αλμπανάκη, 2013).  
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Εκτιμώμενη διάρκεια 

Η προτεινόμενη διάρκεια είναι δύο διδακτικές ώρες 

Σκοπός 

Ο κυριότερος σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν το ιστορικό πλαίσιο 
των τεσσάρων περίπου αιώνων που δρουν οι Προφήτες, τις δυναμικές προσωπικότητες  τους 
και την ξεχωριστή  προσωπικότητα και δράση του καθενός. Στη συνέχεια δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση του όρου «προφήτης», ακολουθεί η ανάλυση της έννοιας και ο συσχετισμός της με 
τη σύγχρονη εποχή. Ο επιμέρους στόχος είναι να αποσαφηνίσουν οι μαθητές  τι είναι οι Προ-
φήτες, επειδή τους θεωρούν λίγο πολύ ανθρώπους με μαγικές/μαντικές ικανότητες που προ-
βλέπουν τον μέλλον και μετέπειτα να θεμελιωθεί ο ουσιαστικός ρόλος τους  στο χριστιανισμό 
Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στο έργο τους, και στις κατευθυντήριες γραμμές που το διέπουν: 
μονοθεϊσμό, ηθική- αξίες και προσδοκία της σωτηρίας.   

Σε δεύτερο επίπεδο προχωρούμε στην ανάλυση, του χρονικού και τοπικού πλαισίου στο ο-
ποίο ζουν και δρουν συμπεριλαμβανομένου των ιδιαίτερων συνθηκών και χαρακτηριστικών 
της εποχής τους. Ακολουθεί η εκτενής αναφορά της διδασκαλίας τους και η ιδιαίτερη σημα-
σία που έχει για τη χριστιανική πίστη. Μέσα από τα μηνύματα τους δίνουν έναυσμα στου 
μαθητές να διευρύνουν τους ηθικούς και κοινωνικούς προβληματισμούς τους και να τους 
βοηθήσουν να πάρουν θέση στα ζητήματα θρησκείας – πίστης, σχέσεις των ανθρώπων με-
ταξύ τους και στο πώς αυτές θα βελτιωθούν στοχεύοντας στην ομαλή και αρμονική κοινωνική 
συμβίωση στις μέρες μας (Στογιαννίδης,2008).  Με αυτόν τον τρόπο θεμελιώνεται μια προ-
σέγγιση του προφητικού έργου μέσα από τον χριστιανισμό και την σύνδεση του με αυτόν. 

Με την ολοκλήρωση της διδακτική ενότητας οι μαθητές είναι σε θέση να κατανοήσουν το 
ρόλο των Προφητών και να συνδέσουν το προφητικό τους κήρυγμα – διδασκαλία με το σή-
μερα και να δουν πόσο πολύ οι σύγχρονες κοινωνίες μπορούν να βοηθηθούν στο να ξεπερά-
σουν κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν (Γιαγκάζογλου, 2011). 

Περιγραφή σεμιναρίου – δραστηριότητες 

1η δραστηριότητα (Παρουσίαση μίας διδακτικής ενότητας με power point) 

Τα παιδιά  βρίσκονται στην αίθουσα πληροφορικής και ο διδάσκων καθηγητής κάνει ανά-
λυση της ενότητας που θα διδαχθούν με την χρήση των νέων τεχνολογιών. Ο κάθε μαθητής 
συνδέεται στο δικό του υπολογιστή και βλέπει την παρουσίαση της ενότητας. Ξεκινώντας 
παρατηρούν και κατανοούν τη γεωγραφική τοποθέτηση της χώρας όπου διαδραματίζονται 
τα γεγονότα.  Δίνεται στην συνέχεια μια περίληψη του μαθήματος (ποιος είναι ο συγκεκρι-
μένος προφήτης,  τι θα μάθουμε για αυτόν, ποιο το έργο του). Συνεχίζουμε με τις συνθήκες 
που επικρατούν σε κοινωνικό και ατομικό επίπεδο τη χρονική στιγμή που ζει ο Προφήτης, τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, τις συνήθειες τους, τα ήθη και τα έθιμα (Στο-
γιαννίδης, 2009).  
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Ακολουθεί η αναφορά στη διδασκαλία του προφήτη και συγκεκριμένα του προφητικού του 
κηρύγματος. (Σχολικό βιβλίο, 2014) Κατανοούν γιατί ο κάθε Προφήτης μέσα από το συγκε-
κριμένο έργο του χαρακτηρίζεται ανάλογα με ένα επίθετο (ο Προφήτης της δικαιοσύνης, ο 
Προφήτης της αγάπης, ο Προφήτης της ειρήνης κλπ). 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα ολοκληρώνεται με τη διατύπωση συμπερασμάτων από όλη 
την ενότητα και γίνεται συσχετισμός της τότε εποχής με το σήμερα στο συγκεκριμένο θέμα. 

2η δραστηριότητα (ο συσχετισμός του έργου και της διδασκαλίας του Προφήτη με το σή-
μερα με διάφορες δραστηριότητες) 

Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να κατανοήσουν οι μαθητές και να συν-
δέσουν το τότε με το σήμερα. Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες επιδιώκεται να επιτευχθεί 
αυτός ο στόχος.  

Συγκεκριμένα:  

Α. Με την παρουσίαση πινάκων ζωγραφικής επιδιώκεται να έρθουν σε μία πρώτη γνωριμία 
με μεγάλους ζωγράφους που η ζωή και το έργο του προφήτη απετέλεσε γι’ αυτούς πηγή έ-
μπνευσης. (Πάμπλο Πικάσο: το παιδί και το περιστέρι 
http://www.flowmagazine.gr/article/view/o_Picaso_gia_thn_eirini/category/culture) 

Πολλές φορές τα παιδιά εντυπωσιάζονται από το πάθος και την ένταση των χαρακτήρων και 
έτσι μπαίνουν συναισθηματικά και βιωματικά στο σκηνή που απεικονίζεται από τον πίνακα 
και ταυτόχρονα μεταφέρονται νοητικά στο συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Σε πρώτο επίπεδο 
ακολουθεί συζήτηση  σχετικά με το τί τους έκανε μεγαλύτερη εντύπωση. Σε δεύτερο επίπεδο 
πληροφορούμαστε από αυτά   εάν γνωρίζουν άλλους  πίνακες ζωγραφικής με αντίστοιχα  θέ-
ματα. Στο επόμενο βήμα  μπορούν να εργαστούν στο Windows Movie Maker και να φτιάξουν 
ένα βίντεο με τα έργα ζωγραφικής που σχετίζονται με τους προφήτες. 

Β.   Το θεματικό περιεχόμενο της διδασκαλίας του κάθε Προφήτη αποτελεί αφορμή για να 
αναζητήσουμε ανάλογα μουσικά έργα που συνέθεσαν κλασσικοί μουσουργοί αναφερόμενοι 
στην εποχή του προφήτη και στο περιεχόμενο του κηρύγματός του. 

Σε ανάλογο επίπεδο μπορούμε να τους παρουσιάσουμε σύγχρονα τραγούδια ή μουσικά μο-
τίβα που περιέχουν ως θεματικό περιεχόμενο έννοιες για τις οποίες έχει μιλήσει ο προφήτης.  
Ως άσκηση μπορούμε να τους ζητήσουμε να βρουν τραγούδια σύγχρονα που τους αρέσουν 
και που το περιεχόμενο τους ταυτίζεται με το περιεχόμενο της έννοιας στην οποία έχουμε 
αναφερθεί.  

(Γιάννη Ρίτσου: Ειρήνη https://www.youtube.com/watch?v=aT9i22owogI ) 

Γ.  Με ανάλογο τρόπο τους παρουσιάζουμε βίντεο από το you tube  με σκοπό να οπτικοποι-
ήσουν το περιεχόμενο των ιδεών του μαθήματος και να συσχετίσουν το περιεχόμενο του με 
ταινίες που παρουσιάζουν την ίδια θεματική. Παράδειγμα μπορούμε να παρουσιάσουμε ένα 
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βίντεο που αφορά την ειρήνη (Παπαδόπουλου 2010) και να συνειδητοποιήσουν το πόσο σύγ-
χρονο φαίνεται να είναι το αντίστοιχο κήρυγμα του προφήτη στις μέρες μας. (Ο ύμνος της 
αγάπης, βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=ngpHq7N7GdE) 

Ως άσκηση :  

 μπορούμε να τους ζητήσουμε να μας πουν αν έχουν δει ανάλογα βίντεο και να μας  
υποδείξουν να τα δούμε. 

 να βρουν ανάλογα βίντεο στο διαδίκτυο, να τα ανασύρουν να τα αποθηκεύσουν το-
πικά στον υπολογιστή  και να τα ανταλλάξουν μεταξύ τους. 

 Δ.  Δίνουμε στα παιδιά ένα λογοτεχνικό κείμενο ή ένα άρθρο ή ένα ποίημα που έχει σχέση 
με το μάθημα. Αφού το διαβάσουμε , το αναλύουμε γραμμή γραμμή η αν είναι ποίημα στίχο 
στίχο. Τα παιδιά λένε τις απόψεις τους, κάνουν  τους συσχετισμούς και τις συγκρίσεις μεταξύ 
των ιδεών και στο τέλος καλούνται αφού διαλέξουν ένα είδος (κείμενο, ποίημα, άρθρο) να 
το μετατρέψουν. Έτσι π.χ. ένα ποίημα μπορεί να γίνει ένα άρθρο σε ένα περιοδικό η εφημε-
ρίδα. Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες, εργάζονται πάνω στο θέμα τους, δίνουν δικό τους 
τίτλο και στο τέλος η κάθε ομάδα το παρουσιάζει στην ολομέλεια. Ακολουθεί συζήτηση. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα να γίνεται σφαιρική αντιμετώπιση του θέματος από όλες τις πλευρές. 
(Γιάννη Ρίτσου: Ειρήνη  

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/giannhs_ritsos/eirhnh.htm)  

Ηλεκτρονικές ασκήσεις εμπέδωσης : 

Για να ελέγξουμε την κατανόηση του μαθήματος από του μαθητές, δημιουργούμε διαδρα-
στικές ασκήσεις με τη χρήση του λογισμικού hot potatoes. 

Τα είδη των ασκήσεων μπορούν να είναι:  

1) Ερωτήσεις Επιλογής  

2) Ερωτήσεις Αντιστοίχησης 

3) Σταυρόλεξο 

σύμφωνες με τη θεματική ενότητα της αντίστοιχης διδασκαλίας. 
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Οι μαθητές χρησιμοποιούν το δικό τους υπολογιστή στην αίθουσα πληροφορικής  και μέσα 
από τα υπολογιστικά φύλλα καλούνται να βρουν την λύση στις ερωτήσεις. 

Στο τέλος της διαδικασίας οι μαθητές μπορούν αν ελέγξουν το ποσοστό επιτυχίας των απα-
ντήσεών τους κι αν θέλουν να το επαναλάβουν. 

Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν διασκεδάζοντας, νιώθουν ευχαριστημένα αποφορ-
τισμένα και ικανοποιημένα. 

Στο τέλος οι μαθητές καλούνται να αξιολογήσουν το σενάριο μαθήματος που τους παρου-
σιάστηκε. Πριν όμως συμβεί αυτό όλοι μαζί (καθηγητής, μαθητές) συζητούν και αξιολογούν  
αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι της διδακτικής ενότητας και συμπληρώνουν τον εννοιολογικό 
χάρτη του μαθήματος (http://cmap.ihmc.us/).  

Οι μαθητές επισημαίνουν συνοπτικά τι αποκόμισαν από το μάθημα, αν άγγιξε η συγκεκρι-
μένη ενότητα τα ενδιαφέροντά τους και αν οι γνώσεις που πήραν τους διαμόρφωσαν μία νέα 
στάση γι’ αυτούς στη λήψη αποφάσεων ή στην παρατήρηση της πραγματικότητας που ζουν. 
Το συγκεκριμένο βήμα μπορεί να τους ζητηθεί να το αποτυπώσουν γραπτώς σε ένα κείμενο 
200- 250 λέξεων, ως  γραπτή κατ’ οίκον εργασία. 

Συμπεράσματα 

Η παρουσίαση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας με την συμβολή των ΤΠΕ αναδεικνύ-
εται για άλλη μια φορά χρήσιμη και ουσιαστική για τους μαθητές. Με αυτή αναπτύσσονται 
πλήθος δεξιοτήτων και εμπλουτίζεται η μαθησιακή διαδικασία (Μητροπούλου, 2014). Το 
σχολείο με αυτό τον τρόπο γίνεται  πιο ελκυστικό και αντιλαμβάνεται τις ανάγκες μιας τεχνο-
λογικά προσανατολισμένης κοινωνίας. Επιπλέον οι  μαθησιακές δυσκολίες ξεπερνιούνται ευ-
κολότερα και δίνουν την ευκαιρία σε μαθητές που αδυνατούν λόγω αυτών να  μπορούν να 
συμμετέχουν δυναμικά και δημιουργικά.  

Επιπρόσθετα, η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη διε-
ξαγωγή του μαθήματος ενισχύουν και αναδομούν το ρόλο του εκπαιδευτικού (Καΐλα κ.α., 

2878

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



2011). Η παρουσία του ενθαρρύνει τους μαθητές, τους βοηθά να  αναπτύσσουν τις δεξιότη-
τες τους και ταυτόχρονα φροντίζει για την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης. Οι μαθητές 
υπό την καθοδήγηση του και μέσα από την δημιουργία   ομάδας ενισχύουν μεταξύ τους την 
συνεργασία και οικοδομούνται σχέσεις αλληλεπίδρασης στη γνωστική διαδικασία (Ρεράκης 
2007). Μαθαίνω τον άλλον σημαίνει μαθαίνω πρώτα τον εαυτόν μου, αναγνωρίζω την θέση 
μου ανάμεσα στους άλλους. Έτσι, δημιουργείται ανάμεσα στα παιδιά μια ατμόσφαιρα άμιλ-
λας και αλληλοσεβασμού. Στο μορφωτικό πλαίσιο του μαθήματος ενισχύεται ο ρόλος της 
θρησκείας και ενδυναμώνεται η αντίληψη ότι η θρησκεία δεν είναι αποκομμένη από τον σύγ-
χρονο τρόπο ζωής, αλλά μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση υγιών χαρα-
κτήρων, στη διαφύλαξη αξιών και κανόνων.  
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Η διερευνητική εργασία ως αντικείμενο προς διδασκαλία 

Παραλίδου Μαρία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 (Μ.Δ.Ε.) 

paralidou@yahoo.gr 

Περίληψη 

Ζητούμενό μας στην παρούσα ανακοίνωση είναι η αποτελεσματική παρουσίαση μιας διδα-
κτικής προσέγγισης του τρόπου σύνθεσης ερευνητικής εργασίας, καθώς αποτελεί γνώση 
χρήσιμη για όλα τα διδακτικά αντικείμενα και τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ενεργοποιώ-
ντας δεξιότητες υψηλού επιπέδου. Ως προς τον σχολικό προγραμματισμό και το ωρολόγιο 
πρόγραμμα, η ενότητα αντιστοιχεί στην τέταρτη κατά σειρά διδακτική ώρα της γλωσσικής 
διδασκαλίας στην Γ’ Γυμνασίου και αποτελεί την υποενότητα 1Γ’. Εν ολίγοις, θα λέγαμε ότι 
στις παρακάτω σελίδες αποτυπώνεται μία συνοπτική εκδοχή διδακτικού σεναρίου με εμπε-
ριστατωμένο μεθοδολογικό υπόβαθρο και στοχοθεσία εξειδικευμένη τόσο, ώστε να προσι-
διάζει σε μια εμπλουτισμένη μορφή φύλλου εργασίας, όπου πραγματώνονται ή εσωκλείο-
νται οι απαραίτητες διδακτικές οδηγίες, οι προϋποθέσεις και τα προσδοκώμενα αποτελέ-
σματα της διδασκαλίας, επιτρέποντας τον ακριβή σχεδιασμό του εν λόγω μαθήματος. 

Λέξεις - Kλειδιά: διερευνητική εργασία, διδακτική μεθοδολογία, στοχοθεσία 

Εισαγωγή 

Η διαθεματικότητα, η αυτενέργεια και η εγγύτητα προς τη ζωή αποτελούν βασικές διδακτι-
κές αρχές στις οποίες προσανατολίζονται τα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια και τα νέα Αναλυ-
τικά Προγράμματα Σπουδών. Εξού και η επιλογή του θέματος της επικείμενης ανακοίνω-
σης, που επικεντρώνεται στη διδακτική προσέγγιση της προοδευτικής σύνθεσης μιας ερευ-
νητικής εργασίας με απλά και σαφή βήματα για την επίτευξη του γλωσσικού, του κριτικού 
και του κοινωνικού εγγαμματισμού των μαθητών. Η παρούσα, ως συγκεκριμένη ενότητα 
προς διδασκαλία, φιλοξενείται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ’ Γυμνασίου και 
στην υποενότητα Γ1 του αντίστοιχου βιβλίου (Κατσαρού κ.ά., 2007). Ζητούμενό μας εδώ 
γίνεται ο εξοπλισμός των μαθητών με εκείνες τις στοιχειώδεις γνώσεις και τα μεθοδολογικά 
εργαλεία που μέλλουν να αξιοποιηθούν κατά την εκπόνηση όποιας συνθετικής εργασίας, 
που εμπίπτει σε κάθε τομέα του επιστητού, είτε πρόκειται για γνώση αναπλαισιωμένη στα 
όρια των σχολικών μαθημάτων (Bernstein, 1991) είτε για την παρουσίαση αποτελεσμάτων 
προγράμματος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (π.χ. πολιτιστικού, περιβαλλοντικού, αγω-
γής υγείας ή σταδιοδρομίας κ.ά.). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η επίδραση της διδασκαλίας επε-
κτείνεται και έξω από τη σχολική τάξη (Κορρέ, 2010), στην κοινωνία των πολιτών (Μήτσης, 
1998).  

Θεωρητικές και μεθοδολογικές επισημάνσεις 

Σκοπός του γλωσσικού μαθήματος είναι η ανάπτυξη ποιοτικών διαδικασιών (Stenhouse, 
2003) για την αποτελεσματική χρήση της γλώσσας ως κοινωνικής πρακτικής και άσκησης 
(Baynham, 2002). Με την ανάληψη και υλοποίηση συνθετικών εργασιών οξύνεται η κριτική 
και η επικοινωνιακή ικανότητα των μαθητών, προωθείται το πνεύμα ομαδικότητας και 
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προκρίνεται ο διαρκής ερευνητικός τους προσανατολισμός (Κατσαρού κ.ά., 2006). Κομβικός 
αποδεικνύεται σε αυτό το σημείο και ο διαμεσολαβητικός ρόλος του εκπαιδευτικού, που 
καλείται να αλληλεπιδράσει με την τάξη του (Carr & Kemmis, 1997) και να ενισχύσει το αί-
σθημα της ισοτιμίας μεταξύ των μαθητών διαφοροποιώντας, παράλληλα, τη διδασκαλία 
του βάσει της ετερότητας του κάθε μαθητή και των εκάστοτε διδακτικών αναγκών ή περιο-
ρισμών (Hargreaves & Fullan, 1995). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προβαίνουμε στον 
πρακτικό σχεδιασμό της διδασκαλίας της ενότητας 1Γ’, που προβλέπεται να καλύψει μία 
διδακτική ώρα, την τέταρτη σε σειρά για το γλωσσικό μάθημα. 

Γενικός στόχος αυτής της ενότητας είναι η ανάπτυξη και η διεύρυνση των γνωστικών δομών 
του μαθητή και των μεταγνωστικών του δεξιοτήτων, δηλαδή η συνειδητοποίηση των διαδι-
κασιών μέσω των οποίων μαθαίνει (Κατσαρού κ.ά., 2006), ώστε να καταστεί ικανός για αυ-
τόνομη μάθηση μέσω της διερεύνησης και της ανακάλυψης, όπως προβλέπεται από το 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. (ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τόμ. Α’). Τα παραπάνω μπορούν να εφαρμο-
στούν τόσο στο πλαίσιο ενός γνωστικού τομέα (μαθήματος) όσο και στο πλαίσιο διαθεματι-
κών σχεδίων εργασίας (projects). Στην ενότητα αυτή δεν προτείνουμε την εκπόνηση μιας 
ερευνητικής εργασίας, γιατί αυτό εκφεύγει από το σκοπό του γλωσσικού μαθήματος (Κα-
τσαρού κ.ά., 2006). Αντίθετα, προτείνεται προς διαπραγμάτευση ένα κείμενο που έχει γρα-
φεί από μαθητή προκειμένου για την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος της τάξης και για 
την αξιοποίηση τόσο των αρετών όσο και των αστοχιών του. Με αυτό το κείμενο-
συνομιλητή, το πρωτότυπο και όχι πρότυπο, εξασφαλίζεται μια πλουραλιστικής βάση στη 
μαθησιακή διαδικασία (Κατσαρού κ.ά., 2006). 

Ο κάτωθι σχεδιασμός της διδασκαλίας επιχειρείται μέσω μιας εναλλακτικής αντίληψης περί 
στοχοθεσίας και συνδέεται άρρηκτα με τους τρόπους, τις μεθόδους και τις προσεγγίσεις της 
διδακτικής πράξης, που μπορούν να ακολουθηθούν επιλεκτικά για την υποστήριξη της μα-
θησιακής διαδικασίας. Εν προκειμένω, συντασσόμαστε υπέρ της μαθητοκεντρικής οργάνω-
σης και της ενεργητικής μάθησης υπό το φως της εποικοδομιστικής θεώρησης (Ματσαγ-
γούρας, 2011) και της ανακάλυψης της γνώσης. Ακολουθούμε την αναλυτικοσυνθετική μέ-
θοδο και επιλέγουμε την κειμενοκεντρική και επικοινωνιακή προσέγγιση (McArthur & 
Carter, 1998). Μέσω των ακόλουθων δραστηριοτήτων εννοούνται οι μορφές φθίνουσας 
καθοδήγησης της μάθησης (παρατήρηση δεδομένων, κατευθυνόμενος διάλογος, ομαδική 
εργασία, επαγωγικοί συλλογισμοί κτλ.) και τα βήματα της διδασκαλίας μας (εισαγωγική 
δραστηριότητα – εισαγωγή υλικού προς παρατήρηση – στάδιο δραστηριότητας – στάδιο 
ανάλυσης – στάδιο εφαρμογής – έλεγχος επίτευξης στόχου με εμπέδωση, ανακεφαλαίωση, 
αξιολόγηση). Προγραμματικά, επισημαίνουμε την οπτική-σχεδιαγραμματική μορφή του 
λοιπού κειμένου συμμορφούμενου στους περιορισμούς και τις ιδιαιτερότητες του κειμενι-
κού είδους που υπηρετούμε στο (επικοινωνιακό) πλαίσιο μιας αναρτημένης ανακοίνωσης. 

Μία διδακτική πρόταση διά της στοχοθεσίας 

Κατά τη διδακτική διαδικασία οι μαθητές/-τριες αναλαμβάνουν τις αντίστοιχες δραστηριό-
τητες, ώστε με το πέρας της διδασκαλίας να είναι ικανοί/ες: 
● Να εντοπίζουν το είδος του κειμένου 12 της σελίδας 21 του σχολικού εγχειριδίου, αρχι-

κά με βάση τα περικειμενικά στοιχεία (ερευνητική εργασία με τίτλο «Γραικός, Γραικοί 
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και Έλληνες» που δημοσιεύτηκε στο μαθητικό περιοδικό Πυρφόρος της Βαρβακείου 
Σχολής). 

● Με αφορμή το κείμενο να διατυπώνουν ερωτήσεις-προβληματισμούς πάνω στην υπερ-
δομή του, όπως παρακάτω. 

Ως προς τη Φάση Α’ της σύνθεσης ερευνητικών εργασιών: «Επιλογή του θέματος» 
 

● Να αναζητούν το θέμα του κειμένου (προέλευση του ονόματος «Γραικοί») (βλ. Κα-
τσαρού κ.ά., 2007: «Ακούω και μιλώ», άσκηση 1). 

● Να ελέγχουν τη σαφήνεια της διατύπωσής του με βάση το νόημα, την έκφραση (καταλ-
ληλότητα λεξιλογίου και γραμματικών επιλογών) και τη δομή (τη θέση του στο κείμενο: 
1η §) (πρβλ. Κατσαρού κ.ά., 2007: «Διαβάζω και γράφω», α). 

● Να προσδιορίζουν τον επιστημονικό χώρο, τη σκοπιά (ιστορική) από την οποία εξετάζει 
το θέμα του ο συγγραφέας με βάση τα νοηματικά στοιχεία του κειμένου (βλ. Κατσαρού 
κ.ά., 2007: «Ακούω και μιλώ», άσκ. 2). 

Ως προς τη Φάση Β’: «Συγκέντρωση του ερευνητικού υλικού» 
 

● Να αποδελτιώνουν γραπτώς τις αναφορές σε πηγές από τις οποίες ο μαθητής-
ερευνητής    άντλησε τις πληροφορίες του (Αριστοτέλη Μετεωρ. 1, 14 – Απολλόδ. 1, 7, 3, 
2ος αιώνας – Πάριο Χρονικό – Γ. Χατζηδάκη, Ελλάς και Έλληνες, Ημερολόγιον Μεγάλης 
Ελλάδος, 1925) (πρβλ. Κατσαρού κ.ά., 2007: «Ακούω και μιλώ», άσκ. 3). 

● Να συζητούν τη χρησιμότητα των πηγών με βάση τη λειτουργία τους στο κείμενο (ως 
τεκμηρίων της ιστορικής προέλευσης του όρου) και την εγκυρότητα που διασφαλίζουν 
στις προβαλλόμενες πληροφορίες (βλ. Κατσαρού κ.ά., 2007: «Ακούω και μιλώ», άσκ. 5). 

● Να διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους πάνω στο κύρος και την επιστημονική 
εγκυρότητα ή μη των πηγών [Έγκυρα: Αριστοτέλης, Απολλόδωρος, Πάριο Χρονικό. Αλλά 
ο Γ. Χατζηδάκης: αναφέρει ότι το Γραικός προέρχεται από το γραία (;)]. 

● Να επισημαίνουν προφορικά τα σημεία του κειμένου απ’ όπου λείπουν οι αναφορές σε 
πηγές (περίοδος Ρωμαιοκρατίας, Βυζαντίου, Τουρκοκρατίας, Ελληνικής Επανάστασης) 
(βλ. Κατσαρού κ.ά., 2007: «Ακούω και μιλώ», άσκ. 4). 

● Να θέτουν υπό αμφισβήτηση την εγκυρότητα αυτών των σημείων, σε συνάρτηση με την 
έλλειψη πηγών. 

● Να προτείνουν και άλλους τόπους εύρεσης πηγών που λείπουν από το κείμενο (π.χ. 
διαδίκτυο, έρευνα πεδίου, ερωτηματολόγια, αναφορές στη σύγχρονη βιβλιογραφία). 

Ως προς τη Φάση Γ’: «Διάρθρωση και συγγραφή της εργασίας» 
 

● Να περιγράφουν τον τρόπο παράθεσης των πηγών (σ’ αυτή την περίπτωση αυτολεξεί 
και σε εισαγωγικά) (βλ. Κατσαρού κ.ά., 2007: «Ακούω και μιλώ», άσκ. 3). 

● Να διατυπώνουν προφορικά τους λόγους μιας τέτοιας επιλογής (παρατίθενται αυτολε-
ξεί καθώς πρόκειται για αντιγραφή από το πρωτότυπο). 

● Να εντοπίζουν τον χώρο παράθεσης των πηγών μέσα στο κείμενο. 
● Να αναφέρουν άλλους τύπους παραπομπών (π.χ. υποσέλιδα). 
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● Να περιγράφουν τον τρόπο της βιβλιογραφικής καταγραφής της αναφοράς: Γ. Χα-
τζηδάκη (όνομα), Ελλάς και Έλληνες (τίτλος σε πλάγια), Ημερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος 
(εκδόσεις), 1925 (χρόνος έκδοσης). 

● Να επαναλαμβάνουν τη διαδικασία και στην παραπομπή του κειμένου 8 (βιβλίο) σε σύ-
γκριση με το κείμενο 3 (άρθρο, του οποίου ο τίτλος μπαίνει σε εισαγωγικά, ενώ το όνο-
μα του περιοδικού μπαίνει σε πλάγια, όπως και ο τίτλος βιβλίου). 

● Να συγκρίνουν αυτό το (ευρωπαϊκό) σύστημα καταγραφής με το αμερικάνικο, που θα 
μελετούν από τον ιστότοπο: http://www.cetl.elemedu.upatras.gr/docs/stguide_cp.pdf 

● Να συζητούν πάνω στην επιτυχία ή μη της κατηγοριοποίησης των πηγών ως προς το θέ-
μα του κειμένου 12 (συνέπεια των τριών πρώτων) και τη λογική συνάφεια (ασυνέπεια 
της τελευταίας – απουσία λογικού αρμού και μεγάλο χρονικό άλμα) (πρβλ. Κατσαρού 
κ.ά., 2007:  «Διαβάζω και γράφω», γ). 

● Να επισημαίνουν τις αρετές και τα ελαττώματα στη δομή του κειμένου λόγω επιτυχούς 
συνοχής-συνεκτικότητας και λογικής αλληλουχίας μεταξύ των δύο πρώτων παραγρά-
φων και της απουσίας τους μεταξύ 2ης και 3ης παραγράφου. 

● Να συζητούν σχετικά με προτερήματα στην έκφραση και το ύφος κειμένου με βάση τη 
σύνταξη, τη στίξη, τη διατύπωση, την επιλογή κατάλληλου λεξιλογίου ως προς το είδος 
του κειμένου. 

● Να επισημαίνουν τα ελαττώματα του κειμένου ως προς το περιεχόμενό του, δηλ. την 
έλλειψη πληρότητας και τεκμηρίωσης (βλ. απουσία τεκμηρίων για σημαντικές φάσεις 
της ιστορίας που προσπερνώνται βιαστικά), την ανεπάρκεια στην ανάλυση των πηγών. 

● Να αντιπροτείνουν τρόπους ανάλυσης των πηγών του κειμένου καταδεικνύοντας τις 
τυχόν σχέσεις τους, την επικάλυψη και τις αντιφάσεις τους. 

Ως προς τη Φάση Δ’: «Συμπεράσματα» 
 

● Να εντοπίζουν την απουσία επιχειρηματολογίας, γενικών συμπερασμάτων, προσωπικής 
θέσης και προτάσεων του συγγραφέα στο κείμενο 12 (πρβλ. Κατσαρού κ.ά., 2007: «Δια-
βάζω και γράφω», δ, ε). 

● Να συμπληρώνουν οι ίδιοι τα συμπεράσματα του κειμένου που λείπουν επανεκθέτο-
ντας την αρχική θέση του κειμένου. 

● Να διατυπώνουν την προσωπική τους θέση πάνω στο θέμα της ονομασίας «Γραικός» ή  
«Έλληνας». 

● Να συζητούν τη χρήση του όρου «Γραικός» στις ευρωπαϊκές γλώσσες και τον συναισθη-
ματικό αντίκτυπο που τυχόν έχει σ’ αυτούς. 

● Να προτείνουν τρόπους διάδοσης της μιας ή της άλλης έννοιας. 

Ως προς τη Φάση Ε’: «Βιβλιογραφία – Διάνοιξη δρόμων έρευνας» 
 

● Να εντοπίζουν σημεία στο κείμενο γόνιμα για περαιτέρω έρευνα (π.χ. ενδελεχέστερη 
έρευνα στην ονομασία των Ελλήνων από τη ρωμαιοκρατία ως σήμερα). 

● Να προτείνουν ένα διαφορετικό – διαθεματικό – πλαίσιο έρευνας του θέματος του ο-
νόματος των Ελλήνων, π.χ. στη λογοτεχνία, τη λαογραφία κτλ. 

● Να αναφέρουν άλλα θέματα εργασιών του ενδιαφέροντός τους με αφορμή το κείμενο 
12 (βλ. Κατσαρού κ.ά., 2007: «Ακούω και μιλώ», άσκ. 6). 
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● Να εντοπίζουν την απουσία πίνακα πηγών-βιβλιογραφίας στο τέλος της εργασίας (πρβλ. 
Κατσαρού κ.ά., 2007: «Διαβάζω και γράφω», στ). 

● Να καταγράφουν οι ίδιοι τον κατάλογο πηγών-βιβλιογραφίας-δικτυογραφίας που λείπει 
από το κείμενο 12, με συνέπεια σε ένα σύστημα, που εξέτασαν παραπάνω. 

Έλεγχος επίτευξης στόχου 
 

● Να συνοψίζουν προφορικά τα βήματα για τη σύνθεση μιας ερευνητικής εργασίας, όπως 
προέκυψαν από τις παραπάνω δραστηριότητες (βλ. Κατσαρού κ.ά., 2007:  «Τι πρέπει να 
ξέρω για να κάνω μια ερευνητική εργασία»).[Ανακεφαλαίωση] 

● Να εφαρμόζουν εκ νέου τις παραπάνω δραστηριότητες-διαδικασίες αναλαμβάνοντας 
ανά ομάδες την αξιολόγηση μιας ερευνητικής εργασίας από τη βιβλιοθήκη ή το αρχείο 
του σχολείου τους με βάση τα κριτήρια που ήδη διαμόρφωσαν ή και νέα δικά τους. [Ε-
φαρμογή-Εμπέδωση-Αξιολόγηση] 

● Να αναλαμβάνουν διαθεματικές εργασίες άλλων μαθημάτων αξιοποιώντας τις άρτι α-
ποκτηθείσες γνώσεις. [Εφαρμογή-Εμπέδωση-Αξιολόγηση-Επέκταση] 

Αντί επιλόγου 

Η παραπάνω προσέγγιση αποκτά προστιθέμενη αξία θεωρούμενη σε συνάρτηση προς τους 
ειδικούς σκοπούς του Αναλυτικού Προγράμματος και, συγκεκριμένα, του Διαθεματικού Ε-
νιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο (ΦΕΚ 
303/13-03-03). Κλείνοντας παραθέτουμε αυτούσιες τις σχετικές αξιώσεις στις οποίες απευ-
θύνεται η διδασκαλία μας προς όφελος της αυτενέργειας και του «πολυγραμματισμού» 
(Cope & Kalantzis, 2000) των μαθητών, από τους οποίους αναμένεται: 
● Να εκτιμήσουν την αξία του διαλόγου και να ασκηθούν στο είδος αυτό του λόγου –

βασικού στοιχείου του δημοκρατικού πολιτεύματος- καθώς και στην κριτική αντιμετώ-
πιση των διαφόρων απόψεων. 

● Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τους χώρους των βιβλιοθηκών και γενικά των κέντρων 
πληροφόρησης και τεκμηρίωσης, από όπου μπορούν να αντλούν τις απαραίτητες για 
κάθε περίπτωση πληροφορίες. 

● Να καθιερωθούν οι ερευνητικές εργασίες στη γλωσσική διδασκαλία, ώστε να εξοικειω-
θούν οι μαθητές/τριες στην άντληση και συλλογή στοιχείων και πληροφοριών και στην 
παραγωγή λόγου τεκμηριωμένου και σύνθετου. 

● Να αναπτυχθεί με τις ερευνητικές εργασίες πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας στη 
σχολική και εξωσχολική ζωή. 

● Να μπορούν οι μαθητές να συγκεντρώνουν στοιχεία και πληροφορίες από διάφορες 
πηγές (γραπτές ή προφορικές), να τις επεξεργάζονται και τέλος να συνθέτουν μια εργα-
σία στην οποία να εκφράζουν και να τεκμηριώνουν τις δικές τους απόψεις και ιδέες. 

● Να εξοικειωθούν οι μαθητές/τριες με την τεχνολογία της πληροφορικής, ώστε να μπο-
ρούν  να διαβάζουν και να γράφουν κείμενα μέσω των Η/Υ και να επικοινωνούν μέσω  
των Η/Υ ως πομποί ή δέκτες. 

● Ως προς τους μαθητές/τριες που δεν έχουν την ελληνική ως πρώτη / μητρική γλώσσα 
(αλλοδαποί, παλιννοστούντες) επιδιώκεται η εξοικείωση και εκμάθηση της ελληνικής με 
τη χρήση της πρώτα σε ρεαλιστικές καταστάσεις της σχολικής και εξωσχολικής ζωής, με 
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σεβασμό όμως συγχρόνως και προς την πρώτη / μητρική γλώσσα των μαθητών/τριών 
αυτής της κατηγορίας. 
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Η έννοια του παραπρογράμματος  
και η θέση του στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Παΐζη Όλγα  
Φιλόλογος, M.Ed. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», M.Εd. «Επιστήμες της Αγωγής» 

olgapaizi11@gmail.com 

Περίληψη 

Η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου συμβαίνουν πολλές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη  βελτίωση 
του εκπαιδευτικού συστήματος. Το παραπρόγραμμα εντοπίζεται στο σύγχρονο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει την έννοια του 
παραπρογράμματος, την ιστορική εξέλιξή του, τις παραμέτρους και τις εκφράσεις του. Επί-
σης, θα αναλύσει πώς συνδέεται το παραπρόγραμμα με το σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτι-
κό σύστημα και θα αναδείξει πώς τα σχολικά εγχειρίδια και ο ρόλος του εκπαιδευτικού ε-
πηρεάζουν την ελληνική εκπαιδευτική πολιτική. Το παραπρόγραμμα ή κρυφό αναλυτικό 
πρόγραμμα λειτουργεί παράλληλα με το επίσημο πρόγραμμα και διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στο σχολείο. Υπάρχει μια αλληλεξάρτηση ανάμεσα στο επίσημο και το ανεπίσημο 
πρόγραμμα, τα οποία δρουν ταυτόχρονα.  

Λέξεις - Κλειδιά: παραπρόγραμμα, κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικός, σχολικά 
εγχειρίδια 

Εισαγωγή 

 «Επίσημο ονομάζεται το πρόγραμμα που είναι αναγνωρισμένο από την πολιτεία, είναι σα-
φώς διατυπωμένο και κατά κανόνα ιδεατό, με την έννοια ότι προσβλέπει σε ένα “δέον” που 
επιδιώκεται διά της εκπαίδευσης» (Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, 2013, σ. 89). Όμως, παράλληλα 
με το επίσημο πρόγραμμα λειτουργεί και το ανεπίσημο, το παραπρόγραμμα. Υπάρχουν και 
άλλα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας που δεν δηλώνονται στο επίσημο πρό-
γραμμα και έχουν πολλαπλά οφέλη στους μαθητές. Αυτά τα αποτελέσματα προέρχονται 
από διαδικασίες οι οποίες δεν είναι οργανωμένες αλλά συμβαίνουν στο χώρο του σχολείου 
και αποτελούν το λεγόμενο παραπρόγραμμα. Αυτός που υιοθέτησε τον όρο «παραπρό-
γραμμα» ήταν ο Hangreaves  (1978), ο οποίος θεώρησε ότι αφού το κρυφό αναλυτικό πρό-
γραμμα αποτελεί αντικείμενο μελέτης, δεν είναι πλέον κρυφό και επομένως είναι γνωστό 
σε όλους ότι υπάρχει. Είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο όλοι το γνωρίζουν, λειτουργεί παράλ-
ληλα με το επίσημο, το οποίο μπορεί και να το ανατρέπει.  

Η έννοια του παραπρογράμματος 

Η έννοια «κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα» αναφέρεται σε όλα τα ανεπίσημα αποτελέσματα, 
είτε έχουν σχέση με τη διδασκαλία είτε όχι, που συμβαίνουν στη σχολική τάξη ειδικότερα ή 
στη σχολική μονάδα γενικότερα (Χατζηγεωργίου, 2012). Με οποιοδήποτε όρο, όμως, και αν 
συναντάται, η έννοια παραπρόγραμμα εμπεριέχει τα αποτελέσματα που προέρχονται από 
την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, τα αποτελέσματα που προκαλεί η 
δομή της τάξης, με τη σημασία του κοινωνικού μικρόκοσμου και τέλος τις διαφορετικές 
διαδικασίες ή τεχνικές που εξελίσσονται μέσα στο σχολείο ή μέσω της σχολικής μονάδας 

2887

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



και έχουν στόχο την απόκτηση αξιών, την κοινωνικοποίηση των μαθητών ή τη διατήρηση 
της κοινωνικής δομής της τάξης (Φλουρής, 2010). Το παραπρόγραμμα αναφέρεται σε 
ο,τιδήποτε οι μαθητές μαθαίνουν  πέρα από αυτά που διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί και ανα-
γνωρίζει ότι τα σχολεία προσφέρουν περισσότερα από το να μεταδίδουν γνώσεις. Το παρα-
πρόγραμμα διδάσκει κοινωνικές νόρμες και αξίες, ακόμη και αν αυτές δεν εμφανίζονται 
συχνά στο επίσημο πρόγραμμα (Stinson, 2005). 

Το παραπρόγραμμα συναντάται στη βιβλιογραφία με διαφορετικές ονομασίες. Μπορεί να 
αναφέρεται ως κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα (Χατζηγεωργίου, 2012), λανθάνον πρόγραμ-
μα, υποπροϊόντα του σχολείου,  μη ακαδημαϊκά αποτελέσματα μάθησης, ανεπίσημο και 
αφανές πρόγραμμα (Φλουρής, 2010).Σύμφωνα με την Ιωαννίδου-Κουτσελίνη (2013), λαν-
θάνον ή κρυφό πρόγραμμα ορίζεται ως «το σύνολο των εμπειριών που αποκτά ο μαθητής 
ως αποτέλεσμα της επενέργειας παραγόντων, όρων, σχέσεων και καταστάσεων που δεν 
περιλαμβάνονται φανερά και άμεσα στον σχεδιασμό της επίσημης σχολικής διαδικασίας» 
(σ. 89). Το κρυφό πρόγραμμα αναφέρεται στα πράγματα, τα οποία μαθαίνονται από τους 
μαθητές και τα οποία δεν αποτελούν τα επιδιωκόμενα ωφέλη του επίσημου αναλυτικού 
προγράμματος και της παιδαγωγικής (Edwards & Carmichael, 2012). Εκτός από τα παραπά-
νω όμως, η έννοια κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα «συνίσταται στη σιωπηλή διδασκαλία α-
ντιλήψεων, ιδεών, συμπεριφορών και αξιών» (Χατζηγεωργίου, 2012, σ. 110).  

Ιστορική εξέλιξη του παραπρογράμματος 

Το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα δεν είναι σύγχρονος όρος αλλά οι μελετητές αναφέρονταν 
σ’ αυτό από το 19ο αιώνα, όταν άρχισαν οι πρώτες προσπάθειες για την αλλαγή στην εκ-
παίδευση (Φλουρής, 2010). Ο όρος «κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα» έχει καθιερωθεί από 
τον κοινωνιολόγο Philip Jackson (1968), ο οποίος ασχολήθηκε με αυτό στο βιβλίο του «Life 
in Classrooms». Ο Jackson μελέτησε όλες τις διαδικασίες που πραγματοποιούνται μέσα σε 
μια σχολική τάξη και παρατήρησε  ότι οι μαθητές υιοθετούν συμπεριφορές, αξίες και στά-
σεις, οι οποίες δεν αναφέρονται στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα (Ιωαννίδου-
Κουτσελίνη, 2013). Ο Eisner (1985), όπως αναφέρει ο Τσάφος (2014), επισημαίνει ότι ο ό-
ρος λανθάνον ή κρυφό πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκε πρώτα από τον William Waller στη 
αρχή της δεκαετίας του ’60 και στη συνέχεια καθιερώθηκε από τον Jackson. Ο Jackson 
(1968), όπως αναφέρει ο Χατζηγεωργίου (2012), υποστήριξε ότι το κρυφό πρόγραμμα είναι 
«όλες οι άτυπες μορφές διδασκαλίας παράλληλα με το επίσημο πρόγραμμα (π.χ. να μά-
θουν τα παιδιά να περιμένουν στη γραμμή, να μάθουν να σηκώνουν το χέρι τους για να 
πάρουν άδεια να μιλήσουν, να μάθουν να ζουν μέσα στο πλήθος)» (σ. 110). Το 1972, ο Pau-
lo Freire διεύρυνε τις λειτουργίες του παραπρογράμματος με το έργο του «Η Παιδαγωγική 
του Καταπιεζόμενου». Στη συνέχεια, ο Hargreaves το 1978, όπως αναφέρθηκε, υιοθέτησε 
τον όρο «παραπρόγραμμα» (Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, 2013) και ο Alan Skelton (1997) επισή-
μανε στο παραπρόγραμμα ή λανθάνον πρόγραμμα τέσσερις διαφορετικές ερμηνευτικές 
προοπτικές, οι οποίες είναι η φανξιοναλιστική- λειτουργική, η φιλελεύθερη, η κριτική και η 
μεταμοντέρνα. 
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Παράμετροι και εκφράσεις  του παραπρογράμματος 

Σύμφωνα με τον Apple (1971), το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα είναι ένα ανεπίσημο και 
άγραφο σύνολο αποτελεσμάτων που «λανθάνουν» μέσα από το επίσημο πρόγραμμα, τα 
διδακτικά υλικά, τις μεθόδους διδασκαλίας, τις πρακτικές της σχολικής μονάδας και τάξης, 
τις ενδοσχολικές σχέσεις και τους ρόλους-μοντέλα αλληλόδρασης όλων των προσώπων που 
συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι παράμετροι του παραπρογράμματος αφο-
ρούν στη διάταξη και την κίνηση των αντικειμένων και των προσώπων στη σχολική τάξη 
ειδικότερα και το σχολείο γενικότερα, στη διάκριση των μαθητών, στη σχολική κουλτούρα, 
στα «παιχνίδια» του μαθητή και στην αντίληψη για τη φύση της γνώσης.  

Η διάταξη και η κίνηση των αντικειμένων και των προσώπων αποτελεί παράμετρο του πα-
ραπρογράμματος γιατί  επηρεάζει όλη τη μαθησιακή διαδικασία με τελικό αντίκτυπο τις 
γνώσεις που θα αποκομίσει ο μαθητής. Είναι λογικό ο τρόπος με τον οποίο είναι τοποθετη-
μένα τα αντικείμενα στη σχολική τάξη, η διάταξη των θρανίων και της έδρας, ο τρόπος το-
ποθέτησης των μαθητών σε σειρές και η κίνηση των μαθητών και του εκπαιδευτικού μέσα 
στην τάξη να διαμορφώνουν μια άλλη οπτική. Επιπρόσθετα, ο εκπαιδευτικός που αξιολογεί 
τους μαθητές του με τα διαγωνίσματα ή μέσω σχολίων ή με μη λεκτική συμπεριφορά, άθε-
λά του κατηγοριοποιεί  τους μαθητές του σε καλούς, μέτριους ή κακούς. Επίσης, η σχολική 
κουλτούρα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο παραπρόγραμμα. Οι μαθητές μεταξύ τους 
αλλά και ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές του ανταλλάσσουν αξίες, ιδέες και μηνύματα. 
Επιπλέον, τα «παιχνίδια» του μαθητή συντελούν στο παραπρόγραμμα. Ο μαθητής συχνά 
ρωτά τον εκπαιδευτικό με κύριο στόχο να καθυστερήσει το μάθημα ή σηκώνει το χέρι του, 
ενώ δεν ξέρει, για να πιστεύει ο εκπαιδευτικός ότι γνωρίζει το ζητούμενο. Τελευταία παρά-
μετρος του παραπρογράμματος είναι η αντίληψη για τη φύση της γνώσης. Ο τρόπος με τον 
οποίο διδάσκει ο δάσκαλος επηρεάζει ουσιαστικά τη διδασκαλία και τη μάθηση. Οι μαθη-
τές εκτός από δεξιότητες, μαθαίνουν στάσεις και συναισθήματα που διαδραματίζουν καθο-
ριστικό ρόλο στη ζωή τους (Χατζηγεωργίου, 2012). 

Σύμφωνα με την Ιωαννίδου-Κουτσελίνη (2013) το παραπρόγραμμα εκδηλώνεται με ποικί-
λους και διαφορετικούς κώδικες συμπεριφοράς. Η μορφή του παραπρογράμματος διακρί-
νεται στην εσωτερική και την εξωτερική. Η εσωτερική μορφή είναι το σχολικό περιβάλλον.  
Εμφανίζεται μέσα από τα σχολικά βιβλία και υλικά, τον τρόπο οργάνωσης της τάξης, που 
αφορά το χώρο και το χρόνο, το μαθησιακό κλίμα, τις διαπροσωπικές σχέσεις, είτε πρόκει-
ται για ανταγωνιστικές, συνεργατικές ή εξουσιαστικές, τους λεκτικούς, κινησιακούς και εκ-
φραστικούς κώδικες συμπεριφοράς. Είναι επίσης η μέθοδος-τεχνική διδασκαλίας, η παρεμ-
βολή των μαθητών στην καθημερινή σχολική διαδικασία και οι στρατηγικές που χρησιμο-
ποιούν οι μαθητές στις εξετάσεις (Παπαγεωργίου, 2010). Η εξωτερική λειτουργία του πα-
ραπρογράμματος αναφέρεται στον κοινωνικό έλεγχο και τις σχέσεις μέσα στην κοινωνία, 
στη διανομή της έγκυρης γνώσης και της νομιμοποιημένης-επιλεκτικής εξουσίας στο σχο-
λείο, στην αντιστοίχιση σχέσεων ανάμεσα στην κοινωνία και την εκπαίδευση και την ανα-
παραγωγή της κυρίαρχης εξουσίας (Τσάφος, 2014). 

2889

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Μια άλλη οπτική εκφράζεται από τον Portelli (1993). Υποστηρίζει ότι παράμετροι του πα-
ραπρογράμματος μπορεί να είναι οι ανεπίσημες προσδοκίες που υπάρχουν στο σχολικό 
χώρο, οι ασαφείς έννοιες και οι υπαινιγμοί που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο, τα αποτελέ-
σματα της μάθησης που δεν είναι καταγεγραμμένα στο επίσημο πρόγραμμα και το ίδιο το 
παραπρόγραμμα που δημιουργείται από τους ίδιους τους μαθητές. Οι Ryan και Cooper 
(2010) αναφέρουν ότι ο μαθητής προκειμένου ν’ αντιμετωπίσει το παραπρόγραμμα, χρησι-
μοποιεί τρεις στρατηγικές την αντίσταση, τη συμμόρφωση και τον πραγματισμό. Ο μαθητής 
συγκρούεται με την εξουσία, στη συνέχεια συμμορφώνεται και συμμετέχει στις εργασίες 
και στο τέλος εντάσσεται στο σχολείο γιατί έτσι θα μπορεί να αποκομίσει κάποια οφέλη. O 
Sadker και Sadker (1985) παρατήρησε ότι τα αγόρια λαμβάνουν περισσότερο χρόνο και 
προσοχή από τους εκπαιδευτικούς, ενώ τα κορίτσια συχνά είναι περισσότερο υπάκουα και 
επιφυλακτικά ώστε να εφιστήσουν την προσοχή στον εαυτό τους. Αυτά αποτελούν διάφο-
ρες μορφές του παραπρογράμματος. Μέσα στο πλαίσιο του παραπρογράμματος, οι μαθη-
τές επηρεάζονται από τα μηνύματα, τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές. Τα μαθή-
ματα του κρυφού προγράμματος διδάσκουν τις καθημερινές εμπειρίες και ενσωματώνονται 
στη ζωή των μαθητών που παρακολουθούν την εκπαίδευση (Cotton, Winter, & Bailey, 
2013). 

Ο Wren (1999) προτείνει μια λίστα ελέγχου, η οποία θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να 
εξετάζουν τις συμβολικές οπτικές του σχολικού περιβάλλοντος. Αυτές είναι οι σχολικοί κα-
νόνες, οι τελετές και οι καθημερινές εργασίες. Αυτά που επηρεάζουν ειδικότερα είναι το 
σύνθημα του σχολείου και τα χρώματα, οι συνεδριάσεις, οι σχολικές εθιμοτυπικές τελετές, 
που περιλαμβάνουν την απονομή αριστείων, παρελάσεις, πρωϊνή προσευχή, οι παραδό-
σεις, οι δραστηριότητες στο τέλος της χρονιάς και οι οργανωμένες εκπαιδευτικές εκδρομές. 
Επίσης, το γεγονός ότι οι μαθητές λαμβάνουν τακτικά αναγνώριση για την εξαιρετική συ-
μπεριφορά τους, τους βαθμούς και άλλα επιτεύγματά τους. Οι Ryan και Cooper (2010) ακό-
μη αναφέρουν ως μορφές παραπρογράμματος το σύστημα με το οποίο βαθμολογούνται οι 
μαθητές, τον χωρισμό του σχολικού προγράμματος σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα 
και την αντίληψη ότι τα κείμενα αποτελούν την ουσιαστική πηγή γνώσης. Τέλος, σημαντικό 
ρόλο στο παραπρόγραμμα συντελεί η πολιτική του σχολείου που αφορά στις εργασίες που 
ανατίθενται από τους εκπαιδευτικούς στο σπίτι, την πειθαρχία και την ασφάλεια.  

Δραστικός είναι ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων που αποτελούν μια εσωτερική μορφή 
του παραπρογράμματος. Μέσα από τα διδακτικά εγχειρίδια αντανακλώνται η ιδεολογία, οι 
αξίες, οι στάσεις και τα πρότυπα της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής. Με αυτόν τον τρό-
πο επηρεάζουν τη γνωστική αλλά και τη συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών σε μια 
ευαίσθητη ηλικία. Καταλυτική σημασία επίσης στο παραπρόγραμμα είναι και ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού, ο οποίος θα πρέπει να είναι αποστασιοποιημένος από τα πιστεύω του και 
την προσωπική θεωρία του και  να μην επηρεάζει με τη διδασκαλία του τους μαθητές. Ο 
εκπαιδευτικός ερμηνεύει, αναδομεί και αναπτύσσει το αναλυτικό πρόγραμμα στο μικροε-
πίπεδο. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία είναι αυτονόητο ότι θα ασκεί κάποια επίδραση, 
την οποία όμως θα πρέπει να μηδενίσει (Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, 2013). Κατά συνέπεια, το 
κρυφό Αναλυτικό πρόγραμμα ή παραπρόγραμμα επηρεάζει σημαντικά την εξέλιξη της δι-
δακτικής διαδικασίας και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες και 
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τα διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά του κοινωνικού περιβάλλοντος και των μαθητών για 
να έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των περιβαλλόντων μάθησης (Sharpe & Oliver, 2007). 

Το παραπρόγραμμα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Το παραπρόγραμμα εντοπίζεται στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η Ελλάδα 
είναι μια χώρα όπου συμβαίνουν πολλές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη  βελτίωση του εκπαι-
δευτικού συστήματος. Οι προσπάθειες όμως αυτές ακυρώνονται στην πράξη από την επί-
δραση του κρυφού αναλυτικού προγράμματος ή παραπρογράμματος (Φλουρής, 2010). Το 
παραπρόγραμμα δεν αλλάζει εύκολα και δεν σχεδιάζεται απο πριν. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι το παραπρόγραμμα εσωτερικεύει αξίες και ρόλους. Αυτές οι αξίες μπορεί να αναφέρο-
νται στη σχέση με την εξουσία, την ισότητα των φύλων, τη σχέση με τους λαούς, τη δομή 
της κοινωνίας και την ιδεολογία (Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, 2013). Όλα αυτά επιδρούν στους 
μαθητές μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια και τον ίδιο τον εκπαιδευτικό που θα τα διδάξει 
στους μαθητές, επηρεαζόμενος πολλές φορές από τη δική του θεωρία.  

Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι στα αναγνωστικά του δημοτικού εντοπίζονται και μεταφέ-
ρονται στερεότυπα για την ανισότητα των δύο φύλων (Κανταρτζή, 1992). Τα κορίτσια που 
χαρακτηρίζονται από ανεξαρτησία, κινητικότητα και ελευθερία στιγματίζονται ως «αγορο-
κόριτσα» γιατί αυτά τα χαρακτηριστικά είναι κατεξοχήν αντρικά (Πολίτης, 2006). Έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε στα σχολικά εγχειρίδια των μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης του 
δημοτικού, δηλαδή στα Μαθηματικά, τη Γεωγραφία και τις Φυσικές Επιστήμες, αποκάλυψε 
ότι περιέχουν σεξιστικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε γλωσσικός σεξισμός με επι-
κράτηση του αρσενικού γένους. Επίσης εξετάστηκαν τα επαγγέλματα ως προς το είδος 
τους, το μισθό και την επαγγελματική ικανοποίηση. Διαπιστώθηκε ότι ο επαγγελματικός 
κόσμος είναι αφιερωμένος στον άνδρα. Τέλος, μελετήθηκαν οι δραστηριότητες ανδρών και 
γυναικών, αγοριών και κοριτσιών με βάση τις οικιακές, οικονομικές, ψυχαγωγικές και  πολι-
τικοκοινωνικές δραστηριότητες. Ο άνδρας ασχολείται με εργασίες εκτός σπιτιού ενώ η γυ-
ναίκα με οικιακές εργασίες. Ως προς τη διαχείριση των οικονομικών, ο άνδρας είναι αυτός 
που αναλαμβάνει τα οικονομικά βάρη. Ως προς την ψυχαγωγία, ο άνδρας ασχολείται με 
έντονες δραστηριότητες και με την τεχνολογία ενώ τα κορίτσια ασχολούνται με το διάβα-
σμα, τη ζωγραφική και γενικά με δραστηριότητες που δεν απαιτούν σωματική δύναμη. Τέ-
λος, οι άνδρες συμμετέχουν στα κοινά, εκλέγουν και εκλέγονται ενώ οι γυναίκες δεν εμφα-
νίζονται πουθενά (Κανταρτζή & Πλιόγκου, 2007). Μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια, με τις 
εικόνες και την εικονογράφηση, προπαγανδίζεται η ισότητα των φύλων και η διαφοροποί-
ησή τους. Επομένως, γίνεται αντιληπτό πόσο έντονα υπάρχει το παραπρόγραμμα στο ελλη-
νικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Ακόμη, στα βιβλία της Γλώσσας και της Ιστορίας του Δημοτικού εντοπίζονται στερεότυπα 
και εικόνες εχθρού για τους άλλους λαούς (Μπονίδης, 1995). Τα βιβλία της Ιστορίας της 
Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας είναι γεμάτα από παραπρογραμματικά παραδείγ-
ματα, αφού οι ερωτήσεις και οι πηγές καθοδηγούν τη σκέψη και τις απαντήσεις των μαθη-
τών σε αυτά που το εγχειρίδιο υποστηρίζει, παρά το γεγονός ότι στόχος της ιστορίας είναι η 
αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας και της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης. Οι εκπαιδευτικοί 
καλούνται να διδάξουν το μοναδικό εγχειρίδιο που παρέχεται απο το Υπουργείο χωρίς να 
έχουν τη δυνατότητα του πολλαπλού συγγράμματος. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές μα-
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θαίνουν ότι η αληθινή γνώση είναι αυτή που υπάρχει μέσα στα επίσημα σχολικά εγχειρί-
δια. Όταν κατανοήσει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός την κατάσταση, θα μπορέσει να αντιμετωπί-
σει το φαινόμενο οξύνοντας την κριτική σκέψη τους μέσα από βιωματικές μεθόδους διδα-
σκαλίας. Στόχος του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι η αγάπη για τη δημοκρατί-
α, την ισότητα και τον σεβασμό. Οι μαθητές υπακούν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη 
τους. Επίσης, άλλος στόχος είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή. Αυτό όμως δεν μπο-
ρεί να επιτευχθεί, όταν η ποσότητα της διδακτέας αλλά και της εξεταστέας ύλης είναι τερά-
στια. Ο εκπαιδευτικός αγωνίζεται με κάθε τρόπο να ολοκληρώσει την ύλη σε βάρος της 
ποιότητας της μάθησης, που όμως το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα θεωρεί ότι έχει επι-
τευχθεί. Επίσης, παραπρόγραμμα στο ελληνικό σύστημα είναι ο διαχωρισμός των μαθημά-
των σε κύρια και δευτερεύοντα, γεγονός το οποίο γίνεται αντιληπτό αν παρατηρήσει κανείς 
τις ώρες διδασκαλίας που προβλέπονται από το επίσημο αναλυτικό. Η γυμναστική και τα 
καλλιτεχνικά είναι μαθήματα που υποβαθμίζονται αν και στόχος του αναλυτικού είναι η 
άσκηση των μαθητών και η καλλιέργεια της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής τους έκφρασης. 
Οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα δυσκολεύονται να υιοθετήσουν νέες μεθόδους διδασκαλίας 
με αποτέλεσμα να διδάσκουν έχοντας τα θρανία σε μετωπική διάταξη και αδιαφορώντας 
για την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Αλλά και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν με τον προ-
τεινόμενο τρόπο πιέζονται να ολοκληρώσουν την ύλη ακυρώνοντας και οι ίδιοι την όλη 
διαδικασία. Μέσα από τα παραπάνω είναι αντιληπτό ότι το ίδιο το Υπουργείο αλλα και οι 
εκπαιδευτικοί ωθούν στη δημιουργία του παραπρογράμματος. 

Συμπέρασμα 

Μέσα από την παρουσίαση της έννοιας του παραπρογράμματος και της σύνδεσής του με το 
σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τονίστηκε ότι το παραπρόγραμμα ή κρυφό ανα-
λυτικό πρόγραμμα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο μέσα από τη μορφή και τον τρόπο άσκη-
σης της εξουσίας στη σχολική τάξη από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, από το μαθησιακό κλίμα 
που αναπτύσσεται μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών και της ποιότητας των σχέσεων τους 
καθώς και όλες τις μη προγραμματισμένες επιδράσεις που γίνονται χωρίς σκοπιμότητα και 
δέχεται ο μαθητής στο χώρο του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ενήμεροι των 
συμβολικών προεκτάσεων του σχολικού περιβάλλοντος και της κουλτούρας τόσο των αντι-
λήψεων των μαθητών όσο και των δικών τους. Η καλύτερη κατανόηση του παραπρογράμ-
ματος θα τους βοηθήσει να πραγματοποιήσουν το σκοπό για την επίτευξη μιας αποτελε-
σματικής διδασκαλίας και αποτελεσματικών σχολείων στον 21ο αιώνα. Οι εκπαιδευτικοί θα 
πρέπει να συνειδητοποιήσουν το ρόλο του για να μπορούν να ελέγξουν την επιρροή του 
στους μαθητές και στους ίδιους και να αμφισβητούν τη λειτουργία του στο ισχύον εκπαι-
δευτικό σύστημα, οδηγώντας σε αλλαγές (Anyon, 2006). Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να  εν-
θαρρύνει τους μαθητές σε όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής. Είναι σημαντικό να 
δείχνει σεβασμό στην προσωπικότητα και τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή και να ανα-
πτύσσει διαπροσωπικές σχέσεις μαζί του, χωρίς όμως να επιβάλλει τα δικά του πρότυπα 
και τα δικά του πιστεύω, αλλά να παρατηρεί και να αναλύει τους τρόπους έκφρασης των 
μαθητών του.  
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Περίληψη 

Τα αντιπαραδείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την διάψευση των λανθασμένων 
ισχυρισμών των μαθητών, αλλά και για τον έλεγχο της ορθότητας μαθηματικών 
προτάσεων. Στις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί φαίνεται η καθοριστική συμβολή 
των αντιπαραδειγμάτων για τη διδασκαλία. Στις ίδιες μελέτες γίνεται φανερό ότι οι 
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των 
αντιπαραδειγμάτων. Οι εκπαιδευτικοί τα χρησιμοποιούν για να υποστηρίξουν τη θεωρία, 
και τα αντιμετωπίζουν ως εξαιρέσεις χωρίς ανασκευαστική ισχύ. Τα αναλυτικά 
προγράμματα σπουδών, αλλά και οι οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τα αντιπαραδείγματα. Για να αναδείξουμε περαιτέρω την αναγκαιότητα 
αυτή, θα παρουσιάσουμε μερικά αντιπαραδείγματα κατάλληλα διατυπωμένα. 

Λέξεις - Κλειδιά: Αναλυτικά προγράμματα σπουδών, παράδειγμα, αντιπαράδειγμα 

Εισαγωγή 

Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να οργανώνει τη καθημερινή του διδασκαλία, ώστε να είναι 
αποτελεσματική [1, 2]. Ο σωστός προγραμματισμός βελτιστοποιεί τη διδασκαλία και 
διευκολύνει την επιτυχία του μαθήματος. Τα σχέδια διδασκαλίας είναι ο τρόπος που μας 
βοηθά να έχουμε ένα σωστό προγραμματισμό. Ο καθηγητής δεν πρέπει να διδάσκει 
απροετοίμαστος. Η γνώση της μαθηματικής ύλης δεν αρκεί για μια επιτυχημένη διδασκαλία. 

Ένα μοντέλο σχεδίασης της διδασκαλίας, είναι αυτό της «Αρχιτεκτονικής της Διδασκαλίας» 
[1, 2]. Το μοντέλο αυτό είναι πλήρες, αφού περιέχει: 

 όλες τις διδακτικές ενέργειες που θα γίνουν γραμμένες αναλυτικά,  

 παρατηρήσεις-σχόλια-υποδείξεις που θα διατυπωθούν,  

 παραδείγματα, αντιπαραδείγματα, ασκήσεις, προβλήματα που θα χρησιμοποιη-
θούν,  

 όλα τα αναγκαία εποπτικά μέσα που θα βοηθήσουν στη διδασκαλία, 

 πιθανές απορίες που θα εκφράσουν οι μαθητές,  
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 τα πιθανά διδακτικά εμπόδια που θα εμφανιστούν, συνοδευόμενα από τους τρό-
πους που θα βοηθήσουν στην άρση τους. 

Η καταγραφή όλων των παραπάνω δεν σημαίνει ότι όλες αυτές οι ενέργειες πρέπει να 
εφαρμοσθούν. Η διδασκαλία είναι μια διαδραστική, ζωντανή και απρόβλεπτη διαδικασία, η 
οποία δεν είναι απαραίτητο ότι οδηγεί στην ακριβή εφαρμογή οποιουδήποτε σχεδίου. Όμως, 
το σωστό σχέδιο θα βοηθήσει στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων του μαθήματος, αφού 
ο προσεκτικός σχεδιασμός με πολλές πληροφορίες και επιλογές (με βάση τις αρχές της  
συνολικότητας και πρακτικότητας) θα δείξει τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί ο 
εκπαιδευτικός.  

Μέρος του παραπάνω μοντέλου, αλλά και οποιουδήποτε πλήρους μοντέλου, είναι και τα 
αντιπαραδείγματα. Το αντιπαράδειγμα είναι ένα παράδειγμα που αποδεικνύει ότι ένας 
ισχυρισμός δεν είναι αληθής, δηλαδή έχει μαθηματική αποδεικτική αξία και είναι ένας 
τρόπος μαθηματικής απόδειξης. Παρόλο που η αξία τους είναι δεδομένη, συχνά υποτιμάται 
από τους εκπαιδευτικούς [3]. 

Αντιπαράδειγμα είναι εκείνο το παράδειγμα που αποδεικνύει ότι μια μαθηματική ή μια μη 
μαθηματική πρόταση δεν είναι αληθής (είναι ψευδής). Με όρους της μαθηματικής λογικής 
για να αποδείξουμε ότι η δήλωση της μορφής «Για κάθε x∈Α ισχύει η πρόταση P(x)» είναι 
ψευδής, πρέπει και αρκεί να αποδείξουμε ότι η δήλωση της μορφής: «υπάρχει x∈Α ώστε να 

μην ισχύει η πρόταση P(x)» είναι αληθής. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε ένα 0 ∈x A  

έτσι ώστε η πρόταση 0 )P(x  να είναι ψευδής και το 0 ∈x A  λέγεται αντιπαράδειγμα στην 
δήλωση «Για κάθε x∈Α ισχύει η πρόταση P(x)».  

Τα αντιπαραδείγματα ταξινομούνται σε 3 βασικές κατηγορίες: το ειδικό-αριθμητικό 
αντιπαράδειγμα, το ημι-γενικό αντιπαράδειγμα και το γενικό αντιπαράδειγμα. Ειδικό-
αριθμητικό αντιπαράδειγμα είναι κάθε ένα που δεν μας δίνει καμία πληροφορία για τον 
τρόπο κατασκευής του, το ημι-γενικό αντιπαράδειγμα είναι κάθε ένα που μας δίνει 
πληροφορία για τον τρόπο κατασκευής του, αλλά ο τρόπος αυτός δεν είναι ικανός να 
προσδιορίσει όλα τα αντιπαραδείγματα, ενώ το γενικό αντιπαράδειγμα είναι κάθε ένα που 
μας παρέχει τις πληροφορίες για να κατασκευάσουμε όλα τα δυνατά αντιπαραδείγματα. 

Τα αντιπαραδείγματα που θα επιλέξουμε στη διδασκαλία μας πρέπει να είναι κατάλληλα, 
ώστε να ικανοποιούν τον αντίστοιχο διδακτικό στόχο. Η διδασκαλία στηρίζεται σε μεγάλο 
βαθμό σε συγκεκριμένες επιλογές παραδειγμάτων [4]. Η επιλογή αυτή είναι μια επίπονη 
διαδικασία που απαιτεί από τον εκπαιδευτικό γνώσεις για το θέμα της μελέτης, διδακτική 
εμπειρία και ενημέρωση για τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών, ώστε το 
αντιπαράδειγμα να είναι παιδαγωγικά χρήσιμο [5, 6]. Ένα αντιπαράδειγμα για να είναι 
παιδαγωγικά χρήσιμο [6] πρέπει να είναι ξεκάθαρο και να ενθαρρύνει τη γενίκευση.  

Αντιθέτως υπάρχουν τρεις τύποι κακής επιλογής παραδειγμάτων και αντιπαραδειγμάτων [7] 
από εκπαιδευτικούς: 
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 επιλογή που επισκιάζει τον ρόλο των μεταβλητών (για παράδειγμα, κατά την 
εκμάθηση της ώρας η χρήση του παραδείγματος των τρεις και τέταρτο, όπου οι 
δείκτες του ρολογιού σχεδόν συμπίπτουν),  

 επιλογή αριθμών που χρησιμοποιούνται για την επεξήγηση αριθμητικών 
διαδικασιών, ενώ θα ήταν λογικότερο με τους επιλεγμένους αριθμούς να εκτελεστεί 
μια άλλη διαδικασία και   

 τυχαία επιλογή.  

Η μη χρήση αντιπαραδειγμάτων στην διδασκαλία, μειώνει τη διδακτική ισχύ του 
εκπαιδευτικού. Ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι ότι τα περισσότερα 
προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών δεν τους προετοιμάζουν ώστε να κατασκευάζουν 
κατάλληλα διδακτικά αντιπαραδείγματα [8]. 

Μερικές έρευνες για τη χρήση αντιπαραδειγμάτων από καθηγητές 

Διάφορες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί για να αναδείξουν την χρησιμότητα, αλλά και την 
αναγκαιότητα της χρήσης αντιπαραδειγμάτων στη διδασκαλία των μαθηματικών.  

Το 2009 οι Potari, Zachariades, Zaslavsky [9] πραγματοποίησαν μια έρευνα που αφορούσε 
θέματα Γεωμετρίας. Συμμετείχαν 70 μαθηματικοί, εκ των οποίων οι 30 ήταν εν ενεργεία στην 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 6 εν ενεργεία δάσκαλοι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι 
76 συμμετέχοντες ήταν υποψήφιοι για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, όπου για την 
εισαγωγή τους έδωσαν τρίωρες εξετάσεις και 45 από αυτούς έδωσαν και μια προσωπική 
συνέντευξη. Η εύρεση κατάλληλων αντιπαραδειγμάτων αποδείχθηκε μια δύσκολη 
διαδικασία, που απαιτούσε εμπειρία του διδάσκοντα, καλή γνώση των προϋπάρχοντων 
γνώσεων και άριστη γνώση του αντικειμένου μελέτης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε ένα 
από τα ερωτήματα μόλις 37 από τους εκπαιδευτικούς χρησιμοποίησαν αντιπαραδείγματα, 
20 από αυτούς έδωσαν λανθασμένα αντιπαραδείγματα και 11 έδωσαν σωστά 
αντιπαραδείγματα με σωστές αιτιολογήσεις. 

Ένα χρόνο μετά, στην έρευνα που πραγματοποίησαν οι Giannakoulias, Mastorides, Potari & 
Zachariades [10] συμμετείχαν 18 καθηγητές, που συμμετείχαν σε ένα μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το μοντέλο Toulmin, στο οποίο υπάρχουν 
έξι διαφορετικά είδη επιχειρημάτων: ο ισχυρισμός (C), τα δεδομένα (D), η εγγύηση (W), η 
υποστήριξη (Β), ο βαθμός σιγουριάς (Q) η ανασκευή του επιχειρήματος (R). Στους 
εκπαιδευτικούς δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο με 3 ασκήσεις ανάλυσης, οι οποίες 
συνοδεύονταν από λάθος απαντήσεις, σε σημεία που είναι συνηθισμένο να γίνονται λάθη. 
Από τους καθηγητές ζητήθηκε, σε διάστημα 90 λεπτών, να αναγνωρίσουν τα λάθη και να 
δώσουν γραπτώς τα επιχειρήματα με τα οποία θα έπειθαν τον λύτη για τα λάθη του. 

Από τις απαντήσεις προέκυψαν δύο μορφές επιχειρημάτων: με χρήση αντιπαραδειγμάτων ή 
με χρήση κάποιου γενικού κανόνα ή θεωρήματος. Ιδιαίτερης μνείας είναι το γεγονός ότι 
αντιπαραδείγματα και στις τρεις εργασίες έδωσαν μόνο δύο από τους δεκαοκτώ καθηγητές, 
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κάτι που αναδεικνύει το γεγονός ότι τα αντιπαραδείγματα δεν χρησιμοποιούνται συχνά από 
τους διδάσκοντες.  

Τα δεδομένα της έρευνας αυτής οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η   αποδεικτική αξία των 
αντιπαραδειγμάτων υποτιμάται ως μέθοδος απόδειξης, παρόλο που αρκούν για να 
καταρρίψουν έναν λανθασμένο ισχυρισμό. 

Τα αντιπαραδείγματα 

Η χρήση των αντιπαραδειγμάτων μπορεί να δώσει αποτελέσματα από τα πρώτα χρόνια της 
μαθητικής ζωής στο Δημοτικό. Είναι συχνή η εμμονή των μαθητών ότι στην πρόσθεση των 
κλασμάτων, προκύπτει ένα νέο κλάσμα με αριθμητή το άθροισμα των αριθμητών και 
παρονομαστή το άθροισμα των παρονομαστών. Ένα κατάλληλα επιλεγμένο αντιπαράδειγμα 
μπορεί να δώσει σημαντικά αποτελέσματα. Το γνωστό άθροισμα «μισό και μισό» που είναι 
ίσο με 1, δηλαδή το 

1 1+ = 1
2 2 , 

(1) 

είναι ένα τέτοιο. Ο μαθητής λανθασμένα θα απαντούσε ότι το άθροισμα αυτό είναι ίσο με 
2
4 , ισχυρισμός που μπορεί να απορριφθεί εύκολα με τη χρήση του ακόλουθου σχήματος. 

 

Σχήμα 1: Σχηματική πρόσθεση κλασμάτων 

 

 Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι και στην αφαίρεση των κλασμάτων. 
Επιλέγοντας το παράδειγμα «μισό μείον μισό», ως 

−
2 1 = 0
4 2 , 

(2) 

και πάλι μπορεί να απορριφθεί ο λανθασμένος ισχυρισμός του μαθητή ότι η διαφορά ισούται 

με 

1
2 , χρησιμοποιώντας το σχήμα 

+                                                = 

+ = =1 1 2
1

2 2 2
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Σχήμα 2: Σχηματική αφαίρεση κλασμάτων 

 

Το παραπάνω παράδειγμα είναι κατάλληλο, διότι αν η διαφορά αυτή είχε τη μορφή 
−

1 1
2 2 , 

είναι πολύ δύσκολο να πειστεί ο μαθητής ότι το σκεπτικό του δεν είναι σωστό, αφού ο 
αριθμητής θα είναι μηδέν… 

Στην τρίτη Γυμνασίου υπάρχει το πρόβλημα με την διδασκαλία και εφαρμογή της ταυτότητας 
του τετραγώνου αθροίσματος, δηλαδή με την 

2 2 2(α +β) = α + 2αβ +β , (3) 

η οποία συχνά εφαρμόζεται από τους μαθητές ως  

2 2 2(α +β) = α +β , (4) 

δεδομένης της ιδιότητας των δυνάμεων  

2 2 2(αβ) = α β . (5) 

η οποία λειτουργεί ως διδακτικό εμπόδιο. 

Ένας τρόπος για να αρθεί αυτό το πρόβλημα είναι τα αντιπαραδείγματα. Οι μαθητές 
γνωρίζουν την προτεραιότητα των πράξεων, οπότε τα αριθμητικά παραδείγματα μπορούν να 
βοηθήσουν. Μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να υπολογίσουν τις παραστάσεις  

2(3 + 4)  
(6) 

και  

2 23 + 4 , (7) 

για να διαπιστώσουν ότι δεν είναι ίσες.  

– = 

- =2 1
0

4 2
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Με την ίδια λογική τα αντιπαραδείγματα βοηθούν για να δειχθεί ότι 

− ≠ −2 2 2(α β) α β , (8) 

≠3 3 3(α +β) α +β  
(9) 

και 

− ≠ −3 3 3(α β) α β . (10) 

Επίσης, είναι γνωστό ότι οι ανισότητες δεν αφαιρούνται κατά μέλη. Ο μαθητής μπορεί 
εύκολα να πειστεί με τη χρήση κατάλληλων αντιπαραδειγμάτων. Για παράδειγμα αν οι 
ανισότητες  

3 < 5 < 9 , 

1 < 2 < 3 , 

(11) 

αφαιρεθούν κατά μέλη, προκύπτει 

− − − ⇔3 1 < 5 2 < 9 3 2 < 3 < 6 , (12) 

η οποία ισχύει, κάτι που σημαίνει ότι το αντιπαράδειγμα δεν είναι σωστό. Επιλέγοντας τις 
ανισότητες 

3 < 4 < 5 , 

1 < 2 < 3 , 

(13) 

η αφαίρεση κατά μέλη δίνει 

− − −3 1 < 4 2 < 5 3 , (14) 

η οποία προφανώς δεν ισχύει. 

Παρόμοια διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί για να αποδειχθεί ότι δεν διαιρούμε 
ανισότητες κατά μέλη. Επιλέγοντας τις ανισότητες 

4 < 8 < 16 , 

2 < 4 < 8 , 

(15) 

η διαίρεση κατά μέλη δίνει 
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4 8 16< <
2 4 8 , 

(16) 

η οποία προφανώς δεν ισχύει. 

Περνώντας στη Γεωμετρία, αν ρωτήσουμε τον ορισμό του μέσου Μ ενός ευθυγράμμου 
τμήματος ΑΒ, μια πιθανή απάντηση είναι: «το σημείο Μ που ισαπέχει από τα άκρα του 
ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ». Ένα ωραίο παράδειγμα για να δειχθεί η ανακρίβεια στη 
διατύπωση, μπορεί να δοθεί από το ακόλουθο σχήμα 

 

Σχήμα 3: Σημείο Μ που ισαπέχει από τα Α και Β 

 

Το σχήμα αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές να δώσουν τον ορισμό του μέσου, τοποθετώντας 
το σημείο Μ πάνω στο τμήμα ΑΒ. 

Στον διανυσματικό λογισμό μελετώντας το εσωτερικό γινόμενο, οι μαθητές παρασυρόμενοι 
από τον νόμο της διαγραφής στον πολλαπλασιασμό των πραγματικών αριθμών  

⇒ ≠αβ = αγ β = γ, για α 0 , (17) 

χρησιμοποιούν ότι  

→ → → → → → → →

⋅ ⋅ ⇒ = ≠= ,α β α γ β γ για α 0 , 
(18) 

κάτι το οποίο είναι λανθασμένο. 

Για να αποδείξει κάποιος το λάθος στον παραπάνω ισχυρισμό, θα μπορούσε να 
χρησιμοποιήσει τα διανύσματα 

→ → →

α = (2,1), β = (2,2), γ = (1,4) , 
(19) 

A                                 B

M
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οπότε 

→ → → →

⋅ ⋅α β = α γ = 6 , 
(20) 

ενώ 

→ →

≠β γ . 
(21) 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο μαθητής μπορεί να βρει τι ακριβώς  ισχύει για τα 
διανύσματα, αποδεικνύοντας ότι 

→ → → → → → → ⋅ ⋅ ⇔ ⊥ − 
 

=α β α γ α β γ
. 

(22) 

Στην Ανάλυση συχνά οι μαθητές γράφουν ότι για δύο συναρτήσεις f, g που είναι ορισμένες 
στο Α, ισχύει η συνεπαγωγή 

∈
∈ ⇒ 
 ∈

f(x) = 0, για κάθε x A
f(x)g(x) = 0, για κάθε x A ή

g(x) = 0, για κάθε x A , 

(23) 

κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Το αντίστοιχο διδακτικό εμπόδιο προέρχεται από τους 
πραγματικούς αριθμούς, όπου ισχύει 

⇒ ∈Rαβ = 0 α = 0 ή β = 0, για α,β . (24) 

Θεωρώντας τις συναρτήσεις f, g με  

≥



x

0, x 0
f(x) =

e , x < 0  
(25) 

και 

≥



x, x 0
g(x) =

0, x < 0 , 
(26) 

προκύπτει ότι  

∈Rf(x)g(x) = 0, για κάθε x , (27) 
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ενώ δεν ισχύει  

∈


 ∈

R

R

f(x) = 0, για κάθε x
ή

g(x) = 0, για κάθε x . 

(28) 

Ένας ακόμη σημαντικός τομέας χρήσης των αντιπαραδειγμάτων είναι οι προτάσεις που 
πρέπει να χαρακτηριστούν ως σωστές ή λανθασμένες. Μια πρόταση τέτοιου είδους είναι 
λανθασμένη αν δεν αληθεύει πάντα και για την αιτιολόγησή της αρκεί να βρεθεί μια 
περίπτωση στην οποία δεν ισχύει. Ας δούμε μερικές τέτοιες προτάσεις, με διαφορετικά 
επίπεδα δυσκολίας και σε διαφορετικά αντικείμενα των μαθηματικών της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

1. Για τους ΞRα,β  ισχύει πάντα ή 2 2α = β α = β . 

Είναι λανθασμένη, διότι για α = 5 και β = −5,  

ισχύει βρίσκουμε 
2 2α = β = 25, ενώ Ήα β . 

2. Για τους ΞRα,β  ισχύει πάντα |α +β|=|α|+|β|. 

Είναι λανθασμένη, διότι για α = 9 και β = −16,  

βρίσκουμε - Ή -|α +β|=|9 16|= 7 25 =|9|+| 16|=|α|+|β|. 

3. Αν Ή20 < α,θ 1  και 1 2θ > θ > 0  ισχύει πάντα 
( )-α 1

α 1 2
α 2

log θ
= log θ θ

log θ . 

Είναι λανθασμένη, διότι για α = 10 και 
2

1 2θ = 10 ,θ = 10 , βρίσκουμε  

( )Ή -
2

2α 1 10
10 10 α 1 2

α 2 α

log θ log 10
= = log 10 log 90 = log θ θ

log θ log 10 . 

4. H ευθεία με εξίσωση -y 1 = λ(x + 2)  εκφράζει όλες τις ευθείες που περνούν από το 

σημείο -Α( 2,1) . 

Είναι λανθασμένη, διότι η ευθεία με εξίσωση -x = 2 , διέρχεται από το Α και δεν είναι 

μία από τις εξισώσεις -y 1 = λ(x + 2) .  

5. Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη και γνησίως αύξουσα στο Α, τότε 
∈f '(x) > 0, για κάθε x Α . 
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Είναι λανθασμένη, διότι η συνάρτηση f με ΞR3f(x) = x , x  είναι γνησίως αύξουσα, 

ενώ ισχύει ³ ΞR2f '(x) = 3x 0, για κάθε x . 

Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, τα αντιπαραδείγματα δεν έχουν την 
αξία που τους αναλογεί. Οι εκπαιδευτικοί στηρίζονται κυρίως στη θεωρία για να απορρίψουν 
τους λανθασμένους ισχυρισμούς των μαθητών τους. Η συνήθης χρήση των 
αντιπαραδειγμάτων είναι για να υποστηρίξουν τη θεωρία και όχι αυτόνομα. Οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να εντάξουν στη διδασκαλία τους τη χρήση των αντιπαραδειγμάτων και να 
αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα της χρήσης τους. 
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Ο ρόλος της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας 
στην ανάπτυξη του αυτόνομου και ανανεούμενου σχολείου 

Καραβά Ζαχαρούλα 
Σχολική Σύμβουλος 

karavaxara@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στη συγκεκριμένη εργασία θα επιχειρήσουμε να αποδείξουμε τη συμβολή της αυτοαξιολό-
γησης της σχολικής μονάδας στη δημιουργία και ανάπτυξη του αυτόνομου και ανανεούμε-
νου σχολείου. Ορολογίες και κουλτούρα που τείνουν να ενσωματωθούν στα ελληνικά εκ-
παιδευτικά δεδομένα αλλά προς στιγμήν βρίσκουν ισχυρή αντίσταση αποδοχής στην κουλ-
τούρα των Ελλήνων δασκάλων προκειμένου οι ίδιοι να δεχτούν τη νέα πραγματικότητα που 
συμπορεύεται με τις επιταγές της εποχής μας, η οποία χρήζει άμεσου εκπαιδευτικού εκσυ-
χρονισμού.  

Λεξεις - Κλειδιά: Αυτοαξιολόγηση, αυτόνομο, ανανεούμενο σχολείο, κριτικός φίλος,  συμ-
μετοχική-κατανεμημένη ηγεσία, μέθοδοι, σχολικός ηγέτης, σχολική κουλτούρα 

Εισαγωγή 

Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, είναι η διαδικασία συλλογής πληροφοριών από 
εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, η οποία στηρίζεται στη σύμπραξη και τη διάδραση και ως 
εκ τούτου συμβάλλει αμφίδρομα τόσο στη βελτίωση του οργανισμού όσο και στην ανάπτυ-
ξη των ατόμων που συμμετέχουν σ΄ αυτή (Θεοφιλίδης, 2014).  

Ομολογουμένως, τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί μια κοινή τάση που εμφανίζεται στα 
συστήματα αξιολόγησης των περισσότερων κρατών που είναι η επικέντρωση της αξιολόγη-
σης στη σχολική μονάδα. Ενώ, δηλαδή, παλαιότερα αξιολογούνταν οι εκπαιδευτικοί σε α-
τομική βάση, τα τελευταία χρόνια η αξιολόγηση θέτει στο επίκεντρό της το παραγόμενο 
από κάθε σχολική μονάδα εκπαιδευτικό έργο (Καρατζιά-Σταυλιώτη, Λαμπρόπουλος, 2006). 
Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο, αλλά αποτέλεσμα της αλλαγής που υπάρχει στη φιλοσο-
φία του σύγχρονου, αυτόνομου και αυτοβελτιούμενου σχολείου. 

Η θεωρητική βάση της αυτοαξιολόγησης σχολείου 

Η θεωρητική βάση της αυτοαξιολόγησης σχολείου παρέχεται από την Κοινωνική και Οργα-
νισμική Ψυχολογία. Η Κοινωνική Ψυχολογία αφορά την διαδικασία και την στρατηγική με 
τις οποίες επιδιώκεται η αλλαγή. Η Οργανισμική Ψυχολογία ασχολείται με τα άτομα-μέλη, 
αναπτύσσοντας τέσσερις θεωρίες, οι οποίες και αποτελούν ουσιαστικό μέρος της θεωρητι-
κής βάσης της αυτοαξιολόγησης σχολείου.  

Η πρώτη είναι η "Θεωρία Ψ"  που ερμηνεύει την συμπεριφορά των μελών, η δεύτερη είναι 
η θεωρία σχετικά με τις ανάγκες του ατόμου και την ιεράρχησή τους, η τρίτη είναι η θεωρία 
της σταδιακής ωρίμανσης του ατόμου στην εργασία του και, τέλος, η τέταρτη θεωρία που 
ασχολείται με τα στοιχεία που ελέγχονται από την υπηρεσία και τα στοιχεία που αφορούν 
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στην ίδια την εργασία και ιδιαίτερα στα επιτεύγματά της και την αναγνώριση της οποίας τα 
άτομα τυγχάνουν μέσα στο πλαίσιο του μανθάνοντος οργανισμού. 

Τι είναι ο Μανθάνων Οργανισμός 

Σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία,  μανθάνων οργανισμός, όπως είναι και το σχολείο, 
είναι αυτός εντός του οποίου οι άνθρωποι συνεχώς επεκτείνουν την ικανότητά τους να δη-
μιουργούν τα επιθυμητά αποτελέσματα, όπου εισέρχονται νέα διευρυμένα μοντέλα σκέ-
ψης, όπου η συλλογική φιλοδοξία αφήνεται ελεύθερη και οι άνθρωποι συνεχώς μαθαίνουν 
πως να μαθαίνουν μαζί. Στη βάση αυτής της λογικής, ο μανθάνων οργανισμός είναι θεμε-
λιακά διαφορετικός από τους παραδοσιακούς οργανισμούς όπου επικεντρώνονταν κυρίως 
στην ατομική μάθηση και την ατομική προβολή.  

Σήμερα και στο μέλλον οι οργανισμοί που πραγματικά θα εξέχουν είναι αυτοί που θα ανα-
καλύψουν πώς να προσελκύσουν την αφοσίωση των ανθρώπων και την ικανότητά τους να 
μάθουν σε όλα τα επίπεδα. 

Στόχοι της αυτοαξιολόγησης και του  αυτόνομου σχολείου 

Οι στόχοι που ευαγγελίζεται το σύγχρονο, αυτόνομο και αυτοβελτιούμενο σχολείο, ευσύ-
ντομα συνοψίζονται και εστιάζονται στους εξής : 
• να αναβαθμιστεί το σχολικό περιβάλλον ως βασικός συντελεστής μάθησης, να ανα-

ληφθούν πρωτοβουλίες για τους τομείς στους οποίους υπάρχει ανάγκη αναμόρφωσης 
• να ενισχυθούν οι σχέσεις αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των παραγό-

ντων, ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα συλλογικά και μαθητές και εκπαιδευ-
τικοί να στηρίζουν επιστημονικά τις απόψεις, τις αξιώσεις και τις διεκδικήσεις τους 
(ΥΠΕΠΘ, 2000)  

• Ενίσχυση και αυτοδέσμευση στη λήψη κοινών αποφάσεων για την προαγωγή και βέλ-
τιστη παρουσίαση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων 

• να αντιληφθούν οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην αξιολόγηση  το ρόλο  τους. Με 
τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν την προσωπική εκπαιδευτική 
θεωρία τους (αντιλήψεις, πεποιθήσεις, αξίες που αναφέρονται στους σκοπούς  της  εκ-
παίδευσης, στον τρόπο μάθησης, στους ρόλους μαθητή και εκπαιδευτικού, στην πει-
θαρχία, στον προσανατολισμό του αναλυτικού προγράμματος, στη φύση της γνώσης 
κ.ά.) 

• να προχωρήσουν όλοι οι παράγοντες της σχολικής μονάδας συνεργατικά στη διαμόρ-
φωση ενός πλαισίου δράσης το οποίο, σε  μια μακροπρόθεσμη  προοπτική θα επιφέρει 
βελτίωση των μαθησιακών επιτευγμάτων (Ματθαίου, 2007). 

Όπως, λοιπόν, διαπιστώνεται από τα προαναφερόμενα, το ζήτημα της αυτοαξιολόγησης 
της σχολικής μονάδας, έχει να κάνει με τη συμμετοχική διαδικασία και με την άμεση ε-
μπλοκή όλων των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς είναι κοινώς αποδεκτό και 
από τους πιο ένθερμους επικριτές της ότι συμβάλει στην αυτοβελτίωση των σχολικών μο-
νάδων, αφού ως μεθοδολογικό εργαλείο δεν έχει καταγεγραμμένες αρνητικές κριτικές 
(Παπακωνσταντίνου, 2006). 
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Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να αναφερθεί η δυσκολία αποτίμησης της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου, η οποία ενέχει τον κίνδυνο της επιδερμικής εστίας όσο και στο θέμα 
της αποδοχής της αξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιζητούν οι αξιολογη-
τές τους πρωτίστως να έχουν οι ίδιοι αξιολογηθεί αυστηρά.  

Είναι, λοιπόν, πασιφανές ότι ο σχεδιασμός του προγράμματος, ο καθορισμός στόχων μέσα 
από διαδικασίες που πηγάζουν από συλλογική προσπάθεια και αφορούν όλη τη χρονιά 
μπορούν να καθορίσουν το επίπεδο που θέλουμε να έχει το εκπαιδευτικό μας σύστημα. 
Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία σε όλους να γνωρίσουν τις δυνατότητές τους να υπερβούν 
τις αδυναμίες τους αλλά και να αντιληφθούν καλύτερα το δικό τους ρόλο στη σχολική μο-
νάδα (Σαΐτης, 2002). 

Με τον τρόπο αυτό, διερευνώντας την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας, δε στα-
ματάμε στη μέτρηση των παραμέτρων της σχολικής ζωής και στη συλλογή δεδομένων, κα-
θώς δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε τη σχολική κουλτούρα, το κλίμα και τις συνθήκες του 
σχολείου, αλλά και την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. (Πασιαρδής, 2004).  

Μέσα από τις διαδικασίες της αξιολόγησης ο εκπαιδευτικός μπορεί ν’ αλλάξει στάση απέ-
ναντι στην ίδια την αξιολόγηση, θεωρώντας την πλέον απαραίτητο εργαλείο για την επαγ-
γελματική του ανάπτυξη (Δάρρα, 2005). Μέσω αυτής της αντιμετώπισης ενδεχόμενα να 
σταματήσει κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, η αξιολόγηση να δημιουργεί φοβιστικά σύνδρομα, 
κυρίως στους εκπαιδευτικούς που αισθάνονται να κλονίζεται η αυθεντία τους και η επαγ-
γελματική τους υπόσταση και επάρκεια. (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). 

Κυρίως για το λόγο αυτό, η θεσμοθέτηση ενός  συστήματος  αξιολόγησης έχει συναντήσει 
έως τώρα την αντίδραση του εκπαιδευτικού κόσμου της χώρας μας, αφού έχει συνδεθεί με 
την επιβολή, την ποσόστωση, τη διαθεσιμότητα και τελικά την  απόλυση. 

Ο ουσιαστικός και ειλικρινής διάλογος που τυχόν θα αναπτυχθεί με όλους τους εμπλεκόμε-
νους φορείς, η σωστή ενημέρωση που τυχόν θα παρέχεται, η κοινωνική και πολιτική συναί-
νεση που θα αποκομιστεί στο εν λόγω έργο, θα προσδώσει αξία και έμφαση στο έργο που 
πρόκειται να υλοποιηθεί. Έτσι, εκπαιδευτικοί, διευθυντές, μαθητές και γονείς, ακολουθώ-
ντας μια σειρά συστηματικών διαδικασιών προγραμματισμού και εφαρμογής, θα επιχειρή-
σουν ως τελική έκφανση της προσπάθειάς τους, να σκιαγραφήσουν το πορτέτο της (Mac-
Beath, 2005), αποκτώντας μια ξεκάθαρη εικόνα της καθημερινής εκπαιδευτικής τους πραγ-
ματικότητας. 

Για να συμβεί όμως κάτι τέτοιο, η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας οφείλει να στηρι-
χτεί στις τρεις αξιολογήσιμες συνιστώσες της φιλοσοφικής της ύπαρξης. Αναλυτικότερα, η  
πρώτη πηγάζει από την ανάγκη λογοδότησης, η δεύτερη που είναι αυτή της βελτίωσης, 
προϋποθέτει διάγνωση, αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της και επανάδραση για σκοπούς 
βελτίωσης, ενώ η τρίτη συνιστώσα, είναι αυτή της επαγγελματικής ανάπτυξης. 

Αναφερόμενοι ιδιαίτερα σε αυτήν, μπορούμε να πούμε ότι ενθαρρύνει την αναζήτηση και 
επιτρέπει το διάλογο και την αυτοκριτική στάση. Οι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται σ’ αυ-
τήν, γνωρίζουν τη χρήση ερευνητικών εργαλείων, αξιοποιούν διαφορετικές πληροφορίες 
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και αποφασίζουν τρόπους αντιμετώπισης των  προβλημάτων και  διαχείρισης των κρίσεων 
που ανακύπτουν στους κόλπους τους. Έτσι, συνδυαστικά αποκτούν τεχνογνωσία και ανα-
πτύσσονται επαγγελματικά. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί και να τονιστεί ο κομβικός ρόλος που θα διαδραματί-
σει ο διευθυντής της εκάστοτε σχολικής μονάδας στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του. 
Συγκεκριμένα, ο διευθυντής, πρέπει να δίνει τεράστια σημασία στη διαρκή επιμόρφωση 
του εκπαιδευτικού, γιατί καθώς το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου συνεχώς εξελίσσε-
ται, πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια από το διευθυντή, ώστε ο εκπαιδευτικός να 
αποκτήσει σύγχρονη γνώση.  

Σε επίπεδο σχολικής μονάδας, πρέπει να εμπλέκει όλους τους εκπαιδευτικούς και να ανα-
πτύσσει επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ τους. Σε συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο, 
να ενθαρρύνει παραπέρα δραστηριότητες των εκπαιδευτικών και ενισχύει την συμμετοχή 
τους στην εκπόνηση επιμορφωτικών προγραμμάτων. Να αξιοποιεί τις θέσεις και τις από-
ψεις όλων των εμπλεκομένων σχετικά με το περιεχόμενο και την μεθοδολογία του επιμορ-
φωτικού προγράμματος, παραμένοντας ο συντονιστής της όλης προσπάθειας. 

Υπάρχουν τρία μοντέλα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών: το ορθολογικό, το τεχνικό και το 
αναστοχαστικό. Στο ορθολογικό μοντέλο, ο διευθυντής προτείνει επιμόρφωση παραδοσια-
κού τύπου, όπου ο εκπαιδευτικός καλείται να παρακολουθήσει παλαιότερα τα προγράμμα-
τα των Διδασκαλείων και σήμερα ιδιωτικά επιμορφωτικά προγράμματα ή αντίστοιχα επι-
μορφωτικά προγράμματα Δημόσιου φορέα. Στο τεχνικό μοντέλο, καλεί το σχολικό σύμβου-
λο για να παράσχει την εκπαίδευση η οποία αποτελείται από τεχνικές γνώσεις που σχετίζο-
νται με δεξιότητες και ικανότητες και να συμβάλλει στην επαγγελματική επάρκεια του εκ-
παιδευτικού. Τέλος, στο αναστοχαστικό μοντέλο, ο διευθυντής πρέπει να διοργανώνει ημε-
ρίδες για ανατροφοδότηση, ώστε ο εκπαιδευτικός να αναπροσαρμόσει τα μαθήματα κατά 
την επόμενη σχολική χρονιά (Θεοφιλίδης, 2012). 

Επομένως, ο σχολικός ηγέτης με τις πρακτικές αυτές θα επιφέρει αλλαγή και βελτίωση στη 
σχολική μονάδα και στο εκπαιδευτικό προσωπικό και διαφοροποίηση της υπάρχουσας 
κουλτούρας. 

Η αυτοαξιολόγηση σχολείου συγκεντρώνει σήμερα αυξημένη προσοχή διεθνώς. Όπως υπο-
στηρίζεται η αυτοαξιολόγηση επιδιώκει την ανάπτυξη της σχολικής μονάδας και την ανά-
δειξή της σε ισχυρό φορέα λόγου και δράσης, προκειμένου να έχει λόγο ύπαρξης και απο-
δοχής από την εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία την αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα και 
καχυποψία.    

Και αυτό γιατί συνδέεται στενά με τις επιμέρους αξιολογήσεις όλων των παραμέτρων του 
εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Συνδέεται με 
την επιμόρφωση του προσωπικού με τον τρόπο που εξελίσσεται και καταλαμβάνει ηγετικές 
θέσεις, με τον τρόπο πρόσληψης του προσωπικού, την επάρκεια επιστημονικών γνώσεων 
που κατέχει και με την ωριμότητά του. 

  

2909

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Συνδέεται επίσης, άμεσα με τον προγραμματισμό της σχολικής μονάδας και συμβάλλει 
στην αναβάθμισή του. Βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα, γίνονται διορθώσεις, αναδεικνύ-
ονται οι αδυναμίες και τα προβλήματα και επιζητούνται λύσεις για την ορθολογικότερη και 
αποτελεσματικότερη λειτουργία της μονάδας.  

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας της αξιολόγησης εκτός από τον αυτοέλεγχο και τις διορθώ-
σεις των αποκλίσεων, έχει τη δυναμική καθορισμού συστήματος αξιολόγησης όλου του εκ-
παιδευτικού συστήματος καθώς και αλλαγής της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Στα αποτελεσματικά σχολεία, προσωπικό και μαθητές έχουν ξεκάθαρους στόχους για την 
επίτευξη των οποίων καταβάλλουν πολλές προσπάθειες. Οι στόχοι είναι υψηλού επιπέδου, 
αλλά πραγματοποιήσιμοι. Η αυτοαξιολόγηση βοηθά τα άτομα να κρίνουν την αποτελεσμα-
τικότητά τους, να λάβουν μέτρα που διασφαλίζουν τη μοναδικότητά τους και οδηγεί τελικά 
στην αυτοβελτίωση (Θεοφιλίδης, 2012, σελ. 179-180). 

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα, έχοντας  χαρακτηριστικά  ενός  συγκεντρωτισμού, αγνοεί 
συχνά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει κάθε εκπαιδευτική μονάδα ξεχωρι-
στά, παραβλέποντας  τις ιδιαιτερότητες  και  την  κουλτούρα που αναπτύσσει κάθε σχολείο 
(Μουζέλης, 2003). 

Μέσα, λοιπόν, από αυτή τη διάδραση, οι εκπαιδευτικοί επενδύουν την ενέργειά τους στην 
αυτοβελτίωση, καθώς η  αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας που θεωρεί τα σχολεία ως 
μανθάνοντες, αυτόνομους και ανανεούμενους οργανισμούς, παρέχει τη δυνατότητα στη 
σχολική μονάδα να αντιμετωπίσει αλλαγές, να σχεδιάσει και να χειριστεί κρίσεις και προ-
βλήματα (Hargreaves, 2003).  

Συμπεράσματα 

Η αποδοχή της συνεχούς επιμόρφωσης είναι σχεδόν καθολική. Η βελτίωση, υποστηριζόμε-
νη με τα κατάλληλα μέσα, πρέπει να είναι συνεχής και να έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα, 
ώστε να συντελεί στην αλλαγή των «θεωριών δράσης» των εκπαιδευτικών. Η θεώρηση του 
εκπαιδευτικού ως δια βίου εκπαιδευόμενου, είναι αναγκαίο να λαμβάνει υπόψη διαστά-
σεις όπως η σημασία των προγενέστερων διδακτικών εμπειριών των εκπαιδευτικών και η 
ανάγκη αναστοχασμού τους, η «πλαισίωση» της επιμόρφωσης στα συγκεκριμένα σχολικά 
περιβάλλοντα και η διαμόρφωση μιας κουλτούρας αυτόνομης μάθησης.   

Η βασική εκπαίδευση, η επιμόρφωση και τελικά η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευ-
τικού στοχεύει στην αναβάθμιση και αναγνώριση της επαγγελματικής του ταυτότητας. Η 
αυτονομία στην άσκηση του εκπαιδευτικού έργου και η συνεχής ενημέρωση και επιμόρ-
φωση, αποτελούν βασικά στοιχεία που προσδιορίζουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και 
κεντρικά χαρακτηριστικά της επαγγελματικής του ανάπτυξης. 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, μαζί με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και 
την εκπαιδευτική έρευνα, αποτελούν τους τρεις μηχανισμούς ανατροφοδότησης και βελτί-
ωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος. 
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Είναι, λοιπόν, πρόκληση, για όλους όσους ανήκουμε στο χώρο της εκπαίδευσης, η εισαγω-
γή του θεσμού της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στην καθημερινή εκπαιδευτική 
πραγματικότητα, την οποία οφείλουμε μέσα στο πλαίσιο του επαγγελματισμού μας να α-
ποδεχτούμε και να αγωνιστούμε για την εδραίωσή της, προκειμένου το αποτέλεσμα να 
αποζημιώσει έναν μακροχρόνιο αγώνα άοκνων προσπαθειών κάποιων τολμηρών, ιδεολό-
γων και οραματιστών. 
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Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία για τη ενότητα της πλασματικής μεμβράνης 
στη Β’  Λυκείου 
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Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.04 
stauros2974@gmail.com 

Περίληψη 

Στην εργασία σε ομάδες οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν στρατηγικές για την επίλυση 
κάποιου προβλήματος. Επίσης οι μαθητές μαθαίνουν να ακούν και να αξιολογούν γνώμες 
τρίτων, να επιχειρηματολογούν και να καταλήγουν σε συμπεράσματα. Όσον αφορά την 
μαιευτική μέθοδο, ο εκπαιδευτικός (όπως και ο Σωκράτης), προσποιούμενος την πλήρη 
άγνοια του θέματος προσπαθεί μέσα από ερωτήσεις να εκμαιεύσει την αλήθεια από τους 
μαθητές. Οι μαθητές απαντώντας σε αυτές τις ερωτήσεις φτάνουν σε ένα συμπέρασμα από 
μόνοι τους. Στη συγκεκριμένη διδασκαλία οι ερωτήσεις δίνονται στο φύλλο εργασίας και ο 
εκπαιδευτικός έχει ρόλο συντονιστή και συνεργάτη. Η πλασματική μεμβράνη είναι μια 
ενότητα με έννοιες δύσκολα αντιληπτές από τους μαθητές. Αν οι μαθητές δε δουν εικόνες ή 
ακόμα καλύτερα video, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουν τη δομή και τη λειτουργία της 
πλασματικής μεμβράνης. Στα video περιγράφεται η δομή αλλά και η λειτουργία της. Οι 
μαθητές συζητώντας έχουν την δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα και να οικοδομήσουν 
πιο εύκολα και αποτελεσματικά τη γνώση. 

Λέξεις - Κλειδιά: σενάριο, πλασματική μεμβράνη, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, μαιευτική 
μέθοδος, ΤΠΕ. 

Εισαγωγή 

Η παραδοσιακή εκπαίδευση θεωρεί ότι σημαντικό στην εκπαίδευση είναι το πληροφοριακό 
περιεχόμενο της διδασκαλίας . Ένας εκπαιδευτικός που γνωρίζει το περιεχόμενο αυτό το 
μεταδίδει στους μαθητές.  Πιστεύοντας πως η εκπαίδευση σήμερα έχει αλλάξει, 
παρουσιάζεται μια προσπάθεια στην οποία το σημαντικό είναι να μάθουν οι μαθητές να 
αντλούν πληροφορίες και γνώσεις από το διαδίκτυο. Ένας στόχος είναι να βιώσουν οι 
μαθητές ένα διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας  και να εξεταστεί η αποτελεσματικότητά του. 
Ένας άλλος είναι πόσο εφικτό είναι μία τέτοια διδασκαλία να γίνει σε ένα δύσκολο γνωστικό 
αντικείμενο όπως αυτό της πλασματικής μεμβράνης.  

Θεωριτικό πλαίσιο 

Οι μαθητές σε ομαδοσυνεργατικές διδασκαλίες μαθαίνουν να συζητούν, να ακούν τις γνώμες 
των άλλων, να τις αξιολογούν και να τις δέχονται ή όχι. Ακόμη μαθαίνουν να 
επιχειρηματολογούν και να υπερασπίζονται την γνώμη τους. Όλα τα παραπάνω κάνουν 
ενεργό την συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία που είναι επιδίωξη του 
σύγχρονου σχολείου. Όσον αφορά την μαιευτική μέθοδο, σε αυτή ο εκπαιδευτικός με 
ερωτήσεις οδηγεί τον μαθητή να καταλήξει στα δικά του συμπεράσματα. Ο εκπαιδευτικός 
δεν 'διδάσκει' αλλά μόνο ρωτά ή εξηγεί ώστε ο μαθητής να καταλήξει σε συμπέρασμα και να 
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εκφράσει την γνώμη του. 

Μεθοδολογία 

Αυτό το διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε σε αμιγές τμήμα 20 μαθητών (Θα εφαρμοστεί και σε 
άλλα τμήματα στο μέλλον). Στο τμήμα αυτό οι μαθητές έχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
Οι μαθητές είναι ήδη σε ομάδες από προηγούμενες  διδασκαλίες. Η διδασκαλία έγινε στο 
εργαστήριο Η/Υ. Κάθε ομάδα είχε έναν υπολογιστή. Στόχος της διδασκαλίας είναι να 
υλοποιηθούν οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου με ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με τη 
μαιευτική μέθοδο. 

Διαδικασία: Οι μαθητές εργάζονται σε ένα υπολογιστή. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει τα φύλλα 
εργασίας, ένα σε κάθε μαθητή και συντονίζει τις ομάδες ενώ βοηθά όπου χρειάζεται. Στην 
αρχή παροτρύνει τους μαθητές να διαβάσουν και να απαντήσουν στις ερωτήσεις της 
δραστηριότητας Α του φύλλου εργασίας. Σημαντικό είναι να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ 
των μαθητών. Σε 5-7 λεπτά ο εκπαιδευτικός λέει στους μαθητές να ακολουθήσουν τα βήματα 
της δραστηριότητας Β. Αυτός εξακολουθεί να συντονίζει-βοηθά.  Στον Η/Υ υπάρχει ήδη 
ανοιχτό το φύλλο εργασίας οπότε εύκολα οι μαθητές πατώντας τον υπερσύνδεσμο μπορούν 
να επισκευτούν τις ιστοσελίδες. Τα video είναι στην αγγλική γλώσσα. Οι συγκεκριμένοι 
μαθητές γνωρίζουν επαρκώς την αγγλική γλώσσα και τους δόθηκε μόνο το λεξικόγιο που 
θεωρούσα ότι θα τους χρειαστεί. Επιπλέον παροτρύνονται σε αναζήτηση εικόνων που θα 
τους βοηθήσουν.  Σε 15-17 λεπτά οι μαθητές έχουν τελειώσει με αυτή τη δραστηριότητα. Ο 
εκπαιδευτικός βοηθά όπου χρειάζεται και προτείνει τους μαθητές να απαντ΄ησουν την 
δραστηριότητα Γ και να συζητήσουν τυχόν λάθη που έκαναν. Μ ε αυτόν τον τρόπο είναι πιο 
εύκολο να αλλάξουν λανθασμένες αντιλήψεις των μαθητών. Για αυτή την δραστηριότητα 5 
λεπτά είναι αρκετά. Τέλος στα υπόλοιπα 10 λεπτά περίπου οι μαθητές απαντούν το φύλλο 
αξιολόγησης (Σημαντικό είναι να τονιστεί στους μαθητές ότι σε αυτό το στάδιο δεν 
αξιολογούνται αυτοί αλλά η εκπαιδευτική διαδικασία. Άλλωστε το φύλλο αυτό είναι 
ανώνυμο) και συζητούν τα αποτελέσματά τους στην ολομέλεια.  

Εργαλεία  

Διδακτικό Σενάριο 

1. Συνοπτική παρουσίαση σεναρίου 

1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου. Πλασματική μεμβράνη – Το σύνορο του κυττάρου. 

1.2 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Βιολογία – Κύτταρο.  

1.3 Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται.  Βιολογία Β' Λυκείου. 

1.4 Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Α. Οργάνωση της διδασκαλίας 
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Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των 2-3 ατόμων και θα έχουν ατομικά φύλλα εργασίας. 
Η διδασκαλία θα γίνει στο εργαστήριο υπολογιστών. Αν δεν είναι διαθέσιμο θα γίνει σε μία 
αίθουσα με ένα φορητό υπολογιστή και βιντεοπροβολέα. 

Β. Γνωστικά προαπαιτούμενα 

Οι μαθητές θα πρέπει, όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο: 

1.να έχουν γενικές γνώσεις για τα φωσφολιπίδια, τη δομή τους και τις ιδιότητες τους, 

2. να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας, 

3.να έχουν στοιχειώδη γνώση χρήσης Η/Υ. 

1.5 Στόχοι - Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα 

1.5.1. Γενικός σκοπός 

Κατανόηση της δομής και της λειτουργίας της πλασματικής μεμβράνης. 

1.5.2. Γενικός διδακτικός στόχος 

Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας ο μαθητής θα πρέπει να είναι ικανός να αξιοποιεί 
γενικές γνώσεις σχετικές με τη δομή και τη λειτουργία των κυτταρικών δομών, προκειμένου 
να κατανοεί και να ερμηνεύει φαινόμενα ή διαδικασίες που σχετίζονται με τις λειτουργίες 
του οργανισμού του ή των οργανισμών στο περιβάλλον του και να υιοθετεί στάσεις και 
συμπεριφορές θετικές σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο (ΦΕΚ Β' 2300/27-08-2014). 

1.5.3. Επιμέρους στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 
διαδικασία 

α. Γνώσεις 

1. Να ορίζει την πλασματική μεμβράνη και να περιγράφει τη δομή της σύμφωνα με το 
μοντέλο του ρευστού μωσαϊκού (ΦΕΚ Β' 2300/27-08-2014), 

2. να συσχετίζει την δομή της πλασματικής μεμβράνης με τις ιδιότητες των φωσφολιπιδίων, 

3. να προσδιορίζει τις λειτουργίες που φέρει σε πέρας και να τις συσχετίζει με την κατασκευή 
της (ΦΕΚ Β' 2300/27-08-2014), 

4. να αναγνωρίζει την πλασματική μεμβράνη ως ένα κατεξοχήν δραστήριο τμήμα του 
κυττάρου, χάρη στο οποίο αυτό επικοινωνεί με το περιβάλλον του ανταλλάσσοντας μαζί του 
πληροφορίες, ύλη και ενέργεια. 

β. Ικανότητες 

1. Επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα, κατανόηση της αγγλικής γλώσσας, 
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2. συνεργασίας στην ομάδα, 

3. δυνατότητα αναζήτησης της γνώσης σε κείμενα, εικόνες, βίντεο ή γραφήματα, 

γ. Στάσεις του μαθητή  

1. Να αποκτήσει σεβασμό στην προσωπικότητα και την διαφορετικότητα των  

άλλων μέσα από τη συνεργασία, 

2. να αναπτύξει θετική στάση απέναντι στις φυσικές επιστήμες, 

3. να αναγνωρίζει τη συνεισφορά σπουδαίων επιστημόνων στην εξέλιξη της επιστημονικής 
γνώσης. 

2. Διδακτική προσέγγιση 

α. Θεωρητική προσέγγιση 

 Το παιδαγωγικό σκεπτικό του σεναρίου μάθησης στηρίζεται στην πορεία: ανίχνευση 
πρότερων γνώσεων - υπόθεση - παρατήρηση - συμπεράσματα. Ακόμα το σενάριο στηρίζεται 
στη θεωρία της ανακαλυπτικής, ομαδοσυνεργατικής μάθησης και του επικοδομισμού. 

β. Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η στρατηγική διδασκαλίας που επιλέχθηκε είναι η ομαδοσυνεργατική μάθηση επειδή :  

1. Μαθαίνει στους μαθητές να συζητούν, να τεκμηριώνουν, να επιλύουν και να συμφωνούν 
σε επιστημονικά ζητήματα, 

2. ακόμη εκπαιδεύονται στο να μοιράζονται εργαλεία και ρόλους ώστε να συνεργάζονται 
σωστά, και 

3. διαμορφώνει στάσεις ζωής ώστε οι μαθητές να είναι εκπαιδευμένοι στην συνεργατική 
εργασία. 

2.1 Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ 

Οι ΤΠΕ δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το θέμα που 
εξετάζεται και να το διερευνήσουν με διάφορους τρόπους (διαδίκτυο, ηλεκτρονικές 
εγκυκλοπαίδειες, πολυμέσα κλπ). Όσον αφορά τη χρήση βίντεο και του διαδικτύου 
πετυχαίνουμε: 

α. Μάθηση μέσω της προβολής βίντεο (σύνθεση της γνώσης), 

β. ανώτερα επίπεδα κατανόησης (διαισθητικός τρόπος του χειρισμού εννοιών), 

γ. ανακαλυπτική μάθηση (ανάπτυξη νοητικών διεργασιών, εναλλακτική αναπαράσταση).  
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2.2 Διαδικασία – προτεινόμενες δραστηριότητες 

Το σενάριο προβλέπεται να υλοποιηθεί σε μία διδακτική ώρα. 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 2-3 ατόμων. Ένας μαθητής μοιράζει τα φύλλα εργασίας, 
ένα σε κάθε μαθητή. Με τη συμπλήρωση του φύλλου εργασίας η τάξη ενώνεται και κάθε 
ομάδα παρουσιάζει τις απόψεις της και ακολουθεί συζήτηση για τυχόν λάθη στις προβλέψεις. 
Στα τελευταία 5 λεπτά δίνεται το φύλλο αξιολόγησης, το οποίο αφορά το σενάριο και την 
επίτευξη των στόχων και όχι την τελική αξιολόγηση των μαθητών. 

Δραστηριότητα 

Με τη δραστηριότητα Α στο φύλλο εργασίας, πετυχαίνουμε τη σύνδεση με προηγούμενη 
ενότητα, αυτήν των φωσφολιπιδίων, αλλά αποτελεί και εφόρμηση για τους μαθητές. Ακόμα 
οι μαθητές καλούνται να ανακαλέσουν και να συνδυάσουν γνώσεις που αφορούν τις ανάγκες 
των κυττάρων και να συνδυάσουν τις ανάγκες αυτές με τις λειτουργίες της πλασματικής 
μεμβράνης. Με τη δραστηριότητα Β γίνεται έλεγχος της πρόβλεψης των μαθητών. Με τη 
δραστηριότητα Γ μαθαίνουν να αυτοαξιολογούνται. Αυτός ο τρόπος μάθησης βοηθά τους 
μαθητές να ανακαλύπτουν τη γνώση αλλά και είναι ο καλύτερος τρόπος για να αλλάξουν 
λανθασμένες παγιωμένες αντιλήψεις τους. Μία τέτοια είναι το ότι θεωρούν την πλασματική 
μεμβράνη σαν μία δομή άκαμπτη που είναι το σύνορο - όριο του κυττάρου και όχι μια 
δυναμική δομή του κυττάρου που έχει την δυνατότητα να προσαρμόζεται. Έτσι υλοποιούνται 
οι τέσσερις στόχοι του σεναρίου. Επίσης υλοποιούνται και οι στόχοι που αφορούν τις 
ικανότητες και τις στάσεις των μαθητών.  

2.3 Αξιολόγηση 

Διαγνωστική 

Η δραστηριότητα Α εκτός από εφόρμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως διαγνωστική 
αξιολόγηση για τις γνώσεις των μαθητών από προηγούμενες ενότητες. 

Διαμορφωτική 

Όσον αφορά το σενάριο, αξιολόγηση γίνεται σε κάθε δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ο εκπαιδευτικός αξιολογεί την κατανόηση των ερωτήσεων, τη συμμετοχή των 
μαθητών, τη χρήση του internet, τις δυσκολίες που συνάντησαν οι μαθητές κατά την 
υλοποίηση του σεναρίου κ.α. Επίσης στο τέλος του φύλλου εργασίας υπάρχει αξιολόγηση 
που αφορά το σενάριο και το φύλλο εργασίας. Η αξιολόγηση του σεναρίου αφορά τις 
επιδιώξεις του σεναρίου  

Πλασματική μεμβράνη – Το σύνορο του κυττάρου 

Φύλλο εργασίας 

Δραστηριότητα Α 

1. Φανταστείτε και περιγράψτε τι θα συμβεί αν ρίξουμε μια ποσότητα φωσφολιπιδίων 

2916

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



σε νερό. Σε ένα υδάτινο περιβάλλον τι διάταξη θα έχουν ; 

___________________________________________________________________________ 

2. Η μεμβράνη που διαχωρίζει το κύτταρο από το εξωκυτταρικό περιβάλλον 
(πλασματική) αποτελείται κυρίως από μια διπλοστιβάδα φωσφολιπιδίων. Σε ποιες ιδιότητες 
των φωσφολιπιδίων οφείλεται η συνεκτικότητα της μεμβράνης;  

___________________________________________________________________________ 

3. Πιστεύετε ότι συμμετέχουν κι άλλα μακρομόρια, από αυτά που γνωρίζετε (πρωτεΐνες, 
υδατάνθρακες, λιπίδια), στην δομή της μεμβράνης;  

__________________________________________________________________________ 
Ποια μπορεί να είναι αυτά; 

_________________________________________________________________________ 

 

4. Πιστεύετε ότι θα εξυπηρετούσε αυτά τα μακρομόρια να βρίσκονται σε συγκεκριμένες 
θέσεις στη μεμβράνη ή να μπορούν να μετακινούνται;  

_________________________________________________________________________ 

5. Φανταστείτε το κύτταρο ως μία φυσικοχημική μηχανή που όμως έχει τη δυνατότητα 
να παρακολουθεί τις μεταβολές του περιβάλλοντός της, ώστε να προσαρμόζεται σε αυτές και 
να τις επηρεάζει. Τί χρειάζεται μια τέτοια μηχανή για να λειτουργεί;  

__________________________________________________________________________  

6. Ποια μακρομόρια πιστεύετε πως υποστηρίζουν αυτές τις λειτουργίες;  

___________________________________________________________________________ 

Δραστηριότητα Β 

Στην οθόνη του υπολογιστή σας υπάρχει το φύλλο εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή «Φύλλο 
εργασίας για την πλασματική μεμβράνη». Εκεί οι διευθύνσεις των ιστοσελίδων είναι ενεργοί 
σύνδεσμοι και πατώντας τους μπορείτε να βρεθείτε στις ιστοσελίδες.  

1. Δείτε το πρώτο βίντεο στην ακόλουθη ιστοσελίδα :  

https://www.youtube.com/watch?v=jEY9Bie92aM&list=UUyCNsPR1je9aSyMeAtA2N2w 

Λέξεις κλειδιά για το βίντεο: 

Cell = κύτταρο  Carbonydrates=υδατάνθρακες 
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Transport = μεταφορά Bilayer = διπλοστιβάδα 

Fluid mosaic = ρευστό μωσαϊκό Fatty acid = λιπαρό οξύ 

Function = λειτουργία Intrinsic = εσωτερική 

Components = συστατικά Extrinsic = εξωτερική 

Selectively = επιλεκτικά Cholesterol = χοληστερόλη 

Permeable = διαπερατή Glykoproteins = γλυκοπρωτεΐνες 

(πρωτεΐνες ενωμένες με σάκχαρα) 

Το μοντέλο για τη δομή και τη λειτουργία της πλασματικής μεμβράνης που προτάθηκε από 
τους Σ. Σίγκερ και Τ. Νίκολσον το 1972 και δεχόμαστε σήμερα, είναι αυτό του “ρευστού 
μωσαϊκού”. Σε ποιες ιδιότητες της μεμβράνης στηρίχθηκε αυτό το μοντέλο;  

___________________________________________________________________________
Ποια άλλα μακρομόρια συμμετέχουν στην δομή των μεμβρανών;  

___________________________________________________________________________ 

2. Δείτε το δεύτερο βίντεο στην ακόλουθη ιστοσελίδα : 

https://www.youtube.com/watch?v=cIbnW6Eqd88&index=2&list=PLu2xFNWP_SRyszn67g11
ygRkCdKcTfz1B 

Προσοχή στο 0:45 “they receive signals from the world outside” 

& στο 0:50 “they transport nutrients and waste” 

Ποιες είναι οι λειτουργίες τις πλασματικής μεμβράνης;  

___________________________________________________________________________ 

3. Στηριζόμενοι και στα δύο βίντεο παρατηρούμε πως οι πρωτεΐνες διακρίνονται σε 
αυτές που βρίσκονται σε κάποια πλευρά τις μεμβράνης και σε αυτές που διαπερνούν τη 
μεμβράνη. Ποιος είναι ο ρόλος των πρωτεϊνών;  

_______________________________________________________  

Δραστηριότητα Γ 

Τα συμπεράσματα που βγάλατε στη δραστηριότητα Β συμφωνούν με τις προβλέψεις που 
κάνατε στη δραστηριότητα Α; 

_____________________________________________________________ 
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Αν όχι, τί ήταν αυτό που σας έκανε να οδηγηθείτε σε λάθος συμπεράσματα;  

___________________________________________________________________________ 

Φύλλο αξιολόγησης 

Ελέγχουμε τι μάθαμε 

1. Περιγράψτε σε δύο σειρές το μοντέλο του “ρευστού μωσαϊκού”. 

___________________________________________________________________________ 

2. Να γράψετε ένα χαρακτηριστικό, για το οποίο η πλασματική μεμβράνη είναι διαφορετική 
από μία πλαστική σακούλα. 

_____________________________________________________________  

3. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει ένα τμήμα μιας πλασματικής μεμβράνης : 

 Να ονομάσετε τα βιολογικά συστατικά που σημειώνονται με τα βέλη,  

___________________________________________________________________________ 

 και αυτά που σημειώνονται με το άγκιστρο.  

___________________________________________________________________________ 

Αποτελέσματα 

Μελετώντας τα φύλλα αξιολόγησης πήρα τα παρακάτω αποτελέσματα. Από τους 20 μαθητές 
που συμμετείχαν οι 12 απάντησαν επαρκώς και στις τρεις ερωτήσεις του φύλλου 
αξιολόγησης (γραφημα 1).  
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Γράφημα 1: Σε πόσες ερωτήσεις απάντησαν σωστά οι μαθητές 

 

Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η επίδοση των μαθητών σε κάθε μία από τις ερωτήσεις 
(γράφημα 2) 

 

 

Γράφημα 2: Πόσοι μαθητές απάντησαν σωστά (μπλε) ή λάθος (κόκκινο) στην κάθε ερώτηση 

Συμπεράσματα 
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Όπως παρατηρούμε στα γραφήματα οι μαθητές κατανόησαν και τη δομή αλλά και τις 
λειτουργίες της πλασματικής μεμβράνης. Τ αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες που 
είχα. Στόχος είναι να συνεχιστεί η προσπάθεια για να δω αν θα συνεχίσουν τα ποσοστά να 
είναι τόσο υψηλά. Όσον αφορά τις εντυπώσεις των μαθητών, όλοι είπαν πως τους άρεσε 
πολύ και πως έτσι θα έπρεπε να γίνονται τα μαθήματα. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο 
αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας πως τα καινούρια πάντα εντυπωσιάζουν. Η δικιά 
εντύπωση είναι πολύ καλή. Είδα μαθητές να συζητούν, να εξηγούν ο ένας στον άλλο και να 
παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή, να αναζητούν στο διαδίκτυο. Είδα μαθητές να 
μαθαίνουν. Θα τολμούσα να πω πως είδα μαθητές να μαθαίνουν πως μπορούν να μάθουν 

Βιβλιογραφία 

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για την Βιολογία της Β' Λυκείου 

Καψάλης, Α., Μπουρμπουχάκης, Ι-Ε., Περάκη, Β. & Σαλαμαστράκης, Σ. ((2012). Βιβλίο 
καθηγητή  βιολογίας γενικής παιδείας Β' ενιαίου λυκείου. Ι.Τ.Υ. και “Διόφαντος” 

Ματσαγγούρας, Η., (2000). Η  ομαδοσυνεργατική διδασκαλία: <<Γιατί>>, <<Πως>>, 
<<Πότε>>, και <<για Ποιους>>. Διήμερο Επιστημονικό Συμπόσιο Παν. Μακεδονίας 

ΦΕΚ Β' 2300/27-08-2014 
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Περιγραφική Αξιολόγηση στο Δημοτικό Σχολείο 

Δημοσθενίδης Δημήτριος, Συμεωνίδης Νικόλαος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 (M.Sc.), Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 (MA) 

ddimosthenidis@hotmail.com, nsimeonidis@sch.gr  
 

Περίληψη 
 

Η κουλτούρα της κοινωνίας μας για αριθμητική αξιολόγηση των μαθητών αποτελεί μια 
πραγματικότητα. Ακόμη και μαθητές έχουν βαθιά ριζωμένη την κουλτούρα αυτή και 
φαίνεται να προτιμούν την αριθμητική αξιολόγηση (Μαυρομάτης κ.α., 2008). 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι δεν εφαρμόστηκε έως τώρα κάποιο 
πρόγραμμα για αξιολόγηση των μαθητών  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρίς βαθμούς, 
όπως συμβαίνει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες (Μπουζάκης, 1993). Η παρούσα εργασία 
αναφέρεται στην προσπάθεια για αλλαγή αυτής της κουλτούρας στην Ε’ τάξη ενός 
πολυθέσιου Δημοτικού Σχολείου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Αποφασίστηκε να 
ακολουθηθεί το σύστημα της μεικτής βαθμολόγησης (περιγραφικής και βαθμολογικής) 
όσον αφορά την ενημέρωση γονέων και μαθητών και να αξιολογηθεί η συγκεκριμένη 
πρακτική, ερευνώντας με τη μέθοδο του ερωτηματολόγιου, κατά πόσο ο διαφορετικός 
αυτός τρόπος ενημέρωσης επηρεάζει θετικά τις προσδοκίες, την ψυχολογία των μαθητών, 
το άγχος τους για επιδόσεις, την αυτοαξιολόγησή τους αλλά και την ποιότητα ενημέρωσης 
που λαμβάνουν οι γονείς.   
 
Λέξεις - Kλειδιά: Περιγραφική αξιολόγηση, Σχολική Επίδοση, Κουλτούρα Αξιολόγησης 
 

Εισαγωγή 
 

Η περιγραφική αξιολόγηση κρίνεται υποχρεωτική, σύμφωνα με το Π.Δ. 8/1995, παράλληλα 
με το σύστημα της βαθμολόγησης στις δύο τελευταίες τάξεις, αλλά ελάχιστοι δάσκαλοι την 
υιοθετούν. Οι σημαντικότεροι λόγοι είναι η ανάγκη αφιέρωσης χρόνου, η –απαραίτητη –
εξάσκηση και ενασχόληση των εκπαιδευτικών προκειμένου να ορίσουν σωστά τα κριτήρια 
αξιολόγησης και ο κίνδυνος για τυποποίηση που ενέχεται, παράγοντες οι οποίοι 
αποτρέπουν τους εκπαιδευτικούς από τη χρήση της (Καψάλης, 1998. Κωνσταντίνου, 2004). 
 
Το μεικτό αυτό σύστημα αξιολόγησης υλοποιείται κατά το τρέχον σχολικό έτος (2014-2015) 
στην E’ τάξη ενός πολυθέσιου Δημοτικού Σχολείου της Καβάλας. Με το πέρας του α’ 
σχολικού τριμήνου και την ενημέρωση των γονέων σχετικά με την επίδοση των μαθητών, 
ακολούθησε η παράδοση ερωτηματολόγιου στους μαθητές και τους γονείς προκειμένου να 
διαπιστωθεί κατά πόσο η συγκεκριμένη πρακτική λειτούργησε θετικά και συνέβαλε στην 
πληρέστερη πληροφόρηση μαθητών και γονέων σχετικά με τις επιδόσεις των παιδιών, αλλά 
και στη βελτίωση της αυτογνωσίας, την αποφυγή του φαινόμενου της βαθμοθηρίας και τη 
μείωση του άγχους που ενδέχεται να προκαλούν οι βαθμοί σε ορισμένους μαθητές. 
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Έννοια της αξιολόγησης 
 

Σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του ανθρώπου κυριαρχεί η έννοια της αξιολόγησης, 
δηλαδή η μέτρηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που έχει θέσει, ώστε να 
ανατροφοδοτηθεί και να βελτιώσει τις διαδικασίες που επέλεξε για την πραγμάτωση του 
σκοπού του (Κωνσταντίνου, 2004). Ομοίως και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είναι 
αναγκαία η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών, προκειμένου να ανατροφοδοτηθούν 
δάσκαλοι και μαθητές και να πληροφορηθούν οι γονείς. 
 

Σκοποί – στόχοι της αξιολόγησης 
 

Οι γενικότεροι σκοποί της αξιολόγησης κατηγοριοποιούνται σε παιδαγωγικούς, 
ψυχολογικούς και κοινωνικούς. Με τους παιδαγωγικούς σκοπούς, ο εκπαιδευτικός 
αποσκοπεί να γνωρίσει και να εντοπίσει τις ικανότητες και τις αδυναμίες που επιδεικνύουν 
οι μαθητές και να συμβάλλει στο ξεπέρασμα των αδυναμιών.  Με τους ψυχολογικούς 
σκοπούς αποβλέπει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, την ενθάρρυνση για 
μάθηση και στη δημιουργία κινήτρων συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, με 
τους κοινωνικούς σκοπούς προσπαθεί ο εκπαιδευτικός να «ανοίξει» το σχολείο στην 
κοινωνία, ενημερώνοντας για την πορεία του σχολείου (Χατζηδήμου, 2007). Επιπρόσθετα, η 
αξιολόγηση εξυπηρετεί πολλούς και διαφορετικούς στόχους, όπως είναι: η 
ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού για την πρόοδο των μαθητών, η ανατροφοδότηση των 
μαθητών, η παροχή ενός αρχείου προόδου, η αξιολόγηση της ετοιμότητας των μαθητών για 
μελλοντική μάθηση, οι αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού και του 
σχολείου (Kyriacou, 2001). 
 

Μορφές αξιολόγησης 
 
Συνήθως στη βιβλιογραφία οι κατηγοριοποιήσεις των μορφών αξιολόγησης είναι τρεις. 
Είναι η αρχική αξιολόγηση που αποσκοπεί στον προσδιορισμό του επιπέδου των γνώσεων, 
των ενδιαφερόντων και των πιθανών προβλημάτων του μαθητή, στην αρχή μιας 
συγκεκριμένης σχολικής περιόδου (Κωνσταντίνου, 2004). Η ενδιάμεση ή διαμορφωτική 
είναι η αξιολόγηση που γίνεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός προγράμματος ή μιας 
διδακτικής ενότητας (Καραλής, 1999:128). Η τρίτη μορφή είναι η τελική ή συνολική, 
προκειμένου να εκτιμηθεί η συνολική επίτευξη των διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων, 
σε σχέση με το τι ακριβώς είχε καθοριστεί ως τελικός στόχος (Κωνσταντίνου, 2004). 
 

Είδη Αξιολόγησης 
 

Με χρήση αριθμητικής κλίμακας (βαθμολόγηση). Πρόκειται για τη μορφή αξιολόγησης κατά 
την οποία ο μαθητής αξιολογείται με χρήση συγκεκριμένης κλίμακας, δεκάβαθμης για τις 
δύο μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Αποτελεί τον πλέον διαδεδομένο και 
συνήθη τρόπο για την καταγραφή της επίδοσης του μαθητή και την ενημέρωση των 
γονέων. 
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Περιγραφική Αξιολόγηση. Αποτελεί τον τρόπο ώστε να κατανοούνται από μαθητές και 
γονείς όχι μόνο οι αδυναμίες και οι ελλείψεις του μαθητή, αλλά και σημαντικές πτυχές της 
σχολικής προσπάθειας, συμμετοχής και δραστηριότητάς του. Η περιγραφική αξιολόγηση, 
εκτός από το βαθμό στον οποίο έχει κατακτήσει γνώσεις ο μαθητής, περιγράφει επίσης την 
εργασιακή και κοινωνική συμπεριφορά του (Κωνσταντίνου, 2004). 
 
Προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία κάθε προσπάθεια για περιγραφική αξιολόγηση, 
επιβάλλεται να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη του αξιολογητή κάποια στάδια πριν και κατά την 
εφαρμογή της. Αυτά είναι –κατά χρονική σειρά –ο καθορισμός των κριτηρίων, η 
συστηματική και πολύπλευρη παρατήρηση του μαθητή από τον εκπαιδευτικό, η 
αμερόληπτη περιγραφή – καταγραφή της συμπεριφοράς του μαθητή και τέλος, η 
αξιολόγηση (Καψάλης, 1998). 
 

Πλεονεκτήματα περιγραφικής αξιολόγησης 
 

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της περιγραφικής αξιολόγησης είναι: 
 Η καλλιέργεια της αυτογνωσίας του μαθητή και η τόνωση της αυτοπεποίθησής του.  
 Η πολυμορφία στη διατύπωση της αξιολόγησης.  
 Η βελτίωση του συμβουλευτικού έργου του δασκάλου.  
 Η ποιοτική ανατροφοδότηση του δασκάλου προς τη βελτίωση της διδασκαλίας του.  
 Η περιγραφή των επιδόσεων του μαθητή με περισσότερη σαφήνεια και πληρότητα 

(Κωνσταντίνου, 2004). 
 Η διευκόλυνση στην περιγραφή ενός εμπειρικού – ψυχοσυναισθηματικού 

φαινομένου (Κωνσταντίνου, 2004). 
 Η μετατροπή των εξωτερικών κινήτρων μάθησης (βαθμοθηρία) σε εσωτερικά 

(G.E.Becker, 1986). 
 

Μειονεκτήματα περιγραφικής αξιολόγησης 
 

Λόγω της δομής της περιγραφικής αξιολόγησης, ενδέχεται ορισμένοι παράγοντες να 
δημιουργήσουν δυσλειτουργίες στην εφαρμογή της. Έτσι: 
 Η περιγραφική αξιολόγηση είναι δύσκολη στην εφαρμογή της καθώς απαιτεί 

ειδικές γνώσεις και όταν δεν χρησιμοποιείται προκαθορισμένη κλίμακα ενέχει 
κινδύνους υποκειμενισμού (Φραγκούλης, 2008).  

 Ελαττώνεται η αξιοπιστία της, όταν αυτή εστιάζεται κυρίως σε χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας (Καψάλης, 1998). 

 Είναι αρκετά χρονοβόρα και απαιτεί εμπεριστατωμένη και συστηματική εξάσκηση 
των εκπαιδευτικών σε δεξιότητες παρατήρησης και περιγραφής της συμπεριφοράς 
του μαθητή, ώστε να αποφευχθεί η χρησιμοποίηση στερεότυπων και 
τυποποιημένων εκφράσεων (Καψάλης, 1998. Κωνσταντίνου, 2004). 

 Ορισμένες φορές οι γονείς δυσκολεύονται να κατανοήσουν το λεξιλόγιο και τις 
επισημάνσεις του δασκάλου (Κωνσταντίνου, 2004). 

 
 
 

2924

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Υλοποίηση περιγραφικής αξιολόγησης 
 

Η πρακτική της περιγραφικής αξιολόγησης εφαρμόστηκε σε Δημοτικό Σχολείο της 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, κατά το πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους 2014-2015, 
στην Ε’ τάξη του σχολείου και συνεχίζει να εφαρμόζεται. Παράλληλα με την επίδοση της 
βαθμολογίας στο τέλος του α’ διδακτικού τριμήνου, δόθηκε και ένα φύλλο περιγραφικής 
αξιολόγησης στους γονείς. Η περιγραφική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε για δύο 
μαθήματα, τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά, ενώ υπάρχουν επιπλέον κριτήρια αξιολόγησης 
σχετικά με την εν γένει συμπεριφορά και συγκρότηση του χαρακτήρα του κάθε μαθητή. 
 
Το φύλλο είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος περιγράφονται τα κριτήρια, τα 
οποία έχουν τεθεί. Τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη, 
διατυπώνονται κριτήρια σχετικά με την εν γένει συμπεριφορά και συγκρότηση του 
χαρακτήρα του κάθε μαθητή, στη δεύτερη διατυπώνονται κριτήρια σχετικά με το μάθημα 
της Γλώσσας και στην τρίτη σχετικά με το μάθημα των μαθηματικών (Πίνακας 1). Τα 
κριτήρια περιγράφουν τον επιθυμητό στόχο από τον αξιολογητή και βαθμολογούνται σε 
πεντάβαθμη κλίμακα. Η κλίμακα περιέχει τους χαρακτηρισμούς Σχεδόν πάντα, Αρκετά 
συχνά, Συχνά, Μερικές φορές, Σχεδόν ποτέ. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί κείμενο, όπου 
περιγράφεται εξατομικευμένα η επίδοση του κάθε μαθητή.  
 
ΓΛΩΣΣΑ  

Προφορικός Λόγος Σχεδόν 
πάντα 

Αρκετά 
συχνά 

Συχνά Μερικές 
φορές 

Σχεδόν 
ποτέ 

Διαβάζει με ευχέρεια, χωρίς να κομπιάζει.  Χ    
Όταν κάποιος συμμαθητής του διαβάζει, παρακολουθεί και 
μπορεί να συνεχίσει αν του ζητηθεί. 

 Χ    

Κατανοεί τα κείμενα που διαβάζει. Χ     
Απαντάει στις ερωτήσεις με δομημένο λόγο. Χ     

Πίνακας 1 - Παράδειγμα κριτηρίων αξιολόγησης στην ενότητα της Γλώσσας Προφορικός 
Λόγος. 

 
Κατά το στάδιο της παρατήρησης, οι μαθητές παρακολουθούνταν συστηματικά από το 
δάσκαλο, σε ειδικό φυλλάδιο, ένα είδος παιδαγωγικού ημερολόγιου, ξεχωριστό για κάθε 
μαθητή, στο οποίο καταγράφονταν σκέψεις και απόψεις του δασκάλου, κριτήρια επίδοσης 
του μαθητή και επιδόσεις σε γραπτές δοκιμασίες, βασισμένα στους στόχους που επέλεξε ο 
δάσκαλος από την αρχή του σχολικού έτους (Πίνακας 2).  
 

Γλώσσα  

Σχόλια Βαθμοί Τεστ Ημερομηνία 
   

  
  

 Σχεδόν 
Πάντα 

Αρκετά 
Συχνά 

Συχνά Μερικές 
φορές 

Σχεδόν 
Ποτέ 

(Ενδιαφέρον) Παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά στο μάθημα      
(Οργάνωση) Είναι επιμελής στα υλικά του σχολείου (μολύβια, 
τετράδια, βιβλία κτλ). 

     

(Συνεργασία )Συνεργάζεται πρόθυμα με τους συμμαθητές του.      
(Επιμονή)Δεν αποθαρρύνεται εύκολα, καταβάλλει προσπάθεια.      
(Προφορικά) Διαβάζει με ευχέρεια, χωρίς να κομπιάζει.      

Πίνακας 2- Απόσπασμα από φυλλάδιο καθημερινής καταγραφής στοιχείων του μαθητή 
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Αξιολόγηση της πρακτικής – Αποτελέσματα 

 
Αρχικά, αρκετοί γονείς δεν γνώριζαν την περιγραφική αξιολόγηση. Το ίδιο συνέβη και με 
τους μαθητές, αφού δεν είχαν λάβει στο παρελθόν κάποια αντίστοιχη μορφή ενημέρωσης 
της επίδοσής τους. Έπειτα από την ενημέρωσή τους με περιγραφική (σε συνδυασμό με την 
αριθμητική) αξιολόγηση, ακολούθησε η αξιολόγηση της πρακτικής με τη μέθοδο του 
ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο των γονέων περιλάμβανε 10 ερωτήσεις, 2 ανοικτού 
και 8 κλειστού τύπου, ενώ των μαθητών περιλάμβανε 5 ερωτήσεις, όλες κλειστού τύπου. 
 
Όσον αφορά τις απαντήσεις των γονέων, οι μισοί περίπου γονείς (47,6%) δεν γνώριζαν 
προηγουμένως τι είναι η περιγραφική αξιολόγηση. Το 81% μάλιστα δεν είχε λάβει στο 
παρελθόν κάποιο φυλλάδιο περιγραφικής αξιολόγησης. Το 42,9% βοηθήθηκε «αρκετά» και  
το 52,4% «πάρα πολύ» στο να σχηματίσει πιο ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με τις επιδόσεις του 
παιδιού του, ενώ το 4,8% «μέτρια». Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μόλις το 28,6% είναι 
πεπεισμένο πώς η περιγραφική αξιολόγηση λειτούργησε θετικά στην ψυχολογία του 
μαθητή, το 47,6% μάλλον θετικά, ενώ το 23,8% διατυπώνει ουδέτερη άποψη. Πάντως 
παραπάνω από τους μισούς ερωτηθέντες (57,1%) δηλώνουν «αρκετά» και το 38,1% «πάρα 
πολύ» ότι η περιγραφική βοήθησε το παιδί τους να καταλάβει σε ποιον τομέα 
ανταποκρίθηκε καλά και που πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο. Τέλος, στην ερώτηση 
αν η περιγραφική ενημερώνει καλύτερα από τη βαθμολογική αξιολόγηση, το 28,3% απαντά 
«μάλλον ναι» και «ναι» το 66,7%.  
 
Όσον αφορά τις απαντήσεις των μαθητών, φαίνεται πως νιώθουν ότι βοηθήθηκαν να 
κατανοήσουν «πάρα πολύ καλά» (70%) και «αρκετά καλά» (20%) την πορεία της επίδοσής 
τους με τη βοήθεια της περιγραφικής αξιολόγησης. Εντύπωση ωστόσο προκαλούν οι 
απόψεις τους όσον αφορά τη μορφή αξιολόγησης που τους προκαλεί το λιγότερο άγχος, 
καθώς υπερτερεί σε μικρότερη κλίμακα (56,6%) η περιγραφική αξιολόγηση σε σχέση με την 
αριθμητική (43,4%). Η συντριπτική πλειοψηφία (86,6%) προτιμά το συνδυασμό των δύο 
μορφών αξιολόγησης, θέλοντας να ενημερώνεται τόσο με περιγραφική αξιολόγηση, όσο 
και με αριθμητική βαθμολόγηση. 
 

Συμπεράσματα – Προτάσεις 
 

Μαθητές και γονείς φαίνεται να προτιμούν την περιγραφική αξιολόγηση και να 
αναγνωρίζουν τη χρησιμότητά της όσον αφορά την ποιότητα της ενημέρωσης της σχολικής 
επίδοσης. Οι μαθητές δείχνουν όμως προσκολλημένοι στον παραδοσιακό τρόπο 
αξιολόγησης, αφού επιζητούν και την αριθμητική βαθμολογία της επίδοσης παράλληλα με 
την περιγραφική. Πιθανή εξήγηση αποτελεί το γεγονός ότι οι μαθητές έχουν ως πρότυπο 
την κουλτούρα της αριθμητικής αξιολόγησης. Φαίνεται ότι η περιγραφική αξιολόγηση δεν 
κατάφερε να συμβάλει στην αύξηση της ψυχολογίας των μαθητών, τουλάχιστον όχι στο 
βαθμό που αναμενόταν, αφού μόλις το 28,6% των γονέων δηλώνει πεπεισμένο πώς η 
περιγραφική συνέβαλε θετικά στην ψυχολογία του μαθητή και περίπου οι μισοί μαθητές 
(43,4%) δηλώνουν ότι η αριθμητική αξιολόγηση τους προκαλεί λιγότερο άγχος από την 
περιγραφική. Ίσως να συνειδητοποίησαν αμφότεροι την ποσότητα και πολυπλοκότητα των 
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κριτηρίων με τα οποία αξιολογήθηκε η επίδοση, καθώς ήταν η πρώτη φορά για πολλούς 
που δεν ενημερώθηκαν ξανά με αυτόν τον τρόπο, και το γεγονός αυτό να προκάλεσε 
περισσότερο άγχος. 
 
Θεωρείται αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι τα αποτελέσματα δε μπορούν να γενικευθούν 
λόγω του μικρού αριθμού του δείγματος και του μικρού χρονικού διαστήματος που 
ακολουθείται η συγκεκριμένη πρακτική, η οποία και θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια του 
τρέχοντος σχολικού έτους. Λαμβάνοντας ωστόσο θετικά μηνύματα από την εφαρμογή του 
μεικτού μοντέλου αξιολόγησης, κρίνεται αναγκαία η πρόταση για περαιτέρω διερεύνηση 
των παραγόντων που επιδρούν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των μοντέλων αξιολόγησης 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε ένα τέτοιο εγχείρημα, πλατφόρμα ερευνητικής μελέτης 
προτείνεται να αποτελέσει η συνδυαστική εφαρμογή της περιγραφικής με την αριθμητική 
βαθμολογία ή η εφαρμογή μόνο της περιγραφικής αξιολόγησης, σε μεγαλύτερο πληθυσμό 
και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αξιολογηθούν καλύτερα τα 
συνολικά οφέλη από τη χρήση της. 
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Χρήση Εκπαιδευτικών Ψηφιακών Κόμικς σε Μαθητές Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 
«Τα σήματα οδικής κυκλοφορίας» 

Καραφωτιά Χαρίκλεια 
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70, Μ.Sc. 

xara_fotia@hotmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει ένα διδακτικό σενάριο, με θέμα «Τα σήματα οδικής κυ-
κλοφορίας». Το συγκεκριμένο θέμα είναι ενότητα του 3ου κεφαλαίου Κυκλοφορώ με ασφά-
λεια της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ’ τάξης δημοτικού σελ 53-55 και απευθύνεται σε παι-
διά της ηλικίας αυτής. Η εργασία αυτή, παρουσιάζει «Τα σήματα οδικής κυκλοφορίας», 
(κάποια από αυτά), και στοχεύει σε δράσεις που συνδέουν τους μαθητές με την κοινωνική, 
πολιτική και μαθητική ζωή. Με την εφαρμογή του οι μαθητές αξιοποιούν δημιουργικά όσα 
διδάσκονται μέσω του συμβατικού προγράμματος αλλά και υποβοηθούνται να βελτιώσουν 
την οδική συμπεριφορά τους. Η παρούσα εργασία σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε, με σκοπό 
την αξιοποίηση και ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρόγραμμα 
που επιλέχθηκε για την εκτέλεση αυτής ήταν το CΟΜΙC STRIP. Η συγκεκριμένη επιλογή του 
θέματος θεωρείται σημαντική γιατί το παιδί έχει το δικαίωμα όχι μόνο στη γνώση των επι-
στημονικών γεγονότων της κοινωνίας, της γλώσσας, των αριθμών, των κοινωνικών προβλη-
μάτων της εποχής, αλλά έχει ακόμη δικαίωμα να καλλιεργήσει το έμφυτο ένστικτο της αυ-
τοπροστασίας. Το παιδί παίρνει μέρος  σαν πεζός στην κυκλοφορία, χωρίς να γνωρίζει τους 
κανόνες της ασφαλούς οδήγησης, χωρίς να  διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, τις αναγκαί-
ες εμπειρίες και δεν μπορεί να κρίνει καμιά κυκλοφοριακή κατάσταση.  Γι’ αυτό το έργο 
επιδιώκει  με παιγνιώδη τρόπο να αποκωδικοποιήσει τη σημασία κάθε πινακίδας (μέσω 
του κόμικς με εικόνες, σύμβολα και μικρά κείμενα), που κατακλύζουν τη ζωή του παιδιού. 

Λέξεις - Κλειδιά: διδακτικό σενάριο, κόμικς, σήματα, κυκλοφορώ με ασφάλεια, Τ.Π.Ε, Comic  
Strip. 

Εισαγωγή 

Όπου και αν ζούμε, γύρω μας κυκλοφορούν οχήματα. Για να κυκλοφορούμε με ασφάλεια, 
προσέχουμε τα σήματα που υπάρχουν στους δρόμους και ακολουθούμε τους κανόνες του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Αυτή ήταν και η αφορμή της επιλογής του συγκεκριμένου θέ-
ματος της εργασίας. Το πρόγραμμα που επιλέχθηκε για την εκτέλεση αυτής ήταν το CΟΜΙC 
STRIP. Τα κόμικς όπως και η γελοιογραφία ανήκουν στις γραφικές τέχνες. Πρόκειται για ένα 
είδος φανταστικής ή πραγματικής αφήγησης που γίνεται με εικόνες, λόγο ή και με ήχους 
και αποδίδονται με την παράθεση γραμμάτων. Σκοπό έχουν να μεταφέρουν πληροφορίες, 
και/ή να παράξουν μια αισθητική ανταπόκριση στον ‘’παρατηρητή". Τα πιο συνηθισμένα 
είδη κόμικς είναι τα κόμικ στριπ (Comic Strip), όπου μια ιστορία ξετυλίγεται μέσα σε τρία ή 
τέσσερα καρέ.  

Τα κόμικς ως εκπαιδευτικά εργαλεία παρέχουν στον εκπαιδευτικό νέες δυνατότητες που 
μπορούν να καταστήσουν πιο αποτελεσματική την εκπαιδευτική διαδικασία. Από παιδαγω-
γική σκοπιά είναι μια γλώσσα παγκοσμίως κατανοητή που προκαλεί τις αισθήσεις και το 
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πιο σημαντικό απογειώνει τη φαντασία των αναγνωστών και κυρίως των νέων. Η δυναμική 
των κόμικς βρίσκεται στο συνδυασμό της εικόνας, τις μη δηλαδή λεκτικές πληροφορίες και 
στη γλώσσα στις λεκτικές πληροφορίες. Αυτό κάνει αποτελεσματικότερη τη μάθηση και 
βοηθά στην καλύτερη αποθήκευση και αποκωδικοποίηση της πληροφορίες. Έτσι λοιπόν το 
comic αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό.  

 

Σκοπός της Εργασίας. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι τα παιδιά να γνωρίσουν τα σήματα της Τροχαίας με δια-
σκεδαστικό τρόπο και έτσι να μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια στους δρόμους.Η 
ταξινομία των διδακτικών στόχων παρουσιάζεται σύμφωνα με τον Bloom βασιζόμενη επί-
σης και στο βιβλίο του δασκάλου στης Γ’ τάξης δημοτικού. Αρχικά, ο Bloom και οι συνεργά-
τες του πρότειναν την πρώτη και ευρύτατα γνωστή και αποδεκτή ταξινομία εκπαιδευτικών 
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στόχων, σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί στόχοι διακρίνονται σε τρεις μεγάλες πε-
ριοχές: 

 τη γνωστική περιοχή, στην οποία κατετάγησαν οι στόχοι που σχετίζονται με την 
απόκτηση της γνώσης και την ανάπτυξη των διανοητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, 

 τη συναισθηματική περιοχή, στην οποία περιέλαβαν τους στόχους που αναφέρο-
νται σε συναισθήματα, στάσεις, πίστεις και αξίες και  

 την ψυχοκινητική περιοχή, στην οποία ενέταξαν τους στόχους εκείνους που απο-
βλέπουν στην ανάπτυξη φυσικών δεξιοτήτων, δηλαδή στην εκτέλεση και το συντονισμό των 
διαφόρων κινήσεων του σώματος. 

Έτσι λοιπόν έχουμε: 

Διδακτικοί στόχοι: 

 Γνωστικοί 

Να γνωρίσουν οι μαθητές τι σημαίνει « Κυκλοφοριακή Αγωγή»  

Να αντιληφθούν με σαφήνεια πώς λειτουργούν τα σήματα και τι σημαί-
νει το καθένα. 

Να μπορούν σε κάποια δεδομένη στιγμή να εφαρμόσουν με επιτυχία 
αυτά που θα μάθουν κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

Να αναγνωρίσουν τα λάθη στη οδική τους συμπεριφορά και να καταφέ-
ρουν να τα διορθώσουν. 

 Συναισθηματικοί 

  Να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά σε διάφορα θέματα Κυκλοφοριακής Αγω-
γής 

  Να αποκτήσουν κυκλοφοριακή συνείδηση 

  Να αποκτήσουν θετική στάση στα θέματα οδικής ασφάλειας. 

  Ψυχοκινητικοί 

 Ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων των παιδιών με εργασίες δημιουργικές,  

Δραματοποίηση των εικόνων του comic με θεατρικό παιχνίδι και άλλες δραστηριότητες. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Το σενάριο αποτελείται από τρία ξεχωριστά καρέ με Double Strip δομή, δηλαδή το καθένα 
από αυτά αποτελείται από 6 Frames. Η αρχική ιδέα το θέματος του comic προήλθε από τη 
σπουδαιότητα του ίδιου του θέματος. Πιο συγκεκριμένα, είναι κοινή διαπίστωση όλων ότι η 
χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας με έναν υψηλό δείκτη τρο-
χαίων ατυχημάτων ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης και με ανυπολόγιστες συνέπειες. Γι’ 
αυτό είναι χρέος όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην εκπαίδευση να συμβάλουν στη 
σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών στα θέματα οδικής παιδείας και α-
σφάλειας. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά από μικρή ηλικία να αναγνωρίζουν τους οδικούς 
κινδύνους και να μαθαίνουν πώς να τους αποφεύγουν.  

Μέσα λοιπόν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα η κατάκτηση της γνώση επιτυγχάνεται απο-
τελεσματικότερα και με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο. Η πρώτη εικόνα του comic 
έχει την παρακάτω μορφή. 

 

Εδώ λοιπόν ο ήρωας του Comic μας βάζει κατ’ ευθείαν στο θέμα μας με μια φράση ‘παιχνι-
διάρικη’ αλλά και ουσιαστική ταυτόχρονα «Ας μάθουμε τα σήματα μην πάθουμε ατυχήμα-
τα». Το αυτοκίνητο αυτό, ο ήρωας μας δηλαδή, είναι από την ταινία της Disney και Pixel, 
Cars ονομάζεται ο Κεραυνός Μακουίν ή Lightning McQueen στα αγγλικά, ένα ανερχόμενο 
αγωνιστικό αυτοκίνητο. Η επιλογή του συγκεκριμένου ήταν σκόπιμη για το λόγο ότι θα πα-
ρουσιάζαμε τα σήματα οδικής κυκλοφορίας και το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι πολύ 
δημοφιλή και οικείο στα παιδιά εξαιτίας της μεγάλης επιτυχίας της ταινίας. Έτσι λοιπόν, 
από την πρώτη στιγμή προκαλείται το ενδιαφέρον και η περιέργεια των παιδιών. 

Στη συνέχεια βλέπουμε μια εικόνα ενός δρόμου με διάφορα σήματα πάνω, η οποία παρα-
πέμπει σε πραγματικές εικόνες δρόμων που παρατηρούν τα παιδιά στις καθημερινές τους 
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διαδρομές. Στο επόμενο Frame o Lightning McQueen προτρέπει τα παιδιά να συνεχίσουν 
την ιστοριούλα αυτή με τη φράση «Ας ξεκινήσουμε παιδιά… Για να μας συστηθούν…...»  

Ο Lightning McQueen δεν είναι ο μοναδικός ήρωας του Comic, δίνει χώρο στους ‘πραγματι-
κά’ ήρωες του σεναρίου, τα ίδια τα σήματα δηλαδή, να συστηθούν και να παρουσιάσουν 
τον εαυτόν τους. Το πρώτο λοιπόν που παίρνει το λόγο είναι το STOP και αυτό γιατί πρέπει 
όπως λέει και το ίδιο «υποχρεωτικά να διακόψουμε» την ιστορία μας, να το κατανοήσουμε, 
αν θέλουμε να συνεχίζουμε την πορεία μας στο δρόμο (γενικά) ή την εξέλιξη του Comic ε-
δώ, δηλαδή να μεταφερθούμε στη δεύτερη εικόνα. 

Η δεύτερη εικόνα του Comic είναι η παρακάτω. Εδώ γνωρίζουμε τέσσερα συνολικά σήματα, 
όπου το καθένα από αυτά παρουσιάζει ‘τον εαυτόν του’. Στο πρώτο σήμα της υποχρεωτικής 
κατεύθυνσης έχουν μπει και δύο εικόνες σχετικές και τέλος σημαντική βαρύτητα δίνεται 
στο ‘απαγορευτικό’ το οποίο δηλώνει ότι απαγορεύεται η είσοδος για όλους.  

Το συγκεκριμένο σήμα συνοδεύεται και από μια θυμωμένη φατσούλα όπου προειδο-
ποιεί και προτρέπει στο να μην το σκεφτεί κανείς να περάσει από κει. 

 

 

Το τρίτο και τελευταίο καρέ στο Comic είναι το παρακάτω. Εδώ, θεώρησα σημαντικό να γί-
νει μια αναφορά και να γνωρίσουν οι μαθητές τα σήματα οδικής κυκλοφορίας τα οποία 
υπάρχουν γύρω από το σχολείο τους ή συναντούν οι ίδιοι ως οδηγοί π.χ. οδηγώντας το πο-
δήλατό τους. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται δυο σήματα που αφορούν τους ποδηλάτες 
καθώς και άλλα δυο που βρίσκονται συνήθως έξω από τα σχολεία, όπως του Σχολικού Τρο-
χονόμου και της Συχνής κίνησης παιδιών. 
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Η τελευταία εικόνα θα πρέπει να αποτελέσει αφορμή για έναν εποικοδομητικό διάλογο 
ανάμεσα στους μαθητές για τη σπουδαιότητας των σημάτων, της τήρησης αυτών και την 
καθημερινή ασφάλεια των ίδιων των μαθητών. 
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Περίληψη 

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί μία πρόταση για την εφαρμογή σχεδίου εργασίας στη Στ΄ 
τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Στηρίζεται στις αρχές του κριτικού και του οπτικού γραμματι-
σμού και αξιοποιεί την Κριτική Ανάλυση Λόγου και τη Γραμματική του Οπτικού Σχεδιασμού 
στις διδακτικές δραστηριότητες που προτείνονται ανά ημέρα. Το θέμα του αφορά στην 
προπαγάνδα κατά την περίοδο της Απριλιανής δικτατορίας στην Ελλάδα και ειδικότερα ε-
στιάζει στη λογοκρισία που δέχονταν ο ελληνικός τύπος με σκοπό την προπαγάνδα υπέρ 
της χούντας. Το φαινόμενο της λογοκρισίας αναλύεται κυρίως μέσω της εξέτασης μεταγε-
νέστερων αναφορών εκπροσώπων του ελληνικού τύπου για το θέμα, αλλά και με την απο-
κάλυψη του πρωτότυπου περιεχόμενου λογοκριμένων γελοιογραφιών της εποχής.  

Λέξεις - Κλειδιά: κριτικός γραμματισμός, οπτικός γραμματισμός, διαθεματικότητα, μέθοδος 
project, προπαγάνδα, χούντα. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Το παρόν project/σχέδιο εργασίας, επηρεάζεται κυρίως από τον κριτικό και τον οπτικό 
γραμματισμό και υλοποιείται με την υιοθέτηση αρχών της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου και της 
Γραμματικής του Οπτικού Σχεδιασμού αντιστοίχως. Στη συνέχεια, αναφέρονται τα βασικά 
χαρακτηριστικά των προαναφερθέντων εννοιών. 

Μέθοδος project – σχέδιο εργασίας 

Η μέθοδος project ή αλλιώς σχέδιο εργασίας, ως μέθοδος διδασκαλίας, ξεκίνησε από την 
Αμερική, με εισηγητή της τον William Kilpatrick μετά τη δημοσίευση του άρθρου του ‘The 
project method’ το 1918. Το project είναι «η ολόψυχη σκόπιμη δραστηριότητα που προχω-
ρά με σοφή καθοδήγηση σε μια κοινωνική κατάσταση» (Γρόλλιος, 2005: 105). Συνεπώς, βα-
σικά χαρακτηριστικά της μεθόδου είναι η σκόπιμη και μεθοδευμένη δράση που οδηγεί σε 
ένα κοινωνικό αποτέλεσμα, δηλαδή στην επίλυση ενός προβλήματος, στη μελέτη ενός θέ-
ματος, στη διαπραγμάτευση ενός ζητήματος, καθώς και η ολόπλευρη και ολόψυχη εμπλοκή 
των παιδιών. Επιπλέον, χαρακτηριστικό του project είναι η συλλογική διεξαγωγή της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας, η δυνατότητα εκλογής του υπό μελέτη θέματος από τα παιδιά και η 
αναζήτηση υλικού και πληροφοριών τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου (Ματσαγγούρας, 
2004: 221-222). 

Η μέθοδος project είναι στενά συνυφασμένη με την έννοια της διαθεματικότητας, η οποία 
αποτελεί τη «θεωρητική αρχή οργάνωσης του αναλυτικού προγράμματος που καταλύει τα 
διακριτά μαθήματα ως πλαίσια οργάνωσης της σχολικής γνώσης (…) και επιχειρεί να προ-
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σεγγίσει τη σχολική γνώση ενιαιοποιημένη, όπως προκύπτει από τη σφαιρική μελέτη θεμά-
των καθολικού ενδιαφέροντος και μείζονος σημασίας για τον πολιτισμό» (Ματσαγγούρας, 
2004: 48). Επομένως, τα σχέδια εργασίας επικεντρώνονται στη μελέτη θεμάτων τα οποία 
είναι μέρος της πραγματικότητας και για τη σύλληψη και την επεξεργασία τους αξιοποιού-
νται γνώσεις από πολλούς επιστημονικούς κλάδους (όπ.π).  

Για την έναρξη κάθε project απαιτείται η λήψη της πρωτοβουλίας, είτε από τα παιδιά είτε 
από τον/την εκπαιδευτικό. Ακολουθεί η κριτική ανταλλαγή απόψεων και η από κοινού δια-
μόρφωση των πλαισίων δράσης. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία προγραμματίζουν τις 
ενέργειές τους για τη μελέτη του εξεταζόμενου θέματος, σχεδιάζουν τις φάσεις υλοποίησης 
του project και κατανέμουν τις εργασίες. Τέλος, υλοποιούνται όσα έχουν προγραμματιστεί 
και προκύπτει το τελικό προϊόν του project. Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας παρεμ-
βάλλονται διαλείμματα ενημέρωσης και διαλείμματα ανατροφοδότησης. Τα πρώτα στοχεύ-
ουν στην ενημέρωση των μελών των ομάδων για την πορεία εργασίας και βοηθούν στον 
προγραμματισμό της εργασίας, καθώς και στον προσανατολισμό των συμμετεχόντων στο 
έργο τους. Τα δεύτερα έχουν ως στόχο τη διαπραγμάτευση προβλημάτων διαπροσωπικών 
σχέσεων και την επίλυσή τους (Frey, 2002: 17-36). 

Κριτικός Γραμματισμός – Κριτική Ανάλυση Λόγου 

Ο όρος ‘γραμματισμός’, ο οποίος αποτελεί μετάφραση του αγγλικού όρου ‘literacy’ και έχει 
μεταφραστεί στα ελληνικά και ως ‘εγγραματοσύνη’, «αφορά τη δυνατότητα του ατόμου να 
λειτουργεί αποτελεσματικά σε διάφορα περιβάλλοντα και καταστάσεις επικοινωνίας χρη-
σιμοποιώντας κείμενα γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς επίσης μη γλωσσικά κείμενα 
(λ.χ. εικόνες, σχεδιαγράμματα, χάρτες κλπ)» (Μητσικοπούλου, 2001: 209). Η έννοια του κρι-
τικού γραμματισμού, αναγνωρίζει το στοιχείο της ιδεολογίας στις πρακτικές γραμματισμού 
και την εξάρτησή τους από κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς παράγοντες και την ε-
ξουσία (Gee, 1996). Ο κριτικός γραμματισμός συνδέεται τόσο με γνώσεις και ικανότητες 
αξιοποίησης διαφορετικών πόρων στο κατάλληλο επικοινωνιακό πλαίσιο όσο με την ικανό-
τητα κριτικής εξέτασης και διάγνωσης της σχέσης τους με κοινωνικούς θεσμούς και δομές 
εξουσίας (Luke, 2006). Έτσι, σε μία πρόταση για την αξιοποίηση του κριτικού γραμματι-
σμού, η διδασκαλία έχει ως στόχο την αμφισβήτηση νοημάτων που κυριαρχούν στο ευρύ-
τερο κοινωνικό πλαίσιο.  

Η προσέγγιση του κριτικού γραμματισμού επισημαίνει την ιδεολογική πλευρά της γλώσσας 
και τη λειτουργία του κειμένου ως φορέα ιδεολογίας και σχετίζεται στενά με την Κριτική 
Ανάλυση Λόγου (Κωστούλη & Χατζηνικολάου, 2011). Ο Fairclough, ένας από τους βασικούς 
εκπροσώπους της, αξιοποιεί την Κριτική Ανάλυση Λόγου θεωρώντας το λόγο (discourse) ως 
ένα είδος κοινωνικής πρακτικής. Η Κριτική Ανάλυση Λόγου αποτελείται από τρία στάδια: 1) 
περιγραφή (description) η οποία ασχολείται με τις ιδιότητες των γλωσσικών τύπων που υ-
πάρχουν στο κείμενο, 2) ερμηνεία (interpretation) που εξετάζει σχέση ανάμεσα στο κείμενο 
και την κοινωνική αλληλεπίδραση και όπου ο ερευνητής αντιλαμβάνεται το κείμενο ως 
προϊόν της παραγωγικής διαδικασίας και ως πηγή της ερμηνευτικής, 3) εξήγηση (explana-
tion) η οποία ασχολείται με τη σχέση ανάμεσα στην κοινωνική αλληλεπίδραση και το κοινω-
νικό πλαίσιο (context), δηλαδή, τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται κοινωνικά οι διαδικα-
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σίες παραγωγής και ερμηνείας, αλλά και τα κοινωνικά τους αποτελέσματα (Fairclough, 
1989: 23-26).  

Οπτικός γραμματισμός - Γραμματική του Οπτικού Σχεδιασμού 

Τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας περιέχουν πολλούς και διαφορετικούς τρόπους επικοινω-
νίας (γλώσσα, εικόνα, μουσική, ήχο, υφή και επικοινωνία), αποτελούν δηλαδή ‘πολυτροπι-
κά κείμενα’ (Kress & Van Leeuwen, 1996: 5). Ο όρος πολυτροπικό κείμενο εισάγεται από 
τους Kress & Van Leeuwen, οι οποίοι αμφισβητούν το γραπτό λόγο ως κυρίαρχο σημειωτικό 
σύστημα και στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε άλλα σημειωτικά συστήματα. Ως συνέπεια, 
γεννάται η ανάγκη του ‘οπτικού γραμματισμού’, ο οποίος σχετίζεται με την ικανότητα να 
κατανοούμε και να χρησιμοποιούμε εικόνες (όπ.π., 1996). Οι Kress & Van Leeuwen έχουν 
επινοήσει ένα ποιοτικό, κριτικό μεθοδολογικό εργαλείο για την ανάλυση πολυτροπικών 
κειμένων, τη ‘Γραμματική του Οπτικού Σχεδιασμού’. Η ίδια χρησιμοποιείται στην ανάλυση 
της εικόνας, καθώς και στην εξέταση της σχέσης εικονογραφικής και λεκτικής επικοινωνίας 
(Μπονίδης, 2004: 160).  

Ανάπτυξη του σχεδίου εργασίας 

Θέμα και βασικά χαρακτηριστικά 

 Το παρόν σχέδιο εργασίας στηρίζεται στις αρχές των παραπάνω προσεγγίσεων, απευθύνε-
ται στη Στ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου και έχει διάρκεια μίας διδακτικής εβδομάδας (5 
ημέρες, 32 διδακτικές ώρες). Το θέμα του σχετίζεται με το δικτατορικό καθεστώς, που επι-
βλήθηκε στην Ελλάδα την περίοδο 1967-1974. Ειδικότερα, επικεντρώνεται στην προπαγάν-
δα που χρησιμοποίησε η απριλιανή δικτατορία αμέσως μετά την εγκαθίδρυσή της, μέσω 
του τύπου, προκειμένου να νομιμοποιήσει την επιβολή της εξουσίας της. Εφόσον το θέμα 
του προγράμματος αναφέρεται στη χούντα, θα προτείναμε την εφαρμογή του κατά το μήνα 
Απρίλιο, με αφορμή την 21η Απριλίου ως ημερομηνία εγκαθίδρυσης του καθεστώτος. Εναλ-
λακτικά, θα μπορούσε να αναπτυχθεί κατά το μήνα Νοέμβριο, ώστε να προκύψει η σύνδε-
σή του με το Πολυτεχνείο.  

Σκοπός του προγράμματος είναι η κριτική συνειδητοποίηση της προπαγάνδας του δικτατο-
ρικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου και η αποδόμηση των νοημάτων που αυτή κατασκεύ-
αζε, αλλά και η παραγωγή εναλλακτικού, μη προπαγανδιστικού υλικού. Για την επίτευξη 
του παραπάνω στόχου αξιοποιούνται άρθρα και ιστορικά κείμενα στα οποία εφαρμόζονται 
οι βασικές αρχές της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου και εικόνες σε άρθρα εφημερίδων, γελοιο-
γραφίες και αφίσες, οι οποίες αναλύονται με βάση τις κεντρικές ιδέες της ‘Γραμματικής του 
Οπτικού Σχεδιασμού’. Για την εφαρμογή του προγράμματος η τάξη κάποιες φορές λειτουρ-
γεί στην ολομέλεια, κάποιες φορές σε επίπεδο μικρών ομάδων (π.χ. 4 ομάδες των 5 ατό-
μων) και κάποιες φορές σε διευρυμένες ομάδες (π.χ. 2 ομάδες των 10 ατόμων), αναλόγως 
με τον αριθμό των παιδιών.  

Οργάνωση 

Σε αυτό το σημείο θα παρουσιαστεί το project, όπως προτείνεται να αναπτυχθεί ανά ημέ-
ρα. 
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1η ημέρα – 6/7 διδακτικές ώρες: 

Την πρώτη ημέρα, θα πραγματοποιηθεί μία εισαγωγή στο θέμα. Αρχικά, θα διερευνηθεί το 
πλαίσιο, ο τρόπος εγκαθίδρυσης της χούντας και η προσπάθεια νομιμοποίησης του καθε-
στώτος από τον Παπαδόπουλο, μέσω της χρήσης οπτικοακουστικού υλικού. Ειδικότερα, θα 
αξιοποιηθεί το ντοκιμαντέρ του Παντελή Βούλγαρη «Το χρονικό της δικτατορίας 1967-
1974», και ένα ηχητικό αρχείο από το διάγγελμα του Παπαδόπουλου, με τίτλο «Το παραλή-
ρημα του δικτάτορα».  

Στη συνέχεια, θα εξεταστεί η παρουσίαση της εγκαθίδρυσης της χούντας στον τύπο και, 
ειδικότερα, στο άρθρο της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ, 23-4-1967, το οποίο αναφέρεται στο 
διάγγελμα του Παπαδόπουλου, με τίτλο «ΩΡΚΙΣΘΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΥΠΟ ΤΟΝ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΝ ΚΟΛΛΙΑΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ – Το διάγγελμα 
του πρωθυπουργού και αι προγραμματικαί δηλώσεις της κυβερνήσεως». Τότε, θα αναπτυ-
χθεί προβληματισμός σχετικά με τη στάση του τύπου απέναντι στο καθεστώς Ενδεικτικά, 
μπορούν να τεθούν τα παρακάτω ερωτήματα: Πώς παρουσιάζονται οι εξελίξεις και  το διάγ-
γελμα του Παπαδόπουλου στο άρθρο της εφημερίδας; Πώς σχολιάζονται τα γεγονότα: θετι-
κά, αρνητικά ή ακολουθείται ουδέτερη στάση; Πώς αιτιολογείτε τη στάση του τύπου της 
εποχής; Στο συγκεκριμένο σημείο θα αξιοποιηθεί ένα βίντεο από την εκπομπή «Μηχανή 
του χρόνου», με τίτλο «Λογοκρισία στα χρόνια της χούντας», για την εισαγωγή στην έννοια 
της λογοκρισίας και την αποσαφήνιση του χαρακτήρα της στα χρόνια της χούντας.  

Στη συνέχεια, το άρθρο από την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ θα εξεταστεί αναλυτικότερα, προκει-
μένου να διερευνηθεί κριτικά ο λόγος του δικτάτορα. Για την επίτευξη του παραπάνω στό-
χου μπορούν να αξιοποιηθούν τα εξής ερωτήματα: Ποια είναι τα επιχειρήματα του Παπα-
δόπουλου για τη νομιμότητα επέμβασης του στρατού; Πώς περιγράφει τους σκοπούς της 
χούντας; Τι αναφέρει για όσους αντιταχθούν στη χούντα; Πώς αυτά σχετίζονται με όσα 
γνωρίζετε για τις μετέπειτα πρακτικές που ακολούθησε η χούντα; Τι λεξιλόγιο χρησιμοποιεί-
ται στο διάγγελμα; Υπάρχουν όροι θετικά ή αρνητικά φορτισμένοι και πού αναφέρονται κά-
θε φορά; Πώς συσχετίζονται αυτές οι επιλογές με την προσπάθεια του δικτάτορα να πείσει 
για τα λεγόμενά του; Τη συγκεκριμένη ημέρα, η τάξη θα εργαστεί αποκλειστικά σε επίπεδο 
ολομέλειας, με στόχο τη συζήτηση για τα επιμέρους θέματα που θα προκύψουν κατά την 
εισαγωγή στο θέμα. 

2η ημέρα – 6 διδακτικές ώρες: 

Τη δεύτερη ημέρα, η τάξη θα ασχοληθεί με άρθρα που δημοσιεύονταν στις εφημερίδες της 
περιόδου, αλλά και με σύγχρονα ιστορικά κείμενα, που θα αναφέρονται σε δύο θεματικές, 
στις συνθήκες διαβίωσης των εξόριστων κρατούμενων και τις κατηγορίες εναντίον της ΕΔΑ. 
Ο τίτλος του άρθρου που θα αξιοποιηθεί για το θέμα των εξορίστων είναι «ΑΡΙΣΤΗ Η ΔΙΑ-
ΒΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ» (εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 28-4-1967, ενώ το άρθρο για τις κατηγο-
ρίες εναντίον της ΕΔΑ τιτλοφορείται «ΣΑΤΑΝΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΗΣ ΕΔΑ ΔΙΑΒΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΕΟ-
ΛΑΙΑΣ» (εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ,16-5-1967). Τα αντίστοιχα ιστορικά κείμενα βρίσκονται στο βι-
βλίο του Τάσου Βουρνά «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», και τιτλοφορούνται «Οι βα-
σανισμένοι» (σελ. 60-61) και ο «Ο δικτάτωρ εμφανίζεται» (σελ. 74-75). Όταν ολοκληρωθούν 
οι αναλύσεις του υλικού στο επίπεδο της κάθε ομάδας, θα γίνει σύγκριση των ευρημάτων 
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ανάμεσα στις ομάδες. Βασικά ερωτήματα τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε αυ-
τή τη διαδικασία είναι: Πώς προβάλλονται τα γεγονότα στα άρθρα εφημερίδων της εποχής 
και στα ιστορικά κείμενα; Διαφέρει ο τρόπος παρουσίασης των γεγονότων και οι πληροφο-
ρίες που δίνονται;  Πώς εξηγείται το γεγονός; (Ειδικότερα, για το θέμα των εξόριστων θα 
μπορούσε να τεθεί το ερώτημα: Γιατί στα άρθρα των εφημερίδων δεν υπάρχουν δηλώσεις 
των κρατουμένων για τις ‘άριστες’ συνθήκες διαβίωσής τους;). 

3η ημέρα – 7 διδακτικές ώρες: 

Τη συγκεκριμένη ημέρα θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των εικόνων και τα μηνύματα 
που αυτές μεταδίδουν. Η τάξη θα ασχοληθεί με φωτογραφίες που συνόδευαν άρθρα της 
περιόδου (η μορφή του Παττακού σε άρθρο της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ στις 25-4-1967, ο 
εορτασμός του Πάσχα στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ στις 2-5-1967 και η χειροτονία του νέου αρ-
χιεπισκόπου στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ στις 12-5-1967). Η προσέγγιση θα πραγματοποιηθεί 
αρχικά με παρέμβαση και κάποιες καθοδηγητικές ερωτήσεις από τον εκπαιδευτικό σε επί-
πεδο ολομέλειας της τάξης, ώστε να δοθεί το έναυσμα οι φωτογραφίες να εξεταστούν τόσο 
σαν εικόνες όσο και σε σχέση με το κείμενο που τις πλαισιώνει. Ενδεικτικά ερωτήματα που 
θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν είναι τα εξής: Ποιος/οι είναι ο εικονιζόμενος/οι; Ποια είναι 
η έκφρασή του/τους και τι συναισθήματα μας γεννά/ούν; Ποιο είναι το μέγεθος της φωτο-
γραφίας και ποια η θέση της στο άρθρο που πλαισιώνει; Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο στόχος 
της ένταξής φωτογραφιών σε άρθρα  εφημερίδων της εποχής; 

Στη συνέχεια, με βάση τον τρόπο προσέγγισης των εικόνων στην ολομέλεια της τάξης, τα 
παιδιά θα μπορούσαν να δουλέψουν σε επίπεδο ομάδων, εξετάζοντας και άλλο οπτικό υλι-
κό της εποχής (γελοιογραφίες, αφίσες). Με βάση τα συμπεράσματα στα οποία θα καταλή-
ξει η τάξη, θα δοθεί το έναυσμα, ώστε τα παιδιά να σχεδιάσουν δικές τους αφίσες και γε-
λοιογραφίες για το θέμα.  

4η ημέρα – 5 διδακτικές ώρες: 

Την 4η ημέρα, με αφορμή τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη δουλειά των παιδιών 
όλες τις προηγούμενες ημέρες, θα πραγματοποιηθεί μια ‘συζήτηση γυάλας’ αναφορικά με 
τους άξονες που μελετήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Πριν τη διαδικασία, θα 
γίνει μια προσπάθεια εξοικείωσης των παιδιών με τη συγκεκριμένη πρακτική μέσω της 
προβολής του βίντεο “Middle School Fish Bowl Discussion” 
(https://www.youtube.com/watch?v=RwxnBv-dNBI), όπου παρουσιάζεται η διαδικασία.  

Κατά τη συζήτηση γυάλας, θα δοθεί έμφαση στην προσπάθεια νομιμοποίησης του καθε-
στώτος της χούντας και στη συμβολή της προπαγάνδας μέσω του τύπου, εικόνων και αφι-
σών σε αυτή τη διαδικασία. Παράλληλα, θα συζητηθούν και οι μορφές αντίστασης και, ι-
διαίτερα, ο ρόλος των αντιδικτατορικών γελοιογραφιών και των αφισών σε αυτό το πλαί-
σιο. 

5η ημέρα – 7 διδακτικές ώρες: 

Την τελευταία ημέρα του προγράμματος, θα παραχθεί το τελικό προϊόν του project, που θα 
μπορούσε να είναι η δημιουργία μπροσούρας που θα αναφέρεται στην προπαγάνδα της 
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χούντας μέσω του τύπου και εικόνων, θα αξιοποιεί τα ευρήματα των αναλύσεων των προη-
γούμενων ημερών και θα περιλαμβάνει και εναλλακτικό υλικό που θα έχουν δημιουργήσει 
τα παιδιά με αντιδικτατορικό περιεχόμενο. Στόχος της παραπάνω διαδικασίας θα είναι η 
παρουσίαση και το μοίρασμα της μπροσούρας τόσο σε άλλες τάξεις του σχολείου, όσο και 
σε κοινωνικές ομάδες εκτός σχολείου, ώστε να ενημερωθούν και ευαισθητοποιηθούν σχε-
τικά με τις φασιστικές πρακτικές, τους τρόπους υλοποίησης της προπαγάνδας και το ζήτημα 
της λογοκρισίας.  

Επίλογος 

Στόχος του παρόντος σχεδίου εργασίας είναι να συμβάλει στον κριτικό προβληματισμό των 
παιδιών για την περίοδο της επτάχρονης δικτατορίας, αλλά και για το φαινόμενο του φασι-
σμού γενικότερα. Κάτι τέτοιο επιδιώκεται να πραγματοποιηθεί με την αξιοποίηση δύο σύγ-
χρονων μεθοδολογικών εργαλείων, της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου και της ‘Γραμματικής του 
Οπτικού Σχεδιασμού’, για την αποκάλυψη του κοινωνικού ρόλου της γλώσσας και των δια-
φόρων σημειωτικών πόρων που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία. Ειδικότερα, η Κριτι-
κή Ανάλυση Λόγου εφαρμόζεται για την ανίχνευση των στοιχείων της προπαγάνδας στα 
λόγια του δικτάτορα, καθώς και για την ανάδυση της λογοκρισίας που υφίστατο ο τύπος της 
εποχής. Η ‘Γραμματική του Οπτικού Σχεδιασμού’ αποτελεί το εργαλείο που αξιοποιείται για 
την ερμηνεία των εικόνων και των συμβόλων στις οποίες έδινε έμφαση η χούντα, καθώς και 
για την ανάδειξη των μηνυμάτων που δομούνταν στο αντιδικτατορικό υλικό που κυκλοφο-
ρούσε εκείνη την εποχή. 
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Τα Επιχειρήματα  και  η σχέση τους με τη φιλοσοφική σκέψη. Μια διδακτική πρόταση με 
διαθεματική προσέγγιση  στο μάθημα της Φιλοσοφίας Β΄ Λυκείου 

Γαλαντάρη Κωνσταντία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

 axifyt@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται  μια διδακτική πρόταση στο πλαίσιο του μαθήματος 
της Φιλοσοφίας για τη διδασκαλία  του επιχειρήματος μέσω διαθεματικής προσέγγισης με 
την Έκφραση –Έκθεση Α΄και Γ΄ Λυκείου με χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Έγινε προσπάθεια 
να αντιληφθούν οι μαθητές  τον πρακτικό χαρακτήρα και τη χρησιμότητα της Φιλοσοφίας 
και του επιχειρήματος , καθώς  και του εύρους των γνωστικών και διανοητικών πεδίων που 
καλύπτει και μπορεί να εφαρμοστεί μέσα από την ανάγνωση, την έρευνα τη συνεργασία 
και το διάλογο, ενώ ταυτόχρονα, επεδίωξε την σύνδεση του μαθήματος με τη σύγχρονη 
πραγματικότητα και την καθημερινότητα των μαθητών.  

Λέξεις - Κλειδιά: διδακτικό σενάριο, διαθεματική προσέγγιση, πρακτικός χαρακτήρας φιλο-
σοφίας και επιχειρήματος, νέες τεχνολογίες, ανάγνωση, συνεργασία, σύγχρονη πραγματι-
κότητα.  

Εισαγωγή 

 Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση αφορά τη διδασκαλία του επιχειρήματος και της αξιο-
λόγησής του μέσω της δημιουργικής ανάγνωσης, διότι η  διδασκαλία της φιλοσοφίας απο-
σκοπεί στο να παρακινήσει τους μαθητές να αλληλεπιδρούν με τα κείμενα με τέτοιο τρόπο 
που ώστε να οδηγηθούν στην αυτογνωσία και στον αυτοκαθορισμό. Η διδασκαλία της φι-
λοσοφίας είναι επικοινωνία με την έννοια της  ανταλλαγής των οπτικών με τις οποίες προσ-
λαμβάνεται , κατανοείται και ερμηνεύεται η πραγματικότητα σε διαφορετικές εποχές ή σε 
διαφορετικά κείμενα της ίδιας  ή άλλης κουλτούρας. Με τον τρόπο αυτό η ανάγνωση απο-
βαίνει μέσο αυτοσυνείδησης και αυτογνωσίας. Επιπλέον, η διδασκαλία της φιλοσοφίας δεν 
αποσκοπεί  σήμερα στην ευθεία μεταβίβαση  γνώσεων και αξιών αλλά οι μαθητές προσα-
νατολίζονται να διαλέγονται με τα κείμενα και να παρακολουθούν το διάλογο των κειμένων 
μεταξύ τους. Στο διάλογο αυτό παρακινούνται να παίρνουν θέση, να διαπιστώνουν ότι κα-
μία θεώρηση δεν μπορεί να μένει κλεισμένη στα όρια ενός μοναδικού ορίζοντα και να ε-
μπλουτίζουν την αντίληψή τους για πιθανές εκδοχές της πραγματικότητας(Βιβλίο καθηγητή, 
Βιβριδάκη Σ., Καρασμάνη Β.,Τουρνά Χ.)Επίσης, προσπαθεί να εντάξει  τις σύγχρονες  τεχνο-
λογίες σε ένα τόσο «θεωρητικό» μάθημα, για να το κάνει πιο ελκυστικό και πιο κατανοητό 
στους μαθητές και να τους ωθήσει στην ανακάλυψη της γνώσης  μέσω της ομαδικής εργα-
σίας και του διαλόγου.    

Στο ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών για τη φιλοσοφία ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνεται να αντι-
μετωπίζει το διδακτικό εγχειρίδιο ως συλλογή διδακτικού υλικού με ελευθερία και ευελιξία  
και όχι ως σύμβολο της γνώσης και η παρούσα διδακτική πρόταση είναι βασισμένη στο 
σκεπτικό αυτό. 
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Γενικοί σκοποί και επιμέρους στόχοι 

Επιδιώκεται οι μαθητές: 

να μυηθούν στην ιδιαιτερότητα της φιλοσοφικής σκέψης μέσα από τη δημιουργική ανά-
γνωση και ερμηνεία αποσπασμάτων φιλοσοφικών και λογοτεχνικών  κειμένων  με φιλοσο-
φικό στοχασμό, ώστε να καλλιεργηθούν ποικίλες αναγνωστικές  ιδιότητες ( γνώση, κατανό-
ηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση). 

 Να καλλιεργήσουν το συναισθηματικό τους κόσμο μέσω της συγκινησιακής , βιωματικής 
συμμετοχής  και ανταπόκρισής τους στην ανάγνωση. 

Να προσεγγίσουν στοχαστικά τα μεγάλα ερωτήματα που διατυπώνει  ανέκαθεν ο άνθρω-
πος   για την ύπαρξή του και το νόημά της   και να προσεγγίσουν κριτικά τις απαντήσεις που 
δόθηκαν κατά καιρούς σ’ αυτά. 

Να  διαμορφώσουν  σταδιακά προσωπική αλλά κριτικά θεμελιωμένη άποψη για τη ζωή  και 
να οδηγηθούν σταδιακά στην αυτογνωσία  και στον αυτοκαθορισμό τους ως άτομα. Να α-
ναπτύξουν ψυχοκινητικές δεξιότητες (αυτενέργεια, ανάληψη πρωτοβουλιών, φιλερευνητι-
κή διάθεση, καλλιέργεια συνεργασίας, εξοικείωση με νέες τεχνολογίες ). 

Ειδικότερα: 

 Να ενεργοποιήσουν την κριτική τους σκέψη  και να προβληματιστούν αναλύοντας και σχο-
λιάζοντας κείμενα φιλοσοφικού περιεχομένου. 

 Να καλλιεργήσουν τη σκέψη τους , τη λογική επιχειρηματολογία, το διάλογο, τη συνεργα-
σία και να αντιληφθούν ότι θα πρέπει να στηρίζονται στις δικές τους διανοητικές δυνάμεις 
για να επιχειρηματολογήσουν και να αξιολογήσουν ένα συλλογισμό. 

Να κατανοήσουν την ιδιοτυπία της φιλοσοφικού στοχασμού και τη χρησιμότητά του στην 
καθημερινή ζωή. 

Να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό 
λόγο. 

Να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική μάθηση και τη δημιουργική ανάγνωση των κειμέ-
νων. 

Να αποκτήσουν δεξιότητες  άντλησης, συλλογής, οργάνωσης, ανάλυσης  και επεξεργασίας 
δεδομένων. 

Να εφαρμόσουν βιωματικές και διερευνητικές μορφές μάθησης. 

 Να ενταχθούν  δημιουργικά οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στις εργασίες 
των μαθητών. Να διαχειρίζονται, επεξεργάζονται, οργανώνουν την πληροφορία μέσα από 
το Διαδίκτυο. 
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Διδακτική μεθοδολογία  

 Οι διδακτικές μέθοδοι  που θα χρησιμοποιηθούν είναι συνδυασμός ερμηνευτικής μεθό-
δου: μέσω των ερωτήσεων- απαντήσεων με τη διάλεξη  και  τη διδασκαλία  μέσα από τις 
πηγές ,  καθώς και τη διαθεματική προσέγγιση  της γνώσης μέσω των κειμένων και τη χρή-
ση πολυμέσων και ΤΠΕ.  Η διερευνητική: Με τη καθοδήγηση του διδάσκοντα οι μαθητές 
αναζητούν στοιχεία σε προεπιλεγμένες έγκυρες ιστοσελίδες  του διαδικτύου. Η γνωστική-
εποικοδομιστική: Οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες προκειμένου  να συνδυαστεί 
η προϋπάρχουσα γνώση με τη νέα. Η ομαδο-συνεργατική. Δίνεται η δυνατότητα στους μα-
θητές να παράγουν λόγο σε έγγραφο Επεξεργαστή Κειμένου (WORD) και πολυτροπικό κεί-
μενο σε Λογισμικό Παρουσιάσεων (POWERPOINT). Η μεθοδολογική προσέγγιση: Τα φύλλα 
εργασίας είναι έτσι μεθοδευμένα, ώστε οι μαθητές σταδιακά να οδηγηθούν στη βαθύτερη 
μελέτη και γνώση των θεμάτων που επιλέχθηκαν για το σενάριο. 

   Εποπτικά μέσα: Βιντεοπροβολέας,   φωτοτυπίες, power point, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, 
                                 φυλλομετρητής.     

Διδακτική πορεία  

Α΄ Φάση, Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες και  διευθετούν τους ρόλους του κάθε 
μέλους με βάση τις προτιμήσεις, τις ικανότητες  και το φύλλο εργασίας με οδηγίες το οποίο 
λαμβάνουν και αφορά την ομάδα τους.   Ο διδάσκων θέτει το θέμα   που θα διερευνηθεί με 
τη μορφή ερωτήσεων οι οποίες αφορούν το χαρακτήρα των ερωτημάτων της φιλοσοφίας  
(σύνδεση με τις προηγούμενες ενότητες) και με τη δυνατότητα των παιδιών να τα κατηγο-
ριοποιήσουν και να υποστηρίξουν τις απόψεις τους με επιχειρήματα  (σύνδεση με την Έκ-
φραση Έκθεση της Ά Λυκείου Ενότητα 7η, Οργάνωση του λόγου) .Οι ερωτήσεις που τίθενται 
από το διδάσκοντα έχουν σκοπό να διαφωτίσουν την πληροφόρηση ( ανάκληση, ενθύμηση, 
συμπέρασμα).Ο ρόλος του διδάσκοντα είναι καθοδηγητικός εμψυχωτικός. 

Σύνδεση με τα προηγούμενα, 1η διδακτική ώρα: Ο διδάσκων  μοιράζει στους μαθητές φω-
τοτυπίες   από το κόμικ του Αρκά « Η ζωή μετά \ ένα θάνατο τον έχουμε » σελ. 16-20, ανα-
καλεί στη μνήμη των μαθητών \ υπενθυμίζει  τις γνώσεις από τις προηγούμενες ενότητες  
παρουσιάζει σε power point  τους   φιλοσοφικούς  κλάδους και προκαλεί το διάλογο με ε-
ρωτήσεις , όπως: 1)Από πού μπορούμε να αντλήσουμε υλικό για μία φιλοσοφική συζήτηση; 
2) Θα μπορούσαν να αναφέρουν  φιλοσοφικά ερωτήματα που εντοπίζουν στο κόμικ  και  να 
τα εντάξουν στους  φιλοσοφικούς κλάδους που έχουν διδαχθεί; ( Χρόνος 15΄)  

  Β΄Φάση, Στη συνέχεια αφού έχει επιτευχθεί η σύνδεση με τα προηγούμενα    παρουσιάζο-
νται στους μαθητές  σε power point τα επιχειρήματα που αναφέρονται στο σχολικό εγχειρί-
διο και ζητείται από τους μαθητές  να κάνουν διαπιστώσεις σχετικά με τη δομή  του επιχει-
ρήματος και να δώσουν έναν ορισμό γι’ αυτό. Παρουσιάζονται επίσης τα είδη των συλλογι-
σμών από τη γλώσσα της Α΄ Λυκείου και ο διδάσκων  αναφέρεται στην αξιολόγηση του επι-
χειρήματος. Ζητά λοιπόν από του μαθητές να αξιολογήσουν τα επιχειρήματα  του σχολικού 
εγχειριδίου  που παρουσιαστήκαν προηγουμένως  και καθοδηγεί τους μαθητές να εφαρμό-
σουν τις νέες τους γνώσεις σε παραδείγματα  που περιέχονται  στη γλώσσα της Γ΄ Λυκείου  
αλλά και από τις ασκήσεις του βιβλίου τους. ( Χρόνος 30΄)    
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 Γ΄ Φάση,2η διδακτική ώρα, Ο διδάσκων αναθέτει στους μαθητές να επεξεργαστούν τα κεί-
μενα των πηγών     (ένα φύλλο εργασίας για κάθε ομάδα) καθώς και το 1ο κοινό φύλλο ερ-
γασίας  στο σπίτι.  3η διδακτική ώρα Οι  ομάδες των μαθητών παρουσιάζουν στην ολομέ-
λεια τα ευρήματα και τις διαπιστώσεις τους  συζητούν για τα συμπεράσματά τους και     
επεξεργάζονται το 2ο  Κοινό Φύλλο   εργασίας.     

Δ΄ Φάση, 4η διδακτική ώρα   Γίνεται αποτίμηση  της μαθησιακής αποτελεσματικότητας της 
διδακτικής διαδικασίας  με ένα ερωτηματολόγιο που διανέμεται από το διδάσκοντα, τα α-
ποτελέσματα του οποίου θα συζητηθούν μέσα στην τάξη. Η αυτοαξιολόγηση κάθε ομάδας 
 πραγματοποιείται με βάση τις οδηγίες  του διδάσκοντα · θετικά στοιχεία θεωρούνται η κα-
τανόηση του θέματος, η επίτευξη των στόχων της εργασίας, η συνεργασία των μελών της 
ομάδας, η επιτυχής διεκπεραίωση κάθε αποστολής, η ικανοποίηση από το παραγόμενο 
προϊόν, καθώς και η θετική αποτίμηση της προσωπικής συμβολής του κάθε μέλους. Οι μα-
θητές αυτοαξιολογούνται εξετάζοντας τα εξής: α)Τι γνώριζαν πριν τη διδασκαλία ;          β)Τι 
έμαθαν κατά τη διάρκεια της εργασίας; γ)Άλλαξαν οι απόψεις/ γνώσεις τους σε κάποια θέ-
ματα; Δίνονται και συμπληρώνονται ερωτηματολόγια.                       

                                 Ερωτηματολόγιο  για την αυτοαξιολόγηση   του μαθητή 

Αξιολογήστε κάθε δήλωση  με βάση την αντίστοιχη κλίμακα κυκλώνοντας τον αντίστοιχο 
βαθμό 

1.Καθόλου   2.Λίγο   3.Ικανοποιητικά   4.Πολύ   5.Πάρα πολύ 

 

Α. Διαπιστώσατε αλλαγές στις απόψεις και στις  γνώσεις σας για τη                      1  2  3  4  5 

φιλοσοφία και το επιχείρημα;   

Β. Καλλιεργήσατε τις δυνατότητές σας  στο να αναζητάτε πληροφορίες,            1  2  3  4  5 

 να τις αναλύετε και να τις συνθέτετε σε δικό σας κείμενο; 

Γ. Χρησιμοποιήσατε τη φαντασία και τη δημιουργικότητάς σας ;                     1  2  3  4  5 

Δ. Βελτιώθηκαν  οι γλωσσικές σας ικανότητες;                                                       1  2  3  4  5 

Ε. Πως  κρίνεται τη συνεργασία σας με την ομάδα;                                               1  2  3  4  5 

Στ .Πως κρίνετε την παρουσίαση των πληροφοριών σας;                                    1  2  3  4   5 

 

Ερωτηματολόγιο  για την ετεροαξιολόγηση   και την αξιολόγηση ομαδικής εργασίας 

Αξιολογήστε κάθε δήλωση  με βάση την αντίστοιχη κλίμακα κυκλώνοντας τον αντίστοιχο 
βαθμό 
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1.Καθόλου   2.Λίγο   3.Ικανοποιητικά   4.Πολύ   5.Πάρα πολύ 

 

Α. Συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες που σας ζητήθηκαν;                                  1  2  3  4   5 

Β. Είστε ικανοποιημένοι από την οργάνωση  και την                                          1  2  3  4   5      

παρουσίαση  των πληροφοριών και των εργασιών; 

Γ. Υπήρξε σωστή χρήση της γλώσσας;                                                                   1  2  3  4   5      

Δ. Ήταν πρωτότυπα τα κείμενα που δημιουργήθηκαν;                                     1  2  3  4  5 

Ε. Όλα τα μέλη της ομάδας εργάστηκαν  στον ίδιο βαθμό;                              1  2  3  4  5 

Στ. Αξιοποιήθηκε σωστά ο χρόνος;                                                                        1  2  3  4   5    

 

Αφόρμηση 

Να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-
C130/652/4162,19399/ και στην 7η ενότητα της έκφρασης – έκθεσης της Ά Λυκείου  «H oρ-
γάνωση και η πειθώς στο λόγο» να καταγράψετε τα είδη των συλλογισμών και να δώσετε 
ένα παράδειγμα για κάθε είδους συλλογισμό. Να παρουσιάσετε σε power point  τα απο-
τελέσματα των ερευνών σας. 
                                    

Α΄ φύλλο εργασίας /  Σκεπτικιστές 

Όπως επισημαίνουν η Tracy Bowell και ο Gary Kemp στο πρόσφατο διδακτικό εγχειρίδιό 
τους για την φιλοσοφική κριτική σκέψη, «καθημερινά βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα που, 
απ' ότι φαίνεται, προσπαθούν να μας πουν τι να κάνουμε ή τι να μην κάνουμε, τι να πιστέ-
ψουμε και τι να μην πιστέψουμε, όπως για παράδειγμα να αγοράσουμε κάποιο αναψυκτι-
κό, να φάμε κάποιο συγκεκριμένο δημητριακό για πρωινό, να ψηφίσουμε τον κύριο Τάδε, 
να μην οδηγούμε μεθυσμένοι, να μην παίρνουμε ναρκωτικά, να μποϋκοτάρουμε τα προϊό-
ντα από μια συγκεκριμένη χώρα, ότι η άμβλωση είναι φόνος, ότι το να τρως ζώα είναι φό-
νος, ότι εξωγήινοι έχουν επισκεφτεί τον πλανήτη μας, ότι η οικονομία πάει καλά,  κτλ. Ορι-
σμένα από τα μηνύματα αυτά απλώς τα αγνοούμε, μερικά τα υπακούμε χωρίς καν να τα 
σκεφτούμε, και άλλα τα απορρίπτουμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Μερικά από αυτά όμως τα 
σκεφτόμαστε και τα αμφισβητούμε, ρωτώντας «γιατί θα έπρεπε να το πράξω αυτό ή να μην 
το πράξω;» ή «γιατί θα έπρεπε να το πιστέψω αυτό ή να μην το πιστέψω;».  

Ερωτήσεις 

Αφού διαβάσατε το παραπάνω κείμενο  και αξιοποιώντας τις γνώσεις στη φιλοσοφία να 
απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. 
1. Πως αντιλαμβάνεστε τον όρο φιλοσοφική κριτική σκέψη;  
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2. Πως συσχετίζεται η φιλοσοφία με την  επιχειρηματολογία και την καθημερινότητά μας; 

Προσπαθήστε  να βρείτε επιπλέον παραδείγματα τα οποία θα σας βοηθήσουν να πείσετε 

τους συμμαθητές σας για τον ρόλο της φιλοσοφίας στην καθημερινή ζωή.  

                                                 
Β΄ φύλλο εργασίας /Αριστοτελιστές 

 
 Αφού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  http://dschool.edu.gr/   στα διαδραστικά σχολικά βι-

βλία  να εντοπίσετε  στην Έκφραση – Έκθεση της Γ΄λυκείου  στην 5η ενότητα «Σημασία και 

αξιολόγηση τεκμηρίων» το κείμενο του Ιονέσκο και αφού το διαβάσετε να απαντήσετε σε 

ένα κείμενο word στις παρακάτω ερωτήσεις.  

Ερωτήσεις 

1.Με βάση το κείμενο του Ιονέσκο να εντοπίσετε τους πιο φανερούς παραλογικούς συλλο-

γισμούς του φιλόσοφου- ορθολογιστή. Αναζητήστε στο διαδίκτυο και άλλους τέτοιους πα-

ραλογικούς συλλογισμούς και επιλέξτε έναν, για να τον αναλύσετε.  

2. Σε ποια συμπεράσματα οδηγείστε σε σχέση με τους παραλογισμούς  ως προς τη μορφή, 

τη η δομή  και τη σχέση των προκείμενων με το συμπέρασμα;  

 3. Με αφορμή αυτά που διαβάσατε για τους παραλογικούς συλλογισμούς, προσπαθήστε 

να δημιουργήσετε έναν δικό σας τον οποίο θα ανακοινώσετε και θα συζητήσετε στην τάξη.  

 

Γ΄ φύλλο εργασίας /Ρήτορες 

Από τη φύση του λογικό ον ο σκεπτόμενος άνθρωπος, γυμνάζει και μοιράζει (από τα τρυ-

φερά χρόνια) τη νόησή του σε δύο κυρίως έργα: στις «απορίες» και στα «επιχειρήματα». 

Με το πρώτο, το «θαυμάζειν» των Αρχαίων, πολιορκείται από ερωτηματικά: πότε; πού; 

πώς; γιατί κτλ. και ταλαντεύεται. Με το δεύτερο, το «λογίζεσθαι», δεν δίνει απλώς αλλά και 

θεμελιώνει τις απαντήσεις του, για να ξαναβρεί την ισορροπία, απορρίπτει τις υποθέσεις 

του, και το κύκλωμα ξεκινάει πάλι από την αρχή. Όπως το «απορείν», έτσι και το « διδόναι 

λόγον», είναι χαρακτηριστική ανθρώπινη ιδιότητα. Αλλά και βασανισμός. Από την άποψη 

αυτή τα άλλα ζώα είναι πιο τυχερά από μας. Ιδού λοιπόν κι ένα άλλο κριτήριο για να ελέγ-

χουμε και να βαθμολογούμε την «ανθρωποσύνη» μας: όσο περισσότερο και πιο επίμονα 

«θαυμάζεις» και «λογίζεσαι», τόσο πιο πολύ, και πιο επιτυχημένα, πραγματοποιείς μέσα 

σου τον άνθρωπο. Και επειδή οι «φυσικές ιδιότητες αποκαλύπτονται, αναπτύσσονται και 

συντηρούνται με την ορθή καθοδήγηση και άσκηση, καταλαβαίνει κανείς εύκολα τη σημα-

σία που έχει για τον άνθρωπο η παιδεία. Υπάρχει μια «τέχνη του απορείν» όπως και μια 

«τέχνη του διδόναι λόγον», και στις καλές περιπτώσεις η μία εισάγει και συμπληρώνει την 

άλλη: φιλοσοφία η πρώτη, ρητορική (με τον αρχαίο ορισμό της: «πειθούς δημιουργός») η 
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δεύτερη. — Ο Πλάτων θα οργιζόταν αν μας άκουε να τις συμφιλιώναμε.      Ε  Π. Παπανού-

τσου, Η κρίση του πολιτισμού μας 

Αφού διαβάσατε το παραπάνω κείμενο  και αξιοποιώντας τις γνώσεις στη φιλοσοφία να 

απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις σε ένα κείμενο word. 

Ερωτήσεις                                                         

1.Πως συνδέονται με τη φιλοσοφία οι εκφράσεις  «απορείν», «λογίζεσθαι», «διδόναι λό-

γον;  

2.Να γράψετε δύο επιχειρήματα για να υποστηρίξετε την παρακάτω άποψη του συγγραφέ-

α: «Ιδού λοιπόν κι ένα άλλο κριτήριο για να ελέγχουμε και να βαθμολογούμε την «ανθρω-

ποσύνη» μας: όσο περισσότερο και πιο επίμονα «θαυμάζεις» και «λογίζεσαι», τόσο πιο πο-

λύ, και πιο επιτυχημένα, πραγματοποιείς μέσα σου τον άνθρωπο». 

Δ΄ φύλλο εργασίας /Σοφιστές 

Τι είναι εκείνο το προσόν ή το ευτύχημα που κάνει ένα επιχείρημα ισχυρό, δηλαδή πειστι-
κό; Ασφαλώς πρώτο και κύριο είναι το γερό, το στέρεο και άρρηκτο, λογικό δέσιμο των 
προτάσεών του. Καθεμιά πρέπει να έχει δεθεί καλά με την προηγούμενη, καθώς και με την 
επόμενη, ώστε μόλις ο νους πατήσει απάνω της να κινηθεί αμέσως προς την παραπέρα χω-
ρίς διακοπή. Και η σειρά να έχει αρχή και τέλος. Η αρχή θα είναι μια αναμφισβήτητα παρα-
δεγμένη (αυτονόητη ή αποδειγμένη ήδη) πρόταση, και το τέλος εκείνη ακριβώς που με τους 
διαλογισμούς μας επιδιώξαμε να τη βεβαιώσουμε ως «αληθή», ή να την απορρίψουμε ως 
«ψευδή». Αν ανάμεσα στις κρίσεις που συμπλέκουμε το δέσιμο είναι χαλαρό, ή αν στην 
αλυσίδα μας υπάρχουν κενά, το επιχείρημα χάνει την πειστική του δύναμη, όσο και αν σκε-
πάσουμε τη λογική του αναπηρία με εντυπωσιακά λεκτικά σχήματα επιστρατεύοντας τη 
ρητορική μας δεινότητα. Το ισχυρό λοιπόν επιχείρημα είναι ένας καλοδουλεμένος λογικός 
συρμός. Εντελώς διαφορετικός από τον ψυχολογικό ειρμό των παραστάσεων. Γιατί αυτός 
εδώ σχηματίζεται τυχαία και με (ποικίλλουσες από άτομο σε άτομο) υποκειμενικές εμπειρί-
ες, ενώ εκείνος κατασκευάζεται σύμφωνα με τους «αναγκαίους» (δηλαδή τους μη υποκεί-
μενους  σε προσωπικές συμπτώσεις) νόμους της λογικής…………… Εκτός απ' αυτόν, τον κα-
θαρά λογικό («γεωμετρικό» θα τον ονόμαζα), υπάρχει κι ένας άλλος τύπος επιχειρήματος 
πολύ συνηθισμένος στην καθημερινή ζωή, που οδηγεί άμεσα στο αποτέλεσμά του με μιαν 
εύστοχη εικόνα, αλληγορία ή «παραβολή». Η δύναμή του είναι κυρίως καταλυτική· δεν 
τεκμηριώνει τόσο την αλήθεια, όσο κάνει φανερό το ψεύδος μιας δοξασίας ή ενός ισχυρι-
σμού. Και ενεργεί ακαριαία. Μοιάζει με το επιδέξιο χτύπημα που μπορεί να γκρεμίσει ολό-
κληρο οικοδόμημα, σαν να είναι χτισμένο με τραπουλόχαρτα...  

                                                           Ε. Π. Παπανούτσου, Η κρίση του πολιτισμού μας 

Αφού διαβάσατε το παραπάνω κείμενο  και αξιοποιώντας τις γνώσεις από τη φιλοσοφία  

και από την Έκφραση – έκθεση Α΄ λυκείου να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις σε ένα 

κείμενο word. 
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Ερωτήσεις                                                         

1. Ποιες αρετές πρέπει να διαθέτει ένα επιχείρημα σύμφωνα με το συγγραφέα, για να είναι 

πειστικό ;  

2. Ποια είδη επιχειρημάτων αναφέρονται στο κείμενο; Χρωματίστε τα με διαφορετικό χρώ-

μα ώστε να τα τονίσετε. 

1ο κοινό φύλλο εργασίας 

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα http://anakalipto.blogspot.gr/2013/02/100.html#.VEPo0VcauHo  
να επιλέξετε ένα απόφθεγμα γνωμικό που σας αντιπροσωπεύει  για  να το ανεβάσετε στο 
προφίλ σας στο facebook ή στο twitter Σε μία παράγραφο σε ένα κείμενο word να αιτιολο-
γήσετε την επιλογή σας. 

2ο Κοινό φύλλο εργασίας 

-Η  1η ομάδα να διατυπώσει επιχειρήματα υπέρ της άποψης  

• Η έκφραση γνώμης στο διαδίκτυο πρέπει να γίνεται επωνύμως 

  ενώ η 2η  ομάδα θα επιχειρηματολογήσει εναντίον  αυτής της άποψης . 

-Η  3η ομάδα να επιχειρηματολογήσει υπέρ της άποψης 

• Μαθαίνουμε καλύτερα από τους υπολογιστές παρά από τους δασκάλους 

Και η 4η ομάδα να επιχειρηματολογήσει εναντίον αυτής της άποψης 

Η  κάθε ομάδα θα έχει  10’ για να σκεφθεί και να ετοιμάσει τα επιχειρήματά της και  5’ για 
να τα παρουσιάσει στην ολομέλεια. Κριτές θα είναι οι άλλες δύο ομάδες οι οποίες θα αξιο-
λογήσουν την πληρότητα, την αλήθεια και την εγκυρότητα των επιχειρημάτων των δύο α-
ντίπαλων ομάδων κάθε φορά.  

Προστιθέμενη αξία – Συμπεράσματα 

Η παρούσα διδακτική πρόταση κατόρθωσε, κατά την εφαρμογή της, να προκαλέσει το εν-
διαφέρον των μαθητών και να τους κάνει να απαλλαγούν από τις προκαταλήψεις τους για 
το μάθημα της  Φιλοσοφίας και τη χρησιμότητάς της και παράλληλα  να κατανοήσουν την 
αξία της επιχειρηματολογίας στη ζωή τους και να δημιουργηθεί θετικό κλίμα στην τάξη . 
Μέσω της δημιουργικής ανάγνωσης των κειμένων , της έρευνας, της συνεργασίας , του δια-
λόγου, της σύνθεσης πληροφοριών, της παρουσίασης και της χρήσης των ΤΠΕ κατόρθωσαν 
να καλλιεργήσουν τις δυνατότητες  τους και τις ικανότητές τους  να επιχειρηματολογούν, 
για να υποστηρίξουν και να αιτιολογήσουν τις εκάστοτε επιλογές τους και παράλληλα να 
αξιολογούν τους συλλογισμούς τους. 

Το πρόβλημα που προέκυψε κατά την υλοποίηση της διδακτικής πρότασης , ήταν το ζήτημα 
του χρόνου. Η υλοποίηση της πρότασης απαίτησε τέσσερις διδακτικές ώρες και το διδακτι-
κό αντικείμενο αφορά μια υποενότητα του πρώτου κεφαλαίου του διδακτικού εγχειριδίου.  
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Για το λόγο αυτό  είτε  κάποια από τα φύλλα εργασίας  ανατέθηκαν ως εργασία για το σπίτι  
είτε ολοκληρώθηκαν στο σπίτι, με αποτέλεσμα να απαιτείται η κατανάλωση χρόνου εκτός 
σχολικού ωραρίου. 
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Περίληψη 

Η διδακτική των μαθηματικών στηρίζεται πάνω στη θεμελιώδη παιδαγωγική και διδακτική 
αρχή ότι κάποιος μαθαίνει καλύτερα όταν εμπλέκεται βιωματικά και ενεργά σε μια διαδι-
κασία (Λεμονίδης, 2013). Τα τελευταία χρόνια, παιδαγωγοί και εκπαιδευτικοί στρέφονται 
όλο και περισσότερο στη μάθηση μέσω του παιχνιδιού, διότι ανακαλύπτουν αποτελέσματα 
ευεργετικά στο γνωστικό, μαθησιακό, αλλά και συναισθηματικό πεδίο των μαθητών. Το 
παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει ένα άριστο πλαίσιο για την προώθηση της μαθηματικής 
σκέψης και της λογικής των μαθηματικών από τα παιδιά (Zan & Hildebrandt, 2003). Η πα-
ρούσα εργασία αναφέρεται στη χρήση του παιχνιδιού στη μαθησιακή διαδικασία και την 
παρουσίαση της πιλοτικής εφαρμογής μιας παιχνιδοκεντρικής προσέγγισης για το μάθημα 
των μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής αυτής εφαρμογής 
κατέδειξαν το αυξημένο ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα ενώ παράλληλα, μέσα 
από απλά παιχνίδια, αναπτύχθηκε η μαθηματική τους σκέψη. 
 
Λέξεις - Kλειδιά: μαθηματικά, παιχνίδι, δημοτικό σχολείο 

 
Εισαγωγή 

Τα μαθηματικά είναι η επιστήμη που μελετά θέματα που αφορούν την ποσότητα, τους α-
ριθμούς, τη δομή, τα σχήματα, τον χώρο, τη μεταβολή και τις σχέσεις όλων των μετρήσιμων 
αντικειμένων της πραγματικότητας αλλά και της φαντασίας. Η διεθνής λέξη για τα μαθημα-
τικά (mathematics) έχει τη ρίζα της  στην αρχαία ελληνική. Πρόκειται για το πληθυντικό α-
ριθμό του ουδετέρου επιθέτου μαθηματικός <μάθημα < μανθάνω < μαθαίνω = αποκτώ 
γνώσεις, παιδεία, εμπειρία (Μπαμπινιώτης, 2012). Τα μαθηματικά είναι ένας επιστημονικός 
κλάδος που συναντάται έντονα στην καθημερινότητα και την πραγματικότητα που βιώνουν 
τα άτομα. Γενικά, η μάθηση συντελείται πάντα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και είναι απο-
τέλεσμα προσωπικών αναγκών. Συνεπώς, σύμφωνα με το βιβλίο του δασκάλου για τα μα-
θηματικά της Α’ δημοτικού, η εκμάθηση των μαθηματικών για τα παιδιά θα πρέπει να διεκ-
περαιώνεται σε ένα περιβάλλον όπου τα ίδια τα παιδιά θα νιώθουν οικεία και οι έννοιες 
καθώς και οι προβληματισμοί τους θα προέρχονται από το βιωματικό τους περιβάλλον. Τα 
τελευταία 20 χρόνια, τα ευρήματα ερευνών στον χώρο της γνωστικής και εκπαιδευτικής 
ψυχολογίας, της παιδαγωγικής και της διδακτικής των μαθηματικών καταδεικνύουν μια 
καινοτόμα αντίληψη για την αποτελεσματικότερη μάθησή τους. Επιπλέον, έρευνες πάνω σε 
θέματα αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (PISA, 2000) έχουν οδηγήσει στη δη-
μιουργία νέων αναλυτικών προγραμμάτων (ΑΠΣ, ΔΕΠΠΣ) που στόχο έχουν να κάνουν τα 
μαθηματικά να έχουν νόημα για τα παιδιά (Van de Walle, 2005). Τα νέα αυτά προγράμματα 
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επιδιώκουν να κάνουν τον μαθητή να αποκτήσει βασικές μαθηματικές γνώσεις και ικανότη-
τες, να μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τη μαθηματική γλώσσα, να κατανοήσει 
βασικές μαθηματικές μεθόδους και να εξοικειωθεί με την παραγωγή συλλογισμών. Επίσης, 
ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλύει προβλήματα, να αναδεικνύει τη δυνατό-
τητα εφαρμογής και πρακτικής χρήσης των μαθηματικών αλλά και τη δυναμική διάσταση 
της μαθηματικής επιστήμης μέσα σε μια γενικότερη θετική στάση των μαθηματικών. 
       
Είναι γεγονός, ότι σε πολλά παιδιά το μάθημα των μαθηματικών συνδέεται με άγχος που 
μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε φοβία. Ενδεχομένως, το άγχος αυτό να 
σχετίζεται άμεσα και με τις επιδόσεις τους στο συγκεκριμένο μάθημα (Krinzinger, Kaufmann 
& Willmes, 2009). Κάποιες φορές, τα μαθηματικά θεωρούνται δύσκολα και δυσάρεστα ε-
ξαιτίας της αφηρημένης και ιδεατής φύσης τους στο πλαίσιο της παραδοχής ότι είναι μια 
θεωρητική επιστήμη και όχι πρακτική, όπως οι περισσότεροι πιστεύουν (Λεμονίδης, 2008). 
Αυτό παρατηρήθηκε σε έρευνες μέσα από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι το παιδί αποφεύγει 
τα μαθηματικά κι έτσι οδηγείται σε έναν φαύλο κύκλο που χαρακτηρίζεται από λιγότερη 
πρακτική υπολογισμού, η οποία με τη σειρά της προκαλεί υστέρηση στη μάθηση και, ως εκ 
τούτου, ακόμη περισσότερη απογοήτευση και συναισθηματικά προβλήματα στο παιδί 
(Dowker, 2005). Στις μέρες μας, το περιβάλλον στο οποίο ζούν τα παιδιά χαρακτηρίζεται ως 
ψηφιακό και τους παρέχει περισσότερες πληροφορίες από ότι παλιότερα. Έτσι τα παιδιά 
διαθέτουν εκ των προτέρων κάποιες αριθμητικές πληροφορίες, τις οποίες δε γνωρίζει και 
δεν παίρνει υπόψη της η σημερινή διδασκαλία (Λεμονίδης, 2003). Τα βιβλία, αλλά και η 
διδασκαλία των μαθηματικών που πραγματοποιείται μέσα στις πρώτες τάξεις του δημοτι-
κού, πολλές φορές δε συμβαδίζουν με τις αναπαραστάσεις της καθημερινότητας, τις προϋ-
πάρχουσες γνώσεις και τον τρόπο σκέψης των παιδιών. Τα μαθηματικά στο σχολείο, συχνά 
επικεντρώνονται στην κατάρτιση των μαθητών με δεξιότητες υπολογισμών και ικανότητες 
για επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας. 
 
Η διδακτική των μαθηματικών στηρίζεται πάνω στη θεμελιώδη παιδαγωγική και διδακτική 
αρχή ότι κάποιος μαθαίνει καλύτερα όταν εμπλέκεται βιωματικά και ενεργά σε μια διαδι-
κασία. Αυτή την παραδοχή μπορούν να υποστηρίξουν τα μαθηματικά προσδίδοντας στους 
μαθητές κίνητρα για μάθηση. Οι μαθηματικές έννοιες πάνω στις οποίες βασίζονται οι γνώ-
σεις των παιδιών αφορούν τη φύση, τη ζωή και τον πολιτισμό (Λεμονίδης, 2013). Τα παιδιά 
έρχονται σε επαφή με τα μαθηματικά μέσα στο σχολικό περιβάλλον αλλά και έξω από αυτό 
μέσα από το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζουν. Έτσι, μια αποτελεσματική 
διδασκαλία πρέπει να στηρίζεται πάνω στην καθημερινή ζωή των παιδιών και για αυτό εί-
ναι σημαντική η αρμονία και η αλληλοτροφοδότηση των γνώσεων που λαμβάνουν χώρα 
μέσα στο σχολείο και αυτών έξω από αυτό. Για να ενισχυθεί αυτή η αποτελεσματικότητα 
στη μάθηση, η/ο εκπαιδευτικός οφείλει να διδάσκει τα μαθηματικά με τρόπο τέτοιο, ώστε 
να συνδέονται οι προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών με τις νέες για να οδηγηθούν στην 
ομαλότερη κατανόησή τους. Μάλιστα, κατά καιρούς ασκούτναι πιέσεις προκειμένου να 
πραγματοποιηθούν μεταρρυθμίσεις στη διδασκαλία των μαθηματικών για να εστιάζουν σε 
έναν βασικό παράγοντα: τις ψυχολογικές βάσεις της πρακτικής διδασκαλίας των μαθηματι-
κών, συμπεριλαμβανομένων των γνώσεων του δασκάλου, τις πεποιθήσεις και τις συμπερι-
φορές του (Ernest, 1989). Έτσι, η σημασία που αποδίδεται στις γνώσεις της/του εκπαιδευτι-
κού ως προς τη διδασκαλία των μαθηματικών είναι μεγάλη τόσο σε επίπεδο παιδαγωγικών 
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γνώσεων, όσο και στο επίπεδο των προγραμμάτων σπουδών. Επίσης, αξιοσημείωτη είναι η 
σημασία που αποδίδεται στις πεποιθήσεις της/του εκπαιδευτικού σχετικά με τη φύση των 
μαθηματικών, και σχετικά με τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης των μαθηματικών. 
Έτσι, η/ο σύγχρονος μαθηματικός θα πρέπει να υιοθετήσει νέες προσεγγίσεις στη διδασκα-
λία και πρέπει να περάσει το μήνυμα στα παιδιά ότι έχει τον ρόλο του διαμεσολαβητή, αντί 
απλά του εκπαιδευτή, προκειμένου να αποκτηθούν οι νέες γνώσεις. Προφανώς, για να α-
ναπτυχθούν οι δομές για την υλοποίηση όλων αυτών των μεταρρυθμίσεων, παίζουν σημα-
ντικό ρόλο η σκέψεις και οι διεργασίες που θα κάνει ο δάσκαλος (Yorke, 1987) κι έτσι η/ο 
εκπαιδευτικός των μαθηματικών θα πρέπει να ακολουθεί το εξής μοντέλο για να πετύχει 
τους εν λόγω στόχους: σχεδιασμός – διδασκαλία – αναστοχασμός – σχεδιασμός. 
  

Το παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο 
 
Τις τελευταίες δεκαετίες διακρίνεται μια έντονη τάση διασύνδεσης του παιχνιδιού με την 
εκπαίδευση και την εκπαιδευτική διαδικασία. Παιδαγωγοί και εκπαιδευτικοί στρέφονται 
όλο και περισσότερο στη μάθηση μέσω παιχνιδιού, διότι ανακαλύπτουν αποτελέσματα ευ-
εργετικά στο γνωστικό, μαθησιακό αλλά και συναισθηματικό πεδίο των μαθητών. Τα παι-
χνίδια μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό μέσο αποφυγής της παθητικής στάσης των μα-
θητών (Γρίβα & Σέμογλου, 2013). Έτσι, η χρήση των παιχνιδιών μέσα στην τάξη αποτελεί 
μια εναλλακτική, αλλά σαφώς σπουδαία διδακτική παρέμβαση. Η σύνδεση μεταξύ του παι-
χνιδιού και της ανάπτυξης της μαθηματικής σκέψης και κατανόησης των παιδιών δεν είναι 
νέο φαινόμενο. Θεωρείται ότι απλές δραστηριότητες της παιδικής ηλικίας, όπως παιχνίδια 
με νερό ή παιχνίδια με κατασκευές τύπου «Lego» (Lowrie & Jorgensen, 2011) μπορούν να 
παρέχουν στα παιδιά ευκαιρίες για ένα παιγνιώδες περιβάλλον που μπορεί να διεγείρει τη 
μαθηματική σκέψη. Κατά τους Zan και Hildebrandt (2003), τα ομαδικά παιχνίδια έχουν εδώ 
και καιρό αναγνωριστεί στον τομέα της εκπαίδευσης ως ένα άριστο πλαίσιο για την προώ-
θηση της λογικής των μαθηματικών από τα παιδιά.  
 
Τα παιχνίδια αποτελούν σημαντικό μέσο για ένα παιδί να εξερευνήσει και να εξοικειωθεί 
με το περιβάλλον στο οποίο ζει (Akandere, 2006). Τα ομαδικά παιχνίδια μπορούν να οδη-
γήσουν τα παιδιά στην κοινωνικοποίηση τους, στη μάθηση αλλά και στην καλή τους σωμα-
τική υγεία. Τα παιδιά, μέσα από αυτά, αποκτούν ενστικτωδώς τις γνώσεις, τις δεξιότητες 
και τις συμπεριφορές που είναι απαραίτητες για την προσαρμογή στη ζωή τους. Η σημασία 
των παιχνιδιών στην εκπαίδευση είναι αδιαμφισβήτητη στο σημερινό πρόγραμμα σπου-
δών. Πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν ότι η συμμετοχή των παιδιών σε ομαδικές δρα-
στηριότητες και παιχνίδια συμβάλλει στην καλύτερη ακαδημαϊκή τους επίδοση, στη σωμα-
τική αυτοαντίληψη, στη θετική αυτοεκτίμηση, τη σωματική, γνωστική, ηθική και κοινωνική 
ανάπτυξη τους (Scarpa, 2011). 
 
Επιπλέον, τα παιχνίδια προσθέτουν ενδιαφέρον σε ό,τι οι μαθητές μπορεί να βρίσκουν βα-
ρετό (Σέμογλου & Τζάνη, 2014), και αυτό το επιπλέον ενδιαφέρον σημαίνει μεγαλύτερη 
προσπάθεια και κατά συνέπεια, καλύτερα αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά, στην άπο-
ψη ότι τα παιχνίδια είναι μόνο για διασκέδαση και όχι για εκπαιδευτικούς σκοπούς η Kim 
(1995) απαντά ότι «είναι δυνατόν κάποιος να μαθαίνει και ταυτόχρονα να διασκεδάζει και 
ένας από τους καλύτερους τρόπους να το κάνει αυτό, είναι μέσα από το παιχνίδι». Παιχνίδι 
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και μάθηση συνδέονται άρρηκτα και δημιουργικά. Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας παι-
χνίδια, κρατά στα χέρια του ένα πανίσχυρο εργαλείο μέσω του οποίου κερδίζει τους μαθη-
τές του και αναδεικνύει μη αναμενόμενες δεξιότητες (ταλέντα) (Γρίβα & Σέμογλου, 2013). 
Μέσα στο παιχνίδι οι ιδέες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών κατέχουν πρωταγωνιστικό 
ρόλο, δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες μάθησης. Επιπρόσθετα, μια παιγνιώδης δρα-
στηριότητα αποτελεί κίνητρο άμεσης και αυτόβουλης συμμετοχής, γεγονός που ευνοεί την 
όλη διαδικασία. Το παιδί μέσα από το παιχνίδι βασίζεται σε εσωτερικά κίνητρα και όχι μόνο 
σε ερεθίσματα που του παρέχουν τα εξωτερικά αντικείμενα (Αυγητίδου, 2001).  
 

Επιπλέον, κάθε παιχνίδι ορίζεται από τους κανόνες που θέτει το ίδιο το παιδί μιμούμενο 
κοινωνικές συμπεριφορές. Κάθε τέτοια δραστηριότητα έχει κανόνες, αλλά και διδάσκει κα-
νόνες, απαραίτητο στοιχείο για να λειτουργήσει μία ομάδα ή και να υλοποιηθεί μια φαντα-
στική αναπαράσταση κοινωνικής συμπεριφοράς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα 
στάδια της διδακτικής διαδικασίας με ιδιαίτερα ευεργετικά αποτελέσματα (Haldfield, 1999). 
Ο μαθητής μαθαίνει μέσα από το παιχνίδι, το οποίο μπορεί να είναι βασική εκπαιδευτική 
πρακτική στη σχολική τάξη, σημαντικό μέσο κατανόησης εννοιών αλλά και συμπεριφορών. 
Μέσα από το παιχνίδι τα ίδια τα παιδιά μαθαίνουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν 
να μάθουν, ενώ έχουν περισσότερες πιθανότητες επαναφοράς των νεοαποκτηθέντων γνώ-
σεων (μακροπρόθεσμη μνήμη). Για τα παιδιά, το παιχνίδι είναι μία φυσική δραστηριότητα, 
μία φυσική έκφραση του εαυτού τους. Συνεπώς, παίζοντας μαθαίνουν χωρίς φόβο, ικανο-
ποιώντας ενστικτωδώς τις ανάγκες τους. Η επιτυχία ή η αποτυχία σε ένα παιχνίδι περικλείε-
ται από ασφάλεια και επαναπροσδιορισμό του σωστού και του λάθους (Αυγητίδου, 2001). 
Είναι μία δραστηριότητα που περιλαμβάνει κανόνες, στόχους και στοιχεία ψυχαγωγίας, ένα 
πανίσχυρο εργαλείο για την εξέλιξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών και όχι μόνο 
με παιγνιώδη και διασκεδαστικό τρόπο. Οι Harvey και Bright (1985) υποστηρίζουν ότι το 
παιχνίδι μέσα σε μία τάξη προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών, τους διασκεδάζει, και κα-
τέχει συγκεκριμένους κανόνες και στόχους.  
 
Αυτό το εκπαιδευτικό εργαλείο αναδεικνύει, πολλές φορές, το αίσθημα του συναγωνισμού, 
ώστε να καταλήξει στο συγκεκριμένο τέλος, αφήνοντας μία αίσθηση ευχαρίστησης και ικα-
νοποίησης στους μαθητές. Το παιχνίδι, ωστόσο, μπορεί να διέπεται από ανταγωνισμό (Zan 
& Hildebrandt, 2002). Τα παιχνίδια ανταγωνισμού παρέχουν μια καλή βάση για την ανάπτυ-
ξη της συνεργασίας και την προοπτική ανάληψης πρωτοβουλιών. Σε αυτά τα παιχνίδια, τα 
παιδιά πρέπει να συμφωνούν και να τηρούν τους κανόνες και να αποδέχονται τις συνέπειες 
των κανόνων αυτών. Ως εκ τούτου, προκειμένου τα παιδιά να ανταγωνιστούν θα πρέπει 
πρώτα να συνεργαστούν. Το αίσθημα του ανταγωνισμού και κατ’ επέκταση του συναγωνι-
σμού σε ένα παιχνίδι, είτε ομαδικό είτε ατομικό, είναι φυσικό επακόλουθο της προκείμενης 
παιγνιώδους μεν κατάστασης, που ωστόσο συμβάλλει στην προετοιμασία της πραγματικής 
ζωής. Τόσο η συνεργασία με τα παιδιά της ίδιας ομάδας, όσο και ο ανταγωνισμός με την 
αντίπαλη ομάδα εξάπτουν και διεγείρουν το ενδιαφέρον των παιδιών. Τα παιδιά παίζουν 
για να νικήσουν, είτε για αυτούς είτε για την ομάδα τους, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη αγωνι-
στικότητα. Πέρα από την ανταγωνιστικότητα, το παιχνίδι απαιτεί ομαδική ή εταιρική εργα-
σία. Τα παιδί μαθαίνει κατά αυτό τον τρόπο να σέβεται και να βοηθά τα μέλη της ομάδας 
του, να συνεργάζεται και να μοιράζεται. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξά-
λειψη της ανασφάλειας και της εσωστρέφειας των μικρών παιδιών (Uberman, 1998).  
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Η παιδαγωγική προσέγγιση όπου οι εκπαιδευτικοί γίνονται σχεδιαστές του παιχνιδιού και 
συμμετέχουν σε δημιουργικές πρακτικές διδασκαλίας θεωρείται ιδιαίτερα καινοτόμα 
(Frossard, Barajas & Trifonova, 2012). Οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν ευφάνταστες 
προσεγγίσεις κάνουν την εκμάθηση πιο ενδιαφέρουσα, πιο συναρπαστική και πιο αποτελε-
σματική (NACCCE, 1999) και τα παιχνίδια φαίνεται να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές α-
φού προωθούν ευκαιρίες για αυθεντική μάθηση. Η διαδικασία για τον σχεδιασμό ενός παι-
χνιδιού οφείλει να δίνει έμφαση στην εμπειρία του παίχτη (Fullerton, 2008) και προάγει την 
ενεργή μάθηση και την καλλιέργεια της δημιουργικότητας. Σύμφωνα με τον Dörnyei (2001) 
για την επιλογή, τη διαμόρφωση και την εφαρμογή δραστηριοτήτων και παιχνιδιών, θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη χαρακτηριστικά που προάγουν τη δημιουργικότητα, όπως η 
πρόκληση, το ενδιαφέρον περιεχόμενο, το προσωπικό στοιχείο, η καινοτομία, το στοιχείο 
της αμφιβολίας, η ατομική επιλογή, η ενθάρρυνση, η ανταμοιβή, η πρωτοτυπία και η φα-
ντασία. 
 
Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση της πιλοτικής εφαρμογής μιας παι-
χνιδοκεντρικής προσέγγισης του μαθήματος των μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο. Για 
τον σκοπό αυτό επιλέχθηκαν και παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισμένες δραστηριότητες, οι 
οποίες εφαρμόσθηκαν σε συγκεκριμένες διδακτικές ώρες, μέσα στη σχολική τάξη άλλα και 
έξω από αυτήν (στην αυλή ή στο γυμναστήριο). Οι μαθητές που συμμετείχαν αντιμετώπι-
σαν το ενδεχόμενο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, αρχικά με μία σχετική επιφύλαξη 
και στη συνέχεια με ενθουσιασμό. Οι δραστηριότητες που χρησιμοποιήθηκαν αποτελούν 
είτε αυθεντικό υλικό, είτε τροποποιημένα παιχνίδια και μπορούν να πραγματοποιηθούν 
είτε στη φάση της εμπέδωσης της νέας γνώσης είτε στη φάση της αξιολόγησης της. Σε κάθε 
παιχνίδι περιέχεται η στοχοθεσία σε γνωστικό, ψυχοκινητικό και κοινωνικό επίπεδο, τα υλι-
κά της δραστηριότητας, ο χώρος διεξαγωγής, η χρονική διάρκεια και τέλος η αναλυτική πε-
ριγραφή της. 

 

1. Δραστηρίοτητα: «Το σχήμα της μάγισσας» 
Τάξη: Β΄. Ενότητα 2η / Κεφάλαια 13-14: Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά στερεά / Φτιάχνω 
γεωμετρικά σχήματα (σελ. 38-41) 
Γνωστικοί στόχοι: Αναγνώριση των γεωμετρικών σχημάτων και στερεών και διάκριση των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών  
Ψυχοκινητικοί στόχοι: Ταχύτητα, οπτική και ακουστική αντίληψη, ικανότητα αντίδρασης 
Κοινωνικοί: Τήρηση κανόνων 
Υλικά: Καπέλο από χαρτόνι 
Χώρος διεξαγωγής: Αυλή ή γυμναστήριο. Χρόνος: 15’- 20’ 
Περιγραφή: Είναι μια παραλλαγή του παραδοσιακού κυνηγητού «Το χρώμα της μάγισσας». 
Με λάχνισμα επιλέγεται ένα παιδί ως κυνηγός ‘μάγισσα’ το οποίο φοράει το καπέλο. Η ‘μά-
γισσα’ εκφωνεί το όνομα ενός γεωμετρικού σχήματος ή στερεού (τετράγωνο, τρίγωνο, κύ-
κλος, ορθογώνιο / πλάγιο παραλληλόγραμμο, πολύγωνο, κύβος, πυραμίδα, ορθογώνιο πα-
ραλληλεπίπεδο, σφαίρα, κύλινδρος). Τα υπόλοιπα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν στον 
χώρο ένα αντικείμενο που να αντιστοιχεί στο ανάλογο σχήμα – στερεό και να το ακουμπή-
σουν όσο πιο γρήγορα μπορούν πριν προλάβει η ‘μάγισσα’ να τους πιάσει. Αν η ‘μάγισσα’ 
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πιάσει ένα παιδί πριν αυτό προλάβει να ακουμπήσει το σωστό αντικείμενο, τότε το παιδί 
παίρνει τη θέση της ‘μάγισσας’ και το παιχνίδι ξεκινά από την αρχή.  
 
3 . Δραστηρίοτητα: «Μας το χιλιοείπες!» 
Τάξη: Γ΄. Ενότητα 3η / Κεφάλαιο 14: Αριθμοί μέχρι το 3000 (σελ. 42-43) 
Γνωστικοί στόχοι: Ικανότητα αναγνώρισης τετραψήφιων αριθμών μέχρι το 3000, κατάταξη 
των αριθμών ανάλογα με την αξία τους, λεκτική και συμβολική γραφή ψηφίων 
Ψυχοκινητικοί στόχοι: Συγχρονισμός – συντονισμός, λεπτή κινητικότητα 
Κοινωνικοί: Συνεργασία, ομαδικό πνεύμα  
Υλικά: Τρισδιάστατοι αριθμοί (από χαρτόνι), μαντήλια 
Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα. Χρόνος: 10’-20’ 
Περιγραφή: Τα παιδιά χωρίζονται σε τετράδες και στην κάθε τετράδα κάθεται ο ένας δίπλα 
στον άλλο. Η/ο εκπαιδευτικός δένει τα μάτια των παιδιών της πρώτης τετράδας και μοιρά-
ζει σε καθένα από έναν τρισδιάστατο αριθμό. Τα παιδιά καλούνται με την αίσθηση της α-
φής να βρούνε ποιον αριθμό έχει ο καθένας και τελικά να εκφωνήσουν τον τετραψήφιο 
αριθμό που σχηματίζουν τα τέσσερα ψηφία με τη σειρά που κάθονται τα παιδιά. Αφού ει-
πωθεί ο ζητούμενος αριθμός, τη θέση των παιδιών παίρνει η επόμενη τετράδα και πραγμα-
τοποιείται η ίδια διαδικασία με διαφορετικούς αριθμούς.  
 

2. Δραστηρίοτητα: «Στοχεύω στο ελάχιστο» 
Τάξη: Ε΄. Ενότητα 6η / Κεφάλαιο 36: Διαιρέτες και πολλαπλάσια (σελ. 94 - 95) 
Γνωστικοί στόχοι: Κατανόηση της έννοιας πολλαπλάσιο ενός αριθμού, ικανότητα εύρεσης 
πολλαπλάσιων ορισμένων αριθμών 
Ψυχοκινητικοί στόχοι: Ευστοχία, ταχύτητα, λεπτή κινητικότητα 
Κοινωνικοί: Τήρηση κανόνων και σειράς, συνεργασία, ομαδικό πνεύμα  
Υλικά: Μπουκάλια, μπάλα, χαρτί, μολύβι 
Χώρος διεξαγωγής: Αυλή ή γυμναστήριο. Χρόνος: 20’- 25’ 
Περιγραφή: Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες και στην κάθε ομάδα τα παιδιά στοιχίζο-
νται ο ένας πίσω από τον άλλο. Απέναντι και σε απόσταση περίπου 20 μέτρα από την κάθε 
ομάδα υπάρχουν 10 μπουκάλια με τους αριθμούς από το 0 έως το 9. Η/ο εκπαιδευτικός 
λέει στους δύο μαθητές που βρίσκονται πρώτοι στη σειρά να βρούνε το ελάχιστο κοινό 
πολλαπλάσιο δύο αριθμών. Όποιο παιδί το βρει στοχεύει και ρίχνει τη μπάλα στο μπουκάλι 
που απεικονίζει το αποτέλεσμα. Αν αστοχήσει ξαναπροσπαθεί μέχρι να πετύχει το σωστό. 
Νικητής του γύρου είναι αυτός που θα ρίξει πρώτος το σωστό μπουκάλι. Οι πρώτοι γίνονται 
τελευταίοι και η ίδια διαδικασία συνεχίζεται με τα επόμενα παιδιά και με διαφορετικούς 
αριθμούς. Να σημειωθεί ότι τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τους υπολογισμούς 
τους σε ένα χαρτί.  

 
Συζήτηση – Συμπεράσματα 

 
Είναι γεγονός, ότι το η συμμετοχή των παιδιών σε παιχνίδια συμβάλλει στην ακαδημαϊκή 
τους επίδοση, στη σωματική αυτοαντίληψη, στη θετική αυτοεκτίμηση καθώς και τη σωμα-
τική, γνωστική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη τους (Scarpa, 2011). Η παρούσα εργασία είχε 
ως στόχο την παρουσίαση της εφαρμογή μιας πιλοτικής διδασκαλίας για τα μαθηματικά 
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στο Δημοτικό Σχολείο. Οι μαθητές αντιμετώπισαν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία αρχικά 
με επιφυλακτικότητα και στη συνέχεια με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Χαρακτηριστικές φράσεις 
των μαθητών που συμμετείχαν ήταν οι εξής: «αν τα μαθηματικά τα κάναμε κάθε φορά έτσι, 
μπορεί να ήταν και το αγαπημένο μου μάθημα», «γιατί δεν έρχεστε πάντα στο μάθημά 
μας;». Επίσης, χαρακτηριστικές ήταν και οι παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών των εκάστοτε 
τάξεων, οι οποίοι σχολίασαν την αυξημένων συμμετοχή συγκεκριμένων μαθητών, οι οποίοι 
αν και έδειχναν μειωμένο ενδιαφέρον στην τάξη, πρωτοστατούσαν κατά την εκτέλεση των 
παιχνιδιών.  Εν ολίγοις, τα παιδιά απόλαυσαν το μάθημα και μέσα από απλά παιχνίδια, α-
ναπτύχθηκε η μαθηματική τους σκέψη. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής επιβε-
βαιώνουν τα αποτελέσματα των Lowrie & Jorgensen (2011) που αναφέρουν ότι απλές δρα-
στηριότητες της παιδικής ηλικίας, όπως παιχνίδια με νερό ή παιχνίδια με κατασκευές μπο-
ρούν να παρέχουν σε ένα παιδί ευκαιρίες για ένα παιγνιώδες περιβάλλον που μπορεί να 
διεγείρει τη μαθηματική σκέψη.  
 
Συμπερασματικά, το παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο στη 
φαρέτρα του εκπαιδευτικού ακόμη και σε απαιτητικά μαθήματα, όπως αυτό των μαθηματι-
κών μπορεί να είναι η λύση και έμπνευση για μαθητές απαθείς, εσωστρεφείς ή ανασφαλείς 
που μπορεί να νιώθουν αβεβαιότητα στο ενδεχόμενο του λάθους ή της απόρριψης (Γρίβα 
και Σέμογλου, 2013).  
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Προτάσεις για βιωματική προσέγγιση στη διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών 
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Μαθηματικός  
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Ιστολόγιο : mathmosxos.blogspot.com 

                                                           Περίληψη 

H εργασία αναδεικνύει και προτείνει πειραματικές δραστηριότητες με χρήση χειραπτικών 
αντικειμένων για τη διδασκαλία διάφορων μαθηματικών εννοιών. Οι δραστηριότητες αυτές 
εντάσσονται στην λεγόμενη βιωματική μάθηση που επιτυγχάνεται με την αναστοχαστική 
επεξεργασία της άμεσης εμπειρίας του μαθητή. Σε πολλές από τις προτεινόμενες δραστη-
ριότητες ενυπάρχουν τα κατάλληλα φύλλα εργασίας με οδηγίες και διερευνητική μεθοδο-
λογία. 

Α. Το θεωρητικό πλαίσιο της βιωματικής μάθησης στα μαθηματικά. 

Ο τρόπος που διδάσκουμε τα μαθηματικά στις σχολικές τάξεις δίνουν στους μαθητές την 
εντύπωση ότι είναι ένα προπαρασκευασμένο σύστημα από κανόνες και τεχνικές που πρέ-
πει να αποστηθίσουν, χωρίς να αμφισβητηθεί η αυθεντία του διδάσκοντα. Βομβαρδίζονται 
έτσι από καταιγισμό εννοιών και γνώσεων που πρέπει να μάθουν χωρίς ενεργητική κι ε-
μπειρική επαφή. Περιορίζονται σε μια παθητική στάση αποδοχής και μετάδοσης θεωρητι-
κών πληροφοριών. 

 Με τον τρόπο αυτό τα μαθηματικά δεν εκπορεύονται από την καθημερινή ζωή των εκπαι-
δευομένων και δεν αναφέρονται σε πραγματικές καταστάσεις. Στην πραγματικότητα όμως 
η επιστήμη των μαθηματικών είναι συνυφασμένη με την βιωμένη πραγματικότητα και την 
εμπειρία των ανθρώπων. Όλοι μας έχουμε μάθει αρκετά πράγματα με βιωματικό τρόπο, 
όπως για παράδειγμα να μαγειρεύουμε, να μαστορεύουμε ή να κολυμπάμε (Τριλίβα -  Ανα-
γνωστοπούλου, 2008).  

Στις μέρες μας τονίζεται η ανάγκη να δοθεί έμφαση στη διαδικασία μιας διδασκαλίας των 
μαθηματικών που στηρίζεται στη λεγόμενη βιωματική προσέγγιση (Χρυσαφίδης ,1994). 
Μια προσέγγιση διδασκαλίας που συνδέει τα μαθηματικά με την πραγματικότητα γύρω μας 
και στηρίζεται σε εμπειρικά δεδομένα. Η βιωματική μάθηση προϋποθέτει την αναστοχαστι-
κή επεξεργασία της άμεσης εμπειρίας ( Itin , 1999). 

 Στα λεξικά βρίσκουμε τους παρακάτω ορισμούς για το βίωμα και την εμπειρία. 

Βίωμα : Βαθιά και άμεση εμπειρία που αποκτά κάποιος ζώντας κάτι προσωπικά. 

Εμπειρία : η γνώση που προέρχεται από την πρακτική ενασχόληση με κάτι, από την άσκηση 
έργου ή από την αντιμετώπιση καταστάσεων και προβλημάτων. Έρχεται σε αντιδιαστολή με 
τη θεωρητική σπουδή από μελέτη. 
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Πρωτοπόροι στις θεωρίες βιωματικής εκπαίδευσης είναι ο John Dewey ( 1859 – 1952) και ο 
David Kolb. Για τον Dewey η εμπειρία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της εκπαίδευσης. Στην 
παραδοσιακή τάξη οι εκπαιδευτικοί ξεκινούν από μια προκατασκευασμένη θεωρητική γνώ-
ση και κατόπιν αναζητούν τρόπους εφαρμογής της στη καθημερινότητα και την πραγματι-
κότητα. Στην βιωματική εκπαίδευση αντίστροφα εμπλέκουν τους μαθητές σε δράσεις και 
κατόπιν τους ζητούν να αναστοχαστούν τις εμπειρίες τους. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές 
εμπλέκονται με την πραγματικότητα με βιωματικό τρόπο και αποκτούν γνώσεις που είναι 
εφαρμόσιμες στη ζωή τους. 

 Ο Kolb D. (1984)  με τη σειρά του έδωσε έμφαση στη δυναμική φύση της εμπειρίας και τη 
ενεργό συμμετοχή του μαθητή στην κατασκευή της γνώσης. Με την εμπλοκή του μαθητή σε 
εμπειρικές δράσεις διαμορφώνει προσωπικά και ενεργητικά νοήματα .Βασικός στόχος είναι 
η αναζήτηση του νοήματος και η κατασκευή της γνώσης από το μαθητή μέσα από τον ανα-
στοχασμό της άμεσης εμπειρίας. 

Η βιωματική μάθηση εφαρμόζεται όταν προσεκτικά επιλεγμένες εμπειρίες γίνουν αντικεί-
μενο αναστοχασμού, κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης. Οι εμπειρίες είναι δομημένες με 
τρόπο ώστε να παρακινούν τους μαθητές να θέτει ερωτήματα, να πειραματίζεται, να παίρ-
νει πρωτοβουλίες, να λύνει προβλήματα, να δημιουργεί, να κατανοεί και τελικά να νοημα-
τοδοτεί. ( Τριλίβα - Αναγνωστοπούλου, 2008). 

Β. Πειράματα με χειραπτικά αντικείμενα 

 Έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι που εμπλέκουν βιωματικές δράσεις στα μαθηματικά. 
Μερικές από αυτές είναι η χρήση χειραπτικών αντικειμένων και πειραμάτων, η μεταφορά 
ενός προβλήματος στην πραγματικότητα, το παιχνίδι ρόλων, η μελέτη προβλημάτων πραγ-
ματικής κατάστασης, η προσχηματική μυθοπλασία, η μελέτη προβλημάτων χωρίς επαρκή 
δεδομένα. κ.α. Στη παρούσα μελέτη θα ασχοληθούμε με προτάσεις πειραμάτων με χειρα-
πτικά αντικείμενα σε διάφορες διδακτικές ενότητες των μαθηματικών. Στόχοι των πειραμα-
τικών αυτών δραστηριοτήτων είναι : 
• Να εμπλέξουν τους μαθητές σε εμπειρικές – πειραματικές δράσεις. 
• Η γνώση να συνδέεται με βιωματικό τρόπο με την πραγματικότητα. 
• Οι μαθητές να νοηματοδοτούν κατασκευάζοντας τη γνώση μέσα από την ανάλυση των 

εμπειριών που απέκτησαν. 
• Να συνδεθούν τα μαθηματικά με την καθημερινή ζωή. 

1  Χειραπτικά αντικείμενα στον όγκο στερεών .( Aφορά μαθητές α ΄ γυμνασίου). 

Από το χημικό εργαστήριο φέρνουμε ένα κυλινδρικό ογκομετρητή. Έχουμε ένα κυβικό δο-
χείο κι ένα ακόμη σχήματος παραλληλεπιπέδου των οποίων θέλουμε να μετρήσουμε τον 
όγκο τους. Τέλος διαθέτουμε ένα μπουκάλι με νερό. Υπολογίζουμε τους όγκους του κύβου 
και του παραλληλεπιπέδου αλγεβρικά με τους τύπους. Ακολουθεί η εμπειρική – πειραματι-
κή επαλήθευση της αλγεβρικής λύσης. Πράγματι γεμίζουμε τα δοχεία με νερό. Στη συνέχεια 
ρίχνουμε το νερό στον ογκομετρητή και μετράμε σ’ αυτόν τον όγκο του νερού. Έτσι ελέγ-
χουμε το αποτέλεσμα με αυτό που βρήκαμε από τη εφαρμογή του τύπου. Με τις παραπά-
νω δράσεις επιτυγχάνεται να συνδεθεί ο θεωρητικός τύπος εύρεσης του όγκου παραλληλε-

2960

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



πιπέδου με την εμπειρία του μαθητή. Έτσι κατανοείται σαφέστερα ο τύπος ,επιτυγχάνεται 
δηλαδή εννοιολογική κατανόηση, επειδή τυγχάνει εμπειρικής επαλήθευσης. 

2. Χειραπτικά αντικείμενα στην τριγωνική ανισότητα. ( Aφορά μαθητές γ ΄ γυμνασίου). 

Δίνουμε στους μαθητές καλαμάκια διαφορετικών μηκών και ζητάμε να σχηματίσουν τρίγω-
νο. Παρατηρούμε ότι αν το άθροισμα των δύο είναι μικρότερο ή ίσο από το μεγαλύτερο 
καλαμάκι, τρίγωνο δεν σχηματίζεται. 

 

Οι μαθητές κατανοούν εμπειρικά , μπροστά στα μάτια τους, ότι για να σχηματιστεί τρίγωνο 
πρέπει κάθε πλευρά να έχει μήκος μικρότερο από το άθροισμα των άλλων δύο. Μπορούν 
να το δοκιμάσουν με τα χειραπτικά αντικείμενα και να το επαληθεύσουν. Έτσι οδηγούνται 
αβίαστα στην τριγωνική ιδιότητα ότι  δηλαδή «κάθε πλευρά τριγώνου έχει μήκος μικρότερο 
από το άθροισμα των μηκών των άλλων δύο πλευρών». Η εφαρμογή αυτή όταν εφαρμό-
στηκε στην τάξη είχε θετικά αποτελέσματα συγκριτικά με μια θεωρητική παρουσίαση της 
τριγωνικής ιδιότητας που στηρίζεται απλά στην απομνημόνευση και δεν κατανοείται. 

3. Χειραπτικά αντικείμενα στο μήκος κύκλου. ( Aφορά μαθητές β ΄ γυμνασίου). 

Δραστηριότητα 

Πάρτε 5 διαφορετικά αντικείμενα με κυκλικό σχήμα ( ένα κουμπί,ένα νόμισμα, ένα χάρτινο 
πιάτο, ένα φλιτζάνι, κι ένα πιατάκι καφέ).Χρησιμοποιήστε μια μεζούρα για να μετρήσετε τη 
διάμετρο και το μήκος (περιφέρεια) τους. Καταγράψτε τα αποτελέσματα στον παρακάτω 
πίνακα. Τι παρατηρείτε; 

Αντικείμενο  Διάμετρος Μήκος Μήκος / διάμετρο (L/ δ). 
    
    
    
    

Όταν διδάσκεις το μήκος του κύκλου στην β΄ γυμνασίου πρέπει να ισχυριστείς ότι σε κάθε 
κύκλο το πηλίκο του μήκους του δια την διάμετρο είναι σταθερό ίσο με τον αριθμό π. Ανα-
γκαστικά θα στηριχθείς στην αυθεντία του Αρχιμήδη που πρωτοδιαπίστωσε κάτι τέτοιο. Οι 
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μαθητές στηρίζονται στην δική σου αυθεντία και καλούνται να απομνημονεύσουν κάτι χω-
ρίς να το διαπιστώνουν μόνοι τους.  

Η ενασχόληση με χειραπτικά αντικείμενα και οι πειραματικές μετρήσεις μετατρέπουν τους 
μαθητές σε μικρούς ερευνητές που ξαναβρίσκουν το συμπέρασμα του Αρχιμήδη. Κατανο-
ούν καλύτερα τη σταθερότητα του λόγου L/δ , γιατί την ανακαλύπτουν μόνοι τους σε διά-
φορα κυκλικά αντικείμενα. 

4. Χειραπτικά αντικείμενα στις ιδιότητες των όμοιων σχημάτων. ( Aφορά μαθητές γ ΄ γυ-
μνασίου). 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Δραστηριότητα 1 

Υλικά : Χάρακας, Μοιρογνωμόνιο 

Στον παρακάτω κενό χώρο σχεδιάστε ένα τρίγωνο ΑΒΓ . 

 

 

Μετρήστε τις πλευρές και τις γωνίες τους και συμπληρώστε τους παρακάτω πίνακες : 

 Πλευρές  Γωνίες 
ΑΒ ΒΓ ΑΓ Α Β Γ 
 
 

     

Δραστηριότητα 2 

Φωτοτυπήστε το τρίγωνο με μεγέθυνση 120% στο φωτοτυπικό μηχάνημα του σχολείου 
σας. Επαναλάβετε τις μετρήσεις για το νέο τρίγωνο  

 Πλευρές  Γωνίες 
Α΄Β΄ Β΄Γ΄ Α΄Γ΄ Α΄ Β΄ Γ΄ 
 
 

     

Δραστηριότητα 3 

Α. Συγκρίνετε τις γωνίες του κάθε αρχικού τριγώνου και του μεγεθυμένου. Τι παρατηρείτε; 
Υπολογίστε τους λόγους 

................................, .............................., ...................΄ ΄ ΄ ΄ ΄ ΄Α Β Α Γ Β Γ
= = =

ΑΒ ΑΓ ΒΓ

 

Τι παρατηρείτε; Τι σχέση έχουν οι παραπάνω λόγοι με το ποσοστό 120% μεγέθυνσης; 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

Μετρήστε τις διαστάσεις του παιδικού σας δωματίου και σχεδιάστε το. 

 
Μήκος δωματίου 

 

 
Πλάτος δωματίου 

 

Α. Με κλίμακα 1:50 Β. Με κλίμακα 1: 100 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

Να βρείτε μια ολόσωμη φωτογραφία σας. Μετρήστε το ύψος στην πραγματικότητα και στη 
φωτογραφία. Βρείτε την κλίμακα της φωτογραφίας. Πόσες φορές σμίκρυνση του εαυτού 
σας έκανε η φωτογραφία; 

 

Οι παραπάνω δράσεις όταν εφαρμόστηκαν στην τάξη είχαν θετικά αποτελέσματα γιατί  : 

α.  Απαιτούσαν την αυτενέργεια και την ανάληψη πρωτοβουλιών των μαθητών. 

β.   Κατανοήθηκαν οι ιδιότητες των ομοίων τριγώνων επειδή δεν παρουσιάστηκαν στεγνά 
και θεωρητικά στον πίνακα από τον διδάσκοντα. Αντίθετα διαπιστώθηκαν από τους ίδιους 
τους μαθητές μέσα από τις μετρήσεις και τα ερωτήματα του φύλλου εργασίας. 

5. Πειραματικές εφαρμογές στην μελέτη γραφικών παραστάσεων. ( Aφορά μαθητές β ΄ 
γυμνασίου). 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Υλικά : Ένα πυρίμαχο δοχείο από το εργαστήριο χημείας , ένα μπουκάλι νερό, 1 καμινέτο., 1 
θερμόμετρο. 1 χρονόμετρο ή ρολόι. 

Δραστηριότητα 1 ( Πείραμα) 

1η φάση : Γεμίζουμε το πυρίμαχο δοχείο με νερό και το τοποθετούμε επάνω στο αναμμένο 
καμινέτο. Βυθίζουμε μέσα στο δοχείο το θερμόμετρο. Παρατηρούμε τις ενδείξεις του θερ-
μομέτρου κάθε 1 ή 2 λεπτά, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα στον οποίο καταγρά-
φουμε τις θερμοκρασίες. 

 

 

 
Ύψος στη φωτογραφία 

 

 
Πραγματικό ύψος 
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Χρόνος  
 σε min 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
θερμοκρασία 

          

 

2η φάση : Μετά από 10 λεπτά σβήνουμε τη φωτιά και δεν πειράζουμε τίποτα άλλο. Συνεχί-
ζουμε να μετράμε τις ενδείξεις του θερμομέτρου και καταγράφουμε τις θερμοκρασίες στον 
παρακάτω πίνακα :  

 
Χρόνος  
 σε min 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
θερμοκρασία 

          

Δραστηριότητα 2 

Α. Αποτυπώνουμε τα ζεύγη (Χρόνος, θερμοκρασία) ως σημεία στο παρακάτω τετραγωνι-
σμένο χαρτί :  

                               

                               

                               

                               

                               

                               

Β. Ενώστε τα παρακάτω σημεία διαδοχικά με ευθύγραμμα τμήματα . Έχετε παραστήσει 
γραφικά την εξέλιξη του φαινομένου δηλαδή την εξάρτηση της θερμοκρασίας του νερού 
συναρτήσει του χρόνου. 

Δραστηριότητα 3 

Με τη βοήθεια της παραπάνω γραφικής παράστασης να εκτιμήσετε: 

Ποια είναι η θερμοκρασία του νερού στα 330sec ………………………… 

Ποια είναι η θερμοκρασία στα 8,5 min ………………………………… 

Aν δεν σβήναμε τη φωτιά ποια θα ήταν η θερμοκρασία του νερού στο 12ο λεπτό; 
……………………………………………………. 
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Σε πόσα λεπτά η θερμοκρασία του νερού να επανέλθει στην αρχική τιμή της πριν ανάψουμε 
τη φωτιά; ………………………………………………… 

Παρόμοια δραστηριότητα μπορούμε να εκτελέσουμε τοποθετώντας ένα θερμόμετρο εξω-
τερικού χώρου στο προαύλιο του σχολείου. Μετράμε σε κάθε διάλλειμα την θερμοκρασία 
που αναγράφει. Καταγράφουμε τα αποτελέσματα σε πίνακα και τα αποτυπώνουμε σε ση-
μεία γραφήματος. Στη συνέχεια ενώνουμε τα διαδοχικά σημεία με ευθύγραμμα τμήματα 
όπως πρωτύτερα και εκτιμούμε τη εξωτερική θερμοκρασία σε διάφορα χρονικά διαστήμα-
τα. 

Το διδακτικό κέρδος των παραπάνω δράσεων ήταν ότι οι μαθητές κατανόησαν εμπειρικά 
και ουσιαστικά τη λειτουργικότητα των γραφικών παραστάσεων σε συγκεκριμένα πειραμα-
τικά δρώμενα που άπτονται της φυσικής. Μπορούν έτσι σε «πραγματικές και επιστημονικές 
συνθήκες» να κατανοήσουν τη γραφική παράσταση ως ένα χρήσιμο εργαλείο παρουσίασης 
συμμετατοβολών μεγεθών και προβλέψεων καταστάσεών  τους. 

6. Χειραπτικά αντικείμενα για το άθροισμα των γωνιών τριγώνου. ( Aφορά μαθητές α ΄ 
γυμνασίου). 

Η παρακάτω δραστηριότητα μπορεί να γίνει ή με επίδειξη του διδάσκοντα στον πίνακα είτε 
από τους μαθητές ομαδοσυνεργατικά στα θρανία τους. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται 
είναι ένα φύλλο χαρτί, ένα ψαλίδι και ζιλοτέιπ.Η βασική της ιδέα είναι να σχεδιάσουμε ένα 
τρίγωνο σε ένα φύλλο χαρτί. Κατόπιν να κόψουμε τις τρεις γωνίες του και να τις τοποθετή-
σουμε με τρόπο ώστε να γίνουν διαδοχικές(εφεξής ανά δύο). Καταφέρνουμε τότε με τρόπο 
άμεσο και εποπτικό να παρατηρήσουμε ότι οι τρεις γωνίες σχηματίζουν ευθεία γωνία και 
άρα έχουν άθροισμα 180˚. Η επανάληψη της διαδικασίας σε διαφορετικά τρίγωνα πείθει 
για την γενικότητα του συμπεράσματος. 

Δραστηριότητα : Α. Σ΄ ένα φύλλο χαρτί σχεδιάστε ένα τρίγωνο ΑΒΓ. Ονοματίστε στο εσωτε-
ρικό τους τις γωνίες του με αριθμούς 1, 2, 3. Κόψτε μ΄ένα ψαλίδι το τρίγωνο γύρω-γύρω. 

 

32

1

Α

Β Γ
 

Β. Κόψτε τις τρεις γωνίες (1), ( 2), (3). 

 
1

Α

 

2
Β

 

3
Γ
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Τοποθετήστε τις κατά τρόπο ώστε να είναι διαδοχικές (εφεξής ανά δύο). 

Γ. Τι γωνία σχηματίζουν και οι τρεις μαζί; Ποια είναι η τιμή του αθροίσματος : Α+Β+Γ; 

Με την χαρτοκοπτική και το πάζλ παρατηρούμε ότι οι τρεις «κομμένες» γωνίες τοποθετού-
νται ακριβώς πάνω σε μία ευθεία γωνία. Άρα έχουν άθροισμα 180˚. Οι μαθητές διαπιστώ-
νουν ότι οι γωνίες ενός τριγώνου έχουν άθροισμα 180˚ εμπειρικά κι έτσι κατανοούν την ι-
διότητα αυτή άμεσα και με πειστικότητα. 

7. Κατασκευή γωνιόμετρου για τον υπολογισμό του ύψους ενός κτιρίου. ( Aφορά μαθητές 
β ΄ γυμνασίου). 

Αφορά στη μέτρηση του ύψους ενός ψηλού κτιρίου ( π.χ. του σχολείου) με τη βοήθεια της 
τριγωνομετρίας. Για το σκοπό αυτό οι μαθητές χρειάζονται ένα γωνιόμετρο ώστε να στο-
χεύσουν την κορυφή του κτιρίου και να υπολογίσουν τη γωνία που σχηματίζει με το οριζό-
ντιο επίπεδο. Χρειάζεται επίσης να μετρήσουν την απόσταση του σημείου που στάθηκαν 
μέχρι τη βάση του κτιρίου. Στο πρώτο μάθημα οι ομάδες των μαθητών ασχολούνται με την 
κατασκευή του γωνιόμετρου. Τα υλικά που απαιτούνται είναι : ένα ορθογώνιο χαρτόνι, 
ένα μοιρογνωμόνιο, μια φωτοτυπία του μοιρογνωμονίου στο μέρος του από 0 -90˚, ένα 
κομμάτι άχυρο, ένα νήμα κι ένα κουμπί.  

Στο επόμενο μάθημα βγαίνουμε στην αυλή τους σχολείου και η κάθε ομάδα σε διαφορετι-
κή απόσταση από το κτίριο του σχολείου μετράει την απόσταση αυτή και τη γωνία με το 
γωνιόμετρο. Στοχεύουν με το ορθογώνιο στην κορυφή του σχολείου. Με κλειστό το ένα μά-
τι ώστε το άχυρο να φτάνει στην κορυφή. Το νήμα με το κουμπί σταματάει σε κάποια θέση. 
Η γωνία την οποία υποδεικνύει το νήμα πάνω στην κολλημένη φωτοτυπία του μοιρογνω-
μονίου είναι η ζητούμενη γωνία. Σημειώνει τις μετρήσεις της. Κατόπιν στην τάξη ομαδοσυ-
νεργατικά με χρήση της εφαπτομένης υπολογίζουν το ύψος του σχολείου. Συγκρίνουμε τέ-
λος τα αποτελέσματα . Πρόκειται για παράδειγμα βιωματικής μάθησης και μάλιστα μετα-
φοράς ενός προβλήματος στην πραγματικότητα. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Δραστηριότητα 1 

Κατασκευή γωνιόμετρου 

Υλικά  Ένα ορθογώνιο χαρτόνι. Μια φωτοτυπία ενός μοιρογνωμονίου. Ένα νήμα. Ένα κου-
μπί. 

Σχεδιάστε ένα μοιρογνωμόνιο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα : 
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Δραστηριότητα 2 

Καταγράψτε τις μετρήσεις που κάνατε στο προαύλιο της τάξης. 
 
Απόσταση από τη βάση του σχολείου 

 
Γωνία ύψους 

 
 

 

Δραστηριότητα 3 

Σχεδιάστε ένα πρόχειρο σχήμα με το σχολείο τη θέση που σταθήκατε και με τα δεδομένα 
που μετρήσατε 

Δραστηριότητα 4 

Υπολογίστε το ύψος του σχολείου σας. 

       Οι εμπειρικές αυτές δράσεις είχαν επιτυχία όποτε τις εφάρμοσα στην διδακτική τάξη 
γιατί : 

α. Οι μαθητές αισθάνονται ως μικροί ερευνητές που καλούνται να μετρήσουν , να υπολογί-
σουν και να αποφανθούν. 

β. Κατανοούν καλύτερα την αναγκαιότητα ορισμού και τη χρηστικότητα των τριγωνομετρι-
κών αριθμών , γιατί μπορούν εμπειρικά να τους συνδέσουν με συγκεκριμένες ανάγκες και 
προβλήματα που επιλύουν. 

γ. Διαπιστώνουν ότι ο αφηρημένος ορισμός της εφαπτομένης γωνίας δεν είναι κάτι περίερ-
γο και εξωπραγματικό όπως νόμιζαν , αλλά αποτελεί μια έξυπνη ανακάλυψη του ανθρώπου 
για να υπολογίζει ύψη κτιρίων. 

δ. οι μαθηματικές οντότητες ( όπως η εφαπτομένη γωνίας) αποκτούν νόημα , συνδέονται με 
πρακτικές ανάγκες του ανθρώπου κι ο μαθητής μπορεί να τις εφαρμόζει στην πραγματικό-
τητα.  

8. Χειραπτικά αντικείμενα στο εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας κυλίνδρου. ((Aφο-
ρά μαθητές β ΄ γυμνασίου). 

Θέλουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να κατανοήσουν τον τύπο του εμβαδού της παρά-
πλευρης επιφάνειας κυλίνδρου. Γνωρίζουμε ότι ισούται με το γινόμενο της περιμέτρου της 
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βάσης επί το ύψος. Μάλιστα στην απόδειξη του τύπου φαίνεται ότι η παράπλευρη επιφά-
νεια μετασχηματίζεται σε ορθογώνιο με διαστάσεις ακριβώς την περίμετρο και το ύψος του 
κυλίνδρου. Μια καλή οπτικοποίηση για καλύτερη κατανόηση αποτελεί η εξής διαδικασί-
α.Παίρνουμε μια κόλλα φωτοτυπικού χαρτιού Α4. Την τυλίγουμε σε ρολό ώστε να φτιάξου-
με κύλινδρο. Για την ακρίβεια πρόκειται για την παράπλευρη επιφάνειά του. Ξετυλίγοντας 
φαίνεται ότι η παράπλευρη επιφάνεια μετατρέπεται σε ορθογώνιο . Μάλιστα καταλαβαί-
νουμε ότι οι διαστάσεις του ορθογωνίου αντιστοιχούν στο μήκος του κύκλου και στο ύψος 
του κυλίνδρου. Τυλίγοντας και ξετυλίγοντας μερικές φορές οι μαθητές το κατανοούν. Επι-
τυγχάνεται δηλαδή καλύτερη εννοιολογική κατανόηση στον τύπο του εμβαδού της παρά-
πλευρης επιφάνειας κυλίνδρου. Είναι καλύτερο ο μαθητής να κατανοεί με πειστικότητα 
αυτό που του παρουσιάζεις παρά να στηρίζεσαι αποκλειστικά σε μια στεγνή θεωρητική α-
πομνημόνευση. 

9. Χειραπτικά αντικείμενα στην έννοια του κλάσματος με δοσομετρητή. ( Aφορά μαθητές 
α ΄ γυμνασίου). 

Μπορούμε να φέρουμε στην τάξη έτοιμο δοσομετρητή που χρησιμοποιούν οι νοικοκυρές 
στην μέτρηση της δοσολογίας απορρυπαντικού. Πρόκειται για πλαστικά δοχεία που έχουν 
γραμμές για να χωρίσουν π.χ το 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 της χωρητικότητας τους. Γεμίζοντας το 
δοσομετρητή με νερό μέχρι τη πρώτη γραμμή έχουμε την έννοια του κλάσματος 1/5. Μέχρι 
τη δεύτερη γραμμή το 2/5 κ.ο.κ. Θα μπορούσαμε βέβαια να κατασκευάσουμε στην τάξη 
έναν τέτοιο δοσομετρητή. Παίρνουμε ένα μέρος από πλαστικό μπουκάλι νερού 20cm ύ-
ψους. Χαράζουμε γραμμές με μαρκαδόρο στα 4cm στα 8, στα 12 στα 16 και στα 20 cm . Κά-
θε γραμμή προχωράει κατά 1/5. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Υλικά: Ένα πλαστικό μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού 0,5 λίτρου. Ένας μαρκαδόρος. Ένας χά-
ρακας. 

Βήμα 1ο : Παίρνουμε το μπουκάλι και κόβουμε ελαφρά τη πάνω οριζόντια επιφάνειά του 
ώστε να έχει άνοιγμα. 

Βήμα 2ο : Θέλουμε να χωρίσουμε τον όγκο του σε 5 ίσα μέρη. 

Πόσα εκατοστά είναι το μήκος του μπουκαλιού; ………………… 

Πόσα εκατοστά θα είναι το 
1
5 ; …………………………………… Χωρίστε το μπουκάλι σε 5 ίσα μέρη. 

Βήμα 3ο : 

Βρίσκω πόσα ml αντιστοιχεί στο κάθε 
1
5 . Με τον μαρκαδόρο γράφω τα ml που  αντιστοι-

χούν σε κάθε γραμμή του 
1
5 πάνω στο μπουκάλι. Ο ογκομετρητής είναι έτοιμος! 
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Αποτελεί δράση για εξάσκηση και καλύτερη εμπέδωση στην έννοια του κλάσματος ως μέ-
ρος του όλου. 

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την εμπλοκή των μαθηματικών σε πειραματικές και εμπειρικές δράσεις προκύπτουν τα 
εξής οφέλη : 
• Η μαθηματική γνώση συνδέεται με την πραγματικότητα και την καθημερινή ζωή. 
• Οι μαθητές κατασκευάζουν τη γνώση μέσα από τις εμπειρίες τους. 
• Οι μαθητές αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, δημιουργούν, πειραματίζονται και αναστο-

χάζονται τις εμπειρίες τους για να δώσουν νόημα σε αυτά που κάνουν. 
• Διαφαίνεται ότι τα μαθηματικά δεν είναι ένα σύνολο θεωρητικών δομών αλλά συνυ-

φαίνεται με πρακτικές ενασχολήσεις. 
• Επιτυγχάνεται εννοιολογική κατανόηση των μαθηματικών εννοιών και γνώσεων που 

αποκτήθηκαν πειραματικά. 
• Προβάλλεται η χρησιμότητα και χρηστικότητα των μαθηματικών. 
• Επιτυγχάνεται η ελκυστικότητα των μαθηματικών δραστηριοτήτων. 
• Επίσης το μαζικό ενδιαφέρον των μαθητών για τη διδακτική πράξη. 
       Ειδικότερα κάθε φορά που ενέπλεξα μαθητές σε εμπειρικές δράσεις είχα μια θετική 
έκπληξη από τη μεριά των μαθητών. Αισθάνονταν ότι κάνουν κάτι διαφορετικό από τη συ-
νήθη διδακτική πρακτική. Έδειχναν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το μάθημα και παρακινού-
σαν σε συμμετοχή σχεδόν όλους τους μαθητές. Ο καθένας αποκτούσε ένα ρόλο μέσα στην 
ομάδα του κι έτσι κανείς δεν ένιωθε παρείσακτος ή περιθωριοποιημένος.     Ανατράπηκαν 
οι ρόλοι του συνήθους διδακτικού συμβολαίου και η σχέση μαθητών – καθηγητή μπήκαν σε 
μια νέα βάση. Οι μαθητές συνεργάζονταν με κοινό στόχο τις πειραματικές εφαρμογές και 
την  εξαγωγή βάσιμων συμπερασμάτων. Ο ρόλος του καθηγητή μετατράπηκε σε αυτόν του 
καθοδηγητή για την ανακάλυψη της νέας γνώσης.Το σημαντικότερο όφελος ήταν διδακτικό. 
Οι μαθητές κατανοούσαν τις μαθηματικές έννοιες καλύτερα και σαφέστερα διότι εμπλέκο-
νταν προσωπικά κι  ερευνητικά στην ανακάλυψή τους. Στο τέλος κάθε δραστηριότητας που 
προτείνω πρωτύτερα αναφέρω το διδακτικό όφελος της κάθε μίας ξεχωριστά. 
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Τα πρώτα βήματα στην τέχνη του Γ. Ιακωβίδη. Διδακτικό σενάριο για το νηπιαγωγείο 

Μάστορη Μερόπη - Σταύρου Παναγιώτα 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί εντάσσεται στις 
γνωστικές περιοχές των Μαθηματικών, των Εικαστικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος και της 
Γλώσσας. 

Ηλικία στην οποία απευθύνεται Το διδακτικό σενάριο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας. 

Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα  

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο είναι συμβατό με το αναλυτικό πρόγραμμα και με το 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο, καθώς οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν είναι οργα-
νωμένες διαθεματικά ενισχύει την αλληλεπίδραση των μαθητών, ενθαρρύνεται η επικοινω-
νία και η συνεργασία μεταξύ τους και προάγεται η δημιουργικότητα τους. Ο ηλεκτρονικός 
υπολογιστής χρησιμοποιείται ως εργαλείο δημιουργίας, ανακάλυψης και έκφρασης στο 
πλαίσιο των καθημερινών συλλογικών τους δραστηριοτήτων. 

Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Τα παιδιά θα εργαστούν σε ανομοιογενείς ομάδες των δύο-τριών ατόμων . Εργασία σε ο-
μάδες τόσο στον υπολογιστή, όσο και στο σύνολο της τάξης. Οι δραστηριότητες του σενα-
ρίου θα πραγματοποιηθούν στην τάξη, με τη χρήση δύο υπολογιστών, ένας εκ των οποίων 
είναι φορητός, ενός βιντεοπροβολέα και ενός πολυμηχανήματος ( σαρωτής, εκτυπωτής).Οι 
υπολογιστές έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο και έχουν εγκατασταθεί όλα τα 
απαραίτητα λογισμικά για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων όπως: 

− Λογισμικό παρουσίασης Power Point 
− Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου 
− Λογισμικό υπολογιστικών φύλλων Εxcel. 
− Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης (Kidspiration).  

Υπηρεσίες και εφαρμογές web kai web 2.0 
− Πρόγραμμα πλοήγησης (φυλλομετρητής) και μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο 

(π.χ. Google) 
− Σύστημα δημιουργίας ασκήσεων και ηλεκτρονικής αξιολόγησης: Hot Patatoes 
− Περιβάλλον δημιουργίας πάζλ (διαδικτυακή εφαρμογή jigsaw puzzles στη διεύθυν-

ση http://www.jigsawplanet.com/) 

Χρήση συμπληρωματικού υλικού 

Θα χρησιμοποιηθούν βιβλία με εποπτικό υλικό, και καρτέλες με εικόνες σχετικές με το θέ-
μα. 

 Προαπαιτούμενος γνώσεις των νηπίων 
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 Για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων τα παιδιά θα πρέπει: 

− να μπορούν να χειρίζονται το ποντίκι και να είναι ικανά: να επιλέγουν με το ποντίκι, να 
χρησιμοποιούν τα ειδικά πλήκτρα του κενού, της διαγραφής και του enter.Να χρησιμο-
ποιούν τα εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης . 

− να έχουν κατακτήσει δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης, καθώς και την έννοια του α-
ριθμού. 

Σκοπός και διδακτικοί στόχοι 

 Βασικός σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να έρθουν σε επαφή 
με τα έργα τέχνης και την καλλιτεχνική δημιουργία. Να κατανοήσουν ότι η τέχνη είναι μέσο 
έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και να υιοθετήσουν θετικές στάσεις α-
πέναντι στα έργα τέχνης. Να μάθουν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες προκειμένου 
να βοηθηθούν στην εργασία τους. 

Επιμέρους διδακτικοί στόχοι 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

Παιδί και γλώσσα 

- να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στην οθόνη του υπολογιστή 
- να αναγνωρίζουν γράμματα και αριθμούς στο πληκτρολόγιο  
- να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο 

Παιδί και μαθηματικά 

- -να οργανώνουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους αριθμούς 
- -να αριθμούν, να απαριθμούν και να μετρούν 

Παιδί, δημιουργία και έκφραση 

- -να καλλιεργηθεί η οπτική τους αντίληψη 
- -να διακρίνουν το ωραίο στη φύση, στο περιβάλλον και στα έργα τέχνης 
- -να χρησιμοποιήσουν την τέχνη για να συμπληρώσουν άλλες δραστηριότητες. 

Παιδί και περιβάλλον 

- -να προσεγγίσουν γνώσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό και την ιστορία 
- -να ενδιαφέρονται για ιστορικά γεγονότα, προβλήματα και διλήμματα ανθρώπων 

διαφορετικών εποχών 

Β. Ως προς την χρήση Τ.Π.Ε. 
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- -να μάθουν να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουρ-
γίας και έκφρασης, αλλά και ως νοητικό εργαλείο και εργαλείο ανάπτυξης της σκέ-
ψης. 

- -να χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα, το διαδίκτυο, το λογισμικό εφαρμογών 
- -να αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στους διάφορους τομείς 

της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

- να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να επιχειρηματολογούν, να ανταλλάσουν τις 
απόψεις τους και να συνεργάζονται 

- να συμμετέχουν στον σχεδιασμό και στην οργάνωση δραστηριοτήτων 
- να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και να κατανοήσουν την αξία της από κοι-

νού εργασίας. 

 Χρονική διάρκεια  

Το συγκεκριμένο Σχέδιο εργασίας είχε διάρκεια δύο μηνών (10/01/2012 – 14/03/2012). Κα-
τά το χρονικό αυτό διάστημα τα παιδιά υλοποιούσαν συνήθως τις δραστηριότητες του σε-
ναρίου κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων από τις 8.30 πμ έως τις 9.30 πμ. Η 
διάρκεια ενασχόλησης κάθε ομάδας στον υπολογιστή είχε διάρκεια 10 έως 20 λεπτά κάθε 
φορά. Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να καθορίσουμε τη διάρκεια του σεναρίου σε 16 διδακτι-
κές ώρες. 

 Διδακτική προσέγγιση  

 Η ανάπτυξη του σεναρίου στηρίζεται στις θεωρίες του εποικοδομισμού (constructivism) και 
στις κοινωνικοπολιτιστικές θεωρήσεις του Vygotsky και των απογόνων του, σύμφωνα με τις 
οποίες οι παράγοντες που εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία, είναι τα γνωστικά εργα-
λεία που διαμεσολαβούν , η αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, καθώς και 
το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον που λαμβάνει χώρα η διαδικασία μάθησης. Μαθητές, 
εκπαιδευτικοί, διδακτικά εργαλεία, περιβάλλον της τάξης, αντικείμενα διδασκαλίας, κ.λ.π. 
αποτελούν παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας μάθησης και βρίσκονται σε μια σχέ-
ση αμφίδρομης αλληλεπίδρασης. Η ίδια η δραστηριότητα αποτελεί το διαμεσολαβητικό 
εργαλείο, τη μονάδα ανάλυσης της μαθησιακής διαδικασίας. 

Με αυτό το σενάριο μάθησης επιδιώκεται να γίνει η διδασκαλία ενδιαφέρουσα με την ε-
νεργητική συμμετοχή των μαθητών, ώστε οι μαθητές να μάθουν μέσω της ανακάλυψης, 
του πειραματισμού και της διερεύνησης (ανακαλυπτική μάθηση). Οι μαθητές συνεργάζο-
νται μεταξύ τους προκειμένου να βρουν τους βασικούς άξονες του θέματος. Κατά τη διάρ-
κεια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης, τα παιδιά συζητούν, αναλύουν, 
διατυπώνουν απορίες ,επιλύουν προβλήματα. Μέσα λοιπόν από τη γνωστική, κοινωνική και 
συναισθηματική αλληλεπίδραση οι μαθητές οδηγούνται στην επίλυση ενός προβλήματος. Η 
νηπιαγωγός λειτουργεί ως σύμβουλος και εμψυχωτής της διαδικασίας. Ενθαρρύνει τη συ-
νεργασία των μαθητών και φροντίζει το κλίμα στην τάξη να είναι ευχάριστο και δημιουργι-
κό.Τα λάθη και οι απορίες των μαθητών κατά τη χρήση των λογισμικών και την αναζήτηση 
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πληροφοριών στο διαδίκτυο δεν εκλαμβάνονται ως αποτυχίες, αλλά χρησιμοποιούνται ως 
ευκαιρίες για μάθηση. 

4.2 Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ ( προστιθέμενη αξία) 

 Η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον μάθησης 
ιδιαίτερα ελκυστικό και ευχάριστο. Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική δια-
δικασία μέσα σε ένα διαδραστικό περιβάλλον, γεγονός που τα καθιστά από παθητικούς 
δέκτες, δημιουργούς της πληροφορίας και της γνώσης.Επίσης, εφόσον έχουν υιοθετηθεί 
ομαδοσυνεργατικές μορφές συνεργασίας γύρω απ’ τον υπολογιστή, δίνεται η δυνατότητα 
στους μαθητές να εκφράσουν τις ιδέες τους, να επικοινωνούν με τους άλλους και να ανα-
πτύσσουν έτσι εναλλακτικές στρατηγικές προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων.Στο νη-
πιαγωγείο γίνεται προσπάθεια να οργανώνονται δραστηριότητες που να λαμβάνουν υπόψη 
τους διάφορους τύπους νοημοσύνης (Gardner), ώστε να συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανά-
πτυξη της προσωπικότητας των παιδιών. Οι ΤΠΕ υποστηρίζουν τη θεωρία της πολλαπλής 
νοημοσύνης, καθώς προσφέρουν ένα σύνολο ερεθισμάτων που καθιστούν τη μάθηση μέσω 
αυτών συναρπαστική. 

1Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» 

ΣΤΟΧΟΙ: 

- -Να εξοικειωθούν με τη μηχανή αναζήτησης 
- -Να έρθουν σε επαφή με έργα του Γ. Ιακωβίδη 
- -Να επιλέξουν εικόνες και να αιτιολογήσουν την επιλογή τους 
- -Να περιγράψουν τις εικόνες που έχουν επιλέξει 
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Με αφορμή την ενότητα « Έλληνες ζωγράφοι» και το ενδιαφέρον των παιδιών για το έργο 
του Γ. Ιακωβίδη με θέμα « Παιδική Συναυλία», αποφασίζουμε να βρούμε και άλλα έργα του 
ψάχνοντας στο Διαδίκτυο και στη μηχανή αναζήτησης της GOOGLE γράφοντας στη μπάρα 
αναζήτησης « ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ». Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται με τη συμμε-
τοχή όλης της τάξης και με τη χρήση βιντεοπροβολέα. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» 

ΣΤΟΧΟΙ: 

- -Να παρατηρήσουν τους πίνακες 
- -Να εκφράσουν τις απόψεις τους για τα πρόσωπα, τα χρώματα, τις συνήθειες τις 

εποχής..  
- -Να έρθουν σε επαφή με το λογισμικό παρουσίασης Power Point και να κατανοή-

σουν την διαδικασία της παρουσίασης των έργων μέσω διαφανειών. 

 Με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα προβάλλουμε σε όλη την τάξη τους πίνακες ,τον κάθε 
ένα ξεχωριστά σε διαφάνεια με τον τίτλο του. Δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να εκφράσουν 
τις απόψεις τους για τα συναισθήματα που τους δημιουργούνται, για τα πρόσωπα που πα-
ρουσιάζονται, τις ηλικίες τους, τις σχέσεις που τους συνδέουν, ενώ παράλληλα παρατηρούν 
τα χρώματα που χρησιμοποιεί ο ζωγράφος. Παράλληλα δίνεται η ευκαιρία να αναδειχθούν 
κάποιες γνώσεις των παιδιών σχετικά με την αρίθμηση μέσα από ερωτήσεις όπως: « Πόσα 
παιδιά φαίνονται στον πίνακα;», «Πόσα είναι τα κορίτσια;», «Πόσα είναι τα αγόρια;». 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Η «ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ» 

ΣΤΟΧΟΙ: 
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- -Να αντιστοιχίσουν την εικόνα με την λέξη, συσχετίζοντας το γραπτό με τον προφο-
ρικό λόγο. 

 Τα παιδιά καλούνται να αντιστοιχίσουν την εικόνα με τη σωστή λέξη με τη βοήθεια του 
λογισμικού Hot Potatoes, και κάνοντας χρήση των πινάκων αναφοράς που υπάρχουν μέσα 
στην τάξη και έχει δημιουργηθεί από αυτά τα ίδια. Τα υπόλοιπα δουλεύουν σε ανάλογα 
φύλλα εργασίας. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 « ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΠΑΖΛ» 

ΣΤΟΧΟΙ: 

- Να συνθέτουν και να ανασυνθέτουν μια εικόνα, με τη μορφή παζλ. 
- Να καλλιεργήσουν δεξιότητες μαθηματικών εννοιών όπως χωρικές σχέσεις, γειτνί-

αση, διαδοχή. 

 Ανεβάζουμε στον ιστότοπο www.jigsaw planet.com εικόνες από το φάκελο που έχουμε δη-
μιουργήσει με τους πίνακες του Γ. Ιακωβίδη και τα παιδιά καλούνται να συνθέσουν και να 
ανασυνθέσουν τους πίνακες με τη μορφή παζλ σε διάφορους βαθμούς δυσκολίας. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5Η «Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ» 

ΣΤΟΧΟΙ: 

- -Να εκφράζουν την προτίμηση τους και τις απόψεις τους για τα έργα τέχνης. 
- Να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο 
- Να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να επιχειρηματολογούν. 

Σε φύλλο εργασίας στο περιβάλλον του Excel τα παιδιά δηλώνουν τις προτιμήσεις τους σχε-
τικά με τους πίνακες του Γ. Ιακωβίδη και ποιος τους αρέσει περισσότερο , ενώ αιτιολογούν 
την απόφαση τους. Κάθε προτίμηση απεικονίζεται με ένα σταυρό κάτω από τον αντίστοιχο 
πίνακα, ενώ σε μια στήλη υπάρχουν τα ονόματα των παιδιών. Στο τέλος βρίσκουμε το απο-
τέλεσμα ,αθροίζοντας τις προτιμήσεις από κάθε στήλη με βάση τις συναρτήσεις του Excel, 
ενώ τα παιδιά διαπιστώνουν έναν άλλο τρόπο καταγραφής και υπολογισμού των δεδομέ-
νων. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6η 

«ΜΕΤΡΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ» 

ΣΤΟΧΟΙ: 

- -Να χρησιμοποιούν, να οργανώσουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους για τους 
αριθμούς 

- -Να αναπτύσσουν τη μαθηματική γλώσσα και επικοινωνία και να αξιοποιούν την 
τεχνολογία. 

 Στον επεξεργαστή κειμένου Word σχεδιάζουμε ένα πίνακα όπου στη μια στήλη βρίσκονται 
οι πίνακες του Γ. Ιακωβίδη και στην άλλη τα παιδιά σε ομάδες 2-3 ατόμων κάθε φορά , α-
φού μετρήσουν πόσα παιδιά υπάρχουν σε κάθε πίνακα , συμπληρώνουν το αντίστοιχο κου-
τάκι. 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7Η 

« ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ» 

ΣΤΟΧΟΙ: 

- Να μάθουν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία σχεδίασης και το λογισμικό δημιουργίας και 
έκφρασης Tux Paint 

- Να αναπτύξουν δεξιότητες χειρισμού του λογισμικού 
- Να αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες συντονισμού ματιού- χεριού. 

Τα παιδιά βοήθεια του λογισμικού Tux Paint,προσπαθούν χρησιμοποιώντας τα εργαλεία 
σχεδίασης και τα χρώματα να δημιουργήσουν την δική τους παιδική συναυλία. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8Η «ΒΑΛΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ» 

ΣΤΟΧΟΙ: 

- -Να εξοικειωθούν με το λογισμικό Kidspiration 
- -να αναπτύξουν την παρατηρητικότητα τους 

 Τα παιδιά αφού εξοικειωθούν με το λογισμικό Kidspiration και τις δυνατότητες του, καλού-
νται σε ομάδες των 2-3 ατόμων , σε ημιδομημένο φύλλο εργασίας που έχουμε ετοιμάσει 
από πριν, να παρατηρήσουν προσεκτικά και να βρουν σε ποιον πίνακα ανήκει η κάθε μια 
από τις ανθρώπινες φιγούρες που υπάρχουν στο φύλλο και τις οποίες τις έχουμε απομονώ-
σει με τη βοήθεια του λογισμικού Photoshop. 
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Αξιολόγηση 

Τα παιδιά διασκέδασαν, έμαθαν, ανέλαβαν πρωτοβουλίες και συνεργάστηκαν ομαλά ενώ 
δεν παρατηρήθηκαν προβλήματα και δυσκολίες κατά τη χρήση των λογισμικών που επιλέ-
ξαμε.  

 Όσον αφορά στους στόχους που τέθηκαν κατά το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων θεω-
ρούμε ότι επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. 

 Η τελική αξιολόγηση έγινε με παιχνίδια ερωτήσεων μετά την ολοκλήρωση του προγράμμα-
τος και διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά απέκτησαν τις επιδιωκόμενες γνώσεις, τις δεξιότητες 
που είχαμε θέσει ως στόχο κατά τη σχεδίαση του σεναρίου. 

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία, λειτούργησε ως ισχυρό κίνη-
τρο για την εμπλοκή των παιδιών στις δραστηριότητες. Τα παιδιά έδειξαν έντονο ενδιαφέ-
ρον για τα λογισμικά τα οποία καλούνταν να χρησιμοποιήσουν, ιδιαίτερα για το Google 
Earth, το Tux paint και το Revelation Natural Art. Ακόμα, σημαντική για τα παιδιά ήταν η 
δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης της εργασίας τους, ώστε να μπορούν να παρου-
σιάσουν χειροπιαστά σε συμμαθητές και γονείς την ενασχόλησή τους με τον υπολογιστή 
και την απόκτηση της γνώσης μέσω αυτού.  

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών για το νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ 2003) 

ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2006),Οδηγός Νηπιαγωγού: 

Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί – Δημιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης – Αθήνα 

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κ.Σ.Ε. – Τεύχος 1: Γενικό 
Μέρος και τεύχος 2: Ειδικό Μέρος – Κλάδοι ΠΕ 60/70 

Σύγχρονα Προγράμματα για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας , Έλση Ντολιοπούλου – Εκδόσεις 
Τυπωθήτω  

Τι θέμα να διαλέξω στο χρόνο για να τρέξω; Τζένη Μωραΐτη ,Γλυκερία Διανέλλου – Εκδό-
σεις Μεταίχμιο 
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Τα σχήματα στο Νηπιαγωγείο  

Σκαπινάκη Υπατία  
Νηπιαγωγός M. D. 

skapinakiy@gmail.com 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσουμε δραστηριότητες που πραγματοποι-
ήθηκαν στο νηπιαγωγείο για την κατάκτηση των εννοιών << τα σχήματα >>. Οι δραστηριότη-
τες – εμπειρίες είναι παιδοκεντρικές και βασίζονται στη διαθεματική προσέγγιση . Παράλ-
ληλα ενισχύουν την ομαδοσυνεργατική και διερευνητική μάθηση . Επιπλέον προσφέρουν 
στα παιδιά ολιστική και πραγματική γνώση ( γενίκευση ) που επειδή έχει συνδεθεί με τον 
πραγματικό κόσμο τα παιδιά μπορούν να την αξιοποιήσουν στην καθημερινή τους ζωή. 

Λέξεις - Κλειδιά: Διαθεματικότητα, δραστηριότητες , νηπιαγωγείο , σχήματα  

Εισαγωγή 

Ο όρος «διαθεματική προσέγγιση» χρησιμοποιείται από τη βιβλιογραφία για να δηλώσει τη 
διδακτική προσέγγιση που δεν ακολουθεί την κατάτμηση της πραγματικότητας σε διδακτικά 
αντικείμενα και ξεχωριστά μαθήματα αλλά εξετάζει κάθε θεματική ενότητα απ΄ό λες τις δυ-
νατές πλευρές (Βαρνάβα – Σκούρα 1989, τ.3, σ.1380) . Η διαθεματική προσέγγιση διευκολύ-
νει τη μάθηση αλλά ταυτόχρονα την αναβαθμίζει ποιοτικά διότι μέσα από την προσέγγιση 
της οδηγεί σε ανώτερου επιπέδου γνώση (Ματσαγγούρας,2007).  Η διαθεματική προσέγγιση 
είναι σύμφωνη με την αρχή του παιδοκεντρισμού, αφού οι διαθεματικές ενότητες που θα 
διδαχθούν επιλέγονται από τον κύκλο των ενδιαφερόντων του παιδιού και οργανώνονται με 
βάση τις αντιληπτικές ικανότητες του. Βασική επιδίωξη είναι η ενιαιοποίηση της γνώσης ε-
ντός του περιεχομένου των μαθημάτων. Πρόκειται για μια πολυεπίπεδη, ενιαιοποίηση μορ-
φών γνώσης που περιέχονται τόσο από βιωματική γνώση, όσο και από τους κλάδους της ε-
πιστήμης (Ματσαγγούρας,2006). H διαθεματική προσέγγιση όπως χαρακτηριστικά τονίζει η 
Κουτσουβάνου (2003) είναι «πολύτιμη, γιατί παρέχει ευκαιρίες να ενοποιηθούν και να εν-
νοιοποιηθούν όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος» (σελ. 98-99). 
Με την αναθεώρηση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.) που κινήθηκαν σαν σε πί-
νακα διπλής εισόδου συνδέθηκε η γνώση διαθεματικά αλλά και ολιστικά . Με αυτό τον τρόπο 
δημιουργήθηκαν τα θεμέλια για την εποικοδομητική και την αναλυτική – διερευνητική μά-
θηση.Η παραπάνω προσέγγιση της γνώσης μετατρέπει την αποσπασματική γνώση όχι μόνο 
σε ολιστική και αλλά και πραγματική γνώση ( γενίκευση της γνώσης ) , που αν συνδεθεί με 
την πραγματικότητα, μεταφέρεται στην καθημερινή ζωή (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2002).Έχο-
ντας υπόψη όλα τα παραπάνω στην παρούσα εργασία μας εκθέτουμε ένα σύνολο από μα-
θησιακές δραστηριότητες – εμπειρίες που εμπλέκουν το σώμα, τις αισθήσεις, τις σκέψεις και 
τα συναισθήματα των παιδιών με στόχο να έχουν νόημα και σκοπό για τα ίδια ενώ η κάθε 
μια επιδιώκει την ανάπτυξη ικανοτήτων διαθεματικά με στόχο την κατάκτηση θεμελιωδών 
εννοιών . Στη συγκεκριμένη εργασία οι δραστηριότητες μέσα από τις γνωστικές περιοχές της 
Γλώσσας , των Μαθηματικών , της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Δημιουργίας και Έκφρασης 
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και της Πληροφορικής ενοποιούνται και οδηγούν τα παιδιά να κατανοήσουν τις έννοιες των 
γεωμετρικών σχημάτων έχοντας ως αφορμή το βιβλίο << η οικογένεια Τρίγωνου >> Τα Σχή-
ματα , Ζαραμπούκα / Πατάκης ( 2000)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθηματικά 

Δραστηριότητα 1η : Ταξινόμηση με κριτήριο το σχήμα 

 

Στόχος : Να περιγράψουν , να συγκρίνουν , και να ταξινομήσουν τα σχήματά τους Υλικά : Τα 
σχήματα που έφτιαξαν τα παιδιά , ένα μεγάλο χαρτόνι , σχήματα που υπάρχουν στο σχολείο 
ως υλικό (εδώ χρησιμοποιήθηκαν τα metal insets από τη μέθοδο Montessori )  

Υλοποίηση: Η νηπιαγωγός τοποθετεί το μεγάλο χαρτόνι στο δάπεδο και στην επάνω πλευρά 
τοποθετεί σε σειρά τα σχήματα από το υλικό του σχολείου. Τα παιδιά παρατηρούν κρατώ-
ντας τα σχήματα που έφτιαξαν σε προηγούμενη δραστηριότητα . Στη συνέχεια η νηπιαγωγός 
δείχνοντας τα σχήματα από το υλικό δίνει την οδηγία : << Παρακαλώ σκεφτείτε και σχολιάστε 
κάτω από ποιο σχήμα ταιριάζει να τοποθετήσετε τα σχήματα που κρατάτε ; >> . Τα παιδιά 
τοποθετούν τα σχήματά τους στη σωστή θέση και η νηπιαγωγός σχολιάζει << ταξινομήσατε 

Παιδί και Μελέτη Πε-
ριβάλλοντος  

Ανθρωπογενές Περι-
βάλλον και  Αλληλεπί-
δραση  

Παιδί και Γλώσσα  

Γραφή (του αριθμητικού συμβόλου )  

Παιδί Δημιουργία και 
Έκφραση  

Εικαστικά – Φυσική 
Αγωγή  

Παιδί και Μα-
θηματικά  

  

          Τα σχήματα  

Παιδί και Πλη-
ροφορική  
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τα σχήματα με κριτήριο το σχήμα που είχαν δηλ το τετράγωνο που φτιάξατε εσείς το τοπο-
θετήσατε κάτω από το τετράγωνο του σχολείου >>  

 

 

Δραστηριότητα 2η : Ταξινόμηση με 2 κριτήρια το σχήμα και το υλικό από το οποίο είναι 
φτιαγμένα τα σχήματα ( πίνακας διπλής εισόδου ) 

 Στόχος : Να συγκρίνουν και να ταξινομήσουν τα σχήματά τους με τα παραπάνω κριτήρια 
Υλικά : Τα σχήματα που έφτιαξαν τα παιδιά , ένα μεγάλο χαρτόνι , σχήματα από το υλικό της 
τάξης , σύρμα πίπας  

 Υλοποίηση : Η νηπιαγωγός τοποθετεί το μεγάλο χαρτόνι στο δάπεδο και στην επάνω πλευρά 
( οριζόντιος άξονας χ ) τοποθετεί τα σχήματα από το υλικό της τάξης . Έπειτα στην αριστερή 
πλευρά ( κάθετος άξονας του ψ ) τοποθετεί τα δύο υλικά από τα οποία τα παιδιά έχουν φτιά-
ξει τα σχήματά τους πρώτα την πλαστελίνη και από κάτω το σύρμα πίπας . Στη συνέχεια δίνει 
την εξής οδηγία : << Παρακαλώ σκεφτείτε και σχολιάστε κάτω από ποιο σχήμα και δίπλα σε 
ποιο υλικό ταιριάζει να τοποθετήσετε τα σχήματα σας >> . Τα παιδιά τοποθετούν τα σχήματά 
τους και η νηπιαγωγός σχολιάζει << ταξινομήσατε τα σχήματά σας με 2 κριτήρια το σχήμα 
αλλά και το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα. Αυτή η δραστηριότητα ονομάζεται πίνακας 
διπλής εισόδου >>  
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Μελέτη Περιβάλλοντος ( Παιδί Δημιουργία και Έκφραση Εικαστικά , Γλώσσα, Μαθημα-
τικά) 

Δραστηριότητα 1η : Παιχνίδι << Ζάρι σχημάτων >> 

 Στόχος : Να συμμετέχουν σε ομαδικό παιχνίδι που τα ίδια δημιούργησαν Υλικά : Ανάπτυγμα 
κύβου , Χαρτιά Α4, μαρκαδόροι , υλικό σχημάτων από το σχολείο  

Υλοποίηση : Η νηπιαγωγός κράτησε στα χέρια της ένα ανάπτυγμα κύβου και μπροστά στα 
παιδιά άρχισε να το μετατρέπει σε κύβο . Όταν τελείωσε ζήτησε από τα παιδιά να σχολιάσουν 
αυτό που κρατούσε . Στη συνέχεια και όταν τα παιδιά ανακάλεσαν από τη μνήμη τους τη λέξη 
<< ζάρι >> έδωσε την εξής πληροφορία : << είναι ένα ζάρι και που θα μπορούσαμε να το 
χρησιμοποιήσουμε ; >> Ένα παιδί πρότεινε να ζωγραφίσουν στις πλευρές τα σχήματα όπως 
ένα ζάρι διαθέτει κουκίδες . Έπειτα θα έριχναν το ζάρι και ανάλογα με το σχήμα που θα εμ-
φανιζόταν θα έπρεπε να ψάξουν στο σχολείο ένα αντικείμενο που θα ανταποκρινόταν σε 
αυτό το σχήμα 

 

 

Αργότερα σκέφτηκαν να προσθέσουν και αριθμούς και να έχουν τόσα όσα  

 

Και στο τέλος να γράφουν … 
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Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση ) 

Δραστηριότητα 2η : Φωτογραφίζω ( με τη βοήθεια των γονιών μου ) στο σπίτι μου και στο 
εξωτερικό περιβάλλον τα αντικείμενα που ανακαλύπτω και έχουν ή είναι γεωμετρικά σχή-

ματα 

 Στόχος : Να εξοικειωθούν τα παιδιά με βασικές ερευνητικές διαδικασίες ,να αλληλεπιδρά-
σουν με τους γονείς τους, να βρουν τα γεωμετρικά σχήματα Υλικά : Φωτογραφική μηχανή , 
ένα χαρτόνι , κόλλα .  

 Υλοποίηση : Τα παιδιά μετά την επαφή τους με τα γεωμετρικά σχήματα σχολίασαν ότι μερικά 
αντικείμενα στο σπίτι τους είναι τα σχήματα π.χ. τραπέζι και ότι έχουν βρει αντικείμενα στο 
δρόμο που είναι σχήματα . Τότε η νηπιαγωγός έδωσε την οδηγία << ερευνείστε και βρείτε 
ένα αντικείμενο με γεωμετρικό σχήμα ή που να είναι το ίδιο γεωμετρικό και φωτογραφείστε 
το με τη βοήθεια των γονιών σας . Έπειτα φέρτε τις φωτογραφίες στο σχολείο >> . Την άλλη 
μέρα τα παιδιά κόλλησαν τις φωτογραφίες σε ένα χαρτόνι  

 

Παιδί Δημιουργία και Έκφραση ( Εικαστικά ) 

Δραστηριότητα 5η : Ζωντανεύω τα σχήματα 
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 Στόχος : Να δημιουργήσουν νέες μορφές χρησιμοποιώντας τα σχήματα Υλικά : Λευκά Χαρτιά 
Α3 , χρωματιστά μολύβια  

 Υλοποίηση : Τα παιδιά παρατηρώντας την πανσέληνο που είναι σαν κύκλος στο παραπάνω 
βιβλίο άρχισαν να σχολιάζουν ως εξής : << το τοστ είναι τετράγωνο >> , << η χαρτοπετσέτα 
είναι τετράγωνη >> κ.αλ. Τότε η νηπιαγωγός σχεδιάζοντας σε χαρτί Α3 διάφορα σχήματα έ-
δωσε την εξής οδηγία : << Παρακαλώ σκεφτείτε με ποιον τρόπο θα μπορούσατε να ζωντανέ-
ψετε αυτά τα σχήματα >> . 

 

Προέκταση : Τα παιδιά ζωγραφίζουν ελεύθερα χρησιμοποιώντας και τις σφραγίδες των 
σχημάτων από το πρόγραμμα TUXPAINT στον Η/Υ . 

 

 

Παιδί Δημιουργία και Έκφραση ( Φυσική Αγωγή ) 

Δραστηριότητα 1η : Δημιουργούμε σχήματα με τα σώματά μας 

 Στόχος : Να αναπτύξουν την κινητικότητά τους ( να κινηθούν σε σχέση με τους άλλους, να 
αντιληφθούν τον προσωπικό τους χώρο και το χώρο των άλλων Υλικά : Τα σώματα των παι-
διών , υλικό της τάξης  

 Υλοποίηση : Η νηπιαγωγός δείχνοντας εκ νέου τα σχήματα του υλικού δίνει την οδηγία : << 
φανταστείτε με ποιον τρόπο θα μπορούσατε να φτιάξετε σχήματα χρησιμοποιώντας τα σώ-
ματά σας >> . Τα παιδιά προτείνουν ιδέες και τις εφαρμόζουν όπως μπορούν .  
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Παιδί και Πληροφορική 

Δραστηριότητα 1: Παίζω ένα παζλ στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ Στόχος : Να μάθουν να 
χρησιμοποιούν τη νέα εφαρμογή του προγράμματος MOZILLA FIREFOX PUZZLE 0.6.0 και τις 
δυνατότητες της, να βελτιώσουν την χρήση του ποντικιού , να αλληλεπιδράσουν για να φτιά-
ξουν το παζλ .  

Υλικά : Η/Υ , εικόνες με θέμα τα σχήματα που τα παιδιά επέλεξαν με τη μηχανή αναζήτησης 
( GOOGLE ) , το λογισμικό : Πρόγραμμα MOZILLA FIREFOX εφαρμογή PUZZLE 0.6.0  

Υλοποίηση : Τα παιδιά κάθονται ανά δύο μπροστά στον Η/Υ . Η νηπιαγωγός δείχνει στην επι-
φάνεια εργασίας μερικές εικόνες που έχουν από πριν αποθηκεύσει . Κατόπιν προτείνει στα 
παιδιά να τις μετατρέψει σε παζλ . Έπειτα η νηπιαγωγός μετατρέπει την κάθε φωτογραφία 
σε παζλ με τη βοήθεια της προέκτασης puzzle 0.6.0.Mozilla Firefox . Τα παιδιά ακολουθώντας 
τις υποδείξεις της νηπιαγωγού εισάγουν τον αριθμό των κομματιών οριζόντια και κάθετα . 
Στο τέλος παίζουν το παζλ κάνοντας κλικ με το ποντίκι τους . 
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Το άγχος ως παράγοντας χαμηλής σχολικής επίδοσης 

Μπεχτσούδη Αγγελική 
ampext@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα ερευνητική μελέτη θα διαπραγματευτεί το θέμα του άγχους ως παράγοντα χα-
μηλής σχολικής επίδοσης. Αρχικά, θα γίνει μία προσπάθεια να διασαφηνίσουμε τον όρο 
«άγχος» σε σχέση πάντα με την ακαδημαϊκή επίδοση του μαθητή. Στη συνέχεια, θα διερευ-
νήσουμε τα αίτια του άγχους σε σχέση με τη χαμηλή σχολική επίδοση των μαθητών. Από 
την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γίνεται φανερό ότι οι παράγοντες που έχουν σχέση με 
τη χαμηλή σχολική επίδοση των μαθητών είναι τα ατομικά χαρακτηριστικά του παιδιού 
όπως κάποιες μαθησιακές δυσκολίες, το αίσθημα ντροπής ή ντροπαλότητα και το χαμηλό 
αίσθημα της αυτοεκτίμησης. Ακόμη, ένας άλλος παράγοντας είναι η οικογένεια η οποία 
είναι βασικός φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού πριν πάει στο σχολείο και έτσι συντε-
λεί θετικά ή αρνητικά στην επίδοση του. Επιπρόσθετα, μελετάμε την σημασία του σχολικού 
περιβάλλοντος με την σχολική επίδοση του μαθητή όπως αυτή διαμορφώνεται από το σχο-
λικό κλίμα, το εκπαιδευτικό σύστημα και τη σχέση του μαθητή με τον εκπαιδευτικό αλλά 
και τους συμμαθητές του. Τέλος, στα συμπεράσματα αναγνωρίζουμε ότι όλοι οι παραπάνω 
παράγοντες λειτουργούν ως αγχογόνοι εμποδίζοντας την σχολική επιτυχία του παιδιού. 

Λέξεις - Κλειδιά: σχολική επίδοση, άγχος 

Σχολική επίδοση 

Ορισμός σχολικής επίδοσης 

Για το σχολείο έχει γίνει θεσμός το αίτημα της επίδοσης, η αξιολόγηση της και η απονομή 
επαίνων με βάση την ατομική επίδοση. Όταν η αξιολόγηση στοχεύει στη βαθμολογία τότε 
συνήθως δραστηριοποιεί τον μαθητή, αλλάζει τις επιδόσεις του και γίνεται κατευθυντήριο 
όργανο για την βελτίωση της επίδοσης (Ταρατόρη, 2001).  

Ο όρος «επίδοση» ετυμολογικά παράγεται από το ρήμα επιδίδομαι που σημαίνει ασχολού-
μαι ιδιαίτερα με κάτι, εκτελώ ή δημιουργώ. 

Σύμφωνα με το Δερβίση (1999) , σχολική επίδοση είναι η ποσοτική και ποιοτική εκδήλωση 
της υποχρέωσης, της προσπάθειας και της ικανότητας απόκτησης γνώσεων και αξιοποίησης 
δεξιοτήτων προς την πραγματοποίηση προκαθορισμένων σκοπών της μάθησης. 

Όταν η αξιολόγηση στοχεύει στη βαθμολογία τότε συνήθως δραστηριοποιεί τον μαθητή, 
αλλάζει τις επιδόσεις του και γίνεται κατευθυντήριο όργανο για την βελτίωση της επίδοσης. 
Δυστυχώς όμως με την αξιολόγηση της επίδοσης παραμερίζεται η ουσιαστική σημασία της 
μάθησης (Ταρατόρη, 2001).  

Άγχος και σχολική επίδοση 
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Κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας είναι προφανές ότι πολύ λίγες μελέτες έγιναν για 
το άγχος πριν το 1950. Η μόνη αξιοσημείωτη εξαίρεση είναι η θεωρία του Freud σχετικά με 
το άγχος, η οποία αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την ανάπτυξη άλλων θεωριών 
του άγχους. Από τη δεκαετία του 1960 έχουν γίνει περαιτέρω εργασίες σχετικά με τις θεω-
ρίες του άγχους όπως αναφέρεται στο Spielberger(1966) (Eady, 1999). 

Το άγχος ορίζεται ως μία δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που εκδηλώνεται ως αντί-
δραση σε προκλήσεις ή κινδύνους του περιβάλλοντος. To άτομο κατακλύζεται από ένα αρ-
νητικό συναίσθημα και αισθάνεται ότι κάτι του συμβαίνει, χωρίς όμως να μπορεί να το ε-
λέγξει (Καλαντζή - Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). Ειδικότερα, όταν το άγχος συνδέεται με 
μια συγκεκριμένη κατάσταση όπως το σχολικό περιβάλλον, τότε πρόκειται για το «άγχος 
των εξετάσεων». Εμφανίζεται δηλαδή το αρνητικό αυτό συναίσθημα όταν ο μαθητής βιώνει 
μια διαδικασία αξιολόγησης (Λεοντάρη, 1997) . 

Έχει λοιπόν υποστηριχθεί ότι οι μαθητές κατά την αξιολόγηση εμφανίζουν άγχος το οποίο 
«πηγάζει από τις αντιδράσεις του παιδιού στις αξιολογήσεις των σημαντικών άλλων κατά 
την προσχολική ηλικία και σταθεροποιείται κατά τη διάρκεια της πρώτης παιδικής ηλικίας» 
(Λεοντάρη & Γιαλαμάς, 1996, σ.20). 

Από τη μία το άγχος έχει τη θετική του πλευρά και από την άλλη την αρνητική του πλευρά. 
Όταν φτάσει μέχρι κάποιο σημείο τότε βοηθά το άτομο ώστε να αποδώσει πιο αποτελε-
σματικά. Αν όμως ξεπεράσει αυτό το όριο τότε γίνεται εξαιρετικά επώδυνο με αποτέλεσμα 
να υπερδιεγείρει το άτομο και έτσι να διαταράσσει την απόδοση του (Sarason, 1980). Όπως 
αναφέρει η Λεοντάρη και ο Γιαλαμάς (1996), το άγχος φαίνεται να ενυπάρχει στον ανταγω-
νισμό που συνοδεύει τη σχολική εργασία. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί, γονείς και ειδικοί 
ενώ αναγνωρίζουν το άγχος στους μαθητές τους, θεωρούν ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβα-
ρό. Το γεγονός όμως αυτό κάνει τους μαθητές να «υποφέρουν». Συγκεκριμένα, δεν θέλουν 
να αποχωριστούν τους γονείς τους, νιώθουν σωματικές ενοχλήσεις, δεν παρακολουθούν τα 
μαθήματα με ευκολία. Συνεπώς, χαρακτηρίζονται μαθητές με χαμηλή επίδοση καθώς δεν 
μπορούν να αποδείξουν ότι αξίζουν (Καλαντζή - Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). 

Τα αίτια του άγχους σε σχέση με τη χαμηλή σχολική επίδοση των μαθητών 

Για κάποιους η μάθηση είναι ένα άθροισμα γνώσεων, ενώ για άλλους μια διαδικασία ανά-
πτυξης νέων ικανοτήτων. Οι ικανότητες αυτές είναι το αποτέλεσμα της αναδιαμόρφωσης 
μιας προηγούμενης κατάστασης. Σύμφωνα με τις δύο απόψεις η μάθηση ορίζεται ως σκό-
πιμη, σχετικά μόνιμη αλλαγή της συμπεριφοράς του ατόμου, η οποία είναι αποτέλεσμα 
εμπειρίας και πράξης που οδηγεί στην απόκτηση της γνώσης (Αλεξάνδρου, 2006). 

Τα υποκείμενα της μάθησης είναι οι μαθητές οι οποίοι μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
αξιολογούνται σε σχέση με το βαθμό ανταπόκρισης τους στους εκπαιδευτικούς στόχους. 
Μεγάλος αριθμός ερευνών στον ελληνικό και διεθνή εκπαιδευτικό χώρο σχετικά με την 
σχολική επίδοση δείχνει ενδιαφέρον να εντοπίσει τους παράγοντες που αλληλεπιδρούν με 
αυτή (Παπάνης & Γιαβρίμης, 2004). 
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Παρόλο που η μάθηση σε πολλές περιπτώσεις ταυτίζεται με τη νοητική υστέρηση ή από το 
μαθησιακό αποτέλεσμα, στην πραγματικότητα δεν εμπλέκονται μόνο οι νοητικές ικανότη-
τες του παιδιού, αλλά και όλοι οι άλλοι παράγοντες μέσα στους οποίους αυτό κινείται, εξε-
λίσσεται και καλείται να λειτουργήσει (Αλεξάνδρου, 2006). 

Ένας μεγάλος αριθμός παιδιών εκδηλώνει μέτρια ή χαμηλή επίδοση λόγω των ατομικών 
γνωστικών χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων του κάθε παιδιού (Αγαλιώτης, 2000). Η 
ψυχολογική έρευνα δείχνει ότι υπάρχει συνάφεια μεταξύ του χαμηλού δείκτη νοημοσύνης 
και της χαμηλής σχολικής επίδοσης. Αυτό όμως δεν αποτελεί τη μόνη αιτιολόγηση των 
προβλημάτων της σχολικής επίδοσης. Με δεδομένο ότι η διδασκαλία είναι μία και ίδια 
προς όλους τους μαθητές, οι διαφορετικές σχολικές επιδόσεις μας φέρνουν αντιμέτωπους 
με παράγοντες όπως το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον του παιδιού (Αλεξάνδρου, 
2006). 

Οι παράγοντες αυτοί έχουν σχέση με: 
• τα ατομικά χαρακτηριστικά του παιδιού  
• την οικογένεια 
• το σχολείο 

Τα ατομικά χαρακτηριστικά του παιδιού σε σχέση με τη σχολική επίδοση 

Αρκετοί μαθητές παρουσιάζουν χαμηλή σχολική επίδοση ή γενικότερη αδυναμία στα μα-
θήματα. Οι συχνότερες αιτίες που οδηγούν στη χαμηλή σχολική επίδοση είναι ορισμένα 
ατομικά χαρακτηριστικά του ατόμου. 

Μαθησιακές δυσκολίες 

Τα προβλήματα στη μάθηση γίνονται συνήθως εμφανή με την είσοδο του μαθητή στο σχο-
λείο. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να διαγνωστούν και νωρίτερα από τους γονείς του. 
Μπορεί όμως να είναι περιστασιακά και να εμφανίζονται μόνο σε ορισμένα μαθήματα. Κα-
τά κανόνα όμως οδηγούν σε σχολική υποεπίδοση με ακραία την σχολική αποτυχία. Μερικοί 
μαθητές παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας 
τους, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της τάξης και 
να δημιουργούν αρνητική στάση προς το σχολείο( Αναγνωστοπούλου, 2004). Τα προβλήμα-
τα αυτά μπορούν να χαρακτηρισθούν μαθησιακές δυσκολίες και εκδηλώνονται από μαθη-
τές με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές εκ-
δηλώνουν μέτρια ή χαμηλή σχολική επίδοση (Αλεξάνδρου, 2006). 

Αίσθημα ντροπής ή ντροπαλότητα 

Η ντροπαλότητα είναι ένα συναίσθημα αμηχανίας και φόβου απέναντι στους ανθρώπους ή 
σε κοινωνικές συνθήκες. Η ντροπαλότητα εμφανίζεται σε νέες καταστάσεις όταν το άτομο 
πρόκειται να αξιολογηθεί. Υπάρχουν συχνές αναφορές συμπτωμάτων ντροπαλότητας στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα ντροπαλά παιδιά αποφεύγουν μια σειρά από κοινωνικές 
δραστηριότητες με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν πτώση της λειτουργικότητας τους και η 
σχολική τους πορεία να εκφράζεται αρνητικά (Βασιλόπουλος, 2009). 
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Χαμηλό αίσθημα αυτοεκτίμησης 

Τα άτομα με υψηλό βαθμό άγχους χαρακτηρίζονται από μια υπεραπασχόληση για τον εαυ-
τό τους, εξάρτηση από την αξιολόγηση των άλλων και απόδοση της αποτυχίας τους σε εσω-
τερικούς παράγοντες. Τα ίδια γνωρίσματα φαίνεται να χαρακτηρίζουν και τα άτομα με χα-
μηλή αυτοεκτίμηση(Λεοντάρη & Γιαλαμάς, 1996). Έχει βρεθεί ότι η υψηλή αυτοεκτίμηση 
συνδέεται με την υψηλή σχολική επίδοση και η χαμηλή αυτοεκτίμηση έχει ως αποτέλεσμα 
χαμηλή σχολική επίδοση. Επομένως για να βελτιωθεί η απόδοση του μαθητή βασική προϋ-
πόθεση είναι η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του (Baumeister, Campbell, Krueger & Vohs, 
2003). 

Οικογένεια και σχολική επίδοση 

Είναι κοινώς αποδεκτό από όλες τις επιστήμες της αγωγής ότι η οικογένεια είναι βασικός 
φορέας κοινωνικοποίησης του ατόμου (Τσιπλητάρης, 2001). Η οικογένεια διαμορφώνει την 
προσωπικότητα, το χαρακτήρα, τις ηθικές αξίες, τον τρόπο σκέψης και τις συνήθειες του 
παιδιού. Ακόμη, είναι υπεύθυνη για τη σχέση που θα αποκτήσει αργότερα το παιδί όταν 
έρθει σε επαφή με το σχολικό περιβάλλον. Επομένως, η οικογένεια συντελεί είτε θετικά 
είτε αρνητικά στη σχολική επίδοση του παιδιού (Παπουτσάκη, 2013). 

Κάποια παιδιά δυσκολεύονται να ενταχθούν στη σχολική κοινότητα και έχουν χαμηλή σχο-
λική επίδοση. Γενικά διακρίνουμε: 

Οικογένειες με περιορισμένο κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο 

Σύμφωνα με τον Παπάνη και Γιαβρίμη (2004) όσον αφορά την επίδραση της οικογένειας 
στη σχολική μάθηση, η φτώχεια σχετίζεται στατιστικά με τη χαμηλή σχολική επίδοση. Η 
διαφοροποιημένη οικογενειακή ανατροφή που θα πάρει ένα παιδί ανάλογα με την κοινω-
νικοοικονομική και μορφωτική θέση των γονέων του, αποδεικνύει ότι δεν προετοιμάζει εξί-
σου όλα τα παιδιά για επιτυχία στη σχολική φοίτηση. Παλαιότερα η κοινωνιολογία της εκ-
παίδευσης υποστήριζε ότι η κοινωνικοοικονομική προέλευση των παιδιών είναι ένας πολύ 
σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την σχολική επίδοση αμφισβητώντας την έμφυτη 
ικανότητα και ευφυΐα ενός παιδιού. Έτσι λοιπόν οι γονείς με περιορισμένο οικονομικό και 
πολιτιστικό επίπεδο μπορεί να νιώθουν ότι προσβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς, να 
βλέπουν το σχολείο με φόβο και να νομίζουν ότι είναι ο στόχος των διακρίσεων, μεταβιβά-
ζοντας το ίδιο μήνυμα και στα παιδιά τους (Φράγκου, 2007).  

 Κλείνοντας, οι διαφοροποιημένες συνθήκες διαβίωσης διαμορφώνουν με ιδιαίτερο τρόπο 
την προσωπικότητα και τις δεξιότητες των παιδιών έτσι ώστε η σχολική τους απόδοση να 
είναι περιορισμένη. Βέβαια, υπήρξαν παραδείγματα ανθρώπων από χαμηλά κοινωνικά 
στρώματα, που διακρίθηκαν στη σχολική τους επίδοση, όμως αποτελούν πολύ μικρό ποσο-
στό (Παπάνης & Γιαβρίμης, 2004). 

Σχέσεις οικογένειας με το παιδί 

Σύμφωνα με το Γεωργίου (1993), μεταξύ των μεταβλητών που περιγράφουν τις λειτουργίες 
μιας οικογένειας φαίνεται να παρουσιάζεται το «δέσιμο» που αισθάνονται τα μέλη μεταξύ 
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τους σε μια οικογένεια. Με άλλα λόγια, είναι το πόση συνοχή αντιλαμβάνεται το κάθε μέ-
λος ότι έχει η οικογένειά του. Οι έρευνες που έγιναν τεκμηριώνουν την ύπαρξη αξιοπρόσε-
κτης σχέσης μεταξύ της οικογενειακής συνοχής και της σχολικής επίδοσης. Χαρακτηριστικά 
δείγματα παιδιών εργατικής τάξης που ήταν πετυχημένα στο σχολείο βρήκαν πως οι οικο-
γένειες τους διέφεραν σε αρκετά σημεία μεταξύ τους. Είχαν όμως μια σημαντική ομοιότη-
τα. Τα μέλη των οικογενειών αυτών διατηρούσαν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους (Γεωργί-
ου, 1993). 

Υψηλές προσδοκίες των γονέων για τα παιδιά τους 

Οι ανεκπλήρωτοι πόθοι και οι ανικανοποίητες επιθυμίες του γονέα μεταβιβάζονται στα 
παιδιά ως τα μόνα σημαντικά πράγματα. Δεδομένων όλων αυτών καταλαβαίνουμε την επι-
πλέον πίεση που δέχεται ο μαθητής για απόδοση στο σχολείο. Η πίεση αυτή λειτουργεί ως 
αγχογόνος παράγοντας, αφού ο μαθητής ενστερνίζεται και εσωτερικεύει τις αντιλήψεις της 
οικογένειας του επειδή του επιβάλλονται (Κυριακού, 2013). Ορισμένες μάλιστα φορές οι 
υψηλές προσδοκίες των γονέων δεν ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των παιδιών τους, 
με αποτέλεσμα να λειτουργούν αρνητικά και να απογοητεύουν το μαθητή εξαιτίας της χα-
μηλής επίδοσης του (Goldenberg, 2001) . Συνακόλουθο όλης αυτής της πίεσης είναι η βαθ-
μοθηρία και από την πλευρά της οικογένειας και του μαθητή διαστρεβλώνοντας το ρόλο 
και το σκοπό της αξιολόγησης του μαθητή (Παπουτσάκη, 2013). 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία ο μαθητής αποκτά χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, η οποία για πολλούς ερευνητές χαρακτηρίζεται ως «πλήγμα» από τους γο-
νείς όταν δεν διαχειρίζονται σωστά το θέμα της επίδοσης (Κυριακού, 2013). 

Σχολείο και σχολική επίδοση 

Η σημασία του περιβάλλοντος για την ανάπτυξη, την πρόοδο, την εξέλιξη και την προσαρ-
μογή του ατόμου έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών της κοινωνικής ψυχο-
λογίας. Το σχολείο και ειδικότερα το δημοτικό σχολείο έχει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
στην προσαρμογή, την κοινωνικοποίηση και την συναισθηματική ωρίμανση του παιδιού. 
Με άλλα λόγια, το σχολείο αποτελεί το πλαίσιο μελέτης και ανάλυσης της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Επομένως, το σχολικό περιβάλλον συνιστά σημαντικό παράγοντα του αποτε-
λεσματικού σχολείου (Χούπας, 2010). Ακόμη έχει υποστηριχθεί ότι το σχολείο ως κοινωνι-
κός σχηματισμός, αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας και έτσι επηρεάζει στη διαμόρφωση 
της ατμόσφαιρας του σχολείου και βάζει το άγχος στη ζωή των μαθητών (Κυριακού, 2013). 
Στην προκειμένη περίπτωση θα εστιάσουμε στο σχολικό κλίμα, το εκπαιδευτικό σύστημα, 
τις σχέσεις εκπαιδευτικού με τους μαθητές, καθώς και των μαθητών μεταξύ τους και πως 
αυτές λειτουργούν αρνητικά στην επίδοση των μαθητών.  

Σχολικό κλίμα 

Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2001) το σχολικό κλίμα αναφέρεται στην ατμόσφαιρα που επι-
κρατεί και σχετίζεται άμεσα με όσους εμπλέκονται σε αυτή. Επομένως, το σχολικό κλίμα 
ορίζεται ως το σύνολο των δυναμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, των 
περιβαλλοντικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών του σχολικού περιβάλλοντος, που ε-
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πηρεάζει την ψυχική διάθεση των δασκάλων και μαθητών. Ακόμη, επηρεάζει την παραγω-
γικότητα στο εκπαιδευτικό έργο και την επίτευξη των στόχων σε εκπαιδευτικούς και μαθη-
τές, αλλά και γενικά όλη την επίδοσή τους (Wangt, Haertel & Walberg, 1997). 

Το αρνητικό σχολικό κλίμα, το οποίο διακρίνεται από απουσία κινήτρων, απουσία υποστη-
ρικτικού περιβάλλοντος, στοιχεία που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην εκπαιδευτική δια-
δικασία και επομένως δεν προάγει την πρόοδο και επίδοση των μαθητών (Χούπας, 2010). 

Εκπαιδευτικό σύστημα 

Η ανταγωνιστική φύση του εκπαιδευτικού συστήματος με τις ειδικές συνθήκες όπως ο υ-
περβολικός όγκος εργασίας στο σπίτι, το βαθμολογικό σύστημα και οι αξιώσεις της ίδιας 
της κοινωνίας οδηγούν σε διαφοροποιήσεις στην επίδοση των μαθητών. Στα σημερινά σχο-
λεία η βαθμολογία είναι αυτοσκοπός και δεν αποδίδεται σημασία στη μόρφωση, την προ-
σωπική καλλιέργεια και την ευχαρίστηση (Husen, 1992). Η κατάσταση αυτή συμβάλλει στη 
δημιουργία ενός σκληρού ανταγωνισμού και οι μαθητές κατατάσσονται σε ικανούς και 
«κακούς» μαθητές, με αντίκτυπο στην επίδοση και την κοινωνικοποίηση των παιδιών αυ-
τών. Ακόμη, συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση της προετοιμασίας για τους ρόλους που θα 
αναλάβουν ως νέα άτομα στην κοινωνία, νομιμοποιώντας την κοινωνική ανισότητα (Παπά-
νης & Γιαβρίμης, 2004). 

Σύμφωνα με έρευνα των Κοκέβη, Φωτίου, Σταύρου και Καναβού (2011), οι μαθητές αναφέ-
ρουν ότι δέχονται μεγάλη πίεση από το σχολείο, το οποίο έχει να κάνει λιγότερο με τα ατο-
μικά τους χαρακτηριστικά και περισσότερο με το επίπεδο των σχολικών απαιτήσεων. Δη-
λώνουν ότι δεν τους αρέσει το σχολείο και έχουν χαμηλή σχολική επίδοση. 

Σχέση εκπαιδευτικού και μαθητή 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός δασκάλου επηρεάζουν το εκπαιδευτικό έργο και προσ-
διορίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία (Wubbels & Levy, 1993). Για παράδειγμα ο τρόπος 
διδασκαλίας των εκπαιδευτικών αλλά και η συμπεριφορά τους απέναντι σε κάθε μαθητή 
ξεχωριστά επηρεάζει την σχολική επίδοση των μαθητών. Η επίπληξη, η τιμωρία ή η αποφυ-
γή από μέρους του εκπαιδευτικού προς το μαθητή δημιουργεί προβλήματα στην ψυχοσύν-
θεση του μαθητή. Γι’ αυτό οι μαθητές που βιώνουν καταστάσεις απόρριψης εμφανίζουν 
χαμηλότερη σχολική επίδοση και έχουν περιορισμένες προσδοκίες εκπαιδευτικής 
προόδου(Birch & Ladd, 1997). 

Ο εκπαιδευτικός δεν ενδιαφέρεται μόνο για την ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων του 
παιδιού, αλλά αποβλέπει και τη γενικότερη κοινωνική και συναισθηματική του ανάπτυξη 
(Χούπας, 2010). Πολλές φορές όμως ο εκπαιδευτικός συμπεριφέρεται σύμφωνα με το φαι-
νόμενο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Περιμένει δηλαδή από τους μαθητές του ότι 
δεν θα τα καταφέρουν. Αναπόφευκτο στη συνέχεια είναι οι μαθητές να φέρονται με τρόπο 
που να επαληθεύει την προφητεία παρουσιάζοντας χαμηλή επίδοση (Λιανέρης, 2009).  
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Σχέση μαθητή με τους συμμαθητές του 

Μία άλλη σημαντική αιτία που επιδρά στην επίδοση των μαθητών είναι οι σχέσεις που α-
ναπτύσσονται μεταξύ των μαθητών. Οι συνομήλικοι επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των 
μαθητών καθοριστικά στις καθημερινές συμπεριφορές τους στο σχολείο (Νικόπουλος, 
2008). Οι περιορισμένες σχέσεις, η απουσία φιλίας αποτελούν σημαντικές πηγές άγχους για 
τους μαθητές. Έτσι λοιπόν, οι μαθητές που βιώνουν καταστάσεις απόρριψης εμφανίζουν τη 
χαμηλότερη σχολική επίδοση (Χούπας, 2010). 

Συμπεράσματα 

Από την παρούσα μελέτη προκύπτουν κάποια βασικά συμπεράσματα όσον αφορά τα αίτια 
που δημιουργούν άγχος στο μαθητή με αποτέλεσμα να έχει χαμηλή σχολική επίδοση σε 
σχέση με τους συνομηλίκους του . Αρχικά, τα αίτια είναι τα ατομικά χαρακτηριστικά του 
μαθητή, όπως το αίσθημα της χαμηλής αυτοεκτίμησης που νιώθει ο μαθητής. Έπειτα, σε 
αυτό συμβάλλει και η ίδια η οικογένεια όπου πρωταρχικά κοινωνικοποιείται το παιδί. Το 
χαμηλό κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων αλλά και οι υψηλές 
προσδοκίες που έχει η οικογένεια από το παιδί όταν μάλιστα αυτές δεν ανταποκρίνονται 
στις δυνατότητες του. Τέλος, ευθύνη έχει και το σχολείο με το εκπαιδευτικό σύστημα που 
υπάρχει στις μέρες μας, τις σχέσεις του μαθητή με τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές 
του. Όλα αυτά λειτουργούν ως αγχογόνοι παράγοντες εμποδίζοντας την σχολική επιτυχία 
του παιδιού. 
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Χρήση της μεθόδου της βιβλιοθεραπείας στη διδακτική πράξη  

Τοκμακίδου Ελπίδα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

etokmaki@sch.gr  

Περίληψη 

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ένα παράδειγμα χρήσης της μεθόδου της βιβλιοθεραπεί-
ας, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μαθητών/τριών της Ε΄ τάξης ενός δημοτικού 
σχολείου της Δυτικής Θεσσαλονίκης, μεταξύ των εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων του οποί-
ου είναι η ένταξη των αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο και τη διδακτική πράξη. Η εφαρμο-
γή της συγκεκριμένης πρότασης παρουσιάζεται για την περίπτωση του βιβλίου Eric 
Puybaret «Ο φεγγαροσκεπαστής» (μτφρ. Μ. Αγγελίδου, εκδ. Αίσωπος) με την υπογράμμιση 
ότι παρόμοια μπορεί να είναι η προσέγγιση και για άλλα λογοτεχνικά κείμενα που αφορούν 
το ίδιο θέμα. 

Λέξεις - Kλειδιά: βιβλιοθεραπεία, ένταξη αλλοδαπών μαθητών, φιλία, διδακτική προσέγγι-
ση 

Εισαγωγή 

Οι φιλικές σχέσεις στα πλαίσια της σχολικής τάξης συχνά διαταράσσονται ενώ παράλληλα 
παρατηρούνται διαφυλικές διακρίσεις και αναφορές σε «άλλου είδους» διαφοροποιήσεις 
που σχετίζονται με το γεγονός της συνύπαρξης στη σχολική τάξη παιδιών με διαφορετική 
πολιτισμική και κοινωνική προέλευση, φαινόμενο αντίστοιχο με την πολυπολιτσιμική κοι-
νωνία που καλούνται οι μικροί/ές μαθητές/τριες να ζήσουν. Οι διαφοροποιήσεις αυτές κά-
ποιες φορές είναι ιδιαίτερα έντονες και συμβάλλουν στη δημιουργία συγκρούσεων και ε-
ντάσεων στα πλαίσια του μαθήματος. Συχνά παρατηρείται η έλλειψη συνοχής ανάμεσα στα 
μέλη των ομάδων, η παραβίαση των «κανόνων» της τάξης, η αρνητική αποδοχή ή και α-
πόρριψη ορισμένων ατόμων. Η διαπραγμάτευση του θέματος της φιλίας μπορεί να ενεργο-
ποιήσει το θυμικό των μαθητών/τριών, προβάλλοντας γεγονότα και καταστάσεις που τα 
παιδιά έχουν βιώσει από κοινού, θυμίζοντάς τους τις κοινές εμπειρίες που έζησαν μαζί και 
τη δυναμική που μπορεί να έχει η θετική ανταπόκριση και ενίσχυση της φιλικής διάθεσης 
και στάσης ανάμεσά τους.  

Επιλέχθηκε η προσέγγιση της βιβλιοθεραπείας γιατί αυτή όπως υποστηρίζεται «βοηθά τους 
μαθητές και εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους στο σχολικό περιβάλλον» 
(Καπραβέλου,2009:25). Επιπλέον η προσέγγιση που υιοθετείται είναι μαθητοκεντρική, α-
φού εστιάζει στις προσωπικές εμπειρίες των μαθητών/τριών και ενδιαφέρεται για τη δική 
τους οπτική στην πρόσληψη του θέματος. Ακόμη βασίζεται στην εργασία σε ομάδες όσον 
αφορά στις δραστηριότητες επέκτασης μετά την επεξεργασία του λογοτεχνικού κειμένου.  

Ανάπτυξη της διδακτικής προσέγγισης 

Για τη διαπραγμάτευση του θέματος της φιλίας σε μια τάξη 24 παιδιών, ηλικίας 11 ετών 
(μαθητές της Ε΄ τάξης του 1ου Δ.Σ. Μενεμένης), επιλέχθηκε το κείμενο του Eric Puybaret «Ο 
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φεγγαροσκεπαστής» (μτφρ. Μ. Αγγελίδου, εκδ. Αίσωπος). Η συγκεκριμένη επιλογή μπορεί 
να αντιμετωπιστεί ως αφετηρία για τις διδακτική προσέγγιση και άλλων λογοτεχνικών βι-
βλίων που προσφέρονται για παιδιά και αφορούν το συγκεκριμένο θέμα, έχοντας ως γενι-
κότερο στόχο την κατανόηση με διαισθητικό τρόπο αλλά και με βάση τις προσωπικές ε-
μπειρίες των μαθητών/τριών της δυναμικής που κρύβεται στις φιλικές σχέσεις αλλά και των 
προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες αυτή μπορεί να λειτουργήσει σε μια σχολική τάξη.  

Ως επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης προσέγγισης ορίστηκαν, οι μαθητές/τριες της τά-
ξης: 

-Να διαπιστώσουν τη δύναμη της φιλίας μέσα από συμβολικές και πραγματικές καταστά-
σεις/εμπειρίες. 

-Να ανακαλέσουν στη μνήμη τους προσωπικά βιώματα που αφορούν περιστατικά απόδει-
ξης φιλίας με τους συμμαθητές τους.  

Η διαπραγμάτευση του θέματος ακολούθησε τις φάσεις που προτείνονται ως στάδια της 
βιβλιοθεραπευτικής αξιοποίησης της ανάγνωσης με παιδιά στο σχολείο (Σ. Παπαδοπούλου, 
2008) και συγκεκριμένα χωρίστηκε σε πέντε στάδια:  

1ο Στάδιο: Αναγνώριση 

Κατά την πρώτη αυτή φάση τα παιδιά παρακινήθηκαν να αναγνωρίσουν το θέμα και να  
προβλέψουν την υπόθεση της ιστορίας που επρόκειτο να διαπραγματευτούν.  Συγκεκριμέ-
να με τη συνοδεία μουσικής υπόκρουσης (το τραγούδι «Φεγγάρι μάγια μου ’κανες, του ΕΡ. 
Θαλασσινού, Μ.Θεοδωράκη) παρουσιάστηκε ένα κουτί (με τη μορφή δώρου, στολισμένου 
με μια μεγάλη γιρλάντα) και οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να μαντέψουν τι μπορεί να είχε 
μέσα. Στον πίνακα της τάξης και με τη βοήθεια ενός ανακλαστικού προβολέα και ενός Η/Υ 
παρουσιάστηκε το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο του βιβλίου και αποκαλύφθηκε το περιε-
χόμενο του κουτιού. Σε αυτό εκτός από το λογοτεχνικό βιβλίο, βρίσκονταν 6 εικόνες/ αντι-
κείμενα που σχετίζονταν με την υπόθεσή του (ένα χάρτινο αεροπλανάκι φτιαγμένο από ε-
φημερίδα, φωτογραφία μιας σκάλας που «φτάνει» στο φεγγάρι, μια μικρογραφία ενός 
χαρταετού, ένα ελατήριο, μια ξύλινη σφεντόνα και η εικόνα μιας τεράστιας σαπουνόφου-
σκας). Αυτά διανεμήθηκαν αντίστοιχα σε κάθε μια από τις έξι ομάδες των μαθητών/τριών. 
Σε ένα αρχείο παρουσίασης είχαν συγκεντρωθεί οι σελίδες του βιβλίου ενώ υπήρχε η δυνα-
τότητα πρόσβασης μέσω διαδικτύου στο αντίστοιχο e-book από τον Μικρό Αναγνώστη προ-
κειμένου να γίνει η ανάγνωση του πρώτου μέρους της ιστορίας (μέχρι το σημείο που ο μι-
κρός Τιμολέων, που μόλις πήρε το πτυχίο του Φεγγαροσκεπαστή διαπιστώνει ότι έχει χάσει 
την καραμέλα που θα του επέτρεπε να φράσει στο φεγγάρι προκειμένου να αντικαταστήσει 
το γερο-Ναπολέων, το συνταξιούχο πλέον Φεγγαροσκεπαστή). 

2ο στάδιο: Ιδεοθύελλα 

Αναφέρθηκε στα παιδιά ότι τα υλικά που τους μοιράστηκαν χρησιμοποιήθηκαν από τους 
φίλους του ήρωα προκειμένου να τον βοηθήσουν να βρει τη λύση στο πρόβλημά του και 
έτσι τα παιδιά παρακινήθηκαν να μαντέψουν τους τρόπους που αυτά αξιοποιήθηκαν (κάθε 
ομάδα αναφέρθηκε στην εικόνα/ αντικείμενο που έχει στα χέρια της). Παράλληλα διατυ-
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πώθηκαν ερωτήσεις με σκοπό να προβληθούν οι μαθητικές σκέψεις για το ερευνώμενο θέ-
μα και οι πιθανές λύσεις που θα προτείνονταν από τους ίδιους/ιες. Ακολούθησε ανάγνωση 
της επόμενης ενότητας του βιβλίου που αφορά στις αποτυχημένες προσπάθειες των φίλων 
του Τιμολέοντα να τον οδηγήσουν στο φεγγάρι.  

3ο στάδιο: Επιλογή 

Η παρουσίαση των αποτυχημένων προσπαθειών του Τιμολέοντα να επιτύχει το στόχο του 
συμβάλλει στο σχολιασμό των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων κάθε ιδέας αλλά και 
στην αναζήτηση της πιο αποτελεσματικής λύσης, η οποία αναζητήθηκε στη συνέχεια της 
ανάγνωσης του λογοτεχνικού κειμένου. Σύμφωνα με την ιστορία οι φίλοι του μικρού ήρωα 
«έφτιαξαν μια ανθρώπινη σκάλα» και έτσι «ο Τιμολέων πατώντας στους ώμους των φίλων 
του που έγιναν “σκαλιά” για χάρη του κατάφερε και έφτασε στο φεγγάρι». Η νέα αυτή θε-
ώρηση και αντιμετώπιση του προβλήματος σχολιάστηκε από τα παιδιά μέσα από σχετικές 
ερωτήσεις όπως «θα τα κατάφερνε ο Τιμολέων αν τελικά δεν τον βοηθούσαν όλοι οι φίλοι 
του;»  

4ο στάδιο: Εμβάθυνση 

Διαβάζοντας τις δύο τελευταίες σελίδες της ιστορίας όπου ο Τιμολέων έχει αναλάβει το έρ-
γο του Φεγγαροσκεπαστή και προσφέρει τις υπηρεσίες του στους φίλους του, προκλήθηκε 
συζήτηση ώστε τα παιδιά να οδηγηθούν σε συμπεράσματα, να ανασταχαστούν τις αιτίες 
και τα αποτελέσματα της περιπέτειας των ηρώων και να εκφράσουν τις προσωπικές τους 
κρίσεις για αυτήν. Μέσα από σχετικές ερωτήσεις τα παιδιά κλήθηκαν να αναφερθούν στους 
ήρωες- φίλους της ιστορίας και στον τρόπο που ο καθένας από αυτούς συνέβαλε στην α-
ντιμετώπιση του προβλήματος. Στο σημείο αυτό οργανώθηκε συζήτηση σχετική με τις συ-
ναισθηματικές διακυμάνσεις του ήρωα και τη θετική συνεισφορά των φίλων για την αλλαγή 
της διάθεσης του «Ποια είναι τα συναισθήματα του κάθε ήρωα;» «Ποια είναι τα συναισθή-
ματα του μικρού Τιμολέοντα όταν ήταν μόνος του και ποια τώρα, που αισθάνεται τόσο κο-
ντά του τους φίλους του;». Απώτερος στόχος ήταν να προχωρήσουν σε συγκρίσεις με τους 
ήρωες της ιστορίας και να αναζητήσουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσά τους και σε σχέ-
ση με πρόσωπα και καταστάσεις που περιγράφονται στην ιστορία, προχωρώντας παράλλη-
λα και σε σχετικές αντιστοιχίσεις από τη ζωή και τις εμπειρίες των μαθητών/τριών.  

5ο Στάδιο: Αξιολόγηση 

Το στάδιο αυτό συμπίπτει με την τελευταία αυτή φάση επεξεργασίας του κειμένου του 
«Φεγγαροσκεπαστή» όπου τα παιδιά καλούνται να χαρακτηρίσουν τον ήρωα και τη συμπε-
ριφορά του, να ταυτιστούν με κάποιον από τους ήρωες, εστιάζοντας παράλληλα την προ-
σοχή των παιδιών στη συμπληρωματικότητα των χαρακτήρων του βιβλίου. Ενδεικτικές ε-
ρωτήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν  «αν ήσουν και εσύ στην ιστορία ποιος ήρωας- φί-
λος του Τιμολέοντα θα ήθελες να είσαι;», «αν έμπαινες εσύ στην ιστορία ποια ιδέα από 
αυτές που προτείνονται θα σου φαινόταν πιο καλή και αποτελεσματική;», «τι θα συνέβαινε 
αν έλειπε κάποιος από τους φίλους του;»  
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Στη φάση αυτή τα παιδιά κλήθηκαν να θυμηθούν προσωπικές τους εμπειρίες -εστιάζοντας 
κυρίως στα συναισθήματά τους κατά την περιγραφή-  στις οποίες η βοήθεια των φίλων 
τους ήταν καταλυτική για τη θετική έκβαση του προβλήματος. Έγινε προσπάθεια, οι σχετι-
κές αναφορές τους να αφορούν καταστάσεις, στις οποίες πρωταγωνιστές ήταν συμμαθη-
τές/τριές τους. Τα παιδιά παρακινήθηκαν να αναφερθούν σε μια ποικιλία περιστάσεων, 
όπου η δύναμη της φιλίας είναι καταλυτική (στιγμές δημιουργίας, στοχασμού, χαράς, δυ-
σκολιών, θλίψης ...) με απώτερο στόχο την κατανόηση της σχέσης αλληλεπίδρασης και αλ-
ληλεξάρτησης που αναπτύσσονται ανάμεσά τους.  

Η επεξεργασία του λογοτεχνικού κειμένου ολοκληρώθηκε με την ανάθεση γραπτών ομαδι-
κών εργασιών, παρόμοιων με αυτές που προτείνονται στο υλικό Φιλαναγνωσίας του ΕΚΕΒΙ.  
1η ομάδα: Διαλέγουμε εικόνες της ιστορίας στις οποίες φαίνεται η συμβολή των φίλων για 
τη λύση του προβλήματος ή σχεδιάσουμε καινούριες∙ ανάμεσα στους νέους ήρωες μπορεί 
να είμαστε και εμείς οι ίδιοι και να συμπληρώσουμε (με μορφή κόμικς) σε συννεφάκια τα 
λόγια μας. 

2η ομάδα: Παίρνουμε το ρόλο ενός από τους ήρωες της ιστορίας και γράφουμε ή διηγού-
μαστε την ιστορία ή μέρος της από την οπτική αυτού του ήρωα.  

3η ομάδα: Γράφουμε στο ημερολόγιο του Τιμολέοντα τις σκέψεις του για το πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει και για τη βοήθεια που περιμένει από τους φίλους του.   

4η ομάδα: Εντοπίζουμε σημεία του κειμένου όπου παρουσιάζονται διαφορετικά/ αντίθετα 
συναισθήματα (χαρά, λύπη, απογοήτευση, συνεργασία, αλληλοϋποστήριξη) και τα σχολιά-
ζουμε ή ζωγραφίζουμε σχετικά και αντιγράφουμε σημεία του κειμένου που ταιριάζουν με 
τις ζωγραφιές μας.  

5η ομάδα: Είμαι φίλος του Τιμολέοντα και αναζητώ βοήθεια για αυτόν, γράφοντας επιστο-
λή σε κάποιους κοινούς μας φίλους. 

6η ομάδα: Δραματοποιούμε κάποιο τμήμα της ιστορίας χρησιμοποιώντας λόγια ή με πα-
ντομίμα, δείχνοντας τα συναισθήματα των φίλων.  

Στο φύλλο που ετοιμάστηκε για κάθε ομάδα εκτός της ξεχωριστής εργασίας που τους ανα-
τέθηκε υπήρχε και μια κοινή ερώτηση, η οποία αποτελούσε «εργαλείο» αξιολόγησης της 
διδακτικής παρέμβασης «Τι σημαίνει για εμάς να είμαστε φίλοι μεταξύ μας ή με άλλα παι-
διά της τάξης μας». 

Στο τέλος οι  24 μαθητές/τριες της τάξης, που διαχωρίστηκαν σε 6 μεικτές ομάδες, παρου-
σίασαν στην ολομέλεια της τάξης το ξεχωριστό έργο που ανέλαβαν.  

Αξιολόγηση διδασκαλίας 

Τα παιδιά έδειξαν ενθουσιασμό και διάθεση για συμμετοχή στις δραστηριότητες. Ως γενική 
εκτίμηση είναι ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση ήταν ευχάριστη για τα παιδιά. Σε αυτό μπο-
ρεί να συνέβαλαν και περισσότερες δραστηριότητες παιγνιώδους μορφής που είχε η επε-
ξεργασία του λογοτεχνικού κειμένου.  
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Η διδασκαλία ξεκίνησε με την εκτέλεση του μουσικού κομματιού που βρέθηκε από το δια-
δίκτυο, δραστηριότητα που βοήθησε στη χαλάρωση των παιδιών και στην ομαλή ένταξή 
τους στην κατάλληλη ατμόσφαιρα προσέγγισης ενός λογοτεχνικού κειμένου με σχετικό θέ-
μα.  Η προβολή διαφανειών και των σελίδων του βιβλίου (μέσα από τη χρήση Η/Υ και δια-
δραστικού προβολέα) βοήθησε στην ταυτόχρονη επαφή όλων των ομάδων με το λογοτεχνι-
κό βιβλίο.  Έγινε ανάγνωση των πρώτων σελίδων του βιβλίου από την εκπαιδευτικό, ενώ 
στη συνέχεια η ανάγνωση διακόπτονταν (και γινόταν από τις ομάδες των μαθητών ανάλογα 
με το αντικείμενο που είχαν στα χέρια τους και τον ήρωα που παρουσιαζόταν στη σειρά του 
βιβλίου) κάθε φορά που χρειαζόταν να παρεμβληθούν τα διαφορετικά στάδια επεξεργασί-
ας του κειμένου.  Η παρουσία του κουτιού/ σε συσκευασία δώρου προκάλεσε το ενδιαφέ-
ρον των παιδιών και τα ενεργοποίησε. Σχετικές είναι οι απαντήσεις τους όσον αφορά στο 
περιεχόμενό του: «είναι ο ίδιος ο ‘Φεγγαροσκεπαστής’, έχει ζάρια, την καραμέλα του, το 
πτυχίο του,  κουδουνάκια, χαρτιά , μολύβι, καρτούλες, ξύλινο φεγγάρι, σοκολατάκια, άλλο 
ένα βιβλίο, παζλ» ενώ ζήτησαν περισσότερο χρόνο για να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα 
επιλογών. Όσον αφορά στις απαντήσεις τους στις ερωτήσεις που έγιναν στη συνέχεια, πα-
ρόλο που από την αρχή της διδασκαλίας τους αναφέρθηκε ότι το κείμενο αφορά τη φιλία 
μεταξύ των ανθρώπων αυτοί πρότειναν στον Φεγγαροσκεπαστή πριν ακόμη διαβάσουν τις 
σχετικές αναφορές στο βιβλίο «να χρησιμοποιήσει μια σκάλα για το φεγγάρι, φτιαγμένη 
από χαρτί» ή από τα αντικείμενα που είχαν στα χέρια τους μετά την αποκάλυψη του περιε-
χομένου του κουτιού/δώρου. Στο σημείο αυτό αξίζει να σχολιαστεί μια παρατήρηση που 
έγινε στην τάξη μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης, τη στιγμή που τα παιδιά εξέφραζαν 
τις ιδέες τους για την ερώτηση «Αν εσείς μπορούσατε να μπείτε στην ιστορία τι θα προτεί-
νατε στον Τιμολέων να κάνει;». Οι περισσότερες από τις απαντήσεις των παιδιών αφορού-
σαν ατομικές επιλογές του Τιμολέοντα «να κρατούσε την καραμέλα στα χέρια του, να έρα-
βε την τσέπη του». Χρειάστηκε να γίνει υπενθύμιση στα παιδιά «πως χρειάζεται να αποδει-
χθεί η δύναμη της φιλίας» μέσα από τις προτάσεις τους και έτσι γρήγορα αναπροσανατόλι-
σαν τις επιλογές τους: «να φώναζαν και άλλους, τους φίλους των φίλων, να κουβάλαγε ό-
λους τους φίλους του πάνω στο φεγγάρι». Όσον αφορά στην περιγραφή των συναισθημά-
των του ήρωα και των φίλων του οι παρατηρήσεις τους υπήρξαν καίριες και ακριβείς. Οι 
λέξεις και προτάσεις που προτείνονταν από τα παιδιά καταγράφονταν στον πίνακα και έτσι 
είχαμε την ευκαιρία να συγκρίνουμε τις εκφράσεις που αφορούσαν στην επεξεργασία του 
συγκεκριμένου κειμένου με αντίστοιχες που προέκυψαν μετά τη συζήτηση αναφορικά με 
τα βιώματα και τις εμπειρίες των παιδιών, όπου η φιλία τους ήταν καταλυτική στην έκβαση 
δυσάρεστων για αυτούς περιστατικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχετικές αναφορές αφο-
ρούσαν αλλοδαπούς μαθητές που ενώ βρίσκονται χρόνια στην ίδια τάξη με τους υπόλοι-
πους συμμαθητές τους εξακολουθούν κάποιες φορές να διαχωρίζονται (είτε με δική τους 
θέληση είτε με την υπαιτιότητα άλλων) από την ομάδα της τάξης, διαταράσσοντας τις ό-
ποιες φιλικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών. Από την άλλη πλευρά, είναι αλήθεια ότι 
δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί το εύρος της επίδρασης της συγκεκριμένης προσέγγισης 
στον ψυχισμό κάθε παιδιού, όμως η ενασχόλησή τους με το συγκεκριμένο κείμενο φαίνεται 
πως τους επηρέασε, γεγονός που αποτυπώθηκε στις απαντήσεις τους στα φύλλα εργασίας 
που τους δόθηκαν.  Χαρακτηριστικά έχει γραφεί: «…ποτέ δε θα έχουμε μοναξιά γιατί θα 
έχουμε κάποιους φίλους στο πλευρό μας και θα μας συμπαραστέκονται και θα μας αγαπά-
νε», «φιλία σημαίνει για μας να έχουμε και να αισθανόμαστε κάποιον δίπλα μας, για να 
μας στηρίζει και στις δύσκολες στιγμές και στις εύκολες στιγμές».  
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Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση έφερε θετική αλλαγή στο κλίμα της τάξης και στις 
σχέσεις των μαθητών. Η συνέχιση και ολοκλήρωση της προσέγγισης με τη διεύρυνση της 
επεξεργασίας και άλλων λογοτεχνικών κειμένων, η εμβάθυνση στο θέμα της φιλίας, θα 
μπορούσε να έχει καλύτερα αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη τάξη. Η επέκταση των αρ-
χών της βιβλιοθεραπείας με κείμενα που αφορούν το ίδιο θέμα θα μπορούσε να παρακινή-
σει σε πλούσια βιώματα και να προσφέρει περισσότερο χρόνο να εκφράσουν τις απόψεις 
τους (Ενδεικτικά προτείνονται: Velthuijs, M, : Ο βάτραχος κι ο ξένος. Αθήνα: Πατάκη, Κρό-
ουθερ Κίτυ, 1998, Ο μαύρος Κότσυφας και ο άσπρος γλάρος, ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, Βαρε-
λά, Α.,2004, Δώσε την αγάπη. Πατάκη, κ.ά). Άλλωστε σκοποί και στόχοι προς την ίδια κα-
τεύθυνση καταγράφονται και στο  το νέο Α.Π. Νεοελληνικής Γλώσσας και Νεοελληνικής Λο-
γοτεχνίας, σελ.127,Ψηφιακό Σχολείο http://digitalschool.minedu.gov.gr/ ).  

Η επεξεργασία του κειμένου του «Φεγγαροσκεπαστή» ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση 
της εργασίας των ομάδων, όπου και όλα τα μέλη τους κέρδισαν το χειροκρότημα.  Η έκτη 
ομάδα επέλεξε να παρουσιάσει με παντομίμα μια σκηνή του βιβλίου. Αυτή δέχθηκε τα πε-
ρισσότερα χειροκροτήματα από όλους, γι’ αυτό και αναφέρθηκε από τα μέλη της, ότι τους 
άρεσε «περισσότερο από όλους» η συγκεκριμένη παρέμβαση. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, 
ακούστηκε και πάλι το ίδιο μουσικό κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε τη διδασκαλία. Τα 
παιδιά κλείνοντας τα μάτια παρακινήθηκαν να προσέξουν τους στίχους  του μουσικού κομ-
ματιού και να κρατήσουν «ό,τι τους άρεσε από όσα έγιναν και ακούστηκαν μέσα στην τά-
ξη».  
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κό υπάρχει και σε άλλη ιστοσελίδα προσπελάστηκε, 5/5/2012 

Μουσικό τραγούδι «Φεγγάρι μάγια μου ’κανες, του ΕΡ. Θαλασσινού, Μ.Θεοδωράκη, 
http://www.youtube.com/watch?v=31L8d8uenbI  
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Saving our planet: Μια διδακτική προσέγγιση με τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα των  
Αγγλικών για την ανάπτυξη της Πολλαπλής Νοημοσύνης 

 
Ρέλλια Μαρία 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, Master Ε.Α.Π. 
m_rellia@yahoo.com 

Περίληψη 

Θέμα αυτής της αναρτημένης ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση μίας διδακτικής πρότασης 
με τη χρήση Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οποία αναφέρε-
ται στο Κεφάλαιο 9 (Unit 9) “Earth Day Everyday” του σχολικού εγχειριδίου των Αγγλικών 
της  Στ’ Δημοτικού. Παράλληλα, γίνεται μία σύντομη αναφορά στη θεωρία της «Πολλαπλής 
Νοημοσύνης» του Howard Gardner, στην εφαρμογή της οποίας στηρίχθηκε ο σχεδιασμός 
του εκπαιδευτικού αυτού σεναρίου. Κύριοι διδακτικοί στόχοι είναι η εξοικείωση των μαθη-
τών με λεξιλόγιο σχετικό με τα απειλούμενα με εξαφάνιση ζώα και την προστασία του πε-
ριβάλλοντος, καθώς και η εξάσκησή τους στη λήψη και επεξεργασία πληροφοριών από το 
διαδίκτυο, τη συγγραφή περιγραφών, την αξιοποίηση των ΤΠΕ, τη χρήση της διάδρασης και 
τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο μάθησης και διδασκαλίας. Αποτελεί μία ολοκληρωμένη παι-
δαγωγική δραστηριότητα  κι έναν λειτουργικό τρόπο υπέρβασης τυχόν δυσκολιών του ανα-
λυτικού προγράμματος. 

Λέξεις - Kλειδιά: Διδακτική πρόταση, Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), Θεωρία της «Πολλαπλής Νοημοσύνης» 

Εισαγωγή 

H αναγκαιότητα της ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 
δηλώνεται σε πολλές από τις σύγχρονες έρευνες (Κασιμάτη&Γιαλαμάς, 2001). Βασικός ρό-
λος των Νέων Τεχνολογιών στη μάθηση είναι να συμβάλλουν στη δημιουργία νέων μορφών 
διδασκαλιών μέσα από τις οποίες οι μαθητές να οδηγούνται σε υψηλότερα επίπεδα κατα-
νόησης. Οι Νέες Τεχνολογίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να στηρίζουν τις προσπά-
θειες των μαθητών για κατανόηση και όχι για μηχανική απομνημόνευση, για να προάγουν 
την εννοιολογική αλλαγή, τη μεταγνωσιακή επίγνωση και τη γνωσιακή ευελιξία. Ακόμη για 
να γεφυρώσουν το χάσμα που υπάρχει σήμερα μεταξύ των δραστηριοτήτων που επιτελού-
νται στο σχολείο και αυτών που είναι αυθεντικές πολιτισμικές δραστηριότητες (Βοσνιάδου, 
1998). Σταδιακά, τα σχολεία εξοπλίζονται με εργαστήρια πληροφορικής και πρόσβαση στο 
διαδίκτυο (Wood κ.ά., 2005). 

Η προτεινόμενη διδακτική πρακτική φιλοδοξεί να δώσει έμφαση, με την περιγραφή του 
συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου, σε ευρύτερους παράγοντες που προσδιορίζουν την 
ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική, όπως η διδασκαλία και η μάθηση, τα 
προγράμματα σπουδών και ο διδακτικός σχεδιασμός με ΤΠΕ, τα σύγχρονα μαθησιακά μέσα 
και τα περιβάλλοντα των ΤΠΕ. Σύμφωνα με τον Muir-Herzig (2004), η τεχνολογία αποτελεί 
ένα ισχυρό εργαλείο προς μια θετική αλλαγή. Οι ψηφιακές τεχνολογίες δίνουν στους μαθη-
τές τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν περισσότερο και να αποκτήσουν μεγαλύτερη 
ανεξαρτησία στη μάθηση (Negroponte κ.ά., 1997), ενώ παράλληλα μαθαίνουν να συνεργά-
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ζονται , να χρησιμοποιούν την κριτική σκέψη και να βρίσκουν εναλλακτικές λύσεις σε προ-
βλήματα (Jaber, 1997). 

Το παρόν σενάριο άπτεται και προάγει τις κεντρικές έννοιες των Αναλυτικών Προγραμμά-
των Σπουδών (ΑΠΣ) και του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών 
(ΔΕΠΠΣ) για την υποχρεωτική δημόσια εκπαίδευση: τον εγγραμματισμό, με την καλλιέργεια 
του προφορικού λόγου, το χειρισμό πληροφοριών/γνώσεων, την έκφραση σκέψε-
ων/προσωπικών απόψεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων (συνεργασία, διαπραγμάτευση, 
λήψη αποφάσεων) ˙ την πολυγλωσσία, με την πρόσληψη και αξιοποίηση πληροφοριών από 
τη μητρική στην ξένη γλώσσα˙ και την πολυπολιτισμικότητα, με την αξιοποίηση της διαφο-
ρετικότητας μέσα από την εργασία σε ομάδες και την προσαρμογή του λόγου σε διαφορε-
τικές επικοινωνιακές καταστάσεις. 

Οι μαθητές σε ομάδες, χρησιμοποιώντας το διαδραστικό πίνακα και τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές του σχολικού εργαστηρίου και έχοντας μπροστά τους Φύλλα Εργασίας, εκτε-
λούν τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παρουσιάζουν τις απαντήσεις τους 
στην ολομέλεια της τάξης. Στο τέλος τα διδακτικής ενότητας, οι μαθητές ετοιμάζουν ένα 
ομαδικό project, παρουσιάζοντας διαφορετικές μορφές περιβαλλοντικής μόλυνσης και συ-
μπληρώνουν ερωτηματολόγια αξιολόγησης της παρούσας διδακτικής πρότασης. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Το παρόν διδακτικό σενάριο συνδέεται ευκρινώς με τη «Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύ-
νης» του Howard Gardner. Ο ίδιος το 2006 οριοθέτησε και περιέγραψε τη θεωρία του, α-
ναφέροντας πως, ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι υπάρχει μόνο μια νοημοσύ-
νη, ο καθένας από εμάς έχει οκτώ ή περισσότερες νοημοσύνες τις οποίες μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε στην επιτέλεση των κάθε είδους δραστηριοτήτων μας. 

Η «Πολλαπλή Νοημοσύνη» αναφέρεται σε οκτώ διαφορετικούς τρόπους εμφάνισης και λει-
τουργίας των νοητικών ικανοτήτων. Όλοι οι άνθρωποι εμφανίζουν αυτές τις ικανότητες, όχι 
όμως στον ίδιο βαθμό (Βασάλα, 2011). Σύμφωνα λοιπόν με τον Gardner (2006), τα οκτώ 
αυτά διαφορετικά είδη νοημοσύνης είναι: η Οπτική Νοημοσύνη (ικανότητα πρόσληψης και 
επεξεργασίας οπτικών πληροφοριών από τον περιβάλλοντα χώρο), η  Λεκτική / Γλωσσική 
Νοημοσύνη (ευκολία στη χρήση του προφορικού και του γραπτού λόγου), η Λογική / Μα-
θηματική Νοημοσύνη (ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης των αριθμών και κατανόηση 
σχέσεων), η Σωματική / Κιναισθητική Νοημοσύνη (ικανότητα χρήσης ολόκληρου του σώ-
ματος για την έκφραση ιδεών και συναισθημάτων), η Μουσική / Ρυθμική Νοημοσύνη (ικα-
νότητα δημιουργίας, κατανόησης και επικοινωνίας διαμέσου των ήχων), η Διαπροσωπική 
Νοημοσύνη (ικανότητα κατανόησης των άλλων ανθρώπων και αποτελεσματικής επικοινω-
νίας μαζί τους), η Ενδοπροσωπική Νοημοσύνη (ικανότητα γνωριμίας και γνώσης του εαυ-
τού μας) και η Φυσιογνωστική (Νατουραλιστική) Νοημοσύνη (ικανότητα αναγνώρισης, 
ταξινόμησης και χρήσης στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος).  

Η «Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης» μας προσφέρει την απάντηση στο γιατί η στείρα 
μετάδοση της γνώσης είναι συχνά μη αποτελεσματική και γιατί ο μαθητής και οι διαφορετι-
κοί τρόποι μάθησης θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού 
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των σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών και μεθόδων, αρχή που συνδέεται άμεσα με τα 
ΑΠΣ για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο και βρίσκει την εφαρ-
μογή της στο παρόν εκπαιδευτικό σενάριο. 

Περιγραφή διδακτικού σεναρίου 

Το διδακτικό αυτό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Στ’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου 
στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας (Unit 9, “Earth Day Everyday”). Διαθεματικά, αξιοποιεί 
μαθήματα όπως η Γλώσσα, η Ξένη Γλώσσα, η  Έκφραση/Έκθεση, η Πληροφορική, η Μελέτη 
Περιβάλλοντος. Γίνεται επίσης αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία με τη χρήση Η/Υ και 
διαδραστικού πίνακα, αποσπασμάτων βίντεο και διαδραστικών δραστηριοτήτων. Η διάρ-
κεια είναι 4 ή 5 διδακτικές (45λεπτες) ώρες: η 5η  διδακτική ώρα απαιτείται για το σχολια-
σμό των projects που δημιούργησαν οι μαθητές, τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων αξιο-
λόγησης του σεναρίου και περαιτέρω διευκρινήσεις στις υπόλοιπες δραστηριότητες.  

Η χρησιμότητα του διδακτικού αυτού σεναρίου περιλαμβάνει τη γνωριμία των μαθητών, 
στην Αγγλική Γλώσσα, με διαφορετικά είδη ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση ˙ την πα-
ρουσίαση διαφορετικών τρόπων μόλυνσης του περιβάλλοντος ˙ την εξοικείωση των μαθη-
τών με τη συγγραφή περιγραφών και την εκπόνηση ομαδικής εργασίας (project) στην Αγ-
γλική Γλώσσα ˙ και τη χρήση των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο. 

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι μαθητοκεντρική, ομαδοσυνεργατική και διερευνητι-
κή. 

Διδακτικό υλικό – Ενδεικτικές δικτυακές τοποθεσίες 

Για το σχεδιασμό του διδακτικού σεναρίου χρησιμοποιήθηκε τόσο έντυπο όσο και ηλεκτρο-
νικό υλικό. Το έντυπο υλικό περιλαμβάνει έξι φύλλα εργασίας που σχεδιάστηκαν από την 
εκπαιδευτικό, καθώς και φωτοτυπίες από το βιβλίο της Μελέτης Περιβάλλοντος Δ’ Δημοτι-
κού (σελ. 58-88). Το ηλεκτρονικό υλικό περιλαμβάνει διαδραστικές ασκήσεις εμπέδωσης 
του λεξιλογίου, κατασκευασμένες με το εκπαιδευτικό λογισμικό Hot Potatoes, καθώς και 
έξι οπτικοποιημένα αποσπάσματα από το YouTube: “Endangered Animals” 
(http://www.youtube.com/watch?v=i0N_9uOh7kc),“Enviro-Tip: Endangered Species” 
(http://www.youtube.com/watch?v=EdiDcYkW4lM), “The Enviropals! Red Panda Song” 
(http://www.youtube.com/watch?v=cvM_HrZy3_c), “ENVIROPALS: Air Pollution Enviro-Tip” 
(http://www.youtube.com/watch?v=H5bylFTf_-s), “ENVIROPALS: Garbage Enviro-Tip” 
(http://www.youtube.com/watch?v=Emu2POcBmqk&feature=related) και “ENVIROPALS: 
Save Our Seas Enviro-Tip” (http://www.youtube.com/watch?v=ZI8YlvIf2Ls&feature=related). 

Γενικοί Διδακτικοί Στόχοι 

Γενικός στόχος της παρούσας διδακτικής πρακτικής αποτελεί η ανάπτυξη της ικανότητας 
συμμετοχής των μαθητών σε διάφορες περιστάσεις προφορικής κυρίως αλλά και γραπτής 
επικοινωνίας (Λεκτική / Γλωσσική Νοημοσύνη), με τη χρήση διαθεματικών, ομαδικών και  
βιωματικών δραστηριοτήτων (Διαπροσωπική Νοημοσύνη) και αυθεντικού ψηφιακού υλι-
κού και σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και εργαλείων (Οπτική Νοημοσύνη), κα-
θώς και το συνδυασμό συμβατικών και σύγχρονων τεχνολογικών μέσων διδασκαλίας. Επι-
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χειρείται η ενεργοποίηση ήδη υπαρχόντων γνωστικών σχημάτων και η εμπλοκή των μαθη-
τών σε μη μηχανιστικούς τύπους μάθησης (Λογική Νοημοσύνη) και η αξιοποίηση του ευρύ-
τερου γνωστικού τους υπόβαθρου (Ενδοπροσωπική Νοημοσύνη). Τέλος, το λεξιλογικό θέ-
μα του μαθήματος, «Ζώα υπό εξαφάνιση / Μόλυνση του πλανήτη», προάγει και ένα ακόμα 
είδος νοημοσύνης, τη Φυσιογνωστική (Νατουραλιστική) Νοημοσύνη. 

Επιμέρους Διδακτικοί Στόχοι 

Στον τομέα των γνώσεων, επιδιώκεται οι μαθητές να γνωρίσουν, ονομάσουν και περιγρά-
ψουν (στα Αγγλικά) απειλούμενα είδη ζώων από όλον τον κόσμο (Λεκτική / Γλωσσική –
Οπτική – Νατουραλιστική Νοημοσύνη), να καταλάβουν τη διαδικασία σύνθεσης μιας ομα-
δικής εργασίας (Διαπροσωπική –  Σωματική / Κιναισθητική Νοημοσύνη), να συγκρατήσουν 
συγκεκριμένες πληροφορίες ενώ παρακολουθούν ψηφιακά αποσπάσματα από το διαδί-
κτυο (Λογική - Οπτική Νοημοσύνη) και να αντιπαραθέσουν γλωσσικά στοιχεία της μητρικής 
και της ξένης γλώσσας (Λεκτική / Γλωσσική  Νοημοσύνη). 

Στον τομέα των δεξιοτήτων, επιδιώκεται οι μαθητές να ενεργοποιήσουν και να χρησιμοποι-
ήσουν τόσο το γραπτό όσο και τον προφορικό κώδικα επικοινωνίας («βλέπω», «ακούω», 
«μιλώ», «διαβάζω» και «γράφω») σε διαφορετικές επικοινωνιακές καταστάσεις (Λεκτική / 
Γλωσσική – Ενδοπροσωπική Νοημοσύνη), να διαβάζουν και να επαληθεύουν την ορθότητα 
συγκεκριμένων προτάσεων ή να συμπληρώνουν σε αυτές πληροφορίες που λείπουν (Λεκτι-
κή / Γλωσσική – Λογική  Νοημοσύνη). 

Τέλος, στον τομέα των στάσεων, επιδιώκεται οι μαθητές να ενθαρρυνθούν και να υποστη-
ριχθούν γνωστικά από τον εκπαιδευτικό στην παραγωγή τεκμηριωμένου και σύνθετου λό-
γου (Λεκτική / Γλωσσική –  Ενδοπροσωπική Νοημοσύνη), να προσαρμοστούν, σταδιακά, 
στην εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών και του διαδραστικού πίνακα (Οπτική Νοημοσύνη), να εκτιμήσουν τη συγκεκρι-
μένη διδακτική πρόταση, να την αποδεχτούν στο σύνολό της ή να αμφισβητήσουν τη χρη-
σιμότητα κάποιων από τις προτεινόμενες δραστηριότητες (Λογική – Ενδοπροσωπική Νοη-
μοσύνη), να ενταχθούν στον ομαδοσυνεργατικό τρόπο μάθησης και να εμπλακούν σε δια-
θεματικές δραστηριότητες (Διαπροσωπική Νοημοσύνη). 

Δραστηριότητες – Περιγραφή της διδακτικής πορείας  

Αφού έχει προηγηθεί η διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας του σχολικού εγχειριδίου 
(Unit 9, «Earth Day Everyday»), ο εκπαιδευτικός προχωρά στην υλοποίηση του παρόντος 
σεναρίου, χρησιμοποιώντας το διαδραστικό πίνακα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
του σχολικού εργαστηρίου της Πληροφορικής. Για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος, η 
εξοικείωση τόσο του εκπαιδευτικού όσο και των μαθητών με τα βασικά εργαλεία των ΤΠΕ 
θεωρείται απαραίτητη. 

Αρχικά, οι μαθητές χωρίζονται σε 4 ομάδες των 5 ατόμων, με τη χρήση πλαστικοποιημένων 
καρτών. Οι κάρτες περιέχουν λεξιλόγιο σχετικό με ζώα από όλο τον κόσμο, τα οποία βρί-
σκονται σε κίνδυνο εξαφάνισης (“Endangered Animal Species”).Τέσσερις από τις κάρτες 
αναγράφουν το οικοσύστημα στο οποίο ζουν και οι υπόλοιπες 16 απεικονίζουν διαφορετι-

3006

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



κά είδη ζώων με την ονομασία τους στα Αγγλικά. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει τυχαία από μία 
κάρτα σε κάθε μαθητή και όσοι έχουν κάρτες με κοινή θεματική απαρτίζουν αυτόματα και 
μία ομάδα, με όνομα το οικοσύστημα που τους αντιστοιχεί. Στη συνέχεια, οι μαθητές, ανά 
ομάδα, κάθονται γύρω από έναν υπολογιστή η κάθε μια, έχοντας όλοι οπτική επαφή με το 
διαδραστικό πίνακα της τάξης. 

Η διδασκαλία στηρίζεται σε έξι φύλλα εργασίας, τα οποία έχουν σχεδιαστεί από τον εκπαι-
δευτικό και ακολουθούν μία συγκεκριμένη σειρά εκτέλεσής τους από τους μαθητές. Δίνο-
νται επίσης κάποιες ενδεικτικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις, σχετικές με το περιεχόμενο των 
φύλλων εργασίας. Η θεματολογία είναι η εξής: Worksheet 1: Animal Crossword, Worksheet 
2: Endangered Animals, Worksheet 3: Endangered Species, Worksheet 4: The Red Panda 
Song (Note-taking - Descriptive Writing), Worksheet 5: Environmental Videos και Worksheet 
6: Class project (Forms of Pollution). 

Μετά την παροχή, εκ μέρους του εκπαιδευτικού, των απαραίτητων διευκρινήσεων, οι μα-
θητές εκτελούν, στις ομάδες τους, τις δραστηριότητες που αναγράφονται στα φύλλα εργα-
σίας, συζητώντας κάθε φορά τις σωστές απαντήσεις στην ολομέλεια της τάξης. Ακόμα, ζη-
τείται από τους μαθητές, ανά ομάδα, η παραγωγή project στο σπίτι με θέμα “Environmen-
tal Pollution”. Στo κείμενο, το οποίο θα γραφεί στα Αγγλικά και μπορεί να εμπλουτιστεί με 
σχετικές εικόνες από το διαδίκτυο, ζητείται από τους μαθητές να παρουσιάσουν διαφορετι-
κά είδη μόλυνσης του περιβάλλοντος, τις αιτίες και τις συνέπειες τους, καθώς και τυχόν 
πιθανούς τρόπους επίλυσής τους. 

Τέλος, συμπληρώνεται ανώνυμα από τους μαθητές ανά ομάδα ερωτηματολόγιο, με σκοπό 
να εξαχθούν δεδομένα αναφορικά με την αξιολόγηση της διδασκαλίας της Αγγλικής με τη 
χρήση των ΤΠΕ. Οι απαντήσεις των μαθητών αποτελούν αντικείμενο συζήτησης στο επόμε-
νο μάθημα, καθώς επίσης και το βασικό υλικό για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου αυτο-
αξιολόγησης από το διδάσκοντα εκπαιδευτικό. 

Προτάσεις προέκτασης του διδακτικού σεναρίου 

Σε συνεργασία με το δάσκαλο της τάξης, το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο θα μπορούσε 
να διευρυνθεί, παίρνοντας τη μορφή project με θέμα “Endangered Animal Species” («Ζώα 
που απειλούνται με εξαφάνιση»). Οι μαθητές και ο δάσκαλός τους μπορούν να οργανώ-
σουν στο σχολείο τους έκθεση, στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης, προβάλ-
λοντας το υλικό που συγκέντρωσαν και τα projects που δημιούργησαν, με σκοπό να ενημε-
ρώσουν τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου για το τεράστιο πρόβλημα της απειλής ε-
ξαφάνισης πολλών ζώων του πλανήτη, παρουσιάζοντας αυτά που κινδυνεύουν περισσότε-
ρο. Η συγκεκριμένη δράση θα μπορούσε επίσης να βιντεοσκοπηθεί και να χρησιμοποιηθεί 
από τοπικούς φορείς (π.χ. το Δήμο ή το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) ως μία κίνη-
ση ευαισθητοποίησης των μικρών μαθητών πάνω σε αυτό το τόσο σοβαρό περιβαλλοντικό 
πρόβλημα, στα πλαίσια προώθησης της έννοιας της Βιώσιμης/Αειφόρου Ανάπτυξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKSHEETS) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKSHEETS) - WORKSHEET 1 
 

A. The Animal Crossword: Complete. 
 

 

 

                                        11 

      10                                          12                                                                                               13 

                                          14                                                                                             16 

       15                                                                                         18 

   20                       19        17              

 

21 

 

CLUES 

 1                            6       7                          13  

 

2    8     14 

→                                                                                                                 

2↓    9     15                                                      

 

3  10     16 

                                    

4                           11                           17        18         

 

5                           12                           19                            20          21 
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WORKSHEET 2 

a) In your group, look at the following animals. Which of them do you think are in danger of 
becoming extinct? Tick (√). 

 

  

                  ______       ______                ______        ______       ______ 

                                               

  

 

                  ______       ______        ______                 ______                ______ 

 

 

 

      ______              ______                ______                   ______                    ______ 

b) Now, watch a YouTube extract entitled “Endangered Animals”  

     (http://www.youtube.com/watch?v=i0N_9uOh7kc)   and check your answers. How many 

correct answers did you have? 

WORKSHEET 3 

Watch a short video extract about endangered animal species. In your group, tick the follow-
ing sentences as True (√) or False (X). 
 
1. There are no more dinosaurs left today.    ___________ 

2. First an animal disappears, then it is endangered.   ___________ 

3. Today, the world is changing very fast.    ___________ 

4. Pandas live in the tropical forests of Africa.    ___________ 

5. Bamboo forests in China are disappearing today. `  ___________ 

6. If you want to help endangered animals, follow the “Adopt an Animal” zoo project. 

         ___________ 

* VIDEO EXTRACT: www.youtube.com/watch?v=EdiDcYkW4lM Endangered Species (Duration: 1:41’) 
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WORKSHEET 4 

Watch a short video about red pandas, then complete the following notes about them. 

           Red Pandas: 

♦  live in the _____________ forests in _____________ 

♦  are more _____________ than raccoons 

♦  are about ______ inches  _____________ 

♦  weigh about ______ pounds 

♦  eat: _____________ , _____________ , _____________ , _____________ 

♦  have: _____________ and _____________ fur 

                _____________ claws 

                _____________ teeth 

                _____________ jaws 

♦  sleep  at _____________ 

♦  love _____________ 

♦  are _____________ and _____________ (their colours) 

Now use these notes and, in your group, write a short text (80-100 words) about red pandas. 

You can illustrate it with photos, too! 

* VIDEO EXTRACT: www.youtube.com/watch?v=cvM_HrZy3_c         Red Panda Song      (Duration: 
03:07’)  

WORKSHEET 5 

You are going to watch three short YouTube videos about different forms of environmental 
pollution. 

* VIDEO EXTRACTS: www.youtube.com/watch?v=H5bylFTf_-s Air Pollution Enviro-Tip  (Duration : 

01 :41’), www.youtube.com/watch?v=Emu2POcBmqk&feature=related Garbage Enviro-T (Duration: 

01 :42’), www.youtube.com/watch?v=ZI8YlvIf2Ls&feature=related Save Our Seas Enviro-Tip (Dura-

tion: 02 :03’) 

Now, using the Hot Potatoes Suite, you are going to carry out two interactive tasks, based 
on information from the videos, one involving Matching and the other involving Gap filling. 
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WORKSHEET 6 

 (To be assigned as Homework) 

In your group, at home, make a project about the environmental pollution, presenting its 

different forms, causes and consequences, as well as possible solutions and writing a text (2-

3 paragraphs) about it. You can use information, as well as pictures, from the Internet. You 

can also refer to your Μελέτη Περιβάλλοντος Δ’ Τάξη (σελ. 58-88). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 
Έντυπο Αξιολόγησης της Διδακτικής Πρακτικής από τους Μαθητές 

Σε γενικές γραμμές, σας άρεσε το μάθημα;   Πάρα πολύ     Αρκετά    Ελάχιστα         Κα-

θόλου    

Αν ναι, τι ήταν αυτό που σας εντυπωσίασε περισσότερο; 

__________________________________________________________________________ 

Aν όχι, τι σας δυσκόλεψε περισσότερο; 

___________________________________________________________________________ 

Θεωρείτε πως οι δραστηριότητες ήταν:  πολύ      λίγο     καθόλου    ενδιαφέρουσες. 

Ποια είναι η γνώμη σας για τις ομαδικές δραστηριότητες; 

___________________________________________________________________________ 

Τι θα θέλατε να ήταν διαφορετικό;  

___________________________________________________________________________ 

Πιστεύετε ότι γενικά ανταποκριθήκατε στις δραστηριότητες:   

Με επιτυχία  

Με κάποιες δυσκολίες   

Δε μπορέσαμε να ανταποκριθούμε   

Tι χρήσιμο θεωρείτε ότι πήρατε από αυτό το μάθημα; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

                                                                            Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας!  
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Έντυπο Αξιολόγησης της Διδακτικής Πρακτικής από το Διδάσκοντα Εκπαιδευτικό 

Σε ποιο βαθμό το σχέδιο διδασκαλίας μου ανταποκρίθηκε τελικά στις προσδοκίες μου; 

Πάρα πολύ     Αρκετά      Ελάχιστα     Καθόλου  

Ποια ήταν τα τρία πιο επιτυχημένα στοιχεία του μαθήματός μου; 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

Ποια είναι τα δύο στοιχεία που θα έπρεπε να είχα αλλάξει στο σχέδιο μαθήματός μου;   

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

Για ποια σημεία της διδακτικής έδειξαν οι μαθητές μου το μεγαλύτερο ενδιαφέρον; 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Τι συμπεράσματα προκύπτουν από τα φύλλα αξιολόγησης των μαθητών μου; 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

H αξιολόγηση καταμέτρησε με ακρίβεια τους προκαθορισμένους στόχους.     ΝΑΙ   ΟΧΙ  

Η μετάβασή μου ανάμεσα στις δραστηριότητες ήταν ομαλή και υπήρχε συνοχή.  

ΝΑΙ   ΟΧΙ  

Οι μαθητές μου κατανόησαν τις δραστηριότητες με ευκολία και έδειξαν προθυμία και εν-

διαφέρον κατά την εκτέλεσή τους.   ΝΑΙ   ΟΧΙ  
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Αξιοποίηση ηλεκτρονικών λεξικών και σωμάτων κειμένων  
στη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 

 
Χιονίδης Παντελεήμων  

PhD, MPhil 
hionidispl@hotmail.com 

Περίληψη 

Η εξέταση της ελληνικής γλώσσας σε διαχρονικό επίπεδο αποτελεί βασικό στόχο αλλά και 
ζητούμενο της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών στο γυμνάσιο. Η ενότητα του «Λεξιλό-
γιου» προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν την προέλευση και 
τη σημασιολογική αξία λέξεων με στόχο τον εμπλουτισμό του γραπτού και προφορικού λό-
γου τους. Η εξέταση των ποικίλων σημασιών και η παρακολούθηση των λέξεων στο φυσικό 
περιβάλλον τους, το ευρύτερο κείμενο, συνιστούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επί-
τευξη αυτών των στόχων. Η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών εργαλείων που προσφέρει ο 
διαδικτυακός χώρος της «Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα» ανταποκρίνεται στα ζητούμενα 
της επαφής των μαθητών με κείμενα αυθεντικού λόγου και του ψηφιακού γραμματισμού 
τους. Μία τέτοια προσέγγιση επιχειρείται με αντικείμενο το λεξιλογικό πίνακα του «λέγω». 
Οι μαθητές δουλεύοντας ομαδικά καλούνται να εξοικειωθούν με τη σημασία και τη λει-
τουργία παράγωγων και σύνθετων λέξεων σε ποικίλα κειμενικά περιβάλλοντα καθώς και να 
αναπτύξουν την πραγματολογική τους ικανότητα με δραστηριότητες παραγωγής λόγου.  

Λέξεις – Κλειδιά: αρχαία ελληνικά, λεξιλόγιο, λέγω, ηλεκτρονικά λεξικά, σώματα κειμένων 

Εισαγωγή 

Οι Σπανός και Μιχάλης (2012) στην πρόσφατη μελέτη τους για τη διδασκαλία της Νεοελλη-
νικής Γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρατηρούν: Όλοι αναγνωρίζουμε την αξία 
της διδασκαλίας της Γλώσσας μας και της σπουδής του πολιτισμού μας. Όλοι, όμως, δεν εν-
νοούμε τη διδακτική αξιοποίησή της με  τρόπο αποτελεσματικό (σελ. 52).   

Η παρατήρησή τους  διατηρεί την επικαιρότητά της και σε ό,τι αφορά το δεύτερο πυλώνα 
της γλωσσικής διδασκαλίας, το μάθημα των αρχαίων ελληνικών. Η διδακτική προσέγγιση 
του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας βρίσκεται στον πυρήνα ενός ανάλογου 
προβληματισμού τόσο λόγω της ευρύτητας της σκοποθεσίας του όσο και εξαιτίας των «α-
διευκρίνιστων» για πολλά χρόνια σχέσεών του με τη διαδικασία κατάκτησης της μητρικής 
γλώσσας. Μάλιστα, η σύνδεση της αρχαίας ελληνικής με τη νέα ελληνική γλώσσα στη διδα-
κτική πράξη φαίνεται να προβάλλεται ως μία διέξοδος και για τα δύο μαθήματα, καθώς 
απαντά στον προβληματισμό που αναπτύσσεται για τη σκοπιμότητα της παρουσίας των 
Αρχαίων Ελληνικών στο ωρολόγιο πρόγραμμα και φαίνεται να γίνεται αποδεκτή από τους 
ίδιους τους εκπαιδευτικούς (Κουτσογιάννης, 2007α, σελ. 16). Η συνεξέταση αρχαίας και 
νέας ελληνικής γλώσσας διατυπώνεται ως στόχος και αλλά και ως τρόπος προσέγγισης του 
αρχαιοελληνικού λόγου στο γυμνάσιο (ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ, 2003, σελ. 3808, 3811), ενώ και στο 
πλαίσιο στήριξης του Νέου Σχολείου υπογραμμίζεται η ανάγκη «διασύνδεσης και επικοινω-
νίας» τόσο των διδακτικών αντικειμένων όσο και των ίδιων των εκπαιδευτικών (Μείζον 
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, 2011, σελ. 13, 18).  
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Η διδακτική αξιοποίηση της ενότητας του λεξιλόγιου στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής 
Γλώσσας, αν και προβάλλει ως η προφανής διαδικασία για να αποκτήσουν οι μαθητές «βα-
θύτερη γνώση της γλώσσας, να διευρύνουν το γλωσσικό τους κώδικα» (Βλαχογιάννη, 2006, 
σελ. 246), προσκρούει σε σειρά προβλημάτων. Στα βιβλία των αρχαίων ελληνικών του γυ-
μνάσιου δίνεται, αμέσως μετά το κείμενο, Λεξιλογικός Πίνακας με λέξεις «ομόρριζες, απλές 
και σύνθετες, τόσο στην Αρχαία όσο και τη Νέα Ελληνική», η επεξεργασία των οποίων απο-
σκοπεί στην εξοικείωση του μαθητή «με την ελληνική γλώσσα και παράλληλα τον εμπλου-
τισμό του λεξιλογίου του.» (Παπαθωμάς, Γαλάνη-Δράκου, Καμπουρέλλη & Λουτριανάκη, 
2007, σελ. 10) Ωστόσο, το λεξιλόγιο διδάσκεται αποκλειστικά με την παρουσίαση μεμονω-
μένων λέξεων – κάποιες φορές και συμφράσεων –, ενώ και ο έλεγχος της εμπέδωσής του 
επιχειρείται με ελεγχόμενες δραστηριότητες της μορφής της αντιστοίχισης ή της συμπλή-
ρωσης κενών. Η λέξη, λοιπόν, εμφανίζεται αποπλαισιωμένη, ανεξάρτητα από τη χρήση της 
και τις επικοινωνιακές ανάγκες που την υπαγορεύουν. Αυτή η επιλογή στην παρουσίαση 
και την επεξεργασία του λεξιλόγιου «προσκρούει στις σύγχρονες αντιλήψεις για τη διδα-
σκαλία της γλώσσας, εν γένει, και του λεξιλογίου, ειδικότερα» (Κουτσογιάννης, 2007β) και, 
κυρίως, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε «προβληματικές περιοχές» του λεξιλόγιου, όπως οι 
πολύσημες λέξεις, η μεταφορική χρήση ορισμένων λέξεων, οι λέξεις που δηλώνουν διαφο-
ρετικά επίπεδα ευγένειας.   

Η χρήση ηλεκτρονικών λεξικών και σωμάτων κειμένων κατά την επεξεργασία του λεξιλόγιου 
στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών μπορεί να αναδειχθεί σε αξιόπιστη «λύση», ενώ, ταυ-
τόχρονα, συμβάλλει στον «ψηφιακό ή τεχνολογικό γραμματισμό» των μαθητών.  Η ανα-
γνωρισμένη δυνατότητα του εκπαιδευτικού «να υπερβεί τον περιορισμό στο υλικό που 
προσφέρει το ένα βιβλίο» αξιοποιώντας και τη χρήση των νέων τεχνολογιών για να προ-
σαρμόσει «την πληροφορία στους μαθητές και τον εαυτό του» (Φουντοπούλου, 2013, σελ. 
123) δίνει την ευχέρεια στο φιλόλογο να συμπληρώσει το σχολικό εγχειρίδιο. Έτσι κατά τη 
διδασκαλία του λεξιλόγιου με την αξιοποίηση λεξικών οι λέξεις τοποθετούνται στα συμ-
φραζόμενά τους στο επίπεδο της πρότασης, ενώ δίνονται χρήσιμες πληροφορίες για την 
ετυμολογία τους. Καθώς όμως το ερμήνευμα μιας λέξης και τα παραδείγματα χρήσης της σε 
προτασιακό επίπεδο παραμένουν ανεπαρκή, τα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων προσφέ-
ρουν τη δυνατότητα παρατήρησης της λέξης μέσα σε κείμενα αυθεντικού λόγου, κείμενα 
που δημιουργήθηκαν με κάποιο πραγματικό επικοινωνιακό στόχο. Η αξιοποίηση του κα-
τάλληλου διερευνητικού λογισμικού εξασφαλίζει την όσο το δυνατό ολοκληρωμένη επεξερ-
γασία του λεξιλόγιου καθώς εγγυάται την ταχεία πρόσβαση σε συνδυασμό λεξικών και σω-
μάτων κειμένων και επιτρέπει την εμπλοκή των μαθητών σε διαδικασίες «αναζήτησης, πα-
ρατήρησης, σύγκρισης, ταξινόμησης, πρόβλεψης» (Φουντοπούλου, 2008, σελ. 14).  

Η «Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα», δικτυακός τόπος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, συ-
γκεντρώνει ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την αξιοποίησή της για 
την μελέτη του λεξιλόγιου στο πλαίσιο του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. Αρ-
χικά, παρέχει στο χρήστη πρόσβαση σε λεξικά που καλύπτουν την αρχαία, μεσαιωνική και 
νεοελληνική περίοδο της ελληνικής γλώσσας - Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού της Αρχαίας 
Ελληνικής Γλώσσας των H.G. Liddell & R. Scott, Επιτομή του Λεξικού Κριαρά, Λεξικό Τρια-
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νταφυλλίδη, Αντίστροφο Λεξικό καθώς και Ελληνοαγγλικό Λεξικό. Επιπλέον, ο σχεδιασμός 
του λογισμικού έχει γίνει με τη δηλωμένη πρόθεση το περιβάλλον να «οδηγεί σε διάλογο, 
πειραματισμό και έρευνα» και όχι την καθοδηγούμενη μάθηση (Κουτσογιάννης, 2007β) το 
σκοπό αυτόν υπηρετεί η σύνδεση της αναζήτησης στα λεξικά με την παράλληλη αναζήτηση 
σε σώμα κειμένων που συγκροτείται από εφημερίδες και σχολικά βιβλία. Η αξιοποίηση της 
«Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα» από τους μαθητές θα τους βοηθήσει να συνειδητοποιή-
σουν ότι οι σημασίες μιας λέξης σε μία ζωντανή γλώσσα μεταβάλλονται ανάλογα με το κει-
μενικό και επικοινωνιακό περιβάλλον. 

Στο διδακτικό σενάριο που ακολουθεί επιχειρείται αυτό ακριβώς, να δοθεί ένα παράδειγμα 
δημιουργίας διδακτικού υλικού για την ενότητα του λεξιλόγιου στην Αρχαία Ελληνική 
Γλώσσα που αναγνωρίζει και αναδεικνύει την άρρηκτη σχέση της λέξης με το περικείμενο  
και αποβλέπει στην καλλιέργεια του γλωσσικού γραμματισμού του μαθητή και του ψηφια-
κού γραμματισμού που αποτελεί μέρος του. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί αναλυτικά 
η πορεία διδασκαλίας του λεξιλόγιου του «λέγω», το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη ενότητα 
του σχολικού εγχειρίδιου της δεύτερης τάξης του γυμνάσιου. Στο πρώτο μέρος του άρθρου 
παρουσιάζεται με συντομία η ταυτότητα του διδακτικού σενάριου ενώ στη συνέχεια περι-
γράφεται αναλυτικά η ανάπτυξή του.  Στο Παράρτημα δίνεται το σύνολο των φύλλων εργα-
σίας που αξιοποιούνται κατά τη διδασκαλία.  

Σενάριο διδασκαλίας 

Η ταυτότητα του σενάριου διδασκαλίας 

Γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Β΄ Γυμνασίου. 

Ιδιαίτερη περιοχή του γνωστικού αντικείμενου: 2η Ενότητα, Β1. Λεξιλογικός Πίνακας του 
«λέγω» του αντίστοιχου σχολικού εγχειριδίου της Β΄ Γυμνασίου. 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ: Η παραπάνω ενότητα βρίσκεται σε πλήρη συμβατό-
τητα με τη συλλογιστική του ΑΠΣ και του ΔΕΠΠΣ του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής 
Γλώσσας εφόσον ανταποκρίνεται σε εκείνες τις επιδιώξεις του ΑΠΣ που αφορούν στη συνε-
ξέταση και την παράλληλη διδασκαλία των γλωσσικών στοιχείων αρχαίας και νέας ελληνι-
κής γλώσσας, ώστε οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι η νέα ελληνική έχει τις ρίζες της 
στην αρχαία και αποτελεί εξέλιξη και συνέχειά της. Επιπλέον, στη διδασκαλία της ενότητας 
μπορούν να αξιοποιηθούν εναλλακτικά υποστηρικτικά υλικά, όπως είναι οι ΤΠΕ μέσω των 
λογισμικών που σχεδιάστηκαν για την επεξεργασία λέξεων. Τέλος, η επεξεργασία του Λεξι-
λογικού Πίνακα είναι κατάλληλη για την εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής τεχνικής διδα-
σκαλίας.  

Σκοπός και στόχοι του σενάριου διδασκαλίας: Γενικός σκοπός είναι να συνειδητοποιήσουν 
οι μαθητές ότι οι λέξεις αποκτούν σημασίες μέσα στα συμφραζόμενά τους, στην πρόταση, 
στην παράγραφο, στο κειμενικό είδος και στο λόγο που ανήκουν. Σε ό,τι αφορά τους επιμέ-
ρους γνωστικούς στόχους επιδιώκεται οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τη λεξιλογική οι-
κογένεια του «λέγω» και να κατανοήσουν την έννοια του θέματος του ρήματος μέσα από 
την επεξεργασία σύνθετων και παράγωγων λέξεων οι μαθητές, επίσης, θα πρέπει να συ-
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νειδητοποιήσουν την επιρροή που άσκησε η ελληνική σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες ανα-
ζητώντας το θέμα του «λέγω» σε αγγλικές λέξεις. Σε επίπεδο δεξιοτήτων οι μαθητές καλού-
νται να καλλιεργήσουν τον «ψηφιακό γραμματισμό» τους με την περιήγησή τους σε ηλε-
κτρονικά περιβάλλοντα λόγου (ηλεκτρονικά λεξικά και σώματα κειμένων) και την αξιοποίη-
σή τους και, ταυτοχρόνως, να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική μάθηση. 

Προτεινόμενη εκπαιδευτική μέθοδος: Η διδακτική μέθοδος που προτείνεται σε αυτό το σε-
νάριο είναι η επαγωγική οι μαθητές θα οδηγηθούν από το παραδειγματικό υλικό που οι 
ίδιοι θα εντοπίσουν σε συμπεράσματα για τη σημασία στα αρχαία και τα νέα ελληνικά του 
ρήματος που θα μελετήσουν. Παιδαγωγικά η πρόταση στηρίζεται στις αρχές της διερευνη-
τικής μάθησης και της ομαδοσυνεργατικής και διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης μέσω 
των ΤΠΕ. Οι μαθητές θα δουλέψουν σε ομάδες, εντός των οποίων μπορούν να αναλάβουν 
συγκεκριμένους ρόλους, ενώ η συνδρομή του διδάσκοντα θα είναι μόνο καθοδηγητική. 

Αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών και υπηρεσιών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ): Η αξιοποίηση των ΤΠΕ, με τη μορφή ανοιχτών γλωσσικών περιβάλ-
λοντων, είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση του σεναρίου, καθώς στους μαθητές ανα-
τίθενται μικρές ερευνητικές εργασίες σε ηλεκτρονικά λεξικά και ηλεκτρονικά σώματα κει-
μένων. 

Εκτιμώμενη διάρκεια: Προκειμένου να υλοποιηθεί με επιτυχία το σχέδιο διδασκαλίας θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του κείμενου της ενότητας 2 του σχολικού βι-
βλίου. Ο απαιτούμενος χρόνος καλύπτει 45 λεπτά. 

Η ανάπτυξη του σενάριου διδασκαλίας  

Η επιλογή των δραστηριοτήτων στις οποίες θα επιδοθούν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας και μετά το τέλος της εξυπηρετεί την επίτευξη των επιμέρους στόχων που πε-
ριγράφτηκαν. Οι μαθητές χωρίζονται σε έξι τετραμελείς ομάδες. Αν στη σχολική αίθουσα 
υπάρχει η δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο, τα θρανία τοποθετούνται όπως 
φαίνεται στο σχέδιο διαφορετικά, ακολουθείται η διάταξη που υπάρχει στο εργαστήριο 
πληροφορικής του σχολείου. 

 

Σχέδιο 1: Η διαμόρφωση της τάξης σε ομάδες (Μαυρόπουλος, 2013, σελ. 45) 
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Κατά την πρώτη φάση της διδασκαλίας, η οποία διαρκεί τέσσερα λεπτά και εμπλέκει την 
ολομέλεια της τάξης, επιδιώκεται η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και η 
σύνδεση του κείμενου με το λεξιλόγιο του «λέγω». Ο καθηγητής επισημαίνει στο κείμενο 
τις λέξεις «λέγειν» και «λελεγμένα» και στη συνέχεια παρουσιάζει στους μαθητές μία σειρά 
λέξεων με την παρότρυνση να εντοπίσουν ποιες από αυτές έχουν ετυμολογική συγγένεια με 
το «λέγω». Η παρουσία λέξεων που με μια πρώτη ματιά δε φαίνεται να έχουν σχέση με το 
θέμα του ρήματος – «αντίρρηση», «απόρρητος», «ανείπωτος» – στοχεύει στην πρόκληση 
«γνωστικής ανισορροπίας» στους μαθητές, ώστε να ενισχυθεί η διάθεση μελέτης της οικο-
γένειας του «λέγω». Η συμπερίληψη δύο αγγλικών λέξεων είναι μία, πρώτη, αναφορά στα 
διαγλωσσικά ομόρριζα που θα απασχολήσουν τα μέλη μίας ομάδας και όλους τους μαθητές 
κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των πορισμάτων στην ολομέλεια. 

  

Σχέδιο 2: Η δραστηριότητα της αφόρμησης 

Στη συνέχεια μοιράζεται στις ομάδες φύλλο εργασίας (Παράρτημα: Ι) με έξι δραστηριότη-
τες και σε κάθε ομάδα ανατίθεται μία από αυτές. Στο φύλλο εργασίας καλύπτονται οι άξο-
νες «Λέξεις της αρχαίας ελληνικής», «Σημασιολογική προσέγγιση λέξεων της νέας ελληνικής 
– μεταφορική χρήση», «Σύνθετες και παράγωγες λέξεις», «Συνώνυμες και αντίθετες λέ-
ξεις», «Συμφράσεις», «Διαγλωσσικά ομόρριζα». Κάθε ομάδα επεξεργάζεται το θέμα της για 
περίπου 15 – 20 λεπτά απαντώντας γραπτώς στις ερωτήσεις που το συνοδεύουν. Στο τέλος 
της διαδικασίας της επεξεργασίας κάθε ομάδα παρουσιάζει τις πηγές και τα πορίσματά της 
στην ολομέλεια.   

Η Ομάδα 1 (Παράρτημα: Ι) ασχολείται με τις λέξεις «τό λογίδιον», «λογοποιός» και «ἀμφι-
λέγω» που δίνονται διακριτά στην αριστερή στήλη του Λεξιλογικού Πίνακα υπό τον τίτλο 
«Αρχαία Ελληνική». Αξιοποιώντας την Επιτομή του Λεξικού και Liddell και Scott, που είναι 
προσβάσιμη μέσω της «Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα», οι μαθητές εντοπίζουν τις ακρι-
βείς σημασίες των λέξεων. Στη συνέχεια ζητείται από τους μαθητές να ελέγξουν αν πραγμα-
τικά πρόκειται για λέξεις που απαντώνται μόνον στην αρχαία ελληνική γλώσσα, όπως δη-
λώνεται από τη διάρθρωση του Λεξιλογικού Πίνακα της ενότητας. Ενώ η αρχική αναζήτηση 
στο Λεξικό Τριανταφυλλίδη φαίνεται να συνηγορεί στην άποψη ότι οι λέξεις αυτές έχουν 
σήμερα εξαφανιστεί, η επόμενη δραστηριότητα με την αναζήτηση του λήμματος «αμφι-
λεγ*» οδηγεί τους μαθητές στη μετοχή «αμφιλεγόμενος». Από εκεί παραπέμπονται στο 
σώμα κειμένων για να κατανοήσουν μέσα από τη χρήση της σε κείμενα τη σημασία της. 
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Τέλος, συνθέτουν το δικό τους περικείμενο για να εξηγήσουν τη σημασία της λέξης στους 
συμμαθητές τους.    

Στη δεύτερη ομάδα η πρώτη δραστηριότητα αφορά τη σημασιολογική προσέγγιση των πιο 
δυσνόητων λέξεων της νέας ελληνικής που περιέχονται στο Λεξιλογικό Πίνακα, ενώ, στη 
συνέχεια, οι μαθητές επεξεργάζονται την κυριολεκτική και τη μεταφορική διάσταση κά-
ποιων από αυτές (Παράρτημα: Ι). Ξεκινώντας τα μέλη της ομάδας αξιοποιούν το Λεξικό 
Τριανταφυλλίδη για να εξακριβώσουν τις σημασίες και, στη συνέχεια, τα σώματα κειμένων 
για να βρουν παραδείγματα χρήσης των συγκεκριμένων λέξεων στον καθημερινό λόγο. Κα-
λούνται να καταγράψουν την πιο κατατοπιστική περίπτωση και, όπου αυτή υπάρχει, τη με-
ταφορική σημασία των ζητούμενων λέξεων. Στην ολομέλεια η Ομάδα 2 παρουσιάζει τις ση-
μασίες των λέξεων που επεξεργάστηκε και δικά της παραδείγματα για τη μεταφορική χρή-
ση κάποιων από αυτές.   

Για τον εντοπισμό συνώνυμων και αντίθετων λέξεων δίνονται στους μαθητές της τρίτης ο-
μάδας δύο πλαστά κείμενα, από τα οποία καλούνται να «εξαλείψουν» κάθε ομόρριζη του 
«λέγω» ρίζα και να την αντικαταστήσουν με άλλη συνώνυμη με τη βοήθεια των λημμάτων 
του ηλεκτρονικού λεξικού (Παράρτημα: 1). Πρόκειται για μία άσκηση που παραπέμπει στο 
λιπόγραμμα της δημιουργικής γραφής με προσαρμογή από το επίπεδο του γράμματος σε 
εκείνο της μεμονωμένης γλωσσικής μονάδας. Οι δραστηριότητες βοηθούν τα μέλη της ο-
μάδας, και στη συνέχεια τους συμμαθητές τους, να διακρίνουν τις έννοιες «ομόρριζο» και 
«συνώνυμο» και να προβληματιστούν για τις επιπτώσεις των λεξιλογικών επιλογών στο 
ύφος ενός γραπτού κείμενου.    

Η τέταρτη ομάδα θα αξιοποιήσει το υλικό της «Πύλης» για να διερευνήσει την ετυμολογική 
συγγένεια λέξεων της νέας ελληνικής – πρόκειται για δραστηριότητα που προτείνεται, άλ-
λωστε, από τους ίδιους τους διαχειριστές του ψηφιακού τόπου σε διαφορετικό βέβαια α-
ντικείμενο. Οι μαθητές πληκτρολογώντας το θέμα «λογ» θα έχουν πρόσβαση σε λέξεις με 
πρώτο ή δεύτερο συνθετικό τη ρίζα του «λέγω» καθώς και στα παράγωγά του (Παράρτημα: 
Ι). Στη συνέχεια θα πρέπει να διακρίνουν τους τύπους που σχετίζονται με το συγκεκριμένο 
θέμα από άλλους τυχαίους και, σε μία δεύτερη άσκηση, να εκτιμήσουν τη συμμετοχή του 
ρήματος «λέγω» στην ορολογία μίας συγκεκριμένης επιστήμης, της ιατρικής. Το πρώτο σκέ-
λος της δραστηριότητας θα βοηθήσει στον εντοπισμό του επίσης αρχαιοελληνικού ρήματος 
«λέγω» με τη σημασία του «συλλέγω, συνάγω».   

Τα μέλη της πέμπτης ομάδας θα βρουν στα Σώματα Κειμένων τις σημασίες μέσα από την 
καθημερινή χρήση στερεότυπων εκφράσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως σύνολα και 
περιέχουν κάποιο ομόρριζο του «λέγω» (Παράρτημα: Ι). Ανάμεσα σε αυτές βρίσκονται 
φράσεις από τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου, όπως «ειρήσθω εν παρόδω» και «εν τη 
ρύμη του λόγου», αλλά και συμφράσεις του καθημερινού λόγου, όπως «λόγια του αέρα» 
και «ιατρικό / τραπεζικό απόρρητο». Οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν και να αξιολογή-
σουν παραδείγματα χρήσης των εκφράσεων, ώστε να επιλέξουν και να καταγράψουν αυτό 
που αναδεικνύει καθαρότερα τη σημασία τους.  Ως τελική δραστηριότητα στην ομάδα ανα-
τίθεται η δημιουργία προτάσεων με κάποιες από αυτές τις εκφράσεις.  
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Τέλος, οι μαθητές της Ομάδας 6 καλούνται να αναζητήσουν διαγλωσσικά ομόρριζα εκκινώ-
ντας από το Λεξιλογικό Πίνακα του σχολικού βιβλίου και αξιοποιώντας το Ελληνικο- αγγλικό 
Λεξικό Γεωργακά, το οποίο είναι προσβάσιμο ηλεκτρονικά (Παράρτημα: Ι). Πιο συγκεκριμέ-
να, εντοπίζουν στην αγγλική γλώσσα λέξεις, όπως «επίλογος», «φιλολογία», «ετυμολογία», 
«λεξικογραφία», και διαπιστώνουν ότι και στην αγγλική γλώσσα έχει διατηρηθεί η ρίζα του 
ρήματος «λέγω» με τη μορφή του “-log-“. Τέλος, τα μέλη της ομάδας ασχολούνται με ένα 
απόσπασμα από το λόγο που ο Ξενοφών Ζολώτας εκφώνησε το 1959 στην Ουάσιγκτον ανα-
ζητώντας σε αυτόν αγγλικές λέξεις ομόρριζες του «λέγω».   

Αφού ολοκληρωθεί η φάση της επεξεργασίας, οι ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια τα 
αποτελέσματα της εργασίας τους. Καθώς οι ομάδες ασχολήθηκαν με διαφορετικά μέρη του 
Λεξιλογικού Πίνακα, με την παρουσίαση των πορισμάτων τους καλύπτεται το σύνολο σχε-
δόν των λέξεων που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Η παρουσίαση διαρκεί 15 λεπτά. 

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση της διδακτικής διαδικασίας και της γνώσης που προκύπτει δια-
κρίνεται κατά την υλοποίηση του σενάριου, με τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας και 
την παρουσίαση των ευρημάτων κάθε ομάδας στο τελευταίο μέρος του. Επιπλέον, με την 
ολοκλήρωση της διδασκαλίας ανατίθεται στους μαθητές κατ’ οίκον εργασίας που περιλαμ-
βάνει μία καθοδηγούμενη δραστηριότητα, τη λύση σταυρόλεξου, και μία δραστηριότητα 
δημιουργικής γραφής με την τεχνική των «σκόρπιων λέξεων» (Παράρτημα: ΙΙ). 

Συμπεράσματα 

Σε αυτήν την εισήγηση επιχειρήσαμε να παρουσιάσουμε μία διδακτική πρόταση αλλά και 
έναν τρόπο προσέγγισης της διδακτικής πράξης. Αυτός στηρίζεται, από τη μία, στην ανα-
γνώριση και την αξιοποίηση της άμεσης σχέσης που συνδέει τα «γλωσσικά μαθήματα» και 
αποτελεί αντανάκλαση της εξέτασης του ίδιου αντικείμενου στη διαχρονική πορεία του. 
Από την άλλη, στόχος του σενάριου διδασκαλίας ήταν να μάθουν οι μαθητές να ερευνούν 
και, πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του νέου, ψηφιακού γραμματισμού, να αξιοποιούν στην 
έρευνά τους ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως τα σώματα κειμένων και τα ηλεκτρονικά λεξικά.   

Το ζητούμενο να γίνει ο εκπαιδευτικός «δημιουργός ενός διδακτικού υλικού προσιτού 
στους μαθητές, διδάξιμου και παιδαγωγικά ενδεδειγμένου και αποτελεσματικού» ίσως 
να μην είναι τελικά ένας φιλόδοξος, «άπιαστος» στόχος. Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία 
της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ανταποκρίνεται σε αυτήν τη στόχευση.  
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Αξιοποίηση του  skype στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης σε επαρχια-
κά σχολεία του νομού Κορινθίας 

Γκιόκα Αναστασία  
 M.Sc. Συμβουλευτικής- Λογοθεραπείας 

a.gkioka@gmail.com 

Κώρου Παναγιώτα  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

korou@sch.gr 

Περίληψη 

Η ένταξη των ΤΠΕ αποτελεί γενικευμένη ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία. Όλο και περισσότερες χώρες ασχολούνται με την εισαγωγή και ενσωμάτω-
ση των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά τους συστήματα, γεγονός που δείχνει το σημαντικό ρόλο που 
μπορούν να διαδραματίσουν στην εκπαίδευση, δεδομένου ότι προσφέρουν στους σημερι-
νούς μαθητές τις απαιτούμενες δεξιότητες και τεχνολογικές γνώσεις που θα τους επιτρέ-
ψουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Σκοπός αυτής της εργα-
σίας μας  ήταν  να αξιοποιήσουμε τις ΤΠΕ και ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο και ως 
μέσο γνώσης, έρευνας, μάθησης και υποβοήθησης της διδασκαλίας των μαθησιακών αντι-
κειμένων. Ειδικότερα υλοποιήσαμε διαθεματικό σενάριο με τίτλο «Κανόνες Πορείας-Εντολή 
της Αγάπης» στο μάθημα των Θρησκευτικών, αλλά και μέρος του προγράμματος «Φιλανα-
γνωσία-Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών» της σχολικής μας μονάδας με τηλεδιασκέψεις και 
online μαθήματα με τη χρήση Skype. Τέλος διερευνήσαμε τη σχέση μαθητών και οικογε-
νειών με τον Η/Υ. Η μεθοδολογία βασίστηκε στη συμπλήρωση ερωτηματολογίου. Έχοντας 
ως βάση τον παραπάνω προβληματισμό στα αποτελέσματα σημειώσαμε ότι  η αξιοποίηση  
του Η/Υ  στην υποστήριξη του μαθητή  ισχύει σε μεγάλο βαθμό και έχει μεγάλη δύναμη ε-
πιρροής και αλληλεπίδρασης μεταξύ συνομηλίκων η διαδικτυακή επικοινωνία. 

Λέξεις - Κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες, Skype, διαθεματικότητα, επιμόρφωση 

Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση είναι ένας από τους τομείς της ζωής μας που επηρεάζεται  σημαντικά από 
την εξέλιξη στις Νέες Τεχνολογίες. Το Υπουργείο Παιδείας, τα τελευταία χρόνια δίνει τη δυ-
νατότητα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση να προσαρμοστεί στην «Κοινωνία της Πληροφο-
ρίας» με συντονισμένες ενέργειες, όπως: προγράμματα επιμόρφωσης-πιστοποίησης εκπαι-
δευτικών, δυνατότητα πρόσβασης των σχολείων στις ΤΠΕ, προώθηση  τους ως εργαλείων 
μάθησης σε πλήρη εναρμονισμό με το Πρόγραμμα Σπουδών, παραχώρηση συναφούς εκ-
παιδευτικού περιεχομένου, εξοπλισμού και πρόσβασης για άτομα με ειδικές ανάγκες, 
προγράμματα τηλεδιασκέψεων σε πανελλήνιο επίπεδο μέσω του Υπουργείου Παιδείας 
(Γραφείο Κοινωνίας της Πληροφορίας ΥΠΕΠΘ, 2004a). Πολύ σημαντικές είναι επίσης οι υ-
πηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώ-
σης. Το μακροπρόθεσμο  όραμα για την εκπαίδευση είναι η καταπολέμηση του ψηφιακού 
χάσματος το οποίο αποτελεί μια επένδυση στο μέλλον ώστε οι μαθητές να καταστούν έτοι-
μοι για τις προκλήσεις του ψηφιακού περιβάλλοντος εργασίας. Πιο αναλυτικά η εργασία 
αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τις θεωρητικές προσεγγίσεις του 
εξεταζόμενου θέματος. Ειδικότερα γίνεται αναφορά  στη θέση των ΤΠΕ στο Διαθεματικό 
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) της Α/θμιας εκπ/σης, παρατίθενται   οι 
θεωρίες στις οποίες στηρίχθηκε η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και γίνεται αναφορά στη 
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χρήση του Skype ως εργαλείο μάθησης. Στη νέα διαμορφωμένη κατάσταση καθοριστικός 
είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού  σχετικά με την αποδοχή και χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο 
και αναγκαία η συνεχής επιμόρφωσή του. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τη μεθοδολογία 
της έρευνας, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Η εργασία ολοκληρώνεται με την πα-
ράθεση της  βιβλιογραφίας. 

Οι ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Σπουδών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Στα σύγχρονα προγράμματα Σπουδών ο πληροφορικός γραμματισμός θεωρείται ισότιμης 
σπουδαιότητας με άλλους γραμματισμούς (γλωσσικό, επιστημονικό κ.ά.). Το Νέο Πρόγραμ-
μα Σπουδών προσδιορίζει και εξειδικεύει τις διαστάσεις του πληροφορικού γραμματισμού, 
δηλαδή τις ικανότητες -γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες για τις ΤΠΕ- που θα πρέπει να 
αναπτύξουν όλοι οι μαθητές και είναι απαραίτητες για τη συνέχιση των σπουδών τους (Οι-
κονόμου, Β., et all, 2005). Η ένταξη των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο έχει ως στόχο  την υπο-
στήριξη των σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων για τη μάθηση, την επίλυση προβλη-
μάτων και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικής ικανότητας των μαθη-
τών, την υποστήριξη διερευνητικών, εποικοδομητικών και συνεργατικών μαθησιακών δρα-
στηριοτήτων, τη διατήρηση ενός παράθυρου επικοινωνίας με το σύγχρονο κόσμο, με στόχο 
την ενίσχυση της μάθησης. Το προτεινόμενο πλαίσιο ένταξης των ΤΠΕ στη βασική εκπαί-
δευση, ακολουθεί τις αρχές και τη φιλοσοφία των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαι-
δευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την εφαρμογή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδα-
κτική πράξη (Δ.Ε.Π.Π.Σ.,2001) και διαρθρώνεται σε τέσσερις αλληλοεξαρτώμενες συνιστώ-
σες: Οι ΤΠΕ ως μαθησιακο-γνωστικό εργαλείο (cognitive tool) όπου οι ΤΠΕ διατρέχουν ορι-
ζόντια όλα τα αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών και θεωρούνται μέσο υποστήριξης 
των σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, εργαλείο επικοινωνίας, διερευνητικής και 
συνεργατικής μάθησης, ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και της δημιουργικής ικανότητας 
των μαθητών (Μικρόπουλος, Τ., Α., 2006). Οι ΤΠΕ ως μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων 
όπου οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων που έχουν ως 
σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα και δεξιοτήτων υψηλού επι-
πέδου. Οι ΤΠΕ ως τεχνολογικό εργαλείο, όπου οι μαθητές εξοικειώνονται με τους υπολογι-
στές και τα σύγχρονα εργαλεία των ΤΠΕ. Ο άξονας αυτός στοχεύει στην επάρκεια χειρισμού 
των σύγχρονων περιβαλλόντων των ΤΠΕ. Οι ΤΠΕ ως κοινωνικό φαινόμενο, όπου οι μαθητές 
γνωρίζουν και αξιολογούν τις εφαρμογές των ΤΠΕ στη σύγχρονη κοινωνία. Ο γενικός σκοπός 
του Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο είναι όλοι οι 
μαθητές να έχουν τις ευκαιρίες να αναπτύξουν τουλάχιστον τις προτεινόμενες ικανότητες -
γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες-και να αποκτήσουν ευρύτερη ψηφιακή παιδεία (Τζι-
μογιάννης Α., & Σιόρεντα Α., 2007). Στο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ περιγράφονται με 
λεπτομέρεια τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα-διδακτικοί στόχοι, μαθησιακά απο-
τελέσματα, βασικές θεματικές ενότητες, προτεινόμενες μαθησιακές δραστηριότητες, εκ-
παιδευτικό υλικό και λογισμικό-, για την ανάπτυξη  των ψηφιακών ικανοτήτων των μαθη-
τών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ με αποτελεσματικό, δημιουργικό και δεο-
ντολογικά ορθό τρόπο. Η διδασκαλία των ΤΠΕ στο Δημοτικό σχολείο έχει σαφή εργαστηρια-
κό προσανατολισμό. Το Εργαστήριο Πληροφορικής γίνεται χώρος μελέτης, έρευνας, ενερ-
γητικής συμμετοχής, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με τον διδάσκοντα και τους συμμα-
θητές, αυτενέργειας και δημιουργικότητας, διερευνητικής προσέγγισης των νέων γνώσεων 
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με αρωγούς τα εργαλεία των ΤΠΕ. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση μαθησιακών 
καταστάσεων που θα επιτρέπουν την αυτόνομη ανάπτυξη όλων των μαθητών. Για το λόγο 
αυτό έχει ενταχθεί μια σημαντική ενότητα, κατά την οποία οι μαθητές υλοποιούν μαθησια-
κά σχέδια εργασίας (projects) χρησιμοποιώντας ποικίλα εργαλεία των ΤΠΕ (Κόμης, Β., 
2004). Ενδεικτικά αναφέρονται λογισμικά γενικής χρήσης, επεξεργασίας και ανάπτυξης πο-
λυμέσων, εκπαιδευτικά περιβάλλοντα προγραμματισμού και ρομποτικής, εκπαιδευτικά 
λογισμικά (εννοιολογική χαρτογράφηση, προσομοιώσεις κ.λπ.), πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό 
πληροφοριών (ιστοεξερευνήσεις), υπηρεσίες και εφαρμογές Web 2.0 (wikis, blogs, ηλε-
κτρονικές συζητήσεις, εργαλεία διαμοίρασης υλικού) (Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ 
στην Α/θμια Εκπ/ση, 2007-13). 

Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ 

H αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση στηρίχθηκε σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές αρχές 
και θεωρίες, οι οποίες αποτελούν τα κυρίαρχα ρεύματα στη σύγχρονη παιδαγωγική και εκ-
παιδευτική τεχνολογία (Διαδίκτυο και Διδασκαλία. Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ. χ.χ.) και περι-
γράφονται συνοπτικά παρακάτω:  

Συμπεριφοριστικές Θεωρίες Μάθησης. Μάθηση μέσω ενίσχυσης 

Για τους συμπεριφοριστές η μάθηση σημαίνει τη σύνδεση ερεθισμάτων-ανταπόκρισης. Οι 
επαναλήψεις ενισχύουν τις συνδέσεις και άρα τη μάθηση. Επίσης οι θετικές ενισχύσεις ενι-
σχύουν μια συγκεκριμένη «μάθηση», ενώ οι αρνητικές την αποδυναμώνουν. Το μάθημα 
που βασίζεται στο συμπεριφορισμό προϋποθέτει βέβαια την ενεργή συμμετοχή του μαθη-
τή. Η προς διδασκαλία ύλη αναλύεται σε επιμέρους τμήματα, τα οποία διδάσκονται από τα 
απλά τμήματα της ύλης προς τα σύνθετα και δυσνόητα. Στα μαθήματα αυτά, στις απαντή-
σεις των μαθητών, πρέπει να υπάρχει ταχεία ανατροφοδότηση. Όσες ερωτήσεις δεν απα-
ντώνται σωστά από τους μαθητές, τίθενται εκ νέου (ενδεχομένως με άλλη σειρά και διαφο-
ρετική διατύπωση) έως ότου ο μαθητής απαντήσει σωστά. Βασισμένα πάνω στις θεωρίες 
αυτές έχουν αναπτυχθεί αρκετά μοντέλα διδασκαλίας, από την Προγραμματισμένη Διδα-
σκαλία (B. F. Skinner) ως το Διδακτικό Σχεδιασμό (R. M. Gagné). Τέλος σε ότι αφορά τη συ-
νεισφορά του Συμπεριφορισμού στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών εφαρμογών με Τ.Π.Ε είναι 
γεγονός ότι τα λογισμικά tutorials και drill and practice (καθοδήγησης, εξάσκησης και πρα-
κτικής) κρίνονται επαρκή για παροχή εποπτικής διδασκαλίας, εμπέδωση χαμηλού επιπέδου 
γνώσεων και δεξιοτήτων και  αξιολόγηση και προσωπική εργασία των μαθητών. 

Γνωστικές  Θεωρίες Μάθησης-Κονστρουκτιβισμός 

Η μάθηση στις θεωρίες αυτές είναι μια διαδικασία προσωπικής κατασκευής της γνώσης, η 
οποία εδράζεται πάνω σε προγενέστερες γνώσεις έτσι ώστε αυτές να προσαρμοστούν με τη 
νέα γνώση, αλλά και να “προσαρμόσουν” τη νέα γνώση στις υφιστάμενες νοητικές δομές. 
Ο εποικοδομισμός του J. Piaget θεωρεί ότι η ανάπτυξη της λογικής και επιστημονικής σκέ-
ψης του παιδιού είναι μια εξελικτική διαδικασία με διάφορα στάδια. Ο μαθητής πρέπει να 
μαθαίνει σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ποικίλα εξωτερικά ερεθίσματα, με το οποίο ο μα-
θητής αλληλεπιδρά. Ο J. Bruner πρότεινε ως βασική θεωρία για τη μάθηση 
την ανακαλυπτική μάθηση. Οι μαθητές ανακαλύπτουν τη γνώση μέσα από ανακαλυπτικές 
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διαδικασίες – με το πείραμα, τη δοκιμή, την επαλήθευση ή τη διάψευση. Τα εκπαιδευτικά 
λογισμικά και περιβάλλοντα υποστηρίζουν την ιδέα της οικοδόμησης της γνώσης, ενθαρρύ-
νουν την προσωπική έκφραση των μαθητών, παρέχουν πολλαπλές αναπαραστάσεις 
(Bruner, J., 1960). Στηριζόμενος στον οικοδομισμό του J. Piaget, ο S. Papert ως επικεφαλής 
ομάδας ερευνητών σχεδίασε στα τέλη της δεκαετίας του ’60 την γλώσσα προγραμματισμού 
LOGO για εκπαιδευτικούς κυρίως σκοπούς (Papert, S.,1980). Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η 
θεωρία της επεξεργασίας της πληροφορίας (R. Gagné, A. Newell, H. Simon). 

Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις για τη μάθηση 

Η μάθηση, σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές συντελείται μέσα σε συγκεκριμένα πολιτισμικά 
πλαίσια (γλώσσα, στερεότυπα, αντιλήψεις) και δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του 
ατόμου με άλλα άτομα, σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις και μέσω της υλο-
ποίησης κοινών δραστηριοτήτων (κοινωνική αλληλεπίδραση). Οι θεωρίες του L. Vygotsky 
αποδίδουν πολύ μεγάλη σημασία στη γλώσσα ως παράγοντα για τη μάθηση και στηρίζο-
νται στην υπόθεση της επικείμενης ανάπτυξης. Η θεωρία αυτή έχει σημαντικές εφαρμογές 
στις έρευνες που αφορούν στο σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων με υπολογιστή (συ-
νεργατική μάθηση – collaborative learning) και στηρίζεται  στην αλληλεπίδραση του υπο-
κειμένου –μαθητή-, με το αντικείμενο-στόχο της μάθησης-και τα διαθέσιμα εργαλεία-ΤΠΕ. 
Οι θεωρίες της δραστηριότητας (activity theory), οι θεωρίες της εγκαθιδρυμένης 
μάθησης (situated cognition) και της κατανεμημένης νόησης (distributed cognition) είναι 
νεότερες θεωρίες, οι οποίες επίσης εντάσσονται στη γενικότερη ομάδα των κοινωνικοπολι-
τισμικών και κοινωνικογνωστικών θεωριών (Σολωμονίδου, Χ., 1999). Ένα μάθημα οργανω-
μένο έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη του τις θεωρίες αυτές πρέπει να είναι προσεκτικά σχε-
διασμένο, έτσι ώστε να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και γενικότερα την 
κοινωνική αλληλεπίδραση. 

Το skype και τα οφέλη του 

Το Internet γίνεται ευρύτερα γνωστό τη δεκαετία του 1990 με την εμφάνιση του Παγκό-
σμιου Ιστού (World Wide Web) και του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, δύο από τις βασικότε-
ρες συνιστώσες της παιδαγωγικής αξιοποίησης του internet αφού προσφέρουν πλούτο 
πληροφοριών και άπειρες δυνατότητες επικοινωνίας (Ζωγόπουλος, Ε., 2001).  Πιο συγκε-
κριμένα το Web χρησιμοποιείται ως  πηγή πληροφοριών, δεδομένων και εκπαιδευτικού 
υλικού, σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, ως μέσο ενημέρωσης, προβολής και δημοσίευσης 
πληροφοριών, ως μέσο επικοινωνίας, με την αξιοποίηση σύγχρονων (chat rooms, audio and 
video conferencing) και ασύγχρονων μορφών επικοινωνίας (e-mail, mailing lists, 
newsgroups), διευκολύνοντας έτσι την επικοινωνία των μαθητών ανάλογα με το είδος της 
δραστηριότητας. (Ντρενογιάννη, 2001: 1-2). Το Skype δίνει τη δυνατότητα οπτικής και φω-
νητικής επικοινωνίας, αλλά και προβολής οπτικοακουστικού υλικού (όπως αρχεία word, 
power point, excel, videos κ.τ.λ.) (Παρασκευάς, Μ., 2004). Τα οφέλη του είναι πάρα πολλά: 
Τηλεδιασκέψεις, online μαθήματα και σεμινάρια, εκπαίδευση και υποστήριξη από απόστα-
ση και ζωντανή επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με γραπτό κείμενο, ήχο και εικόνα σε ό-
ποιο σημείο του πλανήτη κι αν βρίσκεται κανείς, δημιουργία ομάδων από άτομα με κοινά 
ενδιαφέροντα. Αποτελεί επίσης ευχάριστη ενασχόληση για πολλούς χρήστες (Μπελιώκας, 
Α., (2001). 
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Νέες διαστάσεις στο ρόλο του εκπαιδευτικού/Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

Με την χρήση των ΤΠΕ δημιουργούνται νέες ανάγκες  και διαδικασίες μάθησης, την αντιμε-
τώπιση των οποίων καλείται να αναλάβει ο εκπαιδευτικός που διαπιστώνει  ότι ο ρόλος του  
μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία μεταβάλλεται. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι συ-
νεχώς ενημερωμένοι για τις εξελίξεις και ικανοί να εργάζονται το τρίπτυχο γνώση-
τεχνολογία-πληροφορία (Τζιμογιάννης, Α. & Κόμης, Β. 2004). Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία απαιτεί την αλλαγή του παραδοσιακού διδακτικού μοντέλου και 
αναδεικνύει το μαθητοκεντρικό μοντέλο της διερευνητικής αποκαλυπτικής μάθησης με τη 
χρήση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων (Ράπτης και Ράπτη, 2006). Η διδακτική πορεία 
θα πρέπει να αξιοποιεί την έμφυτη περιέργεια και την αυτενέργεια των μαθητών και να 
συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη. Ο εκπαιδευτικός είναι  κατά περίπτωση, καθοδηγητής 
και συντονιστής των μαθησιακών δραστηριοτήτων των μαθητών, μεσολαβητής, συνεργάτης 
και σύμβουλος των μαθητών στην πορεία της οικοδόμησης νέων γνώσεων. Ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού λοιπόν είναι να οργανώσει διδακτικές καταστάσεις και μαθήματα, στα πλαί-
σια των οποίων ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί, να διερευνήσει και να αλλη-
λεπιδράσει με το περιβάλλον του προκειμένου να οικοδομήσει τη γνώση (Τζιμογιάννης., Α., 
2007). Ο εκπαιδευτικός καλείται παράλληλα με τη μετάδοση της γνώσης να ενημερώσει 
τους μαθητές για τη σωστή χρήση των νέων μέσων, δίνοντας κίνητρα ώστε να χρησιμοποι-
ήσουν με τον κατάλληλο τρόπο τα ψηφιακά μέσα. Με βάση τα παραπάνω  θα επιτευχθεί η 
πληρέστερη και ευρύτερη κατανόηση του διδακτικού αντικειμένου, η πληρέστερη και πιο 
ουσιαστική πληροφόρηση και τεκμηρίωση της πληροφορίας, η αποτελεσματικότερη επικοι-
νωνία ανταλλαγής ιδεών μέσα από το διάλογο και τη συνεργασία. Η δε αξιολόγηση των 
μαθητών δεν μπορεί να υλοποιηθεί με τη χρήση συμβατικών τεστ ή διαγωνισμάτων με χαρ-
τί και μολύβι. Οι διεθνείς τάσεις στα Προγράμματα Σπουδών δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε 
διαμορφωτικού τύπου αξιολόγηση των μαθητών, η οποία βασίζεται στην αποτύπωση της 
καθημερινής εργασίας τους στη σχολική τάξη. Τα έργα κάθε μαθητή αποθηκεύονται και 
διατηρούνται σε ηλεκτρονικό φάκελο (e-portfolio), ο οποίος τηρείται τοπικά ή στην ψηφια-
κή πλατφόρμα της τάξης (Ρες, Γ. 2005). Ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί πληροφορίες από ποικί-
λες αναθέσεις τόσο για τη διαμορφωτική αξιολόγηση και καθοδήγησή του, όσο και για τη 
συνολική αξιολόγησή του στο μάθημα. Προκύπτει επιτακτικότερη η αναγκαιότητα της διαρ-
κούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, ώστε αυτή να συμβάλει στη βελτίωση της 
ποιότητας και αποτελεσματικότητας του σχολείου, στη γνώση των τεχνολογικών και επι-
στημονικών εξελίξεων, στην επιτυχή διαχείρισή τους με στόχο την προσαρμογή στις τεχνο-
λογικές καινοτομίες (Zafeirakou, 2002). Με την ολοκλήρωση των επιμορφωτικών δράσεων 
του Ψηφιακού Σχολείου θα δημιουργηθεί μια μεγάλη βάση κατάλληλα καταρτισμένων εκ-
παιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν 
αποτελεσματικά το νέο Π.Σ. για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο (Κοτζαμπασάκη, Ε., & Ιωαννί-
δης, Χ., 2004). Η καλλιέργεια θετικής στάσης  για την χρησιμότητα των ΤΠΕ είναι το ζητού-
μενο και αφορά όλους:  οικογένεια, σχολείο, τοπική κοινωνία, πολιτεία. Όλοι είναι υπεύθυ-
νοι να στηρίζουν  πρωτοβουλίες, προγράμματα, δράσεις, ώστε να αποδώσει η σύγχρονη 
κινητικότητα γύρω από την εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση. 
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Συνέπειες από την ένταξη των Η/Υ στην εκπαίδευση 

Οι Η/Υ μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι,  μπορούν να 
αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι άνθρωποι, μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο 
με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την νοημοσύνη. Όπως τα βιβλία και το γράψιμο άλλαξαν 
τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι, έτσι και οι ΤΠΕ μπορούν να επηρεάσουν 
την ψυχοσύνθεσή μας και τον μηχανισμό σκέψης μας κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης 
(Young, K., S., 1996). Η δυνατότητα να διαχειρίζεται ένα άτομο πληροφορίες ή ιδέες με την 
βοήθεια του Η/Υ είναι ικανή να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του ατόμου. Με την υπόθεση ότι 
αλλάζει ο τρόπος σκέψης των ανθρώπων τότε μπορούμε να μιλάμε για προσδιορισμό 2 
«τύπων σκέψης» Computer literate thought και Non Computer literate thought (για όσους 
δεν έχουν την απαραίτητη εξοικείωση με τους Η/Υ). Αλλαγή στον τρόπο μάθησης  σημαίνει 
αλλαγή στις εργασίες, στον τρόπο δουλειάς, άρα και στον τρόπο μάθησης. Παλιότερα είχα-
με διαγωνίσματα, παραδόσεις, ενώ σήμερα  έχουμε projects στον Η/Υ, ιστοσελίδες, πολυ-
μέσα με την προϋπόθεση  οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες να προάγουν την δημιουργική 
προσπάθεια του μαθητή (Tsitouridou,  M., and K., Vryzas, 2004).  Ως προς τον τρόπο που 
αντιλαμβανόμαστε τη νοημοσύνη, ο Οlson (1977) αναφέρει ότι η νοημοσύνη είναι η επιδε-
ξιότητα σε ένα μέσο. Αυτή η επιδεξιότητα πρέπει να «ενεργοποιείται» αλλά και να «καλ-
λιεργείται» μέσα από κάθε χρήση του μέσου.  Επειδή λοιπόν με την εισαγωγή  των ΤΠΕ 
στην εκπαίδευση είναι δυνατόν να αλλάξουν πολλά χαρακτηριστικά στον τρόπο σκέψης, 
μάθησης και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την νοημοσύνη, επιβάλλεται σω-
στή χρήση του Η/Υ,  με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητές του μέσα 
από την εκάστοτε εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στόχος της έρευνας 

Ο βασικός στόχος της εργασίας ήταν η μελέτη περίπτωσης σε επαρχιακά σχολεία του νομού 
Κορινθίας ως προς  τη χρήση του skype με  τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Ο στόχος της ερ-
γασίας συνάδει με τον σκοπό της εισαγωγής της πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο, όπου 
είναι μια αρχική συγκροτημένη και σφαιρική προσέγγιση από όλους τους μαθητές, των 
διαφόρων χρήσεων της υπολογιστικής τεχνολογίας στα πλαίσια των καθημερινών σχολικών 
τους δραστηριοτήτων σε μια περίοδο που μαθαίνουν «οσμωτικά» και η εξοικείωση με τον 
υπολογιστή γίνεται χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.  

Οι μαθητές με τη βοήθεια των δασκάλων τους αναπτύσσουν δραστηριότητες με τον υπολο-
γιστή και κατανοούν βασικές αρχές που διέπουν τη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας 
σε σημαντικές ανθρώπινες ασχολίες: η πληροφορία και η επεξεργασία της, η επικοινωνία, η 
ψυχαγωγία, οι νέες δυνατότητες προσέγγισης της γνώσης.  

Αναγκαιότητα της έρευνας 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας βρίσκονται στο επίκεντρο δημόσιας συ-
ζήτησης και απασχολούν ειδικούς επιστήμονες, γονείς, εκπαιδευτικούς και πολιτικούς φο-
ρείς. Επέβαλλαν νέα ήθη και νέους κανόνες στην αγορά, αλλά και στις πολιτικές, φιλικές, 
οικογενειακές σχέσεις. Οι ατομικές πρακτικές έχουν αντικαταστήσει τις συλλογικές πρακτι-
κές. Στο διαδίκτυο οι νέοι έχουν το δικό τους κωδικό πρόσβασης, τη δική τους ηλεκτρονική 
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διεύθυνση, κάνουν chat, παίζουν τα δικά τους παιγνίδια. (Tzavaras, 2006). Η επικοινωνία 
μεταξύ των ανθρώπων από πρόσωπο με πρόσωπο έγινε εξ αποστάσεως επικοινωνία, έγινε 
διαμεσολαβημένη επικοινωνία και πραγματοποιείται σήμερα κυρίως μέσω των Νέων Τε-
χνολογιών.  

Η σχολική ηλικία είναι περίοδος που οι νέοι αναζητούν την ταυτότητά τους και με δεδομένο 
ότι γνωστικά οι νέοι 8-13 ετών είναι σε θέση να κατανοήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις, Επι-
κοινωνία και Νέες Τεχνολογίες συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους και χαρακτηρίζουν την ψη-
φιακή γενιά. Η έρευνά μας εντοπίζει διαφορές φύλου στη χρήση του διαδικτύου που δεί-
χνουν την αναπαραγωγή των στερεοτύπων των ρόλων τους, εύρημα με το οποίο συμφω-
νούν και άλλοι ερευνητές. 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Για τις ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκε ανώνυμο σύντομο ερωτηματολόγιο (Javeau, L., 
1996). Περιέχει  ερωτήματα κλειστού τύπου τα οποία ομαδοποιήθηκαν σε επιμέρους άξο-
νες. Η επίδοσή του εργαλείου έγινε στα παιδιά στη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμμα-
τος. Οι τελικές αναλύσεις έγιναν σε 38 άτομα εκ των οποίων 18 ήταν αγόρια και 20 κορίτσια. 

Λόγω περιορισμένων περιθωρίων ανάλυσης δεν προχωρήσαμε στη μελέτη ποιοτικών δεδο-
μένων, αλλά περιοριστήκαμε στη μελέτη των ποσοτικών με σκοπό να διευκρινιστούν ορι-
σμένα θέματα με τις εμπειρίες των παιδιών σχετικά με τις ΤΠΕ  τόσο στην οικογένεια, όσο 
και στο σχολείο (Cohen, L., & Manion, L., 1994). 

Άξονες υλοποίησης του γενικού σκοπού 

Έγινε χρήση του Η/Υ ως: Γνωστικό - διερευνητικό εργαλείο: χρήση ανοικτού λογισμικού διε-
ρευνητικής μάθησης για δημοτικό σχολείο. Χρήση εκπαιδευτικού παιχνιδιού και προγράμ-
ματος Inspiration διευκολύνοντας την ανάπτυξη της δημιουργικής και ανακαλυπτικής μάθη-
σης. Ο υπολογιστής έγινε μέσο για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και για την οργάνωση 
γνώσεων και δεξιοτήτων. Εποπτικό μέσο διδασκαλίας σε βασικά γνωστικά αντικείμενα: απο-
τελεσματική χρήση του υπολογιστή με λογισμικό ευρείας χρήσης (π.χ. ζωγραφική, επεξερ-
γασία κειμένου) που  εντάχτηκε στα πλαίσια της διδασκαλίας βασικών μαθημάτων: γλώσσα 
- γραπτή έκφραση, ευέλικτη, δημιουργία και ανάπτυξη δεξιοτήτων στις καλλιτεχνικές και τις 
συλλογικές δραστηριότητες. Εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών: χρήση 
βάσεων δεδομένων για αναζήτηση στοιχείων, χρήση των δικτύων για επικοινωνία με άλλους 
μαθητές (skype)  και αναζήτηση πληροφοριών. Πληροφορικός αλφαβητισμός: προσέγγιση 
των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή: μνήμη, επεξεργασία της πληροφορίας, επικοινω-
νία, μέσα σε μια προοπτική τεχνολογικού αλφαβητισμού και αναγνώρισης των δυνατοτήτων 
της υπολογιστικής τεχνολογίας. 

Χρονοδιάγραμμα-Πορεία διδασκαλίας 

Οκτώβριος 2013: Πρώτη επαφή των μαθητών στο εργαστήριο πληροφορικής. Παρακολού-
θηση παρουσιάσεων, ταινιών, χρήση διαδικτύου και διάφορων προγραμμάτων -google 
earth, ζωγραφική,  κ.ά. 
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Οκτώβριος–Δεκέμβριος 2013: Συνδιδασκαλία μέσω ζωντανής αναμετάδοσης skype με το 
άλλο σχολείο στο μάθημα των Θρησκευτικών Δ΄ τάξης «Κανόνες Πορείας–Εντολή της Αγά-
πης» σε 4 διδακτικές ώρες και πραγματοποίηση διαθεματικού σεναρίου με το αντίστοιχο 
θέμα (Ευέλικτη, Θρησκευτικά, Εικαστικά, Μουσική). Χρήση διάφορων προγραμμάτων π.χ 
Επεξεργαστή Κειμένου, power point, Διαδίκτυο, Inspiration. 

Οι μαθητές τραγούδησαν τα τραγούδια τους στους μαθητές του άλλου σχολείου μέσω skype 
(Συνεργασία με το Γυμνάσιο – η εκμάθηση και μελοποίηση  των τραγουδιών έγινε από μα-
θητή του Γυμνασίου).Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων είχαν συντονιστικό ρόλο. 

Δεκέμβριος–Φεβρουάριος 2014: Επισκέψεις και συναντήσεις των μαθητών και των δύο σχο-
λείων. Οι μαθητές αντάλλαξαν δώρα, κάρτες και ευχές.  

Φεβρουάριος–Μάιος 2014: Συνέχιση της επικοινωνίας μέσω skype στο πρόγραμμα Φιλανα-
γνωσίας. Οι μαθητές παρουσιάζουν τα βιβλία που έχουν διαβάσει και ανταλλάσσουν από-
ψεις. 

Αποτελέσματα 

Στην έρευνα συμμετείχαν 38 μαθητές από επαρχιακά σχολεία του νομού Κορινθίας. Το 
14,8% αυτών ήταν 10 ετών, το 48,7% ήταν 11 ετών ενώ οι υπόλοιποι ήταν 12 ετών. Από αυ-
τούς το 61% ήταν κορίτσια και το 39% αγόρια.  

Τα επιμέρους αποτελέσματα συνοπτικά διαμορφώθηκαν ως εξής: 

• Ισχύει σε μεγάλο βαθμό η αξιοποίηση του διαδικτύου (Skype), ως μέσου επικοινωνίας 
και αλληλεπίδρασης μεταξύ συνομηλίκων σε επαρχιακά σχολεία του νομού Κορινθίας 

• Η επικοινωνία του διαδικτύου  μέσω Skype, έχει μεγάλη δύναμη επιρροής και αλληλεπί-
δρασης μεταξύ συνομηλίκων σε επαρχιακά σχολεία του νομού Κορινθίας 

• Η απρόσωπη επικοινωνία που λαμβάνει χώρα μέσω του διαδικτύου  έχει την εμπιστοσύ-
νη των μαθητών και υπάρχει βαθμός συνάφειας μεταξύ φύλου σε επαρχιακά σχολεία 
του νομού Κορινθίας 

Αξιολόγηση-Συμπεράσματα 

Ο γενικός σκοπός υλοποιήθηκε στο μεγαλύτερο βαθμό. Πραγματοποιήθηκε η ενίσχυση της 
συλλογικότητας και της συνεργασίας των παιδιών της σχολικής τάξης με μαθητές άλλου 
σχολείου αλλά  και η αξιοποίηση της ψηφιακής υποδομής του σχολείου μέσα από τη ζωντα-
νή αναμετάδοση μέσω skype και το διαδίκτυο. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια των ίδιων των 
μαθητών: «Μου άρεσε γιατί μίλησα για πρώτη φορά μέσω του υπολογιστή, γιατί συνεργά-
στηκα από μια οθόνη», «Μου άρεσε πολύ η επικοινωνία με το skype, γιατί γνώρισα καινού-
ρια παιδιά», «..μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί πρώτη φορά επικοινώνησα μέσω skype». Η επι-
κοινωνία μέσω ζωντανής αναμετάδοσης ήταν μια νέα εμπειρία, έδωσε μεγάλη χαρά στους 
μαθητές και προσέλκυσε το ενδιαφέρον όλων. Οι μαθητές απέκτησαν νέους φίλους κι οι 
εκπαιδευτικοί αποκτήσαμε  μια μεγάλη τάξη χωρίς τοίχους. Πολύ σημαντική υπήρξε και η 
συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων και η εποικοδομητική φιλία που αναπτύχθηκε μεταξύ 
μας. Ωστόσο η έλλειψη συνέχειας στην εφαρμογή προγραμμάτων με τη χρήση των ΤΠΕ, λό-
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γω αλλαγής τάξης και αλλαγής εκπαιδευτικών είναι κάποιοι από τους λόγους που παρακω-
λύουν την ολοκληρωμένη διαδικασία ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Πρόβλημα 
ήταν επίσης ο περιορισμένος χρόνος που δεν επέτρεπε στους μαθητές να χαρούν περισσό-
τερο χρόνο τους Η/Υ και τα τεχνικά προβλήματα της σύνδεσης στη ζωντανή αναμετάδοση 
(skype). Η τροποποίηση στο  ωρολόγιο πρόγραμμα των δύο σχολείων για το συντονισμό των 
εργασιών επετεύχθη χάρη στο συνεργατικό πνεύμα όλων των εμπλεκομένων.  

Είναι φανερό ότι η κοινωνικοποίηση είναι μια διαδικασία μάθησης. Στη δευτερογενή της 
φάση το παιδί βρίσκεται κάτω από την επίδραση του σχολείου. Εκεί συνειδητοποιεί και μα-
θαίνει ότι ανήκει σ' ένα κοινωνικό σύνολο, αναλαμβάνει ρόλους και ευθύνες, αποκτά γνώ-
σεις και εφόδια που θα του επιτρέψουν να ενταχθεί και να αποτελεί δημιουργικό μέλος της 
κοινωνίας. Το σχολείο μπορεί να συμπεριλάβει όλα όσα επιτάσσει η σύγχρονη εκπαιδευτική 
πολιτική και εν προκειμένω τις ΤΠΕ, ώστε  να βοηθήσει τα νεαρά άτομα και να γνωρίσουν 
καλύτερα τα μέσα αυτά, αλλά και να διδαχθούν πώς να διατηρούν κριτική στάση απέναντι 
τους με δεδομένο ότι μπορούν να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην εξέλιξη του ατόμου. 
Ενδιαφέρουσα θα ήταν επόμενη μελέτη της συμβολής των γονέων και της συνεργασίας τους 
με το σχολείο ως προς τη δημιουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

Κλείνοντας θα προσθέσουμε ότι η εργασία μας αυτή αποτελεί μερική και όχι γενικευμένη 
χαρτογράφηση της χρήσης του Διαδικτύου και των Νέων Τεχνολογιών από μαθητές και εκ-
παιδευτικούς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ευελπιστούμε ότι εγείραμε ερωτήματα σχετι-
κά με τη μεθοδολογία και τους τρόπους ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση που θα οδηγή-
σουν τους ερευνητές σε προτάσεις για τη χάραξη πολιτικών. 
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Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της ενότητας «Το Άγιον Όρος». 
Θρησκευτικά Στ΄ τάξης Δημοτικού 

Εφραιμίδης Παύλος Ι.  
Δρ Θεολογίας  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
efraimid@yahoo.gr 

Νικητόπουλος Νικήτας 
Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, MSc 

Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 
nnikitop@sch.gr 

Περίληψη 

Η διδασκαλία με τη χρήση Η/Υ και των ποικίλων εφαρμογών του, ενεργοποιεί τη συμμετο-
χή, τις αισθήσεις, το ενδιαφέρον και την αυτενέργεια του μαθητή. Συμβάλλει στη διαθεμα-
τική προσέγγιση της γνώσης, δημιουργεί μαθητοκεντρικό περιβάλλον διδασκαλίας και ευ-
νοεί τη συνεργατική, βιωματική, διερευνητική και δημιουργική μάθηση. Συμβάλλει ακόμα 
στην οικοδόμηση των ιδεών με εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης και ευνοεί την αμεσότη-
τα πρόσβασης στη γνώση. Αναπτύσσοντας και προωθώντας το κριτικό και ερευνητικό 
πνεύμα, οι ΤΠΕ διαμορφώνουν εναλλακτικούς τρόπους δόμησης της γνώσης. Αξιοποιώντας 
όλα αυτά τα οφέλη, στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε ένα πρωτότυπο σενάριο διδα-
σκαλίας για το μάθημα των Θρησκευτικών του Δημοτικού σχολείου. Ο τίτλος της ενότητας 
είναι «Άγιον Όρος» και μέσα από ποικίλες δραστηριότητες και διάφορα εκπαιδευτικά ερ-
γαλεία η γνώση δομείται και μεταβιβάζεται με θετικό τρόπο. 

Λέξεις - Κλειδιά: μάθημα των Θρησκευτικών (μτΘ), διαθεματική προσέγγιση, ΤΠΕ. 

Εισαγωγή  

Η είσοδος των Η/Υ στο Δημοτικό επιφέρει το άνοιγμα παραθύρου με τον έξω κόσμο και  την 
είσοδο γνώσεων και πληροφοριών (Θεοφιλίδης, 2009). Σε αυτό το νέο μαθησιακό περιβάλ-
λον ο ρόλος του εκπαιδευτικού μεταβάλλεται από πάροχο γνώσης και πληροφοριών σε κα-
θοδηγητή των μαθητών (Μητροπούλου, 2002). Αντίστοιχα, ο μαθητής από παθητικός δέ-
κτης γίνεται ενεργητικός αποδέκτης και δομεί τη νέα γνώση κατά τη μαθησιακή διαδικασία 
(Μητροπούλου, 2007). 

Οι Η/Υ με τις πληροφορίες που παρέχουν στους μαθητές, διευκολύνουν την επικοινωνία 
από τη μια μεριά μεταξύ του δασκάλου που διδάσκει το μ.τ.Θ. (μάθημα των Θρησκευτικών) 
και των μαθητών, ενώ από την άλλη μεταξύ των μαθητών και του μ.τ.Θ. Με αυτόν τον τρό-
πο οι Η/Υ χρησιμεύουν ως βοηθητικό μέσο επικοινωνίας (Μητροπούλου, 2007). Με τις ΤΠΕ 
οι μαθητές μπορούν να δράσουν δημιουργικά και ενεργητικά, να αναπτύξουν κριτική σκέ-
ψη και να συμμετέχουν στο χτίσιμο της νέας γνώσης. Πειραματίζονται με το υλικό που τους 
δίνεται, αναπτύσσουν στρατηγικές έρευνας, επεξεργάζονται πληροφορίες και οδηγούνται 
στη μάθηση μέσω της έρευνας, όχι μέσω της απομνημόνευσης (Κογκούλης, 2003). Τέλος, οι 
ΤΠΕ δημιουργούν τις προϋποθέσεις για επιτυχία της ομαδοσυνεργατικής, διαθεματικής, 
βιωματικής και διαπολιστισμικής προσέγγισης της γνώσης (Βασιλόπουλος, 2008). Μάλιστα, 
η βιωματικότητα είναι σύμφωνη με το νέο πρόγραμμα σπουδών (Υ.Π..Δ.Β.Μ.Θ.-Π.Ι., 2011).  

Εμείς, θεωρώντας ότι οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην καινοτόμο 
παρουσίαση της ύλης του μ.τ.Θ., επιχειρήσαμε τη διδασκαλία μιας ενότητας των Θρησκευ-
τικών της Στ΄ τάξης με τη χρήση αυτών. Με τη διδακτική μας πρόταση προσφέρουμε στο 
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δάσκαλο ένα νέο, καινοτόμο τρόπο διδασκαλίας με σύγχρονα –από τεχνολογικής πλευράς- 
εκπαιδευτικά εργαλεία διδασκαλίας. Στους μαθητές προσφέρουμε ένα νέο, ελκυστικό και 
εντυπωσιακό τρόπο προσέγγισης της διδακτέας ύλης των Θρησκευτικών, που αποδεικνύει 
ότι το μ.τ.Θ. δεν είναι παρωχημένο, αφού μπορεί να μεταδώσει τα μηνύματά του με δυνα-
μικό τρόπο με τη συνδρομή των ΤΠΕ.    

Τίτλος σεναρίου - Εκτιμώμενη διάρκεια  

 «Το Άγιον Όρος»,  3 δίωρα 

Τάξη αναφοράς και εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο συνδέεται με τις γνωστικές περιοχές: των Θρησκευτι-
κών της Στ΄ τάξης, της Γλώσσας (μελέτη κειμένων, παραγωγή γραπτού και προφορικού λό-
γου), της Γεωγραφίας, των ΤΠΕ, της Αγωγής του πολίτη και ενός προγράμματος για την υ-
γιεινή διατροφή στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας. Το θέμα είναι απολύτως συμβατό με το 
Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και οι στόχοι που τίθενται άπτονται πλήρως του αντίστοιχου αναλυ-
τικού προγράμματος των Θρησκευτικών. Το συγκεκριμένο μάθημα (κεφάλαιο 36 των Θρη-
σκευτικών της Στ΄ τάξης) ανήκει στο Στ΄ κεφάλαιο του ΑΠΣ: «Επίκαιρα». Ως προς το ΔΕΠΠΣ 
υπηρετεί θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής προσέγγισης, όπως: χώρος - χρόνος – επικοι-
νωνία – αλληλεπίδραση – ομοιότητα- διαφορά και μεταβολή – πολιτισμός, διαπολιτισμικό-
τητα - συλλογικότητα.  

Παιδαγωγική προσέγγιση 

Οι θεωρίες μάθησης, οι οποίες έχουν εφαρμογή στη διδασκαλία μέσω Η/Υ και τις οποίες 
λάβαμε υπόψη μας στη διδασκαλία μας είναι οι ακόλουθες: 

Α) Οι συνειρμικές θεωρίες μάθησης. Π.χ. του Thorndike (Βλ. Stones, 1978) και του Skinner 
(Βλ. Κολιάδης, 1996). Β) Ο γνωστικός εποικοδομητισμός του J. Piaget (Βλ. Μητροπούλου, 
2002  & Κολιάδης, 1997). Γ) Η μάθηση με ανακάλυψη του J. Bruner (Βλ. Κασσωτάκης & 
Φλουρής, 2006).  

Η οργάνωση της διδασκαλίας με ΤΠΕ, για να συμβάλλει πιο αποτελεσματικά στη διαδικασία 
της μάθησης, πρέπει να ακολουθεί ορισμένες διδακτικές αρχές: 

1) Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (Βλ. Ρεράκης, 2007), Τα παιδιά εμπλέκονται στη διαδι-
κασία της οικείωσης κανόνων, συμπεριφορών, θεσμών, αξιών, δεξιοτήτων, γνώσεων και 
ρόλων (Γιούλτσης, 1997 & Αραβανής, 2000). Οι αδύναμοι μαθητές απολαμβάνουν μεγαλύ-
τερης στήριξης και αυξημένης φροντίδας. Επιπλέον, η καλλιέργεια της ικανότητας για συ-
νεργασία αποτελεί σπουδαίο εφόδιο για τη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία του 
παιδιού (Κογκούλης, 2004).   

2) Η αρχή της εποπτείας. Σύμφωνα με αυτή την αρχή τα ερεθίσματα δίνονται μέσα από ή-
χους, εικόνες ή πραγματικές παραστάσεις, που προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών, 
ενεργοποιούν κίνητρα μάθησης και γεννούν αφορμές για συζήτηση και προβληματισμό 
(Βρεττός, 1992, Κογκούλης, 2003 & Μητροπούλου, 2002).  

3042

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



3) Η αρχή της ενεργητικής συμμετοχής. Σύμφωνα με την άποψη του J. Dewey, ο μαθητής 
πρέπει να συμμετέχει ενεργά και δραστήρια για να κατακτήσει τη μάθηση (Φράγκος, 2001 
& Κόπτσης, 2008).  

4) Η αρχή της ενιαίας διδασκαλίας – Διαθεματικότητα. Στη διαθεματικότητα η γνώση αντι-
μετωπίζεται ως όλον και προσεγγίζεται μέσα από τη διερεύνηση θεμάτων, τα οποία συμπε-
ριλαμβάνονται στα ενδιαφέροντα των μαθητών. (Κόπτσης, 2006 & Ματσαγγούρας, 2003).  

Γενικός σκοπός 

Σκοπός του σχεδίου διδασκαλίας είναι οι μαθητές, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, να 
αντιληφθούν ότι η πανορθόδοξη πολιτεία ασκητικών αδελφοτήτων του Αγίου Όρους είναι 
κέντρο πνευματικής και πολιτιστικής δημιουργίας.  

Επιμέρους στόχοι 

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι μαθητές: 
• Να εντοπίσουν το Άγιο Όρος στο χάρτη της Ελλάδας και να αναφέρουν σε ποιο γεω-
γραφικό διαμέρισμα ανήκει. 
• Να καταγράψουν τα ονόματα των 20 μεγάλων μονών του Αγίου Όρους και να εντοπί-
σουν τη θέση τους στο χάρτη. 

• Να κατανοήσουν τις ιδιαίτερες πτυχές της οργάνωσης και της διοίκησης του Αγίου Ό-
ρους. 

• Να γνωρίσουν τη μοναχική ζωή και το ασκητικό ιδεώδες της Ορθοδοξίας. 

• Να γνωρίσουν τους πολιτιστικούς θησαυρούς του Αγίου Όρους και τη σύνδεσή τους με 
το παρόν και το μέλλον της Εκκλησίας μας. 

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

Με την αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία, οι μαθητές να είναι σε θέση: 
• Να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία και πηγές μάθησης.  
• Να καταλάβουν μέσα από τις δραστηριότητες τη χρησιμότητα του Η/Υ και του σχε-
τικού λογισμικού ως μέσο διδασκαλίας. 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης του λογισμικού Google Earth 
και γενικότερα του Η/Υ.  
• Να εξασκηθούν σε δεξιότητες χρήσης μνήμης flash και εκτυπωτή για αποθήκευση 
και εκτύπωση εικόνων. 

Γ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Οι μαθητές να είναι σε θέση: 
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• Να εξασκηθούν σε δεξιότητες επιστημονικής έρευνας (π.χ. παρατήρηση, 
διερεύνηση, σύγκριση, ερμηνεία κλπ.). 

• Να καλλιεργήσουν κριτική και δημιουργική σκέψη. 

• Να κρίνουν και να αξιολογούν τις εργασίες τους καθώς και εργασίες άλλων.  

• Να συμβάλλουν στην τελική διαμόρφωση μιας εργασίας καταθέτοντας ιδέ-
ες, προτάσεις, υποδείξεις κ.λπ., αναπτύσσοντας ταυτόχρονα αναστοχαστικές δεξιό-
τητες, καθώς και δεξιότητες επιχειρηματολογίας. 

• Να εξοικειωθούν με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από το 
πλούσιο υλικό του διαδικτύου ή μέσα από το πληροφοριακό υλικό που παρέχουν 
τα λογισμικά. 

• Να καλλιεργήσουν την ικανότητα να αξιολογούν πληροφορίες ως προς τη  
χρησιμότητά τους. 

• Να αναπτύξουν αυτενέργεια και να μάθουν μόνοι τους να οικοδομούν τη 
γνώση. 

• Να μάθουν να συνεργάζονται και να συνομιλούν εποικοδομητικά μέσα στο 
πλαίσιο της αμοιβαιότητας και του σεβασμού του άλλου. 

• Να αποκτήσουν δεξιότητες άντλησης, συλλογής, οργάνωσης, ανάλυσης και 
επεξεργασίας δεδομένων.  

Πρωτοτυπία 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η τάση να υποβαθμιστεί η σημασία και ο ρόλος του 
μ.τ.Θ. στην αγωγή των παιδιών (Κόπτσης, 2004). Σημαντική αιτία της υποβάθμισης του μα-
θήματος είναι το γεγονός ότι η Ορθόδοξη Παράδοση εκπίπτει στο επίπεδο της ενημέρωσης 
για τις μορφές του θρησκευτικού φαινομένου που κατέγραψε η ιστορία και ερεύνησε η 
κοινωνιολογία (Γιοκαρίνη, 1993). Το μάθημα συνήθως γίνεται με μετωπική διδασκαλία, ο 
δάσκαλος κατέχει κυρίαρχο ρόλο και αρκετές φορές δεν αφιερώνεται ο διδακτικός χρόνος 
που προβλέπεται από τα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ. 

Ένα θετικό στοιχείο στην προτεινόμενη διδασκαλία είναι η αξιοποίηση των ΤΠΕ. Με την α-
ξιοποίηση των λογισμικών αποφεύγεται η μονοτονία του τρόπου επεξεργασίας των θεμά-
των. Ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι η διαθεματικότητα. Στο πλαίσιο της διαθεματικότητας, 
το αντικείμενο της διδασκαλίας μας εξετάζεται -μεταξύ των άλλων- και από τη σκοπιά της 
Γεωγραφίας. Η μελέτη ενός γεωγραφικού χώρου περιλαμβάνει τη μελέτη του κλίματος 
(Λαμπρινός, 1994β), του αναγλύφου, των ζώων και των φυτών και των ανθρώπων ως ομά-
δα, και τις πολιτιστικές εξελίξεις, όπως αυτές επηρεάζουν το χώρο (Λαμπρινός, 1994α). Ει-
δικά η μελέτη του γεωγραφικού χώρου του Αγίου Όρους περιλαμβάνει και το στοιχείο της 
θρησκείας, που προσδιορίζει τον τόπο αυτό ως ένα σπουδαίο κέντρο της Ορθοδοξίας.   

3044

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Καινοτόμο κομμάτι στην προτεινόμενη διδασκαλία είναι η δυνατότητα που παρέχεται στα 
παιδιά -κυρίως στις μαθήτριες, λόγω του «άβατου»- τα οποία δε θα επισκεφτούν ως προ-
σκυνητές τις μονές και τις σκήτες του Αγίου Όρους, ώστε να γνωρίσουν από κοντά τη μονα-
στική ζωή ή να δουν στο φυσικό τους χώρο τους θησαυρούς του, αλλά ούτε και να περιη-
γηθούν στα μονοπάτια του και να θαυμάσουν το φυσικό κάλλος που το διακρίνει. Η εικονι-
κή περιήγηση χάρη στο κατάλληλο λογισμικό, θα αναπαραστήσει με ενάργεια διαδρομές 
και θα παράσχει ποικίλες πληροφορίες και δραστηριότητες στους μαθητές, για να ζήσουν -
έστω με αυτό τον τρόπο- την εμπειρία της επίσκεψης στο Άγιο Όρος και να γνωρίσουν την 
πνευματική ζωή του και όχι μόνο.   

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα εξής: το Google Earth, 
Wikipedia, Ms PowerPoint, Hot pepper, Ms Word, Φυλλομετρητής με τις Μηχανές Αναζήτη-
σης και τα cd-rom «Ο Κρητικός ζωγράφος Θεόφιλος» και «Άγιο Όρος: Ιερά Μονή Κουτλου-
μουσίου 2002, Ορθοδοξία – Ελληνισμός στην τρίτη χιλιετία». 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Πρώτη ενότητα δραστηριοτήτων 

Το Άγιο Όρος από τη σκοπιά του μαθήματος της Γεωγραφίας. Αρχικά, οι μαθητές χωρίζο-
νται σε ομάδες των δύο ή τριών μελών και με τη βοήθεια των πλεονεκτημάτων της οπτικο-
ποίησης που παρέχει το λογισμικό Google Earth, βιώνουν ένα νοητό ταξίδι στο Άγιο Όρος 
που έχει προετοιμαστεί από τον εκπαιδευτικό. Συγχρόνως τους παρέχονται μέσα από το 
λογισμικό απαραίτητες πληροφορίες για τα 20 μοναστήρια του Αγίου Όρους. Στη συνέχεια 
τα παιδιά καλούνται να καταγράψουν τα συμπεράσματά τους και τις εντυπώσεις τους. 

Οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν το ανάγλυφο του εδάφους, καθώς με τη βοήθεια της 
επιλογής «Εμφάνιση προφίλ ανύψωσης» στο Google Earth, εμφανίζεται το υψόμετρο του 
εδάφους σε σχέση με το μήκος της διαδρομής ανά χιλιομετρική απόσταση. Εμφανίζονται 
πληροφορίες, (όπως ύψος εδάφους και κλίση), ενώ συγχρόνως στην απεικόνιση της γης 
εμφανίζεται ένα κόκκινο βέλος για να παρακολουθούν οι μαθητές ακριβώς το σημείο στο 
οποίο βρίσκονται. Έτσι καταλήγουν σε συμπεράσματα που σχετίζονται με το ανάγλυφο του 
εδάφους (φυσικό περιβάλλον, χλωρίδα, πανίδα, κλίμα) και πώς αυτό επηρεάζει τη ζωή των 
ανθρώπων που ζουν στο Άγιο Όρος. Επισημαίνουν οι ίδιοι τα σύνορα του Αγίου Όρους και 
κάνουν μετρήσεις και παρακολουθούν μια επίδειξη της δυνατότητας του λογισμικού για 
«Εικόνα επικάλυψης» (εισαγωγή ενός χάρτη-εικόνας στην επιφάνεια του λογισμικού για 
άντληση επιπρόσθετων πληροφοριών σχετικών με την περιοχή.  

Δεύτερη ενότητα δραστηριοτήτων 

Το Άγιο Όρος από τη σκοπιά του μ.τ.Θ. (η πνευματική ζωή του Αγίου Όρους, οι πολιτιστικοί 
θησαυροί του και η διαχρονική προσφορά του στον Ελληνισμό). Μέσα από το μενού του 
Google Earth οι μαθητές επιλέγουν τις ονομασίες των μοναστηριών και μελετούν τις σχετι-
κές εικόνες. Επιλέγοντας τους υπερσυνδέσμους της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας 
Wikipedia και άλλων ιστοσελίδων αλλά και με σχετικά βίντεο, οικοδομούν τη γνώση διε-
ρευνώντας το θέμα και καταλήγουν σε συμπεράσματα. 
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Τρίτη ενότητα δραστηριοτήτων 

Το Άγιο Όρος από τη σκοπιά του μαθήματος της Ιστορίας (ίδρυση, διαχρονική παρουσία 
των μοναστηριών), της Αγωγής του Πολίτη (η οργάνωση και διοίκηση του Αγίου Όρους) και 
της Αγωγής Υγείας (η διατροφή των μοναχών, η νηστεία και η Αγιορείτικη κουζίνα). 
Οι μαθητές κάθε φορά οργανώνουν τα δεδομένα και τα παρουσιάζουν στην τάξη δημιουρ-
γώντας ανάλογες παρουσιάσεις που αφορούν στα μοναστήρια (τη ζωή των μοναχών, τους 
χώρους του μοναστηριού, τους πρώτους ασκητές του Αγίου Όρους), τους πολιτιστικούς θη-
σαυρούς του Αγίου Όρους και τη σύνδεσή τους με το παρόν και το μέλλον της Εκκλησίας 
μας καθώς και την οργάνωση και διοίκηση του Αγίου Όρους. 
Τέλος, μέσω του λογισμικού Hot Pepper, οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε απλά 
ερωτηματολόγια, να συνδέσουν πληροφορίες πάνω σε χάρτες και να καταλήξουν σε συ-
μπεράσματα παρακολουθώντας σχετικά βίντεο, καθώς επίσης τους δίνεται και η δυνατότη-
τα να σχεδιάσουν και οι ίδιοι δραστηριότητες που τις επικοινωνούν με τους συμμαθητές 
τους. 

Δυνατότητες επέκτασης 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και σε άλλες διδακτικές 
ενότητες του μ.τ.Θ.: π.χ. της Δ΄ τάξης «24 Επίσκεψη στο μοναστήρι» και της Ε’ τάξης «4.8 
Μικροτεχνήματα». Θα μπορούσε όμως να συνδεθεί και με άλλα γνωστικά αντικείμενα, κυ-
ρίως τη Γεωγραφία της Ελλάδας. Επίσης, σε επίπεδο λογισμικών θα μπορούσε στη διδα-
σκαλία με ΤΠΕ να αξιοποιηθεί αντί για το λογισμικό Hot Pepper το λογισμικό Hot Potatoes. 
Ως επέκταση των δραστηριοτήτων με το λογισμικό Google Earth, θα μπορούσε να χρησιμο-
ποιηθεί και το λογισμικό Google Maps. Τέλος, θα μπορούσαν όλες οι δραστηριότητες να 
δομηθούν και να αναρτηθούν με τη μορφή ενός WebQuest. 

Τρόπος οργάνωσης διδασκαλίας και ρόλοι μαθητών και εκπαιδευτικού 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να 
εργαστούν ομαδικά και να οικοδομήσουν τη γνώση μέσω της διερεύνησης της ηλεκτρονι-
κής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia. Επίσης, μπορούν να αποκτήσουν μία έννοια του γεωγρα-
φικού χώρου του Αγίου Όρους κάνοντας χρήση του λογισμικού οπτικοποίησης Google 
Earth, καθώς και να χειρίζονται έννοιες και να οργανώνουν βασικά στοιχεία και δεδομένα 
μέσα από τα περιβάλλοντα Δημιουργίας Παρουσιάσεων, Ms Power Point. Με τη χρήση λο-
γισμικών και κατάλληλων φύλλων εργασίας αναδεικνύεται το μαθητοκεντρικό μοντέλο της 
διερευνητικής μάθησης μέσα από την αναζήτηση της γνώσης στις πηγές. Ενισχύονται και τα 
συνεργατικά σχήματα, η αλληλεπίδραση των μαθητών με το μέσο διδασκαλίας και μάθη-
σης και η αυτενέργειά τους, αναδεικνύοντας τα οφέλη της τεχνολογίας στη σχολική τάξη. Ο 
ρόλος του δασκάλου είναι εκείνος του εμψυχωτή. Είναι υποστηρικτικός προς τις ομάδες, 
καθοδηγεί, δίνει σαφείς οδηγίες, όταν το απαιτεί η περίσταση (Ματσαγγούρας, 2000).  

Αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου – Συμπεράσματα  

Ο σκοπός όσο και οι επιμέρους στόχοι της διδασκαλίας επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό. 
Εφαρμόστηκε η διαθεματικότητα και αξιοποιήθηκαν οι πρότερες γνώσεις των μαθητών. 
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Χάρις στην έλξη που ασκεί στους μαθητές η χρήση διαδραστικών λογισμικών, χωρίς την 
αποκλειστική χρήση του διδακτικού εγχειριδίου ως μοναδικό μέσο απόκτησης της γνώσης, 
οι μαθητές κατέκτησαν το διδαχθέν αντικείμενο. Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί ότι οι μαθη-
τές έδειξαν αμείωτο ενδιαφέρον για το θέμα και δεν έδειξαν σημάδια κόπωσης. 
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Δημιουργία παραμυθιού, μια διαθεματική προσέγγιση 

Καταράκη Καλλιόπη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.19 

kakatarak@sch.gr 

Περίληψη 

Η εργασία παρουσιάζει ένα διδακτικό σενάριο, διάρκειας τεσσάρων διδακτικών ωρών, το 
οποίο υλοποιήθηκε στην Β’ τάξη του 20ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών, κατά το σχολικό έτος 
2013-14, στο πλαίσιο του μαθήματος των ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επι-
κοινωνιών). Η προσέγγιση που προτείνεται είναι διαθεματική των ΤΠΕ με το γνωστικό αντι-
κείμενο της Γλώσσας. Ο σχεδιασμός της μαθησιακής δραστηριότητας στοχεύει στην πρό-
κληση της προσοχής και του ενδιαφέροντος των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα ευνοεί τη συ-
νεργασία μεταξύ τους. Πρόκειται για έναν τρόπο διδακτικής αξιοποίησης του παραμυθιού, 
προκειμένου να επιτευχθούν στόχοι του Γλωσσικού και Πληροφορικού Γραμματισμού. Το 
παραμύθι είναι ένα διδακτικό μέσο που μπορεί να αξιοποιηθεί προκειμένου να κινητοποι-
ηθούν τα δημιουργικά στοιχεία των μαθητών. Στην προκειμένη περίπτωση, επιλέγονται 
μερικές εικόνες από ένα βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας, απαλείφεται το κείμενο και δίνονται 
στις ομάδες των μαθητών, μέσω ενός αρχείου παρουσιάσεων, για να πληκτρολογήσουν το 
δικό τους κείμενο. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια τη δική της εκ-
δοχή και πραγματοποιείται συζήτηση. 

Λέξεις - Kλειδιά: Δημιουργική γραφή, παραμύθι, πληκτρολόγηση κειμένου 

Εισαγωγή 

Η διδασκαλία του μαθήματος των ΤΠΕ στο Δημοτικό περιλαμβάνει πολλά περισσότερα 
στοιχεία από την απλή εξοικείωση των μαθητών με τους υπολογιστές, τις λειτουργίες συ-
γκεκριμένων λογισμικών και το Διαδίκτυο. Στοχεύει κυρίως, στην ανάπτυξη γνωστικών δε-
ξιοτήτων και στην ενίσχυση των μαθησιακών ικανοτήτων των μαθητών (διερεύνηση, κριτική 
σκέψη, μοντελοποίηση λύσεων, συνθετική ικανότητα, δημιουργικότητα, ικανότητες επικοι-
νωνίας και συνεργασίας). Επιπλέον, οι ΤΠΕ προσφέρουν ποικίλα εργαλεία και περιβάλλο-
ντα που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών. Η 
παιδαγωγική χρήση των ΤΠΕ, ως εργαλεία υποστήριξης της γνωστικής ανάπτυξης των μα-
θητών, επικεντρώνεται σε παραγωγικές δραστηριότητες (δημιουργική έκφραση, επίλυση 
προβλημάτων, εξάσκηση και πειραματισμός, μοντελοποίηση συστημάτων και εννοιών κλπ). 
Οι μαθησιακές δραστηριότητες πρέπει να ευνοούν και να απαιτούν την ενεργητική συμμε-
τοχή των μαθητών, ενώ ο ρόλος του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι συμβουλευτικός και 
καθοδηγητικός, ώστε να βοηθάει τους μαθητές να ενισχύσουν τις μαθησιακές τους εμπει-
ρίες και να οικοδομήσουν νέες γνώσεις (Τζιμογιάννης, 2007). 

Από την άλλη μεριά, πολλές μελέτες και έρευνες έχουν καταδείξει την ανάγκη χρησιμοποί-
ησης του παραμυθιού στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση. Είναι αποδεδειγμέ-
νη η επίδραση του παραμυθιού στη γνωστική, συναισθηματική, κοινωνική ανάπτυξη των 
παιδιών, καθώς και στην ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης τους (Αναγνω-
στόπουλος, 1997. Αυδίκος, 1999. Μαλαφάντης, 2011). Το παραμύθι μεταφέρει τα παιδιά σε 
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έναν κόσμο θαυμαστό, τα τέρπει και ταυτόχρονα τα διδάσκει, διεγείρει τη φαντασία τους, 
αναπτύσσει τη συναισθηματικότητά τους, την προσοχή και τη μνήμη τους. Το παραμύθι 
αποτελεί αφηγηματικό και εκπαιδευτικό υλικό που σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας. Η χρησιμοποίησή του στην εκπαίδευση προσφέρει δημιουργικές διδα-
κτικές δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να τροφοδοτήσουν μια «διαφοροποιημένη» και 
άρα ελκυστική διδακτική πολλών σχολικών μαθημάτων. Η ανάγνωση και η χρήση του ως 
μέσο διαφοροποίησης της διδασκαλίας έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της δημιουργικής έκ-
φρασης και φαντασίας, την ψυχική εκτόνωση και την ενίσχυση της ψυχολογικής ασφάλειας 
των μαθητών, ώστε να μπορέσουν απερίσπαστα να εκφραστούν και να δημιουργήσουν 
(Μαλαφάντης, 2011). 

Το παρόν διδακτικό σενάριο σχετίζεται με το Πρόγραμμα Σπουδών (ΦΕΚ 1139/28-07-2010) 
για τις ΤΠΕ στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία του ΕΑΕΠ, της Β τάξης, και συγκεκριμένα με τη 
θεματική ενότητα «Παίζω και μαθαίνω με τον υπολογιστή», όπου ορίζονται ως μαθησιακοί 
στόχοι: η πληκτρολόγηση απλού κειμένου, η αποθήκευση και το άνοιγμα αρχείου, η ανα-
γνώριση ότι οι ΤΠΕ δίνουν τη δυνατότητα διόρθωσης και βελτίωσης μιας εργασίας με σύ-
ντομο και αποτελεσματικό τρόπο. 

Παράλληλα, στο Νέο Αναλυτικό Πιλοτικό Πρόγραμμα (113719/Γ1/03-10-2011 Υ.Α. ΦΕΚ Β’ 
2323) για το επιστημονικό πεδίο των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στην ενότητα 
«Γνωρίζω, Δημιουργώ και εκφράζομαι με τις ΤΠΕ», ορίζεται ως μαθησιακός στόχος ο απο-
τελεσματικός χειρισμός βασικών πλήκτρων του πληκτρολογίου. Οι μαθητές, με την καθοδή-
γηση του εκπαιδευτικού, εκφράζονται και δημιουργούν ποικίλες μορφές ψηφιακών κειμέ-
νων. Τα θέματα των μαθητικών εργασιών πρέπει να εντάσσονται σε ένα νοηματοδοτούμε-
νο πλαίσιο δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τα άλλα αντικείμενα του Π.Σ. και να σχετίζο-
νται με τη σχολική και κοινωνική ζωή των μαθητών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής δρα-
στηριότητες: εντυπώσεις-συναισθήματα μετά από ένα γεγονός/εκδήλωση, επιστολή σε ένα 
φίλο, επιστολή σε ένα σύλλογο/φορέα, περίληψη κειμένου, συμβουλές για μια εκδρομή, 
δημιουργική γραφή, συνέχιση ημιτελούς ιστορίας. 

Γενική περιγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου 

Αντικείμενο του διδακτικού σεναρίου είναι η παραγωγή παραμυθιού από δοθείσες εικόνες. 
Οι εικόνες προέρχονται από το παιδικό βιβλίο «Ένα ψάρι που δεν ήξερε… να κολυμπάει!», 
της Λήδας Βαρβαρούση. Οι μαθητές, εργαζόμενοι σε ομάδες, καλούνται να πληκτρολογή-
σουν μια ιστορία και με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται η φαντασία τους, αλλά και ο ψη-
φιακός γραπτός λόγος. Η όλη δραστηριότητα εξελίσσεται με παιγνιώδη τρόπο και δημιουρ-
γείται μια χαλαρή και φιλική ατμόσφαιρα, εντός της οποίας είναι ευκολότερο οι μαθητές να 
ξεδιπλώσουν τη δημιουργικότητά τους (Δημόπουλος, 2007). Εναλλακτικά, θα μπορούσε να 
γίνει συλλογική παραγωγή κειμένων στην τάξη και κατόπιν πληκτρολόγηση αυτών. 

Η άσκηση που περιλαμβάνει το διδακτικό σενάριο, συνδέεται με το γλωσσικό γραμματισμό 
και ειδικότερα, με την Ενότητα 7 της Γλώσσας «Πώς λέμε ΟΧΙ» (Γαβριηλίδου, 2012) . Είναι 
χρήσιμο να έχει προηγηθεί η διδασκαλία της παραπάνω ενότητας από το δάσκαλο της τά-
ξης. 
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Θα πρέπει εδώ να αναφέρω ότι, πριν τη χρησιμοποίηση του προαναφερθέντος λογοτεχνι-
κού βιβλίου, με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ, ζητήθηκε η άδεια από τον εκδοτικό οίκο 
και τη συγγραφέα, επειδή αυτό προστατεύεται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατ’ 
εξαίρεση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα έργο χωρίς την άδεια του δημιουργού του, εάν 
συντρέχει περίπτωση εφαρμογής μιας από τις προβλεπόμενες στα άρθρα 18-28 Γ του ν. 
2121/1993. Από τις περιπτώσεις αυτές, αυτή που καταρχήν αφορά στη διδασκαλία είναι η 
προβλεπόμενη στο άρθρο 21. Βάσει αυτής της διάταξης, είναι επιτρεπτή η διανομή εντός 
της τάξης, φωτοτυπιών με εικόνες από δημοσιευμένα παιδικά βιβλία, προκειμένου οι μα-
θητές να προβούν στις ασκήσεις που έχουν ετοιμαστεί στο πλαίσιο του μαθήματος. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι να αναφέρονται το βιβλίο, ο συγγραφέας και ο εκδοτι-
κός οίκος. Η διανομή των εικόνων με άλλο τρόπο ή μέσο δεν επιτρέπεται. 

Σκοπός και Στόχοι 

Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι να δημιουργήσουν οι μαθητές ένα παραμύθι, χρησι-
μοποιώντας μια ημι-διαμορφωμένη παρουσίαση. 

Ειδικοί στόχοι είναι να μπορούν οι μαθητές σε: 

Α) Επίπεδο Δεξιοτήτων 
●  να ανοίγουν και να αποθηκεύουν αρχείο που θα τους δοθεί 
●  να εκφράζονται δημιουργώντας ψηφιακά κείμενα 
●  να χειρίζονται αποτελεσματικά βασικά πλήκτρα του πληκτρολογίου (γράμματα, α-

ριθμοί, κενό, διαγραφή, αλλαγή γραμμής-παραγράφου, κεφαλαία, αλλαγή γλώσ-
σας, τόνους, σημεία στίξης), και 

Β) Επίπεδο Στάσεων 
●  να συνεργάζονται αρμονικά με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους 
●  να σέβονται τις απόψεις και την εργασία των άλλων 
●  να αναπτύξουν κριτική σκέψη πάνω σε αυτό που ακούν. 

Υποκείμενη θεωρία μάθησης 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η όλη διαδικασία υλοποίησης της δραστηριότητας που περι-
γράφεται στο παρόν σενάριο, στηρίζεται στον εποικοδομισμό και στον κοινωνικό εποικο-
δομισμό. Οι θεωρίες αυτές υποστηρίζουν ότι ο μαθητής μαθαίνει αναπροσαρμόζοντας τις 
νοητικές του δομές, ανάλογα με την αλληλεπίδραση που έχει με το περιβάλλον του. Η γνώ-
ση δε «μεταβιβάζεται» στο μαθητή αλλά δημιουργείται από αυτόν, ενώ ο ρόλος του εκπαι-
δευτικού είναι να δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες, ώστε να μπορέσουν οι μαθητές να οι-
κοδομήσουν τις γνώσεις τους. Το σενάριο είναι θεμελιωμένο στις γνωστικές και κοινωνιο-
πολιτισμικές θεωρίες, διότι ο μαθητής χτίζει τη γνώση του, ανιχνεύοντας, διερευνώντας και 
αλληλεπιδρώντας με το λογισμικό, το οποίο χρησιμοποιείται ως εργαλείο ανάπτυξης της 
έκφρασης και δημιουργικότητας των μαθητών, τους συμμαθητές του και τον εκπαιδευτικό 
(ΙΤΥΕ Διόφαντος, 2013). 

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι: Άσκηση, Ομάδες εργασίας και Συζή-
τηση. Ο αριθμός μελών κάθε ομάδας είναι τα δύο άτομα, με έναν υπολογιστή σε κάθε ομά-
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δα. Το ένα μέλος της ομάδας παίζει το ρόλο του «οδηγού» και έχει τον έλεγχο του ποντι-
κιού και το δεύτερο μέλος είναι «παρατηρητής», που διαρκώς ελέγχει το έργο του «οδη-
γού», θέτοντας ερωτήσεις, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις, εντοπίζοντας ελλείψεις. Οι 
ρόλοι του «οδηγού» και του «παρατηρητή» εναλλάσσονται μεταξύ των δύο ατόμων. Η συ-
γκρότηση των ομάδων γίνεται τυχαία, ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο της προσκόλλη-
σης μεταξύ τους, των ατόμων που είναι φίλοι ή έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά (εμπειρίες, 
γνώσεις, δεξιότητες, φύλλο) (Μαυρίκης, 2007). 

Ο ρόλος του μαθητή: Ο μαθητής αυτενεργεί και πρωτοστατεί στη μαθησιακή διαδικασία, 
μέσα από τη διερεύνηση, τον πειραματισμό και την ανακάλυψη της γνώσης. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός-υποστηρικτικός της εργασίας και συνερ-
γασίας των μαθητών. Δεν παρέχει έτοιμες λύσεις. Συζητά με τους μαθητές και τους υπο-
στηρίζει έτσι ώστε να αντιληφθούν τυχόν λανθασμένες επιλογές τους. Στα σημεία που α-
ντιμετωπίζουν δυσκολίες τους παρακινεί να δοκιμάσουν, να πειραματιστούν, να αξιολογή-
σουν το αποτέλεσμα, να διορθώσουν/αναιρέσουν τα λάθη τους (Το Πρόγραμμα Σπουδών 
για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό – Οδηγός για τον εκπαιδευτικό). 

Μέσα 

Το σενάριο σχεδιάστηκε για να υλοποιηθεί στο σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής. Σε κάθε 
υπολογιστή πρέπει να εγκατασταθεί ένα λογισμικό παρουσιάσεων καθώς και το αρχείο που 
θα ανοίξουν οι μαθητές για να εργαστούν. Χρειάζονται ακόμη τα Φύλλα Εργασίας και οι 
σελίδες με το «Πληκτρολόγιο». Τέλος, χρήσιμο είναι να υπάρχει βιντεοπροβολέας, ώστε να 
είναι πιο αποτελεσματικός ο εκπαιδευτικός στην καθοδήγησή του, κατά τη διάρκεια επε-
ξεργασίας του Φύλλου Εργασίας. 

Πορεία μαθήματος 

Στην αρχή, για να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει 
το βιβλίο της κ. Βαρβαρούση στην τάξη, ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του (Αφόρμηση). Στη συ-
νέχεια, μοιράζει στους μαθητές το Φύλλο Εργασίας (Σχήμα 1) και μια σελίδα με το «Πλη-
κτρολόγιο» (Σχήμα 2). Οι μαθητές καλούνται να ανοίξουν ένα αρχείο, με μια ημι-
διαμορφωμένη παρουσίαση, όπου υπάρχουν δεκατρείς εικόνες του παραμυθιού σε αντί-
στοιχες διαφάνειες και να πληκτρολογήσουν μια ιστορία με βάση τις εικόνες. Χρησιμοποι-
ούν δηλαδή το λογισμικό παρουσιάσεων ως χρηστικό εργαλείο, χωρίς να εμβαθύνουν στις 
ιδιαίτερες λειτουργίες του. Απλά επιλέγουν διαφάνεια και πληκτρολογούν το κείμενό τους. 
Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, ο εκπαιδευτικός περνάει από όλους τους Η/Υ, παρα-
κολουθεί διακριτικά τις κινήσεις των μαθητών και τους υποστηρίζει, όπου χρειαστεί. Ειδικά 
για την αντιμετώπιση λανθασμένων επιλογών, καθοδηγεί τους μαθητές στην αναζήτηση της 
αιτίας, στον πειραματισμό, στην αξιοποίηση του εργαλείου της αναίρεσης. Η υποστήριξη 
των μαθητών γίνεται εξατομικευμένα ή/και σε ολομέλεια, κατά την κρίση του εκπαιδευτι-
κού. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από τις ομάδες, τα μέλη των ομάδων παρουσιάζουν 
τις εργασίες τους, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και με τη χρήση βιντεοπροβολέα. Λόγω 
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της μικρής ηλικίας των μαθητών, η ανάδειξη όλων των εργασιών είναι σημαντική για την 
παρακίνησή τους. Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να δουν εναλλακτικές προ-
σεγγίσεις του ίδιου θέματος και να κάνουν σύγκριση με τις δικές τους προσεγγίσεις. Ακο-
λουθεί συζήτηση, υπό την εποπτεία και το συντονισμό του εκπαιδευτικού, για το ποια ερ-
γασία άρεσε πιο πολύ στους μαθητές και γίνεται Τελική αξιολόγηση με τη μέθοδο των προ-
φορικών ερωτήσεων. 

Η όλη διαδικασία τελειώνει με την ανάγνωση του προαναφερθέντος λογοτεχνικού βιβλίου, 
το οποίο παρεμπιπτόντως περιέχει πολλούς συμβολισμούς, για τη μοναξιά, το θάρρος, την 
υπερνίκηση των φόβων και των ανασφαλειών μας. 

 

Φύλλο εργασίας 

ΒΗΜΑ 1ο : Ανοίξτε το αρχείο «Ένα ψάρι που δεν ήξερε να κολυμπάει» κάνοντας διπλό κλικ 
στο εικονίδιο:  

 

Εκεί υπάρχουν 13 σελίδες με εικόνες από το βιβλίο της Λήδας Βαρβαρού-
ση «Ένα ψάρι που δεν ήξερε να κολυμπάει!». 
 

Βλέποντας την εικόνα, θα γράψετε στο πλαίσιο μια ιστοριούλα! 

 

ΒΗΜΑ 2ο : Πηγαίνετε στη διαφάνεια 3 και κάντε κλικ στο πλαίσιο «Κάντε κλικ για τίτλο».  

 

Πληκτρολογήστε το διπλανό 
κείμενο, αφού πρώτα συμβου-
λευτείτε τα παρακάτω βήματα 
και την εκτυπωμένη σελίδα με 
το πληκτρολόγιο. 

 

 

ΒΗΜΑ 3ο : Ελληνικά γράμματα 

Α’ τρόπος: Πατήστε ταυτόχρονα 
τα πλήκτρα Alt+Shift. 

 

Β’ τρόπος: Κάντε κλικ στην τε-
λευταία γραμμή της οθόνης, τέρμα δεξιά,  πάνω στο EN και επιλέξτε EL Greek (Ελληνικά). 

 
ΒΗΜΑ 4ο : Κεφαλαία-Μικρά γράμματα 
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Πατήστε το πλήκτρο Caps Lock για να βάλετε τα κεφαλαία γράμματα και πατήστε το πλή-
κτρο με το Σ. Στη συνέχεια πατήστε πάλι το πλήκτρο Caps Lock για να βάλετε τα μικρά 
γράμματα. 

 

ΒΗΜΑ 5ο : Κενά διαστήματα 

Συνεχίστε την πληκτρολόγηση αφήνοντας ένα κενό μεταξύ των λέξεων. Για να αφήσετε κενό 
πατήστε μια φορά το πλήκτρο Space Bar. 

 

ΒΗΜΑ 6ο : Βάζω τόνο 

Για να βάλετε τόνο πατήστε πρώτα το πλήκτρο του τόνου και μετά το φωνήεν. 

 

ΒΗΜΑ 7ο : Διορθώνω τα λάθη 

Οδηγήστε τον δρομέα (κάθετη μαύρη γραμμή που αναβοσβήνει), είτε με τα βελάκια του 
πληκτρολογίου, είτε κάνοντας κλικ με το ποντίκι, πριν ή αμέσως μετά από τους χαρακτήρες 
που θέλετε να διαγράψετε. 

Πατήστε το πλήκτρο Backspace για να σβήσετε τον προηγούμενο χαρακτήρα από τη θέση 
του δρομέα ή το πλήκτρο Delete για να σβήσετε τον επόμενο χαρακτήρα μετά τον δρομέα. 

 

ΒΗΜΑ 8ο : Σημεία στίξης 

Το κόμμα, η τελεία, το θαυμαστικό μπαίνουν κολλητά στη λέξη και μετά αφήνω ένα κενό.  

Για να βάλετε θαυμαστικό (!) πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο Shift και το πλήκτρο με το ! 

Για να βάλετε εισαγωγικά («») πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο Shift και το πλήκτρο για τα 
εισαγωγικά και δηλώνουν ότι μιλάει το ψάρι. 

 

ΒΗΜΑ 9ο : Αλλαγή γραμμής – παραγράφου 

Όταν μια λέξη «δεν χωράει» ο υπολογιστής τη μεταφέρει αυτόματα στην επόμενη γραμμή. 
Για να αλλάξετε όμως παράγραφο πατήστε το πλήκτρο Enter. 

 

ΒΗΜΑ 10ο : Μην ξεχνάτε να αποθηκεύετε συχνά τη δουλειά σας, κάνοντας κλικ στο μενού 

Αρχείο και μετά Αποθήκευση ή κάνοντας κλικ στη δισκέτα.  

 

ΒΗΜΑ 11ο : Από δω και πέρα, συνεργαστείτε με την ομάδα σας και βάλτε τη φαντασία σας 
να δουλέψει! 

Σχήμα 1: Το φύλλο εργασίας 
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Το πληκτρολόγιο 

 

Σχήμα 2: Υποστηρικτικό υλικό 

Αξιολόγηση 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της άσκησης από τους μαθητές γίνεται Διαμορφωτική αξιο-
λόγηση και στο τέλος του μαθήματος Τελική αξιολόγηση, με τη μέθοδο των προφορικών 
ερωτήσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων που τέθηκαν σε 
επίπεδο δεξιοτήτων. 

Βέβαια, η δραστηριότητα του διδακτικού σεναρίου έχει δημιουργικό χαρακτήρα και η ολο-
κλήρωσή της επαφίεται στη φαντασία και στη μυθοπλαστική ικανότητα των μαθητών. Γι’ 
αυτό το λόγο, η αξιολόγηση δεν πρέπει να βασίζεται σε αυστηρά κριτήρια περιοριστικού 
χαρακτήρα. 

Ο εκπαιδευτικός ελέγχει κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αν οι προτάσεις των μαθη-
τών είναι νοηματικά δομημένες, σαφείς, γραμματικά, συντακτικά και ορθογραφικά ορθές. 
Στα σημεία που αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι μαθητές, τους παρακινεί να δοκιμάσουν, να 
πειραματιστούν, να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα, να διορθώσουν τα λάθη τους. Παρόλα 
αυτά, η ορθογραφία θα κατακτηθεί βασικά στα πλαίσια του γλωσσικού γραμματισμού. 

Η συζήτηση στο τέλος για την καλύτερη εργασία, σκοπό έχει να καλλιεργήσει την κριτική 
σκέψη των μαθητών και τον σεβασμό στη δουλειά των άλλων. 
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Συμπεράσματα 

Στο παρόν διδακτικό σενάριο περιγράφεται ένας τρόπος διδακτικής αξιοποίησης του παρα-
μυθιού, που σκοπό έχει την κατάκτηση στόχων του Γλωσσικού και Πληροφορικού Γραμμα-
τισμού. Επιλέγονται μερικές εικόνες από ένα βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας,  απαλείφεται το 
κείμενο και δίνονται στις ομάδες των μαθητών, μέσω ενός αρχείου παρουσιάσεων, για να 
πληκτρολογήσουν το δικό τους κείμενο. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολο-
μέλεια τη δική της εκδοχή. Με αυτή την ψυχαγωγική δραστηριότητα,  επιτυγχάνεται αφε-
νός η καλλιέργεια της ευρηματικότητας των μαθητών και αφετέρου αποφορτίζεται το σχο-
λικό κλίμα. Μέσα λοιπόν σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα, οι μαθητές ξεδιπλώνουν τη δημιουρ-
γικότητά τους, αποκτώντας παράλληλα χειριστικές δεξιότητες και αυξάνεται η συμμετοχι-
κότητα και η αυτοπεποίθησή τους μετά την ολοκλήρωση της άσκησης. Η προστιθέμενη 
παιδαγωγική αξία του διδακτικoύ σεναρίου αφορά στην αυξημένη κινητοποίηση του εν-
διαφέροντος των μαθητών, καθώς η όλη δραστηριότητα εξελίσσεται με παιγνιώδη τρόπο, 
αφού το παραμύθι, ως αφόρμηση και ως δραστηριότητα, είναι πολύ κοντά στα ενδιαφέρο-
ντα των μαθητών. Έτσι, η μάθηση συντελείται βιωματικά, ως μία ιδιαίτερα ευχάριστη ε-
μπειρία των μαθητών. 
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Διδακτικό Σενάριο στο μάθημα της Μελέτης Γ΄ Δημοτικού με θέμα:  
Εξερεύνηση για τη μόλυνση και την επίδραση της στη ζωή μας 

Χαρισοπούλου Μαρίνα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

Yπ. Διδάκτορας Παιδαγωγικής Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ.  
charimarina@yahoo.gr 

Περίληψη 

Μια σημαντική προσπάθεια για αλλαγή στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί η εισαγωγή 
του υπολογιστή ως γνωστικό εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα διδακτικά σενάρια 
είναι για κάθε εκπαιδευτικό το βοηθητικό εργαλείο ώστε οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) να μπορούν να λειτουργούν εποικοδομητικά μέσα στη σχολική 
τάξη. Βασική προϋπόθεση είναι ο συνδυασμός με οργανωμένη ομαδοσυνεργατική διδα-
σκαλία. Βάσει του Βιγκότσκι (1934) το άτομο μπορεί με αλληλεπίδραση να οδηγηθεί σε ένα 
γνωστικό επίπεδο ανώτερο αυτού που από μόνο του κατέχει. Σε περιβάλλον συνεργατικής 
μάθησης με υπολογιστές, αλλάζουν οι δομές της επικοινωνίας και των κοινωνικών σχέσεων 
μέσα στην τάξη, καθώς και ο ρόλος του δασκάλου λόγω της διαμεσολάβησης του υπολογι-
στή ως εργαλείο μάθησης. Η ιστοεξερεύνηση (WebQuest), κατά την οποία οι μαθητές εκτε-
λούν δομημένες διερευνητικές δραστηριότητες και αντλούν το πληροφορίες κυρίως από 
τον παγκόσμιο ιστό, παρέχει δυνατότητα διαδραστικής επικοινωνίας μεταξύ αυτών (Dodge, 
2001). Επιπλέον είναι ελκυστική διότι παρουσιάζει πολυτροπικότητα). Μας εξασφαλίζει ένα 
θετικό αποτέλεσμα όσο αναφορά τους διδακτικούς μας στόχους. 

Λέξεις - Kλειδιά: Εκπαιδευτικά λογισμικά, διδακτικό σενάριο, αλληλεπίδραση, ιστοεξερεύ-
νηση  

Εισαγωγή 

Είναι ευρύτερα αποδεκτό ότι ο ρόλος των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινω-
νίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση αλλάζει ριζικά τη δομή και τον προσανατολισμό του εκπαιδευ-
τικού συστήματος. Η σημασία του τεχνολογικού αλφαβητισμού των μαθητών της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης έχει διεθνώς υιοθετηθεί σε συνολικό επίπεδο (Πρόγραμμα Σπουδών, 
σχολική κοινότητα, κοινωνικό περιβάλλον )(Τζιμογιάννης, 2001). Οι ραγδαία αναπτυσσόμε-
νες Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) διαμορφώνουν νέες συνθή-
κες στα πλαίσια της λεγόμενης Κοινωνίας της Πληροφορίας και αναμένεται να αλλάξουν 
ριζικά τη δομή και τον προσανατολισμό του εκπαιδευτικού συστήματος. Τα τεχνολογικά 
εργαλεία μεταβάλλουν όχι μόνο το πώς μαθαίνουν τα παιδιά, αλλά ακόμη και το τι και με 
ποιους το μαθαίνουν. 

Τα νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και εργαλεία που προσφέρουν σήμερα οι ΤΠΕ μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ως μέσα: α. διδασκαλίας και επίδειξης από το διδάσκοντα β. πληρο-
φόρησης για διδάσκοντες και μαθητές γ. έρευνας, δημιουργίας και έκφρασης των παιδιών 
δ. επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης για διδάσκοντες και μαθητές ε. επίλυση προβλημάτων 
στ. αυτόνομης και εξατομικευμένης μάθησης (Τζιμογιάννης, 2001). 
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Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται διεθνώς αυξημένο ενδιαφέρον σχετικά με την εισαγωγή 
των ΤΠΕ στην σχολική ηλικία, στην πρώτη σχολική και στην προσχολική ηλικία (Μητροπού-
λου, 2003). Παράλληλα, στον ίδιο τομέα βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά προγράμματα 
που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν οδηγή-
σει στην ανάπτυξη νέων περιβαλλόντων μάθησης που απευθύνονται στα μικρά παιδιά και 
μπορούν να προσφέρουν καταστάσεις διερεύνησης, ανακάλυψης και συνεργασίας, υπο-
στηρίζοντας ουσιαστικά τη μαθησιακή διαδικασία. Οι παραπάνω δυνατότητες έχουν να κά-
νουν λιγότερο με τα εργαλεία αυτά καθαυτά και περισσότερο με τις παιδαγωγικές αρχές, 
στις οποίες βασίζονται τα μαθησιακά περιβάλλοντα και διδακτικοί στόχοι. 

Σήμερα ο προβληματισμός δεν εστιάζεται κυρίως στο αν η χρήση της τεχνολογίας είναι κα-
τάλληλη για τις μικρές ηλικίες, αλλά στο πως πρέπει να γίνουν ώστε να βοηθήσει στην ανά-
πτυξη των παιδιών. Πολλά παιδιά δείχνουν εξαιρετική άνεση και σιγουριά όταν χειρίζονται 
τεχνολογικά εργαλεία, υπολογιστές και λογισμικά. Μπορούν εύκολα να επιλέγουν αντικεί-
μενα και να ακολουθούν εικονικές διαδρομές στην οθόνη του υπολογιστή, να εκτελούν λει-
τουργίες και να χρησιμοποιούν κατάλληλες οδηγίες για να εξερευνήσουν εικονικά περιβάλ-
λοντα. 

Στην χώρα μας η οργανωμένη εισαγωγή των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση βρίσκεται 
σε εξέλιξη. Παράλληλα τα τελευταία χρόνια το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με 
εκπαιδευτικούς και με τη βοήθεια εταιρειών λογισμικού έχει αναπτύξει εκπαιδευτικό λογι-
σμικό για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τις περισσότερες θεματικές ενότητες. 

Σήμερα η θεωρητική θεμελίωση και η εκπαιδευτική έρευνα έχει μετατοπιστεί στα εξής ερω-
τήματα: α. Πως μπορούν οι υπολογιστές να προσαρμοστούν στην πρακτική της προσχολι-
κής εκπαίδευσης και να διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία; β. Ποια είναι η κατάλληλη 
πρακτική χρήσης των υπολογιστών στην τάξη, ώστε να υποστηρίζουν την πολύπλευρη ανά-
πτυξη των παιδιών; γ. Ποια τεχνολογικά περιβάλλοντα και ποια λογισμικά είναι κατάλληλα 
για την ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας και της σχολικής ηλικίας; δ. Ποιες 
δεξιότητες μπορούν να αναπτυχθούν με τη βοήθεια κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμι-
κών; ε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εκπαιδευτικό λογισμικό σαν μέσο αξιολόγησης της 
εξέλιξης του μαθητή και με ποιόν τρόπο; στ. Πως και πότε θα πρέπει τα παιδιά να ξεκινούν 
να μαθαίνουν μέσω του υπολογιστή; ζ. Ποιες είναι οι στάσεις των εκπαιδευτικών και η ε-
τοιμότητά τους σχετικά με τη χρήση και εφαρμογή των υπολογιστών στη διδασκαλία των 
μικρών παιδιών; η. Πως πρέπει να γίνει η προετοιμασία των εκπαιδευτικών, ώστε ναι είναι 
σε θέση να εντάξουν τα νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα στην εκπαίδευση των μικρών μαθη-
τών; θ. Πως πρέπει να αξιολογούνται και να επιλέγονται τα λογισμικά από τους εκπαιδευτι-
κούς; Είναι κάθε σχετικό εμπορικό προϊόν κατάλληλο και μπορεί να υποστηρίξει την ανά-
πτυξη των παιδιών; 

Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα θα πρέπει να βασίζεται στα πορίσματα των θεω-
ριών μάθησης, τα οποία δίνουν έμφαση στη σημασία της ανάπτυξης των παιδιών της προ-
σχολικής και πρώτης ηλικίας στο γλωσσικό, φυσικό, κοινωνικό, συναισθηματικό και γνωστι-
κό τομέα. 
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Διδακτικό σενάριο 

Άξονες περιγραφής διδακτικού σεναρίου 

Τίτλος διδακτικού σεναρίου:  «Εξερεύνηση για την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις επιδρά-
σεις της στη ζωή μας». 

Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου: (δύο δίωρα) 

Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/προαπαιτούμενες γνώσεις 

Το διδακτικό σενάριο αφορά το μάθημα της μελέτης της Γ΄ Δημοτικού (Κεφάλαιο 4, τίτλος: 
«Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον»). 

Στο περιεχόμενο του βιβλίου του μαθητή προσεγγίζονται διάφορα περιβαλλοντικά προ-
βλήματα όπως π.χ. τη μολυσμένη ατμόσφαιρα, την προστασία του δάσους, τη ρύπανση που 
προκαλούν τα σκουπίδια, την ηχορύπανση. Εμείς θα επικεντρώσουμε τη μελέτη μας στην 
ατμοσφαιρική ρύπανση, διότι η περιοχή στην οποία ζουν οι μαθητές και θα διεξαχθεί το 
μάθημα επιβαρύνεται ιδιαίτερη από επικινδύνους ρύπους.  

Διαθεματικά το περιεχόμενο του σεναρίου μπορεί να επεκταθεί: 

Στο μάθημα της «Γλώσσας», αναπτύσσοντας δεξιότητες όπως της ομιλίας, ακρόασης, ανά-
γνωσης, γραφής, επιχειρηματολογίας κ.ά.. 

Στο μάθημα της «Αισθητικής Αγωγής», με εικαστικές εργασίες όπως, κατασκευές, ζωγρα-
φιές, κολάζ. 

Στο μάθημα των «Μαθηματικών», καθώς ο δάσκαλος μπορεί να πάρει πληροφορίες για τον 
αριθμό ημερησίων μετρήσεων των ρύπων από το σταθμό μέτρησης του εργαστηρίου ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Οι μαθητές θα μπορούσαν έτσι να λο-
γαριάσουν την αύξηση των ρύπων αναλογικά και στο μέλλον. 

Το μάθημα της «Μελέτης του Περιβάλλοντος» είναι από τη φύση του διαθεματικό και προ-
ϋποθέτει από μόνο του γνωστικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος. Βασικά οι μα-
θητές θα πρέπει να έχουν αναγνωρίσει ότι το περιβάλλον είναι ένα σύστημα που όλα αλλη-
λεξαρτώνται και συνδέονται μεταξύ τους και από το προηγούμενο κεφάλαιο (3) με θέμα 
«Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου». Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης 
και της μεταγνωστικής δεξιότητας είναι απαραίτητη καθώς και ο: α. Αναπτυγμένος γλωσσι-
κός κώδικας. β. Αναπτυγμένος προφορικός λόγος. γ. Αναπτυγμένος γραπτός λόγος. 

Επιπλέον αξιοποιώντας τις γνώσεις για τις πηγές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (καυσαέρια 
αυτοκινήτων, καμινάδες των εργοστασίων, θέρμανση) θα μπορούν να συμμετέχουν σε 
προσπάθειες για την επίλυση των περιβαλλοντικών θεμάτων καθώς και να ερευνούν νέες 
εναλλακτικές μεθόδους.  

Επιπρόσθετα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και να εκτιμήσουμε τις τυχόν γνωστικές 
δυσκολίες των μαθητών ως προς τη χρήση του υπολογιστή. Απαραίτητη κρίνεται η εξοικεί-
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ωση των μαθητών με τη φυλλομέτρηση του ιστολογίου και η κατανόηση της δομής και της 
οργάνωσης των πληροφοριών καθώς και των θεμάτων που θα διαπραγματευτούν. Η κατα-
νόηση τεχνικών ξενόγλωσσων όρων είναι επίσης αναγκαία. 

Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

Α. Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία της παρούσας εργασίας  είναι οι μαθητές μας 
με τη χρήση των ΤΠΕ ως μελλοντικοί πολίτες του πλανήτη μας: α. Να μπορούν να σταθούν 
κριτικά απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα. β. Να ευαισθητοποιηθούν μέσα από το 
συγκεκριμένο περιβαλλοντικό πρόβλημα (ατμοσφαιρική ρύπανση) ώστε να αναπτύξουν 
στάσεις που θα μπορούσαν μακροπρόθεσμα να αποτελέσουν λύσεις στο πρόβλημα π.χ. να 
μη κυκλοφορούν ως μελλοντικοί οδηγοί με το αυτοκίνητό τους όταν οι αποστάσεις που θα 
διανύσουν είναι μικρές και μπορούν κάλλιστα να τις κάνουν με τα πόδια ή με το ποδήλατο 
(σύνδεση με τη ζωή). γ. Να προβληματιστούν σχετικά με τη καταστροφή που προκαλούν οι 
ρύποι στην ατμόσφαιρα ότι μπορούν να οδηγήσουν και στην ίδια καταστροφή του ανθρώ-
που π.χ. αναπνευστικά προβλήματα, αλλεργίες κ.ά. Έτσι θα συνειδητοποιήσουν την ανάγκη 
της αρμονικής συνύπαρξης του ανθρώπου και του περιβάλλοντος (σύνδεση με τη ζωή). δ. 
Να μπορούν έχουν την άνεση να παρουσιάζουν τις σκέψεις και τα συμπεράσματά τους α-
νοιχτά στην ευρύτερη ομάδα της τάξης (σωστή διατύπωση των απόψεων τους).  ε. Να ε-
μπεδώσουν τις πληροφορίες που τους δίνονται (μέσω προσωπικής διερεύνησης) με ζωντα-
νό τρόπο και όχι με τη στείρα αποστήθιση. 

Β. Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα της εργασίας μας είναι οι μαθητές μας με τη 
χρήση των ΤΠΕ: α. Να είναι ικανοί να μπορούν να εξερευνούν πηγές στο διαδίκτυο. β. Να 
αξιολογούν τις πηγές τους στο διαδίκτυο σε σημαντικές και λιγότερο σημαντικές. γ. Να 
μπορούν να ανακοινώνουν τη μελέτη τους. δ. Να αξιολογηθούν για την ορθή χρήση της 
γλώσσας καθώς οι μαθητές θα περιγράφουν ή θα ανακοινώνουν τη μελέτη τους. Στο μάθη-
μα της «Γλώσσας» μπορεί να γίνει διορθωτική παρέμβαση (γνωστικός στόχος είναι η εξε-
ρεύνηση πηγών στο διαδίκτυο). ε. Να είναι ικανοί να συνεργάζονται. 

Επίσης ο στόχος του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών να αναγνωρίζουν προβλήματα 
που σχετίζονται με το περιβάλλον πιστεύουμε ότι θα επιτευχθεί με την έρευνα που θα κά-
νουν τα παιδιά για την πόλη «Κοζάνη» και η παρότρυνση να προτείνουν οι μαθητές πιθανές 
λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών είναι μέσα στα πλαίσια του Προ-
γράμματος.  

Τέλος η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών ως εργαλείο μάθησης και σκέψης  είναι επίσης  
ένας από τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. 

Οργάνωση της τάξης - Διδακτικό συμβόλαιο - Χρήση Η.Υ. και γενικά ψηφιακών μέσων για το 
διδακτικό σενάριο 

Η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Το σύνολο 
των μαθητών της τάξης είναι 12. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα εργαστούν σε έξι ισοδύ-
ναμες ομάδες των δύο ατόμων. Τα φύλλα εργασίας θα δοθούν σε κάθε ομάδα ξεχωριστά 
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και οι δραστηριότητες των φύλλων εργασίας θα δουλεύονται από τους μαθητές των ομά-
δων σε συνεργασία. 

 Για να πραγματοποιηθεί το σενάριο στο σχολείο πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη υπο-
δομή στο χώρο αυτό. Η αίθουσα «Υπολογιστών» κρίνεται απαραίτητη και μάλιστα ο αριθ-
μός των κομπιούτερ να είναι ικανοποιητικός για να έχουν πρόσβαση οι μικρές ομάδες των 
μαθητών, ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιούν αποτελεσματικά τις α-
παιτούμενες δραστηριότητες του κάθε λογισμικού. Ο τρόπος αυτός συνεργασίας είναι ση-
μαντικός, διότι δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά να αλληλεπιδρούν και να μαθαίνουν το 
ένα από το άλλο. Επίσης ενισχύεται η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ τους. Θα χρεια-
ζόταν να υπάρχει στην αίθουσα αυτή κι ένας πίνακας για να γράφει ο δάσκαλος π.χ. κά-
ποιες βασικές έννοιες σε περίπτωση που κάποιοι μαθητές έχουν ξεχάσει ορισμένα βασικά 
θέματα και δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν μια άσκηση του λογισμικού. Ακόμη ένας προ-
βολέας, ο οποίος θα είναι συνδεδεμένος με έναν κεντρικό υπολογιστή, αυτό του δασκάλου, 
μέσω το οποίου ο εκπαιδευτικός θα παρεμβαίνει και θα βοηθάει τους μαθητές σε τυχών 
δυσκολίες στη χρήση του λογισμικού για να αποκτούν σταδιακά αυτοπεποίθηση και αυτο-
νομία. 

Η επιλογή της ομαδοσυνεργατικής μορφής διδασκαλίας, βέβαια, είναι η πλέον κατάλληλη 
και για να αντιμετωπισθούν οι υπάρχουσες ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή σχολικών 
μονάδων. Ο αριθμός των διαθέσιμων Η/Υ επιβάλλει την ομαδική διαχείριση του υλικού. Το 
λογισμικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί είναι το εξής: α. Φυλλομετρητή για αναζήτηση πλη-
ροφοριών και εικόνων στο διαδίκτυο. β.  Λογισμικό γενικής χρήσης (επεξεργαστής κειμένου 
Microsoft Word) για συνεργατική γραφή κειμένου. γ. Αρχείο παρουσίασης Powerpoint ως 
φύλλο εργασίας και για την παρουσίαση εργασιών στην ολομέλεια της τάξης. δ. Ψηφιακή 
εγκυκλοπαίδεια (Wikipedia). 

Περιγραφή και αιτιολόγηση του διδακτικού σεναρίου 

Α. Αιτιολογούμε το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η πρόταση 

Η ανάπτυξη του σεναρίου στηρίζεται στις θεωρίες του εποικοδομισμού (constructivism) και 
στις κοινωνικοπολιτιστικές θεωρήσεις του Vygotsky και των απογόνων του, όπου δίνεται 
ιδιαίτερη έμφαση  στη μαθησιακή διαδικασία, στα γνωστικά εργαλεία που τη διαμεσολα-
βούν, στην αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, καθώς και στο κοινωνικοπο-
λιτισμικό περιβάλλον που λαμβάνει χώρα. 

Η διδακτική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί είναι η ομαδοσυνεργατική καθώς και η μέ-
θοδος της καθηγούμενης ανακάλυψης. Οι μαθητές συνεργατικά μέσα από ερευνητικές και 
ανακαλυπτικές διαδικασίες θα ανακαλύψουν τις θεμελιώδεις αρχές του θέματος. Ακολου-
θείται η διδακτική της ενεργού μάθησης. 

Επιπλέον η ιστοεξερεύνηση που θα κλιθούν οι μαθητές να εκτελέσουν αποτελεί έναν εναλ-
λακτικό τρόπο διδασκαλίας. Οι διαδικασίες μέσα από τις οποίες τα παιδιά φτάνουν σε αυ-
τές τις γνώσεις προϋποθέτουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η συνεργατικότητα, η διε-
ρεύνηση, η κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση πληροφοριών και η ανάπτυξη της κριτικής 
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σκέψης, δεξιότητες ζωτικής σημασίας όχι μόνο για το μάθημα αλλά και για την ίδια τη ζωή 
(Μπασματζίδης, 2013). 

Β. Περιγράφουμε αναλυτικά τη ροή των δραστηριοτήτων του σεναρίου, όπως αναγράφο-
νται αυτές στα φύλλα εργασίας που ακολουθούν. 

Με τη διδασκαλία του μαθήματος βάσει του συγκεκριμένου σεναρίου οι μαθητές θα διδα-
χτούν τις σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην υγεία που προκαλούν οι 
ατμοσφαιρικοί ρύποι. Η μέθοδος διδασκαλίας για τη διεξαγωγή του σεναρίου θα είναι η 
ομαδοσυνεργατική – ανακαλυπτική μάθηση. Συγκεκριμένα οι μαθητές με βάση το φύλλο 
εργασίας που δίνεται από το δάσκαλο: 1. Θα χωριστούν σε ομάδες συνεργασίας. Ο ρόλος 
του δασκάλου θα είναι υποστηρικτικός καθόλου τη διάρκεια της εργασίας. 2. Θα δουν σε 
αρχείο Powerpoint εικόνες (το αρχείο αυτό θα το έχει ετοιμάσει ο/η Δ και θα το έχει εγκα-
ταστήσει στους υπολογιστές τους), στο οποίο θα παρουσιάζεται το πρόβλημα της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης και μέσα από την ποικιλία των ερωτήσεων που θα τίθενται θα προ-
βληματιστούν και θα σταθούν κριτικά απέναντι στο συγκεκριμένο περιβαλλοντικό πρόβλη-
μα. Το αρχείο αυτό δίνει με λεπτομέρεια πληροφορίες για το θέμα και οδηγίες που πρέπει 
να ακολουθήσουν οι μαθητές για να διεξαγάγουν την εργασία τους. 3. Θα διαβάσουν με 
προσοχή την εισαγωγή και το στόχο του μαθήματος για να καταλάβουν (οι μαθητές) τι α-
ναμένεται από αυτούς. 4. Σε κάθε ομάδα θα αντιστοιχεί και ένα θέμα που θα δουλέψουν 
ξεχωριστά π.χ. α. η πόλη Κοζάνη  β. το κλίμα της γ. περιγραφή της περιοχής  κ.τ.λ. 5. Για κά-
θε θέμα τους δίδεται ένα μικρό κείμενο με πληροφορίες και για περαιτέρω ανίχνευση του 
θέματος παρατίθενται ιστοσελίδες στις οποίες μπορούν να συνδεθούν  για να το εξερευνή-
σουν περισσότερο. 6. Κάθε ομάδα θα συζητήσει και θα σχολιάσει με τις άλλες ομάδες τις 
πληροφορίες που βρήκε. 7. Οι ιστοσελίδες που θα μπουν για να διαβάσουν και να δουν 
video για το αναφερόμενο περιβαλλοντικό: 1. http://www.youtube.com. 2. 
http://www.youtube.com 3. http://www.youtube.com 4. http://www.youtube.com 5. 
http://www.youtube.com 6. http://www.youtube.com 7. http://el.wikipedia.org  8. Θα κα-
ταγράψουν πληροφορίες σε αρχείο επεξεργαστή κειμένου (Microsoft Word. 9. Θα επικολ-
λήσουν εικόνες με τις σχετικές πληροφορίες που θα συλλέξουν και θα δημιουργήσουν ένα 
δικό τους αρχείο με διαφάνειες σε PowerPoint. 10. Θα παρουσιάσουν αυτό το αρχείο στην 
τάξη. 11. Θα δουλέψουν το τεστ γνώσεων που είναι ολοκληρωμένο, βάσει των γνώσεων 
που αποκόμισαν, στις διαφάνειες του PowerPoint. 

Πιστεύουμε πως η χρήση των ΤΠΕ, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και ο συντονιστικός και 
καθοδηγητικός ρόλος του/της Δ θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του σεναρίου, 
διότι οι μαθητές θα κατακτήσουν τη γνώση του αντικειμένου του μαθήματος με ερευνητικό 
τρόπο και μέσω των δραστηριοτήτων και της συνεργασίας τους θα αναπτυχθεί η ερευνητι-
κή τους διάθεση και η ικανότητα τους να ανατροφοδοτούν τις γνώσεις τους ενεργητικά και 
να τις ανακοινώνουν σε ένα ευρύτερο περιβάλλον. Τέλος κατά την αξιολόγησή τους θα ε-
ξασκήσουν την κριτική τους σκέψη. 

Φύλλα Εργασίας 

Το φύλλο εργασίας το οποίο ο/η Δ θα δώσει τα παιδιά θα είναι στο αρχείο παρουσίασης, 
στο οποίο αναλυτικά θα δοθούν οδηγίες όπου: 
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Κάθε ομάδα θα αναλάβει να συγκεντρώσει πληροφορίες για:  

Την πόλη της Κοζάνης, http://www.youtube.com  

Το κλίμα της περιοχής, http://www.weatheronline.gr  

Την περιγραφή της περιοχής, http://www.youtube.com  

Την παρουσίαση του σταθμού μέτρησης των ατμοσφαιρικών ρύπων, 
http://www.airlab.edu.gr/  

Την μόλυνση και το περιβάλλον http://www.youtube.com 

Πέρα από τις πηγές στο διαδίκτυο που θα τους δοθούν για έρευνα θα ολοκληρωθεί η εργα-
σία τους με ένα τεστ γνώσεων, το οποίο θα το έχει ετοιμάσει ο/η Δ σε αρχείο Powerpoint 
και θα περιέχει ερωτήσεις σε μορφή πολλαπλής επιλογής. 

Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητες – προτεινόμενες εργασίες - επέκταση 

Ο νεωτεριστικός αυτός τρόπος διδασκαλίας προτείνεται και σε παιδιά της ΣΤ΄ τάξης του δη-
μοτικού σχολείου και συγκεκριμένα αφορά το μάθημα «Ερευνώ και Ανακαλύπτω». Θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από παιδιά της Ε΄ τάξης ή ακόμη και του Γυμνασίου με 
κάποιες τροποποιήσεις. Το μάθημα του σχολικού βιβλίου της Στ΄ τάξη που μπορεί κάλλιστα 
να χρησιμοποιηθεί έχει τίτλο «Ορυκτοί άνθρακες – ένα πολύτιμο στερεό» και είναι στην 
πρώτη ενότητα. Τη στιγμή που στην Κοζάνη γίνεται εξόρυξη του ορυκτού άνθρακα (με συ-
νέπεια την αλλοτρίωση μεγάλων εδαφικών εκτάσεων) και την χρησιμοποίηση του στα με-
γάλα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της ΔΕΗ θεωρούμε σκόπιμο ότι πρέπει να δώσουμε πε-
ρισσότερες πληροφορίες στους μαθητές για το τι ακριβώς συμβαίνει με την ατμοσφαιρική 
ρύπανση μιας βιομηχανικής περιοχής όπως αυτής της Κοζάνης.  Φυσικά το πρόβλημα της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης δεν είναι μόνο τοπικό. Αυτός είναι ένας λόγος επιπλέον να ανα-
πτύξουμε περιβαλλοντική συνείδηση, γι αυτό τον λόγο θα προτείνουμε στους μαθητές να 
διαμορφώσουν προτάσεις δράσεων για την βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Οι 
προτάσεις θα καλύπτουν όλους τους τομείς που συντελούν στην ατμοσφαιρική ρύπανση 
και θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι προτάσεις αυτές θα αφορούν: 
1.Τη βιομηχανία 2. Την κεντρική θέρμανση 3. Την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύ-
πανσης 4. Την πληροφόρηση των πολιτών 

Θα ζητήσουμε από τους μαθητές να προβληματιστούν επιπλέον πηγαίνοντας σ’ αυτήν τη 
διεύθυνση:  http://www.helexpo.gr. Ή να πληκτρολογήσουν στο Google «ατμοσφαιρική 
ρύπανση και υγεία» και να περιηγηθούν  στην εξής σελίδα: «Επιδράσεις της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης στην υγεία και συνέργεια με…». 

Συμπεράσματα 

Η ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσα στην τάξη και ως καθημερινό εργα-
λείο δουλειάς και μάθησης θα αποτελέσει μία ουσιαστική συμμετοχή στην καθημερινή 
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διαδικασία μάθησης. Επίσης θα βοηθήσει παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κα-
τάκτηση της γνώσης σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές τους. 

Οι μαθητές μέσω αυτού του τρόπου διδασκαλίας πιστεύουμε ότι θα αναπτύξουν τις ικανό-
τητες τους στην έρευνα και στην κρίση ενός μεγάλου αριθμού πληροφοριών.  

Το μάθημα γίνεται με συνεργασία στην ομάδα κι αυτό δίνει σε κάθε μαθητή τη δύναμη και 
τη δυνατότητα να είναι ενεργός μέσα στην τάξη. 

Η ευχάριστη πρόσβαση στη γνώση «σερφάροντας» στο διαδίκτυο διευκολύνει το μαθητή 
στο να αποκομίσει τις απαιτούμενες γνώσεις για το θέμα της ενότητας και με τη βοήθεια 
βίντεο, εικόνας, κειμένου να εμπεδώσει τις πληροφορίες που του δίνονται με ζωντανό τρό-
πο και όχι με τη στείρα αποστήθιση (Μπασματσίδης, 2013). 
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Εκπαιδευτική ρομποτική. Έρευνα στο project της Α’ ΕΠΑΛ. 

Μπάμπη Κατερίνα 
Προπτυχιακή Φοιτήτρια Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών 

katerinakid25@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία είναι μια εφαρμογή της εκπαιδευτικής ρομποτικής που έλαβε χώρα το 
σχολικό έτος 2013-2014 στην Α΄ τάξη του 2ου ΕΠΑΛ Αμαρουσίου στα πλαίσια της ερευνητικής 
εργασίας – project. Πιο αναλυτικά παρατίθενται σχετικές λεπτομέρειες με το project όπως 
καταγράφονται από το ΥΠΑΙΘ, την επιστήμη της ρομποτικής σήμερα και την έρευνα δράσης 
στους κόλπους της εκπαίδευσης. Επίσης περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 
και τα συμπεράσματα. Το ενδιαφέρον  της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι έλαβε χώρα σε 
Επαγγελματικό Λύκειο και αποτελεί αποτέλεσμα παρατήρησης και συμμετοχικής δράσης με 
τους μαθητές, κάτι που δεν έχει μελετηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία. 

Λέξεις – κλειδιά: Εκπαιδευτική Ρομποτική, Έρευνα Δράσης, Project 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική χρησιμότητα της 
ρομποτικής και πολλές προσπάθειες έχουν γίνει ανά τον κόσμο για να την εισάγουν στην 
εκπαίδευση από το από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο, κυρίως σε θέματα τεχνολογίας και 
επιστήμης. Σήμερα η ρομποτική θεωρείται ένα ευέλικτο μέσο μάθησης προσφέροντας 
ευκαιρίες για σχεδιασμό και κατασκευή σε λίγο χρόνο και κόστος. Η νέα έκδοση ρομποτικής 
(που μπορεί να προγράμματιστεί από Η/Υ) επιτρέπει στους μαθητές να ελέγχουν τη 
συμπεριφορά ενός ρομπότ και πιθανόν να δημιουργήσουν νέα επιστημονικά πειράματα που 
αφορούν καθημερινά φαινόμενα εντός και εκτός μιας σχολικής τάξης.  

Αφορμή για την εισήγηση αυτή είναι η συμμετοχή μου ως ενεργή ερευνήτρια στο project 
“Εκπαιδευτική ρομποτική με LEGO” της Α' ΕΠΑΛ του 2ου EΠΑΛ Αμαρουσίου. Αποτελεί σύνοψη 
της πτυχιακής μου εργασίας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Επιβλέπουσα καθηγήτρια 
της πτυχιακής μου είναι η κ.Κυπαρισσία Παπανικολάου, επίκουρη καθηγήτρια στην Ανώτατη 
Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, χάρης στην οποία χορηγήθηκαν στο 
σχολείο τα Lego kits. Τα project θεσμοθετούνται από τον Σεπτέμβριο του 2011 ως διακριτή 
ενότητα του υποχρεωτικού προγράμματος του Νέου Λυκείου (ΥΠΔΜΘ 2011:13). 

Eκπαιδευτική Ρομποτική 

Ο όρος ρομπότ πρωτοεμφανίζεται σε ένα θεατρικό έργο επιστημονικής φαντασίας του 
Τσέχου συγγραφέα Κ.Τσάπεκ το 1921 και προέρχεται από τη σλαβική λέξη robota, που 
σημαίνει εργάτης. Η ρομποτική είναι μία από τις εφαρμογές της Μηχατρονικής. Ο όρος 
Μηχατρονική είναι ένας σύγχρονος νεολογισμός που υποδηλώνει τον συνδυασμό 
επιστημών: Μηχανολογία+ Ηλεκτρονική+ Πληροφορική. Γενικά στόχος της 
αυτοματοποίησης είναι η αυξημένη παραγωγικότητα και η βελτίωση  της ποιότητας ζωής. 
Λόγω των πολλαπλών εφαρμογών της δημιουργήθηκε η ανάγκη να εισαχθεί στην 
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εκπαίδευση. Παρόλο που η ρομποτική φαίνεται ένα τέλειο εργαλείο για να διδάσκονται 
θέματα για μαθητές όλων των ηλικιών, η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ακόμα στην πρώιμη 
μορφή της. Παρόλα αυτα προτείνεται πλέον ως διαφυγή από τις τετριμένες μορφές 
διδασκαλίας λόγω της πληθώρας προσομοίσεων που προσφέρει. Συνήθως συνδιάζεται με 
ομαδοσυνεργατκές μορφές διδασκαλίας και έχει μαθητοκεντρικό χαρακτήρα. Είναι 
ουσιαστικά ένα μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο οι συμμετέχοντες σχεδιάζουν και 
κατασκευάζουν προϊόντα που έχουν χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα  ανθρώπων ή  
ζώων. Ο στόχος της διδασκαλίας της ρομποτικής, είναι η προσαρμογή των μαθητών στις 
τρέχουσες διαδικασίες παραγωγής, όπως η χρήση μηχανολογίας, ηλεκτρονικής και 
πληροφορικής. Οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσουν δεξιότητες και αποκτούν γνώσεις μέσω του 
σχεδιασμού, της δημιουργίας, της συναρμολόγησης και τέλος της λειτουργίας των 
παραδοτέων ρομπότ. 

Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποίηθηκε το kit (=θήκη,κιβώτιο εργαλείων)  LEGO 
MINDSTORMS Education NXT Base Set. Το κιβώτιο αυτό περιλαμβάνει μία μονάδα ελέγχου 
(brick), τουβλάκια Lego, αρθρωτούς αισθητήρες και κινητήρες. Η επιλογή του βασιζεται στην 
εύκολη συναρμολόγηση σύνθετων κατασκευών  από τα διακριτά μέρη που η λειτουργία τους 
είναι ευκόλως κατανοητή.Επιπλέον  κρίνεται  ανταγωνιστικό λόγω  του χαμηλού του κόστους 
σε σχέση με αντίστοιχα τεχνολογικά προϊόντα της κατηγορίας του. Εφόσον η χρήση του είναι 
για αμιγώς εκπαιδευτικούς σκοπούς οι δυνατότητες δημιουργίας είναι σχετικά 
περιορισμένες. Παρόλα αυτά μερικές από τις κατασκευές είναι αξιοσημείωτες, όπως ο 3D 
εκτυπωτής, ταμείο με χρωματικούς κωδικούς, επίλυση sudoku,κά. 

Ερευνητική Εργασία - Project 

Ο όρος Project προέρχεται από το λατινικό ρήμα “projicere/projectum” που σημαίνει 
προβάλλω, σχεδιάζω, σκοπεύω. Έχει μεταφραστεί και ως “σχέδιο εργασίας” ή “σχέδιο 
δράσης”. Οι Wilkening και Schmayl (1984) χαρακτήρισαν τα project ως “διεπιστημονική 
μαθησιακή διαδικασία” (Βαϊνά 2008). Πλέον χρησιμοποιείται ο όρος “ερευνική εργασία” 
(Αρ.Πρωτ.120885/Γ2/03-09-2013/ΥΠΑΙΘ) και έτσι εντάχθηκε στην όλη φιλοσοφία του Νέου 
Σχολείου (ΥΠΔΜΘ 2011: 13), το οποίο αντιλαμβάνεται τους μαθητές ως μικρούς 
«διανοούμενους», «επιστήμονες» και «ερευνητές», που συνεργάζονται στενά σε πλαίσιο 
πρωτοβουλιών και επιλογών και προσεγγίζουν βιωματικά και με διαφορετικούς τρόπους τη 
νέα σχολική γνώση μέσα από διεπιστημονικής φύσης ερωτήματα, πειραματισμούς και 
διερευνήσεις (Ματσαγγούρας 2013). Βάσει αυτών των οδηγιών διδασκαλίας οι μαθητές του 
ΕΠΑΛ επέλεξαν αυτόβουλα μεταξύ άλλων την Εκπαιδευτική Ρομποτική που εντάσσεται στην 
κατηγορία “Τεχνολογία και Ανάπτυξη”. Οι φάσεις διαδικασίας εφαρμογής της μεθόδου 
project είναι η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση (Κασιμάτη 2012). 

Στο τέλος κάθε ερευνητική εργασία αναρτάται στο διαδίκτυο για να έχει πρόσβαση η 
εκπαιδευτική κοινότητα, αφού έχει ήδη προβληθεί σε ειδική εκδήλωση που οργανώνεται 
από το σχολείο σε εκπαιδευτικούς, σύμβουλος και συμμαθητές των άλλων εργασιών.  

Παιδαγωγικό πλαίσιο 
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Σκοπός του παρόντος project δεν είναι να διδάξει αλλά να δώσει στους εκπαιδευόμενους την 
ευκαιρία να ερευνήσουν πτυχές του κόσμου, τόσο του φυσικού όσο και του κοινωνικού, 
χρησιμοποιώντας τα ρομπότ ως μέσο και αφορμή. Οι μαθητές γίνονται ενεργό κομμάτι μιας 
ζωντανής διαδικασίας απόκτησης γνώσης (Βιωματική- Επικοινωνιακή διδασκαλία). 

Η μέθοδος project στηρίζεται στην κονστρακτιονιστική θεωρία μάθησης (Papert), η οποία 
είναι εν δυνάμει μετέξελιξη της κονστουκτιβιστικής θεωρίας (Piajet). Κατά την 
κατασκευαστική - κονστρακτιονιστική θεωρία οι μαθητές μαθαίνουν πως να μαθαίνουν 
φτιάχνοντας πράγματα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Δίνεται μεγάλη  έμφαση στα 
εργαλεία και τα οπτικά μέσα ώστε οι εκπαιδευομενοι να  βγάλουν νόημα από την εμπειρία 
τους, βελτιστοποιώντας σταδιακά τις αλληλεπιδράσεις τους με τον κόσμο (Alimisis 2009). Ο 
John Dewey (1938) ορίζει την εμπειρία ως «γνώση με βάση την πράξη» εννοώντας ότι α) 
συνιστά μια διερευνητική διεργασία, δηλαδή μια σειρά από κατασκευές και ανακατασκευές, 
μέσα από τις οποίες φτάνουμε σε αποτέλεσμα και β) συγκροτείται με πολλαπλά συστατικά, 
όπως είναι ο λόγος, το βίωμα και η πράξη. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις αυτές, η μάθηση θα 
επιτευχθεί αν αφεθεί ο άνθρωπος ελεύθερος να αξιοποιήσει την ερευνητική και φιλομαθή 
του φύση. Η μάθηση είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας, παρότι η απλή πράξη δεν αποτελεί 
εμπειρία (Ψαριανός 2014). Οι μαθητές ασκούνται στην αυτόνομη και στη συνεργατική 
μάθηση, αναζητώντας οι ίδιοι δημιουργηκά τη γνώση. Εξοικειώνονται με τις μεθόδους και με 
τη διαδικασία της “επίλυσης προβλήματος” (Βαϊνά 2008).  

To project παίρνει πολυμορφικές διαστάσεις αφού επιτρέπει στους μαθητές να συσχετίσουν 
πραγματικές καταστάσεις που βιώνουν με ενότητες των μαθημάτων που διδάσκονται. 
Κάποια ακόμα χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι τα εξής (Frey 1998): προσανατολίζεται στα 
ενδιαφέροντα των μελών της ομάδας, καλλιεργεί τη δημιουργικότητα, έχει διαθεματικό 
χαρακτήρα, συνδιάζει βιωματικές μορφές μάθησης, απαιτεί αυτοοργάνωση, υπευθυνότητα 
και κλίμα ομαδικότητας. Επισημείνεται ότι η ομαδοσυνεργατική μέθοδος τίθεται ως βασική 
προϋπόθεση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο 
(Ματσαγγούρας 2011).  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική τάξη χαρακτηρίζεται από συντονισμό, δράση 
στο παρασκήνιο και κυρίως εμψύχωση καθόλη τη διάρκεια των εργασιών. Η ύπαρξη του 
εκπαίδευτικού δεν έχει παρεμβατικό χαρακτήρα αλλά επιβλέπει διακριτικά τις εργασίες και 
μεσολαβεί μόνο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Είναι επίκουρος στη μάθηση και αξιολογεί 
με τη συνεργασία των μαθητών τις εργασίες. Βρίσκεται σε εγρήγορση για την επίλυση των 
προβλημάτων που προκέιπτουν αλλά και για να παρατηρεί κάθε τι που συμβαίνει.  

Έρευνα Δράσης στην Εκπαίδευση 

Η έρευνα δράσης είναι μια προσέγγιση στην κοινωνική έρευνα κατά την οποία στους υπό 
εξέταση ανθρώπους παραχωρείται ο έλεγχος του σκοπού και των διαδικασιών της έρευνας. 
Σκοπός της είναι να αποτελέσει αντίβαρο στην άρρητη άποψη ότι οι ερευνητές είναι 
ανώτεροι από τα αντικείμενα μελέτης τους (Babbie 2011). Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης 
είναι ένας εναλλακτικός τύπος εκπαιδευτικής έρευνας, που οι ίδιοι εκπαιδευτικοί διενεργούν 
με άλλους στο πλαίσιο μιας ερευνητικής ομάδας.  Τα βασικά χαρακτηριστικά της έρευνας 
δράσης στην εκπαίδευση είναι ότι ο εκπαιδευτικός γίνεται παράλληλα και ερευνητής ο 
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οποίος έχει ενεργή συμμετοχή στα δρώμενα της τάξης. Είναι συνεργάτης με τους 
εκπαιδευόμενους και δεν κατευθύνει τις διαδικασίες παρά τις ενοποιεί με την έρευνα. 
Σημαντικό γνώρισμα είναι επίσης η στοχαστική και αναστοχαστική της διάσταση, εφόσον οι 
ερευνητές παρατηρούν, στοχάζονται και προσπαθούν να ερμηνεύσουν ό,τι συμβαίνει. Έτσι 
δημιουργούνται προσωρινές θεωρίες οι οποίες δοκιμάζονται ξανά στην τάξη και είναι υπό 
συνεχή δοκιμή (αναστοχασμός). Συνεχής είναι ακόμα και η διερεύνηση των κινήτρων δράσης 
καθώς και η αυτοκριτική του εκπαιδευτικού. Οι παράλληλες δράσεις του εκπαιδευτικού - 
ερευνητή του επιτρέπουν να ασχοληθεί με ποικίλα ζητήματα εκπαίδευσης και να αποκτήσει 
μια πιο συνολική άποψη. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες κατηγορίες ερευνών, δεν υπάρχει 
αρχή (υπόθεση) και τέλος (επιβεβαίωση), αλλά συνεχής μεταβολές και άμεσα 
συμπεράσματα. Εν τέλει έχουμε γενικά συμπεράσματα για επόμενες έρευνες. 

Στην παρούσα έρευνα ενημέρωσα τους μαθητές, στην αρχή του σχολικού έτους, και ανέλυσα 
λεπτομερώς το πρόγραμμα και την εκπαιδευτική διαδικασία που θα ακολουθήσουμε κατά 
τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι συμμετέχοντες ήταν μαθητές ηλικίας 15-18 χρονών, για 
την ακρίβεια 13 αγόρια διαφόρων εθνικοτήτων. 

Μεθοδολογία και Συμπεράσματα Έρευνας 

 

Εικόνα 1: Στιγμιότυπο της τάξης. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθήθηκε προέβλεπε την δημιουργία τριών (3) ομάδων, 
με τυχαία επιλογή των μελών που τις αποτελούσαν. Ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την 
εύρυθμη και ισορροπημένη εκπαιδευτική διαδικασία η ύπαρξη των συγκεκριμένων ομάδων: 
κατασκευαστές, προγραμματιστές και η υποστηρικτική ομάδα οι οποίες διέθεταν δύο (2) 
υπολογιστές και αποτελούταν από πέντε (5) άτομα το μέγιστο. Επισημάνεται ότι η αναλογία 
μαθητών - υπολογιστών ήταν δύο προς ένα (2/1). Εγκαταστήθηκε από κοινού  ένας 
ηλεκτρονικός βοηθητικός οδηγός χρήσης των ρομπότ NXT και ένας οδηγός χρήσης του 
προγράμματος NXC. Κατά την έναρξη κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας οι 
εκπαιδευόμενοι λάμβαναν ένα φύλλο εργασίας ανά ομάδα, τα οποία δημιούργησα με τη 
συμβολή της καθηγήτριας Πληροφορικής  κ. Σταυρούλα Κακαβίτσα, η οποία επέβλεπε το 
project. 

Οι προβλεπόμενες ομάδες δεν είχαν συντονιστές και οι αποφάσεις λαμβάνονταν συλλογικά. 
Από τα πρώτα κιόλας μαθήματα δημιουργήθηκε η ανάγκη να συνταχθεί ένα “διδακτικό 
συμβόλαιο” (Brousseau, 1981) που αφορούσε κυρίως τη συμπεριφορά των μαθητών. 
Συνοπτικό και ξεκάθαρο για να τους είναι κατανοητό και εύκολο στην απομνημόνευση.  

3069

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Οι κύριες δραστηριότητες των ομάδων ήταν οι εξής: Η κατασκευαστική ομάδα έφτιαχνε 
αρχικά ρομπότ που ήδη υπάρχουν βάσει οδηγιών και στο τέλος πειραματιζόντουσαν 
επινοόντας δικές τους λειτουργίες. Η προγραμματιστές χρησιμοποιούσαν το πρόγραμμα NXC 
και έφτιαχναν την εκάστοτε ακολουθία εντολών, για να το φορτώσουν μετά στο brick. Η 
υποστηρικτική ομάδα παρακολουθούσε, ενώ όπου κρινόταν αναγκαίο -κατά την εκτίμηση 
των μελών που την αποτελούσαν- παρέμβαινε  εποικοδομητικά επί της κατασκευαστικής και 
προγραμματιστικής διαδικασίας. Οι εκπαιδευόμενοι αναζητούσαν πηγές για τις εργασίες 
σχεδόν σε κάθε μάθημα (διερευνητική μάθηση). Πριν κατασκευάσουν τα ρομπότ έψαχναν 
αντίστοιχα οδηγίες κατασκευής και προγραμματισμού ή ιδέες για το τι να το εμπλουτίσουν. 
Στην προσπάθεια να ενισχυθεί η σωματοκινητική νοημοσύνη των μαθητών (Gardner 1985) 
παράλληλα με τις εργασίες οι μαθητές μπορούσαν να μετακινούνται μέσα στην τάξη και να 
παρακολουθούν και τις άλλες ομάδες ώστε να αλληλεπιδράσουν. 

Ως προς τη διαθεματικότητα της διδασκαλίας εμπλουτίσαμε τις δραστηριότητες με: 
μαθηματικές ασκήσεις (προσθαφαιρέσεις, υπολογισμοί όγκων κατά της κατασκευή, 
συνδιαστικές σκέψεις για διαχείρηση τυχών έλλειψης ή λάθους), Φυσική (κεκλιμένα 
επίπεδα, ανάλυση δυνάμεων), Αυτοματισμός (τηλεχειρισμός του ρομπότ μέσω bluetooth), 
Προγραμματισμός, Συμβουλευτική, Έρευνα, Επαγγελματικός προσανατολισμός. 

Όσον αφορά το πεδίο του πρoγραμματισμόυ η  αντίστοιχη ομάδα μεταπήδησε από το στάδιο 
του γραφικού προγραμματισμού μέσω της γλώσσας NXC, στο στάδιο του κειμενο-
προγραμματισμού  σε γλώσσα NXC (Not Exactly C), που είναι παρόμοια με τη γλώσσα C. 

 

Εικόνα 2: Στιγμιότυπο κειμένου προγράμματος. 

Ως προς την εξειδίκευση του επαγγελματικού  προσανατολισμού  που αφενός  αφορούσαν  
τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την εκάστοτε εργασία και αφετέρου  γενικότερα την 
επιστήμη της ρομποτικής, αναφέρονται τα εξής: Ρομποτική, Μηχανολογία, Ηλεκτρονική, 
Πληροφορική – Προγραμματισμός, Αυτοματισμοί, Φυσική, Μαθηματικά, Χημεία, 
Μεταλλουργία, Ηθική, Επιχειρήματικότητα, Ιατρική, Παιδαγωγική, Βιομηχανική. 

Προς στο τέλος, χρονολογικά, του project δεν υποβάλλονται στους μαθητές συγκεκριμένες 
εργασίες. Παρατηρούσαν ένα ρομπότ, συζητούσαν και προβληματίζονταν για την κατασκευή 
του αλλά και τον προγραμματισμό του και περνούσαν στην προβληματική “Μπορούμε να το 
φτιάξουμε κι εμείς;”. Επίσης συζητήθηκε έγιναν η φιλοσοφία του ανοιχτού λογισμικού και η 
ασφάλεια στο ίντερνετ. 
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Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και αδυναμίες του 
συστήματος εκπαίδευσης 

Κατά τη διδασκαλία παρουσιάστηκαν δυσκολίες  που έπρεπε να τις προσεγγίσουμε και να 
τις διαχειριστούμε διαφορετικά. Θέτοντας σαν παράδειγμα τα παιχνίδια στο υπολογιστή, 
όπου κάποιοι μαθητές της υποστηρικτικής ομάδας έδειχναν κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων στιγμές χαλάρωσης. Ήταν μια αναμενόμενη και αντιμετωπίσιμη  
ιδιομορφία της ομάδας των υποστηρικτών, αποτέλεσμα το οποίο αναμέναμε λόγω της  μη 
ενεργής συμμετοχής τους καθόλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. 

Η αντιμετώπιση του προβλήματος έγινε προσεγγίζοντας τους μαθητές. Λαμβάνοντας υπόψιν 
την έρευνα των Φραγκίσκου, Γκούσκος και Γιαλαμάς (2014), η οποία ανέδειξε ότι το 95% των 
μαθητών ΕΠΑΛ στην Αθήνα παίζουν ψηφιακά παιχνίδια και μάλιστα το  46% εμφανίζονται να 
παίζουν σε καθημερινή βάση, βρήκαμε ένα κοινό πεδίο συζήτης μέσω των παιχνιδιών με 
ρομπότ. Δόθηκαν οδηγίες για τη συνέχιση της δραστηριότητας, εναλλάσσοντας τους στις 
ομάδες εργασίες για να έχουν ενεργή συμμετοχή και να εξοικειωθούν σε όλες τις πτυχές της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Θα ήταν χρήσιμο να επισημάνουμε ότι κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων κάποιοι 
μαθητές δεν ήταν δυνατόν να  συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες καθώς 
αντιμετώπιζαν προσωπικά προβλήματα.  Δυστυχώς μία από τις υπαρκτές αδυναμίες του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι η έλλειψη  στελέχωσης  ψυχολόγων που ασκούν  
συμβουλευτική, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα να 
απομακρύνονται από το σχολείο.  

Συμπεράσματα 

- Οι εκπαιδευόμενοι φαίνονται πανέτοιμοι να δεχτούν και να χρησιμοποιήσουν κάθε νέα 
τεχνολογία σε σημείο που κατανοούν τα αποτελέσματα της. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος 
που καθιστά την εκπαιδευτική κοινότητα υπόχρεη στην επιμόρφωση και συχνή χρήση των 
ΤΠΕ σε κάθε διδασκαλία. 

- Οι νέες γενιές μεγαλώνουν με gadjets και έχουν καθημερινή ενασχόληση με το διαδίκτυο. 
Οφείλουμε να τους καθοδηγήσουμε στη σωστή χρήση και να τις εντάξουμε στη διδασκαλία. 
Για παράδειογμα, η χρήση κινητών παρόλο που απαγορεύεται στο σχολείο ενθουσιάζει τους  
μαθητές. Το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα είναι ο τηλεχειρισμός του ρομπότ μέσω bluetooth 
από τα κινητά που χρησιμοποίηθηκαν στο project. 

- Η ομαδοσυνεργατική ως μέθοδος λειτουργεί καλύτερα από τις παραδοσιακές  διδασκαλίες,  
καθώς υπάρχει η ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών μέσα από τις ομάδες. 

- Η έρευνα δράσης διαχωρίζεται ως η πλέον άμεση έρευνα στην εκπαίδευση γιατί σε 
αντίθεση με άλλες τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα όχι μόνο δεν είναι προβλέψιμα 
αλλά δεν προσεγγίζονται ούτε αριθμητικά. 
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- Πάντα συμβαίνει κάτι μέσα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον. Κάθε κίνηση είναι 
πληροφορία προς ανάλυση και αποκωδικοποίηση. Αντιμετωπίζουμε κάθε εκπαιδευόμενο ως 
ξεχωριστή προσωπικότητα με διαφορετικούς στόχους. 

- Η ρομποτική είναι ένα μέσο στο οποίο συναντώνται μία πληθώρα επιστημών και είναι 
αναγκαία η χρησιμότητά της  για το σχολείο του μέλλοντος. Παρόλα αυτά οφείλει να 
χρησιμοποιείται προς όφελος του ανθρώπου (ιατρική) και να αποτρέπεται η χρήση ενάντιά 
τους (στρατιωτικούς σκοπούς). 
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Εκπαιδευτικό σενάριο για τη δημιουργία παρουσιάσεων 

Πανηγυριτζόγλου Αθηνά 
M.Sc. 

athinapanig@hotmail.com 

Βαλκαμέλης Γεώργιος 
M.Sc. 

geovalka@hotmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν σενάριο  υλοποιήθηκε σε ένα τμήμα της Β τάξης του 1ου Γυμνασίου Βόλου στα 
πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής Γυμνασίου. Το μάθημα υλοποιήθηκε στο σχολι-
κό εργαστήριο πληροφορικής, όπου κρίθηκε αναγκαία η χρήση βιντεοπροβολέα αλλά και η 
σύνδεση στο Διαδίκτυο. Μέσω των φύλλων δραστηριοτήτων που δίνονται στους μαθη-
τές/τριες επιδιώκεται να έρθουν σε επαφή με το λογισμικό δημιουργίας παρουσιάσεων 
Power Point και να πειραματιστούν με τις βασικές λειτουργίες του. Η σχεδίαση των δρα-
στηριοτήτων στηρίζεται στο μοντέλο της ανακαλυπτικής, οικοδομιστικής και διερευνητικής 
μάθησης, διότι κατευθύνει τους μαθητές/τριες στην εξερεύνηση των δυνατοτήτων του λο-
γισμικού, αξιοποιώντας την ήδη υπάρχουσα γνώση από τις τελευταίες τάξεις του Δημοτι-
κού. Οι μαθητές καλούνται να εργαστούν σε ομάδες των δύο ατόμων, ώστε να αναπτύξουν 
τις δεξιότητες της συνεργασίας και της επικοινωνίας, αυτορυθμίζοντας το ρόλο τους στην 
ομάδα και συνεισφέροντας άλλοτε από το ρόλο του «διδάσκοντα» και άλλοτε από το ρόλο 
του διδασκόμενου, ενώ η παρουσία του καθηγητή είναι καθοδηγητική και υποστηρικτική 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

Λέξεις - Kλειδιά: διδακτικό σενάριο, λογισμικό παρουσίασης, ομαδοσυνεργατική διδασκα-
λία 

Τίτλος σεναρίου 

Δημιουργία παρουσιάσεων 

Συνοπτική περιγραφή 

Μέσω του σεναρίου θα γίνει μία εισαγωγή στη δημιουργία παρουσιάσεων με τη χρήση Λο-
γισμικού Παρουσίασης 

Εκτιμώμενη διάρκεια 

Μία διδακτική ώρα 

Σκοποί και στόχοι 

Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με το λογισμικό δημιουργίας 
παρουσιάσεων Power Point και τις βασικές δυνατότητες επεξεργασίας που διαθέτει. 

Στόχοι του σεναρίου είναι να μπορούν οι μαθητές: 

- να δημιουργούν μια σύντομη παρουσίαση με τη χρήση λογισμικού παρουσίασης 
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- να χρησιμοποιούν τα εργαλεία μορφοποίησης και επεξεργασίας που προσφέρει το λογι-
σμικό παρουσίασης 

- να εισάγουν επιπλέον εικόνες, κείμενα και ήχο στις παρουσιάσεις τους 

- να παρουσιάζουν μέσω του λογισμικού παρουσίασης το αποτέλεσμα της εργασίας τους 

- να κατανοήσουν τα στάδια υλοποίησης μιας ομαδικής εργασίας 

- να εργάζονται ομαδικά και συνεργατικά για τη δημιουργία ενός ομαδικού έργου 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Πληροφορική Β’ Γυμνασίου- Ενότητα 3: Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακά-
λυψης και δημιουργίας – Γραφήματα και παρουσιάσεις. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών/τριων 

Οι μαθητές/τριες, έχοντας έρθει σε προηγούμενα μαθήματα σε επαφή με λογισμικά εφαρ-
μογών γραφείου, θεωρούνται εξοικειωμένοι με το γραφικό περιβάλλον και τις βασικές λει-
τουργίες του. Πιο συγκεκριμένα, για την εκμάθηση του λογισμικού παρουσίασης οι μαθητές 
θα πρέπει να γνωρίζουν τις βασικές μορφοποιήσεις του επεξεργαστή κειμένου, όπως αυτές 
διδάχθηκαν στην 3η ενότητα της Α’ Γυμνασίου– Κεφάλαιο 10 του σχολικού βιβλίου. Ακόμη, 
να έχουν αποκτήσει ευχέρεια στην πλοήγηση και στην άντληση πληροφοριών από το Διαδί-
κτυο, σύμφωνα με την 4η ενότητα – Κεφάλαιο 13 του σχολικού βιβλίου. (Αράπογλου, Μα-
βόγλου, Οικονομάκος, Φύτρος, 2006) 

Συσχετισμός με το αναλυτικό πρόγραμμα 

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), (ΦΕΚ 
303/Β 13-03-2003) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Δημοτικού – Γυμνασίου, 
(ΦΕΚ 304/Β 13-03-2003), όπου αναφέρεται ότι οι προτεινόμενες διδακτικές μέθοδοι θα 
πρέπει    «να προωθούν, να ενισχύουν και να ενθαρρύνουν την ενεργοποίηση του μαθητή 
και την εμπλοκή του σε διαδικασίες μέσα από τις οποίες θα κατακτά ο ίδιος τη γνώση, τη 
δημιουργική δράση και τον πειραματισμό, τη συνεργατική και ανακαλυπτική μάθηση, την 
ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα, τη συζήτηση, τον προβλη-
ματισμό και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, την καλλιέργεια ελεύθερης σκέψης και έκ-
φρασης, τη μάθηση πάνω στο πώς να μαθαίνουμε». 

Επίσης το παρόν σενάριο επιδιώκει να προσεγγίσει τις προτεινόμενες διδακτικές συνιστώ-
σες του νέου Προγράμματος Σπουδών σχετικά με την ενεργό συμμετοχή του μαθητή, τη 
συνεργασία και την αλληλεπίδραση τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και με τον διδάσκοντα. 

Διδακτικό υλικό και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για το σενάριο 

Η διδασκαλία του σεναρίου θα γίνει στο εργαστήριο πληροφορικής, όπου απαιτείται να 
είναι εγκατεστημένο το λογισμικό παρουσίασης PowerPoint. Επίσης θα γίνει χρήση ενός 
βιντεοπροβολέα, ώστε οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τις βασικές λειτουργίες του λο-
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γισμικού παρουσίασης. 

Επιστημολογική προσέγγιση και εννοιολογική ανάλυση 

Το λογισμικό παρουσίασης είναι μία ευχάριστη και πολυμεσική εφαρμογή, αλλά και ένα 
απαραίτητο εργαλείο για την παρουσίαση των εργασιών των μαθητών. Αν και η εκμάθηση 
ενός τέτοιου λογισμικού απαιτεί παραπάνω από μία διδακτικές ώρες, στόχος του σεναρίου 
δεν είναι η αναλυτική εκμάθηση όλων των δυνατοτήτων του λογισμικού, αλλά η απόκτηση 
από τους μαθητές πολύ βασικών δεξιοτήτων για τη δημιουργία μικρών και σύντομων πα-
ρουσιάσεων.  

Γενικότερα η χρήση των ΤΠΕ κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ως υποστηρικτικό υλικό 
βοηθά σημαντικά στην ευκολότερη κατανόηση και αφομοίωση εννοιών, καθώς και στην 
εκμάθηση του απαραίτητου για την ενότητα λογισμικού. Με γνώμονα τα παραπάνω έγινε η  
επιλογή μιας απλής παρουσίασης που απεικονίζει τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού 
παρουσίασης. 

Οι δραστηριότητες που δίνονται στους μαθητές σχεδιάστηκαν βασισμένες στα πλεονεκτή-
ματα που προσφέρουν οι ΤΠΕ, ενισχύοντας τη γλωσσική εκπαίδευση, την αναζήτηση πλη-
ροφορίας, τη διερεύνηση της γνώσης, την επικοινωνία και τη συνεργασία. (Επιμορφωτικό 
υλικό εκπαιδευτικών ΚΣΕ, 2013) 

Επιπλέον, οι δραστηριότητες επιλέχθηκαν να υλοποιηθούν από ομάδες μαθητών, ώστε να 
αναπτυχθεί η μεταξύ τους συνεργασία και επικοινωνία, ρυθμίζοντας μεταξύ τους κάθε φο-
ρά το ρόλο που θα έχουν στην ομάδα. 

Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών 

Επειδή οι τάξεις της Β’ Γυμνασίου αποτελούνται από μαθητές που φοιτήσαν σε διαφορετι-
κά δημοτικά σχολεία, είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να ανιχνεύσει την προηγούμενη ε-
μπειρία τους σχετικά με το λογισμικό παρουσίασης. Οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου 
δεν έχουν πάντα σταθερά το μάθημα της Πληροφορικής στο πρόγραμμά τους, με αποτέλε-
σμα να υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια ως προς την ευχέρεια χρήσης του υπολογιστή και 
των προγραμμάτων του.  

 Λόγω του προγράμματος σπουδών του Γυμνασίου, θεωρείται δεδομένο ότι οι μαθητές έ-
χουν αναπτύξει βασικές δεξιότητες χειρισμού του υπολογιστή και έχουν διδαχθεί λογισμικά 
επεξεργασίας κειμένου και λογιστικών φύλλων. Επίσης έχουν εμπειρία από την άντληση 
πληροφοριών από το Διαδίκτυο και έχουν δημιουργήσει έως τώρα τουλάχιστον μία ομαδι-
κή εργασία. Όλα τα παραπάνω πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την σχεδίαση και υλοποίη-
ση του σεναρίου. (Αράπογλου, Μαβόγλου, Οικονομάκος, Φύτρος, 2006) 

Οργάνωση τάξης 

Η διδασκαλία θα υλοποιηθεί στο χώρο του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής. Οι μαθη-
τές θα εργαστούν ομαδικά ανά δύο σε κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή, με τρόπο ώστε να 
έχουν οπτική επαφή με την περιοχή όπου θα προβάλλονται οι παρουσιάσεις. 
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Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές/θεωρίες μάθησης 

Η σχεδίαση του σεναρίου στηρίζεται στις βασικές ιδέες του Piaget και του Papert. Σύμφωνα 
με τη θεωρία του εποικοδομισμού «Η μάθηση είναι μία υποκειμενική και εσωτερική διαδι-
κασία οικοδόμησης νοημάτων και θεωρείται το αποτέλεσμα οργάνωσης και προσαρμογής 
των νέων πληροφοριών σε ήδη υπάρχουσες γνώσεις. Τα παιδιά, πριν ακόμα πάνε στο σχο-
λείο, διαθέτουν γνώσεις και το σχολείο πρέπει να βοηθήσει να οικοδομηθούν νέες γνώσεις 
πάνω σε αυτές που ήδη κατέχουν.» Δηλαδή, η σχεδίαση της διδασκαλίας θα πρέπει να ε-
στιάσει «στο εσωτερικό του γνωστικού  συστήματος των παιδιών, στη δομή και τη λειτουρ-
γία του, διότι η μάθηση συνίσταται στην τροποποίηση των γνώσεων». (Επιμορφωτικό υλικό 
εκπαιδευτικών ΚΣΕ, 2013) 

 Η όλη δομή του σεναρίου έχει ως βασικό άξονα τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος, 
ώστε να βοηθήσει τους μαθητές στην ανακάλυψη, στη διερεύνηση και στη δημιουργία νέ-
ων γνώσεων, απόψεων και αντιλήψεων στηριζόμενη στην προηγούμενη γνώση. Η οικοδό-
μηση της γνώσης ενισχύεται με την επιλογή κατάλληλων δραστηριοτήτων αναθεώρησης 
παλαιότερων αντιλήψεων, διερεύνησης, πειραματισμού και ανακάλυψης, ώστε σταδιακά 
να οδηγηθεί ο μαθητής σε μια νέα κατάσταση γνωστικής ισορροπίας.  

Περιγραφή δραστηριοτήτων σεναρίου 

Έχοντας ως γνώμονα την προηγούμενη επαφή των μαθητών με λογισμικά παρουσίασης 
στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και θέλοντας να παρουσιάσουμε κάποιες βασικές λει-
τουργίες του προγράμματος, η διδασκαλία θα ξεκινήσει με μία σύντομη επίδειξη από τον 
εκπαιδευτικό του περιβάλλοντος του λογισμικού. Πολύ συνοπτικά θα παρουσιαστούν 
στους μαθητές μέσω του βιντεοπροβολέα οι βασικές εντολές του μενού και οι περισσότερο 
χρησιμοποιούμενες εργαλειοθήκες, τονίζοντας τις ομοιότητες που υπάρχουν με τα ήδη 
γνωστά λογισμικά επεξεργασίας κειμένου και λογιστικών φύλλων που έχουν διδαχθεί. 

 

Το σενάριο αποτελείται από 2 δραστηριότητες. Η πρώτη δραστηριότητα αφορά τη διδα-
σκαλία του γνωστικού αντικειμένου. Ζητείται από τους μαθητές να ανοίξουν έναν φυλλομε-
τρητή στον υπολογιστή τους και να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση : 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/670 όπου θα παρακολουθήσουν μία διαδραστική 
παρουσίαση σχετικά με τη δημιουργία παρουσίασης με το λογισμικό Power Point. 
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Η συγκεκριμένη επίδειξη κρίνεται απαραίτητη για την κατανόηση των νέων εννοιών και ε-
πιλέχθηκε στηριζόμενη στα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην ενίσχυση του μα-
θησιακού έργου του μαθητή. Στηρίζεται στις αρχές της ανακαλυπτικής – οικοδομητικής μά-
θησης, κατευθύνοντας τους μαθητές στην εκμάθηση των βασικών λειτουργιών του λογισμι-
κού, συμμετέχοντας ενεργά στην όλη διαδικασία 

Η δεύτερη δραστηριότητα στηρίζεται στη δραστηριότητα 13 του σχολικού βιβλίου «Πληρο-
φορική Α', Β', Γ' Γυμνασίου». Η συγκεκριμένη δραστηριότητα προτείνει τη δημιουργία μίας 
σύντομης παρουσίασης με θέμα «Μία πρωτεύουσα της Ευρώπης». Με αφορμή τη δραστη-
ριότητα αυτή οι μαθητές μπορούν να ερευνήσουν και να μάθουν περισσότερα για τις ευ-
ρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η συλλογή του υλικού (π.χ. φωτογραφίες, πληθυσμός, έκταση) 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια μιας μηχανής αναζήτησης ή με τη βοήθεια έτοι-
μου υλικού της βιβλιοθήκης του λογισμικού. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα σχεδιάστηκε 
στηριζόμενη στις αρχές της αποκαλυπτικής και διερευνητικής μάθησης με στόχο να δοθεί 
στους μαθητές η δυνατότητα να πειραματιστούν, να δημιουργήσουν και να αναλάβουν έ-
ναν ενεργό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης. Στο πλαίσιο των πολλαπλών πλαισίων εκφο-
ράς και αναπαράστασης της πληροφορίας, ζητείται από τους μαθητές μία επιπλέον διερεύ-
νηση με τη βοήθεια των μηχανών αναζήτησης. Οι μαθητές αναπτύσσουν επιπρόσθετες δε-
ξιότητες μέσω της μορφοποίησης του μηνύματος και της εισαγωγή εικόνας, ώστε να προ-
κύψει ένα καλαίσθητο αποτέλεσμα. Είναι αναγκαίο να διατεθεί στους μαθητές ο απαραίτη-
τος χρόνος για να εξοικειωθούν και να πειραματιστούν με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
Επιπλέον, η επιλογή  τη εργασίας σε ομάδες, αποσκοπεί στη βελτίωση της σχολικής μάθη-
σης και κοινωνικής συμπεριφοράς, αφού ενισχύει τους μαθητές στην ανάπτυξη δυνατοτή-
των συλλογικής δράσης. Μέσα από την υλοποίηση της ομαδικής δραστηριότητας οι μαθη-
τές εξασκούνται στην ανάληψη πρωτοβουλιών,  στη λήψη αποφάσεων, στην αποδοτική 
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συνεργασία, στο σεβασμό της γνώμης των άλλων και στην αποδοχή της κριτικής.  Σε όλη τη 
διάρκεια της διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί την πορεία των ομάδων και έχει 
εμψυχωτικό και συντονιστικό ρόλο. Ιδιαίτερα στην υλοποίηση της δεύτερης δραστηριότη-
τας οφείλει να βοηθά στην επίλυση δυσκολιών που θα αντιμετωπίσουν οι μαθητές, να τους 
παρακινεί να δοκιμάσουν, να πειραματιστούν, να κατανοήσουν και να διορθώσουν πιθανά 
λάθη και να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους. 

Φύλλα εργασίας σεναρίου 

 Για την υλοποίηση του σεναρίου θα δοθούν στους μαθητές 2 φύλλα εργασίας, ό-
πως περιγράφονται παρακάτω: 

1ο φύλλο εργασίας: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ» 

 (Δραστηριότητα διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου) 

Έχοντας γίνει στους μαθητές μια σύντομη επίδειξη των βασικών λειτουργιών του λογισμι-
κού παρουσίασης και με δεδομένη την προηγούμενη γνώση των μαθητών σχετικά με αντι-
κείμενο διδασκαλίας, ζητείται από τους ίδιους να εργαστούν σε δυάδες και να παρακολου-
θήσουν το προτεινόμενο βιντεομάθημα που βρίσκεται αποθηκευμένο στο ψηφιακό μαθη-
σιακό αποθετήριο «Φωτόδεντρο».  
1ο ΒΗΜΑ: Ανοίξτε στον υπολογιστή σας έναν φυλλομετρητή και πληκτρολογήστε τον παρα-
κάτω σύνδεσμο: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/670 και πατήστε το κουμπί «Προε-
πισκόπηση» 

 

2ο ΒΗΜΑ: Παρακολουθήστε την προβολή που ακολουθεί και όπου χρειάζεται πατήστε τις 
κατάλληλες εντολές ώστε να ολοκληρωθεί το μάθημα 

2ο φύλλο εργασίας: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ» 
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http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/670


 (Δραστηριότητα εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου)  
Αφού έχει γίνει στους μαθητές μία επίδειξη της δημιουργίας μιας σύντομης παρουσίασης, 
μέσω του συγκεκριμένου φύλλου εργασίας τους ζητείται να δημιουργήσουν μία δική τους 
παρουσίαση, συνδυάζοντας όμως και προηγούμενες γνώσεις μορφοποίησης κειμένου, ανα-
ζήτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο, αντιγραφής και επικόλλησης. Το συγκεκριμένο φύλλο 
εργασίας δίνεται στους μαθητές ώστε να έχουν σαφής οδηγίες για τη δημιουργία της πα-
ρουσίασης. Οι οδηγίες δίνονται βήμα – βήμα και συνοδεύονται από τις αντίστοιχες εικόνες, 
ώστε να γίνει πιο εύκολη και κατανοητή η όλη δραστηριότητα. Με τη βοήθεια του λογισμι-
κού παρουσίασης Power Point να δημιουργήσετε μία σύντομη παρουσίαση με θέμα «Μία 
πρωτεύουσα της Ευρώπης». Η παρουσίαση θα αποτελείται από 4 διαφάνειες και θα περιέ-
χει πληροφορίες σε κείμενο και σε φωτογραφίες.  Η συλλογή του υλικού (π.χ. φωτογραφί-
ες, πληθυσμός, έκταση) μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια μιας μηχανής αναζήτη-
σης ή με τη βοήθεια έτοιμου υλικού της βιβλιοθήκης του λογισμικού. Το περιεχόμενο των 
πλαισίων κειμένου και οι φωτογραφίες είναι της δικής σας επιλογής και σχετικές με τις ο-
δηγίες που σας δίνονται. Για το φόντο των διαφανειών χρησιμοποιείστε ένα έτοιμο πρότυ-
πο σχεδίασης διαφανειών. Όλα τα κείμενα της παρουσίασης θα μορφοποιηθούν με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να προκύψει μία καλαίσθητη παρουσίαση. Ακολουθούν οδηγίες σχετικά με το 
περιεχόμενο της κάθε διαφάνειας 
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Επιπλέον στοιχεία αξιολόγησης των μαθητών και του σεναρίου 

Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (ΦΕΚ 304/Β/13-03-2003) η αξιολόγηση του μαθητή αποσκοπεί 
στην διερεύνηση της έκτασης και του βάθους των γνώσεων που απέκτησε ο μαθητής, δη-
λαδή όχι μόνο τι γνωρίζει αλλά και κατά πόσο μπορεί να συνδέσει τις γνώσεις που απέκτη-
σε για την ερμηνεία γεγονότων ή φαινομένων, την επίλυση προβλημάτων και την εξαγωγή 
συμπερασμάτων. 

Αξιολόγηση των μαθητών 

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και μέσω της υλοποίησης των δραστηριοτήτων γίνονται 
ερωτήσεις στους μαθητές, ώστε να διαπιστωθεί η κατανόηση των εννοιών από τους μαθη-
τές (διαμορφωτική αξιολόγηση). Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται σε όλη τη διάρκεια της 
υλοποίησης της δεύτερης δραστηριότητας, όπου ο εκπαιδευτικός παρατηρεί την πορεία 
των μαθητών και καταγράφει την επίτευξη του προσδοκώμενου αποτελέσματος. 

Αξιολόγηση του σεναρίου 

Η αξιολόγηση του σεναρίου συνδέεται άμεσα με το αποτέλεσμα της υλοποίησης της δεύτε-
ρης δραστηριότητας. Στο τέλος του σεναρίου υπάρχει σχάρα αξιολόγησης που σχετίζεται με 
την αξιολόγηση του σεναρίου 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Όχι /Καθόλου Λίγο / Μερικά Ναι / Πλήρως 

Υλοποιήθηκαν τα βή-
ματα του φύλλου ερ-
γασίας; 

   

Χρησιμοποιήθηκαν 
και σε τι βαθμό τα 
προβλεπόμενα εργα-
λεία από τους μαθη-
τές; 

   

Πόσο κοντά στο προ-
τεινόμενο αποτέλε-
σμα έφτασε η κάθε 
ομάδα; 

   

Δραστηριοποιήθηκαν 
όλα τα μέλη της ομά-
δας; 
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Επεκτάσεις του σεναρίου και διασύνδεση με άλλες έννοιες 

Το σενάριο περιορίζεται στην εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων για τη δημιουργία σύντομων 
παρουσιάσεων, διότι οι μαθητές θα αναπτύξουν περισσότερες δεξιότητες στη Γ’ Γυμνασίου 
στα πλαίσια της ανάπτυξης μεγάλων δραστηριοτήτων. Όμως οι εφαρμογές παρουσιάσεων 
προσφέρουν στο χρήστη μία πληθώρα αυτοματισμών και εργαλείων για τη δημιουργία ε-
νός πιο ελκυστικού αποτελέσματος. Εάν λοιπόν κάποιοι μαθητές το επιθυμούν, μπορούν να 
συνεχίσουν την εργασία τους στο σπίτι, εμπλουτίζοντάς την με προσθήκη εφέ κίνησης, βί-
ντεο και ήχου, διερευνώντας τις επιπλέον λειτουργίες που προσφέρει το λογισμικό παρου-
σίασης. 

Πρόσθετες πληροφορίες 

Διαδίκτυο 

http://photodentro.edu.gr 

http://ebooks.edu.gr  
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2ο ΒΗΜΑ: Παρακολουθήστε την προβολή που ακολουθεί και όπου χρειάζεται πατήστε τις 
κατάλληλες εντολές ώστε να ολοκληρωθεί το μάθημα. 
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ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!! 
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Εκπαιδευτικό σενάριο για την ανακύκλωση με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών                                      
στην τάξη των Αγγλικών της Γ΄ Δημοτικού 

Σελίμη Γλυκερία  
Καθηγήτρια Αγγλικής Α’/θμιας Εκπ/σης 

glikeriaselimi@gmail.com  

Περίληψη 

Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τη σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικού σεναρίου για 
την ανακύκλωση με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, στο πλαίσιο της διδασκαλίας της αγγλικής 
γλώσσας στη Γ΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Κύριος στόχος του σεναρίου ήταν η 
ευαισθητοποίηση των μαθητών σε ένα θέμα οικολογικού ενδιαφέροντος, η βελτίωση των 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους στην αγγλική γλώσσα καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
στις ΤΠΕ σε ένα ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο διδασκαλίας. Ο σχεδιασμός των 
δραστηριοτήτων που υλοποίησαν οι μαθητές στηρίχθηκε στις βασικές αρχές του ΑΠΣ του 
μαθήματος των αγγλικών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της δημιουργικότητας 
των μαθητών και στην καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας μεταξύ τους. Ο ενθουσιασμός 
τον οποίο οι μικροί μαθητές επέδειξαν κατά τη διεξαγωγή του έργου, αλλά και η υψηλή 
ποιότητα των προϊόντων της εργασίας τους, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο 
γλωσσομάθειάς τους, αποτελούν την πειστικότερη απόδειξη της επιτυχίας της 
συγκεκριμένης δράσης. Η επίτευξη των γνωστικών, παιδαγωγικών και τεχνολογικών στόχων 
του σεναρίου καταδεικνύουν την ευρύτερη σημασία εφαρμογής καινοτόμων προσεγγίσεων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Λέξεις - Κλειδιά: Διδασκαλία αγγλικής, ανακύκλωση, ΤΠΕ,  Γ΄τάξη 

Εισαγωγή 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και μαζική εισαγωγή τεχνολογικών εφαρμογών σε όλους 
τους τομείς της ζωής μας καθιστούν απαραίτητη τη διαμόρφωση ενός μαθησιακού 
περιβάλλοντος που να εφοδιάζει το μαθητή με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα του 
επιτρέψουν να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας (Κόμης, 1998). 

Βεβαίως, η ένταξη των Νέων Τεχνολογιών ως διδακτικό εργαλείο στην εκπαιδευτική 
διαδικασία δεν είναι απλή υπόθεση καθώς απαιτείται ενδελεχής έρευνα για την επιλογή 
των κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών, προσαρμογή στους στόχους του ΑΠΣ του 
μαθήματος, οργάνωση των δραστηριοτήτων αναλόγως με τα ενδιαφέροντα και το γνωστικό 
υπόβαθρο των μαθητών. 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο αποτελεί ένα παράδειγμα αξιοποίησης των Νέων 
Τεχνολογιών στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο ενός γλωσσικού 
μαθήματος που αναδεικνύει το μείζον περιβαλλοντικό ζήτημα της ανακύκλωσης για την 
εξασφάλιση της βιωσιμότητας του πλανήτη. 

Θεωρητικό πλαίσιο σεναρίου 

Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης συνηγορούν υπέρ της οργάνωσης μαθημάτων στα οποία 
προωθείται η συνεργατική, ομαδική μάθηση. Η οργάνωση των μαθητών σε ομάδες 
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εργασίας συμβάλλει στην ανάπτυξη αισθήματος συλλογικής ευθύνης και 
αλληλοϋποστήριξης. Η διαμόρφωση κλίματος συλλογικότητας και αλληλεπίδρασης στην 
τάξη ευνοούν την κοινωνικοποίηση του ατόμου και την κινητοποίηση του μαθητή στην 
εκπαιδευτική διαδικασία (Slavin, 1990). 

Οι εκπρόσωποι των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών μάθησης (Vygotsky, 1978; Bruner, 
1960) υποστηρίζουν τον κοινωνικό χαρακτήρα της γνώσης και υπογραμμίζουν την ανάγκη 
διαμόρφωσης συνθηκών για την ανάδειξη της ατομικής πρωτοβουλίας του μαθητή αλλά 
και του εκπαιδευτικού. 

Επιπλέον, η οργάνωση και διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του σεναρίου στηρίχθηκαν σε 
σημαντικό βαθμό στις θεωρίες της Επιδραστικής Μάθησης ( Mezirow, 2000; Taylor, 1997) οι 
οποίες δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη κινήτρων για την ενεργοποίηση του ατόμου ως μέλος 
της κοινότητας ενσωματώνοντας τεχνολογικές εφαρμογές στη μαθησιακή διαδικασία. Η 
αξιοποίηση των διαδικτυακών πηγών και των ανοιχτών, διαδραστικών τεχνολογικών 
εργαλείων καθιστά δυνατή τη σταδιακή δόμηση της γνώσης από τους μαθητές τόσο σε 
ατομικό όσο και ομαδικό επίπεδο.  

Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση δημιουργεί νέες παιδαγωγικές τάσεις και 
προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτόμου 
σκέψης των νέων ανθρώπων (Anderson, 2007). Ειδικότερα τα εργαλεία web 2.0 ως 
εκαιδευτικά εργαλεία διευκολύνουν τη ομαδική εργασία και υπόσχονται μεγαλύτερη 
αυτονομία στον μαθητή κατά τη μαθησιακή διαδικασία (Crook, 2008). Σε ό,τι αφορά την 
εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, ο Zhong χαρακτηριστικά τονίζει ότι η εφαμογή της 
τεχνολογίας του internet έχει αναπτύξει ένα νέο τομέα για την αυτόνομη μάθηση της 
αγγλικής γλώσσας (Zhong, 2008). 

Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε, για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 
σενάριο εφαρμόστηκε η ομαδοσυνεργατική, ανακαλυπτική μέθοδος σχεδίων εργασίας 
(project) με τελικό στόχο να αναπτύξουν οι μαθητές την κριτική τους σκέψη και τις 
συνεργατικές τους δεξιότητες (Ματσαγγούρας, 2000). 

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου 

 Τίτλος: Recycle to Save the Planet 

Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα Γ΄Δημοτικού 

Επίπεδο Γλωσσομάθειας: Α1(Αρχική γνώση) 

Σύνδεση με ΑΠΣ: Σχολικό εγχειρίδιο Magic Book 2 Student’s Book, Unit 9, pp.107-116: 

                               - λεξιλόγιο για την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος. 

                               - προστακτική ως μέσο έκφρασης προτροπής, συνθημάτων, οδηγιών. 

Υλικοτεχνική Υποδομή: Η/Υ, βιντεοπροβολέας, λογισμικό παρουσιάσεων (PowerPoint), 
κόλλες  Α4, μαρκαδόροι. 
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Διαδικτυακές Πηγές και Εργαλεία: www.youtube.com,  http://padlet.com,  
http://tagul.com, www.toondoo.com,  http://answergarden.ch    

Διαθεματικότητα: Περιβάλλον-Πληροφορική 

Χρονική Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες 

Γενικός Σκοπός 

 Να ευαισθητοποιηθούν και να προβληματιστούν οι μαθητές γύρω από το θέμα της 
προστασίας του περιβάλλοντος και, πιο συγκεκριμένα, γύρω από τη σημασία της 
ανακύκλωσης για τη διατήρηση της περιβαλλοντικής ισορροπίας. Να εκφράσουν με 
σαφήνεια τις απόψεις τους πάνω στο θέμα της ανακύκλωσης και να υιοθετήσουν υγιή 
στάση απέναντι σε αυτό το σπουδαίο οικολογικό ζήτημα. 

Επιμέρους Στόχοι 

Γνωστικοί 

 -Να μάθουν και να εμπεδώσουν οι μαθητές λεξιλόγιο σχετικό με το περιβάλλον και την 
ανακύκλωση. 

-Να μάθουν και να χρησιμοποιήσουν για την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου το 
γραμματικό φαινόμενο της προστακτικής σε κατάφαση και άρνηση. 

-Να εξασκηθούν στην περιγραφή εικόνων με τη χρήση του Present Continuous. 

Παιδαγωγικοί 

-Να κατανοήσουν οι μαθητές με βιωματικό τρόπο την αξία της ανακύκλωσης για την 
αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας. 

-Να εργαστούν με τρόπο ομαδοσυνεργατικό. 

-Να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. 

-Να αναπτύξουν την ικανότητα για αυτοαξιολόγηση. 

Τεχνολογικοί 

-Να αποκτήσουν μια στοιχειώδη εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες του PowerPoint για 
τη δημιουργία παρουσιάσεων. 

-Να αξιοποιήσουν τα τεχνολογικά εργαλεία web 2.0 για τη δημιουργία ψηφιακού υλικού 
όπως αφίσα, ψηφιακό κόμικ, ψηφιακό τοίχο αναρτήσεων. 

Αναλυτική περιγραφή δραστηριοτήτων 

 Κατά την πρώτη διδακτική ώρα η τάξη παρακολούθησε το βίντεο Plastic Planet στο youtube 
(https://www.youtube.com/watch?v=73sGgmZoMBQ ) ως αφόρμηση για την εισαγωγή του 
θέματος της ανακύκλωσης. Ακολούθησε συζήτηση βάσει ερωτημάτων που αναφέρονταν 
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στο περιεχόμενο του βίντεο, το κεντρικό του θέμα και το ευρύτερο ζήτημα της 
ανακύκλωσης: 

-Why is the title of the video ‘Plastic Planet’? 

-What is the girl in the video doing wrong with her shopping? 

-What’s wrong with using plastic ? 

-Why is the Planet so sad in the first part of the video? 

-How does recycling help the Planet become happy in the end? 

-How often do you recycle? 

-Why is recycling good for the environment? 

Μέσα από τη συζήτηση προέκυψαν λέξεις σχετικές με το θέμα της ανακύκλωσης και της 
προστασίας του περιβάλλοντος γενικότερα οι οποίες επαναλαμβάνονταν. Με τη διαδικασία 
του ιδεοκαταιγισμού οι μαθητές εντόπισαν τις λέξεις-κλειδιά που συνόψιζαν το βίντεο και, 
συνεπώς, το θέμα της ανακύκλωσης. 

Με τη χρήση του εργαλείου δημιουργίας ψηφιακού πόστερ tagul.com η τάξη συνέθεσε ένα 
σύννεφο λέξεων με γραμματοσειρά, χρώματα και σχήμα επιλογής των μαθητών, ώστε με 
παραστατικό τρόπο να αποδώσουν το κεντρικό θέμα του πρότζεκτ το οποίο εκπονούσαν. 
Με το λογαριασμό της διδάσκουσας οι μαθητές μπήκαν στο χώρο εργασίας του 
http://tagul.com κι έκαναν κλικ στο πεδίο δημιουργίας νέου ‘σύννεφου λέξεων’ (create new 
cloud). Ο κάθε μαθητής πληκτρολόγησε στο κουτάκι λέξεων μια λέξη σχετική με το θέμα και 
με κλικ στα πεδία font και colours and animations επέλεξε τη γραμματοσειρά και το χρώμα 
της προτίμησής του. Στη συνέχεια, κάνοντας διαδοχικά κλικ στα πεδία shapes και layout οι 
μαθητές επέλεξαν, αντίστοιχα, από τις προτεινόμενες εικόνες το σχήμα και τη διάταξη των 
λέξεων. Επιλέγοντας το πεδίο visualize εμφανίστηκε ολοκληρωμένη η εικόνα του τελικού  
προϊόντος. Το πόστερ, όπως και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα εργασίας των ομάδων, 
αναρτήθηκαν στον ψηφιακό τοίχο padlet στη διεύθυνση 
http://padlet.com/glikeriaselimi/z2g2vzew2p. 

Έχοντας ήδη συζητήσει εκτενώς το θέμα της ανακύκλωσης, στη δεύτερη διδακτική ώρα οι 
μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και δημιούργησαν με χρώματα, 
εικόνες, συνθήματα και μικρά ποιήματα τις δικές τους προτάσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Η ομαδική εργασία αποτελεί σταθερή πρακτική τόσο του δασκάλου όσο και 
των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων του τμήματος, έτσι οι μαθητές λειτούργησαν με ταχύτητα 
στη δημιουργία ομάδων. Αξιοποιώντας το λεξιλόγιο που διδάχθηκαν την προηγούμενη 
διδακτική ώρα και την προστακτική που έχουν ήδη διδαχθεί από το σχολικό εγχειρίδιο στη 
σχετική ενότητα επικοινώνησαν τις απόψεις τους και κατέθεσαν τις ιδέες τους για αρμονική 
συμβίωση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. 

Στη συνέχεια οι ομάδες μέσω των εκπροσώπων τους παρουσίασαν στην ολομέλεια της 
τάξης τα αποτελέσματα των εργασιών τους. Διάβασαν τα ποιήματα και τα συνθήματα που 
έγραψαν για την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος και, ταυτόχρονα, 
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έδειξαν στους συμμαθητές τους τα συνοδευτικά σχέδια. Η διδάσκουσα φωτογράφησε τις 
εργασίες των μαθητών και άνοιξε αρχείο Power Point. Διαδοχικά, ένας μαθητής από κάθε 
ομάδα μετέφερε τη φωτογραφία του έργου της ομάδας του με αντιγραφή και επικόλληση 
στο αρχείο το οποίο η διδάσκουσα σε μεταγενέστερο χρόνο ανέβασε στον ψηφιακό τοίχο 
padlet. Για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας απαιτήθηκε περισσότερος χρόνος της μίας 
διδακτικής ώρας που είχε αρχικά προγραμματιστεί. 

Την τρίτη διδακτική ώρα υλοποιήθηκε  δραστηριότητα δημιουργίας ψηφιακού κόμικ σε μια 
προσπάθεια εμπλουτισμού και ανανέωσης της κλασικής αφήγησης με τη χρήση νέων 
πολυμεσικών εργαλείων.  

Για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης δραστηριότητας οι μαθητές εργάστηκαν στο 
εργαστήριο Πληροφορικής. Με την αρωγή της διδάσκουσας εξοικειώθηκαν με την ψηφιακή 
πλατφόρμα δημιουργίας κόμικ ToonDoo. Πρόκειται για μια πλατφόρμα που προσφέρει στο 
χρήστη τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα ψηφιακό κόμικ επιλέγοντας με ένα κλικ και 
σύρσιμο μια από τις έτοιμες εικόνες για υπόβαθρο, έναν ή περισσότερους από τους 
προσφερόμενους χαρακτήρες ή/και τα αντικείμενα που θα συμπληρώσουν τις εικόνες του 
κόμικ.  

Δουλεύοντας αρχικά σε ζευγάρια ανά υπολογιστή κι έπειτα σε δυο μεγάλες ομάδες 
σχεδίασαν ένα κόμικ με θέμα την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος με την 
ανακύκλωση. Οι μαθητές επέλεξαν το θαλάσσιο υπόβαθρο που θεώρησαν καταλληλότερο 
καθώς και τα θαλάσσια είδη που θα πρωταγωνιστούσαν. Πληκτρολόγησαν μέσα στα έτοιμα 
πλαίσια διαλόγου (word bubbles) τα λόγια των ηρώων τους και στη συνέχεια η διδάσκουσα 
αποθήκευσε και ανάρτησε το κόμικ. Με φαντασία και πολύ χιούμορ οι μαθητές 
απεικόνισαν τη ζωή στο βυθό της θάλασσας πριν και μετά την ανακύκλωση περνώντας, 
έτσι, με εύγλωττο και πρωτότυπο τρόπο το μήνυμά τους για καθαρές θάλασσες.   

Η τέταρτη και τελευταία διδακτική ώρα αφιερώθηκε στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
του μαθήματος και της συμμετοχής των μαθητών σε αυτές.  

Οι μαθητές συζήτησαν στην ολομέλεια της τάξης τα συμπεράσματά τους γύρω από το θέμα 
της ανακύκλωσης και τα οφέλη που αποκόμισαν τόσο από τη συνεργασία με τους 
συμμαθητές τους όσο και από τη χρήση της τεχνολογίας για την ολοκλήρωση των 
προϊόντων της εργασίας τους. Ως αρνητικό σημείο αναφέρθηκε ο περιορισμένος χρόνος 
στον οποίο οι μαθητές κλήθηκαν να εργαστούν, καθώς θα προτιμούσαν να έχουν 
περισσότερες διδακτικές ώρες για να δημιουργήσουν το κόμικ και να ολοκληρώσουν τις 
παρουσιάσεις τους στο Power Point. Τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν έκαναν 
ιδιαίτερη εντύπωση στα παιδιά και ζήτησαν να δουλεύουν με υπολογιστές και ψηφιακά 
εργαλεία στο μάθημα σε σταθερή βάση κι όχι μόνο για τις ανάγκες υλοποίησης των 
πρότζεκτ της τάξης. Επίσης, ανέφεραν ότι βοήθησε η συνεργασία σε ζευγάρια και ομάδες, 
γιατί οι μαθητές που τα κατάφερναν καλύτερα σε κάποιο κομμάτι της εργασίας τους, π.χ. 
με το ψηφιακό κόμικ, βοηθούσαν τους συμμαθητές τους χωρίς να δημιουργείται η αίσθηση 
ανεπάρκειας που πιθανώς να προκαλούσε η ανάλογη παρέμβαση από τη διδάσκουσα.   

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το εργαλείο web 2.0 answergarden οι μαθητές έγραψαν τις 
λέξεις με τις οποίες θα χαρακτήριζαν συνολικά την εμπειρία τους από το πρότζεκτ, 
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αποτυπώνοντας, έτσι, τις θετικές, όπως έδειξαν οι επιλογές των παιδιών, εντυπώσεις τους 
από το έργο. Πιο συγκεκριμένα, πληκτρολογώντας τη διεύθυνση http://.answergarden.ch 
και γράφοντας την ερώτηση ‘What do you think about the project?’ στο σχετικό κουτάκι, 
άνοιξε το παράθυρο, δηλαδή το πλαίσιο, μέσα στο οποίο ο κάθε μαθητής με τη σειρά του 
πληκτρολόγησε τη λέξη που χαρακτήριζε τη συμμετοχή του στο έργο. Όταν η ίδια λέξη 
πληκτρολογηθεί περισσότερες από μια φορές, τότε μεγαλώνει η γραμματοσειρά της και 
καταλαμβάνει περισσότερο χώρο στο πλαίσιο. Με τον απλό αυτό τρόπο  καταγράφηκαν οι 
απόψεις των μαθητών για το πρότζεκτ. 

Συμπεράσματα-Επίλογος 

Το σενάριο στόχευε στην έμπρακτη εφαρμογή των γλωσσικών φαινομένων της αγγλικής 
που διδάσκονται οι μαθητές στο πλαίσιο ενός καινοτόμου μαθησιακού περιβάλλοντος με 
τη συμβολή των ΤΠΕ.  

Αναπτύχθηκαν συλλογικές δραστηριότητες μέσα από τις οποίες οι μαθητές έδωσαν φωνή 
στις οικολογικές τους ανησυχίες. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ εξασφάλισε τη δημιουργία ενός 
δυναμικού, ανοιχτού επικοινωνιακού περιβάλλοντος για τη δημιουργική, βιωματική 
προσέγγιση της γνώσης. Όπως πολύ εύστοχα επεσήμαναν και οι ίδιοι οι μαθητές κατά τη 
συζήτηση της τέταρτης διδακτικής ώρας γύρω από τα αποτελέσματα του πρότζεκτ, ένα 
συλλογικό έργο που στηρίζεται σε τέτοιο βαθμό στη χρήση ψηφιακών εργαλείων απαιτεί 
αρκετό χρόνο εργασίας και πρακτικής εξάσκησης μέσα στην τάξη. Η ολοκλήρωση των 
εργασιών σε μορφή Power Point δεν ήταν δυνατή στη μια διδακτική ώρα που είχε, αρχικά, 
οριστεί, με αποτέλεσμα να χρειαστεί χρόνος από επόμενη διδακτική ώρα. Βεβαίως, η 
εξασφάλιση επιπλέον διδακτικού χρόνου δεν είναι πάντα εύκολο ζήτημα για τον 
εκπαιδευτικό που πρέπει να ‘τρέξει’ για να προλάβει να καλύψει την ύλη του μαθήματος, 
αξίζει, όμως, τη διάθεση αυτών των επιπλέον διδακτικών ωρών το αξιόλογο αποτέλεσμα 
που παράγεται και η ευχαρίστηση την οποία αντλούν οι μαθητές από τη διεξαγωγή των 
δραστηριοτήτων.  

Επιθυμία του κάθε εκπαιδευτικού είναι οι μαθητές του να αγαπήσουν το μάθημα και τη 
διαδικασία αναζήτησης της γνώσης. Τα θετικά σχόλια των μαθητών για τη συμμετοχή τους 
στο έργο αποτελούν ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι ο στόχος να μαθαίνουν τα παιδιά με χαρά 
είναι απολύτως ρεαλιστικός και εφικτός.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο παιδαγωγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός 
Διδακτικού Σεναρίου με θέμα τα μονοπάτια του νερού, που πραγματοποιήθηκε Νοέμβριο 
2014 στο 23ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε αφού σύμφωνα με το 
Δ.Ε.Π.Π.Σ του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του Νηπιαγωγείου (2003), οι Τ.Π.Ε 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διερευνητικό εργαλείο, ως εργαλείο επικοινωνίας και ως 
εργαλείο αναζήτησης πληροφορίας.  Έτσι, οι μαθητές στηρίζονται στην αρχή της ενεργητικής 
μάθησης και της «ανακάλυψης» της γνώσης. Στην εργασία αυτή στα εισαγωγικά στοιχεία  
γίνεται λόγος για την αξία και σημασία του υπολογιστή στο νηπιαγωγείο. Στη συνέχεια 
παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση του σεναρίου, ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση, 
η περιγραφή της διδακτικής πρότασης και ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση του σεναρίου. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και η αξιολόγηση μιας καινοτόμας 
εκπαιδευτικής προσέγγισης με θέμα τα μονοπάτια του νερού με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη 
διδακτική πράξη. Στις δραστηριότητες που προτείνονται χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένα 
εκπαιδευτικά λογισμικά τα οποία φάνηκαν να έχουν την ευελιξία να προσαρμόζονται στις 
γνωστικές ικανότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας.  

Λέξεις - Κλειδιά:  Προσχολική αγωγή, Διδακτικό σενάριο, ΤΠΕ, Νερό. 

Εισαγωγή 

Σήμερα γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτό ότι ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως ένα επιπλέον εκπαιδευτικό μέσο για να υποστηρίξει διάφορες μορφές διδασκαλίας και 
μάθησης των μικρών παιδιών (Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή 
των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, τ. 2β, 2011). Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. του Νηπιαγωγείου οριοθετεί και 
καθορίζει για πρώτη φορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τη θέση της πληροφορικής 
και των ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με αυτό, ο «Σκοπός της εισαγωγής της 
Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές 
και οι μαθήτριες με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη 
επαφή με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού - 
διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο 
πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων με τη χρήση κατάλληλου 
λογισμικού και ιδιαίτερα ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης» (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2001). Η 
ένταξη του υπολογιστή στο νηπιαγωγείο αποτελεί μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες 
στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια (Ντολιοπούλου, 2002) και τα 
οφέλη που προκύπτουν είναι πολλαπλά. Παρατηρείται ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των 
παιδιών (Haugland, 1992). Συντελεί στην ανάπτυξη νοητικών-γνωστικών δεξιοτήτων και στην 
ενεργό εμπλοκή των παιδιών στη διαδικασία μάθησης (Αναγνωστόπουλος, 2002). Η χρήση 
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του υπολογιστή με προγράμματα τα οποία είναι ποιοτικά και κατάλληλα αναπτυξιακά, 
μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και του κοινωνικοσυναισθηματικού και 
ψυχοκινητικού τομέα, οδηγώντας σε ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων (Ντολιοπούλου, 1998; 
Chen & Chang, 2006). 

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η διδακτική προσέγγιση που ακολουθεί το σενάριο είναι αυτή της διαθεματικής προσέγγισης 
σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο. Πρόκειται για μια διερεύνηση του θέματος τα 
μονοπάτια του νερού που συνδέεται άμεσα με το ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο και 
συγκεκριμένα με το κεφάλαιο "Παιδί και Περιβάλλον": Πρόγραμμα σχεδιασμού και 
ανάπτυξης δραστηριοτήτων μελέτης περιβάλλοντος, όπου τα παιδιά καλούνται "να 
αποκτήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές για το περιβάλλον". (ΔΕΠΠΣ Νηπιαγωγείου, 
2003:601).Τα παιδιά θα εργαστούν σε ολιγομελείς ομάδες, όσο και σε ολομέλεια. Αυτό 
οδηγεί στην αυτενέργεια των μαθητών και στην καλλιέργεια ομαδικού συνεργατικού 
πνεύματος και διάχυτου κλίματος ασφάλειας και αποδοχής. Διαμορφώνεται ένα ελκυστικό 
περιβάλλον μάθησης μέσα από τα Τ.Π.Ε που οδηγεί στην καλλιέργεια κινήτρων για 
ενεργοποίηση της συμμετοχής των μαθητών. Η/Ο νηπιαγωγός ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
όλων των παιδιών και με ερωτήσεις ανοικτού τύπου δημιουργεί καταστάσεις 
προβληματισμού και άσκησης της κριτικής σκέψης των παιδιών, που οδηγούν σε 
ενεργοποίηση της μάθησης. 

Σχεδιασμός και Διαμόρφωση του Σεναρίου 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο συμβάλει ουσιαστικά στο να δώσει προσωπικό νόημα 
στην αναζήτηση της γνώσης μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας και 
μάθησης, όπως η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση και η χρήση υπηρεσιών ΤΠΕ. Επιπλέον  
συσχετίζεται με την καθημερινή ζωή, τις κοινωνικές ανάγκες καθώς επίσης και τα 
ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων (Χρυσαφίδης, 1995). Αποτελεί μία παιδαγωγική 
δραστηριότητα που υλοποιήθηκε το Νοέμβριο 2014, στο ολοήμερο τμήμα του 23ου 
Νηπιαγωγείου Καλαμάτας  αξιοποιώντας τη γωνιά του υπολογιστή. Έλαβαν μέρος 20 νήπια 
τα οποία συνεργάστηκαν σε ομάδες των 3 ατόμων.  Τα υπολογιστικά εργαλεία που 
αξιοποιούνται είναι το Διαδίκτυο για τον εντοπισμό διαφόρων πηγών, το λογισμικό Cmap 
Tools για τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη, το λογισμικό Tux Paint για να ζωγραφίσουν  τις 
φάσεις του κύκλου του νερού και κατόπιν να δημιουργήσουν με τις ζωγραφιές τους μια μικρή 
ταινία, το πρόγραμμα  παρουσίασης Power Point για την δημιουργία  χρονογραμμής  του 
φαινομένου με την αντιστοίχηση εικόνων του κύκλου του νερού στη σωστή χρονική σειρά, 
το Movie maker  ένα πρόγραμμα επεξεργασίας video,  για  να δημιουργηθεί ψηφιακό 
παραμύθι, το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου Ms Word για να απαντήσουν σε 
ερωτηματολόγιο που έχει δημιουργήσει η/ο νηπιαγωγός και τέλος το πρόγραμμα 
υπολογιστικών φύλλων Excel για να περάσουν τα δεδομένα της έρευνας.  Η προτεινόμενη 
διάρκεια για την υλοποίηση του είναι εκείνη των 4 ωρών, από 20 λεπτά η κάθε 
δραστηριότητα. Ωστόσο αυτό έγκειται στους προσωπικούς στόχους που θέτει κάθε εκ-
παιδευτικός. 
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 Τα κριτήρια για την επιλογή του θέματος είναι : α)τα ενδιαφέροντα των μαθητών β) να 
προκληθεί η σκέψη, γ)να βοηθηθούν οι μαθητές να ανακαλύψουν τι ξέρουν, δ) να 
οδηγηθούν οι μαθητές/τριες σε ερευνητικές διαδικασίες, ε) να ενθαρρυνθεί η συλλογική 
διερεύνηση ζ) η δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης (Ματσαγγούρας, 2003). 

Βασικός σκοπός αποτελεί η παρουσίαση και η αξιολόγηση μιας καινοτόμας εκπαιδευτικής 
προσέγγισης με θέμα τα μονοπάτια του νερού με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική 
πράξη. Ενώ κατά την διεξαγωγή του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου, οι μαθητές/τριες  
αναμένετε να εκπληρώσουν τους εξής στόχους: 

Ως προς το Γνωστικό  αντικείμενο 

• Να περιγράψουν τον κύκλο και τις μορφές του νερού στη φύση (νερό, υδρατμοί, 
σύννεφα, βροχή, χιόνι, πάγος ). 

• Να κατανοήσουν τη σημασία του νερού για τη διατήρηση της ζωής.  
• Να συνδέσουν τις διάφορες μορφές  του  νερού με  τις  μεταβολές της φυσικής     

κατάστασής του. 
• Να κατανοήσουν την αξία της σωστής διαχείρισης στη καθημερινή τους με σκοπό την 

εξοικονόμηση.  
• Να παρατηρούν, να ερευνούν και να περιγράφουν δεδομένα. 
• Να αναπτύξουν τον προφορικό τους λόγο και το λεξιλόγιο ως προς την υπό μελέτη 

έννοια(όπως: εξάτμιση, υγροποίηση). 

Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ 

• να αναπτύξουν δεξιότητες αποτελεσματικής αναζήτησης στο Διαδίκτυο και επιλογής της 
κατάλληλης πληροφορίας.  

• να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη χρήση του Η/Υ και περαιτέρω στη   μετακίνηση εικόνων 
ή αντικειμένων με τη χρήση του ποντικιού με την μέθοδο πατάω, σέρνω και αφήνω. 

• να ενταχθούν  δημιουργικά οι Τ. Π. Ε. στον τρόπο εργασίας  των νηπίων. 

• να μάθουν να χειρίζονται μηχανές αναζήτησης και εκπαιδευτικά λογισμικά  (Cmap Tools, 
tux paintMoviemaker,  πρόγραμμα παρουσίασης Power Point πρόγραμμα  επεξεργασίας 
κειμένου Ms Word, πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων Excel). 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

• να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας και την ανακάλυψη μέσα από τη 
συνεργατική μάθηση. 

• να δημιουργηθεί θετικό κλίμα μέσα στη τάξη. 

• να αναπτύξουν τις αναγκαίες μεταγνωσιακές δεξιότητες. 

• να εφαρμοσθούν βιωματικές και διερευνητικές μορφές μάθησης. 
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Περιγραφή Διδακτικής Πρότασης 

Προτείνετε ένα διδακτικό σενάριο με τίτλο «τα μονοπάτια του νερού». Το νερό είναι ένα θέμα 
οικείο σε όλους τους μαθητές/τριες, που δίνει την ευκαιρία για πολλές διερευνήσεις και 
δραστηριότητες  που συνδέονται με όλες τις μαθησιακές περιοχές. Η μελέτη του μπορεί να 
οδηγήσει στην προσέγγιση πληροφοριών και γνώσεων που συνδέονται με τη γλώσσα, τη 
μελέτη περιβάλλοντος, τα μαθηματικά, τη τεχνολογία και τη κοινωνική του διάσταση 
(ευαισθητοποίηση των παιδιών σε περιβαλλοντικά  θέματα), μέσα σε ένα αποτελεσματικό 
μαθησιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει τις διερευνήσεις και προωθεί τις κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις.  

Με δεδομένη ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν εξυπηρετεί κάποιο συγκεκριμένο 
παιδαγωγικό στόχο (Tsitouridou & Vryzas, 2004), οι δράσεις, που προτείνονται, στοχεύουν 
να συνδυάσουν δημιουργικά τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
με την εκπαιδευτική πρακτική.  Συμβάλλουν ουσιαστικά στο να δώσουν προσωπικό νόημα 
στην αναζήτηση της γνώσης μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας και 
μάθησης, όπως η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση και η χρήση υπηρεσιών ΤΠΕ.  

Δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας 

Μια βροχερή μέρα δίνει την αφορμή για συζήτηση σχετικά με το φαινόμενο της βροχής. 
Μέσα από ερωτο-απαντήσεις και καταιγισμό ιδεών η/ο νηπιαγωγός ανιχνεύει τις απόψεις 
και γνώσεις των παιδιών για το φαινόμενο καθώς και τις απορίες τους και όλα αυτά τα 
καταγράφει και δημιουργεί έναν εννοιολογικό χάρτη με κεντρική έννοια το νερό -
πού υπάρχει νερό  και τι μορφές μπορεί  να  πάρει. 

Στη συνέχεια ανά ομάδες  αναζητούν στο διαδίκτυο εικόνες των εννοιών όπου ανέφεραν  και 
τις αποθηκεύουν με την βοήθεια της νηπιαγωγού στην βιβλιοθήκη του Cmap Tools. Στο 
λογισμικό Cmap Tools  η/ο νηπιαγωγός έχει δημιουργήσει  ένα χάρτη εννοιών με τους 
βασικούς κόμβους (ΝΕΡΟ-ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΟ-ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ) τους οποίους, οι 
μαθητές/τριες  θα πρέπει να εμπλουτίσουν και να συσχετίσουν  προσθέτοντας τις ανάλογες 
εικόνες. Επιπλέον, με τη βοήθεια της/του νηπιαγωγού  γράφουν  το όνομα κάτω στη λεζάντα  
και στη συνέχεια αποθηκεύουν το χάρτη. 

Καθ’ όλη τη πορεία των δραστηριοτήτων οι  μαθητές/τριες που δεν χρησιμοποιούν τον 
υπολογιστή  μπορούν να κάνουν  ομαδική εργασία τον κύκλο του νερού σε χαρτί του μέτρου, 
κατασκευές    ενώ άλλες φορές παραμένουν απασχολημένοι στις εκπαιδευτικές γωνιές τις 
τάξεις.  
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Σαν δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές  καλούνται μέσα από το λογισμικό Ms Wοrd να 
απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο που έχει ετοιμάσει η/ο νηπιαγωγός και αρμόζει σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας, για να διαπιστωθούν οι γνώσεις των παιδιών με το θέμα αλλά και η 
στάση τους σχετικά με το ζήτημα της σωστής διαχείρισης του νερού στη καθημερινότητά 
τους. Το ίδιο ερωτηματολόγιο  θα απαντήσουν και στο τέλος των δραστηριοτήτων για να 
διαπιστωθεί αν άλλαξε η αρχική τους στάση.          

 

Δραστηριότητα διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου 

Στη παρούσα δραστηριότητα, τα παιδιά καλούνται μέσα από το λογισμικό Power Point να 
βάλουν σε σειρά εικόνες της υπό μελέτης έννοιας που υπάρχουν ανακατεμένες στην 
οθόνημε τη βοήθεια αριθμών και  την τεχνική «πατάω-σέρνω-αφήνω» 
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Δραστηριότητες εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου 

Οι μαθητές/τριες  καλούνται να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από το λογισμικό Tux Paint 
και να ζωγραφίσουν σε ομάδες κάθε μια φάση του κύκλου του νερού όπως αυτά την έχουν 
αντιληφθεί. Το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα αφού αποθηκευτούν τα έργα τους, να 
δημιουργήσουν με το κουμπί slides μια μικρή ταινία. 

 

Σαν δεύτερη δραστηριότητα εμπέδωσης  δημιούργησαν  ένα παραμύθι για τον  κύκλο  του 
νερού. Αρχικά η/ο νηπιαγωγός  κατέγραψε στο χαρτί την ιστορία και στη συνέχεια στον 
υπολογιστή. Έπειτα χώρισε τα παιδία σε  4 ομάδες των 3 παιδιών και κάθε ομάδα 
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ζωγράφισε από μια εικόνα του παραμυθιού. Στο τέλος σαρώσαμε τις εικόνες και κάθε παιδί 
με την βοήθεια της/του νηπιαγωγού αφηγήθηκε  ένα μέρος του παραμυθιού που η/ο 
νηπιαγωγός  ηχογραφούσε. Με την βοήθεια του Movie Maker  μετατρέψαμε το παραμύθι 
των παιδιών σε ψηφιακή μορφή. 

https://www.youtube.com/watch?v=YcpTRBsTxJ8  

Δραστηριότητα αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου 

Στη τελευταία  δραστηριότητα, οι μαθητές  καλούνται μέσα από το λογισμικό Ms Wοrd να 
απαντήσουν για δεύτερη φορά το ερωτηματολόγιο που αφορά το νερό  για να ελεγχθεί  αν 
επιτεύχθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν. Συγκεκριμένα,  οι μικροί ερωτούμενοι μαθητές 
καλούνταν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο για να διαπιστωθεί μαζί  με την/τον 
νηπιαγωγό αν οι γνώσεις που αφορούν τη στάση τους  στην αλόγιστη χρήση, που αρχικά 
είχε παρατηρηθεί, του πολύτιμου νερού είχε αλλάξει. Στη συνέχεια αξιοποιήσαμε  τα 
στοιχεία από τις απαντήσεις τους  στην έρευνα. Η στατιστική και τα ποσοστά αποτελούν 
διδακτική ενότητα στο τομέα Παιδί και Μαθηματικά. Σύμφωνα λοιπόν με το αναλυτικό 
πρόγραμμα οι μαθητές έπρεπε να μάθουν  να ερευνούν και να ερμηνεύουν στοιχεία μέσα 
από τη σύγκριση ποσοστών και τη καταγραφή. Με τη βοήθεια της νηπιαγωγού πέρασαν τα 
δεδομένα στον υπολογιστή (πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων, excel) τα επεξεργάστηκαν 
και παρουσίασαν με ραβδογράμματα και πίτες τα αποτελέσματα πριν και  μετά την 
ολοκλήρωση του θέματος. Οι μαθητές κατάλαβαν πως η συγκεκριμένη εφαρμογή 
αποτελούσε σπουδαίο εργαλείο στα χέρια τους γιατί τους έδινε τη δυνατότητα να εξάγουν 
συμπεράσματα γρήγορα και εύκολα.   

Αξιολόγηση του σεναρίου 

Το διδακτικό σενάριο που πραγματοποιήθηκε μέσα στην τάξη με θέμα «τα μονοπάτια του 
νερού» διεκπεραιώθηκε με μεγάλη επιτυχία και σε αυτό συντέλεσαν συγκεκριμένοι 
παράγοντες. Αρχικά ως θέμα τα μονοπάτια του νερού ταίριαξε και εντάχθηκε στην 
καθημερινή πραγματικότητα αλλά παράλληλα και στις ανάγκες των παιδιών να μάθουν 
περισσότερα για το συγκεκριμένο φυσικό φαινόμενο μιας και ο καιρός βοήθησε και η 
αφόρμηση δόθηκε από τα ίδια τα παιδιά. Οι διδακτικοί στόχοι του σεναρίου ήταν ξεκάθαροι 
και συνδεδεμένοι με το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου ενώ η επιλογή των 
συγκεκριμένων λογισμικών ανοικτού τύπου ήταν σωστή, αλλά και το ενδιαφέρον τους κατά 
τη διάρκεια των δραστηριοτήτων παρέμεινε αμείωτο. Η αλληλεπίδραση μεταξύ τους για τη 
διεκπεραίωση της δραστηριότητας αλλά και την εύρεση της λύσης συνέβαλλε δραστικά στη 
συνεργατικότητα και την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας αμοιβαίου σεβασμού αλλά 
και διαμόρφωσης θετικών στάσεων. Άλλωστε η δημιουργία ομάδων με βάση την 
ανομοιογένεια ως προς τον τεχνολογικό εγγραμματισμό αλλά και γενικότερα την ηλικία και 
τις γνωστικές απαιτήσεις της εκάστοτε δραστηριότητας, ωφέλησε τόσο τα παιδιά αλλά και 
εντέλει την επιτυχία των δραστηριοτήτων. Ωστόσο θα πρέπει να αναφέρουμε τη δυσκολία 
ως προς την ύπαρξη ενός μόνο Η/Υ που αφενός κρατούσε σε ανυπομονησία τα παιδιά ώστε 
να περιμένουν να έρθει η δική τους σειρά και αφετέρου στην αργοπορία της εκάστοτε 
δραστηριότητας. Εν κατακλείδι τόσο ο προσεκτικός σχεδιασμός των δραστηριοτήτων όσο και 
η προετοιμασία τους από την/τον νηπιαγωγό η δημιουργία ενός κατάλληλα 
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συναισθηματικού κλίματος μέσα στην τάξη αλλά και οι σαφείς και κατανοητές λεκτικές 
οδηγίες που δόθηκαν συνετέλεσαν ώστε να αναπτυχθούν και να ολοκληρωθούν οι 
δραστηριότητες με τη χρήση των Τ. Π. Ε. όσον αφορά «τα μονοπάτια του νερού» με επιτυχία. 
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Εμβαδόν και περίμετρος διά δύο  
Σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων 

Πέρρου Ελένη 
perrou_eleni@hotmail.gr 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μία πρόταση διδασκαλίας των Μαθηματικών με τη χρή-
ση των νέων τεχνολογιών. Απευθύνεται σε μαθητές Δ’ Δημοτικού και έχει ως βασικό σκοπό 
τη διάκριση των εννοιών του Εμβαδού και της Περιμέτρου. Οι δραστηριότητες που περι-
λαμβάνονται στο σενάριο είναι ομαδικές και στηρίζονται στις αρχές της θεωρίας του εποι-
κοδομισμού και του κονστρακτιονισμού. Οι μαθητές, σε ρόλο κατασκευαστή της γνώσης 
τους, αλληλεπιδρούν με τρεις μικρόκοσμους καθώς και μεταξύ τους, ελέγχουν ψηφιακά 
διαχειρίσιμα αντικείμενα και δημιουργούν το δικό τους ψηφιακό παιχνίδι.  

Λέξεις - Κλειδιά: κονστρακτιονισμός, μικρόκοσμος, παιγνιώδης μάθηση, ψηφιακά διαχειρί-
σιμα, συνεργατική μάθηση, εμβαδόν, περίμετρος 

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας, γίνεται όλο και περισσότερο αντιληπτό ότι η γνώση δεν μπορεί να μεταδο-
θεί στους ανθρώπους (από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή), αλλά αντίθετα, πρέπει να κατα-
σκευαστεί από τους ίδιους μέσω της διατύπωσης ερωτημάτων, της ανακάλυψης, της κατα-
σκευής, της αλληλεπίδρασης και το κυριότερο, μέσα από ένα διασκεδαστικό τρόπο (Pren-
sky, 2001). Τα αποτελέσματα της διδασκαλίας των μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο δεν 
είναι αρκετά ενθαρρυντικά. Οι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις αφηρημένες 
μαθηματικές έννοιες, δεν έχουν κίνητρα για μάθηση και τρέφουν αρνητικά συναισθήματα 
προς το συγκεκριμένο μάθημα. Στο παρόν σενάριο αποτελεί μία εναλλακτική πρόταση δι-
δασκαλίας της έννοια τους εμβαδού και της περιμέτρου, στην οποία οι μαθητές ως ενεργοί 
κατασκευαστές της γνώσης συμμετέχουν σε ποικίλες συνεργατικές και παιγνιώδεις δρα-
στηριότητες. Πραγματοποιείται χρήση νέων τεχνολογιών με την ένταξη τριών μικρόκοσμων, 
μέσα από τους οποίους οι μαθητές ανακαλύπτουν τη νέα γνώση ελέγχοντας ψηφιακά δια-
χειρίσιμα αντικείμενα, γνωρίζοντας διάφορες μορφές αναπαράστασης των εννοιών και δη-
μιουργώντας το δικό τους προϊόν, ένα ψηφιακό παιχνίδι. Οι μικρόκοσμοι με τίτλο «Γεμίζο-
ντας τα σχήματα», «Περιπλανήσεις» και «Από σχήματα σε εικόνες» δημιουργήθηκαν ειδικά 
για τη συγκεκριμένη διδασκαλία και αποτελούν την καινοτομία του σεναρίου 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Το συγκεκριμένο σενάριο στηρίχθηκε στις αρχές του εποικοδομισμού, περί κατασκευής της 
γνώσης και στην παραδοχή ότι οι μαθητές έχουν τις δικές τους αναπαραστάσεις για τον κό-
σμο, οι οποίες διαφέρουν από αυτές των ενηλίκων και τροποποιούνται δύσκολα 
(Ackerman, 2004). Με αυτό το σκεπτικό, στη πρώτη φάση γίνεται μία προσπάθεια ανάδει-
ξης των αντιλήψεων των μαθητών, ώστε να έρθουν σε σύγκρουση με τα ερεθίσματα του 
περιβάλλοντος εν συνεχεία και να ενσωματωθούν τα νέα στοιχεία στα γνωστικά σχήματα 
που κατέχουν ήδη τα άτομα (Howe & Tolmei, 1999). 
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Σύμφωνα με το θεωρητικό δόμημα του κονστρακτιονισμού, μεγάλη σημασία έχει το περι-
βάλλον εργασίας των μαθητών. Τα παιδιά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παίζουν και 
να χειρίζονται αντικείμενα, για να αναπτύξουν νέους συλλογισμούς με φυσικό τρόπο, πέρα 
από την καθιερωμένη εκπαίδευση (Κόμης, 2004). Η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων 
δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να οικοδομούν δικά τους περιβάλλοντα και προϊόντα με 
νόημα για τους ίδιους (Papert & Harel, 1991) και να κατασκευάσουν με αυτόν τον τρόπο 
ποικίλα νοήματα.  Για το λόγο αυτό στο εν λόγω σενάριο γίνεται χρήση τριών μισοψηγμέ-
νων μικρόκοσμων. Οι μικρόκοσμοι είναι σχεδιασμένοι για να αλλάξουν (Kynigos, 2007)  και 
δεν περιλαμβάνουν έτοιμη τη γνώση, την οποία οι μαθητές ενθαρρύνονται να ανακαλύ-
ψουν.   

Στηριζόμαστε επίσης στις αρχές της παιγνιώδους μάθησης, σε μία προσπάθεια να συνδυά-
σουμε τη μάθηση με τη ψυχαγωγία και τη διασκέδαση. Χαρακτηριστικά στοιχεία ενός  παι-
χνιδιού είναι η ύπαρξης κανόνων και η έξαψη της περιέργειας των συμμετεχόντων σε συν-
δυασμό με τη σαφή διατύπωση εκπαιδευτικών στόχων (Dziorny,2005; Prensky ,2001; 
Patrick,2011). Σύμφωνα με την κονστρακτιονιστική θεωρία, η χρήση παιχνιδιών σε μία μα-
θησιακή διαδικασία πρέπει να περιλαμβάνει τη δημιουργία τους από τους ίδιους τους μα-
θητές. Αυτό παρέχει ποικίλες δυνατότητες στους μαθητές, καθώς τους ενθαρρύνει να ανα-
πτύξουν ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και κατ’ επέκταση οδηγεί στην δημιουργία νέων 
σχέσεων μεταξύ μαθητή και μαθησιακής διαδικασίας (Kafai, 2006).  Με αυτό το σκεπτικό οι 
μαθητές στο εν λόγω σενάριο τίθενται στη θέση των δημιουργών ψηφιακών παιχνιδιών, 
όπως συμβαίνει με το μικρόκοσμο «Περιπλανήσεις». 

Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε στα ψηφιακά διαχειρίσιμα. Με αυτό τον όρο αναφερόμαστε 
σε διαδικτυακές ψηφιακές αναπαραστάσεις δυναμικών αντικειμένων, οι οποίες παρέχουν 
στους εκπαιδευόμενους οπτικές εικόνες (Moyer, Ulmer & Anderson (2012). Τα ψηφιακά 
διαχειρίσιμα έχουν δυνατότητες κατασκευής της μαθηματικής γνώσης (Yuan, 2009 ) και 
περιλαμβάνουν αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα στα οποία οι μαθητές μπορούν να θέσουν 
και να λύσουν τα δικά τους προβλήματα, να κάνουν συνδέσεις μεταξύ των μαθηματικών 
εννοιών και να λάβουν άμεση ανατροφοδότηση των πράξεών τους, κάτι που μπορεί να 
τους οδηγήσει στην βαθύτερη κατανόηση των εννοιών (Durmus & Karakirik, 2006). Με στό-
χο τη βαθύτερη κατανόηση των εννοιών του εμβαδού και της περιμέτρου, τα παιδιά έχουν 
τη δυνατότητα να χειριστούν και να ελέγξουν τέτοια αντικείμενα, ώστε να διερευνήσουν τη 
γνώση και να πειραματιστούν με τις έννοιες. Η ένταξη ανοικτών-κλειστών προβλημάτων 
στη διδασκαλία, μέσω μίας κονστρακτιονιστικής και συνεργατικής προσέγγισης της γνώσης 
θέτει τους μαθητές σε θέση κατασκευαστή των δικών τους προσεγγίσεων και προοπτικών, 
«οι οποίες δεν είναι ετοιμοπαράδοτα εργαλεία αλλά είναι προσωπικές τους επιτυχίες» ό-
πως αναφέρει η Χιονίδου (1999: σελ. 4).  

Πλαίσιο εφαρμογής σεναρίου 

Το σενάριο απευθύνεται σε παιδιά που φοιτούν στη Δ’ τάξη δημοτικού, χωρίζεται σε τέσ-
σερις φάσεις και έχει εκτιμώμενη διάρκεια 10 διδακτικές ώρες. Προτείνεται να πραγματο-
ποιηθεί στο εργαστήριο Πληροφορικής ή στη σχολική αίθουσα εάν και εφόσον είναι εξο-
πλισμένη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  
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Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ομαδικά και ατομικά εάν το επιθυμούν. Ο 
εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να δημιουργήσουν ομάδες τετραμελείς και διμε-
λείς σε ορισμένες φάσεις της διδασκαλίας. Οι ομάδες είναι ανομοιογενείς, καθώς  όπως 
αναφέρουν και οι Κασσωτάκης και Φλουρής (2005) στις διάφορες ομάδες πρέπει να τοπο-
θετούνται μαθητές ποικίλων ικανοτήτων και επιδόσεων και διαφορετικής κοινωνικής επιρ-
ροής στον πληθυσμό της τάξης. Το πρόβλημα με πολλά παιχνίδια που παίζονται στον Η/Υ 
είναι ότι οι μαθητές πρέπει να τα παίζουν μόνοι τους. Όταν όμως τα παιδιά εργάζονται σε 
ομάδες είναι ικανά να επέμβει ο ένας στις γνώσεις και κατανόηση του άλλου. Για το λόγο 
αυτό, προτείνεται οι μαθητές  κατά τη διάρκεια ενασχόλησης με τον μικρόκοσμο «Από σχή-
ματα σε εικόνες» να χωριστούν ανά δύο, και να χειρίζονται ταυτόχρονα τον Η/Υ με την ει-
σαγωγή δύο εξαρτημάτων ποντικιού στον καθένα. 

Στόχοι του σεναρίου 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

Οι μαθητές επιθυμούμε: 

 να κατανοήσουν την έννοια της περιμέτρου 
 να κατανοήσουν την έννοια του εμβαδού 
 να διακρίνουν την έννοια του εμβαδού από αυτή της περιμέτρου 
 να μετρήσουν την επιφάνεια με μη τυπικές μονάδες μέτρησης  
 να συγκρίνουν εμπειρικά επιφάνειες 
 να συσχετίσουν την αύξηση της πλευράς ενός γεωμετρικού σχήματος με την 
αναλογική αύξηση του εμβαδού του (π.χ. τετράγωνο). 
 να διαπιστώσουν την μη ύπαρξη αναλογικής σχέσης μεταξύ της μεταβολής 
του μεγέθους των δύο πλευρών ενός σχήματος και του εμβαδού του (π.χ. στο ορ-
θογώνιο παραλληλόγραμμο). 
 να διερευνήσουν προϋποθέσεις και τρόπους ύπαρξης αναλογίας μεταξύ της 
μεταβολής της πλευράς και του εμβαδού στο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο (π.χ. 
κρατώντας τη μία πλευρά σταθερή). 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

Οι μαθητές πρέπει να μπορούν: 

 να συνεργάζονται ανά δύο για τη δημιουργία μίας εικόνας στον Η/Υ, εμπλέ-
κοντας ο ένας στη γνώση του άλλου και σεβόμενοι ο ένας τη σκέψη του άλλου 
 να συμμετέχουν ενεργά στην εκπόνηση κοινών εργασιών, τη δημιουργία 
σχημάτων και ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
 να τηρούν τους κανόνες, να διαλέγονται και να λύνουν τις διαφορές τους με 
τη συζήτηση κατά τη διάρκεια ενασχόλησης με τον υπολογιστή αλλά και της ασύγ-
χρονης επικοινωνίας τους με τους συμμαθητές τους 

Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών 

 να χρησιμοποιούν βασικές εντολές τις γλώσσας προγραμματισμού Logo 
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 να δημιουργούν το δικό τους ψηφιακό περιβάλλον 
 να γεμίζουν με τη τεχνική drag and drop σχήματα με το ίδιο μοτίβο 
 να γνωρίσουν τα πλεονεκτήματα χρήσης του επεξεργαστή κειμένου 

Ανάλυση Δραστηριοτήτων 

1η φάση: εισαγωγή στο θέμα 

Με την πρώτη δραστηριότητα του σεναρίου επιδιώκουμε να εισάγουμε τους μαθητές στο 
θέμα, να κινητοποιήσουμε το ενδιαφέρον τους και θέτοντας τις κατάλληλες ερωτήσεις να 
αναδείξουμε τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους και ιδέες τους. Ο εκπαιδευτικός μπορεί 
να αναφέρει τις λέξεις  «Περίγραμμα» και «Επιφάνεια» και να ρωτήσει τους μαθητές εάν 
έχουν ξανακούσει αυτές τις έννοιες και σε ποιες περιπτώσεις. Προτείνεται να συνθέσουν οι 
μαθητές μία παράγραφο εξηγώντας με δικά τους λόγια τη σημασία των δύο μαθηματικών 
εννοιών, στην οποία μπορούμε να ανατρέξουμε πάλι στη τελευταία φάση του σεναρίου, 
διαπιστώνοντας τυχόν διαφορές στον τρόπο έκφρασης και το περιεχόμενο. Στη συνέχεια, 
ζητάμε να αναφέρουν αντικείμενα και λέξεις που σχετίζονται με αυτά (π.χ. επιφάνεια ενός 
βιβλίου, επιφάνεια της θάλασσας κ.λ.π.). Ο εκπαιδευτικός μπορεί να συγκεντρώσει και να 
καταγράψει όλες τις λέξεις στο πίνακα. Στόχος αποτελεί να ξεκινήσει μία συζήτηση με τους 
μαθητές, σχετικά με το τι εννοούμε όταν χρησιμοποιούμε τις δύο αυτές έννοιες, έτσι ώστε 
να κατανοήσουν οι μαθητές ότι όταν μετράμε το μήκος του περιγράμματος ενός σχήματος, 
αναφερόμαστε στην έννοια της περιμέτρου, ενώ με τη χρήση του όρου επιφάνεια αναφε-
ρόμαστε στο εμβαδό.  

Μπορούμε επίσης να δείξουμε στους μαθητές ορισμένους πίνακες ζωγραφικής που περι-
λαμβάνουν γεωμετρικά σχήματα σε διάφορα χρώματα. Η διαφορετική απόχρωση του περι-
μέτρου από την επιφάνεια που περικλείει μπορεί να ενισχύσει την αντίληψη των παιδιών 
για το τι είναι το καθένα.  

 

Εικόνα 1: προτεινόμενοι πίνακες ζωγραφικής προς επίδειξη στους μαθητές  

Ακόμη, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε στη σχεδίαση διαφόρων αντικειμένων π.χ. ενός 
ήλιου ή ενός τραπεζιού στο οποίο τα παιδιά θα χρωματίσουν με διαφορετικό χρώμα την 
περίμετρο και με διαφορετικό την επιφάνεια τους. Συνήθως τα παιδιά δημιουργώντας μία 
ζωγραφιά ξεκινούν από το περίγραμμα των σχημάτων, στη συνέχεια σχεδιάζουν τις εσωτε-
ρικές λεπτομέρειες και στο τέλος το γεμίζουν με χρώμα.  
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2η  Φάση: η διάκριση της Περιμέτρου από το Εμβαδόν 

Η φάση περιλαμβάνει τρεις δραστηριότητες και έχει ως στόχο τη διάκριση των δύο μαθη-
ματικών εννοιών, του εμβαδού και της περιμέτρου, μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες 
και παιγνιώδεις διαδικασίες. Προτείνεται η χρήση δύο μικρόκοσμων που έχουν δημιουργη-
θεί στο Αβάκιο με όνομα «Γεμίζοντας τα σχήματα» και «Περιπλανήσεις». 

1η Δραστηριότητα  

Οι μαθητές πειραματίζονται με το μικρόκοσμο «Γεμίζοντας με σχήματα».  

 

Εικόνα 2: η επιφάνεια του μικρόκοσμου «Γεμίζοντας με σχήματα». 

Οι μαθητές μπορούν να γεμίσουν με το ίδιο μοτίβο (τετράγωνο ή ορθογώνιο παραλληλό-
γραμμο) τα σχήματα που υπάρχουν με μπλε και κόκκινο χρώμα. Μπορούν να χρησιμοποιή-
σουν τον πίνακα για να συγκεντρώσουν τα αποτελέσματα τους, δηλαδή πόσα τετράγωνα 
χρειάστηκαν για το κάθε σχήμα ή ποια σχήματα μπορούν να συμπληρωθούν ακριβώς με τα 
ορθογώνια παραλληλόγραμμα και ποια όχι. Θεωρούμε σε αυτή τη φάση ότι το πράσινο 
τετραγωνάκι έχει πλευρά ένα εκατοστό, ενώ το ορθογώνιο ένα και δύο εκατοστά αντίστοι-
χα για τις δύο πλευρές του. 

Καλό θα ήταν, πριν ξεκινήσουν το γέμισμα των σχημάτων να εκτιμήσουν, αν είναι δυνατό 
να σημειώσουν κιόλας ποιο σχήμα πιστεύουν ότι έχει την μεγαλύτερη επιφάνεια και ποιο 
τη μικρότερη, ποια σχήματα έχουν την ίδια και τι συμβαίνει με την περίμετρο των σχημά-
των, εάν δηλαδή θεωρούν ότι διαφέρει ή όχι. Στόχος της εν λόγω δραστηριότητας είναι να 
κατανοήσουν οι μαθητές ότι με τον όρο εμβαδό αναφερόμαστε στην έκταση που καταλαμ-
βάνει μία επιφάνεια και ο όρος αυτός διαφέρει από την περίμετρο. Ακόμη, σχήματα που 
φαίνεται να μην έχουν ίδιο εμβαδό με το μάτι, συμβαίνει να έχουν, καθώς επίσης και ότι 
σχήματα που έχουν το ίδιο εμβαδό είναι δυνατό να μην έχουν και ίδια περίμετρο. Οι μαθη-
τές αρχικά γεμίζουν τα σχήματα που υπάρχουν στο λογισμικό, ενώ στη συνέχεια έχουν τη 
δυνατότητα να δημιουργήσουν δικά τους σχήματα με ίδιο εμβαδό ή περίμετρο. Ο εκπαι-
δευτικός μπορεί στη συνέχεια να εστιάσει σε θέματα και ερωτήσεις όπως οι εξής: 
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• Τι εμβαδό έχει το σχήμα; Μπορείς να κατασκευάσεις ένα άλλο σχήμα με το ίδιο εμβα-
δόν;  

• Κατασκεύασε ένα σχήμα με το μισό εμβαδόν από ότι το Σχήμα1. 
• Πόσα τουβλάκια χρειάζεται να προσθέσεις ώστε το εμβαδό του να αυξηθεί κατά 2; (αν 

για παράδειγμα το κάθε τουβλάκι έχει πλευρά 0.5 εκατοστά) 
• Πόσα τουβλάκια πρέπει να βάλεις ακόμα ώστε να δημιουργηθεί τετράγωνο; 
• Φτιάξε ένα σχήμα που να καλύπτει ίση επιφάνεια με μικρότερη περίμετρο. 
• (ίδιο εμβαδόν- διαφορετική περίμετρος). 

 

                   

Εικόνα 3: δημιουργίες που μπορούν να κάνουν οι μαθητές με το μικρόκοσμο «Γεμίζοντας τα 
σχήματα» 

Οι μαθητές μπορούν και σε αυτή τη φάση να χρησιμοποιήσουν τον πίνακα, ώστε να συγκε-
ντρώσουν τα αποτελέσματα της διερεύνησής τους. Μπορούν να ορίσουν οι ίδιοι τις τιμές 
που θέλουν να έχουν το τετράγωνο και το ορθογώνιο και να υπολογίζουν το εμβαδό και την 
περίμετρο στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιώντας τον πίνακα ως βοηθητικό ερ-
γαλείο για να εξάγουν τα συμπεράσματά τους.  

2η Δραστηριότητα  

Οι μαθητές δημιουργούν το δικό τους ψηφιακό παιχνίδι χρησιμοποιώντας το μικρόκοσμο 
«Περιπλανήσεις». Πρόκειται για ένα παιχνίδι που μοιάζει με τα γνωστά παιχνίδια Λαβύριν-
θου, μόνο που ενδέχεται να έχει περισσότερες από μία «σωστές» διαδρομές που να κατα-
λήγουν στο Τέρμα.  
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Εικόνα 4: η επιφάνεια του μικρόκοσμου «Περιπλανήσεις» 

Οι μαθητές, δουλεύοντας σε ομάδες, χρησιμοποιούν τα πράσινα τετραγωνάκια, ώστε να 
δημιουργήσουν το δικό τους ψηφιακό παιχνίδι, διαμορφώνοντας το περιβάλλον του μικρό-
κοσμου. Το πράσινο κουτί είναι γεννήτρια κουτιών, αναπαράγει δηλαδή συγκεκριμένο α-
ριθμό όμοιων κουτιών. Το κόκκινο κουτί αποτελεί ένα αντικείμενο που μπορεί να κινηθεί 
ανάλογα με τις εντολές που του δίνονται. Η κίνηση, πραγματοποιείται μέσω της ψηφίδας 
της Logo, γράφοντας τον κωδικό για την κατεύθυνση που θα πάρει η οντότητα (πάνω, κάτω, 
δεξιά, αριστερά) και δίπλα τον αριθμό των βημάτων που επιθυμεί να κάνει. Οι μαθητές 
μπορούν να δημιουργήσου εμπόδια, τοποθετώντας πράσινα κουτιά στο γκρι πλαίσιο, ανά-
λογα με τους κανόνες του παιχνιδιού. Ο εκπαιδευτικός, λαμβάνοντας υπόψη του τις ανά-
γκες και αντιλήψεις των μαθητών του, έχει δυνατότητα να εστιάσει σε διαφορετικό πεδίο 
κάθε φορά. Παραδείγματος χάριν, στο συγκεκριμένο σενάριο μπορούν να τεθούν οι εξής 
περιορισμοί: 

• το συνολικό εμβαδό των πράσινων κουτιών που θα χρησιμοποιήσετε να είναι 90 
τ.εκ. 

• να δημιουργήσετε εμπόδια με σχήματα που έχουν την ίδια περίμετρο 
• να δημιουργήσετε εμπόδια με σχήματα που έχουν το ίδιο εμβαδό, ίσο με 10 τ.εκ. 

Αφού δημιουργηθεί η πίστα, θα ελέγξουμε εάν υπακούει στους περιορισμούς που έχουν 
τεθεί. Στη συνέχεια, μία άλλη ομάδα θα παίξει το παιχνίδι με σκοπό να βρει τη συντομότε-
ρη διαδρομή να φτάσει στο «Τέρμα». Θα πρέπει, όμως, να σκεφτούν τα «βήματά» τους, 
ποια διαδρομή δηλαδή θα επιλέξουν, καθώς κάθε βήμα προσθέτει και τα αντίστοιχα εκα-
τοστά στο μετρητή «της διαδρομής». Νικήτρια ομάδα για τον κάθε μικρόκοσμο που δη-
μιουργούν οι μαθητές είναι αυτή που φτάνει στο τέρμα μέσω της συντομότερης διαδρομής.  
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Εικόνα 5: ένα ενδεχόμενο παιχνίδι στο μικρόκοσμο «Περιπλανήσεις». Στο δεξί μέρος φαίνο-
νται οι εντολές κίνησης της κόκκινης οντότητας. 

3η Δραστηριότητα 

Στους μαθητές δίνεται το παρακάτω ανοικτό-κλειστό πρόβλημα: 

 

 

Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους λευκές κόλλες χαρτί, χάρακες και ένα κομπιουτεράκι 
για την εκτέλεση πράξεων στην κάθε ομάδα. Ο ρόλος των μαθητών είναι ενεργός, εκφρά-
ζουν τις ιδέες τους, πειραματίζονται και ανταλλάσουν απόψεις για να λύσουν το πρόβλημα. 
Στο τέλος της δραστηριότητας ενδείκνυται να σημειώσουν οι μαθητές τον τρόπο εργασίας 
που ακολούθησαν, την πορεία της σκέψεις τους, τις δοκιμές που έκαναν και πέτυχαν ή απέ-
τυχαν καθώς και την πρόοδο τους σε σχέση με το πρόβλημα ή τη λύση εάν την έχουν βρει. 
Ο εκπαιδευτικός δεν αποκαλύπτει στοιχεία ή εάν υπάρχει μόνο μία λύση ο ρόλος του είναι 
να διευκολύνει την επικοινωνία και συνεργασία στα πλαίσια της κάθε ομάδας και συνολικά.  

Ως συνέχεια της εν λόγω δραστηριότητας, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα blog 
στο οποίο θα τίθενται παρόμοια ανοικτά- κλειστά  και ανοικτά προβλήματα και οι μαθητές 
θα απαντούν, αφού κάνουν υποθέσεις, πειράματα και διερευνήσεις στο δικό τους χρόνο, 
χώρο και ρυθμό. Έτσι θα υπάρξει αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, ανταλλαγή απόψε-
ων και έκθεση στις ιδέες και σκέψεις του άλλου, υπακούοντας στις αρχές της ασύγχρονης 
επικοινωνίας. 

3η φάση: η αύξηση του εμβαδού 

Σε αυτή τη φάση επικεντρωνόμαστε στην έννοια του εμβαδού. Οι μαθητές προτείνεται να 
εργαστούν με το μικρόκοσμο «Από σχήματα σε εικόνες».  

Μεταξύ δύο ορθογωνίων παραλληλογράμμων με την ίδια περίμετρο να βρείτε 
αυτό με το μέγιστο εμβαδόν 
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Εικόνα 6: η επιφάνεια του μικρόκοσμου «Από σχήματα σε εικόνες». 

Αρχικά επιθυμούμε οι μαθητές να δημιουργήσουν σχήματα που να έχουν το ίδιο εμβαδό, 
για παράδειγμα έναν κύκλο και ένα τρίγωνο. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να παρατη-
ρήσουν το μέρος της επιφάνειας που καλύπτει το καθένα από αυτά στο ψηφιακό περιβάλ-
λον του μικρόκοσμου. Οι μαθητές παίζουν με τα σχήματα και παρατηρούν τις μεταβολές 
που επιφέρουν οι δράσεις τους στην περίμετρο, το εμβαδό και τις εικονικές αναπαραστά-
σεις των γεωμετρικών σχημάτων. Μπορούν να δημιουργήσουν εικόνες που είναι ενσωμα-
τωμένες στο μικρόκοσμο ή δικές τους (που θα έχουν ενδεχομένως το ίδιο εμβαδό) εάν το 
επιθυμούν. 

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν την πρώτη εικόνα, αλλάζοντας το μέγεθος 
των κομματιών που το αποτελούν και μετακινώντας τα στη σωστή θέση. Παράλληλα, για να 
μην είναι χαοτική η νέα γνώση, ενθαρρύνουμε τους μαθητές να συμπληρώσουν τον πίνακα 
που υπάρχει ενσωματωμένος στον μικρόκοσμο ώστε μέσα από αυτή τη διαδικασία να εξά-
γουν τα δικά τους συμπεράσματα. Ο πίνακας περιλαμβάνει τιμές που μπορεί να πάρει η 
πλευρά του τετραγώνου, ενώ τη περίμετρο και το εμβαδό τα συμπληρώνουν οι μαθητές. 
Στόχος αποτελεί να αντιληφθούν οι μαθητές την αναλογική αύξηση του εμβαδού του τε-
τραγώνου, όταν αυξάνονται οι πλευρές του,  καθώς και του ορθογωνίου παραλληλογράμ-
μου, όταν αυξάνεται η μία μόνο πλευρά. Στη συνέχεια μπορούμε να θέσουμε ερωτήσεις 
όπως: μπορείς να προβλέψεις πόσο είναι το εμβαδό εάν δεκαπλασιάσεις την πλευρά του 
τετραγώνου/ ορθογωνίου παραλληλόγραμμου; Η διαπίστωση της μη ύπαρξης σχέσης, στην 
περίπτωση που αυξάνονται και οι δύο πλευρές του ορθογωνίου παραλληλογράμμου είναι 
επίσης επιθυμητή.  

4η φάση: συγγραφή 

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να συγγράψουν ένα κείμενο στο Microsoft Office Word που να 
εξηγούν στους μαθητές μίας άλλης τάξης ή ενός άλλου σχολείου τι εννοούμε όταν αναφε-
ρόμαστε στις έννοιες του εμβαδού και της περιμέτρου, στις μεταξύ τους σχέσεις και τις ι-
διότητες των γεωμετρικών σχημάτων ως προς τη μεταβολή του εμβαδού. Η δραστηριότητα 
αυτή πραγματοποιείται συνεργατικά, σε ομάδες των 4 ατόμων. Προτείνεται επίσης να συ-
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γκρίνουν το κείμενο με το αρχικό που είχαν γράψει ατομικά στην πρώτη φάση, με σκοπό να 
καλλιεργήσουν τις μεταγνωστικές τους ικανότητες. 

Επίλογος 

Το συγκεκριμένο σενάριο αποτελεί μία πρόταση διδασκαλίας των μαθηματικών με ένα και-
νοτόμο και πρωτότυπο τρόπο. Οι μαθητές κατασκευάζουν οι ίδιοι τη γνώση τους, μέσα από 
ανακαλυπτικές και κονστρακτιονιστικές δραστηριότητες. Ο ρόλος τους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία είναι ενεργητικός, προγραμματίζουν ψηφιακές οντότητες και κατασκευάζουν το 
δικό τους ψηφιακό παιχνίδι. Η μάθηση επιτυγχάνεται σε ένα δημιουργικό και ευχάριστο 
κλίμα, που παρέχει κίνητρα για μάθηση και προσελκύει το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμε-
νων. 
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Εννοιολογική αλλαγή σε θέματα Αστρονομίας με την χρήση διδακτικών παρεμβάσεων 
βασισμένων στις ΤΠΕ: Μια βιβλιογραφική επισκόπηση   

Χαριζάνος Παναγιώτης¹, Μπουκομάνη Αννέτα² 
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης1,2, Med Ειδική Αγωγή2 

charizanos@windowslive.com1,anneta.b@hotmail.gr2  

Περίληψη 

Στη παρούσα μελέτη πραγματοποιείται βιβλιογραφική επισκόπηση πέντε εμπειρικών 
ερευνών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν την περίοδο 2000 - 2006 και 
οι οποίες ερεύνησαν το πως οι μαθητές αναπαριστούν νοητικά τα σύνθετα αστρονομικά 
φαινόμενα, όπως αυτά περιλαμβάνουν την κίνηση της Γης, των πλανητών, τη θέση στο 
ηλιακό σύστημα, τη σελήνη και τις φάσεις της. Οι ίδιες έρευνες μελέτησαν επίσης την 
επίδραση - που παρατηρείται στις αναπαραστάσεις των μαθητών έπειτα από την 
εκπαιδευτική παρέμβαση με χρήση - κατάλληλα επιλεγμένου εποπτικού υλικού, 
πειραμάτων ή γνωστικών εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών - ΤΠΕ 
(Information & Communication Technologies - ICT). Τέλος αναδεικνύονται κοινά σημεία στις 
αντιλήψεις των μαθητών όπως επίσης συσχετίζεται η επίδραση που είχε η χρήση των ΤΠΕ 
στους μαθητές που συμμετείχαν στις έρευνες. 

Λέξεις - Kλειδιά: Βιβλιογραφική επισκόπηση, ΤΠΕ, ICT, Αστρονομία, Γεωγραφία, νοητικά 
μοντέλα, εννοιολογική αλλαγή 

Εισαγωγή 

Ο όρος νοητικό μοντέλο αναφέρεται στις νοητικές αναπαραστάσεις που η δομή τους είναι 
ανάλογη με τις καταστάσεις του κόσμου που αντιπροσωπεύουν και μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο «νοητικού χειρισμού» για την παραγωγή προβλέψεων σχετικά με 
τις αιτιακές καταστάσεις του φυσικού κόσμου καθώς και να προσφέρουν εξηγήσεις των 
φυσικών φαινομένων (Vosniadou & Brewer, 1994). Αποτελούν υψηλού επιπέδου νοητικές 
κατασκευές που σκοπός τους είναι να αναπαριστούν τη δομή αντικειμένων, πεποιθήσεων ή 
θεωριών που δε μπορούν να γίνουν – ή δεν είναι ορατά, όπως το νοητικό μοντέλο του 
ηλιακού συστήματος (Vosniadou & Ioannides, 1998). Τα νοητικά μοντέλα επίσης 
επηρεάζουν το πώς τα άτομα αντιλαμβάνονται, ερμηνεύουν, και αποδίδουν νόημα σε 
πολλά επιστημονικά φαινόμενα. Τα νοητικά μοντέλα δεν αντανακλούν απλά τη βάση 
γνώσεων ενός ατόμου, αλλά περιλαμβάνουν επίσης τις αντιλήψεις σχετικά με τις 
απαιτήσεις ενός θέματος, το πως κάτι συμβαίνει, καθώς και τις πεποιθήσεις γύρω από αυτό 
(Johnson-Laird, 1983). 

Οι μαθητές κομίζουν στο σχολικό χώρο πληθώρα διαφορετικών ερμηνειών αναφορικά με 
τα διάφορα αστρονομικά φαινόμενα. Ακόμη και άτομα ίδιας ηλικιακής ομάδας, με 
παρόμοιες εμπειρίες και πολιτισμικό κεφάλαιο εξηγούν με διαφορετικό τρόπο τα ίδια 
πλανητικά φαινόμενα. Όταν αναφερόμαστε στον όρο αστρονομικές γνώσεις  εννοούμε την 
κατανόηση του συστήματος Ήλιος – Γη, τις κινήσεις των σωμάτων του ηλιακού συστήματος, 
καθώς επίσης και τα φαινόμενα που οφείλονται σ’ αυτά. Οι κινήσεις των σωμάτων 
προκαλούν προβλήματα όσον αφορά στην κατανόησή τους καθώς όροι όπως περιστροφή-
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περιφορά και ελλειπτική-κυκλική τροχιά εναλλάσσονται πολύ συχνά δημιουργώντας 
σύγχυση. Επίσης, παρότι για αρκετά φαινόμενα δίνονται στους μαθητές πληροφορίες και 
εξηγήσεις στις σχετικές ενότητες των εγχειριδίων, δεν τους παρέχονται τα απαραίτητα μέσα 
για την επαρκή εξήγηση αυτών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία και διατήρηση διαφόρων 
παρανοήσεων (Baxter, 1989; Vosniadou & Brewer, 1992, 1994; Μπάκας, Κατσίκης, & 
Μικρόπουλος, 2002) 

Στα πλαίσια του παραπάνω συλλογισμού εντάσσεται και η προσπάθεια ανάλυσης του 
τρόπου που συμβαίνει η εννοιολογική αλλαγή στα αστρονομικά φαινόμενα, με ποια μέσα, 
μετά από πόσες και τι είδους παρεμβάσεις, όπως επίσης και αν τα μοντέλα που δομούνται 
νοητά, διατηρούνται και μετά από χρονικό διάστημα. Άξονες της παρούσας μελέτης είναι 
να αναδειχτούν τα νοητικά μοντέλα των μαθητών που περιγράφουν τα βασικά 
αστρονομικά φαινόμενα (κίνηση Γης – Σελήνης, εναλλαγή ημέρας – νύχτας, εναλλαγή 
εποχών, φάσεις Σελήνης, διάταξη ηλιακού συστήματος) και ποια η επίδραση των 
εμπλουτισμένων διδακτικών παρεμβάσεων  στα νοητικά μοντέλα των μαθητών.  

Μεθοδολογία 

Αναζήτηση βιβλιογραφίας 

Για την παρούσα επισκόπηση, αναζητήθηκαν άρθρα στις βάσεις Taylor and Francis, Wiley 
Online Library, Elsevier, Springer και Scopus, όπου αναζητήθηκαν οι όροι: “students’ 
conceptual change in astronomy” και “solar system mental models”. Αφού περιορίστηκε η 
αναζήτηση σε άρθρα της χρονικής περιόδου 2000 – 2014, τα αποτελέσματα περιορίστηκαν 
σε 280, από τα οποία απορρίφθηκαν άρθρα τα οποία αφορούσαν θεωρητικές μελέτες. Η 
τελική επιλογή έγινε ανάμεσα σε έντεκα εμπειρικές έρευνες, από τις οποίες επιλέχθηκαν 4 
διότι πληρούσαν τις ακόλουθες συνθήκες: αφορούσαν εμπειρικές έρευνες πάνω στις ιδέες 
των μαθητών για το ηλιακό σύστημα και μελετούσαν την επίδραση διδακτικών 
παρεμβάσεων στα νοητικά μοντέλα των μαθητών. Οι  τέσσερις από τις πέντε έρευνες  
έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Δύο έρευνες (Gazit, Yair, & Chen, 
2005; Keating, Barnett, Barab, & Hay, 2002) δημοσιεύτηκαν στο Journal of Science Education 
and Technology με impact factor (δείκτης επιρροής περιοδικών) 0.940, μία (Diakidoy & 
Kendeou, 2001) ήταν δημοσιευμένη στο περιοδικό Learning and Instruction που είχε impact 
factor 3.337. Μία έρευνα (Sharp & Kuerbis, 2006) δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science 
Education με impact factor 2,382. Τέλος, προστέθηκε μία σχετική έρευνα  δημοσιευμένη 
στα ελληνικά (Μπάκας, et al., 2002). 

Χαρακτηριστικά ερευνών 

Όλες οι έρευνες ανέφεραν χαρακτηριστικά του δείγματος, όπως ηλικία, φύλο, και ιδιότητα. 
Οι έρευνες των Diakidoy & Kendeou (2001) και των Sharp & Kuerbis (2006) 
πραγματοποιούνται σε μαθητές Ε’ και ΣΤ τάξης Δημοτικού. Αντίστοιχα οι έρευνες των 
Μπάκα et al (2002) και Gazit et al (2005) αφορούσαν μαθητικό πληθυσμό Γυμνασίου ενώ 
στην έρευνα των Keating et al (2002) ο πληθυσμός που ερευνήθηκε ήταν πρωτοετείς 
φοιτητές διαφόρων κλάδων εκτός Φυσικών Επιστημών. Οι τρεις από τις έρευνες έλαβαν 
χώρα σε εργαστήρια Πανεπιστημίων (Gazit, et al., 2005; Keating, et al., 2002; Μπάκας, et 
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al., 2002) ενώ δύο έρευνες έλαβαν χώρα σε Δημοτικά σχολεία, και πιο συγκεκριμένα στην 
τάξη όπου φοιτούσαν οι ίδιοι οι μαθητές του δείγματος (Diakidoy & Kendeou, 2001; Sharp 
& Kuerbis, 2006). Σε όλες τις έρευνες αντικείμενο μελέτης είναι αφενός  οι εναλλακτικές 
ιδέες που έχουν οι μαθητές και πως αυτές οικοδομούν νοητικά μοντέλα για το ηλιακό 
σύστημα και αφετέρου αν παρατηρείται εννοιολογική αλλαγή, δηλαδή αν οι μαθητές 
αναδομούν τα νοητικά τους μοντέλα, μετά από διδακτική παρέμβαση. Στις τέσσερις από τις 
πέντε εμπειρικές έρευνες η διδακτική παρέμβαση που υιοθετείται, εμπλέκει την χρήση 
τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ - ICT) ενώ στη πέμπτη έρευνα η διδακτική 
παρέμβαση αφορά μια εμπλουτισμένη με εποπτικό υλικό και πειράματα διδασκαλία 
(Diakidoy & Kendeou, 2001). Ειδικότερα, οι έρευνες των Μπάκα et al (2002), Gazit et al 
(2005) καi Keating et al (2002), μελετούσαν την επίδραση της χρήσης συστήματος εικονικής 
πραγματικότητας στην εννοιολογική αλλαγή των μαθητών απέναντι σε βασικά αστρονομικά 
φαινόμενα. 

Αποτελέσματα – Συζήτηση  

Ερευνητικά ερωτήματα 

Το κύριο ερώτημα που θέτουν στην έρευνά τους  οι Sharp & Kuerbis (2006) είναι αν 
μπορούν να εντοπιστούν οι διαδρομές που εμπλέκονται στην διαδικασία απόκτησης της 
γνώσης στο αντικείμενο της Αστρονομίας. Οι Μπάκας et al (2002) θέτουν ως ερευνητικό 
ερώτημα την εύρεση των νοητικών μοντέλων των μαθητών σχετικά με τα φαινόμενα της 
πλανητικής κίνησης καθώς επίσης και να ελεγχθεί η συμβολή της τεχνολογίας της Εικονικής 
Πραγματικότητας (Virtual Reality - VR) στη διατήρηση, αλλαγή ή δημιουργία νέων.  
Παρεμφερή είναι τα ερωτήματα που θέτουν οι Gazit et al (2005) καi Keating et al (2002). 
Κύριο ερώτημα της μελέτης των Diakidoy & Kendeou (2001) ήταν να ελεγχθεί αν δύο 
διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις επηρεάζουν διαφορετικά την απόκτηση βασικών 
γνώσεων αστρονομίας.  

Ερευνητική μέθοδος 

Τέσσερις από τις έρευνες που μελετήθηκαν στην παρούσα επισκόπηση, χρησιμοποίησαν 
σαν βασικό εργαλείο συλλογής δεδομένων τις συνεντεύξεις. Στην έρευνα των Diakidoy & 
Kendeou (2001) χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο βασισμένο στο αντίστοιχο 
ερωτηματολόγιο των Vosniadou & Brewer (1992).  Ερωτηματολόγια χρησιμοποίησε και η 
ερευνητική ομάδα των  Gazit et al (2005) στην προσπάθεια να αυξήσει την εγκυρότητα και 
την αξιοπιστία, μέσω της μεθοδολογικής τριγωνοποίησης. Τρίτο μεθοδολογικό εργαλείο της 
συγκεκριμένης έρευνας ήταν η ανάλυση μιας σειράς από βιντεοσκοπημένες συνεδρίες 
κάνοντας χρήση του λογισμικού παρατήρησης συμπεριφοράς Observer XT. Οι δύο 
προαναφερόμενες έρευνες  χώρισαν το δείγμα τους σε δύο περίπου ίσα μέρη με αντίστοιχη 
σύνθεση, με σκοπό να έχουν 2 ομάδες έρευνας: την ομάδα ελέγχου και την πειραματική 
ομάδα (βλέπε Πίνακα 1). Ανεξαρτήτως μεθοδολογικών εργαλείων συλλογής δεδομένων, 
όλες οι έρευνες ερεύνησαν τις αρχικές ιδέες των μαθητών (pre-intervention) για 
συγκεκριμένα αστρονομικά φαινόμενα. Κατόπιν ακολουθούσε η διδακτική παρέμβαση, κι 
έπειτα η επανάληψη της συλλογής δεδομένων (post-intervention) με τα ίδια μεθοδολογικά 

3114

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



εργαλεία της πρώτης συλλογής δεδομένων. Στην έρευνα του Sharp & Kuerbis (2006) 
πραγματοποιήθηκε και τρίτη συλλογή δεδομένων. 

Έρευνα 
Ολικό 

Δείγμα 
Εκπαιδευτική 

Βαθμίδα 
Δείγματος 

Ομάδα 
Ελέγχου 

Πειραματική
Ομάδα 

Μέθοδος 
Συλλογής 

Δεδομένων 
Diakidoy & Kendeou (2001) 63 Ε΄-Στ΄ Δημοτ. 31 32 Ερωτηματολόγιο 
Keating et al (2002) 8 Α΄ Έτος Πανεπ. - 8 Συνεντεύξεις 
Μπάκας et al (2002) 57 Α΄ Γυμνασίου - 27 Συνεντεύξεις 
Gazit et al (2005) 10 Γ΄ Γυμνασίου - 10 Τριγωνοποίηση 
Sharp & Kuerbis (2006) 62 Ε΄-Στ΄ Δημοτ. 31 31 Συνεντεύξεις 

Πίνακας 1: Στοιχεία  και μέθοδοι συλλογής δεδομένων των επιλεγμένων ερευνών 

Νοητικά Μοντέλα 

Κοινή αναφορά όλων των ερευνητών είναι ότι οι μαθητές (ή οι φοιτητές) έρχονται στην 
τάξη με κάποιες εναλλακτικές ιδέες οι οποίες συγκροτούν νοητικά μοντέλα εξήγησης 
φαινομένων. Στην έρευνα των Μπάκα et al (2002) καταγράφονται τρία κύρια νοητικά 
μοντέλα των μαθητών σχετικά με τις κινήσεις της Γης και τη θέση της στο ηλιακό σύστημα, 
όσα και στην έρευνα των Keating et al (2002). Αυτά είναι: α) η Γη γυρίζει γύρω γύρω από 
τον εαυτό της και γύρω από τον Ήλιο σε σταθερή απόσταση από αυτόν β) η Γη γυρίζει γύρω 
από τον εαυτό της, γύρω από τον Ήλιο, σε σταθερή απόσταση, και μαζί με τον Ήλιο κινείται 
στο διάστημα και γ) Γη γυρίζει γύρω από τον εαυτό της και γύρω από τον Ήλιο και η 
απόσταση από αυτόν μεταβάλλεται.  Στην έρευνα των Sharp & Kuerbis (2006) γίνεται λόγος 
συνολικά για εννέα διαφορετικά νοητικά μοντέλα για τη δομή του Ηλιακού συστήματος.  

Διδακτικές παρεμβάσεις 

Η φύση των αστρονομικών φαινομένων, και ιδιαίτερα οι πλανητικές κινήσεις, σύμφωνα με 
τους  Κeating et al (2002), είναι αυτή που δυσχεραίνει την κατανόηση των φαινομένων 
διαμέσου δισδιάστατων απεικονίσεων. Για το λόγο αυτό, η διδακτική παρέμβαση που 
πρότειναν περιείχε  δραστηριότητες κατασκευής  τρισδιάστατων μοντέλων με χρήση του 
λογισμικού VSS (Virtual Solar System) σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι Gazit et al (2005)  
υιοθέτησαν στην έρευνά τους διδακτική παρέμβαση με χρήση εφαρμογών εικονικής 
πραγματικότητας τονίζοντας ότι: «Η εννοιολογική ανάπτυξη μέσα στο εικονικό ηλιακό 
σύστημα (VSS) έχει μια αναδυόμενη φύση, καθώς οι μαθητές ελέγχουν τη δική τους 
διαδικασία μάθησης». Η διδακτική παρέμβαση περιείχε μια σειρά από 4 συνεδρίες όπου οι 
μαθητές καλούνταν να παρατηρήσουν, να περιηγηθούν στο Εικονικό Ηλιακό Σύστημα (VSS) 
και να εξηγήσουν με φωναχτή σκέψη ορισμένα φαινόμενα που τους δίνονταν υπό μορφή 
γραπτών ερωτήσεων. Αυτή η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε την βιντεοσκόπηση του 
υποκειμένου σε πραγματικό χρόνο, διότι στόχος της ήταν να μελετήσει τον τρόπο με τον 
οποίο συντελείται η μάθηση στην Αστρονομία. Η διδακτική παρέμβαση των Μπάκα et al 
(2001) αφορούσε στην κατευθυνόμενη και έπειτα ελεύθερη πλοήγηση με εικονικό 
διαστημόπλοιο στο ηλιακό σύστημα. Στα πλαίσια της εικονικής πραγματικότητας κινήθηκε 
και η παρέμβαση των Keating et al (2002): οι συμμετέχοντες καλούνταν να 
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χρησιμοποιήσουν το εικονικό περιβάλλον ώστε να κατασκευάσουν οι ίδιοι τρισδιάστατα 
ασρονομικά μοντέλα. Η διδακτική παρέμβαση που αξιολογήθηκε στην εργασία των Sharp 
et Kuervis (2006)  αποτελούνταν από εμπλουτισμένα (πολυμεσικά - πειραματικά) μαθήματα 
Αστρονομίας. Η παρέμβαση των Diakidoy & Kendeou (2001) αφορούσε την εμπλουτισμένη 
διδασκαλία με εποπτικά μέσα και πειράματα που απαιτούσαν τη συμμετοχή των μαθητών. 

Εννοιολογική Αλλαγή 

Οι Μπάκας et al (2001) παρατήρησαν μια ξεκάθαρη τάση για μείωση των εσφαλμένων 
εννοιολογικών μοντέλων και τον περιορισμό των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών σε 
σχέση με τα μελετώμενα αστρονομικά φαινόμενα. Εσφαλμένα μοντέλα εξαλείφθηκαν και 
τα σωστά επιλέχθηκαν από περισσότερα άτομα μετά την παρέμβαση με χρήση εφαρμογών 
εικονικής πραγματικότητας. Αντίστοιχα, οι άλλες δυο έρευνες που εντάσσουν αποκλειστικά 
εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας δηλαδή των Gazit et al (2005) και των Κeating et al 
(2002) παρουσιάζουν χαρακτηριστικές μεταβολές στα μοντέλα που παρατηρήθηκαν προ 
και μετά παρέμβασης. Οι Gazit et al (2005) συνυπολόγισαν την πρόοδο των μαθητών από 
δύο επίπεδα: το επίπεδο των βασικών συμπεριφορών αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων  
με την εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας και το επίπεδο της ανάλυσης της φωναχτής 
σκέψης των συμμετεχόντων.  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η διδακτική παρέμβαση  με VSS  
δύναται να οδηγήσει στην εννοιολογική αλλαγή, αν και υπάρχουν επισημάνσεις για τη 
βελτίωση της απόδοσης αυτού του τύπου της διδακτικής παρέμβασης. Εννοιολογική 
αλλαγή παρατηρείται και στις άλλες δύο έρευνες. Έτσι οι μαθητές οι οποίοι έλαβαν 
πειραματική διδασκαλία αστρονομικών εννοιών έδειξαν σημαντική βελτίωση στην 
κατανόηση των εννοιών σε αντίθεση με αυτούς που έλαβαν  καθιερωμένη διδασκαλία 
(Diakidoy & Kendeou, 2001; Sharp & Kuerbis, 2006). Άξιο αναφοράς είναι ότι τα αγόρια, προ 
παρέμβασης εμφάνιζαν μεγαλύτερα ποσοστά σωστών απαντήσεων σε σχέση με τα 
κορίτσια. Όμως, μετά την παρέμβαση αυτή η διαφορά εξαλείφθηκε. 

Συμπεράσματα 

Οι μαθητές σχηματίζουν ιδέες για το ηλιακό σύστημα καιρό πριν από οποιαδήποτε επίσημη 
διδασκαλία πραγματοποιηθεί στο σχολείο, ορισμένες από τις οποίες συχνά παρέμεναν 
ισχυρές, ακόμη και μετά από εμπλουτισμένη διδασκαλία. Στις επιλεγμένες ωστόσο έρευνες, 
οι οποίες αφορούσαν εμπλουτισμένες διδακτικές παρεμβάσεις με χρήση ΤΠΕ, 
παρατηρήθηκε εννοιολογική αλλαγή σε μεγάλο ποσοστό. Επίσης παρατηρήθηκε σημαντική 
διαφορά ανάμεσα στην διδασκαλία με βάση τις οδηγίες του σχολικού εγχειριδίου και την 
εμπλουτισμένη με πειράματα ή εφαρμογές πολυμέσων διδασκαλία.  

Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής, όπως η μοντελοποίηση σε τρείς διαστάσεις, 
παρέχουν στους εκπαιδευόμενους τα μέσα για να κατασκευάσουν συγκεκριμένες 
αναπαραστάσεις των αφηρημένων εννοιών που συχνά κακώς παρουσιάζεται σε 
δυσδιάστατες απεικονίσεις των εγχειριδίων. Οι μαθητές που έλαβαν μέρος στις έρευνες με 
εικονική πραγματικότητα έδειξαν σημαντική βελτίωση στην εννοιολογική κατανόηση για 
αστρονομικά φαινόμενα. Το περιβάλλον όπου καλούνταν οι ίδιοι οι μαθητές να 
πλοηγηθούν ή να κατασκευάσουν τρισδιάστατα αστρονομικά μοντέλα εμφανίστηκε να 
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην υποστήριξη της μάθησης καθώς οι μαθητές 
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αυτενεργούσαν δομώντας τη μάθηση και την εννοιολογική τους αλλαγή. Στην παρούσα 
μελέτη αναδείχτηκαν οι δυνατότητες όσο και οι περιορισμοί της μάθησης μέσω 
περιβαλλόντων εικονικής πραγματικότητας. Η χρήση της εικονικής πραγματικότητας πρέπει 
να συνοδεύεται με την κατάλληλη τεχνική και παιδαγωγική υποστήριξη, ώστε να υπάρχει 
περαιτέρω αξιοποίηση της στην εκπαιδευτική πράξη. 
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Εξόρμηση στο Διάστημα. Διδακτικό σενάριο 

Κώστογλου Μιχαήλ 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.04, Μεταπτυχιακός Φοιτητής 

michaliskostoglou@gmail.com 

Περίληψη 

Αυτό το διδακτικό σενάριο είναι μια πρόταση για τη διδασκαλία των Νόμων του Κέπλερ. Ε-
μπεριέχει τη χρήση μικρόκοσμων οι οποίοι στηρίζονται στις αρχές του κονστραξιονισμού. Ε-
πίσης, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο χρήση των ψηφιακών δομημάτων προκειμένου 
το σενάριο να έχει και πρόσθετη παιδαγωγική αξία. Οι μαθητές θα γίνουν ερευνητές, θα με-
λετήσουν τα σώματα του ηλιακού συστήματος, εργαστούν ομαδικά και θα πειραματιστούν 
με τους μικρόκοσμους, με σκοπό να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν τους νόμους του Κέ-
πλερ. 

Λέξεις - Κλειδιά: Κονστραξιονισμός, αστρονομία, μικρόκοσμοι, E-slate, Αβάκιο, ανακαλυ-
πτική μάθηση, συνεργατική μάθηση. 

Εισαγωγή  

Σύμφωνα με έρευνες του Trumper (2000) οι μαθητές εισάγονται στις πανεπιστημιακές σχο-
λές έχοντας κάποιες λανθασμένες αντιλήψεις πάνω σε πρωταρχικές γνώσεις στον τομέα της 
αστρονομίας, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να τις κατανοήσουν και να τις 
αντικαταστήσουν με τις σωστές. Σήμερα, αποτελεί πρόκληση για κάθε εκπαιδευτικό η ανά-
ληψη πρωτοβουλιών και ο σχεδιασμός καινοτόμων σεναρίων, τα οποία να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες των σύγχρονων μαθητών και να τους εμπλέκουν ουσιαστικά στη μαθησιακή 
διαδικασία. Στο πλαίσιο ενός παραδοσιακού μαθήματος πάνω στους νόμους του Κέπλερ και 
στα χαρακτηριστικά των σωμάτων του ηλιακού μας συστήματος, οι μαθητές δεν έχουν τη 
δυνατότητα να δουν μια προσομοίωση της κίνησης των πλανητών ή να πειραματιστούν με 
το ηλιακό σύστημα αλλάζοντας την τιμή διαφόρων μεταβλητών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
να γίνεται δυσκολότερη η κατανόηση του τρόπου κίνησης των σωμάτων καθώς επίσης και 
της επίδρασης κάποιων μεγεθών στη κίνηση, όπως η αρχική ταχύτητα ή η απόσταση του σώ-
ματος από τον Ήλιο. Αυτό συμβαίνει διότι ο μαθητής βασίζεται μόνο στη φαντασία του για 
να ερμηνεύσει και να κατανοήσει τους νόμους του Κέπλερ. Το παρόν σενάριο σχεδιάστηκε 
με σκοπό να αρθούν και να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Μέσω μιας σειράς μικρό-
κοσμων που χρησιμοποιούνται στο παρόν σενάριο, ο χρήστης έχει την ευκαιρία να πειραμα-
τιστεί με αυτές τις μεταβλητές, το οποίο θα τον βοηθήσει να κατανοήσει καλύτερα τους νό-
μους που διέπουν την κίνηση των σωμάτων σε ένα ηλιακό σύστημα.  

Ταυτότητα σεναρίου 

Ο τίτλος του σεναρίου είναι «Εξόρμηση στο Διάστημα» και υπάγεται στη γνωστική περιοχή 
της φυσικής και συγκεκριμένα στον τομέα της αστρονομίας. Θέμα μελέτης του είναι ο 1ος , ο 
2ος και ο 3ος νόμος του Κέπλερ. 
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Σκεπτικό της δραστηριότητας 

Καινοτομίες 

Η βασική ιδέα σχεδιασμού του σεναρίου είναι οι μαθητές μέσω πειραματισμού με τον προ-
σομοιωτή του ηλιακού συστήματος να κατανοήσουν πως επιδρούν τα χαρακτηριστικά του 
εκάστοτε σώματος/πλανήτη στην κίνηση του γύρω από τον Ήλιο και να αποκτήσουν μια ο-
πτική αναπαράσταση των κινήσεων των σωμάτων/πλανητών. Βασική καινοτομία του σενα-
ρίου είναι η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και συγκεκριμένα η χρήση της σειράς μικρόκο-
σμων που δημιουργήθηκαν για τη μελέτη του ηλιακού συστήματος. Οι μαθητές έχουν τη δυ-
νατότητα να οπτικοποιήσουν τις ιδέες τους και μέσω πειραματισμού με τα εικονικά αυτά 
περιβάλλοντα να κατανοήσουν πως κινούνται τα σώματα ενός ηλιακού συστήματος.  

Πρόσθετη παιδαγωγική αξία 

Η πρόσθετη παιδαγωγική αξία έχει εξαιρετικά σημαντική σημασία στην ουσία ενός διδακτι-
κού σεναρίου. Όπως αναφέρει και ο Κυνηγός (2011), η πρόσθετη παιδαγωγική αξία για τη 
ψηφιακή τεχνολογία συνίσταται ακριβώς σε αυτό: στο ότι μπορεί να διαθέσει πολύ-αναπα-
ραστατικά εργαλεία με τα οποία δίνεται στον μαθητής η δυνατότητα να αποκτήσει εμπειρίες 
έκφρασης εννοιών, επιστημονικής επιχειρηματολογίας, διαχείρισης πληροφορίας, δράσεις 
μέσα σε πολυποίκιλες συλλογικότητες και τέλος εξάσκηση στην κρίση και τη δημιουργική 
αμφισβήτηση.  

Μικρόκοσμοι 

Οι δράσεις του σεναρίου στηρίζονται κατά κύριο λόγο στη χρήση των μικρόκοσμων. Το εικο-
νικό περιβάλλον ενός μικρόκοσμου δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να αλληλεπιδράσει δυ-
ναμικά με αυτόν. Μέσω αυτής της αλληλεπίδρασης, ο μαθητής δύναται να πάρει ανατροφο-
δότηση για τις αλλαγές που εισάγει στο σύστημα. Επομένως, μπορεί να παρατηρήσει οπτικά 
την εξέλιξη της κίνησης οποιουδήποτε σώματος ανάλογα με τις αρχικές συνθήκες που έχει 
εισάγει. Η παιδαγωγική τους σημασία συνίσταται κυρίως στο ότι μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν ως μέσα προσωπικής διερεύνησης και έκφρασης ιδεών. Επιπλέον, η χρήση του λογισμι-
κού μοιάζει στους μαθητές περισσότερο με παιχνίδι παρά με μάθημα, με αποτέλεσμα να 
αυξάνεται το ενδιαφέρον των μαθητών για τη χρήση του λογισμικού. Οι επιστημονικοί μι-
κρόκοσμοι, ειδικότερα, προσφέρουν πρόσβαση σε ιδέες και φαινόμενα τα οποία είναι αρ-
κετά δύσκολο να προσεγγίσουν οι μαθητές με άλλους τρόπους. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι 
ο πειραματισμός με την κίνηση ενός πλανήτη γύρω από τον Ήλιο. Σκοπός των μικρόκοσμων 
δεν είναι να μιμηθούν τα πραγματικά περιβάλλοντα- άλλωστε δεν είναι εφικτό διότι για τη 
δημιουργία κάθε μικρόκοσμου, κυρίως φυσικής, χρειάζεται να συμφωνηθούν αρκετές συμ-
βάσεις- αλλά να δοθεί η δυνατότητα να εξερευνηθούν διάφοροι μηχανισμοί της φύσης, που 
διαφορετικά θα ήταν αδύνατο,- σε περιβάλλοντα που προσεγγίζουν τα πραγματικά. Με αυτό 
τον τρόπο οι μαθητές μπορούν να οπτικοποιήσουν και να ερευνήσουν διάφορα φαινόμενα 
με τρόπο που διαφορετικά θα ήταν ανέφικτος. Όπως αναφέρει ο Papert (1980), ο Piaget έ-
δειξε ότι τα παιδιά μαθαίνουν θεμελιώδεις μαθηματικές ιδέες, κτίζοντας πρώτα τα δικά τους, 
πολύ διαφορετικά μαθηματικά. Έχοντας αυτό στο μυαλό μας κατασκευάζουμε μικρόκοσμους 
στους οποίους οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν τον κόσμο στον οποίο 
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εργάζονται. Κριτήριο για την κατασκευή των μικρόκοσμων του σεναρίου είναι οι μαθητές να 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους νόμους της κίνησης των πλανητών σε ένα διαδραστικό 
περιβάλλον και να αντιληφθούν τις συνέπειες των μεταβολών των μεταβλητών των εξισώ-
σεων βλέποντας τις κινήσεις των σωμάτων. Έτσι, οι μαθητές θα μπορούν να κάνουν τις υπο-
θέσεις τους σχετικά με τους νόμους και να οπτικοποιήσουν τις σκέψεις/προσδοκίες τους. 
Ακόμα, τους δίνεται η δυνατότητα να διαμορφώσουν την πραγματικότητα μέσα στην οποία 
εργάζονται και να αλλάξουν τους νόμους/εξισώσεις ώστε να δουν τις συνέπειες που επιφέ-
ρουν αυτές οι αλλαγές στις κινήσεις των σωμάτων. Τέλος, έχουν τη δυνατότητα να εκτελέ-
σουν αυτά τα πειράματα χωρίς χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς. 

Μια σημαντική δυσκολία στη διδασκαλία της Φυσικής είναι ότι οι γενικοί νόμοι και ο μαθη-
ματικός φορμαλισμός δίνουν έναν πιο αφηρημένο χαρακτήρα στη Φυσική. Βέβαια τα σχή-
ματα, τα σύμβολα και οι εξισώσεις είναι απαραίτητα για να οργανώσει κανείς τα εξεταζόμενα 
φαινόμενα με ένα λιτό και εύληπτο τρόπο, αλλά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα ίδια τα 
φυσικά φαινόμενα. Πρέπει, όμως, να συνδεθούν με τον πραγματικό κόσμο τον οποίο ανα-
παριστούν. Εάν σταθούμε/εστιαστούμε μόνο στη συμβολική αναπαράσταση οι περισσότεροι 
μαθητές δεν θα μπορέσουν να κάνουν τη σύνδεση με την πραγματικότητα και η Φυσική θα 
μοιάζει σε αυτούς ένας «ξένος» και δυσνόητος κόσμος. Όταν οι μαθητές δεν βρίσκουν νόημα, 
χάνουν το ενδιαφέρον τους και σταματούν την προσπάθεια για την κατάκτηση της γνώσης. 
Στο παρόν σενάριο, το ρόλο αυτόν τον αναλαμβάνει η συμμετοχή της Γης σε διάφορες ερω-
τήσεις/δραστηριότητες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο μαθητής να παίρνει έναν ρόλο και να 
προσπαθεί να εκπληρώσει τον σκοπό του. Αυτή η διαδικασία μπορεί να κάνει τα παιδιά να 
νιώσουν ότι είναι επιστήμονες και να ταυτιστούν μαζί τους. «Η ιδέα είναι να τους δώσεις την 
εντύπωση ότι κάνουν κάτι πολύ σημαντικό, ότι κάνουν δηλαδή επιστήμη» όπως αναφέρει και 
ο Papert (1980).  

 Μέσα από την ενασχόληση με τους μικρόκοσμους οι μαθητές αποκτούν εμπειρία φαινομέ-
νων και νόμων που δεν είχαν ποτέ άμεση επαφή ή είχαν εν μέρει, π.χ. η κίνηση πλανητών, 
όπου ο μαθητής τη βλέπει ως εξωτερικός παρατηρητής. Σύμφωνα με τον Papert (1980), ο 
μαθητής πρέπει να καταλάβει περισσότερα από μια διαισθητική, κοινή εμπειρία και χρειά-
ζεται τα μέσα για να κατανοήσει και να εννοιοποιήσει τον κόσμο. Οι μικρόκοσμοι παρέχουν 
ένα φορμαλισμό με τον οποίο ο μαθητής μπορεί να συλλάβει τις αόριστες σκέψεις του. Επί-
σης, μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές καλλιεργούν βαθύτερη και ποιο κριτική σκέψη 
για την επιστήμη. (Kynigos, Daskolia, & Smyrnaiou, n.d.). Ακόμα, οι εκπαιδευτικοί μέσω της 
διδασκαλίας με υπολογιστές μπορούν να συνεργαστούν αληθινά με τους μαθητές, να ερευ-
νήσουν και να προσπαθήσουν να κατανοήσουν καταστάσεις που ούτε οι ίδιοι γνώριζαν εκ 
των προτέρων. Έτσι, μαθητές και εκπαιδευτικός μοιράζονται το πρόβλημα και οι μαθητές 
μαθαίνουν από τις πράξεις του εκπαιδευτικού στο μικρόκοσμο και όχι απλά από τα λεγόμενα 
του. Όπως αναφέρει ο Eisenberg (2012), τα παιδιά δεν χρειάζονται ικανότητες όσο χρειάζο-
νται το κίνητρο για να ασχοληθούν με διάφορες δραστηριότητες μέσω των οποίων θα απο-
κτήσουν τις ικανότητες αυτές. Συνεχίζοντας προσθέτει ότι δεν πρέπει οι εκπαιδευτικοί που 
κατασκευάζουν λογισμικά να θεωρούν ως πρωταρχικό τους ρόλο την εκπαίδευση/μετάδοση 
ικανοτήτων αλλά τη δημιουργία ελκυστικών, δημιουργικών και πλούσιων γνωστικά λογισμι-
κών με τα οποία οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητες που χρειά-
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ζονται, δηλαδή να μπορούν να χειριστούν τα αντικείμενα του μικρόκοσμου και να τα διαμορ-
φώσουν όπως θέλουν για να κατανοήσουν τις ιδιότητές τους αλλά και τους νόμους που διέ-
πουν τη κίνησή τους. Αυτή η τροποποίηση μπορεί να γίνει σε μεγαλύτερο εύρος μέσω της 
γλώσσας προγραμματισμού του μικρόκοσμου, όπως για παράδειγμα αλλάζοντας ο μαθητής 
την απόσταση του σώματος από τον Ήλιο στο μικρόκοσμο Earth – Sun System θα παρατηρή-
σει πως αυτή η μεταβλητή επιδρά στην εξέλιξη της τροχιάς του σώματος γύρω από τον Ήλιο. 

Επιπρόσθετα, οι μικρόκοσμοι παρέχουν διαδραστικότητα, δηλαδή επιτρέπουν στους μαθη-
τές να χειριστούν τις παραμέτρους και να τροποποιήσουν το περιβάλλον του. Το διαδραστικό 
αυτό περιβάλλον προάγει την ενεργό τους ενασχόληση με το μικρόκοσμο και μειώνει τις πι-
θανότητες να συζητηθεί εξωτερική βοήθεια ή καθοδήγηση. Οι μαθητές γενικά παρουσιάζουν 
δυσκολίες στη μετάφραση θεωρητικών μεταβλητών, οι οποίες αντλούνται από τις υποθέσεις 
τους, σε διαχειρίσιμες και παρατηρήσιμες μεταβλητές σε ένα πείραμα το οποίο εκτελούν 
(Lawson, 2002) και σύμφωνα με τον Keselman (2003) συχνά προσπαθούν να ελέγξουν ταυ-
τόχρονα πολλές μεταβλητές (όπως αναφέρουν οι Σμυρναίου, Μουστάκη και Κυνηγός, 2012). 
Μέσα από τη διαδικασία της μεταβολής των μεταβλητών και της ανατροφοδότησης, οι μα-
θητές κατανοούν γιατί ο κόσμος λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. 

Τέλος, ένα άλλο πλεονέκτημα ενός μικρόκοσμου είναι ο μικρόκοσμος ως οριακό αντικείμενο, 
όπως αναφέρει ο Κυνηγός (2007), αποτελεί ένα μέσο το οποίο φέρνει σε επικοινωνία τα μέλη 
μιας ομάδας και βοηθάει στο να «σπάσει ο πάγος» και να ξεκινήσει η συζήτηση μεταξύ των 
μαθητών επί του φαινομένου που μελετούν. Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν μέσα από την 
ανατροφοδότηση που παρέχεται να ελέγξουν την ορθότητα των υποθέσεών τους. Αυτή η 
άμεση και δυναμική ανατροφοδότηση είναι πολύ σημαντική όταν οι μαθητές ελέγχουν και 
μοιράζονται ιδέες κατά τη διάρκεια της διερευνητικής τους μάθησης. 

Πλαίσιο εφαρμογής. 

Το σενάριο αυτό μπορεί να ενταχθεί στο λύκειο σε όμιλο αστρονομίας. Η χρονική διάρκεια 
υλοποίησης του σεναρίου είναι 2 διδακτικές ώρες. Το σενάριο είναι εξ ολοκλήρου στηριγ-
μένο σε εκπαιδευτικό λογισμικό, συνεπώς ο φυσικός χώρος υλοποίησής του θα είναι το ερ-
γαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, στο οποίο θα εργασθούν οι μαθητές. 

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης 

 Σύμφωνα με τους Johnson & Johnson (1986) οι συνεργατικές ομάδες επιτυγχάνουν υψηλό-
τερα επίπεδα σκέψης και διατηρούν πληροφορίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από 
τους μαθητές που δουλεύουν σιωπηλά μόνοι τους. Η από κοινού μάθηση δίνει στους μαθη-
τές τη δυνατότητα να κατανοήσουν το περιεχόμενο σε μεγαλύτερο βάθος και να το κατακτή-
σουν καλύτερα σε σχέση με τους μαθητές που εργάζονται ατομικά (Totten, Sills, Digby, 
&Russ, 1991). Με το χωρισμό των μαθητών σε ομάδες επιτυγχάνεται από τη μια, η συνεργα-
σία των μαθητών, αλλά και από την άλλη, ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων σχετικά 
με το αποτέλεσμα της έρευνας τους. Για τους παραπάνω λόγους θεωρείται επιβεβλημένη η 
δημιουργία ομάδων εργασίας στα πλαίσια των οποίων θα γίνουν οι νοητικές διεργασίες σε 
ένα πρώτο επίπεδο. Αυτές θα ήταν βολικό να αποτελούνται ούτε λιγότερο από τρια αλλά και 
ούτε περισσότερο από πέντε άτομα ώστε να προωθήσουμε το διάλογο και την ανταλλαγή 
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επιχειρημάτων χωρίς να επηρεαστεί η εύρυθμη λειτουργία της τάξης. Μια επιλογή θα ήταν 
οι μαθητές να εργαστούν σε 7 ομάδες των 3 ατόμων υποθέτοντας ότι η τάξη έχει 21 μαθητές. 
Επιλέγουμε μικρό αριθμό ατόμων διότι η χρήση ενός υπολογιστή από μια ομάδα με παρα-
πάνω των τριών ατόμων δεν είναι αποδοτική. Σκοπός είναι οι μαθητές, που βρίσκονται στην 
ομάδα, να έχουν ισάξια θέση και μέσω του διαλόγου να επιλέγουν όλοι μαζί πως θα κινηθούν 
μέσα στο μικρόκοσμο προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διερεύνηση τους. Ο ρόλος του εκ-
παιδευτικού είναι πολύ σημαντικός, καθώς θα πρέπει να καθοδηγεί τους μαθητές χωρίς να 
τους υποδεικνύει το σωστό δρόμο, ώστε μέσω ερωτήσεων και γνωστικής σύγκρουσης με 
τους συμμαθητές τους, να τους οδηγεί στη σωστή απάντηση.  

Στόχοι της δραστηριότητας 

Γνωστικοί 
• Να μπορούν να προβλέψουν πως επιδρά η μεταβολή της μάζας του άστρου, η αρχική 

ταχύτητα και θέση του σώματος/πλανήτη στην κίνηση του σώματος/πλανήτη γύρω από 
το άστρο. 

• Να μπορούν να ορίσουν τον 1ο , τον 2ο και τον 3ο νόμο του Κέπλερ. 
• Μελετώντας τις τροχιές των σωμάτων/πλανητών να συμπεράνουν ότι τα σώματα που κι-

νούνται σε σταθερή τροχιά γύρω από τον Ήλιο περιγράφονται από τον 1ο νόμο του Κέ-
πλερ. 

• Να μπορούν να εφαρμόσουν τον 3ο νόμο του Κέπλερ σε δοθέντα σώματα ή δοθέν ηλιακό 
σύστημα. 

• Να μπορούν να ανακαλύψουν και να επαληθεύσουν τον 3ο νόμο του Κέπλερ με τη βοή-
θεια του προσομοιωτή. 

• Να εξοικειωθούν με τους προσομοιωτές του ηλιακού συστήματος, ώστε από εργαλεία να 
μετατραπούν σε όργανα και να μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε στιγμή 
για την οπτικοποίηση και ανάλυση των ιδεών τους. 

Ψυχοκινητικοί 
• Να μπορούν να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους για την επίτευξη ενός σκοπού. 

 

Ανάλυση της δραστηριότητας 

1η Διδακτική ώρα 

Ο εκπαιδευτικός αναφέρει στους μαθητές ότι θα μελετήσουν το ηλιακό σύστημα και συγκε-
κριμένα τις κινήσεις των πλανητών. Αρχικά, προβάλλεται η προσομοίωση του ηλιακού συ-
στήματος στους μαθητές προκειμένου να το παρατηρήσουν και να τους διεγείρει το ενδια-
φέρον (Μικρόκοσμος Solar System). Στην συνέχεια, ο εκπαιδευτικός κάνει διάφορες ερωτή-
σεις, όπως ενδεικτικά: «Πως πιστεύεται ότι κινούνται οι πλανήτες;», «Αυτή η κίνηση από τι 
μπορεί να εξαρτάται;» Αυτού του είδους οι ερωτήσεις γίνονται με σκοπό να εξάψουν το εν-
διαφέρον των μαθητών, να τους εισάγουν στα ερωτήματα που θα μελετηθούν, να σχηματίσει 
μια γενική εικόνα ο εκπαιδευτικός για τις αντιλήψεις των μαθητών και τέλος να πραγματο-
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ποιηθεί μια γνωστική σύγκρουση μεταξύ των μαθητών και να ακουστούν πολλές και διαφο-
ρετικές απόψεις (ιδεοθύελλα). Έπειτα, καταγράφει ο εκπαιδευτικός στον πίνακα τα μεγέθη 
που επηρεάζουν την κίνηση των πλανητών, τα οποία προέκυψαν από τις απαντήσεις των 
μαθητών. Στη συνέχεια, χωρίζει τους μαθητές σε 7 ομάδες με τον τρόπο που αναφέρθηκε 
παραπάνω και κάθε ομάδα κάθεται σε έναν υπολογιστή. Δίνεται στις ομάδες το φύλλο εργα-
σίας και καλούνται να το συμπληρώσουν με τις υποθέσεις τους. Στην συνέχεια, τους δίνονται 
οι μικρόκοσμοι Solar system, Sun-Earth system και Kepler Newton and Planetary Orbits προ-
κειμένου να πειραματιστούν με το εικονικό περιβάλλον, να εφαρμόσουν τις υποθέσεις που 
έκαναν προηγουμένως και μέσω της ανατροφοδότησης από τους μικρόκοσμους να τις επι-
βεβαιώσουν ή να διαμορφώσουν ένα νέο συμπέρασμα. Τώρα, ο εκπαιδευτικός καλεί τους 
μαθητές να συμπληρώσουν ξανά το φύλλο εργασίας. Τέλος, ο εκπαιδευτικός διαλέγει μια 
ομάδα να του απαντήσει την πρώτη ερώτηση και συγχρόνως με τις υπόλοιπες ομάδες εκτελεί 
στον υπολογιστή του (η οθόνη του οποίου προβάλλεται στον προτζέκτορα) τις κινήσεις που 
έκανε η ομάδα στον προσομοιωτή για να απαντήσει στην ερώτηση. Συγχρόνως, γίνεται σχο-
λιασμός αυτών των βημάτων από την τάξη, έτσι, η τάξη έχει απαντήσει σε μια ερώτηση του 
φύλλου εργασίας και έχει κατανοήσει πώς να χρησιμοποιεί τους μικρόκοσμους για να απα-
ντήσει και στις υπόλοιπες ερωτήσεις. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις δίνονται στους μαθητές για 
εργασία στο σπίτι ώστε να τις μελετήσουν περαιτέρω. 

 
Εικόνα 1: Μικρόκοσμος Solar System 
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Εικόνα 2: SH- Kepler Newton and Planetary 

 

 
Εικόνα 3: Μικρόκοσμος Sun-Earth System 
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Εικόνα 4: Μικρόκοσμος Sun-Earth System 

 

2η Διδακτική ώρα 

Σε αυτή τη διδακτική ώρα θα γίνει ο έλεγχος του φύλου εργασίας, οι ομάδες θα απαντήσουν 
εκ νέου τις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας και θα εξηγήσουν για ποιο λόγο έχουμε την κάθε 
μεταβολή. Ο εκπαιδευτικός βοηθάει τους μαθητές να καταλήξουν στην επιστημονική απά-
ντηση. Στην συνέχεια μελετώνται μελέτες περίπτωσης που θα ήθελαν οι μαθητές να εξετά-
σουν ή που έχουν απορία. Τέλος, γίνεται μια επανάληψη των νόμων του Κέπλερ και η σύν-
δεσή τους με τον νόμο της βαρύτητας. 

Φύλλο εργασίας  

Σημείωση: Σε κάθε ερώτημα τα στοιχεία των σωμάτων/πλανητών παραμένουν ίδια πλην αυ-
τών που αναφέρεται ότι αλλάζουν. 

1. Από τι εξαρτάται η κίνηση των πλανητών; 

2. Έστω ότι η Γη, -με τα χαρακτηριστικά που έχει-, βρίσκεται σε ένα άλλο ηλιακό σύστημα 
στο οποίο η μάζα του άστρου είναι διπλάσια της μάζας του Ήλιου. Τι θα συμβεί στο χρόνο 
περιφοράς της Γης γύρω από το άστρο;  

3. Αν τοποθετούσαμε τη Γη στην τροχιά του Δία, τι θα γινόταν με τη νέα της περίοδο;  

4. Για την προηγούμενη ερώτηση, τι θα κάνατε ώστε ο χρόνος περιφοράς να παραμείνει 
σταθερός.  

5. Ποιος αστεροειδής πιστεύετε ότι θα έχει μεγαλύτερη περίοδο, ένας που βρίσκεται στη 
ζώνη αστεροειδών ή ένας που βρίσκεται μεταξύ του Ουρανού και του Ποσειδώνα;  

6. Ποιος πλανήτης πιστεύετε ότι έχει μεγαλύτερη ταχύτητα περιφοράς, ο Δίας ή ο Ερμής;  
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7. Τα σώματα του ηλιακού μας συστήματος, τα οποία βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον 
Ήλιο, τι είδους τροχιά διαγράφουν;  

8. Αποδείξτε με τη βοήθεια του μικρόκοσμου Sun-Earth System τον 3ο νόμο του Κέπλερ 
(Τ2=σταθερά . r3)  

Ανάλυση επιλογής ερωτήσεων φύλλου εργασίας 

Μετά το έναυσμα του ενδιαφέροντος των μαθητών έρχεται η πρώτη ερώτηση του φύλλου 
εργασίας. Σκοπός είναι να εντοπίσει ο εκπαιδευτικός τις αρχικές ιδέες των μαθητών αλλά και 
να ανταλλάξουν οι μαθητές τις απόψεις τους. Εν συνεχεία οι ερωτήσεις 2-7 είναι μελέτες 
περίπτωσης στις οποίες μελετώνται διάφορες μεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν την κίνηση 
ενός πλανήτη. Επομένως, οι μαθητές διαχειρίζονται μεταβλητές όπως, η μάζα του Ήλιου, η 
απόσταση του μεγάλου ημιάξονα, ο χρόνος περιφοράς γύρω από τον Ήλιο και η ταχύτητα 
περιφορά του πλανήτη. Τέλος, στην ερώτηση 8 οι μαθητές θα προσπαθήσουν να αποδείξουν 
τον τρίτο νόμο του Κέπλερ, μέσω της απόδειξης αυτής οι μαθητές παρατηρούν πως η μαθη-
ματική σχέση που ξέρουν αποτυπώνεται στην κίνηση ενός πλανήτη. Αυτή η διαδικασία τους 
βοηθάει να κατανοήσουν καλύτερα το συσχετισμό που υπεισέρχεται μεταξύ των μεταβλη-
τών του 3ου Νόμου του Κέπλερ. Όλες οι ερωτήσεις απαντώνται από τους μαθητές οι οποίοι 
δουλεύουν ομαδικά. Γενικότερος σκοπός του φύλλου εργασίας είναι να εξοικειωθούν οι μα-
θητές με τη χρήση του μικρόκοσμου και να μπορούν ανά πάσα στιγμή να τον χρησιμοποιή-
σουν προκειμένου να λύσουν απορίες τους. Εν παραδείγματι, αν δεν θυμούνται/κατανοούν 
πως επιδρά η μάζα του άστρου στην κίνηση ενός πλανήτη μπορούν να βρουν την απάντηση 
χρησιμοποιώντας το μικρόκοσμο και πειραματιζόμενοι με τη μάζα του άστρου να εξάγουν τα 
συμπεράσματά τους. Θα μπορούσαν όμως ακόμα να πειραματιστούν και με τις ίδιες τις εξι-
σώσεις κίνησης καθώς ο κώδικας του μικρόκοσμου είναι ανοιχτός και επιδέχεται τροποποι-
ήσεις. 
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Περίληψη 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) είναι ένα σημαντικό τεχνολογικό επίτευγμα, η χρήση του 
οποίου μπορεί να έχει θετική επίδραση και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η διδασκαλία με 
τη βοήθεια Η/Υ και γενικά Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) αποτελεί ένα 
καλό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτών. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός 
εναλλακτικού διδακτικού σεναρίου για την ενότητα «Νόμος του Ωμ», αξιοποιώντας Τ.Π.Ε. 
στη διδακτική πράξη.  

Λέξεις - Κλειδιά: Ηλεκτρονικός υπολογιστής, Τ.Π.Ε., λογισμικά προσομοίωσης  

Εισαγωγή 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) είναι ένα αξιόλογο επίτευγμα της τεχνολογίας που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση για προσομοιώσεις δηλαδή για παρουσίαση 
στην οθόνη ενός περιβάλλοντος μέσα από το οποίο εκτελείται ένα πείραμα που δύσκολα 
μπορεί να μεταφερθεί στην τάξη, αλλά και για μοντελοποιήσεις όπου γίνεται 
αναπαράσταση ενός συστήματος ή μιας διαδικασίας (Παναγιωτακόπουλος, 1998, 1999). Οι 
λεγόμενες «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας» (Τ.Π.Ε.) εξυπηρετούν τη διάδοση 
σημαντικού όγκου πληροφοριών με ένα σύνολο από διαδικτυακά παρεχόμενες υπηρεσίες 
(Ανδρεοπούλου, 2009).  

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός διδακτικού σεναρίου, που απευθύνεται σε 
εκπαιδευτικούς και αφορά στην ενότητα για το «Νόμο του Ωμ», αξιοποιώντας τη χρήση 
Τ.Π.Ε. παρουσιάζοντας μια διαφορετική πρόταση με στόχο τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
καθηγητών και μαθητών στη διαδικασία της μάθησης. Αξιοποιήθηκαν εύχρηστα και δωρεάν 
λογισμικά και προγράμματα τα οποία είναι φιλικά προς τους χρήστες (καθηγητές και 
μαθητές) και δεν χρειάζονται μεγάλο χρόνο εκμάθησης. Αξιοποιήθηκαν τα λογισμικά 
προσομοίωσης «Κατασκευή Κυκλωμάτων AC & DC» και «Νόμος του Ωμ», το πακέτο 
συγγραφικών εργαλείων Hot Potatoes, εφαρμογές του Microsoft Office (εναλλακτικά μπορεί 
να αντικατασταθεί από το δωρεάν πακέτο LibreOffice), καθώς και χρήση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) και ιστολογίου (blog). Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο 
περιλαμβάνει σχέδιο μαθήματος καθώς και φύλλα διδασκαλίας (φύλλο εφαρμογής, φύλλο 
ελέγχου, φύλλο ανάθεσης εργασίας και φύλλο πληροφοριών), τα οποία προετοιμάστηκαν 
για να διανεμηθούν διαδοχικά στους μαθητές. Το σχέδιο μαθήματος αποτελεί το σχεδιασμό 
της διδασκαλίας και περιέχει τα κύρια μέρη και τη σχεδιαζόμενη πορεία αυτής (Κιτσαράς, 
2004). Το φύλλο εφαρμογής βοηθά στην αφομοίωση της ύλης, το φύλλο ελέγχου συμβάλλει 

3128

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



στην αξιολόγηση των μαθητών και της διδασκαλίας, το φύλλο ανάθεσης εργασίας 
περιλαμβάνει εργασία που δίνεται στους μαθητές για να διεκπεραιωθεί στο σπίτι, ενώ το 
φύλλο πληροφοριών επισημαίνει τα βασικά σημεία μιας ενότητας και εμπλουτίζει τη 
διδακτική ύλη (Πλαγιανάκος, 2000). Ως εκπαιδευτικές τεχνικές (εκπαιδευτικές τεχνικές, 
σύμφωνα με τους Τσιμπουκλή και Φίλλιπς (2010), είναι οι δραστηριότητες που 
εξυπηρετούν τον εκπαιδευτή στο να πετύχει τους εκπαιδευτικούς στόχους μιας ενότητας), 
χρησιμοποιήθηκαν οι ερωτήσεις-απαντήσεις, η συζήτηση, η (εμπλουτισμένη) εισήγηση και η 
εργασία σε ομάδες. Με την τεχνική της εργασίας σε ομάδες οι μαθητές επικοινωνούν 
καλύτερα και καλλιεργείται το ομαδικό πνεύμα, ενώ με τις τεχνικές ερωτήσεις-απαντήσεις 
και συζήτηση αναπτύσσεται συμμετοχικό κλίμα, ενώ το θέμα της διδακτικής ενότητας 
προσεγγίζεται κλιμακωτά. Με την εισήγηση παρουσιάζονται γρήγορα πολλές πληροφορίες 
αλλά θα πρέπει να συνδυάζεται με άλλες τεχνικές και οπτικοακουστικά μέσα, για να μην 
κουραστούν οι μαθητές (Οικονόμου, 2011). Λόγω της χρήσης Τ.Π.Ε. επιπροσθέτως 
χρησιμοποιήθηκε ως τεχνική η εκπαίδευση μέσω υπολογιστή, η οποία αξιοποιεί τον Η/Υ και 
τα προγράμματα αυτού ως εκπαιδευτικό υλικό (Noyé & Piveteau, 1998). 

Διδακτικό σενάριο 

Σχέδιο μαθήματος 

Μάθημα: Ηλεκτροτεχνία / Ηλεκτρολογία  

Τίτλος Ενότητας: Νόμος του Ωμ 

Τάξη: Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ. / Γ΄ Ενιαίου Λυκείου (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης) 

Απαιτούμενα όργανα-υλικά: 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προβολέας, σύνδεση στο διαδίκτυο, πίνακας και μαρκαδόροι.  

Λογισμικά και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν: 

Λογισμικά προσομοίωσης «Κατασκευή Κυκλωμάτων AC & DC» και «Νόμος του Ωμ», πακέτο 
συγγραφικών εργαλείων Hot Potatoes, επεξεργαστής κειμένου (Word), εφαρμογές 
υπολογιστικών φύλλων (Excel), πρόγραμμα παρουσιάσεων (PowerPoint), ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, ιστολόγιο. 

Βασικοί στόχοι του μαθήματος: 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

• Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τι προβλήματα μπορούμε να λύσουμε με τη βοήθεια του 
νόμου του Ωμ. 

• Να εξηγούν πως συνδέεται η ηλεκτρική τάση, που εφαρμόζεται στα άκρα ενός αγωγού, 
με το ρεύμα που το διαρρέει. 

• Να σχεδιάζουν και να αναλύουν τη γραφική παράσταση τάσης-έντασης [U = f(I)]. 
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• Να εκτιμήσουν την αξία του νόμου του Ωμ ως επαγγελματικό εργαλείο επίλυσης και 
σύνδεσης κυκλωμάτων στην πράξη. 

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών  

• Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

• Να μάθουν να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για την επίλυση εργασιών. 

• Να γνωρίσουν συγκεκριμένα λογισμικά προσομοίωσης, τα οποία θα τους επιτρέψουν 
να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν τη νέα γνώση.  

Διαδικασία υλοποίησης του μαθήματος  (συνολική διάρκεια 2 εκπαιδευτικές ώρες): 

1η εκπαιδευτική ώρα: 

1. Προετοιμασία των μαθητών με ερωτήσεις προς αυτούς για το αν γνωρίζουν το νόμο του 
Ωμ. Αναφορά στη χρησιμότητα και στις εφαρμογές του (Τεχνικές: ερωτήσεις-απαντήσεις, 
συζήτηση. Μέσα: πίνακας, μαρκαδόροι) (Διάρκεια 6΄). 

2. Παρουσίαση βασικού κυκλώματος εφαρμογής του νόμου του Ωμ καθώς και των 
μαθηματικών του τύπων, ανάλυση γραφικής παράστασης U = f(I) (Τεχνικές: εισήγηση, 
ερωτήσεις-απαντήσεις. Μέσα: προβολέας, Η/Υ, διαφάνειες PowerPoint) (Διάρκεια 17΄). 

3. Παρουσίαση των λογισμικών προσομοίωσης «Κατασκευή Κυκλωμάτων AC & DC» και 
«Νόμος του Ωμ» και επίδειξη των δυνατοτήτων τους. Επίσης, παρουσίαση της ιστοσελίδας 
http://phet.colorado.edu/el/simulations/category/physics/electricity-magnets-and-circuits 
από την οποία ανακτήθηκαν τα συγκεκριμένα λογισμικά (Τεχνικές: εμπλουτισμένη 
εισήγηση. Μέσα: προβολέας, Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο) (Διάρκεια 22΄).  

2η εκπαιδευτική ώρα: 

1. Φύλλο εφαρμογής με επίλυση άσκησης και χάραξη γραφικής παράστασης. Επαλήθευση 
της λύσης με τη βοήθεια των λογισμικών προσομοίωσης [Τεχνικές: εκπαίδευση μέσω 
υπολογιστή, εργασία σε ομάδες (2 άτομα ανά υπολογιστή). Μέσα: Η/Υ, λογισμικά 
προσομοίωσης, εφαρμογές υπολογιστικών φύλλων] (Διάρκεια 23΄). 

2. Φύλλο ελέγχου αποτελούμενο από τρεις ερωτήσεις σωστού-λάθους βασισμένες στη 
θεωρία της ενότητας (Θα γίνει μέσω υπολογιστή) [Τεχνικές: εκπαίδευση μέσω υπολογιστή, 
εργασία σε ομάδες (2 άτομα ανά υπολογιστή). Μέσα: Η/Υ, Hot Potatoes] (Διάρκεια 11΄).  

3. Ανακεφαλαίωση με αναφορά στη χρησιμότητα του νόμου του Ωμ και στους 
μαθηματικούς του τύπους αλλά και στις δυνατότητες των λογισμικών προσομοίωσης που 
χρησιμοποιήθηκαν (Τεχνικές: εισήγηση, συζήτηση. Μέσα: Η/Υ, προβολέας, διαφάνειες 
PowerPoint). Θα δοθεί φύλλο πληροφοριών, σε ηλεκτρονική μορφή, ως έξτρα υλικό (Το 
φύλλο είναι διαθέσιμο στο: http://blogs.auth.gr/dvassios/ ) (Διάρκεια 6΄).  

4. Ανάθεση εργασίας για το σπίτι με επίλυση άσκησης βασισμένη στη γραφική παράσταση 
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U = f(I). Αποστολή της λυμένης εργασίας με e-mail εντός 7 ημερών (Διάρκεια 5΄). 

Φύλλο εφαρμογής 

1η δραστηριότητα: Στο κύκλωμα του σχήματος η λάμπα έχει ηλεκτρική αντίσταση R = 90 Ω 
και τροφοδοτείται με τάση U = 9 V. Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος I που διαρρέει το 
κύκλωμα (δίνεται ότι I = U/R). Επιβεβαιώστε την απάντησή σας χρησιμοποιώντας τα 
λογισμικά προσομοίωσης «Κατασκευή Κυκλωμάτων AC & DC» και «Νόμος του Ωμ».  

 

2η δραστηριότητα: Χρησιμοποιώντας τις τιμές του παρακάτω πίνακα, να χαράξετε τη 
γραφική παράσταση U = R*I στο σύστημα αξόνων που ακολουθεί. Επαναλάβετε την ίδια 
διαδικασία χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Microsoft Office Excel. Τι παρατηρείτε όσον 
αφορά τη μορφή της γραφικής;  

 

Φύλλο ελέγχου 

(Θα γίνει μέσω υπολογιστή. Το φύλλο υλοποιήθηκε με το πρόγραμμα Hot Potatoes. 
Παρακάτω παρουσιάζεται τροποποιημένο στιγμιότυπο οθόνης του ψηφιακού φύλλου). 

 

Φύλλο ανάθεσης εργασίας 

Μαθητές Β’ Τάξης ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας ηλεκτρολόγου, πραγματοποίησαν στο εργαστήριο 
συνδεσμολογία, σύμφωνα με τις οδηγίες του καθηγητή τους, χρησιμοποιώντας τρεις 
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μπαταρίες 4,5 V έκαστη, μια άγνωστη αντίσταση, ένα αμπερόμετρο και χάλκινα σύρματα. 
(Εικόνα 1). Σύνδεσαν αρχικά την πρώτη μπαταρία, μέτρησαν το ρεύμα και επανέλαβαν τη 
μέτρηση συνδέοντας μία-μία διαδοχικά (σε σειρά) και τις τρεις μπαταρίες. Με τις μετρήσεις 
αυτές σχεδίασαν το γράφημα που παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. 

1. Λαμβάνοντας υπόψη το γράφημα, να υπολογίσετε την τιμή της αντίστασης.  

2. Επαληθεύστε τη συνδεσμολογία και τις μετρήσεις χρησιμοποιώντας το λογισμικό 
προσομοίωσης «Κατασκευή Κυκλωμάτων AC & DC», χρησιμοποιώντας αντιστάτη με την 
τιμή που προεπιλέγει το πρόγραμμα. Να συμπεριλάβετε στο παραδοτέο της εργασίας και 
στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) από τη συνδεσμολογία (προσομοίωση) που θα 
πραγματοποιήσετε. Χαράξτε και εσείς τη γραφική παράσταση που απεικονίζεται στο 
γράφημα χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Microsoft Office Excel ή κάποιο αντίστοιχο 
πρόγραμμα από ελεύθερο λογισμικό (π.χ. LibreOffice). Η παράδοση της εργασίας θα γίνει 
με e-mail μέσα στις επόμενες 7 ημέρες. Το e-mail στο οποίο θα αποσταλεί είναι το 
d.vassios@thessaloniki.gr. 

 

Εικόνα 1: Συνδεσμολογία και γράφημα 

Φύλλο πληροφοριών 

Το φύλλο πληροφοριών είναι διαθέσιμο στο ιστολόγιο http://blogs.auth.gr/dvassios/  από 
το οποίο θα ανακτηθεί από τους μαθητές. Στο ίδιο ιστολόγιο είναι αναρτημένη και η 
παρουσίαση του μαθήματος. 

Συμπεράσματα 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει στο σχεδιασμό και στην 
παρουσίαση των διαφόρων διδακτικών ενοτήτων καθώς και στην υλοποίηση εικονικών 
πειραμάτων, με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών. Αν τα συγκεκριμένα λογισμικά 
προηγουμένως εγκατασταθούν σε κάποιο ηλεκτρονικό υπολογιστή, οι προσομοιώσεις 
μπορούν να εκτελεστούν χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο internet. Ο χρόνος που θα 
αφιερωθεί για την παρουσίαση και την εξοικείωση με αυτά αποτελεί επένδυση σε εμπειρία 
που θα αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι και θα αξιοποιήσουν σε αντίστοιχες δραστηριότητες 
στο μέλλον. Όσον αφορά το λογισμικό «Κατασκευή Κυκλωμάτων AC & DC», αυτό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και σε άλλες αντίστοιχες διδακτικές ενότητες (π.χ. συνδεσμολογίες 
αντιστάσεων), τόσο από τους εκπαιδευτές όσο και από τους εκπαιδευόμενους, για 
εμπέδωση της θεωρίας και επίλυση των αποριών, ιδιαίτερα στην εποχή μας που τα 
εργαστήρια πολλών σχολείων υποφέρουν από σοβαρές ελλείψεις υλικών και οργάνων.  

Βιβλιογραφία 
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Η δημιουργία ιστορικών χαρτών ως γνωστικό εργαλείο στη διδασκαλία της Ιστορίας 

Γεωργακλή Σταυρούλα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
st.geo6@gmail.com 

Περίληψη 

Με την εργασία αυτή θα παρουσιαστεί μια παραδειγματική εφαρμογή των δυνατοτήτων που 
μπορούν να προσφέρουν εργαλεία web 2.0.Τα οποία μπορούν να «παίξουν» τον ρόλο εργα-
λείου δια βίου μάθησης, μέσω της ενσωμάτωσης και αξιοποίησής τους στη διδακτική-μαθη-
σιακή διαδικασία. Στόχος είναι η εξοικείωση των μαθητών με πρωτότυπα προγράμματα για 
την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, θα παρουσιάσω τον τρόπο με τον 
οποίο αξιοποιήσαμε το πρόγραμμα animap (animated maps)στο πλαίσιο του μαθήματος της 
Ιστορίας της Στ΄ τάξης του δημοτικού ως μαθησιακό εργαλείο μέσω του οποίου οι μαθητές 
δύνανται να οικοδομήσουν νέες έννοιες, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να ενεργοποιή-
σουν με ένα πιο ολιστικό τρόπο τη σύνδεση γνώσεων – συναισθημάτων κατά τη διαδικασία 
της ιστορικής διερεύνησης. 

Λέξεις - Kλειδιά: εργαλεία web 2.0,ιστορία, animaps 

Εισαγωγή 

Η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικά του Διαδικτύου έδωσαν μιαν άλλη πνοή στην 
Εκπαίδευση. Η χρήση της αλλάζει τον τρόπο που οι μαθητές αντιμετωπίζουν τη μάθηση και 
οι εκπαιδευτικοί τη διδασκαλία (Hargadon, 2009). H χρήση των χαρτών είναι μια παιδαγω-
γική διαδικασία ευρέωs διαδεδομένη στον χώρο της εκπαίδευσης κυρίως στα μαθήματα της 
Ιστορίας, Γεωγραφίας αλλά και των Θρησκευτικών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μια νέα 
διάσταση είναι ότι μπορούμε να ξεφύγουμε από τους συμβατικούς χάρτες και με τη βοήθεια 
των υπολογιστών να προσθέσουμε στοιχεία (διαδρομές, ιστορικά γεγονότα) σε ήδη υπάρχο-
ντες χάρτες, δίνοντας τους έτσι ζωντάνια. Σίγουρα όλοι έχουμε κατά νου το γνωστό μας 
google earth με την απεικόνιση της γης σε πραγματικό χρόνο. Υπάρχει η δυνατότητα να δη-
μιουργήσουμε έναν animated maps , εισάγοντας πληροφορίες που μας είναι αναγκαίες ανά-
λογα το μάθημα, προβάλλοντας τον στην τάξη με το ρυθμό που επιθυμούμε. Με 
το www.animaps.com μπορούμε να δημιουργήσουμε e-xάρτες με χρωματιστές πινέζες για 
να κάποιο μέρος καθώς και άλλα αντικείμενα (καραβάκια, ανθρωπάκια, σημαίες, φωτογρα-
φίες, κείμενα, βίντεο) δημιουργώντας «κινούμενους» χάρτες. 

Ιστορία και ΤΠΕ 

Η μάθηση για να εδραιωθεί απαιτείται η ενεργή συμμετοχή του μαθητή. Μέσα από την ενα-
σχόληση και την εμπλοκή του με δραστηριότητες που άπτονται των ενδιαφερόντων του και 
προσφέρουν στην αυτορρύθμιση και τον αναστοχασμό. Μέσα από αυτή τη διαδικασία υπάρ-
χει σύνδεση της προϋπάρχουσας γνώσης αλλά και αναδόμηση της νέας γνώσης. Οι ΤΠΕ, όταν 
αξιοποιούνται ως γνωστικά εργαλεία, υποστηρίζουν την οικοδόμηση της γνώσης από τον μα-
θητή, εμπλέκοντάς τον σε διαδικασίες που διαχειρίζεται και κατευθύνει ο ίδιος, σύμφωνα με 
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τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του, ανάλογα με το δικό του μαθησιακό τύπο (Μικρόπουλος, 
2006). 

To μάθημα της Ιστορίας περνάει κατά καιρούς από πολύ δύσκολη κριτική τόσο από τους μα-
θητές όσο και από την κοινωνία. Αυτό είναι αποτέλεσμα της στείρας απομνημόνευσης που 
συντηρεί την αρνητική εικόνα των μαθητών .Είναι φανερό ότι για να καλλιεργηθεί ένας θετι-
κός «τόπος» μελέτης για την ιστορία είναι απαραίτητη η ενεργητική εμπλοκή αυτών στην 
παρουσίαση και στη σύνθεση καινοτόμων εργαλείων με τη βοήθεια της πληρoφορικής (Μι-
κρόπουλος, 2006). 

Τη θεωρητική αφετηρία για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της παρούσας εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας αποτέλεσαν οι γενικές αρχές των γνωστικών και κοινωνικογνωστικών θεω-
ριών που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια σαν μια επιστημολογική απάντηση στο πώς α-
ναπτύσσεται η γνώση στα παιδιά, αλλά και γενικότερα πώς αναπτύσσεται η γνώση που αντι-
κατοπτρίζει τον κοινωνικό κόσμο (ό.π.). Η παραδοχή ότι η μάθηση επέρχεται ως αποτέλεσμα 
μιας διαδικασίας συνεχών αλλαγών στις γνωστικές δομές του υποκειμένου (Piaget, 1979) εί-
ναι άμεσα συνυφασμένη με την επίδραση του κοινωνικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος το ο-
ποίο διαμορφώνει την κουλτούρα για τη γνώση και τη μάθηση (Vygotsky, 1978; Noss, 1995; 
Bruner, 1997). Σημαντική είναι και η συμβολή των εργασιών του Papert (1991), που εισήγαγε 
την έννοια της κατασκευής “constructionism” για να περιγράψει τη διαδικασία μέσω της ο-
ποίας οι μαθητές μαθαίνουν κατασκευάζοντας ένα τεχνούργημα, με την ενεργό εμπλοκή 
τους, όπως η κατασκευή ενός βίντεο, μίας ιστοριογραμμής, ενός χάρτη (Μικρόπουλος, 2006). 

Επίσης στηρίζεται στις παιδαγωγικές θεωρίες του κονστρουκτιβισμού, και τις κοινωνικοπολι-
τισμικές θεωρίες.Ο κονστρουκτιβισμός που υποστηρίζει ότι η γνώση οικοδομείται ενεργά 
από τον μαθητή, στη φιλοσοφία της ανακαλυπτικής μάθησης και με το σχήμα: ρόλος εκπαι-
δευτικού καθοδηγητικός-ρυθμιστής της ομαλής οργάνωσης και διεξαγωγής της διδασκαλίας. 
Οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες που δίνουν σημασία στον ρόλο της κοινωνικής αλληλεπί-
δρασης και του πολιτισμικού περιβάλλοντος του παιδιού για την εξέλιξη και την ανάπτυξη 
της γνώσης. 

Οι εκπαιδευόμενοι νιώθουν πιο δημιουργικοί και αισθάνονται ότι ανήκουν σε μία κοινότητα 
μάθησης, ενώ παράλληλα τονίζεται η εργασιοκεντρική μάθηση που παραπέμπει σε κοινωνι-
κοπολιτισμικές προσεγγίσεις μάθησης (Βenek- Rivera & Mathhews, 2004, Selwyn, 2008). 

Οι τρόποι επεξεργασίας-διαχείρισης των ιστορικών πηγών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον κα-
ταδεικνύουν το δρόμο για τη δημιουργία κατάλληλων λογισμικών που ενσωματώνουν τα ήδη 
γνωστά ηλεκτρονικά εργαλεία (αναζήτηση, επεξεργασία κειμένου, εικόνας, διαχείριση βά-
σεων δεδομένων, παρουσιάσεις,) αλλά και νέα που υποβοηθούν στην ιστορική ερμηνεία και 
κατανόηση. 

Animaps 

Τα τελευταία χρόνια έχει παραχθεί ένας σημαντικός αριθμός διαδικτυακών εφαρμογών που 
διευκολύνουν τη διδασκαλία Μία παραδειγματική τέτοια χρήση μπορούν να παρέχουν τα 
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εργαλεία web 2.0, που είναι ευέλικτα, εύκολα, απαιτούν μόνο εγγραφή και προσφέρουν δω-
ρεάν χώρο. Με την εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική πρακτική αλλάζει η μαθησιακή διαδικα-
σία. Ο εκπαιδευτικός μεταφέρει ένα εντελώς καινούριο πλαίσιο μάθησης στο οποίο εκτός 
από τα ψηφιακά εργαλεία εμπλέκει τους μαθητές με τη συνεργατική μάθηση.  

Επιπρόσθετα, έχει τη δυνατότητα να ενστερνιστεί έναν νέο ρόλο κατά τη διδακτική-μαθη-
σιακή διαδικασία, περισσότερο διευκολυντικού και λιγότερο καθοδηγητικού, καθώς επικου-
ρεί και ενθαρρύνει τις προσπάθειες των μαθητών καλλιεργώντας την αυτενέργειά τους για 
ανακαλυπτική/διερευνητική μάθηση (Καραγιωργάκη & Γιώτη, 2013). 

Ο χρήστης γίνεται δημιουργός ενός ιστορικού χάρτη αφού παρέμβει σ΄έναν χάρτη με τις βα-
σικές απεικονίσεις. Έχει πρόσβαση σε γεωγραφικούς παγκόσμιους χάρτες, τους οποίους μπο-
ρεί να «μεταμορφώσει» σε ιστορικούς , εισάγοντας ιστορικά στοιχεία (μάχες, ιστορικά γεγο-
νότα και χρονολογίες , εμπορικούς δρόμους )και συνθέτοντας ένα ιστορικό γεγονός ή μια 
ιστορική περίοδος. Επίσης μπορεί να δημιουργήσει του ίδιου γεωγραφικού χώρου διαφορε-
τικούς ιστορικούς χάρτες (σε διαφορετικές χρονικές περιόδους) αλλά και θεματικούς- ιστο-
ρικούς (μάχες μιας περιοχής ή τους στρατιωτικούς ηγέτες που έδρασαν σε κάθε τόπο). Ακόμα 
οι μαθητές παρακολουθώντας τα ιστορικά γεγονότα να διαδραματίζονται στον πραγματικό 
του χώρο έχουν τη δυνατότητα να συσχετίσουν τον ρόλο του γεωφυσικού ανάγλυφου της 
γης με την έκβαση μαχών και γενικότερα εξέλιξη της ιστορίας. Για τη δημιουργία του απαι-
τείται χρονικός προγραμματισμός για να υπάρχει αλληλουχία των ιστορικών γεγονότων που 
καταγράφονται. Η αλληλουχία μπορεί να γίνει και ορατή με μια χρωματιστή γραμμή που δεί-
χνει την εξέλιξη. Ακόμα ορίζεται ο συγκεκριμένος χρόνος που θα εμφανίζονται κάθε εικόνα-
κείμενο αλλά και η ταχύτητα εμφάνισή τους .Υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης του χάρτη. 
Αποθηκεύεται σε μορφή video και μπορεί να υπάρξει έλεγχος της χρονικής ροής του(επιτα-
χύνεται ή επιβραδύνεται). Το τελικό δημιούργημα μπορεί να ενσωματωθεί σε blogs και sites. 

Δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας και αξιοποίησης του Αnimaps από 
το ίδιο το πρόγραμμα. Το όλο αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, η δυνατότητα τρο-
ποποιήσεων υπάρχει πάντα. 

Μέσω των διαδραστικών χαρτών Αnimaps μπορεί, με εργαλεία που διαθέτει, να σχεδιαστεί 
η πορεία του στρατού, των μετακινήσεων του, να προσδιοριστεί η θέση μάχης προσθέτοντας 
κείμενο, εικόνα με χρονική αλληλουχία. 

Επίσης, μπορεί να ξεδιπλωθεί το ιστορικό γίγνεσθαι της ίδιας χρονικής περιόδου σε διαφο-
ρετικούς τόπους κοντινούς ή μακρινούς στους οποίους εκτυλίσσονται σημαντικά ιστορικά 
γεγονότα. Έτσι ενοποιείται ο ιστορικός χρόνος και συνδέεται με τον χώρο. Υπάρχει η δυνατό-
τητα να εκτυλίσσεται η ιστορία όχι μόνο μέσα στο χρόνο αλλά στον χώρο.(Encyclopedie de la 
Pleiades ,1989) 

Οι χάρτες Αnimaps μπορούν να έχουν ποικίλες χρήσεις εκτός της ιστορικής ακόμα και ψυχα-
γωγικού χαρακτήρα (με προσθήκη φωτογραφιών γεωγραφικών , ιστορικών αλλά ακόμα και 
προσωπικών) 
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Οργάνωση της τάξης - υλικοτεχνική υποδομή 

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής που ήταν εξο-
πλισμένο με ικανό αριθμό υπολογιστών και είχε διάρκεια 3 διδακτικά δίωρα. Οι μαθητές (17 
στο σύνολό τους) χωρίστηκαν σε ομάδες των 3 ατόμων και μία ομάδα των 4 ατόμων, σύμ-
φωνα με το γνωστικό τους επίπεδο, τις ιδιαιτερότητες και τα ταλέντα τους. Οι μαθητές εργά-
ζονται σε ομάδες για την υλοποίηση της δραστηριότητας. Όλη η μαθησιακή διαδικασία διε-
ξαγόταν μέσα σ’ ένα συνεργατικό, περιβάλλον, που υποστηρίζει την υπέρβαση της ατομιστι-
κής λογικής βοηθήσει τους μαθητές να υπερβούν την ατομικότητά τους και να κατανοήσουν 
ότι υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις ή απόψεις πάνω σε θέματα τα οποία θεωρούσαν δε-
δομένα και ότι μέσα από τη συλλογική εργασία μπορούμε συχνά να πολλαπλασιάζουμε τα 
αποτελέσματα του έργου μας (Γεωργακλή & Γιώτη, 2014).  

Επιπλέον, αποκτούν γνώση για τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν δραστηριότητες 
που αξιοποιούν τεχνολογικά εργαλεία των ΤΠΕ. Η εκπαιδευτικός στη δραστηριότητα που πε-
ριγράφεται έχει ρόλο συντονίστριας, η οποία καθοδηγεί και υποστηρίζει το έργο των ομά-
δων. Οι κατευθύνσεις που δίνονταν κάθε φορά είναι βασικές δεδομένου της ευχέρειας των 
μαθητών στη χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων. 

Στόχοι 

Σκοπός μας ήταν να αναπτυχθεί ένα ανοιχτό, συνεργατικό, διερευνητικό, αλλά παράλληλα, 
και κριτικό ψηφιακό περιβάλλον μάθησης να αναζητούν δημιουργικές ψηφιακές προγράμ-
ματα για να εκφράσουν τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις εμπειρίες τους. Συγκεκριμένα 
στόχοι της δραστηριότητας ήταν οι μαθητές:  

 Να συνειδητοποιήσουν τη δύναμη του διαδικτύου.  

 Να γνωρίσουν τη σωστή, ασφαλή και ηθικά δεοντολογική χρήση του διαδικτύου και 
των άλλων διαδραστικών τεχνολογιών. 

 Να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να αντλούν βαθιά ικανοποίηση από τη ε-
νεργή συμμετοχή τους σε ομαδοσυνεργατικά περιβάλλοντα που συλλογικά λαμβάνονται οι 
αποφάσεις και η γνώση κατασκευάζεται από κοινού (diSessa, 1995; Vosniadou, Ioannides, 
Dimitrakopoulou & Papademetriou, 2001) 

 Να δομούν ενεργητικούς και διερευνητικούς ρόλους, προκειμένου να επιλύουν με 
κριτικό τρόπο προβλήματα χρήσης των ΤΠΕ και να ανακαλύπτουν διαδικτυακά εργαλεία που 
ικανοποιούν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους (Papert, 1991; Αβούρης & αλ., 2009) 

Δραστηριότητα 

Δημιουργία ιστορικού χάρτη με τα γεγονότα του κεφαλαίου: Η Επανάσταση στη Στερεά Ελ-
λάδα (Ενότητα Γ΄, Κεφάλαιο 4, Σχολικό Εγχειρίδιο Στ΄ τάξης), το οποίο είναι ένα πυκνογραμ-
μένο κεφάλαιο με πολλά ιστορικά στοιχεία σε διαφορετικά σημεία της Στερεάς Ελλάδας αλλά 
και της Ηπείρου. 
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1 δίωρο: Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα το οποίο είναι δωρεάν χωρίς χρονικό περιορισμό και 
είναι απαραίτητη μια απλή εγγραφή. Εξηγήθηκε αναλυτικά από την εκπαιδευτικό ο τρόπος 
με τον οποίο λειτουργεί καθώς δημιουργήθηκε ένα video-πιλότος από την ίδια για να δουν 
οι μαθητές τις βασικές λειτουργίες του. Επίσης επειδή η ταυτόχρονη σύνδεση των ομάδων 
στον ίδιο λογαριασμό δημιουργεί εμπλοκή στο πρόγραμμα παρουσιάστηκε η ανάγκη να δη-
μιουργηθούν άλλοι δύο λογαριασμοί για να ξεπεραστεί. 

2 και 3 δίωρο: Ζητήθηκε από τους μαθητές να καταγράψουν τα ιστορικά γεγονότα του κεφα-
λαίου με χρονολογία ,με μια σύντομη περιγραφή για το κάθε ένα και εικόνα όπου υπήρχε 
διαθέσιμη.Η επεξεργασία του κεφαλαίου έγινε χρησιμοποιώντας τον διαδικτυακό ιστό-
τοπο http://digitalschool.minedu.gov.gr/ Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται και ενδιάμεσοι 
στόχοι σε βασικές δεξιότητες στους υπολογιστές (επεξεργασία κειμένου και εισαγωγή εικό-
νας). Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται σε μια καρτέλα που διαθέτει το πρόγραμμα. Είναι 
απαραίτητο να έχουν ορίσει το χρόνο στον οποίο θα εμφανιστεί το κάθε γεγονός στο συνο-
λικό χρόνο του τελικού video.Μετά από κάθε εισαγωγή καινούργιου στοιχείου μπορούν να 
δουν τον τρόπο λειτουργίας του , να το αλλάξουν, να το επεξεργαστούν. 

Στο τέλος της διαδικασίας κάθε ομάδα παρουσίασε στην ολομέλεια το δικό της video καθώς 
και τα σημεία δυσκολίας που συνάντησαν. Συζητήθηκαν οι τρόποι που ξεπεράστηκαν τα προ-
βλήματα καθώς και εναλλακτικές προτάσεις. 

Η δραστηριότητα βρίσκεται αναρτημένη στη διεύθυνση: 

http://www.animaps.com/pb/2567001/9784/____ 

Αξιολόγηση 

Οι μαθητές της συγκεκριμένης τάξης είχαν μεγάλη προηγούμενη εμπειρία στην χρήση υπο-
λογιστών και στην εφαρμογή εργαλείων web 2.0.Στη σύνθεση του διαδραστικού χάρτη απαι-
τείται ο συντονισμός, η συνεργασία και ο συγχρονισμός διαφορετικών δεξιοτήτων και ικανο-
τήτων από πολλούς, αλλά και διαφορετικούς μαθητές. Κατά αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η 
συλλογικότητα και η ενεργητική εμπλοκή και συμμετοχή όλων, ανεξάρτητα από τις μαθησια-
κές τους επιδόσεις και σύμφωνα με το διαφοροποιημένες μαθησιακές τους ανάγκες (Φλου-
ρής & Γιώτη, 2013). . Στις αφηγήσεις τους , η εμπειρία που αποκόμισαν από τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα και τη δημιουργία ενός «εμπλουτισμένου» ιστορικού χάρτη θεωρούν ότι κά-
νουν «κάτι διαφορετικό» από το παραδοσιακό μάθημα και αναπαριστούν γεγονότα, οργα-
νώνουν πληροφορίες με ένα ζωντανό και πιο άμεσο τρόπο.H διδασκαλία της ιστορίας με 
χρήση των υπολογιστών αυξάνει το κίνητρο και το βαθμό εμπλοκής των μαθητών στη μαθη-
σιακή διδασκαλία και παράλληλα ενισχύει τη συνεργασία των μαθητών και τον ρόλο του εμ-
ψυχωτικού και κατευθυντικού εκπαιδευτικού. Ακόμα με τη χρήση των εργαλείων αυτών υ-
λοποιούνται και οι άλλοι τρεις άξονες αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
δηλαδή ο υπολογιστής ως εποπτικό μέσο, ως εργαλείο επικοινωνίας και συνεργασίας και ο 
πληροφορικός αλφαβητισμός. 

Τα εργαλεία web 2.0 με την εφαρμογή τους στη μαθησιακή διδασκαλία βγάζουν τα σχολεία 
από την καθημερινή τους ρουτίνα και αλλάζουν τη δόμηση της διδασκαλίας. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση αφορά την περιγραφή ενός σεναρίου διδασκαλίας με την αξιοποίηση 
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για τα μαθήματα των Κειμέ-
νων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και των Θρησκευτικών της Α΄ Λυκείου. Συγκεκριμένα για τη 
σύνταξη και εφαρμογή του σεναρίου συνεργάστηκαν ένας φιλόλογος και δύο θεολόγοι αξιο-
ποιώντας τις δυνατότητες των ΤΠΕ. Το σενάριο προβλέπει τη μελέτη ενός αποσπάσματος της 
Παλαιάς Διαθήκης (Γένεσις κβ: 1-19) και της θεατρικής διασκευής του (Η Θυσία του Αβραάμ 
του Βιτσέντζου Κορνάρου). Συγκεκριμένα μελετώνται συγκριτικά τα δύο κείμενα από φιλο-
λογική και θεολογική σκοπιά. Πολύτιμο εργαλείο για αυτήν τη συγκριτική μελέτη αποτελεί η 
αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών, καθώς οι μαθητές δουλεύοντας συνεργατικά και λαμβά-
νοντας σε κάθε στάδιο εφαρμογής του σεναρίου τις εργασίες των συμμαθητών τους καταλή-
γουν σε συμπεράσματα και παρουσιάζουν με μέσα που εξασφαλίζουν οι Νέες Τεχνολογίες 
τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης των δύο κειμένων και του κόσμου που αντιπροσωπεύ-
ουν.  

Λέξεις - Κλειδιά: Σενάριο διδασκαλίας, αξιοποίηση ΤΠΕ, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 
Θρησκευτικά. 

Εισαγωγή 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2013-2014 και στο πλαίσιο συνεργασίας με το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, στην Πράξη με τίτλο «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευ-
τικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθή-
ματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση» - Οριζόντια Πράξη 
στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, ομάδα φιλολόγων συνέταξε και εφάρμοσε εκπαιδευτικά 
σενάρια για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για την Α΄ Λυκείου. Ένα από 
τα σενάρια αυτά, με τίτλο «Η Θυσία του Αβραάμ: το βιβλικό κείμενο γίνεται θεατρικό έργο», 
το οποίο παρουσιάζεται παρακάτω, συντάχθηκε με συνεργασία ενός φιλολόγου και δύο θε-
ολόγων κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2014 και εφαρμόστηκε κατά τους μήνες Νοέμβριο 
και Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου.  

Θεωρητικό πλαίσιο σύνταξης του σεναρίου 

Η Βίβλος, το παγκόσμιο «best seller» όλων των εποχών, έχει ασκήσει τεράστια επιρροή στο 
Δυτικό πολιτισμό. Η μελέτη της Βίβλου αποτελεί εδώ και αιώνες μέσο προσέγγισης και κατα-
νόησης της ανθρώπινης ύπαρξης και ιδεών που επηρέασαν τον παγκόσμιο πολιτισμό. Στο 
πλαίσιο αυτό είναι έντονη η επίδραση της Βίβλου στη Δυτική λογοτεχνία όχι μόνο από άποψη 
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περιεχομένου αλλά και μορφής. Ανάλογη επίδραση παρατηρείται και στην ελληνική λογοτε-
χνία από τα έργα των Βυζαντινών μετά την επικράτηση και διάδοση του Χριστιανισμού μέχρι 
τους νεότερους Σολωμό, Παπαδιαμάντη, Σεφέρη, Ελύτη (Τσινικόπουλος, 2010:8).  

Επίσης είναι αδιαμφισβήτητη η αξία της Βίβλου ως λογοτεχνικού κειμένου της εθνικής μας 
λογοτεχνίας, γιατί όσον αφορά την Παλαιά Διαθήκη, απόσπασμα της οποίας μελετάται στο 
σενάριο, αν και είναι κείμενο που δε γράφτηκε από Έλληνες, μεταφρασμένο στην ελληνική 
γλώσσα, τη lingua franca των ελληνιστικών χρόνων, διαδόθηκε παγκοσμίως και αποτέλεσε 
σταθμό στη μακραίωνη πορεία της ελληνικής λογοτεχνίας για την εξέλιξη και διαμόρφωση 
της γλώσσας μας και για τη μοίρα του ελληνισμού (Σεφέρης, 1994:20-21).  

Από θεολογική πλευρά θεωρείται πολύ σημαντική η Παλαιά Διαθήκη, είτε ως κείμενο που 
ανανεώθηκε και εκπληρώθηκε από τη διδασκαλία του Ιησού και μαζί με την Καινή Διαθήκη 
αποτελεί επαρκή εξιστόρηση της χριστιανικής αποκάλυψης, είτε ως βάση της ορθόδοξης χρι-
στιανικής λατρείας, καθώς πλήθος είναι οι εικόνες από την Παλαιά Διαθήκη, οι αναφορές και 
οι υπαινιγμοί σε αυτήν μέσα σε όλες τις ακολουθίες και τους ύμνους της ορθόδοξης εκκλη-
σίας (Φλορόφσκυ, 1979:35-44).  

Στο σενάριο επιχειρείται να μελετηθεί ένα μικρό απόσπασμα από τη Βίβλο και να εξεταστεί 
η δημιουργική του επίδραση σε ένα θεατρικό κείμενο της Κρητικής Αναγέννησης. Τα δύο κεί-
μενα προσεγγίζονται από φιλολογική και παράλληλα θεολογική πλευρά: μελετώνται το ύφος 
τους, οι ιδέες και ο συναισθηματικός κόσμος των ηρώων, η σκοπιμότητα των δύο κειμένων. 
Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, η Σάρρα της Βίβλου συγκρίνεται με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τη Σάρρα 
της Αναγέννησης.  

Για την εφαρμογή του σεναρίου θεωρείται πολύτιμη η συνδρομή των ΤΠΕ, καθώς η χρήση 
τους εξασφαλίζει ένα κατάλληλο χώρο συνεργασίας μαθητών και καθηγητή και προσφέρει 
εύχρηστα μέσα για την παρουσίαση των εργασιών που παράγουν οι μαθητές.  

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Στο σενάριο αξιοποιείται το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (Word), είτε για να γραφούν 
οι εργασίες των μαθητών είτε για να σχολιαστούν και να υπομνηματιστούν με την αξιοποί-
ηση της εφαρμογής δημιουργίας σχολίου.  

Οι ομαδικές και ατομικές εργασίες προϋποθέτουν τη μελέτη εργασιών που εκπονούνται κατά 
την εφαρμογή του σεναρίου από όλα τα μέλη της σχολικής τάξης. Για τις εργασίες αυτές α-
παιτείται η χρήση της πλατφόρμας συνεργατικής μάθησης moodle, η οποία προσφέρει ένα 
πλούσιο περιβάλλον αλληλεπίδρασης, δυνατότητα επικοινωνίας και ανατροφοδότησης και 
ασύγχρονης χρήσης, προκειμένου να είναι δυνατή η εργασία των μαθητών εκτός σχολικού 
ωραρίου στο σπίτι (Μουγιάκου κ.ά. 2013). 

Σημαντικός στόχος του σεναρίου είναι η απόκτηση δεξιοτήτων από τους μαθητές που αφο-
ρούν τη δημιουργία σωστά οργανωμένου αρχείου παρουσίασης. Για την επίτευξη του στόχου 
αυτού οι μαθητές εργάζονται σε περιβάλλον παρουσίασης Prezi, το οποίο σε αντίθεση με το 
πιο ευρέως διαδεδομένο πρόγραμμα παρουσίασης Power Point δίνει τη δυνατότητα δη-
μιουργίας μη γραμμικών παρουσιάσεων, διευκολύνει την αξιοποίηση εικόνων, βίντεο και ή-
χου και επιπλέον ενισχύει τη συνεργασία των μαθητών, καθώς επιτρέπει να συνεργάζονται 
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ταυτόχρονα πολλές ομάδες δουλεύοντας στο ίδιο αρχείο παρουσίασης και επικοινωνώντας 
μεταξύ τους (Περδικούρη, 2013). 

Παρουσίαση της διδακτικής πορείας του σεναρίου  

Α φάση: μία διδακτική ώρα. 

Κατά την πρώτη φάση, η οποία διαρκεί μία διδακτική ώρα, επιχειρείται οι μαθητές να εισα-
χθούν στο θέμα της διδακτικής ενότητας με την αξιοποίηση των προσωπικών τους βιωμάτων 
και γνώσεων. Έτσι ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να θυμηθούν έργα λογοτεχνικά 
ή κινηματογραφικά τα οποία αναφέρονται σε επεισόδια, μορφές, γεγονότα που αντλούνται 
από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αναμένεται οι μαθητές να αναφέρουν τις πολλές κινη-
ματογραφικές εκδοχές που αφορούν τη ζωή του Χριστού και επεισόδια από την Παλαιά Δια-
θήκη που προβάλλονται από την τηλεόραση κάθε χρόνο τις ημέρες του Πάσχα. Ακολουθεί 
συζήτηση με θέμα το βαθμό στον οποίο οι ταινίες που ανέφεραν παρεκκλίνουν από την επί-
σημη θεολογική εκδοχή και τη σκοπιμότητα αυτής της απόκλισης. Ανάλογα με την πορεία της 
συζήτησης, μπορεί η υπόλοιπη ώρα να διατεθεί στη συζήτηση, αν όμως οι μαθητές δεν έχουν 
άποψη για το θέμα, προτείνεται να δώσει συνέχεια ο διδάσκοντας ρωτώντας τους μαθητές 
αν γνωρίζουν το έργο «Ο τελευταίος πειρασμός» του Νίκου Καζαντζάκη. Αν το γνωρίζουν, 
ζητά από τους μαθητές να διηγηθούν την υπόθεση του μυθιστορήματος. Αν δεν γνωρίζουν 
το έργο, διαβάζεται η υπόθεση και γίνεται συζήτηση για το βαθμό παρέκκλισης από την Καινή 
Διαθήκη και τη σκοπιμότητα του συγγραφέα. Στο τέλος της ώρας ο διδάσκοντας ενημερώνει 
τους μαθητές ότι μια θεατρική διασκευή του γνωστού επεισοδίου της θυσίας του Αβραάμ θα 
είναι το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους τις επόμενες διδακτικές ώρες, στόχος των ο-
ποίων θα είναι η σύγκριση του βιβλικού κειμένου με το θεατρικό ως προς το ύφος, τους ή-
ρωες, τους σκοπούς που εξυπηρετούν και την πρόσληψη των έργων από το αναγνωστικό 
κοινό. 

Β φάση: έξι διδακτικές ώρες. 

Την πρώτη ώρα της Β φάσης οι μαθητές έχοντας ήδη ενημερωθεί για το θέμα της ενότητας, 
τους βασικούς άξονες και στόχους των εργασιών που θα εκπονήσουν, χωρισμένοι σε έξι ο-
μάδες μελετούν τις δραστηριότητες που προβλέπει το φύλλο εργασίας της Β φάσης. Η πρώτη 
δραστηριότητα ζητά από τους μαθητές να αναζητήσουν στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος το απόσπασμα από το Βιβλίο Γένεσις της Παλαιάς Διαθήκης το οποίο 
αναφέρεται στη θυσία του Αβραάμ (Γένεσις κβ: 1-19), να το αντιγράψουν στο αρχείο της ο-
μάδας τους και να το μελετήσουν. Συγκεκριμένα οι μαθητές καλούνται να αφηγηθούν την 
ιστορία που αναφέρεται στο απόσπασμα, να διακρίνουν και να χαρακτηρίσουν τους ήρωες, 
να σχολιάσουν το ύφος του κειμένου. Η κατανόηση του αρχαιοελληνικού κειμένου αναμένε-
ται να είναι εύκολη για τους μαθητές, ωστόσο τους δίνεται και νεοελληνική μετάφραση σε 
περίπτωση που δε είναι εύκολα κατανοητά κάποια σημεία. Για την εξέταση του ύφους δίνο-
νται κατευθυντήριες ερωτήσεις στους μαθητές που αφορούν: τα μέρη του λόγου που είναι 
συχνότερα στο κείμενο, τις λέξεις που επαναλαμβάνονται και τα σχήματα λόγου. Αναμένεται 
οι μαθητές να διακρίνουν εύκολα τα πολλά ρήματα, τους πολλούς παρατακτικούς συνδέ-
σμους (και, δε), το μκροπερίοδο λόγο, να χαρακτηρίσουν το ύφος λιτό χωρίς πολλά σχήματα 
λόγου, να συσχετίσουν το απόσπασμα με ένα λαϊκό αφήγημα και να καταλήξουν στο συμπέ-
ρασμα ότι υπάρχει έντονη εξωτερική δράση, χωρίς να γίνεται λόγος για τη συναισθηματική 
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κατάσταση των ηρώων. Δίνονται οδηγίες στους μαθητές να αναρτήσουν την εργασία τους 
στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής τάξης, ώστε να είναι διαθέσιμη στον διδάσκοντα, να τη 
μελετήσει και να διορθώσει πιθανές αστοχίες. 

Στην αρχή της δεύτερης διδακτικής ώρας της Β φάσης ο διδάσκοντας σχολιάζει στην ολομέ-
λεια της τάξης τις εργασίες που έχει διορθώσει και παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη εργασία 
ζητώντας από τους μαθητές να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, γιατί στοιχεία της εργασίας αυτής 
θα αξιοποιήσουν σε επόμενη δραστηριότητα. Στη συνέχεια δίνεται σε κάθε ομάδα ένα από-
σπασμα από το θεατρικό έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου «Η θυσία του Αβραάμ» και οι μα-
θητές την υπόλοιπη ώρα καθώς και την επόμενη (τρίτη ώρα της Β φάσης) εκπονούν εργασίες 
που αφορούν το σχολιασμό του ύφους και την παρουσίαση των χαρακτήρων του αποσπά-
σματος. Συγκεκριμένα αναζητούν μια από τις εκδόσεις του έργου στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 
Νεοελληνικών Σπουδών Ανέμη του Πανεπιστημίου Κρήτης και εντοπίζουν το απόσπασμα 
που πρόκειται να μελετήσουν. Προτιμάται να αναζητήσουν οι μαθητές στο διαδίκτυο τα α-
ποσπάσματα από την Παλαιά Διαθήκη και από το θεατρικό έργο και όχι να τους δοθούν έ-
τοιμα σε φύλλο εργασίας, προκειμένου να γνωρίσουν τους διαδικτυακούς χώρους στους ο-
ποίους παραπέμπονται. Τα αποσπάσματα από το θεατρικό έργο που μελετούν οι ομάδες εί-
ναι τα παρακάτω (στις παρενθέσεις δίνονται εκτός από την αρίθμηση των στίχων οι σελίδες 
και ο πρώτος και τελευταίος στίχος των αποσπασμάτων, γιατί η έκδοση στην οποία παραπέ-
μπονται οι μαθητές δεν έχει αριθμημένους στίχους): 

1η ομάδα: μονόλογος του Αβραάμ όταν ο άγγελος του μεταφέρει την εντολή του Θεού να 
θυσιάσει το γιο του (στ. 29 – 94, σελ. 4 – 5, «Όφου, τρομάρα με κρατεί, ζάλη μεγάλης έχω … 
και τη θυσία που ζητάς σωστή να σου τη δώσω»). 

2η ομάδα: διάλογος Αβραάμ και Σάρρας, αμέσως μετά την ανακοίνωση της θλιβερής είδησης 
στην τελευταία και λίγο πριν ξυπνήσει ο Ισαάκ (στ. 381 – 445, σελ. 14 – 16, «Εννιά μήνες σ’ 
εβάσταξα, τέκνο μου, κανακάρη, … και να ’ν’ ομπρός και οπίσω σου κι εις τα ποδόζαλά σου.»). 

3η ομάδα: διάλογος Αβραάμ και δούλων, όταν ανακοινώνεται η άσχημη είδηση στους τελευ-
ταίους (στ. 641 – 701, σελ. 23 – 25, «Δούλοι καλοί και μπιστικοί, το πράμα το ζητάτε … τη 
στράτα την περιπατείς άλλαξε και το δρόμο.»). 

4η ομάδα: μονόλογος του Ισαάκ αφού του έχει ανακοινωθεί η εντολή του Θεού και όσο ετοι-
μάζεται η θυσία (στ. 875 – 940, σελ. 30 – 32, «Αόρατε, λυπήσου με, άναρχε, πόνεσέ με … Ω 
πλάστη μου, βοήθα μου! Μάνα μου, και πού να ’σαι;»). 

5η ομάδα: διάλογος Αβραάμ και Ισαάκ μετά την εμφάνιση του αγγέλου που ανακοινώνει τη 
ματαίωση της θυσίας (στ. 971 – 1022, σελ. 33 – 34, «Ω βασιλεύ των ουρανών, οπού τα πάντα 
ορίζεις … εγλίτωσεν ο Ισαάκ κι εσφάγη το κριάρι»). 

6η ομάδα: αναγγελία της ευχάριστης είδησης στη Σάρρα, συνάντηση Αβραάμ, Ισαάκ, Σάρρας 
(στ. 1081 – 1140, σελ. 36 – 38, «Δεν είν’ καιρός να σου μιλώ εδώ στο μονοπάτι … και το ταχύ 
να κάμομε τσ’ ανάστασης τη σκόλη»). Για τη γλωσσική εξομάλυνση του κειμένου οι μαθητές 
μπορούν να αξιοποιήσουν το γλωσσάρι που υπάρχει σε πρόγραμμα αντίστοιχης θεατρικής 
παράστασης και διατίθεται στο διαδικτυακό αρχείο του Εθνικού Θεάτρου).  
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Οι μαθητές, αφού μελετήσουν το απόσπασμα της ομάδας τους, καλούνται να παρουσιάσουν 
περιληπτικά το περιεχόμενο και τη θέση του στο έργο, να σκιαγραφήσουν τους χαρακτήρες, 
να μελετήσουν το ύφος του κειμένου και να σχολιάσουν το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. 
Αναμένεται οι μαθητές να εντοπίσουν τις αντιδράσεις των ηρώων τόσο όταν παίρνουν τη 
σκληρή εντολή του Θεού όσο και όταν μαθαίνουν το ευχάριστο νέο που αφορά τη ματαίωση 
της θυσίας, να σκιαγραφήσουν ανάλογα τους χαρακτήρες, να σχολιάσουν τις ιδέες, τις σκέ-
ψεις και την ψυχική τους κατάσταση. Παράλληλα καλούνται να σχολιάσουν το ύφος του κει-
μένου εντοπίζοντας σχήματα λόγου και άλλα λυρικά ή πεζολογικά στοιχεία και να προβούν 
σε σύντομη κριτική για την τελική εντύπωση που τους άφησε ως αναγνώστες το απόσπασμα 
που διάβασαν και μελέτησαν.  

Ως εργασία για το σπίτι ανατίθεται στους μαθητές δραστηριότητα που αφορά τη σύνθεση 
ενός κειμένου όπου, αφού δώσουν τα βασικά σημεία των αποσπασμάτων από το θεατρικό 
έργο που μελέτησαν όλες οι ομάδες τις δύο προηγούμενες διδακτικές ώρες, θα παρουσιά-
σουν τους ήρωες και θα σχολιάσουν το ύφος του έργου. Για την εκπόνηση της εργασίας αυτής 
οι μαθητές πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις εργασίες που εκπόνησαν όλες οι ομάδες τις 
δύο προηγούμενες διδακτικές ώρες και βρίσκονται αναρτημένες στο περιβάλλον της ψηφια-
κής τάξης. Και αυτή η εργασία πρέπει να έχει αναρτηθεί από τους μαθητές στην ψηφιακή 
τάξη πριν από την επόμενη διδακτική ώρα, προκειμένου να έχει πρόσβαση σε αυτές ο διδά-
σκοντας, να τις μελετήσει, να κάνει τις πιθανές διορθώσεις και την επόμενη διδακτική ώρα 
να παρουσιαστεί στην τάξη η πιο ολοκληρωμένη εργασία.  

Την τέταρτη διδακτική ώρα οι ομάδες μελετούν το σχετικό απόσπασμα της Παλαιάς Διαθή-
κης από θεολογική σκοπιά με την καθοδήγηση του καθηγητή των Θρησκευτικών, ο οποίος 
ενημερώνει τους μαθητές ότι η Ορθόδοξη Θεολογία θεωρεί την Παλαιά Διαθήκη άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την Καινή Διαθήκη και την ερμηνεύει χριστοκεντρικά, καθώς οι Πατέρες της 
Εκκλησίας θεωρούν ότι οι προτυπώσεις της Παλαιάς Διαθήκης βρίσκουν την εκπλήρωσή τους 
στο πρόσωπο του Χριστού. Στο πλαίσιο αυτής της ερμηνείας οι μαθητές καλούνται να εντο-
πίσουν στο απόσπασμα από τη Γένεση που ήδη μελέτησαν αναλογίες με τη σταυρική θυσία 
του Ιησού, όπως αυτή παρουσιάζεται στα κείμενα των Ευαγγελιστών. Για να διευκολυνθούν 
οι μαθητές και προκειμένου να ολοκληρώσουν την εργασία τους στη διάρκεια μιας διδακτι-
κής ώρας, τους δίνεται πίνακας με παραθέματα από την Καινή Διαθήκη που αναφέρονται 
στη σταυρική θυσία του Χριστού και τα οποία με τη μορφή σχολίων πρέπει να αντιστοιχίσουν 
οι μαθητές με στίχους από το απόσπασμα της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρεται στη θυσία 
του Αβραάμ. Τα τελευταία δέκα λεπτά της διδακτικής ώρας παρουσιάζεται η εργασία μιας 
ομάδας η οποία, αν χρειαστεί, συμπληρώνεται από τις υπόλοιπες. Το κείμενο από τη Γένεση 
με τα αντίστοιχα σημεία της Καινής Διαθήκης αποδεικνύει στους μαθητές γιατί η θυσία του 
Αβραάμ ερμηνεύεται θεολογικά ως προτύπωση της θυσίας του Ιησού. 

Την πέμπτη διδακτική ώρα οι ομάδες μελετούν πώς η βυζαντινή αγιογραφία προβάλλει τη 
θυσία του Αβραάμ. Οι ομάδες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Google εικόνες αναζητούν 
και επιλέγουν μια βυζαντινή εικόνα με θέμα τη θυσία του Αβραάμ. Στη συνέχεια συμπληρώ-
νουν έναν πίνακα που τους δίνεται με τα χαρακτηριστικά της εικόνας. Όταν ολοκληρωθεί η 
δραστηριότητα παρουσιάζονται στην ολομέλεια της τάξης οι εικόνες που επέλεξαν και μελέ-
τησαν οι ομάδες καθώς και οι πίνακες με τα χαρακτηριστικά των εικόνων. Στη συζήτηση που 
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γίνεται στην τάξη ο διδάσκοντας τονίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της βυζαντινής αγιογρα-
φίας, όπως αυτά εντοπίστηκαν από τους μαθητές.  

Η ατομική εργασία που δίνεται στους μαθητές για το σπίτι απαιτεί να αναζητήσουν στο δια-
δίκτυο και να επιλέξουν έναν κοσμικό πίνακα ζωγραφικής εμπνευσμένο από τη θυσία του 
Αβραάμ. Στη συνέχεια πρέπει να διαπιστώσουν τα χαρακτηριστικά του έργου ζωγραφικής 
συμπληρώνοντας το γνωστό τους πίνακα από τη δραστηριότητα της πέμπτης διδακτικής ώ-
ρας στο σχολείο και να γράψουν σε ένα σύντομο κείμενο την άποψή τους για τα δύο έργα 
που μελέτησαν, τη βυζαντινή εικόνα και τον κοσμικό πίνακα ζωγραφικής, και τη σχέση τους 
με το πνεύμα και το ύφος του βιβλικού κειμένου και του δραματικού αναγεννησιακού έργου. 
Καλούνται δηλαδή οι μαθητές να εκθέσουν τεκμηριωμένα την άποψή τους για το ζωγραφικό 
έργο που αποδίδει το περιεχόμενο, το χαρακτήρα και το ύφος των δύο κειμένων τα οποία 
μελέτησαν σε προηγούμενες δραστηριότητες. Αναμένεται οι μαθητές να συνδέσουν τη βυ-
ζαντινή αγιογραφία με το κείμενο της Βίβλου και το κοσμικό έργο ζωγραφικής με το αναγεν-
νησιακό δραματικό έργο, εξηγώντας τους λόγους αυτής της συσχέτισης. Η εργασία πρέπει να 
εκπονηθεί ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα από όλους τους μαθητές και να παραδοθεί στον διδά-
σκοντα, καθώς λειτουργεί ως άσκηση αξιολόγησης των μαθητών, η οποία ελέγχει το βαθμό 
στον οποίο οι μαθητές κατανόησαν και αφομοίωσαν τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν 
στις εργασίες που εκπόνησαν τις προηγούμενες διδακτικές ώρες.  

Την έκτη διδακτική ώρα οι ομάδες ανά τρεις εκπονούν συνεργατικά δραστηριότητα που α-
φορά τη δημιουργία μιας παρουσίασης. Συγκεκριμένα οι τρεις πρώτες ομάδες συνεργάζο-
νται στο περιβάλλον παρουσίασης Prezi, προκειμένου να ετοιμάσουν μια παρουσίαση με 
θέμα «Η θυσία του Αβραάμ στη χριστιανική λογοτεχνία και παράδοση». Οι υπόλοιπες τρεις 
ομάδες συνεργάζονται στο ίδιο περιβάλλον για να ετοιμάσουν μια παρουσίαση με θέμα «Η 
θυσία του Αβραάμ: θεατρικό κείμενο της Κρητικής Λογοτεχνίας». Στις παρουσιάσεις τους οι 
μαθητές πρέπει να λάβουν υπόψη τους όλες τις εργασίες που αναρτήθηκαν στην ψηφιακή 
τάξη κατά τη Β φάση. Επίσης, δίνεται στους μαθητές κείμενο του Τμήματος Βιβλιοθηκονο-
μίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας με οδηγίες για τη δημιουργία αρχείων 
παρουσίασης Power Point οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν και για τη δημιουργία αρ-
χείων Prezi. Στόχος είναι να αποφευχθούν λάθη που γίνονται συχνά κατά τη δημιουργία αρ-
χείων παρουσίασης, όπως ακραίοι χρωματικοί συνδυασμοί, μεγάλα κείμενα με μικρά γράμ-
ματα, άσκοπα εφέ εντυπωσιασμού, υπερφορτωμένες με εικόνες διαφάνειες. Για την εργασία 
αυτή επιλέχτηκε να εργαστούν οι μαθητές σε περιβάλλον Prezi, το οποίο δίνει τη δυνατότητα 
δημιουργίας μη γραμμικών παρουσιάσεων, διευκολύνει την αξιοποίηση εικόνων, βίντεο και 
ήχου για τη δημιουργία πολυτροπικού κειμένου και το σημαντικότερο, επιτρέπει τη διαδι-
κτυακή συνεργασία πολλών ομάδων στη δημιουργία ενός αρχείου παρουσίασης. Στην περί-
πτωσή μας μπορούν οι ομάδες ανά τρεις να ανοίξουν το ίδιο αρχείο και να προτείνουν δια-
φάνειες συζητώντας διαδικτυακά για τις επιλογές τους. Καθώς η εφαρμογή Prezi είναι σχε-
τικά καινούρια και άγνωστη στους μαθητές, προτείνεται στους μαθητές να έχουν γνωρίσει 
ήδη από το σπίτι το περιβάλλον έχοντας κάνει εγγραφή και επιχειρώντας να δημιουργήσουν 
μια δοκιμαστική παρουσίαση.  

Για το σπίτι ανατίθεται στους μαθητές ατομική εργασία η οποία ανήκει ουσιαστικά στη Γ 
φάση, καθώς αξιοποιεί τα συμπεράσματα των εργασιών των προηγούμενων φάσεων και 
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ζητά από τους μαθητές να παραγάγουν το δικό τους λόγο γύρω από το θέμα το οποίο μελέ-
τησαν. Συγκεκριμένα οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν ένα σύντομο ή εκτενές απόσπασμα από 
την Παλαιά και Καινή Διαθήκη και να το διασκευάσουν γράφοντας ένα λογοτεχνικό κείμενο 
(πεζό, θεατρικό, ή ποιητικό). Επίσης πρέπει να συνοδεύσουν την εργασία τους με μια σύ-
ντομη παρουσίαση στην οποία θα παρουσιάζουν το θεολογικό κείμενο και θα εξηγούν τη 
δική τους λογοτεχνική διασκευή. Τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν για την παρουσί-
αση το Power Point ή την εφαρμογή Prezi.  

Γ φάση: μία διδακτική ώρα. 

Κατά τη Γ φάση παρουσιάζονται στην ολομέλεια της τάξης και σχολιάζονται οι δύο εργασίες 
που εκπόνησαν ανά τρεις ομάδες οι μαθητές την προηγούμενη διδακτική ώρα καθώς και οι 
ατομικές εργασίες που εκπονήθηκαν στο σπίτι. Αν η ώρα δεν επαρκεί για την παρουσίαση 
όλων των ατομικών εργασιών, γίνεται επιλογή που θα προκύψει από συζήτηση στην ολομέ-
λεια και με κριτήριο το θέμα κάθε εργασίας αλλά και το αρχείο που επιλέγεται για την πα-
ρουσίαση. Στόχος είναι να παρουσιαστούν εργασίες που χρησιμοποιούν Power Point αλλά 
και Prezi, για να ακολουθήσει συζήτηση με θέμα ποιο από τα δύο εργαλεία θεωρούν οι μα-
θητές πιο εύχρηστο, αποτελεσματικό και ενθαρρυντικό της μεταξύ τους συνεργασίας.  
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22 Ύστερα από τα γεγονότα αυτά, ο Θεός δοκίμασε τον Αβραάμ και του είπε: «Αβραάμ!» 
Εκείνος απάντησε: «Ορίστε». 2 «Πάρε το γιο σου», του λέει ο Θεός, «το μονογενή, που τον 
αγαπάς, τον Ισαάκ, και πήγαινε να τον θυσιάσεις στη χώρα Μοριά σ’ ένα από τα βουνά που 
εγώ θα σου δείξω».  

3 Ο Αβραάμ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, σαμάρωσε το γαϊδουράκι του και πήρε μαζί του δύο 
από τους δούλους του και το γιο του τον Ισαάκ. Έσχισε τα ξύλα για τη θυσία και ξεκίνησε για 
τον τόπο που του είπε ο Θεός. 4 Την τρίτη μέρα κοίταξε πέρα και είδε τον τόπο από μακριά. 5 
Τότε είπε στους δούλους του: «Καθήστε εσείς εδώ με το γαϊδουράκι, κι εγώ με το παιδί θα 
πάμε ως εκεί να προσκυνήσουμε κι έπειτα θα γυρίσουμε».  

6 Πήρε ο Αβραάμ τα ξύλα της θυσίας και τα φόρτωσε πάνω στον Ισαάκ το γιο του, πήρε στο 
χέρι του τη φωτιά και το μαχαίρι, και βάδιζαν οι δυο μαζί. 7 Κάποια στιγμή ο Ισαάκ είπε στον 
πατέρα του: «Πατέρα μου». Κι εκείνος αποκρίθηκε: «Ορίστε, παιδί μου». «Έχουμε τη φωτιά 
και τα ξύλα», είπε το παιδί, «αλλά πού είναι το αρνί για τη θυσία;» 8 Ο Αβραάμ αποκρίθηκε: 
«Ο Θεός θα φροντίσει για το αρνί της θυσίας, παιδί μου». Και συνέχισαν το δρόμο τους. 

9 Όταν έφτασαν στον τόπο που τους είχε πει ο Θεός, ο Αβραάμ έχτισε εκεί το θυσιαστήριο, 
ετοίμασε τα ξύλα έδεσε το γιο του τον Ισαάκ και τον έβαλε στο θυσιαστήριο πάνω από τα 
ξύλα. 10 Ύστερα άπλωσε το χέρι του και πήρε το μαχαίρι γα να σφάξει το παιδί του. 11 Αλλά ο 
άγγελος του Κυρίου του φώναξε από τον ουρανό και του είπε: «Αβραάμ, Αβραάμ!» Κι εκείνος 
απάντησε: «Ορίστε». 12 Και του είπε: «Μην απλώσεις χέρι στο παιδί και μην του κάνεις τίποτε, 
γιατί τώρα ξέρω ότι φοβάσαι το Θεό και δε μου αρνήθηκες το μοναχογιό σου».  

13 Ο Αβραάμ κοίταξε τριγύρω και είδε ένα κριάρι πιασμένο από τα κέρατα σ’ ένα θάμνο. Έ-
τρεξε, το πήρε και το θυσίασε αντί για το γιο του. 14 Τον τόπο εκείνο ο Αβραάμ τον ονόμασε 
Γιαχβέ-Ιερέ, γι’ αυτό μέχρι σήμερα λέγεται: «Σ’ αυτό το βουνό παρουσιάστηκε ο Κύριος».  

15 Ό άγγελος του Κυρίου φώναξε για δεύτερη φορά τον Αβραάμ από τον ουρανό 16 και του 
είπε: «Εγώ ο Κύριος ορκίζομαι στον εαυτό μου, ότι επειδή έκανες την πράξη αυτή και δε μου 
αρνήθηκες το μοναχογιό σου, 17 θα σε ευλογήσω με το παραπάνω και θα σου δώσω αναρίθ-
μητους απογόνους σαν τ’ αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο που είναι στις ακτές της 
θάλασσας. Ο απόγονός σου θα κατακτήσει τις πόλεις των εχθρών του. 18 Με τον απόγονό σου 
θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, επειδή υπάκουσες στην εντολή μου». 

19 Μετά ο Αβραάμ γύρισε στους δούλους του και ξεκίνησαν όλοι μαζί για τη Βέερ-Σεβά, κι ο 
Αβραάμ εγκαταστάθηκε εκεί.  

(Η μετάφραση του αποσπάσματος της Παλαιάς Διαθήκης προέρχεται από το βιβλίο «Η Πα-
λαιά Διαθήκη Μετάφραση από τα πρωτότυπα κείμενα» της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας.) 

2. Ευαγγελικές περικοπές που αναφέρονται στη σταυρική θυσία του Ιησού 
οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα 
πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον (Κατά Ιωάννην 3:16) 
Μτφ: Γιατί τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του το μονογενή, για να 
μη χαθεί καθένας που πιστεύει σ’ αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια 
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Παρέλαβον δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἤγαγον· καὶ βαστάζων τὸν σταυρὸν αὐτοῦ ἐξῆλθεν εἰς τὸν 
λεγόμενον κρανίου τόπον, ὃς λέγεται ἑβραϊστὶ Γολγοθᾶ, (Κατά Ιωάννην 19:17) 
Μτφ: Παράλαβαν λοιπόν τον Ιησού, και βαστάζοντας ο ίδιος το σταυρό, εξήλθε από την 
πόλη στο λεγόμενο “Κρανίου Τόπο”, που λέγεται εβραϊκά “Γολγοθά” 
τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· 5 εἴπατε τῇ 
θυγατρὶ Σιών, ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ πῶλον 
υἱὸν ὑποζυγίου. (Κατά Ματθαίον 21:4-5) 
Μτφ: Και αυτό έχει γίνει, για να εκπληρωθεί εκείνο που ειπώθηκε μέσω του προφήτη, όταν 
έλεγε: 5 Πέστε στη θυγατέρα Σιών, Ιδού, ο βασιλιάς σου έρχεται σ’ εσένα πράος και ανε-
βασμένος πάνω σε όνο και πάνω σε πουλάρι γέννημα υποζυγίου 
῎Ηγοντο δὲ καὶ ἕτεροι δύο κακοῦργοι σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι (Κατά Λουκάν 23:32) 
Μτφ: Οδηγούνταν τότε και άλλοι δύο κακούργοι μαζί του, για να θανατωθούν. 
Παρέλαβον δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἤγαγον· καὶ βαστάζων τὸν σταυρὸν αὐτοῦ ἐξῆλθεν εἰς τὸν 
λεγόμενον κρανίου τόπον, ὃς λέγεται ἑβραϊστὶ Γολγοθᾶ (Κατά Ιωάννην 19:17) 
Μτφ. Παρέλαβαν λοιπόν τον Ιησού, και βαστάζοντας ο ίδιος το σταυρό, εξήλθε από την 
πόλη στο λεγόμενο “Κρανίου Τόπο”, που λέγεται εβραϊκά “Γολγοθά” 
Τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ ᾿Ιωάννης τὸν ᾿Ιησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς 
τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου (Κατά Ιωάννην 1:29) 
Μτφ: Την επόμενη ημέρα βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησού να έρχεται προς αυτόν και λέει: «Να 
ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. 
καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ (Κατά Ιω-
άννην 19:2) 
Μτφ: Και οι στρατιώτες, αφού έπλεξαν ένα στεφάνι από αγκάθια, το επέθεσαν στο κεφάλι 
του 
ἀλλ' εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξε (Κατά Ιωάννην 19:34) 
Μτφ: αλλά ένας από τους στρατιώτες τρύπησε με λόγχη την πλευρά του 
τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· οὐκ ἀκούεις πόσα σου καταμαρτυροῦσι; 14 καὶ οὐκ ἀπεκρίθη 
αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ρῆμα, ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν.(Κατά Ματθαίον 27:13-14) 
Μτφ: Τότε του λέει ο Πιλάτος: «Δεν ακούς πόσα μαρτυρούν εναντίον σου;» 14 Και δεν του 
αποκρίθηκε ούτε σε ένα λόγο, ώστε θαύμαζε ο ηγεμόνας πολύ. 

(Η μετάφραση των αποσπασμάτων της Καινής Διαθήκης προέρχεται από το βιβλίο Μετα-
γλώττιση της Καινής Διαθήκης του Σπύρου Κίμ. Καραλή.) 
 

3. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΥΠΟΨΗ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
 Πίνακας/βυζαντινή ει-

κόνα 
Ποια αντικείμενα, πρόσωπα, σπίτια, ζώα, φόρμες και ιδιαί-
τερα μοτίβα παριστάνονται, ποια είναι η θέση και η στάση 
τους στον πίνακα; 

 

Μπορείτε να διακρίνετε ξεχωριστές ενότητες και βασικούς ά-
ξονες στο έργο; 

 

Ποιες γραμμές, ποια σχήματα και χρώματα κυριαρχούν; Ποια 
είναι η υφή του έργου; 
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Υπάρχει βάθος και κίνηση στο έργο; Με ποιον τρόπο δίνονται;  
Πώς χρησιμοποιείται το φως και η σκιά στο έργο;  
Ποιο είναι το νόημα ή το μήνυμα του έργου και με ποιο τρόπο 
δίνεται; Ποια είναι η πρόθεση του ζωγράφου που φιλοτέ-
χνησε το έργο; 

 

Ποια είναι η άποψή σας για την αποτελεσματικότητα του έρ-
γου στην απόδοση του μηνύματός του και για το τελικό αισθη-
τικό αποτέλεσμα; 
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Μέθοδοι και τεχνικές δημιουργίας θετικού κλίματος 
στην προσέγγιση εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

 
Καντάς Κωνσταντίνος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

kkantas@sch.gr 

Περίληψη 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) επικρατούν σε όλους τους τομείς της 
σημερινής κοινωνίας. Τα παιδιά και οι νέοι έρχονται καθημερινά σε επαφή μαζί τους, ενώ 
οι δεξιότητες και οι γνώσεις που έχουν αποκτήσει εμπειρικά είναι πολλές. Την πρόοδο της 
κοινωνίας σε αυτό το επίπεδο ακολουθεί και η εκπαίδευση λόγω της μεγάλης σχέσης που 
υπάρχει ανάμεσά τους. Έτσι, η ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση αποτελεί ένα πολύ ση-
μαντικό θέμα που συνεχώς αποκτά νέες διαστάσεις και ερευνούνται νέα πεδία. Αναφορικά 
με την ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, υπάρχουν πολλοί λόγοι που την επέβαλλαν κα-
θώς επίσης και συνεχόμενες εξελίξεις. Ο τρόπος που η μάθηση μέσω των Τ.Π.Ε. παρέχεται 
πλέον στους μαθητές έχει εξελιχτεί και μετασχηματιστεί δημιουργώντας ένα νέο μαθησιακό 
τρόπο επικοινωνίας, ο οποίος με τη σειρά του έχει κυρίως θετικά χαρακτηριστικά αλλά και 
κάποια αρνητικά τα οποία χρήζουν περαιτέρω μελέτης. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι 
να παρουσιάσει τεχνικές και μεθόδους, που συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού κλίματος 
για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Λέξεις - Κλειδιά: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, εκπαίδευση, θετικό κλίμα, 
μάθηση. 

Εισαγωγή  

Η επανάσταση στο χώρο των νέων τεχνολογιών και της πληροφόρησης ξεκίνησε από την 
εφεύρεση του τηλέγραφου, του τηλεφώνου και του ραδιοφώνου. Αυτές οι εφευρέσεις 
προετοίμασαν το πεδίο για την έλευση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.  Μετά την ανακάλυ-
ψη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, η επόμενη μεγαλύτερη τεχνολογική επανάσταση ήταν η 
εμφάνιση του διαδικτύου (internet). Το διαδίκτυο πρόσφερε μεγαλύτερη πρόσβαση σε υλι-
κό, σε ανθρώπους και σε μαθησιακά περιβάλλοντα. Επέτρεψε μεγαλύτερη δυνατότητα πα-
γκόσμιας μετάδοσης και διάδοσης πληροφοριών και ανέπτυξε περισσότερο τη συνεργασία 
και την επικοινωνία ανάμεσα σε ανθρώπους και υπολογιστές, ανεξαρτήτως γεωγραφικής 
τοποθέτησης ή χρόνου (Παπαδήμα- Σοφοκλέους, 2004: 195). 

Η εδραίωση λοιπόν και εξέλιξη των Τ.Π.Ε. δε θα μπορούσε να μη συμβεί και στο πεδίο της 
εκπαίδευσης, χώρο παράλληλο και ενταγμένο στο κοινωνικό πεδίο. Με τη συνεισφορά των 
Τ.Π.Ε., υπάρχουν και για τις δύο συνισταμένες, μαθητές και εκπαιδευτικούς, νέες ευκαιρίες 
κυρίως σε θέματα πρόσβασης και διαχείρισης της γνώσης. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) μπορεί να θεωρηθεί ως συνώνυμο για τον εκσυγχρονισμό 
όλων των οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών μονάδων, καθώς παρέχει 
προηγμένα και ανανεωμένα τεχνολογικά εργαλεία και εφαρμογές. Σήμερα, η εφαρμογή 
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των νέων τεχνολογιών στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα εμφανί-
ζει ραγδαία αύξηση (Saiti & Prokopiadou, 2009). 

Η ενσωμάτωση των τελευταίων επινοήσεων της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία 
δεν είναι πρόσφατη έμπνευση. Στις αρχές του αιώνα, και ενώ ο κινηματογράφος δεν με-
τρούσε παρά μερικά χρόνια ζωής, πολλοί μιλούσαν για την επανάσταση που πρόκειται να 
φέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οραματίζονταν ένα σχολείο γεμάτο κινηματογραφικές 
μηχανές προβολής, όπου θα προβάλλονται ταινίες που θα συνοδεύουν την προφορική πα-
ράδοση και ίσως τελικά καταφέρουν να αντικαταστήσουν τον δάσκαλο. Το σχέδιο δεν απέ-
δωσε παρά σε περιορισμένη, πειραματική κλίμακα (Mooij & Smeets, 2001). Όταν κατέφθα-
σε η τηλεόραση, η ιδέα επανήλθε με τη μορφή των εκπαιδευτικών εκπομπών που θα παρα-
κολουθούσαν τα παιδιά την ώρα του μαθήματος. Και αυτή η εκδοχή δε διαδόθηκε ιδιαίτε-
ρα, κυρίως λόγω προβλημάτων προγραμματισμού. Κατά τις δεκαετίες του '60, του '70 και 
του '80, τα «προχωρημένα» σχολεία προσέφεραν οπτικοακουστική διδασκαλία με τη βοή-
θεια μαγνητοφώνων, διαφανειών και βίντεο, αλλά έπρεπε να φθάσουμε στην εποχή του 
υπολογιστή για να μπορέσει να γίνει πράξη η πλήρως πολυμεσική, αλληλεπιδραστική διδα-
σκαλία και το άνοιγμα του σχολείου στον κόσμο μέσω του Internet (Alexander & Blight, 
1996).  

Η Διδακτική προσέγγιση όλων των γνωστικών αντικειμένων με την αξιοποίηση της 
Πληροφορικής θεωρείται πλέον αναγκαία με την εμπλοκή τόσο του μαθητή, όσο και του 
εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός θα αποτελέσει το διαμεσολαβητή και συνεργάτη στο 
μαθητή, ώστε ο δεύτερος να αξιοποιήσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και γενικότερα την 
πληροφορική προς όφελός του (Evans – Jenings &  Okwuegbuzie, 2001).   

Τρόποι εισαγωγής των Τ.Π.Ε. στις σχολικές αίθουσες 

Σύμφωνα με το μοντέλο του Fullan (2002), η διαδικασία της καινοτομίας, όπως είναι η έ-
νταξη των Τ.Π.Ε. στη σχολική διαδικασία, αποτελείται από τρία στάδια: την εισαγωγή της 
καινοτομίας, κατά την οποία μελετάται η παρούσα κατάσταση, εντοπίζονται προβληματικές 
καταστάσεις και αποφασίζεται η καινοτομία. Στο στάδιο αυτό για να είναι η καινοτομία α-
ποδεκτή από όλους και χωρίς προβλήματα θα πρέπει να συζητηθεί από όλους τους εμπλε-
κομένους στη σχολική μονάδα, ώστε να έχουν άποψη και εικόνα της καινοτομίας. Επίσης 
πρέπει να καταστεί σαφές ότι η καινοτομία είναι αναγκαία για το καλό της σχολικής μονά-
δας. Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό της εφαρμογής, κατά το οποίο σχεδιάζεται και εφαρμό-
ζεται στην πράξη η καινοτομία. Κατά το στάδιο αυτό καλό είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι να 
παρατηρούν και να καταγράφουν προβλήματα και ωφέλειες της καινοτομίας (Fullan, 2001). 
Το τελευταίο στάδιο είναι αυτό της εγκαθίδρυσης της καινοτομίας, κατά το οποίο η καινο-
τομία παύει να θεωρείται ως κάτι νέο και γίνεται μέρος του συνηθισμένου τρόπου εργασί-
ας στο σχολείο. Έχει γίνει πλέον κομμάτι της δομής του σχολείου, δεν υπάρχουν ανταγωνι-
στικές πρακτικές και διαδίδεται η χρήση της στο σχολείο (Fullan, 2001). 

Όταν πραγματοποιούνται τα παραπάνω στάδια στη διαδικασία της καινοτομίας, ή αν όχι 
αυτά ακριβώς αλλά παρεμφερή, που όμως εμπλέκουν τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, 
τους μαθητές και τη σχολική μονάδα στη διαδικασία εγκαθίδρυσης της καινοτομίας, στη 
διαδικασία έρευνας τυχόν προβλημάτων ή και ωφελειών της καινοτομίας, τότε αυτή γίνεται 
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πιο εύκολα κατανοητή και αποδεκτή από τα μέλη της σχολικής μονάδας. Τα μέλη της σχολι-
κής μονάδας παύουν να βλέπουν με καχυποψία την καινοτομία, διότι οι ίδιοι έχουν συμμε-
τάσχει στην εγκαθίδρυσή της (Dundon, 2002). 

Σύμφωνα με το μοντέλο του Lewin (1951), η διαδικασία εγκαθίδρυσης μιας καινοτομίας 
αποτελείται από τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η αποπαγιοποίηση και σχετίζεται με 
την ψυχολογική προετοιμασία των ατόμων που θα επηρεαστούν από την καινοτομία, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Είναι το στάδιο κατά το ο-
ποίο ωριμάζει η σκέψη ότι επιβάλλεται αλλαγή και συνειδητοποιείται η ανάγκη, ή έστω η 
σκοπιμότητα, της αλλαγής. Στο στάδιο αυτό, ο διευθυντής μίας σχολικής μονάδας φροντίζει 
να υιοθετηθεί το κοινό όραμα της καινοτομίας στο σχολείο, από το σύνολο των εκπαιδευτι-
κών και των μαθητών (Richardson & Anders,  1994). Το δεύτερο στάδιο είναι η μετακίνηση 
στη νέα τακτική, η υιοθέτηση μίας νέας ιδέας, η καταρχήν αποδοχή μιας νέας τάξης πραγ-
μάτων. Στο δεύτερο αυτό στάδιο, που αφορά στην αλλαγή, ο διευθυντής προωθεί τη συ-
νέργεια και τη συλλογική προσπάθεια των εκπαιδευτικών και των μαθητών, εστιάζει στα-
θερά την προσοχή του και την προσοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών στη νέα εκ-
παιδευτική καινοτομία (Rogers, 1995). Το τρίτο στάδιο είναι η σταθεροποίηση της νέας τα-
κτικής, η οριστική, και χωρίς επιφυλάξεις, αποδοχή της νέας ιδέας, η αντικατάσταση του 
παλαιού σχήματος σκέψης και ενέργειας με το νέο. Στο στάδιο αυτό, γνωστό ως στάδιο ε-
παναπαγιοποίησης, αξιολογούνται τα αποτελέσματα της καινοτομίας και αξιοποιούνται για 
περαιτέρω βελτίωση (Donahoe, 1993). 

Δημιουργία θετικού κλίματος για τους εκπαιδευτικούς 

Η έρευνα των Τζιμογιάννη και Κόμη (2004) συμπέρανε πως οι μισοί εκπαιδευτικοί ήταν ε-
πιφυλακτικοί για την αποτελεσματικότητα των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση και θε-
ωρούσαν ότι υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες ως προς την παιδαγωγική-διδακτική πλευρά 
της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι 
η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο του προγράμματος, περιορίστηκε στην τε-
χνολογική πλευρά και δεν προετοιμάστηκε, στο βαθμό που θα όφειλε το παιδαγωγικό 
πλαίσιο αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η ενσωμάτωση των 
Τ.Π.Ε. στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη και περίπλοκη 
διαδικασία, η οποία απαιτεί χρόνο και συνεχή προσπάθεια.  

Σύμφωνα με τους Tsitouridou & Vryzas (2003) και Τζιμογιάννη & Κόμη (2004), οι εκπαιδευ-
τικοί στη χώρα μας έχουν, εν γένει, θετικές στάσεις σχετικά με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 
Παρόλο όμως τη θετική αυτή στάση, οι εκπαιδευτικοί είναι επιφυλακτικοί και αναγνωρί-
ζουν δυσκολίες στην εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική (Τζιμογιάννης & Κό-
μης 2004).  

Οι σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορίας, έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν την α-
ναδόμηση των εκπαιδευτικών συστημάτων και των αναλυτικών προγραμμάτων που προ-
σφέρονται και να συμβάλουν στην αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
των σχολείων (Carter, 2005). Παράλληλα όμως, ένα εκπαιδευτικό σύστημα, εάν διαμορφω-
θεί κατάλληλα, μπορεί να υποστηρίξει την εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Είναι ατυχές το γεγονός, ότι οι φορείς που καθορίζουν εκπαιδευτική πολιτική 
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έχουν την απλουστευμένη αντίληψη ότι το μόνο που χρειάζεται για να πετύχει η εισαγωγή 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας στα σχολεία είναι να επενδύσουν το μεγαλύτερο μέρος του 
προϋπολογισμού για εξοπλισμό των σχολείων (Dawson, 2008).  

Προκειμένου να δημιουργεί θετικό κλίμα για την αποδοχή των νέων τεχνολογιών στην εκ-
παιδευτική διαδικασία, από την πλευρά των εκπαιδευτικών, απαιτείται πρωτίστως μια ου-
σιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η οποία δε θα εστιάζει μόνο στο τεχνικό κομμά-
τι, αλλά κυρίως στο παιδαγωγικό, δηλαδή σε παραδείγματα στην πράξη, για τη χρήση των 
Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία (Αγγελίδης & Μαυροειδής, 2004). 

Δευτερευόντως, απαιτείται ευελιξία στα αναλυτικά προγράμματα, προκειμένου οι εκπαι-
δευτικοί να έχουν λόγο για τον τρόπο χρήσης των ΤΠΕ στο διδακτικό αντικείμενο που διδά-
σκουν. Σήμερα, σχεδόν όλες οι προσπάθειες εισαγωγής των τεχνολογιών στην εκπαίδευση 
έχουν συγκεντρωτικό χαρακτήρα, γεγονός που δε δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτι-
κούς να εκφέρουν την άποψή τους πάνω στο ζήτημα αυτό (Μαυρογιώργος, 2009).  

Εξίσου πολύ σημαντική κρίνεται η ύπαρξη εκπαιδευτικών λογισμικών, τα οποία καθίστανται 
αρωγοί στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών να ενσωματώσουν τις Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτι-
κή τους διαδικασία. Λογισμικά πρωτότυπα, που θα κινούν το ενδιαφέρον των μαθητών και 
θα είναι εύχρηστα από την πλευρά των εκπαιδευτικών (Αγγελίδης & Μαυροειδής, 2004).  

Τέλος, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να υποστηρίζονται συνεχώς στην προσπάθειά τους αυτή, 
λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον τομέα της τεχνολογίας στην εκπαίδευση (Τζιμογιάννης 
& Κόμης 2004).   

Δημιουργία θετικού κλίματος για τους μαθητές 

Η χρήση των ΤΠΕ από τους μαθητές διαφέρει, σύμφωνα με ερευνητές (Miller et al., 1996; 
Pryor, 1996), βάσει του φύλου τους. Συγκεκριμένα,  τα κορίτσια φαίνεται να χρησιμοποιούν 
λιγότερο τους υπολογιστές, συγκριτικά με τα αγόρια, με αποτέλεσμα κατά την είσοδό τους 
στο σχολείο να έχουν λιγότερες εμπειρίες και ενδοιασμούς σχετικά με τη χρήση τους στα 
μαθήματα. Αντίθετα, τα αγόρια εμφανίζονται με μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση στη χρήση των 
υπολογιστών (Cassell, & Jenkins, 1998).  

Οι εκπαιδευτικοί είναι πρωτίστως εκείνοι που οφείλουν να συμβάλλουν με τον τρόπο τους 
για να αλλάξουν την παραπάνω κατάσταση και να επιφέρουν την ισότητα των φύλων στη 
χρήση των Τ.Π.Ε. Πρωτίστως, οφείλουν να δώσουν στους/στις μαθητές/μαθήτριες να κατα-
νοήσουν, ότι οι υπολογιστές σήμερα αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη μετέπειτα επαγ-
γελματική και κοινωνική τους πορεία. Κατά δεύτερον, πρέπει να το χρησιμοποιούν καθημε-
ρινά για να αποδείξουν στους μαθητές τη δυνατότητα του υπολογιστή να καταστεί ένα δυ-
ναμικό επικοινωνιακό μέσο μάθησης (Jimoyiannis & Komis, 2007). 

Η συνεργατική μάθηση  αποτελεί μία χρήσιμη διδακτική για την υιοθέτηση θετικής στάσης 
απέναντι στη χρήση του υπολογιστή. Η συνεργατική μάθηση με τη χρήση των νέων τεχνο-
λογιών, στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι ελκυστική και ευχάριστη, προάγει την ενεργη-
τική μάθηση, καθώς επιτρέπει στους μαθητές να αλληλεπιδράσουν, να ελέγξουν και να 
διαχειριστούν τη διαδικασία με την οποία μαθαίνουν επίσης, η συνεργατική μάθηση βοηθά 
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στην καλύτερη κατανόηση της υπό μάθηση ενότητας, μέσα από την επικοινωνία των ίδιων 
των μαθητών και με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, ως διευκολυντή στη διεργασία της 
μάθησης. Η συνεργατική μάθηση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, παρέχει πολύμορφη 
παρουσίαση των πληροφοριών και ενθαρρύνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας 
πληροφοριών και λύσης προβλήματος (Jonassen & Land, 2000).  

Επίσης, η εικόνα, το animation, ο ήχος και η δυνατότητα της διάδρασης, που προσφέρει η 
χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση αποτελούν από μόνα τους τεχνικές που εν-
θαρρύνουν τους μαθητές στη χρήση των Τ.Π.Ε. Τα στοιχεία αυτά, κατά πρώτο λόγο, κάνουν 
το περιβάλλον της μάθησης πιο ελκυστικό για το μαθητή, και κατά δεύτερο τον βοηθούν να 
κατανοήσει δύσκολες κι αφηρημένες έννοιες. Προσδίδουν στο μάθημα μία πιο ευχάριστη 
και πιο ρεαλιστική μορφή κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προσελκύει την προσοχή και το 
ενδιαφέρον των μαθητών, γεγονός που είναι ιδιαίτερα επιθυμητό στην εκπαιδευτική πρά-
ξη, αφού  το απλό ενδιαφέρον προσδοκάται  να μετατραπεί  σε μαθησιακό και ενεργό ε-
μπλοκή (Ματσαγγούρας, 2003). Οι Τ.Π.Ε. συμβάλλουν δηλαδή, στο να οπτικοποιηθεί το 
διδακτέο αντικείμενο και ως επακόλουθο, να ενεργοποιηθεί και να παρακινηθεί ο μαθητής. 
Μάλιστα οι Τ.Π.Ε. συμβάλλουν στο να παρακινηθεί και το ποσοστό των μαθητών που δεν 
παρακινείται με την παραδοσιακή διδασκαλία (Αγγελίδης & Μαυροειδής, 2004).  

Η εξατομίκευση της γνώσης αποτελεί άλλη μία τεχνική για τη δημιουργία θετικής στάσης 
των μαθητών απέναντι στις Τ.Π.Ε. Χαρακτηριστικά, οι Τ.Π.Ε. προάγουν την ενεργητική μά-
θηση, καθώς επιτρέπουν στο μαθητή να ελέγχει και να διαχειρίζεται τη διαδικασία με την 
οποία μαθαίνει. Του δίνεται η δυνατότητα, μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ενεργειών, να 
μπορεί να οικοδομεί ο ίδιος τη γνώση, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, μέσω μεθόδων 
όπως της ανακάλυψης και του πειραματισμού. Στο σημείο αυτό εμπλέκεται και η αυτοαξιο-
λόγηση και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, στοιχεία απαραίτητα για την μετέπειτα επαγ-
γελματική και προσωπική εξέλιξη των μαθητών (Baker et al., 1994).     

Συνοψίζοντας, η δημιουργία θετικού κλίματος απέναντι στις Τ.Π.Ε. οφείλει να ακολουθεί τις 
παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές:  

• Μαθησιακές δραστηριότητες βασισμένες σε συγκεκριμένη παιδαγωγική θεώρηση  
• Μαθησιακές δραστηριότητες που αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χρη-

σιμοποιούμενης τεχνολογίας  
• Στοχοθετημένες μαθησιακές δραστηριότητες, που συνάδουν με την επιλεγμένη 

παιδαγωγική θεώρηση  
• Αξιολόγηση με βάση την παιδαγωγική θεώρηση, τους διδακτικούς και εκπαιδευτι-

κούς στόχους των δραστηριοτήτων, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μα-
θητή.  

Συμπεράσματα 

Στο σχολείο του μέλλοντος, ο υπολογιστής και το Internet πρέπει να είναι τα μέσα με τα 
οποία ο δάσκαλος θα οδηγεί τους μαθητές του να επιτύχουν τους μαθησιακούς τους στό-
χους. Η χρήση των Η/Υ δημιουργεί νέα μαθησιακά περιβάλλοντα και ένεκα τούτου απαι-
τούνται αλλαγές σε δομικά στοιχεία της εκπαίδευσης, όπως το αναλυτικό πρόγραμμα, το 
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μοντέλο διδασκαλίας και ο ρόλος του δασκάλου και του μαθητή. Το σχολείο θα πρέπει να 
παρέχει στα παιδιά δεξιότητες να κινούνται μέσα σ’ ένα μεγάλο πλήθος γνώσεων  και να 
αφομοιώνουν τις απαραίτητες γνώσεις. Το μελλοντικό σχολείο θα πρέπει να είναι εναρμο-
νισμένο με την κοινωνία και τις σύγχρονες απαιτήσεις της. 

Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά ζητήματα προς επίλυση προκειμένου οι νέες τεχνολογίες να λει-
τουργήσουν διδακτικά, μαθησιακά και παιδαγωγικά. Η διδακτική κουλτούρα που ακολου-
θείται στις Τ.Π.Ε. δεν εμπεριέχει ξεχωριστές ή διαφορετικές μαθησιακές θεωρίες. Αντιθέ-
τως, βασίζεται σε θεωρίες που εμπεριέχονται γενικότερα στη σχολική διαδικασία. Η αξιο-
ποίηση λοιπόν των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση για να πετύχει τους σωστούς και καθορισμένους 
στόχους θα πρέπει να εντάσσεται σε μία ευρύτερη πολιτική η οποία θα χρησιμοποιεί τις 
Τ.Π.Ε. με διαφορετικές προσεγγίσεις και με όλους τους τρόπους που είναι δυνατόν. 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών  παρέχει απεριόριστες δυνατότητες μάθησης και ωθεί  την 
εκπαίδευση σε ενδιαφέρουσες αλλαγές. Εκπαιδεύει  τον νέο στην αξιολόγηση, την επιλογή 
και κατανόηση των πληροφοριών. Εξοικειώνεται  ο μαθητής  με τις νέες τεχνολογίες, ώστε 
να είναι προετοιμασμένος για τις υψηλές απαιτήσεις της τεχνολογικής εποχής μας. Ανα-
βαθμίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σχολείο της δημιουργικότητας. Αλλαγή του ρό-
λου του εκπαιδευτικού, ώστε από απλός μεταδότης γνώσεων να μετατραπεί σε συντονιστή 
της μαθησιακής διαδικασίας. Οργάνωση της διδασκαλίας με τρόπους που ενθαρρύνουν την 
πρωτοβουλία και τη συμμετοχή του μαθητή στο μαθησιακό περιβάλλον. 'Έμφαση στη βιω-
ματική μάθηση και όχι στην απομνημόνευση έτοιμων γνώσεων.  

Συμπερασματικά, η χρήση των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας 
κρίνεται απαραίτητη στην εκπαίδευση με βάση τη θέση που κατέχουν σε όλες τις εκφάνσεις 
της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Η χρήση τους θα εμπλουτίσει και θα δημιουργήσει 
καινούρια δεδομένα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Θα αλλάξει το ρόλο όλων των 
εμπλεκομένων με την εκπαίδευση καθώς και τον τρόπο μεθοδολογίας και εργασίας. 
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Περίληψη 

Η ψηφιακή τεχνολογία κατέχει πλέον σημαντικό ρόλο στην κοινωνία μας και στην καθημε-
ρινή ζωή των ανθρώπων, γεγονός που επηρεάζει θετικά την ενσωμάτωση των ψηφιακών και 
διαδικτυακών εφαρμογών στην εκπαίδευση. Ο παραδοσιακός τρόπος εκπαίδευσης μπορεί 
ακόμη να είναι αποδοτικός, αλλά χρειάζεται να εμπλουτιστεί με αυτή την ψηφιακή τεχνολο-
γία έτσι ώστε να δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες μάθησης στην εκπαίδευση. Η σύγ-
χρονη εκπαίδευση όμως προσπαθεί μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας να αναδείξει και τα ι-
σχυρά σημεία της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας που δημιουργούνται με τη χρήση της. 
Ένας τέτοιος τρόπος ανάδειξης της είναι μέσω των διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης που 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των μελών της εκ-
παιδευτικής κοινότητας, ανταλλάσσοντας πληροφορίες, υλικό, ιδέες και απόψεις. Πάνω σε 
αυτά εστιάζει και η παρούσα εισήγηση που στοχεύει στην διερεύνηση της προστιθέμενης 
αξίας που παρέχει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στους μαθητευόμενους όταν συνεργάζονται 
μεταξύ τους, έναντι της δια ζώσης. 

Λέξεις - Κλειδιά: Διαδικτυακή κοινότητα μάθησης, Συνεργατική μάθηση, Εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση, Δια ζώσης εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Με την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και του διαδικτύου άρχισε να εκσυγχρονίζεται 
ταυτόχρονα και η εκπαιδευτική διαδικασία. Ο μαθητευόμενος αποκτά πια ενεργό ρόλο στην 
διαδικασία της μάθησης και εμπλουτίζει περαιτέρω τις γνώσεις του μέσα από την συνεργα-
σία του με άλλους μαθητευόμενους. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού πια μετασχηματίζεται και 
ορίζεται ως διαμεσολαβητής της γνώσης και υποστηρικτής της μαθησιακής διαδικασίας, κι-
νητοποιώντας τον μαθητευόμενο στην ανακάλυψη της γνώσης μέσα από την αυτενέργεια 
και την συνεργασία (Chambers, 1999). Πρόκειται λοιπόν για μια μεταβολή των σχέσεων με-
ταξύ του εκπαιδευτικού και του μαθητευόμενου, καθώς και των μαθητευόμενων μεταξύ τους 
μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.  

Οι νέες αυτές ψηφιακές τεχνολογίες εντάσσονται τώρα πια στην εκπαίδευση με ποικίλους 
τρόπους. Ένας από τους τρόπους χρήσης τους και αξιοποίηση τους είναι μέσω των διαδικτυα-
κών κοινοτήτων μάθησης. Μέσω της κοινότητας αυτής τα μέλη της, μπορούν να ανταλλάξουν 
γνώσεις, ιδέες, απόψεις, μεθοδολογίες, εργαλεία και εκπαιδευτικά υλικά (σχέδια μαθημά-
των, φύλλα εργασίας, αρχεία δραστηριοτήτων) με στόχο την αλληλοενημέρωση, την αλλη-
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λοϋποστήριξη, την ανατροφοδότηση και συνακόλουθα τη βελτίωση της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας. Η παρούσα εισήγηση στοχεύει στο να διερεύνηση τα ωφέλεια που παρέχουν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία οι διαδικτυακές κοινότητες μάθησης όταν χρησιμοποιούνται στην 
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, έναντι της Δια ζώσης.  

Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Η ραγδαία ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας, και η ακόμη πιο πρόσφατη ανάπτυξη του 
Διαδικτύου σε όλο το φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων είναι πλέον αδιαμφισβήτητη. 
Οι ανάγκες προσαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις απαιτήσεις της νέας αυτής 
πραγματικότητας, επιτάσσουν την ένταξη της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλα τα στάδια του 
εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις μόρφωσης και 
κατάρτισης. Το παραδοσιακό σχολείο που βασιζόταν στον εκπαιδευτικό που κατείχε την πλη-
ροφορία και τη γνώση και τη μετέδιδε στο μαθητευόμενο, μετατρέπεται σε ένα νέο τύπο 
σχολείου, όπου ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πλέον καθοδηγητικός και συμβουλευτικός 
(Παπάς, 1994). Ο μαθητευόμενος αποκτά την πληροφορία και τη γνώση μέσω του υπολογι-
στή και των νέων τεχνολογιών, λειτουργώντας ως ερευνητής, καθοδηγούμενος από τον εκ-
παιδευτικό και καλλιεργώντας έτσι τις δεξιότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Η α-
ξιοποίηση όμως όλης αυτής της τεχνολογίας ολοκληρώνεται με την εξ αποστάσεως διδασκα-
λία που προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητευόμενους ενός εναλλακτικού τρόπου μάθη-
σης. Η διδασκαλία αυτή δεν απαιτεί να βρίσκονται οπωσδήποτε ο εκπαιδευτικός και ο μαθη-
τευόμενος στον ίδιο φυσικό χώρο την ίδια χρονική στιγμή και αυτό είναι που την κάνει πιο 
ευέλικτη. 

Η σύγχρονη εκπαίδευση όμως προσπαθεί επίσης, με την κατάλληλη χρήση της ψηφιακής τε-
χνολογίας να αναδείξει την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και τα ισχυρά σημεία της 
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στοχεύει στην οργάνωση των μαθητευόμε-
νων σε μικρές ομάδες με σκοπό τη δημιουργική συνεργασία για τη μεγιστοποίηση της δικής 
τους μάθησης, αλλά και των υπόλοιπων μελών της ομάδας (Johnson, Johnson & Holubec, 
1990). Η χρήση διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης είναι ένας τρόπος ανάδειξης όλων αυτών 
στο χώρο της εκπαίδευσης. Μέσω των κοινοτήτων αυτών επιτυγχάνεται η ενίσχυση της επι-
κοινωνίας, της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας μεταξύ των μελών της εκπαι-
δευτικής κοινότητας, ανταλλάσσοντας πληροφορίες, υλικό, ιδέες και απόψεις. 

Στον παρόν άρθρο παρουσιάζεται, η διαδικτυακή κοινότητα μάθησης E-Front ως εκπαιδευ-
τικό εργαλείο, που έχει ως στόχο την αύξηση της συμμετοχής των μαθητευόμενων στην εκ-
παιδευτική διαδικασία και την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητευόμενων και εκ-
παιδευτικών, παρέχοντας ένα κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον. Οι δυνατότητες που προ-
σφέρει το E-Front προκαλούν την ενεργητική συμμετοχή των μαθητευόμενων, ενώ προσφέ-
ρουν ισχυρές δυνατότητες ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Η αξιοποίηση αυτής της ηλεκτρο-
νικής κοινότητας μάθησης, στην εκπαιδευτική διαδικασία αναπτύσσεται στο συγκεκριμένο 
άρθρο. 
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Χαρακτηριστικά της Διαδικτυακής Κοινότητας Μάθησης 

Μολονότι σκοπός του άρθρου αυτού δεν είναι η πλήρης περιγραφή των χαρακτηριστικών της 
διαδικτυακής κοινότητας μάθησης του E-Front, εντούτοις, κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία συ-
νοπτική αναφορά των σημαντικότερων χαρακτηριστικών του. 

Το E-Front (http://www.efrontlearning.net/) αποτελεί μία διαδικτυακή κοινότητα μάθησης 
για την υποστήριξη και διεξαγωγή μαθημάτων από απόσταση. Η φιλοσοφία του E-Front διέ-
πεται από δύο αρχές: την πληρότητα των χαρακτηριστικών και τη φιλικότητα προς τα μέλη 
του. Στόχος είναι η γρήγορη εξοικείωση με το περιβάλλον για μέλη κάθε επιπέδου, ώστε στο 
μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν όλο το εύρος των 
δυνατοτήτων του. 

Το E-Front βασίζεται εξ ολοκλήρου σε τεχνολογίες Ιστού, συνεπώς για τη χρήση του δεν α-
παιτείται παρά μόνο ένας τυπικός Φυλλομετρητής (π.χ. Google Chrome, Internet Explorer, 
Mozilla Firefox κ.τ.λ.) 

Το E-Front περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος λειτουργιών, που εγγυώνται την επιτυχημένη και 
απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Προβλέπει την ύπαρξη διακεκριμέ-
νων ρόλων χρηστών και παρέχει εργαλεία συγγραφής περιεχομένου, ώστε να είναι το μόνο 
λογισμικό που απαιτείται για να οργανωθεί ένα ηλεκτρονικό μάθημα. Έχει ιδιαίτερα εξελιγ-
μένες δυνατότητες δημιουργίας διαγωνισμάτων, αυτόματης διόρθωσής και αξιολόγησης 
τους. Επίσης το υλικό του μπορεί να οργανωθεί χρονικά, με βάση τον προγραμματισμό του 
εκπαιδευτικού, αλλά και να καθοριστεί η ροή του υλικού στους μαθητευόμενους, χρησιμο-
ποιώντας ευέλικτους κανόνες πρόσβασης. Ακόμα παρέχει δυνατότητες επικοινωνίας που εί-
ναι εκτεταμένες, με υποστήριξη Φόρουμ, προσωπικών μηνυμάτων και Chat δίνοντας στους 
μαθητευόμενους τη δυνατότητα να μπορούν να δημιουργούν εικονικές κοινότητες και να 
ανταλλάσσουν σκέψεις αναφορικά με το μάθημα.  

Τέλος το E-Front προσφέρει μία πληθώρα στατιστικών στοιχείων, παρέχοντας μία πλήρη ε-
ποπτική εικόνα στους εκπαιδευτικούς για την πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Σκοπός Έρευνας 

Ο βασικός σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση της προστιθέμενης αξίας που πα-
ρέχει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στους μαθητευόμενους όταν συνεργάζονται μεταξύ τους, 
έναντι της δια ζώσης στο πλαίσιο εξοικείωσης τους με τον οπτικό προγραμματισμό.  

Ειδικότερα στοχεύει στη διερεύνηση των εξής ερευνητικών ερωτημάτων: 

1. Εξοικείωση των μαθητευόμενων με τον οπτικό προγραμματισμό 
2. Επίτευξη της ομαδικής συνεργασίας των μαθητευόμενων 
3. Αλλαγή της στάσης των μαθητευόμενων απέναντι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
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Μεθοδολογία 

Στην επισκόπηση που θα ακολουθήσει, γίνεται αναφορά στην έρευνα που πραγματοποιή-
σαμε προκειμένου να διαπιστώσουμε αν η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δημιουργεί ευνοϊκό-
τερες συνθήκες μάθησης σε σχέση με την δια ζώσης όταν οι μαθητευόμενοι δουλεύουν ομα-
δοσυνεργατικά. Για την υλοποίηση αυτής της έρευνας δημιουργήσαμε δύο ομάδες μαθητευ-
όμενων και βάλαμε σαν στόχο την εξοικείωση τους με το οπτικό προγραμματιστικό περιβάλ-
λον App Inventor. 

Η 1η ομάδα της έρευνας ήταν η “Εξ αποστάσεως” ομάδα και αποτελούνταν από 15 μαθητευ-
όμενους της Τρίτης Τάξης Γυμνασίου ενός σχολείου της Θεσσαλονίκης και η 2η ομάδα ήταν η 
“Δια ζώσης” και αποτελούνταν και αυτή από άλλους 15 μαθητευόμενους της Τρίτης Τάξης 
του ίδιου Γυμνασίου. Η έρευνα αυτή διήρκησε συνολικά 5 εβδομάδες και για τις δύο ομάδες 
και το επίπεδο των μαθητευόμενων ως προς τον προγραμματισμό ήταν σχεδόν το ίδιο. Οι 
μαθητευόμενοι της “Εξ αποστάσεως” ομάδας είχαν την δυνατότητα να παρακολουθούν κάθε 
εβδομάδα εξ αποστάσεως ένα μάθημα μέσω της διαδικτυακής κοινότητας μάθησης E-Front 
και στη συνέχεια έπρεπε να υλοποιούν και να παραδίδουν τις ομαδικές εργασίες που τους 
είχαν ανατεθεί με βάση τις οδηγίες του εκπαιδευτικού. Από την άλλη πλευρά οι μαθητευό-
μενοι της “Δια ζώσης” ομάδας είχαν την δυνατότητα να παρακολουθούν κάθε εβδομάδα δια 
ζώσης στο εργαστήριο πληροφορικής της σχολικής μονάδας την 8η και 9η ώρα του ωρολόγιο 
προγράμματος, ένα μάθημα από τον εκπαιδευτικό και στη συνέχεια έπρεπε να υλοποιούν 
και να παραδίδουν τις ομαδικές εργασίες που τους είχαν ανατεθεί. 

Αναλυτικότερα, στην “Εξ αποστάσεως” ομάδα χρειάστηκε αρχικά μια μικρή χρονική περίοδος 
για την εξοικείωση των μαθητευόμενων με την διαδικτυακή κοινότητα μάθησης E-Front 
(http://papakypr.webpages.auth.gr/efront/www/index.php?bypass_language=Greek) και 
στη συνέχεια με το εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον APP 
Inventor (http://appinventor.mit.edu/explore/). Για την εξοικείωση τους αυτή είχε αναρτηθεί 
στην διαδικτυακή κοινότητα μάθησης το κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό. Όταν ολοκληρώ-
θηκε η εξοικείωση αυτή, οι μαθητευόμενοι διαχωρίστηκαν σε δυάδες με σκοπό να αλληλε-
πιδρούν (μέσω διπλής κατεύθυνσης αλληλεπίδραση) για να υλοποιήσουν τις ομαδικές τους 
εργασίες. Έπειτα η κάθε ομάδα ανέβαζε την εβδομαδιαία εφαρμογή της, καθώς και όποια 
άλλη εφαρμογή είχε υλοποιήσει στη κοινότητα μάθησης και οι υπόλοιπες ομάδες τις σχολί-
αζαν και τις αξιολογούσαν με σκοπό να τις βελτιώσουν και να τις αναρτήσουν αργότερα πιο 
ολοκληρωμένες. Μετά την ολοκλήρωση όλων των εβδομαδιαίων ομαδικών εργασιών πραγ-
ματοποιούταν κάθε εβδομάδα ψηφοφορία μεταξύ των μαθητευόμενων, για την ανάδειξη 
της καλύτερης εβδομαδιαίας εφαρμογής. Η εκπαιδευτική διαδικασία ολοκληρώθηκε με την 
συμπλήρωση από τους μαθητευόμενους ενός ερωτηματολογίου, που στόχευε στην ανάδειξη 
της στάσης των μαθητευόμενων απέναντι στον προγραμματισμό όταν μαθαίνουν μέσα από 
ένα ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Ως προς την “Δια ζώσης” ομάδα χρειάστηκε πάλι αρχικά μια μικρή χρονική περίοδος για την 
εξοικείωση των μαθητευόμενων με το εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον APP 
Inventor με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Όταν ολοκληρώθηκε η εξοικείωση αυτή, οι 
μαθητευόμενοι διαχωρίστηκαν από τον εκπαιδευτικό σε δυάδες με σκοπό να αλληλεπιδρούν 
(μέσω διπλής κατεύθυνσης αλληλεπίδραση) για να υλοποιήσουν τις ομαδικές τους εργασίες. 
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Έπειτα η κάθε ομάδα παρέδιδε στον εκπαιδευτικό την εβδομαδιαία εφαρμογή της και στη 
συνέχεια την παρουσίαζε και οι υπόλοιπες ομάδες την σχολίαζαν και την αξιολογούσαν με 
σκοπό να την βελτιώσουν και να την παραδώσουν αργότερα πιο ολοκληρωμένη. Μετά την 
παρουσίαση όλων των εβδομαδιαίων ομαδικών εργασιών πραγματοποιούταν πάλι κάθε ε-
βδομάδα ψηφοφορία μεταξύ των μαθητευόμενων, για την ανάδειξη της καλύτερης εβδομα-
διαίας εφαρμογής. Η εκπαιδευτική διαδικασία ολοκληρώθηκε με την συμπλήρωση από τους 
μαθητευόμενους ενός ερωτηματολογίου, που στόχευε στην ανάδειξη της στάσης των μαθη-
τευόμενων απέναντι στον προγραμματισμό όταν μαθαίνουν μέσα από ένα ομαδοσυνεργα-
τικό περιβάλλον δια ζώσης εκπαίδευσης.  

Αξιολόγηση 

Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων 

Δεδομένου του σκοπού της έρευνας, που βασιζόταν στην ανάδειξη των προσωπικών ερμη-
νειών και απόψεων των μαθητευόμενων απέναντι στην εξ αποστάσεως και στη δια ζώσης 
εκπαίδευση, πραγματοποιήθηκε μια ποσοτική μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποι-
ούσε ως ερευνητικό εργαλείο συλλογής δεδομένων δύο διαδικτυακά ερωτηματολόγια (ένα 
για την “Εξ αποστάσεως” ομάδα και ένα για την “Δια ζώσης” ομάδα). Τα ερωτηματολόγια 
αυτά δημιουργήθηκαν με την διαδικτυακή πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα LimeSurvey 
(https://www.limesurvey.org/en/) η οποία παρείχε στον εκπαιδευτικό την δυνατότητα δη-
μιουργίας διαφορετικών τύπων ερωτήσεων, συλλογής δεδομένων καθώς και έκδοσης στατι-
στικών αποτελεσμάτων. 

Ερωτηματολόγια 

Τα ερωτηματολόγια ήτανε δύο και απευθυνόντουσαν το ένα αποκλειστικά για τους μαθη-
τευόμενους της “Εξ αποστάσεως” ομάδας και το άλλο αποκλειστικά για τους μαθητευόμε-
νους της “Δια ζώσης” ομάδας (http://appinventor.limequery.com/). Το πρώτο μέρος και των 
δύο ερωτηματολογίων περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικές με τα προσωπικά στοιχεία των μα-
θητευόμενων. Το δεύτερο μέρος περιελάμβανε 7 ερωτήσεις που σχετίζονταν για την “Εξ α-
ποστάσεως” ομάδα, με τον λόγο επιλογής παρακολούθησης των μαθημάτων μέσω της δια-
δικτυακής κοινότητας μάθησης και για την “Δια ζώσης” ομάδα, με τον λόγο επιλογής παρα-
κολούθησης των μαθημάτων στο σχολείο. Το τρίτο μέρος περιελάμβανε 7 ερωτήσεις που 
ήταν κοινές και για τα δύο ερωτηματολόγια και σχετίζονταν με τη στάση των μαθητευόμενων 
απέναντι στον προγραμματισμό. Το τέταρτο μέρος περιελάμβανε 8 ερωτήσεις που ήταν και 
αυτές κοινές και στα δύο ερωτηματολόγια και στόχευαν στην ανάδειξη του ποσοστού επί-
τευξης της συνεργασία μεταξύ των μαθητευόμενων. Τέλος το πέμπτο μέρος περιελάμβανε 7 
ερωτήσεις που αναφερόντουσαν μόνο στην “Εξ αποστάσεως” ομάδα και προσπαθούσαν να 
εκμαιεύσουν από τους μαθητευόμενους την στάση τους απέναντι στην εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση και ειδικότερα ως προς την διαδικτυακή κοινότητα μάθησης E-Front όταν χρησιμο-
ποιείται ως εκπαιδευτικό εργαλείο.  

Εκτός από τις ερωτήσεις του πρώτου μέρους, όλες οι άλλες χρησιμοποιούσαν σαν κλίμακα 
για τη μέτρηση των στάσεων, πεποιθήσεων και απόψεων, την κλίμακα αθροιστικής βαθμο-
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λόγησης Likert 5 βαθμίδων (1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Αρκετά και 5=Πολύ). Επιλέ-
χθηκε αυτή η κλίμακα αθροιστικής βαθμολόγησης γιατί θεωρείται περισσότερο αξιόπιστη 
από μία διαφορική κλίμακα του ίδιου μεγέθους (Arnold, McCroskey, Prichard,1967). Αυτό 
συμβαίνει γιατί οι απαντήσεις στη διαφορική κλίμακα είναι του στυλ συμφωνώ/διαφωνώ 
(έχουν μόνο δύο επιλογές), ενώ οι διαβαθμίσεις που υπάρχουν στην κλίμακα αθροιστικής 
βαθμολόγησης δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να δώσουν περισσότερο ακριβή 
απάντηση γιατί δίνονται με τη μορφή κλίμακας από 3 ως 7 βαθμίδες (από τρείς ως επτά επι-
λογές) . Θεωρείται επίσης ότι οι ερωτώμενοι αισθάνονται περισσότερο άνετα να απαντήσουν 
χρησιμοποιώντας μία κλίμακα που δίνει περισσότερες επιλογές απάντησης από το συμ-
φωνώ/διαφωνώ και είναι πιθανότερο να εκφράσουν τις πραγματικές τους απόψεις σχετικά 
με το ζήτημα (Παπαδημητρίου, Φλώρου, Αναστασιάδου, 2001). 

Μέθοδος Ανάλυσης Δεδομένων 

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο 
σαν βασική προέλευση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν. Για την επεξεργασία τους όμως, 
χρειάστηκαν οι πληροφορίες αυτές να καταγραφούν με συστηματικό τρόπο έτσι ώστε να με-
τατραπούν σε ποιοτικά δεδομένα με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων (Richards, 2005). 
H ανάλυση αυτών των ποιοτικών δεδομένων απαιτεί μια μορφή μετασχηματισμού τους που 
αρχίζει από τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων και ολοκληρώνεται με την επεξεργασία 
τους με τη βοήθεια αναλυτικών διαδικασιών οι οποίες μετασχηματίζουν τα αρχικά δεδομένα 
προς την κατεύθυνση μιας πιο σαφούς και κατανοητής ερμηνείας με βάση ένα θεωρητικό/α-
ναλυτικό πλαίσιο (Gibbs, 2007). 

Εργαλείο Ανάλυσης Δεδομένων 

Η ανάλυση δεδομένων με χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 
αποτελεί μια σχετικά καινούργια προσέγγιση στο χώρο της εκπαίδευσης. Η προσέγγιση αυτή 
αναδείχθηκε μέσα από τις προσπάθειες που έγιναν με στόχο την ανάπτυξη νέων μεθόδων 
και τεχνικών καθώς και λογισμικών για την υποστήριξη της έρευνας στο χώρο των κοινωνικών 
επιστημών. Ένα από τα σημαντικότερα λογισμικά της εν λόγω προσέγγισης είναι και το SPSS 
πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η ανάλυση της έρευνας αυτής.  

Ειδικότερα, μετά την συλλογή των υποβληθέντων ερωτηματολογίων ξεκίνησε η ανάλυση κα-
ταχωρίζοντας και κατηγοριοποιώντας τα δεδομένα στο SPSS. Στη συνέχεια, οι ερευνητικές 
μεταβλητές ανάλογα με την κλίμακα μέτρησής τους (δηλαδή το είδος των τιμών που λαμβά-
νουν) ταξινομήθηκαν στις βασικές κατηγορίες των κατηγορικών και ποιοτικών μεταβλητών 
και πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική στα δεδομένα μέσω γραφικών αναπαραστά-
σεων. Στο τέλος ολοκληρώθηκε η ανάλυση των δεδομένων με την πραγματοποίηση της συ-
μπερασματικής στατιστικής μέσω Crosstabs και του Mann-Whitney Test.  

Αποτελέσματα Έρευνας 

Με τα ερωτηματολόγια έγινε προσπάθεια να διερευνηθούν οι αντιλήψεις και οι στάσεις των 
μαθητευόμενων σε σχέση με την εξοικείωση τους με τον οπτικό προγραμματισμό, την επί-
τευξη της ομαδικής συνεργασίας και την στάση τους απέναντι στην εξ αποστάσεως μάθηση.  
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Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα 

Τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι οι μαθητευόμενοι και 
των δύο ομάδων άλλαξαν αρκετά την στάση τους απέναντι στον οπτικό προγραμματισμό και 
ότι βρήκαν το περιβάλλον ελκυστικό και ιδιαίτερα καινοτόμο. Κανείς τους δεν είχε προηγού-
μενη εμπειρία σε παρόμοιο περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού, παρά μόνο σε περιβάλ-
λον προγραμματισμού μέσω μικρόκοσμου. Επίσης, όσον αφορά την αποδοτικότητα τους 
στον οπτικό προγραμματισμό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ήταν πολύ ικανοποιητική και 
αυτό διαπιστώσαμε ότι οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στη φιλικότητα χρήσης του περιβάλ-
λοντος.  

Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα 

Τα αποτελέσματα της συμπερασματικής στατιστικής ανάλυσης μέσω του Mann-Whitney Test 
έδειξαν ότι οι μαθητευόμενοι της εξ αποστάσεως ομάδας αντιμετώπισαν δυσκολία στον 
τρόπο συνεργασίας με τους συμμαθητές τους κάτι που στην ομάδα δια ζώσης δεν ήταν τόσο 
έντονο και ότι οι μαθητευόμενοι της δια ζώσης στο μέλλον θα επέλεγαν και πάλι ομαδική 
συνεργασία ενώ οι εξ αποστάσεως ήταν πιο επιφυλακτικοί. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η δια-
προσωπική επικοινωνία, η συμβουλευτική παρέμβαση και η ενθάρρυνση, που μπορεί να 
προσφέρει ο εκπαιδευτικός είναι ουσιαστική σημασίας προκειμένου ο μαθητευόμενος να 
ανταπεξέλθει επιτυχώς στις ατομικές και ομαδικές υποχρεώσεις του όταν πρόκειται για ανή-
λικους μαθητευόμενους.  

Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα (μόνο για τους εξ αποστάσεως μαθητευόμενους) 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητευόμενοι της εξ αποστάσεως ομάδας που 
δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία από εξ αποστάσεως εκπαίδευση, παρόλα αυτά τους φά-
νηκε ευχάριστη και εύκολη η χρήση των βασικών λειτουργιών της διαδικτυακής κοινότητας 
μάθησης του E-Front και δεν χρειάστηκαν αρκετό χρόνο για να προσαρμοστούν. Άρα διαπι-
στώνουμε ότι η αίσθηση της κοινότητας μπορεί να επηρεάσει την παραμονή των μαθητευό-
μενων σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθώς και την πρόοδο τους.  

Ως προς την ερώτηση όμως αν προτιμούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε σχέση με τον 
παραδοσιακό τρόπο μάθησης παρατηρούμε ότι υπάρχει μια μέση κατάσταση και οι μαθη-
τευόμενοι δεν συγκλίνουν ξεκάθαρα προς μια θετική ή αρνητική στάση. Πιθανολογούμε ότι 
υπάρχουν διάφορες συνιστώσες που μπορεί να οδήγησαν τους μαθητευόμενους σε μία «νω-
χελική» στάση, όπως: α) η ομάδα αποτελούνταν από μαθητευόμενους Γυμνασίου που δεν 
είχαν προηγούμενη εμπειρία με εξ αποστάσεως εκπαίδευση και β) η εξοικείωση που είχαν 
με την τεχνολογία όσο και με κάποιες διαδικτυακές πλατφόρμες, οφείλονταν κατά κύριο 
λόγο στην ευρεία χρήση που είχαν οι μαθητευόμενοι σε πλατφόρμες ψυχαγωγικού περιεχο-
μένου ή κοινωνικής δικτύωσης και όχι λόγω χρήσης εκπαιδευτικών κοινοτήτων μάθησης. 

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση είναι πιο σύνθετος και απαιτητικός, δεδομένου ότι καλείται να δημιουργήσει μία κοι-
νότητα μάθησης, να καθοδηγήσει τους μαθητευόμενους, να διευκολύνει τη μάθηση, να προ-
σφέρει ευελιξία και να θέσει σαφείς στόχους. 
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Συμπεράσματα 

Με βάση λοιπόν την έρευνα που πραγματοποιήσαμε, διαπιστώνουμε ότι οι διαδικτυακές 
κοινότητες μάθησης ενδείκνυνται ως εκπαιδευτικό εργαλείο και υποβοηθούν την συνεργα-
τική μάθηση. Παρόλα αυτά όμως οι μαθητευόμενοι δεν είναι ακόμα κατάλληλα προετοιμα-
σμένοι για την εισαγωγή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρόλο που κατέχουν μεγάλη 
εξοικείωση με την ψηφιακή τεχνολογία και το διαδίκτυο. Έτσι ο εκπαιδευτικός καλείται να 
παροτρύνει τους μαθητευόμενους να εμπλουτίσουν περαιτέρω τις γνώσεις τους με τη συμ-
μετοχή τους σε διαδικτυακές κοινότητες μάθησης, αφού το μέλλον μας οδηγεί προς τέτοια 
σύγχρονα μοντέλα εκπαίδευσης. 
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Μελέτη της συμβολής των εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
 στη διαδικασία της μάθησης 

Αβραμίδου Μαργαρίτα (Π.Ε.20) , Αραβίδου Ευδοξία 
amargarit@csd.auth.gr, aravidou@csd.auth.gr  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

Περίληψη 

Στην εισήγηση αυτή γίνεται μια εκτεταμένη επισκόπηση των ερευνητικών μεθόδων που με-
λετούν την προστιθέμενη αξία της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση των εκπαιδευτι-
κών παιχνιδιών. Διατυπώνεται αρχικά η έννοια του ηλεκτρονικού παιχνιδιού και παρουσιά-
ζονται οι τρόποι χρήσης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών ως διαδραστικά εργαλεία μάθησης. 
Στη συνέχεια παρατίθενται έρευνες που σχετίζονται με τα οφέλη χρήσης τους στην διαδικα-
σία της μάθησης και αναφέρονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα. Η παρούσα εισήγηση 
επιχειρεί να αναδείξει κατά πόσο η ενεργή συμμετοχή των μαθητευόμενων μέσω των εκπαι-
δευτικών παιχνιδιών συμβάλει στην ενίσχυση της επίδοσή τους και δημιουργεί ευνοϊκότερες 
συνθήκες μάθησης.  

Λέξεις - Κλειδιά: Ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, Διαδραστικότητα, Ενεργή συμμετοχή, 
Εκπαίδευση. 

Εισαγωγή 

Οι ραγδαίες αλλαγές που συμβαίνουν στον τομέα της τεχνολογίας, έχουν αρχίσει να επηρε-
άζουν σημαντικά και τον τομέα της εκπαίδευσης, όπου δημιουργείται η ανάγκη για νέες τε-
χνολογίες, οι οποίες υποστηρίζουν νέα περιβάλλοντα μάθησης. Στον τομέα της εκπαιδευτι-
κής έρευνας υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, για την αποτελεσματική αξιοποίηση των ηλεκτρο-
νικών παιχνιδιών στη διαδικασία της μάθησης. Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μια εκτετα-
μένη επισκόπηση των ερευνητικών μεθόδων που στοχεύει στην ανάδειξη της προστιθέμενης 
αξίας της σχεδίασης και της χρήσης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία. 

Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Με τον όρο ηλεκτρονικό παιχνίδι (Dempsey, 2002) ορίζουμε ένα σύνολο δραστηριοτήτων στο 
οποίο συμμετέχουν ένας ή περισσότεροι παίκτες και έχει στόχους, περιορισμούς, ανταμοιβές 
και συνέπειες. Πρόκειται για ένα περιβάλλον καθοδηγούμενο από κανόνες που περιλαμβά-
νει κάποια στοιχεία ανταγωνισμού, ακόμη και αν αυτός ο ανταγωνισμός διενεργείται μεταξύ 
του παίκτη και του εαυτού του. 

Τα παιχνίδια παρέχουν την ευκαιρία για ενεργή συμμετοχή προσαρμοσμένη στις ανάγκες 
του κάθε χρήστη και οι ίδιες οι αποφάσεις, οι κινήσεις, και οι ενέργειες του είναι αυτές που 
καθορίζουν τη συνέχεια. Ένας παίχτης λαμβάνει ικανοποίηση από την ίδια την ενασχόληση 
με το παιχνίδι, την επίτευξη των στόχων και τον τερματισμό του. Υπάρχουν και περιπτώσεις 
όπου οι ίδιοι οι παίχτες αποσκοπούν σε δικό τους στόχο (επίτευξη μεγάλου σκορ), ανεξάρ-
τητα από τους συγκεκριμένους στόχους του παιχνιδιού. Ένας ακόμα όμως λόγος που θέλουν 
να μελετήσουν την αξιοποίηση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι γιατί τα περισσό-
τερα παιχνίδια είναι λογισμικά που προσφέρουν και πολλές κοινωνικές αλληλοεπιδράσεις. 
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Μέσω αυτών, οι μαθητευόμενοι μπορούν να συνεργάζονται, να ανταγωνίζονται, να δη-
μιουργούν κοινότητες μάθησης και να έχουν την ανάγκη να αλληλοεπιδράσουν (Μυσιρλάκη 
& Παρασκευά, 2010).  Αυτά είναι και τα σημαντικότερα στοιχεία πάνω στα οποία έχουν στη-
ριχθεί οι περισσότερες εκπαιδευτικές έρευνες και οι οποίες στοχεύουν στην εισαγωγή των 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η χρήση των παιχνιδιών στην διαδικασία της μάθησης στηρίζεται στην δυνατότητα που έχουν 
να δίνουν έμφαση και να οργανώνουν τις σημαντικές πληροφορίες που θέλει να μεταφέρει 
ο σχεδιαστής μέσω ενός καλοσχεδιασμένου διαδραστικού παιχνιδιού. Ο κύριος και ουσια-
στικότερος όμως στόχος του σχεδιαστή για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου εκπαιδευτικού 
παιχνιδιού δεν θα πρέπει να είναι η ανάδειξη ενός νικητή αλλά η πρόοδος του μαθητευόμε-
νου και η ανατροφοδότηση του μέσα από το ίδιο το παιχνίδι. Η ανατροφοδότηση αυτή θα 
πρέπει να είναι άμεση, να εμπεριέχει το στοιχείο της ευχάριστης έκπληξης και ταυτόχρονα 
να είναι στοχευμένη και εποικοδομητική (MaIone, 1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έτσι για τη δημιουργία ενός διαδραστικού ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού ο σχεδια-
στής πρέπει να λαμβάνει υπόψιν: 

1. Το σχολικό πρόγραμμα σπουδών. 

2. Τα εκπαιδευτικά γνωστικά χαρακτηριστικά των μαθητευόμενων. 

3. Το περιεχόμενο να είναι οργανωμένο με τέτοιον τρόπο ώστε να χαρακτηρίζεται από 
κλιμακούμενη δυσκολία και να προσαρμόζεται δυναμικά στο ρυθμό μάθησης του 
κάθε μαθητευόμενου. 

Αποφάσεις 
Μαθητευόμενου

Ενέργειες / 
Κινήσεις 

Μαθητευόμενου

Ανατροφοδότηση 
Μαθητευόμενου

Υλικό Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικό Παιχνίδι 

Ευνοϊκότερες Συνθήκες  
Μάθησης 

Καλύτερο Μαθησιακό  
Αποτέλεσμα 

Σχήμα 1 : Εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρήση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών 
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4. Τα κατάλληλα πολυμεσικά χαρακτηριστικά (βάση του μοντέλου της Γνωστικής Θεω-
ρίας για τη μάθηση με Πολυμέσα) που θα εισάγει στο εκπαιδευτικό παιχνίδι, τα ο-
ποία αλληλοεπιδρώντας με τον μαθητευόμενο θα δημιουργούν ευνοϊκότερες συν-
θήκες μάθησης. 

5. Τη παροχή ανατροφοδότησης στους μαθητευόμενους προκειμένου να διαπιστώ-
σουν αν έχουν απαντήσει σωστά ή όχι. 

6. Τη διεπαφή των ηλεκτρονικών παιχνιδιών που χρησιμοποιούνται. 

 

Μεθοδολογία 

Στο άρθρο αυτό υλοποιήσαμε μια στοχευμένη επισκόπηση χρησιμοποιώντας δύο χαρακτη-
ριστικές δημοσιεύσεις σχετικά με τη χρήση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην διαδικασία 
της μάθησης. Η πρώτη μελέτη (Rieber, Luke, & Smith, 1998) επικεντρώνεται στο σχεδιασμό 
και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές από τους μαθη-
τές  και εστίασε σε μια απλή ερώτηση: «Τα παιδιά θα αποκτήσουν εκπαιδευτικά πλεονεκτή-
ματα, δίνοντας τους την δυνατότητα να σχεδιάσουν διαδραστικά ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά 
παιχνίδια όταν υποστηρίζονται κατάλληλα από τους εκπαιδευτικούς για να το σχεδιάσουν;» 
Για την υλοποίηση αυτής της έρευνας χρειάστηκε σχεδόν μια δεκαετία με τον ερευνητή και 
πολλούς μεταπτυχιακούς φοιτητές του να περνούν με μαθητές Δημοτικών σχολείων και Γυ-
μνασίων. 

Η δεύτερη ερευνητική μελέτη (Rieber, Davis, Matzko, & Grant, 2001) επικεντρώθηκε στο κατά 
πόσο οι μαθητές βρήκαν κίνητρα για να παίξουν κάποια ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια 
που είχαν σχεδιαστεί από άλλους μαθητές και κατά πόσο οι μαθητές-δημιουργοί των ηλε-
κτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών θεωρούν ότι ενδείκνυνται για την εκπαιδευτική διαδι-
κασία; Για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα οι ερευνητές έδωσαν την ευκαιρία σε 30 μα-
θητές να παίξουν για μια περίοδο τριών εβδομάδων εκπαιδευτικά παιχνίδια που σχεδιάστη-
καν από άλλους μαθητές.  

Αποτελέσματα Ερευνών 

Η πρώτη έρευνα (Rieber, Luke, & Smith, 1998) έχει επικεντρωθεί περισσότερο στη διαδικασία 
σχεδιασμού εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών από μαθητές. Στη διαδικασία αυτή οι 
εκπαιδευτικοί έδιναν στους μαθητές πρότυπα εκπαιδευτικών παιχνιδιών πάνω στα οποία 
στηρίζονταν για τη σχεδίαση των δικών τους παιχνιδιών. Οι μαθητές σχεδίαζαν τους στόχους, 
τους κανόνες, τους χαρακτήρες και τα γραφικά των παιχνιδιών και στη συνέχεια τα αξιολο-
γούσαν και τα τροποποιούσαν με βάση τα αρχικά πρότυπα. Καθ’ όλη τη διάρκεια σχεδια-
σμού των εκπαιδευτικών παιχνιδιών οι μαθητές δούλευαν σε ομάδες και ο ρόλος των εκπαι-
δευτικών ήταν υποστηρικτικός και καθοδηγητικός. Οι μαθητές ήταν ελεύθεροι να σχηματί-
σουν ομάδες σχεδιασμού και να αναλάβουν ρόλους που να ταιριάζουν με τις δεξιότητες και 
τα ενδιαφέροντα τους. Έτσι ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών επι-
τυγχάνονταν μέσω της συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας. Η τελική αξιολόγηση του 
παιχνιδιού γινότανε με βάση το πόσο εκπαιδευτικό ήταν το παιχνίδι που δημιούργησαν οι 
μαθητές και κατά πόσο μπορούσε να βρει εφαρμογή σε ένα πλαίσιο διδασκαλίας. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής ήταν πολύ θετικά ως προς τη διαδικασία  σχεδιασμού 
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εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών από μαθητές, ο προβληματισμός όμως ήταν ότι 
αυτή η διαδικασία προορίζεται για σχολεία που χρησιμοποιούν την «μάθηση μέσα από τον 
σχεδιασμό» ως βασική τους φιλοσοφία. Τα σχολεία αυτά στοχεύουν στη εκπαίδευση των 
μαθητών χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο διδασκαλίας που επιτρέπει στον κάθε έναν να ανα-
πτύξει τις δικές του δεξιότητες. Ο σημερινός όμως στόχος της εκπαίδευσης δυστυχώς δεν 
επικεντρώνεται πολύ προς τα εκεί. Αντίθετα είναι σαφές ότι εστιάζει στο όλοι να μάθουν το 
ίδιο πράγμα, με τον ίδιο τρόπο χωρίς να παρέχει αρκετές δυνατότητες ανάπτυξης προσωπι-
κών δεξιοτήτων. Η τεχνολογία όμως και το παιχνίδι είναι ένας αξιόλογος συνδυασμός για να 
στοχεύσουμε σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό μοντέλο μάθησης τα επόμενα έτη.   

Η δεύτερη ερευνητική μελέτη (Rieber, Davis, Matzko, & Grant, 2001) έχει επικεντρωθεί πε-
ρισσότερο στο κατά πόσο οι μαθητές-παίχτες βρήκαν κίνητρα για να παίξουν κάποια ηλε-
κτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια που είχαν σχεδιαστεί από άλλους μαθητές-δημιουργοί  και 
κατά πόσο οι μαθητές που δημιούργησαν τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια θεωρούν 
ότι ενδείκνυνται για την εκπαιδευτική διαδικασία; 

Για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα οι ερευνητές έδωσαν την ευκαιρία σε δύο τάξεις (30 
μαθητές σύνολο) να παίξουν για μια περίοδο τριών εβδομάδων εκπαιδευτικά παιχνίδια που 
σχεδιάστηκαν από άλλους μαθητές. Καθώς οι μαθητές-παίκτες έπαιζαν τα παιχνίδια, ο υπο-
λογιστής κατέγραφε επίσης στοιχεία για τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του παιχνι-
διού (ποιο παιχνίδι παίζουν, πόσο συχνά και για πόσο χρονικό διάστημα). Οι μαθητές κλήθη-
καν επίσης να βαθμολογήσουν τα παιχνίδια καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών εβδομάδων πα-
ρακολουθώντας τους ταυτόχρονα από τους ερευνητές κατά πόσο αξιολογούν σωστά.  

Από τα ποσοτικά δεδομένα, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση 12 συνεντεύξεων από 
τους 30 συμμετέχοντες, αποδόθηκαν τα εξής αποτελέσματα. 

1. Οι αξιολογήσεις που δώσανε οι μαθητές συμπίπτουν με τη συμπεριφορά τους ως 
προς το εκπαιδευτικό παιχνίδι που παίζανε. (Δηλαδή, τα παιχνίδια που είχαν επιλέξει 
να παίζουν πιο συχνά και για τις μεγαλύτερες περιόδους ήταν αυτά που είχαν αξιολο-
γήσει και πιο ευνοϊκά). 

2. Οι αξιολογήσεις που κάνανε οι μαθητές σχετικά με τα παιχνίδια έγιναν γρήγορα και 
οι γνώμες τους δεν άλλαξαν πολύ κατά την πάροδο του χρόνου. 

3. Οι μαθητές επέλεξαν τα παιχνίδια που παίξανε με βάση την ποιότητα ιστορίας του 
παιχνιδιού, τον ανταγωνισμό που είχε και την πρόκληση που έπρεπε να αντιμετωπί-
σουν. 

 Όλα αυτά τα αποτελέσματα της έρευνας είναι και τα βασικά χαρακτηριστικά που παρουσιά-
ζονται σε ένα μεγάλο μέρος βιβλιογραφιών που σχετίζονται με την σχεδίαση των διαδραστι-
κών ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών.  

Ωστόσο, πρέπει να επισημανθούν και δύο άλλα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών παιχνι-
διών που αντλήθηκαν από την υπάρχουσα έρευνα. Αυτά είναι α) ότι το κόστος σχεδίασης και 
παραγωγής του παιχνιδιού δεν ενδιέφερε καθόλου τους μαθητές και β) δεν τους ενδιέφερε 
αν ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που έπρεπε να παρουσιαστεί μέσω του παι-
χνιδιού. 
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Συμπεράσματα 

Ο  σημερινός εκπαιδευτικός καλείται να εκμεταλλευτεί τη δύναμη των νέων τεχνολογιών 
και την απήχηση τους στους μαθητευόμενους για καλύτερα και μονιμότερα μαθησιακά 
αποτελέσματα. Προϋπόθεση βέβαια αποτελεί η κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτι-
κών όχι μόνο στη χρήση των εργαλείων αλλά και στην εκπαιδευτική τους φιλοσοφία. Με 
βάση λοιπόν όλα αυτά καθώς και τις έρευνες που μελετήσαμε καταλήγουμε ότι τα οφέλη 
των μαθητευόμενων από τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών κατά τη διαδικασία της μά-
θησης είναι πολλαπλά. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να υποστηρίξουν καινοτόμα 
μοντέλα μάθησης, όπως η μάθηση μέσω της πράξης, να ευνοήσουν την ανάπτυξη γνωστι-
κών δεξιοτήτων, την καλλιέργεια φαντασίας και την εξοικείωση με την τεχνολογία των υ-
πολογιστών. Υποστηρίζεται ότι τα παιχνίδια αποτελούν δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης 
επειδή κάνουν δυνατή τη δημιουργία εικονικών κόσμων και η δράση του χρήστη σε τέ-
τοιους κόσμους μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη αποτελεσματικών κοινωνικών πρακτι-
κών, δυναμικών ταυτοτήτων, κοινών αξιών και τρόπων σκέψης. 

Έτσι διαπιστώνουμε ότι οι μαθητευόμενοι κάνοντας χρήση των ηλεκτρονικών εκπαιδευτι-
κών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία αποκομίζουν τα εξής οφέλη:  

 Ενεργό ρόλο : ο μαθητευόμενος με τη χρήση τους συμμετέχει πιο ενεργά στη δια-
δικασία της μάθησης και δεν έχει πια έναν απλό παθητικό ρόλο. 

 Εκτίμηση ατομικής προόδου : ο μαθητευόμενος μπορεί με την εξέλιξη του στο 
παιχνίδι να εκτιμήσει την πρόοδο του και να κατανοήσει καλύτερα την πορεία του 
μέσα σε αυτό. 

 Άμεση ανατροφοδότηση : ο μαθητευόμενος κατά την διάρκεια του παιχνιδιού δέ-
χεται άμεση ανατροφοδότηση από το παιχνίδι με σκοπό να κατανοήσει τα τυχόν 
λάθη του και να βελτιώσει την απόδοση του μέσα από αυτό. 

 Αυτοτέλεια δραστηριοτήτων : ο κάθε μαθητευόμενος ανάλογα με την πρόοδο 
του, τις κινήσεις του, και τις ενέργειες του καθορίζει την συνέχεια του στο παιχνίδι 
με σκοπό την επίτευξη των στόχων του.   

Συνοψίζοντας λοιπόν θα λέγαμε ότι η χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία προσφέρει στην εκπαίδευση ένα νέο τρόπο μάθησης, συνεργασίας και κοινωνι-
κοποίησης. Αυτό όμως που δεν έχει γίνει ξεκάθαρο από τις έρευνες που παρουσιάσαμε είναι, 
αν  ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών παιχνιδιών συμβάλλει περισσότερο στην ενίσχυση της επί-
δοσης των μαθητευόμενων σε σχέση με την συμμετοχή τους σε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι. 
Άρα οι ερευνητές πρέπει να εστιάσουν περισσότερο την έρευνα τους σε αυτούς τους δύο 
παράγοντες για να αποφασίσουν την μαθησιακή προοπτική που παρέχει το κάθε ένα ξεχω-
ριστά και να αναδείξουν τον τρόπο εφαρμογής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Βιβλιογραφία 

Ξενόγλωσση 

Dempsey, J. V., Haynes, L. L., Lucassen, B.A., Casey, M. S. (2002). Forty simple computer 
games and what they could mean to educators. Simulation & Gaming.33(2), 157-168. 

3171

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Kafai, Y. (1995). Minds in play: Computer game design as a context for children’s learning. 
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Malone, T. W. (1981). Toward a theory of intrinsically motivating instruction, Cognitive Sci-
ence, (4), 333-369 

Mayer, E.R. (2001). Multimedia Learning. New York: Cambridge University Press. 

Rieber, L. P., Davis, J., Matzko, M., & Grant, M. (2001, April). Children as multimedia critics: 
Middle school students' motivation for and critical analysis of educational multimedia 
designed by other children. Paper presented at the annual meeting of the American 
Educational Research Association, Seattle, WA. 

Rieber, L. P., Luke, N., & Smith, J. (1998). Project KID DESIGNER: Constructivism at work 
through play. Meridian: Middle School Computer Technology Journal 1 (1). Retrieved 
May 19, 2004 from http://www.ncsu.edu/meridian/ archive_of_meridian/jan98/in-
dex.html 

Ελληνόγλωσση 

Μυσιρλάκη, Σ., & Παρασκευά, Φ. (2010). Ηλεκτρονικά παιχνίδια, κίνητρα και μάθηση: Διε-
ρευνώντας το πεδίο των MMOGs. Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με 
Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ, σ. 13-20, Πανεπιστήμιο Πελο-
ποννήσου, Κόρινθος. 

3172

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Μοτίβα στην Στ’ Δημοτικού. Σενάριο διδασκαλίας με τη χρήση τεχνολογίας 

Προκόπου Αργυρώ 

Ταυτότητα Σεναρίου Θέματα: Γεωμετρικά, Αριθμητικά & Σύνθετα Μοτίβα 

Σκεπτικό του σεναρίου 

Καινοτομίες 

Τα φύλλα εργασίας σχεδιάστηκαν για τη διδασκαλία των Μοτίβων, όπως αυτά ορίζονται από 
το σχολικό εγχειρίδιο. Πιο συγκεκριμένα στο βιβλίο των Μαθηματικών της Στ’ Δημοτικού η 
διδασκαλία των Μοτίβων διαρθρώνεται σε 3 διδακτικές ενότητες: Γεωμετρικά Μοτίβα, Αριθ-
μητικά Μοτίβα, Σύνθετα Μοτίβα. Έτσι, το σενάριο αυτό αποτελείται από 3 φύλλα εργασίας, 
εκ των οποίων το καθένα αφορά την αντίστοιχη ενότητα του σχολικού βιβλίου. 

Επέλεξα το συγκεκριμένο θέμα, καθώς αφ’ενός συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το σύνολο των 
βασικών αλγεβρικών εννοιών (εξίσωση, ακολουθία, συνάρτηση) συνιστώντας απαραίτητη 
προϋπάρχουσα γνώση για τη διδασκαλία τους. Αφ’ ετέρου η διδασκαλία με τη χρήση τεχνο-
λογίας εναρμονίζεται πλήρως με τη φύση του συγκεκριμένου μαθηματικού θέματος, το ο-
ποίο στηρίζεται στην οπτικοποίηση γεωμετρικών και αριθμητικών κανονικοτήτων. Τέλος, δί-
νεται η δυνατότητα, στην περίπτωση που διδαχθούν τα Μοτίβα στο τέλος της σχολικής χρο-
νιάς, για επανάληψη της διδαχθείσας ύλης. 

Το σκεπτικό πάνω στο οποίο στηρίχτηκα κατά το σχεδιασμό του υπάρχοντος σεναρίου ήταν 
η δημιουργία ανοιχτού τύπου δραστηριοτήτων, οι οποίες θα εισάγουν τους μαθητές στην 
έννοια του μοτίβου και ειδικότερα στο χαρακτηριστικό της επανάληψης γνωστού (συγκεκρι-
μένου/δεδομένου)μοτίβου αγνώστου αριθμού φορών. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα να 
επέμβουν και οι ίδιοι στο σχήμα είτε μέσω του dragging είτε μέσω του επαναπροσδιορισμού 
και της κίνησης δρομέων. Τέλος, τα ερωτήματα που συνοδεύουν την κάθε δραστηριότητα 
είναι ενδεικτικά καθώς σκοπό έχουν να πλαισιώσουν το εκάστοτε αρχείο λογισμικού, το ο-
ποίο συνιστά δυνητικά αυτόνομη μονάδα διδακτικού υλκού. 

Προστιθέμενη Αξία 

Μέσα από το σενάριο για τη διδ/λία των μοτίβων με τη χρήση λογισμικού: 

• οπτικοποιούνται και αποκτούν δυναμικό χαρακτήρα τα αριθμητικά μοτίβα. 
• γίνεται αντιληπτή από τους μαθητές η ιδιότητα της άπειρης επανάληψης ενός μοτί-

βου. 
• διευκολύνεται ο χειρισμός των μοτίβων από το μαθητή χάρη στο δυναμικό χαρα-

κτήρα του λογισμικού. 
• δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να δημιουργήσει τα δικά του μοτίβα. 

Όλα τα παραπάνω δεν θα ήταν εφικτά σε μια διδασκαλία με συμβατικά αναπαραστασικά 
μέσα. 
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Πλαίσιο εφαρμογής 

Σε ποιους απευθύνεται: Μαθητές Στ’ Δημοτικού. 

Χρόνος υλοποίησης: 4 διδακτικές ώρες 

Χώρος υλοποίησης: Η αίθουσα υπολογιστών του δημοτικού σχολείου. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: 

Καθώς το σενάριο αφορά τόσο τα γεωμετρικά, όσο και τα αριθμητικά μοτίβα, απευθύνεται 
σε μαθητές που δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην Άλγεβρα και τη Γεωμετρία. Ποιο συγκε-
κριμένα απαραίτητες προαπαιτούμενες γνώσεις για την ολοκλήρωση του σεναρίου θεωρού-
νται: 

• Ιδιότητες τετραγώνου και παραλληλογράμμου και ισοσκελούς τριγώνου. 
• Χάραξη παραλλήλων και κάθετων ευθειών. 
• Επίλυση προβλημάτων των 4 πράξεων. 
• Διαχείριση δεκαδικών αριθμών. 
• Υπολογισμός περιμέτρου και εμβαδού. 

Τέλος, είναι σημαντικό οι μαθητές να είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τις λειτουργίες του 
Geogebra, ώστε να είναι σε θέση να επεξεργαστούν το φύλλο εργασίας χωρίς τη συχνή πα-
ρέμβαση του εκπαιδευτικού. 

Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: 

Φύλλα εργασίας. 

Απαιτείται αν οι μαθητές δεν έχουν έρθει σε επαφή στο παρελθόν με το λογισμικό Geogebra, 
1-2 διδακτικές ώρες κατά τις οποίες θα γνωρίσουν τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού 
[βασικά σχήματα, μέτρηση, ετικέτες, δρομέας/κίνηση δρομέα, dragging]. Διαφορετικά, ε-
πειδή το σενάριο δεν περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού, κατά την 
υλοποίηση των δραστηριότητων ο εκπ/κός συνισταται να κατευθύνει τους μαθητές.  Αυτό  
συνεπάγεται  επιπλέον  1-2  διδακτικές  ώρες  για  την ολοκλήρωση του σεναρίου. 

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: 

Οι μαθητές θα εργαστούν ατομικά και σε περίπτωση έλλειψης αντίστοιχου αριθμού ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών, σε ομάδες των 2 ατόμων. 

Ο ρόλος του διδάσκοντα θα είναι βοηθητικός για την ολοκλήρωση του σεναρίου. Δεν θα ε-
πεμβαίνει παρά μόνο για διευκρινήσεις ή σε ερωτήσεις των μαθητών. 

Στόχοι του σεναρίου 

• Αναγνώριση γεωμετρικών, αριθμητικών & σύνθετων μοτίβων. 
• Σχεδίαση μοτίβων σε δοσμένο σχήμα. 
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• Σύγκριση αριθμητικών μοτίβων. 
• Διάκριση εξαρτημένων & ανεξάρτητων μεταβλητών κατά το χειρισμό 

σύνθετων μοτίβων. 
• Αναγνώριση διαφορετικών (γεωμετρικών) μοτίβων σε σχήμα. 

Ανάλυση του σεναρίου 

Η ροή εφαρμογής των δραστηριοτήτων 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Αρχικά ζητούμε από τους μαθητές να ανοίξουν το αρχείο λογισμικού «φύλλο εργα-
σίας_1.1α». Εκεί θα πρέπει κινώντας το δρομέα που μεταβάλλει το μήκος της πλευράς των 
τετραγώνων της σκακιέρας να παρατηρήσουν το μοτίβο και στη συνέχεια να το συμπληρώ-
σουν και τα υπόλοιπα τετράγωνα της σκακιέρας. Η πρώτη αυτή δραστηριότητα είναι εισα-
γωγική στη έννοια των μοτίβων και στοχεύει να εξασκήσει τους μαθητές στην εύρεση μοτί-
βων σε βασικά σχήματα. Μάλιστα για να ελέγξουμε το επίπεδο της κατανόησης του μοτίβου 
της σκακιέρας από τους μαθητές τους ζητούμε να δημιουργήσουν στο τέλος της δραστηριό-
τητας το δικό τους μοτίβο για μια νέα σκακιέρα. Εδώ θα πρέπει να αξιοποιήσουν οι ίδιοι το 
εργαλείο του κανονικού πολυγώνου και στη συνέχεια επιλέξουν το μοτίβο με το οποίο θα 
διακοσμήσουν τη σκακιέρα. 

Στη συνέχεια οι μαθητές ανοίγουν το αρχείο λογισμικού «φύλλο εργασίας_1.1β» και καλού-
νται να εντοπίσουν και στη συνέχεια να ολοκληρώσουν το μοτίβο με τις κορδέλες. Πρόκειται 
για γεωμετρικό μοτίβο πιο σύνθετο από το προηγούμενο, καθώς οι μαθητές θα πρέπει να 
εντοπίσουν τα τρίγωνα που σχηματίζονται από τις διαγώνιους των παραλληλογράμμων και 
εν συνεχεία να παρατηρήσουν των αριθμό των χρωματισμένων τριγώνων που δημιουργούν 
το μοτίβο. Τέλος, θέλοντας να συνδυάσουμε τη γεωμετρική απεικόνιση με το αριθμητικό μο-
τίβο στο λογισμικό καλούμε τους μαθητές να υπολογίσουν  τον αριθμό των κορδελών που 
θα σχηματιστούν από δοσμένο αριθμό μπλε τριγώνων. Έτσι, στοχεύουμε να συνδέσουν το 
γεωμετρικό το μοτίβο της κορδέλας με τον αλγόριθμο που προκύπτει για τον πλήθος των 
δομικών της στοιχείων (τρίγωνα). 

Στη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές θα ανοίξουν το αρχείο λογισμικού «φύλλο εργα-
σίας_1.2» και θα πρέπει να εντοπίσουν το μοτίβο σε δοσμένη κατασκευή. Έχουν τη δυνατό-
τητα να κινήσουν το δρομέα που μεταβάλλει το μήκος των πλευρών του παραλληλογράμμου 
που δημιουργεί το μοτίβο και να δημιουργήσουν ευθείες παράλληλες και τρίγωνα για να 
σχηματίσουν τις υποθέσεις τους σχετικά με την κατασκευή του μοτίβου. Στη συνέχεια θα 
βεβαιώσουν τις υποθέσεις τους με την επιλογή της εμφάνισης όλων των κρυφών αντικειμέ-
νων. 

Μάλιστα για να ελέγξουμε το επίπεδο της κατανόησης του μοτίβου του κεντήματος από τους 
μαθητές τους ζητούμε να δημιουργήσουν στο τέλος της δραστηριότητας το δικό τους μοτίβο 
για ένα νέο κέντημα. Εδώ θα πρέπει να αξιοποιήσουν οι ίδιοι τα εργαλεία του λογισμικού 
GeoGebra για να σχεδιάσουν οι ίδιοι το δικό τους κέντημα έχοντας όμως ως βάση το κέντημα 
της Κικής. 

3175

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Στην 3η δραστηριότητα του 1ου φύλλου εργασίας οι μαθητές ανοίγουν το αρχείο λογισμικού 
«φύλλο εργασίας_1.3α» και «φύλλο εργασίας_1.3β». Στο σημείο αυτό θα πρέπει να εντοπί-
σουν το γεωμετρικό μοτίβο του χαλιού το οποίο συνίσταται σε 2 γεωμετρικά σχήματα και 
στη συνέχεια να ενώσουν ένα δεύτερο μέρος του χαλιού ώστε να διατηρείται το μοτίβο. Έτσι, 
θα ελέγξουμε το κατά πόσον έχουν κατανοήσει τη σημασία των αναλλοίωτων χαρακτηριστι-
κών σε ένα γεωμετρικό μοτίβο. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

Στην 1η δραστηριότητα του φύλλου εργασίας οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν ένα 
αριθμητικό μοτίβο το οποίο παρουσιάζεται μέσα από την κίνηση ενός δρομέα στον άξονα 
yy’. Έπειτα τους ζητείται να προβλέψουν μια θέση του δρομέα στον άξονα όπου θα πρέπει 
να είναι ο δείκτης που αφορά το ύψος των φυτών με το πέρας διακριτού αριθμού εβδομά-
δων. Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές θα εισαχθούν στην έννοια των αριθμητικών μο-
τίβων. 

Η 2η δραστηριότητα του 2ου φύλλου εργασίας οι μαθητές θα επεξεργαστούν μέσα από την 
κίνηση 2 δρομέων 2 αριθμητικά μοτίβα τα οποία μοντελοποιούν την κίνηση 2 ζώων. Ζητείται 
να παρατηρήσουν τον τρόπο μεταβολής της θέσης στην οποία θα βρεθούν με το πέρασμα 
ορισμένου χρόνου και τελικά στηριζόμενοι στην παρατήρησή τους αυτή να προβλέψουν τη 
θέση τους μετά από 7 ημέρες. Η δραστηριότητα αυτή σχεδιάστηκε για να την περαιτέρω 
τριβή των μαθητών με αριθμητικά μοτίβα και αφού ήδη έχουν κατακτήσει τα γεωμετρικά 
από το 1ο φύλλο εργασίας. 

Η τελευταία δραστηριότητα του 2ου φύλλου εργασίας είναι αρκετά απαιτητική, εξασκεί πε-
ραιτέρω τους μαθητές στα αριθμητικά μοτίβα και εκεί τους ζητείται να παρατηρήσουν ότι 
ανά ημέρα αφαιρείται από 50 καραμέλες το τετράγωνο των αριθμών της ακολουθίας των 
φυσικών αριθμών. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

Το 3ο φύλλο εργασίας σκοπό έχει να δώσει στους μαθητές μια συνολική εικόνα των σύνθε-
των μοτίβων και να τους δώσει τη δυνατότητα να σχεδιάσουν οι ίδιοι γεωμετρικά μοτίβα σε 
πλαίσιο μερικής καθοδήγησης. 

Στην 1η δραστηριότητα οι μαθητές θα έχουν αρχικά ως βάση ένα κανονικό 6γωνο και θα 
πρέπει να το θεωρήσουν χαρταετό και να το διακοσμήσουν μέσα από το GeoGebra. Ακολού-
θως τους ζητείται να θεωρήσουν το εξάγωνο το μοτίβο, να δημιουργήσουν αντίγραφα αυτού 
και τελικά να σχεδιάσουν τη βάση την οποία θα διακοσμήσουν με αυτό. 

Τέλος, η τελευταία δραστηριότητα παρουσιάζει στους μαθητές ένα σύνθετο μοτίβο, καθώς 
θα πρέπει να παρατηρήσουν πως με τη σταθερή αύξηση του μήκους της πλευράς ενός τετρα-
γώνου, αυξάνεται σταθερά και αντίστοιχα. Έτσι οι μαθητές για να δώσουν την απάντησή τους 
στα ερωτήματα που θα τους θέσουμε, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την εικόνα του τε-
τραγώνου που αυξάνεται (γεωμετρικό μοτίβο), και αφ΄ ετέρου τις τιμές του δρομέα που αυ-
ξάνει την πλευρά του τετραγώνου. 
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Τα εργαλεία 

Για το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων στο λογισμικό του GeoGebra και το αντίστοιχο φύλλο 
εργασίας αξιοποιήθηκαν συγκεκριμένα εργαλεία του λογισμικού, ώστε να εξυπηρετηθούν 
κατά το δυνατόν οι διδακτικοί στόχοι του σεναρίου. Έτσι, λοιπόν, το σενάριο στηρίχθηκε στη 
χρήση βασικών γεωμετρικών σχημάτων για το σχεδιασμό των ασκήσεων όπου ζητείται από 
τους μαθητές είτε να δημιουργήσουν μοτίβα, είτε να σχεδιάσουν δικά τους. Επίσης, μέσα 
από κίνηση δρομέων αναμένουμε να βοηθηθούν και να εντοπίσουν με σχετική ευκολία μο-
τίβα, γεωμετρικά, αριθμητικά και σύνθετα. Τέλος, βασικό μέσο για την ολοκλήρωση του σε-
ναρίου ήταν η χρήση του εργαλείου Λίστας Σημείων για τη δημιουργία αριθμητικών και σύν-
θετων ακολουθιών. 

Επέκταση του σεναρίου 

• Εισαγωγή  στα  μοτίβα  της  τρισδιάστατης  Γεωμετρίας  με  τη χρήση του λογισμικού 
του Κυβόκοσμου. 

• Γνωριμία με μοτίβα της Fractal γεωμετρίας στο λογισμικό του Geogebra. 
• To σενάριο ως υλικό κατανόησης της έννοιας της μεταβλητής. 

Βιβλιογραφία 

Zazkis, R., LILJEDAHL, P., Genaralization of patterns the tension between algebraic thinking 
and algebraic notation 

Van den Heuvel Panhuizen, M., The role of contexts in assessment problems in mathematics, 
For the learning of mathematics, Canada, 25,2- 23 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Δραστηριότητα 1n 

Ο Παύλος κι ο Κοσμάς φτιάχνουν μια σκακιέρα για να παίζουν σκάκι το καλοκαίρι... 

1. Ανοίξτε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας το αρχείο «φύλλο εργασίας_1.1α». 

α. Κινείστε το δρομέα. Παρατηρείστε πως μεταβάλλεται το σχήμα. Τι σημαίνει για την κατα-
σκευή των παιδιών αυτή η μεταβολή; 

β. Αναγνωρίστε το σχέδιο της σκακιέρας και ολοκληρώστε την κατασκευή των παιδιών. 

γ. Ανοίξτε ένα καινούριο παράθυρο geogebra και δημιουργείστε τη δική σας σκακιέρα με 
καινούρια διακόσμηση. 

Τα κορίτσια της παρέας όμως προσπαθούν να φτιάξουν κορδέλες για το στολισμό του σπι-
τιού ενόψει του καλοκαιρινού πάρτι... 

2. Ανοίξτε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας το αρχείο «φύλλο εργασίας_1.1β». 
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α. Μπορείτε να συνεχίσετε το σχέδιο των κοριτσιών ώστε να τελειώσει η κορδέλα; 

β. Τα κορίτσια υπολόγισαν στο τέλος ότι θα πρέπει να ζωγραφίσουν 100 μπλε τρίγωνα. Πόσες 
κορδέλες θα έχουν φτιάξει; Πόσα κίτρινα και πόσα μωβ τρίγωνα θα έχουν ζωγραφίσει τότε; 

Δραστηριότητα 2*1 

Η Κική παρατηρούσε τη γιαγιά της να πλέκει και σκέφτηκε να της ζητήσει ένα κέντημα για να 
στολίσει το φουστάνι της. Η γιαγιά όμως δεν είναι ενήμερη για τις νέες τάσεις της μόδας. 

Έτσι ζήτησε απ' την Κική να της περιγράφει το σχέδιο που θα ήθελε. Η Κική λοιπόν σχεδίασε 
στον υπολογιστή της το κέντημα που θα ζητούσε απ' τη γιαγιά. 

1. Ανοίξτε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας το αρχείο «φύλλο εργασίας_1.2». 

α. Κινείστε το δρομέα και παρατηρείστε. Τι μένει ίδιο και τι αλλάζει; Εξηγείστε πως σχεδίασε 
η Κική το σχέδιο για το κέντημα. 

β. Ελέγξτε τις υποθέσεις με τη βοήθεια του εργαλείου  του λογισμικού. Με τη βοήθεια 
των εργαλείων του λογισμικού συνεχίσετε το κέντημα. 

2. Ανοίξτε ένα νέο παράθυρο του λογισμικού και δημιουργείστε το δικό σας κέντημα πάνω 
στις γραμμές όμως που χρησιμοποίησε η Κική (επαναλάβετε αν χρειάζεται το ερώτημα Ι.β.). 

Δραστηριότητα 3*1 

Σ'ένα εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας υφαίνονται χαλιά. 

1. Ανοίξτε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας το αρχείο «φύλλο εργασίας_1.3α». 

α. Πρόκειται για ένα χαλί που βρίσκεται υπό κατασευή. Το χαλί φαίνεται χρωματισμένο κόκ-
κινο και επίσης εμφανίζονται τα χτένια πάνω στα οποία υφαίνεται. Κινείστε τα σημεία Α και 
Β και περιγράφτε τη λειτουργία του κάθε ενός. 

β. Παρατηρήστε το χαλί και επισημάνετε με τα κατάλληλα εργαλεία του λογισμικού το σχέδιο 
που υφαίνουν οι μηχανές. Πιθανόν υπάρχουν περισσότερα από ένα σχέδια. Παρουσιάστηκε 
βλάβη όμως στις μηχανές κι ένα τμήμα του χαλιού έφυγε από τη δέση του. 

2. Ανοίξτε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας το αρχείο «φύλλο εργασίας_1.3β». 

α. Μετακινήστε κατάλληλα το βέλος, ώστε το τμήμα του χαλιού που έφυγε από τη θέση του, 
να επιστρέφει σε κατάλληλη θέση, ώστε το σχέδιο να μένει αναλλοίωτο. 

β. Υπάρχουν άλλες θέσεις στις οποίες μπορείτε να τοποθετήσετε το κομμάτι του χαλιού; 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

Δραστηριότητα In 
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Φυτέψαμε στον κήπο του σχολείου ντομάτες. Ο γεωπόνος μας έδωσε οδηγίες για να τις φρο-
ντίσουμε και μας είπε πως αν φροντίσουμε τα φυτά σωστά, αυτά θα πρέπει να ψηλώνουν με 
σταθερό ρυθμό κάθε εβδομάδα. Για να μας βοηθήσει μας έδωσε ένα πρόγραμμα ώστε να 
ελέγχουμε την ανάπτυξη των φυτών από τον υπολογιστή μας. 

1. Ανοίξτε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας το αρχείο «φύλλο εργασίας_2.1». 

α. Μετακινώντας τον δρομέα μπορούμε να δούμε το ύφος στο οποίο θα πρέπει να φτάνουν 
οι ντομάτες κάθε εβδομάδα. Μπορείτε να προβλέψετε το ύφος στο οποίο θα έχουν φτάσει 
την 8Π εβδομάδα; 

β. Ποιοι υπολογισμοί θα σας βοηθήσουν να προβλέπετε το ύψος των φυτών ανά εβδομάδα 
χωρίς τη βοήθεια του προγράμματος; 

Δραστηριότητα 2η 

Στο γνωστό κλασικό παραμύθι ο λαγός ανταγωνίζεται τη χελώνα σε έναν αγώνα δρόμου. Ο 
αγώνας αυτός κρατάει 10 μέρες. Η θέση του κάθε ζώου στο τέλος κάθε μέρας του αγώνα 
φαίνεται σε αρχείο geogebra που δημιουργήσαμε. 

1. Ανοίξτε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας το αρχείο «φύλλο εργασίας_2.2». 

α. Μετακινώντας τον δρομέα παρατηρούμε τη θέση στην οποία θα βρεθεί το κάθε ζώο στο 
τέλος κάθε μέρας. Συγκρίνετε την κίνηση του κάθε ζώου. Τι παρατηρείτε; 

β. Την 7η μέρα σε ποια θέση θα βρίσκεται κάθε ζώο; 

γ. Πώς σκεφτήκατε για να δώσετε την απάντησή σας; 

Δραστηριότητα 3η 

Σε ένα παλιό βιβλίο Μαθηματικών βρήκαμε τον εξής μαθηματικό γρίφο: «Σήμερα αγόρασες 
50 καραμέλες, αύριο θα αγοράσεις 49, μεθαύριο 46, σε τρεις μέρες 41, κ.λ.π. Σε 7 μέρες πό-
σες καραμέλες θα αγοράσεις; 

1. Ανοίξτε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας το αρχείο «φύλλο εργασίας_2.3». 

Μετακινώντας τον δρομέα βλέπουμε πόσες καραμέλες μας θα αγοράσουμε σήμερα, μετά 
από 1 μέρα, μετά από 2 μέρες, κ.λ.π. Πόσες καραμέλες θα αγοράσουμε μετά από 7 μέρες; 

Πώς μπορούμε να υπολογίσουμε τελικά πόσες καραμέλες θα αγοράσουμε, όταν ξέρουμε πό-
σες μέρες έχουν περάσει από σήμερα; 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

Δραστηριότητα 1n 
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Σήμερα στην τάξη του Λευτέρη γίνεται διαγωνισμός χαρταετού...Η δασκάλα της τάξης έδωσε 
τη δυνατότητα στους μαθητές να φτιάξουν τα σχέδιά τους πρώτα στον υπολογιστή πριν προ-
χωρήσουν στην κατασκευή. 

1. Ανοίξτε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας το αρχείο «φύλλο εργασίας_3.1». 

α. Δημιουργείστε ένα επαναλαμβανόμενο σχέδιο για να διακοσμήσετε το χαρταετό. 

β. Αν ο χαρταετός ήταν το σχέδιο ενός μεγαλύτερου σχήματος σχεδιάστε κάποιο πιθανό τέ-
τοιο σχήμα. 

Δραστηριότητα 2η 

1. Ανοίξτε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας το αρχείο «φύλλο εργασίας_3.3». 

α. Κινείστε το δρομέα κ και παρατηρήστε πως μεταβάλλεται το σχήμα,  

β. Αν ο δρομέας κ είχε τη δυνατότητα να πάρει την τιμή 8, ποια θα ήταν η μεταβολή του 
σχήματος;_ 

γ. Ρυθμίστε κατάλληλα το δρομέα και ελέγξτε τις υποθέσεις που διατυπώσατε στο προηγού-
μενο ερώτημα, 

δ. Θα μπορούσατε να διατυπώσετε ένα μαθηματικό κανόνα που θα περιγράφει το φαινό-
μενο που παρατηρείτε; 
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Ο Μέγας Αλέξανδρος: Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας. 

Μαρκέλλου Μαργαρίτα 
Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική 

margaritamarkellou21@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά την διδασκαλία της Ιστορίας της Δ΄ δημοτικού με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών οι οποίες καθίστανται πολύτιμα εργαλεία κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 
Παρουσιάζεται ένα σενάριο διδασκαλίας για την διδακτική ενότητα 32: « Η πορεία του Μ. 
Αλεξάνδρου προς την Ινδία- Το τέλος της εκστρατείας του» με αντίστοιχο φύλλο εργασίας.  
Οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται είναι το λογισμικό «Hot potatoes» για την επί-
λυση ασκήσεων στα πλαίσια του μαθήματος καθώς και το λογισμικό «Snagit» στο οποίο οι 
μαθητές σχεδιάζουν εννοιολογικό χάρτη. Τα λογισμικά που προτείνονται είναι εύχρηστα 
και ελκυστικά για τους μαθητές. Η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου γίνεται στα πλαίσια 
μικρών ομάδων. Η οργάνωση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας ευνοεί τη συνεργασία 
των παιδιών, τη γόνιμη ανταλλαγή και αντιπαράθεση απόψεων, την καλλιέργεια κριτικής 
και δημιουργικής σκέψης καθώς και την ενεργή συμμετοχή του συνόλου της τάξης στις δι-
δακτικές δραστηριότητες(Ματσαγγούρας,2000). 

Λέξεις - Κλειδιά: Ιστορία Δ΄ δημοτικού, Μέγας Αλέξανδρος, Snagit, Hot Potatoes,  εννοιολο-
γικός χάρτης,  ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.  

Εισαγωγή 

Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας είναι η καλλιέργεια της ιστορικής 
σκέψης και συνείδησης (ΔΕΠΠΣ,2003). Η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης προϋποθέτει  την 
ικανότητα των μαθητών να κατανοούν ιστορικούς όρους και έννοιες, να αντιλαμβάνονται 
τις σχέσεις που τις διέπουν και να καταλήγουν σε δυνητικές γενικεύσεις με απώτερο στόχο 
την απόκτηση ιστορικού εγγραμματισμού. Με τον όρο ιστορικός εγγραμματισμός δηλώνε-
ται η αντίληψη και κατανόηση της γλώσσας ενός ιστορικού κειμένου, η κατοχή της βασικής 
εννοιολογικής υποδομής της ιστορίας και η καλλιέργεια των σχετικών δεξιοτήτων (αξιοποί-
ηση ιστορικών πηγών), στάσεων και αντιλήψεων (Παπαγρηγοριου,2005).  

Οι εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν μια εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας, η οποία αφενός 
μεν ικανοποιεί την ανάγκη του παιδιού για δημιουργία και έκφραση, αφετέρου δε συνάδει 
με τις σύγχρονες θεωρήσεις της μάθησης οι οποίες προωθούν την σταδιακή οικοδόμηση 
της γνώσης με βάση τις εμπειρίες, τα βιώματα και τις προϋπάρχουσες γνώσεις που διαθέτει 
το κάθε παιδί, όπως υποστηρίζει και ο Ausubel (1968). Βασικά στοιχεία ενός εννοιολογικού 
χάρτη είναι οι κόμβοι και οι σύνδεσμοι. Οι κόμβοι αναπαριστούν τις έννοιες (αντικείμενα, 
γεγονότα, πρόσωπα) ενώ οι σύνδεσμοι τις σχέσεις (αιτιώδεις, χρονικές) μεταξύ των εν-
νοιών. Οι έννοιες αντιπροσωπεύονται σε μια ιεραρχική μορφή με τις περιεκτικότερες έν-
νοιες(γενικότερες) στην κορυφή ή στο κέντρο του χάρτη και τις πιο λεπτομερείς έννοιες σε 
ένα βαθύτερο επίπεδο. Οι συνδέσεις μεταξύ των εννοιών γίνονται με τόξα ή γραμμές και 
μπορεί να είναι μονόδρομες, αμφίδρομες ή μη κατευθυντικές. Η μη γραμμική φύση των 
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εννοιολογικών χαρτών διευκολύνει την παραπομπή και τη σύνδεση μεταξύ διαφορετικών 
στοιχείων του χάρτη (Ματσαγγούρας,1998). 

Η χρήση του προγράμματος Snagit δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να φτιάξουν τον δι-
κό τους εννοιολογικό χάρτη με τη χρήση ουσιαστικά δυο απλών εργαλείων για την αναπα-
ράσταση των κόμβων και των συνδέσμων. Η εμπλοκή των μαθητών  συμβάλλει από τη μια 
στη βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας του χάρτη αλλά και της δομής του μαθήματος, 
ενώ παράλληλα απελευθερώνει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.  Το λογισμικό 
Hot potatoes περιλαμβάνει σειρά ασκήσεων όπως σταυρόλεξα, ασκήσεις αντιστοίχισης, 
συμπλήρωσης και κουίζ, τα οποία έχουν ως στόχο την κατανόηση και εμπέδωση της γνώ-
σης από το μαθητή με έναν παιγνιώδη τρόπο. Εφόσον οι ασκήσεις συνδυαστούν κατάλλη-
λα με το μάθημα και γίνει εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του προγράμματος 
για ανατροφοδότηση  (feedback), τότε μπορούμε να μιλάμε για ένα αξιόλογο εργαλείο στα 
χέρια του κάθε εκπαιδευτικού, που δε θα περιοριστεί σε μια απλή μηχανή αξιολόγησης 
της διδασκαλίας. Παράλληλα, στο διδακτικό σενάριο σε πολλές φάσεις της διδασκαλίας 
γίνεται χρήση εποπτικού υλικού όπως βίντεο και εικόνων ενώ αξιοποιούνται και γραπτές 
ιστορικές πηγές.  

Ταυτότητα Σεναρίου 

Γνωστική Περιοχή: Ιστορία 

Θέμα: Ο Μέγας Αλέξανδρος: Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας. (Κατσου-
λακος, Καρυωτη & Κατσαρου,2007). 

Σκεπτικό του Σεναρίου 

Το συγκεκριμένο θέμα επιλέχθηκε με σκοπό οι μαθητές να αποκτήσουν ολοκληρωμένες 
γνώσεις για τον Μεγάλο Αλέξανδρο, την ζωή και την εκστρατεία του και τις οποίες να μπο-
ρούν να τοποθετήσουν μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Η συμβατική διδασκαλία συχνά πα-
ρουσιάζει αποκομμένη τη γνώση από το πλαίσιο λειτουργίας της με αποτέλεσμα οι μαθητές 
να μην μπορούν να την κατανοήσουν και να την αξιοποιήσουν. Το παρόν διδακτικό σενάριο 
κατευθύνει τους μαθητές ώστε οι ίδιοι να ανακαλύψουν ποιος είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, 
γιατί είναι σημαντική ιστορική προσωπικότητα και ποιες ήταν οι δράσεις που τον καθιέρω-
σαν ως τέτοια.  

Η διδακτική μεθοδολογία με βάση την οποία διαρθρώνεται η διδασκαλία στηρίζεται στo 
επιστημονικά εξελισσόμενο ερευνητικό μοντέλο το οποίο παραλλάσσεται ελάχιστα προκει-
μένου να ανταποκριθεί στις επιδιώξεις του μαθήματος της Ιστορίας. Διακρίνεται σε πέντε 
στάδια-φάσεις: το έναυσμα ενδιαφέροντος, τη διατύπωση υποθέσεων, τον πειραματισμό, 
τα συμπεράσματα και την εμπέδωση/γενίκευση. Αξίζει να σημειωθεί πως η έννοια του πει-
ραματισμού δεν είναι κυριολεκτική, όπως στις φυσικές επιστήμες, αλλά δηλώνει την φάση 
κατά την οποία οι μαθητές ανακαλύπτουν τη γνώση μέσα από το κατάλληλο εποπτικό υλι-
κό(εικόνες, video, χάρτες).  Οι μαθητές οικοδομούν οι ίδιοι τη γνώση τους σταδιακά με τη 
στήριξη και καθοδήγηση του δασκάλου. Επιπρόσθετα η φάση της διατύπωσης υποθέσεων, 
στην οποία οι μαθητές προβληματίζονται και διατυπώνουν υποθέσεις για ένα γεγονός ή 
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πρόσωπο με βάση εποπτικό υλικό, ολοκληρώνεται στη φάση του πειραματισμού στην ο-
ποία οι μαθητές ανακαλύπτουν τις απαντήσεις στις υποθέσεις τους αλλά και στη φάση των 
συμπερασμάτων οπού καλούνται να καταγράψουν συνολικά τις «ανακαλύψεις» τους. Η 
χρήση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας θεωρώ πως παρωθεί τους μαθητές να ασχοληθούν 
ενεργητικά με το μάθημα της Ιστορίας και να ψάξουν οι ίδιοι τα γεγονότα, τα πρόσωπα και 
τις αιτίες. Σκέφτονται, προβληματίζονται και βρίσκουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα και 
τις υποθέσεις τους με την καθοδήγηση και διευκόλυνση που προσφέρει ο δάσκαλος. 

Πλαίσιο Εφαρμογής 

• Σε ποιους απευθύνεται: Μαθητές Δ΄ δημοτικού 
• Χρόνος υλοποίησης: 3 διδακτικές ώρες 
• Χώρος υλοποίησης: Η σχολική τάξη-αν και εφ’ όσον υπάρχουν υπολογιστές ή  δια-

δραστικοί πίνακες - ή το εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: Οι μαθητές πρέπει να έχουν κατανοήσει τα προη-
γούμενα μαθήματα του κεφαλαίου «Μακεδονία, η νέα ελληνική δύναμη» τα οποία αναφέ-
ρονται στο βασιλιά Φίλιππο της Μακεδονίας  και στην πορεία του Μ. Αλέξανδρου μέχρι την 
Αίγυπτο (α΄ φάση εκστρατείας). Πιο συγκεκριμένα να έχουν επιτευχθεί οι εξής στόχοι: 

• Έχουν γνωρίσει τη Μακεδονία ως ένα νέο ισχυρό κράτος και την προσωπικότητα 
του βασιλιά της Φιλίππου από στρατιωτική και πολιτική σκοπιά. 

• Έχουν κατανοήσει τους δεσμούς που συνδέουν τη Μακεδονία με τα άλλα ελληνικά 
κράτη της εποχής. 

• Έχουν αντιληφθεί την επιθυμία του Φίλιππου να ενώσει τις ελληνικές δυνάμεις σε 
μια εκστρατεία εναντίον των Περσών. 

• Έχουν κατανοήσει πως ο Μ. Αλέξανδρος είναι αρχηγός αυτής της εκστρατείας μετά 
τον θάνατο του πατέρα του. 

• Έχουν αντιληφθεί την πορεία της εκστρατείας μέχρι την Αίγυπτο και τα σημαντικό-
τερα πολεμικά γεγονότα.  

Όσον αφορά τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία, οι μαθητές θα πρέπει να 
είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των λογισμικών Snagit και hot potatoes. Επιπρόσθετα οι 
μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν τι είναι οι εννοιολογικοί χάρτες, τα συστατικά τους στοι-
χεία και ποια η χρησιμότητα δημιουργίας τους και να έχουν ήδη κατασκευάσει παρόμοιους 
χάρτες σε προηγούμενες διδακτικές ώρες στον πίνακα ή σε φύλλο χαρτί. 

Απαιτούμενα υλικά και βοηθητικά εργαλεία 

• PowerPoint με τις εικόνες, τους χάρτες, τα ιστορικά κείμενα και τα video του μαθή-
ματος το οποίο θα ακολουθεί τη ροή (φάσεις) της διδασκαλίας. 

• Φύλλα εργασίας 
• Αν οι μαθητές δεν γνωρίζουν τα προγράμματα, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αφιε-

ρώσει πρόσθετο χρόνο (1-2 διδακτικές ώρες) για να κατανοήσουν οι μαθητές την 
λειτουργία τους. 
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Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης 
 

• Οι μαθητές θα εργάζονται σε μικρές ομάδες των τριών ατόμων και στην περίπτωση 
που περισσεύουν υπολογιστές μπορούν να εργαστούν ανά δυο άτομα. Η εργασία 
στους υπολογιστές ευνοεί τη συνεργασία μικρών ομάδων (Ράπτης&Ράπτη,2003). 
 

Στόχοι του Σεναρίου 

Για την ενότητα 32, οι μαθητές: 

• Να αντιληφθούν τα σημαντικότερα πολεμικά γεγονότα και την πορεία της εκστρα-
τείας του Μ. Αλεξάνδρου. 

• Να κατανοήσουν την προσωπικότητα του μεγάλου στρατηγού. 
• Να συνειδητοποιήσουν την αλλαγή της συμπεριφοράς του Αλέξανδρου και τον λόγο 

στον οποίο οφείλεται η αλλαγή 
• Να αξιολογήσουν τα σχέδια του καθώς και το τέλος της εκστρατείας. 

 
Ειδικοί Στόχοι Σεναρίου 

 Οι μαθητές μέσα από τις δραστηριότητες του παρόντος σεναρίου 

• Να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. 
• Να προβληματιστούν και να διατυπώσουν υποθέσεις γύρω από τα σημαντικότερα 

σημεία της ενότητας. 
• Να εντάξουν σε μια ολοκληρωμένη δομή-πλαίσιο την ενότητα. 
• Να δημιουργήσουν οι ίδιοι μια δομή (εννοιολογικός χάρτης) η οποία θα περιλαμβά-

νει τα βασικότερα στοιχεία της ενότητας 32. 
• Να συνειδητοποιήσουν τις σχέσεις που διέπουν τα γεγονότα καθώς και τη χρονική 

αλληλουχία τους. 
• Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και αντιπαράθεσης απόψεων. 

 

Ανάλυση Σεναρίου . Η ροή εφαρμογής των δραστηριοτήτων 

Φύλλο Εργασίας 1 Οι μαθητές έχουν ανά ομάδες το φύλλο εργασίας ενώ παράλληλα ανοί-
γουν το λογισμικό PowerPoint που έχει ετοιμάσει ο εκπαιδευτικός για την ενότητα το οποίο 
κατευθύνει τη ροή του μαθήματος. Στην πρώτη φάση, στο έναυσμα ενδιαφέροντος τα παι-
διά παρακολουθούν τον Μ. Αλέξανδρο σε ένα video να τους περιγράφει την πορεία του 
μέχρι την Αίγυπτο ώστε να γίνει η απαιτούμενη σύνδεση με τη νέα ενότητα. Στη συνέχεια 
απαντούν σε σχετικές ερωτήσεις στο φύλλο εργασίας. Στη δεύτερη φάση, τη διατύπωση 
υποθέσεων οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν και να προβληματιστούν για το λόγο που ο 
Αλέξανδρος ήθελε να συνεχίσει την εκστρατεία. 
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Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να διατυπώσουν υποθέσεις σχετικά με το αν οι Πέρσες 
θα επιδίωκαν νέα μάχη με τους Μακεδόνες μετά τις επανειλημμένες ήττες. 

 

 

Στην τρίτη δραστηριότητα της διατύπωσης υποθέσεων, οι μαθητές παρατηρούν προσεκτικά 
μια εικόνα του Μ. Αλεξάνδρου και προβληματίζονται για την αλλαγή στάσης του Μ. Αλε-
ξάνδρου. 

 

 

Στην τρίτη φάση, τη φάση του πειραματισμού, οι μαθητές «διαβάζουν» ένα χάρτη ο οποίος 
παρουσιάζει τη διαδρομή που ακολούθησε ο Αλέξανδρος μετά την Αλεξάνδρεια της Αιγύ-
πτου και απαντούν στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας. 
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Στη συνέχεια οι μαθητές παρακολουθούν ένα video στο οποίο περιγράφεται η πορεία της 
εκστρατείας μετά την Αίγυπτο, το τέλος της εκστρατείας όταν έφτασαν στον Ινδό ποταμό 
και η αλλαγή της συμπεριφοράς του Αλέξανδρου στους στρατιώτες του και απαντούν στις 
ερωτήσεις του φύλλου εργασίας. 

 

 

Κατά την τέταρτη φάση, τη φάση των συμπερασμάτων, οι μαθητές καταγράφουν συνοπτικά 
τα βασικά σημεία του μαθήματος στο φύλλο εργασίας, με βάση και το εποπτικό υλικό που 
δόθηκε κατά τον πειραματισμό. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να έχει καταγεγραμμένα τα συ-
μπεράσματα στο PowerPoint ώστε να διευκολύνει τους μαθητές σ’ αυτή τη δραστηριότητα, 
αν προκύψουν δυσκολίες .  
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Η συγκέντρωση των συμπερασμάτων θα βοηθήσει τους μαθητές στην επόμενη δραστηριό-
τητα αυτής της φάσης που είναι η δημιουργία ενός εννοιολογικού χάρτη με τη βοήθεια του 
προγράμματος Snagit. 
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Σ
την τελευταία φάση της διδασκαλίας, την εμπέδωση-γενίκευση οι μαθητές λύνουν ασκή-
σεις του Hot potatoes. Η πρώτη δραστηριότητα περιλαμβάνει την επίλυση ενός σταυρόλε-
ξου με τα βασικότερα σημεία του μαθήματος και η δεύτερη μια άσκηση συμπλήρωσης κε-
νών. 

Σ
Στην τελευταία δραστηριότητα αυτής της φάσης, οι μαθητές διαβάζουν μια ενδιαφέρουσα 
ιστορία από το ταξίδι της επιστροφής του Μ. Αλέξανδρου στα Σούσα. 

 

Αξιολόγηση σεναρίου 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα από την εφαρμογή του επιστημονικά εξελισσόμενου ερευνη-
τικού μοντέλου στην διδασκαλία της Ιστορίας ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Οι μαθητές ε-
νεργοποιήθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι στη συμβατική διδασκαλία καθώς οι δρα-
στηριότητες όλων των φάσεων του μοντέλου προωθούσαν την άμεση εμπλοκή τους.  Το 
ενδιαφέρον των μαθητών πήγαζε από το γεγονός πως είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν 
μόνοι τους τη γνώση και να την εντάξουν στις υπάρχουσες γνωστικές τους  δομές. Οι φά-
σεις τόσο της διατύπωσης υποθέσεων όσο και του πειραματισμού αλλά και η φάση των 
συμπερασμάτων, όπου μπορούσαν να φτιάξουν τα δικά τους γνωστικά σχήματα (εννοιολο-
γικούς χάρτες) θεωρήθηκαν ως οι πιο αποδοτικές όσον αφορά την προσπάθεια που κατέ-
βαλαν οι μαθητές. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α΄ Φάση 

Δραστηριότητα:  Παρακολουθήστε το πρώτο video του PowerPoint και απαντήστε στις πα-
ρακάτω ερωτήσεις. 

Α) Ποιες πόλεις κατέκτησε ο Μ. Αλέξανδρος κατά την πρώτη φάση της εκστρατείας του; 

___________________________________________________________________________ 

Β) Ποια κίνηση έκανε πριν προχωρήσει στο εσωτερικό της Ασίας; 

___________________________________________________________________________ 

Β΄ Φάση 

Πρώτη Δραστηριότητα: Ο Μ. Αλέξανδρος είχε ήδη κατακτήσει πολλές πλούσιες πόλεις της 
Ασίας και είχε νικήσει επανειλημμένα τον περσικό στρατό. 

 Γιατί θέλησε να συνεχίσει την πορεία του στο εσωτερικό της Ασίας; Παρατηρήστε την εικό-
να. Συζητήστε μεταξύ σας και διατυπώστε υποθέσεις. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Δεύτερη Δραστηριότητα: Ο βασιλιάς των Περσών, Δαρείος Β΄ είχε ηττηθεί πολλές φορές 
από τον Αλέξανδρο. Πιστεύετε πως θα υποχωρήσει ή θα συγκεντρώσει το στρατό του για 
νέα μάχη; Συζητήστε μεταξύ σας και διατυπώστε υποθέσεις. 

___________________________________________________________________________ 

Τρίτη Δραστηριότητα: Παρατηρήστε προσεκτικά την εικόνα και διατυπώστε υποθέσεις για 
το αν η συμπεριφορά του Αλέξανδρου στους στρατιώτες του άλλαξε μετά τις συνεχείς νίκες; 

___________________________________________________________________________Γ 

΄ Φάση 

Πρώτη Δραστηριότητα: Ανακαλύψτε το δρόμο που ακολούθησε ο Αλέξανδρος μετά την Α-
λεξάνδρεια της Αιγύπτου, παρατηρώντας προσεκτικά τον χάρτη. Καταγράψτε τα μέρη από 
τα οποία πέρασε. 

___________________________________________________________________________ 

Δεύτερη Δραστηριότητα: Παρακολουθήστε το video  με την πορεία της εκστρατείας του Α-
λέξανδρου προς την Ινδία και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. 
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Α)Τελικά δόθηκε νέα μάχη μεταξύ Μακεδόνων και Περσών; Β)Πως συνεχίστηκε η πορεία 
της εκστρατείας και ποια ήταν η κατάληξή της; Γ) Άλλαξε η συμπεριφορά του Αλέξανδρου 
απέναντι στους στρατιώτες; Τι απαίτησε από αυτούς; 

___________________________________________________________________________ 

Δ΄ Φάση 

Καταγράψτε συνοπτικά τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξατε τόσο από την εξερεύνηση 
του χάρτη όσο και από την παρακολούθηση του video. 

___________________________________________________________________________ 

Ε΄ Φάση 

Πρώτη δραστηριότητα: Πατήστε πάνω στην εικόνα με τον χάρτη και λύστε ένα σταυρόλεξο. 

Δεύτερη δραστηριότητα: Πατήστε πάνω στην εικόνα με τον Μ. Αλέξανδρο και συμπληρώ-
στε τα κενά στην άσκηση. 

Τρίτη δραστηριότητα: Διαβάστε μια ενδιαφέρουσα ιστορία για το ταξίδι επιστροφής του Μ. 
Αλέξανδρου αφού πατήσετε στην εικόνα με τη μορφή του.  
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Παιχνίδια με το Ευρώ. Διδακτικό Σενάριο 

Τάκος Αθανάσιος, Θεμιστοκλέους Ολυμπία 
Εκπαιδευτικοί Π.Ε.70 

takos@sch.gr, them.olym@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το διδακτικό σενάριο με τίτλο «Παιχνίδια με το Ευρώ» αφορά την εκμάθηση και κατανόηση 
της δομής του νομισματικού συστήματος του Ευρώ και τη δυνατότητα συναλλαγής με το 
Ευρώ από μαθητές της Α΄ Δημοτικού και της μεσαίας τάξης του Ειδικού Σχολείου. Συγχρό-
νως εστιάζει και στην χρήση δεξιοτήτων της Πληροφορικής.Οι εκπαιδευτικοί επέλεξανως 
μέθοδος εργασίας των μαθητών την καθοδηγούμενη διερευνητική κατά την οποία οι μαθη-
τές ακολουθούν συγκεκριμένες διδακτικές υποδείξεις του εκπαιδευτικού και εμπλέκονται 
σε διερευνητικές και συνεργατικές δραστηριότητες.Το σενάριο ολοκληρώθηκε εντός του 
προγραμματισμένου χρονικού πλαισίου. Οι μαθητές εργάστηκαν με ενθουσιασμό, γιατί το 
μάθημα με την βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών τους είναι πιο ευχάριστο από την-
διδασκαλία στην τάξη με τη χρήση μόνο του πίνακα και των βιβλίων τους. Ο παιγνιώδης 
τρόπος της διδασκαλίας συμβάλειώστε οι μαθητές να κατακτήσουν τις γνώσεις ομαλά και 
αβίαστα. 

Λέξεις - Κλειδιά: Νόμισμα ,χρήματα, ευρώ ,κέρματα, χαρτονομίσματα,παιχνίδια, αξία, πο-
σό, αριθμός, πράξη, περισσότερα, λιγότερα, λογαριάζω.  

Άξονες περιγραφής διδακτικού σεναρίου 

Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου: Τέσσερις (4) διδακτικές ώρες. 

Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/προαπαιτούμενες γνώσειςΕί-
ναι απόλυτα συμβατό με τα Α.Π.Σ. καιΔ.Ε.Π.Π.Σ. ,αφού άξονάς του είναι η γνωστική περιοχή 
των μαθηματικών τα οποία είναι απαραίτητα στην καθημερινή ζωήαλλά και για την ανά-
πτυξη και εξέλιξη των άλλων επιστημών και ιδιαίτερα της Τεχνολογίας, της Οικονομίας και 
των Κοινωνικών Επιστήμων. Το προτεινόμενο σενάριο αφορά στην ανάδειξη της δυνατότη-
τας εφαρμογής και πρακτικής χρήσης των Μαθηματικώνκαι συγκεκριμένα την κατανόηση 
της δομής του νομισματικού συστήματος (ευρώ) και όχι απλώς στην επίλυση προβλήματος 
με χρήση αριθμών με ευρώ . Παράλληλα εστιάζει και στη χρήση δεξιοτήτων της Πληροφο-
ρικής.Οι μαθητέςέχουν μάθει (από την έναρξη του νέου σχολικού έτους) να εργάζονται ο-
μαδοσυνεργατικά και έχουν αναπτύξει -σε ένα βαθμό- τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότη-
τες: κοινωνική αποδοχή του άλλου, σεβασμός, αλληλεπικοινωνία, ανάπτυξη στάσεων έ-
γνοιας και ενδιαφέροντος κά.  

Ως προς το μάθημα των μαθηματικώνΟι μαθητές έχουν εμπειρία αναφορικά με τα χρήμα-
τα, αφούτα χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή. Επειδή στην κοινωνία των ενηλίκων 
το χρήμα έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία, αυτή η σημαντικότητα μεταφέρεται και στα παι-
διά. Έτσι οι μαθητές χρησιμοποιούν και αντιμετωπίζουν το χρήμα με ιδιαιτερότητα και δια-
φορετικό τρόπο σε σχέση με τα άλλα εποπτικά μέσα. Τα νομίσματα και οι σχετικές αξίες 

3191

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



τους είναι ένα ιδανικό υλικό για την άσκηση των μαθητών στους αριθμούς, στην ανάλυση 
των αριθμών σε άθροισμα και στις πράξεις. 

Ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε. Οι μαθητές έχουν λίγες βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ . Είναι 
εξοικειωμένοι με το ποντίκι του υπολογιστήκαι έχουν έρθει σε επαφή από το νηπιαγωγείο 
με τα λογισμικά KIDSPIRATION και WORD. 

Εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητώνΟι μαθητές δεν μπορούσαν να εκφράσουν με ολο-
κληρωμένες, μικρές προτάσεις τις σκέψεις τους, τα συναισθήματα τους αλλά αντιθέτως 
απαντούσαν μονολεκτικά και χαμηλόφωνα κάνοντας ταυτόχρονα και αλλά πράγματα (γκρι-
μάτσες, κοίταζαν δεξιά και αριστερά κτλ). Έτσι σε όλες τις δραστηριότητες, που πραγματο-
ποιούνταν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, δόθηκε έμφαση στην ολόπλευρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του μαθητή. 

Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

Σκοπός του παρόντος σεναρίου είναι να διδαχθεί ο μαθητής τα κέρματα του ευρώ και την 
αξία τους και να μπορεί να συναλλάσσεται με αυτά. Με την ομαδική εργασία εμπλέκουμε 
τους μαθητές σε νοερούς υπολογισμούς, καταμέτρηση, μέτρηση και αναγνώριση των συμ-
βόλων που συνδέονται με τα κέρματα του ευρώ. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενοοι μαθητές:  

• Να διακρίνουν τα διάφορα νομίσματα, σε επίπεδο ανάλογο των αριθμητικών γνώσεών 
τους και να συλλαμβάνουν διαισθητικά την αξία τους. 

• Να εκτιμούν τη συνολική αξία δύο ή περισσοτέρων κερμάτων. 
• Να γνωρίζουν τις ισοτιμίες και να μπορούν να ανταλλάσουν μεταξύ τους τα νομίσματα 

εκτελώντας πράξεις με αριθμούς μέχρι το δέκα. 
• Να αντιλαμβάνονται την αγοραστική αξία των νομισμάτων με αντικείμενα που χρησι-

μοποιούν στην καθημερινή τους ζωή. 
• Να χρησιμοποιούν τα νομίσματα στην καθημερινή ζωή και να αντιμετωπίζουν τα διά-

φορα προβλήματα που παρουσιάζονται. 
• Να χρησιμοποιούν με ευχέρεια τα νομίσματα του 1€ , 2€ ,5€ 10€. 
• Να λύνουν απλά προβλήματα αξιοποιώντας οπτικοποιημένα δεδομένα. 

Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ Να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες των προγραμμάτων:  

• KIDSPIRATION για να σύρουν τις εικόνες στη σωστή θέση, ώστε να αντιστοιχίσουν εικό-
να με νόμισμα.  

• WORD για να εξοικειωθούν με τις βασικές λειτουργίες του ποντικιού και νααναγνωρί-
ζουν τους αριθμούς στο πληκτρολόγιο. 

• Hot Potaoes για την αξιολόγηση των μαθητών μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου. 
• Πολυμεσικό λογισμικό ( Μαθηματικών Α΄-Β΄ τάξης ) κλειστού τύπου για μαθητές των 

πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου . Ενότητα «Μετρήσεις» και μετά «Νόμισμα». 
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Ως προς τη διαδικασία μάθησηςΟι μαθητές επιδιώκεται: 
• Να επικοινωνήσουν με τους συνεργάτες τους λειτουργώντας σύμφωνα με τις βασικές 

αρχές της επικοινωνίας (ακούω προσεκτικά, κοιτάζω τον άλλο, δε διακόπτω ούτε μιλώ 
πάνω στον άλλο και προσπαθώ να τον νιώσω).  

• Να εκφραστούν και να βιώσουν ποικίλα συναισθήματα.  
• Να συνεργάζονται σε μικρές ομάδες. 
• Να τονωθεί η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθησή τους. 
• Να επιτύχουντην κοινωνικοποίησή τους. 

Οργάνωση της τάξης - Διδακτικό συμβόλαιο - Χρήση Η.Υ. και γενικά ψηφιακών μέσων 
για το διδακτικό σενάριο. 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. με την καθοδήγηση του διδάσκοντα στο σενάριό μας μπορεί να συμβά-
λει σημαντικά στην επίτευξη των διδακτικών στόχων του μαθήματος. Αυτό γίνεται κυρίως 
με την δυνατότητα που δίνει ο Η/Υ: α) για μεγαλύτερη «αισθητοποίηση» της διδασκόμενης 
ενότητας στα Μαθηματικά και τη σύνδεσή της με την καθημερινή εμπειρία των μαθητών. 
Αυτό συντελείται με τη δυνατότητα που δίνουν τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία να ωθούν 
τους μαθητές στο να δρουν, να αναπτύσσουν επιχειρήματα, να πράττουν, να ενεργούν, να 
συζητούν ομαδικά και έτσι να οικοδομούν, να οικειοποιούνται και να κατακτούν τη γνώση, 
β) την δυνατότητα για βαθύτερη και πολύπλευρη κατανόηση του μαθησιακού αντικειμένου 
και γ) με τη δυνατότητα που δίνει για ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
μέσα από δραστηριότητες που ενεργοποιούν τον μαθητή και τον ωθούν στην συνεργασία 
με τους συμμαθητές του.  

Οργάνωση τάξης - Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

O ρόλος του δασκάλου μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποκτά καθοδηγητικό, διαμεσολαβητικό, 
συμβουλευτικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα. Ενεργεί όχι ως απλός φορέας γνώσεων, αλλά 
περισσότερο ως συντονιστής ενεργητικών και συμμετοχικών μαθησιακών ενεργειών. Στους 
υπολογιστές έχουν ήδη εγκατασταθεί τα λογισμικά WORD , KIDSPIRATION , HOTPOTATOES, 
Λογισμικό Μαθηματικών Α΄- Β΄ δημοτικού ΠΙ. 

Κατηγορία Λογισμικού – Λογισμικά 

α) Κειμενογράφος (WORD).Θα επιλεγεί ο κειμενογράφος/ επεξεργαστής κειμένου WORD 
(ανήκει στα λογισμικά γενικής χρήσης), προκειμένου οιμαθητές να μάθουν τιςβασικές λει-
τουργίες του και να κατανοήσουν πως υπάρχουν κι άλλα μέσα εκτός από το μολύβι και το 
χαρτί για να «γράψουν».Ευνοεί την πολυτροπικότητα (δυνατότητα να ενσωματώνει δια-
φορετικές μορφές π.χ. εικόνες – οπτικοποίηση). 

β) Εννοιολογική χαρτογράφηση με τη χρήση του λογισμικού(kidspiration).Το λογισμικό 
εννοιολογικής χαρτογράφησης (kidspiration) είναι μια ειδική τεχνική οπτικοποίησης των 
σχέσεων ανάμεσα σε διάφορες έννοιες. Ακόμη περισσότερο, η εννοιολογική χαρτογράφηση 
αποτελεί μια ιδιαίτερη κατηγορία συστημάτων εκπαιδευτικού λογισμικού με ανοικτό χαρα-
κτήρα, που επιτρέπει τη διερεύνηση των σχέσεων των εννοιών μεταξύ τους, κι αυτό βοηθά 
στο να μετατραπεί η δηλωτική γνώση σε διαδικαστική γνώση, και μπορεί πρακτικά να χρη-
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σιμοποιηθεί από μικρές ηλικίες, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σύμφωνα με τα απο-
τελέσματα ερευνών οι εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν πολύτιμη πηγή ανάπτυξης συζητή-
σεων μεταξύ των μελών της ομάδας (Roth & Roychoudhury, 1994, στο Wegerif & Dawes, 
2004). Επίσης αποτελεί ένα ελκυστικό μέσο οπτικοποίησης ιδεών- κειμένων, εικόνων που 
μπορεί η ομάδα να παρουσιάσει στους συνομήλικους. Τα παιδιά αντιστοιχίζουν στον εν-
νοιολογικό χάρτη με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού εικόνα με νομίσματα.Η επιλογή του 
kidspiration στο συγκεκριμένο σενάριο έγινε επειδή παρέχει τη δυνατότητα οπτικοποίησης 
αξιών και νομισμάτων και επίσης παρέχει τη δυνατότητα στην ομάδα που θα εργαστεί 
μπροστά στον υπολογιστή να συναποφασίσει ποια είναι η σωστή εικόνα και τα σωστά νο-
μίσματα που θα πρέπει να επιλέξει. 

γ) Πολυμεσικό λογισμικό μαθηματικών Α΄- Β΄ δημοτικού του ΠΙ.Εκπαιδευτικό λογισμικό 
πολυμέσων με ασκήσεις εξάσκησης και πρακτικής που λειτουργεί ως υποστηρικτικό υλικό 
στο πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών. 

δ) Hot Potaoes. Είναι λογισμικό που επιτρέπει τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών τεστ πολ-
λαπλών ερωτήσεων, σταυρόλεξα,αντιστοίχισης, ταξινόμησης και συμπλήρωσης κενών. 

Περιγραφή και αιτιολόγηση του διδακτικού σεναρίου 

Αφετηρία για την οργάνωση των δραστηριοτήτων του σεναρίου είναι η παραδοχή πως η 
μάθηση που στηρίζεται στην κατανόηση είναι καλύτερη και αποτελεσματικότερη και απο-
κτά μεγαλύτερη σημασία όταν τα μαθήματα έχουν εφαρμογή σε καταστάσεις της πραγμα-
τικής ζωής (Καργιωτάκης, Γ., κ.ά.2007, βιβλίο δασκάλου).Ακολουθείται η καθοδηγούμενη 
διερεύνηση κατά την οποία οι μαθητές ακολουθούν συγκεκριμένες διδακτικές υποδείξεις 
του εκπαιδευτικού και εμπλέκονται σε διερευνητικές και συνεργατικές δραστηριότητες.Τα 
τελευταία χρόνια οι συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις για τη γνώση και τη μάθηση δεν είναι 
πλέον στο προσκήνιο, αλλά έχουν παραχωρήσει τη θέση τους σε εποικοδομηστικού και 
κοινωνικοπολιτισμικού τύπου προσεγγίσεις, όπου το πρωτεύον είναι η μάθηση – ως δρα-
στηριότητα του μαθητή και όχι η διδασκαλία – ως δραστηριότητα του εκπαιδευτι-
κού.Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο, οι «εννοιολογικοί χάρτες», που 
θα χρησιμοποιήσουμε, αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο οργάνωσης και υπο-
στήριξης του σεναρίου. Πρόκειται για ένα εποικοδομιστικό εργαλείο που αξιοποιεί πρότε-
ρες γνώσεις ή έννοιες των μαθητών και συμβάλλει στην αποτελεσματική μάθηση, στην α-
νάπτυξη της κριτικής σκέψης. (Κολιάδης, 2002: 465). 

Διδακτική προσέγγιση με Τ.Π.Ε. 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. με την καθοδήγηση του διδάσκοντα στο σενάριό μας μπορεί να συμβά-
λει σημαντικά στην επίτευξη των διδακτικών στόχων του μαθήματος. Αυτό γίνεται κυρίως 
με την δυνατότητα που δίνει ο Η/Υ: α) για μεγαλύτερη «αισθητοποίηση» της διδασκόμενης 
ενότητας στα Μαθηματικά και τη σύνδεσή της με την καθημερινή εμπειρία των μαθητών. 
Αυτό συντελείται με τη δυνατότητα που δίνουν τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία να ωθούν 
τους μαθητές στο να δρουν, να αναπτύσσουν επιχειρήματα, να πράττουν, να ενεργούν, να 
συζητούν ομαδικά και έτσι να οικοδομούν, να οικειοποιούνται και να κατακτούν τη γνώση, 
β) την δυνατότητα για βαθύτερη και πολύπλευρη κατανόηση του μαθησιακού αντικειμένου 
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και γ) με τη δυνατότητα που δίνει για ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
μέσα από δραστηριότητες που ενεργοποιούν τον μαθητή και τον ωθούν στην συνεργασία 
με τους συμμαθητές του.  
 

►1o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Αντιστοιχεί στον πρώτο στόχο ως προς το γνωστικό αντικείμενο.) 

   Οι μαθητές κάνουν διπλό αριστερό κλικ στο φάκελο « Παιχνίδια με το ΕΥΡΩ»                                                        

που έχει εγκαταστήσει ο δάσκαλος στην   επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. Με διπλό 

κλικ ανοίγουν το αρχείο «kid1.kid».   Στην επιφάνεια εργασίας εμφανίζεται αυτή η εικόνα. 

 

 Οι μαθητές σέρνουν με το ποντίκι πατημένο αριστερά τα νομίσματα και τα τοποθετούν στο 
σωστό κύκλο . Τα ευρώ όλα μαζί και τα λεπτά όλα μαζί επίσης.  

Αποθηκεύουν την εργασία τους πατώντας  file       save. 

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(Αντιστοιχεί στον δεύτερο στόχο ως προς το γνωστικό αντικείμενο.) 

Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή υπάρχει ο φάκελος «Παιχνίδια με το Ευρώ».             

 Κάνοντας διπλό κλικ πάνω του οι μαθητές βρίσκουν το αρχείο του WORD  «νομίσματα 1».  

Ανοίγουν το αρχείο και λογαριάζουν τα νομίσματα που βρίσκουν μέσα στο φύλλο εργασίας 

κάνοντας αριστερό κλικ μέσα στα κενά κελιά στο τέλος κάθε πράξης και  πατώντας στο πλη-

κτρολόγιο τους αντίστοιχους αριθμούς. Η εκφώνηση των ασκήσεων γίνεται από την εκπαι-

δευτικό διότι οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο έχουν περιορισμένη αναγνωστική ικανότητα. 
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Πόσα είναι όλα; 

 

  Όταν ολοκληρωθεί η εργασία τους οι μαθητές την αποθηκεύουν,  πατώντας το σύμβολο                          
που βρίσκεται στο MENU. 

►2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2η διδακτική ώρα 

1Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(Αντιστοιχεί στον δεύτερο στόχο ως προς το γνωστικό αντικείμενο.) 

Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή υπάρχει ο φάκελος  «Παιχνίδια με το ΕΥΡΩ». 

 Οι μαθητές κάνουν διπλό αριστερό κλικ   

πάνω του και βρίσκουν το αρχείο «νομίσματα 2».  

Το ανοίγουν με διπλό κλικ και στο φύλλο εργασίας που βρίσκουν, γράφουν με αριθμούς τα 

νομίσματα  που υπάρχουν κάνοντας κλικ μέσα σε κάθε κελί και χρησιμοποιώντας το πλη-

κτρολόγιο. Τα υπολογίζουν και χρωματίζουν το κελί με τα περισσότερα νομίσματα με κόκκι-

νο χρώμα και το κελί με τα λιγότερα νομίσματα με κίτρινο χρώμα επιλέγοντας «Χρωματι-

σμός φόντου» από το MENU. 
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Όταν ολοκληρώσουν την άσκηση αποθηκεύουν την εργασία τους πατώντας το εικονίδιο 
«Αποθήκευση» από το MENU. 

2Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(Αντιστοιχεί στον τέταρτο στόχο ως προς το γνωστικό αντικείμενο.) 

Οι μαθητές κάνουν αριστερό διπλό κλικ στο φάκελο με το όνομα «Παιχνίδια με το ΕΥΡΩ» 

 στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή τους. Εκεί υπάρχει το αρχείο  «kid2.kid». 

 Το ανοίγουν και βρίσκουν στην επιφάνεια εργασίας το φύλλο εργασίας που τους ζητά να 

αντιστοιχίσουν αξίες προϊόντων με τα νομίσματα των λεπτών και του ευρώ. 

 

Πατώντας το εργαλείο                               στο MENU της επιφάνειας εργασίας αντιστοιχί-

ζουν τα προϊόντα με τα νομίσματα που βρίσκονται στο φύλλο εργασίας. Όταν ολοκληρωθεί 

η αντιστοίχιση το φύλλο εργασίας θα έχει αυτή την μορφή. 

Αποθηκεύουν την εργασία τους πατώντας  file               save. 

3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
3η διδακτική ώρα(Αντιστοιχεί στον πέμπτο στόχο ως προς το γνωστικό αντικείμενο.) 

Χρησιμοποιείται  το Πολυμεσικό λογισμικό ( Μαθηματικά Α΄- Β΄ τάξης ) του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, κλειστού τύπου, για μαθητές των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Οι 

μαθητές ανοίγουν από το φάκελο «Παιχνίδια με το ΕΥΡΩ» που έχει ετοιμάσει από πριν ο 

δάσκαλος στην επιφάνεια εργασίας με συντόμευση, το αρχείο με το εικονίδιο του λογισμι-

κού του ΠΙ. Κάνοντας διπλό κλικ πάνω του θα βρεθούν στο περιβάλλον του λογισμικού. Στο 

καραβάκι πατάνε «Έναρξη» και εμφανίζεται το κεντρικό μενού. Από εκεί επιλέγουν 

«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α’ Δημοτικού». Επιλέγουν το εικονίδιο «ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ» και αμέσως μετά 

επιλέγουν την καρτέλα «Νόμισμα». 
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Οι μαθητές ανοίγουν την πρώτη άσκηση, διαβάζουν το πρόβλημα και επιλέγουν τα κατάλ-

ληλα νομίσματα για να συμπληρώσουν το ποσό που ζητείται.  

 Οι μαθητές συνεχίζουν με την επόμενη άσκηση, χρησιμοποιώντας το φύλλο εργασίας με 

τον ίδιο τρόπο. Σκοπός τους είναι να καταφέρουν να βρουν πέντε ορθές απαντήσεις.  

Για την κάθε ορθή απάντηση κερδίζουν μια καρύδα-ποτό, ενώ για την κάθε λανθασμένη η 

καρύδα σπάζει, όμως ο μαθητής για να προχωρήσει πρέπει να βρει πρώτα την ορθή επιλο-

γή. Οι μαθητές ανοίγουν τις ασκήσεις και εκτελούν τις πράξεις που τους ζητούνται. Η εκ-

παιδευτικός βοηθά τους μαθητές που έχουν δυσκολία με τους αριθμούς πάνω από τη δε-

κάδα και τα αντίστοιχα νομίσματα. 

Διευκρινίζεται πως δεδομένης της περιορισμένης αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών οι 

οδηγίες των φύλλων εργασίας  απαραιτήτως  εκφωνούνται από την εκπαιδευτικό. Η εκπαι-

δευτικός αφού ελέγξει αν οι ομάδες έχουν εκτελέσει ένα βήμα, εκφωνεί τις οδηγίες εκτέλε-

σης του επόμενου και παρεμβαίνει όπου η ομάδα δυσκολεύεται. 

4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4η διδακτική ώρα 

1Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(Αντιστοιχεί στον τρίτο στόχο ως προς το γνωστικό αντικείμενο.) 

Το 4ο φύλλο εργασίας είναι και φύλλο αξιολόγησης για τους μαθητές. Χρησιμοποιείται το 

λογισμικό  HOT POTATOES. Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή υπάρχει ο φάκελος   

«Παιχνίδια με το ΕΥΡΩ». Κάνοντας διπλό αριστερό κλικ πάνω του βρίσκουν το αρχείο «δί-

νω ακριβώς». Αφού το ανοίξουν οι μαθητές θα βρεθούν στο παρακάτω περιβάλλον. 
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Οι μαθητές βλέποντας το κάθε αντικείμενο και την αξία του στο καρτελάκι, θα κάνουν κλικ 

σε κάθε τετραγωνάκι μπροστά από τα νομίσματα που πιστεύουν ότι θα πληρώσουν. Όταν 

ολοκληρώσουν   τον υπολογισμό τους πατούν στο κουμπί  «Έλεγχος» για να ελέγξουν την 

ορθότητα της απάντησής τους.  

Πατούν ΟΚ και προσπαθούν ξανά. Σε όλη τη διάρκεια επίλυσης των ασκήσεων η εκπαιδευ-

τικός εξηγεί, διορθώνει, ενθαρρύνει τους μικρούς μαθητές που δεν ξέρουν ακόμη να διαβά-

ζουν όλα τα γράμματα της αλφαβήτας και κατ’ επέκταση τις ασκήσεις που δίνονται. Όταν 

ολοκληρωθούν οι ασκήσεις σωστά, οι μαθητές πατούν τα «Περιεχόμενα» για να προχωρή-

σουν στη 2η δραστηριότητα. 

 2Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(Αντιστοιχεί στον έκτο και έβδομο στόχο ως προς το γνωστικό αντικεί-
μενο.) 

Θα χρησιμοποιηθεί κι εδώ επίσης το λογισμικό HOT POTATOES. Στην επιφάνεια εργασίας 

υπάρχει ο φάκελος  «Παιχνίδια με το ΕΥΡΩ».  Πατώντας με διπλό κλικ πάνω του οι μαθητές 

θα βρουν  το αρχείο «αντιστοιχίζω». Το ανοίγουν για να βρεθούν σε αυτό το περιβάλ-

λον εργασίας.  

 

Σ’ αυτή την δραστηριότητα οι μαθητές σέρνουν τις εικόνες των νομισμάτων που υπάρχουν 
αριστερά στην οθόνη δίπλα στα αντικείμενα στη δεξιά πλευρά, αφού όμως πρώτα υπολογί-
σουν τα ευρώ που τους χρειάζονται για να τα αγοράσουν. Πατούν το κουμπί «Έλεγχος» για 
να ελέγξουν τις απαντήσεις τους. 

Σε περίπτωση που κάποια ή κάποιες από τις απαντήσεις είναι λανθασμένες οι μαθητές 
προσπαθούν ξανά για να ολοκληρώσουν με επιτυχία την δραστηριότητα. 
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Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητες – προτεινόμενες εργασίες - επέκταση 

Το συγκεκριμένο σενάριο μπορεί να προσαρμοσθεί και να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε τά-
ξη σύμφωνα με το γνωστικό της επίπεδο. Αν εμπλουτιστεί και με διάφορες άλλες δραστη-
ριότητες μπορεί να γίνει σχέδιο εργασίας της «Ευέλικτης ζώνης». 

Ενδεικτικές δραστηριότητες 

Γλώσσα: Στο μάθημα της γλώσσας θα εμπλουτίσει το λεξιλόγιο των μαθητών με τις λέξεις 
«νόμισμα , χρήματα ,ευρώ ,λεπτά , αξίατιμή», βρίσκοντας τα γένη, τουςαριθμούς, τις πτώ-
σεις κλπ. 

Ιστορία: Μπορούμε να αναφερθούμε στο νομισματικό σύστημα στην αρχαία Ελλάδα και 
στα νεότερα χρόνια στην πατρίδα μας. 

Γεωγραφία: Στο μάθημα της Γεωγραφίας και με τη βοήθεια του διαδικτύ-
ου(GOOGLEEARTH) μπορούμε να περιηγηθούμε στις Ηπείρους και να μιλήσουμε για τα νο-
μίσματα των άλλων κρατών. 

Αισθητική Αγωγή: Παρατηρώντας τα διάφορα νομίσματα και τις εικόνες τους στο διαδίκτυ-
ο, οι μαθητές τα ζωγραφίζουν και εικονογραφούν προβλήματα με νομίσματα που τους δί-
νονται.  

Συμπεράσματα 

Από την ολοκλήρωση του διδακτικού σεναρίου προέκυψε ότι οι μαθητές εργάστηκαν με 
ενθουσιασμό και με αμείωτο το ενδιαφέρον τους. Η εμπλοκή των ΤΠΕ ήταν καθοριστική 
γιατί η προσοχή των μαθητών στις δραστηριότητες ήταν συνεχής και χωρίς δυσαρέσκεια. Ο 
παιγνιώδης τρόπος της διδασκαλίας συνέβαλεώστε οι μαθητές να κατακτήσουν τις γνώσεις 
ομαλά και αβίαστα 

Βιβλιογραφία – Πηγές 

Κολιάδης Ε.(2002) Γνωστική ψυχολογία γνωστική νευροεπιστήμη και εκπαιδευτική πράξη 
(Αυτοέκδοση) 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (βιβλίο μαθητή τεύχος α΄ ενότητα 3η μάθημα 20 «Τα νομί-
σματα μέχρι το 10» και το αντίστοιχο μάθημα στο τετράδιο εργασιών α’ τεύχος) 

Ματσαγγούρας Η. Θεωρία της διδασκαλίας (1998) 

Roth & Roychoudhury, 1994, στο Wegerif & Dawes, 2004.  

ΥΠΕΠΘ / Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,(2000) , Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών(ΔΕΠΠΣ).Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών(ΑΠΣ) Μαθηματικών Δημοτικού 
Σχολείου. 
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Παρουσίαση λογισμικού για διαχείριση εργασιών των μαθητών. 

Χουρδάκης Μιχαήλ 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.16 

Μουσικολόγος / Διδάκτορας Μηχανικός DSP & Η/Υ / Συνεργάτης ΙΤΥΕ/ΙΕΠ 
m.chourdakis@music.uoa.gr  

Περίληψη 

Η εργασία αυτή αναλύει α) τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις τεχνικές προδιαγραφές ενός 
λογισμικού διαχείρισης εργασιών που ανταποκρίνεται και στις σημερινές συσκευές (hard-
ware) (Robbins, 2012) αλλά και στις απαιτήσεις του σύγχρονου χρήστη, καθώς και τα προ-
βλήματα που προκύπτουν λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας στα υπάρχοντα λογισμικά, β) 
την παρουσίαση του web λογισμικού μας για την διαχείριση ηλεκτρονικών εργασιών από 
τους μαθητές, και γ) την εφαρμογή του λογισμικού στο Μουσικό Σχολείο Αλίμου την σχολι-
κή χρονιά 2014 – 2015 και τα αποτελέσματά της. 

Λέξεις - Κλειδιά: Εκπαιδευτικό λογισμικό, PHP, AJAX, HTML, JavaScript, Web app. 

Εισαγωγή 

Η εργασία αυτή χωρίζεται σε 3 τμήματα: 

1. Στην ανάλυση των προβλημάτων των υπαρχόντων λογισμικών που αφορούν την εκπαί-
δευση, προβλήματα που απορρέουν από το γεγονός ότι η τεχνολογία των υπολογιστών 
εξελίσσεται ραγδαία και πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν μείνει (από λίγο έως 
πάρα πολύ) «πίσω» στην αξιοποίηση των νεότερων τεχνολογιών (Davidson-Shivers & 
Rasmussen, 2006). Συνολικά μιλάμε για δέκα έννοιες, πολύ βασικές σήμερα για την σω-
στή μορφή που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο λογισμικό. Οι έννοιες αυτές (Installation, 
Portability, Responsivity, Authentication, Authorization, Simplicity, Intuitiveness, Obso-
lescence, Cloud και Security) (Hoffer, Joey, & Valacich, 2013) αναλύονται περιληπτικά 
και περιγράφεται το πρόβλημα και η επίλυσή του στην εφαρμογή μας.  

2. Στην παρουσίαση του λογισμικού μας για την διαχείριση εργασιών των μαθητών. Το 
(πολύ απλό και αποτελεσματικό) λογισμικό παρουσιάζεται σε όλες του τις μορφές και 
αναλύονται όλες οι δυνατότητές του. 

3. Στην εφαρμογή του λογισμικού στο Μουσικό Σχολείο Αλίμου, σε επιλεγμένα μαθήματα, 
και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του στους μαθητές με στα-
τιστικά στοιχεία πριν και μετά τη χρήση του.  

Η εργασία λαμβάνει υπόψη τρέχουσες εξελίξεις και δυνατότητες στην τεχνολογία λογισμι-
κού. Στο μέλλον, οι τεχνολογίες που φαίνονται σήμερα καινοτόμες μπορεί να χαρακτηρίζο-
νται απαρχαιωμένες, όπως οι τεχνολογίες που πριν λίγα χρόνια θεωρούντο ορόσημο στο 
λογισμικό. Επομένως, η εργασία αυτή, όπως και κάθε εργασία που παρουσιάζει λογισμικό,  
έχει κυρίως νόημα στο παρόν και στο άμεσο μέλλον, δεν είναι όμως διαχρονική.  
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Τα προβλήματα 

Πολλά λογισμικά που απευθύνονται σε εκπαιδευτικό προσωπικό δυστυχώς δεν ακολου-
θούν τις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας.  Θα αναφέρουμε παρακάτω τα σημαντικότερα 
προβλήματα που παρουσιάζουν και τον τρόπο με τον οποίο τα λύνει η εφαρμογή μας.  

Installation (Εγκατάσταση) 

Επί εποχής Windows XP και πριν, συνήθως ο χρήστης ήταν administrator στην συσκευή του 
και μπορούσε να εγκαταστήσει προγράμματα. Σήμερα, ο χρήστης δεν είναι από προεπιλογή 
administrator το οποίο σημαίνει ότι δεν είμαστε σίγουροι αν μπορεί να εγκαταστήσει προ-
γράμματα, στα δε νεότερα Windows η ψηφιακή υπογραφή που θα υποχρεούνται να έχουν 
όλα τα προγράμματα λόγω του UAC (Microsoft, 2015) έχει χρηματικό κόστος. Η εφαρμογή 
μας, όντας Web εφαρμογή, δεν χρειάζεται εγκατάσταση. 

Portability (Φορητότητα) 

Στο παρελθόν το 99% των υπολογιστών ήταν desktop/laptop και, κατά συνέπεια, έτρεχαν 
Windows ως επί το πλείστον. Η χρήση του OSX και του Linux ήταν (και συνεχίζει να είναι) 
αμελητέα (NetApplications, 2015) και, επομένως, ένα πρόγραμμα μπορούσε να γραφτεί για 
Windows και να δουλεύουν σε αυτό οι μαθητές.  

Σήμερα, πάρα πολλοί χρήστες περιμένουν να βλέπουν δεδομένα χρησιμοποιώντας φορητές 
συσκευές, που τρέχουν κυρίως Android και iOS (NetApplications, 2015). Τα λειτουργικά αυ-
τά δεν είναι συμβατά μεταξύ τους (και δεν είναι συμβατά με τα Windows), έτσι θα έπρεπε 
ένα λογισμικό να υλοποιηθεί σε όλα αυτά τα λειτουργικά, κάτι χρονοβόρο και με υψηλό 
κόστος. Η τρέχουσα υλοποίηση του δικού μας λογισμικού γίνεται σαν Web Application με 
HTML 5, το οποίο σημαίνει ότι θα τρέχει σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα. 

Responsivity (Ανταποκρισιμότητα) 

Οι μαθητές βλέπουν μία ιστοσελίδα από συσκευές με διαφορετικές αναλύσεις. Ένας τυπι-
κός προσωπικός υπολογιστής με Windows σήμερα θα έχει πραγματική ανάλυση 
1920x1080. Ένα iPad έχει ανάλυση 1024x768 και μία συσκευή με Android μπορεί να έχει 
οποιαδήποτε ανάλυση, από χαμηλές μορφές (π.χ. 480x800) έως υψηλή 1920p. Γενικώς, δεν 
μπορεί σήμερα ένα πρόγραμμα να περιμένει συγκεκριμένη ανάλυση προβολής του χρήστη.  

Η έννοια της responsivity (Sawyer McFarland, 2013) είναι από τις πλέον σημαντικές σήμερα. 
Πρόκειται για την ικανότητα της ιστοσελίδας να προσαρμόζεται αυτόματα στην οθόνη που 
προβάλλεται και να ρυθμίζει τις παραμέτρους της, τα χρώματα, ή και να αλλάζει εντελώς 
όταν διαπιστώνεται ότι η ανάλυση είναι χαμηλότερη από το αναμενόμενο. 

Το ζητούμενο είναι να μην χρειάζεται ο χρήστης να κάνει αχρείαστο scrolling προς τα δεξιά 
και να γίνεται όσο το δυνατόν κάλυψη του 100% της οθόνης όταν η ανάλυση είναι μικρή. 

 Για να επιτευχθεί το σωστό responsivity πρέπει: 
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• Όλα τα HTML elements στην ιστοσελίδα να είναι οριοθετημένα με ποσοστά και πο-
τέ με απόλυτες τιμές. 

• Να γίνει σωστή χρήση του CSS3 viewport για να τίθενται διαφορετικά στυλ ανάλογα 
το μέγεθος του viewport. 

• Η JavaScript να μπορεί να εντοπίσει την τρέχουσα ανάλυση και/να βελτιώσει την ι-
στοσελίδα κατάλληλα. Για παράδειγμα, σε μία φόρμα επικοινωνίας, σε μεγάλη ο-
θόνη μπορεί να φαίνεται π.χ. το logo πάνω αριστερά και δεξιότερα ο τίτλος της ι-
στοσελίδας.  Σε μικρή οθόνη μπορεί να φαίνεται το logo και από κάτω ο τίτλος της 
ιστοσελίδας.  

Η εφαρμογή μας, χρησιμοποιώντας τις νεότερες τεχνολογίες στο χώρο του Web Developing 
(HTML 5, AJAX, JavaScript, CSS 3.0 κλπ), εξασφαλίζει το responsivity.  

Single Account Authentication (Πιστοποίηση με χρήση ενός λογαριασμού) 

Ένα κοινό πρόβλημα που έχουν οι μαθητές – χρήστες είναι να θυμούνται πολλούς λογαρια-
σμούς και/ή κωδικούς πρόσβασης.  Εφαρμογές που απαιτούν νέο λογαριασμό χρήστη κά-
νουν αυτή τη διαδικασία ακόμα πιο επίπονη και εκτεθειμένη στους κινδύνους που εμπεριέ-
χει η χρήση αδύνατων κωδικών, η απομνημόνευσή τους κλπ. Η εφαρμογή μας κάνει χρήση 
των κοινών υπηρεσιών για προγραμματιστές της Google και του Facebook (Boyd, 2012), 
έτσι ώστε και ο μαθητής αλλά και ο καθηγητής να μπορούν να εισέρθουν στο σύστημα με 
το login της Google ή του Facebook, χωρίς οι κωδικοί πρόσβασης να γίνονται γνωστοί στην 
εφαρμογή.  

Επιπλέον, η χρήστη του Google ή του Facebook δεν επιτρέπει στον μαθητή να μπει με ψεύ-
τικα στοιχεία (κάτι που συμβαίνει συχνά σε άλλους λογαριασμούς) και να παραπλανήσει, 
εάν επιθυμεί, τον καθηγητή του.  

Authorization (Εξουσιοδότηση) 

Έχοντας πραγματοποιήσει το ιδανικό authentication, η εφαρμογή δίνει δικαιώματα admin-
istrator ή καθηγητή ή μαθητή στον χρήστη, όπως θα δούμε παρακάτω. Είναι σημαντικό η 
εξουσιοδότηση να μην μπορεί να διαρραγεί ή να αντικατασταθεί, πράγμα στο οποίο συμ-
βάλλει το authentication που περιγράψαμε παραπάνω. 

Simplicity (Απλότητα) 

Στο παρελθόν υπήρχε η συνήθεια των μεγάλων παραθύρων με τα πολλά δεδομένα, κυρίως 
λόγω του γεγονότος ότι υπήρχε σίγουρα ποντίκι και πληκτρολόγιο. Σήμερα, απαιτείται ελά-
χιστη μορφή πληροφοριών για το χρήστη κάθε φορά και σε μεγάλες γραμματοσειρές, έτσι 
ώστε να είναι δυνατή η χρήση με τα δάκτυλα σε μία touch screen. Το πρόγραμμά μας έχει 
ένα μινιμαλιστικό interface (Hoffer, Joey, & Valacich, 2013) το οποίο είναι εξαιρετικά απλό 
και εύχρηστο. 
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Intuitiveness (Ενστικτώδης αντιμετώπιση) 

Στο παρελθόν, όλες οι εφαρμογές είχαν κάποιας μορφής manual το οποίο περίμεναν ότι ο 
χρήστης θα το διαβάσει. Σήμερα ο χρήστης περιμένει να μπορεί ενστικτωδώς να καταλάβει 
το τι κάνει μία εφαρμογή, χωρίς να χρειαστεί να ανατρέξει σε αρχεία βοηθείας. H εφαρμο-
γή μας είναι ενστικτώδης: Ο μαθητής καταλαβαίνει αμέσως τι πρέπει να κάνει, χωρίς να 
χρειάζεται να αναρωτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της εφαρμογής. 

Obsolescence (Απαρχαίωση) 

Πολλά προγράμματα χρησιμοποιούν απαρχαιωμένες τεχνικές που σήμερα θεωρούνται α-
σταθείς, ανασφαλείς και επικίνδυνες για χρήση, κυρίως λόγω περιπτώσεων διαρροής προ-
σωπικών δεδομένων. Για παράδειγμα, η χρήση του Adobe Flash, ενώ παλιότερα ήταν το 
στάνταρντ σε εφαρμογές web πολυμέσων (Chan, 2014),  έχει ήδη αποκλειστεί από το iOS 
και από τις νεότερες εκδόσεις του Android, διότι πρώτον παρουσιαστεί σημαντικά προβλή-
ματα ασφαλείας και δεύτερον το HTML 5 υποστηρίζει τις περισσότερες μορφές αναλογικών 
και ψηφιακών γραφικών.  Η εφαρμογή μας χρησιμοποιεί μόνο διεθνή στάνταρντ τα οποία 
είναι αποδεκτά σήμερα.  

Μία άλλη μορφή απαρχαίωσης είναι και το e-mail. Ενώ το e-mail στην δεκαετία του 1990 
έδειχνε ότι θα είναι το κύριο μέσον επικοινωνίας, σήμερα, δεδομένων και πολλών τεχνικών 
ζητημάτων του (που δεν χρειάζεται να αναλύσουμε εδώ) είναι μάλλον περιορισμένες οι 
χρήσεις του, ενώ πολλοί μαθητές δεν το χρησιμοποιούν σχεδόν καθόλου, έχοντάς το μόνο 
για login σε ιστοσελίδες. 

Cloud computing (Υπολογιστική στο σύννεφο) 

Στο παρελθόν το 99% των αποθηκευτικών μέσων ήταν οι σκληροί δίσκοι και τα CD/DVD, 
γεγονός που οδηγούσε σε απώλεια δεδομένων όταν αυτές οι συσκευές καταστρέφονταν. 
Σήμερα η λογική του cloud backup (Erl, Puttini, & Mahmood, 2013) προστατεύει τα δεδομέ-
να, συγχρονίζοντάς τα μεταξύ όλων των συσκευών του χρήστη. Η εφαρμογή μας αποθηκεύ-
ει τα δεδομένα στον web/cloud server μας και έτσι δεν τίθεται κίνδυνος απώλειας των ερ-
γασιών των μαθητών. 

Security (Ασφάλεια) 

Όλα τα παραπάνω θέματα που αναπτύξαμε οδηγούν σε προβλήματα ασφαλείας (απώλεια 
password, απώλεια αρχείων, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση κλπ). Η εφαρμογή μας, λει-
τουργώντας με τον τρόπο που περιγράψαμε, στοχεύει στην μέγιστη δυνατή ασφάλεια και 
των χρηστών αλλά και των δεδομένων τους.  

Το λογισμικό 

H εφαρμογή είναι γραμμένη σε PHP και χρησιμοποιεί τις ακόλουθες τεχνολογίες: 

1. HTML 5/CSS3 (Sawyer McFarland, 2013). Πρόκειται για την νεότερη έκδοση του 
HTML, που υποστηρίζεται από όλους τους μοντέρνους browsers. Τα στυλ της εφαρ-
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μογής, βασισμένα στο CSS 3.0 εξασφαλίζουν και την μέγιστη φορητότητα, και την 
μέγιστη επεκτασιμότητα, αλλά και το responsivity.  

2. JavaScript + jQuery (Duckett, 2014). Πρόκειται για δυναμικό έλεγχο της ιστοσελίδας, 
των φορμών υποβολής, των animations κλπ, τα οποία με τον συνδυασμό της γνω-
στής βιβλιοθήκης jQuery γίνονται με απλό κώδικα. 

3. AJAX (Duckett, 2014). Πρόκειται για την τεχνολογία που επιτρέπει να αλλάζει μόνο 
ένα μέρος της σελίδας και όχι ολόκληρη η σελίδα, όταν ο χρήστης κάνει διάφορα 
κλικ. 

4. SQLite (Kreibich, 2010). Πρόκειται για την πιο απλή διαχείριση βάσης δεδομένων 
που επιτρέπει την αποθήκευση όλων των δεδομένων των μαθητών και των καθηγη-
τών σε ένα αρχείο. 

5. Google Authentication (Boyd, 2012). Επιτρέπει στον χρήστη να κάνει login με τον 
λογαριασμό του στην Google. 

6. Facebook Authentication (Boyd, 2012). Επιτρέπει στον χρήστη να κάνει login με το 
λογαριασμό του στο Facebook. Αυτό είναι ιδιαιτέρως βολικό για τους μαθητές, μια 
που οι περισσότεροι χρησιμοποιούν Facebook. 

7. Web Fonts (Robbins, 2012). Αντί να χρησιμοποιούνται γραμματοσειρές που μπορεί 
να υπάρχουν ή όχι στον υπολογιστή, χρησιμοποιείται η τεχνολογία των Web Fonts 
της Google, όπου η γραμματοσειρά προς χρήση προσφέρεται από την Google και, 
κατά συνέπεια, είναι διαθέσιμη σε οποιονδήποτε υπολογιστή δυναμικά κατά την 
φόρτωση της ιστοσελίδας. 

Εικόνα 1. Κεντρική οθόνη της εφαρμογής. 

Το σύστημα AJAX επιτρέπει την διατήρηση όλων των στατικών δεδομένων της ιστοσελίδας. 
Μόλις γίνει το login, το κεντρικό μενού του χρήστη, το γραφικό στο πάνω μέρος και το ηλε-
κτρονικό ρολόι δεν ξαναφορτώνονται. Αυτό επιτρέπει πρώτον τη χρήση λιγότερου band-
width και δεύτερον την καλύτερη εστίαση του χρήστη στα δεδομένα που χρειάζονται προ-
σοχή. 

Το πρόγραμμα ξέρει αν αυτός που εισέρχεται είναι καθηγητής ή μαθητής, από την λίστα 
των e-mails (usernames) που έχουν προ-εισαχθεί στο πρόγραμμα (από τον administrator) 
ως καθηγητές. 
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Μόλις ο χρήστης εισέλθει στο σύστημα, βλέπει διαφορετική οθόνη, ανάλογα αν έχει χαρα-
κτηριστεί ως καθηγητής ή μαθητής: 

 

Εικόνα 2. Κεντρική οθόνη καθηγητή. 

Από την κεντρική του οθόνη, ο καθηγητής μπορεί: 

1. Να ορίσει σχολεία, τμήματα και μαθήματα. Το πρόγραμμα υποστηρίζει άπειρο α-
ριθμό σχολείων, τμημάτων και μαθημάτων: 

 

Εικόνα 3.Δείγμα ορισμού μαθημάτων και εργασιών. Δεξιά είναι οι μαθητές. 

2. Να δημιουργήσει μια νέα εργασία: 

 
Εικόνα 4.Νέα εργασία. 
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Να τονίσουμε εδώ την σημασία του deadline στις εργασίες. Το σύστημα επιβάλει τη χρήση 
deadline (το οποίο φυσικά παίρνει την ώρα από τον server μας και όχι από τον υπολογιστή 
του χρήστη) με σκοπό να διδάξει στα παιδιά το πόσο σημαντική είναι η συνέπεια στις υπο-
χρεώσεις τους. Ανάλογα το μάθημα και την φύση της εργασίας, καθώς και σε συνεννόηση 
και με τα παιδιά, ορίζαμε διαφορετικό χρονικό περιθώριο για κάθε εργασία (μέχρι και 45 
μέρες), από τη στιγμή όμως που οριστικοποιείτο το deadline, δεν υπήρχε περίπτωση αλλα-
γής του. Συνήθως οριζόταν στο τέλος της ημέρας και με ακρίβεια δευτερολέπτου (π.χ. 
15/1/2015 23:59:59), ώρα, πέρα από την οποία το σύστημά μας δεν επιτρέπει την υποβολή 
εργασιών. O καθηγητής μπορεί να αλλάξει το deadline στο πρόγραμμα, αλλά εμείς δεν α-
κολουθήσαμε αυτή την πρακτική. 

3. Να δει τις τρέχουσες εργασίες. Εδώ μπορεί να κατεβάσει όλο το πακέτο σε ZIP, ή 
ανά μαθητή. Μπορεί να διορθώσει, σχολιάσει, βαθμολογήσει ή διαγράψει μία ερ-
γασία: 

 

Εικόνα 5.Διαχείριση εργασίας. 

Αν το σύστημα δεν αναγνωρίσει τον χρήστη σαν καθηγητή, τον εισάγει αυτόματα σαν μα-
θητή. Η πρώτη οθόνη που βλέπει ο μαθητής είναι η οθόνη επιλογής του τμήματός του: 

 

Εικόνα 6. Επιλογή τμήματος από μαθητή. 
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Στη συνέχεια, και ανάλογα με το ποια τμήματα έχει επιλέξει αλλά και το πότε μπαίνει, ο 
μαθητής βλέπει μία λίστα με τις εργασίες σε εκκρεμότητα: 

 

Εικόνα 7. Επιλογή εργασίας από μαθητή. 

Αφού ο μαθητής επιλέξει την εργασία, μπορεί να ανεβάσει το αρχείο του: 

 

Εικόνα 8. Υποβολή εργασίας. 

Το σύστημα επιτρέπει μόνο αρχεία συγκεκριμένα (DOCX, PDF κλπ ανάλογα τις ρυθμίσεις 
του Administrator) και έτσι εξασφαλίζεται το ότι ο μαθητής θα ανεβάσει εργασία η οποία 
θα μπορεί να διαβαστεί από τον καθηγητή του.  Ο μαθητής μπορεί να κατεβάσει την εργα-
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σία που ανέβασε ή να την σβήσει και να την ξανά ανεβάσει, σε περίπτωση λάθους ή σε πε-
ρίπτωση υποβολής διορθωτικών σχολίων από τον καθηγητή του. 

Τέλος, το σύστημα δίνει την δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ καθηγητή και μα-
θητών, ενώ στέλνει αυτόματα e-mails στον καθηγητή όταν ο μαθητής τον ρωτήσει κάτι ή 
όταν υποβληθεί μία εργασία.  

Η εφαρμογή στο σχολείο 

Η εφαρμογή του λογισμικού γίνεται την τρέχουσα σχολική χρονιά (2014 – 2015) στο Μου-
σικό Σχολείο Αλίμου,  στα παρακάτω επιλεγμένα μαθήματα: 

• Ιστορία της Μουσικής, Α’ Λυκείου. 
• Εφαρμογές Πληροφορικής της Μουσικής, Α’ Λυκείου. 
• Εφαρμογές Μουσικού Λογισμικού, Γ’ Λυκείου. 
• Project Τεχνολογίας του Διαδικτύου, A’ Λυκείου. 

Τα παραπάνω μαθήματα προσφέρονται για εφαρμογή του λογισμικού, λόγω της εργαστη-
ριακής – ερευνητικής φύσεώς τους. Αντί να χρησιμοποιούμε παραδοσιακές μεθόδους αξιο-
λόγησης των μαθητών (όπως π.χ. η προφορική εξέταση ή η συμβατική παράδοση εργασιών 
εκτυπωμένη ή με USB Stick στην τάξη),  αναθέτουμε εργασίες στους μαθητές με την ηλε-
κτρονική μορφή, με σκοπό και την καλύτερη αξιολόγησή τους αλλά και την εξοικείωση τους 
με τις τεχνολογίες που περιγράψαμε.   

Σε σύνολο 70 μαθητών πέρυσι (το σχ. έτος 2013 – 2014) παρατηρήσαμε τα παρακάτω απο-
τελέσματα με την συμβατική ανάθεση εργασιών (εκτύπωση και παράδοση στην τάξη ή με 
παράδοση με USB Stick): 

 
Σύνολο μαθητών 70 
Μαθητές που καθυστέρησαν την εργασία 20 
Μαθητές που έχασαν τα δεδομένα τους 5 
Μαθητές που δεν κατάλαβαν τι έπρεπε να κάνουν 12 
Μαθητές που έδωσαν Ελαττωματικό USB stick 8 
Μαθητές που το USB stick τους είχε κακόβουλο λογισμικό (ιούς κλπ) 14 
Μαθητές που παρέδωσαν αρχείο που δεν μπορούσε να διαβαστεί 4 

Πίνακας 1. Προβλήματα στην «συμβατική εργασία». 

Είναι γεγονός το ότι οι περιορισμοί της εφαρμογής μας όσον αφορά στον τύπο του αρχείου, 
το ηλεκτρονικό deadline καθώς και η δυνατότητα να παραδοθεί η εργασία οποιαδήποτε 
ώρα και ημέρα, συνέβαλαν αποτελεσματικά στην πολύ μεγάλη βελτίωση των παραπάνω 
αποτελεσμάτων.  

Σε σύνολο 80 μαθητών φέτος (2014 – 2015) που χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή παρατηρή-
σαμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 
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Σύνολο μαθητών 80 
Μαθητές που καθυστέρησαν την εργασία 6 
Μαθητές που έχασαν τα δεδομένα τους 0 
Μαθητές που δεν κατάλαβαν τι έπρεπε να κάνουν 8 
Μαθητές που έδωσαν Ελαττωματικό USB stick - 
Μαθητές που το USB stick τους είχε κακόβουλο λογισμικό (ιούς κλπ) - 
Μαθητές που παρέδωσαν αρχείο που δεν μπορούσε να διαβαστεί - 

Πίνακας 2. Αποτελέσματα με την «ηλεκτρονική εργασία». 

Ο πίνακας μιλάει από μόνος του. Η ανταπόκριση των μαθητών στην εφαρμογή ήταν πραγ-
ματικά εντυπωσιακή.  

Επίλογος 

Η εργασία αυτή απέδειξε πως, η ορθή χρήση της νέας τεχνολογίας μέσω του λογισμικού 
συνέβαλε αποτελεσματικά στη βελτίωση των αποτελεσμάτων των μαθητών. Όχι μόνο η 
βελτίωση των 10 προβλημάτων (Εγκατάσταση, Φορητότητα, Ανταποκρισιμότητα, Πιστοποί-
ηση, Εξουσιοδότηση, Απλότητα, Ενστικτώδης αντιμετώπιση, Απαρχαίωση, Υπολογιστική στο 
σύννεφο και Ασφάλεια) αλλά και οι ειδικές παράμετροι της εφαρμογής, συνέβαλαν στην 
καλύτερη λειτουργία της τάξης. 

H εργασία αυτή ολοκληρώνεται με μία σύντομη, αλλά ουσιαστική φράση:  Η εκπαίδευση 
πρέπει να συμβαδίζει με την τεχνολογία, προς το καλύτερο αποτέλεσμα, και για τους εκ-
παιδευτικούς, και για τους μαθητές. 
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Περίληψη 

Γενικός σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας θεωρείται 
(ΥΠ.Ε.Π.Θ.‐Π.Ι. 200, σελ. 64) «η ενδυνάμωση της μορφωτικής επάρκειας, της επικοινωνιακής 
ικανότητας και της συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών», εφόσον τα λογοτεχνικά κεί‐
μενα είναι «φορείς εθνικών, οικουμενικών και διαπολιτισμικών αξιών». Η διδασκαλία του 
αποτελεί μία σύνθετη επικοινωνιακή πράξη, που απαιτεί τη συμμετοχή του αποδέκτη ‐ α‐
ναγνώστη, είναι μάθημα και μάθηση, είναι βιωματική και αισθητική επαφή και όχι σχολα‐
στική – ανατομική ανάλυση. Σε αυτή τη βάση στηρίχθηκε το Διδακτικό Σενάριο με τίτλο «Η 
πορεία στο δρόμο και στη ζωή» που αφορά το ποίημα της Ελένης Βακαλό «Πώς έγινε ένας 
κακός άνθρωπος» των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου. 
Οι μαθητές ‐τριες κλήθηκαν να διαβάσουν, να «προσπελάσουν» και να αποδώσουν με ει‐
κόνες το ποίημα, χρησιμοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Πολύτι‐
μο εργαλείο ήταν το ToonDoo, που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία ψηφιακού κόμικς 
και ηλεκτρονικού βιβλίου. 

Λέξεις – Κλειδιά: Νεοελληνική Λογοτεχνία, Ποίημα, Εικόνα, ToonDoo  

Εισαγωγή 

Στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, η έρευνα έχει δείξει ότι οι εκπαιδευτικές δρα‐
στηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας μπορούν να διακρι‐
θούν σε δύο κατηγορίες, τις κριτικές και τις δημιουργικές. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν 
τα κάθε είδους δοκίμια ή φιλολογικά σχόλια, τα οποία αναλαμβάνουν να γράψουν οι μα‐
θητές, χρησιμοποιώντας την ορολογία και τους κανόνες της λογοτεχνικής κριτικής. Στη δεύ‐
τερη κατηγορία ανήκουν οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής, οι δραματοποιήσεις του κειμέ‐
νου, η εικονογράφηση και τα κάθε είδους δημιουργικά ή καλλιτεχνικά παιχνίδια, με αφορ‐
μή το λογοτεχνικό κείμενο. Στην πρώτη περίπτωση ο μαθητής αναλαμβάνει το ρόλο του 
φιλολόγου και του κριτικού, ενώ στη δεύτερη μπαίνει ο ίδιος στη θέση του δημιουργού (Νι‐
κολαΐδου 2009, σελ. 35). Το παρόν σενάριο διδασκαλίας  συνδυάζει και τις δύο δραστηριό‐
τητες, τις κριτικές και τις δημιουργικές,  με έμφαση κυρίως σε όσες εμπλέκουν ενεργά τους 
μαθητές και τις μαθήτριες,  αναδεικνύουν τον παιγνιώδη χαρακτήρα της Λογοτεχνίας, αλλά 
κι αξιοποιούν τα Πολυμέσα για την κατασκευή πολυτροπικών κειμένων. 

Οι εισηγητές του όρου της πολυτροπικότητας, κυρίως  οι Kress και Van Leeuwen (1996) θε‐
ωρούν την πολυτροπικότητα όχι ένα επιπλέον στοιχείο που πρέπει να επισυναφθεί στην 
ανάλυση της επικοινωνίας, αλλά ουσιαστική και θεμελιώδη παράμετρο κάθε κειμένου. Πα‐
ρά το γεγονός ότι στις κοινωνικές επιστήμες οι πιο εμπεριστατωμένες αναλύσεις που γίνο‐
νται εστιάζουν στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τη γλώσσα προκειμένου να παραχθεί νόη‐
μα, ποτέ δεν νοηματοδοτούμε μόνο με τη γλώσσα. Ο λόγος, σχεδόν πάντοτε, αναπτύσσεται 
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παράλληλα με άλλα σημειωτικά μέσα, όπως οι κινήσεις, και, κατά τον ίδιο τρόπο, το γρά‐
ψιμο πάντοτε παρατάσσει οπτικά γραφολογικά και τυπογραφικά σημειωτικά μέσα. Oι κα‐
λές εκδόσεις των λογοτεχνικών βιβλίων, για παράδειγμα, αυτή ακριβώς την παράμετρο 
χρησιμοποιούν: τον τύπο των γραμματοσειρών, το είδος του χαρτιού, τον γενικό τρόπο πα‐
ρουσίασης των κειμένων (Χοντολίδου, 2014). 

Σε τι μας είναι χρήσιμη η έννοια της πολυτροπικότητας στο σχολείο; Το ζήτημα έχει δύο ο‐
πτικές. Από τη μία, στο σχολείο διδάσκονται πλέον διαρκώς, ούτως ή άλλως, πολυτροπικά 
«κείμενα»: προσεγγίζονται και παράγονται λογοτεχνικά κείμενα, διδάσκονται και παράγο‐
νται ζωγραφικά έργα, οι μαθητές ‐τριες δραματοποιούν. Από την άλλη, το σχολείο θα όφει‐
λε να ανοίξει τους ορίζοντές του στη συστηματική πλέον διδασκαλία και ανάλυση των πο‐
λυτροπικών κειμένων, προετοιμάζοντας έτσι τους μαθητές του να χειρίζονται ικανοποιητικά 
την πληθώρα των πολυτροπικών κειμένων που τους περιβάλλει (Tύπος, Τηλεόραση, 
Τeletext, βιντεοκλίπ, Διαδίκτυο, κ.λπ.). Μία συστηματική μελέτη και κατανόηση της πολυ‐
τροπικότητας των κειμένων θα καθιστούσε τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές ‐τριες 
συνειδητότερους ‐ες στην επικοινωνία μεταξύ τους (αλλά και με τους άλλους) και θα τους 
διευκόλυνε στην πρόσληψη και αποκωδικοποίηση της πραγματικότητας που βιώνουν. Κατά 
συνέπεια, θα έκανε την εκπαίδευση πιο ουσιαστική (Χοντολίδου, 2014). 

Επιπρόσθετα, η χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτε‐
χνίας αλλάζει πολλά στα μέχρι τώρα δεδομένα, όπου ο διδάσκων με τρόπο, κατά βάση συ‐
μπεριφορικό, επιδίωκε να διδάξει κυρίως με την παραδοσιακή μετωπική διδασκαλία τους 
μαθητές. Τώρα οι μαθητές εργάζονται ομαδοσυνεργατικά, ερευνούν κρίνουν και γενικά 
ανακαλύπτουν τη νέα γνώση δίνοντας νέα ώθηση στη δημιουργική μάθηση. Η νέα προσέγ‐
γιση κι η έρευνα σε έγκυρους  δικτυακούς τόπους, ευνοεί την ενεργό συμμετοχή των μαθη‐
τών. Έτσι, στο νέο περιβάλλον μάθησης κι εργασίας ευνοείται η μετατόπιση του κέντρου 
βάρους της διδασκαλίας από την παροχή γνώσεων στην ενεργό κριτική μάθηση και στη γό‐
νιμη διαχείριση της γνώσης – στοιχείο που συμβάλλει καθοριστικά σε μια νέα λογική διδα‐
κτικής και παιδαγωγικής προσέγγισης του μαθήματος. 

Συμβατότητα του Διδακτικού Σεναρίου με το Πρόγραμμα Σπουδών 

Το  Διδακτικό Σενάριο με τίτλο «Η πορεία στο δρόμο και στη ζωή» είναι σύμφωνο  με το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) και Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία στο Λύκειο. Ειδικότερα, (σελ. 1‐2) α‐
ναφέρεται ότι «η αξία των Κ.Ν.Λ. ως μορφωτικού αγαθού ενισχύεται και αναδεικνύεται στο 
σχολείο με την κατάλληλη επιλογή των προς διδασκαλία κειμένων και με την κατάλληλη και 
μεθοδική διδασκαλία τους, που συνάδει με τους διδακτικούς στόχους. Κατάλληλη επιλογή 
κειμένων είναι η επιλογή που γίνεται με ποιοτικά λογοτεχνικά κριτήρια από το έργο καθιε‐
ρωμένων και αναγνωρισμένων συγγραφέων, παλαιότερων, νεότερων και σύγχρονων. Είναι 
ωστόσο προφανές ότι στην επιλογή παρεισφρύουν και κριτήρια παιδαγωγικά, που συνδέο‐
νται κυρίως με την ηλικία των μαθητών και την κοινώς αποδεκτή εκπαιδευτική δεοντολογία 
‐ πάντως όχι με τη μετάδοση «διδακτικών» μηνυμάτων. Κατάλληλη διδασκαλία θεωρείται 
αυτή που γίνεται με μέθοδο και ήθος και που στοχεύει στην ουσιαστική επικοινωνία του 
μαθητή με το κείμενο ανιχνεύοντας τη μορφή και το περιεχόμενο του κειμένου, σε συνάρ-
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τηση με την τεχνική και την τέχνη του λόγου και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γλωσ-
σικού ύφους». 

Επιπλέον, (σελ. 2) «σκοπός του μαθήματος είναι να φέρει το μαθητή σε επικοινωνία με ση‐
μαντικά και ποιοτικά αξιόλογα λογοτεχνικά έργα, να τον ασκήσει και να τον εθίσει στην α‐
νάγνωσή τους. Να καταστήσει δηλαδή το μαθητή αναγνώστη και κατά το δυνατόν καλό α‐
ναγνώστη, καλλιεργώντας του μια σταθερή και μόνιμη σχέση με τη Λογοτεχνία και την ανά‐
γνωση. Η Λογοτεχνία, ως μάθημα, συνιστά ειδικής ποιότητας μορφωτικό αγαθό που απο‐
σκοπεί όχι τόσο στην παροχή γνώσεων όσο στη διαμόρφωση στάσεων και συστήματος α‐
ξιών με την καλλιέργεια της ευαισθησίας, τον εμπλουτισμό της εμπειρίας και την ανάπτυξη 
της φαντασίας που παρέχει στο μαθητή το λογοτεχνικό κείμενο». 

Επιπρόσθετα ως γενικοί στόχοι του μαθήματος (σελ. 2‐3) ορίζονται, με την επισήμανση ότι 
«επιμερίζονται ανάλογα με την τάξη, συγκεκριμενοποιούνται σε ειδικούς διδακτικούς στό‐
χους, ανάλογα με τη διδακτική ενότητα (κείμενο) και συνιστούν συνολικά το πεδίο αξιολό‐
γησης του μαθήματος», να κατανοήσει καλύτερα και να απολαύσει βαθύτερα ο μαθητής το 
κείμενο μέσα από την παρατήρηση, την επεξεργασία, τη διερεύνηση, την ανταλλαγή ανα‐
γνωστικής ευαισθησίας και πείρας. Προσδοκάται να ασκηθεί ο μαθητής στην ανάγνωση 
κειμένων, ώστε να καταστεί κατά το δυνατόν επαρκής και με κριτική συνείδηση αναγνώ‐
στης. Στόχος είναι να ευαισθητοποιηθεί ο μαθητής σε καίρια θέματα‐προβλήματα του αν‐
θρώπου και της κοινωνικής ζωής του. Επιδιώκεται παράλληλα να αποκτήσει ο μαθητής, 
ανάλογα με την ηλικία του, γνώσεις αναφορικά με τα λογοτεχνικά γένη και είδη, την εξέλιξή 
τους, την ειδική χρήση του λόγου και την τεχνική κατά περίπτωση και σε σχέση με το είδος 
του κειμένου, το συγγραφέα, την εποχή, τα ρεύματα. Ακόμη, στόχο αποτελεί και να είναι σε 
θέση ο μαθητής να εκφράζει, προφορικά ή γραπτά την αναγνωστική του πρόσληψη, να 
σχολιάζει και να τεκμηριώνει την άποψή του. 

Ακόμη, αναφορικά με τα περιεχόμενα και τους στόχους του μαθήματος, ορίζεται (σελ. 6‐7) 
ότι «με βάση το συγκεκριμένο κάθε φορά κείμενο, σε βαθμό ανάλογο με την τάξη, με κα‐
τάλληλες διδακτικές ενέργειες του διδάσκοντος ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση με‐
ταξύ άλλων, να προβληματίζεται πάνω σε ορισμένα θέματα του ανθρώπου, της κοινωνικής 
ζωής, του πολιτισμού, να επικοινωνεί κατά το δυνατόν αποτελεσματικά, να διαβάζει και να 
κατανοεί, να αποδίδει περιληπτικά, να ευαισθητοποιείται και να διαισθάνεται, να φαντάζε‐
ται, να υποθέτει, να εικάζει, να κρίνει, να συγκρίνει, να διακρίνει, να επιλέγει με κριτική 
συνείδηση και καλό γούστο. Ακόμη, να ενισχύει την προσληπτική του ικανότητα, να ε‐
μπλουτίζει την εμπειρία του, να εντάσσει έναν συγγραφέα στο ιστορικό του πλαίσιο, να 
παρατηρεί, να επισημαίνει, να διαπιστώνει, να σκέπτεται προσωπικά, να παράγει λόγο, να 
τεκμηριώνει τη γνώμη του, να βρίσκει τα κίνητρα στις συμπεριφορές, να απαντά με ένα δι‐
κό του κείμενο στο κείμενο του συγγραφέα». 

Οργάνωση της Τάξης και της Διδασκαλίας 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την εφαρμογή του Διδακτικού Σεναρίου ήταν συνεργατι‐
κή, διερευνητική και μαθητοκεντρική. Για την εφαρμογή του προαπαιτούμενα είναι να έ‐
χουν διδαχθεί οι μαθητές ‐τριες την Εισαγωγή του Σχολικού Εγχειριδίου (Μεταπολεμική και 
Σύγχρονη Λογοτεχνία, Ποίηση, σελίδες 7‐13), να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία κι εξοι‐

3214

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



κείωση εκπαιδευτικού και μαθητών ‐τριών στη χρήση των Τ.Π.Ε. και ιδιαίτερα με τα συγκε‐
κριμένα εργαλεία που θα ασχοληθούν πριν την είσοδό τους στο εργαστήριο. Πιο ειδικά, οι 
μαθητές σε προγενέστερο χρόνο έχουν περιεργαστεί και έχουν μάθει να  κινούνται σε  διά‐
φορους Ιστοχώρους, όπως στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ψηφιακού Σχολείου, και για 
την πρόσβαση και στο εξεταζόμενο ποίημα και στο Λεξικό Λογοτεχνικό Όρων, στην ηλε‐
κτρονική διεύθυνση του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
ΤoonDoo. Ακόμη, χρήσιμο κρίνεται να υπάρχει επαρκής υλικοτεχνική υποδομή (αναβαθμι‐
σμένοι Η/Υ, καλή ταχύτητα Διαδικτύου, κ.λπ.) και να έχουν χωριστεί οι μαθητές σε ομάδες 
και κάθε ομάδα να έχει ένα όνομα. 

Αναφορικά με τη χρήση του ToonDoo, να σημειωθεί ότι είναι ένα λογισμικό, με το οποίο 
μπορούμε να φτιάχνουμε ιστορίες με πρωταγωνιστές χαρακτήρες που είτε βρίσκουμε έτοι‐
μους είτε έχουμε δημιουργήσει εμείς οι ίδιοι και μας διευκολύνει να εντάξουμε τα ψηφια‐
κά κόμικς στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ένταξη των κόμικς στην εκπαιδευτική διαδικα‐
σία, μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της 
καλλιέργειας ερεθισμάτων για την αναζήτηση γνώσης, τόσο για θέματα που σχετίζονται 
άμεσα με τη σχολική εκπαίδευση, όσο και για εκείνα που αφορούν στην κοινωνική συμπε‐
ριφορά. 

Ο χρόνος υλοποίησής του Διδακτικού Σεναρίου ήταν  τέσσερις διδακτικές ώρες, οι οποίες 
διανεμήθηκαν σε δύο φάσεις.  Στην πρώτη φάση έγιναν ομαδικές κριτικές δραστηριότητες 
στην επιφάνεια εργασίας του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν 
στην ολομέλεια της τάξης. Στη δεύτερη φάση οι μαθητές –τριες ασχολήθηκαν με δημιουρ‐
γικές δραστηριότητες, προχώρησαν στην απόδοση του ποιήματος με τη δημιουργία ψηφια‐
κών κόμικς, συνέθεσαν τις πέντε διαφορετικές ψηφιακές τους ομαδικές δημιουργίες σε η‐
λεκτρονικό βιβλίο, παρουσιάστηκαν οι ιστορίες τους, έγινε σχολιασμός, ανατροφοδότηση κι 
αξιολόγηση. Κι οι δύο φάσεις υλοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου.  

Αναφορικά με την πορεία εργασίας, την πρώτη ώρα (40΄ λεπτά) οι μαθητές ‐τριες οδηγήθη‐
καν στο Εργαστήριο Πληροφορικής. Κάθισαν κατά ομάδες. Άκουσαν μία σύντομη εισαγωγή 
στο μάθημα από τη διδάσκουσα εκπαιδευτικό και έγινε ανάγνωση του ποιήματος από έναν 
μαθητή ή μαθήτρια (10΄ λεπτά), ώστε να το ακούσουν όλοι –ες. Οι μαθητές ‐τριες ακολού‐
θως, άρχισαν να χρησιμοποιούν τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και ξεκίνησαν με τη συ‐
μπλήρωση του 1ου Φύλλου Εργασίας (30΄ λεπτά), που ήταν κοινό για όλους τους μαθητές. 
Τη δεύτερη ώρα (40΄ λεπτά) οι μαθητές έλεγξαν τα συμπληρωμένα Φύλλα Εργασίας, διόρ‐
θωσαν ή προσέθεσαν ό,τι θεωρούσαν ότι έπρεπε να αλλάξει ή να ολοκληρωθεί (10΄ λεπτά) 
και στη συνέχεια (30 ΄ λεπτά) οι παρουσιαστές –τριες των ομάδων παρουσίασαν τα απα‐
ντημένα Φύλλα Εργασίας. Έγινε σχολιασμός κι ανατροφοδότηση. Την τρίτη ώρα (40΄ λεπτά) 
οι  μαθητές ‐τριες δημιούργησαν κόμικς με τη χρήση του κατάλληλου Λογισμικού ToonDoo. 
Κάθε ομάδα έφτιαξε ως πέντε οριζόντιας διάταξης διαφάνειες. Την τέταρτη ώρα (40΄ λεπτά) 
τα δημιουργήματα των μαθητών ‐τριών οργανώθηκαν σε Ηλεκτρονικό Βιβλίο / e‐book και 
αυτό παρουσιάστηκε στην τάξη (25΄ λεπτά). Ακολούθησε σχολιασμός κι ανατροφοδότηση 
(10΄ λεπτά). Ακολούθησε η συμπλήρωση Φύλλων Αξιολόγησης από όλους τους μαθητές –
τριες (5΄ λεπτά). Ακολούθησε η ανάρτηση του υλικού στην Ιστοσελίδα του σχολείου, στην 
Ενότητα Μαθήματα, Νεοελληνική Λογοτεχνία. 
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Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν γνωστικοί – μαθησιακοί, παιδαγωγικοί και τεχνολογικοί – ψη‐
φιακοί. Οι πρώτοι αφορούσαν στην  επαφή των μαθητών –τριών με μία ποιητική δημιουρ‐
γία της ποιήτριας και τεχνοκριτικού Ελένης Βακαλό, επιδιώκοντας παράλληλα την αποκόμι‐
ση γνώσης για την ίδια και το έργο της, την επαφή και εξοικείωση με την Υπερρεαλιστική 
Μεταπολεμική Τεχνοτροπία, τη δημιουργία Μονοτροπικού Κειμένου, τη δημιουργία Πολυ‐
τροπικού Κειμένου. Η δεύτερη κατηγορία στόχων σχετίζονταν με την επίτευξη της συγκίνη‐
σης των μαθητών ‐τριών  από την κοινωνική πραγματικότητα, τον προβληματισμό και την 
ευαισθητοποίησή τους, κοινωνικά και πολιτικά, την κινητοποίηση της σκέψης και της φα‐
ντασίας των μαθητών, την αισθητική – βιωματική προσέγγιση ενός λογοτεχνικού δημιουρ‐
γήματος, την ενεργητική συμμετοχή, τη συνεργασία και την επικοινωνία των μαθητών –
τριών, την υπεύθυνη στάση του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας στην ομάδα που ανή‐
κουν. Η τρίτη κατηγορία στόχων προσβλέπει στην απόκτηση δεξιοτήτων χειρισμού των ηλε‐
κτρονικών βάσεων, επεξεργασίας και ταξινόμησης των δεδομένων αυτών, στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων για την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, την κριτική επιλογή αυτών αλ‐
λά και την κριτική επεξεργασία και συνθετική παρουσίασή τους, τη συνεργατική παραγωγή 
λόγου με την αξιοποίηση του Επεξεργαστή Κειμένου, την αξιοποίηση των Πολυμέσων για 
την ερμηνευτική προσέγγιση και την αισθητική απόλαυση ενός λογοτεχνικού έργου και τέ‐
λος, την αξιοποίηση κατάλληλου Λογισμικού για τη δημιουργία κόμικς & ηλεκτρονικού βι-
βλίου (e‐book). 

 

Εικόνα 1: Εμπροσθόφυλλο της ιστορίας «Πώς έγινε ένας κακός άνθρωπος» 

Οι μαθητές ‐τριες της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου, στην οποία εφαρμόστηκε το συγκεκριμένο 
Διδακτικό Σενάριο, συνολικά είκοσι δύο, χωρίστηκαν  σε πέντε ανομοιογενείς ομάδες, τρεις 
των τεσσάρων μαθητών ‐τριών και δύο των πέντε μαθητών –τριών και ανέλαβαν ρόλους, 
όπως του συντονιστή, του ερευνητή, του γραμματέα, του παρουσιαστή. Ονομάστηκαν: «Οι 
Δημιουργοί», «Οι Καλλιτέχνες», «Οι Εικονοποιοί», «Οι Εικονολάτρες», «Οι Λογοτεχνίτες».  
Οι πέντε ομάδες είχαν δύο κοινά Φύλλα Εργασίας με την αποστολή τους και ένα με οδηγίες 
για τη χρήση του ToonDoo, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Το ποίημα τε‐
λειώνει με μία φράση που συνηθίζεται στην αρχή των Παραμυθιών. Έχει κι άλλα στοιχεία, 
αναφορικά με το περιεχόμενο και την έκφραση που προσιδιάζουν στα Παραμύθια, όπως: 
«Ένας μικρός καλός άνθρωπος αντάμωσε στο δρόμο», «κάποιος άλλος θα βρεθεί από τό‐
σους εδώ γύρω να ψυχοπονέσει τον καημένο», «τάχα δε θα είναι φταίχτης, ποιον χτυπούν 
χωρίς να φταίξει». Η απόδοσή του συνεπώς με τη μορφή κόμικς από τους μαθητές ‐τριες 
αναμενόταν να είναι ενδιαφέρουσα, αφού σε ένα ποίημα – παραμύθι για μεγάλους καλού‐
νται να δώσουν εικόνα, διεγείροντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητα τους.  
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Εικόνα 2: Διαφάνεια της ιστορίας «Πώς έγινε ένας κακός άνθρωπος» 

Αξιολόγηση 

Για την αξιολόγηση του σεναρίου εκτιμάται η αποτελεσματικότητά του ως προς τέσσερις 
κυρίως παραμέτρους, ως προς τις επιδιώξεις του σεναρίου, ως προς τα εργαλεία, ως προς 
τη διαδικασία υλοποίησης κι ως προς την προσαρμογή και επεκτασιμότητα αυτού. Ειδικότε‐
ρα, σχολιάζονται η κατάλληλη διατύπωση στόχων, η επίτευξη στόχων, η συμφωνία με σύγ‐
χρονες παιδαγωγικές αρχές, η εκμετάλλευση Τεχνολογικών Μέσων, η καταλληλότητα ως 
προς το επίπεδο των μαθητών, η σχέση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, η πληρότητα, η δομή 
κι η μορφή (Σπυράτου & Γουμενάκης, 2008). Στην προκείμενη περίπτωση στους μαθητές –
τριες δόθηκε Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση εργαλείου, την εκμετάλλευση Τεχνολογι‐
κών Μέσων, τη χρήση του ToonDoo, σε έντυπη μορφή με ερωτήσεις κλειστού τύπου, προ‐
κειμένου να διευκολύνει την επεξεργασία των αποτελεσμάτων (Bell, 1997) και διατυπωμέ‐
νες με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην ανάλυση και στην ερ‐
μηνεία τους (Howard & Sharp, 1996).Το Ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε και απαντήθηκε από 
τους είκοσι δύο μαθητές –τριες στους οποίους πραγματοποιήθηκε αυτή η διδασκαλία. Το 
δείγμα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, όπως προβλέπει η χρήση ερωτηματολογίων (Παπαδό‐
πουλος, 2005), αλλά αυτός ήταν ο αριθμός των μαθητών που εφαρμόστηκε. Οι απαντήσεις 
που δόθηκαν απεικονίζονται στην εικόνα που ακολουθεί. 
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Εικόνα 3: Οι ερωτήσεις και οι καταγεγραμμένες απαντήσεις του Ερωτηματολογίου 

Από τις καταγεγραμμένες απαντήσεις των μαθητών αποδεικνύεται ότι έζησαν μία διαφορε‐
τική διδακτική εμπειρία, η οποία ανανέωσε τη μαθησιακή διαδικασία, διεγείροντας το εν‐
διαφέρον των μαθητών και αυξάνοντας παράλληλα τη συνεργασία για την επίτευξη κοινού 
στόχου και την παρουσίαση του αποτελέσματος της συλλογικής προσπάθειας. Κατόρθωσαν 
να πάρουν λαβές – στοιχεία από το ποίημα , να αποδώσουν το νόημά του και να το οπτικο‐
ποιήσουν, απολαμβάνοντας ένα ταξίδι που οδήγησε στην αισθητική απόλαυση. Επιπλέον, η 
χρήση του Επεξεργαστή κειμένου βοήθησε στις κριτικές δημιουργίες των μαθητών. Ωστόσο, 
η χρήση του νέου εργαλείου, του ToonDoo, με το οποίο φάνηκε ότι εξοικειώθηκαν εύκολα, 
υποστήριξε τη δημιουργικότητα των μαθητών ‐τριών και καλλιέργησε την αισθητική τους 
αντίληψη. Τελικά, στη διδακτική αυτή πρόταση για τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
της Γ΄ Γενικού Λυκείου, οι μαθητές ‐τριες, εξοικειώθηκαν με τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα 
και τα ψηφιακά εργαλεία, συνέθεσαν τις εργασίες τους, τις αξιολόγησαν, τις παρουσίασαν 
και τις ανάρτησαν στην Ιστοσελίδα του σχολείου τους με υπευθυνότητα, θετική διάθεση και 
επιτυχία. Συνεργάστηκαν δημιουργικά, ολοκληρώνοντας επιτυχώς τις δραστηριότητες που 
τους είχαν ανατεθεί.  

Συμπεράσματα 

Με την εφαρμογή του Διδακτικού Σεναρίου «Η πορεία στο δρόμο και στη ζωή» έγινε αντι‐
ληπτή η αξία της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας τόσο για τους 
μαθητές ‐τριες όσο και για την εκπαιδευτικό. Σε ό,τι αφορά τους μαθητές –τριες, πρέπει να 
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επισημανθεί ότι προσέγγισαν κριτικά και δημιουργικά ένα ποίημα, έχοντας την αίσθηση ότι 
ελέγχουν οι ίδιοι τη μαθησιακή διαδικασία. Στη βίωση αυτής της διαφορετικής εμπειρίας 
έρχονται να προστεθούν και η αξία της συνεργατικής μάθησης, και η ανάπτυξη δεξιοτήτων. 
Σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτικό, πρέπει να επισημανθεί ότι με την εφαρμογή του Διδακτι‐
κού Σεναρίου στην πράξη, δημιουργήθηκαν συνθήκες τόσο για τη βελτίωση της διδασκαλί‐
ας της, όσο και για τη δημιουργία φιλικού κλίματος με τους μαθητές της, κάτι που επηρεά‐
ζει όλη την εκπαιδευτική διαδικασία. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Διδακτικού Σεναρίου 
«Η πορεία στο δρόμο και στη ζωή», βασισμένου στο ποίημα της Ελένης Βακαλό «Πώς έγι-
νε ένας κακός άνθρωπος», έγινε σαφές από όλους τους εμπλεκόμενους στην εφαρμογή 
του ότι η συνεργασία των μαθητών –τριών έφερε ένα επιτυχές αποτέλεσμα, επειδή ακο‐
λούθησαν έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης και μάθησης, και ότι οι Τεχνολογίες Πληροφο‐
ρίας και Επικοινωνίας μπορούν να ανανεώσουν τη μαθησιακή διαδικασία. 

Τα Φύλλα Εργασίας 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1ο  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1ο (Κοινό για όλες τις ομάδες) 
ΟΜΑΔΑ: «………………………………» 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: 
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: 
Α)Χρησιμοποιώντας το Φυλλομετρητή και επισκεπτόμενοι το Ψηφιακό Λεξικό των Λογοτε‐
χνικών Όρων, καταγράψτε τα βασικά χαρακτηριστικά του Υπερρεαλισμού σε 50 περίπου 
λέξεις.   
Β)Χρησιμοποιώντας το Φυλλομετρητή και επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του ΕΚΕΒΙ, Τρά‐
πεζα Δεδομένων – Αρχεία, Ανθολογία Ελληνικής Ποίησης –Ευρετήριο ποιητών –Β, δημιουρ‐
γήστε ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα της Ελένης Βακαλό σε 120 – 150 περίπου λέξεις.  
Γ)Χρησιμοποιώντας τον Φυλλομετρητή επισκεφθείτε το Ψηφιακό Σχολείο και το εξεταζόμε‐
νο ποίημα. Ακολούθως, χρησιμοποιώντας τον Κειμενογράφο, απαντήστε στις ακόλουθες 
ερωτήσεις που σχετίζονται με αυτό: 
Γ1)Κάνετε διαπιστώσεις για τον τόπο, τον χρόνο και τους πρωταγωνιστές. Ορίζονται με α‐
κρίβεια ή όχι και γιατί; (ως 30 λέξεις) 
Γ2)Η Ε. Βακαλό υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος γεννιέται καλός και αγνός και ότι φθείρεται στη 
συνέχεια. Ο Ζαν Ζακ Ρουσσό (1712‐1778, εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού) είχε 
διατυπώσει την ίδια άποψη του, θεωρώντας ως αιτία τους κακούς νόμους, την κακή παι-
δεία, το κατεστημένο. Η αιτία της φθοράς στην ψυχή του ανθρώπου για την Ε. Βακαλό είναι 
(προσοχή στην προτελευταία στροφή του ποιήματος) :……………. (ως 20 λέξεις) 
Γ3)Κάνετε κάποιες διαπιστώσεις για το ύφος και τη γλώσσα. 
Δ)Προσπαθήστε να αποδώσετε το περιεχόμενο του ποιήματος σε πεζό λόγο δημιουργώντας 
το δικό μας παραμύθι (ως 80‐100 λέξεις), ξεκινώντας ως εξής: «Μία φορά ήταν …» 

Διαθέσιμος   χρόνος:  30΄ λεπτά  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2ο (Κοινό για όλες τις ομάδες) 
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: 

Α)Χρησιμοποιώντας το Φυλλομετρητή μπείτε στην Ιστοσελίδα: http://www.toondoo.com/ 
Κάντε είσοδο (Log in) με όνομα χρήστη (username): … & κωδικό εισόδου (password): …. 
Πατήστε το πλαίσιο Τoons και ακολούθως Create Toon. Από το Select Layout επιλέξτε Hori-
zontal Layout. Κυρίως τα οριζόντια με μήκος, όπως το τέταρτο από δεξιά της πρώτης σειράς 
ή το δεύτερο και το τρίτο από δεξιά της δεύτερης σειράς. Είναι τα πιο κατάλληλα για τη δη‐
μιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου (e‐book). 
Β)ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάθε ομάδα θα δημιουργήσει πέντε οριζόντιες διαφάνειες, στις οποίες θα 
επιχειρήσει να αποδώσει σε μορφή οπτικοποιημένης ιστορίας το εξεταζόμενο ποίημα της 
Ελένης Βακαλό «Πώς έγινε ένας κακός άνθρωπος». Η κάθε ομάδα πρέπει να αποθηκεύσει 
τις διαφάνειες που δημιουργεί ως εξής: Η πρώτη ομάδα με ετικέτες a1 ως a5, η δεύτερη 
ομάδα με ετικέτες b1 ως b5, η τρίτη ομάδα με ετικέτες c1 ως c5, η τέταρτη ομάδα με ετικέ‐
τες d1 ως d5 και η πέμπτη ομάδα με ετικέτες e1 ως e5.  
Γ)Aκολούθως, λάβετε υπόψη ότι για το σκηνικό των διαφανειών θα χρησιμοποιηθούν το-
πία - οutdoors. Για τον πρωταγωνιστή, για τον «χτυπημένο» άνδρα και για τους περαστι-
κούς θα χρησιμοποιηθούν οι φιγούρες – characters. Μπορείτε, ακόμη, από τα Props - αντι-
κείμενα, στην αρχική σελίδα, πάνω, τέταρτο από αριστερά πλαίσιο, να επιλέξετε αντικείμε‐
να για το δρόμο και την κίνηση σε αυτόν. 

Διαθέσιμος   χρόνος:  30΄ λεπτά 
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Σαν την καλαμιά στον κάμπο: Ένα διαθεματικό Project που αξιοποιεί τις Νέες Τεχνολογίες 
στο Νηπιαγωγείο ως μέσο διερεύνησης και κατάκτησης της γνώσης 

 
Σαμαρά Βασιλική 

Μεταπτυχιακό: Επιστήμες της Αγωγής με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 
savasso@yahoo.gr 

Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια για το πέρασμα από τον παραδοσιακό τρόπο 
διδασκαλίας προς τη δημιουργία δυναμικών μαθησιακών περιβαλλόντων με στόχο την ανα-
κάλυψη της γνώσης με βιωματικό τρόπο ή / και μέσα από το παιχνίδι. Η δε μέθοδος διδα-
σκαλίας που χρησιμοποιείται ευρέως πια, ιδιαιτέρως στο νηπιαγωγείο, είναι η μέθοδος Pro-
ject ή κατ’ άλλους γνωστή ως διαθεματικό σχέδιο εργασίας, αφού αποτελεί ένα πλέγμα δι-
δακτικών διαδικασιών που έχουν ως εφόρμηση βιωματικές καταστάσεις (Χρυσαφίδης Κ., 
1994). Δεδομένης δε και της εξέλιξης της Νέας Τεχνολογίας, συντάχθηκαν καινούρια αναλυ-
τικά προγράμματα για όλες τις βαθμίδες, τα οποία εμπλέκουν τη χρήση του Η/Υ ως μέσου 
για την επίτευξη των καινούριων διδακτικών στόχων. Η παρούσα εργασία αποτελεί περι-
γραφή της προσπάθειας μιας ομάδας νηπίων να γνωρίσουν το εγγύς τους περιβάλλον μέσα 
από βιωματικές καταστάσεις και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, οι οποίες διαχέονταν 
από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών ως μέσου για την διερευνητική προσέγγιση των επιμέ-
ρους γνωστικών περιοχών. 

Λέξεις- Κλειδιά: μέθοδος Project, βιωματική μάθηση, Νέες Τεχνολογίες 

Η μέθοδος Project 

Για τη μέθοδο Project ή αλλιώς  βιωματική, επικοινωνιακή μέθοδο έχουν διατυπωθεί πολλοί 
ορισμοί μέχρι σήμερα, κύριο συστατικό των οποίων αποτελεί η άμεση εμπλοκή των παιδιών 
στην όλη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος της. 
Κάποιοι από τους ορισμούς αυτούς είναι οι εξής: Η μέθοδος Project: 

• «Είναι μια ανοικτή και συγχρόνως συλλογική διαδικασία μάθησης, τα όρια της ο-
ποίας δεν είναι αυστηρά καθορισμένα αλλά μεταβάλλονται ανάλογα με την εκά-
στοτε κατάσταση, που επικρατεί όταν εφαρμόζεται, και ανάλογα με το ενδιαφέρον 
που επιδεικνύουν οι συμμετέχοντες σ’ αυτήν» (K. Frey, 1986). 

• «Είναι μια μέθοδος επίλυσης προβλήματος, που εμπλέκει το μαθητή στην έρευνα, 
στην επίλυση του προβλήματος, καθώς και στη γραπτή ή προφορική αναφορά των 
πεπραγμένων» (I. Reece, St. Walker, 2002 από Ταρατόρη – Τσαλκατίδου, Ε., 2002). 

Η μέθοδος Project στηρίζεται στη βιωματική, συνεργατική και πολυαισθητηριακή προσέγ-
γιση της γνώσης (Χρυσαφίδης, 1994). Τα παιδιά μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με τον 
εαυτό τους, το δάσκαλο / τη νηπιαγωγό τους, αλλά και με το ευρύτερο περιβάλλον τους, 
εμπλέκονται στη διαχείριση «σύνθετων σχεδίων εργασίας, αναπτύσσοντας έτσι την κριτική 
τους σκέψη και τις συνεργατικές τους δεξιότητες» (Ματσαγγούρας, 2002). 
Κάποια από τα πλεονεκτήματα της μεθόδου Project είναι τα εξής:  

• Ξεκινά από τα ενδιαφέροντα-ανάγκες των παιδιών, από τα οποία καθορίζεται τις πε-
ρισσότερες φορές και το θέμα, και δη στο Νηπιαγωγείο που υφίσταται έντονη η α-
νάγκη των νηπίων για τη διερεύνηση του εγγύτερου και όχι μόνο περιβάλλοντος.  
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• Διατρέχει όσο το δυνατόν περισσότερες γνωστικές περιοχές                           του 
αναλυτικού προγράμματος (διαθεματικότητα). 

• Μπορεί να ενταχθεί στο ΑΠΣ ή στο πλαίσιο κάποιου προγράμματος (πχ. Πολιτιστικό, 
Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης). 

• Ασχολείται με σύγχρονα κοινωνικά θέματα.  
• Ο προγραμματισμός του έργου γίνεται σε συνεργασία των παιδιών με τον δάσκαλο 

/ τη νηπιαγωγό. 
• Προωθείται η ομαδοσυνεργατική εργασία, στην οποία, σε ένα πλαίσιο ισότιμων επι-

κοινωνιακών σχέσεων, τίθενται οι επιμέρους στόχοι του προς επεξεργασία θέματος 
/ προβλήματος, χαράσσεται η πορεία της επεξεργασίας του, ορίζεται το χρονοδιά-
γραμμα, γίνεται αυτό-αξιολογόγηση κλπ. 

• Βασίζεται στην ελεύθερη και ενεργή συμμετοχή των παιδιών. 
• Ο εκπαιδευτικός συντονίζει, επεξηγεί, διευκολύνει, συνεργάζεται, συμπαραστέκεται, 

εμψυχώνει.  

• Εστιάζεται στην απόκτηση της γνώσης με βιωματικές μεθόδους.  

• Κύρια συστατικά του είναι οι δραστηριότητες και το παιχνίδι.  

• Η διάρκειά του project μπορεί να κυμαίνεται από λίγες διδακτικές ώρες μέχρι κά-
ποιους μήνες ή και 2-3 χρόνια. 

•  Έχει ένα ορατό αποτέλεσμα και μπορεί να καταλήξει στην παραγωγή προϊόντος. 

• Διαχέεται στην τάξη, το σχολείο και την ευρύτερη κοινότητα. 

• Τα παιδιά και το σχολείο εμπλέκονται με την κοινωνία. 

• Ο ρόλος των γονιών είναι επίσης βοηθητικός και υποστηρικτικός.  

• Συνδέεται η θεωρία με τη δράση. 

Κάθε σχέδιο εργασίας αποτελείται από τις εξής φάσεις (Οδηγός Νηπιαγωγού, 2008): 
• Σχεδιασμός της δράσης: Η ομάδα μοιράζεται τις εμπειρίες και τις γνώσεις της ανα-

φορικά με το θέμα του σχεδίου εργασίας και προσδιορίζει τα ερωτήματα που θα διε-
ρευνηθούν. 

• Έρευνα πεδίου: Στα σχέδια εργασίας που αναπτύσσονται με μικρότερα, κυρίως παι-
διά, η έρευνα πεδίου εστιάζεται στην αναζήτηση των απαντήσεων στα ερωτήματα 
που διαμορφώθηκαν από τα παιδιά μέσω πρωτογενούς, κυρίως, άμεσης παρατήρη-
σης και εμπειρίας και στις αναπαραστάσεις των ήδη υπαρχουσών ιδεών τους. Οργα-
νώνονται και πραγματοποιούνται έξοδοι από την τάξη και γίνονται επισκέψεις ειδι-
κών εντός του σχολείου. Στη συνέχεια τα παιδιά παρουσιάζουν τις νεοαποκτηθείσες 
τους ιδέες με πολλούς τρόπους. 

• Δραστηριότητες ολοκλήρωσης του σχεδίου εργασίας: Αναπτύσσονται νέες δραστη-
ριότητες που σκοπό έχουν την εδραίωση των νεοαποκτηθεισών γνώσεων των παι-
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διών (δραματοποιήσεις, εκθέσεις κ.α.). Γίνεται παρουσίαση των εργασιών στους γο-
νείς και ή και στην ευρύτερη κοινότητα καθώς, επίσης, και αξιολόγηση της όλης δια-
δικασίας. 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στο νηπιαγωγείο 

Τα τελευταία χρόνια δίνεται έμφαση από τα νέα αναλυτικά προγράμματα στην εισαγωγή του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή στην καθημερινή, όσο το δυνατόν, παιδαγωγική του αξιοποίηση, 
τόσο από τα ίδια τα παιδιά, όσο και από τις / τους νηπιαγωγούς. Άλλωστε, αυτό ήταν αναπό-
φευκτο να συμβεί στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, καθώς η χρήση του ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή και γενικά των ΤΠΕ, καθώς επίσης και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμι-
κού και αντίστοιχων δραστηριοτήτων στην προσχολική εκπαίδευση έχει ήδη εξαπλωθεί σε 
πολλά σχολικά συστήματα (Plowman & Stephen, 2003; Druin & Fast,2002). 
Σε ό, τι αφορά ειδικότερα το νηπιαγωγείο, ο Η/Υ χρησιμοποιείται για ασκήσεις και δραστη-
ριότητες που δε συνδέονται άμεσα με την ίδια την επιστήμη της Πληροφορικής (π.χ. ζωγρα-
φική, σχεδιασμός, παιχνίδια). Όμως, ειδικά για τα μικρά παιδιά οι παιγνιώδεις αυτές μορφές 
χρήσης του Η/Υ αποτελούν και πηγή μάθησης καθότι σύμφωνα με τον Papert (1980) τα παι-
διά αντιμετωπίζονται σαν προικισμένοι από την ίδια τους τη φύση μαθητές και ο ρόλος του 
δασκάλου είναι απλώς να τους παρέχει τα δομικά υλικά και να τα αφήσει να συνεχίσουν 
μόνα τους.  
Έτσι λοιπόν η σπουδαιότητα του Η/Υ στην προσχολική αγωγή έγκειται στο ότι παρουσιάζεται 
στο παιδί σαν παιχνίδι. Δεν του επιβάλλεται, τον επιλέγει ελεύθερα γιατί του αρέσει, γιατί 
παίζει και δοκιμάζει πρωτόγνωρα πράγματα, παίζει και μετρά τις δυνατότητές του, παίζει και 
κατανοεί, παίζει και μαθαίνει (Papert , 1980).  

Παρουσίαση του σχεδίου εργασίας: Σαν την Καλαμιά στον κάμπο 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα που αφορούν τη χρήση και την χρησιμότητα 
των σχεδίων εργασίας, αλλά και κατανοώντας τη σπουδαιότητα και λειτουργικότητα της έ-
νταξης του ηλεκτρονικού υπολογιστή στο νηπιαγωγείο, εκπονήθηκε το σχέδιο εργασίας που 
παρουσιάζεται παρακάτω με τον τίτλο: Σαν την Καλαμιά στον κάμπο: Η Καλαμιά χθες και 
σήμερα. 
Στο παρόν σχέδιο εργασίας, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής λειτούργησε ως μέσο οργάνωσης, 
διερεύνησης, έκφρασης και διάχυσης της αποκτηθείσας με βιωματικό τρόπο γνώσης για το 
εγγύς περιβάλλον, που ήταν το χωριό που ζούσαν τα παιδιά, η Καλαμιά. 
Σκοπός της παρούσας προσπάθειας είναι να διαχυθούν κάποιες απλές τεχνικές, αλλά και κά-
ποια χρήσιμα και εύχρηστα, τόσο για τα παιδιά, όσο και για τις νηπιαγωγούς, λογισμικά, που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση πολλών και ποικίλων δραστηριοτήτων στο 
νηπιαγωγείο. 

Το παρόν σχέδιο εργασίας,  πραγματοποιήθηκε στο Νηπιαγωγείο Καλαμιάς Άρτας, κατά 
το σχολικό έτος 2012 – 2013. Ο αριθμός των παιδιών που συμμετείχε ήταν 18 νήπια και προ-
νήπια. 
Η αφόρμηση για την ενασχόληση με το παρόν σχέδιο εργασίας δόθηκε από τα νήπια, όταν 
κάποια στιγμή διερωτήθηκαν για την προέλευση του ονόματος του χωριού τους. 
Οι φάσεις του σχεδίου εργασίας ήταν οι εξής: 
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Α Φάση: Προβληματισμού 

Σε αυτήν την πρώτη φάση χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Kidspiration προκειμένου να ανα-
δειχθούν οι προϋπάρχουσες ιδέες και αντιλήψεις των νηπίων (Α Ιστόγραμμα). Ύστερα από 
επίσκεψη στο προς μελέτη πεδίο (δηλαδή το χωριό), τα παιδιά δημιούργησαν το Β ιστό-
γραμμα, εμπλουτισμένο πια από την προσεκτική τους παρατήρηση στο πεδίο. 

 

Εικόνα 1. Α Ιστόγραμμα 

 

Εικόνα 2. Β Ιστόγραμμα 
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Β Φάση: Προγραμματισμού 

Στη  φάση αυτή τα παιδιά ερωτήθηκαν από πού μπορούν να πάρουν απαντήσεις για τα ερω-
τήματά τους και τι μπορούν να κάνουν.  Οι απαντήσεις των παιδιών ήταν οι εξής: 1) να δια-
βάσουν βιβλία, 2) να ζωγραφίσουν, 3) να δημιουργήσουν ιστορίες, 4) να μάθουν ‘παρατηρώ-
ντας’ φωτογραφίες των γιαγιάδων και παππούδων, 5) να κατασκευάσουν παραδοσιακά παι-
χνίδια, 6) να παίξουν παραδοσιακά παιχνίδια, 7) να ντυθούν με παραδοσιακές στολές, 8) να 
χορέψουν παραδοσιακούς χορούς, 9) να τραγουδήσουν, 10) να παρακολουθήσουν videos 
για την Καλαμιά και 11) να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις. 

 Ύστερα, έγινε η ενημέρωση των γονέων με μια αφίσα, στην οποία αναφερόταν ο τίτλος του 
Προγράμματος, η εξακτίνωση που έκαναν τα παιδιά για το τι ήθελαν να μάθουν για το χωριό 
τους, καθώς και η έκκλησή τους για βοήθεια στο παρόν Πρόγραμμα.   

 

Εικόνα 3. Η αφίσα μας 

Γ Φάση: Υλοποίησης 
Στη φάση αυτή υλοποιήθηκαν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τους στό-
χους του σχεδίου εργασίας, όπως διαφαίνονται μέσα από τις δράσεις που επέλεξαν τα παιδιά 
να υλοποιήσουν, στις οποίες εντάσσονται και οι διάφορες επισκέψεις. Συγκεκριμένα, στη 
φάση αυτή έγινε από τη νηπιαγωγό η θεματική κατηγοριοποίηση των παραμέτρων του 
project, με σκοπό την ευκολότερη επεξεργασία του. Συγκεκριμένα το θέμα ‘Καλαμιά’ χωρί-
στηκε στις εξής υποενότητες: 

• Επίσκεψη στο πεδίο: Ζωγράφισαν το τι είδαν στο χωριό τους μετά την πρώτη επί-
σκεψή τους σε αυτό. 
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• Αγαπώ τον τόπο μου και προστατεύω τον πλανήτη μου: ανακύκλωση με αφορμή 
τον κάδο ανακύκλωσης έξω από το σχολείο, φωτοβολταϊκά με αφορμή ένα σπίτι που 
τα είχε απέναντι από το σχολείο. 

• Υπολογιστές: αναζήτηση πληροφοριών, ταινία ‘Ο Ψύλλος’ και ομαδική ζωγραφική 
στον υπολογιστή μετά την ταινία, χρήση scanner για σάρωση ζωγραφιών και φωτο-
γραφιών, χρήση εκτυπωτή, videos για ζώα (άρμεγμα παραδοσιακό και σύγχρονο, 
ντοκιμαντέρ ΕΤ1 για αργαλειό), πληκτρολόγηση ονομάτων ζώων Καλαμιάς για δη-
μιουργία σχετικού πίνακα αναφοράς, αναζήτηση φωτογραφιών στο internet με τα 
ζώα του χωριού τους και εκτύπωσή τους προκειμένου να δημιουργήσουν τα παιδιά 
ομαδικά το βιβλίο: Η διατροφή των ζώων του χωριού μου, δημιουργία ιστορίας από 
τα παιδιά με τίτλο ‘τα 2 αρνάκια’ με το πρόγραμμα movie maker. Η ιστορία που έ-
φτιαξαν τα παιδιά αναρτήθηκε στο blog της τότε Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής 
Αγωγής, κ. Γκανιάτσα Δήμητρας στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://dimitraganiatsa.blogspot.gr/2013/03/blog-post_21.html 

 

• Ενδυμασία – Παράδοση: φύλλα εργασίας για παραδοσιακές και σύγχρονες στολές, 
τα παιδιά ντύθηκαν και χόρεψαν με αυτές τις στολές, συμπλήρωσαν το σταυρόλεξο 
του τσολιά, ένωσαν όμοια τσαρούχια ανάλογα με τα ονόματά τους, ζωγράφισαν πα-
ραδοσιακές στολές με γεωμετρικά σχήματα, κατασκεύασαν μια παραδοσιακή ποδιά, 
κατασκεύασαν ένα πλεκτό με χαρτόνι και νήμα, αλλά και βιωματικά με το σώμα τους. 

• Σπίτια: Ζωγράφισαν το τι βλέπουν από το παράθυρο του σπιτιού τους, συμπλήρωσαν 
ένα κρυπτόλεξο για το σπίτι, έγινε συζήτηση για την εξέλιξη της κατοικίας στο χρόνο 
και για τους φυσικούς παράγοντες που την επηρεάζουν. 

• Σχολείο: Ζωγράφισαν το σχολείο τους, ανέφεραν τα προβλήματα της γειτονιάς τους 
γύρω από το σχολείο καθώς επίσης και το τι θα άλλαζαν σε αυτό. Συγκεκριμένα, τα 
παιδιά είπαν ότι θα άλλαζαν στο σχολείο τους 1) τη σκεπή, γιατί είναι παλιά, 2) τα 
παζλ, γιατί είναι παλιά και χαλασμένα, 3) το χορτάρι και θα έβαζαν στη θέση του 
χώμα ή άμμο, 4) τις πέτρες και τις λακκούβες στην αυλή, που γεμίζουν με νερό, όταν 
βρέχει και δεν μπορούν να παίξουν και 5) το χώρο που υπάρχει πίσω από το νηπια-
γωγείο, καθότι θα ήθελαν να έχει δέντρα, πλαστική τσουλήθρα, κούνια, τραμπάλα 
και άμμο, για να μην χτυπούν. 

• Καταστήματα: φύλλο εργασίας για την εξέλιξη των καταστημάτων και των χώρων 
του χωριού (π.χ. αντιστοίχιση αλάνα – παιδική χαρά), φύλλο εργασίας, όπου τα παι-
διά καλούνται να κόψουν και να κολλήσουν μόνο τα καταστήματα του χωριού τους. 

• Οχήματα: Φύλλο εργασίας, όπου τα παιδιά κυκλώνουν μόνο τα οχήματα που βλέ-
πουν στο χωριό τους. Συζήτηση για το τι μεταφέρουν (π.χ. φορτηγό: καλάμια, τρό-
φιμα, καρπούς,) αλλά και σε ποιες εργασίες χρησιμοποιούνται (π.χ. τρακτέρ για όρ-
γωμα). 
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• Τα σπίτια των ζώων του χωριού: ζωγραφίζουν ποια ζώα συναντούν στο χωριό τους, 
ενώνουν μαμάδες και παιδιά, ενώνουν κάθε ένα από τα ζώα του χωριού με το προϊόν 
που παράγει, χρωματίζουν μόνο τα ζώα που είναι χρήσιμα στον άνθρωπο, ενώνουν 
το σώμα κάθε ζώου με το υπόλοιπό του, κατασκευάζουν τα ζωάκια του χωριού τους 
με πηλό, φτιάχνουν ένα  βιβλίο διπλής εισόδου που αφορά στη διατροφή των ζώων 
του χωριού με εικόνες που έχουν διαλέξει τα ίδια και τις έχουν εκτυπώσει. 

• Επαγγέλματα: Ζωγραφίζουν το επάγγελμα που θα ήθελαν να κάνουν,όταν μεγαλώ-
σουν, φτιάχνουν ένα αλφαβητάρι των επαγγελμάτων, προσεγγίζουν φωνολογικά τα 
επαγγέλματα, όταν καλούνται να τα αντιστοιχίσουν με το όνομά τους, λαμβάνοντας 
υπόψη το πρώτο φώνημα, μαθαίνουν και ζωγραφίζουν αινίγματα, ζωγραφίζουν πα-
λιά επαγγέλματα αναπτύσσοντας ταυτόχρονα προμαθηματικές έννοιες, όταν καλού-
νται π.χ. να μετρήσουν πόσους κουβάδες έχει γεμίσει ο νερουλάς, φτιάχνουν πίνακες 
διπλής εισόδου με τα επαγγέλματα και τα ονόματά τους, λύνουν κρυπτόλεξα και 
σταυρόλεξα, αντιστοιχούν κάθε επάγγελμα με τα εργαλεία του. 

• Ιστορίες –παραμύθια: Τα παιδιά ζωγραφίζουν παραμύθια όπως: Τα καινούρια ρούχα 
του αυτοκράτορα, η Νυφίτσα (παραδοσιακός μύθος με τη Νυφίτσα που υπήρξε μια 
αδικημένη υφάντρα), παραδοσιακό παραμύθι για το χρόνο και τους δώδεκα μήνες, 
Σοκολάκης και Ζαχαρούλα Τρυποδόντη.  

• Τραγούδια: Τα παιδιά χορεύουν και ζωγραφίζουν ύστερα τα τραγούδια: Ο γάιδαρος, 
η γίδα (Καψάσκη), ο αργαλειός (Κώστας Μουντάκης). 

• Μυθολογία: Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα επαγγέλματα των θεών:  Ερμής (ταχυδρόμος), 
Δήμητρα (γεωργός), Ήφαιστος (σιδεράς). 

• Επισκέψεις:  Επισκεφτήκαμε τον οδοντίατρο του χωριού, αφού είχαμε από πριν κα-
ταγράψει τις ερωτήσεις των παιδιών προς αυτόν και μετά το πέρας της επίσκεψης, τα 
παιδιά ζωγράφισαν τις εντυπώσεις τους. Επισκέφτηκε, επίσης, το νηπιαγωγείο μας 
μια γιαγιά, όπου έδειξε στα παιδιά πώς ήταν η ρόκα, έπλεξε και κέντησε μαζί τους, 
έπλασαν ζυμάρι με τον πλάστη, δοκίμασαν παραδοσιακά γλυκά και μαρμελάδες από 
φρούτα που παράγει το χωριό τους, όπως επίσης και παραδοσιακές πίτες (Κοσμιρή). 
Ακόμη, στα πλαίσια του project τα παιδιά παρακολούθησαν την παιδική θεατρική πα-
ράσταση ‘Τα καινούρια ρούχα του Αυτοκράτορα’. 

• Παιχνίδια: Τα παιδιά έπαιξαν παραδοσιακά παιχνίδια, όπως η Μέλισσα, η Μπερλίνα, 
Ένα λεπτό Κρεμμύδι, η Τυφλόμυγα. 

Δ Φάση: Παρουσίασης 

Στη φάση αυτή έγινε η γιορτή λήξης του παρόντος Project.  Έγινε μια συνάντηση με τους 
γονείς, όπου ενημερώθηκαν για τις φάσεις του προγράμματος και για τις δραστηριότητες 
στις οποίες συμμετείχαν τα παιδιά τους. Συζητήθηκε το πόσο σημαντικό είναι να στηρίζουν 
με τη βοήθειά τους και με την ενεργό συμμετοχή τους τέτοιου είδους δράσεις. Επίσης, έγινε 
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μια έκθεση με τις κατασκευές των παιδιών και με ενδεικτικά φύλλα εργασίας που τους δό-
θηκαν αναφορικά με το project. Τέλος, έγινε απονομή αναμνηστικών βραβείων για τη συμ-
μετοχή των παιδιών στο project, όπως επίσης μοιράστηκε στους γονείς ένα σχετικό cd, όπου 
περιγράφονταν οι δράσεις των παιδιών τους με τις αντίστοιχες φωτογραφίες. 

Ε Φάση: Αξιολόγησης 

Στη φάση αυτή έγινε η αυτοαξιολόγηση  του εκπαιδευτικού. Έγινε, επίσης, η αξιολόγηση 
του προγράμματος σε όλες τις φάσεις του, τόσο από την εκπαιδευτικό, όσο και από τα παι-
διά. Ακόμη, έγινε η αξιολόγηση του προγράμματος από τα ίδια τα νήπια με ίδια φύλλα εργα-
σίας που δόθηκαν στην αρχή και στο τέλος του Project, με καταγραφή των απαντήσεών τους 
για το τι έμαθαν και το πώς ένιωσαν καθόλη τη διάρκεια της συμμετοχή τους σε αυτό. Η 
αξιολόγηση, τέλος, έγινε και από τους ίδιους τους γονείς στη φάση της παρουσίασης του 
project.  
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Ταξιδεύοντας με τις αισθήσεις - Παραγωγή περιγραφικού γραπτού λόγου 

Αγγελάκη Ανθή 
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Περίληψη 

Ορμώμενοι από την επιθυμία μας να μεταλαμπαδεύσουμε μια ανανεωμένη αντίληψη της 
διδακτικής του γλωσσικού μαθήματος που δοκιμάστηκε στη διδακτική αίθουσα, δημιουργή-
σαμε ένα διδακτικό σχεδιασμό βασισμένο στη θεωρία της νέας Μάθησης, αξιοποιώντας τις 
σκαλωσιές που προτείνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού 
(στη συνέχεια ΜμΣ).  Το ερευνητικό πρόγραμμα ΜμΣ, είναι μια συνεργατική προσπάθεια με-
ταξύ των ερευνητών που εδρεύουν στο πανεπιστήμιο του Illinois και στο πανεπιστήμιου του 
RMIT με την υποστήριξη μιας τεχνικής ομάδας ανάπτυξης του Common Ground Publishing. 
Το πρόγραμμα στηρίζεται σε περισσότερα από είκοσι χρόνια πρακτικής και θεωρητικής έρευ-
νας των Kalantzis και Cope, και εξακολουθεί να οικοδομεί πάνω στις θεωρίες  πολυγραμμα-
τισμών και της Νέας Μάθησης.  Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΜμΣ είναι μια επιστημονικά 
πλαισιωμένη διδασκαλία μάθησης που έχει δοκιμαστεί στις ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία κα-
θώς και σε άλλες χώρες του. Στην Ελλάδα η εφαρμογή της ΜμΣ ξεκίνησε το 2010 με τη συμ-
μετοχή εκατοντάδων φοιτητών και εκπαιδευτικών στα πλαίσια πιλοτικών προγραμμάτων στο 
πανεπιστήμιο και στο σχολείο.  Εφαρμόζοντας την πλατφόρμα της ΜμΣ στην αίθουσα διδα-
σκαλίας οι εκπαιδευτικοί κατηγοριοποιούν τα είδη των διδακτικών δραστηριοτήτων σε ένα 
σύνολο διεργασιών γνώσης, και ωθούνται ακολουθώντας την να επιλέξουν την κατάλληλη 
σειρά και ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων ώστε να οδηγήσουν τους μαθητές τους 
στην αποτελεσματική μάθηση. Στην αναφερόμενη μαθησιακή ενότητα που σχεδιάστηκε από 
εμάς, παρουσιάζεται με οργανωμένο και συγκροτημένο τρόπο μια πρακτική πρόταση γραμ-
ματισμού που πηγάζει μέσα από την διδακτική εμπειρία μας και αποσκοπεί στην καθοδή-
γηση των μαθητών, να αναπτύξουν την ικανότητα, να χειρίζονται με επάρκεια και αυτοπε-
ποίθηση, συνειδητά, αποτελεσματικά, υπεύθυνα και δημιουργικά τον προφορικό και τον 
γραπτό λόγο σε όλες τις εκφάνσεις της σχολικής και κοινωνικής ζωής τους. Η διδακτική μας 
πρόταση απευθύνεται σε μαθητές σε μαθητές 6-8 ετών της πρώτης, δευτέρας και τρίτης τά-
ξης του δημοτικού σχολείου και στόχος της ήταν η εκμάθηση δημιουργίας σωστά δομημένων 
προτάσεων για την ακριβή, ολοκληρωμένη και σαφή περιγραφή των πληροφοριών που 
προσλαμβάνουν και επεξεργάζονται μέσω των αισθήσεων με αποτέλεσμα την καλλιέργεια 
του γραμματισμού, τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας, την ενίσχυση της καινοτομίας και 
της δημιουργικότητας.  Αυτός ο τρόπος γραμματισμού βοηθά αποτελεσματικά εκτός από 
τους γηγενείς μαθητές και τους μαθητές που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά πε-
ριβάλλοντα καθώς τους διευκολύνει να ανακαλύψουν μαθησιακές διαδρομές που θα τους 
βοηθήσουν να αναπτύξουν την επικοινωνία τους στο νέο περιβάλλον που βιώνουν. Τέλος η 
μαθησιακή διαδρομή που προτείνουμε λόγω της σταδιακής οικοδόμησης του λόγου βοηθά 
ουσιαστικά και τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.  
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Εισαγωγή 

Η  « Νέα  Μάθηση « είναι  μια  θεωρία  για  τη  μάθηση  στο  πλαίσιο  των  αξιοσημείωτων  
κοινωνικών  αλλαγών  της  εποχής  μας . Προκειμένου να αποκτήσουμε μια εικό- να για το τι 
συμβαίνει σήμερα στο χώρο της εκπαίδευσης, χρειαζόμαστε μια ευρύ- τερη προσέγγιση της 
μάθησης, των όσων πρέπει οι άνθρωποι να γνωρίζουν και να κάνουν στον σύγχρονο κόσμο 
έξω από τα τείχη των επίσημων εκπαιδευτικών θεσμών. Η προσέγγιση αυτή δεν συμβαδίζει 
κατ’ ανάγκη ούτε με εκείνο που μπο- ρεί να θεωρούν καλό γι’ αυτούς οι εκπαιδευτικοί τους, 
οι οποίοι ακολουθούν τις συνήθεις διδακτικές πρακτικές, ούτε και με το περιεχόμενο των 
περισσότερων εγχειριδίων που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες εκπαιδευτικοί. Η νέα μά-
θηση τοποθετείται στην ιδιότυπη περιοχή της προσμονής, στην οποία το «ίσως» μετα- τρέ-
πεται σε «γίνεται», το «γίνεται» σε «θα έπρεπε να γίνει», εκείνο σε «θα γίνει» και εντέλει, αν 
όλα πάνε καλά, το «θα γίνει» δίνει τη θέση του στο «είναι». (Mary  Kalantzis & Bill  Cope 2005) 

H  «Μάθηση  μέσω  σχεδιασμού»  είναι  ένα  πρόγραμμα, το οποίο  επιτρέπει  στον  εκπαι-
δευτικό  να  προβάλλει  τις  προτάσεις  του  πάνω  στη  διδακτική  πράξη  τεκμηριωμένα  και  
σύμφωνα  με  τα  Προγράμματα  Σπουδών.  

Ο μαθησιακός  σχεδιασμός  ενός  θέματος  με  βάση  το παραπάνω  πρόγραμμα ονομάζεται  
«Μαθησιακή  ενότητα». Ο σκοπός  μιας  Μαθησιακής  Ενότητας  είναι  να  χαρτογραφήσει  
το  φάσμα  των  δραστηριοτήτων, τις  οποίες  εφαρμόζουν  οι  μαθητές  υπό  την  καθοδήγηση  
του  δασκάλου. Επίσης  το  πρόγραμμα  της  «Μάθησης  μέσω  Σχεδιασμού» παρέχει  δρα-
στηριότητες  και  μοντέλα  διαμορφωτικής  αξιολόγησης, δηλαδή  διάγνωσης  ελλείψεων, 
παραλείψεων ή λαθών και   ανατροφοδότησης  είτε  ατομικής  είτε  εξατομικευμένης  καθώς  
και τελικής αξιολογικής  μέτρησης  της  προόδου  των  μαθητών  σε  συγκεκριμένη  χρονική  
περίοδο  και  σε  σύγκριση  μ’ άλλους  εκπαιδευόμενους.  

Ο  εκπαιδευτικός  μέσω  αυτού  του  προγράμματος  έχει  τη  δυνατότητα  να  μαθαίνει, να 
οργανώνει, να προσέχει  τις  κρίσεις  του,  ν’  αναθεωρεί  δικές  του  βεβαιότητες  και  να  
οδηγείται μαζί  με  τους  μαθητές  του  στη  μετασχηματιστική  μάθηση.  

Σύμφωνα  με  τον  Vygotsky   οι  μαθητές  μέχρι  7  ετών  βρίσκονται  στο  στάδιο  της  « 
νοητικής  αφέλειας», που  σημαίνει  ότι  η  Γραμματική  και  το  Συντακτικό  γίνονται αναπό-
σπαστο  κομμάτι  της  ομιλίας  τους. Η  ομιλία  σ’ αυτό  το  στάδιο  δεν  είναι  μέρος  των  
διαδικασιών  σκέψης  των  παιδιών, επειδή  η  σκέψη  τους  αναπαριστά  αντικείμενα  και  όχι  
ιδέες.  Στο επόμενο  στάδιο  του  «εγωκεντρικού  λόγου»  για  την  ηλικία  7 ως  12  ετών 
εμφανίζεται  μια  στενή  αλληλεπίδραση  μεταξύ  γλώσσας  και  σκέψης . Αυτό  είναι  το  
στάδιο  όπου  η  γλώσσα  αρχίζει  να  επηρεάζει  ουσιαστικά  τη  σκέψη  του  παιδιού ( 
Vygotsky  και μάθηση 2008 ). Eπιπλέον  ο  Mezirow ( 1991 ) υποστήριξε  ότι  ο  εκπαιδευτικός  
πρέπει  να  προετοιμάσει  κατάλληλα  τους  μαθητές  του βοηθώντας  τους  να  κατανοήσουν  
την  κατάστασή  τους .  Επίσης οι νέες  παιδαγωγικές  τάσεις  υιοθετούν  την  άποψη ότι  οι  
μαθητές δεν  έρχονται  στο  σχολείο  για  να «διδαχτούν  κάτι»,  αλλά  για  να  «μάθουν  κάτι». 
Στην  παιδευτική  πράξη  λοιπόν  συμβάλλονται  δάσκαλοι  και  μαθητές  διαμορφώνοντας  
μια  νέα  διαπροσωπική  σχέση.  
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Έχοντας  υπόψη  τις  παραπάνω  θεωρίες, τις  σύγχρονες  παιδαγωγικές  τάσεις ,  τα  Προ-
γράμματα  Σπουδών  και  τις διαπιστώσεις  από  την  πολύχρονη  εμπειρία  μας  των  σοβαρών  
αδυναμιών  στην  παραγωγή  λόγου  των  μαθητών  μας παρουσιάζουμε  διεξοδικά  μια  πρό-
ταση  προσέγγισης  γραμματισμού.  

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης πρωτότυπης πρότασης, που λείπει από τα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ, 
είναι η συνεχής ροή της αποτύπωσης της σκέψης η οποία προέρχεται από την επεξεργασία 
πληροφοριών που προσλαμβάνονται από τους μαθητές μέσω όλων των αισθήσεων με σφαι-
ρική διάταξη της συλλογιστικής πορείας της παρατήρησης του κόσμου. Η παρατήρηση αυτή 
οικοδομείται συγχρόνως με τη σταδιακή εισαγωγή της διδασκαλίας των βασικών γραμματο-
συντακτικών φαινομένων της γλώσσας δημιουργώντας περισσότερα κανάλια επικοινωνίας . 
Οι μαθητές ακολουθώντας αυτά τα κανάλια απαλλάσσονται από το άγχος που τους γεμίζει η 
ασάφεια και η μη ταξινομημένη γνώση και αντιμετωπίζουν τις μαθησιακές δραστηριότητες 
αποκτώντας θετική αυτοεικόνα και αυτοαντίληψη.  

Μέθοδος 

Συμμετέχοντες 

Η Μάθηση μέσω Σχεδιασμού των dr. Kalantzis & Cope, που προώθησαν το πρόγραμμα αυτό 
έδωσαν την ευκαιρία σ’ εμάς, τρεις εκπαιδευτικούς με πολύχρονη πείρα, να συνεργαστούμε, 
να ενώσουμε τις εμπειρίες και διαπιστώσεις μας, να συνσχεδιάσουμε, να συνδιαμορφώ-
σουμε, να εφαρμόσουμε και να εκτεθούμε σε αξιολόγηση της διδακτικής μας πρότασης που 
είναι η μαθησιακή ενότητα «Ταξιδεύοντας με τις αισθήσεις», δημοσιευμένη τα στη ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα της ΜμΣ. (Published Learning Elements:Ταξιδεύοντας με τις αισθήσεις)Το 
πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 44 μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου και δι-
ήρκησε ένα σχολικό έτος, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Πατρών 
κ.  Ε. Καλατζής και την επίβλεψη του συμβούλου της 66ης περιφέρειας κ. Ι. Κατσαρού. Συμ-
μετείχαν μαθητές προερχόμενοι από  διαφορετικά διαπολιτισμικά περιβάλλοντα και διαφο-
ρετικά κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα.  

Το πεδίο εφαρμογής του σχεδιασμού μας ήταν η εκμάθηση δημιουργίας σωστά δομημένων 
προτάσεων για την ακριβή περιγραφή των  πληροφοριών, που προσλαμβάνουν και επεξερ-
γάζονται οι μαθητές μέσω των αισθήσεων, με αποτέλεσμα την καλλιέργεια του γραμματι-
σμού με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και την ενίσχυση της καινοτομίας και της δη-
μιουργικότητας. Ο σχεδιασμός μας υιοθέτησε μια πολυτροπική προσέγγιση του περιγραφι-
κού λόγου με την εμπλοκή όλων των αισθήσεων δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική στην πα-
ρατήρηση του κόσμου που μας περιβάλλει.  

Ακολουθήσαμε τις παιδαγωγικές διαδρομές που συνδέουν τις έννοιες της ΜμΣ με μερικά 
γνωστά παιδαγωγικά σχήματα όπως η ταξινομία του Bloom. Βασική προϋπόθεση της εκκίνη-
σης αυτών των διαδρομών ήταν η αποδοχή εκ μέρους μας των εμπειριών και της προυπάρ-
χουσας γνώσης των μαθητών μας στη γραφή και την ανάγνωση. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
της ΜμΣ οικοδομεί τη γνώση ακολουθώντας τις εξής διαδρομές : 
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Βιωματικής μάθησης … η γνωστή – οι μαθητές αναστοχάζονται τις εμπειρίες, τα ενδιαφέρο-
ντά τους και τις απόψεις τους. η νέα – οι μαθητές παρατηρούν ή συμμετέχουν σε άγνωστες 
μαθησιακές καταστάσεις και εμβαπτίζονται σε νέες καταστάσεις ή περιεχόμενο.  

Εννοιολόγησης … με ορολογία – οι μαθητές ομαδοποιούν πράγματα σε κατηγορίες, εφαρ-
μόζουν κριτήρια κατηγοριοποίησης των όρων και τους ορίζουν. με θεωρία – οι μαθητές κά-
νουν γενικεύσεις χρησιμοποιώντας τις έννοιες, και συνδέουν τους όρους σε εννοιολογικούς 
χάρτες ή θεωρίες.  

Ανάλυσης … με λειτουργικό τρόπο – οι μαθητές αναλύουν λογικές συνδέσεις, σχέσεις αιτίου-
αποτελέσματος, δομές και λειτουργίες. με κριτικό τρόπο – οι μαθητές αξιολογούν τις δικές 
τους απόψεις, ενδιαφέροντα και κίνητρα, καθώς και των άλλων ανθρώπων.  

Εφαρμογής… με κατάλληλο τρόπο – οι μαθητές εφαρμόζουν τη νέα μάθηση σε πραγματικές 
καθημερινές καταστάσεις και δοκιμάζουν την εγκυρότητά των καταστάσεων αυτών. με δη-
μιουργικό τρόπο – οι μαθητές κάνουν μια παρέμβαση στον κόσμο που ζουν, η οποία είναι 
καινοτόμα και δημιουργική ή μεταφέρουν αυτό που έμαθαν σε διαφορετικά περιβάλλο-
ντα/καταστάσεις.  

Mαθησιακές διαδρομές 

Η βιωματική μάθηση …  Ξεκινώντας από την πρώτη Γνωστική Διαδικασία «Bιώνοντας το γνω-
στό» που είναι και η αφετηρία της διδακτικής πρότασης που εφαρμόστηκε οι μαθητές χωρί-
στηκαν σε ομάδες και έγινε διερεύνηση των προϋαρχουσών γνώσεών τους, οι οποίες αφο-
ρούσαν τη δυνατότητα γραφής και ανάγνωσης. Με αφόρμηση ένα σύντομο κείμενο, που κέ-
ντριζε τη φαντασία των μαθητών και αφυπνούσε το ενδιαφέρον τους για ένα ταξίδι μέσα στο 
πέλαγος της γνώσης, οι μαθητές εντόπισαν ρήματα και ουσιαστικά δίνοντας στους εκπαιδευ-
τικούς τη δυνατότητα εντοπισμού του σημείου τοποθέτησης του πρώτου ''λιθαριού'' για το 
κτίσιμο της οικοδόμησης του γραμματισμού που είχε προσχεδιαστεί.  

Συνεχίζοντας στη δεύτερη Γνωστική διαδικασία «Βιώνοντας το νέο»και αξιοποιώντας το 
προηγούμενο κείμενο έργινε διδασκαλία των κύριων όρων μιας πρότασης. Οι μαθητές αφού 
πρώτα διαχειρίστηκαν νέες πληροφορίες που αντλούσαν με τη βοήθεια του συνεργάτη/εκ-
παιδευτικού μέσα από “τράπεζα υλικού” που είχε στηθεί μπροστά από κάθε ομάδα συμμε-
τείχαν σε “βιωματικά” παιχνίδια΄Οι “αθλητές” των παιχνιδιών οδηγούνταν στην παραγωγή 
ορθών δομημένων γραπτών και προφορικών προτάσεων. Η συνεχής παρότρυνση αλλά και 
επιβράβευση ενθάρρυναν και τους πλέον “δειλούς” μαθητές να συμμετέχουν με προθυμία, 
να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και να θετικά την αυτοεκτίμησή τους.  

Η εννοιολόγηση … Τρίτη γνωστική διαδικασία ήταν η εννοιολόγηση με ορολογία. Σε αυτό το  
“σκαλοπάτι“ θα σταθούμε ιδιαίτερα διότι εισάγετε ένα πρωτότυπο εικονογραφημένο λεξικό 
που δε χρησιμοποιείται μόνο για τη γραμμική κατάκτηση της σημασίας μιας λέξης. Οι μαθη-
τές έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν μέσα από τις διαφορετικές εικόνες τις διαφορετικές 
‘χρήσεις’ της ίδιας λέξης, να ανακαλύψουν συνώνυμες και αντώνυμες, να δημιουργήσουν 
αντίστοιχες προτάσεις και μέσα από αυτοσχέδια θεατρικά δρώμενα- παντομίμα,να ενσαρ-
κώσουν ρόλους σχετικούς με τις διαφοροποιημένες έννοιες των εκάστοτε λέξεων. Βήμα-
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βήμα λοιπόν οι μαθητές επεκτείνουν την ορολογία, συμπληρώνουν τα κενά τους με κατάλ-
ληλους όρους μέσα από φύλλα εργασίας, κατηγοριοποιούν τις νέες έννοιες και αναπτύσσουν 
ένα εννοιολογικό πλαίσιο που τους βοηθά να εκφράζουν λεπτομερέστερα και ακριβέστερα 
τις παρατηρήσεις τους. Τοιουτοτρόπως ως ενεργοί ζωγράφοι στήνουν τον καμβά της σκέψης 
και των παρατηρήσεών τους. Προχωρώντας αρχιτεκτονικά φτάνουμε στην τέταρτη γνωστική 
διαδικασία «Εννοιολογώντας με θεωρία». Οι προσπάθειες των εκπαιδευτικών τώρα προσα-
νατολίζονται στην εξοικείωση και την άσκηση των μαθητών τους στη σφαιρική- ολόπλευρη 
παρατήρηση. Ως συν- σχεδιαστές οι μικροί μαθητές παροτρύνονται ενεργοποιώντας όλες τις 
αισθήσεις, να ανακαλύψουν και να εξωτερικεύσουν τις αισθητηριακές τους εγγραφές περί 
του θέματος πάντα προσέχοντας να δημιουργούν σωστά δομημένες προτάσεις που πλέον 
γνωρίζουν καλά ότι αυτές εκτός των άλλων ‘’ζωντανεύουν’’ το λόγο τους.  

Η ανάλυση … Η ανοδική πορεία μάθησης οδηγεί στην 5η και 6η Γνωστική διαδρομή «Αναλύ-
οντας λειτουργικά»και «Αναλύοντας κριτικά»που εξασφαλίζουν στους μαθητές την εκφρα-
στική ετοιμότητα, η οποία αξιοποιείται και διαθεματικά κατά τη διάρκεια της διδακτικής πρά-
ξης.  

Αναλυτικότερα σε αυτό το σημείο του μαθησιακού σχεδιασμού δόθηκε μεγάλη βαρύτητα 
στο πέρασμα των μαθητών από τη δημιουργία των διαφόρων ειδών προτάσεων στη δη-
μιουργία σωστά “στημένων περιόδων”. Θεωρείται κομβικό σημείο, κυρίως του γραπτού λό-
γου, η κατανόηση και η χρήση εκ μέρους των παιδιών των σημείων στίξης και κυρίως της 
τελείας. Η προσπάθεια λοιπόν εκ μέρους των εκπαιδευτικών επικεντρώθηκε στη δημιουργία 
μικρών περιόδων σωστά δομημένων. Η προσπάθεια αυτή πλέον λειτουργεί διαθεματικά και 
δίνει πολλές φορές την αφορμή για “ευκαιριακά” παιχνίδια μέσα στην τάξη. Οι κριτικές ανα-
λυτικές δεξιότητες που αναπτύσσουν οι μαθητές τους βοηθούν να εμβαθύνουν διανοητικά 
και αποκτώντας αυτοπεποίθηση να εκφράζονται με ακρίβεια και σαφήνεια στην καθημερι-
νότητά τους.  

Η εφαρμογή …  Φτάνοντας στην 7η Μαθησιακή δραστηριότητα  “Εφαρμόζοντας κατάλληλα” 
οι μαθητές καλούνται να εφαρμόσουν ό,τι έχουν μάθει εφαρμόζοντάς τα σε ένα παιχνίδι  
“ενσυναίσθησης”. Δίνονται στις ομάδες των μαθητών διαφορετικές εικόνες. Η Κάθε ομάδα 
καλείται δημιουργώνταςολοκληρωμένες προτάσεις και περιόδους να περιγράψει ολόπλευρα 
ό,τι βλέπει. Στη συνέχεια οι ομάδες ανταλλάσουν τα γραπτά τους κείμενα και μη ξέροντας τι 
έδειχναν οι εικόνες των άλλων ομάδων προσπαθούν διαβάζοντας το κείμενο που έχουν 
μπροστά τους να ζωγραφίσουν   και να αναδημιουργήσουν την εικόνα που έβλεπαν οι συμ-
μαθητές τους. Οι εκπλήξεις μεγάλες! Οι διάλογοι όμως, οι διαφωνίες, οι αντιφάσεις, επικο-
δομητικότατες. Οι μαθητές “ μπαίνουν  στα παπούτσια”  των άλλων και κατανοούν βιωμα-
τικά τις παραλλείψεις, τις αστοχίες, τα λάθη καθώς και τις ευστοχίες και πληρότητες. Συγκρί-
νουν, αξιολογούν, συμπεραίνουν και αυτοαξιολογούνται.  

Συγχρόνως αυτά τα γραπτά θεωρούνται τα καταλληλότερα “στοιχεία-αποδείξεις” για την α-
ξιολόγηση εκ μέρους των των εκπαιδευτικών του βαθμού κατανόησης, εμπέδωσης και δια-
χείρισης των νέων γνώσεων που αποκόμισαν οι μαθητές τους μέσα από τις γνωστικές διαδι-
κασίες που ακολουθήθηκαν. Οι αξιολογήσεις/διαπιστώσεις των εκπαιδευτικών στόχων που 
επιτεύχθηκαν ή όχι οδηγεί τους εκπαιδευτικούς να παρέμβουν και να τροποποιήσουν τη δι-
δασκαλία τους εξατομικευμένα για κάθε μαθητή γυρνώντας στη γνωστική διαδικασία που 
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αυτός παρουσιάζει ελλείψεις και έτσι έγκαιρα να προσπαθήσουν να το οδηγήσουν στο επί-
πεδο κατάκτησης της γνώσης που έχει επιτευχθεί από τους συμμαθητές του. Φτάνοντας στον 
προορισμό μας  “Εφαρμόζοντας δημιουργικά”  οι μαθητές είναι σε θέση να αποτυπώνουν 
ολοκληρωμένες παρατηρήσεις-περιγραφές χρησιμοποιώντας συνειδητά  όχι μόνο όλα τα 
είδη των προτάσεων αλλά και διατυπώνοντας μικρές περιόδους.  

Αποτελέσματα 

Σε κάθε στάδιο των μαθησιακών διαδρομών γίνεται αξιολόγηση των επιτευγμάτων της. Η 
μετάβαση στην επόμενη μαθησιακή διαδρομή σημαίνει ότι η πλειοψηφία των μαθητών έχει 
κατακτήσει τουςεπιθυμητούς στόχους της διαδρομής. Έτσι έχουμε: 

Αποτελέσματα βιωματικής  μάθησης Οι μαθητές έχουν κατανοήσει τη διάκριση ρημάτων, 
ουσιαστικών και έμαθαν να δημιουργούν απλά δομημένες προτάσεις.  

Αποτελέσματα εννοιολόγησης Οι μαθητές έχουν κατανοήσει τις έννοιες που έχουν διδαχτεί 
(επαυξημένη πρόταση – περίοδος) και μπορούν : 1. Να τις αναγνωρίσουν. 2. Να τις δημιουρ-
γήσουν. 3. Να τις χρησιμοποιούν στο λόγο. Οι μαθητές εξασκήθηκαν σε πρακτικές γενίκευσης 
και ολόπλευρης παρατήρησης μέσω των αισθήσεων. Οι μαθητές εμπλούτισαν το λεξιλόγιό 
τους και απόκτησαν την ευχέρεια χρήσης συνωνύμων, σχημάτων λόγου, . . . .  

Αποτελέσματα ανάλυσης Μέσα από πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας και αλληλεπί-
δρασης οι μαθητές εμπέδωσαν τη χρήση της γλώσσας για μια περιγραφή, εικόνας, περιστα-
τικού, . . . Ιδιαίτερα βοηθήθηκαν οι αλλόγλωσσοι μαθητές και όσοι παρουσίαζαν μαθησιακές 
δυσκολίες έκφρασης στο να κατανοήσουν και να χειριστούν τη γλώσσα.  

Αποτελέσματα εφαρμογής Οι μαθητές είναι   πλέον ικανοί να εφαρμόσουν την τεχνική πε-
ριγραφής μέσω των αισθήσεων, που έμαθαν, να χρησιμοποιήσουν το εμπλουτισμένο λεξιλό-
γιό τους σε οποιοαδήποτε καθημερινή κατάσταση. Τα γραπτά των μαθητών αξιολογούνται 
με βάση τις εξής παραμέτρους :  

α. Εντοπισμός και καταμέτρηση σημείων στίξης.                                       
β. Εντοπισμός και καταμέτρηση απλών προτάσεων.                                            
γ. Εντοπισμός και καταμέτρηση επαυξημένων προτάσεων.  
δ. Εντοπισμός και καταμέτρηση περιόδων.  
ε. Εντοπισμός και καταμέτρηση επαναλήψεων.  
στ. Εντοπισμός και καταμέτρηση συνωνύμων.  
ζ. Εντοπισμός και καταμέτρηση σχημάτων λόγου.  
η. Εντοπισμός και καταμέτρηση συνδετικών λέξεων.  
θ. Έλεγχος της φυσικής ροής του λόγου και το αβίαστο πέρασμα από τη μια σκέψη στην άλλη, 
που γίνεται με τη χρήση συνδετικών λέξεων.  
Ι.  Έλεγχος διατύπωσης εν κατακλείδι των συναισθημάτων τους.  
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Αξιολόγηση 

Η Μάθηση μέσω σχεδιασμού δίνει έμφαση στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών με 
μετρήσιμα αποτελέσματα καθώς οι εκπαιδευτικοί γίνονται ερευνητές δράσης, που συλλέ-
γουν πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών και συνεχώς αναβαθμίζουν και α-
νασχεδιάζουν τις διαδρομές της διδασκαλίας τους. Βάση αυτής της δυνατότητας δημιουργή-
θηκε πίνακας με τους προβλεπόμενους στόχους και καταγράφηκε ο αριθμός των μαθητών 
που είχε κατακτήσει τον καθένα.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ :7-9 ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ : 54  
 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟ-
ΧΟΙ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

                0 
Δεν μπορεί  να  
το  εφαρμόσει 
χρειάζεται βελ-
τίωση 

          0  -  5 
Το  εφαρμόζει  με  
υποστήριξη 
( προβλεπόμενη ) 

        3  -  7 
Το  εφαρμόζει 
ανεξάρτητα, 
αλλά όχι  πάντα  
σωστά.  
( Ανεξάρτητη  
μάθηση ) 

        5  -  10 
Το εφαρμόζει με  
άνεση και με  
συνεργατικό 
τρόπο. (Συνερ-
γατική  μάθηση ) 

1) Να  εντοπίζουν 
ρήματα  
      και  ουσια-
στικά.  

*Αναγνώριση όλων 
των 
    ρημάτων 
*Αναγνώριση όλων  
των   
  ουσιαστικών 

  
                  3 

         
                 10    

 
            18 

 
            23 

             
                  3 

 
                  7 

 
            19 

 
            25 

2) Να  δημιουρ-
γούν 
    απλές  προτά-
σεις.  

*΄Αρχισαν με  κεφα-
λαίο, 
 τελείωσαν  με  τε-
λεία.  
*Τόνισαν  σωστά.  
*Δημιούργησαν σω-
στές  
  απλές  προτάσεις.  

                  2                   2               7             43 
 
                  2 

 
                 1 

 
              2 

 
            49 

 
                   5 

 
                  8 

 
               9 

 
             34 

3) Να  οργανώνουν 
  επαυξημένες 
προτάσεις.  

*Οργάνωσαν επαυ-
ξημένες προτάσεις 
μόνο με  επιρρημα-
τικούς προσδιορι-
σμούς.  
 
*Οργάνωσαν επαυ-
ξημένες  προτάσεις 
μόνο με  επιθετικούς 
προσδιορισμούς.  
 
*Οργάνωσαν  προ-
τάσεις 
με  όλα  τα  είδη των  
προσδιορισμών.  

 
                
                  7 
 

 
    
                  6 

 
   
              15 

 
  
             26 

 
    
                 7 

 
 
                  9 

 
 
              14 

 
 
            24 

 
                 10 

 
                 12 

 
              12 

 
            20 

4) Να  συμμετέ-
χουν στο 
      διάλογο.  

*Κατανόησαν ό,τι ά-
κουσαν  ή  διάβα-
σαν.  
 
*Εντόπισαν εύστοχα  
τις προτάσεις κατα-
νόησης κειμένου.  

 
                  5 
 

 
                  9 

 
               10 

 
             30 

 
                  5 

 
                 12 

 
                 14 

 
             23 

5) Να δημιουρ-
γούν πριν           
από  κάθε περι-
γραφή   σχεδιά-
γραμμα  με  τη  βο-
ήθεια  των  αισθή-
σεων.  
 
 
 

*Επέλεξαν  και  το-
ποθέτησαν  στο  σχε-
διάγραμμα τις  αι-
σθήσεις  που  χρειά-
ζονται  στην  εκά-
στοτε περιγραφή.  
*Ανέφεραν  στο  
σχεδιάγραμμά τους  
επιπλέον  στοιχεία.  

 
                  7 

 
                   8 

 
                 18 

 
             21 

 
               12 

 
                  12 

 
                18 

 
             12 
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6) Να  χρησιμοποι-
ούν πλούσιο και  
ακριβές για  την  η-
λικία  τους  λεξιλό-
γιο.  

  
                  10 

 
                   15 

 
                  17 

 
              12 

7) Να  αναπαρά-
γουν και  να  μετα-
φέρουν  με  ακρί-
βεια  τα  όσα  α-
κούν  ή  διαβά-
ζουν.  

*Έγραψαν  όλα όσα  
είδαν.  
*Ζωγράφισαν όλα  
όσα  διάβασαν.  
*Εντόπισαν  τα  
λάθη  τους ( Αυτο-
διόρθωση ).  
*Εντόπισαν  τα  
λάθη  των  συμμα-
θητών  τους (Αλλη-
λοδιόρθωση ).  

              
                     5 

 
                    12 

 
                   20 

 
              17 

 
                     7 

 
                     16 

 
                    21 

 
               10 

 
                     5 

 
                     14 

 
                    20 

 
                15 

 
                      5 

 
                     15 

 
                    18 

 
                16 

8) Να συνθέτουν   
      περιόδους.  
 

 
          

 
                      4 

 
                     12 

 
                     20 

 
                18 

 9) Να οργανώνουν   
      ολοκληρωμένες   
       περιγραφές.  
 
 

  
 
                     8 

 
 
                    12 

 
   
                     20 

 
 
                 14 
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Ταξιδεύουμε σε στεριά θάλασσα και αέρα  
Διδακτικό σενάριο για τη μελέτη περιβάλλοντος  

 
Παναγιωτίδου Γλυκερία 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
glykeriapan@yahoo.gr 

1. ΤΙΤΛΟΣ: «Ταξιδεύουμε σε στεριά θάλασσα και αέρα» 

2. ΤΑΞΗ Το σενάριο και οι δραστηριότητες απευθύνονται σε μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης μειο-
νοτικού δημοτικού σχολείου Θράκης. 

3. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές: 

α) της Μελέτης Περιβάλλοντος , του βιβλίου «Ένα μήνυμα σου στέλνω»,αφού αποτελεί δι-
δακτική ενότητα «Το δίκτυο των μεταφορών»,σελ.28-43. 

β) Είναι συμβατό με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα 
αντίστοιχα Διαθεματικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ),μιας και ο κεντρικός άξο-
νας του σεναρίου αφορά σε ενότητα που διδάσκονται στην Γ΄και Δ΄τάξη του Δημοτικού Μειο-
νοτικού Σχολείου. Το παρόν εγχειρίδιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος «Εκ-
παίδευση των παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης» για παιδιά που διδά-
σκονται στο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων και απευθύνεται σε μα-
θητές των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η ελληνική. 

γ) Προωθεί την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη χρησιμοποιώντας περιβάλλο-
ντα διερεύνησης και ανακάλυψης. 

4. ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΕΣ ΙΔΕΕΣ ή ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Οι μαθητές έχουν αναπτύξει από προηγούμενα μαθήματα τις βασικές δεξιότητες χρήσης του 
Η/Υ. 

Είναι εξοικειωμένα με τη χρήση πληκτρολογίου και ποντικιού(σέρνω,αφήνω,πατάω). 

Γνωρίζουν το λογισμικό του κειμενογράφου (Word) να γράφουν και να εκτυπώνουν. 

Έχουν αποκτήσει δεξιότητες πλοήγησης στο διαδίκτυο από την χρήση των Τ.Π.Ε. σε προηγού-
μενα μαθήματα.  

Επίσης οι μαθητές από προηγούμενα μαθήματα είναι γνώστες των έργων υποδομής που α-
παιτούνται ώστε να μετακινούμαστε με τα μέσα μεταφοράς. 

5. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 
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Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να διακρίνουν τα μέσα μεταφοράς και να καλλιεργή-
σουν ερευνητικό και ομαδικό πνεύμα μέσα από συνεργατικές διαδικασίες και δραστηριότη-
τες ανακάλυψης. 

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

• Να ονομάσουν τα Μέσα Μεταφοράς και να τα ταξινομήσουν σε ξηράς, θάλασσας και 
αέρα. 

• Να συγκρίνουν τα Μέσα Μεταφοράς στον άξονα του χρόνου και να τα καταγράψουν 
άλλοτε και τώρα. 

• Να αντιστοιχίσουν τα Μέσα Μεταφοράς με το φυσικό περιβάλλον στο οποίο τα συ-
ναντούμε. 

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης του κειμενογράφου (Word) και 
του ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου. 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης του λογισμικού kidspiration και 
γενικότερα του Η/Υ. 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας ενώ δουλεύουν ομαδικά 
με τους Η/Υ. 

• Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στις νέες τεχνολογίες αντιμετωπίζοντας τες 
ως εργαλεία άντλησης πληροφοριών. 

• Να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο στη μαθησιακή διαδικασία ως μέσο έρευνας και 
αξιοποίησης πληροφοριών. 

• Να χειρίζονται και να αξιοποιούν λογισμικά πακέτα όπως για παράδειγμα το λογι-
σμικό πρακτικής άσκησης και αξιολόγησης.  

Γ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Οι  μαθητές να καταστούν ικανοί: 

• Να αναπτύξουν την παρατηρητική ,την συγκριτική, την περιγραφική ικανότητα. 

• Να ασκούνται και να συνεργάζονται στα πλαίσια της ομάδας τους για τη διεξαγωγή 
μιας έρευνας και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της. 

• Να διασκεδάσουν και να βιώσουν συναισθήματα χαράς μέσα από τη συνεργασία. 

• Να αναπτύξουν τη δεξιότητα της επικοινωνίας, του διαλόγου (ομιλία-ακρόαση) και 
της επιχειρηματολογίας μέσα στα πλαίσια της ομάδας και της κοινής προσπάθειας. 
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6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Α. Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου(Word) 

Με το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου (Word) δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές αφού 
κάνουν κριτική ανάγνωση των εικόνων που θα επιλέξουν να συνθέσουν ένα κείμενο που να 
αναφέρεται σε αυτές. Η ανταλλαγή κειμένων μεταξύ των παιδιών δημιουργεί γνωστικές ε-
ντάσεις και ζυμώσεις, γεγονός που αυξάνει τις ευκαιρίες ανάπτυξης λόγου και κριτικής σκέ-
ψης. Συνιστά μία νέα μέθοδο γραφής, η οποία είναι ποιοτικά διαφορετική από τη γραφή που 
λαμβάνει χώρα με χαρτί και μολύβι. Μπορεί να παίξει σπουδαίο ρόλο στην οργάνωση των 
ιδεών και των επιχειρημάτων. Άλλη διάσταση στη σύνθεση του κειμένου, η συνεργατική 
γραφή, όπου έχουμε ανταλλαγή σκέψεων και ιδεών. Αποκτούν οι μαθητές την αίσθηση του 
μόνιμου, αλλά και του προσωρινού αφού το κείμενό τους μπορεί να βελτιωθεί όσες φορές 
το θελήσουν χωρίς μουντζούρες.  

To λογισμικό αυτό προσφέρει: 

• Λειτουργίες σύνθεσης κειμένων (εισαγωγή, αντιγραφή-επικόλληση, έρευνα λέξεων, 
λεξικό, συνώνυμα, κλπ.). 

• Λειτουργίες χειρισμού (μετακίνηση μέσα στο κείμενο, επιλογή μέρους κειμένου, α-
ναίρεση, αποθήκευση, εκτύπωση, κλπ.). 

• Λειτουργίες δόμησης και μορφοποίησης (μορφοποίηση χαρακτήρων, εισαγωγή ει-
κόνων, πινάκων, περιεχομένων, κλπ.). 

• Είναι το αρτιότερο μέρος επικοινωνίας ανθρώπου και μηχανής. 

Β. Kidspiration 

Το λογισμικό το οποίο επέλεξα να χρησιμοποιήσω για τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών 
είναι το kidspiration. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σε επίπεδο μαθησιακής δυσκολίας αλλά 
και διδακτικής διαχείρισης, το kidspiration χαρακτηρίζεται ως ένα ανοιχτό εκπαιδευτικό πε-
ριβάλλον διερεύνησης και μάθησης. Ανήκει στα περιβάλλοντα που επιτρέπουν δραστηριό-
τητες και διερευνήσεις για οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο.Τα παιδιά μπορούν να συν-
δυάσουν εικόνες, κείμενο και λέξεις για να αναπαραστήσουν σκέψεις και πληροφορίες. 

Πιο συγκεκριμένα μπορούν να αναπτύξουν: 

• Ικανότητες κατηγοριοποίησης 

• Γλωσσικές και εκφραστικές ικανότητες 

• Ικανότητες κατανόησης 

Γ. Ηot potatoes 
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Το λογισμικό πρακτικής άσκησης και αξιολόγησης hot potatoes είναι λογισμικό κλειστού τύ-
που.Το συγκεκριμένο λογισμικό επιτρέπει τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών τεστ πολλα-
πλών ερωτήσεων, σταυρόλεξων, αντιστοιχίσεων, ταξινομήσεων και ασκήσεων συμπλήρωσης 
κενών.Είναι ελκυστικό και ευχάριστο στους μαθητές καθώς μπορούν μόνοι τους συνδυάσουν 
τις γνώσεις τους και να διορθώσουν τα λάθη τους.Οι ασκήσεις αντιστοίχησης που μπορούν 
να δημιουργηθούν μέσα από το λογισμικό αυτό ενισχύουν τη μαθησιακή δεξιότητα των μα-
θητών. 

Θα βοηθήσει εμένα να διαπιστώσω εάν οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή  της ενότητας επι-
τεύχθηκαν. 

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

4 διδακτικές ώρες 

8. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Θα χρησιμοποιηθεί το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο διδασκαλίας. Το μάθημα θα γίνει στην 
αίθουσα διδασκαλίας του σχολείου, όπου υπάρχουν δύο φορητοί υπολογιστές συνδεδεμέ-
νοι με το διαδίκτυο. Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο  ομάδες «ομάδα Α» και «ομάδα Β» των 3-
4 ατόμων. Ο καθένας αναλαμβάνει και ένα ρόλο, όπως διαχειριστής Η/Υ, γραμματέας και 
εκφωνητής, οι οποίοι όμως εναλλάσσονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τους.  

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: 

Οι υπολογιστές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο σε όλη τη διάρκεια 
του μαθήματος. Επίσης πρέπει να είναι εγκατεστημένα στους υπολογιστές τα παρακάτω λο-
γισμικά: 

• Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου(Word) 

• Λογισμικό kidspiration  

• Λογισμικό πρακτικής άσκησης και αξιολόγησης(Hotpotatoes) 

Τέλος πρέπει να είναι αποθηκευμένα σε κάθε υπολογιστή τα φύλλα εργασίας και να υπάρχει 
δυνατότητα εκτύπωσης κάποιων δραστηριοτήτων(σύνδεση με εκτυπωτή). 

9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Ως μοντέλο διδασκαλίας επιλέγεται η «συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη», στα πλαί-
σια της οποίας οι μαθητές με συγκεκριμένες δραστηριότητες διερευνούν το διδακτικό υλικό 
και οικοδομούν συνεργατικά τη νέα γνώση. Η δυνατότητα των παιδιών στη συμμετοχική α-
νακάλυψη δεν είναι ανεξέλεγκτη αλλά μεθοδεύεται από συγκεκριμένες πληροφορίες και ε-
ξελίσσεται σε συγκεκριμένα στάδια, που το καθιστούν πρακτικά εφαρμόσιμο.  
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Ο στόχος της συνεργατικής μάθησης  είναι οι μαθητές να  μεγιστοποιήσουν τις προσωπικές 
γνώσεις μέσω της αλληλεπίδρασης με τα άλλα μέλη της ομάδας που προσπαθούν για το 
κοινό όφελος.. 

Τα ουσιώδη στοιχεία της συνεργατικής μάθησης: 

• Οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι συνδέονται ο ένας με τον άλλον με τέτοιο τρόπο 
ώστε όπου κάποιος δεν μπορεί να πετύχει μόνος του το κάνει με τη βοήθεια των 
άλλων και η επιτυχία του καθενός εξαρτάται από τη συμβολή όλων μέσα στην 
ομάδα. 

• Προώθηση της «πρόσωπο με πρόσωπο» αλληλεπίδρασης: Οι μαθητές εργάζο-
νται μαζί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλουν  ο ένας στην επιτυχία του άλ-
λου με την παροχή βοήθειας, την υποστήριξη του ενός προς τον άλλον και με το 
να εμπνέει ο ένας τον άλλον.  Προσωπική και ομαδική υπευθυνότητα: Η ομάδα 
είναι υπεύθυνη για την επίτευξη του στόχου της.  

• Ομαδική εργασία: Υφίσταται όταν τα μέλη ομάδας συζητούν τους τρόπους με 
τους οποίους θα επιτύχουν το στόχο τους και ενεργούν προς τον σκοπό αυτό. 

Ο ρόλος του δασκάλου μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποκτά καθοδηγητικό, διαμεσολαβητικό, 
συμβουλευτικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα. Οργανώνει και να συντονίζει την ερευνητική 
πρωτοβουλία των μαθητών σύμφωνα με τα στάδια αυτά και με στόχο τη διερεύνηση νοητι-
κών δομών, ώστε να καταστεί δυνατή η αφομοίωση της νέας γνώσης. Ενεργεί όχι ως απλός 
φορέας γνώσεων, αλλά περισσότερο ως συντονιστής ενεργητικών και συμμετοχικών μαθη-
σιακών ενεργειών. Ειδικότερα ο δάσκαλος θα πρέπει να: 

• Σχεδιάζει δυναμικά μαθήματα για τη μεταβίβαση της μάθησης 

• Διδάσκει τους μαθητές πώς να μαθαίνουν 

• Αναπτύσσει την υπευθυνότητα των μαθητών 

• Προωθεί την ενεργή μάθηση 

• Διευκολύνει την αυτοαξιολόγηση των μαθητών 

• Ενθαρρύνει τους μαθητές 

• Προάγει την ενεργή συμμετοχή των μαθητών 

• Παρακινεί σε σκέψεις υψηλού επιπέδου 

Η εργασία κατά ομάδες και η συζήτηση που έπεται δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την 
αναζήτηση και οικοδόμηση της νέας γνώσης. Μαθητές, δάσκαλος, διδακτικά εργαλεία, περι-
βάλλον εργασίας, αντικείμενα διδασκαλίας κλπ.   

Θετικές πτυχές της συνεργατικής μάθησης είναι: 
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• Αναπτύσσει την αλληλεξάρτηση 

• Βοηθά τους μαθητές να αναπτύσσουν επαγγελματική συμπεριφορά 

• Βελτιώνει τον αυτοσεβασμό και την εκτίμηση του σχολείου 

• Εξασφαλίζει ψυχική υγεία 

• Αναπτύσσει κοινωνικές  δεξιότητες και δεξιότητες επικοινωνίας 

• Οι ομάδες παρέχουν ένα ακαδημαϊκό και προσωπικό σύστημα υποστήριξης των με-
λών τους 

• Προωθεί μεγαλύτερες ικανότητες κριτικής σκέψης 

• Τα γνωστικά αποτελέσματα που προκύπτουν ενισχύουν την βραχυπρόθεσμη και την 
μακροπρόθεσμη μνήμη 

• Ευνοεί μεγαλύτερη επιτυχία υψηλών στόχων και μεγαλύτερη παραγωγικότητα  μά-
θησης. 

Η δημιουργία και η τροποποίηση ενός εννοιολογικού χάρτη από τους μαθητές που τους ζη-
τάμε: 

• Τους εμπλέκουν σε διαδικασίες αναστοχασμού. 

• Αξιοποιούν μετα-γνωστικές δεξιότητες, προωθώντας την οικοδόμηση της γνώσης. 

• Να αποτελέσει και εργαλείο αξιολόγησης μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Το λογισμικό της εξάσκησης και πρακτικής βασίζεται στη συμπεριφοριστική σχολή. Το δυνα-
μικό του εξασφαλίζεται στη διασφάλιση της μάθησης που διασφαλίζουν οι πολλαπλές επα-
ναλήψεις, η ταχύτητα στην απάντηση, η δυνατότητα απλότητας στον τρόπο απόδοσης της 
απάντησης και στην ανάδραση (feedback) από την άμεση αποκάλυψη του σωστού ή λάθους. 

10. ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με τεχνολογικό μέσο τον υπολο-
γιστή, μας επιτρέπουν την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη μετάδοση αναπαραστάσεων 
πληροφοριών (σύμβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο, προσομοιώσεις κ.ά.). Έχει ως αντικείμενο την 
έρευνα, συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, παραγωγή και μετάδοση των πληροφοριών 
χρησιμοποιώντας ως κύριο εργαλείο τον υπολογιστή. 

Η Πληροφορική εκτός από γνωστικό αντικείμενο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διαμέσου 
του οποίου μπορεί να επιτευχθούν οι καινοτομίες που προωθούνται από το Δ.Ε.Π.Π.Σ. όπου 
οι Τ.Π.Ε. θεωρούνται «εργαλεία» για την απόκτηση γνώσης, για εξατομικευμένη εκπαίδευση 
και δια βίου μάθηση. Βασικός σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση είναι οι μαθητές «να έλθουν σε επαφή με τις διάφορες χρήσεις του υπολογιστή 
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ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού-διερευνητικού εργαλείου (με τη χρήση α-
νοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης) και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης 
πληροφοριών» στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών δραστηριοτήτων. Οι μαθητές καλού-
νται να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή ως «εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας, έκφρα-
σης, αλλά και ως νοητικό εργαλείο και ως εργαλείο ανάπτυξης της σκέψης» με το κατάλληλο 
λογισμικό: διερευνητικής μάθησης, προσομοίωσης, εκπαιδευτικών παιγνιδιών, αλληλεπι-
δραστικών πολυμέσων, γενικής χρήσης κ.ά. 

Οι Τ.Π.Ε. μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση με διάφορους τρόπους όπως: 

1) Μέσο διαχείρισης και διοίκησης του σχολείου. 

2) Μέσο διανομής μαθησιακού, πληροφοριακού ή ενημερωτικού υλικού. 

3) Μέσο επικοινωνίας. 

4) Εργαλείο αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης των μαθητών. 

5) Ως εργαλείο υποστήριξης διδασκαλίας (προετοιμασία διδασκαλίας, διεξαγωγή διδασκα-
λίας, αξιολόγηση) 

11. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι μαθητές χωρίζονται σε 2 ομάδες των 3 ατόμων. Ορίζουμε σε κάθε ομάδα έναν εκφωνητή  
και ένα χειριστή του Η/Υ. Οι ρόλοι μπορούν να εναλλάσσονται ανά διδακτική ώρα.  

Κάθε ομάδα βρίσκεται μπροστά σε έναν Η/Υ στον οποίο υπάρχει εγκατεστημένο το λογισμικό 
kidspiration, hot potatoes και ο κειμενογράφος.  

       ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  

Μαθηματικά: παιχνίδι με χρήση νομισμάτων και χαρτονομισμάτων ευρώ        οδηγός ΚΤΕΛ, 
εισπράκτορας, επιβάτες. 

Γλώσσα: παράγραφος ανάπτυξης με θέμα ένα ταξίδι που θα ήθελαν να κάνουν ή εκμάθηση 
γραμματικού φαινομένου, σύνθετες λέξεις ή παράγωγες. 

Αισθητική αγωγή (ζωγραφική): έπειτα από παρατήρηση πινάκων με θέμα τα μέσα μεταφο-
ράς να δημιουργήσουν με το tux paint ένα δικό τους πίνακα ζωγραφικής ή με τη χρήση του 
Revelation Natural Art.  

Αισθητική αγωγή (τεχνικά): κατασκευή μακέτας με απλά ανακυκλώσιμα υλικά. 

Ακολουθούν τα φύλλα εργασίας που θα δώσουμε στους μαθητές. 

1ο Φύλλο Εργασίας 

1η Δραστηριότητα  
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Στο συγκεκριμένο μάθημα θα κάνουμε μια γνωριμία με τα μέσα μεταφοράς. Στην επιφάνεια 
εργασίας του υπολογιστή και των δύο ομάδων υπάρχει ένας φάκελος «Μέσα Μεταφο-
ράς».Από αυτόν τον φάκελο πρέπει να κάνουν διαχωρισμό οι δύο ομάδες και να βρουν τα 
«Σύγχρονα Μέσα Μεταφοράς» και τα «Παλιά Μέσα Μεταφοράς» ανάλογα με την ομάδα 
τους. 

Στη συνέχεια ανοίγουν το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου (Word),που υπάρχει στην επι-
φάνεια εργασίας του υπολογιστή τους και για κάθε εικόνα που πήραν και έχουν στο φάκελό 
τους «Σύγχρονα Μέσα Μεταφοράς» ή «Παλιά Μέσα Μεταφοράς» γράφουν το όνομά της  και 
αποθηκεύουν τις εικόνες σε φάκελο που υπάρχει στον υπολογιστή τους. 

Εκτυπώνουν τις εικόνες που τους αρέσουν. 

Εκτιμώμενος χρόνος: 25 λεπτά 

2η Δραστηριότητα 

Στη συνέχεια ανοίγουν το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου (Word), που υπάρχει στην επι-
φάνειας του υπολογιστή τους και στο κείμενο που ακολουθεί στο φύλλο εργασίας το ξανα-
γράφουν κάνοντας ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο όπου υπάρχουν λάθη και ξαναγρά-
φουν το κείμενο. 

Εκτιμώμενος χρόνος: 20 λεπτά 

2ο Φύλλο Εργασίας 

1η Δραστηριότητα  

Σ’ αυτό το μάθημα με τη βοήθεια του λογισμικού Kidspiration θα έχω φτιάξει ημιδομημένους 
εννοιολογικούς χάρτες με έννοιες και εικόνες που θα γίνεται ο διαχωρισμός των μέσων με-
ταφοράς σε στεριάς, θάλασσας και αέρα.  

Οι μαθητές θα ανοίξουν το πρόγραμμα που είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ τους, θα ανασύ-
ρουν τον αποθηκευμένο ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη που έχω ετοιμάσει σχετικά με τα 
Μέσα μεταφοράς άλλοτε και τώρα στον πρώτο χάρτη (βλέπε παρακάτω χάρτη) 

 

Εκτιμώμενος χρόνος: 25 λεπτά 
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2η Δραστηριότητα 

Στη συνέχεια οι μαθητές μετά από συζήτηση στην ομάδα αναζητούν τις κατάλληλες εικόνες 
στη βιβλιοθήκη του λογισμικού για να συνθέσουν το δικό τους εννοιολογικό χάρτη. Κάποιοι 
μαθητές θα καταφέρουν να δομήσουν σωστά τον εννοιολογικό χάρτη, κάποιοι άλλοι όχι. 

Ο εκπαιδευτικός θα επέμβει για να βοηθήσει όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

(βλέπε παρακάτω χάρτη) 

 

Εκτιμώμενος χρόνος: 20 λεπτά 

3ο Φύλλο Εργασίας 

Στο τέλος στην 4η διδακτική ώρα έγινε αξιολόγηση με δραστηριότητα εξάσκησης και εμπέ-
δωσης που έχει δημιουργηθεί με το λογισμικό ηλεκτρονικής αξιολόγησης Hot Potatoes , που 
επιτρέπει τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών τεστ σταυρόλεξων, αντιστοίχισης ,πολλαπλών 
επιλογών και συμπλήρωσης κενών. 

Το αρχείο αξιολόγησης μαζί με τα φύλλα εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν έχουν τοποθε-
τηθεί σε φάκελο του μαθήματος που έχει δημιουργηθεί στην επιφάνεια εργασίας. 

Ασκήσεις αξιολόγησης & ανατροφοδότησης με Hot potatoes 

 

Ενδεικτική εικόνα από τη δραστηριότητα των μαθη-
τών 

Εκτιμώμενος χρόνος: 45 λεπτά 
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Διδακτικό σενάριο με αξιοποίηση των ΤΠΕ: «Το βιβλίο των αναμνήσεων» 

Λάγουρη Μαρίνα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

lagourim@eled.auth.gr 

Περίληψη 

Στο συγκεκριμένο σενάριο οι μαθητές με αφορμή το κείμενο και τις δραστηριότητες της 
ενότητας «Ο κόσμος των βιβλίων» του σχολικού εγχειριδίου της Γλώσσας της Α΄δημοτικού, 
καλούνται να συνθέσουν το δικό τους βιβλίο με τη χρήση των ΤΠΕ. Θα γράψουν και θα ζω-
γραφίσουν «στιγμές», ανακαλώντας τις αναμνήσεις τους από δραστηριότητες που έλαβαν 
χώρα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, θα εμπλουτίσουν το βιβλίο τους με φωτογρα-
φίες και μουσική, αξιοποιώντας τις ΤΠΕ. Στόχος του διδακτικού σεναρίου να καλλιεργήσουν 
τον γραπτό και προφορικό τους λόγο, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, με αφήγηση ή 
διάλογο, να μεταφέρουν στον γραπτό λόγο και στη ζωγραφική τις σκέψεις τους, να μάθουν 
να χρησιμοποιούν τα ρήματα στον σωστό χρόνο και να τοποθετούν τις αναμνήσεις τους σε 
χρονολογική σειρά. 

Λέξεις - Κλειδιά: διδακτικό σενάριο,αξιοποίηση ΤΠΕ, Γλώσσα 

Εισαγωγή 

Η σύνταξη και η εφαρμογή του σεναρίου έγιναν στα πλαίσια της πράξης «Δημιουργία πρω-
τότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαι-
δευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/θμια και Β/θμια εκπαί-
δευση» που υλοποιείται υπό την εποπτέια του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Στα πλαίσια 
της παραπάνω πράξης επιλέχτηκε και οργανώθηκε ομάδα εκπαιδευτικών της πρωτοβάθ-
μιας που στόχο είχε τη συγγραφή και εφαρμογή εκπαιδευτικών σεναρίων με την αξιοποίη-
ση των ΤΠΕ για τα γλωσσικά μαθήματα. Το σενάριο, επομένως, αν και αποτελεί πρωτότυπη 
δημιουργία των εκπαιδευτικών, ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές που ορίστηκαν 
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ως προς τη φιλοσοφία, τη σύνταξη και τη δομή του (Κου-
τσογιάννης & Αλεξίου, 2012). 

Το σενάριο «Το βιβλίο των αναμνήσεων», αντλεί το θέμα του από το βιβλίο της Γλώσσας 
της Α΄τάξης, συγκεκριμένα από την ενότητα «Ο κόσμος των βιβλίων» και εμπλουτίζεται με 
δραστηριότητες αξιοποιώντας τις ΤΠΕ, ώστε οι μαθητές να είναι πιο δημιουργικοί, αυξάνο-
ντας το ενδιαφέρον και το νόημα που έχει η διδακαλία της συγκεκριμένης ενότητας. Το σε-
νάριο συντάχθηκε τον Μάιο του 2014 και εφαρμόστηκε τον Ιούνιο της ίδιας σχολικής χρο-
νιάς. Στόχος του διδακτικού σεναρίου να καλλιεργήσουν οι μαθητές τον γραπτό και προφο-
ρικό τους λόγο, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, με αφήγηση ή διάλογο, να μεταφέ-
ρουν στον γραπτό λόγο και στη ζωγραφική τις σκέψεις τους, να μάθουν να χρησιμοποιούν 
τα ρήματα στον σωστό χρόνο και να τοποθετούν τις αναμνήσεις τους σε χρονολογική σειρά. 
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Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο 

Σύμφωνα με τον Adler (1958), δεν υπάρχουν «τυχαίες αναμνήσεις», οι αναμνήσεις μας α-
ποτελούν την «ιστορία της ζωής μας», από όλες τις αμέτρητες εντυπώσεις που αποκτούμε 
επιλέγουμε να θυμόμαστε εκείνες που τις νιώθουμε πιο αντιπροσωπευτικές για την κατά-
στασή μας στο σήμερα, υποστηρίζει. Ο Holmes (2001) διατυπώνει ανάλογη άποψη τονίζο-
ντας ότι, παρά την απεριόριστη δυνατότητα που έχει η μνήμης μας, οι περισσότεροι άν-
θρωποι διατηρούμε μικρό αριθμό αντιπροσωπευτικών αναμνήσεων. Η δυνατότητα ανά-
κλησης συγκεκριμένων αναμνήσεων αφορά τη λειτουργία της μνήμης και απαιτεί σύνθεση 
γνωστικού και συγκινησιακού, ώστε οι αναμνήσεις να μπορούν να διατυπωθούν ως ιστορί-
ες (Ανδρουτσοπούλου 2010). Αποτελεί  ανάγκη του κάθε ανθρώπου να εκφράζει αυτό που 
σκέφτεται ή αισθάνεται με τον προφορικό ή τον γραπτό λόγο. Επίσης επιθυμία του είναι 
αυτό που είπε ή που έγραψε να το γνωρίσουν, να το κρίνουν και να το αξιολογήσουν οι άλ-
λοι συνάνθρωποί του (Λοΐζου 2008). 

Η εκμάθηση του γραπτού λόγου είναι στενά συνδεδεμένη με τη σχολική εξέλιξη και πορεία 
του παιδιού, (Graves, 1994), καθώς αντιλαμβάνεται βαθμιαία ότι μπορεί να διατυπώνει τις 
σκέψεις του και αποκτά εμπιστοσύνη στο προσωπικό του γράψιμο. Αποτελεί, εκτός από την 
κατάκτηση μιας δεξιότητας, και ένα μέσο αυτοέκφρασης (Σπαντιδάκης, 1998), με το οποίο ο 
μαθητής εξωτερικεύει τα συναισθήματα και τις σκέψεις του. Αυτό επιτυγχάνεται ευκολότε-
ρα, αν λάβουμε υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις  ικανότητες των μαθητών. Η χρήση των  
νέων τεχνολογιών συνεισφέρει σημαντικά στην κατάκτηση του γλωσσικού τους γραμματι-
σμού, καθώς επιτρέπει μεγαλύτερη εμπλοκή των μαθητών σε παραγωγή και διαπραγμά-
τευση νοημάτων που τους αφορούν (Χατζησαββίδης & Αλεξίου, 2012). 

Στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

Οι στόχοι του σεναρίου διακρίνονται στην απόκτηση από τους μαθητές, γνώσεων για τη 
γλώσσα, αξιών και προτύπων και γραμματισμών.  

Οι γνώσεις για τη γλώσσα που αναμένεται να αποκτήσουν οι μαθητές είναι, να ασκηθούν 
στον προφορικό και γραπτό λόγο, να διατυπώνουν με άνεση τις σκέψεις τους, να βάζουν σε 
χρονική εξέλιξη τα γεγονότα που περιγράφουν, να χρησιμοποιούν σωστά τους χρόνους των 
ρημάτων, να δομούν παραγράφους και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. 

Οι γραμματισμοί που στοχεύει το σενάριο να καλλιεργήσουν οι μαθητές αφορούν, την 
εξοικείωσή τους με τις λειτουργίες του επεξεργαστή κειμένου, να εισάγουν έγγραφα, 
εικόνες, ήχους σε ηλεκτρονικές εφαρμογές, να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά εργαλεία και 
εφαρμογές (π.χ flipbook, tagxedo),να δημιουργούν πολυτροπικά κείμενα. 

Παράλληλα στόχος είναι οι μαθητές να μάθουν να συνεργάζονται για την επίτευξη κοινού 
σκοπού, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στο δικό τους γράψιμο, να θέτουν το κείμενό τους 
προς κρίση και αξιολόγηση, αλλά και να κατανοήσουν ότι δεν έχουν όλοι τις ίδιες 
αναμνήσεις για ένα συγκεκριμένο γεγονός να συνειδητοποιήσουν ότι οι αναμνήσεις μπορεί 
να είναι ευχάριστες ή δυσάρεστες. 
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Διδακτικές πρακτικές 

Το διδακτικό σενάριο χρησιμοποιεί την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, τη βιωματική 
ενεργητική μάθηση, τη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ. Η ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος 
και η ικανότητα συνεργασίας τόσο σε ομάδες όσο και σε επίπεδο ολομέλειας της τάξης, 
αποτελεί μία από τις βασικές επιδιώξεις του σεναρίου καθώς θεωρείται θεμελιώδης για την 
κοινωνική ένταξη του μαθητή σύμφωνα με τον Vygotsky. Οι μαθητές συνεργαζόμενοι 
αρμονικά αλληλοβοηθιούνται, οφελούνται οι πιο «αδύναμοι» και οι «ντροπαλοί» μαθητές 
καθώς καλλιεργείται η μεταξύ τους επικοινωνία. Στην ομάδα εκφράζουν όλα τα μέλη 
ελεύθερα την άποψή τους  με αποτέλεσμα να αναβαθμίζεται η αυτοεικόνα και 
αυτοεκτίμησή τους. Παράλληλα ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του εμψυχωτή με στόχο να 
ενθαρρύνει τους μαθητές τόσο στην ανάληψη πρωτοβουλιών όσο και να επιλύει τυχόν 
προβλήματα που θα προκύψουν. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά χρησιμοποιώντας τα 
βιώματά τους, και επιλέγοντας ό,τι τους ενδιαφέρει, υλοποιούν τις δραστηριότητες του 
σεναρίου αξιοποιώντας τις ΤΠΕ.  

Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Στο διδακτικό σενάριο χρησιμοποείται το πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου των windows 
για την παραγωγή γραπτού λόγου, το πρόγραμμα ζωγραφικής των windows για τη 
δυνατότητα ελεύθερης δημιουργικής έκφρασης που προσφέρει, διαδικτυακό  προγράμμα 
για τη δημιουργία συννεφόλεξου(http://www.tagxedo.com/) και πρόγραμμα δημιουργίας 
ψηφιακού βιβλίου(Flip Βook Maker). 

Φάσεις υλοποίησης του σεναρίου 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε στην Α΄τάξη Πρότυπου Πειραματικού 
Δημοτικού Σχολείου, τον Ιούνιο του σχολ.έτους 2013-14. Είχε διάρκεια δέκα (10) διδακτικές 
ώρες και έλαβε χώρα στην αίθουσα διδασκαλίας και στην αίθουσα υπολογιστών του σχο-
λείου. Προϋπόθεση είναι οι μαθητές να έχουν κατακτήσει τον μηχανισμό ανάγνωσης και 
γραφής για να έχουν τη δυνατότητα να γράφουν τις σκέψεις τους. Όσο αφορά τη χρήση 
των υπολογιστών απαραίτητη είναι μια βασική εξοικείωση στη χρήση πληκτρολογίου, πο-
ντικιού, εύρεσης και αποθήκευσης αρχείων, των εργαλείων του κειμενογράφου και του λο-
γισμικού ζωγραφικής. Σημαντικό είναι να έχουν μια σχετική εμπειρία στην ομαδοσυνεργα-
τική εργασία. Ως προς την υλικοτεχνική υποδομή για την εφαρμογή του σεναρίου απαιτή-
θηκε βιντεοπροβολέας, σύνδεση στο διαδίκτυο και αριθμός υπολογιστών όσες οι ομάδες 
εργασίας των μαθητών.   

1η & 2η διδακτικές ώρες  

Την πρώτη διδακτική ώρα με αφορμή την ανάγνωση και επεξεργασία του κειμένου του βι-
βλίου της Γλώσσας: «Θα γράψουμε το δικό μας βιβλίο» στην ολομέλεια της τάξης, οι μαθη-
τές θυμήθηκαν και εξιστόρησαν τις ιστορίες των μικρών ηρώων του σχολικού εγχειριδίου 
της γλώσσας, οι οποίοι τους κράτησαν συντροφιά όλη τη σχολική χρονιά. Στη συνέχεια η 
εκπαιδευτικός με τη χρήση του καταιγισμού ιδεών προέτρεψε τους μαθητές να εκφράσουν 
τα συναισθήματα που ένιωσαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

3250

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Στη συνέχεια άνοιξε την εφαρμογή Tagxedo, για τη δημιουργία συννεφόλεξου, και  αφού 
έγραψαν όλοι οι μαθητές τα συναισθήματά τους στο πεδίο κειμένου δημιουργήθηκε το 
σύννεφο. Εργαζόμενοι ομαδικά στην ολομέλεια της τάξης επέλεξαν από κοινού το σχήμα 
και τα χρώματα που ήθελαν να έχει το σύννεφο. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Συννεφόλεξο συναισθημάτων 

Αφού δημιούργησαν το συννεφόλεξο των συναισθημάτων τους, παρατήρησαν και στη συ-
νέχεια έγινε συζήτηση στην ολομέλεια σχετικά με το γιατί μερικοί τίτλοι συναισθημάτων 
εμφανίζονται με πιο μεγάλα γράμματα και περισσότερες φορές. Αφού διατύπωσαν τις α-
πόψεις τους, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού κατανόησαν όλοι πώς λειτουργεί η εφαρμο-
γή και για ποιο λόγο τη χρησιμοποιούμε. 

Η εκπαιδευτικός στη συνέχεια πρότεινε να δημιουργήσουν και οι ίδιοι το δικό τους βιβλίο. 
Να γίνουν συγγραφείς και να γράψουν τις ιστορίες που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της 
χρονιάς στην τάξη τους, ζωγράφοι και να ζωγραφίσουν ό,τι τους εντυπωσίασε, φωτογράφοι 
που θα φωτογραφίσουν «γωνιές» της τάξης και του σχολείου που θα ήθελαν να υπάρχουν 
στο βιβλίο. Στο τέλος, θα μπορούσαν να επιλέξουν ομαδικά το εξώφυλλο και τον τίτλο του 
βιβλίου τους. Η πρόταση της υιοθετήθηκε με ενθουσιασμό από τους μαθητές. 

3η- 4η  διδακτικές ώρες   

Αφού συμφώνησαν οι μαθητές,  η εκπαιδευτικός τους παρακίνησε να κλείσουν τα μάτια και 
να κάνουν «ένα ταξίδι στον χρόνο». Να ξεκινήσουν από το «τώρα» και να φτάσουν στην 
αρχή της σχολικής χρονιάς, την μέρα του Αγιασμού. Στη συνέχεια κλήθηκε να διηγηθεί ο 
κάθε μαθητής ό,τι θυμάται, ό,τι του έχει μείνει πιο έντονα στη μνήμη του από τις δραστη-
ριότητες και τα βιώματα όλης της χρονιάς. Η πλειονότητα των μαθητών θυμόταν τη μέρα 
του Αγιασμού, ανέφεραν ακόμη τις γιορτές, τις επισκέψεις και τις εκδηλώσεις στις οποίες 
είχαν λάβει μέρος.  

Οι μαθητές συνεργάστηκαν ομαδικά, σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και έγραψαν τις 
αναμνήσεις τους στο τετράδιό τους. Παρατηρήθηκε ότι συνεργάστηκαν αρμονικά στις ομά-
δες τους, συζήτησαν αντάλλαξαν απόψεις, όλοι οι μαθητές της ομάδας είπαν τις αναμνή-
σεις τους και στο τέλος τις έγραψαν.  
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http://www.tagxedo.com/


Η εκπαιδευτικός επισήμανε ότι πρέπει να προσέχουν τον χρόνο των ρημάτων που χρησιμο-
ποιούν, (παρελθόν–παρόν-μέλλον), να μην ξεχνούν να γράψουν πότε συνέβη το γεγονός 
που αναφέρουν, πού συνέβη και να γράφουν τα γεγονότα με τη χρονική σειρά που έγιναν. 
Να γράφουν τις εντυπώσεις και τα συναισθήματα που ένιωσαν. Σε όλη τη διάρκεια της συγ-
γραφής ήταν κοντά στις ομάδες , για να τους βοηθάει και να τους εμψυχώνει σε ό,τι χρειά-
ζονται. 

5η- 6η  & 7η διδακτικές ώρες   

Οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά, σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων, στο εργαστήριο πλη-
ροφορικής. Άνοιξαν στον υπολογιστή, τον κειμενογράφο και σε ένα νέο έγγραφο έγραψαν 
τις αναμνήσεις που είχαν γράψει στο τετράδιό τους. Τελειώνοντας αποθήκευσαν το κείμενο 
βρίσκοντας τον φάκελό  τους στον υπολογιστή. 

Όταν τελείωσαν όλες οι ομάδες, οι μαθητές εργάστηκαν χωρισμένοι στις ίδιες ομάδες με 
την προηγούμενη δραστηριότητα για τη δημιουργία της ζωγραφιάς τους. Κλήθηκαν να α-
νοίξουν τη «ζωγραφική» των windows. Η κάθε ομάδα συμφώνησε για το θέμα της ζωγρα-
φιάς της και την υλοποίησε. Η ζωγραφιά της κάθε ομάδας σχετιζόταν με τις αναμνήσεις που 
έγραψε. Όλα τα μέλη της ομάδας συμμετείχαν ενεργά και έβαλαν την πινελιά τους για την 
ολοκλήρωση της ζωγραφιάς.  

 

Εικόνα 2: Αγιασμός 

Σκοπός ήταν οι μαθητές να δημιουργήσουν οι ίδιοι το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο βι-
βλίο των Αναμνήσεων.  

 8η - 9η - 10η  διδακτικές  ώρες  

Οι μαθητές σε ομάδες των 4-5  ατόμων, έχοντας φωτογραφική μηχανή, «παίζουν» τους φω-
τογράφους, επιλέγουν και φωτογραφίζουν αγαπημένες γωνιές της τάξης τους και χώρους 
του σχολείου.  
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Εικόνα3: Οι μικροί φωτογράφοι 

Οι μαθητές διασκέδασαν και ευχαριστήθηκαν τη λήψη των φωτογραφιών.  

Στο τέλος η εκπαιδευτικός αποθήκευσε τις φωτογραφίες που “τράβηξαν” οι μαθητές σε 
φάκελο που δημιούργησε στον υπολογιστή της τάξης καθώς και όλο το υλικό που έφτιαξαν, 
τα κείμενα των αναμνήσεων που έγραψαν, τις ζωγραφιές και τις φωτογραφίες που έφεραν 
από διάφορες εκδηλώσεις του σχολείου, όπως τους είχε ζητηθεί την προηγούμενη μέρα για 
να τις βάλουν στο βιβλίο τους. Προβλήθηκαν στον βιντεοπροβολέα όλες οι φωτογραφίες 
και επιλέχτηκαν με σύμφωνη γνώμη της ολομέλειας αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
δημιουργία του βιβλίου. 
Είχε εγκαταστήσει επίσης και το πρόγραμμα δημιουργίας Flip Βook, και είχε μετατρέψει τα 
αρχεία των κειμένων σε μορφή εικόνας και τα αρχεία ήχου σε μορφή mp3 (είχε ετοιμάσει 
να ενσωματώσουν στο βιβλίο τους το αγαπημένο τους τραγουδάκι), για να τα εισαγάγουν 
στο πρόγραμμα οι μαθητές. Όλοι ενθουσιάστηκαν και χάρηκαν γιατί το τραγούδι αυτό ήταν 
δικό τους δημιούργημα. 
 
Στον βιντεοπροβολέα της τάξης, η εκπαιδευτικός παρουσίασε τη λειτουργία του προγράμ-
ματος στους μαθητές, έδειξε πώς θα εισαγάγουν τις εικόνες και πώς θα επιλέξουν τις μορ-
φοποιήσεις  για το βιβλίο τους.  
 
Οι μαθητές δουλεύοντας σε ομάδες έφτιαξαν το βιβλίο τους. Όταν εργαζόταν στον υπολο-
γιστή της τάξης μία ομάδα, οι υπόλοιπες παρακολουθούσαν από τον βιντεοπροβολέα και 
παρέμβαιναν, για να πουν τη γνώμη τους ή τη διαφωνία τους. Η εκπαιδευτικός ήταν πα-
ρούσα, συντόνιζε και διευκόλυνε τη συζήτηση και τις επιλογές των μαθητών και βοηθούσε 
όπου χρειαζόταν. Επέλεξαν ομόφωνα τα χρώματα των γραμμάτων, του φόντου και τις άλ-
λες επιλογές μετά από συζήτηση στην ολομέλεια υπήρξαν και αρκετές διαφωνίες, αλλά πά-
ντα μεγάλη διάθεση συνεννόησης και συνεργασίας. 
 
Δημιουργήθηκε  το βιβλίο των αναμνήσεων, που ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας και συλλο-
γικής προσπάθειας όλης της τάξης, και παρουσιάστηκε ολοκληρωμένο στην ολομέλεια και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της τάξης. Οι μαθητές ήταν ενθουσιασμένοι με το αποτέλεσμα 
και υπερήφανοι που κατάφεραν να το ολοκληρώσουν. Είπαν ότι πέρασαν πολύ ωραία 
φτιάχνοντας το βιβλίο τους και θα το έχουν ως ενθύμιο της Α΄τάξης. Δε θέλησαν να αλλά-
ξουν κάτι , καθώς τα βρήκαν όλα υπέροχα. 
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Συμπεράσματα 

Καθώς το χρονικό διάστημα που εφαρμόστηκε το σενάριο ήταν οι τελευταίες μέρες της 
σχολικής χρονιάς υπήρχε η δυνατότητα να αφιερωθούν καθημερινά περισσότερες ώρες για 
την εκτέλεση των δραστηριοτήτων. Οι μαθητές ήταν πιο χαλαροί, απόλαυσαν και διασκέ-
δασαν τη δημιουργία του βιβλίου τους συμμετέχοντας δημιουργικά σε όλες τις δραστηριό-
τητες. 

Η χρονική διάρκεια του σεναρίου είναι ενδεικτική. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός, που γνωρί-
ζει καλύτερα τις δυνατότητες των μικρών μαθητών του, έχει τη δυνατότητα να τροποποιή-
σει το σενάριο ανάλογα με τις απαιτήσεις της τάξης του, να προσθέσει ή να αφαιρέσει δρα-
στηριότητες και να χρησιμοποιήσει διαφορετικά λογισμικά για την υλοποίηση των δραστη-
ριοτήτων του σεναρίου. 

Το θέμα του διδακτικού σεναρίου επιλέχτηκε με κριτήριο να επεκτείνει τις δραστηριότητες 
των σχολικών εγχειριδίων, να κρατήσει το ενδιαφέρον των μαθητών σε όλη τη διάρκειά του 
εμπλέκοντάς τους σε ενεργητικές και βιωματικές δραστηριότητες επιλέγοντας τρόπους 
προσέγγισης προσιτούς για την ηλικία τους. Οι  μαθητές καθώς έχουν μικρή ευχέρεια στη 
χρήση του υπολογιστή χρειάζονται τη συνεχή παρακολούθηση και βοήθεια από τον εκπαι-
δευτικό.  

Το βιβλίο των αναμνήσεων που θα δημιουργήσουν οι μαθητές μπορεί να παρουσιαστεί και 
στους μαθητές των άλλων τάξεων του σχολείου ή σε εκδήλωση του σχολείου κατά την τελε-
τή λήξης του διδακτικού έτους.  

Το διδακτικό σενάριο δεν συνοδεύεται από φύλλα εργασίας καθώς θεωρήθηκε ότι ήταν 
δύσκολο να τα ακολουθήσουν οι μικροί μαθητές  Για την εφαρμογή του δόθηκαν προφορι-
κά οι οδηγίες στους μαθητές με συνεχή καθοδήγηση και βοήθεια από την εκπαιδευτικό.  
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την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της 
γλώσσας και λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: στο πλαίσιο του τυπικού 
γραμματισμού, για διαθεματικές διδακτικές πρακτικές, για ημιτυπικές και άτυπες 
σχολικές πρακτικές, με διαδραστικούς πίνακες και φορητούς υπολογιστές. Θεσσαλο-
νίκη. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 
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Περίληψη 

Παρά την πληθώρα των διαθέσιμων εφαρμογών αλλά και το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέ-
ρον της εκπαιδευτικής κοινότητας παγκοσμίως αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Οι εκπαιδευτικοί 
όλων των βαθμίδων έχουν ανάγκη υποστήριξης και ενός πλαισίου που να τους παρέχει κα-
θοδήγηση στο πώς να εφαρμόσουν με επιτυχία και μέσα στην τάξη τις κατάλληλες εφαρμο-
γές. Πως λοιπόν ο εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει ουσιαστική την ένταξη των ΤΠΕ στην δι-
δακτική πράξη ώστε να επωφεληθεί την πλειάδα των δυνατοτήτων τους; Στην συγκεκριμένη 
εργασία παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης από την Α'θμια εκπαίδευση που αναπτύ-
χθηκε κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων σχολικών ετών στα πλαίσια της διαθεματικής 
εργασίας και γίνεται μια προσπάθεια αποτύπωσης και ανάδειξης καλών πρακτικών στην 
υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων σε διαδικτυακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Στα εκ-
παιδευτικά σενάρια χρησιμοποιήθηκε μια πληθώρα εργαλείων Web2.0 όπως: edmodo, 
powtoon, glogster, schoolsplay κ.ά., τα οποία παρακίνησαν τους μαθητές και τους έδωσαν 
τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν, να συνεργάζονται και να αποκτούν ενεργό ρόλο στην οι-
κοδόμηση της γνώσης.  

Λέξεις - Κλειδιά: ΤΠΕ, web 2.0 εργαλεία, κοινωνική δικτύωση, edmodo  

Οι Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 

Η άνοδος του Διαδικτύου και της τεχνολογίας της επικοινωνίας έχουν αλλάξει τον τρόπο 
που οι άνθρωποι εργάζονται, επικοινωνούν, κοινωνικοποιούνται, και μαθαίνουν. Όλα αυτά 
πλέον πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της «διαδικτυακής κοινωνίας» (Castells, 1996). Η α-
νάπτυξη των νέων τεχνολογιών είναι μεγάλη και η ενσωμάτωση αυτών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία επιτακτική. Οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες που παρέχουν το διαδίκτυο και τα 
web 2.0 εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν από τον σύγχρονο εκπαιδευτικό για ποιοτικό-
τερη διδασκαλία, καλλιεργώντας ένα φάσμα δεξιοτήτων στους μαθητές. Παρατηρείται 
χρόνο με τον χρόνο ότι το υλικό για την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση εμπλουτίζεται, 
κατηγοριοποιείται και ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες της διδακτικής πράξης, έ-
τσι ο εκπαιδευτικός έχει στα χέρια εργαλεία που μπορούν να οδηγήσουν σε εκπληκτικά μα-
θησιακά αποτελέσματα. 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες και ιδιαίτερα οι εφαρμογές Web2.0 οδηγούν σταθερά σε ένα νέο 
παράδειγμα μάθησης που περιγράφεται συνοπτικά από τα παρακάτω χαρακτηριστικά 
(Redecker C., 2009): 
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• ο υπερβολικός όγκος των πληροφοριών μας οδηγεί επιτακτικά στο πως να μαθαί-
νουμε να διαχωρίζουμε, να επιλέγουμε, να οργανώνουμε και να διαχειριζόμαστε 
πληροφορίες ανάλογα με τη συνάφειά τους, 

• η μάθηση στην ψηφιακή εποχή είναι εκ φύσεως βασικά συνεργατική, 
• ο μαθητευόμενος έχει κεντρικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία, όχι ως παθητικός 

δέκτης πληροφοριών, αλλά ως ενεργός συγγραφέας, συν-δημιουργός, αξιολογητής 
και κριτικός σχολιαστής,  

• ως συνέπεια του προηγούμενου, οι μαθησιακές διαδικασίες γίνονται όλο και πιο 
πολύ προσωποποιημένες, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ατομικά 
ενδιαφέροντα του μαθητευόμενου. 

Η εκπαίδευσης του 21ου αιώνα απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς διευθυντές, τους δασκά-
λους και τους μαθητές να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την προαγωγή της μάθησης 
και της διδασκαλίας. Σήμερα, πολλά ακαδημαϊκά άρθρα, εικονικά περιβάλλοντα μάθησης 
και άλλα εκπαιδευτικά εργαλεία είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο με δωρεάν πρόσβαση σε 
όλους. Οι μαθητές χρησιμοποιούν πιο συχνά το διαδίκτυο και επισκέπτονται συγκεκριμένα 
sites κοινωνικής δικτύωσης (Subrahmanyam, Reich, Waechter, and Espinoza 2008). Στον το-
μέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, τελευταίες μελέτες έχουν αποδείξει πολλά οφέλη από 
τη χρήση του Διαδικτύου για την παροχή ισχυρότερου κινήτρου για μάθηση μεταξύ των μα-
θητών. Το Διαδίκτυο επιτρέπει μια οικονομικά αποδοτική παροχή πληροφοριών, εύκολη 
συνεργασία και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Clyde, 1995, Todd, 1997). Ένας μεγάλος 
αριθμός ερευνών αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των εικονικών περιβαλλόντων μά-
θησης στην εκπαίδευση. Τα εν λόγω πλεονεκτήματα αυτών των περιβαλλόντων έχουν ως 
εξής: άνεση, προσβασιμότητα και ευελιξία (Colorado & Eberle, 2010, Osciak & Milheim, 
2001). 

Υπάρχουν πολλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που μπορεί να γίνουν σε εικονικά περι-
βάλλοντα μάθησης. Επίσης, οι μαθητές μαθαίνουν πιο γρήγορα και αποκτούν περισσότερα 
κίνητρα για να μάθουν όταν εργάζονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Koert, 2000). Έ-
ρευνα που διεξήγαγε το British Council το 2007 αποδεικνύει ότι το 69% των μαθητών σε όλο 
τον κόσμο δηλώνουν ότι μαθαίνουν αποτελεσματικότερα όταν κοινωνικοποιούνται ανεπί-
σημα ενώ φοιτητές είχαν καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις με τη χρήση κοινωνικών μέσων 
δικτύωσης. Επιπλέον τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο επικοι-
νωνίας για την δημιουργία νέας γνώσης, βασιζόμενο στις κοινωνικές σχέσεις, στην επικοι-
νωνία και στη συνεργασία (Arroyo, 2011). Σύμφωνα με τους Haddad και Drexler (2002), μια 
αποτελεσματική διδασκαλία/ μάθηση θα πρέπει να τονώνει την πνευματική περιέργεια των 
μαθητών και να τους μετατρέπει από παθητικούς αποδέκτες των πληροφοριών σε ενεργούς 
κατασκευαστές της γνώσης. 

Ο Miller (2011) εξηγεί ότι ένα από τα οφέλη των εικονικών κοινοτήτων είναι ότι αυτές μπο-
ρούν να αντισταθμίσουν την έλλειψη κοινότητας στον πραγματικό κόσμο. Έτσι μαθητές που 
είναι ντροπαλοί και δεν συμμετέχουν στο μάθημα, μπορούν πλέον να αλληλοεπιδρούν με 
τους καθηγητές και τους συμμαθητές τους σε διαδικτυακές κοινότητες. Κατά συνέπεια, για 
να είναι οι εκπαιδευτικοί αποτελεσματικοί, πρέπει να γίνονται διαχειριστές δικτύου, να μα-
θαίνουν ποιοι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης θα ήθελαν οι μαθητές να χρησιμοποιούν και 
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να τους εισαγάγουν σε δωρεάν ευκαιρίες μάθησης μέσω χρήσιμων ιστοσελίδων (Dalton, 
2009). Δυστυχώς, ο Lipsett (2008) αποκαλύπτει ότι ένα σημαντικό εύρημα της έρευνας που 
διεξήγαγε το Εθνικό Ίδρυμα Εκπαιδευτικής Έρευνας(NFER), ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος πά-
ροχος του Ηνωμένου Βασιλείου της έρευνας για την εκπαίδευση, ότι το ένα τρίτο 1.000 κα-
θηγητών δυσκολεύτηκε να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία με την οποία τα σχολεία ήταν 
εξοπλισμένα επειδή δεν διέθεταν τις απαραίτητες δεξιότητες για να κάνουν την καλύτερη 
δυνατή χρήση της τεχνολογίας που είχαν στη διάθεσή τους. Στην εργασία των Jimoyiannis 
et. al. (2011) αναφέρεται επιπλέον, ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις οι εκπαιδευτές χρη-
σιμοποιούν την τεχνολογία κυρίως για χαμηλού επιπέδου μαθησιακές διαδικασίες (π.χ. α-
πλή συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο) ή για διαχειριστικούς σκοπούς (π.χ. αξιολό-
γηση) παρά ως μαθησιακό εργαλείο που υποστηρίζει την ενεργή μάθηση. Οι γνώσεις των 
εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του διαδικτύου είναι πολύ κρίσιμη προϋπόθεση, καθώς 
σύμφωνα με έρευνες σχετικά με την εκπαιδευτική τεχνολογία, το όφελος των νέων τεχνο-
λογιών για τους σπουδαστές σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται, τουλάχιστον προς το παρόν, από 
τη στάση και τις γνώσεις των εκπαιδευτικών (Gregoire, Bracewell, and Lafarriere 1996, John 
and Sutherland, 2004). 

Edmodo 

Ως εκ τούτου, είναι μια πρόκληση η ιδέα της ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών που δεν είναι 
εξοικειωμένοι με την τεχνολογία να είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν σε θέματα μάθησης 
σε απευθείας σύνδεση με τους μαθητές τους με τη χρήση ενός δικτυακού τόπου, όπως το 
Edmodo. Η ιστοσελίδα αυτή είναι μια δωρεάν και ασφαλή πλατφόρμα εκμάθησης που έχει 
σχεδιαστεί από τον Jeff O'Hara και τον Nick Borg το 2008 για τους εκπαιδευτικούς, τους 
μαθητές, τους γονείς, τα σχολεία, για όλες τις περιοχές στις οποίες είναι διαθέσιμο το 
www.edmodo.com. Αυτός ο δικτυακός τόπος μοιάζει στο Facebook, αλλά είναι πολύ πιο 
ιδιωτικό και ασφαλές περιβάλλον, διότι επιτρέπει μόνο στους εκπαιδευτικούς να δημιουρ-
γούν και να διαχειρίζονται λογαριασμούς, και μόνο οι μαθητές τους, οι οποίοι λαμβάνουν 
έναν κωδικό ομάδας μπορούν να γραφτούν στην ομάδα και να έχουν πρόσβαση σε αυτήν. 
Ως εκ τούτου, ο Witherspoon (2011) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Edmodo μπορεί να 
θεωρηθεί ως ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS) που μπορεί να διευκολύνει τους 
εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν και να διαχειρίζονται online μαθήματα πιο εύκολα. Η 
ιστοσελίδα παρέχει έναν απλό τρόπο για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να συνδέ-
ονται και να συνεργάζονται σε μια εικονική τάξη (Chada Kongchan, 2012).  

Κατά κάποιο τρόπο το Edmodo μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ανατρεπτικό μέσο που επιτρέπει 
στους εκπαιδευτικούς να λάβουν μέρος στην επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο είναι 
δομημένη η διδασκαλία και η εμπλοκή των μαθητών στη διδασκαλία της μάθησης. Η διαδι-
κασία της μάθησης μπορεί να αλλάξει και ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί 
και οι μαθητές αλληλεπιδρούν επηρεαζόμενοι από τις διαδικτυακές κοινότητες. Το πλαίσιο 
του Edmodo δεν είναι κυρίως τεχνολογικό. Είναι ουσιαστικά ένα παιδαγωγικό και συνεργα-
τικό επικοινωνιακό σύστημα (Albin Wallace 2014). Το Edmodo ονομάζεται επίσης ως το 
«Facebook για την Εκπαίδευση». Σε μια πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Centre 
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for Learning & Performance Technologies, το Edmodo κατατάσσεται ως ένα από τα κορυ-
φαία εργαλεία μάθησης στο διαδίκτυο από πεντακόσιους επαγγελματίες από 48 χώρες σε 
όλο τον κόσμο (http://c4lpt.co.uk/top100tools/). 

Πάνω από 80.000 εκπαιδευτικοί σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν στο edmodo σε διαδικτυα-
κές συζητήσεις, κάτι που δείχνει τη γενναιοδωρία του πνεύματος ανάμεσα στους δασκά-
λους μέσα σε αυτές κοινότητες, με πηγές και υλικό που είναι άμεσα, ανοιχτά και κοινόχρη-
στα. Η χρήση του Edmodo αλλά και γενικότερα η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκ-
παίδευση δημιουργούν δυο παράλληλους κόσμους, τον πραγματικό και τον διαδικτυακό 
(Prensky, 2001), οι οποίοι ενσωματώνονται μεταξύ τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στον 
τρόπο με τον οποίο το βίντεο, κείμενα και διδασκαλία είναι ισορροπημένα τόσο συγχρονι-
σμένα όσο και ασύγχρονα ανάλογα με τις ανάγκες και τον σκοπό της διδασκαλίας. Η επικοι-
νωνία, η γνώση και η μάθηση που επιτυγχάνεται μέσα στην ψηφιακή τάξη δείχνουν τη δυ-
ναμική, πολύπλοκη και συμπληρωματική σχέση που αναπτύσσεται μέσα σε διαδικτυακούς 
χώρους, μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή (Dobler, 2012). Πλέον η παραδοσιακή, συμβα-
τική τάξη τίθεται υπό αμφισβήτηση καθώς η χρήση web εργαλείων ενισχύει την δυνατότητα 
κάλυψης διαφορετικών στυλ μάθησης και υποστηρίζει την διαφορετικότητα (Albin, Wallace 
2014). 

Μια μελέτη που διεξήχθη από τους Brady et al. για την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευ-
σης με βάση την κοινωνική δικτύωση και τα εικονικά περιβάλλοντα μάθησης στην εκπαί-
δευση, υποστήριξε την ιδέα απευθείας σύνδεσης των εκπαιδευτικών πλατφόρμων ως συ-
μπληρωματικά εργαλεία σε μια πρόσωπο-με-πρόσωπο τάξη (Brady et al., 2010). Οι εκπαι-
δευτικοί πλέον συνδυάζουν την παραδοσιακή διδασκαλία με διαδικτυακά μαθήματα και 
web εργαλεία διαχείρισης, εφαρμόζοντας έτσι μια μικτή μορφή μάθησης. Το μικτό αυτό 
μοντέλο διδασκαλίας εφαρμόζεται προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά μα-
θησιακά αποτελέσματα και να προωθηθούν ευκαιρίες για ενεργή αυτό-κατευθυνόμενη μά-
θηση με μεγαλύτερη ευελιξία (Garnham & Kaleta, 2002). Το 2003, η Αμερικανική Εταιρεία 
για την Εκπαίδευση και την Ανάπτυξη εντόπισε την μικτή μάθηση ως μια από τις δέκα κο-
ρυφαίες αναδυόμενες τάσεις στον κλάδο της παροχής γνώσης (παρατίθεται από τον 
Rooney, 2003). Στην πραγματικότητα η μικτή μάθηση έχει υλοποιηθεί σε διάφορα σχέδια 
διδασκαλίας και έχει δείξει μια σημαντική θετική επίδραση στη διαδικασία της μάθησης 
(Alebaikan, 2010). Προφανώς, η μικτή μάθηση, η οποία συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της 
πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλίας και της τεχνολογικά βελτιωμένης μάθησης, θεωρείται 
όλο και περισσότερο ως ένα από τα πιο σημαντικά μέσα για τη μεταρρύθμιση της εκπαί-
δευσης σήμερα (Picciano et al, 2013). Η δημοτικότητα εικονικών μαθησιακών χώρων όπως 
το Edmodo, άνοιξε το δρόμο σε πολλές έρευνες σχετικά με τις επιπτώσεις από τη χρήση 
αυτών των διαδικτυακών τόπων στην εκπαίδευση (Mark Angelo S. Enriquez, 2014).  

Σε έρευνα του Tran Ngoc Giang (2014) φαίνεται πως μετά από ένα εξάμηνο εφαρμογής του 
Edmodo στην τάξη παρατηρήθηκε ένας μεγάλος αριθμός καλών αλλαγών όπως η καλύτερη 
διαχείριση μιας μεγάλης σε μέγεθος τάξης, πιο εύκολη και αποτελεσματική ανάθεση εργα-
σιών, πιο βολική διαδικασία υποβολής μιας δοκιμασίας- τεστ και αξιολόγησης, καθώς και 
έναν πιο εντυπωσιακό και δυναμικό τρόπο έναρξης μιας συζήτησης γύρω από ένα θέμα. 
Αυτή η επιτυχημένη εφαρμογή του Edmodo καθιστά πιθανή την μελλοντική χρήση του σε 
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άλλα προγράμματα του Πανεπιστημίου TayBac αλλά και σε άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στο Βιετνάμ. 

Μελέτη περίπτωσης 

Στο παρόν άρθρο, παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης και γίνεται μια προσπάθεια απο-
τύπωσης και ανάδειξης καλών πρακτικών στην υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων με ερ-
γαλεία Web 2.0. Συγκεκριμένα αναδεικνύεται πώς το εκπαιδευτικό σενάριο σε συνδυασμό 
με τα αντίστοιχα εργαλεία μπορεί να παρακινήσει τους μαθητές να ασχοληθούν σε βάθος 
με το θέμα που τους ανατέθηκε και να παρουσιάσουν ένα εξαιρετικά ποιοτικό σύνολο, τόσο 
ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς το μέγεθος, από μαθησιακά προϊόντα. Βασικός 
μας στόχος είναι να παρατηρήσουμε πως μπορεί να καλλιεργηθεί η συνεργασία και να αυ-
ξηθεί η λήψη πρωτοβουλιών με την χρήση εργαλείων web 2.0. και συγκεκριμένα χρησιμο-
ποιώντας το εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο Edmodo. 

Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η δουλειά μαθητών από τις Δ,Ε και ΣΤ τάξεις οι οποίοι συμμε-
τέχουν σε ένα διαθεματικό project με τίτλο ΄΄Δημοσιογραφικός Όμιλος’’ στο ιδιωτικό δημο-
τικό σχολείο ‘’Δελασάλ’’ στον Άλιμο Αττικής. Οι μαθητές έχουν επιλέξει αυτό το project ως 
μια δραστηριότητα η οποία διεξάγεται μετά το τέλος του πρωινού ωρολόγιου προγράμμα-
τος. Στόχος να μάθουν τα παιδιά να κάνουν έρευνα με διάφορους τρόπους πάνω σε θέματα 
που τους αρέσουν και να τα παρουσιάζουν με πρωτότυπους τρόπους. Η συγκεκριμένη δια-
θεματική εργασία γίνεται για τέταρτη χρονιά στο σχολείο. Κάθε χρόνο όμως διαφοροποιεί-
ται καθώς τα web2.0 εργαλεία που είναι διαθέσιμα αυξάνονται και βελτιώνονται. Ο εκπαι-
δευτικός που χρησιμοποιεί διαδικτυακές πλατφόρμες και web 2.0 εργαλεία πρέπει να επι-
καιροποιεί τις εφαρμογές που χρησιμοποιεί καθώς αυτές εξελίσσονται. Για αυτό τον λόγο 
πρέπει να επιλέγει το κατάλληλο εργαλείο ώστε να πετύχει τα μέγιστα μαθησιακά αποτε-
λέσματα. Σε αντίστοιχη εργασία που είχαμε παρουσιάσει στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Τε-
χνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» που είχε γίνει το 2012 είχαν 
χρησιμοποιηθεί web 2.0 εργαλεία διαφορετικά από αυτά που θα παρουσιαστούν σήμερα. 
Εδώ και δυο χρόνια αποφασίσαμε να εντάξουμε το εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο Edmodo. 
Αυτό είναι το εργαλείο που πλαισίωσε όλες τις δραστηριότητες, είναι το σημείο αναφοράς 
της ομάδας που παρακίνησε τους μαθητές σε μια ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή. Επίσης 
χρησιμοποιήθηκε το powtoon και το glogster, δύο εργαλεία παρουσίασης. 

Αρχικά φτιάξαμε ομάδες στο Edmodo, στις οποίες μπορούσαμε να προσθέσουμε τα μέλη 
που θέλαμε, δίνοντας στους μαθητές της ομάδας ένα συγκεκριμένο κωδικό πρόσβασης. Οι 
εκπαιδευτικοί που διαχειριζόμαστε τις ομάδες βλέπουμε όλες τις δραστηριότητες των με-
λών, μπορώντας να τις σχολιάσουμε και να τις διορθώσουμε. Η επικοινωνία του υπεύθυνου 
εκπαιδευτικού με τους μαθητές αλλά και η συνεργασία των μαθητών γίνεται εύκολα χωρίς 
χρονικούς περιορισμούς αφού επιτυγχάνεται η ασύγχρονη εκπαίδευση. Οι μαθητές παίρ-
νουν τις οδηγίες για τις εργασίες- άρθρα τους από τον εκπαιδευτικό είτε γραπτώς, είτε σε 
μορφή βιντεοπαρουσίασης. Έτσι οι εκπαιδευτικός μπορούμε με εντυπωσιακά εργαλεία πα-
ρουσίασης όπως το Powtoon να αναθέσουμε εργασίες ή να δώσουμε οδηγίες, προκαλώ-
ντας το ενδιαφέρον των μαθητών και ενισχύοντας τους τα κίνητρα για έρευνα. Ταυτόχρονα 
σε κοινούς φακέλους στο powtoon οι εκπαιδευτικοί αναρτούσαμε προτεινόμενες ιστοσελί-

3260

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



δες για έρευνα, με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές είχαν μια κατεύθυνση χωρίς να αναγκάζο-
νται να χάνονται στις άπειρες πληροφορίες που προσφέρει το διαδίκτυο και να προστατεύ-
ονται από τους πιθανούς κινδύνους που κρύβει το ‘’σερφάρισμα΄΄ στο διαδίκτυο.  

Οι μαθητές των ομάδων από την άλλη μπορούσαν να συντονίσουν τις δράσεις τους, να συ-
νεργαστούν και να μοιράσουν τις αρμοδιότητές τους πολύ εύκολα, χρησιμοποιώντας το φό-
ρουμ του Edmodo. Στη συνέχεια οι μαθητές σχολίαζαν την πορεία των εργασιών, επιβρά-
βευαν αξιόλογες προσπάθειες συμμαθητών τους και βοηθούσαν ο ένας τον άλλον προσφέ-
ροντας υλικό ή κάποια πληροφορία που ίσως να βοηθούσε κάποιο άλλο μέλος της ομάδας. 
Παράλληλα μιλούσαν για γενικά θέματα εκτός των εργασιών τους και έτσι δημιουργούνταν 
ένα δέσιμο στην ομάδα σε φιλικό επίπεδο. Παιδιά με προβλήματα κοινωνικοποίησης, βρή-
καν στις ομάδες αυτές συμμαθητές τους με τους οποίους μπορούσαν να μοιραστούν από-
ψεις και στόχους. Ταυτόχρονα λειτουργίες όπως η δυνατότητα ψηφοφορίας έδινε στην ο-
μάδα χαρακτηριστικά ίσης και δίκαιης αντιμετώπισης, ενώ ο κοινός προγραμματισμός στην 
κοινή ατζέντα της ομάδας συντόνιζε άψογα τις δράσεις της.  

Οι μαθητές όταν τελείωναν την εργασία τους, την αναρτούσαν στο Edmodo με αποστολέα 
τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός έκανε τις παρατηρήσεις και τις επισημάνσεις 
και ο μαθητής την είχε άμεσα στη διάθεσή του για να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις. Η 
ανατροφοδότηση λοιπόν γινόταν άμεσα, χωρίς να αποτελεί το καθημερινό φορτωμένο πρό-
γραμμα μαθητών και δασκάλων τροχοπέδη στην πορεία των εργασιών. Στη συνέχεια η κοι-
νοποίηση των εργασιών έδινε την δυνατότητα στην ομάδα να σχολιάσει τις ολοκληρωμένες 
εργασίες. Η δυνατότητα αξιολόγησης που δίνει το συγκεκριμένο εργαλείο είναι σημαντικό 
στοιχείο στη διαδικασία του διαθεματικού αυτού project καθώς με την βαθμολογία και την 
απονομή βραβείων οι μαθητές βλέπουν την πρόοδό τους, τα δυνατά τους σημεία αλλά και 
τις αδυναμίες και τις ελλείψεις τους, κάτι που τους βοηθά να βάλουν νέους στόχους για 
αυτοβελτίωση. Ταυτόχρονα αναγνωρίζουν την πρόοδο των συμμαθητών τους, στοιχείο ση-
μαντικό για την δημιουργία δεσμών στην ομάδα.  

Σε αυτό το σημείο βελτιώσαμε την διαδικασία αξιολόγησης δημιουργώντας ρουμπρίκες με 
κριτήρια αξιολόγησης τα οποία βαθμολογούσε ο εκπαιδευτικός μαζί με τον εκάστοτε μα-
θητή που έκανε την αυτοαξιολόγησή του. Οι ρουμπρίκες βοήθησαν στο να είναι ξεκάθαρα 
στους μαθητές τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους. Με αυτό τον τρόπο ήταν εύκολο να 
ξέρουν που να εστιάσουν και τι να προσέξουν την επόμενη φορά. Το συγκεκριμένο project 
περιλάμβανε και χρήση web 2.0 εργαλείων από τους μαθητές, όπως το powtoon στο οποίο 
παρουσίασαν με πρωτότυπο και εντυπωσιακό τρόπο τα άρθρα τους, το glogster με το οποίο 
έφτιαξαν αφίσες στις οποίες ανακοίνωναν την παρουσίαση της δουλειά τους στο πλαίσιο 
ενός ενδοσχολικού ραδιοφωνικού σταθμού. Ταυτόχρονα χρησιμοποίησαν γενικότερα το 
διαδίκτυο και εφαρμογές αυτού όπως την ιστοσελίδα schoolsplay από την οποία βρήκαν 
ενδιαφέροντα βίντεο χρησιμοποιώντας τα ως πηγές για τις εργασίες τους. 

Συμπεράσματα 

Βασισμένοι στα αποτελέσματα μπορούμε να συμπεράνουμε πως το Edmodo είναι ένα συ-
μπληρωματικό εργαλείο για τη διαδικασία της μάθησης καθώς επιτρέπει στους μαθητές να 
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βελτιώνονται μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους σε διαδικτυακές εργασίες και συζητή-
σεις. Σημαντικό εύρημα της μελέτης είναι πως το Edmodo φαίνεται να είναι ένα εύχρηστο 
μαθησιακό περιβάλλον (LMS) τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές. 
Παράλληλα αποτελεί ένα αποτελεσματικό συμπληρωματικό εργαλείο για την πρόσωπο με 
πρόσωπο διδασκαλία το οποίο ενισχύει την συνεργασία. 

Οι δυνατότητες και οι λειτουργίες του Edmodo είναι πολλές. Στην παρούσα εργασία αξιο-
ποιήθηκαν κάποιες αλλά υπάρχουν και άλλες που μπορούν να εφαρμοστούν με στόχο την 
ευρύτερη συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας, την εμπλοκή των γονέων και την 
χρήση εφαρμογών εστιασμένη σε διδακτικά αντικείμενα. 
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Περίληψη 

Η διδακτική παρέμβαση αφορά το μάθημα της Γλώσσας Γ΄ τάξης (Τα απίθανα μολύβια, Γ΄ 
τεύχος) Βιβλίο Μαθητή, στην ενότητα «Το πιο γλυκό ψωμί», σελ. 28-36. Εμπλέκονται οι γνω-
στικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος, των Θρησκευτικών και της Ευέλικτης Ζώνης. Α-
πευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ τάξης, αλλά μπορεί να υλοποιηθεί στη Β΄ και Δ΄ τάξη, καθώς 
τα προγράμματα που έχουν επιλεγεί μπορεί να χρησιμοποιηθούν από μαθητές των παρα-
πάνω τάξεων. Δίνεται έμφαση στην υλοποίηση διδακτικών καταστάσεων που ευνοούν την 
ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων υψηλού επιπέδου, που κατά τεκμήριο είναι εγκάρσιες στο 
πρόγραμμα σπουδών, όπως δραστηριότητες διερεύνησης και ανακάλυψης, διεπιστημονική 
προσέγγιση, λήψη απόφασης, κριτική σκέψη, αναστοχασμός και κριτικός γραμματισμός. 
Χρησιμοποιούνται εκπαιδευτικά λογισμικά του Ι.Ε.Π. (πρώην Π.Ι) σχεδιασμένα ειδικά για τα 
παιδιά αυτής της ηλικίας, ανοιχτού τύπου λογισμικά όπως το kidspiration, ενώ παράλληλα 
γίνεται χρήση του κειμενογράφου (word) και του διαδικτύου.  

Λέξεις - Κλειδιά: Γλώσσα, Σενάριο, Τ.Π.Ε, Λογισμικά, Φύλλα Εργασίας. 

Διδακτικοί στόχοι 

Το διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει τέσσερις δραστηριότητες και διαρκεί 6 διδακτικές ώρες 
(από δύο διδακτικές για τις δύο πρώτες δραστηριότητες και από μία διδακτική ώρα για τις 
άλλες δύο δραστηριότητες). 

Προτείνεται η οργάνωση των μαθητών σε ομάδες 2-3 ατόμων.Oι ομάδες πρέπει να είναι ισο-
δύναμες ως προς τις μαθησιακές, γνωστικές και τεχνολογικές δυνατότητες. Κάθε ομάδα επι-
λέγει το δικό της προσωνύμιο. 

 Ο γενικός σκοπός του σεναρίου είναι η διεύρυνση των γνώσεων των παιδιών σχετικά με το 
ψωμί και η διερεύνηση, με διαφορετικές προσεγγίσεις, γραμματικών φαινομένων και συστη-
μάτων επικοινωνίας λόγου, προκειμένου οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν τεχνικές, λειτουρ-
γικές και κριτικές δεξιότητες σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα. Οι ειδικότεροι στόχοι αναλύονται 
ως εξής:  

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο. 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι μαθητές/τριες επιδιώκεται: 

1. να διατυπώνουν τον διάλογο γραπτά και προφορικά σε πλάγιο λόγο (Φ.Ε. 1) 
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2. να ασκηθούν στην περιληπτική απόδοση του νοήματος του κειμένου «Το πιο γλυκό ψωμί» 
(Φ.Ε. 1) 

3. να περιλαμβάνουν στην περίληψή τους: τον χώρο και τον χρόνο της ιστορίας, τους χαρα-
κτήρες των ηρώων, το πρόβλημα, την επίλυση του προβλήματος, τη διακριτή διαδοχή των 
βασικότερων γεγονότων και την κατάληξη του παραμυθιού (Φ.Ε. 1) 

4. να εξοικειωθούν σε πολυτροπικά περιβάλλοντα επικοινωνίας - σύνδεση εικόνας και γλώσ-
σας (Καψάλης & Νημά, 2002: 142) (Φ.Ε. 1,2) 

5. να επιλέγουν, να οργανώνουν και να ταξινομούν πληροφορίες, ανάλογα με το περιεχόμενο 
της ερώτησης, σε πίνακα και εννοιολογικό χάρτη (Φ.Ε. 3) 

6. να εξασκηθούν στη χρονική αντικατάσταση ρημάτων σε γνωστούς χρόνους (Φ.Ε. 4). 

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

1. να χρησιμοποιούν κειμενογράφο με μεγαλύτερη άνεση (να ανοίγουν και να κλείνουν εικο-
νίδια, να χειρίζονται τα βασικά εικονίδια της αποθήκευσης ) (Φ.Ε. 1,4) 

2. να ανοίγουν υπερσύνδεση και με τη χρήση υπερμέσων (π.χ. video παρασκευής ψωμιού), 
να ασκούνται σε πρακτικές μάθησης, ενώ μαθαίνουν να βρίσκουν πληροφορίες για ένα 
συγκεκριμένο θέμα (π.χ. αρχαία ελληνική ονομασία της λέξης «ψωμί») χρησιμοποιώντας 
την ηλεκτρονική διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (Φ.Ε. 2) 

3. να αναπαριστούν τις γνώσεις τους με την οπτικοποίηση (π.χ το παραμύθι σε εικόνες) των 
σχέσεων ανάμεσα στις έννοιες (π.χ. ψωμί, θρεπτικά συστατικά, υλικά παρασκευής, είδη 
ψωμιού, εννοιολογικός χάρτης) (Φ.Ε. 1,3)  

4. να μάθουν να εισάγουν πίνακα, να επιλέγουν γραμμές, στήλες και να διαμορφώνουν τον 
πίνακα με περιγράμματα, σκίαση, γέμισμα και χρώμα (Φ.Ε. 4)  

5. να αποκτήσουν θετική στάση για τη χρησιμότητα των Η/Υ και των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή 
διαδικασία (Ράπτης & Ράπτη, 2004: 22-27) 

6. να αντιληφθούν ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία διε-
ρεύνησης, αναζήτησης, επεξεργασίας και παραγωγής πληροφοριών. 

Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία. 

1. να περάσουν από την παθητική δασκαλοκεντρική διδασκαλία στην ενεργητική μαθητοκε-
ντρική συμμετοχική διδασκαλία αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους (Ματσαγγούρας, 2006: 
148) 

2. να ασκηθούν στη συνεργασία και στο διάλογο (Καψάλης, 2004: 61), 
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3. να αποκτήσουν δεξιότητες συλλογής, επιλογής, επεξεργασίας, συνδυασμού και οργάνω-
σης διαφόρων πληροφοριών, ώστε να δημιουργούν εύκολα ένα κατανοητό και ολοκλη-
ρωμένο προφορικό και γραπτό λόγο 

4. να καλλιεργήσουν συνθετική, αναλυτική και κριτική σκέψη (Ματσαγγούρας, 2004: 87)  

5. να κατανοήσουν το γεγονός ότι πολλές φορές η σωστή ομαδική εργασία οδηγεί ευκολό-
τερα σε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα, με όρους ισότιμης και ενεργού συμμετοχής των 
μαθητών (Ματσαγγούρας, 2002: 137).  

Διδακτική και μεθοδολογική προσέγγιση του σεναρίου 

 Οι θεωρίες μάθησης που εφαρμόζονται στο σενάριο είναι οι συμπεριφοριστικές, οι γνωστι-
κές και οι κοινωνικοπολιτισμικές. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον συμπεριφορισμό, με βασικό εκπρόσωπο τον Skinner: 

• αυτό που έχει σημασία είναι μόνο το εξωτερικό ερέθισμα από το περιβάλλον και η άμεση 
ανταπόκριση του υποκειμένου στο ερέθισμα  

• οι επαναλήψεις ενισχύουν τη σύνδεση ερέθισμα – ανταπόκριση, άρα και τη μάθηση 

• υπάρχει άμεση ανατροφοδότηση -θετική (π.χ. επιβράβευση ) ή αρνητική- ανάλογα με την 
απάντηση 

• ιδιαίτερη σημασία στην ενεργή συμμετοχή του μαθητή 

• η ανάλυση γίνεται από τα πιο απλά στα πιο σύνθετα (Κασσωτάκης & Φλουρής, 1981: 46-
48).  

Σε αντίθεση με τον συμπεριφορισμό βρίσκονται οι γνωστικές θεωρίες μάθησης και ιδιαίτερα 
ο κονστρουκτιβισμός με βασικό εκπρόσωπο τον Piaget: 

 αποδίδουν πολύ μεγάλη σημασία στις εσωτερικές, νοητικές διεργασίες του υποκειμένου 

 αντιμετωπίζουν την ανάπτυξη της λογικής και επιστημονικής σκέψης του παιδιού ως μια 
εξελικτική διαδικασία με διάφορα στάδια 

 θεωρούν ότι η μάθηση δε μεταδίδεται, αλλά είναι μια διαδικασία ενεργητικής προσωπι-
κής κατασκευής-οικοδόμησης της γνώσης, η οποία γνώση εδράζεται πάνω σε προγενέ-
στερες γνώσεις (που τροποποιούνται κατάλληλα για να συζευχθούν με τη νέα γνώση) 

 αποφεύγεται από τον εκπαιδευτικό, η υπόδειξη των σωστών απαντήσεων, ενώ το λάθος 
αξιοποιείται δημιουργικά 

 είναι σημαντική η ύπαρξη ενός πλούσιου σε ποικίλα εξωτερικά ερεθίσματα περιβάλλο-
ντος με το οποίο ο μαθητής αλληλεπιδρά (Ράπτης & Ράπτη, 2004: 85-92).  
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Επιπλέον, σύμφωνα με την κοινωνιογνωστική θεώρηση (ανακαλυπτική μάθηση) του Bruner, 
οι μαθητές ανακαλύπτουν τη γνώση (κανόνες, αρχές, ανάπτυξη δεξιοτήτων) σταδιακά και 
μέσα από την καθοδήγηση και την εμψύχωση του εκπαιδευτικού (Κασσωτάκης & Φλουρής, 
1981:52). Βασισμένες σε αυτές τις θεωρίες είναι οι δραστηριότητες του σεναρίου που κάνουν 
χρήση των λογισμικών ανοιχτού τύπου και ειδικότερα το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογρά-
φησης kidspiration και ο επεξεργαστής κειμένου (word). 

Συμπληρωματικά με τις παραπάνω θεωρίες μάθησης λειτουργούν οι κοινωνικο-πολιτισμικές 
θεωρήσεις του Vygotsky σύμφωνα με τις οποίες: 

o η μάθηση συντελείται μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια (γλώσσα, 
στερεότυπα, αντιλήψεις) και δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του ατόμου με άλλα 
άτομα, σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις και μέσω της υλοποίησης κοινών 
δραστηριοτήτων 

o υποστηρίζουν ότι υπάρχει ένα σύνολο γνώσεων, που ο μαθητής μπορεί να δημιουργήσει 
με τη βοήθεια του περιβάλλοντος (υλικοτεχνική υποδομή σχολείου, συμμαθητές, εκπαι-
δευτικός, περιβάλλον που ζει) και όχι ακόμα μόνος του (ζώνη επικείμενης ανάπτυξης) 

o επηρεάζουν τον τρόπο ένταξης των εκπ/κών λογισμικών στη διδασκαλία, καθώς ευνοούν 
το μοντέλο των μαθητών που συνεργάζονται (ομαδοσυνεργατική μάθηση) με τη βοήθεια 
των ΤΠΕ (Ράπτης & Ράπτη, 2004: 96-99). 

Περιγραφή και αιτιολόγηση του προτεινόμενου σεναρίου 

1ο Διδακτικό δίωρο: Δραστηριότητα ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας με τη χρήση 
λογισμικού του πρώην Π.Ι. και του επεξεργαστή κειμένου (ΜS word) για την περιληπτική α-

πόδοση του νοήματος στα πλαίσια παραγωγής γραπτού λόγου (Φ.Ε.1) 

Το εισαγωγικό ερέθισμα της διδασκαλίας δίνεται με τις εικόνες του βιβλίου στις σελίδες 28 
και 33. Συγκεκριμένα, ζητείται από τους μαθητές να παρατηρήσουν τις εικόνες, όπου η πρώτη 
παρουσιάζει έναν ανόρεκτο και δυστυχισμένο βασιλιά και η άλλη την προσφορά ενός ψω-
μιού από έναν χωρικό - που φαίνεται να λειτουργεί ως η λύση στο πρόβλημα του βασιλιά - 
να συγκρίνουν τις εικόνες των δύο ανδρών και να σχολιάσουν το ντύσιμό τους, να παρατη-
ρήσουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, την έκφρασή τους και να αναδείξουν τα συ-
ναισθήματά τους. Κατόπιν γίνεται καταιγισμός ιδεών και οι μαθητές καλούνται να φαντα-
στούν και να διατυπώσουν προφορικά την υπόθεση του παραμυθιού.  

 Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες οργανώνονται σε τριμελής ομάδες και δίνουν ένα προσωνύ-
μιο στην ομάδα τους. Από τον φάκελο δραστηριοτήτων του μαθήματος, που βρίσκεται στην 
επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών, τα παιδιά, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, 
ανοίγουν το 1ο φύλλο εργασίας και αναζητούν το εικονίδιο που έχει τα λογισμικά του πρώην 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το μάθημα της Γλώσσας της Γ΄ και Δ΄ τάξης. Ακολουθώντας τις 
οδηγίες του Φ.Ε. ακούν, εν συντομία, το παραμύθι από τον παππού και στη συνέχεια γρά-
φουν σε λίγες σειρές την περίληψη, ακολουθώντας τις οδηγίες που τους έδωσε ο εκπαιδευ-
τικός για την τεχνική της περίληψης, σε προηγούμενο μάθημα. Κάθε ομάδα αποθηκεύει αυτά 
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που έγραψε, τα ανακοινώνει στην τάξη και ακολουθούν οι σχετικές παρατηρήσεις και διορ-
θώσεις από τα παιδιά των άλλων ομάδων. 

 Στη συνέχεια τα παιδιά καλούνται να ξαναγράψουν, σε φύλλο του λογισμικού, το τέλος του 
παραμυθιού σαν ιστορία που έγινε στο παρόν, μεταφέροντας τα ρήματα του Αορίστου, που 
είναι με κόκκινο χρώμα στο κείμενο, σε χρόνο Ενεστώτα. Όταν το ρήμα δε γράφεται στον 
σωστό τύπο «βάφεται» αυτόματα με μαύρο χρώμα. Όταν όλα τα ρήματα μπουν στο σωστό 
χρόνο επιλέγουν το κατάλληλο εικονίδιο για να δουν και να ακούσουν το τέλος του παραμυ-
θιού. Η αφήγηση του παραμυθιού αναμένεται να προκαλέσει και να διατηρήσει αμείωτο το 
ενδιαφέρον των μαθητών, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δραστηριότητας.  

 Η χρήση του αναφορικού και κατευθυντικού λόγου έχει διδαχτεί σε προηγούμενη ενότητα. 
Επίσης έχει διδαχτεί η παραγωγή αφηγηματικού λόγου ως ομαδική δραστηριότητα, λαμβά-
νοντας υπόψη βασικές φράσεις για την περιληπτική απόδοση του νοήματος με τη χρήση πλά-
γιου λόγου. Ακόμη είναι γνωστή η μεταφορά ρημάτων από τον Αόριστο στον Ενεστώτα.  

 Εδώ η δραστηριότητα λειτουργεί περισσότερο ως επαναληπτική-εμπεδωτική– μεταγνω-
στική. Επίσης επιτρέπει τη δημιουργική έκφραση και αλληλεπίδραση των μαθητών και αντα-
ποκρίνεται στο κοινωνιογλωσσικό κομμάτι της θεωρητικής προσέγγισης (κοινωνικός εποικο-
δομισμός). Η δραστηριότητα αποσκοπεί στην παροχή άσκησης, ώστε να αναπτυχθούν και να 
βελτιωθούν γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών που αφορούν τόσο στις νέες τεχνολογίες 
(χρήση κειμενογράφου) όσο και στην εμπέδωση της χρήσης αναφορικού λόγου. Εντάσσεται 
στα λεγόμενα συστήματα εξάσκησης και πρακτικής που δε στοχεύουν μόνο στην παροχή 
νέας πληροφορίας, αλλά στον έλεγχο των αποκτηθέντων γνώσεων (Perrott, 1992:115-127). 

 Υλοποίηση στόχων: Α1, 2, 3 / Β1, 2, 3 / Γ1, 2, 3, 4, 5.  

 2ο Διδακτικό δίωρο: Δραστηριότητα διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου, με χρήση πο-
λυμέσων (video) και ελεύθερης διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας (Wikipedia) για αναζήτηση 
στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με το ψωμί (Φ.Ε.2) 

Τα παιδιά πατώντας πάνω στον υπερσύνδεσμο htt ps://www.youtube.com/watch?v= 
U8h33I8iPFE παρακολουθούν Video από το You Tube για την παρασκευή ψωμιού ολικής α-
λέσεως. Στη συνέχεια περιηγούνται στο διαδίκτυο πατώντας στον υπερσύνδε-
σμο http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%89%CE%BC%CE%AF, που παραπέμπει στην ι-
στοσελίδα της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Φ.Ε. 2, 
διαβάζουν ένα κείμενο, στο οποίο βρίσκουν πολλές πληροφορίες για το ψωμί και απαντούν 
με τη χρήση επεξεργαστή κειμένου (Word) σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που τους δίνονται.  

 Οι ομάδες ανακοινώνουν τα αποτελέσματά τους, ακολουθεί συζήτηση και αλληλεπίδραση 
και γίνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις (διορθωτικές, συντονιστικές, επεξηγηματικές), ό-
που και όταν κρίνεται αναγκαίο. 

 Η συγκεκριμένη δραστηριότητα (Φ.Ε.2) είναι σε σημαντικό βαθμό κατευθυνόμενη, καθώς 
ζητείται από κάθε ομάδα να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, που σχετίζονται με τα 
είδη ψωμιού και τα θρεπτικά του συστατικά και όχι να αποφασίσουν τα παιδιά ποιες είναι 
οι σημαντικότερες πληροφορίες για το ψωμί. Δεν αφήνει πολλά περιθώρια αυτενέργειας και 
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κατά συνέπεια χώρο για να καλλιεργηθεί η κριτική ικανότητα. Κάτι τέτοιο μπορεί να θεωρη-
θεί ότι περιλαμβάνει συμπεριφοριστικά στοιχεία, όμως κρίνεται σκόπιμο, ώστε τα παιδιά να 
μη «χαθούν» στο πλήθος των πληροφοριών.  

Ακολουθεί συζήτηση για την προσφορά των θρεπτικών συστατικών του ψωμιού στον άν-
θρωπο (σύνδεση με πρόγραμμα Ε.Ζ. για τις διατροφικές συνήθεις) και για το ρόλο του ψω-
μιού στη Χριστιανική θρησκεία (σύνδεση με το μάθημα των Θρησκευτικών). 

Υλοποίηση στόχων: Α4, / Β2, 5, 6, / Γ1, 2 ,3, 4, 5. 

5η Διδακτική ώρα: Δραστηριότητα εμπέδωσης και μεταγνώσης με χρήση ανοιχτού λογισμι-
κού kidspiration (Φ.Ε. 3) 

Με αυτήν τη δραστηριότητα γίνεται μια προσπάθεια αναπαράστασης και οργάνωσης των 
ιδεών των μαθητών με τη συμπλήρωση του εννοιολογικού χάρτη. 

Αρχικά, δίνεται το 3ο φύλλο εργασίας στις ομάδες. Σε αυτό τα παιδιά καλούνται να ανοίξουν 
από την επιφάνεια εργασίας το αρχείο kidspiration, το οποίο πρέπει να συμπληρώσουν, στη-
ριζόμενοι στις οδηγίες του Φ.Ε. 3. Τα στοιχεία που θα επιλέξουν και θα συνθέσουν, θα τα 
αντλήσουν από το video, την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia και από το Φ.Ε.3. Τα 
παιδιά συμπληρώνουν τον ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη και αφού τελειώσουν, παρου-
σιάζουν ομαδικά το αποτέλεσμα της δουλειάς τους.  

 Ο εννοιολογικός χάρτης στην δραστηριότητα αυτή λειτουργεί ως εποικοδομιστικό εργαλείο. 
Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που μπορεί πρακτικά να χρησιμοποιηθεί σε όλες 
τις βαθμίδες και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Η εννοιολογική χαρτογράφηση είναι μια 
ειδική τεχνική οπτικοποίησης (γραφικής αναπαράστασης) των σχέσεων ανάμεσα σε διάφο-
ρες έννοιες και ένας ενδιαφέρον τρόπος αναπαράστασης της γνώσης, της οποίας αποτελεί 
μια ιδεατή εννοιολογική δομή.  

Υλοποίηση στόχων: Α5, / Β2, 5, 6, / Γ1, 2, 3, 4, 5. 

6η Διδακτική ώρα: Δραστηριότητα αξιολόγησης και μεταγνώσης με χρήση επεξεργαστή κει-
μένου ( MS Word). (Φ.Ε.4) 

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα τα παιδιά αξιοποιούν τις δυνατότητες χειρισμού και μορ-
φοποίησης κειμένου, «παίζουν με τα χρώματα» και αξιολογούν τις γνώσεις που απέκτησαν. 

Αρχικά, δίνεται το 4ο και τελευταίο φύλλο εργασίας, όπου ζητείται από τα παιδιά να ασχολη-
θούν με την χρονική αντικατάσταση δύο ρημάτων, ηλεκτρονικά, με έναν διαφορετικό, μέχρι 
τώρα, και ίσως πιο ευχάριστο τρόπο. Σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δίνονται, επιλέγουν 
από την επιφάνεια εργασίας, το εικονίδιο Μicrosoft office word, εισάγουν πίνακα και κάνουν 
χρονική αντικατάσταση των ρημάτων «ζυμώνω» και «ψήνω», σε όσους χρόνους έχουν διδα-
χθεί μέχρι τώρα. Με αυτόν τον τρόπο αξιολογούνται σε όσα κατανόησαν σχετικά με την αντι-
κατάσταση ρημάτων (Βeκ,1986:37-76). Στη συνέχεια εισάγουν στήλες και σειρές, τις βάφουν 
με διαφορετικά χρώματα, όπως και τα γράμματα, κάνουν σκίαση, γέμισμα και επιλέγουν χρώ-
ματα.  
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Μετά το τέλος της δραστηριότητας γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις, τα παιδιά κάνουν 
αποθήκευση με το όνομα της επιλογή τους και όλες οι ομάδες εκτυπώνουν τις εργασίες τους 
(Τριλιανός, 2002: 112). Η συγκεκριμένη δραστηριότητα σχετίζεται με τις λειτουργίες δόμησης 
και μορφοποίησης (μορφοποίηση χαρακτήρων, εισαγωγή εικόνων, πινάκων, περιεχομένων, 
κλπ.) 

Υλοποίηση στόχων: A6, / B4,5,6, / Γ1,2,3,4,5 
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Φύλλο εργασίας (1) 

«ΟΙ ΔΕΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΑ ΠΑΠΠΟΥ» 

 

 Αγαπητά μου παιδιά, καλή σας ημέρα. Είμαι ο «παραμυθάς» παππούς και μαζί θα περά-
σουμε ένα ευχάριστο δίωρο. Ακολουθείστε, λοιπόν, τις οδηγίες μου, με τη σειρά που σας τις 
δίνω, και πιστέψτε με πως δε θα χάσετε:  

1)Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή θα βρείτε το εικονίδιο  . Κάντε αριστερό 

κλικ πάνω σε αυτό και θα εμφανιστεί το εικονίδιο  το οποίο θα επιλέξετε με αρι-
στερό κλικ πάνω στη λεζάντα.  

2)Στη συνέχεια εμφανίζεται ένας πίνακας με έξι εικόνες. Επιλέξτε τον τίτλο «Εργασία»: 

 

3)Κατόπιν γράφετε τα ονόματα της ομάδας σας στο πλαίσιο που σας δίνεται και το επιλέγετε: 

 

4)Εμφανίζεται και πάλι ο πίνακας των έξι εικόνων και επιλέγετε ξανά την εικόνα με τίτλο 
«Εργασία». 

5)Τώρα παρουσιάζεται ένας νέος πίνακας με εννέα εικόνες. Επιλέξτε αυτή με τον δικό μου 
τίτλο: «Παραμύθι του παππού»:  

 

6)Ακούστε προσεκτικά το παραμύθι που θα σας πω και στη συνέχεια γράψτε σε λίγες σειρές 
την περίληψη ακολουθώντας τις οδηγίες που σας έδωσε η δασκάλα σας για την τεχνική της 
περίληψης: 
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7)Μόλις ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της περίληψής σας και της δώσετε την τελική της 
μορφή, θα την ανακοινώσετε, ανά ομάδα, στους συμμαθητές σας, για να ακούσετε την 
γνώμη τους και τις παρατηρήσεις τους, ώστε να κάνετε, αν χρειαστεί κάποιες διορθώσεις.  

8) Κάνοντας δεξί κλικ πάνω στην εικόνα της κόρης μου (μαμά) μπορείτε να ακούσετε το τέλος 
του παραμυθιού γιατί, όπως είδατε, κουράστηκα και αποκοιμήθηκα. 

9) Η κόρη μου (μαμά) θα σας ζητήσει να προσπαθήσετε να ξαναγράψετε το τέλος του παρα-
μυθιού σαν ιστορία που έγινε σήμερα για να το δείτε να ξαναζωντανεύει. Για να το καταφέ-
ρετε αυτό πρέπει να μεταφέρετε τα ρήματα του Αορίστου, που είναι με κόκκινο χρώμα, στο 
χρόνο που χρησιμοποιούμε για το παρόν (το σήμερα). Όταν το ρήμα γραφεί στο σωστό χρόνο 
χρωματίζεται κόκκινο. Αν δε γραφεί στο σωστό χρόνο παραμένει με μαύρο χρώμα.  

 10) Όταν βάλετε όλα τα ρήματα στο σωστό χρόνο επιλέξτε το εικονίδιο  για να δείτε 
και να ακούσετε το τέλος του παραμυθιού σαν μια ιστορία που έγινε «σήμερα». 

 Ελπίζω να το διασκεδάσατε. Σύντομα θα σας δώσω καινούριες οδηγίες για ένα νέο τα-
ξίδι στον κόσμο της τεχνολογίας!!! 

 

Φύλλο εργασίας (2) 

«Ο ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ ΠΑΠΠΟΥΣ ΞΑΝΑΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ» 

 

 Αγαπητά μου παιδιά, καλή σας ημέρα. Όπως διαπιστώνετε, εγώ, ο «παραμυθάς» παππούς, 
κρατάω τον λόγο μου, γι’ αυτό και βρίσκομαι σήμερα πάλι μαζί σας. Πιστεύω ότι θα περά-
σουμε ακόμα ένα ευχάριστο και δημιουργικό δίωρο. 

 Ήδη, η δασκάλα σας, πατώντας πάνω στον υπερσύνδε-
σμο https://www.youtube.com/watch?v=U8h33l8iPFE, σας παρουσίασε ένα πολύ ωραίο βί-
ντεο, από το You Tube, για την παρασκευή ψωμιού ολικής αλέσεως. 

Τώρα είναι η ώρα να «σερφάρετε» εσείς στο διαδίκτυο. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 
«Ctrl» και κάντε αριστερό κλικ πάνω στον υπερσύνδε-
σμο http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%89%CE%BC%CE%AF. Θα βρεθείτε αμέσως 
στην ιστοσελίδα της Wikipedia (Βικιπαίδεια), όπου θα διαβάσετε ένα κείμενο, στο οποίο θα 
βρείτε πολλές πληροφορίες για το ψωμί.  

 Στη συνέχεια προσπαθήστε να απαντήσετε με την ομάδα σας στις παρακάτω ερωτήσεις:  
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Ποια είναι η αρχαία ελληνική ονομασία του ψωμιού;  

Ποια είναι τα συστατικά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή του 
ψωμιού;  

Ποια είναι τα κυριότερα είδη ψωμιού; 

Για ποιο λόγο πρέπει να καταναλώνουμε περισσότερο ψωμί ολικής άλεσης; (πάρτε τις 
πληροφορίες που χρειάζεστε κάνοντας αριστερό κλικ πάνω στον πίνακα, που βρίσκεται 
στην παράγραφο «Διατροφολογικά στοιχεία», ώστε να φαίνονται καλύτερα τα στοιχεία 
του). 

Τώρα ανακοινώστε τα αποτελέσματα της έρευνάς σας στην τάξη! 

 

Φύλλο εργασίας (3) 

«Ο ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ ΠΑΠΠΟΥΣ ΞΑΝΑΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ» 

 

• Με το λογισμικό  σας έφτιαξα έναν εννοιολογικό χάρτη, τον οποίο 
πιστεύω πως θα συμπληρώσετε πολύ εύκολα.  

 Στην οθόνη του υπολογιστή σας η δασκάλα σας θα εμφανίσει αυτόν τον σχηματικό χάρτη: 

 

• Γράψτε στη σωστή ομάδα τις λέξεις: αλεύρι, υδατάνθρακες, σικάλεως, μαγιά, φυτικές 
ίνες, νερό, πολύσπορο, λευκό, αλάτι, λίπη, ολικής, πρωτεΐνες. 

•  Για να γράψετε πρέπει να πατήσετε διπλό αριστερό κλικ μέσα στην έλλειψη μέχρι να 
εμφανιστεί το ορθογώνιο πλαίσιο και ο κέρσορας. 
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Φύλλο εργασίας (4) 

 

«Ο ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ ΠΑΠΠΟΥΣ ΞΑΝΑΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ» 

Τώρα ήρθε η ώρα για την τελευταία σας δραστηριότητα, για σήμερα. Με τις οδηγίες που θα 
σας δώσω θα φτιάξετε τον πίνακα που φαίνεται στην εικόνα και στη συνέχεια θα τον συ-
μπληρώσετε. 

  

 

 

 

1) Από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας επιλέξτε με διπλό αριστερό κλικ το 

εικονίδιο  

2)Από την κεντρική μπάρα επιλογών που εμφανίζεται στο πάνω μέρος του περιβάλλοντος 
εργασίας επιλέξτε πρώτα «Εισαγωγή» και στη συνέχεια «Πίνακας».  

 

3)Εμφανίζεται ένας πίνακας με 10 Χ 10 κουτάκια. Επιλέξτε (2) στήλες και (6) σειρές και ο 
πίνακας θα εμφανιστεί στο περιβάλλον εργασίας. 

4)Τώρα μπορείτε να συμπληρώσετε τον πίνακα όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. 

5)Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε πιο όμορφο τον πίνακά σας, επιλέξτε τη στήλη «Χρόνοι ρη-
μάτων» και από την «κεντρική» σελίδα βάψτε με έντονο κόκκινο χρώμα τα γράμματα αυτής 
της στήλης και με έντονο πράσινο χρώμα τα γράμματα της διπλανής στήλης 
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6)Επίσης μπορείτε να επιλέξετε όλον τον πίνακα και να διαλέξετε το κίτρινο χρώμα ως γέμι-
σμα. Κάντε δεξί κλικ πάνω στον πίνακα και επιλέξτε 1ον ) «περιγράμματα και σκίαση», 2ον) 
«σκίαση», 3ον) «γέμισμα» και 4ον) επιλέξτε το κίτρινο χρώμα. 

 

Καλή επιτυχία!!! 
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Τραγουδώντας τους τόνους 

Χιώλου Μαρία 
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια/Εκπαιδευτικός-Φιλόλογος 

mariachiolou@gmail.com 
 

Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο αποτελεί πρόταση για τη διδασκαλία των κανόνων τονισμού της 
αρχαίας ελληνικής στην Α’ τάξη του Γυμνασίου. Στηρίζεται στις βασικές αρχές της θεωρίας 
του κονστρακτιονισμού και στην ανακαλυπτική μάθηση. Οι μαθητές, στα πλαίσια ομάδων, 
θα προσπαθήσουν να συλλέξουν πληροφορίες για την αρχαία ελληνική γλώσσα αναφορικά 
με την προφορά και την γραφική της απόδοση, ακούγοντας αρχαία κείμενα τα οποία έχουν 
αποδοθεί με την ερασμιακή προφορά. Έτσι, θα μπορέσουν αρχικά να κατανοήσουν βαθύ-
τερα θεμελιώδεις αρχές της αρχαίας ελληνικής γλώσσας από γλωσσολογική άποψη και εν 
συνεχεία να εμπεδώσουν τους κανόνες τονισμού μέσα από βιωματικές μεθόδους και με τη 
χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού.     

Λέξεις – Κλειδιά: κονστρακτιονισμός, κανόνες τονισμού, μικρόκοσμοι, βιωματική μάθηση, 
ανακαλυπτική μάθηση, συνεργατική μάθηση. 

Εισαγωγή  

Η προοπτική αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας για παιδαγωγική καινοτομία έχει συνει-
σφέρει στην αναθεώρηση τόσο της έννοιας του σχεδίου μαθήματος όσο και στους τρόπους 
με τους οποίους μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί (Κυνηγός, 2011). Στο σημερινό σχολείο τα 
αρχαία ελληνικά είναι ένα μάθημα που δυσκολεύει αισθητά τους μαθητές, καθώς βασίζεται 
στην απομνημόνευση. Το παρόν σενάριο, στηριζόμενο στις αρχές του κονστρακτιονισμού, 
δίνει έμφαση στη δημιουργική έκφραση των μαθητών και στη μάθηση μέσω της ενεργούς 
διερεύνησης, της τροποποίησης και της δημιουργίας ψηφιακών τεχνουργημάτων. Η τεχνο-
λογία, η οποία προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες αναπαράστασης της πληροφορίας, επι-
τρέπει στους μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά και να βιώσουν πτυχές της αρχαίας ελληνι-
κής γλώσσας, το οποίο είναι δύσκολο με την παραδοσιακή διδασκαλία, προσεγγίζοντας, έτσι, 
βιωματικά ένα στάδιο της εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας, που δε σώζεται πια ατόφιο. Τέ-
λος, οι μαθητές, εργάζονται στα πλαίσια ομάδων, μαθαίνουν εμπλεκόμενοι ενεργά και συ-
νειδητά σε καταστάσεις που τους κεντρίζουν το ενδιαφέρον και, έτσι, δημιουργούν νοητικές 
δομές οργάνωσης και συνδυασμού της νέας πληροφορίας, καθώς αυτή σχετίζεται με τις ε-
μπειρίες και τα βιώματά τους. 

Βασικά στοιχεία διδακτικού σεναρίου 

Το σενάριο ονομάζεται «Τραγουδώντας τους τόνους» και εφαρμόζεται στην Α’ Γυμνασίου 
στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. Η εκτιμώμενη διάρκειά του είναι 6 διδακτικές 
ώρες (τρία 2ωρα). Αξιοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τις δυνατότητες που προσφέρει 
το διαδίκτυο, ο επεξεργαστής κειμένων, τα φύλλα παρουσίασης, καθώς και το εκπαιδευτικό 
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λογισμικό των μικρόκοσμων του Αβακίου (πλατφόρμα e-slate). Χρησιμοποιείται, επίσης, και 
ένας προτζέκτορας για την προβολή στην ολομέλεια της τάξης.  

Το διαδίκτυο προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης επαφής με πολλές και διαφορετικές πληρο-
φορίες ταυτόχρονα. Ο επεξεργαστής κειμένου, ως ηλεκτρονικό περιβάλλον παραγωγής γρα-
πτού λόγου, αποτελεί μέσο που ευνοεί τον πειραματισμό και τη δημιουργία (Κουτσογιάννης, 
2002), καθώς, όταν τον διαχειρίζονται οι ίδιοι οι μαθητές, προσφέρει τη δυνατότητα της επι-
λεκτικής εστίασης σε διαφορετικό συστατικό στοιχείο της γραπτής έκφρασης και έτσι είναι 
εφικτή η εμβάθυνση σε όλους τους τομείς της. Η καθαρή εικόνα του κειμένου όπως εμφανί-
ζεται σε έναν επεξεργαστή κειμένου, ευνοεί την οπτικοποίηση των νοημάτων και την πραγ-
ματοποίηση πολλών δοκιμών με αισθητά και άμεσα αποτελέσματα (Ράπτης & Ράπτη, 2001). 
Με τη χρήση των φύλλων παρουσιάσεων (PowerPoint) οι μαθητές μπαίνουν στη διαδικασία 
να κωδικοποιήσουν τη γνώση τους και να την εκφράσουν με σαφή και συνοπτικό τρόπο. Α-
κόμη, τους δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάσουν τις απόψεις τους σε κοινό, να δεχτούν 
σχόλια και παρατηρήσεις, και έτσι να εμβαθύνουν περισσότερο σε αυτές και, εάν παραστεί 
ανάγκη, να τις επεξεργαστούν εκ νέου.  

Οι μικρόκοσμοι είναι ψηφιακά ανακαλυπτικά και εύπλαστα περιβάλλοντα τα οποία χαρα-
κτηρίζονται από πρόσθετη παιδαγωγική αξία, καθώς με αυτούς οι μαθητές μπορούν να διε-
ρευνήσουν εναλλακτικές, να ελέγξουν υποθέσεις και να ανακαλύψουν γεγονότα που είναι 
αληθινά στον κόσμο. Το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι είναι σχεδιασμένοι ως ένα πε-
ριβάλλον με κανόνες, το οποίο δίνει τη δυνατότητα για «μαστόρεμα» και εξερεύνηση από 
τους μαθητές  (Kynigos, 2007). Η πρόσθετη παιδαγωγική αξία για την ψηφιακή τεχνολογία 
συνίσταται ακριβώς σε αυτό: στο ότι μπορεί να διαθέσει πολύ-αναπαραστασιακά εργαλεία 
με τα οποία ο μαθητής να αποκτήσει εμπειρίες έκφρασης εννοιών και επιστημονικής επιχει-
ρηματολογίας, διαχείρισης της πληροφορίας, δράσεις μέσα από πολυποίκιλες συλλογικότη-
τες, εξάσκησης στην κρίση και τη δημιουργική αμφισβήτηση (Κυνηγός, 2011). Στο συγκεκρι-
μένο σενάριο χρησιμοποιείται μία παραλλαγή του μικρόκοσμου «Αριάδνη», του Εργαστη-
ρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
(http://etl.ppp.uoa.gr/_content/download/eslate_kits.htm), διαμορφωμένος ειδικά για το 
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. 

Επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας αποτελούν οι μαθητές, οι οποίοι είναι χωρισμένοι σε 
πέντε (5) ομάδες, αναλαμβάνοντας ο καθένας και από έναν ρόλο, χωρίς όμως να αποκλείεται 
και η δυνατότητα εναλλαγής αυτών των ρόλων. Το μάθημα διεξάγεται σε αίθουσα με υπο-
λογιστές, στην οποία δημιουργούνται πέντε ξεχωριστά «περιβάλλοντα μάθησης», καθένα 
από τα οποία διαθέτει και έναν υπολογιστή. Στο κέντρο της αίθουσας και σε ίση απόσταση 
από το κάθε «περιβάλλον μάθησης» βρίσκεται η βάση του εκπαιδευτικού, ώστε να δίνει τη 
δυνατότητα στον ίδιο να παρεμβαίνει εάν και εφόσον κριθεί απαραίτητο. Στο συγκεκριμένο 
διδακτικό σενάριο ο εκπαιδευτικός δεν είναι ο μόνος κάτοχος και μεταδότης της πληροφο-
ρίας και της γνώσης, αλλά εμπνευστής και σχεδιαστής των δραστηριοτήτων των μαθητών 
καθώς και καθοδηγητής και βοηθός των τελευταίων στη μαθησιακή διαδικασία (Σολομωνί-
δου, 2006). 

Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι οι μαθητές να εμπλακούν στις δραστηριότητες που 
έχουν σχεδιαστεί με τη χρήση του υπολογιστή, να προωθηθεί η μεταξύ τους αλληλεπίδραση 
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και συνεργασία και, κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής τους με το εκπαιδευτικό λογισμικό, 
να ανακαλύψουν μόνοι τους τα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να αντλήσουν από το υλικό 
που τους δίνεται, να τα οργανώσουν και τελικά να τα συνθέσουν. 

Στόχοι διδακτικού σεναρίου 

Οι στόχοι του σεναρίου είναι γνωστικής, παιδαγωγικής και τεχνολογικής φύσεως.  

Γνωστικοί:  

 Να αναγνωρίσουν και να επισημάνουν οι μαθητές τα στοιχεία που αφορούν στη γραφή 
και την προφορά της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και να τα συσχετίσουν.  

 Να εντοπίσουν και να εκφράσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές στην προφορά της 
αρχαίας ελληνικής γλώσσας και τον τρόπο που αυτή αποτυπώνεται στη γραφή της και 
τον τονισμό της.  

 Να συνειδητοποιήσουν τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας στο πέρασμα των χρόνων.  

 Να αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τους βασικούς κανόνες τονι-
σμού των αρχαίων ελληνικών και να εξοικειωθούν μαζί τους. 

Παιδαγωγικοί: 

 Να κατανοήσουν την αξία της συνεργασίας στα πλαίσια μιας ομάδας και να λειτουργή-
σουν αρμονικά χρησιμοποιώντας διάλογο. 

 Να ακολουθήσουν συνεργαζόμενοι την ερευνητική διαδικασία με τα στάδια που αυτή 
τους δίνεται. 

 Να αναπτύξουν την ικανότητα αναγνώρισης των σημαντικών πληροφοριών που θα κα-
θοδηγήσουν τη σκέψη τους.  

 Να αναπτύξουν την ικανότητα σύνθεσης και κωδικοποίησης των νέων γνώσεων και να τη 
συσχετίσουν με την ήδη υπάρχουσα γνώση τους, καθώς και να αναγνωρίσουν τη σημα-
ντικότητα αυτής της συσχέτισης. 

Τεχνολογικοί:  

 Να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών με σκοπό να συλλέγουν 
υλικό για να λύνουν προβλήματα και να παίρνουν αποφάσεις. 

 Να αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο επεξεργαστής κειμένου και τις 
πολλές δυνατότητες που αυτός παρέχει. 

 Να οικοδομούν τις γνώσεις τους σε ένα ευνοϊκό, ευχάριστο και όσο γίνεται πιο αυθε-
ντικό περιβάλλον μάθησης μέσα από τις πολλαπλές αναπαραστάσεις που προσφέρουν 
οι ψηφιακές τεχνολογίες. 
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Ανάλυση δραστηριοτήτων  

Το σενάριο αποτελείται από τρεις (3) φάσεις, η κάθε μία από τις οποίες χωρίζεται σε δύο 
(2) στάδια. Κάθε φάση εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί σε διάρκεια δύο ωρών.  

Α ΦΑΣΗ-1ο Στάδιο 

Σε αυτό το στάδιο ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τους μαθητές ότι θα εργαστούν διαφορετικά. 
Τους χωρίζει σε ομάδες μικτής ικανότητας και συζητά για την αξία και τη σημασία της ομά-
δας, τον τρόπο λειτουργίας μέσα σε αυτή και μέσα από τη συζήτηση αναδεικνύονται η δυνα-
μική της καθώς και η αξία του διαλόγου και της συνεργασίας. Στη συνέχεια γράφει στον πί-
νακα τον τίτλο: «Τραγουδώντας τους τόνους» και έτσι εισάγει τους μαθητές στο θέμα με το 
οποίο θα ασχοληθούν. Ο τίτλος είναι σκόπιμα παιγνιώδης και αμφίσημος, ώστε οι μαθητές 
να προσελκυθούν από αυτόν και να ενταθεί το ενδιαφέρον τους. Ακόμη, τους ενημερώνει 
πως η κάθε ομάδα θα δουλέψει με διαφορετικό υλικό αλλά με κοινά στοιχεία τη  θεματική 
και το στόχο.  

Στη συνέχεια οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, τοποθετούνται στους υπολογιστές. Δεδομέ-
νου ότι το προς εξέταση θέμα είναι κοινό, η αντιστοιχία ομάδας-υπολογιστή  είναι τυχαία. Σε 
κάθε υπολογιστή υπάρχουν οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσει κάθε ομάδα (Εικόνα 1) 

 

Εικόνα 1: οδηγίες για το διαδίκτυο 

Α ΦΑΣΗ-2ο Στάδιο 

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές ακολουθούν τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί. Έρχονται σε μία 
πρώτη γνωριμία με την ιστοσελίδα «Society for the Oral Reading of Greek and Latin Literature 
(SORGLL)», η οποία περιέχει επιλογή κειμένων από αρχαίους συγγραφείς και ταυτόχρονη η-
χητική τους απόδοση με την ερασμιακή προφορά. Η ιστοσελίδα είναι κοινή για όλους και 
δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να επιλέξουν από τα ονόματα των αρχαίων συγγρα-
φέων και ποιητών το όνομα που εκείνοι θέλουν. Η ιστοσελίδα έχει γραμμική σχεδίαση, με 
πολλαπλές όμως επιλογές, γεγονός που την καθιστά και κατάλληλη για την ηλικία των μαθη-
τών σε σχέση με τη νοητική τους ανάπτυξη (Μικρόπουλος, 2000)Οι εικόνες που βλέπουν οι 
μαθητές διαδοχικά στην οθόνη του υπολογιστή είναι οι εξής:  

3280

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



 

 

 
Εικόνα 2.: Η πρώτη εμφάνιση της ιστοσε-

λίδας “SORGLL”  
Εικόνα 3. H οθόνη μετά την επιλογή Lis-

ten to:  Greek 
 
 

 
Εικόνα 4. Ενδεικτικά τί βλέπουν οι μαθητές που θα επιλέξουν το όνομα Homer. 

Οι μαθητές ακούν και διαβάζουν ταυτόχρονα το αρχαίο κείμενο του συγγραφέα που έχουν 
επιλέξει. Έχουν τη δυνατότητα να σταματούν την ηχητική απόδοση του κειμένου εάν θέλουν 
να ακούσουν ξανά κάτι και να το αντιπαραβάλουν με το κείμενο που τους δίνεται από κάτω. 
Στο πλαίσιο αυτό ο κάθε μαθητής μόνος του, αλλά και συνολικά η ομάδα, θα προσπαθήσει 
να ανασύρει πληροφορίες, να τις αναλύσει, να τις συγκρίνει και τελικά να τις συνθέσει βγά-
ζοντας κάποια συμπεράσματα. Για τους μαθητές το να κατασκευάζουν, να εξερευνούν, να 
δημιουργούν και να διαχειρίζονται μοντέλα και να χρησιμοποιούν πολλαπλές αναπαραστά-
σεις για να δημιουργούν νοήματα είναι ένα σημαντικό μέρος της μαθησιακής διαδικασίας 
και, ταυτόχρονα, ένα μέσο για το είδος της μάθησης που έχει προσωπικό νόημα γι’ αυτούς 
(Kynigos, 2004). Κάθε ομάδα, ύστερα από συνεννόηση όλων των μελών της, θα καταγράψει 
τις απόψεις της σε έναν επεξεργαστή κειμένου. Οι απόψεις θα παρουσιαστούν στο σύνολο 
της τάξης. Τέλος, γίνεται συζήτηση ανάμεσα σε όλους τους μαθητές της τάξης και ο εκπαι-
δευτικός την καθοδηγεί προς τα σωστά συμπεράσματα. 

Αναμένεται οι μαθητές να αντιληφθούν διαφορές στην προφορά της αρχαίας με τη νέα ελ-
ληνική γλώσσα και κυρίως να ανακαλύψουν τη διαφορετική προφορά στα φωνήεντα (μακρά-
βραχέα), στις διφθόγγους και στα σύμφωνα (ψιλά, μέσα, δασέα).  Η κατανόηση και η εμπέ-
δωση αυτών των στοιχείων θα αποτελέσει τη βάση στην οποία θα οικοδομήσουν οι μαθητές 
τους κανόνες τονισμού.  
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Β ΦΑΣΗ-1ο Στάδιο 

Οι μαθητές βρίσκονται ξανά σε ομάδες, είτε όμοιες είτε διαφορετικές με την προηγούμενη 
φάση, καθώς η κάθε ομάδα μελέτησε με διαφορετικό μεν υλικό το ίδιο, όμως, θέμα. Σε κάθε 
υπολογιστή υπάρχει ένας μικρόκοσμος, το περιεχόμενο του οποίο σχετίζεται με έναν από 
τους βασικούς κανόνες τονισμού. Σε αυτό το στάδιο το λογισμικό χρησιμοποιείται για διε-
ρευνητική μάθηση. Σε αυτή τη φάση ο εκπαιδευτικός συχνά καθοδηγεί τους μαθητές με τα 
κατάλληλα ερωτήματα ή νύξεις, ώστε να ελέγχεται και να εξελίσσεται η ερμηνεία που κάνουν 
οι μαθητές για την ανατροφοδότηση που το σύστημα παρέχει (Δημητρακοπούλου, 2002) 

Το λογισμικό προσκαλεί τους μαθητές να επιλέξουν το σωστό τονισμό αρχαίων ελληνικών 
λέξεων, ανάμεσα από διάφορες επιλογές. Οι μαθητές, έτσι, πειραματίζονται για να βρουν τη 
σωστή απάντηση. Μέσα από την κάθε επιλογή τους (είτε σωστή είτε λανθασμένη) οι μαθητές 
μπορούν να ανασύρουν πληροφορίες, να τις συγκρίνουν με τις ήδη υπάρχουσες, να τις σχο-
λιάσουν και να τις παρατηρήσουν από πολλαπλές πλευρές ώστε να βγάλουν σχετικά συμπε-
ράσματα. Οι λανθασμένες τους απαντήσεις αξιοποιούνται διδακτικά, καθώς αντιμετωπίζο-
νται με εντελώς διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι στην παραδοσιακή διδασκαλία. Το λάθος που 
εκφράζεται αποτελεί παράγοντα που μπορεί να συμβάλλει στην εποικοδομητική συζήτηση, 
στη νοητική επεξεργασία και στη διαπραγμάτευση νοημάτων και εννοιών, μέσα σε ένα εποι-
κοδομητικό και συνεργατικό περιβάλλον που ευνοεί τον προβληματισμό, την επικοινωνία 
και την ανταλλαγή απόψεων. 

Παράδειγμα για κανόνα «Μία μακρόχρονη παραλήγουσα, όταν τονίζεται παίρνει περισπω-
μένη, εάν η λήγουσα είναι βραχύχρονη».   

 

 

 
Εικόνα 5: Αρχική εμφάνιση μικρόκοσμου 

«Αριάδνη»  
Εικόνα 6: Επιλογή του τονισμού νήσε για τη 

λέξη «νησε». 
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Εικόνα 7: Εμφάνιση μικρόκοσμου «Α-
ριάδνη» μετά από λανθασμένη επιλογή τό-
νου 

 Εικόνα 8: Εμφάνιση μικρόκοσμου «Αριάδνη» 
μετά τη σωστή επιλογή «νῆσε» 

Κάθε ομάδα θα μελετήσει και θα επεξεργαστεί λέξεις των οποίων ο τονισμός βασίζεται σε 
έναν κανόνα. Οι μαθητές στην αρχή πειραματίζονται σχετικά με την επιλογή των απαντήσεών 
τους αλλά σιγά σιγά μπορούν, στηριζόμενοι στις γνώσεις τους, να συμπληρώσουν το φύλλο 
εργασίας που βρίσκεται σε κάθε υπολογιστή (βλ. Εικόνα 9). Μέσα από τη συμπλήρωση του 
πίνακα που έχει διαμορφωθεί από τον εκπαιδευτικό και τη συνεχή παρατήρηση και μεταξύ 
τους αλληλεπίδραση, δίνεται η δυνατότητα στα μέλη της κάθε ομάδας να διαμορφώσουν 
απόψεις σχετικά με τον τρόπο τονισμού κάθε λέξης. Οι μαθητές αναμένεται να μπορούν να 
αναγνωρίσουν τα κοινά στοιχεία που προσφέρει το υλικό του μικρόκοσμου. Σε περίπτωση 
που κάποια ομάδα φανεί να παρεκκλίνει από το προσδοκώμενο μαθησιακό αποτέλεσμα ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να θέσει επιπρόσθετους κατευθυντήριους προβληματισμούς και οδη-
γίες. 

 

Εικόνα 9:. Περιεχόμενο φύλλου εργασίας 

Έπειτα, κάθε ομάδα θα καταγράψει σε έναν επεξεργαστή κειμένου τα αποτελέσματα της έ-
ρευνάς της και θα τα παρουσιάσει στις άλλες ομάδες με τη χρήση των φύλλων παρουσίασης 
χρησιμοποιώντας και κάποια παραδείγματα λέξεων, που οι ίδιοι θα επεξηγήσουν στους συμ-
μαθητές τους. Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού θα συντάξουν όλοι μαζί τους κανόνες τονι-
σμού. Η παροχή κατάλληλης βοήθειας, υποστήριξης και ανάδρασης προς τους μαθητές είναι 
αναγκαία, ώστε να παρέχονται συμπληρωματικές πληροφορίες για τις λανθασμένες ή ελλι-
πείς απαντήσεις τους και να δίνονται κατευθύνσεις για τη διόρθωση και τη συμπλήρωσή τους 
με στόχο την αποτελεσματική διδακτική αντιμετώπιση των εναλλακτικών τους ιδεών και την 
οικοδόμηση έγκυρης και αποδεκτής γνώσης (Σολομωνίδου, 2006). 

Β ΦΑΣΗ-2ο Στάδιο 

Σε αυτό το στάδιο οι ομάδες θα «μαστορέψουν» το μικρόκοσμο χρησιμοποιώντας τον ως μία 
αυστηρή γλώσσα για να καταλάβουν και να αλλάξουν τις ιδιότητες και τις βαθύτερες δομές 
του (Kynigos, 2007), θα τους επεξεργαστούν, δηλαδή, για να εφαρμόσουν όσα έμαθαν.  Σε 
αυτό το σημείο οι μαθητές θα αναλύσουν και θα συνθέσουν εκ νέου όσα έμαθαν δημιουρ-
γώντας μία σωστή και δύο λανθασμένες πιθανές απαντήσεις για μία λέξη, εμβαθύνοντας με 
αυτόν τον τρόπο στο γνωστικό αντικείμενο.  Οι μαθητές, δηλαδή, όχι μόνο μπαίνουν στη δια-
δικασία να βρουν λέξεις των αρχαίων ελληνικών, να βρουν το σωστό τονισμό τους με βάση 
τους κανόνες που οι ίδιοι οι μαθητές έχουν ανακαλύψει και κωδικοποιήσει αλλά και να σκε-

3283

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



φτούν τους κανόνες αντίστροφα ώστε να δημιουργήσουν τις λανθασμένες επιλογές στον το-
νισμό των λέξεων. Τα μέλη των ομάδων θα συμπληρώσουν, κατόπιν συζήτησης και συνεννό-
ησης, τον «επεξεργαστή βάσεων» (Εικόνα 10) του μικρόκοσμου με παραδείγματα λέξεων και 
τις πιθανές απαντήσεις τους, δίνοντας μία σωστή και δύο λάθος επιλογές. Κάθε ομάδα θα 
συμπληρώσει το μικρόκοσμο ανάλογα με τον κανόνα που μελέτησε και διαμόρφωσε, και αυ-
τός ο νέος πια μικρόκοσμος θα αποτελέσει και δραστηριότητα εξάσκησης των άλλων ομά-
δων. Όλες οι ομάδες θα περάσουν από όλους τους υπολογιστές, με σκοπό να επιτευχθεί η εκ 
βαθέων  κατανόηση των βασικών κανόνων τονισμού από όλους τους μαθητές.  

 
Εικόνα 10: Επεξεργαστής Βάσεων 

Για τη συμπλήρωση του μικρόκοσμου ο εκπαιδευτικός θα παράσχει στην κάθε ομάδα οδη-
γίες για τον τρόπο πολυτονικής γραφής στον ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά και τις οδηγίες 
για τη συμπλήρωσή του επεξεργαστή βάσεων (Εικόνα 11) 

Εικόνα 11: Οδηγίες συμπλήρωσης επεξεργαστή βάσεων 

Με αυτές τις δραστηριότητες ο εκπαιδευτικός αναμένει να έχουν κατανοήσει οι μαθητές τους 
βασικούς κανόνες τονισμού, τη μεταξύ τους σχέση και αλληλεξάρτηση. Επίσης, στα πλαίσια 
της ομάδας, οι μαθητές αναμένεται να έχουν μάθει να λειτουργούν συνεργατικά και υποστη-
ρικτικά μεταξύ τους, να σέβονται τις απόψεις των άλλων μελών και να ενθαρρύνουν την έκ-
φρασή τους. Η εξοικείωση και η σωστή χρήση της τεχνολογίας μέσα από την αλληλεπίδραση 
με τους μικρόκοσμους αποτελεί επίσης ζητούμενο.  

Γ Φάση- 1ο Στάδιο 
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Σε αυτή τη φάση της διδασκαλίας ανατίθεται στους μαθητές να διαλέξουν ένα από τα κεί-
μενα των αρχαίων συγγραφέων που μελέτησαν στην Α Φάση, είτε κάποιο που οι ίδιοι επε-
ξεργάστηκαν, είτε κάποιο από τα άλλα, και να δικαιολογήσουν με βάση τις γνώσεις τους τον 
τρόπο τονισμού του. Οι μαθητές και με αυτή τη δραστηριότητα αλληλεπιδρούν και συνεργά-
ζονται, αναλύουν, εκφράζουν και ανασυνθέτουν τις γνώσεις τους για να ερμηνεύσουν τον 
τονισμό των κειμένων που μελετούν. Η συζήτηση που γίνεται βοηθά στην αποκατάσταση 
παρανοήσεων αλλά και στον επιπρόσθετο προβληματισμό του υπό μελέτη θέματος. 

Γ  Φάση- 2ο στάδιο 

Ο εκπαιδευτικός αναθέτει στους μαθητές να χωριστούν από μόνοι τους σε ομάδες. Κάθε ο-
μάδα θα έχει ως εργασία να γράψει ένα τραγούδι στον επεξεργαστή κειμένου, να το τονίσει 
με βάση τους κανόνες τονισμού που έμαθε και να το τραγουδήσει με ερασμιακή προφορά 
στο σύνολο της τάξης. Εναλλακτικά, οι ομάδες θα μπορούσαν να τραγουδήσουν ένα σύγ-
χρονο τραγούδι της επιλογής τους με ερασμιακή προφορά. Τα τραγούδια των ομάδων θα 
προβάλλονται ταυτόχρονα και στον προτζέκτορα με τα φύλλα παρουσιάσεων (PowerPoint) 
που κάθε ομάδα θα έχει ετοιμάσει. Σε αυτή τη φάση οι μαθητές αναμένεται να μπορούν να 
εφαρμόζουν ορθά τους κανόνες τονισμού και να αιτιολογούν τη χρήση τους.  
 

Συμπεράσματα δραστηριοτήτων διδακτικού σεναρίου 

Σε αυτό το διδακτικό σενάριο τα αρχαία ελληνικά παύουν να παρουσιάζονται μόνο ως γρα-
πτά κείμενα, αλλά, με την ταυτόχρονη ακουστική απόδοσή τους οι μαθητές τα προσεγγίζουν 
ως ολότητα, δηλαδή ως γλώσσα με οπτική και ακουστική αναπαράσταση και απόδοση. Μέσα 
από την παρατήρηση και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση σχηματίζουν απόψεις και εξάγουν 
συμπεράσματα μόνοι τους. Η κατάκτηση της γνώσης γίνεται βιωματικά και με ανακαλυπτικό 
- παιγνιώδη τρόπο, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για ένα μάθημα που αντιμετωπίζεται αρνη-
τικά από τους μαθητές. Μέσα στα πλαίσια των ομάδων ενισχύονται τα αισθήματα της συ-
νεργασίας και της αλληλεξάρτησης των μαθητών και δημιουργείται θετικό κλίμα στην τάξη.  
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Η διδασκαλία του Πυθαγορείου θεωρήματος με χρήση λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας 

Κοντελές Ηλίας 
Καθηγητής Μαθηματικών,  μεταπτυχιακός φοιτητής ΕΑΠ (Σπουδές στην εκπαίδευση) 

ikonteles@sch.gr 

Περίληψη 

Το παρακάτω σενάριο παρουσιάζει μια πρόταση διδασκαλίας για το Πυθαγόρειο Θεώρημα 
κάνοντας χρήση του λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας GeoGebra. Οι μαθητές θα μπορέσουν 
να πειραματισθούν και θα αναζητήσουν απαντήσεις άμεσα σε ό, τι τους ζητηθεί. Το λογι-
σμικό θα ενισχύσει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και θα τους ενθαρρύνει να εποικο-
δομήσουν την μάθηση και την κατασκευή νέας γνώσης δίνοντας νόημα στην προσωπική κα-
τασκευή και οργάνωση εμπειριών και πειραματισμού. Κατά τη διδασκαλία θα προηγηθεί μια 
σύντομη ιστορική αναφορά στο Πυθαγόρειο θεώρημα στη συνέχεια θα δοθεί η δυνατότητα 
στους μαθητές να πειραματισθούν, χρησιμοποιώντας τα φύλλα εργασίας, τις οδηγίες του δι-
δάσκοντα και το λογισμικό GeoGebra, με την απόδειξη του Πυθαγορείου θεωρήματος καθώς 
και του αντιστρόφου του. Η αλληλεπίδραση του αλγεβρικού λογισμού στις αποδείξεις μαθη-
ματικών θεωρημάτων και προτάσεων και της γεωμετρικής ερμηνείας τους, προκαλεί το εν-
διαφέρον των μαθητών. Η οικοδόμηση της γνώσης μπαίνει σε νέους δρόμους. Η διδασκαλία 
αλλάζει μορφή και από μετωπική – δασκαλοκεντρική μετατρέπεται σε συμβουλευτική – ο-
μαδοσυνεργατική. Ο εκπαιδευτικός αλλάζει και από εκπαιδευτικός – παντογνώστης μετατρέ-
πεται σε εκπαιδευτικό – διευκολυντή της γνώσης. Η αξιολόγηση της διαδικασίας πριν και 
μετά τη διδασκαλία θα συμβάλλει στην επίτευξη καλύτερων πρακτικών. Η παρούσα εργασία 
απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως στη συμβα-
τική εκπαίδευση χωρίς να αποκλείεται η χρήση της και στην μη συμβατική εκπαίδευση.   

Λέξεις - Κλειδιά: Εμβαδόν τετραγώνου, ορθογώνιο τρίγωνο, Πυθαγόρειο θεώρημα.   

Εισαγωγή 

Οι προϋποθέσεις απόδειξης του Πυθαγορείου θεωρήματος και του αντιστρόφου του μπορεί 
να οπτικοποιηθεί και να γίνει δυναμική αν η διδασκαλία τους υποστηριχθεί από κατάλληλο 
λογισμικό. Το εκπαιδευτικό λογισμικό διευκολύνει και υποστηρίζει τη μάθηση με τη χρήση 
υπολογιστή. Παρέχει στον εκπαιδευόμενο την ευκαιρία να αποκτήσει νέες γνώσεις και μα-
θησιακές εμπειρίες μέσα από τους ήχους, τις εικόνες και τις προσομοιώσεις κινήσεων που 
περιέχουν τα πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού (Ζωγόπουλος, 2005). Το λογισμικό GeoGebra 
είναι ένα λογισμικό για τα μαθηματικά, ειδικά σχεδιασμένο για εκπαιδευτικούς σκοπούς που 
ενσωματώνει Άλγεβρα και Γεωμετρία και είναι εύκολο ως προς τη χρήση του. Με το εκπαι-
δευτικό λογισμικό  μπορούν να τεθούν συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι και να επιτευχθούν 
μέσα από την επανάληψη σχετικών θεμάτων και την ενεργό συμμετοχή του μαθητή. Η ποιό-
τητα του Εκπαιδευτικού Λογισμικού είναι ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος για  την αξιοποί-
ηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικα-
σία, καθώς επιδιώκεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ για τη δη-
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μιουργία πλούσιου και ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Ενός δυναμικού περιβάλλο-
ντος που θα προκαλεί το μαθητή να πειραματίζεται, να δημιουργεί και «να μαθαίνει κάνο-
ντας» (Jonassen, 1994). 

Ιστορική αναφορά 

Το Πυθαγόρειο θεώρημα είναι ένα από τα βασικότερα γεωμετρικά προβλήματα, αποτελεί 
ένα από τα πιο κομψά, αλλά ταυτόχρονα και πιο σημαντικά προβλήματα με πολλές εφαρμο-
γές, όχι μόνο στη γεωμετρία αλλά και στην άλγεβρα, στην αριθμητή και στις φυσικές επιστή-
μες. Αναφέρεται στη γνωστή ιδιότητα μεταξύ των πλευρών ορθογωνίου τριγώνου ότι: «το 
τετράγωνο της υποτείνουσας ενός ορθογώνιου τριγώνου ισούται με το άθροισμα των τετρα-
γώνων των δύο κάθετων πλευρών του». Η ανακάλυψη του θεωρήματος αποδίδεται παραδο-
σιακά στον Πυθαγόρα το Σάμιο (585 – 500 π.Χ.) αν και δεν είναι βέβαιο αν έγινε από αυτόν 
ή από κάποιον από τους μαθητές του από την Πυθαγόρεια σχολή που αυτός δημιούργησε. 
Αρκετά διαδεδομένη επίσης ήταν η άποψη ότι το Πυθαγόρειο θεώρημα ήταν γνωστό στην 
Αρχαία Αίγυπτο. Οι Έλληνες συγγραφείς κάνουν αναφορά στους Αρπεδονάπτες που χρησι-
μοποιούσαν ένα σχοινί με πλευρές 3, 4, 5 για να κατασκευάσουν ορθογώνια τρίγωνα. Δεν 
υπάρχουν όμως τεκμήρια για τον παραπάνω ισχυρισμό (Δεστές, 2007, σ. 3-16). Ο van der 
Waerden (2003) αναφέρει σχετικά: Πόσες φορές δε συμβαίνει, βιβλία της ιστορίας των μα-
θηματικών να αντιγράφουν άκριτα ισχυρισμούς από άλλα βιβλία, χωρίς να συμβουλεύονται 
τις πηγές! Πόσοι μύθοι δεν κυκλοφορούν ως «καθολικά αναγνωρισμένες αλήθειες»! 
Ένα σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα συζήτησης εστιάζεται στην «πατρότητα» του Πυθαγό-
ρειου θεωρήματος, δηλαδή αν ήταν ενταγμένο και με ποια μορφή στα μαθηματικά των Προ-
ελληνικών πολιτισμών ή αν πρωτοεμφανίστηκε με μια αποδεικτική διαδικασία στο πλαίσιο 
των ελληνικών μαθηματικών αλλά και στο πλαίσιο άλλων σημαντικών πολιτισμών - ερευνη-
τικών και αποδεικτικών παραδόσεων στα μαθηματικά - όπως ο Βαβυλωνιακός, ο Κινεζικός, 
ο Ινδικός και ο Αραβικός. 
Τα ιστορικά ευρήματα μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως το Πυθαγόρειο θεώρημα ήταν 
νωρίτερα γνωστό σε άλλους πολιτισμούς όπως στους Βαβυλώνιους και πιθανώς στους Κινέ-
ζους. 
Στον Ελληνικό πολιτισμό η πρώτη ακριβής έκθεση και σαφής απόδειξη του θεωρήματος βρί-
σκεται στην προτελευταία πρόταση (Ι.47) στο πρώτο βιβλίο των Στοιχείων του Ευκλείδη (πε-
ρίπου στα 300 π.Χ.). Στην επόμενη πρόταση, Ι.48, ο Ευκλείδης αποδεικνύει και το αντίστροφο 
του Πυθαγόρειου Θεωρήματος (Δεστές, 2007).  
Πάρα πολλοί επίσης είναι οι επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί με το εν λόγω θεώρημα. Ίσως 
δεν είναι τυχαίες οι τόσες πολλές αποδείξεις του από διαφορετικούς πολιτισμούς και από 
διαφορετικούς ανθρώπους. Είναι ένα θεώρημα που από τότε που δημιουργήθηκε, αξιοποι-
ήθηκε πάρα πολύ, αποδείχτηκε ποικιλοτρόπως και αναμφίβολα μας διδάσκει ακόμα. Ο 
Loomis (1940), δίνει 370 διαφορετικές αποδείξεις του Πυθαγόρειου Θεωρήματος. Οι αποδεί-
ξεις ως σήμερα έχουν γίνει περισσότερες. 
Γίνεται επίσης πολύς λόγος για την πατρότητα του παραπάνω θεωρήματος και υπάρχουν 
αντικρουόμενες απόψεις. Ο Howard (1983) θεωρεί το Πυθαγόρειο θεώρημα το πρώτο με-
γάλο θεώρημα των μαθηματικών και η γέννησή του δικαιούται να θεωρηθεί ως μεγάλη 
στιγμή. Όσον αφορά στην απόδειξή του δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αρχαίοι Έλληνες απέ-
δειξαν το Πυθαγόρειο Θεώρημα. 
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Τίτλος σεναρίου:  Απόδειξη Πυθαγορείου θεωρήματος και του αντιστρόφου του 

Γνωστική περιοχή: Γεωμετρία Β΄ Γυμνασίου. 

Το Πυθαγόρειο θεώρημα (απόδειξη, επαλήθευση αντιστρόφου). 

Θέμα:  

Το προτεινόμενο θέμα αφορά την απόδειξη του Πυθαγορείου θεωρήματος μέσα από τη 
σχέση των εμβαδών των τετραγώνων που έχουν για πλευρές, τις πλευρές ενός ορθογωνίου 
τριγώνου. Η απόδειξη του αντιστρόφου θα αποτελέσει ένα επιπλέον θέμα μελέτης.  

Τεχνολογικά εργαλεία: 

Το σενάριο προτείνεται να υλοποιηθεί με το λογισμικό GeoGebra. 

Σκεπτικό 

Βασική ιδέα:  

Οι μαθητές με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας κάνοντας χρήση του λογισμικού Geo-
Gebra θα μπορέσουν να αποδείξουν την ισότητα του Πυθαγορείου θεωρήματος καθώς και 
αντίστροφο. Η απόδειξη του θεωρήματος είναι δυνατόν να οπτικοποιηθεί και να γίνει δυνα-
μική αν η διδασκαλία υποστηριχτεί από ένα διερευνητικό λογισμικό. Η κατασκευή ενός γεω-
μετρικού σχήματος στον κόσμο της δυναμικής γεωμετρίας είναι κατασκευή μιας «ιδιαίτερης» 
περίπτωσης, ενώ σε περιβάλλον με χαρτί και μολύβι είναι η κατασκευή μιας «γενικής» περί-
πτωσης (Sancez & Sacristan, 2003). Βέβαια, το μέσον για την διδασκαλία δεν είναι το παν. 
Όμως σύμφωνα με την άποψη του Arzarello (1998, όπ. αναφ. στους Κυνηγός & Δημαράκη, 
2002), στην περίπτωση της δυναμικής γεωμετρίας υπάρχει η αίσθηση της συνέχειας και της 
κίνησης αντικειμένων, ώστε να παρατηρείται τι μένει σταθερό και τι αλλάζει. Τέτοια επιχει-
ρήματα μπορούν πολύ δύσκολα να δοθούν και να αναπαρασταθούν σε πίνακα ή σε χαρτί. 
Η γεωμετρική εποπτεία θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες που 
θα συζητηθούν κατά την παρουσίαση. Οι δυνατότητες του συγκεκριμένου λογισμικού θα 
βοηθήσουν στην κατανόηση της απόδειξης του Πυθαγορείου θεωρήματος και του αντιστρό-
φου του, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να πειραματισθούν οι μαθητές δίνοντας διάφορες 
τιμές στους δρομείς, παρέχοντας τη δυνατότητα επαλήθευσης και σύγκρισης των μετρήσεων 
κάνοντας χρήση των κουτιών εμφάνισης / απόκρυψης αντικειμένων. Γενικότερα όταν ο υπο-
λογιστής χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή διδασκαλία ως συμπληρωματικό μέσο, επιτυγ-
χάνεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα απ’ ό, τι όταν χρησιμοποιείται ως η μοναδική βάση 
για διδασκαλία (Τουμάσης & Αρβανίτης, 2003). Επίσης οι μαθητές θα μπορέσουν να διερευ-
νήσουν την σημασία των μηκών α, β, γ των πλευρών του τριγώνου όταν μεταβάλλονται δυ-
ναμικά και να διαπιστώσουν αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απόδειξη του αντιστρό-
φου του Πυθαγορείου Θεωρήματος. 

Προστιθέμενη αξία: 
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Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο δεν αποτελεί μόνο μια καινοτομία στο παραδοσιακό 
πλαίσιο διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας των Μαθηματικών αλλά φιλοδοξεί να έχει 
και ευρύτερες επιρροές. Φιλοδοξεί να συμβάλλει στην αλλαγή – βελτίωση της στάσης των 
μαθητών απέναντι στα Μαθηματικά. Οι μαθητές αναμένεται να συνειδητοποιήσουν ότι τα 
Μαθηματικά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης και μάλιστα κάθε μαθητής 
μπορεί να δοκιμάσει στο πλαίσιο αυτό τις δικές του ιδέες και να καταλήξει στα δικά του συ-
μπεράσματα τα οποία πρέπει να έχουν την ανάλογη κοινωνική αποδοχή στα πλαίσια της τά-
ξης και την επιστημονική τεκμηρίωση. Η χρήση των τεχνολογικών εργαλείων αναμένεται να 
διευκολύνει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση. Η εμπλοκή των μαθητών με ένα ανοικτό 
πρόβλημα που απαιτεί διερεύνηση και πειραματισμό είναι διαπιστωμένο ότι ενισχύει από 
τη μεριά τους την δημιουργία εικασιών και τον έλεγχό τους, την διατύπωση κανόνων και γε-
νικεύσεων, την αξιοποίηση ποικιλίας γνώσεων και εμπειριών μέσω των οποίων αναπτύσ-
σουν στρατηγικές επίλυσης του προβλήματος (ΙΤΥ, 2010). Η σημερινή υπολογιστική τεχνολο-
γία εξασφαλίζει την δόμηση «προχωρημένων» εφαρμογών που θέτουν πληθώρα μαθησια-
κών στόχων και μπορούν να υποστηρίξουν τη διδασκαλία, έτσι ώστε, ο μαθητής να αποτελεί 
το πραγματικά σκεπτόμενο μέρος και ο υπολογιστής αυτό που θα τον διευκολύνει παρέχο-
ντας του δυνατότητες αποτύπωσης, οργάνωσης, διασύνδεσης, προβληματισμού και δοκιμα-
σίας. Είναι γεγονός πλέον ότι η διδασκαλία των μαθηματικών μπαίνει σε μια νέα εποχή με 
την εμφάνιση του Η/Υ και του μαθηματικού λογισμικού το οποίο έχει αναπτυχθεί πρόσφατα 
(De Villiers, 1998).  
Η τεχνολογία αλλάζει δυναμικά και τον τρόπο διδασκαλίας των μαθηματικών. 
Σύμφωνα με τον Piaget το σχολείο θα πρέπει να αναπτύξει στο παιδί την πειραματική και 
ερευνητική διάθεση και να μη του μεταδίδει απλώς γνώσεις. Για να ενισχυθεί η ερευνητική 
διάθεση σπουδαίο ρόλο παίζουν ο πειραματισμός επάνω στα αντικείμενα (Solloway, 1994).  
Παλιότερα αυτό γινόταν μόνο με το χαρτί, το μολύβι και άλλα αντικείμενα. Σήμερα η δυνα-
μικότητα ενός υπολογιστικού περιβάλλοντος όχι μόνο παρέχει (έστω και εικονικά) αυτή τη 
δυνατότητα αλλά εξασφαλίζει και την ενεργή συμμετοχή του μαθητευόμενου στη διαδικασία 
αυτή καθώς και στη δόμηση της ίδιας του της γνώσης (Solloway, 1989). 
Οι σύγχρονες απόψεις για τη διδασκαλία της μαθηματικής απόδειξης φανερώνουν ότι ο στό-
χος είναι να αποκτήσει ο μαθητής εμπειρίες ανάλογες με ένα μαθηματικό για να αναπτύξει 
ενδιαφέρον και κίνητρα διερεύνησης και οικοδόμησης της γνώσης. Η εμπλοκή του μαθητή 
στη διαδικασία διερεύνησης μίας ιδέας μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κατανόησης της και ε-
νισχύει την αυτοπεποίθηση ότι και ο ίδιος μπορεί να είναι δημιουργός μαθηματικών ιδεών 
και να αξιολογεί τις ιδέες και τις αποδείξεις που προτείνουν άλλοι (Παναούρα & Φιλίππου, 
2002). 
  
Η διδασκαλία της απόδειξης του Πυθαγορείου θεωρήματος με βάση το σχολικό εγχειρίδιο, 

στηρίζεται στην απόδειξη της ισότητας α β γ= +2 2 2 που πληρούν οι πλευρές ενός ορθογω-

νίου τριγώνου 
∆

ΑΒΓ με ο
∧
Α = 90 . Η παραπάνω απόδειξη στηρίζεται στη σχέση των εμβαδών 

των τετραγώνων που σχηματίζονται από τις πλευρές του ορθογωνίου τριγώνου. Καθώς δεν 
υπάρχουν εργαλεία δυναμικής αναπαράστασης των τετραγώνων που σχηματίζονται από τις 
πλευρές του ορθογωνίου τριγώνου το σχολικό εγχειρίδιο περιορίζεται στην παρουσίαση μιας 
στατικής εικόνας για την απόδειξη του θεωρήματος (ΙΤΥ, 2010). Με το παρόν σενάριο οι μα-
θητές θα αποδώσουν κιναισθητικό νόημα στην απόδειξη καθώς οι ίδιοι θα πραγματοποιούν 
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τις αλλαγές. Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν διάφορες περιπτώσεις. Επι-
πρόσθετα, θα συνδέσουν τις μεταβολές των τιμών των μηκών των πλευρών του τριγώνου με 
την απόδειξη της παραπάνω ισότητας. Αυτή ακριβώς η δυνατότητα αναπαράστασης της α-
πόδειξης έχει μια διδακτική αξία αφού στη συνήθη πρακτική αυτή είναι η κατάληξη.     
 

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ 
Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το άθροισμα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών είναι 
ίσο με το τετράγωνο της υποτείνουσας. 

 Παρατήρηση: 

Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι 
ορθογώνιο στο Α. 

Σύμφωνα με το Πυθαγόρειο θεώρημα ι-
σχύει ότι: α² = β² + γ², δηλαδή το εμβαδόν 
του μεγάλου πορτοκαλί τετραγώνου είναι 
ίσο με το άθροισμα των εμβαδών των δύο 
πράσινων τετραγώνων. 

 

Το αντίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος 

Αν σε ένα τρίγωνο, το τετράγωνο της μεγαλύτερης πλευράς είναι ίσο με το άθροισμα των 
τετραγώνων των δύο άλλων πλευρών, τότε η γωνία που βρίσκεται απέναντι από τη μεγαλύ-
τερη πλευρά είναι ορθή (Βλάμος, Δρούτσας, Πρέσβης, & Ρεκούμης, 2014).  

Εικόνα 1: Απόσπασμα από το σχολικό εγχειρίδιο. 

Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις της αποδείξεις του Πυθαγορείου θεωρήματος, στο μαθη-
σιακό περιβάλλον στο οποίο θα υλοποιηθούν οι δραστηριότητες, είναι δυναμικά συνδεδε-
μένες και η μετάβαση από την μία στην άλλη γίνεται μέσα από την δυνατότητα αλληλεπί-
δρασης των ψηφιακών εργαλείων.  

Οι μαθητές θα διαπραγματευτούν και θα διερευνήσουν την απόδειξη του Πυθαγορείου Θε-
ωρήματος συνεργαζόμενοι μεταξύ τους και με τον διδάσκοντα ώστε η αίθουσα να μετατρα-
πεί σε ένα εργαστήριο μαθηματικών δραστηριοτήτων.    

Πλαίσιο εφαρμογής 

Σε ποιους απευθύνεται: 

Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. 

Χρόνος υλοποίησης: 
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Για την εφαρμογή του σεναρίου εκτιμάται ότι απαιτούνται 2 διδακτικές ώρες. 

Χώρος υλοποίησης: 

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί εξ’ ολοκλήρου το εργαστήριο υπολογιστών. Ο πειραμα-
τισμός με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού απαιτεί πάνω απ’ όλα εργαστήριο με 10 του-
λάχιστον θέσεις, ώστε να μπορούν να εργαστούν οι μαθητές ανά τρείς περίπου. Η επιλογή 
από τον διδάσκοντα να το υλοποιήσει στην αίθουσα διδασκαλίας με την χρήση βιντεοπρο-
βολέα θα ακύρωνε το μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις: 

Ως προς τα μαθηματικά οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν: 

Να γνωρίζουν την απόσταση μεταξύ σημείων, την έννοια του σημείου τομής, την  έννοια της 
κατασκευής και της σχετικής θέσης των σχημάτων στο επίπεδο.  
Να υπολογίζουν το εμβαδό τετραγώνου καθώς και την τετραγωνική ρίζα. 

Ως προς την τεχνολογία οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν: 

Να γνωρίζουν να χειρίζονται τις βασικές λειτουργίες του Λογισμικού, να μπορούν να δη-
μιουργήσουν δρομείς, κάθετες ευθείες, να ορίζουν ορθή γωνία, σημεία τομής, ευθύγραμμα 
τμήματα, να κάνουν μετρήσεις.  
Να μεταβάλλουν δυναμικά τις αποστάσεις των ευθυγράμμων τμημάτων μεταβάλλοντας τους 
δρομείς.  
Να γνωρίζουν την κατασκευή τετραγώνου όταν είναι γνωστή η πλευρά. 

Διδακτικά προβλήματα: 

Η έρευνα στο χώρο της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών δείχνει ότι οι μαθητές όλων των 
εκπαιδευτικών βαθμίδων αντιμετωπίζουν συχνά μεγάλη δυσκολία στην κατανόηση βασικών 
εννοιών. Παρανοήσεις, αδρανής γνώση, λάθη και αντιφάσεις στη λύση ασκήσεων και στην 
ερμηνεία φυσικών φαινομένων είναι οι κύριες αιτίες της δυσκολίας αυτής (Ζωγόπουλος, 
2001). Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εξελιγμένη τους 
μορφή είναι σε θέση να διαμορφώσουν ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο το οποίο παρέ-
χει σημαντικές δυνατότητες για το σχεδιασμό νέου τύπου μαθησιακών δραστηριοτήτων (Κα-
ραμηνάς, 2006). 
Η διδασκαλία της Γεωμετρίας χαρακτηρίζεται από τις ιδιαίτερες πτυχές των αντικειμένων 
που διαπραγματεύεται και που αφορούν την μελέτη του χώρου. Ερωτήματα, όπως αυτά που 
αφορούν τη φύση των αντικειμένων της γεωμετρίας, αν δηλαδή είναι αντικείμενα απαλλαγ-
μένα από την εμπειρική θεώρηση του χώρου, αλλά και του ίδιου του χώρου, συνδέθηκαν με 
την αξιωματική θεμελίωση της επιστήμης της γεωμετρίας (Laborde et al, 2006). Από την άλλη, 
ερωτήματα για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι εμπειρίες και οι διαισθητικές αντιλήψεις 
των μαθητών για το φυσικό χώρο στη μάθηση και στη διδασκαλία της γεωμετρίας φάνηκαν 
να απασχολούν έντονα τους παιδαγωγούς και τους ερευνητές αλλά και να έχουν θετικό αντί-
κτυπο στην πράξη. Η αντιφατικότητα των ερωτημάτων για τη φύση των γεωμετρικών αντι-
κειμένων αποδείχτηκε μια συνεχής πηγή ιδεών και κινητήρια δύναμη για μεταρρυθμίσεις 
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τόσο στην μαθησιακή όσο και στην διδακτική προσέγγιση της ίδιας της γεωμετρίας αλλά και 
στον προσδιορισμό του περιεχομένου και των στόχων του σχετικού προγράμματος σπουδών. 
Είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών και η 
διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχουν άμεση επίδραση στην 
εκπαίδευση και μετασχηματίζουν τη δομή, το περιεχόμενο, τους στόχους και όλες τις πτυχές 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η αξιοποίηση των παιδαγωγικών χαρακτηριστικών των ΤΠΕ 
προσφέρει δυνατότητες ριζικών αλλαγών στο πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης, με πιο ση-
μαντική τη δυνατότητα μετακίνησης από το δασκαλοκεντρικό σύστημα διδασκαλίας σε ανοι-
κτά περιβάλλοντα, τα οποία ευνοούν την ενεργητική, αλληλεπιδραστική και ομαδοσυνεργα-
τική μάθηση (Ζωγόπουλος & Τσαγκατάκης, 2010). 
Αν και το βασικό στοιχείο της θεωρητικής γεωμετρίας είναι η παραγωγική της μαθηματικής 
επιχειρηματολογίας, η οποία αναπτύσσεται στα γεωμετρικά αντικείμενα (γεωμετρικές έν-
νοιες και σχέσεις), συζητείται και μαθαίνεται πάνω στα διαγράμματα των γεωμετρικών αντι-
κειμένων που είναι αναπαραστάσεις των γεωμετρικών εννοιών και σχέσεων. Με άλλα λόγια 
στη μάθηση και στη διδασκαλία της γεωμετρίας κυριαρχούν τα γεωμετρικά σχήματα και οι 
αναπαραστάσεις τους στο χαρτί ή στην οθόνη του υπολογιστή (ΙΤΥ, 2010). Όμως ο Η/Υ δεν 
μπορεί να αντικαταστήσει την παιδαγωγική διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος 
για την διεξαγωγή της διδασκαλίας, η οποία μέσω της τεχνολογίας αποβαίνει αποτελεσματι-
κότερη. Για να πραγματοποιηθεί όμως αυτό απαιτούνται τρεις ικανότητες από μέρους του 
διδάσκοντα σχετικά με τα Μαθηματικά, την Διδακτική και την Πληροφορική (Hodgson, 1995).  
Έτσι η διδασκαλία γίνεται διαφορετική δίνοντας έμφαση σε διαδικασίες που επιτρέπουν την 
πειραματική προσέγγιση της γνώσης μετατρέποντας τον μαθητή σε ερευνητή, μετέχοντας με 
τον ίδιο τον διδάσκοντα σε μια διαδικασία ενεργούς έρευνας, η οποία προάγει την αποτελε-
σματική διδασκαλία και βελτιώνει την μάθηση (Nicassio, 1995). Σκοπός όλων των παραπάνω 
είναι η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 
και η πρωτοβουλία στη μάθηση.              

Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία:  

Κάθε ομάδα είναι σκόπιμο να διαθέτει ένα φύλλο εργασίας μέσα στο οποίο ο διδάσκων θα 
έχει θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα και οδηγίες. Επιπλέον καλό θα είναι οι μαθητές να δια-
θέτουν ένα τετράδιο σημειώσεων. 

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: 

Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες και καθοδηγούμενοι από το φύλλο εργασίας, καλούνται 
να επινοήσουν τρόπους αξιοποίησης των δυνατοτήτων του ψηφιακού εργαλείου το οποίο 
διαθέτουν. Επομένως, η διερεύνηση αυτή θα γίνει συνεργατικά. Για να υπάρχει κοινός στό-
χος και καλή συνεργασία οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν ένα κοινό φύλλο εργασίας 
που περιέχει ερωτήσεις σχετικές με το θέμα. Φυσικά το φύλλο εργασίας θα πρέπει να αφήνει 
μια αρκετά μεγάλη ελευθερία στους μαθητές ώστε να θέτουν τα δικά τους ερωτήματα και να 
απαντούν σ’ αυτά. 
Στη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ελέγχει τα συμπε-
ράσματα των μαθητών, να συνεργάζεται μαζί τους, να τους καθοδηγεί ώστε να αντιλαμβά-
νονται καλύτερα τα αποτελέσματά τους και να τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν την διερεύ-
νηση. Στην περίπτωση που υπάρχει και χρησιμοποιείται διαδραστικός πίνακας στην αίθουσα, 
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το σύνολο των μαθητών συγκροτεί μια κοινότητα στην οποία τα μέλη σχολιάζουν τις αναπα-
ραστάσεις των μαθηματικών εννοιών που βρίσκονται σε κοινή θέα. 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: 

Οι δραστηριότητες που περιγράφονται στη συνέχεια έχουν ως στόχο την μέσω πειραματι-
σμού σύνδεση και κατανόηση βασικών μαθηματικών εννοιών και συγκεκριμένα: 
Οι μαθητές θα μάθουν να κατασκευάζουν ένα ορθογώνιο τρίγωνο και τα τετράγωνα που σχη-
ματίζονται από τις πλευρές του. 
Θα μπορούν να υπολογίζουν τις σχέσεις μεταξύ των εμβαδών των τετραγώνων και να απο-

δεικνύουν την ισότητα: α β γ= +2 2 2 δηλαδή, το άθροισμα των εμβαδών δυο τετραγώνων 

είναι ίσο με το εμβαδό ενός τετραγώνου όταν αυτά έχουν δημιουργηθεί από τις κάθετες 
πλευρές και την υποτείνουσα ενός ορθογωνίου τριγώνου αντίστοιχα.    
Θα συνδέσουν τις μεταβολές των μηκών α, β, γ των πλευρών του ορθογωνίου τριγώνου με 
την γεωμετρική αναπαράσταση της απόδειξης του Πυθαγορείου θεωρήματος.   
Για το αντίστροφο, αν ισχύει η ισότητα του πυθαγορείου θεωρήματος να παρατηρούν ότι το 
τρίγωνο έχει ορθή γωνία.      

Κοινωνικοί: 

Οι κοινωνικοί στόχοι για τους μαθητές εντοπίζονται κυρίως στην συνεργασία και την δια-
πραγμάτευση των ιδεών τους ώστε η γνώση να αποκτήσει έναν διυποκειμενικό χαρακτήρα. 

Ανάλυση του σεναρίου 

Ροή εφαρμογής των δραστηριοτήτων: 

Ο διδάσκων θα πρέπει να έχει ετοιμάσει στο λογισμικού GeoGebra, το αρχείο ΠΥΘ_Θ.ggb για 
την απόδειξη του Πυθαγορείου θεωρήματος και τα αρχεία Α_1_ΠΥΘ_Θ.ggb και 
Α_2_ΠΥΘ_Θ.ggb για την απόδειξη του αντιστρόφου (ειδική και γενική περίπτωση) Πυθαγο-
ρείου θεωρήματος με κατάλληλους δρομείς ώστε οι μαθητές να επικεντρωθούν περισσότερο 
στην διερεύνηση και λιγότερο στις τεχνικές κατασκευής.  

Το αρχείο ΠΥΘ_Θ.ggb προτείνεται να περιέχει: 
• Δυο δρομείς β και γ για τις κάθετες πλευρές του ορθογωνίου τριγώνου. 
• Τρία κουτιά επιλογής για εμφάνιση / απόκρυψη αντικειμένων. 
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Εικόνα 2: Τα βασικά εργαλεία που θα έχει στην διάθεσή του ο μαθητής για την απόδειξη 
του Πυθαγορείου θεωρήματος  

Το αρχείο Α_1_ΠΥΘ_Θ.ggb προτείνεται να περιέχει: 
• Τρεις δρομείς α, β και γ για τις πλευρές του τριγώνου. 
• Ένα πλαίσιο κειμένου που θα εμφανίζει την τιμή της γωνίας Α και ένα αντίστοιχο 

μήνυμα εάν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ή δεν είναι ορθογώνιο. 

 

Εικόνα 3: Τα βασικά εργαλεία που θα έχει στην διάθεσή του ο μαθητής για την απόδειξη 
του αντιστρόφου Πυθαγορείου θεωρήματος (ειδική περίπτωση)  

Το αρχείο Α_2_ΠΥΘ_Θ.ggb προτείνεται να περιέχει: 
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• Τρεις δρομείς α, β και γ για τις πλευρές του τριγώνου. 
• Τρία κουτιά επιλογής για εμφάνιση / απόκρυψη αντικειμένων. 
• Ένα πλαίσιο κειμένου που θα εμφανίζει την τιμή της γωνίας Α και ένα αντίστοιχο 

μήνυμα εάν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ή δεν είναι ορθογώνιο. 

 

Εικόνα 4: Τα βασικά εργαλεία που θα έχει στην διάθεσή του ο μαθητής για την απόδειξη 
του αντιστρόφου Πυθαγορείου θεωρήματος (γενική περίπτωση)  

Οι δραστηριότητες του σεναρίου θα υλοποιηθούν σε τρεις φάσεις. 

1η φάση 

Στην αρχή ο διδάσκων ζητά από τους μαθητές του να ανοίξουν το λογισμικό GeoGebra  και 

να κατασκευάσουν ένα ορθογώνιο τρίγωνο 
∆

ΑΒΓ με ο
∧
Α = 90  συνδέοντας τις πλευρές ΑΒ και 

ΑΓ με τους δρομείς γ και β αντίστοιχα.  
Στη συνέχεια τους ζητά να κατασκευάσουν τα τετράγωνα που σχηματίζονται αντίστοιχα από 
τις πλευρές ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ του τριγώνου και να υπολογίσουν τα αντίστοιχα εμβαδά τους. 

Ελέγχουν αν ισχύει η ισότητα του Πυθαγορείου θεωρήματος: α β γ= +2 2 2  

Στη συνέχεια τους ζητά να μεταβάλλουν την τιμή του δρομέα β, να παρατηρήσουν τους με-
τασχηματισμούς στο σχήμα και να διαπιστώσουν αν ικανοποιείται η παραπάνω ισότητα. 
Όμοια, τους ζητά να μεταβάλλουν την τιμή του δρομέα γ και να διαπιστώσουν αν ισχύει η 
παραπάνω ισότητα.  
Πειραματιζόμενοι με τα κουτιά επιλογής για εμφάνιση / απόκρυψη αντικειμένων μπορούν 
να έχουν είτε γεωμετρική, είτε αλγεβρική εποπτεία της απόδειξης του Πυθαγορείου θεωρή-
ματος.  

Ένα ενδεικτικό φύλλο εργασίας θα μπορούσε να ήταν το παρακάτω: 
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Φύλλο Εργασίας 1 

Ονοματεπώνυμο  

Τάξη Β  Γυμνασίου 

Σχολείο   

 

Ανοίξτε το λογισμικό GeoGebra από την επιφάνεια εργασίας και το αρχείο ΠΥΘ_Θ.ggb 
Από το μενού «Γραφικά» εμφανίστε το σύστημα αξόνων και το πλέγμα.  
Στη συνέχεια δημιουργήστε τους δρομείς β και γ. 

1. Από τη γραμμή «Εισαγωγή:» πάρτε το σημείο Α(0,0)  

Στη συνέχεια κατασκευάστε ένα ορθογώνιο τρίγωνο 
∆

ΑΒΓ με ο
∧
Α = 90  συνδέοντας 

τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ με τους δρομείς γ και β αντίστοιχα.  
Εάν μεταβάλλετε τις τιμές στους δρομείς β ή / και γ το τρίγωνο αλλάζει μορφή σε 
σχέση με τις γωνίες του; 
…............................................................................................................. 
Υπολογίστε την υποτείνουσα ΒΓ του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ συμπληρώνοντας τον 
παρακάτω πίνακα.  
 

Πλευρά: ΑΒ 
(δρομέας: γ) 

Πλευρά: ΑΓ 
(δρομέας: β) 

Υποτείνουσα: ΒΓ 

( 2 2α β γ= + ) 

3 4  
8 6  
1 1  

Πίνακας 1 

Στη συνέχεια ελέγξτε τις τιμές που βρήκατε με τις τιμές που προκύπτουν αν δώσετε 
στους δρομείς β και γ τις παραπάνω τιμές αντίστοιχα.  
 

2. Δημιουργήστε τα αντίστοιχα τετράγωνα από τις πλευρές του ορθογωνίου τριγώνου 
που έχετε δημιουργήσει στο αρχείο ΠΥΘ_Θ.ggb και στη συνέχεια υπολογίστε το εμ-
βαδόν τους από το κουμπί: «ABC → Εισαγωγή κειμένου → κείμενο». Δώστε στους 
δρομείς β και γ τις αντίστοιχες τιμές τους από τον παραπάνω Πίνακα: 1 και συμπλη-
ρώστε τον παρακάτω πίνακα  
 

Εμβαδόν τετραγώ-
νου με πλευρά: ΑΒ 

= γ 

Εμβαδόν τετραγώ-
νου με πλευρά: ΑΓ 

= β 

Εμβαδόν τετραγώ-
νου με πλευρά: ΒΓ 

= α  
   
   
   

3297

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Πίνακας 2 

3. Να διατυπώσετε μια αλγεβρική σχέση που να ικανοποιεί τις τιμές των εμβαδών των 
τετραγώνων του παραπάνω πίνακα: 2   
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Πειραματιζόμενοι με διάφορες τιμές των δρομέων β και γ επαληθεύστε την παρα-
πάνω σχέση. 

  2η φάση 

Στην αρχή ο διδάσκων ζητά από τους μαθητές του να ανοίξουν το λογισμικό GeoGebra  και 

να κατασκευάσουν ένα τυχαίο τρίγωνο 
∆

ΑΒΓ  συνδέοντας τις πλευρές ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ με τους 
δρομείς γ, β και α αντίστοιχα.  
Στη συνέχεια τους ζητά να κατασκευάσουν τα τετράγωνα που σχηματίζονται αντίστοιχα από 
τις πλευρές ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ του τριγώνου και να υπολογίσουν τα αντίστοιχα εμβαδά τους. 

Ελέγχουν αν ισχύει ή όχι η ισότητα: α β γ= +2 2 2  

Στη συνέχεια τους ζητά να μεταβάλλουν την τιμή του δρομέα β, να παρατηρήσουν τους με-
τασχηματισμούς στο σχήμα και να διαπιστώσουν αν ικανοποιείται η παραπάνω ισότητα. 
Όμοια, τους ζητά να μεταβάλλουν την τιμή του δρομέα γ και να διαπιστώσουν αν ισχύει η 
παραπάνω ισότητα.  
Όμοια, τους ζητά να μεταβάλλουν την τιμή του δρομέα α και να διαπιστώσουν αν ισχύει η 
παραπάνω ισότητα.  
Πειραματιζόμενοι με τα κουτιά επιλογής για εμφάνιση / απόκρυψη αντικειμένων μπορούν 
να έχουν είτε γεωμετρική, είτε αλγεβρική εποπτεία της απόδειξης του αντιστρόφου Πυθαγο-
ρείου θεωρήματος.  

Ένα ενδεικτικό φύλλο εργασίας θα μπορούσε να ήταν το παρακάτω: 

Φύλλο Εργασίας 2 

Ονοματεπώνυμο  

Τάξη Β  Γυμνασίου 

Σχολείο   

 

Ανοίξτε το λογισμικό GeoGebra από την επιφάνεια εργασίας και δημιουργήστε το αρχείο 
Α_1_ΠΥΘ_Θ.ggb 
Από το μενού «Γραφικά» εμφανίστε το σύστημα αξόνων και το πλέγμα.  
Στη συνέχεια δημιουργήστε τους δρομείς α, β και γ. 

1. Από τη γραμμή «Εισαγωγή:» πάρτε το σημείο Β(0,0)  

Στη συνέχεια κατασκευάστε ένα τρίγωνο 
∆

ΑΒΓ  συνδέοντας τις πλευρές ΑΒ, ΑΓ και 
ΒΓ με τους δρομείς γ, β και α αντίστοιχα.  
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Εάν μεταβάλλετε τις τιμές στους δρομείς α ή / και β ή / και γ το τρίγωνο αλλάζει 
μορφή σε σχέση με τις γωνίες του; 
…............................................................................................................. 
Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.  
 
Πλευρά: ΑΒ 
(δρομέας: γ) 

Πλευρά: ΑΓ 
(δρομέας: β) 

Πλευρά: ΒΓ 
(δρομέας: α) 

Γωνία Α 

3 4 5  
8 6 10  
2 2 2  

Πίνακας 3 

Στη συνέχεια ελέγξτε τις τιμές που βρήκατε με τις τιμές που προκύπτουν αν δώσετε 
στους δρομείς α, β και γ τις παραπάνω τιμές αντίστοιχα.  
 

2. Δημιουργήστε τα αντίστοιχα τετράγωνα από τις πλευρές του τριγώνου που έχετε δη-
μιουργήσει στο αρχείο Α_1_ΠΥΘ_Θ.ggb και στη συνέχεια υπολογίστε το εμβαδόν 
τους από το κουμπί: «ABC → Εισαγωγή κειμένου → κείμενο». Δώστε στους δρομείς 
α, β και γ τις αντίστοιχες τιμές τους από τον παραπάνω Πίνακα: 3 και συμπληρώστε 
τον παρακάτω πίνακα  
 

Εμβαδόν τετραγώ-
νου με πλευρά: ΑΒ 

= γ 

Εμβαδόν τετραγώ-
νου με πλευρά: ΑΓ 

= β 

Εμβαδόν τετραγώ-
νου με πλευρά: ΒΓ 

= α  
β2 + γ2 α2 

     
     
     

Πίνακας 4 

3. Παρατηρώντας τους πίνακες: 3 και 4 να διατυπώσετε μια αλγεβρική σχέση που να 
ικανοποιεί τις τιμές των εμβαδών των τετραγώνων του παραπάνω πίνακα: 4 με τις 
αντίστοιχες τιμές της γωνίας Α του πίνακα: 3   
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Πειραματιζόμενοι με διάφορες τιμές των δρομέων α, β και γ επαληθεύστε την παρα-
πάνω σχέση. 

  3η φάση 

Στην αρχή ο διδάσκων ζητά από τους μαθητές του να ανοίξουν το λογισμικό GeoGebra  και 

να κατασκευάσουν ένα τυχαίο τρίγωνο 
∆

ΑΒΓ  συνδέοντας τις πλευρές ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ με τους 
δρομείς γ, β και α αντίστοιχα.  
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Στη συνέχεια τους ζητά να κατασκευάσουν τα τετράγωνα που σχηματίζονται αντίστοιχα από 
τις πλευρές ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ του τριγώνου και να υπολογίσουν τα αντίστοιχα εμβαδά τους. 
Ελέγχουν αν ισχύει ή όχι η σχέση: Αν το τετράγωνο της μεγαλύτερης πλευράς ενός τριγώνου 
είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των δυο άλλων πλευρών, τότε το τρίγωνο είναι 
ορθογώνιο με ορθή γωνία απέναντι από τη μεγαλύτερη πλευρά.   
Στη συνέχεια τους ζητά να μεταβάλλουν την τιμή του δρομέα β, να παρατηρήσουν τους με-
τασχηματισμούς στο σχήμα και να διαπιστώσουν αν ικανοποιείται η παραπάνω σχέση. 
Όμοια, τους ζητά να μεταβάλλουν την τιμή του δρομέα γ και να διαπιστώσουν αν ισχύει η 
παραπάνω σχέση.  
Όμοια, τους ζητά να μεταβάλλουν την τιμή του δρομέα α και να διαπιστώσουν αν ισχύει η 
παραπάνω σχέση.  
Πειραματιζόμενοι με τα κουτιά επιλογής για εμφάνιση / απόκρυψη αντικειμένων μπορούν 
να έχουν είτε γεωμετρική, είτε αλγεβρική εποπτεία της απόδειξης του αντιστρόφου Πυθαγο-
ρείου θεωρήματος.  

Ένα ενδεικτικό φύλλο εργασίας θα μπορούσε να ήταν το παρακάτω: 

Φύλλο Εργασίας 3 

Ονοματεπώνυμο  

Τάξη Β  Γυμνασίου 

Σχολείο   

 

Ανοίξτε το λογισμικό GeoGebra από την επιφάνεια εργασίας και δημιουργήστε το αρχείο 
Α_2_ΠΥΘ_Θ.ggb 
Από το μενού «Γραφικά» εμφανίστε το σύστημα αξόνων και το πλέγμα.  
Στη συνέχεια δημιουργήστε τους δρομείς α, β και γ. 

1. Από τη γραμμή «Εισαγωγή:» πάρτε το σημείο Β(0,0)  

Στη συνέχεια κατασκευάστε ένα τρίγωνο 
∆

ΑΒΓ  συνδέοντας τις πλευρές ΑΒ, ΑΓ και 
ΒΓ με τους δρομείς γ, β και α αντίστοιχα.  
Εάν μεταβάλλετε τις τιμές στους δρομείς α ή / και β ή / και γ το τρίγωνο αλλάζει 
μορφή σε σχέση με τις γωνίες του; 
…............................................................................................................. 
Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.  
 

Πλευρά: ΑΒ 
(δρομέας: γ) 

Πλευρά: ΑΓ 
(δρομέας: β) 

Πλευρά: ΒΓ 
(δρομέας: α) 

Γωνία Α Γωνία Β Γωνία Γ 

3 4 5    
8 6 10    
2 2 2    

Πίνακας 5 
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Στη συνέχεια ελέγξτε τις τιμές που βρήκατε με τις τιμές που προκύπτουν αν δώσετε 
στους δρομείς α, β και γ τις παραπάνω τιμές αντίστοιχα.  
 

2. Δημιουργήστε τα αντίστοιχα τετράγωνα από τις πλευρές του τριγώνου που έχετε δη-
μιουργήσει στο αρχείο Α_2_ΠΥΘ_Θ.ggb και στη συνέχεια υπολογίστε το εμβαδόν 
τους από το κουμπί: «ABC → Εισαγωγή κειμένου → κείμενο». Δώστε στους δρομείς 
α, β και γ τις αντίστοιχες τιμές τους από τον παραπάνω Πίνακα: 3 και συμπληρώστε 
τον παρακάτω πίνακα  
 

Εμβαδόν τετρα-
γώνου με 

πλευρά: ΑΒ = γ 

Εμβαδόν τετρα-
γώνου με 

πλευρά: ΑΓ = β 

Εμβαδόν τετρα-
γώνου με 

πλευρά: ΒΓ = α  

Τετράγωνο 
μεγαλύτερης 

πλευράς 

Άθροισμα 
τετραγώνων 
των δυο άλ-
λων πλευ-

ρών 
     
     
     

Πίνακας 6 

3. Παρατηρώντας τους πίνακες: 5 και 6 να διατυπώσετε ένα γενικό συμπέρασμα για το 
τρίγωνο ΑΒΓ.    
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Πειραματιζόμενοι με διάφορες τιμές των δρομέων α, β και γ επαληθεύστε το παρα-
πάνω συμπέρασμα. 

Επέκταση 

Μια επέκταση των δραστηριοτήτων θα μπορούσε να είναι η παρακάτω: 
Η σχηματική απόδειξη των Bretschneider και Hankel, όπ. αναφ. Heath (2001), με την οποία 
συμφωνεί κι ο Shanks (1978), σχετίζεται με την πρόταση ΙΙ.4 των Στοιχείων και παριστάνεται 
με τα παρακάτω σχήματα (Δεστές, 2007).  
Ο διδάσκων ζητά από τους μαθητές να κατασκευάσουν τα παρακάτω σχήματα 1 και 2 και στη 
συνέχεια να τα χωρίσουν κατά συγκεκριμένο τρόπο. 
Στη συνέχεια τους ζητά να υπολογίσουν τα εμβαδά τους και να διατυπώσουν την αντίστοιχη 
σχέση που τα ικανοποιεί.  
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να διδαχθεί σε διαδραστικό πίνακα     
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Εικόνα 5: Τα βασικά εργαλεία που θα έχει στην διάθεσή του ο μαθητής για την σχηματική 
απόδειξη του Πυθαγορείου Θεωρήματος (Bretschneider και Hankel)  

Αξιολόγηση μετά την εφαρμογή 

Ως προς τις επιδιώξεις του σεναρίου: 

Ο εκπαιδευτικός ελέγχει κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι του σεναρίου όπως για παρά-
δειγμα αν οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν ένα τρίγωνο (ορθογώνιο ή τυχαίο) συνδέ-
οντας τις πλευρές του με αντίστοιχους δρομείς καθώς και τα αντίστοιχα τετράγωνα που προ-
κύπτουν από τις πλευρές του τριγώνου. 

Εάν κάτι τέτοιο δεν υλοποιήθηκε εξετάζει τους λόγους για τους οποίους συνέβη αυτό ώστε 
να παρέμβει ανάλογα στο σενάριο. 

Ως προς τα εργαλεία: 

Ο εκπαιδευτικός ελέγχει την ευκολία με την οποία οι μαθητές αξιοποιούν τα εργαλεία του 
προτεινόμενου λογισμικού σε συνδυασμό με την σαφήνεια των οδηγιών του και των περι-
γραφών των φύλλων εργασίας. Αφού αξιολογήσει τα δεδομένα του επεμβαίνει ανάλογα στο 
σενάριο για την επόμενη εφαρμογή. 

Ως προς την διαδικασία υλοποίησης: 

Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί την διαδικασία υλοποίησης του σεναρίου αξιολογώντας τα στοι-
χεία που δεν δούλεψαν καλά και προσαρμόζει το σενάριο. 

Ως προς την προσαρμογή και επεκτασιμότητα: 
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Η δυνατότητα επέκτασης του σεναρίου και η ευκολία προσαρμογής σε ένα σχολικό περιβάλ-
λον ή στην διδακτική ατζέντα ενός εκπαιδευτικού ή στην κουλτούρα μιας σχολικής τάξης εί-
ναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σημαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σο-
βαρά υπόψη του αυτές τις παραμέτρους και να προσαρμόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα 
όταν εφαρμόσει το σενάριο πολλές φορές και σε διαφορετικές τάξεις ή ανταλλάξει ιδέες με 
άλλους συναδέλφους του θα έχει δεδομένα με τα οποία θα μπορεί να κάνει ουσιαστικές 
προσαρμογές.  
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Asperger. Δυσκολίες και Τεχνικές 

Αναγνωστοπούλου Μαρία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
mkreozi@yahoo.com 

Κάψου Μαρία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
kapsou8@gmail.com 

Πίττα Θεολογία - Λίλα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.10 

lilatheopitta@yahoo.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται το σύνδρομο Asperger και οι τεχνικές για την δια-
χείριση του. Ο εντοπισμός του συνδρόμου ολοένα και αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Η 
ενημέρωση των εκπαιδευτικών στον εντοπισμό του προβλήματος οδήγησε σε μεγάλο βαθ-
μό προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο η διαχείριση αυτής της διαφορετικότητας σε επίπε-
δο  τάξης  προβληματίζει τους εκπαιδευτικούς. Η θεωρία υπερτερεί σημαντικά της πράξης. 
Σε αυτό το σημείο εστιάζει η παρούσα εργασία. Δηλαδή στο «πώς» μπορεί ο εκπαιδευτικός 
με απλές αλλά όχι απλοποιημένες μεθόδους, να βοηθήσει στην γνωστική συναισθηματική 
και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Μπορεί άραγε ένα τέτοιο παιδί να γίνει από «προ-
βληματικό» σε «χαρισματικό»; Με την κατάλληλη εκπαίδευση ίσως. 

Λέξεις - Κλειδιά: Σύνδρομο Asperger, Παιδιά, Χαρακτηριστικά, Δυσκολίες, Τεχνικές αντιμε-
τώπισης. 

Αsperger 

 

Ισόβια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει το  άτομο στο πως:   

• αντιλαμβάνεται τον κόσμο 
• επεξεργάζεται πληροφορίες που λαμβάνει 
• αλληλεπιδρά με άλλα άτομα 

Αποτελεί μια «διαταραχή φάσματος», επειδή επηρεάζει   τα άτομα με πολλούς διαφορετι-
κούς τρόπους σε ποικίλο βαθμό. 

Πήρε το όνομά του από τον Αυστριακό παιδίατρο  Hans Asperger  όπου το 1944 παρατήρη-
σε μια ομάδα παιδιών και εφήβων  να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν κοινωνικά και               
να παρουσιάζουν δυσκολία στην κοινωνική χρήση του λόγου αν και είχαν υψηλό επίπεδο 
σκέψης και ικανότητα για εξαιρετικά επιτεύγματα.  
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Τι περιλαμβάνει η σωστή αξιολόγηση  του Σ/Α; 

• Ιατρική εξέταση 
• Ψυχολογική εκτίμηση 
• Αξιολόγηση λόγου και ομιλίας 
• Αξιολόγηση για διαταραχές μάθησης 
• Νευρολογική εξέταση 
• Νευροψυχολογική εξέταση 

Δυσκολίες ατόμων με asperger 

Τα άτομα αυτά παρουσιάζουν δυσκολίες στους τομείς: 

• κοινωνικής αλληλεπίδρασης 
• κοινωνικής επικοινωνίας 
• κοινωνικής φαντασίας  

Δυσκολίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

• Διάθεση για φιλία ,χωρίς  να υπάρχουν οι απαιτούμενες δεξιότητες για τη δημιουρ-
γία και τη διατήρηση της. 

• Έλλειψη κατανόησης των συμβατικών «κοινωνικών σημάτων» ή των άγραφων κοι-
νωνικών κανόνων συμπεριφοράς. 

• Ανικανότητα ή απροθυμία  αλληλεπίδρασης με συνομήλικους. 
• Συμπεριφορά με κοινωνικά ακατάλληλο τρόπο. 
• Αδιαφορία για το τι έχουν να πουν οι άλλοι σε μια συζήτηση. 
• Κοινωνικά απομονωμένο. 
• Βρίσκει τη συμπεριφορά των άλλων απρόβλεπτη και αγχωτική. 
• Αδιαφορία για δραστηριότητες που συνεπάγονται άμιλλα. 
• Περιορισμένη βλεμματική επαφή και εκφράσεις προσώπου. 
• Τα αισθήματά του είναι « όλα ή τίποτα». 

Δυσκολίες  κοινωνικής επικοινωνίας 

• Έλλειψη ενσυναίσθησης.  
• Δεν γνωρίζει πότε να αρχίσει και να τελειώσει μια συζήτηση. 
• Η ομιλία γίνεται με μονότονη, μη εκφραστική φωνή, δεν κατανοεί τη σημασία αλλα-

γής τόνου.  
• Δυσκολία στην αντίληψη μη λεκτικής επικοινωνίας (χειρονομίες, εκφράσεις προσώ-

που κ.λ.π.). 
• Δυσκολία στην αναγνώριση αστείων, μεταφορών, ειρωνείας. 
• Επιφανειακά τέλειος λόγος που όμως τείνει να είναι τυπικός και σχολαστικός. 
• Εμμονές με ένα συγκεκριμένο θέμα.  
• Αδυναμία ερμηνείας σκέψεων και προθέσεων των άλλων. 
• Ακραίες αντιδράσεις σε ασήμαντες ενοχλήσεις, διαφοροποιήσεις  
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Δυσκολίες κοινωνικής φαντασίας 

• Έλλειψη φαντασίας εναλλακτικών κοινωνικών σεναρίων και πρόβλεψης της εξέλι-
ξης μιας κοινωνικής επαφής. 

• Δυσκολία στην ερμηνεία των λόγων, πράξεων, συναισθημάτων των άλλων. 
• Έλλειψη ευελιξίας. 
• Περιορισμένα ενδιαφέροντα με τα οποία ασχολείται σχολαστικά και επαναλαμβα-

νόμενα.  
• Επιμονή σε συγκεκριμένες ρουτίνες και αναστάτωση από αλλαγές. 
• Μιλά ασταμάτητα για το ειδικό ενδιαφέρον του δείχνοντας σχεδόν αδιαφορία για 

οτιδήποτε άλλο. 
• Απόκτηση ειδικευμένων γνώσεων για το θέμα που τον ενδιαφέρει. 

Παιχνίδι και παιδί με Αsperger 

• Μοιάζει να μην κατανοεί πώς να παίξει με άλλα παιδιά. 
• Δεν γνωρίζει τους άγραφους κανόνες του παιχνιδιού. 
• Συχνά προτιμά να παίζει μόνο του παρά με συνομήλικους. 
• Μεταχειρίζεται τους συμπαίκτες του σαν αντικείμενα. 
• Αντιδρά έντονα όταν το παιχνίδι δε γίνεται δικό του. 
• Εξουσιάζει τους συμπαίκτες του. 
• Δύσκολα μοιράζεται τα παιχνίδια του. 
• Του λείπει η δημιουργικότητα στο παιχνίδι. 

Αντιμετώπιση Σ/Α 

• Εργοθεραπεία 
• Τροποποίηση της συμπεριφοράς 
• Ειδική αγωγή 
• Θεραπεία κοινωνικών δεξιοτήτων 
• Λογοθεραπεία 

Τεχνικές κοινωνικών δεξιοτήτων 

• Άμεση καθοδήγηση. 
• Διάπλαση ρόλων.  
• Παιχνίδι ρόλων. 
• Θετική ενίσχυση. 
• Ανατροφοδότηση από πλευράς θεραπευτή. 
• Ανατροφοδότηση από πλευράς των συνομηλίκων. 
• Αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους. 
• Εκπαίδευση δεξιοτήτων συνομιλίας. 
• Εκπαίδευση συναισθηματικής έκφρασης. 
• Εκπαίδευση κοινωνικής παρατηρητικότητας. 
• Εκπαίδευση κοινωνικής ρύθμισης. 
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Η τεχνική των καρτών με ιστορίες 

                               

Η τεχνική των καρτών με ιστορίες 

• Κάθε πρωί 
• Η μαμά 
• Παίρνει το λεωφορείο 
• Για να πάει στο γραφείο. 

 

                               

Τα «συννεφάκια» της συμπεριφοράς. 

Τα «συννεφάκια» αποτελούν ένα εργαλείο .Στόχο έχει να βοηθήσει τα παιδιά να καταλά-
βουν τη σχέση σκέψης ~ συναισθήματος ,   λόγου ~ συμπεριφοράς. 

 Η τεχνική:  

Το παιδί γεμίζει μια σειρά από απλά « συννεφάκια »  για να συζητηθεί ένα αρνητικό γεγο-
νός που συνέβη μέσα στην μέρα ή στην εβδομάδα. 

 Ένα πρώτο σύνολο από «συννεφάκια» συμπληρώνεται με όσα συνέβησαν στην πραγματι-
κότητα. 

 Ένα δεύτερο σύνολο συμπληρώνεται με τις καλύτερες επιλογές που θα μπορούσαν να γί-
νουν. 

        Μετά από συζήτηση  το παιδί : 

• Γνωρίζει τις πιο αποδεκτές σκέψεις.  
• Ποια αισθήματα προκαλούν αυτές οι σκέψεις. 
• Ποιες οι συνέπειες εάν είχε λειτουργήσει διαφορετικά. 
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Τεχνική της Εκμάθησης φράσεων 

Η τεχνική αυτή βοηθάει το παιδί να βγαίνει από την δύσκολη θέση, χρησιμοποιώντας συ-
γκεκριμένες φράσεις. 

• Συγγνώμη. 
• Συγγνώμη, ήμουν αφηρημένος. 
• Συγνώμη, δεν σκόπευα να δημιουργήσω προβλήματα. 
• Συγγνώμη, δεν ήθελα να σε προσβάλω. 
• Συγγνώμη, δεν έπρεπε να το πω αυτό. 

 

Προβλήματα του τρόπου σκέψης 

• Μη επίγνωση των συναισθημάτων των άλλων 
• Ανικανότητα να διαβάζουν τις προθέσεις των άλλων  
• Ανικανότητα να δουν την οπτική γωνία του άλλου 
• Ανικανότητα να πουν τι σκέφτονται οι άλλοι 
• Κυριολεκτική ερμηνεία των λόγων των άλλων 
• Μονολιθική σκέψη 
• Υπερβολική αφοσίωση σε κανόνες 
• Τελειοθηρική σκέψη 
• Απαισιόδοξη σκέψη 
• Άκαμπτη σκέψη 
• Στερεότυπη επαναληπτική σκέψη 
• Δυσκολία να κάνουν γενικεύσεις 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΚΕΨΗΣ 

Παιχνίδια με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων του παιδιού, ώστε να  κατανοεί τι σκέφτονται 
και αισθάνονται οι άλλοι.  Παιχνίδια εστίασης στη σκέψη του άλλου: 

• Το σύνθημα: Κάθε παίχτης, με τη σειρά, του λέει μια λέξη- ένδειξη στον παίχτη που 
προσπαθεί να μαντέψει το σύνθημα 

• Κατασκοπεύω: Κάθε παίχτης, με τη σειρά του, διαλέγει κρυφά ένα αντικείμενο μέ-
σα στο δωμάτιο και ο άλλος προσπαθεί να μαντέψει ποιο είναι αυτό. 

• Οι 20 ερωτήσεις: Κάθε παίχτης με τη σειρά του, βάζει στο μυαλό του ένα αντικείμε-
νο και ο άλλος πρέπει να το βρει με 20 ερωτήσεις 

• Τι θα έκανες εάν... Οι παίχτες διαβάζουν μια κάρτα που περιγράφει ένα σενάριο 
και ο κάθε παίχτης κρυφά σημειώνει σε ένα χαρτί τι θα έκανε στην προκειμένη πε-
ρίπτωση. Οι παίχτες κερδίζουν πόντους εάν μαντέψουν σωστά 

Τεχνικές ενίσχυσης συναισθηματικής νοημοσύνης - κοινωνικής επικοινωνίας. 
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Εκπαίδευση στη χρήση φράσεων όπως: 

• Λυπάμαι: « Λυπάμαι, γιαγιά ». 
• Παραδέχεσαι ότι έκανες λάθος: «Δεν έπρεπε να σου πω ότι σε μισώ. 
• Εξηγείς τι έκανες: «Απλά έγινα τόσο έξαλλος, που ξέχασα να ελέγξω τα λόγια μου» 
• Καταλαβαίνεις ότι πλήγωσες κάποιον: «Ξέρω ότι σίγουρα είσαι θυμωμένος μαζί 

μου» 
• Καταλαβαίνεις πώς νιώθει: «Ξέρω ότι σίγουρα είσαι θυμωμένος μαζί μου» 
• Δεν είχες πρόθεση να τον πληγώσεις: «Δεν ήθελα να σε πληγώσω» 
• Θέλεις να επουλώσεις την πληγή: «Τι μπορώ να κάνω για να νιώσεις καλύτερα;» 
• Θέλεις να διατηρήσεις τη σχέση: «Σ’ αγαπώ και αναγνωρίζω όσα έκανες για μένα». 
• Θέλεις να σε συγχωρήσει: «Ελπίζω να με συγχωρήσεις» 

Τεχνικές εκμάθησης συναισθημάτων   μέσω παιχνιδιού. 

Παιχνίδια: 

• Παντομίμα: Παίζοντας παντομίμα και εστιάζοντας στην αναπαράσταση συναισθη-
μάτων, το παιδί μαθαίνει με διασκεδαστικό τρόπο να διαβάζει τα συναισθήματα 
των άλλων 

• Κολάζ: Τα κολάζ είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να μάθουν να διαβάζουν τα παι-
διά τα συναισθήματα των άλλων. Αφήστε στο παιδί να επιλέξει τις εικόνες  με τα 
συναισθήματα που του αρέσουν  και πείτε του να κάνει ένα κολάζ. Στη συνέχεια 
βάλτε το να τα εξηγήσει.  

• Η τήρηση του ημερολογίου: Ωθείστε το παιδί να καταγράφει τα συναισθήματα του 
στην διάρκεια της  ημέρας. 

• Οι κινηματογραφικές ταινίες: Ειδικά οι ταινίες με κινούμενα σχέδια είναι ένα καλό 
εργαλείο εκμάθησης συναισθημάτων επειδή οι εκφράσεις του προσώπου είναι υ-
περβολικές και διαβάζονται εύκολα. 

Υπόδειγμα Καταχώρησης Ημερολογίου 

Θετικά συναισθήματα 

« Σήμερα άνοιξα το e-mail μου και ενθουσιάστηκα γιατί είχα μήνυμα από την φίλη μου Γιώ-
τα. Χαμογέλασα πλατιά  όταν μου είπε ότι απέκτησε ένα γατάκι. Λυπήθηκα όμως όταν μου 
είπε ότι η ίδια μου είπε ότι πονούσε επειδή χτύπησε το πόδι της ενόσω έπαιζε. Αφού διά-
βασα το μήνυμα, της τηλεφώνησα  για να την ρωτήσω πως είναι το πόδι της και χάρηκα 
ακόμα περισσότερο όταν μου είπε ότι θα έρθει το Σαββατοκύριακο επίσκεψη με την μαμά 
της. Έτσι ήμουν χαρούμενη για όλη την υπόλοιπη μέρα.» 

Αρνητικά συναισθήματα 

« Σήμερα ήμουν ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί θα πήγαινα να συναντήσω την  φίλη μου την 
Ειρήνη. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο εγώ, ο μπαμπάς και η μαμά αλλά μας έπιασε λάστιχο. 
Φοβήθηκα όταν άκουσα το λάστιχο να σκάει. Στεναχωρήθηκα γιατί θα αργούσα να συνα-
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ντήσω την φίλη μου. Την πήρα τηλέφωνο και της είπα ότι θα καθυστερήσουμε λίγο. Εκείνη 
μου είπε να μην ανησυχώ για την καθυστέρηση και ότι θα με περιμένει. Τελικά εγώ και η 
μαμά πήραμε ένα ταξί και φτάσαμε στο σπίτι της Ειρήνης.»  

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, ρουτίνες 

Ένα από τα κύρια συμπτώματα του Σ/Α είναι η επίμονη ενασχόληση  (εμμονή) με κάποιο 
συγκεκριμένο αντικείμενο ενώ τα όσα άλλα συμβαίνουν, ελάχιστη σημασία έχουν.   

Τεχνική 

     Ενσωματώνουμε το πάθος του σε όσο πιο πολλές δραστηριότητες γίνεται (π.χ. εάν το 
πάθος του είναι τα έντομα , επιτρέπουμε να ζωγραφίζει ένα έντομο κάθε φορά που τελειώ-
νει την ορθογραφία) 

Τεχνικές εκμάθησης της ομιλίας 

Υπόδειξη φράσεων για την έναρξη μιας συζήτησης: 

• Με τους παππούδες: «Γεια σου, γιαγιά, χαίρομαι που σε   βλέπω».                 
• Με ένα παιδί: « Γεια. Μπορώ να παίξω μαζί σου;» 
• Με το δάσκαλο: «Καλημέρα σας. Πώς είστε;» 
• Με ένα φίλο: « Γεια. Τι γίνεται;» 

Οι ιδιαίτερες ευαισθησίες του Σ/Α 

Ακουστική ευαισθησία: 

 Τα άτομα αυτά έχουν ευαισθησία σε κάποιους  θορύβους και αντιδρούν υπερβολικά στο  
άκουσμά τους.  

Τεχνικές: 

• Χαμηλώνουμε την ένταση του τηλεφώνου. 
• Αποφεύγουμε τα θορυβώδη περιβάλλοντα και την πολυκοσμία.  
• Αντικαθιστούμε το κουδούνι της πόρτας με ένα ρόπτρο. 
• Περιορίζουμε τη χρήση θορυβώδους εξοπλισμού μαγειρικής. 
• Φροντίζουμε να καλούμε τεχνικούς που κάνουν θόρυβο όταν το παιδί βρίσκεται ε-

κτός σπιτιού. 

Οπτική ευαισθησία: 

 Είναι η δυσφορία που προκαλείται από οπτικά ερεθίσματα. Η πιο διαδεδομένη είναι η 
ευαισθησία στο φως.  

Τεχνικές: 
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• Ελέγχουμε το φωτισμό του χώρου . Χρησιμοποιούμε διακόπτες που ρυθμίζουν την 
ένταση του φωτός. 

• Βάζουμε στο παιδί  γυαλιά ηλίου. 

Οσφρητική ευαισθησία: 

Πολλά από τα άτομα με Σ/Α είναι ευαίσθητα σε μυρωδιές του περιβάλλοντος. 

Τεχνική: 

• Περιορίζουμε και απομακρύνουμε τις οσμές. 

Η συμπεριφορά των παιδιών με Σ/Α 

Η συμπεριφορά των παιδιών   αυτών περιλαμβάνει:               Τεχνικές τροποποίησης:                        

 Ανυπακοή                                                                              Θετική ενίσχυση ή τιμωρία  

 Ξεσπάσματα                                                                          Αρνητική ενίσχυση ή τιμωρία 

 Εκρήξεις θυμού                                                                     Διάπλαση 

 Επιθετικότητα                                                                        Αντίστροφη πορεία  

 Αναβλητικότητα                                                                    Εκμηδένιση 

 Φωνές                                                                                     Εφαρμοσμένη ανάλυση Σ   

 Άρνηση                                                                                   Λειτουργική ανάλυση Σ       

 

Τρόποι διόρθωσης της συμπεριφοράς 

 Αποφεύγουμε τις επικρίσεις. 

 Περιγράφουμε ρεαλιστικά την ακατάλληλη συμπεριφορά. 

 Προτείνουμε μια  καλύτερη συμπεριφορά. 

 Εξηγούμε  ευγενικά την επίδραση που έχει η συμπεριφορά του στους άλλους. 

 Αποφεύγουμε να επισημαίνουμε την κακή τους συμπεριφορά στους άλλους. 

 Βρίσκουμε ένα κρυφό σημάδι που θα του δείχνει ότι πρέπει να προσέξει την συ-
μπεριφορά του. 

 Δε ζητάμε από το παιδί να παραδεχθεί το σφάλμα του. 

3312

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



 Κρατάμε μυστικές όλες τις συζητήσεις γύρω από την κακή συμπεριφορά του παι-
διού . 

Μπορεί το Σ/Α να είναι χάρισμα; Εξαρτάται πώς το βλέπουμε! 

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ 

http://www.ninds.nih.gov/disorders/asperger/asperger.htm  

http://img.nesteklikk.no/2005-14/medium/56555.jpg  

http://img.pathfinder.gr/CMAN/i/61/0/26-5.jpg  

http://www.learningdiscoveries.org/Aspergers.htm  

www.scarfuk.co.uk/ images/image2.gif 

http://mugsy.org/wendy/wendy13.jpg  

http://www.aspergers.com/  

http://info.med.yale.edu/chldstdy/autism/aspergers.html  

http://www.ninds.nih.gov/disorders/asperger/asperger.htm  

http://www.geocities.com/Athens/Troy/1807/criteria.html  

http://autismpraxis  
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Δημιουργία μοντέλων για τον ηλεκτρισμό με τη βοήθεια των ΤΠΕ 

Ρόζα Βλάχου1 και Παναγιώτης Καλάργυρος2 
1 Δασκάλα, Υποψήφια διδάκτορας  
premnt04001@rhodes.aegean.gr  
2 Καθηγητής Φυσικών Επιστημών  

pkalargyros@hotmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται διάφορα μοντέλα που αφορούν στον ηλεκτρισμό τα 
οποία σχεδιάστηκαν από τους συγγραφείς με σκοπό να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανό-
ηση της έννοιας του ηλεκτρισμού από τους μαθητές της Στ΄ τάξης του δημοτικού και της Α΄ 
Γυμνασίου. Τα τρία μοντέλα που παρουσιάζονται είναι α) το μοντέλο του ατόμου, β) το μο-
ντέλου του ηλεκτρικού ρεύματος και γ) το μοντέλο για τους αγωγούς και μονωτές. Ο σχεδια-
σμός των μοντέλων έγινε με τη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic και στηρίχτηκε στην 
ενίσχυση της συμμετοχικότητας των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία μέσα από νέα μα-
θησιακά περιβάλλοντα και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης 
μέσα από προσομοιώσεις ηλεκτρικών κυκλωμάτων  και των ατόμων που ωθούν σε γνωστική 
σύγκρουση κι επιβάλλουν την εννοιολογική αλλαγή στις αρχικές λάθος αντιλήψεις των μα-
θητών, όπως αυτές προέκυψαν από τη βιβλιογραφία. 

Λέξεις - Κλειδιά: Φυσικές Επιστήμες, ηλεκτρισμός, γλώσσα προγραμματισμού, μοντέλα, προ-
σομοίωση 

Εισαγωγή 

Η προσομοίωση, η οποία γνώρισε μεγάλη εξέλιξη κυρίως λόγω της ανάπτυξης των ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών, αποτελεί μία πειραματική μέθοδο που έχει ως σκοπό τη βελτιστοποίηση 
συστημάτων, την ανάλυση της ευαισθησίας τους και τη μελέτη της λειτουργίας τους. Η με-
λέτη των συστημάτων με προσομοίωση δε γίνεται με αυτό καθεαυτό το σύστημα, αλλά με 
ένα μοντέλο του συστήματος (Ρουμελιώτης, 2001).  

Μοντέλο είναι μία αναπαράσταση ενός φυσικού συστήματος ή οργανισμού ή φυσικού φαι-
νομένου ή ακόμη και μίας ιδέας. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την κατασκευή ενός μοντέλου 
όπως α) η διευκόλυνση στην κατανόηση. Το μοντέλο είναι συχνά πολύ πιο απλό στην κατα-
νόηση από το ίδιο το σύστημα, γιατί κατά την κατασκευή του μοντέλου διατηρούνται μόνο 
τα χαρακτηριστικά του συστήματος που ενδιαφέρουν στη συγκεκριμένη μελέτη. β) Η αδυνα-
μία πρόσβασης. Μερικές φορές η πρόσβαση στο πραγματικό σύστημα είναι αδύνατη, όπως 
η πρόσβαση στο μικρόκοσμο του ηλεκτρισμού. γ) Η εκπαίδευση. Με την κατασκευή ενός μο-
ντέλου είναι δυνατόν να εκπαιδευτούν άνθρωποι χωρίς τον κίνδυνο καταστροφών από λά-
θος των εκπαιδευομένων (Ρουμελιώτης, 2001), όπως για παράδειγμα τον κίνδυνο από ηλε-
κτροπληξία στην περίπτωση του ηλεκτρισμού που μελετάμε στην παρούσα εργασία (Παπα-
μάρκος, 2001). 
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Μεταφερόμενοι τώρα στην εκπαίδευση, η εκπαιδευτική προσομοίωση ορίζεται ως ένα μο-
ντέλο κάποιου φαινομένου (στην παρούσα εργασία του ηλεκτρισμού) ή κάποιας δραστηριό-
τητας, το οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν και μαθαίνουν μέσω της αλληλεπίδρασης με την 
προσομοίωση (ΕΑΙΤΥ, 2007). Έτσι, στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται διάφορα μοντέλα 
για το άτομο, το ηλεκτρικό ρεύμα και για τους αγωγούς και μονωτές ως προσομοίωση της 
αναπαράστασης του ηλεκτρισμού με σκοπό την κατανόηση της έννοιας μέσα από την προ-
σέγγιση του μικρόκοσμου.  

Θεωρητικό πλαίσιο και μεθοδολογία  

Η γλώσσα προγραμματισμού Visual Βasic 

Η BASIC είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που πέρασε από πολλά στάδια εξέλιξης. Σχε-
διάστηκε ως μια απλή γλώσσα προγραμματισμού για αρχαρίους και άνοιξε το δρόμο σε χι-
λιάδες προγραμματιστές που ξεκινούσαν πριν δέκα και είκοσι χρόνια με κάποιον μικροϋπο-
λογιστή. Μετά από πολλές δημοφιλείς εκδόσεις της (την GWBasic, την Quick Basic, κ.α.) έρ-
χεται σήμερα με την μορφή της Visual Basic, να συνεχίσει πάνω στις ίδιες αρχές που πρωτο-
σχεδιάστηκε και να αποτελεί το πιο προσιτό εργαλείο για κάποιον που ξεκινά τον προγραμ-
ματισμό στο περιβάλλον των Windows (Clark & Webb, 2002). 

Η Visual Basic είναι συμβατή με τις προηγούμενες εκδόσεις Basic για DOS και έχει πολλές 
ομοιότητες με την Quick Basic, παράλληλα όμως διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για 
την δημιουργία παραθυρικών εφαρμογών. Η χρήση της απαιτεί, εκτός από τη γνώση της 
Quick Basic, την κατανόηση της λειτουργίας των Windows, τον ρόλο των Graphical User 
Interface (GUI), καθώς και τις έννοιες των αντικειμένων μιας εφαρμογής και των γεγονότων 
που την ελέγχουν (Clark & Webb, 2002). 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Ο Bruner (1960) επισημαίνει το ρόλο που διαδραματίζουν οι αναπαραστάσεις στη διδασκα-
λία και σε πόσο μεγάλο βαθμό αυτές έχουν επηρεάσει τους εκπαιδευτικούς, καθώς συνι-
στούν έναν τρόπο αντιμετώπισης των δυσκολιών που έχουν οι μαθητές. Οι αναπαραστάσεις 
αποτελούν ενδείξεις ενός τρόπου νοητικής λειτουργίας, ενός οργανωμένου, απλού, λογικού 
με συνοχή ερμηνευτικού μοντέλου που χρησιμοποιείται συχνά μέσω αναλογιών ως απά-
ντηση σε ένα πεδίο προβλημάτων.  Τα παιδιά οικοδομούν έναν ορισμένο αριθμό τέτοιων 
μοντέλων με τη βοήθεια των οποίων επιχειρούν να γνωρίσουν και να ερμηνεύσουν το περι-
βάλλον τους (Χατζηνικήτα 1997. Kennedy, 1997).  

Οι αναπαραστάσεις των μαθητών εμφανίζουν έντονες αντιστάσεις στην αλλαγή, με αποτέλε-
σμα οι εννοιολογικές αλλαγές να πραγματοποιούνται με βραδύτητα και συνεπώς να υπερ-
βαίνουν τις βραχύχρονες σχολικές διαδικασίες μάθησης και αξιολόγησης (Bertrand, 1999). 
Επιπλέον, οι αναπαραστάσεις ενισχύονται με την καθημερινή τους χρήση και μάλιστα επε-
κτείνονται εφόσον το άγνωστο εξηγείται μέσω αφομοίωσης στο γνωστό (Κουλαΐδης, 1994). 
Μια αναπαράσταση, λοιπόν, τείνει περισσότερο στην εξέλιξη παρά στην εξόντωση και αλ-
λαγή της. Για το λόγο αυτό, η ανάδειξη και η μελέτη  των αναπαραστάσεων των μαθητών για 
κάποια έννοια παίζει καθοριστικό ρόλο για την πορεία ατής της αναπαράστασης. Ειδικότερα 
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στο χώρο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας η ανάδειξη και ερμηνεία με τη συνακόλουθη 
μελέτη των αναπαραστάσεων των μαθητών πάνω σε μια έννοια στέκεται επιβαλλόμενος πα-
ράγοντας για την πορεία  της διδασκαλίας μέσα σε πλαίσιο εξελικτικό και θετικό κι όχι ανα-
σταλτικό και ανακαλούμενο (Shipstone, 1984). Πιο συγκεκριμένα,  η γνώση των αντιλήψεων 
των μαθητών πάνω στην έννοια που πρόκειται να διδαχθεί  κρίνεται αναγκαία και είναι η 
βάση πάνω στην οποία  θα στηριχθεί η πορεία εξέλιξης και ροής των διδασκαλιών (Κόκκοτας, 
2000. Μάργαρης, 2000. Μίχας, 2003).  

Στηριζόμενοι στα παραπάνω, παραθέτουμε τις αντιλήψεις των μαθητών για τον ηλεκτρισμό, 
βάσει βιβλιογραφίας, πάνω στις οποίες στηρίχθηκε και η δομή των μοντέλων που παρουσιά-
ζονται στην εργασία αυτή. 

Οι αντιλήψεις των μαθητών για τον ηλεκτρισμό 

Οι αντιλήψεις των μαθητών για τον ηλεκτρισμό ομαδοποιούνται σε τέσσερα μοντέλα (εικόνα 
1): 1) Το μονοπολικό μοντέλο: οι μαθητές θεωρούν  πως μόνο το ένα καλώδιο είναι απαραί-
τητο. 2) Το μοντέλο των συγκρουόμενων ρευμάτων: οι μαθητές θεωρούν  πως το ρεύμα ρέει 
και από τους δύο πόλους της μπαταρίας προς το λαμπτήρα. 3) Το καταναλωτικό μοντέλο: οι 
μαθητές θεωρούν  πως το ρεύμα «καταναλώνεται» από το λαμπτήρα κι έτσι υπάρχει λιγό-
τερο ρεύμα στο καλώδιο που «γυρίζει πίσω» στην μπαταρία και 4) το επιστημονικό μοντέλο 
της διατήρησης του ρεύματος: δείχνει ότι το ρεύμα είναι το ίδιο και στα δύο καλώδια (Driver, 
Squires, Rushworth & Wood, 2000). 

 

Εικόνα 1: Τα τέσσερα μοντέλα των αντιλήψεων των μαθητών για τον ηλεκτρισμό. 

Σκοπός της εργασίας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει μια σειρά μοντέλων για τον ηλεκτρισμό 
προκειμένου να μειωθούν οι δυσκολίες και οι παρανοήσεις των μαθητών πάνω σε αυτή την 
έννοια, όπως αυτές αναφέρονται στη βιβλιογραφία.  

Τα σχεδιασθέντα μοντέλα 

Προσομοίωση του ατόμου 

Η προσομοίωση του ατόμου υπό τη μορφή μοντέλου δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της 
γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic (εικόνα 2α). Για το άνοιγμα και την περιήγηση σε 
αυτό το μαθησιακό περιβάλλον δε χρειάζεται να είναι εγκατεστημένη η γλώσσα προγραμμα-
τισμού. Η εφαρμογή είναι εκτελέσιμη αυτόματα σε κάθε υπολογιστή, μετά από διπλό «κλικ» 
στο εικονίδιο της εφαρμογής.  

    

 

3316

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Με το μοντέλο αυτό οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν αναπαραστάσεις 
του μικρόκοσμου, κάτι που μόνο με τη βοήθεια μοντέλων είναι εφικτό. Οι μαθητές μπορούν 
να μεταφερθούν και σε άλλα εκπαιδευτικά και μαθησιακά περιβάλλοντα πατώντας πάνω 
στις δύο δοθείσες επιλογές. Πατώντας την πρώτη επιλογή «άτομο μετάλλου» οι μαθητές με-
ταφέρονται στο μοντέλο του ατόμου ενός μεταλλικού στοιχείου (εικόνα 2β). Το μοντέλο αυτό 
αναπαριστά τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στοιβάδας που φεύγουν από το άτομο και γίνο-
νται ελεύθερα ηλεκτρόνια. Η δεύτερη επιλογή «Αγωγός» αναπαριστά την κίνηση των ελεύ-
θερων αυτών ηλεκτρονίων μέσα στον αγωγό, δηλαδή, μέσα στο καλώδιο του κυκλώματός 
μας (εικόνα 2γ). Στο μοντέλο αυτό φαίνεται η κίνηση των ελεύθερων ηλεκτρονίων προς διά-
φορες τυχαίες κατευθύνσεις. 

 

Εικόνα 2: α) Προσομοίωση ατόμου. β) Προσομοίωση για το άτομο του μετάλλου. γ) Προσο-
μοίωση της κίνησης των ελεύθερων ηλεκτρονίων μέσα στον αγωγό.  

Προσομοίωση ηλεκτρικού ρέυματος 

Η προσομοίωση του ηλεκτρικού ρεύματος υπό τη μορφή μοντέλου δημιουργήθηκε με τη βο-
ήθεια της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic (εικόνα 3α). Για το άνοιγμα και την περιή-
γηση σε αυτό το μαθησιακό περιβάλλον ισχύει ότι και προηγούμενα, δηλαδή, η εφαρμογή 
είναι εκτελέσιμη αυτόματα σε κάθε υπολογιστή, μετά από διπλό «κλικ» στο εικονίδιο της 
εφαρμογής.  

Το μοντέλο αυτό δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να δουν την προσανατολισμένη κίνηση 
των ηλεκτρονίων, κατά μήκος ενός ηλεκτροφόρου αγωγού, μια και στο φυσικό κόσμο μπο-
ρούμε να δούμε μόνο τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. θερμικά και φωτεινά 
αποτελέσματα) και όχι τη δομή και λειτουργία του μικρόκοσμου. Στο σημείο αυτό ακριβώς 
έγκειται και η προστιθέμενη αξία αυτής της εφαρμογής. Η προσανατολισμένη αυτή κίνηση 
έρχεται σε αντιδιαστολή με την προηγούμενη αναπαράσταση της τυχαίας κίνησης των ελεύ-
θερων ηλεκτρονίων της εξωτερικής στοιβάδας του ατόμου ενός μετάλλου, πριν τη δημιουρ-
γία ηλεκτρικού πεδίου.  

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν το κύκλωμά τους ανοιχτό (εικόνα 3α) ή κλειστό 
(εικόνα 3β) πατώντας στην επιλογή «άνοιγμα διακόπτη» και «κλείσιμο διακόπτη», αντί-
στοιχα. Επιπλέον, όταν το κύκλωμα είναι κλειστό, πέρα από την προσανατολισμένη κίνηση 
των ηλεκτρονίων οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δουν και την πραγματική και τη συμ-
βατική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος (εικόνα 3β). 
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Εικόνα 3: α) Προσομοίωση ανοιχτού κυκλώματος. β) Προσομοίωση κλειστού κυκλώματος. 
 

Προσομοίωση ηλεκτρικού κυκλώματος με αγωγούς και μονωτές 

Η προσομοίωση του ηλεκτρικού κυκλώματος με αγωγούς και μονωτές υπό τη μορφή μοντέ-
λου δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic (εικόνα 4). 
Για το άνοιγμα και την περιήγηση σε αυτό το μαθησιακό περιβάλλον ισχύει ότι και προηγού-
μενα, δηλαδή, η εφαρμογή είναι εκτελέσιμη αυτόματα σε κάθε υπολογιστή, μετά από διπλό 
«κλικ» στο εικονίδιο της εφαρμογής. 

Το μοντέλο αυτό δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να δουν ποια υλικά «κλείνουν» το κύ-
κλωμα δημιουργώντας την προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων, κατά μήκος του η-
λεκτροφόρου αγωγού. Η εφαρμογή παρέχει εννιά διαφορετικά αντικείμενα (ψαλίδι, χαρτί, 
μολύβι, κλειδί, νόμισμα, συνδετήρα, χαρτονόμισμα, πλαστικό, χάρακα). Οι μαθητές επιλέ-
γουν κάποιο από αυτά τα αντικείμενα και πατώντας στο κουμπί «κλείσιμο διακόπτη» διαπι-
στώνουν αν το αντικείμενο της επιλογής τους είναι μονωτής ή αγωγός. Αν το αντικείμενο 
είναι μονωτής το κύκλωμα δεν κλείνει και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στην οθόνη που ενη-
μερώνει τον χρήστη ότι το κύκλωμα δεν έκλεισε και ότι το υλικό μας είναι μονωτής (εικόνα 
4α). Αν το αντικείμενο που επιλέχθηκε είναι αγωγός, τότε το κύκλωμα κλείνει δημιουργώντας 
την προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων. Και πάλι εμφανίζεται μήνυμα ανατροφοδό-
τησης που ενημερώνει τον χρήστη ότι το κύκλωμα έκλεισε και ότι το υλικό που επιλέχθηκε 
είναι αγωγός.    

 

Εικόνα 4: α) Προσομοίωση κλειστού κυκλώματος με τη χρήση μονωτή. β) Προσομοίωση 
κλειστού κυκλώματος με τη χρήση αγωγού. 
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Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία αναλύθηκαν τρία μοντέλα που αφορούν στην έννοια του ηλεκτρι-
σμού και που δημιουργήθηκαν με τη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic. Τα τρία αυτά 
μοντέλα, το μοντέλο ατόμου, το μοντέλου του ηλεκτρικού ρεύματος και το μοντέλο αγωγών 
και μονωτών ως σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους μαθητές να μειώσουν τις δυσκολίες και τις 
παρανοήσεις που αυτοί παρουσιάζουν πάνω στην έννοια του ηλεκτρισμού, βάσει της βιβλιο-
γραφίας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διείσδυση κατάλληλων αναπαραστάσεων που δημιουρ-
γούν αυτά τα μοντέλα στο μικρόκοσμο του φαινομένου, μια διείσδυση που μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί μόνο με τη βοήθεια προσομοιώσεων, αφού το ηλεκτρικό ρεύμα δεν μπορούμε 
να το δούμε, αλλά αντιλαμβανόμαστε μόνο τα αποτελέσματά του. Η δυνατότητα της αναπα-
ράστασης του μικρόκοσμου του ηλεκτρικού ρεύματος δίνει και την προστιθέμενη αξία των 
ΤΠΕ που στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται με εφαρμογές κατάλληλες για όλους τους 
υπολογιστές, χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση κάποιο λογισμικού. Οι νέες τεχνολογίες, λοι-
πόν, μπορούν να συνεισφέρουν επικουρικά στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και ι-
διαίτερα σε έννοιες και φαινόμενα που για την κατανόησή τους χρειάζεται η προσομοίωσή 
τους, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, που οι μαθητές δεν μπορούν να αντιληφθούν τη δομή του 
στο φυσικό κόσμο. Βασικό, βέβαια, στοιχείο της χρήσης τέτοιων εφαρμογών πρέπει να απο-
τελεί η διαδραστική αξιοποίησή τους.  
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Η αισθητοποίηση των αριθμών και η κατανόηση των πράξεων από μαθητή με αυτισμό 

Χαλάτσογλου Μαρία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 – Π.Ε.70.50 

mchalats@hotmail.com 

Περίληψη 

Το 23% των μαθητών με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας παρουσιάζει δυσκολίες στα μα-
θηματικά. Η παρούσα μελέτη περίπτωσης εμβαθύνει στην αντίληψη ενός μαθητή με αυτισμό 
για τους αριθμούς, την πρόσθεση και την αφαίρεση, με την αξιοποίηση πολλαπλών αναπα-
ραστάσεων. Αρχικά, μελετήθηκαν οι δυνατότητες και αδυναμίες του και παράλληλα συσχε-
τίστηκε η κατανόησή του για τους αριθμούς με την επίδοσή του στην εκτέλεση πράξεων και 
αντίστροφα. Τελικός στόχος ήταν η παρέμβαση επί των αδυναμιών του, με την αξιοποίηση 
υπολογιστή, ενώ μελετήθηκε η επίδρασή της με την επαναχορήγηση των δραστηριοτήτων. Ο 
μαθητής κατείχε τις βασικές δεξιότητες απαρίθμησης, κατανοούσε το νόημα των συμβόλων 
και μετέβαινε ευέλικτα μεταξύ των αναπαραστάσεων. Ωστόσο, δεν κατανοούσε το δεκαδικό 
σύστημα αρίθμησης, την ανάλυση και σύνθεση των αριθμών, εκτελώντας μηχανικά τους αλ-
γορίθμους και έχοντας ανάγκη συγκεκριμένων αναπαραστάσεων. Μετά την παρέμβαση, κα-
τανοούσε βαθύτερα  το δεκαδικό σύστημα, υιοθετώντας ανώτερες υπολογιστικές στρατηγι-
κές και ελέγχοντας γνωστικά τους υπολογισμούς του. Τέλος, πριν την παρέμβαση οι αδυνα-
μίες του στην αισθητοποίηση των αριθμών επηρέαζαν την εκτέλεση πράξεων, ενώ μετά από 
αυτήν η κατανόηση του δεκαδικού συστήματος ενίσχυε την κατανόηση των υπολογισμών 
(και αντίστροφα). 

Λέξεις - Κλειδιά: αυτισμός, αισθητοποίηση αριθμών, αναπαράσταση πράξεων, νέες τεχνολο-
γίες, εικονικά περιβάλλοντα μάθησης 

Αναγκαιότητα και σκοπός 

Σύμφωνα με την ανασκόπηση των σύγχρονων ερευνών γύρω από τους μαθητές με αυτισμό, 
δίνεται έμφαση στα κοινωνικά τους ελλείμματα, ενώ ελάχιστες έρευνες εστιάζουν στο γνω-
στικό τομέα. Ωστόσο, η μελέτη της γνωστικής επίδοσης, είναι αναγκαία, προκειμένου να προ-
σαρμοστεί η μαθησιακή διαδικασία στις ανάγκες τους.  

Η παρούσα έρευνα, προσπαθώντας να συνδράμει στην κάλυψη του ερευνητικού κενού σχε-
τικά με τις δυσκολίες των ατόμων με αυτισμό στα μαθηματικά, επικεντρώθηκε στη μελέτη 
της κατανόησης των μαθητών αυτών γύρω από την έννοια του αριθμού. Ειδικότερα, εστίασε 
στην αισθητοποίηση των αριθμών και την κατανόηση των πράξεων της πρόσθεσης και της 
αφαίρεσης. Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, η έννοια του αριθμού συνιστά θεμελιώδη 
μαθηματική έννοια (McGuire, Kinzie, & Berch, 2012; Yang, & Li, 2013), υποστηρίζει την ενερ-
γητική μάθηση, την εννοιολογική κατανόηση, την ευέλικτη επίλυση προβλημάτων (Yang, & 
Li, 2013) και την ανάπτυξη των ανώτερων μαθηματικών δεξιοτήτων (McGuire et al., 2012; 
NCTM, 2000), ενώ η ελλιπής κατάκτησή της οδηγεί με μαθησιακές δυσκολίες (McGuire et al., 
2012). 
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Θεωρητικό πλαίσιο 

Διαταραχές αυτιστικού φάσματος 

Οι μαθητές με αυτισμό παρουσιάζουν μια τριάδα ελλειμμάτων: στις κοινωνικές συνδιαλλα-
γές, στην κοινωνική επικοινωνία και στη δημιουργική φαντασία, οι οποίες οφείλονται κυρίως 
σε βιολογικούς – γενετικούς παράγοντες (Γενά, 2002; Στασινός, 2013). Για την ερμηνεία των 
αυτιστικών συμπτωμάτων, έχουν προταθεί διαφορετικές θεωρίες, όπως η θεωρία του νου 
(Μαριδάκη – Κασσωτάκη, 2009; Στασινός, 2013), η θεωρία της επεξεργασίας πληροφοριών 
(Goldstein, Johnson, & Minshew, 2001; Williams, Goldstein, Carpenter, & Minshew, 2005; Στα-
σινός, 2013) και της κεντρικής συνοχής (Hill, 2004; Στασινός, 2013). Τέλος, έχει προταθεί μια 
θεωρία (στην οποία δίνει έμφαση η έρευνα) που αναφέρεται στις εκτελεστικές δυσλειτουρ-
γίες (προσοχή, νοητική ευελιξία, εγκαθίδρυση νέων γνωστικών σχημάτων και σχεδιασμός) 
(Williams et al., 2005). Κάθε μία από τις θεωρίες αυτές εστιάζει σε διαφορετικά ελλείμματα, 
προτείνοντας έναν εναλλακτικό τρόπο ερμηνείας των συμπτωμάτων και αν θεωρηθούν συ-
μπληρωματικά, μπορούν να δομήσουν μια αποτελεσματική παρέμβαση.  

Αυτισμός και μαθηματικά 

Οι μαθητές με αυτισμό παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια ως προς την επίδοσή τους στα 
μαθηματικά (διατομικά και ενδοατομικά) (Wei, Christiano, Jennifer, Wagner, & Spiker, 2014). 
Ωστόσο, αρκετά παιδιά παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά (Chiang, & Lin, 
2007), οι οποίες προβλέπονται και από την επίδοσή τους σε σταθμισμένα τεστ νοημοσύνης 
(Wei et al., 2014).  

Αναλυτικότερα, οι μαθητές με αυτισμό, φαίνεται να παρουσιάζουν δυσκολίες στην εκτέλεση 
αριθμητικών και νοερών υπολογισμών (Barnhill, Hagiwara, Myles, & Simpson, 2002), ενώ ε-
κτελούν συχνά μηχανικά τους αλγορίθμους των πράξεων (Myles, & Simpson, 2002) και δεν 
κατανοούν την έννοια του αριθμού (Butterworth, 2010; Myles, & Simpson, 2002), παρουσιά-
ζοντας δυσκολίες στην κατάκτηση του ποσοτικού συστήματος (Dehaene, Piazza, Pinel, & 
Cohen 2003). Παράλληλα, παρουσιάζονται δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων (κατανό-
ηση γλωσσικής διατύπωσης, επιλογή των σημαντικών πληροφοριών, τοποθέτησή τους στο 
κατάλληλο πλαίσιο, σχεδιασμός της επίλυσης του προβλήματος)(Chiang, & Lin, 2007; 
Donaldson, & Zagger, 2010; Holmes, & Sutherland, 2011; Myles, & Simpson, 2002). Σε όλα τα 
παραπάνω, κυριαρχούν οι δυσκολίες της αφηρημένης σκέψης (Dombrowski, 2012), της ε-
ξάρτησής από συγκεκριμένες αναπαραστάσεις (Holmes, & Sutherland, 2011), αλλά και οι α-
δυναμίες διερευνητικής σκέψης και έκφρασης του μαθηματικού συλλογισμού (Holmes, & 
Sutherland, 2011).  

Μία από τις κύριες πηγές των παραπάνω αδυναμιών των μαθητών είναι αδυναμίες που πα-
ρουσιάζουν στην κατανόηση της ποσότητας (Butterworth, 2010), αδυνατώντας να συνδέ-
σουν την έννοια των αριθμών με τη συμβολική τους αναπαράσταση. Επίσης, σύμφωνα και 
με τη θεωρία περί εκτελεστικών δυσλειτουργιών (Williams et al., 2005), παρουσιάζονται δυ-
σκολίες σε λειτουργίες που εμπλέκονται στην επεξεργασία των πληροφοριών, όπως η προ-
σοχή και νοητική ευελιξία, οι οποίες επηρεάζουν τους μαθηματικούς υπολογισμούς 
(Butterworth, 2010), ενώ κυρίαρχες είναι και αδυναμίες στην εργαζόμενη μνήμη, στην επι-
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λογή και ακριβεία των υπολογιστικών στρατηγικών (Mabbott, & Bisanz, 2008). Τέλος, τροχο-
πέδη, αποτελούν οι αδυναμίες αναστολής των μαθημένων αντιδράσεων (Bull, & Scerif, 
2001), εγκαθίδρυσης νέων γνωστικών σχημάτων (Shallice, Burgess,& Robertson,1996) και με-
ταφοράς της προσοχής.  

Ενδεδειγμένες εκπαιδευτικές πρακτικές 

Η διδασκαλία των μαθηματικών, λαμβάνοντας υπόψην τις αδυναμίες των μαθητών με αυτι-
σμό, θα πρέπει να αξιοποιεί ποικίλες αναπαραστάσεις, καθώς είναι αναγκαία μια διδασκα-
λία που να ξεκινά από πραξιακές αναπαραστάσεις, σταδιακά να προχωρά προς τις εικονικές 
και να καταλήγει στις αφηρημένες – συμβολικές (Dombrowski, 2012). Ιδιαίτερη σημασία θα 
πρέπει να δοθεί στην αξιοποίηση των εικονικών αναπαραστάσεων, λόγω του οπτικού στυλ 
μάθησης των μαθητών με αυτισμό (Fan, 2012). 

Παράλληλα, λόγω της  κλίσης των μαθητών αυτών στις νέες τεχνολογίες (Davis, 2014), τα 
εικονικά περιβάλλοντα μάθησης, που συνδυάζουν τις αναπαραστάσεις με τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών, έχουν αναδειχθεί ως ιδιαίτερα αποτελεσματική διδακτική τεχνική (ιδίως για τη 
διδασκαλία των αλγορίθμων), καθώς συμβάλλουν στην αποδέσμευση από τις συγκεκριμένες 
αναπαραστάσεις και στην ανάπτυξη ανώτερων επιπέδων σκέψης (NCTM, 2000; Yang, & Li, 
2013). Ειδικότερα, ως προς τη διδασκαλία της έννοιας του αριθμού, έχει παρατηρηθεί θετική 
επίδραση στη μάθηση και στάση των μαθητών, αυξημένη αυτορρύθμιση και βαθύτερη κα-
τανόηση των εννοιών (Yang, & Li, 2013). 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι μαθητές με αυτισμό παρουσιάζουν δυσκολίες 
στα μαθηματικά, οι οποίες έχουν πολυπαραγοντική αιτιολογία και χρήζουν βαθύτερης μελέ-
της. Επομένως, με κύριο σημείο εστίασης τους τομείς όπου παρουσιάζονται οι κύριες δυσκο-
λίες τους στα μαθηματικά, αλλά και τον κρίσιμο ρόλο των αναπαραστάσεων στην προαγωγή 
της σκέψης τους, τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας, επικεντρώθηκαν στη βα-
θύτερη μελέτη ενός μαθητή με αυτισμό, ως προς την αισθητοποίηση των αριθμών και την 
κατανόηση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης, όπως αυτά εκφράζονται μέσα από το χειρισμό 
ποικίλων αναπαραστάσεων. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας το ρόλο των εικονικών περιβαλλό-
ντων μάθησης, τα οποία αξιοποιήθηκαν στα πλαίσια παρέμβασης για τη διδασκαλία του αλ-
γορίθμου πρόσθεσης και αφαίρεσης, μελετήθηκαν εκ νέου τα ερευνητικά ερωτήματα, για να 
αναδειχθεί η συμβολή τους. Τέλος, αναδείχθηκε η πιθανή σχέση μεταξύ της επίδοσης στην 
αισθητοποίηση των αριθμών και της κατανοήσης των πράξεων, πριν και μετά την παρέμ-
βαση, καθώς παρατηρείται υψηλή συσχέτιση μεταξύ των αριθμητικών δεξιοτήτων και των 
υιοθετούμενων στρατηγικών υπολογισμού (McGuire et al., 2012). Αναλυτικότερα, τα ερευ-
νητικά ερωτήματα, διατυπώθηκαν ως εξής: 

1. Πώς μαθητές με αυτισμό ανταποκρίνονται σε έργα αισθητοποίησης των αριθμών ό-
ταν οι πληροφορίες παρουσιάζονται με διαφορετικό είδος αναπαράστασης (συμβολικό, 
εικονικό, λεκτικό, πραξιακό); Πώς τροποποιείται η επίδοσή τους μετά την παρέμβαση; 
2. Πώς μαθητές με αυτισμό ανταποκρίνονται σε έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης όταν 
οι πληροφορίες παρουσιάζονται με διαφορετικό είδος αναπαράστασης; Πώς τροπο-
ποιείται η επίδοσή τους μετά την παρέμβαση; 
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3. Πώς συσχετίζονται οι αναπαραστάσεις ως προς την αισθητοποίηση των αριθμών και 
της κατανόησης και εκτέλεσης των πράξεων μεταξύ τους (σε μαθητές με αυτισμό); 

Μεθοδολογία 

Τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα, μελετήθηκαν εις βάθος στα πλαίσια μιας μελέτης πε-
ρίπτωσης, η οποία ως ποιοτική (υποκειμενική και ερμηνευτική) μέθοδος (Cohen, Manion, & 
Morrison, 2008), κρίθηκε η καταλληλότερη για τη μελέτη της έννοιας των αριθμών που απο-
τελούν μια κοινωνική κατασκευή. Οι δραστηριότητες που δόθηκαν στο μαθητή, σε συμφωνία 
προς τα ερευνητικά ερωτήματα, δομήθηκαν γύρω από τους δύο κύριους άξονες – την αισθη-
τοποίηση των αριθμών και την κατανόηση των προσθέσεων και αφαιρέσεων και αξιοποιού-
σαν τις πραξιακές (αντικείμενα), εικονικές, συμβολικές και λεκτικές (γλωσσική απόδοση δια-
δικασιών και διατύπωση προβλημάτων) αναπαραστάσεις. Συγκεκριμένα, έχοντας ως αφόρ-
μηση μία μορφή αναπαράστασης, καλούσαν το μαθητή, παραθέτοντας τη σκέψη του, να με-
ταβεί σε μια άλλη μορφή αναπαράστασης. Έτσι μελετήθηκαν και τα δώδεκα πιθανά ζεύγη 
αναπαραστάσεων. Οι παραπάνω δραστηριότητες χορηγήθηκαν υπό τη μορφή κλινικής συνέ-
ντευξης, ώστε να αναδειχθούν διαμέσου της συζήτησης, οι γνωστικές διεργασίες που καθο-
δηγούν τη σκέψη του και να μπορέσει τελικά ο ερευνητής να εμβαθύνει σε αυτήν. 

Πέρα από την αρχική αξιολόγηση του μαθητή, για την παρέμβαση επί των αδυναμιών του, 
αξιοποιήθηκε ένα κατάλληλα εικονικό περιβάλλον μάθησης, όπου οπτικοποιούνταν οι πα-
ραδοσιακοί αλγόριθμοι της πρόσθεσης και της αφαίρεσης με δεκαδικά μοντέλα. Στη συνέ-
χεια τα δεδομένα, αναλύθηκαν ανά μορφή αναπαράστασης ως προς την αισθητοποίηση των 
αριθμών και την κατανόηση των πράξεων, τόσο πριν, όσο και μετά την παρέμβαση, ενώ έγινε 
σύγκριση, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της 
παρέμβασης, αλλά και να μελετηθεί η πιθανή επιρροή μεταξύ των δεξιοτήτων αισθητοποίη-
σης των αριθμών και κατανόησης των πράξεων.  

Ο μαθητής, φοιτούσε στη Β’ δημοτικού και είχε διάγνωση «διάχυτων αναπτυξιακών διατα-
ραχών στο φάσμα του αυτισμού». Στα μαθηματικά παρουσίαζε προφίλ μικρότερης ηλικίας, 
συνήθως εκτελούσε μηχανικά τους αλγορίθμους των πράξεων, καθώς δε συνέδεε τις πράξεις 
που έκανε με το χειρισμό αντίστοιχων ποσοτήτων, παρουσιάζοντας αδυναμίες στο ποσοτικό 
σύστημα. Τέλος, σχετικά με δεοντολογικά ζητήματα, πριν την έναρξη της έρευνας, ενημερώ-
θηκαν οι γονείς του μαθητή και ζητήθηκε η έγγραφη συναίνεσή τους, ενώ υπήρξε διαβεβαί-
ωση για την εμπιστευτικότητα των δεδομένων και ο μαθητής παρουσιάστηκε με ψευδώνυμο. 

Συμπεράσματα 

Αισθητοποίηση αριθμών 

Ο μαθητής πριν την παρέμβαση κατέχει τις βασικές αρχές απαρίθμησης και συνδέει την α-
παρίθμηση με το πλήθος των αντικειμένων του συνόλου (Butterworth, 2010), έχοντας δομή-
σει ένα κεντρικό εννοιολογικό σχήμα για τους αριθμούς (Griffin, 2004; Nes,  & Lange, 2007). 
Έτσι, οι  ποσότητες και αριθμοί είναι άρρηκτα δεμένοι και του επιτρέπουν να κάνει σταδιακά 
νοερούς υπολογισμούς (Griffin, 2004), έχοντας κατακτήσει τη συμβολική έννοια του αριθ-
μού, που τον βοηθά να απεξαρτηθεί από την ύπαρξη συγκεκριμένων αναπαραστάσεων. Επί-
σης, κινείται ευέλικτα μεταξύ λεκτικών και συμβολικών αναπαραστάσεων, χρησιμοποιώντας 
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τις λεκτικές ως διαμεσολαβητή, διασυνδέοντας τις αναπαραστάσεις μεταξύ τους και με τη 
γλώσσα.  

Ωστόσο, αν και ο μαθητής αισθητοποιεί τους αριθμούς συνδέοντας σύμβολα και ποσότητες 
(Griffin, 2004), υστερεί στα ανώτερα επίπεδα αισθητοποίησης (NCTM, 2000), λόγω της τμη-
ματικής του αντίληψης (Goldstein et al., 2001) και της απουσίας νοητικής ευελιξίας (Goldstein 
et al., 2001). Πιο συγκεκριμένα, υστερεί στην αντίληψη της δομής του δεκαδικού συστήμα-
τος, καθώς δεν αντιλαμβάνεται τη σχέση μεταξύ δεκάδων και μονάδων και επομένως δεν 
μπορεί να αντιληφθεί ευέλικτα τη δεκάδα, τόσο ολικά, όσο και ως σύνολο δέκα μονάδω, 
ώστε να την αναλύσει και να τη συνθέσει. 

Μετά την παρέμβαση, ο μαθητής παρουσιάζει σημαντική βελτίωση ως προς την κατανόηση 
της δομής του δεκαδικού συστήματος: Κατανοεί πλέον την έννοια της δεκάδας και τη σχέση 
μεταξύ δεκάδων – μονάδων, περνώντας σε ένα ανώτερο επίπεδο αισθητοποίησης. Ακόμη, 
κατά την απαρίθμηση αντιλαμβάνεται ως ενιαία τα σύνολα δεκάδων και μονάδων, ενώ κα-
τανοεί τη θεσιακή αξία διψήφιων αριθμών (αποδίδοντάς τους με δεκαδικά μοντέλα) και τις 
σχέσεις μεταξύ τους και χρησιμοποιεί ανεπτυγμένες στρατηγικές απαρίθμησης, όπως το πά-
τημα στη δεκάδα, μεταβιβάζοντας τις  νέες γνώσεις του. 

Κατανόηση και εκτέλεση πράξεων 

Ο μαθητής πριν την παρέμβαση, παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες που τον περιορίζουν στην 
εκτέλεση πράξεων, όπως η αδυναμία αφηρημένης σκέψης (Dombrowski, 2012; Goldstein, et 
al., 2001) που τον καθιστά δέσμιο των συγκεκριμένων αναπαραστάσεων και αδυνατεί επο-
μένως να υιοθετήσει ανεπτυγμένες υπολογιστικές στρατηγικές (Biddlecomb, & Carr, 2011). 
Επομένως, κατά την εκτέλεση νοερών υπολογισμών, στηρίζεται στη χρήση των δαχτύλων 
(Butterworth, 2010) και αδυνατεί να υπερβεί τη δεκάδα (Barnhill et al., 2000). Κατά το χειρι-
σμό των εικονικών και πραξιακών αναπαραστάσεων, αδυνατεί να τις εντάξει σε συγκεκρι-
μένο πλαίσιο και να τις αποδώσει λεκτικά, ενώ αντιλαμβάνεται μηχανικά μόνο τις συμβολι-
κές αναπαραστάσεις. Παράλληλα, δυσκολεύεται στην αντίληψη των ποσοτήτων (ιδίως όταν 
αναπαριστούνται με δεκαδικά μοντέλα). 

Επιπλέον, ο μαθητής αδυνατεί να αναπτύξει ανώτερα επίπεδα αισθητοποίησης. Για παρά-
δειγμα, αδυνατεί να αναλύσει και να συνθέσει τους αριθμούς στα πλαίσια πράξεων με πά-
τημα στη δεκάδα (Dehaene, Piazza, Pinel, & Cohen, 2003), παρουσιάζοντας αδυναμίες στο 
ποσοτικό σύστημα. Εκτελεί τους υπολογισμούς σε συμβολικό επίπεδο, υπό μορφή ρουτίνας, 
χωρίς αντίληψη των εμπλεκόμενων ποσοτήτων (Myles, & Simpson, 2002), ενώ αν και τα κα-
ταφέρνει στους οριζόντιους υπολογισμούς, δυσκολεύεται στους κάθετους, λόγω της μηχανι-
κής αποστήθισης και της απουσίας νοητικής ευελιξίας (Bull, & Scerif, 2001).  

Μετά την παρέμβασης, η επίδοσή του βελτιώνεται σημαντικά. Αντιλαμβάνεται πλέον τη δε-
κάδα, τόσο ως ενιαία ολότητα, όσο και ως σύνολο δέκα μονάδων, ξεπερνώντας τις δυσκολίες 
νοητικής ευελιξλίας που παρουσίαζε (Bull, & Scerif, 2001). Αρχίζει πλέον να κατανοεί τη δομή 
του δεκαδικού συστήματος, κατακτώντας τα ανώτερα στάδια αισθητοποίησης (NCTM, 2000), 
αναλύοντας και συνθέτοντας δεκάδες στα πλαίσια υπολογισμών.  
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Ακόμη, ο μαθητής τελικά μετατρέπει επιτυχημένα τις δεκαδικές πραξιακές και εικονικές α-
ναπαραστάσεις σε λεκτικές, καθώς αντιλαμβάνεται ολικά τα επιμέρους σύνολα και περνά σε 
ένα πιο αφηρημένο επίπεδο σκέψης, διατυπώνοντας προβλήματα επιτυχημένα. Ακόμη, κατά 
την εκτέλεση πράξεων, κινείται ευέλικτα μεταξύ των αναπαραστάσεων, αξιοποιώντας τις 
πραξιακές αναπαραστάσεις ως εποπτικό μέσο για να υποστηρίξει τους συλλογισμούς του 
(Yang, & Li; 2013). 

Επίσης, μετά την παρέμβαση εκδηλώνει έντονη αυτορρύθμιση, ξεπερνώντας τις βασικές δυ-
σκολίες επικοινωνίας και έκφρασης του μαθηματικού συλλογισμού (Holmes, & Sutherland, 
2011) και αισθητοποιεί τους αριθμούς στα πλαίσια των πράξεων, συνδέοντάς τους με τις α-
ντίστοιχες ποσότητες και καθοδηγώντας ανάλογα τη δράση του (Myles, & Simpson, 2002). 
Τελικά, υιοθετεί ανεπτυγμένες στρατηγικές υπολογισμών, κατανοώντας τις σχέσεις μεταξύ 
των εμπλεκόμενων ποσοτήτων, αναγνωρίζοντας πότε απαιτείται ανάλυση και σύνθεση δε-
κάδων. Εκτελεί λοιπόν πράξεις με πάτημα στη δεκάδα (λόγω ανεπτυγμένης κατανόησης του 
δεκαδικού συστήματος) (Biddlecomb, & Carr, 2011), προσθέτοντας με κρατούμενο με μικρή 
παρότρυνση και αφαιρέσεις με κρατούμενο,  εφαρμόζοντας μια εναλλακτική μορφή του αλ-
γορίθμου επιδεικνύοντας αυξημένη κατανόηση.  

Ωστόσο, ακόμη αδυνατεί να συνδέσει τους οριζόντιους με τους κάθετους υπολογισμούς. και 
να εκτελέσει υπολογισμούς οριζόντια, παρουσιάζοντας δυσκολίες γενίκευσης (Γενά, 2002) 
και σύνδεσης των δύο μορφών αναπαράστασης των πράξεων (Σαλβαράς, 2011). Αντίθετα με 
πριν, προτιμά να εκτελεί τους υπολογισμούς κάθετα.  

Συσχετίσεις αισθητοποίησης αριθμών και πράξεων 

Ο μαθητής πριν την παρέμβαση, έχοντας δομήσει ένα κεντρικό εννοιολογικό σχήμα γύρω 
από τους αριθμούς, καταμετρά τα εκάστοτε σύνολα και εξάγει το πλήθος τους, αξιοποιώντας 
τις παραπάνω ικανότητες και στα πλαίσια πράξεων. Ακόμη, έχοντας κατακτήσει τη συμβο-
λική έννοια του αριθμού, συνδέοντας αριθμούς και ποσότητες, μπορεί να εκτελεί απλούς 
υπολογισμούς σε αφηρημένο επίπεδο. Επίσης, τόσο κατά την αισθητοποίηση των αριθμών, 
όσο και κατά την εκτέλεση πράξεων, κινείται ευέλικτα μεταξύ των αναπαραστάσεων, αξιο-
ποιώντας τις λεκτικές ως διαμεσολαβητή και τις πραξιακές ως εποπτικό μέσο για να ενισχύσει 
την κατανόησή του. Όμως, δυσκολεύεται στην αντίληψη των δεκαδικών μοντέλων και ιδίως 
στην ανάλυση και σύνθεση τους, με αποτέλεσμα να δυσκολεύται σε υπολογισμούς με κρα-
τούμενο. 

Όμως, μετά την παρέμβαση, χειρίζεται αποτελεσματικά τα δεκαδικά μοντέλα και αισθητο-
ποιεί αποδοτικότερα τους αριθμούς, θεωρεί ευέλικτα τις δεκάδες αναλύοντας και συνθέτο-
ντάς τες στα πλαίσια πράξεων. Παράλληλα, συλλογίζεται επί των εμπλεκόμενων σε πράξεις 
ποσοτήτων, αυτορρυθμίζοντας τη δράση του και κατανοώντας το νόημα του παραδοσιακού 
αλγορίθμου.  

Εκπαιδευτικές εφαρμογές 

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας , φάνηκε ότι η χρήση εικονικών περιβαλλόντων μά-
θησης αύξησε τα κίνητρα μάθησης του μαθητή (Davis, 2014; Fan, 2012) και επιτάχυνε την 
κατάκτηση του αλγορίθμου. Ειδικότερα, η χρήση οπτικών αναπαραστάσεων, τον βοήθησε 
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στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αφηρημένης σκέψης (NCTM, 2000; Yang, & Li, 2013), υποστηρίζο-
ντας την κατάκτηση του αλγορίθμου βήμα προς βήμα (Yang, & Li, 2013) και του παρείχε μια 
εναλλακτική δίοδο έκφρασης του συλλογισμού του, ενισχύοντας την αυτορρύθμισή του 
(Holmes, & Sutherland, 2011).   

Περιορισμοί της έρευνας 

Δεδομένων των χρονικών περιορισμών, η παρέμβαση δεν μπορούσε να είναι εκτενής και συ-
στηματική, ώστε να μπορούν τα αποτελέσματα να γενικευτούν και να διασφαλιστεί η διατή-
ρηση των γνώσεων σε βάθος χρόνου. Ειδικότερα, οι αδυναμίες που ανέκυψαν, θα ήταν καλό 
να αποτελέσουν βάση για τη δόμηση ενός καλά οργανωμένου εξατομικευμένου προγράμμα-
τος. Επίσης, στις δραστηριότητες που χορηγήθηκαν, έχει σημασία να ενσωματωθούν περισ-
σότεροι τύποι προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης, ώστε να μελετηθεί η κατανόηση 
γύρω από τις διαφορετικές εκφάνσεις των προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης. Τέλος, 
προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία, θα πρέπει όλες οι διαδικασίες να επαναληφθούν και 
σε άλλα άτομα με αυτισμό. 
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Η διαθεματική συνεργασία στην ειδική εκπαίδευση. Μια μελέτη περίπτωσης 
εφαρμοσμένη  στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καλαμάτας υλοποιώντας το περιβαλλοντικό πρόγραμμα με 

τίτλο: «Η ιστορία της ελιάς-μια σχέση πολιτισμού και φύσης». 

Καράγιωργα Νίκη 
Εικαστικός, ΜΔΕ στην Ειδική Εκπαίδευση 

nikikaragiorga@hotmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα μελέτη περίπτωσης θα παρουσιαστεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο 
υλοποιήθηκε σε σχολική μονάδα ειδικής αγωγής με τη συνεργασία δυο εκπαιδευτικών 
διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. Θα γίνει αναφορά των νέων εκπαιδευτικών 
πρακτικών που εφαρμόστηκαν από τις υπάρχουσες συνθήκες λειτουργίας της σχολικής 
δομής και του μαθησιακού υλικού. Οι προκλήσεις, τα οφέλη και η συνολική πορεία του 
προγράμματος ανέδειξαν εναλλακτικούς τρόπους γνωστικής προσέγγισης των αντικειμένων 
που μπορούν να εφαρμοστούν επιτυχώς και σε δομές ΣΜΕΑ πέραν των τυπικών δομών.  

Λέξεις κλειδιά: Διαθεματικότητα, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία,  project, στρατηγικές 
μάθησης  

Τα τελευταία χρόνια η παιδοκεντρική φιλοσοφία της διδασκαλίας έχει αναδείξει πολλές 
νέες μεθόδους για την εκπαίδευση των μαθητών στις σχολικές δομές. Η συνεχόμενη 
έμφαση στην κατάκτηση των γνωστικών αντικειμένων είναι το σταθερό κίνητρο για την 
ανάπτυξη διαφόρων εκπαιδευτικών μοντέλων όπως αυτών της συνδιδασκαλίας που 
καταγράφει η Friend (1996b) και τα οποία είναι: α) ένας διδάσκει, ένας παρατηρεί β) η 
ομαδική διδασκαλία γ) η εναλλακτική διδασκαλία δ) η παράλληλη διδασκαλία  ε) η 
διδασκαλία με κέντρα μάθησης και ζ) ένας διδάσκει , ένας περιφέρεται. Στα μοντέλα 
συνδιδασκαλίας συνήθως παρατηρείται η διαθεματική προσέγγιση των γνωστικών 
αντικειμένων από δύο εκπαιδευτικούς ίδιας ειδικότητας ή η διαθεματική συνεργασία 
εκπαιδευτικών με διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας. Η διαθεματικότητα 
ορίζεται ως μία πολύπλευρη προσέγγιση και μελέτη ενός θέματος με το συντονισμό 
ποικίλλων γνωστικών αντικειμένων. Η διερεύνηση πολλών αντικειμένων  με ένα κοινό 
σημείο αναφοράς αποσκοπεί στη σφαιρική καλλιέργεια των μαθητών και στη δημιουργία 
μιας ολιστικής αντίληψης της γνώσης από τους μαθητές. Μέσω της διαθεματικότητας η 
σχολική γνώση συνδέεται με την καθημερινή ζωή και αναδεικνύεται η αξία όλων των 
μαθημάτων στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα (Ματσαγγούρας, 2003). 

 Για το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα επιλέχτηκε από τις εκπαιδευτικούς το 
μοντέλο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας με τη διαθεματική και ολιστική προσέγγιση 
των γνωστικών αντικειμένων που σχεδιάστηκαν για να καλύψουν τις τρέχουσες γνωστικές 
ανάγκες των οκτώ μαθητών που έλαβαν μέρος. Η πλειοψηφία των μαθητών αντιμετωπίζει 
νοητική υστέρηση με μαθησιακές δυσκολίες και μόνο ένας μαθητής παρουσιάζει 
προβλήματα ακοής και λόγου.  

Η επιλογή του συγκεκριμένου project έγινε με γνώμονα τις προϋπάρχουσες γνώσεις των 
μαθητών και την ζώνη επικείμενης ανάπτυξης τους (ΖΕΑ) πάνω στα γνωστικά αντικείμενα 
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που θα αναφερθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Ο Vygotsky (2008) αναφέρει πως 
η ΖΕΑ ορίζει όλες εκείνες τις διαδικασίες που δεν έχουν ωριμάσει, αλλά βρίσκονται σε ένα 
στάδιο προετοιμασίας και εξέλιξης. Με αυτά τα δεδομένα για το πρόγραμμα επιλέχτηκαν 
μαθητές που φοιτούν στις τελευταίες τάξεις του ΕΕΕΕΚ και ήδη έχουν κατακτήσει βασικές 
γνώσεις και δεξιότητες, που μπορούν να εξελιχθούν ή να γίνουν η σκαλωσιά των νέων 
γνωστικών αντικειμένων. Η επιλογή του project ως μέσον διδασκαλίας δεν ήταν τυχαία, 
αφού είναι γνωστά τα οφέλη αυτής της μεθόδου. Αυτή η σύνθετη μορφή διδασκαλίας έχει 
σαν κύριο χαρακτηριστικό την πρωτοβουλία των μαθητών, την αυτονομία, την αυτενέργεια 
τους και τη συμμετοχή όλων στη διδακτική διαδικασία (Κόπτσης, 2009). Το project έδωσε 
την ευκαιρία στους διδάσκοντες να συνδέσουν το βίωμα με τη σχολική ζωή, να τονώσουν 
την απόδοση των μαθητών, την καλλιέργεια των διαπροσωπικών σχέσεων, να επισημάνουν 
την αξία της συνεργασίας και της ατομικής προσφοράς.  

Οι οκτώ μαθητές οργανώθηκαν σε τέσσερα ζευγάρια, όπου μέσα στο καθένα υπήρχε ένας 
αδύναμος και ένας πιο ικανός μαθητής. Μ’ αυτή την οργάνωση σε μικρές ομάδες 
διατηρήθηκε η αρχή της συνεργατικής μάθησης, κατά την οποία η πληροφορία έσπασε σε 
μικρότερα κομμάτια από τους διδάσκοντες προς τις ομάδες και πέρασε από τον ικανότερο 
στον πιο αδύναμο μαθητή. Η συνεργατική διδασκαλία μεταξύ συμμαθητών στην ειδική 
εκπαίδευση ανέδειξε τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών, τη βελτίωση του γνωστικού 
τους επιπέδου, την ανάπτυξη των θετικών συναισθημάτων των μαθητών για τον εαυτό 
τους, τις βελτιωμένες δεξιότητες, τη δημιουργική έκφραση, τη σχέση εμπιστοσύνης 
εκπαιδευτικού-μαθητή κτλ.  

Το πρόγραμμα 

Το πρόγραμμα συνδέεται με τα εργαστήρια φυτικής παραγωγής και χειροτεχνίας, και θα 
ενταχθούν μέσα σε αυτό μαθήματα όπως η μαγειρική, η γλώσσα, η θεατρική αγωγή, η 
πληροφορική, η κεραμική, τα εικαστικά κ.α.  Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 
επτά μήνες (από το Νοέμβριο έως το Μάιο) από δύο ώρες προτεινόμενης διδασκαλίας 
εβδομαδιαίως. Το θέμα του προγράμματος είναι συμβατό με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ., 
αφού περιλαμβάνεται στην ενότητα: «Δενδροκομία» που προτείνεται να διδαχθεί στο 
εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής. Επιπροσθέτως, το θέμα είναι κοντά στα ενδιαφέροντα 
των μαθητών αφού οι περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από αγροτικές οικογένειες 
και γνωρίζουν όλες τις αγροτικές εργασίες καλλιέργειας της ελιάς και της παραγωγής 
ελαιολάδου. Ακόμα, στην αυλή του σχολείου υπάρχουν ελαιόδεντρα για τη συλλογή και 
παραγωγή λαδιού που θα εξυπηρετήσουν την άμεση υλοποίηση του προγράμματος. Οι 
διδακτικοί στόχοι του προγράμματος διαρθρώνονται με την παρακάτω σειρά:  

Οι μαθητές επιδιώκεται ,  

Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 

• Να αντιλαμβάνονται τη σημασία του δέντρου της ελιάς για τη γεωργική παραγωγή 
γενικότερα της χώρας μας και ειδικότερα του νομού μας 

• Να εφαρμόζουν την απαραίτητη καλλιεργητική φροντίδα –κλάδεμα, λίπανση,  
φυτοπροστασία κλπ.-  στην ελιά 

• Να συμμετέχουν στη διαδικασία συγκομιδής ελιών 
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• Να παρασκευάζουν με βοήθεια επιτραπέζιες ελιές, ελαιόλαδο με αρωματικά φυτά και 
ελιόψωμο  

• Να αντιλαμβάνονται τη υψηλή διατροφική αξία του ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων 
ελιών   

• Να γνωρίσουν την ιστορία του δέντρου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και τη 
συμβολική σύνδεση του με αφηρημένες έννοιες καθώς και με τις τέχνες.  

• Να κατανοήσουν την οικονομική διάσταση της ελαιοπαραγωγής και πως αυτή μπορεί να 
επηρεάσει τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες ενός τόπου και των κατοίκων του. 

• Να δημιουργήσουν εικαστικά έργα εμπνευσμένα από την ελαιοκομία και την ιστορία του 
δένδρου. 

Β) Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών 

• Να ενισχύσουν τη ήδη θετική στάση που έχουν απέναντι στον Η/Υ ως εργαλείο μάθησης, 
δημιουργικότητας και ψυχαγωγίας 

• Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση, εύρεση, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών 
και εικόνων μέσω του Διαδικτύου 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης του Η/Υ  
• Να εντοπίσουν πληροφοριακό υλικό για το θέμα τους και να το συγκρίνουν με τις 

υπάρχουσες γνώσεις τους.  

Γ) Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

• Να συνεργάζονται στο πλαίσιο της μικρής ομάδας καθώς και της ολομέλειας της τάξης 
• Να αναλαμβάνουν  πρωτοβουλίες και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη 
• Να κατακτήσουν προεπαγγελματικές και επαγγελματικές δεξιότητες 
• Να αναπτύξουν το διάλογο, να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις  και να συνθέτουν 

καινούριες προτάσεις.  
• Να αναπτύξουν τη δημιουργική τους έκφραση και να κατακτήσουν την έννοια του 

συμβολισμού και της αφαίρεσης στην τέχνη.  

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

• Εργαστήριο με τέσσερις (4) υπολογιστές εκ των οποίων ένας υπολογιστής συνδεδεμένος 
με προτζέκτορα. Το σενάριο υποστηρίζει τη μαθησιακή διεργασία με την παιδαγωγική 
αξιοποίηση των ΤΠΕ χρησιμοποιώντας: 

• Λογισμικό παρουσίασης Power point : ως εποπτικό μέσο από το δάσκαλο (οργάνωση 
πληροφοριών πολυμεσικής μορφής και πραγματοποίηση παρουσιάσεων) και από τους 
μαθητές για τη δημιουργία πολυτροπικών εγγράφων (κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο) και 
παρουσιάσεων.   

• Internet explorer   ή  Firefox για επίσκεψη σε επιλεγμένους ιστοχώρους με σκοπό την 
αναζήτηση πληροφοριών. 

• Φύλλα εργασίας και διδακτικό υλικό που θα δημιουργηθούν από το διδάσκοντα 
δεδομένου ότι για τη διδασκαλία των μαθημάτων και των εργαστηρίων στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
δεν υπάρχουν σχολικά εγχειρίδια. 
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• Γεωργικά εργαλεία (τσάπα, ψαλίδα κλαδέματος, δίχτυα συλλογής κλπ) καθώς και 
γεωργικά εφόδια (λίπασμα, βιολογικά σκευάσματα φυτοπροστασίας  κλπ), μέτρο, 
μεγεθυντικός φακός. 

• Περιοδικά μαγειρικής, διατροφής και υγείας καθώς και διαφημιστικά φυλλάδια από 
super market και εστιατόρια με διανομή κατ’ οίκον. 

• Γραφική ύλη, χαρτόνια, υλικό για κολάζ, μακετόχαρτο. 
• Πηλός, γύψος, τέμπερες, πινέλα, μαρκαδόροι.  
• Δοχεία, βάζα και μπουκάλια για την παρασκευή επιτραπέζιων ελιών και ελαιολάδου με 

αρωματικά φυτά 
• Φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα. 

Μεθοδολογική προσέγγιση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. 

Η μεθοδολογική προσέγγιση του σεναρίου περιλαμβάνει ποικιλία στρατηγικών  μάθησης με 
σκοπό τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας, την ανακαλυπτική μάθηση, τη συνεργατική 
μάθηση, τη διαθεματικότητα και την εξατομίκευση. Στρατηγικές που θα αξιοποιηθούν 
είναι:  η  ανάλυση έργου, η επίδειξη, η  ομαδοσυνεργατική μέθοδος –δυαδική και ομαδική 
εργασία- και το  Μοντέλο της Γνωστικής Μαθητείας,  κατά το οποίο ο εκπαιδευτικός 
επιδεικνύει άμεσα το προς μάθηση έργο, για να λειτουργήσει ως μοντέλο και στη συνέχεια, 
μέσα σε συνθήκες στήριξης , εξασκεί τους μαθητές προκειμένου να αναπτύξουν τη 
διδασκόμενη δεξιότητα (Ματσαγγούρας, 1995). Η  διαθεματική προσέγγιση διευκολύνει  τη 
μάθηση των Α.Μ.Ε.Α. που γενικώς έχουν δυσκολίες στην επικοινωνία, στην κατανόηση και 
την έκφραση του λόγου επειδή αναφέρεται εκτενέστερα στην καθημερινή εμπειρία των 
μαθητών και χρησιμοποιεί  λιγότερο αφαιρετικό και εξειδικευμένο λόγο. Επίσης  βοηθάει 
τα Α.Μ.Ε.Α. να συλλάβουν ενιαία το φυσικό και κοινωνικό κόσμο αντί για διαιρεμένο, 
αποσπασματικό και διασπασμένο. Ο εκπαιδευτικός , σε διδακτικό επίπεδο, παίζει 
πρωταρχικό ρόλο. Κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών, τους εμπλέκει στο μαθησιακό 
έργο, τους καθοδηγεί σε ενέργειες σχετικές με το επιδιωκόμενο έργο, τους εμψυχώνει, 
αναδεικνύει σημαντικές πλευρές του θέματος, επιδεικνύει τρόπους σκέψης και δράσης 
κατάλληλους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ολοκλήρωση του έργου.   

Προκλήσεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών. 

Το πρόγραμμα απαίτησε αρκετό χρόνο σχεδίασης και συγκέντρωσης υλικού από τους 
υπεύθυνους καθηγητές. Η καλή οργάνωση, η εμπειρία, η προετοιμασία και η προσαρμογή 
σε κάθε αναπάντεχη πρόκληση είναι μερικά από τα βασικά στοιχεία για την πετυχημένη 
διεξαγωγή του προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με τις τεχνικές 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, την εξατομικευμένη 
προσπάθεια ανάλυσης πληροφοριών και την αποκωδικοποίηση τους από τους μαθητές, την 
ίση μεταχείριση και ανατροφοδότηση των μαθητών στη διάρκεια του προγράμματος, την 
κούραση που εκδηλώνεται αρκετές φορές στις διάφορες ενότητες και η οποία 
αντιμετωπίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα αντιπροτείνοντας νέες λύσεις. Ένα σοβαρότατο 
εμπόδιο που παρουσιάζεται συχνά μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η κυριαρχία 
των ηγετικών μαθητικών φυσιογνωμιών που προωθούν τα δικά τους κίνητρα ως δεδομένα 
για τη φυσική εξέλιξη του προγράμματος. Η σύνδεση του θέματος του προγράμματος με τα 
πραγματικά ενδιαφέροντα των μαθητών αποτελεί βασικό στόχο των εκπαιδευτικών. Οι 
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διδάσκοντες προσπαθούν μέσα από παρατηρήσεις και αναθεωρήσεις να εντοπίσουν τα 
γνήσια, βιολογικά και αυθόρμητα κίνητρα των μαθητών στο γενικό σύνολο και να μην 
υπονομεύονται αυτά από μεμονωμένους μαθητές με ηγετική συμπεριφορά ή να μην 
αναδεικνύονται κίνητρα που έχουν διαμορφωθεί από το στενό οικογενειακό η το 
κοινωνικόοικονομικό περιβάλλον του μαθητή.  

Ακόμα, άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί είναι: ο χρονικός 
περιορισμός διάρκειας του προγράμματος, ο ιδιαίτερα δύσκολος σχεδιασμός φύλλων 
εργασίας και διδακτικού υλικού, οι τυχαίες αλλαγές που αποδιοργανώνουν τη ροή του 
προγράμματος, η έλλειψη χρηματοδότησης για την υλοποίηση των δράσεων,  η τήρηση του 
Α.Π. του σχολείου χωρίς αυτό να ζημιώνεται από το πρόγραμμα και αντιστρόφως, η 
διατήρηση της ετερογένειας και της εύρυθμης κατανομής των μαθητών στις ομάδες 
εργασίας, η οργάνωση του εποπτικού υλικού και των ΤΠΕ, η αξιοποίηση των 
προβλεπόμενων υλικοδομών με μέτρο και ασφάλεια για τους μαθητές κτλ.  Τέλος ως προς 
το γνωστικό κομμάτι του προγράμματος οι προκλήσεις αφορούν κυρίως τη μετάβαση από 
το ένα γνωστικό αντικείμενο στο άλλο χωρίς μαθησιακά κενά, τις εναλλαγές ρόλων των 
μαθητών μέσα στις ομάδες, την ολοκλήρωση των εργασιών στον προσδοκώμενο χρόνο, την 
ίση συμμετοχή στη διαδικασία όλων των μαθητών, την κάλυψη των ευρύτερων γνωστικών 
κενών, τη διατήρηση και ανανέωση των κινήτρων τους κ.α.  

Από τη μεριά των μαθητών οι προκλήσεις που αντιμετώπισαν ως τώρα αφορούν κυρίως την 
εργασία μέσα στην ομάδα και την κατάκτηση των νέων γνώσεων. Αρκετοί μαθητές 
δυσκολεύονται στις δραστηριότητες τόσο στο κομμάτι της επεξήγησης – ανάλυσης όσο και 
σε αυτό της εκτέλεσης. Ο συντονισμός σε συλλογικό πλαίσιο με αμοιβαία δράση παραμένει 
ένα εμπόδιο για τους μαθητές με χαμηλή αυτοεκτίμηση που είχαν την τάση να 
περιθωριοποιούνται και να μην αναλαμβάνουν ενεργητικούς ρόλους. Η σύνδεση με την 
προηγούμενη γνώση δεν είναι μια εύκολη υπόθεση αφού τα γνωστικά κενά είναι 
διαφορετικά σε κάθε μαθητή και αυτό λειτουργεί αρνητικά στο σύνολο της ομάδας από τις 
αρχές του προγράμματος.  

Αξιολόγηση προγράμματος 

Πριν την υλοποίηση του προγράμματος , το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό του 
σχολείου έλεγξε την καταλληλότητα του για μαθητές με ελαφριά - μέτρια νοητική υστέρηση 
και μαθησιακές δυσκολίες, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Τα 
αποτελέσματα τόσο βραχυχρόνια όσο και μακροπρόθεσμα αναμένονται θετικά και σε 
άμεση σχέση με τους αρχικούς στόχους που τέθηκαν. Ήδη οι μαθητές γνωρίζουν τις 
απαραίτητες διεργασίες καλλιέργειας του ελαιόδεντρου και κάποιες παρασκευές 
προϊόντων με βάση το λάδι. Η εξοικείωση με τις ΤΠΕ κρίνεται ικανοποιητική και οι μαθητές 
είναι σε θέση να αναζητούν μέσω του διαδικτύου πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα. 
Φύλλα εργασίας έχουν αξιοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό και καλλιτεχνικές κατασκευές 
μικτής τεχνικής με θέμα την ελιά δημιουργήθηκαν στο εργαστήριο της χειροτεχνίας. Οι 
διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στην ομάδα δείχνουν ομαλές και πλέον οι μαθητές 
λειτουργούν σε ένα σταθερό ρυθμό με ίση συμμετοχή . Μέχρι τη λήξη του προγράμματος 
αναμένεται να γνωρίζουν οι μαθητές όλες εκείνες τις παραγωγικές διαδικασίες 
καλλιέργειας και συγκομιδής του ελαιολάδου, την αξιοποίηση του λαδιού ως συστατικό σε 
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προϊόντα και ως διατροφικό στοιχείο στην καθημερινή ζωή, να έχουν κατακτήσει 
επαγγελματικές δεξιότητες και θετική στάση απέναντι στις νέες τεχνολογίες. Επίσης 
αναμένεται να βελτιωθούν οι κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες των μαθητών, οι σχέσεις 
τους με τους εκπαιδευτικούς, η τόνωση του αισθήματος της αυτοεκτίμησης και η ανάπτυξη 
της καλλιτεχνικής έκφρασης. Τέλος, αναμενόμενο είναι μέσω της συνεργατικής 
διδασκαλίας να επωφεληθούν και οι εκπαιδευτικοί καθώς θα αποκτήσουν την εμπειρία του 
κοινού διδακτικού έργου και σχεδιασμού, αλλά και την ανταλλαγή γνώσεων 
(Καμπανέλλου,2011). 
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Περίληψη 

Εκλαμβάνοντας τη σχολική επιθετικότητα ως κοινωνικό-πολιτισμικό φαινόμενο, η προσοχή 
στρέφεται στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και την ανάγκη διαμόρφωσης των προϋποθέσεων ανά-
πτυξης σεβασμού απέναντι στη διαφορετικότητα. Στόχος της παρούσας εργασίας, είναι να 
δοθεί μια μικρή εικόνα της σχολικής πραγματικότητας, μέσα από τη διεξαγωγή ποιοτικής έ-
ρευνας. Ειδικότερα επιχειρείται η περιγραφή των εκφάνσεων της διεθνοτικής βίας στο σχο-
λικό χώρο καθώς και η θέση των εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτό το φαινομένο.  

Λέξεις - Κλειδιά: Διεθνοτική βία, ποιοτική έρευνα, πολυπολιτισμικότητα. 

Σύντομο θεωρητικό πλαίσιο 

Η μαζική μετακίνηση ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο επηρεάζει τη δημογραφική σύνθεση 
των χωρών υποδοχής μεταναστών και αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης του πο-
λυπολιτισμικού χαρακτήρα των κοινωνιών τους. Η βασική πρόκληση που καλούνται σήμερα 
να αντιμετωπίσουν οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες συνίσταται κυρίως στην οργάνωση των 
σχέσεων τόσο των ομοεθνών όσο και των αλλοεθνών και των αλλοδαπών κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε η συνάντηση τους να μην οδηγήσει σε συγκρούσεις αλλά στη δημιουργική αλληλεπί-
δραση των πολιτισμών τους (Γκόβαρης, 2011). 

 Έχοντας κατά νου τα παραπάνω για την έρευνά μας χρησιμοποιήσαμε την ποιοτική έρευνα 
(η οποία αφορούσε μικρό ποσοστό ατόμων). Οι ποιοτικές μέθοδοι ήταν οι κατάλληλες για 
την έρευνά μας, καθώς εστιάζουν στην διαδικασία σχηματισμού απόψεων, στάσεων και συ-
μπεριφορών. Επιχειρούν να κατανοήσουν τα κοινωνικά φαινόμενα μέσα από την εμπειρία 
των υποκειμένων. Σύμφωνα με τη Mason (1996), η ποιοτική έρευνα προσπαθεί να κατανοή-
σει πώς μια πολύπλοκη κοινωνική πραγματικότητα αναπαριστάνεται και βιώνεται. Στόχος 
μας, ήταν να δημιουργήσουμε θεωρία πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και όχι να ελέγξουμε 
μια ήδη διαμορφωμένη θεωρία, το οποίο θα διαπραγματευόταν μια ποσοτική έρευνα. Δεν 
στοχεύσαμε να βρούμε δείγμα αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού αλλά δείγμα του οποίου 
η λεπτομερής μελέτη, θα μας οδηγούσε σε διατύπωση θεωρητικών επεξηγηματικών μοντέ-
λων που δίνουν μια «ολιστική» ερμηνεία σε φαινόμενα και διαδικασίες (Κυριαζή, 2002). 

Τέλος, επειδή κάθε έρευνα πρέπει να στηρίζεται στην υπάρχουσα γνώση, να εξετάζει τα έως 
τώρα υπάρχοντα δεδομένα και να προσπαθεί να προσθέσει νέα στοιχεία μελετήσαμε σχετική 
με το θέμα βιβλιογραφία και ύστερα προχωρήσαμε στη διατύπωση των ερευνητικών ερωτη-
μάτων.  
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Ερευνητικά ερωτήματα 

 Τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται από την έρευνα είναι τα παρακάτω: 

• Ποια η άποψη των εκπαιδευτικών για την ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών στην εκπαί-
δευση ; 

• Ποια είναι η επίδραση των αλλοδαπών μαθητών στο κλίμα της σχολικής τάξης. 
• Υπάρχει ρατσιστική αντιμετώπιση των αλλοδαπών μαθητών από τους συνομηλίκους 

τους; 
• Ποιες είναι οι συχνότερες μορφές διεθνοτικής βίας στο σχολικό περιβάλλον;   
• Ποια η θέση των εκπαιδευτικών σε φαινόμενα διεθνοτικής βίας και ποιοι οι μηχανισμοί 

αντιμετώπισης που ακολουθούν; 

Μεθοδολογία έρευνας 

Σχεδιασμός ημιδομημένου δελτίου συνέντευξης 

Ταυτόχρονα με τα ζητήματα επιλογής του θεωρητικού πλαισίου και της διατύπωση των ε-
ρευνητικών ερωτημάτων τίθεται και το ζήτημα επιλογής της κατάλληλης ερευνητικής μεθό-
δου για την προσέγγιση του κοινωνικού φαινομένου της διεθνοτικής βίας στα σχολεία. 

Η μεθοδολογία της έρευνας θεωρείται καθοριστικό κεφάλαιο για την έρευνα επειδή σε αυτό 
αναλύεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την υλοποίησή της (Ζαφειρίου, 2003). Το εί-
δος της έρευνας που επιλέχθηκε ήταν η ποιοτική έρευνα (qualitative research). Η ποιοτική 
έρευνα ενδιαφέρεται για τη συγκέντρωση ποιοτικών και όχι ποσοτικών στοιχείων δίνοντας 
μεγαλύτερη έμφαση στην υποκειμενική προσέγγιση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η επι-
λογή της ποιοτικής έρευνας έγινε γιατί τα ερωτήματα που προέκυψαν απαιτούν σε βάθος 
διερεύνηση των φαινομένων. Αναφέρονται κυρίως στο «πώς» και «γιατί» και προσπαθούν 
να βγάλουν στην αντιδράσεις των ανθρώπων (Ζαφειρίου, 2003).  

Ως βασικό μέσο συλλογής στοιχείων επιλέχθηκε η συνέντευξη (Πιέρρος, 2000). Όπως υπο-
στηρίζει ο Mishler (1996), η συνέντευξη έχει πολύ σημαντικό ρόλο και θέση μεταξύ των ερευ-
νητικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στις κοινωνικές επιστήµες και στις επιστήµες της 
συμπεριφοράς. Αποτελεί κύριο εργαλείο ποιοτικής έρευνας, μέσω του οποίου ο ερευνητής 
έχει πολλές δυνατότητες διερεύνησης των θεµάτων που τον απασχολούν. Η συνέντευξη µπο-
ρεί να εμβαθύνει και να φθάσει σε σηµεία, στα οποία άλλα εργαλεία είναι δύσκολο να προ-
σεγγίσουν, και αποτελεί εκείνο το εργαλείο, το οποίο επιτρέπει στον ερευνητή να διερευνή-
σει σκέψεις, αξίες, προκαταλήψεις, στάσεις, συναισθήµατα, εµπειρίες, απόψεις και αναπα-
ραστάσεις των συµµετεχόντων ελεύθερα και σε βάθος , όπως υποστηρίζουν σύμφωνα με τον 
Ζαφειρίου (2003) οι Wellington, Ιωσηφίδης, Αβραµίδης & Καλυβά. Η ημιδομημένη μορφή 
συνέντευξης ως άλλος τύπος συνέντευξης, περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου, όπως 
και η δομημένη συνέντευξη αλλά ταυτόχρονα και ανοιχτές ερωτήσεις για πληρέστερη κατα-
νόηση της απάντησης που δόθηκε με την κλειστή ερώτηση. Στην ημιδομημένη συνέντευξη 
δεν υπάρχει προκαθορισμένος αριθμός ερωτήσεων αλλά μία λίστα θεμάτων που πιθανόν να 
καλυφθούν στη διάρκεια της συνέντευξης. Η σειρά των ερωτήσεων διαφέρει από συνέντευξη 
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σε συνέντευξη. Ακόμη, ανάλογα με την ανάλυση των δεδομένων, ο ερευνητής μπορεί να προ-
σθέσει καινούργιες ερωτήσεις που δεν είχε προσχεδιάσει. Έτσι, ανακαλύπτει και κατηγοριο-
ποιεί αυτές τις καινούργιες ερωτήσεις και τις αναλύει και επεξεργάζεται πιο εύκολα (Mishler, 
1996). 

Οι συνεντεύξεις που έγιναν για τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας είχαν ημιδομημένη μορφή 
επειδή ανταποκρίνονταν στον τύπο και στο θέμα της έρευνας. Το κριτήριο επιλογής της ποιο-
τικής έρευνας ήταν ότι μέσω αυτής, θα μπορούσαν να καταγραφούν οι προσωπικές απόψεις 
των ατόμων που εμπλέκονται άμεσα με το υπό διερεύνηση θέμα. 
Για την διεξαγωγή της ερευνητικής λοιπόν διαδικασίας, σχεδιάστηκε ένα δελτίο ημιδομημέ-
νης συνέντευξης το οποίο στο αρχικό στάδιο σχεδιασμού του περιελάμβανε 24 σημεία προς 
συζήτηση. Η πληθώρα βέβαια αυτών κρίθηκε στη συνέχεια ακατάλληλη για τη μελέτη των 
κοινωνικών αναπαραστάσεων των υποκειμένων, για το λόγο αυτό περιορίστηκαν σε 18.  

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αφορά πέντε εκπαιδευτικούς συνολικά. Τέσσερις εκπαι-
δευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και έναν Δευτεροβάθμιας, οι οποίοι απασχολούνται 
σε σχολικές μονάδες δημόσιου τομέα. Ο χρόνος που απαιτήθηκε για κάθε συνέντευξη ήταν 
κατά μέσο όρο 35-40 λεπτά. Οι συνεντεύξεις παραχωρήθηκαν στον προσωπικό χώρο των ε-
ρωτηθέντων (3 συνεντεύξεις) και σε εξωτερικούς χώρους (2 συνεντεύξεις). Τα ονόματα των 
εκπαιδευτικών που αναφέρονται παρακάτω, είναι ψευδώνυμα προς διαφύλαξη των προσω-
πικών δεδομένων. Ο χρόνος των συνεντεύξεων ήταν μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου του έτους 
2011.  

Αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά το σχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό του δελτίου συνέντευ-
ξης ορισμένες από τις ερωτήσεις χρειάστηκε να αντικατασταθούν από νέες, καθώς ο κλει-
στού τύπου χαρακτήρας τους, δεν άφηνε περιθώρια συζήτησης μεταξύ του ερευνητή και συ-
νεντευξιαζόμενου. Επιπλέον, ερωτήσεις οι οποίες κρίθηκε πως διέθεταν καθοδηγητικό και 
επιβεβαιωτικό χαρακτήρα, χρειάστηκε να τροποποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται 
ξεκάθαρη η διερευνητική τους διάθεση. 

Οι νέες πλέον ερωτήσεις που συντάσσουν το δελτίο είναι ως επί το πλείστον ανοικτές ερω-
τήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε πέντε επιμέρους άξονες ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Ο 
πρώτος άξονας περιλαμβάνει τις ερωτήσεις που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία του συνε-
ντευξιαζόμενου, ενώ ο δεύτερος περιλαμβάνει ερωτήσεις οι οποίες εξετάζουν τον τρόπο με 
τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την παρουσία των αλλοδαπών στην εκπαί-
δευση. Οι ερωτήσεις του τρίτου άξονα, αφορούν τις αντιδράσεις των γονέων σε σχέση με το 
υπό έρευνα φαινόμενο, ενώ ο τέταρτος άξονας εξετάζει τις μορφές που κατά καιρούς παίρνει 
η διεθνοτική βία στα σχολεία. Στον πέμπτο άξονα οι ερωτήσεις αφορούν στον τρόπο με τον 
οποίο οι εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται την ύπαρξη τέτοιων καταστάσεων.  

Ζητήματα Δεοντολογίας 

 Τα ζητήματα δεοντολογίας της εκπαιδευτικής έρευνας είναι ιδιαίτερα σύνθετα και αν δεν 
τηρηθούν, τότε συχνά οι ερωτώμενοι και οι ερευνητές έρχονται σε δύσκολη θέση, αντιμετω-
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πίζοντας ανυπέρβλητα εμπόδια (Cohen & Manion, 1994). Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τα πα-
ραπάνω, βασικό μέλημά μας κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων ήταν να διαμορφώσουμε 
με τις ερωτήσεις μας τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να μπορέσουν οι συνεντευξιαζόμε-
νοι να εκφράσουν ελεύθερα, χωρίς αναστολές τις εμπειρίες και τους προβληματισμούς τους 
σχετικά με το φαινόμενο που μελετούμε στην έρευνά μας. 

Αρχικά, οι ερωτώμενοι ενημερώθηκαν σχετικά με το σκοπό της συνέντευξης και τα πλαίσια 
στα οποία αυτή πραγματοποιείται. Η ενημέρωση αυτή είχε τη μορφή εισαγωγής στη συζή-
τηση που θα ακολουθούσε. Επιπλέον, υπήρχε ενημέρωση σχετικά με την ανωνυμία του σχο-
λείου που διδάσκουν ή των ίδιων, με σκοπό τη διασφάλιση των προσωπικών τους στοιχείων 
και απόψεων για το θέμα και την αποφυγή ενδεχόμενης σκιαγράφησης περιστατικών.  

Στη συνέχεια, προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε την άδειά τους σχετικά με την ηχογράφηση 
της συζήτησης, καθώς τους εξηγήσαμε πως αυτό θα γινόταν μόνο για πρακτικούς σκοπούς. 
Με αυτό τον τρόπο καμιά είδους πίεση ή καταναγκασμός δεν ασκήθηκε στους συνεντευξια-
ζόμενους κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αλλά ούτε υπήρξε φυσικά κάποιου είδους κρι-
τική διάθεση ως προς τις απαντήσεις τους.  

Τέλος, ευχαριστήσαμε τους συνεντευξιαζόμενους για τον χρόνο που διέθεσαν για την έρευνα 
μας.  

Εγκυρότητα και αξιοπιστία 

Ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού της έρευνας, δόθηκε στην εγκυρό-
τητα και αξιοπιστία των μεθόδων και των εργαλείων παραγωγής των ερευνητικών δεδομέ-
νων. Έτσι, αρχικά εξετάσαμε εάν η μέθοδος που επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε συνάδει με 
τα ερευνητικά ερωτήματα που είχαμε διατυπώσει και αν αυτά είχαν την κατάλληλη αλλη-
λουχία μεταξύ τους, έτσι ώστε να δίνονται πλήρεις απαντήσεις χωρίς ελλείψεις, από τους 
συνεντευξιαζόμενους που θα μας βοηθήσουν να δώσουμε βαθύτερα συμπεράσματα σχετικά 
με το ερευνητικό μας θέμα.  

Με την επιλογή της ημιδομημένης συνέντευξης αυτό επιτεύχθηκε στο μέγιστο σημείο, γεγο-
νός που γίνεται φανερό από τις περιγραφές των συνεντευξιαζόμενων για το φαινόμενο που 
μελετούμε. Με αυτό τον τρόπο, δόθηκε η ευκαιρία στους ίδιους να δημιουργήσουν δικές 
τους κατηγορίες μέσα από τις απαντήσεις τους και όχι αυτές που θα επιβάλλονταν αν είχαμε 
επιλέξει τη μέθοδο της δομημένης συνέντευξης. 

Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η εγκυρότητα και η αξιοπιστία στην έρευνά μας διασφα-
λίστηκε σε τέτοιο βαθμό που μας έδωσε τη δυνατότητα να αναλύσουμε τα δεδομένα όντας 
βέβαιοι ότι οι απαντήσεις των ερωτηθέντων και τα περιστατικά που αναφέρθηκαν ανταπο-
κρίνονται στην πραγματικότητα.  

Συμπεράσματα 

Τα ελληνικά σχολεία διακρίνονται πλέον από πολυπολιτισμικότητα και διγλωσσία. Τελευταία 
όλο και περισσότερο αναδεικνύεται στη χώρα μας το πρόβλημα της σχολικής βίας .Μια πτυχή 
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του προβλήματος η οποία χρήζει εντατική και μεθοδευμένη μελέτη αφορά την περίπτωση 
που η παραβατική συμπεριφορά συνδέεται με ζητήματα εθνικής και πολιτισμικής ετερότη-
τας. Η παρούσα έρευνα εξέτασε τη συγκεκριμένη διάσταση του φαινομένου της σχολικής 
βίας που σχετίζεται με την εθνική και πολιτισμική ετερότητα. Οι συχνότερες μορφές βίας που 
λαμβάνουν χώρα στο σχολικό χώρο, όπως αυτές απορρέουν από την ανάλυση τον δεδομέ-
νων της έρευνας είναι η λεκτική βία κατά πλειοψηφία με κάποια μεμονωμένα περιστατικά 
σωματικής βίας. Η εμφάνιση αυτών των κρουσμάτων είναι αποτέλεσμα συνύπαρξης πολλών 
παραγόντων. 

Οι παράγοντες που ενεργοποιούν και επηρεάζουν αποφασιστικά την εμφάνιση σχολικής βίας 
εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα που εμπεριέχει την επίδραση παραγόντων που σχετίζονται 
με τα στερεότυπα των ελληνικών οικογενειών ,το φόβο του ξένου στοιχείου, τη μη κατανό-
ηση της γλώσσας και της απώλειας προνομίων των αλλοδαπών μαθητών καθώς και των κοι-
νωνικών στερεότυπων που προβάλλονται από τα ΜΜΕ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τη σχο-
λική βία ως το επακόλουθο αποτέλεσμα μιας σύζευξης κοινωνικών, προσωπικών, σχολικών 
ή εξωσχολικών παραγόντων. Αυτή η βία από όποια κατεύθυνση και αν ασκείται έχει πολλές 
φορές επιπτώσεις στους δέκτες της άλλοτε μόνιμες και άλλοτε προσωρινές. Για αυτό είναι 
αναγκαίο να γίνει μια σωστή διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας σε εκτεταμένο πλαίσιο. 
Δε φτάνει μόνο να αντιμετωπίζεται άμεσα το κάθε κρούσμα με τεχνικές όπως ο εξαντλητικός 
διάλογος, η εναλλαγή ρόλων και ενίσχυση της ομάδας των παρατηρητών αλλά να γίνουν ρι-
ζικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, ώστε να αποφευχθούν τέτοιου είδους φαινόμενα. 
Σε αυτές περιλαμβάνονται η φιλοσοφία που διαπνέει το εκπαιδευτικό σύστημα και τη σχο-
λική μονάδα ,η διδασκαλία των γλωσσών καθώς και η εφαρμογή διδακτικών μεθόδων με την 
υποστήριξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού .  

Βιβλιογραφία 

Γκόβαρης, Χ. (2011). Εισαγωγή στην διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

Ζαφειρίου, Γ. Χ. (2003). Μέθοδοι έρευνας στη Βιβλιοθηκονομία.Αδημοσίευτη Μεταπτυ-
χιακή εργασία, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάς. 

Κυριαζή, Ν. (2002). Κοινωνιολογική έρευνα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Πιέρρος, Σ.Κ (2000). Μέθοδοι έρευνας στη Βιβλιοθηκονομία. 

Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή εργασία, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάς. 

Cohen, L. & Manion, L.(1994). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Mason, J.(1996). Qualitative Researching. London: Sage. 

Mishler,E. (1996). Συνέντευξη Έρευνας: Νοηματικό Πλαίσιο και Αφήγημα(Ντ. Ρώντα, 
Μτφρ.).Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

  
 

3340

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



                                                                          Παράρτημα 
 

Έρευνα πεδίου: Συνέντευξη 

ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: Διεθνοτική βία 

Εισαγωγή 

 Η μαζική μετακίνηση ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο επηρεάζει τη δημογραφική σύνθεση 
των χωρών υποδοχής μεταναστών και αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης του πο-
λυπολιτισμικού χαρακτήρα των κοινωνιών τους. Η βασική πρόκληση που καλούνται σήμερα 
να αντιμετωπίσουν οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες συνίσταται κυρίως στην οργάνωση των 
σχέσεων τόσο των ομοεθνών όσο και των αλλοεθνών και των αλλοδαπών κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε η συνάντηση τους να μην οδηγήσει σε συγκρούσεις αλλά στη δημιουργική αλληλεπί-
δραση των πολιτισμών τους.  

Εκλαμβάνοντας τη σχολική επιθετικότητα ως κοινωνικό-πολιτισμικό φαινόμενο, η προσοχή 
στρέφεται στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και την ανάγκη διαμόρφωσης των προϋποθέσεων ανά-
πτυξης σεβασμού απέναντι στη διαφορετικότητα. Η έρευνα που εκπονούμε έχει εκπαιδευτι-
κούς σκοπούς και  θέμα τη διεθνοτική βία. 

Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα αναφερθούν. 

1. Ποια είναι η εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία διδάσκετε; 
2. Το σχολείο που διδάσκετε βρίσκεται σε πόλη ή σε κάποιο χωριό; 
3. Ποια είναι η ηλικία σας; 
4. Πόσα έτη εργάζεστε συνολικά στον τομέα της εκπαίδευσης; 
5. Διδάσκετε ή έχετε διδάξει στο παρελθόν σε κάποιο διαπολιτισμικό σχολείο ή όχι; 
6. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό αλλοδαπών στο σχολείο σας; 
7. Τα περισσότερα αλλοδαπά παιδιά στην τάξη σας είναι αγόρια ή κορίτσια; 
8. Τι εθνικότητες υπάρχουν στην τάξη σας; 
9. Πώς αντιλαμβάνεστε την παρουσία των αλλοδαπών μαθητών στην εκπαίδευση; 
10. Με ποιο τρόπο επηρεάζεται το κλίμα της τάξης από την παρουσία των αλλοδαπών; 
11. Ποιες είναι οι αντιδράσεις των παιδιών στην παρουσία των αλλοδαπών στην τάξη; 
12. Πώς εκδηλώνονται η συμπεριφορές των παιδιών και ποιες μορφές παίρνει αυτή η κατά-

σταση; 
13. Ποιοι παράγοντες καλλιεργούν την κατάσταση αυτή; 
14. Πως διαχειρίζεστε την ύπαρξη τέτοιων περιστατικών; 
15. Συνήθως, παρατηρείτε πως οι τεχνικές σας έχουν αποτελέσματα; 
16. Ποιες θεωρείτε είναι οι επιπτώσεις στους δέκτες των συμπεριφορών; 
17. Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να κάνετε ως εκπαιδευτικός ώστε να ελαχιστοποιήσετε 

τις επιπτώσεις αυτές; 
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Η ιστορία της ελιάς, μια σχέση πολιτισμού και φύσης 

Χατζή Αναστασία  
Τεχνολόγος Γεωπόνος-Θεολόγος, ΜΔΕ Σπουδές στην Εκπαίδευση 

dion20@sch.gr 

Περίληψη 

Στο παρόν διδακτικό σενάριο θα παρουσιαστεί ένα περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα το οποίο υλοποιείται το τρέχον έτος σε σχολική μονάδα ειδικής αγωγής με τη συνεργα-
σία δυο εκπαιδευτικών διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. Θα γίνει πλήρης καταγραφή 
των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, της στοχοθεσίας του προγράμματος, της διάρκειας υλο-
ποίησης των δράσεων, των κριτηρίων επιλογής των μαθητών που συμμετείχαν, της διδακτι-
κής οργάνωσης, των διδακτικών παρεμβάσεων κτλ. 

Λέξεις - Κλειδιά: ειδική αγωγή, περιβαλλοντικό πρόγραμμα, νέες τεχνολογίες ΤΠΕ, κον-
στρουκτιβισμός, διαθεματικότητα, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, φύλλα εργασίας 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Το διδακτικό σενάριο έχει άμεση σύνδεση με τα εργαστήρια:  Φυτικής Παραγωγής και  Χει-
ροτεχνίας και συνδέεται  στο πλαίσιο της διαθεματικότητας με τα μαθήματα:  Γλώσσας, 
Μαθηματικών, Θεατρικής Αγωγής,  Πληροφορικής, Μαγειρικής, Εικαστικών και Κεραμικής.  

Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί 

Το διδακτικό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές ΑΜΕΑ που φοιτούν σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. –
επαγγελματικό σχολείο ειδικής αγωγής, το οποίο εντάσσεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση-. Συγκεκριμένα απευθύνεται σε επτά  (7) μαθητές με ελαφρά και μέτρια νοητική υ-
στέρηση οι οποίοι   έχουν κατακτήσει στοιχειώδεις σχολικές δεξιότητες (ανάγνωση, γραφή 
μικρών κειμένων, απλές αριθμητικές πράξεις, δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και εργασίας 
υπό επίβλεψη) και σε έναν (1) μαθητή με σοβαρά προβλήματα ακοής και μαθησιακές δυ-
σκολίες.  Οι μαθητές   είναι ενταγμένοι  σε τμήματα των εργαστηριών Φυτικής Παραγωγής 
και Χειροτεχνίας των  τριών τελευταίων τάξεων. Η επιλογή των μαθητών έγινε με γνώμονα 
ότι οι μαθητές έχουν κατακτήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες , οι οποίες θα αποτελέ-
σουν τη σκαλωσιά για την κατάκτηση νέων γνωστικών αντικειμένων.  

Οι μαθητές με ελαφριά και μέτρια νοητική υστέρηση σε σύγκριση με την πλειονότητα των 
συνομηλίκων τους μαθαίνουν με βραδύτερο ρυθμό, προσλαμβάνουν περισσότερο συγκε-
κριμένες παρά αφηρημένες έννοιες, έχουν μειωμένη προσοχή και συγκέντρωση, παρουσιά-
ζουν δυσκολίες στη αντίληψη και τη μνήμη, έχουν περιορισμένες ικανότητες συλλογισμού 
και λύσης προβληματικών καταστάσεων και έχουν δυσκολίες στο συνδυασμό, στη μεταφο-
ρά και στη γενίκευση των πληροφοριών και της γνώσης που τους παρέχεται. Έχουν συνή-
θως δυσκολίες στον κινητικό συντονισμό και τη λεπτή κινητικότητα, προβλήματα λόγου και 
ομιλίας και παρουσιάζουν συχνά χαμηλή αυτοαντίληψη και περιορισμένες κοινωνικές δε-
ξιότητες. 
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Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Το θέμα είναι συμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ.,  αφού  περιλαμβάνεται  στην  ενότη-
τα: «Δενδροκομία» που προτείνεται να διδαχθεί  στο εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής (Υ-
ΠΕΠΘ/Π.Ι., 2004:298). Η επιλογή των ενοτήτων που θα διδαχθούν  στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εναπόκει-
ται σε μεγάλο βαθμό  στην κρίση του εκάστοτε διδάσκοντα, αφού το Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
είναι ενδεικτικό.    

Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Οργάνωση της διδασκαλίας 

Για την οργάνωση της διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο της ομαδοσυνεργατικής  
μάθησης σε συνδυασμό με εξατομικευμένη διδασκαλία όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο 
από τους  διδάσκοντες. Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερες (4)  ομάδες των δύο (2) ατόμων  
με βασικό κριτήριο την ανομοιογένεια και τη δυνατότητα η ομάδα να μπορέσει να λειτουρ-
γήσει με τη βοήθεια του εμπειρότερου  συνομήλικου (Vygotsky).  Ο εκπαιδευτικός σε διδα-
κτικό επίπεδο παίζει πρωταρχικό ρόλο. Κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών, τους εμπλέ-
κει στο μαθησιακό έργο, τους καθοδηγεί, τους εμψυχώνει, αναδεικνύει σημαντικές πλευρές 
του θέματος, επιδεικνύει τρόπους σκέψης και δράσης κατάλληλους για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων και την ολοκλήρωση του έργου.   

Γνωστικά προαπαιτούμενα 

Οι περισσότεροι από τους μαθητές προέρχονται από αγροτικές οικογένειες και γνωρίζουν 
το δέντρο της ελιάς, συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία του ελαιομαζώματος και έχουν 
δει από κοντά πως παράγεται το λάδι. Επιπλέον στην αυλή του σχολείου υπάρχουν δέντρα  
επιτραπέζιων ελιών  και ελιών  για παραγωγή λαδιού. 

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

• Εργαστήριο με τέσσερεις (4) υπολογιστές και έναν υπολογιστή συνδεδεμένο με 
προτζέκτορα. Το σενάριο υποστηρίζει τη μαθησιακή διεργασία με την παιδαγωγική 
αξιοποίηση των ΤΠΕ χρησιμοποιώντας: 

-- Λογισμικό παρουσίασης Power point : ως εποπτικό μέσο από το δάσκαλο (οργάνωση 
πληροφοριών πολυμεσικής μορφής και πραγματοποίηση παρουσιάσεων) και από τους μα-
θητές για τη δημιουργία πολυτροπικών εγγράφων (κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο).   

-- Internet explorer   ή  Firefox για επίσκεψη σε επιλεγμένους ιστοχώρους με σκοπό την ανα-
ζήτηση πληροφοριών. 

• Φύλλα εργασίας που θα δημιουργηθούν από τους διδάσκοντες. 

• Γεωργικά εργαλεία και  εφόδια  (τσάπα, ψαλίδα κλαδέματος, δίχτυα συλλογής, λί-
πασμα κλπ.). 
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•  Περιοδικά μαγειρικής, διατροφής και υγείας καθώς και διαφημιστικά φυλλάδια 
από super market και εστιατόρια με διανομή κατ’ οίκον. 

• Γραφική ύλη, χαρτόνια, υλικό για κολάζ, μακετόχαρτο, πηλός, γύψος, πινέλα. 

• Δοχεία, βάζα και μπουκάλια για την παρασκευή επιτραπέζιων ελιών και ελαιολά-
δου με αρωματικά φυτά 

• Φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα. 

• Μέτρο, μεγεθυντικός φακός, πολιτικός χάρτης της Ελλάδας. 

Διδακτικοί στόχοι 

Οι μαθητές επιδιώκεται:  

Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 

• Να αντιλαμβάνονται τη σημασία του δέντρου της ελιάς για τη γεωργική παραγωγή 
και την οικονομία  γενικότερα της χώρας μας και ειδικότερα του νομού μας. 

• Να εφαρμόζουν την απαραίτητη καλλιεργητική φροντίδα –κλάδεμα, λίπανση,  συ-
γκομιδή κλπ.-  στην ελιά. 

• Να παρασκευάζουν με βοήθεια επιτραπέζιες ελιές, ελαιόλαδο με αρωματικά φυτά,  
ελιόψωμο και άλλα φαγητά με βάση το λάδι. 

• Να γνωρίσουν την ιστορία του δέντρου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και τη 
συμβολική σύνδεσή του με αφηρημένες έννοιες και με τις τέχνες. 

• Να δημιουργήσουν εικαστικά έργα με θέμα την ελαιοκομία και την ιστορία της ε-
λιάς. 

Β) Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών 

• Να ενισχύσουν την ήδη θετική στάση που έχουν απέναντι στον Η/Υ ως εργαλείο 
μάθησης, δημιουργικότητας και ψυχαγωγίας 

• Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση, εύρεση, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφο-
ριών και εικόνων μέσω του Διαδικτύου. 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης του Η/Υ.  

Γ) Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

• Να συνεργάζονται στο πλαίσιο της  ομάδας καθώς και της ολομέλειας της τάξης. 

• Να αναλαμβάνουν  πρωτοβουλίες και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. 
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• Να κατακτήσουν προεπαγγελματικές και επαγγελματικές δεξιότητες. 

• Να αναπτύξουν το διάλογο, να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις  και να συνθέ-
τουν καινούριες προτάσεις.  

• Να αναπτύξουν τη δημιουργική τους έκφραση και να κατακτήσουν την έννοια του 
συμβολισμού και της αφαίρεσης στην τέχνη. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 

 Εφτά  (7) μήνες ήτοι από το Νοέμβριο μέχρι και τον Μάιο κάθε εβδομάδα για δύο (2) ώρες. 
Η υλοποίηση του μπορεί να σχετιστεί  με πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής. 

Διδακτική προσέγγιση - Θεωρητική προσέγγιση 

Το παρόν σενάριο στηρίζεται στις θεωρήσεις του  κοινωνικού κονστρουκτιβισμού. Σύμφωνα 
με αυτή την προσέγγιση η γνωστική ανάπτυξη ενός παιδιού είναι άμεση συνάρτηση του 
κοινωνικού και πολιτισμικού  περιβάλλοντος, αφού η ικανότητα σκέψης και μάθησης ανα-
πτύσσεται σε μεγάλο βαθμό υπό την επίδραση των κοινωνικών συνθηκών. Η γνώση του 
παιδιού, οι σκέψεις, οι στάσεις, οι αξίες και οι πεποιθήσεις του προκύπτουν μέσα από τις 
διαδράσεις με τους άλλους, όχι με παθητική αποδοχή, αλλά με ενεργητική εσωτερίκευση. 
Για το Vygotsky έχει πολύ μεγάλη σημασία η διάκριση ανάμεσα στην συντελεσθείσα και στη 
δυνητική ανάπτυξη.   Η συντελεσθείσα ανάπτυξη καθορίζει αυτά τα οποία μπορεί να κάνει 
ένα παιδί χωρίς την βοήθεια άλλων, ενώ η δυνητική ανάπτυξη καθορίζει εκείνα τα οποία 
μπορεί να κάνει  υπό την καθοδήγηση ενός ενηλίκου ή ενός εμπειρότερου συνομηλίκου. 
Σύμφωνα με τη θεωρία του Vygotsky η περιοχή της δυνητικής ανάπτυξης αποτελεί την ζώνη  
επικείμενης ανάπτυξης.  

Η θεωρία του Vygotsky προϋποθέτει τη συνεργατική μάθηση ανάμεσα σε ομάδες ατόμων 
με διαφορετικά επίπεδα ικανότητας, την εξατομίκευση της διδασκαλίας και τη σταδιακή 
μείωση της παρεχόμενης βοήθειας από το δάσκαλο με την ανάληψη όλο και μεγαλύτερης 
υπευθυνότητας από τα παιδιά -«υποβοηθούμενη ανακάλυψη»-.   

 Δίνει προτεραιότητα στην απόκτηση δεξιοτήτων άμεσης χρήσης και εφαρμογής στην κα-
θημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία και τους εξασφαλίζει ένα κοινωνικό πλαίσιο αλλη-
λεπίδρασης και επικοινωνίας, που  διευκολύνει την κοινωνική μάθηση και προσαρμογή 
τους και  αυξάνει το βαθμό αυτονομίας τους.  

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η μεθοδολογική προσέγγιση του σεναρίου περιλαμβάνει ποικιλία στρατηγικών  μάθησης με 
σκοπό τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας, την ανακαλυπτική μάθηση, τη συνεργατική μά-
θηση, τη διαθεματικότητα και την εξατομίκευση. Στρατηγικές που θα αξιοποιηθούν είναι:  η  
ανάλυση έργου,  η  ομαδοσυνεργατική μέθοδος –δυαδική και ομαδική εργασία- και το  μο-
ντέλο της γνωστικής μαθητείας,  κατά το οποίο ο εκπαιδευτικός επιδεικνύει άμεσα το προς 
μάθηση έργο, για να λειτουργήσει ως μοντέλο και στη συνέχεια, μέσα σε συνθήκες στήρι-
ξης , εξασκεί τους μαθητές προκειμένου να αναπτύξουν τη διδασκόμενη δεξιότητα. 
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Η  διαθεματική προσέγγιση διευκολύνει  τη μάθηση των Α.Μ.Ε.Α. που γενικώς έχουν δυ-
σκολίες στην επικοινωνία, στην κατανόηση και την έκφραση του λόγου επειδή αναφέρεται 
εκτενέστερα στην καθημερινή εμπειρία των μαθητών και χρησιμοποιεί  λιγότερο αφαιρετι-
κό και εξειδικευμένο λόγο. Επίσης  βοηθάει τα Α.Μ.Ε.Α. να συλλάβουν ενιαία το φυσικό και 
κοινωνικό κόσμο αντί για διαιρεμένο, αποσπασματικό και διασπασμένο.  

Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ 

Σύμφωνα με τους στόχους που θέτει το Α.Π.Σ. ειδικής αγωγής για μαθητές με ελαφριά και 
μέτρια νοητική υστέρηση, η χρήση της κατάλληλης και διαθέσιμης τεχνολογίας,  μπορεί να 
βελτιώνει τους όρους και τις συνθήκες επιτυχίας των διδακτικών προγραμμάτων και να ενι-
σχύει την επικοινωνία και τη μάθηση των μαθητών με μέτρια και ελαφριά νοητική υστέρη-
ση. Τα τεχνικά βοηθήματα και τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως οι ηλεκτρονικοί υπολο-
γιστές και η χρήση πολυμέσων, παρέχουν άμεσα αισθητηριακές μαθησιακές εμπειρίες και 
ενθαρρύνουν την πρακτική σκέψη. Η εκπαιδευτική παρέμβαση μέσω Η/Υ, βοηθάει στην 
ενδυνάμωση και εστίαση της προσοχής, της υπομονής, και της επιμονής των μαθητών με 
μέτρια και ελαφριά νοητική υστέρηση. 

Το προτεινόμενο σενάριο- προτεινόμενες δραστηριότητες 

1η διδακτική παρέμβαση 

----   Αναφορικά με την επιλογή του θέματος εργασίας υποβάλλονται προτάσεις από τους 
μαθητές, καταγράφονται και επιλέγεται η επικρατέστερη.  Γίνεται ο χωρισμός των μαθητών 
σε ομάδες. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος αποτελεί μια στρατηγική διδασκαλίας, η οποία 
ακολουθείται αρκετά συχνά και οι μαθητές μας γνωρίζουν τον τρόπο που λειτουργεί.  Χρη-
σιμοποιώντας την τεχνική του καταιγισμού ιδεών  o δάσκαλος γράφει στον πίνακα τη λέξη 
«ελιά» και ζητάει από τους μαθητές να πουν γρήγορα όσες λέξεις τους έρχονται στο μυαλό 
που  σχετίζονται με το θέμα. Αυτές  καταγράφονται στον πίνακα  και αντιγράφονται από 
τους μαθητές. Στη συνέχεια ζητείται από κάθε ομάδα να διαγράψει  πιθανές λέξεις που δεν 
έχουν σχέση με την έννοια.   Κάθε ομάδα ανακοινώνει τα αποτελέσματα της εργασίας της 
στην τάξη.   Οι εκπαιδευτικοί συζητούν με τους μαθητές τη δημιουργία επιμέρους ενοτήτων 
σε σχέση με το θέμα. Διαμορφώνονται οι παρακάτω 4 ενότητες: 

1η ενότητα:  Περιγραφή του δέντρου-ποικιλίες-περιοχές καλλιέργειας 
2η ενότητα:  Καλλιεργητικές φροντίδες 

3η ενότητα:  Προϊόντα της ελιάς   

4η ενότητα:  Ελιά και πολιτισμός (μυθολογία, ιστορία, θρησκεία, τέχνη) 

Κάθε ομάδα επιλέγει  μια ενότητα και κυκλώνει μόνο τις λέξεις που αντιστοιχούν σε αυτή. 
Παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εργασία της στην ολομέλεια και  δημιουργείται ο  εν-
νοιολογικός χάρτης της ελιάς.  (διάρκεια: 2 ώρες) 

Διδακτικές  παρεμβάσεις  για την 1η ενότητα 
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-----  Στον κήπο του σχολείου οι ομάδες παρατηρούν το δέντρο της ελιάς. Κάθε ομάδα  πε-
ριγράφει το δέντρο συμπληρώνοντας  το Φύλλο Εργασίας 1.   (διάρκεια: 2 ώρες) 

-----  Ο εκπαιδευτικός φέρνει στο εργαστήριο κλαδιά από διάφορες ποικιλίες ελιάς . Αρχικά 
μακροσκοπικά και στη συνέχεια με το μεγεθυντικό φακό οι ομάδες παρατηρούν τα φύλλα, 
τα κλαδιά και τους καρπούς των δέντρων.  Σε φύλλο εργασίας που τους έχει διανεμηθεί   
καταγράφουν ομοιότητες και διαφορές που παρατηρούν αναφορικά με το σχήμα, το χρώ-
μα, το μέγεθος φύλλων και καρπών    καθώς  και τα κυριότερα χαρακτηριστικά κάθε ποικι-
λίας και το όνομά της  (διάρκεια: 2 ώρες)  

----   Οι μαθητές μαζεύουν από τον κήπο  επιτραπέζιες ελιές ποικιλίας Καλαμών. Με το μα-
χαίρι κόβουν  τον καρπό, τον ανοίγουν  και τον παρατηρούν. Εντοπίζουν τα μέρη από τα 
οποία αποτελείται  και τα ζωγραφίζουν  (διάρκεια: 2 ώρες) 

---- Οι μαθητές αναζητούν στο Διαδίκτυο μέσα από τις  ιστοσελί-
δες: http://www.karpea.gr/el/nutrition/olive-varieties και http://www.kpe-pertouliou-
trikkaion.gr/attachments/181_BrwsimesElies.pdf  τις σημαντικότερες ποικιλίες ελιάς που 
καλλιεργούνται στην Ελλάδα, εκτυπώνουν τις φωτογραφίες και τις σχολιάζουν. Δημιουρ-
γούν κολάζ με αυτές διακρίνοντάς τες σε ποικιλίες επιτραπέζιας ελιάς και ελιάς για παρα-
γωγή λαδιού   (διάρκεια: 2 ώρες) 

----  Εντοπίζουμε  στο χάρτη της Ελλάδας τις κυριότερες περιοχές που καλλιεργείται η ελιά. 
Ζητάμε από κάθε  ομάδα να συμπληρώσει σε αρχείο Power point  τις περιοχές αυτές  και να   
ολοκληρώσει  τις  εργασίες στο Φύλλο εργασίας 2  (διάρκεια: 2 ώρες) 

3η διδακτική παρέμβαση-δραστηριότητες για την 2η ενότητα 

----   Συγκομιδή ελιάς και κλάδεμα στον κήπο του σχολείου: Ο μαθητής με τη μεγαλύτερη 
εμπειρία στην ελαιοσυλλογή και το κλάδεμα με τη βοήθεια  των εκπαιδευτικών εξηγεί και 
επιδεικνύει στους υπολοίπους την εκτέλεση του έργου στον κήπο του σχολείου. Οι ομάδες 
εναλλάσσονται στην εκτέλεση επιμέρους τμημάτων του έργου (διάρκεια: 2 ώρες) 

----   Παρασκευή βρώσιμων  ελιών (ξιδάτες και θρούμπες)  στην κουζίνα του σχολείου. Οι 
ομάδες εναλλάσσονται στις διάφορες εργασίες (χάραγμα ελιάς, ζύγισμα υλικών, πλύσιμο 
και αποστείρωση δοχείων κλπ)       (διάρκεια: 2 ώρες) 

----   Εκπαιδευτική επίσκεψη σε ελαιοτριβείο παραδοσιακό και σύγχρονο. 

4η διδακτική παρέμβαση-δραστηριότητες για την 3η ενότητα 

----  Παρασκευή ελιόψωμου και σπανακόπιτας  με εναλλαγή ρόλων ανάμεσα στα μέλη των  
ομάδων                   (διάρκεια: 2 ώρες) 

----  Παρασκευή αρωματικού  ελαιόλαδου (ελαιόλαδο με ρίγανη, δάφνη, δεντρολίβανο). Οι 
μαθητές φτιάχνουν ετικέτες για να τοποθετηθούν στα μπουκάλια  (διάρκεια: 2 ώρες) 
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----  Κάθε ομάδα επιλέγει ένα προϊόν που παράγεται άμεσα ή έμμεσα από την ελιά ( λάδι, 
επιτραπέζιες ελιές, σαπούνι, κρέμα χεριών)  και δημιουργεί   διαφήμιση για περιοδικό με τη 
βοήθεια των διδασκόντων          (διάρκεια: 2 ώρες) 

---- Εφαρμογή λίπανσης στις ελιές του κήπου μας              (διάρκεια: 2 ώρες)       

5η διδακτική παρέμβαση-δραστηριότητες για την 4η ενότητα 

----   Οι μαθητές διαβάζουν το μύθο της μονομαχίας του Ποσειδώνα και της Αθηνάς. Συζη-
τάμε το μύθο θέτοντας διάφορες ερωτήσεις προκειμένου να επιτευχθεί η κατανόησή του. 
Γίνεται δραματοποίηση  στην τάξη με αυτοσχεδιασμό των ομάδων (διάρκεια: 2 ώρες) 

----   Οι μαθητές παρακολουθούν προβολή power point με θέμα: «Ελιά και πολιτισμός (μυ-
θολογία, ιστορία, θρησκεία, τέχνη)», το οποίο αποτελεί διδακτικό υλικό για την ενότητα και 
έχει φτιαχτεί από τους διδάσκοντες.  Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με το κείμενο και γίνεται 
περαιτέρω εμπλουτισμός του κειμένου με υποβολή κατάλληλων ερωτήσεων από το διδά-
σκοντα. Ακολουθεί συμπλήρωση του Φύλλου Εργασίας 4. (διάρκεια: 2 ώρες) 

----  Κατασκευή με πηλό  κλαδιών ελιάς, λυχναριών και αγγείων για λάδι (διάρκεια: 4 ώρες) 

----  Εκπαιδευτική επίσκεψη σε Μουσείο Ελιάς και Λαδιού στη Σπάρτη. 

----  Σύμπτυξη των ομάδων και  παίξιμο επιτραπέζιου που μας δόθηκε στην επίσκεψή μας 
στο Μουσείο Ελιάς σχετικά με παροιμίες για την ελιά.  Λύνουμε on line  σταυρόλεξα με θέ-
μα την ελιά στις ιστοσελίδες: http://deltataxi.blogspot.gr/2014/02/blog-post_2.html  
και  users.ilei.sch.gr/taxidimetiglossa/elia.htm    (διάρκεια: 2 ώρες) 

----    Συζήτηση και αποτίμηση της όλης δράσης, προτάσεις για βελτίωση, καταγραφή εντυ-
πώσεων και συναισθημάτων.   

----   Κάθε ομάδα επιλέγει μια από τις αρχικές ενότητα και με τη βοήθεια των εκπαιδευτι-
κών δημιουργεί   αρχείο power point. Οι εργασίες των επιμέρους ομάδων ενοποιούνται για 
να   παρουσιαστούν   στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Κατά την εξέλιξη του προγράμματος 
οι μαθητές φωτογράφησαν τις δράσεις τους (διάρκεια: 6 ώρες) 

----   Προετοιμασία θεατρικού δρώμενου με θέμα τη μονομαχία Αθηνάς-Ποσειδώνα και πα-
ρουσίασή του στο τέλος της χρονιάς (διάρκεια: 8 ώρες).  

Αναμενόμενα  αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα που αναμένονται  τόσο κατά τις  πρώτες  διδακτικές ώρες (βραχυχρόνια), 
όσο και κατά τη διάρκεια  του σχολικού έτους  (μακροχρόνια) έχουν άμεση σχέση με τους 
στόχους που τέθηκαν. Περιμένουμε δηλαδή  οι μαθητές μας να αναπτύξουν τις απαιτούμε-
νες δεξιότητες σχετικά με την εφαρμογή των κατάλληλων  καλλιεργητικών  φροντίδων σ την 
ελιά, την παρασκευή διαφόρων προϊόντων που έχουν ως βάση το λάδι και επίσης να γνωρί-
ζουν  τον ιδιαίτερο  ρόλο του ελαιόδεντρου στον ελληνικό πολιτισμό διαχρονικά.     
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Επίσης αναμένουμε τη δημιουργία  μια θετικής  σχέσης  με τους υπολογιστές και την καλ-
λιέργεια  κοινωνικών  δεξιοτήτων με έμφαση στις δεξιότητες επικοινωνίας, διαπροσωπικών 
σχέσεων,   συνεργασίας  και  αλληλοβοήθειας.  Πρωταρχικό μέλημα είναι η κατάκτηση όσο 
το δυνατόν πιο άρτιων επαγγελματικών δεξιοτήτων , στόχος που η σημασία του τονίζεται 
ιδιαίτερα  για το πλαίσιο των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  στα Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Το εκπαιδευτικό σενάριο μπορεί να ενταχθεί  στο  διδακτικό έργο και την καθημερινή 
πραγματικότητα του σχολείου σε μαθητές με ελαφριά και μέτρια  νοητική υστέρηση, καθώς 
ανταποκρίνεται     στις    ανάγκες   των   μαθητών, των   εκπαιδευτικών  και των στόχων  του 

 σχολικού αναλυτικού προγράμματος.  
Ειδικότερα το συγκεκριμένο σενάριο: 

1. Έχει ξεκάθαρους διδακτικούς στόχους,  βασίζεται σε καλά τεκμηριωμένη παιδαγωγική 

 θεώρηση και έχει σαφή σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. 

2. Διευκολύνει τη διαθεματική προσέγγιση, καθώς περιέχει δραστηριότητες από διάφορες 
γνωστικές περιοχές. 

3.  Αξιοποιεί τις Τ.Π.Ε.  

4. Παρέχει     τη   δυνατότητα    στον   εκπαιδευτικό   να  το  επεκτείνει,  προσθέτοντας   νέες  

 δραστηριότητες στο ίδιο θεματικό πεδίο. 

5. Μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό το σενάριο για να επιτύχουμε γνωστικούς στόχους σε 
άλλες θεματικές ενότητες, γνωστικά αντικείμενα, καθώς επίσης και  την καλλιέργεια θετι-
κών στάσεων,  αξιών και  κοινωνικών δεξιοτήτων απαραίτητων για την επιβίωση των σημε-
ρινών μαθητών  και στην μετέπειτα σχολική πορεία τους, αλλά και στην ενήλικη ζωή. 

Αξιολόγηση 

Α) Διαμορφωτική αξιολόγηση 

Μετά τη δημιουργία του σεναρίου και πριν αυτό υλοποιηθεί έγινε αξιολόγηση προκειμένου 
να διαπιστωθεί η αρτιότητα, η επιστημονικότητα   και η καταλληλότητά του για την εκπαί-
δευση παιδιών με ελαφριά και μέτρια νοητική υστέρηση. Στόχος της διαμορφωτικής αξιο-
λόγησης ήταν  ο εντοπισμός προβλημάτων και αδυναμιών, προκειμένου να γίνουν στη συ-
νέχεια αναγκαίες διορθώσεις και τροποποιήσεις. Έτσι το σενάριο δόθηκε σε δέκα (10) εκ-
παιδευτικούς Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. διαφόρων ειδικοτήτων επειδή θεωρήθηκε ως η πλέον κατάλληλη 
ομάδα προκειμένου να κρίνει την επάρκειά του και τη συμβατότητά του με τις ανάγκες εκ-
παίδευσης των μαθητών στους οποίους απευθύνεται, δεδομένου ότι έχουν την ανάλογη 
εκπαίδευση και εμπειρία.  Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις  τους λήφθηκαν σοβαρά υπόψη 
και σε σημεία έγιναν τροποποιήσεις του αρχικού σχεδιασμού. 

Β) Τελική αξιολόγηση 
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Στο τέλος της παρέμβασης γίνεται συζήτηση µε τους μαθητές, για το τι τους άρεσε ή δεν 
τους άρεσε και σε ποια σημεία δυσκολεύτηκαν. Επίσης  γίνεται αξιολόγηση και από τους  
διδάσκοντες αναφορικά µε το βαθμό επίτευξης των  στόχων κατά την εφαρμογή του εκπαι-
δευτικού σεναρίου. Αυτό θα  οδηγήσει στο να βελτιώσουν  το  σενάριο, διατηρώντας τα 
δυνατά του στοιχεία και παράλληλα να κάνουν τις κατάλληλες παρεμβάσεις σε όσα περιε-
χόμενα και μέσα  δεν ήταν τα κατάλληλα για να οδηγήσουν στην υλοποίηση των στόχων 
μάθησης. 
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3350

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

http://users.sch.gr/nikbalki/epim_kse/files/Parousiaseis/Edu_Scenario.pdf
http://www.karpea.gr/el/nutrition/olive-varieties
http://www.kpe-pertouliou-trikkaion.gr/attachments/181_BrwsimesElies.pdf
http://www.kpe-kalamatas.gr/gr_pages/iliko.html


Φύλλα εργασίας (1) 
Ημερομηνία:                ……………………………………… 
Ομάδα:                          ……………………………………… 
Ονόματα μαθητών:    …………………………………………………………………………. 
 

1. Αφού μετρήσετε το ύψος της ελιάς γράψτε εδώ το αποτέλεσμα     …………………………..  
2. Μετρήστε τη διάμετρο του δέντρου και γράψτε το αποτέλεσμα …………………………… 
3. Παρατηρήστε τον κορμό της ελιάς. Είναι λείος;   ΝΑΙ ……….,    ΟΧΙ………………. 
4. Μπορείτε να καταλάβετε πόσο χρονών περίπου είναι το δέντρο; 
5. Παρατηρήστε το φύλλο της ελιάς. Τι χρώμα έχει στην επάνω πλευρά; …………………… 

               Τι χρώμα έχει στην κάτω πλευρά;       ……………………………………………………………………….. 
  6.  Παρατηρήστε και τα άλλα δέντρα του κήπου. Έχουν όλα φύλλα;   ΝΑΙ…….., ΟΧΙ ……… 

             Ας  γράψουμε πως λέμε τα δέντρα που κρατάνε τα φύλλα τους το χειμώνα …………….. 
6.  Συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα παρατηρώντας τα δέντρα του κήπου μας 

 
ΕΧΟΥΝ ΦΥΛΛΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΑΕΙΘΑΛΗ   

 

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΦΥΛΛΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ 

 
  
  
  
  
  

7. Ζωγραφίστε στο πρόγραμμα ζωγραφικής Revelation Natural Art μια εικόνα με θέμα 
την ελιά. 

 
 

Φύλλο εργασίας (2) 
Ημερομηνία:                ……………………………………… 
Ομάδα:                          ……………………………………… 
Ονόματα μαθητών:    …………………………………………………………………………. 
 

1. Στο παρακάτω κρυπτόλεξο βρες 5 ποικιλίες ελιάς και 6 περιοχές που καλλιεργείται 
η ελιά.  

Κ Α Λ Α Μ Ω Ν Τ Ο Σ 
Ο Θ Ε Μ Ε Κ Δ Ε Χ Κ 
Ρ Ρ Σ Φ Σ Ρ Ο Ζ Α Ε 
Ω Ο Β Ι Σ Η Γ Θ Λ Ρ 
Ν Υ Ο Σ Η Τ Ι Α Κ Κ 
Ε Μ Σ Σ Ν Η Δ Ο Ι Υ 
Ι Π Μ Α Ι Α Κ Ι Δ Ρ 
Κ Ο Τ Σ Α Π Υ Μ Ι Α 
Η Λ Δ Ο Ρ Τ Α Σ Κ Ι 
Τ Ι Μ Α Ν Α Κ Ι Η Τ 
Ρ Α Μ Ε Γ Α Ρ Α Σ Ρ 
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ΑΣ ΠΑΙΞΟΥΜΕ:
Τοποθετήστε στο χάρτη 
5 περιοχές που γίνεται 
καλλιέργεια της ελιάς.

 
 
 
 

Φύλλο εργασίας (3) 
Ημερομηνία:                ……………………………………… 
Ομάδα:                          ……………………………………… 
Ονόματα μαθητών:    …………………………………………………………………………. 
 

1. Δώσε τον τίτλο που εσύ θέλεις σε καθεμιά από τις παρακάτω εικόνες 
 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------    ------------------------------   ----------------------------------------------- 
 
 

2. Αντιστοίχισε τις λέξεις της 1ης  στήλης με τις λέξεις που ταιριάζουν στη 2η στήλη 
Κότινος                                                              λάδι 
Κλαδί ελιάς                                                       ολυμπιονίκης 
Όρος των Ελαιών                                             αγριελιά Ολυμπίας 
Καντήλι                                                              ειρήνη   
Ηρακλής                                                            Χριστός  
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Η χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία παιδιών με δυσλεξία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Βλάσση Ελένη 
Νηπιαγωγός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην Ειδική Εκπαίδευση 

elvlassi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορούν να παίξουν ουσια-
στικό ρόλο στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 
ειδικά στη διδασκαλία παιδιών με δυσλεξία. Η εισαγωγή τους στο σύγχρονο σχολείο συνιστά 
μια καινοτομία και ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών και των μαθητών 
με δυσλεξία αφού τα οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα ενισχύουν την προσοχή και κάνουν 
το μαθητή πιο ανεξάρτητο και αυτόνομο, δίνοντάς του τον έλεγχο της διαδικασίας της μάθη-
σης και μειώνοντας την ανάγκη για παρουσία του δασκάλου. Τα τελευταία χρόνια έχουν δη-
μιουργηθεί εξειδικευμένα λογισμικά τα οποία είναι αποτελεσματικά και συμπληρώνουν τη 
μάθηση των δυσλεκτικών μαθητών. Τα πλεονεκτήματα από τη χρήσης της νέας τεχνολογίας 
είναι πολλά. Οι ΤΠΕ υποβοηθούν την κατάκτηση της δεξιότητας της γραφής και της ορθογρα-
φίας και συμβάλουν αισθητά στην εκμάθηση της ανάγνωσης και των μαθηματικών από τα 
παιδιά με δυσλεξία. Η αποτελεσματικότητα των παραπάνω προϋποθέτει την εξασφάλιση στη 
σχολική τάξη ορισμένων σημαντικών όρων. 

Λέξεις - Κλειδιά: ΤΠΕ, δυσλεξία, πρωτοβάθμια εκπαίδευση  

Εισαγωγή 

H ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επέφερε 
αλλαγές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και οδήγησε αναπόφευκτα 
στην εισαγωγή τους και στην εκπαίδευση (Ντολιοπούλου, 2006). Η σωστή παιδαγωγική αξιο-
ποίηση των ΤΠΕ μέσα από την χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού συνεισφέρει 
στη βελτίωση  και τον επαναπροσανατολισμό της  εκπαιδευτικής διαδικασίας (Μικρόπουλος 
& Μπέλλου, 2010). Επιπρόσθετα η εισαγωγή τους στο σύγχρονο σχολείο αποτελεί μια καινο-
τομία η οποία έχει συμβάλει και στη βελτίωση της διαδικασίας της μάθησης σε μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες και ιδιαίτερα με δυσλεξία (Σολομωνίδου, 2006).  Όπως υποστηρίζει ο 
Brooks (1997), η χρήση των ΤΠΕ προσφέρει στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες κίνητρο για 
μάθηση και ενδυναμώνει τη συγκέντρωση της προσοχής  τους. Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό 
να διερευνήσει τη συμβολή των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών στη διδα-
σκαλία παιδιών με δυσλεξία στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  

Εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Με τον όρο Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) εννοούμε τις τεχνολο-
γίες τις οποίες χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για επεξεργασία και μετάδοση πολλών μορφών α-
ναπαράστασης μιας πληροφορίας αλλά και τα μέσα που είναι φορείς αυτών των μηνυμάτων 
(Κόμης, 2004). Η ραγδαία εξέλιξη του λογισμικού των υπολογιστών, η εξάπλωση των τηλεπι-
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κοινωνιών και η σοβαρή μείωση του κόστους των ηλεκτρονικών συσκευών κατέστησαν εύ-
κολη την ένταξη των ΤΠΕ στο αναλυτικό πρόγραμμα όλων των βαθμίδων και στη χρήση τους 
ως μέσα για την επίτευξη της διδασκαλίας και της μάθησης (Κόμης, 2004).  

Σύμφωνα με τους Μικρόπουλο και Μπέλλου (2010), οι ΤΠΕ αποτελούν σημαντικό εργαλείο 
στα χέρια των εκπαιδευτικών για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας και της διδα-
κτικής πράξης. Συντελούν στη καλλιέργεια ενός μαθησιακού αλληλεπιδραστικού περιβάλλο-
ντος το οποίο βοηθάει στην επεξεργασία των πληροφοριών και στη μεθοδική πραγμάτευση 
εννοιών μέσα από διερευνητικές, ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες και διαθεματικές προε-
κτάσεις (Σταυρίδου, Σολωμονίδου, Γρηγοριάδου, Γραμμένος & Κολοκοτρώνης, 2002). 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία προσφέρει πολλά οφέλη, όπως τη 
δυνατότητα ενεργής συμμετοχής των παιδιών, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησή τους από την 
επιτυχημένη επίτευξη των στόχων, την ανάπτυξη της φαντασίας τους και τον απεγκλωβισμό 
από το μοτίβο της χρησιμοθηρικής μάθησης (Cox, 1997). Σύμφωνα με τους Kent και 
McNergney (1999), οι ΤΠΕ θα επιφέρουν την πλήρη αλλαγή του τρόπου που οι μαθητές θα 
μαθαίνουν και οι εκπαιδευτικοί θα διδάσκουν και σε αυτή τη μαθησιακή διαδικασία καθορι-
στικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού που καλείται να εξοικειωθεί με τις νέες τεχνολογίες.  

Ιδιαίτερα για τα παιδιά με δυσλεξία, οι ΤΠΕ συμβάλλουν σημαντικά στη διαδικασία της μά-
θησης αφού παρέχουν πλούσιες εκπαιδευτικές εμπειρίες με πολυαισθητηριακές τεχνικές και 
δίνουν στους μαθητές την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν όλες τους τις αισθήσεις με συμπλη-
ρωματικούς και επικουρικούς τρόπους για να μάθουν (Blight, 2001). Επίσης η θετική επί-
δραση στα παιδιά με δυσλεξία που αντιμετωπίζουν υπερκινητικότητα ή διαταραχές συγκέ-
ντρωσης είναι σημαντική αφού διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον τους (Geoffrion & Geoffrion, 
1983).  

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε πως η χρήση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της διδασκαλίας παιδιών με δυσλεξία, αφού 
πρώτα δοθεί ο ορισμός της δυσλεξίας. 

Δυσλεξία 

Έχουν δοθεί κατά καιρούς διάφοροι ορισμοί της δυσλεξίας και έχουν παρατηρηθεί στο πα-
ρελθόν έντονες αντιπαραθέσεις στον κλινικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό χώρο. Σύμφωνα 
με τον Καραπέτσα (1991), είναι μια ειδική μαθησιακή διαταραχή που συνδέεται με τη γραπτή 
γλώσσα και την κατανόησή της μέσω της ανάγνωσης, η οποία στηρίζεται σε μηχανισμούς 
ανάλυσης της γλώσσας. Όπως αναφέρει ο Στασινός (2009), ο όρος «δυσλεξία» ή «ειδικές μα-
θησιακές δυσκολίες» αποδίδεται στο σύνολο των δυσκολιών που συνδέονται με την κατά-
κτηση βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων και περιλαμβάνουν την ανάγνωση, τη γραφή, την ορ-
θογραφημένη γραφή και την αριθμητική. 

Σύμφωνα με τη Βρετανική Εταιρία Δυσλεξίας, όπως αναφέρεται σε Στασινό (2013), «Η δυσ-
λεξία είναι φανερή όταν η ακριβής και ευχερής ανάγνωση ή και ορθογραφημένη γραφή α-
ναπτύσσεται με μεγάλη ατέλεια ή με μεγάλη δυσκολία. Εντοπίζεται στην εκμάθηση των βα-
σικών δεξιοτήτων ανάγνωσης σ’ «επίπεδο λέξεων» και συνεπάγεται πως το πρόβλημα είναι 
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σοβαρό και επίμονο ανεξάρτητα από κατάλληλες μαθησιακές ευκαιρίες...» ( σελ. 283). Για 
την καλύτερη κατανόησή της έχει διαχωριστεί σε τρεις τύπους–μορφές: οπτική, ακουστική 
και  μικτή δυσλεξία (Στασινός, 2013).  

Τα παιδιά με δυσλεξία μειονεκτούν σε επιδόσεις, ειδικά στο σχολικό περιβάλλον, με αποτέ-
λεσμα να νιώθουν άγχος, υπερευαισθησία και χαμηλή αυτοεκτίμηση (Fontana, 1995). Γενικά, 
τα δυσλεκτικά παιδιά παρουσιάζουν δυσκολία στη γραφή και την ανάγνωση αλλά εμφανί-
ζουν και διαταραχές συμπεριφοράς όπως είναι η υπερκινητικότητα, αποδιοργάνωση, έλ-
λειψη προσοχής και συγκέντρωσης (Peer & Reid, 2003). Εκείνο που πρέπει να τονιστεί είναι 
ότι δεν έχουν όλοι οι μαθητές με δυσλεξία τις ίδιες δυσκολίες αλλά μεταβάλλονται ανάλογα 
στην σοβαρότητά τους (Miles & Miles, 1990). 

Δυσλεξία και ΤΠΕ 

Οι ΤΠΕ ενδείκνυται ως το καλύτερο μέσο για τη διδασκαλία παιδιών με δυσλεξία  αφού τα 
οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα που προσφέρουν ενισχύουν την προσοχή και την αυτοσυ-
γκέντρωσή τους (Ράπτης & Ράπτη, 2001). Η έρευνα του Αγαλιώτη (2011), τεκμηριώνει ότι 
τόσο τα παιδιά με ειδικές ανάγκες όσο και τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς χρειά-
ζονται εξατομικευμένο πρόγραμμα μέσα στο πλαίσιο της γενικής τάξης, το οποίο μπορεί να 
επιτευχθεί μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ, οι οποίες συμβάλουν στη συγκέντρωση και την ενί-
σχυση της αυτοπεποίθησης του παιδιού. 

Εργαλεία τα οποία είναι αποτελεσματικά και συμπληρώνουν τη μάθηση των δυσλεκτικών 
μαθητών μπορεί να είναι τεχνολογικές μέθοδοι ή εικονικά μέσα όπως επεξεργαστές κειμέ-
νου, αυτόματοι ελεγκτές ορθογραφίας, κειμενογραφικά εργαλεία και εικονικοί συνθέτες φω-
νής. Επίσης έχουν δημιουργηθεί εξειδικευμένα λογισμικά για την εκμάθηση της ανάγνωσης, 
της ορθογραφημένης γραφής των μαθηματικών και της φωνολογικής ενημερότητας (Στασι-
νός, 2009).  

Ο Ingram (1994), διακρίνει τα λογισμικά αυτά σε τέσσερις κύριες κατηγορίες προγραμμάτων 
που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση και είναι: τα «διδακτικά» προγράμματα, τα προγράμ-
ματα «ελεύθερου περιεχομένου», της «ψυχαγωγίας» και τα «διαγνωστικά» προγράμματα. 
Τα λογισμικά αυτά εξυπηρετούν διαφορετικό στόχο το καθένα αλλά αλληλοσυμπληρώνο-
νται, γι’ αυτό  θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά. 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης της νέας τεχνολογίας στη διδασκαλία παιδιών με δυσλεξία 
σύμφωνα με τον Herne, όπως αναφέρεται σε Στασινός (2009),  είναι: 

 Οι ΤΠΕ υποβοηθούν την κατάκτηση της δεξιότητας της γραφής και της ορθογραφίας, αφού 
ο δυσλεκτικός μαθητής δεν είναι απαραίτητο να ανακαλέσει το γράμμα από τη μνήμη του 
απλά να το βρει στο πληκτρολόγιο. Ακόμη ο εντοπισμός των λαθών από τον Η/Υ γίνεται αβί-
αστα αποδεκτός από το παιδί με δυσλεξία. Έτσι γίνεται ανεξάρτητο απέναντι σε άτομα που 
συνηθίζουν να του υποδεικνύουν τα ελλείμματά του στο γραπτό λόγο. Μέσα από την εικόνα 
της οθόνης του Η/Υ μπορεί να διακρίνει πολύ πιο εύκολα τη συνάφεια που υπάρχει μεταξύ 
προφορικού και γραπτού λόγου, σε σύγκριση με παραδοσιακές μεθόδους. Επιπρόσθετα η 
ατομική εικόνα της γραφής, όπως αυτή  φαίνεται στην οθόνη του υπολογιστή οδηγεί στη 
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σταθεροποίηση των λαθών του δυσλεκτικού παιδιού και δεν χρειάζεται διόρθωση από τον 
εκπαιδευτικό.   

Η δυσκολία στη γραφή με το χέρι και την ορθογραφία που παρουσιάζουν τα παιδιά  με δυσ-
λεξία μπορεί να περιοριστεί με τη χρήση των Η/Υ και η γραφή παύει να είναι μια επίπονη 
εργασία. Με την πληκτρολόγηση δεν περιορίζονται από τις μηχανιστικές κινήσεις που απαι-
τεί η γραφή με το χέρι και έτσι οι προσπάθειές τους επικεντρώνονται στο περιεχόμενο αυτού 
του οποίου γράφουν (Stainthorp, 1997). Με τη βοήθεια των κλασσικών λογισμικών επεξερ-
γασίας κειμένου ή εξειδικευμένων λογισμικών, ο μαθητής με δυσλεξία πετυχαίνει να γράψει 
ένα καθαρό και ευανάγνωστο κείμενο και να αισθανθεί περήφανος για τη δουλειά του 
(McKeown, 2000), όπως αναφέρεται σε Μπράτιτσης και Κανδρούδη (2011).  Οι μαθητές με 
δυσλεξία έχουν τη δυνατότητα να εξασκηθούν σε μεγάλο βαθμό στον υπολογιστή, αφού ο 
υπολογιστής είναι ακούραστος και να μαθαίνουν στους δικούς τους ρυθμούς, υλοποιώντας 
εργασίες σε μικρά διαδοχικά βήματα  (Μπράτιτσης & Κανδρούδη, 2011). Το γεγονός ότι η 
απασχόληση στον υπολογιστή είναι μια προσωπική ενασχόληση συντείνει σημαντικά στον 
περιορισμό της έκθεσης του μαθητή σε αρνητική κριτική ενώπιον των συμμαθητών του 
(Brooks, 1997). 

Επιπρόσθετα οι ΤΠΕ μπορεί να συμβάλουν αισθητά στην εκμάθηση της ανάγνωσης από τα 
παιδιά με δυσλεξία. Τα λογισμικά που μπορεί να αξιοποιηθούν είναι απλοί ψηφιακοί εκφω-
νητές ή λογισμικά με έντονο το στοιχείο της αλληλεπιδραστικότητας με το χρήστη (Μπράτι-
τσης & Κανδρούδη, 2011). 

Οι ΤΠΕ με ορισμένα ειδικά σχεδιασμένα παιγνίδια με αριθμούς αλλά και με τη χρήση αριθ-
μομηχανών μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά με δυσλεξία και στην δυσκολία που συναντούν 
στα μαθηματικά, μια δυσκολία που έχει σχέση με την ελλιπή βραχυπρόθεσμη μνήμη, την 
παρακολούθηση και τη διατάραξη της προσοχής (Peer & Reid, 2001). Τα ειδικά σχεδιασμένα 
παιγνίδια με αριθμούς ωφελούν τους δυσλεκτικούς μαθητές οι οποίοι έχουν ανάγκη από ρε-
αλιστικά παραδείγματα και συνδράμουν να κατανοήσουν καλύτερα την ακριβή έννοια των 
αριθμητικών υπολογισμών (Blight, 2001). Επίσης οι αριθμομηχανές και ιδιαίτερα οι «διαδρα-
στικές αριθμομηχανές», παρέχουν ανατροφοδότηση και ενθαρρύνουν την εκτίμηση που έχει 
δοθεί από το μαθητή (Blight, 2001).  

Μπορεί επίσης να προσφέρουν ευκαιρίες για αλληλεπίδραση και δημιουργία φιλικών σχέ-
σεων, ιδιαίτερα σε μαθητές με συναισθηματικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς 
καθώς και σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι δυσλεκτικοί μαθητές 
δεν απομονώνονται στην τάξη αλλά εμπλέκονται ενεργά στην κοινωνική ομάδα των συμμα-
θητών τους (Βλασσοπούλου & Παπαδημητρίου, 2006). 

Η αποτελεσματικότητα των παραπάνω συνυφαίνεται με τη εξασφάλιση στη σχολική τάξη ο-
ρισμένων σημαντικών όρων όπως: επάρκεια ηλεκτρονικού τεχνολογικού εξοπλισμού των 
σχολείων, εκπαιδευτικά λογισμικά για δυσλεξία, συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών με τις 
ΤΠΕ, συστηματική ενασχόληση και εξοικείωση των δυσλεκτικών μαθητών με τους Η/Υ και τα 
υπερμέσα-πολυμέσα, επιλεκτική χρήση του διαδικτύου κ.τ.λ. (Στασινός, 2009). 
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Η συνεχής βελτίωση και προσαρμογή των ήδη υφισταμένων προγραμμάτων ΤΠΕ παράλληλα 
με τις νέες εφευρέσεις αποτελεί εγγύηση ότι στο μέλλον τα δυσλεκτικά άτομα θα επωφελη-
θούν το μέγιστο. Για να επιτύχουμε αυτόν τον εκπαιδευτικό στόχο θα πρέπει η χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή να γίνεται με λογικό και προσεκτικό σχεδιασμό και να ελέγχεται 
από τον εκπαιδευτικό ώστε να γίνει κατανοητό από το παιδί ότι η χρήση του είναι βοηθητική, 
συμπληρωματική και δεν αντικαθιστά τη διδασκαλία απλά την ενισχύει προς όφελός του 
(Στασινός, 2013). Σίγουρα οι ΤΠΕ δεν πρέπει να θεωρηθούν ως πανάκεια για την επίλυση των 
μαθησιακών προβλημάτων, ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν την προσωπικότητα του δα-
σκάλου και την ανθρώπινη αμεσότητα που διακρίνει τις ανθρώπινες σχέσεις (Στασινός, 2013) 
. 
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Θυματοποίηση στο σχολείο και το διαδίκτυο 
Εμπειρία προγράμματος παρέμβασης στο 5ο Λύκειο Λάρισας 

Γιαννακάκη Αρχοντία 
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 

argian@sch.gr 

Περίληψη 

Η θυματοποίηση στο σχολείο και το διαδίκτυο έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχοσυναι-
σθηματική ανάπτυξη των εμπλεκόμενων μαθητών και τη διαδικασία της μάθησης. Η πα-
ρούσα εργασία παρουσιάζει την εφαρμογή και τα αποτελέσματα ενός προγράμματος πα-
ρέμβασης στο πλαίσιο της Πρόληψης και της Αγωγής Υγείας, όπως εφαρμόστηκε στο 5ο Λύ-
κειο Λάρισας. Οι μαθητές  του προγράμματος παρακινούνται από το συντονιστή εκπαιδευ-
τικό, σε μια βιωματική προσέγγιση. Παράλληλα ενημερώνονται από ειδικούς και στη συνέ-
χεια με την εμψύχωση του εκπαιδευτικού, λειτουργούν ως επιμορφωτές-πολλαπλασιαστές 
υγιών συμπεριφορών. Παίρνουν μέρος σε βιωματικά σεμινάρια προς τους συμμαθητές τους, 
ερευνούν και συλλέγουν πληροφορίες για την έκταση του προβλήματος. Οι εμπειρίες, οι 
γνώσεις και τα βιώματα αξιοποιούνται με τα εργαλεία της Πληροφορικής και δημιουργού-
νται κείμενα, παρουσιάσεις, καλλιτεχνικά έργα (βίντεο κι αφίσες) και διοργανώνεται δημό-
σια παρουσίαση. Το αποτέλεσμα ευεργετικό στην ομαλή συμβίωση στο σχολείο. Παράλληλα 
δημιουργείται κι ένα αποθετήριο καλών πρακτικών για το ευρύτερο κοινό. 

Λέξεις - Kλειδιά: Bullying, Cyberbullying, Προγράμματα Αγωγής Υγείας, Ομότιμη μάθηση, 
Βιωματικά σεμινάρια 

Εισαγωγή 

Ο εκφοβισμός στo σχολείο, θεωρείται η κορυφή του παγόβουνου της βίας και αποτελεί σο-
βαρή απειλή για τη σχολική ασφάλεια. Τα προγράμματα Αγωγής Υγείας είναι μια ευκαιρία 
για την εκπαίδευση να ενισχύσει τις δράσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των 
παιδιών και την αποτροπή φαινομένων διακρίσεων και εκφοβισμού μέσα στη σχολική κοι-
νότητα.  

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε στο 5ο Λύκειο τη σχολική χρονιά 2010-2011 ως συ-
νέχεια προγράμματος της προηγούμενης χρονιάς με θέμα τις «Διαδικτυακές συνήθειες των 
εφήβων», κατά τη διάρκεια του οποίου καταγράφηκε ο κυβερνοεκφοβισμός ως υπαρκτό 
πρόβλημα. Ακολούθως υλοποιείται σε συνεργασία με το 4ο Λύκειο, ενώ από πέρυσι σε τοπικό 
Δίκτυο Αγωγής Υγείας σχολείων με κοινό πρόγραμμα κι εγχειρίδιο που έχει γραφεί με βάση 
την εφαρμογή του προγράμματος στο 5ο Λύκειο. Ο στόχος είναι να καλλιεργηθεί στο σχολείο, 
η έννοια της συμμετοχικής κοινωνίας μέσα στην οποία ένα παιδί ενημερωμένο και ενδυνα-
μωμένο να μπορεί να μιλά και να ακούγεται έτσι ώστε να μην θυματοποιείται εύκολα και 
ούτε να συντηρεί το φαύλο κύκλο της σιωπής της βίας.  

Μεθοδολογία του προγράμματος 

Οι μαθητές προσέρχονται στο πρόγραμμα οικειοθελώς. Δεν επιλέγονται, αλλά φροντίζεται 
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να μην υπερβαίνουν τους 20. Καλό είναι να είναι διαφόρων επιπέδων μαθησιακών και 
κοινωνικών καθώς αυτό βοηθάει οι φωνές που θα ακουστούν να αντικατοπτρίζουν μεγάλη 
γκάμα φωνών των εφήβων και η αλληλεπίδρασή τους, τους κάνει καλύτερους ανθρώ-
πους. 

Όλη η μεθοδολογία του προγράμματος αναπτύσσεται σε τέσσερες διαστάσεις: 

α) Η πρώτη φάση αφορά τη βιωματική προσέγγιση με έκθεση σε σενάρια ιστοριών. Στις πρώ-
τες συναντήσεις, μελετώνται στην ολομέλεια της ομάδας, ιστορίες ή δημοσιευμένα περιστα-
τικά σχολικού εκφοβισμού. Οι μαθητές, χωρισμέ-
νοι σε ομάδες, δημιουργούν το περιβάλλον της ι-
στορίας, μπαίνουν στη θέση των πρωταγωνιστών, 
εκφράζουν τα συναισθήματά τους, καταγράφουν 
τις αντιδράσεις τους και στο τέλος προτείνουν 
ποια θα ήταν η ψύχραιμη στάση κι αντίδραση. Μ’ 
αυτόν τον τρόπο, θίγονται τα ζητήματα, των συνε-
πειών του εκφοβισμού, του προφίλ του παιδιού 
που εκφοβίζει, του παιδιού που εκφοβίζεται, ο 
ρόλος των παρατηρητών, του οικογενειακού περιβάλλοντος, του σχολείου και η αντιμετώ-
πιση του περιστατικού. Οι μαθητές μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης κι ομαδικότητας διηγούνται 
και τις δικές τους ιστορίες ή των φίλων τους. 

β) Στη δεύτερη φάση η εμπλεκόμενη ομάδα ε π ι μ ο ρ φ ώ ν ε τ α ι  ώστε να δημιουργηθεί 
ένας παρεμβατικός πυρήνας πρωτοβουλιών και ενεργούς συμμετοχής σε δράσεις κατά 
της ενδοσχολικής βίας. Η επιμόρφωση ε-
νισχύεται και από ειδικούς σχετικών φο-
ρέων, όπως το Κέντρο Πρόληψης-Ο-
ΚΑΝΑ, η Μονάδα Εφηβικής Υγείας και το 
πρόγραμμα «Αριάδνη» του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, η ΕΨΥΠΕ και το Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας. 

 

γ) Στο αμέσως επόμενο επίπεδο οι μαθητές λειτουργούν ως επιμορφωτές σε βιωματικά ερ-
γαστήρια προς τους συμμαθητές τους με βάση τις αρχές της ομότιμης μάθησης. Αφορμή 
αποτελούν ημέρες σταθμοί στο σχολείο, όπως η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου και η Ημέρα 

κατά της Eνδοσχολικής Bίας. Στα εργαστή-
ρια, ο εκφοβισμός είτε παραδοσιακός, είτε 
ηλεκτρονικός, εξετάζεται ως ομαδικό φαι-
νόμενο, το οποίο δεν αφορά μόνον αυτόν 
που εκφοβίζεται και αυτόν που εκφοβίζει, 
αλλά και όλους όσους είναι παρόντες ή 
γνωρίζουν την ύπαρξή του, δηλαδή τους 
παρατηρητές οι οποίοι το συντηρούν και 
το τροφοδοτούν. 

Μονάδα Εφηβικής Υγείας 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
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δ) Στο τελευταίο στάδιο μαθητές και εκπαιδευτικοί εκπονούν ερευνητική εργασία, με βάση 
την εμπειρία τους αλλά και τη βιβλιογραφία. 

Αποτελέσματα 

 Το θέμα κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών. Βελτιώνουν την αυτογνωσία τους, αλλάζουν 
λαθεμένες συμπεριφορές, τονώνουν τη διάθεσή τους για συνεργασία κι αρμονική συνύ-
παρξη, εργάζονται ομαδικά για το γενικό καλό και παίρνουν εφόδια για το μέλλον. Όλο το 
πρόγραμμα εξελίσσεται σε μια ζωντανή διαδικασία, που γεμίζει χαρά και δίνει ξεχωριστό νό-
ημα στη σχολική χρονιά. 

 Καλλιεργείται η υπευθυνότητα των μαθητών: Αποκτούν κεντρικό ρόλο, με επιρροή στις 
γνώμες των ειδικών, αλλά και στο σχολείο και την οικογένεια. Δραστηριοποιούνται μαθητές 
με δεξιότητες στις τέχνες και την πληροφορική. Παράγουν αξιόλογο έργο κι αισθάνονται ση-
μαντικοί στο σχολείο. Βελτιώνεται η αυτοπεποίθησή τους βλέποντας τα έργα τους σε περιο-
δικό, σε βιβλίο ή σε Blog. 

 Μαθητές αδιάφοροι στα μαθήματα, μαθητές με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες αι-
σθάνονται απαραίτητοι στη μαθησιακή διαδικασία με εξαιρετικά έργα. Επιπλέον το πρό-
γραμμα, συμβάλλει στην εκτόνωση του άγχους των μαθητών της Γ’ Λυκείου οι οποίοι 
προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις. 

 Η ομάδα εξάλλου, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές, να απαλλαγούν από τον αντα-
γωνισμό, να αισθανθούν ασφαλείς και τελικά να μάθουν μέσα από τη συμμετοχή, στην 
κοινή δράση και στη συλλογική δημιουργία. 

 Το πρόγραμμα δίνει και την ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να μάθουν να αναγνωρίζουν, 
να αρνούνται και να αντιδρούν στο φαινόμενο του εκφοβισμού καθώς και χρηστικές 
πληροφορίες για το πού μπορεί να απευθυνθούν για τυχόν αντιμετώπιση. Η ζωή μας δεν 
μπορεί να οικοδομείται πάνω στη σιωπή και την αδιαφορία ως τρόπο ζωής. Απόδειξη τα 
περιστατικά που εμπιστεύονται μαθητές αποτεινόμενοι στην ομάδα. 

 Η καινοτομία του συγκεκριμένου προγράμματος έγκειται στο ρόλο της ομάδας Αγωγής Υ-
γείας, ως παρεμβατικού πυρήνα σε ζητήματα εκφοβισμού. Οι εμπλεκόμενοι μαθητές, ξεφεύ-
γουν από τα όρια του εκπαιδευόμενου, χρησιμοποιούν προηγούμενα και νέα βιώματα και 
υπό τη συνεχή καθοδήγηση του συντονιστή εκπαιδευτικού, ενημερώνουν και αφυπνίζουν 
τους συμμαθητές τους ανά τμήμα σε μια προσπάθεια να εφαρμοστεί πολιτική πρόληψης 
που αφορά όλον το μαθητικό πληθυσμό του σχολείου, ως την καλύτερη άμυνα στο σχολικό 
εκφοβισμό. Αυτή η εφαρμογή η οποία βασίζεται στην τεχνική της ομότιμης μάθησης(Peer 
mentoring) στηρίζεται στη φιλοσοφία ότι τα μηνύματα μεταδίδονται και λαμβάνονται κα-
λύτερα από παιδιά σε παιδιά παρά από ενήλικες.  

 Αναδεικνύεται η δύναμη που ασκούν οι συνομήλικοι στην εφηβεία. Παρατηρείται αλλαγή 
στάσης και κλίματος των μαθητών στη σχολική κοινότητα. Εξαφανίστηκαν τα βίντεο για 
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πλάκα. Τα αποτελέσματα  της εφαρμογής στο σχολείο μας δείχνουν ότι κάλλιστα θα μπο-
ρούσε μια ομάδα τέτοιου προγράμματος να αποτελέσει τη δομή σε κάθε σχολείο που 
θα συνδεθεί και θα συντονιστεί με το Παρατηρητήριο που λειτουργεί άτονα το υπουργείο. 

 Το άλλο σημαντικό στοιχείο, είναι η κατάκτηση της έρευνας με βιωματικό τρόπο, καθώς 
πολλά αποτελέσματα ερευνών, επιβεβαιώνονται στην πράξη μέσα από τη ζωντανή αλληλε-
πίδραση των παιδιών. Χτίζουν δηλαδή με το δικό τους μόχθο, τη δική τους γνώση, τη δική 
τους δεξιότητα, τη δική τους φιλοσοφία και καταθέτουν υπεύθυνα τη δική τους φωνή. 

 Από την άλλη η δημιουργία και προβολή βίντεο, καθώς και οι θεατρικές προσεγγίσεις με 
ενσάρκωση ρόλων από τους μαθητές, έχουν μεγάλη απήχηση προς τη σχολική κοινότητα, 
γιατί έχουν τη δύναμη να αναπτύξουν πραγματικά συναισθήματα και βιώματα. 

 Με το τέλος του προγράμματος οι μαθητές αποκτούν δεσμούς αναφοράς και κρατούν ε-
παφή με το σχολείο. Συνεισφέρουν από τους διαφορετικούς τους ρόλους. 

 Το πρόγραμμα συμβάλλει και στην επιμόρφωση του συντονιστή καθηγητή ο  ο π ο ί ο ς  
κ ατανοεί ότι οι μαθητές στο σχολείο, έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από συναισθηματική στή-
ριξη και διευκόλυνση των διαπροσωπικών τους σχέσεων και λιγότερο από την παροχή τυ-
ποποιημένων γνώσεων. 

Επιμόρφωση και εποπτεία καθηγητών 

Ο καθηγητής που θα αναλάβει το πρόγραμμα καλό θα είναι να είναι μόνιμος στο σχολείο με 
γνώσεις διαδικτύου. Βοηθάει να έχει περάσει από σεμινάρια σχετικά με το θέμα αλλά και 
βιωματικά για ενδυνάμωση ομάδας και διαχείριση συναισθημάτων. Απαιτείται επίσης να 
έχει διάθεση προσφοράς και μεγάλη υπομονή κι επιμονή ώστε να υπερνικά γραφειοκρατικές 
δυσλειτουργίες και αγκυλώσεις του παραδοσιακού εξετασιοκεντρικού συστήματος εκπαί-
δευσης όσον αφορά τη διοργάνωση δράσεων. 

Μεγάλη συμβολή στην εγκυρότητα κι αποτελεσματικότητα του προγράμματος δίνει η δυνα-
τότητα της εποπτείας, αλλά και η υλοποίηση ταυτόχρονων προγραμμάτων σε Δίκτυο σχο-
λείων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εποπτεύεται από το Κέντρο Πρόληψης–ΟΚΑΝΑ και υλο-
ποιείται σε συνεργασία με 13 σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται σε βιωματικά σε-
μινάρια στα οποία κυριαρχεί η συστημική προσέγγιση του φαινομένου, σύμφωνα με την ο-
ποία δεν εμμένουμε στα ψυχαναλυτικά χαρακτηριστικά θύτη-θύματος αλλά στο γιατί η ο-
μάδα-τάξη ή σχολείο επιτρέπει να συμβεί ένα περιστατικό εκφοβισμού.  

Συμπέρασμα 

Διαπιστώνεται πως, τα οφέλη είναι πολλαπλάσια όταν εμπλακούν ισότιμα στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία ειδικοί επιστήμονες, εκπαιδευμένοι μαθητές, και εκπαιδευτικοί. Μέσα απ’ 
αυτή τη διαδικασία όλοι οι εμπλεκόμενοι μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά σ’ ένα δημιουρ-
γικό πεδίο αλληλεπίδρασης: Τη διαχείριση της τάξης την έχουν εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν, 
οι ειδικοί επιστήμονες εντοπίζουν προβλήματα και συμπεριφορές άμεσα, οι εκπαιδευμένοι 
μαθητές μεταφέρουν την πραγματικότητα του σχολείου αλλά και πώς θα αλλάξει. 
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Επίλογος 

Προσαρμόζοντας τα λόγια του Κ ά ρ ο λ ο υ  Κουν, υλοποιούμε το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα, για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας, κ α ι  την ευρύτερη σχολική κοινότητα 
κι όλοι μαζί, να βοηθήσουμε να αποθησαυριστεί ένας ψυχικός πλούτος, στοιχείο πολιτι-
σμού στο σχολείο π ο υ  θ α  τ ο ν ώ ν ε ι  τ η ν  αλληλεγγύη, τον σεβασμό στην ετερότητα και 
θα αποτελεί τη βάση μιας συλλογικής ταυτότητας και για τη ζωή.  

Συνοδευτικό συμμετοχικό-συνδημιουργικό βίντεο στην εισήγηση, από το αποθετήριο των εκ-
παιδευτικών βίντεο του προγράμματος, με στόχο την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και 
μαθητών σε ζητήματα εκφοβισμού/θυματοποίησης στο σχολείο: 

Τίτλος: Καλείται ψυχή να καταθέσει… Σύνδεσμος:  

https://www.dropbox.com/s/pnpmhhh7mj6rtii/kaleitaipsyxhnakatathesei.mp4 
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Καταγραφή ενός περιστατικού σχολικής βίας στην τάξη. Προτάσεις αντιμετώπισης. 

Παπαβασιλείου Χρυσούλα 
Εκπαιδευτικός  Π.Ε.60 

papavasileiouch@gmail.com 

Περίληψη 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η καταγραφή ενός περιστατικού σχολικής βίας 
σε τάξη του νηπιαγωγείου. Αρχικά υπάρχει το θεωρητικό πλαίσιο αναφορικά με τους ορι-
σμούς που έχουν δοθεί για τον σχολικό εκφοβισμό καθώς και τα στοιχεία εκείνα τα οποία 
τον διαφοροποιούν από την επιθετικότητα. Έπονται οι μορφές που μπορεί να πάρει, τα αί-
τια εκδήλωσής της, τα χαρακτηριστικά του θύτη, οι συνέπειες που μπορεί να επιφέρει σε 
όλους τους εμπλεκόμενους. Συγκεκριμένα σκιαγραφείται το προφίλ του μαθητή με βάση 
την παρατήρηση και την καταγραφή των συμβάντων στο ημερολόγιο της νηπιαγωγού. Στο 
τέλος προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης. 

Λέξεις - Κλειδιά: Σχολική βία, νηπιαγωγείο, προφίλ νηπίου, καταγραφή συμπεριφοράς, 
προτάσεις αντιμετώπισης 

Εισαγωγή 

Ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) ανάμεσα στους μαθητές είναι αναμφισβήτητα ένα πολύ 
παλιό φαινόμενο. Το γεγονός ότι πολλά παιδιά συχνά και συστηματικά παρενοχλούνται 
και εκφοβίζονται έχει περιγραφεί σε λογοτεχνικά έργα και πολλοί ενήλικες έχουν προσω-
πική εμπειρία από τα δικά τους σχολικά χρόνια.  

Ο σχολικός εκφοβισμός δεν ταυτίζεται με την επιθετικότητα. Η διαφορά ανάμεσα στο 
σχολικό εκφοβισμό και στην επιθετικότητα έγκειται στην ανισότητα δύναμης και στην ε-
πανάληψη.  

Η ίδια η φύση του θεσμού της εκπαίδευσης είναι αυτή που επιτάσσει την εφαρμογή των 
αναγκαίων και αποτελεσματικών εκείνων μεθόδων-πρακτικών, οι οποίες θα συνδράμουν 
στη διαχείριση εκφοβιστικών φαινομένων και θα συμβάλουν αποφασιστικά στην αντιμε-
τώπισή τους. 

Εννοιολογικός προσδιορισμός του σχολικού εκφοβισμού 

Γενικά ως σχολικός εκφοβισμός ορίζεται η χρήση βίας μεταξύ μαθητών ή παιδιών παρό-
μοιας ηλικίας, με σκοπό να προκληθεί πόνος ή αναστάτωση. Πρόκειται, λοιπόν, για σκό-
πιμη και επαναλαμβανόμενη κατάχρηση βίας από ένα ή περισσότερα άτομα προς ένα ά-
τομο, το οποίο αδυνατεί να αμυνθεί είτε επειδή είναι μικρότερο ηλικιακά ή σωματικά πιο 
αδύναμο, είτε γιατί είναι μόνο του εναντίον πολλών, είτε γιατί δεν έχει το ψυχικό σθένος 
να υπερασπίσει τον εαυτό του. 

Ο εκφοβισμός σύμφωνα με τους (Rossen & Cowan, 2012)είναι η ανεπιθύμητη, επαναλαμ-
βανόμενη, εσκεμμένη και επιθετική συμπεριφορά η οποία αποτελεί κατάχρηση εξουσίας 
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– δύναμης και εμπεριέχει ανισότητα στη δύναμη αντικειμενική (σωματική) ή αντιληπτή 
(προσωπικότητας). Απευθύνεται προς εκείνα τα θύματα που εκλαμβάνονται από τους θύ-
τες ως αδύναμα, είτε σωματικά είτε ψυχολογικά (Καραβόλτσου, 2013).  

Σύμφωνα με τον (Olweus,1993) ο σχολικός εκφοβισμός ορίζεται ως η επαναλαμβανόμενη 
υποβολή ενός μαθητή σε αρνητικές καταστάσεις από έναν ή περισσότερους μαθητές. H 
επιθετική συμπεριφορά του δράστη είναι αδικαιολόγητη και το κίνητρό του είναι η ευχα-
ρίστηση από την άσκηση κυριαρχίας (Rigby, 2008b). Ο θύτης έχει σκοπό να βλάψει το θύ-
μα. Αυτό το στοιχείο διαφοροποιεί τον εκφοβισμό από τα βίαια παιχνίδια των παιδιών, 
γιατί στη δεύτερη περίπτωση όταν ένα παιδί θέλει να σταματήσει ή λέει ότι πονάει, το 
άλλο παιδί σταματά, ενώ στον εκφοβισμό η βίαιη συμπεριφορά συνεχίζει ή κλιμακώνεται 
παρά την εμφανή δυσφορία του θύματος (Newman & Carlson, 2000). O μαθητής που εκ-
φοβίζεται είναι συχνά μικρότερης σωματικής διάπλασης, δύναμης ή ηλικίας και δεν έχει 
προκαλέσει το μαθητή-θύτη, ο οποίος με τη σειρά του επιθυμεί να βλάψει το μαθητή-
θύμα (Κοκκέβη et al., 2010). 

Μορφές εκφοβισμού 

Ο εκφοβισμός παίρνει διαφορετικές μορφές, οι οποίες συχνά διαφοροποιούνται ανάλογα 
με το φύλο και την ηλικία. Έτσι, ο μαθητής θύτης μπορεί να εκφοβίσει το μαθητή θύμα 
λεκτικά όπως με άσχημες προσφωνήσεις και υποτιμητικά σχόλια, συναισθηματικά όπως 
με διάδοση φημών και συκοφαντιών, με σκόπιμο αποκλεισμό από δραστηριότητες και 
σωματικά όπως με χρήση βίας (Rivers & Smith,1994). 

Σύμφωνα με τους Rivers et al., (2009) μπορεί να πάρει πολλαπλές μορφές συμπεριλαμβα-
νομένων των φυσικών (χτύπημα), λεκτικών (σχετικά με το όνομα), σχεσιακών (διάφορες 
φήμες) καθώς και ηλεκτρονικών (γραπτά μηνύματα, κοινωνική δικτύωση). 

Αίτια εκδήλωσης εκφοβιστικής συμπεριφοράς 

Οι δυσλειτουργικές οικογένειες και οι ψυχροί, αυταρχικοί γονείς τείνουν να ανατρέφουν 
παιδιά που εκφοβίζουν άλλους. Η ανοχή στη βίαιη συμπεριφορά των παιδιών, η έλλειψη 
ορίων η οποία εκλαμβάνεται ως αδιαφορία από τα παιδιά μπορεί να οδηγήσουν στην 
υιοθέτηση εκφοβιστικής συμπεριφοράς. 

Η εκφοβιστική συμπεριφορά αποδίδεται σε μια μεγαλύτερη ανάγκη που έχουν κάποια 
παιδιά να κυριαρχήσουν στην ομάδα (Pellegrini, 2004). Επίσης αποδίδεται στην έλλειψη 
ενσυναίσθησης ή ανικανότητας αισθήματος ντροπής, όταν δρουν αντικοινωνικά. Ακόμη 
μπορεί να οφείλεται σε προκαταλήψεις σχετικά με τον σεξισμό, τον ρατσισμό και στην 
κοινωνική πίεση από ομάδες συνομηλίκων.  

Κάποιοι μαθητές μπορεί να προβαίνουν σε πράξεις εκφοβισμού, όταν πλήττουν στο σχο-
λείο. Η έλλειψη κώδικα συμπεριφοράς και συνολικής σχολικής πολιτικής καθώς και η έλ-
λειψη ψυχοκοινωνικής αγωγής μπορούν να θεωρηθούν αιτίες εμφάνισης εκφοβιστικής 
συμπεριφοράς. 
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Χαρακτηριστικά του μαθητή που ασκεί εκφοβισμό 

Συνήθως μπορεί να υπερέχουν στη σωματική διάπλαση από τους συμμαθητές τους, να 
είναι οξύθυμοι, να μην υπακούουν σε κανόνες της τάξης ή του σχολείου. Μπορεί να είναι 
ανυπάκουοι και επιθετικοί στους ενηλίκους. Δεν δείχνουν ενσυναίσθηση απέναντι στα 
θύματα. Έχουν θετική άποψη για τον εαυτό τους. Εμπλέκονται από νεαρή ηλικία σε αντι-
κοινωνικές συμπεριφορές. Η δημοτικότητά τους μεταξύ των μαθητών μπορεί να είναι μέ-
τρια ή κάτω κατά μέσο όρο του μετρίου. Έχουν χαμηλούς βαθμούς και αρνητική στάση 
προς το σχολείο. Δεν είναι συνεργάσιμοι και δεν συμμετέχουν σε συλλογικές εργασίες. 

Συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού 

Ο αντίκτυπος του σχολικού εκφοβισμού είναι ολέθριος για τη σωματική τους υγεία, την 
ψυχική τους ευεξία και την κοινωνική τους ανάπτυξη. Οι συνέπειες του μπορεί να είναι 
εξαιρετικά σοβαρές τόσο για τα θύματα όσο και για τους θύτες. Ειδικότερα οι μαθητές 
που υφίστανται τον εκφοβισμό είναι πιθανόν να παρουσιάσουν συμπτώματα κατάθλιψης 
και άγχους, ενώ οι θύτες είναι πιθανόν να εμφανίσουν χαμηλή σχολική επίδοση και συ-
μπτώματα κατάθλιψης (Houbre et al., 2006). Επιπλέον, πολλές έρευνες έχουν συνδέσει 
τον εκφοβισμό με την εκδήλωση ψυχολογικών και σωματικών συμπτωμάτων από την 
πλευρά των θυμάτων όπως πονοκέφαλο (Rigby, 1999) πόνο στο στομάχι και διαταραχές 
ύπνου (Williams et al., 1996).  

Τα συναισθήματα του παιδιού που εκφοβίζεται είναι συνήθως φόβος, θλίψη, θυμός, στε-
νοχώρια, άγχος, απελπισία και μοναξιά. 

Το παιδί το οποίο εκφοβίζεται συνήθως παρουσιάζει δυσκολία συγκέντρωσης και προσο-
χής, αδυναμία να αντιδράσει, δυσκολία να ξεπεράσει τον εκφοβισμό, άρνηση να πάει στο 
σχολείο, σωματικούς πόνους, δυσκολία στον ύπνο, νευρικότητα, χάνει τα πράγματά του 
και λείπει αδικαιολόγητα από το σχολείο. 

Σε περιστατικά εκφοβισμού συχνά υπάρχουν και παρατηρητές που είτε παρακολουθούν 
σιωπηρά, είτε παρεμβαίνουν παίρνοντας το μέρος αυτού που εκφοβίζει ή του θύματος. 
Ακόμη και οι μάρτυρες εκφοβισμού στο σχολείο βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να εμ-
φανίσουν προβλήματα ψυχικής υγείας (Noret & Ashurst, 2009). 

Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει την εκφοβιστική συμπεριφορά ενός 
νηπίου κατά τη διάρκεια φοίτησής του στο νηπιαγωγείο και να προτείνει τρόπους αντιμε-
τώπισης. 

Εργαλεία έρευνας 

Για τη συστηματική καταγραφή της συμπεριφοράς του πραγματοποιήθηκε η παρατήρηση 
εκ μέρους της νηπιαγωγού τόσο κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων στις 
γωνιές όσο και κατά τη διάρκεια των οργανωμένων δραστηριοτήτων και την ώρα του δια-
λείμματος. Ακολούθησε η καταγραφή των γεγονότων στο ημερολόγιο της νηπιαγωγού. 
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Προφίλ μαθητή 

Ο μαθητής είναι νήπιο πρώτης ηλικίας, αγόρι. Χώρα καταγωγής του είναι η Ελλάδα. Το 
μορφωτικό κεφάλαιο των γονέων του είναι χαμηλό και οι γονείς του ασκούν επάγγελμα 
χαμηλής αυτονομίας. Δεν υπερέχει από τους συμμαθητές του όσον αφορά τη σωματική 
του διάπλαση, είναι δημοφιλής στα αγόρια-νήπια και αποτελεί γι αυτά πρότυπο μίμησης, 
ενώ τα αγόρια προνήπια τον αποφεύγουν καθώς και όλα τα κορίτσια. Είναι δίδυμος με 
την αδερφή του και είναι στο ίδιο τμήμα. Η αδερφή του όταν ενοχλείται από αυτόν παρα-
πονιέται, ενώ στενοχωριέται όταν οι συμμαθητές του παραπονιούνται γι αυτόν. Ενδιαφέ-
ρεται και νοιάζεται γι αυτόν. Το ίδιο δεν ισχύει γι αυτόν. Συμπεριφέρεται προς την αδερ-
φή του όπως και στα άλλα παιδιά, που δεν ανήκουν στην παρέα του. Το επίπεδό του σε 
όλα τα γνωστικά αντικείμενα είναι πολύ καλό και πάντα αδράχνει την ευκαιρία για να το 
δείξει. Ως προς τη νηπιαγωγό και ως προς τις άλλες νηπιαγωγούς του σχολείου η συμπε-
ριφορά του είναι μέσα στα κανονιστικά πλαίσια. 

Καταγραφή γεγονότων 

Κάθε μέρα κάποια παιδιά της τάξης του αυτά που προαναφέρθηκαν παραπάνω τα οποία 
δεν ανήκουν στην παρέα του παραπονιούνται είτε για λεκτικές αναφορές όπως τα προ-
σφωνεί με το μεγεθυντικό του ονόματός τους ή τα κορίτσια τα προσφωνεί με το αντίστοι-
χο αγορίστικο όνομά τους είτε για σωματικές όπως με έσπρωξε, με χτύπησε. Όταν είναι σε 
ζευγάρια αδυνατεί να συνεργαστεί με το ταίρι του, το σπρώχνει, το χτυπάει, δείχνει έντο-
να τη δυσφορία του και στο τέλος το εγκαταλείπει. Παράλληλα ενοχλεί τους υπόλοιπους ή 
πηγαίνει στον φίλο του και μιλάει. Όταν βρισκόμαστε με τα παιδιά όλων των τμημάτων σε 
κοινές δραστηριότητες ενοχλεί τα νήπια κορίτσια κυρίως τα χτυπάει και φωνάζει δυνατά 
με αποτέλεσμα να μην μπορούν να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες και να συμμε-
τέχουν ενεργά σε αυτές. Την ώρα του φαγητού θέλει να κάθεται δίπλα στο φίλο του και 
πολλές φορές κάνει διάφορα προσβλητικά σχόλια για τους συμμαθητές του. Όταν είναι η 
ώρα της χαλάρωσης (ο χώρος χαλάρωσης είναι κοινός για τα δυο ολοήμερα τμήματα) 
πρώτα ενοχλεί λεκτικά το μεγάλο νήπιο κορίτσι το οποίο βρίσκεται δίπλα του και έπειτα 
σηκώνεται χορεύει, χοροπηδάει, κοροϊδεύει, φωνάζει και ενοχλεί όλα τα παιδιά.  

Προτάσεις 

Παρατήρηση και καταγραφή των περιστατικών καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερήσιου προ-
γράμματος.  

Συζήτηση μεταξύ της νηπιαγωγού και του νηπίου για να κατανοήσει το λόγο ή ενδεχομέ-
νως τους λόγους που τον οδηγούν να κάνει αυτήν την πράξη, τα συναισθήματά του και να 
προσπαθήσει να του δυναμώσει την ενσυναίσθηση.  

Επικοινωνία με τους γονείς ,αφού πρώτα ενημερωθεί για το μορφωτικό τους κεφάλαιο. 
Τους καλεί σε συνάντηση για να συζητήσουν το θέμα. Τους προτείνει να συμμετέχει το 
νήπιο σε εξωσχολικές δραστηριότητες και κυρίως σε αθλητικές. 

Συζήτηση με την ολομέλεια της τάξης για κάθε περιστατικό που συμβαίνει, υπενθυμίζο-
ντας τους κανόνες – κοινωνικό συμβόλαιο της τάξης. Αφού πρώτα συμφωνηθούν μεταξύ 
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του εκπαιδευτικού και των μαθητών συγκεκριμένοι απλοί κανόνες και κανονισμοί κατά 
του εκφοβισμού. Το σημαντικό στη συζήτηση για τον καθορισμό των κανόνων είναι η ε-
μπλοκή και η ενεργός συμμετοχή όλων των μαθητών, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αισθά-
νονται μεγαλύτερη υπευθυνότητα στην τήρησή τους. Επίσης προτείνεται «Ο κανόνας του 
κάθε μήνα» μετά από συμφωνία των νηπίων και την «επίπτωση» που θα έχει σε περίπτω-
ση μη τήρησής του. Η εκπαιδευτικός δημιουργεί καταστάσεις προβληματισμού, ώστε να 
συμμετέχουν όλα τα παιδιά στη συζήτηση. 

Κατά τη διδασκαλία, πρέπει να ευνοείται η ομαδοσυνεργατική μάθηση, η εφαρμογή της 
μεθόδου project τα παιχνίδια ρόλων, η δραματοποίηση, το κουκλοθέατρο, η ανάγνωση 
σχετικών βιβλίων, δραστηριότητες που συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού κλίματος 
στην τάξη, παράλληλα επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό μέσα από τη συζήτηση που ακολου-
θεί να υπογραμμίσει τη σχέση του παιχνιδιού με τις πραγματικές καταστάσεις, το σημα-
ντικό ρόλο των ουδέτερων μαθητών – διαμεσολαβητών και τις αρνητικές επιπτώσεις μίας 
πιθανής παθητικής συμπεριφοράς. 

Η νηπιαγωγός σε κάθε θετική του ενέργεια είναι καλό να τον επιβραβεύει κυρίως λεκτικά. 

Φέρνει το θέμα στο σύλλογο διδασκόντων. 

Ενημέρωση και συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο. 

Αν κριθεί αναγκαίο ζητείται βοήθεια από ειδικούς επιστήμονες. 

Συμπεράσματα 

Ο ρόλος των γονέων των θυτών. Οι γονείς χρειάζεται από τα πρώτα χρόνια ζωής των παι-
διών τους να τα ανατρέφουν με αγάπη, να τους θέτουν σαφή όρια ως προς το ποιες συ-
μπεριφορές είναι αποδεκτές και ποιες όχι και να μη μεταχειρίζονται βίαια μέσα. Όταν τα 
παιδιά γίνονται έφηβοι , είναι απαραίτητη η παρουσία τους στη ζωή του εφήβου. 

Πρόληψη σε επίπεδο σχολικού συστήματος και σχολικής τάξης. Η συνεργατική μάθηση 
βοηθάει τους μαθητές και τις μαθήτριες να αποδέχονται και να τηρούν θετική στάση αλ-
ληλεγγύης ο ένας προς τον άλλον, καθώς επίσης να αναπτύσσουν λιγότερες προκαταλή-
ψεις προς τα παιδιά διαφορετικής εθνικότητας . Ένας άλλος τρόπος να θεμελιωθούν θετι-
κές σχέσεις μεταξύ όλων των μαθητών και μαθητριών είναι να συμμετέχουν σε διασκεδα-
στικές ομαδικές δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου. 
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Μαθαίνοντας με μία απόδειξη από το σούπερ μάρκετ 

Γκούφας Κωνσταντίνος  
Φιλόλογος-Εκπαιδευτής Ενηλίκων 

gkoufaskon@gmail.com 

Περίληψη 

Είναι δυνατό μία απόδειξη του σούπερ μάρκετ να γίνει η αφορμή και το «εργαστήριο» που 
θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους μαθητές να προσπελάσουν με βιωματικό και ενεργητικό 
τρόπο ένα μεγάλο μέρος της θεωρίας της Έκφρασης Έκθεσης Α Λυκείου; Η απάντηση μετά το 
τέλος της εφαρμογής του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου είναι καταφατική. Συγκεκρι-
μένα, οι μαθητές αξιοποιώντας την πρόσθετη παιδαγωγική αξία που προκύπτει από τις ΤΠΕ, 
κατόρθωσαν να ενεργοποιήσουν δημιουργικότητα, φαντασία, γνωστικές και μεταγνωστικές 
δομές προκειμένου να εξοικειωθούν με μία ποικιλία κειμενικών ειδών, την αναφορική και 
ποιητική λειτουργία της γλώσσας, την περιγραφή, την οργάνωση (επιχείρημα, συλλογισμοί, 
αιτιολόγηση) και την παραγωγή λόγου. Το ομαδοκεντρικό και βιωματικό σκεπτικό που δια-
πνέει το συγκεκριμένο σενάριο βοήθησε στη δημιουργία μίας σειράς διδακτικών μαθητοκε-
ντρικών συμβάντων προκειμένου να «κερδηθεί το στοίχημα» της κοινωνιογνωστικής προ-
σπέλασης της γνώσης. Τέλος, οι μαθητές-ερευνητές παρατήρησαν και δημιούργησαν πράγ-
ματα που ο συντάκτης του σεναρίου ούτε καν είχε φανταστεί. 

Λέξεις - Kλειδιά: Απόδειξη, κειμενικά είδη, επιχειρηματολογία, περιγραφή, συλλογισμοί. 

Εισαγωγή 

Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο 

Η συγκεκριμένη πρόταση συνδυάζει μελέτη και παραγωγή διάφορων κειμενικών ειδών των 
οποίων η προσπέλαση βρίσκεται στον πυρήνα του σχολικού λόγου. Επιπλέον, παρατίθενται 
και ηλεκτρονικά κείμενα επιχειρηματολογικού περιεχομένου, φέρνοντας έτσι τους μαθητές 
αντιμέτωπους με τις δομές και τα χαρακτηριστικά της νέας κειμενικής πραγματικότητας. Η 
βιωματική μάθηση στη συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί την αφετηρία, αφού οι μαθητές, με 
βάση την απόδειξη του σούπερ μάρκετ, αναστοχάζονται τις εμπειρίες, τα ενδιαφέροντά τους 
και τις απόψεις τους. Είναι γεγονός ότι για να μάθουν, οι μαθητές πρέπει να νιώθουν ότι η 
μάθηση απευθύνεται σε αυτούς. Θα πρέπει να αισθάνονται ότι είναι μέρος στη διαμόρφωση 
του περιεχομένου, αλλά και στην κοινότητα μάθησης. Η οικειότητα με τον τρόπο μάθησης 
και τον τρόπο που προτίθενται να γνωρίσουν τον κόσμο αποτελεί καταλυτικό παράγοντα στη 
διαμόρφωση των ταυτοτήτων τους και των προσπαθειών τους (Kalantzis, Cope & Arvanitis 
2011). Στο συγκεκριμένο σενάριο νιώθουν ότι η διαδικασία μάθησης τούς συμπεριλαμβάνει, 
από τη στιγμή που καλούνται να συνδιαμορφώσουν τα ερωτήματα που θα τους προβλημα-
τίσουν και πάνω στα οποία θα εργαστούν. Το Υποκείμενο αισθάνεται ότι ανήκει στη διαδι-
κασία της μάθησης όταν νιώθει ότι «έχει λόγο» σε τρία βασικά σημεία: στους τρόπους εκμά-
θησης, στο μαθησιακό περιεχόμενο και στην κοινότητα μάθησης. Στη συγκεκριμένη περί-
πτωση οι μαθητές δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά και ενεργητικά για την επίλυση του «προ-
βλήματος», συνδιαμορφώνουν τα ζητήματα πάνω στα οποία θα δουλέψουν και η κλειστή 
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ομάδα στο Facebook διαμορφώνει εκείνο τον ασφαλή χώρο μάθησης στον οποίο θα «ανε-
βάσουν» και θα αξιολογήσουν τη δουλειά τους. Η συγκεκριμένη κοινωνικο-κονστρουκτιβι-
στική προσέγγιση για τη μάθηση ενισχύει αναστοχαστικές διαδικασίες και διευκολύνει τη 
συνεργατική παραγωγή λόγου. 

Η συγκρότηση αυτής της διαφορετικής ταυτότητας των μαθητών προϋποθέτει και μια δια-
φορετική ταυτότητα των διδασκόντων. Έτσι, ο δάσκαλος δρα ενθαρρυντικά, διευκολυντικά 
και διευκρινιστικά στο έργο των ομάδων με στοχευμένες προσεγγίσεις και τεχνικές για να 
πείσει τους μαθητές ότι δοκίμασαν και πέτυχαν κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Το 
λειτούργημα, λοιπόν, του εκπαιδευτικού εξελίσσεται σε κάτι που τεκμηριώνει μέσα από τον 
σχεδιασμό μαθησιακών εμπειριών/σεναρίων και που διαχειρίζεται μια αποκλίνουσα μαθη-
σιακή οικολογία (Kalantzis, Cope & Arvanitis 2011). 

Παράλληλα, η ενασχόληση με την επιχειρηματολογία ως διακριτό κειμενικό είδος είναι απαι-
τητική διεργασία για μαθητές και εκπαιδευτικούς (Oostdam 2004) και αυτό γιατί προϋποθέ-
τει πολλαπλές και σύνθετες γνωστικές, γλωσσικές, μεταγνωστικές και μεταγλωσσικές δεξιό-
τητες (Ματσαγγούρας 2001: 311-12). Η χρήση των κατάλληλων συνδετικών στοιχείων που 
διασφαλίζουν τη συνοχή και τη συνεκτικότητα του κειμένου (Νάκας 2003: 171-72) σε συν-
δυασμό με την επιλογή του κατάλληλου ύφους που θα ενισχύσει την πειστικότητά του, κα-
θιστούν αναγκαίες εκείνες τις στρατηγικές μάθησης που θα βοηθήσουν τους μαθητές να α-
ναπτύξουν την απαραίτητη υποδομή ικανοτήτων επιχειρηματολογικής γραφής (Παπαδοπού-
λου 2000). 

Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή 

Για την εφαρμογή του συγκεκριμένου σεναρίου υπήρξε χρήσιμη η προηγούμενη εμπειρία σε 
ομαδοσυνεργατικές μορφές δράσης και η εξοικείωση με λογισμικά επεξεργασίας κειμένου 
και παρουσίασης. Ένας από τους μαθητές ανέλαβε να φτιάξει κλειστή ομάδα στο Facebook 
για τους σκοπούς του σεναρίου και «προσκάλεσε» τους συμμαθητές του σε αυτή. Στο χώρο 
αυτό αναρτήθηκαν και σχολιάστηκαν οι δουλειές των παιδιών. Η εφαρμογή του σεναρίου 
πραγματοποιήθηκε εξολοκλήρου στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Ο εκπαιδευ-
τικός επιλέγει μία απόδειξη ως αφόρμηση και τη «σκανάρει» για να την παρουσιάσει ηλε-
κτρονικά στον διαδραστικό πίνακα. Παράλληλα, απαιτείται η εξοικείωση εκπαιδευτικού και 
μαθητών με εργαλεία δεύτερου ιστού και συγκεκριμένα με τις δυνατότητες του Facebook (ή 
εναλλακτικά του Wiki) και τα λεξικά της Πύλης για την ελληνική γλώσσα. Τέλος, αφήνεται στη 
διακριτική ευχέρεια του καθηγητή η επιλογή των αποδείξεων που θα χρησιμοποιηθούν στην 
τάξη (μία απόδειξη για κάθε ομάδα που καλό είναι να περιλαμβάνει αρκετά στοιχεία για ε-
πεξεργασία). 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής 

Επιδιώκεται οι μαθητές να: 

• αντιληφθούν την επιχειρηματολογία και τον τρόπο προσέγγισής της ως δείκτη δημο-
κρατίας⋅ 
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• διακρίνουν το «βασικό» από το «τεχνητό» της σύγχρονης καταναλωτικής ζωής⋅  

• διερευνούν, να αξιολογούν και να αντιπαραβάλλουν ένα σύνολο δεδομένων, ανι-
χνεύοντας τις σχέσεις που το διέπουν και να διατυπώνουν λογικές υποθέσεις⋅  

• συνειδητοποιήσουν τη διττή τους ταυτότητα: ατομική και κοινοτική. 

Γνώσεις για τη γλώσσα 

Επιδιώκεται οι μαθητές να: 

• αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τη περιγραφή και την αφήγηση ως κειμενικούς 
τύπους που ενυπάρχουν σε πολλά και διαφορετικά κειμενικά είδη⋅ 

• αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις εκάστοτε επικοινωνιακές περι-
στάσεις την αναφορική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας⋅ 

• διακρίνουν την επιχειρηματολογία από την περιγραφή και την αφήγηση⋅ 

• διακρίνουν και να προσαρμόζουν στις δικές τους ανάγκες τα βασικότερα κριτήρια 
ποιότητας του επιχειρηματολογικού λόγου (σαφήνεια, τεκμηρίωση, λογική οργάνωση, νοη-
ματική αλληλουχία, χρήση κατάλληλου λεξιλογίου και επικοινωνιακού ύφους). 

Γραμματισμοί 

Γλωσσικός-Κλασικός γραμματισμός 

Επιδιώκεται οι μαθητές να αναγνωρίζουν τον τρόπο οργάνωσης των πληροφοριών σε περι-
γραφικά, αφηγηματικά και επιχειρηματολογικά κείμενα. 

Νέοι γραμματισμοί 

Επιδιώκεται να ασκηθούν οι μαθητές: 

• στη συνεργατική παραγωγή λόγου εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες του Wiki. Μέσω 
αυτών οι χρήστες τους εξοικειώνονται με τη ρευστότητα του ηλεκτρονικού κειμένου, τη σύγ-
χρονη και την ασύγχρονη επικοινωνία, τη διαμοίραση υλικού, την κριτική, την από κοινού 
παρουσίαση⋅ 

• στην κατανόηση και παραγωγή πολυτροπικών κειμένων με την αποκωδικοποίηση 
των μηνυμάτων που προέρχονται από εικόνες και βίντεο (οπτικός γραμματισμός) και τον 
συνδυασμό εικόνας και κειμένου (πολυτροπικός γραμματισμός)⋅  

• στον τρόπο (υπερδεσμοί, nicknames, ώρα και ημέρα «ανεβάσματος» της παρέμβα-
σης) με τον οποίο αναγιγνώσκονται και αποτελούν πηγή πληροφοριών οι αναρτήσεις σε ένα 
forum.  

Κριτικός γραμματισμός  
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Σε έναν βαθμό υπηρετείται ο κριτικός γραμματισμός με βάση: 

• τον τρόπο που αξιοποιούνται οι κοινωνικές πρακτικές των προς μελέτη κειμένων και 
του τελικού προϊόντος που καλούνται να κατασκευάσουν οι μαθητές⋅  

• την αποτύπωση οπτικών θέασης του κόσμου που φανερώνει το συγκεκριμένο εγχεί-
ρημα, με αποτέλεσμα οι γλωσσικές επιλογές να υποδηλώνουν, με μια ευρύτερη έννοια, πο-
λιτικές επιλογές⋅  

• την εστιασμένη έρευνα και τον τρόπο επιλογής εκείνων των πληροφοριών που αντα-
ποκρίνονται στα ζητούμενα. 

Διδακτικές πρακτικές 

Οι μαθητές επιδιώκεται να: 

• συγκρίνουν κείμενα που ανήκουν στον ίδιο τύπο και να εντοπίσουν τα χαρακτηρι-
στικά τους μέσα από την αξιοποίηση των σωμάτων κειμένων⋅  

• επιδείξουν ενεργητική προσπέλαση της γνώσης στα πλαίσια της σχολικής ζωής⋅ 

• αποκτήσουν δεξιότητες συνεργασίας, συν-έρευνας και σεβασμού απέναντι στο κοινό 
έργο όχι μόνο της ομάδας τους αλλά και των άλλων ομάδων.  

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ 

Στο συγκεκριμένο σενάριο χρησιμοποιείται κλειστή ομάδα Facebook της τάξης ως εικονικός 
χώρος δημιουργίας και διάχυσης της δουλειάς των ομάδων. Δημιουργείται, έτσι, μια πλατ-
φόρμα κοινότητας μάθησης που επιτρέπει την αλληλεπίδραση, τη διαμόρφωση ατομικής και 
κοινοτικής ταυτότητας και τη δημοκρατική συμμετοχή. Η παραγωγή λόγου γίνεται αντιληπτή 
ως δυναμική διαδικασία μέσω της οποίας μυούνται οι μαθητές στους νέους γραμματισμούς. 
Η χρήση, λοιπόν, των ΤΠΕ ως μέσων πρακτικής γραμματισμού αναδεικνύει την ιδιαιτερότητά 
τους κατά την επεξεργασία, παραγωγή και πρόσληψη λόγου μέσα από τα χαρακτηριστικά 
που αυτές προσφέρουν στον μαθητή (πολυτροπικά-πολυμεσικά κείμενα, διαδικτυακές πη-
γές), ενώ εξοικειώνονται με τον δυναμικό χαρακτήρα της γραφής (Κουτσογιάννης 1998). Πα-
ράλληλα, τα σώματα κειμένων της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα προσφέρουν στους μα-
θητές τη δυνατότητα να διερευνήσουν νέα κειμενικά είδη και να παρατηρήσουν με ποιο 
τρόπο δημοφιλείς κειμενικοί τύποι (περιγραφή, αφήγηση) ενσωματώνονται σε αυτά.  

ΚΕΙΜΕΝΑ 

• Περικλής Πολίτης, Γένη και είδη του λόγου: Επιχειρηματολογία, Πύλη για την Ελλη-
νική Γλώσσα, Ημ. Πρόσβασης: 25/08/2014. 

• Η γενιά των Greeklish, Ημ. Πρόσβασης: 25/08/2014. 
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• Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων, Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, Ημ. Πρόσβασης: 
25/08/2014. 

• Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Η ξύλινη γλώσσα: Πώς να μιλάτε χωρίς να λέτε τίποτα, Ε-
πιθεώρηση Πολιτικά.  

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1η φάση (αίθουσα υπολογιστών με διαδραστικό πίνακα ή προβολικό, 1 ώρα): ιδεοθύελλα-
συζήτηση στην ολομέλεια με βάση μια απόδειξη – σύνδεση με πρότερη γνώση και παραδείγ-
ματα: Ο διδάσκων καλεί τους μαθητές να καθίσουν σε ομάδες των τριών (έχει προηγηθεί ο 
χωρισμός τους πριν την έναρξη του σεναρίου) μπροστά στους σταθμούς εργασίας. Ο εκπαι-
δευτικός έχει φροντίσει να φέρει μία ή δύο ενδεικτικές αποδείξεις από το σούπερ μάρκετ 
στην ολομέλεια, σαν αυτές που θα δώσει στις επόμενες φάσεις στις ομάδες να επεξεργα-
στούν, ως πρότυπο και υπόθεση εργασίας (κατά προτίμηση να είναι «σκαναρισμένες» και να 
προβληθούν σε διαδραστικό ή προβολικό), ώστε να γίνει κατευθυνόμενη συζήτηση και να 
εξαχθούν επαγωγικά τα ερωτήματα που θα διερευνήσουν οι μαθητές. Σε αυτή τη φάση γίνε-
ται προσπάθεια, μέσω της απόδειξης, να ανακαλέσουν οι μαθητές στη μνήμη τους –με τη 
βοήθεια του διδάσκοντος- την αναφορική και ποιητική λειτουργία του λόγου, τη δομή του 
επιχειρήματος, τους συλλογισμούς και την περιγραφή. Ουσιαστικά επιχειρείται να δοθεί μια 
συνοπτική εκδοχή των δραστηριοτήτων που θα αναλάβουν να φέρουν σε πέρας οι ομάδες. 
Στη συνέχεια περιγράφει αδρομερώς τις φάσεις και τα ζητούμενα του σεναρίου. Ιδιαίτερη 
έμφαση και παραδείγματα (αξιοποιείται και το κείμενο του Ηλία Αναγνωστόπουλου) είναι 
καλό να δοθούν στη δημιουργία επιχειρημάτων και συλλογισμών (και τα τρία είδη συλλογι-
σμών). Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θεωρείται σημαντική στο σενάριο, προκειμένου να 
δομήσουν στην τρίτη φάση οι μαθητές πιο «άνετα» τα δικά τους επιχειρήματα και συλλογι-
σμούς. 

2η φάση (αίθουσα υπολογιστών με διαδραστικό πίνακα ή προβολικό, 2 ώρες) - εργασία σε 
ομάδες: η απόδειξη ως στοιχείο καταγραφής του προφίλ του/της κατόχου της και των συνη-
θειών του/της (αναφορική και ποιητική λειτουργία του λόγου, περιγραφή): Ο εκπαιδευτικός 
μοιράζει τυχαία στις ομάδες από μία διαφορετική απόδειξη στην κάθε ομάδα. Οι μαθητές, 
αφού μπουν στην κλειστή ομάδα του Facebook της τάξης καλούνται να δουλέψουν πάνω στις 
δραστηριότητες του πρώτου φύλλου εργασίας. Φροντίζει να τονίσει στους μαθητές ότι δε 
χρειάζεται σε αυτή τη φάση να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους γραπτά, αλλά να εστιάσουν 
στην κυριολεκτική αλλά και ποιητική περιγραφική απόδοση του προφίλ του καταναλωτή, έ-
τσι όπως αυτό συνάγεται από τα στοιχεία της απόδειξης. Με την περάτωση του πρώτου δι-
δακτικού δίωρου ο διδάσκων ζητεί από τους μαθητές να διαβάσουν το κείμενο για την επι-
χειρηματολογία από την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και τις δημοσιεύσεις των σχολίων – 
επιχειρημάτων στο forum για τη χρήση των greeklish, τα οποία θα τους βοηθήσουν θεωρη-
τικά στις δραστηριότητες του δεύτερου φύλλου εργασίας. Στο τέλος του δίωρου οι μαθητές 
«ανεβάζουν» τις δύο εκδοχές που δημιούργησαν στο Facebook της τάξης και στην εβδομάδα 
που μεσολαβεί παίρνουν ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό και τις άλλες ομάδες. Οι 
δραστηριότητες, λοιπόν, της φάσης αυτής εστιάζουν στη διερεύνηση και επίλυση ενός «προ-
βλήματος», στην ενεργοποίηση του βιώματος και της φαντασίας του μαθητή και στην κυριο-
λεκτική και μεταφορική αποτύπωση της δουλειάς τους.  
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3η φάση (αίθουσα υπολογιστών με διαδραστικό πίνακα ή προβολικό, 1 ώρα) - εργασία σε 
ομάδες: επιχειρηματολογώντας για τις επιλογές και αναλύοντας τους συλλογισμούς: Οι μα-
θητές, αφού έχουν διαβάσει και στο σπίτι τους το άρθρο για την επιχειρηματολογία από την 
Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα καλούνται να δουλέψουν πάνω στις δραστηριότητες του δεύ-
τερου φύλλου εργασίας και να το ανεβάσουν στο τέλος της ώρας στο Facebook της τάξης. Ο 
εκπαιδευτικός αναλαμβάνει να σχολιάσει και να ανατροφοδοτήσει τις ομάδες ηλεκτρονικά 
στην εβδομάδα που μεσολαβεί. Οι ομάδες, βασισμένες στην πρότερη γνώση τους και στις 
δραστηριότητες της πρώτης φάσης, καλούνται να εστιάσουν στην αιτιολόγηση των θέσεων 
που διατύπωσαν στη δεύτερη φάση, να αναπτύξουν επιχειρηματολογικό κείμενο και να χα-
ράξουν συλλογιστική πορεία. Στη συνέχεια, αντιμετωπίζουν κριτικά τη δουλειά τους, καθώς 
πρέπει να την αξιολογήσουν και να την κατηγοριοποιήσουν σύμφωνα με τη θεωρία (προκεί-
μενες, συμπεράσματα, διαρθρωτικές λέξεις, συλλογιστική πορεία). Η συγκεκριμένη διαδικα-
σία θεωρείται ιδιαίτερα προσοδοφόρα από διδακτική πλευρά, αφού θίγονται ζητήματα με-
ταγνωστικών δεξιοτήτων και αυτοαξιολόγησης. Οι μαθητές καλούνται να αξιολογήσουν την 
επιχειρηματολογία τους και να διερωτηθούν αν είναι πειστικά ή όχι τα επιχειρήματά τους. 
Με αυτό τον τρόπο φροντίζουν να αποδομήσουν το κείμενό τους και να εστιάσουν στους 
τρόπους που αυτό συνετέθη με βάση τις κειμενικές νόρμες του επιχειρήματος, της αιτιολό-
γησης και των συλλογισμών. Αντιλαμβάνονται, έτσι, ότι δεν αρκεί να διατυπώνουμε ή να κα-
ταγράφουμε «σκόρπια» τις σκέψεις μας αλλά να τις οργανώνουμε με μια λογική σειρά, ώστε 
να οδηγούν σε ένα αναγκαίο συμπέρασμα. 

4η φάση (αίθουσα υπολογιστών με διαδραστικό πίνακα ή προβολικό, 2 ώρες) - εργασία σε 
ομάδες: μελέτη και παραγωγή ποικίλων κειμενικών ειδών με βάση τα στοιχεία των αποδεί-
ξεων: Οι ομάδες «κατεβάζουν» από το Facebook το τρίτο φύλλο εργασίας και η καθεμιά α-
ναλαμβάνει, αφού πρώτα μελετήσει (από τα σώματα κειμένων της Πύλης για την Ελληνική 
Γλώσσα) το κειμενικό είδος που θα έχει διαλέξει (επιλέγουν κειμενικά είδη και τύπους από 
το Σώμα Νεών Ελληνικών Κειμέμων: π.χ συνταγή – γαστρονόμος/ μονόλογος-σκέψεις κατα-
ναλωτή την ώρα που αγόραζε τα συγκεκριμένα προϊόντα/ αστυνομικό ρεπορτάζ-αστυνόμος/ 
κοινωνικό ρεπορτάζ-κοινωνιολόγος/ οικονομική είδηση-οικονομολόγος), να συντάξει ένα α-
ντίστοιχο κείμενο (με βάση τις κειμενικές ιδιαιτερότητες που αυτό έχει) που θα αφορμάται 
από τα στοιχεία της απόδειξης που έχει στη διάθεσή της. Οι μαθητές χρειάζεται να ενεργο-
ποιήσουν τόσο τις γνωστικές τους δομές όσο και τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, 
προκειμένου να οδηγηθούν στην επιτυχή σύνθεση που τους ζητείται. Κρατούν σημειώσεις 
με τα κυριότερα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους (γλώσσα, έγκλιση, χρόνοι, αφήγηση, 
περιγραφή, στατιστικά, μικροπερίοδος ή μη λόγος κτλ) και αντιμετωπίζουν τα στοιχεία της 
απόδειξης ως κομμάτια ενός παζλ που πρέπει να ανασχεδιάσουν. Ο εκπαιδευτικός διακρι-
τικά παρακολουθεί τη δουλειά των παιδιών, τους τονίζει ότι μπορούν να κάνουν το κείμενό 
τους πολυτροπικό φροντίζοντας να αντιληφθούν τι θα εκφράζει ο κάθε σημειωτικός πόρος 
που θα χρησιμοποιηθεί και ποια θέση θα έχει στο κείμενο. Στο τέλος αναρτούν τη δουλειά 
τους στο Facebook της τάξης, προκειμένου να την παρουσιάσουν στην επόμενη φάση. 

5η φάση (αίθουσα υπολογιστών με διαδραστικό πίνακα ή προβολικό, 1 ώρα): παρουσίαση: 
Επιλέγονται από τον εκπαιδευτικό συγκεκριμένες ομάδες για να παρουσιάσουν τη δουλειά 
τους στο σύνολό της και να γίνει μια σφαιρική συζήτηση στην ολομέλεια με βάση τα σχόλια 
που θα ακολουθούν την κάθε παρουσίαση. Ο εκπαιδευτικός, που γνωρίζει τους κατόχους 
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των αποδείξεων, αναφέρει στην κάθε ομάδα πόσο «σωστά» μάντεψε το προφίλ του κατανα-
λωτή. Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν μια φόρμα αξιολόγησης με ε-
ρωτήματα που αφήνονται στον εκάστοτε εκπαιδευτικό να διατυπωθούν και σκοπό έχουν να 
δώσουν ανατροφοδότηση για την πορεία της εφαρμογής του σεναρίου μέσα από τα μάτια 
των ίδιων των ομάδων. 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1ο φύλλο εργασίας (κοινό για όλες τις ομάδες) 

Έχετε στη διάθεσή σας τη συγκεκριμένη απόδειξη από τις αγορές ενός καταναλωτή στην υ-
περαγορά. Μελετήστε προσεκτικά την απόδειξη, κάντε μια πρώτη συζήτηση στην ομάδα σας 
για το πώς φαντάζεστε τον συγκεκριμένο καταναλωτή και στη συνέχεια:  

• Δοκιμάστε να περιγράψετε –χωρίς σε αυτή τη φάση να αιτιολογήσετε γραπτά- το 
προφίλ του συγκεκριμένου καταναλωτή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία εκείνα της απόδειξης, 
που σας φαίνονται χρήσιμα για τον σκοπό σας. Μπορείτε να εστιάσετε στις διατροφικές του 
συνήθειες, την οικονομική και οικογενειακή του κατάσταση διερωτώμενοι, για παράδειγμα, 
πόσα από τα στοιχεία της απόδειξης είναι βασικά για τη διατροφή και πόσα (π.χ. γλυκά, α-
ναψυκτικά) μη αναγκαία προϊόντα; Ποια προϊόντα είναι επώνυμης ετικέτας; Ποια από αυτά 
θεωρούνται υγιεινά; Τι είδους συνήθειες απορρέουν από τη συγκεκριμένη απόδειξη; 

• Προσπαθήστε, τώρα, να εμπλουτίσετε το κείμενο που δομήσατε στην προηγούμενη 
δραστηριότητά σας με μεταφορές και παρομοιώσεις, προκειμένου να αναδειχθεί η ποιητική 
λειτουργία της γλώσσας. 

2ο φύλλο εργασίας (κοινό για όλες τις ομάδες) 

Έχοντας υπόψη σας τη συζήτηση και τα παραδείγματα δραστηριοτήτων της προηγούμενης 
ώρας να: 

• Δημιουργήσετε ένα σύντομο επιχειρηματολογικό κείμενο στο οποίο θα αποτυπώνε-
ται ξεκάθαρα το επιχείρημά σας/τα επιχειρήματά σας και θα αιτιολογεί τις επιλογές και το 
συμπέρασμα που διατυπώσατε για το προφίλ του καταναλωτή στο προηγούμενο φύλλο ερ-
γασίας. 

• Διατυπώσετε σε διαγραμματική μορφή τις προκείμενες και το συμπέρασμά του επι-
χειρήματός σας/των επιχειρημάτων σας. 

• Καταγράψετε το είδος του συλλογισμού που χρησιμοποιήσατε για να ‘χτίσετε’ το ε-
πιχείρημά σας.  

• Δημιουργήσετε ένα αντεπιχείρημα το οποίο θα αμφισβητεί το επιχείρημα που έχετε 
ήδη δομήσει.  
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3ο φύλλο εργασίας 

Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να παραγάγει σε γραπτό κείμενο τη δουλειά της με βάση τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του εκάστοτε κειμενικού είδους που θα διαλέξει: (π.χ: συ-
νταγή – γαστγρονόμος/ μονόλογος-σκέψεις καταναλωτή την ώρα που αγόραζε τα συγκεκρι-
μένα προϊόντα/ αστυνομικό ρεπορτάζ-αστυνόμος/κοινωνικό ρεπορτάζ-κοινωνιολόγος/οικο-
νομική είδηση-οικονομολόγος/ κτλ):  

• Αφού ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα 
(http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/index.html), 
να διαβάσετε παραδείγματα του κειμενικού είδους που έχετε επιλέξει και να κρατήσετε σε 
σημειώσεις τα κυριότερα χαρακτηριστικά του (γλώσσα, έγκλιση, χρόνοι, αφήγηση, περι-
γραφή, στατιστικά, μικροπερίοδος ή μη λόγος κτλ). 

• Ήρθε η ώρα να «δείτε» τα στοιχεία της απόδειξης ως κομμάτια ενός παζλ που θέλετε 
να δημιουργήσετε. Mε βάση α. τη δημιουργική ανασύνθεση κάποιων ή όλων των στοιχείων 
της απόδειξης που έχετε στη διάθεσή σας και β. τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους 
που αποκωδικοποιήσατε στην προηγούμενη δραστηριότητα, να συντάξετε τη δική σας πρό-
ταση στα πλαίσια του κειμενικού είδους που έχετε αναλάβει. 

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλους σημειωτικούς πόρους, προκειμένου να 
καταστήσετε το κείμενό σας πολυτροπικό.  
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Μερτσιώτη,Στεργιανή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, amerts1968@gmail.com 

Περίληψη 

Το σενάριο αφορά στην πιο δημοφιλή απασχόληση των περισσοτέρων παιδιών, τα εικαστικά, 
μέσα από δραστηριότητες που εμπλέκουν τα ψυχοκινητικά παιχνίδια, τον πειραματισμό με 
τα χρώματα, αλλά και τη χρήση του Η.Υ. Στο σενάριο υπάρχουν ελκυστικές δραστηριότητες 
με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας, κάτι που εξυπηρετεί τους στόχους μιας διαφοροποιημέ-
νης εκπαίδευσης. Μέσα από την ενασχόληση με την τέχνη, σε συνδυασμό με μουσικοκινητι-
κές δραστηριότητες, υποστηρίζονται οι γλωσσικές, οι νοητικές αλλά και οι κοινωνικές δεξιό-
τητες των μαθητών. Το σενάριο απευθύνεται στην Προσχολική εκπαίδευση και σε μαθητές 
που φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και είναι συμβατό με το ΔΕΠΠΣ για το 
Νηπιαγωγείο και το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.). Ως μο-
ντέλο διδασκαλίας επιλέγεται η συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη, που προωθεί την 
κοινωνικοποίηση και τη συνολική τους ανάπτυξη. 

Λέξεις – Κλειδιά: χρώματα και υλικά, έμπνευση, λογισμικά δημιουργίας και έκφρασης. 

Τίτλος Διδακτικού σεναρίου «Με χρώματα και πινέλο, ζωγραφίζω ό,τι θέλω» 

Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου Η εκτιμώμενη διάρκεια για όλες τις δραστηριό-
τητες είναι είκοσι περίπου διδακτικές ώρες, μέσα σε έναν μήνα. Συνήθως υπάρχει συνδυα-
σμός δραστηριοτήτων με συμβατικούς τρόπους διδασκαλίας και με χρήση νέων τεχνολογιών.  

Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται Το σενάριο απευθύνεται στην Προσχολική εκπαί-
δευση (προνήπια και νήπια) και σε μαθητές που φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγω-
γής και Εκπ/σης (ΣΜΕΑΕ).  

Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Το σενάριο είναι συμβατό με το ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο και το Πλαίσιο Αναλυτικού Προ-
γράμματος Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.), διότι τα παιδιά μέσα από ελκυστικές δραστηριότητες 
Δημιουργίας και έκφρασης, ενθαρρύνονται να αναπτύξουν τη γλώσσα, την επικοινωνία και 
μαθαίνουν να αξιοποιούν την τεχνολογία. Εμπλέκονται στόχοι από όλα τα γνωστικά αντικεί-
μενα του ΔΕΠΠΣ, αλλά και του Π.Α.Π.Ε.Α., (δημιουργία και έκφραση, βασικές σχολικές δεξιό-
τητες, συναισθηματική οργάνωση, προφορικός και γραπτός λόγο, ψυχοκινητική ανάπτυξη, 
κοινωνικές δεξιότητες και προσαρμογή.  

Γνωστικές περιοχές - Αιτιολόγηση επιλογής σεναρίου 

Κύρια γνωστική περιοχή από το Α.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο: Παιδί, Δημιουργία και Έκφραση. 
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Μελέτη Περιβάλλοντος, Μαθηματικά, Γλώσσα, ΤΠΕ., ενώ 
από το Π.Α.Π.Ε.Α.: Συναισθηματική οργάνωση, Βασικές σχολικές δεξιότητες, Προφορικός και 
Γραπτός λόγος, Ψυχοκινητική ανάπτυξη, Κοινωνικές δεξιότητες και προσαρμογή. 
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Το σενάριο αφορά μία από πιο δημοφιλείς απασχολήσεις των περισσοτέρων παιδιών που 
είναι τα εικαστικά, όπου μέσα από ελκυστικές δραστηριότητες -διαφορετικού βαθμού δυ-
σκολίας, εξυπηρετούνται στόχοι μιας διαφοροποιημένης εκπαίδευσης. Μαθητές διαφορετι-
κών ικανοτήτων, μέσα από την ενασχόληση τους με την τέχνη, σε συνδυασμό με μουσικοκι-
νητικές δραστηριότητες και χρήση των νέων τεχνολογιών, αναπτύσσονται συναισθηματικά, 
γλωσσικά, νοητικά και κοινωνικά.  

Οργάνωση διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Για την υλοποίηση του σεναρίου απαιτούνται συμβατικά υλικά ζωγραφικής και Η.Υ. με σύν-
δεση στο διαδίκτυο. Η τάξη διαθέτει γωνιά υπολογιστή, δύο καβαλέτα και ένα μεγάλο τρα-
πέζι «της δημιουργίας», για τις ομαδικές δραστηριότητες των μαθητών. Απαιτείται συνδεδε-
μένος εκτυπωτής και συγκεκριμένα εκπαιδευτικά λογισμικά: 

1. Το λογισμικό ανοιχτού τύπου εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration, το οποίο 
θεωρείται κατάλληλο για τη διδακτική υποστήριξη πολλών δραστηριοτήτων, καθώς είναι 
πολυτροπικό, ελκυστικό και αναπτύσσει τη δημιουργικότητα.  

2. Το ανοιχτό λογισμικό έκφρασης και δημιουργίας tux paint που διαθέτει δυνατότητες 
δημιουργικής γραφής, μέσα από δραστηριότητες ατομικές και ομαδικές.  

3. Το Skitch από την Evernote, ένα πρόγραμμα επεξεργασίας αρχείων εικόνας, που θε-
ωρείται αρκετά εύχρηστο. Χρησιμοποιείται ευρέως στο εξωτερικό, ως εργαλείο για την 
κατασκευή e-portfolios στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό σχολείο. Αλλοιώνει τα pixels 
φωτογραφιών, ώστε να μπορούμε άφοβα, να δημοσιεύσουμε φωτογραφίες προσώπων 
σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.  

4. Μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο YouTube.  

5. Λογιστικό φύλλο, το οποίο διαχειρίζεται δεδομένα στη μορφή κειμένου αριθμών, δί-
νει τη δυνατότητα δυναμικών υπολογισμών των μεταξύ τους σχέσεων, αναπαριστώντας 
τις μεταβλητές, παρέχοντας δυνατότητες οπτικοποίησης αποτελεσμάτων αριθμητικά, ή 
και με γραφικό τρόπο. 

Οργάνωση της Διδασκαλίας 

Γνωστικά προαπαιτούμενα 

Τα παιδιά θα πρέπει να είναι ικανά να γνωρίζουν, να δείχνουν και να ονομάζουν κάποια βα-
σικά χρώματα και να μπορούν να χρησιμοποιούν επαρκώς το πινέλο και το ποντίκι του Η.Υ. 
Να είναι ικανά να κατακτήσουν μέσα από την εξάσκηση τη δυνατότητα να μετακινούν εικό-
νες και αντικείμενα με τη μέθοδο «drag’ and drop», να εντοπίζουν και να χρησιμοποιούν από 
την παλέτα των χρωμάτων τα υλικά και τις τεχνικές που διαθέτει το λογισμικό ζωγραφικής 
που χρησιμοποιείται κατά περίσταση. Τα παιδιά εκπαιδεύονται να χρησιμοποιούν με φειδώ 
τα υλικά, να σέβονται το χώρο και μην λερώνονται για να απολαμβάνουν όλοι τη διαδικασία. 
Για το λόγο αυτό επιβραβεύεται καθημερινά «ο νοικοκύρης της τάξης», «ο οικονόμος της 
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τάξης», αλλά και «ο καλύτερος δημιουργός» κλπ. με σχετικά σύμβολα -βραβεία- δίπλα στον 
πίνακα με τα ονόματά τους. 

Διδακτικοί στόχοι 

Γενικός σκοπός 

Να βιώσουν οι μαθητές τη χαρά της δημιουργίας και μέσα από ελκυστικές δραστηριότητες 
να εξελιχθούν γνωστικά, κοινωνικά, συναισθηματικά και ψυχοκινητικά.  

Επιμέρους στόχοι από τα εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα: 

• Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την εικαστική δημιουργία και επιθυμία να συμμετέ-
χουν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Να «πειραματίζονται» με χρώματα και με τεχνι-
κές, να σχεδιάζουν, να ζωγραφίζουν και να χρησιμοποιούν τις προηγούμενες εμπειρίες 
και τις ιδέες τους ως στοιχεία καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης. Να αναπτύξουν 
δυνατότητες έκφρασης μέσα από την κίνηση του σώματος, ελεύθερα, αλλά και ελεγχό-
μενα. (Δημιουργία και έκφραση) 

• Να ακούνε εμπλουτίζοντας τον προφορικό τους λόγο. Να συνειδητοποιήσουν ότι ο 
γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση γλώσσας και η εικόνα αναπαράσταση του κόσμου 
(πληκτρολογώντας τις κατάλληλες λέξεις στη μηχανή αναζήτησης θα βρουν και τις αντί-
στοιχες εικόνες). Να αντιληφθούν πως η Γλώσσα αποτελεί μέσο για συλλογή πληροφο-
ριών από διάφορες πηγές π.χ. διαδίκτυο. (Παιδί και γλώσσα) 

• Να συγκρίνουν, να αντιστοιχίζουν, να ομαδοποιούν, να πειραματίζονται, να ερμη-
νεύουν, να εξηγούν και να δοκιμάζουν νέους τρόπους εργασίας. (Παιδί και Μαθηματικά) 

• Να αναγνωρίζουν πως το περιβάλλον γύρω τους μπορεί να μεταβάλλεται και ότι μπο-
ρούν με τη δική τους παρέμβαση να το διαφοροποιούν. (Παιδί και Περιβάλλον) 

• Να εξερευνήσουν τις δυνατότητες των λογισμικών δημιουργίας και έκφρασης και να 
συγκρίνουν τις εμπειρίες τους, με τους συμβατικούς τρόπους ζωγραφικής. Να ταυτίζουν 
τον Η.Υ. με μια μηχανή που μας βοηθά στην αναζήτηση πληροφοριών, αλλά και που μπο-
ρούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για παιχνίδι και διασκέδαση. Να παίζουν με τα εργαλεία 
σχεδίασης και να κάνουν δικές τους συνθέσεις. (Παιδί και ΤΠΕ) 

Θεωρητικό πλαίσιο 

 Σύμφωνα με το Χρηστάκη (2006: 177, από Κουτσομπίνα, Β., 2007), τα μικρά παιδιά με ελα-
φρά νοητική υστέρηση, κατανοούν μόνο μορφολογικές έννοιες με ορατά μορφολογικά χαρα-
κτηριστικά. Οι ανώτερες νοητικές λειτουργίες τους, όπως η φαντασία, η κριτική και η δη-
μιουργική σκέψη, παρουσιάζουν ιδιαίτερη καθυστέρηση (Σταύρου, 2002: 343). Γλωσσικά, το 
λεξιλόγιό τους είναι φτωχό, όπως και των νηπίων που προέρχονται από χαμηλές κοινωνικοι-
κομικές τάξεις. Δυσκολεύονται αρκετά στην κατανόηση και χρήση αφηρημένων εννοιών 
(Σταύρου, 2002: 346) και κινητικά παρουσιάζουν καθυστέρηση στον κινητικό τομέα και ακο-
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λούθως στην ψυχοκινητική τους ανάπτυξη (Καρτασίδου, 2004: 11). Ιδιαίτερες δυσκολίες α-
ντιμετωπίζουν στο συντονισμό ματιού- χεριού (Χρηστάκης, 2006: 175). Ο Σταύρου επισημαί-
νει πως ο συντονισμός αυτός, αποτελεί συγχρόνως εργαλείο οργάνωσης αισθητικών και νοη-
τικών αντιλήψεων, αλλά και μέσο –διάμεσο δράσης του παιδιού στον εξωτερικό κόσμο.  

 Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2002), στο νηπιαγωγείο δεν υπάρχει τυποποιημένη πορεία στη 
μάθηση. Το διδακτικό περιβάλλον προσφέρεται για πειραματισμό, προσεγγίσεις εννοιών κι 
ελκυστικές δραστηριότητες. Δίνεται έμφαση στη διαδικασία, χωρίς να παραγνωρίζεται η 
σπουδαιότητα των γνώσεων που προϋποθέτουν και παράγουν οι διαδικασίες. Είναι κοινά 
αποδεκτό πως πρωταρχικό μέλημα της προσχολικής εκπαίδευσης, είναι να καλλιεργήσει την 
αίσθηση της προσωπικής έκφρασης και καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα από το παιχνίδι των 
παιδιών με αφετηρία την εξερεύνηση υλικών (Epstein & Trimis, 2002), μέσα από εξελικτικού 
τύπου εικαστικές δραστηριότητες. Τα παιδιά παρατηρούν, πειραματίζονται με διαφορετικά 
υλικά και τεχνικές, ερευνούν και χρησιμοποιούν τις εμπειρίες και τις ιδέες τους ως στοιχεία 
καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης, ενώ ταυτόχρονα ασκούν και αναπτύσσουν γνωστι-
κές, γλωσσικές, αλλά και κινητικές δεξιότητες. Χρησιμοποιούν την τέχνη σε συνδυασμό με 
άλλες δραστηριότητες του προγράμματος, όπως τα ψυχοκινητικά παιχνίδια. Εξάλλου, η κί-
νηση, αποτελεί για το παιδί τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας με το πριβάλλον, το μέσο για 
τη γνώση και την κατάκτηση του περιβάλλοντος (Zimmer, 2007a). 

Θεωρίες μάθησης και παιδαγωγικές μέθοδοι 

Το σενάριο στηρίζεται στις αρχές του εποικοδομητισμού και στις κοινωνικοπολιτιστικές θε-
ωρίες του Vygotsky. Η Τζουριάδου (1995) αναφέρει πως στο σχεδιασμό ενός προγράμματος, 
πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, είναι όχι μόνο η θεματολογία, αλλά και οι μέθοδοι 
που χρησιμοποιούνται, οι οποίες αποτελούν και το μέσο για την επίτευξη των στόχων και πως 
εάν αποτύχουμε στην απόκτηση ενός γνωστικού αντικειμένου από το παιδί, θα πρέπει να 
ψάξουμε για εναλλακτικές τεχνικές παρουσίασης). Ο Meyer, 1991: 21) χρησιμοποιεί τον όρο 
«μεθοδολογική δράση των διδασκόντων», για να περιγράψει τη δυνατότητα να οργανώνεται 
η διαδικασία μάθησης με βάση καινούριες, όχι πάντα προβλέψιμες, καταστάσεις της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας για τους μαθητές που βασίζονται στους θεσμοθετημένους κανόνες. Οι 
μέθοδοι διδασκαλίας που ακολουθούνται από τον εκπαιδευτικό, υποστηρίζουν τη διερεύ-
νηση, την επικοινωνία και την καθοδηγούμενη ανακάλυψη. Ως μοντέλο διδασκαλίας επιλέ-
γεται η «συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη», που προωθεί την κοινωνικοποίηση και 
τη συνολική τους ανάπτυξη, αφού μαθαίνουν να συνεργάζονται, - και η συνεργασία αποτελεί 
πηγή της νοητικής ανάπτυξης (Vygotsky, 1978). Στη μέθοδο αυτή, οι μαθητές καθοδηγούνται 
διακριτικά, διερευνούν το διδακτικό υλικό και οικοδομούν συνεργατικά τη νέα γνώση, καθώς 
αναπτύσσουν αισθήματα αλληλοεκτίμησης και εμπιστοσύνης  

 Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί για τη διδακτική των εικαστικών τη Βιωματική μέθοδο μέσω 
παιχνιδιού και πειραμάτων, τις καταστάσεις προβληματισμού, τις Διδακτικές Ερωτήσεις – α-
παντήσεις, την Ανακαλυπτική - διερευνητική μάθηση, τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, τη 
Συνεργασία σε ομάδες, και λιγότερο τη Διάλεξη μέσω επίδειξης και μέσω συζήτησης και τον 
Κατευθυνόμενος διάλογος. 
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Προστιθέμενη αξία με την ενσωμάτων των ΤΠΕ στο σενάριο 

 Σκοπός του Π.Α.Π.Ε.Α. στην περιοχή των δημιουργικών δραστηριοτήτων, είναι τα παιδιά να 
βιώσουν τη χαρά της δημιουργίας, να εμπεδώσουν σχολικές δεξιότητες, αλλά και να αξιοποι-
ήσουν δημιουργικά το χρόνο τους. Με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, σε συνδυασμό με 
συμβατικούς τρόπους δημιουργίας και έκφρασης, παρέχεται ένα πολυμεσικό περιβάλλον, 
μέσα στο οποίο ο μαθητής οικοδομεί γνώσεις που έχουν νόημα γι’ αυτόν, επιλέγοντας πλη-
ροφορίες και εικόνες, δημιουργώντας σχέδια, οργανώνοντας δραστηριότητες, συνδέοντας 
νοητικά τις λεκτικές και τις εικονικές αναπαραστάσεις με αποτέλεσμα γνωστικές δεξιότητες 
υψηλού επιπέδου και μάθησης (Σολομωνίδου Χ., 2007). Έτσι εξυπηρετούνται οι σκοποί των 
Α.Π.Σ. Γενικής και Ειδικής Αγωγής, καθώς οι μαθητές μαθαίνουν, δημιουργούν και εκφράζο-
νται, μέσα από την προσπάθεια χρήσης ελκυστικών, διαδραστικών μέσων, ενώ ασκείται ταυ-
τόχρονα ο οπτικοκινητικός τους συντονισμός.  

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α. Προοργανωτής – αφετηρία 

1. Δραστηριότητα: «Αλλάζω καρεκλάκι κι ας είμαι χρωματάκι» 

Η δραστηριότητα οργανώνεται και υλοποιείται στην ολομέλεια της τάξης. Τα νήπια καλού-
νται να αλλάζουν θέση μεταξύ τους, ανάλογα με το επικρατέστερο χρώμα της μπλούζας τους. 
Στη συνέχεια παίζουν πολλά παιχνίδια με το χρώμα, στην παρεούλα ή στην αυλή, όπως με 
χρωματιστούς μαρκαδόρους, με μαντήλια, με χάρτινες ουρές κλπ. Παρατηρούμε ποιά νήπια 
ανταποκρίνονται αμέσως στο όνομα του χρώματος που κρατούν ή φορούν και ποιά καθυ-
στερούν. Τα πιο αδύναμα παίρνουν κατάλληλο υλικό και τα προετοιμάζονται για τη χρήση 
του Η.Υ. και των σχετικών λογισμικών.  

Ανίχνευση των πρότερων ιδεών των νηπίων για τα χρώματα 

2. Δραστηριότητα: «Τι γνωρίζουμε και τι θέλουμε να μάθουμε για τα χρώματα» 

Ο εκπαιδευτικός, ζητά από τους μαθητές να καθίσουν όλοι γύρω από τον Η.Υ. και δημιουργεί 
ένα ιστόγραμμα (αράχνη), όπου καταγράφονται οι υπάρχουσες γνώσεις των παιδιών για τα 
χρώματα. Συγκεκριμένα, σε κενό φύλλο στο λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης του 
Kidspiration «παίρνει» έτοιμα άδεια πλαίσια και πληκτρολογεί μέσα τους, πρώτα την ερώ-
τηση και στη συνέχεια ενώνει με βέλη τις απαντήσεις των παιδιών. Τα παιδιά αρχίζουν να 
εξοικειώνονται με το λογισμικό και τη διαδικασία. Δημιουργείται ένα τέτοιο περιβάλλον: 
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Δραστηριότητες για την απόκτηση νέας γνώσης 

3.  Δραστηριότητα του προγράμματος:  

Για να δείξουμε με πολύ ελκυστικό τρόπο τη σωστή προετοιμασία του χώρου, τους τρόπους, 
τις απλές τεχνικές (ζωγραφική με τα χέρια, με το πινέλο ή με αποτυπώματα) αλλά και τα 
υλικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ένα πολύ ωραίο βίντεο για αφόρμηση, πριν τον 
πειραματισμό από τα ίδια τα παιδιά, όπου επαναλαμβάνονται τα χρώματα, οι αναμίξεις τους 
και το υπέροχο αποτέλεσμα της δημιουργίας είναι το βίντεο με την: «Πέππα το γουρουνάκι»: 
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=hK40keMjq1M] 

4.  Δραστηριότητα «Βασικά χρώματα- ανακαλύψτε τα κρυμμένα φρούτα» 

Με χρήση του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης kidspiration, δημιουργούμε έναν 
πίνακα με λέξεις και φρούτα στα τρία βασικά χρώματα και τον εκτυπώσουμε σε μεγέθυνση. 
Τα παιδιά οφείλουν να αντιστοιχίσουν τα φρούτα που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη του λογι-
σμικού με τα χρώματα που έχουμε ήδη γράψει στα τρία πλαίσια. Για τους πιο ικανούς μαθη-
τές αφήνουμε άδεια τα πλαίσια και αυτοί καλούνται να συμπληρώσουν τις λέξεις. 

 

Δραστηριότητες εξάσκησης 

5. «Φτιάχνω τα δευτερεύοντα χρώματα»  
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Τα παιδιά παρατηρούν πως στην τάξη υπάρχουν μόνο τα τρία βασικά χρώματα. Καλούνται 
να δημιουργήσουν τα χρώματα που λείπουν. Στο «μεγάλο τραπέζι της δημιουργίας» τοποθε-
τούμε 3 πιάτα για κάθε ομάδα παιδιών-μόνο με τα βασικά χρώματα, κι ένα μεγάλο λευκό 
χαρτί. Υπάρχει αναρτημένος ο παρακάτω πίνακας, που παριστάνει τρεις σειρές με χρώματα 
και τα απαραίτητα σύμβολα ανάμεσά τους, όπως αυτό: 

  

Εξηγούμε στα παιδιά τα σύμβολα του «συν» και του «ίσον» και ζητάμε με τα χρώματα που 
δείχνει η κάθε σειρά να δημιουργήσουν το τελικό χρώμα, πρώτα μέσα στα άδεια πιατάκια 
και στη συνέχεια σχεδιάζοντας ελεύθερα ότι θέλουν επάνω στο λευκό χαρτί. 

6. Δραστηριότητα ψυχοκίνησης 

Σαν λήξη της προηγούμενης δραστηριότητας αλλά και σαν επιβράβευση ακούμε από το 
youtube χορεύοντας όλοι μαζί, τραγούδια ιδανικά για μουσικοκινητικά παιχνίδια, ένα για 
κάθε χρώμα ξεχωριστά. Στο https://www.youtube.com/watch?v=9bdXsuGdCv0, «Μιλάμε για 
τα χρώματα». τραγουδάμε με τον Έκτωρα το ποντικάκι για τα χρώματα. 

7. Δραστηριότητα: «ποιο χρώμα προτιμώ» ή «το χρώμα της τάξης μας» 

Με πρόγραμμα λογιστικού φύλλου δημιουργούμε έναν πίνακα διπλής εισόδου με τα ονό-
ματα των μαθητών. Ο καθένας καλείται να αναγνωρίσει το όνομά του και να πατήσει τον 
αριθμό 1 κάτω από το χρώμα που προτιμά. Έχουμε τοποθετήσει αυτοκόλλητο πάνω στον 
αριθμό 1 και έτσι εύκολα το παιδί εντοπίζει το πλήκτρο που θα πρέπει να πατήσει. 

  

 Στο τέλος και αφού περάσουν όλα τα παιδιά από τον Η.Υ. καταμετρούμε τα αποτελέσματα 
και ανακηρύσσουμε «το αγαπημένο χρώμα της τάξης μας». 

 

8. Δραστηριότητα εξάσκησης: «Με χρώμα και πινέλο ζωγραφίζω ότι θέλω» 

Με το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης kidspiration δημιουργούμε ένα φύλλο εργα-
σίας στο οποίο έχουμε τοποθετήσει εικόνες διαφόρων αντικειμένων, όπως και ένα κενό πλαί-
σιο. Καλούνται τα παιδιά σε μικρή ομάδα, να συζητήσουν, να αποφασίσουν, να επιλέξουν, 

ΕΛΕΝΗ 1
ΝΙΚΟΣ 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1
ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1
ΑΝΔΡΕΑΣ 1
ΗΛΙΑΣ 1
ΜΑΡΙΕΛΛΑ 1
ΦΩΤΕΙΝΗ 1
ΣΑΒΒΑΣ 1
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1
ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1
ΜΑΝΟΛΗΣ 1
ΑΝΝΑ 1
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ 1
ΣΑΒΟΥΛΗΣ 1
ΜΑΡΙΑ 1

2 5 2 3 3 2

√
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να σύρουν και να φέρουν μέσα στο πλαίσιο τα υλικά που χρειάζεται ένας ζωγράφος για να 
δημιουργήσει έναν πίνακα. 

  

9. Δραστηριότητα: «το τραγούδι των χρωμάτων!» 

Τα παιδιά ακούν και βλέπουν στο youtube «το τραγούδι των χρωμά-
των» https://www.youtube.com/watch?v=8zHSHCbqHb0. Το βίντεο μας δίνει την ευκαιρία 
να συζητήσουμε για τη διαφορετικότητα. Στο τέλος, ζητάμε από τα παιδιά να πάρουν τα συμ-
βατικά υλικά ζωγραφικής και συνεργαζόμενα να δημιουργήσουν ένα μεγάλο πίνακα σαν αυ-
τόν του τραγουδιού. 

10. Δραστηριότητα: «Ζωγραφίζω στον Η.Υ.» ή «Κάνε τη δική σου ζωγραφιά!»  

Παρουσιάζουμε το ανοιχτό λογισμικό έκφρασης και δημιουργίας tux paint και ανοίγουμε ένα 
κενό φύλλο δημιουργίας. Το κάθε παιδί υποστηριζόμενο από τον εκπαιδευτικό, εξερευνεί το 
περιβάλλον εργασίας του λογισμικού (εργαλεία σχεδίασης και ειδικά εφέ) και δημιουργεί 
μια δική του ζωγραφιά, την οποία και αποθηκεύουμε.  

  

11. Δραστηριότητα 2η σε περιβάλλον Web 2.0 

Επισκεπτόμαστε το JigsawPlanet και «ανεβάζουμε» μία αποθηκευμένη εικόνα σε μορφή 
παζλ, όπου επικρατούν τα θερμά χρώματα. Με κατάλληλη καθοδήγηση η ομάδα συνθέτει 
την ενώ τα υπόλοιπα παιδιά, ασχολούνται με συμβατικά παζλ. 
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Πριν:http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=34c2199d324e 

 
και…μετά:http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=34c2199d324e 

 

Επαναλαμβάνουμε τη δραστηριότητα με μια εικόνα που επικρατούν τα ψυχρά χρώματα και 
συζητούμε για τα συναισθήματα που προκαλεί η καθεμιά. 

12. Εναλλακτική δραστηριότητα εξάσκησης και ψυχαγωγίας «χρωματάκια στα βαζάκια»: 

Στο εκπαιδευτικό λογισμικό http://www.abcya.com/counting_sorting_comparing.htm, πα-
ρουσιάζεται μια Δραστηριότητα Ταξινόμησης – Ομαδοποίησης, όπου πρέπει να τοποθετή-
σουν το κάθε χρωματιστό ζουζούνι στο αντίστοιχο βάζο με το ίδιο χρώμα, με την εντολή: 
«Σύρε τα Fuzz Bugs και βάλτα στα χρωματιστά βάζα που ταιριάζουν». 

  

13. Δραστηριότητα αποθήκευσης και χρήσης δημιουργημάτων των παιδιών:  
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Με το Skitch από την Evernote, ένα πρόγραμμα επεξεργασίας αρχείων εικόνας δημιουρ-
γούμε το e-portfolio της τάξης μας με τις δημιουργίες των μαθητών και το παρουσιάζουμε 
στο τέλος του προγράμματος στους γονείς και στους μαθητές. 

Αξιολόγηση του σεναρίου 

 Στο νηπιαγωγείο, αλλά και σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., δεν έχουν θέση οι παραδοσιακές μορφές αξιολό-
γησης, όπου αξιολογούνται κυρίως οι επιδόσεις στο γνωστικό τομέα, αλλά οι εναλλακτικές 
μορφές όπως οι τυχόν αλλαγές στη συμπεριφορά των μαθητών. Σταδιακά, παρατηρούμε αν 
ανέπτυξαν κίνητρα προσπάθειας, ενεργής συμμετοχής, αλλά και μάθησης, αν ανέπτυξαν 
στρατηγικές χρησιμοποιώντας τη νέα γνώση σε καινούργιες εμπειρίες (μεταγνώση), αν χρη-
σιμοποίησαν τα νέα μέσα και εργαλεία, αν εκφράστηκαν περισσότερο για όσα πραγματοποι-
ήθηκαν στην τάξη, αν πήραν πρωτοβουλίες και ανέπτυξαν δημιουργική έκφραση και τέλος 
αν συνεργάστηκαν αποτελεσματικά. Σε καθένα από αυτά τα επίπεδα, παρατηρήθηκε πρόο-
δος (προσπάθεια ανάπτυξης οπτικοκινητικού συντονισμού, χρήση υλικών, ενδιαφέρον για 
συμμετοχή σε ομαδικές ψυχοκινητικές δραστηριότητες, έρευνα μέσα από το διαδίκτυο, από-
κτηση καλών συνηθειών εργασίας, εκτίμηση της προσωπικής εργασίας αλλά και του άλλου, 
επικοινωνία, αλλά και γλωσσική ανάπτυξη). 
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Ιστοσελίδες 

«Πέππα το γουρουνάκι»: http://www.youtube.com/watch?v=hK40keMjq1M 

«Χρωματοϊστορίες– Βασικά Χρώματα»: Educational TV 
Greece http://www.youtube.com/watch?v=Ff44zjDCFrU  

«Τραγουδάμε με τον Έκτωρα το ποντικάκι για τα χρώματα»:  

https://www.youtube.com/watch?v=9bdXsuGdCv0  

«Μιλάμε για τα χρώματα»: http://youtu.be/9bdXsuGdCv0  

«Το τραγούδι των χρωμάτων» Χρήστου Μπίτση: http://youtu.be/8zHSHCbqHb0,  

«Γέμισε τα βάζα με τα πολύχρωμα ζουζούνια»: 

http://www.abcya.com/counting_sorting_comparing.htm, 

http://www.scribd.com/doc/178928765/Αναλυτικό-πρόγραμμα-σπουδών-για-μαθητές-με-
κινητικές-αναπηρίες#scribd 
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Νέα μονοπάτια επικοινωνίας, αναπλαισιώνοντας την προβληματική συμπεριφορά 

Μαυρίδου Ελένη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
ekaktos@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση προκειμένου να  αντιμετω-
πιστούν δυσκολίες ή προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολικό πλαίσιο. Ο Κώστας είναι ένας 
μαθητής της Β΄ τάξης του δημοτικού σχολείου και το μοναδικό παιδί στην οικογένεια. Ο μα-
θητής από το νηπιαγωγείο παρουσίαζε προβλήματα συμπεριφοράς, ήταν ανυπάκουος, πε-
τούσε αντικείμενα, δεν παρουσίαζε ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες και ήταν εχθρικός 
προς τους υπόλοιπους μαθητές. Η ίδια συμπεριφορά αυτή συνεχίστηκε μέχρι και την δευ-
τέρα τάξη και ταυτόχρονα προστέθηκε το χαμηλό γνωστικό επίπεδο και αυξήθηκε η άσκηση 
βίας προς τους συμμαθητές του. Σχεδιάζοντας τη συγκεκριμένη ψυχοπαιδαγωγική παρέμ-
βαση, θα προσπαθήσουμε να αναπλαισιώσουμε τη συμπεριφορά του μαθητή, να τον βοη-
θήσουμε να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από τις δράσεις του και ευελπιστούμε να ανοί-
ξουμε, γι’ αυτόν, νέα μονοπάτια επικοινωνίας με τους ανθρώπους γύρω του. 

Λέξεις - Κλειδιά: επιθετική συμπεριφορά, άρνηση συμμετοχής, χαμηλό γνωστικό επίπεδο, 
απόρριψη του μαθητή από τους συμμαθητές του. 

Θεωρητικό πλαίσιο παρέμβασης 

Το 1983 ο Howard Gardner, κάνοντας λόγο για την ενδοπροσωπική και διαπροσωπική νοη-
μοσύνη, υποστήριξε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ενδοπροσωπικής 
αλλά και της διαπροσωπικής και κοινωνικής νοημοσύνης είναι η καλή και άμεση σχέση του 
ατόμου με τον εσωτερικό κόσμο των συναισθημάτων του. Αυτή την καλή και άμεση σχέση 
θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε, στο βαθμό που θα μας το επιτρέψει και ο ίδιος ο μαθη-
τής. 

Στηριζόμενοι στις απόψεις του Bronfenbrenner 1976,1977,1979a και Vygotsky,1962, οι ο-
ποίοι υποστήριξαν τη σπουδαιότητα του περιβάλλοντος και των αλλαγών του, στην γνωστική 
εξέλιξη και τις επιτυχίες του παιδιού, θα επιχειρήσουμε τροποποιώντας το περιβάλλον, να 
επιτύχουμε και αλλαγή στο γνωστικό επίπεδο του μαθητή. 

Μεθοδολογία υλοποίησης παρέμβασης 

Η παρέμβαση θα λάβει ολιστικό χαρακτήρα και θα εφαρμοστούν η βιωματική μέθοδος μά-
θησης σε συνδυασμό με την ομαδοσυνεργατική. Στην επίτευξη των στόχων της ψυχοπαιδα-
γωγικής παρέμβασης θα συνδράμει  και η συστημική μέθοδος διδασκαλίας. Θα γίνει χρήση 
θεατρικού παιχνιδιού, παντομίμας, παιχνιδιού ρόλων. 

Διάρκεια υλοποίησης  της παρέμβασης 

Η διάρκειά της εκπαιδευτικής παρέμβασης υπολογίζεται στους πέντε μήνες με πιθανότητα 
επέκτασής  της όλη τη σχολική χρονιά, προσθέτοντας και νέες ενότητες. 
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Ανάπτυξη εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Προαπαιτούμενη δραστηριότητα 

Έρευνα πεδίου. 

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και μετά την κατανομή των τάξεων κρίνεται σκόπιμη 
από την εκπαιδευτικό, η προσωπική επικοινωνία με το Διευθυντή του σχολείου προκειμένου 
να υπάρξει μια ενημέρωση σχετικά με τους μαθητές της Β΄ τάξης, με τους οποίους καλείται 
να επικοινωνήσει και να αλληλεπιδράσει κατά τη διάρκεια της νέας διδακτικής χρονιάς  (Πό-
σοι μαθητές είναι σε αυτή, τι ιδιαιτερότητες παρουσιάζουν, εάν πρέπει να προσεχθεί κάτι ή 
αν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα για το οποίο είναι απαραίτητο να ενημερω-
θεί). Στην τάξη υπάρχει ένας μαθητής με διάγνωση από το ΚΕΔΔΥ  «σύνθετες γνωστικές και 
συναισθηματικές δυσκολίες». Η διάγνωση δε βοηθάει ιδιαίτερα, έτσι αναζητούνται πληρο-
φορίες για τη φυσιογνωμία του μαθητή από τη συνάδελφο  της προηγούμενης χρονιάς. Οι 
πληροφορίες που συγκεντρώνονται δείχνουν πως ο μαθητής πέρσι σπάνια βρισκόταν στην 
τάξη και , όταν βρισκόταν, χαλούσε το ήρεμο κλίμα της. Αρνούνταν να συμμετάσχει σε ομα-
δικές εργασίες, τα υπόλοιπα παιδιά δεν τον ήθελαν στην παρέα τους, είχε χαμηλό γνωστικό 
επίπεδο και ασκούσε βία στους συμμαθητές του . 

Η συνάδελφος  ανέφερε επίσης πως τέτοιου είδους συμπεριφορά εμφάνιζε ο μαθητής από 
το νηπιαγωγείο. Οι γονείς του, δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερη διάθεση αποδοχής της σοβαρότη-
τας της κατάστασης.  

Κρίνεται σκόπιμη και η επικοινωνία με τη νηπιαγωγό. Οι πληροφορίες ως προς τη συμπερι-
φορά είναι πανομοιότυπες. 

Από τις περιγραφές  των συναδέλφων σημειώνεται  το «χαλάει το ήρεμο κλίμα της τάξης» 
και η άρνηση των γονέων. 

Αποφασίζεται ο σχεδιασμός μιας ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης. Βασικό  όπλο, ο αιφνιδια-
σμός. Τι θα περίμενε ο συγκεκριμένος μαθητής από τη δασκάλα του; Αυτό που του έδιναν 
όλοι οι προηγούμενοι. Πώς θα ήταν η σχολική του τάξη; Όπως ακριβώς και τα προηγούμενα 
χρόνια. Πώς θα τον αντιμετώπιζαν οι συμμαθητές του; Όπως κάθε χρόνο. 

Αυτά ήταν εκείνα που έπρεπε να αλλάξουν. 

Πίνακας αναπλαισίωσης 

Πριν  ακόμη από την επαφή με τον μαθητή και τους υπόλοιπους μαθητές της τάξης δημιουρ-
γείται ένας πίνακας στον οποίο καταγράφεται η συμπεριφορά του μαθητή και δίπλα από 
κάθε μορφή συμπεριφοράς δίνεται μία αρνητική και μία θετική ερμηνεία. Γίνεται προσπά-
θεια  να ερμηνευθεί με διαφορετικό τρόπο η συμπεριφορά του μαθητή με αποτέλεσμα να  
αρχίσουν να αναπτύσσονται αισθήματα συμπάθειας  γι΄ αυτόν. Ως ένα βαθμό έχει επιτευχθεί 
η ενσυναίσθηση. Το επόμενο βήμα  είναι να διατυπωθούν  οι σκοποί /στόχοι  και να οργα-
νωθεί  η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση. 
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Αποκλίνουσα συμπεριφορά Αρνητική αιτιολογία Θετική αιτιολογία 

(αναπλαισίωση) 

Επιθετικότητα προς τους συμμα-
θητές 

Ο μαθητής θέλει να κάνει κακό 
στους συμμαθητές του. 

Ο μαθητής θέλει να πλησιάσει τους συμμαθητές του 
αλλά δεν έχει βρει τον τρόπο να το κάνει. Αισθάνεται 
ότι τον έχουν απορρίψει, του έχουν βάλει την τα-
μπέλα του ανεπιθύμητου και αυτός την έχει αποδε-
χτεί . Συμπεριφέρεται όπως περιμένουν οι άλλοι ότι 
θα συμπεριφερθεί (αυτοεκπληρούμενη προφητεία) 

Συχνή απουσία από τα μαθή-
ματα 

Βρίσκει διάφορες προφάσεις για 
να μην έρθει στο σχολείο.  

Δεν περνάει καλά στο σχολείο. Είναι μόνος του, δεν 
επικοινωνεί και προτιμάει το χώρο του σπιτιού του 
που του παρέχει περισσότερη συναισθηματική α-
σφάλεια. 

΄Αρνηση συμμετοχής σε ομαδι-
κές εργασίες 

Αδιαφορεί για τους συμμαθητές 
του και για ο,τιδήποτε συμβαίνει 
στην σχολική τάξη 

Εάν συμμετάσχει σε ομαδική εργασία, πιθανά να 
ξανά υποστεί απόρριψη. 

Γιατί να το κάνει; 

Στόχοι της ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης. 

Κύριος Στόχος 

Να αυτοπροσδιοριστεί ο ίδιος ο μαθητής και να ανακαλύψει τρόπους επικοινωνίας διαφο-
ρετικούς από αυτούς που χρησιμοποιεί μέχρι σήμερα. Να αποκτήσει αυτοαντίληψη και να 
αναπτυχθεί η αυτοεκτίμησή του. 

Επιμέρους Στόχοι 

• Να μάθει ο μαθητής να λειτουργεί και να υπακούει σε κανόνες που ρυθμίζουν την συνύ-
παρξή μας με τους άλλους ανθρώπους. 

• Να έρθει αντιμέτωπος με τη συμπεριφορά του και να αποκτήσει τεχνικές ελέγχου της. 

• Να αναπτυχθεί τόσο στον ίδιο όσο και στους συμμαθητές του, η ενσυναίσθηση 

• Να αναγνωρίσουν όλοι το δικαίωμα και την ομορφιά του να είσαι διαφορετικός. 

• Να ανακαλύψουμε όλοι μαζί τον εαυτό μας, την μοναδικότητά μας. 

• Να  ενισχύσει την αυτοεκτίμησή του. 

• Να γίνει αποδεκτός από το σύνολο της τάξης καθώς θα εξασκηθούμε όλοι μαζί στην εν-
συναίσθηση. 

Ανάπτυξη ψυχοπαιδαγωγικής δράσης 

 «Ο κύκλος των φίλων» 

Η πρώτη μέρα στο σχολείο με τους μαθητές είναι γεγονός. Η πρώτη επαφή μαζί τους δεν θα 
πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που συνηθίζεται αλλά με διαφορετικό. 

Από νωρίς η τάξη αναδομείται , τα θρανία και οι καρέκλες τραβιούνται στην άκρη. Τοποθε-
τούνται λουλούδια στα παράθυρα και ένα όμορφο χαλί με πολλά μαξιλάρια σε μια γωνιά της 
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τάξης είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους μαθητές. Στον υπολογιστή τοποθετείται ένα cd με waltz  
του Chopin, να παίζει απαλά. Όλα είναι έτοιμα. Στόχος, ο αιφνιδιασμός των μαθητών  και η 
απόσπαση της προσοχής τους. 

Μόλις μπαίνουν οι μαθητές στην τάξη τους παρακινούνται να καθίσουν στη γωνιά που έχει 
ονομαστεί « ο κύκλος των φίλων». Αφού καθίσουν όλοι, προχωρούμε στη γνωριμία δηλώνο-
ντας τα ονόματά μας. Οι μαθητές ενημερώνονται πως με τυχαίο τρόπο  θα επιλεγεί ένας 
βοηθός για τις διεργασίες της ομάδας. Επιλέγεται ο Κώστας, στον οποίο παραχωρείται ένα 
μικρό μπαλάκι και «χρήζεται» συντονιστής της συζήτησης. Ο Κώστας θα πρέπει να πετάει το 
μπαλάκι, κάθε φορά στον μαθητή που θα παίρνει το λόγο για να μιλήσει. Σε περίπτωση που 
ο ίδιος παραβιάσει πέντε φορές τον κανονισμό και διακόψει τον συμμαθητή του προτού ο-
λοκληρώσει τη σκέψη του θα πρέπει να παραδώσει το μπαλάκι σε κάποιον άλλον μαθητή. 
Ακολουθεί συζήτηση για την επιλογή του σχήματος στο οποίο καθίσαμε (κύκλος, όλοι ίσοι 
μεταξύ μας, δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος ή τελευταίος, είμαστε όλοι κρίκοι μιας αλυσί-
δας).  

Ακολουθεί η γνωριμία των μελών της ομάδας. Οι μαθητές παροτρύνονται να «ξαναγνωρι-
στούν» μεταξύ τους με έναν διαφορετικό τρόπο. Στην αρχή χωρισμένοι σε ομάδες των δύο 
ατόμων παρουσιάζει ο ένας τον εαυτό του στον άλλον. Αυτός που ακούει καταγράφει στο 
μυαλό του τις πληροφορίες, τις οποίες θα κληθεί να τις παρουσιάσει στην ολομέλεια της 
ομάδας. Ο Κώστας κάνει ζευγαράκι με την εκπαιδευτικό και ανταλλάσουν  πληροφορίες για 
τον εαυτό τους. 

Όταν οι ομάδες τελειώσουν τη δουλειά τους, επιστρέφουν στο αρχικό σχήμα (κύκλος) και ο 
καθένας παρουσιάζει τον συμμαθητή του στην ολομέλεια. Ο Κώστας είναι υπεύθυνος για το 
ποιος θα έχει το λόγο και για πόσο χρόνο. Ακολουθεί πεντάλεπτο διάλειμμα, κατά το οποίο 
οι μαθητές σηκώνονται από τη θέση τους αλλά τους ζητείτε να μη φωνάζουν προκειμένου να 
ακούγεται  η μουσική από τον υπολογιστή. 

Ακολουθεί η σύνταξη του συμβολαίου της ομάδας. Οι κανόνες βγαίνουν με παιχνίδια ρόλων, 
π.χ. επιλέγονται τέσσερις μαθητές,  τοποθετούνται στο κέντρο της ομάδας και τους ζητείται 
να μιλήσουνε παράλληλα. Οι υπόλοιποι μαθητές, καθισμένοι σε κύκλο, προσπαθούν να κα-
ταλάβουν για ποιο θέμα συζητάνε. Καθώς αδυνατούν να καταλάβουνε, βγαίνει ο κανόνας: 
«Δεν μιλάμε όλοι μαζί, παρά περιμένουμε να μας δοθεί ο λόγος από τον συντονιστή της ο-
μάδας. Επινοώντας για κάθε κανόνα και ένα διαφορετικό παιχνίδι ρόλων, καταλήγουμε στη 
σύνταξη του συμβολαίου, το οποίο, αφού συζητήσουν οι μαθητές με τους γονείς τους στο 
σπίτι τους (εμπλέκονται και οι γονείς), το προσυπογράφουν. Οι κανόνες αυτοί αφορούν τη 
γενικότερη συμπεριφορά μέσα στη σχολική τάξη και όχι μόνο κατά τη διάρκεια συνάντησης 
της ομάδας. Σε περίπτωση που κάποιος παραβιάσει για τρεις συνεχόμενες φορές τον ίδιο 
κανονισμό, αποφασίζεται να  απέχει από τον «κύκλο των φίλων», για δύο φορές. Η ποινή θα 
μεγαλώνει καθώς θα αυξάνονται και οι παραβιάσεις. Ακολουθεί συμφωνία για τις ημέρες και 
ώρες που συγκεντρώνεται η ολομέλεια της τάξης στον «κύκλο των φίλων», Δευτέρα και Τε-
τάρτη , από ένα δίωρο, στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης και ενός δίωρου της 
Γλώσσας. Η συνάντηση κλείνει με τη συμπλήρωση ενός φύλλου εργασίας στο οποίο οι μαθη-
τές ζωγραφίζουν τα συναισθήματά τους από την πρώτη μας γνωριμία. Σημειώνουν επίσης 
και αυτά που τους άρεσαν ή αυτά που δεν τους άρεσαν στον «κύκλο των φίλων». 
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Εμπλοκή των γονέων της τάξης 

Διοργανώνεται ένα βιωματικό σεμινάριο για τους γονείς με τη βοήθεια ψυχολόγων, με θέμα:  
«Επιθετικότητα και τι κρύβεται πίσω από αυτή». Καλούνται όλοι οι γονείς  των μαθητών της 
τάξης προκειμένου να γίνει  κατανοητό πως το πρόβλημα ενός παιδιού της σχολικής κοινό-
τητας, αποτελεί πρόβλημα ολόκληρης της κοινότητας και όσων εμπλέκονται σ΄ αυτή, γι΄ αυτό 
η λύση στο πρόβλημα δεν μπορεί  παρά να επέλθει με την άμεση συμμετοχή και δραστηριο-
ποίηση όλων. Ενημερώνονται για την ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση και ζητείται η συνεργα-
σία τους. 

Οργάνωση ομάδων κατά τη διαδικασία του μαθήματος 

Αφού πραγματοποιηθεί το κοινωνιομετρικό τεστ της τάξης, χωρίζονται οι μαθητές σε ομάδες 
των τεσσάρων ατόμων, ο Κώστας τοποθετείται δίπλα σε παιδιά μέτριας δημοτικότητας και 
χαμηλών τόνων, προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις. Κάθε φορά που διεξάγεται διάλο-
γος στην τάξη ο Κώστας αναλαμβάνει τον ρόλο του συντονιστή και δίνει τον λόγο στους συμ-
μαθητές του.  

«Εγώ – οι άλλοι και ο επιθετικός μου εαυτός» , ενσυναίσθηση. 

Στόχος της συνεδρίας: να έρθει τόσο ο Κώστας όσο και οι συμμαθητές του, αντιμέτωποι με 
τις πράξεις τους, να συνειδητοποιήσουν την συμπεριφορά τους, να προσπαθήσουν  να μπουν 
στη θέση του άλλου και να επαναπροσδιορίσουν τη δική τους. 

Γίνεται αφήγηση ιστορίας με πρωταγωνιστή έναν μαθητή της πρώτης δημοτικού, τον Πανα-
γιώτη, ο οποίος εμφάνιζε τη συμπεριφορά του Κώστα. Διακόπτεται η ιστορία και  ζητείται 
από τους μαθητές να τη συνεχίσουν, περιγράφοντας τη συμπεριφορά των συμμαθητών του 
Παναγιώτη. Αρχίζει η συζήτηση. Γιατί ο Παναγιώτης είναι επιθετικός; Τι μπορεί να φταίει; 
Μήπως η οικογένεια; Μήπως κάτι θέλει να  πει και κανείς δεν τον ακούει; Υπάρχουν «κακά» 
παιδιά; Μήπως όλοι κάποια στιγμή φέρονται επιθετικά; Γίνεται αναφορά στις μορφές επιθε-
τικότητας και εστίαση  στη σωματική και τη λεκτική επιθετικότητα. Οι μαθητές παρακολου-
θούν ένα σχετικό βίντεο από το youtube και ακολουθεί συζήτηση  για την ευθύνη που έχει ο 
καθένας  για την επιθετικότητα που δείχνει ο φίλος του. 

Οι μαθητές συμπληρώνουν ένα φύλλο εργασίας με θέμα ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ: «πότε νιώθεις πως 
θέλεις να συμπεριφερθείς βίαια». Καθ΄ όλη τη διάρκεια της συνεδρίας ο Κώστας έχει το ρόλο 
του συντονιστή, με το μπαλάκι στο χέρι και γίνεται συχνά ομιλητής καθώς έχει αρκετά να πει. 
Αυτό τονώνει την αυτοπεποίθησή του, καθώς συμμετέχει σε θέματα που γνωρίζει καλά. 

Η συνεδρία κλείνει  με μια δραστηριότητα: Οι μαθητές κατασκευάζουν «τον σηματοδότη του 
θυμού» (Βασιλική Πλωμαρίτου, Πρόγραμμα ανάπτυξης Συναισθηματικής Νοημοσύνης) : Κόκκινο: Στοπ, χα-
λάρωσε και σκέψου πριν πράξεις το οτιδήποτε. Πορτοκαλί: Ποιο είναι πραγματικά το πρό-
βλημά σου; Πώς αισθάνεσαι γι΄ αυτό; Μπορείς να βρεις εναλλακτικές λύσεις στο πρόβλημά 
σου; 

Πράσινο: κατάστρωσε ένα σχέδιο δράσης και προχώρα στην επίλυση του προβλήματος. Μη 
ξεχνάς έχεις τους φίλους σου για να συζητάς!!! 
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Αναγνώριση, έκφραση, διαχείριση συναισθημάτων. 

Στόχος συνεδρίας: Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι όλοι νιώθουμε και ευχάριστα και δυσά-
ρεστα συναισθήματα και πως όλα τα συναισθήματα είναι αποδεκτά. Δεν «καταδικάζεται» 
κανείς γι΄ αυτό που νιώθει. 

Χωρίζεται η ολομέλεια σε ομάδες εργασίας των πέντε ατόμων(Αναγνώριση, έκφραση, διαχείριση 

συναισθημάτων, Πρόγραμμα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας, Επιμ. Χρυσή Χατζηχρήστου). Ο Κώστας βοηθάει 
στην κατανομή του υλικού στις ομάδες και συνεργάζεται με μία από αυτές. Κάθε ομάδα έχει 
στη διάθεσή της φωτογραφίες που απεικονίζουν μέρη του προσώπου σε διάφορες εκφρά-
σεις (π.χ. μάτια θλιμμένα, χαρούμενα, βαριεστημένα κ.τ.λ.) καθώς και άλλα χαρακτηριστικά 
( γυαλιά, μουστάκι κ.ά.). Τα παιδιά καλούνται να δημιουργήσουν τα δικά τους πρόσωπα και 
να τα κολλήσουν σε ένα μεγάλο χαρτόνι. Στη συνέχεια ο καθένας μιλάει για το συναίσθημα 
που δηλώνει το πρόσωπο.  Κλείνει η δραστηριότητα με το παιχνίδι «εκφραστικό αγαλμα-
τάκι». Κάθε μαθητής εκφράζει ένα συναίσθημα με τη στάση του σώματός του και τις εκφρά-
σεις του προσώπου του και μένει «αγαλματάκι». Οι υπόλοιποι καλούνται να ανακαλύψουν 
το συναίσθημα που εκφράζει και να δηλώσουν τι μπορεί να προκαλεί αυτό το συναίσθημα. 
Μ΄ αυτόν τον τρόπο αναζητούνται και τα αίτια  των συναισθημάτων. 

 

Τελειώνοντας, οι μαθητές ζωγραφίζουν σε χαρτί μέτρου «τον κύκλο των συναισθημάτων» 
και αποκτούν τον προσωπικό τους πίνακα τον συναισθημάτων, ένα πινακάκι το οποίο θα εί-
ναι για προσωπική χρήση και θα αξιολογούν οι ίδιοι τον εαυτό τους. Σ΄ αυτό το πινακάκι θα 
ζωγραφίζουν ένα χαμογελαστό προσωπάκι κάθε φορά που προκαλούν ένα ευχάριστο συναί-
σθημα σε κάποιον άλλον ή ένα λυπημένο προσωπάκι, κάθε φορά που προκαλούν ένα δυσά-
ρεστο συναίσθημα. ́ Οποιος συγκεντρώσει να περισσότερα χαμογελαστά προσωπάκια σε μία 
εβδομάδα, θα πάρει τον τίτλο του «Βασιλιά των Συναισθημάτων». Τους επισημαίνεται  πως 
το παιχνίδι στηρίζεται στην ειλικρίνεια και την τιμιότητά τους, άλλωστε υπάρχει εμπιστοσύνη 
στην ομάδα! 

5.6 Αυτοαντίληψη / αυτοεκτίμηση 

Στόχος συνεδρίας: Να μάθουν οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα στοιχεία του εαυτού τους και 
να νιώσουν άνετα να παρουσιάσουν τον εαυτό τους στους άλλους. Να κατανοήσουν πως 
κάθε άνθρωπος είναι τόσο όμοιος με τον άλλον όσο και διαφορετικός, ωστόσο όλοι μας α-
ποτελούμε μια μικρή κουκίδα, αρκετά σημαντική για την ολοκλήρωση της εικόνας, στο τερά-
στιο ψηφιδωτού του κόσμου. 
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Δραστηριότητα: Οι μαθητές κατασκευάζουν την προσωπική τους μαργαρίτα σε χρώματα κόκ-
κινο, κίτρινο και πράσινο κάνσον. Στο κέντρο τοποθετούν μια μικρή τους φωτογραφία, την 
οποία τους είχε ζητηθεί, από μέρες, να φέρουν στο σχολείο. Η μαργαρίτα έχει επτά κόκκινα 
πέταλα, σ΄ αυτά τους ζητείται να γράψουν τρία αρνητικά στοιχεία του χαρακτήρα τους και 
τέσσερα θετικά. Τους δίνεται όση ώρα χρειάζεται προκειμένου να σκεφτούν και να ψάξουν 
βαθειά μέσα τους. Όπου χρειάζεται, γίνεται παρέμβαση και με τη Μαιευτική μέθοδο του 
Σωκράτη, οι μαθητές υποβοηθούνται να ανακαλύψουν αυτό που ήδη γνωρίζουν για τον ε-
αυτός τους. Στη συνέχεια ανακοινώνει ο καθένας στον «κύκλο των φίλων» , τα χαρακτηρι-
στικά του. Ο Κώστας συνεχίζει να συντονίζει τη συζήτηση. Οι μαργαρίτες κολλιούνται σε χαρτί 
μέτρου και οι μαθητές ανακαλύπτουν, μετά από παρατήρηση, πως αν και τόσο όμοιες όταν 
τις…διαβάσει κανείς, είναι εντελώς διαφορετικές. Κι όμως κάθε μία έχει τη δική της μοναδική 
αξία την οποία όλοι πρέπει να σεβαστούμε. 

5.7 Προσπαθώντας να επικοινωνήσουμε. 

Στόχος συνεδρίας: Η συνειδητοποίηση βασικών στοιχείων της επικοινωνίας: πομπός, μή-
νυμα. 

Δραστηριότητα: Επιλέγονται ο Κώστας και άλλοι πέντε μαθητές, ο Πέτρος, ο Γιάννης, ο Νίκος, 
ο Χρήστος και ο Θανάσης. Χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων και τους δίνονται οι εξής 
ρόλοι: «πομπός», «δέκτης», «παράσιτα».  Ο Κώστας και ο Πέτρος αναλαμβάνουν να είναι ο 
«πομπός», ο Γιάννης με το Νίκο, ο «δέκτης» και ο Χρήστος με τον Θανάση τα «παράσιτα».  Η 
ομάδα «πομπός» αποφασίζει να στείλει ένα μήνυμα στην ομάδα «δέκτη». Δίνεται χρόνος σε 
κάθε ομάδα για να συζητήσει και να αποφασίσει με ποιους τρόπους θα είναι πιο αποτελε-
σματική στο ρόλο της. Όταν δοθεί το σύνθημα, ξεκινούν την προσπάθεια μετάδοσης του μη-
νύματος, ενώ η ομάδα «παράσιτα» προσπαθεί με διάφορους τρόπους να εμποδίσει τη λήψη 
του μηνύματος από την ομάδα «δέκτη». Αν το μήνυμα φτάσει τελικά στο δέκτη κερδίζουν οι 
ομάδες «πομπός» και «δέκτης», διαφορετικά κερδίζει η ομάδα «παράσιτα». Οι μαθητές περ-
νούν όλοι απ΄ όλους τους ρόλους. 

Ακολουθεί συζήτηση για το πώς νιώσανε ως «πομποί», πώς ως «δέκτες» και πώς ως «παρά-
σιτα». Γίνεται ανάλυση των βασικών στοιχείων της επικοινωνίας. 

5.8 Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας. 

Στόχος συνεδρίας: Η αναγνώριση και κατανόηση των στοιχείων τη μη λεκτικής επικοινωνίας 
στον εαυτό μας και στους άλλους, καθώς και η ανάπτυξη αποκωδικοποίησης και έκφρασης 
μέσω μη λεκτικών μηνυμάτων. 

Δραστηριότητα:( Πρόγραμμα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας, Επιμ. Χρυσή Χατζηχρήστου) Η εκπαιδευτικός 
μετατρέπεται σε μίμο φορώντας ένα χάρτινο καπέλο και συστήνεται στον «κύκλο των φίλων» 
μ΄ αυτή την ιδιότητα, όχι όμως μιλώντας αλλά κρατώντας ένα χαρτάκι στο χέρι της, στο οποίο 
αναγράφονται τα στοιχεία της. Μέσω παντομίμας τους λέει πως δεν μπορεί να μιλήσει με 
λόγια αλλά με κινήσεις, νοήματα, χειρονομίες και εκφράσεις, χρησιμοποιώντας τα χέρια, το 
πρόσωπο και το υπόλοιπο σώμα της. Οι μαθητές προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τη 
παντομίμα. Μόλις τα καταφέρουν τη θέση της εκπαιδευτικού παίρνουν οι άλλοι μαθητές με 
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τη σειρά, οι οποίοι καλούνται να στείλουν μηνύματα φόβου, ζήλειας, αγάπης, πόνου σωμα-
τικού, πόνου ψυχικού κ.ά.. 

Τη δραστηριότητα ακολουθεί συζήτηση σχετικά με τα μηνύματα που στέλνονται από τους 
άλλους γύρω μας και που εμείς δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να αποκωδικοποιήσουμε. Γίνε-
ται, επίσης, αναφορά και στη αντίφαση, που συχνά υπάρχει ανάμεσα στο μήνυμα που στέλ-
νεται και στον τρόπο που επιλέγεται να σταλεί αυτό, με αποτέλεσμα ο δέκτης του μηνύματος 
να καταλάβει κάτι διαφορετικό από αυτό που ο πομπός θέλει να πει, γεγονός που οδηγεί σε 
συγκρούσεις. 

5.9 Διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων 

Στόχος τελευταίας συνεδρίας: Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές πως σε μια σύγκρουση υ-
πάρχουν δύο μέρη, που θέλουν να επιβάλλουν τη δική τους γνώμη, αγνοώντας ή αδιαφορώ-
ντας ο καθένας τις θέσεις του άλλου. 

Δραστηριότητα: δημιουργούνται δύο ομάδες των πέντε ατόμων.(Διαδικασία Επίλυσης Συγκρού-

σεων, Πρόγραμμα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας, Επιμ. Χρυσή Χατζηχρήστου). Κάθε ομάδα είναι και ένας Δι-
κηγόρος. Η πρώτη ομάδα είναι ο δικηγόρος κ. Επίμονος και η δεύτερη, στην οποία συμμετέ-
χει και ο Κώστας, ο κ. Αγύριστο Κεφάλι. Η υπόθεση είναι η εξής: Ο Πέτρος και η Χριστίνα είναι 
δύο καλοί φίλοι. Μία μέρα, εκεί  που έπαιζαν στο πάρκο, βρήκαν μια μεγάλη ωραία μπάλα. 
Χάρηκαν πολύ και άρχισαν να παίζουν μ΄ αυτή. Μόλις όμως βράδιασε και έπρεπε να φύγουν, 
δεν μπορούσαν να αποφασίσουν ποιος θα πάρει την μπάλα. Άρχισαν τότε να φωνάζουν και 
να χτυπάνε ο ένας τον άλλον. Αντάλλαξαν βαριές κουβέντες και η φιλία τους κόντεψε να 
χαθεί. Ο Αχιλλέας θεωρούσε πως είχε δίκαιο εκείνος γιατί μιας και ήταν αγόρι και έπαιζε 
συχνά ποδόσφαιρο, έπρεπε να πάρει εκείνος την μπάλα. Η Χριστίνα από τη μεριά της ήθελε 
να πάρει την μπάλα για να την προσφέρει στον μικρό της αδερφό, που τόσο πολύ θα χαιρό-
ταν με το αναπάντεχο αυτό δώρο. 

Ζητείται από τους δικηγόρους να υποστηρίξει ο καθένας και διαφορετικό πελάτη. Μία ομάδα 
αναλαμβάνει να υπερασπιστεί στον Πέτρο και η άλλη τη Χριστίνα. Τους δίνεται χρόνος να 
συνεργαστούνε υποβοηθώντας τους όπου χρειάζεται. Πριν από την εκκίνηση της διαδικα-
σίας, επισημαίνεται στα δύο μέρη ότι θα μιλάει ο καθένας με τη σειρά του και δεν θα διακό-
πτει τον άλλον ή θα σχολιάζει αρνητικά. Όποιος παραβεί τους κανονισμούς θα «χάσει» την 
υπόθεση. 

Από την αντιπαράθεση γίνεται αντιληπτό πως  και οι δύο μεριές έχουν δίκαιο γι΄ αυτό η λύση 
της διένεξης βρίσκεται στη συνεννόηση. Όταν τσακωνόμαστε εμείς γνωρίζουμε τι μας ενοχλεί 
στους άλλους, οι άλλοι το γνωρίζουν; 

5. Αξιολόγηση της ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης. 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης συμπληρώνεται από την εκπαιδευτικό ο παρακάτω 
πίνακας, στον οποίο καταγράφεται – ελέγχεται η αλλαγή ή μη της συμπεριφοράς του μαθητή, 
έτσι ώστε να υπάρχει επαναπροσδιορισμός των δραστηριοτήτων και ενοτήτων της παρέμβα-
σης.  
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Χαρακτηριστικά συμπεριφοράς 
μαθητή 

Συχνότητα εμφάνισης Ημερομηνία: 

   πολύ λίγο καθόλου παρατηρήσεις 

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ     

ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ     

ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ     

Ο μαθητής παρουσίασε βελτίωση στη συμπεριφορά του ως προς τους συμμαθητές του και 
έδειχνε περισσότερη επιθυμία να συμμετέχει στα δρώμενα της τάξης. Μεγαλύτερη δυσκολία 
παρουσιάστηκε στο να αλλάξουν οι συμμαθητές του στάση απέναντί του και να του δείξουν 
εμπιστοσύνη και αποδοχή.  Το πρόγραμμα συνεχίστηκε και πέραν του προκαθορισμένου 
χρόνου και προτάθηκε στο σύλλογο διδασκόντων η χάραξη κοινής διδακτικής και παιδαγω-
γικής τακτικής ως προς το συγκεκριμένο μαθητή, και για τις επόμενες διδακτικές χρονιές, 
γνωρίζοντας πως η τροποποίηση της συμπεριφοράς του ατόμου είναι μία χρονοβόρα διαδι-
κασία κατά την οποία χρειάζεται υπομονή και επιμονή. 

Βιβλιογραφία 

Αναστάσιος Ματσόπουλος,«Επιθετικότητα και βία στα σχολεία: στρατηγικές αντιμετώπι-
σης», Ιούνιος 2009 (http://old.law.uoa.gr/crime-research/via-schools.pdf) 

Βασιλική Πλωμαρίτου, Πρόγραμμα ανάπτυξης Συναισθηματικής Νοημοσύνης, εκδ. ΓΡΗΓΟΡΗ 

Δημήτρης Β. Γουδήρας, Σημειώσεις, Ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση διαταραχών συμπερι-
φοράς και συναισθημάτων στο σχολείο,2013. 

ΥΠΕΠΘ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης, 
«Τρόποι στήριξης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες», ΑΘΗΝΑ 2007. 

Πρόγραμμα Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης, Κοινωνική και Συναισθηματική 
Αγωγή στο Σχολείο, Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιμέλεια: Χρυσή Γ. Χατζηχρήστου. 

3398

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

http://old.law.uoa.gr/crime-research/via-schools.pdf


Ο Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής σε ρόλο συμβούλου γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες.  

Καρύδας Θεοφάνης 
Εκπαιδευτικός. 

 Μεταπτυχιακό «Μοντέλα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»  
fkarydas@gmail.com 

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις  των γονέων των ατόμων με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες, για το πώς και σε ποιο βαθμό ο εκπαιδευτικός 
ειδικής αγωγής μπορεί να λειτουργήσει ως σύμβουλος,  σε σχέση με τις ανάγκες τους, όπως 
οι ίδιοι τις βιώνουν και τις αντιλαμβάνονται. Η έρευνα βασίστηκε σε 18 ημιδομημένες συνε-
ντεύξεις γονέων  21 παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Ν. Θεσσαλονίκης. Σχεδιά-
στηκε εργαλείο συλλογής δεδομένων που προέκυψε από την μελέτη άλλων εργαλείων συλ-
λογής δεδομένων, τη σχετική βιβλιογραφία και την εμπειρία του ερευνητή. Προηγήθηκε δο-
κιμαστική εφαρμογή και έγιναν αναπροσαρμογές στα ερωτήματα. Τα δεδομένα που συλλέ-
χθηκαν κατηγοριοποιήθηκαν, αξιολογήθηκαν ως προς τα ευρήματά τους, ερμηνεύτηκαν, α-
ναλύθηκαν και συσχετίστηκαν με άλλα στοιχεία. Η έρευνα διήρκησε  6 μήνες, μεταξύ Ιουνίου 
και Νοεμβρίου του έτους  2010. Στα συμπεράσματα προέκυψε ότι οι γονείς αναγνωρίζουν 
ότι α) ο Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, (στη συνέχεια εκΕΑ) έχει σε ικανοποιητικό βαθμό δυ-
νατότητες ανάληψης συμβουλευτικού ρόλου απέναντί τους, β)έχει τις δυνατότητες να ικα-
νοποιήσει μία σειρά αναγκών των γονέων, με κύριες αυτές της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης 
και της στήριξής τους και γ) οι γονείς επιθυμούν ο εκΕΑ να αναλάβει ρόλο συμβούλου απέ-
ναντί τους. 

Λέξεις - Κλειδιά: οικογένεια παιδιών με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, συμ-
βουλευτική, σύστημα κοινωνικής στήριξης. 

Οι πραγματικές ανάγκες των γονέων ατόμων με ειδικές ανάγκες, που επιθυμούν να υπο-
στηρίξει ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής: 
Από την έρευνα προέκυψε ότι οι ανάγκες των γονιών  παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες ή αναπηρίες,  που καλείται να ικανοποιήσει ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής είναι 
οι ακόλουθες: 

Ενημέρωση των γονέων για το σύστημα κοινωνικής στήριξης. 
• Ενημέρωση των γονέων για τις ειδικές ανάγκες του παιδιού. 
• Ενημέρωση των γονέων για τις δυνατότητες και την εξέλιξη του παιδιού.  
• Εκπαίδευση των γονέων για μαθησιακή - γνωστική στήριξη του παιδιού από τους ίδιους.  
• Εκπαίδευση των γονέων για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων. 
• Ικανοποίηση της ανάγκης των γονέων για παροχή βοήθειας προς το παιδί από κάποιον 

ειδικό. 
• Συμβουλευτική προς τους γονείς για την αντιμετώπιση της συμπεριφοράς του παιδιού με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (στο εξής πμΕΕΑ). 
• Συμβουλευτική για την επιλογή πορείας και επαγγελματικής εκπαίδευσης του πμΕΕΑ. 
• Συμβουλευτική για το ψυχοκινητικό δυναμικό του παιδιού. 
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• Ψυχολογική στήριξη του γονέα. 
• Σύνδεση των γονέων με το σύστημα κοινωνικής στήριξης. 
• Κοινωνικοποίηση-ένταξη του πμΕΕΑ στην κοινωνία.  
• Ψυχική ισορροπία του παιδιού. 
• Βασική εκπαίδευση του πμΕΕΑ σε δεξιότητες που θα επιτρέψουν στο παιδί να κοινωνικο-

ποιηθεί και να αυτονομηθεί. 

Συμπεράσματα: 

Δυνατότητες που έχει ο εκΕΑ. 

Οι περισσότεροι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα αναγνωρίζουν μία σειρά δυνατοτήτων 
στο πρόσωπο του εκΕΑ, που του επιτρέπουν να συμβάλει στην ικανοποίηση αναγκών τους, 
που οι ίδιοι έχουν παραθέσει απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις. Συγκεκριμένα σε σχέση με 
τις ανάγκες τους προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

Από την εξέταση των απόψεων των γονέων της έρευνας σχετικά με τις ικανότητες του εκΕΑ 
για την ικανοποίηση της ανάγκης τους για εκπαίδευση και συμβουλευτική προς τους ίδιους, 
για την μαθησιακή-γνωστική στήριξη του πμΕΕΑ και την αντιμετώπιση προβλημάτων που 
προκύπτουν με το παιδί, συμπεραίνεται ότι, η πλειοψηφία των γονέων αναγνωρίζει αυτή τη 
δυνατότητα στον εκΕΑ, ενώ μία μικρή μειοψηφία αμφισβητεί τις δυνατότητες αυτές. 

Για την ενημέρωση των γονέων για το σύστημα κοινωνικής στήριξης και την σύνδεσή τους με 
αυτό, 11 γονείς του αναγνωρίζουν ικανότητες πάνω σε αυτό, 3 γονείς του ζητούν περισσό-
τερη προσπάθεια, 2 γονείς δεν συνδέουν την ικανότητα αυτή με το πρόσωπό του και 5 γονείς 
δεν έχουν δεχθεί τέτοιες υπηρεσίες από αυτόν.  

Με βάση τις απόψεις των γονέων της έρευνας, ο εκΕΑ έχει σε ένα μεγάλο βαθμό την δυνα-
τότητα ενημέρωσης και σύνδεσης των γονέων των πμΕΕΑ με το σύστημα κοινωνικής στήρι-
ξης. Η δήλωση μίας μερίδας των γονέων ότι μέχρι τώρα δεν έχουν δεχθεί τέτοιες υπηρεσίες 
από εκΕΑ (5 γονείς) και ότι δεν συνδέουν αυτή τη δυνατότητα με το πρόσωπο του εκΕΑ (2 
γονείς), θέτει μία σοβαρή αμφισβήτηση για την δυνατότητά του να ικανοποιήσει αυτή την 
ανάγκη τους, ωστόσο δεν την ακυρώνει αφού γίνεται αποδεκτή από την πλειοψηφία των 
γονέων. 

Για τις ανάγκες ενημέρωσης των γονέων για τις δυνατότητες και την εξέλιξη του πμΕΕΑ, κα-
θώς και την ανάγκη για την παροχή βοήθειας προς το παιδί από κάποιον ειδικό - ανάγκες 
που δηλώνονται από γονείς στην έρευνα - συμπεραίνεται ότι οι γονείς θεωρούν ότι ο εκΕΑ 
έχει τις δυνατότητες να καλύψει τις ανάγκες αυτές, ενώ οι όποιες αναφορές για την διάθεση 
περισσότερου χρόνου για την κάλυψη αυτών των αναγκών, δεν αμφισβητούν αυτές τις δυ-
νατότητες. 

Για τις ανάγκες ψυχολογικής στήριξης του γονέα και του παιδιού δεν προέκυψαν αρκετά 
στοιχεία ώστε να βγουν συμπεράσματα. 

Σε μία έρευνα αυτού του είδους, δεν είναι δυνατό να γίνεται αντιστοίχιση ενός ερωτήματος 
προς μία απάντηση, αφού η έρευνα δεν αναζητά να εξάγει στατιστικά στοιχεία και δεν είναι 
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σχεδιασμένη ώστε να εξάγει συμπεράσματα μέσα από μαθηματικές σχέσεις. Σκοπός της έ-
ρευνας είναι να εξάγει συμπεράσματα μέσα από την παράθεση και την εξέταση απόψεων. 
Διαπιστώνεται ωστόσο στο σημείο αυτό, ότι υπάρχει μία αναλογική σχέση ανάμεσα στις α-
νάγκες που δηλώνουν στην αντίστοιχη ερώτηση οι γονείς και στις ικανότητες που αναγνωρί-
ζουν ότι διαθέτει ο εκΕΑ για την ικανοποίησή τους. 

Εξετάζοντας στο σύνολό τους τις απόψεις των γονέων συμπεραίνεται ότι, οι δυνατότητες του 
εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής, που αναγνωρίζονται από τους γονείς στην έρευνα, ικανοποι-
ούν σε μεγάλο βαθμό μία σειρά αναγκών τους. 

Δυνατότητες που θα έπρεπε να έχει ο εκΕΑ. 

Όσον αφορά τις δυνατότητες που θα έπρεπε να έχει ο εκΕΑ, σύμφωνα με τους γονείς της 
έρευνας, συνοψίζονται στις κατηγορίες: δυνατότητες σε σχέση με την συνεργασία και υπο-
στήριξη των γονέων, δυνατότητες σε σχέση με την ικανοποίηση των αναγκών του παιδιού, 
δυνατότητες σε σχέση με τον επαγγελματικό του ζήλο, δυνατότητες σε σχέση με την κατάρ-
τιση του, δυνατότητες σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του  και 
δυνατότητες σε σχέση με άλλους εμπλεκόμενους με το πμΕΕΑ.  

Η αναφορά των γονέων στις παραπάνω δυνατότητες που θα έπρεπε να διαθέτει ο εκΕΑ, δεν 
έγινε απαραίτητα με την έννοια της έλλειψης αυτών των δυνατοτήτων από το πρόσωπό του. 
Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι, στις συνεντεύξεις των γονέων αναζητήθηκε η άποψή 
τους για τις δυνατότητες ενός ιδανικού γι αυτούς προσώπου και όχι σε αντιδιαστολή με την 
τυχόν έλλειψη δυνατοτήτων που διαπιστώνουν στους υπάρχοντες εκΕΑ. Οι δυνατότητες που 
ζητήθηκε να παραθέσουν οι γονείς στην έρευνα, εκλαμβάνονται ως εκείνες που θα βοηθή-
σουν τον εκΕΑ να είναι αποτελεσματικότερος στην ικανοποίηση των αναγκών των γονέων. 
Έτσι προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα. 

Μεγάλο μέρος των γονέων της έρευνας θεωρεί ότι ο εκΕΑ πρέπει να έχει περισσότερες δυ-
νατότητες σε σχέση με την ενημέρωση και την υποστήριξη των γονέων. Δυνατότητες που 
τίθενται από τους γονείς της έρευνας σε προτεραιότητα και καλύπτουν σημαντικές τους α-
νάγκες. 

Έλλειψη δυνατοτήτων στο πρόσωπο του εκΕΑ. 

Συμπερασματικά, οι ελλείψεις δυνατοτήτων που καταλογίζονται από τους γονείς της έρευ-
νας στο πρόσωπο του εκΕΑ είναι περιορισμένες σε αριθμό και σε πεδία. Συνδέονται όλες με 
την κατάρτιση του εκΕΑ και αφορούν ικανότητες που σχετίζονται με την ικανοποίηση των 
αναγκών των γονέων, για τις οποίες επιθυμούν την βοήθειά του. Ωστόσο εξετάζοντας το σύ-
νολο των απόψεων των γονέων, δεν προκύπτει εκτεταμένη αμφισβήτηση των δυνατοτήτων 
που έχει ο εκΕΑ να λειτουργήσει σε ένα ρόλο συμβούλου των γονέων των πμΕΕΑ. 

Παρόλα αυτά, ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, ως ένας από τους επαγγελματίες του χώρου 
της ειδικής αγωγής, οφείλει να γνωρίζει τις διαστάσεις των αναγκών των γονέων και μέσα 
από την συμβουλευτική διαδικασία να βρει μαζί με τους γονείς τις καλύτερες βοήθειες και 
λύσεις στα προβλήματα που τους απασχολούν. Ο  εκπαιδευτικός πρέπει επίσης να βοηθήσει 
στην οργάνωση ενός συντονισμένου  προγράμματος με τους άλλους ειδικούς και τον γονέα, 
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ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού. Μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως 
σύνδεσμος των γονέων και του ειδικού παιδιού με το σύστημα κοινωνικής στήριξης. Άποψη 
του ερευνητή είναι ότι η τελευταία είναι μία υπηρεσία που μπορεί να παρέχει με ευκολία ο 
εκΕΑ προς τους γονείς, αφού μία έρευνα για την διαπίστωση της δομής του συστήματος κοι-
νωνικής στήριξης, δεν είναι κάτι πέρα από τις δυνατότητες ενός εκπαιδευτικού και κατά α-
νάλογο τρόπο η ενημέρωση και σύνδεση των γονέων με αυτό. 

Ο ρόλος του ειδικού εκπαιδευτικού απέναντι στους γονείς των πμΕΕΑ και απέναντι στις 
ανάγκες τους. 

Όσον αφορά το τρίτο ερώτημα της έρευνας για το ποιος πιστεύουν ότι είναι και ποιος επιθυ-
μούν να είναι ο ρόλος του εκΕΑ απέναντί τους και απέναντι στις ανάγκες τους, τα συμπερά-
σματα που προκύπτουν είναι τα εξής:. Ο κύριος ρόλος που του αποδίδεται από τους γονείς 
της έρευνας, είναι αυτός του συμβούλου των γονέων στην διαχείριση και αντιμετώπιση προ-
βλημάτων που σχετίζονται με το πμΕΕΑ. Η διερεύνηση του ρόλου του,  έγινε είτε με ευθείες 
είτε με πλάγιες ερωτήσεις σε όλους τους γονείς. Οι 16 από τους 18 γονείς που συμμετείχαν 
στην έρευνα, αποδίδουν ευθέως το ρόλο του συμβούλου στο πρόσωπό του. Μάλιστα τον 
αναδεικνύουν ως πρώτο ρόλο ανάμεσα σε αυτούς που του αποδίδουν πως έχει στη ζωή τους 
και στη ζωή του παιδιού. Του αποδίδονται οι ρόλοι: του συμβούλου των γονέων σε θέματα 
αντιμετώπισης προβλημάτων που σχετίζονται με το πμΕΕΑ (16 γονείς), του οικογενειακού 
συμβούλου σε θέματα που προκύπτουν σχετικά με το πμΕΕΑ (5 γονείς), του διαμεσολαβητή 
ανάμεσα στο παιδί και τους γονείς (2 γονείς), του εκπαιδευτικού που στηρίζει ψυχολογικά το 
παιδί (3 γονείς), του προσώπου που εμπιστεύεται το παιδί (3 γονείς), του συμβούλου του 
δασκάλου της κοινής τάξης (2 γονείς). Επίσης αποτελεί πρότυπο για το παιδί (1 γονέας), γέ-
φυρα μεταξύ του πμΕΕΑ και των άλλων παιδιών (2 γονείς), γέφυρα παιδιού και κοινωνίας (1 
γονέας), γέφυρα οικογένειας και κοινωνίας (1 γονέας), είναι πρόσωπο στο οποίο στηρίζεται 
ο γονέας για την ψυχολογία του παιδιού (2 γονείς), φέρνει ψυχική ηρεμία στην οικογένεια (1 
γονέας) και παρέχει ψυχολογική στήριξη στην οικογένεια (1 γονέας). Οι παραπάνω ρόλοι εί-
ναι ενδεικτικοί της εμπιστοσύνης και της σημασίας που αποδίδουν οι γονείς της έρευνας στο 
πρόσωπο του εκΕΑ.  

Έμμεσα, από την παράλληλη εξέταση των απόψεων των γονέων, από απαντήσεις σε ερωτή-
ματα που τους τέθηκαν, προκύπτει ότι του αναγνωρίζονται επί πλέον ρόλοι όπως ο συμβου-
λευτικός ρόλος για την ενημέρωση και σύνδεση των γονέων με το σύστημα κοινωνικής στή-
ριξης (9 γονείς του αναγνωρίζουν και 5 γονείς τον καλούν να τον αναλάβει το ρόλο αυτό, ενώ 
3 γονείς δεν τον συνδέουν μαζί του). Η πλειοψηφία των γονέων (13 γονείς) θεωρεί χρήσιμο 
το ρόλο που μπορεί να έχει στην εξεύρεση κοινού προγράμματος δράσης των επαγγελματιών 
της ειδικής αγωγής προς όφελος του παιδιού, 9 γονείς τον θέλουν σε ρόλο συντονιστή προ-
γραμμάτων κοινής δράσης. Οι περισσότεροι γονείς (14 γονείς), επιθυμούν να συμβάλει στην 
κοινή δράση όσων εμπλέκονται στην ανάπτυξη και εξέλιξη του πμΕΕΑ.  Έξι γονείς δηλώνουν 
ότι μπορεί να συμβάλει στην αξιολόγηση των προσπαθειών όσων εμπλέκονται στην ανά-
πτυξη και εξέλιξη του πμΕΕΑ. 

Όσον αφορά τις δυνατότητες  οι οποίες σχετίζονται με τον ρόλο του ως συμβούλου των γο-
νέων, προκύπτει ότι η πλειοψηφία των γονέων της έρευνας, αναγνωρίζει μία σειρά ικανοτή-
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των στο πρόσωπο του εκΕΑ, που τον καθιστούν ικανό για τον ρόλο του συμβούλου των γο-
νέων. Οι ικανότητες αυτές είναι όσες περιγράφηκαν στα συμπεράσματα της έρευνας, σε 
σχέση με το σχετικό με τις ικανότητες του εκΕΑ ερώτημα. Οι όποιες επιφυλάξεις για συγκε-
κριμένες ικανότητές του, που καταγράφηκαν στην έρευνα είναι περιορισμένες σε αριθμό και 
σε τομείς έτσι ώστε να μην μπορούν να μειώσουν σημαντικά ή να ακυρώσουν, την αναγνώ-
ριση της δυνατότητάς του να λειτουργήσει ως σύμβουλος των γονέων των πμΕΕΑ. 

Σε σχέση με τις απαντήσεις των γονέων στα ερωτήματα για τις ανάγκες τους που θεωρούν 
ότι στην ικανοποίησή τους μπορεί να συμβάλει ο εκΕΑ, δεν αναφέρεται πρωταρχικά η ικανο-
ποίηση της ανάγκης τους για συμβουλευτική στήριξη, παρά το ότι η ικανοποίηση όλων των 
αναγκών που εκθέτουν οι γονείς της έρευνας, περνά ή μπορεί να περνά μέσα από την διαδι-
κασία μιας συμβουλευτικής σχέσης εκπαιδευτικού και γονέα. Το γεγονός αυτό μπορεί να α-
ποδοθεί στο ότι, όπως φαίνεται και από τα ευρήματα της έρευνας, η πλειοψηφία των γονέων 
(16 γονείς) του αναγνωρίζει σε έναν βαθμό τον ρόλο του συμβούλου των γονέων και προσ-
λαμβάνει ήδη υπηρεσίες από μια τέτοια σχέση. Έτσι ο ρόλος του ως συμβούλου των γονέων 
μπορεί να έχει θεωρηθεί από τους γονείς ως υπαρκτός και δεδομένος. 

Συμπερασματικά το σύνολο των γονέων που συμμετείχαν στην έρευνα, αποδίδουν μία σειρά 
από χαρακτηριστικά, λειτουργίες και ρόλους στο πρόσωπο του εκΕΑ, που τον τοποθετούν 
άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο σε ρόλο συμβούλου των γονέων παιδιών με ειδικές 
ανάγκες. Οι περισσότεροι γονείς στην έρευνα δηλώνουν ανοιχτά την ανάγκη της ανάληψης 
του ρόλου του συμβούλου απέναντί τους για την αντιμετώπιση αναγκών και προβλημάτων 
που σχετίζονται με το ειδικό παιδί. Ακόμη και οι γονείς που εκφράζονται αρνητικά, αμφισβη-
τούν μία σειρά ικανοτήτων και δείχνουν μειωμένη εκτίμηση για τις δυνατότητες που έχει, 
ζητούν από αυτόν να αναλάβει κάποιο συμβουλευτικό ρόλο απέναντί τους σε συγκεκριμέ-
νους τομείς. 

Αδύναμα σημεία της έρευνας. 

Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των συνεντεύξεων παρατηρήθηκε η διάθεση ορισμένων 
γονέων να απαντήσουν γρήγορα στις ερωτήσεις, χωρίς να θέλουν να επεκταθούν περισσό-
τερο και να αναλύσουν τις απόψεις τους. Η επαναπροσέγγιση των γονέων δεν βρήκε σύμφω-
νους αρκετούς τους γονείς και οι όποιες εξηγήσεις δόθηκαν συμπληρωματικά, έγιναν με τη-
λεφωνική επικοινωνία. Ωστόσο η εξέταση των απαντήσεών τους, έδωσε την δυνατότητα για 
την εξαγωγή συμπερασμάτων από τον ερευνητή. Παρατηρήθηκε ακόμη ότι ορισμένοι γονείς 
δεν απαντούσαν ευθέως στα ερωτήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαντούσαν με βάση 
την ψυχική τους διάθεση και τα προβλήματα που τους απασχολούσαν και όχι με βάση το 
ερώτημα, στρέφοντας τη συζήτηση προς αυτά ακόμη και εάν δεν έβρισκαν λογικό τρόπο να 
το συνδέσουν. Βέβαια το γεγονός αυτό δεν απέκλεισε τη δυνατότητα της αναδιατύπωσης  
του ερωτήματος από τον ερευνητή ή της πρόκλησης απάντησης με άλλες ερωτήσεις. 

Οι αδυναμίες που αναφέρθηκαν δεν επέδρασαν αρνητικά στη διαμόρφωση των αποτελε-
σμάτων της έρευνας, παρά συνέβαλαν μόνο στην δυσκολία διεξαγωγής της. 

Προτεινόμενα ερευνητικά ερωτήματα. 
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Η διερεύνηση της άποψης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, για τον ρόλο τους ως συμβού-
λου των γονέων των παιδιών με ειδικές ανάγκες.  

Οι απόψεις γονέων, που τα παιδιά τους ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες ειδικών ανα-
γκών, γύρω από τα ίδια ερωτήματα αυτής της έρευνας. (π.χ. γονείς παιδιών με αυτισμό, γο-
νείς παιδιών με σύνδρομο εύθραυστου χρωμοσώματος κ.ο.κ.) 
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Ο σχολικός εκφοβισμός και η σχολική κοινωνικοποίηση του εφήβου 
 

Θεοδωρακοπούλου Θωμαΐτσα , Γεράσιμος Ρεντίφης 
Φιλόλογοι 

T.thomaitsa@yahoo.gr, Gerasimosrentifis@yahoo.gr 

Περίληψη 
Ο σχολικός εκφοβισμός, o οποίος ελάχιστες φορές αποκαλύπτεται, τα τελευταία χρόνια έχει 
λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, ενώ με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, έχουν κάνει την εμ-
φάνιση τους και νέες μορφές βίας (π.χ. cyber bullying). Ο βασικός σκοπός της ανακοίνωσης 
είναι αφού διερευνηθούν οι μορφές, οι αιτίες και οι συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού, να 
εκτιμηθεί η σοβαρότητας του εν λόγω φαινομένου και να καταγραφούν μέτρα πρόληψης και 
αντιμετώπισης εντός και εκτός της σχολικής μονάδας. Ο ρόλος της οικογένειας, του σχολείου 
και κατ’ επέκταση του εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερα σημαντικός και ουσιώδης και δια της 
παρούσας εργασίας θα εξεταστεί η σχέση του σχολικού εκφοβισμού με την κοινωνικοποί-
ηση, την οποία λαμβάνει το παιδί στο πλαίσιο του οικογενειακού και σχολικού περιβάλλο-
ντος.  Τέλος θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε ότι η διαμόρφωση μιας προληπτικής πολιτι-
κής με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μελών της σχολικής κοινότητας και της Πολι-
τείας, είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος αντιμετώπισης αυτών των συμπεριφορών. 
 
Λέξεις - Kλειδιά: Σχολικός εκφοβισμός, οικογένεια, σχολείο, προληπτική πολιτική. 
 

Εισαγωγή 
Ο σχολικός εκφοβισμός είναι μια μορφή παραβατικής συμπεριφοράς η οποία συναντάται 
κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Το φαινόμενο δεν είναι καινούριο και αυτό αποδεικνύ-
εται από το γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, σε διάφορες ηλικίες έχουν να θυμηθούν 
κάποιο περιστατικό βίας που συνέβη στο σχολείο και στο οποίο ενεπλάκησαν είτε ως δρά-
στες είτε ως θύματα. Ίσως μάλιστα να αποτελεί και σήμερα πεποίθηση αρκετών ανθρώπων 
ότι ουσιαστικά ο σχολικός εκφοβισμός δεν πρόκειται για φαινόμενο αλλά για μια συνηθι-
σμένη διαδικασία ανάμεσα σε παιδιά που εντάσσεται στο πλαίσιο του παιχνιδιού (Rigby, 
2008). 

Ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο με σημαντικές διαστάσεις πιστοποιείται και από τα αποτε-
λέσματα ερευνών που έχουν διεξαχθεί σχεδόν σε παγκόσμιο επίπεδο και αποδεικνύουν ότι 
αρκετά παιδιά παιδικής και εφηβικής ηλικίας έχουν γνώση του φαινομένου και έχουν υπάρ-
ξει δράστες ή θύματα στο χώρο του σχολείου (Αρτινοπούλου ,2001). 
 

Οι μορφές του σχολικού εκφοβισμού 
 
Η πολυπλοκότητα του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού προκύπτει και από τις μορφές 
που αυτός μπορεί να πάρει όπως τις περιγράφουν κυρίως τα θύματα. Ο Olweus (Olweus, 
1999) δίνει παραδείγματα εκφοβιστικών πράξεων: «Λέμε ότι ένας μαθητής θυματοποιείται 
όταν ένας άλλος μαθητής, ή μια ομάδα μαθητών: α) του/της λένε άσχημα και δυσάρεστα 
λόγια και τον/την κοροϊδεύουν ή τον/την αποκαλούν με κακόβουλα ονόματα που τον/την 
πληγώνουν, β) τον/την αγνοούν παντελώς ή τον/την αποκλείουν από την ομάδα των φίλων 
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ή επίτηδες τον/την αποκλείουν από τα δρώμενα, γ) τον/την χτυπούν, κλωτσούν, παραμερί-
ζουν, ή τον/την απειλούν, δ) λένε ψέματα ή διαδίδουν ψευδείς φήμες γι’ αυτόν/αυτήν ή 
του/της στέλνουν κακόβουλα σημειώματα και προσπαθούν να κάνουν τους υπόλοιπους μα-
θητές να τον/την αντιπαθήσουν, ε) και άλλα παρόμοια». 

Έτσι λοιπόν όπως προκύπτει και από τα παραπάνω ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να πάρει 
τις εξής μορφές: 1) λεκτικός εκφοβισμός: κακόβουλα πειράγματα εξύβριση, σαρκασμός, 
χρήση προσβλητικής γλώσσας, αρνητικά σχόλια σε σχέση με το στιλ, τα ρούχα, το σώμα και 
τη νοημοσύνη κάποιου αλλά και την εθνικότητα, τη φυλή ή την ιδιαιτερότητα κάποιου, ε-
κβιασμός κ.α (Πρεκατέ, 2007). Αποτελεί την πιο συνηθισμένη μορφή εκφοβισμού στην οποία 
εμπλέκονται κυρίως τα κορίτσια είτε ως δράστες είτε ως θύματα και ίσως είναι αυτή με τις 
σοβαρότερες και πιο μακροχρόνιες επιπτώσεις στην ψυχολογία των θυμάτων καθώς, δεδο-
μένου ότι η γλώσσα έχει πολύ μεγάλη δύναμη, μπορεί να τα πληγώσει πολύ βαθιά, να τα 
στιγματίσει και να τους επιβάλλει ετικέτες που ίσως τα ακολουθούν για μεγάλο διάστημα της 
ζωής τους ειδικά στις μικρές και κλειστές κοινωνίες, 
 
2) σωματικός εκφοβισμός: σπρώξιμο, κλωτσιές, μπουνιές, χτυπήματα, τσιμπήματα, δαγκω-
νιές, φτύσιμο, βανδαλισμός, κλέψιμο, βίαιη είσπραξη χρηματικού ποσού, μη δίκαιο παιχνίδι 
με κόλπα και γενικά κάθε μορφή άσκησης σωματικής βίας (Γιοβαζολιάς, Κουρκούτας και Μη-
τσοπούλου, 2006). Έρευνες σε διάφορες χώρες έχουν δείξει ότι η σωματική βία αφορά κυ-
ρίως τα αγόρια και τις μικρότερες ηλικίες ενώ όσο αυξάνει η ηλικία χρησιμοποιείται περισ-
σότερο ο λεκτικός και ο έμμεσος εκφοβισμός. (Rigby, 2008). 
 
3) Κοινωνικός εκφοβισμός: αποκλεισμός του παιδιού από τη συμμετοχή του σε ομαδικές 
δραστηριότητες, κακή πρόθεση, απόρριψη, τρομοκράτηση, ρατσιστικά πειράγματα (Olweus, 
2009), επιδιωκόμενη απομάκρυνση των φίλων, ύπαρξη λίγων στενών φίλων, αδιαφορία των 
άλλων παιδιών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, το να νιώθει κανείς μοναξιά στο σχολείο 
και συχνά να νιώθει λιγότερο αρεστός ή συμπαθής στους άλλους συμμαθητές (Αρτινοπού-
λου). Οι παραπάνω συμπεριφορές αποκαλούνται και «έμμεσος εκφοβισμός» και συναντώ-
νται κυρίως μεταξύ κοριτσιών. 
 
4) Σεξουαλικός εκφοβισμός: επίμονα κοιτάγματα, κακόβουλα πειράγματα σεξουαλικού πε-
ριεχομένου, χειρονομίες, άσκηση πίεσης για συμμετοχή σε σεξουαλική δραστηριότητα, από-
πειρα σεξουαλικής επίθεσης, παρακολούθηση ιδιωτικής ζωής (Γιοβαζολιάς, Κουρκούτας και 
Μητσοπούλου, 2006). Αποτελέσματα ερευνών έχουν δείξει ότι αν και δεν πρόκειται για την 
πιο συνηθισμένη μορφή εκφοβισμού ωστόσο σημειώνει όλο και μεγαλύτερη αύξηση τα τε-
λευταία χρόνια αναδεικνύεται σε σοβαρό πρόβλημα στο σχολικό χώρο. Την κατάσταση αυτή 
αντιμετωπίζουν κυρίως τα κορίτσια και συνδέεται με ανάπτυξη φοβιών και άγχος που πιθα-
νότατα τα συνοδεύουν και αρκετά χρόνια αργότερα. 
 
5) Ηλεκτρονικός εκφοβισμός: αποστολή κειμένων ή εικόνων που μπορούν να βλάψουν τον 
παραλήπτη μέσω διαδικτύου ή άλλων ψηφιακών συσκευών επικοινωνίας, κινητού τηλεφώ-
νου, ανάρτηση αρνητικών σχολίων ή εικόνων σε blogs, forums και άλλα websites. Πρόκειται 
για τη νεότερη μορφή εκφοβισμού η οποία είναι γνωστή και ως cyberbullying και έχει πάρει 
ανησυχητικές διαστάσεις καθώς έχει ξεφύγει από τα στενά και ελεγχόμενα, κατά κάποιο 
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τρόπο, όρια του σχολείου (Γκουλέμη 2010). Η μορφή αυτή εκφοβισμού διαφέρει από τις άλ-
λες καθώς έχει τα εξής χαρακτηριστικά: μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή 
της νύχτας, οι εικόνες και τα μηνύματα μπορούν να μεταδοθούν γρήγορα σ’ ένα τεράστιο 
κοινό και οι δράστες να παραμείνουν ανώνυμοι χωρίς να είναι εύκολο να αποκαλυφθούν. 
 

Οι αιτίες του σχολικού εκφοβισμού 
 
Έχουν διατυπωθεί ως σήμερα διάφορες απόψεις σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 
μπορεί να έχει κάποιο παιδί ώστε να προβεί σε επεισόδια όπως τα παραπάνω. Κάποιοι απο-
δίδουν την εκφοβιστική συμπεριφορά στην προσωπικότητα του ατόμου όπου η προσωπικό-
τητα ορίζεται ως «ένα χαρακτηριστικό μοτίβο σκέψης, συναισθημάτων και συμπεριφορών 
που επιμένουν στο χρόνο και στις καταστάσεις και ξεχωρίζουν το ένα άτομο από κάποιο 
άλλο» (Phares, 1998). Άλλοι αντίθετα ισχυρίζονται ότι μικρή επίδραση ασκεί η προσωπικό-
τητα στη συμπεριφορά και ότι οι καταστάσεις και το περιβάλλον ουσιαστικά την καθορίζουν. 

Για το cyber bullying ειδικότερα η Αρτινοπούλου (Αρτινοπούλου, 2009) προσθέτει: «Για το 
προφίλ των παιδιών που προβαίνουν στην καταχρηστική συμπεριφορά του cyber bullying οι 
λίγες έρευνες που έχουν διεξαχθεί δείχνουν ότι τα κίνητρά τους είναι συχνά η ζήλια, η εκδί-
κηση, το αίσθημα υπεροχής και η επίδειξη δύναμης απέναντι στους συνομηλίκους….Εκτι-
μούν ότι μέσα από επίδειξη δύναμης και υπεροχής γίνονται περισσότερο δημοφιλή και απο-
δεκτά από την παρέα. Εκλαμβάνεται ως μια μορφή διασκέδασης λόγω ανίας, άσκοπης δια-
χείρισης του ελεύθερου χρόνου τους και πρόκλησης αντιδράσεων από το πιθανό θύμα». 
 
Στην προηγούμενη ενότητα ασχοληθήκαμε με το προφίλ των παιδιών – θυμάτων του σχολι-
κού εκφοβισμού. Στην ενότητα αυτή θα γίνει προσπάθεια να αναδειχτούν οι διαφορές που 
παρουσιάζουν κάποια παιδιά σε σχέση με τα υπόλοιπα και έχουν ως συνέπεια τη συχνότερη 
θυματοποίηση από τους συμμαθητές τους. Μια από τις συνηθέστερες αιτίες θυματοποίησης, 
σύμφωνα με απαντήσεις παιδιών σε σχετικές έρευνες, είναι κάποιο χαρακτηριστικό που α-
φορά την εξωτερική εμφάνιση των παιδιών- στόχων και που τους διαφοροποιεί από το μέσο 
όρο π.χ. παχυσαρκία, έλλειψη ύψους, το να φορά κανείς γυαλιά ή σιδεράκια, η ύπαρξη κά-
ποιου προβλήματος στην ομιλία ή την προφορά κ.α. και το οποίο γίνεται άμεσα αντιληπτό 
(Rigby, 2008). Παρόλο που δε συμφωνούν όλοι οι ερευνητές μ’ αυτήν την άποψη, ωστόσο 
δεν μπορεί και εύκολα να απορριφθεί. 
 
Επίσης έχει υποστηριχτεί ότι και η διαφορετική εθνικότητα αποτελεί παράγοντα θυματοποί-
ησης κάποιων παιδιών. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα γνώριμο στη χώρα μας από τη 
δεκαετία του 1990 οπότε και άρχισαν να καταφτάνουν οι πρώτοι οικονομικοί μετανάστες 
από άλλες χώρες, κυρίως από την Αλβανία, και επηρέασαν τη σύνθεση των πόλεων και κατά 
συνέπεια και των σχολείων. Το γεγονός της έντονης παρουσίας αλλοδαπών στην ελληνική 
κοινωνία είχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωση ρατσιστικών αισθημάτων από μέρους του ελλη-
νικού πληθυσμού και την ανάπτυξη κλίματος ξενοφοβίας που δεν άφησε ανεπηρέαστο και 
το χώρο του σχολείου. Κατά το Μιτίλη (1998 στο Αρτινοπούλου, 2001, σελ.90-91) «…Σε πρό-
σφατη έρευνα με αντικείμενο τις μειονότητες μέσα στη σχολική τάξη διαπιστώθηκε ότι η εί-
σοδος των μαθητών των μειονοτήτων στην τάξη προκαλεί ένταση και ισχυρή σύγκρουση στην 
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πλειοψηφία των μαθητών της πλειονότητας, που απορρέει από την προκατάληψη και την 
ξενόφοβη στάση τους….». 

Σχετικά με τη θυματοποίηση μαθητών που οι γονείς τους ανήκουν σε χαμηλότερα κοινωνι-
κοοικονομικά στρώματα, οι έρευνες δεν έχουν καταλήξει σε ξεκάθαρα συμπεράσματα. Από 
μελέτες που έχουν γίνει στην Αγγλία, τη Σκωτία και τις Κάτω Χώρες προέκυψε ότι πράγματι 
στα σχολεία υποβαθμισμένων περιοχών παρατηρούνται υψηλότερα ποσοστά σχολικού εκ-
φοβισμού. Αντίθετα, ευρήματα στη Σουηδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Γαλλία έ-
δειξαν ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της κοινωνικοοοικονομικής κατάστασης των γονιών και 
της εκφοβιστικής συμπεριφοράς των παιδιών. Πάντως στις περιπτώσεις όπου εμφανίζεται 
να υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στα δύο, η βασικότερη μορφή σχολικού εκφοβισμού που κα-
ταγράφεται είναι αυτή του σωματικού (Rigby, 2008). 

Ωστόσο πρέπει να τονιστεί και ο ρόλος που έχουν παίξει και οι κοινωνικές και πολιτιστικές 
διαφορές που έχουν διαμορφωθεί με το πέρασμα των χρόνων ανάμεσα στα δύο φύλα. Στις 
περισσότερες κοινωνίες έχει επικρατήσει, παρόλη την πρόοδο του γυναικείου κινήματος, ο 
άντρας να θεωρείται το ισχυρό φύλο. Ίσως λοιπόν η επιθετικότητα εναντίον των κοριτσιών 
να εξηγείται ως μια προσπάθεια μέσω της οποίας ένα αγόρι θέλει να επιδείξει την αρρενω-
πότητά του. Βέβαια η στάση που κρατάει ένα αγόρι απέναντι σε ένα κορίτσι διαμορφώνεται 
και από παράγοντες όπως η οικογένεια και τα ΜΜΕ. 

Οι συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού 

Σχετικά με τις επιπτώσεις του εκφοβισμού βασικά στο θύμα αλλά και στο δράστη έχουν δια-
τυπωθεί διάφορες απόψεις όπως: α) ότι μακροπρόθεσμα αυτός δεν έχει κάποια σοβαρή συ-
νέπεια τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική υγεία του θύματος, β) ότι τα συναισθή-
ματα που βιώνει κάποιος κατά την περίοδο που έχει εμπλακεί σε περιστατικά εκφοβισμού 
δεν ξεχνιούνται εύκολα και επηρεάζουν την υγεία και κατά συνέπεια τη μετέπειτα ζωή του 
ατόμου, γ) και η κάπως ακραία, κατά τη γνώμη μας, άποψη ότι ο εκφοβισμός μπορεί να έχει 
και θετικά αποτελέσματα στην υγεία γιατί προκαλεί κινητοποίηση ενός προσωρινού αγχογό-
νου παράγοντα που κάνει το άτομο- στόχο πιο ευπροσάρμοστο (Rigby, 2008).  

Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ και στη Σκανδιναβία από τον Olweus έχουν 
δείξει ότι ο εκφοβισμός έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αυτοεικόνα και την αυτοεκτίμηση 
του παιδιού. Αναφέρθηκε παραπάνω ότι η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να αποτελεί έναν 
από τους λόγους που ένα παιδί γίνεται στόχος. Ωστόσο η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να 
είναι και συνέπεια του εκφοβισμού δεδομένου ότι μπορεί να προκαλέσει καταβαράθρωση 
της ήδη κακής αυτοεικόνας. Επιπλέον τα ευρήματα του Olweus έδειξαν ότι η θυματοποίηση 
παιδιών στο σχολείο από τους συνομηλίκους τους μπορεί να έχει και μακροχρόνιες επιπτώ-
σεις στην αυτοεκτίμησή τους (Rigby, 2008). 

Επίσης μακροχρόνιες συνέπειες λόγω του σχολικού εκφοβισμού έχουν παρατηρηθεί και στην 
κοινωνική προσαρμογή των παιδιών. Σύμφωνα με κάποιες μελέτες παιδιά που έχουν θυμα-
τοποιηθεί ανέφεραν ότι αντιπαθούν το σχολείο και ζητούν από τους γονείς τους συχνά να 
μείνουν σπίτι (Rigby, 2008) αλλά και η σχολική επίδοσή τους επηρεάζεται και έχουν την τάση 
να κάνουν απουσίες (Γιοβαζολιάς, 2007). Ένας άλλος τομέας ο οποίος φαίνεται μακροπρόθε-
σμα να επηρεάζεται είναι αυτός των σχέσεων με το άλλο φύλο καθώς από έρευνες προκύπτει 
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ότι άντρες που είχαν θυματοποιηθεί στο σχολείο ήταν πιο συνεσταλμένοι ερωτικά και πα-
ρουσίαζαν δυσκολίες στη δημιουργία ερωτικών σχέσεων (Γιοβαζολιάς, 2007). 

Ακόμη τα παιδιά- στόχοι διακατέχονται από αισθήματα ανασφάλειας και άγχους και καθώς 
τα περιστατικά εκφοβισμού επανέρχονται στη μνήμη τους παρουσιάζουν και αδυναμία συ-
γκέντρωσης (Rigby, 2008). Επιπροσθέτως υπάρχει υψηλή συσχέτιση ανάμεσα σε παιδιά που 
θυματοποιήθηκαν και στην εφηβεία εμφάνισαν κατάθλιψη και αυτοκτονικό ιδεασμό 
(Olweus, 2009). Διαπιστώνεται λοιπόν ότι οι συνεχείς καταστάσεις εκφοβισμού προκαλούν 
στα θύματα ψυχική εξάντληση, αδυναμία να αναλάβουν μελλοντικά κοινωνικές ευθύνες και 
να επιδείξουν συνέπεια στον κοινωνικό τους ρόλο (Γιοβαζολιάς, 2007). Παρόμοιες επιπτώ-
σεις με την πρόσωπο με πρόσωπο επιθετικότητα προκαλεί και το cyber bullying δηλαδή χα-
μηλή αυτοεκτίμηση, έλλειψη εμπιστοσύνης, χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο, αλλαγή ενδια-
φερόντων, κατάθλιψη (Αρτινοπούλου, 2009). 

Επιπλέον, ο σχολικός εκφοβισμός έχει και αρνητικές επιπτώσεις στη σωματική υγεία του παι-
διού – θύματος. Συγκεκριμένα οι καταστάσεις που βιώνει είναι δυνατό να του προκαλέσουν 
πονοκεφάλους, κοιλιακά άλγη, ενούρηση και διαταραχές ύπνου (Γκουντσίδου, 2007), στομα-
χικά έλκη, ταχυπαλμίες, ανορεξία και ναυτία (Rigby, 2008). 

Παρόλο που οι περισσότερες έρευνες έχουν επικεντρωθεί στις επιπτώσεις που έχει ο σχολι-
κός εκφοβισμός στα θύματα, ωστόσο υπάρχουν και έρευνες που έχουν δείξει ότι και ο δρά-
στης δε μένει ανεπηρέαστος. Έτσι λοιπόν προέκυψε ότι και οι δράστες έχουν την τάση να 
είναι δυστυχισμένα παιδιά και ίσως η ευχαρίστηση που προέρχεται από την κυριαρχία πάνω 
στους άλλους να τους βοηθά να ξεπεράσουν τη θλίψη τους μεταφέροντάς την σε κάποιον 
άλλο (Rigby, 2008). Άλλωστε πολλές φορές πίσω από ένα παιδί- δράστη κρύβεται πόνος, ε-
γκατάλειψη, φόβος, απόρριψη ή και κάποια διαλυμένη οικογένεια. Σε ακραίες περιπτώσεις 
μάλιστα έχουν παρατηρηθεί και αυτοκτονίες ή σκέψεις για αυτοκτονία από παιδιά που α-
σχολούνταν με τον εκφοβισμό άλλων (Olweus, 2009). 
 

Προληπτική πολιτική 
 
Ωστόσο για την αντιμετώπιση του φαινομένου είναι απαραίτητο να χαρακτεί μια πολιτική 
που να παρεμβαίνει σε πολλά επίπεδα καθώς από στοιχεία του ευρωπαϊκού προγράμματος 
DAPHNE- ΙΙ (2006-2008) προκύπτει ότι οι γονείς δηλώνουν συνήθως άγνοια για το πρόβλημα, 
οι μαθητές συχνά νιώθουν ότι η παρέμβαση κάποιου ενήλικα είναι σπάνια και αναποτελε-
σματική και μπορεί να επιτείνει την κατάσταση ενώ ένα ποσοστό δασκάλων όταν αντιλαμ-
βάνονται περιστατικά εκφοβισμού δυσκολεύονται να τα αντιμετωπίσουν. 

Οι όποιες παρεμβάσεις λοιπόν πρέπει να έχουν ως στόχο: α) τα θύματα να νιώθουν μεγαλύ-
τερη ασφάλεια, αποδοχή και αυτοπεποίθηση στο σχολείο, β) οι δράστες να αντιδρούν λιγό-
τερο επιθετικά και να επιβάλλονται με κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους (Olweus, 2009), γ) οι 
εκπαιδευτικοί να γίνουν ικανότεροι να αναγνωρίζουν το φαινόμενο, να το σταματούν και να 
αναπτύσσουν τεχνικές για την εκτόνωσή του, δ) οι γονείς να αντιλαμβάνονται αν το παιδί 
τους είναι θύμα ή θύτης και να συνεργαστούν με το σχολείο ή με άλλους εμπλεκόμενους 
φορείς (Γιοβαζολιάς, 2007). αποκτήσουν καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες όπως είναι ο διά-
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λογος, η έκφραση των συναισθημάτων τους και η διεκδικητικότητα, τότε αυτά ίσως κατα-
φεύγουν λιγότερο σε διαταρακτικές μορφές συμπεριφοράς (Herbert, 1999). Επίσης καθορι-
στική είναι και η καλλιέργεια από μέρους των γονιών της αυτοεκτίμηση καθώς σύμφωνα με 
την Πρεκατέ «το παιδί θα δώσει τόση αξία στον εαυτό του όση έχει δώσει το περιβάλλον του 
και οι συμπεριφορές του θα εκφράζουν το βαθμό της αυτοεκτίμησής του». Ακόμη ερευνητές 
έχουν καταλήξει ότι όσο πιο κοντά του αισθάνεται ένα παιδί τους γονείς του κατά τη σχολική 
ηλικία τόσο πιο θετική είναι η εικόνα που αναπτύσσει για τον εαυτό του και ότι η γονεϊκή 
εμπλοκή σχετίζεται θετικά με την ανάπτυξη χαρακτηριστικών όπως εσωτερική πηγή ελέγχου, 
αυτοεικόνα, υψηλές προσδοκίες, θετικές στάσεις απέναντι στο σχολείο (Γεωργίου, 2009, σελ. 
81, 143). Επιπλέον σημαντικό ρόλο παίζει και η σχέση που έχουν διαμορφώσει οι γονείς με 
τα παιδιά τους καθώς στα περισσότερα περιστατικά εφηβικής παραβατικότητας παρατηρεί-
ται μια χαλαρή σχέση με τους γονείς και προπάντων μια έλλειψη ουσιαστικής σχέσης μαζί 
τους (Νόβα – Καλτσούνη, 2002, σελ. 114). Επιπροσθέτως, προτείνεται οι γονείς να επιβάλουν 
κανόνες και να επαινούν το παιδί όταν τους ακολουθεί αλλά και κυρώσεις όταν τους αγνοεί, 
όχι όμως σωματική τιμωρία, να περνούν χρόνο με τα παιδιά γιατί έτσι θα έχουν την ευκαιρία 
να καταλάβουν την προσωπικότητα και το χαρακτήρα τους και να αναπτύξουν σχέση εμπι-
στοσύνης μαζί τους αλλά και να γνωρίζουν και τις παρέες των παιδιών και πού βρίσκονται 
γιατί στην εφηβεία οι συνομήλικοι επηρεάζουν σημαντικά τους νέους (Olweus, 2009). 

Είναι σημαντικό το σχολείο να έχει υιοθετήσει μια πολιτική αντίθετη στον εκφοβισμό από 
όποιον και αν προέρχεται και να μην αφήνει περιθώρια εκδήλωσής του. Προς αυτή την κα-
τεύθυνση πολύ σημαντική είναι η σωστή επιτήρηση των μαθητών τις ώρες των διαλειμμάτων 
και η έγκαιρη παρέμβαση των εκπαιδευτικών όταν αντιλαμβάνονται ότι κάτι συμβαίνει ή ε-
τοιμάζεται να συμβεί (Olweus, 2009). Το μέτρο αυτό είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό όμως 
συχνά δεν εφαρμόζεται σωστά από τους εκπαιδευτικούς γιατί υποβαθμίζουν τη σοβαρότητα 
των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών και δε θεωρούν απαραίτητη την παρουσία τους. 

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η φροντίδα και η υποστήριξη των παι-
διών, η επικοινωνία και η σύνδεση με την οικογένεια, η ευκαιρία για συμμετοχή σε δράσεις 
στη σχολική κοινότητα, η σύνδεση του μαθητή με το σχολείο, η διαμόρφωση πολιτικών για 
την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου στο σχολείο, η υποστήριξη εκπαιδευτι-
κού προσωπικού, η εποπτεία των χώρων και η διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος είναι 
βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση ενός σχολείου που δεν αφήνει χώρο στον εκφοβισμό 
(Χιόνη, χ.χ.). 
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Περίληψη 

Η αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας σημαίνει από τη μία ότι θα πρέπει να παρά-
σχει ποιοτική εκπαίδευση και από την άλλη ότι θα πρέπει να παράσχει ισότιμη πρόσβαση 
σε όλους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
σε ένα αποτελεσματικό σχολείο θα πρέπει να ενυπάρχει η έννοια της συνεκπαίδευσης. Μέ-
σα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση προηγούμενων ερευνών, η παρούσα μελέτη κατα-
δεικνύει ότι οι παράγοντες εκείνοι που συμβάλλουν στην ύπαρξη αποτελεσματικών σχο-
λείων και στην υιοθέτηση αλλά και στην επιτυχή εφαρμογή του θεσμού της συνεκπαίδευ-
σης είναι η ηγεσία, ήτοι ο διευθυντής – ηγέτης, ο εκπαιδευτικός, μέσα από τις γνώσεις που 
έχει για την αντιμετώπιση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και τη θετική 
στάση απέναντι στην συνεκπαίδευση, και τέλος η σχέση του σχολείου με το εξωτερικό του 
περιβάλλον, δηλαδή η επικοινωνία της σχολικής μονάδας με την τοπική κοινωνία. 

Λέξεις – Κλειδιά: αποτελεσματικότητα, σχολική μονάδα, ηγεσία, εκπαιδευτικός, συνεκπαί-
δευση 

Εισαγωγή 

Το άρθρο 26 της Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου αναφέρει ότι «η εκπαίδευση 
πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενί-
σχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. 
Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία» (Universal Declaration of 
Human Rights, 1948). Το σχολείο οφείλει να καταστεί μία γέφυρα που θα ενώσει τα παιδιά 
με τον έξω κόσμο. Όπως επισημαίνει ο Kapur (2007) το σχολείο οφείλει να βοηθήσει τους 
μαθητές να κατανοήσουν την ελευθερία ,που έχουν, καθώς και τα όρια αυτής, να δώσει 
στους μαθητές τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες και να τους διδάξει τις κατάλληλες 
στάσεις και συμπεριφορές, με τις οποίες θα μπορέσουν να λειτουργήσουν σε μία πλουρα-
λιστική δημοκρατία, ερχόμενοι σε επαφή με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες.  

Αν αποδεχτούμε τις παραπάνω θεμελιώδεις προτάσεις ως σημείο αναφοράς, τότε η εκπαί-
δευση είναι ουσιαστικά μια κοινωνική διαδικασία. Παρόλα αυτά, η εκπαίδευση εκφράζεται 
μέσα από το θεσμό του σχολείου, το οποίο, σύμφωνα με τον West – Burnham(2003) «γρα-
φειοκρατικοποιεί» τη διαδικασία της εκπαίδευσης, μέσω του χρόνου, του τόπου και του 
περιεχομένου της. Σε αυτό το πλαίσιο η κυρίαρχη τάση είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης να 
συνδεθεί με την αποτελεσματικότητά της, να παράγει εργατικό δυναμικό και να ανταποκρί-
νεται στις ανάγκες της οικονομίας της αγοράς, μειώνοντας το ρόλο της κοινωνίας στην ορ-
γανωσιακή της επίδοση. Στο πλαίσιο της κοινότητας, όσον αφορά το ρόλο της εκπαίδευσης 
στην κοινωνία, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με την αξία, την ποιότητα, την αποτελεσματι-
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κότητα και την απόδοση των σχολικών μονάδων. Αυτά τα ζητήματα μπορεί να προκύψουν 
από τις πρακτικές της διοίκησης, της ηγεσίας και της δομή της εκπαιδευτικής μονάδας.  

Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις των σημερινών κοινωνιών, δεδομένης της εξά-
πλωσης της φτώχειας αλλά και του περιορισμού του κρατικού προϋπολογισμού για την 
παιδεία σε πολλές χώρες, είναι η διασφάλιση ότι υπάρχει η κατάλληλη κρατική νομοθεσία 
σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Raffo, 2011). Τό-
σο οι ανεπτυγμένες όσο και οι αναπτυσσόμενες χώρες απαντούν στις προκλήσεις της συ-
νεκπαίδευσης, διασφαλίζοντας ότι τα σχολεία είναι απελευθερωμένα από τις αρνητικές 
επιδράσεις της διάκρισης με βάση το φύλο, τη μορφή ανικανότητας, την κουλτούρα, την 
εθνικότητα, τη θρησκεία ή άλλες διαφορές (Ahsan, Sharma & Deppeler, 2012) και ως εκ 
τούτου διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών στην εκπαίδευση. 

Η σύνδεση μεταξύ σχολικής αποτελεσματικότητας και συνεκπαίδευσης μπορεί να φαίνεται 
«λογική», ωστόσο δεν έχει μελετηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Ως εκ τούτου, ο σκοπός της 
παρούσας έρευνας είναι να αποτυπώσει εκείνους τους παράγοντες, που μέσα από τη συμ-
βολή τους στην επίτευξη της συνεκπαίδευσης, μπορούν παράλληλα να συμβάλλουν στη 
δημιουργία-λειτουργία αποτελεσματικών σχολείων. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε 
για τον σκοπό της εν λόγω έρευνας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών, ήτοι η 
δευτερογενής μέθοδος συλλογής δεδομένων. 

Συμπεράσματα-Οι παράγοντες που συμβάλλουν τόσο στην αποτελεσματικότητα της σχο-
λικής μονάδας όσο και στην επιτυχημένη εφαρμογή της συνεκπαίδευσης.- 

Στην πραγματικότητα, η συνεκπαίδευση έχει πολλά κοινά με την αποτελεσματικότητα της 
σχολικής ομάδας, ως προς το ότι και οι δύο έννοιες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη βελ-
τίωση της σχολικής μονάδας (Florian & Rouse, 2001).Τρεις είναι οι κύριοι παράγοντες που 
μπορούν να συμβάλλουν τόσο στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας όσο και 
στην επιτυχημένη εφαρμογή της συνεκπαίδευσης: 

α) η συνεργασία σχολείου και τοπικής κοινωνίας,  

β) η ηγεσία της σχολικής μονάδας και  

γ) οι εκπαιδευτικοί.   

Η συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ σχολείου και τοπικής κοινωνίας 

Ένα ενδιαφέρον εύρημα της παρούσας μελέτης είναι η σημαντική σχέση μεταξύ της σχολι-
κής μονάδας και της τοπικής κοινωνίας, τόσο σε επίπεδο επίτευξης της αποτελεσματικότη-
τας της σχολικής μονάδας, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής της συνεκπαίδευσης. Εφόσον το 
σχολείο θεωρείται μία μικρογραφία της κοινωνίας και ο δεύτερος φορέας κοινωνικοποίη-
σης και εκπαίδευσης του ατόμου μετά από την οικογένεια (Λουκέρης κ.α., 2005), το σχολείο 
θα πρέπει να λαμβάνει ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι ώστε να 
συμβάλλει στην ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου (Mulford & Silius, 2001). Ως εκ τού-
του, τα σχολεία θα πρέπει να μεταβάλλονται, προκειμένου να είναι ικανά να απαντούν στις 
ανάγκες και τις προκλήσεις των σημερινών κοινωνιών, όπως είναι το αίτημα για συνεκπαί-
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δευση. Δεδομένης αυτής της διαπίστωσης, μπορούμε να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι 
ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες επίτευξης της σχολικής αποτελεσματικότητας 
και εφαρμογής της συνεκπαίδευσης είναι η συνεργασία του σχολείου, μέσω των εμπλεκο-
μένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, με την τοπική κοινωνία, με απώτερο στόχο την ανα-
διάρθρωση των σχολείων, ώστε να βελτιωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία (Lopez, 2003). Η 
διαπίστωση αυτή, άλλωστε, υποστηρίζεται περαιτέρω και από την οικοσυστημική προσέγ-
γιση που αναπτύχθηκε από τους Kalenga & Fourie (2012), καθώς επίσης και από άλλους 
ερευνητές, οι οποίοι κατέδειξαν το σημαντικό ρόλο του εξωτερικού περιβάλλοντος του 
σχολείου και τις πολιτικές που μπορεί να εφαρμόσει στην τοπική κοινωνία προς την κατεύ-
θυνση της συνεκπαίδευσης (Urwick & Elliott, 2010· Graham & Spandagou, 2011). 

Η ηγεσία της σχολικής μονάδας 

Ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της σχολικής μονάδας και της τοπικής κοινωνίας είναι ο διευ-
θυντής. Η ηγεσία έχει χαρακτηριστεί ως ο πλέον σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει 
στην σχολική αποτελεσματικότητα (Dean, 1993; Harris, 2004; Murphy, 2005), καθώς είναι 
εκείνος που σχεδιάζει, καθορίζει, εφαρμόζει και παρακολουθεί την εξέλιξη του σχολείου, 
την αναδιοργάνωσή του και είναι υπεύθυνος έτσι ώστε το σχολείο να μπορεί να ανταπο-
κριθεί στις αλλαγές που συντελούνται στο εξωτερικό του περιβάλλον και κατ’ επέκταση στις 
απαιτήσεις της κοινωνίας (Harris, 2004), μία από τις οποίες είναι και το αίτημα για συνεκ-
παίδευση (Ahsan et al, 2012). Η σημασία του διευθυντή – ηγέτη τόσο για τη σχολική αποτε-
λεσματικότητα, όσο και για την συνεκπαίδευση, φαίνεται και μέσα από το γεγονός ότι ο 
διευθυντής της σχολικής μονάδας είναι υπεύθυνος για τη βελτίωση της ποιότητας της εκ-
παίδευσης (Παμουκτσόγλου, 2001· Ρες, 2004), μέσω της διεκπεραίωσης των γραφειοκρατι-
κών – διοικητικών καθηκόντων (Boris – Schacter & Langer, 2006), της παροχής υποστήριξης 
προς τους καθηγητές, το συντονισμό του ανθρώπινου δυναμικού της σχολικής μονάδας και 
της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων πηγών, της διαμόρφωσης μίας σχολικής κουλτούρας 
και τη δημιουργία ενός θετικού κλίματος στο σχολείο (Dean, 1993), της επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών φροντίζοντας για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη, την επί-
βλεψη και τον έλεγχο της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου και την οικονομική διαχεί-
ριση (Dean, 1993), την επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων (NASSP, 1982, όπως παρα-
τίθεται στην Dean, 1993). Ως εκ τούτου, η ηγεσία μίας σχολικής μονάδας δεν είναι απλά το 
σύνολο των ενεργειών του διευθυντή αυτής της σχολικής μονάδας, αλλά μία συνεργατική 
διαδικασία, η οποία κινητοποιεί τα μέλη που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία 
να σκεφτούν και να ενεργήσουν με έναν τέτοιο τρόπο που να ικανοποιεί τις ανάγκες του 
σχολείου και της τοπικής κοινωνίας (Foster, 2005).  

Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η συνεργασία των διευθυντών 
των σχολικών μονάδων με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας μπορεί να συμβάλλει σε με-
γάλο βαθμό στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των σχολικών μονάδων (Φασουλής, 
2001· Φύκαρης, 2004· Λουκέρης κ.α., 2005), αλλά και στην εφαρμογή της συνεκπαίδευσης 
(Coutsocostas & Alborz, 2010; Graham & Spandagou, 2011). Αυτό, όμως, προϋποθέτει αφε-
νός την προθυμία των ίδιων των φορέων της τοπικής κοινωνίας και αφετέρου την προώθη-
ση της συνεργασίας από το Υπουργείο Παιδείας. Αυτή η διαπίστωση μας οδηγεί στη συζή-
τηση περί των πολιτικών εκείνων που μπορούν να εφαρμοστούν, έτσι ώστε να προαχθεί η 
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συνεκπαίδευση στο πλαίσιο των αποτελεσματικών σχολείων, αλλά και αντίστροφα, ήτοι οι 
σχολικές μονάδες να καταστούν αποτελεσματικές μέσα από την εφαρμογή της συνεκπαί-
δευσης.  

Ο εκπαιδευτικός 

Όπως αναλύθηκε και πρωτύτερα, αρκετές έρευνες δίνουν έμφαση στις απαραίτητες ικανό-
τητες και δεξιότητες που θα πρέπει να κατέχει ο εκπαιδευτικός, έτσι ώστε να μπορέσει να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συνεκπαίδευσης, ιδίως μέσα από την θετική στάση απέ-
ναντι στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την έννοια της συνεκπαίδευσης 
(Johnstone & Chapman, 2009; Leung & Mak, 2010; Coutsocostas & Alborz, 2010; Couse & 
Recchia, 2011; de Boer, Pijl & Minnaert, 2011; Lalvani, 2012; Ahsan et al, 2012), καθώς και 
στην υποστήριξη που δέχεται ο εκπαιδευτικός κατά την τέλεση του έργου του όχι μόνο από 
τον διευθυντή της σχολικής μονάδας (Murphy, 2005; Eloff & Kgwete, 2007; Ahsan et al, 
2012), αλλά και γενικότερα από τον χώρο του σχολείου (Alavi & McCormick, 2004; Ander-
son, 2004).  

Σημαντικός είναι και ο ρόλος του εκπαιδευτικού όσον αφορά την προώθηση και ενίσχυση 
της επικοινωνίας τόσο μέσα στην τάξη (Ζαβλανός, 2003), όσο και μεταξύ του σχολείου και 
των γονέων (Foster, 2005; Feeney, 2009). Επιπρόσθετα, η διεθνής βιβλιογραφία καταδει-
κνύει ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού συνίσταται παράλληλα και στην εφαρμογή διδακτικών 
προσεγγίσεων που ενισχύουν περαιτέρω το αποτέλεσμα της συνεκπαίδευσης, όπως είναι η 
συνεργατική μάθηση (Florian & Rouse, 2001; Ahsan et al, 2012). 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συζητήσουν τη μάθηση και τη διδασκαλία 
καθώς και τις μεθόδους και τις δυνατότητες που υπάρχουν για ανάπτυξη. Θα πρέπει να 
τους δοθεί η ευκαιρία να συνεργάζονται με τους διευθυντές και να επηρεάζουν τις μεθό-
δους και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στις τάξεις και τα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει ,επίσης, να εξοικειώνονται με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα και να εκπαιδεύονται 
στην αντιμετώπιση της διαφορετικής επίδοσης των μαθητών (UNESCO, 2009).  

Προτάσεις 

Δεδομένου ότι η έννοια της συνεκπαίδευσης δεν είναι ανεξάρτητη από την έννοια της ακα-
δημαϊκής αριστείας, ή αλλιώς της σχολικής αποτελεσματικότητας, όπως κατέδειξε η παρα-
πάνω ανάλυση, οι Beloin & Peterson (2000) ανέπτυξαν ένα μοντέλο το οποίο συνδυάζει τις 
καλές πρακτικές για την σχολική αποτελεσματικότητα με τις πρακτικές της συνεκπαίδευσης. 
Το μοντέλο αυτό καταρχήν χαρακτηρίζεται από την ενσωμάτωση όλων, που σημαίνει ότι 
όλα τα παιδιά μαθαίνουν από κοινού, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, κουλτούρας, εθνικότη-
τας, γλώσσας και ικανότητας.  

Πολύ σημαντική είναι επίσης και η διδασκαλία και προσαρμογή στη διαφορετικότητα. Αυτό 
περιλαμβάνει σχεδιασμό διδασκαλίας για διαφορετικούς μαθητές που τους εμπλέκει στην 
ενεργό μάθηση σε δραστηριότητες που είναι σημαντικές σε νόημα και άπτονται του πραγ-
ματικού κόσμου, καθώς και ανάπτυξη προσαρμογών για μαθητές με διαφορετικές ανάγκες, 
ενδιαφέροντα και ικανότητες.  
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Η δημιουργία κοινότητας μάθησης και υποστήριξης είναι ένας ακόμη παράγοντας αυτού 
του μοντέλου. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση ειδικευμένων πηγών 
του σχολείου και της τοπικής κοινότητας (ειδική εκπαίδευση, διορθωτική ανάγνωση), ώστε 
να δημιουργηθεί υποστήριξη για τους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές, οικοδόμη-
ση κοινοτικής και αμοιβαίας υποστήριξης μέσα στην τάξη και το σχολείο, καθώς και παροχή 
ενεργητικής υποστήριξης για τους μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς.  

Ο επόμενος σημαντικός παράγοντας του μοντέλου αυτού είναι η συνεργασία στο πλαίσιο 
του σχολείου και με τις οικογένειες και την κοινότητα, εμπλοκή του σχολείου στην ενίσχυση 
της κοινότητας, παροχή καθοδήγησης, ώστε να εμπλακούν οι μαθητές, οι γονείς και οι εκ-
παιδευτικοί στη λήψη αποφάσεων και την κατεύθυνση της μάθησης και εξωσχολικών δρα-
στηριοτήτων. Τέλος, πολύ σημαντική είναι και η ενδυνάμωση των μαθητών ως πολίτες μιας 
δημοκρατικής κοινωνίας, δεδομένου ότι ο στόχος της εκπαίδευσης είναι να διδάξει στους 
μαθητές πώς να λειτουργούν ως αποτελεσματικοί πολίτες σε μία δημοκρατία. 

Tα παραπάνω προτείνονται και είναι δυνατόν να υλοποιηθούν, εφόσον το εκπαιδευτικό 
σύστημα οικοδομηθεί πάνω στους τρεις βασικούς πυλώνες, που καταδείχτηκαν από την 
παρούσα εργασία ως οι σημαντικότεροι, κοινοί παράγοντες, που πρωτοστατούν στην επι-
τυχημένη εφαρμογή του θεσμού της συνεκπαίδευσης και στην αποτελεσματική λειτουργία 
του σχολείου για όλους. Επομένως, πρέπει να εφαρμοστεί το αποκεντρωμένο συμμετοχικό 
σύστημα διοίκησης, που οδηγεί στη σχολική αποτελεσματικότητα (Hammersley-
Fletcher,2005) κι ένα αξιόπιστο σύστημα κρίσης, κατάρτισης και αξιολόγησης της ηγεσίας 
της σχολικής μονάδας, ώστε να εξασφαλιστεί και να διασφαλιστεί η ύπαρξη του διευθυντή-
ηγέτη στα σχολεία, ο οποίος με τη σειρά του θα εγγυάται την αποτελεσματικότητα της σχο-
λικής μονάδας, μέσα από την ποιοτική συνεκπαίδευση όλων. Επιπλέον, θα πρέπει να δη-
μιουργηθούν εκείνες οι υποστηρικτικές δομές για τη συνεχή κι επιστημονική επιμόρφωση 
του εκπαιδευτικού ( συνεργασία Πολιτείας και Πανεπιστημιακής Κοινότητας) καθώς και να 
του δίνονται περισσότερες δυνατότητες πρωτοβουλιών μέσα στη δραστηριοποίησή του στο 
σχολείο, ώστε να παρέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία όλο το φάσμα των ικανοτήτων του. 
Άλλωστε, αναφορικά με το αναλυτικό πρόγραμμα, ο Χατζηγεωργίου (2004:517) υποστηρίζει 
ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί «…να παίξει ένα ρόλο ως φορέας ανάπτυξης και αναμόρφωσης 
του αναλυτικού προγράμματος», ενώ παράλληλα μπορεί σε μεγάλο βαθμό να κάνει παρεμ-
βάσεις στο αναλυτικό πρόγραμμα, με δεδομένο ότι ο εκπαιδευτικός είναι εκείνος που «υ-
λοποιεί το αναλυτικό πρόγραμμα μέσα στην τάξη του». Επίσης η οικονομική υποστήριξη, με 
βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας, και η παροχή κατάλληλης υλικοτεχνι-
κής υποδομής πρέπει να αποτελούν «εκ των ων ουκ άνευ» προτεραιότητες της Πολιτείας. 
Και τέλος πρέπει να κατανοηθεί απ’ όλους όσους εμπλεκόμαστε στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία ότι πρέπει να εργαστούμε πιο εντατικά για την οικοδόμηση ουσιαστικών σχέσεων 
συνεργασίας κι επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και κοινωνίας. Σκοπός μας να λειτουργεί α-
διάκοπα η αλληλεπίδραση μεταξύ τους και η αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας να 
απορρέει από την πραγματική συνεκπαίδευση καθώς και η επιτυχημένη συνεκπαίδευση να 
είναι εγγύηση για ένα αποτελεσματικό σχολείο, που θα αφορά ολόκληρη την κοινωνία και 
θα διαμορφώνει το μέλλον της. 
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Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης. Ερευνητική μελέτη 

Κουντουριώτου Παναγιώτα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

Μed, Ειδική Παιδαγωγός 
totakount@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στον ρόλο που διαδραματίζει η  πολιτική της συνεκπαίδευσης 
των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ε.ε.α.) στο γενικό σχολείο. Πιο συγκεκρι-
μένα, επιχειρείται η καταγραφή των απόψεων των δασκάλων απέναντι στη συνεκπαίδευση 
αλλά και οι παράγοντες που σύμφωνα με τους ίδιους, επηρεάζουν και συχνά εμποδίζουν την 
εφαρμογή της. Αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης έρευνας, η οποία επιχειρεί να καταγράψει 
τις στάσεις και τις απόψεις των δασκάλων όσον αφορά  τη δυνατότητα συνεκπαίδευσης των 
μαθητών με ε.ε.α. στο γενικό σχολείο, τους παράγοντες που την επηρεάζουν και τις εκπαι-
δευτικές πρακτικές που την προωθούν. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην πα-
ρούσα μελέτη είναι το My Thinking About Inclusion-MTAI (Stoiber et al., 1998), το οποίο διε-
ρευνά τη στάση των δασκάλων απέναντι στη συνεκπαίδευση. Τα ευρήματα κατέδειξαν τη 
βαρύτητα του παράγοντα γνώση – κατάρτιση - επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εφαρ-
μογή της συνεκπαίδευσης, αλλά συγχρόνως και την αναγκαιότητα διεπιστημονικής ομάδας, 
υλικοτεχνικής υποδομής, υποστήριξης από τοπικούς φορείς και βέβαια την ενεργό συμμε-
τοχή των γονέων των μαθητών με ε.ε.α. στο γενικό σχολείο. 

Λέξεις - Κλειδιά: Συνεκπαίδευση, απόψεις δασκάλων, επιμόρφωση, υποστηρικτικές δομές 

Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες γίνεται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη κοινής εκπαίδευσης για όλα 
τα παιδιά, με και χωρίς ε.ε.α. και την ίδρυση ενός Σχολείου για Όλους (Σούλης, 2008).  

Η εκπαίδευση των παιδιών ε.ε.α. είναι μια πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν όλες 
οι χώρες του κόσμου. Παγκόσμια, αλλά και στη χώρα μας έχει πλέον καθιερωθεί η συνεκπαί-
δευση όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως της εθνικής, πολιτισμικής ή κοινωνικής τους ταυτό-
τητας καθώς και των μαθησιακών δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζουν. Τα άτομα με 
ε.ε.α. έχουν δικαίωμα ισότιμης συμμετοχής σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες και για 
να ανταποκριθούν χρειάζονται την απαραίτητη στήριξη και μεταχείριση (Κυπριωτάκης, 
1994). 

Συνεκπαίδευση σημαίνει συμπροσδιορισμός, συμμετοχή, συνεργασία, συνδιαμόρφωση, για 
όλους τους ανθρώπους χωρίς διαχωρισμούς. Σημαίνει επίσης να έχουμε ως αφετηρία ότι ό-
λοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και ότι το άτομο επιτρέπεται να συμπροσδιορίζει και να 
συνδιαμορφώνει. Σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι κάποιες ομάδες θα πρέπει να προσαρ-
μόζονται στην κοινωνία (Ζώνου-Σιδέρη, 2000).  
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Αυτός που καλείται να εφαρμόσει όλες τις παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις και κυρίως να 
αντιμετωπίσει την καθημερινότητα της σχολικής τάξης με τις όποιες δυσκολίες, είναι ο δά-
σκαλος της γενικής τάξης, καθώς ο ρόλος του αποτελεί σημαντικό ρυθμιστικό παράγοντα της 
κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής που είναι αναγκαία στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης. 

Η σχετική βιβλιογραφία επισημαίνει πως η επιτυχία της ενσωμάτωσης των μαθητών με ε.ε.α. 
στο γενικό σχολείο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη θετική στάση των δασκάλων ως προς 
αυτήν.  

Οι έρευνες παρόλα αυτά καταδεικνύουν ένα μεγάλο κενό στη γνώση των εκπαιδευτικών ως 
προς τις διαφορετικού είδους ε.ε.α. που έχουν τα παιδιά (Scruggs & Mastropieri, 1996), κα-
θώς και διαμαρτυρίες ως προς την ελλιπή τους επιμόρφωση (Allan, 2004). Αρκετοί ακόμη 
παράγοντες έχουν επισημανθεί ως εμπόδια για τη συνεκπαίδευση αυτών των μαθητών στο 
γενικό σχολείο, όπως η πίεση χρόνου, η έλλειψη υποστηρικτικών δομών και διεπιστημονικής 
ομάδας, η έλλειψη συνεργασίας με τους γονείς, οι ανεπαρκείς οικονομικοί πόροι και το ακα-
τάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και πάνω από όλα οι αρνη-
τικές αντιλήψεις, όπως η μη αποδοχή των παιδιών αυτών στο γενικό σχολείο από την υπό-
λοιπη σχολική κοινότητα (Lindsay, 2007). 

Μεθοδολογία 

Στόχος της έρευνας 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να αποτυπωθούν κάποιοι από τους παράγοντες που 
σύμφωνα με τους δασκάλους του δείγματός μας, επηρεάζουν την εφαρμογή της συνεκπαί-
δευσης. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες αξιολογούν τη βαρύτητα παραγόντων όπως 
είναι: ο ανεπαρκής χρόνος του δασκάλου, η έλλειψη διεπιστημονικής ομάδας/ειδικού υπο-
στηρικτικού προσωπικού, η ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και η έλλειψη εμπει-
ρίας και κατάρτισης του εκπαιδευτικού. 

Η παρούσα έρευνα συγκεντρώνει μέσω ερωτηματολογίων που δόθηκαν σε δασκάλους, τις 
απόψεις τους γύρω από τη συνεκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, διερευνά τις απόψεις τους  
για τη φοίτηση μαθητών με ε.ε.α. στην κανονική τάξη και ποιοι είναι οι κυριότεροι παράγο-
ντες που επηρεάζουν τη συνεκπαίδευση. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι στην πα-
ρούσα ανακοίνωση παραθέτουμε μόνο κάποιους από τους βασικότερους παράγοντες που, 
σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, επηρεάζουν την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης σε μεγάλο 
βαθμό. Στην ερευνητική μας μελέτη διερευνήθηκαν και άλλοι παράγοντες, όπως: η ανυπαρ-
ξία οικονομικών πόρων, οι στάσεις και προκαταλήψεις των γονέων, ο μεγάλος αριθμός ανά 
τάξη και το ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο. 

Το εργαλείο 

Η έρευνα διενεργήθηκε στον Νομό Αττικής. Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν 151 δά-
σκαλοι, οι οποίοι εργάζονται σε δημόσια δημοτικά σχολεία.  

Το ερευνητικό εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη είναι το My Think-
ing About Inclusion-MTAI (Stoiber et al., 1998), το οποίο μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε 
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στην ελληνική γλώσσα. Το συγκεκριμένο εργαλείο διερευνά τις απόψεις των δασκάλων σχε-
τικά με τη συνεκπαίδευση.  

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

Τα παρακάτω διαγράμματα αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγματος 
σχετικά με τον βαθμό που επηρεάζουν οι ακόλουθοι παράγοντες την εφαρμογή της συνεκ-
παίδευσης μαθητών με ε.ε.α. Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τη βαρύτητα του κάθε παράγο-
ντα με τις επιλογές: «καθόλου», «λίγο», «αρκετά» και «πολύ». Μελετώντας προσεκτικά τα 
διαγράμματα που ακολουθούν παρατηρούμε ότι ο ανεπαρκής χρόνος του δασκάλου (σε πο-
σοστό περίπου 85%), η έλλειψη διεπιστημονικής ομάδας και ειδικού υποστηρικτικού προ-
σωπικού (σε ποσοστό περίπου 97%), η έλλειψη εμπειρίας των δασκάλων σχετικά με τη συ-
νεκπαίδευση (σε ποσοστό περίπου 91%), η έλλειψη κατάλληλης γνώσης και κατάρτισης (σε 
ποσοστό περίπου 89%), καθώς και η απουσία υλικοτεχνικής υποδομής (σε ποσοστό περίπου 
89%), είναι κάποιοι από τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την ε-
φαρμογή της συνεκπαίδευσης αφού η πλειοψηφία των συμμετεχόντων απάντησε «αρκετά» 
ή «πολύ». 
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Συμπεράσματα- Προτάσεις 

Συνοψίζοντας, είναι εμφανές ότι με μικρές διαφορές, σχεδόν όλοι οι παράγοντες που ανα-
φέρθηκαν παραπάνω θεωρούνται από τους εκπαιδευτικούς του δείγματός μας υψίστης ση-
μασίας και σπουδαιότητας για την ομαλή και επιτυχή εφαρμογή της συνεκπαίδευσης στην 
κανονική τάξη του γενικού σχολείου. Όσο περισσότερα από τα παραπάνω υπάρχουν, τόσο 
πιο δύσκολη μοιάζει να είναι η θέση και το έργο του εκπαιδευτικού που καλείται να συνεκ-
παιδεύσει μαθητές με και χωρίς ε.ε.α. Τόσο στην παρούσα έρευνα όσο και στη σύγχρονη 
ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία γίνεται σαφές πως η συνεκπαίδευση είναι πολύπλευρη 
καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Αν θέλουμε να μιλάμε για ουσιαστική και πετυ-
χημένη ενσωμάτωση-συνεκπαίδευση θα πρέπει να λυθούν όλα τα παραπάνω προβλήματα 
και να υπάρχει συνεργασία σχολείου, διεπιστημονικής ομάδας, φορέων, πολιτείας και βέ-
βαια των ίδιων των γονέων όλων των παιδιών κι όχι μόνο αυτών με τις ε.ε.α (Lindsay, 2007). 
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Η δυναμική του εκπαιδευτικού συστήματος αναμφίβολα συναρτάται από τις δυνατότητες 
συνεχούς προσαρμογής του και προσδιορίζεται από την αμφίδρομη σχέση της εκπαίδευσης 
και της κοινωνικής πραγματικότητας (Ζώνου-Σιδέρη, 2000∙ Σούλης, 2008). Θεωρητικοί και ε-
ρευνητές της εκπαίδευσης υποστηρίζουν πως το σχολείο θα πρέπει να προσφέρει περισσότε-
ρες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ιδιαίτερη ανάγκη ή χα-
ρακτηριστικό που διαφοροποιεί την εθνική, πολιτισμική ή κοινωνική τους ταυτότητα, να δια-
πραγματεύονται στο δικό τους πλαίσιο  εμπλεκόμενοι σε κατάλληλα σχεδιασμένες συνεργα-
τικές δραστηριότητες (Reid, 2002).  Η μετατροπή των υπάρχουσων δομών σημαίνει την μετά-
βαση από ένα μοντέλο κοινωνικής πρόνοιας σε ένα μοντέλο ίσων ευκαιριών και δικαιωμά-
των, με ταυτόχρονη άρση των προκαταλήψεων και αποδοχή της διαφορετικότητας (Ζώνου-
Σιδέρη, 2000).  
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Παρέμβαση στο νέο σχολείο και ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού στα πλαίσια της 
Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης, για μαθητές με σύνδρομο Down 

Μπεκιάρη Αφροδίτη 
Νηπιαγωγός, Κάτοχος M.Ed. στις Επιστήμες Αγωγής – Ειδική Εκπαίδευση 

abekiari@hotmail.gr 

Περίληψη 

Στη σύγχρονη εποχή, η εκπαίδευση και η ποιότητα της καθημερινής ζωής των ατόμων με 
Σύνδρομο Down έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Ακολουθώντας το εκπαιδευτικό μας σύ-
στημα σήμερα, την αρχή της συμπεριληπτικής ή ολικής εκπαίδευσης και τις διατάξεις των 
συναφών νόμων, προσπαθεί να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές του. Επίσης, 
επιδιώκεται η φοίτηση όσο γίνεται περισσότερων ατόμων με σύνδρομο Down στα γενικά 
σχολεία με διάφορα σχήματα ένταξης όπως ειδική τάξη, παράλληλη στήριξη, κ.τ.λ. Λόγω της 
τάσης τους για μίμηση, θα ωφεληθούν από τη συναναστροφή τους με τα παιδιά τυπικής α-
νάπτυξης, θα αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις και θα βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δε-
ξιότητες. Mε την κατάλληλη εκπαίδευση μπορούν να φτάσουν σε ικανοποιητικά επίπεδα αυ-
τοεξυπηρέτησης και κοινωνικών δεξιοτήτων, να κυκλοφορούν μόνοι τους και να εργάζονται 
σε προστατευμένο ή ημιπροστατευμένο περιβάλλον. Το νέο σχολείο ακολουθώντας το ειδικό 
αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτε-
ρες ανάγκες των μαθητών με Σύνδρομο Down, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ένταξή 
τους στο κοινωνικό σύνολο.  

Λέξεις - Κλειδιά: σύνδρομο Down, συμπεριληπτική ή ολική εκπαίδευση, νέο σχολείο, παρέμ-
βαση. 

Εισαγωγή 

Το σύνδρομο αφορά ένα σύνολο σωματικών και νοητικών προβλημάτων, τα οποία εμφανί-
ζονται σε ένα άτομο συγχρόνως, συνθέτουν μια κλινική εικόνα, που είναι τυπική του συγκε-
κριμένου προβλήματος, έτσι ώστε να αναγνωρίζεται εύκολα (Πολυχρονοπούλου, 2004). Η 
πιο γνωστή και μελετημένη μορφή νοητικής υστέρησης είναι το σύνδρομο Down ή τρισωμία 
21. Πρόκειται για μια χρωμοσωμική ανωμαλία που οφείλεται στην παρουσία 47 χρωμοσω-
μάτων, αντί για 46 που είναι το φυσιολογικό. Το ωάριο και το σπερματοζωάριο περιέχουν 
από 23 χρωμοσώματα, δημιουργώντας έτσι 46 ζεύγη χρωμοσωμάτων στο αναπτυσσόμενο 
έμβρυο. Όμως, στην περίπτωση των παιδιών με σύνδρομο Down, αντί για δύο ζεύγη του 
21ου χρωμοσώματος υπάρχουν τρία. Για αυτό και ονομάζεται και τρισωμία 21 (Πολυχρονο-
πούλου, 2004). 

Τα περισσότερα από τα παιδιά που γεννιούνται με σύνδρομο Down αναγνωρίζονται στη γέν-
νηση ή λίγο μετά, από τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά τους (Πολυχρονοπούλου, 2004). 
Τα φυσικά χαρακτηριστικά τους είναι: μικρή, κοντόχοντρη κορμοστασιά, ασυνήθιστα στρογ-
γυλή κεφαλή, διευρυμένη γλώσσα, μικρή μύτη, πιθηκοειδείς γραμμές (πτυχώσεις), χοντρά 
και κοντά χέρια και δάκτυλα, οπτικές ανεπάρκειες και γενικά μια συμπεριφορά που προδίδει 
εξασθενημένο μυϊκό τόνο (Στασινός, 2013). 
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Τα άτομα με σύνδρομο Down παρουσιάζουν νοητική υστέρηση, κοινωνικές δυσκολίες, ιδιαί-
τερα στην αυθόρμητη εκδήλωση των δεξιοτήτων συμπεριφοράς και επικοινωνίας, στη συ-
ναισθηματική ανταπόκριση και στην κοινωνική αντίληψη. Αναπτύσσονται με χαμηλότερο 
ρυθμό από ότι τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη (Στασινός, 2013). Επιπρόσθετα, είναι δύσκολο 
να προβλέψουμε το βαθμό εξέλιξης της νοητικής και συμπεριφορικής ανάπτυξης των παι-
διών με σύνδρομο Down, αφού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως: οι ευκαιρίες που 
έχει το παιδί για εκπαίδευση, η στήριξη από την οικογένεια, τα συναδά προβλήματα, η στάση 
της κοινωνίας μέσα στην οποία έχει ενταθεί κ.α. (Πολυχρονοπούλου, 2004).  

Συμπεριληπτική εκπαίδευση 

Όπως αναφέρεται σε έρευνα της UNESCO (1996), από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90 μια 
φιλοσοφία ή ένα κίνημα της «συμπερίληψης» (inclusion), έχει αρχίσει να αναπτύσσεται σε 
πολλά μέρη του κόσμου (Στασινός, 2013). Η έννοια της συμπερίληψης, εμπεριέχει απλά την 
έννοια του «ανήκειν» στο σχολείο της γειτονιάς στο οποίο φοιτούν παιδιά με τυπική ανά-
πτυξη και ο εκπαιδευτικός του γενικού σχολείου αναλαμβάνει την ευθύνη της εκπαίδευσης 
των μαθητών με σοβαρές δυσκολίες, διότι πρέπει να είναι ισότιμα μέλη στην κοινωνία της 
σχολικής τάξης (Στασινός, 2013). 

Στόχος της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης είναι η αντιμετώπιση και η ανταπόκριση στην ποι-
κιλομορφία των μαθητών. Για την υλοποίησή της κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία της συ-
μπεριληπτικής κουλτούρας στα σχολεία, η οποία αποτελεί τον κυρίαρχο πολιτισμό του σχο-
λείου και το πλαίσιο που επηρεάζει τις πολιτικές και τις πρακτικές, θετικά ή αρνητικά. Η συ-
μπεριληπτική ή ολική εκπαίδευση συνιστά μια νέα δυναμική ανάπτυξης του σχολείου, μια 
φιλοσοφία καινοτόμου αλλαγής στη λειτουργία του σημερινού σχολείου. Προσδίδει έμφαση 
στην ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών στα σχολικά δρώμενα, προκειμένου να έχουν ο-
λοκληρωμένη κοινωνική ανάπτυξη. Πρόκειται δηλαδή, για μια πλήρη συμμετοχική εκπαί-
δευση (Στασινός, 2013) και είναι μια συνεχής διαδικασία που έχει στόχο την μείωση του α-
ποκλεισμού και την εξάλειψη των προκαταλήψεων, την αποδοχή της διαφορετικότητας και 
της μοναδικότητας του καθένα, καλλιεργώντας το αίσθημα του σεβασμού (Αγγελίδης, 2011).  

Επιπρόσθετα, οι όροι «πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης» και «διδάσκω συμπερι-
ληπτικά», υπονοούν ότι οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία παρέχουν ίσες ευκαιρίες στη διδα-
σκαλία και στη μάθηση σε όλα τα παιδιά. Εκτός από την γενική φιλοσοφία που πρέπει να 
διέπει την οργάνωση των σχολείων και την εκπαιδευτική πολιτική, χρειάζεται οι εκπαιδευτι-
κοί να διαφοροποιούν το αναλυτικό πρόγραμμα και τους στόχους διδασκαλίας τους, ώστε 
να απευθύνονται στις ικανότητες του κάθε μαθητή τους (Αγγελίδης, 2011).  

Παρέμβαση στο νέο σχολείο 

Στρατηγικές παρέμβασης 

Οι κατάλληλες στρατηγικές παρέμβασης προς όφελος των εν λόγω μαθητών στο πλαίσιο λει-
τουργίας του σημερινού σχολείου είναι:  

• Σχεδιασμός του εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης, δίνοντας έμφαση στη 
βελτίωση της καθημερινής ζωής τους (π.χ. αυτοεξυπηρέτηση) λαμβάνοντας υπόψη το 
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επίπεδο του νοητικού ελλείμματος, της προσαρμοστικής συμπεριφοράς και το εύρος των 
δυνατοτήτων που τυχόν έχουν σε διάφορους τομείς δράσης τους. 

• Προσαρμογή της διδασκαλίας στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους, η οποία περιλαμ-
βάνει την τροποποίηση των υφιστάμενων διδακτικών μεθόδων, την παροχή δομημένης 
διδασκαλίας, τη χρήση εναλλακτικών ή συνδυαστικών διδακτικών προσεγγίσεων, την α-
ξιοποίηση των δυνατοτήτων της νέας τεχνολογίας, κτλ.  

• Κινητοποίηση του ενδιαφέροντος και της επιθυμίας τους για μάθηση, κατευθύνοντας την 
περιέργειά τους σε θέματα που αξίζουν την προσοχή τους. 

• Παροχή ευκαιριών συνεργασίας σε όλους τους μαθητές, με κύριο στόχο την ανάπτυξη 
των κοινωνικών σχέσεων, τη βελτίωση της αυτοεικόνας και τη διευκόλυνση της μάθησης. 

• Παρατήρηση και συστηματική καταγραφή της προόδου τους, που θεωρείται μια από τις 
σημαντικότερες ικανότητες του «αποτελεσματικού» εκπαιδευτικού, ο οποίος αξιολογεί 
σωστά και την πρόοδο των μαθητών και το διδακτικό του πρόγραμμα. 

• Να λαμβάνει υπόψη τα ψυχολογικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά τους και να ε-
λέγχει τη μη λεκτική συμπεριφορά του ο εκπαιδευτικός, προκειμένου να προσεγγίσει σω-
στά τους μαθητές του και να δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης μέσα στην τάξη. 

• Οργάνωση της τάξης, έτσι ώστε οι μαθητές να εντοπίζουν γρήγορα και εύκολα το υλικό. 
Η διάταξη των καθισμάτων και η θέση των μαθητών με σύνδρομο Down μέσα στην τάξη, 
να είναι τέτοια που να βρίσκεται ο εκπαιδευτικός ανάμεσά τους. Έτσι συγκεντρώνονται 
καλύτερα και απολαμβάνουν περισσότερο το μάθημα (Πολυχρονοπούλου, 2011). 

• Παροχή οπτικής υποστήριξης οπουδήποτε είναι δυνατόν με πρακτικά υλικά, προκειμέ-
νου να ενισχύονται τα ακουστικά εισερχόμενα. Τα παιδιά με σύνδρομο Down είναι δυ-
νατοί στη μάθηση με οπτικά μέσα αλλά φτωχοί στη μάθηση με ακουστικά μέσα (Χιουρέα, 
2012). 

 
Επίσης, σημαντικοί παράγοντες στην γνωστική ανάπτυξη των συγκεκριμένων μαθητών, οι ο-
ποίοι συχνά αποθαρρύνονται και εγκαταλείπουν τη δύσκολη για εκείνους δραστηριότητα, 
είναι να βιώνουν συχνά την επιτυχία, η σταθερή επιβράβευση σε κάθε σωστό βήμα τους 
(http://www.imm.demokritos.gr.), η συνεχής αξιολόγηση της πορείας τους (βοηθά στην πι-
θανή τροποποίηση των διδακτικών μεθόδων), η συνεχής και άμεση ανατροφοδότηση στο 
σύνολο των μαθησιακών τους δραστηριοτήτων (ΥΠΕΠΘ, 2004). 
 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Οι εκπαιδευτικοί είναι ο κρίσιμος παράγοντας, εφόσον είναι αυτοί που εφαρμόζουν την συ-
μπεριληπτική εκπαίδευση στην καθημερινή πράξη. Και στην περίπτωση των μαθητών με σύν-
δρομο Down ακολουθούν τα παρακάτω (Στασινός, 2013): 
• συνεργάζονται με τον δ/ντή και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, οι οποίοι τους 

στηρίζουν σε θέματα που τους απασχολούν, ειδικά αυτά που αφορούν το χειρισμό των 
συγκεκριμένων μαθητών, 

• πραγματοποιούν συνεχείς εισηγήσεις για θέματα ανάπτυξης πιο συμπεριληπτικών πρα-
κτικών μέσα στο σχολείο τους, 

3432

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

http://www.imm.demokritos.gr/


• αναπτύσσουν μια αυθεντική επικοινωνία με τους εν λόγω μαθητές και τους γονείς τους, 
με την οποία κατανοούν τον τρόπο σκέψης, τις ανάγκες των μαθητών και των γονιών 
τους και είναι αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουν, 

• ενημερώνουν όλους τους μαθητές του σχολείου, μέσω παιχνιδιού ή δραστηριοτήτων εν-
συναίσθησης ή λογοτεχνικού βιβλίου, που έχει θέμα τη διαφορετικότητα, με σκοπό να 
τους ευαισθητοποιήσει,  

• διασφαλίζουν προϋποθέσεις αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών, συναισθηματικών και 
κοινωνικών αναγκών και ένα σχολικό περιβάλλον φιλικό προς την αναπηρία των μαθη-
τών,  

• επενεργούν εξατομικευμένα, έγκαιρα, υπεύθυνα, προγραμματικά, εξισορροπητικά, αι-
σιόδοξα, με αργά και προσεκτικά βήματα, έχοντας σαν στόχο το μεγαλύτερο δυνατό ό-
φελος των μαθητών, 

• συμμετέχουν ως συνεργάτες, που βοηθούν, διαμεσολαβούν και διευκολύνουν τη μαθη-
σιακή διαδικασία, την κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, 

• παρακολουθούν συστηματικά και υποστηρίζουν την συμπεριφορά και τη συναισθημα-
τική εξέλιξη των μαθητών, προκειμένου να αποφευχθούν ψυχιατρικές επιπλοκές,  

• συμβουλεύουν και καθοδηγούν τους γονείς των μαθητών σε συναφή θέματα. 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε, πως ο εκπαιδευτικός υποστήριξης πρέπει να θεωρείται ότι 
ανήκει σε όλη την τάξη, δίνοντας βοήθεια σε όλα τα παιδιά που τη χρειάζονται και να μη 
θεωρείται ότι ανήκει μόνο στο παιδί με το σύνδρομο Down. Έτσι, και τα άλλα παιδιά θα ε-
πωφεληθούν στην τάξη από επιπλέον βοήθεια και φροντίδα. Επίσης, και ο εκπαιδευτικός 
γενικής αγωγής δεν πρέπει να παραιτείται από την υπευθυνότητα για το παιδί με σύνδρομο 
Down, μεταφέροντάς την στο εκπαιδευτικό υποστήριξης. Η υποστήριξη δεν πρέπει να συνί-
σταται μόνον ή ακόμη κατά κύριο λόγο από την εργασία του εκπαιδευτικού υποστήριξης με 
το παιδί με τον τρόπο ένας προς έναν, ιδιαίτερα αν αυτό συνεπάγεται την αποχώρηση από 
την τάξη, πράγμα το οποίο πρέπει να αποφεύγεται αν είναι δυνατόν. Σαφώς και θα υπάρξουν 
φορές που θα χρειαστεί υποστήριξη ένας προς έναν, όμως αυτή θα πρέπει να δίνεται μόνον 
όταν είναι απολύτως απαραίτητη και να γίνεται μέσα στην τάξη όποτε είναι δυνατόν (Χιου-
ρέα, 2012). 
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Περίληψη 

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ηλικίας των παιδιών είναι τα ευχάριστα και τα θετικά της 
βιώματα όπως το να συμμετέχουν στο παιχνίδι, στη μάθηση και να αποκτούν φίλους και ό-
μορφες εμπειρίες. Αυτό βέβαια ισχύει για τα περισσότερα παιδιά. Ωστόσο κάποια παιδιά 
εξαιτίας κάποιων άσχημων παραγόντων βιώνουν δύσκολες ψυχολογικές καταστάσεις τις ο-
ποίες εκφράζουν με την εκδήλωση μη κοινωνικά αποδεκτών συμπεριφορών ή όπως αλλιώς 
ονομάζονται προβλήματα συμπεριφοράς. Η οικογένεια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη δια-
χείριση και στη βελτίωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένα παιδί . Έτσι οι γονείς θα 
πρέπει και σε συνεργασία πάντα με άλλους όπως οι δάσκαλοι του παιδιού να σταθεροποιή-
σουν τη συμπεριφορά του. Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει μια μορφή συνεργασίας γο-
νιών και εκπαιδευτικών μέσα από τη δημιουργία ενός συμβολαίου από τους εκπαιδευτικούς 
που εφαρμόζεται στο σπίτι από τους γονείς με στόχο να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των 
προβλημάτων συμπεριφοράς του παιδιού.  

Λέξεις – Κλειδιά: Παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς, γονείς, εκπαιδευτικοί, συμβόλαιο 

Εισαγωγή 

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ηλικίας των παιδιών είναι τα ευχάριστα και τα θετικά της 
γεγονότα και βιώματα όπως το να συμμετέχουν  το παιχνίδι, στη μάθηση, να δημιουργούν 
φίλους και να αποκτούν όμορφες εμπειρίες. Αυτό βέβαια ισχύει για τα περισσότερα παιδιά. 
Ωστόσο κάποια παιδιά εξαιτίας κάποιων άσχημων παραγόντων, βιώνουν δύσκολες ψυχολο-
γικές καταστάσεις τις οποίες εκφράζουν με την εκδήλωση μη κοινωνικά αποδεκτής συμπερι-
φοράς  όπως είναι η  επιθετική συμπεριφορά και  το bulling. Οι συμπεριφορές αυτές  ονομά-
ζονται προβλήματα συμπεριφοράς. (Στασινός, 2013). Τα παιδιά που εκδηλώνουν την επιθε-
τική ή αλλιώς εκφοβιστική όπως ονομάζεται συμπεριφορά αποκαλούνται θύτες. Ο Olweus 
(1993) (στο Καλατζή –Αζίζι και Ζαφειροπούλου, 2009 υποστηρίζει πως «Ο εκφοβισμός αφορά 
επιθετικές πράξεις που ασκούνται από ένα ή περισσότερα παιδιά εναντίον άλλων παιδιών 
με στόχο να τους προκαλέσουν σωματικό ή και ψυχικό πόνο και τελικά να το υποτάξουν» 
(σελ 261). Τα παιδιά λοιπόν αυτά ονομάζονται θύτες και σύμφωνα με τους Williams (2010) 
και Μάνο (1997) χαρακτηρίζονται από τα παρακάτω γνωρίσματα:  

• Δεν διαθέτουν υψηλή αυτοεκτίμηση, ενώ αντίθετα η εικόνα που δείχνουν στους άλ-
λους είναι πολύ θετική για τον εαυτό τους. 

• Πολλές φορές επιδεικνύουν επιθετικές και αντικοινωνικές συμπεριφορές στους άλ-
λους γύρω τους και χαρακτηρίζονται από την παραβίαση κανόνων.  

• Χρησιμοποιούν συχνά άσχημες λεκτικές εκφράσεις και αντικοινωνικό λεξιλόγιο. 
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• Οι θύτες τις περισσότερες φορές είναι τα παιδιά που φαίνεται να έχουν έντονη αυ-
τοπεποίθηση, και δε θέλουν να πειθαρχήσουν σε κανόνες. 

• Προτιμούν να επιβληθούν στους άλλους με τη βία θεωρώντας την κοινωνικά αποδε-
κτή.  

• Τέλος θυμώνουν εύκολα, αρνούνται να αποδεχτούν τη ματαίωση των επιθυμιών 
τους και πολλές φορές καταφεύγουν στη βία ή στον εκφοβισμό για να επιλύουν διαφορές, 
έχοντας την τάση να εξαιρούν παιδιά από την παρέα και να υιοθετούν το ρόλο του αρχηγού 
στις παρέες ή φτιάχνουν τις λεγόμενες «κλίκες».  

Σενάριο Παιδιού με Εκφοβιστική Συμπεριφορά 

Ο Λευτέρης είναι εννέα χρονών και πηγαίνει στην Γ’ δημοτικού.   Τα τελευταία δύο χρόνια 
μετά την είσοδό του στο δημοτικό παρουσιάζει εκφοβιστική συμπεριφορά προς τους άλλους 
γύρω του.  Ο Λευτέρης όπως και τα περισσότερα παιδιά που παρουσιάζουν προβλήματα συ-
μπεριφοράς, πολλές φορές κοροϊδεύει τους συμμαθητές του για τον τρόπο με τον οποίο εί-
ναι ντυμένοι ή για κάποιο εξωτερικό τους γνώρισμα (μεγάλα αυτιά, μύτη, κλπ.) με σκοπό να 
τους πληγώσει (Καλαντζή- Αζίζι και Ζαφειροπούλου, 2009). Τον τελευταίο καιρό μάλιστα το 
φαινόμενο αυτό γίνεται όλο και πιο έντονο. Η λεκτική του συμπεριφορά δεν ταιριάζει με την 
ηλικία του, καθώς βρίζει , κοροϊδεύει τους άλλους και τους μιλάει άσχημα. Όταν θέλει να 
ζητήσει από κάποιον κάτι τον προσφωνεί «Ρε» και δεν μιλάει με ευγενικό τρόπο.   Προσπαθεί 
να επιβληθεί με τη βία στα υπόλοιπα παιδιά καθώς τη θεωρεί αποδεκτή μορφή. Χτυπάει 
μικρότερα παιδιά όταν λογομαχεί μαζί τους για κάποιο θέμα και δεν διστάζει να επιτεθεί 
ακόμα και σε μεγαλύτερα παιδιά (Στασινός, 2013). Εκφράζεται έντονα όταν δυσανασχετεί ή 
απογοητεύεται με κάτι. Φωνάζει και διαρκώς βρίσκεται σε μια υπερένταση τόσο μέσα στην 
τάξη όπου δεν ακολουθεί τους κανόνες της, όσο και στο διάλλειμα όπου πειράζει τους συμ-
μαθητές του, αλλά και μεγαλύτερα παιδιά. Έχει έντονα ξεσπάσματα θυμού και κατηγορεί 
τους άλλους(γονείς, δασκάλους και συμμαθητές) για τα δικά του σφάλματα ή την κακή δια-
γωγή. Αρκετά συχνά είναι θυμωμένος και εύθικτος με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα παιδιά να 
τον απομονώνουν από το παιχνίδι και την παρέα τους. Εκείνος προσπαθεί να τους προσεγγί-
σει, αλλά με λάθος τρόπο γι’ αυτό και οι προσπάθειές του πέφτουν στο κενό (Καλαντζή- Αζίζι 
και Ζαφειροπούλου, 2009). 

Η συμπεριφορά του έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και τους 
γονείς του οι οποίοι σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς αποφάσισαν να συζητήσουν με 
το Λευτέρη και να υπογράψουν ένα συμβόλαιο θετικής συμπεριφοράς με ποινές αλλά και 
επιβραβεύσεις με σκοπό να συνεχιστεί η παρέμβαση των εκπαιδευτικών και στο περιβάλλον 
του σπιτιού (Μάνος, 1997). 

Διατύπωση Συμβολαίου 

Η οικογένεια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαχείριση και στη βελτίωση των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει ένα παιδί . Η τροποποίηση της συμπεριφοράς του παιδιού δεν περιλαμ-
βάνει μόνο την αλλαγή της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, αλλά και την αλλαγή της συμπερι-
φοράς των ατόμων που αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της ζωής του παιδιού. Έτσι οι γονείς 
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θα πρέπει και σε συνεργασία πάντα με άλλους όπως οι δάσκαλοι του παιδιού να σταθερο-
ποιήσουν τη συμπεριφορά του παιδιού και να διευρύνουν την έκταση των θετικών αλλαγών. 
(Herbert, 1992). 

Μπορεί να φαίνεται παράξενο και περίεργο ωστόσο η σύναψη ενός συμβολαίου μεταξύ γο-
νέων και παιδιών με επιθετική συμπεριφορά είναι μια τεχνική που μπορεί να αποδειχτεί ε-
ξαιρετικά αποτελεσματική στην εξομάλυνση των διαπροσωπικών δυσκολιών και διαφωνιών 
( Στασινός, 2013).  

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διατυπώσουν ένα συμβόλαιο στο σχολείο και στη συνέχεια και 
οι γονείς με τη σειρά τους να συνεχίσουν αυτή τη στρατηγική  του συμβολαίου στο σπίτι. Θα 
πρέπει να τονιστεί πως πριν από τη διατύπωση και την υπογραφή του συμβολαίου καλό θα 
ήταν οι γονείς να συζητήσουν με το παιδί τους και να του εξηγήσουν το σκοπό αυτού του 
συμβολαίου ο οποίος είναι να βελτιωθούν οι σχέσεις της οικογένειας και να βοηθηθεί το ίδιο 
το παιδί να διαχειρίζεται καλύτερα τα συναισθήματά του και να του εξηγήσουν πως το συμ-
βόλαιο αυτό έχει επιβραβεύσεις αλλά και ποινές και κάθε συμπεριφορά μπορεί να επιβρα-
βευθεί ή να έχει μια ποινή αν είναι θετική ή αρνητική αντίστοιχα (Herbert, 1992). 

Ένα παράδειγμα συμβολαίου μεταξύ γονέων και παιδιού θα μπορούσε να είναι το εξής: 

Συμβόλαιο 

Ανάμεσα στην μητέρα, τον πατέρα και το Λευτέρη 

Ο πατέρας και η μητέρα θα ήθελαν ο Λευτέρης: 

1. Να ζητάει ευγενικά από τα άλλα παιδιά να παίζουν μαζί του, χωρίς να τα χτυπάει. 

2. Να προσπαθεί να συγκρατεί τα νεύρα του και το θυμό του, όταν  κάποια συμπερι-
φορά των συμμαθητών τον ενοχλεί, αλλά ακόμα και αν θυμώνει να το λέει στη δασκάλα του 
ή στους γονείς του. 

3. Να χρησιμοποιεί ευγενικά εκφράσεις και να μιλάει όμορφα στους άλλους γύρω του 
(Γονείς, Δασκάλους, Συμμαθητές) 

4. Να προσπαθεί να τηρεί όσο μπορεί τους κανόνες του σπιτιού και του σχολείου. 

5. Να μην κοροϊδεύει τους συμμαθητές του για τα χαρακτηριστικά τους γιατί εκείνοι 
στεναχωριούνται. 

Ο Λευτέρης με τη σειρά του θα ήθελε οι γονείς του 

1. Να συζητούν μαζί του για τα γεγονότα στο σπίτι ή στο σχολείο  που του προκαλούν 
νεύρα και θυμό. 

2. Να παίζουν μαζί του ή να κάνουν μαζί διάφορες δραστηριότητες περισσότερες ώρες 
την ημέρα. 

3437

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



3. Να μπορεί να τους μιλήσει χωρίς να φοβάται για τα γεγονότα που συνέβησαν στο 
σχολείο.  

4. Να τον γράψουν σε κάποια αθλητική δραστηριότητα ( ποδόσφαιρο, μπάσκετ) προ-
κειμένου να εκτονώνεται σωματικά. 

5. Να μην τον μαλώνουν όταν μαθαίνουν ότι έγιναν άσχημα περιστατικά στο σχολείο.  

Όλοι συμφωνούν 

1.  Ότι για να αλλάξουν οι όροι του συμβολαίου θα πρέπει πρώτα να τους συζητήσουν 
και να συμφωνήσουν όλοι μαζί. 

2. Ότι οι διαφωνίες και τα προβλήματα που θα προκύψουν από την τήρηση του συμβο-
λαίου θα λύνονται με τη βοήθεια της μεγαλύτερης αδερφής του Λευτέρη (Για την οποία όλοι 
συμφώνησαν ότι είναι δίκαιη κριτής και ότι βοηθάει σημαντικά). 

3. Ότι η επιτυχής τήρηση των κανόνων του συμβολαίου για μια εβδομάδα θα αμείβεται 
με το να αφήνουν το Λευτέρη να παίζει παραπάνω ώρα με το αγαπημένο του παιχνίδι στον 
υπολογιστή. 

4. Ότι η δυσκολία στην τήρηση των κανόνων θα ισοδυναμεί με κάποια ποινή:  

Κάθε φορά που είτε η μητέρα  είτε  ο πατέρας δε θα τηρούν τους όρους του συμβολαίου θα 
βάζουν ένα ευρώ στον οικογενειακό κουμπαρά τα χρήματα του οποίου θα δοθούν σε ένα 
ορφανοτροφείο. Ενώ κάθε φορά που ο Λευτέρης δε θα τηρεί τους κανόνες θα χάνει ώρα από 
το αγαπημένο του παιχνίδι που φαίνεται να τον ενδιαφέρει. 

Αφού όλοι συμφωνήσουν με τους όρους του συμβολαίου θα βάλει ο καθένας την υπογραφή 
του για να δοθεί αξία στο συμβόλαιο και θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο του σπιτιού για 
να υπενθυμίζονται οι κανόνες του. 

Υπογραφές 

Λευτέρης........................................................................................................... 

Μαμά................................................................................................................. 

Μπαμπάς........................................................................................................... 

Αδερφή( Μάρτυρας και Βοηθός στη λύση των προβλημάτων)......................... 

Αποτίμηση Συμβολαίου 

Η μέθοδος του συμβολαίου αν χρησιμοποιηθεί με το σωστό τρόπο θα μπορούσε να επανα-
φέρει την ισορροπία στη σχέση ανάμεσα στα παιδιά που εκδηλώνουν παραβατική συμπερι-
φορά( Παιδιά θύτες) και στους γονείς τους, καθώς οι αμοιβαίες ανταλλαγές του συμβολαίου 
που ορίζουν τις ενισχύσεις και τις ποινές καθιστούν αναγκαίο το διάλογο και ενθαρρύνουν 
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την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια βοηθώντας έτσι το παιδί να εκφραστεί και να μάθει 
να χειρίζεται τα έντονα συναισθήματά του ( Στασινός, 2013).  

Πέρα από το διάλογο όμως τα συμβόλαια χαρακτηρίζονται και από το στοιχείο της διαπραγ-
μάτευσης επομένως διδάσκουν και τη τέχνη του συμβιβασμού. Όταν μια συμφωνία είναι 
συγκεκριμένη και με ειδικές ρυθμίσεις τότε είναι πιο δεσμευτική και έτσι επιτυγχάνονται   πιο 
θετικά αποτελέσματα που θα οδηγήσουν στην αλλαγή της συμπεριφοράς στόχου. Η οικογέ-
νεια μέσα από  τη διατύπωση ενός συμβολαίου μπορεί να αποτελέσει το πρότυπο συμπερι-
φοράς για το παιδί , καθώς τα μέλη της τηρούν κάποιους κανόνες οι οποίοι επισύρουν αμοι-
βές αλλά και ποινές ( Herbart, 1992).  

Επίλογος 

Οι όροι του συμβολαίου αποτελούν τις συμπεριφορές- στόχο του Λευτέρη που οι γονείς του 
επιθυμούν να εξαλειφθούν  προκειμένου να μειωθεί η εκφοβιστική συμπεριφορά που πα-
ρουσιάζει. Αν τηρηθεί ο κάθε όρος με τη βοήθεια των ενισχυτών, αλλά και της αρνητικής 
τιμωρίας (καθώς ο Λευτέρης θα παίζει περισσότερη ώρα, όταν τηρεί τους κανόνες, αλλά στην 
περίπτωση που δεν το κάνει η ώρα του παιχνιδιού θα μειώνεται) θα μειωθεί η αρνητική του 
συμπεριφορά και θα ενισχυθεί η θετική . Επίσης ούτε και η επιλογή της ενίσχυσης ήταν τυ-
χαία καθώς αυτό που ενδιαφέρει το Λευτέρη ( το παιχνίδι στον υπολογιστή) θα αποτελέσει 
το κίνητρο για την τήρηση των κανόνων. Σκοπός αυτών των όρων είναι να βελτιωθούν οι 
κοινωνικές δεξιότητες του Λευτέρη ( για παράδειγμα αν είναι πιο ευγενικός και μιλάει καλύ-
τερα στους συμμαθητές του, εκείνοι με τη σειρά τους θα τον δεχτούν στο παιχνίδι και την 
ομάδα και έτσι ο Λευτέρης  θα αποκτήσει υγιείς κοινωνικές σχέσεις με τους συμμαθητές του) 
βοηθώντας τον έτσι να αντικαταστήσει την αντικοινωνική και εκφοβιστική του συμπεριφορά 
με κοινωνικά κατάλληλες συμπεριφορές και να διαχειρίζεται τις ανεπιθύμητες συμπεριφο-
ρές με σκοπό να τις αποσβέσει τελείως αφού θα έχει αρνητικές κυρώσεις λόγω της υπογρα-
φής του συμβολαίου. Με λίγα λόγια η επιλογή των όρων του παραπάνω συμβολαίου δεν 
είναι τυχαία αλλά εξυπηρετούν το στόχο της εξάλειψης της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς του 
Λευτέρη. 
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Προβληματικές συμπεριφορές μαθητών στα ελληνικά σχολεία της Αιγύπτου 

Φλώρος Βασίλειος 
Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός Φοιτητής  

billyflo@windowslive.com 

Περίληψη 

Η παρούσα ποιοτική έρευνα δράσης έχει σκοπό να μελετήσει τις προβληματικές συμπερι-
φορές των μαθητών των ελληνικών σχολείων της Αιγύπτου και να προτείνει λύσεις για την 
αντιμετώπισή τους. Τα εργαλεία συλλογής δεδομένων της έρευνας ήταν ημιδομημένες συ-
νεντεύξεις και μη-συμμετοχικές αδόμητες παρατηρήσεις. Στην έρευνα συμμετείχαν έξι εκ-
παιδευτικοί και τέσσερις μαθητές των ελληνικών σχολείων της Αιγύπτου. Οι διεξαχθείσες 
συνεντεύξεις ήταν δέκα και η καθεμιά κράτησε περίπου σαράντα λεπτά. Οι εικοσιπεντάλε-
πτες διεξαχθείσες παρατηρήσεις ήταν τέσσερις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι α) οι εκπαι-
δευτικοί των σχολείων αυτών αντιμετωπίζουν συχνά προβληματικές συμπεριφορές, από τις 
πιο απλές ως τις πιο πολύπλοκες, β) εξέχουσα αιτία των συμπεριφορών αυτών είναι η οικο-
γένεια, γ) το πρόβλημα προκαλεί σημαντικά εμπόδια στη μάθηση, δ) οι εκπαιδευτικοί επι-
στρατεύουν μία ποικιλία από στρατηγικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομέ-
νου, ε) οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί προτείνουν διάφορες λύσεις, όπως η ενίσχυση του 
ρόλου των γονέων στο σχολείο, για την επίλυση του προβλήματος. 

Λέξεις - Κλειδιά: Προβληματικές Συμπεριφορές, Αίτια, Στρατηγικές Αντιμετώπισης, Στρατη-
γικές Πρόληψης, Ελληνικά Σχολεία της Αιγύπτου. 

Εισαγωγή 

Συμπεριφορά είναι η αντίδραση του ατόμου στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος ή του εαυ-
τού του (Χρηστάκης, 1995). Το σχολείο είναι ένα κοινωνικό σύνολο, στο οποίο συμμετέχουν 
τα παιδιά από τα πρώτα έτη της κοινωνικοποίησής τους. Είναι η δεύτερη ομάδα (μετά την 
οικογένεια), στην οποία ανήκει ένα άτομο. Δεν είναι όμως λίγες οι περιπτώσεις, στις οποίες 
οι μαθητές εκδηλώνουν συμπεριφορές που παρεμποδίζουν τη διδακτική διαδικασία δη-
μιουργώντας διάφορα προβλήματα στην τάξη (Μακρή-Μπότσαρη, 2007). Τέτοιες συμπερι-
φορές είναι συνήθως βίαιες, επιθετικές και γενικά αντικοινωνικές (Adamenco, 1992).  

Οι στρατηγικές αντιμετώπισης των συμπεριφορών αυτώνχωρίζονται στις μη λεκτικές πα-
ρεμβάσεις (για παράδειγμα, αγνόηση της άσχημης συμπεριφοράς του μαθητή από τον εκ-
παιδευτικό για να του δείξει ότι έτσι δεν καταφέρνει να τραβήξει την προσοχή των άλλων, 
επίπληξη με παραγλωσσικά μέσα, όπως απλή προσέγγιση του μαθητή, απαλό άγγιγμα στον 
ώμο ή στην πλάτη), τη λεκτική παρέμβαση (για παράδειγμα, έμμεσες παρατηρήσεις για τη 
αναμενόμενη συμπεριφορά του μαθητή, ερωτήσεις για το μάθημα, επίκληση συναισθημα-
τικών κανόνων, χρήση χιούμορ, υπενθύμιση των κανόνων της τάξης , επίπληξη) και τις ποι-
νές, όπως η στέρηση του διαλείμματος και οι επιπλέον εργασίες για το σπίτι (Λαμπίρης, 
2006). Έρευνες στην Ελλάδα έχουν δείξει ότι οι συχνότερες στρατηγικές παρέμβασης που 
χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς είναι η παρατήρηση, η γραπτή εξέταση, οι 
συμβουλές, η απομόνωση, οι φωνές, η ενημέρωση γονέων και η ανάθεση εργασιών (Κυρί-
δης, 1999). Έρευνες στη Γαλλία δείχνουν ότι οι συνηθέστερες στρατηγικές είναι η επανάλη-
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ψη εργασιών, οι επιπλήξεις, η επανόρθωση της πράξης που έκανε ο μαθητής και η στέρηση 
της ψυχαγωγίας (Duet, 1992). 

Σκοπός της Έρευνας 

Τα προβλήματα συμπεριφοράς, που εκδηλώνονται είτε ως αδιαφορία για το μάθημα, είτε 
ως επιθετικότητα, προκαλούν εμπόδια στη μάθηση και την κοινωνικοποίηση των μαθητών 
και κατ' επέκταση στην εκπλήρωση των σχολικών σκοπών (Herbert, 1998). Από τα προβλή-
ματα συμπεριφοράς που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, δεν επηρεάζονται μόνο οι ακαδημαϊκές 
επιδόσεις τους, αλλά επηρεάζεται και η ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη (Kauffman, 2005∙ 
Κυρίδης, 1999). Το πρόβλημα είναι σοβαρό και στα σχολεία της Ελληνικής Ομογένειας της 
Αιγύπτου, όπου οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν κι άλλα εμπόδια, όπως η μη 
συχνή χρήση της ελληνικής γλώσσας από τους μαθητές (που αποτελεί τροχοπέδη για την 
πρόοδό τους στο μάθημα), η ασταθής κοινωνικοπολιτική κατάσταση της χώρας (για παρά-
δειγμα, διαδηλώσεις εξαιτίας των οποίων χάνονται μαθήματα), που επηρεάζει τη λειτουρ-
γία των σχολείων και την ψυχολογία των μαθητών, καθώς και η μεγάλη ανομοιογένεια που 
υπάρχει ανάμεσα στους μαθητές των σχολείων αυτών (για παράδειγμα, μαθητές διαφορε-
τικών θρησκευμάτων, διαφορετικών εθνικοτήτων). Όλοι αυτοί οι παράγοντες, είτε σε συν-
δυασμό είτε μεμονωμένα δημιουργούν προβλήματα στις συμπεριφορές των μαθητών στο 
σχολείο και κατ’ επέκταση στην πειθαρχία και τα σχολικά αποτελέσματα. Για τους λόγους 
αυτούς, αλλά και λόγω της έλλειψης βιβλιογραφικών πηγών και ερευνών που να έχουν 
σχέση με τις προβληματικές συμπεριφορές σε ομογενειακά εκπαιδευτικά ιδρύματα, κρίνε-
ται αναγκαία η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας στα ελληνικά παροικιακά σχολεία της Αι-
γύπτου. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να κατανοήσει τα αίτια των προβληματικών συμπερι-
φορών που εκδηλώνουν οι μαθητές στα ελληνικά σχολεία της Αιγύπτου. Επιπρόσθετα, η 
έρευνα σκοπεύει να καθορίσει τη συχνότητα επιστράτευσης κάποιων στρατηγικών για την 
επίτευξη της πειθαρχίας στην τάξη, διερευνώντας τις προσωπικές αντιλήψεις των εκπαι-
δευτικών που τις εφαρμόζουν.  

Καθοδηγητικά Ερωτήματα της Έρευνας 

Με βάση τον σκοπό της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα διατυπώνονται ως εξής: α) 
“Ποιες είναι οι συχνότερες προβληματικές συμπεριφορές που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες 
εκπαιδευτικοί από τους μαθητές στα ελληνικά σχολεία της Αιγύπτου;” β) “Ποιες είναι οι 
επιπτώσεις αυτών των συμπεριφορών στην πραγματοποίηση της διδακτικής διαδικασίας;” 
γ) “Σε ποιες αιτίες αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί τις προβληματικές συμπεριφορές των μαθη-
τών τους;” δ) “Ποιες στρατηγικές πρόληψης και παρέμβασης υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί 
για να αντιμετωπίσουν αυτές τις συμπεριφορές; Τι προτείνουν για τον πιο αποτελεσματικό 
χειρισμό τους;” στ) “Ποιες αιτίες προκαλούν αυτές τις συμπεριφορές, σύμφωνα με τους 
μαθητές;” ε) “Τι πιστεύουν οι μαθητές για τους τρόπους με τους οποίους προσπαθούν οι 
εκπαιδευτικοί τους να χειριστούν τις προβληματικές συμπεριφορές και τι προτείνουν για 
την αποτελεσματικότερη μεταχείριση των συμπεριφορών αυτών;” 
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Μεθοδολογία 

Ερευνητικός Σχεδιασμός 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία ποιοτική έρευνα, καθώς προσπαθεί να εξετάσει σε βάθος 
το φαινόμενο των προβληματικών συμπεριφορών στα ελληνικά σχολεία της Αιγύπτου, μέ-
σα από την προσωπική σκοπιά των ατόμων που είναι συνδεδεμένα με το φαινόμενο αυτό. 
Η ποιοτική έρευνα είναι κατάλληλη για να διερευνήσει μέσω των προσωπικών απόψεων 
των ατόμων ένα φαινόμενο που δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς από την υπάρχουσα βιβλιο-
γραφία (Robson, 2007). Πιο συγκεκριμένα, η διεξαχθείσα έρευνα είναι μία έρευνα δράσης, 
διότι προσπαθεί να εξηγήσει και να αναζητήσει λύσεις για τις προβληματικές συμπεριφο-
ρές των μαθητών στα ελληνικά σχολεία της Αιγύπτου. Έρευνα δράσης είναι η διερεύνηση 
μίας κοινωνικής ή και εκπαιδευτικής κατάστασης, με σκοπό τη βελτίωση της κατάστασης 
αυτής (Elliot, 1991∙ Nieto, 2004). Στο τέλος της έρευνας ο ερευνητής, βασιζόμενος στα δε-
δομένα που συγκέντρωσε μέσω των ερευνητικών εργαλείων, σχεδίασε έναν συγκεντρωτικό 
πίνακα στον οποίο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και πρότεινε ένα σχέδιο 
δράσης. Παρουσίασε τον πίνακα και το σχέδιο δράσης στη σχολική επιτροπή, ώστε τα μέλη 
του σχολείου να αποφασίσουν ποια μέτρα θα λάβουν για την αποτελεσματικότερη αντιμε-
τώπιση του προβλήματος.  

Συμμετέχοντες- Δειγματοληψία 

Η δειγματοληψία που ακολουθήθηκε ήταν σκόπιμη δειγματοληψία, διότι τα άτομα και οι 
χώροι της έρευνας έχουν επιλεχθεί εκ προθέσεως για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της 
έρευνας (Cohen & Manion, 1994). Οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων περιλαμβάνουν προ-
σωπικές ημιδομημένες συνεντεύξεις και μη-συμμετοχικές αδόμητες παρατηρήσεις. Οι ημι-
δομημένες συνεντεύξεις είναι κατάλληλο εργαλείο για να μελετηθούν οι προσωπικές αντι-
λήψεις των ατόμων μίας κοινωνικής ομάδας, διότι επιτρέπουν στα άτομα να εκφραστούν 
χωρίς περιορισμούς, αλλά εξασφαλίζουν και μία συγκεκριμένη τροχιά της έρευνας γύρω 
από το διερευνώμενο φαινόμενο (Creswell, 2011). Τις συνεντεύξεις ακολούθησε η παρατή-
ρηση, η οποία βασίστηκε σε σημειώσεις πεδίου. Οι σημειώσεις πεδίου συμβάλλουν στο να 
συλλεχτούν σε μία ποιοτική έρευνα τα δεδομένα φιλτραρισμένα με τις σκέψεις και τις αντι-
λήψεις του παρατηρητή (Creswell, 2011). Ο ερευνητής συνέλεξε χρήσιμες πληροφορίες και 
μέσω συζήτησης με τον υποδιευθυντή του Γυμνασίου-Λυκείου, ο οποίος αποτέλεσε το θυ-
ροφύλακα της έρευνας. Πληροφόρησε δηλαδή τον ερευνητή αναφορικά με το ποιοί εκπαι-
δευτικοί αντιμετωπίζουν τις περισσότερες προβληματικές συμπεριφορές και ποιοι μαθητές 
εκδηλώνουν τέτοιες συμπεριφορές, ώστε να επιλεχθεί το δείγμα της έρευνας. Το δείγμα 
αποτελούνταν από έξι εκπαιδευτικούς και τέσσερις μαθητές. Το δείγμα επιλέχθηκε από 
διάφορες τάξεις, ώστε να εξεταστεί το φαινόμενο των προβληματικών συμπεριφορών σε 
διάφορες ηλικίες. Για παρατήρηση επιλέχθηκαν οι μαθητές που έδωσαν συνέντευξη καθώς 
και τέσσερις από τους έξι εκπαιδευτικούς του δείγματος, οι οποίοι ήταν οι εκπαιδευτικοί 
των συνεντευξιαζόμενων. 
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Διαδικασία Συλλογής κι Ανάλυσης των Δεδομένων 

Μετά την εξασφάλιση της άδειας από τις σχολικές διευθύνσεις και της συγκατάθεσης των 
γονέων και των εκπαιδευτικών (μέσω εγγράφου συναίνεσης), ο ερευνητής συνέλεξε πλη-
ροφορίες για το δείγμα από το θυροφύλακα. Έπειτα, σχεδίασε το πρωτόκολλο της συνέ-
ντευξης, στο οποίο περιέλαβε οδηγίες για τη συμπεριφορά που έπρεπε να τηρεί κατά τη 
διάρκεια της δειγματοληψίας, ερωτήσεις που είχαν σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα της 
έρευνας και βολιδοσκοπήσεις (για παράδειγμα, «Μπορείς να γίνεις πιο συγκεκριμένος;» 
κ.τ.λ.). Το πρωτόκολλο της παρατήρησης σχεδιάστηκε με καθοδηγητικές ερωτήσεις στην 
αρχή και περιείχε χώρο για σημειώσεις πεδίου, αλλά και στοχαστικές σημειώσεις για το 
κάθε πεντάλεπτο της παρατήρησης. Στη συνέχεια, διεξήχθη μία πιλοτική έρευνα με τη συ-
νέντευξη δύο εκπαιδευτικών, για να καθοριστούν λεπτομέρειες, όπως η διάρκεια της συνέ-
ντευξης (40-45 λεπτά). Πρώτα διεξήχθησαν οι συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών και ακολού-
θησαν οι συνεντεύξεις των μαθητών. Έπειτα, η έρευνα συνεχίστηκε με την παρατήρηση κα-
τά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας. Η παρατήρηση έγινε μία φορά σε κάθε μία από 
τις τέσσερις τάξεις που επιλέχθηκαν (25 λεπτά). Για την ανάλυση των δεδομένων και την 
εξαγωγή των αποτελεσμάτων ο ερευνητής κωδικοποίησε τα δεδομένα από τις συνεντεύξεις 
και τις παρατηρήσεις, βασιζόμενος στα ερευνητικά ερωτήματα. Έπειτα, τα ταξινόμησε ανά 
θέμα σε έναν συγκεντρωτικό πίνακα για να είναι οργανωμένα και να δίνουν μία καθαρή 
εικόνα των αποτελεσμάτων στους αναγνώστες της έρευνας. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν 
και παρουσιάστηκαν με άξονα τα ερευνητικά ερωτήματα. Για να δίνουν μία πιο ολοκληρω-
μένη εικόνα στον αναγνώστη, συνοδεύονται από αποσπάσματα των συνεντεύξεων, στα ο-
ποία διαγράφονται ξεκάθαρα και παραστατικά τα συναισθήματα και οι απόψεις των συνε-
ντευχθέντων (Creswell, 2011).  

Αξιοπιστία, εγκυρότητα και ηθικά διλήμματα της έρευνας 

Η αξιοπιστία στην έρευνα εξασφαλίστηκε με τη μέθοδο της τριγωνοποίησης, της χρήσης 
δηλαδή του συνδυασμού δύο ή περισσοτέρων ειδών μεθοδολογίας για την εξέταση του 
ίδιου φαινομένου (Denzin, 1994). Τα διαφορετικά δεδομένα που προέκυψαν από τα εργα-
λεία της συνέντευξης και της παρατήρησης αλληλοενισχύθηκαν, προσδίδοντας επάρκεια 
στην έρευνα. Για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας των αποτελεσμά-
των εφαρμόστηκε η μέθοδος της επαλήθευσης (Robson, 2007). Η εγκυρότητα στην έρευνα 
εξασφαλίστηκε με στρατηγικές, όπως η φιλική σχέση και οικεία ατμόσφαιρα ανάμεσα 
στους εκπαιδευτικούς και τον ερευνητή που οφείλεται στο γεγονός ότι ανήκουν στο ίδιο 
εργασιακό περιβάλλον και συνεργάζονται καθημερινά, πράγμα που τους βοήθησε να εκ-
φράσουν την πραγματική τους άποψη για το διερευνώμενο ζήτημα, χωρίς να νιώθουν αμή-
χανα. Μία ακόμα στρατηγική που βοήθησε στην εξασφάλιση της εγκυρότητας είναι η πιλο-
τική έρευνα που διεξήχθη πριν την έναρξη της έρευνας για να διασαφηνιστούν από τον ε-
ρευνητή συγκεκριμένες λεπτομέρειες που αφορούν την ερευνητική διαδικασία. Ένα ηθικό 
ζήτημα που προέκυψε από την έρευνα ήταν ο κίνδυνος να επηρεαστούν αρνητικά οι συνε-
ντευχθέντες μαθητές, όταν ο ερευνητής θα τους μιλούσε για αποκλίνουσες συμπεριφορές. 
Ο ερευνητής όμως προσπάθησε να είναι φιλικός με τους συνεντευχθέντες. Τους προσέγγισε 
πρώτα με τη συζήτηση, όντας διακριτικός και προσεκτικός στη χρήση της γλώσσας.  
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Αποτελέσματα 

Οι Προβληματικές Συμπεριφορές των μαθητών 

Οι προβληματικές συμπεριφορές που εκδηλώνουν οι μαθητές των Ελληνικών Σχολείων της 
Αιγύπτου εμφανίζονται σε μία μεγάλη ποικιλία. Πιο συνηθισμένες είναι οι απλές αποκλί-
νουσες συμπεριφορές, όπως να συζητούν οι μαθητές μεταξύ τους στο μάθημα και να γελά-
νε, να κοροϊδεύουν τους συμμαθητές τους, να πετάγονται, να μιλάνε για θέματα που δεν 
έχουν σχέση με το μάθημα, να αδιαφορούν και να μη συμμετέχουν καθόλου στο μάθημα, 
να ζωγραφίζουν στα θρανία τους και να μην κάνουν τα μαθήματά τους στο σπίτι. Δε σπανί-
ζουν όμως και οι πιο σύνθετες αρνητικές συμπεριφορές, όπως να συμπεριφέρονται οι μα-
θητές όπως θέλουν αγνοώντας τους κανόνες της τάξης, να είναι ανυπάκουοι και αυθάδεις, 
να επιμένουν στις συμπεριφορές τους και να έχουν εμμονές να επιβάλλουν τη θέλησή τους 
στους υπόλοιπους, να είναι υπερκινητικοί, να μην κάθονται στις θέσεις τους, να εκνευρίζο-
νται εύκολα και να αντιδρούν υπερβολικά.  

«Η πιο ακραία συμπεριφορά που έχω αντιμετωπίσει ήταν να θυμώσει μαθήτρια και να πε-
τάξει το βιβλίο της στον πίνακα.» Σχολιάζει μία καθηγήτρια για να περιγράψει σε πόσο α-
κραίες μπορεί να εξελιχθούν οι συμπεριφορές των μαθητών της. Παρόμοια περιστατικά 
έχουν περιγράψει και οι υπόλοιποι συνεντευχθέντες, αλλά δε λείπουν από την διδακτική 
διαδικασία και κατά τη διάρκεια της παρατήρησης. Για παράδειγμα, στην παρατήρηση της 
Στ΄Δημοτικού, ένας μαθητής κλώτσησε εκνευρισμένος το θρανίο του, επειδή ο εκπαιδευτι-
κός του έκανε παρατήρηση. «Δεν μπορούν να προσαρμοστούν στους κανόνες της τάξης. 
Δεν έχουν μάθει να ζουν με κανόνες» αναφέρουν οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς 
για να χαρακτηρίσουν τις συμπεριφορές των μαθητών τους. 

Αιτίες Προβληματικών Συμπεριφορών 

Όσον αφορά τις αιτίες που προκαλούν αυτές τις συμπεριφορές οι εκπαιδευτικοί εκφέρουν 
διάφορες γνώμες. Μερικοί υποστηρίζουν ότι σημαντικός λόγος είναι το γεγονός ότι οι μα-
θητές μαθαίνουν τα ελληνικά, που είναι για τους περισσότερους μία δεύτερη γλώσσα, βα-
σισμένοι στα βιβλία και το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, χω-
ρίς καμία ιδιαίτερη προσαρμογή στις ανάγκες τους. Έτσι, πολλοί δυσκολεύονται να συμβα-
δίσουν με την πορεία του μαθήματος και προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή με λαν-
θασμένους τρόπους. Προβληματικές συμπεριφορές εκδηλώνονται κι από άτομα με μαθη-
σιακές δυσκολίες ως αντίδραση στην αδυναμία τους να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις 
του μαθήματος. 

Ένας από τους εκπαιδευτικούς αποδίδει το φαινόμενο στην ασταθή κοινωνικοπολιτική κα-
τάσταση της Αιγύπτου, που έχει ως αποτέλεσμα να χάνονται μαθήματα, να βγαίνουν οι μα-
θητές από τους ρυθμούς τους, το επίπεδό τους να μένει στάσιμο και να μην μπορούν να 
προσαρμοστούν στην τάξη. Οι συμπεριφορές αυτές όμως μπορεί να είναι αποτέλεσμα και 
του υψηλού γνωστικού επιπέδου του παιδιού που δεν μπορεί να συμβαδίσει με τους αρ-
γούς ρυθμούς της τάξης του και βαριέται. Μεγάλη σημασία έχουν και οι ιδιαιτερότητες του 
χαρακτήρα του παιδιού, το οποίο μπορεί για παράδειγμα να θέλει συνεχώς τα βλέμματα 
όλων στραμμένα επάνω του ή να είναι αντιδραστικό. Οι απόψεις όλων των εκπαιδευτικών 
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ωστόσο, συγκλίνουν στην οικογένεια. Όλοι συμφωνούν ότι η κύρια αιτία του φαινομένου 
αυτού είναι η οικογένεια που δεν ασχολείται επαρκώς με τους μαθητές, ώστε να τους δώ-
σει τα σωστά πρότυπα συμπεριφοράς. Αυτό γίνεται είτε γιατί η οικογένεια δεν ενδιαφέρε-
ται είτε γιατί δεν ξέρει τον τρόπο να βοηθήσει.  

«Οι γονείς δε δίνουν σημασία στα παιδιά τους και τη μόρφωσή τους, και δεν τα ωθούν να 
διαβάζουν, όσο θα έπρεπε. Αν ένας γονιός δε δώσει τη βαρύτητα που πρέπει στην εκπαί-
δευση, δε θα τη δώσει ούτε το παιδί.» υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί με απογοήτευση. «Η 
οικογενειακή αντιμετώπιση προκαλεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Για όλα φταίει η οικογέ-
νεια. Αν δεν προσέξει η οικογένεια να δώσει στο παιδί τις κατάλληλες αρχές για να μάθει να 
σέβεται, αυτό πώς θα ξέρει πώς να συμπεριφέρεται όταν θα έρθει σχολείο;» 

Οι μαθητές συμφωνούν ότι η οικογένεια έχει μεγάλο μέρος της ευθύνης. Η οικογένεια δεν 
ενδιαφέρεται για τα παιδιά της αρκετά, δεν τους παρέχει σωστά πρότυπα ή δεν τους κατα-
λαβαίνει για να τους βοηθήσει. «Τα προβλήματα αρχίζουν από το σπίτι. Λένε ότι το παιδί 
είναι ο καθρέφτης της οικογένειας»,« Η οικογένεια που δεν ενδιαφέρεται για τα παιδιά της 
και το πόσο σωστοί άνθρωποι θα γίνουν, γιατί ίσως είναι κι αυτή έτσι. Έτσι, δεν ασχολείται 
καθόλου μαζί τους». Κάποιοι μαθητές αποδίδουν το πρόβλημα στη θρησκεία και το φανα-
τισμό. Η κοινωνία της Αιγύπτου, όπως λένε, είναι κλειστή και συντηρητική και όταν οι άν-
θρωποι αυτής της κοινωνίας έρχονται σε επαφή με διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες (ό-
πως οι ελληνικές) αντιδρούν με διάφορους αρνητικούς τρόπους, όπως οι προβληματικές 
συμπεριφορές.«Η θρησκεία τους κλείνει το μυαλό και δεν τους αφήνει να αναπτυχθούν 
πνευματικά. Η κοινωνία τους είναι πιο πίσω από τη δική μας (την ελληνική). Έτσι συμπερι-
φέρονται περίεργα.» 

Στρατηγικές Πρόληψης κι Αντιμετώπισης των Προβληματικών Συμπεριφορών 

Οι εκπαιδευτικοί επιστρατεύουν διάφορες στρατηγικές τόσο για την πρόληψη των συμπε-
ριφορών, όσο και για την αντιμετώπισή τους. Προσπαθούν να εξασφαλίσουν την οργάνωση 
και τη συμμετοχή των παιδιών στη διδακτική δραστηριότητα για να αποφεύγονται αυτές οι 
συμπεριφορές. Παράλληλα όμως, σέβονται τα δικαιώματα των παιδιών και προσπαθούν να 
μην τα καταπατούν.Για να εξασφαλίσουν την πειθαρχία και να αποφύγουν τις αποκλίνου-
σες συμπεριφορές, οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να δημιουργούν ευχάριστο κλίμα και να 
επιβραβεύουν συνεχώς τις προσπάθειες των μαθητών, ώστε να τους δίνουν κίνητρα να συ-
νεχίζουν την προσπάθεια. 

Προσπαθούν να κάνουν το ρόλο των μαθητών ενεργό στη μαθητική διαδικασία. Όλοι υιο-
θετούν και καθιερώνουν μία σειρά από κανόνες λειτουργίας της τάξης, τους οποίους υπο-
δεικνύουν στους μαθητές. Ωθούν τους μαθητές να δουλέψουν σε ομάδες, ώστε να συνηθί-
σουν να εργάζονται με τους κανόνες της ομάδας και να σέβονται τους συμμαθητές τους 
δημιουργώντας δεσμούς συνεργασίας και άμιλλας. Αξιολογούν συνεχώς το επίπεδο των 
μαθητών είτε με τακτικά τεστ είτε με καθημερινή εξέταση κι επίβλεψη και προσπαθούν α-
νελλιπώς να εξασφαλίσουν το ενδιαφέρον και τη συγκέντρωσή τους με τη χρήση εποπτικών 
μέσων και ευχάριστων βιωματικών δραστηριοτήτων. «Προσπαθώ να συνδέω το μάθημα με 
τις εμπειρίες και την καθημερινότητα των παιδιών και να κάνω τη μάθησή τους βιωματική. 
Χρησιμοποιώ πολύ συχνά εποπτικά μέσα, παιχνίδια και ενδιαφέρον υλικό για να μένουν οι 
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μαθητές συγκεντρωμένοι στο μάθημα» σχολιάζει μία δασκάλα, όμοια με τους συναδέλ-
φους της. Με αυτούς τους τρόπους καταφέρουν οι εκπαιδευτικοί να αποφεύγουν πολλές 
φορές τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές στην τάξη τους. 

Όταν όμως οι συμπεριφορές αυτές εκδηλώνονται και δεν καταφέρνουν να αποφευχθούν, οι 
εκπαιδευτικοί καταφεύγουν σε άλλες μεθόδους για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με 
επιτυχία. Όσον αφορά την αντιμετώπιση του φαινομένου οι απόψεις αρκετών εκπαιδευτι-
κών διαφέρουν. Αρκετοί αρχικά κάνουν χρήση χιούμορ για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον 
του παιδιού. Επίσης, συχνά γίνεται συζήτηση με τους μαθητές για να κατανοήσουν ποιες 
είναι συμπεριφορές που πρέπει να έχουν στο σχολείο και ποιες είναι αυτές που πρέπει να 
αποφεύγουν. Ένας ακόμη αρχικός τρόπος αντιμετώπισης που υιοθετείται είναιη προσέγγι-
ση του μαθητή και το απαλό άγγιγμα στον ώμο για να αισθανθεί την παρουσία του εκπαι-
δευτικού κοντά του.  

Αν οι μαθητές συνεχίζουν να εκδηλώνουν τις προβληματικές συμπεριφορές τότε ακολουθεί 
η επίπληξη. Κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς υιοθετούν αυστηρές τακτικές και συχνά κα-
ταφεύγουν στις φωνές ή στην τιμωρία, όπως το να βγάλουν μαθητές έξω από την τάξη, να 
τους πάνε στο διευθυντή ή να τους στερήσουν το διάλειμμα. Δικαιολογώντας αυτές τις τα-
κτικές, ένας από τους συνεντευχθέντες αναφέρει «Κάποιες φορές η τιμωρία χρειάζεται, για 
να καταλάβουν τα παιδιά ότι το σχολείο διέπεται από κανόνες στους οποίους οφείλουν να 
προσαρμόζονται. Πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν μπορούν να κάνουν του κεφαλιού τους, 
γιατί μετά το σχολείο θα έχουν πρόβλημα με τους κανόνες που διέπουν την κοινωνία.»  

Αυτή η άποψη δε βρίσκει σύμφωνους κάποιους άλλους συνεντευχθέντες εκπαιδευτικούς 
που προτιμούν άλλες μεθόδους, όπως η επανάληψη των κανόνων της τάξης, οι παρατηρή-
σεις με σταθερή φωνή η συναισθηματική επίκληση και η επιπλέον άσκηση την ώρα του μα-
θήματος για να μένει ο μαθητής απασχολημένος, χωρίς όμως στερήσεις. Σε κάθε περίπτω-
ση, οι εκπαιδευτικοί σέβονται την προσωπικότητα του μαθητή και δεν τον προσβάλλουν, 
εξηγώντας πάντα τους λόγους για τους οποίους τον αντιμετωπίζουν έτσι. Οι απόψεις όλων 
των συνεντευχθέντων είναι όμοιες με την παρακάτω: «Πάντα εξηγώ τους λόγους για τους 
οποίους τους δίνω μία τιμωρία για να μη νομίζουν ότι αδικούνται και για να μην επαναλά-
βουν τις συμπεριφορές που προκαλούν προβλήματα.» 

Προτάσεις επίλυσης του προβλήματος από τους εκπαιδευτικούς 

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές προτείνουν διάφορους επιπλέον τρόπους αντιμετώπισης 
που θεωρούν ότι θα βοηθούσαν στην επίλυση του προβλήματος. Κάποιοι καθηγητές θεω-
ρούν ότι θα έπρεπε να διοργανώνονται τακτικές συναντήσεις με τους γονείς και επιμορφώ-
σεις που θα τους συμβουλεύουν για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζουν 
τα παιδιά τους. Μία καθηγήτρια συνεχίζει την άποψη υποστηρίζοντας ότι: «Θα έπρεπε να 
υπάρχουν σχολές, στις οποίες θα πάνε οι γονείς για να ενημερώνονται και να ανταλλάζουν 
απόψεις για τις συμπεριφορές των παιδιών τους και για το πώς θα πρέπει να τις αντιμετω-
πίζουν.» 

Επιπρόσθετα, προτείνουν την έναρξη μαθημάτων ενισχυτικής για να αναπτύξουν το γνω-
στικό επίπεδο των μαθητών, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν ευκολότερα το μάθημα. 
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Έπειτα, προτείνεται να υπάρχουν μία φορά την εβδομάδα μαθήματα σωστής συμπεριφο-
ράς στο σχολείο, που να υποδεικνύουν στους μαθητές πώς να συμπεριφέρονται. 

Προτάσεις μαθητών 

Όσον αφορά την αντιμετώπιση του φαινομένου από τη μεριά των εκπαιδευτικών, οι μαθη-
τές πιστεύουν ότι δε γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί οι εκπαιδευ-
τικοί τους δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, είτε δεν δείχνουν την κατάλλη-
λη προσοχή. «Δεν έχουν την ανάλογη εκπαίδευση για να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους 
προβλήματα», «Για να μπορέσει κάποιος να αντιμετωπίσει τέτοια παιδιά πρέπει να έχει 
γνώσεις στην ψυχολογία και να ενδιαφέρεται για τους μαθητές του, όχι μόνο για την ύλη». 

Για την επίλυση του προβλήματος προτείνουν να υπάρχει στο σχολείο ένας σχολικός ψυχο-
λόγος για να ακούει τα προβλήματα των μαθητών και να τους βοηθήσει να τα λύσουν. Επί-
σης, οι γονείς θα μπορούσαν να συζητούν πιο συχνά με τους εκπαιδευτικούς για να ανταλ-
λάσσουν απόψεις. «Ίσως ένας ψυχολόγος ή ένα κέντρο ψυχανάλυσης, όπου θα πήγαιναν οι 
μαθητές θα έλυνε το πρόβλημα. Ακόμα και η οικογένεια θα μπορούσε να βοηθήσει ακού-
γοντας προσεκτικά τους προβληματισμούς των παιδιών της και συζητώντας συχνότερα με 
τους εκπαιδευτικούς.» 

Συμπεράσματα 

Οι προβληματικές συμπεριφορές των μαθητών στα ελληνικά σχολεία της Αιγύπτου αποτε-
λούν σοβαρό εμπόδιο στην έκβαση του μαθήματος, αφού καθυστερούν την παράδοση της 
ύλης και δυσχεραίνουν το κλίμα της τάξης, προκαλώντας αναστάτωση, αποσυγκέντρωση κι 
εκνευρισμό (Μακρή-Μπότσαρη, 2007). Όπως φαίνεται και στη βιβλιογραφία, οι αιτίες που 
προκαλούν αυτές τις συμπεριφορές είναι είτε εξωτερικές, όπως η οικογένεια, η κοινωνικο-
πολιτική κατάσταση της χώρας και η ανομοιογένεια στο σχολείο, είτε εσωτερικές, όπως οι 
μαθησιακές δυσκολίες, το πολύ χαμηλό ή υψηλό γνωστικό επίπεδο, ο φανατισμός, η γλώσ-
σα που είναι ξένη για τους μαθητές και ο χαρακτήρας του μαθητή (Μπρούμου, 2013). 

Για να αποφύγουν την εκδήλωση του προβλήματος, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων αυτών 
υιοθετούν αρκετές φορές στρατηγικές πρόληψης, όπως η μαθητοκεντρική και βιωματική 
διδασκαλία, οι συνεχείς αξιολογήσεις και επιβραβεύσεις, οι κανόνες της τάξης, η δημιουρ-
γία ευχάριστου κλίματος για να εξασφαλίσουν το ενδιαφέρον και τη συγκέντρωση των μα-
θητών στο μάθημα (Waltersetal., 1963).Για να τις αντιμετωπίσουν υιοθετούνστρατηγικές 
που περιλαμβάνουν α) μη λεκτικές παρεμβάσεις, όπως η προσέγγιση και το απαλό άγγιγμα 
στον ώμο, β) λεκτικές παρεμβάσεις, όπως η χρήση χιούμορ, η συζήτηση, η επίπληξη, η συ-
ναισθηματική επίκληση και η παρατήρηση με σταθερή φωνή, και γ) ποινές, όπως η στέρηση 
του διαλείμματος, οι επιπλέον ασκήσεις για το σπίτι ή το μάθημα, η παραπομπή του μαθη-
τή στο γραφείο του διευθυντή, οι φωνές και η αποβολή από την τάξη (Λαμπίρης, 2006). Σε 
κάθε περίπτωση όμως, οι εκπαιδευτικοί επιβάλλουν την πειθαρχία, σεβόμενοι τα δικαιώ-
ματα και τις ελευθερίες των μαθητών, όπως υποστηρίζεται και στην υπάρχουσα βιβλιο-
γραφία (Baillat, 1997).  
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Τέλος, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές προτείνουν διάφορες λύσεις στο πρόβλημα. Οι πιο 
σημαντικές από αυτές είναι ο ενεργός ρόλος της οικογένειας στη σχολική ζωή, η υποστήρι-
ξη από ψυχολόγους, τα μαθήματα συμπεριφοράς και η ενισχυτική διδασκαλία. 

Πίνακας 1:Προβληματικές Συμπεριφορές, Προβλήματα, Αιτίες και Στρατηγικές 

Προβληματικές 
Συμπεριφορές 
Μαθητών 

Προβλήματα που 
δημιουργούνται 
στο μάθημα 

Αιτίες Στρατηγικές Πρό-
ληψης 

Στρατηγικές Αντι-
μετώπισης 

Συζητούν μεταξύ 
τους στο μάθημα 

Καθυστερεί το μά-
θημα 

Τα ελληνικά δεν 
είναι η μητρική 
γλώσσα των μαθη-
τών 

Μαθητοκεντρική 
διδασκαλία, πιο 
ενεργός ο ρόλος 
των μαθητών στην 
τάξη 
 

Χρήση χιούμορ 

Γελάνε την ώρα του 
μαθήματος 

Καθυστερεί το 
μάθημα 

Τα ελληνικά δεν 
είναι η μητρική 
γλώσσα των μαθη-
τών 

Μαθητοκεντρική 
διδασκαλία, πιο 
ενεργός ο ρόλος 
των μαθητών στην 
τάξη 
 

Προσέγγιση του 
μαθητή και απαλό 
άγγιγμα στον 

Κοροϊδεύουν τους 
συμμαθητές τους 

Aποσυγκέντρωση 
στους μαθητές και 
τους εκπαιδευτι-
κούς 

Ανομοιογένεια στο 
σχολείο 

Κανόνες της τάξης 
 

Συζήτηση 

Μιλάνε για θέματα 
που δεν έχουν σχέ-
ση με το μάθημα 

 Aποσυγκέντρωση 
στους μαθητές και 
τους εκπαιδευτι-
κούς 

Πολύ υψηλό επίπε-
δο σε σχέση με 
τους υπόλοιπους 

Βιωματικές δρα-
στηριότητες και 
ενδιαφέρον διδα-
κτικό υλικό  
 

Παρατηρήσεις με 
σταθερή φωνή 

Αδιαφορούν για το 
μάθημα 

Eκνευρισμός και 
αναστάτωση 

Μαθησιακές δυ-
σκολίες 

Χρήση εποπτικών 
μέσων 

Επίπληξη 

Ζωγραφίζουν στα 
θρανία τους 

Eκνευρισμός και 
αναστάτωση 

Χαμηλές μαθητικές 
επιδόσεις 

Χρήση εποπτικών 
μέσων 

Επανάληψη των 
κανόνων της 

Δεν κάνουν τα μα-
θήματά τους 

Δυσχεραίνεται το 
κλίμα της τάξης 

Ασταθής Κοινωνι-
κοπολιτική κατά-
σταση της χώρας 

Συνεχής αξιολόγη-
ση 

Επιπλέον ασκήσεις 

Είναι ανυπάκουοι Δυσχεραίνεται το 
κλίμα της τάξης 

Ιδιαιτερότητες στο 
χαρακτήρα του 
μαθητή 

Οι μαθητές δου-
λεύουν σε ομάδες 

Φωνές ή και απο-
βολή από την τάξη 

Είναι αυθάδεις Το μάθημα απο-
διοργανώνεται και 
παρασύρονται πε-
ρισσότεροι μαθητές 
στην απειθαρχία 

Οικογένεια Συνεχείς επιβρα-
βεύσεις και κίνητρα 
στους μαθητές 

Πηγαίνουν τους 
μαθητές στο διευ-
θυντή 

Είναι υπερκινητικοί Το μάθημα απο-
διοργανώνεται και 
παρασύρονται πε-
ρισσότεροι μαθητές 
στην απειθαρχία 

Οικογένεια Συνεχείς επιβρα-
βεύσεις και κίνητρα 
στους μαθητές 

Στέρηση του δια-
λείμματος 

Έχουν υπερβολικές 
αντιδράσεις 

Το μάθημα απο-
διοργανώνεται και 
παρασύρονται πε-
ρισσότεροι μαθητές 
στην απειθαρχία 

Θρησκεία και φα-
νατισμός 

Δημιουργία ευχά-
ριστου κλίματος 

Συναισθηματική 
επίκληση 

Περιορισμοί της έρευνας 

Ο περιορισμός της έρευνας είναι η μικρή δυνατότητα γενίκευσης των ευρημάτων της σε 
πληθυσμό, λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος (Ιωσηφίδης, 2003). Αποτελεί μία έ-
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ρευνα μικρής κλίμακας στον τρόπο που λειτουργεί ο πραγματικός κόσμος (Cohen&Μanion, 
1994). Σκοπός όμως της ποιοτικής έρευνας είναι η κατανόηση του διερευνώμενου φαινομέ-
νου κι όχι η γενίκευση των ευρημάτων (Hoepfl, 1997). Συγκεκριμένα, η ποιοτική έρευνα 
δράσης σκοπεύει να διερευνήσει σε βάθος και να λύσει πρακτικά προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει ο ερευνητής και τα άτομα του περιβάλλοντός του (Robson, 2007). Τα αποτελέσματα 
λοιπόν της έρευνας αντιπροσωπεύουν μόνο τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των ελ-
ληνικών σχολείων της Αιγύπτου και δεν μπορούν να γενικευτούν σε μεγαλύτερες ομάδες, 
όπως τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των ελληνικών σχολείων στην Ελλάδα. 

Σχέδιο Δράσης 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον πίνακα 1 θα μπορούσαν να εισα-
χθούν αλλαγές στη λειτουργία των ελληνικών σχολείων της Αιγύπτου για να λυθεί το πρό-
βλημα. Η αλλαγή θα μπορούσε να αρχίσει από τα πιο απλά βήματα και σταδιακά να συνε-
χίσει μέχρι τα πιο πολύπλοκα. Το πρώτο βήμα είναι να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα 
των σχολείων αυτών μαθήματα καλής συμπεριφοράς για τους μαθητές, στα οποία θα γίνο-
νται συζητήσεις και θα διαλέξεις από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων ή από ειδικούς 
(π.χ. κοινωνιολόγους) που θα επιδεικνύουν στους μαθητές ποια είναι η κατάλληλη συμπε-
ριφορά σε κάθε περίσταση. Το μάθημα θα μπορούσε να γίνεται για κάθε τάξη μία φορά 
στις δύο εβδομάδες στην ώρα κάποιου δευτερεύοντος μαθήματος (π.χ. Ευέλικτη Ζώνη).  

Στη συνέχεια, θα μπορούσαν να οριστούν μία φορά την εβδομάδα, μετά το τέλος του μα-
θήματος (π.χ. κάθε Σάββατο μεσημέρι), συναντήσεις των εκπαιδευτικών και των γονέων για 
ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών σχετικά με τις επιδόσεις και τις συμπεριφορές 
των μαθητών. Έπειτα, οι διευθύνσεις του Σχολείου θα μπορούσαν να κάνουν αίτηση στην 
Ελληνική Κοινότητα Καΐρου για την πρόσληψη ενός σχολικού ψυχολόγου, ο οποίος θα βοη-
θάει και θα συμβουλεύει τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς στο χειρισμό 
των προβληματικών συμπεριφορών. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τα σχολεία θα μπορούσαν 
να συνεργαστούν με κέντρα ψυχανάλυσης για τον ίδιο σκοπό.  
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενός προγράμματος παρέμβασης, το ο-
ποίο καταρτίστηκε για την αντιμετώπιση των φωνολογικών ελλειμμάτων ενός μαθητή με δυ-
σκολίες στην κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας. Η χρήση πολυαισθητηριακών μεθό-
δων και η χρήση των νέων τεχνολογιών βοήθησε στην κατάκτηση των στόχων. Η τελική αξιο-
λόγηση κατέδειξε ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν στην πλειοψηφία τους, ο μαθητής κατέκτησε 
τα φωνήματα  της γλώσσας και άρχισε να τα συνδυάζει προκειμένου να συνθέσει συλλαβές 
και δισύλλαβες λέξεις. Η γενίκευση των στρατηγικών που χρησιμοποιήθηκαν στην ανά-
γνωση, εφαρμόσθηκαν και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα βοηθώντας το μαθητή στην απο-
τελεσματικότερη αντιμετώπιση των μαθησιακών του δυσκολιών,  στη μείωση ανεπιθύμητων 
μορφών συμπεριφοράς, στην αποδοχή του από τους συμμαθητές του, στην ανάπτυξη της 
αυτεκτίμησης και της αυτοεικόνας του και στην καλύτερη ένταξή του στο σχολικό περιβάλ-
λον.  

Εισαγωγή 

H κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας απαιτεί σύνθετες γνωστικές, γλωσσικές και μετα-
γνωστικές διαδικασίες. Είναι στενά συνδεδεμένη με τη σκέψη και τη νόηση (Βάμβουκας, 
1987, σελ. 38·  Cohen, 1983, σελ.45), με τη σχολική επιτυχία και είναι παράγοντας ο οποίος επη-
ρεάζει τη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και την ψυχοκοινωνική εξέλιξη του παιδιού. Η καλή 
γνώση της γλώσσας, τόσο στη γραπτή όσο και στην προφορική της εκδοχή αποτελεί προα-
παιτούμενο για την ομαλή κοινωνική ένταξη κα τη συμμετοχή του ατόμου σε δραστηριότητες 
πολιτισμικού, οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα της σύγχρονης ζωής. Τα παιδιά από 
την προσχολική ηλικία έχουν έρθει σε επαφή με  το γραπτό λόγο και αποκτούν γνώσεις και 
δεξιότητες που σχετίζονται με την αποκωδικοποίηση των λέξεων. Καθώς διατρέχουν τα αι-
σθησιοκινητικά και συμβολικά στάδια  αντιλαμβάνονται ότι η γλώσσα αποτελείται από έναν 
κωδικοποιημένο σύνολο σημείων με την οποία επιτυγχάνεται η επικοινωνία των μελών μιας 
γλωσσικής κοινότητας (Μπαμπινιώτης, 1998). Επιστημονικές μελέτες που αφορούν στο φαι-
νόμενο του αναδυόμενου εγγραμματισμού καταδεικνύουν ότι η εκμάθηση του γραπτού λό-
γου είναι ένα εξελικτικό φαινόμενο ( Sulzby, 1991). Η ανάδυση του γραµµατισµού αναφέρεται 
σε γνώση και συμπεριφορές, σχετικά µε τη γραφή και την ανάγνωση, που αποκτούν τα παι-
διά, τα οποία δεν έχουν ακόμη κατακτήσει τον συμβατικό γραμματισμό (Παπούλια - Τσελέπη, 
2004).  

Η διδασκαλία της ανάγνωσης γίνεται ταυτόχρονα με τη διδασκαλία της γραφής και ενδογε-
νείς και εξωγενείς παράγοντες, όπως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού, η προσωπι-
κότητά του, οι συνήθειες και ενδιαφέροντά του,  η σχολική ετοιμότητα, το οικογενειακό και 
κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζουν  θετικά ή αρνητικά την κατάκτησή της (Elliot & Church, 1997). 
Η ανάπτυξη του λεξιλογίου, η ακουστική κατανόηση, η ικανότητα να αντιλαμβάνονται ότι ένα 
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κείμενο περιέχει κάποιο μήνυμα, το οποίο μας δίνει πληροφορίες, η αφηγηματική ικανότητα 
και κυρίως η φωνολογική επίγνωση είναι δεξιότητες σημαντικές για την κατάκτηση της ανα-
γνωστικής δεξιότητας. Η φωνολογική επίγνωση, η επίγνωση ότι οι λέξεις αποτελούνται από 
φωνήματα, ελάχιστες μονάδες που έχουν διαφοροποιητική αξία στο λόγο, αποτελεί έναν 
από τους σημαντικότερους προβλεπτικούς παράγοντες της επιτυχημένης ανάγνωσης (Πόρ-
ποδας, 2002). Η φωνολογική επίγνωση είναι η ικανότητα του ατόμου να αποκωδικοποιεί, να 
αναγνωρίζει, να χειρίζεται, να κατανοεί τους στοιχειώδεις ήχους του λόγου (φωνήματα), να 
τα ταυτοποιεί με τα αντίστοιχα σύμβολα του γραπτού λόγου (γραφήματα) και να συνθέτει 
συλλαβές λέξεις προτάσεις από τα φωνήματα και τα γραφήματα και να αποδομεί τις λέξεις 
σε φωνήματα. Με άλλα λόγια είναι «η συνειδητοποίηση των φωνολογικών µερών του λόγου 
σε επίπεδο συλλαβής και φωνήµατος και ο συνειδητός χειρισµός τους χωρίς αναφορά στο 
νόηµα ή την επικοινωνιακή φύση των λέξεων»  (Simos, Sideridis, Protopapas & Mouzaki, 
2011). Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που αποδίδουν καλά σε ασκήσεις φωνολογικής 
επίγνωσης στην προσχολική ηλικία αναμένεται να μάθουν να διαβάζουν γρηγορότερα και να 
γράφουν σωστότερα από άλλα παιδιά που δεν έχουν ανεπτυγμένη αυτήν την ικανότητα 
(Tunmer & Bowey, 1984·  Adams, 1990). 

Η διδασκαλία της φωνολογικής επίγνωσης στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες διευκο-
λύνει την κατάκτηση του μηχανισμού  της ανάγνωσης, καθώς φαίνεται πως οι μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες αδυνατούν να αντιληφθούν την αντιστοιχία μεταξύ του προφορικού 
και του γραπτού κώδικα, δυσκολεύονται να αναλύσουν μια λέξη στα επιμέρους φωνήματά 
της ή και αντίστροφα ή να ανακαλέσουν τις γραφοφωνιμικές αντιστοιχίες (Κωτούλας, 2008·  
Rego, & Bryant, 1993). Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ «καλών» και «φτωχών» ανα-
γνωστών έδειξαν ότι η σημαντική διαφορά μεταξύ τους ήταν στο επίπεδο της φωνολογικής 
τους ενημερότητας (Παντελιάδου, 2011). 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται  στην  παρουσίαση ενός προγράμματος παρέμβασης, το ο-
ποίο καταρτίστηκε για την αντιμετώπιση των φωνολογικών ελλειμμάτων ενός μαθητή με δυ-
σκολίες στην κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας. Αρχικά, θα αναφερθούμε σε ένα σύ-
ντομο ιστορικό του μαθητή, στη συνέχεια, στην αξιολόγηση, η οποία αφορά στη χορήγηση 
άτυπων και σταθμισμένων δοκιμασιών και τέλος στο πρόγραμμα παρέμβασης που εφαρμό-
σθηκε, καθώς και στα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Σύντομο ιστορικό 

Ο Παναγιώτης είναι 8 χρονών, μαθητής της Γ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου, αλβανικής καταγω-
γής γεννήθηκε στην Ελλάδα και η γλώσσα που μιλούν στο σπίτι είναι η Ελληνική. Η αξιολό-
γηση από τα ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης ) αναφέρει δυσκολίες στην 
οπτική και ακουστική διάκριση, φωνολογικά ελλείμματα και  δυσκολία στην αποκωδικοποί-
ηση των φωνημάτων. Η παρατήρηση στο σχολικό περιβάλλον κατέδειξε ότι ο Παναγιώτης 
είναι χαμογελαστός, ευγενικός, συνεργάσιμος, εργατικός.  Στο κοινωνιόγραμμα που χορηγή-
θηκε στην τάξη φάνηκε να μην έχει πολλές προτιμήσεις από τους συμμαθητές τους για την 
εκτέλεση σχολικών δραστηριοτήτων. Παρακολουθεί το τμήμα ένταξης από τις αρχές της σχο-
λικής χρονιάς, 2 διδακτικές ώρες στο γλωσσικό μάθημα και μία  ώρα στα μαθηματικά και έχει 
αναπτύξει πολύ καλή σχέση με τον ειδικό παιδαγωγό.  Όσο αφορά, στη γλώσσα και στην 
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ομιλία ο Παναγιώτης  επικοινωνεί περισσότερο λεκτικά απ΄ ότι μη λεκτικά. Κατανοεί τις οδη-
γίες και εκφράζεται με φτωχό λεξιλόγιο. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει αφορούν περισσό-
τερο τη γλώσσα παρά τα μαθηματικά. 

Αρχική αξιολόγηση 

 Η διδακτική αξιολόγηση θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας, συντελεί στον 
εντοπισμό των ελλείψεων, έχει διαγνωστικό και πληροφοριακό περιεχόμενο και δεν ταυτίζε-
ται με την αξιολόγηση του μαθητή (Παντελιάδου, 2007). Στην περίπτωση του μαθητή μας 
χρησιμοποιήσαμε τη διαμορφωτική αξιολόγηση.  Η διαμορφωτική αξιολόγηση πραγματο-
ποιείται κατά την εξέλιξη της εφαρμογής ενός προγράμματος, κατά την πορεία κατάκτησης 
των μαθησιακών στόχων ώστε να είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν πληροφορίες οι οποίες, 
μέσω της διαδικασίας της ανατροφοδότησης, θα προσδιορίσουν τις απαραίτητες διαρθρω-
τικές παρεμβάσεις  (Κασσωτάκης, 2003).  Η αρχική αξιολόγηση περιελάμβανε πρωτόκολλο 
παρατήρησης, πρωτόκολλο εξατομικευμένης παρατήρησης, τυπικές και άτυπες δοκιμασίες. 
Το  πρωτόκολλο παρατήρησης περιελάμβανε τους εξής άξονες: οργάνωση του χώρου, οργά-
νωση της διδασκαλίας, μέθοδοι και οι τεχνικές διδασκαλίας, κοινωνική δομή της τάξης. Το 
πρωτόκολλο αυτό βοηθάει τον ειδικό παιδαγωγό να έχει μια εικόνα των εκπαιδευτικών δια-
δικασιών στα πλαίσια της σχολικής τάξης. Το πρωτόκολλο εξατομικευμένης παρατήρησης 
περιλαμβάνει τους άξονες: σχέσεις του μαθητή με τον εκπαιδευτικό της  τάξης, σχέσεις του 
μαθητή με άλλους εκπαιδευτικούς, σχέσεις του μαθητή με τους  συμμαθητές του, μαθησιακή 
προσπάθεια, σχολική ρουτίνα, συγκέντρωση προσοχής, τήρηση κανόνων της τάξης, αυτοα-
ντίληψη, έκφραση συναισθημάτων, γλώσσα-επικοινωνία. Η χορήγηση ενός κοινωνιογράμ-
ματος κατέδειξε ότι ο Παναγιώτης  είχε 3 προτιμήσεις από τα 25 παιδιά της τάξης για συνερ-
γασία σε σχολικές δραστηριότητες. Οι συμμαθητές που τον επέλεξαν είχαν καλές σχολικές 
επιδόσεις και ήταν πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν μαθητές με δυσκο-
λίες.  Επιπλέον, ο Παναγιώτης επέλεξε 3 συμμαθητές του για να καθίσει στην ίδια θέση στο 
λεωφορείο σε εκπαιδευτική επίσκεψη και άλλους 3 για να συμμετέχει στην ίδια ομάδα και 
να ασχοληθούν με αθλητικές δραστηριότητες, εδώ δεν υπήρχαν αντίστοιχες προτιμήσεις. Το 
κοινωνιόγραμμα έδειξε ότι ο Παναγιώτης είχε χαμηλή κοινωνικομετική θέση στην ομάδα των 
συμμαθητών του. 

 Η ενδιάμεση και η τελική αξιολόγηση περιελάμβανε άτυπες δοκιμασίες προφορικές και γρα-
πτές με σκοπό να εντοπίσουμε τα αποτελέσματα του προγράμματος παρέμβασης και να ε-
παναπροσδιοριστούν οι αρχικοί στόχοι ή να τεθούν νέοι στόχοι. Αρχικά, χορηγήθηκε το Α-
θηνά τεστ, το οποίο είναι ένα πολυθεματικό  σταθμισμένο εργαλείο διάγνωσης των μαθη-
σιακών δυσκολιών (Παρασκευόπουλος, Μπεζεβέγκης, Καλαντζή, Γιαννίτσας, 1999). Το Α-
θηνά τεστ κατέδειξε ότι στις κλίμακες που εξετάζεται η  νοητική ικανότητα η επίδοσή του 
ήταν μέση, ειδικότερα στην αντιγραφή σχημάτων και στο  λεξιλόγιο η επίδοσή του ήταν μέση, 
ενώ στις γλωσσικές αναλογίες ήταν  χαμηλή. Στις κλίμακες που αξιολογούν τη «μνήμη αριθ-
μών» και τη «μνήμη εικόνων»  με σημασιολογικό και άσημο περιεχόμενο, η επίδοσή του ήταν 
χαμηλή. Στις κλίμακες που αξιολογούν τη γραφοφωνολογική ενημερότητα, διάκριση γραφη-
μάτων, διάκριση φθόγγων και σύνδεση φθόγγων παρουσίασε  χαμηλή  επίδοση. Στις κλίμα-
κες ολοκλήρωση παραστάσεων και λέξεων, καθώς και προτάσεων η επίδοση ήταν μέση.  Ο 
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μαθητής παρουσιάζει παγιωμένη πλευρίωση, καλό οπτικοκινητικό  συντονισμό και χωροχρο-
νικό προσανατολισμό. Τα ελλείμματα επισημαίνονται στη φωνολογική επίγνωση, στο λεξι-
λόγιο  και στη οπτική και ακουστική μνήμη. Στη συνέχεια, χορηγήθηκε το λάμδα τεστ, το ο-
ποίο είναι ένα λογισμικό  ανίχνευσης μαθησιακών δεξιοτήτων και αδυναμιών (Πρωτόπαπας 
& Σκαλούμπας, 2010). Η χορήγηση του λάμδα τεστ έδειξε αργή αποκωδικοποίηση, δυσκολίες 
στο εκφραστικό λεξιλόγιο και στην ιστορική ορθογραφία. Η χορήγηση άτυπων δοκιμασιών 
έδειξε ότι οι δυσκολίες του μαθητή εστιάζονται στην ανάγνωση, στην ορθογραφημένη γραφή 
και στην παραγωγή γραπτού λόγου. Δεν έχει κατακτήσει ρέουσα ανάγνωση και ιδιαίτερη δυ-
σκολία παρουσιάζει σε λέξεις που εμπεριέχουν  συμφωνικά συμπλέγματα, βρ, γρ, γκ, δρ, κρ, 
πρ, στ, τσ, τζ, στρ, γκρ. Επιπλέον, κάνει αναγραμματισμούς, παραλήψεις και αντιμεταθέσεις 
γραμμάτων και συλλαβών, παρουσιάζει δυσκολία στην αποκωδικοποίηση φωνημάτων και 
στην οπτική και ακουστική διάκριση (γ, χ, β, θ). Χορηγήθηκαν λέξεις διαβαθμισμένης δυσκο-
λίας από απλές συλλαβές, δισύλλαβες του τύπου σύμφωνο-φωνήεν, πολυσύλλαβες και λέ-
ξεις με συμφωνικά συμπλέγματα, τα οποία υπήρχαν στην αρχή και στο μέσο των λέξεων. Μια 
ενδεικτική αναφορά στα λάθη του μαθητή: γάτα-χάτα, βάζο-θάζο, θάρρος-βάρος, βροχή-
βοχή, γρύλος-ρύλος, κρατώ-κρκροτώ, στάση-τσάση, τζάμι-τσάμι, τζάκι-τσάκι, κοτσίδα, κο-
σίδα.  Στις ψευδολέξεις που χορηγήθηκαν για ανάγνωση έγιναν αρκετά λάθη αναγραμματι-
σμού και παραλήψεων γραμμάτων,  μάντευε και προσπαθούσε να  ταυτίσει τις ψευδολέξεις 
με πραγματικές λέξεις. Στις ασκήσεις οπτικής και ακουστικής διάκρισης παρουσίασε αρκετές 
δυσκολίες, για παράδειγμα, δεν μπορούσε να εντοπίσει τις δύο από τις τρεις λέξεις  που άρ-
χιζαν  με την ίδια συλλαβή (πόνος, πόδι, τόπος), ή κατέληγαν στην ίδια συλλαβή (κόπος, τό-
πος, τόπι/ φίδι, γίδι, φάβα).  Στην ανάγνωση προτάσεων και κειμένου δεν μπορούσε να κα-
τανοήσει το περιεχόμενο και τα λάθη του ήταν αντικατάστασης, αντιμεταθέσεων, επαναλή-
ψεων, προσθέσεων  και παραλήψεων γραμμάτων και συλλαβών. Στο κείμενο που δόθηκε για 
ανάγνωση, σε ένα λεπτό από τις 105 λέξεις που διάβασε οι 45 ήταν λάθος,  όπως  λάθη αντι-
μεταθέσεων, παραλήψεων, αντικαταστάσεων, επαναλήψεων και προσθέσεων (πανέμοφρο 
αντί πανέμορφο, φωμί αντί ψωμί, τζατζάκι αντί τζάκι κ.ά.). Το ποσοστό των αναγνωστικών 
λαθών ήταν 30% λάθη αντικατάστασης, 20% λάθη παραλήψεων, 20% λάθη αντιμεταθέσεων, 
12% λάθη προσθέσεων και  18% λάθη επαναλήψεων.  

Αποφασίστηκε να ξεκινήσει η παρέμβαση από την καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης 
και την αποκωδικοποίηση των γραμμάτων. Στη συνέχεια, να εξασκηθεί στην ανάγνωση με 
συλλαβές του τύπου σύμφωνο-φωνήεν, (βα, βε, βη, βι, κ.ά.),  ομάδες δισύλλαβων λέξεων 
του τύπου σύμφωνο-φωνήεν (γάτα, βάζο, δώρο),  συλλαβές που αρχίζουν με συμφωνικά συ-
μπλέγματα (βγα, βγε, βγη, κ.ά.), ομάδες  δισύλλαβων και πολυσύλλαβων λέξεων  που εμπε-
ριέχουν συμφωνικά συμπλέγματα (βγάζω, βγήκα, καβγάς, κάστρο, παλτό, μπήκα), ομάδες 
πολυσύλλαβων και σύνθετων λέξεων  (καράβι, πατάτα, δωράκι, πρωτάκι, καβγαδάκι, λα-
μπάδα, καμπάνα, στριφογυρίζω, αντιμετωπίζω κ.ά.),   απλές προτάσεις και  απλά κείμενα 
που εμπεριέχουν τις ομάδες λέξεων που έχει εξασκηθεί.  

Μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι 

Ο μακροπρόθεσμος στόχος που τέθηκε ήταν η κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας και 
ο βραχυπρόθεσμος στόχος ήταν η καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης και η  αποκωδι-

3454

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



κοποίηση. Ο βραχυπρόθεσμος στόχος που αφορά στην καλλιέργεια της φωνολογικής επί-
γνωσης  αναλύθηκε στα εξής βήματα: α) ανάλυση πρότασης σε λέξεις, β) σύνθεση λέξεων σε  
πρόταση, γ) ανάλυση λέξης σε συλλαβές δ) σύνθεση συλλαβών σε λέξη ε) ανάλυση της λέξης 
σε φωνήματα, στ) σύνθεση φωνημάτων σε λέξη, ζ) αφαίρεση γράμματος σε λέξη, η) αφαί-
ρεση συλλαβής σε λέξη θ) πρόσθεση γραμμάτων σε λέξη ι) αντικατάσταση γράμματος σε 
λέξη  κ) αντικατάσταση συλλαβής σε λέξη. Οι ασκήσεις που θα δοθούν θα είναι ομάδες λέ-
ξεων διαβαθμισμένης δυσκολίας και θα χορηγηθούν προφορικά με παιγνιώδη διαδικασία. Ο 
βραχυπρόθεσμος στόχος που αφορά στην αποκωδικοποίηση των γραμμάτων θα πραγματο-
ποιηθεί με τη διδασκαλία κάθε γράμματος και τη δημιουργία ομάδων λέξεων που αρχίζουν 
από το αντίστοιχο γράμμα.  

Πρόγραμμα παρέμβασης 

Το πρόγραμμα παρέμβασης καταρτίστηκε με τη βοήθεια ενός σχεδίου διδασκαλίας,  στο ο-
ποίο καταγράφονται  οι στόχοι, ο τρόπος ανάλυσής τους,  το  διδακτικό υλικό που επιλέχθηκε, 
οι μέθοδοι και οι τεχνικές διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν και οι μέθοδοι αξιολόγησης  
που χορηγήθηκαν προκειμένου να καταδείξουν το βαθμό επίτευξης των συγκεκριμένων στό-
χων. Η γνωστική περιοχή που επιλέχθηκε να καταρτιστεί το πρόγραμμα παρέμβασης είναι η 
καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης. Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη περιοχή μετά από την 
αξιολόγηση, καθώς θεωρείται προαπαιτούμενη δεξιότητα για την κατάκτηση της αναγνωστι-
κής ικανότητας.  Οι δραστηριότητες που χορηγήθηκαν ήταν προφορικές ασκήσεις διαβαθμι-
σμένης δυσκολίας.  Οι επιμέρους στόχοι ήταν οι εξής: 1) Κατάτμηση πρότασης σε λέξεις 2) 
Σύνθεση λέξεων σε πρόταση γ) Κατάτμηση λέξης σε συλλαβές 3) Σύνθεση συλλαβών σε λέξη 
4) Κατάτμηση λέξης στα φωνήματα 5) Σύνθεση φωνημάτων σε λέξη 6) Αφαίρεση της αρχικής 
συλλαβής 7) Αντικατάσταση της αρχικής συλλαβής 8) Αφαίρεση του αρχικού φωνήματος 9) 
Αντικατάσταση του αρχικού φωνήματος 10) Εύρεση της τελευταίας συλλαβής μιας λέξης 11) 
Εύρεση της μεσαίας συλλαβής 12) Αφαίρεση της τελευταίας συλλαβής. 

Στον μαθητή δόθηκαν ομάδες ασκήσεων για κάθε δραστηριότητα. Το  υλικό που χρησιμοποι-
ήθηκε ήταν πολυαισθητηριακό, εικόνες, φωτογραφίες, καθώς και εκπαιδευτικά λογισμικά 
που εμπεριείχαν ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης. Στις ασκήσεις που παρουσίαζε δυσκο-
λίες όπως στην αφαίρεση γράμματος σε λέξη, στην αφαίρεση συλλαβής σε λέξη, στην πρό-
σθεση γραμμάτων σε λέξη, στην αντικατάσταση γράμματος σε λέξη  και στην αντικατάσταση 
συλλαβής σε λέξη  επιμείναμε περισσότερο και δόθηκαν περισσότερες ασκήσεις, προκειμέ-
νου να αποκτήσει ευχέρεια και να κατακτήσει πλήρως και τους συγκεκριμένους στόχους. Στη 
συνέχεια,  προχωρήσαμε στην κατάκτηση της αποκωδικοποίησης των γραμμάτων, τα οποία  
συγχέει περισσότερο όπως το γ, χ β, φ. Αρχικά, συνέδεσε τα γράμματα με αντίστοιχες εικόνες 
για παράδειγμα το γράμμα φ με το φίδι, το γ με τη γάτα, το β με το βόδι και το χ με το χέρι. 
Στη συνέχεια, διδάχθηκε η  σωστή γραφή του γράμματος. Το γράμμα γράφτηκε στον αέρα, 
στο τετράδιο, στον πίνακα, σχηματίσθηκε με πλαστελίνη, το περπάτησε στο πάτωμα, το 
βρήκε ανάμεσα σε πλήθος γραμμάτων, έμαθε τη προφορά του και βρήκε ομάδες λέξεων που 
αρχίζουν από ίδιο γράμμα. Δόθηκαν περιοδικά και βρήκε λέξεις που εμπεριείχαν τα ανωτέρω 
γράμματα και ο μαθητής έγραψε ασκήσεις καθ΄ υπαγόρευση. Ο μαθητής αφού κατέκτησε τα 
γράμματα, έγινε εξάσκηση σε ομάδες λέξεων διαβαθμισμένης δυσκολίας του τύπου σύμ-
φωνο-φωνήεν (δισύλλαβες και πολυσύλλαβες) και σε απλές προτάσεις και απλά κείμενα που 
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εμπεριείχαν αυτές τις ομάδες λέξεων. Οι λέξεις που επιλέχθηκαν ήταν πολυσύλλαβες και μη 
κοινόχρηστες λέξεις και  είχαν αρχικά ή ενδιάμεσα συμφωνικά συμπλέγματα. 

Αποτελέσματα παρέμβασης 

Στην αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε, προκειμένου να ελέγξουμε το βαθμό κατάκτησης 
της φωνολογικής επίγνωσης, χορηγήθηκαν παρόμοιες ασκήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην 
παρέμβαση και  κατέδειξε ότι ο μαθητής ανταποκρινόταν ικανοποιητικά στις ασκήσεις, κα-
θώς οι σωστές απαντήσεις ήταν 85% του συνόλου των ασκήσεων. Ειδικότερα, ο μαθητής κα-
τέκτησε τους κάτωθι στόχους: α) ανάλυση πρότασης σε λέξεις, β) σύνθεση λέξεων σε  πρό-
ταση, γ) ανάλυση λέξης σε συλλαβές δ) σύνθεση συλλαβών σε λέξη ε) ανάλυση της λέξης σε 
φωνήματα, στ) σύνθεση φωνημάτων σε λέξη,. Μεγαλύτερη δυσκολία παρουσίασε στις τε-
λευταίες δραστηριότητες που αφορούσαν στην αφαίρεση γράμματος σε λέξη, στην αφαί-
ρεση συλλαβής σε λέξη, στην πρόσθεση γραμμάτων σε λέξη, στην αντικατάσταση γράμματος 
σε λέξη  και στην αντικατάσταση συλλαβής σε λέξη. Δόθηκαν επιπλέον σχετικές δραστηριό-
τητες και ο μαθητής κατέκτησε 95% των ανωτέρω στόχων. Οι ασκήσεις που χορηγήθηκαν, 
προκειμένου να ελέγξουμε την κατάκτηση των γραμμάτων γ, χ, β και φ κατέδειξαν ότι ο στό-
χος επιτεύχθηκε στο  95%. Τα λάθη που σημειώθηκαν αφορούσαν κυρίως στο γράμμα γ. Ε-
πιμείναμε στη διδασκαλία του συγκεκριμένου γράμματος με ομάδες σχετικών δραστηριοτή-
των, προκειμένου το παιδί να  διακρίνει το γράμμα οπτικά και ακουστικά και η  τελική αξιο-
λόγηση κατέδειξε ότι ο στόχος κατακτήθηκε στο 100%. 

Συμπεράσματα 

Η παρούσα εργασία εστιάζει  στην παρέμβαση ενός μαθητή με σκοπό την κατάκτηση της 
φωνολογικής επίγνωσης και της αποκωδικοποίησης των γραμμάτων   χ, γ, φ και β, στα οποία 
ο μαθητής παρουσίαζε μεγαλύτερη δυσκολία.  Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι οι αρχικοί 
στόχοι επιτεύχθηκαν. Επιπλέον, η  παρέμβαση περιελάμβανε παράλληλα και την καλλιέργεια 
άλλων δεξιοτήτων, όπως της οπτικής και της ακουστικής μνήμης, καθώς και ασκήσεις  για 
εξάσκηση του  οπτικοκινητικού συντονισμού, δεξιότητες που απαιτούνται για την κατάκτη-
σης της αναγνωστικής δεξιότητας και της γραφής. Η διδακτική παρέμβαση  συνεχίζεται με 
στόχο την κατάκτηση της ευχέρειας στην ανάγνωση λέξεων,  φράσεων, προτάσεων, κειμένου. 
Οι πληροφορίες που έχουμε από τον ειδικό παιδαγωγό, είναι ότι ο μαθητής προχωράει με 
αργούς ρυθμούς αλλά εξελίσσεται και βελτιώνεται διαρκώς. Ο μαθητής είχε και έχει θετική 
ενίσχυση μετά από κάθε επιτυχημένη προσπάθεια. Ο ειδικός παιδαγωγός χρησιμοποιεί  λε-
κτικές εκφράσεις, προκειμένου να τον παροτρύνει να συνεχίσει την προσπάθειά του. Αρχικά, 
ο μαθητής ήταν πολύ συγκρατημένος, δεν προσπαθούσε, θεωρούσε ότι κάθε προσπάθειά 
του θα ήταν αποτυχημένη. Η σταθερή μαθησιακή του πορεία τον βοήθησε να αποκτήσει ε-
μπιστοσύνη στον εαυτό του, βελτιώθηκε η αυτοαντίληψή του, έγινε περισσότερο κοινωνικός 
και στο κοινωνιόγραμμα που δόθηκε μετά από ένα έτος φάνηκε ότι είχε περισσότερες προ-
τιμήσεις από τους συμμαθητές και ειδικότερα 10 προτιμήσεις από  τους 25 μαθητές της τάξης 
του για την πραγματοποίηση κοινών σχολικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, βελτιώθηκε στα 
άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Θρησκευτικά, καθώς δι-
δάχθηκε τεχνικές, οι οποίες τον βοηθούσαν στην κατάκτηση του περιεχομένου των κειμένων 
και στην απομνημόνευσή τους. 
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 Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών απαιτεί επιμονή, υπομονή και 
αμοιβαία εμπιστοσύνη του διδάσκοντα και του μαθητή, καθώς και αποδοχή και σεβασμό 
των ιδιαίτερων αναγκών  του (Herbert, 1993). Η καλή αξιολόγηση, οι ρεαλιστικοί στόχοι και οι 
συνεχείς αξιολογήσεις με σκοπό την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων, μέσων και τεχνικών 
είναι οι παράγοντες που εξασφαλίσουν θετικά αποτελέσματα  και οδηγούν στην επίτευξη 
των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. 
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Συνεκπαίδευση μαθητών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Δ.Α.Δ.) στο Γενικό 
Γυμνάσιο – Παρουσίαση μαθητή με σύνδρομο Asperger 
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Περίληψη 

Σε αυτήν την εργασία μελετήθηκε η περίπτωση ενός μαθητή Γυμνασίου 14 ετών με 
σύνδρομο Asperger. Μέσα από τη συνεκπαίδευση ο μαθητής εντάσσεται στο μαθητικό 
πληθυσμό. Απώτερος σκοπός θα πρέπει να είναι η καλλιέργεια απαραίτητων δεξιοτήτων, 
ώστε να καταφέρει να απολαμβάνει μια αυτόνομη διαβίωση ως ενήλικας. Ψυχολογικά 
σίγουρα ωφελείται λόγω της κοινωνικοποίησης του. Είναι ένα ήρεμο και πρόσχαρο παιδι, 
χωρίς ξεσπάσματα, και τις περισσότερες φορές συμπεριφέρεται με σεβασμό προς τους 
καθηγητές, αλλά και τους συμμαθητές του. 

Λέξεις - Κλειδιά: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, Σύνδρομο Asperger, Συνεκπαίδευση, 
Γυμνάσιο 

Εισαγωγή 

Σ’ αυτή την εργασία θα προσεγγίσουμε το θέμα των παιδιών με Διάχυτες Αναπτυξιακές 
Διαταραχές (ΔΑΔ) - αυτισμό και ειδικότερα το Σύνδρομο Asperger. Τα τελευταία χρόνια 
ειδικοί εισηγούνται τη διαφοροποίηση των επιμέρους κατηγοριών του αυτιστικού 
φάσματος και σύμφωνα με κάποιους η κατηγορία του συνδρόμου Asperger oφείλει να 
καταργηθεί και να αντικατασταθεί κυρίως από την ορολογία του αυτισμού υψηλής 
λειτουργικότητας. Η αλλαγή αυτή προτάθηκε πολύ πρόσφατα-μόλις το 2013- και έχει 
προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις τόσο στον επιστημονικό κλάδο, όσο και στα ίδια τα άτομα 
με σύνδρομο Asperger, αλλά και στις οικογένειές τους.  

Η αλλαγή αυτή είναι τόσο πρόσφατη κι όμως κατάφερε να προκαλέσει τόσο μεγάλο αριθμό 
αντιδράσεων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.Αυτό μας προβλημάτισε ιδιαίτερα και 
τελικά μας οδήγησε στην απόφαση να χρησιμοποιήσουμε την παλαιότερη επικρατέστερη 
αντίληψη του Συνδρόμου Asperger. 

Στην επόμενη ενότητα θα κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση των κατηγοριών των Διάχυτων 
Αναπτυξιακών Διαταραχών (ΔΑΔ),με έμφαση στο σύνδρομο Asperger. Στη συνέχεια, θα 
παρουσιαστεί η περίπτωση ενός μαθητή Γυμνασίου 14 ετών με σύνδρομο Asperger. Τέλος, 
θα εκθέσουμε τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε, από τη φοίτησή του σε Γενικό 
Γυμνάσιο. 

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές 

Οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ) αποτελούνται από μια ομάδα πέντε 
διαταραχών που χαρακτηρίζονται από καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των πολλαπλών 
βασικών λειτουργιών, όπως η κοινωνικοποίηση και η επικοινωνία. 
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Οι διαταραχές του φάσματος του αυτισμού δεν είναι σπάνιες. Οι παιδίατροι διαδραματί-
ζουν σημαντικό ρόλο στην πρώιμη αναγνώριση των διαταραχών του φάσματος του αυτι-
σμού, επειδή συνήθως οι γονείς τους συμβουλεύονται άμεσα [Johnson CP et al, 2007]. 

Οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές είναι οι εξής: 

• Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς (ΔΑΔ-ΜΠΑ), η οποία 
περιλαμβάνει ατυπικό αυτισμό, και είναι η πιο κοινή. Αυτή η ομάδα έχει τα λιγότε-
ρα αυτιστικά συμπτώματα , ιδιαίτερα επαναλαμβανόμενες στερεότυπες συμπερι-
φορές , σε σύγκριση με τις άλλες κατηγορίες [Walker DR et al, 2004], 

• Ο αυτισμός, που είναι η πιο γνωστή. Πρόσφατες εκτιμήσεις μάλιστα αναφέρονται 
σε εύρος από 6,5 ως 6,6 ανά 1000 άτομα [Myers SM et al, 2007], 

• Σύνδρομο Asperger,το οποίο συχνά δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο κατά την πρώιμη 
σχολική ηλικία, όταν κοινωνικές δυσκολίες με τα άλλα παιδιά γίνονται εμφανείς 
[McPartland J et al, 2006], 

• Σύνδρομο Rett, το οποίο εξετάζεται εάν ανήκει στις διάχυτες αναπτυξιακές 
διαταραχές (Δ.Α.Δ.). Ερευνητές, όπως ο Tsai, υποστηρίζουν αυτή την άποψη. [Tsai, 
Luke Y, 1992] και 

• Η παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή (CDD). Μελέτες έδειξαν χαμηλότερη 
συνολική λειτουργικότητα σε σύγκριση με τις άλλες κατηγορίες Δ.Α.Δ [Mouridsen 
SE, 2003]. 

Οι πρώτες τρεις από αυτές τις διαταραχές συνήθως αποκαλούνται διαταραχές του 
φάσματος του αυτισμού, ενώ οι τελευταίες δύο διαταραχές είναι πολύ πιο σπάνιες. Τις δύο 
τελευταίες μερικές φορές τις τοποθετούμε στο φάσμα του αυτισμού και άλλες φορές όχι. 

Το σύνδρομο Asperger (AS) 

Το σύνδρομο Asperger (AS) είναι μια διαταραχή του αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), η οποία 
χαρακτηρίζεται από σημαντικές δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και μη λεκτική 
επικοινωνία, παράλληλα εμφανίζονται περιορισμένα και επαναλαμβανόμενα μοτίβα 
συμπεριφοράς και ενδιαφερόντων. Διαφέρει από άλλες διαταραχές του αυτιστικού 
φάσματος λόγω της σχεδόν φυσιολογικής ανάπτυξης, γλωσσικά και γνωστικά. Αν και δεν 
απαιτούνται για τη διάγνωση, φυσική αδεξιότητα και ατυπική (περίεργη ή παράξενη) χρήση 
της γλώσσας έχουν συχνά αναφερθεί.  

Το σύνδρομο πήρε το όνομά του από τον Αυστριακό παιδίατρο Hans Asperger που, το 1944 
μελέτησε και περιέγραψε παιδιά στην πρακτική του άσκηση, τα οποία δεν είχαν μη λεκτικές 
δεξιότητες επικοινωνίας, έδειχναν περιορισμένη συμπάθεια στους συνομηλίκους τους και 
ήταν σωματικά αδέξια. Η σύγχρονη αντίληψη του συνδρόμου Asperger ξεκίνησε το 1981 και 
άρχισε να γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, ενώ καθιερώθηκε σαν πρότυπο διάγνωσης στις 
αρχές του 1990.  
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Η ακριβής αιτία του Asperger είναι άγνωστη. Αν και η έρευνα υποδεικνύει την πιθανότητα 
μιας γενετικής βάσης, δεν υπάρχει καμία γνωστή γενετική αιτία και οι τεχνικές απεικόνισης 
του εγκεφάλου δεν έχουν εντοπίσει μια σαφή κοινή παθολογία. Μερικοί ερευνητές και 
άτομα με Asperger υποστηρίζουν μια αλλαγή στη συμπεριφορά απέναντί τους βασισμένοι 
στην άποψη ότι πρόκειται για διαφορετικότητα και όχι για μια αναπηρία που πρέπει να 
αντιμετωπιστεί ή να θεραπευτεί. 

Η έκταση της επικάλυψης μεταξύ AS και υψηλής λειτουργικότητας αυτισμού είναι ασαφής. 
Έχουν πολλά παρόμοια χαρακτηριστικά μεταξύ τους, με πιο καθοριστικό τη σημαντική 
καθυστέρηση στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων έως την ηλικία των τριών ετών 
[Carpenter LA et al, 2009]. Στην πέμπτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού 
Εγχειριδίου των Ψυχικών Διαταραχών (DSM-5), που δημοσιεύθηκε το Μάιο του 2013, το 
σύνδρομο Asperger ως ξεχωριστή διάγνωση έχει εξαλειφθεί και εντάσσεται ως μια 
διαταραχή του αυτιστικού φάσματος. Όπως και η διάγνωση του συνδρόμου Asperger, έτσι 
και η παραπάνω αλλαγή ήταν αμφιλεγόμενη με συνέπεια να μην αφαιρεθεί από την ICD-10 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) 
κατατάσσει το σύνδρομο Asperger (AS) ως μία από τις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος 
(ΔΑΦ) ή διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ). 

Kοινωνική αλληλεπίδραση 

Η έλλειψη ενσυναίσθησης έχει σημαντικό αντίκτυπο στις πτυχές της κοινωνικής ζωής των 
ατόμων με σύνδρομο Asperger. Τα άτομα αυτά δυσκολεύονται σε βασικά στοιχεία της 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όπως στο να αναπτύξουν φιλίες ή να αναζητήσουν κοινές 
εμπειρίες ή να μοιραστούν τα επιτεύγματά τους με άλλους. Επίσης, συνήθως υπάρχει 
διαταραχή στις μη λεκτικές συμπεριφορές σε τομείς, όπως η επαφή με τα μάτια, εκφράσεις 
του προσώπου, η στάση του σώματος και χειρονομίες. 

Τα άτομα με AS δεν αποσύρονται από τους γύρω τους, όπως συμβαίνει με άλλες μορφές 
αυτισμού. Προσεγγίζουν τους άλλους, αν και το κάνουν αδέξια. Ωστόσο, όλα τα άτομα με AS 
δε θα πλησιάσουν απαραίτητα τους άλλους. Μερικοί απ΄ αυτούς μπορεί να εμφανίσουν 
ακόμη και επιλεκτική αλαλία, χωρίς να μιλούν στους περισσότερους ανθρώπους. Μερικοί 
μπορεί να επιλέξουν να μιλήσουν με τους ανθρώπους που επιθυμούν, και μάλιστα να 
μιλούν υπερβολικά. 

Περιορισμένη και επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά και ενδιαφέροντα 

Τα άτομα με AS εμφανίζουν συμπεριφορά, ενδιαφέροντα και δραστηριότητες που 
περιορίζονται και επαναλαμβάνονται. Μπορούν να επιμείνουν σε μια επαναλαμβανόμενη 
ρουτίνα, κινούνται με στερεότυπους και επαναλαμβανόμενους τρόπους. 

Η ενασχόληση με συγκεκριμένους και στενούς τομείς ενδιαφέροντος είναι ένα από τα πιο 
εντυπωσιακά χαρακτηριστικά των ατόμων με AS. Μπορούν να συλλέξουν μεγάλο όγκο 
πληροφοριών σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως στοιχεία για τον καιρό ή τα ονόματα 
αστέρων, χωρίς απαραίτητα να κατανοούν το ευρύτερο θέμα. 
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Ομιλία και γλώσσα 

Γενικά τα άτομα με σύνδρομο Asperger αποκτούν γλωσσικές δεξιότητες χωρίς σημαντική 
καθυστέρηση και η ομιλία τους συνήθως δεν παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα. Τα 
άτομα με AS μπορεί να αποτύχουν να αντιληφθούν αν ο ακροατής ενδιαφέρεται ή 
ασχολείται με τη συνομιλία. Συχνά δεν προκύπτει συμπέρασμα από τον ομιλητή και οι 
προσπάθειες από τον ακροατή να αντιληφθεί και να επεξεργαστεί το περιεχόμενο της 
ομιλίας ή να αλλάξει το θέμα της συζήτησης σε άλλα συναφή, είναι συχνά ανεπιτυχείς. Τα 
παιδιά με AS έχουν δυσκολία στην κατανόηση της μεταφορικής γλώσσας και τείνουν να 
χρησιμοποιούν τη γλώσσα κυριολεκτικά. Τα παιδιά φαίνεται να έχουν ιδιαίτερες αδυναμίες 
στη μεταφορική λειτουργία της γλώσσας που σχετίζεται με χιούμορ, ειρωνεία, πειράγματα 
και σαρκασμό. 

Κινητική και αισθητηριακή αντίληψη 

Τα άτομα με AS έχουν συχνά εξαιρετική ακουστική και οπτική αντίληψη. Τα παιδιά με ASD 
συχνά επιδεικνύουν αυξημένη αντίληψη των μικρών αλλαγών σε μοτίβα, όπως οι θέσεις 
αντικειμένων. Αντίθετα, σε σύγκριση με άτομα με υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό, τα 
άτομα με AS παρουσιάζουν ελλείμματα σε ορισμένες εργασίες που αφορούν την οπτική-
χωρική αντίληψη, την ακουστική αντίληψη ή την οπτική μνήμη. Ακόμα, μπορεί να είναι 
ασυνήθιστα ευαίσθητα ή μη ευαίσθητα σε ερεθίσματα, όπως ο ήχος και το φως. 

Τα παιδιά με AS αρκετές φορές έχουν και το χαρακτηριστικό της αδεξιότητας. Μπορεί να 
καθυστερήσουν στην απόκτηση δεξιοτήτων που απαιτούν κινητικές επιδεξιότητες, όπως το 
ποδήλατο ή το άνοιγμα ενός βάζου, και μπορεί να φαίνεται ότι κινούνται αδέξια. 

Αιτίες 

Ο Hans Asperger στην έρευνά του περιέγραψε κοινά συμπτώματα μεταξύ των μελών της 
οικογένειας των ασθενών του, ιδιαίτερα στους πατέρες. Σήμερα η έρευνα υποστηρίζει την 
παρατήρηση αυτή και προτείνει μια γενετική συνεισφορά στο σύνδρομο Asperger. 

Παρουσίαση Μαθητή με σύνδρομο Asperger 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε το Γ.Α. Θα αναφερόμαστε σ’ αυτόν με το όνομα 
«Γιώργος» από εδώ και στο εξής. Το όνομα αυτό δεν είναι πραγματικό για ευνόητους 
λόγους. Αρχικά θα υπάρξει μια σύντομη περιγραφή του. Ακολούθως θα μας απασχολήσει η 
απόδοσή του στο σχολείο, η αλληλεπίδρασή του με τους συμμαθητές του στην τάξη, αλλά 
και στο διάλειμμα, καθώς και η σχέση του με τους καθηγητές του. Τέλος, θα γίνει μια 
σύντομη περιγραφή του οικογενειακού του περιβάλλοντος . 

Εδώ θα πρέπει να τονισθεί - διευκρινιστεί ότι, μιας και ο γράφων είναι καθηγητής φυσικής, 
μπορεί να εκφράσει άποψη στο μαθησιακό κομμάτι των θετικών μαθημάτων (μαθηματικά, 
φυσική, χημεία, βιολογία) και όχι στα φιλολογικά μαθήματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να 
μην μπορει να κριθεί ο γραπτός, αλλά και ο προφορικός του λόγος όσον αφορά την 
παραγωγή του με μόνη εξαίρεση την κρίση της έκφρασής του προφορικά, αλλά και γραπτά 
ως προς τη σαφήνεια και τη συνάφεια.  
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α. Περιγραφή του Γιώργου 

Ο Γιώργος είναι 13 ετών και 10 μηνών, είναι ένας μαθητής σε Γενικό Γυμνάσιο στην 
Κέρκυρα. Η διάγνωσή του απο τις παιδοψυχιατρικές βεβαιώσεις που προσκομίστηκαν, είναι 
Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές - Σύνδρομο Asperger.Εμφανίζει ποιοτική απόκλιση στην 
επικοινωνία και την κοινωνική συνδιαλλαγή, καθώς και περιορισμένο και στερεότυπο 
πρότυπο ενδιαφερόντων. 

Το σχολικό ιστορικό του Γιώργου μας ενημερώνει πως ολοκλήρωσε τη φοίτησή του στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε Δημοτικό Σχολείο γενικής εκπαίδευσης, λαμβάνοντας 
υποστήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής στο πλαίσιο Παράλληλης Στήριξης. Κατά τη 
μετάβασή του στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 2013-14 εγγράφηκε και 
φοίτησε στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Κέρκυρας όπου και ολοκλήρωσε την πρώτη 
τάξη του Γυμνασίου. Κατά τη δεύτερη τάξη μετεγγράφηκε σε Γενικό Γυμνασιο Κέρκυρας. 

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση αναφέρει πως ο Γιώργος είναι ένα συμπαθητικό παιδί, που 
παρουσιάζει προθυμία και ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η ανταπόκρισή 
του πάντως στην εκπαιδευτική διαδικασία δυσχεραίνεται λόγω της έντονης δυσκολίας 
συγκέντρωσης και διατήρησης της προσοχής. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος χρειάζεται 
καθοδήγηση, υπενθύμιση του ανατιθέμενου έργου, διευκρινίσεις και επεξήγηση των 
ασκήσεων και των ερωτήσεων που υποβάλλονται. Ο προφορικός του λόγος είναι αρκετά 
ανεπτυγμένος, καθώς και το λεξιλόγιό του επαρκές. Όμως, πολλές φορές ο λόγος του δεν 
είναι επικοινωνιακός, αλλά εστιάζεται σε θέματα που τον ενδιαφέρουν από αυτά του 
στενού πεδίου των ενδιαφερόντων του. 

Ο ρυθμός ανάγνωσης του Γιώργου είναι κανονικός, χρωματίζει τη φωνή του και κάνει 
ικανοποιητική χρήση των σημείων στίξης. Δεν παρουσιάζει καμία δυσκολία στην ανάγνωση 
πολυσύλλαβων ψευδολέξεων, τις οποίες διαβάζει με άνεση και ακρίβεια. Η κατανόηση 
κειμένου τόσο κατά την ανάγνωση όσο και κατά την ακρόαση δεν παρουσιάζει 
διαφοροποίηση. Είναι σε θέση να δώσει έναν ακριβή τίτλο και να εντοπίσει τα στοιχεία που 
δίνονται άμεσα στο κείμενο, καθώς και λεπτομέρειες. Μπορεί να κάνει κρίσεις και να εξάγει 
συμπεράσματα. 

Σχετικά με τη γραφή του, ο μαθητής είναι δεξιόχειρας. Έχει γρήγορη γραφή και, παρά το ότι 
παρουσιάζει κάποιες ιδιοτυπίες, είναι ευανάγνωστη. Διατηρεί την οριζόντια παράλληλη 
στήριξη στη μορφή του κειμένου του, ενώ δεν παρουσιάζει ορθογραφικά λάθη. Δεν 
παρουσιάζει δυσκολία στην κλίση ρημάτων, αλλά και ονομάτων. Όσον αφορά την 
παραγωγή αυθόρμητου λόγου, στο γραπτό λόγο μπορεί να παράγει κείμενο μόνο σε 
επίπεδο πρότασης. Στην παραγωγή γραπτού κειμένου αντιμετωπίζει σοβαρή δυσκολία, 
γι’αυτό κι αυτή είναι μια διαδικασία που προσπαθεί να αποφύγει. Γενικά παρουσιάζει 
αυξημένη δυσκολία να αποδώσει τις σκέψεις του γραπτώς. 

Στα μαθηματικά μπορεί να συγκρίνει ζευγάρια πολυψήφιων αριθμών, αλλά και να κάνει τη 
διάταξη των αριθμών είτε με αύξουσα είτε με φθίνουσα σειρά. Δεν μπορεί να 
πραγματοποιήσει σύγκριση κλασμάτων, μιας και δεν την έχει κατανοήσει. Δε δυσκολεύεται 
στη σύνδεση της λεκτικής με τη συμβολική γραφή των αριθμών και γνωρίζει την αξία θέσης 

3463

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



των ψηφίων. Μπορεί να κάνει πράξεις με το νου με υπέρβαση της δεκάδας. Γνωρίζει τα 
σύμβολα των τεσσάρων πράξεων (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση), 
καθώς και να τις χρησιμοποιεί με διψήφιους αριθμούς. Μπορεί να επιλύσει μια αριθμητική 
παράσταση με καθοδήγηση. Δυσκολεύεται στην επίλυση προβλήματος, μιας και δεν μπορεί 
να το κατανοήσει επαρκώς με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εντοπίσει τη σωστή πράξη. 

Από τη σχολική, αλλά και από την εκπαιδευτική του αξιολόγηση συμπεραίνεται πως ο 
Γιώργος παρουσιάζει Δευτερογενείς Δυσκολίες Μάθησης. Αυτές εντοπίζονται κυρίως στην 
επίλυση προβλημάτων, καθώς και την παραγωγή γραπτού λόγου και συνδέονται σαφώς με 
τις ιδιοτυπίες που εμφανίζει λόγω Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής (ΔΑΔ). Συστήνεται να 
λάβει παράλληλη στήριξη στην τάξη από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Οι ώρες της 
παράλληλης στήριξης ορίζονται από το αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης του. 

β. Η σχολική του επίδοση 

Ο Γιώργος παρουσιάζει διάθεση συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έχει, όμως, και 
ελλειμματική προσοχή λόγω της ιδιαιτερότητάς του.Υπάρχουν κάποια κενά στις γνώσεις 
του, αναμενόμενο λόγω της ιδιαιτερότητάς του, αλλά και του γεγονότος ότι φοίτησε σε 
Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο την πρώτη τάξη του Γυμνασίου. Παρ’ όλα αυτά, είναι 
αντιμετωπίσιμα και λόγω της αντίληψής του, αλλά και της προσπάθειας που καταβάλλει.  

Θα πρέπει να αναφερθεί πως παρουσιάζει το φαινόμενο της εμμονής σε ένα συγκεκριμένο 
αντικείμενο, το οποίο είναι χαρακτηριστικό των ατόμων με αυτισμό και με σύνδρομο 
Asperger. Συγκεκριμένα ο Γιώργος ενδιαφέρεται έντονα για ό,τι σχετίζεται με τους 
υπολογιστές. Ειδικότερα συνεχώς ζητάει να κάνει χρήση υπολογιστή, για να διαβάσει 
ιστοσελίδες, όπως το «Wikipedia». Ακόμα, δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τα επιμέρους 
τμήματα ενός υπολογιστή, τόσο το «hardware» όσο και το «software».  

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί πως το ενδιαφέρον του Γιώργου προς τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές εκφράστηκε με συζητήσεις, ουσιαστικά με μονολόγους με τους οποίους ζητάει 
να έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή αδιαφορώντας για το μάθημα που 
διδάσκεται τη συγκεκριμένη ώρα. Οι μονόλογοί του, μη επικοινωνιακός προφορικός λόγος, 
είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό των ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ) - 
σύνδρομο Asperger. 

γ. Η αλληλεπίδρασή του με τους συμμαθητές του 

Ο Γιώργος θα μπορούσε να θεωρηθεί αρκετά κοινωνικός, είναι πρόθυμος να συνεργαστεί 
με συμμαθητές του στο πλαίσιο του μαθήματος.Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος μιλάει 
με άλλους μαθητές, συμμετέχει σε διάφορα παιχνίδια και γενικότερα σπανίως είναι μόνος. 
Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως δεν έχει παρατηρηθεί να συμμετέχει σε κάποιο άθλημα 
(π.χ. μπάσκετ, βόλλευ). Αυτό ίσως ωφείλεται στην έμφυτη αδεξιότητα που έχουν τα άτομα 
με αυτισμό. 

Εδώ πρέπει να αναφερθεί πως ο Γιώργος ίσως δεν έχει εγκλιματιστεί πλήρως στο 
περιβάλλον του νέου του σχολείου. Ακόμα, θα πρέπει να ειπωθεί πως το κτιριακό 
συγκρότημα συστεγάζει δύο Γυμνάσια με μαθητικό δυναμικό πάνω από 500 άτομα 
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συνολικά. Η πρόσφατη αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με το μεγάλο 
αριθμό των παιδιών σίγουρα λειτουργεί αρνητικά στην περίπτωσή του. 

Γενικότερα, οι συμμαθητές του τον έχουν αγκαλιάσει, του συμπεριφέρονται αρκετά θετικά 
και έχει αρχίσει να νιώθει ως κομμάτι της τάξης του. Δείχνουν από τη μία αξιοσημείωτη 
ευαισθησία που θα έπρεπε να ζηλεύουν οι ενήλικοι, και θα μπορούσε να λειτουργήσει η 
συμπεριφορά τους ως παράδειγμα ευαισθητοποίησης όχι μόνο των παιδιών, αλλά και των 
ενηλίκων. 

Τα αρνητικά που μπορούν να αναφερθούν, είναι κάποια περιστατικά «bullying» προς το 
Γιώργο. Ευτυχώς είναι ελάχιστα κρούσματα λεκτικής - ψυχολογικής βίας που του 
ασκήθηκαν από μαθητές του συστεγαζόμενου σχολείου. Ευτυχώς και σε αυτά τα 
ατυχέστατα περιστατικά, εκτός από τη γρήγορη - αστραπιαία θα μπορούσαμε να πούμε 
χωρις υπερβολή - αντιμετώπισή τους από συναδέλφους καθηγητές, και τα ίδια τα παιδιά 
επέδειξαν αξιοσημείωτη σοβαρότητα, αλληλεγγύη, καθώς και ωριμότητα και απόμονωσαν 
τους μαθητές που επέδειξαν αυτή την ανάρμοστη συμπεριφορά. 

δ. Η αλληλεπίδρασή του με τους καθηγητές του 

Οι καθηγητές του τον έχουν αγκαλιάσει κι αυτοί και προσπαθούν να βοηθήσουν με τον 
τρόπο τους στην ομαλή ένταξή του στο νέο του περιβάλλον, καθώς και στις μαθητικές του 
υποχρεώσεις. Είναι αρκετά επεξηγηματικοί και αναλυτικοί τόσο στο μάθημα όσο και στις 
ασκήσεις - εργασίες που θα πρέπει να ετοιμάσει στο σπίτι. Αυτό είναι και απαραίτητο για 
την καλύτερη κατανοήση από μέρους του λόγω της ιδιαιτερότητάς του. 

Δυστυχώς υπάρχουν ελάχιστες αρνητικές εξαιρέσεις συναδέλφων που δε «βλέπουν» με 
καλό μάτι την παρουσία του στο σχολείο και στο τμήμα όπου διδάσκουν. Τον θεωρούν ως 
ένα επιπρόσθετο βάρος ή ακόμα και μπελά. Ίσως να μην έχουν κατανοήσει βασικά 
χαρακτηριστικά της πάθησης - ιδιαιτερότητάς του με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε λάθος 
συμπεράσματα. Έτσι, όμως, αδικούν το Γιώργο, αλλά και τους εαυτούς τους. 

Ευτυχώς σε τέτοιες περιπτώσεις επιλαμβάνεται του θέματος ο σύλλογος των καθηγητών 
του σχολείου, που σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου προσπαθεί να ενημερώσει 
αυτούς τους συναδέλφους και να διευκρινίσει οποιεσδήποτε ασάφειες - απορίες σχετικά με 
τον αυτισμό και τη σωστή αντιμετώπιση παιδιών με αυτισμό και ειδικότερα σύνδρομο 
Asperger.  

Κάτι το αξιομνημόνευτο είναι ίσως το γεγονός ότι προσπαθεί να γνωρίζει στοιχεία για τους 
καθηγητές του τα οποία δε συνηθίζεται ούτε να ενδιαφέρουν αλλά ούτε και να μαθαίνουν 
οι μαθητές. Συγκεκριμένα θέλει όχι μόνο να γνωρίζει το ονοματεπώνυμο των καθηγητών 
του, αλλά και τον τόπο καταγωγής, καθώς και την ηλικία τους. Είναι αλήθεια ότι με αυτές τις 
ερωτήσεις μπορεί να φέρει σε αμηχανία τους καθηγητές. Οι ερωτήσεις τείνουν να 
επαναλαμβάνονται ασχέτως εάν έχουν απαντηθεί ή όχι. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που 
εκφράζει, σίγουρα μπορεί να εξηγηθεί από την ιδιαιτερότητα του αυτισμού. 

ε. Περιγραφή του οικογενειακού του περιβάλλοντος 
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Η οικογένεια του Γιώργου είναι μια μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά. Ο πατέρας του 
Γιώργου έχει πεθάνει και αυτό έχει πολλές συνέπειες, όπως την έλλειψη του ανδρικού 
προτύπου στο Γιώργο, της πατρικής φιγούρας. Ίσως να έχουν δημιουργηθεί και δυσκολίες 
οικονομικής φύσης, που δυσχεραίνουν τη σωστή αντιμετώπιση και βοήθεια στο Γιώργο από 
ειδικά καταρτισμένο προσωπικό (εκπαιδευτικό ή υγείας). 

Το θετικό είναι πως η μητέρα προσπαθεί να προσφέρει το καλύτερο, τόσο σε ψυχολογικη 
υποστήριξη, όσο και σε υλικά αγαθά. Ακόμα, η ύπαρξη ενός μικρού αδερφού παίζει ένα 
σημαντικό και θετικό ρόλο και στην κοινωνικοποίησή του, καθώς και στην ανάληψη 
ευθυνών απο μέρους του Γιώργου.  

Συμπεράσματα 

Σ’ αυτή την εργασία μελετήθηκε η περίπτωση ενός μαθητή Γυμνασίου με σύνδρομο 
Asperger. Ο Γιώργος σε γενικές γραμμές δείχνει να ωφελείται από την παρουσία του στο 
Γενικό Γυμνάσιο και αποδεικνύεται σιγά, αλλά σταθερά πως ήταν σωστή επιλογή η 
μετεγγραφή του. Ο στόχος είναι η ένταξη του Γιώργου στο μαθητικό πληθυσμό και 
μελλοντικά στο κοινωνικό σύνολο. Απώτερος σκοπός θα πρέπει να είναι η καλλιέργεια 
απαραίτητων δεξιοτήτων, ώστε να καταφέρει να απολαμβάνει μια αυτόνομη διαβίωση ως 
ενήλικας.  

Στο κοινωνικό κομμάτι δείχνει μια διστακτικότητα, ίσως και φόβο, που δικαιολογούνται, 
μιας και βρίσκεται σε ένα πολύβουο και πολυπληθές νέο περιβάλλον. Δείχνει μια 
ικανοποιητική διάθεση συμμετοχής στα κοινά και οι σχέσεις του με τους άλλους μαθητές, 
καθώς και η συμπεριφορά των άλλων μαθητών απέναντί του μπορει να θεωρηθεί σε 
γενικές γραμμές θετική. Μένει πολύς δρόμος ακόμα ως προς τη σωστή και πλήρη 
κοινωνικοποίηση του Γιώργου. 

Στο ψυχολογικό κομμάτι σίγουρα πολύ θετικό ρόλο παίζει η κοινωνικοποίηση που έχει 
αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα. Είναι ένα ήρεμο και πρόσχαρο παιδι, χωρίς 
ξεσπάσματα, και τις περισσότερες φορές συμπεριφέρεται με σεβασμό και προς τους 
καθηγητές , αλλά και τους συμμαθητές του. Χρειάζεται κι άλλο χρόνο να βρει τα βήματά του 
σ’ αυτό το νέο περιβάλλον και να μπορέσει να δείξει το χαρακτήρα, αλλά και τις 
δυνατότητές του.  
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Σχεδιασμός προγράμματος διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων σε άτομα με μέτρια έως 
βαριά νοητική υστέρηση. Μελέτη περίπτωσης. 

Δήμητρα Ρούκη 
Ψυχολόγος M.Sc. 

dimitrar1984@hotmail.com  

Περίληψη 

Τα άτομα με μέτρια έως βαριά νοητική υστέρηση έχουν μεγάλη ανάγκη την καλλιέργεια των 
κοινωνικών δεξιοτήτων, δηλαδή «των ικανοτήτων του ατόμου να επιδεικνύει κατάλληλη συ-
μπεριφορά με τη χρήση δεξιοτήτων, όπως: συνεργασία/ αυτοέλεγχο/ κατανόηση αναγκών 
και συναισθημάτων των άλλων/ ικανότητα για επίλυση καθημερινών κοινωνικών προβλημά-
των». Τα άτομα αυτά πρέπει με άλλα λόγια να βοηθούνται ώστε να κάνουν κάτι μόνα τους 
(το οποίο θα τους χρησιμεύσει σε πραγματικές συνθήκες) και γενικότερα να υποστηρίζονται 
να φτάσουν στο ανώτερο επίπεδο ανάπτυξης που μπορούν. Η περίπτωση της Α. δείχνει ότι 
τα άτομα με αναπηρίες μπορούν σαφώς να ωφεληθούν από την ειδική αγωγή και τις ΤΠΕ 
στην ανάπτυξη και ενίσχυση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, με απώτερο στόχο την επί-
τευξη της αυτοπραγμάτωσής τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

Λέξεις - Κλειδιά : κοινωνικές δεξιότητες, νοητική υστέρηση, σύνδρομο Rubinstein-Taybi, συ-
μπεριφοριστική θεραπεία, videos, blissymbolics 

Περιγραφή περίπτωσης 

Περιγραφή του συνδρόμου Rubinstein-Taybi 

Το RTS είναι μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από κοντό ανάστημα, μέτριες έως σοβαρές μα-
θησιακές δυσκολίες, νοητική υστέρηση ,καρδιακή ανεπάρκεια, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο 
πρόσωπο καθώς και φαρδιά άκρα ιδιαίτερα στα δάχτυλα. Υπάρχουν κι άλλα χαρακτηριστικά 
τα οποία όμως ποικίλλουν ανάμεσα στα άτομα που επηρεάζονται. Οι άνθρωποι με RTS έχουν 
αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου, λευχαιμίας και λεμφώματος. Είναι μια σπάνια γενε-
τική ασθένεια που επηρεάζει περίπου 1 στους 125.000 ανθρώπους. Οι περισσότερες περι-
πτώσεις είναι σποραδικές (όχι κληρονομικότητα) και πιθανόν να οφείλεται σε μια νέα μετάλ-
λαξη που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της εμβρυικής ανάπτυξης στο γονίδιο CREBBP και συ-
γκεκριμένα στην πρωτεΐνη CREB, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της 
κυτταρικής ανάπτυξης και της διαίρεσης και είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική ανάπτυξη 
του εμβρύου. Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για το RTS αν και συχνά γίνονται επεμβάσεις στα 
ακροδάχτυλα για ανακούφιση τυχόν πόνων. 

Περιγραφή της μαθήτριας 

Η Α. έχει σύνδρομο Rubinstein-Taybi. Είναι 13 χρονών. Έχει άλλα 2 μικρότερα αδέρφια τα 
οποία δεν παρουσιάζουν κανένα είδους πρόβλημα. Καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Κάνει 
χρόνια λογοθεραπεία και εργοθεραπεία (πέρα από το σχολείο). Το κέντρο βάση του οποίου 
γίνονται τα πάντα με την Α. είναι ο συμπεριφορισμός και πιο συγκεκριμένα το φαγητό, είναι 
το μόνο κίνητρο για οτιδήποτε (να σηκωθεί, να κοιμηθεί, να δουλέψει κλπ). 
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Το μεγαλύτερο πρόβλημα της είναι ότι δεν κάνει ήσυχο και συνεχόμενο ύπνο αλλά ξυπνάει 
συχνά μέσα στη νύχτα με αποτέλεσμα τις πιο πολλές φορές να έρχεται κουρασμένη στο σχο-
λείο και να μην μπορεί καθόλου να συγκεντρωθεί για να διαβάσει. Της αρέσουν πολύ τα 
γλυκά, τα τραγούδια (κάθε είδους) και παρακολουθεί μια συγκεκριμένη ψυχαγωγική εκπο-
μπή στην τηλεόραση. Εάν βγει εκτός προγράμματος φωνάζει και διαμαρτύρεται. 

Έχει στερεοτυπίες αλλά άμα της ζητηθεί να σταματήσει θα το κάνει. Γενικά υπακούει σε ε-
ντολές αλλά άμα δεν είναι καλά, περιμένει πάντα και το τάξιμο μια αμοιβής προκειμένου να 
κάνει κάτι. Αντιλαμβάνεται οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα και τα θυμάται και τα δύο. Α-
παντάει σε ερωτήσεις (συχνά τυχαία, επαναλαμβάνοντας την τελευταία λέξη της ερώτησης) 
αλλά δεν κάνει ερωτήσεις η ίδια. Δεν μπορεί να περιγράψει κάτι και γενικά να χρησιμοποιή-
σει εκτενώς το λόγο. Η προσοχή της δε διασπάται εύκολα, μόνο εάν ακούσει κάτι που της 
αρέσει ή της κινήσει το ενδιαφέρον. Βέβαια, εάν αυτό με το οποίο δουλεύει δεν της αρέσει 
(π.χ. αυτοεξυπηρέτηση, χρώματα, αριθμοί) δεν κάθεται πάνω από 10 λεπτά. Μετά θέλει ένα 
μεγάλο διάλειμμα και μετά ξανά κ.ο.κ. Εάν της αρέσει αυτό που δουλεύει (π.χ. ζώα, λαχανικά, 
φρούτα, φαγητό, τραγούδια) μπορεί να κάτσει έως και μία ώρα να τα δουλεύει. 

Αξιολόγηση του παιδιού 

Γνωστικές δεξιότητες: Πολύ καλή μνήμη. Γνωρίζει όλα τα ζώα, τα φυτά, τα φαγητά και πάρα 
πολλά πράγματα. Τα βλέπει και τα ονομάζει. Επίσης γνωρίζει τα μέρη του σώματος. Δυσκο-
λεύεται πολύ στα χρώματα. Ξέρει να ταυτίζει αλλά δεν μπορεί να τα  ονομάσει σωστά και 
λέει χρώματα στη τύχη. Ως προς τον γλωσσικό τομέα,  γνωρίζει πάρα πολλές λέξεις τις οποίες 
τις λέει άμα τις δει σε εικόνα ή άμα τις ακούσει τυχαία. Γενικά, επαναλαμβάνει ότι ακούει 
χωρίς όμως να μπορεί να σχηματίσει πρόταση. Δε διαβάζει, δε γράφει. 

Κοινωνικές δεξιότητες: Είναι πολύ συνεργάσιμη (παρουσιάζει σπάνιες εξάρσεις οι οποίες ο-
φείλονται στο σύνδρομο). Συνήθως έχει ουδέτερα συναισθήματα (ούτε χαρά ούτε λύπη) και 
έχει καλή συνεργασία με τους δασκάλους. Δεν είναι καθόλου επιθετική και περιμένει πάντα 
στη σειρά της. Αναγνωρίζει το «δικό μου», «δικό του» και όταν δεν της ανήκει κάτι το επι-
στρέφει. Δεν της αρέσει να παίζει παρά μόνο να κρατάει τα παιχνίδια της. Όταν νευριάζει 
φωνάζει και πετάει πράγματα όχι σε συγκεκριμένη κατεύθυνση.  

Αντίληψη και οργάνωση του χρόνου και ρυθμού: Δε γνωρίζει την έννοια του χρόνου αλλά τη 
βιώνει μέσα από το καθημερινό σταθερό της πρόγραμμα. Ξέρει ανά πάσα στιγμή πότε κο-
ντεύει το διάλειμμα, η ώρα του φαγητού, η ώρα για να φύγει, στο σπίτι η ώρα που θα δει 
τηλεόραση. Βιώνει ήχους αλλά όχι ρυθμούς. 

Αυτοεξυπηρέτηση: Δεν αυτοεξυπηρετείται πέρα από το να φάει μόνη της. Μπορεί να ξεντυ-
θεί και να ντυθεί αλλά επειδή δεν της αρέσει και είναι δυσκίνητη, θέλει βοήθεια. Το ίδιο και 
με τα χέρια της, θέλει καθοδήγηση για να τα πλύνει. Πλένει δόντια, όχι όπως πρέπει και όχι 
ευχάριστα και στο τέλος καταπίνει την οδοντόκρεμα. 
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Νοητική υστέρηση και κοινωνικές δεξιότητες 

Σύμφωνα με το Αναλυτικό πρόγραμμα - Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών 
για ελαφρά και μέτρια νοητική υστέρηση, οι κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες θεωρούνται 
δομικά στοιχεία της κοινωνικής ικανότητας, εμπεριέχουν τα ακόλουθα: 

Α) Διαπροσωπικές σχέσεις: η συναλλαγή με άλλους ανθρώπους και η δημιουργία και διατή-
ρηση φιλικών σχέσεων είναι παράγοντες σημαντικοί στην πορεία ενσωμάτωσης των νοητικά 
καθυστερημένων ατόμων στο κοινωνικό πλαίσιο. 

Β) Αυτοαντίληψη – αυτοεκτίμηση: η κατανόηση από τον κάθε άνθρωπο της μοναδικότητάς 
του και η αποδοχή των προσωπικών του δυνατοτήτων βοηθούν στον προσδιορισμό της πο-
ρείας της ζωής του και προσδίδουν σε αυτή ουσιαστικό νόημα. Ο προσδιορισμός του κοινω-
νικού ρόλου του κάθε ατόμου, της αξίας του και η υπέρβαση των αρνητικών συναισθημάτων, 
κινητοποιούν τη διάθεση εμπλοκής στα κοινωνικά δρώμενα και την κατάκτηση θετικών κοι-
νωνικών εμπειριών. 

Γ) Υπευθυνότητα: η κοινωνική συμπεριφορά, η κατάκτηση των κατάλληλων αντιδράσεων σε 
ποικίλες συνθήκες, η διατήρηση κοινωνικών σχέσεων, η αποφυγή  θυματοποίησης, η ανε-
ξαρτησία και η λήψη αποφάσεων, η αναγνώριση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, η 
αναγνώριση της προσωπικής ευθύνης στις ενέργειες αποτελούν κρίσιμης σημασίας στοιχεία 
στην κατάκτηση της ανεξάρτητης και ασφαλούς διαβίωσης. 

Δ) Επικοινωνία: η αποτελεσματική λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, η δυνατότητα προσω-
πικής έκφρασης και κατανόησης του άλλου συνιστούν ουσιαστικά συστατικά των ποιοτικών 
σχέσεων σε ποικίλες κοινωνικές συνθήκες. Τα άτομα με μέτρια έως βαριά νοητική υστέρηση 
έχουν μεγάλη ανάγκη την καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων, δηλαδή «των ικανοτήτων 
του ατόμου να επιδεικνύει κατάλληλη συμπεριφορά με τη χρήση δεξιοτήτων, όπως: συνερ-
γασία/ αυτοέλεγχο/κατανόηση αναγκών και συναισθημάτων των άλλων/ικανότητα για επί-
λυση καθημερινών κοινωνικών προβλημάτων». Τα άτομα αυτά πρέπει με άλλα λόγια να βοη-
θούνται ώστε να κάνουν κάτι μόνα τους (το οποίο θα τους χρησιμεύσει σε πραγματικές συν-
θήκες) και γενικότερα να υποστηρίζονται να φτάσουν στο ανώτερο επίπεδο ανάπτυξης που 
μπορούν. 

Σχεδιασμός εκμάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων στην Α. 

Όσον αφορά στην Α., οι κοινωνικές δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει και να την υποστη-
ρίξουμε σε αυτό, εστιάζονται κυρίως στα εξής: 

Πρέπει να βελτιωθεί ο ύπνος της, καθώς το γεγονός ότι ξυπνά συχνά μέσα στη νύχτα δυσκο-
λεύει πολύ τη συγκέντρωσή της στο σχολείο/ Το μοναδικό κίνητρο για οποιαδήποτε επιτέ-
λεση έργου είναι το φαγητό. Γενικά, ιδιαίτερα όταν δεν αισθάνεται καλά, αναμένει μια αντα-
μοιβή για κάθε πράξη της/ Η επικοινωνία της χαρακτηρίζεται ως ελλιπής, καθώς δε μπορεί 
να υποβάλλει ερωτήσεις ούτε να χρησιμοποιήσει επαρκώς το λόγο/ Υπάρχει έντονη αντί-
δραση σε οποιαδήποτε μεταβολή του περιβάλλοντος/ Δε μπορεί να διαχειριστεί τον εκνευ-
ρισμό της, καθώς πετάει αντικείμενα/ Δε μπορεί να φροντίσει τον εαυτό της μόνη της, δεν 
αυτοεξυπηρετείται. 
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Η κοινωνική δεξιότητα που είναι όχι μόνο απαραίτητη να κατακτήσει, αλλά θα βοηθήσει στην 
κατάκτηση και των άλλων δεξιοτήτων που προαναφέρθηκαν είναι η ενίσχυση της αυτοεκτί-
μησης (μέσω της κατάκτησης της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας), καθώς συμβάλλει στο 
να εκφράζεται με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο (χωρίς πχ να εκσφενδονίζει πράγματα), να χαί-
ρεται τις επιτυχίες και να αποδέχεται τις αποτυχίες, θέτοντας στόχους για το μέλλον (χωρίς 
να χρειάζεται πάντα κάποιος εξωτερικός ενισχυτής) και τελικά, να επιτευχθεί αυτοπραγμά-
τωση στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Αυτός θεωρείται πως είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος, 
στου οποίου την κατάκτηση μπορούμε να οδηγηθούμε θέτοντας τους εξής βραχυπρόθε-
σμους στόχους: 

Α) Χρησιμοποιώντας τη συμπεριφοριστική θεραπεία με αμοιβές για τις θετικές της πράξεις 
(παρακολούθηση αγαπημένου προγράμματος/ φαγητό), την απόσβεση για τις αρνητικές και 
διδασκαλία νέων συμπεριφορών, μπορεί να βοηθηθεί στο να αποκτήσει δεξιότητες αυτοε-
ξυπηρέτησης, να κοιμάται καλύτερα έχοντας ένα σταθερό πρόγραμμα - μπορεί να βοηθήσει 
και η φαρμακολογική προσέγγιση πχ μελατονίνη (προλαμβάνοντας τις εκρήξεις θυμού) κα-
θώς και να κατακτήσει δεξιότητες καλής συμπεριφοράς εντός και εκτός του σχολικού πλαι-
σίου (μπορεί να είναι βοηθητικό το role-playing, η προτροπές για την εμφάνιση επιθυμητών 
συμπεριφορών ή η «διαμόρφωση» όταν προσεγγίζει παραπλήσιες μορφές επιθυμητής συ-
μπεριφοράς). Επίσης έτσι μειώνονται τα ουδέτερα συναισθήματα που εμφανίζει και μπορεί 
να βιώνει ευχάριστα και δυσάρεστα (όταν πρέπει). Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται τόσο 
ο προσανατολισμός στα κοινωνικά δρώμενα και η συμμετοχή στην οργάνωσή τους, όσο και 
η αναγνώριση της θέσης της Α. στο κοινωνικό σύνολο και η δημιουργία ανάλογων προϋπο-
θέσεων διαβίωσης. 

Β) Να διευκολύνουμε τη μάθηση με τρόπους που δε θα περιλαμβάνουν χρώματα ή μικρά 
αντικείμενα (στα οποία δυσκολεύεται), πχ μέσω της τεχνικής καθυστέρησης χρόνου, της α-
νάλυσης έργου που πρέπει να επιτελέσει - σε συνδυασμό με την αλυσιδωτή σύνδεση. Μπο-
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μίμηση προτύπου, λαμβάνοντας υπόψη το ότι είναι γενικά 
υπάκουη, καθώς και videos και τηλεόραση για θετικά πρότυπα συμπεριφοράς (εφόσον της 
αρέσει πολύ να παρακολουθεί προγράμματα και δε διασπάται εύκολα η προσοχή της). Επι-
πλέον η εκμάθηση μέσω τέχνης μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα βοηθητική, καθώς μέσω αυτής 
το παιδί μπορεί να εκφρασθεί λεκτικά, να αναπτύξει συνείδηση του σώματός του (μιμούμενο 
τις κινήσεις που αναπαρίστανται πχ στο εκάστοτε ζωγραφικό έργο), να αναπαράγει πρότυπα 
με πηλό και με παζλ να αυξήσει την επιδεξιότητα των δακτύλων του - σημαντικό για τα άτομα 
με RTS - , καθώς και να συνεργαστεί και να επικοινωνήσει με τα άλλα άτομα της ομάδας του. 
Επιπλέον, τα Blissymbolics ως μέθοδος υποστηρικτικής εναλλακτικής επικοινωνίας βοηθούν 
στην ενίσχυση της επικοινωνίας και της εκμάθησης μέσω των συμβόλων. Γενικότερα, απα-
ραίτητη κρίνεται η ενίσχυση αντίληψης εαυτού και εμπιστοσύνης προς τη ζωή. 

Γ) Να χρησιμοποιήσουμε (και μέσω φυσιοθεραπειών) το γεγονός ότι βιώνει τον χώρο με το 
σώμα της, ώστε να διευκολύνεται στην κίνηση και στην ανεξάρτητη διαβίωση (αναγνώριση 
και διαμόρφωση περιβάλλοντος). Η καθοδήγηση με οπτικά ερεθίσματα είναι χρήσιμη, καθώς 
η Α. έχει πολύ καλή μνήμη. 

Δ) Η συμβουλευτική της οικογένειας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, για την ενίσχυση του ρό-
λου των γονέων, την προαγωγή της ψυχικής υγείας των ίδιων αλλά και όλων των παιδιών. 
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Ας μην ξεχνάμε πως οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες είναι ίδιες με τις ανάγκες του γε-
νικού πληθυσμού: ικανοποίηση πείνας/δίψας και αποφυγή πόνου, τρυφερότητα και απο-
δοχή, εκτίμηση από τον κοινωνικό περίγυρο, ενεργοποίηση και αλλαγή. Κάθε άτομο έχει την 
δική του, μοναδική αξία, ας το βοηθήσουμε να τη βρει και να την αναδείξει! 
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Σχολική βία, συγκρούσεις – Πρόταση παιδαγωγικής διαχείρισης 

Χουλιάρα-Σιδερά Παναγιώτα,  Παπαστάμου Βασιλική 
Δ/ντρια Δημοτικού Σχολείου Αμφίκλειας,  Δασκάλα 

sidera1965@gmail.com,  vasopap63@gmail.com 
 

Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια, οι προσπάθειες του εκπαιδευτικού συστήματος και των εκπαιδευτικών 
επικεντρώνονται στη δημιουργία ενός ευχάριστου και ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος 
για όλους τους μαθητές. Μάλιστα, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια τους, γιατί τα 
περιστατικά σχολικής βίας πολλαπλασιάζονται, αποκτώντας ανησυχητικές διαστάσεις. Στην 
παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστεί η έννοια της βίας, οι μορφές της καθώς και η παρουσία 
της στο σχολικό πλαίσιο. Ακόμη θα παρουσιαστεί  η διδακτική πρόταση- πρόγραμμα για την 
παιδαγωγική διαχείρισή της που είναι: «Η «υιοθέτηση» μαθητών μικρότερης τάξης και η 
διαχείριση των συγκρούσεων τους με την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας». Στη στοχοθεσία 
συμπεριλαμβάνεται η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και η διαχείριση των συγκρούσεων 
και της σχολικής βίας. Στο πρόγραμμα  συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Δ΄ τάξης και Β΄τάξης, 
Η υλοποίηση του προγράμματος είχε διάρκεια δύο σχολικά έτη. Οι δραστηριότητες 
εφαρμόστηκαν στις ώρες της Ευέλικτης ζώνης. Το πρόγραμμα αφού αξιολογήθηκε 
παρουσιάστηκε στο τέλος της χρονιάς σε ειδική εκδήλωση σε όλη τη σχολική κοινότητα. 

Λέξεις - Κλειδιά: Σχολική βία, διαχείριση συγκρούσεων, φιλαναγνωσία, πρόγραμμα-project 

Εισαγωγικά 

Ως βία ορίζεται η χρήση της φυσικής δύναμης ή της πίεσης - απειλής εναντίον ενός 
μεμονωμένου ατόμου ή κατά μιας ομάδας που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο, τον 
τραυματισμό ή τη γένεση ψυχολογικών διαταραχών. Ο προσδιορισμός της έννοιας της βίας 
απαιτεί συστηματική διερεύνηση, ώστε να διαφανούν οι επιμέρους έννοιες της άμεσης και 
έμμεσης βίας, της παράνομης και νόμιμης, της σωματικής και της ψυχολογικής, της 
συμβολικής και της ιδεολογικής, της ηθικής και της λεκτικής, της ανωτέρας βίας . Σύμφωνα 
με τον ορισμό  που δόθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1985 ορίζεται ως εξής: «Βία 
υπάρχει σε κάθε πράξη ή παράλειψη η οποία βλάπτει τη ζωή, τη φυσική ή ψυχολογική 
ακεραιότητα ή την ελευθερία ενός προσώπου η οποία βλάπτει σοβαρά την ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς του». Οι λόγοι που οδηγούν στην άσκηση βίας είναι πολλοί και διαφέρουν 
ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των ατόμων, την ιστορική συγκυρία, την 
κουλτούρα και τον πολιτισμό. Η βία προσλαμβάνει ποικίλες μορφές, έτσι μπορεί να είναι: 
Σεξουαλική κακοποίηση, σωματική κακοποίηση, συναισθηματική και ψυχολογική 
κακομεταχείριση, λεκτική επιθετικότητα, παραμέληση. Η σωματική βία προσδιορίζεται από 
τις διακυμάνσεις μεταξύ ενός χαστουκιού στο πρόσωπο έως τη σοβαρή σωματική βλάβη, η 
οποία καταλήγει ακόμα και σε εκ προθέσεως ανθρωποκτονία. Η ψυχολογική βία κυμαίνεται 
από ταπείνωση έως σοβαρή ψυχολογική βλάβη και έκπτωση του θύματος στην κοινωνική 
του λειτουργικότητα. Η λεκτική βία, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ψυχολογική, 
εμπεριέχει ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών που κινούνται από φωνές και εξυβρίσεις έως 
λεκτικό εξευτελισμό, απειλές και λεκτική τρομοκράτηση του θύματος. Η παραμέληση αφορά 
στη στέρηση βασικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων του θύματος (στέρηση ελευθερίας, 
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οικονομική στέρηση και εξάρτηση, έλλειψη φροντίδας για τις συναισθηματικές ανάγκες του 
θύματος, αποστέρηση της ιατρικής φροντίδας αναφορικά με τη σωματική και ψυχική υγεία, 
της αποστέρησης της εκπαίδευσης, κ.λπ.). 

Σχολείο και βία: Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται όλο και πιο συχνά περιστατικά βίας και 
παραβατικότητας σε γυμνάσια και λύκεια αλλά και σε δημοτικά σχολεία, γεγονός που 
επηρεάζει πολλές οικογένειες, κυρίως των μεγάλων πόλεων.  

Τα σχολεία είναι μέρος της κοινωνίας και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Γιάννης 
Πανούσης καθηγητής εγκληματολογίας, τα σχολεία παίρνουν θέλουν-δε θέλουν το «χρώμα» 
της γειτονιάς ή της πόλης όπου λειτουργούν. Το σχολείο οφείλει, λοιπόν, αφενός να 
κατανοήσει κι αφετέρου να μάθει να διαχειρίζεται τις κρίσεις που προκαλούν η ανισότητα, η 
αδικία και η αμάθεια εντός και εκτός «των σχολικών τειχών». Εκδηλώσεις βίας στα σχολεία 
υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα. Η διαφορά έγκειται στο ότι σήμερα η βία 
είναι λιγότερο ανεκτή από τα θύματα αλλά και από την κοινωνία. Για αυτό και σήμερα γίνεται 
περισσότερη συζήτηση. Είναι πλέον αποδεκτό ότι η βία στο σχολείο αντανακλά ή αναπαράγει 
την ευρύτερη κοινωνική και οικογενειακή βία. 

Η σχολική βία και επιθετικότητα, διεθνώς, ονομάζεται «bullying», που σημαίνει την 
επικράτηση του δυνατότερου στον ασθενέστερο μέσω της τρομοκρατίας και του 
εκφοβισμού. Στην Ελλάδα ο όρος «bullying» μεταφράζεται συνήθως ως εκφοβισμός, 
παληκαρισμός ή νταηλίκι. Με τέτοια φαινόμενα έρχεται σε επαφή  συνήθως ένα μεγάλο 
μέρος των μαθητών του δημοτικού. Ο εκφοβισμός είναι συνυφασμένος με την κοροϊδία, το 
πείραγμα και τον αστεϊσμό. Το πότε ένα πείραγμα συσχετίζεται με τη βία εξαρτάται από την 
υποκειμενική αξιολόγηση του θύματος. Η βία στο σχολείο ασκείται κυρίως σωματικά. Τα 
σπρωξίματα, οι κλωτσιές, οι γροθιές είναι η πιο ανησυχητική εκδήλωση της επιθετικότητας 
και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών.  

Η λεκτική βία εκδηλώνεται με κοροϊδία, περιπαικτικές εκφράσεις, χειρονομίες, ταπείνωση, 
ύβρεις κατά της εθνικότητας, της φυλής ή της ιδιαιτερότητας κάποιου. Υπάρχει όμως και 
εκφοβισμός με κρυμμένη επιθετικότητα. Η συναισθηματική κακομεταχείριση, η διάδοση 
φημών, ο αποκλεισμός ενός παιδιού από κοινωνικές δραστηριότητες. Το κρύψιμο των 
βιβλίων ή η καταστροφή των αντικειμένων. Εκβιαστικά τηλεφωνήματα ή τηλεφωνήματα σε 
ακατάλληλες ώρες χωρίς απάντηση.  Ακόμη, ο σεξουαλικός εκφοβισμός με χειρονομίες και 
απρεπείς κινήσεις. Μια νέα μορφή του bullying είναι το Fotobullying και το Cyber bullying. Οι 
ηλεκτρονικές συσκευές, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα μηνύματα, τα κινητά τηλέφωνα, τα 
blogs οι ιστοχώροι προσφέρουν πολλές δυνατότητες στα άτομα που τους αρέσει να 
παρενοχλούν και να εκφοβίζουν τους άλλους διατηρώντας την ανωνυμία τους. Η 
παρενόχληση και ο εκφοβισμός περιλαμβάνει απειλές, κοροϊδίες, σεξουαλική παρενόχληση 
ή δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων των θυμάτων στο διαδίκτυο. 

Η βία στην εποχή μας πλήττει όλες τις κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα όμως τα παιδιά και τους 
εφήβους. Έρευνες σε διεθνές επίπεδο έχουν δείξει ότι περίπου το 15% των μαθητών έχουν 
βιώσει συμπεριφορές εκφοβισμού και βίας, οι οποίες παρατηρούνται συχνότερα στις ηλικίες 
8-15 ετών. Έρευνες στην Ελλάδα έχουν δείξει ότι το φαινόμενο της βίας και του εκφοβισμού 
αφορά ένα στα δέκα παιδιά. Η σχολική βία απαιτεί διερεύνηση, ερμηνεία και αντιμετώπιση. 
Αποτελεί ένα ανησυχητικό φαινόμενο με πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις στο σχολικό χώρο 
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και στην ευρύτερη κοινότητα, αφού μπορεί να δημιουργήσει αρνητικό κλίμα στο σχολείο και 
να επηρεάσει άμεσα τη διαδικασία της μάθησης. Συνεχώς πληθαίνουν οι μαθητές που 
παρουσιάζουν στο σχολείο επιθετική συμπεριφορά. Τα παιδιά βιώνουν την επιθετικότητα 
στην οικογένεια, στον κοινωνικό τους περίγυρο, στο παιχνίδι και σε όλες σχεδόν τις 
εκφάνσεις του κοινωνικού βίου. Το σχολείο, μεταξύ άλλων, καλείται να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες τους για ασφάλεια, σεβασμό της προσωπικότητάς τους και αγάπη. Οι διευθυντές, οι 
δάσκαλοι και όλοι οι ενήλικες στο σχολείο, σε συνεργασία με τους γονείς, διάφορους 
οργανισμούς και άλλους φορείς, πρέπει να κάνουν οτιδήποτε, μέσα στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους, για να υποστηρίξουν τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές στο σχολείο 
και τα δικαιώματα του παιδιού. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στον προγραμματισμό του προγράμματος για τη σχολική 
βία, προσδιορίστηκαν διάφοροι παιδαγωγικοί τρόποι για τη διαχείριση-αντιμετώπιση των 
συγκρούσεων στο σχολείο. Ανάμεσα τους υπήρξε η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. Μέσα 
από το πρόγραμμα της  φιλαναγνωσίας και της ευέλικτης ζώνης το σχολείο ανοίγει μία δίοδο 
επικοινωνίας με την κοινωνία και με βιωματικό τρόπο συμβάλλει στη νοητική, 
συναισθηματική κι αισθητική καλλιέργεια του παιδιού. Ο μαθητής μπορεί να αναπτύξει την 
ικανότητά του να χρησιμοποιεί τη γλώσσα, να εξασκεί τη μνήμη και να εμπλουτίζει τη 
φαντασία του. Να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη και τη δημιουργική αναζήτηση. Να 
οικοδομήσει μια δυνατή σχέση με τους συμμαθητές του και να εξασφαλίσει μια 
ισορροπημένη συναισθηματική ανάπτυξη. Να καλλιεργήσει τις ηθικές αξίες του, να 
αναπτύξει τη θέληση για μάθηση και την αυτό-εκτίμησή του. Να έρθει σε επαφή με άλλες 
κουλτούρες και ιδέες και να διευρύνει τον πνευματικό του ορίζοντα, να εντάξει το διάβασμα 
στις καθημερινές του συνήθειες. 

Περιγραφή του Προγράμματος - Στόχοι 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Δ΄ τάξης και εφαρμόστηκε 
με τους μαθητές της Β΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αμφίκλειας  τα σχολ. έτη  2012-2013 
και 2013-2014 . Εντάχθηκε στα πλαίσια της Ευέλικτης ζώνης και διήρκησε δύο χρόνια. 

Σκοπός: α) Οι μαθητές της Δ΄ τάξης, με την ανάγνωση βιβλίων σχετικών με τη βία, να 
καλλιεργήσουν τη φιλαναγνωσία και να προσπαθήσουν να εξαλείψουν τα φαινόμενα βίας. 
β) Οι μαθητές της Β’ τάξης να έρθουν σε επαφή με εξωσχολικά βιβλία, με παιγνιώδη τρόπο 
και να τα  αγαπήσουν. Επίσης να διδαχθούν μέσα από αυτά και να περιορίσουν τα φαινόμενα 
βίας. Αυτό επιχειρήθηκε  να γίνει από μαθητές σε μαθητές, με την προοπτική οι μεγάλοι να 
γίνουν ‘’δάσκαλοι‘’ στους μικρούς και οι μικροί να ‘’διδαχτούν’’, όχι από τους δασκάλους 
τους, που συνήθως τους θεωρούν απέναντι τους, αλλά από άλλους  μαθητές.    

Οι στόχοι του προγράμματος ήταν:  

Α. Γνωστικοί: Να αναπτύξουν την αναγνωστική ικανότητα και την κατανόηση των κειμένων. 
Να εμπλουτίσουν τη γλώσσα. Να εξασκήσουν τη μνήμη και να  πλουτίσουν τη φαντασία τους. 
Να αναγνωρίζουν, μέσα από τα αναγνώσματα, τα φαινόμενα βίας. Να διατυπώνουν  
προφορικά και γραπτά τις απόψεις τους για τη βία. 
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Β. Ικανοτήτων: Να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη και τη δημιουργική αναζήτηση. Να 
βελτιώσουν την ικανότητά τους να συγκεντρώνονται και να μελετούν με μεγαλύτερη ευκολία 
τα σχολικά μαθήματα. Να αναπτύξουν τη θέληση για μάθηση και την αυτοεκτίμησή  τους. 
Να βρίσκουν κομμάτια του εαυτού τους στους ήρωες των βιβλίων και ασκούν κριτική. 

Γ. Στάσεων: Να εντάξουν το διάβασμα στις καθημερινές τους συνήθειες. Να ανταλλάσουν 
απόψεις για τα βιβλία και να ασκούν κριτική. Να καλλιεργούν ηθικές αξίες και να 
κατακρίνουν τη βία. Να διαχειρίζονται με μεγαλύτερη ωριμότητα τις διάφορες συγκρούσεις 
τους. Να ονειρεύονται και να προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές : Κατά κύριο λόγο εμπλέκεται το μάθημα της Γλώσσας 
(ανάγνωση, παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου), καθώς και τα μαθήματα της 
Μελέτης Περιβάλλοντος, της Ιστορίας, των Θρησκευτικών, της Αισθητικής Αγωγής και της 
Μουσικής. Η διδασκαλία οργανώθηκε ομαδοσυνεργατικά. Οι μαθητές εργάστηκαν σε 
ομάδες. Επίσης, απαραίτητη θεωρήθηκε η βοήθεια της εκπαιδευτικού σε ρόλο καθοδηγητή, 
συντονιστή, η οποία ενεργοποίησε όλα τα μέλη της ομάδας και τα τροφοδότησε με νέα 
ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με το αντικείμενο του σεναρίου..  

Δραστηριότητες του Προγράμματος 

 Συζήτηση για τις μορφές βίας. Αρχικά, έγινε συζήτηση για την έννοια της βίας γενικά, 
αποδελτιώνοντας το σχετικό λήμμα από το λεξικό. Με βάση το λεξικό διατυπώθηκαν και 
άλλες μορφές με τις οποίες παρουσιάζεται το φαινόμενο της βίας, όπως σωματική βία, 
λεκτική βία. 

Προβολή βίντεο. Τα παιδιά αναφέρθηκαν σε βιωματικές εμπειρίες τους είτε ήταν θύτες είτε 

θύματα. Στη συνέχεια διαβάσαμε αποσπάσματα από το μυθιστόρημα του “Μικρού Νικόλα” 

που αναφερόταν σε βίαιες ενέργειες των ηρώων. Παρουσιάστηκαν ολιγόλεπτα βίντεο με 

δραματοποιημένες περιγραφές βίας σε σχολεία.   

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=z1uhUGxYJRU 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Q7Th1ojuGw4#t=24 

Ανάγνωση βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας. Προσέγγιση και ευαισθητοποίηση μέσα από 

ανάγνωση βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας. Οι μαθητές της Δ΄ τάξης ξεκίνησαν με την επιλογή 

των σχετικών βιβλίων, που αναζήτησαν στη δανειστική βιβλιοθήκη της τάξης τους, του 

σχολείου και της Δημοσίας Βιβλιοθήκης της πόλης. Στη συνέχεια τα διάβαζαν στους μαθητές 

της Β΄ τάξης και ακολουθούσε προβληματισμός, απορίες, συμπεράσματα. 

Παραγωγή γραπτού λόγου. Αφού οι μαθητές διάβαζαν και συζητούσαν, καλούνταν μέσα από 
τη  δραστηριότητα παραγωγής γραπτού λόγου να δομήσουν κείμενα με θέμα τη σχολική βία, 
τις αρνητικές της επιπτώσεις  και τη μη αποδοχή της από το σχολείο. Οι μαθητές πρότειναν 
τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου και συνέταξαν πίνακα με κανόνες της τάξης κατά 
της βίας.  
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Δανειστική βιβλιοθήκη. Οι  μαθητές δημιούργησαν τη Δανειστική Βιβλιοθήκη της Τάξης, με 
πάνω από 100 τίτλους βιβλίων. Επισκέφτηκαν τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας και  έγιναν 
κυριολεκτικά «βιβλιοφάγοι». Κατασκεύασαν το «Βιβλιόδεντρο» τα φύλλα του οποίου 
περιείχαν πληροφορίες για το αγαπημένο βιβλίο του κάθε μαθητή. 

Δραματοποίηση. Τέλος τα παιδιά οργάνωσαν ομάδα υποστήριξης των παιδιών που θα 
υποστούν όποια μορφή βίας στο σχολείο, όπως και  ομάδα ειρηνικής διευθέτησης  
προβλημάτων. Με  τις ομάδες αυτές έκαναν αναπαράσταση τέτοιων καταστάσεων. 

Ζωγραφική. Τα παιδιά  ζωγράφισαν σχετικά με  τη βία με βάση όσα είδαν, διάβασαν και 
συζήτησαν. 

Δραματοποίηση. Τέλος τα παιδιά οργάνωσαν ομάδα υποστήριξης των παιδιών που θα 
υποστούν όποια μορφή βίας στο σχολείο, όπως και  ομάδα ειρηνικής διευθέτησης  
προβλημάτων. Με  τις ομάδες αυτές έκαναν αναπαράσταση τέτοιων καταστάσεων. 

«Υιοθέτηση» μικρότερων μαθητών.  Κάθε μαθητής της Δ΄ τάξης «υιοθέτησε» ένα μαθητή της 
Β΄ τάξης. Στόχος, να υπάρχει φροντίδα, καθοδήγηση και επίλυση των μικροσυγκρούσεων του 
διάλλειματος, ώστε να παγιωθεί η υπευθυνότητα και η δικαιοσύνη των μεγαλυτέρων 
μαθητών, συνεργασία, η ομαδικότητα των μικρότερων και η ειρηνική συνύπαρξη όλων στο 
χώρο του σχολείου. 

Επέκταση-Διάχυση. Τέλος οργανώθηκε εκδήλωση στο χώρο του σχολείου με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση όλης της σχολικής κοινότητας πάνω στα φαινόμενα της βίας, προβολή 
σχετικών βίντεο, θεατρικό δρώμενο, ομιλίες εξειδικευμένων επιστημόνων σχετικά με τα 
θέματα που προαναφέρθηκαν. Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ήταν 
αναρτημένες σε εμφανές σημείο οι δημιουργίες των παιδιών, τόσο στο χαρτόνι, όσο και στο 
πανό, προκειμένου να διαχέονται οι σκέψεις και οι ιδέες των μαθητών, σε όλη τη σχολική 
κοινότητα. 
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Aξιολόγηση 

Εκτιμάται πως σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά κατανόησαν ότι η σχολική βία είναι μη αποδεκτή 
στο σχολείο με όποια μορφή και αν εμφανίζεται. Έμαθαν να αναγνωρίζουν σε ικανοποιητικό 
βαθμό ανάλογες καταστάσεις, να τις αποφεύγουν ή να βρίσκουν άλλους τρόπους να 
εκτονώνουν  τη βία και τον θυμό τους. Οι μαθητές και των δύο τάξεων ήρθαν σε επαφή με 
τα βιβλία και το διάβασμα έγινε μια ευχάριστη συνήθεια. Τα φαινόμενα της σχολικής βίας, 
μειώθηκαν αρκετά, αφού με αφορμή κάθε βιβλίο γινόταν πολύ συζήτηση γύρω από τους 
τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να διευθετούνται οι μεταξύ τους διαφορές. Η 
συνεργασία των δύο τάξεων ήταν ικανοποιητική και επισφραγίστηκε με έναν έπαινο που 
απονεμήθηκε από τους μαθητές της Δ’ τάξης, στους μαθητές της Β’ τάξης για τη συμμετοχή 
τους στο πρόγραμμα. 
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Τα λάθη των μικρότερων μαθητών καθώς και των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 
στην παραγωγή του προφορικού λόγου. Αξιολόγηση, δραστηριότητες, διόρθωση. 

Σπύρου Μαρία 
Εκπαιδευτικός Ξένης Γλώσσας 

Εξειδίκευση: Συμβουλευτική και Μαθησιακές Δυσκολίες 
mnspyrou@yahoo.gr 

Περίληψη 

Οι εκπαιδευτικοί συχνά προβληματίζονται με τα λάθη των μαθητών σε σχέση με την σωστή 
προφορική έκφραση. Ιδιαίτερα των μικρότερων ηλικιών, αλλά και αυτών με μαθησιακές 
δυσκολίες – ως προς τον τρόπο διδασκαλίας που χρειάζεται να εφαρμόσουν τις 
δραστηριότητες, την μέθοδο αξιολόγησης και διόρθωσής τους. Η συγκεκριμένη εργασία 
παραθέτει κάποιες συγκεκριμένες ιδέες ασκήσεων, αναλύει τρόπους εκτέλεσής τους και δίνει 
κάποιες κατευθύνσεις, ώστε ο εκπαιδευτής να σκεφτεί τι θα πρέπει να αξιολογεί κάθε φορά 
και με ποιον τρόπο να επιδιώκει τη διόρθωση των λαθών των μαθητών. 

Λέξεις - Κλειδιά: εκπαιδευτικός – μαθητής – προφορική έκφραση – παραγωγή λόγου – 
μικρότεροι μαθητές – μαθησιακές δυσκολίες – δραστηριότητες – αξιολόγηση – διόρθωση 

Εισαγωγή 

Τα «λάθη» αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας εκμάθησης της σωστής χρήσης 
μιας γλώσσας (της μητρικής και μη). Όλοι μας γνωρίζουμε άλλωστε πως και οι καλύτεροι 
οδηγοί, αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις ταχύτητες ή το χειρόφρενο, όταν ξεκινούν να 
μαθαίνουν οδήγηση. Οι πιο πολλοί μάλιστα λένε πως αυτό που τους βοήθησε να μάθουν 
καλύτερα ήταν οι λάθος κινήσεις τους. Ας μην ξεχνάμε αυτό που αναφέρουν οι Richard 
Walton και K. Bartram στο βιβλίο τους «Διόρθωση» πως αυτός που ποτέ δεν έκανε λάθος, 
τελικά δεν έμαθε τίποτα. 

Τα λάθη είναι αυτά που βοηθούν το μαθητή να «εκτεθεί» στη γλώσσα, να πειραματιστεί στη 
χρήση της, να πάρει και να δώσει πληροφορίες. Η μετάβαση ενός μαθητή από τα πρώτα 
ανώριμα βήματα της χρήσης του προφορικού λόγου ως την κατάκτηση της ακρίβειας και της 
δημιουργικότητας σε σχέση με αυτόν αποτελεί μια διαδικασία που θέλει χρόνο και 
προοδευτικότητα. Με απλά λόγια το τι και το πώς θα διδαχτεί κανείς χρειάζεται να γίνει με 
πλάνο, διαφορετικά αν ο μαθητής δεν έχει φτάσει στο ανάλογο σημείο ετοιμότητας, το 
αποτέλεσμα θα είναι η αποθάρρυνση και η σύγχυση. 

Δραστηριότητες 

Πώς όμως ξεκινάμε να δουλεύουμε με τους μικρότερους μαθητές και την προφορική 
έκφραση, μέσα από τι είδους δραστηριότητες και με ποιον τρόπο γίνεται η διάρθρωση των 
λαθεμένων χρήσεων της γλώσσας; 

Κάποιες δραστηριότητες που αφορούν την παραγωγή του προφορικού λόγου και οι οποίες 
ταυτόχρονα ωφελούν ακόμα και τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες θα μπορούσαν να 
είναι οι εξής: 

3480

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

mailto:maspyrou@yahoo.gr


1. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει κάποιες ιστορίες/ παραμύθια κτλ. – που όμως να έχουν 
ενδιαφέρον περιεχόμενο – και τις διηγείται στην τάξη με δραματοποίηση. ( χρήση 
αντικειμένων – μουσικής – εικόνων κτλ.). Κατόπιν οι μαθητές αναδιηγούνται την ιστορία 
( πράγμα που μπορεί να γίνει και σαν ομαδική δουλειά (group work)) και αργότερα 
μπορούν ακόμα να παίξουν την ιστορία έχοντας ρόλους. Μέσα από την όλη αυτή 
διαδικασία οι μαθητές δουλεύουν ώστε να συγκρατήσουν έννοιες στην μνήμη, την 
επεξήγηση σημείων, επιδεικνύουν τον βαθμό στον οποίο έχουν κατακτήσει τους κανόνες 
της γλώσσας ( συντακτικούς- γραμματικούς κτλ.).Ταυτόχρονα οι μαθητές διασκεδάζουν 
αλλά και εξασκούνται στην εκφορά και άρθρωση των λέξεων. 

2. Μια άλλη δραστηριότητα, είναι η παρατήρηση και η μετέπειτα διήγηση του 
περιεχομένου μιας ή περισσότερων εικόνων. Πέρα από την περιγραφή ο εκπαιδευτικός 
εδώ μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Με αυτή 
την δραστηριότητα εκτός από την εξάσκηση στη σωστή γραμματική, συντακτική και 
μορφολογική χρήση της γλώσσας, οι μαθητές εξασκούνται στη λογική σειρά των 
αναφερομένων και στη χρήση των σωστών λέξεων. Η ίδια δραστηριότητα μπορεί να 
εφαρμοστεί και με χρήση σχεδίων που έχουν φτιάξει οι ίδιοι μαθητές, όπου ταυτόχρονα 
με την προφορική εξάσκηση στη γλώσσα, ενεργοποιείται ο οπτικο-κινητικός συνδυασμός 
και η σταθερότητα του χεριού- ειδικά στις μικρότερες ηλικίες. 

3. Επίσης μια άσκηση που βοηθά την καλλιέργεια και την εξάσκηση στον προφορικό λόγο 
είναι η περιγραφή αντικειμένων που οι μαθητές θεωρούν ξεχωριστά και ιδιαίτερα γι 
αυτούς, ώστε πέρα από την περιγραφή των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων τους, να 
αναπτύξουν και τα συναισθήματά τους γι αυτά και να εξηγήσουν και τους λόγους για τους 
οποίους νιώθουν έτσι. 

Προϋποθέσεις 

Για να μπορέσουν οι παραπάνω δραστηριότητες να εφαρμοστούν όσο το δυνατό με πιο 
άνετο τρόπο στη σχολική τάξη, καλό είναι στους μαθητές να δοθεί η ευκαιρία να 
λειτουργήσουν πιο κοντά στις «εκτός τάξης» συνθήκες. Δηλαδή, δίχως την συνεχή 
παρέμβαση του εκπαιδευτικού , εφαρμόζοντας την ανά ζεύγη ή ομαδική εργασία. Γενικότερα, 
η προσέγγιση του εκπαιδευτικού να είναι τέτοια που οι μαθητές να νιώθουν πως δεν είναι 
«υποχρεωμένοι» να παράγουν «σωστή» γλώσσα, αλλά να λειτουργήσουν και να παράγουν 
μέσα σε ένα θετικό κλίμα , όπου ο μαθητής δημιουργεί με δική του βούληση, σε περιβάλλον 
που οι στόχοι επιτυγχάνονται σταδιακά και ακόμα και τα λάθη εκλαμβάνονται με θετικό 
τρόπο. Είναι πολύ πιο σημαντικό να τονωθεί η αυτοπεποίθηση και η δημιουργικότητα των 
μαθητών, παρά να υπερτονιστεί η αντίληψη πως ο εκπαιδευτικός αναζητά την απόλυτη 
«σωστότητα» και «πιστότητα» της γλώσσας. 

Στο σημείο αυτό,σημαντικό είναι να αναλογιστούμε πως χρειάζεται και εμείς ως 
εκπαιδευτικοί να αναθεωρήσουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την εκπαιδευτική 
πρακτική, προτάσσοντας την ιδέα πως θα ήταν καταστροφικό οι μαθητές μας να ακούν και 
να λένε λάθος πράγματα. «Στην πραγματικότητα – όπως ο Κράσεν – αναφέρει οι μαθητές 
μαθαίνουν με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο όταν ακούνε τους συμμαθητές τους, ακόμα 
και αν ο λόγος τους περιέχει λάθη. Κι αυτό γίνεται επειδή αυτό που ακούνε είναι του 
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επιπέδου τους, το κατανοούν και το επεξεργάζονται εύκολα ακούγοντας τους» . (SP. 
Corder[1981], Error Analysis and Interlanguage, Oxford ) 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ 

Οι στρατηγικές, , που ακολουθούμε ώστε να διορθώσουμε τα λάθη κατά την παραγωγή του 
προφορικού λόγου θα χρειαστεί καταρχήν να βασίζονται σε κανόνες σεβασμού, ξεκινώντας 
από το γεγονός πως αποτελεί αγένεια να διακόπτεις τον συνομιλητή σου. Είναι βασικό να 
έχουμε κατά νου πως δεν διορθώνουμε λάθη, αλλά ανθρώπους! Τελικά, μέσα στην τάξη το 
μεγαλύτερο προσόν του εκπαιδευτικού είναι να γνωρίζει καλά τους μαθητές του, ώστε να 
μπορεί με ευκολία να επιλέγει τρόπους και χειρισμούς. 

Σε ό, τι αφορά τη διόρθωση, αρχικά είναι αναγκαίο να επιλέξουμε το πού εστιάζουμε κάθε 
φορά. Σκοπός της προσέγγισής μας είναι να αποφεύγουμε την παρέμβαση και τη διόρθωση 
όλων ανεξαιρέτων των λαθών και πόσο μάλλον κατά τη διάρκεια της παραγωγής τους 
καταφεύγουμε 1. Στην απόφαση για το ποια λάθη θα εντοπίσουμε ( γραμματικά – συντακτικά 
κτλ. ) 2. Στην αξιολόγηση των σημαντικών λαθών – για παράδειγμα δεν στεκόμαστε σε λάθη 
που δεν δημιουργούν πρόβλημα στην κατανόηση και επικοινωνία. 

Έπειτα, όταν οι μαθητές εργάζονται ομαδικά ο εκπαιδευτικός αποφεύγει να επεμβαίνει 
ανούσια, απλά βρίσκεται «τριγύρω» συντονίζοντας και καταγράφοντας ό, τι θεωρεί 
ουσιώδες. Τα λάθη που παράγονται και επιλέγονται , ο εκπαιδευτικός τα καταγράφει και 
αργότερα τα χρησιμοποιεί για να γίνει η διόρθωση τους. 

Η διόρθωση μπορεί να γίνει, αφού ο εκπαιδευτικός έχει γράψει τα λάθη πάνω σε καρτούλες 
από τους ίδιους τους μαθητές ( χωρίς να γίνεται αναφορά από το ποιους έγιναν τα λάθη) ή 
σημειώνοντάς τα σε ένα μπλοκ με καρμπόν ( όπως αυτά των τιμολογίων ), για να μπορούμε 
να έχουμε και εμείς ως εκπαιδευτικοί ένα αντίγραφο για μελλοντική χρήση. 

Μια ακόμα τεχνική διόρθωσης των λαθών που μπορεί να εφαρμοστεί είναι η τεχνική « 
θυμάμαι και διορθώνω» κατά την οποία ο εκπαιδευτικός ζητά από κάποιους μαθητές να 
θυμηθούν τι είπαν σε συγκεκριμένη στιγμή – πώς διατύπωσαν δηλαδή τη σκέψη τους – και 
να την επαναδιατυπώσουν. 

Επιπλέον, η καταγραφή του μαθητή με ηχογράφηση απλή ή βιντεοσκόπηση μπορεί να 
αποτελέσει διασκεδαστική, αλλά και ενδιαφέρουσα πηγή διορθώσεων. Η ηχογράφηση ή η 
ταινία παίζουν, σταματάμε στα λάθη και ζητάμε διόρθωση 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

Στις παραπάνω τεχνικές διόρθωσης, υπάρχει το στοιχείο της επώνυμης καταγραφής του 
μαθητή που έχει κάνει το λάθος.Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός όμως θεωρήσει πως κάτι 
τέτοιο δεν θα άρμοζε στην τάξη του ,θα μπορούσε απλά να γράψει τα λάθη ανώνυμα στον 
πίνακα ή σε μία διαφάνεια ,να προβληθούν στον προτζέκτορα και να διορθωθούν από 
κοινού. 
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Όλες οι παραπάνω ιδέες σχετικά με την εξάσκηση του προφορικού λόγου κυρίως σε μαθητές 
μικρότερης ηλικίας ,αλλά και αυτών με μαθησιακές δυσκολίες , κάποτε σε ορισμένους από 
εμάς που ανήκουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα ακούγονται ανέφικτες .σπατάλη χρόνου ή 
δυσκολα εφαρμόσιμες.Σαφώς στην αρχή της εφαρμογής τους χρειάζεται να ΄συντελεστεί η 
προσαρμογή των μαθητών ,αλλά και του ίδιου του εκπαιδευτικού με πρόβλεψη και έμφαση 
στα θέματα διαχείρησης ειδικά των μεγάλων σε αριθμό μαθητών τάξεων .Παρολαυτά τα 
θετικά αποτελέσματα που οι συγκεκριμένες δραστηριότητες επιφέρουν σε γνωστικό και 
κυρίως ψυχολογικό επίπεδο αντισταθμίζει τις όποιες δυσχέρειες προς αντιμετώπιση . 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ- ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Συνοψίζοντας την ουσία της συγκεκριμένης προσέγγισης δεν θα ήταν σωστό να 
παραβλέψουμε την παρότρυνση του καθηγητή Jack C.Richards παραθέτοντας τα λόγια του 
''H αποτελεσματική διδασκαλία πρέπει να πηγαίνει μαζί κι όχι ενάντια στις φυσιολογικές 
διαδικασίες, να διευκολύνει παρά να δυσχεραίνει τη μάθηση .Τα υλικά και οι τεχνικές πρέπει 
να προσαρμόζονται στο μαθητή κι όχι το αντίστροφο.Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να 
προσαρμοστούμε σε μια πιο ρεαλιστική στάση απέναντι στη γλώσσα του μαθητή και με 
επιλεκτική διόρθωση των λαθών του, να προσπαθήσουμε να τον διδάξουμε ό,τι του 
επιτρέπεται να μάθει σε κάθε συγκεκριμένη στιγμή.'' [Jack C. Richards,[1981]''Social factors, 
Interlanguage and Language learning '',Longman] ή πιο απλά η εκπαιδευτική διαδικασία δεν 
έχει να κάνει με πολύπολκες μεθόδους ή μη , αλλά με την αλλαγή της στάσης του 
εκπαιδευτικού.-  
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Ψυχοπαιδαγωγική θεώρηση της μάθησης 
Τεχνικές μάθησης στην εκπαίδευση μαθητών με Νοητική Καθυστέρηση  

Δρ. Καλλιόπη Παπουτσάκη  
Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 
kpapouts@primedu.uoa.gr 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή αναφέρεται στα στάδια, στα επίπεδα και στους παράγοντες μάθησης, καθώς 
και σε μια σύντομη αναφορά στον τρόπο εφαρμογής των κυριότερων τεχνικών διδασκαλίας 
των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων που μπορεί να εφαρμοστούν σε μαθητές με νοητική 
καθυστέρηση. Οι μαθητές με νοητική καθυστέρηση παρουσιάζουν ποικίλες δυσκολίες στη 
μάθηση εξαιτίας των γνωστικών τους ελλειμμάτων. Η εφαρμογή συμπεριφοριστικών και 
γνωστικών τεχνικών στη διδακτική πράξη, καθώς και τεχνικές που στηρίζονται στη θεωρία 
του εποικοδομητισμού και των κοινωνικογνωστικών θεωριών συντελούν στην καλλιέργεια 
των γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με νοητική κα-
θυστέρηση και στην επίτευξη των διδακτικών στόχων.  

Λέξεις - Kλειδιά: μάθηση, διδασκαλία μαθητών με νοητική καθυστέρηση, τεχνικές μάθησης 
συμπεριφοριστικού, γνωστικού και κοινωνικογνωστικού μοντέλου   

Εισαγωγή 

Η έννοια της μάθησης διαφοροποιείται από τη σκοπιά των ποικίλων θεωρητικών προσεγγί-
σεων, καθώς οι μελετητές αναφέρουν τη μάθηση άλλοτε ως αλλαγή συμπεριφοράς, άλλοτε 
ως μια διεργασία εμπειριών, άλλοτε ως διεργασία μετασχηματισμού ή ως επανερμηνεία ε-
μπειριών, η οποία επιτρέπει στο άτομο να εντάσσεται και να ενεργοποιείται στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι. Οι συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις θεωρούν τη μάθηση  ως μια διαδικασία από-
κτησης γνώσης, οι γνωστικές ως μια διαδικασία δημιουργίας της γνώσης, ενώ οι κοινωνικο-
πολιτιστικές  ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σε κοινωνικές ομάδες. Η ύπαρξη διαφορετικών 
Ψυχολογικών Σχολών οδηγεί στη διατύπωση διαφορετικών θεωριών για τη μάθηση και κατά 
συνέπεια διαφορετικές παρεμβάσεις, επιδράσεις και επιρροές στην υλοποίηση και στη με-
θοδολογία της διδασκαλίας. Το σημείο σύγκλισης όλων  των μελετών αφορά στη φύση της 
μάθησης, καθώς θεωρούν ότι αποτελεί συστατικό στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης, α-
φού επιτρέπει στα άτομα να κατανοούν όσα συμβαίνουν στον κοινωνικό τους περίγυρο και 
στον ίδιο τους τον εαυτό και έτσι να προσανατολίζονται μέσα στη διαρκώς μεταβαλλόμενη 
πραγματικότητα (Κόκκος, 2005).  Η έννοια της μάθησης σχετίζεται με την ικανότητα του ατό-
μου για πρόσκτηση γνώσεων, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της  αλληλεπίδρασης του ατόμου 
με το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Η ικανότητα μάθησης συσχετίζεται με 
τη νοητική ικανότητα του ατόμου. Η υψηλή νοημοσύνη σχετίζεται θετικά με την ικανότητα 
απόκτησης γνώσεων, σε αντίθεση με τη νοητική καθυστέρηση, η οποία συντελεί στην ανά-
δειξη δυσκολιών στη μάθηση και  σε όλους τους τομείς της γνωστικής λειτουργίας. Οι δυσκο-
λίες διαφοροποιούνται ανάλογα με το βαθμό της νοητικής καθυστέρησης και την  ετοιμότητα 
για σχολική μάθηση και εργασία, η οποία είναι ανάλογη με το ρυθμό της νοητικής ανάπτυξης 
(Χρηστάκης, 2002).     
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Τα στάδια της μάθησης είναι οι διαδικασίες που εκτελούνται κατά την πραγμάτωση της μά-
θησης, όπως η αντίληψη, η διατήρηση των πληροφοριών  στη βραχύχρονη μνήμη, η ανά-
κτηση, η αντίδραση η εκτέλεση, η ανατροφοδότηση και ο έλεγχος. Οι παράγοντες που σχετί-
ζονται με τη μάθηση στο σχολικό περιβάλλον είναι οι ικανότητες, τα κίνητρα, η ετοιμότητα, 
η εμπειρία, η προσαρμογή, η υγεία, η μέθοδος, το παιδαγωγικό κλίμα και η αποτελεσματι-
κότητα του εκπαιδευτικού έργου (Χαραλαμπόπουλος, 2001). Οι ικανότητες του μαθητή σχε-
τίζονται με τη νοημοσύνη και τις ιδιαίτερες δεξιότητες και κλίσεις του. Τα κίνητρα ενεργοποι-
ούν τη συμπεριφορά, η ετοιμότητα σχετίζεται με την ικανότητα  πρόσκτησης και ανταπόκρι-
σης στις εκάστοτε απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος. Η εμπειρία συντελεί και σχετίζε-
ται με τις γνώσεις και την επεξεργασία των πληροφοριών. Το παιδαγωγικό κλίμα, η προσω-
πικότητα και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού σχετίζονται με το αποτέλεσμα της 
μάθησης. Η μάθηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη διδασκαλία. Η ποιοτικά ανώτερη διδα-
σκαλία σχετίζεται με τις αρχές και τους νόμους της μάθησης. Η κατανόηση των διεργασιών 
της μάθησης υπό το πρίσμα διαφορετικών θεωριών βοηθάει το διδάσκοντα να γνωρίζει τα 
βασικά στοιχεία των θεωριών, τη φιλοσοφία, τις αρχές, τη μεθοδολογία τους, ώστε να μπορεί 
να τις χρησιμοποιεί και να τις αξιοποιεί στη διδακτική πράξη και να είναι αποτελεσματικότε-
ρος στο διδακτικό του έργο. Κάθε διδασκαλία βασίζεται σε θεωρητικές αρχές και ο εκπαιδευ-
τικός επιλέγει την  κατάλληλη ή τις κατάλληλες αρχές, μετά από συστηματική αξιολόγηση 
των ικανοτήτων των μαθητών, καθώς και των παραγόντων που επιδρούν στη μαθησιακή δια-
δικασία ώστε να επιτύχει τους  στόχους, το περιεχόμενο της διδασκαλίας και τις διαδικασίες 
της μάθησης.  

Ειδικότερα, ο εκπαιδευτικός που ασχολείται με την εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυ-
στέρηση είναι σημαντικό να γνωρίζει τις τεχνικές εφαρμογής των διαφόρων θεωρητικών προ-
σεγγίσεων ώστε να εφαρμόζει τις κατάλληλες τεχνικές, προκειμένου να επιτύχει αποτελε-
σματικότερα τους διδακτικούς στόχους, καθώς οι μαθητές με νοητική καθυστέρηση αποτε-
λούν μια ετερογενή ομάδα με διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές δυσκολίες μά-
θησης.  

Εφαρμογή συμπεριφοριστικών τεχνικών στη διδασκαλία μαθητών 
με νοητική καθυστέρηση 

 Η συμπεριφοριστική προσέγγιση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις αλλαγές που συμβαίνουν στη 
συμπεριφορά και αγνοεί τις εσωτερικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια 
της μάθησης. Ο σημαντικότερος μηχανισμός της μάθησης είναι, κατά τους συμπεριφοριστές, 
η ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς (Ράπτης, Ράπτη 2001). Θεμελιακό αξίωμα του συ-
μπεριφορισμού είναι ότι η συμπεριφορά διαμορφώνεται και ελέγχεται από τους περιβαλλο-
ντικούς παράγοντες. Ο συνειρμικός δεσμός μεταξύ ερεθίσματος και αντίδρασης είναι απα-
ραίτητος για την πραγματοποίηση της μάθησης και κατά συνέπεια η κατάλληλη χειραγώγηση 
του μπορεί να επιφέρει τις επιθυμητές ή ανεπιθύμητες αλλαγές στη συμπεριφορά του αν-
θρώπου.     

Η κλασική εξαρτημένη μάθηση, με κύριους εκπροσώπους τον Pavlov και τον Watson, είναι 
μορφή μάθησης κυρίως βιολογική. Συνηθίζεται στην πρώιμη παιδική ηλικία για εξαρτημένες 
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αντιδράσεις (πιπίλα, αγωγή τουαλέτας), στη σχολική ηλικία για επίτευξη μνημονικών δεξιο-
τήτων, στην καλλιέργεια ανακλαστικών κινήσεων, στην εκμάθηση βασικών μηχανικών πρά-
ξεων, τροποποίησης συμπεριφοράς και απομάθησης συναισθηματικών καταστάσεων σε μα-
θητές με χαμηλή νοημοσύνη.  Ο Thorndike, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο αποτέλεσμα της 
αντίδρασης και διατύπωσε τους νόμους της μάθησης, οι οποίοι έχουν ευρεία χρήση στην 
ειδική αγωγή: α) Η σύναψη ερεθίσματος-αντίδρασης ενισχύεται όταν το αποτέλεσμα είναι 
ευχάριστο και οδηγεί στην επανάληψη (νόμος του αποτελέσματος). β) Η σύναψη διατηρείται 
με την επανάληψη (νόμος άσκησης και αχρηστίας). Στην πορεία αναθεώρησε αυτόν το νόμο 
και ισχυρίστηκε πως χρειάζονται και άλλοι παράγοντες όπως η ακρίβεια και το κίνητρο. γ) 
Μετά από πολλές δοκιμές και πλάνες επιλέγεται εκείνη η αντίδραση που οδηγεί στην επιτυ-
χία (νόμος πολλαπλής αντίδρασης). δ) Ο οργανισμός αντιδρά στα νέα ερεθίσματα με ίδιο ή 
ανάλογο τρόπο, γνωστό από παρόμοιες περιπτώσεις (νόμος αναλογίας ή ομοιότητας). Ο 
Skinner έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους ενισχυτές της κάθε αντίδρασης και τους διέκρινε σε 
υλικούς, κοινωνικούς, ενισχυτές δραστηριοτήτων, πληροφόρησης, αρνητικούς ή αποστροφι-
κούς. Η συντελεστική μάθηση μπορεί να είναι αποτέλεσμα θετικής ή αρνητικής ενίσχυσης, 
απόσβεσης ή διαφυγής.  

 Η χρήση συμπεριφοριστικών τεχνικών, όπως η ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς 
μέσω αμοιβών ή στερήσεων προνομίων ή  η απόσβεση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς με 
ενίσχυση ή αγνόησή της έχουν ευρεία χρήση σε μαθητές με νοητική υστέρηση. Επιπλέον,  οι 
παιδαγωγικοί και διδακτικοί στόχοι στη μαθησιακή διαδικασία διατυπώνονται με σαφήνεια, 
με συγκεκριμένη και σαφή περιγραφή της επιδιωκόμενης αλλαγής της συμπεριφοράς. Η  α-
νάλυση των στόχων γίνεται με συγκεκριμένα βήματα και η γενίκευση της επιθυμητής συμπε-
ριφοράς σε άλλα περιβάλλοντα είναι βασικός στόχος της παρέμβασης. Η αξιολόγηση του μα-
θητή γίνεται με βάση τους επιδιωκόμενους στόχους. Η ενδυνάμωση, η ενίσχυση (τοποχρο-
νική σύζευξη) και η  επανάληψη αποτελούν τεχνικές με την οποίες εδραιώνεται  η μάθηση 
και η επιθυμητή συμπεριφορά, ενώ η χρήση της  απόσβεσης συντελεί στην απομάθηση της 
ανεπιθύμητης  συμπεριφοράς.     Οι μαθητές με νοητική καθυστέρηση μπορούν να μάθουν 
με κλασσική εξαρτημένη μάθηση, συντελεστική μάθηση, μάθηση κινητικών αντιδράσεων 
(σύνδεση δύο ή περισσοτέρων ερεθισμάτων-αντιδράσεων), μάθηση λεκτικών συνειρμών 
(συνειρμική σύζευξη συνδυασμών από λέξεις ως ερεθίσματα με άλλες λέξεις ως αντιδρά-
σεις). Η μάθηση αυτού του είδους είναι παθητική και δίνει περισσότερη έμφαση στο ερέθι-
σμα παρά στην αντίδραση.  

 Η συμπεριφοριστική προσέγγιση στηρίζεται στις εφαρμογές της εμπεριστατωμένης ανάλυ-
σης της συμπεριφοράς, της άμεσης σύνδεσης της αξιολόγησης με τη θεραπεία.  Σύμφωνα με 
την εφαρμοσμένη ανάλυση της συμπεριφοράς τα προβλήματα του παιδιού θεωρούνται και 
αντιμετωπίζονται ως μαθησιακά, ενώ η θεραπευτική μέθοδος προσαρμόζεται πάντα στις α-
νάγκες του εκάστοτε μαθητή και η αξιολόγηση της προόδου καθορίζει την καταλληλότητά 
της. Η προσέγγιση στηρίζεται στην εξατομικευμένη εκπαίδευση με τη χρήση αντιπροσωπευ-
τικών αμοιβών, Οι διδακτικοί στόχοι εντάσσονται σε τρεις βασικούς τομείς: α) στην εκμά-
θηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και αυτόνομης διαβίωσης β) στην ανάπτυξη και  καλ-
λιέργεια προεπαγγελματικών δεξιοτήτων και γ) στην καλλιέργεια λειτουργικών δεξιοτήτων 
(Σταύρου & Σαρρής, 1998). Ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η συμπεριφοριστική 
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προσέγγιση μπορεί να επιφέρει γρήγορη, σύνθετη και σταθερή βελτίωση σε γνωστικές, επι-
κοινωνιακές αλλά και δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και παιχνιδιού και τα αποτελέσματα με-
γιστοποιούνται όταν η παρέμβαση ξεκινήσει κατά την προσχολική ηλικία (Fenske, Zelenski, 
Krantz, McClannah, 1985).  Η συμπεριφοριστική κατεύθυνση προσανατόλισε την εκπαίδευση 
προς μια πολύ συγκεκριμένη και σαφή διδασκαλία και ως προς τους στόχους και ως προς το 
περιεχόμενο. Οι μαθητές ως επί το πλείστον φτάνουν στο αποτέλεσμα με μηχανικές διαδι-
κασίες χωρίς απαραίτητα να κατανοούν τι ακριβώς κάνουν και γιατί το κάνουν. Οι  τεχνικές 
μάθησης του συμπεριφροριστικού μοντέλου εφαρμόζονται ευρέως σε μαθητές με νοητική 
καθυστέρηση για την ανάπτυξη γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Εφαρμογή γνωστικών τεχνικών στη διδασκαλία μαθητών με νοητική καθυστέρηση 

Οι γνωστικές θεωρίες μάθησης έρχονται να δώσουν ερμηνείες και εξηγήσεις για το ρόλο των 
γνωστικών διεργασιών του ανθρώπινου νου. Επικεντρώνονται στην ανθρώπινη νόηση και 
στον τρόπο με τον οποίο ο ανθρώπινος νους αντιλαμβάνεται τις σχέσεις των πραγμάτων, 
σκέφτεται και αντιδρά στις διάφορες καταστάσεις.  Στις γνωστικές θεωρίες, με κύριους εκ-
προσώπους τον Piaget, τον Bruner, τον Papert, τον Ausubel,  δίνεται  έμφαση στις γνωστικές 
λειτουργίες που επιδρούν στη μάθηση όπως η αντίληψη, η νόηση, η γλώσσα, η κριτική 
σκέψη, η μνήμη. Θεωρούν ότι η  διαδικασία της μάθησης δεν είναι ευθύγραμμη, νοηματο-
δοτεί τα προσλαμβανόμενα ερεθίσματα και συμβάλλει στο  μετασχηματισμό του τρόπου με 
τον οποίο ο άνθρωπος τα επεξεργάζεται (Μπασέτας, 2002). Ο μαθητής αναλαμβάνει ενεργό 
ρόλο στη μάθηση και ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει έναν υποστηρικτικό - συμβουλευτικό 
ρόλο στη δραστηριότητα των μαθητών.,Σύμφωνα με τον Piaget η μάθηση είναι αποτέλεσμα 
των γνωστικών σχημάτων και των διαδικασιών της αφομοίωσης και της συμμόρφωσης των 
πληροφοριών. Η διαδικασία αυτή της εξισορρόπησης όπως την αποκαλεί o Piaget ενσωμα-
τώνει τη νέα γνώση και αναδιαμορφώνει την προηγούμενη. Η ανάπτυξη της νοημοσύνης γί-
νεται από τέσσερα στάδια, το κιναισθητικό (0-2 ετών), το προεννοιολογικό (2-5), το διαισθη-
τικό (5-7), των συγκεκριμένων νοητικών ενεργειών (8-12) και της αφαιρετικής σκέψης (12-
15). Σε κάθε στάδιο αναπτύσσονται συγκεκριμένες δεξιότητες και η μάθηση σχετίζεται με 
αυτές. Ο Bruner δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανακαλυπτική μάθηση, στην κατηγοριοποίηση 
των γνώσεων, στον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών, στην ταξινόμηση και στην ανακά-
λυψη των σχέσεων. Η διδασκαλία παρέχει καλά δομημένες γνώσεις, αποτελεσματικούς τρό-
πους παρουσίασης και ισορροπημένο σύστημα αμοιβών και ποινών. Η ανακαλυπτική μά-
θηση εφαρμόζεται σε μαθητές με τυπική ανάπτυξη, καθώς οι μαθητές με νοητική καθυστέ-
ρηση δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σύνθετες δεξιότητες που απαιτούνται. 

Στους μαθητές με νοητική καθυστέρηση ο εκπαιδευτικός εφαρμόζει γνωσιακές τεχνικές ανά-
λογα με τις περιπτώσεις των μαθητών, το νοητικό δυναμικό, τις ικανότητες και τις δεξιότητές 
τους. Η χρήση επαναλήψεων, διορθωτικών ασκήσεων, η πλήρης και συχνή επεξεργασία των 
θεμάτων, η  καλλιέργεια της συνεργασίας εκπαιδευτικού – μαθητή για την επιλογή και επί-
τευξη των στόχων, η παρουσίαση των συγκεκριμένων βημάτων  ανάλυσης των στόχων,  η 
επιδίωξη της γενίκευσης της μάθησης σε άλλα περιβάλλοντα είναι  μερικές από τις τεχνικές 
που εφαρμόζονται σε μαθητές με νοητική καθυστέρηση. Η χρήση της πραξιακής και εικονι-
στικής αναπαράστασης βοηθάει τους μαθητές να αντιληφθούν αφηρημένες έννοιες. Παρά-
δειγμα πραξιακής αναπαράστασης είναι η διδασκαλία της μαθηματικών πράξεων με την 
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χρήση πραγματικών αντικειμένων. Παράδειγμα εικονιστικής αναπαράστασης είναι η εκμά-
θηση μαθηματικών πράξεων με τη χρήση εικόνων. Επιπλέον, η εφαρμογή εκπαιδευτικών μέ-
σων και τεχνικών όπως το παιχνίδι ρόλων, η χρήση νοηματικών χαρτών, η κωδικοποίηση των 
πληροφοριών, η συγκράτηση των πληροφοριών με τη χρήση αναπαραστάσεων λεκτικών, ει-
κονιστικών και τοποχρονικής σύνδεση, η επανάληψη βοηθάνε το μαθητή να μάθει και να 
εδραιώσει τη γνώση. Η καλλιέργεια συνεργατικών σχέσεων, η καταγραφή της συμπεριφο-
ράς, η ανάλυση της συμπεριφοράς, η χρήση εναλλακτικών λύσεων και συμπεριφορών είναι 
μερικές τεχνικές, τις οποίες ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει στη μαθησιακή δια-
δικασία όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν,  προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και να ε-
δραιωθούν επιθυμητές συμπεριφορές στο μαθητή με νοητική καθυστέρηση.  Η χρήση γνω-
σιακών μεθόδων, μέσων και τεχνικών σχετίζεται με το βαθμό της νοητικής καθυστέρησης και 
έχει εφαρμογή περισσότερο σε μαθητές με  ελαφρά νοητική καθυστέρηση. 

Εφαρμογή του εποικοδομητισμού και των κοινωνικογνωστικών τεχνικών 
στη διδασκαλία μαθητών με νοητική καθυστέρηση 

 Οι κοινωνικογνωστικές θεωρίες εστιάζουν στην απόκτηση της γνώσης και της μάθησης μέσα 
από την κοινωνική αλληλεπίδραση. Η μάθηση συντελείται μέσα σε συγκεκριμένα πολιτιστικά 
πλαίσια και είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας του ατόμου με  άλλα 
άτομα και της υλοποίησης κοινών δράσεων. Ο εποικοδομητισμός (Constructivism) είναι μια 
θεωρία μάθησης σύμφωνα με την οποία μαθαίνουμε να οικοδομούμε τη νέα γνώση. Η  δια-
δικασία της μάθησης προσεγγίζεται ως μαθαίνω-φτιάχνοντας (learning-by-making), με τις 
διαδικασίες της ενθάρρυνσης, της επεξεργασίας και προσωπικής εμπλοκής. Ο εποικοδομη-
τισμός συνδυάζει τη γνώση από μια αναπτυξιακή προοπτική, με άλλα σημαντικά θέματα, ό-
πως αυτά των κίνητρων και της αυτο-κατευθυνόμενης μάθησης. Η μάθηση είναι μια διαδι-
κασία κατασκευής της γνώσης. Οι μαθητές κατασκευάζουν ενεργά νέες ιδέες ή έννοιες με 
βάση τις τρέχουσες και τις προηγούμενες γνώσεις και τις εμπειρίες τους αλληλεπιδρώντας 
με το κοινωνικό περιβάλλον. Κύριος εκπρόσωπος του κοινωνικού εποικοδομητισμού είναι ο 
Vygotsky, ο οποίος θεωρεί τη γλώσσα ως σημαντικό διαμεσολαβητικό επικοινωνιακό εργα-
λείο και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαμεσολαβητική υποστήριξη έμπειρων ατόμων που 
βοηθούν στην κατάκτηση της γνώσης. Η Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης είναι η απόσταση ανά-
μεσα στη συντελεσθείσα και στη δυναμική ανάπτυξη. Με άλλα λόγια είναι η απόσταση ανά-
μεσα στις λειτουργίες που έχουν ωριμάσει και εκδηλώνονται χωρίς καθοδήγηση και σε αυτές 
που είναι εν δυνάμει και εκδηλώνονται με την καθοδήγηση έμπειρων διαμεσολαβητών (δυ-
νητική ανάπτυξη-υποβοηθούμενη ανακάλυψη) (Ράπτης & Ράπτη, 2001).  Τα προσωπικά χα-
ρακτηριστικά του ατόμου, η συμπεριφορά και οι επιρροές του κοινωνικού περιβάλλοντος 
είναι παράγοντες που επιδρούν στις μαθησιακές διαδικασίες (Bandura, 1997). 

 Ο εκπαιδευτικός επιλέγει  τεχνικές του εποικοδομητικού μοντέλου που θεωρεί κατάλληλες  
και διευκολύνουν την κατάκτηση των στόχων. Ο εντοπισμός των εν δυνάμει δεξιοτήτων των 
μαθητών με νοητική καθυστέρηση και η καλλιέργεια αυτών με τη χρήση της τεχνικής της 
καθοδήγησης προάγει τη διαδικασία της μάθησης. Η αξιοποίηση έμπειρων διαμεσολαβητών, 
εκπαιδευτικών-συμμαθητών-μαθητών με τυπική ανάπτυξη βοηθάει στην ανάδειξη των εν 
δυνάμει δυνατοτήτων των μαθητών, στην  οικοδόμηση της διαδικασίας της γνώσης και στην 
κοινωνική τους ένταξη. 
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Ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για την δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος, που 
δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να αναλύσουν, να ερευνήσουν, να συνεργαστούν, να 
μοιραστούν και να δημιουργήσουν με βάση αυτά που ήδη γνωρίζουν (Hanley, 1994). Ενθαρ-
ρύνουν την ομαδοσυνεργατικότητα, αποδέχονται την αυτονομία, την ανάπτυξη πρωτοβου-
λιών, σχεδιάζουν φύλλα δραστηριοτήτων με βάση τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκα-
λίας, εκμαιεύουν και αξιοποιούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες των μαθητών, θέτουν ερωτή-
σεις, αντιλαμβάνονται τα λάθη των μαθητών ως αποτέλεσμα των προηγούμενων γνώσεων 
και εμπειριών τους και  καθοδηγούν προς τη σωστή κατεύθυνση. 

 Ο εποικοδομητισμός εισήγαγε τα μαθητοκεντρικά και ανοιχτά μοντέλα διδασκαλίας και α-
νέδειξε  τη σημασία του ψυχοκοινωνικού πλαισίου της μάθησης, της ομαδοσυνεργατικής δι-
δασκαλίας, των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ μαθητών-εκπαιδευτικών-συμμαθη-
τών, της δημοκρατικότητας, της αυτονομίας, του πλουραλισμού, της διαπροσωπικής και δια-
πολιτισμικής επικοινωνίας (Ράπτης και Ράπτη, 2004). Ο μαθητής μαθαίνει με το δικό του 
τρόπο και ρυθμό, δημιουργεί τις δικές του αναπαραστάσεις, η γνώση είναι αλληλένδετη με 
την εμπειρία,  ο μαθητής προσεγγίζεται ως ολότητα και δίνεται έμφαση στη διαδικασία της 
μάθησης και όχι μόνο στο αποτέλεσμα.     

 Μια γνωστή τεχνική μάθησης των κοινωνικογνωστικών θεωριών είναι η  αυτοκαθοδηγού-
μενη μάθηση και το αποτέλεσμα μιας αποτελεσματικής μαθησιακής διαδικασίας. Η εφαρ-
μογή της αυτοκαθοδηγούμενης μάθησης βοηθάει τους μαθητές με νοητική καθυστέρηση να 
εμπεδώσουν γνώσεις και συμπεριφορές. Η λεκτική αυτοκαθοδήγηση βασίστηκε στις μελέτες 
του Vygotsky για τον εσωτερικό λόγο. Ο Meichenbaun καθόρισε την τεχνική της αυτοκαθο-
δήγησης σε πέντε στάδια, τα οποία είναι τα εξής: α) ο ενήλικας δρα και περιγράφει β) ο μα-
θητής εκτελεί υπό επίβλεψη, γ) ο μαθητής επαναλαμβάνει και περιγράφει φωναχτά τα βή-
ματα δ) περιγράφει τα βήματα ψιθυρίζοντας ε) εκτελεί και επαναλαμβάνει τα βήματα με 
εσωτερικό διάλογο. Η μέθοδος αποδίδει και έχει πολλά περιθώρια εκπαιδευτικής χρησιμό-
τητας σε συνδυασμό με τη μίμηση προτύπου.  

 Η συνεργασία και η εμπλοκή των μαθητών με νοητική καθυστέρηση με την ομάδα συνομη-
λίκων και ιδιαίτερα παιδιών τυπικής ανάπτυξης προάγει τις κοινωνικές τους δεξιότητες των 
μαθητών  με νοητική καθυστέρηση και συντελεί στην οικοδόμηση της γνώσης με τις διαδι-
κασίες της ενθάρρυνσης και της προσωπικής εμπλοκής. Η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας 
και η αξιοποίηση κατάλληλων σχεδιασμένων  εκπαιδευτικών λογισμικών με βάση το οικοδο-
μηστικό μοντέλο βοηθάει τους μαθητές με νοητική καθυστέρηση να καλλιεργήσουν και να 
αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν στην αυτόνομη διαβίωση 
και στην κοινωνική τους ένταξη. 

Εν κατακλείδι 

 Η γνώση των ψυχοπαιδαγωγικών θεωριών της μάθησης, καθώς και η γνώση των χαρακτηρι-
στικών  των παιδιών με νοητική καθυστέρηση συντελεί στην αποτελεσματικότερη επίτευξη 
των επιδιωκόμενων στόχων, καθώς ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα επιλογής εκείνων 
των μέσων και τεχνικών που θα υποστηρίξουν καλύτερα το διδακτικό του έργο και θα συντε-
λέσουν στην ανάδειξη και στην καλλιέργεια των δυνατοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών 
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του. Η διδακτική μεθοδολογία για την κάλυψη των διδακτικών στόχων μπορεί να ποικίλλει 
από το συμπεριφοριστικό μοντέλο και την ανάλυση έργου ως την ομαδοσυνεργατική ερευ-
νητική προσέγγιση, ανάλογα με το περιεχόμενο σπουδών και τους εξατομικευμένους στό-
χους. Σε κάθε περίπτωση, ο παιδαγωγικός σχεδιασμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ση-
μαντικότερες δυσκολίες μάθησης που αντιμετωπίζει ο μαθητής με νοητική καθυστέρηση και 
να προσαρμόζονται ανάλογα οι μέθοδοι, οι  τεχνικές, οι στρατηγικές και τα μέσα διδασκα-
λίας. 
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Περίληψη 

Στο Γενικό Λύκειο και στο Γυμνάσιο Πλατέος Ν. Ημαθίας (βρίσκονται στο ίδιο κτιριακό συ-
γκρότημα), επιχειρήσαμε να συνεργαστούμε δύο καθηγήτριες διαφορετικών ειδικοτήτων 
μαζί με μαθητές των δύο σχολείων, δύο συνεχόμενα σχολικά έτη. Πιστεύοντας στο όραμα 
«χρωματιστά σχολεία δημιουργούν αισιόδοξες χρωματικές σκέψεις», χρησιμοποιήσαμε δια-
δραστικά ως εργαλεία μάθησης, τα καινοτόμα εργαλεία ΤΠΕ, την διαθεματικότητα των Ερευ-
νητικών Εργασιών της Α΄ και Β΄ Λυκείου και του προγράμματος Περιβαλλοντικής εκπαίδευ-
σης της Α΄ Γυμνασίου, με σκοπό την δημιουργία ζωγραφικών πινάκων στους τοίχους του σχο-
λείου, μέσω της ζωγραφικής τέχνης και της τέχνης του γκράφιτι. Φιλοτεχνώντας γκράφιτι 
στους τοίχους, είχαμε τη δυνατότητα να διερευνήσουμε την σχέση εικόνας μέσω του γκρά-
φιτι και της ζωγραφικής τέχνης, με βλέμμα στραμμένο στην σχέση εφηβείας και σχολικής 
πραγματικότητας. Σκοπός της συλλογικής δράσης ήταν μέσα από τα μαθήματα, η αναβάθ-
μιση - αναμόρφωση του σχολικού χώρου με σωστή διαχείριση στην πράξη, και η δημιουργία 
ελκυστικότερου - ευχάριστου κλίματος που βοηθούν στην καλύτερη και ευκολότερη μάθηση, 
διατηρώντας και τονίζοντας το χαρακτήρα του σχολείου. 

Λέξεις - Κλειδιά: Ζωγραφικοί πίνακες, γκράφιτι, αναβάθμιση, χρήση ΤΠΕ, αναμόρφωση δια-
θεματικότητα, διαδραστικά, σχολικός χώρος, συνεργασία  

Εισαγωγή 

Τα καινοτόμα περιβαλλοντικά προγράμματα του Γυμνασίου, και οι Ερευνητικές Εργασίες της 
Α΄ και Β΄ Λυκείου, δίνουν την ευκαιρία μέσα από την διαθεματική προσέγγιση τους σε εκπαι-
δευτικούς και μαθητές να διευρύνουν τις γνώσεις τους με την ουσιαστική ενασχόλησή τους 
με κάποιο θέμα το οποίο προκαλεί από κοινού το ενδιαφέρον. Η εικόνα κατέχει κύριο λόγο 
στην νέα γενιά και αποτελεί παράγοντα προσέλκυσης του μαθητικού ενδιαφέροντος Το σχο-
λικό περιβάλλον βοηθάει στην καλύτερη και ευκολότερη μάθηση όταν δημιουργείται ευχά-
ριστο και δημιουργικό κλίμα από τον χώρο. Η ανάγκη αλλαγής από τα ίδια τα παιδιά (που 
θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο) ενός παλαιού σχολικού κτιριακού συγκροτήματος «παντρεύ-
οντας»’ την ζωγραφική τέχνη με την τέχνη του γκράφιτι με στόχο την αναβάθμιση του, είναι 
για τους εκπαιδευτικούς μια πρόκληση ώστε να καταβάλουν τα μέγιστα διευκολύνοντας, εμ-
ψυχώνοντας και ενθαρρύνοντας τους μαθητές τους να εκφραστούν καλλιτεχνικά, δημιουρ-
γώντας τα δικά τους έργα. Είναι μία μέγιστη ευκαιρία να διδάξουν στους μαθητές τους, ότι 
μέσω της συλλογικής ευγενούς άμιλλας όλων, συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον μπορούν 
να επιτύχουν ένα μεγάλο στόχο. 

Στόχοι της δράσης 
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Η συνεργασία των δύο εκπαιδευτικών που συντονίσαμε την δράση, διευκολύνθηκε ιδιαίτερα 
από την συνάφεια των ειδικοτήτων. Η διαφορετικές ειδικότητες όμως, έδωσαν την δυνατό-
τητα αλληλοσυμπλήρωσης γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων, η οποία ενισχύθηκε και από 
τους κοινούς στόχους που είχαν εξ αρχής τεθεί.  

Οι μαθητές είχαν την δυνατότητα:  

• Να επισημάνουν τα προβλήματα του κτιριακού συγκροτήματος, να αναζητήσουν και με-
λετήσουν τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που συμβάλλουν στην βελτίωση του καθη-
μερινού σχολικού χώρου. 

• Να αναπτύξουν κριτική σκέψη (ερχόμενοι σε οπτική επαφή με εικαστικά έργα), και να 
αντιληφθούν τι σημαίνει ο όρος δομικά στοιχεία του σχεδίου και της ζωγραφικής (ση-
μείο, γραμμή, χρώμα, κ.λπ.). 

• Να περιγράψουν (με αφορμή ζωγραφικούς πίνακες), τους διαφορετικούς κανόνες σύν-
θεσης – τοποθέτησης των ζωγραφικών στοιχείων στην επιφάνεια βάση σκέψης – πρόθε-
σης – συμβολισμού όχι τυχαία, και να εικονογραφήσουν οι ίδιοι μια δικιά τους ιστορία 
συνθέτοντας την στο photoshop. 

• Να νοιώσουν τη σύνδεση των επιστημών της ψυχολογίας, αισθητικής, αρχιτεκτονικής, 
διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτών των επιστημών 
για τον κόσμο του παιδιού. 

• Να μάθουν να χειρίζονται τις πληροφορίες που αντλούν από βιβλία, διαδίκτυο και να 
επιλέγουν εκείνες, που είναι χρήσιμες στην ανάπτυξη του θέματος.  

• Να μάθουν να χρησιμοποιούν καινοτόμα εργαλεία ΤΠΕ όπως, Photoshop, power point, 
excel, word κ.λπ. και τις δυνατότητές εφαρμογής αυτών στην πράξη, αξιοποιώντας και 
διευρύνοντας την φαντασία, την εφευρετικότητα και την δημιουργικότητα τους, συμμε-
τέχοντας ενεργά στην κατασκευή του δικού τους συλλογικού έργου. 

• Να συνδιαλεχθούν με μαθητές διαφορετικής ηλικίας αναπτύσσοντας φιλικές σχέσεις, αλ-
ληλεγγύη, αμοιβαίο σεβασμό, εθελοντισμό, ομαδική συνεργασία, οικολογική συνεί-
δηση, υπευθυνότητα και συμμετοχή στα κοινά. 

• Να κοινοποιήσουν τα έργα τους που θα είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής δημιουρ-
γικής προσπάθειας, ώστε να επιτευχθεί διάχυση πληροφοριών στην τοπική κοινωνία, 
συμβάλλοντας έτσι στην δημιουργία μιας νέας κουλτούρας, για τη βελτίωση του τοπίου 
της περιοχής.  

Μεθοδολογία της δράσης 

Η δράση μας αρχίζει το σχολικό έτος 2012-2013 όταν, αναζητήσαμε από κοινού μαθητές – 
καθηγήτριες την διαθεματικότητα στα μαθήματα των Ερευνητικών Εργασιών της Α΄ Λυκείου 
«Φιλοτεχνώντας ένα graffiti σε τοίχο του σχολείου. Αναζήτηση των κοινωνικοπολιτικών προ-
εκτάσεων του graffiti» της Β΄ Λυκείου «Μελετώντας το χρώμα και την σύνθεση σχεδίου, α-
ναμορφώνουμε ένα τοίχο του σχολείου με την τέχνη του γκράφιτι» και του προγράμματος 
Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Α΄ Γυμνασίου «Καταγραφή και ανάδειξη προβλημάτων, εκ 
νέου διαμόρφωση και αναβάθμιση σχολικού χώρου».  
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Σε ερωτηματολόγιο μαθητών της Β΄ Λυκείου κλειστού τύπου, (που απαντάται με σημείωση 
του συμβόλου Χ) εκφράστηκαν οι γνώμες των συμμαθητών τους, για την ποιότητα του σχο-
λικού περιβάλλοντος, τις οποίες επεξεργάστηκαν στο EXCEL. Η επεξεργασία του ερωτηματο-
λογίου έγινε με την χρήση της περιγραφικής στατιστικής (ποσοτική έρευνα). Από τα ευρή-
ματα της έρευνας προκύπτει, ότι ο σχολικός χώρος, δεν αρέσει στους περισσότερους μαθητές 
του Λυκείου. Κατά προτεραιότητα θέλουν να αλλάξουν τους τοίχους στους διαδρόμους, στις 
αίθουσες σε ποσοστό 64% και κατόπιν την αυλή 22%. Το 51% των μαθητών πιστεύουν ότι 
ένα διαμορφωμένο σχολικό περιβάλλον (εικαστικά – καλλιτεχνικά) τους προσφέρει  καλύ-
τερη ψυχολογία, ενισχυμένο αίσθημα καλλιτεχνικού πνεύματος και χρωματίζει το ψυχρό και 
άχρωμο κτίριο του σχολείου τους.  

Κάθε τάξη επέλεξε ένα διαφορετικό τοίχο για την δημιουργία του δικού της γκράφιτι. Η Α΄ 
Λυκείου, επέλεξε έναν εξωτερικό τοίχο στην είσοδο του Λυκείου, μήκους 5,20 m και ύψους 
2,50 m, η Β΄ Λυκείου προτίμησαν έναν στενόμακρο εξωτερικό τοίχο, μήκους 28,00 m και ύ-
ψους 0,90 m, ενώ η Α’ Γυμνασίου έναν τοίχο μήκους 5,50 m και ύψους 2,90 m που βρίσκεται 
στο εσωτερικό χώρου του σχολείου στο αίθριο. Κάθε τοίχος είχε ιδιαιτερότητες - προβλήματα 
που έπρεπε να αντιμετωπιστούν, και έτσι έγιναν προκαταρκτικές εργασίες από υπαλλήλους 
του δήμου Πλατέος, «φρεσκάροντας» στην ουσία τους τοίχους. 

Ξεκινήσαμε με έναν καταιγισμό εικόνων από την βιβλιογραφία της Σχολής Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ. Τα παιδιά διατύπωναν και κατέγραφαν λέξεις με εφαλτή-
ριο την ιστορία της τέχνης και τα κινήματα (π.χ. κυβισμός, φουτουρισμός κ.λπ.) τα οποία έ-
χουν διδαχθεί τόσο στα Εικαστικά του Γυμνασίου όσο και στο μάθημα της Καλλιτεχνικής Παι-
δείας της Α’ Λυκείου. Στα πλαίσια της ιστορίας της τέχνης, τα παιδιά διδάχθηκαν την έννοια 
της αισθητικής, του «ωραίου», όπως αυτό μεταλλάσσεται στον χώρο και τον χρόνο. Από την 
αισθητική και την διαπίστωση της αναγκαιότητας της, μεταπηδήσαμε στην διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική συνείδηση. Οι μαθητές, στη συνέχεια, χωρίστηκαν σε 
ομάδες και ανέλαβαν διαφορετικά υποθέματα της εργασίας (π.χ. δομικά στοιχεία σχεδίου 
και ζωγραφικής, κανόνες σύνθεσης κ.λπ.). 

Για να αποφευχθεί, η διαδικασία copy - paste και να αποτελεί η εργασία τους «προσωπική 
σύνθεση» χρησιμοποιήσαμε την εξής διαδικασία: 

1. Συνδυάσαμε γνώσεις από διαφορετικές πηγές και ποικίλη  βιβλιογραφία, που αφορούν 
διαφορετικές χρονικές περιόδους ζωγράφων (όπως του Πικάσο) και καταλήξαμε στην ι-
στορία του γκράφιτι και τους νόμους που διέπουν την τέχνη street art.  

2. Όλες αυτές τις διαφορετικές τάσεις στην ιστορία της τέχνης τις συνδυάσαμε κάνοντας 
σύνθεση – κολάζ εικόνων από θέματα που άρεσαν αισθητικά στα παιδιά και συνδέοντας 
με τρόπο την γνώση, και την σχολική πραγματικότητα. Έπειτα προέβησαν στην σύνθεση 
– συναρμολόγηση διαφορετικών στοιχείων σε ριζόχαρτο, διαφάνειες και τέλος στο 
Photoshop. Προέκυψαν σχέδια, από τα οποία ψήφισαν τα καλύτερα και μετά τα προσάρ-
μοσαν στο Photoshop στην ανάλογη κλίμακα, για να προβληθούν στους τοίχους. 

3. Οι μαθητές χρωμάτισαν τα παραπάνω σχέδια, σε διάφορες παραλλαγές με ξυλομπογιές 
– μαρκαδόρους η στο Photoshop. Τα σχέδια δόθηκαν για έγκριση στους διδάσκοντες κα-
θηγητές – διευθυντές. Μετά τις παρατηρήσεις, τα επεξεργάστηκαν ξανά μέσω του 
Photoshop συνθέτοντας εκ νέου. Προέκυψαν τα τελικά σχέδια χρωματίζοντας ξανά με 
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μαρκαδόρους ή στο Photoshop. Έπειτα τυπώσαμε τα σχέδια σε διαφάνειες Α4 έτοιμες 
για το επιδιασκόπιο ή τα φωτογραφίσαμε για να μπορούμε να τα προβάλλουμε στους 
τοίχους με laptop και projector σε αρχεία JPEG. 

4. Η προβολή των σχεδίων στους τοίχους, έγινε κατά τις απογευματινές ώρες με την βοή-
θεια επιδιασκόπιου ή με laptop και projector, με την σύμπραξη όλων των μαθητών. Τα 
περιγράμματα των σχεδίων αποτυπώθηκαν αρχικά με μολύβι, μετά τονίστηκαν με γκρι 
πλαστικό χρώμα με πινέλα. 

5. Έπειτα άρχισαν να γεμίζουν με πλαστικά χρώματα, με οδηγό τα χρωματισμένα τελικά 
σχέδια, τα οποία είναι διαφοροποιημένα τόσο θεματικά αλλά και χρωματικά, έτσι ώστε 
να προσδίδεται το στίγμα της ηλικίας τους.  

Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου τοποθέτησαν μέσω του Photoshop στο κέντρο του γκράφιτι την 
κοπέλα να κλαίει πάνω στα βιβλία της, το περιστέρι έργο του Πικάσο όπως και το μπουκέτο 
με λουλούδια δεξιά, δύο πτηνά αριστερά με φόντο στοιχεία από ζωγραφικό πίνακα μαθητή 
του γυμνασίου. Στο γκράφιτι της Β΄ Λυκείου ο μεγάλος σε μήκος τοίχος, μάς επέβαλε την 
αφήγηση μιας ταινίας αποτελούμενης από μια σειρά 30 σχεδίων καρέ- καρέ. Σε κάθε καρέ 
συνθέσαμε δύο, τρία στοιχεία στο Photoshop εμπλουτίζοντας και συνδέοντας τα καρέ μεταξύ 
τους. Στο γκράφιτι του γυμνασίου για να «εξαλείψουμε»’ τα δύο στρογγυλά στοιχεία του 
τοίχου, δημιουργήσαμε ένα ρολόι και το άστρο της Μακεδονικής Δυναστείας, ενώ στο κέντρο 
τοποθετήθηκε το σχολείο μας και το χέρι να γράφει Γυμνάσιο Πλατέος.) Οι μαθητές στο γκρά-
φιτι, προσέρχονται από διαφορετικές κατευθύνεις (χωριά), από ένα κλειστό περιβάλλον πό-
λεως, στο ανοιχτό για όλους Γυμνάσιο Πλατέος.  

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς όλοι οι μαθητές με τις τελευταίες πλαστικές μπογιές, χρωμά-
τισαν τα κατακόρυφα στοιχεία (κολόνες, σωλήνες) και σε ένα τοίχο μήκος 5,20 μ. και ύψος 
2,50 μ. στην είσοδο του Γυμνασίου, και δημιούργησαν ένα ακόμα γκράφιτι γεμάτο λουλού-
δια, ελεύθερα χωρίς σχέδιο. Επιζητήσαμε επίσης το άνοιγμα στην σχολική και στην ευρύτερη 
κοινότητα, παρουσιάζοντας τα έργα σε ημερίδες των σχολείων.  

 

Εικ.1 Τα δυο εξωτερικά γκράφιτι της Α΄ και Β΄ Λυκείου, έτοιμα στους τοίχους του σχολείου 

Το σχολικό έτος 2013 - 2014 επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές, διαπιστώσαμε 
με χαρά ότι τα γκράφιτι, δεν αλλοιώθηκαν ούτε καταστράφηκαν από εξωτερικές παρεμβά-
σεις στο παραμικρό. Γενική απαίτηση όλων των μαθητών ήταν να παρέμβουμε ξανά στον 
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χώρο πιο δυναμικά, επαναλαμβάνοντας την δράση, όπως και έγινε. Έτσι η Ερευνητική Εργα-
σία της Α΄ Λυκείου είχε θέμα: «Με αφορμή την ιστορία και τους καλλιτέχνες του γκράφιτι, 
τις τοιχογραφίες της Θήρας και την ζωγραφική του Πικάσο, αναμορφώνω το σχολικό περι-
βάλλον», της Β΄ Λυκείου «Μην κάνεις τη ζωή σου ποδήλατο, κάνε το ποδήλατο…. ζωή σου» 
Η ιστορία του ποδηλάτου, τα είδη των ποδηλάτων, οι κανόνες ασφάλειας, τα οφέλη από την 
χρήση του και η χρήση του στην Ευρώπη, όπου το τέχνημά τους είναι δύο γκράφιτι με κε-
ντρικό θέμα το ποδήλατο, του προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων της Α΄ Λυκείου «Γκρά-
φιτι με αναφορά σε έργα του Πικάσο» και του μαθήματος των καλλιτεχνικών του Γυμνασίου. 

Τα βήματα της δράσης είναι τα ίδια της περσινής χρονιάς. 

• Αναζήτηση εικόνων γκράφιτι στο διαδίκτυο, σε βιβλία τέχνης, στη βιβλιοθήκη του τμή-
ματος εικαστικών & εφαρμοσμένων τεχνών του ΑΠΘ, φωτογραφίες κ.λπ. 

• Επιλογή και σύνθεση εικόνων αρχικά σε ριζόχαρτο, διαφάνειες και τέλος με την βοήθεια 
του Photoshop οι αρχικές συνθέσεις.  

• Ψήφιση των καλυτέρων και προσαρμογή στο photoshop στην ανάλογη κλίμακα. 
• Χρωματικές παραλλαγές των σχεδίων με μαρκαδόρους ή  μέσω Photoshop και έγκριση 

από καθηγητές – διευθυντές. 
• Επεξεργασία των τελικών σχεδίων στο Photoshop και χρωματισμός αυτών με μαρκαδό-

ρους η μέσω Photoshop.  
• Δημιουργία φωτογραφιών JPEG ή διαφανειών Α4 για το επιδιασκόπιο. 
• Προβολή του σχεδίου στον τοίχο, τις απογευματινές ώρες με την βοήθεια επιδιασκοπίου 

ή με laptop και projector. 
• Τονισμός περιγραμμάτων με γκρι πλαστικό χρώμα με πινέλα. 
• Χρωματισμός των περιγραμμάτων βάσει των τελικών σχεδίων, με πλαστικά χρώματα 

στους τοίχους. 

Στους τοίχους του σχολείου δημιουργήθηκαν οκτώ νέα γκράφιτι. Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου 
επέλεξαν πέντε τοίχους. Οι τρείς βρίσκονται στον κεντρικό διάδρομο του σχολείου διαφορε-
τικών διαστάσεων, ο ένας μήκος 3,30 m και ύψος 1,50 m και οι άλλοι δύο μήκος 2,80 m και 
ύψος 0,63 m. Στον μεγαλύτερο τοίχο τοποθετήθηκε η τοιχογραφία της Άνοιξης (Απόσπασμα) 
- Θήρα στο οριζόντιο στοιχείο της σύνθεσης, που συνδυάστηκε με ένα κάθετο Γκράφιτι από 
την Ν. Υόρκη (το κορίτσι) επεξεργασμένα στο photoshop. Με την επανάληψη στο photoshop 
της εικόνας γκράφιτι που βρήκαμε στο διαδίκτυο, διακοσμήσαμε τον έναν από τους δύο μα-
κρόστενους τοίχους. Στο διπλανό τοίχο συνθέσαμε στο photoshop τοιχογραφίες της Θήρας, 
τα διακοσμητικά δέντρα άλλης τοιχογραφίας και τα στοιχεία γραμματοσήμου, δηλώνοντας 
τον σεβασμό στο παρελθόν και τα πολιτιστικά του στοιχεία.  Οι άλλοι δύο τοίχοι βρίσκονται 
αντικριστά στην εισόδου του Λυκείου ίδιων διαστάσεων μήκους 2,20 m και ύψους 3,00 m. 
Στον έναν τοίχο με αφορμή το έργο του Fragonard και την τοιχογραφία της Πομπηίας με τίτλο 
«Πτηνό στον Κήπο» προέκυψε η τελική σύνθεση στο photoshop. Στον άλλο, έγινε η σύνθεση 
μιας τοιχογραφίας από την Πομπηία και έναν ζωγραφικό έργο του Πικάσο, με προσπάθεια 
χρήσης προοπτικής και στα δύο έργα. Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου με θέμα το ποδήλατο, δη-
μιούργησαν δύο γκράφιτι που βρίσκονται το ένα στο αίθριο, μήκους 2,70 m και ύψους 3,00 
m και το άλλο στον κεντρικό διάδρομο, μήκους 3,20 m και ύψους 3,00 m. Στο Photoshop 
ενώθηκαν φωτογραφίες που βρήκανε στο διαδίκτυο, με φωτογραφίες συμμαθητών τους δί-
νοντας το μήνυμα, «Μην κάνεις τη ζωή σου ποδήλατο, κάνε το ποδήλατο.… ζωή σου». Οι 
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μαθητές του προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων της Α΄ Λυκείου, δημιούργησαν ένα με-
γάλο γκράφιτι σε εξωτερικό τοίχο του σχολείο, μήκους 10,00 m και ύψους 2,50 m. Στο 
Photoshop ενώθηκαν σε σειρά έργα του Πικάσο, στοιχεία από γκράφιτι του εξωτερικού και 
το ΓΕ.Λ. ΠΛΑΤΕΟΣ σε Word Art. Στο γκράφιτι αυτό «Οι μαθητές δηλώνουν την παρουσία τους 
ζωγραφίζοντας Πικάσο».  

 

Εικ.2 Το γκράφιτι του προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων της Α΄ Λυκείου στον τοίχο 

Οι μαθητές του Γυμνασίου, έχοντας αποκτήσει την εμπειρία από τα περσινά γκράφιτι, συνέ-
βαλαν ουσιαστικά στην πραγματοποίηση των νέων γκράφιτι, κάνοντας συχνά το μάθημά των 
καλλιτεχνικών πάνω στα γκράφιτι, έξω από την σχολική τάξη. Στο τέλος του έτους οι μαθητές 
ανέδειξαν την δουλειά τους διοργανώνοντας δημόσια συζήτηση, επιζητώντας το διάλογο και 
την κριτική αποτίμηση του έργου τους.  

Δυσκολίες ως προς την υλοποίηση της δράσης 

Προκειμένου όμως τέτοιες δράσεις να αποδίδουν καλύτερα, πρέπει να υπάρχει η συνεχής 
χρηματοδότηση σε κάθε βήμα, σε όλα τα στάδια της δράσης και η υποδομή με εργαστηρια-
κούς  χώρους συναφών μαθημάτων (Καλλιτεχνικών, Γραμμικού και Ελεύθερου σχεδίου) και 
εξοπλισμό με projectors - laptop – Ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής - πινέλα - επιδιασκόπια 
– χρώματα κ.λπ. Επισημαίνουμε ότι, η ανεύρεση εξειδικευμένων βιβλίων, τα οποία δεν υ-
πάρχουν εντός της σχολικής  βιβλιοθήκης , δυσκολεύεται περισσότερο λόγω της απόστασης 
των σχολείων της επαρχίας, από τα μεγάλα αστικά κέντρα  για επισκέψεις σε βιβλιοθήκες, 
εκθέσεις, κινηματογράφους, Μουσεία και συνέδρια συναφή με το θέμα, για τη διεύρυνση 
της γνώσης των μαθητών. Τονίζουμε επίσης, πως η ελλιπής γνώση Η/Υ και προγραμμάτων 
(Photoshop - Power Point ) από τα παιδιά, δυσκολεύει την αυστηρή τήρηση του χρονοδια-
γράμματος, το οποίο πρέπει να βασίζεται σε έναν ορθό προγραμματισμό  της δράσης, ώστε 
να αποφευχθεί ο κίνδυνος της μη ολοκλήρωσής της. 

Συμπεράσματα  

Τα παιδιά έδειξαν σε όλη την διάρκεια της δράσης, έντονο ενδιαφέρον και ενεργή συμμε-
τοχή, με κοινό στόχο, τη ριζική αλλαγή του σχολικού χώρου και την προοπτική, να αφήσουν 
στον χώρο την προσωπική τους σφραγίδα. Οι μαθητές ενδιαφέρονται για εναλλακτικούς - 

3497

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



καινοτόμους τρόπους μάθησης, που δίνουν την ευκαιρία να αναδείξουν στην πράξη, τις γνώ-
σεις και τις ιδιαίτερες «κρυμμένες» δεξιότητές τους. Ακόμη και μαθητές με χαμηλή επίδοση 
στα άλλα μαθήματα του σχολείου, κινητοποιήθηκαν, εντάχτηκαν  σε ομάδες και έγιναν απο-
δεκτοί από τους συμμαθητές τους. Η όλη δράση αποτέλεσε για τα παιδιά, μια πολύ ευχάρι-
στη βιωματική εμπειρία ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση τους, γιατί κατάφεραν να δημιουρ-
γήσουν τα δικά τους γκράφιτι, με σεβασμό στη διαδικασία διεξαγωγής, κατανόηση και απο-
δοχή της διαφορετικής θεματολογίας από όλους. Τέτοιες δραστηριότητες, ευνοούν την ανά-
πτυξη σχολικής κουλτούρας βασισμένη στην συνεργασία, συλλογικότητα, σύσφιξη σχέσεων 
και σεβασμός μεταξύ των μαθητών. Τα παιδιά μέσα από την εμπλοκή της τέχνης και την α-
ξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων ΤΠΕ, συνέβαλαν στην δημιουργία συλλογικής γραφής, που 
τους δίδαξε τον σεβασμό στην άλλη άποψη και στο περιβάλλον, με στόχο στην αναδιαμόρ-
φωση του σχολικού χώρου. Τα παιδιά, δείχνουν σεβασμό και αποδοχή σε καθηγητές που 
εμπλέκονται σε δράσεις εκτός της τάξης, που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες των μαθητών, με σκοπό το ελκυστικότερο σχολικό περιβάλλον. Η ανάδειξη και 
η ομορφιά του χώρου, έδρασε καταλυτικά στην σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία, 
στη διαμόρφωση θετικού κλίματος, τέτοιο ώστε να θέλουν να έρχονται και να παραμένουν 
στο σχολείο, συσφίγγοντας τις σχέσεις μεταξύ τους. 

Επίλογος 

Πιστεύουμε ότι τέτοιες εκπαιδευτικές - διδακτικές προσεγγίσεις, συμβάλλουν στην αναμόρ-
φωση / ανασχεδιασμό μιας καθιερωμένης διδακτικής πρακτικής στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία. Η παραπάνω διδακτική στηρίζεται σε θεωρητική τεκμηρίωση, με εκπαιδευτικό υλικού 
προσαρμοσμένο στις τοπικές συνθήκες και στις ανάγκες των μαθητών, με στόχο την βελτί-
ωση της αισθητικής του χώρου, αναπτύσσοντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση όλων 
με διακοσμητική διάθεση, εναρμονισμένη με το σχολικό περιβάλλον. 
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Η εφαρμογή του προγράμματος των εικαστικών στο νηπιαγωγείο: Τι άλλαξε; 
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Περίληψη 

Η εργασία αναφέρεται στην κατεύθυνση του προγράμματος σχεδιασμού και ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ και ειδικότερα στο πρόγραμμα των ΕΙΚΑΣΤΙ-
ΚΩΝ στο Νηπιαγωγείο. Μέσα από τη μελέτη του ΔΕΠΠΣ και του παλιού Αναλυτικού Προ-
γράμματος γίνεται απόπειρα συγκριτικής προσέγγισης της φιλοσοφίας και των στόχων των 
δύο προγραμμάτων, με σκοπό να επισημανθούν οι ομοιότητες, οι διαφορές και οι καινοτο-
μίες. Παράλληλα, επιχειρείται συγκριτική μελέτη των επιμέρους Αναλυτικών Προγραμμά-
των Σπουδών για τα Εικαστικά στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό σχολείο, μέσα από τον 
κάθετο άξονα διασύνδεσης της γνώσης και τη σπειροειδή διάταξη της ύλης. Προς την κα-
τεύθυνση αυτή επιχειρείται η αξιολόγηση της διδακτικής μεθοδολογίας και της εκπαιδευτι-
κής πράξης κατά την εφαρμογή του νέου Αναλυτικού Προγράμματος, καθώς και της επι-
μόρφωσης των νηπιαγωγών και προτείνονται νέες πρακτικές στα πλαίσια ενός δημιουργι-
κού διαλόγου. 

Λέξεις - Kλειδιά: Αναλυτικό Πρόγραμμα, δημιουργική φαντασία, έκφραση, αξιολόγηση. 

«Οι αλήθειες της φαντασίας πραγματοποιούνται για πρώτη φορά όταν η ίδια η φαντασία 
παίρνει μορφή, όταν δημιουργεί ένα σύμπαν αισθητήριας πρόσληψης και κατανόησης - 
ένα υποκειμενικό και ταυτόχρονα αντικειμενικό σύμπαν. Αυτό συμβαίνει στην τέχνη». Η. 
Marcuse «Έρως και πολιτισμός» (Χριστόπουλος, 1987:57) 

Η έκφραση αυτή του Η. Marcuse δίνει το στίγμα της παρούσας εισήγησης, η οποία προσεγ-
γίζει κριτικά την κατεύθυνση του προγράμματος σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτή-
των ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ. Ειδικότερα, επικεντρώνεται στην προσέγγιση της φιλο-
σοφίας και των στόχων των επιμέρους Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για τα Εικα-
στικά, όσον αφορά το ΔΕΠΠΣ και το παλιό Αναλυτικό Πρόγραμμα. Προς την κατεύθυνση 
αυτή επιχειρείται η αξιολόγηση της διδακτικής μεθοδολογίας και της εκπαιδευτικής πράξης 
κατά την εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος. 

Ο κάθε καλλιτέχνης με το έργο του εκφράζει τη δική του ιδέα και τη δική του πραγματικό-
τητα, την οποία ακινητοποιεί μέσα στο χρόνο. Αυτό αποτελεί τη μοναδικότητα και την ι-
διαιτερότητα του έργου τέχνης. Αν ζητήσουμε από ζωγράφους που στέκονται μπροστά σε 
ένα τοπίο, να το ζωγραφίσουν, θα παρατηρήσουμε ότι ο καθένας θα δημιουργήσει κάτι 
διαφορετικό. Η εικόνα άλλωστε είναι «η δικαιολογία, η αφορμή» για να εκφράσει ο καλλι-
τέχνης τον εσωτερικό του κόσμο. (Κακίση – Παναγοπούλου, 2006:88)  

Το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον παγκοσμίως για την προσχολική αγωγή συμπεριλαμβά-
νει και την τάση για ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά. 
(Γουργιώτου, 2007:182) Η ποιότητα ενός προγράμματος είναι επιβεβλημένο να προσδιορί-
ζεται και να διατηρείται, αλλά και να εφαρμόζεται από ικανούς επαγγελματίες επιστήμο-
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νες, οι οποίοι θα δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που υποστηρίζει την ενεργητική μάθηση 
του παιδιού. (Κουτσουβάνου, 2006:96) Στο πλαίσιο της ποιοτικής αναβάθμισης της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας, επιχειρήθηκε η υιοθέτηση της διαθεματικής προσέγγισης της γνώ-
σης, με την εκπόνηση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών 
(ΔΕΠΠΣ) για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. (Κάντζου & Νικολούδη, 
2004:80) 

Τα Αναλυτικά Προγράμματα αποτελούν στην ουσία κοινωνιολογικά και πολιτιστικά κατα-
σκευάσματα, που προδιαγράφουν τη σχολική καθημερινότητα, στηρίζονται σε νέες επιστη-
μονικές θεωρίες και διαρκώς αναμορφώνονται. (Γουργιώτου, 2005:45) Ως προς τη δομή και 
τη φιλοσοφία του το ΔΕΠΠΣ αποτελεί ένα ομοιογενές αναλυτικό πρόγραμμα από το νηπια-
γωγείο μέχρι και το γυμνάσιο, καθώς «κρίνεται απαραίτητη η ισότιμη ενσωμάτωση της 
Προσχολικής Αγωγής στον ενιαίο σχεδιασμό της εκπαίδευσης». Τηρώντας τις προδιαγρα-
φές για ένα σύγχρονο αναλυτικό πρόγραμμα, δίνει «προτεραιότητα στην ενεργητική, βιω-
ματική και συνεργατική μάθηση» (ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2002:4306) και προάγει 
μεταξύ άλλων τις μεταγνωστικές διαδικασίες, την κριτική σκέψη, τη συμμετοχή, την επικοι-
νωνία, τη δημιουργική σκέψη, την τεχνολογία. 

Το ΔΕΠΠΣ, διατηρώντας το βασικό σκοπό του Νηπιαγωγείου, αναφέρεται στην ολόπλευρη 
ανάπτυξη και προσδιορίζει τους στόχους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαροι, ρεαλιστικοί, να 
βρίσκονται σε συμφωνία με τις θεωρίες για τη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών και 
να απορρέουν από τη φιλοσοφία του προγράμματος. (Κουτσουβάνου, 2006:96) Ειδικότερα, 
το περιεχόμενο των στόχων που περιλαμβάνονται στο Α.Π.Σ. των Εικαστικών αποτελεί μία 
αναδόμηση των αντίστοιχων στόχων του παλιού Αναλυτικού Προγράμματος (Π.Δ. 486 
/1989 – ΦΕΚ 208, τ. Α΄), με μοναδική ίσως εξαίρεση την πρόταση για αξιοποίηση της τεχνο-
λογίας. Παράλληλα, η διατύπωση των στόχων αυτών είναι πιο περιγραφική και παραπέμπει 
περισσότερο στη στήλη που αναφέρεται στο περιεχόμενο των δραστηριοτήτων του παλιού 
Αναλυτικού Προγράμματος, βρίσκεται, όμως, σε πλήρη συνάφεια με τον προσδιορισμό των 
αντίστοιχων στόχων των άλλων βαθμίδων εκπαίδευσης. 

Γενικότερα, οι στόχοι του Α.Π.Σ. των εικαστικών προάγουν δεξιότητες που συνδέουν την 
Επιστήμη και την Τέχνη με την ανθρώπινη δραστηριότητα και ενισχύουν την ευαισθητοποί-
ηση σε σχέση με την αντίληψη ή τη δημιουργία της Τέχνης, καθώς και τρόπους αξιοποίησης 
των γνώσεων, ώστε να διαμορφώσει ο μαθητής τις προσωπικές του αντιλήψεις. (Παπαδό-
πουλος, 2005:6) Σε ένα καλλιτεχνικό έργο του παιδιού, εκείνο που μας ενδιαφέρει πρωταρ-
χικά δεν είναι η καλλιτεχνική ποιότητα (σκοπός της Αισθητικής Αγωγής στο σχολείο δεν εί-
ναι η δημιουργία καλλιτεχνών), αλλά η μορφή η ίδια, ως προϊόν αβίαστης και ελεύθερης 
προσωπικής έκφρασης. (Μπενέκος, 2002:74, τ.30) Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός κατάλ-
ληλα αναπτυξιακού και αποτελεσματικού προγράμματος επιδιώκεται να αναπτυχθούν: 

• η ικανότητα της δημιουργικής επινόησης, 
• η ικανότητα «ευαίσθητης αντίληψης της τέχνης», η θετική αποδοχή και η δημιουργία 

τέχνης, (Μακρή – Μπότσαρη 2005:12) 
• η ικανότητα για τη διαμόρφωση ενός προσωπικού ύφους, 
• οι δεξιότητες αυτονομίας και η αίσθηση αυτοπεποίθησης. 
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Ο βασικός παράγοντας σ’ αυτές τις διαδικασίες είναι η δημιουργική φαντασία, η νοητική 
ικανότητα που διαχειρίζεται και μεταπλάθει σε ενέργεια από το αισθητό στο συμβολικό-
πνευματικό επίπεδο τα δεδομένα της πραγματικότητας. Η λειτουργία της αποτελεί αποτέ-
λεσμα μιας μακράς και επώδυνης διαδικασίας που συντελείται στο άτομο, με την τριβή του 
στη ζωή και την παιδεία (Μπενέκος 2004:46, τ.39), όπως έχει διατυπωθεί πολύ εύστοχα 
από τον P. Bourdieu στη θεωρία του «μορφωτικού κεφαλαίου». Εξάλλου, πρωταρχικός πα-
ράγοντας κάθε δημιουργικής πράξης είναι η οικοδόμηση του εσωτερικού μας κόσμου με 
την απόκτηση όσο γίνεται περισσότερων, εντονότερων, ευκρινέστερων και πλουσιότερων 
σε ποικιλία εμπειριών και γνώσεων από τον περιβάλλοντα κόσμο και η συνειδητή ή ασυ-
νείδητη επεξεργασία τους, από όπου θα τροφοδοτείται στέρεα και δυναμικά τόσο η μνήμη 
όσο και η φαντασία. (Μπενέκος 2005:32, τ.43) Κατά συνέπεια, η ενασχόληση των παιδιών 
με τα εικαστικά τούς επιτρέπει να διερευνούν δυνατότητες, να γεννούν ιδέες και να τους 
δίνουν μορφή, να δομούν και να αναδομούν νοήματα και να εμπλουτίζουν τα εκφραστικά 
τους μέσα, ανταποκρινόμενα σε προκλήσεις που μπορούν να συνδέονται με διαφορετικά 
μαθησιακά αντικείμενα. (Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006:292) 

Κατά τη δημιουργική πράξη αναδεικνύεται το κάθε υλικό, σύμφωνα με την αξία που έχει. Η 
τέχνη προσδίδει αίγλη στην ύλη, για να φανερώσει εκείνο που η τέχνη θέλει και αυτό δεν 
είναι η ύλη αλλά το πνεύμα της μορφής. Η δημιουργική φαντασία του καλλιτέχνη μετα-
μορφώνει το υλικό και κάνοντάς το να μοιάζει με κάτι, εκείνος διευρύνει ταυτόχρονα την 
αντίληψή του για τον κόσμο. Έτσι ένα υλικό μπορεί να θεωρηθεί ως το αίτιο δημιουργίας, 
όταν αυτό προκαλεί την περιέργεια μέσα από την εξερεύνηση του χώρου (Μαγουλιώτης & 
Παπαγεωργίου 2002) και επιλέγεται για να μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο, από «δυνάμει 
ον» σε «ενεργεία ον», σύμφωνα με τον Αριστοτέλη. Κατά συνέπεια, το παιδί, ΕΦΟΣΟΝ του 
δίνεται η ευκαιρία, επιλέγει το υλικό, το εξερευνά, πειραματίζεται, ανακαλύπτει τις δυνα-
τότητές του και εκφράζεται δημιουργικά. 

Το ΔΕΠΠΣ υποστηρίζει την απόκτηση αυτονομίας στη μάθηση, αφού σύμφωνα με τον οδη-
γό νηπιαγωγού, όταν τα παιδιά προσεγγίζουν τη γνώση σε ένα πλαίσιο που τους επιτρέπει 
να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να αναπτύσσουν στρατηγικές για να επιλύουν προ-
βλήματα, κατακτούν ένα βαθμό αυτονομίας στη μάθηση και, καθώς σκέφτονται γύρω απ’ 
αυτό που κάνουν, μαθαίνουν από τις ίδιες τους τις πράξεις. Αντίθετα, όταν η έμφαση δίνε-
ται στην εκτέλεση μηχανιστικών πράξεων, τα παιδιά δεν αποκτούν αυτονομία, αλλά εξάρ-
τηση από το δάσκαλο και περιμένουν από αυτόν να τους δώσει την επόμενη οδηγία για να 
συνεχιστεί η μάθηση. Η συμμετοχή των παιδιών σε δημιουργικές – καλλιτεχνικές δραστη-
ριότητες, με την κατάλληλη παιδαγωγική αξιοποίηση, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά τόσο 
στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους, όσο και στην υποστήριξη της μαθησιακής τους 
προσπάθειας. 

Κατά την ανάπτυξη των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να 
«προσφέρει στα παιδιά ερεθίσματα που κεντρίζουν τη φαντασία τους και τη διάθεσή τους 
για δημιουργία, ενώ παράλληλα τους παρουσιάζει άγνωστες τεχνικές και πρωτότυπα υλικά 
που τους προσφέρουν νέες εκφραστικές δυνατότητες». (Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006:289) 

Ωστόσο, όσο προοδευτικό και αν είναι το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, εάν δε συντονιστεί 
με τις υπόλοιπες παιδαγωγικές παραμέτρους, δεν είναι δυνατή η επίτευξη των επιδιωκόμε-
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νων στόχων. Υπάρχει έντονη η ανάγκη υιοθέτησης δημιουργικών αντιλήψεων που προά-
γουν την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. (Μακρή – Μπότσαρη, 2005:12) Στην καθημε-
ρινή πρακτική οι αντιλήψεις πολλών εκπαιδευτικών επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από 
παραδοσιακά πρότυπα. Τα υλικά και τα εργαλεία επιλέγονται, συγκεντρώνονται και προ-
σφέρονται κυρίως από τους παιδαγωγούς και ελάχιστες φορές από τα ίδια τα παιδιά. Ως εκ 
τούτου τα παιδιά δεν μπορούν να παράγουν παρά στο βαθμό που οι εκπαιδευτικοί τους 
επιτρέπουν ή τους κατευθύνουν στην επιλογή των σύνεργων και των υλικών. (Μαγουλιώ-
της & Παπαγεωργίου 2002) 

Η καλλιτεχνική παιδεία που διαθέτει ο εκπαιδευτικός αποτελεί τη λυδία λίθο τόσο για την 
επιλογή της μεθόδου διδασκαλίας, όσο και για την αξιολόγηση των έργων των παιδιών. Τα 
παιδιά προσπαθούν αυθόρμητα να αναπαραστήσουν τον κόσμο που τα περιβάλλει με ο-
ποιοδήποτε τρόπο. Η προσπάθειά τους αυτή να απεικονίζουν τα πράγματα που τους κά-
νουν εντύπωση είναι ενστικτώδης άσκηση της αντιληπτικής τους ικανότητας. Είναι μέσο με 
το οποίο αποκτούν μεγαλύτερη ακόμη ακρίβεια και τελειότητα στην παρατήρηση. 

Μια κοινή πρακτική πολλών εκπαιδευτικών, που λειτουργεί ανασχετικά όσον αφορά την 
δημιουργική έκφραση, αποτελεί η υποβολή των παιδιών στην αντιγραφή, την πιστή απει-
κόνιση πραγμάτων και η επιμονή σε συγκεκριμένες φόρμες που θεωρούνται πρότυπα. Πα-
ράλληλα, αναμένουν από τα παιδιά να κατασκευάζουν έργα που διακρίνονται για την προ-
σοχή και την επιμέλειά τους. Κατά συνέπεια, οτιδήποτε πρωτότυπο συλλαμβάνει ο ανθρώ-
πινος νους μέσω της δημιουργικής σκέψης και φαντασίας, οποιοσδήποτε πειραματισμός ή 
διόρθωση αλλά και οποιαδήποτε διαφοροποίηση από αυτό που θεωρείται κανονικό ή α-
ποδεκτό καθίστανται απαγορευτικά. Αποθαρρύνεται η καινοτομία και δεν αναπτύσσεται η 
δημιουργική φαντασία, που αποτελεί την πηγή κάθε καλλιτεχνικής κατάκτησης. Άλλωστε, η 
έκφραση εγείρεται αρχικά από την προσωπική εμπειρία και σημασιοδοτείται από τα εν-
διαφέροντα του κάθε ατόμου, τα οποία οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εμπλουτίζουν και 
ταυτόχρονα να ενεργοποιούν με την ενθάρρυνση - και όχι με υπαγορεύσεις και απαγορεύ-
σεις. Οι μορφές των πραγμάτων ανακαλύπτονται από τα ίδια τα παιδιά κατά τη διαδικασία 
της δημιουργικής πράξης, με βάση την προσωπική εμπειρία του ατόμου, τον πλούτο και την 
ποικιλία της. Οι δεξιότητες είναι χρήσιμες, αλλά γίνονται παραγωγικές και ενεργοποιούνται 
σε συνάφεια με τις πράξεις, που πηγάζουν από τα υποκειμενικά συναισθήματα, τις σκέ-
ψεις, τις παρορμήσεις και τους στόχους του δημιουργού. (Μπενέκος, 2002:67, τ.27) 

Στον Οδηγό νηπιαγωγού, αλλά και στο παλιό βιβλίο δραστηριοτήτων περιγράφεται επαρ-
κώς τι ΔΕΝ αποτελεί δημιουργική καλλιτεχνική δραστηριότητα. (Βιβλίο Δραστηριοτήτων για 
το Νηπιαγωγείο, 1990:132) Οι ενασχολήσεις των παιδιών με τέτοιου είδους δραστηριότη-
τες «δεν συνιστούν εικαστικές δημιουργίες, δεν προάγουν τη σκέψη και τη δημιουργικότη-
τα των παιδιών και δεν υποστηρίζουν την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτί-
μησής τους. Αντίθετα, τα ωθούν σε μηχανιστικού χαρακτήρα ενέργειες, οι οποίες κατα-
στέλλουν κάθε δημιουργική διάθεση, και ενδέχεται να μειώσουν την αυτοεικόνα τους». 
(Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006:292) Ο σχεδιασμός του προγράμματος των εικαστικών πρέπει 
να έχει ως στόχο την αποφυγή της ομοιομορφίας. Οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι 
ανοιχτές, να επιτρέπουν την προσωπική έκφραση, τη διερεύνηση, τον πειραματισμό και την 
ανακάλυψη και να σέβονται το ρυθμό ανάπτυξης κάθε παιδιού. Αυτό που έχει σημασία 
είναι η όλη διδακτική διάθεση, το συνολικό ήθος της παρεχόμενης παιδείας. (Μπενέκος, 
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2005:62, τ.46) Η μάθηση μέσω της ανακάλυψης είναι αποτελεσματικότερη από τη μάθηση 
μέσω οδηγιών ή εκπαίδευσης. Το παιδί εξερευνώντας τις δυνατότητες του κάθε υλικού α-
νακαλύπτει και τις δικές του δυνατότητες. (Μαγουλιώτης & Παπαγεωργίου 2002) Η σύγ-
χρονη παιδαγωγική, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στη διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινω-
νία, αναπροσδιορίζεται σε μια διαδικασία αυτενεργό, ανακαλυπτική και διαδραστική, για 
την οποία απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν η δημιουργική έμπνευση των εκπαιδευτι-
κών και η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών. (Χριστοδούλου – Γκλιάου, 
2005:18) Άλλωστε, διαφορετικά παιδιά που κατορθώνουν διαφορετικά πράγματα σε δια-
φορετικές χρονικές στιγμές, μπορούν να έχουν τις ίδιες εμπειρίες. (Pronin – Fromberg, 
2000:442) 

Σ’ αυτό το πεδίο το έργο του εκπαιδευτικού συνίσταται στην ευφυή, ευρηματική δημιουρ-
γία καταστάσεων προβληματισμού και την πρόκληση ισχυρών ενδιαφερόντων, για να ανα-
καλύπτουν τα παιδιά τις πιο κρυφές λεπτομέρειες του είναι και του γίγνεσθαι, μέσα στο 
περιβάλλον που ζουν και δρουν, να αποκρυπτογραφούν τα ανυποψίαστα, αλλά πανταχού 
παρόντα τεκταινόμενα του κόσμου, να ανακαλύπτουν τις πιο λεπτές αποχρώσεις και τους 
λεπτούς συσχετισμούς των πραγμάτων, όπως ακριβώς κάνει ο καλλιτέχνης συγκριτικά με 
τον κοινό και ανυποψίαστο άνθρωπο. (Μπενέκος, 2005:39, τ.43) 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ασπάζονται τον τρόπο που υποδεικνύεται διαρκώς σ’ αυτούς 
από τη φύση και να επιλέγουν τις κατάλληλες μεθόδους για τη διδασκαλία των εικαστικών. 
Ας εξετάσουμε τα πράγματα που το παιδί προσπαθεί αρχικά να αναπαραστήσει: αντικείμε-
να με ζωηρά χρώματα, αντικείμενα που συνδέονται με ευχάριστες εντυπώσεις, ανθρώπους 
που αγαπά, ζώα των οποίων κάθε κίνηση εγείρει την περιέργειά του, κτίρια τα οποία βλέπει 
καθημερινά και του κάνουν εντύπωση κλπ. Αυτό που το ευχαριστεί πολύ στη ζωγραφική 
είναι ο χρωματισμός. Η μεγάλη ποικιλία των υλικών και των χρωμάτων αποτελεί για το παι-
δί πραγματικό θησαυρό. Η δράση αυτή ορίζεται από το ένστικτο του παιδιού, το οποίο δεν 
πρέπει σε καμιά περίπτωση να αναγκάζεται να αντιγράφει ανιαρές γραμμές και μάλιστα με 
τρόπο και υλικά που υποδεικνύονται μέχρι λεπτομέρειας. Πρέπει, βέβαια, να ενθαρρύνου-
με τα παιδιά όταν προσπαθούν να απεικονίσουν τα αντικείμενα που τους ελκύουν την προ-
σοχή, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι δυσανάλογα προς τις δυνάμεις τους. Οφείλουμε να ενι-
σχύσουμε τη φυσική τάση του παιδιού προς αυτοδιδασκαλία παρέχοντας ποικίλα και ελκυ-
στικά μέσα. Το παιδί παρατηρώντας τα αντικείμενα, τις εικόνες και τις ζωγραφιές του θα 
αποκτήσει βαθμιαία με ευχάριστο τρόπο τη γνώση επιστημονικών αρχών διαφορετικών 
γνωστικών αντικειμένων μέσα από την εμπειρία του. (Spencer, 1914:129) 

Το ΔΕΠΠΣ και ο Οδηγός νηπιαγωγού περιγράφουν τον προσδοκώμενο ρόλο του εκπαιδευ-
τικού γενικά, αλλά και ειδικότερα, όσον αφορά το Α.Π.Σ. των εικαστικών. Μια αλλαγή στο 
Α.Π.Σ. αποτελεί αρκετά συχνά την αιτία αρνητικών αντιδράσεων των εκπαιδευτικών απένα-
ντι σε οποιαδήποτε διαφοροποίηση προτείνεται. Ενώ, δηλαδή, αλλάζει το Α.Π.Σ. και καλού-
νται να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις του, οι συνθήκες που βιώνουν στα σχολεία 
τους είναι αντιφατικές και εμποδίζουν την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων. Από την 
άλλη πλευρά, ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνουν το Α.Π.Σ. έχει θεμε-
λιώδη σημασία όχι μόνο για την ποιότητα της εκπαιδευτικής πράξης αλλά και για την ποιό-
τητα της ζωής των ίδιων, των παιδιών και ολόκληρης της κοινωνίας. Οι εκπαιδευτικοί έχουν 
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γνώσεις, εμπειρίες, αξίες, στάσεις και δεν διεκπεραιώνουν απλώς το Α.Π.Σ., αλλά το ερμη-
νεύουν και το αναπτύσσουν με το δικό τους τρόπο. (Γουργιώτου, 2005:47) 

Στα πλαίσια της ιδιαίτερης προσωπικότητας του κάθε εκπαιδευτικού εντάσσονται και τα 
κριτήρια αξιολόγησης των έργων των παιδιών, καθώς δεν υπάρχουν καθολικά αποδεκτά 
πρότυπα καλλιτεχνικής ποιότητας μεταξύ των παιδιών, ιδιαίτερα των μικρότερων ηλικιών. 
Εκείνο που έχει σημασία είναι η πληρότητα της έκφρασης και η γνησιότητά της, η ουσία και 
η σημασία της αυτοέκφρασής τους. Η γενικότερη πρακτική που επικρατεί στην εκπαίδευση 
φαίνεται να τείνει προς τη συμμόρφωση με κοινά αποδεκτούς κανόνες και οικεία πρότυπα 
αισθητικής. (Μπενέκος, 2002:39, τ.28) Από τη άλλη πλευρά, ένα καλλιτεχνικό έργο του παι-
διού πρέπει να είναι ό,τι και ένα αντίστοιχο έργο ενός καταξιωμένου καλλιτέχνη: αποτέλε-
σμα ελεύθερης εκλογής, προσωπικό επίτευγμα, τρόπος έκφρασης, ατομική ικανοποίηση. 
(Μπενέκος, 2002:71, τ.26) Κάθε περίπτωση είναι μοναδική και ως τέτοια οφείλουμε να την 
αποτιμούμε. Εξάλλου, στην αξιολόγηση της προόδου των παιδιών η βάση είναι πάντα προ-
σωπική. (Μπενέκος, 2002:72, τ.30) 

Κατά την αξιολόγηση των έργων των παιδιών τον εκπαιδευτικό διευκολύνει ο ορισμός της 
δημιουργικότητας του J. Bruner, ως μια ενέργεια από την οποία προκύπτει μια ξεχωριστή 
και αποτελεσματική έκπληξη (effective surprise). Μια ενέργεια η οποία παράγει αποτελε-
σματική έκπληξη αποτελεί τεκμήριο γνησιότητας ενός δημιουργικού εγχειρήματος. (Αλβα-
νούδη & Γρόσδος & Καλλιμάνη & Κολέτος & Ντάγιου & Τσακαλίδου, 1998) 

Συνοψίζοντας, το ΔΕΠΠΣ στηρίζεται στην παρουσία διακριτών επιστημονικών κλάδων, ει-
σάγοντας και επίσημα την έννοια της διαθεματικότητας. (Χρυσαφίδης, 2006:108) Πρόκειται 
για μια ποιοτική αναβάθμιση σε επίπεδο μεθοδολογικής κατεύθυνσης, αλλά όχι και για μια 
ριζική αλλαγή, τουλάχιστον όσον αφορά την προσχολική εκπαίδευση. Παράλληλα, προω-
θούνται οι νέες τεχνολογίες και εισάγεται ένα ενιαίο πλαίσιο συσχέτισης της γνώσης για 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στο Α.Π.Σ. των εικαστικών οι διδακτικοί στόχοι 
αναδιατυπώνονται με μεγαλύτερη σαφήνεια. Δυστυχώς, όμως, η αναβάθμιση της διδακτι-
κής διαδικασίας δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη βελτίωση της υποδομής των σχολείων και 
της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η 
λανθασμένη ερμηνευτική προσέγγιση του προγράμματος από τους ίδιους τους εκπαιδευτι-
κούς μπορεί να οδηγήσει σε εντατικοποίηση της μάθησης, όπως π.χ. εμμονές για ανάγνωση 
και γραφή, σε βάρος των καλλιτεχνικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων στο νηπιαγω-
γείο. (Χρυσαφίδης, 2006:108) 

Η τέχνη βρίσκεται πέρα από τη μεθοδικότητα και τους περιορισμούς της επιστήμης και μό-
νον αυτή μπορεί να αποδεσμεύσει αβίαστα όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του παιδιού, τη 
φαντασία του, το όνειρό του, την ενόρασή του, και μέσα στη χαρά και την ελευθερία να τον 
προετοιμάζει για υψηλότερες πνευματικές κατακτήσεις. Δεν είναι απαραίτητο να γεννιέται 
πάντα ένα μεγάλο έργο τέχνης που εγγράφεται στο ενεργητικό ολόκληρης της κοινωνίας 
και να πλουτίζει την πνευματική και καλλιτεχνική της παράδοση. (Χριστόπουλος, 1987:43) 
Όμως, για να εκφραστεί γνήσια και δημιουργικά η καλλιτεχνική φύση του παιδιού είναι 
αναγκαίο να οργανωθεί η όλη διδακτική διαδικασία και η ζωή του σχολείου πάνω σε καθα-
ρά δημοκρατικές βάσεις. (Μπενέκος, 2002:71, τ.26) Αρκεί η όλη σχολική ζωή να διέπεται 
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από το πνεύμα της ελευθερίας, όπου ο καθένας θα βρει τον εαυτό του, θα ανακαλύψει την 
κλίση του, θα οικοδομήσει την προσωπικότητά του. (Μπενέκος, 2005:81, τ.45) 

Οι δράσεις αυτές ακολουθούν την πορεία την οποία ορίζει η ίδια η αναπτυσσόμενη διά-
νοια, διευκολύνει, δηλαδή, την αυθόρμητη δράση του πνεύματος και βοηθά στην ανάπτυξη 
που δημιουργεί η φύση. Ως γενική αρχή, βέβαια, παραμένει ότι η πνευματική δραστηριότη-
τα που γεννάται από τη διδασκαλία οφείλει να είναι από μόνη της ευχάριστη. (Spencer, 
1914:145) 

Ολοκληρώνοντας αυτούς τους προβληματισμούς, παρατίθεται ένα απόσπασμα από τη φι-
λοσοφία των νηπιαγωγείων του Reggio Emillia, το οποίο περιλαμβάνεται και στο Οδηγό 
νηπιαγωγού και επισφραγίζει όλα όσα αναφέρθηκαν: 

Δικαίωμα των παιδιών είναι να μπορούν να ικανοποιούν την επιθυμία τους, να κατανοούν 
και να μαθαίνουν μέσα σε ένα μαθησιακό περιβάλλον που διεγείρει την περιέργειά τους 
και εξάπτει τη φαντασία τους, που τους παρέχει την ελευθερία να τολμούν το άγνωστο και 
τους επιτρέπει να δοκιμάζουν τη σκέψη και τις ιδέες τους, να αποκτούν εμπειρίες, να κοι-
νωνικοποιούνται και να αναπτύσσονται αλληλεπιδρώντας με τους συνομηλίκους τους. (Ο-
δηγός Νηπιαγωγού, 2006:24) 
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Μέθοδοι διδασκαλίας –Καινοτόμο Σχολείο 

Τσιώλη Μαγδαληνή 
Εκπαιδευτικός,ΠΕ02, Μ.Εd. 

magtsioli@sch.gr 

Περίληψη 

Το  παρόν διδακτικό σενάριο έχει ως τίτλο :Μέθοδοι διδασκαλίας –Καινοτόμο Σχολείο και 
μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Νεοελληνικής  Γλώσσας της Β και Γ Λυκείου. Το συ-
γκεκριμένο σενάριο στηρίζεται σε καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και πιο συγκεκριμένα 
στην αξιοποίηση της τέχνης. Η χρήση της τέχνης στην εκπαίδευση συμβάλλει στη  βιωματι-
κή μάθηση και στην καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας και φαντασίας του μαθητή. Επιλέ-
γονται καινοτόμες διδακτικές μέθοδοι διότι στοχεύουν στη διαμόρφωση  μαθητή σκεπτό-
μενου, ενεργού, που θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, θα συνεργάζεται και θα αποδέχεται 
το διαφορετικό. Αξιοποιείται η χρήση των ΤΠΕ διότι συμβάλλει στην αποκαλυπτική μάθηση 
και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων του μαθητή. Σκοπός του σεναρίου είναι να αντιληφθούν οι 
μαθητές την σπουδαιότητα των νέων διδακτικών μεθόδων στην εκπαιδευτική διαδικασία 
μέσα από έργα τέχνης. Στην αρχή του παρόντος σεναρίου υπάρχει το θεωρητικό πλαίσιο 
του σεναρίου, ακολουθούν ο σκοπός και οι στόχοι του, περιγράφεται η μεθοδολογία της 
διδασκαλίας και τέλος υπάρχει η περιγραφή του σεναρίου. 

Λέξεις - Kλειδιά: Μέθοδοι διδασκαλίας, τέχνη στην εκπαίδευση, μαθητής ενεργός, σύνθεση 
έργου 

Ταυτότητα Διδακτικού Σεναρίου 

ΤΙΤΛΟΣ: Μέθοδοι διδασκαλίας –Καινοτόμο  Σχολείο 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Νεοελληνική γλώσσα, Β, Γ΄Λυκείου 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 -4 ώρες 

ΧΩΡΟΣ: Τάξη ή εργαστήριο υπολογιστών ( υλικοτεχνική υποδομή: βιντεοπροβολέας ή δια-
δραστικός πίνακας ή  συμβατικά μέσα) 

Θεωρητικό Πλαίσιο  

 Αφορμή για το παρόν διδακτικό σενάριο ήταν η αξιοποίηση της δυνατότητας της τέχνης για 
τη διδασκαλία μιας διδακτικής ενότητας. Σύμφωνα με τους στοχαστές της Σχολής της 
Φρανκφούρτης, η τέχνη περιέχει συμβολισμούς που είναι μακριά από τις κοινωνικές νόρ-
μες και τα «καθώς πρέπει» της πραγματικότητας και παροτρύνει τον εκπαιδευόμενο για 
αμφισβήτηση αυτών των στερεότυπων αντιλήψεων (Κόκκος, 2009). Πιο συγκεκριμένα, θε-
ωρείται χαρακτηριστικό των αυθεντικών έργων τέχνης η αλήθεια, καθώς και η έκφραση 
έντονων συναισθημάτων του ανθρώπου που προβάλλονται μέσα από τη διαλεκτική σχέση 
περιεχομένου και μορφής του κάθε έργου τέχνης. Άλλωστε το κάθε επιμέρους στοιχείο πε-
ριεχομένου ή μορφής του έργου τέχνης συμβάλλει στην κατανόηση αυτής της αλήθειας 
(Adorno & Horkheimer, 1984). Επιπλέον, μέσα από το βίωμα μιας αισθητικής εμπειρίας που 
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συγκινεί και συγκλονίζει τον εμπλεκόμενο υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αντιληπτή η αλή-
θεια ως κάτι αντικειμενικό που ξεπερνά ένα υποκειμενικό βίωμα (Adorno, 2000, σ. 415). 
Επομένως η τέχνη με την ολότητά της έρχεται σε αντίθεση με τις στερεοτυπικές και καθιε-
ρωμένες αντιλήψεις και επειδή μάλιστα επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες συμβάλλει στην 
κριτική σκέψη (Adorno & Horkheimer, 1984). Πολύ κοντά στις απόψεις των στοχαστών της 
Σχολής της Φρανκφούρτης είναι ο Καστοριάδης που ισχυρίζεται πως η τέχνη συμβάλλει 
στον κριτικό στοχασμό, καθώς δίνει υπόσταση σε έννοιες ή εικόνες που δε γνώριζε πριν ο 
εκπαιδευόμενος ή δεν ασχολιόταν με αυτές και προωθεί τον προβληματισμό και την κριτι-
κή (Καστοριάδης, 2008). Οι θεωρητικοί της Ψυχολογίας, της Παιδαγωγικής και της ανθρώ-
πινης επικοινωνίας και θεραπευτικής θεωρούν ότι για την ολοκληρωμένη σκέψη του αν-
θρώπου χρειάζεται η συνεργασία και των δυο ημισφαιρίων του εγκεφάλου, δηλαδή του 
αριστερού που λειτουργεί με τη λογική και του δεξιού που στηρίζεται στα συναισθήματα, 
τη φαντασία και τη διαίσθηση (Κόκκος & συν., 2011).  

Ο Dirkx (1997) υποστηρίζει τη μάθηση μέσα από την ψυχή και ισχυρίζεται ότι ο εμπλεκόμε-
νος αντιλαμβάνεται καλύτερα τα δεδομένα με παραδείγματα και με τη συμμετοχή του στο 
έργο τέχνης παρά με την ενεργοποίηση της λογικής. Μέσω της τέχνης ισχυρίζεται ο ίδιος ότι 
ο εκπαιδευόμενος ανακαλύπτει τις εμπειρίες του και το τι υπάρχει μέσα στην ψυχή του και 
στο ασυνείδητο και τα φέρνει στην επιφάνεια, τους δίνει το χώρο τους και τα συνειδητο-
ποιεί. Επίσης, η τέχνη δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να αντιληφθεί την πραγματικότη-
τα στην ολότητά της και όχι να περιοριστεί σε μια ερμηνεία αυτής (Δολιώτη, 2009). Η Cran-
ton (2009) πιστεύει ότι μέσα από τα έργα τέχνης κινητοποιείται η φαντασία, ο κριτικός στο-
χασμός και αυτοστοχασμός, καθώς  το άτομο τοποθετεί τον εαυτό του μέσα στις ιστορίες 
που διαβάζει και τον κατανοεί μέσα από αυτές. Στα ίδια πλαίσια κινείται και η Lawrence 
(2013), η οποία θεωρεί ότι η τέχνη βοηθάει στην εκπαίδευση, καθώς ο εκπαιδευόμενος ε-
ντρυφά στα συναισθήματά του μέσα από άλλους τρόπους προσέγγισης της γνώσης και ε-
πειδή η τέχνη είναι δυνατόν να προκαλέσει έντονα συναισθήματα που ως επακόλουθο εί-
ναι πιθανόν να οδηγήσουν στην αλλαγή απόψεων. Η ίδια θεωρεί ότι μέσω της τέχνης ο εκ-
παιδευόμενος μαθαίνει πώς να μαθαίνει, ενεργοποιεί πολλές μορφές ευφυΐας και ανακα-
λύπτει και τη γνώση που έχει μέσα του (Hansen & Christensen, 2011). Επιπλέον, μέσω της 
τέχνης επιτυγχάνεται ολόπλευρη μάθηση, καθώς το άτομο αντιλαμβάνεται την τέχνη με το 
πνεύμα, το συναίσθημα ή το σώμα και μπορεί να δώσει λύσει σε καταστάσεις πολύπλοκες 
που με τη λογική δεν μπορούσε να προσπελάσει (Lawrence, 2000, όπ. αναφ. στο Δολιώτη, 
2009).  

Πιο συγκεκριμένα οι εικαστικές τέχνες στην εκπαίδευση διευρύνουν τη φαντασία, εφευρε-
τικότητα και δημιουργικότητα των μαθητών. Διευρύνουν, επίσης, την αντίληψη των παι-
διών και συμβάλλουν στην απόκτηση νέων γνώσεων. Καλλιεργούν τον οπτικό εγγραματι-
σμό, δηλαδή την επικοινωνία μέσα από τη δημιουργία εικαστικών έργων και την κριτική 
ερμηνεία οπτικών ερεθισμάτων (Γραφάκου, Λαμπίτση, 2011). 

Επιπλέον, σχεδιάζεται το παρόν σενάριο, διότι εκτιμάται ως σημαντική η εφαρμογή καινο-
τόμων δράσεων στην εκπαίδευση. Οι καινοτόμες δράσεις στην εκπαίδευση διακρίνονται 
από νέες μεθοδολογίες και παιδαγωγική. Στοχεύουν στην κοινωνικοποίηση του μαθητή, 
στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, στην προώθηση της φαντασίας, στην καλλιέργεια δεξιοτή-
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των και στη δημιουργικότητά του. Συμβάλλουν στη διαμόρφωση μαθητών ενεργών, που 
συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας και μέσα από αυτές μαθαίνουν να συνεργάζονται και δη-
μιουργούν. Αναμφίβολα οι μαθητές έρχονται σε επαφή με νέες γνώσεις και πληροφορίες 
αλλά το κυριότερο μαθαίνουν πώς να προσεγγίζουν τη γνώση. Σημαντικό ρόλο για την υλο-
ποίηση καινοτόμων δράσεων έχει ο εκπαιδευτικός που δεν είναι δασκαλοκεντρικός αλλά 
καθοδηγητής και συντονιστής της εκπαιδευτικής διαδικασίας (ΚαραΪσκος, 2003). Ειδικά η 
χρήση της ομαδοσυνεργατικής  μεθόδου εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή όλων, καθώς 
απομακρύνει το φόβο της προσωπικής αποτυχίας. Επιπλέον, συμβάλλει στην αυτοεκτίμη-
ση, την συναισθηματική πλήρωση του μαθητή και στη διαμόρφωση διαπροσωπικών σχέ-
σεων. Στηρίζεται στην αλληλεπίδραση και στην επίτευξη της «κοινής γνώσης» που δη-
μιουργείται ανάμεσα στους μαθητές (Παπαβασιλείου,2012).Τέλος το σενάριο αυτό στηρίζε-
ται και στη δυνατότητα χρήσης των ΤΠΕ. Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 
θεωρείται εξαιρετικά σημαντική διότι δε λειτουργεί ως ένα δεύτερο βιβλίο αλλά ως ένα 
περιβάλλον εργασίας μέσα στο οποίο ενθαρρύνονται δεξιότητες για αναζήτηση πληροφο-
ριών, κριτική αποτίμησή τους, σύνθεση σε κείμενο των κυριότερων  ευρημάτων, χρήση πο-
λυτροπικών κειμένων, καλλιέργεια φαντασίας, ανάληψη πρωτοβουλιών και η συνεργατική 
μάθηση (Γιάννου, 2014). Εφόσον η χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη γίνεται με ορθό 
τρόπο επιτυγχάνονται γνωσιολογικοί, συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι αλλά και 
υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις αφού οι ρόλοι και οι εργασίες εναλλάσσονται και μοιράζο-
νται (Σολομωνίδου, 2006). 

Σκοπός 

Ο κύριος σκοπός του συγκεκριμένου σεναρίου είναι να αντιληφθούν οι μαθητές την ανάγκη 
των νέων διδακτικών μεθόδων στη διδακτική πράξη μέσω της τέχνης. Επιδιώκεται να εντο-
πίσουν βιωματικά και μέσα από ποικίλα είδη τέχνης την ωφελιμότητα των νέων διδακτικών 
μεθόδων συγκρίνοντάς τες με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας που ισχύει  μέχρι τώρα 
στα σχολεία. 

Στόχοι 

Οι στόχοι που τίθενται σε επίπεδο γνώσεων είναι: 

• Να αντιληφθούν οι μαθητές τους τρόπους με τους οποίους «μαθαίνουμε» 
• Να αντιληφθούν οι μαθητές το νέο ρόλο που καλείται να αναλάβει ο εκπαιδευτικός 
στο σύγχρονο σχολείο 
• Να διερευνήσουν αν ο εκπαιδευτικός μπορεί να αντιμετωπίσει τη διαφορετικότητα 
του μαθητή 
• Να προσδιορίζουν οι εμπλεκόμενοι  και να εξηγούν μέσω των έργων τέχνης τα προ-
βλήματα και τα συναισθήματα που προκύπτουν από αυτά και να αναγνωρίζουν την αξία 
των συγκεκριμένων λογοτεχνικών έργων. 

 
 
 
 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 
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• «Να μαθαίνουν» οι εκπαιδευόμενοι με διαφορετικό τρόπο από τον παραδοσιακό 
(βιωματική-ανακαλυπτική-συνεργατική μάθηση) 
• Να ενδυναμώσουν τη σχέση τους με τα μέλη της ομάδας και τον εκπαιδευτικό 
• Να καλλιεργήσουν και να εκφράσουν τη φαντασία τους  
•  Να αξιοποιούν οι εκπαιδευόμενοι τα έργα τέχνης και να αναλύουν το περιεχόμενό 
τους για προβληματισμό και επαφή με ουσιώδη προβλήματα. 
• Να δομούν και να συνθέτουν σε γραπτό λόγο τη νέα γνώση 

 
Σε επίπεδο στάσεων: 

• Να αξιολογήσουν την ωφελιμότητα των νέων μεθόδων διδασκαλίας 
• Να αμφισβητούν οι μαθητές υιοθετημένες απόψεις τους, να στοχάζονται κριτικά 
μέσα από τα έργα τέχνης και αν είναι εφικτό να μετασχηματίζουν τις στερεότυπες αντι-
λήψεις τους και να διαχειρίζονται τα πιθανά αρνητικά συναισθήματά τους. 
• Να επιδιώκουν μέσα από την ομαδοσυνεργατική μέθοδο το διαφορετικό που θα 
βοηθά στη διαμόρφωση της οπτικής τους. 

   
Σύντομη περιγραφή 

Στο παρόν διδακτικό σενάριο προβλέπεται οι μαθητές να προσεγγίσουν το θέμα των μεθό-
δων διδασκαλίας με τη βοήθεια της τέχνης. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές θα προβληματι-
στούν σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας και τα αποτελέσματά τους μέσα από την παρα-
τήρηση ζωγραφικών έργων, την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων ή την παρακολούθηση 
αποσπάσματος ταινίας. Θα συζητήσουν μεταξύ τους τις σκέψεις τους και στο τέλος θα προ-
βούν στη σύνθεση γραπτού κειμένου που θα σχετίζεται με το προς εξέταση θέμα. 

Μεθοδολογία  Διδασκαλίας 

Η  προσέγγιση  της γνώσης θα  είναι διερευνητική, αποκαλυπτική, ενεργητική, βιωματική.  
Εφαρμόζεται η «ομαδοσυνεργατική» μέθοδος  με τη δημιουργία μικρών ομάδων εργασίας 
για να εξασφαλισθεί η ενεργός συμμετοχή  όλων των μαθητών και να καλλιεργηθεί ευκολό-
τερα πνεύμα συνεργασίας  και ομαδικότητας. Πιο συγκεκριμένα αρχικά ο εκπαιδευτικός θα 
προσδιορίσει το θέμα εξέτασης στους μαθητές και θα τους ενεργοποιήσει με μια δραστη-
ριότητα. Στη συνέχεια οι μαθητές μέσα από άλλες δραστηριότητες και με την ομαδοσυνερ-
γατική μάθηση θα αναπτύξουν τις συνθετικές και αναλυτικές τους δεξιότητες. Και στο τέλος 
οι μαθητές παρουσιάζουν στην ολομέλεια αυτό/το καινούργιο το οποίο έχουν κληθεί να 
συνθέσουν (Σεράνης, 2012). 

Αναλυτική περιγραφή σεναρίου 

1η Ώρα 

Χωρίζονται οι μαθητές σε 5 ομάδες των 4 ατόμων και τους δίνονται έντυπα ή ηλεκτρονικά 
τρεις πίνακες ζωγραφικής (η Σχολή των Αθηνών του Ραφα-
ήλ/ http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%
84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%28%CE%A1%CE
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%B1%CF%86%CE%B1%CE%AE%CE%BB%29#mediaviewer/File:Sanzio_01.jpg (2/2/2015),  The 
blackboard του Winslow Homer   /https://www.nga.gov/feature/homer/homer11.htm 
(2/2/2015) και Όταν ο δάσκαλος γυρίζει την πλάτη του Jacob Taamann (1836-1923), Ιδιωτι-
κή Συλλογή/http://annagelopoulou.blogspot.gr/2013/10/blog-post_5.html  (2/2/2015). Κα-
λούνται οι μαθητές σε 15 λεπτά  να παρατηρήσουν τους τρόπους με τους οποίους «μαθαί-
νουν» οι εικονιζόμενοι, καθώς και να διερευνήσουν τα συναισθήματα των εικονιζόμενων. Η 
κάθε ομάδα στη συνέχεια ανακοινώνει τις παρατηρήσεις της στην ολομέλεια και η καθηγή-
τρια καταγράφει τις παρατηρήσεις τους στον πίνακα. Αφιερώνονται 15 λεπτά της διδακτι-
κής ώρας για να ακουστούν στην ολομέλεια οι παρατηρήσεις όλων  των ομάδων. Τα ανα-
γραφόμενα στον πίνακα θα αξιοποιηθούν από τους μαθητές  στη δεύτερη δραστηριότητά 
τους. Στη συνέχεια δίνονται σε κάθε ομάδα αποσπάσματα από λογοτεχνικά κείμενα.  Οι 
μαθητές καλούνται να μελετήσουν τα κείμενα και να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις. 
Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη ομάδα δίνεται το διήγημα του Γ. Ιωάννου Να’ σαι καλά δά-
σκαλε! ή καθοδηγούνται οι μαθητές να βρουν το διήγημα στη σελίδα του φωτόδεντρου 
/http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6541?locale=el . Παροτρύνονται οι μαθητές να με-
λετήσουν το κείμενο και να συζητήσουν γύρω από τα εξής ερωτήματα: με ποιους τρόπους ο 
συγκεκριμένος δάσκαλος κινητοποιεί το ενδιαφέρον των παιδιών για τη γνώση και τι πετυ-
χαίνει με αυτούς τους τρόπους. Ένας εκπρόσωπος της ομάδας θα κρατά σημειώσεις για τα 
κύρια σημεία της συζήτησής τους που θα ανακοινωθούν στην ολομέλεια κατά τη δεύτερη 
διδακτική ώρα. Στη δεύτερη ομάδα δίνεται ένα απόσπασμα από την Αναφορά στο Γκρέκο 
(1961)/Νέα Παιδαγωγική του Ν. Καζαντζάκη ή καθοδηγούνται οι μαθητές να βρουν το κεί-
μενο στο ψηφιακό σχολείο http://dschool.edu.gr/. Οι μαθητές καλούνται να συζητήσουν 
και να σχολιάσουν το προφίλ του δασκάλου που περιγράφεται στο απόσπασμα και τα συ-
ναισθήματα που προκαλεί στα παιδιά. Και η ομάδα αυτή, όπως και οι υπόλοιπες, θα πα-
ρουσιάσει τα κύρια χαρακτηριστικά του δασκάλου στην ολομέλεια. Στην τρίτη ομάδα δίνε-
ται το ποίημα του Ν. Βρεττάκου Τα δεκατέσσερα παι-
διά  users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/nikhforos_brettakos_poems.htm#ΤΑ_ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ_
ΠΑΙΔΙΑ (4/2/2015) και οι μαθητές προτρέπονται να διακρίνουν το χαρακτηριστικό της συ-
γκεκριμένης δασκάλας που την καθιστά ιδανική εκπαιδευτικό. Στην τέταρτη ομάδα  καλού-
νται οι μαθητές να δουν απόσπασμα από την ταινία  The wall  του Allan Parker βασισμένη 
στη μουσική των Pink Floyd και να ακούσουν το ομώνυμο τραγούδι στη σελί-
δα https://www.youtube.com/watch?v=kAGkuPaatdc (4/02/2015) και στη συνέχεια να συ-
ζητήσουν για τα αποτελέσματα του παραδοσιακού τρόπου μάθησης και τον συναισθηματι-
κό του αντίκτυπο στα παιδιά. Τέλος στην πέμπτη ομάδα δίνεται απόσπασμα από την Ανα-
φορά στο Γκρέκο του Καζαντζάκη (Σώπα, δάσκαλε, να ακούσουμε το που-
λί)/ http://www.slideshare.net/annboukou/n-k-a (10/2/2015)και καλούνται οι μαθητές να 
εντοπίσουν τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών στο σχολείο.  

2η Ώρα 

Αφού οι ομάδες ολοκληρώσουν την εργασία τους, κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια 
τα αποτελέσματα της συζήτησης, ενώ παράλληλα οι μαθητές παροτρύνονται να βλέπουν 
τις σκέψεις τους από την παρατήρηση των ζωγραφικών έργων στον πίνακα και να συμπλη-
ρώνουν τις ιδέες  τους. Η καθηγήτρια χωρίζει τον πίνακα σε στήλες στις οποίες βάζει ως 
τίτλους: τρόποι νέας διδακτικής μεθόδου, αποτελέσματα νέας διδακτικής μεθόδου, προφίλ 
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παραδοσιακού δασκάλου, συναισθήματα παιδιών από τη συμπεριφορά του παραδοσιακού 
δασκάλου, ιδανικός εκπαιδευτικός, ανάγκες μαθητών και συμπληρώνει την κάθε στήλη με 
τα κύρια σημεία των όσων αναφέρει η κάθε ομάδα. Αναμένεται οι μαθητές να εντοπίσουν 
τα τρωτά του παραδοσιακού σχολικού μοντέλου, την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες και τις επιθυμίες των μαθητών, καθώς και τις δυνατότητες των νέων διδακτικών 
μεθόδων, του εκπαιδευτικού που καθοδηγεί, εμψυχώνει, ενθαρρύνει και ενεργοποιεί τους 
μαθητές. Στο τέλος γίνεται από την εκπαιδευτικό ή έναν μαθητή ολιγόλεπτη σύνοψη, ώστε 
οι μαθητές όλων των ομάδων να έχουν μια συνοπτική γενική εικόνα. 

3η-4η Ώρα 

Κατά την τρίτη διδακτική ώρα οι μαθητές χωρισμένοι στις ίδιες  ομάδες καλούνται να προ-
βούν στη σύνθεση εργασιών στις οποίες θα εκφράσουν τις απόψεις τους για τις μεθόδους 
διδασκαλίας που προτιμούν. Πιο συγκεκριμένα η πρώτη ομάδα καλείται να γράψει ένα άρ-
θρο για τη σχολική εφημερίδα στην οποία θα περιγράψει τη μέθοδο διδασκαλίας που προ-
τιμά επιχειρηματολογώντας. Η δεύτερη ομάδα θα παρουσιάσει στην τάξη έναν αγώνα λό-
γου/debate με επιχειρήματα υπέρ και κατά των νέων μεθόδων διδασκαλίας. Η τρίτη ομάδα 
θα σχεδιάσει και θα παρουσιάσει τη διδασκαλία μιας διδακτικής ενότητας μιας ώρας με 
όποιο τρόπο θεωρεί πιο αποδοτικό. Μπορεί να αξιοποιήσει και τις δυνατότητες των ΤΠΕ 
(μουσική, εικόνα, βίντεο, power point και άλλα). Η τέταρτη ομάδα καλείται να εκφράσει τις 
σκέψεις της για τους τρόπους διδασκαλίας με ένα έργο τέχνης (τραγούδι, ποίημα, σκίτσο, 
ζωγραφική ή κάτι άλλο). Τέλος η πέμπτη ομάδα θα συντάξει μια επιστολή προς το Υπουρ-
γείο Παιδείας στην οποία θα διατυπώνει με επιχειρήματα την αναγκαιότητα της μέριμνας 
του Υπουργείου για εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας. Κατά την τρίτη και αν χρειαστεί 
τέταρτη διδακτική  ώρα καλούνται οι ομάδες με όποια σειρά θέλουν να παρουσιάσουν τη 
σύνθεση των σκέψεων τους στην ολομέλεια. Ακολουθεί συζήτηση και ανατροφοδότηση 
μεταξύ των ομάδων. Τέλος ακολουθεί αξιολόγηση για να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα 
του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου ως προς τους στόχους του. 

Άσκηση προέκτασης 

1. Αφού συνθέσετε ένα μικρό ερωτηματολόγιο 4-5 ερωτήσεων (κλειστού τύπου) για τις με-
θόδους διδασκαλίας να το μοιράσετε σε δυο τμήματα της β΄ λυκείου και στη συνέχεια να 
μελετήσετε τα ευρήματα, να τα αποδώσετε σε γραφήματα/πίτες στο excel και τα αναρτή-
σετε στην ιστοσελίδα του σχολείου σας. 

2. Αφού  παρακολουθήσετε την ταινία ο κύκλος των χαμένων ποιητών  του Πίτερ Γουίαρ να 
παρουσιάσετε σε power point εκείνα τα στοιχεία που διακρίνουν τον δάσκαλο της ιστορίας 
από τους συναδέλφους του, καθώς και το στοιχείο που σας εντυπωσίασε περισσότερο στη 
συμπεριφορά του απέναντι στους μαθητές.  

3. Εναλλακτικά να κάνετε μια συρραφή από μικρά αποσπάσματα ταινιών ελληνικών ή ξέ-
νων που ασχολούνται με ένα σχολείο που κάνει τους μαθητές χαρούμενους και να το πα-
ρουσιάσετε στην τάξη . 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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1η ώρα 

1η φύλλο εργασίας-όλες οι ομάδες 

Σε 15 λεπτά  να παρατηρήσετε τους τρόπους με τους οποίους «μαθαίνουν» οι εικονιζόμε-
νοι, καθώς και να διερευνήσετε τα συναισθήματα των εικονιζόμενων  στα εξής ζωγραφικά 
έργα : (η Σχολή των Αθηνών του Ραφα-
ήλ/ http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%
84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%28%CE%A1%CE
%B1%CF%86%CE%B1%CE%AE%CE%BB%29#mediaviewer/File:Sanzio_01.jpg (2/2/2015),  The 
blackboard του Winslow Homer   /https://www.nga.gov/feature/homer/homer11.htm 
(2/2/2015) και Όταν ο δάσκαλος γυρίζει την πλάτη του Jacob Taamann (1836-1923), Ιδιωτι-
κή Συλλογή/  http://annagelopoulou.blogspot.gr/2013/10/blog-post_5.html. 2/2/2015). 

2η φύλλο εργασίας 

Α ομάδα 

Αφού μελετήσετε το διήγημα του Γ. Ιωάννου Να’ σαι καλά δάσκαλε! 
/http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6541?locale=el  να συζητήσετε γύρω από τα εξής 
ερωτήματα: με ποιους τρόπους ο συγκεκριμένος δάσκαλος κινητοποιεί το ενδιαφέρον των 
παιδιών για τη γνώση και τι πετυχαίνει με αυτούς τους τρόπους.  

Β ομάδα 

Αφού μελετήσετε το απόσπασμα από την Αναφορά στο Γκρέκο (1961)/Νέα Παιδαγωγική 
του Ν. Καζαντζάκη http://dschool.edu.gr/  να συζητήσετε και να σχολιάσετε το προφίλ του 
δασκάλου που περιγράφεται στο απόσπασμα και τα συναισθήματα που προκαλεί στα παι-
διά.  

Γ ομάδα 

Αφού μελετήσετε το ποίημα του Ν. Βρεττάκου Τα δεκατέσσερα παι-
διά  users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/nikhforos_brettakos_poems.htm#ΤΑ_ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ_
ΠΑΙΔΙΑ (4/2/2015) να διακρίνετε το χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης δασκάλας που την 
καθιστά ιδανική εκπαιδευτικό. 

Δ ομάδα 

Αφού  δείτε το απόσπασμα από την ταινία  The wall, του Allan Parker που βασίζεται στην 
μουσική των Pink Floyd και ακούσετε το ομώνυμο τραγούδι στη σελί-
δα https://www.youtube.com/watch?v=kAGkuPaatdc (4/02/2015) να συζητήσετε για τα 
αποτελέσματα του παραδοσιακού τρόπου μάθησης και τον συναισθηματικό του αντίκτυπο 
στα παιδιά.  

Ε ομάδα 
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Αφού διαβάσετε το απόσπασμα από την Αναφορά στο Γκρέκο του Καζαντζάκη (Σώπα, δά-
σκαλε να ακούσουμε το πουλί/ http://www.slideshare.net/annboukou/n-k-a,) να εντοπίσε-
τε  τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών στο σχολείο.  

3η Φύλλο εργασίας 

Α ομάδα 

 Να γράψετε ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα στην οποία θα περιγράψετε τη μέθοδο 
διδασκαλίας που προτιμάτε επιχειρηματολογώντας. 

Β ομάδα 

 Να παρουσιάσετε στην τάξη έναν αγώνα λόγου/debate με επιχειρήματα υπέρ και κατά των 
νέων μεθόδων διδασκαλίας.  

Γ ομάδα 

Να σχεδιάσετε και να  παρουσιάσετε τη διδασκαλία μιας διδακτικής ενότητας μιας ώρας με 
όποιο τρόπο θεωρείτε πιο αποδοτικό. Μπορείτε να αξιοποιήσει και τις δυνατότητες των 
ΤΠΕ (μουσική, εικόνα, βίντεο, power point και άλλα). 

Δ ομάδα 

Να εκφράσετε τις σκέψεις σας για τους τρόπους διδασκαλίας με ένα έργο τέχνης (τραγούδι, 
ποίημα, σκίτσο, ζωγραφική ή κάτι άλλο). 

Ε ομάδα 

Να συντάξετε μια επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας στην οποία θα διατυπώνετε με ε-
πιχειρήματα την αναγκαιότητα της μέριμνας για εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας.  
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Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την Τέχνη. 
Το άγχος του διαγωνίσματος – Εμπόδιο ή ώθηση; 

 
Ντζαφέρη Αικατερίνη  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.06 

Teachers Training -British Council 
«English Language and Literature» - University of Nottingham UK 

cathydvangel@gmail.com 

Περίληψη 

Στις μέρες μας οι περισσότεροι διακατέχονται από άγχος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι του σύγχρονου τρόπου ζωής.  Τα διαγωνίσματα, η προφορική εξέταση, η βαθμολο-
γία απασχολούν σημαντικά τα παιδιά της σχολικής ηλικίας και η  πραγματικότητα καταδει-
κνύει ότι λίγο πριν από τους βαθμούς, ή από κάθε test, είναι μια περίοδος άγχους για το 
μαθητή. Μερικοί βιώνουν την εκάστοτε δοκιμασία τόσο έντονα, ώστε επηρεάζονται η συ-
μπεριφορά, η υγεία και οι επιδόσεις τους. Ακόμα και για εκείνους που, γενικώς, θεωρούνται 
πολύ καλοί και επιμελείς μαθητές, το γεγονός και μόνο ότι καλούνται να εξεταστούν τους 
προκαλεί stress. Η διαχείριση του άγχους διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη νοητική, κοι-
νωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.  Στην επεξεργασία του θέματος ακολου-
θήθηκαν τα έξι στάδια της μεθόδου «The intelligent eye» του David Perkins. Σύμφωνα με 
αυτή τη μέθοδο οι εκπαιδευόμενοι παρατηρούν και επεξεργάζονται έργα τέχνης, το περιεχό-
μενο των οποίων σχετίζεται με το θέμα που μελετούν. Μέσα από την επεξεργασία προκύ-
πτουν νέες ιδέες επάνω στο μελετώμενο θέμα και εμπλουτίζεται η προσέγγισή του. 

Λέξεις - Κλειδιά:  Έργα Τέχνης, άγχος, διαγωνίσματα, νέες ιδέες, εμπλουτισμός. 

Εισαγωγή 

Στην επεξεργασία του θέματος ακολουθήθηκαν τα έξι στάδια της μεθόδου «The intelligent 
eye» του David Perkins. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο οι εκπαιδευόμενοι παρατηρούν και 
επεξεργάζονται έργα τέχνης, το περιεχόμενο των οποίων σχετίζεται με το θέμα που μελε-
τούν. Μέσα από την επεξεργασία προκύπτουν νέες ιδέες επάνω στο μελετώμενο θέμα και 
εμπλουτίζεται η προσέγγισή του. 

Στάδιο 1ο - Προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική διερεύνηση του θέματος 

Θέμα: «Το  test»  Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγλικά Ενότητα: Κριτήριο στο τέλος του κάθε unit. 
Target group: ΣΤ΄ Δημοτικού Εκπαιδευτική Τεχνική: Ανοικτή Συζήτηση 

Η παρουσίαση εστιάζει σε μαθητές/μαθήτριες της ΣΤ' τάξης του Δημοτικού, οι οποίοι/ες  θα 
μεταβούν στο Γυμνάσιο, με συνέπεια να πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα διαφορετικό περι-
βάλλον εξετάσεων,  ήδη αγχωτικό και σαν σκέψη και μόνο. Η μη σωστή διαχείριση του άγ-
χους αποτελεί παράγοντα δυσλειτουργίας, συνεπώς τομέα όπου ο εκπαιδευτικός, στα πλαί-
σια των δυνατοτήτων του, καλείται να εμπλακεί. Ως μέθοδος Μετασχηματίζουσας  μάθησης 
αντιμετώπισης του άγχους επιλέχτηκε η χρήση των έργων τέχνης, η οποία στόχο έχει οι συμ-
μετέχοντες να μάθουν να αντλούν έμπνευση από αυτά, να τα καθιστούν πηγή σκέψης, να τα 
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συνδέουν με  τις εμπειρίες, τις ιδέες τους και τα θέματα στα οποία εκπαιδεύονται  να μάθουν  
να αγαπούν την τέχνη και να τη θεωρήσουν ελκυστική προς χρήση. 

 Στο 1ο στάδιο, ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί μια ανοικτή συζήτηση η οποία αποσκοπεί στο να 
κάνει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη να ενσκήψουν  επάνω στο συγκεκρι-
μένο θέμα κριτικά και δημιουργικά. Στο πλαίσιο αυτού του προβληματισμού διεξήχθη ένα 
πείραμα με τίτλο «Τώρα Διαγώνισμα!!!» Ο δάσκαλος μπαίνει στην τάξη και σε ανύποπτο 
χρόνο λέει στους μαθητές «Βγάλτε ένα φύλλο χαρτί, τώρα θα γράψουμε διαγώνισμα». Ο 
σκοπός αυτής της δραστηριότητας  είναι να προσδιοριστεί ο ορισμός του άγχους και να ανα-
γνωριστούν οι σωματικές και οι συναισθηματικές συνέπειές του, ενώ, επιπλέον, βοηθά τους 
μαθητές να αντιληφθούν τις διαφορετικές αντιδράσεις τους όταν είναι αγχωμένοι. 

Στάδιο 2ο - Έκφραση των απόψεων των εκπαιδευομένων 

Ζητήθηκε από τους μαθητές να καταγράψουν ατομικά τις θέσεις τους πάνω στο θέμα. Σκο-
πίμως η καταγραφή απαντά στο ανοιχτό ερώτημα: «Τι σκέφτομαι για το test;» 

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες καταγραφές: 

• Κάθε φορά που έχω διαγώνισμα είμαι νευρικός 
• Έχω διαβάσει καλά, αλλά έχω άγχος 
• Πάλι test; 
• Άγχος, στρες, διάβασμα, γνώσεις 

Στάδιο 3ο Προσδιορισμός  υποθεμάτων  και  κριτικών  ερωτημάτων  προς επεξεργασία 

Τα υποθέματα τα οποία διαμορφώθηκαν ήταν: 

• Η αρνητικά φορτισμένη διάσταση του διαγωνίσματος.  
• Ακόμα και οι πολύ καλά προετοιμασμένοι μαθητές, παρουσιάζουν άγχος κατά την ώρα 

του διαγωνίσματος. 
• Το άγχος εμφανίζεται ανεξαρτήτου ηλικίας. 
• Δεν έχει σχέση με τον αριθμό των διαγωνισμάτων που έχει δώσει ο μαθητής. 

Στη συνέχεια διατυπώθηκαν τα κριτικά ερωτήματα. Τα ερωτήματα για να είναι κριτικά πρέπει 
να μας ωθούν να σκεφτούμε αναλυτικά, να προσεγγίσουμε πιο βαθιά και ολιστικά ένα πρό-
βλημα, να διερευνούμε συγκριτικά, αξιολογικά, αιτιολογικά, ακόμη και ανατρεπτικά τις πα-
ραδοχές μας: 

• Τι είναι, τελικά, το διαγώνισμα- εμπόδιο ή ώθηση; 
• Πώς επηρεάζεται η ψυχολογία του παιδιού από την όλη διαδικασία των εξετάσεων; 
• Γιατί έχουν άγχος και οι καλά διαβασμένοι μαθητές; 

Σε αυτή την παρουσίαση θα προσεγγίσουμε το πρώτο κριτικό ερώτημα. 
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Στάδιο 4ο - Επιλογή έργων τέχνης και συσχέτισης τους με το κριτικό ερώτημα 

Εδώ θα παραθέσουμε έργα τέχνης που θα μπορούσαν να προσφέρουν ιδέες για την ανά-
πτυξη προβληματισμού επάνω στο κριτικό ερώτημα. 
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ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ  ΚΡΙΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

Άγαλμα του Άτλαντα (1878) 

Στην κορυφή του παλατιού του 
Linderhof, Γερμανία 

Την περίοδο της ηγεμονίας του 
Λουδοβίκου Β΄ της Βαυα-

ρίας 

 

√ 

 

«Alligator» (2011) 

Street Art-mural/wall paint-
ing 

 

 

 

ROA ( Βέλγιο-1976) 

Ατλάντα-Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής 

209 Mitchell St SW 30303 

 

√ 

 

Η κραυγή (1910) 

 

Edvard Munch (1863-1944) 

Εθνική Πινακοθήκη Νορβηγίας 

Εξπρεσιονισμός 

 

√ 

 

Θεωρούμε ότι τα συγκεκριμένα έργα τέχνης  μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν έναυσμα για 
την επεξεργασία των διαφορετικών διαστάσεων του συγκεκριμένου θέματος που έχει επιλε-
γεί. Σε αυτό το σημείο απαιτείται προσοχή, ώστε, μέσα από τις επιλογές αυτές, τα συμπερά-
σματα που θα εξαχθούν να σχετίζονται με το περιεχόμενο του κριτικού ερωτήματος και το 
έργο να εξασφαλίζει την πρόκληση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, μέσα από προβλη-
ματισμό και γόνιμο διάλογο.  

Σημαντικό στοιχείο σε αυτό το στάδιο είναι η ενεργή συμμετοχή των εμπλεκομένων μαθητών 
στην επιλογή του έργου. Τελικά επιλέχθηκε ο κροκόδειλος ζωγραφισμένος στην πρόσοψη 
κτηρίου. Η συγκεκριμένη επιλογή έχει ως κεντρικό άξονα τη Σύγχρονη Τέχνη και έγινε με 
βάση την επιδίωξη να πλησιάσει ο μαθητής, ως πολίτης του σήμερα, το σύγχρονο πολιτισμό. 
Δίνεται, έτσι, η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να ζυμωθούν άμεσα με τις σύγχρονες 
εικαστικές παρεμβάσεις και να αντιληφθούν τη στενή σχέση μεταξύ της τέχνης, της πόλης 
και του πολίτη. 
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Στάδιο 5ο  - Επεξεργασία έργων τέχνης και συσχέτισής τους με το κριτικό ερώτημα 

Στο 5ο Στάδιο θα χρησιμοποιήσουμε την Αναλυτική Τεχνική του David Perkins. Στόχος μας να 
προσεγγίσουμε σε βάθος το διερευνώμενο θέμα. 

1η φάση 

Απλή παρατήρηση (Συμμετέχει ολόκληρη η εκπαιδευτική ομάδα) 

Σε αυτή τη φάση καθοδηγούμε τους μαθητές ΑΠΛΑ ΝΑ ΔΟΥΝ.  

Δίνεται χρόνος για την παρατήρηση: 

«Τι  βλέπετε;  Τι ενδιαφέρον παρατηρείτε;»  

Παραθέτουμε ενδεικτικά απαντήσεις των μαθητών: 

• Βλέπω έναν κροκόδειλο.  
• Είναι ανάποδα. 
• Έχει μυτερά δόντια. 
• Ο κροκόδειλος έχει το στόμα του ανοιχτό. 
• Υπάρχουν περισσότερα παράθυρα στο επάνω μέρος του κτηρίου. 

Τώρα κλείστε τα μάτια σας για λίγα δευτερόλεπτα.  Ανοίξτε τα.  Ξανακοιτάξτε το έργο. Τι 
καινούριο στοιχείο ανακαλύψατε; 

• Υπάρχει μία σκάλα. 
• Η ουρά του κροκόδειλου πηγαίνει προς τα πάνω. 
• Τα δάχτυλα του κροκόδειλου είναι σαν να κινούνται. 
• Ο κροκόδειλος είναι σαν να χαμογελάει. 
• Μοιάζει σαν να θέλει να παίξει. 

2η Φάση 

Πιο δημιουργικές ερωτήσεις: «Τώρα κοιτάξτε πιο προσεκτικά». 

• Υπάρχει κάτι που σας φαίνεται παράξενο;  
• Κάποιος συμβολισμός;  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 

• Ο κροκόδειλος. 
• Η σκάλα.  
• Το στόμα του που είναι ανοιχτό. 
• Η στάση του σώματος του κροκόδειλου. 
• Το στόμα του που είναι ακριβώς στην πόρτα. 
• Η ουρά που πηγαίνει προς τα πάνω. 
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• Έχει κι ένα κόψιμο στη μέση, πριν συνεχίσει προς τα επάνω. 

 Τι συναισθήματα σάς δημιουργούνται? (Απλή αναφορά, δεν εξηγούμε ακόμα το «γιατί;») 

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 

• Φόβος. 
• Θέλω να τον χαϊδέψω. 
• Με τρομάζει. 
• Στην αρχή φοβήθηκα και θα ήθελα να φύγω μακριά του, αλλά μετά μου φάνηκε συμπα-

θητικός. 

Γιατί χρησιμοποιήσαμε αυτό το έργο; (Ρωτάμε τα παιδιά τί σχέση θεωρούν ότι έχει το έργο 
με το θέμα που διαπραγματευόμαστε).  

Ενδεικτικές Απαντήσεις: 

• Ο κροκόδειλος είναι, γενικά, ένα τρομακτικό ζώο, όπως το test!!!, αλλά αυτός δεν σε τρο-
μάζει. 

• Ίσως θέλει να μας πει ότι το test δεν είναι μόνο άγχος. 
• Το test μας «τρώει». 
• Δεν πρέπει να φοβόμαστε το test. 

Κρίνεται σκόπιμο σε αυτό το σημείο να δοθούν κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον καλλι-
τέχνη και το έργο. 

Ολοκληρώνοντας τη 2η Φάση καταθέτουμε ότι οι μαθητές εντόπισαν τα σημαντικά στοιχεία 
του έργου που αφορούσαν στο άγχος. Προβληματίστηκαν για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν 
τα διαγωνίσματα και, ίσως άρχισαν να σκέφτονται λίγο βαθύτερα ότι πιθανόν το διαγώνισμα 
να είναι  και κάτι άλλο, εκτός  από καθαρά εξέταση για να δούμε αν είμαστε διαβασμένοι στο 
μάθημα. 

3η Φάση 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ (Ανοικτή συζήτηση με όλη την ομάδα) 

Σε αυτή τη φάση επιχειρούμε να απαντήσουμε στις εκπλήξεις και τους συμβολισμούς που οι 
μαθητές είχαν καταγράψει στην προηγούμενη φάση.  

Απαντάμε βάζοντας μπροστά ένα «Γιατί;» 

• Γιατί......; Απάντηση: Διότι............... 
• Γιατί το έκανε αυτό ο καλλιτέχνης;  
• Θέλει να δώσει κάποιο μήνυμα; 
• Πώς κατάφερε αυτό το αποτέλεσμα; 
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ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΑΣΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ  ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ!!! 

• Ψάχνουμε για στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για να δώσουν στο έργο ένταση και δύ-
ναμη. Εξηγούμε γιατί συμβαίνει αυτό. 

• Γιατί χρησιμοποίησε κροκόδειλο; Διότι είναι ένα τεράστιο, τρομακτικό ζώο. 
• Γιατί τον τοποθέτησε ανάποδα; Διότι είναι στάση παιχνιδιού. 
• Γιατί το στόμα του είναι ανοιχτό στην πόρτα; Διότι το άγχος του test είναι έτοιμο να μας 

φάει. 
• Τι συμβολίζει ο κροκόδειλος; Το διαγώνισμα. 
• Γιατί σκάλα; Μας σώζει, μας οδηγεί προς τα πάνω. 
• Γιατί η ουρά προς τα πάνω; Διότι μπορεί το test να αποδειχτεί εφαλτήριο, να οδηγηθούμε 

σε κάτι δημιουργικό, να αποκτήσουμε γνώσεις και να ανελιχθούμε. 

4η Φάση 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΥΝΘΕΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

Ξαναβλέπουμε το έργο συνολικά, επανεξετάζουμε, αναστοχαζόμαστε και εμπεδώνουμε α-
παντήσεις στην ολομέλεια.  

Ρωτάμε τα παιδιά ποιοι παράγοντες, κατά τη γνώμη τους, φαίνεται να επηρεάζουν το άγχος; 
(την εμφάνιση και την έντασή του) 

• Οικογένεια - Προσδοκίες από εμάς - Σχολική Πραγματικότητα – Προσωπικότητα – Πρό-
τυπα – Αυτοπεποίθηση. 

• Περιβάλλον. 

Οι απαντήσεις φανερώνουν ότι η επεξεργασία του έργου τέχνης έδωσε στους μαθητές τη 
δυνατότητα να προβληματιστούν και να εμβαθύνουν στο εξεταζόμενο θέμα, να το δουν από 
μία διαφορετική οπτική γωνία και να αμφισβητήσουν, ίσως, στερεότυπες απόψεις τους. 
Μετά από την όλη επεξεργασία του θέματος συσχετίζουμε τα συμπεράσματα με το κριτικό 
ερώτημα αποδείχτηκε ότι, τελικά, το διαγώνισμα, αν και μας προκαλεί άγχος, δεν είναι εμπό-
διο, αλλά ώθηση προς κάτι μεγαλύτερο και υψηλότερο. Με προσπάθεια και μέσα από τις 
δυσκολίες των εξετάσεων καταφέρνουμε να αποκτήσουμε περισσότερες και πιο στέρεες 
γνώσεις, ώστε να ανέβουμε σε επόμενα σκαλοπάτια εμπειρίας και μάθησης.   

Στάδιο 6o - Κριτικός αναστοχασμός 

Ζητήθηκε από τους μαθητές να καταγράψουν ατομικά τις απόψεις τους πάνω στο θέμα, σε 
ένα εμπλουτισμένο κείμενο: «Τί είναι , τελικά, το άγχος του test- εμπόδιο ή ώθηση;» 

• Τι θα κάνετε γι' αυτό; 
• Τι θα αλλάζατε στον τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης των tests; 
• Διαφοροποιήθηκε κάτι σε όσα αρχικά είχατε πει; 
• Γιατί οδηγηθήκατε σε αυτή την άποψη; 
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Οι τελικές παραδοχές συγκρίνονται με αυτές οι οποίες είχαν εκφραστεί νωρίτερα, στο δεύ-
τερο στάδιο. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη μέθοδος συνέβαλε σημαντικά στην ενδυνάμωση 
του κριτικού πνεύματος και της δημιουργικής σκέψης των μαθητών. Οι αρχικές απόψεις ε-
μπλουτίστηκαν και έγιναν πιο κριτικές. Βεβαίως χρειάζεται χρόνος, μεγάλη προσπάθεια και 
ωριμότητα, για να καταλήξουμε σε μια πιο μόνιμη αλλαγή στερεοτύπων και δυσλειτουργιών. 
Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι ενθαρρυντικό ήταν το ενδιαφέρον που έδειξαν όλοι οι εκ-
παιδευόμενοι για την επεξεργασία των έργων τέχνης και η  ενεργή συμμετοχή τους. Επι-
πλέον, ακόμη και σε εκείνα τα παιδιά, τα οποία μέχρι τώρα δεν είχαν αναπτύξει ιδιαίτερη 
σχέση με την τέχνη, δόθηκε η ευκαιρία να διερευνήσουν και να διευρύνουν τον καλλιτεχνικό 
τους ορίζοντα και  να εξετάσουν τα έργα τέχνης ως εναλλακτική μορφή μάθησης και έκφρα-
σης.  Έκαναν, έτσι, ένα μεγάλο αρχικό βήμα για τη δημιουργία ενός ενεργού πολίτη, ο οποίος 
θα έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται πιο εύκολα και να αντιμετωπίζει  εναλλακτικά μια 
κοινωνία πολυπολιτισμική και συνεχώς μεταβαλλόμενη. 
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Ο αυτοσχεδιασμός στη μουσική διδασκαλία.  
Μια τεχνική στο πλαίσιο της δημιουργικότητας 

Θωμόπουλος Τρύφωνας 
Εκπαιδευτικός Μουσικής PGD/MMus TCM 

trifonas2001@yahoo.com 

Περίληψη 

Η ανακοίνωση μελετά τον αυτοσχεδιασμό στο πλαίσιο της θεωρίας της δημιουργικότητας 
και προτείνει να συμπεριληφθεί στις υπόλοιπες τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης. 
Συγκεκριμένα, θα επιχειρήσει να ορίσει το θεωρητικό του πλαίσιο (παιδαγωγικό και 
μουσικολογικό), να μελετήσει την ένταξή του στο σύστημα διδασκαλίας και να ανιχνεύσει 
την πρακτική εφαρμογή του μέσα από το μάθημα της μουσικής.  

Λέξεις - Κλειδιά: δημιουργική-αποκλίνουσα σκέψη, αυτοσχεδιασμός, ενεργητική συμμετοχή 

Εισαγωγή 

Ο αυτοσχεδιασμός ως εκπαιδευτική πρακτική συχνά μοιάζει να είναι μια απρόβλεπτη 
δραστηριότητα που δεν υπακούει σε κανόνες, και να εναπόκειται στον αυθορμητισμό, το 
τυχαίο και την έμπνευση του εμπλεκόμενου. Μοιάζει επίσης να μην έχει στόχους άλλους 
εκτός από τη χαλάρωση-εκτόνωση της τάξης μετά από έντονη προσπάθεια κατά την 
εκπαιδευτική διαδικασία. Για το λόγο αυτό ο αυτοσχεδιασμός, όπως και το παιχνίδι, συχνά 
δεν θεωρούνται σοβαρά εργαλεία και, ιδίως στο ελληνικό σχολείο, αντιμετωπίζονται ως 
δραστηριότητες που αποσταθεροποιούν την εύρυθμη λειτουργία της τάξης παρά 
συμβάλλουν σε αυτή.  

Θεωρώντας πρωτίστως ότι η ανάγκη του ανθρώπου για αυτοσχεδιασμό είναι συνυφασμένη 
με την ανάγκη για έκφραση και την έμφυτη δημιουργικότητά του, η εργασία προτείνει να 
χρησιμοποιηθεί ως ένα δημιουργικό όχημα, μια αποτελεσματική τεχνική, για τους 
εκπαιδευτικούς που θα θελήσουν να τον εντάξουν στη διδασκαλία τους. Στη συνέχεια, θα 
ορίσει το θεωρητικό του πλαίσιο (παιδαγωγικό και μουσικολογικό), θα μελετήσει την ένταξή 
του στο σύστημα διδασκαλίας και θα ανιχνεύσει την πρακτική εφαρμογή του στο μάθημα 
της μουσικής, ώστε να συμπεριληφθεί στις υπόλοιπες τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης, 
αυτόνομα και όχι μόνο σαν επιμέρους στοιχείο κάποιων εξ αυτών.  

Δημιουργικότητα και αυτοσχεδιασμός 

Η θεωρία της δημιουργικότητας ωφελήθηκε πολλαπλά από τη θεωρία του Guilford για την 
αποκλίνουσα σκέψη. Ο Guilford δίνει ήδη από το 1950 έναν από τους πρώτους ορισμούς 
της δημιουργικότητας, ο οποίος εμπεριέχει τα στοιχεία της εφευρετικότητας, της σύνθεσης 
και του σχεδιασμού. Αργότερα, μέσα από το θεωρητικό πρότυπο για τη δομή της 
νοημοσύνης που ανέπτυξε μαζί με τους συνεργάτες του, κάνει σαφή διάκριση ανάμεσα στη 
συγκλίνουσα και την αποκλίνουσα σκέψη. Η συγκλίνουσα σκέψη αφορά τη νοητική 
διεργασία που επεξεργάζεται ορθολογικά τις πληροφορίες και καταλήγει σε μία μόνο ορθή 
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λύση, ενώ η αποκλίνουσα σκέψη –την οποία ταυτίζει με τη δημιουργική– αναζητά όλες τις 
πιθανές λύσεις (Ξανθάκου, 1998, σελ. 29-39). 

Λαμπρό σημείο εφαρμογής της θεωρίας του Guilford βρίσκουμε στην έκφραση του 
αυτοσχεδιασμού στη Μουσική. Ο αυτοσχεδιασμός απαιτεί όλες τις ικανότητες που 
προκύπτουν από τα οφέλη της αποκλίνουσας σκέψης και αντιπροσωπεύει τις ιδιότητές της. 
Σε μια αντίστοιχη έρευνα, η ψυχολόγος-ερευνήτρια Patricia Nardone μελέτησε τον 
αυτοσχεδιασμό ως πνευματική εμπειρία, εστιάζοντας στις ψυχολογικές διεργασίες που 
λαμβάνουν χώρα κατά τη στιγμή της εφαρμογής του, τόσο σε επίπεδο ατομικό όσο και σε 
επίπεδο ομάδας. Σύμφωνα με την Nardone (Nardone 1996, όπ. αναφ. στο Κουρμπαλή, 
2011, σελ. 10), το φαινόμενο του αυτοσχεδιασμού περιλαμβάνει: (a) Τη διασφάλιση του 
αυθορμητισμού, ενδίδοντας σε αυτόν, (b) Την ταυτόχρονη ύπαρξη συνείδησης και 
ασυνειδησίας, (c) Την εξερεύνηση γνωστών και άγνωστων πτυχών της μουσικής, (d) Την 
άντληση έμπνευσης από τη σωματική και την πνευματική υπόσταση, (e) Τη 
συνειδητοποίηση και αποδοχή της παροδικότητας της διαδικασίας του αυτοσχεδιασμού 
στιγμή προς στιγμή, (f) Την απόκτηση εμπιστοσύνης στον εαυτό και στους άλλους κατά τη 
διάρκεια ανάληψης ρίσκων, (g) Την αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των μελών της ομάδας, (h) 
Την επίδραση του ακροατή στη διαδικασία της λήψης ρίσκου (αλληλεπίδραση), (i) Τον 
προσδιορισμό του αφηγηματικού πλαισίου και το πώς αυτό επιδρά στη δομή και καθιέρωση 
ενός συγκεκριμένου τρόπου έκφρασης, και (j) Την αναγνώριση του κοινωνικό-πολιτικού 
πλαισίου και την αποδοχή της επίδρασης που ασκεί στην διάθρωση, στην εξέλιξη και στη 
διαμόρφωση του αυτοσχεδιασμού. 

Όπως διαπιστώνουμε, η μεταγενέστερη θεωρία της Nardone προσεγγίζει τον 
αυτοσχεδιασμό προσδίδοντάς του πνευματική υπόσταση. Ο εμπλεκόμενος ταυτίζεται 
ενδίδοντας σε αυτόν (a), μέσα από την «Εμπειρία ροής» του Csikszentmihalyi, η οποία 
αναφέρεται σε μια πνευματική κατάσταση κατά την οποία ένας άνθρωπος αφοσιώνεται 
πλήρως στη δραστηριότητα που κάνει σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή μένοντας 
ανεπηρέαστος από οποιοδήποτε εξωτερικό ερέθισμα (Wikipedia, 2015). Για το λόγο αυτό, η 
ερευνήτρια προσθέτει την (b) ταυτόχρονη ύπαρξη συνείδησης-ασυνειδησίας, στηριζόμενη 
στον Freud, καθώς και στη θεωρία του Wertheimer, ο οποίος μελέτησε κυρίως την πορεία 
του πνεύματος κατά τη διάρκεια του δημιουργικού γεγονότος. Το σημαντικό που πρόσθεσε 
ο Wertheimer –το οποίο το πρωτοσυναντάμε στη θεωρία του Wallas (Wallas 1926 , όπ. 
αναφ. στο Διονυσίου, 2008, σελ. 51)– για τις φάσεις κατά τη δημιουργική διαδικασία, είναι 
η στιγμή της προετοιμασίας (προπαρασκευή-επώαση). Κατά την μεν φάση της 
προπαρασκευής (συνειδητό), το άτομο συλλέγει πληροφορίες σχετικές με το πρόβλημα για 
να γνωρίσει τη δομή του, και στη φάση της επώασης (ασυνείδητο), το άτομο αφήνει το 
υλικό που συνέλεξε να κινείται ελεύθερα στο χώρο του ασυνείδητου. Το άλλο σημαντικό 
στοιχείο της ανάλυσης της Nardone είναι η έμπνευση (d), η οποία αντλείται από τη 
σωματική αλλά κυρίως την πνευματική υπόσταση. Είναι η φάση του Φωτισμού που κατά 
τον Wertheimer πραγματοποιείται στην περιοχή του ασυνείδητου και χωρίς καμία εκούσια 
προσπάθεια. 

Για να αντιληφθούμε τον προσδιορισμό του αφηγηματικού πλαισίου (i) και το πώς αυτό 
επιδρά στη δομή και καθιέρωση ενός συγκεκριμένου τρόπου έκφρασης που αναφέρει η 
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Nardone μπορούμε να κάνουμε παραλληλισμό της μουσικής με τη γλώσσα. Πολλοί 
μουσικοπαιδαγωγοί, μεταξύ των οποίων και ο Jaques-Dalcroze, ανέπτυξαν τη μέθοδό τους 
για τη διδασκαλία του αυτοσχεδιασμού με βάση την πεποίθηση ότι η εκμάθησή του μπορεί 
να ακολουθήσει αυτή της γλώσσας (Campbell, 2009, σελ. 135). Όπως χρησιμοποιούμε τη 
γλώσσα για να επικοινωνήσουμε και να εκφραστούμε στην καθημερινότητά μας, έτσι 
ακριβώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τη μουσική γλώσσα, είτε με τρόπο 
αυθόρμητο, όπως γίνεται στον προφορικό λόγο, είτε πιο οργανωμένο, με περισσότερη 
σκέψη και συχνά με πολλές διορθώσεις, όπως συμβαίνει στο γραπτό λόγο. Η σύγκριση 
γλώσσας και μουσικής μπορεί να οδηγήσει εύκολα στη σύγκριση σύνθεσης και 
αυτοσχεδιασμού. O Gary Burton, τζαζ αυτοσχεδιαστής και από τους σημαντικότερους 
δασκάλους της γενιάς του, στο μάθημα του αυτοσχεδιασμού στο πανεπιστήμιο του Berklee 
(Burton, 2014) θεωρεί πολύ σημαντικό αυτόν τον παραλληλισμό μεταξύ γλώσσας και 
αυτοσχεδιασμού, και τον χρησιμοποιεί για τη κατανόηση της δομής του. Ιδού το πολύ 
εύγλωττο σχήμα του για τη σχέση ομιλούμενης γλώσσας και αυτοσχεδιασμού: 

 

Ορισμός του μουσικού αυτοσχεδιασμού 

Όλες οι μορφές τέχνης ξεκίνησαν από τον αυτοσχεδιασμό […] ο αυτοσχεδιασμός είναι μια 
αυτονόητη διαδικασία, όπως η ομιλία ή το περπάτημα (Hodgson & Richard, 1979, σελ. iv). 

Η ειδοποιός διαφορά της αυτοσχεδιαστικής με τη μη αυτοσχεδιαστική μουσική βρίσκεται 
στη διαφορετική αντίληψη του ‘σωστού’ και του ‘λάθους’. Κάτι που θεωρείται ‘λάθος’ 
κατά την εκτέλεση της γραμμένης μουσικής, στη μη γραμμένη ίσως και να μετατρέπεται σε 
θεμιτή δημιουργική έκφραση. Βέβαια το λάθος δεν σημαίνει παίζω λάθος επί τούτου ή ό,τι 
μου κατέβει, αλλά εξαρτάται από το μέγεθος του ρίσκου που παίρνει ο αυτοσχεδιαστής, 
λόγω του στιγμιαίου, παροδικού χαρακτήρα του αυτοσχεδιασμού κατά τον οποίο καλείται 
να πάρει γρήγορες και ορθές αποφάσεις. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Λαδόπουλος 
(χ.η.), «Το πότε, το πού και το τι θα παιχτεί πρέπει να αποφασισθούν σε κλάσμα του 
δευτερολέπτου ώστε η αντίδραση να αποτελεί λογική συνέπεια των υπαρχόντων 
ερεθισμάτων σε κάθε χρονική στιγμή». Μάλιστα, σύγχρονες έρευνες της νευρολογικής 
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επιστήμης απέδειξαν ότι κατά τη διάρκεια του μουσικού αυτοσχεδιασμού όχι μόνο 
ενεργοποιείται ένα συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου (κροταφική περιοχή, υπεύθυνη για 
τη δημιουργικότητα), αλλά ταυτόχρονα απενεργοποιείται ένα άλλο (μετωπιαίος λοβός, 
υπεύθυνος κυρίως για τη λειτουργική μνήμη), ώστε να μην έχουμε αναστολές, να είμαστε 
πρόθυμοι να κάνουμε ‘λάθη’, να μην απενεργοποιούμε τις νέες δημιουργικές παρορμήσεις 
(Λιμπ, 2010˙ Berkowitz, 2010).  

Όταν ρωτήθηκε ο μουσικός της τζαζ Steve Lacy να πει σε δεκαπέντε δευτερόλεπτα ποια 
είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια σύνθεση και σε κάποιο αυτοσχεδιασμό απάντησε: «Σε 
δεκαπέντε δευτερόλεπτα: η διαφορά ανάμεσα στην σύνθεση και τον αυτοσχεδιασμό είναι 
ότι στη σύνθεση έχεις όσο χρόνο χρειάζεσαι για να αποφασίσεις τι θα «πεις» σε δεκαπέντε 
δευτερόλεπτα, ενώ στον αυτοσχεδιασμό έχεις ακριβώς δεκαπέντε δευτερόλεπτα» (Bailey, 
1993, σελ. 141). Αλήθεια πόση δημιουργικότητα πρέπει να διαθέτει κάποιος για να 
συνθέσει ένα κομμάτι –το οποίο ίσως να χρειάζεται καιρό για να γραφεί– σε μία μόνο 
στιγμή; Παρατηρούμε ότι ο χρόνος επενεργεί καταλυτικά στη διαδικασία του 
αυτοσχεδιασμού και επηρεάζει τη δόμηση της κριτικής-δημιουργικής σκέψης του 
εμπλεκόμενου μουσικού, ώστε να αποτελεί αυτοσκοπό η μετατροπή του σε δημιουργικό 
χρόνο. Ο πιανίστας-συνθέτης Bill Evans παρομοιάζει τον αυτοσχεδιασμό με μια 
συγκεκριμένη τεχνοτροπία της ιαπωνικής ζωγραφικής κατά την οποία ο καλλιτέχνης δεν έχει 
τη δυνατότητα εκ των υστέρων διόρθωσης: Η δόμηση του έργου προκύπτει μέσα από «μια 
αυστηρή πειθαρχία που του επιτρέπει να εκφράσει την τέχνη του όντας πάντοτε σε αυτήν 
τη λεπτή ισορροπία» (Τζαβάρας 2010).   

Αυτή η στιγμιαία και αυθόρμητη προσωπική έκφραση, που λαμβάνει χώρα σε πραγματικό 
χρόνο, στηρίζεται στην καλλιέργεια του τρίπτυχου ελευθερία, πειθαρχία, ευαισθητοποίηση 
(M. MacOwan, Πρόλογος στο Hodgson & Richard, 1979, σελ. ix). Από τον Keith Jarrett, πολύ 
σημαντικό μουσικό του αυτοσχεδιασμού, μαθαίνουμε ότι κατά τη διάρκεια του 
αυτοσχεδιασμού συνυπάρχουν τρεις «χαρακτήρες», ο αυτοσχεδιαστής, ο συνθέτης της 
στιγμής και ο ακροατής: «Ο αυτοσχεδιαστής παίζοντας, βρίσκει λύσεις, επινοεί, 
κατασκευάζει. Ο συνθέτης απορρίπτει ή όχι με έναν τρόπο κάπως πιο εγκεφαλικό τα 
προηγούμενα και ο ακροατής είναι σαν να ελέγχει και να παρακολουθεί αυτό το πάρε-δώσε 
μεταξύ αυτοσχεδιαστή και συνθέτη» (Τζαβάρας 2010). 

Τέλος, μία ακόμη παράμετρος του αυτοσχεδιασμού είναι το τυχαίο: «Είναι ιστορικά 
αποδεδειγμένο ότι ο αυτοσχεδιασμός ξεκίνησε ως ενστικτώδης αντίδραση σε ήχους και 
ρυθμούς στους οποίους οι μουσικοί προσπαθούσαν να απαντήσουν δημιουργώντας ένα 
δίαυλο επικοινωνία μεταξύ τους. […] Αυτός ο χωρίς περιοριστικούς όρους ελεύθερος 
αυτοσχεδιασμός ο βασισμένος στην ακοή και στο ένστικτο, μπορεί να λειτουργήσει 
θαυμάσια σε ένα σχετικά απλό μουσικό περιβάλλον, χωρίς περίπλοκα αρμονικά και 
μελωδικά 'συμβάντα'» (Λαδόπουλος, χ.η.)Αυτή η προσέγγιση του ελεύθερου 
αυτοσχεδιασμού, η οποία στη μουσική βρήκε πρόσφορο έδαφος εφαρμογής στη free jazz, 
βασίζεται στην ακοή και στην έμπνευση και έχει αναμφισβήτητα στοιχεία 
δημιουργικότητας. Αυτή η προσέγγιση του ‘τυχαίου,’ στα πρώτα επίπεδα γνωριμίας με τη 
μουσική ή στις μικρές ηλικίες, είναι ένα  άκρως χρήσιμο εργαλείο στην προσπάθεια του 
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εκπαιδευτικού να δραστηριοποιήσει και να κεντρίσει τις μουσικές αναζητήσεις των 
μαθητών. 

Ανακεφαλαιώνοντας, ας συνοψίσουμε τα κυριότερα χαρακτηριστικά του αυτοσχεδιασμού: 
α) Ο δημιουργικός χρόνος, β) Η διαφορετική αντίληψη του δίπτυχου Λάθος-Σωστό, γ) Η 
ανάληψη ρίσκου, δ) Η αίσθηση του στιγμιαίου και του παροδικού, ε) Το τυχαίο, το 
αυθόρμητο, δ) Η σύνθεση, ε) Η πειθαρχία-δόμηση.  

Ο αυτοσχεδιασμός στη μουσική εκπαίδευση (ωδεία & μουσικά σχολεία) 

Ο αυτοσχεδιασμός προτείνεται από τη σύγχρονη μουσικοπαιδαγωγική ως ένα πρώτης 
τάξεως δημιουργικό εργαλείο. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι, όταν ο αυτοσχεδιασμός 
διδάσκεται σαν ανεξάρτητη τεχνική, επιτυγχάνει παράλληλα βελτίωση στην ακουστική 
οξυδέρκεια, την αναγνωστική ικανότητα, την ανάλυση και την εκτέλεση σε οποιοδήποτε 
είδος μη αυτοσχεδιαστικής μουσικής. Όπως σημειώνει ο Davison, «σχετίζεται με την 
ανάπτυξη άλλων μουσικών ικανοτήτων όπως είναι […] και η ρυθμική ακρίβεια στην 
ανάγνωση παρτιτούρας και ιδιαίτερα στην εκ πρώτης όψεως εκτέλεση (prima vista)» 
(Davison, 2010, όπ. αναφ. στο Κουρμπαλή, 2011, σελ. 21). 

Πέρα από τη βελτίωση των μουσικών ικανοτήτων που προσφέρει, ο αυτοσχεδιασμός 
καλλιεργεί στους σπουδαστές της μουσικής δεξιότητες και στάσεις όπως η ευελιξία, η 
ανάληψη ρίσκου, το ξεπέρασμα του φόβου της αποτυχίας, η διευθέτηση του χρόνου και η 
ανατροφοδότηση. Η εφαρμογή του δε σε σε ομαδικές μουσικές δημιουργίες ωθεί επιπλέον 
τους σπουδαστές στη λήψη αποφάσεων μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες και καλλιεργεί 
την αίσθηση ευθύνης (πολιτότητα).  Όπως πολύ ωραία θέτει τον προβληματισμό η Στάμου 
(1993, σελ. 101): στην εποχή μας, που τα πράγματα αλλάζουν με φοβερή ταχύτητα, τα 
παιδιά χρειάζονται να μάθουν να είναι ευέλικτα, να έχουν ανεξάρτητη σκέψη, πίστη στις 
ιδέες τους και το κουράγιο να προσπαθούν, να αποτυγχάνουν, να προσαρμόζονται και να 
αλλάζουν ώσπου να βρεθούν ικανοποιητικές λύσεις. Και δεν υπάρχει πιο σίγουρος τρόπος 
παρά τα μαθήματα αυτοσχεδιασμού. 

Ωστόσο, ο αυτοσχεδιασμός δεν θα πρέπει να θεωρείται μόνο μέσο για την επίτευξη άλλων 
στόχων, παρά πρέπει και ο ίδιος να αποτελεί στόχο της μουσικής διδασκαλίας, τόσο σε 
ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, και μάλιστα ξεκινώντας από μικρή ηλικία, για τις 
εμπειρίες (συν)δημιουργίας, αυτοέκφρασης και πειραματισμού που προσφέρει στους 
μαθητευόμενους μουσικούς. Όπως αναφέρει ο Τζαβάρας, «Η πράξη του αυτοσχεδιασμού 
απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση και επικοινωνία μεταξύ των μουσικών, πολλές φορές είναι 
σημαντικότερο να ακούς από να παίζεις. Κατά τη διάρκεια του αυτοσχεδιασμού 
αναπτύσσεται η έννοια της μουσικής αναζήτησης, του πειραματισμού πάνω στο όργανο. Ο 
μουσικός πρέπει να καλλιεργεί την φαντασία του, την ετοιμότητα να δημιουργεί, να 
συνδιαλέγεται, να ακολουθεί και να συνοδεύει» (2010). Εκτελούμενος ως αυτοσκοπός, από 
τους ‘μυημένους’ μουσικούς, παίρνει τη μορφή του «σύνθετου αυτοσχεδιασμού», όπως 
αυτού της κατεξοχήν αυτοσχεδιαστικής μουσικής, της τζαζ, είδους που απαιτεί υψηλή 
δεξιοτεχνική αρτιότητα και κινητοποιεί πληθώρα μουσικού υλικού. Πρόκειται για 
«αυτοσχεδιασμό σε αυστηρά δομημένα πλαίσια [που] αποτελεί μεγάλη πρόκληση αλλά και 
απαιτεί εξίσου μεγάλη μουσική ολοκλήρωση από τον καλλιτέχνη» (Λαδόπουλος, χ.η.) Λόγω 
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αυτής της πολυπλοκότητας και της πληθώρας μουσικού υλικού που χρησιμοποιεί, 
καθίσταται δυσνόητος για τον αμύητο μουσικό-ακροατή που βρίσκεται στα πρώτα στάδια 
αναζήτησης του αυτοσχεδιασμού, αλλά όπως είπαμε μπορεί να καλλιεργηθεί. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαδικασία του αυτοσχεδιασμού 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαδικασία του αυτοσχεδιασμού πρέπει να είναι 
υποστηρικτικός, μη-κατευθυντικός με την έννοια που δίνει στον όρο ο Carl Rogers (B. Joyce, 
M. Weil, & E. Calhoun 2009, σελ. 267-282). Γι’ αυτό είναι ίσως προτιμότερο να μιλάμε για 
«εμψυχωτή» παρά για καθηγητή (Στάμου,  1993˙ Κουρεντζής, 1991). Ο εκπαιδευτικός/ 
εμψυχωτής καλείται να διαμορφώσει το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα, κλίμα 
εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, και να εξασφαλίσει τις 
συνθήκες (ατμόσφαιρα παιχνιδιού, διάθεση για πειραματισμό) που θα επιτρέψουν να 
αναπτυχθεί ο αυτοσχεδιασμός. Στη συνέχεια, θέτει το ερέθισμα και κάνει ξεκάθαρους τους 
στόχους της δραστηριότητας που προτείνει, καθώς και τα στάδια εφαρμογής της. Μάλιστα, 
πολλοί θεωρούν ότι «το μάθημα του αυτοσχεδιασμού πρέπει να είναι λεπτομερώς 
γραμμένο και προσχεδιασμένο», όπως κάθε άλλο μάθημα (Κουρμπαλή, 2011, σελ. 35). 
Παρόλα αυτά, ο εκπαιδευτικός/ εμψυχωτής πρέπει να είναι σε θέση να μεταβάλλει τους 
στόχους του μαθήματος και,  αν χρειαστεί να αναλάβει την ‘κατεύθυνση’, να το κάνει με 
ανοιχτό τρόπο, προκειμένου ο ίδιος ο μαθητής να διατηρήσει τη συναισθηματική ανάγκη 
για να προσδιορίσει το πρόβλημα από μόνος  του και να σχεδιάσει στόχους και τρόπους 
επίτευξής τους. «Ο δημιουργικός δάσκαλος μουσικής ή ο δάσκαλος οποιουδήποτε 
μαθήματος είναι ζωντανός, ευαίσθητος, αντιλαμβάνεται το κάθε παιδί ως άτομο, κερδίζει 
την εμπιστοσύνη του παιδιού, οδηγεί το παιδί στο να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και να 
πιστέψει στην αξία της δικής του συνεισφοράς» (Διονυσίου, 2008, σελ. 58). Να γιατί, πέρα 
από τις ειδικές γνώσεις και τις σπουδές του, πρέπει να είναι ασκημένος ο ίδιος στον 
αυτοσχεδιασμό, ώστε να είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να εκμεταλλευτεί το τυχαίο και το 
απρόοπτο και να το ενσωματώσει στη διαδικασία ή να αντιμετωπίσει την ‘αποτυχία’ μιας 
προτεινόμενης δραστηριότητας χωρίς να τη χρεωθεί ο μαθητής, πράγμα που θα έχει ως 
αποτέλεσμα να αποθαρρυνθεί στην αυτοσχεδιαστική του ζέση. 

Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό να αφήνει πρωτοβουλίες και ελευθερία στους μαθητές 
και ο ίδιος να ξέρει πότε να αποσύρεται και να παρακολουθεί διακριτικά, ως «ευαίσθητος 
δέκτης που παρατηρεί τα πάντα και ρυθμίζει ‘αθέατος’ με έμμεσο τρόπο τη ροή» 
(Κουρεντζής, 1991, σελ. 47). Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δίνει την εντύπωση ότι είναι απών· 
αντίθετα, πρέπει να «δημιουργεί την αίσθηση στους μαθητές του ότι αυτό που συμβαίνει 
στην τάξη είναι για τη δεδομένη στιγμή το σημαντικότερο πράγμα του κόσμου» 
(Κουρμπαλή, 2011, σελ. 34), ώστε να ενθαρρύνει την ομάδα στην προσπάθειά της. Τέλος, 
είναι απαραίτητο να σβήσει από το λεξιλόγιό του τις λέξεις ‘σωστό’ και ‘λάθος’ και να μην 
αξιολογεί αρνητικά τις προτάσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλλά να 
προτείνει, ως ισότιμο μέλος της αυτοσχεδιαστικής  κοινότητας, δρόμους και τρόπους 
αυτοέκφρασης, ώστε να λειτουργήσει ως πρότυπο όχι δεξιότητας (και έτσι να ‘μπλοκάρει’ 
τους μαθητές) αλλά δημιουργικής συμμετοχής. Μόνο στο τέλος, στη φάση του 
αναστοχασμού (που κρίνεται απολύτως απαραίτητη), πρέπει να εξετάζει μαζί με την ομάδα 
κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν αρχικά.   
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Αξιολόγηση-Αναστοχασμός 

Όπως παρατηρεί ο μουσικός Leo Smith, «κάθε φορά που κάτι απόλυτα μοναδικό και 
ασύγκριτο δημιουργείται, φυσιολογικά φέρει τους δικούς του κανόνες κατανόησης και 
ερμηνείας» (Smith, 1982, σελ. 34). Καθώς ο αυτοσχεδιασμός είναι μια συνεχής αναπτυξιακή 
διαδικασία στο πλαίσιο της δημιουργικότητας, το αξιολογικό μοντέλο που κρίνεται το πλέον 
κατάλληλο είναι αυτό της αυθεντικής αξιολόγησης, η οποία σαν βασικό στόχο έχει τη 
δημιουργία προσδοκιών και την ενεργητική εμπλοκή των εκπαιδευομένων στην αξιολόγηση 
των προσπαθειών τους. Η μορφή της προτεινόμενης αξιολόγησης θα πρέπει να είναι 
διαμορφωτική, συνεχής, με κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά αυτά της αυτοαξιολόγησης και της 
αξιολόγησης από ομολόγους. Οι συναισθηματικές, μεταγνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες 
προτάσσονται, ενώ οι γνωσιακές ακολουθούν και απαιτείται η δόμηση κριτικής σκέψης.  

Όσον αφορά στα αξιολογικά μέσα, τα αξιολογικά τεστ μπορούν να αντικατασταθούν από τη 
δημιουργική έκφραση του παιδιού μέσα σε ομάδες (ομαδικός αυτοσχεδιασμός). Αν και δεν 
υπάρχει σαφής δείκτης μέτρησης της δημιουργικής παραγωγής, μέσω της αυτοαξιολόγησης  
και της αξιολόγησης από ομολόγους αφενός ικανοποιούνται τα περισσότερα 
χαρακτηριστικά ενός τεστ επίδοσης (ευκολία-δυσκολία, πρακτικότητα, διακριτικότητα, 
αξιοπιστία,  εγκυρότητα) και αφετέρου επιδιώκεται η συνεχής επανατροφοδότηση και η 
αυτορρύθμιση. Άλλο σημαντικό αξιολογικό μέσο για τον αυτοσχεδιασμό είναι η 
ηχογράφηση ή ακόμα και τη βιντεοσκόπηση, μια και έτσι θα αποτυπώνονται και τα 
συναισθήματα των μουσικών ενώ αυτοσχεδιάζουν. Στο τέλος κάθε μαθήματος το υλικό θα 
μπορούσε να τοποθετείται στο φάκελο αξιολόγησης της ομάδας και να ανασύρεται όποτε 
κρίνεται σκόπιμο. Μέσα από το πρίσμα του παραλληλισμού του αυτοσχεδιασμού με τη 
γλώσσα που έχει προηγηθεί, μπορούμε να συμπεριλάβουμε ως αξιολογικό μέσο έναν 
εννοιολογικό χάρτη (concept map) που θα μας βοηθήσει να αναδείξουμε τα αντικειμενικά 
κριτήρια- χαρακτηριστικά που χρειαζόμαστε για την αξιολόγησή μας, χωρίς να κινδυνεύσει 
κατά την διαδικασία αυτή ο υποκειμενικός χαρακτήρας του αυτοσχεδιασμού. Ο χάρτης 
αυτός θα μπορούσε να είναι μια σχηματική απεικόνιση που θα χρησιμοποιηθεί στην αρχική 
φάση ενός μαθήματος, σαν κάποιου είδους πλάνο. Θα εισάγει τις νέες κάθε φορά μουσικές 
έννοιες (στόχους), οι οποίες σε συνδυασμό με την προϋπάρχουσα γνώση θα παράγουν νέα 
δεδομένα κατά την αυτοσχεδιαστική διαδικασία (ανατροφοδότηση). Αυτή η κυκλική σχέση 
ανάμεσα σε έννοιες είναι συνεχής, διαμορφωτική και δομεί κριτική σκέψη. Το 
σημαντικότερο που κάνει είναι να εκμεταλλεύεται την πιθανότητα του ‘λάθους’ 
επανατοποθετώντας το στο σύστημα σε άλλη δεδομένη στιγμή, δίνοντας του άλλο ρόλο και 
ορίζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα καινούργιο σύστημα εννοιών. 

Επίλογος 

Ο αυτοσχεδιασμός είναι μια έμφυτη-φυσική ανάγκη, που μας βοηθάει πρωτίστως να 
εκφραστούμε αλλά και να επικοινωνήσουμε με τους γύρω μας. Υπό το πρίσμα της 
σύγχρονης παιδαγωγικής σε σχέση με τη δημιουργικότητα, η τεχνική του μουσικού 
αυτοσχεδιασμού θα έπρεπε να εμπεριέχεται σε κάθε στάδιο της μουσικής εκπαίδευσης. 
Άλλωστε, οι περισσότερες σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης χρησιμοποιούν τον 
αυτοσχεδιασμό σαν δομικό στοιχείο για να φτάσουν στο στόχο τους. Το θεατρικό παιχνίδι, 
το παιχνίδι ρόλων, ο καταιγισμός ιδεών, η συνεκτική αλλά ακόμα και οι εικόνες ή η 
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προσομοίωση είναι κάποιες εξ αυτών που ενσωματώνουν τον αυτοσχεδιασμό. Δεν θα 
μπορούσε να ήταν διαφορετικά, αφού αποδεδειγμένα με τη βοήθειά του μπορούμε να 
εμπνεύσουμε το συναισθηματικό κόσμο του παιδιού και να μεταλαμπαδεύσουμε αξίες  και 
στάσεις όπως τον αυτοσεβασμό, την ενεργητική συμμετοχή και την πολιτότητα. Το να 
εντάξουμε τον αυτοσχεδιασμό στη διδασκαλία μας σίγουρα απαιτεί επίπονη προσπάθεια, 
εξάσκηση και αφοσίωση. Ειδικά σε ένα τόσο ασταθές σχολικό περιβάλλον όπως το 
σημερινό, όπου λόγω της κρίσης όλα δείχνουν να καταρρέουν και μοιάζει ότι τίποτα δεν 
μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο. Καλώς ήρθατε! Αυτό ακριβώς είναι το συναίσθημα του 
αυτοσχεδιασμού, και με τη κατάκτηση της τεχνικής του, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα 
μείνουμε άπραγοι και παθητικοί αποδέκτες των καταστάσεων. 
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Οι βασίλισσες του ουρανού. Διδακτικό σενάριο 

Καππάτου Αναστασία  
Διδάκτορας Π.Δ.Μ. 

natassakf@hotmail.com 
 

Παπαθανασίου Πετρούλα  
Εκπαιδευτικός 

pepipap67@hotmail.gr 
 

Περίληψη 

Το διδακτικό σενάριο που θα παρουσιαστεί στην παρούσα εισήγηση εκτυλίχθηκε στα πλαί-
σια του ομίλου «Παραμύθι και αφήγηση» για μαθητές Β΄ και Γ΄ δημοτικού και λαμβάνει χώρα 
στο απογευματινό πρόγραμμα Ομίλων του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Φλώρινας. 
Συνιστά μια απόπειρα σύλληψης, συγγραφής, απόδοσης και δραματοποίησης ενός παραμυ-
θιού με αποκλειστικούς συντελεστές τους ίδιους τους μαθητές. Αποτελεί το προϊόν της διδα-
κτικής μεθοδολογικής προσέγγισης που ακολουθείται στα πλαίσια του ομίλου, σύμφωνα με 
την οποία επιδιώκεται η παιδαγωγική αξιοποίηση της σημασίας του παραμυθιού στην πνευ-
ματική, γνωστική, συναισθηματική και ηθική καλλιέργεια των μαθητών, μέσω της άμεσης 
εμπλοκής των ιδίων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας συγγραφής, απόδοσης και δραματο-
ποίησής του μέσα από βιωματικές δραστηριότητες. Το παραμύθι θα αποδοθεί και με τη 
μορφή της ψηφιακής αφήγησης (storytelling), με τις φωνές των ίδιων των μαθητών που υ-
πήρξαν και οι πρωταγωνιστές του διδακτικού σεναρίου. 

Λέξεις - Κλειδιά: όμιλος, παραμύθι, ψηφιακή αφήγηση. 

Όμιλοι αριστείας 

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Δημοτικών Σχο-
λείων με σκοπό «την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών, τόσο 
του Π.Π.Σ. όσο και των δημόσιων σχολικών μονάδων της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής 
του, δημιουργούνται όμιλοι και ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους. Οι 
όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, τη γλώσσα, 
τη λογοτεχνία και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά., ώστε να δημιουργού-
νται πυρήνες δημιουργικότητας και αριστείας που αξιοποιούν τις αυξημένες ικανότητες ορι-
σμένων μαθητών, χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνικοποίησή τους» (Ν.3966/2011). 

Σκεπτικό λειτουργίας ομίλων στο Π.Π.Δ.Φ. (Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας) 

Οι όμιλοι που λειτουργούν στο Π.Π.Δ.Φ αφορούν διάφορους γνωστικούς τομείς ώστε να δη-
μιουργούνται πυρήνες δημιουργικότητας και αριστείας που αξιοποιούν τις αυξημένες ικανό-
τητες ορισμένων μαθητών, χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνικοποίησή τους. Οι όμιλοι λει-
τουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα και μετέχουν σε αυτούς τόσο μαθητές του 
Π.Π.Σ. όσο και μαθητές των δημόσιων σχολικών μονάδων της ευρύτερης γεωγραφικής πε-
ριοχής του.  

Για τους παραπάνω ομίλους έχει γίνει ειδικός σχεδιασμός και έχουν εκπονηθεί ειδικοί οδηγοί 
σπουδών για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε αυτούς και έχει παραχθεί 
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εκπαιδευτικό υλικό το οποίο το Σχολείο προτίθεται να εκδώσει στο μέλλον, για εφαρμογή 
στην εκπαιδευτική διαδικασία της πρωινής ζώνης σαν βοηθητικό υλικό. (http://2dim-peir-
florin.flo.sch.gr/?q=about) 

Όμιλος «Παραμύθι και αφήγηση» 

Σκοπός και στόχοι λειτουργίας 

Σκοπός δημιουργίας του Ομίλου «Παραμύθι και αφήγηση» αποτελεί η αξιοποίηση της αγά-
πης των παιδιών για το παραμύθι, ώστε να συνειδητοποιήσουν την διαχρονικότητά του και 
να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες ανάγνωσης, κατανόησης και συγγραφής παραμυθιών.  

Στόχος του προγράμματος είναι επίσης οι μικροί μαθητές μας μέσα από παιγνιώδεις διαθε-
ματικές και παιδοκεντρικές δραστηριότητες να βελτιώσουν τις γλωσσικές και κειμενικές τους 
δεξιότητες. Μέσα από την ανάγνωση και την επεξεργασία πολλών παραμυθιών οι μαθητές 
θα ανοίξουν νέους δρόμους σκέψης, φαντασίας, δράσης και δημιουργικότητας (http://2dim-
peir-florin.flo.sch.gr/?q=clubs/2014-2015/paramythi-kai-afigisi). 

Παιδαγωγική αξία του παραμυθιού 

Η λέξη παραμύθι προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «παραμύθιον», που σήμαινε 
«παρηγοριά, ανακούφιση, ενθάρρυνση και αργότερα έλαβε και τη σημασία της φανταστικής 
ιστορίας, η οποία αποσκοπούσε στο ίδιο αποτέλεσμα» (Μαλαφάντης, 2011). Αποτελεί τη συ-
ντροφιά του παιδιού από τη βρεφική ήδη ηλικία και τα οφέλη του συνοψίζονται στους πα-
ρακάτω τομείς: 

Α. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημιουργικής φαντασίας των παιδιών. Ο Ιταλός παιδα-
γωγός Gianni Rodari: αναφέρει «Έχει κανείς την αίσθηση ότι το παιδί, εξετάζοντας τις 
δομές του παραμυθιού, εξετάζει τις δομές της ίδιας του της φαντασίας και συγχρόνως 
κατασκευάζει καινούριες, δημιουργώντας ένα απαραίτητο εργαλείο για τη γνώση και 
την κατάκτηση του πραγματικού» (Rodari, 1985, σ. 172). Το στοιχείο της φαντασίας, 
που υπάρχει έντονα στα παραμύθια, επιτρέπει στα παιδιά να αναλογιστούν και να 
χειριστούν επώδυνα θέματα της πραγματικότητας με πιο ανώδυνο τρόπο. «Η φαντα-
στική φύση των χαρακτήρων και του περιβάλλοντος παρέχει συναισθηματική από-
σταση στους αναγνώστες, που τους δίνει χώρο για να αναλογιστούν πάνω σε ευαί-
σθητες και σημαντικές ιδέες με πιο αντικειμενικό τρόπο» (Kurkjian et al., 2006, σ. 
492). 

Β. Βοηθά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της γραφής. Το παραμύθι 
είναι ένα αφήγημα, με συγκεκριμένη δομή (αρχή, μέση και τέλος) και με ξεκάθαρους 
ήρωες οπότε είναι εύληπτο από μαθητές ακόμη και προνηπιακής ηλικίας, οι οποίοι 
δε γνωρίζουν ακόμη το μηχανισμό ανάγνωσης και γραφής. Εξάλλου, οι δεξιότητες 
που δείχνουν να σχετίζονται με την αφήγηση, την ανάγνωση και τη γραφή φαίνεται 
να έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά γνωρίσματα με τους παράγοντες που προωθούν 
τη δημιουργική σκέψη, όπως είναι η ελευθερία και η ικανότητα ανταλλαγής ιδεών, η 
διαδικασία της αυτο-αποκάλυψης και η εστίαση της προσοχής στο διαφορετικό 
(Amabile, 1996. Beghetto, 2005. Harrington, Block, & Block, 1987. Torrance, 1992). 
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Επίσης, βελτιώνονται διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που ενισχύουν τη δη-
μιουργική σκέψη, όπως είναι ο συλλογισμός, ο έλεγχος, η περιέργεια και η ελευθερία 
έκφρασης του εαυτού (Ketabi et al., 2012). 

Γ. Συνεισφέρει στην κατανόηση του πραγματικού κόσμου από τα παιδιά. Τα παραμύθια 
προσφέρουν στους μαθητές νέες εμπειρίες και γνώσεις για διάφορες καταστάσεις 
που ενδέχεται να συναντήσουν στην πραγματική ζωή ενώ επεξηγούν με απλό και κα-
τανοητό τρόπο καταστάσεις που φαντάζουν για τους νεαρούς αναγνώστες ως προ-
βληματικές ή περίεργες. Συνεπώς, τα παραμύθια έχουν «τις ρίζες τους στην πραγμα-
τική ζωή και αντανακλούν την κουλτούρα από την οποία προέρχονται» (Danilewitz, 
1991, σ. 88) και εν τέλει, βοηθούν το παιδί να εμπλουτίσει τις εμπειρίες του από η 
ζωή, να δει τη ζωή μέσα από τα μάτια των άλλων (Beach, Appleman, Hynds, & 
Wilhelm, 2010. Okuyan & Karagül, 2011) και το εισάγουν «στον κόσμο των αγνώ-
στων» (Shokeid, 1982, σ. 223). 

Δ. Λειτουργεί επικουρικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Ο Bruner 
(1997) υποστηρίζει ότι «ο εαυτός πράγματι οικοδομείται μέσω της αλληλεπίδρασης 
με τον κόσμο και δεν παραμένει απλώς εκεί αμετάβλητος, που σημαίνει ότι είναι ένα 
προϊόν συνδιαλλαγής και διαλόγου». Τα παραμύθια προσφέρουν «έναν χάρτη πιθα-
νών ρόλων και πιθανών κόσμων, στους οποίους η δράση, η σκέψη και ο αυτοκαθο-
ρισμός είναι επιτρεπόμενα (ή επιθυμητά)» (Bruner, 1986). Συνεπώς εισάγονται τα 
παιδιά στην πραγματικότητα, προμηθεύοται με τις πρώτες ύλες για να κατασκευά-
σουν τον κόσμο και τον εαυτό τους, για να οδηγηθούν στη δημιουργία (Μαλαφάντης, 
2011). 

Τ.Π.Ε και Λογοτεχνία 

Η διδασκαλία της λογοτεχνίας, σε σχέση με τη διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων, 
ακόμη και της γλώσσας, χαρακτηρίζεται από σθεναρή αντίσταση στην ενσωμάτωση της και-
νοτομίας και της χρήσης των ΤΠΕ (Αποστολίδου, 2012, σ. 4). Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται 
στην ελιτίστικη άποψη περί διδασκαλίας της λογοτεχνίας, η οποία χειριζόταν τη λογοτεχνία 
ως υψηλή τέχνη του πνεύματος που δε μπορούσε να συμβαδίσει με τον τεχνοκρατικό χαρα-
κτήρα των Τ.Π.Ε. Από την άλλη πλευρά, η οργάνωση της διδασκαλίας ενός λογοτεχνικού κει-
μένου με την παγιωμένη μορφή που πραγματοποιούνταν μέχρι σήμερα, δεν άφηναν περι-
θώρια αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη διδακτική προσέγγιση. Η κατάσταση, όμως, αυτή θα αλ-
λάξει τα τελευταία χρόνια. Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί μια μετατόπιση στη σχέση  λογοτε-
χνικού προϊόντος-αναγνώστη, ώστε  πρωταγωνιστής να μη θεωρείται πλέον το κείμενο αλλά 
η συνδιαλλαγή του με τον εκάστοτε αναγνώστη και έπειτα στον τομέα διδασκαλίας της γλώσ-
σας επικρατεί η επικοινωνιακή προσέγγιση, η οποία τονίζει τη σημασία του κοινωνικού συ-
γκείμενου. Η διδασκαλία της λογοτεχνίας, υπό αυτούς τους όρους, είναι πολύ λιγότερο μύηση 
σε μια υψηλή τέχνη ή αφομοίωση της πολιτισμικής κληρονομιάς και πολύ περισσότερο αγωγή 
στον σύγχρονο πολιτισμό (Πασχαλίδης, 1999, σ. 319). Κατά συνέπεια οι Τ.Π.Ε. άρχισαν να 
εισέρχονται και στο χώρο της λογοτεχνίας διαδραματίζοντας έναν πολυδιάστατο ρόλο που 
συνίσταται στα εξής χαρακτηριστικά (Κουκλατζίδου, 2011): 
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Α.  Πραγματοποιείται η άμεση πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, αρχεία, πηγές, εκδοτικούς οί-
κους, ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία και προσωπικές ιστοσελίδες των συγγραφέων  

Β. Ο εκπαιδευτικός έχει πλέον τη δυνατότητα να ενισχύσει το κείμενο με οπτικοακου-
στικό υλικό και αφετέρου, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν και να καλ-
λιεργήσουν νέες δεξιότητες. 

Γ. Εισάγονται τα ηλεκτρονικά πολυτροπικά κείμενα τα οποία αξιοποιούν τη χρησιμότητα 
των υπερσυνδέσμων για την ποικιλία νοημάτων σε ένα λογοτεχνικό κείμενο. 

Δ. Η εξατομικευμένη διδασκαλία, «η ελκυστικότητα και φιλικότητα στη χρήση της πλη-
ροφορίας» (Δημητριάδης κ.ά., 2000), «η καλλιέργεια της διερευνητικής διάθεσης και 
πρωτοβουλίας» (Βρεττός, 2000),  αλλά και η χρήση νέων μέσων που συμβάλλουν 
στην ανακαλυπτική μάθηση. 

Ε. Δημιουργούνται νέοι όροι στη λογοτεχνία, όπως: η ψηφιακή αφήγηση (storytelling), 
το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book), και η δημιουργική γραφή στο διαδίκτυο. 

Διδακτικό Σενάριο 

Ταυτότητα σεναρίου 

• Τίτλος: «Το δικό μας παραμύθι»: συγγραφή παραμυθιού από τους ίδιους τους μαθη-
τές και ψηφιακή αναπαράστασή του. 

• Συμμετέχοντες: 20 μαθητές του ομίλου «Παραμύθι και αφήγηση». 

• Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Λογοτεχνία, Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Ει-
καστικά, Πληροφορική, Μουσική. 

• Διάρκεια: 5 δίωρα 

Γενικός σκοπός διδακτικού σεναρίου: να αποτυπωθεί ψηφιακά το παραμύθι που θα δη-
μιουργήσουν οι ίδιοι οι μαθητές. 

Επιμέρους στόχοι: 

• Να γνωρίσουν οι μαθητές τη διαδικασία δημιουργίας ενός ψηφιακού παραμυθιού. 

• Να ενεργοποιηθεί η φαντασία τους και η δημιουργικότητά τους. 

• Να αναπτυχθεί η κριτική τους σκέψη. 

• Να συνεργάζονται αρμονικά σε ομάδες για την υλοποίηση μιας δραστηριότητας, αλ-
ληλεπιδρώντας μεταξύ τους. 

• Να ασκηθούν στην ταξινόμηση των ιδεών τους.  
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• Να είναι σε θέση να αποτυπώνουν σε γραπτό κείμενο τις σκέψεις τους. 

• Να αντιληφθούν τις δυνατότητες επένδυσης ενός κειμένου με οπτικοακουστικό υ-
λικό, πράξη που συμβάλλει στην πληρέστερη κατανόηση και στο διαφορετικό χρω-
ματισμό του κειμένου. 

• Να αποδημήσουν βασικές έννοιες και να σκιαγραφήσουν τους ήρωες της ιστορίας 
(χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους). 

Διδακτική ροή 

Προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών/διδακτική μεθοδολογία: στα πλαίσια της διδακτικής 
μεθοδολογίας που ακολουθείται στον όμιλο «Παραμύθι και αφήγηση», το παραμύθι προ-
σεγγίζεται ως μέσο διαλόγου του μαθητή με την πραγματική ζωή και τα μηνύματα που προ-
σφέρει κάθε φορά συμβάλλουν στη διεξαγωγή συζήτησης όπου ο κάθε μαθητής βρίσκει γό-
νιμο έδαφος να αποκαλύψει τους προβληματισμούς του. Αξιοποιείται, επομένως, η διερευ-
νητική-ανακαλυπτική μέθοδος μάθησης στην οποία ο ίδιος ο μαθητής εισέρχεται σε μια δια-
δικασία προσέγγισης του παραμυθιού και ανάδειξης εκείνων των σημείων που ανταποκρί-
νονται στη προσωπική του ιστορία. Επιπλέον, οι μαθητές έχουν εξοικειωθεί με την αξιοποί-
ηση της θεατρικής δραματοποίησης, υπό την έννοια ότι έπειτα από το πέρας κάθε διδακτικού 
δίωρου και καλούνται οι μαθητές να φορέσουν μια δική τους στολή και να μεταμορφωθούν, 
σε έναν ήρωα της αρεσκείας τους, ο οποίος θα αποτελέσει και το κεντρικό θέμα για την επι-
λογή του επόμενου παραμυθιού. Παράλληλα τους ζητείται να σκεφτούν ένα αγαπημένο τους 
τραγούδι για να το τραγουδήσουν στην επόμενη συνάντηση. Επιπλέον, έχουν έρθει σε επαφή 
με διαδικτυακά παραμύθια μέσω της χρησιμοποίησης της πλατφόρ-
μας www.pandaboura.com η οποία περιλαμβάνει ηχογραφήσεις παραμυθιών. 

Φάση Α΄: Επινόηση ιστορίας 

Διάρκεια: πρώτο δίωρο 

Διδακτικοί Στόχοι: 

− -να ενεργοποιηθεί η φαντασία και η δημιουργικότητα των μαθητών. 

− -να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους οι μαθητές και να συνεργαστούν σε ομάδες. 

− -να οξυνθεί η κριτική τους ικανότητα. 

− -να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν ήδη αποκτήσει αναφορικά με τη δομή και 
ενός παραμυθιού (τόπος, χρόνος, ήρωες, δράση). 

Μορφές μάθησης: μέθοδος project και ομαδοσυνεργατικική 

Στο παρόν διδακτικό σενάριο ο βασικός σκοπός ήταν η κατασκευή εκ νέου από τους ίδιους 
τους μαθητές ενός παραμυθιού. Για το λόγο αυτό ακολουθήθηκε η μέθοδος project με τη 
μέθοδο της ομαδοσυνεργατικής μορφής εργασίας. Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου 
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πραγματοποιήθηκε στη βάση της ευελιξίας που προσφέρει στους μαθητές για αυτενέργεια 
και ανάληψη πρωτοβουλιών. Ειδικότερα, στην πρώτη συνάντηση κλήθηκαν οι μαθητές με 
έναυσμα τη στολή που φορούσε μια συμμαθήτριά τους, ως «Βασίλισσα της νύχτας» να χω-
ριστούν σε 4 ομάδες των 5 ατόμων και να βρουν ιδέες για ένα παραμύθι με τη βοήθεια  του 
φύλλου εργασίας (φύλλο Α) που τους διανεμήθηκε. Ακολούθησε η εργασία στις ομάδες και 
το στάδιο της ιδεοθύελλας το οποίο διήρκησε περίπου την πρώτη ώρα. Στο τέλος της πρώτης 
ώρας η εκπαιδευτικός κατέγραψε και τις 4 ιστορίες που διατυπώθηκαν από τις ομάδες και 
τις προσκάλεσε εκ νέου  να συνθέσουν τις 4 διαφορετικές εκδοχές μιας ιστορίας σε μια και 
μόνη εκδοχή. Ακολούθησε ξανά εργασία στις ομάδες, ώσπου στο τέλος του πρώτου δίωρου 
να έχει επιτευχθεί ο βασικός σκελετός της ιστορίας μας.  

Φάση Β΄: Εμπλουτισμός πλοκής 

Διάρκεια: δεύτερο δίωρο 

Διδακτικοί στόχοι: 

− -Να είναι σε θέση οι μαθητές να συνθέσουν και να αναλύσουν δεδομένα. 

− -Να μπορούν να αποδημήσουν τα χαρακτηριστικά συστατικά ενός ήρωα. 

− -Να φιλοτεχνήσουν με δικές τους ζωγραφιές τόσο τη μορφή των ηρώων όσο και την 
πλοκή της ιστορίας. 

Το βασικό προσχέδιο της ιστορίας που διαμορφώθηκε προηγουμένως περιελάμβανε τους 
βασικούς ήρωες, το χωροχρονικό πλαίσιο δράσης τους και ένα προσχέδιο πλοκής. Στην πα-
ρούσα φάση οι ομάδες εργασίας θα κληθούν να επιλέξουν έναν από τους βασικούς ήρωες 
της ιστορίας (βασίλισσα της μέρας ή βασίλισσα της νύχτας ή βασιλιάδες ή σοφή γιαγιά) και 
να διεισδύσουν βαθύτερα στην προσωπικότητα του καθενός με τη βοήθεια του φύλλου ερ-
γασίας Β. Με τον τρόπο αυτό θα έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν την ιστορία, να απο-
δώσουν ακριβέστερα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κάθε ήρωα αλλά και να καταγρά-
ψουν τους απαιτούμενους διαλόγους. Έπειτα, κάθε ομάδα θα φιλοτεχνήσει και μια ζωγρα-
φιά που θα αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του ήρωα που έχει αναλάβει. 

Φάση Γ΄ : Μετατροπή παραμυθιού σε ψηφιακό 

Διάρκεια: τρίτο δίωρο 

Διδακτικοί στόχοι: 

-Να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με την διαδικασία μετατροπής ενός παραμυθού σε ψη-
φιακό. 

− - Να ηχογραφήσουν την αφήγησή τους. 

− - Να αξιοποιήσουν τον επεξεργαστή κειμένου 

− - Να χρησιμοποιήσουν το σαρωτή. 
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Υλικά-μέσα-Προγράμματα 

Ψηφιακό κασετόφωνο, σαρωτής, επεξεργαστής κειμένου, πρόγραμμα επεξεργασίας video.  

Δεν είναι εύκολο για μαθητές αυτής της ηλικίας (Β΄ και Γ΄ δημοτικού) να μετατρέψουν ένα 
παραμύθι σε ψηφιακό. Για αυτό το λόγο δικαιολογείται όλη η προεργασία που προηγήθηκε 
ώστε οι μαθητές να έχουν οι ίδιοι δημιουργήσει το δικό τους παραμύθι και να λειτουργήσει 
αυτό στη συνέχεια ως κινητήριος μοχλός της προσπάθειάς τους. Άλλωστε η προηγούμενη 
επαφή τους με παραμύθια σε ψηφιακή μορφή και με κάποιες τεχνικές όπως την ηχογράφηση 
της φωνής τους συνέβαλλαν ώστε στην επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. 

Εν πρώτοις οι μαθητές κλήθηκαν στο εργαστήριο Πληροφορικής ανά ομάδες να γράψουν με 
τη βοήθεια του επεξεργαστή κειμένου (word) το κείμενο που αναφέρεται στον ήρωα που 
είχαν αναλάβει. Στη συνέχεια, σάρωσαν τις ζωγραφιές που είχαν φιλοτεχνήσει και τέλος η-
χογράφησαν το παραμύθι τους. Το τελευταίο αυτό εγχείρημα είχε τις δυσκολίες του, κυρίως 
από θέμα χρόνου, διότι οι μαθητές έπρεπε να δραματοποιήσουν τον ήρωα που θα υποδύο-
νταν, οπότε εξαντλήθηκε η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της φάσης αλλά παρολαυτά οι μα-
θητές το διασκέδασαν. 

Φάση Δ΄: Μετατροπή παραμυθιού σε ψηφιακό 

Διάρκεια: τέταρτο δίωρο 

Διδακτικοί στόχοι: 

− -να ολοκληρωθεί από τους μαθητές η ηχογράφηση του παραμυθιού 

− -να ολοκληρωθεί η συγγραφή του παραμυθιού στον επεξεργαστή κειμένου 

Χρειάστηκε και το  τέταρτο δίωρο προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που είχαν 
ξεκινήσει κατά την προηγούμενη φάση. Ωστόσο, οι μαθητές έχοντας λάβει ενεργό μέρος σε 
όλη τη διαδικασία ψηφιοποίησης του παραμυθιού, θεωρούμε ότι απέκτησαν χρήσιμες γνώ-
σεις και δεξιότητες στη χρήση των Τ.Π.Ε. ενώ ταυτόχρονα αλληλεπιδρούσαν μεταξύ τους και 
συνεργάζονταν στις ομάδες, οι οποίες τονίζουμε ότι αποτελούνται από μαθητές διαφορετι-
κών σχολείων της Φλώρινας. 

Φάση Ε΄: Ολοκλήρωση δημιουργίας του ψηφιακού παραμυθιού 

Διδακτικοί στόχοι: 

−  -να απολαύσουν οι μαθητές το δημιούργημά τους 

− -να προβληματιστούν ως προς τις διαφορές ανάμεσα στην έντυπη και ψηφιακή 
μορφή του παραμυθιού 

Οι μαθητές συζήτησαν για τον τίτλο που θα επιθυμούσαν να έχει το παραμύθι τους και βλέ-
ποντάς το στη ψηφιακή του μορφή προβληματίστηκαν ως προς τις διαφορές ανάμεσα σε 
αυτήν και στην έντυπη μορφή. Συμπληρώνοντας το φύλλο αξιολόγησης  είχαν την ευκαιρία 
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να αποτυπώσουν την άποψή τους ως προς τη διαδικασία παραγωγής και ψηφιοποίησης του 
παραμυθιού και τις παρατηρήσεις τους. 

Το παραμύθι μας βρίσκεται στην διεύ-
θυνση: https://www.youtube.com/watch?v=PyQtAeENumM και ονομάζεται «Βασίλισσες 
του Ουρανού». 

Α. Φύλλο εργασίας 

1ο Δίωρο 

Με αφορμή τη Βασίλισσα της νύχτας να γράψετε μια σύντομη ιστορία που να περιλαμβάνει: 

Τόπο: Χρόνο: 

 Ήρωες:  

Αρχή ιστορίας: Μέση ιστορίας: Τέλος ιστορίας: 
 

Β. Φύλλο εργασίας 

Ομάδα: «Βασίλισσα της νύχτας» 

Πώς θα περνούσε τη μέρα της η Βασίλισσα της νύχτας; 

Όταν θα βασίλευε η Βασίλισσα της νύχτας τι θα έκαναν οι άνθρωποι; 

Θα ήταν κουραστικό να είναι συνέχεια νύχτα; 

Ομάδα: «Βασίλισσα της μέρας» 

Πώς θα περνούσε τη μέρα της η Βασίλισσα της μέρας; 

Όταν θα βασίλευε η βασίλισσα της μέρας τι θα έκαναν οι άνθρωποι; 

Θα ήταν κουραστικό να είναι συνέχεια μέρα; 

Ομάδα: «Βασιλιάδες» 

Τι θα επιθυμούσε ο κάθε βασιλιάς για την κόρη του; 

Μήπως θα υπήρχε σύγκρουση μεταξύ των βασιλιάδων; 

Τι λόγια θα έλεγαν μεταξύ τους; 

Ομάδα: «Σοφή γιαγιά» 

Ποιος θα ήταν ο ρόλος της σοφής γιαγιάς;  
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Γ. Φύλλο αξιολόγησης 

Σου άρεσε που δημιούργησες το δικό σου παραμύθι; 

Ναι                         Όχι 

Κύκλωσε ποια από τα παρακάτω είναι βασικά στοιχεία σε ένα παραμύθι: 

Ήρωες                    Χρόνος                    Τόπος                 Διάλογος                Πλοκή           Τέλος 

 Προτιμάς το παραμύθι σε βιβλίο ή στον υπολογιστή; Γιατί; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ποια από τις παρακάτω διαδικασίες σου άρεσε περισσότερο; 

Ηχογράφηση φωνής  Επεξεργαστής κειμένου Δραματοποίηση διαλόγων 

Θεωρείς ότι είναι εύκολο να γράψει κάποιος ένα παραμύθι; Γιατί; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Οι τέσσερις εποχές. Διδακτικό σενάριο. 

Χουρίδου Πολυξένη 

phouridou@gmail.com 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εργασία ανήκει στη θεματική ενότητα συνεδρίου: Πολιτισμός και καλές τέχνες στην εκ-
παίδευση και στην  κατηγορία συνεδρίου: Διδακτικό σενάριο. Ο τίτλος της εργασίας είναι: 
Οι τέσσερεις εποχές. Το συγκεκριμένο Διδακτικό σενάριο έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο εκ-
παιδευτικού προγράμματος :«Νεότερη Ευρωπαϊκή και Ελληνική ζωγραφική» , μάθημα στο 
Διδασκαλείο Θες/νίκης 8/3/2001, στο Μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης 14/10/2011 και 
έχει εφαρμοστεί  σε τμήματα νηπιαγωγείων με  επιτυχία. Η επαφή με την τέχνη μέσα από 
τα ποικίλα έργα τέχνης(εικαστικά, λογοτεχνικά, κινηματογραφικά,κ.α.) αποτελεί ένα νέο 
εργαλείο εκπαίδευσης, με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, τη δημιουργικότητα και 
την καινοτομία.   Ο σκοπός και οι στόχοι  του  Διδακτικού σεναρίου ανταποκρίνονται στις 
αρχές του Νέου Σχολείου. Με αυτό επιχειρείται η διαθεματική προσέγγιση της τέχνης και  η 
εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας και μάθησης( η μαθητοκεντρική διδασκαλία, 
η διδασκαλία σε ομάδες και η συνεργατική μάθηση). Βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία α-
φορά  το Διδακτικό Σενάριο: Πρωτοβάθμια.  Η εκτιμώμενη διάρκειά του είναι  μια εβδομά-
δα και περιλαμβάνει έξι δραστηριότητες. Δίνονται φύλλα εργασίας, κατάλληλα  υλικά και 
μέσα διδασκαλίας για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων. Το  διδακτικό σενάριο  
είναι σαφές, επαρκές, πλήρες και ευχάριστο για τα παιδιά. Οι στόχοι του  επιτεύχθηκαν α-
ποτελεσματικά  και ανταποκρίθηκαν στις ικανότητες και δυνατότητες των παιδιών. Οι δρα-
στηριότητες πήγαν πολύ καλά, μέσα σε ένα κλίμα χαράς, αποδοχής, σεβασμού, ευχαρίστη-
σης, καλλιτεχνικής έκφρασης και ευαισθησίας των παιδιών.                     

Λέξεις - Κλειδιά: Τοπιογραφία, Πίνακες ζωγραφικής, Τέσσερις εποχές, Διαθεματική προσέγ-
γιση, Εποικοδομητική προσέγγιση, Κινητική και ηχητική έκφραση. 

Εισαγωγή 

Η αισθητική εμπειρία μέσα από την επαφή με έργα τέχνης, θεωρείται σημαντική και συμ-
βάλει στη γνωστική ανάπτυξη σύμφωνα με θεωρίες και έρευνες, που έγιναν σε αρκετά επι-
στημονικά πεδία(Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής, Κοινωνιολογίας κ.α.). Η αισθητική εμπειρία 
δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε πολλά σύμβολα μέσω των οποίων επιτυγχάνεται 
η έκφραση ολιστικών νοημάτων και συναισθηματικών καταστάσεων(Gardner,1990).  

Η αισθητική εμπειρία αποτελεί το κύριο μέσο για την ανάπτυξη της φαντασίας, που θεω-
ρείται θεμελιώδες στοιχείο της διεργασίας της μάθησης. Για να κατανοήσουμε τα νοήματα 
των έργων τέχνης πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας. Η αισθητική εμπειρία 
αποτελεί σημαντική πρόκληση για σκέψη(Dewey,1934/1980). 

Η επαφή με έργα τέχνης συμβάλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, γιατί περιέχουν χα-
ρακτηριστικά, που σπάνια συναντάμε στην καθημερινή πραγματικότητά 
μας(Adorno,1970/2000). 
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Ο τίτλος της εργασίας  είναι: «Οι τέσσερις εποχές». Αποτελεί μια προσέγγιση των τεσσάρων 
εποχών μέσα από πίνακες ζωγραφικής, που ανήκουν στην κατηγορία τοπιογραφία. Η επα-
φή των παιδιών με τη ζωγραφική μέσω της τοπιογραφίας και την θεματική κατηγορία 
«τέσσερις εποχές», με την παρατήρηση των έργων τέχνης, την περιγραφή τους, την συζήτη-
ση στην ολομέλεια, την συνεργασία σε ομάδες, την μίμηση με ήχους, την εκφραστική κίνη-
ση και την εικαστική τους έκφραση, συμβάλλουν στην ολιστική ανάπτυξή τους. Τα παιδιά 
αναπτύσσονται ολιστικά(γνωστικά, συναισθηματικά, αισθητικά, στοχαστικά). Τα παιδιά 
εξελίσσουν την αισθητική τους αντίληψη(αναγνωρίζουν την ισορροπία, συμμετρία, αρμονί-
α, ρυθμό) και απολαμβάνουν οπτικές ποιότητες και λεπτές διαφορές στα εικαστικά έργα 
και στις εικόνες του φυσικού τους περιβάλλοντος(Παπαντωνίου,1998). 

Τα παιδιά  καλλιεργούν την στοχαστική τους ικανότητα, γιατί με την παρατήρηση των έρ-
γων περνούν στην ερμηνεία συμβόλων, σχέσεων. Τα παιδιά καλλιεργούν την δημιουργική 
τους σκέψη, γιατί χρησιμοποιούν τη φαντασία τους, την εφευρετικότητά τους, την δη-
μιουργικότητά τους. Επίσης τα παιδιά αναπτύσσουν την γλωσσική τους επικοινωνία, το λε-
ξιλόγιό τους και την αντίληψή  τους με την απόκτηση νέων γνώσεων. Τα παιδιά μαθαίνουν 
να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται με χαρά μεταξύ τους, να σέβονται τις ιδέες, τις αντι-
λήψεις των άλλων και να κατανοούν καλύτερα τον εαυτό και τις ανάγκες τους ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
(1989).  

Συμβατότητα με τις αρχές και τους στόχους των νέων προγραμμάτων σπουδών 
του Νέου Σχολείου 

Η αρχή της δημιουργικότητας (παρατήρηση, προβληματισμός, λύση). Η αρχή της διαφορο-
ποιημένης μάθησης(οι μαθητές λειτουργούν με βάση τις προσωπικές τους ιδιαιτερότητες, 
ικανότητες).Η αρχή της συντροφικότητας και της συνεργατικής δράσης(μέλη ομάδας με 
κοινή δράση). Η αρχή διεπιστημονικότητας(καλλιέργεια σώματος, νου και της ψυχής του 
παιδιού). Η αρχή της αμεσότητας(το άμεσο περιβάλλον, η φύση είναι πηγή δράσης και ανα-
ζήτησης θεματικών ενοτήτων).  

 Οι στόχοι αφορούν την κατάκτηση γνώσεων για το άμεσο φυσικό περιβάλλον, με επιστη-
μονικό τρόπο έρευνας, την δημιουργία και έκφραση των παιδιών μέσω των πινάκων ζω-
γραφικής, την εικαστική έκφραση και καλλιέργεια των παιδιών με την προφορική έκφραση 
τους κατά τη διάρκεια της παρατήρησης των έργων τέχνης(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 

Σκοπός & Στόχοι του Διδακτικού  Σεναρίου 

Γενικός Σκοπός: Τα παιδιά να εξοικειωθούν με την τέχνη, να πλουτίσουν τον οπτικό τους  
ορίζοντα, να γνωρίσουν σημαντικά επιτεύγματα του πολιτισμού, να οξύνουν την ευαισθη-
σία και τη φαντασία τους, να αναπτύξουν αισθητική κρίση και να υιοθετήσουν θετικές στά-
σεις απέναντι στον άνθρωπο και τη ζωή γενικότερα(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 
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Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και τη μαθησιακή διαδικασία 
(ΥΠ.Ε.Π.Θ.2006). 

Περιβάλλον και αλληλεπίδραση 

• Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στην ομορφιά, την τάξη και την αρμονία και να 
αναπτύξουν την αισθητική κρίση τους ώστε να υιοθετήσουν θετικά στοιχεία απένα-
ντι στον άνθρωπο και τη ζωή.  

• Να προσεγγίσουν την τέχνη και να την αγαπήσουν . 
• Να καλλιεργήσουν την ικανότητα να παρατηρούν, να διακρίνουν και να αισθάνο-

νται την ομορφιά για ποιότητα ζωής. 
• Να καλλιεργήσουν την αντιληπτική και την αφαιρετική τους ικανότητα.  
• Να εργαστούν σε ομάδες και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες. 

Παιδί και φυσικό περιβάλλον 

• Να αισθανθούν κομμάτι της φύσης, γιατί το φυσικό περιβάλλον είναι ο χώρος όπου 
δρουν και αναπτύσσονται, διδάσκει με τρόπο μοναδικό και αποτελεί σταθερό ση-
μείο αναφοράς, αφού όλοι έχουμε δει ένα δέντρο στις τέσσερις εποχές, σύννεφα, 
βροχή κ.α. 

• Να συσχετίσουν τα κύρια στοιχεία των εποχών με την προσωπική εμπειρία τους. 

Γλώσσα 

• Να καλλιεργήσουν τον προφορικό λόγο . 
• Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους με καινούργιες λέξεις – φράσεις. 
• Να καλλιεργήσουν τη γλώσσα ως εργαλείο σκέψης. 
• Να συσχετίσουν τον προφορικό λόγο με την εικόνα. 

Μαθηματικά 

• Να μάθουν να συγκρίνουν, να βρίσκουν ομοιότητες και διαφορές, ώστε να κάνουν 
αντιστοιχήσεις και ομαδοποιήσεις. 

• Να εντοπίσουν τα σύμβολα και να βρουν κοινά σημεία έμπνευσης των δημιουργών. 
• Να δουν την εξέλιξη και τη διαδοχή στο χρόνο. 

Δημιουργία και έκφραση 

• Να ενεργοποιήσουν την φαντασία τους. 
• Να προάγουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από δραστηριότητες διερεύνησης, 

παρατήρησης, σύγκρισης . 
• Να εκφραστούν με τρόπο δημιουργικό και να νιώσουν τη χαρά της προσωπικής δη-

μιουργίας.  
• Να εξοικειωθούν με τις εκφραστικές δυνατότητες του σώματός τους και να απο-

κτήσουν συντονισμό κινήσεων, αυτοέλεγχο και αυτοπεποίθηση. 
• Να εκφραστούν ποικιλόμορφα, μέσα από την κίνηση, την δραματοποίηση, τη με-

ταμφίεση, τη μουσική, τη ζωγραφική. 
• Να εξοικειωθούν με τις δυνατότητες  και τους τρόπους χρήσεις διαφόρων υλικών. 
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• Να γνωρίσουν τα χρώματα και την σημασία στη ζωή τους. 
• Να πειραματιστούν με αυτά. 

Τεχνολογία 

• Να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο.  
• Να βρουν πίνακες ζωγράφων σε μηχανές αναζήτησης. 
• Να αποθηκεύσουν και να  εκτυπώσουν, όσους πίνακες επιλέξουν. 

                                       Προτεινόμενη εκπαιδευτική μέθοδος 

Ποικίλες είναι οι εκπαιδευτικοί μέθοδοι που χρησιμοποιήσαμε στην υλοποίηση του διδα-
κτικού σεναρίου. Όπως: Ερωτήσεις – Απαντήσεις- Συζήτηση, Ομαδική  και ατομική εργασία, 
Ομαδοσυνεργατική μέθοδος, Διερευνητική μέθοδος, Οπτική παρατήρηση, Εκπαίδευση μέ-
σα από την τέχνη, Αυτοσχεδιασμός, παιχνίδι ρόλων , θεατρικό παιχνίδι, Αξιοποίηση του υ-
πολογιστή και εκτυπωτή για εκπαίδευση μέσα από την  τέχνη. Γιατί θεωρούμε ότι προά-
γουν τη μάθηση, τη δημιουργικότητα, τον κριτικό στοχασμό. 

Συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε την τεχνική του Perkins, ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους 
μαθητές με ερωτήσεις που ενεργοποιούν την παρατήρηση και τον στοχασμό(δημιουργικό 
και κριτικό). Έτσι οι μαθητές οδηγούνται σε μια ολιστική άποψη για τα έργα τέχνης(Perkins, 
1994). 

Παιδαγωγική προσέγγιση 

Γνωστικός και Κοινωνικός Εποικοδομισμός: Κύριος εκπρόσωπος αυτού είναι ο  Vygotsky με 
τη Ζ.Ε.Α.  Η γνώση και η εμπειρία αντανακλά την κουλτούρα και τον πολιτιστικό-ιστορικό  
χαρακτήρα της κοινωνίας, στην οποία αναπτύσσεται ο κάθε άνθρωπος( Ματσαγγούρας, 
2000). 
 Το σενάριο βασίζεται θεωρητικά στην εποικοδομιστική προσέγγιση της γνώσης. Το συγκε-
κριμένο μοντέλο μάθησης κινείται γύρω από τους άξονες της ένταξης των νέων αντικειμέ-
νων σε προϋπάρχουσες νοητικές δομές, της δόμησης της γνώσης βήμα βήμα, μέσα από δη-
μιουργικές δραστηριότητες των μαθητών, της ανακάλυψης της και της συνεργατικής μάθη-
σης. Ο μαθητής κατακτά τη νέα γνώση, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Μέσα από τη 
διαδικασία της μεταγνώσης, μαθαίνει πώς να μαθαίνει, και έτσι ενισχύεται η αυτοεκτίμηση 
και η αυτονόμηση του.  
   

Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

Η αφόρμηση  προέκυψε από τα παιδιά που παρατηρούν τις αλλαγές στη φύση ανάλογα με 
τις εποχές. Τα παιδιά αναρωτιούνται που να βρουν πίνακες με τις τέσσερις εποχές.  Ένα 
παιδί λέει στον υπολογιστή, στο διαδίκτυο. Στο νηπιαγωγείο έχουμε υπολογιστή και μπο-
ρούμε να ψάξουμε. Ακολουθεί η εισαγωγική δραστηριότητα του διδακτικού σεναρίου.   

Εισαγωγική δραστηριότητα: Αναζήτηση, αποθήκευση, επιλογή  και εκτύπωση πινάκων. 

Στόχος: Να εξοικειωθούν τα παιδιά με τον υπολογιστή και να έρθουν σε επαφή με έργα τέ-
χνης μέσα από την αναζήτηση στο διαδίκτυο. 
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Περιγραφή 

Η νηπιαγωγός μετά από την αφόρμηση, μαζί με τα παιδιά κάνει αναζήτηση στο διαδίκτυο 
και βρίσκει πίνακες ζωγραφικής για τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Μετά δημιουργεί ένα 
φάκελο και τους κάνει αποθήκευση σε αυτόν. Οι πίνακες που βρέθηκαν ήταν πολλοί. Για 
αυτό επιλέγουν όλοι μαζί από ένα πίνακα αντιπροσωπευτικό κάθε εποχής. Τα παιδιά είχαν   
προηγούμενη εμπειρία και εξοικείωση με τον υπολογιστή. 

Αξιολόγηση 

 Η εισαγωγική δραστηριότητα  πήγε πολύ καλά. Η επιλογή όμως αντιπροσωπευτικού πίνα-
κα κάθε εποχής, δυσκόλεψε αρκετά τα παιδιά, γιατί βρέθηκαν πολλοί πίνακες διαφόρων 
ζωγράφων. 

1η Δραστηριότητα: Παρατήρηση και παρουσίαση των πινάκων . 

Στόχος: Να παρατηρήσουν, να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές, να εκφράσουν προφο-
ρικά τις σκέψεις τους, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και τέλος να δουν τις αλλαγές στη 
φύση και να τις συσχετίσουν με τις εποχές. 

Περιγραφή 

Τα παιδιά χωρίζονται σε τέσσερις  ομάδες. Κάθε ομάδα παίρνει ένα κομμάτι από ένα πίνα-
κα και ψάχνει, να βρει τον πίνακα συσχετίζοντας το κομμάτι με τον πίνακα. Αφού τα παιδιά 
βρουν τους πίνακες, σχηματίζουν την ομάδα τους. Η ομάδα που έχει τον πίνακα «Σταροχώ-
ραφο με κυπαρίσσια» του Βίνσεντ Βαν Γκογκ(1889) . Η ομάδα που έχει τον πίνακα «Φθινό-
πωρο στο Αρκεντόλ» του Κλωντ Μονέ(1891). Η ομάδα που έχει τον πίνακα «Χειμώνας» του 
Πωλ Σινιάκ(1863-1935)και η ομάδα που έχει τον πίνακα «Ο Μονέ ζωγραφίζει στον κήπο της 
Αρζαντέιγ» του Ρενουάρ Πιέρ-Ογκίστ (1873). Κάθε ομάδα παρατηρεί τον πίνακά της, τον 
παρουσιάσει στην ολομέλεια και συζητάμε. Η νηπιαγωγός διατυπώνει ερωτήσεις, που ε-
νεργοποιούν την στοχαστική παρατήρηση των πινάκων. Τα πληροφορούμε ότι είναι αντί-
γραφα πινάκων, ποιοι τους ζωγράφισαν και που βρίσκονται οι πρωτότυποι πίνακες. 

Αξιολόγηση 

Η 1η δραστηριότητα προσέλκυσε την προσοχή και το ενδιαφέρον των παιδιών, έδωσε ερε-
θίσματα στην σκέψη τους και στη γλωσσική τους έκφραση. Οι παρατηρήσεις και εκφράσεις 
των παιδιών ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. 

2η Δραστηριότητα: Κινητική έκφραση 

Στόχος: Να αξιοποιήσουν την εφευρετικότητά τους και να βιώσουν τις αλλαγές στη φύση 
μέσα από την κίνηση.                                Περιγραφή 

Ζητάμε από κάθε ομάδα να φανταστεί πώς βρίσκεται μέσα στον πίνακα και να μας περι-
γράψει αυτό που βλέπουν όχι με λόγια αλλά με κινήσεις όλου του σώματός τους. 

Τρίτη δραστηριότητα: Ηχητική έκφραση 
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Στόχος: Να καλλιεργήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους παρουσιάζοντας πρω-
τότυπες ιδέες με  ήχους.                      

Περιγραφή 

Προτείνουμε στα παιδιά να κάνουν ησυχία και να ακούσουν τους ήχους του πίνακά τους 
και να τους περιγράψουν( μιμήσεις με τη φωνή τους, χτυπήματα χεριών και ποδιών, χρήση 
μουσικών οργάνων, κ.α.).                           

Αξιολόγηση 

Η 2η δραστηριότητα ενώθηκε με την 3η δραστηριότητα. Τα παιδιά καθώς περιέγραφαν τους 
πίνακες (η κάθε ομάδα τον δικό της) εκτός από κινήσεις, που τους ζητήσαμε να κάνουν, άρ-
χισαν να μιμούνται ήχους. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ όμορφο, δημιουργικό και ευχάριστο 
για τα παιδιά. Ζωντάνεψαν δηλαδή  τους πίνακες. 

4η Δραστηριότητα: Αντιστοίχηση 

Στόχος : Να αναπτύξουν την ερευνητική τους διάθεση, να γνωρίσουν τα χρώματα και να τα 
συσχετίσουν με τις αντίστοιχες εποχές. 

Περιγραφή 

Πάνω σε ένα τραπέζι υπάρχουν χαρτιά διάφορα, ζελατίνες σε πολλά χρώματα. Κάθε ομάδα 
διαλέγει τα χρώματα, που θεωρεί ότι ταιριάζουν με το δικό της πίνακα, Τα τοποθετεί μπρο-
στά στον πίνακά της και τα παρουσιάζει στα άλλα παιδιά. π.χ. Φθινόπωρο: καφέ ή πορτο-
καλί  χρώμα σαν τα φύλλα του πίνακα κ. λ. π. 

Αξιολόγηση 

Η 4η δραστηριότητα  πήγε άριστα. Τα παιδιά γρήγορα και εύκολα έκαναν την αντιστοίχιση. 

5η Δραστηριότητα: Χρωματισμός πινάκων 

Στόχος: Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από εικαστικές δραστηριότητες. 

Περιγραφή 

Δίνουμε φωτοτυπίες των πινάκων(περίγραμμα χωρίς χρώματα)σε κάθε παιδί της ομάδας ή  
μία σε κάθε ομάδα(ανάλογα με την επιλογή τους) ή τους ζωγραφίζουν μόνα τους βλέπο-
ντάς τους.  

Αξιολόγηση 

Η 5η δραστηριότητα πήγε πολύ καλά. Μερικά παιδιά επέλεξαν την ατομική ζωγραφική πι-
νάκων και άλλα την ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση. 

  Φύλλα Εργασίας 

Τα φύλλα εργασίας, σε ψηφιακή/ έντυπη μορφή,  δίδονται  στους μαθητές ως ένας οδηγός 
πραγματοποίησης των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων. 
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• Οι πίνακες ζωγραφικής σε αντίγραφα. 
• Φωτοτυπίες των πινάκων των τεσσάρων εποχών σε περίγραμμα χωρίς χρώμα. 

 
Αξιολόγηση - αποτελέσματα 

Σε όλη τη διάρκεια της οργάνωσης και της υλοποίησης των δραστηριοτήτων, η νηπιαγωγός 
μαζί με τα παιδιά συζητά και προσδιορίζει τι τους αρέσει, τι τα προβληματίζει και τα δυ-
σκολεύει, για να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές και τροποποιήσεις. Παράλληλα  καταγρά-
φει τον τρόπο εργασίας των παιδιών στις ομάδες, τις αλληλεπιδράσεις  και αν τα παιδιά 
μπόρεσαν να εκφραστούν δημιουργικά, να συγκρίνουν, να αυτενεργήσουν, να εντοπίσουν 
τις αλλαγές στη φύση και να τις συσχετίσουν με τις εποχές. Η νηπιαγωγός και τα παιδιά 
μπορούν να φωτογραφίσουν στιγμιότυπα των δραστηριοτήτων. Έτσι ώστε να  εμπλουτί-
σουν τους φακέλους εργασιών τους, να βοηθήσουν στον αναστοχασμό – ανατροφοδότηση  
και  στην τελική αξιολόγησή τους((ΥΠ.Ε.Π.Θ.2006). 

.Θεωρούμε ότι επιτεύχθηκαν αποτελεσματικά όλοι οι επιλεγμένοι στόχοι του διδακτικού 
σεναρίου και ανταποκρίθηκαν στις ικανότητες και δυνατότητες των παιδιών. Γενικά το σχέ-
διο διδασκαλίας  ήταν σαφές, επαρκές και πλήρες. Όλες οι δραστηριότητες πήγαν πολύ κα-
λά, μέσα σε ένα κλίμα χαράς, αποδοχής, σεβασμού, ευχαρίστησης και καλλιτεχνικής έκ-
φρασης και ευαισθησίας των παιδιών. 
Η σωστή επιλογή και η χρήση κατάλληλων υλικών και μέσων διδασκαλίας  οδήγησε στην 
ανάπτυξη πρωτοβουλίας και αυτενέργειας των παιδιών, στην πρόκληση ενδιαφέροντός 
τους και στην ενίσχυση της θέλησής τους για μάθηση, απλοποιώντας το διδακτικό περιεχό-
μενο. 

 Η καλή επιλογή και χρήση κατάλληλων τεχνικών, μεθόδων και μορφών διδασκαλίας, προά-
γει την αυτενέργεια, την συνεργασία των παιδιών, τις καλές διαπροσωπικές σχέσεις παι-
διών με τη νηπιαγωγό και μεταξύ τους, την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, τη δημιουργία 
φιλικού κλίματος και ομαδικού πνεύματος(ΥΠ.Ε.Π.Θ. (1989). 

Ο ρόλος  της  εκπαιδευτικού  σε σχέση με τη διαμόρφωση και λειτουργία των ομάδων ήταν 
διευκολυντικός, ενθαρρυντικός και αποτελεσματικός, συμβάλλοντας στην καλή διεξαγωγή 
και επίτευξη των στόχων του σχεδίου διδασκαλίας(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.(2011).  

Πρόταση - επέκταση 

Μια πρόταση επέκτασης-άσκησης αξιολόγησης, ήταν ο πίνακας του Γ. Τσαρούχη :                  
« Οι τέσσερις εποχές». 

1)Τα παιδιά εντοπίζουν τα σύμβολα κάθε εποχής και τα συνδέουν με την αντίστοιχη εποχή 
και τον αντίστοιχο άνθρωπο του πίνακα. Στάχυα-Καλοκαίρι-Άνδρας.  Σταφύλια -Φθινόπωρο 
-Γυναίκα. Σύννεφο- Χειμώνας-άνδρας. Τριαντάφυλλο -Άνοιξη -Γυναίκα.  

2) Τα παιδιά προχωρούν στην αλλαγή κάθε συμβόλου ανάλογα με την εποχή.  

3) Τα παιδιά βρίσκουν στο YouTube μουσικά κομμάτια για κάθε εποχή(π.χ. οι τέσσερις επο-
χές του Βιβάλντι).  
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Οι ψηφιακές τεχνολογίες στην τέχνη. Νέα πολυμέσα. Νέοι τρόποι επικοινωνίας. 

Τασιούλη Γεωργία 
Νηπιαγωγός 

 Υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης 
και της Αγωγής  στην Προσχολική Ηλικία, Παν. Πατρών 

Georgia.tasiouli@gmail.com 

Περίληψη 

Σήμερα η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών παρέχει νέες προοπτικές στους καλλιτέχνες. Ο πει-
ραματισμός μέσω των νέων και διαδραστικών πολυμέσων επέφερε ένα νέο προσανατολισμό 
στην τέχνη. Παρόλα αυτά, η τέχνη παραμένει ένα κατ’ εξοχήν εκφραστικό γεγονός που χρη-
σιμοποιεί συστήματα σημείων για να εκφράσει τα μηνύματα της. Επιστήμονες όπως ο Μου-
καρόφσκι και ο Saussure ανέλυσαν την τέχνη σαν σημειολογικό γεγονός και αναφέρθηκαν 
στους μηχανισμούς της, σχετίζοντας την με τη γλώσσα. Κατά πόσο, όμως είναι η τέχνη 
γλώσσα; Αδιαμφισβήτητα ένα έργο τέχνης χαρακτηρίζεται από πολυσημία και πολυτροπικό-
τητα: Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα σύγχρονα έργα τέχνης που παράγονται με 
νέα και διαδραστικά πολυμέσα. Τα νέα είδη τέχνης όπως η βίντεο τέχνη (video art), η ψη-
φιακή τέχνη (digital art), η διαδικτυακή τέχνη (internet art) και η αναπαραστατική τέχνη 
(performance art) απαιτούν ένα νέο « τεχνολογικό γραμματισμό» και αποδίδουν τα μηνύ-
ματα τους με μία νέα δυναμική διαμορφώνοντας έτσι ένα νέο τοπίο αντίληψης και κατανό-
ησης της τέχνης. 

Λέξεις - Κλειδιά: Τέχνη, γλώσσα, έκφραση, σημειολογία, πολυσημία, νέα πολυμέσα, τεχνο-
λογία, βίντεο τέχνη, ψηφιακή τέχνη, διαδικτυακή τέχνη, performance art, οπτική γλώσσα, 
παραστατική γλώσσα, πολυτροπικότητα. 

Εισαγωγή 

Ο εικοστός αιώνας χαρακτηρίζεται από την τάση αποκόλλησης και πειραματισμού των δη-
μιουργών πέρα από τις παραδοσιακές μορφές έκφρασης, σε νέες μορφές δημιουργίας με 
χρήση νέων μέσων και τεχνικών. Ήδη από τις αρχές του αιώνα καλλιτέχνες όπως ο Picasso 
και ο Braque ενσωμάτωσαν στα έργα τους διάφορα καθημερινά υλικά όπως τραπεζομάντιλο, 
σκοινί και εκτυπωμένες σελίδες σε μια προσπάθεια να επεκτείνουν το μέσο έκφρασης τους.  

 Τα νέα αναλογικά και ψηφιακά μέσα επέτρεψαν στους καλλιτέχνες να πειραματιστούν : συν-
δυασμός στατικών εικόνων, παλαιών λήψεων ζωντανής εικόνας, δυναμικών εφέ, φυσικού 
και συνθετικού ήχου με δυνατότητα διαδραστικού ελέγχου του συνδυασμού τους και πολλοί 
άλλοι τρόποι που επιτρέπουν τη δημιουργία έργων τέχνης όπου ο χρήστης συμμετέχει στη 
δράση και βιώνει μία μοναδική εμπειρία κάθε φορά. Άλλωστε η εικόνα στις μέρες μας απο-
τελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης και είτε μιλάμε για φωτογραφία, είτε για κινούμενη 
εικόνα, είτε δίνεται έμφαση στη μορφή είτε στα χρώματα, η εικόνα έχει τη δύναμη να ελκύει 
την προσοχή και να μαγνητίζει περισσότερο από το γραπτό ή προφορικό κείμενο. 
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Κινούμαστε σε μία πραγματικότητα κατασκευασμένη από εικόνες που ξεδιπλώνονται σαν ένα 
καλοφτιαγμένο μωσαϊκό(Δεληγιάννης,133). 

Η κεντρική μας θέση στη παρούσα εργασία είναι ότι η καλλιτεχνική δραστηριότητα είναι μια 
δραστηριότητα κατ’εξοχήν εκφραστική. Χρησιμοποιεί σημεία ή συστήματα σημείων για να 
πει αυτό που δεν έχει ακόμη ειπωθεί, για να καταστήσει ορατά νέα ίχνη προσανατολισμού 
μέσα στον κόσμο και να επιτρέψει ταυτόχρονα να αναδυθούν νέες δυνατότητες επικοινωνίας 
(Βάος, 2007). Επί τη βάση αυτής της παραδοχής υποστηρίζουμε αφενός ότι η γλώσσα μπορεί 
να φωτίσει τη φύση και τους μηχανισμούς της τέχνης και αφετέρου να αναφερθούμε στο 
ρόλο των νέων πολυμέσων στην τέχνη και πώς αυτά επικοινωνούν με το παραλήπτη τους. 

Πιο συγκεκριμένα επιθυμούμε να θίξουμε τα παρακάτω ζητήματα: 

• Να δούμε την τέχνη ως σημειολογικό γεγονός μέσα από τη θεωρία του Γιαν Μουκαρόφ-
σκι. 
• Να καταστήσουμε ανάγλυφες κάποιες χαρακτηριστικές πλευρές του ζητήματος κατά 
πόσο η γλώσσα μπορεί να φωτίσει τη φύση και τους μηχανισμούς της τέχνης. 
• Να αναφερθούμε στο ζήτημα της καλλιτεχνικής πολυσημίας του έργου τέχνης και να το 
φωτίσουμε με το παράδειγμα των νέων πολυμέσων. 
• Να δούμε ποιες είναι οι τεχνολογίες των νέων πολυμέσων στην τέχνη και ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά τους. 
• Πώς οι νέες αυτές τεχνολογίες επικοινωνούν με τον παραλήπτη. 
• Αν υπάρχει μία νέου είδους αφήγηση και με ποιο τρόπο πραγματοποιείται. 
• Και τέλος αν αλλάζει ο τρόπος παρατήρησης σε σχέση με την κλασική τέχνη. 

Σχέση τέχνης και τεχνολογίας 

 Αναμφίβολα, οι καλλιτέχνες πάντοτε γοητεύονταν από τη χρήση νέων τεχνικών τις οποίες 
αναζητούσαν για να εκφράσουν τα μηνύματα τους .Ήδη η σχέση τέχνης - μηχανής εμφανίζε-
ται από την εποχή της Aναγέννησης, με τις περίφημες ουτοπικές πτητικές μηχανές του Λεο-
νάρντο ντα Bίντσι και από τότε και έως σήμερα κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί την 
τόσο έντονη εμπλοκή της τέχνης με την τεχνολογία. « Με την πάροδο των χρόνων, αυτή η 
σχέση όχι μόνο αυξάνεται, αλλά και συνεχώς ανατρέπεται: η τεχνολογία καθημερινά κάνει 
όλο και πιο εντυπωσιακά άλματα και η τέχνη, από τη μεριά της, προσπαθεί να τα οικειοποι-
ηθεί και να τα εντάξει, ως ένα βαθμό, στην πρακτική της» (Chapman,1993). 

Aπό τα μέσα του 20ού αι. και κυρίως από το 1960 και μετά, η τέχνη απλώνεται σε νέα πεδία, 
στρέφεται προς την επικοινωνία, χρησιμοποιεί μέσα και υλικά περισσότερο οικεία στα Mέσα 
Mαζικής Eπικοινωνίας : ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, το βίντεο και, αργότερα, το Διαδί-
κτυο, εντάσσονται στην προβληματική της και εμφανίζονται οι πρώτοι καλλιτέχνες που εν-
διαφέρονται γι' αυτούς τους τομείς. Όροι όπως τέχνη των νέων μέσων, computer art, 
animation, Internet art, net. art, κυβερνοτέχνη, εικονική πραγματικότητα, βιοτεχνολογική τέ-
χνη, ψηφιακή τέχνη, digital art, video art, clip art, satellite art ,εμφανίζονται στο προσκήνιο 
της τέχνης στη δεκαετία του '90. «Όροι που γεννούν το ερώτημα: έχουμε πραγματικά να κά-
νουμε με τέχνη ή απλώς πρόκειται για τεχνολογικές εφαρμογές; Eπιπλέον, μπαίνει κι ένα 
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άλλο ερώτημα: αυτή η τέχνη σε ποιους απευθύνεται, αφού το παγκόσμιο κοινό που χρησιμο-
ποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι όχι μόνο περιορισμένο αλλά και ταξικά και γεωγρα-
φικά προσδιορισμένο;» (Chapman,1993 )  

Τι σημασία μπορεί να έχει η χρήση της τεχνολογίας στην τέχνη? Κατ’ αρχήν την επιθυμία να 
είναι σύγχρονη : αντί να νοσταλγεί το παρελθόν προωθεί ένα είδος τέχνης που αναζητά την 
ελευθερία του μέσα από σύγχρονα μέσα. Θέλω να λειτουργώ σαν μηχανή», δήλωνε ο «πά-
πας της ποπ» Aντι Γουόρχολ. Αυτή η δήλωση εκφράζει την τάση της ανατροπής που επέφε-
ραν τα νέα μέσα στην τέχνη. « Ο Nόμπερτ Eλίας (1897 - 1990), μεθοδικός αναλυτής της αν-
θρώπινης συμπεριφοράς, όπως αυτή αποτυπώνεται στις καθημερινές συνήθειες, υποστήριξε 
ότι η τεράστια διαφορά ανάμεσα στον Μεσαίωνα και στην Αναγέννηση έγκειται στη μετα-
μόρφωση του πολεμιστή σε αυλικό. Αν φτάσουμε ως τον 20ό αι. θα διαπιστώσουμε ότι ο 
αυλικός γίνεται με τη σειρά του ο αστός-πολίτης της Γαλλικής Επανάστασης για να καταλήξει 
ο αστός-μάνατζερ της εποχής μας. Μιας εποχής που διαφοροποιείται από οποιαδήποτε 
άλλη, κυρίως λόγω της υπέρ χρήσης των μηχανικών μέσων για να επιτευχθεί ακόμη και ο 
απλούστερος παραγωγικός στόχος. O καλλιτέχνης-κατασκευαστής, έγινε καλλιτέχνης- χειρι-
στής » ( Perre,1994). 

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τομείς τέχνης νέων μέσων (new media art) και 
ειδικότερα τομείς όπως η βιντεοτέχνη(video art), η ψηφιακή τέχνη (digital art), η διαδυκτιακή 
τέχνη (internet art) και η παραστατική τέχνη (performance art). 

Βιντεοτέχνη 

Πολλοί άνθρωποι συνδυάζουν τη βιντεοτέχνη με την τηλεόραση. Αυτό συμβαίνει κυρίως 
γιατί γίνεται χρήση του ίδιου μέσου, της κάμερας και επίσης γιατί οι εικόνες που παράγονται 
εμφανίζονται και στις δύο περιπτώσεις πάνω σε μία φωτεινή οθόνη.  

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η τηλεόραση έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη δουλειά 
του video artist : με τον ίδιο τρόπο δουλειάς ο καλλιτέχνης ήρθε σε αντίθεση με την τηλεό-
ραση και χρησιμοποίησε τους κώδικες της με διαφορετικούς τρόπους επιδιώκοντας να δείξει 
τη δουλειά του στο ευρύ κοινό μέσω αυτής (Μουρίκη,2005). Αποτελεί μία αυτόνομη μορφή 
τέχνης με τη δική της παραστατική γλώσσα και μοναδικές δυνατότητες παρουσίασης. 

Digital Art /Ψηφιακή τέχνη 

Η ψηφιακή τέχνη περιλαμβάνει την καλλιτεχνική δημιουργία όπου ο δημιουργός επεξεργά-
ζεται το υλικό ή υλοποιεί το έργο χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνικές, εργαλεία και μεθό-
δους. Έχει άμεση σχέση με την ομάδα Fluxus και άλλες τάσεις έκφρασης καθώς βασίζεται 
στην συμμετοχή του κοινού μέσω της διαλογικής ή διαδραστικής οδού με στόχο τη διάδοση 
της κεντρικής ιδέας. Έντονη δραστηριότητα εντοπίζεται μετά από τα μέσα του 80 καθώς η 
ψηφιακή τεχνολογία έγινε πιο προσιτή. 

Η ψηφιακή τέχνη βασίζεται και εξαρτάται από αλγόριθμους, δηλαδή συγκεκριμένη σειρά ε-
ντολών που καθορίζουν τη διαδικασία ολοκλήρωσης της απαιτούμενης ενέργειας ή διαδικα-
σίας. Εξαρτάται σημαντικά από την τεχνολογικά εξέλιξη, καθώς με κάθε νέα ανακάλυψη και 

3557

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



ικανότητα αυξημένης επεξεργασίας που προστίθεται στα υπάρχοντα συστήματα, αυξάνουν 
ταυτόχρονα οι δυνατότητες δημιουργίας και έκφρασης. Βασίζεται σε δύο βασικοί τομείς δρα-
στηριοποίησης ως προς τη χρήση της τεχνολογίας: ως μέσο και ως εργαλείο. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να αναφέρουμε πως οι δύο αυτοί τομείς συνδυάζονται σήμερα όλο και περισσό-
τερο. Ψηφιακές δημιουργίες προβάλλονται και διανέμονται αποκλειστικά με ψηφιακά μέσα, 
γεγονός που παράλληλα με τον εκμηδενισμό της απόστασης λόγω διαδικτύου, επιτρέπει την 
άμεση και πλήρη διάδοση τους ( Cometti, Morizot, Pouivet, 2003, σ.55). 

Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα αποθήκευσης και διαχρονικότητας άλλων μορφών τέχνης 
(όπως η βίντεο τέχνη) μέσω της τεχνολογίας HDV. 

(Inter)net Art/ Διαδικτυακή τέχνη 

Η συνεχώς αυξητική τάση με την οποία νέοι χρήστες εισάγονται και χρησιμοποιούν τις υπη-
ρεσίες και παροχές της Κοινωνίας της πληροφορίας, επιτρέπει σε ολοένα και περισσότερους 
από αυτούς να έρθουν σε επαφή και να ερευνήσουν θέματα τα οποία δε σχετίζονται μόνο 
με τον εργασιακό τους τομέα, αλλά και με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τους όπως οι τέχνες.  

Η διαδικτυακή τέχνη αποτελεί σήμερα αυτόνομο τομέα καλλιτεχνικής έκφρασης που κάνει 
εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου (Martin,2004). Περιλαμβάνει δύο συνιστώσες : την τέχνη 
όπως εξελίσσεται στο διαδίκτυο και την τεχνολογία που απαιτείται για τη διάδοση της και 
αποτελεί το μέσο υλοποίησης της. 

Η διαδικτυακή τέχνη έθεσε για τους καλλιτέχνες διάφορους προβληματισμούς όπως τις συ-
νεργατικές εφαρμογές, τα διασυνδεδεμένα πολυμέσα, την παγκοσμιοποίηση, τη διαδρα-
στική συμπεριφορά έργων σε υπολογιστή και το διαδίκτυο (Martin,2004).  

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη μορφή τέχνης στερείται αγοραστικού 
κοινού και συστήματος προώθησης καθώς διατίθεται δωρεάν σε όσους έχουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, γεγονός που την καθιστά μία μορφή τέχνης απελευθερωμένη από εμπορικούς 
συμβιβασμούς. Βέβαια, αντιμετωπίζει ένα βασικό πρόβλημα, που είναι ο τρόπος πρόσβασης 
σε αυτήν :τα προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο δεν διαθέτουν την αισθητική που ίσως 
να επιθυμούν οι καλλιτέχνες διότι περιορίζουν την προβολή ενός έργου σε τετράγωνα παρά-
θυρα με χρώματα και εικονίδια προκαθορισμένα. 

Performance art 

Αυτή η μορφή τέχνης καθιερώθηκε τη δεκαετία του ’70. Προσπαθεί να ζωντανέψει ιδέες και 
νοήματα μέσω του συνδυασμού νέων πολυμέσων και της σωματικής έκφρασης. 

Αποτελεί μία δυναμική μορφή τέχνης καθώς βασίζεται στην απόλυτη ελευθερία του καλλι-
τέχνη. Μπορεί να υλοποιηθεί σε οποιοδήποτε χώρο με μεθόδους που επιλέγονται από τον 
καλλιτέχνη και πολλές φορές σοκάρουν. Η διάρκεια του έργου είναι μεταβλητή και ο καλλι-
τέχνης αποτελεί βασικό συστατικό του έργου. 
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Χαρακτηριστικό της είναι ότι συνυπάρχουν πολλές μεταβλητές έκφρασης που επέτρεψαν την 
απομάκρυνση της από τις στατικές μορφές τέχνης και μέσα τα οποία περιορίζουν ως προς το 
δυναμισμό τους (O’Toole,1994). Η σωματική έκφραση του καλλιτέχνη και η εμπλοκή του με 
το κοινό είναι ενεργό συστατικό της παρουσίασης. Αντλεί τις πηγές της από όλες τις άλλες 
μορφές δημιουργίας, τηρεί όμως σαφείς αποστάσεις από τις στατικές μορφές τέχνες καθώς 
και από την εννοιολογική τέχνη. 

Μία από τις σημαντικότερες καλλιτέχνες αυτού του είδους τέχνης είναι η Marina Abramovic. 
Στο έργο της Thomas Lips (1975), αφού η καλλιτέχνης προκάλεσε μία σειρά από τραυματι-
σμούς στον εαυτό της, έπεσε γυμνή πάνω σε μία κολώνα πάγου μέχρι το κοινό να την «ελευ-
θερώσει» από την αγωνία της. Ενδεικτικά αναφέρουμε και άλλα έργα της όπως Balkan Ba-
roque, Delusional, Balkan Erotic, Seven Easy Pieces. 

Αντί επιλόγου 

Με βάση τα παραπάνω βλέπουμε να διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο κειμενικής επικοινωνίας. 
Αυτό το νέο τοπίο απαιτεί ένα νέο γραμματισμό, έναν «τεχνολογικό γραμματισμό» που θα 
συνοδεύσει την τρέχουσα μετατροπή της παγκόσμιας πολιτισμικής παραγωγής από έντυπη 
σε ηλεκτρονική. Σε κάθε περίπτωση, μένει προς περαιτέρω διερεύνηση το πώς τα διάφορα 
σημειωτικά μέσα (λόγος, γραφή, εικόνες και πράξεις) συμβάλλουν στη διάδοση του μηνύμα-
τος του δημιουργού τους. Πιο συγκεκριμένα πώς ένα πολυτροπικό και πολυσημειωτικό έργο 
τέχνης μεταφέρει διάφορες πληροφορίες, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές αν ο 
αποδέκτης τους δεν έχει γνώσεις του μέσου που χρησιμοποιείται. 
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Τέχνη και Τεχνολογία στο Δημοτικό Σχολείο 
Η συμπόρευσή τους μέσα από τη δημιουργία ψηφιακής πινακοθήκης 

Καρέλα Γεωργία 
Δασκάλα 

geokar3@yahoo.gr 

Περίληψη 

Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας και οι Νέες Τεχνολογίες λειτουργούν στο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα ως εργαλείο όχι μόνο για τη μάθηση αλλά και για τη διδασκαλία του συνόλου 
των γνωστικών αντικειμένων. Η αλληλεπίδραση του μαθητή με τα έργα τέχνης αποτελεί 
έναν σημαντικό παράγοντα μάθησης. Η Τεχνολογία μπορεί να συνδράμει σ’ αυτήν την προ-
σπάθεια ένταξης της Τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία από τη στιγμή που ο εκπαιδευ-
τικός έχει πρόσβαση σε ποικίλα έργα τέχνης (πίνακες ζωγραφικής, ποιήματα, ταινίες) μέσω 
του υπολογιστή. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί μια διδακτική προσπάθεια που 
δείχνει αυτήν την συμπόρευση Τεχνολογίας και Τέχνης στην καθημερινή εκπαιδευτική δρα-
στηριότητα μέσα από τη δημιουργία ψηφιακής πινακοθήκης.  

Λέξεις - Κλειδιά: Τέχνη, Τεχνολογία, εκπαιδευτική διαδικασία 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και εκπαίδευση 

Ένας από τους στόχους του σχολείου αποτελεί η προετοιμασία των μελλοντικών πολιτών 
που θα ζήσουν σε μια κοινωνία ανταγωνιστική και απαιτητική. Προς αυτήν την κατεύθυνση 
το σχολείο ενσωμάτωσε τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας αξιοποιώ-
ντας τες στην εκπαίδευση προς όφελος της μαθησιακής διαδικασίας.  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο διαφέρει απ’ αυτόν του παραδοσιακού 
σχολείου. Το σύγχρονο σχολείο έχει αποκτήσει μια κοινωνικοπολιτική διάσταση και ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού έχει πάρει συνεργατική, καθοδηγητική, συμβουλευτική, ενθαρρυντική 
και δημιουργική μορφή.  

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Νέων Τεχνολογιών μπορεί να συμβάλλει στην αναβάθ-
μιση της παρεχόμενης γνώσης και την εισαγωγή νέων μεθόδων διδασκαλίας και στρατηγι-
κών μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία (Ράπτης, 2000). 

Οι συνθήκες για μια αποτελεσματική διδασκαλία με τη χρήση των Τ.Π.Ε. μπορούν να συνο-
ψιστούν στη μετάβαση από τη μετωπική διδασκαλία στη διδασκαλία με ομάδες, μετάβαση 
από τη διάλεξη σε μορφές διδασκαλίας που εστιάζουν στην αναζήτηση, μετάβαση σε μια 
σχολική τάξη που επιδιώκει την ενεργητική συμμετοχή και την επικοινωνία με άλλους, με-
τάβαση από ένα σύστημα στο οποίο όλοι οι μαθητές μαθαίνουν τα ίδια σε ένα σύστημα 
όπου ο κάθε μαθητής μαθαίνει ενδεχομένως διαφορετικά πράγματα και τέλος μετάβαση 
από τη λεκτική επικοινωνία σε τρόπους που ενσωματώνουν διαφορετικές αναπαραστάσεις, 
όπως εικόνες, διαγράμματα, πίνακες (Δαπόντες, 2002 στο Κυνηγός & Δημαράκη, 2002: 87). 
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Θεωρητικές αρχές 

Οι θεωρητικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρήση των 
Τ.Π.Ε. είναι ο συμπεριφορισμός, η Θεωρία της Επεξεργασίας των Πληροφοριών, ο Εποικο-
δομητισμός και οι Κοινωνικές Θεωρίες.  

Ο θεωρητικές αρχές του Συμπεριφορισμού βασίζονται στη συμπεριφορά και στη διαμόρ-
φωσή της από τις επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η μαθησιακή διαδικασία α-
ποτελεί μια ακολουθία κατά την οποία στο περιβάλλον έχει διαδραματιστεί ένα γεγονός 
που προκαλεί μια καθορισμένη συμπεριφορά που ακολουθείται από κάποιες επιπτώσεις 
που καθορίζουν αν η συμπεριφορά αυτή θα επαναληφθεί. 

Βασική υπευθυνότητα του εκπαιδευτικού αποτελεί ο εντοπισμός και ο καθορισμός του μα-
θησιακού περιβάλλοντος που θα βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν. Ο εκπαιδευτικός πρέ-
πει να προκαθορίζει τους στόχους της διδασκαλίας ως συγκεκριμένες αναμενόμενες συ-
μπεριφορές των μαθητών και να χρησιμοποιεί κάποιες υποδείξεις που θα καθοδηγούν τους 
μαθητές στην επιθυμητή συμπεριφορά. Σημαντική είναι και η έννοια της ανατροφοδότησης 
επιβραβεύοντας το μαθητή με διάφορους τρόπους ή προτρέποντάς τον να επαναλάβει την 
προσπάθεια σε περίπτωση λάθους. 

Η θεωρία της Επεξεργασίας των Πληροφοριών η ανθρώπινη σκέψη προσομοιάζει με τον 
τρόπο λειτουργίας του Η/Υ και οι πληροφορίες αποθηκεύονται στον εγκέφαλο σε τρία δια-
φορετικά στάδια, αυτό της εγγραφής, της βραχυπρόθεσμης και της μακροπρόθεσμης μνή-
μης.  

Η έμφαση σ’ αυτήν την θεωρία δίνεται στις γνωστικές λειτουργίες των μαθητών και στη 
σπουδαιότητα που παίζει η μνήμη στο να τους βοηθάει να μετατρέψουν νοητικά τις και-
νούριες πληροφορίες σε μια κατανοητή φόρμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να απο-
μνημονευτεί. Ευθύνη του εκπαιδευτικού είναι να οργανώσει τις νέες πληροφορίες και να 
τις συνδέσει με τις ήδη προϋπάρχουσες γνώσεις. Εξαιτίας της προϋπάρχουσας οργάνωσης 
οι νέες πληροφορίες είναι ευκολότερο να αποκωδικοποιηθούν, να αποθηκευτούν και να 
ανακληθούν από τη μνήμη κι αν αυτές συνδεθούν με προϋπάρχουσες γνώσεις θα είναι πιο 
κατανοητές. Σημαντικό επίσης είναι να χρησιμοποιεί τεχνικές που ενισχύουν την προσοχή, 
όπως ερωτήσεις ή υπογραμμίσεις, την αποκωδικοποίηση, όπως μνημονικές τεχνικές και την 
ανάκληση πληροφοριών. 

Ο Εποικοδομητισμός περιγράφει τη μάθηση ως μια αλλαγή στις έννοιες που δομούνται από 
τις εμπειρίες. Ο μαθητής συνδυάζει καινούριες πληροφορίες με τις ήδη προϋπάρχουσες 
έννοιες και τις κατανοεί από την αρχή με τη βοήθεια και των καινούριων στοιχείων. Η μά-
θηση λοιπόν καθορίζεται από την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην προϋπάρχουσα γνώση, τον 
κοινωνικό περίγυρο και το πρόβλημα προς λύση. Η εκπαίδευση που βασίζεται στον Εποικο-
δομητισμό χαρακτηρίζεται από τη βιωματική μάθηση, τη διεπιστημονική προσέγγιση της 
γνώσης με εργασίες ή δραστηριότητες που εστιάζουν περισσότερο στην επίλυση προβλη-
μάτων με τη μέθοδο project, την επίλυση προβλημάτων που είναι σημαντικά, ρεαλιστικά 
και με νόημα για τους μαθητές και το συνδυασμό διαφόρων πηγών υλικών. Επιπλέον, η 
ανακαλυπτική μάθηση, οι αυθεντικές μέθοδοι αξιολόγησης, όπου προωθούνται περισσότε-
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ρο ποιοτικές παρά ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης, ο μαθησιακός αυτοέλεγχος και η συ-
νεργατική μάθηση χαρακτηρίζουν την εκπαίδευση που στηρίζεται στον Εποικοδομητισμό. 

Οι Κοινωνικές Θεωρίες Μάθησης υποστηρίζουν ότι ο πολιτισμός είναι ο πρωταρχικός πα-
ράγοντας που προσδιορίζει την ανθρώπινη εξέλιξη και εξηγούν την ανθρώπινη συμπεριφο-
ρά από την οπτική της συνεχούς και αμοιβαίας αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε γνωστικούς, 
συμπεριφοριστικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες (Κανελλή, 2004: 57-74).  

Ο Vygotsky έδωσε μεγάλη σημασία στις κοινωνικές σχέσεις σε όλες τις πνευματικές εργασί-
ες και υποστήριξε ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση διευκολύνει τη νοητική ανάπτυξη από τη 
στιγμή που η μάθηση ως διαδικασία και η γνώση ως περιεχόμενο προσδιορίζονται από τις 
κοινωνικο-πολιτιστικές περιστάσεις (Ματσαγγούρας, 1998). 

Οι Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ, 2003) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ως ειδικός σκοπός της 
εισαγωγής των Τ.Π.Ε. την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι «να εξοικειωθούν οι μαθητές και 
οι μαθήτριες με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή 
με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού – διερευνητικού 
εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των 
καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και ι-
διαίτερα ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης» (Κόμης, 2004:50).  

Η σχέση Εκπαίδευσης και Τέχνης 

Η τέχνη και η εκπαίδευση έχουν άμεση σχέση κι αυτό το έχουν υποστηρίξει παιδαγωγοί στο 
πέρασμα των χρόνων με πρώτον τον Dewey που υποστήριξε ότι η αισθητική εμπειρία είναι 
ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την καλλιέργεια της φαντασίας, την οποία θεωρεί στόχο 
της διδασκαλίας. Κάθε εμπειρία που είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του ατόμου με 
το περιβάλλον του, χρειάζεται τη φαντασία για να γίνει συνειδητή. Αυτό επιτυγχάνεται με 
την ανάσυρση νοημάτων που έχουν διαμορφωθεί από προγενέστερες εμπειρίες. Η φαντα-
σία αποτελεί τη μόνη διέξοδο μέσω της οποίας τα προϋπάρχοντα αυτά νοήματα επανέρχο-
νται στο προσκήνιο της συνείδησης. 

Ένα ακόμα ζήτημα το οποίο σχολιάζει ο Dewey είναι η σχέση της τέχνης με την επικοινωνία. 
Οτιδήποτε στον κόσμο, ανεξάρτητα με το πόσο προσωπικό θεωρείται από το άτομο, είναι 
δυνητικά κοινό, από τη στιγμή που μπορεί κανείς να έρθει σε αλληλεπίδραση με αυτό 
(Dewey, 1980).  

Υπέρμαχος της άποψης ότι η αισθητική εμπειρία είναι σημαντική για την ολόπλευρη ανά-
πτυξη του παιδιού είναι ο Gardner, ο οποίος στη θεωρία των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύ-
νης που διατύπωσε (Gardner, 1983), σημείωσε ότι το παιδί διαθέτει πολλά διαφορετικά 
είδη νοημοσύνης, σε καθένα από τα οποία αντιστοιχεί ένα σύστημα συμβόλων που εμπε-
ριέχει αναπαραστάσεις των διάφορων εννοιών, ιδεών και γεγονότων. Η αισθητική εμπειρία 
έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στην πολύπλευρη ενδυνάμωση της νοημοσύνης. 
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Πιο συγκεκριμένα, ο Gardner υποστηρίζει ότι τα σύμβολα της τέχνης έχουν τα δικά τους 
χαρακτηριστικά, αποδίδουν την πραγματικότητα, τα βιώματα, τα συναισθήματα του δη-
μιουργού, έχουν μεταφορική φύση αφού μπορεί κανείς να τα ερμηνεύσει με το δικό του 
μοναδικό τρόπο και είναι ολιστικά, γιατί καλύπτουν ένα μεγάλο σύνολο νοημάτων 
(Gardner, 1990).  

Ο Perkins στο βιβλίο του The Intelligent Eye: Learning to think by looking at art (1994) πα-
ραθέτει ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της αξιοποίησης της τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι η παρατήρηση των έργων τέχνης απαιτεί σκέψη 
(Perkins, 1994: 4-6). Αυτό σημαίνει ότι μαθαίνει κανείς να χρησιμοποιεί το μυαλό του καλύ-
τερα και να σκέφτεται ορθότερα. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται να δίνει κανείς περισ-
σότερο χρόνο στο νου του να συλλογιστεί και να σκέφτεται με πιο διευρυμένο και οργανω-
μένο τρόπο.  

Ο Perkins εμμένει στην άποψη ότι η συνάντηση του ανθρώπου με την τέχνη δεν πρέπει να 
περιορίζεται στην απλή οπτική επαφή και κάνει λόγο για το ″έξυπνο μάτι″, ένα μάτι το ο-
ποίο σε συνεργασία με το μυαλό, ερμηνεύει, υπολογίζει και καταλήγει σε λογικά συμπερά-
σματα. Πιο συγκεκριμένα, όταν κοιτάζει κανείς ένα έργο τέχνης, το μάτι και ο νους διατυ-
πώνουν μια σειρά διαισθητικών συμπερασμάτων γρήγορα και λογικά. Αυτή τη λειτουργία ο 
Perkins την ονομάζει εμπειρική νοημοσύνη (experiential intelligence) (Perkins, 1994: 13-16) 
η οποία χρειάζεται και τη στοχαστική σκέψη (reflective intelligence), που αποτελεί ένα σύ-
στημα ελέγχου της.  

Ένας από τους σκοπούς της εκπαίδευσης είναι η διαμόρφωση σκεπτόμενων ανθρώπων. Η 
παρουσία της τέχνης δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα γι′ αυτό και επηρεάζει άμεσα 
την εδραίωση συγκεκριμένων συνηθειών σκέψης. Η μελέτη των έργων τέχνης επιστρατεύει 
ένα ευρύ φάσμα γνωστικών λειτουργιών, όπως είναι η οπτική επεξεργασία, η αναλυτική 
σκέψη, η διατύπωση ερωτήσεων-κλειδιά, ο έλεγχος υποθέσεων και η επιχειρηματολογία, 
καλύπτοντας έτσι ένα μεγάλο πλήθος γνωστικών στόχων.  

Ο Fowler στο βιβλίο του Strong Arts, Strong Schools (1996) κάνει λόγο για τον τρόπο σκέψης 
του ατόμου που μέσω της επαφής με την τέχνη γίνεται πιο ανοιχτός και το άτομο είναι δε-
κτικό σε νέες ιδέες και σε αλλαγές. Οι τέχνες επίσης  προωθούν τη δημιουργικότητα του 
ατόμου. Οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν τις διανοητικές δεξιότητες του καλλιτέ-
χνη, να οραματιστούν, να θέσουν στόχους, να αποφασίσουν με ποιο τρόπο θα φτάσουν σε 
αυτούς, να υπολογίσουν, να αξιολογήσουν και να αναθεωρήσουν. Η απόλαυση και η προ-
σωπική πρόκληση αυτής της διαδικασίας κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών και 
εγγυώνται την ενεργητική συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης. Η αξιοποίηση έρ-
γων τέχνης από διάφορες χώρες και πολιτισμούς δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να γνω-
ρίσουν τόσο τη δική τους κουλτούρα και πολιτιστική κληρονομιά όσων και αυτές άλλων 
εθνών. Τα έργα τέχνης αντικατοπτρίζουν τις αξίες των ανθρώπων. Συνεπώς, το άτομο συ-
νειδητοποιεί τις ομοιότητες, αλλά μαθαίνει να αποδέχεται και να σέβεται και τις πολιτισμι-
κές διαφορές (Fowler, 1996: 9-14).  

Οι τέχνες έχουν τη δύναμη να επεκτείνουν τη συνείδηση, εκλεπτύνουν τις αισθήσεις, ερεθί-
ζουν τα συναισθήματα και προκαλούν σκέψεις. Αφυπνίζουν την περιέργεια, παρουσιάζουν 
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εναλλακτικές προοπτικές και ερμηνείες και ενεργοποιούν την προσωπική εμπλοκή. Οι μα-
θητές συνειδητοποιούν ότι όσο περισσότερο ασχολούνται με ένα έργο τέχνης, τόσο περισ-
σότερο διερευνούν και αναζητούν, τόσο περισσότερο ανακαλύπτουν και καταλαβαίνουν.  

Η ενασχόληση με την τέχνη, σύμφωνα με τον  Efland, συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυ-
ξη τεσσάρων γνωστικών λειτουργιών, της γνωστικής ευελιξίας, της ερμηνείας της γνώσης, 
της φαντασιακής σκέψης και της αισθητικής εμπειρίας. Η γνωστική ευελιξία είναι η ικανό-
τητα αλλαγής του τρόπου προσέγγισης ενός θέματος. Προκειμένου να είναι κανείς γνωστι-
κά ευέλικτος χρειάζεται να διαθέτει μια ευρεία γκάμα στρατηγικών από τις οποίες θα επι-
λέγει την κατάλληλη, ανάλογα με την περίσταση. Η παρατήρηση έργων τέχνης προσφέρει 
πολλές στρατηγικές και μια απ’ αυτές είναι η ικανότητα διατύπωσης ερμηνειών.  

Η ερμηνεία της γνώσης, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη γνωστική ευελιξία. Κάθε έργο τέ-
χνης αποτελεί έκφραση της οπτικής του δημιουργού του ενώ το περιεχόμενο του κάθε έρ-
γου αντανακλά τις κοινωνικές και πολιτισμικές επιρροές και τις πηγές που αποτέλεσαν το 
κίνητρο για τη δημιουργία του. Στην προσπάθεια, λοιπόν ερμηνείας του κάθε έργου τέχνης, 
το άτομο διακρίνει το νόημα σε σχέση με το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο που καθρε-
φτίζεται, αντλώντας γνώσεις από άλλους γνωστικούς τομείς.  

Κατά τον Efland, η διαμόρφωση και η χρήση της φαντασιακής σκέψης καλλιεργείται και ε-
νισχύεται όταν κανείς εκφράζει την άποψή του για ένα έργο τέχνης και προσπαθεί να ερμη-
νεύσει τις πολλαπλές πτυχές του. Πέρα, όμως, από την κατανόηση, η φαντασιακή σκέψη 
προωθεί την ικανότητα του νου να δημιουργεί νέες ιδέες. Η αισθητική εμπειρία τέλος, 
συμβάλλει στην εκλέπτυνση του αισθητικού  κριτηρίου (Efland, 2002: 156-171).  

Παρουσίαση δραστηριότητας 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε με τους 
μαθητές της Δ΄ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου τη σχολική χρονιά 2013-2014 
και δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος. Πιο συγκεκρι-
μένα, οι μαθητές μέσω πινάκων Ευρωπαίων ζωγράφων που τους δόθηκαν μελέτησαν το 
πολιτιστικό πλαίσιο που παρουσιαζόταν σε αυτούς, από τα αντικείμενα του χώρου, μέχρι 
την ενδυμασία. Οι μαθητές παρατήρησαν πίνακες των Johnson, Picasso, Renoir, Toulouse-
Lautrec και Ιακωβίδη και εστίασαν σε θέματα που αφορούσαν την ενδυμασία και τα αντι-
κείμενα που εικονίζονταν σ’ αυτούς.  
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Eastman Johnson  
Χριστουγεννιάτικη ώρα  

 

Picasso  
Παιδί με παιχνίδια  

 

Renoir 
Η κούνια  
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Toulouse-Lautrec  

Monsieur Boileau  

 

 

Ιακωβίδης 
Παιδική Συναυλία  

Στη συνέχεια οι μαθητές δημιούργησαν μια ψηφιακή πινακοθήκη με αντικείμενα που χρη-
σιμοποιούνταν τα παλιότερα χρόνια από προηγούμενες γενιές κι έφεραν οι ίδιοι. Η ψηφια-
κή πινακοθήκη δημιουργήθηκε με βάση το πρότυπο που δίνεται στην ιστοσελίδα της Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας. 

Η ψηφιακή πινακοθήκη που έγινε σε πρόγραμμα παρουσίασης αποτελεί ένα ανοιχτό εκ-
παιδευτικό εργαλείο εποικοδομητικής μάθησης που καλλιεργεί τη δημιουργική έκφραση 
και τον οπτικό αλφαβητισμό στα πλαίσια της εκπαίδευσης για την καλλιέργεια της δη-
μιουργικής σκέψης. Αποτελεί πολυμεσικό και υπερμεσικό εργαλείο που ενισχύει τη δη-
μιουργικότητα και την έκφραση των μαθητών μέσω πολυσύνθετων αναπαραστάσεων, βοη-
θάει τους μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες διαχείρισης έργου, δεξιότητες οργάνωσης και 
σχεδιασμού, δεξιότητες έρευνας και παρουσίασης. 

Η ψηφιακή πινακοθήκη όπως προαναφέρθηκε δημιουργήθηκε με αντικείμενα που έφεραν 
οι μαθητές από τα σπίτια τους. Τα αντικείμενα αυτά μελετήθηκαν κι έγινε γνωστή η χρήση 
τους. Στη συνέχεια οι μαθητές τα φωτογράφισαν και δημιούργησαν το ψηφιακό υλικό. Οι 
μαθητές δούλεψαν σε ομάδες βιωματικά εμπλέκοντας στη διαδικασία της μάθησης τον υ-
πολογιστή. 
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Χτίζοντας «γέφυρες». Η παραδοσιακή μουσική ως γέφυρα πολιτισμών στην 
διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση: η περίπτωση των Ρομά 

Γκιουλέκα Ακριβή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.16.01 

ΜSc Πολιτιστικής Διαχείρισης 
venialeon@yahoo.gr 

Περίληψη 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι οι σύγχρονες κοινωνίες είναι πολυπολιτισμικές, δηλαδή, 
συστήνονται από διαφορετικές μεταξύ τους πολιτισμικές ή εθνοτικές ομάδες, τα μέλη των 
οποίων καλούνται να τόσο συνυπάρξουν όσο και να επικοινωνήσουν. Σε αυτές τις συνθήκες 
«το εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να διαχειριστεί την εθνοπολιτισμική ετερογένεια των 
σχολικών τάξεων, ώστε να εξασφαλίσει ίσες προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη σχολική και 
αργότερα κοινωνική ένταξη» (Θ. Δραγώνα, Ε. Σκούρτου, Α. Φραγκουδάκη 2001, σ. 13). 
Εντούτοις, οι Ρομά μαθητές στην χώρα μας εξακολουθούν να βρίσκονται στο περιθώριο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς, είτε αξιολογούνται αρνητικά εξαιτίας των χαμηλών τους 
σχολικών επιδόσεων, είτε γιατί οι ίδιοι επιλέγουν να μην φοιτούν συστηματικά. Σκοπός στο 
παρόν κείμενο είναι να αναδείξουμε την ιδιαίτερη αξία που έχει η παραδοσιακή μουσική, στο 
πλαίσιο της διαπολιτισμικής μουσικής εκπαίδευσης, ως πολύτιμο εργαλείο ανάπτυξης της 
ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ γηγενών και Ρομά μαθητών. Για να το επιτύχουμε αυτό, 
αρχικά αναφερόμαστε επιγραμματικά στις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 
Ακολούθως, εκθέτουμε επιγραμματικά τους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την 
ομαλή σχολική φοίτηση των Ρομά στην Ελλάδα και, σκιαγραφούμε τόσο τη σημασία που έχει 
η μουσική για τη φυλή όσο και τη στενή σχέση των Ρομά μουσικών με την ελληνική μουσική 
παράδοση. Αυτά τα στοιχεία μας οδηγούν στο τελευταίο μέρος, όπου παραθέτουμε 
τσιγγάνικα παιδικά τραγούδια, ως ενδεικτικά παραδείγματα αυτής της σύνδεσης, και 
προτείνουμε εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, ώστε να γεφυρωθεί το κενό στον διάλογο μεταξύ 
των γηγενών και των Ρομά μέσα στην εκπαίδευση. 

Λέξεις- κλειδιά: Διαπολιτισμικότητα, μουσική εκπαίδευση, μουσική παράδοση, Ρομά. 

Η πορεία προς την διαπολιτισμικποτητα 

Στην παγκόσμια εκπαιδευτική ιστορία του 20ο αιώνα καταγράφησαν προσπάθειες θεσμικών 
μεταρρυθμίσεων, ώστε να αντιμετωπιστεί η ανομοιογενής σύσταση της κοινωνίας. Έτσι 
μπορούμε να αναφερθούμε επιγραμματικά στα εκπαιδευτικά μοντέλα της ανοχής και της 
αφομοίωσης, τα οποία ενίσχυαν την αντιμετώπιση της διαφορετικότητας, ως έλλειμμα των 
αλλοδαπών μαθητών και κατά συνέπεια στοιχείο απορριπτέο (Ν. Παλαιολόγου & Ο. 
Ευαγγέλου 2011, σ. 18 ·Κάτσικας Χ. & Πολίτου Ε., 1999).  

Το πολυπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης διαμορφώθηκε, ως συνέπεια της αποτυχίας των 
προηγούμενων, αρχικά στην Αμερική του 1960 και 1970, ενώ στη χώρα μας άρχισε να 
εφαρμόζεται μια δεκαετία αργότερα. Βασική αρχή του ήταν να παρέχεται η δυνατότητα σε 
κάθε μαθητή να διατηρεί την ιδιαίτερη κοινωνική, εθνοτική ή πολιτισμική του ταυτότητα και 
να εισαγάγει στην μικροκοινωνία της σχολικής τάξης τα ιδιαίτερα στοιχεία αυτής. Ωστόσο, οι 
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πολυπολιτισμικές πρακτικές παρουσιάζουν έλλειμμα στην αξιοποίηση των διαφορών και 
στην ουσιαστική αλληλεπίδραση των διαφορετικών μεταξύ τους πολιτισμών.  

Αυτό το κενό ήρθε να καλύψει η ιδέα της διαπολιτισμικότητας, σύμφωνα με την οποία κύριος 
στόχος είναι η μετάβαση από την απλή συνύπαρξη των λαών στην συνάρθρωση των 
αξιόλογων στοιχείων τους και στην αξιοποίηση της διαφορετικότητας, επ’ ωφελεία του 
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου (Ε. Καννακίδου & Β. Παπαγιάννη 1998, σσ.14-17· R. 
Stavenhagen 2008, σ. 177). Δηλαδή, το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης μετατοπίζει την 
στοχοθεσία από την καλλιέργεια της αποδοχής, στη διαμόρφωση πολιτών, οι οποίοι θα 
κατανοούν, θα σέβονται και θα βρίσκονται σε ανοικτό διάλογο με τον «άλλο», τον 
διαφορετικό. 

Το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης προβλέπει, εκτός των άλλων, να πραγματοποιείται 
η μάθηση με τέτοιο τρόπο, ώστε οι πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές των μαθητών να 
αντιμετωπίζονται ως πλούτος και ως ευκαιρίες μάθησης (Ε. Παπαγιάννη &. Β. Παπαγιάννη, 
ό.π., σ. 44-47). Όσον αφορά συγκεκριμένα στη διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση 
προτείνεται πλήθος διδακτικών προσεγγίσεων, μεταξύ των οποίων είναι να διδάσκονται 
μουσικά είδη που αντλούνται από το παγκόσμιο ρεπερτόριο και οι μαθητές να τα μελετούν 
εντάσσοντάς τα στο ιστορικό-πολιτισμικό πλαίσιο που τα δημιούργησε ή να τα προσεγγίζουν 
με κριτική διάθεση, συγκρίνοντάς τα σύμφωνα με τα κοινά μεταξύ τους μουσικά στοιχεία και 
τις διαφορές τους (E. Jorgensen 2002, σ. 39-41). 

Η σχολική φοίτηση των Ρομά 

Στην εποχή μας λοιπόν ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός των περισσοτέρων κρατών (μεταξύ 
των οποίων και η χώρα μας) δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο να παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε 
όλους τους μαθητές και στο να ενισχύεται η ιδιαίτερη αξία του πολιτισμικού κεφαλαίου που 
αυτοί εισαγάγουν στο χώρο του σχολείου. Δυστυχώς, στην περίπτωση των Ρομά στην Ελλάδα 
αυτή η στοχοθεσία απέχει πολύ από την πραγματικότητα.Παρά το ότι οι Ρομά συνυπάρχουν 
και συνδιαλέγονται με τους γηγενείς επί επτά περίπου αιώνες, εξακολουθούν ακόμη και 
σήμερα να χαρακτηρίζονται ως ειδική ομάδα ή ως μειονότητα, εξαιτίας κυρίως του ότι 
διατήρησαν τα ιδιαίτερα γλωσσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους (Δ. Ντούσας 2001, 
σσ. 34-38). Η ίδια προβληματική κατηγοριοποίηση φαίνεται να ισχύει και σε ό,τι αφορά 
συγκεκριμένα στην εκπαίδευση των Ρομά. 

Συγκεκριμένα, οι σχετικές έρευνες καταδεικνύουν ότι οι Ρομά εξακολουθούν να 
χαρακτηρίζονται ως «ειδικοί μαθητές» παρά τα ειδικά μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο 
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος για την ισότιμη φοίτηση των Τσιγγάνων (Μ. 
Βασιλειάδου & Μ. Παυλή-Κορρέ 1997, σσ. 57-59 · Χ. Κάτσικας & Πολίτου Ε. 1999, σσ. 79-96). 
Οι παράγοντες που συμβάλλουν στη σχολική διαρροή και στις χαμηλές σχολικές επιδόσεις 
των νεαρών Ρομά είναι αρκετοί και με ισχυρό κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο. Για 
παράδειγμα, η αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων δεν επιτρέπει στους Ρομά την από-
περιθωριοποίησή τους (UNESCO- Council of Europe 2007, UNESCO 2012). Οι κοινωνικο- 
οικονομικές συνθήκες διαβίωσης των μελών της φυλής εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά 
δυσμενείς με αποτέλεσμα η ανάγκη μόρφωσης εντός του επίσημου εκπαιδευτικού πλαισίου 
να έπεται της ανάγκης τους για οικονομική διαβίωση ( Κ. Κόμης 1998· Η. Δασκαλάκη,2013·). 
Είναι δε σημαντικό ότι οι ίδιοι οι Ρομά αντιμετωπίζουν τον επίσημο σχολικό θεσμό και τις 
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διαδικασίες μάθησης που εφαρμόζονται ως κάτι εντελώς απομακρυσμένο και ξένο από τον 
πολιτισμό και την κοινωνική τους οργάνωση (Ε. Στρατιώτου 2010 · Η. Δασκαλάκη 2013). 

Παρά τα προηγούμενα, δεν πρέπει να αμελούμε ότι οι Ρομά μαθητές δε διαφέρουν σε τίποτε 
από οποιονδήποτε άλλο μαθητή, ο οποίος μεταφέρει στο χώρο του σχολείου το προσωπικό 
κοινωνικό και πολιτισμικό του κεφάλαιο (P. S. Campbell 1998, σ. 2).Το κεφάλαιο αυτό δε 
διαμορφώνεται από την βρεφική ακόμη ηλικία του παιδιού μέσα από την επαφή του με την 
οικογένεια, τον ευρύτερο κοινωνικό του περίγυρο, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τη 
συναναστροφή του με τους συνομηλίκους του. Το σχολικό περιβάλλον εισέρχεται ως φορέας 
διαμόρφωσης της προσωπικότητας πολύ αργότερα στη ζωή του παιδιού και ως εκ τούτου, 
δεν νομιμοποιείται να αντιμετωπίζει τον μαθητή σαν tabula rasa, τον οποίο θα γεμίσει ο 
εκπαιδευτικός.  

Η σημασία της μουσικής για τους Ρομά 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, οι Ρομά εισήλθαν στην Ελλάδα από τον 14ο αιώνα και 
έπειτα (Κ. Κόμης 1999, σ. 18). Όπως συνέβη παγκοσμίως, οι Ρομά ως μουσικοί, χάρη στις 
εξαιρετικές εκτελεστικές και δεξιοτεχνικές τους ικανότητες, μπόρεσαν να ενταχθούν στην 
ευρύτερη κοινωνία, να συναρθρωθούν με τους γηγενείς και να ενισχύσουν εν μέρει το 
κοινωνικό τους κύρος. Ο όρος «γύφτος» έγινε συνώνυμος με τον μουσικό που θα συνοδεύσει 
μουσικά τις οικογενειακές γιορτές ή τα πανηγύρια, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σε 
ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και σχέσεις σεβασμού και αλληλοεκτίμησης με τους Γκατζέ, 
τους ξένους (Γ. Έξαρχος 1996, σ. 79· Α. Λυδάκη 1997, σ. 98).  

Επιπλέον, ο ίδιος ο χαρακτήρας της μουσικής συνέβαλλε στην κατά κάποιο τρόπο 
«ταυτοποίηση» της τέχνης με την φυλή: η μουσική δεν ακινητοποιείται αλλά χαρακτηρίζεται 
από «ατέλειωτη ροή» … ο χαρακτήρας της είναι «άπιαστος», με «φανταστική υπόσταση μέσα 
στο χρόνο» (Α. Κόπλαντ 1980, σσ. 15-16). Η ρευστή διάσταση της μουσικής συμβαδίζει με την 
ανάγκη των Ρομά για συνεχή μετακίνηση. Έτσι, οι Ρομά μοιάζουν άρρηκτα συνδεδεμένοι με 
την μουσική πράξη, επενδύοντας με αυτή οποιαδήποτε στιγμή της καθημερινότητάς τους: 
για να συνοδεύσουν τα γλέντια τους, για να επικοινωνήσουν τα βαθύτερα συναισθήματά 
τους, για να διατηρήσουν την επαφή με τις ρίζες και την ιστορία τους(Μ. Τερζοπούλου κ.ά. 
1995, σσ. 11-14). 

Από τα προηγούμενα συμπεραίνουμε ότι η μουσική-ως τέχνη και ως μέσο έκφρασης- είναι 
από τα πλέον χαρακτηριστικά και σημαντικά στοιχεία του πολιτισμού των Ρομά. Και όπως 
συμβαίνει σε κάθε πολιτισμό, τα νεαρά μέλη της φυλής εμβαπτίζονται από τη βρεφική τους 
ακόμη ηλικία στην μουσική πράξη και στη χρήση του μουσικού έργου ως μέσο επικοινωνίας, 
έκφρασης και σύνδεσης με τα υπόλοιπα μέλη της φυλής. 

Οι Ρομά και η ελληνική παραδοσιακή μουσική 

Όσον αφορά στη σχέση των Ρομά με την ελληνική παραδοσιακή μουσική, οι εθνογραφικές 
και οι ιστορικές μελέτες έφεραν στο φως τους ισχυρούς δεσμούς που τους συνδέουν με το 
ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Στην χώρα μας, κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, οι 
«γύφτοι» ήταν αυτοί που μέσα από τα ταξίδια τους διέδιδαν από σπίτι σε σπίτι και από τόπο 
σε τόπο τα δημοτικά μας τραγούδια. Ακολουθώντας δε τους κλέφτες και τους αρματωλούς 
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στα βουνά θεωρείται πως συνέβαλλαν ιδιαίτερα στη δημιουργία και στην διάδοση των 
κλέφτικων τραγουδιών. Εν ολίγοις, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι οι Ρομά υπήρξαν 
κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας αυτοί που διατήρησαν, διέδωσαν και μορφοποίησαν το 
δημοτικό μας τραγούδι (Δ. Ντούσας 2001, σσ. 51-53 · Τ. Γιαννακόπουλος 1982, σσ. 48-49). 

Εντούτοις, οι Ρομά οργανοπαίχτες είχαν την τάση να προσαρμόζουν στο μουσικό έργο το 
ιδίωμα της φυλής τους και αυτό σημαίνει ότι διάνθιζαν τα δημοτικά τραγούδια με έντονα 
ποικίλματα στη μελωδία ή ότι εισήγαγαν σε αυτή το ανατολίτικης προέλευσης διάστημα 
τρίτης αυξημένης, το οποίο ήταν άγνωστο έως τότε στον ελλαδικό χώρο. Εξαιτίας αυτών των 
διαφοροποιήσεων η εκτέλεση του κλαρίνου από τους τσιγγάνους συνδέθηκε στην συνείδηση 
των Ελλήνων, ως ήχος που σου «στραγγίζει το φυλλοκάρδι» (Δ. Μαζαράκη 1985, σ. 51), και 
έτσι οι εκτελέσεις των Ρομά έγιναν ένα με τα ελληνικά πανηγύρια. Με αυτόν τον τρόπο τα 
δημοτικά τραγούδια γίνονται κατά έναν βαθμό «κτήμα» των Ρομά, ενοποιούνται με τεχνικές 
που καθρεφτίζουν τις εμπειρίες και τον χαρακτήρα της φυλής τους και φυσικά εντάσσονται 
και στην καθημερινότητά τους, απομακρυσμένα πια από την επαγγελματική δραστηριότητα. 

Οι πολιτισμικές- εκπαιδευτικές γέφυρες 

Έχοντας λοιπόν υπ’ όψην του ο εκπαιδευτικός μουσικής την στενή σχέση των Ρομά με τη 
μουσική εν γένει και την ελληνική παραδοσιακή μουσική ειδικότερα, δύναται να αξιοποιήσει 
την μουσική παράδοση ως πολύτιμο εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ των Ρομά και του 
συνόλου της τάξης.  

Οι Ρομά μαθητές εισαγάγουν στο σχολείο τα περιπαικτικά τραγούδια της φυλής τους, τα 
οποία μαρτυρούν την έντονη μουσική συνάρθρωση της φυλής με την ελληνική μουσική 
παράδοση. 

 Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι το «Α τσε τσε άλε»: 

 
Στίχοι: 
Α τσέτσε άλε αντήνε βακατέ. 
Μα τίντι κέκχλε όρακλε. 
Αβέλα Κυριακή, κεράσα απαγωγή. 
Αβέλα ,μοσαστρό παραβέλα μοσορό. 
Αβέλα μισαστρούν σουβέλα μοσορό. 
Μετάφραση:  

Πάμε μέσα κορίτσια να μη μας δουν τα 
αγόρια. 
Έρχεται Κυριακή, κάνουνε απαγωγή. 
Έρχεται ο πεθερός μου, ανοίγει το 
κεφάλι μου. 
Έρχεται η πεθερά μου, μου το ράβει. 

 

Η μελωδία και η ρυθμική δομή αυτού του τσιγγάνικου τραγουδιού είναι πανομοιότυπη με το 
λάχνισμα «έχω μια πάπια που κάνει δέκα αβγά», το οποίο χρησιμοποιούν πλήθος παιδιών 
στη χώρα μας για να ορίσουν το ποιος θα αρχίσει πρώτος στο παιχνίδι, ποιος θα «βγει» κ.λπ. 
Η σαφής διαφοροποίηση των δύο τραγουδιών εντοπίζεται στους στίχους και συγκεκριμένα, 
στο περιεχόμενό τους. Το τσιγγάνικο περιγράφει μια κατάσταση αρπαγής της νέας κοπέλας, 
ενώ στην ελληνική εκδοχή το περιεχόμενο του τραγουδιού δεν δείχνει να μεταφέρει κάποια 
συγκεκριμένη κατάσταση, αλλά ότι συντέθηκε καθαρά για να μπορούν τα παιδιά να 
επιλέγουν με δημοκρατικές διαδικασίες. 
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Ακόμη ένα τραγούδι - δείγμα της έντονης συνδιαλλαγής των δύο πολιτισμών- είναι το 
τσιγγάνικο νανούρισμα «Έλα Χρίστο λέλα», στο άκουσμα του οποίου όλοι θα ανακαλέσουμε 
το παιχνιδοτράγουδο «η μικρή Ελένη». Και εδώ οι μόνες διαφορές μεταξύ των παραδοσιακών 
τραγουδιών των δύο πολιτισμών είναι μια μικρή παραλλαγή της μουσικής στην κατάληξη των 
φράσεων, καθώς και μια σαφής διαφοροποίηση των δύο ως προς το περιεχόμενο των στίχων 
και τη χρήση τους. 

Στίχοι: 
Έλα Χρίστο λέλα, τσσούβλα ντι σο βελ.  
 
Αμανά σο ντας τα, άνα παπαλέ. 
 
 

Μετάφραση: 
Έλα Χριστέ και πάρτηνε, βάλε τη να 
κοιμηθεί.  
Άμα δεν κοιμήθηκε, πάρτην από δω. 
 

Τέλος, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στα νεαρά μέλη της φυλής το περιπαικτικό τραγούδι 
«Εκαζάνι μίρικλε». Και πάλι ο προσεκτικός ακροατής θα μπορέσει να αντιληφθεί πως και αυτό 
το τσιγγάνικο τραγούδι μοιράζεται τη μελωδία του με το ελληνικό χελιδόνισμα «Χελιδόνα 
έρχεται». 

Εκαζάνι μίρικλε, μούντανε μανόρα κλε. 
-«Μαμά, μπαμπά, ο Γιάννης με πειράζει» 

-«Γιατί κορούλα μου;» 
-«Γιατί με αγαπάει» 

-«Αγάπησε και συ το άλλο το παιδί για δυο κιλά κρασί». 
 

Και τα τρία μουσικά παραδείγματα που παραθέσαμε προηγουμένως μπορούν να 
αποτελέσουν ικανά δείγματα μουσικής επεξεργασίας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, 
ώστε οι μαθητές στο σύνολό τους να εξασκήσουν αφενός τις μουσικές τους δεξιότητες και 
αφετέρου να αναπτύξουν διαπολιτισμική συνείδηση απέναντι στο διαφορετικό.  

Μια πρώτη προσέγγιση του μουσικού έργου, την οποία προτείνουμε να εφαρμόζονται κατά 
την εκπαιδευτική διαδικασία, είναι αυτή των μουσικών εννοιών. Μπορεί οι μουσικές του 
κόσμου (world musics) να διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό ως προς το ύφος, τις τεχνικές 
σύνθεσης, τα όργανα που χρησιμοποιούνται ή τις αρμονικές σχέσεις, αλλά πάντοτε 
διατρέχονται από καθολικές έννοιες, δηλαδή τα δομικά στοιχεία της μουσικής. Είναι 
σημαντικό λοιπόν να έχουμε υπ’ όψην μας ως εκπαιδευτικοί μουσικής ότι,  εάν σκοπεύουμε 
να προσεγγίσουν οι μαθητές τα έργα συγκριτικά, θα πρέπει πρωτίστως να τα ανάγουν στο 
επίπεδο αυτών των εννοιών (S. Brown & J. Jordania 2011, σ. 229). Μέσα από μια τέτοια είδους 
προσέγγιση οι μαθητές θα μπορέσουν να αντιληφθούν πως ο κάθε πολιτισμός διαχειρίζεται 
απλώς με διαφορετικό τρόπο την ίδια μουσική έννοια και ότι αυτό δεν νομιμοποιεί την 
κατηγοριοποίησή τους σε ανώτερους ή κατώτερους, αλλά ότι είναι αποτέλεσμα της 
διαφορετικότητας που ενυπάρχει στον κόσμο. 

Συγκρίνοντας τα τρία τσιγγάνικα τραγούδια με τα αντίστοιχα ελληνικά, ως προς τη 
μορφολογία και τα μουσικά τους χαρακτηριστικά, οι μαθητές θα μπορέσουν εύκολα να 
αντιληφθούν τις σημαντικές και ουσιαστικές ομοιότητες που τα διατρέχουν. Ο εκπαιδευτικός 
μπορεί να παροτρύνει τους μαθητές να τα προσεγγίσουν μέσα από τις διαδικασίες της 
εκτέλεσης (οργανικής ή φωνητικής), και εν συνεχεία να τα συγκρίνουν μεταξύ τους. 
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Αποτέλεσμα μια τέτοιου είδους προσέγγισης των μουσικών έργων οι μαθητές θα 
αντιληφθούν ότι η διαφορά τους έγκειται στο περιεχόμενο των τραγουδιών και στη γλώσσα 
και όχι στην ίδια την μουσική αξία τους.  

Αυτό σημαίνει πως το «χάσμα» μεταξύ γηγενών και Ρομά μαθητών θα γεφυρωθεί, καθώς θα 
αμβλυνθεί η παγιωμένη αντίληψη πως οι πολιτισμοί των Ρομά και των γηγενών απέχουν 
σημαντικά μεταξύ τους. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο θα επιτραπεί στους Ρομά μαθητές να 
εισάγουν πια τον πολιτισμό τους στην εκπαιδευτική πράξη ως πηγή γνώσης. Επιπλέον, όταν 
εφαρμόζουμε τέτοιες μεθόδους διδασκαλίας, θεωρούμε ότι οι Ρομά μαθητές θα 
μετατοπιστούν σταδιακά από την αντίληψη ότι το σχολείο είναι πάροχος στείρας και 
άχρηστης για τη ζωή τους γνώσης ή χώρος όπου η αξία τους υποτιμάται και ως εκ τούτου 
απορρίπτεται. 

Συμπληρωματικά της προηγούμενης εκπαιδευτικής προσέγγισης του μουσικού έργου, ο 
εκπαιδευτικός μουσικής θα πρέπει να καθοδηγήσει τους μαθητές να εντάξουν πλέον τα 
μουσικά έργα στο ευρύτερο ιστορικό- κοινωνικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο δημιουργήθηκαν.  

Όταν αξιοποιούμε τις διδακτικές προσεγγίσεις έργων που αντλούνται από το παγκόσμιο 
ρεπερτόριο μέσω των θεμελιωδών εννοιών τους και της προσέγγισης των ομοιοτήτων και των 
διαφορών τους, οι μαθητές μπορούν να συνδέσουν το εκάστοτε μουσικό έργο με τις 
ιδαιαίτερες συνθήκες και ανάγκες που οδήγησαν στην δημιουργία και την τελική του μορφή 
και κατά συνέπεια να το κατανοήσουν σε βάθος. Οι υποστηρικτές της διαπολιτισμικής 
μουσικής εκπαίδευσης υποστηρίζουν ότι αυτό θα έχει ως μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα να 
ενισχυθεί το κύρος των, μέχρι εκείνου του σημείου, «υστερούντων» μαθητών, οι οποίοι θα 
ενταχθούν ομαλά στο σύνολο της εκπαιδευτική διαδικασίας που πραγματοποιείται στο χώρο 
του σχολείου. Ένα επιπλέον όφελος θα είναι  ότι με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές στο σύνολό 
τους θα καταστούν ικανοί να αξιολογούν κριτικά τα πολιτισμικά παράγωγα τόσο του δικού 
τους πολιτισμού όσο και του πολιτισμού του «άλλου», αναπτύσσοντας την ικανότητα 
ουσιαστικού διαλόγου και επικοινωνίας. 

Ως εκ τούτου  ερωτήματα όπως: «για ποιο λόγο τα τσιγγάνικα τραγούδια έχουν ίδιες μελωδίες 
με τα ελληνικά;», «τι αλλάζει στο περιεχόμενό τους και γιατί;» «πότε τραγουδάμε τον 
Καρακατσάνη και πότε το Εκαζάνι μίρικλε;» μπορούν να ωθήσουν τους μαθητές να 
αντιληφθούν ότι η συνύπαρξη Ρομά και γηγενών στην Ελλάδα δεν ήταν παράλληλη, δηλαδή 
χωρίς καμία επαφή και ανταλλαγή, αλλά ότι αντιθέτως υπήρχε μια συνεχής επικοινωνία και 
των δύο πολιτισμών, όπως εξάλλου συμβαίνει σε κάθε περίπτωση συνύπαρξης πολιτισμών. 
Αυτό δε σημαίνει βέβαια σε καμία περίπτωση ότι τα ιδιαίτερα στοιχεία και οι κοινωνικές 
ανάγκες των δύο πολιτισμών ομογενοποιήθηκαν, ότι δηλαδή εγκατέλειψαν τη 
διαφορετικότητά τους προς την  διαμόρφωση μιας ομοιογενούς κοινωνίας και αυτό θα 
πρέπει να καταστεί σαφές στους μαθητές.  

Ο κάθε πολιτισμός χρησιμοποιεί τα παιδικά τραγούδια ως μέσο εμβάπτισης των νεαρών 
μελών στις αξίες, τα ήθη και τα έθιμα του (J. Chooi - Then Lew & P. S. Campbell 2005, σ. 58). 
Δεδομένου ότι οι Ρομά στηρίζουν την επιβίωσή και την κοινωνική τους οργάνωση στον θεσμό 
της οικογένειας, τα παιδικά τους τραγούδια λειτουργούν προπαρασκευαστικά για την 
πρόωρη δημιουργία της μέσα από μια ανάλαφρη διάθεση. Στην κοινωνία όμως των γηγενών, 
τα παιδικά τραγούδια διατήρησαν την αθωότητα της παιδικής ηλικίας και υπονοούν τον 
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ερχομό της άνοιξης, την επαφή με τη φύση ή τη διαδικασία δίκαιης επιλογής μέσα στο 
παιχνίδι. Αυτή η απόσταση μεταξύ τσιγγάνικων και ελληνικών παιδικών τραγουδιών 
αιτιολογείται από τις διαφορές στην ιστορική διαδρομή των δύο πολιτισμών, στις κοινωνικές  
τους ανάγκες και κατ’ επέκταση στις κοινωνικές αξίες που ανέπτυξαν.  

Συμπερασματικά 

Ο μουσικός πολιτισμός των Ρομά εμπεριέχει πλούτο στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν 
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Για να καταστεί αυτό εφικτό είναι σημαντικό ο 
εκπαιδευτικός μουσικής να αντλεί από το διαπολιτισμό μοντέλο μουσικής εκπαίδευσης 
εκείνες τις τεχνικές που θα ταιριάζουν στο σύνολο της τάξης, στην οποία απευθύνεται. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να παρέχουμε σε κάθε μαθητή τη δυνατότητα να εισαγάγει στο μάθημα 
τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά του στοιχεία, καθώς τότε τα οφέλη θα 
είναι πολύπλευρα. Στην περίπτωση των Ρομά μαθητών θα τους δοθεί η ευκαιρία να 
αναδείξουν μέρος του πολιτισμικού τους κεφαλαίου και μέσω αυτού να αντιληφθούν και να 
επικοινωνήσουν την αξία της διαφορετικότητάς τους στην υπόλοιπη τάξη. Αυτό δεν μπορεί 
παρά να συμβάλλει στο να αμβλυνθεί  τόσο η προκατάληψη των Ρομά απέναντι στο σχολείο 
όσο και να αντιληφθούν οι μαθητές στο σύνολό τους (Ρομά και γηγενείς) ότι οι «διαφορές» 
τους δεν είναι  λόγοι απομόνωσης και απομάκρυνσης, αλλά διαφορετικές εκφάνσεις της 
πραγματικότητας. 
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Περίληψη 

Καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες μπορούν να εφαρμοστούν στη 
σχολική τάξη από υποστηρικτικούς θεσμούς (Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων) με δι-
πλό όφελος: αφενός την εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες που αναπτύσσουν την 
κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και διαμορφώνουν θετικές στάσεις προς το περιβάλλον 
και τον πολιτισμό και αφετέρου την παροχή στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να επιμορ-
φωθούν σε αυτές τις προσεγγίσεις άμεσα και βιωματικά και να λειτουργήσουν ως πολλα-
πλασιαστές. Η εφαρμογή αυτή μπορεί να λειτουργήσει ειδικά σε περιπτώσεις όπου η συμ-
μετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις δυσχεραίνεται από πρακτικούς λόγους (π.χ. 
απόσταση από τόπους εκπαίδευσης). Για το λόγο αυτό, κατά τα σχ. έτη 2012-14 επιλέχθηκε 
η διάχυση νέων προσεγγίσεων με την εφαρμογή στη σχολική τάξη από τις Υπεύθυνες Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων και με την παρουσία και τη συμμετοχή 
των εκπαιδευτικών. Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο πλαίσιο ήταν: «Παί-
ζουμε με βιβλία στη φύση», «Φιλοσοφία για Παιδιά», «Δράσεις Φιλαναγνωσίας σε σχολεί-
α». 

Λέξεις - Kλειδιά: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, φιλαναγνωσία, φιλοσοφία για παιδιά, ενδο-
σχολική επιμόρφωση, δραστηριότητες στο πεδίο 

Εισαγωγή 

Ένας από τους ρόλους των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων είναι η υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό τους έργο με το σχεδιασμό και την υλοποίηση σεμιναρίων, 
ημερίδων, βιωματικών εργαστηρίων και επιμορφωτικών δράσεων (Υ.Α.92998/Γ7/10-8-
2012) για τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Εκ-
παίδευση, Πολιτιστικά Θέματα). Στο συγκεκριμένο πλαίσιο οι Υπεύθυνες Πολιτιστικών Θε-
μάτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, κατά τα σχο-
λικά έτη 2012-2014 σχεδίασαν και υλοποίησαν τόσο από κοινού όσο και μεμονωμένα εν-
δοσχολικές (school based) δράσεις επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με τις εξής θεματικές: 
«Δράσεις Φιλαναγνωσίας σε σχολεία», «Παίζουμε με βιβλία στη φύση», «Φιλοσοφία για 
Παιδιά». Οι δράσεις αυτές κοινοποιήθηκαν στο ευρύ εκπαιδευτικό κοινό με αναφορές σε 
σχετικά σεμινάρια και ηλεκτρονικές αναρτήσεις. 

Ο σχεδιασμός των δράσεων προέκυψε από τις ιδιαιτερότητες της εκπαιδευτικής περιφέ-
ρειας της Ανατολικής Αττικής, όπως είναι η μεγάλη γεωγραφική της έκταση και ο αυξημένος 
αριθμός των σχολικών της μονάδων (426 στο σύνολο). Το γεγονός αυτό και η επιπρόσθετη 
διασπορά των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αν επιθυμούν να παρακολουθήσουν σεμινάρια και 
ημερίδες, θα πρέπει εκτός ωραρίου να μετακινηθούν σε περιοχή ενδεχομένως αρκετά μα-
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κριά τους,  δυσχεραίνει και συχνά αποτρέπει τη συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους επιμορ-
φώσεις. Για τους συγκεκριμένους λόγους επιλέχθηκε η διάχυση νέων προσεγγίσεων ενδο-
σχολικά με την εφαρμογή δράσεων στη σχολική τάξη από τις Υπεύθυνες και σε συνεργασία 
με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων αυτών, με βάση την  πεποίθηση της Sophie Courau πως 
«η εκπαίδευση ενηλίκων είναι σαν μια μικρή πέτρα στην επιφάνεια μιας λίμνης. Και μετά 
σχηματίζονται κυματάκια και γίνονται αλλαγές» (στο Κόκκος Α. 2002, σελ. 190).  

Θεωρητικά, η συνολική προσέγγιση βασίστηκε στον εποικοδομισμό-constructivism (η γνώ-
ση δομείται πάνω στην πρότερη εμπειρία και γνώση)  και ιδιαίτερα στην κοινωνική μάθηση, 
όπως την παρουσιάζει ο Vygotsky (1978). Σύμφωνα με αυτήν, η μάθηση προέρχεται μέσα 
από την κοινωνική διάδραση: κάποιος που διαθέτει ειδική γνώση  σε έναν τομέα, οδηγεί 
αυτόν που δεν τη διαθέτει να χρησιμοποιήσει την πρότερη γνώση του και να την αναπτύξει 
μέσα στη Ζώνη Εγγύτερης Ανάπτυξης.  Ειδικά στους ενήλικες, η άτυπη μάθηση, που προέρ-
χεται από μη σχεδιασμένη και μη προγραμματισμένη εμπειρία (σε αντίθεση με την τυπική 
και μη τυπική μάθηση),  αντιπροσωπεύει την πλειονότητα της ενήλικης μάθησης (Rossing, 
1991, σελ. 45).  

Σκοπός ενδοσχολικών επιμορφωτικών δράσεων 

Ο σκοπός της επιλεγμένης μορφής επιμορφωτικής δράσης ήταν διττός. Αφενός, η εμπλοκή 
των μαθητών σε δραστηριότητες που ανέπτυσσαν τη φαντασία, την κριτική τους σκέψη και 

τη συνεργατικότητα και αφετέρου η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών με στόχο: 

1. να ενημερωθούν για τη νέα προσέγγιση/δραστηριότητα,  

2. να βιώσουν την εφαρμογή ως μέρος της και όχι ως παθητικοί θεατές (όπως για πα-
ράδειγμα στις υποδειγματικές διδασκαλίες), 

3. να αξιολογήσουν την εφαρμογή αφού δουν τις πρακτικές όψεις (ευκολίες, δυσκολί-
ες, αποτελέσματα) και αναλόγως να παρέμβουν  για βελτιώσεις είτε άμεσα είτε α-
ναστοχαστικά σε δεύτερο χρόνο, 

4. να αποφασίσουν για το αν ταιριάζει στο δικό τους πλαίσιο η διδακτική αυτή προ-
σέγγιση και να την εφαρμόσουν,  

5. να δράσουν πολλαπλασιαστικά στη δική τους σχολική μονάδα και όχι μόνο (π.χ. 
όμορες). 

Τέλος, σε ό,τι αφορά στη διάχυση της δράσης η στόχευση ήταν  επίσης διπλή, αφού και οι 
εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην εφαρμογή της αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές θα μπο-
ρούσαν να μεταφέρουν την εμπειρία τους στο υπόλοιπο σχολείο.  

Μεθοδολογία 

Ορισμός ομάδας – στόχου 

Η επιλογή των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων όπου θα πραγματοποιούνταν οι 
δράσεις έγινε με βάση 
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• τη χωροταξική τους θέση (στόχος ήταν η συμμετοχή των απομακρυσμένων σχολεί-
ων της Περιφέρειας),  

• τη θετική ανταπόκριση των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν στη δράση μετά από 
προηγούμενη επικοινωνία για τη διερεύνηση της πρότερης εμπειρίας και  στάσης 
προς το συγκεκριμένο θέμα, 

• και την εγγύτητα τους στο πεδίο σε ό,τι αφορά στη δράση «Παίζουμε με βιβλία στη 
φύση».  

Έτσι, συνολικά 12 σχολικές μονάδες τελικά πήραν μέρος στην επιμόρφωση, ενώ επιμορφώ-
θηκαν 29 εκπαιδευτικοί, νηπιαγωγοί και δάσκαλοι. 

Σχεδιασμός Επιμορφωτικού προγράμματος 

Προκειμένου να σχεδιαστούν οι επιμορφωτικές δράσεις προσδιορίστηκαν οι παρακάτω 
παράγοντες για κάθε μία δράση, όπως αναφέρονται από τις βασικές αρχές της επιμόρφω-
σης ενηλίκων (βλ. Κόκκος, χ.η. · Rogers, 1999). 

1. Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της περιφέρειας Ανατολικής Αττικής 

2. Οι επιμέρους επιμορφωτικοί στόχοι των δράσεων 

3. Το περιεχόμενο των δράσεων 

4. Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές  

5. Ο τρόπος αξιολόγησης – αποτίμησης 

 Περιγραφή - περιεχόμενο δράσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη όσα προαναφέρθηκαν διαμορφώθηκαν τρεις δράσεις: 

Α) «Δράσεις Φιλαναγνωσίας σε σχολεία» 

Μέσα από συζητήσεις με εκπαιδευτικούς και παρατηρώντας τα Πολιτιστικά προγράμματα 
που κατατίθενται κάθε χρόνο στη Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, διαπιστώθηκε πως, αφε-
νός, υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς για τη φιλαναγνωσία, αφε-
τέρου πως η έννοια της φιλαναγνωσίας, παρόλο που εντάσσεται στο Πρόγραμμα των ολο-
ήμερων Δημοτικών σχολείων με αναμορφωμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα, από το σχολικό 
έτος 2011 – 2012, δεν είναι σαφής και δεν εφαρμόζεται σωστά. Το πλαίσιο της φιλαναγνω-
σίας προϋποθέτει την επιλογή και το διάβασμα βιβλίων στην τάξη, καθώς και το σχεδιασμό 
και υλοποίηση παιγνιωδών, βιωματικών δραστηριοτήτων που «σχετίζονται με το συγγρα-
φέα, με την κατανόηση του κειμένου, με τη δομή και τις αφηγηματικές του τεχνικές» (Γκί-
βαλου Α., χ.η., σελ. 8), με στόχο την αισθητική καλλιέργεια των μαθητών και με τελικό επι-
θυμητό αποτέλεσμα την ανάγνωση βιβλίων ως ελεύθερη επιλογή και όχι ως υποχρέωση. 
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 Στα προαναφερόμενα σημεία εστίασε και η δική μας επιμορφωτική παρέμβαση, η οποία 
περιλάμβανε την επιλογή βιβλίου σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης και σύμ-
φωνα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών, τη δημιουργική ανάγνωσή του στην τάξη και την 
υλοποίηση δραστηριοτήτων εικαστικών, δημιουργικής γραφής, μουσικής, θεατρικών τεχνι-
κών, αφηγηματολογίας, προφορικής έκφρασης και εικαστικών. Επιμέρους στόχοι μας ήταν 
η γνωριμία των εκπαιδευτικών με νέα βιβλία, η υιοθέτηση θετικής στάσης απέναντι στην 
παιδική λογοτεχνία και η εξοικείωση με τη μεθοδολογία εφαρμογής φιλαναγνωστικών 
δραστηριοτήτων σε πραγματικές συνθήκες. 

Β) «Παίζουμε με βιβλία στη φύση»  

Το ενδιαφέρον και η έλλειψη μεθοδολογικής προσέγγισης των εκπαιδευτικών στη φιλανα-
γνωσία, όπως επισημάνθηκε παραπάνω, καθώς και η ανάγκη για περιβαλλοντική δράση 
στο πεδίο, οδήγησαν στο σχεδιασμό και υλοποίηση της συγκεκριμένης συνδυαστικής επι-
μορφωτικής δράσης. Οι μαθητές εξόρμησαν σε κοντινά στο σχολείο τους πεδία, όπως στο 
δάσος (Κορωπί, Κρυονέρι) και στη θάλασσα (Σκάλα Ωρωπού, Τύμβος Μαραθώνα). Εκεί έγι-
νε μεγαλόφωνη ανάγνωση σχετικών με το πεδίο λογοτεχνικών βιβλίων γνώσεων, τα οποία 
συνδυάζουν τα γνωστικά στοιχεία με δεμένες και ενδιαφέρουσες υποθέσεις (Παπαδάτος, 
2012). Στη συνέχεια συμμετείχαν σε υπαίθριες δραστηριότητες  με αφορμή το βιβλίο, δη-
λαδή δραστηριότητες που δεν θα μπορούσαν να γίνουν στην τάξη, π.χ. μακέτες και παιχνί-
δια με υλικά από τη φύση, δημιουργική γραφή με ερεθίσματα από το φυσικό περιβάλλον 
κ.α. Στόχοι της δράσης ήταν η μεθοδολογική προσέγγιση των βιβλίων γνώσεων, η γνωριμία 
των εκπαιδευτικών με αυτό το είδος, η χρήση του λογοτεχνικού βιβλίου ως αφόρμηση για 
δραστηριότητες στο πεδίο και η βιωματική συνειδητοποίηση και υιοθέτηση των εκπαιδευ-
τικών της καλλιέργειας της σχολικής εξωστρέφειας και της μάθησης εκτός σχολείου. 

Γ) «Φιλοσοφία για Παιδιά» » 

Πρόκειται για μια δομημένη προσέγγιση στη μάθηση που βασίζεται στην ερώτηση-απορία 
και στο διάλογο. Δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών και οργα-
νώνει την ανταλλαγή απόψεων (Haynes, 2009). Για τους λόγους αυτούς θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση μέσω των καινοτόμων προγραμμάτων στην εισαγωγή και 
επεξεργασία θεμάτων που άπτονται ευρύτερου προβληματισμού και αγγίζουν την ανάπτυ-
ξη της ιδιότητας του ενεργού, δημοκρατικού, παγκόσμιου πολίτη.  

Η δράση εφαρμόστηκε σε δημοτικά και νηπιαγωγεία, αφενός για να δοκιμαστεί και να α-
ξιολογηθεί από τους εκπαιδευτικούς στην πράξη και αφετέρου για να πολλαπλασιαστεί σε 
άλλους εκπαιδευτικούς.  

Στάδια υλοποίησης 

Προπαρασκευαστική διαδικασία 

Προκειμένου να διερευνηθεί το ενδιαφέρον και οι προϋπάρχουσες γνώσεις των εκπαιδευ-
τικών στους σχετικούς με τις δράσεις τομείς, υλοποιήθηκαν δια ζώσης και τηλεφωνικώς 
ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Οι εκπαιδευτικοί που επιλέχτηκαν ήταν εκείνοι που δεν ήταν 
εξοικειωμένοι με τις σχετικές έννοιες και δράσεις, δηλαδή με τη φιλαναγνωσία, τη φιλοσο-
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φία για παιδιά και τη δράση σε πεδίο σε σχέση με οποιοδήποτε τομέα. Στη συνέχεια, οι ε-
πιλεγμένοι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τη δομή και το περιεχόμενο της δράσης, προ-
κειμένου να προετοιμαστούν οι ίδιοι και οι μαθητές τους. 

Μέθοδος - Τεχνικές 

Κατά τη διάρκεια των δράσεων αξιοποιώντας συμμετοχικές μεθόδους και τεχνικές (Rogers, 
1999· Γιαννακοπούλου, χ.η.) οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ενεργά στην υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων μαζί με τους μαθητές, ενώ παρενέβαιναν προτείνοντας μικρές διαφορο-
ποιήσεις, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της τάξης τους, σε αντίθεση με ό,τι θα συνέβαινε 
σε μια υποδειγματική διδασκαλία. Με το συγκεκριμένο τρόπο οι επιμορφούμενοι οδηγή-
θηκαν σε μάθηση μέσα από την εμπειρία, ενώ άντλησαν συμπεράσματα που οδήγησαν σε 
νέα δράση. Μετά την εφαρμογή των δράσεων ακολουθούσε κριτική συζήτηση με τους εκ-
παιδευτικούς σε μια ημι-δομημένη συνέντευξη για την αποτελεσματικότητα της δράσης και 
για το εάν οι ίδιοι θα επέλεγαν να την εφαρμόσουν και μια διαδικασία ανταλλαγής απόψε-
ων σχετικά με θέματα που πιθανόν θα τους προβλημάτιζαν στην εφαρμογή της. Μετά την 
ολοκλήρωση της δράσης οι εκπαιδευτικοί λάμβαναν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ανα-
τροφοδοτικό υλικό (βιβλιογραφία, κατάλογο προτεινόμενων φιλαναγνωστικών και περι-
βαλλοντικών δραστηριοτήτων, σχετικές ιστοσελίδες κ.α.), προκειμένου να μπορούν να ε-
φαρμόσουν αντίστοιχες δράσεις με την τάξη τους στο μέλλον. 

Εργαλεία αξιολόγησης 

Εκτός από την άμεση αξιολόγηση της δράσης μέσα από τη διαδικασία της συνέντευξης, 
όπως ήδη περιγράφηκε, σχεδιάστηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού 
τύπου, με στόχο την ετεροχρονισμένη αξιολόγηση της επιμορφωτικής διαδικασίας, την α-
ποτελεσματικότητά της και την επίδρασή της στην υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων και 
δραστηριοτήτων στην τάξη, καθώς και στη διάχυση των γνώσεων και των μεθόδων που α-
ποκτήθηκαν. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε στο τέλος της σχολικής χρονιάς, την οποία έλα-
βε χώρα η κάθε δράση, ώστε να υπάρχει χρονική απόσταση μεταξύ δράσης και αποτίμησης 
και να έχει δοθεί ο απαραίτητος χρόνος υιοθέτησης και διάχυσής της. 

Αποτίμηση - Συμπεράσματα 

Τόσο μέσα από τη διαδικασία της άμεσης όσο και της ετεροχρονισμένης αξιολόγησης η 
πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αντιμετώπισε θετικά τις δράσεις, ότι παρατηρώ-
ντας στην πράξη απομυθοποίησε τις πρακτικές δυσκολίες σε αντίθεση με τα ομαδικά βιω-
ματικά  σεμινάρια, ότι η εύστοχη συμμετοχή των μαθητών τους ενθουσίασε (π.χ. Φιλοσο-
φία για Παιδιά), ότι συμμετέχοντας και όχι απλά παρακολουθώντας έγινε για αυτούς πιο 
κατανοητό το σκεπτικό και η διάρθρωση των δραστηριοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
«Φιλοσοφία για Παιδιά» έχει παρουσιαστεί σε εκπαιδευτικούς και σε βιωματικά εργαστή-
ρια με τις εξής παρατηρήσεις: οι εκπαιδευτικοί προβληματίζονται για τη δυνατότητα εφαρ-
μογής σε πολυπληθείς τάξεις, για το πώς μπορούν να ανταποκριθούν οι μικρότερες ηλικίες 
και ιδιαίτερα η προσχολική. Η πρακτική εφαρμογή, ωστόσο, έδωσε απάντηση σε αυτά τα 
ερωτήματα και τελικά φάνηκε ότι ενθάρρυνε τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν τη δρά-
ση.  
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Μειοψηφία των εκπαιδευτικών εξέφρασε τον προβληματισμό για τη δυνατότητα της εφαρ-
μογής σε μόνιμη βάση και για τις πρακτικές δυσκολίες (π.χ. καιρικές συνθήκες, επικινδυνό-
τητα εξωτερικού χώρου), ενώ ταυτόχρονα δήλωσε πως προτιμά τη συνδυαστική επιμόρ-
φωση βιωματικών σεμιναρίων και εξατομικευμένης ενδοσχολικής επιμόρφωσης. Παρόλα 
αυτά, δήλωσαν ότι η αντιμετώπισή τους είναι πιο θετική από ό,τι πριν την εφαρμογή. Σε 
ό,τι αφορά τις φιλαναγνωστικές δράσεις μεγάλο ποσοστό των επιμορφωμένων εκπαιδευτι-
κών συνέχισε τις δράσεις αυτές στην τάξη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ενώ ταυτόχρο-
να κινητοποιήθηκε ενεργά στο χώρο της φιλαναγνωσίας και της παιδικής λογοτεχνίας μέσα 
από παρακολουθήσεις σχετικών σεμιναρίων, ημερίδων και συνεδρίων. 

Ολοκληρώνοντας λοιπόν, θα λέγαμε πως οι επιμορφωτικές δράσεις λειτούργησαν θετικά 
ως προς την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις συγκεκριμένες προσεγγίσεις, τη μεθοδο-
λογία και τις τεχνικές τους. Ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε πως δεν υπάρχει ένα οργανω-
μένο πλαίσιο, στο οποίο θα μπορούσαν οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν 
συστηματικά ως πολλαπλασιαστές, καθώς στην ελληνική εκπαίδευση δεν είναι διαδεδομέ-
νη η κουλτούρα διάχυσης γνώσεων, στάσεων και ικανοτήτων μέσω της ενδοσχολικής επι-
μόρφωσης.  

Συμπερασματικά, στα πλαίσια της εξωστρέφειας  του σχολείου οι συνεργασίες με ειδικούς 
επαγγελματίες, με φορείς και δομές που εφαρμόζουν εκπαιδευτικά προγράμματα (π.χ. 
ΜΚΟ, Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων κ.α.) είτε μέσα στο σχολείο είτε έξω από αυτό 
(π.χ. ΚΠΕ, Μουσεία κλπ.) μπορούν εν δυνάμει να λειτουργήσουν ως μορφή ενδοσχολικής 
επιμόρφωσης. Αυτό που απομένει είναι να οργανωθεί η διαδικασία διάχυσης και  πολλα-
πλασιασμού της. 
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Δια Βίου μάθηση σε ενήλικες μετανάστες –Η σημαντικότητα της γλωσσομάθειας 

Θεοδωρακοπούλου Θωμαϊτσα 
t.thomaitsa@yahoo.com 

Περίληψη 

Η μετακίνηση ενός ατόμου από τον έναν τόπο σε έναν άλλο (εξωτερική μετανάστευση) ισο-
δυναμεί με τη μετακίνηση από ένα γνωστό κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό 
σύστημα σε ένα λιγότερο γνωστό ή - συνήθως - άγνωστο σύστημα. Ταυτόχρονα, ο μετανά-
στης νιώθει «ξένος» προς τη καινούρια πραγματικότητα και είναι ανίκανος να κατανοήσει 
και να επικοινωνήσει στην κυρίαρχη γλώσσα. Στην εργασία αυτή θα μελετήσουμε την αξία 
και τη σημαντικότητα της γλωσσομάθειας των μεταναστών ενηλίκων προκειμένου να εντα-
χθούν όσο γίνεται ομαλότερα στο οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο της χώρας υποδοχής. 

Λέξεις - Kλειδιά: γλώσσα, μετανάστης, χώρα υποδοχής, επικοινωνία 

Εισαγωγή 

Η παγκοσμιοποίηση σε συνδυασμό με την έξαρση της τεχνολογίας και τις οικονομικές αλλα-
γές είχαν ως αποτέλεσμα την εξάλειψη των συνόρων και των αποστάσεων. Το φαινόμενο της 
μετακίνησης ενός ατόμου από τον έναν τόπο σε έναν άλλο (εξωτερική μετανάστευση) αντι-
στοιχεί ταυτόχρονα και με τη μετακίνηση του ιδίου από ένα οικείο κοινωνικό, οικονομικό, 
πολιτικό και πολιτιστικό περιβάλλον-σύστημα σε ένα μη οικείο σύμφωνα με τον Δαμανάκη 
(2001). Είναι ένα φαινόμενο εγγενές της ανθρώπινης εξέλιξης, αρκετά πολύπλοκο και αποτε-
λεί μέρος της κοινωνίας, της οικονομίας, της πολιτικής και του πολιτισμού κάθε λαού και 
κράτους (Βεργίδης, 1982).  

Ο κάθε πολίτης καλείται να ζήσει σ’ ένα σύνθετο κοινωνικό- πολιτισμικό-οικονομικό κόσμο, 
παράλληλα να συμμετέχει ενεργά στην κοινωνία και να συμβιώνει λειτουργικά με την πολι-
τισμική, εθνική και γλωσσική διαφορετικότητα του περιβάλλοντός του. Από τη στιγμή όμως 
που αναγκάζεται να εγκαταλείψει το γνωστό αυτό περιβάλλον και αναζητά ένα καινούργιο 
και άγνωστο είναι προφανές ότι θα έρθει αντιμέτωπος με πολλά άγνωστα δεδομένα τα με τα 
οποία θα πρέπει να εξοικειωθεί προκειμένου να ενσωματωθεί γρήγορα και αποφύγει τον 
κοινωνικό αποκλεισμό. ‘Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα με το οποίο ο μετανάστης πρέπει 
άμεσα να έρθει σε επαφή και να κατακτήσει είναι η γλώσσα.  

Η ανθρώπινη γλώσσα ως επικοινωνιακό σύστημα χαρακτηρίζεται από ενδογενή, ατέρμονη 
δημιουργικότητα και πλαστικότητα, πράγμα που στερούνται τα υπόλοιπα συστήματα επικοι-
νωνίας». Αν και η λέξη γλώσσα έχει χρησιμοποιηθεί με ποικίλες έννοιες, είναι πλέον κοινά 
αποδεκτός ο ορισμός της ως σύστημα επικοινωνιακής συμπεριφοράς (Τερμετουσιώτη, 
2010). Η επιθυμία για επικοινωνία, λοιπόν, μεταξύ των ανθρώπων, οδήγησε στην εξέλιξη της 
γλωσσικής ικανότητας. Οι γλώσσα έχει πολλαπλές χρήσεις πέραν της κατανόησης: βοηθά 
στην καλυτέρευση των κοινωνικών σχέσεων και είναι ένα ισχυρό εργαλείο με τη χρήση του 
οποίου κάποιο άτομο μπορεί να ελιχθεί και να χειραγωγεί άλλα άτομα. Επομένως, η γλωσ-
σομάθεια καθίσταται αναγκαία για την επαγγελματική και εργασιακή ζωή των μεταναστών 
για πολλαπλούς λόγους.  
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Η συμβολή της Διά Βίου Μάθησης στη γλωσσομάθεια 

Η ΔΒΜ προϋποθέτει τη διαμόρφωση θεσμικών πλαισίων και πολιτικών ώστε να εκπληρωθεί 
μια ριζική ανάγκη η απόκτηση της γλωσσομάθειας, η οποία έχει προκύψει από το έντονο 
φαινόμενο της μετανάστευσης όπως έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. 

Για τον μετανάστη στον σύγχρονο κόσμο ανακύπτει η ανάγκη για την πολυγλωσσία. Η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή για τους παραπάνω λόγους στο κείμενο του σχεδίου δράσης 2004-2006 για 
τις γλώσσες, επισημαίνει την αναγκαιότητα δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών για την εκ-
μάθηση ξένων γλωσσών τονίζοντας ότι η ανάδειξη και των λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών 
θα συμβάλλει στην αξιοποίηση διαπολιτισμικών και γλωσσικών ικανοτήτων, σημαντικά απα-
ραίτητες, ιδιαίτερα για τα μετακινούμενα άτομα από ένα κράτος σε άλλο. Η απασχολησιμό-
τητα του πληθυσμού και πιο συγκριμένα η βελτίωση της κατάρτισης στο πλαίσιο των πολιτι-
στικών ανταλλαγών για την προσωπική ολοκλήρωση και εξέλιξη καθιστούν αναγκαία την 
γνώση ξένων γλωσσών (Ρόμπολης, 1999). 

Η γλωσσομάθεια περιλαμβάνει δεδηλωμένους ή μη δεδηλωμένους στόχους και υπάρχουν 
διαφορετικές απόψεις για την αξία της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Ο Baker (2001) κάνει την 
ακόλουθη ομαδοποίηση για τους δεδηλωμένους ή μη λόγους που οδηγούν έναν ενήλικα να 
μάθει μια ή περισσότερες γλώσσες πέραν της μητρικής: ιδεολογικούς, οικονομικούς - πολι-
τιστικούς και προσωπικούς. 

α) Ιδεολογικοί λόγοι: Στους ιδεολογικούς λόγους περιλαμβάνεται το ότι ένα άτομο επιθυμεί 
να μάθει μια δεύτερη γλώσσα διότι ίσως έχει σκοπό την αφομοίωσή του στην γλωσσική μειο-
νότητα ή την ένταξή του στην τοπική κοινωνία, ώστε να επιτευχθεί και αρμονία μεταξύ των 
γλωσσικών ομάδων. 

β) Οικονομικοί και πολιτιστικοί λόγοι: Εμπορικοί και κατ’ επέκταση οικονομική λόγοι επιβάλ-
λουν συχνά την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Η κατάργηση των συνόρων με την δημιουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η ανάπτυξη του τουρισμού ενθάρρυναν τα ταξίδια και την 
πολιτισμική ανταλλαγή. Με την εκμάθηση άλλων γλωσσών παρέχεται η δυνατότητα να έχει 
κάποιος πρόσβαση σε περισσότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε πληροφορίες που βρίσκο-
νται σε ξενόγλωσσα έντυπα, περιοδικά, εφημερίδες καθώς και σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδο-
μένων. 

γ) Προσωπικοί λόγοι: Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας επιδρά ευεργετικά στην ψυχολογία του 
ανθρώπου, αφού μπορεί να τονώνει την τονώνει την αυτοπεποίθηση του, παράλληλα λει-
τουργεί ως γνωστική άσκηση αφού παρέχει στο άτομο μορφωτική και ακαδημαϊκή αξία. Συμ-
βάλλει στην κοινωνική και επαγγελματική βελτίωση, καλύπτει συναισθηματικές ανάγκες και 
δημιουργεί νέους ορίζοντες στον πνευματικό κόσμο του ατόμου. 

Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι για να κατακτήσουν μια γλώσσα χρειάζεται να διαθέτουν: 

• επιθυμία και περιέργεια για τη νέα γλώσσα 

• ανάγκη επικοινωνίας με τους ανθρώπους του νέου περιβάλλοντος 
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• υπομονή και επιμονή για την κατάκτηση της νέα γλώσσας 

• παρακολούθηση για παράδειγμα τηλεοπτικών προγραμμάτων 

• εξάσκηση στην ομιλία με τον γηγενή πληθυσμό 

• επαφή με τα ΜΜΕ για εξοικείωση με την καθημερινή επικαιρότητα 

• επιλογή κατάλληλου τρόπου μάθησης και εμπέδωσης 

• τόλμη για συμμετοχή και εμπλοκή στη μάθηση 

(Baker ,1992) 

Η σημαντικότητα της γλώσσας για τους μετανάστες 

Η μετανάστευση ενός ατόμου σε ένα άγνωστο σε μια καινούρια πραγματικότητα, του δη-
μιουργεί σημαντικά πρόβλημα επικοινωνίας εφόσον δεν έχει την ικανότητα να κατανοήσει 
και να επικοινωνήσει στην κυρίαρχη γλώσσα. «Αυτομάτως, με την έλευση του μετανάστη στη 
χώρα υποδοχής, το πολιτισμικό και κοινωνικό κεφάλαιο που αυτός φέρει, υποτιμώνται» 
(Cavoulidis,2002). 

Συνεπώς η εκμάθηση της επίσημης γλώσσας της χώρας υποδοχής καθίσταται αναγκαία για 
το μετανάστη. «Ως επίσημη γλώσσα ενός κράτους, ορίζεται η γλώσσα που μέσα στα εδαφικά 
όρια της πολιτικής ενότητας, επιβάλλεται στους υπηκόους της ως η μόνη νόμιμη» (Bourdieu, 
1999, σ. 60). Κατά τον Γκότοβο (2002) «η νομιμοποίηση της γλώσσας που χρησιμοποιούταν 
από την κυρίαρχη κοινωνική τάξη και αποτελούσε το μόνο αποδεκτό κώδικα επικοινωνίας, 
συντελέστηκε με την ίδρυση του έθνους κράτους. Όλοι οι άλλοι κώδικες εφεξής περιθωριο-
ποιούνται».   

Ως «μειοψηφούσα» ή «μειονοτική» ονομάζεται η μητρική γλώσσα των μεταναστών, αφού 
χρησιμοποιείται από ομάδα χωρίς πολιτική εξουσία και κοινωνικό κύρος (Σελλά-Μάζη, 
2001). 

Ταυτόχρονα, μεγάλη επιρροή διαπιστώνεται στον κοινωνικό τομέα, ο οποίος ομολογουμέ-
νως δεν μένει ανεπηρέαστος. «Η γλώσσα του μετανάστη δεν έχει κάποια χρηστική αξία στον 
τόπο υποδοχής, καθώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οικονομικές, πολιτικές και εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες» (Αρχάκης & Κονδύλη, 2004, σ. 133. Η καθημερινή συναναστροφή 
των μεταναστών με το γηγενή πληθυσμό της χώρας υποδοχής, η συνεχής επαφή μαζί τους 
στα νοσοκομεία, στα σούπερ μάρκετ, στις δημόσιες υπηρεσίες, στο σχολείο καθώς συνδια-
λέγονται με τον εκπαιδευτικό, στην περίπτωση που η δεύτερη γενιά μεταναστών συμμετέχει 
σε κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης, είτε οι ίδιοι παρακολουθούν μαθήματα σε κάποιο Εκ-
παιδευτικό Πρόγραμμα (για παράδειγμα μαθήματα εκμάθησης της γλώσσας της χώρας υπο-
δοχής). Η ανάμειξη των πολιτισμών στην χώρας υποδοχής δημιουργεί ένα κράμα πολιτισμών 
με ποικίλα στοιχεία από το πολιτιστικό, θρησκευτικό, γλωσσικό, κοινωνικό, κομμάτι κάθε 
λαού. Επιπρόσθετα, «η γλώσσα συνδέεται άμεσα με την εθνική ταυτότητα και αποτελεί βα-
σικό συστατικό στοιχείο της» (Σελλά-Μάζη, 2001) 
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Ο μετανάστης θα οδηγηθεί σε κοινωνική απομόνωση και περιθωριοποίηση εξαιτίας της ά-
γνοιας της επίσημης γλώσσας και συγχρόνως το γεγονός αυτό θα έχει επίπτωση και στα υπό-
λοιπα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο μετανάστης στην καθημερινή του ζωή. 
Η γλώσσα, καθώς εμπλέκεται σε θέματα πολιτικής και κοινωνικής υφής, λειτουργεί είτε θε-
τικά στην διαμόρφωση των ανθρώπινων ομαδοποιήσεων, αφού συσπειρώνει γύρω της μια 
ομάδα, είτε αποκλείει τους αλλόγλωσσους ομιλητές από την εν λόγω ομάδα.  

Ο μετανάστης, βιώνει την υποτίμηση του πολιτιμικού, κοινωνικού και γλωσσικού του κεφα-
λαίου νιώθοντας αποκλεισμένος γλωσσικά από την ομάδα των ομιλούντων, καθώς δεν ανα-
γνωρίζεται η γλώσσα που ο ίδιος μιλά. Ως επακόλουθο ο μετανάστης που δεν γνωρίζει την 
γλώσσα της χώρας υποδοχής, μπορεί να οδηγηθεί σε κοινωνικό αποκλεισμό. 

Επίσης ο ίδιος ο μετανάστης χαρακτηρίζεται και «ασθενής», εφόσον σχετίζεται με την έλ-
λειψη στις διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις (ΚΕΓ, 1996, σ. 11). Βάση τον Δαμανάκη 
(2001), στην εξωτερική μετανάστευση που έχουμε την μετακίνηση ενός ατόμου από τον έναν 
τόπο σε έναν άλλο, αυτό ισοδυναμεί με τη μετακίνηση από ένα γνωστό κοινωνικό, οικονο-
μικό, πολιτικό και πολιτιστικό σύστημα σε ένα λιγότερο γνωστό ή - συνήθως - άγνωστο σύ-
στημα (ΚΕΓ, 1996). Αυτόματα, ο μετανάστης νιώθει «ξένος» προς όλα τα επίπεδα κοινοτήτων 
λόγου, στο μέτρο που δεν μπορεί να κατανοήσει και να επικοινωνήσει στην κυρίαρχη 
γλώσσα. Αυτομάτως, με την έλευση του μετανάστη στη χώρα υποδοχής, «το πολιτισμικό και 
κοινωνικό κεφάλαιο που αυτός φέρει, υποτιμώνται» (Portes & Rumbaut, 2001). 

Η χρήση της μητρικής γλώσσας περιορίζεται στις διαπροσωπικές επαφές των ατόμων που 
προέρχονται από το ίδιο κράτος με κοινή μητρική γλώσσα. Στην καθημερινή του ζωή ο μετα-
νάστης ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες και περιστάσεις χρησιμοποιεί άλλοτε την κυρί-
αρχη και άλλοτε την μητρική του γλώσσα (Αρχάκης & Κονδύλη, 2004, σ. 119). Οι δυσκολίες 
όμως που αντιμετωπίζει είναι εύλογες και αποτυπώνονται σε αρκετούς τομείς όπως: 

Κοινωνικός τομέας 

Σύμφωνα με τον Blackledge (2000), ο μετανάστης αντιμετωπίζει συχνά τις συναισθηματικές 
συνέπειες της «φραγμένης» επικοινωνίας και νιώθει να υποβαθμίζεται αφού αναγκάζεται να 
σιωπά στις επαφές του με τους άλλους (Οικονομίδου, 2008). Η καθημερινή ανάγκη του με-
τανάστη να έρθει σε επαφή εξαιτίας των υποχρεώσεων που καθημερινά ανακύπτουν, να πα-
ρευρεθεί σε δημόσιους χώρους, όπως τα νοσοκομεία, τα σχολεία, οι δημόσιες κρατικές υπη-
ρεσίες, τα καταστήματα, εκδηλώνουν πάλι την εμφάνιση της δυσκολίας του για επικοινωνία. 
Επιπλέον στους χώρους αυτούς συχνά προκύπτει η ανάγκη να αποτυπώσει κάτι σε το γραπτό 
λόγο. Η υποχρέωση να συμπληρώσει μια αίτηση, η να κάνει ανάγνωση κάποιων μικρών αγ-
γελιών για εύρεση εργασίας ή σπιτιού προς ενοικίαση και ή η ανάγνωση κάποιων ενημερω-
τικών σημειωμάτων ή ακόμη η ανάγνωση των οδικών επιγραφών στην οδήγηση δυσκολεύ-
ουν τη καθημερινότητα του μετανάστη. Η «φραγμένη» επικοινωνία έχει μεγαλύτερες συναι-
σθηματικές συνέπειες στην περίπτωση του τηλεφώνου, καθώς εκεί δεν χρησιμοποιούνται 
γλωσσικά σήματα, που θα βοηθούσαν στη καλύτερη συνεννόηση, όπως χειρονομίες . 
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Εργασιακός τομέας 

Ο μετανάστης, με την έλευσή του στη χώρα υποδοχής επιδιώκει αρχικά να βρει κάποια ερ-
γασία με την οποία θα καλύψει τις πρώτες του βιοτικές ανάγκες. 

Προβλήματα και δυσκολίες ανακύπτουν εξαιτίας της ελάχιστης ή καθόλου γνώσης της γλώσ-
σας και ακόμη περισσότερο αν δεν υπάρχει κάποιο άτομο στο φιλικό ή συγγενικό περιβάλλον 
που να μπορεί να τον βοηθήσει ή να τον συμβουλέψει που πρέπει να απευθυνθεί. Στη περί-
πτωση που ο μετανάστης επιτύχει την εύρεση εργασίας ανακύπτει το πρόβλημα της επικοι-
νωνίας με τον εργοδότη και τους συναδέλφους του καθώς και με όσα άτομα χρειάζεται να 
συναναστραφεί μαζί τους με άμεσο επακόλουθο να αισθάνεται, πραγματικά, αποκλεισμένος 
στο χώρο εργασίας του (Mattheoudakis, 2005). 

Επιπροσθέτως η γλωσσική αδυναμία του μετανάστη έχει ως επακόλουθο το χαμηλό αντιμι-
σθιών. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής, σχετικά με τις αμοιβές των εργαζομένων. Όπως παρατηρήθηκε οι 
αμοιβές των μεταναστών σχετίζονταν, άμεσα, με την ικανότητά τους να επικοινωνούν στα 
αγγλικά. Οι μετανάστες που διέθεταν γλωσσική ικανότητα και είχαν γλωσσική ευχέρεια, εί-
χαν πιο υψηλό μισθό από εκείνους που είχαν, μόνο μερική γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

Ταυτόχρονα, «η ελάχιστη γνώση της γλώσσας, έχει μια ακόμη συνέπεια για τον επαγγελμα-
τικό τομέα των μεταναστών. Οι μετανάστες λόγω της μη γνώσης της γλώσσας δεν έχουν τη 
δυνατότητα να αναζητήσουν οποιοδήποτε επάγγελμα επιθυμούν, συνεπώς έχουν περιορι-
σμένες επαγγελματικές επιλογές. Για παράδειγμα ένας μετανάστης που έχει σπουδάσει το 
επάγγελμα του ιατρού ή του δικηγόρου ή του δασκάλου στη χώρα δεν είναι καθόλου εύκολο 
να το εξασκήσει στη χώρα υποδοχής. Πέραν των τυπικών διαδικασιών της αναγνώρισης πτυ-
χίου που πρέπει να ακολουθήσει, δεν θα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει στο αντίστοιχο 
επαγγελματικό περιβάλλον και το γεγονός αυτό καθιστά την πρόσληψη του αδύνατή. Σε στοι-
χεία της απογραφής του 2001, φαίνεται πως οι επαγγελματικές επιλογές είναι περιορισμέ-
νες, κυρίως, «στις κατασκευές για τον αντρικό πληθυσμό και στις υπηρεσίες και το εμπόριο 
για το γυναικείο πληθυσμό» (Σαρρής, 2008). 

Ακόμη όμως και στην ευτυχή περίπτωση που ο μετανάστης καταφέρει και βρει καποια εργα-
σία θα είναι πολύ δύσκολη για τον μετανάστη και η επαγγελματική ανέλιξή του. Συνεπώς, η 
άγνοια ή μερική γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής περιορίζει την πρόσβαση των ερ-
γαζόμενων στην αγορά εργασίας και σε μια ευρύτερη σειρά επαγγελμάτων. 

Άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες πολλές φορές στον εργασιακό τομέα εί-
ναι η έλλειψη της δυνατότητας να προστατεύουν τα εργασιακά και λοιπά δικαιώματά τους 
όπως το δικαίωμα της ασφάλισης, η νοσοκομειακή περίθαλψη. 

Καταλήγουμε επομένως ότι ο μετανάστης αποκλείεται γλωσσικά και οδηγείται σε εργασιακή 
σε κοινωνική περιθωριοποίηση. Βρίσκεται σε ένα καινούριο περιβάλλον και είναι αδύναμος 
να επικοινωνήσει με το γηγενή πληθυσμό στη καθημερινότητά του και με τους συναδέλφους 
του στην εργασία του, με την παράλληλη καθολική κυριαρχία της γλώσσας σε κάθε τομέα 
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δραστηριοποίησής του, τον οδηγεί άμεσα στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Έτσι ο με-
τανάστης γίνεται τουλάχιστον, δίγλωσσος. Σύμφωνα με την κοινωνιογλωσσολογία, η εκμά-
θηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής μπορεί να έχει ως επακόλουθο είτε τον παραγκωνι-
σμό της μητρικής γλώσσας του μετανάστη (γλωσσική υποχώρηση), είτε όχι (γλωσσική διατή-
ρηση) (Κωστούλα-Μακράκη, 2001). 

Συνεπώς, το κατά πόσο μπορεί ο μετανάστης να επικοινωνεί στην ελληνική γλώσσα, τη 
γλώσσα της χώρας υποδοχής είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν 
και επηρεάζουν την ένταξή του σε κάποια κοινωνική ομάδα, αλλά και, γενικότερα, στο κοι-
νωνικό σύνολο. 

Γλώσσα και κοινωνική ένταξη 

Πολλοί επιστήμονες συγκλίνουν στην άποψη πως η γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής 
αποτελεί βασικό παράγοντα κοινωνικής και εργασιακής ένταξης στη ζωή του μετανάστη. 

Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε είχε κάνει την παρακάτω δήλωση: 
«Όταν δε γνωρίζεις που ζεις και πού θέλεις να φτάσεις, όταν δε γνωρίζεις, έστω και ελάχιστα, 
τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, τότε δεν έχεις ουσιαστικές πιθανότητες ένταξης στην τοπική 
κοινωνία». (Hasselbach & Συμεωνίδης, 2009). 

Οι μετανάστες σύμφωνα με τον Ruhs (2009) στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Μετανάστευση 
και την Ανάπτυξη, όταν μαθαίνουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής αναπτύσσονται ως άν-
θρωποι και βελτιώνουν τα επίπεδα κατανόησης και επικοινωνίας σε σχέση με τις νέες δια-
φορετικές κοινωνίες στις οποίες βρίσκονται. Η εκμάθηση της γλώσσας καλυτερεύει τους δια-
κρατικούς δεσμούς, την επικοινωνία και την ανταλλαγή κοινωνικού κεφαλαίου. Στο πέρασμα 
του χρόνου οι μετανάστες που αρχικά έχουν μικρές γνώσεις γύρω από τη γλώσσα κατορθώ-
νουν και αποκτούν γλωσσικές ικανότητες μικραίνοντας έτσι το μεταξύ τους γλωσσικό χάσμα 
με το γηγενή πληθυσμό.  

Η ανάγκη για επιμόρφωση των μεταναστών 

Η παρουσία των νεόφερτων αυτών ανθρώπων προέβαλε την ανάγκη τόσο για την δική τους 
επιμόρφωση προκειμένου να μπορέσουν να ενσωματωθούν στα κοινωνικά δεδομένα, όσο 
και την επιπλέον επιμόρφωση των αυτοχθόνων προκειμένου να αντιμετωπίσουν καλύτερα 
τα κοινωνικά φαινόμενα όπως η ανεργία που προέκυψαν με την έλευση επιπλέον πληθυ-
σμού. Η πραγματικότητα, ωστόσο, δεν είναι τόσο ευνοϊκή και ειδικά για τους μετανάστες 
από τις χώρες του Τρίτου κόσμου ή των Βαλκανίων, χώρες που τελούν υπό δυσμενείς οικο-
νομικές ή πολιτικές συνθήκες.   

Οι μετανάστες έρχονται αντιμέτωποι με πολλές δυσκολίες κατά την προσπάθεια προσαρμο-
γής σε μια άλλη κοινωνία. Εκτός από το διαφορετικό νομικό πλαίσιο που πρέπει να αντιμε-
τωπίσουν, έχουν να αντιμετωπίσουν την αντικειμενική δυσκολία της γλώσσας προϋπόθεση 
απαραίτητη για την ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο. 
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Οπωσδήποτε ένας σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας στην ενεργό ένταξη των μετανα-
στών στην αγορά εργασίας συνιστά ή ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας, αλλά και στοι-
χείων του ελληνικού πολιτισμού και τρόπου ζωής, που δυσχεραίνουν την επικοινωνία με τον 
κοινωνικό περίγυρο και την ομαλή κοινωνική ένταξη.  

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι οι μετανάστες που κατέκτησαν την ελληνική γλώσσα βρήκαν 
πολύ πιο εύκολα εργασία και κατάφεραν και αυτοί και οι οικογένειες τους να ενσωματωθούν 
στην ελληνική κοινωνία πολύ πιο εύκολα. 

Η εξέλιξη αυτή λοιπόν της κοινωνίας σε διαπολιτισμική δημιουργεί εκπαιδευτικές ανάγκες 
που απαιτούν ειδική οργάνωση και σχεδιασμό. Για το λόγο αυτό έχουν σχεδιαστεί και υλο-
ποιηθεί πολλά προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης στους μετανά-
στες από την ελληνικό κράτος για να διευκολύνει την ομαλότερη ένταξη των μεταναστών 
στην ελληνική πραγματικότητα. 
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Περίληψη 

Η χρήση των κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση μπορεί να θεωρηθεί ως δυνητικά ισχυ-
ρή ιδέα μόνο και μόνο επειδή οι μαθητές περνούν πολύ χρόνο σε αυτές τις online δραστη-
ριότητες δικτύωσης. Τα τελευταία χρόνια η χρήση των κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευ-
ση εφαρμόζεται ήδη. Τα κοινωνικά δίκτυα στη τάξη μπορεί να γίνεται με διάφορους τρό-
πους. Ο μαθητής χρησιμοποιεί ένα μέσο που του είναι αρκετά οικείο και ενδιαφέρον. Ορι-
σμένοι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν τα κοινωνικά δίκτυα.  Η χρήση των κοινωνικών δικτύων 
στην εκπαίδευση αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις και φαίνεται να αποτελεί τεχνολογική 
και παιδαγωγική καινοτομία. Η παρούσα εργασία διερευνά τις αντιλήψεις των φοιτητών 
πάνω στα κοινωνικά δίκτυα  για την αξιοποίηση τους στην εκπαίδευση. Η έρευνα έλαβε 
χώρα στην Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ  του τμήματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. παράρτημα της Πάτρας. 

Λέξεις - Kλειδιά: Κοινωνικά δίκτυα, εκπαίδευση ενηλίκων. 

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας η χρήση των κοινωνικών δικτύων είναι πολύ συχνή. Πολλοί άνθρωποι χρησι-
μοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για διαφόρους λόγους και οι δυνατότητες που προσφέρουν 
είναι αρκετές.  Η Κασκαντάμη Μ.  (2011) υποστήριξε ότι η αλματώδης αύξηση των ιστοχώ-
ρων κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία χρόνια καταδεικνύει ότι για πολλούς ανθρώπους 
αποτελούν σήμερα τη δεσπόζουσα τάση επικοινωνίας μέσω της τεχνολογίας. Σύμφωνα με  
τους  Lambropoulos και Vivitsou (2011, όπ. αναφ. στους Ιορδανίδου Σ.  & Χουλιάρα Ξ. 
2013),  τα κοινωνικά δίκτυα και οι δυνατότητες που προσφέρουν, έχουν μεταβάλει ριζικά 
τον τρόπο επικοινωνίας, συνεργασίας και διάθεσης της πληροφορίας στις σύγχρονες  κοι-
νωνίες. Τα κοινωνικά δίκτυα υποστηρίζουν  την έναρξη σχέσεων άγνωστων ατόμων μεταξύ 
τους, εν τούτοις όμως δεν είναι η πρωτεύουσα τακτική για πολλούς από τους χρήστες.  Το 
κοινωνικό δίκτυο είναι σχεδιασμένο για την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και επικοι-
νωνία όλων των ατόμων που μετέχουν σε αυτό ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου και εθνικότη-
τας (Boyd &Ellison, 2008; Σωτηριάδου, Παπαδάκης, 2012). Επίσης επιτρέπουν στους χρή-
στες να  δημιουργούν προφίλ (ιδιωτικό ή δημόσιο) όπου οριοθετείται από το κάθε σύστη-
μα. Ακόμη, οι χρήστες  έχουν τη δυνατότητα της περιήγησης και της μεταφοράς των λιστών 
των ιδίων αλλά και εκείνων που δημιουργήθηκαν από άλλους χρήστες του ιδίου συστήμα-
τος (Σωτηριάδου, Παπαδάκης, 2012). 

Στο εκπαιδευτικό πλαίσιο έχει παρατηρηθεί ότι συχνά δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην 
αλληλεπίδραση παρά στο ίδιο το περιεχόμενο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ενισχύεται η 
συμμετοχή των μαθητών, η συνεργασία, και  η δυναμική επικοινωνία (Zhang 2010, Μανού-
σου & Χαρτοφύλακα, 2011). Μειώνεται η ισχύς των παραδοσιακών ορίων ανάμεσα στη 
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σχολική αίθουσα και το σπίτι, ανάμεσα σε καθηγητές και μαθητές, ανάμεσα σε εκπαίδευση 
και ψυχαγωγία (West & West 2008, Τ. Σύβακα και Α.Γκινούδη, 2013). Ο σκοπός της παρού-
σας εργασία ήταν να διερευνήσεις τις αντιλήψεις των φοιτητών του Ετησίου Προγράμματος 
Παιδαγωγικής Κατάρτισης της Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε Πάτρας σχετικά στα κοινωνικά δίκτυα  για την α-
ξιοποίηση τους στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

Κοινωνικά δίκτυα και εκπαίδευση 

Το Facebook σύμφωνα με  Έρευνα Κοινωνικής Δικτύωσης 2013-2014, του Εργαστηρίου Ηλε-
κτρονικού Επιχειρείν είναι μία από τις πιο δημοφιλείς σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Οι 
χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων με τις επαφές τους και να τους ειδο-
ποιούν όταν ανανεώνουν τις προσωπικές πληροφορίες τους. Το Facebook επιτρέπει στους 
χρήστες του να επικοινωνούν. Η επικοινωνία γίνεται κυρίως μέσω του χρονολογικού 
(timeline). Το Facebook ως κοινωνικό δίκτυο έχει κάποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήμα-
τα. Τα κυριότερα οφέλη της χρήσης του Facebook για τους εκπαιδευόμενους (Σωτηριάδου, 
Παπαδάκης 2012)  είναι : 1)διευκολύνει την ενεργητική συμμετοχή, 2)αναπτύσσεται η θετι-
κή συμπεριφορά κατά την διάρκεια της μάθησης και βελτιώνεται η ποιότητα μάθησης, 3)οι 
εκπαιδευόμενοι δημιουργούν δικό τους ρυθμό μάθησης, χρησιμοποιώντας ειδικές εφαρ-
μογές και εργαλεία, 4)αναπτύσσεται η αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων καθώς και η 
κριτική, 5)καλλιεργείται η ανοχή και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, 6)ενισχύεται η αυ-
τοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση των εκπαιδευομένων, 7)διαμοιράζονται στοιχεία εκπαι-
δευτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή τάξη τα οποία δημιουργού-
νται από την αλληλεπίδραση των χρηστών σε ένα καλά δομημένο κοινωνικό πλαίσιο μάθη-
σης, 8)εφαρμόζονται καινοτόμες παιδαγωγικές μέθοδοι που στοχεύει στην αύξηση ενδια-
φέροντος των εκπαιδευόμενων, 9)αναπτύσσονται οι γνωστικές ικανότητες και οι δεξιότητες 
και αυτό θα βοηθήσει  στην αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας, 10)δίνεται η 
δυνατότητα για συνεργατική μάθηση μέσω του m-learning (Λέκκα , Σύψας  & Παγγέ 2013) 

Μεθοδολογία Έρευνας 

Για την συλλογή των δεδομένων κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο με βάση τη σχετική 
βιβλιογραφία. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν και συγκεντρώθηκαν. Στη παρούσα έρευ-
να συμμετείχαν 29 φοιτητές από τη σχολή Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. του τμήματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. στο παράρ-
τημα της Πάτρας. Υπήρξε ανωνυμία των φοιτητών  και υπήρξε ενημέρωση ως προς τους 
φοιτητές για τον ερευνητικό σκοπό.  Το εργαλείο συλλογής ποσοτικών δεδομένων που χρη-
σιμοποιήθηκε είναι το δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελούνταν από 11 δύο ερω-
τήματα κλειστού τύπου και ένα ανοικτού τύπου. Οι Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. 
(2008) το ερωτηματολόγιο εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητα  μέτρηση εννοιών 
και πρέπει να εξασφαλίζει την ανωνυμία των ερωτηθέντων.  

Το ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε άξονες.  Ο πρώτος άξονας περιείχε πληροφορίες για 
τα προσωπικά στοιχεία των φοιτητών.  Ο δεύτερος άξονας περιείχε πληροφορίες για την 
εφαρμογή των κοινωνικών δικτύων στη τάξη από το καθηγητή. Ο τρίτος άξονας περιλάμβα-
νε πληροφορίες για τις αναθέσεις δραστηριοτήτων στους μαθητές μέσω των κοινωνικών 
δικτύων. Εξετάζεται πως οι φοιτητές αντιλαμβάνονται τη διεξαγωγή εργασιών-αναθέσεις 
μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ο τέταρτος άξονας αναλύει αν φοιτητές μπορούν να αλλη-
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λεπιδράσουν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Ακόμη, περιλαμβάνει πληροφορίες  για συ-
νεργασία  φοιτητή με φοιτητή και φοιτητή με καθηγητή. Το λογισμικό excel χρησιμοποιή-
θηκε για τη διαχείριση-ανάλυση των δεδομένων και για τις περιγραφικές αναλύσεις.  

Ανάλυση Αποτελεσμάτων  Έρευνας 

Μετά την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων, ακολούθησε η ανάλυση των απαντήσεων από 
τους 29 σπουδαστές. Τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω.  

Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει δημογραφικές ερωτήσεις. Η ηλικία του δείγματος φαίνεται 
ως εξής: το 59% (17 σπουδαστές) ανήκει στην ηλικία των 22-32, το 31%(9 σπουδαστές) με-
ταξύ 33-43,  10%(3 σπουδαστές) μεταξύ 44-54. Το δείγμα της έρευνας συγκρότησαν 72% 
γυναίκες (21 σπουδαστές) κατά 28%(8 σπουδαστές).   

Ο δεύτερος άξονας  σχετίζεται με  την εφαρμογή των κοινωνικών δικτύων στη τάξη από το 
καθηγητή. Στην ερώτηση «Πιστεύετε ότι χρήση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση μπο-
ρεί  να αξιοποιηθεί σωστά;», το 72% (21 σπουδαστές) του δείγματος απάντησε ότι μπορεί 
πολύ να αξιοποιηθεί  σωστά η χρήση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση . Υπάρχει μικρή 
διαφορά στις κλίμακες καθόλου και λίγο. Το  14%  (4  σπουδαστές) απάντησε «λίγο» και το 
10% (3 σπουδαστές)  απάντησε «καθόλου». Στην ερώτηση «Ο εκπαιδευτικός μπορεί να συ-
νεργαστεί με το μαθητή μέσω των κοινωνικών δικτύων;»  Το 69% (20 σπουδαστές) απάντη-
σε  ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί πολύ να συνεργαστεί με τους μαθητές μέσω των κοινωνικών 
δικτύων. Παρατηρήθηκε  ισοψηφία στις κλίμακες καθόλου και λίγο με ποσοστό 14% το κα-
θένα. Στην  τελευταία ερώτηση για το δεύτερο άξονα : «Αν ο εκπαιδευτικός εφαρμόζει τη  
χρήση των κοινωνικών δικτύων θα  αυξήσει το ενδιαφέρον για το μάθημα;  Το 61% (18 
σπουδαστές) απάντησε ότι το ενδιαφέρον του θα αυξηθεί «πάρα πολύ» αν ο εκπαιδευτικός 
εφαρμόσει τα κοινωνικά δίκτυα στη ώρα του μαθήματος. Το  17%  (5 σπουδαστές) απάντη-
σε ότι το ενδιαφέρον τους για μάθημα θα αυξηθεί «πολύ» . Με χαμηλότερα ποσοστά είναι 
η κλίμακα «καθόλου» με 10%(3 σπουδαστές) και 10%(3 σπουδαστές)  η κλίμακα «λίγο». 

Ο τρίτος άξονας ο όποιος σχετίζεται με την συνεργασία των φοιτητών και του καθηγητή στο 
χώρο των κοινωνικών δικτύων. Στην πρώτη ερώτηση «Αν σας αναθέσει ο καθηγητής να συ-
νεργαστείτε με τους συμμαθητές σας μέσω των κοινωνικών δικτύων, σας φαίνεται εύκο-
λο;», το 52% (15 σπουδαστές)  απάντησε ότι τους φαίνεται πολύ  εύκολο. Το 21% (6 σπου-
δαστές)  απάντησε ότι τους φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. Το 20%(6 σπουδαστές)  απάντησε 
ότι  «λίγο εύκολο» ενώ το 7% (2 σπουδαστές) «καθόλου εύκολο». Η επόμενη ερώτηση : «Αν 
ο καθηγητής σας αναθέσει να σχολιάζετε ή να δημοσιεύετε υλικό σε σχέση με το μάθημα, 
σας φαίνεται χρήσιμο;» , το 41% ( 12 σπουδαστές) των φοιτητών απάντησε ότι είναι « πολύ 
χρήσιμο να σχολιάζουν και να δημοσιεύουν υλικό». Ακόμη, το 31% ( 9 σπουδαστές) απά-
ντησε ότι είναι «λιγότερο χρήσιμο».  Ισοψηφία υπάρχει ανάμεσα στις κλίμακες «καθόλου» 
και «πολύ καλά» με 14%. 

Ο τέταρτος άξονας εξετάζει τις σχέσεις που έχουν οι φοιτητές μεταξύ τους αλλά εξετάζει τη 
σχέση  φοιτητή με καθηγητή.  Στην ερώτηση «Η  καθημερινή επαφή με τους συμμαθητές 
σας εξαιτίας των εργασιών  σας στο χώρο των κοινωνικών δικτύων  θα σας ωθήσει στο να 
αποκτήσετε νέους φίλους.»  Το 41% (12 σπουδαστές) απάντησε ότι τους βοηθά «πολύ» στο 
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να αποκτήσουν νέους φίλους. Το 28%( 8 σπουδαστές) απάντησε ότι «λίγο» τους βοηθά πο-
λύ στο να αποκτήσουν νέους φίλους.  

Στην επόμενη ερώτηση: «Αν είχατε απορίες πάνω σε εργασίες θα συνομιλούσατε με το κα-
θηγητή σας για διευκρινήσεις;», το 52% (15 σπουδαστές) απάντησαν «πάρα πολύ». Ακο-
λουθεί με 27% (8 σπουδαστές) στην κλίμακα «πολύ». Τέλος, 14% κατέχει η κλίμακα «λίγο» 
και 7% η κλίμακα «καθόλου». Στην τελευταία ερώτηση: «Αν είχατε απορίες πάνω σε εργα-
σίες θα συνομιλούσατε με τους συμμαθητές σας για διευκρινήσεις;», το 62%(18 σπουδα-
στές) απάντησε «πολύ». Το 24% (7 σπουδαστές) «απάντησε πάρα πολύ». Τέλος,  χαμηλότε-
ρα ποσοστά τα έχουν οι κλίμακες «καθόλου»(4%) κα «λίγο» (10%).  

Συμπεράσματα 

Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων τα κοινωνικά δίκτυα 
μπορούν να εφαρμοστούν και αξιοποιηθούν για εκπαιδευτικά θέματα μέσα στη τάξη και 
εκτός τάξης. O εκπαιδευτικός μπορεί και πρέπει να είναι ο καθοδηγητής στην αξιοποίηση 
τους . Θα πρέπει να έχει συντονιστικό ρόλο, να καθοδηγεί, να υποστηρίζει, να παρακινεί και 
ελέγχει τους φοιτητές.  Οι φοιτητές στο δείγμα της εργασίας θέλουν να υπάρχει συνεργασία 
με τον καθηγητή τους μέσω των κοινωνικών δικτύων. Πιστεύουν ότι ο εκπαιδευτικός μπο-
ρεί να συνεργαστεί μαζί τους μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και θεωρούν ότι θα έχει περισ-
σότερο ενδιαφέρον το μάθημα αν ο καθηγητής εφαρμόσει και τα κοινωνικά δίκτυα στο μά-
θημα. Θα υπάρχουν θετικά αποτελέσματα στην μαθησιακή διαδικασία  γιατί οι φοιτητές 
είναι θα αρκετά πιο πρόθυμοι και ικανοί να συνεργαστούν μεταξύ  τους όταν ο εκπαιδευτι-
κός τους αναθέσει μια εργασία. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των φοιτητών. Ο εκπαιδευτικός 
πρέπει να προσανατολίζει το μάθημα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών. Επι-
προσθέτως είναι χρήσιμο να σχολιάζουν και να δημοσιεύουν υλικό σε σχέση με το μάθημα. 
Το κοινωνικό δίκτυο μπορεί να υποστηρίξει την συνεχή επικοινωνία ανάμεσα στους φοιτη-
τές και στον καθηγητή. Η επαφή θα τους φέρει πιο κοντά στους εκπαιδευτικούς στόχους με 
μεγαλύτερη αλληλεπίδραση , υποστήριξη και ανατροφοδότηση.  

Παρατηρήθηκε μικρή διαφοροποίηση των απόψεων μεταξύ των φοιτητών στο αν θα συνο-
μιλήσουν με το καθηγητή ή με τους συμμαθητές τους για τυχόν απορίες πάνω σε εργασίες. 
Οι περισσότεροι φοιτητές προτιμούν να επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές πάνω σε θέ-
ματα εργασίας, για διευκρινιστικές ερωτήσεις. Συνεπώς, οι φοιτητές χρειάζονται τα κοινω-
νικά δίκτυα στην εκπαίδευση. Τα κοινωνικά δίκτυα κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον τους 
για μάθηση και ανοίγουν νέους δρόμους στην προσωπική εκπαιδευτική πορεία του καθε-
νός.  
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Περίληψη  

Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή του προφίλ των εκπαιδευόμενων στα Σχολεία Δεύ-
τερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε αναφορικά με α) τα 
κοινωνικά-δημογραφικά χαρακτηριστικά και β) το πλαίσιο της μάθησης ενηλίκων ως προς 
την καταπολέμηση του λειτουργικού αναλφαβητισμού. Το πρόγραμμα φοίτησης σε ένα ΣΔΕ 
πρέπει να δώσει κίνητρα για μάθηση σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομά-
δες και επιθυμούν να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Για να καταστεί όμως 
εφικτό, απαιτείται επιτυχής προσαρμογή μαθητοκεντρικών μορφών διδασκαλίας σε κοινω-
νικές και εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες. 

Λέξεις - Κλειδιά: ΣΔΕ, Ανάγκες, Δια βίου μάθηση, Εκπαίδευση ενηλίκων, Γνωστική διαδικα-
σία. 

Εισαγωγή 

Παρά τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με το νόμο 1566 το 1985, αρκετοί 
είναι οι νέοι σήμερα στη χώρα μας που δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο Γυμνάσιο. 
Το φαινόμενο αυτό του λειτουργικού αναλφαβητισμού νοείται ως ένα πρόβλημα πολυσύν-
θετο, τόσο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό όσο και εκπαιδευτικό και πολιτισμικό. Ένα 
πρόβλημα το οποίο «μολύνει» το ίδιο το άτομο αλλά και την κοινωνία. Τα αναλφάβητα ά-
τομα ωθούνται αναγκαστικά έξω από τους μηχανισμούς πληροφόρησης, επικοινωνίας και 
συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι, παρουσιάζοντας συγχρόνως αδυναμία να ενταχθούν 
στο σύστημα εργασιακής απασχόλησης, εξεύρεσης εργασίας και αξιοποίησης των δυνατο-
τήτων που προσφέρουν σήμερα οι νέες εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία (Σιπητά-
νου,1998). 

Για την επίλυση του προβλήματος αυτού, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε, στα πλαίσια των 
πολιτικών της δια βίου μάθησης, τη δημιουργία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) για την 
επανένταξη στην εκπαίδευση των νέων, κυρίως ανέργων, που δεν ολοκλήρωσαν την υπο-
χρεωτική εκπαίδευση και αντιμετωπίζουν, συνεπώς, τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλει-
σμού (White Paper on education and training, 1995). 

Έτσι λοιπόν ο θεσμός των ΣΔΕ αρχίσε να υλοποιείται το 1997 στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και είχε την απαρχή του στο κείμενο της Λευκής Βίβλου το 1995, στο οποίο εκφρά-
στηκε για πρώτη φορά η ανάγκη για εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλη τη διάρκεια της ζω-
ής. Αυτό ισχύει κυρίως για τις µειονεκτούσες οµάδες, που στερούνται το οικογενειακό και 
κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο θα τους επέτρεπε να αξιοποιήσουν ακόµη περισσότερο τη 
γενική εκπαίδευση που παρέχεται στο σχολείο. Σε αυτές τις οµάδες θα πρέπει να δοθεί η 
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ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση στη νέα γνώση, η οποία θα µπορούσε να τους βοηθή-
σει να αναπτύξουν τις ικανότητες τους. (Σιπητάνου, 2005).  

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «…Τα Σ∆Ε απευθύνονται σε ανειδίκευτους νέους, οι 
οποίοι επιθυµούν την κοινωνική και επαγγελµατική τους ένταξη. Αυτοί είναι κυρίως νέοι 
που δεν υποχρεούνται πλέον να ακολουθούν σχολική φοίτηση, ενώ δεν διαθέτουν τις απα-
ραίτητες δεξιότητες µε τις οποίες θα µπορούσαν να επωφεληθούν από τα τυπικά εκπαιδευ-
τικά προγράµµατα ή να παραµείνουν µόνιµα σε µια θέση εργασίας. Οι νέοι αυτοί διαθέ-
τουν λίγες µόνο βασικές γνώσεις και έχουν συχνά βιώσει αρνητικές εµπειρίες από το σχο-
λείο. ∆ίχως να έχουν προοπτική βελτίωσης της κοινωνικής τους κατάστασης, κινδυνεύουν 
να γίνουν µόνιµα περιθωριοποιηµένοι και αποκλεισµένοι από την κοινωνία.» (EC, 1999). 

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελούν καινοτόμα Σχολεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων τα 
οποία απευθύνονται σε ενηλίκους που ενδιαφέρονται να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική 
εκπαίδευση, την οποία κάποια στιγμή εγκατέλειψαν. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαφέρει 
από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης ως προς το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδο-
λογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων, ενώ διαμορφώνεται από τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες των ίδιων των συμμετεχόντων. 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό και τις αρχές που διατυπώθηκαν από τα όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης διαμορφώθηκαν στην πορεία κάποια βασικά χαρακτηριστικά των ΣΔΕ, τα οποία 
συνοπτικά είναι τα εξής: 

α) κυριαρχία παιδαγωγικών προσεγγίσεων, οι οποίες εστιάζουν στις προσωπικές μαθησια-
κές και γνωστικές ανάγκες των εκπαιδευομένων, στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, 

β) καθορισμός περιεχομένου μαθημάτων που στοχεύει στην κατάκτηση βασικών δεξιοτή-
των, όπως γραφή, ανάγνωση, αρίθμηση, αλλά και άλλων δεξιοτήτων που έχουν σχέση με 
κοινωνικές δεξιότητες, με τη σύγχρονη τεχνολογία, με την εκμάθηση ξένων γλωσσών και με 
την αναγνώριση του καλλιτεχνικά ωραίου, 

γ) σύμπραξη κοινωνικών φορέων από το χώρο της εκπαίδευσης, της εργασίας και της εθε-
λοντικής προσφοράς για την ολόπλευρη υποστήριξη των εκπαιδευομένων. 

Στα σχολεία αυτά γίνονται δεκτά άτομα άνω των 18 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει τη 
βασική εννιάχρονη φοίτηση και παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά σχετικά με οικονομική 
κατάσταση, έλλειψη σταθερής εργασίας και χαμηλό βιοτικό επίπεδο. Η απώλεια της εννιά-
χρονης φοίτησης έχει ως βασική συνέπεια την αδυναμία των συγκεκριμένων ατόμων να 
επωφεληθούν από τις εκάστοτε ευκαιρίες κατάρτισης ή εύρεσης εργασίας (Θεοδωρόπου-
λος, 2007). 

Το πρόγραμμα, όπως προαναφέρθηκε, διακρίνεται από ευελιξία. Συνδυάζει την εφαρμογή 
εργαστηρίων μαζί με τα κύρια υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία εργαστήρια είναι εβδομα-
διαία και ικανοποιούν ειδικά ενδιαφέροντα, ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες των εκπαι-
δευόμενων. Η μεγαλύτερη ευελιξία στη μάθηση αλλά και στις κοινωνικές σχέσεις οδηγεί 
εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους σε αναζήτηση νέων μορφών διδασκαλίας (Χοντολί-
δου, 2003).  
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Τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας λοιπόν, θεσµοθετούνται στην Ελλάδα µε νόµο το 1997 στο 
πλαίσιο που έχουν προδιαγράψει οι διακηρυγµένες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το  
πρώτο σχολείο άρχισε να λειτουργεί στο Περιστέρι της Αθήνας το Σεπτέμβριο του 2000. 
Από τη σχολική χρονιά 2001-2002 άρχισαν να λειτουργούν άλλα τέσσερα ΣΔΕ, στο Μενίδι 
της Αττικής, στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης και στην Πάτρα. Είχε απο-
φασιστεί από το Υπουργείο Παιδείας η ίδρυση μέχρι το 2006 συνολικά δεκατριών ΣΔΕ σε 
όλη την επικράτεια.Την επόμενη σχολική χρονιά 2003-2004 προβλεπόταν να λειτουργήσουν 
ΣΔΕ στην Κομοτηνή, τη Λάρισα και τη Μυτιλήνη. Οι απόφοιτοι των ελληνικών ΣΔΕ αποκτούν 
τίτλο ισότιμο με το Απολυτήριο Γυμνασίου. 

Κεντρικοί στόχοι των ΣΔΕ είναι: 
α. Η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των πολιτών. 
β. Η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. 
γ. Η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα τους βοηθήσουν στην 
κοινωνική-οικονομική ένταξη και ανέλιξη. 
δ. Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων. 
ε. Η συμβολή στην ένταξή τους ή στη βελτίωση της θέσης τους στο χώρο της εργασίας. (Υ.Α. 
260/16-01-2008: 3, Άρθρο 2) 

Η εκπαιδευτική διαδικασία στα ΣΔΕ 

Τα άτομα που φοιτούν στα ΣΔΕ εγκατέλειψαν ή διέκοψαν την υποχρεωτική εκπαίδευση για 
λόγους οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς (Βεργίδης, 2003). Αντιμετωπίζουν δυ-
σκολίες ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας λόγω έλλειψης επαγγελματικής εκ-
παίδευσης. Η προκατάληψη που έχουν απέναντι στην εκπαίδευση, προκαλεί συχνά έλλει-
ψη κινήτρων και ανάκληση αρνητικών αναμνήσεων από το σχολείο. Κάποιοι ενήλικοι εξ 
αυτών αντιμετώπισαν ή εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα χρήσης ναρκωτικών 
ή αλκοόλ (Ταρατόρη, 2008). 

Ως άτομα που στερούνται της βασικής εκπαίδευσης αδυνατούν να εισέλθουν σε μηχανι-
σμούς πληροφόρησης, επικοινωνίας και συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι παρουσιάζο-
ντας συγχρόνως αδυναμία να ενταχθούν στο σύστημα εργασιακής απασχόλησης, εξεύρε-
σης εργασίας και αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν σήμερα οι νέες εξελίξεις 
στην επιστήμη και την τεχνολογία. 

Η συμμετοχή των ενηλίκων σε μαθησιακές διαδικασίες παρουσιάζει ορισμένες δυσκολίες 
(π.χ . στην απομνημόνευση πληροφοριών και στη μάθηση γενικών γνώσεων) και έχουν να 
αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα εμπόδια (π.χ . επαγγελματικά ή οικογενειακά προβλήματα), 
τα οποία συχνά δυσχεραίνουν τη μάθησή τους. Οι δυσχέρειες γίνονται όλο και πιο εμφα-
νείς σε περιπτώσεις ενηλίκων οι οποίοι προέρχονται από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά 
στρώματα και έχουν στερηθεί τα εκπαιδευτικά τους δικαιώματα σε μικρή ηλικία εξαιτίας 
των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, του οικογενειακού περιβάλλοντος και των ιδιό-
μορφων κοινωνικών δικτύων.  
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Το ανεπαρκές μορφωτικό επίπεδο που διαθέτουν τους δημιουργεί προβλήματα στην καθη-
μερινή επικοινωνία την κοινωνική ενσωμάτωση και τον επαγγελματικό τους βίο. Η μη ολο-
κλήρωση της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης δεν οφείλεται απαραίτητα σε λόγους που 
σχετίζονται με τις ικανότητές τους. Οι εκπαιδευόμενοι στα ΣΔΕ ανακτούν την ευκαιρία να 
αποκτήσουν βασικά προσόντα και κοινωνικές δεξιότητες για τη διευκόλυνση της πρόσβα-
σης στην αγορά εργασίας. Αποφάσισαν λοιπόν να επιστρέψουν στη «σχολική πραγματικό-
τητα» με στόχο να μάθουν ό,τι δεν μπόρεσαν ή δε θέλησαν να μάθουν στην παιδική τους 
ηλικία (Σιπητάνου & Πλατσίδου, 2010). 

Σε έρευνα που διεξήχθη στο ΣΔΕ Αγίων Αναργύρων προέκυψε ότι οι Εκπαιδευόμενοι προ-
έρχονται από τις λεγόμενες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως (Θεοδωρόπουλος, 2007): 

• Άνεργοι άνω των 45 ετών 
• Μακροχρόνια άνεργοι 
• Άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας 
• Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών 
• Πρώην φυλακισμένοι 
• Πρώην χρήστες 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε η Ταρατόρη στα ΣΔΕ Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης (Ταρατόρη, 2008), προέκυψε ότι: Οι εκπαιδευόμενοι επέστρεψαν 
με δική τους επιλογή στα θρανία για λόγους επαγγελματικής αναβάθμισης και απόκτησης 
περισσότερων επαγγελματικών επιλογών. Σημειώνεται η θετική σχέση με τους εκπαιδευτές. 

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τις Σιπητάνου και Πλατσίδου (Σιπητάνου & Πλα-
τσίδου, 2010) στα ΣΔΕ Νεάπολης Θεσσαλονίκης και Γιαννιτσών, οι εκπαιδευόμενοι εμφάνι-
σαν θετική στάση απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία ενώ δήλωσαν μεγαλύτερη ευκο-
λία προσαρμογής σε σχέση με τις δυσκολίες που είχαν αντιμετωπίσει κατά τη μέχρι τότε 
παρουσία τους. Η συγκεκριμένη αναφορά είναι έντονη κυρίως από γυναίκες, έγγαμους, 
άνεργους και εκπαιδευόμενους με σχετικά υψηλή νοητική αυτοεικόνα. Στα αξιοσημείωτα 
είναι ότι στις μεγαλύτερες ηλικίες επικρατεί μια αισιόδοξη αντίληψη για τη μάθηση τη 
στιγμή που η επιβεβαιώθηκε η άποψη ότι οι εκπαιδευόμενοι προχωρημένης ηλικίας δε 
στερούνται τις νοητικές τους ικανότητες καθαυτές ανεξάρτητα αν μειώνονται λειτουργίες 
όπως η ταχύτητα και η απομνημόνευση. 

Τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων στα ΣΔΕ 

Στο σημείο αυτό θα περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων σε σχέση με 
την εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα μ’ αυτά που ορίζουν ως σημαντικότερα οι Καψάλης 
και Παπασταμάτης ( Καψάλης & Παπασταμάτης, 2002) 

α) Έρχονται στην εκπαίδευση με συγκεκριμένους στόχους. Πέρα από την προσωπική ανά-
πτυξη, οι στόχοι αφορούν την εύρεση εργασίας και την επαγγελματικοί εξέλιξη. Υπάρχουν 
φυσικά και περιπτώσεις που συνδέονται με την εκπλήρωση  νέων κοινωνικών ρόλων (π.χ. 
μέλος κοινωνικής, πολιτικής ή πολιτισμικής ομάδας.) 
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β) Έχουν διαφορετικό φάσμα εμπειριών γι’ αυτό και συμπεριφέρονται με τρόπο ριζικά δια-
φορετικό από τους ανήλικους. Στρέφονται προς το είδος μάθησης που σχετίζεται με όσα 
γνωρίζουν ή εφαρμόζουν καθημερινά. Γι’ αυτό άλλωστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης 
εστιάζει στην αξιοποίηση των εμπειριών ώστε να αποκτηθεί νέα γνώση. 

γ) Έχουν καταλήξει σε προτιμώμενους τρόπους μάθησης. Για τους ενήλικες δεν υπάρχει 
ένας ενιαίος τρόπος μάθησης. Κάποιοι έχουν την τάση να εμπλέκονται σε νέα βιώματα και 
να μαθαίνουν χάρη στη δραστηριότητα που αναλαμβάνουν. Άλλοι συγκλίνουν στην αναζή-
τηση διαφόρων πηγών για την ολοκληρωμένη εξέταση και σφαιρική κατανόηση ζητημάτων. 
Συχνά επίσης, βρίσκεται στο επίκεντρο ο πειραματισμός και η δοκιμή νέων πρακτικών για 
να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας. 

δ) Έχουν την τάση για ενεργητική συμμετοχή. Το ενδιαφέρον τους ενεργοποιείται κυρίως 
όταν τους δίνεται η ευκαιρία να εκφράσουν την άποψή τους ή να αντιπροτείνουν θέματα 
και μεθόδους σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι 
ο εκπαιδευτής αναλαμβάνει ρόλο υποστηρικτικό και συμμετοχικό. Με άλλα λόγια ο «πε-
πειραμένος συντονιστής» δίνει ώθηση στη συμμετοχή και προσαρμόζει τους διαλόγους στο 
πλαίσιο των μαθησιακών σκοπών. 

Οι ανάγκες των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ 

Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων έχει 
άμεση συνάφεια με την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και την αποτελεσματι-
κότητα του προγράμματος (Καραλής, 2005). Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και οι προσ-
δοκίες των μελών της ομάδας αποδεικνύουν ότι δεν έχουν όλοι το ίδιο σημείο εκκίνησης 
και κατά συνέπεια ούτε τα ίδια κίνητρα. Αυτό μπορεί να γίνει ακόμη πιο προφανές αν συ-
νυπολογίσουμε την παρουσία ειδικών πληθυσμιακών ομάδων όπως είναι οι μετανάστες, οι 
παλιννοστούντες, οι Ρομά και οι Μουσουλμάνοι. 

 Αρχικά, ο προσδιορισμός των αναγκών μπορεί να στηριχθεί στη βάση ότι οι εκπαιδευόμε-
νοι πρέπει να επανεισαχθούν στο χειρισμό γραπτού και προφορικού λόγου με σκοπό την 
επαρκή επικοινωνία εντός εκπαιδευτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος (Βεργίδης, 2003). 
Κατά τη μαθησιακή πορεία βέβαια, οι ανάγκες επανεξετάζονται και αναθεωρούνται είτε με 
τη χρήση ερωτηματολογίου είτε με τη συμβολή της έρευνας δράσης.     

Σύμφωνα με τον Rogers (Rogers, 1999) οι εκπαιδευόμενοι μετέχουν στην εκπαιδευτική δια-
δικασία:  

α) για να αποκτήσουν συγκεκριμένη μάθηση σχετική με το μοντέλο της ζωής τους 

β) για κοινωνικούς και προσωπικούς λόγους  

γ) για να ενημερωθούν ή να καταρτιστούν πάνω σε κάποιο θέμα για το οποίο δεν είναι σί-
γουρο αν θα βοηθήσει άμεσα στην επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος. 

Για την μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών μας βοηθάει και η περιγραφή του σκοπού των 
μαθημάτων όπως ορίζονται από το πρόγραμμα των ΣΔΕ. 
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Συγκεκριμένα σύμφωνα με το γνωστικό αντικείμενο του κοινωνικού γραμματισμού, οι εκ-
παιδευόμενοι καλούνται να αποκτήσουν δεξιότητες όπως (Βερβενιώτη, 2003): 

• Να μετέχουν και να οργανώνουν συζητήσεις 
• Να επιχειρηματολογούν διαμορφώνοντας απόψεις 
• Να αποδέχονται διαφορετικές απόψεις και να σκέφτονται με όρους συναίνεσης α-

ντί πόλωσης 
• Να προγραμματίζουν και να οργανώνουν σχέδια δράσης (project). Τόσο να ηγούνται 

όσο και να συνεργάζονται σε πλαίσιο ομαδικής δραστηριότητας 
• Να είναι ευέλικτοι: να ανταποκρίνονται επιτυχώς σε απρόβλεπτες αλλαγές 
• Να υιοθετήσουν δικούς τους τρόπους μάθησης αναζητώντας χρήσιμες και κατάλλη-

λες πληροφορίες. 

Ανάλογο ύφος υπάρχει και στην περίπτωση του ιστορικού γραμματισμού όπου ο σκοπός 
της διδασκαλίας εμπεριέχει την προσωπική ανάπτυξη και την κριτική σκέψη, καθώς οι εκ-
παιδευόμενοι πρέπει να κατανοήσουν το παρόν με βάση τη γνώση που αποκτούν για το 
παρελθόν και συνακόλουθα να προγραμματίσουν ορθά το μέλλον τους. Θεωρούνται εξαι-
ρετικά χρήσιμες οι δεξιότητες όπως (Βερβενιώτη, 2003): 

• Να συγκεντρώνουν και να αξιοποιούν αρχειακό υλικό προκειμένου να διερευνηθεί 
ένα ιστορικό γεγονός  

• Να ερμηνεύουν παράγοντες όπως συγκυρίες και συμπεριφορές που διαμόρφωσαν 
το ιστορικό γίγνεσθαι. 

Σύμφωνα με τις παραπάνω επιδιώξεις, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι επιχειρείται έντονα 
η απόκτηση κριτικής σκέψης μέσω της οποίας τα άτομα είναι σε θέση να εξάγουν συμπε-
ράσματα χάρη στην προσεκτική εξέταση και ανάλυση πληροφοριών. Κύριο χαρακτηριστικό 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας εμφανίζεται η συμμετοχή, η οποία περιλαμβάνει την ανταλ-
λαγή απόψεων και εμπειριών (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2002). Μπορούμε επίσης να 
προσθέσουμε ότι δίνεται βαρύτητα στην κατανόηση της εξελικτικής πορείας του κόσμου, 
ώστε να επέλθει ομαλός επαναπροσδιορισμός της πολιτισμικής και κοινωνικής ταυτότητας. 

Τελικές παρατηρήσεις 

Η μάθηση ενηλίκων καθορίζεται από τις προσωπικές αντιλήψεις και στάσεις των ατόμων 
απέναντι στις ικανότητες, τις αδυναμίες τους αλλά και απέναντι στις συγκεκριμένες εκπαι-
δευτικές συνθήκες. Οι εκπαιδευόμενοι των ΣΔΕ έχουν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, στις 
οποίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, έτσι ώστε μέσω των γραμματισμών να επωφελη-
θούν σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Το κοινό τους χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι ότι 
αποφάσισαν να γίνουν ξανά «μαθητές» για την επίλυση ή διαχείριση προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν στη δική τους καθημερινότητα. Αυτά είναι και τα προβλήματα που ο 
Knowles δικαίως θεωρεί ότι πρέπει να αποτελούν το επίκεντρο της μάθησης ενηλίκων. Συ-
νεπώς, μπορούμε να θεωρήσουμε πως είναι μια διαρκής πρόκληση η αξιοποίηση διαθεμα-
τικών δράσεων και μεθόδων project τόσο για την επίτευξη αυτόνομης ενεργητικής μάθη-
σης, όσο και για την ένταξη σε εκπαίδευση ανώτερης βαθμίδας. Από τη στιγμή δηλαδή, που 
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η Δια βίου εκπαίδευση συνεπάγεται συνέχιση ευκαιριών μάθησης, ανακύπτει το ζήτημα 
του σχεδιασμού επόμενου βήματος μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης.  
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Η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ) στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών 

Κοπάδη Θάλεια 
Καθηγήτρια Πληροφορικής, Μαθηματικός, Msc, Med 

thalia.kopadi@gmail.com 

Περίληψη 

Στη μελέτη αυτή επισημαίνεται η ανάγκη διαρκούς επιμόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποδεικνύεται ότι η Ανοικτή και εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ) είναι ιδανική λύση για την ανάπτυξη ενός ευέλικτου και 
σύγχρονου συστήματος επιμόρφωσης. Γίνεται αναφορά στον τρόπο λειτουργίας της ΑεξΑΕ 
και στις μορφές με τις οποίες αυτή παρουσιάζεται. Στη συνέχεια, μελετούνται οι λόγοι για 
τους οποίους η ΑεξΑΕ πρέπει να εφαρμοστεί στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.  
Προκειμένου να περιγράψουν το πεδίο της μη παραδοσιακής εκπαίδευσης, οι μελετητές 
του χώρου έχουν δώσει διάφορους ορισμούς. Ο ευρύτερος όρος «Ανοικτή και εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ)» τείνει να γίνει αυτός που περιλαμβάνει τους 
περισσότερους από τους υπόλοιπους και επικράτησε πολύ τα τελευταία χρόνια.  Η 
επιμόρφωση από απόσταση παρέχει στους εκπαιδευόμενους έναν ορισμένο βαθμό 
ελευθερίας από περιορισμούς χρόνου, τόπου και ρυθμού παροχής των γνώσεων. Η 
εφαρμογή της ΑεξΑΕ στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μπορεί να προσφέρει 
πλεονεκτήματα για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για το εκπαιδευτικό 
σύστημα. 

Λέξεις - Kλειδιά: Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 

Εισαγωγή 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θεωρείται σήμερα αυτονόητο και αναπόσπαστο μέρος 
της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και γίνεται αντικείμενο διαρκών 
διαπραγματεύσεων από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να 
ελαττωθούν οι αδυναμίες του συστήματος επιμόρφωσης της κάθε χώρας. Οι εθνικές 
πολιτικές των κρατών αυτών επικεντρώνονται στη σύνδεση μεταξύ βασικής κατάρτισης και 
διαρκούς επιμόρφωσης, καθώς και στην ενίσχυση της ευελιξίας των υπαρχόντων 
εκπαιδευτικών θεσμών (Ανδρέου, 2001). 

Εξετάζοντας την επικρατούσα κατάσταση στη χώρα μας και θεωρώντας την επιμόρφωση ως 
μια διαδικασία δυναμική, που θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των 
εκπαιδευτικών που εργάζονται και αναπτύσσονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 
καταλήγουμε στη διαπίστωση ότι το υπάρχον σύστημα επιμόρφωσης είναι ελλιπές με 
αρκετά προβλήματα.  

 Έτσι, τα διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα σπάνια ανταποκρίνονται σε διαπιστωμένες 
ανάγκες των εκπαιδευτικών και σπάνια χρησιμοποιούνται σε αυτά μέθοδοι εκπαίδευσης 
ενηλίκων προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών. Μια καλή πρακτική της 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο σύστημα επιμόρφωσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών θα 
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μπορούσε να δώσει λύσεις σε πολλά προβλήματα και να δημιουργήσει ένα 
αποτελεσματικό και ευέλικτο σύστημα επιμόρφωσης. 

Χαρακτηριστικά της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 

Στις περισσότερες χώρες του κόσμου σήμερα, συναντούμε μια μορφή εκπαίδευσης διαφο-
ρετική από τη συμβατική, με κύριο χαρακτηριστικό την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα 
στο διδασκόμενο και στο διδάσκοντα. Η Εκπαίδευση από Απόσταση γεννήθηκε μαζί με τη 
Βιομηχανική Επανάσταση στα μέσα του 19ου αιώνα και αναγνωρίστηκε ύστερα από πολλά 
χρόνια – πριν από μια γενιά περίπου – ως έγκυρη εκπαιδευτική πρακτική (Keegan, 2001). 
Έτσι, υπάρχουν δεκάδες εκατομμύρια σπουδαστές σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι παρακολου-
θούν Ανοικτά Πανεπιστήμια, εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά κέντρα και κολέγια κατάρτισης, 
καθώς και τμήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συμβατικών ιδρυμάτων. Τα προγράμματα 
που προσφέρονται δε από αυτά τα ιδρύματα, καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, από 
το υποχρεωτικό πρωτοβάθμιο μέχρι και το επίπεδο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. 

Κατά καιρούς, χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι όροι, συχνά αλληλοκαλυπτόμενοι, για να περι-
γράψουν το πεδίο της μη παραδοσιακής εκπαίδευσης. Ο ευρύτερος όρος «Ανοικτή και εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ)» τείνει να γίνει αυτός που περιλαμβάνει τους περισσότε-
ρους από τους υπόλοιπους και επικράτησε πολύ τα τελευταία χρόνια. Τα δύο συστατικά 
του όρου, «ανοικτή» και «εξ αποστάσεως» είναι έννοιες που, αν και γίνονται αντιληπτές 
συνήθως ως ταυτόσημες, είναι εντούτοις διαφορετικές (Ματραλής, Κόκκος & Λιοναράκης, 
1997) και η πρώτη έννοια χαρακτηρίζει μια φιλοσοφία ενώ η δεύτερη μια μέθοδο. 

Η έννοια «ανοικτή εκπαίδευση» περιγράφει την αντίληψη και στάση που θεωρεί την παι-
δεία ως μια διαδικασία στην οποία θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες, με δι-
καίωμα να ελέγχουν το πώς μαθαίνουν, πού μαθαίνουν, πότε και με ποιο ρυθμό μαθαί-
νουν. Σύμφωνα με το ιδεώδες της «ανοικτής εκπαίδευσης», η μόρφωση είναι δικαίωμα ό-
λων των ανθρώπων και θα πρέπει να μπορούν να την απολαμβάνουν σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής τους, γι’ αυτό η κοινωνία έχει υποχρέωση να προσφέρει όσο γίνεται περισσότερες 
εκπαιδευτικές ευκαιρίες κάθε τύπου και μορφής στους πολίτες της ( Βεργίδης, κ.ά, 1998, 
Λιοναράκης, 2001, Race, 1999). 

H ανοικτή εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί από απόσταση, μπορεί όμως να πραγ-
ματοποιηθεί και με την άμεση πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία και αφορά κυρίως στη 
δημιουργία ενός μαθητοκεντρικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, που προσφέρει αποτελε-
σματικές ευκαιρίες μάθησης και ευελιξία στη μαθησιακή διεργασία. Αυτό σημαίνει ότι οι 
εκπαιδευόμενοι επιλέγουν και ελέγχουν ως ένα βαθμό τη μάθησή τους. Έτσι, ο όρος «ανοι-
κτή» μπορεί να αναφέρεται κάποιες φορές στα κριτήρια εισαγωγής στα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα τα οποία επιχειρούν να απαλλαγούν από αυστηρές απαιτήσεις προσόντων και 
εμπειρίας. Δεν απαιτούν για παράδειγμα, από τον υποψήφιο εκπαιδευόμενο να αποδείξει 
εκ των προτέρων ότι μπορεί να σπουδάσει, πετυχαίνοντας σε κάποιες εισαγωγικές εξετά-
σεις. 

Η «ανοικτή εκπαίδευση» λοιπόν προσαρμόζεται σε πολλές και διαφορετικές ιδέες και στό-
χους, γι’ αυτό και στην πιο σύγχρονη βιβλιογραφία, συναντούμε συχνά τον όρο «ευέλικτη 
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εκπαίδευση» (Keegan, 2001, Race, 1999), καθώς και τον όρο «πολυμορφική εκπαίδευση» 
(Λιοναράκης, 1999), σε μια προσπάθεια όλων να περιγράψουν συστήματα με μεγαλύτερη 
δυναμική, που βασίζονται στην εκπαίδευση μέσω ποικίλων πηγών μάθησης (έντυπο υλικό, 
πολυμέσα, διαδίκτυο, κασέτες βίντεο και ήχου κ.α.). 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αυτή καθεαυτή, δεν είναι ούτε ανοικτή ούτε κλειστή, είναι 
απλώς ένα σύστημα, μία μέθοδος εκπαίδευσης. Κάποια προγράμματα εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης είναι «κλειστά» είτε γιατί ορίζονται σε αυτά κλειστές διαδικασίες εγγραφής ή 
κλειστές ημερομηνίες παράδοσης εργασιών, είτε γιατί αποκλείονται από αυτά σπουδαστές 
για διάφορους λόγους. Επειδή όμως η μέθοδος της εκπαίδευσης από απόσταση παρέχει 
στο σπουδαστή τη δυνατότητα να επιλέξει τον τόπο, το ρυθμό και το χρόνο των σπουδών 
του, γίνεται ουσιώδες εργαλείο για την πρακτική εφαρμογή της «ανοικτής» εκπαίδευσης 
(Ματραλής κ.α., 1997).  

Παρά το γεγονός ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θεσμοθετήθηκε πριν από 150 χρόνια, 
πρόσφατα η πρακτική της απέκτησε κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο (Keegan, 2001). Πολλοί 
προσπάθησαν να ορίσουν τη μη παραδοσιακή, ανοικτή και ευέλικτη εκπαίδευση. Είναι ση-
μαντικό να μην περιχαρακωθεί κανείς σε κάποιον ορισμό, αλλά να θυμάται ότι το σύνολό 
τους αναφέρεται σε ελαφρώς διαφοροποιημένα περιβάλλοντα εκπαίδευσης, που ικανο-
ποιούν, λίγο ή πολύ, ένα σύνολο χαρακτηριστικών όπως: 

• Η απόσταση που χωρίζει το διδάσκοντα από το διδασκόμενο σε σχεδόν σταθερή βάση 
κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας.  

• Η χρήση ενός ή περισσότερων τεχνολογικών μέσων (έντυπο, ακουστικό, οπτικό υλικό, 
ηλεκτρονικός υπολογιστής) που συνδέουν το διδάσκοντα με το διδασκόμενο και 
μεταφέρουν την ύλη του προγράμματος σπουδών. 

• Η ύπαρξη ενός εκπαιδευτικού οργανισμού ο οποίος σχεδιάζει και προετοιμάζει το 
εκπαιδευτικό υλικό, παρέχει υποστήριξη στους εκπαιδευόμενους με υπηρεσίες 
πληροφοριών, βιβλιοθήκης, υποτροφιών και επιστημονικής έρευνας, απονέμει τίτλους 
σπουδών.  

• Η δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας ανάμεσα στο διδασκόμενο και το διδάσκοντα 
ή ανάμεσα στο διδασκόμενο και τις υπηρεσίες του εκπαιδευτικού οργανισμού, ώστε οι 
διδασκόμενοι να επωφελούνται ακόμη και με το ζωντανό διάλογο.  

• Η απουσία της μαθησιακής ομάδας χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα περιστασιακών 
συναντήσεων για διδακτικούς ή κοινωνικούς σκοπούς, είτε πρόσωπο με πρόσωπο, είτε 
μέσω «ηλεκτρονικών τάξεων». 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση αποτε-
λεί συγκροτημένο και διακριτό πεδίο εκπαίδευσης (Keegan, 2001) και έχει τη δική της ιδιαί-
τερη και εξειδικευμένη οργάνωση. Υπάρχει παράλληλα με τη συμβατική εκπαίδευση, που 
αποτελεί μεν τη βασική μορφή εκπαίδευσης για τους περισσότερους, δεν είναι όμως ο μό-
νος δρόμος προς μια δημοκρατική εκπαίδευση. 
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Γιατί πρέπει να προωθηθεί  
η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών 

Πολλοί αναρωτιούνται αν η ανοικτή και εξ αποστάσεως επιμόρφωση μπορεί να είναι τόσο 
αποτελεσματική, όσο και η συμβατική επιμόρφωση, έχοντας ως δεδομένο πως ο συμβατι-
κός τρόπος εκπαίδευσης είναι πάντα αποτελεσματικός. Όμως σίγουρα οι περισσότεροι πα-
ραδέχονται πως μεγάλο μέρος της συμβατικής εκπαίδευσης που είχαν αποκτήσει στο πα-
ρελθόν, είχε πολλά ψεγάδια και πως η πραγματική μάθηση δεν πραγματοποιούνταν μέσα 
σε αίθουσες διδασκαλίας με κάποιον εκπαιδευτή όρθιο μπροστά ή πίσω τους, αλλά πραγ-
ματοποιούνταν αργότερα, όταν αποφάσιζαν οι ίδιοι να ασχοληθούν μόνοι τους, με το δικό 
τους ρυθμό, στον ιδιωτικό τους χώρο. Μήπως λοιπόν οι περισσότερες από τις πραγματικές 
μας γνώσεις προέκυψαν με τις μεθόδους της ανοικτής εκπαίδευσης; Μήπως η ΑεξΑΕ είναι 
πιο κοντά στον φυσικό τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η μάθηση μέσα στους αιώνες; Ας 
μην ξεχνάμε άλλωστε πως ο άνθρωπος ως νοήμον ύπαρξη, άρχισε να μαθαίνει στα πρώτα 
στάδια της εξέλιξής του, πολύ πριν βρεθεί σε οργανωμένα εκπαιδευτικά συστήματα. 

Η εφαρμογή της ΑεξΑΕ στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μπορεί να προσφέρει πλεονε-
κτήματα για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για το εκπαιδευτικό σύστημα. Πα-
ρακάτω εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να δούμε την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών, με μια νέα ματιά, αυτή της ανοικτής και εξ αποστάσεως επιμόρφωσης.  

Η επιμόρφωση από απόσταση παρέχει στους εκπαιδευόμενους έναν ορισμένο βαθμό ε-
λευθερίας από περιορισμούς χρόνου, τόπου και ρυθμού παροχής των γνώσεων. Βέβαια, θα 
πρέπει να επισημάνουμε ότι, ένα τέτοιο είδος επιμόρφωσης, σε σύγκριση με τη συμβατική 
επιμόρφωση, προϋποθέτει αυξημένες απαιτήσεις σχετικά με τα κίνητρα προς τους εκπαι-
δευόμενους και σχετικά με την υπευθυνότητά τους για ανεξάρτητη μελέτη. Σε μια εξ απο-
στάσεως επιμόρφωσή τους, οι εκπαιδευτικοί θα εργάζονται χωρίς την άμεση επίβλεψη δι-
δασκόντων και θα χρειάζεται πιθανώς να έρχονται σε επαφή μαζί τους μόνο περιστασιακά 
ή ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Με τη βοήθεια κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού στηρι-
ζόμενο σε ποικίλα τεχνολογικά μέσα, θα διανύουν σταδιακά τη μαθησιακή τους πορεία και 
θα μπορούν να μάθουν όταν το θέλουν, όπου θέλουν και σύμφωνα με το ρυθμό τους (Race, 
2001).  

Η μελέτη θα μπορεί να πραγματοποιείται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, σε 
πολλούς και διαφορετικούς χώρους – στο σπίτι, στη δουλειά, σε αίθουσες αναμονής, σε 
μέσα μαζικής συγκοινωνίας, σε βιβλιοθήκες, σε πάρκα – δηλαδή σχεδόν παντού. Δεν θα 
χρειάζεται οι εκπαιδευτικοί να μετακινούνται προκειμένου να παρακολουθήσουν προ-
γραμματισμένα μαθήματα εις βάρος των οικογενειακών, κοινωνικών και επαγγελματικών 
τους υποχρεώσεων. Μπορεί να υπάρχουν προθεσμίες που θα πρέπει να τηρηθούν, όπως 
αυτές που αφορούν στην παράδοση εργασιών ή στη διεξαγωγή πιστοποίησης ή εξέτασης. 
Ωστόσο, ο επιμορφούμενος μπορεί να απολαμβάνει την άνεση του χρόνου του, αφιερώνο-
ντας τόσες ώρες εργασίας όσες αυτός κρίνει αναγκαίες προκειμένου να ανταποκριθεί στις 
προθεσμίες. Το όφελος γίνεται μεγαλύτερο για τους εκπαιδευτικούς που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα υγείας ή βρίσκονται σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές της χώρας μας. 
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Ιδιαίτερο όφελος από τις πιο πάνω ελευθερίες θα έχουν, όσοι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη 
να καλύψουν συγκεκριμένες ελλείψεις, οπότε θα είναι σε θέση να επιλέξουν εκείνα τα τμή-
ματα της ύλης που θέλουν να μελετήσουν, ενώ σε συμβατικά μαθήματα «πρόσωπο με 
πρόσωπο» θα έπρεπε ίσως να περιμένουν αρκετά μέχρι να ακούσουν αυτά που τους εν-
διαφέρουν πραγματικά. Στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση οι εκπαιδευόμενοι κατανοούν 
καλά το «συμβόλαιο μάθησης» από την αρχή. Γνωρίζουν πού πρέπει να φτάσουν από την 
αρχή, καθώς και τι μπορούν να παραλείψουν τελείως. Ακόμη, τα κριτήρια αξιολόγησης κα-
θορίζονται σαφώς και οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν πώς θα κριθεί η αναμενόμενη επίδοσή 
τους. 

Καθώς η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση στηρίζεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο 
εκπαιδευτικό υλικό που ενισχύει την αυτόνομη ευρετική πορεία προς τη μάθηση (Λιοναρά-
κης, 2001), αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό της, αποτελεί ταυτόχρονα προαπαιτούμενο 
στοιχείο για την επίτευξη της μάθησης των ενηλίκων (Rogers, 1999). Οι μελετητές της Εκ-
παίδευσης Ενηλίκων συμφωνούν ότι, το στοιχείο της ενεργητικής συμμετοχής των ενηλίκων 
εκπαιδευομένων στην πορεία της μάθησής τους, έχει μεγάλη ένταση γιατί οι ενήλικες τεί-
νουν να είναι αυτοδύναμοι και θέλουν να συμβάλλουν ενεργητικά στη διαμόρφωση όσων 
τους αφορούν. Προκειμένου να μάθουν, θα πρέπει να εμπλακούν σε ένα πρόγραμμα δρα-
στηριοτήτων, μελέτης και άσκησης, με απώτερο στόχο μια πληρέστερη αίσθηση προοπτι-
κής, αυτονομίας και υπευθυνότητας (Κόκκος, 1999, Rogers, 1999). 

Ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να 
ξεπεράσουν τα εμπόδια που συναντούν στη μάθηση ως ενήλικες και τα οποία σύμφωνα με 
τον A. Rogers (1999), μπορεί να οφείλονται στην κακή οργάνωση των εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων, σε αντίξοες φυσικές ή περιβαλλοντικές συνθήκες, σε έγνοιες και υποχρεώσεις 
των συμμετεχόντων άσχετες προς το πρόγραμμα, σε κακές σχέσεις μεταξύ διδάσκοντα και 
διδασκομένων. Τα περισσότερα από τα παραπάνω εμπόδια μάλιστα, απορρέουν από ψυ-
χολογικούς παράγοντες και εκδηλώνονται με το χαρακτηριστικό άγχος των ενηλίκων μήπως 
φανούν γελοίοι ή εκτεθούν στο ενδεχόμενο μιας αποτυχίας. Αυτό το είδος του άγχους φαί-
νεται πως ισχύει για όλο το φάσμα των ενηλίκων εκπαιδευομένων, ανεξάρτητα από το 
μορφωτικό τους επίπεδο (Rogers, 1989). Οι ενήλικες λοιπόν φοβούνται την κριτική, φοβού-
νται το αβέβαιο και αυτά ενισχύονται στην προσωπικότητα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 
θέλουν να λειτουργούν και ως υπόδειγμα για τους μαθητές τους. Μια εξ αποστάσεως επι-
μόρφωση τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν λάθη μέσα στην άνεση του ιδιωτικού τους χώ-
ρου, χωρίς να εκτίθενται (Race, 2001). 

Οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια μιας ανοικτής και εξ αποστάσεως επιμόρφωσής τους, με την 
ποικιλία στα μέσα εκπαίδευσης και επικοινωνίας, καθώς και με τον πλουραλισμό στις αρχές 
μάθησης και διδασκαλίας που θα τους προσφέρει ( Λιοναράκης, 2001), θα έχουν την ευ-
καιρία να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους και θα ενθαρρυνθούν να συνεχίσουν τη μά-
θησή τους «δια βίου». Θα κατανοήσουν ότι πρέπει να συνεχίσουν να μαθαίνουν, γιατί δεν 
μπορούν να μάθουν εφάπαξ όλα όσα θα χρειαστούν στην επαγγελματική τους διαδρομή. 
Θα καταλάβουν επίσης ότι πολλά πράγματα είναι ακατανόητα ως τη στιγμή που αποφασί-
ζουμε να ασχοληθούμε ενεργά με αυτά. Και τότε συνειδητοποιούμε ότι η μάθηση συνεχίζε-
ται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της. Μέσω της μάθη-
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σης αναβαθμίζουμε την ενηλικιότητά μας, κάνουμε καλύτερες επιλογές, ελέγχουμε καλύτε-
ρα τη ζωή μας. 

Μαθαίνουμε μεν αρκετά πράγματα, μέσα από τους κοινωνικούς μας ρόλους και τις σχέσεις 
μας, κάποιες φορές όμως, χρειάζεται να μαθαίνουμε με ένα δομημένο τρόπο, στα πλαίσια 
κάποιας επιμόρφωσης για να αποκτήσουμε μια καινούργια δεξιότητα, ώστε να αντιμετωπί-
σουμε νέες απαιτήσεις της επαγγελματικής μας διαδρομής και να γίνουμε περισσότερο α-
νταγωνιστικοί. Η επιτυχία μας εξαρτάται από τη στάση μας απέναντι στη μάθηση μέσα σε 
οργανωμένα περιβάλλοντα επιμόρφωσης και η εξ αποστάσεως μεθοδολογία μπορεί να 
βοηθήσει ώστε η στάση μας αυτή να είναι θετική.  

Τέλος, τα αποτελέσματα ερευνών φαίνεται να υποστηρίζουν ότι η εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση είναι πιο οικονομική από τη συμβατική ( Λαμπρόπουλος & Καρατζιά, 2001). Αν και οι 
περισσότερες μελέτες αφορούν στην οικονομική διαχείριση των Ανοικτών Πανεπιστημίων 
(Keegan, 2001), ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί 
ίσως την πιο οικονομική και αποτελεσματική λύση για την επιμόρφωση κάθε επαγγελματι-
κού δυναμικού, το οποίο θα πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς. Οπωσδήποτε υπάρχει κό-
στος, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αφορά στην παραγωγή του διδακτικού υλικού, όμως 
περιορίζονται τα έξοδα εξοπλισμού και συντήρησης αιθουσών διδασκαλίας, το κόστος της 
πρόσληψης πολλών διδασκόντων, τα έξοδα μετακινήσεων. Επίσης η μελέτη γίνεται εκτός 
μισθωτών ωρών. Όλα αυτά μπορούν να καταστήσουν περισσότερο αποδοτικές τις δαπάνες 
για την εκπαίδευση (Race, 2001). 

 

Επίλογος 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση υφίσταται για περισσότερα από 100 χρόνια και σήμερα τη 
συναντούμε στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Όπου βρίσκεται σε αρχικό στάδιο εφαρ-
μογής χαρακτηρίζεται μεν από μια ρευστότητα –πράγμα αυτονόητο για καθετί μη παραδο-
σιακό– ωστόσο συνιστά πλέον διακριτό και συγκροτημένο πεδίο εκπαίδευσης με κύρος. Η 
νέα αυτή διαδικασία μάθησης παρουσιάζει μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως η δυνατό-
τητα της δια βίου εκπαίδευσης, η εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων, η δυνατότητα προ-
σαρμογής των προγραμμάτων σπουδών στις σύγχρονες ανάγκες, η παρακολούθηση από 
άτομα με ειδικές ανάγκες, η άρση των περιορισμών στην πρόσβαση.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η εξ αποστάσεως επιμόρφωση μπορεί να δώσει μια νέα και απαραίτητη 
για το σύγχρονο εκπαιδευτικό προοπτική, μέσα σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται 
και όπου υπάρχουν κάθε μέρα και περισσότερες απαιτήσεις για διαρκή μάθηση. 
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Η διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων 
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Περίληψη 

Η ποιότητα στην εκπαίδευση και η διασφάλισή της απασχολούν τόσο σε εθνικό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο τα τελευταία χρόνια όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις όμως δεν υπάρχει σαφής προσδιορισμός της έννοιας της ποιότητας με αποτέ-
λεσμα να καταλήγουμε σε μονόπλευρες και μονοδιάστατες σχετικές αναφορές. Στην εισή-
γηση αυτή επιχειρούμε την οριοθέτηση της έννοιας της ποιότητας στην εκπαίδευση ενηλί-
κων και αναλύουμε ζητήματα διασφάλισής της στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλί-
κων. Η ολική ποιότητα σημαίνει την εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας, πρακτικών παρακο-
λούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλες τις συνιστώσες 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εισροές, διαδικασίες, εκροές). 

Λέξεις - Kλειδιά: ποιότητα, ολική ποιότητα, διασφάλιση της ποιότητας, αξιολόγηση, εκπαί-
δευση ενηλίκων 

Εισαγωγή 

Όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, γίνεται προ-
σπάθεια διασφάλισης της ποιότητας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (EQF, 2005. 

ΥΠΔΒΜΘ, 2011). Ειδικότερα στην εκπαίδευση ενηλίκων έχουν τεθεί στόχοι, κριτήρια, δεί-
κτες, που ακολουθούν τις αρχές διασφάλισης της ποιότητας (Esrea, 2009). Στο πλαίσιο αυ-
τό, θα επιχειρήσουμε να οριοθετήσουμε την έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση ενηλί-
κων και να τοποθετηθούμε με βάση τη σχετική βιβλιογραφία σε θέματα διασφάλισης της 
ποιότητας στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων. 

Η έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων 

Θέλοντας να οριοθετήσουμε την έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων, ο κύριος 
προβληματισμός μας είναι για το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η έννοια αυτή. Ανα-
τρέχοντας στη βιβλιογραφία διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός 
της έννοιας, όπως και κοινά αποδεκτά κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας, αλλά  εξαρτώ-
νται από τον τρόπο προσέγγισης και τις πολιτικές προτεραιότητες που θέτονται (ΥΠΔΒΜΘ, 
2011). Έτσι συναντάμε διάφορες προσεγγίσεις, όπως την «κοινωνική», την «εκπαιδευτική-
παιδαγωγική», την «μακρο-οικονομική», την «προσέγγιση προσφοράς υπηρεσιών» (Γιαν-
νακοπούλου, 2009), σύμφωνα με τις οποίες η έννοια αποκτά διαφορετικό περιεχόμενο για 
κάθε μία από αυτές. Επίσης η έννοια της ποιότητας εξετάζεται  στο επίπεδο της οργάνωσης, 
της αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των εκπαιδευομένων και  των θεσμών 
(Esrea, 2009). 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την οπτική προσέγγισης καταλήγουμε ότι η ποιότη-
τα στην εκπαίδευση ενηλίκων σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, 
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τη χρησιμότητα της εκπαίδευσης (μη επαγγελματικής, επαγγελματικής, γενικής, τυπικής, μη 
τυπικής). Αφορά την ποιότητα στο σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση  όλων των 
σταδίων και φορέων και την  πιστοποίηση των εκπαιδευτικών προδιαγραφών των προ-
γραμμάτων της εκπαίδευσης ενηλίκων, μέσω μετρήσιμων ποιοτικών και ποσοτικών  κριτη-
ρίων ποιότητας. Σχετίζεται  με το βαθμό ή το επίπεδο επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων, 
την ικανοποίηση των εκπαιδευομένων, την παροχή ίσων ευκαιριών. Πρόκειται για την ολική 
ποιότητα, την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλες τις δια-
στάσεις της και σε όλα τα στάδια (Γιαννακοπούλου, 2009). 

Συγκεκριμένα η ποιότητα στο πλαίσιο παροχής της εκπαίδευσης αφορά τις δομές, το εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα, το διδακτικό υλικό, τους εκπαιδευτές, τους εκπαιδευόμενους (εισ-
ροές). Η ποιότητα στις διαδικασίες έχει να κάνει με τις διδακτικές μεθόδους, την εφαρμογή. 
Η ποιότητα στα αποτελέσματα αφορά τις γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες που αποκτώνται 
(εκροές), τα άμεσα, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της εκπαίδευσης, 
όπως η προσωπική ανάπτυξη, η εύρεση εργασίας κ.ά. 

Ακολούθως η ποιότητα στο σχεδιασμό έχει να κάνει με την αντιστοίχιση των προδιαγραφών 
της εκπαίδευσης με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εκπαιδευομένων (όπ.π.) και τους 
δείκτες ποιότητας, η ποιότητα στην υλοποίηση καθορίζεται από το βαθμό υλοποίησης των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του  και η ποιότητα 
στην αξιολόγηση των προγραμμάτων, των δομών, των υπηρεσιών αφορά την εφαρμογή 
μεθόδων και κριτηρίων ελέγχου (Χασάπης, 2000) και διασφάλισης της ποιότητας με βάση 
καθορισμένα πρότυπα.  

Σκοπός των παραπάνω είναι η ανατροφοδότηση, ο επανασχεδιασμός, η βελτίωση της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας προς όφελος των εκπαιδευομένων. 

Η διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων 

 Συνεχίζοντας η διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων ση-
μαίνει την εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας, πρακτικών παρακολούθησης, ελέγχου και αξιο-
λόγησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλες τις συνιστώσες της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας (εισροές, διαδικασίες, εκροές), στο σχεδιασμό, την εφαρμογή, την αξιολόγηση και την 
πιστοποίηση των αποτελεσμάτων (όπ.π.). Τα κριτήρια ποιότητας καταγράφουν το βαθμό 
επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων και επιτρέπουν τη σύγκριση με διαφάνεια του αποτε-
λέσματος της μαθησιακής διαδικασίας και του εκπαιδευτικού έργου. Τα αποτελέσματα 
πρέπει να ικανοποιούν ή να ξεπερνούν τις ανάγκες (βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες) 
των εκπαιδευομένων, να διασφαλίζουν υψηλά ποιοτικά περιβάλλοντα μάθησης και τη βιω-
σιμότητα του προγράμματος. 

Η διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων γίνεται μέσω ανεξάρ-
τητων αρχών που παρακολουθούν και αξιολογούν το σύστημα  ή και το φορέα της εκπαί-
δευσης και μέσω αυτοαξιολόγησης του φορέα με την εφαρμογή εσωτερικών συστημάτων 
διασφάλισης της ποιότητας (EQF, 2005). 

Δείκτες ποιότητας στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων είναι (Γιαννακοπούλου, 2009. 
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EQF, 2005. Esrea, 2009. ΥΠΔΒΜΘ, 2011. Χασάπης, 2000): 

Εισροές 

• ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του προγράμματος σύμφωνα με τις διαφορετικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτών και  τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της α-
γοράς εργασίας   

• η εκπόνηση προγράμματος σπουδών σύμφωνα με πρότυπα (εκπαιδευτικά, επαγ-
γελματικά, αξιολόγησης) εθνικά ή διεθνή 

• το πρόγραμμα προβλέπει την εφαρμογή-πρακτική άσκηση, ώστε να συνδέεται η 
πρακτική με τη θεωρία (π.χ. μικροδιδασκαλία)  

• η παροχή κινήτρων για συμμετοχή εκπαιδευτών με κατάλληλα και επαρκή, πιστο-
ποιημένα προσόντα και η συμμετοχή τους σε περαιτέρω κατάρτιση 

• το μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα (αριθμός συμμετεχόντων 
στο πρόγραμμα)/αριθμός ατόμων που εγκατέλειψαν το πρόγραμμα 

• οι δομές-φορείς παροχής της εκπαίδευσης ικανοποιούν ποιοτικά κριτήρια και 
συμμετέχουν σε δίκτυα 

• η συμμετοχή εκπαιδευόμενων εκπαιδευτών από όλες τις κοινωνικές ομάδες 

Διαδικασίες 

• οι εκπαιδευτές εφαρμόζουν ποικίλες, σύγχρονες, καινοτόμες μεθόδους διδασκα-
λίας σύμφωνες με τις αρχές εκπαίδευσης των ενηλίκων, την ομάδα των εκπαιδευ-
ομένων και συνδέουν τη θεωρία με την πράξη 

• αξιοποιούνται οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας 

Εκροές 

• τα μαθησιακά αποτελέσματα ικανοποιούν τις προσδοκίες των εκπαιδευομένων 
• η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ομάδας 

των εκπαιδευτών σε σχέση με την εργασία τους 
• οι εκπαιδευόμενοι πετυχαίνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα στα οποία στοχεύει 

το πρόγραμμα και είναι ικανοποιημένοι από το φορέα παροχής της εκπαίδευσης 
• οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται αναγνωρίζονται και εντάσ-

σονται στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και εξασφαλίζουν εργασία/παραμονή στην 
αγορά εργασίας ως εκπαιδευτές ενηλίκων 

• τα προσόντα που αποκτώνται έχουν σχέση με τις ανάγκες του επαγγέλματος στην 
πράξη ή δίνουν πρόσβαση σε άλλους τομείς μάθησης και συμβάλλουν στην επαγ-
γελματική ανάπτυξη και τη δημιουργία ολοκληρωμένης προσωπικότητας 

• τα προσόντα πιστοποιούνται μέσω καινοτόμων προτύπων (εθνικών ή διεθνών) με 
διαφάνεια και αντικειμενικότητα 

• οι φορείς πιστοποίησης ελέγχονται ανά τακτά διαστήματα από εθνικούς φορείς, 
χρησιμοποιούν εξεταστές με αναγνωρισμένα προσόντα και ανταλλάσουν τεχνο-
γνωσία με άλλα ευρωπαϊκά ή διεθνή δίκτυα 
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Επίλογος 

Συνοψίζοντας, η έννοια της ποιότητας και η διασφάλισή της έχουν πολυδιάστατο χαρακτή-
ρα. Η ολική ποιότητα στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων καλύπτει τον σχεδιασμό, 
την υλοποίηση και την αξιολόγηση όλων των σταδίων και φορέων με μετρήσιμα ποσοτικά 
και ποιοτικά κριτήρια προς όφελος των εκπαιδευομένων. Οι δείκτες ικανοποιούν όλες τις 
συνιστώσες της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εισροές, διαδικασίες, εκροές). Τα αποτελέσμα-
τα της αξιολόγησης είναι σημαντικά σε κάθε στάδιο, καθώς χρησιμοποιούνται για ανατρο-
φοδότηση και επανασχεδιασμό του προγράμματος. 
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Η επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση του σύγχρονου εκπαιδευτικού στο πλαίσιο 
της δια βίου εκπαίδευσης. 

Κωστάρα Γεωργία 
Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

gina_k@windowslive.com 

Περίληψη 

Η αναγκαιότητα της αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήματος ,της επιμόρφωσης και στήρι-
ξης των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με τις νέες τάσεις μεθοδολογίας και διδασκαλίας και 
η αμφισβήτηση κυρίαρχων αντιλήψεων καταγράφονται ως μια πραγματικότητα εξόχως εν-
διαφέρουσα .Ο ρόλος του δασκάλου βρίσκεται κοντά στο ρόλο του μαθητή και ο εκπαιδευ-
τικός καλείται να μαθαίνει και ο ίδιος, να δείξει τον επαγγελματισμό του και να ανταποκρι-
θεί στις συνεχώς μεταβαλλόμενες και ραγδαίες εξελίξεις της κοινωνίας. Η επιμόρφωση εί-
ναι απαραίτητη για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών καθώς και για τη βελ-
τίωση της ποιότητας του σχολείου. Η ιστορική διαδρομή της επιμόρφωσης στην Ελλάδα μας 
υπενθυμίζει τις προσπάθειες για βελτίωση του έργου του εκπαιδευτικού. Σήμερα η προώ-
θηση των ΤΠΕ ενισχύει την υιοθέτηση αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας ,τις αλλαγές 
στο προφίλ και στη συνολική στάση των εκπαιδευτικών. Οι κοινότητες μάθησης , η μεικτή 
σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση αποτελούν τις εναλλακτικές, σύγχρονες μορφές επι-
μόρφωσης που τείνουν να αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές. 

Λέξεις - Κλειδιά: επιμόρφωση, στήριξη εκπαιδευτικών, επαγγελματική ανάπτυξη ,δια βίου 
μάθηση, ΤΠΕ 

Εισαγωγή 

Είναι σαφές ότι λόγω της δυναμικής της ανανέωσης της γνώσης προέκυψε η ανάγκη της 
συνεχούς, δια βίου εκπαίδευσης και μάθησης ως προϋπόθεσης της ενεργούς συμμετοχής 
του ατόμου στην κοινωνική ζωή (Χάδου,2012). Η διά βίου μάθηση φαίνεται να είναι το 
ευαγγέλιο για την εκπαίδευση και απασχόληση σε μια εποχή ραγδαίων μεταβολών. Ένα 
αυξανόμενο και συνεχές ενδιαφέρον από την πλευρά των κυβερνήσεων όλων των χωρών, 
των διάφορων διεθνών οργανισμών (ΟΟΣΑ,UNESCO) αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών 
προβάλλεται και τονίζει την αναγκαιότητα της δια βίου μάθησης ως συστατικό στοιχείο της 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών όπως και της σύγκλισης ,εναρμόνισης των 
ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα η συνεχής κατάρτιση-
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών λόγω της συνεχής εξέλιξης της κοινωνίας αποτελούν κρι-
τήρια της ποιοτικής αναβάθμισης και αποτελεσματικότητας του έργου των εκπαιδευτικών. 
Η επιμόρφωση προϋποθέτει τη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών η οποία καλύπτει 
την ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση, την επιστημονική ειδίκευση και πρακτική άσκηση (Χατζη-
παναγιώτου,2001). Έτσι η σχέση της επιμόρφωσης με τη βασική εκπαίδευση είναι συμπλη-
ρωματική και θεωρείται ως εμπλουτισμός και ανανέωση στο έργο των εκπαιδευτικών (ο.π). 
Η εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών έχει καθοριστεί ως ένας από τους ποιοτι-
κούς δείκτες της σχολικής επίδοσης (Ευρωπαϊκή Ένωση,2000). 
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Σύντομη ιστορική αναδρομή για την Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

 Κατά τη χρονική περίοδο 1977-1992 η επιμόρφωση οργανώνεται από τις Σ.ΕΛ.Μ.Ε 
,Σ.Ε.Λ.Δ.Ε και υπόκειται σε έλεγχο από την πολιτική εξουσία που ελέγχει το διδακτικό προ-
σωπικό και τα Προγράμματα Σπουδών που αγνοούν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών 
(Π.Ι,2009). Τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν μακρά διάρκεια (μονοετή) και απευθύνο-
νται σε μικρό αριθμό εκπαιδευτικών, ενώ από το 1985-1992 υπάρχουν νομοθετικές ρυθμί-
σεις οι οποίες δεν εφαρμόζονται (ο.π). Με το Ν.1566/1985 επιχειρείται η αποκέντρωση του 
θεσμού της επιμόρφωσης με την ίδρυση των Π.Ε.Κ. ενώ στη συνέχεια το1992 ενισχύεται ο 
ρόλος του Π.Ι στην άσκηση επιμορφωτικής πολιτικής και ιδρύεται τμήμα επιμόρφωσης εκ-
παιδευτικών Πρωτοβάθμιας -Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(ο.π). Το 1995 με τις Υπουργικές 
Αποφάσεις Γ2/3222/29-3-95 I και Γ2/7578/12-10-95 εισάγεται ο θεσμός των ευέλικτων 
προγραμμάτων επιμόρφωσης σε πιλοτική μορφή, ενώ αναγνωρίζεται η ανάγκη χαρτογρά-
φησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών (ο.π). Από το 1996-1999 η επιμόρ-
φωση ενισχύεται από την Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.Ι όπου υπάρχει ποικιλία επιμορφωτικών προγραμμά-
των που αφορούν Στελέχη Εκπ/σης, εκπ/κούς ιδιωτικής εκπ/σης, ομογενείς που υπηρετούν 
ως αποσπασμένοι σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, των εκπαιδευτικών της εκκλησια-
στικής εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων Co-
menius,Lingua,Arion κ.α. Οι φορείς υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων μπορεί 
να είναι το Π.Ι, το εκπαιδευτικό προσωπικό από Α.Ε.Ι,Τ.Ε.Ι ,οι Σχολικοί Σύμβουλοι ,το 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.το Ε.Α.Π.(ο.π) 

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής ένωσης για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών εστιάζει στην αναγκαιό-
τητα αλλαγής του ρόλου του εκπαιδευτικού που πρέπει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες 
ανάγκες της κοινωνίας ,της πληροφορίας, της γνώσης, της κοινωνικής συνοχής, ενώ παράλ-
ληλα οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμβάλλουν στην προώθηση νέων μορφών μάθησης 
,να επανασχεδιάσουν τη μαθησιακή-διδακτική διαδικασία στην τάξη, να ενσωματώσουν τις 
νέες τεχνολογίες και να λειτουργούν ως επιστήμονες-επαγγελματίες. Στις 23-24 Μαρτίου 
του 2000 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας έθεσε ως στόχο για την ερχόμενη δεκαε-
τία να γίνει η Ευρώπη η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά 
την υφήλιο ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις 
εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2000).Εν συνεχεία 
μετά από δύο χρόνια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τίθενται οι στόχοι των συστημάτων εκπαί-
δευσης και κατάρτισης πράγμα που αποτέλεσε τη θεσμική βάση του Προγράμματος 
¨Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010¨ το οποίο υλοποιούσε τους τρεις στόχους της Στρατηγικής 
της Λισαβόνας (Ματθαίου,2011). 

Οι στόχοι της εκπαίδευσης κατά τη στρατηγική της Λισαβόνας είναι: η βελτίωση της ποιότη-
τας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διευκόλυνση όλων στην εκπαίδευση 
και κατάρτιση, το άνοιγμα της εκπαίδευσης και κατάρτισης στον κόσμο. 

Στα πλαίσια του πρώτου στόχου σχετικά με τη βελτίωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών 
και εκπαιδευτών ,τίθενται τέσσερα κύρια ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα 
εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών και είναι: να προσδιοριστούν οι δεξιότητες 
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που θα πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της κοινωνίας 
της γνώσης ,να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επαρκή υποστήριξη στους εκπαιδευτι-
κούς και εκπαιδευτές για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της κοινωνίας μέσω της αρχι-
κής κατάρτισης και της συνεχούς επιμόρφωσης στην προοπτική της δια βίου μάθησης και 
να ενισχυθεί η προσέλκυση ατόμων που έχουν επαγγελματική πείρα σε άλλους τομείς ώστε 
να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί ή εκπαιδευτές, να εξασφαλιστεί η επάρκεια ατόμων που θα 
ασχοληθούν επαγγελματικά με τη διδασκαλία και να γίνουν προβλέψεις για τις μακροπρό-
θεσμες ανάγκες του κλάδου φροντίζοντας να γίνει ελκυστικότερο το επάγγελμα (Ματθαί-
ου,2011). 

Στο παρακάτω τρίγωνο εικονίζεται το σύμπλεγμα των σχέσεων από τις οποίες διέπεται ο 
σύγχρονος επαγγελματίας-εκπαιδευτικός και η επιμόρφωση του.

Ει-
κόνα1. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών εν συναρτήσει με την επαγγελματική ανάπτυξη, 

τη δια βίου μάθηση και τη βελτίωση του σχολείου. 

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ως Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη 

«Κανένας κύκλος σπουδών αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών όσο και αν είναι εξαιρετι-
κής ποιότητας, δεν μπορεί να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς με όλες τις ικανότητες που θα 
χρειασθούν κατά τη σταδιοδρομία του» (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2007).Με τα παραπάνω 
αποδεικνύεται ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι επάγγελμα δια βίου μάθησης στη 
συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία της γνώσης ώστε οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν πρό-
σθετα προσόντα, πιστοποιημένα πτυχία, πιστοποιητικά γνώσης και χρήσης νέων τεχνολο-
γιών .Η επιτροπή προτείνει στα κείμενα της ένα μοντέλο ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης 
και επαγγελματικής ανάπτυξης που καλύπτει τη σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών και περι-
λαμβάνει :τη συμμετοχή σε προγράμματα εισαγωγικής κατάρτισης ,κατά τα πρώτα τρία 
χρόνια άσκησης του επαγγέλματος, την καθοδήγηση από πεπειραμένους αρμόδιους επαγ-
γελματίες σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, τη συμμετοχή σε ευρύτε-
ρες συζητήσεις σχετικά με τα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια του ιδρύματος που ερ-
γάζονται (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,2007 στο Ματθαίου,2011). 

 

Πιο συγκεκριμένα με τον όρο επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού εννοούμε μια 
συνεχής διαδικασία που περιλαμβάνει τις τυπικές και άτυπες εμπειρίες μάθησης με τις ο-
ποίες έρχεται σε επαφή  ο εκπαιδευτικός ατομικά ή με συναδέλφους (Μπαγάκης,2014). 
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Η επιμόρφωση των νέων εκπαιδευτικών στη διδακτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

Προκειμένου ο νέος εκπαιδευτικός να δημιουργήσει ένα οικείο περιβάλλον έναρξης της 
επαγγελματικής του δράσης θεωρείται απαραίτητη η επιμόρφωσή του στη χρήση και έντα-
ξη των νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία (http://b-epipedo2.cti.grproject). Είναι επομένως 
αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, και σε συνάρ-
τηση με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, οι οποίες μπορούν να παίξουν ένα σπουδαίο ρόλο στο 
«Νέο Σχολείο», το οποίο τοποθετεί το μαθητή στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασί-
ας, με την ενεργητική του συμμετοχή στις δραστηριότητες μάθησης και με εξατομίκευση 
της διδασκαλίας, βελτιώνει την παρεχόμενη εκπαίδευση, προωθεί τη δια βίου μάθηση και 
ενισχύει την καινοτομία και τη δημιουργικότητα(ο.π). 

Το έργο «επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη 
διδακτική πράξη» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο 
υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου 
έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών των ελληνικών σχο-
λείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδακτική αξιοποίηση 
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην τάξη(ο.π). 

Η επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ συνιστά ολοκληρωμένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση 
και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. 

Τα επιμορφωτικά προγράμματα υλοποιούνται σε ομάδες 10 έως 15 ατόμων και η διδασκα-
λία διαρκεί 96 ώρες, κατανεμημένες σε 6 ώρες ανά εβδομάδα, ενώ τα μαθήματα γίνονται 
εκτός σχολικού ωραρίου, ώστε να μην παρεμποδίζεται η κανονική λειτουργία των σχολείων 
(http://b-epipedo2.cti.grproject). Τα επιμορφωτικά προγράμματα συμπληρώνονται με την 
εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων Β’ επιπέδου ΤΠΕ μέσα στην σχολική τάξη από τους 
επιμορφούμενους, ως οργανικό κομμάτι της επιμορφωτικής διαδικασίας, με την υποστήρι-
ξη και καθοδήγηση των επιμορφωτών και των υποστηρικτικών δομών της Πράξης (ο.π). 
Στην επιμόρφωση Β' επιπέδου ΤΠΕ μπορούν να λάβουν μέρος φιλόλογοι (ΠΕ02), μαθηματι-
κοί (ΠΕ03), καθηγητές φυσικών επιστημών (ΠΕ04), καθηγητές γαλλικής, αγγλικής και γερ-
μανικής γλώσσας (ΠΕ05/06/07), καθηγητές πληροφορικής (ΠΕ19/20), δάσκαλοι 
(ΠΕ70) και νηπιαγωγοί (ΠΕ60) (ο.π ). 

Θα πρέπει να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων και να υπηρε-
τούν σε σχολείο κατά τη χρονική περίοδο της επιμόρφωσης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα 
να εφαρμόσουν στην πράξη - στην τάξη τους - τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν, 
πράγμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ίδιας της επιμορφωτικής διαδικασίας. Εκτός 
από τους καθηγητές πληροφορικής (ΠΕ19/20) και αυτούς που περιλαμβάνονται σε μητρώα 
εκπαιδευτών Α’ επιπέδου παλαιότερων έργων, οι υπόλοιποι κλάδοι εκπαιδευτικών θα πρέ-
πει να έχουν ήδη πιστοποιηθεί ως προς τις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ – Α' επιπέδου για να 
μπορέσουν να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση Β' επιπέδου ΤΠΕ (ο.π). 

Ένας αριθμός επιμορφωτικών προγραμμάτων Β’ επιπέδου ΤΠΕ υλοποιούνται με το μοντέλο 
της μεικτής μάθησης (blended learning), συνδυάζοντας εξ αποστάσεως μάθηση (σύγχρονες 
εξ αποστάσεως συνεδρίες και ασύγχρονες δράσεις) και περιορισμένο αριθμό δια ζώσης 

3620

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/typography/about-project-bepipedo-m
http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/typography/about-project-bepipedo-m


συνεδριών κλασσικού τύπου, προκειμένου να καλυφθούν οι ιδιαίτερες επιμορφωτικές α-
νάγκες ορισμένων περιοχών(ο.π). Σύμφωνα με την έρευνα των James,McCormick oι ΤΠΕ 
σημειώθηκε ότι χρησιμοποιούνται περισσότερο ως εργαλείο πηγής πληροφοριών και σχε-
δίων διδασκαλίας παρά ως μέσω τεχνικής διδασκαλίας. 

Εναλλακτικές μορφές επιμόρφωσης 

Μεικτό μοντέλο σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης (blended learning) 

Αυτό το μοντέλο μεικτής εκπαίδευσης, μας επιτρέπει online επικοινωνία «πρόσωπο με 
πρόσωπο» και σαφώς συνδυάζεται το γνωστικό-κοινωνικό στοιχείο μαζί με την παρουσία 
διδασκαλίας (Χολέβας,2012). Οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να είναι μαζί, χωρίς να εξαρτώνται 
απ’ τον τόπο και το χρόνο (ο. π).Οι μαθησιακές προσεγγίσεις που μπορούμε να επιλέξουμε 
είναι : e-Meetings, εικονικές τάξεις (virtual classes), διαδικτυακά σεμινάρια και ραδιοφωνι-
κές μεταδόσεις, στιγμιαία μηνύματα (instant messaging),forum συζήτησης, ηλεκτρονικές 
κοινωνίες μάθησης (ο.π). 

Στο μεικτό μοντέλο εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες έχουν συχνά ευκαιρίες να δημιουργή-
σουν σκέψεις και να τις μοιραστούν με τους άλλους. Η αλληλεπίδραση ως βασικό χαρακτη-
ριστικό της εκπαίδευσης δημιουργεί ένα συναισθηματικό κλίμα, που συνεισφέρει στη δια-
δικασία ευχάριστης μάθησης (ο.π).  

Κοινότητες πρακτικής  

Οι κοινότητες πρακτικής είναι ομάδες ανθρώπων που μοιράζονται μια ανησυχία ή έχουν 
κοινό ενδιαφέρον ή πάθος για κάτι που κάνουν και μαθαίνουν να το κάνουν καλύτερα κα-
θώς αλληλεπιδρούν (Παπαδοπούλου,Βασάλα,2010). Είναι δυναμικές αυτοσυντηρούμενες, 
αυτοδιοικούνται, αυτό-οργανώνονται με τις ανάγκες των μελών (ο.π). Συνδετική ουσία εί-
ναι τα κοινά προβλήματα-ενδιαφέροντα των μελών. 

ΟΙ Lave & Wenger πρότειναν κοινότητες πρακτικής ως μοντέλο οργάνωσης οργανισμών ικα-
νών να διαμοιράζονται συλλογική γνώση ενώ παράλληλα οι διαδικτυακές κοινότητες πρα-
κτικής αξιοποιούν νέα είδη αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μελών (ο.π). Το εσωτερικό της 
κοινότητας πρακτικής επιτρέπει αλληλεπιδράσεις και τη διαπραγμάτευση της πληροφορίας 
μέσω της απόκτησης εμπειρίας των μελών από τη συμμετοχή τους στην κοινότητα και της 
μεταπήδησής τους σε διαφορετικό καθεστώς, από την περιφέρεια της κοινότητας προς το 
κέντρο (φεσάκης,2014). Tα μέλη εμπλέκονται σε κοινές δραστηριότητες και συζητήσεις, 
βοηθά το ένα το άλλο, ανταλλάσσουν πληροφορίες και οικοδομούν σχέσεις. 

Οι κοινότητες μάθησης εξ αποστάσεως επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να επιλύσουν 
προβλήματα λειτουργώντας συλλογικά, να αναπτύξουν την εκτίμηση για την ύπαρξη πολ-
λών οπτικών γωνιών για ένα θέμα και να αυξήσουν τις γνώσεις τους μέσα από την επιχει-
ρηματολογία. Έτσι, η μάθηση μέσα σε μία ΗΚΜ (Ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης) παρου-
σιάζεται ως αποτέλεσμα μιας ενεργούς κοινωνικής διαδικασίας (Kok,2008 στο Παπαδοπού-
λου,Βασάλα,2010). Η συμμετοχή σε κοινότητες μάθησης διευκολύνει την επαγγελματική 
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού που καθοδηγείται από τις δικές τους ανάγκες (Ves-
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cio.V.,Ross,D.,Adams.A.,2008). Επιπλέον, όταν οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε κοινότητες 
μάθησης οι μαθητές επωφελούνται, η διδασκαλία βελτιώνεται επειδή οι κοινότητες μάθη-
σης οδηγούν στην αύξηση της συνεργασίας, εστιάζουν στη μάθηση των μαθητών, ενισχύ-
ουν τη συνεχή μάθηση (ο.π). 

Η επιμόρφωσης μέσω ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης παρέχει τη δυνατότητα επιλογής 
του χρόνου που θα ασχοληθεί ο εκπαιδευόμενος καθώς και τον αποδεσμεύει από το συ-
γκεκριμένο χώρο αφού δεν υφίσταται υποχρεωτική η παρουσία του. Επιπροσθέτως η εξ 
αποστάσεως επιμόρφωση ενδείκνυται για όσους έχουν οικογενειακές και κοινωνικές υπο-
χρεώσεις όπως και καταργεί τις γεωγραφικές ανισότητες που αναπτύσσονται από τα συ-
στήματα συμβατικών μορφών επιμόρφωσης (Παπαδοπούλου,Βασάλα,2010). 

Αυτού του είδους επιμόρφωση μπορεί να λειτουργήσει ως «γέφυρα» ανάμεσα στο σχολείο 
και το εργασιακό περιβάλλον, ενώ η απόκτηση δεξιοτήτων χρήσιμων στον εργασιακό χώρο 
και η συνεχής ανανέωση των γνώσεων καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών επιτρέπουν την 
καλύτερη ενσωμάτωση της μάθησης στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εκ-
παιδευτικός μέσα στη σχολική τάξη (ο.π). 

Τέλος η εκμάθηση των εκπαιδευτικών μέσω της έρευνάς τους στην τάξη ,δηλαδή πώς να 
μαθαίνουν από τους μαθητές τους , φαίνεται να είναι σε στάδιο ανάπτυξης και υποστήρι-
ξης (James, McCormick,2009). 

Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί  μέχρι τώρα συμπεραίνεται ότι η αλ-
ματώδης τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος, σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση   του 
ρόλου  της αγοράς εργασίας, επιβάλλουν διαρκή επιμόρφωση των εργαζομένων, αφού οι 
γνώσεις και οι δεξιότητες των  ανθρώπων παλιώνουν και αχρηστεύονται με ταχείς ρυθμούς. 
Η αξιολόγηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα α-
ναδεικνύει τις ελλείψεις, τις αδυναμίες και τα προβλήματα που υφίστανται(Π.Ι, 2009). Οι 
σχετικές μελέτες σημειώνουν τη θετική στάση των εκπαιδευτικών ως προς την αναγκαιότη-
τα της επιμόρφωσης αλλά συγχρόνως διαπιστώνουν αμφισβητήσεις που αφορούν στην 
ποιότητα της παρεχόμενης επιμόρφωσης (ο.π). Πιο συγκεκριμένα εντοπίζονται τα εξής: έλ-
λειψη συνέχειας και συνέπειας μεταξύ των διάφορων επιμορφωτικών δράσεων˙, έλλειψη 
συγκροτημένου σχεδίου επιμόρφωσης, ευαισθητοποίησης και έγκαιρης ενημέρωσης, γε-
γονός που συχνά οδηγεί στην αποσπασματική εφαρμογή έτοιμων ταχύρρυθμων επιμορφω-
τικών δράσεων, οι οποίες δεν συμβάλλουν ουσιαστικά στην επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών˙, επικάλυψη αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο Π.Ι. και στον Ο.ΕΠ.ΕΚ. και τέλος 
προβλήματα οργάνωσης και βραχεία διάρκεια των επιμορφωτικών προγραμμάτων (ο.π). 

Επιπροσθέτως είναι πολύ βασικό ότι δε λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της εκπαίδευσης ε-
νηλίκων και οι πραγματικές ανάγκες των επιμορφούμενων, πράγμα που οφείλεται και στην 
ανελαστικότητα του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και στην έλλειψη σύγχρονων δικτυακών 
και άλλων υποδομών, μέσω των οποίων είναι δυνατόν να διαπιστωθεί η ποιότητα των επι-
μορφωτικών δράσεων και να γίνουν οι σχετικές βελτιώσεις˙ (ο.π) 
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Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών φαίνεται πως αφορούν τα εξής: σύνδεση 
θεωρίας και πράξης, με δειγματικές διδασκαλίες και μελέτες περίπτωσης ˙ αποτελεσμα-
τικότερη διαχείριση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και της πολυμορφίας του μαθητι-
κού δυναμικού στο σχολείο, αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων της καθημερινής διδα-
κτικής πρακτικής και επίλυση εκπαιδευτικών προβλημάτων,ενημέρωση και εξοικείωση με 
θέματα που αφορούν σε αλλαγές στον χώρο της εκπαίδευσης (π.χ. νέα Α.Π.Σ., διδακτικά 
εγχειρίδια, υποστηρικτικό υλικό για εκπαιδευτικούς ή μαθητές, εποπτικό υλικό, αξιοποίηση 
των Τ.Π.Ε. κ.ά). (Π.Ι,2009). Η συγκρότηση εθνικής στρατηγικής για την επιμόρφωση παρα-
μένει ένα μεγάλο ζητούμενο και ο δρόμος δεν φαίνεται να είναι  σύντομος. Τέλος, πώς 
μπορούν η γνώση και οι δεξιότητες της εκμάθησης πώς να μαθαίνω να μεταφερθούν απο-
τελεσματικά μέσα από τα εκπαιδευτικά δίκτυα (James, McCormick, 2009); 
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Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μία περίπτωση εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος 
της αυτοαξιολόγησης σε Γυμνάσιο του Νομού Φθιώτιδας. Το σχέδιο δράσης αφορούσε στην 
ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφο-
ρίας και Επικοινωνιών στη διδασκαλία και στις διαδικασίες υλοποίησής του. Στην εφαρμογή 
του σχεδίου δράσης δεν συμμετείχε η πλειονότητα των εκπαιδευτικών και η σχολική μονάδα 
δεν λειτούργησε στα πλαίσια «κοινού οράματος». Το αποτέλεσμα ήταν να ολοκληρωθεί ένα 
διετές πρόγραμμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με τη συνδρομή ελάχιστων εκπαιδευ-
τικών.   

Λέξεις - Κλειδιά: αυτοαξιολόγηση, σχέδιο δράσης, ενδοσχολική επιμόρφωση 

Εισαγωγή 

Σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών σε όλους τους τομείς, και ειδικά στην Εκπαίδευση, την Επι-
στήμη και την Τεχνολογία, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης και επαγ-
γελματικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον Ξωχέλλη (2008) ως κριτήρια επαγγελματικής επάρ-
κειας θεωρούνται πλέον η ετοιμότητα για συνεχή μάθηση, η δεκτικότητα σε καινοτομίες και 
η ερευνητική δράση. Η περίπτωση που πρόκειται να περιγραφεί δεν ανήκει στη σφαίρα της 
φαντασίας, αντιθέτως τα γεγονότα έχουν συμβεί ακριβώς όπως αναφέρονται. Για ευνόητους 
λόγους δεν αναφέρονται τα ονόματα των προσώπων.  

Αυτοαξιολόγηση – Νόμισμα με δύο όψεις 

Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας αποτελεί ένα συνολικό συστηματικό και μεθοδικό 
απολογισμό των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με αυτή, ο οποίος 
δίνει τη δυνατότητα ανάδειξης τόσο των δυνατοτήτων της, όσο και των πεδίων στα οποία 
χρειάζεται μια περαιτέρω βελτίωση, στη βάση προγραμματισμένων κινήσεων προόδου (Κυ-
ριακίδης & Πασιαρδής, 2006). Όπως αναφέρει ο MacBeath (1999), πρόκειται για μια «εκ των 
έσω» αξιολόγηση της σχολικής μονάδας που στόχο έχει να τη βελτιώσει μέσω μιας συνεχό-
μενης διαδικασίας αυτοκριτικής. Οι Kyriakides και Campbell (2004) συμπληρώνουν ότι ένας 
δεύτερος στόχος είναι η βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης που επιτελείται σε μία 
σχολική μονάδα. 

Το σχολικό έτος 2010-2011 εφαρμόστηκε στην ελληνική εκπαίδευση για πρώτη φορά πιλο-
τικά πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σε όσες σχολικές μονάδες δήλωσαν συμμετοχή 
(Ν.3848/2010, ΦΕΚ71, τ.Α΄/19-5-2010). Ειδικότερα, στο άρθρο 32 του προαναφερθέντος νό-
μου ορίζεται η διαδικασία προγραμματισμού και αξιολόγησης της δράσης των σχολικών μο-
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νάδων καθώς και τα υπηρεσιακά όργανα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση και τη γνω-
στοποίηση των προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων αξιολόγησης των σχολικών μονά-
δων.  

Η διαδικασία υλοποίησης του έργου της αξιολόγησης στις σχολικές μονάδες, σύμφωνα με το 
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) έχει ως εξής:  

 Το έργο προβλέπεται να εφαρμοστεί αρχικά σε ορισμένο αριθμό σχολείων. Ο κάθε Σχο-
λικός Σύμβουλος Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, επιλέγει έως 2 Σχολικές Μονάδες 
και θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου της αυτοαξιολό-
γησης σ’ αυτές. 

 Οι Σχολικοί Σύμβουλοι παρακολουθούν και παρεμβαίνουν συμβουλευτικά, όπου 
χρειάζεται, έχοντας άμεση συνεργασία με την περιφέρεια και την επιστημονική επι-
τροπή. 

 Προβλέπονται επιμορφωτικές συναντήσεις σε τοπικό και σε ενδοσχολικό επίπεδο από 
τους Σχολικούς Συμβούλους και από μέλη της επιστημονικής ομάδας, όπου κριθεί ανα-
γκαίο. 

 Τη βασική ευθύνη για την εφαρμογή του έργου της αυτοαξιολόγησης στις Σχολικές Μο-
νάδες έχουν ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων. 

 Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται με ομάδες εργασίας από μέλη του Συλλόγου 
Διδασκόντων. 

 Οι Διευθυντές των σχολείων, οι Σχολικοί Σύμβουλοι και η επιστημονική ομάδα, για τις 
ανάγκες της πρώτης αυτής παρέμβασης, υποβάλλουν εκθέσεις ανά τετράμηνο και ανά 
έτος, στις οποίες θα αποτυπώνονται όλες οι δράσεις του προγράμματος. 

 Η επιστημονική επιτροπή υποβάλει ετήσια έκθεση στην οποία αποτυπώνονται οι επι-
μέρους δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή του έργου και αξιολογεί-
ται η πρόοδος του έργου με βάση ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία (ενδιάμεσες και τε-
λικές αξιολογήσεις). 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την πιλοτική εφαρμογή της Αξιολόγησης του Εκπαι-
δευτικού Έργου, καταγράφονται στη Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων Πιλοτικής Εφαρμο-
γής ΑΕΕ του ΙΕΠ (ΙΕΠ, 2012). Ειδικότερα, παρατίθενται αρχικά τα θετικά σημεία που αφορούν 
στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών για θέματα του σχολείου, στην 
ανάπτυξη των συνεργασιών και τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της εκπαι-
δευτικής κοινότητας, στην καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας, κα-
θώς και στην ανάπτυξη ευχάριστου και δημιουργικού κλίματος εμπιστοσύνης στις σχολικές 
μονάδες. Δεδομένου ότι πρόκειται για νέο θεσμό στα εκπαιδευτικά δρώμενα, παρατηρού-
νται προβλήματα κατά την εφαρμογή του έργου της ΑΕΕ, που συνοψίζονται στην επιφυλα-
κτική στάση και στην έλλειψη ερευνητικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας των εκπαιδευτικών, 
στην απουσία κουλτούρας αξιολόγησης στις σχολικές μονάδες, στην έλλειψη οικονομικών 
πόρων, στην αύξηση του φόρτου εργασίας καθώς στη συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, 
γονείς και τοπική κοινωνία. 
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Μελέτη εφαρμογής της ΑΕΕ σε Γυμνάσιο του Ν.Φθιώτιδας 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε αναλυτικά σε μία συγκεκριμένη σχολική μονάδα, η οποία ε-
πελέγη να εφαρμόσει το πρόγραμμα της αυτοαξιολόγησης. Το Γυμνάσιο διευθύνεται από 
γυναίκα εκπαιδευτικό που διανύει την τελευταία πριν τις κρίσεις των Διευθυντών σχολική 
χρονιά ως Διευθύντρια. Η απόφαση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα λαμβάνεται ουσια-
στικά από τη Διευθύντρια, χωρίς να ενημερωθούν επακριβώς οι εκπαιδευτικοί του σχολείου 
για το πλαίσιο, το νόημα και την ανάγκη του προγράμματος παρά μόνον ακροθιγώς. 

Έτσι, στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος αυτοαξιολόγησης, ο Σύλλογος Διδασκόντων, 
χωρίς πλήρη συναίσθηση της ευθύνης και των υποχρεώσεων που απορρέουν απ’ αυτή, ανα-
λαμβάνει να σχεδιάσει, υλοποιήσει και αξιολογήσει διετούς διάρκειας σχέδιο δράσης με 
τίτλο: Ενδοσχολική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληρο-
φορίας και Επικοινωνιών στη διδασκαλία. Βασικός σκοπός του σχεδίου δράσης ήταν η ανα-
βάθμιση του επιστημονικού και παιδαγωγικού επιπέδου των εκπαιδευτικών κυρίως σε ό, τι 
αφορούσε στην εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία, καθώς και στην 
αλλαγή του τρόπου και των μεθόδων διδασκαλίας προς μαθητοκεντρικές και εποικοδομητι-
κές κατευθύνσεις. 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους δεν υλοποιείται καμία απολύτως δράση από τις προ-
βλεφθείσες, ενώ στη διάρκεια του καλοκαιριού γίνονται κρίσεις Διευθυντών και αλλάζει η 
Διεύθυνση του σχολείου. Ο νέος Διευθυντής αποφασίζει να συνταξιοδοτηθεί άμα τη αναλή-
ψει των καθηκόντων του και, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, έχει περάσει το μισό σχο-
λικό έτος και πάλι χωρίς να έχει υλοποιηθεί το παραμικρό.  

Η νέα Διευθύντρια που αναλαμβάνει καθήκοντα, υπηρετεί ήδη για πολλά χρόνια στο σχολείο 
και είναι άτομο καταρτισμένο με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης, ω-
στόσο ιδιαιτέρως χαμηλών τόνων και με διάθεση προσφοράς και οικοδόμησης καλού κλίμα-
τος στο σχολείο. Έχει όραμα και σχέδιο για αναμόρφωση και βελτίωση των συνθηκών εργα-
σίας και μάθησης  στη σχολική μονάδα. Ωστόσο, δεν έχει καμία προηγούμενη εμπειρία διοί-
κησης, ούτε αυτο- αξιολόγησης και υπεράνω όλων ιεραρχεί την ικανοποίηση όλων των εκ-
παιδευτικών της σχολικής μονάδας από τον τρόπο που διοικεί το σχολείο (ακόμη και αν συ-
γκεκριμένα πράγματα την ενοχλούν). 

Επιπροσθέτως, έχει να αντιμετωπίσει ένα Σύλλογο Διδασκόντων αποτελούμενο από εκπαι-
δευτικούς, οι οποίοι στην πλειονότητά τους δεν έχουν καμία διάθεση να εμπλακούν στην 
αυτοαξιολόγηση, αφού δεν το έκαναν και μέχρι εκείνη τη στιγμή, και κάποιοι απ’ αυτούς 
έχουν πολλά έτη υπηρεσίας και ήδη πάγια διαμορφωμένες διδακτικές ταυτότητες, που δεν 
έχουν, όπως θεωρούν, κανένα λόγο να τις αλλάξουν. Εξαιρέσεις αποτελούν κάποιοι νέοι εκ-
παιδευτικοί, οι οποίοι έχουν επιμορφωθεί  με δική τους πρωτοβουλία στον τομέα του σχε-
δίου δράσης και μπορούν να αναλάβουν και ενδοσχολική επιμορφωτική δράση. 

Η απόφαση που παίρνει η νέα Διευθύντρια είναι η ακόλουθη: θα στηριχτεί στους νέους εκ-
παιδευτικούς, με τους οποίους τη συνδέει το κοινό όραμα και η όρεξη για αλλαγές στο ισχύον 
καθεστώς του σχολείου, ελπίζοντας το κύμα των αλλαγών να συμπαρασύρει και τους παλαι-
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ότερους εκπαιδευτικούς. Δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια να παροτρύνει και να κινητοποι-
ήσει τους παλαιότερους συναδέλφους με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί ένα περίεργο κλίμα 
μεταξύ των εκπαιδευτικών. Στη συνεδρίαση που λαμβάνει χώρα στο σχολείο αρχές Φεβρου-
αρίου, παρουσία του υπευθύνου για το πρόγραμμα Σχολικού Συμβούλου, συζητείται η πε-
ραιτέρω δράση και συμφωνούνται και ιεραρχούνται οι προτεραιότητες ως ακολούθως: 

• Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου στην αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών 
και στη δημιουργική και εποικοδομητική εισαγωγή τους στη μαθησιακή διαδικασία από 
τον σχολικό Σύμβουλο και φιλόλογο που υπηρετεί μόνο για το διάστημα Ιανουαρίου – 
Ιουνίου στη σχολική μονάδα (ως πλεονάζουσα στην οργανική της θέση).  

• Εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του σχολείου με τις εργασίες που θα εκπονήσουν οι μα-
θητές/τριες και τα σχέδια μαθήματος που θα καταρτίσουν και θα εφαρμόσουν οι εκπαι-
δευτικοί του σχολείου. 

• Αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων του σχολείου (σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής, 
διαδραστικοί πίνακες). 

• Δράσεις ανάπτυξης συνεργατικών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών σε διαθεματικά 
σενάρια διδασκαλίας. 

Η τρίωρη επιμόρφωση που ανατίθεται στη φιλόλογο με πρόσθετα τυπικά προσόντα στον το-
μέα αυτό χαίρει της εκτιμήσεως των φιλολόγων του σχολείου μόνο στη θεωρία, καθώς ελά-
χιστες είναι οι περιπτώσεις που οι μόνιμα υπηρετούντες εκπαιδευτικοί του σχολείου προθυ-
μοποιήθηκαν να συμμετάσχουν σε από κοινού σχεδιασμό και υλοποίηση διδακτικών σενα-
ρίων. 

Το παράδοξο που συμβαίνει κατά το διάστημα που τελικά εφαρμόζεται το σχέδιο δράσης 
είναι οι μαθητές, άλλοτε να διδάσκονται ομαδικώς με αξιοποίηση των ΤΠΕ και άλλοτε μετω-
πικά και με παραδοσιακές μεθόδους, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση τμημάτων δύο ταχυ-
τήτων και το διχασμό στο Σύλλογο Διδασκόντων. Οι μαθητές που φοιτούν σε τμήματα όπου 
διδάσκουν οι μη εμπλεκόμενοι στο πρόγραμμα εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται για αδικία. 
Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα η Διευθύντρια συνεργάζεται η ίδια με τη φιλόλογο-Επι-
μορφώτρια πάνω σε ένα σχέδιο μαθήματος που υλοποιούν από κοινού και στη συνέχεια η 
παλαιότερη φιλόλογος του σχολείου επιζητά και αυτή να συμμετάσχει σε διδασκαλία νέου 
τύπου. 

Η επιμορφώτρια σχεδιάζει ένα σενάριο διδασκαλίας στο οποίο εμπλέκει την παλαιά συνά-
δελφό της και τον Γυμναστή του σχολείου, καθώς το κείμενο στο οποίο θα βασιστεί το σενά-
ριο είναι ένα διήγημα με θέμα το ποδόσφαιρο. Πέραν τούτου δεν σημειώνεται καμία άλλη 
πρόοδος στο θέμα, με εξαίρεση τον ένα από τους δύο Μαθηματικούς του σχολείου και τον 
Φυσικό, οι οποίοι αξιοποιούν στη διδασκαλία τους τον διαδραστικό πίνακα. Κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αυτής αναρτώνται στο ιστολόγιο του σχολείου όλες οι δράσεις και οι διδακτικές 
παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο σχολείο απ’ αυτή τη μικρή μερίδα εκπαιδευτικών, καθώς 
και οι σχετικές εργασίες των μαθητών/τριών. 

Στο τέλος του σχολικού έτους γίνεται η τελική αξιολόγηση του σχεδίου δράσης, στην οποία 
φαίνεται καθαρά πως λιγότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς προσπάθησαν για το 
«κοινό όραμα» ενώ η μεγάλη πλειοψηφία παρέμεινε απαθής. Στο πεδίο «Αποτίμηση Αρχικού 
Σχεδιασμού», όπου καταγράφεται η εκτίμηση της σχολικής μονάδας ως προς την επάρκεια, 
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την καταλληλότητα και την εγκυρότητα του αρχικού σχεδιασμού για την αποτελεσματική υ-
λοποίηση της δράσης, οι δυσλειτουργίες αποδόθηκαν στις αλλαγές στη σύνθεση του διδα-
κτικού προσωπικού (μετακινήσεις σε άλλα σχολεία, αλλεπάλληλες αλλαγές Διεύθυνσης του 
σχολείου κ.α.). 

Στο πεδίο «Αποτίμηση διαδικασιών υλοποίησης του σχεδίου δράσης», όπου καταγράφονται 
στοιχεία που αφορούν στην πορεία υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, καθώς και η εκτίμηση 
των συμμετεχόντων ως προς την ποιότητα των ενεργειών και των διαδικασιών που αναπτύσ-
σονται, αποσιωπήθηκε πλήρως η παθητική στάση και η μη συμμετοχή των υπολοίπων και 
εξήρθη η εργατικότητα και τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών εκείνων που ανέλαβαν να 
φέρουν το σχέδιο δράσης σε πέρας.  

Πραγματικό τελικό αποτέλεσμα: όλοι έμειναν ευχαριστημένοι, άλλοι επειδή δεν εργάστηκαν 
και δεν συμμετείχαν σε μια διαδικασία που απαξίωναν και θεωρούσαν περιττή, άλλοι επειδή 
ούτως ή άλλως θα έδιναν και την ψυχή τους για να προσφέρουν ό, τι καλύτερο στην Εκπαί-
δευση, η Διευθύντρια επειδή σε διάστημα τεσσάρων μηνών κατόρθωσε να περατώσει ένα 
πρόγραμμα που έπρεπε να έχει υλοποιηθεί σε διάστημα δύο σχολικών ετών και οι μαθητές 
που έστω και για μικρό χρονικό διάστημα γνώρισαν ένα διαφορετικό τρόπο να μαθαίνουν.  

Σχολιασμός 

Η σύγχρονη σχολική μονάδα οφείλει να λειτουργεί ως μανθάνων οργανισμός, τα μέλη του 
οποίου δεσμεύονται συλλογικά σε μια κοινή προσπάθεια με στόχο την υλοποίηση συμφω-
νημένων στόχων. Σκοπός της να βρίσκεται σε μια διαρκώς εξελισσόμενη ανοδικά πορεία ως 
προς μαθησιακά και παιδαγωγικά αποτελέσματα, καινοτόμες δράσεις και επίλυση προβλη-
μάτων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που περιγράφηκε παραπάνω η σχολική μονάδα δεν πέ-
τυχε να λειτουργήσει ενιαία αλλά μόνο τμηματικά. 

Δεν κατορθώθηκε να μετεξελιχθεί ο σύλλογος διδασκόντων σε μία κοινότητα πρακτικής και 
μάθησης (Wenger, 1998), πράγμα που είχε επίπτωση στη συνολική λειτουργία του σχολείου. 
Δεν αξιοποιήθηκαν η συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση των παλαιοτέρων εκπαιδευτικών, 
ούτε κινητοποιήθηκαν επαρκώς προς την κατεύθυνση της βιωματικής μάθησης ενώ θα μπο-
ρούσαν να ενθαρρυνθούν να διδάξουν από κοινού με τους νεωτέρους συναδέλφους τους και 
να συμβάλουν ενεργά με την πείρα τους και τις γνώσεις τους. Έτσι θα αποκτούσαν νέες ε-
μπειρίες και ίσως θα τολμούσαν και αυτοί, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, να τολμήσουν 
κάτι διαφορετικό στη διδακτική τους πράξη (Day, 1999).  

Η Διευθύντρια όφειλε να τους εμπλέξει δημιουργικά, προσφέροντάς τους ευκαιρίες εξόδου 
από την απομόνωση που βιώνουν λόγω της υστέρησής τους στις νέες τεχνολογίες και περισ-
σότερο χρόνο να αφομοιώσουν τις επιχειρούμενες αλλαγές στις διδακτικές πρακτικές του 
σχολείου, χωρίς να τους αφήνουν στην άκρη. Η διαφοροποίηση της υφιστάμενης κουλτού-
ρας ενός σχολικού οργανισμού δεν επιτυγχάνεται εν μια νυκτί και χωρίς κραδασμούς, αφού 
οι ισχυρά διαμορφωμένες και παγιωμένες εκπαιδευτικές ταυτότητες των παλαιοτέρων εκ-
παιδευτικών ανθίστανται σθεναρά στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Ίσως θα ήταν σκό-
πιμο να υιοθετηθεί η μεντορική πρακτική, αλλά αυτό σε μια αμφίδρομη σχέση, από την ο-
ποία και τα δύο μέρη έχουν να αποκομίσουν πολλά. 
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Θα έπρεπε να διοργανώνονται περισσότερες συναντήσεις, εντός και εκτός σχολείου, στις ο-
ποίες να δίνεται η ευκαιρία αναστοχασμού και έκφρασης εμπειριών και συναισθημάτων 
αλλά και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ της σχολικής κοινότητας. Η Διευθύντρια θα μπο-
ρούσε να διαμοιράσει την ηγεσία της και να εμφυσήσει με κατάλληλους τρόπους τις κοινές 
αξίες και το όραμά της για την επίτευξη ολικής ποιότητας, φροντίζοντας να εξασφαλίζει διαρ-
κώς τις απαραίτητες υποστηρικτικές δομές. Ενώ επιχειρήθηκε να εισαχθεί ένα μοντέλο επι-
μόρφωσης επαγωγικού και αναδομητικού τύπου, τελικά, λόγω εσφαλμένων χειρισμών και 
παραλείψεων, δεν υπήρξαν γενικευμένα θετικά αποτελέσματα. 

Επίλογος 

Υπάρχει πάντα μια δεύτερη ευκαιρία για αναστοχασμό, αυτοκριτική, και αν αυτή δοθεί, είναι 
πιθανόν, ακόμη και οι πλέον αντιδραστικοί στις αλλαγές, να υιοθετήσουν περισσότερο ορ-
θολογική στάση. Εξάλλου, η καλλιέργεια κουλτούρας και συναντίληψης στη σχολική μονάδα 
οφείλει να αποτελεί μια διαρκή διαδικασία. 
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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία εξετάζει την ανάδειξη του κοινωνικού πλαισίου ως κεντρικού ζητήματος 
στη μάθηση που αφορά στη δια βίου επιμόρφωση ενηλίκων. Υποστηρίζει πως «η μάθηση 
αποτελεί ένα καθημερινό γεγονός κοινωνικής υφής, εφόσον προϋποθέτει τη διαντίδραση με 
άλλους ανθρώπους και αποτελεί εργαλειακά εξαρτώμενη γνώση καθώς τα μέσα παρέχουν 
τους μηχανισμούς οι οποίοι υποβοηθούν και κυρίως δομούν τον τρόπο της γνωστικής 
διαδικασίας (Wilson, 1993, σ. 73). Οι ιδέες των κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής επαν-
ανακαλύπτονται παρέχοντας τα εργαλεία επανασχεδιασμού του χώρου και του τρόπου που 
μπορεί να δημιουργηθεί και να καινοτομήσει στη συνέχεια μια επιμορφωτική κοινότητα, 
ώστε οι συμμετέχοντες να κατασταθούν μέτοχοι μιας αυθεντικής κοινωνικής πρακτικής με 
πλήθος παραγωγικών και αποτελεσματικών τρόπων. Η συγκεκριμένη διαδικασία, ιδιαίτερα 
στο συγκείμενο μιας εικονικής κοινότητας, δύναται να οδηγήσει στη σύλληψη και ανάπτυξη 
της προηγούμενης ατάκτως ειρημένης επαγγελματικής γνώσης και πρακτικής σε ρητή γνώση, 
που αναβαθμίζει τις διανοητικές και πρακτικές δεξιότητες των μελών της (Lewis & Allan, 
2005, σ. 12). 

Λέξεις-κλειδιά: επιμόρφωση ενηλίκων, κοινότητες μάθησης, κοινότητες πρακτικής, ιστορικό 
πλαίσιο, επανανακάλυψη, διαδικτυακές κοινότητες μάθησης.   

Εισαγωγή 

Tην τελευταία δεκαετία  αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός το διαρκώς αυξανόμενο 
ενδιαφέρον συσχετικά με διαδικασίες που αφορούν στη δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη 
των εκπαιδευτικών, με στόχο την αναβάθμιση του παρεχόμενου διδακτικού έργου. Σ’ αυτό 
το πλαίσιο, αναγνωρίζονται οι αδυναμίες των επιστημολογικών παραδειγμάτων 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, στα οποία η γνώση και η εν συνεχεία επιτηδειότητα 
μεταδιδόταν μέσω του παραδοσιακού τρόπου παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων 
που λειτουργούσαν κύρια, σύμφωνα με την κριτική που τους ασκήθηκε, ως μηχανισμός 
ενσωμάτωσης και άκριτης συμμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις υφιστάμενες 
εκπαιδευτικές επιλογές (Μαυρογιώργος, 2009, σ. 28). 

Η προσοχή πλέον, μετατοπίζεται σε προσεγγίσεις που ενθαρρύνουν ομάδες επαγγελματιών 
να συνεργάζονται, να εξετάζουν, να αξιολογούν και πιθανόν να δομούν εκ νέου τη γνώση και 
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τις δεξιότητες οι οποίες εμπλέκουν την επαγγελματική τους πρακτική σε συγκεκριμένα 
εκπαιδευτικά συγκείμενα. Συνακόλουθα, επαν-ανακαλύπτεται και αναδεικνύεται η 
προοπτική υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσα από το 
θεωρητικό συμφραζόμενο των κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής. Τα παραδείγματά τους 
αμφισβητούν την παραδοσιακή επιστημολογία εξετάζοντας τη φύση της γνώσης και της 
μάθησης μέσα από τις κατανοήσεις της κοινωνικής θεωρίας, οι οποίες διαφοροποιούν τους 
τρόπους μάθησης και εργασίας ανάμεσα στα μέλη μιας ορισμένης επαγγελματικής ομάδας, 
από τις προηγούμενες ιστορικές επιλογές διαχείρισης του ζητήματος. 

Θεωρητικές επιρροές 

Οι εκλεκτικές θεωρητικές συγγένειες των κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής εκκινούν από 
το κοινωνικο-πολιτισμικό μοντέλο. Σύμφωνα με τις παραδοχές του, η μάθηση δεν αποτελεί 
ένα γεγονός που θεωρείται αντικείμενο μετάδοσης, όπως υποστήριζαν οι παλαιότερες 
κραταιές θεωρίες της ψυχολογικής και συμπεριφοριστικής σχολής, αλλά αντίθετα 
εκλαμβάνεται ως διαδικασία διυποκειμενικής ή συλλογικής κατασκευής η οποία 
σχηματοποιείται πάντα μέσα σε συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο, είναι σύμφυτη με την 
ευρύτερη κουλτούρα που επικρατεί και εξαρτάται από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται 
για τη διάδοσή της (Hansman, 2001, σ. 45).  

Η εννοιολογική βάση της θεωρίας αποδίδεται στον Vygotsky (1978, 1999), ο οποίος 
περιέγραψε τους τρόπους με τους οποίους τα άτομα μαθαίνουν μέσα σε 
κοινότητες. Υποστήριξε πως η γνωστική διαδικασία οικοδομείται στην θεμελιώδη κατανόηση 
του ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες εμπεριέχουν πολλαπλά επίπεδα αλληλεπιδράσεων, 
κοινών πεποιθήσεων, αξιών, γνώσης, ικανοτήτων, δομικών σχέσεων και συμβολικών 
συστημάτων. Οι δραστηριότητες αυτές διαμεσολαβούνται από τη χρήση εργαλείων, είτε 
τεχνολογικών (μηχανές, υπολογιστές), είτε ψυχολογικών (γλώσσα, αρίθμηση, γραφή και 
στρατηγικές κατάκτησης της γνώσης). Τα εργαλεία αυτά διασφαλίζουν πως τα γλωσσικά 
παραγόμενα νοήματα συστήνουν εν τέλει, κοινές πολιτισμικές νοηματοδοτήσεις και 
παραδοχές (Hansman, 2001, σ. 45).  

Ειδικότερα, ο όρος κοινότητες πρακτικής, εκκινεί από τη θεωρία η οποία αποδίδει την 
κατασκευή της γνώσης στην κοινωνική συμμετοχή (Wenger, 1998). Σύμφωνα με τη 
συγκεκριμένη θέση, η μάθηση δεν κατακτάται απλά δια μέσου της εμπλοκής σε 
συγκεκριμένες δραστηριότητες αλλά αφορά στην ενεργό συμμετοχή σε πρακτικές 
κοινωνικών κοινοτήτων, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα τον τρόπο που τα άτομα εκλαμβάνουν 
τον εαυτό τους ως μέλη της κοινότητας, όπως και τον τρόπο που κατανοούν τις πρακτικές 
τους (Lueng, 2000, σ. 12). 

Το ιστορικό πλαίσιο και η επαν-ανακάλυψη του όρου «κοινότητα πρακτικής» 

Η πρώτη σύνδεση των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών μάθησης με τις κοινότητες πρακτικής 
οφείλεται σε δύο κείμενα που δημοσιεύτηκαν συγχρόνως το 1991. Το πρώτο συγγράφηκε 
από τους κοινωνικούς ανθρωπολόγους Lave και Wenger και το δεύτερο από τους Brown και 
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Duguid (Kimble, 2006, σ.220). Στο βιβλίο των πρώτων με τίτλο: Situated Learning: Legitimate 
Peripheral Participation, το οποίο αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για το ζήτημα των 
κοινοτήτων, ως κοινότητα πρακτικής ορίζεται «ένα σύνολο σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, 
της δραστηριότητάς τους και του κόσμου που τους περιβάλλει» (Lave & Wenger, 1991, σ. 98).  

Όταν στα μέσα της δεκαετίας του 1990, οι οργανισμοί υψηλής επιχειρηματικότητας 
αναζήτησαν ιδέες ώστε να διαχειριστούν την διαρροή της γνώσης που προκάλεσε, εν μέρει, 
η εισαγωγή στην εποχή της παγκοσμιοποίησης αλλά και για να ελέγξουν την ήδη υπάρχουσα, 
μία από αυτές εκφράστηκε μέσω της ιδέας της αποτελεσματικής διαχείρισης της γνώσης 
(Kimble, 2006, σ.225) και ο ρόλος των δικτύων ως προς την ανάπτυξη των οργανισμών έτυχε 
ιδιαίτερης προσοχής. Τα δίκτυα ανάπτυξης έλαβαν ποικίλα ονόματα όπως, κοινότητες 
ιδεών (Engel, 1997), κοινότητες πρακτικής (Wenger, 1998), τυπικά δίκτυα μάθησης και 
εικονικές ομάδες (Willard, 2001), δίκτυα μάθησης (Box, 1990), εικονικές κοινότητες 
μάθησης (Cummings et al, 2005).  

Οι δραστηριότητες των κοινοτήτων πρακτικής εξετάστηκαν, πλέον, υπό το πρίσμα της 
διαχείρισης της γνώσης και συνέβαλαν στο γνωστικό πλεονέκτημα του οργανισμού, τόσο ως 
προς την εξέλιξη και την αξιοποίηση της γνώσης στο εσωτερικό του όσο και ως προς την 
αλληλεπίδραση και πραγμάτωση της γνώσης στα όρια του οργανισμού (Kimble, 2006, σ.226). 
Έγινε λόγος για «επανεφεύρεση των κοινοτήτων πρακτικής ως έννοια του management» 
(Cox, 2005, σ. 534), ενώ υποστηρίχτηκε πως στο χώρο της επιχειρηματικότητας οι κοινότητες 
πρακτικής έχουν καταστεί απόλυτα ελεγχόμενες και αναμφίλεκτα δρουν προς την ωφέλεια 
του οργανισμού, αναφερόμενες ως «φύλακες» ή «υπερασπιστές» της γνώσης. Ταυτόχρονα, 
αποτέλεσαν εργαλείο, το οποίο έδωσε τη δυνατότητα χρήσης για την παραγωγή ενός 
συγκεκριμένου αποτελέσματος (Kimble, 2006, σ.230).  

Παράλληλα ωστόσο, πλην της επιχειρηματικής σφαίρας, οι κοινότητες πρακτικής αποτελούν 
συγχρονικά περιοχή ενδιαφέροντος ακαδημαϊκών, συμβούλων και επαγγελματιών, καθώς 
παρέχουν μια χρήσιμη κοινωνικοπολιτισμική περιγραφή της διαδικασίας που αφορά στη 
δημιουργία και αναπαραγωγή της γνώσης συσχετικά με τους δρώντες και τη δομή, ενώ 
βρίσκουν την εφαρμογή τους στην κοινωνική θεωρία κατασκευής της μάθησης που αφορά 
στις ομάδες (Kimble, 2006, σ. 218). Η δυναμική ανάπτυξης των κοινοτήτων πρακτικής 
εναπόκειται στη θέση του ότι η κοινότητα αυτοοργανώνεται στη βάση της δικής της 
επιμορφωτικής ατζέντας (Hansman, 2001, σ. 48) και δύναται να υπάρχει στο πλαίσιο μιας 
ευρύτερης οργανωσιακής δομής.   

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι πρώιμες, διαισθητικές ιδέες του πρώτου κειμένου για τις κοινότητες 
πρακτικής παρέμειναν αλλά μετασχηματίστηκαν και αξιοποιήθηκαν ταυτόχρονα υπό νέους 
και αλληλεξαρτώμενους όρους. Ο Wenger (1998), έκανε λόγο για τη διάσταση της αμοιβαίας 
εμπλοκής, δίνοντας έμφαση στην παρακίνηση των συμμετεχόντων να πράξουν ό,τι θεωρείται 
απαραίτητο ως προς τη δέσμευση στην κοινωνική οντότητα της κοινότητας, του κοινού εγ-
χειρήματος, το οποίο απορρέει από τη συλλογική διαδικασία διαπραγματεύσεων που αντα-
νακλά στο έπακρο την περιπλοκότητα την διάστασης της αμοιβαίας σύμπλεξης (σ.77) και του 
κοινά διαμοιρασμένου περιεχόμενου, των κοινόχρηστων πηγών που ανήκουν στην κοινότητα 
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πρακτικής και συμπεριλαμβάνουν λέξεις, εργαλεία, τρόπους επίλυσης ζητημάτων, σύμβολα, 
πράξεις ή έννοιες που έχουν υιοθετηθεί ή παραχθεί κατά τη διάρκεια ζωής της κοινότητας 
και έχουν γίνει μέρος της πρακτικής της (ό.π., σ.83). Συνδετικό κρίκο των προαναφερόμενων 
διαστάσεων αποτελεί «το πάθος, η αφοσίωση και η ταύτιση με τη δαημοσύνη που διασφα-
λίζει η αρτιότητα των γνώσεων της ομάδας» (Wenger & Snyder, 2000, σ. 142). 

Διαδικτυακές κοινότητες μάθησης και πρακτικής 

Οι κοινότητες πρακτικής διαχέονται γεωγραφικά και ευεργετούνται από την υπάρχουσα τε-
χνολογική υποδομή (Wenger et al., 2005, αναφέρεται σε Kimble, 2006, σ. 230) ενώ προβάλ-
λονται ως κυρίαρχος τρόπος οργάνωσης και προώθησης της καινοτομίας (Μαυρογιώργος, 
2010). Ωστόσο, καθώς οι κοινότητες μάθησης τοποθετούνται κυρίως στον εικονικό συγκεί-
μενο ενώ οι κοινότητες πρακτικής έχουν αναπτυχθεί στον βιωματικό κόσμο, τίθεται ως δια-
κύβευμα το πώς μπορούν να μεταφερθούν όψεις τους από το δια ζώσης πλαίσιο στο διαδι-
κτυακό (Lueng, 2000, σ. 11).  

Οι εφαπτόμενες διαστάσεις των δύο κοινωνικών πλαισίων αναδεικνύουν το ότι οι κοινότητες 
μάθησης εμπλέκουν την δημιουργία και την επικοινωνία της γνώσης, όπως ακριβώς και οι 
κοινότητες πρακτικής. Στο χώρο της εκπαίδευσης, οι πρακτικές δικτύωσης μεταξύ σχολείων, 
εκπαιδευτικών και διευθυντών, ερευνητών και πανεπιστημίων δύναται να αποτελέσουν 
«δικτυωμένες κοινότητες μάθησης» ( Ευφραιμίδου & Καραγιαννίδης, 2012,σ.2) οι οποίες 
ενισχύουν τη συνεχιζόμενη επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, συνδέοντας τη 
θεωρία με την πράξη. Και εφόσον η γνωστική διαδικασία της εκπαίδευσης ενηλίκων δεν 
συμβαίνει ποτέ εν κενώ (Merriam & Caffarella, 1999, σ.22), η έννοια των κοινοτήτων 
πρακτικής αποτελεί κεντρικό εργαλείο σχεδιασμού και διαχείρισης περιβαλλόντων που 
εμπλέκουν τη μετάδοση και την πρακτική αξιοποίηση της μάθησης σε ένα πλαίσιο 
επιμόρφωσης ενηλίκων (Hansman, 2001, σ. 45-46).  

Η ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων επαγγελματικής μάθησης διευκολύνεται από την 
ευελιξία του χώρου και του χρόνου που παρέχουν τα εργαλεία του ηλεκτρονικού 
περιβάλλοντος αλλά και τη δυνατότητα που δίνεται στα μέλη να ξαναδιαβάσουν τα κείμενα 
και να αναστοχαστούν τις δραστηριότητες που αυτά παράγουν (Κόμης κ.ά., 2007, 
αναφέρεται σε Ευφραιμίδου & Καραγιαννίδης, 2012, σ. 1). Επιπρόσθετα, στα εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα η κύρια στόχευση κεφαλαιοποιείται στην κατάκτηση της γνώσης η οποία έχει 
σχεδιαστεί μέσα στο συγκεκριμένο συγκείμενο, καθώς απαιτείται η επικέντρωση μόνο στο 
είδος μάθησης που αφορά στην ορισμένη ομάδα εκπαιδευόμενων και όχι στην αδιάκριτη 
προσφορά γνώσης.  
 
Σ’ αυτό το συμφραζόμενο, οι κοινότητες πρακτικής αποτελούν σταθερές ομάδες ατόμων που 
συνυπάρχουν εξαιτίας ενός κοινού πλαισίου πολιτισμικών πρακτικών. Και στην περίπτωση 
των διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής οι ομάδες εξακολουθούν να χαρακτη-
ρίζονται από σταθερότητα στη δομή τους ακόμη και αν αλληλεπιδρούν ανώνυμα μέσω των 
διαδικτυακών εργαλείων (Hansman, 2001, σ. 48). Στα διακριτικά τους πλεονεκτήματα συγκα-
ταλέγεται επίσης το ότι η συλλογική γνώση μπορεί να κατασκευαστεί και να διαχυθεί μέσα 
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από το διάλογο των συμμετεχόντων και όχι τους τυπικούς μονολόγους των βιβλίων (Hoadley 
& Kilner, 2005, σ. 32) ικανοποιώντας τη συγχρονική απαίτηση της μετακίνησης από το στατικό 
παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης σε νέες δυνατότητες που υποστηρίζονται από την τεχνο-
λογία και επιτρέπουν τη συνεργασία και την αέναη ανανέωση της γνώσης (Xinghong, 2012, 
σ.734). 

Επιτυχημένες διαδικτυακές κοινότητες 

Ταυτόχρονα, κάθε κοινότητα μάθησης και πρακτικής διακρίνεται από στοιχεία των οποίων η 
λειτουργικότητα σηματοδοτεί την στοχευμένη αποτελεσματικότητά της. Πρωτεύον στοιχείο 
αποτελεί η διαμοίραση της πληροφορίας που αφορά στην ελεύθερη πρόσβαση σε άρθρα και 
διαδικτυακές συνδέσεις, παραπέμπει στην εκ νέου χρήση της κεκτημένης γνώσης και στην 
παροχή τεκμηρίωσης πονημάτων. Σ’ αυτό το πεδίο, η προνομιακή πρόσβαση των μελών 
διευκολύνει τις γρήγορες ανταποκρίσεις σε ερωτήματα και απαντήσεις, ενώ ταυτόχρονα 
παρέχει την πρόσβαση στη γνώση ειδικών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εξυπηρετεί την αναβάθμιση 
του επιπέδου της επιμορφωτικής διαδικασίας και υποβοηθά τη διαδικασία μετάβασης από 
το status του νεοεισερχόμενου στο αντίστοιχο του ειδικού. Επιπρόσθετα, οι συζητήσεις 
συσχετικά με επικαιροποιημένα ζητήματα ενδιαφέροντος παρέχουν τη χαρτογράφηση της 
προσφερόμενης γνώσης (Cummings & van Zee, 2005, σ. 12).  

Ως άμεσο αποτέλεσμα των εν λόγω παροχών θεωρείται η διαλογική προσέγγιση ενός 
ζητήματος με γνώμονα τις πλέον αξιόπιστες πληροφορίες και συνεπώς τη λήψη μιας 
ορθότερης, κατά το δυνατόν, απόφασης που αφορά στην πρακτική διάστασή του. 
Μεσοπρόθεσμα, παρουσιάζονται βελτιώσεις στις προσεγγίσεις, που εμπλέκουν το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση εργασιών και προγραμμάτων, ενώ μακροπρόθεσμα ενισχύεται 
το συνολικό αποτέλεσμα της αναπτυξιακής διαδικασίας. Συγχρόνως, το στοιχείο της 
κοινωνικής όψης του εγχειρήματος ευνοεί την προσωπική επαφή επιτείνοντας την κοινωνική 
αλληλεπίδραση, ενώ προσφέρει μια συνεχώς αυξανόμενη ικανοποίηση μέσω της αίσθησης 
του ανήκειν. Ως αποτέλεσμα θα μπορούσε να εκληφθεί η επαύξηση της αφοσίωσης και η 
αντίστοιχη της ενεργητικότερης εμπλοκής στα δρώμενα της κοινότητας, με την συγχρονική 
διάσταση του οργανωσιακού στοιχείου να διατηρεί και να αναβαθμίζει το επίπεδο της 
συνέργειας και της συνεργασίας (Cummings & van Zee, 2005, σ.12).  

Συμπεράσματα 

Η κοινότητα αντιμετωπίζεται ως αυτοαναδυόμενη οντότητα η οποία συστήνεται για να 
εξυπηρετήσει τις ανάγκες των μελών της, καθοδηγείται από τις εσωτερικές ανάγκες της 
ομάδας και θεωρείται ουσιωδώς αυτόνομη εκτός της τυποκρατικής, επίσημης 
οργάνωσης (Kimble, 2006, σ.224). Παράλληλα, επιταχύνει τη διαδικασία της αλλαγής, μέσω 
της ασφάλειας που παρέχει το περιβάλλον της, στο οποίο ευνοείται η έκθεση νέων ιδεών, 
καινοτομιών και ανατροφοδότησης (Χατζηπαναγιώτου & Μαρμαρά, 2013, σ. 216) καθώς η 
γνώση δεν αποτελεί ένα αφηρημένο ή αμετάβλητο αντικείμενο που απλά μεταφέρεται αλλά 
είναι πάντα πλαισιωμένη, ρευστή και κοινωνικά συνιστάμενη.  
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Η διαδικασία της μάθησης είναι διαρκής στο χρόνο και εκτίθεται στα συνεχώς αμφισβητή-
σιμα, διαπραγματευόμενα και επανα-διαπραγματευόμενα νοήματα που παράγονται δια μέ-
σου της συμμετοχής, τόσο μέσα στην διαδικτυακή κοινότητα όσο και στο δια ζώσης επίπεδο 
της πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παράγουν νέα γνώση 
με στόχο την περεταίρω  ανάπτυξη δικτύων επιμορφωτικών δράσεων και αποτελεσμάτων 
εκπαιδευτικής έρευνας (Υφαντή & Βοζαΐτης, 2009, σ.41) και να οικοδομήσουν την εκπαιδευ-
τική αλλαγή, εξερευνώντας καινοτόμες λύσεις σε ζητήματα που τοποθετούνταν σε οριακά 
σημεία των παραδεδομένων παραδοχών συσχετικά με τη γνώση και τη δράση που εφορμά 
από αυτή (Lewis & Allan, 2005, σ. 9). Με αυτές τις προϋποθέσεις, οι διαδικτυακές κοινότητες 
μάθησης και πρακτικής συνιστούν ζήτημα αιχμής (Eurydice, 2011) και δύνανται να καταστούν 
διαρκείς μανθάνουσες κοινότητες οι οποίες διαφοροποιούν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των 
εκπαιδευτικών (Hargadon, 2010)  συγκεντρώνοντας τις πλέον ευοίωνες προοπτικές συσχε-
τικά με την εποικοδομητική διαχείριση του ζητήματος της δια βίου επιμόρφωσης. 
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Η σημασία της επικοινωνίας και συνεργασίας οικογένειας και νηπιαγωγείου. 

Κλημάνογλου Σοφία 
Νηπιαγωγός 

M.Sc. Mοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. 
Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 

sopkliman@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία γίνεται μια προσπάθεια μελέτης της σημασίας επικοι-
νωνίας και συνεργασίας μεταξύ νηπιαγωγείου και οικογένειας. Για το λόγο αυτό κατασκευ-
άστηκε ένα ερωτηματολόγιο 20 κλειστών ερωτήσεων και δόθηκε στους γονείς επτά νηπια-
γωγείων (κλασικά και ολοήμερα τμήματα) στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Η ανάλυση 
έδειξε ότι το 81% των ερωτώμενων γονέων έχουν πολύ καλή σχέση με τον/τη νηπιαγωγό 
του παιδιού τους, το 38% ενημερώνεται από αυτόν/ή δύο φορές τον μήνα για την πρόοδο 
και την συμπεριφορά του. Επίσης το 86,7% από αυτούς πηγαίνουν και επισκέπτονται τον/τη 
νηπιαγωγό όταν αυτό τους ζητηθεί. Το 78% αισθάνεται πολύ άνετα να συζητά με τον εκ-
παιδευτικό, θέματα που αφορούν το παιδί τους και το 80% πιστεύει ότι ο εκπαιδευτικός το 
φροντίζει και ενδιαφέρεται για αυτό. Πρόταση της ερευνήτριας είναι η εύρεση κοινών δρα-
στηριοτήτων (διαλέξεις, συγκεντρώσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες) τόσο από τη μεριά 
των νηπιαγωγών όσο και από τη μεριά των γονέων, με πρωτοβουλία των νηπιαγωγών, με 
στόχο την εδραίωση μιας πιο ουσιαστικής και εποικοδομητικής επικοινωνίας και συνεργα-
σίας μεταξύ των δύο πλευρών. 

Λέξεις - Kλειδιά: Οικογένεια, επικοινωνία, γονείς, νηπιαγωγείο, νηπιαγωγός, συνεργασία. 

Εισαγωγή 

Το παιδί από τα πρώτα χρόνια της ζωής του μαθαίνει να ζει και να κινείται μεταξύ δύο συ-
στημάτων τα οποία αλληλοεξαρτώνται και αλληλοεπηρεάζονται μεταξύ τους. (Κοντάκος, 
2013). Αυτά δεν είναι άλλα από την οικογένεια και το σχολείο.  

Είναι κοινά αποδεκτό ότι το σχολείο είναι μετά την οικογένεια το πιο σημαντικό κομμάτι της 
ζωής του και με τη βοήθειά του, το παιδί αναπτύσσει τον γνωστικό αλλά και τον κοινωνικο-
συναισθηματικό του τομέα.  

Η εκπαίδευση στο σχολείο μπορεί να αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της μάθησης που 
προσλαμβάνει το παιδί όμως δεν είναι η μόνη του πηγή. Οι γονείς του στο σπίτι αποτελούν 
ένα μεγάλο και σπουδαίο τμήμα της γενικότερης μάθησής του. Δεν είναι τυχαίο ότι το παιδί 
κατά την είσοδό του στο σχολείο έχει ήδη διαμορφώσει ένα πλαίσιο αξιών και ένα πρότυπο 
διαπροσωπικών σχέσεων λόγω των ερεθισμάτων του από την ίδια του την οικογένεια. 

Το οικογενειακό περιβάλλον πραγματοποιεί πολλές και διάφορες λειτουργίες για τα μέλη 
του, όπως είναι πρότυπα συμπεριφοράς, αξίες, και διάφορες στάσεις και πεποιθήσεις. Επι-
δρά καταλυτικά τόσο στην γνωστική όσο στην συναισθηματική, κοινωνική ανάπτυξη και 
καλλιέργεια του παιδιού, καθώς ας μην ξεχνάμε το γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα. 
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Βάσει ερευνών, η οικογένεια εξακολουθεί να αποτελεί ακόμη και στις μέρες μας τον κύριο 
φορέα μορφοποίησης του παιδιού (Μπαμπάλης, 2005).  

Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος αλλά και πολλές έρευ-
νες με σκοπό την εύρεση των καλύτερων και αποτελεσματικότερων τρόπων προσέγγισης 
και επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγού και γονέων, με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση της 
σχέσης αυτής. 

Η σημασία της επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου και οικογένειας. 

Σε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες για την αποτελεσματικότητα των σχολείων, ο 
Mortimore και οι συνεργάτες του (1988), παρουσίασαν τη συμμετοχή των γονέων σε δρα-
στηριότητες του σχολείου, ως ένα από τους δώδεκα παράγοντες-κλειδιά, που διαφοροποι-
ούν τα αποτελεσματικά από τα λιγότερο αποτελεσματικά σχολεία. Συγκεκριμένα αναφέ-
ρουν: «Τα ευρήματα δείχνουν ότι η συμμετοχή των γονέων στη ζωή του σχολείου αποτελεί 
θετική επιρροή στην πρόοδο και την ανάπτυξη των μαθητών. Η συμμετοχή αυτή περιλαμ-
βάνει βοήθεια στην τάξη και στις εκπαιδευτικές επισκέψεις του σχολείου και παρακολού-
θηση των συγκεντρώσεων με αντικείμενο την πρόοδο των παιδιών» (στο Αρβανίτη-
Παπαδοπούλου, 2010).  

Η Epstein (1992) εξετάζοντας τις ενδείξεις από προηγούμενες έρευνες άλλων μελετητών, 
τονίζει ότι «οι μαθητές από όλες τις τάξεις αποδίδουν καλύτερα στη σχολική εργασία, τη-
ρούν θετικότερη στάση απέναντι στο σχολείο, έχουν μεγαλύτερες φιλοδοξίες και εκδηλώ-
νουν άλλες θετικές συμπεριφορές όταν οι γονείς τους είναι καλά ενημερωμένοι, ενθαρρύ-
νουν το παιδί τους και διατηρούν στενή επαφή με τα σχολικά θέματα».  

Οι έρευνες των Coulomb (1995), Hester (1989), Hoover–Dempsey et al. (2005), υποδεικνύ-
ουν τη σημασία της ουσιαστικής συνεργασίας ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο και 
τονίζουν την σημαντική επιρροή που ασκεί το είδος και η ποιότητα της συνεργασίας που 
αναπτύσσεται ανάμεσά τους στη σχολική επιτυχία του μαθητή.  

Κατά τους Secada (1989), Greenwood & Hickman (1991), (στο Δοδοντσάκης, 2001), η συ-
νεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς δεν συμβάλει μόνο στη σχολική 
μάθηση και τη βελτίωση των σχολικών επιδόσεων, αλλά και στη βελτίωση της συμπεριφο-
ράς των παιδιών, με την προϋπόθεση ότι το σχολείο ενημερώνει την οικογένεια για τις 
προσδοκίες και τους στόχους του σε θέματα συμπεριφοράς, αλλά και τους παρέχει την ευ-
καιρία να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων γύρω από ζητήματα συμπεριφοράς και κοι-
νωνικής αγωγής. Έτσι, βοηθάει τους γονείς να κατανοήσουν καλύτερα τη συμπεριφορά των 
παιδιών τους και τους εφοδιάζει με τρόπους χειρισμού και αντιμετώπισης.  

Κατά τον (Pianta, 1999), όσο πιο καλή συνεργασία υπάρχει μεταξύ οικογένειας και νηπια-
γωγείου τόσο πιο επιτυχημένη είναι η προσπάθεια των παιδιών κατά τη φοίτησή τους στο 
νηπιαγωγείο. 

Σύμφωνα με μια άλλη έρευνα των Williams, B., Williams, J. & Ullman, A., (2002), όπου έγινε 
σε σχολεία της Αγγλίας και ερωτήθηκαν γύρω στους 2000 γονείς με παιδιά στην Πρωτο-
βάθμια αλλά και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η πλειοψηφία από αυτούς θεωρεί σημα-
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ντική την προσωπική επαφή με τον εκπαιδευτικό του παιδιού τους και ενώ υποστηρίζουν 
ότι επιθυμούν περισσότερη συμμετοχή στα θέματα του σχολείου, εντούτοις περιμένουν 
από τον εκπαιδευτικό να τους δείξει τον τρόπο εμπλοκής τους. 

Σε έρευνα που πραγματοποίησε η Παπαγιαννίδου (2000:75-83), στο χώρο της προσχολικής 
αγωγής κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι νηπιαγωγοί θεωρούν ότι έχουν καλές σχέσεις με 
τους γονείς, ωστόσο όμως τους έχουν σε μια απόσταση με στόχο να προστατεύσουν το ρό-
λο τους ως επαγγελματίες εκπαιδευτικοί. Ακόμη διαπίστωσε ότι οι νηπιαγωγοί προσδοκούν 
ως ένα βαθμό το σεβασμό που αξίζουν και την εμπιστοσύνη του γονιού για τη δουλειά που 
κάνουν με τα παιδιά τους. Επιπλέον από την έρευνα φάνηκε ότι οι νηπιαγωγοί δεν ενημε-
ρώνουν τακτικά τους γονείς για τους παιδαγωγικούς στόχους και σκοπούς της εκπαίδευσης 
που είναι καθορισμένοι από την πολιτεία. 

Μεθοδολογία. 

Το δείγμα. 

Το δείγμα αποτέλεσαν 105 γονείς νηπίων και προνηπίων από επτά νηπιαγωγεία ( κλασικά 
και ολοήμερα τμήματα) της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, από τις 13 Μαίου έως τις 6 
Ιουνίου 2014. Η δειγματοληψία των νηπιαγωγείων έγινε τυχαία. Συγκεκριμένα δόθηκαν 150 
ερωτηματολόγια και επεστράφησαν τα 105, δηλαδή υπήρχε ποσοστό 70% συμμετοχής στην 
συμπλήρωσή τους. Ζητήθηκε από την ερευνήτρια να επιστραφούν την επόμενη μέρα.  

Όργανα μέτρησης – Διαδικασία. 

Χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο 20 κλειστών ερωτήσεων, κατανοητό, ελεγμένο για 
την αξιοπιστία και εγκυρότητα, με εσωτερικό δείκτη συνέπειας Cronbach’s a (alpha), a= 
0,826. Συνεπώς είναι αρκετά έγκυρο και αξιόπιστο και κατάλληλα προσαρμοσμένο στις α-
νάγκες της έρευνας. Στις περισσότερες ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκε 4βάθμια κλίμακα και σε 
άλλες πολλαπλή επιλογή. Όλες οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με το στατιστικό πακέτο 
SPSS 17.0. 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να εξετασθούν και να αναλυθούν οι απόψεις των 
γονέων για το είδος και το βαθμό επικοινωνίας τους με τον/τη νηπιαγωγό, για την εμπιστο-
σύνη που έχουν στον/στη νηπιαγωγό, για τη συνεργασία τους με τον/τη νηπιαγωγό, για τη 
συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά δρώμενα και τέλος για την γενικότερη σχέση που έχουν 
αναπτύξει με τον/τη νηπιαγωγό του παιδιού τους. 

Αποτελέσματα. 

Το δείγμα. 

Διαπιστώνουμε ότι το 86,7% των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες και το 13,3% ήταν άνδρες. 

Το 86,7% των ερωτηθέντων είναι Έλληνες και το 5,7% είναι άλλης εθνικότητας, ενώ το 7,6% 
δεν απάντησαν στην ερώτηση. 
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Γραφική παράσταση 1 : Κατανομή της εθνικότητας του δείγματος. 

 

Από τους γονείς που απάντησαν το ερωτηματολόγιο το 56,2% των ερωτηθέντων είναι ηλι-
κίας από 36 έως 45 χρονών, το 36,2% είναι από 26 έως 35 χρονών, το 6,6% είναι από 46 
χρονών και πάνω και 0,98% δεν απάντησε σε αυτήν την ερώτηση. 

Γραφική παράσταση 2: Κατανομή του δείγματος σύμφωνα με την ηλικία. 

 

 

Από τους/τις ερωτηθέντες/θείσες το 92,4% των ερωτηθέντων/θεισών είναι έγγαμοι/ες, το 
3,8% διαζευγμένοι/ες και το 2,9% είναι χήροι/ες. Ένα ποσοστό 0,95% δεν απάντησαν. 

Από τους γονείς που απάντησαν, το 46,7% είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 
37,1%, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 8,6% είναι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ένα 
ποσοστό 7,6% δεν απάντησε. 

Αναλυτικότερα στόχοι της έρευνας είναι να εξετασθούν με τη χρήση του ερωτηματολογίου 
σε γονείς: 

1). Οι απόψεις των γονέων για το είδος και το βαθμό επικοινωνίας τους με τον/τη νηπιαγω-
γό του παιδιού τους. 

Ποσοστιαία λοιπόν η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (61,9%),δήλωσαν πως η μαμά είναι 
εκείνη που ενημερώνεται για την πρόοδο του παιδιού της, το 35,2% δήλωσαν πως και οι 
δύο γονείς ενημερώνονται για την πρόοδο του παιδιού τους και το υπόλοιπο 1,9% δήλωσαν 
πως ο μπαμπάς είναι εκείνος που ενημερώνεται για την πρόοδο του παιδιού και ένα 0,95% 
δήλωσε ότι ενημερώνεται κάποιος άλλος. 
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Σε ποσοστά 86,7% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως όταν η/ο νηπιαγωγός τους καλεί για ε-
νημέρωση, εκείνοι πηγαίνουν πάντα, το 12,4% πηγαίνει πολύ συχνά και το υπόλοιπο 1% 
πηγαίνει μερικές φορές. 

Το 38% των ερωτηθέντων δήλωσε πως ενημερώνονται για την πρόοδο του παιδιού τους, 
δυο φορές το μήνα, το 31,4% μια φορά το μήνα και το 28,6% κάθε τρεις μήνες. Ένα ποσο-
στό 1,9% δεν απάντησε. 

Γραφική παράσταση 3:Καταγραφή των απόψεων των γονέων για το είδος και το βαθμό επι-
κοινωνίας τους με τους/τις νηπιαγωγούς. 

 

 

2) Οι απόψεις των γονέων για τη συνεργασία τους με τον/τη νηπιαγωγό του νηπιαγωγείου 
του παιδιού τους. 

Το 42,9% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως όταν το παιδί τους πρόκειται να απουσιάσει από 
το σχολείο, ενημερώνουν πάντα την/τον νηπιαγωγό τους, το 40% ενημερώνει τις πιο πολλές 
φορές, το 12,4% ενημερώνουν λίγες φορές και ένα 4,8% δεν ενημερώνει ποτέ. 

Γραφική παράσταση 4: Καταγραφή των απόψεων των γονέων για τη συνεργασία τους με 
τον/τη νηπιαγωγό του παιδιού τους. 

 

 

3) Οι απόψεις των γονέων για την εμπιστοσύνη που έχουν στον/στη νηπιαγωγό. 
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Ποσοστιαία έχουμε ότι το 78,1% των ερωτηθέντων δήλωσε πως αισθάνονται πολύ άνετα να 
συζητούν κάποια θέματα του παιδιού τους με τον/την νηπιαγωγό τους, το 21% δήλωσαν 
πως αισθάνονται αρκετά άνετα και το υπόλοιπο 1% δήλωσε πως αισθάνονται λίγο άνετα.  

Γραφική παράσταση 5: Καταγραφή των απόψεων των γονέων για την εμπιστοσύνη που έ-
χουν στον/στη νηπιαγωγό του νηπιαγωγείου. 

 

Σε ποσοστά τώρα το 80% των ερωτηθέντων δήλωσε πως πιστεύουν ότι ο/η νηπιαγωγός του 
παιδιού τους ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το παιδί τους, το 18,1% δήλωσε πως ενδιαφέρε-
ται πολύ και το υπόλοιπο 1,9% δήλωσε πως ενδιαφέρεται λίγο. 

4) Οι απόψεις των γονέων για τη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά δρώμενα. 

Το 50% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως συμμετέχουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην 
διοργάνωση εορτών, το 18% δεν συμμετέχει καθόλου, το 15% συμμετέχει λίγο ενώ αντίθε-
τα, το υπόλοιπο 12% συμμετέχει πολύ. Ποσοστό 4,8% δεν απάντησε.  

Το 61% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως δεν συμμετέχουν καθόλου σε δραστηριότητες ό-
πως τεχνικές εργασίες, το 15% συμμετέχει λίγο, το 9,5% συμμετέχει πάρα πολύ ενώ και άλ-
λο ένα 10% συμμετέχει πολύ. 

Το 65% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως δεν συμμετέχουν καθόλου σε δραστηριότητες ό-
πως παρουσίαση θεμάτων της ειδικότητας τους, το 15,2% συμμετέχει λίγο, το 7,6% συμμε-
τέχει πάρα πολύ ενώ το 5,7% συμμετέχει πολύ. Ένα ποσοστό 6,6% δεν απάντησε. 

5) Οι απόψεις των γονέων για τη γενικότερη σχέση που έχουν αναπτύξει με τον/τη νηπια-
γωγό. 

Το 88,6% των ερωτηθέντων γονιών δήλωσε πως συμφωνούν πολύ με την άποψη "Οι συνα-
ντήσεις με το/τη νηπιαγωγό σε ατομικό επίπεδο μας παρέχουν πολύ χρήσιμες πληροφορί-
ες", το 9,5% συμφωνεί αρκετά και το υπόλοιπο 1,9% συμφωνεί λίγο. 

Σε ποσοστά τώρα, το 77,1% των ερωτηθέντων γονιών δήλωσε πως συμφωνούν πολύ με την 
άποψη "Οι συναντήσεις με τον/την νηπιαγωγό σε ομαδικό επίπεδο μας παρέχουν πολύ 
χρήσιμες πληροφορίες", το 21,9% συμφωνεί αρκετά και το υπόλοιπο 1% συμφωνεί λίγο. 
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Επίσης το 81% των ερωτηθέντων γονιών θα χαρακτήριζαν τη σχέση με τον/την νηπιαγωγό 
του παιδιού τους, πολύ καλή, το 16% αρκετά καλή και το υπόλοιπο 2,9% θα τη χαρακτήρι-
ζαν μέτρια. 

Αξιολόγηση συσχετίσεων μεταξύ των υποκλιμάκων της κλίμακας. 

Η αξιολόγηση έγινε με το κριτήριο Pearson, σύμφωνα με το οποίο όταν η τιμή είναι μικρό-
τερη ή ίση με 0,05, τότε απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση. Οι υποθέσεις που ελέγχθηκαν 
είναι της μορφής: 

• Η0: Η σχέση με μεταξύ των δύο εξεταζόμενων παραγόντων δεν είναι στατιστικώς 
σημαντική. 

• Η1: Η σχέση με μεταξύ των δύο εξεταζόμενων παραγόντων είναι στατιστικώς σημα-
ντική. 

Έλεγχος σχέσης Φύλου και ερώτησης: Ποιός ενημερώνεται για την πρόοδο του παιδιού σας; 

Σε αυτήν την περίπτωση απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση αφού η τιμή Pearson είναι 
0,00. Πράγματι, οι γυναίκες είναι εκείνες που δήλωσαν πως περισσότερο οι μαμάδες ενη-
μερώνονται για την πρόοδο του παιδιού τους, σε σχέση με τους άνδρες ερωτηθέντες.  

Έλεγχος σχέσης Οικογενειακή Κατάσταση και ερώτησης: Η επικοινωνία με το/την νηπιαγωγό 
γίνεται: Σας καλεί ο/η νηπιαγωγός: 

Σε αυτήν την περίπτωση απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση αφού η τιμή Pearson είναι 
0,002. Πράγματι, οι περισσότεροι έγγαμοι είναι εκείνοι που δήλωσαν πως τις πιο πολλές 
φορές είναι ο/η νηπιαγωγός που τους καλεί για την σχετική ενημέρωση του παιδιού τους, 
σε σχέση με τους χήρους και τους διαζευγμένους.  

Έλεγχος σχέσης Αριθμός παιδιών και ερώτησης: Πόσο συχνά ενημερώνεστε για την πρόοδο 
του παιδιού σας; 

Σε αυτήν την περίπτωση απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση αφού η τιμή Pearson είναι 
0,037. Πράγματι, οι περισσότεροι γονείς που έχουν δυο παιδιά είναι εκείνοι που ενημερώ-
νονται για την πρόοδο του παιδιού τους μια φορά το μήνα.  

Έλεγχος σχέσης Ηλικία και ερώτησης: Σε τι βαθμό συμμετέχετε σε δραστηριότητες όπως 
Διοργάνωση εκδρομών; 

Σε αυτήν την περίπτωση απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση αφού η τιμή Pearson είναι 
0,003. Πράγματι, οι περισσότεροι γονείς που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 26-35 ετών 
είναι εκείνοι που θα ήθελαν να συμμετέχουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην Διοργάνω-
ση εκδρομών και οι γονείς που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 36-45 ετών είναι εκείνοι που 
περισσότερο δήλωσαν πως δεν θα ήθελαν να συμμετέχουν καθόλου στην Διοργάνωση εκ-
δρομών.  
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Συμπέρασμα 

Συμπεραίνουμε λοιπόν μέσα από τις απαντήσεις των γονέων στο ερωτηματολόγιο, ότι αυ-
τοί ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους στο νηπια-
γωγείο, εμπιστεύονται σε μεγάλο βαθμό στην πλειοψηφία τους τον/τη νηπιαγωγό του παι-
διού τους, καθώς επίσης είναι ιδιαίτερα αυξημένη η συμμετοχή τους σε συγκεντρώσεις και 
συναντήσεις που γίνονται στο χώρο του νηπιαγωγείο. Επίσης από τη και δική τους πλευρά, 
έχουν τη θέληση να προσφέρουν τη βοήθειά τους στα εκπαιδευτικά δρώμενα αρκεί να τους 
ζητηθεί. Και σε μια παρόμοια έρευνα που πραγματοποιήθηκε Σταμάτης (2012), σε 7 δημό-
σια σχολεία της Ρόδου, σχετικά με τις απόψεις των γονέων για την συνεργασία τους με το 
νηπιαγωγείο, διαπιστώθηκε ότι το 86% των γονέων δηλώνουν ικανοποιημένοι από την 
πληροφόρηση που τους παρέχει το νηπιαγωγείο. 

Προτάσεις 

Προτείνεται η καλλιέργεια κλίματος φιλίας και εμπιστοσύνης από τη μεριά των εκπαιδευτι-
κών προς τους γονείς αλλά και η ενημέρωση και εκπαίδευση των γονέων με στόχο την ε-
νεργητική τους συμμετοχή τόσο σε λειτουργικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο μέσα στο 
χώρο του σχολείου. Επίσης χρήσιμη είναι η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ γονέων και εκπαι-
δευτικών αλλά και άλλων επιστημόνων αλλά και τοπικών φορέων. Τέλος χρειάζεται ενίσχυ-
ση των παροχών για την παιδεία για εφαρμογή πρωτοποριακών προγραμμάτων με στόχο 
την καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία οικογένειας και νηπιαγωγείου. 
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 Περίληψη 

Η εισήγηση αυτή αποσκοπεί στο να αναδείξει τους ουσιαστικούς δεσμούς που έχουν η δια 
βίου εκπαίδευση και κατάρτιση με την παραγωγή και την αγορά εργασίας και κατά συνέπεια 
και με την κοινωνική ευημερία συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού όπως οι γυναίκες, και τον 
τρόπο με τον οποίο καλούνται σήμερα με την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών να ανα-
λάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί και να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην 
κοινωνική και οικονομική πρόοδο. 

Λέξεις - Κλειδιά: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, συμμετοχή των γυναικών, κίνητρα συμμετοχής, 
επαγγελματική κατάρτιση. 

Εισαγωγή 

Στον ορισμό της η UNESCO για τη δια βίου εκπαίδευση και μάθηση αναφέρεται ότι: « … δη-
λώνει ένα χωρίς όρια σχήμα που αποβλέπει στην αναμόρφωση του υπάρχοντος εκπαιδευτι-
κού συστήματος… Η εκπαίδευση και η μάθηση δεν περιορίζονται στη σχολική φοίτηση, πρέ-
πει να επεκτείνονται σε ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου, να περιλαμβάνουν όλες τις δεξιό-
τητες και όλους τους κλάδους γνώσης, να χρησιμοποιούν όλα τα δυνατά μέσα και να δίνουν 
την ευκαιρία σ όλους τους ανθρώπους για πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Οι 
εκπαιδευτικές και οι σχετικές με τη μάθηση διαδικασίες στις οποίες τα παιδιά, οι νέοι άν-
θρωποι και οι ενήλικοι όλων των ηλικιών εμπλέκονται στη διάρκεια ζωής τους σε οποιαδή-
ποτε μορφή μπορεί να θεωρηθεί ως σύνολο». (Καραλής Θ.,2013, σ.19 -22)  

Η δυναμική και ουσιαστική προσφορά της εκπαίδευσης ενηλίκων και της κατάρτισης είναι 
λοιπόν καθοριστικής σημασίας αφού καλείται να βελτιώσει την ποιότητα, τη δομή και την 
ευελιξία των παροχών της, ώστε να ανταποκριθεί στις επερχόμενες αλλαγές και τις εξωτερι-
κές πιέσεις . 

Με τον παραπάνω ορισμό διαφοροποιείται η δια βίου εκπαίδευση από τη δια βίου μάθηση 
(δηλ. ο θεσμός και οι διαδικασίες από το αποτέλεσμα). Η μονομερής αναφορά στη δια βίου 
μάθηση δε συνιστά απλώς παράλειψη αλλά συχνά παραπέμπει στην αντίληψη ότι η μάθηση 
είναι ατομική υπόθεση του πολίτη αποσυνδεδεμένη από οργανωμένες και συλλογικές δια-
δικασίες, θεσμοθετημένες με την ευθύνη της πολιτείας και του κοινωνικού συνόλου.( Καρα-
λής Θ, Βεργίδης Δ.,2001) 
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Παράλληλα η εκπαίδευση και η κατάρτιση που έχουν ουσιαστικούς δεσμούς με την παρα-
γωγή και την αγορά εργασίας και κατά συνέπεια και με την κοινωνική ευημερία καλούνται 
σήμερα με την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης 
που τους αναλογεί και να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο. 
Η εξάσκηση εξάλλου της δημοκρατίας προϋποθέτει ένα μορφωμένο πληθυσμό που να συμ-
μετέχει ενεργά στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. 

Σ΄ αυτό το πλαίσιο η δια βίου ή διαρκής εκπαίδευση είναι το αίτιο και συνάμα το αποτέλεσμα 
μιας διαρκώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας στην οποία το άτομο πρέπει συνεχώς να βελτιώνει 
τις ικανότητες του, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις νέες συνθήκες και τις απαιτήσεις 
που συνδέονται με τους ρόλους του ως εργαζομένου και ως πολίτη που έχει ενεργό ρόλο 
στην εξέλιξη της κοινωνίας στην οποία ζει και αναπτύσσεται. Η εξέλιξή του ή μη σχετίζεται σε 
ένα μεγάλο βαθμό με τις εκπαιδευτικές επιλογές και τα διαπιστευτήρια που αυτές παρέχουν. 
Συνεπώς τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων παρέχουν στους εκπαιδευόμενους τη δυ-
νατότητα της κριτικής και επιλεκτικής απόκτησης της γνώσης (κριτικός γραμματισμός). (Χα-
τζησσαβίδης 2003, Χοντολίδου 2003). 

Μέσα, λοιπόν, στα πλαίσια δομής και λειτουργίας της κοινωνίας ως συστήματος, παρατη-
ρούμε την κατανομή των μελών του κοινωνικού συνόλου σε θέσεις και ρόλους. Τα άτομα 
διαφοροποιούνται κοινωνικά ως κάτοχοι θέσεων και φορείς ρόλων, και απολαμβάνουν το 
ίδιο επίπεδο θετικής ή αρνητικής εκτίμησης (status) με την κοινωνική τάξη στην οποία ανή-
κουν, ενώ το σύνολο αυτών των τάξεων εκφράζει το συνολικό «κοινωνικό χώρο ».Στη σύγ-
χρονη βιομηχανική κοινωνία η μετάβαση αυτή επιτυγχάνεται πλέον όχι με βάση το status 
που λόγω καταγωγής «κληρονομικώ δικαίω» χαρακτηρίζει ορισμένους αλλά με βάση το sta-
tus που επιτυγχάνεται μέσω της εκπαίδευσης . 

Έτσι ενώ μέχρι πρότινος αυτά που μάθαινε κανείς στην παιδική και εφηβική του ηλικία θεω-
ρούνταν ότι επαρκούσαν για το υπόλοιπο της ζωής του και τον βοηθούσαν να ανελιχθεί κοι-
νωνικά και επαγγελματικά, σήμερα η ανάγκη να αποκτούμε και να ξαναποκτούμε συγκεκρι-
μένες επαγγελματικές δεξιότητες που θα βελτιώσουν ή και θα αντικαταστήσουν προηγούμε-
νες – παρωχημένες γνώσεις, είναι προφανής. 

Η εκπαίδευση είναι σχεδιασμένη και συγκροτημένη μάθηση με συγκεκριμένο στόχο και απο-
βλέπει σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ορισμός τον οποίο υιοθετεί και ο Κόκκος (1999). 
Η μάθηση είναι μια δραστηριότητα που διαρκεί ισόβια. Η εκπαίδευση δεν είναι απλώς μά-
θηση αν και την περιλαμβάνει ως διεργασία. 

Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι εκείνη που δίνει στους ενήλικες μια δεύτερη ευκαιρία ώστε να 
διανοιχτούν σ` αυτούς οδοί που δεν ήταν προηγουμένως ανοιχτές. Η μετεκπαίδευση ή η επι-
μόρφωση που λαμβάνουν ως ενήλικες πλέον λειτουργεί ανανεωτικά και εν μέρει συμπληρω-
ματικά, είτε σε περιπτώσεις στις οποίες τα άτομα κατέχουν ήδη (established) επαγγελματικές 
θέσεις είτε επιδιώκουν να τις κατοχυρώσουν . Η ζήτηση ειδικευμένου τεχνικού και διευθυ-
ντικού ανθρώπινου δυναμικού κατέστησε την εκπαίδευση ενηλίκων ( είτε αυτή είναι θεσμικά 
κατοχυρωμένη είτε όχι) μέσο κοινωνικής προώθησης των μελών μιας οργανωμένης κοινω-
νίας. 
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Η συμμετοχή των γυναικών στην εκπαίδευση ενηλίκων 

Το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή των ενηλίκων στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση εκπορεύεται 
επιπλέον και από το γεγονός ότι οι δυνάμει συμμετέχοντες προσέρχονται στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα εθελούσια, ενώ τα χαρακτηριστικά τους και οι λόγοι για τους οποίους συμμε-
τέχουν εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία . Αυτή η ετερογένεια και ο εθελοντικός χαρακτήρας της 
συμμετοχής θέτουν ερωτήματα για διερεύνηση που θίγουν και ευρύτερα πολιτικά ζητήματα 
άμεσα συνυφασμένα με τη φύση και τους σκοπούς της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ως ενός ορ-
γάνου για την επίτευξη τόσο της οικονομικής αποδοτικότητας όσο και της κοινωνικής ισότη-
τας.  

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότη-
τες δεν εξαντλούνται σε κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά, αλλά αντίθετα, έμφαση 
δίνεται σε βαθύτερα ψυχολογικά αίτια, στα κίνητρα συμμετοχής. 

Στην Ε.Ε. απουσιάζουν ευδιάκριτα όρια, όπως η ηλικία ή ο σκοπός της παρεχόμενης εκπαί-
δευσης και οι ενήλικες συμμετέχουν σ’ αυτή με τη θέλησή τους, ανάγοντας έτσι το ζήτημα 
της συμμετοχής σε κεντρικό στη θεωρία και την πρακτική της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μια μορφή 
κοινωνικής συμμετοχής. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για ενήλικες αντικατοπτρίζουν τον 
τύπο της κοινωνίας στην οποία ζουν και είναι ευκολότερο να κατανοηθούν όταν συνδεθούν 
με τους οργανισμούς και τα ιδρύματα που τις προσφέρουν. Συνδέεται επίσης άμεσα η συμ-
μετοχή με συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και ως μορφή 
κοινωνικής συμμετοχής δημιουργεί την ανάγκη να διερευνηθούν παράγοντες που σχετίζο-
νται με τις επιλογές και τους περιορισμούς που βιώνει καθημερινά ο ενήλικας.  

Εξαιτίας του παραδοσιακού τρόπου καταμερισμού της εργασίας, υπάρχει η τάση οι άντρες 
και οι γυναίκες να έχουν διαφορετικές θέσεις στην αγορά εργασίας. Οι διαφορές αυτές αντι-
κατοπτρίζονται και στην κατανομή του εργατικού δυναμικού στις διάφορες θέσεις αλλά και 
στη συμμετοχή τους σε προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

Έτσι δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην ραγδαία μεταβαλλόμενη αλλά δυστυχώς α-
κόμη ευδιάκριτα διαφορετική θέση των γυναικών στον επαγγελματικό στίβο. Η ολοένα αυ-
ξανόμενη συμμετοχή των γυναικών σε αμειβόμενες θέσεις είναι μια από τις πιο ξεκάθαρες 
τάσεις των τελευταίων χρόνων. Έτσι έχουν εντοπιστεί δύο τουλάχιστον κρίσιμα γεγονότα 
στον κύκλο ζωής των γυναικών που οδήγησαν σ΄ αυτή την τάση. Το ένα είναι η μείωση της 
αναλογίας των γυναικών που είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για την φροντίδα και την ανα-
τροφή των παιδιών και το δεύτερο η αύξηση του αριθμού εκείνων που αναλαμβάνουν το 
διπλό ρόλο του επαγγέλματος και της ανατροφής των παιδιών. Προκειμένου να πετύχουν 
την ένταξή τους στο εργατικό δυναμικό ή να βελτιώσουν τη θέση τους σ΄ αυτό οι γυναίκες 
συμμετέχουν συχνά σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Η συμμετοχή τους σ΄ αυτά ε-
ξαρτάται από πολλούς παράγοντες οι οποίοι ποικίλλουν ανάλογα με τις επικρατούσες κοι-
νωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και πολιτικές αντιλήψεις της συγκεκριμένης κοινωνίας 
από την οποία προέρχονται ( K Oglesby. L., 1996, p. 604 -605). 
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Κατά συνέπεια οι γυναίκες συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων σε διαφο-
ρετική έκταση στις διάφορες περιοχές ανάλογα με τις άμεσες αλλά και τις μακροπρόθεσμες 
ανάγκες τους.  

Τα κίνητρα συμμετοχής τους διακρίνονται συνήθως σε τέσσερις κατηγορίες: 

− Κίνητρα κοινωνικής – ψυχολογικής φύσεως ( η ανάγκη δηλαδή να εξισορροπήσουν πιθα-
νές ανεπάρκειες και κενά στον τρόπο ζωής τους που προκύπτουν συχνά μετά την αποχώ-
ρηση των παιδιών από το σπίτι και τη μοναξιά που βιώνουν, το λεγόμενο «σύνδρομο της 
άδειας φωλιάς», να ξαναποκτήσουν την αυτοπεποίθησή και την αυτοεκτίμησή τους, να 
γνωρίσουν και να συναναστραφούν με καινούργιους ανθρώπους κ.α.) 

− Κίνητρα επανορθωτικής φύσεως ( να συμπληρώσουν δηλαδή την αρχική τους εκπαί-
δευση ή να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να αναπληρώσουν το έδαφος που έχασαν μένο-
ντας εκτός επαγγελματικού στίβου για αρκετά χρόνια) 

− Κίνητρα επαγγελματικής φύσεως (προκειμένου να επανενταχθούν στο εργατικό δυνα-
μικό ή να μετακινηθούν σε ένα νέο επαγγελματικό πεδίο για το οποίο οι γνώσεις τους 
πιθανώς δεν είναι επαρκείς) 

Σε σύγκριση πάντως με τους άνδρες στις γυναίκες διακρίνεται μια μεγαλύτερη ποικιλία κινή-
τρων για μάθηση, ενώ δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά ως προς τη στάση τους απέναντι 
στην εκπαίδευση ενηλίκων. Οι σημαντικότερες διαφορές εντοπίζονται στα σχετικά ποσοστά 
συμμετοχής σε προγράμματα που δεν οδηγούν στην κατοχή πιστοποιημένων προσόντων. Έ-
τσι μολονότι η αντιπροσώπευση των δύο φύλων σε οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριό-
τητες είναι σχεδόν ίση, όταν εξετάζονται οι τύποι των προγραμμάτων και οι λόγοι συμμετο-
χής σ’ αυτά, οι γυναίκες υπεραντιπροσωπεύονται ( με ποσοστό τρία προς ένα) (Θεμελή 
Αικ.,1998,σ. 22-23) σε προγράμματα ελεύθερου χρόνου και εμφανίζουν, αντίθετα, μικρή 
συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες επαγγελματικού χαρακτήρα. Φαίνεται δηλαδή 
πως οι γυναίκες ενθαρρύνονται να εκπληρώσουν τους παραδοσιακούς τους ρόλους δίνοντας 
έμφαση σε οικιακές δεξιότητες και ενασχολήσεις με τέχνες και χειροτεχνίες. Επιπλέον η απο-
κλειστική τους απασχόληση σε οικιακές εργασίες ή μη ικανοποιητικές θέσεις εργασίας καθι-
στά πιθανότερο το να θέλουν να ξεφύγουν από το σπίτι, να συναντήσουν άλλους ανθρώπους 
και να αναπτύξουν χόμπι, να συμμετέχουν δηλαδή με λίγα λόγια σε εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες γενικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα, οι οποίες, βέβαια, δεν βελτιώνουν την πρό-
σβασή τους στην αγορά εργασίας. Όποια όμως και αν είναι τα επιμέρους κίνητρα και στα δύο 
φύλα στο βάθος υπάρχει κάτι κοινό: ο φόβος της ανεπάρκειας είτε μορφωτικής είτε κοινω-
νικής.  

 Η πρόσβαση των γυναικών στην επαγγελματική εκπαίδευση 

Η πρόσβαση των γυναικών στην επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων συνδέεται ευθέως με 
την κατάσταση του γυναικείου εργατικού δυναμικού. Ενώ όμως οι οικονομολόγοι της εκπαί-
δευσης πρεσβεύουν ότι όσο μεγαλύτερες επενδύσεις γίνονται στην εκπαίδευση και την κα-
τάρτιση τόσο μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη θα αποκομίσουν και τα δύο φύλα, στην πράξη 
όταν συγκριθεί το αποτέλεσμα αυτής της εκπαίδευσης η διαφορά για άνδρες και γυναίκες 
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θα είναι μεγάλη. Οι γυναίκες σε μόνιμη βάση κερδίζουν λιγότερα απ΄ ότι οι άνδρες παρότι 
έχουν το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης μ΄ αυτούς. 

Έτσι παρόλη την ουσιαστική αύξηση της αναλογίας των γυναικών στο παγκόσμιο εργατικό 
δυναμικό ο επαγγελματικός τους διαχωρισμός με βάση το φύλο εξακολουθεί να υφίσταται 
και να ευθύνεται όχι μόνο για την διαφορά στις αμοιβές αλλά και για τη διαιώνιση της φτώ-
χειας σε πολλές μονογονεϊκές οικογένειες με αρχηγούς γυναίκες. Συχνά αυτό παρουσιάζεται 
ως μία κατάσταση αναπόδραστη, ειδικά όταν οι γυναίκες δεν είναι κάτοχοι κάποιου πτυχίου. 

Είναι σημαντικό γι΄ αυτό το λόγο να επισημάνουμε τόσο τις δυνάμεις εκείνες και τις διαδικα-
σίες που θέτουν τις γυναίκες σε δυσμενή θέση, όσο και τις πολιτικές που μπορούν να δια-
μορφωθούν και να τεθούν σε εφαρμογή προκειμένου να αμβλύνουν τις διακρίσεις. Συνεπώς 
η σύνδεση της οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας ανδρών και γυναικών με την έλλειψή 
επαγγελματικών εφοδίων, καθιστά την εκπαίδευση ενηλίκων ως το μοναδικό ίσως όπλο δια-
σφάλισης της ισότητας. Συχνά προγράμματα και πολιτικές υποθέτουν ότι η ανοιχτή πρό-
σβαση εγγυάται και την ισότητα στην εκπαίδευση και κατόπιν στην απασχόληση και τις οι-
κονομικές απολαβές (Μαρία Ηλιού,1988,σς. 13 – 19: « Δεν υπάρχει πιο άδικο από το να με-
ταχειρίζεσαι ίσα άνισους») 

Όμως αυτό στην πράξη δεν επαληθεύεται και είναι πιο χρήσιμο να διευκρινίσουμε τους τρό-
πους με τους οποίους η εκπαίδευση καθορίζει τελικά τα όρια των ευκαιριών που δίνονται 
στις γυναίκες. Συχνά η ίδια η εκπαίδευση που τους παρέχεται συμβάλλει στον περιορισμό 
των ευκαιριών τους, τοποθετώντας τις στο τρέχον σύστημα και διαιωνίζοντας έτσι τις ήδη 
υπάρχουσες ανισότητες. 

Η σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και επαγγελματικού διαχωρισμού με βάση το φύλο είναι περί-
πλοκη. Από τη μια τα εκπαιδευτικά συστήματα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως μια 
πηγή του επαγγελματικού διαχωρισμού αφού επηρεάζουν τις επαγγελματικές προτιμήσεις 
των γυναικών και τις προετοιμάζουν για παραδοσιακά γυναικοκρατούμενα επαγγέλματα. 
Από την άλλη η εκπαίδευση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Έτσι εκ-
παιδευτικά συστήματα και αγορά εργασίας αλληλεπιδρούν και αμοιβαία ενδυναμώνουν τα 
εμπόδια τα οποία ήδη υπάρχουν και οδηγούν τις γυναίκες σε ένα περιορισμένο αριθμό ε-
παγγελμάτων και κατ΄ επέκταση σε χαμηλότερα ημερομίσθια, λιγότερες ευκαιρίες επαγγελ-
ματικής κινητικότητας και επαγγελματική ανασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η ικανό-
τητα των γυναικών να αποκτήσουν υψηλή αυτοεκτίμηση. 

Άρα οι ευκαιρίες από μόνες τους δεν είναι αρκετές. Η διεύρυνση μάλιστα των ευκαιριών κα-
τάρτισης δεν μπορεί να μειώσει την ανισότητα των επαγγελματικών ευκαιριών μεταξύ των 
δύο φύλων. Ουσιαστικά άνδρες και γυναίκες δεν έχουν τις ίδιες εκπαιδευτικές εμπειρίες και 
αυτό είναι κάτι που δεν πρόκειται να αλλάξει αν δεν μεταβληθούν οι διαδικασίες και οι δομές 
που τις θέτουν σε αυτή τη θέση. Όμως ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ο επαγ-
γελματικός και οικονομικός τους διαχωρισμός στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να υφίστα-
ται παρά την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών που επιδιώκουν ίσες ευκαιρίες και ίση με-
ταχείριση μέσω διατάξεων που σχετίζονται με την ίση αμοιβή και την απαγόρευση της εφαρ-
μογής διακρίσεων κατά τη διαδικασία της πρόσληψης, της προαγωγής, της παροχής εκπαι-
δευτικών ευκαιριών και της απόλυσης. Παρόλα αυτά έχει γίνει γνωστό από σχετικές έρευνες 
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ότι αν και η αύξηση των εκπαιδευτικών παροχών δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, το είδος 
της εκπαίδευσης που λάμβαναν οι γυναίκες επηρέασε εντούτοις θετικά τα επίπεδα συμμε-
τοχής τους στο εργατικό δυναμικό και το ύψος των αποδοχών τους ενώ μείωσε τις πιθανό-
τητες απόλυσής τους. Όμως όπως και κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης, έτσι και 
κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής εκπαίδευσής τους οι γυναίκες επιλέγουν αντικείμενα 
που προέρχονται από μια περιορισμένη γκάμα που οδηγεί σε παραδοσιακά γυναικεία επαγ-
γέλματα και έτσι το επαγγελματικό τους πεδίο περιορίζεται, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονο-
μικής ανάπτυξης οπότε και απαιτούνται νέοι τύποι προσόντων συνήθως τεχνολογικής και 
τεχνικής υφής ( G. Goodale,1996, p. 599 – 600). 

Συνεκδοχικά ισότητα πρόσβασης στην επαγγελματική εκπαίδευση στην πράξη σημαίνει πρό-
σβαση σε διαφοροποιημένα αντικείμενα, π.χ. στον τομέα των θετικών επιστημών που κυ-
ριαρχείται από το ανδρικό φύλο. Αυτό αποτελεί μια απόδειξη του ότι τελικά αντί να εξουδε-
τερώσει τον ήδη υφιστάμενο επαγγελματικό διαχωρισμό η επαγγελματική εκπαίδευση ενη-
λίκων τον ενδυναμώνει προετοιμάζοντας τις γυναίκες για χαμηλόμισθες και παραδοσιακές 
για το φύλο τους ασχολίες. 

Ταυτόχρονα υποθέσεις που αφορούν την οικογενειακή φύση των γυναικών συχνά αποτε-
λούν το ιδεολογικό υπόβαθρο για την θέσπιση νόμων και την εφαρμογή πολιτικών που κα-
θορίζουν διαφοροποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης για τις γυναίκες. Γι ΄αυτές η εκπαί-
δευση συνήθως λαμβάνει χώρα μέσα σε κάποια αίθουσα ενώ οι άνδρες εκπαιδεύονται πιο 
συχνά στον χώρο εργασίας με τη μέθοδο της μαθητείας. Ακόμη και όταν ειδικές ρυθμίσεις 
επιδιώκουν να επιτύχουν ίση συμμετοχή και αντιπροσώπευση των δύο φύλων και στους τό-
πους εργασίας αυτές αντιμετωπίζονται ως πιλοτικά προγράμματα διάφορα από εκείνα της 
δεσπόζουσας τάσης και πρακτικής και γι΄ αυτό η ικανότητά τους να επηρεάσουν το γενικό-
τερο κλίμα είναι περιορισμένη( G. Goodale, (1996), σ.601 – 602) 

Πρέπει λοιπόν να γίνει κατανοητό απ΄ όλους ότι ο διαχωρισμός των δύο φύλων στον επαγ-
γελματικό στίβο και ο τρόπος με τον οποίο η εκπαίδευση συνεισφέρει σ΄ αυτόν δεν είναι ένα 
γυναικείο πρόβλημα που μπορεί να λυθεί με την προσπάθεια απόκτησης από την πλευρά 
των γυναικών ολοένα και περισσότερων προσόντων προκειμένου να «φτάσουν» τους άνδρες 
και να προσαρμοστούν στο σύστημα. Αυτό που απαιτείται είναι μια ολοκληρωμένη και ολό-
πλευρη στρατηγική που θα στοχεύσει σε όλες τις ομάδες αναφοράς των οποίων οι συμπερι-
φορές, οι πράξεις και οι αποφάσεις επηρεάζουν τις ευκαιρίες που παρέχονται στις γυναίκες. 
Και σ΄ αυτή τη διαδικασία οι ίδιες οι γυναίκες οφείλουν να είναι ενεργοί συμμέτοχοι και όχι 
παθητικοί αποδέκτες των αποφάσεων που τις αφορούν.  

Συμπεράσματα 

Συνολικά στις ευρωπαϊκές χώρες οι παροχές της εκπαίδευσης ενηλίκων αντικατοπτρίζουν μια 
ολοένα και μεγαλύτερη μέριμνα για ισότητα της πρόσβασης και των δύο φύλων στις διαδι-
κασίες της εκπαίδευσης ενηλίκων και κατά συνέπεια στον επαγγελματικό και κοινωνικό 
στίβο. Αναφορικά με τις γυναίκες όμως οι ανησυχίες που προκύπτουν για το ρόλο που μπορεί 
να διαδραματίσει η εκπαίδευση ενηλίκων στην επαγγελματική τους ένταξη και εκπαίδευση 
αλλά και στον γενικότερο τρόπο ζωής τους σχετίζονται με: 
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− τον ρόλο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και την πραγματική συμβολή της στην οικονο-
μική ανάπτυξη μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης  

− τα πραγματικά επίπεδα του λειτουργικού αναλφαβητισμού των γυναικών και τη συμ-
βολή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη μείωσή τους 

− τις προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να συνδράμουν τις άνεργες και εκείνες για τις οποίες 
η προοπτική της ανεργίας διαφαίνεται πολύ πιθανή 

− το άνοιγμα της αγοράς εργασίας σε γυναίκες μετανάστριες και γενικότερα ανήκουσες σε 
μειονοτικούς πληθυσμούς  

Παράλληλα ένας από τους βασικούς λόγους που κατά καιρούς αναφέρθηκαν, για να εξηγή-
σουν την απουσία γυναικείου ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση ενηλίκων και για τη μόρ-
φωση γενικότερα είναι ότι η ίδια η εκπαίδευση και οι δομές της αντικατοπτρίζουν έναν α-
ντρικό τρόπο σκέψης και η παρεχόμενη εκπαίδευση ενηλίκων είναι σχεδιασμένη από την 
κυρίαρχη ομάδα (dominate group) για τις δικές της ανάγκες και αναπαράγει με τις επιλογές 
της τη διάκριση των δύο φύλων και στις εργατικές τους δραστηριότητες . 

Τα προβλήματα των γυναικών σε σχέση με τέτοια προγράμματα πηγάζουν και από το γεγονός 
ότι αυτά δεν παίρνουν συχνά υπόψη τους ότι οι γυναίκες όχι μόνον μοιράζονται κοινά με 
τους άνδρες προβλήματα που σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό, τις τεχνολογικές εξελίξεις, 
την εξάρτηση και την εκμετάλλευση στην οποία οδηγεί συχνά η συνεχιζόμενη ανεργία, αλλά 
επιπλέον υπόκεινται στις πολιτιστικές και κοινωνικές πιέσεις του «να είσαι γυναίκα». 

Δύο από τις κυριότερες απόψεις που φαίνεται να διαπνέουν την ιδεολογία της εκπαίδευσης 
ενηλίκων και των προγραμμάτων που στοχεύουν στην εκπαίδευση των γυναικών είναι αφε-
νός ότι η οικονομική ανάπτυξη από μόνη της είναι ικανός όρος για την πρόοδο των γυναικών 
και αφετέρου ότι οι βελτιώσεις που έγιναν ως προς τη θέση των γυναικών στον επαγγελμα-
τικό στίβο θα μεταβάλλουν άμεσα και τους πολιτικούς και τους κοινωνικούς όρους οι οποίοι 
με τη σειρά τους θα επιφέρουν μόνιμες βελτιώσεις στην ζωή των γυναικών. Όμως στην πράξη 
αυτές οι παραδοχές φαίνεται ότι δεν επαληθεύονται και έχουν ανάγκη επαναπροσδιορι-
σμού. Έτσι εκτιμάται ότι η άνοδος του οικονομικού επιπέδου και η αύξηση παροχής εκπαι-
δευτικών ευκαιριών δεν επαρκούν, αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένα προγράμματα που: 

− Θα εκτιμούν τις προηγούμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες των γυναικών και θα προσπα-
θούν να τις ενσωματώσουν στην νέα μάθηση 

− Θα προάγουν περισσότερο την συνεργατική μάθηση και τη μάθηση στον χώρο εργασίας 
( με η μορφή μαθητείας) παρά τις μετωπικές μεθόδους διδασκαλίας 

− Θα αναγνωρίζουν τις καθημερινές πιέσεις κάτω από τις οποίες οι γυναίκες προσπαθούν 
να μάθουν και θα τις λαμβάνουν υπόψη στο εκπαιδευτικό σχήμα που υιοθετούν  

− Θα εφαρμόζονται με την άμεση συμμετοχή γυναικών στην οργάνωση και την διεξαγωγή 
τους 
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Κρίσιμη βέβαια παραμένει και η συμβολή των πολιτικών φορέων και εκπαιδευτών ενηλίκων 
οι οποίοι πρέπει από κοινού να φροντίσουν, ώστε να αυξηθούν οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες 
σύμφωνα με το πνεύμα των προηγούμενων παραδοχών. Έτσι ώστε θα δοθούν μεγαλύτερα 
περιθώρια και ευκαιρίες επιλογής για το γυναικείο πληθυσμό, είτε μέσω οργανωμένων είτε 
μέσω άτυπων μορφών εκπαίδευσης.  

Σ΄ αυτό το πλαίσιο ζητούμενο παραμένει ακόμα όχι μόνο σε ποιο βαθμό η δια βίου εκπαί-
δευση είναι μέσο για την επίτευξη τόσο της οικονομικής αποδοτικότητας όσο και της κοινω-
νικής ισότητας, αλλά και ποιους τελικά βοηθά να συμμετάσχουν ή να αποκλειστούν από τον 
σύγχρονο κοινωνικό-επαγγελματικό στίβο.  
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Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης Σχολείων του Αιγίου στις ΤΠΕ 

Φιτσιάλου Αικατερίνη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

fitsialouaik@gmail.com 

Περίληψη 

Οι νέες συνθήκες της «Κοινωνίας της Γνώσης» επιβάλλουν την ανάγκη αναμόρφωσης του 
εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε αυτό ν’ ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες του ανθρώπου, 
όπως και στην επιτακτική ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Ν.Τ, ώστε ν’ 
ανταπεξέλθουν στις εκπαιδευτικές εξελίξεις. Η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσμα έρευνας 
που διεξήχθη σε εκπ/κούς Α/θμιας Εκπαίδευσης του Αιγίου με σκοπό να διερευνηθούν οι 
επιμορφωτικές τους ανάγκες στις Νέες Τεχνολογίες. Χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο με 
ερωτήσεις κλειστού τύπου σε 20 εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν σε δημόσια δημοτικά 
σχολεία του Αιγίου στο διάστημα 24-31 Μαρτίου 2005. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι 
οι εκπαιδευτικοί έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις στη χρήση του Η/Υ από την επιμόρφωση 
που είχαν λάβει και θεωρούν απαραίτητη μια μελλοντική επιμόρφωσή τους κυρίως για 
τρόπους εκπαιδευτικής χρήσης του Η/Υ και χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού, αφού τη 
θεωρούν απαραίτητη για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή του διδακτικού τους έργου.  

Λέξεις - Κλειδιά: Επιμορφωτικές ανάγκες, ΤΠΕ, εκπαιδευτικοί 

Εισαγωγή 

Η τάση που επικρατεί παγκοσμίως να προωθηθούν οι Νέες Τεχνολογίες (Ν.Τ.) στην εκπ/ση 
οφείλεται κυρίως σε τρεις λόγους: α) στην απαίτηση της κοινωνίας για ηλεκτρονικό 
αλφαβητισμό εξαιτίας της εξάπλωσης του Η/Υ σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής β) 
στις ανάγκες της αγοράς εργασίας λόγω της διείσδυσης των Ν.Τ. σε πολλά επαγγέλματα και 
η εμφάνιση νέων επαγγελμάτων σχετικών μ’ αυτές και γ) στην ανάγκη διαχείρισης και 
αξιολόγησης της πληθώρας των πληροφοριών στις οποίες πρέπει να έχουν πρόσβαση οι 
πολίτες. Επιπρόσθετα οι Η/Υ αποτελούν για την εκπ/ση ένα νέο γνωστικό αντικείμενο αλλά 
και εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τη διδασκαλία.  

 Οι εκπ/κές αρχές επενδύουν στις Ν.Τ. προσδοκώντας κοινωνικό και οικονομικό όφελος 
εξοπλίζοντας με Η/Υ τα σχολεία, με δικτύωση σχολείων, ανάπτυξη λογισμικού και 
επιμόρφωση των εκπ/κών στη χρήση και διδακτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ώστε 
ν’ ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. Προκειμένου όμως να γίνει σωστά η αξιοποίηση των 
Ν.Τ. στο σχολείο απαιτείται: α) αναθεώρηση του Αναλυτικού Προγράμματος, β) καθορισμός 
νέων στόχων για την εκπαίδευση, γ) παρουσίαση και χρήση νέων μεθόδων διδασκαλίας δ) 
αλλαγή του ωρολογίου προγράμματος των σχολείων και ε) επαναπροσδιορισμός του ρόλου 
του σχολείου και συνειδητοποίηση από την πλευρά των εκπαιδευτικών της αλλαγής του 
ρόλου τους με κατάλληλη επιμόρφωση (Σαλονικίδης, 2004). 
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Επίσης, είναι σημαντικό ν’ αντιμετωπιστεί η «κουμπιουτεροφοβία» δηλαδή, το άγχος και η 
αρνητική στάση των εκπ/κών απέναντι στην τεχνολογία των Η/Υ (Παναγιωτακόπουλος κ.ά., 
1998). 

 Έτσι ξεκίνησε από το 2002 να υλοποιείται στη χώρα μας το πρωτοπόρο επιμορφωτικό 
πρόγραμμα «Για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης στις 
βασικές δεξιότητες στις Τ.Π.Ε. (Α’ Επίπεδο), το οποίο αφορούσε 75.000 εκπ/κούς Α/θμιας και 
Δ/θμιας Εκπ/σης στις Νέες Τεχνολογίες. Παράλληλα, το 2002, λειτουργούν 2.200 εργαστήρια 
πληροφορικής στα Δημοτικά Σχολεία (Σακοβέλη, κ.ά., 2004). Τελικά, τα προγράμματα αυτά 
περιορίστηκαν σε ένα 48ωρο πρόγραμμα, το οποίο αρκούνταν μόνο στην εξοικείωση των 
εκπαιδευτικών με τους Η/Υ και απευθυνόταν κυρίως σε αρχάριους. Τα σύντομα αυτά 
προγράμματα δεν λάμβαναν υπόψη την σε βάθος γνώση των διαφόρων προγραμμάτων, την 
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, τη χρήση του διαδικτύου, τρόπους αξιοποίησης 
εκπαιδευτικού λογισμικού στις τάξεις κ.λ.π. (Σαλονικίδης, 2004). 

Η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Ν.Τ. είναι επιτακτική ανάγκη και το είδος 
επιμόρφωσης που επιθυμούν μελετάται στην παρούσα εργασία. 

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπ/κών 
Α/θμιας εκπ/σης του Αιγίου στις Νέες Τεχνολογίες. Τέθηκαν τα ακόλουθα ερευνητικά 
ερωτήματα: α) Έχουν επιμορφωθεί οι εκπαιδευτικοί στις νέες τεχνολογίες και τι είδους 
επιμόρφωσης έχουν λάβει; β) Ποιες είναι οι δυνατότητές τους στη χρήση των Η/Υ; γ) 
Χρησιμοποιούν τον Η/Υ είτε για την προετοιμασία του διδακτικού τους έργου, είτε για την 
άντληση πληροφοριών, είτε στη διεξαγωγή του έργου τους; δ) Ποια είναι η άποψή τους για 
τη χρησιμότητα των Η/Υ στο σχολείο – πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει μια γωνιά 
υπολογιστή μέσα στην τάξη, ώστε να διευκολύνει τη διδασκαλία κάποιων μαθημάτων; ε) Τι 
είδους επιμόρφωση πιστεύουν ότι χρειάζονται στο μέλλον και με ποιο τρόπο μπορεί αυτή να 
πραγματοποιηθεί; 

Μέθοδος 

Στην έρευνα συμμετείχαν 20 δάσκαλοι που υπηρετούσαν σε τυχαία δημόσια δημοτικά 
σχολεία του Αιγίου. Από τους 20 εκπαιδευτικούς που απάντησαν, οι 6 είναι άνδρες (5 
μόνιμοι, ένας ωρομίσθιος) και οι 14 γυναίκες (13 μόνιμες , 1 ωρομίσθια) (βλ. πίνακας 1). 

Μέσα συλλογής δεδομένων 

Για τη συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε έρευνα σφυγμομέτρησης (Bird , et al., 
1999). Επιλέχθηκε αυτό το είδος ποσοτικής έρευνας, γιατί κρίθηκε η πιο κατάλληλη, καθώς 
δίνει τη δυνατότητα να ερευνηθεί ένας μεγάλος αριθμός διαφορετικών απαντήσεων σε 
περιορισμένο χρόνο. Το δείγμα ήταν τυχαίο, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο 
αντιπροσωπευτικό. Χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο περιείχε κυρίως κλειστές 
ερωτήσεις και αποτελείτο από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος ζητούνταν δημογραφικά στοιχεία, 
ενώ στο δεύτερο μέρος αντλούνταν οι πληροφορίες που είχαν σχέση με το στόχο της 
έρευνας.  

3659

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 Η έρευνα διεξήχθη την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου του 2005. Οι συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικοί, αφού ενημερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας και το απόρρητο των 
απαντήσεών τους, συμπλήρωσαν ατομικά το ερωτηματολόγιο σε χρόνο περίπου 10 λεπτά.  

Ευρήματα 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας, τα οποία 
συζητώνται στην επόμενη ενότητα: 

Πίνακας 1 

Υπηρεσιακή κατάσταση Έτη Υπηρεσίας 

  Μόν. Αναπλ. Ωρο
μ. 

0-5 6-
10 

11-
15 

16-
20 

21-25 26-
30 

31-
35 

Άνδρες 6 5 - 1 1 1 1 - 1 1 1 

Γυναίκε
ς 

1
4 

13 - 1 4 1 1 4 1 2 1 

Σύνολο 2
0 

18 - 2 5 2 2 4 2 3 2 

Πίνακας 2 

Επιμόρφωση στις Ν.Τ. 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Άνδρες 75% 15% 

Γυναίκες 78% 12% 

Πίνακας 3 

Είδος επιμόρφωσης που έχουν λάβει 

Για αρχάριους Για προχωρημένους 

90% 10% 
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Πίνακας 4 

Γνώση Η/Υ 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ καλά Άριστα 

15% 20% 40% 10% 5% 

Ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι Στην τάξη 

Ναι 55% 10% 

Όχι 45% 90% 

Πίνακας 5  

Χρήση Η/Υ για προετοιμασία διδακτικού έργου 

Ναι Όχι Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 

15% 85% 85% 8% 5% 2% 

Πίνακας 6 

Χρήση διαδικτύου από εκπ/κούς 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 

60% 30% - 10% 

Πίνακας 7 

Λόγοι μη χρήσης του Η/Υ 

Ελλιπής επιμόρφωση Οικονομικοί Έλλειψη χρόνου Άγχος για τις Ν.Τ. 

30% - 60% 10% 

Πίνακας 8 

Χρήση από μαθητές Η/Υ κατά την διεξαγωγή των μαθημάτων 

Ναι Όχι 

5% 95% 
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Πίνακας 9 

Μαθήματα που οι εκπαιδευτικοί θεωρούν απαραίτητη τη χρήση Η/Υ 

Γεωγραφία Ιστορία Φυσική Μαθηματικά Γλώσσα 

75% 65% 65% 50% 50% 

Πίνακας 10 

Ρόλος του δασκάλου με την ύπαρξη Η/Υ στη τάξη 

Καθοδηγητικός Συντονιστικός Οργανωτικός 

65% 25% 50% 

Πίνακας 11 

Είδος επιμόρφωσης που θα ήθελαν στο μέλλον 

α. Επιμόρφωση για απόκτηση τεχνικών γνώσεων 10% 

β. Επιμόρφωση για τρόπους εκπ/κής χρήσης 90% 

γ. Δεν απαντώ 10% 

Πίνακας 12 

Φορέας που πιστεύουν ότι πρέπει να αναλάβει 

Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο Ανεξάρτητος Φορέας 

85% 15% - 

Πίνακας 13 

Τρόποι μελλοντικής επιμόρφωσης 

Με μορφή σεμιναρίων 
εκτός σχολείου 

Με ενδοσχολική 
επιμόρφωση 

Άλλο 

55% 45% - 
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Ερμηνεία των ευρημάτων 

 Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, το μεγαλύτερο ποσοστό των 
εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολεία του Αιγίου έχουν 
επιμορφωθεί σε βασικές γνώσεις χρήσης του Η/Υ (βλ. πίνακας 2). Ανάλογα ήταν τα ευρήματα 
παρόμοιων ερευνών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο (Χαραλάμπους & Κυριάκου, 
2004-05∙ Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 2007∙ Χλαπάνης κ.ά., 2004), καθώς και νεότερων 
ερευνών (Μείζον, 2010∙ Γιαβρίμης κ.ά., 2010∙ Τσουλής, 2012). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
αρχικό πρόγραμμα επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. για τους εκπ/κούς Α/θμιας και Β/θμιας, που 
στόχευε στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις ΤΠΕ (Α’ Επίπεδο), επεκτάθηκε από το 2007 
και συνεχίζεται έως σήμερα μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ «Για την αξιοποίηση και εφαρμογή 
των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Β’ Επίπεδο)» (Μπέλλου κ.ά., 2010).  

Αν και οι εκπ/κοί στην έρευνά μας δηλώνουν ότι έχουν επιμορφωθεί, εντούτοις, σε μεγάλο 
ποσοστό θεωρούν ότι γνωρίζουν μέτρια να χειρίζονται τον Η/Υ (βλ. πίνακας 4). Τα ευρήματα 
αυτά είναι σε συμφωνία με τα ευρήματα τόσο παλαιότερων ερευνών ( Πολυμέρης, 2009∙ Ρες, 
2005∙ Φαχαντίδης κ.ά., 2004∙ Κοτζαμπασάκη & Ιωαννίδης, 2004) όσο και νεότερων, τα οποία 
έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν ανεπαρκείς γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Βαγγελάτος κ.ά., 
2011∙ Μουζάκης, 2008), μέτρια αυτοαποτελεσματικότητα για την εκπαιδευτική χρήση των 
Τ.Π.Ε. (Μητσιοπούλου & Βεκύρη, 2011), έλλειψη αυτεπάρκειας, δηλαδή, εμπιστοσύνης στον 
εαυτό τους για τη χρήση των Τ.Π.Ε. (Σχορετσανίτου & Βεκύρη, 2010) και η παιδαγωγική τους 
κατάρτιση δεν είναι εξειδικευμένη στη χρήση των Ν.Τ. (Καρασαββίδη & Κόλλιας, 2012).  

Οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς μας στην πλειονότητά τους δε χρησιμοποιούν τον Η/Υ για την 
προετοιμασία του διδακτικού τους έργου ή για άντληση πληροφοριών από το διαδίκτυο (βλ. 
πίνακες 5 και 6) και αυτό το αποδίδουν πρωτίστως στην έλλειψη χρόνου και δευτερευόντως 
στην ελλιπή επιμόρφωση, ενώ το άγχος απέναντι στις Ν.Τ. δεν αποτελεί ισχυρό λόγο (βλ. 
πίνακας 7). Φαίνεται ότι η επιμόρφωση που έλαβαν έχει συντελέσει στην απαλοιφή αυτού 
του παράγοντα. Τα ευρήματα αυτά είναι σε συμφωνία με τα ευρήματα άλλων ερευνών 
(Πολυμέρης, 2009∙ Χαραλάμπους & Κυριάκου, 2004-05∙ Χλαπάνης κ.ά., 2004). Ωστόσο, 
σύγχρονες έρευνες έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τον Η/Υ, κυρίως όμως για 
διοικητικούς και προσωπικούς λόγους (Jimoyiannis & Komis, 2006) ή μόνο για την 
προετοιμασία τους στο σπίτι και όχι κατά τη διάρκεια του μαθήματος (Παύλου, 2007∙ 
Τσούλης, 2012∙ Μητσιοπούλου & Βεκύρη, 2011). Παρατηρείται το φαινόμενο 
υποχρησιμοποίησης των ΤΠΕ για παροχή και μετάδοση ψηφιακού υλικού (Λαζαρόπουλος 
κ.ά., 2013) και για υποστήριξη του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη παρά για την 
εξατομικευμένη μάθηση του μαθητή (Σοφός & Σωτηρίου, 2012).  

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας έδειξαν, επίσης, ότι ο Η/Υ δε χρησιμοποιείται στην τάξη 
ως βοηθητικό μέσο και οι μαθητές δεν τον χρησιμοποιούν κατά τη διεξαγωγή των 
μαθημάτων τους (βλ. πίνακας 8). Ανάλογα ήταν και τα ευρήματα άλλων ερευνών 
(Πολυμέρης, 2009∙ Παύλου, 2007∙ Κοτσαμπασάκη & Ιωαννίδης, 2004), ενώ και σε πρόσφατες 
έρευνες διαπιστώθηκε ότι οι εκπ/κοί δεν εντάσσουν τις Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία 
(Πεσματζόγλου & Παπαδόπουλος, 2013∙ Γιαβρίμης κ.ά., 2009). Ακόμα όμως και όταν το 
κάνουν, παρατηρείται η υιοθέτηση δασκαλοκεντρικών, κυρίως, μοντέλων διδασκαλίας, με τη 
χρήση των Ν.Τ. ως σύγχρονων εποπτικών μέσων επικουρικά στη διδασκαλία και πολύ 
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λιγότερο η εφαρμογή μαθηκοκεντρικών προσεγγίσεων με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ως 
ισχυρών γνωστικών –διερευνητικών εργαλείων (Τσουλής, 2012). Αυτό αποδίδεται, σύμφωνα 
με αυτές τις έρευνες, στην έλλειψη χρόνου προετοιμασίας μιας οργανωμένης διδασκαλίας 
με τη χρήση Τ.Π.Ε. (Βαγγελάτος κ.ά., 2011), το επιβαρυμένο πρόγραμμα σπουδών (Vrasidas, 
2010∙ Νικολοπούλου, 2010), καθώς και η ελλιπής επιμόρφωση (Βαγγελάτος κ.ά., 2011∙ 
Καριπίδης, 2013), λόγοι που επισημαίνονται και στη δική μας έρευνα. Προτείνεται η 
προετοιμασία και διάθεση σχετικού υλικού μέσα από έναν κεντρικό μηχανισμό/ φορέα 
διαχείρισης, ώστε ο εκπαιδευτικός να μη δαπανά χρόνο για συλλογή και προετοιμασία, παρά 
μόνο για την επιλογή και την εξοικείωσή του με αυτό το υλικό (Βαγγελάτος κ.ά., 2011). 
Προτείνεται, επίσης, η διάθεση διδακτικών σεναρίων ανά διδακτική ενότητα και ανά τάξη 
που να επιδέχονται τροποποιήσεις από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, ώστε ν’ 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τάξεων που διδάσκουν, ίσως μέσα από ανοικτή 
εκπαιδευτική βιβλιοθήκη στα πλαίσια της κοινωνικής δικτύωσης (Τσουλής, 2012).  

 Παρά το ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δε χρησιμοποιεί τον Η/Υ, εντούτοις, 
πιστεύουν ότι είναι απαραίτητη η χρήση Η/Υ σχεδόν σε όλα τα μαθήματα (Γεωγραφία, 
Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσική, Γλώσσα) (βλ. πίνακας 9). Τα ευρήματα αυτά είναι σύμφωνα 
με ευρήματα άλλων ερευνών (Παπανικολάου & Τσιμογιάννης, 2005∙ Χλαπάνης κ.ά., 2004∙ 
Πολυμέρης, 2009). Η θετική στάση των εκπαιδευτικών στην εισαγωγή του Η/Υ ως βοηθητικό 
μέσο κατά την εκπαιδευτική διαδικασία έχει καταδειχθεί τόσο σε παλαιότερες 
(Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 2007∙ Πολυμέρης, 2009∙ Χαραλάμπους & Κυριάκου, 2005∙ 
Ρες, 2005) όσο και σε νεότερες έρευνες ( Πεσματζόγλου & Παπαδοπούλου, 2013∙ Καριπίδης, 
2013). Ωστόσο, υπάρχουν και έρευνες στις οποίες οι εκπαιδευτικοί είναι λιγότερο θετικοί 
στην εκτεταμένη χρήση των Τ.Π.Ε. στην τάξη και ακόμα λιγότερο πεπεισμένοι για τη 
δυνατότητά τους – μέσω αυτής – να βελτιώσουν τη διδασκαλία (Γιαβρίμης κ.ά, 2010∙ 
Gulbahar & Guven, 2008). Η αρνητική άποψη μερίδας των εκπαιδευτικών για τις Τ.Π.Ε. 
αποδίδεται στην έλλειψη γνώσεων, τη χαμηλή αυτοπεποίθηση αλλά και την εμμονή σε 
παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας (Γιαβρίμης κ.ά., 2010).  

Οι Jimoyiannis & Komis (2007) επισημαίνουν ότι η επιφυλακτικότητα των εκπαιδευτικών 
συνδέεται κάποιες φορές με την πεποίθησή τους ότι οι Τ.Π.Ε. περιορίζουν τις κοινωνικές 
συναναστροφές και απομονώνουν τους ανθρώπους. 

 Ως προς το ρόλο του δασκάλου με την ύπαρξη και χρήση του Η/Υ μέσα στην τάξη, οι 
εκπαιδευτικοί πιστεύουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό ότι πρέπει να είναι καθοδηγητικός και 
πολύ λιγότερο συντονιστικός (βλ. πίνακας 10), προφανώς για να βοηθήσουν τα παιδιά να μη 
χαθούν στο πλήθος των πληροφοριών. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία μελλοντική επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. για τρόπους εκπαιδευτικής χρήσης του 
Η/Υ και χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού (βλ. πίνακας 11), αναγνωρίζοντας ότι η χρήση Η/Υ 
ως βοηθητικό εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας είναι απαραίτητη στη σχολική τάξη. 
Ανάλογα ευρήματα έχουν βρεθεί και σε άλλες ελληνικές έρευνες (Demetriadis et al., 2003∙ 
Φαχαντίδης κ.ά., 2004∙ Τζιμογιάννης & Κόμης, 2006∙ Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 2007), 
αλλά και σε διεθνείς (Law & Chow, 2008). Ειδικότερα, στην έρευνα των Law & Chow (2008), 
με συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς από διάφορες χώρες, βρέθηκε ότι η επάρκεια και η 
επιμόρφωση για την εκπαιδευτική χρήση των Τ.Π.Ε. είναι πιο σημαντικοί παράγοντες 
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πρόβλεψης της εκπαιδευτικής χρήσης των Τ.Π.Ε. σε σχέση με την επιμόρφωση για την 
επάρκεια σε τεχνικά ζητήματα. Επίσης, έχει βρεθεί ότι απαιτείται συνεχής επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε. για την αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη (Καρατράντου & 
Παναγιωτακόπουλος, 2013∙ Πεσματζόγλου & Παπαδοπούλου, 2013∙ Τζιμογιάννης, 2010), 
αφού συμβάλλει στην ετοιμότητα του εκπαιδευτικού για χρήση τους στη σχολική τάξη 
(Μπίκος & Τζιφόπουλος, 2011).  

Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι ο φορέας επιμόρφωσης που πρέπει ν’ αναλάβει την 
επιμόρφωσή τους είναι, πρωτίστως, το Ελληνικό Δημόσιο και συμπληρωματικά, αλλά σε 
πολύ μικρό ποσοστό, το Πανεπιστήμιο (βλ. πίνακας 12). Πιστεύουν, επίσης, ότι η 
επιμόρφωση πρέπει να γίνεται εκτός σχολείου με μορφή σεμιναρίων ή/και με ενδοσχολική 
επιμόρφωση (βλ. πίνακας 13), όπου ένας έμπειρος ειδικός εκπαιδευτικός θα επιδείξει στους 
υπόλοιπους τρόπους εκπαιδευτικής χρήσης του Η/Υ. Τα ευρήματα αυτά είναι σε αντιστοιχία 
τόσο με παλαιότερες όσο και πρόσφατες έρευνες, στις οποίες οι εκπαιδευτικοί προτείνουν 
τη μορφή σεμιναρίων στο πανεπιστήμιο ή ενδοσχολική επιμόρφωση, ενώ προτείνεται και το 
μοντέλο της εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης (Χλαπάνης κ.ά., 2004∙ Καλογεράς κ.ά., 2014).  

Συνοψίζοντας, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι 
θετικοί στη διδακτική αξιοποίηση του Η/Υ στη σχολική τάξη, σε διάφορα μαθήματα και, 
θεωρούν απαραίτητη μια μελλοντική επιμόρφωση, κυρίως, για διδακτική αξιοποίηση του 
Η/Υ στη διδασκαλία και χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού, καθώς θεωρούν ότι η γνώση αυτή 
είναι απαραίτητη στη διεξαγωγή του διδακτικού τους έργου και ήδη έχουν επιμορφωθεί στην 
τεχνική χρήση του Η/Υ. 

Η επιμόρφωση αυτή πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένη (Νικολοπούλου, 2010), ώστε 
να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς για τις νέες διδακτικές στρατηγικές, τους νέους τρόπους 
αναπαράστασης της γνώσης και το πώς μπορούν να ξανασκεφτούν την εφαρμογή του 
Αναλυτικού Προγράμματος με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην τάξη. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
εφαρμογή των Τ.Π.Ε. θα καθορίζεται από τις δυνατότητες και τις κατευθύνσεις της 
τεχνολογίας και όχι από παιδαγωγικές και διδακτικές αναγκαιότητες (Jimoyiannis, 2010).  

Ζητήματα όπως, η έλλειψη σαφών οδηγιών για τον τρόπο αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη 
διδακτική διαδικασία, η μη ενσωμάτωσή τους στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, η 
έλλειψη ικανοποιητικής υποστήριξης στο πώς οι εκπαιδευτικοί θα διδάσκουν με τη χρήση 
των Τ.Π.Ε. ή στο πώς θα επιλύουν τεχνικά προβλήματα που ανακύπτουν (Βαγγελάτος κ.ά., 
2011), καθώς και η έλλειψη κατάλληλου υλικού (Μπίκος & Τζιφόπουλος, 2011) και χρόνου 
είναι αναγκαίο να μελετηθούν από εκείνους που σχεδιάζουν την εκπαιδευτική πολιτική.  
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Οι ευκαιρίες που παρέχει το  eTwinning στην επιμόρφωση και στην εξ΄ αποστάσεως ε-
παγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

 Νιθαυριανάκη Ασπασία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.11, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ε.Α.Π 

aspanith@gmail.com 

Περίληψη 

Η εισήγηση που ακολουθεί αφορά την βιβλιογραφική ανασκόπηση στην στάση των εκπαι-
δευτικών απέναντι  στην επιμόρφωση που παρέχει η πλατφόρμα του eTwinning. Η ραγδαία 
ανάπτυξη των ΤΠΕ και των πρακτικών πλεονεκτημάτων που συνεπάγονται (ευελιξία ως προς 
τις ώρες και το χρόνο εκπαίδευσης, μείωση του κόστους της επιμόρφωσης κ.α.) έχει αυξήσει 
την προσφορά των εξ αποστάσεων επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς. Η 
πλατφόρμα του eTwinning προσφέρει καθ όλη την διάρκεια του έτους σεμινάρια, διαδι-
κτυακά μαθήματα, εργαστήρια.  Πολλοί ερευνητές μελετούν διάφορες μεταβλητές που δεί-
χνουν να επηρεάζουν τις συνεργατικές μεθοδολογίες που εφαρμόζονται σε εξ αποστάσεως 
επιμορφωτικά προγράμματα με την χρήση των ΤΠΕ. 

Λέξεις - κλειδιά: eTwinning, εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση, επιμόρφωση, εκπαιδευτικοί  

Εισαγωγή 

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναπτύξει πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών – πρωτοβουλία Ε-learning. To 
eTwinning είναι Ευρωπαϊκή δράση, στην οποία σχολεία από διαφορετικές χώρες της Ευρώ-
πης συνεργάζονται μέσω των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ξεκίνησε 
το 2005 ως  δράση   του ευρωπαϊκού προγράμματος e-learning, και αποτέλεσε το 2007 μέρος 
του Comenius. Από το 2014 το eTwinning ενισχύεται ως μέρος του Εrasmus+ (2014-2020). 
Εντάσσεται στην ελληνική εκπαίδευση στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και α-
ξιολογείται από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης η οποία εδρεύει στο Υ.ΠΑΙ.Θ (Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων). Περισσότερα από 110.000 σχολεία από 32 Ευρωπαϊκά κράτη 
γνωρίζονται, ανταλλάσουν απόψεις, δημιουργούν δεσμούς φιλίας και συνεργασίας, συμμε-
τέχουν σε κοινά παιδαγωγικά projects, οργανώνουν  ηλεκτρονικές αδελφοποιήσεις σχο-
λείων. Η πλατφόρμα του eTwinning ανανεώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 και έγινε πιο κα-
τάλληλη για νέους και με λιγότερη εμπειρία εκπαιδευτικούς  (Υ.ΠΑΙ.Θ 2013, · Danosh 2012). 
Το eTwinning προσφέρει στους εκπαιδευτικούς επιμορφωτικά σεμινάρια, διαδικτυακά μα-
θήματα πάνω στην χρήση του και εργαστήρια επαγγελματικής ανάπτυξης (Gilleran 2008) 
προσβλέποντας σε συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών για μακρύ χρονικό διάστημα. 

H Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Το πεδίο των εμπειρικών μελετών 

Οι εμπειρικές μελέτες που αναζητήθηκαν κατά την βιβλιογραφική επισκόπηση ήταν αυτές 
που αφορούσαν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μέσω σεμι-
ναρίων και εργαστηρίων του eTwinning. 
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Συνθετική παρουσίαση των βιβλιογραφικών αναφορών 

Ο Θεωρητικός προβληματισμός 

Το κοινό θεωρητικό πλαίσιο που έχουν οι εργασίες βασίζεται πάνω στην κριτική σκέψη και 
στην εκπαίδευση ενηλίκων. Τα στοιχεία της μάθησης, των κοινωνικών συναλλαγών, της δι-
δασκαλίας, και στην αλληλεπίδραση μεταξύ τους (Garrison, Anderson, Archer 2000·  Boris, 
Hall 2005). Παρουσιάζονται σαν τρεις πλευρές – γνωστική ,διδακτική ,κοινωνική – που η μια 
καλύπτει την άλλη και έχουν σαν κοινό παρανομαστή την εκπαιδευτική εμπειρία (Holmes 
2013· Holmes, Sime 2012). Οι εκπαιδευτικοί έχουν ένα πολυδιάστατο ρόλο στο σχολείο και 
επιφορτίζονται στο να καθοδηγούν τους μαθητές τους ώστε: Να μάθουν να αντιμετωπίζουν 
τις προκλήσεις που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες, να λειτουργούν μέσα σε πλαίσια δια-
θεματικότητας και διεπιστημονικότητας, να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της «δημιουργι-
κής εποχής». Κατά τους Florida και Tinagli οι 3 κύριες συνιστώσες είναι τα λεγόμενα 3Τ 
(Talent- Tolerance- Technology). Οι συνιστώσες αυτές αφορούν την δημιουργικότητα, το τα-
λέντο, την καινοτομία, την ανεκτική συμπεριφορά απέναντι στο διαφορετικό, την απονομή 
αξίας σε ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, την ποιότητα 
ζωής κ.α. (Florida, Tinagli 2004).  Το καινοτόμο μαθησιακό περιβάλλον μέσω των ΤΠΕ (τεχνο-
λογίες πληροφορίας στην εκπαίδευση) και δράσεων όπως του eTwinning αναδεικνύεται από 
τους Kampylis, Bocconi, Punie (2012) και εστιάζει στην βοήθεια που προσφέρει η επιμόρ-
φωση των εκπαιδευτικών για την υιοθέτηση παιδαγωγικών πρακτικών μέσω του διαδικτύου. 
Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών σε δράσεις όπως το eTwinning, βοηθώ-
ντας στην επιτάχυνση εκπαιδευτικών αλλαγών και στην ανατροφοδότηση των τοπικών κοι-
νωνιών των εκπαιδευτικών αλλά και στην σχολική μονάδα ( Kampylis, Bocconi, Punie 2012· 
Νιθαυριανάκη 2015 ). 

Τα ερευνητικά ερωτήματα των εμπειρικών μελετών 

Στις εμπειρικές μελέτες που μελετήθηκαν υπάρχει μια πρόκληση, καθώς ενώ η εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης περιέχει ένα επαρκές αριθμό ερευνών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εί-
ναι ένα καινούργιο πεδίο στις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης και στις επιμορφώσεις εκπαιδευ-
τικών (Holmes, Sime 2012).  Όσον αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών οι διαδικτυα-
κές μαθησιακές κοινότητες είναι μια ευκαιρία για διαπροσωπική μάθηση  και ανταλλαγή α-
πόψεων και καλών πρακτικών; (Avalos 2011) Προσφέρουν μια πιο μακροπρόθεσμη, αντανα-
κλαστική, και μεταγνωστική μάθηση καθώς συνδέεται με ουσιαστική βελτίωση των επαγγελ-
ματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών; (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2007) Επίσης τίθεται το 
ερώτημα κατά πόσο είναι σημαντικά τα δίκτυα για την συνεργασία των εκπαιδευτικών και 
ποια είναι τα σημεία-κλειδιά για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, και από την πρακτική πλευρά 
αλλά και από την πλευρά της έρευνας (Cachia,Punie 2012· Scoda 2013). Κατά πόσο επιταχύ-
νονται εκπαιδευτικές αλλαγές και πόσο διαχέεται η εκπαιδευτική καινοτομία σε τέτοιο ση-
μείο ώστε να υπάρχει ανατροφοδότηση στις τοπικές κοινωνίες των εκπαιδευτικών (Kampylis, 
Bocconi, Punie 2012). Αν η τεχνολογία και οι δράσεις όπως τα επιμορφωτικά σεμινάρια του 
eTwinning μπορούν να υποστηρίξουν ατομικά τους εκπαιδευτικούς στο να κερδίσουν όσο το 
δυνατόν περισσότερα από την συμμετοχή τους (Rajagopal, Beplanga, Sloep 2012). 
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Στην ελληνική σχολική κοινότητα πραγματοποιήθηκε πανελλαδική αναφορά-έρευνα που τα 
ερευνητικά ερωτήματα ήταν σχετικά με το προφίλ των ελλήνων εκπαιδευτικών που ενδιαφέ-
ρονται στο να συμμετέχουν σε επιμορφώσεις μέσω της δράσης eTwinning. Αφορούσαν τις 
ανάγκες των εκπαιδευτικών στους τομείς που προτιμούν να επιμορφωθούν μέσω διαδικτυα-
κών μαθημάτων καταγράφοντας επίσης στοιχεία όπως ο τόπος κατοικίας, τύπος βαθμίδας 
εκπαίδευσης, διδακτική εμπειρία, εμπειρία σε ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές δράσεις και ιδιαί-
τερα στο eTwinning. Επίσης τα κίνητρα των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε διαδικτυακή 
επιμόρφωση και πως αυτά τα κίνητρα διαφέρουν ως προς τον τόπο διαμονής, τον τύπο βαθ-
μίδας εκπαίδευσης, την διδακτική εμπειρία, τους τίτλους σπουδών-μεταπτυχιακά κ.α. ,τις ι-
κανότητές τους στην πληροφορική, στον τύπο σύνδεσης διαδικτύου που έχουν στο σπίτι, αν 
έχουν προηγούμενη εμπειρία σε διαδικτυακά μαθήματα, αν έχουν εμπειρία από άλλες ευ-
ρωπαϊκές δράσεις και ειδικότερα το eTwinning (Konstantinidis 2010· Konstantinidis 2012). Η 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την γράφουσα το 2014 αφορούσε τις στάσεις των εκ-
παιδευτικών για τα προγράμματα εξ αποστάσεως (webinars) του eTwinning και το πώς επι-
δρά η αλληλεπίδραση (Νιθαυριανάκη 2015) 

Το Δείγμα 

Στην έρευνα του Holmes (2013) συμμετείχαν 153 εκπαιδευτικοί στο 1ο εργαστήριο του eTwin-
ning και 148 εκπαιδευτικοί στο 2ο εργαστήριο. Επίσης συγκεντρώθηκαν στοιχεία και από τα 
ανοικτά φόρουμ της σελίδας του εργαστηρίου στο διαδίκτυο. Στην έρευνα των Cachia, Punie 
(2012) τα στοιχεία προήλθαν από 70 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς στο eTwinning και από 
την Εθνική Επιτροπή Υποστήριξης της Ισπανίας για το eTwinning. Η Scoda (2013) ερεύνησε 
μόνο τους εκπαιδευτικούς που πήραν μέρος σε επιμόρφωση και που διδάσκουν στις αγροτι-
κές περιοχές της Ρουμανίας. Διαδικτυακή έρευνα 100 εκπαιδευτικών από όλη την Ευρώπη 
που είχαν παρακολουθήσει σεμινάριο στο θέμα δημιουργικής μάθησης και διδασκαλίας έ-
καναν οι Kampylis, Bocconi, Punie (2012). Η  Gajek,(2009) έκανε έρευνα με στοιχεία από το 
τμήμα Ανάπτυξης του Εκπαιδευτικού Συστήματος της Πολωνίας από δείγμα 3.800 δασκάλων 
που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης για το eTwinning. Όπως επίσης 
και η Velea (2011) καθώς με στοιχεία του κέντρου καινοτομίας στην εκπαίδευση της Ρουμα-
νίας ανέδειξε την επιτυχή ενασχόληση των εκπαιδευτικών της χώρας με επιμορφωτικά προ-
γράμματα του eTwinning. Στην Ελλάδα υπάρχει η έρευνα που απευθυνόταν σε 110 εκπαι-
δευτικούς του Κωνσταντινίδη (2012) και η αναφορά του ιδίου για την Εθνική Υπηρεσία Υπο-
στήριξης. Στάλθηκαν περίπου 3.200 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ερωτηματολόγια σε μέλη-
εκπαιδευτικούς του eTwinning όπου απάντησαν σε αυτά οι 318 – περίπου το 10% 
(Konstantinidis 2010). Το δείγμα της έρευνας για τις στάσεις απέναντι στα webinars αφο-
ρούσε 34 εκπαιδευτικούς που έχουν παρακολουθήσει τέτοιου τύπου σεμινάρια. (Νιθαυρια-
νάκη 2015) 

Η μεθοδολογική προσέγγιση 

Σε ορισμένες από τις έρευνες που μελετήθηκαν υιοθετείται η μελέτη περίπτωσης. Τα δεδο-
μένα προήλθαν και από ποσοτικές και από ποιοτικές έρευνες. Οι εκπαιδευτικοί που συμμε-
τείχαν συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια και έδωσαν συνεντεύξεις. Αυτή η προσέγγιση επέ-
τρεψε στους ερευνητές να έχουν μια ολιστική άποψη των στάσεων των εκπαιδευτικών απέ-
ναντι στα επιμορφωτικά προγράμματα του eTwinning (Holmes, Sime 2012·  Scoda 2013·  
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Holmes 2013· Konstantinidis 2010· Κonstantinidis 2012· Νιθαυριανάκη 2015 ). Επίσης χρησι-
μοποιήθηκε χάρτης με το πώς έχουν συνδεθεί όλοι οι συμμετέχοντες και η μέθοδος πρόβλε-
ψης για να δοθεί έμφαση στην συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων εκπαιδευτικών 
(Cachia, Punie 2012).  

Τα ευρήματα 

Τα ευρήματα των ερευνών απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα και συνοψίζονται ως εξής: 
Τα επιμορφωτικά σεμινάρια του eTwinning για τους εκπαιδευτικούς ενθαρρύνουν στο να κα-
τανοήσουν τις δυσκολίες που μπορεί να έχουν οι μαθητές τους. Παρέχουν την ευκαιρία να 
αναπτύξουν την τεχνική και τις γνώσεις τους. Το μεταγνωστικό, το διδακτικό και το κοινωνικό 
πλαίσιο αλληλοσυνδέονται και εξαρτώνται σε μια διαδικτυακή μαθησιακή κοινότητα 
(Holmes 2013). Η συμμετοχή στην επιμόρφωση του eTwinning συνάδει στην επαγγελματική 
εξέλιξη αποκτώντας ο εκπαιδευτικός δεξιότητες όπως επικοινωνία, συνεργασία και καλύτερη 
χρήση του χρόνου. Δίνεται έμφαση στην συνεργασία των εκπαιδευτικών μέσω του διαδι-
κτύου (Cachia, Punie 2012). Προτείνουν συνεχή και ποικίλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
στις ΤΠΕ ενεργοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την καινοτομία στην μάθηση. Οι λόγοι επίσης 
που κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν ολοκληρώνουν την επιμόρφωση αφορούν είτε την δυσκολία 
που αντιμετωπίζουν στον τεχνολογικό τομέα ,είτε τη βρίσκουν πολύ εύκολη και ανιαρή 
(Gajek 2009). Όμως κοινός παρανομαστής όλων των ερευνών είναι ότι επιδεικνύεται ο ρόλος 
των δικτύων όπως το eTwinning στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων και εργαστηρίων. Θεω-
ρούν το eTwinning σαν μια καινοτομία στην μάθηση, καθώς τους παρέχει μαθησιακές ευκαι-
ρίες για να αναπτυχθούν ως ενορχηστρωτές και να διευκολύνουν την δημιουργική μάθηση 
(Kampylis, Bocconi, Punie 2012). Ακόμα και έμμεσα από άλλες έρευνες σχετικά με το eTwin-
ning διαπιστώνουμε ότι τονίζεται η θετική στάση των εκπαιδευτικών  στην συνεργασία ανά-
μεσα στον ερευνητή και τον εκπαιδευτικό και η έμμεση επιμόρφωση του εκπαιδευτικού στην 
χρήση υπολογιστών, εργαλείων και εφαρμογών (Kane 2011). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί πα-
ρόλο που απέκλιναν από το αναλυτικό πρόγραμμα θεώρησαν τις δραστηριότητες που έμα-
θαν στην επιμόρφωση σημαντικές για την διδασκαλία τους (Ann Scott 2009) και διαπιστώ-
νουν ότι το eTwinning και οι επιμορφώσεις μέσω αυτού είναι ένα σημαντικό εργαλείο για 
τους εκπαιδευτικούς. Η κατανόηση του θέματος των σεμιναρίων και η συνεργασία με τους 
άλλους εκπαιδευτικούς κρίνεται πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική είναι και η αλληλεπί-
δραση και η συνεργασία στην διάρκεια των webinars (Νιθαυριανάκη 2015) Η πανελλαδική 
έρευνα (Konstantinidis 2010) κατέγραψε το προφίλ των εκπαιδευτικών και το υψηλό μορφω-
τικό τους επίπεδο. Περίπου το 62% έχουν δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δί-
πλωμα και το 85% γνωρίζει καλά μια ξένη γλώσσα. Θεωρείται από τους ίδιους τους εκπαι-
δευτικούς η ενασχόληση τους με επιμορφωτικά προγράμματα του eTwinning σημαντική ως 
προς: την ενασχόληση με τις νέες  τεχνολογίες (92%), στην στήριξη καινοτόμων δράσεων 
μέσα στην τάξη (88%), στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό (74%), στην διαχείριση της τάξης (71%), 
στην διαπολιτισμική εκπαίδευση (71%), στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με τους γο-
νείς και μαθητές (65%). Τα τρία πιο σημαντικά κίνητρα για συμμετοχή στην επιμόρφωση 
μέσω eTwinning είναι: Το προσωπικό ενδιαφέρον (93%), η ενεργή συμμετοχή που προσφέρει 
η κατάρτιση μέσω σεμιναρίων eTwinning (93%), η σύνδεση που γίνεται με τις εκπαιδευτικές 
θεωρίες στην πράξη (92%). Υψηλά είναι και το επαγγελματικό ενδιαφέρον (82%) καθώς και 
τα μόρια που κερδίζουν λαμβάνοντας πιστοποιητικό επιμόρφωσης (70%).   

3673

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



 
Κριτική Αποτίμηση 

Η συνολική θεώρηση των ερευνών που παρουσιάστηκαν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι 
στάσεις των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις μέσω της δράσης του e-twinning παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η κεντρική και οι εθνικές υπηρεσίες στήριξης του e-twinning έχουν 
αναπτύξει μια σειρά πηγών και ευκαιριών για τους εκπαιδευτικούς ώστε να αποκτήσουν έ-
μπνευση από τους ευρωπαίους συναδέλφους τους, ενώ συμβάλλουν στην επαγγελματική 
τους ανάπτυξη. Το eTwinning είναι ένα οργανωμένο εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης για 
τον εκπαιδευτικό και διαπιστώνεται ότι σύντομα έγινε και ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης 
όπου οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούν, δημιουργούν έργο και το διανείμουν. Παράλληλα όμως 
πρέπει να αναπτύξουν εσωτερικούς μηχανισμούς για να προσαρμοστούν στις τεχνολογικές 
απαιτήσεις, στην ύλη των μαθημάτων. Στο πλαίσιο του e-twinning οι επιμορφώσεις και τα 
εργαστήρια που υπάρχουν για τους εκπαιδευτικούς τους μετατρέπουν αυτομάτως σε δια 
βίου μαθητευόμενους. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η δράση eTwinning και η επιμόρφωση 
που παρέχεται από αυτήν μπορεί να δράσει ως εργαλείο ανάπτυξης των επαγγελματικών 
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και να βοηθήσει και την ιδία επαγγελματική εξέλιξη. Το πεδίο 
έρευνας στην συγκεκριμένη διάσταση είναι πρόσφατο στην βιβλιογραφία και οι έρευνες λί-
γες. Ένας τομέας που μπορεί να συμπεριληφθεί  σε συνάρτηση με τα κίνητρα είναι κατά πόσο 
είναι ελκυστικό το επιμορφωτικό περιβάλλον του eTwinning για τους εκπαιδευτικούς και α-
κόμα περισσότερο αν οι προσδοκίες που έχουν από την συμμετοχή τους σε εργαστήρια ή 
επιμορφωτικά σεμινάρια που γίνονται εξ αποστάσεως επιβεβαιώνονται. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος ευρύτερης μελέτης σχετικά με την αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία. Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών που επιμορφώνονται στην 5η περίοδο επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου. Οι εκπαι-
δευτικοί που κλήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις παρακολούθησαν το πρόγραμμά της 
επιμόρφωσης Β’ επίπεδου σε κέντρα στήριξης επιμόρφωσης της Θεσσαλονίκης, αλλά είναι 
τοποθετημένοι σε διαφορετικά σχολεία του Νομού Θεσσαλονίκης καθώς και όμορων νομών. 
Με την παρούσα εργασία αξιολογούνται οι επιπτώσεις του Β΄ επιπέδου σε επίπεδο καθηγη-
τών – επιμορφούμενων, ενώ εξετάζονται και τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν στην ε-
πιμόρφωση καθώς και η συχνότητα αυτών που χρησιμοποιούνται στη διδακτική διδασκαλία. 

Λέξεις - Κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, ΤΠΕ,  Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου, Διδα-
κτική διαδικασία 
 

Εισαγωγή 

Έπειτα από την επιμόρφωση Α’ επιπέδου με τίτλο «Απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτή-
των στην χρήση των Τ.Π.Ε.», όπου αρκετές χιλιάδες εκπαιδευτικών επιμορφώθηκαν κυρίως 
στην χρήση Η/Υ, ακολούθησε η Β’ Περίοδος επιμόρφωσης με τίτλο «Επιμόρφωση Εκπαιδευ-
τικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαιδευτική – Διδακτική διαδικασία» που 
διεξάγεται σε πέντε επιμορφωτικές περιόδους από το 2009 έως το 2014. Βασικός στόχος του 
Β΄ επιπέδου είναι η απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών 
της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη διδακτική διαδικασία (Τζιμόπουλος & 
Καραλής, 2005). 

Σε παλαιότερες μελέτες παρουσιάζεται η θετική στάση απέναντι στην εισαγωγή των Τ.Π.Ε. 
τόσο στην Πρωτοβάθμια, όσο και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς αναγνωρίζεται η 
προσφορά τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (Μικρόπουλος, 2000; Μπίκος, 1989). Παράλ-
ληλα γίνεται κατανοητή η ανάγκη για εκσυγχρονισμό των σχολείων, που θα ενσωματώνει τις 
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Commission, 2000) και θα προετοιμάζει τους 
μαθητές για την κοινωνία του μέλλοντος. Σε μια εποχή ιλιγγιώδους επιστημονικής και τεχνο-
λογικής προόδου απαιτείται η αναβάθμιση των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης. Ένα σχολείο της κοινωνίας της πληροφορίας, της παγκοσμιοποίησης της 
γνώσης οφείλει να είναι σύγχρονο, ευέλικτο, ελκυστικό και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις 
των μαθητών του, σε θέματα τεχνολογίας. Παρόλα αυτά η στάση αυτή αφορά το θεωρητικό 
κομμάτι της χρήσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, από πρακτικής απόψεως επι-
μορφούμενοι και επιμορφωτές συμφωνούν ότι η πράξη διαφέρει κατά πολύ από την θεωρία, 
καθώς οι επιμορφούμενοι δε χρησιμοποιούν τις Νέες στην Εκπαίδευση, παρόλο που έχουν 

3677

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

mailto:kalfagianniagni@gmail.com


επιμορφωθεί σε αυτές (Μακράκης, 2000) και ακόμη έχουν ενστάσεις στο κατά πόσο η χρήση 
αυτή μπορεί να βοηθήσει στη διδασκαλία (Russel et al., 2003; Ruthven et al., 2004). Αρκετές 
είναι οι περιπτώσεις όπου οι Τ.Π.Ε αντιμετωπίζονται ως ένα νέο γνωστικό αντικείμενο και όχι 
ως μέσο αλληλεπίδρασης με τη γνώση (Williams et al., 2000).  

Η εργασία αυτή αποτελεί τμήμα μελέτης και διαπραγματεύεται τις πεποιθήσεις και τις αντι-
λήψεις καθηγητών Πληροφορικής και δασκάλων της Πρωτοβάθμιας καθώς και καθηγητών 
Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής, Φιλολόγων (ελληνικής, αγγλικής 
και γαλλικής γλώσσας) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τις επιπτώσεις του Β΄ 
επιπέδου σε επίπεδο καθηγητών – επιμορφούμενων, ενώ εξετάζονται και τα προγράμματα 
που παρουσιάστηκαν στην επιμόρφωση καθώς και  η συχνότητα αυτών που χρησιμοποιού-
νται στη διδακτική διδασκαλία.  

Περιορισμοί έρευνας 

Το δείγμα της έρευνας δε μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό καθώς κρίνεται μικρό και 
επικεντρώνεται κυρίως σε ένα νομό. Είναι αδύνατο να γίνουν γενικεύσεις που να αφορούν 
το σύνολο όλων των εκπαιδευτικών που παρακολουθούν το πρόγραμμα της επιμόρφωσης Β’ 
επιπέδου. Ωστόσο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δίνει μια σαφή εικόνα των επιμορφούμε-
νων που παρακολουθούν το πρόγραμμα επιμόρφωσης στο Νομό Θεσσαλονίκης. 

Μεθοδολογία 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τους μήνες Μάρτιο – Σεπτέμβριο του 2014 σε εκπαιδευτικούς 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που παρακολουθούν μαθήματα επιμόρ-
φωσης Β’ επιπέδου σε σχολεία της Θεσσαλονίκης και έχουν ολοκληρώσει τις 96 ώρες του 
προγράμματος που προβλέπονται για την εκμάθηση προγραμμάτων, αλλά δεν έχουν ολο-
κληρώσεις τις υποστηρικτικές συναντήσεις, επίσης έχουν πραγματοποιήσει ήδη μια διδα-
κτική παρέμβαση σε δυο τάξεις του σχολείου τους στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού. Ως 
μέσω συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο. Συνολικά συμμετείχαν στην έ-
ρευνα 140 επιμορφούμενοι που παρακολουθούν το πρόγραμμα στο Νομό Θεσσαλονίκης, 
αλλά διδάσκουν σε σχολεία του Νομού Θεσσαλονίκης και Νομού Χαλκιδικής. Στην παρούσα 
μελέτη έχουν αποκλειστεί όλα τα ερωτηματολόγια, στα οποία οι συμμετέχοντες απέφυγαν 
να απαντήσουν σε κάποιες από τις ερωτήσεις. Συνολικά έχουν μελετηθεί 103 ερωτηματολό-
για συνολικά. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Microsoft 
Excel (2010). 

Αποτελέσματα 

Δημογραφικά στοιχεία 

Στην μελέτη αυτή το ποσοστό των γυναικών (73.8%) ήταν σαφώς μεγαλύτερο από αυτό των 
ανδρών. Ως προς την κατανομή της ηλικίας των εκπαιδευτικών, το 46,60% ανήκε στις ηλικίες 
41 - 50 ετών, το 38,85% ανήκε στις ηλικίες 31 - 40 ετών, το 11,65% ήταν άνω των 50 ετών, 
τέλος το 2.9% ήταν μικρότερο ή ίσο των 30 χρόνων. Ως προς τα έτη της εκπαιδευτικής υπη-
ρεσίας, το 7,7% δίδασκε από 1 - 6 χρόνια, το 45,6% δίδασκε από 7 - 12 χρόνια, το 43.6% από 
12 - 20 χρόνια ενώ το 2,9% είχε εκπαιδευτική εμπειρία μεγαλύτερη των 20 χρόνων. Όλοι οι 
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συμμετέχοντες παρακολουθούν το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου. Ανάλογα με τη 
βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί χωρίζονται στα έξης ποσοστά: 
το 7,7% διδάσκει σε Δημοτικό, το 41,7% διδάσκει σε Γυμνάσιο, το 38,8% διδάσκει σε ΓΕΛ, το 
11.6% διδάσκει σε ΕΠΑΛ. 

Ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις του Β’ επιπέδου επιμόρφωσης 

Από τη μελέτη των ερωτηματολογίων προέκυψε ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 1) στον οποίο 
εμφανίζονται οι προτιμήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με τις επιπτώσεις από την παρακο-
λούθηση του προγράμματος σε προσωπικό επίπεδο. Στον πίνακα εμφανίζονται  τα ποσοστά 
των απαντήσεων που δόθηκαν σχετικά με τις επιπτώσεις του β΄ επιπέδου επιμόρφωσης σε 
προσωπικό επίπεδο.  
 
Πίνακας 1 
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών στις επιπτώσεις σε προσωπικό επίπεδο από την παρακολού-
θηση του προγράμματος. 

  Βαθμός συμβολής του προγράμματος 

Α/Α 
Επιπτώσεις από την παρακο-
λούθηση του προγράμματος 

σε προσωπικό επίπεδο  
Υψηλός Μάλλον 

Υψηλός 
Μάλλον 
Χαμηλός Χαμηλός 

1  
Αύξηση της αυτοεκτίμησης 16,5% 64,1% 19,41% 0% 

2 
 

Ανάπτυξη αισθήματος 
ανεξαρτησίας 

19,41% 54,46% 29,1% 0% 

3 
 

Δημιουργία φιλοδοξιών (π.χ. 
για καριέρα) 

20,3% 65,2% 17,4% 0% 

4 

 
Ανάπτυξη αισθήματος εμπι-
στοσύνης προς τους γύρω 

μου 

24,4% 37,8% 40,7% 0% 

5 
 

Γνωριμία με την απόλαυση 
της μάθησης 

41,7% 37,8% 23,4% 0% 

6 
 

Ανάπτυξη πνεύματος 
καινοτομίας 

35% 26,2% 35,9% 5,8%% 

7 
 

Αναγνώριση της αξίας της 
γνώσης 

34,9% 45,6% 17,4% 0% 

Ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις του Β’ επιπέδου επιμόρφωσης σε προσωπικό επίπεδο 

Έπειτα από τη συλλογή των δεδομένων και την επεξεργασία τους οδηγηθήκαμε στα ακό-
λουθα σχετικά με τις επιπτώσεις του προγράμματος επιμόρφωσης σε προσωπικό επίπεδο. 
Πιο συγκεκριμένα, το 54,3% των ερωτηθέντων συμφωνεί στο ότι μετά την παρακολούθηση 
του προγράμματος επιμόρφωσης βλέπει πιο θετικά τους γύρω του και θέλει να συμβάλει 
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στην ανάπτυξη της κοινότητας που ζει. Σε ποσοστό 62,1% των επιμορφούμενων εκπαιδευτι-
κών δηλώνεται ότι έπειτα από την παρακολούθηση του προγράμματος έχουν θέσει στόχους 
στη ζωή τους, τους οποίους και προσπαθούν να επιτύχουν. Επίσης, το 61,1% δηλώνει ότι 
έπειτα από το πρόγραμμα αυτό μπορεί ευκολότερα να δημιουργεί καινούργιες ιδέες και του 
αρέσει να πειραματίζεται και το 56,3% αισθάνεται έτοιμο να δημιουργήσει καινούργια πράγ-
ματα. Το 33,9% συμμετέχει σε κάποιο σύλλογο ή είναι εθελοντές. Τέλος, το 76,6% θεωρεί 
πως το πρόγραμμα ήταν μια αφορμή για να προχωρήσουν και σε άλλες σπουδές ή να παρα-
κολουθήσουν και άλλα προγράμματα κατάρτισης. 

Προγράμματα που παρουσιάστηκαν στα μαθήματα Β’ Επιπέδου Επιμόρφωσης 

Έπειτα από τη συλλογή των δεδομένων δημιουργήθηκε ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 2) 
στον οποίο περιγράφονται τα λογισμικά που παρουσιάστηκαν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης 
και το επίπεδο γνώσης που αποκτήθηκε από αυτά σύμφωνα με τους εκπαιδευόμενους – ε-
πιμορφούμενους.  
 

Πίνακας 2 
Πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού τα οποία παρουσιάστηκαν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης 

και το επίπεδο γνώσης που αποκτήσατε σχετικά με αυτά 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
Υψηλό 

επίπεδο 
γνώσης 

Μάλλον 
υψηλό 

επίπεδο 
γνώσης 

Μάλλον 
χαμηλό 
επίπεδο 
γνώσης 

Χαμηλό 
επίπεδο 
γνώσης 

ΔΕΛΥΣ 26,1% 58,6% 15,3% 0% 

Mortran 13,8% 68,8% 17,4% 0% 

Karel 57,3% 33,9% 23,4% 0% 

ΘΥΜΗΣΙΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ 43,6% 38,9% 17,4% 0% 

ΘΥΜΗΣΙΣ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ 24,2% 43,6% 19,4% 0% 

ΘΥΜΗΣΙΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ 24,2% 43,6% 20,3% 0% 

Κασταλία 36,8% 46,6% 16,5% 0% 

Αβάκιο - Χελωνόκοσμος 56,3% 28,3% 15,3% 0% 

Modellus 64,1% 16,5% 19,4% 0% 

The Geometer’ s Sketchpad 41,7% 31,7% 0% 0% 

ΣΕΠ 35% 65% 0% 0% 

ΓΑΙΑ ΙΙ 34,8% 65,2% 0% 0% 

Εγκυκλοπαίδεια του 
ανθρωπίνου σώματος 

43% 57% 0% 0% 

Interactive Physics 27,2% 56,3% 16,5% 0% 

IrYdium chemistry Lab 41,7% 43% 15,3% 0% 

Μαθηματικά Γ’ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ Δημο-
τικού 

34,9% 65,1% 0% 0% 
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Προγράμματα που παρουσιάστηκαν στα μαθήματα Β’ Επιπέδου Επιμόρφωσης και συχνό-
τητα χρήσης τους 

 
Έπειτα από τη συλλογή των δεδομένων δημιουργήθηκε η πεποίθηση ότι οι εκπαιδευτικοί 
που παρακολουθούν το πρόγραμμα της επιμόρφωσης σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν στο 
μέλλον, κατά τη διδακτική διαδικασία, τα προγράμματα που οι ίδιοι θεωρούν ότι γνωρίζουν 
περισσότερο και καλύτερα συγκριτικά με άλλα προγράμματα που διδάχθηκαν. Δηλαδή,οι 
κλάδοι ΠΕ04 και ΠΕ03, δηλώνουν ότι θα κάνουν σίγουρα μια παρέμβαση με το Interactive-
Physics και μια με το IrYdium chemistry Lab, οι βιολόγοι δηλώνουν ότι θα κάνουν παρέμβαση 
με την Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρωπίνου Σώματος και οι μαθηματικοί ότι θα κάνουν χρήση 
του The Geometer’ s Sketchpad. Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ60/70 θεωρούν ότι θα παρέμβουν με 
το Αβάκιο – χελωνόκοσμος και με τα Μαθηματικά Γ’Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ Δημοτικού. Ο κλάδος ΠΕ19/20 
πιστεύουν ότι θα κάνουν χρήση του Karel και τέλος οι ΠΕ02 εκπαιδευτικοί δηλώνουν παρέμ-
βαση με το Κασταλία. 

Συμπεράσματα 

Οι Νέες Τεχνολογίες Εκπαίδευσης στη διδακτική διδασκαλία αποτελούν ένα αναπόσπαστο 
κομμάτι για τα σχολεία που θέλουν να ακολουθήσουν τις απαιτήσεις των μαθητών. 

Η ανάλυση των ευρημάτων των ερωτηματολογίων μας οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

Οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου σε ποσο-
στό 64,1% θεωρούν που η παρακολούθηση τόνωσε την αυτοεκτίμηση τους και ανέπτυξε την 
ανεξαρτησία τους (54,46%). Παράλληλα τους δημιουργήθηκαν φιλοδοξίες (65,2%) και ανέ-
πτυξαν την ευρηματικότητά τους (58,2%). Επίσης, αναπτύχθηκαν συναισθήματα όπως η ε-
μπιστοσύνη προς τους γύρω, πιθανότατα από τις ομαδικές εργασίες που πραγματοποίησαν 
κατά τη διάρκεια του Β΄ Επιπέδου, και αναγνώρισαν την αξία της γνώσης (45,6%). 

Η παρακολούθηση του προγράμματος συνέβαλε στη θετική στάση των επιμορφούμενων α-
πέναντι στην κοινότητα τους (54,3%) και τους βοήθησε να θέσουν στόχους στη ζωή τους 
(62,1%). Συντέλεσε στη διάθεση προς ανάπτυξη νέων ιδεών (56,3%) και πειραματισμού 
(61,1%). Κάποιο ποσοστό (33,9%) αποφάσισε να στραφεί στον εθελοντισμό, ενώ το 76,6% 
επιθυμεί να παρακολουθήσει και άλλα προγράμματα κατάρτισης. 

Στα προγράμματα που παρουσιάστηκαν οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν καλή έως άριστη γνώση. 
Μάλιστα, θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε τη γνώση τους με την χρήση που σκοπεύουν να 
κάνουν στο μέλλον κατά τη διδακτική διαδικασία.  

Εν κατακλείδι οι επιμορφούμενοι που παρακολουθούν το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β’ επι-
πέδου στον Νομό Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν θετική στάση απέναντι στο πρόγραμμα επι-
μόρφωσης, όπως αναμενόταν σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Μικρόπουλος, 
2000; Μπίκος, 1989), αλλά δείχνουν και μια βελτίωση στην καινοτομία και στη διάθεση για 
γνώση, μάθηση και περαιτέρω σπουδές. Για τη γενίκευση των αποτελεσμάτων στο σύνολο 
των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην επιμόρφωση πρέπει να διεξαχθεί περαιτέρω έ-
ρευνα. 
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Τα προσόντα και οι ικανότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων 

Παπαδοπούλου Αναστασία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

M.Ed. στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 
siomos@sch.gr 

Περίληψη            

Όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο για την ποιότητα στην εκπαίδευση και τη διασφάλισή της. Ο ρόλος του εκπαιδευτή 
ενηλίκων στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι καταλυτικός και τα προσόντα 
που θα πρέπει να έχει είναι πολλά και σύνθετα. Η πετυχημένη, αποτελεσματική άσκηση 
του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων απαιτεί συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων, 
αλλά και προσωπικών και κοινωνικών ικανοτήτων. Αποτελεσματικοί κρίνονται οι κατάλλη-
λα εκπαιδευμένοι εκπαιδευτές, που μέσα από τη δυναμική των ομάδων θα βοηθήσουν 
τους ενήλικες να εξετάσουν κριτικά τις εμπειρίες τους και να αναλάβουν οι ίδιοι την ευθύνη 
της μάθησής τους.  

Λέξεις - Κλειδιά: διασφάλιση ποιότητας, εκπαίδευση εκπαιδευτών, ικανότητες εκπαιδευτή, 
εκπαίδευση ενηλίκων 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται προσπάθεια διασφάλισης 
της ποιότητας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (EQF, 2005. ΥΠΔΒΜΘ, 2011). Ειδικότε-
ρα στην εκπαίδευση ενηλίκων, σύμφωνα με τις αρχές διασφάλισης της ποιότητας, έχουν 
τεθεί στόχοι, κριτήρια, δείκτες (Esrea, 2009). Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζοντας το ρόλο του 
εκπαιδευτή στην εκπαίδευση των ενηλίκων, θα αναφερθούμε στα προσόντα που θα πρέπει 
να έχει αυτός που θα εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτές ενηλίκων και στις ικανότητες και τα 
χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή. 

Προσόντα του εκπαιδευτή ενηλίκων 

Ποια είναι λοιπόν τα προσόντα που πρέπει να έχει αυτός που θα εκπαιδεύσει τους εκπαι-
δευτές ενηλίκων; 

Για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων σημαντικά είναι: 

• η εκπαίδευσή τους σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω Μεταπτυχιακού Τίτλου 
Σπουδών (Master ή Διδακτορικό)/η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια ως Εκπαι-
δευτές Ενηλίκων/η παρακολούθηση πιστοποιημένου προγράμματος εκπαίδευσης εκ-
παιδευτών (Καραλής & Κόκκος, 2008) 

• η ενασχόληση και η επαγγελματική εμπειρία (σχεδιασμός/ οργάνωση/ αξιολόγηση προ-
γραμμάτων) ή/και η διδακτική  εμπειρία σε προγράμματα ενηλίκων/ εκπαίδευσης εκ-
παιδευτών (Γιαννακοπούλου, 2008)  

• η εκπαίδευση ή η επιμόρφωση των ίδιων σύμφωνα με τις αρχές και τη μεθοδολογία 
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που καλούνται να εφαρμόσουν (Λευθεριώτου, 2009)  
• η ικανότητα ευελιξίας και προσαρμογής του περιεχομένου διδασκαλίας στα χαρακτηρι-

στικά, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτών (Buiskool, 
Broek, van Lakerveld,  Zarifis & Osborne, 2010) 

• η άριστη γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας (Λευθεριώτου, 2009)  
• η σχετική με το αντικείμενο διδακτική εμπειρία (Rogers, 1999) 
• η αποδεδειγμένη εμπειρία μέσω προγραμμάτων με διαφορετικές ομάδες-στόχους π.χ 

ανέργους, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Τσιμπουκλή, 2008), επαγγελματίες, ομάδες εν-
δοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης 

• συναφές ερευνητικό ή συγγραφικό έργο 
• η συνεχής ενημέρωση, επιμόρφωση σχετικά με τις αλλαγές και τις εξελίξεις της Εκπαί-

δευσης Ενηλίκων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (συμμετοχή σε συνέδρια, δίκτυα π.χ 
esrea) 

• τα αποτελέσματα αξιολογήσεων από προηγούμενα προγράμματα/συνεργασίες 

Η ποιότητα των εκπαιδευτών διασφαλίζεται αρχικά μέσω της πιστοποίησης της εκπαιδευτι-
κής τους επάρκειας σε εθνικό επίπεδο, η οποία αυξάνει το επαγγελματικό τους κύρος (Λευ-
θεριώτου, 2009). 

Η διασφάλιση της ποιότητάς τους μπορεί να γίνει στη συνέχεια μέσω: 

• της αξιολόγησής τους από τους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτές  
• της αυτο-αξιολόγησης (Κόκκος, 2005) 
• της αξιολόγησης από ανεξάρτητους αξιολογητές βάση κριτηρίων/δεικτών με τα οποία 

συμφωνούν οι εμπλεκόμενοι (Λευθεριώτου, 2009) 
• της διαρκούς επαγγελματικής και προσωπικής τους ανάπτυξης (EQF, 2005) 

Ικανότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων 

Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι πολλαπλός, σύνθετος και απαιτητικός. Σ’ αυτό 
συνηγορούν οι περιγραφές των ρόλων στη διεθνή βιβλιογραφία. Συντονιστής, 
διαμεσολαβητής, καταλύτης, καθοδηγητής μάθησης, εμψυχωτής (Courau, 2000. Jarvis, 
2004. Mezirow, 1997. Noye & Pivetau, 2002. Rogers, 1999) είναι κάποιοι από τους ρόλους 
του εκπαιδευτή ενηλίκων που περιγράφονται. 

Για να πετύχει λοιπόν ο εκπαιδευτής ενηλίκων στο έργο του και να έχει υψηλής ποιότητας 
απόδοση, πρέπει να έχει συγκεκριμένες δεξιότητες, χαρακτηριστικά και ικανότητες. 
Σύμφωνα με τον Jarvis (2004), ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να διαθέτει «γνώση της 
εκπαιδευτικής διεργασίας, κατάλληλη νοοτροπία και στάση, καθώς και εκπαιδευτικές και 
προσωπικές ικανότητες» (σελ.158). 

Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία συναντάμε ομάδες, κατηγορίες προσόντων που θα πρέπει 
να διαθέτει ο εκπαιδευτής ενηλίκων (Campbel, όπως αναφέρεται από τον Jarvis, 2004, 
σελ.254-255. Jarvis, 2004. Κόκκος, 2005. Rogers, 1999). Οι Mocker και Noble (όπως 
αναφέρεται από τον Κόκκο, 2005,σελ.121-122) καταγράφουν μια τυπολογία 24 προσόντων. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και τις σχετικές προσωπικές εμπειρίες, 
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καταλήγουμε ότι ο εκπαιδευτής εκτός από τη γνώση του αντικειμένου, τη συνεχή μάθηση 
σε σχέση μ’ αυτό και την εμπειρία θα πρέπει να έχει: 

Ικανότητες/χαρακτηριστικά/ δεξιότητες 

• χειρισμού της δυναμικής της ομάδας (Τσιμπουκλή, 2009) και δημιουργία κατάλληλου 
κλίματος  εμπιστοσύνης, αμοιβαίου σεβασμού, ασφάλειας, συνεργασίας μεταξύ των 
εκπαιδευομένων, ώστε να διευκολύνεται η ένταξη των μελών στις ομάδες, η συνειδητή 
συναίνεση, η ανάληψη της ευθύνης της μάθησης από τους εκπαιδευόμενους και να 
ενισχύεται η προσωπική αλλαγή (Noye & Piveteau, 2002) 

• εφαρμογής των αρχών και της μεθοδολογίας εκπαίδευσης ενηλίκων (Κόκκος, 2005) 
• εφαρμογής καινοτόμων, ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών και μέσων (Καραλής & 

Κόκκος, 2008) 
• ευελιξίας, χιούμορ, ανεκτικότητας, συναισθηματικής ωριμότητας, υπευθυνότητας, 

κριτικής σκέψης, ενσυναίσθησης (Courau, 2000) και συνεχούς αλλαγής  
• αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης (προσεκτική ακρόαση (Buiskool et 

al., 2010), ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών, αλληλεπίδραση εκπαιδευομένων-
εκπαιδευτή, εθελοντική συμμετοχή), διαμόρφωση ενός «εκπαιδευτικού συμβολαίου» 
(Καραλής & Κόκκος, 2008)  

• φροντίδας, ευαισθησίας, αποδοχής, συμβουλευτικής στους εκπαιδευόμενους, 
προσαρμογής των δραστηριοτήτων στις ανάγκες, τις δυνατότητες του κάθε 
εκπαιδευόμενου και της ομάδας (Rogers, 1999) 

• υποστήριξης  ατόμων από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (Τσιμπουκλή, 2009)  
• αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης-γνώση  των δυνατοτήτων του, του ρόλου του και των 

ορίων του (Κόκκος, 2005)  
• προσωπικού, αυθεντικού στυλ διδασκαλίας (Buiskool et al., 2010) 
• ενθουσιασμού για τη διδασκαλία και το αντικείμενό της (Rogers, 1999) 
• διάθεσης  για συνεχή επιμόρφωση (Buiskool et al., 2010) 
• συντονισμού και οργάνωσης των δραστηριοτήτων ενισχύοντας τη συμμετοχή και την 

αυτονομία των εκπαιδευομένων, ενθαρρύνοντας και εμπνέοντάς τους 
(Γιαννακοπούλου, 2008) 

• σχεδιασμού και επιλογής των κατάλληλων διδακτικών ενοτήτων, διδακτικών 
στρατηγικών και πηγών μάθησης  (Καραλής & Κόκκος, 2008) 

• κατάλληλης οργάνωσης της αίθουσας διδασκαλίας (Γιαννακοπούλου, 2008) 
• σύνδεσης του περιεχομένου της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς 

εργασίας και τις ανάγκες του κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος (Κόκκος, 2005) 
• αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κατάλληλης 

ανατροφοδότησης των εκπαιδευομένων (Γιαννακοπούλου, 2008) 
• αναστοχασμού και αυτοαξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του έργου του (Καραλής 

& Κόκκος, 2008) 

Συνοψίζοντας, η πετυχημένη άσκηση του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων απαιτεί 
συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων, αλλά και προσωπικών και κοινωνικών 
ικανοτήτων (Buiskool et al., 2010 . Λευθεριώτου, 2009).  
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Επίλογος 

Ανακεφαλαιώνοντας, η εκπαίδευση ενηλίκων πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένας δυναμικός 
τομέας, όπου θα διασφαλίζεται η ποιότητα της εκπαίδευσης συνολικά, με κατάλληλα εκ-
παιδευμένους εκπαιδευτές, ευαίσθητους, συνειδητοποιημένους που μέσα από τη δυναμι-
κή των ομάδων θα βοηθήσουν τους ενήλικες να εξετάσουν κριτικά τις εμπειρίες τους, να 
αναλάβουν οι ίδιοι την ευθύνη της μάθησής τους και να  επιλέξουν να μάθουν αυτά που 
εκείνοι κρίνουν ότι τους χρειάζονται. 
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Το πρόβλημα της ένταξης των αλλόγλωσσων στο «σχολείο Χ»  
και το σχέδιο αλλαγής για την επίλυσή του 

 
Φλώρος Βασίλειος 

Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός Φοιτητής  
billyflo@windowslive.com 

Περίληψη 

Το «σχολείο Χ» είναι ένα ελληνικό Δημοτικό σχολείο στο Κάιρο. Οι περισσότεροι μαθητές του 
είναι ελληνόφωνοι, αλλά υπάρχουν και αραβόφωνοι μαθητές, που δυσκολεύονται στα 
γλωσσικά μαθήματα. Το πρόβλημα λοιπόν που αντιμετωπίζει το σχολείο είναι η αποτυχημένη 
ένταξη των αλλόγλωσσων μαθητών στην τάξη. Έτσι, προκαλείται η πίεση για αλλαγή. Οι 
πιέσεις για αλλαγή προκαλούνται από το εσωτερικό ή το περιβάλλον του σχολείου. Για να 
πετύχει η αλλαγή, ο διευθυντής πρέπει να υπολογίσει τις δομές του σχολείου, τους 
ανθρώπους που εργάζονται σε αυτό και τη φύση της ίδιας της αλλαγής. Αν η αλλαγή είναι 
ραγδαία, μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία γιατί προκαλεί αρνητικά συναισθήματα στα μέλη 
του οργανισμού. Οπότε, η αλλαγή πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική και εξελικτική. Επίσης, 
για να αποφευχθεί η αντίσταση στην αλλαγή, πρέπει όλα τα μέλη του οργανισμού να 
εμπλακούν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της, και να έχουν συνεχή υποστήριξη. Έτσι, ο 
διευθυντής υιοθετεί το ανθρωποκεντρικό μοντέλο εξελικτικής αλλαγής του Clarke για να 
λύσει το πρόβλημα του σχολείου, δανειζόμενος παράλληλα τη φιλοσοφία της έρευνας 
δράσης για να συγκεντρώσει δεδομένα. Αρχικά, θα συγκεντρώσει δεδομένα για το υπάρχον 
πρόβλημα και θα εξετάσει τις πιέσεις για αλλαγή, θα εξετάσει την ικανότητα του οργανισμού 
για αλλαγή, τις δικές του αξίες, τη διαδικασία της αλλαγής και θα αναπτύξει στο προσωπικό 
μία κουλτούρα για αλλαγή. Έπειτα, θα προλάβει την αντίσταση, θα υιοθετήσει ηγεσία με 
όραμα, θα αποψύξει την παρούσα κατάσταση, θα προωθήσει την επικοινωνία ανάμεσα στο 
προσωπικό, θα εφαρμόσει την αλλαγή με προσοχή στα χρονοδιαγράμματα και θα 
υποστηρίξει τη διατήρησή της. 

Λέξεις - Κλειδιά: Οργανωσιακή αλλαγή, στάδια αλλαγής, αντίδραση στην αλλαγή, σχέδιο 
διαχείρισης της αλλαγής, πιέσεις για αλλαγή. 

Εισαγωγή 

Το «σχολείο Χ» είναι ένα ελληνικό Δημοτικό σχολείο που ακολουθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας. Βρίσκεται και λειτουργεί στο Κάιρο. Πολλοί μαθητές του 
σχολείου Χ είναι Έλληνες, άλλοι είναι Ελληνοαιγύπτιοι κι άλλοι είναι Αιγύπτιοι που έχουν 
γεννηθεί στην Ελλάδα. Έτσι, ο μαθητικός πληθυσμός του σχολείου είναι ανομοιογενής, καθώς 
αποτελείται από μαθητές διαφορετικών εθνικοτήτων, θρησκειών και πολιτισμών. Υπάρχουν, 
επομένως, έντονα τα στοιχεία της πολυπολιτισμικότητας, δηλαδή της συνάντησης 
διαφορετικών πολιτισμών, και της ετερότητας, δηλαδή της διαφορετικότητας, τα οποία 
αποτελούν μεγάλες προκλήσεις για τον σύγχρονο εκπαιδευτικό (Γκόβαρης, 1996). 
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Σε τάξεις όπου έρχονται σε επαφή μαθητές διαφορετικών εθνικοτήτων, πολλές φορές τα 
αλλόγλωσσα παιδιά εμφανίζουν ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς βρίσκονται 
ανάμεσα σε δύο γλώσσες και κουλτούρες (Γεραρής, 2003). Οι μαθητές έχουν διαφορετικές 
μαθησιακές ανάγκες, καθώς αρκετοί από αυτούς δε μιλάνε την ελληνική γλώσσα τόσο καλά 
όσο άλλοι συμμαθητές τους, ενώ άλλοι δε μιλάνε την ελληνική γλώσσα καθόλου. Αυτό 
συμβαίνει διότι ζουν σε αραβόφωνο περιβάλλον και κανένας από τους γονείς τους δε μιλάει 
αρκετά καλά ελληνικά στο σπίτι, ώστε να μπορέσει να τους βοηθήσει να εξασκήσουν την 
ελληνική γλώσσα ή να ασχοληθούν με τα μαθήματά τους. Οι αλλόγλωσσοι, λοιπόν, μαθητές 
χρήζουν περισσότερης βοήθειας για να μπορέσουν να ενταχθούν στην τάξη, να 
παρακολουθήσουν τα μαθήματα και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, ώστε να μπορούν να 
συναγωνιστούν τους ελληνόφωνους συμμαθητές τους. Οι τάξεις αποτελούνται από μαθητές, 
οι οποίοι αφομοιώνουν σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα τη νέα γνώση του μαθήματος 
και βρίσκονται σε υψηλό γλωσσικό επίπεδο, αλλά και από μαθητές, οι οποίοι βρίσκονται σε 
αρκετά χαμηλό γλωσσικό επίπεδο και χρειάζονται τους δικούς τους ρυθμούς για να 
αφομοιώσουν τη νέα γνώση. 

Οι τάξεις, ωστόσο, δεν μπορούν να χωριστούν σε τμήματα λόγω περιορισμένου αριθμού των 
μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Έτσι, όπως δείχνουν οι σχετικές έρευνες 
υπάρχει μία αμηχανία και αγωνία από την πλευρά των εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτές τις 
ανομοιογενείς τάξεις (Δαμανάκης, 1997· Tressou & Mitakidou, 1997). Το εκπαιδευτικό 
προσωπικό (που έρχεται με απόσπαση από την Ελλάδα) καλείται να διδάξει σε 
αλλόγλωσσους μαθητές την ελληνική γλώσσα, χωρίς να έχει ούτε εξειδικευμένο υλικό ούτε 
επιμόρφωση πάνω στη διγλωσσία και τη διαπολιτισμικότητα και παρ’ όλες τις φιλότιμες 
προσπάθειες, η προχειρότητα στην εργασία τους δεν αναιρείται (Δαμανάκης, 1997). 

Θεωρητικές πτυχές της αλλαγής 

Οι πιέσεις και η αλλαγή στα ανοιχτά συστήματα 

Το σχολείο Χ, όπως και κάθε σχολείο, είναι ένα ανοιχτό κοινωνικό σύστημα, δηλαδή ένα 
σύνολο που αποτελείται από μέρη (Barr & Dreeben, 2013). Συγκεκριμένα τις εισροές, δηλαδή 
ό, τι εισέρχεται στο σύστημα από το περιβάλλον, τις εκροές/αποτελέσματα που δίνει στο 
περιβάλλον, τα όρια που το ξεχωρίζουν από το περιβάλλον και τον χώρο μετασχηματισμού 
των εισροών σε εκροές (Πασιαρδής, 2004· Hoy & Miskel, 2013). Ουσιαστικός είναι ο ρόλος 
του περιβάλλοντος που επηρεάζει συνεχώς τη λειτουργία του συστήματος (Everard & Morris, 
1999). Στο περιβάλλον ανήκει οτιδήποτε βρίσκεται έξω από το σχολείο 
συμπεριλαμβανόμενων άλλων συστημάτων, όπως το ΥΠΑΙΘ, τα άλλα σχολεία, τα 
Πανεπιστήμια, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, η κοινότητα, η Εκκλησία και οι 
εκπαιδευτικές οργανώσεις. 

Είτε από το περιβάλλον, είτε από το εσωτερικό του οργανισμού, είτε και από τα δύο 
προέρχονται οι πιέσεις για αλλαγή (Elmore, 2007). Οι εσωτερικές ή εξωτερικές πιέσεις 
αποτελούν αφορμές για αλλαγή και δείχνουν ότι οι δομές, οι κανονισμοί και τα συστήματα 
που υπάρχουν στον οργανισμό δεν είναι πια αποτελεσματικά (Huzcynski & Buchanan 2001· 
Robbins & Judge, 2010). Στις πιέσεις για αλλαγή συγκαταλέγονται η λογοδοσία, οι 
δημογραφικές αλλαγές, οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό προσωπικό, την τεχνολογία, την 
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οικονομία, την κοινωνία και τις εσωτερικές διαδικασίες του οργανισμού, καθώς και η 
επίδραση της αγοράς εργασίας στην εκπαίδευση, ο ανταγωνισμός και η κακή ποιότητα ζωής  
των εκπαιδευτικών και μαθητών στα σχολεία (Κυθραιώτης et al., 2013). 

Όταν η αλλαγή λαμβάνει μέρος σε οργανισμούς όπως τα σχολεία, είναι πολυδιάστατη, 
εμπλέκει όλες τις δομές και τα άτομα του οργανισμού και χρειάζεται χρόνο και προσπάθεια 
(Weick & Quinn, 1999· Kuthreotis, 2007). Για να είναι επιτυχής μία αλλαγή πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αλλαγή είναι οι 
συνθήκες που επικρατούν στον οργανισμό και οι δομές του, τα χαρακτηριστικά των 
ανθρώπων του οργανισμού, καθώς και τα χαρακτηριστικά και η φύση της αλλαγής 
(Κυθραιώτης et al., 2013· Πασιαρδής, 2004). Η αλλαγή πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική και 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις ικανότητες του προσωπικού, έτσι ώστε να μπορεί να 
εφαρμοστεί αποτελεσματικά, εφόσον πραγματοποιείται από τους ανθρώπους κι όχι από τις 
δομές (Κυθραιώτης et al., 2013). 

Επίσης, όσο πιο ραγδαία είναι η αλλαγή, τόσο μεγαλύτερο είναι το ρίσκο για αποτυχία 
(Κυθραιώτης et al., 2013). Για το λόγο αυτό, η αλλαγή θα ήταν καλύτερο να είναι εξελικτική 
κι όχι ραγδαία. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε αυτό το είδος αλλαγής είναι ότι οι μικρές αλλαγές 
που δημιουργούνται αυτόματα στα διάφορα μέρη συσσωρεύονται και δημιουργούν 
σταδιακά μία ουσιαστική αλλαγή (Weick & Quinn, 1999). Σύμφωνα με τα παραπάνω, σε 
ανοιχτά κοινωνικά συστήματα, όπως τα σχολεία, είναι συνετό να υιοθετείται ένα μοντέλο 
εξελικτικής αλλαγής, που θα λαμβάνει υπόψη του τον ανθρώπινο παράγοντα του 
οργανισμού. Οι άνθρωποι αποτελούν βασικό κομμάτι ενός οργανισμού και έχουν ο καθένας 
τα δικά του συναισθήματα κι ενδιαφέροντα και τις δικές του ανάγκες (Everard & Morris, 
1996). Έτσι, για να είναι επιτυχής η αλλαγή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι άνθρωποι που 
θα επιφέρουν την αλλαγή (Burke, 2002). 

Η αντίσταση στην αλλαγή 

Απέναντι σε κάθε αλλαγή στον οργανισμό μπορούν να παρατηρηθούν αντιδράσεις από τα 
μέλη του προσωπικού. Οι λόγοι της αντίδρασης μπορεί να είναι ο φόβος, το αίσθημα της 
απώλειας, η συνήθεια, η μη κατανόηση της χρησιμότητας της αλλαγής, οι διαφορετικές 
αντιλήψεις και οι αντιδράσεις σε αυτόν που φέρνει την αλλαγή (Μπουραντάς &  
Παπαλεξανδρή, 2003). Επιπρόσθετα, όταν γίνεται το λάθος να μη συμμετέχει το προσωπικό 
του οργανισμού στη λήψη αποφάσεων για την αλλαγή και το σχεδιασμό της, τότε συνήθως η 
αλλαγή αποτυγχάνει, διότι οι άνθρωποι αντιδρούν, είτε με εναντίωση στην αλλαγή, είτε με 
μη συμμετοχή και αδιαφορία (Lewin, 1947). Όταν το προσωπικό δεν ενημερώνεται για την 
αλλαγή που πρόκειται να γίνει στον οργανισμό και μένει αμέτοχο στις σχετικές αποφάσεις 
είναι λογικό κι επόμενο να αντιδράσει σε αυτή (Brookins, 2012). Οι αλλαγές στους 
οργανισμούς γίνονται για να εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους, οπότε δεν μπορούν να 
σχεδιαστούν χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των ατόμων που εργάζονται σε έναν 
οργανισμό. 

Επομένως, ο αποτελεσματικός διευθυντής δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες, την 
προσωπικότητα και την ψυχολογία των ανθρώπων του οργανισμού, και μετά στις ανάγκες 
του οργανισμού (Everard & Morris, 1996). Επιδιώκει τη δημιουργία μίας θετικής σχέσης 
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ανάμεσα στον ίδιο και τους συνεργάτες του με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης (Πασιαρδής, 
2004). Ο διευθυντής μπορεί να επιδιώκει την ψυχολογική ενίσχυση των μελών προσωπικού, 
μέσω της συχνής παρουσίας του ανάμεσά τους και της εμψύχωσής τους με διάφορες 
επιβραβεύσεις για τη σκληρή δουλειά τους, να δείχνει υποστήριξη σε όσους δοκιμάζουν νέες 
ιδέες και να ακούει προσεκτικά τα προβλήματά τους, για να τους δείξει ότι είναι στο πλευρό 
τους (Φλώρος, 2014· Jenkins, 1991). Τέλος, επιδιώκει τη δημιουργία μίας θετικής κουλτούρας 
στον οργανισμό και την κατανομή της εξουσίας και της ευθύνης σε άτομα και ομάδες, ώστε 
όλοι να εμπλακούν και να νιώσουν σημαντικά μέρη στην αλλαγή (Πασιαρδής, 2004). 

Σχέδιο διαχείρισης της αλλαγής 

Το μοντέλο αλλαγής που θα επιλέξει ο διευθυντής του σχολείου Χ για να επιλύσει το 
πρόβλημα της ένταξης των αλλόγλωσσων μαθητών στην τάξη, είναι αυτό του Clarke (1994) 
που υποστηρίζει την ανθρώπινη μορφή της αλλαγής, η οποία βασίζεται στην επικοινωνία, τη 
συμμετοχή και τη συνεργασία των μελών του οργανισμού. Το μοντέλο του Clarke είναι 
κατάλληλο για την επίτευξη της αλλαγής στα σχολεία, διότι τα σχολεία είναι οργανισμοί που 
βασίζονται αρκετά στον ανθρώπινο παράγοντα και την επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη τους 
(Κυθραιώτης, 2013). Παράλληλα, ο διευθυντής θα υιοθετήσει τη φιλοσοφία της έρευνας 
δράσης για να συλλέξει δεδομένα για τις επιδόσεις των αλλόγλωσσων μαθητών (μέσω 
συνεντεύξεων με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και παρατηρήσεων των γραπτών των 
μαθητών) και να τα παρουσιάσει στο προσωπικό, γιατί η έρευνα δράσης οδηγεί σε πρακτικές 
λύσεις στα υπάρχοντα προβλήματα (Hoy & Miskel, 2013). Η αλλαγή που θα υιοθετηθεί από 
το διευθυντή θα χωρίζεται στα δώδεκα στάδια παρακάτω. 

Στο πρώτο στάδιο του σχεδίου, ο διευθυντής αρχικά θα εντοπίσει τις εξωτερικές πιέσεις για 
αλλαγή. Θα διεξάγει μία έρευνα, στην οποία θα συγκεντρώσει δεδομένα από τις επιδόσεις 
αλλόγλωσσων απόφοιτων του σχολείου στα γλωσσικά μαθήματα του Γυμνασίου (π.χ. 
βαθμούς στα τετράμηνα, γραπτά διαγωνίσματα), για να δει αν ανταποκρίνονται 
ικανοποιητικά στις γλωσσικές απαιτήσεις της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βασιζόμενοι στις 
γνώσεις που έχουν αποκτήσει από το Δημοτικό. Επιπλέον, θα εξετάσει λεπτομερώς το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του ΥΠΑΙΘ, για να ελέγξει τις ικανότητες, γνώσεις και 
δεξιότητες που οι μαθητές αναμένεται να έχουν στα γλωσσικά μαθήματα στο τέλος κάθε 
τάξης του Δημοτικού. Έπειτα, θα συγκεντρώσει δεδομένα για τις επιδόσεις των μαθητών κάθε 
τάξης του σχολείου στα γλωσσικά μαθήματα (π.χ. εκθέσεις, διαγωνίσματα, εργασίες) για να 
συγκρίνει τα πραγματικά αποτελέσματά τους με τα αναμενόμενα. Εκτός αυτού, θα μιλήσει 
με τους αλλόγλωσσους μαθητές και τους γονείς τους για να ακούσει τους προβληματισμούς 
και τα παράπονά τους για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και την πρόοδό τους. 

Στο δεύτερο στάδιο, ο διευθυντής θα εξετάσει την ικανότητα του οργανισμού για αλλαγή και 
τί χρειάζεται ο οργανισμός για να επέλθει αυτή η αλλαγή. Θα εξετάσει τις διδακτικές 
πρακτικές των εκπαιδευτικών του σχολείου και τον τρόπο που επικοινωνούν και 
συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους. Στο τρίτο στάδιο, ο ηγέτης του σχολείου θα 
ελέγξει πόσο έτοιμος είναι ο ίδιος για αλλαγή, καθώς και τις δικές του παραδοχές, αξίες, 
στάσεις και στιλ ηγεσίας. Θα υιοθετήσει ενισχυτικό, υποστηρικτικό ή καθοδηγητικό στιλ 
ηγεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε εκπαιδευτικού, και θα βρίσκεται σε συνεχή 
επικοινωνία με όλα τα μέλη του σχολείου, προσπαθώντας να τους κάνει να νιώσουν ότι είναι 
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συνεχώς στο πλευρό τους. Ο διευθυντής πρέπει να κάνει τους συνεργάτες του να νιώσουν 
ότι είναι ασφαλείς στον οργανισμό και ότι έχουν τη συνεχή στήριξη του σε κάθε τους ενέργεια 
για να εξαλείψει τα αρνητικά τους συναισθήματα για την αλλαγή (Hoy & Miskel, 2005). 

Στο τέταρτο στάδιο, θα εξετάσει τη διαδικασία της αλλαγής και πώς θα μεταδώσει στο 
προσωπικό την εμπειρία σχετικά με το τι συμβαίνει στην αλλαγή. Θα συγκαλέσει συνεδρίαση 
του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου και θα τους μιλήσει για το πώς γίνεται μία 
αλλαγή. Στη συνέχεια, στη συνεδρίαση θα παρουσιάσει τα δεδομένα που συγκέντρωσε για 
τις επιδόσεις των αλλόγλωσσων μαθητών στο Δημοτικό σχολείο και στο Γυμνάσιο, την 
απόκλισή τους από τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς και τους προβληματισμούς των 
μαθητών και των γονέων τους. Μέσω της συζήτησης μαζί τους θα τους παρουσιάσει το 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σχολείο με την ένταξη των αλλόγλωσσων μαθητών στην τάξη 
και θα τους μεταδώσει την κουλτούρα για αλλαγή (πέμπτο στάδιο). 

Το έκτο βήμα που θα κάνει για να προλάβει κάθε είδους αντίσταση και να ενισχύσει την 
αφοσίωση στην αλλαγή είναι να κάνει το κάθε μέλος του προσωπικού να νιώσει πολύτιμο και 
ικανό για την αλλαγή (Everard & Morris, 1990). Έτσι, θα τους επαινέσει για τη σκληρή δουλειά 
που κάνουν, θα αναγνωρίσει την αξία τους για τον οργανισμό και θα ζητήσει τη γνώμη και τις 
συμβουλές όλων τους για την επίλυση του προβλήματος (Πασιαρδής, 2004). Αφού 
ακουστούν οι προσωπικές απόψεις του κάθε μέλους του Συλλόγου των εκπαιδευτικών, ο 
διευθυντής θα προτείνει ένα σχέδιο αλλαγής και θα επιβεβαιώσει τους εκπαιδευτικούς ότι 
θα τους υποστηρίξει και ότι θα είναι στο πλευρό τους για να τους βοηθήσει σε ό, τι 
χρειαστούν. Αφού συμμετέχουν όλοι στη λήψη των αποφάσεων για την αλλαγή, θα 
κατασταλάξουν σε ένα τελικό σχέδιο. 

Το έβδομο βήμα του διευθυντή θα είναι να υιοθετήσει μία ηγεσία με όραμα. Θα ελέγχει 
συνεχώς τις εξελίξεις της κοινωνίας και τις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας και θα στηρίζει 
τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές. Θα 
προσαρμόζεται στις νέες επαγγελματικές και κοινωνικές ανάγκες, αναπτύσσοντας 
παράλληλα ικανότητες ομαδικής εργασίας και αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου (Fullan, 2001). Η ηγεσία του θα βασίζεται στην 
αλληλοϋποστήριξη, τη στενή σύνδεση με τα μέλη του οργανισμού και στη συνεχή 
παρακίνηση και παρώθησή τους για αλλαγή (Burns, 1978). Επιπλέον, θα θέσει τους σκοπούς 
και τους στόχους της αλλαγής από κοινού με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Ο σκοπός 
της αλλαγής θα είναι η παροχή επαρκών γνωστικών εφοδίων στους μαθητές, ώστε μετά την 
έξοδο τους από το σχολείο να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης 
κοινωνίας. Ένας σημαντικός στόχος της αλλαγής θα είναι η επιτυχημένη ένταξη των 
αλλόγλωσσων μαθητών στις τάξεις μέσω της γλωσσικής τους ενίσχυσης και της ανάπτυξης 
του εκπαιδευτικού προσωπικού. Εκτός αυτού, στόχος θα είναι η γλωσσική ανάπτυξη των 
μαθητών στο σχολείο να αφήνει ικανοποιημένους τους ίδιους τους μαθητές (και να μη 
νιώθουν ανασφάλεια με τη χρήση της ελληνικής γλώσσας), τους γονείς τους και τους 
εκπαιδευτικούς. 

Στο όγδοο στάδιο, θα αποψυχθεί η παρούσα κατάσταση. Μετά από τη συζήτηση των 
εκπαιδευτικών στη συνεδρίαση, θα επιδιωχθεί η παραδοχή ότι οι παρούσες πρακτικές δεν 
είναι πια αποτελεσματικές, όπως θα δείχνουν και τα δεδομένα που θα έχει συγκεντρώσει ο 
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διευθυντής. Θα μειωθούν οι δυνάμεις που συντηρούν αυτήν την κατάσταση, εφόσον ο 
διευθυντής θα κάνει όλο το προσωπικό να νιώσει ότι είναι σημαντικό και ασφαλές στον 
οργανισμό, θα τους ενισχύει και θα τους επιβραβεύει για κάθε προσπάθεια και θα τους 
πείσει ότι όλοι κερδίζουν από την αλλαγή και ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από αυτή 
(Everard & Morris, 1990). Για να προχωρήσει επιτυχώς στο ένατο βήμα που είναι η προώθηση 
της εμπλοκής των μελών στην αλλαγή και της επικοινωνίας μεταξύ τους, θα χωρίσει το 
εκπαιδευτικό προσωπικό σε ομάδες ευθύνης της κάθε τάξης. Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί 
χωρίζονται σε ομάδες, η κάθε μία από τις οποίες θα είναι υπεύθυνη για τις επιδόσεις των 
μαθητών συγκεκριμένων τάξεων. Στην κάθε ομάδα όλα τα μέλη αναλαμβάνουν διάφορες 
ευθύνες ανάλογα με την προσωπικότητά τους. Για παράδειγμα, οι ηγετικές προσωπικότητες 
αναλαμβάνουν να είναι οι υπεύθυνοι της ομάδας τους και να ενημερώνουν τον διευθυντή 
για την επίδοση της τάξης ευθύνης τους στο τέλος κάθε μήνα. 

Τα μέλη των ομάδων θα ανταλλάσσουν μεταξύ τους απόψεις, προβληματισμούς και 
συμβουλές για τη βελτίωση της διδασκαλίας τους και θα αξιολογούν συνεχώς την απόδοση 
της τάξης τους (είτε γραπτά με εργασίες και τεστ, είτε με προφορική εξέταση). Οι πιο παλιοί 
θα καθοδηγούν με την εμπειρία τους τους πιο καινούργιους από την ομάδα τους στα θέματα 
διδασκαλίας και διαχείρισης της τάξης, υιοθετώντας τον θεσμό του μέντορα (Πασιαρδής, 
2004). Ομοίως, οι πιο νέοι θα βοηθούν τους παλαιότερους στη χρήση της υλικοτεχνικής 
υποδομής (π.χ. τεχνολογία, διαδραστικοί πίνακες). Όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν κενό 
μπορούν να μπαίνουν στις τάξεις των μελών της ομάδας τους και να παρακολουθούν τις 
διδασκαλίες τους, ώστε να παίρνουν ιδέες, να υιοθετούν νέες μεθόδους και να δίνουν 
συμβουλές στους συναδέλφους τους για διάφορα προβλήματα που μπορεί να 
αντιμετωπίζουν. Το δέκατο βήμα θα είναι να αντιμετωπιστεί η αναπτυσσόμενη αλλαγή με 
ιδιαίτερη προσοχή στα χρονοδιαγράμματα. Έτσι, θα αποφασιστούν από τη διεύθυνση και το 
προσωπικό οι προθεσμίες μέχρι τις οποίες η κάθε ομάδα θα εφαρμόζει το κάθε μέρος της 
αλλαγής και θα ενημερώνει τον διευθυντή για την πρόοδο και τα προβλήματά της. Για 
παράδειγμα, οι ομάδες θα έχουν ένα μήνα στη διάθεσή τους για να παρακολουθήσει το κάθε 
μέλος της ομάδας τις διδασκαλίες του άλλου, να συζητήσουν και να συντάξουν μία αναφορά 
στο διευθυντή, στην οποία θα αναφέρουν τις αιτίες που πιστεύουν ότι προκαλούν το 
πρόβλημα, καθώς και τις προτάσεις τους για την επίλυσή του. 

Το ενδέκατο βήμα θα είναι να εφαρμοστεί η αλλαγή. Ο διευθυντής θα ξεκινήσει αργά, 
σταθερά και σταδιακά τις ενέργειες της αλλαγής. Συγκεκριμένα, θα οργανώσει αρχικά στο 
σχολείο τα απογεύματα διάφορες επιμορφώσεις για τη Διαπολιτισμική εκπαίδευση και την 
ένταξη αλλόγλωσσων στην τάξη, ώστε οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν την κατάλληλη 
κατάρτιση για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της διδασκαλίας τους, να αυξήσουν την 
αποτελεσματικότητά τους και να μπορούν να επιλύουν τα προβλήματα που προκύπτουν από 
τις διάφορες συγκρούσεις των διαφορετικών πολιτισμών. Για τον ίδιο σκοπό, ο διευθυντής 
ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς για τα εξ αποστάσεως σεμινάρια για τη διδασκαλία της 
ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας που διοργανώνονται από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εγγραφούν σε αυτά και να έχουν την κατάλληλη 
καθοδήγηση σε θέματα διαπολιτισμικότητας και γλωσσικής διδασκαλίας (Κοκκινίδου, 2007). 
Εκτός αυτού, ο διευθυντής θα εφοδιάσει τη βιβλιοθήκη των εκπαιδευτικών με εκπαιδευτικά 
βοηθήματα με θέματα την ένταξη αλλόγλωσσων μαθητών στην τάξη, τη γλωσσική διδασκαλία 
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και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να συμβουλεύονται τα 
βοηθήματα για να διαφοροποιούν και να προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους στις ανάγκες 
των μαθητών τους. 

Επιπροσθέτως, πολλά τμήματα θα ενωθούν μαζί με άλλα σε δευτερεύοντα μαθήματα (π.χ. Η 
Α΄ τάξη θα ενωθεί με τη Β΄ τάξη στην ώρα των Καλλιτεχνικών και της Μουσικής), έτσι ώστε 
να μειωθεί το ωράριο των εκπαιδευτικών. Τις ώρες που θα κερδίζει ο κάθε εκπαιδευτικός θα 
τις αφιερώνει στην ενισχυτική διδασκαλία των αλλόγλωσσων μαθητών με σκοπό να 
αυξήσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες, ώστε να μπορούν να συμβαδίσουν με τους 
υπόλοιπους μαθητές. Έπειτα, για να επιτευχθεί η εμπλοκή των γονιών, θα καθιερωθεί 
τετράδιο επικοινωνίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, στο οποίο οι 
εκπαιδευτικοί θα ενημερώνουν τους γονείς για τις επιδόσεις των παιδιών τους και οι γονείς 
θα εκφράζουν τους προβληματισμούς ή τις απορίες τους σχετικά με την επίλυση 
προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. Επίσης, θα καθιερωθούν ημέρες και ώρες 
επίσκεψης των γονέων στο σχολείο και συνεδρίασής τους με τους εκπαιδευτικούς. 

Στο τελευταίο στάδιο, ο διευθυντής θα υποστηρίξει, θα διατηρήσει και ενδυναμώσει την 
αλλαγή, για να εξασφαλίσει την μακροπρόθεσμη καθιέρωσή της στο σχολείο. Θα 
προσπαθήσει να σταθεροποιήσει τη νέα κατάσταση και να αποφύγει την παλινδρόμηση στην 
προηγούμενη. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω στρατηγικών (όπως της συνεχούς στήριξης όσων 
εφαρμόζουν τις νέες πρακτικές και της συχνής παρουσίας του ανάμεσα στο προσωπικό), της 
παροχής κινήτρων και ανταμοιβών (πχ λεκτικές επιβραβεύσεις, θετικές αξιολογήσεις, 
αναγνώριση, έπαινοι) προς τους εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν και διατηρούν τις νέες 
πρακτικές (Vroom, 1964). Τέλος, θα γίνει μία νέα έρευνα από τις ομάδες των εκπαιδευτικών 
για τις επιδόσεις των αλλόγλωσσων μαθητών και τα νέα δεδομένα θα συγκριθούν με τα 
προηγούμενα (που συλλέχθηκαν από το διευθυντή), ώστε να διαπιστώσουν τη διαφορά που 
επέφερε η αλλαγή και να έχουν ανατροφοδότηση για τις προσπάθειές τους. 

Συμπεράσματα 

Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα των σύγχρονων σχολείων είναι η αποτυχημένη ένταξη 
των αλλόγλωσσων μαθητών στις τάξεις. Το σχολείο Χ αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα, καθώς 
είναι ελληνικό σχολείο και πολλοί από τους μαθητές του είναι αραβόφωνοι και 
δυσκολεύονται να ενταχθούν στις τάξεις τους, καθώς δε μιλούν την ελληνική γλώσσα. Τα 
σχολεία είναι ανοιχτά συστήματα, τα οποία αποτελούνται από τις εισδοχές, τις εκροές, το 
μέρος του μετασχηματισμού των εισδοχών σε εκροές και το περιβάλλον, από το οποίο 
επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό. Οι πιέσεις για αλλαγή στον οργανισμό προέρχονται από το 
περιβάλλον, από το εσωτερικό του οργανισμού ή και από τα δύο. 

 

Σε οργανισμούς όπως τα σχολεία, τα οποία στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στους ανθρώπους 
που τα αποτελούν η αλλαγή δεν μπορεί να είναι ραγδαία, διότι θα φέρει δυσφορία κι 
αρνητικά συναισθήματα στα μέλη του προσωπικού, με αποτέλεσμα να μην πετύχει. 
Επομένως, η αλλαγή είναι καλύτερο να είναι εξελικτική και να είναι προσαρμοσμένη στα 
άτομα του οργανισμού. Επίσης, για πολλούς λόγους οι άνθρωποι αντιστέκονται στην αλλαγή. 
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Για να αποφύγει την αντίσταση των ατόμων στην αλλαγή, ο διευθυντής θα κάνει ενεργή τη 
συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της. Επίσης, θα είναι συνέχεια στο πλευρό 
των εργαζομένων, για να τους ενισχύει, να τους επιβραβεύει για επιθυμητές επαγγελματικές 
συμπεριφορές, και να προωθεί την συνεχή επικοινωνία ανάμεσά τους και την ανάληψη 
ευθυνών. 
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Το προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων και οι εκπαιδευτικές τεχνικές 
που πρέπει να εφαρμόζει στην εκπαίδευση ενηλίκων 
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olgatassipe19@gmail.com 

 
Περίληψη 

 
Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης μια σειρά από αλλαγές και εξελίξεις  στον οικονομικό, 
κοινωνικό, τεχνολογικό και πολιτισμικό τομέα, καθιστούν αναγκαία την εκπαίδευση και κα-
τάρτιση των ατόμων για την προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Η όξυνση του ανταγω-
νισμού στο χώρο μιας διεθνοποιημένης οικονομίας και η εκρηκτική εξέλιξη της τεχνολογίας 
επέφεραν αλλαγές και πολλές απαιτήσεις στην επαγγελματική ζωή των ατόμων. Ταυτόχρονα 
όλες αυτές οι εξελίξεις είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξησης της ανεργίας, τη χαλάρωση της 
προστασίας των εργασιακών σχέσεων, την επισφαλή εργασία, τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό. Όλα αυτά συνεπάγονται την ανάγκη για απόκτηση προσόντων, εξειδικευμένων 
γνώσεων και δεξιοτήτων, προκειμένου να μπορέσουν οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν τη νέα 
πραγματικότητα. Η συγκεκριμένη εργασία είναι μια βιβλιογραφική επισκόπηση στην οποία 
εξετάζονται τα στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων καθώς και οι 
εκπαιδευτικές τεχνικές που πρέπει να χρησιμοποιεί στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
 
Λέξεις – κλειδιά : εκπαιδευτής/τρια ενηλίκων, εκπαιδευτικές τεχνικές, εκπαιδευόμενος 
 

Εισαγωγή 
 

Το μεγάλο ενδιαφέρον για τη δια βίου εκπαίδευση κι επιμόρφωση προέρχεται από το γεγο-
νός ότι οι πολιτικές σε θέματα εκπαίδευσης έχουν σα στόχο τη δημιουργία μιας ανταγωνιστι-
κής οικονομίας, με νέες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Η μεγάλη έμφαση που δίνει η νέα 
οικονομία στο ανθρώπινο κεφάλαιο, η σταδιακή εξαφάνιση πολλών παραδοσιακών επαγ-
γελμάτων (Βιτσιλάκη & Ευθυμίου, 2007), τα μεγάλα ποσοστά της ανεργίας, η συχνή μετακί-
νηση από μια δουλειά σε άλλη είναι οι βασικοί λόγοι που καθιστούν απαραίτητη τη συνεχή 
εκπαίδευση κι επιμόρφωση, καταλύοντας τα ηλικιακά όρια αφού απευθύνεται κυρίως στους 
ενηλίκους. 
 
Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας το Μάρτιο του 2000 σε επίπεδο Πρωθυπουργού, 
τονίστηκε η ιδιαίτερη σημασία και ο ρόλος της Διά Βίου Μάθησης και Kατάρτισης των ατό-
μων και τέθηκε ο στόχος να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πιο ισχυρή κοινωνία της γνώσης. 
Οργανώθηκαν έτσι, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, προγράμματα Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης που απευθύνονταν σε ενηλίκους.  
 
Η εκπαίδευση ενηλίκων σύμφωνα με τον ορισμό που έχει δοθεί από τον ΟΟΣΑ το 1997 
(Rogers A., 1999, σ.55) «αφορά οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραμμα σκό-
πιμα σχεδιασμένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανά-
γκη κατάρτισης ή ενδιαφέρον, που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο 
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της ζωής ενός ανθρώπου, που έχει υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η 
κύρια δραστηριότητά του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. Η “σφαίρα” της επομένως καλύπτει 
μη επαγγελματικές και μη τυπικές σπουδές, καθώς επίσης και την εκπαίδευση που έχει συλ-
λογικό σκοπό». Πλήθος λοιπόν ενηλίκων συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης. Στην Ελλάδα οι ενήλικες παρακολουθούν τέτοια προγράμματα στο Ελληνικό Ανοι-
κτό Πανεπιστήμιο, σε ΚΕΚ (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης), σε εξ αποστάσεως κέντρα 
εκπαίδευσης, μέσα σε επιχειρήσεις, σε επιστημονικούς φορείς κά.  
 
Σχεδιάστηκαν έτσι και υλοποιήθηκαν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων 
πάνω στις νέες τεχνολογίες, ενισχύθηκαν οικονομικά και με ανθρώπινο δυναμικό η δια βίου 
εκπαίδευση και ηλεκτρονική κι εξ αποστάσεως μάθηση. Παράδειγμα τέτοιου προγράμματος 
ήταν το «Ήρων 2» που σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) 
του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και υλοποιούνταν από το 
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε). Στόχος του προγράμματος ήταν να εκ-
παιδευτούν 76.800 άτομα πάνω στις ΤΠΕ από το 2008-2011. 

Άλλα προγράμματα ήταν, το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (2002-
2006), το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» 
(2006-2008), το έργο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή 
των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» (2007-2013). Επίσης τα εξ αποστάσεως προγράμματα (Ελλη-
νικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – ΕΑΠ (Hellenic Open University) http://www.eap.gr/, Ανοικτό Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου (Open University of Cyprus) http://www.ouc.ac.cy/ ,  The Open University 
(UKOU) http://www.open.ac.uk/ - Μεγάλη Βρετανία, FernUniversitat in 
Hagen http://www.fernuni-hagen.de/ – Γερμανία, Open Universiteit http://www.ou.nl/ - Ολ-
λανδία, Universita Telematica Intarnazionale UniNettuno 
(UTIU) http://www.uninettunouniversity.net/portal/it/default.aspx - Ιταλία, Universidad 
Nacional de Educacion a Distancia (UNED) http://portal.uned.es/ – Ισπανία, Universitat 
Oberta de Catalunya (OUC) http://www.uoc.edu/portal/english/ - Ισπανία (Καταλονία), 
Universidade Aberta (UAB) http://www.uab.pt/ - Πορτογαλία, Oscail DCU Distance 
Education https://www.dcu.ie/oscail/index.shtml - Ιρλανδία, Zentrum fuer Fernstudien 
Univeristaet Linz (ZFUL) http://www.esc.ac.at – Αυστρία, Universitare Fernstudien Schweisz 
(Schweizer Fernuni) http://www.fernuni.ch/ - Ελβετία, Centre National d'Enseignement à 
Distance (CNED) http://www.cned.fr/ - Γαλλία) κά. 

Προκειμένου όμως να γίνει μια σωστή και οργανωμένη δουλειά πρέπει να υπάρχει και το 
κατάλληλο εκπαιδευτικό δυναμικό που να εφαρμόζει αυτή τη μορφή εκπαίδευσης, δηλαδή 
οι εκπαιδευτές ενηλίκων. Γεννήθηκε έτσι ο  όρος του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης που συνδέεται άμεσα με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση  ε-
νηλίκων, γι’ αυτό και τον ονομάζουμε εκπαιδευτή ενηλίκων. 

Στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και συγκεκριμένα στο Γλωσσάρι 
Όρων Πιστοποίησης του ΕΚΕΠΙΣ, ως ορισμός για τον/την εκπαιδευτή/τρια Ενηλίκων παρατί-
θεται το περιεχόμενο πολιτικής απόφασης (άρθρο 2 της Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας) για το Σύστημα 
Πιστοποίησης Εκπαιδευτών/τριών Ενηλίκων. Σύμφωνα με αυτόν ως Εκπαιδευτής/τρια Ενηλί-
κων «ορίζεται ο/η επαγγελματίας, ο/η οποίος διαθέτει τα απαιτούμενα για την άσκηση του 
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επαγγέλματός του/της τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και τις απαραίτητες παιδαγω-
γικές γνώσεις και δεξιότητες για την προσέγγιση ενηλίκων καταρτιζομένων. Ο συνδυασμός 
των σύνθετων αυτών προσόντων τον/την καθιστά ικανό/νή να συμμετέχει στον καθορισμό 
των μαθησιακών στόχων των προγραμμάτων κατάρτισης, να προσαρμόζει τους στόχους στις 
ανάγκες των καταρτιζομένων, να διευκολύνει τους καταρτιζόμενους στην απόκτησης γνώ-
σεων και ικανοτήτων, να επιλέγει τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους, να διασφαλίζει 
την ενεργό συμμετοχή των καταρτιζομένων στην εκπαιδευτική διεργασία και τελικά να 
τους/τις οδηγεί στους συμφωνημένους στόχους.» (ΕΚΕΠΙΣ 2007, 32-33) 
 
Έτσι ο ρόλος του/της εκπαιδευτή/τριας ενηλίκων διαφοροποιείται από το ρόλο των εκπαι-
δευτικών στη συμβατική δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προς τα προσόντα 
και την επιμόρφωση που πρέπει να έχει. Προκειμένου να σκιαγραφήσουμε ένα προφίλ για 
τον/την εκπαιδευτή/τρια ενηλίκων πρέπει αρχικά να παραδεχτούμε ότι αυτοί, καλούνται να 
ανταπεξέλθουν σε ένα δύσκολο έργο, διότι οι ενήλικες συνήθως αποτελούν ανομοιογενή ο-
μάδα. Μπορεί να διαφέρουν ως προς το επίπεδο μόρφωσης, εμπειρίας, γνώσης, να έχουν 
ποικίλα κίνητρα και διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες. Επίσης συχνά αντιμετωπίζουν 
εμπόδια στη μάθηση που μπορεί να οφείλονται στο φόβο της αποτυχίας, στις κοινωνικές 
υποχρεώσεις τους, στις αρνητικές εμπειρίες από το εκπαιδευτικό σύστημα, στη χαμηλή αυ-
τοεκτίμηση, ότι δεν μπορούν εύκολα να ξεμάθουν , σε μηχανισμούς παραίτησης, στο άγχος 
κά. Έτσι πρέπει ο/η εκπαιδευτής/τρια να τους/τις αντιμετωπίζει με ευαισθησία. (Κόκκος, 
2005). Βέβαια και οι εκπαιδευτές/τριες και οι εκπαιδευόμενοι/νες εμπλέκονται στην εκπαι-
δευτική διαδικασία με το δικό τους τρόπο γιατί έχουν τις δικές τους εμπειρίες (Rogers, 1999). 
Έτσι ο/η εκπαιδευτής/τρια ενηλίκων καλείται να υιοθετήσει ρόλους στην ομάδα: 
 
Ως αρχηγός ομάδας:  με στόχο να κρατήσει την ομάδα ενωμένη. Ο ρόλος του/της εκπαι-
δευτή/τριας ενηλίκων είναι ηγετικός, αναγνωρισμένος και αποδεκτός από την ομάδα. Έτσι 
ο/η εκπαιδευτής/τρια αφού διευκρινήσει στην ομάδα το έργο του/της θέτει στόχους και μαζί 
με τους/τις εκπαιδευόμενους προχωράει στην επίτευξη αυτών των στόχων. Στην ουσία ο/η 
εκπαιδευτής/τρια βρίσκεται έξω από την ομάδα και παρακολουθεί τις αλληλεπιδράσεις των 
μελών της ομάδας καθώς και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους και προσδιορίζει 
στην ομάδα τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους για τη μάθηση. Προσπαθεί να εκμε-
ταλλευτεί  τις σχέσεις που δημιουργούνται στα μέλη της ομάδας προκειμένου να πετύχει το 
στόχο του/της. Από τη στιγμή που θα εγκαταλείψει αυτόν το ρόλο, παύει να είναι εκπαιδευ-
τής/τρια. 
 
Ως εκπαιδευτής, φορέας της αλλαγής: ο/η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να είναι αυτός/τη που 
«ανακινεί τα ύδατα», για να πετύχει την αλλαγή στη γνώση, στην κατανόηση, στις δεξιότητες, 
στις στάσεις και στη συμπεριφορά, χωρίς όμως να διασπαστεί η ομάδα. 
 
Ως μέλος της ομάδας: αφού ασχολείται με τις μαθησιακές ανάγκες των διδασκομένων. Σ’ 
αυτή την περίπτωση ο διδάσκων μπορεί να γίνει μαθησιακό πρότυπο για τους εκπαιδευόμε-
νους. Όλοι στην ομάδα κι ο/η εκπαιδευτής/τρια μαζί, είναι εκπαιδευόμενοι κι όλοι μαθαί-
νουν ο ένας από τον άλλο, πώς να μαθαίνουν. Υπάρχουν δύο τρόποι που μπορεί να γίνει 
αυτό. Στον πρώτο τρόπο το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας γίνεται στην τάξη, όπου 
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παρουσιάζεται μια εισήγηση, ή γίνεται μια συζήτηση, ή ανατίθεται μια εργασία και στο διά-
στημα που μεσολαβεί μέχρι την επόμενη συνάντηση αξιολογείται το είδος και το ποσό της 
μάθησης . Στον δεύτερο τρόπο η κύρια μαθησιακή διαδικασία συντελείται εκτός τάξης. Συ-
νήθως μια εργασία ανατίθεται στο μάθημα για να ολοκληρωθεί μέχρι την επόμενη συνά-
ντηση. 
 
Ως “κοινό”: στην ουσία ο/η εκπαιδευτής/τρία απομακρύνεται από την ομάδα και γίνεται α-
ξιολογητής. Αναθέτει εργασίες και ζητά την παρουσίασή τους ενώπιόν του, για σχολιασμό 
και αξιολόγηση. 
 
Σύμφωνα με τους Peeters & Molenberghs (2004) οι οποίοι σκιαγραφούν το περίγραμμα δε-
ξιοτήτων του ευρωπαίου Εκπαιδευτή ενηλίκων, η επιτυχία στο έργο του εξαρτάται κυρίως 
από την ικανότητά του  
 να συντονίζει τη μαθησιακή διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι αρχικά πρέπει να συνδέσει την 

εκπαίδευση με το επάγγελμα και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων και στη συνέχεια 
να θέσει εργασίες οι οποίες να έχουν χρονοδιάγραμμα. Πρέπει κυρίως να είναι καθοδη-
γητικός ώστε να συντονίζει την ομάδα, αλλά και ευέλικτος ώστε να προσαρμόζει το εκπαι-
δευτικό του πρόγραμμα ανάλογα με τις περιστάσεις. 

 να  συντονίζει ενήλικες με τρόπο καινοτόμο και κριτικό. Οι εκπαιδευόμενοι ενήλικες, είναι 
μια δύσκολη ομάδα, διότι συνήθως αντιδρούν στο «καινούργιο» ειδικά, όταν δυσκολεύ-
ονται να το καταλάβουν. Γι’ αυτό πρέπει ο/η εκπαιδευτής/τρια να τους εμψυχώνει και να 
τους αποφορτίζει από το άγχος τους. Πρέπει να γίνει φίλος και να  πλησιάζει τα μέλη της 
ομάδας προκειμένου να τα βοηθήσει να υπερπηδήσουν τυχόν εμπόδια, Συνεργάτης για 
να βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να αυτονομηθούν και να ωριμάσουν, καταλύτης που 
προτείνει λύσεις και καθορίζει την πλεύση των πραγμάτων και μεσολαβητής για να εξι-
σορροπεί τα ρήγματα ανάμεσα στις υποομάδες. 

 να επικαιροποιεί τις γνώσεις του αντικειμένου του, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο αλλά 
και πώς θα αξιοποιηθούν σε πρακτικές σχετικές με το χώρο εργασίας. Επίσης κάθε τόσο 
πρέπει να αυτοαξιολογείται και να αυτοεξελίσσεται. 

 να σχεδιάζει και να οργανώνει την πορεία της διδασκαλίας που θα ακολουθήσει. Η οργά-
νωση τον βοηθάει  ώστε να μπορεί έγκαιρα να προβλέψει τυχόν προβλήματα, τον προσα-
νατολίζει στο μαθησιακό του στόχο, αποκαλύπτει τις δυνατότητες του περιεχομένου της 
διδασκαλίας και του εξασφαλίζει την αυτοπεποίθηση ώστε να μην χάνει τον αυτοέλεγχό 
του. Άρα πρέπει να προσδιορίζει κατάλληλα το περιεχόμενο των ενοτήτων και το διδα-
κτικό υλικό. 

 να είναι πρωτότυπος και νεωτεριστής, στοιχεία που αρέσουν στους ενήλικες, οι οποίοι 
όταν βρεθούν μπροστά σε μια επαναλαμβανόμενη και παρωχημένη γνώση συνήθως βα-
ριούνται κι εγκαταλείπουν. Για να μη χάσει τους “μισούς στο δρόμο”,  πρέπει να εφαρμό-
ζει ένα ευρύ φάσμα πρωτότυπων τεχνικών και πρακτικών.  

 να συνεργάζεται με όλους όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι απα-
ραίτητη η συνεργασία με το φορέα που κάνει την επιμόρφωση, αλλά και με τους συμμε-
τέχοντες σ’αυτή, διότι μέσα από τη συνεργασία και τη θετική ενίσχυση επιτυγχάνεται η 
αυτονόμηση και η ωρίμανση των εκπαιδευομένων. 

 να αξιολογεί με αξιόπιστες νέες μεθόδους. 
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Θα ήταν χρήσιμο στο σημείο αυτό να προσθέσουμε ότι ο/η εκπαιδευτής/τρια ενηλίκων πρέ-
πει να χειρίζεται με προσεκτικό τρόπο τα ζητήματα φύλου στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Έτσι  σύμφωνα με Γκασούκα (2006), πρέπει να : 
 περιορίζει τις κατά φύλο διαιρέσεις της αγοράς εργασίας με την προώθηση της ισότητας 

των ευκαιριών και την ενθάρρυνση της απασχόλησης των γυναικών σε μη “παραδοσιακά” 
γυναικεία επαγγέλματα. 

 βοηθάει στην συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής με την εξασφάλιση 
ευνοϊκών συνθηκών για ένταξη και παραμονή των γυναικών στη αγορά εργασίας, καθώς 
και τη θέσπιση μέτρων που να θωρακίζουν τη μητρότητα, με τη διεύρυνση του χρόνου 
παροχής άδειας μητρότητας, αλλά και γονεϊκών αδειών. 

 την αξιοποίηση της διά βίου μάθησης με έμφαση στις γυναίκες που παραμένουν οικονο-
μικά αδρανείς  

 την προώθηση νέων μορφών απασχόλησης  
 τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου γυναικών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ο-

μάδες (πχ ηλικιωμένες, ανάπηρες, μονογονεϊκές οικογένειες, μετανάστριες, που ζουν σε 
απομονωμένες περιοχές) 

 την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας με οικονομικά κίνητρα και επιχειρημα-
τική συμβουλευτική.  
 

Σύμφωνα με τον ορισμό για τον/την εκπαιδευτή/τρια ενηλίκων που αναφέραμε παραπάνω, 
ο/η εκπαιδευτής/εκπαιδεύτρια εφαρμόζει εκπαιδευτικές τεχνικές και παιδαγωγικές μεθό-
δους με κύριο στόχο να μάθει τους ενήλικες “πώς” να μαθαίνουν. Αυτές οι εκπαιδευτικές 
τεχνικές πρέπει κάθε φορά να ανανεώνονται και να αναδιαμορφώνονται από τους νέους 
τρόπους εργασίας, καθώς η φύση των επαγγελμάτων αλλάζει. Άρα οι εργαζόμενοι πρέπει να 
έχουν πολυεπίπεδη μόρφωση και να αποκτούν συνεχώς νέες δεξιότητες και ικανότητες 
(multiskilled Workforce). 
 
Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτής/τρια αντιμετωπίζει το πρόβλημα ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές 
θα εφαρμόσει, προκειμένου να πετύχει την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. 

Εκπαιδευτικές Τεχνικές 
 
Στην εναρκτήρια συνάντηση πρέπει να γνωριστούν οι εκπαιδευόμενοι και να οικοδομηθεί 
πνεύμα ομάδας. Επίσης πρέπει να συζητηθεί το πρόγραμμα απ’ όλες τις πτυχές (περιεχό-
μενο, εκπαιδευτικές μέθοδοι, χρονική λειτουργία, αξιολόγηση, πρακτική άσκηση κλπ) καθώς 
και να προσαρμοστεί το πρόγραμμα στις ανάγκες των εκπαιδευομένων κι αυτοί από τη μεριά 
τους, να δεσμευτούν ότι θα το παρακολουθήσουν δημιουργικά. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμη δια-
δικασία, διότι σ’ αυτή τη συνάντηση, διαμορφώνεται και το “εκπαιδευτικό συμβόλαιο”. 
 
Πολύ συχνά χρησιμοποιείται η τεχνική της εισήγησης. Αυτό  συμβαίνει γιατί, η εισήγηση έχει 
τα πλεονεκτήματα ότι καθιστά δυνατή τη μετάδοση γνώσεων, ότι βοηθάει τον εκπαιδευτή 
εύκολα και με γρήγορο τρόπο να καλύψει πλήρως ένα θέμα. 
Επίσης σύμφωνα με έρευνες οι ενήλικες είναι εξοικειωμένοι με την τεχνική αυτή και σε κάτι 
καινούργιο συνήθως δυσπιστούν και αντιστέκονται. 
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Η τεχνική ερωτήσεις – απαντήσεις στην οποία ο/η εκπαιδευτής/τρια θέτει ερωτήσεις στους 
εκπαιδευόμενους, τις οποίες πολλές φορές έχει προετοιμάσει προσεγγίζοντας σταδιακά το 
ζήτημα και στη συνέχεια καταγράφει τις απαντήσεις. Στη συνέχεια εμπλουτίζει και διορθώνει 
τις απόψεις των εκπαιδευομένων. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι σκέφτονται αυτοδύναμα με απο-
τέλεσμα να αυξάνεται η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθησή τους. Συνθέτουν τα κομμάτια 
του παζλ από μόνοι τους πράγμα που ευνοεί την ενεργητική συμμετοχή τους. Από την πλευρά 
του ο/η εκπαιδευτής/τρια ανακαλύπτει τις αδυναμίες και τα τρωτά σημεία της ομάδας κι 
ανασυντάσσει την τακτική του. Στόχος αυτής της τεχνικής είναι να εκμαιεύσει ο/η εκπαιδευ-
τής/τρια τις απόψεις των εκπαιδευομένων και να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους.  
 
Η τεχνική της συζήτησης που συνήθως εφαρμόζεται στην αρχή της διδακτικής ενότητας, ή 
στην αρχή κάθε ζητήματος της διδακτικής ενότητας. Στόχος είναι να προβληματιστούν οι εκ-
παιδευόμενοι, γύρω από το θέμα και να αναπτύξουν τις απόψεις τους αξιοποιώντας τις υ-
πάρχουσες γνώσεις κι εμπειρίες τους. 
 
Η τεχνική της χιονοστιβάδας, που έχει κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα τη σύντομη ανταλ-
λαγή απόψεων μεταξύ των εκπαιδευομένων και συνδυάζεται με τεχνικές όπως η χρησιμο-
ποίηση γραπτού και προφορικού λόγου, η εξατομικευμένη και η ομαδική εργασία για την 
απόδοση συμπερασμάτων. Στόχος της είναι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να καταλή-
ξουν οι εμπλεκόμενοι ομαδικά σε συμπεράσματα. 
 
Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών, όπου ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να πουν την ά-
ποψή τους, πάνω σε ένα θέμα, με γρήγορο ρυθμό. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι λένε την άποψή 
τους, την ιδέα τους πάνω στο ερώτημα και οι απόψεις τους αυτές καταγράφονται και ταξι-
νομούνται σε κατηγορίες. Στη συνέχεια σχολιάζονται από την  ομάδα και τέλος γίνεται σύν-
θεση όσων συζητήθηκαν. Δεν αξιολογούνται οι απόψεις και δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις 
πάνω σε κάποιο θέμα. Ο καταιγισμός ιδεών έχει σα στόχο, να δώσει ενεργητικό ρόλο στην 
εκπαιδευτική διεργασία, επιτρέποντας έτσι υψηλό βαθμό συμμετοχής, την υπέρβαση ανα-
στολών και τη βελτίωση των σχέσεων στην ομάδα. Συμβάλλει έτσι στην επίλυση ενός προ-
βλήματος, στη διασαφήνιση αξιών και στην αλλαγή ή διαμόρφωση στάσεων. 
 
Η τεχνική των ασκήσεων, όπου πρόκειται για ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες, που δί-
νονται στα πλαίσια της μαθησιακής διαδικασίας. Μπορεί να είναι η επεξεργασία ενός ζητή-
ματος,  η λύση ενός προβλήματος, ένα πείραμα, εξάσκηση σε κάποιο πρόγραμμα ηλεκτρονι-
κού υπολογιστή κά. Η άσκηση σαν τεχνική μάθησης έχει κύριο στόχο να συνδέσει τη θεωρία 
με την πράξη. 
 
Η τεχνική της επίδειξης, στην οποία οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν τον εκπαιδευτή να 
εκτελεί μια εκπαιδευτική πράξη και μετά την επαναλαμβάνουν οι ίδιοι. Στόχος αυτής της τε-
χνικής είναι η απόκτηση πρακτικών γνώσεων. 
 
Η τεχνική ομάδες εργασίας, ως διδακτική μέθοδος έχει γνωρίσει τελευταία, ιδιαίτερη ανά-
πτυξη και θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
Προτείνεται σύνθεση ομάδας 3-4 ατόμων γιατί οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ 4-5 
ατόμων είναι ένα πιο σύνθετο πλέγμα σχέσεων και επιταχύνει τη βαθύτερη επεξεργασία του 
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εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου (Ματσαγγούρας, 1998). Η σύσταση της ομάδας δεν προϋ-
ποθέτει αμέσως και τη συνεργασία της. Ο D. Jaques (2004) προτείνει κάποιες από τις ομαδι-
κές ασκήσεις προκειμένου να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις δεξιότητες που απαιτούνται 
για τη δράση τους στα πλαίσια της ομάδας. Στόχος αυτής της τεχνικής είναι η ενεργητική 
συμμετοχή και επικοινωνία των μελών της ομάδας. Το γεγονός ότι οι εργασίες γίνονται ομα-
δικά ελευθερώνει τους συμμετέχοντες από το φόβο της αποτυχίας. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο 
αναπτύσσεται πνεύμα αμοιβαιότητας και αλληλοβοήθειας. 
 
Η τεχνική μελέτη περίπτωσης, όπου οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να διερευνήσουν σε βάθος 
ένα πραγματικό ή υποθετικό παράδειγμα που αντανακλά μια γενικότερη κατάσταση. Στόχος 
είναι να διεισδύσουν οι εκπαιδευόμενοι περισσότερο, σ’ ένα ζήτημα μέσα από την πράξη, να 
ενεργοποιηθούν περισσότερο κι αν η περίπτωση αντανακλά πραγματική κατάσταση τότε η 
τεχνική συμβάλλει και στην κατεύθυνση μετασχηματισμού στάσεων. 
 
Η τεχνική παιχνίδι ρόλων στην οποία οι εκπαιδευόμενοι υποδύονται ρόλους από μια κατά-
σταση στον επαγγελματικό ή στον κοινωνικό τομέα. Στόχος είναι μέσα από το βίωμα να κα-
τανοήσουν καλύτερα την κατάσταση, να συζητήσουν τις αντιδράσεις τους σ’ αυτή (πρόκειται 
συνήθως για συγκρουσιακές ή προβληματικές καταστάσεις) και να αλλάξουν ενδεχομένως 
αντιλήψεις στάσεις και συμπεριφορές. 
 
Η τεχνική της προσομοίωσης σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευόμενοι, συμμετέχουν σε μια 
πραγματική κατάσταση, που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Πρέπει να δράσουν, να 
σκεφτούν και να συμπεριφερθούν όπως θα έκαναν στην πραγματικότητα. Στόχος είναι να 
καταλάβουν πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στην ίδια κατάσταση. 
 
Υπάρχουν επίσης οι τεχνικές, λύση προβλήματος, αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, συνέντευξη 
από ειδικό, εκπαιδευτική επίσκεψη που συνήθως εφαρμόζονται σε συνδυασμό με άλλες τε-
χνικές.   
 

Συμπεράσματα 
 

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι ο/η εκπαιδευτής/τρια ενηλίκων για να μπορέσει να κρατηθεί 
σε μια “τάξη” ενηλίκων, πρέπει να είναι πολύ καλός γνώστης του αντικειμένου του. Πολλές 
φορές οι εκπαιδευόμενοι κάνουν δύσκολες ερωτήσεις γι’ αυτό ο η εκπαιδευτής/τρια πρέπει 
να γνωρίζει πολύ καλά και πολύπλευρα αυτό που διδάσκει. Πρέπει όμως να μάθει να λέει 
και “αυτό δεν το ξέρω”, αλλά θα το ψάξω και θα σας το εξηγήσω την άλλη φορά. Μερικές 
φορές επίσης, οι εκπαιδευόμενοι έχουν περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες πάνω σε ένα 
θέμα απ’ ότι οι εκπαιδευτές/τριες. Αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να διατηρήσει ο εκπαιδευτής 
την ηγετική του θέση μέσα στην ομάδα, αλλά πρέπει να αφεθεί στην καθοδήγησή του από 
τους εκπαιδευόμενους. Έτσι έχουμε την αλληλεπιδραστική μάθηση που συνήθως έχει καλύ-
τερα αποτελέσματα από τη μάθηση μέσω “αυθεντίας”. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να ενη-
μερώνεται για κάθε τι καινούργιο στο πεδίο των σύγχρονων διδακτικών τεχνικών αλλά και 
να κάνει αναστοχασμό (reflective practice). Παράλληλα όμως πρέπει να πιστεύει στην αξία 
αυτού που διδάσκει και να υπάρχουν κίνητρα για επαγγελματική εξέλιξη μέσω επίσημης κα-
τάρτισης. 
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Ο τρόπος εναλλαγής των εκπαιδευτικών τεχνικών και των δραστηριοτήτων ποικίλει κατά πε-
ρίπτωση καθώς εξαρτάται από τους στόχους και τις ανάγκες του προγράμματος. Επειδή οι 
ενήλικες οικοδομούν τη γνώση με διαφορετικούς ρυθμούς και τρόπους, ανάλογα με το πώς 
η νέα γνώση συνδέεται με τις ανάγκες και τις εμπειρίες τους και το πώς ενεργοποιείται το 
ενδιαφέρον τους, οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη μαθησιακή διδασκα-
λία  πρέπει να αναπτύσσουν την ενεργητική συμμετοχή τους, να καλύπτουν τις ανάγκες και 
τα ενδιαφέροντά τους, καθώς και τους διδακτικούς στόχους της ενότητας. Οι τεχνικές πρέπει 
επίσης,  να παρουσιάζονται με ακρίβεια, σαφήνεια και εγκυρότητα και να συνδέουν τη 
γνώση που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι με την μετέπειτα επαγγελματική τους πραγματικό-
τητα, ώστε να διανύεται ολόκληρος ο “κύκλος της μάθησης”. Οι ενήλικες όσο μαθαίνουν και 
όσο βλέπουν ότι μ’ αυτά που μαθαίνουν, μπορούν να συνειδητοποιήσουν καλύτερα την υφή 
των ζητημάτων που τους απασχολούν, τόσο μεγαλώνει η διάθεσή τους να κατακτήσουν νέ-
ους γνωστικούς κόσμους.  Από την πλευρά του/της εκπαιδευτή/τριας πρέπει στο τέλος να 
κάνει την αυτοαξιολόγησή του. Η καλύτερη μέθοδος είναι το πορτφόλιο όπου θα αποτυπώ-
νονται οι τρόποι που στοχάζεται την εμπειρία του με τη χρήση ημερολογίων αυτοαξιολογή-
σεων και ετεροαξιολογήσεων, οι τρόποι που εμπλέκεται σε δραστηριότητες και οι τρόποι που 
διευρύνει μια εφαρμογή . Αυτό το πορτφόλιο θα είναι χρήσιμο για τον ίδιο σε επόμενη επι-
μόρφωση και αυτοαξιολόγηση αλλά και για τον φορέα με τον οποίο θα συνεργαστεί. 
 
Ας μη ξεχνάμε όμως ότι ένας/μια εκπαιδευτής/τρια ενηλίκων πρέπει να είναι προετοιμασμέ-
νος για το δύσκολο έργο της μάθησης καθώς και για το μοναχικό δρόμο που θα ακολουθήσει 
γιατί ναι μεν βρίσκεται “μέσα στην ομάδα” αλλά δεν είναι πάντα “ένας από την ομάδα”. 
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«Children of Europe, what is Right and Not Right for us?» - Συνθετική εργασία τύπου pro-
ject για μαθητές της Στ΄ Δημοτικού με θέμα τα δικαιώματα του παιδιού στα πλαίσια της 
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση εστιάζει  στην υλοποίηση συνθετικής εργασίας τύπου project στα πλαί-
σια του προγράμματος Teachers 4 Europe στο μάθημα της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας στη 
ΣΤ΄ τάξη του 96ου Δ. Σ. Αθηνών. Με βάση τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού η οποία 
έχει κυρωθεί επίσημα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδιάστηκαν δραστηριό-
τητες με στόχο την ενημέρωση των μαθητών για τα δικαιώματά τους, την καλλιέργεια της 
ενσυναίσθησης μεταξύ τους, την προώθηση κοινωνικά υπεύθυνων συμπεριφορών και την 
εξοικείωσή τους με ρεαλιστικά σενάρια έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν σε ποιες 
περιπτώσεις τα δικαιώματά τους γίνονται σεβαστά και σε ποιες παραβιάζονται. Το διάρκειας 
2 μηνών έργο εστίασε στη χρήση βιωματικών ασκήσεων, εικαστικών, ΤΠΕ και της ομαδοσυ-
νεργατικής  και η γλώσσα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ήταν η Αγγλική. 

Λέξεις - Kλειδιά: T4E, Δικαιώματα του Παιδιού, σενάρια, σεβασμός-παραβίαση, ΤΠΕ 

Εισαγωγή 

Η καινοτόμα εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Teachers 4 Europe» προσφέρεται από την Αντι-
προσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στους Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και αφορά μαθητές Ε΄ και Στ΄ Τάξης. Στόχος της είναι να εμπλουτισθούν οι 
γνώσεις και οι εμπειρίες των μαθητών, σχετικά με τις γενικότερες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, καθώς και τους τομείς του κοινωνικού και ατομικού πεδίου που αυτές επηρεάζουν. 

Συγκεκριμένα, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της εκπαίδευσης είναι: 

• να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ευρωπαϊκής οικοδό-
μησης προκειμένου να γίνουν οι ίδιοι κοινωνοί της ευρωπαϊκής ιδέας 

• να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών της Ε’ & ΣΤ’ τάξης Δημοτικού (ηλι-
κία 10-12 ετών) σχετικά με το νέο οικονομικό περιβάλλον, τις ευκαιρίες που παρουσιάζει σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τη βελτίωση της συμμετοχής τους ως ενεργοί πολίτες μέσα σε 
αυτό, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο 

• να εξοικειωθούν σε βιωματικές και εναλλακτικές παιδαγωγικές τεχνικές με στόχο την πα-
ροχή γνώσης σε σύγχρονα ευρωπαϊκά θέματα  

• να αποτελέσουν μέλη μίας Παν-Ευρωπαϊκής Κοινότητας που θα προωθεί και θα ενθαρρύ-
νει πρωτοβουλίες σχετικές με την ένωση των κρατών και την βελτίωση των συνθηκών ζωής 
τους 

• να συμμετέχουν σε ένα ενεργό δίκτυο ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών στην 
εκπαίδευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://www.teachers4europe.gr/). 
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Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος και λαμβάνοντας υπόψη το χαρακτήρα του, σχε-
διάστηκε και υλοποιήθηκε συνθετική εργασία τύπου project με τίτλο «Children of Europe, 
what is Right and Not Right for us?» με τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 96ου Δ.Σ. Σχολείου 
Αθηνών με στόχο να ενημερώσει τους μαθητές για το γεγονός πως έχουν δικαιώματα τα ο-
ποία προστατεύονται και να τους διευκολύνει να διακρίνουν πότε αυτά τα δικαιώματα γίνο-
νται σεβαστά και πότε καταπατώνται. Οι μαθητές συνειδητοποιώντας πως οι μορφές παρα-
βίασης των δικαιωμάτων των παιδιών είναι πολλαπλές και συμμετέχοντας σε βιωματικά παι-
γνίδια και ομάδες εργασίας  εμπλούτισαν τα  συναισθήματα αλληλεγγύης για τα άλλα παιδιά 
γύρω τους, ακόμα και για όσα προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά και θρησκευτικά 
περιβάλλοντα, και ενθαρρύνθηκαν να στοχαστούν σε σχέση με τις θεμελιώδεις ανθρώπινες 
ανάγκες των παιδιών και να κατανοήσουν τη φύση μιας δίκαιης κοινωνίας. Δεξιότητες ιδιαί-
τερα σημαντικές για τη διαμόρφωσή τους ως πολίτες της Ευρώπης και του κόσμου στο μέλ-
λον. 

Η σημασία της Παιδείας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Οι συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την παιδεία βρίσκονται σε συνεχή αλληλε-
ξάρτηση και επηρεάζονται αμοιβαία (Ignatief, 2002). Η παιδεία και η εκπαίδευση θεωρού-
νται ως το βασικό μέσο για την προώθηση και θεμελίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
αντίστοιχα τα ανθρώπινα δικαιώματα δίνουν σημαντικές ωθήσεις για την πραγματοποίηση 
μιας ίσης και δίκαιης πρόσβασης σε μια υψηλής ποιότητας παιδεία, από την οποία εξαρτάται 
ουσιαστικά η εξέλιξη και «η πλήρης ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας» (Άρθρο 26, 
Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου). 

Το σχολείο έχει ιδιαίτερη σημασία για την παιδεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί τα 
παιδιά είναι οι πρώτοι φορείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα περισσότερο ευάλωτα θύ-
ματα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επίσης οι πρώτοι δέκτες της παι-
δείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (Fritzsche, 2004, σ. 172; Πανταζής 2009). Τα δικαιώματα 
του παιδιού είναι ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία από το 1989 προστατεύονται διεθνώς με 
τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Μόνο αν τα παιδιά αναπτύξουν συνείδηση των 
δικαιωμάτων τους, μπορούν ως ενήλικες να αντιλαμβάνονται σε επαρκή βαθμό τα ανθρώ-
πινα δικαιώματά τους. Άλλωστε, το να γνωρίζεις τα δικαιώματά σου είναι ένα αναγνωρι-
σμένο ανθρώπινο δικαίωμα (Πανταζής, 2009). Όπως τα δικαιώματα του ανθρώπου σε μια 
ιστορική μαθησιακή διαδικασία αναγνωρίστηκαν, θεμελιώθηκαν και κατακτήθηκαν με αγώ-
νες, έτσι χρειάζεται μια ατομική διαδικασία μάθησης σε κάθε πολίτη, για να αποκτήσει γνώ-
σεις σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα που όλο οι άνθρωποι έχουν. Όπως τα δικαιώματα του αν-
θρώπου έχουν ωριμάσει ιστορικά στη συνείδηση της  ανθρωπότητας, πρέπει τα κατακτηθέ-
ντα και κωδικοποιημένα δικαιώματα να συνειδητοποιούνται από το νέο αναπτυσσόμενο άν-
θρωπο. Γιατί, τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα οποία παραμένουν άγνωστα ή ακατανόητα, 
δεν μπορούν να αναπτύξουν καμία δύναμη. Αυτή ακριβώς η διαδικασία μετάδοσης της γνώ-
σης και ανάπτυξης της συνείδησης χαρακτηρίζεται ως παιδεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
(Πανταζής, 2006, σ.20). 

 

 

3707

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Περιγραφή έργου 

Το έργο «Children of Europe, what is Right and Not Right for us?» αποτελεί συνθετική εργασία 
τύπου project, η οποία εντάσσεται στη φιλοσοφία της δράσης Teachers4Europe και απευθύ-
νεται σε μαθητές/τριες  της Στ’ Δημοτικού, με στόχους που άπτονται των γνωστικών, συναι-
σθηματικών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, βάσει  της ταξινομίας του 
Bloom (Anderson & Krathwohl, 2001).  

Πιο συγκεκριμένα οι γνωστικοί στόχοι εστιάζουν: 

• στην προετοιμασία των μαθητών  για τη μάθηση όσων το δυνατό περισσότερων από 
τα Δικαιώματα του Παιδιού 

• στην αναφορά παραδειγμάτων για τα δικαιώματα που συζητούνται 
• στη σύγκριση των σεναρίων της δικής τους ζωής με τα σενάρια που παρακολουθούν 

σε βίντεο 
• στο διαχωρισμό ανάμεσα στις «επιθυμίες» και τις «ανάγκες» τους 
• στην επιλογή του αγαπημένου τους δικαιώματος 
• στη σύνδεση της έννοιας «δικαίωμα» με αυτή της «υπευθυνότητας» 
• στην αναπαράσταση αναγνώρισης ή παραβίασης δικαιωμάτων 
• στη σύνθεση της νέας γνώσης και σκέψεων για την ομαδική κατασκευή αφίσας και 

ηλεκτρονικής ιστορίας 
• Οι συναισθηματικοί στόχοι αποσκοπούν: 
• στη συμμετοχή σε βιωματικές δραστηριότητες οι οποίες συνδέουν την ιδέα των δι-

καιωμάτων του παιδιού με «αληθινές» καταστάσεις 
• στην αναγνώριση της άποψης ότι όλα τα παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώματα 
• στην ταύτισή τους με παιδιά από διαφορετικά κοινωνικά, εθνικά και θρησκευτικά 

περιβάλλοντα 
• στην ενδυνάμωση των μεταξύ τους σχέσεων  για να παίξουν, να δραματοποιήσουν, 

να κατασκευάσουν αφίσα και ηλεκτρονική ιστορία  
• στη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο 

σεβασμό για τα δικαιώματα των άλλων 
• Οι ψυχοκινητικοί στόχοι αφορούν  
• στη δημιουργία αφίσας χρησιμοποιώντας χρώματα και τη φαντασία τους 
• στη δραματοποίηση ιστορίας  
• στη χρήση ΤΠΕ για τη διεξαγωγή κουίζ γνώσεων που αφορούσε την Ευρώπη και τα 

Δικαιώματα του Παιδιού 
• τη δημιουργία ηλεκτρονικής ιστορίας με τη βοήθεια διαδικτυακού εργαλείου 

(storybird) 

Διαδικασία 

Όλο το έργο διήρκεσε δύο μήνες και διεξήχθη σε εννέα διδακτικές ώρες. Αρχικά έγινε προ-
βολή οπτικοακουστικού υλικού σχετικού με τη γέννηση της ευρωπαϊκής ένωσης όπως πρό-
τεινε η δράση Teachers4Europe. Οι μαθητές άκουσαν για πρώτη φορά πληροφορίες για το 
ευρύτερο γεωγραφικό και πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο ανήκουν . 
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 Στο επόμενο μάθημα οι μαθητές «τέσταραν» αυτές τις γνώσεις παίζοντας ένα ηλεκτρο-
νικό παιγνίδι με θέμα την ιστορία της Ευρώπης στο εργαστήριο Πληροφορικής.  

Στο τρίτο μάθημα έγινε καταιγισμός ιδεών σχετικά με το θέμα των δικαιωμάτων του παιδιού 
και καταγραφή σε ομαδικά poster. Αφού κατέγραψαν σε ομάδες τα δικαιώματα του Παιδιού, 
έγινε ανάρτηση αυτών των ομαδικών poster στον πίνακα και συζήτηση. Ποια δικαιώματα 
εμφανίζονται στα περισσότερα poster; Γιατί; Ποια εμφανίζονται μόνο μια φορά; Σε ποιες πε-
ριοχές του πλανήτη πιστεύουν πως τα δικαιώματα των παιδιών παραβιάζονται πιο συχνά; 
Γιατί; 

Ακολούθησε αντιπαραβολή των δικαιωμάτων που κατέγραψαν τα ίδια τα παιδιά με το επί-
σημο κείμενο της Συνθήκης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (σε μορφή περίληψης και φιλική 
για τα παιδιά). Η σύγκριση έγινε σε δυάδες. Σημειώνεται  στην τάξη πως όλες οι χώρες της 
Ευρώπης έχουν δεσμευτεί επίσημα να τηρούν όλα όσα αναφέρονται στα άρθρα της Συνθή-
κης. Τηρούνται όμως; Διευκρινίσεις και συζήτηση καθώς γίνεται ανάγνωση των άρθρων. Οι 
μαθητές ενθαρρύνονται να αναφερθούν σε περιστατικά που είχαν ακούσει ή βιώσει με α-
φορμή το κείμενο. 

Στο επόμενο μάθημα οι μαθητές παρακολούθησαν προβολή σύντομων video clip που έχουν 
εμπνευστεί από τα δικαιώματα των παιδιών. Για κάθε video οι μαθητές κλήθηκαν να απα-
ντήσουν στην ερώτηση: Καταπατάται ή γίνεται σεβαστό το δικαίωμα υπό συζήτηση? Πως 
νιώθουν οι ήρωες; 

Έχοντας εξοικειωθεί ικανοποιητικά με το αντικείμενο οι μαθητές έπαιξαν ένα ηλεκτρο-
νικό παιχνίδι με θέμα τα Δικαιώματα του Παιδιού στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές  συμμετείχαν σε μια σειρά από βιωματικές δράσεις και παιγνίδια 
ρόλων στην τάξη που είχαν σαν στόχο να καλλιεργήσουν έννοιες όπως η εμπιστοσύνη, η ο-
μοιότητα μέσα στη διαφορετικότητα, η δικαιοσύνη, η σύνδεση του δικαιώματος  με την υπο-
χρέωση. Τα παιγνίδια και οι βιωματικές ασκήσεις ήταν οι εξής: “Trust Me” , “Know your Ap-
ple”, “Cover your Ears”, “Tony and Andrea’s Presents”(Lesson 6). 

Η επόμενη δραστηριότητα ήταν η ανάγνωση «σεναρίων» στα οποία χρησιμοποιήθηκαν τα 
ονόματα των μαθητών με σκοπό να τονιστεί η πραγματική τους διάσταση. Οι μαθητές άκου-
σαν και αναγνώρισαν τα δικαιώματα του κάθε σεναρίου όπως επίσης και αν η ιστορία αφο-
ρούσε την παραβίαση ή όχι του εν λόγω δικαιώματος. Στη συνέχεια σχηματίστηκαν μικρές 
ομάδες και έγιναν συζήτηση με προσωπικά παραδείγματα και σενάρια. 

Στην επόμενη  συνάντηση ζητήθηκε από τους μαθητές να ζωγραφίσουν σε ένα κενό χαρτί με 
τίτλο “My Favorite Right” το πιο σημαντικό κατά αυτούς δικαίωμα. Οι ζωγραφιές συγκεντρώ-
θηκαν για να εκτεθούν στους χώρους του σχολείου. 

Η τελική δραστηριότητα στην οποία ενεπλάκησαν οι μαθητές ήταν η ομαδική κατασκευή α-
φίσας με τίτλο Children of Europe What is Right and Not Right for Us?  Τα παιδιά ενθαρρύν-
θηκαν να απευθυνθούν στα παιδιά της Ευρώπης με τα μικρά τους ονόματα (λίστα με τα πιο 
κοινά ονόματα της κάθε χώρας τους δόθηκε) και να τους γράψουν σενάρια στα οποία  κάποια 
δικαιώματά τους παραβιάζοντα και σενάρια στα οποία κάποια  δικαιώματά τους γίνονται 
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σεβαστά. Οι ομάδες ενθαρρύνθηκαν να χρησιμοποιήσουν το κείμενο της Συνθήκης για να 
αναφέρουν τα άρθρα στα οποία αναφέρονται τα σενάριά τους. Η προαιρετική τους επιλογή 
ήταν, αφού διδάχτηκαν τη χρήση ενός διαδικτυακού εργαλείου για την κατασκευή ψηφιακής 
ιστορίας (storybird), να φτιάξουν με ψηφιακό τρόπο μια ιστορία που να εμπνέεται από το 
θέμα των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

 Στο τέλος ης διαδικασίας οι μαθητές κλήθηκαν να την αξιολογήσουν  απαντώντας  σε ένα 
διαδικτυακό ερώτημα χρησιμοποιώντας ένα διαδικτυακό εργαλείο (polldaddy.com). 

Σημειώνεται πως τα στάδια υλοποίησης της εργασίας με τα σχέδια μαθήματος, την αναλυ-
τική περιγραφή των δραστηριοτήτων και το υλικό που τις συνoδεύει έχουν αναρτηθεί σε 
πλατφόρμα wiki με τίτλο childrenofeurope.pbworks.com.  

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση  βασίστηκε σε δύο άξονες: τη καταγραφή σχολίων από την εκπαιδευτικό σε 
μορφή ηλεκτρονικού ημερολογίου και τη χρήση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από πλευράς μα-
θητών.  

Πιο συγκεκριμένα, η καταγραφή σχολίων από την εκπαιδευτικό υλοποιείται στο πλαίσιο μιας 
αναστοχαστικής διαδικασίας (Schön, 1983),  κάνοντας χρήση ενός ηλεκτρονικού ημερολο-
γίου. Για την καταγραφή των σχολίων, η εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη της τον τρόπο με 
τον οποίο κάθε παιδί: 

• βιώνει τη δεδομένη εμπειρία 
• αντιλαμβάνεται και κατανοεί την κάθε μαθησιακή περίσταση 
• αναλύει τα δεδομένα που του παρέχονται και  
• εφαρμόζει τα δεδομένα που έχει επεξεργαστεί για να μετάσχει εποικοδομητικά στη 

μαθησιακή διαδικασία. 

Όσον αφορά στην αξιολόγηση της διαδικασίας από τους μαθητές, οι δεκαεννέα από τους 
είκοσι που ψήφισαν, έδωσαν την πιο θετική τους ψήφο στο έργο.  Στο ίδιο συμπέρασμα ο-
δηγεί και η ανάλυση της αναστοχαστικής αξιολόγησης , στην οποία παρατηρείται αυξανό-
μενο ενδιαφέρον από τους μαθητές και ενθουσιώδης συμμετοχή στην πλειονότητα των σχε-
διασμένων δραστηριοτήτων. 
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Eurolympic Games: Έργο στα πλαίσια της Δράσης Teachers4Europe και της διδασκαλίας 
της Αγγλικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο 

Τζίτζη Νεκταρία (Ναταλία)  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.06 Πρωτοβάθμιας  

ntzitzi@sch.gr 

Περίληψη 

Στα πλαίσια της δράσης Teachers 4 Europe και του μαθήματος της Ξένης Γλώσσας, μαθητές 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκπόνησαν σχέδιο εργασίας, με τίτλο “Eurolympic Games” και 
θέμα, τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που οργανώθηκαν από πόλεις χωρών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος του σχεδίου εργασίας ήταν διττός, αφενός να προσεγγιστούν 
οι διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες των παιδιών βάση της θεωρίας της πολλαπλής νοημο-
σύνης και αφετέρου να χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες. Ως εκ τούτου, ανάλογα με τις 
προτιμήσεις τους (π.χ. αγαπημένο μάθημα) και τις προσωπικές ικανότητες και δεξιότητές 
τους, τα παιδιά σχημάτισαν ομάδες (π.χ. Ομάδα Ιστορίας), μελέτησαν το διαθέσιμο υλικό 
στην Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) και συνδυάζοντας γνώσεις και τεχνολογία δημιούργησαν ψη-
φιακά έργα, όπως κουίζ γνώσεων (Ομάδα Γλώσσας) με τα οποία η κάθε ομάδα παρουσίασε, 
από μια διαφορετική οπτική γωνία, τους Ολυμπιακούς Αγώνες που οργανώθηκαν σε ευρω-
παϊκές πόλεις. Μέσα από τη συνεργασία τους σε αντικείμενο του ενδιαφέροντός τους, την 
παρουσίαση και την αξιολόγηση του έργου τους οι μικροί μαθητές αποκόμισαν γνώσεις, ε-
μπειρίες και ενισχυμένο αυτοσυναίσθημα. 

Λέξεις – Kλειδιά:  Διδασκαλία Αγγλικής -  ΤΠΕ - Θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης  

Εισαγωγή 

Το Teachers4Europe αποτελεί μια καινοτόμα ευρωπαϊκή εκπαιδευτική δράση, η οποία στόχο 
έχει να συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών για τα ευ-
ρωπαϊκά θέματα και να τους υποστηρίξει ώστε να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους , εφαρμό-
ζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας με ταυτόχρονη αξιο-
ποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). Στα πλαίσια της δρά-
σης, εκπαιδευτικός και μαθητές συνεργάζονται συστηματικά ώστε οι τελευταίοι να αποκομί-
σουν παιδαγωγικά αλλά και πολιτισμικά οφέλη ενώ παράλληλα με την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
στις ΤΠΕ, η δράση Teachers4Europe προσθέτει αξία στην συμβατική μάθηση, βελτιώνοντας 
την παιδαγωγική διαδικασία.  

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο αποφασίστηκε ο σχεδιασμός έργου με ευρωπαϊκό προσανατολι-
σμό και η υλοποίησή του από μαθητές της τελευταίας τάξης Δημοτικού Σχολείου με Ενιαίο 
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).  Το έργο σχεδιάστηκε με στόχο να συμβά-
λει στην καλύτερη ενημέρωση μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκά θέματα 
και στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους στην Ξένη Γλώσσα, εφαρμόζοντας στο μάθημα των 
αγγλικών καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, που βασίζονται στην ιδέα της μοναδικότητας 
του μαθητή και αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Επίσης, τόσο η επιλογή όσο και η υλοποίηση 
του έργου στηρίχθηκαν και συνδέθηκαν με τις προδιαγραφές και τη στοχοθεσία του ΔΕΠΠΣ-
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ΑΠΣ, όπως αυτά ορίζονται στα διδακτικά εγχειρίδια των αγγλικών ενώ δόθηκε έμφαση στη 
διαφοροποιημένη μάθηση/διδασκαλία αναφορικά με το μάθημα της αγγλικής στο Δημόσιο 
Δημοτικό Σχολείο, καθώς η διαφορετικότητα στο γνωστικό επίπεδο της ξένης γλώσσας καθι-
στά αναγκαία τη διαφοροποίηση του υλικού και της διδασκαλίας, ώστε να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες όλων των μαθητών. Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο project ως βασικό 
εργαλείο διαθεματικής/διεπιστημονικής προσέγγισης στη διδασκαλία της αγγλικής.   

Οι δεκαέξι εμπλεκόμενοι μαθητές της Στ’ τάξης εμπλούτισαν τις γνώσεις τους σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ιστορία, χώρες, σημαίες, αξιοθέατα) και την οικοδόμηση της ευρωπαϊκής 
ιδέας. Επιπλέον, μελετώντας το διαθέσιμο υλικό στην ξένη γλώσσα για κάθε μία από τις πέ-
ντε Ολυμπιάδες, οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι ο θεσμός των Ολυμπιακών Αγώνων, ο ο-
ποίος ξεκίνησε από την Ελλάδα, λειτουργεί ως κοινό πολιτιστικό σημείο αναφοράς για τις 
χώρες της Ευρώπης. Μέσα από το έργο “Eurolympic Games”, τα παιδιά εμπέδωσαν βιωμα-
τικά ότι, αν και οι γενικότερες εξελίξεις σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο 
απαιτούν την προσαρμογή των Ευρωπαίων πολιτών και ειδικότερα των νέων σε ένα μετα-
βαλλόμενο περιβάλλον, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός αποτελούν συνεκτικό κρίκο και κοινό 
πεδίο δράσης των λαών της Ευρώπης. Οι γνώσεις και οι εμπειρίες που παρείχε η δράση ώ-
θησαν τους μαθητές να γίνουν κοινωνοί της ευρωπαϊκής ιδέας και να αντιληφθούν τις δυνα-
τότητες που τους παρέχει η γνώση της ξένης γλώσσας και της τεχνολογίας στην επιτυχημένη 
ενεργή συμμετοχή τους στην ενιαία Ευρώπη.  

Θεωρητικοί άξονες 

Η διδακτική προσέγγιση που υιοθετήθηκε βασίζεται στη θεωρία της πολλαπλής  νοημοσύνης 
του Η. Gardner σύμφωνα με την οποία «η νοημοσύνη είναι ένα κράμα από νοητικές ικανό-
τητες, διακριτές και ανεξάρτητες που αλληλοσυμπληρώνονται» (Gardner, 1983).  Ο Gardner 
ταυτοποίησε οκτώ νοητικές ικανότητες ως ανεξάρτητους τύπους νοημοσύνης, τη γλωσσική, 
τη λογικομαθηματική, την ενδοπροσωπική, τη διαπροσωπική, τη χωρική, τη νατουραλιστική, 
τη κιναισθητική και τη μουσική νοημοσύνη. Καθεμία συνοδεύεται από αντίστοιχες γνωστικές 
λειτουργίες και δεξιότητες. Με βασικό παιδαγωγικό στόχο τη διαμόρφωση συνθηκών που να 
ευνοούν τη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών, σε συνδυασμό με τα είδη νοημοσύνης 
που διαθέτουν, σχεδιάστηκαν πέντε διαφορετικές δραστηριότητες, μία για κάθε ομάδα, ώ-
στε όλοι να μετέχουν της δράσης, να δημιουργήσουν και να νιώσουν την ικανοποίηση ότι 
μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα, ο καθένας στα πλαίσια των ικανοτήτων του και των 
προτιμήσεών του. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές οργανώθηκαν σε ομάδες με κριτήριο την 
προτίμησή τους σε κάποιο μάθημα του αναλυτικού προγράμματος . Επιπλέον, όμως, κίνητρο  
αποτέλεσε και η χρήση εργαλείων ΤΠΕ ούτως ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν πιο εξειδικευ-
μένες δεξιότητες χρήσης των ΤΠΕ και  να συνδυάσουν τις έμφυτες ικανότητές τους με τις νέες 
τεχνολογίες. 

Αφού ορίστηκαν οι γενικοί στόχοι του έργου όπως περιγράφονται παραπάνω, τέθηκαν συ-
γκεκριμένοι στόχοι σε σχέση με την Ξένη Γλώσσα και το μάθημα της Πληροφορικής και εκ-
φράστηκαν με τη χρήση της «Ταξινομίας των Διδακτικών Στόχων» του Bloom (1984). Με την 
ολοκλήρωση του έργου, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει γνώσεις (knowledge), να 
έχουν βελτιώσει στάσεις (attitudes) και να έχουν αναπτύξει δεξιότητες (skills) στο γνωστικό 
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(cognitive), στο συναισθηματικό (affective) και στον ψυχοκινητικό (psychomotor) τομέα ό-
πως, παραδείγματος χάρη,  να απλοποιούν και να κατηγοριοποιούν πληροφορίες, να συνερ-
γάζονται και να επικοινωνούν, να οργανώνουν και να αποφασίζουν.  Η στοχοθεσία του έργου 
διαμόρφωσε το θεωρητικό πλαίσιο, στη βάση του οποίου, σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν 
οι δραστηριότητες χρησιμοποιώντας τη μέθοδο project. 

Προετοιμασία-διάταξη περιεχομένου 

 Προϋπόθεση για την σωστή προετοιμασία των μαθητών/τριών αποτέλεσε η οργάνωση του 
έργου εκ μέρους της διδάσκουσας με πρώτο βήμα την γενικότερη ενημέρωσή τους για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση με τη βοήθεια του υλικού που διατίθεται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Τα παιδιά μελέτησαν την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εστίασαν την προ-
σοχή τους σε σημαντικές ημερομηνίες (1952: Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα & 
Χάλυβα, 1981: Η Ελλάδα εντάσσεται ως 10ο μέλος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, 
κλπ). Στη συνέχεια, «ταξίδεψαν» στο χάρτη της Ευρώπης και συνδύασαν τις ευρωπαϊκές χώ-
ρες με τα αξιοθέατα, τα προϊόντα και τους μύθους τους, τοποθέτησαν τις κατά αλφαβητική 
σειρά γραμμένες χώρες της ΕΕ σε χρονολογική σειρά ανάλογα με τη χρονιά ένταξης της χώ-
ρας και «ξεφύλλισαν» το ηλεκτρονικό αρχείο με τίτλο “Let’s explore Europe”.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η προετοιμασία των μαθητών δεν έγινε αποσπασματικά αλλά 
εντάχθηκε σε ένα γενικότερο διετές πρόγραμμα ενημέρωσης και εξοικείωσης με τους ευρω-
παϊκούς θεσμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα, το σχολικό έτος που προη-
γήθηκε του σχεδίου εργασίας “Eurolympic  Games”, οι εμπλεκόμενοι μαθητές πήραν μέρος 
σε μια σειρά δράσεων και δραστηριοτήτων που προήγαγαν την ευρωπαϊκή ιδέα, όπως η Ευ-
ρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (Σεπτέμβριος 2012) και η Ευρωπαϊκή Ημέρα Αλληλεγγύης μεταξύ 
των Γενεών (Διαγωνισμός Generations@school, Απρίλιος 2013). Επίσης, παρακολούθησαν 
στο σχολείο ενημερωτική παρουσίαση των ευρωπαϊκών θεσμών από ειδικό ομιλητή της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα (Οκτώβριος 2012) και, παράλληλα, εκπόνησαν δύο ετήσια 
έργα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning (“Let’s talk about our countries” 2012-
13, “Family Ties” 2013-14). Με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας τους, οι μαθητές πρότει-
ναν θέματα που κατά τη γνώμη τους σχετίζονται με την ΕΕ και θα τους ενδιέφερε να τα με-
λετήσουν σε βάθος. Επιλέχθηκε το θέμα των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων που οργανώθη-
καν από Ευρωπαϊκές πόλεις μετά την ένταξη των αντίστοιχων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ρώμη 1960, Μόναχο 1972, Βαρκελώνη 1992, Αθήνα 2004, Λονδίνο 2012).  

Γλώσσα του έργου ορίστηκε η αγγλική την οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες έπρεπε να χρη-
σιμοποιήσουν σε όλες τις δραστηριότητες και τις φάσεις του έργου (διαδικασία παραγωγής, 
δημιουργία & παρουσίαση ψηφιακού έργου, αξιολόγηση διαδικασίας & τελικού έργου).  

Η διδακτική μέθοδος που εφαρμόστηκε στο έργο είναι η ομαδοσυνεργατική-ανακαλυπτική 
μέθοδος με τον διδάσκοντα αρωγό και εμψυχωτή (Meyer, 1987). Τα παιδιά σχημάτισαν ομά-
δες, τριών έως τεσσάρων μαθητών, ανάλογα με το μάθημα της προτίμησής τους (ιστορία, 
γλώσσα, μαθηματικά, εικαστικά, θεατρική αγωγή) και τις ικανότητές τους, παραδείγματος 
χάρη, η Χ. που της αρέσει η ιστορία επέλεξε την Ομάδα Ιστορίας ενώ ο Ε. που αγαπά το σχέ-
διο επέλεξε την Ομάδα Εικαστικών. Συνδυάζοντας τις γνώσεις τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και του Ολυμπιακούς Αγώνες με την Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) και την τεχνολογία (ΗΥ, βιντεο-
κάμερες, διαδικτυακό λογισμικό), οι πέντε ομάδες εργασίας (History Group, Art Group, 
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Drama Group, Language Group, Math Group) δημιούργησαν πέντε διαφορετικά ψηφιακά 
έργα (κουίζ γνώσεων, χρονογραμμή, βίντεο, ηλεκτρονικό βιβλίο, παρουσίαση διαφανειών).  

Για την ολοκλήρωση του έργου πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συνεδρίες των ενενήντα λε-
πτών και συνδυάστηκαν τα μαθήματα της Ξένης Γλώσσας, της  Ευέλικτης Ζώνης και της Πλη-
ροφορικής.  

Διαδικασία υλοποίησης 

Το έργο υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις: (1) μελέτη και ανάλυση πληροφοριών, (2) συνδυασμός 
πληροφοριών με εργαλεία ΤΠΕ, (3) παρουσίαση και αξιολόγηση ψηφιακού έργου.  

(1) Μελέτη και Ανάλυση Πληροφοριών 

Αρχικά, οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολούθησαν παρουσίαση διαφανειών 
(powerpoint) με σύντομες πληροφορίες και εικόνες σχετικά με τις μασκότ, τα λογότυπα, και 
τα αξιοθέατα των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων που οργανώθηκαν σε πόλεις κρατών-μελών 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης: (α) Ολυμπιακοί Αγώνες της Ρώμης (1960). Η Ιταλία, ως ιδρυτικό μέ-
λος, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα από το 1952,  (β) ΟΑ του Μονάχου (1972). Η Γερμανία 
είναι ιδρυτικό μέλος, (γ) ΟΑ της Βαρκελώνης (1992). Η Ισπανία εντάχθηκε στην ΕΟΚ το 1986, 
(δ) ΟΑ της Αθήνας (2004). Η Ελλάδα εντάχθηκε το 1981, (ε) ΟΑ του Λονδίνου (2012). Το Ηνω-
μένο Βασίλειο εντάχθηκε το 1973. Με τη βοήθεια μιας δεύτερης σύντομης παρουσίασης τέ-
θηκαν οι στόχοι για όλες τις συμμετέχουσες ομάδες: απόκτηση γνώσεων, συνεργασία, λήψη 
αποφάσεων και δημιουργικότητα.  Στη συνέχεια, οι ομάδες εργασίας μελέτησαν παρεχομένο 
υλικό που περιείχε λεπτομερείς περιγραφές των Σύγχρονων Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων 
με πληροφορίες για τις τελετές έναρξης & λήξης, τα λογότυπα, τις μασκότ, τα αξιοθέατα, τα 
αθλήματα, τα αγωνίσματα, τους αθλητές, τις συμμετέχουσες χώρες. Το υλικό προερχόταν 
από ηλεκτρονικές πηγές (Wikipedia).  

(2) Συνδυασμός πληροφοριών με εργαλεία ΤΠΕ 

Στη 2η φάση του έργου ζητήθηκε από την κάθε ομάδα να επιλέξει τις πληροφορίες που την 
αφορούν, να τις συνδυάσει με τη βοήθεια ενός διαδικτυακού εργαλείου και να δημιουργήσει 
ένα  ψηφιακό έργο. Πιο συγκεκριμένα, (α) η Ομάδα Ιστορίας (History Group) συνδύασε πλη-
ροφορίες, εικόνες και βίντεο (τελετές έναρξης & λήξης) στην πλατφόρμα διαχείρισης dipity 
(www.dipity.com) και δημιούργησε μια διαδραστική χρονογραμμή (timeline) παρουσίασης 
των πέντε διοργανώσεων σε χρονολογική σειρά προσθέτοντας, επίσης, τις ημερομηνίες που 
οι διοργανώτριες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  
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Εικόνα 1: Απόσπασμα από τη Χρονογραμμή της Ομάδας Ιστορίας 

(β) Η Ομάδα Μαθηματικών (Math Group) χρησιμοποίησε μαθηματικά, πρόγραμμα παρουσί-
ασης powerpoint και την ψηφιακή πλατφόρμα δημοσίευσης Issuu (www.issuu.com)  για να 
φτιάξει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο και να παρουσιάσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες με αριθμούς. 
Για κάθε διοργάνωση, τα παιδιά κατέγραψαν πόσοι αθλητές και από πόσες χώρες συμμετεί-
χαν σε πόσα αθλήματα & αγωνίσματα, πόσες Ολυμπιακές εγκαταστάσεις χρησιμοποιήθηκαν, 
πόσα μετάλια (χρυσά, αργυρά, χάλκινα) αποκόμισε η πρώτη σε μετάλια χώρα,κλπ. Τα στοι-
χεία παρατέθηκαν σε σύγκριση με τα αντίστοιχα των προηγούμενων Ολυμπιακών Αγώνων 
π.χ. ο αριθμός των αθλητών στο Μόναχο (1972)  συγκρίνεται με τον αριθμό των αθλητών στη 
Ρώμη (1960) έτσι ώστε οι μαθητές να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στα μαθηματικά αλλά 
και στη χρήση του συγκριτικού βαθμού των επιθέτων στα αγγλικά.   

 

Εικόνα 2: Εξώφυλλο Ηλεκτρονικού Βιβλίου της Ομάδας Μαθηματικών 

(γ) Η Ομάδα Εικαστικών (Art Group) σχεδίασε το πιο αναγνωρίσιμο αξιοθέατο της διοργανώ-
τριας πόλης, το λογότυπο και τη μασκότ των αγώνων, τους Ολυμπιακούς Κύκλους και τη ση-
μαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια, μετέτρεψαν τις ζωγραφιές σε αρχεία εικόνας 
(jpeg) και χρησιμοποίησαν τη δυνατότητα για δημιουργία διαφανειών (slideshow) με μου-
σική υπόκρουση που παρέχει το πολυεργαλείο Smilebox (www.smilebox.com ) δημιουργώ-
ντας ένα ψηφιακό έργο που συνδυάζει εικαστική έκφραση και μουσική (Ολυμπιακός Ύμνος) 
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Εικόνα 3: Παρουσίαση Διαφανειών με μουσική υπόκρουση της Ομάδας Εικαστικών 

(δ) Τα μέλη της Θεατρικής Ομάδας (Drama Group) μελέτησαν το υλικό και έφτιαξαν σύντομες 
σκηνές όπου υποδύθηκαν τουρίστες που επισκέπτονται αξιοθέατα της διοργανώτριας πόλης, 
εκφωνητές ειδήσεων που ενημερώνουν το τηλεοπτικό κοινό του  EuroChannel για τις τελετές 
έναρξης ή λήξης και δημοσιογράφους σε ζωντανές ανταποκρίσεις από τις αθλητικές εγκατα-
στάσεις. Σε μια προσπάθεια να αποδώσουν την εποχή που αναφέρεται κάθε βίντεο τα παιδιά 
μελέτησαν τη μόδα και την τηλεόραση (δεκαετείες ’60, ’70, ’90) και προέβησαν σε σχετικές 
ενδυματολογικές και σκηνοθετικές παρεμβάσεις. Τέλος, βιντεοσκόπησαν σύντομα αρχεία ει-
κόνας και ήχου τα οποία επεξεργάστηκαν με το λογισμικό windows live movie maker. Τα βί-
ντεο είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου και στην εκπαιδευτική κοινότητα βίντεο 
Teacher Tube (www.teachertube.com). Το TeacherTube επιλέχθηκε για λόγους ασφαλείας 
των μαθητών.  Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν οπτικά εφέ κατά την επεξεργασία των βίντεο 
ώστε να μη  διακρίνονται καθαρά τα χαρακτηριστικά των παιδιών.  

 

Εικόνα 4: Βίντεο της Θεατρικής  Ομάδας 

(ε) Η Ομάδα Γλώσσας (Language Group) σχημάτισε και πληκτρολόγησε πέντε ερωτήσεις πολ-
λαπλής επιλογής για κάθεμια από τις πέντε διοργανώσεις και δημιούργησε πέντε κουίζ γνώ-
σεων χρησιμοποιώντας το εργαλείο Quiz της πλατφόρμας xat 
(http://xat.com/web_gear/quiz.php). Οι ερωτήσεις αφορούσαν τελετές έναρξης και λήξης, 
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συμμετέχουσες χώρες και αθλητές, αθλήματα, ρεκόρ, μασκότ, λογότυπα και τις σημαντικό-
τερες επιτυχίες της διοργάνωσης.  

 

Εικόνα  5: Κουίζ Γνώσεων της Ομάδας Γλώσσας 

Όλα τα έργα των μαθητών είναι στα αγγλικά. 

(3) Παρουσίαση και Αξιολόγηση Ψηφιακού Έργου 

Στην τελευταία από τις τέσσερις συνεδρίες που αφιερώθηκαν στο έργο οι ομάδες εργασίας 
παρουσίασαν σε ολομέλεια την διαδικασία που ακολούθησαν, το εργαλείο που χρησιμοποί-
ησαν καθώς και το τελικό αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Η κάθε παρουσίαση είχε διάρκεια 
δύο λεπτών, πραγματοποιήθηκε στη γλώσσα εργασίας (αγγλικά) και  ολοκληρώθηκε με αυ-
τοαξιολόγηση της διαδικασίας (process) και του τελικού έργου (product) στη μητρική γλώσσα 
των μαθητών (ελληνικά). Η αξιολόγηση έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να διατυπώ-
σουν με το δικό τους εύγλωττο τρόπο την αξία της συμμετοχής τους στο έργο. Οι ίδιοι οι 
μαθητές καταθέτουν ότι η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Teachers4Europe και η εκπόνηση 
του έργου “Eurolympic Games” τους έκανε να νιώσουν «δημιουργικοί, χαρούμενοι και ικανοί 
να επιτύχουν τους στόχους τους».  

Παρουσίαση και αυτοαξιολόγηση μαγνητοσκοπήθηκαν και τα βίντεο είναι διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα του έργου “EurOlympic Games”  η οποία φιλοξενεί το σύνολο των έργων των ο-
μάδων εργασίας καθώς και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.     

Αποτίμηση-συμπεράσματα 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα του παρόντος σχεδίου εργασίας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
μέσω του έργου “Eurolympic Games” ικανοποιήθηκαν οι μαθησιακές ανάγκες  δεκαέξι μα-
θητών και μαθητριών με διαφορετικά είδη νοημοσύνης. Τα παιδιά κατάφεραν να χρησιμο-
ποιήσουν με επιτυχία τα τεχνολογικά μέσα (H/Y, σύνδεση στο Internet, βιντεοκάμερα), να τα 
συνδυάσουν με τις προσωπικές ικανότητες και δεξιότητες του κάθε μέλους της ομάδας ερ-
γασίας και να δημιουργήσουν ένα διαφορετικό έργο για το ίδιο θέμα.  

Οι εμπλεκόμενοι μαθητές κατάφεραν να αποκτήσουν γνώσεις και να τις εφαρμόσουν, να κα-
ταγράψουν, να συγκρίνουν και να ομαδοποιήσουν δεδομένα, να διηγηθούν τις πέντε αθλη-
τικές διοργανώσεις από πέντε διαφορετικές οπτικές γωνίες και, τέλος, να παρουσιάσουν και 
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να αξιολογήσουν τη δουλειά τους. Πέρα από την απόκτηση καινούριων γνώσεων και δεξιο-
τήτων, τα παιδιά βελτίωσαν την κριτική τους ικανότητα, ένιωσαν ικανοποίηση δημιουργώ-
ντας και παίρνοντας αποφάσεις ενώ, παράλληλα, συνεργάστηκαν αρμονικά και τους δόθηκε 
η ευκαιρία να μάθουν και να ενεργήσουν ανεξάρτητα, χωρίς δηλαδή την παρέμβαση του εκ-
παιδευτικού που διατήρησε ρόλο παρατηρητή. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τελική εικόνα του έργου τους σε συνδυασμό με τη διαδικασία, 
τη συνεργασία και τη δυνατότητα να είναι δημιουργικά ευχαρίστησε ιδιαίτερα τα παιδιά. 
Επιπλέον, μαθητές με χαμηλή επίδοση στο μάθημα της ξένης γλώσσας εξέφρασαν την άποψη 
ότι, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, αντιμετώπισαν το μάθημα με θετικότερο 
τρόπο. Επίσης, η χρήση της τεχνολογίας αποτέλεσε δέλεαρ για τους μικρούς μαθητές που 
αρέσκονται ιδιαίτερα να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές και το διαδίκτυο. Αυτή η ιδιαίτερη 
προτίμηση στις ΤΠΕ αποτέλεσε και βασικό παράγοντα στο να κατακτήσουν με μεγάλη άνεση 
την οικειότητα που χρειάζονταν για να χρησιμοποιήσουν διαδικτυακά εργαλεία που συνα-
ντούσαν για πρώτη φορά.    

Σύμφωνα με τη γνώμη της διδάσκουσας η υλοποίηση του σχεδίου εργασίας “Eurolympic 
Games” ως δράση T4E υπήρξε επιτυχημένη γιατί κατάφερε να πετύχει το στόχο της δηλαδή 
την προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας στους συγκεκριμένους μαθητές. Η επιτυχία αυτή της 
προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας οφείλεται, αφενός, στο ότι οι μαθητές επέλεξαν οι ίδιοι το 
θέμα τους και ενήργησαν ελεύθερα και, αφετέρου, στο ότι η δράση Τ4Ε δεν πραγματοποιή-
θηκε αποσπασματικά αλλά εντάχθηκε σε ένα γενικότερο πλαίσιο όπου οι συγκεκριμένοι μα-
θητές εμπλέκονται σε μια σειρά δραστηριοτήτων, σχετικών με το θέμα της Ευρώπης, σε ένα 
διάστημα δύο σχολικών ετών. Τέλος, το σχέδιο εργασίας “EurOlympic Games” βοήθησε τους 
μαθητές και τις μαθήτριες της Στ’ τάξης που συμμετείχαν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με 
το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, τις χώρες που το αποτελούν και τις κουλτούρες που αντιπροσω-
πεύουν, να μελετήσουν σύγχρονα ευρωπαϊκά θέματα και να νιώσουν ότι αποτελούν μέλη 
μιας Πανευρωπαϊκής Κοινότητας που στόχο έχει τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στις χώρες-
μέλη με αιχμή του δόρατος την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.  
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To λαϊκό παραμύθι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Καπροΐτη Παναγιώτα  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής (Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας) 
Μaster στη κατεύθυνση Λαογραφία και Πολιτισμός στο Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.  

Υποψήφια διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α 
pkaproiti@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη θέτει ως στόχο να αναδείξει τη σημασία του λαϊκού παραμυθιού στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το λαϊκό παραμύθι, όπως και άλλα  είδη του προφορικού λαϊκού 
πολιτισμού στον οποίο ανήκει, ξεπεράστηκε και ξεχάστηκε τα τελευταία χρόνια μέσα στο 
πλαίσιο των μεγάλων  κοινωνικών αλλαγών  που διαφοροποίησαν και τον τρόπο ζωής (αστι-
κοποίηση, έλλειψη ελεύθερου χρόνου, αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, κ.ά). Μέσα 
από την εργασία αυτή θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τις αρετές  που περικλείει το λαϊκό 
παραμύθι  για τα παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας. Επίσης, θα αναφερθούμε  σε ένα  πρό-
γραμμα για το λαϊκό παραμύθι το οποίο εκπόνησα με παιδιά της Ε' δημοτικού στο σχολείο 
το οποίο εργάζομαι, όπου μέσα από μια συγκεκριμένη αφηγηματική διαδικασία τα παιδιά 
αξιοποιώντας το υλικό που άκουσαν δημιούργησαν παραμύθια  

Λέξεις - Κλειδιά: πρωτοβάθμια εκπαίδευση, λαϊκό παραμύθι, καινοτόμο πρόγραμμα, αφη-
γηματικό υλικό, δημιουργία παραμυθιών  

Εισαγωγή 

Το παραμύθι είναι λόγος πατροπαράδοτος που άνθισε και διαδόθηκε σε ολόκληρο τον κό-
σμο, αφομοιώθηκε από τη συλλογική μνήμη των ανθρώπων χωρίς να περάσει στο χώρο της 
γραπτής λογοτεχνίας για αιώνες.  Συγκινεί και ψυχαγωγεί όλους τους λαούς της γης, από τα 
πανάρχαια χρόνια.  Με τη λέξη παραμύθι, έγραφαν οι Bolte-Polivka, οι περίφημοι σχολιαστές 
των παραμυθιών των αδελφών  Grimm, εννοούμε μια διήγηση δημιουργημένη με ποιητική 
φαντασία, παρμένη ιδιαίτερα από τον κόσμο του μαγικού, μιαν ιστορία του θαύματος, που 
δεν εξαρτάται από τους όρους της πραγματικής ζωής και την ακούνε με ευχαρίστηση μεγάλοι 
και μικροί, έστω κι αν δεν τη θεωρούν πιστευτή.  

Το παραμύθι είχε ιδιαίτερη θέση  στη ζωή των ανθρώπων  των αγροτικών- προκαπιταλιστι-
κών  κοινωνιών, τους συντρόφευε στις  καθημερινές δραστηριότητές, τους  διασκέδαζε  και 
τους παρηγορούσε στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπιζαν. Με το πέρασμα των χρόνων  
το είδος αυτό της λαϊκής  λογοτεχνίας  ξεχάστηκε ή παραμερίστηκε λόγω της αλλαγής των 
συνθηκών ζωής. Σταδιακά πέρασε αποκλειστικά στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας. Παράλ-
ληλα οι ποικίλες εκδόσεις παραμυθιών, οι παιδικές σειρές στην τηλεόραση δεν έδωσαν την 
ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν  τα είδη της λαϊκής αφήγησης που αναπτύχθηκαν στο 
παρελθόν. Όμως το λαϊκό παραμύθι αποτελεί μέρος του προφορικού λαϊκού πολιτισμού και 
κομμάτι της πολιτισμικής κληρονομιάς μας που μπορεί να γίνει κτήμα των παιδιών. 

 

3721

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



H παιδαγωγική διάσταση του λαϊκού παραμυθιού. 

Ο κόσμος του παραμυθιού είναι ένας κόσμος  που δεν υπάγεται στις κατηγορίες του χώρου 
και του χρόνου, ένας κόσμος αγέραστος,  όπου ο θάνατος μπορεί να καταπολεμηθεί, όπου 
οι ήρωες μπορούν να μεταμορφωθούν ή να μεταμορφώσουν άλλους, όπου τα αδύνατα μπο-
ρούν να γίνουν δυνατά.  

Πολλαπλά είναι τα παιδαγωγικά μηνύματα  του λαΐκού παραμυθιού. Το παραμύθι εισάγει 
τα παιδιά στην πραγματικότητα μέσα από ένα δρόμο μυθικό που ταιριάζει απόλυτα με την 
ηλικία του. Βοηθά το παιδί να κατανοήσει τον κόσμο γύρω του και να διαμορφώσει έναν 
αξιακό κώδικα. Πώς γίνεται αυτό;   

Στο λαϊκό παραμύθι, ο παραμυθιακός  ήρωας ποτέ δεν είναι ακατανίκητος από μόνος του, 
ποτέ δεν είναι αυτόνομος.  Δέχεται  τη βοήθεια μαγικών όντων και μέσων.  Στα παραμύθια 
πάντα την κρίσιμη στιγμή εμφανίζονται κάποια πρόσωπα  (γέροι, γριές, στοιχεία της φύσης, 
ζώα) που θα προσφέρουν τη βοήθειά τους για να αντιμετωπίσει ο ήρωας τις δυσκολίες που 
του παρουσιάζονται  Το μήνυμα που εισπράττουν  τα παιδιά είναι πως ο άνθρωπος, όσο 
δυνατός και να είναι δεν μπορεί να καταφέρει τα πάντα μόνος του. Χρειάζεται και τους άλ-
λους ανθρώπους. Ο  δυνατότερος ήρωας σώζεται με τη βοήθεια του πιο μικρού και αδύνα-
μου πλάσματος. Η συλλογική προσπάθεια επιβραβεύεται και μόνη αυτή μπορεί να πετύχει 
το ακατόρθωτο. Στο παραμύθι δρα ο νόμος των συμπληρωματικών προσωπικοτήτων ο ο-
ποίος είναι ιδεολογικός.   Ο ήρωας, μόνος του δεν θα έφτανε ποτέ στην εκπλήρωση του σκο-
πού του χωρίς τον βοηθό του. Το ρόλο του μαγικού ή ευεργέτη συμπεριέλαβε και ο Βλαδί-
μηρος  Propp σε  έναν από τους εφτά ρόλους που είναι αναγκαίοι για τη δημιουργία οποιασ-
δήποτε παραμυθιακής δράσης.  Ο αγώνας κερδίζεται με την παρεμβολή των δυνατών βοη-
θών και τα παιδιά διαπιστώνουν πως ο ένας υπάρχει μέσω του άλλου, ο ένας υπάρχει επειδή 
υπάρχει ο άλλος. Κι αυτό είναι ένα συγκλονιστικό μάθημα για τα παιδιά. Και δεν είναι μόνο 
αυτό. Η προσωπικότητα του βασικού ήρωα και τα χαρακτηριστικά της αποτελούν ένα σπου-
δαίο πρότυπο για τα παιδιά. Ο ήρωας του παραμυθιού αποδεικνύει με τη συμπεριφορά του 
και τις πράξεις του πως είναι γενναίος, δυνατός, δίκαιος, φιλεύσπλαχνος, ευγενικός, ηθικός  
και ότι σέβεται τους άγραφους νόμους της κοινωνίας. Αναμετράται με εμπόδια τα οποία ξε-
περνά χωρίς ποτέ να χάσει το ήθος του. Ο ήρωας μπορεί να πονά ή να περνά μέσα από δυ-
σκολίες, αλλά πάντοτε βρίσκει τελικά το δρόμο του. Αυτό θα συμβεί και στο παιδί κατά τη 
διάρκεια της ζωής του.   Το σπουδαίο είναι πως τα παιδιά ταυτίζονται με ένα παράδειγμα 
ολοκληρωμένου ανθρώπου και διδάσκονται με ένα μοναδικό τρόπο πως η ζωή έχει δυσκο-
λίες οι οποίες  ξεπερνιούνται  με ψυχική δύναμη. Είναι φανερό πως ο κώδικας ηθικής που 
κυριαρχεί στα παραμύθια είναι γεμάτος από ουσιώδη μηνύματα για τα παιδιά.  Το παραμύθι, 
όπως σχολιάζει η Χρυσούλα Χατζητάκη-Καψωμένου, ως δημιουργία που τοποθετεί τον άν-
θρωπο στο κέντρο του ενδιαφέροντος, προβάλλει κάποιες γενικές και καθολικές αλήθειες 
που έχουν διαχρονική αξία και αφορούν τον άνθρωπο κάθε εποχή.    

Μια άλλη σπουδαία προσφορά της γνωριμίας με το λαΐκό παραμύθι είναι η δημιουργία σχέ-
σεων των παιδιών με τον τοπικό πολιτισμό τους. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, που α-
ποτελεί μια αναπόφευκτη ιστορική εξέλιξη, η γνώση πτυχών του τοπικού πολιτισμού βοηθά 
τα παιδιά να προσδιορίσουν την ύπαρξή τους σε εθνικό και πολιτισμικό επίπεδο. Η γνώση 
του τοπικού πολιτισμού συνιστά πράξη πολιτισμικού πλουραλισμού και είναι προϋπόθεση 
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για την κατανόηση της πανανθρώπινης πολιτισμικής κληρονομιάς. Και όπως πολύ σωστά ε-
πισημαίνει ο Ευάγγελος Αυδίκος  το παραμύθι, ως   αφηγηματική ενέργεια μπορεί να συμ-
βάλει στη μεταφορά πολιτισμικής ύλης.    

Το λαϊκό παραμύθι προσφέρεται για πολυεπίπεδες προσλήψεις από τα παιδιά. Πρόκειται για 
ένα υλικό που παρέχει σταθερά, αναγνωρίσιμα στοιχεία τα οποία επαναλαμβάνονται και γί-
νονται προσιτά στα παιδιά. Ο Μπ. Μπέτελχαϊμ  σημειώνει πως η δομή και η μορφή των πα-
ραμυθιών υποβάλλει στο παιδί εικόνες με τις οποίες  μπορεί να δομήσει τις ονειροπολήσεις  
του. Το λαϊκό παραμύθι προσφέρει  σιγουριά. Στα παραμύθια, ιδιαίτερα στα μαγικά, υπάρχει 
μια σχηματοποιημένη δομή που στηρίζεται σε συγκεκριμένες ενέργειες, τις οποίες, o Propp,  
ονομάζει λειτουργίες. Το παιδί καθώς εξοικειώνεται με τη δομή των μαγικών παραμυθιών 
μέσω της αφηγηματικής διαδικασίας αναγνωρίζει αυτές  τις λειτουργίες  και αποκτά τη δυ-
νατότητα να συμμετέχει κάνοντας προβλέψεις για την εξέλιξη του παραμυθιού.     

Σήμερα, το λαϊκό παραμύθι δεν αποτελεί το πιο δημοφιλές ανάγνωσμα των παιδιών. Μια 
ενδιαφέρουσα διάσταση είναι η άποψη του καθηγητή Μ.Γ. Μερακλή για τον μοντερνισμό 
της παιδαγωγικής λογοτεχνίας.  Ο καθηγητής κάνει λόγο για τον μοντερνισμό ή έστω την 
προσαρμογή του λαϊκού παραμυθιού καθώς οι συγγραφείς ή οι διασκευαστές μπορούν να 
αλλάξουν τη σκευή ή το σκηνικό του ακολουθώντας τις  τάσεις της σύγχρονης εποχής (όπως 
είναι η  εξέλιξη της τεχνολογίας) κι έτσι να γίνει περισσότερο ελκυστικό.  Αυτό όμως που δεν 
πρέπει να αλλάζει είναι  το ήθος που διακρίνει το λαϊκό παραμύθι ( η υπαρξιακή σύγκρουση 
του αγαθού με το κακό -που συχνά έχει το προκάλυμμα της σύγκρουσης του ωραίου με το 
άσχημο- με  την τελική νίκη του καλού) και η παρουσία του θαύματος σε διάφορες εκφάνσεις 
που ανατρέπει τη λογική. Επιπρόσθετα η λειτουργία του μύθου στο λαϊκό παραμύθι καλλιερ-
γεί και αναπτύσσει την ποιητική - μεταφορική ικανότητα των παιδιών με την αναζήτηση α-
ναλογιών εφόσον τα άλογα θαύματα του μύθου λειτουργούν συμβολικά.     

Το πρόγραμμα για το λαϊκό παραμύθι 

To πρόγραμμα για το λαϊκό παραμύθι εκπονήθηκε σε μαθητές της Ε' δημοτικού. Έθεσε ως 
στόχο την επαφή των παιδιών με το λαϊκό παραμύθι, ιδιαίτερα το μαγικό, την εξοικείωση με 
τη δομή του και τις λειτουργίες αλλά και με τον ηθικό κώδικα που αυτό περικλείει. Επίσης 
έθεσε ως στόχο τη δημιουργία παραμυθιών  ώστε να διαπιστωθεί με ποιους τρόπους το πα-
ραδοσιακό υλικό που άκουσαν χρησιμοποιήθηκε από τα παιδιά. Έμπνευση για την πραγμα-
τοποίησή του αποτέλεσε  το ερευνητικό πρόγραμμα «Μια φορά κι έναν καιρό αλλά μπορεί 
να γίνει και τώρα. Η εκπαίδευση ως χώρος διαμόρφωσης νέων παραμυθάδων» που συντό-
νισε ο καθηγητής Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ευάγγελος Αυδίκος, σε συνερ-
γασία με εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.     

Τα παιδιά της ηλικίας έχουν περάσει σ’ένα ορθολογικό τρόπο σκέψης και έχουν απομακρυν-
θεί από την κυριαρχία του κόσμου της φαντασίας. Έτσι η απόπειρα υλοποίησής του αποτέ-
λεσε μια πρόκληση. Για την εξοικείωση των παιδιών με τον κόσμο  του μαγικού παραμυθιού 
ακούστηκαν δεκαέξι παραμύθια (τα περισσότερα από τους δύο τόμους που επιμελείται ο 
Γ.Μέγας).     
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Αρχικά δόθηκε στους μαθητές  ένα ερωτηματολόγιο ώστε να διερευνηθεί η σχέση των παι-
διών με το λαϊκό παραμύθι.  Από τις απαντήσεις τους διαπιστώθηκε   πως τα παιδιά γνώριζαν 
ελάχιστους τίτλους παραμυθιών (κυρίως αυτών των παραμυθιών που έχουν μεταφερθεί στη 
μεγάλη οθόνη και προέρχονται από τις συλλογές των αδελφών Grimm και του Perrault)  και 
δεν γνώριζαν λαϊκά παραμύθια της χώρας μας. 

Στη συνέχεια, εντάξαμε  το λαϊκό παραμύθι  τόσο στο κοινωνικό πλαίσιο που το δημιούργησε 
και το διατήρησε ζωντανό όσο και στη λειτουργία  την οποία εξυπηρετούσε. Έτσι μιλήσαμε 
για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων στις παραδοσιακές κοινωνίες, τον ρόλο του παραμυθά 
και τη σημασία του παραμυθιού που αντανακλούσε ουσιαστικά  την ανάγκη τους για ψυχα-
γωγία και συντροφικότητα. 

Το πρώτο στάδιο  του προγράμματος ξεκίνησε  με την αφηγηματική διαδικασία. Διαβάσαμε 
πέντε λαϊκά παραμύθια και έτσι δημιουργήθηκε μια πρώτη προσέγγιση με τα κείμενα. Το 
στάδιο αυτό  ολοκληρώθηκε έχοντας υλοποιήσει τους στόχους που έθεσε: να διεγείρει τη 
φαντασία και να εξάψει τον ενθουσιασμό των παιδιά, να τα εξοικειώσει  με το μαγικό στοι-
χείο και την αφηγηματική πλοκή και να περιμένουν με αγωνία την ώρα της αφήγησης. 

Το δεύτερο στάδιο επικεντρώνεται στο να αναδείξουν οι μαθητές –αφηγηματική κοινότητα 
τα δρώντα πρόσωπα της  παραμυθιακής αφήγησης αλλά και το χώρο και τα στάδια της δρά-
σης. Έτσι μετά από κάθε παραμύθι που ακούν ακολουθούν μια σειρά από ερωτήσεις  που 
αφορούν τον ήρωα, την εξωτερική του εμφάνιση (όπως την φαντάζονται)  και τον χαρακτήρα 
του, αν υπάρχει κάποιος που εμποδίζει τη δράση του ήρωα και γιατί, αν υπάρχει κάποιος ή 
κάτι που βοηθά τον ήρωα, ποιος είναι ο χαρακτήρας του προσώπου που εμποδίζει ή βοηθά 
τον ήρωα.  Με τις ερωτήσεις αυτές τα παιδιά επισημαίνουν τα βασικά πρόσωπα γύρω από 
την οποία οργανώνεται το αφηγηματικό γεγονός: τον ήρωα, τον ανταγωνιστή, το δωρητή, το 
μαγικό βοηθό.  Ολοκληρώνοντας το δεύτερο στάδιο τα μέλη της αφηγηματικής κοινότητας 
έχουν κατακτήσει τη λειτουργία του μαγικού στοιχείου. Αντιλαμβάνονται το σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν στην εξέλιξη της πλοκής. Ήδη τα παιδιά είναι έτοιμα και προβλέπουν 
την αφήγηση. Αποκτούν επίσης και μια στάση απέναντι στους ήρωες. Οι θετικοί ήρωες είναι 
καλόκαρδοι, ευγενικοί και η δράση τους είναι συνυφασμένη με το κοινό καλό. Οι αρνητικοί 
ήρωες είναι μικρόψυχοι,  άπληστοι, πονηροί  και σκέφτονται μόνο το προσωπικό τους συμ-
φέρον. Κατανοούν  πως ο κόσμος του παραμυθιού είναι οργανωμένος με διπολικό τρόπο. 
Επίσης κατανοούν πως το παραμύθι αποφεύγει τις περιγραφές και αγαπά τη δράση. Μέσα 
από την οποία διαγράφεται και ο χαρακτήρας των ηρώων.  

Το τρίτο στάδιο  έχει ως στόχο να εθιστούν τα παιδιά στην ανακάλυψη των λειτουργιών του 
παραμυθιού (παράβαση - απαγόρευση, μαγικός βοηθός, ανταγωνιστής κ.α.).  Έτσι στα παρα-
μύθια που ακούν τα παιδιά σ’ αυτό το στάδιο επισημαίνουμε τις λειτουργίες που υπάρχουν 
σε κάθε ένα από αυτά. Ολοκληρώνοντας την αφήγηση και των τελευταίων παραμυθιών ,τα 
παιδιά  μπορούν ακόμη, να κατανοήσουν την κυριαρχία του υπέρλογου και να επισημάνουν 
τη λειτουργία της αφαιρετικότητας και της επανάληψης  στο λαϊκό παραμύθι. Έτσι τα παιδιά 
είναι έτοιμα για τη δημιουργία παραμυθιών.  Επιλέγουμε δέκα από τις τριανταμία λειτουρ-
γίες του Propp ώστε η χρήση τους στη δημιουργία παραμυθιών να είναι λειτουργική. Αυτές 
που επιλέγονται είναι: παράβαση-απαγόρευση, δολιοφθορά, αναχώρηση του ήρωα, βοηθός, 
μαγικό μέσο, μεταφορά, πάλη-νίκη, επιστροφή, ψεύτικος ήρωας, γάμος. 
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Το στάδιο της συγγραφής 

Φτιάξαμε καρτέλες με αυτές τις λειτουργίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στη φάση της συγ-
γραφής παραμυθιών.  Τα παιδιά έχοντας κατανοήσει τον ρόλο των λειτουργιών αυτών στην 
αφηγηματική δομή βάζουν τις καρτέλες σε μια σειρά που τους βολεύει ώστε να δημιουργή-
σουν ένα ομαδικό παραμύθι. Η συγγραφή ξεκινά. Πρότεινα να ξεκινήσουν από μια δολιοφ-
θορά. Μετά από πολλές προτάσεις έγινε δεκτή η πρόταση για τη βασιλοπούλα που έχασε τη 
μιλιά της που θα βρει  μόνο αν ακούσει να κελαηδά το αηδόνι με τα χρυσά φτερά. Μετά 
βρήκαμε το παλικάρι που θα πάει να βρει το αηδόνι,  τους μαγικούς βοηθούς και φτιάξαμε 
το παραμύθι με τίτλο: «To αηδόνι με τα χρυσά φτερά». Η συγγραφή ενός ομαδικού παραμυ-
θιού δεν είναι εύκολη υπόθεση και απαιτεί χρόνο.. Οι εναλλακτικές προτάσεις στις διάφορες 
λειτουργίες είναι πολλές και είναι σημαντικό να έχουν όλοι την ευκαιρία  να συμμετέχουν. 
Είναι μια σπουδαία προσπάθεια που  αναδεικνύει  τη συλλογικότητα. Μετά από κόπο το πα-
ραμύθι παίρνει την οριστική του μορφή. Το διαβάζουμε ολοκληρωμένο και αρέσει πολύ 
στους μαθητές.  

Τα παιδιά αισθάνονται πλέον μέλη μιας ομάδας που τα συνδέει η αγάπη τους για το λαϊκό 
μαγικό παραμύθι. Προτείνω να γράψουν ατομικά παραμύθια και τα παιδιά συμφωνούν με 
χαρά. Η οδηγία ήταν να χρησιμοποιήσουν όποιες από τις λειτουργίες επιθυμούν. Οι διακοπές 
του Πάσχα ήταν το χρονικό διάστημα που είχαν στη διάθεσή τους. Όταν συναντηθήκαμε μετά 
τις διακοπές του Πάσχα αφιερώσαμε χρόνο στην αφήγηση των παραμυθιών που έγραψαν τα 
παιδιά.  Ήταν ώρες χαλάρωσης και πραγματικής χαράς για τα παιδιά. Το ομαδικό παραμύθι 
αποφασίσαμε να το παρουσιάσουμε δραματοποιημένο ως εκδήλωση για το κλείσιμο της 
σχολικής χρονιάς.  

Συνοψίζοντας θα έλεγα πως η φάση της συγγραφής παραμυθιών αποτέλεσε μια προέκταση 
της αφήγησης και έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά, να αξιο-
ποιήσουν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους. Τους έδωσε επίσης την ευκαιρία 
να εμπλουτίσουν το προφορικό τους λόγο και να εξασκηθούν στον γραπτό λόγο. Το βασικό 
είναι πως γνώρισαν  ένα είδος της λογοτεχνίας που δεν γνώριζαν και το αγάπησαν και έγιναν 
αποδέκτες των ευεργετημάτων   που αυτό διαθέτει.  

Τελικά συμπεράσματα 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του προγράμματος μπορούμε να καταλήξουμε σε μερι-
κές διαπιστώσεις για τη χρησιμότητα του λαϊκού παραμυθιού  στην εκπαίδευση. 

• Τα μαγικά, ιδίως, παραμύθια και όχι μόνο, εξακολουθούν να θέλγουν τα παιδιά, να κε-
ντρίζουν το ενδιαφέρον τους και να αγγίζουν τη ψυχή τους  αν και έχουν σχεδόν απο-
κλειστεί από τη ψυχαγωγία και την εκπαίδευση των νεότερων γενιών.  

• Η αφήγηση  λαϊκών παραμυθιών μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν ένα 
νήμα επικοινωνίας  μεταξύ τους αλλά και με το παρελθόν.  Επίσης, σταδιακά εκτιμούν  
την αξία της αφηγηματικότητας στην καθημερινή ζωή ως έναν συνεκτικό κρίκο που ε-
νώνει τους ανθρώπους. 

• Η αφήγηση λαϊκών παραμυθιών στην τάξη ανατρέπει την τυπική εκπαιδευτική διαδικα-
σία, δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο σχέσεων ανάμεσα στο μαθητή και τον εκπαιδευτικό , 
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αμεσότερο και πιο δημιουργικό καθώς  κι ο εκπαιδευτικός  αποτελεί μέλος της ίδιας α-
φηγηματικής κοινότητας με τους μαθητές του.  
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Αλγοριθμικές διατάξεις από το …Νηπιαγωγείο! 

Γεωργοτά Σωτηρία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

sgeorgota@gmail.com  

Περίληψη 

Μπορούν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου να εισαχθούν στην εκμάθηση σύνθετων μαθηματι-
κών εννοιών, όπως είναι η έννοια του αλγόριθμου; Μπορεί η Νηπιαγωγός να οργανώσει κα-
τάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κατανό-
ηση της έννοιας; Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα σενάριο διδασκαλίας μέσα από το 
οποίο τα παιδιά του νηπιαγωγείου μπορούν να εισαχθούν σε απλές αλγοριθμικές καταστά-
σεις όπως οι κανονικότητες. Στόχος των δραστηριοτήτων είναι να εμπλακούν τα παιδιά στο: 
«αναγνωρίζω, μαντεύω, περιγράφω και συνεχίζω…» και να έχουν την δυνατότητα μέσα από 
απλές και καθημερινές δραστηριότητες να κατανοούν τους κανόνες με τους οποίους είναι 
οργανωμένες οι διάφορες καταστάσεις. Το προτεινόμενο σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί σε 
τρεις διαφορετικές φάσεις όπου τα παιδιά θα κατακτούν διαδοχικά τα στάδια για την εισα-
γωγή τους στην έννοια της κανονικότητας, ενώ η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιηθεί ως 
μέρος ενός σχεδίου εργασίας ή να οργανωθεί ως μαθηματική δραστηριότητα στο πλαίσιο 
της διδασκαλίας των μαθηματικών. 

 Λέξεις - Κλειδιά: νηπιαγωγείο, αλγόριθμος, μαθηματικά, κανόνας, κανονικότητα. 

Εισαγωγή 

Η παλιά αντίληψη ότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας θα πρέπει να απασχολούνται με 
δραστηριότητες και παιχνίδια χωρίς ιδιαίτερο μαθηματικό προσανατολισμό και ότι τα μικρά 
παιδιά δεν μπορούν να κατανοήσουν σημαντικά μαθηματικά νοήματα έχει ριζικά αλλάξει τα 
τελευταία χρόνια. Η σημασία της μαθηματικής εκπαίδευσης είναι σημαντική από τις μικρό-
τερες ηλικίες γιατί: 

α) τα παιδιά θα χρειαστούν σημαντικές μαθηματικές ικανότητες, 

β) η μαθηματική ανάπτυξη ξεκινά από τις μικρές ηλικίες, 

γ) η μαθηματική ανάπτυξη είναι μια προοδευτική διαδικασία. (Τζεκάκη, Μ. 2007.) 

Η σύγχρονη τάξη των μαθηματικών απαιτεί ένα περιβάλλον μάθησης που ενθαρρύνει και 
υποστηρίζει τα μαθηματικά και διδακτικές και αξιολογικές στρατηγικές που προωθούν τη 
βαθιά μαθηματική σκέψη. Τα παιδιά μαθαίνουν και κατανοούν καλύτερα τις μαθηματικές 
έννοιες όταν είναι σε θέση να εξάγουν τα δικά τους συμπεράσματα μέσα από δράση, συζή-
τηση και αλληλοεπίδραση παρά μέσα από μία απλή παρακολούθηση. Ο μαθητής πρέπει να 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να ερευνά, να συνεργάζεται, να συζητεί πιθανούς τρόπους επί-
λυσης προβλημάτων, να δοκιμάζει ιδέες, να ελέγχει τα συμπεράσματά του και να τα τεκμη-
ριώνει προσπαθώντας να ελέγξει την ορθότητά τους. Για να προωθηθεί η μαθηματική δρα-
στηριότητα τα παιδιά χρειάζονται τα απαραίτητα μέσα όπως συγκεκριμένα υλικά, κατάλληλη 
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τεχνολογία και δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων. Η κατανόηση των μαθηματικών εν-
νοιών δεν θεωρείται ως ένα μονοδιάστατο στάδιο στο οποίο φτάνει ο μαθητής σαν αποτέλε-
σμα κάποιας επιφοίτησης, αλλά σαν αποτέλεσμα διαλόγου και σύνθεσης διαφορετικών α-
πόψεων.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Τα περισσότερα προγράμματα σπουδών εντάσσουν την προσχολική εκπαίδευση σε ένα 
πρώτο κι ενιαίο κύκλο σπουδών (4-8 χρόνων) στη διάρκεια του οποίου τα παιδιά θεμελιώ-
νουν βασικές μαθηματικές διεργασίες και γνώσεις. Οι κεντρικοί στόχοι της μαθηματικής εκ-
παίδευσης δεν είναι πια η τυπική μάθηση εννοιών και διαδικασιών αλλά η ανάπτυξη ενός 
τρόπου σκέψης που αξιοποιεί χαρακτηριστικά της μαθηματικής επιστήμης. Σε γενικές γραμ-
μές οι άξονες των μαθηματικών εννοιών που εμφανίζονται στα σύγχρονα προγράμματα εί-
ναι:1)Αριθμοί και πράξεις, 2)Χώρος και γεωμετρία, 3)Εισαγωγή στην Αλγεβρική σκέψη 4)Με-
τρήσεις 5) Στοχαστικά μαθηματικά. Στον άξονα «εισαγωγή στην Αλγεβρική σκέψη» εντάσσε-
ται και η συστηματική εξοικείωση με την εύρεση και παράσταση προτύπων. Τα παιδιά α-
σκούνται να αναγνωρίζουν, κατασκευάζουν ή να συνεχίζουν πρότυπα που σχηματίζονται με 
αντικείμενα, κύβους, άλλα υλικά, όπως και να ζωγραφίζουν ή να βάφουν, αλλά επίσης να 
ακολουθούν ρυθμικά ή λεκτικά μοτίβα. Οι ικανότητες αυτές θα τους βοηθήσουν να αντιληφ-
θούν μεταγενέστερα τις πιο αφηρημένες ιδιότητες και σχέσεις που χαρακτηρίζουν τα μαθη-
ματικά μοντέλα. 

Αλγόριθμο ονομάζουμε τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών-
βημάτων, με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος. 

Αλγοριθμική διάταξη ονομάζεται μια ιδιαίτερη διαδοχή επαναλαμβανόμενων στοιχείων. 

Στόχοι και σκοπός 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι, με την οργάνωση κατάλληλων μαθηματικών δραστη-
ριοτήτων, να μπορούν τα παιδιά να πετύχουν τους παρακάτω μαθησιακούς στόχους: 

-Να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά στάδια μιας διαδοχής γεγονότων, καταστάσεων ή αντικει-
μένων, 

-Να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να συμπληρώνουν κανονικότητες με χειραπτικό ή 
εικονιστικό υλικό, 

-Να κατασκευάζουν δικές τους κανονικότητες με υλικό. 

Τι είναι όμως μια μαθηματική δραστηριότητα; 

Μαθηματική ονομάζεται μια δραστηριότητα στην οποία παίρνουν μέρος μαθηματικά αντι-
κείμενα (αριθμοί, πράξεις, σχήματα κλπ.) ή προτείνεται μια δράση που έχει μαθηματικά χα-
ρακτηριστικά ( μέτρηση, κατασκευή, εύρεση λύσης σε ένα πρόβλημα). Εκείνο όμως που είναι 
σημαντικό είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τη διαφορά ανάμεσα σε μια μαθηματική 
δραστηριότητα και σε μια δραστηριότητα που απλώς εμπλέκει μαθηματικά αντικείμενα. Μια 
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μαθηματική δραστηριότητα είναι κατάλληλη όταν είναι παιχνίδι, κατασκευή, γενικά μια ά-
γνωστη κατάσταση η οποία δραστηριοποιεί και: 

-Γεννά μια ιδέα στα παιδιά. 

-Η ιδέα αυτή συνδέεται με τα μαθηματικά. 

-Είναι πρόβλημα, δηλαδή μια κατάσταση της οποίας τα παιδιά δεν γνωρίζουν την αντιμετώ-
πιση. 

-Είναι με τέτοιο τρόπο οργανωμένη ώστε τα παιδιά να εμπλακούν στη «λύση» της. 

-Είναι επίσης με τέτοιο τρόπο οργανωμένη ώστε τα παιδιά να μπορούν να τη διαχειρισθούν 
χωρίς την παρέμβαση του εκπαιδευτικού. 

-Έχουν προβλεφθεί τρόποι ώστε τα παιδιά να διαπιστώσουν τα σωστά ή τα λάθη τους. 

-Και τέλος συνδυάζεται με άλλες δραστηριότητες ώστε να οδηγεί σε κάποιο γενικότερο συ-
μπέρασμα. 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των δραστη-
ριοτήτων είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Ακόμη και το υλικό που θα επιλέξουν για τη διδασκα-
λία, καθώς και ο τρόπος χρήσης τους σε περιπτώσεις που οι μαθητές δυσκολεύονται να τα 
χρησιμοποιήσουν είναι ουσιαστικής σημασίας για την έκβαση της διδασκαλίας.  

Μεθοδολογία 

Για το σενάριο διδασκαλίας που ακολουθεί προτείνεται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία εξασφαλίζει δυνατότητες αυτενέργειας τόσο στη δράση 
όσο και στη σκέψη, και γι’ αυτό κάνει τους μαθητές να αισθάνονται υπεύθυνα και σημαντικά 
άτομα, ικανά να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της σχολικής ζωής. 

Η εργασία σε ομάδες αποτελείται από τις παρακάτω φάσεις: 

1. Προετοιμασία της διδασκαλίας-μάθησης με όλη την τάξη. 

2. Εργασία στις ομάδες. 

3. Συστηματοποίηση των αποτελεσμάτων με όλη την τάξη. 

4. Αξιολόγηση της εργασίας.  

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

Πρώτη φάση 

Στόχος: Να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά στάδια μιας διαδοχής γεγονότων, καταστάσεων ή 
αντικειμένων. 
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Υλικά: Καρτέλες σχεδιασμένες με τις φάσεις εξέλιξη της ιστορίας, καρτέλα οδηγιών. 

Σενάριο: Ο μικρός Αστέριος αναστέναξε με δυσφορία. Ουφ! Βαρέθηκα πια να περιτριγυρίζω 
στον δικό μου πλανήτη, θέλω να ταξιδέψω και να γνωρίσω όλο το ηλιακό σύστημα! Καιρός 
να αποδείξω σε όλους πως μεγάλωσα πια! Κούνησε χαμογελαστός τις κεραιούλες του και 
έτρεξε αποφασισμένος προς την είσοδο του Μεγάλου Αρχηγείου. Εδώ έπαιρναν τις σοβαρό-
τερες αποφάσεις για όλους τους κατοίκους του πλανήτη ‘Ανερ και εδώ ο Αστέριος θα ζητούσε 
την άδεια για το ταξίδι που λαχταρούσε. Ο αρχηγός άκουσε με προσοχή το αίτημα του Αστέ-
ριου και μετά από λίγη σκέψη του ανακοίνωσε με σοβαρότητα. Λοιπόν Αστέριε, το αίτημά 
σου θα γίνει δεκτό. Θα πρέπει όμως να εκτελέσεις με προσοχή και ακρίβεια τις οδηγίες που 
θα σου δώσω διαφορετικά το ταξίδι σου θα ακυρωθεί για τα επόμενα χίλια χρόνια! Ο Αστέ-
ριος πήρε το χαρτί που ήταν γραμμένες οι οδηγίες και διάβασε:  

1. Φόρεσε την ειδική στολή. 

2. Μπες στο διαστημικό αυτοκίνητο. 

3. Δέσε τη ζώνη ασφαλείας. 

4. Πάτησε το κουμπί εκτίναξης. 

Ανάπτυξη δραστηριότητας 

‘Όταν η Νηπιαγωγός τελειώσει με τη διήγηση της ιστορίας ζητά από τα παιδιά να τη δραμα-
τοποιήσουν. Κάθε ένα από τα παιδιά της ομάδας αναλαμβάνει ρόλους ενώ το παιδί που θα 
υποδυθεί τον Αστέριο θα πρέπει να εκτελέσει σωστά τις οδηγίες. 

Η Νηπιαγωγός ρωτά: 

1.Τι θα συμβεί, αν ξεχάσουμε την οδηγία 3; 

2.Μπορούμε να αντιμεταθέσουμε τις οδηγίες 3 και 4; 

3.Τι θα συμβεί, αν αντικαταστήσουμε την οδηγία 3 με την οδηγία « Ζώνη ασφαλείας»; 

Η νηπιαγωγός στη συνέχεια μοιράζει καρτέλες με εικόνες της ιστορίας στα παιδιά και τα κα-
λεί να περιγράψουν τα διαφορετικά στάδια της προετοιμασίας του Αστέριου για το ταξίδι 
του στους πλανήτες και αφού τα περιγράψουν να τα διατάξουν (δηλαδή να τα τοποθετήσουν 
σε μια συγκεκριμένη διαδοχή που καθορίζεται από την αφήγηση της ιστορίας). 

Δεύτερη φάση  

Στόχος: Να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να συμπληρώνουν κανονικότητες με χειρα-
πτικό η εικονιστικό υλικό. 

Υλικά: Εικόνες από τους τρεις πρώτους πλανήτες του Ηλιακού συστήματος, φύλλο εργασίας, 
πίνακας αναφοράς. 
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Σενάριο ( συνέχεια...): Ο Αστέριος κατάφερε να εκτελέσει με επιτυχία τις οδηγίες που πήρε 
από το Μεγάλο Αρχηγείο και έτσι τώρα γεμάτος χαρά προσγειώθηκε στον πρώτο πλανήτη 
του Ηλιακού συστήματος, σε αυτόν που είναι πιο κοντά στον Ήλιο, στον πλανήτη Ερμή. Αα, 
κάνει πολύ ζέστη εδώ, δε νομίζω να αντέξω για πολύ, μονολόγησε και αμέσως μπήκε στο 
διαστημικό του αυτοκίνητο και προσγειώθηκε στον επόμενο πλανήτη που ήταν ο πλανήτης 
Αφροδίτη. Εδώ τα πυκνά πέπλα που έφτιαχναν τα σύννεφα τον δυσκόλεψαν ακόμα και στην 
προσγείωση. Μα, δε βλέπω ούτε τη μύτη μου, είπε, μάλλον δε θα μείνω ούτε εδώ. Και ταξί-
δεψε για τον επόμενο πλανήτη που ήταν ο πλανήτης Γη. Αα, εδώ μάλιστα, αναφώνησε με 
χαρά και άρχισε να χοροπηδάει πάνω κάτω. Εδώ έχει τόσο ωραία πράγματα για να δω... Ο 
Αστέριος ήταν τόσο ενθουσιασμένος με την άφιξή του στους τρεις πρώτους πλανήτες του 
ηλιακού συστήματος που επανέλαβε αυτό του το ταξίδι αρκετές φορές... 

Ανάπτυξη δραστηριότητας 

Η Νηπιαγωγός καλεί τα παιδιά να περιγράψουν τη διαδρομή του Αστέριου. Σε ποιον πλανήτη 
προσγειώθηκε πρώτα, σε ποιον πήγε στη συνέχεια και που τελικά κατέληξε; Στη συνέχεια 
ζητά από τα παιδιά να αναπαραστήσουν με χειραπτικό υλικό ( τρεις επίπεδοι πλανήτες με 
διαφορετικό συμβολισμό ο καθένας), τη σειρά των τριών πλανητών στο ηλιακό σύστημα. Α-
φού τα παιδιά κατανοήσουν τον κανόνα, δηλαδή τη διαδοχή Ερμής, Αφροδίτη, Γη, επανα-
λαμβάνουν τη σειρά των τριών πλανητών σε φύλλο εργασίας. 

Τρίτη φάση 

Στόχος: Να κατασκευάζουν δικές τους κανονικότητες με υλικό. 

Υλικά: χαρτί, χρώματα, ψαλίδι, κόλλα. 

Σενάριο ( συνέχεια...): Ο χρόνος περνούσε γρήγορα για το μικρό Αστέριο. Σε λίγο έπρεπε να 
γυρίσει στον πλανήτη Άνερ. Ήταν το πρώτο του υπερδιαστημικό ταξίδι και δεν μπορούσε να 
μείνει παραπάνω. Μπήκε στο διαστημικό του αυτοκίνητο, πάτησε το κουμπί εκτόξευσης και 
τρία, δύο, ένα...απογειώθηκε για τον πλανήτη Άνερ. Ήταν τόσο ενθουσιασμένος! Είχε γνωρί-
σει τους τρεις πρώτους πλανήτες του Ηλιακού συστήματος και είχε πολλά ακόμη να μάθει 
μέχρι να γνωρίσει και τους οχτώ. Ανυπομονούσε για το επόμενό του ταξίδι. Μέχρι τότε όμως; 
Θα φτιάξω το δικό μου Ηλιακό σύστημα ξεφώνισε με χαρά και άρχισε τη δουλειά. Πήρε ένα 
μεγάλο χαρτόνι και άρχισε να σχεδιάζει... 

Ανάπτυξη δραστηριότητας 

Η Νηπιαγωγός ζητά από τα παιδιά να φτιάξουν το δικό τους Ηλιακό σύστημα. Τα παρακινεί 
να σχεδιάσουν τους δικούς τους πλανήτες (αρχικά τρεις) σε χαρτόνι, να τους κόψουν και στη 
συνέχεια να τους τοποθετήσουν στη σειρά. Ποιος θα είναι πρώτος, ποιος στη συνέχεια, ποιος 
τελευταίος; ‘Έπειτα ζητά από τα παιδιά να επαναλάβουν αρκετές φορές το σχέδιο σε φύλλο 
εργασίας για να γεμίσουν έτσι το σύμπαν με τους δικούς τους πλανήτες... 
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Αξιολόγηση 

Οι ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης το δικό τους ηλιακό σύστημα. Γίνεται 
συζήτηση για τον τρόπο που το δημιούργησαν, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, εντοπίζο-
νται πιθανά λάθη και στο τέλος διατυπώνουν τα συμπεράσματά τους για την εφαρμογή του 
κανόνα-μοτίβου που ακολούθησαν για να υλοποιήσουν το προς επίλυση πρόβλημα (να κα-
τασκευάσουν το δικό τους ηλιακό σύστημα).  

Συμπεράσματα 

Ένα σωστά οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον σε συνδυασμό με την πολύ καλή γνώση του 
εκπαιδευτικού πάνω στο αντικείμενο που διδάσκει μπορούν να οδηγήσουν στην εισαγωγή 
από την προσχολική ακόμη ηλικία σύνθετων μαθηματικών εννοιών όπως είναι η έννοια του 
αλγόριθμου. Αναπτύσσοντας στα παιδιά τη δυνατότητα αναγνώρισης, συμπλήρωσης και α-
νακατασκευής ή κατασκευής κανονικοτήτων μέσα από απλές καθημερινές καταστάσεις  τα 
ωθούμε σε έναν τρόπο σκέψης που θα αποτελέσει αργότερα τη βάση για τη μελλοντική προ-
σέγγιση της άλγεβρας. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες θα μπορούσαν να ενταχθούν στο 
πλαίσιο δυο διδακτικών ωρών για τη διδασκαλία των μαθηματικών στο νηπιαγωγείο ανεξάρ-
τητα ή να αποτελέσουν μέρος ενός σχεδίου εργασίας με θέμα τους πλανήτες. Με τον έναν ή 
με τον άλλο τρόπο, είτε δηλαδή οργανώνοντας μια μαθηματική δραστηριότητα, είτε παρου-
σιάζοντας τις αλγοριθμικές καταστάσεις ως μέρος ενός σχεδίου εργασίας, είναι φανερό ότι η 
εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει το  παιχνίδι και να προσαρμόσει ανάλογα 
το πρόγραμμα προκειμένου να πετύχει τους επιδιωκόμενους στόχους. 
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Αναπτύσσοντας την ικανότητα των σχολείων και των εκπαιδευτικών 
για τη βελτίωση της μάθησης 

 
Λυμπέρης Λεωνίδας 

Σχολικός Σύμβουλος 4ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Αιτωλ/νίας 
leolymb@gmail.com 

Περίληψη 

Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή τονίζεται η ανάγκη για ανταπόκριση του σχολείου 
σε ένα κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται. Είναι απαραίτητο οι σχολικές μονάδες να ανακα-
λύπτουν και να σχεδιάζουν τις δικές τους λύσεις για συγκεκριμένα προβλήματα. Το ζητού-
μενο στο σύγχρονο σχολείο είναι να μπορέσει το ίδιο ν’ ανταποκριθεί στις ανάγκες του κάθε 
μαθητή και να τον βοηθήσει ν’ αναπτύξει τις δυνατότητές του στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 
Με αυτή την προοπτική, το σύγχρονο σχολείο είναι το πολιτιστικό κέντρο ολόκληρης της κοι-
νότητας. Είναι ανοικτό στην τοπική και στην παγκόσμια κοινωνία. Ο μαθητής και ο εκπαιδευ-
τικός δικαιούνται να εργάζονται και να δημιουργούν μέσα σ’ ένα χώρο που να προκαλεί τη 
μάθηση, να ικανοποιεί τις αισθητικές ανάγκες και να επιτρέπει ευέλικτες παιδαγωγικές δια-
δικασίες. Ο εκπαιδευτικός είναι ιδεολόγος και οραματιστής και έχει ρόλο συνεργάτη και εμ-
ψυχωτή. Η συμμετοχή του είναι συνυφασμένη με κάθε αλλαγή για βελτίωση στο σύγχρονο 
σχολείο. Χρειάζεται η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και στην εκπόνηση των προγραμμάτων 
σπουδών. Το χρέος της πολιτείας είναι να τους παρέχει ό, τι καλύτερο στη βασική τους εκ-
παίδευση και να δημιουργεί τις ευκαιρίες για συστηματική και δια βίου επιμόρφωσή τους.  

Λέξεις - Κλειδιά: σύγχρονο και ανοιχτό σχολείο, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, προγράμματα 
σπουδών 

Εισαγωγή 

Η εργασία μας αυτή, έχει σαν αντικείμενο την ανάπτυξη της ικανότητας των σχολείων και των 
εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της μάθησης. Θεωρούμε σημαντικό να μελετήσουμε το θέμα 
αυτό, αφού το σχολείο και ο δάσκαλος έχουν βασικό ρόλο στη διαδικασία να αποκτήσει το 
παιδί γνώσεις και δεξιότητες και πρωταγωνιστούν στη διεργασία της κοινωνικοποίησής του.  

Στο πρώτο μέρος θα αναφερθούμε στην ανάγκη βελτίωσης του σχολείου και του εκπαιδευ-
τικού μας συστήματος.  

Στη συνέχεια θα δώσουμε τον εννοιολογικό προσδιορισμό της σχολικής βελτίωσης. 

Θα παρουσιάσουμε το μαθητοκεντρικό και τον κοινωνικοκεντρικό χαρακτήρα του σύγχρονου 
σχολείου. 

Ακολούθως θα τονίσουμε την ανάγκη, το σύγχρονο σχολείο να είναι ανοικτό στην κοινωνία. 

Θα αναφερθούμε στην ποιότητα του σχολικού χώρου ως μαθησιακού και παιδαγωγικού πε-
ριβάλλοντος. 

Θα περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά και το ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο.  
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Θα επισημάνουμε την αναγκαιότητα της συστηματικής και δια βίου επιμόρφωσης των εκπαι-
δευτικών. 

Κλείνουμε με κάποια συμπεράσματα για τις αλλαγές που χρειάζεται το σχολείο σήμερα, ώστε 
να ανταποκρίνεται στο ρόλο για τον οποίο το έταξε η κοινωνία, δηλαδή στη βελτίωση της 
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. 

Ο ρόλος του σχολείου σήμερα 

Το σχολείο λειτουργεί ως ο κύριος φορέας για την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, που πολ-
λές φορές ωστόσο παραμένουν εγκλωβισμένες σε παραδοσιακά πρότυπα, τα οποία είναι α-
ποκομμένα από τις ανάγκες και τις εξελίξεις της κοινωνίας στην καθημερινή ζωή (Scribner & 
Cole, 1992). Αυτό παρατηρείται, γιατί συχνά αδυνατεί να παρακολουθήσει τις αλλαγές που 
συμβαίνουν σε κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς και τεχνολογικούς τομείς. Αυτή η 
δυσαρμονία μεταξύ της πραγματικότητας των σχολείων και του κόσμου της ζωής των μαθη-
τών οδηγούν στην ανάγκη αλλαγής των Προγραμμάτων Σπουδών με προοπτική τη συνεχή 
βελτίωσή τους (Δούκας Χ. 2013). Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή τονίζεται η ανά-
γκη για ανταπόκριση και προσαρμογή του σχολείου σε ένα κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται 
(Κress, 1999). Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται η ανάγκη ανάπτυξης μεθοδολογικών ικανοτή-
των, αξιών, στάσεων, δεξιοτήτων μάθησης και σκέψης των μαθητών, προκειμένου να αντι-
μετωπίσουν την κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, όπως δεξιότητες επικοινωνίας, 
συνεργασίας με άλλα άτομα, χρήσης ποικίλων πηγών και εργαλείων πληροφόρησης και επι-
κοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων κ.α. (ΔΕΠΠΣ, 2003). Για την επίτευξη αυτών των στόχων 
απαιτείται η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και του σχολείου ειδικότερα. 

Σχολική βελτίωση 

Σχολική βελτίωση είναι μια συστηματική προσπάθεια, η οποία στοχεύει να αλλάξει τις μαθη-
σιακές και άλλες σχετικές με  το σχολείο συνθήκες, με απώτερο στόχο να επιτυγχάνονται οι 
εκπαιδευτικοί στόχοι πιο αποτελεσματικά. 

Είναι μια μέθοδος της εκπαιδευτικής αλλαγής, η οποία επικεντρώνεται στα επιτεύγματα των 
παιδιών και στην ικανότητα του σχολείου να διαχειριστεί την αλλαγή. Ο απώτερος στόχος 
της σχολικής βελτίωσης είναι να ενισχύσει και να βελτιώσει την πρόοδο, τα επιτεύγματα και 
την ανάπτυξη των μαθητών, καθώς και να τους προετοιμάσει για το μεταβαλλόμενο κόσμο-
τελικό κριτήριο. Οι «σχολικές μονάδες πρέπει να σχεδιάσουν και να ανακαλύψουν τις δικές 
τους λύσεις για συγκεκριμένα προβλήματα» (Creemers & Kyriakides, 2008). 

Ο μαθητοκεντρικός χαρακτήρας του σύγχρονου σχολείου 

Ένας βασικός δείκτης ποιότητας του σύγχρονου σχολείου είναι ο μαθητοκεντρικός του χα-
ρακτήρας. Το ζητούμενο στο σύγχρονο σχολείο είναι να μπορέσει το ίδιο ν’ ανταποκριθεί στις 
ανάγκες του κάθε μαθητή και να τον βοηθήσει ν’ αναπτύξει τις δυνατότητές του στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό. 
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Το σύγχρονο σχολείο: 

Σέβεται έμπρακτα τη μοναδικότητα και τη διαφορετικότητα του κάθε μέλους της σχολικής 
κοινότητας. Γνωρίζει και αναγνωρίζει τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε μαθητή και 
του κάθε εκπαιδευτικού. Γνωρίζει τις πολλαπλές νοημοσύνες και τo στιλ μάθησης του κάθε 
μέλους. Διαφοροποιεί το περιεχόμενο των προγραμμάτων, τις διαδικασίες διδασκαλίας-μά-
θησης  και τις μορφές  αξιολόγησης. Για να μπορέσει όμως να υλοποιηθεί η διαφοροποίηση 
θα πρέπει το σχολείο να είναι ευέλικτο. Ευέλικτο αναλυτικό πρόγραμμα, ευέλικτο ωρολόγιο 
πρόγραμμα, ευελιξία στη διακίνηση των μαθητών και στην οργάνωση της τάξης, ευελιξία στις 
μεθόδους μάθησης και στην αξιολόγηση, αποτελούν βασικά στοιχεία του σύγχρονου σχο-
λείου. Εκπαιδευτικοί και μαθητές γίνονται συνερευνητές και συμπαραγωγοί της γνώσης. Ο 
μαθητής έχει τις ευκαιρίες για πολλαπλές επιλογές και ο εκπαιδευτικός δημιουργεί αυτές τις 
ευκαιρίες. 

Ο κοινωνικοκεντρικός χαρακτήρας του σύγχρονου σχολείου 

Στο σύγχρονο σχολείο υπάρχει υψηλό αίσθημα προσωπικής και συλλογικής ευθύνης. Αυτο-
νομία και ομαδικότητα συνυπάρχουν σε μια αρμονική σχέση. Το «εγώ» αναπτύσσεται μέσα 
από ευκαιρίες αυτόνομης μάθησης και προγράμματα αυτογνωσίας και αυτοανάπτυξης. Το 
«εμείς» αναπτύσσεται μέσα από ευκαιρίες συνεργατικής μάθησης και κοινοτικής ζωής. Έτσι, 
εκτός από μαθητοκεντρικό, το σχολείο γίνεται και κοινωνικοκεντρικό. 

Το σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία 

Το σύγχρονο σχολείο είναι ανοικτό στην τοπική κοινωνία. Είναι το πολιτιστικό κέντρο ολό-
κληρης της κοινότητας. Η σχέση του μαζί της διαμορφώνεται αμφίδρομη. Το σχολείο είναι 
ανοικτό σε όλη την κοινότητα και η τοπική κοινωνία ανοικτή στο σχολείο. Το μαθησιακό πε-
ριβάλλον δεν περιορίζεται μέσα στους τέσσερις τοίχους της τάξης και την αυλή του σχολείου. 
Ο ρόλος των γονιών είναι ουσιαστικός και αναβαθμισμένος. Οι γονείς συμμετέχουν ως ισό-
τιμοι συνέταιροι, στη διαμόρφωση του οράματος, στον προγραμματισμό, στην εφαρμογή και 
την αξιολόγηση του έργου της σχολικής κοινότητας. Είναι και δικαίωμά τους και ευθύνη τους. 
H τοπική αυτοδιοίκηση αγκαλιάζει και στηρίζει το σχολείο και συμμετέχει ενεργά στη σχολική 
ζωή. 

Το σύγχρονο σχολείο είναι ανοικτό και στην παγκόσμια κοινωνία. Ζούμε στην εποχή με τις 
πολλαπλές ταυτότητες: εθνική, ευρωπαϊκή, οικουμενική. Οι κοινωνίες γίνονται ολοένα και 
πιο πολυπολιτισμικές. Εθνικές, ευρωπαϊκές και οικουμενικές αξίες βιώνονται, καλλιεργού-
νται και αναπτύσσονται μέσα στη σχολική κοινότητα. Η τεχνολογία της πληροφορικής και η 
δικτυακή  μάθηση ανοίγουν παράθυρα στον κόσμο και δημιουργούν νέες μορφές αλληλεπί-
δρασης ανάμεσα στους λαούς. Η πληροφορική θ’ αποτελέσει το συνδετικό κρίκο ανάμεσα 
στις επιστήμες και θα τις φέρει πιο κοντά. Το σχολείο του μέλλοντος θα είναι διαθεματικό 
και διεπιστημονικό.  

Το παιδαγωγικό περιβάλλον του σύγχρονου σχολείου 

Το σύγχρονο σχολείο δίνει μεγάλη σημασία και στην ποιότητα του σχολικού χώρου ως μα-
θησιακού και παιδαγωγικού περιβάλλοντος. Ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός δικαιούνται να 
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εργάζονται και να δημιουργούν μέσα σ’ ένα χώρο που να προκαλεί τη μάθηση, να ικανοποιεί 
τις αισθητικές ανάγκες και να επιτρέπει ευέλικτες παιδαγωγικές διαδικασίες. Μέσα σ’ ένα 
τέτοιο περιβάλλον μάθησης όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας θέλουν να έρχονται και να 
παραμένουν στο σχολείο, να δημιουργούν και να μαθαίνουν, να διδάσκουν και να διδάσκο-
νται. Το κλειδί της  επιτυχίας για κάθε σχολική κοινότητα είναι να κάνει όλα τα μέλη της να 
διαμορφώσουν θετική στάση για το σχολείο και τη μάθηση. Ερευνητικά δεδομένα στον ελ-
λαδικό χώρο έδειξαν ότι η αναμόρφωση και ο παιδαγωγικός επανασχεδιασμός του σχολικού 
χώρου επέδρασαν πολύ θετικά στην επίδοση αλλά και στη συμπεριφορά των μαθητών (Γερ-
μανός, 2002 ). Όταν ο χώρος σέβεται τον μαθητή τότε και ο μαθητής σέβεται τον χώρο. Υπάρ-
χει αλληλεπίδραση του χώρου και του ανθρώπου. 

Η συμβολή των εκπαιδευτικών στη δημιουργία ενός μαθησιακού και παιδαγωγικού περιβάλ-
λοντος, που βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στρατηγικών για την προσέγγιση της γνώ-
σης και την επίλυση προβλημάτων, είναι ουσιαστική. 

O εκπαιδευτικός μέσα στο σύγχρονο σχολείο 

Ο εκπαιδευτικός του σύγχρονου σχολείου πρέπει να είναι πρώτα ιδεολόγος και οραματι-
στής. Να έχει διαμορφωμένο το προσωπικό του όραμα που θα κατευθύνει τις στρατηγικές 
και τις πρακτικές του.  

Ο σημερινός εκπαιδευτικός πρέπει να έχει αυτογνωσία και να φροντίζει τόσο την προσωπική 
όσο και την επαγγελματική του βελτίωση. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον εκπαιδευτικό εί-
ναι  η επανάληψη του περσινού εαυτού του. Μέσα στην κοινωνία της γνώσης, η συνεχής 
περιέργεια, η αναζήτηση, η δια βίου μάθηση και ο αναστοχασμός,  είναι χαρακτηριστικά που 
πρέπει να τον συνοδεύουν σε όλη την πορεία του. 

Δείκτης ποιότητας του εκπαιδευτικού είναι και η ικανότητά του για συνεργασία και δημιουρ-
γία διαπροσωπικών σχέσεων. Έτσι θα μπορέσουν τα προσωπικά οράματα να γίνουν συλλο-
γικά στη σχολική κοινότητα. Η ενδοπροσωπική και η διαπροσωπική νοημοσύνη είναι απα-
ραίτητα προσόντα για κάθε εκπαιδευτικό. Πρέπει ακόμη να αναπτύξει ο ίδιος τη συναισθη-
ματική νοημοσύνη, για να μπορέσει να βοηθήσει τους μαθητές του να αναπτύξουν κι αυτοί 
τη συναισθηματική τους νοημοσύνη. 

Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα σ’ ένα κόσμο που μεταβάλλεται ραγδαία, είναι απα-
ραίτητο γνώρισμα του εκπαιδευτικού. Ο δογματισμός και οι αυθεντίες δεν έχουν θέση στο 
σύγχρονο σχολείο. Πρέπει να δέχεται την αρχή  πως υπάρχουν πολλές αλήθειες. Να σέβεται 
τη διαφορετικότητα των συναδέλφων και των μαθητών του. 

Ο εκπαιδευτικός σήμερα αμφισβητεί, κρίνει και ερευνά. Η έρευνα είναι εργαλείο απαραί-
τητο στα χέρια του εκπαιδευτικού. Μέσα από την έρευνα θα γνωρίσει τις νοημοσύνες και 
τους τρόπους μάθησης των μαθητών του, θα αξιολογήσει τις μαθησιακές διαδικασίες και το 
αποτέλεσμα των προσπαθειών του (Φλουρής, 2003). Έτσι, ο εκπαιδευτικός δεν περιορίζει 
τον ρόλο του στο να μιμείται, να αντιγράφει και να αναπαράγει τις γνώσεις των άλλων, αλλά 
δημιουργεί και παράγει με τους μαθητές του τη γνώση. 
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Ακόμη, ο εκπαιδευτικός σήμερα είναι χρήστης των νέων τεχνολογιών. Είναι διαπιστωμένο 
ότι ο τεχνολογικός αναλφαβητισμός είναι ψηλότερος μέσα στους ενήλικες (γονείς και εκπαι-
δευτικούς) παρά στους μαθητές. 

Ο εκπαιδευτικός μέσα στο σύγχρονο σχολείο πρέπει να τολμά, να δοκιμάζει και να πειραμα-
τίζεται. Να συνδυάζει αναλυτική, δημιουργική και πρακτική σκέψη . 

Ο κύριος ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ο ρόλος του εμψυχωτή. Πριν τρεις χιλιετίες έλεγε ο 
Πλούταρχος πως «ο νους δεν είναι σκεύος για να το γεμίζουμε αλλά φωτιά να την ανάβουμε» 
(Dryden, 2000).  Για να μπορέσει να ασκήσει τον ρόλο αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
να διαθέτει ή να αναπτύξει τη συναισθηματική νοημοσύνη. 

Ένας από τους στόχους των δασκάλων είναι να καθοδηγούν τη μαθησιακή δραστηριότητα 
των μαθητών σύμφωνα με τις οδηγίες του αναλυτικού προγράμματος και να προσπαθούν να 
συγκροτούν μια κοινή εκδοχή της γνώσης με τους μαθητές τους. Οι εκπαιδευτικοί σε όλο τον 
κόσμο χρησιμοποιούν στρατηγικές και τύπους συζήτησης για να καθοδηγήσουν τη μάθηση 
και την ανάπτυξη του λόγου μέσα στην τάξη. Ο Vygotsky (1997) προσδιορίζει τη «ζώνη επι-
κείμενης ανάπτυξης» ως την απόσταση μεταξύ του κατεχόμενου επιπέδου ανάπτυξης, όπως 
αυτό προσδιορίζεται από την ατομική επίλυση προβλημάτων και το επίπεδο της εν δυνάμει 
ανάπτυξης όπως προσδιορίζεται από την ικανότητα του ατόμου να επιλύει προβλήματα κάτω 
από την καθοδήγηση ενηλίκων ή μέσα από τη συνεργασία. Ο εκπαιδευτικός πρέπει πρώτα 
να εντοπίζει το επίπεδο των ατομικών ικανοτήτων του παιδιού και στη συνέχεια να εντοπίζει 
το επίπεδο των γνωστικών δραστηριοτήτων που μπορεί να αναπτύξει το παιδί με τη βοήθεια 
νύξεων, επιδείξεων και ερωτημάτων από την πλευρά του εκπαιδευτικού.  Η σημασία που 
έδωσε ο Vygotsky στο δυνητικό κι όχι στο πραγματικό επίπεδο του παιδιού άλλαξε τις ιδέες 
για τη σχέση ανάμεσα στη μάθηση και την ανάπτυξη. 

 Οι καινούριες διδακτικές πρακτικές ωστόσο όπως, διαθεματική προσέγγιση, σχέδια εργα-
σίας, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, προσφέρουν ελπίδα για μεγαλύτερες ευκαιρίες ενι-
σχυμένης εκτέλεσης με διδασκαλία σε μικρές ομάδες που παρέχουν ευκαιρίες για περισσό-
τερη αλληλεπίδραση (Κανάκης, 1987. Ματσαγγούρας, 2000). Μέσα από αυτές τις μεθοδολο-
γικές προσεγγίσεις ο δάσκαλος δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες στα παιδιά για να ερευ-
νήσουν συνεργαζόμενα ομαδικά διάφορα θέματα, να διατυπώσουν ερωτήσεις, να καταθέ-
σουν απόψεις, να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους, να κατευθύνουν τα ίδια τη μάθησή τους, να 
αναπτύξουν δικές τους στρατηγικές, να πραγματοποιήσουν ατομικούς και συλλογικούς στό-
χους, να εργαστούν με εναλλακτικούς τρόπους, να εκφραστούν με διάφορα μέσα, να αξιο-
λογήσουν την πορεία της συμμετοχής τους, να ασκήσουν έλεγχο σε όλες τις πλευρές της μα-
θησιακής τους εμπειρίας (Ματσαγγούρας, 2002.. Μπιρμπίλη, 2005).  

Το χρέος της πολιτείας είναι να επιλέγει τους εκπαιδευτικούς, να τους προσφέρει ό,τι καλύ-
τερο στη βασική τους εκπαίδευση και να δημιουργεί τις ευκαιρίες για συστηματική και δια 
βίου επιμόρφωσή τους. 
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Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

Ένας ορισμός που καλύπτει όλες σχεδόν τις προσεγγίσεις, προτείνεται από τους Porter και 
Henderson και αναφέρει τα εξής: «Επιμόρφωση είναι το σύνολο των μέτρων και των δραστη-
ριοτήτων που υιοθετούνται και εφαρμόζονται με πρωταρχικό ή αποκλειστικό σκοπό τη βελ-
τίωση και παραπέρα ανάπτυξη των ακαδημαϊκών ή πρακτικών και προσωπικών ή επαγγελ-
ματικών γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους» (Μαυρογιώργος, 1983: 38). 

Σύμφωνα με τον Γκότοβο (1982),  η επιμόρφωση φέρνει σε επαφή τον εκπαιδευτικό με τον 
ρόλο του. Δεν του παρέχει δηλαδή μόνο επιστημονικές γνώσεις σε περιοχές της διδακτέας 
ύλης και κάποιες μεθόδους διδασκαλίας. Τον ευαισθητοποιεί, ώστε να βλέπει με κριτικό 
πνεύμα και να αναλύει τις κοινωνικοϊστορικές πτυχές αυτών των προσεγγίσεων, τις σχέσεις 
της εκάστοτε συνολικής με την εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική, καθώς και τις ιστορικές και 
τις κοινωνιολογικές προσεγγίσεις των ρόλων του δασκάλου και του μαθητή και της μεταξύ 
τους αλληλεπίδρασης (Γρόλλιος, 1998: 48). 

Η βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, όπως καμία τυπική εκπαίδευση, δεν αρκεί πια για 
ολόκληρη την διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Είναι υποχρεωμένοι οι εκ-
παιδευτικοί, ως επιστήμονες, να  επιμορφώνονται και να ενημερώνονται διαρκώς για τις ε-
ξελίξεις στον κλάδο τους, προκειμένου να μην απαξιωθούν οι γνώσεις τους (Bεργίδης, 2001).  

Ο Ludwig Häring, διευθυντής της Ακαδημίας για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο  Dil-
lingen της Βαυαρίας, θεωρεί ότι ο δάσκαλος λειτουργεί ως πρότυπο της δια βίου μάθησης. 
Ιδιαίτερα ο νέος δάσκαλος, με την επιμόρφωση από την αρχή της σταδιοδρομίας του, ελατ-
τώνει το πρώτο σοκ της πράξης και συνειδητοποιεί  ότι η σταδιοδρομία του, χωρίς διαρκή 
επιμόρφωση, είναι αδιανόητη (Häring, 1997). 

Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί έχουν συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα της επιμόρφωσής τους 
ως συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, η οποία να εφαρμόζεται σε όλη τη διάρκεια της επαγγελμα-
τικής σταδιοδρομίας τους (Τατατόρη, 2001). 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι ανάγκη να επεκτείνεται πέρα από την απόκτηση δε-
ξιοτήτων ή γνώσεων και να δίνει επιπλέον στους εκπαιδευτικούς ευκαιρίες κριτικού αναστο-
χασμού των διδακτικών τους πρακτικών, ώστε να δημιουργούν νέες γνώσεις και  στάσεις α-
πέναντι στο περιεχόμενο, την παιδαγωγική και τους μαθητές. Να αναπτύσσει συνεργατικούς 
τρόπους διερεύνησης και σχεδιασμού της μάθησης. Στο επίκεντρό της να είναι η συνεχής  
διερεύνηση, τεκμηρίωση, σχεδιασμός και ανασχεδιασμός της μάθησης για τη συνεχή βελτί-
ωσή της (Δούκας Χ., 2013). Οι εκπαιδευτικοί, μέσα από την επιμόρφωση, προετοιμάζονται 
κατάλληλα, ώστε να συμμετέχουν δημιουργικά στην εκπόνηση των νέων αναλυτικών προ-
γραμμάτων σπουδών. 

Αλλαγές στα προγράμματα σπουδών 

Η βελτίωση του σύγχρονου σχολείου είναι συνυφασμένη με τις αλλαγές στα προγράμματα 
σπουδών. Πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία στην οποία η αλλαγή κουλτούρας στις κοινό-
τητες είναι το σημείο-κλειδί. Κάθε αλλαγή είναι μια προσωπική και συλλογική εμπειρία στην 
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οποία οι συμμετέχοντες δημιουργούν ένα νόημα σχετικά με το τι συμβαίνει, τι σημασία έχει 
και τι συμβολίζει (Δούκας Χ., 2013).  

Λόγω του ότι η διαδικασία δεν αφορά μόνο στην απόκτηση νέων ικανοτήτων και πρακτικών 
αλλά συνδέεται και με στάσεις και συμπεριφορές, χρειάζεται η συμμετοχή των εκπαιδευτικών 
από τα αρχικά στάδια εκπόνησης των προγραμμάτων. 

Είναι αυτονόητο, ότι η κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτικών για το σκοπό αυτό είναι 
κύριο έργο του σχεδιασμού της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα η ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού αποβλέπει στην αύξηση των ατομικών προσόντων (ανθρώπινο κεφά-
λαιο), των σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας (κοινωνικό κεφάλαιο) και της ικανότητας 
των κοινοτήτων να αντιμετωπίζουν τις αλλαγές (οργανωσιακό κεφάλαιο) (Δούκας Χ., 2013). 

Κάθε σχολείο μπορεί να γίνει ένα δημιουργικό σχολείο. Ο καλύτερος τρόπος είναι να ενθαρ-
ρυνθεί η ανάπτυξη δικτύων δημιουργικής μάθησης με ποιοτικά κριτήρια, τα οποία ξεκινούν 
από τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία, αλλά υποστηρίζονται, συντονίζονται και εξαπλώνο-
νται με την κεντρική εποπτεία (Δούκας Χ., 2013). 

Σύνοψη 

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή τονίζεται η ανάγκη για ανταπόκριση και προσαρ-
μογή του σχολείου σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται. Το σύγχρονο σχολείο πρέπει 
να είναι ένα σχολείο πιο ανθρώπινο, πιο συνεργατικό, πιο ευέλικτο και πιο ελκυστικό. Ένα 
αληθινό εργαστήρι της μάθησης (Μασσιάλας Β., 2003). Η αλλαγή είναι το ζητούμενο. Είναι 
υπόθεση όλης της κοινωνίας. Είναι θέμα κουλτούρας και νοοτροπίας. 

Βασικοί δείκτες ποιότητας του σύγχρονου σχολείου είναι ο μαθητοκεντρικός και κοινωνικο-
κεντρικός του χαρακτήρας και η ποιότητα του σχολικού χώρου ως μαθησιακού και παιδα-
γωγικού περιβάλλοντος. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο είναι πρωταγω-
νιστικός. Η συμμετοχή του είναι συνυφασμένη με κάθε αλλαγή για βελτίωση στο σύγχρονο 
σχολείο. Χρειάζεται η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και στην εκπόνηση των προγραμμάτων 
σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί γίνονται παράγοντες της αλλαγής, αντί να είναι  παθητικοί  απο-
δέκτες  πληροφοριών και ιδεών που μεταβιβάζονται σε αυτούς. Γι΄ αυτό τον λόγο τονίζουμε 
την αναγκαιότητα της συστηματικής και δια βίου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

Θεωρούμε πως το σύγχρονο σχολείο μπορεί να διαμορφώσει  πολίτες ελεύθερους, αυτόνο-
μους,  κριτικούς, ευέλικτους, συνεργατικούς, δημιουργικούς. Πολίτες που να θέλουν και να 
μπορούν να προσφέρουν. Πολίτες ψυχικά υγιείς και ισορροπημένους μέσα σε μια κοινωνία 
πολυπολιτισμική, αξιοκρατική και  ανθρώπινη. Το σύγχρονο σχολείο μπορεί να συμβάλει 
στην υλοποίηση του οράματος γι’ αυτή την κοινωνία κι αυτούς τους πολίτες. 

Βιβλιογραφία 

Βεργίδης, Δ. (2001). Διαβίου εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική. Στο Παιδαγωγική Εται-
ρεία Ελλάδος. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση: διεθνής εμπειρία και 
ελληνική προοπτική. Πρακτικά του Θ’ Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου. Βόλος, 11,12 
και 13 Νοεμβρίου 1999.  (σελ. 127-144). Αθήνα, Εκδόσεις Ατραπός. 

3740

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Γερμανός, Δ. (2002) . Οι Τοίχοι της Γνώσης. Αθήνα:Gutenberg.  

Γκότοβος, Α. (1982). Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης και ο ρόλος της στην αποτελεσματι-
κότητα των αλλαγών της εκπαίδευσης. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 9, 28-33. 

Γρόλλιος Γ.,(1998) Τα νέα ιδεολογικά χαρακτηριστικά της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 
και οι κατευθύνσεις της κριτικής, Εκπαιδευτική Κοινότητα, 44. 

Creemers, B.P.M., & Kyriakides, L. (2008). The dynamics of educational effectiveness: A contri-
bution to policy, practice and theory in contemporary schools. London: Routledge 

Δούκας, Χ. (2013). Εκπαιδευτικό Υλικό για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Επιμόρφωση σε θέ-
ματα επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης για την απόκτηση πιστοποιητικού 
καθοδηγητικής επάρκειας εκπαιδευτικών Π. & Δ. εκπαίδευσης» από 01/07/2013 έως 
16/07/2013, ΕΚΔΔΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Häring, L. (1997). Εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των δασκάλων στη Βαυαρία, στο Παιδαγω-
γική Εταιρεία Ελλάδος. Παιδαγωγική Επιστήμη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη: τάσεις 
και προοπτικές. Πρακτικά Ζ’ Διεθνούς Συνεδρίου. Ρέθυμνο, 3-5 Νοεμβρίου 1995, (σελ. 
575-585). Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.   

Κανάκης, Ι. (1987). Η οργάνωση της διδασκαλίας - μάθησης με ομάδες εργασίας. Αθήνα. 

Kress, G. (1999). Education of the 21st centuary. Inaugural Lecture. Institude of education. Uni-
versity of London. 

Μασσιάλας, Β. (2003). Το Σχολείο του Μέλλοντος. Συνεργατική Παιδεία, Τόμος 2, Τεύχος 2. 
Λευκωσία. 

Ματσαγγούρας, Η. (2000). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρης. 

Ματσαγγούρας, Η. (2002). Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση. Εννοιοκεντρική αναπλαι-
σίωση και σχέδια εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρης. 

Μαυρογιώργος, Γ. (1983). Μορφές επιμόρφωσης: εννοιολογικές διευκρινήσεις – το πολιτικο-
κοινωνικό τους πλαίσιο – προϋποθέσεις, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, 10, 37-52. 

Μπιρμπίλη, Μ. (2005). «Η ομαδοσυνεργατική μάθηση στο νηπιαγωγείο». Μακεδνόν, 14, 
289-303. 

 

Scribner, S. & Cole, M. (1992). “Συνέπειες της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στη γνωστική 
ανάπτυξη” στο Κείμενα εξελικτικής Ψυχολογίας: Σκέψη. (Επιμ. Βοσνιάδου, Σ.). Αθήνα: 
Gutenberg, 210-236. 

Τατατόρη, Ε. (2001), Στάσεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νο-
μού Έβρου για την επιμόρφωση, στο: Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος. Συνεχιζόμενη 

3741

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



εκπαίδευση και δια βίου μάθηση: διεθνής εμπειρία και ελληνική προοπτική. Πρακτικά 
του Θ’ Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου. Βόλος, 11,12 και 13 Νοεμβρίου 1999, (σελ. 
404-417).Αθήνα, Ατραπός.  

ΥΠΕΠΘ. (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. 
Προγράμματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων.  

Φλουρής, Γ. (2003). Από το παραδοσιακό στο σχολείο των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης: 
μια πρόκληση για το μέλλον. Συνεργατική Παιδεία, Τόμος 2, Τεύχος 1. Λευκωσία. 

Vygotsky, L. (1997). Νους στην κοινωνία. Η ανάπτυξη των ανώτερων Ψυχολογικών διαδικα-
σιών (μτφ. Μπίμπου, Α. & Βοσνιάδου, Σ.). Αθήνα: Gutenberg. 

3742

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Διαπολιτισμική παρέμβαση: Το παζλ της συνύπαρξης 

Βλαχοδήμου Ευπραξία 
Υπεύθυνη ΣΕΠ , ΚΕΣΥΠ Λάρισας 

vlachodi@sch.gr 

Περίληψη 

Κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα σε διάφορες χώρες αναγκάζουν αρκετούς πολίτες να 
μεταναστεύσουν αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης σε νέους τόπους εγκατάστα-
σης. Η χώρα μας υποδέχεται  οικονομικούς  μετανάστες  από διάφορες  χώρες κι αυτό έχει 
επηρεάσει τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία πλέον χαρακτηρίζεται από γλωσ-
σική και πολιτισμική πολυμορφία. Διαμορφώνεται στην Ελλάδα μια πολυπολιτισμική κοινω-
νία με νέες ανάγκες, απαιτήσεις και προβλήματα. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή 
αποτελεί πλουραλιστικό μοντέλο διαχείρισης της  πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο που 
στοχεύει στο διαπολιτισμικό σεβασμό, στην ανεκτικότητα, στην αναγνώριση και την αποδοχή 
του διαφορετικού, καθώς και την όσμωση που δημιουργείται από τη συνύπαρξη ατόμων και 
ομάδων με πολιτισμικές διαφορές. Στην εργασία που ακολουθεί  παρουσιάζεται το περιβάλ-
λον μέσα στο οποίο οι μαθητές οργανώνουν την ενήλικη ζωή τους και ο Σχολικός Επαγγελ-
ματικός  Προσανατολισμός, ΣΕΠ έχει σκοπό να παρέχει βοήθεια κατά τη μετάβαση αυτή. Με 
μια βιωματική δραστηριότητα δίνεται η  δυνατότητα κατανόησης   της έννοιας των στερεο-
τύπων και  της  προσέγγισης  με κριτική διάθεση, με προβληματισμό  για τα συναισθήματα 
και τη συμπεριφορά των ατόμων  που είναι διαφορετικά και αντίληψη  ότι οι στερεοτυπικές 
αντιλήψεις μπορεί να ασκούν επίδραση σε όλες μας τις επιλογές. 

Λέξεις - Κλειδιά : διαπολιτισμικός σεβασμός, ανεκτικότητα, αποδοχή του διαφορετικού. 

Το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον 

Ζούμε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται αφενός από όξυνση των οικονομικών και κοινωνικών 
προβλημάτων σε διάφορες χώρες, πολέμους και εμφύλιες συρράξεις που δημιουργούν μια 
ζοφερή πραγματικότητα και ένα αβέβαιο μέλλον για την επιβίωση των πολιτών, καταπάτηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων από απο-
λυταρχικά καθεστώτα, χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και έλλειψη ευκαιριών για τη διασφά-
λιση μιας ποιοτικής ζωής που δεν είναι συνυφασμένη μόνο με την επιβίωση και αφετέρου 
από  ευμάρεια και πρόοδο σε κάποιες χώρες που λειτουργούν  ως πόλος έλξης καθώς δίνουν  
κίνητρα δημιουργίας και κοινωνικής ανέλιξης. Αυτοί είναι οι λόγοι που ώθησαν αρκετούς 
πολίτες να μεταναστεύσουν και να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης σε νέους 
τόπους εγκατάστασης. 

Η μετακίνηση πληθυσμών από μια χώρα στην άλλη και κυρίως από τις λιγότερο στις περισ-
σότερο αναπτυγμένες χώρες, έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Η Ελλάδα έχει γίνει τα τελευ-
ταία χρόνια χώρα υποδοχής οικονομικών μεταναστών από τις βαλκανικές, ασιατικές και α-
φρικανικές χώρες. 
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Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού μεταναστών στην Ελλάδα έχει αντίκτυπο στη σύνθεση του μα-
θητικού πληθυσμού, η οποία πλέον χαρακτηρίζεται από γλωσσική και πολιτισμική πολυμορ-
φία (Unicef, 2001). Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκ-
παίδευσης για το 2009 το ποσοστό των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στα σχο-
λεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  αγγίζει το 9,3% ενώ σε κάποια 
σχολεία αγγίζει το 50%. 

Διαμορφώνεται στην Ελλάδα μια πολυπολιτισμική κοινωνία με νέες ανάγκες, απαιτήσεις και 
προβλήματα όχι μόνο για τα ίδια τα άτομα αλλά για το κοινωνικό σύνολο και την οικονομία 
της χώρας υποδοχής. 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή αποτελεί ένα πλουραλιστικό μοντέλο διαχείρισης 
της  πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο. Το μοντέλο αυτό σέβεται και αξιοποιεί την πολυπο-
λιτισμική διαφορά, ενώ συμβαδίζει με μια συγκεκριμένη αντίληψη για την κοινωνία, σύμ-
φωνα με την οποία, η ομαλή ένταξη σε αυτήν ατόμων με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτι-
σμικό υπόβαθρο και η απαιτούμενη κοινωνική συνοχή θα επέλθουν, αν όλα τα μέλη , ανε-
ξαρτήτως καταγωγής, έχουν τη δυνατότητα για αλληλεπίδραση. Η αλληλεπίδραση αυτή μπο-
ρεί να οδηγήσει στο διαπολιτισμικό σεβασμό, στην ανεκτικότητα, στην αναγνώριση και την 
αποδοχή του διαφορετικού, καθώς και την όσμωση που δημιουργείται από τη συνύπαρξη 
ατόμων και ομάδων με πολιτισμικές διαφορές.(Κεσίδου, 2004). 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή θα συμβάλλει στην ανάπτυξη στους μαθητές της 
διαπολιτισμικής  συνείδησης και της ικανότητας για διαπολιτισμική επικοινωνία. 

Η διαπολιτισμική συνείδηση αναφέρεται στην αίσθηση του «ανήκειν » σε μια ευρύτερη κοι-
νότητα, εκείνη του «παγκόσμιου χωριού», όπου κυριαρχούν φαινόμενα, όπως οι πληθυσμια-
κές μετακινήσεις που οφείλονται στην πολιτική και οικονομική μετανάστευση και παλιννό-
στηση, η επικράτηση υπερεθνικών οικονομικών συστημάτων και η εντεινόμενη αλληλεξάρ-
τηση μεταξύ των χωρών, η διεθνοποίηση, η ευρωπαϊκή ενοποίηση, η ανάπτυξη νέων τεχνο-
λογιών, κλπ. Οι παράγοντες αυτοί κάνουν αναγκαία την ανάπτυξη ,στους νέους, πέρα από τις 
τοπικές και εθνικές συνειδήσεις, μιας συλλογικής συνείδησης που υπερβαίνει τα όρια των 
ομάδων , των εθνικών κρατών και των φυλών και βάσει της οποίας  όλοι οι άνθρωποι έχουν 
την ίδια αξία , εν δυνάμει μπορούν να αποκτήσουν τα ίδια προβλήματα και είναι λογικό και 
αναμενόμενο να αλληλουποστηρίζονται. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο είναι σημαντική η ανάπτυξη 
στους νέους του αισθήματος ευθύνης σε σχέση με ό,τι συμβαίνει στους άλλους, είτε είναι 
μετανάστες είτε είναι γειτονικοί λαοί καθώς και η ανάπτυξη της ανοιχτότητας  και του ενδια-
φέροντος για τη διαφορετικότητα. 

Η διαπολιτισμική επικοινωνία , μια ιδιαίτερη περίπτωση διαπροσωπικής επικοινωνίας, επι-
τυγχάνεται κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης ατόμων με διαφορετικές πολιτισμικές ταυ-
τότητες. Είναι αναμενόμενο σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον  να εμφανίζονται παρερμη-
νείες και παρανοήσεις στην αποκωδικοποίηση των λεκτικών και μη λεκτικών μηνυμάτων που 
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ανταλλάσσονται κατά την επικοινωνία και άρα η αποτελεσματική διαπολιτισμική επικοινω-
νία προυποθέτει γνώση της πολιτισμικής πραγματικότητας του απέναντι καθώς και των δια-
φορών με το οικείο πολιτισμικό πλαίσιο.(Κεσίδου, 2007). 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της διαπολιτισμικής αγωγής και εκπαίδευσης προϋπόθεση είναι 
ως αφετηρία να είναι ο μαθητής  και άρα απαιτείται επιλογή μεθόδων μαθητοκεντρικής δι-
δασκαλίας. Συνεργατική ομαδοκεντρική μέθοδος , σχέδια εργασίας, παιχνίδια ρόλων  (Νικο-
λάου, 2005) και μοντέλα συνδιδασκαλίας εκπαιδευτικών προτείνονται μεταξύ των άλλων. Οι 
μέθοδοι αυτοί ανταποκρίνονται σε τάξη μικτής δυναμικότητας, άρα στις ανάγκες όλων των 
μαθητών. Ενεργοποιούν όλους τους μαθητές  και κυρίως αυτούς που συνήθως δε συμμετέ-
χουν, είναι αποστασιοποιημένοι, ακόμη και αρνητικοί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η δρα-
ματοποίηση και το παιχνίδι ρόλων συμβάλλουν στην αλλαγή προοπτικής των μαθητών και 
αποτελούν βασική προυπόθεση για κατανόηση, συνεννόηση, αποτελεσματική επικοινωνία 
μέσα κι έξω από την τάξη. Η διαθεματική προσέγγιση που επίσης προτείνεται διαπερνά όλα 
τα γνωστικά αντικείμενα και διαπραγματεύεται τις έννοιες από διαφορετική οπτική. Το σχο-
λείο έτσι γίνεται ανοιχτό σε εμπειρίες και ανοιχτό στον εξωτερικό κόσμο. 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Στο περιβάλλον ρευστότητας και αβεβαιότητας που δημιουργείται  τα νεαρά άτομα καλού-
νται να λάβουν αποφάσεις όχι μόνο για τις σπουδές και το επάγγελμα αλλά και αποφάσεις 
ζωής που συνδέονται άμεσα με τον τρόπο οργάνωσης της ενήλικης ζωής τους. 

Στο πλαίσιο του  κριτικού αναπτυξιακού μοντέλου (Κοσμίδου – Hardy,2008) που υιοθετείται 
κατά την εφαρμογή  του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού  (σύμφωνα με το Δια-
θεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος  Σπουδών και το σχολικό βιβλίο Σχολικός  Επαγγελ-
ματικός Προσανατολισμός Γ Γυμνασίου, για τον εκπαιδευτικό και το μαθητή) σκοπός είναι η 
παροχή βοήθειας προς τους  μαθητές προκειμένου να αναπτύξουν θετική αυτοαντίληψη,κρι-
τική σκέψη,ικανότητες λήψης αποφάσεων και μετάβασης με στόχο πάντα τη συνεχή προσω-
πική και επαγγελματική ανάπτυξη. 

Ανάμεσα στους ειδικότερους στόχους  που τίθενται  για τους μαθητές, είναι: 

- Να αναπτύξουν δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας όπως ενεργή ακρόαση και 
κατανόηση του άλλου 

- Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και αλληλεπίδρασης 

- Να εξοικειωθούν με τη βιωματική μάθηση και με καινοτόμες προσεγγίσεις στην εκ-
παιδευτική διαδικασία. 

Στην 4η ενότητα του σχολικού βιβλίου με τίτλο «Αντιλήψεις για τους συνανθρώπους» οι στό-
χοι που τίθενται είναι : 

- Η κατανόηση της έννοιας των στερεοτύπων και η προσέγγισή τους με κριτική διά-
θεση 
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- Ο προβληματισμός για τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά για τα άτομα που είναι 
διαφορετικά 

- Η αντίληψη ότι οι στερεοτυπικές αντιλήψεις μπορεί να ασκούν επίδραση στις εκπαι-
δευτικές και επαγγελματικές επιλογές 

Είναι γεγονός ότι οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για εθνότητες ή μειονότητες, για το ρόλο των 
δυο φύλων στην παραγωγική διαδικασία, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και την πρόσβασή 
τους στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας , κλπ καλλιεργούνται ακόμη και σήμερα και 
καταπατούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

Ο ΣΕΠ επιτυγχάνει τους στόχους που θέτει χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους και 
τεχνικές. Προτείνει τη βιωματική μάθηση που  δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο που παίζει 
η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης, καθώς και στους δεσμούς μεταξύ της σχολικής τά-
ξης, της καθημερινής ζωής των μαθητών και της κοινωνικής πραγματικότητας. 

Επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή στην ανακάλυψη της γνώσης, ώστε ο μαθητής «να μαθαί-
νει πώς να μαθαίνει» (Κασσωτάκης, 2006:215). 

Η γνώση γίνεται κτήμα του μαθητή όχι θεωρητικά αλλά βιωματικά και τότε μπορούν να αλ-
λάξουν οι στάσεις και οι συμπεριφορές και να αναπτυχθούν οι αξίες (Φιλίππου-Καραντάνα, 
2010:43). 

Η θεωρία της βιωματικής μάθησης δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο που παίζει η εμπειρία 
στη διαδικασία της μάθησης, καθώς και στους δεσμούς μεταξύ της σχολικής τάξης, της κα-
θημερινής ζωής των μαθητών και της κοινωνικής πραγματικότητας. 

ΠΟΡΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 

1ο μέρος   

Για το ξεκίνημα χρησιμοποιούμε την παρακάτω δραστηριότητα. 

Βρισκόμαστε όλοι σε ένα πλοίο το οποίο προσκρούει ξαφνικά σε βράχια και βυθίζεται σιγά 
σιγά. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε  να επιβιβαστούμε στη σχε-
δία  - ένα κομμάτι χαρτί 55 cm x 85 εκατοστά για 8 άτομα. Αν θέλουμε να σωθούμε θα πρέπει 
να σταθούμε  με τουλάχιστον ένα από τα πόδια μας. Μια ομάδα πρέπει να μείνει σε μια 
σχεδία για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. Η ομάδα που σώζει το μεγαλύτερο αριθμό  μελών 
είναι νικήτρια. 

Στη συνέχεια συζητάμε την εμπειρία αυτή. Θέτουμε ερωτήματα : πώς νοιώσατε; Πώς αντιμε-
τωπίσατε αυτή τη δυσκολία; Πήρατε όλοι μέρος; Θέλατε να βοηθήσετε τους άλλους; Μπορέ-
σατε να βοηθήσετε τους άλλους; κ.λ.π. 

2ο μέρος 
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Χωρίζουμε τους μαθητές σε δυο ομάδες.  

Η Α ομάδα έχει πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες ( κινητό, υπολογιστή, ίντερνετ , κλπ ), σε 
φαγητό ( μπισκότα, σοκολάτες στην έδρα ). Επίσης επιτρέπεται η πρόσβαση στα παράθυρα 
και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών. 

Η Β ομάδα έχει πρόσβαση μόνο σε παλιά βιβλία και σε ξερά κομμάτια ψωμί. Επίσης  δεν 
επιτρέπεται να προσεγγίζει τα παράθυρα και να δημιουργεί υποομάδες με περισσότερα από 
δυο μέλη. 

Αφήνουμε και τις δυο ομάδες να βιώσουν αυτή την κατάσταση για λίγα λεπτά. 

Στη συνέχεια συζητάμε την εμπειρία αυτή. Θέτουμε ερωτήματα : πώς νοιώσατε σαν μέλη της 
μιάς και της άλλης ομάδας; Πώς βλέπατε τα μέλη της άλλης ομάδας; Κάνατε προσπάθειες να 
αλλάξετε την κατάσταση της Β ομάδας; κ.λ.π. 

3ο μέρος 

Χωρίζουμε τους μαθητές σε περισσότερες ομάδες και δίνουμε σε κάθε ομάδα  τη σύμβαση 
με τα δικαιώματα του παιδιού, χαρτί Α3 και χρώματα. 

Ζητάμε απο τις ομάδες να επισημάνουν ποια από τα δικαιώματα του παιδιού καταπατήθη-
καν στην προηγούμενη δραστηριότητα. 

Ζητάμε από την κάθε ομάδα να εστιάσει σε ένα από αυτά και να γράψει ή να ζωγραφίσει 
τρόπους με τους οποίους μπορούμε να άρουμε τις διακρίσεις και να εξασφαλίσουμε ότι όλοι 
οι άνθρωποι θα ζουν με πλήρη αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Στο τέλος κάθε υποομάδα παρουσιάζει τη δουλειά της και αναπτύσσει τον προβληματισμό 
της. 

Η δουλειά όλων των ομάδων παρουσιάζεται στον πίνακα σαν ένα συνολικό έργο, το παζλ της 
συνύπαρξης που συμβολικά θα αναδείξει τη σημαντικότητα της συνύπαρξης και της αποδο-
χής ως προϋπόθεση του όμορφου αποτελέσματος που έχουμε μπροστά μας. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητας είναι η καλλιέργεια ικανοτήτων – 
δεξιοτήτων, η αλλαγή  στάσεων, η υιοθέτηση  συμπεριφορών. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε : 

- την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαπροσωπικής επικοινωνίας 

- την ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας, αποδοχής του άλλου, αλληλεπίδρασης 

- την ανάπτυξη ενσυναίσθησης με την τοποθέτηση του εαυτού στη θέση του άλλου 

- την ανάπτυξη θετικής στάσης  προς το σχολείο , το μάθημα, τους συμμαθητές 
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- την υιοθέτηση συμπεριφοράς κριτικά σκεπτόμενου  πολίτη που θα έχει κοινωνική 
ευαισθησία, θα πιστεύει στην κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη, θα είναι ανεκτικός 
και διαλλακτικός 

Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με τον αναστοχασμό  όλης της διαδικασίας και την παρου-
σίαση του παραγόμενου υλικού. Οι συμμετέχοντες μαθητές έχουν την ευκαιρία να αναφερ-
θούν στα συναισθήματά τους, να παρατηρήσουν τις αλλαγές στις ικανότητες, στάσεις και 
συμπεριφορές τους και  να σχολιάσουν κριτικά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα στερεότυπα είναι βαθιά ριζωμένα στο νου και την καρδιά γι΄αυτό και χρειάζεται χρόνος 
και προσπάθεια για την εξάλειψή τους  καθώς πρέπει να ανατρέψουμε αυτά που έχουμε 
μάθει  και αυτά που νοιώθουμε.  

Το πρώτο μέτωπο του αγώνα είναι ο   ίδιος μας ο εαυτός. Στη συνέχεια ο αγώνας θα διεξαχθεί 
στο κοινωνικό επίπεδο στο οποίο θα καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα και θα υπερασπι-
στούμε όσους υποφέρουν από κοινωνικές διακρίσεις . 

Το σχολείο είναι ο πρώτος χώρος όπου αρμονικά μπορούν να συνυπάρξουν όλοι ανεξαιρέτως 
οι μαθητές , να εργαστούν ομαδικά και δημιουργικά, να ανακαλύψουν όσα τους ενώνουν, 
να πλουτίσουν οι ίδιοι από την αλληλεπίδραση με το διαφορετικό. 

H προτεινόμενη δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής και εμπλοκής όλων των μα-
θητών στην εκπαιδευτική διαδικασία ακόμη και αυτών που συνήθως απέχουν ή εγκαταλεί-
πουν την προσπάθεια συμμετοχής.  Ενεργοποιεί όλους τους μαθητές μέσα από το παιχνίδι 
και τη δημιουργική δραστηριότητα να αντιληφθούν τις έννοιες των διακρίσεων και των στε-
ρεοτύπων και να παλέψουν για την εξάλειψή τους υπερασπιζόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ευαισθητοποίηση των μαθητών στα ανθρώπινα δι-
καιώματα, στα δικαιώματα του παιδιού, εναντίον του ρατσισμού, κ.λ.π. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Γκιάστας, Ι., Δημητρόπουλος, Ε., Ρέππα, Ε., & Τσέργας, Ν. (2008). Σχολικός Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός  Γ΄ Γυμνασίου: Σχεδιάζοντας το επαγγελματικό μου μέλλον (Βιβλίο 
εκπαιδευτικού). Αθήνα:ΟΕΔΒ. 

 Γκιάστας,  Ι., Δημητρόπουλος, Ε., Ρέππα, Ε., & Τσέργας, Ν. (2012). Σχολικός  Επαγγελματικός  
Προσανατολισμός Γ΄ Γυμνασίου: Σχεδιάζοντας το επαγγελματικό μου μέλλον (Βιβλίο 
μαθητή). Αθήνα:ΟΕΔΒ. 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών ΣΕΠ, Ανακτήθηκε από http://www.pi-schools.gr/down-
load/programs/depps/19deppsaps_SEP.pdf  

Διδάσκοντας τον εθελοντισμό, ένα εγχειρίδιο για τον καθηγητή της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, μέρος του εθνικού σχεδίου δράσης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, 
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Φιλίππου, Δ. & Καραντάνα, Π.,(2010). Ιστορίες για να ονειρεύεσαι...Παιχνίδια για να μεγα-
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Διδακτικό Διαθεματικό Σενάριο με την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Μελέτη Περιβάλλοντος 
Σε μια ρώγα από σταφύλι έπεσαν οκτώ σπουργίτες 

 
Διαμαντόπουλος Θεόδωρος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70  
 theodiam58@gmail.com 

Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο περιβαλλοντικού ενδιαφέρο-
ντος με θέμα «Το αμπέλι», το οποίο λειτουργεί ως επέκταση του 1ου κεφαλαίου της τέταρτης 
ενότητας «Φυτά και ζώα του τόπου μας», του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄ 
τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Το περιεχόμενο του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου, α-
πόλυτα συμβατό με τις αρχές και τους στόχους των ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ, καθιερώνει και ενισχύει 
την καινοτομία και τη δημιουργικότητα σε όλα τα επίπεδα της ανάπτυξής του, σύμφωνα με 
τα πορίσματα της παιδαγωγικής και της διδακτικής καθώς και με τις βασικές αρχές της δια-
θεματικότητας. Ταυτόχρονα υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία με την παιδαγωγική αξιο-
ποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη.  

Λέξεις - Κλειδιά: διδακτικό σενάριο, ΤΠΕ, διαθεματικότητα, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 
 

 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

«Σε μια ρώγα από σταφύλι έπεσαν οκτώ σπουργίτες…» (ποίημα ‘Τσιριτρό’, Ζ. Παπαντωνίου) 

 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ  ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά τη Μελέτη Περιβάλλοντος  της Γ΄ Δημοτικού, 
με επεκτάσεις στις γνωστικές περιοχές της Γλώσσας (κατανόηση διαφορετικών τύπων κειμέ-
νων, παραγωγή γραπτού-προφορικού λόγου), των Μαθηματικών (κατανόηση της πράξης του 
πολλαπλασιασμού), της Ιστορίας-Μυθολογίας (μύθοι σχετικοί με το αμπέλι), των Θρησκευ-
τικών (μυστήρια της Εκκλησίας, θαύματα του Ιησού), της Γεωγραφίας (αναγνώριση στο χάρτη 
περιοχών της Ελλάδας που καλλιεργείται το αμπέλι), της Αισθητικής Αγωγής (δημιουργία 
καλλιτεχνικών έργων) και της Πληροφορικής. 

ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το σενάριο και οι δραστηριότητές του απευθύνονται σε μαθητές της Γ΄ Τάξης Δημοτικού και 
είναι σύμφωνες με τα πορίσματα της παιδαγωγικής και της διδακτικής καθώς και με τις βα-
σικές αρχές της διαθεματικότητας:  α) την παιδοκεντρικότητα, β) την αυτενέργεια του μα-
θητή, γ) τη συνδιερεύνηση, δ) την παροχή πληροφοριών–γνώσεων, ε) τη σύνδεση της μάθη-
σης με καταστάσεις και περιβάλλοντα της ζωής, στ) την ενίσχυση της καινοτομίας, της δη-
μιουργικότητας, της χρήσης πολλαπλών πηγών ζ) την ποικιλία διδακτικών μεθόδων και πρα-
κτικών και η) την ολιστική προσέγγιση. 
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ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ  Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Το διδακτικό μας σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. του μαθήμα-
τος της Μελέτης Περιβάλλοντος στο Δημοτικό Σχολείο, εφόσον αναφέρεται στη διδασκαλία 
υπάρχουσας διδακτικής ενότητας («Φυτά και ζώα του τόπου μας», σελ.57-84) του σχολικού 
εγχειριδίου. 

Το περιεχόμενο του σεναρίου και οι στόχοι που τίθενται ανταποκρίνονται απόλυτα στις α-
παιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, καθώς συνδέονται με τις προβλεπόμε-
νες από αυτό, ενότητες που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον  και  την αλληλεπίδραση αν-
θρώπου-περιβάλλοντος. 

Το θέμα που πραγματεύεται το σενάριο -το αμπέλι και τα προϊόντα του- εντάσσεται σε ενό-
τητες που προσεγγίζονται διαθεματικά στη διδακτική πράξη, καθώς γίνεται σύνδεση του πε-
ριεχομένου του με αντίστοιχα άλλων μαθημάτων (Γλώσσα, Γεωγραφία, Μαθηματικά κ.ά.) και 
εμπεριέχει θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες, όπως άνθρωπος-χρόνος-χώρος-αλληλεπί-
δραση, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την κρίση του διδάσκοντα, μέσα από την 
ανάπτυξη της διδασκαλίας.  

ΓΝΩΣΕΙΣ και ΠΡΟΤΕΡΕΣ  ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Οι μαθητές στην Γ΄ Τάξη του Δημοτικού γνωρίζουν και ονομάζουν βασικά μέρη των φυτών 
(ρίζες, φύλλα, κλπ), περιγράφουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες για τα φυτά που αναπτύσ-
σονται σε διάφορα μέρη της πατρίδας μας, διακρίνουν τα φυσικά αγαθά (καρποί) από τα 
προϊόντα τους και αναγνωρίζουν τη χρησιμότητά τους, ταξινομούν αντικείμενα κι έχουν εξα-
σκηθεί σε εναλλακτικούς τρόπους υπολογισμών των τεσσάρων πράξεων.  

Από το μάθημα της Ιστορίας-Μυθολογίας έχουν διδαχθεί για το Διόνυσο ως θεό του αμπε-
λιού και του κρασιού και στα Θρησκευτικά για το ρόλο του κρασιού στο μυστήριο της Θείας 
Ευχαριστίας. 

Στην Πληροφορική κατέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ 
(χειρισμός του ποντικιού και πληκτρολογίου, άνοιγμα-κλείσιμο-αποθήκευση αρχείου σε φά-
κελο, αντιγραφή-επικόλληση εικόνων) και του επεξεργαστή κειμένου, έχουν ασκηθεί στην 
πλοήγηση στο διαδίκτυο προς αναζήτηση πληροφοριών και έχουν εξοικειωθεί με το περι-
βάλλον των εκπαιδευτικών λογισμικών και προγραμμάτων (Google Earth, Power Point, Rev-
elation Natural Art, Tux Paint, Hot Potatoes). 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Υπολογίζεται ότι για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου θα χρειαστούν περίπου δεκα-
τρείς διδακτικές ώρες στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 
 
Η οργάνωση της τάξης έχει ως βασική μορφή της την εργασία σε ομάδες. Το ίδιο ισχύει και 
στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου, όπου θα πραγματοποιηθεί το κυριότερο μέρος 
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της διδασκαλίας της συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας. Ο διαχωρισμός σε ομάδες εργασίας 
γίνεται με τυχαία επιλογή (π.χ. μέσω της επιλογής μιας κάρτας με διαφορετικό χρώμα), έτσι 
ώστε οι ομάδες που θα προκύψουν να είναι ανομοιογενείς, γεγονός που εξασφαλίζει την 
εξισορρόπηση των δυνατοτήτων των μαθητών. Οι ρόλοι και οι υπευθυνότητες των μελών των 
ομάδων (συντονιστής, γραμματέας, παρουσιαστής) εναλλάσσονται σε κάθε δραστηριότητα. 
Με τον τρόπο αυτό όλοι οι μαθητές συμμετέχουν συγχρόνως σε δομημένες και οργανωμένες 
δραστηριότητες, διατηρώντας παράλληλα τον επιθυμητό βαθμό αυτονομίας και αυτενέρ-
γειας. Επίσης, οι μαθητές, με επίκεντρο τον υπολογιστή,  συζητούν ιδέες, ακούν άλλους και 
βασίζονται στην εμπειρία και στη γνώση ο ένας του άλλου. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων σε 
μια μικρή ομάδα ενισχύει την αμοιβαία κατανόηση και τη συνοχή της ομάδας, ευνοεί τη δια-
προσωπική μάθηση, διευκολύνει την ανάληψη ευθυνών και συνεισφέρει στην καλλιέργεια 
ικανοτήτων ανοικτής επικοινωνίας και συνεργασίας (Ματσαγγούρας, 2003). 

Για το μέρος του σεναρίου που είναι σχεδιασμένο να υλοποιηθεί στο σχολικό εργαστήριο 
Πληροφορικής απαιτείται ο κατάλληλος αριθμός σταθμών εργασίας (Η/Υ), ώστε οι μαθητές 
να μπορούν να εργαστούν σε ομάδες των τριών - τεσσάρων ατόμων ανά υπολογιστή. Με τον 
τρόπο αυτό όλοι οι μαθητές συμμετέχουν σε δομημένες και οργανωμένες δραστηριότητες, 
διατηρώντας παράλληλα τον επιθυμητό βαθμό αυτονομίας και αυτενέργειας.  

Οι υπολογιστές πρέπει να έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο σε όλη τη διάρκεια του 
µαθήµατος καθώς και εγκατεστημένα τα λογισµικά που προτείνονται για να επιτευχθούν οι 
συγκεκριμένοι στόχοι. Ακόμα θα χρειαστούν περιφερειακές συσκευές (εκτυπωτής, βιντεο-
προβολέας, διαδραστικός πίνακας) ώστε οι μαθητές να μπορούν να παρουσιάσουν τα απο-
τελέσματα της ομαδικής τους εργασίας. Επίσης θα χρειαστούν έντυπες πηγές (Βιβλίο Μα-
θητή και Τετράδιο Εργασιών ΜτΠ, βιβλία από τη σχολική βιβλιοθήκη)  καθώς και  υλικά για 
το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής.  

Η χρήση των ΤΠΕ απαιτεί τη δημιουργία από τον εκπαιδευτικό Φύλλων Εργασίας, τα οποία 
δίνουν βοηθητικές οδηγίες στους μαθητές για τη διαπεραίωση των δραστηριοτήτων, για την 
αναζήτησή τους στο διαδίκτυο ή για τη χρήση του λογισμικού. 

ΣΚΟΠΟΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Σκοπός του σεναρίου, σύμφωνα και με το γενικό σκοπό της Μελέτης Περιβάλλοντος, είναι η 
απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων που επιτρέπουν στο μα-
θητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει και σε κάποιο βαθμό να προβλέπει την 
λειτουργία τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος, με τρόπο, ώστε να οδηγείται στη συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων και 
της ανάγκης για αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσέγγιση 
του αντικειμένου από το μαθητή ως διερευνητή.  

Παράλληλα επιδιώκεται οι μαθητές να ανακαλύψουν και να αναγνωρίσουν την αξία του α-
μπελιού στη ζωή του ανθρώπου, τις δυνατότητες που τους παρέχει για οικονομική ανάπτυξη 
και τις ευεργετικές ιδιότητές του στη ζωή τους. 

Οι επιμέρους στόχοι: 
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Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Οι μαθητές αναμένεται να παρατηρήσουν και να ονομα-
τίσουν τα μέρη του αμπελιού, να καταγράψουν τα προϊόντα του, να γνωρίσουν τους τόπους 
καλλιέργειάς του και να εξερευνήσουν περιοχές της Ελλάδας που φημίζονται για τα σταφύ-
λια και το κρασί που παράγουν και να ανακαλύψουν, κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, το 
ρόλο που είχε και έχει η εκμετάλλευση της αμπέλου στην οικονομική, κοινωνική και πολιτι-
στική ζωή των Ελλήνων. Επίσης, να αντιληφθούν ότι μπορούν να επικοινωνούν με τους άλ-
λους όχι μόνο προφορικά αλλά και γραπτά και να καταλάβουν ότι ο πολλαπλασιασμός είναι 
επαναλαμβανόμενη πρόσθεση. 

Β. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία : Οι μαθητές επιδιώκεται να οικοδομήσουν τη νέα 
γνώση αναλαμβάνοντας οι ίδιοι οι μαθητές ενεργητικό και διερευνητικό ρόλο στη μαθησιακή 
διαδικασία, να αποκτήσουν δεξιότητες άντλησης, συλλογής, οργάνωσης, ανάλυσης  και επε-
ξεργασίας δεδομένων, να δραστηριοποιηθούν μέσα από την παρατήρηση, την έρευνα, την  
ανάλυση, τη σύνθεση και την παρουσίαση εργασιών (διερευνητική-βιωματική μάθηση). Α-
κόμα, να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και αλληλοβοήθειας για την επίτευξη των προ-
τεινόμενων στόχων, να καλλιεργήσουν κριτική και δημιουργική σκέψη, να εκφραστούν δη-
μιουργικά καλλιεργώντας την φαντασία και την έμπνευσή τους και, τέλος, να εκτιμήσουν και 
να χαρούν το αποτέλεσμα της μάθησης. 

Γ. Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών : Οι μαθητές επιδιώκεται να εξοικειωθούν στη 
χρήση του υπολογιστή και των περιφερειακών συσκευών, να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ ως εργα-
λεία και πηγές μάθησης, προκειμένου να επικοινωνήσουν και να εκφραστούν μέσα από τη 
δημιουργία των δικών τους έργων (κείμενα, καλλιτεχνικά έργα), να αξιοποιήσουν διδακτικά 
το διαδίκτυο αναζητώντας συγκεκριμένες πληροφορίες από σώματα κειμένων και να τις δια-
χειρίζονται κριτικά και να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στους Η/Υ ως περιβάλλον ερ-
γασίας. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα χρησιμοποιηθούν οι εξής κατηγορίες λογισμικών: 

Α. Λογισμικά και Περιβάλλοντα που λειτουργούν ως απλές πηγές πληροφόρησης: Διαδίκτυο 
με τη χρήση φυλλομετρητών διαδικτύου - Ψηφιακές ή On Line «εγκυκλοπαίδειες» (π.χ. Βικι-
παίδεια). 

Β. Περιβάλλοντα διαχείρισης πολυμεσικού υλικού δημιουργίας απλών εφαρμογών παρουσί-
ασης: Video 

Γ. Εργαλεία γενικής χρήσης:  Ms Word, Ms Power Point  

Δ. Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης: Inspiration 

Ε. Λογισμικά ανάπτυξης προσωπικής έκφρασης και δημιουργικότητας ανοιχτού τύπου: Rev-
elation Natural Art (RNA), Tux Paint. 

ΣΤ. Πρoγράμματα οπτικοποίησης και προσομοίωσης: Google  Earth 
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Ζ. Λογισμικό δημιουργίας αλληλεπιδραστικών τεστ:  Hot Potatoes  

Η παιδαγωγική αξία των παραπάνω λογισμικών τα καθιστά κατάλληλα για την υλοποίηση 
του σεναρίου, καθώς οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν: 

 Ικανότητες κατηγοριοποίησης 

 Γλωσσικές και εκφραστικές ικανότητες 

 Ικανότητες κατανόησης και δημιουργικής έκφρασης 

 

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ και ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Το σενάριο βασίζεται θεωρητικά στην εποικοδομιστική προσέγγιση της γνώσης και συγκεκρι-
μένα στις απόψεις μάθησης των Piaget, Bruner και Vygotsky και υλοποιείται μέσα από διε-
ρευνητικές - ανακαλυπτικές και συνεργατικές δραστηριότητες, μέσω των οποίων επιδιώκεται 
η επίτευξη των γνωστικών στόχων με παράλληλη χρήση των ΤΠΕ. 

Κύριος άξονας στις εποικοδομιστικές θεωρίες είναι ότι η γνωστική δομή είναι ένα οργανω-
μένο σύστημα νοητικών δραστηριοτήτων και ότι τα νέα δεδομένα σχετίζονται με τις προϋ-
πάρχουσες γνωστικές δομές, με συνέπεια να οικοδομείται η νέα γνώση μέσα από δημιουρ-
γικές δραστηριότητες των ίδιων των μαθητών.   

Σύμφωνα με την αρχή της ενεργητικής μάθησης, η «ανακάλυψη» της γνώσης από τους ίδιους 
τους μαθητές, κεντρίζει το ενδιαφέρον τους, εξασφαλίζει την ταχύτερη γνώση και ανάπτυξη 
της δημιουργικότητάς τους, ικανοποιεί ταυτόχρονα μαθησιακούς και ψυχαγωγικούς στόχους 
και προσφέρει συναισθήματα αυτοεκτίμησης. 

Η συνεργατική μάθηση ενισχύει την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ικανοτήτων δό-
μησης της συνεργασίας, αναζήτησης έκφρασης, ανταλλαγής απόψεων και ιδεών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ., 
2002:13). Ακόμα, ενθαρρύνει την ανάπτυξη διαλογικής σχέσης μεταξύ των συμμετεχόντων 
με αυξανόμενο βαθμό ατομικής και συλλογικής ευθύνης. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί η δυνατότητα που προσφέρει ο υπολογιστής στη διαθεματική 
προσέγγιση ενός γνωστικού αντικειμένου. Η αντιμετώπιση και μελέτη μιας έννοιας υπό το 
πρίσμα πολλών διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων ή επιστημών συμβάλλει αποτελε-
σματικά στη βαθύτερη κατανόηση αυτής και του πλαισίου της, ενώ ενισχύει την ανάπτυξη 
κριτικής, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης. 

Με βάση τα παραπάνω, η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 
της Επικοινωνίας θα πρέπει να βασίζεται στην επιλογή και το σχεδιασμό κατάλληλων εκπαι-
δευτικών δραστηριοτήτων από τον εκπαιδευτικό, τέτοιων ώστε: 

• να δίνουν τη δυνατότητα πολλαπλής αναπαράστασης των εννοιών 
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• να διευκολύνουν την εξατομικευμένη και ανακαλυπτική μάθηση 

• να προωθούν τη συνεργατική μάθηση 

• να ενισχύουν τη διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία και στη μάθηση 

• να συμβάλλουν στην αύξηση της ενεργητικής και αυτόνομης συμπεριφοράς των μα-
θητών 

• να κάνουν τη διδασκαλία επωφελή και ελκυστική προς τους μαθητές και ενδιαφέ-
ρουσα για τον ίδιο 

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  και ΜΟΝΤΕΛΟ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ευνοεί την αλλαγή του παραδοσιακού 
διδακτικού μοντέλου και τη χρήση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων που συνάδουν με 
την ιδιαιτερότητα του μαθήματος. 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο εστιάζει στη «συνεργατική καθοδηγούμενη διερεύνηση-
ανακάλυψη», που οδηγεί στη δημιουργία ενός γόνιμου και φιλικού για όλους τους εμπλεκό-
μενους μαθησιακού περιβάλλοντος (Ράπτης & Ράπτη, 2000).   

Η μεθοδολογική προσέγγιση που προτείνεται περιλαμβάνει διδακτικές μεθόδους όπως, ομά-
δες εργασίας, καταιγισμός αυθόρμητων ιδεών, συζήτηση-δασκαλομαθητικός διάλογος, συ-
ζήτηση σε ομάδες, εννοιολογική χαρτογράφηση, κριτική ανάγνωση κειμένων. 

Η δυνατότητα των μαθητών στη συμμετοχική ανακάλυψη μεθοδεύεται από συγκεκριμένες 
διαδικασίες (εποικοδομητικές, ανακαλυπτικές, βιωματικές, συλλογικές) και εξελίσσεται σε 
συγκεκριμένα στάδια, έτσι ώστε βαθμιαία να οδηγηθούν στη βαθύτερη μελέτη και γνώση 
των θεμάτων που επιλέχθηκαν για το σενάριο.  

Το μεγαλύτερο όμως όφελος για τους μαθητές είναι, ότι δεν αποτελούν πια παθητικούς δέ-
κτες γνώσεων όπως γινόταν με το δασκαλοκεντρικό μοντέλο, αλλά μέσα από τις ομαδικές 
παιδαγωγικές δραστηριότητες επικοινωνούν, αντιπαραθέτουν, αναπτύσσουν επιχειρήματα 
για τις απόψεις τους, εκφράζουν απορίες, ενστάσεις, οικοδομούν τη γνώση μέσω της αλλη-
λεπίδρασης με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Γίνονται γραμματείς – γραφείς, όταν συνθέ-
τουν το κείμενό τους έπειτα από τη διερεύνησή τους, συγγραφείς – παρουσιαστές, όταν ορ-
γανώνουν τις πληροφορίες τους και τις παρουσιάζουν στο ακροατήριό τους και καλλιτέχνες 
– δημιουργοί, όταν αξιοποιούν τα εργαλεία του υπολογιστή για να εκφραστούν αισθητικά 
μέσα από τα καλλιτεχνήματά τους. 

Ο ρόλος του δασκάλου μέσα σε αυτό το πλαίσιο αλλάζει (Ράπτης & Ράπτη, 2006),  αποκτά 
καθοδηγητικό, συμβουλευτικό, υποστηρικτικό, ενθαρρυντικό και διαμεσολαβητικό χαρα-
κτήρα. Ενεργεί όχι ως φορέας γνώσεων, αλλά περισσότερο ως συντονιστής ενεργητικών και 
συμμετοχικών μαθησιακών ενεργειών. Οργανώνει και συντονίζει την ερευνητική πρωτοβου-
λία των μαθητών, παρεμβαίνει ως βοηθός της ομάδας όταν του ζητηθεί και λειτουργεί ενι-
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σχυτικά, ενορχηστρώνοντας διακριτικά τη διαδικασία. Επιπρόσθετα, δίνει σαφείς οδηγίες ό-
που κι αν χρειαστούν, διαχειρίζεται το χρόνο ώστε να μην υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ 
των σταδίων επεξεργασίας των εργασιών των ομάδων και σε ερωτήσεις των μαθητών, μπο-
ρεί να απαντά επίσης με ερωτήσεις που να οδηγούν σε παραπέρα διερεύνηση. Επίσης, έ-
χει φροντίσει  να μελετήσει τις ιστοσελίδες που θα διερευνηθούν, έχει ετοιμάσει τα φύλλα 
εργασίας των ομάδων, έχει προβλέψει τυχόν απρόοπτα και απρόσμενες εξελίξεις κατά τη 
διεξαγωγή του μαθήματος (δυσκολία κατά τη χρήση των λογισμικών από τα παιδιά, διαφω-
νίες στις ομάδες, ανενεργές ιστοσελίδες κ.λπ.).  

Ως προς τη δομή του, το σενάριο ακολουθεί το εποικοδομιστικό μονέλο των Driver και Old-
ham,  που έχει ως εξής: 

• Φάση του προσανατολισμού: Στη φάση αυτή δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να 
αναπτύξουν μια αίσθηση σκοπού και κινήτρων για την πρώτη προσέγγιση του θέμα-
τος. 

• Φάση της ανάδειξης των ιδεών: Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης οι μαθητές ανα-
δεικνύουν τις διαμορφωμένες ιδέες του θέματος. 

• Φάση της αναδόμησης των ιδεών: Σε αυτή τη φάση οι μαθητές θέτουν τις νέες πλη-
ροφορίες σε «διάλογο» με τις πρότερες γνώσεις και εμπειρίες τους και σχηματίζουν 
τη νέα γνώση, αναπροσαρμόζοντας κατάλληλα τα νοητικά τους σχήματα. 

• Φάση της εφαρμογής των ιδεών: Δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να χρησιμοποιή-
σουν τις ιδέες που έχουν αναπτύξει σε διάφορες καταστάσεις οικείες και άγνωστες. 

• Φάση της ανασκόπησης – εμπέδωσης: Είναι το τελικό στάδιο στο οποίο ζητείται από 
τους μαθητές να συλλογιστούν πώς έχουν αλλάξει οι ιδέες τους και να συγκρίνουν 
τον τωρινό τρόπο σκέψης τους με αυτόν που είχαν στην αρχή του μαθήματος. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Η αξιολόγηση των μαθητών είναι: 

• Διερευνητική σε όλη την πορεία του προγράμματος, όπου αξιολογείται η υπάρχουσα 
γνώση των μαθητών, η ενεργητικότητα και  το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν για το 
θέμα αλλά και για τη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ και οι τυχόν δυσκολίες που προκύ-
πτουν. 

• Διαμορφωτική, με σκοπό την ανατροφοδότηση και αναδιατύπωση στόχων σε τυχόν 
δυσκολίες. Τα λάθη και οι απορίες των μαθητών κατά τη χρήση των λογισμικών και 
την αναζήτηση των πληροφοριών στο διαδίκτυο πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ευ-
καιρίες για μάθηση και να μην εκλαμβάνονται ως αποτυχίες. 
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• Τελική από τους μαθητές (αυτοαξιολόγηση) και τον εκπαιδευτικό προκειμένου να 
διαπιστωθεί ο βαθμός επίτευξης των αρχικών στόχων, τόσο σε επίπεδο τάξης όσο 
και σε επίπεδο ατομικής επίδοσης κάθε μαθητή. 
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ΥΠΕΠΘ-Π.Ι. (2006). Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ Τάξης Δημοτικού σχολείου. Βιβλίο Δασκάλου. 
Αθήνα: ΟΕΔΒ.  

ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2003). ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπου-
δών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Υποχρεωτικής Εκπαί-
δευσης. Ανακτήθηκε 2 Ιουνίου 2014 από: http://www.pi-schools.gr/programs/depps/. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ενδεικτικά Φύλλα Εργασίας: 

1ο Φύλλο Εργασίας (α) 
Παρατηρείστε τον παρακάτω εννοιολογικό χάρτη και σημειώστε στους κόμβους τα μέρη από 
τα οποία αποτελείται το αμπέλι και περιγράψτε τα στους συνεχόμενους κόμβους (για οποια-
δήποτε απορία ζητήστε βοήθεια από το δάσκαλό σας). 

Κάντε control + κλικ στην εικόνα για να συνεχίσετε τον εννοιολογικό χάρτη. 
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https://app.box.com/s/brw419xe8r4vuxtws8uf
http://www.pi-schools.gr/programs/depps/


 
 

 
1ο Φύλλο Εργασίας (β) 

 
Εδώ μπορείτε να δείτε συμπληρωμένο τον εννοιολογικό χάρτη. 
 

 

 
 

4ο Φύλλο Εργασίας  
 
1. Ανοίξτε το Revelation Natural Art (RNA) και «φυτέψτε» τον δικό σας αμπελώνα. 

Με εργαλείο σας το πινέλο ζωγραφίστε ένα παραλληλόγραμμο χωράφι χαράζοντας πέντε 

γραμμές με μήκος 7 μ. και πλάτος 5 μ. Σε αυτές τοποθετήστε με τη στάμπα αμπελιού, όσα 

αμπέλια χωράνε στο μήκος και στο πλάτος. 

2.Υπολογίστε τώρα με τρεις τρόπους το αποτέλεσμα (πρόσθεση και πολλαπλασιασμός).  
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Α. Με άθροιση: 5+5+5+5+5+5+5=35 
Β. Με άθροιση: 7+7+7+7+7=35 
Γ. Με γινόμενο: 5×7=35 

3759

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Διδασκαλία τοπικής ιστορίας στο Γυμνάσιο. Βοστίτσα 1821- Αίγιο 2013 

Δούκα Αγαθή Εκπαι-
δευτικός Π.Ε.02 

Παναγιωτοπούλου Ελένη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

Παπαλεξίου Αναστασία Εκπαιδευ-
τικός Π.Ε.02 

anastapapa4@gmail.com 

Περίληψη 

Με γνώμονα την υλοποίηση  μιας πρωτότυπης και καινοτόμας εκπαιδευτικής πρακτικής  που 
θα κέντριζε  το ενδιαφέρον και  θα ενεργοποιούσε τους μαθητές  μας, σχεδιάστηκε το συγκε-
κριμένο πολιτιστικό  πρόγραμμα. Το πρόγραμμα με τίτλο «Βοστίτσα 1821- Αίγιο 2013» πραγ-
ματοποιήθηκε με τη συνεργασία μαθητών της Γ’  τάξης δύο Γυμνασίων του Αιγίου, του 2ου 
και του 4ου   κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014. Κινητήριο έναυσμα ήταν οι ε-
νότητες  του σχολικού βιβλίου της ιστορίας της  Γ’ τάξης που αφορούν στην Ελληνική επανά-
σταση, σημαντικά γεγονότα της οποίας εκτυλίχθηκαν στην πόλη του Αιγίου. Η συνεργασία σε 
ομάδες, η επιτόπια έρευνα, η αναζήτηση υλικού στην τοπική βιβλιοθήκη, η αξιοποίηση της 
αντίστοιχης δικτυογραφίας και η χρήση διάφορων τεχνολογικών εργαλείων αποτελέσαν τους 
πυλώνες της δράσης μας. 

Λέξεις - Κλειδιά: Φιλολογικά μαθήματα, Ιστορία Γ’ Γυμνασίου, Τ.Π.Ε, εναλλακτικές διδακτικές 
τεχνικές ,τοπική ιστορία. 

Ταυτότητα προγράμματος 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «Βοστίτσα 1821- Αίγιο 2013» ΤΑΞΗ : Γ’ Γυμνασίου  ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Πέντε μήνες 

Σύντομη περιγραφή του σεναρίου 

Επιχειρήθηκε η προσέγγιση και η μελέτη ενός σπουδαίου γεγονότος για την επανάσταση του  
‘21, που έλαβε χώρα στην πόλη μας, της ιστορικής Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας. Ε-
μπνευστήκαμε τη σύνταξη μιας πλαστής  επιστολής ενός φανταστικού περιηγητή , που βρι-
σκόταν στην πόλη της Βοστίτσας  τη χρονική στιγμή που διεξήχθη η μυστική συνέλευση. Στην 
επιστολή καταγράφονταν τα γεγονότα όπως υποτίθεται ότι τα έζησε ο ίδιος ο περιηγητής, η 
οποία μάλιστα περιείχε πολλούς γρίφους,  αφού ο συντάκτης της χρησιμοποιεί σε πολλά ση-
μεία τον κώδικα επικοινωνίας των Φιλικών. Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η επιστολή 
συνιστά άμεση ιστορική πηγή και διαθέτει αμεσότητα και ζωντάνια σε αντίθεση με την ιστο-
ρική αφήγηση των σχολικών εγχειριδίων . Ακολούθως την παρουσιάσαμε στους μαθητές ως 
αληθινή, γραμμένη από ένα υπαρκτό πρόσωπο. Για να ενισχύσουμε το μυστήριο γύρω από 
την επιστολή, ισχυριστήκαμε ότι την ανακαλύψαμε τυχαία ανάμεσα στις σελίδες ενός πα-
μπάλαιου βιβλίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της πόλης και ότι βρισκόταν εκεί από την εποχή 
που γράφτηκε. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και η κάθε ομάδα επεξεργάστηκε ένα α-
ντίστοιχο κομμάτι της επιστολής.  Στο τέλος έγινε η σύνθεση και η παρουσίαση  μιας ολοκλη-
ρωμένης έρευνας. 
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Στόχοι 

Η διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας αποτελεί για την πλειοψηφία των μαθητών μια 
ανιαρή και ανούσια διαδικασία, που δεν έχει καμία σχέση με τη σύγχρονη πραγματικότητα 
και δεν αφορά τον σημερινό άνθρωπο. Εμπνευσμένο το συγκεκριμένο πρόγραμμα από το 
ανάλογο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου για την Ελληνική Επανάσταση, είχε ως στόχο να κι-
νητοποιήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τη μελέτη και ουσιαστική γνώση  του παρελθό-
ντος, να τους οδηγήσει βιωματικά στη διεξαγωγή συμπερασμάτων και στην ερμηνεία  συγκε-
κριμένων συμπεριφορών και επιλογών των πρωταγωνιστών και κυρίως να συνειδητοποιή-
σουν πόσο «κοντά» μας είναι τα γεγονότα που εξετάζουν και πόσο πολύ μοιάζουν οι νοοτρο-
πίες και οι συμπεριφορές του χθες με αυτές του σήμερα. Στόχος μας να μετατρέψουμε την 
κουραστική και πολλές φορές αναποτελεσματική διδασκαλία της τοπικής ιστορίας μας σε 
ένα συναρπαστικό ταξίδι προσωπικής αναζήτησης πληροφοριών και εξερεύνησης με την ε-
νεργητική εμπλοκή των ίδιων των μαθητών. Επιδίωξή μας να αξιοποιηθεί από τους μαθητές 
το πλούσιο ιστορικό υλικό που υπάρχει είτε διάσπαρτο μέσα στην πόλη π.χ. τα πολλά κτίρια 
της εξεταζόμενης περιόδου, αλλά και οι αρκετές γραπτές  μαρτυρίες από την εποχή εκείνη. 
Οι μαθητές  έπρεπε να εξοικειωθούν με την ανακαλυπτική και διερευνητική μάθηση και να 
καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας και αυτενέργειας. Αξιομνημόνευτο δε είναι το γεγο-
νός ότι μαθητές από διαφορετικά σχολεία της ίδιας πόλης συνεργάστηκαν με επιτυχία καλ-
λιεργώντας νέες και ουσιαστικές  διαπροσωπικές σχέσεις. Διεύρυναν επίσης την ικανότητα 
τους να κρίνουν και να αξιολογούν τη γραπτή ή τη διαδικτυακή πληροφορία καθώς και να 
επιχειρηματολογούν. Κατ’ επέκταση μεταμορφώθηκαν  σε μικρούς εξερευνητές, που άφη-
σαν  τη φαντασία τους να τους ταξιδέψει σ’ εκείνη την εποχή, εστίασαν στο ουσιαστικό,  προ-
σέγγισαν και αφομοίωσαν την ιστορική γνώση μέσα από μια δυναμική, βιωματική διαδικα-
σία. Τέλος με την υλοποίηση του προγράμματος οι μαθητές γνώρισαν περαιτέρω την πόλη 
τους, έμαθαν για το σπουδαίο ρόλο της περιοχής τους στην Ελληνική Επανάσταση, στοιχείο 
που αγνοούσαν,  ενώ ορισμένοι επισκέφθηκαν τη Δημοτική βιβλιοθήκη για πρώτη φορά. Οι 
μαθητές βλέπουν την πόλη τους με διαφορετική ματιά, καθώς ανακάλυψαν  τα μυστικά που 
κρύβουν κτίρια και σημεία μέσα στον αστικό ιστό που έβλεπαν καθημερινά, αλλά δεν υπο-
ψιάζονταν το ιστορικό τους περιεχόμενο. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η εν λόγω δράση αποσκοπούσε στο να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε  οι  
μαθητές να ιχνηλατήσουν μόνοι τους την πληροφορία και να οικοδομήσουν τη γνώση. Η δι-
δακτική διαδικασία βγαίνει από τον χώρο της αίθουσας, παύει να είναι δασκαλοκεντρική, οι 
μαθητές, συνεργαζόμενοι πια, πρωταγωνιστούν στη διαδικασία μάθησης, ερευνούν, ανακα-
λύπτουν και καταλήγουν σε συμπεράσματα. Προσεγγίζουν βιωματικά τις πηγές, αποδομούν 
και ανασυνθέτουν την ιστορική γνώση. Ο μαθητής παύει να είναι ο παθητικός δέκτης της 
γνώσης, αμφισβητεί, αναρωτιέται, προβάλλει τον σκεπτικισμό του απέναντι στο ιστορικό πα-
ρελθόν, εντοπίζει τα θετικά και αρνητικά γεγονότα της κάθε εποχής και την επιρροή που ά-
σκησαν στην μετέπειτα ιστορική εξέλιξη. Από απλός ακροατής  μετατρέπεται σε πρωταγωνι-
στή της διδακτικής διαδικασίας. 
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Οργάνωση τάξης  

Οι μαθητές κάθε σχολείου χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες. Η κάθε ομάδα επεξεργάζεται το 
ίδιο  απόσπασμα  της επιστολής  με την αντίστοιχη ομάδα του άλλου σχολείου. Οι συναντή-
σεις πραγματοποιούνταν μία φορά την εβδομάδα στο χώρο του σχολείου και διαρκούσαν 
δύο ώρες. Υλοποιήθηκαν επίσης επισκέψεις στη Δημοτική βιβλιοθήκη του Αιγίου, στο Λαο-
γραφικό Μουσείο του Αιγίου, καθώς και περιήγηση στο κέντρο της πόλης . Οι διδάσκουσες 
είχαν καθοδηγητικό και συντονιστικό ρόλο και επιδίωξαν να γίνουν, οι ίδιοι οι μαθητές,  φο-
ρείς της γνώσης τους. 

Πορεία προγράμματος 

1ος Μήνας: Χωρισμός σε ομάδες και ανάληψη ρόλων. 

 Παρουσίαση της επιστολής στους  μαθητές. 

Επιστολή Γάλλου Περιηγητή 
Βρέθηκα στην Κηπούπολη το Χειμώνα ενός σπουδαίου έτους που έμελε να είναι η  
Άνοιξη για τους ανθρώπους του τόπου τούτου. Κι ενώ η παραμονή μου ήτο  
ευχάριστος εις την όμορφην αυτήν πόλιν, απεφάσισα να την εγκαταλείψω μετά  
λύπης μου και να συνεχίσω την περιήγησήν μου. Το τελευταίο όμως βράδυ της  
διαμονής μου στο σπίτι του 587Β8Γ θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη μου.  
Ο οικοδεσπότης μου ήτο πολύ αναστατωμένος και επρόκειτο να μεταβεί  
προχωρημένης της νυκτός σε οικία γνωστού συντοπίτη του προκειμένου να  
συζητήσουν πολύ σοβαρά θέματα που αφορούσαν το ω278α. Κάποιο  
σύννεφο είχε μεταβεί από την 98537  μεταφέροντας «δώρα»  
από τον Καλό. Δεν εγνώριζα τότε ότι θα γίνω μάρτυς μιας ιστορικής  
στιγμής που θα ενθυμούμην μέχρι να αποθάνω. Το σκότος ήτο βαθύ, βγήκαμε από  
το μέγαρο από την πόρτα υπηρεσίας κρατώντας ένα φανάρι. Περπατήσαμε μέσα  
στο δριμύ ψύχος ένεκα του βαρέως χειμώνος, όσο πιο ήσυχα γινόταν για να μην  
κινήσομεν τας υποψίας των αγκαθιών. Στο μέγαρο  του Π. Δεσποτόπουλου ήσαν  
συγκεντρωμένοι όλοι οι εκδικητικοί  της Κηπούπολης. Όταν εισήλθαμεν με τον ω278α  
σηκώθησαν όλοι εις ένδειξιν σεβασμού. Εκεί παρίστατο ο 0Η5Η37 9ΗΒΟΣ7 ΥΩΟ6Η78Α, ο  
οποίος δεν έκρυβε την ταραχήν του και τον εκνευρισμό του. Είχα την τιμήν να γνωρίσω εκεί  
έναν σπουδαίον, γνωστικόν και συνετόν άνδρα, τον 5Ω7 6ΩΑΑ37Ω13, πλούσιον έμπορον  
από την 98537, που νυμφεύθηκε την αδερφή του 587Β8Γ και παρέμεινε στην  
Κηπούπολη. Εκείνο το βράδυ γνώρισα και τον  Η7ΨΟΩΗ 1Η363 που  
παρίστατο μετά του πατρός του, ορμώμενοι εκ ορεινού χωρίου εις τους πρόποδας  
του μεγαλυτέρου όρους της περιοχής και ο οποίος έμελε να διαδραματίσει  
σπουδαίον ρόλον στην καταιγίδα που επρόκειτο να ακολουθήσει.  
Όλες οι εξέχουσες προσωπικότητες της περιοχής ήταν συγκεντωμένες στον μεγάλον οντά  
 του αρχοντικού και κάθονταν στους αναπαυτικούς σοφάδες καπνίζοντας τα  
τσιμπούκια των. Μεταξύ αυτών ήτο και οι ηγούμενοι των Ταξιαρχών και του  
Μεγάλου Σπηλαίου καθώς το πρόσχημα της συνάντησης εκείνης ήτο η δικαία λύσις  
των υποτιθέμενων κτηματικών διαφορών που είχαν προκύψει  ανάμεσα στας δύο  
μεγάλας μονάς. Η ατμόσφαιρα της συναθροίσεως ήτο βαριά και «μύριζεν»  
μπαρούτι. Άρχισα να αντιλαμβάνομαι την σοβαρότηταν αλλά και την ιστορικότηταν  
της στιγμής.  Απεμακρύνθην σε μιαν ήσυχην σχετικώς γωνιά δίπλα στο καιόμενον  
τζάκι με όλες τας αισθήσεις μου εις επαγρύπνησιν προκειμένου να αντιληφθώ τα  
τεκταινόμενα καθώς η γνώσις των ελληνικών μου ήτο ασθενής και περιορισμένη.  
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Ήτο 26η του μηνός Ιανουαρίου 1821 κι έμελλε να μείνει για πάντα χαραγμένη εις την  
μνήμην μου. Στον οντά του μεγάρου εισέρχεται ένας ρασοφόρος ενθουσιώδης και  
ριψοκίνδυνος ΑΜ απεσταλμένος απ’  ότι αντελήφθην του Καλού που φέρνει το  
μήνυμα της ενάρξεως της καταιγίδος στη 2.  

Οι διδάσκουσες καθοδήγησαν τους μαθητές να αναζητήσουν πληροφορίες για την κατά-
σταση που επικρατούσε στην περιοχή  της  τουρκοκρατούμενης Βοστίτσας την εξεταζόμενη 
περίοδο, καθώς και να ερευνήσουν για τους περιηγητές και το ρόλο τους. 

Οι μαθητές  πολύ γρήγορα αντιλήφθηκαν ότι για να αποκρυπτογραφήσουν τους γρίφους της 
επιστολής θα έπρεπε να αξιοποιήσουν τον κρυπτογραφικό κώδικα της Φιλικής  Εταιρείας, 
στον οποίο είχε γίνει αναφορά στη σχετική ενότητα της  διδασκόμενης ιστορίας. Έτσι, για 
παράδειγμα ανακάλυψαν ότι το ω278α σήμαινε έθνος και η λέξη αγκάθι σήμαινε στον κώ-
δικα των Φιλικών Τούρκος. Επίσης η λέξη Καλός ήταν το συνθηματικό όνομα του Α. Υψηλάντη 
κλπ.  

Το διαδίκτυο αποδείχθηκε για άλλη μια φορά πολύτιμος αρωγός για τους μικρούς ιστοριοδί-
φες.  

2ος Μήνας :  Αφού αποκρυπτογραφήθηκε η επιστολή, οι μαθητές ανέλαβαν να σκιαγραφή-
σουν τις προσωπικότητες των πρωταγωνιστών και να εντοπίσουν σε ποια σημεία του σημε-
ρινού Αιγίου, έλαβε χώρα η ιστορική συνάντηση. 

Η  επίσκεψη στη Δημοτική βιβλιοθήκη κρίθηκε απαραίτητη για την αναζήτηση σχετικής βι-
βλιογραφίας. 

3ος Μήνας : Περιήγηση στην πόλη του Αιγίου, στους δρόμους όπου η ονοματοθεσία και τα 
κτίρια έχουν σχέση με τη Συνέλευση. Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο του Αιγίου. Στη  
συνέχεια οι μαθητές προχώρησαν στη χαρτογράφηση περιοχών και σημείων της πόλης που 
σχετίζονται με το εξεταζόμενο γεγονός. Στο σημείο αυτό της έρευνας τέθηκε υπό συζήτηση  
στους μαθητές το εξής θέμα: θα μπορούσε σήμερα να πραγματοποιηθεί στην πόλη μας μια 
ανάλογη συγκέντρωση προκειμένου να συζητηθεί και ενδεχομένως να επιλυθεί ένα σπου-
δαίο εθνικό ζήτημα;  

Οι μαθητές κατέληξαν ότι θα μπορούσε να συμβεί, υπό άλλες συνθήκες βέβαια, και με θέ-
ματα συζήτησης και προβληματισμού αμιγώς τοπικού ενδιαφέροντος. 

4ος Μήνας: Οι μαθητές  συμμετέχουν σε παιχνίδι ρόλων δηλ. κάποιος αναλαμβάνει να «υπο-
δυθεί» τον Παπαφλέσσα και κάποιος άλλος τον Παλαιών Πατρών Γερμανό κλπ. Τέλος  δη-
μιουργείται ένα σενάριο εμπνευσμένο από τα πραγματικά γεγονότα και επιτυγχάνεται η 
δραματοποίηση του κομβικού σημείου της συνέλευσης δηλ, της σύγκρουσης των δύο ιεραρ-
χών. Η δραματοποίηση αυτή, συμπεριελήφθη στη σχολική γιορτή με αφορμή τον εορτασμό 
της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου. 

5ος Μήνας: Οι μαθητές συμμετείχαν σε ασκήσεις Δημιουργικής γραφής με τα εξής ερεθί-
σματα : Αν ήσουν υπηρέτης στο αρχοντικό που έλαβε χώρα η συνέλευση, πώς θα παρουσία-
ζες τα γεγονότα;  Αν υποθέσουμε ότι ήσουν δημοσιογράφος  μιας ευρωπαϊκής εφημερίδας, 
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πώς θα μετέφερες το γεγονός στους αναγνώστες σου; Ας υποθέσουμε ότι ήσουν το πρωτο-
παλίκαρο του Παπαφλέσσα, ποιο θα ήταν το περιεχόμενο της συζήτησης που θα είχες μαζί 
του μετά από τη θυελλώδη συνέλευση; 

Οι μαθητές έμειναν έκπληκτοι, όταν στην τελευταία συνάντηση τους αποκαλύψαμε ότι η ε-
πιστολή του περιηγητή ήταν εντελώς φανταστική. Δήλωσαν όμως πως άξιζε τον κόπο, αφού 
τους έδωσε την αφορμή να μπουν στην περιπλάνηση και να ταξιδέψουν στο μαγικό πέλαγος 
της Ιστορίας. Σαν επιστέγασμα του προγράμματος, ζητήθηκε από τα παιδιά, η γνώμη τους 
για το ιστορικό γεγονός, ποια άποψη σχημάτισαν για τους πρωταγωνιστές και αν πιστεύουν 
ότι αυτό το μακρινό παρελθόν εξακολουθεί με κάποιο τρόπο να ρίχνει τη σκιά του στο παρόν 
της πόλης. 

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε μαζί με τα υπόλοιπα προγράμματα, που υλοποιήθηκαν κατά 
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στην τελετή λήξης, και στα δύο γυμνάσια.  

Αναστοχασμός 

Το χρονικό διάστημα εκπόνησης του προγράμματος ήταν επαρκές. Τα παιδιά ενθουσιάστη-
καν και συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία. Έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον, ξαφνιάστηκαν όταν 
αντιλήφθηκαν  ότι σε σημεία της πόλης από τα οποία περνούν καθημερινά, έχουν συμβεί 
ιστορικής σημασίας γεγονότα. Τα συνεπήρε τόσο η έρευνα ώστε κατέφυγαν ακόμα και στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αλιεύσουν χρήσιμες πληροφορίες από συντοπίτες μας. 
Επίσης αναζήτησαν πληροφορίες σε ξεχασμένα βιβλία στις βιβλιοθήκες των σπιτιών τους. 
Θεωρούμε ότι ο στόχος που είχαμε θέσει αρχικά επετεύχθη. Οι μαθητές  επιστράτευσαν όλες 
τις δυνάμεις τους, αξιοποίησαν κάθε διαθέσιμο μέσο για να συγκεντρώσουν πληροφορίες 
και ήταν συνεπείς στις εβδομαδιαίες συναντήσεις μας. Εκδήλωσαν κάτι παραπάνω από εν-
διαφέρον για το εγχείρημα. Αγωνιούσαν να επιλύσουν το μυστήριο της επιστολής και να ε-
πισκεφθούν τις τοποθεσίες, όπου όλα αυτά που διηγείται συνέβησαν. Συνεπώς καταφέραμε 
να τους μετατρέψουμε σε «συνένοχους» στην έρευνα και τελικά στη γνώση. 
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Εγώ, εσύ, όλοι εμείς, προσπαθούμε μαζί. Σχέδιο εργασίας 

Σκουτέρη Νίκη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 
nikiskout@yahoo.gr 

Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες στον τομέα της Ψυχολογίας ανθίζει και διευρύνεται  σε πολλούς 
τομείς το μοντέλο της Γνωστικής ( Γνωσιακής) Συμπεριφοριστικής Θεραπείας. Το μοντέλο 
αυτό δίνει έμφαση στο ρόλο της σκέψης, στα συναισθήματα και στη συμπεριφορά. Η εκπαι-
δευτική αυτή παρέμβαση υλοποιήθηκε σε ολοήμερο τμήμα Νηπιαγωγείου με 25 μαθη-
τές/τριες. Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τρεις βασικούς άξονες : το 
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, τα παρεμβατικά προληπτικά προγράμματα της ΓΣΘ και το 
αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών. Σκοπός του προγράμματος ήταν η συναισθηματική ανθε-
κτικότητα των παιδιών και ο εφοδιασμός τους με απαραίτητες δεξιότητες ώστε να διαχειρί-
ζονται  εποικοδομητικά τις καθημερινές  ματαιώσεις ή δυσκολίες με απώτερο σκοπό την ψυ-
χική υγεία τους. Οι τεχνικές και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν  γνωστική αναδό-
μηση,  τροποποίηση  αυτόματων σκέψεων,  δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων,  εσωτερικός 
μονόλογος,  δραματοποίηση,  κουκλοθέατρο,  αφήγηση ιστοριών,  άσκηση στη φαντασία,  
ζωγραφική,  μουσική- τραγούδι,  καταιγισμός ιδεών,  επίδειξη εικόνων. 

Λέξεις – Κλειδιά: Γνωστική Συμπεριφοριστική Θεραπεία, σκέψεις, συναισθήματα, συμπερι-
φορά, ψυχική υγεία, τεχνικές και μέθοδοι 

Eισαγωγή 

Τα παιδιά από την ηλικία των τριών ετών αρχίζουν να κατανοούν τις ενδείξεις ότι κάποιος 
σκέπτεται αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση των δικών τους σκέψεων. Δε συγ-
χέουν ακόμη τη σκέψη με τη δράση. Οι πιαζετιανές θεωρίες υποστηρίζουν ότι τα παιδιά ηλι-
κίας 2 – 7 ετών βρίσκονται στο προσυλλογιστικό στάδιο και άρα δεν έχουν αναπτυξιακές δε-
ξιότητες αιτιολόγησης και συνεπώς δε μπορούν να εντοπίσουν τη σκέψη τους ούτε και να 
συνδέσουν μεταξύ τους σκέψη, συναίσθημα και συμπεριφορά. Πρόσφατες έρευνες όμως έ-
δειξαν ότι τα 5χρονα παιδιά τείνουν να αποδίδουν ειδικό περιεχόμενο στη σκέψη τους με τη 
διαφορά ότι ο τρόπος με τον οποίο το περιγράφουν είναι λιγότερο επιτηδευμένος από τα 
μεγαλύτερα παιδιά.  

Τα συναισθήματα διαμορφώνονται στα παιδιά κυρίως από την αλληλεπίδραση με τους γο-
νείς τους. Από το πρώτο έτος αρχίζουν να διαχωρίζουν τις συναισθηματικές εκφράσεις της 
χαράς, του φόβου, του θυμού και της έκπληξης. Στα μισά του δεύτερου έτους αρχίζουν να 
κατανοούν ότι κάποιες ενέργειες δεν είναι αποδεκτές. Τότε αρχίζουν να βιώνουν τη δυσφο-
ρία και το άγχος καθώς από τις αρνητικές εκδηλώσεις των ανθρώπων γύρω τους προκύπτει 
ότι κάνουν κάτι το οποίο έχουν αντιληφθεί ως απαγορευμένο.  Το συναίσθημα του φόβου 
αποτελεί τον πρώτο κρίκο στην αλυσίδα της αρνητικής συναισθηματικής εμπειρίας του παι-
διού. Από την ηλικία των τριών ετών αρχίζουν να ξεχωρίζουν τις αιτίες και τις συνέπειες του 
φόβου από αυτές της λύπης και του θυμού. Τα υψηλά επίπεδα συναισθημάτων φόβου ενι-
σχύουν τις εσωτερικευμένες προβληματικές συμπεριφορές, αντίθετα με τα συναισθήματα 
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του θυμού τα οποία συνδυάζονται με συμπεριφορές επιθετικότητας ή αποφυγής και γενικό-
τερα με εξωτερικευμένες προβληματικές συμπεριφορές. Από αυτήν την ηλικία τα παιδιά α-
ποκτούν μια ξεκάθαρη αίσθηση για τον εαυτό τους αλλά και μεγαλύτερη κατανόηση για τους 
κανόνες της συμπεριφοράς. Από το δεύτερο ήμισυ του τέταρτου έτους αντιλαμβάνονται ότι 
κάθε συναίσθημα συνοδεύεται από ένα πρόβλημα αλλά και από κάποια ενέργεια που πρέπει 
ν’ ακολουθήσει για ν’ αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Κατανοούν ,επομένως, τις αιτίες των 
συναισθημάτων , αναπτύσσοντας ικανότητες ελέγχου αυτών. Έτσι αντιλαμβάνονται και πιο 
σύνθετες συναισθηματικές καταστάσεις όπως τη λύπη, τη ζήλια, την αγωνία, την αμηχανία. 
Από τεσσάρων χρόνων τα παιδιά μπορούν να εντοπίσουν την έκφραση της υπερηφάνειας και  
να τη διαχωρίσουν από την έκφραση της ευτυχίας και της έκπληξης. Στην προσχολική ηλικία 
γίνονται εύκολα η αναγνώριση των θετικών συναισθημάτων. Αντίθετα υπάρχει  δυσκολία 
στην αναγνώριση και ερμηνεία των αρνητικών συναισθημάτων. Δυσκολεύονται ν’ αντιληφ-
θούν τι πραγματικά μπορεί να νιώθει κάποιος συμμαθητής τους. 

Ο άνθρωπος από πολύ μικρή ηλικία , σχηματίζει πεποιθήσεις – γνωστικά σχήματα , που στη-
ρίζονται στις εμπειρίες του , στις ερμηνείες που δίνει στα γεγονότα και που καθορίζουν τον 
τρόπο που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, τον κόσμο γύρω του, το μέλλον του. Όταν συμβαί-
νουν σημαντικά γεγονότα στη ζωή του ανθρώπου , οι βασικές αυτές πεποιθήσεις – γνωστικά 
σχήματα πυροδοτούνται και ο άνθρωπος οδηγείται σε υποθέσεις. Οι υποθέσεις αυτές  εγεί-
ρουν  αυτόματες σκέψεις που εναρμονίζονται με το σύστημα των πυρηνικών πεποιθήσεων 
του ατόμου. Οι αυτόματες σκέψεις με τη σειρά τους προκαλούν συναισθηματικές αντιδρά-
σεις που συνοδεύονται πάντα με σωματικές αντιδράσεις και στη συνέχεια επηρεάζουν τη 
συμπεριφορά του ανθρώπου. 

 

Σχήμα 1 : Γνωστικό μοντέλο 
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Υπάρχουν δύο είδη κύκλων στη συμπεριφορά του ανθρώπου. Ο δυσλειτουργικός κύκλος και 
ο λειτουργικός κύκλος συμπεριφοράς.  Όταν ένα παιδί ή ένας άνθρωπος γενικά εισπράττει 
την απόρριψη από το οικογενειακό του περιβάλλον , από έναν φίλο του κ.α ,  τότε οδηγείται 
σε αρνητικές σκέψεις και γεμίζει από συναισθήματα δυσάρεστα, μόνιμα, θυμού – άγχους, 
ανασφάλειας που τον ωθούν στην απομόνωση , στην παραίτηση, στη μοναξιά, στην απο-
φυγή.  

 

Σχήμα 2 : Ο Δυσλειτουργικός Κύκλος Συμπεριφοράς 

 Μέσα από το πρόγραμμα αυτό επιχειρήθηκε να μάθει το παιδί να εντοπίζει τις δυσλειτουρ-
γικές σκέψεις του  και να οικοδομήσει πιο ισορροπημένους και θετικούς τρόπους σκέψης. 
Να ξεφύγει δηλ. από τον δυσλειτουργικό κύκλο συμπεριφοράς και να οδηγηθεί στο λειτουρ-
γικό κύκλο όπου να μάθει να ανακαλύπτει τα θετικά στοιχεία του, τις επιτυχίες του, οι σκέ-
ψεις του να είναι πιο θετικές, να συνειδητοποιήσει τις δεξιότητές του και έτσι να οδηγηθεί 
σε πιο θετικά συναισθήματα, ευχάριστα, χωρίς άγχος που τον ωθούν στην αντιμετώπιση προ-
βλημάτων και δυσκολιών, σε κατάλληλες προσπάθειες που έχουν ως αποτέλεσμα την προώ-
θηση θετικών σχέσεων μεταξύ φίλων, γονιών με αυτοέλεγχο, αυτοεκτίμηση και ψυχική αν-
θεκτικότητα. 

 
Σχήμα 3 : Ο Λειτουργικός Κύκλος Συμπεριφοράς 
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Μεθοδολογία και στοχοθεσία εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση είχε ως σκοπό τη συναισθηματική ανθεκτικότητα των παιδιών 
της προσχολικής ηλικίας. Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν οι εξής: 

• Γνωριμία με τη γωνιά συναισθηματικής αγωγής, (αναγνώριση των βασικών και των 
δευτερογενών συναισθημάτων). 

• Να αντιλαμβάνονται  ότι η σκέψη προκαλεί συναισθήματα και αυτά με τη σειρά τους  
προκαλούν  ανάλογη συμπεριφορά 

• Να κατανοήσουν τον κύκλο συμπεριφοράς  και να μάθουν να διαχωρίζουν τα θετικά 
από τα αρνητικά συναισθήματα 

• Να αντιληφθούν ότι για το ίδιο γεγονός το κάθε άτομο έχει τη δική του σκέψη, το 
δικό του συναίσθημα και τη δική του συμπεριφορά , που μπορεί να είναι όμοια με 
κάποιον άλλον αλλά και διαφορετική. 

• Να διαχωρίσουν τις σκέψεις από τα συναισθήματα σε σχέση με τα γεγονότα και να 
εμβολιαστούν με την ιδέα τροποποίησης της αυτόματης σκέψης 

• Να μυηθούν σε τεχνικές επίλυσης προβλημάτων 

• Να κατανοήσουν το ρόλο των συναισθημάτων στη συμπεριφορά μας αλλά και στις 
κοινωνικές συναλλαγές μας. 

• Να συνειδητοποιήσουν την ικανότητά τους να παίρνουν θέση απέναντι σε σκέψεις, 
συναισθήματα και πράξεις, να εμβολιαστούν με την ιδέα του εσωτερικού διαλόγου 
και της τροποποίησης της αυτόματης σκέψης και να καλλιεργήσουν τον παρατηρού-
ντα εαυτό. 

Το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας προγραμματίστηκε να υλοποιηθεί σε διάστημα έξι μηνών 
και συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 
περιλάμβαναν  ειδική γωνιά με το όνομα του βασικού ήρωα του προγράμματος. Τα ίδια τα 
παιδιά επέλεξαν τους ήρωες και τα ονόματά τους. Χρησιμοποιήθηκαν χαρτί γκοφρέ μπλε και 
καφέ χρώματος ,  κούκλες, κάρτες , φύλλα εργασίας, μουσικά όργανα, φωτογραφική μηχανή, 
βιβλία ανάλογα με το θέμα μας και με σχέση με το νερό και τις λίμνες, επίδειξη εικόνων, 
προβολή εικόνων σε Power Point,  μαρκαδόροι, πινέλα , τέμπερες, ανοιχτόχρωμο και σκου-
ρόχρωμα χαρτόνι, πίνακες αναφοράς, μεγεθυντικός φακός, CD, κασετόφωνο, κόκκινο και 
πράσινο χαρτόνι, πινακίδες, κάρτες με σύμβολα. 

Οι τεχνικές και μέθοδοι περιλάμβαναν: επίδειξη καρτών, αφήγηση ιστοριών, διάλογο, ατο-
μικές εργασίες, δυαδικές εργασίες, ομαδικές εργασίες, ζωντάνεμα κούκλας, μουσική – τρα-
γούδι, φωτογραφίες, μιμήσεις, παιχνίδι ρόλων, καταιγισμό ιδεών, ομαδική ιδεοθύελλα, 
φύλλο εργασίας, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, ερωτοαποκρίσεις, παιχνίδι, παιχνίδι 
κατά ζευγάρια, ζωγραφική, τροποποίηση αυτόματης σκέψης μέσω γνωστικής αναδόμησης,  
εσωτερικό μονόλογο, άσκηση στη φαντασία, χορός, αυτοενίσχυση. 
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Υλοποίηση εκπαιδευτικής παρέμβασης 

1η δραστηριότητα: πρώτη γνωριμία με  τα συναισθήματα 

Τα παιδιά επιλέγουν το καθ’ ένα μία κάρτα που απεικονίζει κάποιο πρόσωπο που εκφράζει 
βασικά συναισθήματα. Μέσω ερωτήσεων τα παιδιά περιγράφουν τι αισθάνεται το πρόσωπο 
στην εικόνα τους και προσπαθούν να εντοπίσουν το παιδί στην τάξη τους που έχει το ανά-
λογο συναίσθημα. Κατασκευάζουν πίνακα αναφοράς με τα συναισθήματα των καρτών 

2η δραστηριότητα : υπάρχουν και άλλα συναισθήματα 

Μέσω καρτών τα παιδιά γνωρίζουν τα δευτερογενή συναισθήματα και τα εκφράζουν με το 
σώμα τους περιγράφοντας ανάλογες εμπειρίες τους. Στο τέλος δημιουργούν και δεύτερο πί-
νακα αναφοράς με τα επιμέρους συναισθήματα. Τοποθετούνται στη γωνιά συναισθημάτων. 

3η δραστηριότητα : αναπαράσταση φωτογραφιών 

Κάθε παιδί τραβά μια εικόνα και προσπαθεί να την αναπαραστήσει με το πρόσωπό του. Τα 
υπόλοιπα παιδιά προσπαθούν να μαντέψουν το συναίσθημα. Φωτογραφίζουμε τις πόζες 
των παιδιών. 

4η δραστηριότητα : ακούμε μια ιστορία και τη δραματοποιούμε 

Ακούν μία ιστορία όπου μέσα από μία λίμνη ξεπετάγεται ένα τέρας. Όμως το τέρας αυτό ήταν 
καλό ή κακό; Τι νομίζουν τα παιδιά; Τι έγινε στην ιστορία μας; Τα παιδιά μοιράζονται μαζί 
μας γεγονότα που τα έχουν τρομάξει. Δραματοποιούμε την ιστορία δίνοντας έμφαση στις 
σωματικές αντιδράσεις των παιδιών. 

5η δραστηριότητα : σκέψεις, πολλές σκέψεις 

Τα παιδιά βλέπουν σε κουκλοθέατρο την περιπέτεια μιας κούκλας. Καλούνται να εκθέσουν 
την καλύτερη ιδέα τους δίνοντας λύση στο πρόβλημα της κούκλας. Συνδέουν τη σκέψη με το 
συναίσθημα. Παίζουν και δραματοποιούν την ιστορία. Σε φύλλο εργασίας συμβολίζουν μία 
σκέψη τους , σχεδιάζουν το συναίσθημα και τη συμπεριφορά τους. Ο/η εκπαιδευτικός κατα-
γράφει την περιγραφή των παιδιών. 

6η δραστηριότητα : τριπλό παιχνίδι 

Τα παιδιά παρατηρούν και συνδυάζουν τρεις κάρτες σύμβολα της σκέψης, του συναισθήμα-
τος και της συμπεριφοράς. Μέσα από ιστορίες μαθαίνουν να τις τοποθετούν σε ανάλογη 
σειρά. Ακούγεται μουσική και τα παιδιά κινούνται στο χώρο. Όταν τελειώσει η μουσική πρέ-
πει να τοποθετηθούν σωστά. Η κριτική επιτροπή αποφαίνεται για το γεγονός. 

7η δραστηριότητα : προβολή εικόνων στο Power Point 

Τα παιδιά παρακολουθούν εικόνες που τους δημιουργούν διάφορα συναισθήματα. Γίνεται 
καταγραφή των συναισθημάτων αυτών σε δύο πίνακες αναφοράς.  Τα θετικά συναισθήματα 
σ’  ένα χαρτόνι  με θερμό χρώμα, τα αρνητικά στο άλλο χαρτόνι με ψυχρό χρώμα. Δημιουρ-
γούμε μόνιμο λεξιλόγιο συναισθημάτων και κάθε φορά το εμπλουτίζουμε με συναισθήματα 
που ανακαλύπτουμε από διάφορες δράσεις στην τάξη μας. 
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8η δραστηριότητα : χρώματα , γεμίζω χρώματα 

Τα παιδιά ακούν την αφήγηση μιας ιστορίας όπου στην πρωταγωνίστρια δημιουργούνται 
αρχικά θετικές σκέψεις για ένα γεγονός και ύστερα από λίγο για το ίδιο γεγονός δημιουργού-
νται αρνητικές σκέψεις. Το ίδιο δεν συμβαίνει και στη ζωή μας; Βλέπουμε κάτι θετικά και στη 
συνέχεια το βλέπουμε και αρνητικά;  Μετά από εποικοδομητικό διάλογο και συζήτηση με τα 
παιδιά, σε χαρτί Α4 σε οριζόντια διάταξη χωρισμένο στα δύο, τα παιδιά φαντάζονται τις σκέ-
ψεις τους όταν το μυαλό τους χρησιμοποιεί σκούρα χρώματα στο ένα τμήμα και πως χρησι-
μοποιεί τα ανοιχτά χρώματα στο άλλο τμήμα του χαρτιού. 

9η δραστηριότητα : Το σκεφτικοσυναισθηματικό χαλί 

Με ερέθισμα μια εικόνα ενός παραμυθιού κάθε παιδί εκφράζει τις σκέψεις του , το συναί-
σθημα, και τη συμπεριφορά. Ο/η εκπαιδευτικός καταγράφει τις απαντήσεις των παιδιών σε 
αντίστοιχα σύμβολα που έχουν ζωγραφίσει τα παιδιά. Στη συνέχεια κάθε παιδί παίρνει το 
χαρτί του με τις απαντήσεις του και το κολλά δίπλα στην εικόνα σε χαρτί του μέτρου.  Στο 
τέλος αυτής της δράσης και αφού τα παιδιά μαζευτούν στην ολομέλεια, ο/η εκπαιδευτικός 
διαβάζει την κάθε σκέψη των παιδιών. Γίνεται κατηγοριοποίηση και ταύτιση σκέψεων , συ-
ναισθημάτων και συμπεριφορών. Το μυστηριώδες αυτό χαλί βρίσκεται στη διάθεση των παι-
διών για συζήτηση , ανακάλυψη και εξερεύνηση. 

10η δραστηριότητα : Γινόμαστε ερευνητές 

Τα παιδιά σε ζευγάρια χορεύουν ακούγοντας μουσική γύρω από μία εικόνα. Στην παύση της 
μουσικής το ένα παιδί παρατηρεί την εικόνα και σε φύλλο εργασίας  το παιδί ζωγραφίζει το 
συναίσθημα που του προκαλεί η θέαση της εικόνας. Το άλλο παιδί μ΄ ένα μεγεθυντικό φακό 
πρέπει να ανακαλύψει την κρυμμένη σκέψη στο μυαλό του ζευγαριού του. Γίνεται διάλογος 
ανάμεσα στο ζευγάρι. Στο τέλος αλλάζουν ρόλους. 

11η δραστηριότητα : Τραγουδοποιοί 

Με αφορμή μια ιστορία κουκλοθέατρου τα παιδιά δημιουργούν το δικό τους τραγούδι. Σκο-
πός είναι να βοηθήσουν τον ήρωα και να του αλλάξουν διάθεση. Ο/η εκπαιδευτικός κατα-
γράφει το τραγούδι των παιδιών. Γίνεται μελοποίησή του και δημιουργείται και ορχήστρα 
χρησιμοποιώντας μουσικά όργανα. 

12η δραστηριότητα : Χρησιμοποιώντας άσπρη τέμπερα 

Το  κάθε παιδί παρουσιάζει την ελεύθερη ζωγραφική του στα υπόλοιπα παιδιά. Του τίθεται 
προβληματισμός για το αν είναι ικανοποιημένος μ’ αυτό που ζωγράφισε και αν θα ήθελε ν’ 
αλλάξει ή να προσθέσει κάτι άλλο. Το κάθε παιδί βρίσκει τι είναι αυτό που δε θα το ήθελε 
στη ζωγραφιά του (problem finding) και το καλύπτει με άσπρη τέμπερα. Με κόκκινη τέμπερα 
ζωγραφίζουν την διαφορετική τους σκέψη  , που τους αρέσει περισσότερο (problem solving 
). Αιτιολογούν την προτίμησή τους. 

13η δραστηριότητα : Το μελισσόψαρο 

Πραγματοποιείται αφήγηση ιστορίας και ζητείται από τα παιδιά να βοηθήσουν ένα ψαράκι 
που είναι αθέατο και απαρατήρητο και να το κάνουν αντιληπτό. Να αποκτήσει φίλους και να 
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είναι αγαπητό. Γίνεται καταγραφή των ιδεών των παιδιών. Ονομάζουν το ψάρι τους και το 
αποδίδουν στη ζωγραφιά τους. 

14η δραστηριότητα : Τα δύο μονοπάτια 

Μετά από κουκλοθεατρική παράσταση γίνεται συζήτηση με τα παιδιά τι συμβαίνει όταν θυ-
μώνουμε και τι όταν είμαστε ήρεμοι. Στο πάτωμα υπάρχουν δύο χαρτόνια με αντίστοιχες 
πινακίδες. Το κάθε χαρτόνι αντιπροσωπεύει από μία χώρα, τη χώρα των θερμών σκέψεων 
και τη χώρα των ψύχραιμων σκέψεων. Τι γίνεται σε κάθε χώρα; Πώς αντιδρούν οι άνθρωποι; 
Πώς συμπεριφέρονται; Ακούγεται μουσική και το κάθε παιδί επιλέγει μία χώρα και δραμα-
τοποιεί τις αντίστοιχες καταστάσεις. Γίνεται αλλαγή ρόλων από όλα τα παιδιά. 

15η δραστηριότητα : πρέπει να χρησιμοποιήσω το μυαλό μου 

Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στα παιδιά τις εργασίες τους στην 8η δραστηριότητα. Στο 
πάτωμα υπάρχουν δύο χαρτόνια , όπου στο μέσο υπάρχει εγκέφαλος. Γίνεται συζήτηση για 
το αν γνωρίζουν τι είναι ο εγκέφαλος, πώς αλλιώς λέγεται, ποια είναι η λειτουργία του. Στο 
σκούρο χαρτόνι και γύρω από τον εγκέφαλο κολλάν τα παιδιά τις σκούρες σκέψεις τους και 
στο ανοιχτόχρωμα χαρτόνι τις ανοιχτόχρωμες σκέψεις τους. Τοποθετούμε τις αφίσες στο πά-
τωμα. Στη μέση υπάρχει μια φωλιά με τρεις κάρτες σύμβολα ( σκέψη, συναίσθημα, συμπε-
ριφορά) για κάθε αντίστοιχη φωλιά. Το παιδί παρουσιάζει κάποια αρνητική του σκέψη στην 
πρώτη φωλιά και παίρνοντας ένα -ένα σύμβολο φτιάχνει ένα σενάριο προσπαθώντας να τρο-
ποποιήσει το αρχική του σκέψη και με τη βοήθεια των συμβόλων να φτάσει στην ανοιχτό-
χρωμη φωλιά. 

16η δραστηριότητα : Αναμνήσεις 

Σ΄ αυτή τη δραστηριότητα γίνεται σύνδεση με την 1η και 2η δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας 
και το αντίστοιχο υλικό. Τα παιδιά αναγνωρίζουν και αναπαριστούν τα συναισθήματα. Θυ-
μόμαστε και αναφέρουμε ποια δράση τους άρεσε και γιατί. Ποια θα ήθελαν να επαναλά-
βουμε. Γίνεται αξιολόγηση των δραστηριοτήτων στην ολομέλεια. 

Συμπεράσματα 

Η ενεργή συμμετοχή όλων των παιδιών σ’ αυτήν την εκπαιδευτική παρέμβαση ήταν εμφανής. 
Τα ίδια τα παιδιά επέλεξαν τους ήρωες και τους ονόμασαν. Οι ιστορίες κουκλοθέατρου και 
αφηγήσεων είχαν σχέση με καθημερινά διλήμματα και προβλήματα που αντιμετωπίζει ο άν-
θρωπος. Οι ήρωες διηγούνταν στα παιδιά τις περιπέτειές τους και στη συνέχεια ζητούνταν 
από τα παιδιά να βοηθήσουν τις κούκλες τους. Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Υπήρξε πλούσια 
φαντασία, ποικιλία προτάσεων και ιδεών, άμεση κινητοποίηση και το βασικότερο τα παιδιά 
έμαθαν να σκέφτονται , να αισθάνονται  και να συμπεριφέρονται αναλόγως τόσο απέναντι 
στις δικές τους δυσκολίες όσο και στα προβλήματα με τις καθημερινές συγκρούσεις τους με 
το συμμαθητή τους.  Υπήρξε θετικό κλίμα μέσα στην τάξη που βοήθησε και στην εξωτερί-
κευση των δειλών και αναποφάσιστων παιδιών. Με τη ζωγραφική , το κουκλοθέατρο, τη δρα-
ματοποίηση, τη μουσική, το διάλογο, την αφήγηση ιστοριών, την ιδεοθύελλα, την επίδειξη 
εικόνων, την άσκηση στη φαντασία και στον εσωτερικό μονόλογο τα παιδιά βοηθήθηκαν στο 
να γίνουν πιο συνεργάσιμα και να συνειδητοποιήσουν ότι ό,τι νιώθει το κάθε παιδί , το νιώ-
θει και το ίδιο. 
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Περίληψη 

Συναισθηματική Νοημοσύνη (ΣΝ) είναι το να μπορεί κάποιος να παρακινεί τον εαυτό του, 
να ελέγχει τον αυθορμητισμό του, να ρυθμίζει τη διάθεσή του και να αντικαθιστά την απο-
γοήτευση με τη δημιουργική σκέψη. Ο ρόλος των συναισθημάτων και η αξιοποίησή τους 
στις εκφάνσεις της σύγχρονης καθημερινότητας, από την φυσική δραστηριότητα έως την 
επαγγελματική επιτυχία, έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα του 
ανθρώπου και την γενικότερη ποιότητα ζωής του. Στα πλαίσια αυτά, έχουν αναπτυχθεί 
προγράμματα ανάπτυξης και βελτίωσης της συναισθηματικής νοημοσύνης στα σχολικά 
πλαίσια. Σκοπός του άρθρου είναι να παρουσιάσει τα σημαντικότερα παρεμβατικά προ-
γράμματα που έχουν λάβει χώρα στην ελληνική σχολική πραγματικότητα. 

Λέξεις - Kλειδιά: συναισθηματική νοημοσύνη, παρεμβατικά προγράμματα, σχολείο 

Εισαγωγή 

Η αποτελεσματική επικοινωνία με τους συμμαθητές και το περιβάλλον, η ενσυναίσθηση και 
η κοινωνικοποίηση του μαθητή μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι στόχοι κάθε α-
ναλυτικού προγράμματος παγκοσμίως. Επειδή το σχολείο θεωρείται ο φυσικός χώρος με-
τάδοσης γνώσεων, αξιών και στάσεων, η διαδικασία απόκτησης σωστής κοινωνικής συμπε-
ριφοράς που θα πηγάζει από την ρύθμιση και κατανόηση των συναισθημάτων μοιάζει προ-
κλητική (Τριλίβα & Chiementi, 1998). Οι Zins, Elias, Greenberg  και Weissberg (2000) εντοπί-
ζοντας την αξία των συναισθημάτων στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, με έρευνά τους, 
αποδεικνύουν ότι τα άτομα με τη συναισθηματική νοημοσύνη είναι δυνατόν να ενεργοποι-
ούνται στο να θέτουν στόχους, να επιμένουν στον υπερκερασμό των εμποδίων και να πα-
ραμένουν στη μαθησιακή δραστηριότητα μέχρι το τέλος. Επιπλέον, έχει αποδειχτεί ότι η 
υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εκπαίδευσης συνδέεται με ανάληψη πρωτο-
βουλιών και ευθυνών, καθώς και με μεγαλύτερες επικοινωνιακές δεξιότητες (Chiarrochi & 
Panju, 2008). 

Η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης στον χώρο του σχολείου, μπορεί να βοηθή-
σει τους μαθητές που παρουσιάζουν δυσχέρειες ένταξης, σχολικού εκφοβισμού, διανοητικά 
και μαθησιακά προβλήματα και  πρόωρη εγκατάλειψη (Weissberg & O’ Brien, 2004). Εξάλ-
λου, η δημιουργία συναισθηματικών δεξιοτήτων που θα ακολουθούν τους εκπαιδευομέ-
νους σε όλη τους τη ζωή είναι βασικός στόχος των προγραμμάτων συναισθηματικής νοημο-
σύνης (Cooper, 1997). Έτσι, οι μαθητές δημιουργούν μια θετική στάση απέναντι στη μάθη-
ση δια βίου, αίσθημα αυτονομίας αποτελεσματικότητας και σεβασμού απέναντι στους εκ-
παιδευτές (Battistich, Soloman, Watson & Shaps, 1997).  
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Παρεμβατικά Προγράμματα Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην Ελλάδα 

Αν και τα προγράμματα συναισθηματικής νοημοσύνης άργησαν να εισαχθούν στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα, η δεκαετία του 2000 συνετέλεσε καταλυτικά προς αυτή την κατεύ-
θυνση: 

1. Η αρχή έγινε το 1998 με το Πρόγραμμα Ελέγχου των Συγκρούσεων «Εγώ και εσύ γινό-
μαστε ένα» (Τριλίβα & Chimienti, 1998).  Το πρόγραμμα είναι δομημένο σε 10 ενότητες, 
η κάθε μία από τις οποίες απευθύνεται σε διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης κοινωνικών 
και ενδοπροσωπικών ικανοτήτων. Για την πληρέστερη εφαρμογή του προγράμματος το 
εγχειρίδιο εφαρμογής συνοδεύεται από το «Τετράδιο Δραστηριοτήτων» του μαθητή. 
Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι μέσω της αναγνώρισης και διαχείρισης συ-
ναισθημάτων στην προεφηβική ηλικία να προωθηθεί ο σεβασμός και οι ομαλές δια-
προσωπικές σχέσεις και να αποφευχθούν πηγές έντασης και θυμού που μπορεί να προ-
καλέσουν επιθετική συμπεριφορά και συγκρούσεις. 

2. Οι Weare και Gray (2000) ανέπτυξαν το «Πρόγραμμα Ψυχικής και Συναισθηματικής Υ-
γείας στο Σχολείο», σύμφωνα με το οποίο οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται πάνω σε 
σύγχρονα θέματα διαχείρισης συγκρούσεων και συναισθηματικής ανάπτυξης προκει-
μένου να καθίστανται ικανοί να εφαρμόζουν τις αρχές αυτές στην καθημερινότητά 
τους. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε για τέσσερα χρόνια στα σχολεία των νοτιοανατολι-
κών Κυκλάδων, με πρωτοποριακές μεθόδους, οι οποίες περιελάμβαναν μεταξύ άλλων 
βιωματικές τεχνικές, παιχνίδια ρόλων, εμπλουτισμένες εισηγήσεις, καταγραφές και α-
ναλύσεις εικόνων και καλλιτεχνικές δημιουργίες (Σώκου, 2004). 

3. Οι Τριλίβα και Chimienti (2000) δύο χρόνια αργότερα από την κυκλοφορία του πρώτου 
εγχειριδίου συναισθηματικής νοημοσύνης, κυκλοφορούν το «Εγχειρίδιο Τεχνικών για 
τη Συναισθηματική και Κοινωνική Επιδεξιότητα». Το εγχειρίδιο αυτό, ουσιαστικά, απο-
τελεί αναθεώρηση του «Εγώ και Εσύ γινόμαστε Ένα» (1998), αλλά με εισαγωγή πρωτο-
ποριακών τεχνικών και μεθόδων ενασχόλησης. Έτσι, δομείται σε δύο ενότητες: στην 
πρώτη ενότητα παρουσιάζονται εισαγωγικά διευκρινιστικά σχόλια σχετικά με το περιε-
χόμενο καθώς και οδηγίες προς τους διδάσκοντες, ενώ στη δεύτερη ενότητα αναπτύσ-
σεται η μεθοδολογία προσέγγισης της συναισθηματικής νοημοσύνης μέσω παιχνιδιών, 
ερωτηματολογίων αυτoαξιολόγησης και ομαδικών εργασιών. 

4. Η Πλωμαρίτου (2004) ανέπτυξε το πιο ολοκληρωμένο μέχρι τότε πρόγραμμα συναισθη-
ματικής νοημοσύνης το «Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης» 
που απευθυνόταν σε παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού. Η βασική της διαφορά σε 
σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα ήταν η αυτενέργεια του μαθητή που παίζει 
κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή του προγράμματος. Το πρόγραμμα δομείται σε τρεις ε-
νότητες και περιστρέφεται γύρω από τον άξονα συναισθημάτων όπως χαρά, λύπη, φό-
βος, θυμός. Στην πρώτη ενότητα το παιδί καλείται να συμπληρώσει ημιτελείς προτάσεις 
όπως: «Φοβάμαι όταν…, Μου αρέσει όταν…»  με σκοπό να αναπτύξουν τα παιδιά την 
αυτογνωσία τους. Στη δεύτερη ενότητα τα παιδιά ασχολούνται με ιστορίες οι οποίες 
ακολουθούνται από παιγνιώδεις δραστηριότητες και έχουν ως επίκεντρο διάφορα συ-
ναισθήματα. Στην τελευταία ενότητα τα παιδιά με τη βοήθεια μιας αφίσας- κολάζ κα-
λούνται να αναγνωρίζουν σε καθημερινή βάση τα συναισθήματά τους και να τα διαχει-
ρίζονται ανάλογα. 
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5. Οι Αναγνωστοπούλου, Τριλίβα και Χατζηνικολάου (2007) δημιούργησαν το παρεμβατι-
κό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων: Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας» με 
σκοπό να εφαρμοστούν τεχνικές κοινωνική ενσωμάτωσης στα δημοτικά σχολεία της 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Στην αρχή του προγράμματος οι εθελοντές εκπαιδευτικοί 
επιμορφώθηκαν πάνω σε θέματα διαχείρισης άγχους, συγκρούσεων, ενσυναίσθησης, 
ενεργητικής ακρόασης και ομαδικών δραστηριοτήτων.  Στη συνέχεια εφάρμοσαν τις ε-
νεργητικές τεχνικές στα παιδιά του δημοτικού χρησιμοποιώντας παιχνίδια ρόλων, δρα-
ματοποίηση, προφορικές και γραπτές δραστηριότητες, ζωγραφική, χορό κτλ. Η παρέμ-
βαση απέδωσε θετικά αποτελέσματα καθώς οι μαθητές μετά τη λήξη της τρίμηνης πα-
ρέμβασης επέδειξαν αξιοσημείωτη βελτίωση στην ανάληψη πρωτοβουλιών και κοινω-
νικής δράσης, στην αναγνώριση και έκφραση με λεκτικούς και μη λεκτικούς τρόπους 
επικοινωνίας των συναισθημάτων τους και στην αναγνώριση της αξίας της φιλίας. 

6. Το τελευταίο πρόγραμμα που εφαρμόστηκε ήταν το «Πρόγραμμα Προαγωγής της Ψυχι-
κής Υγείας και της Μάθησης: Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο» (Χα-
τζηχρήστου, Δημητροπούλου, Λαμπροπούλου & Λυκιτσάκου, 2009). Tο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα, μέσα από εφτά θεματικές ενότητες (δεξιότητες επικοινωνίας, έκφραση και 
διαχείριση συναισθημάτων, διαστάσεις αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμηση, άγχος, επί-
λυση συγκρούσεων, διαπολιτισμικότητα, στήριξη παιδιών σε κρίση) επεδίωκε την προ-
ώθηση του σεβασμού και του διαλόγου σε τάξεις όπου επικρατεί η διαφορετικότητα. 
Το υλικό χωρίζεται σε 8 τεύχη, όπου τα πρώτα εφτά απευθύνονται στον εκπαιδευτικό, 
ενώ το όγδοο αποτελεί το «Τετράδιο του Μαθητή». Στην εφαρμογή του εμπλέκει δρά-
σεις όπως μίμηση, παιχνίδια ρόλων, ομαδικές δραστηριότητες αλλά και θεωρητικές συ-
ζήτησης μέσω καταιγισμού ιδεών, γραπτών και προφορικών ασκήσεων καθώς και ε-
λεύθερων συζητήσεων γύρω από θέματα συναισθημάτων και σχέσεων. 

Συμπεράσματα- Κριτική Θεώρηση 

Αν και τα προγράμματα συναισθηματικής νοημοσύνης που έχουν σχεδιαστεί και εφαρμο-
στεί στην Ελλάδα είναι βραχύβια και μη μετρήσιμα προς το παρόν σχετικά με την μακρό-
χρονη αποτελεσματικότητά τους, οι βραχύχρονες παρατηρήσεις μας ωθούν στο συμπέρα-
σμα ότι η εξάσκηση της συναισθηματικής νοημοσύνης στο σχολικό χώρο μπορεί να αποτε-
λεί θετικό έρεισμα τόσο σε επίπεδο μάθησης, όσο και σε επίπεδο ανάπτυξης κοινωνικών 
δεξιοτήτων. Τέλος, τα θετικά της ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης εντοπίζονται 
στους εξής τομείς: Αυτεπίγνωση (αναγνώριση και αποδοχή των δικών μας συναισθημάτων), 
Αυτορρύθμιση (αυτοέλεγχος, ανάληψη ευθύνης, αξιοπιστία, προσαρμοστικότητα), Κινητο-
ποίηση- κίνητρα (δέσμευση στόχου, αισιοδοξία, πρωτοβουλία), Ενσυναίσθηση (αναγνώριση 
των συναισθημάτων των άλλων, αποδοχή της διαφορετικότητας, κατανόηση, συμπόνια),  
κοινωνικές δεξιότητες (επιρροή, ηγεσία, ομαδικότητα, συνεργατικότητα, διαχείριση κρίσε-
ων, επικοινωνία) (Πλατσίδου, 2010). 
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Περίληψη 

Η παρούσα ανάρτηση εστιάζει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργου Teachers4Europe, 
στο πλαίσιο της διδασκαλίας της αγγλικής ως ξένης γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. Σκοπός 
του έργου ήταν η εξοικίωση των παιδιών με τις βασικές αρχές που διέπουν την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης/αλληλοβοήθειας μέσω της ομαδοσυνεργα-
τικής προσέγγισης στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας και η βελτίωση των επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων των παιδιών στην αγγλική. Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν και υλοποιή-
θηκαν αφορούσαν την πρόσληψη και παραγωγή λόγου, την καλλιέργεια πνεύματος συνερ-
γασίας, την εξωτερίκευση του εσωτερικού κόσμου των παιδιών μέσα από την καλλιτεχνική 
έκφραση, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των 
μαθητών. Μέσα από την αξιολόγηση του έργου έγινε φανερό ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι 
που είχαν τεθεί (γνωστικοί και ψυχο-κοινωνικοί)  και οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να 
εμπλακούν σε διαδικασία αναστοχασμού. 

Λέξεις - Κλειδιά: Teachers4Europe, Διδασκαλία Αγγλικής, Δημοτικό Σχολείο, Ευρωπαϊκή 
Ένωση  

Εισαγωγή 

Η δράση Teachers4Europe έχει ως στόχο την διάδοση του Ευρωπαϊκού ιδεώδους και πιο 
συγγεκριμένα την εξοικίωση των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις βασικές 
αρχές που διέπουν τις σχέσεις των κρατών-μελών μεταξύ τους,  καθώς επίσης και μια πρώ-
τη γνωριμία των παιδιών με τη λειτουργία των θεσμών και οργάνων της Ευρωπαικής Ένω-
σης μέσα από πρωτότυπες δραστηριότητες που βασίζονται στις πιο σύγχρονες παιδαγωγι-
κές θεωρίες, όπως η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, η βιωματική διδασκαλία, η χρήση της 
τέχνης (μουσική, ζωγραφική, θέατρο) μέσα από την οποία οι μαθητές εκφράζονται ενισχύ-
οντας την αυτοπεποίθησή τους, η χρήση των νέων τεχνολογιών, η θεωρία σύμφωνα με την 
οποία οι μαθητές κατακτούν γνώση μέσα από παιχνίδι και η διαθεματική προσέγγιση στη 
μάθηση. 

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο αποφασίστηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργου Teach-
ers4Europe με θέμα: “The European Values of Human Dignity, Equality and Respect for Hu-
man Rights” («Οι Ευρωπαϊκές Αξίες της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας, της Ισότητας και του Σε-
βασμού στα Ανθρώπινα Δικαιώματα»). Στο έργο συμμετείχαν οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης 
12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου σε πολυπολυτισμική γειτονιά του κέντρου της Αθήνας. Κρί-
θηκε απαραίτητο ο σχεδιασμός και η υλοποίηση να βασιστούν στη διαφοροποιημένη μά-
θηση/διδασκαλία, που αποτελεί ούτως ή άλλως βασικό στόχο των αναλυτικών προγραμμά-
των σπουδών των μαθημάτων των ξένων γλωσσών για τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, 
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καθώς η ανομοιογένεια των τμημάτων ως προς το γνωστικό επίπεδο καθιστά αναγκαία τη 
διαφοροποίηση του υλικού και της διδασκαλίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
μαθητών.  Για την επίτευξη των παραπάνω προτιμότερο εργαλείο θεωρήθηκε το project, 
εφόσον με τον τρόπο αυτό μπορούν να εφαρμοστούν οι θεωρίες της διαθεματικής προσέγ-
γισης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας με τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο 
και να παραχθεί, κατά συνέπεια, ένα συνθετικό έργο στο οποίο τα μειονεκτήματα του όλου 
εγχειρήματος (σχολική τάξη με μεγάλη ανομοιογένεια στο γνωστικό αντικείμενο, μαθητές 
με διαφορετικές εθνικές και κοινωνικές καταβολές) καθίστανται αφετηρία επίλυσης των 
όποιων προβλημάτων (ακόμη ίσως και πλεονεκτήματα) μέσα από τον ομαδοκεντρικό και 
συνεργατικό χαρακτήρα της μεθόδου project.   

Θεωρητικοί άξονες 

Η στοχοθεσία του έργου διαμορφώθηκε με βάση την αρχή της καλλιέργειας και ενίσχυσης 
του αισθήματος της αυτοεκτίμησης στα παιδιά μέσα από δραστηριότητες σχεδιασμένες με 
βάση τις ξεχωριστές ικανότητες και κλίσεις του κάθε μαθητή, σύμφωνα με τη θεωρία πολ-
λαπλής νοημοσύνης του Gardner (Gardner,1993) με τελικό σκοπό  όλοι οι συμμετέχοντες να 
μπορούν να νιώσουν την ικανοποίηση της επίτευξης του στοχου, καθώς επίσης και της ολο-
κλήρωσης ενός συλλογικού έργου-προϊόντος συνεργασίας, αλληλοϋποστήριξης και ομαδι-
κής δουλειάς. Το θεωρητικό υπόβαθρο για το τελευταίο αποτέλεσε το έργο του Η.Γ. Μα-
τσαγγούρα, «Ομαδοσυνεργατική διαδσκαλία και μάθηση» (2000). 

Κυρίαρχο ρόλο στο σχεδιασμό και στοχοθεσία του έργου έπαιξαν ακόμη οι παιδαγωγικές 
θεωρίες που επικεντρώνονται στο ρόλο του μαθητή ως αυτόνομο άτομο, με τη δική του 
ξεχωριστή προσωπικότητα, που συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναλαμ-
βάνοντας πρωτοβουλίες και εκφράζοντας με παρρησία και αυτοπεποίθηση τις απόψεις και 
επιλογές του, ενώ παράλληλα αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του και δεν είναι παθητικός 
δέκτης πληροφοριών ή εμπειριών (Piaget, 1955). 

Μία ακόμη θεωρία που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του 
έργου είναι η θεωρία του Piaget για την επίδραση του παιχνιδιού στη νοητική ανάπτυξη του 
παιδιού (Piaget, 1945), σύμφωνα με την οποία το παιχνίδι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη 
συναισθηματική και νοητική του ανάπτυξη, καθώς επίσης και στην ομαλή του ένταξη στο 
κοινωνικό περιβάλλον γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα στο στάδιο 7-12 ετών η σκέψη των 
παιδιών είναι πολύ συγκεκριμένη, συνεπώς κρίνονται ιδιαίτερα χρήσιμα παιχνίδια που εν-
θαρρύνουν την ανάπτυξη των  ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, την κριτική σκέψη και την καλύτε-
ρη συνειδητοποίηση του κόσμου. 

Η διαθεματική προσέγγιση στη μάθηση/διδασκαλία είναι ένας ακόμη θεωρητικός πυλώνας 
ιδιαίτερης σημασίας για την υλοποίηση του έργου. Με τον όρο «διαθεματική διδασκαλία» 
περιγράφεται μία σειρά από εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που επιχειρούν τη θέαση της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας ως ‘εννιαίο όλο’ αντίθετα από την παραδοσιακή παιδαγωγική θε-
ωρία που είναι δασκαλοκεντρική και βασίζεται στον πλήρη διαχωρισμό των γνωστικών α-
ντικειμένων. Σύμφωνα με τη Διαθεματική Προσέγγιση το σχολείο οφείλει να είναι μαθητο-
κεντρικό, βιωματικό και να προσεγγίζει τα γνωστικά αντικείμενα με ολιστικό τρόπο και 
προάγοντας τη διασύνδεσή τους, έχοντας ως απώτερο στόχο την παραγωγή ολοκληρωμέ-
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νης γνώσης που συνδέεται με την πραγματικότητα και μπορεί να αξιοποιηθεί στην καθημε-
ρινή ζωή (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2002). 

Διδακτικοί στόχοι 

Οι προς επίτευξη διδακτικοί στόχοι που τέθηκαν ήταν σε συμφωνία με την αναθεωρημένη 
ταξινομία του Bloom. Πιο αναλυτικά το έργο σχεδιάστηκε έτσι ώστε μέ την ολοκλήρωσή του 
οι μαθητές να μπορούν να καταγράφουν σε λίστα, να ορίζουν, να επιλέγουν και να εφαρμό-
ζουν τη γνώση που έχει αποκτηθεί, να συγκρίνουν και να κατανέμουν δεδομένα, να αναλύ-
ουν σύνθετα δεδομένα στα επι μέρους, να διακρίνουν ανάμεσα σε σχετικές και μη σχετικές 
πληροφορίες, να συνθέτουν τμήματα της δουλειάς τους έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα 
ολοκληρωμένο έργο, να ανακαλούν πληροφορίες, να διεξάγουν έρευνα και να ελέγξουν τις 
γνώσεις τους πάνω στο σχετικό θέμα, να κάνουν παρατηρήσεις/εποικοδομητική κριτική στο 
έργο των συμμαθητών τους και να δικαιολογήσουν τη γνώμη τους και, τέλος, να αξιολογή-
σουν το έργο τους. 

Μεθοδολογία 

Έχοντας ως επίκεντρο τους θεωρητικούς άξονες και στόχους που αναφέρθηκαν πιο πάνω, 
το  έργο υλοποιήθηκε σύμφωνα με την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, τη βιωματική μά-
θηση, τη διαθεματική διδασκαλία, τη μέθοδο της επικοινωνιακής προσέγγισης στην εκμά-
θηση ξένων γλωσσών και τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, οι μαθητές δούλεψαν σε 
ομάδες σε ένα φιλικό γι’αυτούς, μαθητοκεντρικό περιβάλλον, όπου ο δάσκαλος είχε μόνο 
συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και ενθαρρυντικό ρόλο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε 
μία δυναμική που ενίσχυσε την ανάπτυξη κριτικής σκέψης στους μαθητές, οι οποίοι επι-
πλέον εκτίμησαν την αξία της συνεργασίας και της αλληλοβοήθειας. 

Σύμφωνα με τη βιωματική μάθηση οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να μάθουν ενεργώντας 
(“learn by doing”), δηλαδή ανακάλυψαν πράγματα και πειραματίστηκαν με τη γνώση με 
έμπρακτο τρόπο, αντί να ακούσουν ή να διαβάσουν για τις εμπειρίες άλλων. 

Σύμφωνα με τη διαθεματική διδασκαλία οι μαθητές απόκτησαν γνώσεις από πολλαπλές 
πηγές και εμπειρίες και μέσα από το συνδυασμό παραδοσιακά διαφορετικών γνωστικών 
αντικειμένων. Κατ’αυτόν τον τρόπο η διαδικασία της μάθησης ήταν περισσότερο αποτελε-
σματική και ολοκληρωμένη. Στο υπό συζήτηση έργο οι μαθητές δημιούργησαν το δικό τους 
τραγούδι για την Ευρώπη (αγγλικά – μουσική), ανακάλυψαν σημαντικές ιστορικές και γεω-
γραφικές πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή ήπειρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση (αγγλικά – ι-
στορία – γεωγραφία), εφάρμοσαν και ανέπτυξαν τις δεξιότητές τους στις νέες τεχνολογίες 
(αγγλικά-πληροφορική) δημιουργώντας το δικό τους ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) και πα-
ρουσίαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και δημιούργησαν το δικό τους έργο τέχνης (Το 
Ευρωπαϊκό μας Δάσος – αγγλικά και καλλιτεχνικά). 

Η επικοινωνιακή προσέγγιση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών στοχεύει στην ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων επικοινωνίας και διάδρασης και διαπνέει όλες τις δραστηριότητες του έργου, ι-
διαίτερα στο προπαρασκευαστικό τους στάδιο. 
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Η μάθηση μέσα από παιχνίδι εφαρμόστηκε στην δραστηριότητα κατασκευής επιτραπέζιου 
παιχνιδιού, κατά την οποία οι μαθητές ανακάλυψαν σημαντικότατες πληροφορίες για την 
Ευρώπη συνεργαζόμενοι μεταξύ τους σε πνεύμα αρμονίας και επαληθεύοντας τη θεωρία 
σύμφωνα με την οποία η μάθηση είναι πολύ πιο αποτελεσματική όταν εντάσουμε το παι-
χνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς τα παιδιά αντιλαμβάνονται καλύτερα τον κόσμο 
γύρω τους μέσα από το παιχνίδι. 

Δραστηριότητες 

Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, συνέλεξαν πληροφορίες, φωτογραφίες, σύγκριναν, α-
ντιπαρέβαλαν και ανέλυσαν δεδομένα έτσι ώστε να τα συνθέσουν για τη δημιουργία ενός 
ενιαίου και ολοκληρωμένου έργου – ενός ηλεκτρονικού βιβλίου με πληροφορίες (γεωγρα-
φικές, ιστορικές και πολιτισμικές) για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ιδρυτικές αξί-
ες, θεσμοί, όργανα και λειτουργία). 

Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες για να δημιουργήσουν το δικό τους επιτραπέζιο παιχνίδι 
γνώσεων  για την Ευρώπη (Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη με 50 βήματα). Χρησιμοποίησαν τις 
γνωσεις που αποκτήθηκαν κατά την κατασκευή του ηλεκτρονικού βιβλίου και, πάντα με 
πνεύμα συνεργασίας, αποφάσισαν μόνοι τους για τη μορφή που θα είχε το ταμπλό και τα 
πιόνια και το κατασκεύασαν χρησιμοποιώντας τα υλικά που τους προσέφερε το σχολείο. 
Παράλληλα συνέταξαν τις ερωτήσεις και απαντήσεις που αντιστοιχούσαν σε κάθε βήμα του 
παιχνιδιού, καθώς επίσης και ξεχωριστή λίστα με τους κανόνες. 

 Οι μαθητές, πάντα χωρισμένοι σε ομάδες, δημιούργησαν τρίπτυχο πόστερ (Το Δάσος των 
Ευρωπαϊκών αξιών) που παρουσιάζει την Ευρώπη σαν δάσος,  στο οποίο τις ρίζες των δέ-
ντρων αποτελούν οι ιδρυτικές Ευρωπαϊκές αξίες (ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος 
δικαίου, ανθρώπινη αξιοπρέπεια και σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα) και τα φύλλα 
απεικονίζονται με τα χρώματα των σημαιών των κρατών-μελών.Για άλλη μια φορά η έμφα-
ση δόθηκε στη συνεργασία και οι μαθητές ανέπτυξαν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες και 
καλλιέργησαν τη φαντασία τους σε μία ελκυστική για αυτούς και μη απειλητική ατμόσφαι-
ρα. 

Οι μαθητές αξιοποίησαν τις πληροφορίες και τη γνώση που απέκττησαν κατά τις προηγού-
μενες δραστηριότητες για να συνθέσουν το δικό τους τραγούδι για την Ευρώπη (Το τρα-
γούδι μας για την Ευρώπη – Our Song for Europe). Εργάστηκαν σε ομάδες και με τη χρήση  
του ιδεοκαταιγισμού συνέθεσαν τους στίχους του τραγουδιού και, σε συνεργασία με την 
καθηγήτρια της μουσικής, συνέθεσαν και τη μελωδία. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε και ‘ανέ-
βηκε’ στο Internet. 

Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, επέλεξαν τα καταλληλότερα και πιο ουσιαστικά δεδο-
μένα από το σύνολο των πληροφοριών που συνελέγησαν για την Ευρώπη και τις Ευρωπαϊ-
κές αξίες και σε συνδυασμό με φωτογραφίες της επιλογής τους από το Internet δημιούργη-
σαν στον υπολογιστή παρουσίαση powerpoint, αξιοποιώντας έτσι τις δεξιότητές τους τόσο 
στην πληροφορική όσο και στα αγγλικά. Η δουλειά τους παρουσιάστηκε στο τέλος της σχο-
λικής χρονιάς στις εκδηλώσεις λήξης του σχολικού έτους. 
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Αποτίμηση 

Στα πλαίσια της αξιολόγησης του έργου οι μαθητές δημιούργησαν πόστερ αποτελούμενο 
από σύνθεση φύλλων εργασίας με κλειδιά (διαφορετικό κλειδί για κάθε παιδί) μέσα από τα 
οποία οι μαθητές ξεδίπλωσαν και εξέφρασαν την εξέλιξη των συναισθημάτων και αντιδρά-
σεών τους για όλο το χρονικό διάστημα που κράτησε η υλοποίηση του έργου. Τους δόθηκε 
έτσι η ευκαιρία να ‘δώσουν φωνή’ στη γνώμη τους και να εξωτερικεύσουν τα συναισθήμα-
τα και τις όποιες ανησυχίες τους, καθώς επίσης να δώσουν και να λάβουν ανατροφοδότηση 
χρήσιμη για τη διαδικασία της μάθησης στην τάξη. 

Συμπεράσματα 

Εν κατακλείδι, το έργο για τις Ευρωπαϊκές αξίες υλοποιήθηκε  με επιτυχία, εφόσον επετεύ-
χθησαν οι παιδαγωγικοί και διδακτικοί στόχοι που είχαν τεθεί εξαρχής,  και οι συμμετέχο-
ντες μαθητές,  στο σύνολό τους, ένιωσαν την ικανοποίηση της επιτυχίας χάρις στην ευελιξία 
και τις δυνατότητες που προσέφερε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. 

Η διακριτική παρουσία της δασκάλας, σε ρόλο καθοδηγητή και εμψυχωτή κυρίως, διευκό-
λυνε τα παιδιά να συνεργαστούν δημιουργικά μέσα στην ομάδα, να μάθουν να επιλύουν 
τις όποιες διαφορές τους με διάλογο, να προσφέρουν βοήθεια όπου και όποτε ήταν αυτό 
αναγκαίο και να εκτιμήσουν,  γενικότερα την αξία της αλληλεγγύης. 

Ακόμη ανέπτυξαν κριτική σκέψη, αντάλλαξαν μεταξύ τους ιδέες στα πλαίσια ενός γόνιμου 
διαλόγου και βελτίωσαν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στα αγγλικά, σε  περιβάλλον  
που προήγαγε την αυτοεκτίμηση, αφού σε όλους δόθηκε η δυνατότητα δημιουργικής έκ-
φρασης και εφαρμογής των λεξιλογικών και γραμματικών δομών, καθώς και των γενικότε-
ρων γνώσεων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του έργου. 

Συμπερασματικά, η όλη διαδικασία ωφέλησε πολλαπλά τόσο τους μαθητές όσο και την α-
τμόσφαιρα της τάξης  γενικότερα, καλλιεργώντας τις συνθήκες αυτές που ευνοούν τη δη-
μιουργία φιλικού και ενθαρρυντικού κλίματος, κατάλληλου για μάθηση σύμφωνα με τις 
επιταγές του σχολείου του μέλλοντος. 
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Περίληψη 

Οι πλημμύρες αποτελούν σήμερα ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα. 
Κάθε χρόνο χιλιάδες στρέμματα γης πλημμυρίζουν και οι ζημιές ανέρχονται σε δεκάδες εκα-
τομμύρια ευρώ. Οι ζημιές όμως δεν περιορίζονται στα υλικά αγαθά καθώς  δεν είναι λίγοι οι 
συνάνθρωποι μας που έχουν βρει τραγικό θάνατο λόγω του φαινομένου, όπως τα τον Ιούλιο 
του 2014, όπου 2 πολίτες στη Ρουμανία πνίγηκαν όταν πλημμύρησε ο ποταμός Τζίλορτ ή το 
2012 όταν ο Έβρος ποταμός πλημμύρισε οδηγώντας στο θάνατο 2 Βούλγαρους πολίτες. Το 
πρόβλημα γίνεται εντονότερο στους διακρατικούς ποταμούς καθώς απαιτείται συνεργασία 
μεταξύ των όμορων κρατών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού 
προβλήματος. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει θεσπιστεί ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σχεδιαστεί η Διαχείριση Υδάτινων Πόρων (ΔΥΤ), στοχεύοντας 
στην προετοιμασία σχεδίων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που να εξασφαλίζουν 
την βέλτιστη χρήση του νερού σήμερα αλλά και στο μέλλον (Υπουργείο Ανάπτυξης 
2003).  Κάθε πολίτης οφείλει να αναγνωρίσει την σοβαρότητα του φαινομένου και να ενημε-
ρωθεί κατάλληλα για την πρόληψη και αντιμετώπισή του, το οποίο θα μπορούσε  να επιτευ-
χθεί μέσω της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων. 
Όμως παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί πολλά Προγράμματα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κανένα δεν εστιάζει αποκλειστικά στο συγκεκριμένο φαινό-
μενο. Η παρούσα διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μ.Π.Σ. «Αειφορία 
και Αειφορική διαχείριση Περιβάλλοντος»  είναι ουσιαστικά η πρώτη έρευνα που επιδιώκει 
να μελετήσει τις γνώσεις και τις αντιλήψεις των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
σχετικά με το φαινόμενο των πλημμυρών.  

Λέξεις - Κλειδιά: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, γνώσεις και αντιλήψεις των μαθητών, πλημ-
μύρες 

Εισαγωγή 

Οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα που συναντώνται από την αρχαιότητα ακόμη. Αποτε-
λούν  την δεύτερη πιο συχνή φυσική καταστροφή, μετά τις πυρκαγιές και μπορούν να χαρα-
κτηριστούν κάλλιστα ως ακραία καιρικά φαινόμενα καθώς οι καταστροφές που συνήθως 
προκαλούν είναι τεράστιες πλήττοντας ανθρώπους, κτίσματα και καλλιέργειες (Αλαμάνος, 
2010). Ιδιαίτερα καταστρεπτικές για το περιβάλλον είναι οι καταστροφές  όταν οδηγούν είτε 
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σε υποβάθμιση υγροτόπων είτε όταν πλήττουν περιοχές όπου εδράζονται εργοστάσια επε-
ξεργασίας λυμάτων ή τοξικών προϊόντων (Μάμασης, 2007). Επιπλέον, η ύπαρξη των διακρα-
τικών ποταμών (ειδικά στην Ελλάδα) εντείνει το πρόβλημα και δεν διαφαίνεται  μία οριστική 
λύση στο πρόβλημα παρά μόνο εάν επέλθει μεταβολή στις αντιλήψεις μας για το περιβάλ-
λον. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πώς θα μεταβληθούν οι 
αντιλήψεις των πολιτών και ειδικά των μαθητών. Σε αυτό συνηγορεί και η έλλειψη περιβαλ-
λοντικών προγραμμάτων εστιασμένων στο φαινόμενο αυτό όπως και ερευνών που να επικε-
ντρώνονται στις αντιλήψεις μαθητών για τις πλημμύρες. Η πρωτότυπη αυτή έρευνα,  εξετά-
ζοντας ένα μικρό δείγμα μαθητών στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας  Έβρου της Πε-
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στοχεύει στον εντοπισμό των γνώσεων τους 
ώστε να βοηθήσει στη δημιουργία νέων πιο οργανωμένων Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης  τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών γενεών. Απώτερος σκοπός της 
εργασίας άλλωστε είναι η αποτελεσματική δημιουργία και εφαρμογή Π.Π.Ε. για τις πλημμύ-
ρες. 

Μεθοδολογία 

Στόχος της έρευνας & ερευνητικά ερωτήματα 

Κύριος σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των γνώσεων και των αντιλήψεων μαθητών 
της Ε’ και ΣΤ’ τάξης των δημοτικών σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας  Έβρου σχετικά με 
το φαινόμενο των πλημμυρών. Τα ερευνητικά ερωτήματα που απορρέουν από την στόχευση 
της εργασίας είναι: Πρώτον, ποιες είναι οι γνώσεις των μαθητών σχετικά με τα αίτια του φαι-
νομένου, τα μέτρα και τις μεθόδους αντιμετώπισης, τα μέτρα πρόληψης και το θεσμικό πλαί-
σιο για την αποτελεσματική του αντιμετώπιση. Δεύτερον, ποιες είναι οι αντιλήψεις των μα-
θητών σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου, τη συνεργασία μας με τις όμορες 
χώρες για την επίλυση του προβλήματος των πλημμυρών στους διακρατικούς ποταμούς και 
τη συλλογική ευθύνη των πολιτών για την αποτελεσματική επίλυση περιβαλλοντικών προ-
βλημάτων γενικά και ειδικά των πλημμυρών.  

  
Σχεδιασμός Ερευνητικού Εργαλείου 

 
Για τη συλλογή των πληροφοριών του δείγματος, επιλέχθηκε ως καταλληλότερο εργαλείο το 
ερωτηματολόγιο. Το ερευνητικό εργαλείο, σχεδιάσθηκε με σκοπό να καλύψει μια πληθώρα 
θεμάτων που σχετίζονται με το περιβαλλοντικό πρόβλημα της πλημμύρας, με βάση πάντα τα 
ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε και συμπληρώ-
θηκε από τους μαθητές την ώρα του μαθήματος και διήρκησε 25’ - 30’.  Πιο συγκεκριμένα, 
οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου περιλάμβαναν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και Σωστού – 
Λάθους, ενώ αντίστοιχα οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου ήταν σύντομης ανάπτυξης. Το ερωτη-
ματολόγιο περιείχε συνολικά 38 ερωτήσεις, 9 υποερωτήσεις και είχε συνολική έκταση 4 σε-
λίδων. Οι ερωτήσεις χωρίστηκαν σε 6 επιμέρους ομάδες οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά, 
παρακάτω: 

 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Προσωπικά Στοιχεία 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Προσβάσεις στα μέσα πληροφόρησης 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Τοπικές Περιβαλλοντικές Γνώσεις & πλημμύρες 
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 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: Γνώσεις για το φαινόμενο των πλημμυρών 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε: Αντιλήψεις για το φαινόμενο των πλημμυρών 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ: Αντιλήψεις για το περιβάλλον και την προστασία του 

 
Επιλογή του δείγματος 

 
Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 209 μαθητές από τα Δημοτικά  Σχολεία της Π. Ε. Έβρου. 
Επιλέχθηκαν οι τάξεις  Ε΄ και ΣΤ΄ διότι η ηλικία 11 – 12 ετών κρίθηκε ως καταλληλότερη για 
τη διερεύνηση των γνώσεων και αντιλήψεων των μαθητών καθώς σε αυτή την ηλικιακή βαθ-
μίδα, οι μαθητές είναι σε θέση να αποδώσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις αντιλήψεις τους 
αλλά και να ανταποκριθούν στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Ακόμη κατά τον σχεδια-
σμό της έρευνας θεωρήθηκε ότι θα έχουν περισσότερες  γνώσεις ή ακόμη και εμπειρίες για 
το φαινόμενο. Τα σχολεία που συμμετείχαν τελικά στην έρευνα ήταν  τόσο από το  Βόρειο, 
όσο  από το Κεντρικό και του Νότιο τμήμα του Έβρου. Επίσης, οι μαθητές που έλαβαν μέρος 
κατοικούν στις δυο πόλεις του νομού (Αλεξανδρούπολη, Νέα Ορεστιάδα), σε δυο σημαντικές 
κωμοπόλεις (Διδυμότειχο, Νέα Βύσσα) και σε ένα χωριό (Καστανιές). Ακόμη, άλλες περιοχές 
βρίσκονται δίπλα σε ποτάμια (Καστανιές, Διδυμότειχο), άλλες λίγο πιο μακρυά (Ν. Ορε-
στιάδα, Ν. Βύσσα) και άλλες στη θάλασσα (Αλεξανδρούπολη). Πιο συγκεκριμένα στην έρευνα 
συμμετείχαν μαθητές 7 Δημοτικών Σχολείων από τα 60 που λειτουργούν στον Έβρο αυτή τη 
χρονική στιγμή και συνολικά 15 τμήματα. Αναλυτικά, στην έρευνα συμμετείχαν οι μαθητές 
των 7 παρακάτω Δημοτικών Σχολείων (Εικόνα 1). 

 
Εικόνα 1: Αναλυτική παρουσίαση των σχολείων της Π.Ε. Έβρου που έλαβαν μέρος στην έ-

ρευνα (από τον ιστότοπο vyssa.blogspot.gr)  
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Προβλήματα κατά τη διεξαγωγή της έρευνας 
 

Η έρευνα έλαβε χώρα το πρώτο μισό (1-15) του μηνός Νοεμβρίου. Η συνολική διάρκεια της 
έρευνας ήταν 15 ημέρες. Η παρουσία τόσο του ερευνητή όσο και του εκπαιδευτικού της τά-
ξης κρίθηκε απαραίτητη για την επίλυση τυχών αποριών των μαθητών. Η πλειοψηφία των 
μαθητών ολοκλήρωσε το ερωτηματολόγιο σε 30 περίπου λεπτά χωρίς να παρουσιάζονται 
ιδιαίτερα προβλήματα κατά την συμπλήρωσή του. Η συνεργασία  τόσο των διευθυντών και 
των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών ήταν ιδανική. Οι μαθητές φάνηκε να ενδιαφέρονται 
για το θέμα, ιδιαίτερα στα σχολεία της Ν. Βύσσας και των Καστανεών. Το περιβαλλοντικό 
πρόβλημα των πλημμυρών είναι άλλωστε πιο έντονο στις περιοχές αυτές.  

Αποτελέσματα & Συζήτηση 
  
Οι ερωτήσεις έχουν ομαδοποιηθεί σε έξι κατηγορίες και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 
και αναλύονται βάση των κατηγοριών αυτών. 

 
Προσωπικά Στοιχεία 

Στο δείγμα συμμετείχαν συνολικά 209 μαθητές των Ε΄ (58%) και ΣΤ΄ (42%)  τάξεων των Δημο-
τικών Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότερα 
αγόρια από ότι κορίτσια, με τους μισούς περίπου μαθητές να κατοικούν στην Ορεστιάδα 
(52%) και τους υπόλοιπους να μοιράζονται σε Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο, Ν.Βύσσα, 
Καστανιές. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών (86%) κατοικεί κοντά στα ποτάμια (με το 
34% να είναι σε παραποτάμια περιοχή) και μόλις το 14% διαμένει μακρυά από ποτάμια, 
κοντά όμως στη θάλασσα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών του δείγματος (89%) είχε 
ελληνική καταγωγή (πίνακας 1). 

Από ποια άλλη χώρα κατάγεσαι; 
ΧΩΡΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 
ΡΩΣΙΑ 6 2,9 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 5 2,4 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3 1,4 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2 1 
ΑΡΜΕΝΙΑ 2 1 
ΓΕΩΡΓΙΑ 1 0,5 
ΙΤΑΛΙΑ 1 0,5 
ΞΑΝΘΗ 1 0,5 
ΑΓΝΩΣΤΗ 1 0,5 
ΕΛΛΑΔΑ 187 89 

Πίνακας 1. Οι χώρες από τις οποίες κατάγονται οι μαθητές (Υποερώτηση Α4α). 
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Προσβάσεις στα μέσα  πληροφόρησης 
 

Όσον αφορά την πρόσβαση των μαθητών στην πληροφόρηση, η πλειοψηφία των μαθητών 
διαθέτει τουλάχιστον μια τηλεόραση στο σπίτι τους, ενώ έχουν και υπολογιστή και πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο. Οι  7 σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στην έρευνα, όλες διαθέτουν σχολική 
βιβλιοθήκη. Η πλειοψηφία των μαθητών (82%) έχει επισκεφθεί την βιβλιοθήκη έστω μια 
φορά ενώ σχεδόν οι μισοί μαθητές την επισκέπτονται συχνά. Από τις απανήσεις των μαθητών 
σχετικά με την συμμετοχή τους σε Π.Π.Ε., προκύπτει ότι σχεδόν οι μισοί έχουν συμμετάσχει. 
Ακόμη ένα μεγάλο ποσοστό (70%) επιθυμεί να συμμετάσχει σε προγράμματα Π.Ε. στο μέλλον 
με 21 άτομα να επιλέγουν το νερό ως θέμα. Όσον αφορά τα προγράμματα στα οποία έχουν 
ήδη συμμετάσχει οι μαθητές, αρκετά αφορούσαν το νερό. Τέλος παρότι υπαρχει στην 
περιοχή Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης λίγοι είναι οι μαθητές που το γνωρίζουν. 

Τοπικές Περιβαλλοντικές Γνώσεις & πλημμύρες 
 

Όλοι σχεδόν οι μαθητές (92%) γνώριζαν ότι ο ποταμός Έβρος είναι ο μεγάλος ποταμός του 
νερού και το 46,5% γνώριζε και τους  παραποτάμους του.  Αν και οι περισσότεροι γνώριζαν 
ότι οι πλημμύρες είναι το βασικό πρόβλημα των ποταμών λίγοι θεωρούν ότι αυτές 
οφείλονται και σε ανθρώπινες ενέργεις. Επιπλέον, ποικίλα είναι τα μέσα από τα οποία 
ενημερώνονται οι μαθητές για την εμφάνιση της πλημμύρας, με το σχολείο να είναι πρώτο 
στις προτιμήσεις των μαθητών με 33%, το 29% ενημερώνεται από το internet και το 14% από 
εφημερίδες ή περιοδικά. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών θεωρεί τις πλημμύρες ε-
πικίνδυνες (88%) και το 91% των μαθητών αντίστοιχα απάντησε πως οι πλημμύρες κάνουν 
ζημιές. Ωστόσο, οι μαθητές δεν είναι ενημερωμένοι για τα μέτρα αντιπλημμυρικής προστα-
σίας με βάση πάντα τις απαντήσεις τους (Διάγραμμα 1). 

 

Γνωρίζεις κάποια αντιπλημμυρικά έργα; 
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Γ8α. Αν ναι, ποιο;  ΜΑΘΗΤΕΣ  % 

Αναχώματα 12 23% 

Φράγματα 20 38% 

Αντιπλημμυρικά έργα 1 2% 

τοίχος 1 2% 

Φράκτης 1 2% 

Αναχώματα, Φράγματα 4 8% 

Αναχώματα, τάφρος 3 6% 

γέφυρα 1 2% 

Δεν απάντησαν 9 17% 

 

Διάγραμμα 1: Οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση Γ8 και στο υποερώτημα 
Γ8α. 

Γνώσεις για το φαινόμενο των πλημμυρών 
 

Οι γνώσεις των μαθητών για το περιβαλλοντικό πρόβλημα της πλημμύρας χαρακτηρίζονται 
ελλιπείς, καθώς αν και γνωρίζουν ότι η βροχόπτωση αποτελεί κύρια αιτία του φαινομένου 
έχουν ελλείψεις σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση και την πρόληψη του 
φαινομένου. Ακόμη είναι σημαντικό ότι το 49% δεν γνωρίζει ότι οι πλημμύρες δεν αφορούν 
μόνο την περιοχή στην οποία εκδηλώνονται αλλά είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να αντι-
μετωπισθεί ολιστικά. Τέλος, η πλειοψηφία των μαθητών (54%) δεν γνωρίζει πως για τη δη-
μιουργία του επικίνδυνου αυτού φαινομένου σημαντική ευθύνη φέρει και ο ανθρώπινος πα-
ράγοντας και όχι μόνο τα ακραία φυσικά φαινόμενα. 

 
Αντιλήψεις για το φαινόμενο των πλημμυρών 

 
Οι περισσότεροι μαθητές είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι για το περιβαλλοντικό 
πρόβλημα της πλημμύρας. Θεωρούν πως είναι αναγκαία η λήψη κατασκευαστικών μέτρων 
σε ποσοστό 76% και το 43 % θεωρεί απαραίτητη την διακρατική συνεργασία για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου. Ωστόσο, λίγοι μαθητές πιστεύουν πως είναι απαραίτητη η 
λήψη και μη κατασκευαστικών μέτρων για την επίλυση του προβλήματος. Ακόμη, η  
πλειοψηφία των μαθητών (58%) δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα της 
βοήθειας των συμπολιτών μας που κατοικούν σε περιοχές πέραν των ορίων της 
περιφερειακής ενότητας Έβρου για την επίλυση του προβλήματος των πλημμυρών  
(Διάγραμμα 2). 
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Διάγραμμα 2: Οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση Ε2. 

 
Αντιλήψεις για το περιβάλλον και την προστασία του 

 
Το 66% των μαθητών ‘συμφωνεί’ ή ‘συμφωνεί απόλυτα’ πως υλοποιούνται αρκετά προγράμ-
ματα Π.Ε. Η πλειοψηφία του δείγματος λοιπόν πιστεύει πως στο σχολείο υλοποιούνται προ-
γράμματα Π.Ε., μέσα από τα οποία γνωρίζουν καλύτερα το φυσικό περιβάλλον και ευαισθη-
τοποιούνται, ενώ ιδιαίτερα χαμηλό είναι το ποσοστό (10 -20%) των μαθητών που διαφω-
νούν. Ακόμα μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των μαθητών του δείγματος (71%) που θε-
ωρεί πως μέσω από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα Π.Ε. γνωρίζει το περιβάλλον 
και βοηθά στην προστασία του (Διάγραμμα 3).  

 

Διάγραμμα 3: Η καταγραφή των απαντήσεων των μαθητών στην πρόταση ΣΤ2. 

Συμπεράσματα 
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Από την έρευνα προκύπτει  ότι οι μαθητές  γνωρίζουν βασικές πληροφορίες για το φαινόμενο 
των πλημμυρών, όπως τα βασικά αίτια, κάποια μέτρα πρόληψης αλλά και τα πιθανά αποτε-
λέσματά τους τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τα υλικά αγαθά και την περιοχή στην οποία 
εκδηλώνεται το φαινόμενο γενικότερα. Από την άλλη οι γνώσεις των μαθητών όσον αφορά 
το θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισής τους είναι ελλιπείς. Όσον αφορά τις αντιλήψεις των μα-
θητών σχετικά με τις πλημμύρες , τα παιδιά φαίνεται να μην κατανοούν την ανάγκη συνερ-
γασίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ούτε και την επίδραση των ανθρώπινων ενερ-
γειών στην επιδείνωση του. Όσον αφορά την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση γενικά και τα προ-
γράμματα που πραγματοποιούνται πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τους 
μαθητές για συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δράσεις και αντίστοιχα τα σχολεία φαίνεται να 
οργανώνουν τέτοιες δράσεις σε ικανοποιητικό βαθμό. Τέλος αυτό που πρέπει να επισημαν-
θεί είναι η ανάγκη για περισσότερες  έρευνες και προγράμματα Π.Ε που να εστιάζουν στο 
περιβαλλοντικό πρόβλημα των πλημμυρών. 

Βιβλιογραφία 
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Έρευνα για τις διαδικτυακές διασχολικές συνεργασίες 
 

Σύβακα Τριανταφυλλιά1 & Γκινούδη Αθηνά2 
1 Καθηγήτρια Γαλλικής   

sivakatr@gmail.gr 
2Καθηγήτρια Φυσικής 

aginoudi@sch..gr 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή των απόψεων μαθητών για τις εξ αποστά-
σεως διασχολικές συνεργασίες. Η έρευνα διενεργήθηκε με ερωτηματολόγια  τον μήνα Μάιο 
του 2014 και συμμετείχαν 98 μαθητές του ΠΠ ΓΕΛ Πακ. οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε εξ 
αποστάσεως διασχολικές συνεργασίες με χρήση εργαλείων web 2.0. Σκοπός της έρευνας ή-
ταν η διερεύνηση των απόψεων των μαθητών για τις διαδικτυακές διασχολικές συνεργασίες. 
Τα κύρια αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή την έρευνα είναι ότι οι μαθητές βρίσκουν 
τα προγράμματα αυτά πολύ ενδιαφέροντα, θεωρούν ότι αποκτούν γνώσεις, μαθαίνουν για 
τον τόπο που ζουν οι συμμαθητές του συνεργαζόμενου σχολείου και η συμμετοχή τους αυ-
ξάνει το ενδιαφέρον τους για το σχολείο. Επίσης, ομολογούν ότι η διαδικτυακή συνεργασία 
τους ενδιαφέρει επειδή μαθαίνουν καινούργια πράγματα και γνωρίζουν άλλους μαθητές.  

Λέξεις - Kλειδιά: διασχολικές συνεργασίες, εξ αποστάσεως συνεργασία, απόψεις μαθητών. 

Εισαγωγή 

Η συνεργασία σχολείων της ίδιας ή άλλης βαθμίδας για την ανταλλαγή απόψεων σε εκπαι-
δευτικά και κοινωνικά θέματα και για την πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων βοηθά τους 
μαθητές στη διεύρυνση των εμπειριών τους και στην καλύτερη κατανόηση του κόσμου της 
πραγματικότητας (Παπαδόπουλος, 1996). Τα συνεργαζόμενα σχολεία εργάζονται από κοινού 
και εντείνουν τις προσπάθειές τους για την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Alston, 
2002), ενώ τα οφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία είναι πολλαπλά τόσο για τους μα-
θητές των σχολείων, όσο και για το διδακτικό προσωπικό (Ofsted, 2005). Διεθνείς έρευνες 
δείχνουν ότι στα επιτυχημένα σχολεία δημιουργούνται και αξιοποιούνται ισχυρά δίκτυα αλ-
ληλεπίδρασης ανάμεσα σε όλους τους μετόχους στην εκπαιδευτική διαδικασία (Day at al., 
2000; Pashiardis et al., 2011). 

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, και ειδικά η χρήση των συνεργατικών 
εργαλείων Web2.0, προσφέρει τα τελευταία χρόνια απεριόριστες δυνατότητες για συνεργα-
σίες. Μαθητές διαφορετικών σχολείων έχουν την ευκαιρία να εμπλέκονται σε αυθεντικά πε-
ριβάλλοντα μάθησης στα οποία συλλέγουν, καταγράφουν και αναλύουν δεδομένα, ενώ κα-
λούνται να επιλύσουν προβλήματα της καθημερινής ζωής και μέσα από τη διερεύνηση των 
θεμάτων που τους ανατίθενται να οικοδομήσουν νέες γνώσεις (Stahl, 2006). 
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Η έρευνα 

Σκοπός της έρευνας – η οποία είναι σε εξέλιξη διότι δεν έχει ολοκληρωθεί στα συνεργαζό-
μενα σχολεία - ήταν η διερεύνηση των απόψεων των μαθητών οι οποίοι είχαν συμμετάσχει 
εθελοντικά σε εξ αποστάσεως – διαδικτυακές διασχολικές συνεργασίες στο πλαίσιο περιβαλ-
λοντικών προγραμμάτων. Ειδικοί στόχοι της έρευνας ήταν η διερεύνηση: 

Α. του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις διαδικτυακές διασχολικές συνεργασίες 

Β. η απόκτηση γνώσεων 

Γ. οι γνώσεις για τον τόπο των συμμαθητών 

Δ. η αύξηση του ενδιαφέροντος για το σχολείο 

Ε. το ενδιαφέρον για γνωριμία με άλλους μαθητές 

Στ. το ενδιαφέρον για εργασία με Η/Υ 

Η έρευνα βασίστηκε σε πρωτογενές υλικό που συλλέχθηκε τον μήνα Μάιο του 2014  μέσω 
ερωτηματολογίων σε δείγμα 98 μαθητών ΠΠ Γενικού Λυκείου Πα.Μακ., οι οποίοι είχαν συμ-
μετάσχει εθελοντικά σε εξ αποστάσεως διασχολική συνεργασία στο πλαίσιο περιβαλλοντι-
κών προγραμμάτων με χρήση εργαλείων web 2.0 όπως wiki pbworks, wikispaces, skype,fb.  
Το ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι μαθητές περιελήφθησαν 17 ερω-
τήσεις. Η μέθοδος των ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκε είναι οι κλειστές ερωτήσεις και το 
εύρος των απαντήσεων αυστηρά προκαθορισμένο. Από τα 98 ερωτηματολόγια που διανεμή-
θηκαν, τα 48 από αυτά απαντήθηκαν από αγόρια και τα 50 από κορίτσια. Η ανάλυση των 
δεδομένων έγινε με το στατιστικό λογισμικό πακέτο IBM spss. Δημιουργήσαμε πίνακες δι-
πλής εισόδου με μη συνεχείς μεταβλητές με την εντολή  crosstabs  για τη μελέτη των ποσο-
στών. Μελετήσαμε τις σχέσεις ανάμεσα στις μεταβλητές με το στατιστικό τεστ χ2 . 

Αποτελέσματα 

Αναλυτικά τα πιο σημαντικά αποτελέσματα της έρευνας τα οποία αργότερα θα συγκριθούν 
με αυτά που θα προκύψουν και από τα άλλα συνεργαζόμενα σχολεία στα οποία δεν έχει 
ολοκληρωθεί ή διεξαχθεί ακόμη η έρευνα, ήταν: στην ερώτηση «βρήκα τα προγράμματα συ-
νεργασίας πολύ ενδιαφέροντα» συμφωνεί το 77,1% των αγοριών και το 92,0% των κορι-
τσιών, όπως φαίνεται και από  το ραβδόγραμμα1. 
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Ραβδόγραμμα 1: βρήκα τα προγράμματα συνεργασίας πολύ ενδιαφέροντα 

Η συσχέτιση ως προς το φύλο και το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα προγράμματα συνερ-
γασίας είναι p= ,040 κατά Pearson χ2  και επομένως, στατιστικά  σημαντική τιμή, εφόσον 
p<,05 και 0 κελιά έχουν θεωρητική συχνότητα μικρότερη του 5. 

Ως προς την ερώτηση: αν απέκτησαν γνώσεις από τις διασχολικές  συνεργασίες (ραβδό-
γραμμα 2) θετικά απάντησε το 60,4% των αγοριών και το 74,0% των κοριτσιών. 

 

Ραβδόγραμμα 2: απέκτησα γνώσεις από τα προγράμματα συνεργασίας 

Η συσχέτιση ως προς το φύλο και τις γνώσεις που αποκτούν οι μαθητές από τα προγράμματα 
συνεργασίας είναι p= ,173 κατά Pearson χ2  και επομένως, μη σημαντική στατιστικά εφόσον 
το p>0,05.   

Στην ερώτηση αν απέκτησαν γνώσεις για τον τόπο των συμμαθητών τους  απαντά θετικά το 
66,7% των αγοριών και το 80,0% των κοριτσιών (ραβδόγραμμα 3) 
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Ραβδόγραμμα 3: απέκτησα γνώσεις για τον τόπο των συμμαθητών μου 

Η συσχέτιση ως προς το φύλο και τις γνώσεις που αποκτούν οι μαθητές για τον τόπο των 
συμμαθητών τους είναι p= ,135 κατά Pearson χ2  και επομένως, μη σημαντική στατιστικά 
εφόσον το p>0,05 

Επίσης, το 70,8% των αγοριών απάντησε ότι αυξήθηκε το ενδιαφέρον τους για το σχολείο 
από τη συμμετοχή τους στις διασχολικές συνεργασίες και αντίστοιχα το 74,0% των κοριτσιών 
(ραβδόγραμμα 4). 

 

Ραβδόγραμμα 4 : αυξήθηκε το ενδιαφέρον μου για το σχολείο 

 

Η συσχέτιση ως προς το φύλο και το ενδιαφέρον για το σχολείο είναι p= ,726 κατά Pearson 
χ2  και επομένως, μη σημαντική στατιστικά εφόσον το p>0,05. 
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Η διαδικτυακή συνεργασία με ενδιαφέρει γιατί μαθαίνω καινούργια πράγματα απαντά το 
68,8% των αγοριών και το  76,0% των κοριτσιών (ραβδόγραμμα 5)  

 

Ραβδόγραμμα 5. η διαδικτυακή συνεργασία με ενδιαφέρει γιατί μαθαίνω καινούργια πράγ-
ματα 

Η συσχέτιση ως προς το φύλο και το ενδιαφέρον για διαδικτυακή συνεργασία λόγω γνώσης 
καινούργιων πραγμάτων είναι p= ,422 κατά Pearson Chi-Square  και επομένως, μη σημαντική 
στατιστικά εφόσον το p>0,05. 

Η διαδικτυακή συνεργασία με ενδιαφέρει γιατί γνωρίζω άλλους μαθητές απαντά το 68,8% 
των αγοριών και το 70,0% των κοριτσιών (ραβδόγραμμα 6). 

 

 

Ραβδόγραμμα 6: η διαδικτυακή συνεργασία με ενδιαφέρει γιατί γνωρίζω άλλους μαθητές 
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Η συσχέτιση ως προς το φύλο και το ενδιαφέρον για διαδικτυακή συνεργασία λόγω γνωρι-
μίας με άλλους μαθητές είναι p= ,893 κατά Pearson χ2  και επομένως, μη σημαντική στατι-
στικά εφόσον το p>0,05. 

Στην ερώτηση αν τους ενδιαφέρει η διαδικτυακή συνεργασία επειδή εργάζονται με υπολογι-
στή διαφωνεί το  45,8% των αγοριών και το 56,0% των κοριτσιών (ραβδόγραμμα 7) 

 

Ραβδόγραμμα 7: η διαδικτυακή συνεργασία με ενδιαφέρει γιατί εργάζομαι με Η/Υ 

Η συσχέτιση ως προς το φύλο και το ενδιαφέρον για διαδικτυακή συνεργασία επειδή εργά-
ζονται με Η/Υ είναι p= ,314 κατά Pearson χ2  και επομένως μη σημαντική στατιστικά εφόσον 
το p>0,05. 

Συμπεράσματα 

Από την έρευνα προκύπτει λοιπόν ότι οι μαθητές που συμμετείχαν στις διαδικτυακές διασχο-
λικές συνεργασίες  τις βρήκαν ενδιαφέρουσες με σημαντική διαφορά των κοριτσιών έναντι 
των αγοριών. Το ενδιαφέρον των μαθητών για διασχολικές συνεργασίες συμφωνεί και με 
έρευνα των Hughes and al. (2010) Επίσης, ανεξάρτητα από το φύλο προκύπτει ότι απέκτησαν 
γνώσεις, αποτέλεσμα που συμφωνεί και με έρευνα των Feng & συν. (2008) & Restrepo & συν. 
(2003), έμαθαν για τον τόπο των συμμαθητών τους και αυξήθηκε το ενδιαφέρον τους για το 
σχολείο. Επιπλέον, προκύπτει ότι βρίσκουν ενδιαφέρουσα τη διαδικτυακή συνεργασία ε-
πειδή αποκτούν γνώσεις  και γνωρίζουν άλλους μαθητές και όχι τόσο επειδή εργάζονται με 
Η/Υ. Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η ανάπτυξη συνεργατικών διαδικτυακών 
προσεγγίσεων συντελεί στη βελτίωση της διδασκαλίας-μάθησης. 

Οι περιορισμοί της ανωτέρω έρευνας είναι το περιορισμένο δείγμα σε μαθητές ενός σχο-
λείου που συμμετείχαν σε διαδικτυακές συνεργασίες, θεωρούμε ωφέλιμο τη διεξαγωγή ε-
ρευνών και σε άλλα σχολεία που θα συμμετάσχουν οι μαθητές σε διαδικτυακές συνεργασίες, 
ώστε να υπάρξει γενίκευση των αποτελεσμάτων. Επίσης, στα συνεργαζόμενα σχολεία πρό-
κειται να διεξαχθεί έρευνα, οπότε τα αποτελέσματα της δικής μας, θα συγκριθούν και θα 
διερευνηθούν περαιτέρω και σε βάθος. 

Βιβλιογραφία 
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Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολικής Καινοτομίας Teachers 4 Europe – «Παροιμίες για τους 
μήνες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τόσο διαφορετικές, αλλά και τόσο ίδιες» 

Πενέκελης Κωνσταντίνος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed. 

kospenek@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το καινοτόμο πρόγραμμα που ακολουθεί εκπονήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Καινο-
τόμου Προγράμματος «Teachers4Europe» και υλοποιήθηκε στο μάθημα της Κοινωνικής και 
Πολιτικής Αγωγής Ε΄ τάξης στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Περιοχής Βαθυλάκκου Κοζάνης. 
Μέλημά του ήταν να εγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών για ένα θέμα σχετικά με τα βιώ-
ματά τους, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επιμέρους διαστάσεις της στη ζωή μας. 
Αναφερόμαστε στον πολιτισμό και στην πολυγλωσσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχοι μας 
ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν: α) παροιμίες χωρών της Ε.Ε. β) κάποιες ευρωπαϊκές γλώσσες 
και γ) να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα πολιτισμού. Υποστηρίξαμε τη μαθησιακή διαδικα-
σία αξιοποιώντας παιδαγωγικά τις Τ.Π.Ε και δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την 
ανάπτυξη ενός αλληλεπιδραστικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Η αξιολόγηση ανέδειξε τη 
σημασία της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ, τόσο για την αναζήτηση και την πρόσκτηση της πληρο-
φορίας, όσο και για την ενεργό εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία μάθησης. 

Λέξεις - Κλειδιά: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα σχολικής καινοτομίας, πολυγλωσσία –πολιτισμός – 
παροιμίες , εικαστικά, ΤΠΕ. 

Εισαγωγή 

Η γλωσσική πολυμορφία αποτελεί τον πολιτιστικό και δημοκρατικό ακρογωνιαίο λίθο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η ενθάρρυνση των Ευρωπαίων να 
μαθαίνουν δύο γλώσσες επιπλέον της μητρικής τους. Η πολυγλωσσία έχει τη θέση της στην 
πολιτική, τη νομοθεσία και τις πρακτικές της Κοινότητας από την εποχή των συνθηκών της 
Ρώμης. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολυγλωσσία βασίζεται σε τρείς στόχους: 
α) Να ενθαρρύνει την γλωσσομάθεια και να προωθήσει την γλωσσική ποικιλία στην 
κοινωνία. β) Να προωθήσει μια υγιή πολύγλωσση οικονομία. γ) Να δώσει στους πολίτες 
πρόσβαση στη νομοθεσία και στις διαδικασίες της (www.europa.eu). Καθοριστικός εδώ είναι 
ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αποτελεί θεσμικό όργανο της Ε.Ε..Συνεργάζεται 
με τα κράτη-μέλη ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι είναι κοινοί για όλους και οι 
προσπάθειες για την ενίσχυση της πολυγλωσσίας στην εκπαίδευση επιτυχείς. Στο πλαίσιο 
αυτό συνεργάζεται από το 2002 με τα κράτη μέλη για την επίτευξη του στόχου της 
Βαρκελώνης, σύμφωνα με τον οποίο οι πολίτες πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν σε δύο 
γλώσσες πέραν της μητρικής τους. Επίσης, θεωρεί καθήκον της για τη διαμόρφωση μιας 
δημοκρατικής νοοτροπίας - στην οποία γίνονται σεβαστά και διασφαλίζονται τα ατομικά, 
τοπικά, περιφερειακά και εθνικά χαρακτηριστικά - τη διασφάλιση ενός καθεστώτος ισοτιμίας 
για όλες τις επίσημες γλώσσες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009). 
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Πολιτισμός – Παροιμίες  

Μπορούμε να πούμε ότι το σύνολο των υλικών και πνευματικών επιτευγμάτων μιας ομάδας 
ανθρώπων αποτελούν τον πολιτισμό της. Ξεκινώντας, εξάλλου, από την παραδοχή ότι κάθε 
πολιτισμός είναι πρώτα και πάνω απ' όλα ένα ιδιαίτερο σύστημα αξιών, μέσα στις αξίες αυτές 
περιλαμβάνεται και η γλώσσα ενός λαού-πολιτισμού και ως αξία καθ' εαυτή και διότι 
αποτελεί την έκφραση άλλων μορφών του πολιτισμού (Μπαμπινιώτης, 2006). Η ιστορία του 
παραδοσιακού πολιτισμού, που χρησιμοποιεί την ολιστική προσέγγιση και θεώρηση της 
ανθρωπολογίας, για να συλλέξει, να μελετήσει, να ερμηνεύσει και να ανασυγκροτήσει το 
λαϊκό πολιτισμό του παρελθόντος είναι η λαογραφία (Σηφάκης, 2003) και στόχος της δεν 
είναι η διαχρονική μελέτη πλευρών αυτού του πολιτισμού, αλλά η μελέτη και θεωρητική 
ανασυγκρότησή του στην ολότητά του, με συνδυαστική εξέταση όλων των πλευρών του 
(Μανωλάκη, 2008). Οι ορισμοί αυτοί περιλαμβάνουν και τις παροιμίες, που είναι σύντομα 
λαϊκά απoφθέγματα (έμμετρα ή πεζά) που αλληγoρικά, σκωπτικά ή και ειρωνικά εκφράζουν 
αλήθειες που αποτελούν προϊόν μακρόχρονης πείρας και λέγονται για να παραδειγματίσουν, 
να διδάξουν ή να σχολιάσουν μια κατάσταση. Οι αλήθειες αυτές βγαίνουν από τις εμπειρίες 
της καθημερινής ζωής, ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα, χωρίς να γνωρίζουν σύνορα και σε 
κάθε κοινωνία αποτελούν δείγμα του πολιτισμού της. Σφραγίζουν τον λόγο με ένα ιδιαίτερο 
τρόπο. Διδάσκουν, προβληματίζουν, επαινούν, τιμωρούν, σαρκάζουν, ειρωνεύονται, 
προκαλούν και πείθουν (Δόικας, 2005). 

Αισθητική Αγωγή - Εικαστικά 

Το μάθημα των Εικαστικών στο Δημοτικό συμπεριλαμβάνεται στο Διαθεματικό Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
(Α.Π.Σ.) με σκοπό να γνωρίσει ο μαθητής τις Εικαστικές Τέχνες, να εμβαθύνει σ΄ αυτές και να 
τις απολαύσει μέσα από ισόρροπες δραστηριότητες έρευνας και δημιουργίας έργων 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ., 2003). Η ύπαρξη των Εικαστικών ως μάθημα δεν έχει σκοπό τη 
δημιουργία όμορφων αντικειμένων, αλλά τη μέθεξη των μαθητών με τη δημιουργία (Daucher 
& Seitz, 2003). Το παιδικό σχέδιο είναι ένα πανίσχυρο μέσο διαπραγμάτευσης, αποτύπωσης 
και έκφρασης των συναισθημάτων, των ενδιαφερόντων, των σκέψεων, των αφηγήσεων και 
των προσδοκιών των δημιουργών τους, ένα παράθυρο στον εσωτερικό τους κόσμο (Anning 
& Ring, 2004). Η αγωγή στις εικαστικές τέχνες και μέσω αυτών έχει τεράστια εκπαιδευτική 
σημασία. Προτείνει ένα μοντέλο βιωματικής και εμπειρικής μάθησης και συνεισφέρει 
ουσιαστικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, τους βοηθά να συγκροτήσουν την 
προσωπικότητά τους και να αποδώσουν νόημα στον κόσμο μέσα και γύρω τους (Βάος, 2008).  

ΤΠΕ 

Είναι πλέον γεγονός πως οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελούν α-
ναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης εκπαίδευσης και στα πλαίσια της διαθεματικότητας και 
της ομαδοσυνεργατικής μάθησης προσφέρουν ποικίλα εργαλεία και περιβάλλοντα που υπο-
στηρίζουν την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, δημιουργούν ένα φιλικό και 
ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον, διευκολύνουν την προσπάθεια των μαθητών κατά τη μα-
θησιακή διαδικασία, αυξάνουν την ενεργή εμπλοκή των μαθητών (συμβάλλοντας έτσι στην 
ενεργητική μάθηση) και, επιπλέον, καλλιεργούν τη συνεργατική μάθηση, την ευγενή άμιλλα, 
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την αίσθηση της αυτοεκτίμησης και της δημιουργίας (Siraj-Blatchford & Siraj-Blatchford, 
2006; Τζιμογιάννης, 2007; Byron,2008; Newby, Stepich, Lehman, & Russell, 2009; Price, 2009; 
Reed & Canning, 2010; Σιγούρος & Κέκκερης, 2012). Η χρήση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στα 
εικαστικά μπορεί να συμβάλει στη διερεύνηση των καλλιτεχνικών προβλημάτων και στην με-
γαλύτερη αποδοχή του μαθήματος, καθιστώντας έτσι τη διδασκαλία της Τέχνης ενδιαφέ-
ρουσα όχι μόνο για εκείνα τα παιδιά που είναι ταλαντούχα και παρουσιάζουν ιδιαίτερη 
κλίση, αλλά για όλους τους μαθητές, χωρίς, βέβαια, να σκοπεύουν να υποκαταστήσουν τα 
παραδοσιακά μέσα παραγωγής οπτικών εικόνων (Bruce, 2007; Roblyer, 2008; Καραθανάση 
& Παπαευθυμίου, 2010). 

Σχολική Καινοτομία 

Καινοτομία θεωρούμε μια ενεργεία που χαρακτηρίζεται από νέα πρωτοποριακή αντίληψη 
για την πραγματικότητα (Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής, Α.Π.Θ. 1999) και στην  εκπαίδευση η 
εκπαιδευτική καινοτομία εστιάζεται σε ενέργειες που εμπεριέχουν και προωθούν νέες 
αντιλήψεις για την εκπαίδευση σε τρεις διαστάσεις: α) την αλλαγή αρχών και πεποιθήσεων, 
β) την εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων γ)  τη χρήση νέων διδακτικών μέσων (Fullan, 
1991∙ Σπυροπούλου, Αναστασάκη , Δεληγιάννη, Κούτρα, Λουκά, & Μπούρας, 2008). Στη 
διαδικασία αυτή ιδιαίτερα αποτελεσµατικοί παράγοντες εφαρµογής της  θεωρούνται α) η 
εµπλοκή του εκπαιδευτικού και β) η δηµιουργία κοινών στόχων και αξιών, ιδιαίτερα όταν 
αυτές προτείνουν νέες καθηµερινές πρακτικές και νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις, (Fullan, 
1991). Μέσα στα πλαίσια του επίσημου προγράμματος έχουν δημιουργηθεί καινοτόμα 
προγράμματα με διεπιστημονικό χαρακτήρα όπως π.χ. η Περιβαλλοντική εκπαίδευση και 
δομές όπως η Ευέλικτη Ζώνη. Εξελικτικά εντάσσονται  στη σχολική καινοτομία σχολικά 
δίκτυα έξω από το επίσημο πρόγραμμα όπως το «ΜΕΝΩΝ»,το «e-twinning» (Σπυροπούλου 
κ.ά., 2008) αλλά και το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Teachers 4 Europe» της 
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Παιδείας & Θρησκευμάτων και με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, το οποίο προσφέρει στους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας 
Εκπαίδευσης τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μία καινοτόμα, δια-δραστική εκπαιδευτική 
δράση. Αυτή η δράση υλοποιήθηκε στο σχολείο μας.  

Η εφαρμογή του καινοτόμου προγράμματος 
 
Στόχος του καινοτόμου προγράμματος «Teachers 4 Europe» είναι: α) να συμβάλλει στην 
καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευομένων επί των εξελίξεων των Ευρωπαϊκών θεμάτων β) 
να τους υποστηρίξει να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση 
καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών 
προκλήσεων και αξιοποιούν τις Τ.Π.Ε. γ) να προετοιμάσει γνωστικά τους μαθητές της ηλικίας 
10-12 ετών για να αντιληφθούν το Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό περιβάλλον καθώς και την 
προοπτική εξέλιξης που έχουν ατομικά και συλλογικά στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης δ) 
η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσω εκμάθησης καινοτόμων και κατάλληλα 
προσαρμοσμένων στο ηλικιακό φάσμα των νέων 10-12 παιδαγωγικών μεθόδων και η 
διασφάλιση της ποιότητάς της και ε) η προώθηση των ίσων ευκαιριών στη μελλοντική γενιά 
των ευρωπαίων πολιτών (www.teachers4europe.gr). 
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Στη συνέχεια, θα περιγραφεί η ταυτότητα της καινοτόμου δραστηριότητας που σχεδιάστηκε 
και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ε΄ Τάξης του σχολείου μας στο «Teachers 
4 Europe». Ο χρόνος υλοποίησης ορίστηκε από τον Ιανουάριο ως και τον Απρίλιο. Κρίθηκε 
σκόπιμο να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα διότι στόχος μας ήταν να εγείρουμε και 
να κινήσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών για ένα θέμα σχετικά με τα βιώματά τους, αλλά 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επιμέρους διαστάσεις της στη ζωή μας. Δεδομένου ότι η 
σχολική μας μονάδα βρίσκεται στην επαρχία, τα παιδιά μας έρχονται στο σχολείο έχοντας 
ήδη εμπειρίες, βιώματα και γνώσεις πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τη φύση και τις 
ασχολίες του γεωργού –κτηνοτρόφου. Είναι δεμένοι μεταξύ τους, αλλά και με το περιβάλλον 
τους, και σκοπός μας ήταν να αξιοποιήσουμε αυτήν την προϋπάρχουσα εμπειρία. Έτσι και 
έγινε η επιλογή, αφού θεωρήθηκε ότι εμπίπτει στα ενδιαφέροντά τους, σχετίζεται με το 
άμεσο περιβάλλον και μπορούν εύκολα και γρήγορα να αντλήσουν πληροφορίες γι’ αυτό. 
Επίσης, ήταν συμβατό με το Α.Π.Σ. της Ε΄ Τάξης, καθώς το Κεφάλαιο 6 του βιβλίου της 
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής «Είμαστε πολίτες της Ελλάδας, της Ευρώπης και του 
κόσμου» σχετίζεται με το θέμα και τη δράση μας και διαπραγματεύεται διαθεματικές έννοιες 
όπως αλληλεπίδραση, άτομο – σύνολο, ομοιότητες – διαφορές (Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ., 2003). 

Συγκεκριμένα η δραστηριότητα ενέχει τις εξής διαστάσεις καινοτομίας, σύμφωνα και με τη 
βιβλιογραφία (Ιντζίδης, Κάβουρας, Καραντζόλα, Κολέζα, Κουζέλης, & Ρεπούση,2014): 
Δικτύωση σχολείου-κοινωνίας: Συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. 
Πραγματοποίηση έκθεσης των δημιουργιών των παιδιών με προσκεκλημένους τους γονείς 
αλλά και τους κατοίκους των Δημοτικών Διαμερισμάτων κατοικίας των μαθητών. Ημέρα 
Ανοιχτής Πόρτας όπου  παρουσιάσαμε το Καινοτόμο Πρόγραμμα. Συνεργασία με το 
Νηπιαγωγείο Μεσιανής. Ενδο-σχολική επικοινωνία και συνεργασία: Ενημέρωση όλων των 
παραγόντων του σχολείου για τη συμμετοχή του τμήματος στη δράση. Οι εκπαιδευτικοί 
συνεργάστηκαν μεταξύ τους ενεργά για το σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση του 
Προγράμματος και των απαιτούμενων δράσεων. Πραγματοποίηση επισκέψεων σε άλλες 
τάξεις για παρουσίαση δράσεων. Συνεργασία με το Νηπιαγωγείο και πρόσκληση των νηπίων 
για να ζωγραφίσουν και να παίξουν μαζί με τα παιδιά του δημοτικού. Δημιουργία μεικτών 
ομάδων με την συμβολή κάθε μέλους της ομάδας. Παρουσίαση των δράσεων για ενημέρωση 
όλων των μελών του σχολείου και του Συλλόγου Γονέων. Δι-υποκειμενική διάσταση: Μέσω 
της αλληλεπίδρασης ‘διαφορετικών’ μαθητών, δόθηκε ευκαιρία για ανάπτυξη σχέσεων και 
αισθημάτων αλληλοεκτίμησης, εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Ελεύθερη επιλογή της χώρας 
για την οποία θα έβρισκαν μία παροιμία (με βάση τα ενδιαφέροντα - εμπειρίες). Οι στόχοι 
κάθε δράσης γνωστοποιούνται και επεξεργάζονται από κοινού ως αντικείμενο διαλόγου. 
Σκοπός η συνδιαμόρφωση της ιδέας και του περιεχομένου της δραστηριότητας μέσω της 
ελεύθερης έκφρασης της γνώμης και των συναισθημάτων. Ανάπτυξη ικανοτήτων: Έμφαση 
στην ενεργητική και βιωματική μάθηση (δραστηριότητες με προσωπική εμπλοκή). Ανάπτυξη 
ικανοτήτων - δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων. Παροχή ευκαιριών στους μαθητές να 
εξασκηθούν και να αναπτύξουν δεξιότητες μέσα από την αναζήτηση, την αιτιολόγηση, την 
επιχειρηματολογία και τη λήψη αποφάσεων. Η παιγνιώδης μορφή των δραστηριοτήτων π.χ. 
ζωγραφιές, ενισχύει την αυτενέργεια, παρέχοντας τη δυνατότητα οικοδόμησης της γνώσης. 
Αβίαστη σύνδεση δραστηριοτήτων με τις Τ.Π.Ε., έτσι ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν με 
αυτές και να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης Η/Υ. Βελτίωση δεξιοτήτων ανάγνωσης και 
κατανόησης γραπτών κειμένων, καθώς και αναζήτηση, ανεύρεση, κατανόηση και χρήση της 
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πληροφορίας. Κατανόηση της αλληλεπίδρασης ανθρώπου – περιβάλλοντος, 
ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση, οργάνωση και λειτουργία της κοινωνίας. Έκφραση 
ιδεών και συναισθημάτων μέσα από καλλιτεχνικές δημιουργίες. Θεσμική διάσταση: Οι 
δραστηριότητες υλοποιήθηκαν με τη διευκολυντική, καθοδηγητική και ενθαρρυντική 
παρουσία του δασκάλου. Ρόλος του ήταν να οργανώσει-συντονίσει τις πρωτοβουλίες του 
μαθητή με στόχο τη διερεύνηση νοητικών δομών, ώστε να καταστεί δυνατή η αφομοίωση 
της νέας γνώσης – εμπειρίας - δεξιότητας. Ομάδες μαθητών ανέλαβαν το ρόλο του εισηγητή 
παρουσιάζοντας τα έργα τους. Αυτοαξιολόγησαν τις δράσεις τους μέσα από συζήτηση στην 
τάξη όπου παρουσίασαν τα αποτέλεσματά τους. Κοινωνικοπολιτισμική διάσταση: 
Παιδαγωγικές αρχές των δραστηριοτήτων: α) η ομαδοσυνεργατική μάθηση β) η 
διαθεματικότητα. Δόθηκε μεγάλη σημασία στο κοινωνικοπολιτισμικό μαθησιακό 
περιβάλλον, με έμφαση στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και της συνεργατικής 
μάθησης, μέσα από δραστηριότητες ανακάλυψης και βιωματικής προσέγγισης. Έμφαση στην 
αξιοποίηση των προϋπάρχουσων εμπειριών και στην προέκταση αυτών. Ψυχοκοινωνική 
ανάπτυξη-προαγωγή θετικού κλίματος στο σχολικό περιβάλλον: Οι μαθητές εργάστηκαν σε 
ομάδες (έτσι αλληλεπιδρούν, μαθαίνουν να συνεργάζονται, κινητοποιούνται περισσότερο, 
παράγουν έργο και αποκτούν θετική εικόνα για τον εαυτό τους). Η συνεργασία μαθητών και 
εκπαιδευτικών διαφόρων τάξεων βοήθησε στη διαμόρφωση θετικού κλίματος μεταξύ όλων. 
Επιχειρήθηκε η ενδυνάμωση των σχέσεων των μαθητών, αλλά και της ομάδας ειδικότερα. Οι 
επισκέψεις σε άλλες τάξεις και η εμπλοκή σε εργασίες με κοινούς στόχους είχαν στόχο την 
ανάπτυξη της συλλογικότητας, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της γνωριμίας μεταξύ 
τους. Η ανάπτυξη και προαγωγή θετικού κλίματος εκτιμάται ότι μελλοντικά θα επιδράσει 
θετικά. Αναπτυξιακή διάσταση: Η συμμετοχή σε καινοτόμο πρόγραμμα και η εμπειρία που 
απέκτησαν οι συμμετέχοντες θα πολλαπλασιάσει την αποτελεσματικότητά τους σε 
παιδαγωγικό και λειτουργικό επίπεδο και θα συμβάλει στη συνολικότερη αναβάθμιση του 
εκπαιδευτικού τους έργου, επηρεάζοντας έτσι και τη μετέπειτα επαγγελματική τους 
ανάπτυξη. Οι εκπαιδευτικοί μέσα από την υποστήριξη του δικτυακού τόπου του Teachers 4 
Europe μπορούν να κατακτήσουν και να εφαρμόσουν σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές 
στην καθημερινή σχολική πράξη, επηρεάζοντας θετικά μαθητές, γονείς και σχολείο. Η 
καινοτομία αναμένεται ότι θα επηρεάσει και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, 
κινητοποιώντας τους να αναλάβουν κι εκείνοι πρωτοβουλίες και καινοτόμες δραστηριότητες. 
Η συνεργασία τους για το σχεδιασμό και την υλοποίηση τους θα ενδυναμώσει το 
αυτοσυναίσθημά τους και την «αίσθηση του ανήκειν» στη σχολική μονάδα. Ενισχύθηκε η 
αίσθηση των μαθητών ότι αποτελούν σημαντικά μέλη του σχολείου μέσα από τη συμμετοχή 
και συνεργασία με δασκάλους και συμμαθητές τους. Αναμένεται το σχολείο να στηρίξει 
μελλοντικές προτάσεις καινοτόμων δραστηριοτήτων, και την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών, ώστε να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις καινοτομίες. Επιστημολογική 
διάσταση: Η προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ είναι ότι παρέχουν στο μαθητή ένα πολυμεσικό 
περιβάλλον, μέσα στο οποίο οικοδομεί γνώσεις που έχουν νόημα γι’ αυτόν, επιλέγοντας 
πληροφορίες και εικόνες, δημιουργώντας σχέδια, οργανώνοντας δραστηριότητες, 
συνδέοντας νοητικά τις λεκτικές - εικονικές αναπαραστάσεις με αποτέλεσμα γνωστικές 
δεξιότητες υψηλού επιπέδου και μάθηση. Δόθηκε έμφαση στην ενεργητική και βιωματική 
μάθηση, καθώς οι δραστηριότητες απαιτούσαν την προσωπική εμπλοκή των μαθητών. Οι 
μαθητές είχαν την ευκαιρία να εξασκήσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες μέσα από την 
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αναζήτηση, την αιτιολόγηση και επιχειρηματολογία, τη λήψη αποφάσεων αλλά και την 
επίλυση προβλημάτων.  

Τέθηκαν οι εξής στόχοι: οι μαθητές να γνωρίσουν παροιμίες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που αναφέρονται στους δώδεκα μήνες του έτους και να γνωρίσουν  - μέσω της αναζήτησής 
τους – κάποιες από τις  γλώσσες που ομιλούνται στην Ε.Ε. και να έρθουν σε μία πρώτη επαφή 
με αυτές. Τέθηκαν, επίσης, στόχοι γλωσσικοί, όπως η καταγραφή και μετάφραση των 
παροιμιών, η βελτίωση της προφορικής και γραπτής τους έκφρασης, η εξάσκηση στην 
γερμανική και αγγλική γλώσσα (στον προφορικό και γραπτό λόγο). Να διαμορφώσουν θετική 
στάση απέναντί στις Τ.Π.Ε., να τις προσεγγίσουν ως εργαλεία και να αναπτύξουν δεξιότητες 
χρήσης και αξιοποίησης των λογισμικών και γενικότερα του Η/Υ. Επίσης, να ασκηθούν στην 
ομαδοσυνεργατική μάθηση, στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στην ανάπτυξη της 
δημιουργικής και κριτικής σκέψης, να συνεργαστούν για να ανακαλύψουν - εντοπίσουν - 
καταγράψουν και να μεταφράσουν τις παροιμίες που θα ανακαλύψουν και να  
συνειδητοποιήσουν ότι και στην καθημερινή  ζωή των πολιτών της Ε.Ε. λέγονται – όπως 
άλλωστε και στη δική τους χώρα - διάφορες παροιμίες. Τέλος να ευαισθητοποιηθούν σε 
θέματα πολιτισμού (τόσο της πατρίδας τους όσο και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

Οι ενέργειες στις οποίες προχωρήσαμε για την εκτίμηση επίτευξης των στόχων ήταν: 
Διερεύνηση - ανίχνευση προγενέστερης εμπειρίας (συζήτηση και καταγραφή). Ενδο – 
ομαδική αξιολόγηση του έργου π.χ. κατασκευής της κάθε ομάδας (αυτό – αξιολόγηση). 
Διομαδική αξιολόγηση έργου των ομάδων (από τα ίδια τα παιδιά). Διαμορφωτική 
αξιολόγηση σε όλη τη διάρκεια οργάνωσης και εκτέλεσης των δραστηριοτήτων. Αποτίμηση 
εάν οι δραστηριότητες έχουν επιφέρει αλλαγή στάσεων (τελική αξιολόγηση). Οι δράσεις που 
υλοποιήθηκαν συνδύασαν μεθοδολογικά εργαλεία και τεχνικές. Ενδεικτικά, αναφέρονται 
ορισμένες: Γνωστοποίηση στόχων δραστηριότητας (παρουσίαση και συζήτηση με χρήση 
διαφόρων τεχνικών όπως ιδεοθύελλα). Δημιουργία ομάδων, κατανομή ρόλων και ανάθεση 
αρμοδιοτήτων. Συμβόλαιο συνεργασίας: οι μαθητές, για να μπορέσει να λειτουργήσει ομαλά 
η ομάδα τους και να συνεργαστούνε αποτελεσματικά, αποδέχονται κανόνες αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και σεβασμού. Ανάλυση (μαζί με τα παιδιά) των λόγων επιλογής του 
συγκεκριμένου θέματος και συζήτηση σημαντικότητάς του. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων και 
παροχή οδηγιών αναζήτησης – καταγραφής και μετάφρασης παροιμιών. Ανάπτυξη, 
αποτύπωση και παρουσίαση των επιμέρους θεμάτων του προγράμματος με ιστοεξερεύνηση, 
ώστε τα παιδιά εργαζόμενα ομαδικά να ψάξουν και να ανακαλύψουν, να εντοπίσουν και να 
καταγράψουν παροιμίες. Αναζήτησαν πληροφορίες στο Internet και στην αγγλική, γερμανική 
και γαλλική γλώσσα με τη βοήθεια και των καθηγητών ΠΕ05 – ΠΕ06 και ΠΕ07. Αποτύπωση 
των ευρημάτων τους - σύνταξη κειμένου - στο Word (Επεξεργαστή κειμένου). Δημιουργία 
Power point (Λογισμικό Παρουσιάσεων) για την παρουσίαση των παροιμιών - κειμένων τους 
(θα την στέλναμε στην Αθήνα). Xρήση κλειστών και ανοιχτών λογισμικών: Google Earth (για 
να δούμε τις χώρες), Inspiration (Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης). Με το 
Inspiration οι μαθητές δημιούργησαν εννοιολογικό χάρτη των χωρών και των παροιμιών. 
Ιστοεξερεύνηση με σκοπό να γνωρίσουν τις χώρες στις οποίες αναφερότανε, γλώσσες, 
πολιτεύματα (κάποιες χώρες έχουν βασιλιάδες), έθιμα, νόμισμα το Ευρώ, φαγητά, σημαίες 
κτλ.. Δημιούργησαν ζωγραφιά  με θέμα μία παροιμία. E –mail - Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: 
Όσοι είχαν έστειλαν σε φίλους το κείμενό τους. Αποθήκευσαν σε USB – Stick το κείμενό τους. 
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Επισκέφθηκαν,ιστοσελίδες,όπως:http://www.europa.eu,http://www.teachers4europe.gr,ht
tp://www.europarl.europa.eu/portal/el. Στην ιστοσελίδα http://el.wikipedia.org/wiki 
διάβασαν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην ιστοσελίδα http://www.eypgreece.org/ για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων. Τελική εκδήλωση στο χώρο του σχολείου παρουσία 
γονέων. Παρουσιάστηκαν τα εικαστικά έργα των παιδιών που αναπαρίσταναν την παροιμία 
τους ζωγραφισμένη (έκφραση συναισθημάτων). 

Συμπεράσματα  

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος διαπιστώσαμε ότι όταν το τυπικό μοντέλο διδασκα-
λίας δίνει τη θέση του σε εναλλακτικές μεθόδους μάθησης, φέρνει τους μαθητές αντιμέτω-
πους με διαφορετικούς τρόπους βίωσης και ερμηνείας και τους δίνει την ευκαιρία να δουν 
τη μάθηση με ‘άλλα μάτια’. Θεωρούμε ότι τα παιδιά μας συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε 
όλες δραστηριότητες, χάρηκαν ανακαλύπτοντας νέες γνώσεις, συνεργάστηκαν με σεβασμό 
στις απόψεις των άλλων, ενημερώθηκαν, ανέλαβαν πρωτοβουλίες, δημιούργησαν, ευαισθη-
τοποιήθηκαν και πληροφορήθηκαν για την λειτουργία της Ε.Ε., τους θεσμούς και τα οφέλη 
της. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι όλα αυτά αφορούσαν και τους αδύναμους μαθητές 
μας, που συχνά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του καθημερινού προ-
γράμματος. Με την αξιοποίηση των  Τ.Π.Ε. δημιουργήσαμε εκείνες τις συνθήκες που τα επέ-
τρεψαν να δοκιμάσουν διαφορετικά εργαλεία, να εξοικειωθούν μ’ αυτά και να διαπιστώσουν 
την αποτελεσματικότητά τους. Σχετικά με την υλοποίηση Καινοτόμων Προγραμμάτων πρέπει 
να υπογραμμιστεί  ότι για την υλοποίησή τους (θεωρούμε ότι) χρειάζεται: α) συνεχή επιμόρ-
φωση β) επαρκή χρηματοδότηση γ) παροχή κινήτρων (μείωση ωραρίου;) δ) αλλαγή θεσμικού 
πλαισίου και ε) ουσιαστική συνεργασία όλων. Πολλοί είναι οι παράγοντες επιτυχίας της δι-
δασκαλίας μας, πιστεύουμε όμως ότι ο σημαντικότερος είναι το ανθρώπινο δυναμικό του 
σχολείου μας: τα παιδιά μας, οι γονείς τους και εμείς, οι δάσκαλοι. 
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Διδακτικό σενάριο: Έφηβοι του κόσμου: Τόσο όμοιοι, τόσο διαφορετικοί 
 

Δημακοπούλου Αλεξάνδρα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

Δρ, Μ.Δ.Ε: Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου alexdema-
ko@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει ένα διδακτικό σενάριο με θέμα την εφηβεία, τα κοινά 
χαρακτηριστικά των εφήβων, τα προβλήματα και τις προσδοκίες τους, αλλά και τα διαφο-
ρετικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι ανάλογα με το διαφορετικό περιβάλλον 
στο οποίο ζουν, καθώς και τις κοινωνικές ανισότητες μεταξύ τους. Το διδακτικό σενάριο 
που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της διδασκαλίας της θεματικής ενότητας «Εφηβεία» στο μά-
θημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α Λυκείου, βασίζεται στη βιωματική μέθοδο διδασκα-
λίας και εφαρμόζει ομαδοσυνεργατικές τεχνικές. Κατά την υλοποίησή του αξιοποιήθηκε η 
προϋπάρχουσα γνώση και εμπειρία των μαθητών. Κύριο στόχο του σεναρίου αποτέλεσε η 
καλλιέργεια κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής.  

Λέξεις - Κλειδιά: διδακτικό σενάριο, βιωματική και ομαδοσυνεργατική μέθοδος, εφηβεία, 
Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου, εμπειρία, βίωμα, ευαισθητοποίηση, στάση. 

Εισαγωγή 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο (2 διδακτικές ώρες) εφαρμόζει αρχές της βιωματικής 
μάθησης αξιοποιώντας θεατροπαιδαγωγικές τεχνικές. Σύμφωνα με τον Kolb, μάθηση είναι 
η διαδικασία κατά την οποία η γνώση παράγεται μέσα από το μετασχηματισμό (transfor-
mation) της εμπειρίας. Κατά τον Kolb (1984: 38), η μάθηση εκλαμβάνεται ως διαδικασία και 
δεν προσδιορίζεται από το αποτέλεσμα. Εξάλλου, η γνώση είναι διαδικασία μετασχηματι-
σμού (transformation), που παράγεται και ξαναπαράγεται συνεχώς, και όχι ανεξάρτητη ο-
ντότητα που κατακτάται ή μεταδίδεται.  
 

Η γνώση υπό αυτήν την οπτική συνδέεται με μια δημοκρατική εκπαίδευση που εμπνέει τον 
όποιο μανθάνοντα (δάσκαλο και μαθητή) για μια διαρκή αναθεώρηση και παραγωγή γνώ-
σης που δεν σταματά ποτέ, και δεν θεωρείται ούτε κατακτημένη ούτε παγιωμένη. Για τη 
βιωματική μάθηση απαραίτητη είναι η εμπειρία, η μάθηση μέσα από την εμπειρία, το βίω-
μα που σημαίνει ψυχο-πνευματικο-σωματική εμπλοκή στα τεκταινόμενα, δηλαδή, άμεση 
εμπλοκή και ενεργητική συμμετοχή του μανθάνοντος σε μια κατάσταση που τον αφορά και 
σχετίζεται με την κοινωνική πραγματικότητα. Έτσι, ο μανθάνων αναζητά προσωπικό νόημα 
στη διαδικασία οικειοποίησης της γνώσης επενδύοντας προσωπικό ενδιαφέρον σε αυτήν, 
στο βαθμό που, κατά τον Postle, συνειδητοποιεί τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές συ-
νιστώσες συναντώνται με την προσωπική του ιστορία (όπ. αναφ. στο Δεδούλη, 2001, σελ. 
148). Εξάλλου, κινητοποιείται διανοητικά και συναισθηματικά και μαθαίνει να αυτενεργεί 
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και να κινητοποιεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του συνεργαζόμενος μέσα στα 
πλαίσια της ομάδας.  
 
Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο ενεργοποιεί, κινητοποιεί και ευαισθητοποιεί τον μαθη-
τή μέσα από την συνειδητοποίηση των κοινών, αλλά και τόσο διαφορετικών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι του κόσμου.  
 

Διδακτικό σενάριο 
 

Διδακτικοί στόχοι 

Σε επίπεδο γνώσεων 

α. Να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/τριες μέσα από τις συνεντεύξεις 
εφήβων τα προβλήματα των εφήβων, τους φόβους τους, τις σχέσεις με τον κόσμο των ενη-
λίκων. 
β. Να βιώσουν, μέσα από βιωματικό παιχνίδι, τα κοινά χαρακτηριστικά, προβλήματα, 
προσδοκίες των εφήβων του άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντός τους και να παράγουν την 
αντίστοιχη θεωρητική γνώση για τα χαρακτηριστικά της εφηβείας.  
γ. Να βιώσουν και να κατανοήσουν, μέσα από παιχνίδι ρόλων, τις κοινωνικές ανισότητες 
ανάμεσα στους εφήβους του κόσμου. 
 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 
 
α. Να ασκηθούν οι μαθητές/τριες στην ομαδοσυνεργασία κατά τη διαδικασία της μάθησης. 
β. Να καλλιεργήσουν οι μαθητές δεξιότητες σχετικά με την κριτική και συνδυαστική σκέψη, 
την άσκηση στην προφορικότητα αλλά και στο γραπτό λόγο, τη φαντασία και δημιουργικό-
τητα,  κατανοώντας τον προφορικό καταγεγραμμένο λόγο της συνέντευξης και παράγοντας 
τον δικό τους.  
γ. Να ασκηθούν σε βιωματικές μεθόδους μάθησης. 
δ. Να ανακαλύψουν και να παράξουν γνώση μετασχηματίζοντας την εμπειρία σε μάθηση 
και γνώση.  
 
Σε επίπεδο στάσεων 
 
α. Να υιοθετήσουν στάση κατανόησης και ενσυναίσθησης απέναντι στους εφήβους - και 
κατ’επέκταση στους ανθρώπους - που δεν έχουν εύκολα πρόσβαση στα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα και στα δικαιώματα του παιδιού. 
β. Να ευαισθητοποιηθούν και να παρακινηθούν για την ενίσχυση δράσεων και πολιτικών 
που αφορούν στην καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων. 
 

Μέθοδος 
 
Ως προς την εκπαιδευτική μέθοδο, το συγκεκριμένο σενάριο ακολουθεί τις αρχές της βιω-
ματικής μάθησης, που ενισχύει την αυτενέργεια του μαθητή στην «παραγωγή» της γνώσης 
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και στο μετασχηματισμό της εμπειρίας σε μάθηση. Επίσης, εφαρμόζει την ομαδοσυνεργατι-
κή μέθοδο για την αποδόμηση και τη δόμηση λόγου. 
 

Περιγραφή σεναρίου 

1η διδακτική ώρα: 

Αφόρμηση 

«Καταιγισμός ιδεών»: Ζητάμε από τους/τις μαθητές/τριες να σκεφτούν και να γράψουν 
τρεις λέξεις ή φράσεις που συνδέονται με τη λέξη εφηβεία ή τη φράση εφηβική ηλικία. Οι 
λέξεις και οι φράσεις γράφονται στον πίνακα (10΄). 

Α φάση 
 
Ολομέλεια τάξης: Η ολομέλεια της τάξης κάθεται ήδη σε κύκλο. Ο/η εκπαιδευτικός διαβάζει 
στην τάξη τα έξι αποσπάσματα από ανώνυμες συνεντεύξεις-μαρτυρίες εφήβων που παρα-
τίθενται στο βιβλίο της Έκφρασης-Έκθεσης Α Λυκείου (βλ. σ. 127).  

Εφηβεία είvαι η ηλικία που τρέμεις να ζήσεις την κάθε αποτυχία. Κι αυτό είναι 
δύσκολο, παρ' όλο που ξέρουμε ότι εκείνο που μας κάνει να μεγαλώνουμε και να ωριμά-
ζουμε είναι οι δυσκολίες. 
 
Η εφηβεία είναι μεγάλη ευτυχία. Υπάρχουν μερικοί που μπλοκάρονται. Εγώ το βρίσκω υπέ-
ροχο να μπορούμε να κάνουμε ένα σωρό πράγματα, όπως οι μεγάλοι. Δεν έχουμε όμως κα-
μία ευθύνη. Πρέπει να πω ότι οι γονείς μου είναι άνετοι και θα ήθελα να κρατήσει αυτό. 
 
Απαίσιος, νιώθω απαίσιος, με σπυράκια, φρίκη. Μου φαίνεται πως όλοι με κοιτούν. Δεν 
ξέρω πια τι στιλ να βρω, για να είμαι καλύτερος ή για να κρυφτώ. Δεν ξέρω, ελπίζω ότι όλα 
θα περάσουν και γρήγορα, γιατί φτάνει... Οι γονείς λένε - τέλος πάντων, η μητέρα μου - όλα 
θα περάσουν, περιμένοντας όμως κάτι τέτοιο, εκεί να δεις άγχος! 
 
Θα 'θελα οι γονείς μου να ήταν πιο συχνά στο σπίτι, για να συζητούσαν μαζί μου και να εν-
διαφέρονταν περισσότερο για μένα. Αντί γι' αυτό, εδώ και χρόνια, ο πατέρας μου γυρίζει το 
βράδυ, διαβάζει την εφημερίδα του, τρώει με τη μητέρα μου κι εμένα, και συζητά μαζί της 
(όταν συζητά μαζί της...) χωρίς ν' ασχολείται μεμένα. Και τους λέτε αυτούς γονείς; Εγώ πά-
ντως όχι. Εάν τουλάχιστον με βρίζανε... 
 
Οι ενήλικοι... Τα όνειρά τους είναι σβησμένα ή δεν έχουν τη δύναμη να τα πραγματοποιή-
σουν. Τα λόγια τους με φοβίζουν, γιατί πολύ συχνά μιλούν μόνο με το μυαλό τους και όχι με 
την καρδιά τους. Όταν όμως ξεσπούν, δεν ξέρουν από μέτρο... Κι εμείς, οι έφηβοι, αγωνιζό-
μαστε με λύσσα,παρά την αδυναμία μας, ν' αλλάξουμε κάτι σ' αυτό τον πλανήτη, που σιγά 
σιγά φθίνει. 
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Μερικούς ενηλίκους τους βλέπω σαν φίλους, σαν ανθρώπους στους οποίους μπορείς να 
πεις τα μυστικά σου, να ζητήσεις συμβουλές. Άλλοι είναι πιο απόμακροι, μένουν στον κλει-
στό για τον έφηβο κόσμο τους. Η πρώτη κατηγορία ενηλίκων θα 'θελα να μείνει όπως είναι, 
όλο κατανόηση κι επιθυμία για επικοινωνία. Η δεύτερη θα 'θελα να εξελισσόταν προς την 
καλή κατεύθυνση και, κυρίως, οι ενήλικοι να πάψουν να μιλούν για την κρίση της εφηβείας 
και να τη σχολιάζουν διαρκώς, σαν αυτοί να μην την πέρασαν. Αυτούς πάντως που απεχθά-
νομαι είναι οι ενήλικοι - ή μάλλον αυτοί που θεωρούν τον εαυτό τους ενήλικο - αλλά που 
είναι ακόμα ανώριμοι και κάνουν τους σπουδαίους. Μα γιατί οι σχέσεις ανάμεσα στους ε-
νηλίκους και τους εφήβους να είναι τόσο δύσκολες; 
  
Ζητάμε από τους μαθητές/τριες να αριθμήσουν τα κείμενα/συνεντεύξεις/μαρτυρίες και να 
γράψουν κάτω από κάθε μαρτυρία το όνομα και την ιδιότητα του έφηβου ή της έφηβου 
που υποτίθεται ότι έδωσε τη συνέντευξη-μαρτυρία (π.χ: Γιάννης - μαθητής Α Λυκείου, Ειρή-
νη-μαθήτρια Β΄Λυκείου, κλπ.) (ολόκληρη η Α φάση: 10΄). 

 
Β φάση 

 
Ομαδοσυνεργασία (15΄- 20΄): Σε μια τάξη 27 μαθητών, η τάξη χωρίζεται τυχαία σε έξι (6) 
ομάδες:  τρεις (3) ομάδες των πέντε (5) μαθητών και σε δύο (2) ομάδες των έξι (6). Η κάθε 
ομάδα ορίζει έναν (1) ή δύο (2) για τις εξαμελείς ομάδες, γραμματέα/είς, έναν (1) διαμεσο-
λαβητή, έναν (1) συντονιστή, και δύο (2) παρουσιαστές. Δίνουμε στις έξι ομάδες το φύλλο 
εργασίας. Οι ερωτήσεις είναι κοινές και για τις έξι ομάδες. Στις δύο, όμως, ερωτήσεις της β 
δραστηριότητας, η κάθε ομάδα θα απαντήσει, μελετώντας μόνον ένα από τα έξι αποσπά-
σματα. Στην κάθε ομάδα έχουμε αναθέσει διαφορετικό απόσπασμα. Στη συνέχεια, όλες οι 
ομάδες θα εργαστούν για την γ δραστηριότητα του φύλλου εργασίας.  
 

Φύλλο εργασίας κοινό για όλες τις ομάδες 
 
α. Να ορίσετε έναν (1), ή δύο (2) για τις εξαμελείς ομάδες, γραμματέα/είς, έναν (1) διαμε-
σολαβητή, έναν (1) συντονιστή, και δύο (2) παρουσιαστές. 
β. Να διαβάσετε προσεκτικά τις συνεντεύξεις/ μαρτυρίες των εφήβων που παρατίθενται 
στο σχ. βιβλίο, σελ. 127, και να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: 

1. Για ποιο θέμα/ζήτημα/πρόβλημα, σχετικό με την εφηβεία, μιλά ο έφηβος της συνέ-
ντευξης;  

2. Να διατυπώσετε την ερώτηση στην οποία θεωρείτε ότι έχει απαντήσει ο έφηβος της 
συνέντευξης.  

 γ. Σε μια επιστολή που απευθύνετε  σε έναν ενήλικα να γράψετε για ένα πρόβλημα που 
σας απασχολεί ως εφήβους σε σχέση με τον κόσμο και τις αξίες που κατά τη γνώμη σας αυ-
τός ο ενήλικας αντιπροσωπεύει. 
δ. Να ανακοινώσετε τα αποτελέσματα των εργασιών σας στην ολομέλεια της τάξης 
ε. Να παρακολουθήσετε τις ανακοινώσεις των άλλων ομάδων κρατώντας σημειώσεις 
στ. Να κάνετε σχόλια και παρατηρήσεις, εάν έχετε, σχετικές με τις ανακοινώσεις των άλλων  
ομάδων.  
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Ο παρουσιαστής της κάθε ομάδας ανακοινώνει τις απαντήσεις στην 1η και 2η ερώτηση της β 
δραστηριότητας. Για τη γ δραστηριότητα, η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τη δική της επι-
στολή. 
 

2η διδακτική ώρα 
 

Γ φάση: Βιωματικό παιχνίδι  - συμπεράσματα από το παιχνίδι (20΄) 
 
Η ολομέλεια κάθεται σε κύκλο. Ζητάμε από τους μαθητές/τριες να σκεφτούν ένα δικό τους 
χαρακτηριστικό/πρόβλημα/προσδοκία που αφορά την εφηβεία τους και που θεωρούν ότι 
χαρακτηρίζει/αφορά και άλλους εφήβους. Στη συνέχεια, αφαιρούμε από τον κύκλο μία κα-
ρέκλα. Ένας μαθητής/τρια, όποιος θέλει, πηγαίνει στη μέση του κύκλου και ανακοινώνει το 
χαρακτηριστικό/πρόβλημα/θέμα αυτό. Όσοι πιστεύουν ότι αυτό τους εκφράζει, το πιστεύ-
ουν, τους αποσχολεί, σηκώνονται και τρέχουν να καταλάβουν μία θέση, άλλη από αυτή που 
είχαν ως τώρα. Αυτός που θα μείνει όρθιος, θα προβεί στην επόμενη ανακοίνωση.  
 
Ο στόχος αυτού του παιχνιδιού είναι να αναδειχθούν με βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο, 
τα κοινά χαρακτηριστικά, όνειρα, προσδοκίες, καθώς και τα κοινά προβλήματα των εφή-
βων. Οι μαθητές/τριες έτσι συνειδητοποιούν βιωματικά ότι ως έφηβοι αποτελούν μία κοι-
νωνική ομάδα με κοινά ζητήματα, προσδοκίες, προβλήματα.  
 
Στη συνέχεια, καταγράφουμε στον πίνακα τα χαρακτηριστικά, καθώς και τα προβλήματα 
των σημερινών εφήβων της κοινωνίας μας, με βάση τα συμπεράσματα στα οποία οδηγού-
νται οι μαθητές/τριες βάσει της βιωματικής άσκησης. Οι μαθητές/τριες, επεξεργάζονται την 
εμπειρία τους και τη θεωρητικοποιούν παράγοντας γνώση (Kolb, 1984).   
 

Δ φάση: Βιωματικό παιχνίδι - παιχνίδι ρόλων - συμπεράσματα (20΄): 
 
Το συγκεκριμένο βιωματικό παιχνίδι ακολουθεί τη δομή αντίστοιχου παιχνιδιού ρόλων ερ-
γαστηρίου της Υπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες με θέμα τα ανθρώπινα 
δικαιώματα (βλ. βιβλιογραφία).  
 
Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου παιχνιδιού ρόλων, ευνόητο είναι ότι πρέπει να γνω-
ρίζουμε καλά τους μαθητές μας και να είμαστε προσεκτικοί στο ρόλο που θα τους δώσου-
με, ώστε να μην βιώσουν μέσα από το ρόλο πραγματικές δικές τους επώδυνες εμπειρίες.  
 
Οι μαθητές/τριες είναι τώρα όρθιοι σε διάταξη δύο οριζόντιων επάλληλων σειρών. Η εκ-
παιδευτικός περνά και δίνει στον καθένα έναν ρόλο (ο ρόλος αναγράφεται σε ένα χαρτί και 
δεν αποκαλύπτεται στην ολομέλεια, παρά στο τέλος του παιχνιδιού). Οι διαφορετικοί ρόλοι 
αφορούν εφήβους διαφορετικής καταγωγής, θρησκείας, γλώσσας, κοινωνικής τάξης, οικο-
νομικής οικογενειακής κατάστασης κ.λ.π. (π.χ. Είσαι πρόσφυγας από τη Συρία και ζεις σε 
καταυλισμό στην Τουρκία. Το χειμώνα κρυώνεις και συχνά τα νερά της βροχής πλημμυρί-
ζουν τη σκηνή σας).  
 

 

3812

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



 
Ζητάμε από τους μαθητές/τριες να μπουν στο ρόλο τους και να σκεφτούν για λίγο, με βάση 
τη νέα τους ταυτότητα, πώς ήταν η ζωή τους στην παιδική τους ηλικία, πώς ζουν,  ποια είναι 
η καθημερινότητά τους, πώς είναι το σπίτι τους κ.λ.π.  
 
Στη συνέχεια αρχίζουμε να ανακοινώνουμε σε α πρόσωπο θέ-
σεις/διαπιστώσεις/παρατηρήσεις που αφορούν στις ευκαιρίες που θα μπορούσε να έχει 
ένας έφηβος (στην παιδεία, υγεία, στις συνθήκες διαβίωσης, στις οικονομικο-κοινωνικές 
συνθήκες,  στην ελευθερία επιλογών κλπ) και οι οποίες υποδεικνύουν τις κοινωνικές ανισό-
τητες των εφήβων του κόσμου (π.χ. μπορώ να τρέφομαι υγιεινά και να μην κινδυνεύω να 
αρρωστήσω λόγω κακής διατροφής). Ζητάμε από τους μαθητές/τριες που υποδύονται τους 
συγκεκριμένους εφήβους, να πηγαίνουν ένα βήμα μπροστά, εάν θεωρούν ότι η ανακοίνω-
ση/διαπίστωση που κάθε φορά ακούγεται τους αφορά, τους ταιριάζει, συμφωνεί με το ρό-
λο που έχουν ως έφηβοι. Για τις ανακοινώσεις που δεν είναι σίγουροι αν τους αφορούν ή 
όχι, θα κάνουν μισό βήμα μπροστά. 
 
Σιγά-σιγά, μέσα από το βιωματικό παιχνίδι ρόλων, θα αρχίσουν να διαμορφώνονται και 
σχηματικά οι κοινωνικές ανισότητες (κοινωνική πυραμίδα), οι οποίες είναι διακριτές και 
στον κόσμο των εφήβων. Ο στόχος της άσκησης είναι να βιώσουν/συνειδητοποιήσουν οι 
μαθητές/τριες ότι οι κοινωνικές διαφοροποιήσεις και ανισότητες είναι τέτοιες που διαφο-
ροποιούν τις ανάγκες, τα προβλήματα, τις προσδοκίες και τα οράματα των εφήβων του κό-
σμου, και να ευαισθητοποιηθούν για αυτές.  
 
Στο τέλος της άσκησης, ζητάμε από τους μαθητές να μας πουν πώς αισθάνθηκαν, σε ποιο 
συμπέρασμα καταλήγουν σχετικά με το θέμα «εφηβεία και κοινωνικές ανισότητες». Εάν 
υπάρχει χρόνος, γίνεται διεξοδικότερη συζήτηση (10΄). 
 
Ατομική εργασία: Με βάση τον εφηβικό ρόλο που είχες στο τελευταίο παιχνίδι, γράφεις ένα 
γράμμα σε φίλο σου, στον οποίο εκθέτεις τα προβλήματά σου, τις ανησυχίες και τις προσ-
δοκίες σου για έναν καλύτερο κόσμο και ένα ομορφότερο μέλλον.  
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Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας και Κριτική Παιδαγωγική: Το παράδειγμα της 
πρόσληψης του αναγνωστικού  Οι φιλίες των παιδιών (2014) και το σχολείο της κοινότη-

τας 
 

Μπαλτάς Χαράλαμπος  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών 

 Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας διοίκησης 
babisbaltas@gmail.com 

 
Παντελιάδου Λίζα  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
lizapapaki@hotmail.com 

 
Περίληψη 

Η προβληματική που αναπτύσσεται αφορά την πρόσληψη του αναγνωστικού Οι φιλίες των 
παιδιών (2014), την ανάδειξη των σχέσεων διοίκησης και παιδαγωγικής, την οικειοποίηση 
της παιδαγωγικής ελευθερίας και των ορίων της, τη χρήση των τεχνικών του Celestin Freinet 
στο παιδαγωγικό έργο, τη θεσμική κριτική που ασκήθηκε και την αντιπρόταση δημιουργίας 
ενός νέου αναγνωστικού, Οι φιλίες των παιδιών (2015). Η προβληματική μας αναφέρεται στις 
Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και τη σχολική μονάδα του 35ου Δημοτικού Σχο-
λείου Αθηνών, την παραγωγή παιδαγωγικού υλικού μαζί με τα παιδιά, τον συμμετοχικό σχε-
διασμό, τα δικαιώματά τους, την πολιτειότητα και τους υποστηρικτικούς θεσμούς για τη σχο-
λική κοινότητα. Η έκθεση των παιδιών στον ποιητικό λόγο, το τυπογραφείο, τη δημοσιότητα, 
όπως επίσης η γνώμη των παιδιών, η παιδική δημοσιογραφία, τα δικαιώματα ελευθερίας, η 
οικειοποίηση του ιστορικού τρόπου σκέψης, η μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών, η 
ερμηνευτική σχέση του παιδιού με τον κόσμο και το μοίρασμα της κοινής εμπειρίας των μι-
κρών γίγνεσθαι - πολιτών με τους ενήλικους, είναι οι έννοιες που καθοδηγούν αυτή την προ-
βληματική. Τα όρια αυτής της παιδαγωγικής ελευθερίας, η δυνατότητα να κρίνουμε από κοι-
νού με τα παιδιά και να στοχεύσουμε στη κριτική σκέψη, η ανάπτυξη των αναστοχαστικών 
σχέσεων πανεπιστήμιου και σχολικής μονάδας, η δυνατότητα να συνδέουμε τον χώρο με τον 
χρόνο και να αναπτύσσουμε το αρχιτεκτονικό τρίπτυχο τάξη – αυλή – κοινότητα, αφορά επί-
σης τις διεργασίες που είναι απαραίτητες για την παραγωγή της υποκειμενικότητας των παι-
διών κι αυτό που αποκαλούμε  γίγνεσθαι - πολίτης.  
 
Λέξεις - Κλειδιά: αναγνωστικό, Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), σχολείο της κοι-
νότητας, τεχνικές του Celestin Freinet, δικαιώματα του παιδιού, πολιτειότητα, παραγωγή βι-
βλίου, κριτική παιδαγωγική  

 
Εισαγωγή  

Η ιστορική παρουσία στην παιδαγωγική του Celestin Freinet είναι κάτι ιδιαίτερο, καθώς ήδη 
από τον μεσοπόλεμο, η διάσημη φράση του ήταν «Όχι πια Αναγνωστικά» (Freinet, 1932). Η 
δυνατότητα να κάνεις ένα αναγνωστικό με τα παιδιά είναι μια από τις τεχνικές του Freinet, η 
τεχνική του τυπογραφείου (Φρενέ, 1977). Το αναγνωστικό είναι ένας παιδαγωγικός πειρα-
ματισμός μαζί με παιδιά και υπάκουει σε μια παραγωγή κριτηρίων για τη συλλογή των κει-
μένων και την εικονογράφηση. Το δικό μας παράδειγμα αφορά το αναγνωστικό Οι φιλίες των 
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παιδιών (2014), για το οποίο συνεργαστήκαμε με τα παιδιά, έχοντας ως κριτήριο συμπερίλη-
ψης κειμένων, την κοινότητα των παιδιών, τα Εξάρχεια, τους λογοτέχνες της γειτονιάς και την 
παραγωγή ποιητικού λόγου από τα ίδια τα παιδιά ως γίγνεσθαι – ποιητές (Μπαλτάς, 2014). 
Το έργο μας αφορούσε την ανασύσταση της ζωής του πρώτου δασκάλου του σχολείου μας, 
τον Παναγή Δημητράτου. Η έκδοση ενός αναγνωστικού, το οποίο να συνδυάζει την ιστορία, 
τον τόπο, την ενεργό πολιτειότητα, τη μνήμη της παιδικής ηλικίας, το χώρο και το χρόνο, 
καθώς και τη μεταβίβαση μιας σχολικής κουλτούρας στο πλαίσιο της κρίσης της ελληνικής 
κοινωνίας (2010 -), με τις ιδιαίτερα αυξημένες πνευματικές ανάγκες, ήταν το ημι - κατευθυ-
νόμενο σχέδιο εργασίας της δ΄ τάξης τη σχολική χρονιά 2013/2014. Η παρουσία στο αναγνω-
στικό του Janusz Korczak δίνει μια οικουμενικότητα στο αναγνωστικό, καθώς το 2012 ήταν 
ευρωπαϊκό έτος στη μνήμη του και η συμβολή του στα δικαιώματα του παιδιού θεωρείται 
καθοριστική (Καρακατσάνη και Μερκαντέ, 1999). Η παραγωγή του ποιητικού λόγου από τα 
παιδιά, με ένθετα κείμενα του δασκάλου Παναγή Δημητράτου, αλλά κι άλλων λογοτεχνών, 
συνδυάστηκε με την μεθοδολογία γραφής του Freire, τη βιωματική μάθηση στη κοινότητα, 
με τις εξόδους για τη σύνδεση του χώρου με τον χρόνο και την επιτέλεση του γραπτού λόγου 
στις ιδιαίτερες συνθήκες αναπαραγωγής του. Η παιδαγωγική αντίληψη για τον χώρο είναι 
μέρος κι αυτή της κριτικής παιδαγωγικής. Το σχολείο της κοινότητας, προκειμένου να το έ-
χουμε, προϋποθέτει την αρχιτεκτονική αποσχολειοποίηση (Μπαλτάς, 2010), την έξοδο στην 
κοινότητα. Η συνεισφορά του Celestin Freinet, του Janusz Korczak, του Jacques Ranciere και 
του Paulo Freire είναι αυτή που ελλοχεύει στην ιδιοποίηση αυτής της παιδαγωγικής για την 
παραγωγή του αναγνωστικού Οι φιλίες των παιδιών (2014), μιας παιδαγωγικής κριτικής, θε-
σμικής, αντί – οιδιπόδειας και ανταγωνιστικής με τη διοίκηση (Μπαλτάς, 2012). Όπως και μια 
παιδαγωγική, όπως αυτή του Freinet ειδικότερα, συνεισφέρει στη δημιουργία του σχολείου 
της κοινότητας (Goehlich, 2003), αλλά και στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Πα-
γώνη, 2007). Το να ξεκινάς την εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς να αρχίζεις από τα βιβλία, 
αλλά να τα χρησιμοποιείς στη διαδρομή και στο τέλος με τα παιδιά να φτιάχνουμε το δικό 
τους βιβλίο, είναι η μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε εδώ. Στο παιδαγωγικό πλαίσιο γενι-
κότερα έγινε χρήση των τεχνικών του Celestin Freinet, την τεχνική της βιβλιοθήκη, την τεχνική 
του τυπογραφείου, την χρήση περισσότερων χώρων για τα εργαστήρια που ήταν απαραίτητα 
και τέλος τη συγκρότηση, στο πλαίσιο της θεσμικής παιδαγωγικής, του μαθητικού συμβου-
λίου της τάξης, με την μεθοδολογία της Αγωγής Υγείας. 
 

Η πρόσληψη του αναγνωστικού Οι φιλίες των παιδιών (2014) 

Η έκδοση του αναγνωστικού Οι φιλίες των παιδιών (2014) γνώρισε μια ιδιαίτερη υποδοχή 
που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τόσο θετική όσο και αρνητική. Ας δούμε πρώτα την αρ-
νητική πρόσληψη του αναγνωστικού. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών απέρριψε την έκδοση και ει-
σηγήθηκε στην πρώτη σχολική κοινότητα του Δήμου Αθηναίων τη μη χρηματοδότησή της. Το 
σκεπτικό του Πανεπιστήμιου Αθηνών αφορούσε κυρίως την αφαίρεση μιας σειράς από σελί-
δες του βιβλίου και μια πρόταση για μια δεύτερη έκδοση με διαφορετικό περιεχόμενο. Ακρι-
βώς επειδή το 35ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ανήκει στη χορεία των πιλοτικών σχολείων που 
εφαρμόζουν το πρόγραμμα της Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), ο λόγος του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και του μέλους του Ευγενίας Μαγουλά, είναι αυτός που θα έκανε δεκτό 
αυτό το παιδαγωγικό υλικό, ως αποτέλεσμα των σχεδίων εργασίας που είχαν κατατεθεί τη 
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σχολική χρονιά 2013/2014, στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης. Το αναγνωστικό δεν έγινε δεκτό 
για τύπωμα, ζητήθηκαν αλλαγές και δεν χρηματοδοτήθηκε. 
 
Το αναγνωστικό, Οι φιλίες των παιδιών (2014), λογοκρίθηκε και απαγορεύτηκε η έκδοσή του. 
Γράφει πιο συγκεκριμένα η Ευγενία Μαγουλά, ειδική επιστήμονας στον τομέα «Γλωσσολο-
γία», η οποία συνέταξε την απορριπτική έκθεση, στην επιστολή της προς το 35ο Δημοτικό 
Σχολείο: «Πρόκειται για ένα βιβλίο υψηλού πνευματικού – φιλοσοφικού περιεχομένου, βα-
σισμένο σε κείμενα πεζά και έμμετρα σημαντικών συγγραφέων και ποιητών, τα οποία, όπως 
αναφέρεται στην εισαγωγή, έχουν επιλεγεί από τον εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τους μα-
θητές της τάξης. Σ’ αυτό το σημείο επισημαίνω ότι στο βιβλίο δεν αναφέρεται η διαδικασία 
που ακολουθήθηκε από τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό για την επιλογή των κειμένων, 
ούτε τα κριτήρια επιλογής αυτών. Εξάλλου, τα περισσότερα κείμενα δεν αναφέρονται στις 
«φιλίες των παιδιών», όπως δηλώνεται στον τίτλο και εκ των πραγμάτων, θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν εκτός θέματος. Επιπλέον, μερικά κείμενα δεν ανταποκρίνονται στις νοητικές ικα-
νότητες των μαθητών αυτής της ηλικίας και μπορούν να γίνουν αιτία σύγχυσης και παρανό-
ησης. Τα σχόλια που συνοδεύουν ορισμένα κείμενα δεν έχουν προέλθει ή συνταχθεί από 
μαθητές και δεν απευθύνονται σε μαθητές δημοτικού. Οι εργασίες των μαθητών που περι-
λαμβάνονται στο βιβλίο είναι ελάχιστες, κυρίως μικρά ποιήματα. Η εικονογράφηση δεν έχει 
γίνει από τους ίδιους τους μαθητές, αλλά από εικονογράφο. Πολλές εικόνες δεν έχουν σχέση 
με την φιλία των παιδιών. Είναι βέβαιο ότι η πρόθεση των συντελεστών του αναγνωστικού 
είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/ οικογενειών τους και της εκπαιδευτικής κοινότητας 
πάνω σε πολύ σημαντικά ζητήματα της εποχής μας. Επίσης παρουσιάζουν ενδιαφέρον, θα 
μπορούσε το υλικό να αποτελέσει έκδοση των διδασκόντων ή του σχολείου, αλλά όχι περιε-
χόμενο δράσεων των μαθητών. Στο πλαίσιο των δράσεων των ΖΕΠ στόχος είναι η έκφραση 
και η δημιουργικότητα των ίδιων των μαθητών». Σύμφωνα με την Ευγενία Μαγουλά αυτό το 
αναγνωστικό δεν μπορεί να αποτελεί περιεχόμενο δράσεων των μαθητών και χρειάζεται να 
διορθωθεί και να δοθεί εκ νέου προς έγκριση. 
 
Το αναγνωστικό Οι φιλίες των παιδιών (2014) έτυχε όμως και θετικής υποδοχής από ανθρώ-
πους που το διάβασαν και το στήριξαν ως παιδαγωγικό υλικό. Η πρώτη που επαίνεσε το α-
ναγνωστικό είναι η καθηγήτρια του Πανεπιστήμιου Αθηνών Άντα Κατσίκη – Γκίβαλου, η ο-
ποία με μια εξαιρετική επιστολή γνωμάτευσε θετικά για την έκδοση και το γράφοντα ως φοι-
τητή της. Αρχές του καλοκαιριού το αναγνωστικό, λόγω του επιμέτρου στον δάσκαλο Janusz 
Korczak παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη, στο δεύτερο φεστιβάλ Πολυγλωσσίας. Το αναγνω-
στικό παρουσιάστηκε επίσης στη Στοά του Βιβλίου, στο διήμερο της ΟΛΜΕ, για τον φασισμό 
και την εκπαίδευση. Σ’ αυτή την εκδήλωση με κατανυχτικό τρόπο οι άνθρωποι της εκπαίδευ-
σης άκουγαν την ιστορία του δασκάλου μας Παναγή Δημητράτου κι ήρθαν να με βρουν για 
να μου μιλήσουν με αγάπη γι’ αυτόν τον άνθρωπο. Η παρουσίαση του βιβλίου στο φιλόξενο 
χώρο του «Σκόρου» ήταν ο επόμενος σταθμός. Θετικά ήταν τα λόγια του Χρήστου Μπουλώτη 
και της Λενέτας Στράνη, οι οποίοι παρουσίασαν το αναγνωστικό στην εκδήλωση που έγινε σ’ 
αυτόν τον χώρο, στα Εξάρχεια. Μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για όλα αυτά που μας κάνουν 
να αισθανόμαστε ό,τι το σχολείο είναι ικανό να κάνει σήμερα, τα παιδιά – συγγραφείς ή τα 
παιδιά - πολίτες. Ο Χρήστος Μπουλώτης δεν έκρυψε την ανησυχία του για την πρόσληψη του 
αναγνωστικού καθώς θεώρησε τολμηρό το περιεχόμενό του κι επίφοβο να λογοκριθεί. Σ’ 
αυτή την παρουσίαση του αναγνωστικού ειπώθηκαν και οι αλλαγές που θα γίνονταν με τη 
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δεύτερη έκδοση, οι οποίες δεν έχουν βέβαια καμία σχέση με την λογοκρισία του Πανεπιστή-
μιου Αθηνών. Στα τέλη Ιουνίου, το Γαλλικό Ινστιτούτο ήταν ο επόμενος σταθμός της πρόσλη-
ψης αυτού του πονήματος. Το βιβλίο ανακοινώθηκε σε καθηγητές γαλλικής φιλολογίας στο 
πλαίσιο ενός σεμιναρίου για το πώς μπορούμε να κάνουμε ένα αναγνωστικό ή άλλα έντυπα 
με τα παιδιά, με την μέθοδο και τις τεχνικές του Celestin Freinet. Τον Σεπτέμβρη του 2014 η 
παιδαγωγική ομάδα «Το Σκασιαρχείο – Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα Σχολείο της Κοινό-
τητας» κάνει τη δεύτερη παρουσία της στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Προς το τέλος του 2014, η 
μεγάλη εκδήλωση για τον Janusz Korczak, με τον Συνήγορο του Παιδιού και η παρουσία αυ-
τού του δασκάλου στο αναγνωστικό, έδωσε νέα ώθηση στη συνομιλία ενός ελληνικού έργου 
με το διεθνές περιβάλλον του. 
 
Η αναστολή της έκδοσης δεν εξέπλησσε κανέναν, ακριβώς γιατί ήταν προβλέψιμες οι αντι-
δράσεις που θα υπήρχαν. Η αναφορά στον Παύλο Φύσσα, στο ΕΑΜ, στον αντιφασιστικό και 
στον αντιδικτατορικό αγώνα, όπως και στο Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων και στον Αλέξη 
Γρηγορόπουλο, θεωρήθηκε ως μόνη και αποκλειστική ανείπωτη αιτία της μη έκδοσης του 
αναγνωστικού. Έτσι, αυτό που ζητήθηκε από την Ευγενία Μαγουλά είναι να αφαιρεθούν τα 
κείμενα που δεν συνδέονται με την παιδική φιλία ή δεν αναφέρονται στον κόσμο των παι-
διών κι ως παράδειγμα κάποιες σελίδες. Έτσι ζητήθηκε να αφαιρεθεί από το αναγνωστικό η 
αφιέρωση όλης της δουλειάς στον Παύλο Φύσσα, το ποίημα του Kenneth Koch «Διαρκώς», 
το ποίημα του Χάρη Σακελλαρίου, «Το αετόπουλο», το ποίημα του μαθητή Σεμπάστιαν Πά-
για, «Πόλεμος», το ποίημα του Didi, «Αναχώρηση», το ποίημα του Μάνου Λοΐζου, «Ο Μέρ-
μηγκας», το ποίημα του Θάνου Ανεστόπουλου «Τα μικρά παιδιά παίζουν με όπλα», το ποί-
ημα του Γιάννη Κουτσοχέρα «Καλάβρυτα 1943», το ποίημα του Λευτέρη Ξανθόπουλου, «Η 
έβδομη βροχή», το ποίημα του Γιάννη Κουτσοχέρα «Χριστούγεννα», το ποίημα του Αλέξαν-
δρου Παναγούλη, «Η μπογιά», το ποίημα της Κατερίνας Γώγου, «Θα ’ρθει καιρός», το ποίημα 
του Παύλου Σιδηρόπουλου, «Αλί» και το ποίημα του Νικόλα Άσιμου., «Το παπάκι». Και τέλος, 
ζητήθηκε το επίμετρο να εστιαστεί μόνο στη διαδικασία επιλογής των κειμένων από τα παι-
διά, στις δράσεις που έλαβαν χώρα και στις συναισθηματικές αντιδράσεις των παιδιών. Η 
πρόταση ήταν να είναι περισσότερο ένα βιβλίο των παιδιών και με εικονογράφηση δική τους. 
Ο Janusz Korczak, μεταφρασμένος από μαθητή του σχολείου μας, πέρασε ευτυχώς ασχολία-
στος, αν και το τολμηρό περιεχόμενο του κειμένου του, είχε λογοκριθεί στη χώρα του το 1929 
και αναστάλθηκε με τον ίδιο τρόπο η έκδοση του δικού του βιβλίου. Η αναγνώριση του ιδιαί-
τερου επιπέδου του αναγνωστικού από τον θεσμικό λόγο του Πανεπιστήμιου είχε τις οφειλές 
της και σ’ αυτόν τον παιδαγωγό.  
 

Μια κριτική ανάγνωση του αναγνωστικού 

Μια έκδοση του αναγνωστικού Οι φιλίες των παιδιών (2014) είναι μια πολιτική μνήμης στην 
ιστορικότητα των ημερών που αναλογούν με τον μεσοπόλεμο, την κατοχή, τα Δεκεμβριανά, 
την αναζήτηση της δημοκρατίας, τους καιρούς λίγο πριν την δικτατορία, τον αντικομουνισμό, 
το παρακράτος και τη πρώτη φάση της μεταπολίτευσης. Αυτή η μνήμη έγινε στη γειτονιά μας, 
όλα τα χρόνια μετά τον θάνατο του Αλέξη Γρηγορόπουλου, το 2008. Οι διαδρομές μας στα 
Εξάρχεια, όπως για παράδειγμα με την Λότη Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλου και οι επισκέ-
ψεις με την ίδια και τα παιδιά, από το σπίτι του Κάρολου Κουν μέχρι το «Άμα Λάχει», το 
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παλαιό  36ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών και τον Λόφο του Στρέφη, είναι αυτή η μνήμη της ι-
στορίας της γειτονιάς με βιωματικό τρόπο. Όπως επίσης και η συμμετοχή μας στο διαγωνι-
σμό ποίησης «Γιάννη Κουτσοχέρα στη βιβλιοθήκη των Καλαβρύτων μια δεκαετία τώρα 
(Μπαλτάς, 2014b). Η μεθοδολογική προσέγγιση μιας κριτικής παιδαγωγικής, όπως αυτής του 
Paulo Freire, με την διαρκή έκθεση των παιδιών στα κείμενα, την επιλογή, το δικό τους γρά-
ψιμο και τις διορθώσεις αυτών που έγραφαν, συγχρόνως με τις επισκέψεις στο σχολείο αν-
θρώπων που σχετίζονται με τη γειτονιά για να γίνουν εργαστήρια, αλλά και την έξοδο απ’ 
αυτό με βάση το σχήμα της ενότητα του χώρου και του χρόνου, ήταν αυτή που τελικά υιοθε-
τήθηκε για την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού (Freire, 2009). Τα κριτήρια επιλογής των 
κειμένων αφορούν τη γειτονιά των Εξαρχείων. Τα παιδιά εκτέθηκαν σε υλικό που αφορούσε 
τη γειτονιά τους και το κριτήριο ήταν τα κείμενα να αφορούν αυτήν και τους ανθρώπους που 
συσχετίζονται μ’ αυτήν. Η σύμπτωση του τίτλου του αναγνωστικού με το περιεχόμενο είναι 
προφανές ότι σχετίζεται με τη φιλία. Τα ποιήματα που υπάρχουν στο αναγνωστικό έχουν και 
τον ίδιο τίτλο. Εξάλλου, από μια άλλη σκοπιά, δεν χρειάζεται να έχουμε σύμπτωση, ακριβώς 
γιατί ο τίτλος, Οι φιλίες των παιδιών (2008/ 2013), προηγείται χρονολογικά ως μαθητικό έ-
ντυπο του σχολείου (Μπαλτάς, 2011).  
 
Η φιλία ως έννοια είναι μια έννοια διαρκώς συζητήσιμη από τα παιδιά στο σχολείο κι ένας 
τρόπος διαπραγμάτευσης των επιθυμιών και της κοινωνικότητας τους. Αυτή μπορεί να γίνει 
πόλεμος, ειρήνη, δικαιοσύνη, πολιτική, φιλοσοφία,, σώμα, επιθυμία, επιστήμη, αγάπη, δια-
φορετικότητα, εχθρότητα, ομάδα, συλλογική δράση, πίστη, σεξουαλικότητα, κοινότητα, ερ-
μηνεία του κόσμου, οικολογία και παιχνίδια αυλής. Εξάλλου, στην ερμηνευτική γίνεται αντι-
ληπτή ως έννοια μέσα από την κρίση,  ενεργοποιώντας την κρίση των μαθητών για την χρήση 
του κανόνα για το ποιο κανόνα θα εφαρμόσουν, μέσα από τα ερωτήματα, την ιστορικότητα, 
τις προκαταλήψεις και την παράδοση (Γκάνταμερ, 1997, σελ. 126 – 135). Γι’ αυτό και ονομά-
στηκε αναγνωστικό δ΄ και ε΄ δημοτικού, για να μπορούμε να επέμβουμε εκ νέου σ’ αυτή τη 
θάλασσα χωρίς ακτή, στο ατιθάσευτο και ανολοκλήρωτο υλικό μιας ανοικτής δυνατότητας 
και να το οριστικοποιήσουμε. Δεν είναι επίπεδο ή όριο για την πρόσληψη του κόσμου οι 
νοητικές ικανότητες των παιδιών, αλλά δυνατότητα για την εκ νέου παραγωγή του. Κι αυτό 
κάναμε, είδαμε τα παιδιά ως δυνατότητα να επινοήσουμε μαζί τους τη δημοκρατική στιγμή 
του Derrida, την αναβολή της απόφασης, την άξια ερώτηση και την απορία για έναν κόσμο 
που διαρκώς αναβάλλεται για να είναι δίκαιος (Deutscher, 2012: 148 – 152). Η παιδαγωγική 
του Celestin Freinet, με τις διαδρομές μας, τη βιβλιοθήκη, το τυπογραφείο, το σχολικό συμ-
βούλιο και το τρίπτυχο τάξη – αυλή - κοινότητα σ’ αυτό απόβλεπε, στο να μπορέσουμε να 
ενώσουμε εκ νέου τη χώρο – χρονική εμπειρία των παιδιών και να την αναδιατάξουμε σε μια 
μικρογραφία, όπως είναι το αναγνωστικό το οποίο φτιάξαμε. Η κάθε σελίδα συνοδεύεται τις 
περισσότερες φορές κι από ένα σχόλιο για να μπορεί ο αναγνώστης ή η αναγνώστρια να έ-
χουν μια πραγματολογική σχέση με την παραγωγή του υλικού. Το σχόλιο είναι των παιδιών 
στην αδημοσίευτη μορφή του, αλλά επεξεργασμένη από τον διδάσκοντα στην δημοσιευμένη 
εκδοχή του. Ο λόγος είναι να έχουν τα παιδιά μια ακόμη ευκαιρία να διαβάζουν αυτά που 
έκαναν στη παιδική τους ηλικία. Μεγαλώνοντας μπορούν να βιώσουν αυτό που μας λέει ο 
Janusz Korczak: ο κόσμος θα αλλάξει με την συνεργασία μικρών και μεγάλων (Korczak, 1982). 
 
Τέλος, επιμένοντας στην αντίληψη να είναι κάτι μόνο δουλειά των παιδιών πρώτον οδηγούμε 
την κρίση μας στο να μην γίνεται πιστευτό ότι αυτό είναι δουλειά των παιδιών και δεύτερο, 
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πως μόνα και αβοήθητα θα αλλάξουν τον κόσμο, πράγμα που σημαίνει μια δεύτερη καταδίκη 
της παιδικής ηλικίας. Η παιδαγωγική αρχή του Janusz  Korczak, αυτή είναι και η δική μας. Σ’ 
αυτή τη σχέση μικρών και μεγάλων η συμμετοχή των παιδιών σ’ ένα αναγνωστικό που συμ-
μετέχουν από την αρχή της δημιουργίας του, μπορεί να είναι άνιση ως προς την τελική διά-
ταξη του υλικού, περισσότερο υλικό των μεγάλων και λιγότερο δικό τους, όμως αυτό δεν 
σημαίνει, για παράδειγμα, πως τα παιδιά δεν έκαναν δέκα τουλάχιστο ποιητικές συλλογές 
με δική τους εικονογράφηση. Αυτή η αντίληψη διαπερνά όλη την παραγωγή γραπτού λόγου 
που έχουμε στο 35ο Δημοτικό Σχολείο. Κι αυτή την αντίληψη κρατάμε και για τη δεύτερη 
έκδοση ή τουλάχιστο τη γραμμή που έλεγε ο Celestin Freinet, να διασπούμε τις γραμμές των 
άλλων. Όμως το τι δημοσιεύουμε και το τι το κρατάμε για μελλοντική επεξεργασία ήταν κάτι 
που το αποφασίσαμε μαζί με τα παιδιά. Τα παιδιά έκριναν ποιο ποίημά τους ήθελαν να δουν 
στο βιβλίο. Αυτός είναι ένας στοιχειώδης κανόνας δημοσιογραφικής δεοντολογίας για τον 
τρόπο που αναπαρίστανται τα παιδιά στη δημοσιότητα, αλλά και μια εκ των προτέρων ηθική 
δέσμευση να βιώσουν πλήρως τα δικαιώματα της ελευθερίας τους  (άρθρα 12 – 17), της Σύμ-
βασης των Δικαιωμάτων τους. Η παιδαγωγική του Πανεπιστημίου Αθηνών αναφέρεται στην 
δημιουργικότητα και τη έκφραση των ίδιων των μαθητών, αλλά αγνοεί την συλλογική δράση, 
την πολιτειότητα, τη θεσμική παιδαγωγική, το σχολικό συμβούλιο των παιδιών και τις ομάδες 
που έχουν για να συνομιλούν με τους ενήλικους. Η ρητορική κατασκευή του πανεπιστημια-
κού λόγου πως "αυτό το κείμενο είναι των παιδιών" ή "αυτό το κείμενο δεν είναι των παι-
διών", χωρίς να προβλέπει τη συνεργασία μικρών και μεγάλων, υπονοεί την επιμονή της κρα-
τικής παιδαγωγικής στην ήσσονος σημασίας δουλειά στο σχολείο και την διδακτική ως εφαρ-
μογή. Αυτό που δεν αναγνωρίζεται στο παιδί στα σχολεία μας ζητάμε να το έχουμε στη πα-
ραγωγή γραπτού λόγου. Και η χρήση της προνομιακής σχέσης κάποιου με την παιδική ηλικία, 
χωρίς να αποβλέπει στην κοινότητα και την αναφορά σ’ ένα κόσμο εξωτερικό των παιδιών 
με τον οποίο συνομιλούν, καταδικάζει τα παιδιά στα αδιέξοδα των προβλημάτων που έχουν 
με τους συνομήλικους τους, όπως στον εκφοβισμό και τον πόλεμο κατά της νεότητας από 
μέρους των μεγάλων.  

 
Αντί επιλόγου 

Αν οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) είναι μια ευκαιρία για εναλλακτική παιδα-
γωγική ή για το σχολείο της κοινότητας, τότε  η πειραματική παιδαγωγική και το σχολείο της 
κοινότητας στη χώρα μας θα συμβάλλουν τον παιδαγωγικό και τον κοινωνικό μετασχηματι-
σμό. Η διαθεματικότητα (ΔΕΠΣ), η πολιτειότητα, η δημόσια σφαίρα και η τοπική ιστορία είναι 
αυτές οι περιοχές που κάνουν τη διαφορά με τα αναλυτικά προγράμματα (ΑΠΣ) και συντε-
λούν στη παραγωγή της νέας γνώσης. Μεταξύ (νέο)φιλελευθερισμού και κοινοτισμού ήδη 
σήμερα έχουμε μια σύγκρουση στην ελληνική κοινωνία που παίρνει τα ιστορικά χαρακτηρι-
στικά της κρίσης της εκπροσώπησης και μιας ανάδυσης νέων υποκειμενικοτήτων, όπως είναι 
τα παιδιά στην ορατότητά τους (Μπαλτάς, 2012b). Τα αναλυτικά προγράμματα (ΑΠΣ) και η 
επιστροφή σ’ αυτά είναι η συντηρητική στροφή της εκπαίδευσης. Το ζήτημα της προβλημα-
τικής μας είναι ακριβώς να αναδείξουμε την αυτονομία των σχολικών μονάδων, την πειρα-
ματική παιδαγωγική, την παραγωγή νέας γνώσης και την παιδαγωγική ελευθερία, για τη 
σχέση της παιδικής ηλικίας με τον κόσμο, τον πολιτικό αλφαβητισμό και την κοινότητα.   
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Περίληψη 

Στο νέο σχολείο της σύγχρονης εποχής οι διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης οφείλουν να 
χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία, καινοτομία, φαντασία και ομαδικότητα. Στην παρούσα 
εργασία παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση για μάθηση με τη χρήση Τε-
χνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Το εκπαιδευτικό σενάριο με θέμα τη βιογρα-
φία και το έργο του Λάκωνα ποιητή, Νικηφόρου Βρεττάκου, γίνεται ελκυστικό θέμα διδασκα-
λίας και μάθησης στη Στ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, αξιοποιώντας δημοφιλή προς τους 
μαθητές τεχνολογικά εργαλεία όπως είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και τα ελεύθερα λο-
γισμικά. Έχοντας πάντα υπόψη τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης, παρακάτω πα-
ρουσιάζεται η οργάνωση μιας άρτιας και πολύπλευρης διδακτικής πράξης. 

Λέξεις - Κλειδιά: Λογισμικό Revelation Natural Art, Λογισμικό «Αφιέρωμα στον Νικηφόρο 
Βρεττάκο», Λογισμικό «Ταξίδι στον πολιτισμό», Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Διαδίκτυο. 

Εισαγωγή 

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο «Η βιογραφία και το έργο του Νικηφόρου Βρεττάκου» συν-
δέεται άμεσα με τη Γλώσσα, ενώ έχει επεκτάσεις στη Λογοτεχνία, την Ιστορία και την Αισθη-
τική Αγωγή. Απευθύνεται στην Στ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου και είναι απολύτως συμβατό 
με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Υ.Π.Ε.Π.Θ. & Π.Ι., 2002) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του Δημο-
τικού Σχολείου, μιας και αρκετά ποιήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου περιέχονται στα διδα-
κτικά εγχειρίδια Γλώσσας και Ανθολόγιων όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. 

 

Εικόνα 1 : Ποίημα Ν. Βρεττάκου σε διδακτικό εγχειρίδιο της Στ’ τάξης 
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Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο περιγράφει εκπαιδευτικές δραστηριότητες για δύο διδα-
κτικές ώρες, αξιοποιώντας ανάλογα τα διαθέσιμα ελεύθερα λογισμικά. Επιπλέον, προβλέπο-
νται και Φύλλα Εργασίας, τα οποία επιλύονται από τις ομάδες των μαθητών. 

Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Οι διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας πραγματοποιήθηκαν στο άρτια εξοπλισμένο εργα-
στήριο Πληροφορικής, επειδή εκεί διατίθεται η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή όπως 
είναι οι υπολογιστές, η σύνδεση στο διαδίκτυο και τα ελεύθερα λογισμικά. Οι μαθητές εργά-
στηκαν σε δυάδες στους υπολογιστές, για να επιτευχθεί αλληλεπίδραση και συνεργασία με-
ταξύ τους. Φυσικά, η μάθηση με τη χρήση των Τ.Π.Ε. απαιτεί γνωστικά προαπαιτούμενα σχε-
τικά με το σωστό χειρισμό των ηλεκτρικών υπολογιστών, ωστόσο οι μαθητές μας έχουν εξοι-
κειωθεί με τις λειτουργίες του υπολογιστή και έχουν αποκτήσει σε μεγάλο βαθμό, από τις 
πρώτες κιόλας τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, βασικές δεξιότητες, όπως είναι ο χειρισμός 
του ποντικιού, η πληκτρολόγηση κειμένου, η ζωγραφική στον υπολογιστή, κ.ά. 

Διδακτικοί Στόχοι 
 
Οι μαθητές ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 
-Να γνωρίσουν τα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή του Νικηφόρου Βρεττάκου. 
-Να αντλήσουν ιστορικά στοιχεία και δεδομένα μέσα από εικόνες σχετικά με τη ζωή και το 
έργο του ποιητή. 
-Να καλλιεργήσουν τον προφορικό και γραπτό τους λόγο μέσα από την απαγγελία και την 
ανάλυση ποιημάτων.  
Οι μαθητές ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών: 
-Να προωθήσουν τον τεχνολογικό αλφαβητισμό. 
-Να καλλιεργήσουν δεξιότητες χειρισμού του Η/Υ. 
-Να εξοικειωθούν με τη χρήση του Η/Υ και των χρησιμοποιούμενων λογισμικών. 
-Να εργαστούν ομαδικά με ικανοποιητικά αποτελέσματα σε εκπαιδευτικά λογισμικά. 
 
Οι μαθητές ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:  
-Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες. 
-Να ευαισθητοποιηθούν για τα δεινά του πολέμου μέσα από ποιήματα.  
-Να υιοθετήσουν νέες στάσεις, αξίες και συμπεριφορές ως προς την αγάπη για τη φύση και 
το περιβάλλον και να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη. 

 
Διάρκεια διδασκαλίας 

 
Το σενάριο διεξάχθηκε σε διαδοχικές διδακτικές ώρες. Για τη διεξαγωγή του χρειάστηκαν 
συνολικά δύο διδακτικές ώρες, οι οποίες αντλήθηκαν από το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχο-
λείου και συγκεκριμένα από το μάθημα της Γλώσσας. Τόσο η πρώτη διδακτική ώρα -κατά την 
οποία πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή στα ιστορικά στοιχεία της ζωής του ποιητή- όσο και η 
δεύτερη διδακτική ώρα -κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε επέκταση του έρ-
γου του στη Λογοτεχνία, την Αισθητική Αγωγή και τη Γλώσσα- διεξάχθηκαν εξ’ ολοκλήρου 
στο εργαστήριο Πληροφορικής του  σχολείου, όπου φιλοξενούνται οι ηλεκτρονικοί υπολογι-
στές.  
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Διδακτική προσέγγιση 

Ο καθηγητής Παιδαγωγικής, Ηλ. Ματσαγγούρας,  υποστηρίζει την άποψη ότι κριτική σκέψη 
πρέπει να είναι ο πρωταρχικός σκοπός της εκπαίδευσης που την ανάγει σε ακρογωνιαίο λίθο 
δόμησης των στρατηγικών διδασκαλίας. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι μόνο η κριτική 
σκέψη εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις στο άτομο να αντιμετωπίζει νέες και άγνωστες κατα-
στάσεις, τότε αποτελεί ίσως τη μόνη επιλογή της εκπαίδευσης (Ματσαγγούρας, 1994:6-8).  
Έτσι λοιπόν, με βασική μας επιδίωξη την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του μαθητή, σχεδιά-
σαμε και υλοποιήσαμε την πορεία διδασκαλίας με χρήση των Τ.Π.Ε. για τη ζωή και το έργο 
του Ν. Βρεττάκου. Ως προς τη μεθοδολογία, η προσέγγιση του θέματος και όλων των σχετι-
κών εννοιών έγινε διαθεματικά, ανακαλυπτικά, συνεργατικά, βιωματικά και εποικοδομι-
στικά. Ως προς τη διδακτική προσέγγιση του θέματος με χρήση των Τ.Π.Ε., αξιοποιήθηκαν 
διδακτικές αρχές τόσο από το πρότυπο της  Ανακαλυπτικής Διδασκαλίας όσο και από το Ε-
ποικοδομιστικό Μοντέλο Διδασκαλίας. 

Το πρότυπο της Ανακαλυπτικής Διδασκαλίας θεωρεί ότι τα παιδιά μέσω της κατάλληλης κα-
θοδήγησης θα ανακαλύψουν μόνα τους τη γνώση. Σύμφωνα με την ανακαλυπτική μάθηση, 
οι μαθητές μπορούν να ανακαλύψουν τους νόμους που διέπουν τη φύση, αρκεί να τους δο-
θούν τα απαραίτητα μέσα και να τους τεθούν τα κατάλληλα ερωτήματα (Κόκκοτας, 2002: 
157-162). Ο Bruner, υποστηρίζει ότι με την ανακαλυπτική μάθηση ο μαθητής μαθαίνει πώς 
να μαθαίνει. Ο μαθητής έχει μεγάλο χώρο δράσης, ερευνά, αυτενεργεί και κατευθύνει ο ίδιος 
τη μάθηση. Για τον Bruner, η μάθηση δεν είναι μόνο εμπλουτισμός των γνώσεων αλλά μια 
πορεία κατάκτησης γνώσης, μια διαδικασία επίλυσης προβληματικών καταστάσεων (Κολιά-
δης, 1997:207-209). Μέσα από τις διαδικασίες της Aνακαλυπτικής Διδασκαλίας, που ενεργο-
ποιούν τις ανώτερες νοητικές διεργασίες που σχετίζονται με την επίλυση προβλημάτων, κα-
τορθώσαμε οι μαθητές να κατανοήσουν έννοιες και επιστημονικές αρχές. 

Το πρότυπο της εποικοδομητικής διδασκαλίας διαφέρει από το παραπάνω πρότυπο μόνο 
στο γεγονός ότι ο εποικοδομισμός λαμβάνει σοβαρά υπόψη του, κατά τις διαδικασίες μάθη-
σης και διδασκαλίας,  τις ιδέες των μαθητών , τις οποίες οι μαθητές έχουν σχηματίσει πριν 
μπουν στην τάξη, όπου θα διδαχθούν τη νέα ύλη. Οι μαθητές έχουν βρει τρόπους να ερμη-
νεύουν τα διάφορα φαινόμενα πριν ακόμη τα διδαχθούν. Δηλαδή οι μαθητές διαθέτουν προ-
ϋπάρχουσες ιδέες, οι οποίες έρχονται σαν απόρροια της αλληλεπίδρασης των μαθητών με 
το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. (Κόκκοτας, 2002:19-24). Η εποικοδομητική θεωρία μά-
θησης αντιμετωπίζει λοιπόν τους μαθητές όχι σαν tabula rasa ή άδεια δοχεία που πρέπει να 
τα γεμίσουμε με γνώσεις αλλά σαν άτομα που έχουν άποψη και δεν είναι παθητικοί δέκτες 
της διδασκαλίας , αφού η γνώση δεν μεταφέρεται ούτε μεταβιβάζεται αλλά αποκτιέται (Σπυ-
ροπούλου-Κατσάνη, 2000: 77-80). Οι προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών πρέπει να λαμβά-
νονται σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό και την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
ακριβώς επειδή ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουν ή δέχονται τις πληροφορίες οι μικροί 
μαθητές, σχετίζονται και επηρεάζονται από αυτές. Δεν αποκλείεται φυσικά, οι παρανοήσεις 
και τα λάθη των μαθητών να προέρχονται από τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους, οι οποίες 
συνήθως αποκλίνουν από τις επιστημονικές παραδεκτές. Οι προϋπάρχουσες ιδέες είναι για 
όλα τα παιδιά του κόσμου κοινές και ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να τις αγνοεί ή να τις αντι-
μετωπίζει ως λάθη και ελλείψεις των παιδιών (Σπυροπούλου_Κατσάνη Δ., 2000, σ.81-83).  
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Τέλος, μια άλλη βασική αρχή, με βάση την οποία διδάξαμε τη ζωή και το έργο του Λάκωνα 
ποιητή, ήταν και η χρήση των προκαταβολικών οργανωτών στην έναρξη της διδασκαλίας μας. 
Οι προκαταβολικοί οργανωτές έχουν σαν στόχο την κάλυψη του κενού, που υπάρχει ανά-
μεσα σ’ αυτά που ήδη γνωρίζει ο μαθητής και σ’ αυτά που πρέπει να μάθει, πριν ακόμα έρθει 
σε επαφή με τη νέα ύλη, που πρέπει να κατακτήσει. Για τον Ausubel, όταν ο δάσκαλος σχε-
διάσει σωστά τη χρήση των προκαταβολικών οργανωτών, τότε ο μαθητής χρησιμοποιεί τη 
«γέφυρα» αυτή για να συσχετίσει και να αφομοιώσει τις νέες γνώσεις με τις προϋπάρχουσες. 
Χρησιμοποιώντας σωστά, ο εκπαιδευτικός, τους προκαταβολικούς οργανωτές, δίνει τη γε-
νική εικόνα της θεματικής ενότητας, που πρόκειται να ακολουθήσει και ορίζει τους διδακτι-
κούς της στόχους. Βασική προϋπόθεση για την ορθή χρήση των προκαταβολικών οργανωτών 
είναι η διατύπωσή τους σε γλώσσα, που είναι οικεία στο μαθητή. Οι προκαταβολικοί οργα-
νωτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τους ερμηνευτικούς και τους συγκριτικούς. Οι ερμηνευ-
τικοί προκαταβολικοί οργανωτές χρησιμοποιούνται όταν πρόκειται να διδαχθεί άγνωστη 
ύλη, ενώ οι συγκριτικοί  χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία γνώριμης και οικείας ύλης. Οι 
ερμηνευτικοί οργανωτές ερμηνεύουν τη σχέση μιας μεγάλης κατηγορίας με μια υποκατηγο-
ρία, ενώ οι συγκριτικοί ερμηνευτές χρησιμοποιούνται για τη διάκριση παλιάς και νέας ύλης, 
έτσι ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση που δημιουργείται όταν αυτές μοιάζουν (Κολιάδης, 
1997:200-203). 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

1η διδακτική ώρα: Κατά την έναρξη της διδασκαλίας, οι μαθητές χωρίστηκαν σε διμελείς 
ομάδες εργασίας και κατόπιν με αφόρμηση επικείμενη επίσκεψή μας στη Δημοτική Βιβλιο-
θήκη Σπάρτης -όπου φιλοξενείται το προσωπικό αρχείο του σπουδαίου Λάκωνα ποιητή Νι-
κηφόρου Βρεττάκου- παρουσιάστηκε το θέμα της διδασκαλίας μας. Έπειτα, κρίθηκε απαραί-
τητο να ανιχνευτούν και να αναδειχθούν οι πρότερες ιδέες και αντιλήψεις των μαθητών σχε-
τικά με τη ζωή και το έργο του ποιητή. Ακολούθησε συζήτηση για τις πηγές, απ’ όπου προήλ-
θαν οι γνώσεις τους και αντλήθηκαν οι πληροφορίες τους. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε 
ότι καταγράφηκαν στον πίνακα και κατηγοριοποιήθηκαν οι αντιλήψεις των μαθητών καθώς 
και οι πηγές πληροφόρησής τους. Στη συνέχεια, αναφέρθηκαν προφορικά εισαγωγικές έν-
νοιες για τη ζωή του ποιητή καθώς και τα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή του. 
Πριν την παρουσίαση στους μαθητές του ελεύθερου λογισμικού «Αφιέρωμα στο Νικηφόρο 
Βρεττάκο», πραγματοποιήθηκε σύντομη αναφορά στη σωστή χρήση του υπολογιστή, τη χρη-
σιμότητα του κάθε λογισμικού και τη σημασία της εργασίας σε ομάδες. 
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Εικόνα 2: Παρουσίαση του λογισμικού «Αφιέρωμα στο Νικηφόρο Βρεττάκο» 

Κατόπιν, οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες και εξοικειωμένοι πλέον με τη χρήση του υπο-
λογιστή, κάνοντας μια δημιουργική περιήγηση στο λογισμικό και πατώντας πάνω στις ετικέ-
τες με το έτος, διάβαζαν για τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής και του έργου του μεγάλου 
Λάκωνα ποιητή. Την ίδια στιγμή οι μαθητές κλήθηκαν να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τα 
μεγάλα ιστορικά γεγονότα και την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα κατά 
τη διάρκεια της ζωής του Νικηφόρου Βρεττάκου.  

 
Εικόνα 3: Το λογισμικό «Αφιέρωμα στο Νικηφόρο Βρεττάκο» 

Λίγο πριν το τέλος της πρώτης διδακτική ώρας οι μαθητές αναζήτησαν στο διαδίκτυο και ει-
δικότερα σε ψηφιακές/ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, βιογραφικά στοιχεία του ποιητή και κλή-
θηκαν να αναφέρουν και να συγκρίνουν τις πηγές τους. 
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2η διδακτική ώρα: Κατά τη διάρκεια της δεύτερης διδακτικής ώρας , οι μαθητές άκουσαν 
απαγγελίες γνωστών ποιημάτων του Νικηφόρου Βρεττάκου από ψηφιακό δίσκο και συγκε-
κριμένα από το λογισμικό για το Δημοτικό Σχολείο «Ταξίδι στον Πολιτισμό ν. 4». 

Εικόνα 4: Αναπαραγωγή του δραματοποιημένου ποιήματος «Γράμμα στον Τσάρλι Τσάπλιν» 
από το λογισμικό για το Δημοτικό «Ταξίδι στον Πολιτισμό ν. 4». 

Στη συνέχεια οι μαθητές μετά από συζήτηση επέλεξαν τα ποιήματα «Της Σπάρτης οι πορτο-
καλιές» και «Τα δεκατέσσερα παιδιά» για απαγγελία και ψηφιακή ηχογράφηση στον υπολο-
γιστή τους. Ακολούθησε η παρουσίαση του ελεύθερου λογισμικού «Revelation Natural Αrt» 
και ζητήθηκε από τους μαθητές να εκφραστούν καλλιτεχνικά και να δημιουργήσουν ζωγρα-
φιές εμπνευσμένες από τα ποιήματα του Βρεττάκου που ακροάστηκαν. 

 
Εικόνα 5: «Τα δεκατέσσερα χριστόψωμα», ζωγραφιά στο R.N.A. εμπνευσμένη από ποίημα 

του Ν. Βρεττάκου. 
Μετά τη σύντομη αναφορά στα πιο βασικά σημεία της δίωρης διδασκαλίας μας και την ανα-
κεφαλαίωση, ακολούθησε η συζήτηση για τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των μαθητών και 
πώς αυτές διαμορφώθηκαν μετά την παρουσίαση των παραπάνω λογισμικών και την από-
κτηση νέων γνώσεων από τις ψηφιακές βιβλιοθήκες. Η διδασκαλία μας τελείωσε με την επί-
λυση από τους μαθητές των Φυλλαδίων Εργασιών μέσα στο εργαστήριο Πληροφορικής, 
βάση των οποίων εδραιώθηκε και εμπεδώθηκε η νέα γνώση. Τα Φυλλάδια Εργασιών περιεί-
χαν εργασίες για επέκταση του θέματός μας σε ομαδική δουλειά. Τα παιδιά συνέχισαν να 
εργάζονται σε δυάδες και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά ως προς την καινοτομία, τη 
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φαντασία και την καλλιτεχνική ωριμότητα. Παρακάτω παραθέτουμε τις εργασίες που κλήθη-
καν να φέρουν σε πέρας οι μαθητές της Στ’ τάξης. 

Εικόνα 6: Φύλλα Εργασιών στο Word 

Φυλλάδια Εργασιών 

«Η ζωή και το έργο του Νικηφόρου Βρεττάκου» 

1.Γράφω σε ένα αρχείο Word λίγα λόγια για την τελευταία δεκαετία της ζωής του ποιητή 
Νικηφόρου Βρεττάκου. 

2.Διαβάζω το ποίημα «Τα δεκατέσσερα παιδιά» και ζωγραφίζω μια εικόνα στην εφαρμογή 
R.N.A. 

3.Απαγγέλω και ηχογραφώ το ποίημα που με εντυπωσίασε περισσότερο. 

4.Φτιάχνω μια παρουσίαση του Powerpoint για τη ζωή και το έργο του σπουδαίου Λάκωνα 
ποιητή και την παρουσιάζω στην τάξη μου. 

5. Φτιάχνω σε χαρτόνι την ιστοριογραμμή της ζωής του Νικηφόρου Βρεττάκου και απεικονίζω 
τα πιο σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν τον βίο του. 

Αξιολόγηση 

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο περιέγραψε την πορεία της διδασκαλίας με χρήση των 
Τ.Π.Ε., τους στόχους της, καθώς και τα μέσα που χρησιμοποίησε. Επίσης, τόσο κατά τη διάρ-
κεια της διδασκαλίας όσο και στο τέλος της, οι μαθητές απάντησαν σε Φύλλα εργασίας, που 
αξιολογώντας τα, μας έδωσαν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα 
του έργου μας.  
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Όσον αφορά την οργάνωση της διδασκαλίας, αν και είχε καθοριστεί εξ’ αρχής ότι το παρα-
πάνω θέμα θα χρειαζόταν δύο διδακτικές ώρες για να διδαχθεί, εντούτοις ο χρόνος δεν ήταν 
επαρκής. Αστάθμητοι παράγοντες όπως η απουσία ενός παιδιού κατά την πρώτη διδακτική 
ώρα -κατά την οποία δόθηκαν χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες- καθώς και μικροπροβλή-
ματα λειτουργίας στο λογισμικό, αποτέλεσαν αιτία απώλειας πολύτιμου χρόνου.  

Όσον αφορά τους διδακτικούς στόχους, που είχαν αρχικά τεθεί, από την αξιολόγηση των 
Φύλλων Εργασίας προκύπτει ότι αυτοί επιτεύχθηκαν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Σε αυτό, 
φυσικά, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε το γεγονός ότι τα παιδιά γνώριζαν αρκετά στοιχεία 
για το Λάκωνα ποιητή είτε από το σχολείο, είτε από την τηλεόραση ή το διαδίκτυο, είτε από 
τους γονείς τους.  

Δε χρειάστηκε προσαρμογή της διδασκαλίας, αλλαγή του σχεδιασμού της ή κάποια άλλη δι-
δακτική ή οργανωτική παρέμβαση.  

Επέκταση 

Τελειώνοντας με την προετοιμασία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση της διδασκαλίας που 
αξιοποίησε τις Νέες Τεχνολογίες, θα λέγαμε ότι η εμπειρία της μας άφησε μόνο θετικές σκέ-
ψεις. Από τη μια, οι μαθητές απόλαυσαν τις διαδικασίες εξερεύνησης των λογισμικών και 
ανακάλυψης της γνώσης και από την άλλη πλευρά, ο εκπαιδευτικός ολοκλήρωσε με επιτυχία 
το έργο του, συντονίζοντας τις διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας με τη χρήση Νέων Τε-
χνολογιών.  

Θα προτείναμε η χρήση των Νέων Τεχνολογιών, των εκπαιδευτικών λογισμικών και των λο-
γισμικών γενικής χρήσης να γίνει καθημερινότητα στο διδακτικό έργο των δασκάλων. Απα-
ραίτητες προϋποθέσεις όμως είναι η επαρκής και προσεκτική οργάνωση της διδασκαλίας, η 
συνεχής επιμόρφωση των δασκάλων, η ύπαρξη υλικοτεχνικής υποδομής στα δημοτικά σχο-
λεία και η ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στα αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά λογισμικά. 

Ελεύθερα Λογισμικά και υπολογιστικές εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν 

Λογισμικό «Η φύση» 

Λογισμικό «Αφιέρωμα στο Νικηφόρο Βρεττάκο» 

Λογισμικό «Ταξίδι στον Πολιτισμό ν. 4» 

Λογισμικό ««Revelation Natural Αrt» 

Ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, Διαδίκτυο, Word, PowerPoint, ψηφιακή ηχογράφηση. 
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Η Διαθεματικότητα ως βασική συνιστώσα στην ανάπτυξη του Γραπτού Λόγου και της 
Δημιουργικότητας δίγλωσσων μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Θεοχάρη Αθανασία 
Εκπαιδευτικός 

pakoutso@sch.gr 

Κουτσούρα Παρασκευή 
Εκπαιδευτικός 

voulakoutsoura@gmail.com 

Βασιλειάδης Αβραάμ 
Εκπαιδευτικός 
symbol@sch.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα αφορά ένα πρόγραμμα διαθεματικής παρέμβασης σε δίγλωσσους 
μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η 
διερεύνηση της ανάπτυξης του Γραπτού λόγου, της Δημιουργικής γραφής και 
Δημιουργικότητας κα σε δίγλωσσους μαθητές μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση της 
διδασκαλίας που υλοποιήθηκε σε δίγλωσσους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης. Στην παρούσα 
μελέτη αξιολογήθηκε η συμβολή της διαθεματικής προσέγγισης με θεματικό άξονα τη 
Διατροφή στον προφορικό και γραπτό λόγο και καταγράφτηκαν στοιχεία που αφορούν 
εκφάνσεις της δημιουργικότητας των μαθητών. Οι αναλύσεις των αποτελεσμάτων 
κατέδειξαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο γραπτό λόγο, τη βελτίωση 
που παρουσίασαν τόσο στο γραπτό λόγο, όσο και στην παραγωγή δημιουργικής γραφής. 
Ακόμη έγινε καταγραφή των στρατηγικών μάθησης των δίγλωσσων μαθητών και της 
ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους μέσα από δράσεις του προγράμματος. Τέλος η 
έρευνα κατέδειξε το βαθμό ικανοποίησης των μαθητών από τη συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα. 

Λέξεις - Kλειδιά: Διαθεματικότητα, Δημιουργικότητα, Διγλωσσία 

Δημιουργικότητα 

Η Δημιουργικότητα ως διαδικασία γέννησης πρωτότυπων και ποιοτικών ιδεών αποτέλεσε 
τα τελευταία χρόνια έναν ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα τομέα έρευνας. Στο χώρο της 
εκπαίδευσης έχουν καταγραφεί έρευνες που προσπάθησαν να καταγράψουν τα 
χαρακτηριστικά, τους παράγοντες και τα αποτελέσματα της δημιουργικής απόδοσης των 
μαθητών. Ελάχιστες όμως είναι οι έρευνες που αφορούν τη Δημιουργικότητα σε 
Δίγλωσσους μαθητές.  

Υπάρχει ένα πλήθος εκφάνσεων του εννοιολογικού προσδιορισμού της δημιουργικότητας 
(Boden, 1994) καθώς ο όρος επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες και ορισμούς λόγω της 
σύνθεσης των πτυχών που παρουσιάζει. 

Η δημιουργικότητα οδηγεί στην παραγωγή νέων και πρωτότυπων ιδεών μέσω της 
υπέρβασης και διεύρυνσης των υφισταμένων ορίων. Συνδέεται με έννοιες όπως η 
αυθεντικότητα, η πρωτοτυπία και η ελευθερία έκφρασης (Fraser, 2006). Ο Craft (2000) 
περιγράφει τη δημιουργικότητα ως τη «γέννηση» ιδεών που επιδέχεται ποικιλία λύσεων 
αφού δεν είναι απολύτως «σωστό» ή «λάθος» (Fraser, 2006). Πρόκειται για μια 
δραστηριότητα που γεννά κάτι το ποιοτικά νέο, αφού υπερβαίνει τυποποιημένα σχήματα 
που αφορούν έννοιες, αξιώματα, θεωρίες, που αποτελούν τη βάση οργάνωσης του 
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γνωστικού τομέα και την υφιστάμενη δόμησή του με οργανωμένες εμπειρίες, πληροφορίες, 
γνώσεις. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία για να αποτελεί βάση της ανάπτυξης της δημιουργικότητας θα 
πρέπει να αποδίδει αξία στις δημιουργικές δραστηριότητες του παιδιού να διδάσκει να 
εκτιμά, και το ίδιο το παιδί τη δημιουργική παραγωγή, να δείχνει ανοχή στις νέες ιδέες και 
στις καινοτόμες λύσεις, να δίνει έμφαση όχι μόνο στην αξιολόγηση του τελικού προϊόντος 
αλλά και στη διαδικασία με την οποία δομήθηκε και παρήχθη το προϊόν αυτό. 

Σύμφωνα με τον Nickerson (2004), κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη της δημιουργικότητας διαθέτει στοιχεία όπως: στόχο και πρόθεση στην 
κατεύθυνση της δημιουργικότητας, καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων, κινητοποίηση και 
ενθάρρυνση της περιέργειας και της εξερεύνησης, να παρέχει κίνητρα επίτευξης (κυρίως 
εγγενή ), να υποστηρίζει τους συμμετέχοντες κατά την ανάληψη πρωτοβουλιών και ρίσκων, 
να παρέχει τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής, να προωθεί εφικτές προσδοκίες για την 
ανάπτυξη της δημιουργικότητας και να δίνει αξία στη δημιουργικότητα.  

Δημιουργική γραφή 

Ο γραπτός λόγος στηρίζεται στην προγραμματισμένη και οργανωμένη καταχώρηση 
σκέψεων και πληροφοριών. Πολλές έρευνες έχουν επισημάνει τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην παραγωγή γραπτού λόγου στον ελληνικό χώρο αλλά και στο 
εξωτερικό. Κατά την Μανταδάκη (1999)αυτό συμβαίνει γιατί τα παιδιά όταν γράφουν 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες, έχουν το φόβο του λάθους και την πιθανή αποδοκιμασία των 
συμμαθητών τους. 

Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα η παραγωγή γραπτού λόγου διδάσκονταν με 
το μάθημα της Έκθεσης. Στη συνέχεια σύμφωνα με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 
(1983) το μάθημα της Έκθεσης αντικαταστάθηκε από τη γλωσσική δραστηριότητα 
Σκέφτομαι και Γράφω. Ο τελευταίος αυτός τύπος γλωσσικής παραγωγής, όπως και ο 
προηγούμενος δεν φάνηκε να αναπτύσσει τη γραπτή έκφραση των παιδιών αφού πρόκειται 
για μια καθοδηγούμενη και καθόλου ελεύθερη έκφραση των μαθητών. Τα προκαθορισμένα 
θέματα και η αγνόηση των βιωμάτων και των ιδιαιτεροτήτων των παιδιών ήταν σημαντικοί 
λόγοι αποτυχίας (Νταγκουνάκης, 1996). Κατά τους Redfern & Edwards (1990) τα θέματα του 
γραπτού λόγου θα πρέπει να πηγάζουν από τις εμπειρίες των μαθητών. 

Το ίδιο επισημαίνει και ο Μήτσης (1996) ο οποίος τονίζει πως έχει τυποποιηθεί με το 
Σκέφτομαι και Γράφω ο γραπτός λόγος και οι αντιδράσεις των μαθητών με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχει σε ικανοποιητικό βαθμό η πρωτοτυπία και η δημιουργικότητα των παιδιών. 
Έρευνα του Μήτση (2001) σχετικά με την παραγωγή γραπτού λόγου σε διακόσια παιδιά 
μεγάλων τάξεων του δημοτικού σχολείου έδειξε πως το 75% των κείμενων τους δεν 
παρουσίαζαν πρωτοτυπία.  

Με τον όρο δημιουργική γραφή αναφερόμαστε σε κάθε είδους γραφή που αποτελεί 
πρωτότυπο προϊόν του γράφοντος. Η δημιουργική γραφή απελευθερώνει τη 
δημιουργικότητα και ενεργοποιεί τη φαντασία (Βασιλάκου Α., Γιαννακούδης Λ.,2009).  
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Διγλωσσία και Δημιουργικότητα. 

Το αμφιδύναμα δίγλωσσο άτομο παρουσιάζει μεγαλύτερο πεδίο ανάπτυξης της 
δημιουργικής σκέψης του σε σύγκριση με ένα μονόγλωσσο άτομο. Η αμφιδύναμη 
διγλωσσία διευρύνει τους ορίζοντες του τρόπου επεξεργασίας των πληροφοριών, την 
ευελιξία της σκέψης και την ποικιλία των συνειρμών. 

Σε ότι αφορά τη μεταγλωσσική ικανότητα φαίνεται πως οι δίγλωσσοι μαθητές υπερτερούν 
έναντι των μονόγλωσσων αφού γνωρίζουν περισσότερα για τη δομή και λειτουργία της 
γλώσσας. Επομένως υπερτερούν σε ικανότητες μεταφωνολογικές, μετασυντακτικές, 
μετασημασιολογικές και μεταπραγματολογικές. Η ανάπτυξη των δύο γλωσσών ενισχύει τη 
μεταγλωσσική συνείδηση, την ικανότητα δηλαδή του ανθρώπου να στοχάζεται σχετικά με 
τη φύση της γλώσσας και τις λειτουργίες της γλώσσας 

Διαθεματικότητα 

Η διαθεματικότητα προβάλει ως ένα σύγχρονο δυναμικό μέσο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας το οποίο αναπτύσσει τις ικανότητες και δεξιότητες και συμβάλλει στην 
σημαντικά στην ενεργοποίηση του μαθητή. 

Το τρίπτυχο που χαρακτηρίζει τη δημιουργικότητα και που την καθιστά ουσιαστική είναι ο 
βιωματικός της χαρακτήρας, ,η ανακαλυπτική μάθηση στην οποία οδηγείται ο μαθητής και 
η ομαδοσυνεργατικότα η οποία επιτυγχάνεται με τη χρήση των σχεδίων εργασίας (projects) 
μέσα από το πρίσμα της διαχρονίας και συγχρονίας, αλλά και στα πλαίσια μιας διαρκούς 
επικοινωνίας επιστημονικών γνώσεων και καθημερινότητας. Σε μια διαθεματική 
προσέγγιση ένα θέμα μελετάται πολύπλευρα και ολικά με τη συμβολή πολλών επιστημών, 
ενώ παράλληλα εξετάζεται και από τη σκοπιά της πραγματικής ζωής, πώς δηλαδή η κάθε 
γνώση μπορεί να αξιοποιηθεί πρακτικά στη ζωή. . Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία 
της διαθεματικής προσέγγισης είναι η σύνδεση της σχολικής γνώσης με εμπειρίες και 
βιώματα των μαθητών, αλλά και η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία 
οικοδόμησης της γνώσης με απώτερο στόχο τις περαιτέρω συσχετίσεις και γενικεύσεις 
(Παναγάκος, 2002). 

Σκοπός της παρέμβασης 

Η παρούσα εργασία σκοπό της έχει να ερευνήσει την ανάπτυξη του Γραπτού λόγου, της 
Δημιουργικής γραφής και Δημιουργικότητας δίγλωσσων μαθητών μέσα από το πρίσμα της 
διαθεματικής εκπαιδευτικής προσέγγισης. 

Στην εργασία τίθενται τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

α) Η διαθεματική προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία επηρεάζει την εμφάνιση 
δημιουργικών δράσεων και την ανάπτυξη αυτών; 

β) Η διγλωσσία επηρεάζει την ανάπτυξη άμεσων και έμμεσων στρατηγικών μάθησης των 
μαθητών που διευρύνουν τον τρόπο σκέψης και συντελούν στην ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας; 
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Χαρακτηριστικά της δημιουργικότητας ως αποτέλεσμα του παραπάνω ερωτήματος όπως η 
ευελιξία και η άμεση ανταπόκριση θα μπορούσαν να σχετίζονται. 

 γ)Οι βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις επιδρούν στην εμφάνιση και ανάπτυξη 
δημιουργικών χαρακτηριστικών; 

δ)Ποια είναι η επίδοση των μαθητών σχετικά με την παραγωγή και επεξεργασία γραπτού 
λόγου; 

Συμμετέχοντες 

Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν συνολικά είκοσι μαθητές της πέμπτης και έκτης τάξης 
του Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Από τα 20 παιδιά τα 12 ήταν 
αγόρια, ποσοστό 60% και τα κορίτσια ήταν 8, ποσοστό 40%. Τα 8 από τα 20 παιδιά 
φοιτούσαν στην Πέμπτη τάξη και τα 12 από τα 20 στην έκτη τάξη. 

Διαδικασία 

Η διαθεματική εκπαιδευτική παρέμβαση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με θεματικό άξονα 
τη Διατροφή. Γύρω από τον άξονα αυτό σχεδιάστηκαν 15 πλάνα για τη διδακτική εφαρμογή 
15 θεματικών ενοτήτων στη διάρκεια της παρέμβασης. Η πειραματική παρέμβαση διήρκεσε 
έξι μήνες και περιελάμβανε δράσεις δημιουργικής γραφής, επίλυσης προβλημάτων, 
δραματοποιήσεις, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, παιχνίδι. 

Εργαλεία έρευνας 

Φυλλάδιο Διερεύνησης Προφίλ των μαθητών. 

Το φυλλάδιο αυτό δόθηκε στους μαθητές στην αρχή της έρευνας προκειμένου να 
διερευνηθεί το προφίλ τους. Μέσα από αυτό εξετάστηκαν δημογραφικά στοιχεία των 
παιδιών όπως φύλο, ηλικία, τόπος γέννησης, έτη παραμονής και διαβίωσης στην Ελλάδα, 
εντοπιότητα και καταγωγή γονέων, αλλά και το μάθημα προτίμησης τους και εξετάστηκε η 
αυτοαντίληψη τους για τις επιδόσεις τους στη γλώσσα και τα μαθηματικά. Αναζητήθηκε η 
χρήση της μητρικής τους γλώσσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον και η γραπτή της 
γνώση. 

Κλίμακα καταγραφής στρατηγικών μάθησης 

Στην κλίμακα αυτή καταγράφονται οι στρατηγικές μάθησης που χρησιμοποιούν τα παιδιά. 
Στην κλίμακα περιγράφονται 42 στρατηγικές μάθησης και καλούνται οι μαθητές να 
επιλέξουν τη συχνότητα με την οποία τις χρησιμοποιούν. 

Εργαλείο Διαγνωστικής Διερεύνησης Δυσκολιών στο γραπτό λόγο των μαθητών Γ΄- Στ΄ 
Δημοτικού (Πόρποδας και συν, 2007) 

 Το εργαλείο αυτό διαιρείται σε τρία μέρη. Πρόκειται για ένα τεστ που σκοπό έχει τη 
διερεύνηση μαθησιακών δυσκολιών κατά τη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου. 
Εξετάζεται η ορθογραφική ορθότητα, η κειμενική οργάνωση και η παραγωγή γραπτού 
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λόγου, η αποκατάσταση αποδομημένης πρότασης και η αποκατάσταση αποδομημένου 
κειμένου. 

Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης των μαθητών 

Το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης των μαθητών χρησιμοποιήθηκε για να γίνει καταγραφή 
των στάσεών τους για το διαθεματικό πρόγραμμα που βίωσαν. 

Ημερολόγιο 

Το ημερολόγιο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο παρατήρησης και αναστοχασμού της 
πειραματικής παρέμβασης της εργασίας. Τα δεδομένα μιας έρευνας εμπλουτίζονται με τη 
χρήση ημερολογίου , γεγονός που ενισχύει την αποτελεσματικότητά του. 

Αποτελέσματα- Συζήτηση 

Συνοπτικά τα αποτελέσματα των παραπάνω εργαλείων κατέδειξαν τα εξής: 

Η διερεύνηση του Προφίλ των μαθητών κατέδειξε σημαντικά αποτελέσματα σχετικά με 
προτιμήσεις, χαρακτηριστικά των μαθητών. Αναλυτικότερα οι μαθητές δείχνουν να 
προτιμούν το μάθημα της γλώσσας (35%) και των μαθηματικών (35%) περισσότερο από τα 
άλλα μαθήματα και στη διερεύνηση σχετικά με τη χώρα γέννησης οι μαθητές απαντούν 
πως λίγο περισσότερο από τους μισούς (57%) γεννήθηκαν στην Ελλάδα, ενώ οι υπόλοιποι 
σε χώρες του εξωτερικού όπως Αλβανία (14%), Γεωργία (19%), Σλοβενία (5%) και Ρωσία 
(5%). Η κατάσταση διαφοροποιείται όταν τα παιδιά ερωτούνται για τα χρόνια παραμονής 
τους στην Ελλάδα. Σε ότι αφορά την καταγωγή των γονέων των παιδιών η περιγραφική 
στατιστική των δεδομένων δείχνει πως ως χώρα καταγωγής του πατέρα είναι η Ελλάδα σε 5 
μαθητές (25%), η Αλβανία σε 9 μαθητές (45%), η Γεωργία σε 5 μαθητές (25%) και η Ρωσία 
σε 1 μαθητή (5%). Σε ότι αφορά τη χώρα καταγωγής της μητέρας η Ελλάδα ως χώρα 
καταγωγής απαντάται σε 4 μαθητές (20%), η Αλβανία σε 10 μαθητές (10%), η Γεωργία σε 5 
μαθητές (50%) και η Σλοβενία σε 1 μαθητή (5%).Στη συνέχεια το εργαλείο εξετάζει τη 
γλώσσα ομιλίας στο σπίτι των μαθητών. Ότι μιλούν τα ελληνικά στο σπίτι απαντούν 9 
μαθητές (35%), τα ελληνικά και κάποια άλλη γλώσσα 6 μαθητές (23%) και τα Γεωργιανά 5 
μαθητές (19%). Το ερωτηματολόγιο εξετάζει ακόμη τη γλώσσα στην οποία τα παιδιά ακούν 
μουσική. Οι 12 μαθητές (60%), απαντούν πως ακούν στην ελληνική τραγούδια , στην 
Αλβανική οι 5 μαθητές (25%), στη Γεωργιανή οι 2 (10%) και στη Ρώσικη 1 μαθητής (5%). 
Κατόπιν διερευνάται αν οι μαθητές χρησιμοποιούν στο γραπτό τους λόγο άλλη γλώσσα 
εκτός της ελληνικής. Εντυπωσιακές είναι οι απαντήσεις των παιδιών αφού απαντούν πως 
χρησιμοποιούν και άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής οι 16 μαθητές (80%) ενώ μόνο την 
ελληνική οι 4 μαθητές (20%).  

Το δεύτερο εργαλείο αξιολόγησης ΄΄Η Κλίμακα καταγραφής στρατηγικών μάθησης΄΄ μας 
δίνει σημαντικές πληροφορίες για τις στρατηγικές μάθησης που χρησιμοποιούν τα παιδιά 
και το βαθμό χρησιμοποίησής τους . Συνολικά αναφέρεται πως οι κοινωνικές στρατηγικές 
χρησιμοποιούνται από το 83% των συμμετεχόντων μαθητών, οι μεταγνωστικές από το 81%, 
οι συναισθηματικές από το 70% των μαθητών, οι μνημονικές από το 64%, οι γνωστικές από 
το 55% και οι αντισταθμιστικές από το 51%.  
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Το Εργαλείο Διαγνωστικής Διερεύνησης Δυσκολιών στο γραπτό λόγο των μαθητών Γ΄-Στ΄ 
Δημοτικού (Πόρποδας και συν.2007) εφαρμόστηκε πριν την πειραματική παρέμβαση και 
μετά τη διεξαγωγή της. Ο προέλεγχος και μετέλεγχος κρίθηκε απαραίτητος για τη σύγκριση 
των αποτελεσμάτων και την κατάδειξη της επιρροής της διαθεματικής προσέγγισης στο 
γραπτό λόγο των παιδιών. Το ερευνητικό κομμάτι που συνέκρινε τις επιδόσεις στο γραπτό 
λόγο πριν και μετά την παρέμβαση αν και δεν κατέδειξε διαφορές στην ορθογραφική 
ορθότητα, εντούτοις έδειξε πως υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 
επιδόσεις στην κειμενική οργάνωση και στην αποκατάσταση αποδομημένης πρότασης και 
αποδομημένου κειμένου ανάμεσα στις δύο μετρήσεις. 

Οι μέσοι όροι της τελικής βαθμολογίας στην ορθογραφική ορθότητα κατά τον προέλεγχο 
ήταν 90% (τ.α.12.36) και κατά τον μετέλεγχο 96% (τ.α.5.08). Σύμφωνα με την πενταβάθμια 
κατάταξη επίδοσης του διαγνωστικού εργαλείου: 

Οι μέσοι όροι της κειμενικής οργάνωσης και παραγωγής γραπτού λόγου κατά τον 
προέλεγχο ήταν 33% (τ.α.6.98) ενώ κατά τον μετέλεχο (τ.α.5.05). Έτσι βρέθηκε, ότι ο 
έλεγχος t για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις κατέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές ως 
προς τις δύο μετρήσεις τόσο ως προς την αρχική βαθμολογία (t=4,853, df=19, p<.001) με 
μέσο όρο για την πρώτη μέτρηση 32.95 και 39.30 για τη δεύτερη, όσο και προς την τελική 
βαθμολογία (t=4,616, df=19, p<.001) με μέσο όρο 5.55 για την πρώτη μέτρηση και 9.65 για 
τη δεύτερη.  

Οι μέσοι όροι της αποκατάστασης αποδομημένης πρότασης κατά τον προέλεγχο ήταν 9% 
(τ.α.2.98) ενώ κατά τον μετέλεγχο αυξήθηκε σε 10% (τ.α.1.86). Ο έλεγχος t για 
επαναλαμβανόμενες μετρήσεις κατέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο 
μετρήσεων και στις επιδόσεις των μαθητών τόσο στην αρχική βαθμολογία της 
αποδομημένης πρότασης (t=2,698, df=19, p<.005) με μέσο όρο 9.10 στην πρώτη μέτρηση 
και 10.30 στη δεύτερη, όσο και στην τελική (t=10,408, df=19, p<.001) με μέσο όρο 9.55 για 
την πρώτη μέτρηση και 10.65 για τη δεύτερη 

Τέλος στην εξέταση της αποκατάστασης του αποδομημένου κειμένου ο μέσος όρος κατά 
τον προέλεγχο ήταν 17% (τ.α.11.89) ενώ κατά τον μετέλεγχο αυξήθηκε κατά 10 ποσοστιαίες 
μονάδες σε 27%(τ.α.8.44). Ο έλεγχος t για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις κατέδειξε 
στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τις δύο μετρήσεις τόσο ως προς την αρχική 
βαθμολογία (t=3,906, df=19, p<.001) με μέσο όρο για την πρώτη μέτρηση 17.4 και 26.7 για 
τη δεύτερη, όσο και προς την τελική βαθμολογία (t=3,482, df=19, p<.001) με μέσο όρο 5.55 
για την πρώτη μέτρηση και 8.4 για τη δεύτερη.  

Στο Ερωτηματολόγιο καταγραφής των Στρατηγικών Μάθησης η χρήση άμεσων και έμμεσων 
στρατηγικών μάθησης απέδειξε πως οι δίγλωσσοι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 
προσλαμβάνουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες επιλύοντας έτσι προβλήματα που 
αφορούσαν τη διαδικασία της μάθησης.  

Η ποιοτική ανάλυση των δεδομένων που καταγράφηκαν στο Ημερολόγιο και οι καταγραφές 
κατέδειξαν με τρόπο περιγραφικό τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δίγλωσσοι μαθητές 
σε θέματα διαχείρισης γραπτού λόγου, αλλά και τη φαντασία, πρωτοτυπία, ευελιξία και 
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ευρηματικότητα στη δημιουργική γραφή, στις δημιουργικές κατασκευές, στην ενασχόλησή 
τους με την τέχνη και στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης των μαθητών 
κατέδειξε πως η συμμετοχή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τη δήλωσή τους ήταν εύκολη σε 
ποσοστό 95% και ενδιαφέρουσα σε ποσοστό 100%. Θεώρησαν πως οι δράσεις ήταν 
χρήσιμες (95%). Καθολική ήταν η δήλωσή τους πως τους άρεσε να συνεργάζονται με τους 
συμμαθητές τους σε ποσοστό 100%, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων που παρατηρήθηκαν. Η βιωματική ενασχόληση τους με διάφορα αντικείμενα 
άρεσε σε όλους τους μαθητές (100%).  

Ο συνεργατικός τρόπος μάθησης και δράσης ανέπτυξε τις κοινωνικές δραστηριότητες των 
παιδιών. Ο ενθουσιασμός και η ικανοποίηση των παιδιών δημιούργησαν εγγενή κίνητρα 
που παρωθούσαν τους μαθητές για δράση και δημιουργία. Τα εικαστικά δημιουργήματα, οι 
πλαστικές κατασκευές, οι θεατρικές δημιουργίες, η δημιουργική γραφή ήταν μερικά από τα 
αποτελέσματα στα οποία συνετέλεσαν οι παράγοντες δημιουργικής απόδοσης που 
επιτεύχθηκαν με τη διαθεματική προσέγγιση. Το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε έδωσε 
έμφαση στην έκφραση των φυσικών και εγγενών ταλέντων και ικανοτήτων δίνοντας 
ευκαιρίες για αναγνώριση και δημιουργική συμπεριφορά. 

Γενικά η διαθεματική εκπαιδευτική προσέγγιση βοήθησε τους δίγλωσσους μαθητές που 
συμμετείχαν στην έρευνα να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τη δημιουργικότητά τους σε 
πεδία της επιστήμης, τέχνης και επίλυσης καθημερινών προβλημάτων. Βελτίωσε το γραπτό 
λόγο τους, και παρώθησε τους μαθητές για την ενασχόλησή τους με τη δημιουργική γραφή. 
Τέλος σημαντική ωφέλεια αποτελεί, εκτός από την ανάπτυξη του γλωσσικού και γνωστικού 
ρεπερτορίου και των ψυχοκινητικών ικανοτήτων των παιδιών η ανάπτυξη των κοινωνικών 
και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους. 
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Περίληψη 

Το φαινόμενο της διγλωσσίας ή πολυγλωσσίας, δηλαδή η απόκτηση, η κατοχή και η χρήση 
δύο ή περισσότερων γλωσσών από τα μέλη μιας κοινωνίας δεν είναι σύγχρονο. Εμφανίζεται 
ήδη στους πρώτους ανθρώπινους πολιτισμούς γύρω στο 3000 π.Χ. Αποτελεί παγκόσμιο 
φαινόμενο, το οποίο συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες που επικρατούν στην εκάστοτε κοι-
νωνία και τις καθημερινές βιοτικές ανάγκες των ατόμων. Αλλά και στον ελλαδικό χώρο, η 
διγλωσσία αποτελεί ένα αρκετά παλαιό φαινόμενο. Ωστόσο στην Ελλάδα, η γλωσσική πο-
λυμορφία άρχισε να γίνεται περισσότερο αισθητή τα νεότερα χρόνια λόγω της αύξησης του 
αριθμού των παλιννοστούντων, των προσφύγων και των μεταναστών και γενικότερα, λόγω 
της έντονης κινητικότητας των ατόμων μέσα στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας η χώρα μας αποτελεί μέλος. Όσον αφορά την εργασία αυ-
τή, αρχικά, θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στη δίγλωσση εκπαίδευση, κάνοντας μια 
ιστορική αναδρομή στη δίγλωσση εκπαίδευση και, στη συνέχεια, θα εστιάσουμε στην ανα-
γκαιότητα ύπαρξης δίγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα κάνοντας μια εκτενή αναφορά 
στις επίσημες πολιτικές του ελληνικού κράτους προκειμένου να αντιμετωπιστούν η γλωσσι-
κή πολυμορφία και οι νέες ανάγκες που αυτή δημιούργησε στα ελληνικά σχολεία.  

Λέξεις - Kλειδιά: διγλωσσία, δίγλωσση εκπαίδευση, ελληνική πραγματικότητα 

Εισαγωγή 

Η δίγλωσση εκπαίδευση δεν αποτελεί σύγχρονο φαινόμενο. Πρόκειται για ένα φαινόμενο 
τόσο παλιό όσο και οι ανθρώπινες γλώσσες. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η διγλωσσία, ως κοινω-
νικό φαινόμενο, αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση, αφού η διγλωσσία και κατ’ επέ-
κταση η πολυγλωσσία χαρακτηρίζουν τις ανθρώπινες κοινωνίες σε αντίθεση με τη μονο-
γλωσσία που αποτελεί έναν περιορισμό εξαιτίας ορισμένων μορφών κοινωνικής αλλαγής, 
πολιτιστικών και εθνοκεντρικών εξελίξεων. Η δίγλωσση εκπαίδευση είναι άμεσα συνδεδε-
μένη με το κοινωνικο-ιστορικό, πολιτιστικό και οικονομικο-πολιτικό πλαίσιο κάθε κράτους 
(Μήτσης, 2000· Baker, 2001· Γεωργογιάννης & Κουνέλη, 2008).  

Ωστόσο, οι πρώτες επίσημες προσπάθειες οργάνωσης δίγλωσσης εκπαίδευσης από τις 
Η.Π.Α., την Αυστραλία, τον Καναδά και ευρωπαϊκά κράτη (όπως π.χ. τη Γερμανία, τη Σουη-
δία, το Βέλγιο, την Αγγλία) έγιναν τον 20ό αιώνα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες 
ανάγκες που δημιουργήθηκαν και τα νέα προβλήματα που προέκυψαν από τη μαζική μετα-
νάστευση προς τις χώρες αυτές (Γεωργογιάννης, 2006).  

Στην παρούσα εργασία, θα επικεντρωθούμε στον ελληνικό χώρο και τα μέτρα που πήρε το 
επίσημο ελληνικό κράτος για να αντιμετωπίσει τη νέα τάξη πραγμάτων που δημιουργήθηκε 
τις τελευταίες δεκαετίες.  
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Η ανάγκη δίγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

Μέσα στους κόλπους του ελληνικού κράτους ζουν και δραστηριοποιούνται πολλοί αλλοδα-
ποί. Το ίδιο συμβαίνει και με ομογενείς από διάφορα μέρη του κόσμου που παλιννοστούν 
με σκοπό μια καλύτερη ζωή στην Ελλάδα. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι τωρινό ούτε και πα-
ροδικό. Από τη σύσταση του νεότερου ελληνικού κράτους ζούσαν αλλοδαποί πολλών εθνο-
τήτων στην Ελλάδα. Στην αρχή οι μετανάστες αυτοί ήρθαν μόνοι τους δίχως τις οικογένειές 
τους, οι οποίες ακολούθησαν έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα, αφού βελτιώθηκαν οι 
εδώ συνθήκες με την εύρεση μιας λίγο πολύ σταθερής εργασίας. Παράλληλα από τις αρχές 
της δεκαετίας του 1970 γίνεται ορατό ένα ρεύμα παλιννόστησης Ελλήνων από χώρες της 
Δυτικής Ευρώπης. Τη δεκαετία του 1980 προστέθηκε ο επαναπατρισμός ομογενών από την 
πρώην Σοβιετική Ένωση. Τη δεκαετία του 1990 έχουμε ρεύμα μετακίνησης Ελλήνων ομογε-
νών από τη Βόρειο Ήπειρο, αλλά και μεγάλο αριθμό μεταναστών από την Αλβανία (Νικολά-
ου, 2000). 

Η ελληνική κοινωνία δέχεται στους κόλπους της μεγάλο αριθμό ανθρώπων του εξωτερικού, 
οι οποίοι μέρα με τη μέρα προσπαθούν να ενταχθούν ομαλά στο νέο τους περιβάλλον, να 
κάνουν οικογένειες και να σταδιοδρομήσουν. Έτσι, οι αλλοδαποί αυτοί και οι παλιννοστού-
ντες αρχίζουν να αλλάζουν το χάρτη όχι μόνο σε εθνογραφικό επίπεδο, αλλά και στο μαθη-
τικό πληθυσμό. Τα παιδιά των μεταναστών αυτών κάνουν από τη δεκαετία του 1990 αισθη-
τή την παρουσία τους στις τάξεις των ελληνικών σχολείων. Τη σχολική χρονιά 1996-1997 
στα δημόσια ελληνικά Δημοτικά σχολεία φοιτούσαν συνολικά 11.657 αλλοδαποί μαθητές, 
εκ των οποίων 8.543 από την Αλβανία και 1.319 από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Στη δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση την ίδια χρονιά φοιτούσαν 900 αλλοδαποί μαθητές στα Γυμνάσια 
και 311 στα Λύκεια. Για το σχολικό έτος 1999-2000 στα δημοτικά σχολεία ο αριθμός των 
αλλοδαπών παιδιών τετραπλασιάστηκε φθάνοντας τα 45.598 άτομα και αυτών των παλιν-
νοστούντων τα 19.299, σε σύνολο μαθητικού πληθυσμού 601.186 παιδιών. Αντιλαμβάνεται 
λοιπόν κανείς, ότι η αναλογία αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών μέσα στο ελληνι-
κό εκπαιδευτικό σύστημα είναι μεγάλη. Ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το 2000, 
ο αριθμός αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών άγγιζε το 11% (Νικολάου, 2000: 72-
74).  

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά δεδομένα του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2002/3 στα Νηπιαγωγεία της 
χώρας σε σύνολο μαθητών 138.304 ο αριθμός των αλλοδαπών και των παλιννοστούντων 
μαθητών αριθμούσε 11.083 άτομα (αλλοδαποί 9503, παλιννοστούντες 1580: ποσοστό 8%).  
Ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία καταγράφουμε στα Δημοτικά σχολεία της ίδιας σχολικής χρο-
νιάς, όπου σε σύνολο μαθητικού πληθυσμού 633.235 οι αλλοδαποί και οι παλιννοστούντες 
μαθητές άγγιζαν το 10,6% (67.149: αλλοδαποί 54570, παλιννοστούντες 12579). Τέλος, στα 
Γυμνάσια το σχολικό έτος 2002/3 φοιτούσαν 33.385 παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθη-
τές (10,2%) σε σύνολο 328309 παιδιών και στα Λύκεια & ΤΕΕ σε σύνολο 360616 μαθητών οι 
αλλοδαποί και οι παλιννοστούντες έφθασαν τους 18.497 (αλλοδαποί 11475, παλιννοστού-
ντες 7022: ποσοστό 5,1%) (Γκότοβος & Μάρκου, 2003: 68-69). 

Όλα τούτα τα παιδιά ερχόμενα στην Ελλάδα έφεραν μαζί τους και ένα πνευματικό κεφά-
λαιο από τη χώρα προέλευσής τους. Η γλώσσα, ο πολιτισμός, τα ήθη, τα έθιμα, η κουλτού-
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ρα του λαού που άφησαν πίσω τους μπορεί στην περίπτωση των παλιννοστούντων να ε-
μπεριείχαν στοιχεία ελληνικά, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε πως διαφέρουν σημαντικά από 
τα αντίστοιχα του ελληνικού χώρου. Έτσι, τα παιδιά των αλλοδαπών και των παλιννοστού-
ντων πηγαίνοντας στο σχολείο αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα προσαρμογής στο 
νέο τους περιβάλλον. Η ελληνική πολιτεία αναλογιζόμενη τα προβλήματα που προκύπτουν 
μέσα στη σχολική τάξη προσπαθεί να λάβει μέτρα προκειμένου να αρθούν οι δυσκολίες 
που συναντούν όχι μόνο οι παραπάνω μαθητές, αλλά και όλος ο μαθητικός πληθυσμός και 
όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα (Kassotakis & Roussakis, 1999· 
Spinthourakis & Katsillis, 1999).  

Ιστορική αναδρομή της δίγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

Επομένως η ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών, ομογενών και 
παλιννοστούντων μαθητών μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει καταστήσει ανα-
γκαία και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις επιτακτική την προσπάθεια αντιμετώπισης 
των προβλημάτων που προκύπτουν από τη νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί.  

Η μέριμνα του επίσημου ελληνικού κράτους αναφορικά με τη δίγλωσση εκπαίδευση δεν 
είναι τωρινή. Φιλότιμες προσπάθειες ξεκινούν από το παρελθόν. Τη δεκαετία του 1970, τα 
σχετικά βασιλικά και προεδρικά διατάγματα που εκδόθηκαν (Β.Δ. 585/72, Π.Δ. 117/78, Π.Δ. 
257/78, Π.Δ. 155/78) αντιμετώπισαν τους ομογενείς με πνεύμα «φιλανθρωπίας» κατά τις 
εισαγωγικές, κατατακτήριες και προαγωγικές εξετάσεις, μειώνοντας τις βαθμολογικές απαι-
τήσεις κυρίως στα γλωσσικά μαθήματα, προκειμένου για την εισαγωγή τους και την προα-
γωγή τους από τάξη σε τάξη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επίσης, την ίδια περίοδο, δη-
μιουργείται το πρώτο θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση Σχολείων Παλιννοστούντων Μαθη-
τών με το Νομοθετικό Διάταγμα 339/74 (ΦΕΚ 61/11-3-74). Με βάση αυτό το νομοθετικό 
διάταγμα για πρώτη φορά ιδρύθηκε ένα «Γυμνάσιο Αποδήμων Ελληνοπαίδων μετά Μαθη-
τικής Εστίας, σκοπόν έχον την επί τη βάσει των αξιών του Ελληνικού και Χριστιανικού Πολι-
τισμού διαπαιδαγώγησιν και μόρφωσιν Ελληνοπαίδων Εξωτερικού» (Π.Δ. 339/74, άρθρο 1), 
καθώς και σχολεία Παλιννοστούντων (Σ.Π.) στην Αττική ( Π.Δ. 435/84, ΦΕΚ 154, τ. Α΄, 10-10-
84) και τη Θεσσαλονίκη (Π.Δ. 369/85) (Νικολάου, 2000: 60). 

Οι αρχές της δεκαετίας του 1980 χαρακτηρίζονται από ανάπτυξη του θεσμού των Τάξεων 
Υποδοχής (Τ.Υ.) και των Φροντιστηριακών Τμημάτων (Φ.Τ.). Το ξεκίνημα των Τ.Υ.  γίνεται 
από τη Βόρειο Ελλάδα το 1980 όπου εγκαθίστανται σημαντικός αριθμός παλιννοστούντων 
από τη Γερμανία. Τη σχολική χρονιά 1981-1982 λειτουργούν και ορισμένες τάξεις υποδοχής 
για παλιννοστούντες από αγγλόφωνες χώρες, μια και οι αριθμοί των υπερπόντιων παλιννο-
στούντων έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους στην ελληνική κοινωνία. Πρόκειται για 
ξεχωριστές τάξεις, οι οποίες λειτουργούν μέσα στα κανονικά ελληνικά σχολεία, είτε  πρω-
τοβάθμια είτε δευτεροβάθμια, και στο πρόγραμμά τους περιλαμβάνονται κάποιες πρόσθε-
τες διδακτικές ώρες για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας, της γερμανικής ή αγγλι-
κής και των μαθηματικών. Οι Τ.Υ. απέβλεπαν στο να «βοηθήσουν τους μαθητές να εντα-
χθούν στο ελληνικό σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον και τον ελληνικό τρόπο σκέψεως  και 
συμπεριφοράς» (ΦΕΚ. 8182/Ζ/4139/20.10.80). Το μοντέλο αυτό των τάξεων υποδοχής ήταν 
μεταβατικού χαρακτήρα μέχρι το κάθε συγκεκριμένο παιδί θεωρηθεί ότι μπορεί να μετα-
πηδήσει στο κανονικό σχολείο (Μπόμπας, 1992: 132). 
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Όσον αφορά τα φροντιστηριακά τμήματα (Φ.Τ.), τα οποία σιγά- σιγά αντικατέστησαν το 
σύνολο των τάξεων υποδοχής (Τ.Υ.), αρχίζουν να λειτουργούν από το 1982 παράλληλα με 
τη λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής (ΦΕΚ. 818/2/Ζ/21/3175/7.9.82. Ακόμη Ν. 1404/83 άρ-
θρο 45, Υπουργική απόφαση αρ. ΙΕ/ 45, 9.1.84, τεύχος 2, αρ. φυλ. 3). Οι παλιννοστούντες 
μαθητές εγγράφονται στην αντίστοιχη τάξη τους με όλα τα παιδιά του σχολείου και παρα-
κολουθούν κανονικά όλα τα μαθήματα της τάξης. Έχουν, όμως, τη δυνατότητα μέσω των 
Φροντιστηριακών τμημάτων (Φ.Τ.), που είναι ολιγομελή τμήματα 3-7 μαθητών, να παίρ-
νουν πρόσθετη βοήθεια στα μαθήματα που έχουν κάποιες δυσκολίες, ενώ ταυτόχρονα συ-
ντηρούν και βελτιώνουν πολιτισμικά και γνωστικά στοιχεία που κουβαλούν από τη χώρα 
υποδοχής. Επιπροσθέτως, αποφασίζεται η ίδρυση ειδικών σχολείων αποκλειστικά για τα 
παιδιά αυτών που παλιννοστούν (Π.Δ. 435/84, 369/85). Τα εκπαιδευτικά τούτα ιδρύματα 
ονομάζονται, αρχικά, Σχολεία Αποδήμων, ενώ μετά παρέλευση λίγων ετών μετονομάζονται 
σε Σχολεία Παλιννοστούντων ως ξέχωρες σχολικές μονάδες με ειδικό πρόγραμμα και διδα-
κτικό προσωπικό. Το σχολικό έτος 1984-1985 ιδρύεται το πρώτο Σχολείο Αποδήμων στη 
Βαρυμπόμπη για παιδιά παλιννοστούντων από αγγλόφωνες χώρες. Την επόμενη χρονιά ο 
θεσμός αυτός επεκτείνεται και στη Θεσσαλονίκη και μέσα στα επόμενα 5 χρόνια τα σχολεία 
αυτά αυξήθηκαν σημαντικά. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1990-1991 στα παρα-
πάνω σχολεία φοιτούσαν αρκετές εκατοντάδες παλιννοστούντων μαθητών (περίπου 2000 
παιδιά), αλλά και ένας αριθμός μαθητών ελληνικής καταγωγής από έναν ή και τους δύο 
γονείς (Μπόμπας, 1992: 132-133). 

Η νομοθεσία η σχετική με τα Φροντιστηριακά Τμήματα και τις Τάξεις Υποδοχής συμπληρώ-
θηκε το 1990 (Ν. 1894/90, ΦΕΚ 110/27-8-90), κάνοντας πιο ευέλικτη τη διαδικασία ίδρυσης 
των Φ.Τ. και των Τ.Υ. και μιλώντας για πρώτη φορά για «τέκνα επαναπατριζόμενων Ελλή-
νων», αναφερόμενη προφανώς στους ομογενείς Πόντιους από την πρώην Σοβιετική Ένωση 
λόγω της συνεχιζόμενης μεγάλης μετανάστευσης τους εκείνη την περίοδο, όπως είδαμε 
ανωτέρω. Με την υπουργική απόφαση (Υ.Α. Φ. 2/378/Γ1/1124) δίδεται το δικαίωμα έντα-
ξης και αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Τά-
ξεις Υποδοχής και τα Φροντιστηριακά Τμήματα. Είναι αλήθεια πως τα Φ.Τ. και οι Τ.Υ. λει-
τούργησαν και λειτουργούν ακόμα σε μια κατεύθυνση γρήγορης προσαρμογής και αφο-
μοίωσης των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών, αγνοώντας το μορφωτικό κεφάλαιο που 
αυτοί μεταφέρουν από τις χώρες προέλευσής τους. Με εγκυκλίους και αποφάσεις του Υ-
πουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γ1/453/958/6-10-92, ΦΕΚ. 
2/378/Γ1/1124/8-12-94, ΦΕΚ 930, τ. Β΄14-12-94) παρέχεται  η δυνατότητα καλλιέργειας της 
μητρικής γλώσσας αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στα ελληνικά σχολεία. Όμως, 
αφού η διδασκαλία αυτή δεν είναι υποχρεωτική οι αποφάσεις αυτές πολλές φορές δεν ε-
φαρμόζονται και η μητρική γλώσσα των «διαφοροποιημένων» παιδιών δεν διδάσκεται συ-
στηματικά (Νικολάου, 2000: 62). 

Μια άλλη διάσταση θεσμικής διάκρισης μας δίνει το Προεδρικό Διάταγμα 494/83 (ΦΕΚ 
186/27-12-1983), το οποίο ρυθμίζει τα σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών των διακι-
νούμενων εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Στο Π.Δ. υπάρχει πρόβλε-
ψη για ίδρυση Τ.Υ. για τους μαθητές που θα ακολουθούν δίγλωσση εκπαίδευση μέχρι να 
ενσωματωθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Νικολάου, 2000: 63).  
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Όλα όσα ειπώθηκαν παραπάνω φανερώνουν πως η πολιτική αυτής της εικοσαετίας (1970-
1990) για τους παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές κινήθηκε θεωρητικά στη λογική 
της «υπόθεσης του ελλείμματος» και της «αφομοίωσης». Για το σκοπό αυτό θεσμοθετήθη-
καν τα Φ.Τ. και οι Τ.Υ., που είναι μέτρα, θα λέγαμε, αντισταθμιστικά προς κάλυψη του σο-
βαρού γλωσσικού ελλείμματος. Η λογική της εξομοίωσης και ομοιομορφίας, που κυριαρχεί 
στις υπουργικές αποφάσεις κα τα διατάγματα που παραθέσαμε, δεν άφηνε περιθώρια, ώ-
στε το μορφωτικό κεφάλαιο των πολιτισμικά διαφορετικών να κριθεί καθαυτό ως καλλιερ-
γήσιμη αξία, αλλά οδηγούσε στη σταδιακή αφομοίωσή του από το ήδη υπάρχον ελληνοκε-
ντρικό σύστημα. Πολλές άλλες υπουργικές αποφάσεις θέλησαν να ρυθμίσουν το ζήτημα της 
διδασκαλίας της «γλώσσας και του πολιτισμού» των συγκεκριμένων παιδιών 
(Γ1/453/958/6.9.92, Φ1/378/Γ1/1124,8.12.94, ΦΕΚ 930,τ.Β΄, 14.12.94), δυστυχώς, όμως, 
διαπιστώνεται η συνέχιση διατήρησης της υπάρχουσας κατάστασης (Δαμανάκης, 2002: 77-
78). 

Τελικά, η πιο σοβαρή προσπάθεια για την εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδα-
πών μαθητών στην Ελλάδα έρχεται με ένα νέο νόμο. Ο νόμος 2413 (ΦΕΚ 124/17.6.1996) 
φαίνεται να επιχειρεί τομή στα μέχρι τώρα πεπραγμένα της παιδείας εντάσσοντας σε νέα 
πλαίσια τη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία. Οι ουσιώδεις διατάξεις του νόμου εμπεριέ-
χονται στα άρθρα 34 και 35, όπου προσδιορίζονται: «σκοπός- περιεχόμενο» και «Σχολεία 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, το άρθρο 34 προβλέπει την «ορ-
γάνωση και λειτουργία μονάδων» για την παροχή μιας ιδιαίτερης εκπαίδευσης σε παιδιά 
και νέους «με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες». Με το 
άρθρο 35 θεσμοθετούνται ειδικά δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία για παιδιά και νέους με τις 
παραπάνω ιδιαιτερότητες (Δαμανάκης, 2002: 81-82). Στα σχολεία αυτά (νηπιαγωγεία, δη-
μοτικά, γυμνάσια, λύκεια, κάθε τύπου επαγγελματικές- τεχνικές σχολές) «μπορεί να εφαρ-
μόζονται ειδικά αναλυτικά προγράμματα με δυνατότητα  πρόσθετων ή εναλλακτικών μα-
θημάτων, μειωμένο ωράριο των εκπαιδευτικών και μειωμένο αριθμό μαθητών ανά τάξη» 
(άρθρο 35) (Ζωγράφου, 2000: 145). 

Παράλληλα, στροφή παρατηρείται και στα Αναλυτικά Προγράμματα του Π.Ι. για την Πρω-
τοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Μάρτιος 1999) και στις οδηγίες του Υ.Π.ΕΠ.Θ. 
για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε αλλοδαπούς και παλιννο-
στούντες μαθητές, η οποία, όμως, δεν ανιχνεύει σε μεγάλο βαθμό τις ειδικές γλωσσικές και 
μαθησιακές ανάγκες⋅ ανίχνευση η οποία θα έπρεπε να καθοδηγεί το σχεδιασμό ενός cur-
riculum. Πέρα από γενικές αναφορές η εκπαίδευση των συγκεκριμένων κατηγοριών μαθη-
τών, δεν προσεγγίζεται διεπιστημονικά με αξιοποίηση των σύγχρονων πορισμάτων από ε-
πιστήμες σχετικές με τη διδασκαλία της Γ2 (πχ. Διδακτική της Γ2, Μαθησιακή ψυχολογία, 
Εθνογραφία της επικοινωνίας). Αυτό σημαίνει ότι αγνοείται το γλωσσικό και πολιτισμικό 
κεφάλαιο αυτών των μαθητών και τόσο τα σχολικά εγχειρίδια όσο και οι μέθοδοι διδασκα-
λίας απευθύνονται σε ένα μονόγλωσσο και μονοπολιτισμικό μαθητικό κοινό. Υπάρχει, λοι-
πόν, η αναγκαιότητα τα  Αναλυτικά προγράμματα να τροποποιηθούν και να δημιουργηθούν 
διαπολιτισμικά σχολεία με βάση «την υπόθεση της διαφοράς» (Παπαχρήστος, 2000: 68-69). 

Τέλος, όσον αφορά τις μεθόδους που κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο στη διδα-
σκαλία όσο στη συγγραφή διδακτικού υλικού για διαφοροποιημένες ομάδες μαθητικού 
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πληθυσμού, διαπιστώνουμε πως δεν διαφέρουν από αυτές που εφαρμόσθηκαν όλα τούτα 
τα χρόνια στην Ευρώπη και στην Αμερική. Οι πιο γνωστές από αυτές είναι: α) η Παραδοσια-
κή μέθοδος, β) η Προφορικοακουστική μέθοδος, γ) η Δομική προσέγγιση και δ) η επικοινω-
νιακή. Οι προσεγγίσεις αυτές, διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την σημασία που αποδίδουν 
στη δομή ή στη χρήση της γλώσσας, δίνοντας έμφαση στη διδασκαλία της γραμματικής και 
της μετάφρασης (Παραδοσιακή), στοχεύοντας στην εκμάθηση των δομών της γλώσσας για 
τη χρήση της στην επικοινωνία, θεωρώντας παράλληλα τη μητρική και την ξένη γλώσσα ως 
διαφορετικά γλωσσικά συστήματα (Προφορικοακουστική) και εξετάζοντας τη γλώσσα ως 
ένα σύστημα τύπων που είναι ανάγκη να ακολουθήσει ο μαθητής (Δομική). Όσον αφορά 
την εφαρμογή της επικοινωνιακής προσέγγισης (Ε.Π.), η οποία περιγράφει την ικανότητα 
για κατανόηση-παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου και αναφέρεται στην ικανότητα 
για επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας, είναι αυτή που από τις αρχές του 1980 αναπτύχθηκε 
σταδιακά και επιχειρείται μέχρι τις ημέρες μας να εφαρμοστεί στη συγγραφή διδακτικού 
υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής (π.χ. στα βιβλία του ΟΕΔΒ για τους μουσουλμανό-
παιδες με επιστημονική υπεύθυνη την Α. Φραγκουδάκη, τα βιβλία του Π.Ι., οι διδακτικές 
σειρές των Κέντρων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, κ.α.). Εν 
συγκρίσει με τις παλαιότερες μεθόδους η Ε.Π. έστρεψε την προσοχή από τα δομικά στοι-
χεία της γλώσσας στις επικοινωνιακές της λειτουργίες θέτοντας ως βασική της επιδίωξη την 
προσαρμογή του γραπτού και προφορικού λόγου στην εκάστοτε περίσταση επικοινωνίας 
(Χαρατσάρη, 1996). 

Επίλογος 

Από τα όσα αναφέρθηκαν στην εργασία αυτή, γίνεται σαφές πως η διγλωσσία αποτελεί ένα 
φαινόμενο σύνθετο και πολυδιάστατο, το οποίο επιφέρει αλλαγές όχι μόνο στην καθημερι-
νή ζωή των ατόμων αλλά και στον επαγγελματικό τομέα και επηρεάζει τις κοινωνικές δομές 
των κρατών. Για να αντιμετωπιστεί το πολυδιάστατο αυτό φαινόμενο είναι απαραίτητο κά-
θε κράτος να εφαρμόσει μια εκπαιδευτική πολιτική η οποία, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες 
συνθήκες και εφαρμόζοντας νέα μοντέλα αγωγής, θα παρέχει στα άτομα τα κατάλληλα ε-
φόδια ώστε να μπορούν να αντεπεξέρχονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες της 
εκάστοτε κοινωνίας. Μια κατάλληλα διαμορφωμένη δίγλωσση εκπαίδευση θα συμβάλλει 
καθοριστικά στην καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των γλωσσικών μειονοτήτων 
καθώς και στην απαλοιφή προσπαθειών αφομοίωσής τους από τον κυρίαρχο πληθυσμό. 
Ωστόσο, τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από το επίσημο ελληνικό κράτος θεω-
ρούνται ανεπαρκή για την αντιμετώπιση της κοινωνικής πολυμορφίας και των πολύπλοκων 
καθημερινών αναγκών και απαιτήσεων της ζωής. Καθίσταται λοιπόν αναγκαία η εφαρμογή 
νέων μεθόδων διδασκαλίας, νέων διδακτικών στόχων, νέων αναλυτικών προγραμμάτων και 
διδακτικών βιβλίων που θα λαμβάνουν υπόψη τους τη νέα ελληνική πραγματικότητα που 
έχει δημιουργηθεί και θα προετοιμάζουν κατάλληλα τους νέους για να ζήσουν στο νέο πο-
λυπολιτισμικό περιβάλλον.    
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Η διδακτική αξιοποίηση των εικονικών πειραμάτων 
στην οικοδόμηση των εννοιών θερμοκρασία και θερμότητα. 

 
Κυριακόπουλος Νικόλαος 

Φυσικός, Μ.Sc.  
nkyriak@gmail.com 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη εργασία βασίζεται σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 81 μαθητές της 
Β΄ Λυκείου θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της 
Φυσικής.  Η διδασκαλία είχε ως σκοπό την οικοδόμηση των εννοιών θερμοκρασία και θερ-
μότητα (Driver et al, 1998) και πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια εικονικών πειραμάτων από 
το λογισμικό  «Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον» (ΣΕΠ). Η διδακτική μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε ήταν η καθοδηγούμενη ανακάλυψη (Χαλκιά, 2012),  και οι μαθητές δούλε-
ψαν ομαδοσυνεργατικά (Ματσαγγούρας, 2000). Στη συνέχεια της εργασίας παρουσιάζεται 
το διδακτικό σενάριο που εφαρμόστηκε στη σχολική τάξη καθώς και η μεθοδολογία της έ-
ρευνας μέσω της οποίας αξιολογήθηκε η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου. 

Λέξεις - Κλειδιά: Φυσική, εικονικά πειράματα, θερμοκρασία, θερμότητα, καθοδηγούμενη α-
νακάλυψη, ομαδοσυνεργατικότητα.   

Εισαγωγή 

Πολλές φορές κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της φυσικής σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκ-
παίδευσης, οι διδασκόμενοι καλούνται να γνωρίσουν μεγέθη και έννοιες, οι οποίες αν και 
φαίνονται οικείες, εύκολες και καθημερινές, στην πραγματικότητα «κρύβουν» σημαντικές 
εννοιολογικές δυσκολίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι έννοιες/μεγέθη θερμο-
κρασία και θερμότητα (Hewitt, 1997). Η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο να 
διακρίνουν αυτές τις δύο έννοιες/μεγέθη, αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο «αντίπαλο» στη δι-
δασκαλία των θερμικών φαινομένων (Κασσέτας, 2000). 
 
Η φιλοσοφία του διδακτικού σεναρίου που εφαρμόστηκε στην τάξη, ήταν να προβληματί-
σουμε τους μαθητές μέσα από δραστηριότητες του φύλλου εργασίας, ώστε η εισαγωγή των 
εννοιών/μεγεθών θερμότητα και θερμοκρασία να αποτελεί την απάντηση στους προβλημα-
τισμούς τους. 
 

Η δομή του διδακτικού σεναρίου που εφαρμόστηκε στην τάξη 

Σχέδιο μαθήματος 
 

Διδακτικοί στόχοι:  
Με τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος οι μαθητές έπρεπε: 
1. Να αναγνωρίζουν ότι κάθε σώμα σε κάθε χρονική στιγμή «έχει» μια θερμοκρασία την ο-
ποία να μετρούν. 
2. Να διαπιστώσουν ότι μόνο ή έννοια θερμοκρασία δεν επαρκεί για την ερμηνεία και πρό-
βλεψη ορισμένων φαινομένων με θερμοκρασιακές μεταβολές. 
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3. Να αναγνωρίζουν ότι η θερμότητα είναι μορφή μεταβιβαζόμενης ενέργειας. 
4. Να διακρίνουν τη διαφορά των εννοιών θερμοκρασία και θερμότητα. 
5. Να ερμηνεύουν φαινόμενα που συναντούν στην καθημερινή τους ζωή με βάση τις έννοιες 
θερμοκρασία και θερμότητα.  
6. Να εργάζονται σε ομάδες εκτελώντας τα εικονικά πειράματα που τους υποδεικνύονται στο 
φύλλο εργασίας (Κασσέτας, 2004 . Ζησιμόπουλος κ.α., 2002). 
 
Διδακτική μεθοδολογία: 
Η διδακτική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η καθοδηγούμενη ανακάλυψη (Χαλκιά, 
2012). Οι μαθητές μέσω ενός φύλλου εργασίας καθοδηγήθηκαν ώστε να εκτελέσουν εικονικά 
πειράματα, να λάβουν πειραματικές μετρήσεις, να τις επεξεργαστούν και να εξάγουν τα συ-
μπεράσματά τους.  
 
Εννοιολογικά εμπόδια: 
- Το θερμότερο σώμα μεταβιβάζει βαθμούς Κελσίου στο ψυχρότερο, έτσι ώστε, όσο χαμηλώ-
νει η θερμοκρασία του, κατά ίσους βαθμούς να αυξάνεται η θερμοκρασία του άλλου.  
- Η θερμοκρασία και η θερμότητα ως έννοιες ταυτίζονται. 
- Ένα σώμα έχει θερμότητα η οποία μπορεί να αυξάνεται ή να ελαττώνεται. 
- Ένα σχετικά ψυχρότερο σώμα μεταβιβάζει ψύχος σε ένα θερμότερο. 
- Η θερμότητα είναι «κάτι» που έχει σχέση μόνο με θερμά σώματα (Κασσέτας, 2004).  
 
Εκτιμώμενη διάρκεια διδασκαλίας: 
Τρείς διδακτικές ώρες. Δυο ώρες για την πραγματοποίηση του φύλλου εργασίας και μια 
ώρα για τη συμπλήρωση του φύλλου αξιολόγησης. 
 
Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: 
Για τη συγκεκριμένη διδασκαλία οι μαθητές όφειλαν να γνωρίζουν: 
- Να χρησιμοποιούν την τεχνική της γραφικής παράστασης. 
- Την έννοια ενέργεια και τις μονάδες μέτρησής της.  
 
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: 
Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού «Σύνθετο Εργαστηριακό 
Περιβάλλον» (ΣΕΠ) (Επιστημονική ομάδα του προγράμματος «Ναυσικά», 1998). Το ΣΕΠ α-
νήκει στην κατηγορία των λογισμικών προσομοίωσης πειραμάτων και διαθέτει δυο επιμέ-
ρους περιβάλλοντα-εργαστήρια στα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν πειράματα 
θερμότητας και θερμοδυναμικής αντίστοιχα.  
 
Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: 
- Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με βιντεοπροβολέα που χειριζόταν ο καθηγητής. 
- Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά ομάδα εργασίας, στον οποίο ήταν εγκατεστημένο το 
λογισμικό ΣΕΠ .  
 
Οργάνωση της τάξης και διαχείριση διδακτικού χρόνου: 
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Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και δούλευαν ομαδοσυνερ-
γατικά (Ματσαγγούρας, 2000). Η σύνθεση των ομάδων έγινε λαμβάνοντας υπόψη τα κοινω-
νιομετρικά τεστ που είχαν συμπληρωθεί από τους μαθητές (Ματσαγγούρας, 2000) καθώς και 
την ανομοιογένεια που έπρεπε να διακρίνει κάθε ομάδα, τόσο ως προς τις δεξιότητες των 
μελών της, όσο και ως προς τις πολιτισμικές τους καταβολές (Ματσαγγούρας, 2005). 
 
Στην πρώτη διδακτική ώρα ο διδάσκων παρουσίασε στους μαθητές το θέμα με το οποίο θα 
ασχολούνταν, μέσα από κάποιες ερωτήσεις που τους έθεσε κατά το στάδιο της αφόρμησης. 
Στη συνέχεια ο διδάσκων παρουσίασε στους μαθητές το λογισμικό ΣΕΠ και πραγματοποιή-
θηκαν και οι δυο πρώτες δραστηριότητες του φύλλου εργασίας που σχετίζονταν με την έν-
νοια της θερμοκρασίας. Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα οι ομάδες πραγματοποίησαν τις υ-
πόλοιπες δραστηριότητες του φύλλου εργασίας, που σχετίζονταν με την έννοια της θερμό-
τητας. Τέλος στην τρίτη διδακτική ώρα κάθε μαθητής κλήθηκε να συμπληρώσει ένα φύλλο 
αξιολόγησης.  
 

Περιγραφή του φύλλου εργασίας 
 

Στάδιο αφόρμησης: 
Η διδασκαλία ξεκίνησε καλώντας τους μαθητές να χαρακτηρίσουν ως ζεστές, κρύες ή χλιαρές 
συγκεκριμένες ποσότητες νερού διαφορετικής θερμοκρασίας σε διαφορετικά δοχεία ζέσεως. 
Επίσης τους ζητήθηκε να προβλέψουν τι θα συμβεί αν φέρουν σε επαφή δυο δοχεία ζέσεως 
με νερά διαφορετικής θερμοκρασίας. Ο στόχος σε αυτό το στάδιο ήταν να αναδειχθεί η υπο-
κειμενικότητα που υπεισέρχεται όταν καλούμαστε να χαρακτηρίσουμε ένα σώμα ως προς τη 
θερμοκρασία του, βασιζόμενοι μόνο στην αφή. Επίσης οι μαθητές προβληματίστηκαν και ως 
προς το τι είναι αυτό που λαμβάνει χώρα κατά τη θερμική επαφή δυο σωμάτων.  
 
Δραστηριότητες: 
1. Στην 1η δραστηριότητα οι μαθητές πραγματοποίησαν στο εργαστήριο θερμότητας του λο-
γισμικού ΣΕΠ την πειραματική διάταξη της παρακάτω εικόνας 1. Στο πείραμα αυτό οι μαθητές 
γέμισαν ένα δοχείο ζέσεως των 250ml με 200ml νερό στους 100C. Στη συνέχεια έβαλαν στο 
δοχείο με το νερό ένα θερμόμετρο και τοποθέτησαν την όλη διάταξη στο λύχνο Bunsen για 
να ζεστάνουν το νερό μέχρι τους 800C περίπου. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος ήταν ρυθμι-
σμένη στους 200C. Στη δραστηριότητα αυτή ζητήθηκε από τους μαθητές να σταματούν εκού-
σια το χρόνο και να καταγράφουν σε αντίστοιχο πίνακα  ζεύγη πειραματικών τιμών (t,θ) (εν-
δεικτικός πίνακας 1). Επίσης παράλληλα με την εξέλιξη του πειράματος, οι διδασκόμενοι πα-
ρακολουθούσαν και την ταυτόχρονη σχεδίαση της γραφικής παράστασης θερμοκρασίας-χρό-
νου (θ-t). Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιήθηκε από όλες τις ομάδες, ενώ κάποιες δυ-
σκολίες που εμφανίστηκαν σχετίζονταν περισσότερο με το χειρισμό του λογισμικού, οι ο-
ποίες με την καθοδήγηση του καθηγητή ξεπεράστηκαν γρήγορα.   
 

3850

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



 
Εικόνα 1: Περιβάλλον εργαστηρίου θερμότητας λογισμικού ΣΕΠ. Στην εικόνα εμφανίζεται 

και το διάγραμμα θ-t. 
 

t(s) θ(0C) 
0 10 

9,3 13,32 
28,1 21,03 
53,2 31,25 
94,7 48,01 

131,3 62,60 

Πίνακας 1: Πειραματικά ζεύγη τιμών (t,θ). 
 

2. Στη 2η δραστηριότητα οι μαθητές γέμισαν ένα δοχείο ζέσεως των 250ml με 200ml νερό 
στους 450C και το άφησαν να κρυώσει δεδομένου ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος ήταν 
ρυθμισμένη στους 200C. Και εδώ οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να παρατηρούν την ταυτό-
χρονη σχεδίαση της γραφικής παράστασης θ-t (διάγραμμα 1).  
 

 
Διάγραμμα 1: Διάγραμμα θ-t. 

 
Στη δραστηριότητα   αυτή ζητήθηκε από τους διδασκόμενους να συμπληρώσουν τον παρα-
κάτω (ενδεικτικό) πίνακα 2 που εμπεριέχει ζεύγη πειραματικών τιμών (t,θ) βασιζόμενοι στη 
γραφική παράσταση θ-t. Σε αυτή τη δραστηριότητα το 88% των μαθητών απάντησε σωστά. 
Οι μαθητές που απάντησαν λανθασμένα, αδυνατούσαν κυρίως να χρησιμοποιήσουν σωστά 
την τεχνική της γραφικής παράστασης και να εξάγουν συμπεράσματα από αυτή. Με την κα-
θοδήγηση του καθηγητή, αλλά και τη συνεργασία μεταξύ των μελών κάθε ομάδας,  η δρα-
στηριότητα πραγματοποιήθηκε τελικά από όλους τους μαθητές.   
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t(s) θ(0C) 
0 45 

812,9 40,82 
3.216,10 32,33 
7.236,80 25,31 

13.189,30 21,57 
17.956,80 20,60 

Πίνακας 2: Πειραματικά ζεύγη τιμών (t,θ). 
 

Με τις δυο πρώτες δραστηριότητες οι μαθητές διαπίστωσαν ότι  κάθε σώμα σε κάθε χρονική 
στιγμή «έχει» μια θερμοκρασία την οποία μπορούν είτε να την μετρούν με το θερμόμετρο 
είτε να την προσδιορίζουν από την επεξεργασία του διαγράμματος θ-t. 
 
3. Στην 3η δραστηριότητα οι μαθητές γέμισαν ένα ιδανικό δοχείο ζέσεως των 600ml (που δεν 
ακτινοβολεί) με 100ml νερό στους 200C και ένα δοχείο ζέσεως των 100ml (που ακτινοβολεί) 
με 100ml νερό στους 800C. Και στα δυο δοχεία έβαλαν από ένα θερμόμετρο. Στη συνέχεια 
τοποθέτησαν το δοχείο των 100ml εντός του δοχείου των 600ml και τους ζητήθηκε να προ-
βλέψουν την τελική θερμοκρασία που θα αποκτήσει το νερό σε κάθε δοχείο. Πραγματοποιώ-
ντας το πείραμα επαλήθευσαν ή διέψευσαν την πρόβλεψή τους (εικόνα 2).  
 

 
Εικόνα 2: Περιβάλλον εργαστηρίου θερμότητα λογισμικού ΣΕΠ . Στην εικόνα εμφανίζεται και 

το διάγραμμα θ-t. 
 
Το 88% των μαθητών προέβλεψε σωστά την τελική θερμοκρασία σε κάθε δοχείο νερό (που 
είναι 500C). Όταν όμως τους ζητήθηκε να δικαιολογήσουν την ορθή πρόβλεψή τους, αρκετοί 
μαθητές απάντησαν διαισθητικά, χωρίς να χρησιμοποιήσουν έννοιες και μεγέθη φυσικής. 
Μερικοί μαθητές επίσης θεώρησαν ότι το θερμότερο σώμα μεταβίβασε βαθμούς Κελσίου 
στο ψυχρότερο μέχρι να εξισωθούν οι θερμοκρασίες τους. Ένας μικρός αριθμός μαθητών ό-
μως προσέγγισε τη σωστή απάντηση θεωρώντας ότι υπήρξαν ενεργειακές αλληλεπιδράσεις. 
Να σημειωθεί ότι τα παραπάνω ευρήματα έρχονται σε συμφωνία με αντίστοιχη σχετική βι-
βλιογραφία (Κασσέτας, 2000).  
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4. Στην 4η δραστηριότητα οι μαθητές επανέλαβαν το πείραμα της 3ης δραστηριότητας μόνο 
που αυτή τη φορά γέμισαν το ιδανικό δοχείο ζέσεως των 600ml με 200ml νερό στους 200C. 
Στο συγκεκριμένο πείραμα το 90% των μαθητών δεν πρόβλεψε σωστά την τελική θερμοκρα-
σία του νερού σε κάθε δοχείο (που είναι οι 400C), ενώ και εδώ οι απαντήσεις τους ήταν πε-
ρισσότερο διαισθητικές, στερούμενες κάποιου υπόβαθρου φυσικής. Το υπόλοιπο 10% των 
μαθητών, παρόλο που δεν πρόβλεψε σωστά την τελική θερμοκρασία του νερού σε κάθε δο-
χείο (ή την πρόβλεψε σωστά από τύχη), θεώρησε ότι λαμβάνει χώρα κάποια ενεργειακή αλ-
ληλεπίδραση μεταξύ των δυο δοχείων και ότι ο όγκος του νερού σε κάθε δοχείο επηρεάζει 
την τελική θερμοκρασία.  
 
Το συγκεκριμένο πείραμα είναι πολύ σημαντικό από διδακτικής απόψεως, αφού οι μαθητές  
υποψιάζονται ότι η έννοια της θερμοκρασίας δεν επαρκεί για την πρόβλεψη και ερμηνεία 
της συγκεκριμένης θερμικής αλληλεπίδρασης. Έτσι στο σημείο αυτό δόθηκε η δυνατότητα 
στον καθηγητή να εισάγει την έννοια/μέγεθος θερμότητα ως αυτό το «κάτι» που ρέει από το 
θερμότερο προς το ψυχρότερο σώμα και είναι μια μορφή ενέργειας.  
 
5. Στην 5η δραστηριότητα οι μαθητές γέμισαν ένα ιδανικό δοχείο ζέσεως των 100ml που δεν 
ακτινοβολεί με 30gr νερό στους 200C και ένα ίδιο δοχείο ζέσεως με 60gr νερό στους 200C. Στη 
συνέχεια θέρμαναν τις δυο ποσότητες νερού σε δυο λύχνους Bunsen της ίδιας παροχής θερ-
μότητας, ενώ παράλληλα παρατηρούσαν την εξέλιξη των πειραμάτων γραφικά στο διά-
γραμμα θ-t (διάγραμμα 2).  
 

 
Διάγραμμα 2: Κοινό διάγραμμα θ-t κατά τη θέρμανση δυο διαφορετικών ποσοτήτων νερού. 

 
Σε αυτή τη δραστηριότητα, με την καθοδήγηση του καθηγητή, σχεδόν όλοι οι μαθητές διαπί-
στωσαν από το διάγραμμα θ-t ότι οι διαφορετικές ποσότητες νερού απαιτούσαν και διαφο-
ρετικό χρόνο θέρμανσης ώστε να αποκτήσουν την ίδια θερμοκρασία.  
 
6. Στην 6η δραστηριότητα οι μαθητές γέμισαν ένα ιδανικό δοχείο ζέσεως των 250ml που δεν 
ακτινοβολεί με 100gr νερό στους 200C και ένα ίδιο δοχείο ζέσεως με 100gr γάλα στους 200C. 
Στη συνέχεια θέρμαναν τις δυο ποσότητες σε δυο λύχνους Bunsen της ίδιας παροχής θερμό-
τητας, ενώ παράλληλα παρατηρούσαν την εξέλιξη των πειραμάτων γραφικά στο διάγραμμα 
θ-t (διάγραμμα 3).  
 

3853

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



 
Διάγραμμα 3: Κοινό διάγραμμα θ-t κατά τη θέρμανση 100gr νερού και  100gr γάλατος.  

 
Και σε αυτή τη δραστηριότητα σχεδόν όλοι οι μαθητές διαπίστωσαν  από το διάγραμμα θ-t 
ότι απαιτείται διαφορετικός χρόνος από τα δυο υγρά ώστε να αποκτήσουν την ίδια θερμο-
κρασία. 
 
Στην 5η και 6η δραστηριότητα το 89% των μαθητών ερμήνευσε την εξέλιξη των πειραμάτων 
αναγνωρίζοντας ότι αυτό το «κάτι» που μεταβιβάζεται από το θερμότερο προς το ψυχρότερο 
σώμα είναι το ίδιο με αυτό που λαμβάνει χώρα στο πείραμα της δραστηριότητας 4 και ονο-
μάζεται θερμότητα.  
 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου 
 

Προκειμένου να αξιολογηθεί η δομή του διδακτικού σεναρίου και η επίτευξη των διδακτικών 
στόχων (γνωστικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών) (Ζησιμόπουλος κ.α., 2002),    ο 
διδάσκων συνεκτίμησε και ανέλυσε τα εξής: 
- Τις παρατηρήσεις του από την εφαρμογή του φύλλου εργασίας όπως καταγράφηκαν παρα-
πάνω. 
- Τις απαντήσεις των μαθητών στο φύλλο αξιολόγησης, που συμπληρώθηκε μετά την ολο-
κλήρωση του φύλλου εργασίας. 
- Τις απαντήσεις των μαθητών σε ένα ερωτηματολόγιο, μέσω του οποίου οι μαθητές αξιολό-
γησαν από τη μεριά τους την όλη διδακτική προσέγγιση.  
Να σημειωθεί ότι τόσο το φύλλο αξιολόγησης όσο και το ερωτηματολόγιο ήταν ανοιχτού τύ-
που και συμπληρώθηκε από τον κάθε μαθητή ξεχωριστά.  
 

Περιγραφή του φύλλου αξιολόγησης που συμπλήρωσαν οι μαθητές 
 

Στην πρώτη ερώτηση ζητήθηκε από τους μαθητές να περιγράψουν τι θα συμβεί αν μια χει-
μωνιάτικη ημέρα ανοίξουν για αρκετή ώρα την μπαλκονόπορτα του σπιτιού τους. Το 86% των 
μαθητών απάντησε σωστά στην ερώτηση, χρησιμοποιώντας εύστοχα τις έννοιες/μεγέθη θερ-
μοκρασία και θερμότητα προκειμένου να  περιγράψει το φαινόμενο που υφίσταται. Το υπό-
λοιπο 14% των μαθητών απάντησε με ατυχείς εκφράσεις όπως «μπαίνει κρύο από την 
πόρτα», «μεταφέρεται ψύχος από το εξωτερικό περιβάλλον», «χάνονται βαθμοί κελσίου» 
και άλλες παρόμοιες. Από τις παραπάνω απαντήσεις και σε συνδυασμό με τα ευρήματα από 
τις δραστηριότητες 4-6 του φύλλου εργασίας, προκύπτει ότι ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών 
αναδόμησε σημαντικές εναλλακτικές ιδέες (Κασσέτας, 2004) ενώ ένα μικρό αλλά υπολογί-
σιμο ποσοστό έμεινε σε αυτές.  
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Στη δεύτερη ερώτηση δόθηκαν στους μαθητές έτοιμα πειραματικά ζεύγη τιμών (t,θ) από 
πραγματικό πείραμα ελεύθερης ψύξης ορισμένης ποσότητας νερού. Στο πρώτο υποερώ-
τημα, ζητήθηκε από τους μαθητές να σχεδιάσουν σε κατάλληλα βαθμολογημένους άξονες τη 
γραφική παράσταση θ-t (σχεδιασμός «καλύτερης» καμπύλης) και να βρουν με βάση αυτή τη 
θερμοκρασία του νερού σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Το 90% των μαθητών απάντησε 
σωστά σε αυτό το υποερώτημα, ενώ το υπόλοιπο 10% φάνηκε να μη μπορεί να σχεδιάζει και 
να ερμηνεύει σωστά γραφικές παραστάσεις. Έτσι διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι μαθητές 
μπορούν να χρησιμοποιούν σωστά την τεχνική της γραφικής παράστασης. Στο δεύτερο υπο-
ερώτημα ζητήθηκε από τους μαθητές να προβλέψουν ποια θα είναι η τελική θερμοκρασία 
του νερού με βάση τις θερμικές αλληλεπιδράσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ του νερού 
και του περιβάλλοντός του. Στο υποερώτημα αυτό το 90% των μαθητών πρόβλεψε σωστά 
την τελική θερμοκρασία του νερού και το εξίσου αυξημένο ποσοστό του 84% ερμήνευσε σω-
στά το φαινόμενο με όρους και έννοιες της φυσικής. Έτσι με βάση αυτή την απάντηση και τα 
ευρήματα από τις δραστηριότητες 4-6 του φύλλου εργασίας, προκύπτει ότι ένα μεγάλο πο-
σοστό μαθητών μπόρεσε να αφομοιώσει την διάκριση μεταξύ των εννοιών/μεγεθών θερμο-
κρασία και θερμότητα και να ερμηνεύσει φυσικά φαινόμενα με ενεργειακές αλληλεπιδρά-
σεις.  
 
Στην τρίτη και τελευταία ερώτηση δόθηκαν στους μαθητές έτοιμα πειραματικά ζεύγη τιμών 
(t,θ) από πραγματικό πείραμα θέρμανσης δυο διαφορετικών ποσοτήτων νερού, παρόμοιο με 
αυτό της 5ης δραστηριότητας του φύλλου εργασίας. Στο πρώτο υποερώτημα, ζητήθηκε από 
τους μαθητές να σχεδιάσουν σε κοινό διάγραμμα τις δυο γραφικές παραστάσεις  θ-t για τις 
δυο διαφορετικές ποσότητες νερού. Στο δεύτερο υποερώτημαμα ζητήθηκε από τους μαθη-
τές να προβλέψουν ποια ποσότητα νερού θα φθάσει ποιο γρήγορα σε θερμοκρασία βρασμού 
και να δικαιολογήσουν την πρόβλεψή τους. Στο ερώτημα αυτό το 90% των μαθητών σχεδίασε 
σωστά τις γραφικές παραστάσεις και πρόβλεψε σωστά ποια ποσότητα νερού θα φθάσει ποιο 
γρήγορα στο σημείο βρασμού, ενώ το 77% μπόρεσε επίσης να ερμηνεύσει σωστά τις θερμι-
κές αλληλεπιδράσεις που πραγματοποιήθηκαν. Το εύρημα αυτό συμφωνεί αρκετά με αυτό 
της 2ης ερώτησης αποκαλύπτοντας μια μικρή υστέρηση στην θεωρητική ερμηνεία των φαι-
νομένων.  
 

Περιγραφή του ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν οι μαθητές 
 

Στην πρώτη ερώτηση, οι μαθητές σχολιάζοντας τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας α-
πάντησαν σε ποσοστό 87% ότι ήταν σαφείς και κλιμακούμενης δυσκολίας και σε συνδυασμό 
με την παρεχόμενη καθοδήγηση από τον καθηγητή, τους βοήθησαν να ανακαλύψουν τη νέα 
γνώση. Στη δεύτερη ερώτηση και όσον αφορά στο φύλλο αξιολόγησης, το 81% των μαθητών 
έκρινε σαφείς και κλιμακούμενης δυσκολίας τις ερωτήσεις που περιείχε. Επίσης το 86% απά-
ντησε ότι οι ερωτήσεις του φύλλου αξιολόγησης είχαν άμεση σχέση με φαινόμενα της καθη-
μερινής ζωής και ότι το φύλλο εργασίας τους βοήθησε στο να απαντήσουν στις ερωτήσεις 
αξιολόγησης.  
Στην τρίτη ερώτηση οι μαθητές σχολίασαν το χειρισμό του λογισμικού ΣΕΠ. Το 83% απάντησε 
ότι πρόκειται για ένα μεσαίας δυσκολίας πρόγραμμα που με λίγη εξάσκηση προσφέρει στο 
χρήστη πολλές δυνατότητες πραγματοποίησης εικονικών πειραμάτων.  
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Στην τέταρτη ερώτηση οι μαθητές ρωτήθηκαν για την εμπειρία τους εργαζόμενοι σε ομάδες. 
Το 85% των μαθητών την έκρινε ως μοναδική εμπειρία, διότι αναδείχθηκαν συναισθήματα 
και καταστάσεις, όπως ο αλληλοσεβασμός, η αλληλοβοήθεια, η συνεργασία, η κατανομή ρό-
λων, η «ώσμωση» ιδεών και δεξιοτήτων και κυρίως η αποδοχή του διαφορετικού. Ενδιαφέ-
ρον πάντως αποτελεί ότι ένα 13% των μαθητών θεώρησε ότι οι «καλοί» μαθητές μένουν 
«πίσω» γνωστικά και δεν φαίνονται οι πραγματικές τους δυνατότητες μέσα από την εργασία 
σε ομάδες. Επίσης το 6% απάντησε ότι οι καλοί φίλοι στην παρέα δεν είναι κατ’  ανάγκη και 
καλοί συνεργάτες στην ομάδα! 
 
Στην πέμπτη ερώτηση οι μαθητές ρωτήθηκαν σε σχέση με το ποιοι θα μπορούσαν να ήταν οι 
στόχοι της διδασκαλίας. Έτσι το 48% των μαθητών διατύπωσε μόνο  γνωστικούς στόχους, 
ενώ το 38% διατύπωσε και γνωστικούς και συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς. Ένα μικρό 
ποσοστό μαθητών δεν απάντησε καθόλου. Το εύρημα αυτό θεωρείται αρκετά σημαντικό α-
φού φαίνεται ότι ένας ικανός αριθμός μαθητών δεν συνδέει τη διδασκαλία μόνο με την από-
κτηση της γνώσης αλλά τη συσχετίζει και με την απόκτηση δεξιοτήτων και στάσεων.  
 
Στην έκτη και τελευταία ερώτηση ζητήθηκε από τους μαθητές η γνώμη τους για το αν επιθυ-
μούν τέτοιου είδους διδακτικές πρακτικές. Το 88% των μαθητών φάνηκε να επιθυμεί τέτοιου 
είδους προσεγγίσεις, ενώ το 12% εξέφρασε την ανησυχία του ότι τέτοιου είδους διδασκαλίες 
αφαιρούν πολύτιμο χρόνο από την επίλυση ασκήσεων. Να σημειωθεί ότι αυτό το μικρό πο-
σοστό αφορούσε σε μαθητές που ήταν επιμελείς με πολύ καλή επίδοση κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους!   
 

Συμπεράσματα-Συζήτηση 

Με βάση την παραπάνω μεθοδολογία της έρευνας, το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο κρί-
νεται επιτυχές, αφού κατά μέσο όρο οι γνωστικοί στόχοι επετεύχθησαν σε ποσοστό  83% 
(αναδόμηση εναλλακτικών ιδεών και εφαρμογή της νέας γνώσης), ενώ οι συναισθηματικοί 
και οι ψυχοκινητικοί στόχοι σε ποσοστό 85% (λειτουργία ομάδων και σύνδεση της νέας γνώ-
σης με την καθημερινή ζωή). Επίσης η δομή του σεναρίου φάνηκε να μη δημιουργεί δυσλει-
τουργίες και να εξυπηρετεί τους στόχους της διδασκαλίας. Τέλος οι  μαθητές έδειξαν να ε-
ξοικειώνονται σχετικά σύντομα με τη χρήση του λογισμικού ΣΕΠ. Έτσι δεδομένου ότι τα πραγ-
ματικά πειράματα της θερμότητας είναι χρονοβόρα, χρήζουν αυξημένης προσοχής στο χειρι-
σμό οργάνων θέρμανσης και δεν επαναλαμβάνονται σχετικά σύντομα σε περίπτωση αποτυ-
χίας τους, προτείνεται η διδακτική αξιοποίηση των εικονικών πειραμάτων του λογισμικού 
ΣΕΠ και για τη διδασκαλία και άλλων φαινομένων όπως η θερμική ισορροπία και ο νόμος της 
θερμιδομετρίας. Επίσης για παρόμοιους λόγους μπορεί να επεκταθεί η αξιοποίηση του λογι-
σμικού ΣΕΠ και στη διδασκαλία της θερμοδυναμικής (Κυριακόπουλος, 2013).    
 

Επίλογος 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών σε συνδυασμό με το ομαδο-
συνεργατικό πνεύμα εργασίας στη σχολική τάξη (Ματσαγγούρας, 2000) αναδεικνύουν νέες 
διδακτικές πρακτικές για την οικοδόμηση της γνώσης, οι οποίες θέτουν στο κέντρο το μαθητή 
που ερευνά και ανακαλύπτει και καθιστούν τον καθηγητή καθοδηγητή και εμψυχωτή (Μα-
τσαγγούρας, 2005). Έτσι οραματιζόμενοι ένα νέο σχολείο που θα είναι απαλλαγμένο από την 
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στείρα απομνημόνευση και την πολυδαίδαλη ασκησιολογία, θα πρέπει να αναδεικνύονται 
όλες οι καινοτόμες προσπάθειες που λαμβάνουν υπόψη τους τα σύγχρονα διδακτικά εργα-
λεία και τις αρχές της παιδαγωγικής και διδακτικής επιστήμης.  

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., Wood-Robinson, V. & Κόκκοτας, Π., (Επιμ.) (1998). Οι-
κοδομώντας τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών. Μια παγκόσμια σύνοψη των ιδεών 
των μαθητών. (Μ. Χατζή, Μτφρ.).  Αθήνα: Τυπωθήτω. 

Επιστημονική ομάδα του προγράμματος «Ναυσικά», (1998). Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού 
Σ.Ε.Π. Πάτρα: ΥΠΕΠΘ-ΕΠΕΑΕΚ. 

Ζησιμόπουλος, Γ., Καφετζόπουλος, Κ., Μουτζούρη-Μανούσου, Ε. & Παπασταματίου, Ν. 
(2002). Θέματα διδακτικής για τα μαθήματα των φυσικών επιστημών, Αθήνα: Πατά-
κης.  

Hewitt, P. (1997). Οι έννοιες της Φυσικής τόμος I. (Ε. Σηφάκη, Μτφρ.). Κρήτη: Πανεπιστημια-
κές εκδόσεις Κρήτης. 

Κασσέτας, Α. (2000). Το μακρόν Φυσική προ του βραχέως διδάσκω. Αθήνα: Σαββάλας. 

Κασσέτας, Α. (2004). Το Μήλο και το Κουάρκ. Αθήνα: Σαββάλας. 

Κυριακόπουλος, Ν. (2013). Η συμβολή των ΤΠΕ στη διδασκαλία της θερμοδυναμικής. Εφαρ-
μογή διδακτικού σεναρίου. Στο Η Εκπαίδευση στην Εποχή των ΤΠΕ: 10ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο, 19 και 20 Οκτωβρίου 2013 (σελ. 893-900). Αθήνα: ebook. 

Ματσαγγούρας, Η. (2000). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρης. 

Ματσαγγούρας, Η., (2005). Η σχολική τάξη. Αθήνα: Γρηγόρης. 

Χαλκιά, Κ. (2012), Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες. Αθήνα: Πατάκης.  

 

3857

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Η διδασκαλία ελληνικών τραγουδιών σε Ελληνικά Σχολεία του εξωτερικού 
ως μέσο εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας 

Πανδής Παντελεήμων  
εκπαιδευτικός Μουσικής Αγωγής 

pantpand@yahoo.com 

Περίληψη 
Πρόκειται για μια παιδαγωγική προσέγγιση μέσω του μαθήματος της Μουσικής Αγωγής στην 
εκμάθηση και κατανόηση της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας προτείνοντας 
μια νέα κατάλληλη μέθοδο διδασκαλίας. Αρχικά γίνεται μια καταγραφή της Ελληνόγλωσσης 
Εκπαίδευσης στις Ενωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στη συνέχεια, μέσα από 
παραδείγματα διδασκαλίας ελληνικών τραγουδιών, αναλύονται οι πτυχές αυτής της νέας 
μεθόδου. Παράλληλα, μέσω της σύγκρισης ελληνικών και τοπικών τραγουδιών και εθίμων οι 
μαθητές ανακάλυπταν ομοιότητες και διαφορές και έτσι κατανοούσαν και σέβονταν τη 
διαφορετικότητα των πολιτισμών και την έννοια του «άλλου». 

Λέξεις - Kλειδιά: Η Μουσική Αγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

Εισαγωγή 

Η παρούσα εισήγηση δεν αποτελεί μια επιστημονική έρευνα αλλά μια διαδικασία 
βιωματικής παιδαγωγικής προσέγγισης μέσω του μαθήματος της Μουσικής στην εκμάθηση 
και κατανόηση της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερη ή ως ξένη γλώσσα προτείνοντας μια νέα 
κατάλληλη μέθοδο μάθησης. 

Στα σχολικά έτη 2008-2010 δίδαξα το μάθημα της Μουσικής σε πέντε Ελληνικά Σχολεία της 
Ελληνικής Ομογένειας στο Chicago των Ενωμένων Πολιτειών της Αμερικής ως αποσπασμένος 
εκπαιδευτικός από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας. 

Θα αρχίσω την εισήγησή μου με μια γενική περιγραφή της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο 
Chicago, ως απαραίτητο background, το οποίο εξηγεί το γιατί προέκυψε η ανάγκη να 
διαμορφώσω μια νέα μέθοδο διδασκαλίας, και στη συνέχεια θα παρουσιάσω αυτήν τη νέα 
μέθοδο με ένα ενδεικτικό παράδειγμα. 

Τα Ελληνικά Σχολεία στο Chicago 

Τα περισσότερα Ελληνικά Σχολεία στο Chicago είναι απογευματινά και σαββατιανά. Οι 
μαθητές αυτών των Σχολείων φοιτούν σε αμερικάνικα ημερήσια σχολεία και απλά σε αυτά 
παρακολουθούν μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Μυθολογίας, Γεωγραφίας και 
Πολιτισμού (Μουσική, Χορό, Εικαστικά και Θέατρο). 

Τα υπόλοιπα, πολύ λίγα, είναι ημερήσια. Αυτά είναι Ελληνο-Αμερικάνικα, δηλαδή δίγλωσσα 
σχολεία, τα οποία λειτουργούν ως αμερικάνικα ημερήσια σχολεία με καθημερινή διδασκαλία 
ελληνικών μαθημάτων σε κάθε τμήμα τους. 

Επίσης, στις Ενωμένες Πολιτείες της Αμερικής λειτουργούν και αρκετά ημερήσια Charter 
Schools Ελληνικής Γλώσσας, τα οποία ακολουθούν μεν το επίσημο σχολικό πρόγραμμα της 
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Πολιτείας όπου ανήκουν, κι ενώ στα περισσότερα από αυτά η μεγάλη πλειοψηφία των 
μαθητών τους δεν είναι ελληνικής καταγωγής, έχουν δε την ευελιξία να επικεντρώνουν στην 
ειδική διδασκαλία αρκετών μαθημάτων της επιλογής τους (π.χ. Γλώσσα,  Μαθηματικά, 
Μουσική Αγωγή κ.ά.) στα ελληνικά. 

Βέβαια όλα αυτά μέχρι το 2010, αφού το Υπουργείο Παιδείας διέκοψε τις αποσπάσεις των 
εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων από πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού και πλέον αμφίβολο 
είναι αν θα συνεχίσουν τα Ελληνικά Σχολεία σε αυτές τις χώρες να λειτουργούν όπως πριν. 

Οι μαθητές 

Οι μαθητές μου στα Ελληνικά Σχολεία στο Chicago σχεδόν όλοι είναι Ελληνο-Αμερικάνοι (με 
καταγωγή από την Ελλάδα και την Κύπρο), οι οποίοι μαθαίνουν την Ελληνική Γλώσσα ως 
δεύτερη γλώσσα μετά τα αγγλικά, τα οποία τα έχουν ως κύρια γλώσσα. 

Εκτός από την προηγούμενη μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών μου υπάρχουν και κάποιοι 
άλλοι, ελάχιστοι, οι οποίοι είτε είναι Έλληνες πρώτης γενιάς, που έχουν ως μητρική τους 
γλώσσα την ελληνική, είτε, το ακριβώς αντίθετο, δεν έχουν καθόλου ελληνική καταγωγή και 
καμία άλλη επαφή με την ελληνική γλώσσα πέρα από αυτή με το Ελληνικό Σχολείο, στο οποίο 
φοιτούν. 

Οι ηλικίες των μαθητών μου ήταν από προ-Νήπια ως και γ΄ τάξη του Γυμνασίου. 

Η γλωσσομάθεια της ελληνικής γλώσσας 

Στους Ελληνο-Αμερικάνους πρώην μαθητές μου υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία στα επίπεδα 
της γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας, η οποία είναι ανεξάρτητη από την ηλικία τους. 
Η γλωσσομάθεια του καθενός εξαρτάται κυρίως από την επαφή που έχει με την ελληνική 
γλώσσα μέσα στο σπίτι του. Τα Ελληνικά Σχολεία έρχονται μετά την οικογένεια, να 
ενισχύσουν αυτά που τα παιδιά ήδη γνωρίζουν προφορικά και να τα επαυξάνουν. Για αυτούς 
τους μαθητές η ελληνική θεωρείται δεύτερη γλώσσα. Έτσι, αναφορικά με τα επίπεδα της 
γλωσσομάθειας, υπάρχουν μαθητές οι οποίοι μιλούν σπαστά και με δυσκολία την ελληνική 
γλώσσα (αν και οι πιο πολλοί από αυτούς καταλαβαίνουν περισσότερα από όσα οι ίδιοι 
μπορούν να εκφράσουν) μέχρι και μαθητές οι οποίοι μιλούν άπταιστα τα ελληνικά και κανείς 
δεν θα καταλάβαινε πως πρόκειται για Ελληνο-Αμερικάνους που δεν έχουν μεγαλώσει στην 
Ελλάδα. Βέβαια, εκτός από την οικογένεια και το Ελληνικό Σχολείο πολύ μεγάλο ρόλο στη 
γλωσσομάθειά τους παίζουν και οι κατά καιρούς επισκέψεις τους στην Ελλάδα και την 
Κύπρο. Η δε προφορά τους στα ελληνικά στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι εντελώς άσχετη 
με τη φυσιολογική αμερικάνικη προφορά τους στην αγγλική γλώσσα. 

Στην περίπτωση όμως όπου, για διάφορους λόγους, κάποιοι μαθητές ελληνικής καταγωγής 
δεν έχουν στην οικογένειά τους επαφή με την ελληνική γλώσσα (π.χ. παιδιά μεικτών γάμων) 
ή κάποιοι άλλοι δεν έχουν ελληνική καταγωγή, τότε για αυτούς η ελληνική είναι μια ξένη 
γλώσσα. 
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Το αντικείμενο της διδασκαλίας μου στο μάθημα της Μουσικής 

Η μουσική και τα τραγούδια αποτελούν μια βασική πηγή ερεθισμάτων. Τα μικρά παιδιά 
συμμετέχουν συνήθως με ενθουσιασμό στα τραγούδια, γεγονός που κάνει, μέσω των 
μελωδιών και των ρυθμών τους, εύκολη και διασκεδαστική τη γλωσσική τους εκμάθηση και 
επικοινωνία καθιστώντας έτσι σε νεαρή ηλικία πολύ αποτελεσματική τη διαμόρφωση 
δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής του προφορικού λόγου. Αυτό συνέβαινε αβίαστα και 
πέρα από διαδικασίες γραπτών ασκήσεων. Για παράδειγμα: έβλεπα αρκετές φορές στα 
διαλείμματα τα παιδιά να τραγουδάνε στα ελληνικά μέρη κάποιων τραγουδιών που είχαν 
διδαχθεί. Μέσω λοιπόν μιας ποικιλίας ελληνικών τραγουδιών επιτυγχάνεται μια πολύ 
σημαντική έκθεση των εκεί μαθητών στην ελληνική γλώσσα. 

Λόγω των πολλών σχολικών γιορτών και εκδηλώσεων των Ελληνικών Σχολείων όπου δίδαξα 
και τον περιορισμένο χρόνο των λίγων μαθημάτων Μουσικής που αναλογούν από τη μία 
σχολική εκδήλωση ως την επόμενη, το αντικείμενο των μαθημάτων μου ήταν κυρίως 
ελληνικά τραγούδια σχετικά με τις εκάστοτε σχολικές γιορτές ή εκδηλώσεις. 

Η επιλογή συγκεκριμένων τραγουδιών με την ευκαιρία κάποιων εορτών στον κύκλο του 
χρόνου (Χριστούγεννα, Καρναβάλι, γιορτή της μητέρας κ.ά.) έδινε την ευκαιρία στους 
μαθητές μου, μέσω της γνωριμίας τους με αυτά και μέσω της σύγκρισης με όσα ήδη γνώριζαν 
στον τόπο που μεγαλώνουν, να ανακαλύψουν ομοιότητες και διαφορές (π.χ. με το ελληνικό 
τραγούδι «Το Καρναβάλι» σε σύγκριση με το αμερικάνικο έθιμο του Halloween), να 
κατανοήσουν έτσι και να σεβαστούν τη διαφορετικότητα των δύο πολιτισμών ενστερνίζοντας 
παράλληλα την έννοια του «άλλου» και βάζοντας ένα ακόμη μικρό λιθαράκι στη συνολική 
τους κοινωνικοποίηση μέσα στην ήδη πολυπολιτισμική κοινωνία της χώρας τους. 

Η νέα μέθοδος διδασκαλίας 

Τα γλωσσικά προβλήματα 

Από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες που δίδαξα σε διάφορα Ελληνικά Σχολεία στο Chicago, 
παράλληλα με τη μουσική διδασκαλία των ελληνικών τραγουδιών, προέκυπτε πάρα πολλές 
φορές η ανάγκη (δίγλωσσης) εξήγησης ή/ και μετάφρασης στην αγγλική γλώσσα ορισμένων 
άγνωστων λέξεων και κάποιων εκφράσεων, όπως για παράδειγμα η πολύ απλή και 
συνηθισμένη στην Ελλάδα «Χρόνια πολλά»! 

Επίσης, κάποιες άλλες φορές κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας προέκυπτε η 
ανάγκη να διορθώσω μαθητές μου σε γραμματικά φαινόμενα της ομιλίας τους και να 
προτείνω εναλλακτικές συντακτικές εκφράσεις, όπως για παράδειγμα στην πρόταση «Κύριο 
Άγγελο, εγώ παίζω το πιάνο...»,  η οποία έχει γραμματικά λάθη και είναι σε πλήρη συντακτική 
αντιστοιχία με την αγγλική γλώσσα. Αυτό οφείλεται στο ότι αρκετοί Ελληνο-Αμερικάνοι, 
ανεξαρτήτου ηλικίας, έχουν μάθει να σκέφτονται στα αγγλικά κάνοντας το ίδιο ακόμη κι όταν 
μιλάνε ελληνικά. Έτσι, πολύ φυσικά μπορούν α. να αποκαλούν κάποιον («κύριο Άγγελο») 
όπως τους έχει συστηθεί - «Με λένε κύριο Άγγελο», χωρίς να σκεφτούν και να εφαρμόσουν 
την κλητική πτώση, β. να χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά τις προσωπικές αντωνυμίες («εγώ 
παίζω»), που στα αγγλικά είναι απαραίτητες (“I play”), ενώ στα ελληνικά μπορούν πολύ 
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εύκολα να παραληφθούν, γ. να μπερδεύονται και να κλίνουν όπως τα ρήματα και το 
απαρέμφατο «πρέπει» σε όλα τα πρόσωπα και τους αριθμούς («εγώ πρέπω»), δ. να 
συντάσσουν τις προτάσεις τους σε αναλογία με τη συγκεκριμένη σύνταξη της αγγλικής 
γλώσσας κ.ά.. 

Έτσι, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα οι συνθήκες αυτές με έκαναν να διαμορφώσω μια νέα, 
για τα δεδομένα των Σχολείων της Ελλάδας, μέθοδο διδασκαλίας, δηλαδή ένα νέο διδακτικό 
σενάριο, συνδυάζοντας στο κάθε ελληνικό τραγούδι τη Μουσική με τη Γλώσσα. 

Το νέο σχέδιο μαθήματος 

Η αρχή της διδασκαλίας μου ενός τραγουδιού είναι ίδια με αυτήν που έκανα και στα 
Δημοτικά Σχολεία στην Ελλάδα: Πρώτα αναφερόμουν με λίγα λόγια στο εκάστοτε τραγούδι 
εξηγώντας στους μαθητές για ποιο λόγο έγινε η επιλογή του σε σχέση με τη θεματολογία του 
και τη συγκεκριμένη περίοδο μέσα στον κύκλο του χρόνου δίνοντας κάποιες πληροφορίες 
για τους δημιουργούς, το είδος και τα μουσικά χαρακτηριστικά του. Π.χ. για τα «Κάλαντα 
Χριστουγέννων Δυτικής Θράκης» τους είχα πει πως είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι σε 
ρυθμό 7/8 από την περιοχή της Δυτικής Θράκης δείχνοντας επιπλέον αυτήν την περιοχή στο 
χάρτη της Ελλάδας με κάποιες πρόσθετες πληροφορίες (σημαντικά διαθεματικά στοιχεία 
από το μάθημα της Γεωγραφίας), το οποίο τραγουδιέται την παραμονή των Χριστουγέννων 
και στη συνέχεια τους εξήγησα το έθιμο με τα Κάλαντα στην Ελλάδα και ποια είναι η 
ομοιότητά τους με το δικό τους έθιμο του Halloween και η διαφορά τους με τα αμερικάνικα 
Christmas’ Carols. 

Στη συνέχεια γινόταν μια πρώτη ανάγνωση των στίχων του εκάστοτε τραγουδιού, για να 
γνωρίσουν οι μαθητές το περιεχόμενό του, είτε ομαδικά είτε πρώτα από εμένα και αμέσως 
μετά οι μαθητές επαναλάμβαναν όλοι μαζί. Κι από αυτό ακριβώς το σημείο αρχίζει η 
διαφοροποίηση σε σχέση με την προγενέστερη διδασκαλία μου στα Σχολεία στην Ελλάδα. 

Όπως ανέφερα παραπάνω, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των στίχων ή αμέσως μετά 
προέκυπτε πολλές φορές η ανάγκη μετάφρασης ή/ και επεξήγησης, αρχικά στα ελληνικά κι 
αν χρειαζόταν στη συνέχεια και  στα αγγλικά, των άγνωστων λέξεων. Υπήρχαν διάφοροι 
τρόποι όπου μπορούσε να συμβεί αυτό, όπως: 

1. Να ρωτήσει από μόνος του ο μαθητής. Για παράδειγμα στο στίχο «Γιαλό-γιαλό 
πηγαίναμε...», από τη γνωστή επτανησιακή καντάδα, ένας μαθητής ρώτησε: «Κύριο 
Παντελή, τι είναι το ‘γιαλό’;». Εγώ αρχικά προσπάθησα να εξηγήσω, να δώσω την 
ερμηνεία στα ελληνικά: «‘Ο γιαλός’ είναι ‘η ακτή’, ‘η παραλία’. Εκεί που τελειώνει η 
στεριά και αρχίζει η θάλασσα». Στη συνέχεια, και για να ταυτοποιήσουν τις 
παραπάνω έννοιες, τους είπα και τις αντίστοιχες αγγλικές λέξεις “the seashore”, “the 
coast”. 

2. Να ζητήσω εγώ από τους μαθητές μου είτε να εξηγήσουν στα ελληνικά είτε να 
μεταφράσουν στα αγγλικά κάποιες λέξεις ή μια ολόκληρη πρόταση. Για παράδειγμα 
με αφορμή το στίχο «Σήμερα τα Φώτα κι ο φωτισμός...», από τα Κάλαντα των Φώτων, 
ρώτησα τους μαθητές: «Τι είναι ‘τα Φώτα’;». “The lights” απάντησαν σχεδόν όλοι 
μαζί! Εύκολη ερώτηση βέβαια, αλλά ο στόχος μου ήταν να τους εξηγήσω πως δεν 
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πρόκειται για κάποια απλά φώτα αλλά για μια χριστιανική γιορτή αναφέροντας το 
γεγονός της Βάπτισης του Χριστού και των Θεοφανείων (διαθεματικά στοιχεία από 
το μάθημα των Θρησκευτικών). 

3. Επίσης, αρκετές φορές, με αφορμή κάποιες λέξεις μέσα από τους στίχους, έκανα 
στους μαθητές μου ερωτήσεις γραμματικής ελέγχοντας έτσι τις γνώσεις τους. Για 
παράδειγμα από τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο: «‘Τα κόκκαλα’ είναι πολλά. Αν είναι ένα 
πώς θα το πούμε;», «‘Των Ελλήνων τα ιερά’... ‘Οι Έλληνες’ είναι πολλοί. Αν είναι ένας 
πώς θα τον πούμε;» 

4.  Τέλος, αφού οι μαθητές μάθαιναν να τραγουδούν σωστά το τραγούδι, τους έθετα 
ξανά διάφορες από τις αρχικές ερωτήσεις στοχεύοντας στην ενθύμηση αυτών που 
είχαν διδαχθεί και στην κατάκτησή τους πια ως γνώση. 

Η γλωσσική εκμάθηση μέσω της επανάληψης και της απομνημόνευσης τραγουδιών και 
ποιημάτων είναι πολύ αποτελεσματική κυρίως στις μικρές ηλικίες (προ-Νηπιαγωγείο, 
Νηπιαγωγείο, πρώτη τάξη του Δημοτικού), όπου οι μαθητές δεν γνωρίζουν ακόμη να 
διαβάζουν (ακόμη και στη δευτέρα τάξη, όπου δεν διαβάζουν με ευχέρεια). Έτσι, η 
επανάληψη αυτών που είχαν διδαχθεί στο προηγούμενο μάθημα, αυτήν τη φορά σχεδόν 
χωρίς καθόλου εξηγήσεις ή μεταφράσεις, αλλά με ορισμένες ερωτήσεις κατανόησης 
λεξιλογίου από μέρους μου, ώστε οι μαθητές να τα ξαναθυμηθούν μεν αλλά και να τα 
μάθουν καλύτερα («Επανάληψις, μήτηρ πάσης μαθήσεως»), ενώ κάποιες φορές χρειαζόταν 
να γίνει η ίδια επανάληψη και στο αμέσως επόμενο μάθημα (τρίτο στη σειρά)· εξάλλου για 
τους περισσότερους από αυτούς τους μαθητές τα ελληνικά είναι δεύτερη γλώσσα, οπότε η 
επανάληψη διαφαινόταν ως επιβεβλημένη. 

Το αποτέλεσμα ήταν ότι για να διδάξω ένα ελληνικό τραγούδι σε ένα τμήμα ενός Ελληνικού 
Σχολείου στο Chicago απαιτούνταν συνήθως δύο ή και τρεις ακόμη διδακτικές περίοδοι (κάτι 
που δυσχέραινε τους περιορισμένους μηνιαίους προγραμματισμούς των μαθημάτων μου), 
σε αντίθεση με τα Σχολεία στην Ελλάδα όπου μία διδακτική περίοδος είναι αρκετή. Αυτό είναι 
μια γενική διαπίστωση αλλά δεν ίσχυε πάντα, αφού υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, όπου σε 
κάποια Ελληνικά Σχολεία, όπως για παράδειγμα τα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια «Αθηνά», το 
επίπεδο των μαθητών στα ελληνικά είναι πολύ καλό και χρειαζόμουν ελάχιστο χρόνο για 
(δίγλωσσες) εξηγήσεις ή/ και μεταφράσεις αγνώστων εννοιών κι έτσι η μαθησιακή 
διαδικασία μπορούσε να ολοκληρωθεί σε μία μονάχα διδακτική περίοδο. 

Το σημαντικότερο όμως αποτέλεσμα ήταν πως η διδασκαλία ελληνικών τραγουδιών σε 
Ελληνικά Σχολεία του Chicago εκπλήρωνε πλήρως το στόχο του Υπουργείου Παιδείας της 
Ελλάδας, να μεταδώσει την Ελληνική Γλώσσα και τον Ελληνικό Πολιτισμό στους απόδημους 
μαθητές, προσφέροντας σε αυτούς την ευκαιρία από τη μία πλευρά για δημιουργική 
έκφραση και από την άλλη, σε συνδυασμό και με την παραπάνω μέθοδο, οι γλωσσικές 
δεξιότητές τους στα ελληνικά να βελτιώνονται σημαντικά. 

Άλλες μουσικές δραστηριότητες 

Οι «μουσικές ζωγραφιές» 
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Στα Νηπιαγωγεία και τις μικρότερες τάξεις του Δημοτικού το κάθε μάθημα έκλεινε πάντα με 
την εξής δραστηριότητα: Μοίραζα στους μικρούς μαθητές από μία ζωγραφιά (εικόνα μόνο 
με περιγράμματα) με κάποιο μουσικό θέμα, «μουσικές ζωγραφιές» τις αποκαλώ. Αυτό, το 
τελευταίο μέρος του μαθήματος, άρεσε ιδιαίτερα στους μικρούς μαθητές που το περίμεναν 
με ανυπομονησία για να τις χρωματίσουν γρήγορα με τις κερομπογιές τους. Ενώ τα παιδιά 
χρωμάτιζαν εγώ τους ρώταγα: «Πώς το λένε αυτό το μουσικό όργανο/-α;» και σχεδόν πάντα 
οι μαθητές απαντούσαν σωστά, ακόμη και στα πιο άγνωστα μουσικά όργανα. Ήταν 
εντυπωσιακό, επειδή ακόμη και οι μαθητές των Νηπαγωγείων ήξεραν ήδη τις ονομασίες των 
μουσικών οργάνων, αλλά στην αγγλική ορολογία εννοείται. Έτσι, ήταν η ώρα, μέσα από την 
επανάληψη αυτών που θα τους έλεγα, να μάθουν και τις ονομασίες τους στα ελληνικά. - 
«Αυτό το όργανο στα ελληνικά το λένε κιθάρα. Η κιθάρα. Η γάτα παίζει κιθάρα» ή «... Το 
κορίτσι παίζει άρπα», «... Ο παππούς παίζει φλογέρα», «.. Η Hello Kitty παίζει φλάουτο» κ.λπ.. 

Τα «Σύνολα Ελληνικής Μουσικής» 

Εκτός των μαθημάτων σε κάθε τμήμα είχαν σχηματιστεί σε δύο Ελληνικά Σχολεία από ένα 
«Σύνολο Ελληνικής Μουσικής», αποτελούμενα από μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων, που 
ήδη ήξεραν να παίζουν κάποιο μουσικό όργανο. 

Αυτά τα Μουσικά Σύνολα εμφανιζόντουσαν σε σχολικές γιορτές κι άλλες εκδηλώσεις είτε 
μόνα τους, ως οργανικό Μουσικό Σύνολο ερμηνεύοντας ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια, 
π.χ. «Μήλο μου κόκκινο», «Μέσ’ στου Αιγαίου τα νησιά» κ.ά., αλλά και σύγχρονων Ελλήνων 
συνθετών, π.χ. «Τα παιδιά του Πειραιά», είτε ως μουσική συνοδεία χορωδιακών τμημάτων 
των Σχολείων, π.χ. σε διάφορα «Κάλαντα» από το δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων και σε 
άλλα τραγούδια, παραδοσιακά και μη, όπως το «Θαλασσάκι», «Το πέλαγο είναι βαθύ» κ.ά.. 

Ενδεικτικό παράδειγματα διδασκαλίας ελληνικού τραγουδιού με τη νέα μέθοδο 

 
«Θάλασσα» 

δημοτικό τραγούδι από την Κύμη της Εύβοιας 
(Καψάσκη-Μακρή & Λάμπρου, 2007) 

 

1. Στα βαθυγάλαζα νερά σου 

 πλανεύτρα θάλασσα γυρνώ 

 και στ’ αφρισμένα κύματά σου 

 ζωή χρυσή πάντα περνώ. 

επ. Θάλασσα πλατιά, ναύτες λεβεντιά | 

 με καλή καρδιά, έγια μόλα γεια. | 2 
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2. Φυσάει μαΐστρος, τραμουντάνα, 

 στα ξάρτια τρίζουν τα πανιά. 

 Το δειλινό με την καμπάνα 

 θα μπούμε στο νησί παιδιά. 

επ. Θάλασσα πλατιά, ναύτες λεβεντιά | 

 με καλή καρδιά, έγια μόλα γεια. | 2 

Τραγούδι: «Θάλασσα» 

Τραγούδι σε μέτρο 7
8, ρυθμός συρτού καλαματιανού χορού. Άκουσαν οι μαθητές αυτόν το 

ρυθμό από το αρμόνιο και τους ρώτησα αν τον αναγνωρίζουν. Σχεδόν όλοι οι μαθητές με 
ενθουσιασμό απάντησαν θετικά θέλοντας παράλληλα να δείξουν πώς χορεύεται 
(διαθεματικά στοιχεία από το μάθημα των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών). 

Το τραγούδι αυτό είχε επιλεχθεί για σχολική γιορτή λήξης του διδακτικού έτους, όπου κυρίως 
παρουσιάζονται τραγούδια με θέμα το καλοκαίρι και την Ελλάδα, επειδή η Ελλάδα ταυτίζεται 
με τη θάλασσα και πολλοί ομογενείς συνδυάζουν το καλοκαίρι με διακοπές στην Ελλάδα, 
πιθανώς και σε κάποιο νησί της χώρας. 

Διαβάζοντας τους στίχους έθεσα στους μαθητές ερωτήσεις όπως: “What is «γαλάζιο»?” - 
“The light blue color”, «Τι είναι “ο αφρός”, “τα κύματα”, “οι ναύτες”, “τα ξάρτια”, “τα πανιά”, 
“το δειλινό”, “η καμπάνα”, “το νησί”;» κ.ά.. Επίσης, με αφορμή την αναφορά του μαΐστρου 
και της τραμουντάνας τους εξήγησα πως αυτές μαζί με κάποιες άλλες (λεβάντες, λίβας) είναι 
ονομασίες κάποιων ανέμων, ανάλογα με την κατεύθυνση του καθενός. 

Θα σταθώ εδώ λίγο σε μια και μόνο απλή λέξη, επειδή στην πράξη η ερμηνεία της είχε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον: της λέξης «θάλασσα»! Στην ερώτησή μου: «Τι είναι “η θάλασσα”;» η 
απάντησα που έλαβα με εξέπληξε αρχικά, αλλά τελικά ανακάλυψα πως σε όλα τα Ελληνικά 
Σχολεία όπου δίδαξα η απάντηση των μαθητών μου ήταν η ίδια: «Η θάλασσα είναι the 
ocean»! Αν αναλογιστούμε πως οι Ενωμένες Πολιτείες βρέχονται κυρίως από δύο ωκεανούς 
-και μόνο 4 από τις νοτιανατολικές Πολιτείες βρέχονται από την Καραϊβική Θάλασσα, είναι 
φυσιολογικό οι μαθητές στο Chicago να μεταφράζουν τη θάλασσα ως ocean. Έτσι λοιπόν ήταν 
αναγκαίο να τους πω πως «Ocean είναι ο ωκεανός, ενώ η θάλασσα είναι the sea» εξηγώντας 
ποια είναι η σχέση και η διαφορά τους και πως η Ελλάδα δεν βρέχεται από ωκεανούς, αλλά 
από τη Μεσόγειο Θάλασσα με τα μικρότερα ελληνικά της πελάγη. 

Επίλογος 

Όπως είδαμε παραπάνω οι στίχοι των τραγουδιών δεν ήταν αυτοί καθεαυτοί αντικείμενο 
γλωσσικής διδασκαλίας, αλλά μέσω της νέας μεθόδου διδασκαλίας ήταν μια αφορμή 
για διδασκαλία και επεξεργασία γραμματικών και συντακτικών δομών. 
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Η παραπάνω νέα μέθοδος διδασκαλίας θα μπορεί να εφαρμοστεί από εκπαιδευτικούς 
Μουσικής Αγωγής και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όπου λειτουργούν αντίστοιχα Σχολεία 
εκμάθησης μιας άλλης γλώσσας, ως δεύτερη ή ως ξένη. 
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Η ενσωμάτωση της ερευνητικής εργασίας και της συνεργατικής μάθησης σε μία μαθητο-
κεντρική τάξη 

Κανάκη Καλλιόπη  
Καθηγήτρια Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης 

pkanaki@hotmail.com 

Περίληψη 

Σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, η γνώση μπορεί να είναι αποτέλεσμα προσω-
πικής έρευνας και δημιουργικής συνεργασίας. Οι καθηγητές δεν παρέχουν πια έτοιμη γνώση, 
αλλά δρουν υποστηρικτικά και ενθαρρυντικά καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας. Οι μαθητές παροτρύνονται να ερευνούν, να δημιουργούν και να δραστηριοποιού-
νται σε ομάδες εργασίας, αξιολογώντας, αξιοποιώντας και εσωτερικεύοντας τον τρόπο σκέ-
ψης και τη γνώση άλλων μελών της ομάδας. Αποκτούν γνώσεις σε θέματα ουσιαστικά και 
ρεαλιστικά, ενώ παράλληλα καλλιεργούν συμπεριφορές και δεξιότητες που θα τους φανούν 
χρήσιμες στη μετέπειτα επαγγελματική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή τους. Σε αυτήν τους 
την προσπάθεια, ισχυρός αρωγός είναι οι Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινω-
νιών, που τα τελευταία χρόνια έχουν γνωρίσει εντυπωσιακή άνθιση. Στο παρόν άρθρο, θα 
εξεταστεί η ανταπόκριση των μαθητών της Β’ τάξης του τομέα Πληροφορικής του 5ου Επαγ-
γελματικού Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης στην ενσωμάτωση της ερευνητικής εργασίας και της 
συνεργατικής μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία, στα πλαίσια του μαθήματος «Συντή-
ρηση Υπολογιστών». 

Λέξεις - Κλειδιά: ερευνητική εργασία, συνεργατική μάθηση 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία ανανεωτική τάση στο εκπαιδευτικό σύστημα ως προς 
τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος και τις μεθόδους απόκτησης της γνώσης. Οι παραδο-
σιακές εκπαιδευτικές τεχνικές, όπου ο καθηγητής θεωρείται αυθεντία στο αντικείμενο μάθη-
σης και ο μαθητής είναι ένας απλός καταναλωτής της γνώσης, αντιμετωπίζονται ως παρωχη-
μένες. Αντίθετα, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται μοντέρνες εκπαιδευτικές πρα-
κτικές που τοποθετούν το μαθητή στον πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τον καθι-
στούν υπεύθυνο να κατακτήσει τη γνώση. Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη του τομέα των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών παρέχει πληθώρα εργαλείων για την αποτελεσματική 
και ενδελεχή έρευνα που οι μαθητές οφείλουν να κάνουν στα πλαίσια της μάθησης. 

Στα σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, οι μαθητές δρομολογούν τη μάθησή τους μέσω 
της αναζήτησης πληροφοριών αλλά και μέσω της ομαδικής εργασίας. Τα οφέλη τέτοιων τε-
χνικών δεν περιορίζονται μόνο στη βελτίωση του γνωστικού επιπέδου των μαθητών, αλλά 
έχουν προεκτάσεις στη δόμηση της προσωπικότητας του ατόμου και στην ενδυνάμωση των 
κοινωνικών του δεξιοτήτων. Έρευνες αποδεικνύουν ότι η ανάπτυξη της ικανότητας των μα-
θητών να εργάζονται αποτελεσματικά σε μία ομάδα, αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την οικο-
δόμηση και διατήρηση σταθερών φιλιών, γάμων και σταδιοδρομιών (Johnson &  Johnson,  
1994). Η εμπλοκή των μαθητών σε ερευνητικές δραστηριότητες καλλιεργεί το αίσθημα της 

3866

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



υπευθυνότητας, της ανεξαρτησίας και της πειθαρχίας, ενώ τους μαθαίνει να οργανώνουν α-
ποτελεσματικά το χρόνο τους, να συζητούν, να αξιολογούν και να αυτό-αξιολογούνται (Bell, 
2010). 

Στο παρόν άρθρο, αρχικά γίνεται σύντομη παρουσίαση της παραδοσιακής θεωρίας μάθησης 
του συμπεριφορισμού, καθώς και των σύγχρονων θεωριών του εποικοδομητισμού και της 
διασυνδεδεμένης μάθησης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους οι μα-
θητές μπορούν να αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους με σκοπό την απόκτηση της γνώσης και 
γίνεται σύντομη αναφορά στα χαρακτηριστικά της ερευνητικής μεθόδου, όταν αυτή ενσω-
ματώνεται στη διαδικασία της μάθησης. Ακολουθεί παρουσίαση και σχολιασμός της εκπαι-
δευτικής προσέγγισης που επιχείρησε να υλοποιήσει η συγγραφέας στα πλαίσια του μαθή-
ματος «Συντήρηση Υπολογιστών» στη Β΄ τάξη του τομέα Πληροφορικής στο 5ο Επαγγελμα-
τικό Λύκειο Ηρακλείου, στο οποίο εργάζεται ως καθηγήτρια Πληροφορικής. Το άρθρο κλείνει 
με αναφορά στα μελλοντικά σχέδια της συγγραφέως και στα συμπεράσματα που προκύ-
πτουν από το εκπαιδευτικό εγχείρημα. 

Θεωρίες μάθησης 

Πολλές θεωρίες μάθησης έχουν διατυπωθεί, προσφέροντας εναλλακτικούς τρόπους απόκτη-
σης της γνώσης. Σύμφωνα με την παραδοσιακή θεωρία του συμπεριφορισμού (behaviorism), 
η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται στην μεταφορά γνώσης από τον εκπαιδευτή στον εκ-
παιδευόμενο, ενώ δίνεται έμφαση στην τροποποίηση της συμπεριφοράς του εκπαιδευόμε-
νου μέσω εμπειριών και ασκήσεων που τίθενται από το δάσκαλο. Η μάθηση συντελείται με 
τη ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς, είτε μέσω της αμοιβής της (θετική ενίσχυση) είτε 
μέσω της τιμωρίας (αρνητική ενίσχυση). Ο εκπαιδευτής θεωρείται ειδικός στο αντικείμενο το 
οποίο διδάσκει και αναλαμβάνει να μεταδώσει πληροφορίες στον εκπαιδευόμενο, ακολου-
θώντας συγκεκριμένο πρόγραμμα με βάση τον επίσημο οδηγό σπουδών. Ο εκπαιδευτής μπο-
ρεί να κατασκευάσει ο ίδιος το εκπαιδευτικό υλικό ή απλά να το βρει έτοιμο και στη συνέχεια 
να το διαμοιράσει στους μαθητές του, στα πλαίσια ενός μαθήματος το οποίο υλοποιείται σε 
ένα αυστηρά οργανωμένο περιβάλλον. Η συμμετοχή των μαθητών περιορίζεται στην κατα-
νάλωση της προκαθορισμένης γνώσης, την οποία θα πρέπει να είναι έτοιμοι να ανακαλέσουν 
όποτε αυτό τους ζητηθεί (Pritchard, 2013). 

Οι μοντέρνες θεωρίες μάθησης υποστηρίζουν ότι η γνώση δεν αποκτάται αποκλειστικά και 
μόνο στο οργανωμένο περιβάλλον της τάξης, αλλά μπορεί να επιτευχθεί σαν αποτέλεσμα της 
κοινωνικής δραστηριότητας του ατόμου και της προσωπικής του αναζήτησης. Οι άνθρωποι 
αλληλοεπιδρούν, μοιράζονται εμπειρίες και πληροφορίες και τελικά διαμορφώνουν την προ-
σωπικότητά τους και αποκτούν γνώσεις. Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης, όπως ο εποικοδο-
μητισμός και η διασυνδεδεμένη μάθηση, έφεραν επανάσταση στην εκπαίδευση διότι οι εκ-
παιδευόμενοι δεν αντιμετωπίζονται πια σαν απλοί καταναλωτές της γνώσης, αλλά σα δη-
μιουργοί της. Ο ρόλος του εκπαιδευτή αλλάζει, είναι περισσότερο υποστηρικτικός και εμψυ-
χωτικός. Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να εργαστούν πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα 
και να καταλήξουν στα δικά τους αποτελέσματα και συμπεράσματα (McLoughlin & Lee, 
2008). 
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Η βασική ιδέα που υποστηρίζει ο εποικοδομητισμός (constructivism) είναι ότι η γνώση δε 
μεταδίδεται αλλά κατασκευάζεται από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο. Ως εκ τούτου, η μάθηση 
θεωρείται μία υποκειμενική και εσωτερική πορεία αναζήτησης και αντιμετωπίζεται ως το α-
ποτέλεσμα της οργάνωσης και της προσαρμογής των νέων πληροφοριών στην ήδη υπάρ-
χουσα γνώση. Η διαδικασία της απόκτησης γνώσεων έχει έντονα συνεργατικό χαρακτήρα και 
εστιάζει στην επίλυση ρεαλιστικών και ουσιαστικών προβλημάτων. Η συμβολή των εκπαι-
δευτικών επικεντρώνεται στην προετοιμασία δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού περιεχομένου 
και στην παροχή υποστήριξης και βοήθειας, όποτε αυτή απαιτείται. Επομένως, ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού είναι να δώσει εναύσματα για να ξεκινήσει η εκπαιδευτική διαδικασία και στη 
συνέχεια να την υποστηρίξει δίνοντας τις απαραίτητες συμβουλές, όταν χρειαστεί 
(Cunningham & Duffy, 1996). 

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές της διασυνδεδεμένης μάθησης (connectivism), η απόκτηση 
της γνώσης επιτυγχάνεται με τη σύνδεση πληροφοριών πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. 
Η δυνατότητα του ατόμου να μαθαίνει είναι πιο σημαντική από τις γνώσεις που έχει σε μια 
δεδομένη χρονική στιγμή. Σημαντικό ρόλο παίζει η ικανότητα του εκπαιδευόμενου να εντο-
πίζει τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε γνωστικά αντικείμενα, ιδέες και θεωρίες. Η δη-
μιουργία, η διατήρηση και η χρήση της ροής των πληροφοριών είναι μείζονος σημασίας. Α-
φετηρία της διασυνδεδεμένης μάθησης είναι το ίδιο το άτομο. Η προσωπική γνώση διαχέε-
ται στα κοινωνικά δίκτυα στα οποία το άτομο ανήκει. Τα κοινωνικά δίκτυα αφομοιώνονται 
από οργανισμούς και ινστιτούτα, απ’ όπου η γνώση επιστρέφει πίσω στα κοινωνικά δίκτυα 
και καταλήγει ξανά στο άτομο. Αυτή η κυκλική πορεία της εξέλιξης της γνώσης, προσφέρει 
στους ερευνητές της τη δυνατότητα να παραμένουν ενημερωμένοι στο πεδίο του ενδιαφέ-
ροντός τους. Δεδομένου ότι η γνώση συνεχώς αυξάνεται και εξελίσσεται, η δυνατότητα του 
ατόμου να αναζητάει και τελικά να βρίσκει αυτά που θέλει να μάθει, είναι πιο σημαντική από 
αυτά που τώρα γνωρίζει (Siemens, 2005). 

Τρόποι αλληλοεπίδρασης μαθητών 

Ο τρόπος που οι μαθητές αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την 
ποιότητα της μάθησης και τα αισθήματα που αναπτύσσουν οι μαθητές για το θεσμό του σχο-
λείου, για τους καθηγητές τους, για τους συμμαθητές τους αλλά και για τους ίδιους τούς 
εαυτούς τους. Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι με τους οποίους οι μαθητές μπορούν να αλλη-
λοεπιδράσουν καθώς μαθαίνουν. Μπορούν να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο, να εργάζο-
νται ανεξάρτητα ή να λειτουργούν συνεργατικά. Αν και αυτά τα μοτίβα δεν είναι εξίσου απο-
τελεσματικά στη διαδικασία της μάθησης, είναι σημαντικό οι μαθητές να μπορούν να λει-
τουργήσουν αποτελεσματικά και με τα τρία, ανάλογα με την κατάσταση που θα πρέπει να 
αντιμετωπίσουν. 

Ο ανταγωνισμός είναι το πιο διαδεδομένο μοτίβο. Οι μαθητές αντιμετωπίζουν το σχολείο 
σαν ένα πεδίο στο οποίο θα πρέπει να αναμετρηθούν με τους συμμαθητές τους και να ανα-
δειχτούν καλύτεροι.   

Στην περίπτωση της ανεξάρτητης μάθησης, οι μαθητές προσπαθούν να επιτύχουν τους εκ-
παιδευτικού στόχους που έχουν τεθεί, χωρίς να ενδιαφέρονται για την πρόοδο των άλλων 
μαθητών. Η επιτυχία τους εξαρτάται από την προσωπική τους επίδοση που ορίζεται βάσει 
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συγκεκριμένων κριτηρίων, ενώ η επιτυχία ή η αποτυχία των συμμαθητών τους δεν επηρεάζει 
τη δικιά τους εξέλιξη.  

Στη συνεργατική μάθηση, οι μαθητές δεν ενδιαφέρονται μόνο για την προσωπική τους εκ-
παιδευτική εξέλιξη αλλά και γι’ αυτή των συμμαθητών τους.  Μαθαίνουν να εργάζονται ομα-
δικά, χωρίς να επηρεάζονται από χαρακτηριστικά όπως το φύλο, την κοινωνική θέση, την 
εθνικότητα ή τις δεξιότητες των συμμαθητών τους. Ενδιαφέρονται για την προσωπική τους 
εξέλιξη, υποστηρίζουν όμως εξίσου και την εξέλιξη των άλλων μαθητών, ενθαρρύνοντάς τους 
και επιβραβεύοντας τις επιτυχίες τους. Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι επιτυγχάνουν καλύτερα τους 
μαθησιακούς τους στόχους, αυξάνεται η αυτοεκτίμησή τους και αναπτύσσουν θετικά συναι-
σθήματα για το σχολείο και τα υπόλοιπα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας στην οποία α-
νήκουν. Θα πρέπει εδώ να ξεκαθαριστεί ότι η σύσταση ομάδων δε συνεπάγεται αυτόματα 
και ομαδική μάθηση. Για να υπάρξει ομαδική μάθηση, θα πρέπει αρχικά τα μέλη της ομάδας 
να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν χωριστά το υπό έρευνα ζήτημα. Στη συνέχεια, κάθε 
μέλος της ομάδας παρουσιάζει στους υπόλοιπους τα ευρήματά του. Ο γόνιμος διάλογος, η 
εποικοδομητική κριτική και η συνδυαστικές ικανότητες των μελών της ομάδας θα οδηγήσουν 
στα τελικά συμπεράσματα και στην κατάκτηση της γνώσης. Η πραγματοποίηση συνεργασίας 
τέτοιου επιπέδου είναι δύσκολο να επιτευχθεί και απαιτεί μεγάλη προσπάθεια από τον κα-
θηγητή, ο οποίος θα πρέπει να καθοδηγεί και να επιτηρεί τους μαθητές του (Johnson &  John-
son,  1994). 

Η ερευνητική εργασία στη διαδικασία της μάθησης 

Η εισαγωγή της ερευνητικής εργασίας στην εκπαιδευτική πρακτική είναι μια καινοτόμος προ-
σέγγιση, σύμφωνα με την οποία οι ίδιοι οι μαθητές καθοδηγούν την απόκτηση της γνώσης. 
Στην προσπάθειά τους αυτή, συχνά εκμεταλλεύονται τα ευεργετικά χαρακτηριστικά της ερ-
γασίας σε ομάδες και προχωρούν στην υλοποίηση έρευνας, τα αποτελέσματα της οποίας α-
ντικατοπτρίζουν τη γνώση που αποκόμισαν και τις δεξιότητες που καλλιέργησαν. Οι καθηγη-
τές επιδεικνύουν μεθόδους επίλυσης προβλημάτων, αφήνοντας σταδιακά την ευθύνη ανα-
ζήτησης της γνώσης στους εκπαιδευόμενους. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, οι μαθητές κάνουν 
ερωτήσεις, παρουσιάζουν και κριτικάρουν απόψεις, κάνουν προβλέψεις, σχεδιάζουν πειρά-
ματα, καταστρώνουν σχέδια, συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα, καταλήγουν σε συμπερά-
σματα και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους σε άλλους. Η διεκπεραίωση 
μίας ερευνητικής εργασίας επιτυγχάνεται σε ένα διευρυμένο χρονικό διάστημα και απαιτεί 
την ενεργή συμμετοχή και την συστηματική ενασχόληση των εκπαιδευόμενων, οι οποίοι εξε-
ρευνώντας και ψάχνοντας λύσεις επιτυγχάνουν τη βαθιά κατανόηση βασικών αρχών και εν-
νοιών. Η ενσωμάτωση των ερευνητικών εργασιών στην εκπαιδευτική διαδικασία αυξάνει το 
ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα διότι τους εμπλέκει στην επίλυση ουσιαστικών προ-
βλημάτων, τους δίνει την ευκαιρία να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν απόψεις και τους 
οδηγεί στη δημιουργία τεχνημάτων ή/και στην υλοποίηση δράσεων (Bell, 2010). 

Μία ερευνητική εργασία καθορίζεται από το ερώτημα ή το πρόβλημα που θα τεθεί, από τις 
ενέργειες που θα προγραμματιστούν και θα υλοποιηθούν και, τέλος, από τα προϊόντα που 
θα προκύψουν. Οι μαθητές μπορεί να θέσουν οι ίδιοι τα ερευνητικά ερωτήματα και στη συ-
νέχεια να δρομολογήσουν την εργασία τους. Εναλλακτικά, τα ερευνητικά ερωτήματα μπορεί 
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να τεθούν από τον καθηγητή ή να προκύψουν από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Ω-
στόσο, σε καμία περίπτωση τα αποτελέσματα της έρευνας δεν είναι προκαθορισμένα ή προ-
φανή, ώστε να περιοριστεί η δημιουργικότητα των συμμετεχόντων. Οι μαθητές για να επιτύ-
χουν τον ερευνητικό τους στόχο και τελικά να κατακτήσουν τη γνώση, χρησιμοποιούν διάφο-
ρες πηγές πληροφόρησης, εκμεταλλευόμενοι παράλληλα τη γνώση που ήδη διαθέτουν 
(Blumenfeld et al., 1991). Στις μέρες μας το Διαδίκτυο αποτελεί την πιο δημοφιλή πηγή πλη-
ροφόρησης. Η κοινωνική αλληλεπίδραση διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό από τις Web 2.0 
εφαρμογές, διάσημες κατηγορίες των οποίων είναι τα wikis, τα blogs και οι σελίδες κοινωνι-
κής δικτύωσης (McLoughlin  & Lee, 2007). Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του 
υπολογιστή και οι περισσότεροι από αυτούς χρησιμοποιούν ιδιαίτερα εξελιγμένες εφαρμο-
γές του. Ωστόσο, ποτέ δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι οι μαθητές είναι ακόμα 
παιδιά και επομένως χρειάζονται καθοδήγηση και επίβλεψη για την ασφαλή χρήση των νέων 
τεχνολογιών. 

Τα προϊόντα μίας ερευνητικής εργασίας μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα τεχνήματα, όπως 
π.χ. μία αναφορά, μία παρουσίαση, μία αφίσα, ένα κολλάζ, ένα θεατρικό έργο, μία ταινία ή 
ένα λογισμικό. Σε κάποιες περιπτώσεις η ερευνητική μέθοδος καταλήγει σε δράσεις που α-
ναδεικνύουν τα αποτελέσματα της έρευνας. Παραδείγματος χάριν, μία ερευνητική εργασία 
με θέμα τους παραδοσιακούς χορούς της Κρήτης θα μπορούσε να καταλήξει στη διοργάνωση 
μίας χορευτικής παράστασης. Η παραγωγή ερευνητικών προϊόντων είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό κομμάτι αυτής της εκπαιδευτικής τεχνικής, διότι οι εκπαιδευόμενοι βιώνουν τη χαρά 
της δημιουργίας, ενώ παράλληλα η παρουσίαση των προϊόντων τούς δίνει τη δυνατότητα 
αλληλεπίδρασης με το ευρύτερο πλαίσιο, παρέχει ανατροφοδότηση και οδηγεί στην επέ-
κταση των γνώσεών τους. 

Από τη θεωρία στην πράξη 

Η εκπαιδευτική προσέγγιση που θα παρουσιαστεί, υλοποιήθηκε το πρώτο τετράμηνο του 
τρέχοντος σχολικού έτους (2014-2015), στα πλαίσια του μαθήματος «Συντήρηση Υπολογι-
στών» στη Β΄ τάξης του τομέα Πληροφορικής, στο 5ο Επαγγελματικό Λύκειο στο Ηράκλειο της 
Κρήτης, στο οποίο η συγγραφέας εργάζεται σαν καθηγήτρια Πληροφορικής. Το μάθημα, σύμ-
φωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, δομείται σε τρεις άξονες – ενό-
τητες. Η θεματολογία της πρώτης ενότητας αφορά στην αρχιτεκτονική των προσωπικών υπο-
λογιστών και στην αναβάθμιση και αντικατάσταση συσκευών. Η δεύτερη ενότητα ασχολείται 
με την αντιμετώπιση βλαβών – προβλημάτων. Η τρίτη ενότητα αφιερώνεται στην προληπτική 
συντήρηση.  

Για τη διδασκαλία του μαθήματος προβλέπονται δύο θεωρητικές ώρες και τρεις εργαστηρια-
κές. Στην περίπτωσή μας, οι θεωρητικές ώρες πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της 
σχολικής μονάδας, ενώ οι εργαστηριακές ώρες στις εγκαταστάσεις του Εργαστηριακού Κέ-
ντρου που υπάγεται το σχολείο. Τα δύο κτίρια βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές του Η-
ρακλείου. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του μαθήματος από το Υπουργείο, για τις εργαστηρια-
κές ώρες προβλέπεται εργαστήριο Πληροφορικής, ενώ για τις θεωρητικές ώρες όχι. Δεδομέ-
νου ότι στην εποχή μας η βασική πηγή πληροφοριών είναι το Διαδίκτυο, αλλά και δεδομένης 
της θεματολογίας του μαθήματος, είναι ξεκάθαρο ότι η πρόβλεψη του Υπουργείου ως προς 
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την παροχή εργαστηρίου δεν ευνοεί καθόλου την εφαρμογή της ερευνητικής μεθόδου. Ω-
στόσο, η συγγραφέας κατάφερε να εξασφαλίσει το σχολικό εργαστήριο για τις δύο θεωρητι-
κές ώρες. Αυτό ήταν μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, καθώς σε αντίθετη περίπτωση υπήρχε κίν-
δυνος ασυνέχειας στον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος, το οποίο θα εγκλωβιζόταν εν μέ-
ρει στη μέθοδο του συμπεριφορισμού. 

Η τάξη χωρίστηκε σε τρεις ομάδες των τεσσάρων ατόμων και μία των πέντε. Και στα δύο 
εργαστήρια, οι σταθμοί εργασίας ήταν δώδεκα. Οι μαθητές του τμήματος ήταν δεκαεπτά. 
Επομένως εκ των πραγμάτων δε γινόταν ο καθένας να έχει το δικό του σταθμό εργασίας. 
Συμφωνήθηκε λοιπόν να εργάζονται ανά δύο σε έναν υπολογιστή και ο μαθητής που περίσ-
σευε να εργάζεται μόνος του. Ακολουθήθηκαν οι θεματικοί άξονες που προτείνονται από το 
Υπουργείο Παιδείας. Οι μαθητές ενθαρρύνονταν να θέσουν οι ίδιοι τα ερευνητικά ερωτή-
ματα. Κάθε ομάδα αναλάμβανε την ευθύνη να ασχοληθεί με ένα από αυτά και στη συνέχεια 
να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της εργασίας της στην υπόλοιπη τάξη, ώστε να επιτευχθεί 
διάχυση της γνώσης. Τα παραδοτέα διέφεραν κάθε φορά ανάλογα με το θέμα και τις δεξιό-
τητες των μελών της ομάδας. Συνήθως ήταν ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, έγγραφα κειμένου, 
βίντεο, επιδείξεις ή συνδυασμοί αυτών. Μέσα στις υποχρεώσεις των μαθητών ήταν να αξιο-
λογούν την εργασία των συμμαθητών τους, να εντοπίζουν και να διορθώνουν σφάλματα, να 
συμπληρώνουν ελλείψεις. Τέλος, μετά το πέρας των παρουσιάσεων των εργασιών και των 
διορθώσεων/βελτιώσεών τους, οι μαθητές συμπλήρωναν ερωτηματολόγια αυτό-αξιολόγη-
σης. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, η συγγραφέας δρούσε καθοδηγητικά και ενθαρρυντικά, σε 
καμία περίπτωση όμως δεν παρείχε έτοιμη γνώση. 

Συζήτηση 

Τα αποτελέσματα του εγχειρήματος ήταν αποκαλυπτικά. Οι μαθητές στην αρχή αντιμετώπι-
σαν μεγάλο πρόβλημα εγκλιματισμού στον προτεινόμενο τρόπο εργασίας. Υπήρξαν αρκετές 
αντιδράσεις του τύπου:  «Γιατί να ψάχνω εγώ; Δικιά σας δουλειά είναι να μας τα πείτε.». 
Επίσης, υπήρξε περίπτωση όπου μαθητές της ίδιας ομάδας μάλωσαν μεταξύ τους για θέματα 
που δεν αφορούσαν στο μάθημα και αρνήθηκαν να ξανασυνεργαστούν. Αυτή η ομάδα έ-
σπασε σε δύο μικρότερες. Από τα πρώτα στάδια του εγχειρήματος, ένας μαθητής ο οποίος 
είναι ενήλικας και εργάζεται σαν τεχνικός σε εταιρεία Πληροφορικής, δε δεχόταν να εργαστεί 
σε ομάδα, μη αποδεχόμενος τους υπόλοιπους συμμαθητές του σαν αξιόλογους και ισότιμους 
συνεργάτες. Όσες προσπάθειες και αν έγιναν να μεταπειστεί δεν απέδωσαν. Επίσης, δύο ά-
τομα του τμήματος είχαν μεγάλες δυσκολίες στο να λειτουργήσουν ομαδικά και επέδειξαν 
ισχυρά ανταγωνιστική συμπεριφορά. Αν στη φάση της αξιολόγησης του εκάστοτε παραδο-
τέου της ομάδας τους εντοπιζόταν κάποιο σφάλμα ή έλλειψη, έσπευδαν να κατηγορήσουν 
τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας γι’ αυτό. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, ειδικά στην αρχή 
του εγχειρήματος, η συγγραφέας έπαιζε σε μεγάλο βαθμό το ρόλο του επιτηρητή, ώστε να 
αποτρέπει τους μαθητές να πλοηγούνται σε ιστότοπους άσχετους με το θέμα της έρευνας.  

Ένα άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να συζητηθεί είναι εκείνο της λογοκλοπής. 
Στην αρχή του σχολικού έτους έγιναν εκτενείς αναφορές σε θέματα λογοκλοπής και στις ηθι-
κές και νομικές διαστάσεις τους φαινομένου. Επίσης οι μαθητές διδάχτηκαν πώς να αναζη-
τούν πηγές, να διασταυρώνουν την εγκυρότητά τους και να χρησιμοποιούν το περιεχόμενό 
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τους στα πλαίσια της εργασία τους. Ο τρόπος παρουσίασης των πηγών ήταν ένα ακόμα ζή-
τημα το οποίο θίχτηκε αναλυτικά. Ωστόσο, καθ’ όλη τη διάρκεια του εγχειρήματος οι μαθητές 
δεν απέβαλλαν τη συνήθεια της αντιγραφής. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς όχι απλά αντέ-
γραφαν, αλλά δεν καταλάβαιναν και αυτά που αντέγραφαν, πράγμα που φαινόταν την ώρα 
της παρουσίασης της εργασίας τους. Επίσης, όταν εύρισκαν τις πληροφορίες που έψαχναν 
σε μία πηγή, αμέσως τις χρησιμοποιούσαν χωρίς να τις διασταυρώσουν και να τις εμπλουτί-
σουν από άλλες πηγές. 

Όπως προαναφέρθηκε, κάθε τετραμελής ομάδα αποτελούνταν από δύο ζεύγη μαθητών που 
χωριστά αντιμετώπιζαν το ίδιο θέμα. Σε κάποια ζεύγη υπήρχε η τάση ο πιο αδύναμος μαθη-
τής να υπεκφεύγει. Η συγγραφέας όφειλε να είναι σε συνεχή επαγρύπνηση ώστε να επιτυγ-
χάνεται ισοβαρής συμμετοχή στην κοινή εργασία. Τα αποτελέσματα της εργασίας των ζευγών 
κάθε ομάδας παρουσιάζονταν, κρίνονταν και συγχωνεύονταν ώστε να δημιουργηθεί το τε-
λικό παραδοτέο της τετραμελούς ομάδας. Η διαδικασία δημιουργίας του τελικού παραδο-
τέου δυσκόλευε την πλειοψηφία των μαθητών. Επίσης, οι μαθητές δεν αισθάνονταν άνετα 
κατά την παρουσίαση των παραδοτέων, οπότε έπρεπε να εξηγήσουν τα ευρήματά τους και 
να δεχτούν την κριτική των συμμαθητών τους.  

Παρακολουθώντας την πορεία των μαθητών από την αρχή του εγχειρήματος μέχρι τις ημέρες 
που γράφτηκε το άρθρο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα παράπονα σχετικά με τον τρόπο ερ-
γασίας άρχισαν σταδιακά να μειώνονται. Επίσης, οι μαθητές άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι 
η συμμετοχή στην εργασία του ζεύγους ήταν υποχρεωτική και ότι δεν αρκούσε να εργάζεται 
ο ένας από τους δύο. Έμαθαν να προσθέτουν βιβλιογραφικές πηγές στις εργασίες τους και 
άρχισαν να αισθάνονται πιο άνετα όταν τις παρουσίαζαν. Από την αρχή του εγχειρήματος 
έκαναν με άνεση κριτική στους συμμαθητές τους, η οποία τις περισσότερες φορές ήταν ιδιαί-
τερα εύστοχη και δίκαιη. Επίσης, οι περισσότεροι είχαν συναίσθηση της ποιότητας της εργα-
σίας τους και έκαναν ειλικρινή αυτοκριτική. Η συχνή αναδρομή σε θέματα που οι μαθητές 
είχαν ασχοληθεί δύο ή τρεις μήνες πριν, έδειξε ότι η μάθηση είχε επιτευχθεί, αν και όχι σε 
μεγάλο βάθος, πράγμα αναμενόμενο αν σκεφτούμε την τάση των μαθητών να αντιγράφουν. 
Αυτό που δεν προχώρησε αρκετά, αν και βελτιώθηκε, ήταν η διασταύρωση των πληροφοριών 
και η διακοπή της αντιγραφής.  

Το εγχείρημα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ξεκίνησε στην αρχή του τρέχοντος σχολικού έ-
τους. Η συγγραφή του άρθρου ολοκληρώθηκε στις αρχές του δεύτερου τετράμηνου και ενώ 
το εγχείρημα συνέχιζε να είναι σε ισχύ. Επομένως, οι παρατηρήσεις που προηγήθηκαν αφο-
ρούν στο πρώτο τετράμηνο. Μέσα στα σχέδια της συγγραφέως είναι να συνεχίσει να εργά-
ζεται με αυτό τον τρόπο μέχρι το τέλος του έτους, ώστε να διαφανεί η μετεξέλιξη των μαθη-
τών με την πάροδο του χρόνου.  

Συμπεράσματα 

Η ερευνητική εργασία και η συνεργατική μάθηση ευνοούν την απόκτηση ουσιαστικής και 
βαθιάς γνώσης, ενώ παράλληλα βελτιώνουν τις επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες 
των μαθητών. Η εφαρμογή των τεχνικών αυτών από τη συγγραφέα, την οδήγησε στο συμπέ-
ρασμα ότι οι μαθητές του τμήματος στο οποίο διεξήχθη το εκπαιδευτικό εγχείρημα, στερού-
νταν πρότερης ουσιαστικής εμπειρίας σε παρόμοιες μεθόδους μάθησης με αποτέλεσμα να 

3872

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



δυσκολεύονται να λειτουργήσουν συνεργατικά, να ερευνήσουν και τελικά να κατακτήσουν 
τη γνώση. Ωστόσο, με επιμονή και συστηματική προσπάθεια κατάφεραν να καλλιεργήσουν 
σε ικανοποιητικό βαθμό δεξιότητες απαραίτητες για ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του εκ-
παιδευτικού εγχειρήματος στο οποίο συμμετείχαν. 
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Η εφαρμογή του «comic» και της κινούμενης εικόνας  ως διδακτικών εργαλείων των βιω-
ματικών δράσεων στο Γυμνάσιο. Το παράδειγμα των παραδοσιακών παιγνιδιών της γει-

τονιάς από μαθητές της Α’ τάξης του 1ου Γυμνασίου Σύρου. 

Μόρφα Ελένη M.Ed.  
Εκπαιδευτικός Δ.Ε. 
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Περίληψη 

Με οδηγό την επιθυμία για αναζήτηση και εφαρμογή νέων τεχνικών διδασκαλίας και σύμ-
μαχο τις Νέες τεχνολογίες, προσπαθήσαμε με τρόπο βιωματικό να εμπλέξουμε τους μαθητές 
στη διαδικασία της μάθησης και της γνώσης. Παρότι η μάθηση είναι μια εσωτερική διεργασία 
που στηρίζεται στη διανοητική ικανότητα του ανθρώπου, στη διάθεσή του και στην εκάστοτε 
ψυχολογική του κατάσταση, η «ομάδα» λειτουργεί ευεργετικά διότι τα μέλη της  απολαμβά-
νουν τις ομαδικές εμπειρίες και καταλήγουν στην εξειδικευμένη γνώση. Η δράση ως ενέργεια 
που προκύπτει από  τη δυναμική της ομάδας βοηθά τους εμπλεκόμενους στην ευρετική μά-
θηση. Η εμπλοκή των νέων τεχνολογιών, όχι ως αυτοσκοπός αλλά ως ομαδικό εργαλείο για 
την επίτευξη της ομαδικής μάθησης οδηγεί στη σύγχρονη γνώση της πραγματικότητας, ανα-
πτύσσοντας την κριτική σκέψη, τη συμμετοχική δράση, την εξεύρεση λύσεων και την αποτύ-
πωση ερευνητικών συμπερασμάτων. Αυτή η ενέργεια αποτυπώνεται στην παρούσα εισή-
γηση με την εφαρμογή ενός βιωματικού προγράμματος από μαθητές της πρώτης τάξης του 
Γυμνασίου και με θέμα: «τα παιγνίδια της αλάνας», θέμα γνωστό και αγαπητό από  όλες τις 
ηλικίες.  

Λέξεις - Kλειδιά: μάθηση, δράση, σκέψη, ομάδες, μέθοδοι & τεχνικές διδασκαλίας,  νέες τε-
χνολογίες 

Εισαγωγή 

Από τις αρχές του αιώνα έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες σχετικές με τον τρόπο που μα-
θαίνει ο άνθρωπος. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η μάθηση είναι μια εσωτερική διεργασία που 
στηρίζεται στη διανοητική ικανότητα του ατόμου, στη διάθεσή του και στην ψυχολογική του 
κατάσταση. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι η μάθηση εξαρτάται και από τη επίδραση του πε-
ριβάλλοντος του ατόμου, φυσικού, κοινωνικού, πολιτισμικού, οικονομικού κά (Watson, Skin-
ner, Piaget, Vygotsky, όπως αναφ. στο Κόκκος, Λιοναράκης, 1998). Όλες όμως οι θεωρίες συ-
γκλίνουν σε κάποια κοινά σημεία όπως ότι η μάθηση είναι βασική ανάγκη του ανθρώπου, 
επηρεάζει τη συμπεριφορά του, αποκτάται με προσωπικό τρόπο, γίνεται περισσότερο απο-
δεκτή μέσα από την πρακτική εφαρμογή και την ενεργή συμμετοχή. 

Η μάθηση - Η Δράση- Η σκέψη 

Η μάθηση είναι μια αφηρημένη έννοια που περιλαμβάνει ένα σύνολο γνώσεων τις οποίες ο 
μαθητής  παρακολουθεί από τον δάσκαλο και κάποιες από αυτές συγκρατεί (όσες του κινούν 
το προσωπικό ενδιαφέρον) ενώ άλλες τις απορρίπτει. Η εμπειρική μάθηση όμως βοηθά το 
μαθητή  να φτάσει μόνος του σε συμπεράσματα που θα του επιφέρουν τη γνώση. Η εμπει-
ρική μάθηση περιλαμβάνει δράση στην οποία όμως δεν πρέπει να αποκλείεται το θεωρητικό 
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υπόβαθρο. Μιλάμε δηλαδή για μια σύνθεση θεωρίας και δράσης, στην οποία ο μαθητής εί-
ναι ενεργό μέλος και η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την ομαδική εργασία. Ο ρόλος του 
δασκάλου είναι καταλυτικός αφού αποτελεί ο ίδιος μέλος της ομάδας που μαθαίνει και απλά 
συντονίζει την πορεία της γνώσης. Για το λόγο αυτό ο δάσκαλος οφείλει να επικεντρωθεί στις 
πραγματικές ανάγκες των μαθητών του και να προσαρμόσει σε αυτές το διδακτικό του αντι-
κείμενο.  Με τον τρόπο αυτό η δράση γίνεται βιωματική και η γνώση αποκτά  ευρετική πορεία 
(Κόκκος, Λιοναράκης, 1998).  

Η επιλογή μιας δράσης εμπεριέχει  κάποιου είδους σκοπιμότητα (Φλογαίτη, Λιαράκου, 
2009). Δηλαδή γίνεται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, μια χρονική στιγμή, σε καθορισμένη 
ομάδα μαθητών που έχουν αυτές ή τις άλλες ανάγκες, ακολουθεί μια προδιαγραμμένη πο-
ρεία, έχει ένα συγκεκριμένο θέμα, τις δικές του αιτίες και αφορμές και τα δικά του αποτελέ-
σματα. Όλα αυτά αποτελούν την προσέγγιση της κριτικής σκέψης από τους μαθητές οι οποίοι 
καλούνται να προσεγγίσουν το συγκεκριμένο θέμα και πάντα με τη στήριξη του δασκάλου 
τους. Σκοπός και προϋπόθεση ταυτόχρονα είναι η προσπάθεια ώστε ο μαθητής να μη δέχεται 
παθητικά τα συμβαίνοντα αλλά να αντιδρά, να προσπαθεί να αντιληφθεί τον τρόπο σκέψης 
των άλλων ανθρώπων, να αξιολογεί τις κινήσεις του, να θέτει όρια, να βάζει στόχους και να 
οργανώνει τη σκέψη του (Φλογαίτη, Λιαράκου, 2009).  

Η οργάνωση της σκέψης είναι μια διαδικασία κατά την οποία βάζουμε σε σειρά τις ενέργειές 
μας, βρίσκουμε όλες τις πιθανές λύσεις, εφαρμόζουμε την καταλληλότερη και αξιολογούμε 
τη δράση και το αποτέλεσμά της. Είναι μια απαραίτητη διαδικασία, η οποία μαθαίνεται 
στους μαθητές από τους δασκάλους τους μέσα από την προσωπική επαφή και τις βιωματικές 
ασκήσεις. Η δυνατότητα εξεύρεσης πολλών πιθανών λύσεων είναι δύσκολη, όμως βοηθά 
στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών. Η ενασχόληση με ζητήματα της καθη-
μερινότητας λειτουργεί ενισχυτικά στην κριτική σκέψη και στη δυνατότητα εξεύρεσης λύσης 
αφού έχει εξασφαλιστεί το προσωπικό ενδιαφέρον, απαραίτητο κίνητρο της απόδοσης. 

Με δεδομένο το προσωπικό ενδιαφέρον, οι μαθητές αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, συστή-
νουν ομάδες εργασίας  και διαπραγματεύονται το θέμα τους. Άλλοτε συμφωνούν, άλλοτε 
διαφωνούν, όμως το συμπέρασμα πρέπει να είναι κοινό. Ο δάσκαλος παίζει το ρόλο του εμ-
ψυχωτή για την ολοκλήρωση της πορείας της μάθησης, του κατευναστή των αντιπαραθέ-
σεων και τον σύμβουλο σχέσεων των ομάδων, με σκοπό την ανάδειξη των ιδιαίτερων στά-
σεων και πεποιθήσεων και τη διευκόλυνση στην πορεία της γνώσης. 

Μέσα από τις βιωματικές δράσεις λοιπόν οι μαθητές μαθαίνουν να έχουν αυτοεκτίμηση, αλ-
ληλοαποδοχή, σεβασμό στις απόψεις των άλλων, αβίαστη έκφραση των συναισθημάτων 
τους, έλεγχο των ορίων τους, σωστή επικοινωνία και κριτικά προσανατολισμένη σκέψη ώστε 
μεγαλώνοντας να γίνουν ενεργά σκεπτόμενοι πολίτες.  

Για την  εφαρμογή των βιωματικών δράσεων απαραίτητη είναι η χρήση εκπαιδευτικών τεχνι-
κών, άλλες σε μεγαλύτερο και άλλες σε μικρότερο βαθμό, όπως η τεχνική της εισήγησης, της 
πρακτικής άσκησης, της μελέτης περίπτωσης, το παίξιμο ρόλων, τις ερωταπαντήσεις, τη συ-
ζήτηση, τη χιονοστιβάδα, τον καταιγισμό ιδεών, την επίδειξη και τις ομάδες εργασίας. Επίσης 
απαραίτητη κρίνεται η χρήση εργαλείων όπως το γράφημα, το βίντεο, το σκίτσο και το κόμικ. 
Όλα αυτά όμως αποτελούν εργαλεία και όχι αυτοσκοπός της μάθησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν 
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πρέπει σε καμία περίπτωση να απορροφούν εξολοκλήρου το ενδιαφέρον του μαθητή και του 
δασκάλου και να τους κάνουν να απομακρύνονται από το εστιάζον θέμα, το οποίο μπορεί να 
προσεγγιστεί με τη χρήση και άλλων εργαλείων παράλληλα. 

Το κόμικ και η κινούμενη εικόνα 

Τα κόμικς, γνωστά ως η ένατη τέχνη, είναι μια οπτική τέχνη που αποτελείται από διαδοχικές 
εικόνες με μικρά κείμενα σε συννεφάκια ή λεζάντες. Η θεματολογία τους ποικίλλει και μπορεί 
να αναφέρεται στην Ψυχολογία, στην Οικολογία, στην Ιστορία, στην Οικονομία και στην εκ-
παίδευση γενικά. Όσον αφορά την Ελλάδα, τα κόμικς σατιρίζουν τα ελληνικά πάθη, ενώ η 
Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε δύο κόμικς σε όλες τις γλώσσες της Ε.Ε. για να ενημερώσει τους 
μαθητές για την ένταξη των χωρών τους σε αυτή. Επίσης η Τράπεζα της Ελλάδας, εξέδωσε 
τον Ευρωκλή, ένα κόμικ με τίτλο Ευρωγνωσία για να προετοιμάσει τους πολίτες σχετικά με 
την κυκλοφορία του νέου νομίσματος, του ευρώ. Οι ήρωες των κόμικς δεν είναι ολοκληρω-
μένοι χαρακτήρες, διαθέτουν όμως κάποια αναλλοίωτα χαρακτηριστικά που τους κάνει γνω-
στούς. Συνήθως είναι καλοί ή κακοί, με εξαιρετικές δυνάμεις, έξυπνοι, διασκεδαστικοί, αγέ-
ραστοι και διαχρονικοί. Η γλώσσα των κόμικς είναι απλή, με πολύ φτωχό λεξιλόγιο και η 
γραφή είναι πάντα με κεφαλαία γράμματα. Η γλώσσα δε λειτουργεί ποτέ σε βάρος των εικό-
νων απλά συνοδεύει την κυρίαρχη εικόνα.  Τα παιδιά αγαπούν τα κόμικς γιατί είναι διασκε-
δαστικά και δίνουν διέξοδο στην περιπέτεια που χρειάζονται (Καπανιάρης,  χχ).  

Τη σημερινή εποχή, της ταχύτητας και της νέας τεχνολογίας η εικόνα λειτουργεί σε βάρος του 
λόγου. Τα σημερινά παιδιά με τα κόμικς καλύπτουν τις ψυχαγωγικές , αισθητικές, μορφωτι-
κές και παιδαγωγικές τους ανάγκες (Καπανιάρης, χχ). Τα κόμικς μέσα από τους ήρωές τους 
δίνουν διέξοδο στα όνειρα των παιδιών, διευρύνουν τον πνευματικό τους ορίζοντα, καλλιερ-
γούν τη μνήμη, την κρίση, την ευαισθησία και την καλαισθησία τους. 

Τα κόμικς χρησιμοποιήθηκαν στα παλιά σχολικά αναγνωστικά και δίδαξαν τη γλώσσα στα 
παιδιά. Όλοι έχουμε χαραγμένη στο μυαλό μας μια παλιά εικόνα αγαπημένου μας βιβλίου. 
Τα κόμικς στα χέρια των εκπαιδευτικών αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο προσέγγισης των 
μαθητών τους και βελτίωσης του τρόπου διδασκαλίας τους. Έχουν κυκλοφορήσει πολλά κό-
μικς με θέματα σχετικά με την ύλη των σχολικών μαθημάτων, με σκοπό να βοηθήσουν να 
μετατραπεί η διδασκαλία από ανιαρή διαδικασία σε γλωσσική και αισθητική αγωγή. Παρόλα 
αυτά όμως η υπερβολική χρήση μπορεί να οδηγήσει το παιδί σε παραλογισμούς, γι αυτό η 
χρήση του πρέπει να είναι ελεγχόμενη και πάντα στα χέρια του εκπαιδευτικού ως μαθησιακό 
εργαλείο.  

Σήμερα που η τεχνολογική ανάπτυξη έχει κατακλύσει την καθημερινότητά μας, τα κόμικς έ-
γιναν ηλεκτρονικές κινούμενες εικόνες και αυτές με τη σειρά τους ταινίες κινουμένων σχε-
δίων. Τα νέα κόμικς- animation- τραβούν την προσοχή των μαθητών και κάνουν εύκολη τη 
διδασκαλία. Επίσης είναι τόσο προσιτά στους μαθητές που έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν 
μόνοι τους κινούμενες εικόνες, αρκεί να υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχουν αναλύσει με τη 
βοήθεια του δασκάλου τους στην τάξη.  
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Το παράδειγμα του 1ου Γυμνασίου Σύρου  

Στα πλαίσια των βιωματικών δράσεων της πρώτης τάξης του 1ου Γυμνασίου Σύρου, υλοποιεί-
ται πρόγραμμα στο επιστημονικό πεδίο: σχολική και κοινωνική ζωή και με θέμα «Σχολείο: 
ένας τόπος για παιγνίδι» μαθαίνουμε εμείς και μαθαίνουμε κι εσάς τα παιγνίδια της αλάνας. 
Το παιγνίδι αποτελεί μια βασική δραστηριότητα στη ζωή του παιδιού. Παίζει καθοριστικό 
ρόλο στη σωματική, ψυχοσυναισθηματική, κοινωνική και γνωστική του ανάπτυξη. Μέσα από 
το παιγνίδι το παιδί έχει τη δυνατότητα να δράσει ελεύθερα, να ζήσει σε ένα κόσμο φαντα-
στικό που μπορεί να εξουσιάσει, να εκφράσει τα συναισθήματά του, να μάθει τον εαυτό του 
και τους ανθρώπους γύρω του, να εξερευνήσει το περιβάλλον του. Οι στόχοι που τέθηκαν 
ήταν η ανάπτυξη της ικανότητας της αναπαράστασης, του συμβολισμού, της μίμησης και της 
φαντασίας. Η μετατροπή των ασυνείδητων και παρορμητικών πράξεων σε συνειδητές και 
προμελετημένες και η αντιστροφή της ακολουθίας «πράξη-λόγος-σκέψη» σε «σκέψη-λόγος-
πράξη». Η βοήθεια στη συγκρότηση του εαυτού του και η συναίσθηση της ένταξής του σε 
ένα κοινωνικό γίγνεσθαι. Η αναγνώριση των δυνατοτήτων του αλλά και των αδυναμιών του 
και η κατανόηση των πολλαπλών ρόλων των ανθρώπων μέσα στα κοινωνικά συστήματα. 

Η επιλογή  του θέματος έγινε γιατί, μέσα από το ομαδικό παιγνίδι, το παιδί καλλιεργεί ηθικές 
αξίες όπως η υπομονή, η υποχώρηση στους άλλους, ο σεβασμός στους φίλους του, η συνύ-
παρξη στον ίδιο χώρο, χρόνο και τόπο με ανθρώπους διαφορετικών αντιλήψεων, η συνεργα-
σία, η αυτοπειθαρχία και η εκτίμηση. Διαχειρίζεται συγκρουσιακές καταστάσεις και καλείται 
να τηρεί τους όρους του παιγνιδιού. Βελτιώνει την αυτοεικόνα του, ξεπερνά τις αναστολές 
του, αυξάνει την αυτοπεποίθησή του και αναπτύσσει σεβασμό για την προσωπικότητα των 
άλλων. 

Το θέμα σχετίζεται με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής γιατί χρησιμοποιεί την κίνηση και το 
ομαδικό παιγνίδι, το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας γιατί ασχολείται με τη λαϊκή και το-
πική παράδοση μελετώντας τα παιγνίδια του τόπου, αλλά και την κοινωνικοποίηση του ατό-
μου, τα φιλολογικά μαθήματα γιατί ερευνώνται λογοτεχνικά κείμενα και καταγράφεται ο 
τρόπος παιξίματος των παιγνιδιών, το μάθημα των καλλιτεχνικών γιατί τα παιδιά αποτυπώ-
νουν ζωγραφικά το παίξιμο των παιγνιδιών δημιουργώντας κόμικς και το μάθημα της πληρο-
φορικής γιατί φτιάχνουν κινούμενες εικόνες. 

Η μεθοδολογία που ακολούθησε το project ήταν η ακόλουθη: αρχικά τα παιδιά χωρίστηκαν 
σε ομάδες και κάθε ομάδα απόκτησε το δικό της όνομα. Τα μέλη της ανέλαβαν διαφορετι-
κούς ρόλους. Η κάθε ομάδα συνέλεξε πληροφορίες σχετικές με τα παιγνίδια της αλάνας, από 
τους γονείς, τους προγόνους, τους φίλους και το διαδίκτυο. Οι ομάδες κατέγραψαν με το 
δικό τους τρόπο τα παιγνίδια, τα έδειξαν στην ολομέλεια και τα έπαιξαν στο προαύλιο του 
σχολείου. Στη συνέχεια τα αποτύπωσαν ζωγραφικά και δημιούργησαν ιστορίες κόμικς, με τη 
στήριξη του Ανδρέα Ξυνογαλά, σπουδαστή σκιτσογραφίας, ο οποίος προθυμοποιήθηκε να 
μας βοηθήσει. Με τη συνδρομή του καθηγητή της Πληροφορικής έφτιαξαν τις δικές τους κι-
νούμενες εικόνες με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής και τυποποιημένων γραμμάτων. 

Αποτιμώντας τη μεθοδολογία διαπιστώνουμε ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν προκει-
μένου να επιτευχθούν οι στόχοι ήταν η ομαδική εργασία, η συνέντευξη και το παιγνίδι. Οι 
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ομάδες  εργασίας θεωρούνται από πολλούς μελετητές η βάση της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας, γιατί μέσα από αυτές το παιδί εκθέτει τον εαυτό του στους συμμαθητές του, μοιράζεται 
τις απόψεις του και καταλήγει σε γενικά συμπεράσματα. Στο τμήμα που υλοποιήθηκε το συ-
γκεκριμένο project δεν προϋπήρχε συνοχή μεταξύ των μαθητών. Με πολύ κόπο οι ομάδες 
κατάφεραν μέχρι τώρα να αποκτήσουν αυτοεπίγνωση και  κριτική σκέψη. Στα πρώτα στάδια 
του σχηματισμού των ομάδων εργασίας ήταν απαραίτητη η συνδρομή του δασκάλου, ενώ 
στη συνέχεια και αφού η ομάδα συνδέθηκε  και αντιλήφθηκε  την αναγκαιότητα συνοχής της, 
μπόρεσε να συνεχίσει μόνη της έως ότου και αποτίμησε  την προσπάθειά της. Η συνέντευξη 
προϋποθέτει δύο βασικές δεξιότητες, την καλή γνώση του αντικειμένου που θέλουμε να μά-
θουμε και την σωστή χρήση της γλώσσας. Όσον αφορά τη χρήση της γλώσσας, οι μαθητές 
είχαν σοβαρές ελλείψεις, σε σημείο προβληματισμού όλων των δασκάλων που δίδασκαν στο 
τμήμα. Η επιλογή του θέματος έγινε γι αυτό το σκοπό. Να δώσει δηλαδή κίνητρο στους μα-
θητές να κάνουν και κάτι που δεν θα έχει μόνο διάβασμα, αλλά θα εμπεριέχει και δράση. Το 
παιγνίδι, που είναι μέρος της ζωής των παιδιών προσπαθήσαμε να το μετατρέψουμε σε μά-
θηση, ενεργοποιώντας και τους γονείς τους  να παίξουν μαζί μας και το πετύχαμε. 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα γραφήματα, τα κόμικς και οι κινούμενες εικόνες. 
Εργαλεία προσιτά στη χρήση από τους μαθητές, ανέδειξαν ταλέντα και ιδιαίτερες κλίσεις σε 
μαθητές αδύναμους στα κλασσικά μαθήματα. Οι ομάδες βοηθήθηκαν τόσο από την εισηγή-
τρια εκπαιδευτικό όσο και από τον σπουδαστή σκιτσογραφίας. Τα παιδιά διασκέδασαν μα-
θαίνοντας την φυσική ανάγκη του ανθρώπου για διασκέδαση και παιγνίδι. Διαπίστωσαν  ό-
μως ότι μαθαίνει κανείς καλύτερα και ευκολότερα κάτι μέσα από κάτι άλλο που πραγματικά 
αγαπά. Γιατί να μην είναι άραγε το σχολείο μας χώρος παιγνιδιού; Γιατί να μην είναι η μά-
θηση διασκέδαση;  

Συμπέρασμα 

Η εμπλοκή μας σε ένα θέμα κυρίως βιωματικό με  έντονη κινητική δράση, μας έδωσε την 
ευκαιρία να το προσεγγίσουμε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, όπως προαναφέρ-
θηκε και να αποτελέσει αφορμή για μάθηση τόσο στους μαθητές όσο και στη διδάσκουσα. 
Η πολυπλοκότητα του θέματος και η ανάγκη να εφαρμόσουμε στην πράξη όσα γνωρίσαμε 
μέσα από τη συνέντευξη συγγενών και φίλων έδωσε στους μαθητές και στους γονείς την ευ-
καιρία της εμπλοκής τους στη μαθησιακή διαδικασία των παιδιών τους μέσα από δικές τους 
εμπειρίες και γνώσεις, ενώ στη διδάσκουσα την επιθυμία για δοκιμή νέων τεχνικών και την 
διαπλοκή της κινητικής δράσης με τις νέες τεχνολογίες. Το συμπέρασμα που προκύπτει από 
αυτή τη δράση είναι ενθαρρυντικό αφού μαθητές, γονείς και διδάσκουσα αποκόμισαν ευχά-
ριστες και διαδραστικές εμπειρίες.  
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νεπιστήμιο Πειραιώς. 

www.slideplayer.gr Κατσαδώρος Γ.,(2014). Εργασία στο μάθημα «Παιδαγωγικά της Λαογρα-
φίας» με θέμα: «Κόμικς», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. 

www.webcomicbookcreator.com/ εργαλείασυγγραφής/δημιουργίας: COMIC LAB/TRIAL VER-
SION  
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H θέση της Ελλάδας της οικονομικής κρίσης στον σύγχρονο κόσμο. 

 
Δέλλιου Ασπασία 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 
adelliou70@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί διδακτική πρόταση της ενότητας: «Η Ελλάδα στον κόσμο» στο 
μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας  Γ΄ Γυμνασίου. Βασίζεται στο δημιουργικό συνδυασμό 
των αρχών του σχεδίου εργασίας (project) και των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών. Ε-
κτυλίσσεται κατά κύριο λόγο στο εργαστήριο της πληροφορικής και την αίθουσα με δια-
δραστικό πίνακα και αποδεσμεύει τη διδακτική διαδικασία από το βιβλίο, αφού τα φύλλα 
εργασίας της αντικαθιστούν το Α΄ και Γ΄ μέρος του σχολικού εγχειριδίου. Σε γνωστικό επί-
πεδο επιχειρείται μέσω της ομαδοσυνεργασίας και της διαθεματικότητας η σύνθεση ερευ-
νητικών εργασιών με τη χρήση διαφόρων προγραμμάτων και λογισμικών κατόπιν κριτικής 
προσέγγισης του διαδικτυακού υλικού, ενώ σε επίπεδο διαμόρφωσης αντιλήψεων και στά-
σεων επιχειρείται η «καλλιέργεια συνείδησης κοινωνικής αλλαγής» μέσω του εντοπισμού 
«των αντιφάσεων μεταξύ θεωρητικών διακηρύξεων και καθιερωμένων πρακτικών» (Μα-
τσαγγούρας, 2001, σελ. 363) και της αναζήτησης προτάσεων λύσεων του φαινομένου της 
κρίσης που βιώνει η χώρα μας.  

Λέξεις - Κλειδιά: Η Ελλάδα στον κόσμο, Νέα Ελληνική Γλώσσα, Γ΄ Γυμνασίου 

Σχεδιασμός σεναρίου 

Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/Προαπαιτούμενες γνώσεις 

To σενάριο εντάσσεται αποτελεσματικά στο ΔΕΠΠΣ. Αυτό ισχύει, επειδή «λαμβάνει υπόψη 
τον πολυδιάστατο χαρακτήρα μιας ιδιαίτερης κατάστασης», (Maingain & Dufour, 2007,  
σελ. 77), της κρίσης που βιώνει η σύγχρονη Ελλάδα. Επίσης, η διασύνδεση της νέας ελληνι-
κής γλώσσας με τη λογοτεχνία, την κοινωνική και πολιτική αγωγή, την ιστορία και τις αρχές 
των Οικονομικών Επιστημών (Ματσαγγούρας, 2003, σελ. 101), κινείται στους γνωστικούς 
άξονες της διάκρισης της ποικιλίας των κειμενικών ειδών και της αξιολόγησης πληροφο-
ριών και επιχειρημάτων. Η πλοήγηση στο Διαδίκτυο, η χρήση των μηχανών αναζήτησης και 
διαφόρων προγραμμάτων, όπως π.χ. του ppt είναι οι αναγκαίες «προαπαιτούμενες γνώσεις 
των μελών του project» (Frey, 1986, σελ. 83). 

Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

Ακολουθείται το ΑΠΣ, επειδή το σενάριο θέτει ως στόχους του το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση συνθετικών ομαδικών εργασιών εφαρμόζοντας τους πολυγραμματισμούς και 
την πολυτροπικότητα. Επίσης, οι δραστηριότητες που ακολουθούνται σχετικά είναι: η 
αξιολόγηση του υλικού (ηλεκτρονικού, που δίνεται στα φύλλα εργασίας και διαδικτυακού -
κειμενικού και οπτικού- που  συλλέγεται από τις ομάδες) και η αξιοποίησή του για την 
τελική  σύνθεση. 
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Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο (Γνωστικοί) 

Οι μαθητές επιδιώκεται να:  
• εκπαιδευτούν στη σύνταξη διαφορετικών κειμένων επιχειρηματολογίας (κλασικός 

γραμματισμός) 
• ασκηθούν στην παραγωγή οργανωμένου γραπτού λόγου με τη σύνθεση πολυτροπικών 

κειμένων (νέος γραμματισμός)  

Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία (Παιδαγωγικοί) 

Οι μαθητές επιδιώκεται να:  
• κινητοποιήσουν την πρωτοβουλία τους («αρχή αυτενεργού μάθησης») (Ματσαγγούρας, 

2003, σελ. 108) να ενιαιοποιήσουν τη γνώση (Ματσαγγούρας, 2003, σελ. 106)  και να 
την οικοδομήσουν ενεργητικά  

• καλλιεργήσουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας (Χρυσαφίδης, 2002, σελ. 68-69) 
• «ενεργοποιήσουν ενοποιητικές διαδικασίες μάθησης που αποσκοπούν στην απόκτηση 

γνώσεων δομημένων, που μπορούν να μεταφερθούν και να επικαιροποιηθούν στην 
πράξη» (Maingain & Dufour, 2007,  σελ. 74) 

• καλλιεργήσουν την κριτική τους ικανότητα για την επιλογή και ερμηνεία του υλικού που 
έχουν στη διάθεσή τους, καθώς και για την κατανόηση της  κοινωνίας στην οποίας ζούνε 
(κριτικός γραμματισμός) (ΕΑΙΤΥ, 2010, σελ. 93 και 141) 

• και να εμπλακούν σε «συλλογικές βελτιώσεις και αποτιμήσεις», ώστε να αναπτύξουν 
«τις μεταγλωσσικές και μεταγνωστικές ικανότητές τους», (να μάθουν πώς να μαθαί-
νουν). (Ματσαγγούρας, 1999, σελ. 584) 

Στόχοι ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογικοί) 

Οι μαθητές επιδιώκεται να: 
• καλλιεργήσουν δημιουργική σχέση με τον Η/Υ και τις Τ.Π.Ε.  
• αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης από τις ψηφιακές «πηγές άντλησης της πληροφορί-

ας» (γλωσσικού και οπτικού υλικού) και εξοικείωσης με τη «διαδικασία πρόσληψής 
της» (Πηγιάκη, 2002, σελ. 92) με την αξιολόγηση, επιλογή και επεξεργασία της από το 
διαδίκτυο  

• ασκηθούν στην παραγωγή ηλεκτρονικού γραπτού λόγου χρησιμοποιώντας προγράμμα-
τα, όπως: επεξεργαστή κειμένου, λογισμικό παρουσίασης κλπ. (νέος γραμματισμός, ΕΑΙ-
ΤΥ, 2010, σελ. 93)   

Στόχοι ως προς τη διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων 

 Οι μαθητές επιδιώκεται να: 
• είναι σε θέση να αναφέρουν παραδείγματα από τα οποία να καταδεικνύεται οτι η έν-

νοια της κρίσης είναι πολυδιάστατη και επηρεάζει κάθε έκφανση της ζωής (οικονομική, 
κοινωνική, προσωπική) 

• αναγνωρίζουν τις συνέπειές της σε κείμενα και στην καθημερινότητα 
• ανατρέχουν στην ιστορικότητα του φαινομένου και να αναφέρονται σε δυνατότητα της 

θετικής αξιοποίησής του ή άμβλυνσης των δυσμενών επιπτώσεών του 
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• συνδέσουν την επίλυση του προβλήματος της κρίσης με τις έννοιες της αλλαγής της υ-
πάρχουσας νοοτροπίας και της καινοτομίας. 

Διδακτικό συμβόλαιο 

Οι μαθητές διαμορφώνουν χωρίς εξωτερική επέμβαση ομάδες ανομοιογενείς, ώστε να εξα-
σφαλιστεί «το πλαίσιο στήριξης και ενεργού ένταξης στη μαθησιακή διαδικασία των αδύ-
νατων και μειονοτικών μαθητών» (Ματσαγγούρας, 2004, σελ. 89)  με μόνη τη δέσμευση σε 
κάθε μία από αυτές να συμμετέχει ένα τουλάχιστον άτομο με ικανή τη γνώση των προαπαι-
τούμενων λογισμικών. Τα μέλη της ομάδας επιλέγουν από κοινού πώς να επιμερίζουν τα 
καθήκοντά τους, καθώς και τι να γράφουν σε κάθε κείμενο που ζητείται ως εργασία. Τέλος, 
ως κύριο μέλημά τους έχουν να συνεργαστούν αρμονικά μεταξύ τους και να μάθουν όσο το 
δυνατόν περισσότερα το ένα μέλος από το άλλο (αλληλοδιδακτική μέθοδος). 

Οι μαθητές διαμορφώνουν τις ομάδες και στη συνέχεια «κατανέμουν εσωτερικά τις δρα-
στηριότητες, ορίζοντας υποομάδες και επιμερίζοντας το θέμα τους» (Αργυροπούλου, 2006,  
σελ. 29). Δεσμεύονται μόνο από την απαίτηση σε κάθε μία από αυτές να συμμετέχει ένας 
τουλάχιστον μαθητής με γνώση των λογισμικών που θα χρησιμοποιηθούν. Ενθαρρύνεται η 
διαμόρφωση ομάδων από φίλους, για την ποιοτικότερη σύνταξη κειμένων (Baudrit, 2007, 
σελ. 97) και την εποικοδομητικότερη συνεργασία ακόμη και σύγκρουση μεταξύ τους 
(Baudrit, 2007, σελ. 97-98).  

 (Απαιτούμενοι ψηφιακοί πόροι)  
• Εργαστήριο Πληροφορικής με 8 Η/Υ τουλάχιστον και μονάδα του καθηγητή συνδεδεμέ-

νη με μηχάνημα προβολής 
• Αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα (προαιρετικά) 
• Πρoγράμματα: επεξεργασίας κειμένου, παρουσίασης, ζωγραφικής και Windows Movie 

Maker 
• Διαδίκτυο και μηχανές αναζήτησης (ΕΑΙΤΥ, 2011, σελ. 82) 
• Πρόγραμμα  αποθήκευσης αρχείων video από το youtube και μετατροπής τους σε αρ-

χείο mp3 
• Ιστολόγιο μαθήματος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας 

Περιγραφή και αιτιολόγηση του διδακτικού σεναρίου 

 Ως προς το θεωρητικό πλαίσιο αξιοποιούνται οι ακόλουθες θεωρίες μάθησης:  
• ο κοινωνικός εποικοδομισμός (ΕΑΙΤΥ, 2011, σελ. 30-31) 
• η ανακαλυπτική μάθηση (ΥΠΕΠΘ, 2008, σελ. 74) και συγκεκριμένα η καθοδηγούμενη 

ανακάλυψη και  
• εφαρμόζεται η βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία, επειδή οι μαθητές εντάσσουν τα 

βιώματά τους από την οικονομική κρίση σε διδακτικές δραστηριότητες (Χρυσαφίδης, 
2002, σελ. 17) 

Πορεία υλοποίησης σεναρίου 

Συνοπτική περιγραφή διδακτικού σεναρίου 
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• Πρώτη ώρα (Εργαστήριο Πληροφορικής):  

1. Παρουσίαση του θέματος στην ολομέλεια της τάξης  
2. «από κοινού διαμόρφωση των πλαισίων δράσης» (Frey, 1986, σελ. 24) 
3. διαμόρφωση  4 ομάδων αποτελούμενων από 2 υποομάδες η κάθε μία (ΥΠΕΠΘ, 

2008, σελ. 70) 
4. παρουσίαση βιωματικού ηλεκτρονικού υλικού αφόρμησης (Χρυσαφίδης, 2002, σελ. 

17) και συνοδευτικού φύλλου εργασίας για κάθε ομάδα  
5. σύνθεση εργασιών 
6. παρουσίαση εργασιών της μίας στην άλλη υποομάδα κάθε ομάδας. 

• Δεύτερη ώρα (Εργαστήριο Πληροφορικής):  

1. αναδιαμόρφωση των ομάδων, 
2. διαθεματική διδασκαλία του θέματος στις πέντε ομάδες των: φιλολόγων, κοινωνιο-

λόγων, ιστορικών και οικονομολόγων  
3. «εφαρμογή στην πράξη του προγράμματος που έχει ήδη καταστρωθεί» (Frey, 1986, 

σελ. 27), που είναι η εκπόνηση εργασιών της α΄υποομάδας σε δεδομένο ηλεκτρονι-
κό υλικό και η αναζήτηση και καταγραφή διαδικτυακού υλικού από τη β΄υποομάδα  

4. παρουσίαση εργασιών της μίας στην άλλη υποομάδα κάθε ομάδας. 

• Τρίτη ώρα (Εργαστήριο Πληροφορικής):  

1. Σύνθεση εργασιών που συνδυάζουν υλικό και των δύο προηγούμενων ωρών του 
project. 

• Τέταρτη ώρα (Εργαστήριο Πληροφορικής ή αίθουσα με διαδραστικό πίνακα):  

2. παρουσίαση των εργασιών στην ολομέλεια της τάξης 
3. κριτική αξιολόγηση εργασιών και σταδίων της συνολικής δράσης  

Ο ρόλος της καθηγήτριας και των μαθητών 

• Η καθηγήτρια εμπνεόμενη από την αρχή της ενσυναίσθησης,  είναι «δεκτική σε όλα 
τα φανερά και σιωπηρά μηνύματα των μαθητών» (Πηγιάκη, 2002, σελ. 35). Λειτουργεί ως 
«έμπειρη σύμβουλος» που μέσα από τα φύλλα εργασίας «βοηθά τους μαθητές να εντοπί-
σουν και να οριοθετήσουν» (Ματσαγγούρας, 2004, σελ.205) τις ποικίλες διαστάσεις του 
εξεταζόμενου φαινομένου. «Συντονίζει τη δράση των ομάδων, φροντίζει για την τήρηση του 
χρονοδιαγράμματος» (Αργυροπούλου, 2006, σελ. 32), ενισχύει το πνεύμα ομαδικότητας και 
συμβιβασμού και επιλύει απορίες σχετικά με τη χρήση των απαιτούμενων προγραμμάτων 
του υπολογιστή (Χρυσαφίδης, 2002, σελ. 80). 

• Οι μαθητές μέσω της διαμόρφωσης ομάδων «εμπλέκονται σε διαμαθητική, ενδο-
ομαδική και διομαδική επικοινωνία» (Ματσαγγούρας, 1999, σελ. 252). «Οι συμμετέχοντες 
καθορίζουν αυτόνομα τι πρέπει να γίνει, αναλαμβάνουν υποχρεώσεις και ενεργούν σύμ-
φωνα με αυτές »(Frey, 1986, σελ. 37), προσεγγίζουν κριτικά το συγκεντρωμένο υλικό, συν-
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δημιουργούν πολυτροπικά κείμενα, παρουσιάσεις κλπ. παρουσιάζουν το αποτέλεσμα της 
εργασίας τους στην τάξη και κρίνουν το έργο των συμμαθητών τους. 

Φύλλα Εργασίας 

1η διδακτική ώρα 

Κοινές οδηγίες για όλες τις ομάδες 

Σχηματίζουμε τέσσερις πενταμελείς ομάδες, οι οποίες αποτελούνται από δύο υποομάδες 
των 2 και 3 ατόμων η κάθε μία. Κάθε  α’ υποομάδα εκπονεί εργασία με την  οποία απαντά 
στα αρχικά κοινά ερωτήματα, ενώ η β’ υποομάδα ασχολείται με τα ερωτήματα που είναι 
ειδικά για αυτήν. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας δεν αμελούμε τη μορφοποίηση (έντο-
να γράμματα, υπογραμμίσεις, χρωματισμός κλπ). Εάν το κρίνουμε καλό χρησιμοποιούμε το 
πρόγραμμα ζωγραφικής. Με το τέλος  της εκπόνησης των εργασιών οι δύο υποομάδες της 
ίδιας ομάδας, παρουσιάζουμε το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας η μία στην άλλη και το 
αποθηκεύουμε. 

Στην επιφάνεια εργασίας  βρίσκονται αποθηκευμένα τα ακόλουθα αρχεία που προορίζο-
νται για την: 

Ομάδα «Τραγούδι». Το κομμάτι: «Κομμένα πια τα δανεικά», διάρκειας 3:28’ με ερμηνευτή 
τον Αντώνη  Ρέμο, στο οποίο καταγράφονται οι στίχοι. 
(https://www.youtube.com/watch?v=BuXEegQH6Gw). 

Ομάδα «Συνεντεύξεις1».  Το απόσπασμα συνεντεύξεων με τον τίτλο: «Η οικονομική κρίση 
της Ελλάδας» διάρκειας 2:11’ από την εκπομπή Εuropinion 
(https://www.youtube.com/watch?v=RP4DlHY-M3M).   

Ομάδα «Συνεντεύξεις2». Το απόσπασμα συνεντεύξεων με τον τίτλο: «Είστε περήφανος ως 
Έλληνας;» διάρκειας 1:23’ από την εκπομπή Εuropinion 
(https://www.youtube.com/watch?v=OqCu4dAmQFk). 

Ομάδα «Κείμενο». Το απόσπασμα με τον τίτλο: «Είστε βέβαιοι πως ξέρετε την αξία της Ελ-
λάδας; Πάρτε βαθιά ανάσα και διαβάστε» από την ηλεκτρονική εφημερίδα: press-news.gr 
(http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2014/12/blog-post_754.html) 

H α΄ υποομάδα όλων των ομάδων απαντά με μία πολυτροπική παρουσίαση τουλάχιστον 4 
διαφανειών κάνοντας χρήση του προγράμματος παρουσιάσεων ppt στις ακόλουθες ερωτή-
σεις: 

1. Mε αφορμή ποιο πρόσφατο γεγονός/φαινόμενο που συμβαίνει στη χώρα μας δημιουρ-
γήθηκε αυτό το τραγούδι/δόθηκαν οι συνεντεύξεις/ συντάχθηκε το κείμενο; 

2. Ποιος είναι ο δημιουργός και πομπός αυτού του βίντεο; Είναι αξιόπιστος και γιατί; 

3. Ποια, κατά τη γνώμη σας, ήταν  η αιτία αυτού του τραγουδιού/συνέντευξης/κειμένου; 
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4. Ποια, κατά τη γνώμη σας, ήταν  τα κίνητρα των δημιουργών; 

Αποθηκεύoυμε την παρουσίαση στο αρχείο: «Πηγές» στο φάκελο της ομάδας μας. 

Η  β’  υποομάδα απαντά με ενιαίο πολυτροπικό κείμενο επιχειρηματολογίας τουλάχιστον 
100 λέξεων κάνοντας χρήση του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου Word στις ερωτή-
σεις κάθε ομάδας. 

Ερωτήσεις της β’  υποομάδας του τραγουδιού 

1. Ποιο είναι το κυριολεκτικό νόημα του μεταφορικού δίστιχου: «σπίτια, αμάξια,  λεφτά 
ήταν όλα από καπνό»; 

2. Ποιο το υποκείμενο στη φράση: «Χαθήκαν, φως μου, αυτά που μας λέγανε καιρό, μαζί το 
σ΄αγαπώ» 

3.  Ποια είναι εδώ η πραγματική σημασία της φράσης: «σ΄αγαπώ»; 

4. Σε ποια κατηγορία θα μπορούσε να ενταχθεί το τραγούδι με κριτήριο το νόημα των στί-
χων του; Στα ερωτικά, τα κοινωνικά, τα διδακτικά και γιατί; 

Αποθηκεύουμε το υλικό στο αρχείο: «Απαντήσεις» στο φάκελο: «Τραγούδι». 

Ερωτήσεις της β’  υποομάδας του 1ου αποσπάσματος  συνεντεύξεων 

1. H Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα. Εξίσου μικρός είναι και ο αντίκτυπος της οικονομικής 
κρίσης της στον κόσμο; Τι υποστηρίζουν  σχετικά οι ερωτώμενοι; 

2. Με ποιο τρόπο οι ερωτώμενοι αναφέρονται στην ελληνική οικονομική κρίση και στους 
Έλληνες; 

3. Ποια συναισθήματα νιώσατε, όταν παρακολουθήσατε το βίντεο; 

4. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις απαντήσεις; Αν ναι, γιατί; 

Αποθηκεύουμε το υλικό στο αρχείο: «Απαντήσεις» στο φάκελο: «Συνεντεύξεις1». 

Ερωτήσεις της β’  υποομάδας του 2ου αποσπάσματος  συνεντεύξεων 

1. Ποια στοιχεία του παρόντος των Ελλήνων τονίζονται; 

2. Με ποιο τρόπο οι ερωτώμενοι αναφέρονται στο παρελθόν των Ελλήνων και με ποιο τρό-
πο στο παρόν; 

3. Ποια συναισθήματα νιώσατε, όταν παρακολουθήσατε το βίντεο; 

4. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις απαντήσεις; Αν ναι, γιατί; 

Αποθηκεύουμε το υλικό στο αρχείο: «Απαντήσεις» στο φάκελο: «Συνεντεύξεις2». 
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Ερωτήσεις της β’  υποομάδας του κειμένου 

1. Ποιο το υποκείμενο στη φράση: «Είμαστε 2οι στον κόσμο σε καταθέσεις στην Ελβετία.»; 
2. Συμφωνείτε με τη φράση: «Δεχόμαστε 16.000.000 τουρίστες τον χρόνο και διαθέτουμε 
μια σημαντική τουριστική βιομηχανία.»;   

3. Ποιο το υποκείμενο στη φράση: «Διαθέτουμε 2.400 υπερδεξαμενόπλοια και μεγάλα 
φορτηγά πλοία είμαστε έτσι 1οι στον κόσμο στην εμπορική ναυτιλία.»; 

4. Υπάρχουν φράσεις του κειμένου με την ακρίβεια των οποίων διαφωνείτε; Αν ναι, ποιες 
είναι αυτές και γιατί; 

Αποθηκεύουμε το υλικό στο αρχείο: «Απαντήσεις» στο φάκελο: «Κείμενο». 

2η Διδακτική ώρα 

Κοινές οδηγίες για όλες τις ομάδες 

Διαβάζουμε προσεκτικά, δίνουμε απαντήσεις στις ερωτήσεις που συνοδεύουν το κείμενό 
μας και τις αποθηκεύουμε στο οικείο αρχείο. Με το τέλος  της εκπόνησης των εργασιών οι 
δύο υποομάδες της ίδιας ομάδας, παρουσιάζουμε τις ολοκληρωμένες εργασίες μας η μία 
στην άλλη και το αποθηκεύουμε. 

Φύλλο δράσης ομάδας  των φιλολόγων  

Τα μέλη της α΄ υποομάδας ανοίγουμε το αρχείο: «Ποίηση», που περιέχει  το ποίημα: «Ο 
επιστάτης των εθνικών οικοδομών επί Ι. Καποδίστρια» του Αλέξανδρου Σούτσου από το  
σχολικό εγχειρίδιο «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» .  

1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του επιστάτη;  

2. Πώς παρουσιάζεται η σχέση επιστάτη-πολιτών και επιστάτη-Καποδίστρια (=εξουσίας);  

3. Πώς ενοχοποιείται η συμπεριφορά του επιστάτη με τη γενικότερη κατάσταση της χώρας; 

4. Σε ποιο είδος ποίησης ανήκει το ποίημα; Για την απάντησή μας στηριζόμαστε σε στοιχεία 
του ποιήματος.  

 Τα μέλη της β΄ υποομάδας αναζητούμε στο διαδίκτυο και δίνουμε απαντήσεις στα ακό-
λουθα, που αποθηκεύουμε στο αρχείο: «Λογοτεχνία»: 

1. Πώς αποτυπώνεται  η οικονομική κρίση στη λογοτεχνία; 

2. Αναφέρουμε ενδεικτικά τρία (3) σχετικά λογοτεχνικά έργα. 

3. Αναζητούμε οπτικό υλικό (εικόνες, σκίτσα, φωτογραφίες), για να συνοδέψουμε τις απα-
ντήσεις μας. 

Φύλλο δράσης ομάδας των κοινωνιολόγων 
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Τα μέλη της α΄ υποομάδας ανοίγουμε το αρχείο: «Κοινωνιολογία», που περιέχει το 
κεφάλαιο: «6.1 Κοινωνικά προβλήματα. Προσδιορισμός και συνέπειες» από το  σχολικό 
εγχειρίδιο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή».  

1. Η οικονομική κρίση αποτελεί ένα κοινωνικό πρόβλημα, σύμφωνα με όσα διαβάσαμε στο 
κείμενό μας; Αν  ναι, τεκμηριώνουμε την απάντησή μας. 

2. Ποια είναι οι κοινωνικές συνέπειές της; 

3. Με ποιους τρόπους επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της φτώχειας και της 
ανεργίας τα θύματα της οικονομικής κρίσης και κυρίως οι νέοι; 

4. Πώς συνδέεται η συμπεριφορά απέναντι στους μετανάστες με αυτό το φαινόμενο; 

Τα μέλη της β΄ υποομάδας αναζητούμε στο διαδίκτυο και δίνουμε απαντήσεις στα ακόλου-
θα, που αποθηκεύουμε στο αρχείο: «Στερεότυπα για τους Έλληνες»: 

1. Πώς βλέπουν οι ξένοι τη σύγχρονη  ελληνική κοινωνία ; 

2. Ποια είναι τα στερεότυπα των ξένων για τους σύγχρονους Έλληνες; 

3. Αναζητούμε οπτικό υλικό (εικόνες, σκίτσα, φωτογραφίες), για να συνοδέψουμε τις απα-
ντήσεις μας. 

Φύλλο δράσης ομάδας των ιστορικών 

Τα μέλη της α΄ υποομάδας ανοίγουμε  το αρχείο: «Ιστορία», που περιέχει την ενότητα: «20. 
Από την έξωση του Όθωνα (1862)  έως το κίνημα στο Γουδί (1909)» από το σχολικό εγχειρί-
διο: «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία»  

1. Σε ποια σοβαρή οικονομική κρίση αναφέρεται η ενότητα;  

2. Ποια ήταν τα αίτιά της; 

3. Ποιες οι τραγικές συνέπειές της σε επίπεδο εθνικό ;  

4. Αναφέρουμε τρία (3) κοινά στοιχεία της χρεοκοπίας του 1893 με τη σύγχρονη  οικονομική 
κρίση σε επίπεδο αιτίων ή συνεπειών. 

Τα μέλη της β΄ υποομάδας αναζητούμε στο διαδίκτυο και δίνουμε απαντήσεις στα ακόλου-
θα, που αποθηκεύουμε στο αρχείο: «Πτωχεύσεις»: 

1. Πόσες συνολικά είναι οι πτωχεύσεις του νέου ελληνικού κράτους και πότε έγιναν αυτές; 

2. Ποια είναι (επιγραμματικά) τα αίτια και οι συνέπειές τους;  

3. Αναζητούμε οπτικό υλικό (εικόνες, σκίτσα, φωτογραφίες), για να συνοδέψουμε τις απα-
ντήσεις μας. (ΕΑΙΤΥ, 2010, σελ. 205) 
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Φύλλο δράσης ομάδας των οικονομολόγων.  

Τα μέλη της α΄ υποομάδας ανοίγουμε στο διαδίκτυο την ηλεκτρονική  διεύθυνση ιστού: 
«http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22770&subid=2&pubid=64052624», όπου 
διαβάζουμε το οικονομικό άρθρο: «Τουρισμός και ναυτιλία μείωσαν το έλλειμμα στο 1,1 
δισ. ευρώ» και αποθηκεύουμε στο αρχείο: «Αριστείες».  

1. Ποια είναι τα δεδομένα της  σύγχρονης  ελληνικής  ναυτιλίας  (στατιστικά στοιχεία, σύ-
γκριση με παγκόσμια στοιχεία κλπ); 

2. Ποια είναι τα δεδομένα της  σύγχρονου ελληνικού τουρισμού  (στατιστικά στοιχεία, σύ-
γκριση με παγκόσμια στοιχεία κλπ); 

3. Τι πρέπει να γίνει, ώστε να βελτιωθεί και να αποφέρει ακόμη περισσότερα κέρδη; 

α.  η ναυτιλία και 

β. ο τουρισμός; 

Τα μέλη της β΄ υποομάδας αναζητούμε στο διαδίκτυο και δίνουμε απαντήσεις στα ακόλου-
θα, που αποθηκεύουμε στο αρχείο: «Καινοτομία»: 

1. Ποιοι είναι οι δείκτες έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα της κρίσης; 

2. Πώς η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να βελτιώσουν την υπάρχουσα οικονομική κα-
τάσταση;  

3. Αναζητούμε οπτικό υλικό (εικόνες, σκίτσα, φωτογραφίες), για να συνοδέψουμε τις απα-
ντήσεις μας. 

3η Διδακτική ώρα 

Κοινές οδηγίες για όλες τις ομάδες 

Κατά την εκπόνηση των εργασιών μας:  

 Ακολουθούμε τη διαδικασία αντιγραφής και επικόλλησης, 

 αξιοποιούμε την κατάλληλη μορφοποίηση (π.χ. έντονη γραφή, υπογράμμιση, επι-
λογή διαφορετικών χρωμάτων), αφού συνθέσουμε τα πολυτροπικά κείμενα και 

 όπου το βρίσκουμε σκόπιμο, χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα ζωγραφικής. 

Φύλλο δράσης ομάδας  των φιλολόγων  

1. Με το πρόγραμμα μετατροπής βίντεο, που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, μετατρέ-
πουμε το βίντεο του τραγουδιού: «κομμένα πια τα δανεικά» σε μουσικό αρχείο mp3. 
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2. Με το πρόγραμμα Windows Movie Maker που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας δη-
μιουργούμε ένα βίντεο αξιοποιώντας το υλικό από τα αρχεία: 

α) «Πηγές», β) «Απαντήσεις» από το φάκελο: «Τραγούδι», γ) «Ποίηση» και  δ) «Λογοτεχνί-
α» με  μουσική υπόκρουση το τραγούδι. 

Φύλλο δράσης ομάδας των κοινωνιολόγων 

 Με το πρόγραμμα παρουσίασης ppt δημιουργούμε μια πολυτροπική παρουσίαση με  του-
λάχιστον 8 διαφάνειες αξιοποιώντας το υλικό από τα αρχεία: 

α) «Πηγές», β) «Απαντήσεις»  από το φάκελο: «Συνεντεύξεις1», γ) «Κοινωνιολογία» και  δ) 
«Στερεότυπα για τους Έλληνες» 

Φύλλο δράσης ομάδας των ιστορικών 

Με το πρόγραμμα παρουσίασης ppt δημιουργούμε μια πολυτροπική παρουσίαση με  του-
λάχιστον 8 διαφάνειες αξιοποιώντας το υλικό από τα αρχεία: 

α) «Πηγές», β) «Απαντήσεις» από το φάκελο: «Συνεντεύξεις2», γ) «Ιστορία» και  
δ)«Πτωχεύσεις». 

Φύλλο δράσης ομάδας των οικονομολόγων 

Με το πρόγραμμα παρουσίασης ppt δημιουργούμε μια πολυτροπική παρουσίαση με  του-
λάχιστον 8 διαφάνειες αξιοποιώντας το υλικό από τα αρχεία: 

α) «Πηγές», β) «Απαντήσεις»  από το φάκελο: «Κείμενο», γ) «Αριστείες» και  δ) «Καινοτομί-
α». 

4η διδακτική ώρα 

Κοινή δραστηριότητα για όλες τις ομάδες 

Παρουσιάζουμε τις εργασίες μας (των 3 προηγούμενων ωρών) στην ολομέλεια της τάξης με 
χρήση του διαδραστικού πίνακα (ΕΑΙΤΥ, 2011, σελ. 114-115). Επιλέγουμε ό,τι θεωρούμε 
σημαντικό από το υλικό και τις εργασίες μας. Σχολιάζουμε με επιχειρήματα τι εργασίες των 
άλλων ομάδων. Αναρτούμε το επιλεγμένο υλικό στο ιστολόγιο του μαθήματος. 

Αποτελέσματα και συμπεράσματα 

Το σενάριο που προηγήθηκε εφαρμόστηκε κατά ένα σημαντικό μέρος του το Σεπτέμβριο 
του 2014. Εφαρμόστηκε στα δύο τμήματα της Γ΄ τάξης με ενθουσιώδη καθολική συμμετοχή 
σε όλα τα στάδια,  γεγονός που διευκόλυνε σημαντικά την αξιολόγηση των συμμετεχόντων. 
Επιλέχθηκε «η μικροαξιολόγηση που χρησιμοποιεί ως κριτήριά της τους στόχους της ωριαί-
ας διδασκαλίας» (Ματσαγγούρας, 1998, σελ. 307), οι οποίοι αποτελούν ένα συνδυασμό 
αυτών που έχουν ήδη προαναφερθεί διαφοροποιημένων ή εμπλουτισμένων από τους στό-
χους που τίθενται κατά περίπτωση από τα φύλλα εργασίας. Επισημαίνεται η αδυναμία α-
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ξιόπιστης αξιολόγησης της επίτευξης των στόχων σε επίπεδο στάσεων και απόψεων, του-
λάχιστον σε σχέση με τους γνωστικούς και τεχνολογικούς που γενικά αξιολογούνται πολύ 
ευκολότερα και εγκυρότερα. Συνοψίζοντας, η εφαρμογή του σεναρίου (έστω και κατά ένα 
τμήμα του) συνέβαλε σημαντικά και από πολύ νωρίς στην εδραίωση ενός ευχάριστου κλί-
ματος αποδοχής και συνεργασίας εντός τάξης (παιδαγωγικοί στόχοι) και αποτέλεσε (κατά 
γενική ομολογία διδάσκουσας και διδασκομένων) μία ιδανική μαθητοκεντρική διδακτική 
προσέγγιση για τη δυναμική έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος της γλώσσας. 
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Η μυθοσαλάτα της Περσεφόνης σε e- book 
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Περίληψη 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η μυθοσαλάτα της Περσε-
φόνης σε e- book» και η εφαρμογή του στη σχολική τάξη, με αποτέλεσμα την παραγωγή 
ενός ηλεκτρονικού βιβλίου- e-book από τα παιδιά με σκοπό την εξερεύνηση τριών γνωστών 
μύθων και την παραγωγή ενός ηλεκτρονικού βιβλίου μέσω της πρακτικής της παραμυθοσα-
λάτας. Ο μύθος της Περσεφόνης, ο Εγκέλαδος και ο μύθος της Αλκυόνης είναι αυτοί που θα 
αναλυθούν και θα αξιοποιηθούν, ώστε σε ένα δεύτερο επίπεδο και μέσα από εκπαιδευτι-
κές πρακτικές να «μπερδευτούν» στη μυθοσαλάτα της Περσεφόνης. Τελικό στάδιο θα απο-
τελέσει η συγγραφή και η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού βιβλίου- e book, από τα ίδια τα 
παιδιά, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Η εφαρμογή αυτή διενεργείται στην προσχολική 
εκπαίδευση εναρμονισμένη σε θεματική «Η μυθοσαλάτα της Περσεφόνης» σε δύο τάξεις 
δημοσίων νηπιαγωγείων. 

Λέξεις - Κλειδιά: Μυθολογία. Μυθοσαλάτα. Ηλεκτρονικό Βιβλίο. E- book. Νέες Τεχνολογίες. 
Προσχολική εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Η εφαρμογή της  εκπαιδευτικής δράσης «Η μυθοσαλάτα της Περσεφόνης σε e-book» πραγ-
ματοποιήθηκε σε σχολικές τάξεις νηπιαγωγείων του νομού Αττικής και έλαβε χώρα το σχο-
λικό έτος 2014- 2015.  

Στόχοι : Η επαφή των παιδιών με την ελληνική μυθολογία και σύνδεση τους με τα φυσικά 
φαινόμενα, η επαφή με τις νέες τεχνολογίες καθώς και η ανάπτυξη λόγου και ελευθερία 
έκφρασης μέσα από καινοτόμες δράσεις. 

 Εργαλεία : Chat, email, MP3, TwinSpace, Άλλο λογισμικό (Powerpoint, βίντεο, φωτογραφίες 
και σχέδια), Βίντεο διάσκεψη, Δημοσίευση στο Διαδίκτυο, Ημερολόγιο του έργου, Φόρουμ 
Διαθεματικό πρόγραμμα. 

 Μεθοδολογία :-Συζήτηση και οργάνωση των δραστηριοτήτων μεταξύ των εκπαιδευτικών, 
των δύο σχολείων για κάθε μύθο. 

-Επεξεργασία του κάθε μύθου, σύνδεση με τα φυσικά φαινόμενα, παρουσίαση έργων μετα-
ξύ των δύο νηπιαγωγείων και ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών.  

-Συνεργασία και παρουσίαση της δουλειάς των παιδιών των δύο νηπιαγωγείων σε e-book. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα : η  δημιουργία ενός e- book και η ανάρτηση των δράσεων στο 
δημόσιο TwinSpace. 
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Θεωρητικό πλαίσιο 

Θεωρίες μάθησης και Μυθολογία στην προσχολική εκπαίδευση 

Σύμφωνα με την κοινωνιοπολιτισμική προσέγγιση ιδιαίτερο ρόλο στην ανάπτυξη του ατό-
μου διαδραματίζει η κοινωνία. Κάθε γνωστική αλλαγή στο άτομο μπορεί να ερμηνευθεί 
αιτιολογικά ως αποτέλεσμα διάδρασης με άλλο ή με άλλα άτομα (Vygotsky, 1978). Στα 
πλαίσια αυτής της λογικής και βασιζόμενη στις αρχές της γνωστικής ψυχολογίας αναπτύ-
χθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 μια νέα διδακτική θεωρία, ο λεγόμενος κονστρου-
κτιβισμός ή εποικοδομισμός, η οποία απέδειξε ότι η μαθητής δεν αποθηκεύει απλά τη γνώ-
ση που του προσφέρεται έτοιμη από τον εκπαιδευτικό, αλλά επεξεργάζεται ενεργά τις πλη-
ροφορίες και μέσα από αυτή την επεξεργασία οικοδομεί μόνος του τη γνώση (Ματσαγγού-
ρας, 2004). 

Βασική αρχή του κονστρουκτιβισμού είναι ότι ο άνθρωπος «χτίζει», οικοδομεί την καινούρ-
για γνώση πάνω στην ήδη υπάρχουσα. Η γνώση αυτή προέρχεται από την ενεργή συμμετο-
χή του και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και συνεπώς σε κάθε περίπτωση ο ίδιος ο 
άνθρωπος είναι ενεργός δημιουργός της γνώσης του (Ματσαγγούρας, 2004). 

Οι αρχές του εποικοδομισμού βρίσκουν άριστη εφαρμογή στη σχολική τάξη. Σύμφωνα με 
αυτές οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις προηγούμενες  γνώσεις  
και εμπειρίες των παιδιών και να διαμορφώνουν ένα πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο οι 
προγενέστερες και υπάρχουσες γνώσεις τους να μπορούν να επεκταθούν και να συνδεθούν 
με τη νέα γνώση (Huitt, 2003). Ο εκπαιδευτικός που εφαρμόζει τις αρχές του κονστρουκτι-
βισμού μέσα στην τάξη οδηγεί τους μαθητές του στη διαδικασία πρόσκτησης της γνώσης 
βοηθώντας τους να εξερευνούν , να ανακαλύπτουν και να λύνουν προβλήματα μέσα σε ένα 
μαθησιακό περιβάλλον που λειτουργεί σε ομάδες και δημιουργεί προβληματισμό για επί-
λυση θεμάτων που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή και που συνδέονται με τα ενδιαφέ-
ροντα του μαθητή (Vygotsky, 1978). 

Βασισμένο  στις παραπάνω θεωρίες μάθησης βρίσκεται και το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 
Νηπιαγωγείου, καθώς σύμφωνα με τον Οδηγό Νηπιαγωγού (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπα-
σαγιάννη, 2006 ) τα παιδιά αναπτύσσουν θετικά στάση απέναντι στη μάθηση όταν έχουν 
την ευκαιρία να εμπλακούν σε όλη τη μαθησιακή διαδικασία και να αλληλεπιδράσουν  τό-
σο με το κοινωνικό, όσο και με το φυσικό περιβάλλον, ενώ ιδιαίτερα τονίζεται και η ανάδυ-
ση του τεχνολογικού εγγραμματισμού στο νηπιαγωγείο. 

Με βάση τα παραπάνω, αλλά και τις σύγχρονες συνθήκες ζωής, οι οποίες καθιστούν την 
τεχνολογία απαραίτητη συνθήκη της καθημερινότητας, θεωρήθηκε σκόπιμο να πραγματο-
ποιηθεί στο νηπιαγωγείο μια δράση, η οποία θα συνδυάζει τον τεχνολογικό εγγραμματισμό 
με το μύθο και τη λαϊκή παράδοση.  Η ανάγκη του «μυ-θολογείν» (Κακριδής, 1986) αποτε-
λεί βασική στοιχείο  της ανθρώπινης συνείδησης. Οι μύθοι στο νηπιαγωγείο  διαδραματίζουν 
έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της νοητικής, πνευματικής και ηθικής ανάπτυξης των 
παιδιών, καθώς τα βοηθούν να σχηματίσουν παραστάσεις για την πραγματικότητα και μέ-
σω μιας ιστορίας να αντιληφθούν τον κόσμο καλύτερα (Κακριδής, 1986). Το στοιχείο αυτό 
του λαϊκού πολιτισμού λοιπόν που έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει στα παιδιά αξίες, α-
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πόψεις και παραδόσεις συνδυάζεται με τη νέα τεχνολογία η οποία αποτελεί πλέον για ό-
λους μια πραγματικότητα. 

Ηλεκτρονικό βιβλίο (e- book) και προσχολική εκπαίδευση 

Δεδομένης της σημασίας του τεχνολογικού/ψηφιακού αλφαβητισμού, του  αλφαβητισμού 
του Η/Υ, της αξίας του παραμυθιού αλλά και της αξία της ελληνικής μυθολογίας  στην προ-
σχολική ηλικία και με αφορμή τα αποκαλούμενα «ομιλούντα βιβλία» της σημερινής εποχής 
προχωρήσαμε στον σχεδιασμό του ανωτέρω εκπαιδευτικού  προγράμματος.  Οι ΤΠΕ, μπο-
ρούν να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίηση των στόχων του Αναλυτικού Προγράμ-
ματος του Νηπιαγωγείου σε όλους τους τομείς και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα 
(Plowman & Stephen,2003· Brooker & Siraj-Blatchford, 2002). Ο Οδηγός της Νηπιαγωγού 
(Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006) αναφέρει πως αν ο υπολογιστής αξιοποιηθεί 
σε κατάλληλα οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον, μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη αλ-
ληλεπιδράσεων μεταξύ των παιδιών, την κοινωνικοποίησή τους, την ευελιξία της σκέψης, 
τη δημιουργικότητά τους και την ανάπτυξη της ικανότητάς τους για επίλυση προβλημάτων. 

Στην προσχολική εκπαίδευση παρουσιάζονται ηλεκτρονικά βιβλία γύρω από μία θεματική ή 
αφορούν ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η 
δημιουργία ενός ηλεκτρονικού βιβλίου συνήθως συνδέονται με τη συνεργατική διερεύνηση 
και τη συνεργατική επίλυση προβλημάτων, την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και τη δη-
μιουργική αλληλεπίδραση τις µε το πληροφορικό περιβάλλον που παρέχεται, εστιάζει όχι 
µόνο στο περιεχόμενο τις γνώσης και τις διαδικασίες απόκτησής τις αλλά και στην οικειο-
ποίηση από μέρους των μαθητών δεξιοτήτων και μεταδεξιοτήτων, την άσκηση των μαθη-
τών τις επιστημονικές διαδικασίες και την εξοικείωση των μαθητών µε τις θεµατικές δεξιό-
τητες, έτσι  αναφέρονται στα ∆ΕΠΠΣ (Lemke, 2001, Κόκκοτας Π., κ.α.). 

Σχεδιασμός και υλοποίηση της δράσης 

Η εκπαιδευτική δράση «Η μυθοσαλάτα τις Περσεφόνης» σε e- book οργανώθηκε για να ε-
ξυπηρετήσει τις σκοπούς εκείνους τις εκπαίδευσης που σχετίζονται με τη γνωριμία του παι-
διού με το ηλεκτρονικό βιβλίο, την επαφή με την Ελληνική μυθολογία,  την επαφή του με 
τις νέες τεχνολογίες, την ανάπτυξη τις φιλαναγνωσίας, της δημιουργικής έκφρασης και της 
φαντασίας και της συνεργασίας. Κύριος στόχος ήταν να παρακινήσει και να εμπλέξει τα 
παιδιά σε μια διαδικασία αναζήτησης και εξερεύνησης της γνώσης μέσα   από την κατα-
σκευή ενός ηλεκτρονικού βιβλίου.  

Μεθοδολογία 

Αρχικά οργανώθηκε από τους εκπαιδευτικούς που πραγματοποίησαν το πρόγραμμα σχε-
διασμός των δραστηριοτήτων, οι οποίες θα εφαρμόζονταν και στα δύο νηπιαγωγεία. Θεω-
ρήθηκε σκόπιμο οι μύθοι να συνδέονται με τα φυσικά φαινόμενα που προσπαθούν να ερ-
μηνεύσουν και έτσι η παρουσίασή τους έγινε τα ανάλογα χρονικά διαστήματα ( ο μύθος της 
Περσεφόνης τον Οκτώβρη κατά τη διάρκεια του οποίου γίνεται η διδασκαλία των εποχών, ο 
μύθος της Αλκυόνης τον Ιανουάριο και ο μύθος του Εγκέλαδου με αφορμή την άσκηση σει-
σμού). 
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Σε επόμενο στάδιο παρουσιάστηκαν οι μύθοι στα παιδιά. Πραγματοποιήθηκε η πρακτική 
της ιδεοθύελλας (brainstorming) σύμφωνα με την οποία τα παιδιά κατέθεσαν τις προτάσεις 
τους για παιχνίδια και δράσεις σχετικά με τους μύθους που άκουσαν. Όλες οι δραστηριότη-
τες πραγματοποιήθηκαν με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και τα παιδιά χρησιμοποίησαν 
φωτογραφική μηχανή για να αποτυπώσουν τις δράσεις τους και έπειτα πέρασαν  (με τη 
βοήθεια της εκπαιδευτικού) τις φωτογραφίες στο δίκτυο ( twinspace) έτσι ώστε να μπορέ-
σουν να τις  δούν τα παιδιά από το συνεργαζόμενο νηπιαγωγείο. Με βιντεοκλήση είχαν ε-
πίσης τη δυνατότητα να συζητήσουν για τις δράσεις του σχολείου τους. 

Στο τελικό στάδιο έγινε επιλογή των φωτογραφιών από τις δραστηριότητες που πραγματο-
ποιήθηκαν για τους τρείς μύθους και τα παιδιά (δουλεύοντας πάντα σε ομάδες) διηγήθη-
καν μια ιστορία. Η κάθε ομάδα ξεκινούσε την ιστορία της από εκεί που σταματούσε η 
προηγούμενη και φρόντιζε αυτό που να πει να ταιριάζει με τις εικόνες που είχε διαλέξει. 
Έτσι δημιουργήθηκε η «πραμυθοσαλάτα» σε ηλεκτρονική μορφή και αναρτήθηκε στο δια-
δυκτιακό χώρο , στον οποίο συνεργάζονταν και συνομιλούσαν τα δύο νηπιαγωγεία. 

Αξιολόγηση 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου εργασίας το ενδιαφέρον των παιδιών ήταν έντονο. Η έμ-
φυτη περιέργεια τους αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη που τα ώθησε να εμπλακούν σε 
καταστάσεις προβληματισμού, να θέσουν ερωτήματα και να βρουν λύσεις. 

Ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε το μαθησιακό περιβάλλον με τη συνεργασία παιδιών 
και εκπαιδευτικού έδωσε τη δυνατότητα να αναπτυχθούν όλες οι δραστηριότητες που θε-
ωρήθηκαν απαραίτητες από τα παιδιά, για την εις βάθος διερεύνηση του θέματος και την 
ενεργητική συμμετοχή των ίδιων σε αυτές. 

Παράλληλα οι ομάδες εργασίας λειτούργησαν αποτελεσματικά σε ένα πλαίσιο συνεργασίας 
όπου τα ίδια τα παιδιά  κάθε ομάδας διαμόρφωναν ανάλογα με τις περιστάσεις. 

Το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά να προσεγγίσουν μα-
θησιακές επιδιώξεις που σχετίζονται με πολλές από τις περιοχές του αναλυτικού προγράμ-
ματος όπως μαθηματικά, γλώσσα, τέχνες, περιβάλλον, ηλεκτρονικός υπολογιστής κ.α. 

Μέσα από αυτό το σχέδιο εργασίας, που στηρίχτηκε στην πρωτοβουλία και στα ενδιαφέρο-
ντα των παιδιών, με τις εκπαιδευτικούς σε ρόλο συνεργάτη και συνοδοιπόρου, ενισχύθηκαν 
τα κίνητρά τους για την κατάκτηση δεξιοτήτων. Καθώς τα ίδια διαπίστωναν το νόημα και τη 
χρησιμότητα που έχουν οι συγκεκριμένες δεξιότητες γι’ αυτά, ωθήθηκαν στην κατάκτησή 
τους. 

Έτσι τόσο καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, όσο και στα τελικά του στάδια, η αξιο-
λόγηση του προγράμματος γινόταν μέσα από δραστηριότητες εμπέδωσης της γνώσης και 
της πληροφορίας, αλλά και κατά την ολοκλήρωση του, η παραγωγή του e-book της Περσε-
φόνης. 
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Η παραβολή του κακού δούλου 
Μία διδακτική προσέγγιση στο μάθημα των Θρησκευτικών   

Μαλάμος Θωμάς  
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 

thomasmalamos@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζουμε μία διδακτική προσέγγιση στο μάθημα των Θρη-
σκευτικών της Στ΄τάξης. Αρχικά αναφέρονται συνοπτικά οι σκοποί και οι στόχοι του μαθήμα-
τος όπως παρουσιάζονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και στη συνέχεια καταγράφο-
νται ενδεικτικές δραστηριότητες για τη διδακτική προσέγγιση μίας ενότητας   από το διδα-
κτικό εγχειρίδιο της Στ΄ τάξης και συγκεκριμένα του μαθήματος  «Να συγχωρούμε τους άλ-
λους».  

Λέξεις - κλειδιά: Θρησκευτικά, παραβολή, διδακτική προσέγγιση 

Εισαγωγή 

Ένα από τα είδη της μάθησης που διδάσκεται στο σχολείο είναι και η μάθηση των στάσεων. 
Ως στάση ορίζεται η εσωτερική κατάσταση που υπάρχει σε ένα άτομο και η οποία τείνει να 
επηρεάζει την επιλογή του ή προτίμησή του για ορισμένα πρόσωπα, πράγματα, θέσεις ή γε-
γονότα. (Φλουρής, 1992). 

Στις σημερινές μεταβαλλόμενες συνθήκες και για την υιοθέτηση θετικών στάσεων στον το-
μέα των διαπροσωπικών σχέσεων, σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει η αγωγή για την ειρήνη, 
η οποία γίνεται αντιληπτή ως μια διαδικασία αναζήτησης των αιτιών των συγκρούσεων και 
της εχθρότητας και της μείωσης αυτών. (Κρίβας, 1998). 

Ένα από τα μαθήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν στο παραπάνω πλαίσιο είναι και το 
μάθημα των Θρησκευτικών, το οποίο μέσα από τις κατάλληλες διδακτικές τεχνικές μπορεί να 
ανταποκριθεί στις ελπίδες και στις προσδοκίες των μαθητών προσφέροντάς τους τα ουσιώδη 
και ανταποκρινόμενο στις ανάγκες και στους προβληματισμούς τους. (Κογκούλης, 1991).  

Το μάθημα των Θρησκευτικών στην υποχρεωτική εκπαίδευση υπηρετεί τους γενικούς σκο-
πούς της παιδείας, όπως αυτοί ορίζονται από το Σύνταγμα και τους νόμους και έχει ως στόχο 
την ηθική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών. Ειδικότερα η διδασκαλία του μαθήματος 
των Θρησκευτικών στοχεύει έτσι ώστε τα παιδιά της σχολικής ηλικίας: 

- Να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις γύρω από τη χριστιανική πίστη και την ορθόδοξη 
παράδοση 

- Να αναπτύξουν θρησκευτική συνείδηση   

-Να κατανοήσουν τη χριστιανική πίστη ως μέσο νοηματοδότησης του κόσμου και της ζωής 

- Να επεξεργαστούν κριτικά τις θρησκευτικές αξίες, παραδοχές και στάσεις 
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- Να διερευνήσουν το ρόλο που έχει ο χριστιανισμός στον πολιτισμό και στην ιστορία της 
Ελλάδας και της Ευρώπης 

- Να κατανοήσουν τη θρησκεία ως παράγοντα που συντελεί στην ανάπτυξη του πολιτισμού 
και της πνευματικής ζωής 

-Να αντιληφθούν και να σεβαστούν την ύπαρξη διαφορετικών εκφράσεων της θρησκευτικό-
τητας 

- Να αναπτύξουν ανεξάρτητη σκέψη και ελεύθερη έκφραση 

- Να αντιμετωπίσουν σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και διλήμματα 

-Να αξιολογήσουν τον Χριστιανισμό ως παράγοντα βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων. 
(ΥΠ.Ε.Π.Θ.,-Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο, 2003). 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών  καθορίζει ως ειδικούς σκοπούς της διδασκαλίας του μα-
θήματος των Θρησκευτικών τους ακόλουθους: 

-Τη γνωριμία βασικών παραστάσεων, εννοιών και συμβόλων της ορθόδοξης πίστης και ζωής 

- Την ανακάλυψη της σημασίας και της επικαιρότητας του Ευαγγελίου για την προσωπική και 
κοινωνική ζωή και τον πολιτισμό 

-Την καλλιέργεια πνεύματος έμπρακτης αλληλεγγύης, ειρήνης και δικαιοσύνης, σεβασμού 
της θρησκευτικής ιδιαιτερότητας και συνύπαρξης με το «διαφορετικό» 

- Την εκτίμηση της ανάγκης σεβασμού και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και της 
πολιτισμικής κληρονομιάς της χώρας μας, αλλά και της ανθρωπότητας 

- Την κατανόηση της σημασίας του να είναι κάποιος ενεργό μέλος της εκκλησιαστικής κοινό-
τητας. (ΥΠ.Ε.Π.Θ.,-Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο, ό.π). 

Στην κατεύθυνση αυτή  διαμορφώνεται  μια νέα εκπαιδευτική διαδικασία που οφείλει να  
έχει ως στόχο την κατάκτηση των εργαλείων της γνώσης από μέρος των μαθητών,  τη μετα-
τροπή σε  πράξη αυτών που μαθαίνουν, την ανάπτυξη του σεβασμού απέναντι στον «άλλον», 
την ανάπτυξη  της κριτικής σκέψης και την εξάσκηση στην επιλογή των ενεργειών και των 
αποφάσεων σε διαφορετικές καταστάσεις. (Unesco, 1999). 

Με βάση τα παραπάνω, επιχειρείται να επιτευχθεί  μία διαφορετική μεθοδολογική προσέγ-
γιση στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών και συγκεκριμένα  στη διδακτική ε-
νότητα που υπάρχει στο σχολικό εγχειρίδιο της Στ΄τάξης «Να συγχωρούμε τους άλλους»  με 
βασικό σημείο αναφοράς την παραβολή του κακού δούλου.  

Γενικός σκοπός της προσέγγισης είναι να γνωρίσουν οι μαθητές  μία παραβολή του Ιησού και 
να συνειδητοποιήσουν την αξία της από την εφαρμογή της στην καθημερινή τους ζωή. 

 Επιμέρους στόχοι ορίζονται οι ακόλουθοι:  
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Οι μαθητές να γνωρίσουν την παραβολή του κακού δούλου, να μπορούν να την αναδιηγη-
θούν και να κατανοήσουν τη σημασία της.  

Οι μαθητές να εντοπίσουν τις διαφορές στους χαρακτήρες των πρωταγωνιστών της παραβο-
λής.  

Να αναπτύξουν δεξιότητες  και πνεύμα συνεργασίας στην εκπόνηση των  επιμέρους δραστη-
ριοτήτων που θα υλοποιηθούν. 

 Να αναφέρουν παραδείγματα από την καθημερινή τους ζωή. 

Προτάσεις υλοποίησης  

1η Δραστηριότητα: Ο εκπαιδευτικός με την τεχνική της αφήγησης αφηγείται τα κύρια σημεία 
της προαναφερόμενης διδακτικής ενότητας . Για την επιτυχία του σκοπού, όπως ταιριάζει 
στη χρησιμοποίηση αυτής της μεθόδου, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι καλά προετοι-
μασμένος, να μιλά με ηρεμία, απλότητα και σαφήνεια, να χρωματίζει τη φωνή του, να προ-
σέχει τις χειρονομίες του, να εξηγεί άγνωστους όρους και να παρεμβάλλει ερωτήσεις (Χατζη-
δήμου, 2011). Μέσα από αυτήν την πρώτη δραστηριότητα, τα παιδιά καθοδηγούνται στα-
διακά να εισέλθουν στη δεύτερη δραστηριότητα που είναι η μελέτη της παραβολής του κα-
κού δούλου. 

2η Δραστηριότητα: Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες αναζητούν την παραβολή του κακού δού-
λου (Μτ. 18, 23-35) και τη μελετούν. Με στόχο την εξοικείωση των παιδιών τόσο με την έ-
ντυπη, όσο και με την ηλεκτρονική παρουσίαση της Καινής Διαθήκης κάποιες ομάδες εργά-
ζονται με την έντυπη έκδοση σε μετάφραση, ενώ κάποιες άλλες αναζητούν την υπό εξέταση 
περικοπή μέσα από ασφαλείς και προεπιλεγμένες από τον εκπαιδευτικό ιστοσελίδες. Με 
στόχο την κατανόηση της παραβολής ακολουθούν ερωτήσεις. Με την τεχνική των ερωτήσεων 
τα παιδιά εισέρχονται σε μια διαδικασία προβληματισμού και κατά το δυνατόν ελεύθερης 
και αυτόνομης σκέψης.(Χατζηδήμου, ό.π) 

3η Δραστηριότητα: Στη δραστηριότητα αυτή, τα παιδιά παρουσιάζουν την παραβολή αξιο-
ποιώντας τεχνικές της δραματοποίησης και του παιχνιδιού ρόλων. Τα παιδιά υποδυόμενα 
ρόλους που συνδέονται με μία συγκεκριμένη κατάσταση κατανοούν και βιώνουν ρόλους στο 
πλαίσιο συγκρουσιακών καταστάσεων (Χατζηδήμου, ό.π). Στην περίπτωσή μας τα παιδιά κα-
λούνται να παίξουν τα πρόσωπα της παραβολής, να περιγράψουν την παραβολή με δικά τους 
λόγια, αλλά και να προσθέσουν δικά τους στοιχεία, να περιγράψουν πώς αισθάνονται κ.λ.π. 

4η Δραστηριότητα: Αξιοποιώντας τεχνικές της Δημιουργικής Γραφής δίνουμε στα παιδιά το 
απόσπασμα από τον Ύμνο της αγάπης. (Α΄Κορ.13,1-13). Αφού συζητήσουμε και εντοπίσουμε  
τα χαρακτηριστικά που έχει εκείνος που αγαπάει,  ζητάμε από τα παιδιά να γράψουν με τον 
δικό τους τρόπο τα χαρακτηριστικά που έχει εκείνος που συγχωρεί.  

5η Δραστηριότητα: Τα παιδιά παρατηρούν και περιγράφουν την τοιχογραφία από τη μονή 
της Μεγίστης Λαύρας που σχετίζεται με την παραβολή και υπάρχει στο σχολικό βιβλίο και 
ζωγραφίζουν τις δικές τους εικόνες και στη συνέχεια με την αξιοποίηση του windows movie 
maker φτιάχνουν ένα βίντεο με τις εικόνες που έφτιαξαν. 
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6η Δραστηριότητα: Αξιοποιώντας πρότερες γνώσεις των παιδιών που σχετίζονται με την εκ-
κλησιαστική τέχνη παροτρύνουμε τα παιδιά να γράψουν το απόσπασμα της παραβολής με 
μορφή βυζαντινού χειρογράφου. Τα παιδιά αξιοποιώντας το διαδίκτυο βρίσκουν και επιλέ-
γουν τη γραμματοσειρά της αρέσκειάς τους και αντιγράφουν το απόσπασμα. Επιπλέον μπο-
ρούν να ζωγραφίσουν το πρώτο γράμμα με μορφή πρωτογράμματος, να φτιάξουν μια μικρή 
ζωγραφιά, παρουσιάζοντας το κείμενό τους σαν ιστορημένο χειρόγραφο κ.ά. 

7η Δραστηριότητα: Τα παιδιά μελετούν το παράθεμα του μαθήματος που υπάρχει στο σχο-
λικό βιβλίο και αναφέρεται στο περιστατικό όπου ο άγιος Διονύσιος συγχώρεσε το φονιά του 
αδελφού του. Τα παιδιά αξιοποιώντας δεξιότητες από το γλωσσικό μάθημα  διηγούνται το 
περιστατικό γραπτά ή προφορικά με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα σε πρώτο 
πρόσωπο, σαν να μιλάει ο ίδιος ο άγιος, σε τρίτο πρόσωπο σαν να το περιγράφει κάποιος 
άλλος, σε χρόνο ενεστωτικό ή παρελθοντικό κ.λ.π. 

8η Δραστηριότητα: Τα παιδιά καλούνται να συζητήσουν και να απαντήσουν στις δραστηριό-
τητες του σχολικού βιβλίου που έχουν ως στόχο την εμπέδωση και την προέκταση του μαθή-
ματος. 

9η Δραστηριότητα: Η τελευταία δραστηριότητα σχετίζεται με την αξιολόγηση της εφαρμογής 
της προσέγγισης. Η αξιολόγηση ως αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας έχει 
σημαντικά αποτελέσματα όταν συνδέεται με τις μεταγνωστικές ικανότητες των παιδιών. Στην 
κατεύθυνση αυτή η τήρηση ενός προσωπικού ημερολογίου, όπου τα παιδιά καταγράφουν 
τις σκέψεις τους, τις δραστηριότητες που πραγματοποίησαν, το βαθμό ευκολίας ή δυσκολίας 
που συνάντησαν, καθώς και τη σύνδεση της γνώσης που κατέκτησαν με την καθημερινή τους 
ζωή έχει σημαντικά αποτελέσματα. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 

Η παραπάνω προσέγγιση  θα μπορούσε να επεκταθεί με την υλοποίηση ενός προγράμματος 
Αγωγής Υγείας με θέμα τις διαπροσωπικές σχέσεις και την αξιοποίηση κατάλληλου σχεδια-
σμένου εκπαιδευτικού υλικού .(ΚΕ.ΘΕ.Α., 2000). 

Αντί επιλόγου 

Το μάθημα των Θρησκευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση προσφέρει τη δυνατότητα για 
την αξιοποίηση ποικίλων διδακτικών τεχνικών που έχουν ως στόχο τη βιωματική και ενεργη-
τική συμμετοχή των παιδιών στην κατάκτηση γνώσεων και στάσεων που σχετίζονται με σύγ-
χρονα θέματα. Στην κατεύθυνση αυτή και στο πλαίσιο των εύλογων περιορισμών της παρού-
σας εισήγησης παρουσιάστηκαν ενδεικτικές δραστηριότητες  με αφορμή μία διδακτική ενό-
τητα. 
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Περίληψη 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση και τα προγράμματα αγωγής υγείας αποτελούν έννοιες που  
εμφανίστηκαν στην εκπαίδευση στον ελλαδικό χώρο τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Τόσο η  
διαπολιτισμική εκπαίδευση, όσο και τα προγράμματα αγωγής υγείας δύνανται να συμβάλ-
λουν καθοριστικά στη δημιουργία ολοκληρωμένων ανθρώπων και ενεργών πολιτών. Σκοπό 
της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάδειξη της σχέσης που διέπει τη διαπολιτισμική εκ-
παίδευση και τα προγράμματα αγωγής υγείας, καθώς και των δυνατοτήτων για  παράλληλη 
αξιοποίησή τους. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού χρησιμοποιήθηκαν η μέθο-
δος ανάλυσης περιεχομένου, καθώς και τα δεδομένα από τα προγράμματα Αγωγής Υγείας 
που πραγματοποιήθηκαν τα σχολικά έτη από το 2011-2012 έως και το 2014-2015 στην Α΄ 
και Β΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας. 

Εισαγωγή 

Είναι αναντίρρητα αποδεκτό ότι το σχολείο οφείλει να προσφέρει σύγχρονη και εμπλουτι-
σμένη παιδεία συμβάλλοντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, ώστε αυτοί να λει-
τουργούν ως υπεύθυνοι, ενεργοί και δημιουργικοί πολίτες σε μια πολύπλοκη κοινωνία 
(Ματσαγγούρας, 2007). Οι σύγχρονες κοινωνίες ταλανίζονται από ποικίλα προβλήματα ό-
πως: η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, οι μολυσμα-
τικές ασθένειες κ.ά. Τα προβλήματα αυτά συνιστούν θεματικές που ενδιαφέρουν άμεσα 
τόσο τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, όσο και την αγωγή υγείας. Συνεπώς, κρίνεται απαραί-
τητο στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας το σχολείο να ασχολείται 
με ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και αγωγής υγείας. Η επαφή με αυτά τα ζητήμα-
τα επιδρά καταλυτικά, προκειμένου οι μαθητές να εξελιχθούν σε ατομικό και κοινωνικό 
επίπεδο και να αποκτήσουν ολοκληρωμένη προσωπικότητα, προκειμένου να συμβάλλουν 
στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του κοινωνικού συνόλου και στην άμβλυνση ή εξάλει-
ψη σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων. 
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Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Προγράμματα Αγωγής Υγείας 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες στο χώρο των επιστημών της Αγωγής έχει δοθεί ιδιαίτερη βα-
ρύτητα στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Μία περιεκτική προσέγγιση της έννοιας πετυχαίνει 
ο Essinger (1990) ορίζοντας ως διαπολιτισμική εκπαίδευση την παιδαγωγική απάντηση στα 
προβλήματα διαπολιτισμικής φύσης που εμφανίζονται σε μια πολυπολιτισμική και πολυε-
θνική κοινωνία, ενώ ο Dietrich (2006) υποστηρίζει ότι η  διαπολιτισμική εκπαίδευση συνι-
στά μια νέα σύλληψη για την εκπαίδευση, μια διαφοροποιημένη σχολική πρακτική, η οποία 
βασίζεται στην παραδοχή ότι η μονοπολιτισμική, εθνικά προσανατολισμένη εκπαίδευση, δε 
δύναται να ανταποκριθεί στη σύγχρονη πραγματικότητα και έχει ξεπεραστεί ιστορικά. Βα-
σική επιδίωξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι το σύνολο των μαθητών να έχει ίσες 
ευκαιρίες μάθησης στο σχολείο, ανεξάρτητα από το φύλο, την κοινωνική τάξη, την εθνική 
και φυλετική προέλευση, καθώς και τα πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά (Μπερερής, 2001). 
 
Ως αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης θεωρούνται (Essinger, 1988):  
• Η εκπαίδευση για ενσυναίσθηση. Ως ενσυναίσθηση ορίζεται η ικανότητα γνωστικής και 
συναισθηματικής τοποθέτησης του «εγώ» στη θέση του «άλλου» υπό την έννοια της απο-
δοχής και της ένταξης των προσδοκιών «του» στη συμπεριφορά μου απέναντι σ’ «αυτόν». 
Ο «άλλος» γίνεται κατανοητός κυρίως ως πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί σε ένα πλαίσιο 
δυνατοτήτων και περιορισμών που στιγματίζουν τις κοινωνικές συνθήκες διαβίωσής του 
(Γκόβαρης, 2001) 
• Η εκπαίδευση για αλληλεγγύη. Αντιπροσωπεύει την καλλιέργεια μίας συλλογικής συνεί-
δησης, η οποία υπερβαίνει τα όρια των ομάδων, των φυλών και των κρατών, ώστε να αμ-
βλύνεται η κοινωνική ανισότητα και η αδικία 
• Η εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό. Αναφέρεται στην ανάγκη για πολιτισμική δι-
εύρυνση προσκαλώντας τους άλλους πολιτισμούς να συμμετάσχουν στο δικό μας πολιτισμό 
• Η εκπαίδευση εναντίον του εθνικιστικού τρόπου σκέψης. Στοχεύει να εξαλείψει τα εθνικά 
στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, ώστε οι λαοί να ανοίξουν διάλογο και να επικοινωνή-
σουν μεταξύ τους 
 
Ως παραδοχές - βάσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης λογίζονται (Νικολάου, 2005):  
• Η αναγνώριση της ετερότητας 
• Η κοινωνική συνοχή 
• Η ισότητα 
• Η δικαιοσύνη  
Οι παραπάνω παραδοχές – βάσεις συνιστούν θεμελιώδη προαπαιτούμενα για την ομαλή 
λειτουργία του κοινωνικού συνόλου, αλλά και για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του 
συνόλου των μελών του. 
 
Η διεθνής βιβλιογραφία κατατάσσει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην κατηγορία των μα-
θημάτων, τα οποία μπορούν να τέμνουν εγκάρσια το πρόγραμμα σπουδών χωρίς να αποτε-
λούν αυτόνομα μαθήματα (Νικολάου, 2007). Αυτή η παρατήρηση είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κή, καθώς παρέχει τη δυνατότητα διάχυσης της έννοιας, των αρχών και των αξιών της δια-
πολιτισμικής εκπαίδευσης σε όσο το δυνατόν περισσότερα γνωστικά αντικείμενα του ανα-
λυτικού προγράμματος.  
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Παράλληλα χρονικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση εμφανίστηκαν στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση στον ελλαδικό χώρο τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, τα οποία πε-
ριλαμβάνουν την αγωγή υγείας, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τα πολιτιστικά θέματα, 
την αγωγή σταδιοδρομίας και το e-twinning. Ως αγωγή υγείας ορίζεται μία εκπαιδευτική 
διαδικασία, η οποία στηρίζεται σε επιστημονικές αρχές και χρησιμοποιεί προγραμματισμέ-
νες ευκαιρίες μάθησης που προσφέρουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους, όταν λειτουρ-
γούν ως άτομα ή ως σύνολο, να αποφασίζουν συνειδητά για θέματα, τα οποία επηρεάζουν 
την υγεία τους (Σώκου, 1999). 
  
Το ΥΠΑΙΘ (2014) καθόρισε με την υπουργική απόφαση Γ7/167127/15/10/2014 τη θεματο-
λογία των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, ως προς την Αγωγή Υγεί-
ας διέκρινε τη θεματολογία σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) Μαθαίνω για τη ζωή και β) Αγω-
γή του Ενεργού Πολίτη. Αυτές οι κατηγορίες διακρίνονται σε ορισμένες υποκατηγορίες, οι 
οποίες περιλαμβάνουν ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, ζητήματα 
όπως: οι διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στην υγεία και στην ασθένεια, ο εθελοντισμός και η 
υγεία, η αυτοεκτίμηση, το αυτοσυναίσθημα – η ανάπτυξη δεξιοτήτων, οι διαπροσωπικές 
σχέσεις, τα προβλήματα φτώχειας και αναλφαβητισμού, τα  δημοκρατικά δικαιώματα, τα 
δικαιώματα του πολίτη, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η ισότητα ευκαιριών, η ισότητα φύλων, 
ο ρατσισμός και η ξενοφοβία άπτονται αναμφίβολα του πεδίου δράσης της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης. Συνεπώς, είναι ευδιάκριτη η σχέση ανάμεσα στη θεματολογία των προγραμ-
μάτων αγωγής υγείας και στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, καθώς η συγκεκριμένη θεματο-
λογία καλύπτει αρκετούς από τους τομείς ενδιαφέροντος και δράσης της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης.  

Διαπολιτισμική εκπαίδευση και προγράμματα αγωγής υγείας 
Εμπειρική έρευνα στην Α΄ και Β΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας 

Η παρούσα εμπειρική έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομέ-
νου. Συγκεκριμένα,  χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα οι τίτλοι των  εγκεκριμένων προγραμ-
μάτων αγωγής υγείας που υλοποιήθηκαν τα σχολικά έτη από 2011-2012 έως και το σχολικό 
έτος 2014-2015 στην Α΄ και Β΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας. Η επιλογή 
των συγκεκριμένων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε με 
γνώμονα ότι αυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 13% του μαθητικού πληθυσμού της χώ-
ρας, ενώ αντίστοιχα σε αυτές εργάζεται περίπου το 12% του συνόλου των εκπαιδευτικών 
(ΕΣΥΕ, 2010). Συνεπώς, μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για 
ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 
πακέτο SPSS19. 
 
Από τη μελέτη του Πίνακα: 1 διαπιστώνει κανείς ότι στην Α΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στην Αθήνα το ποσοστό των προγραμμάτων αγωγής υγείας που προσεγγίζει 
ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εμφανίζει σημαντικές αυξομειώσεις τα τελευταία 
χρόνια και κυμαίνεται από 13,4% έως 29,2%. Συγχρόνως, η θεματολογία των προγραμμά-
των εμφανίζει σημαντική ποικιλία. Είναι άξιο αναφοράς το γεγονός ότι υπάρχει μια σημα-
ντική αύξηση του ποσοστού των προγραμμάτων που ασχολείται με ζητήματα ανθρωπίνων 
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σχέσεων, στα οποία εμπεριέχονται και τα θέματα σχολικού εκφοβισμού. Προκαλεί, όμως, 
αρνητική εντύπωση ότι μικρός αριθμός προγραμμάτων αγωγής υγείας μελετά ζητήματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητας, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά στη σύγχρονη 
εποχή που γίνεται συχνά λόγος για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έλλειψη 
ισότητας.     
 
Είδος προγράμματος 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Προγράμματα σχετιζόμενα με τη 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

26 (29,2%) 19 (19,4%) 11 (13,4%) 23 (24,7%) 

Ισότητα 2 (2,2%) 4 (4,1%) 0 (0%) 1 (1,07%) 
Εθελοντισμός 11 (12,3%) 7 (7,1%) 0 (0%) 4 (4,3%) 
Διαφυλικές – ανθρώπινες σχέσεις 4 (4,5%) 1 (1%) 4 (4,9%) 10 (10,8%) 
Ρατσισμός 3 (3,4%) 2 (2,1%) 6 (7,3%) 5 (5,37%) 
Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στην 
υγεία - ασθένεια  

3 (3,4%) 1 (1%) 0 (0%) 2 (2,15%) 

Δικαιώματα 3 (3,4%) 4 (4,1%) 1 (1,2%) 2 (2,15%) 
Συνολικός αριθμός προγραμμάτων 
Αγωγής Υγείας 

89 (100%) 98 (100%) 82(100%) 93(100%) 

Πίνακας:1 Θεματολογία προγραμμάτων αγωγής υγείας σχετιζόμενα με τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Α΄ Αθήνας 

 
Μελετώντας κανείς τον Πίνακα: 2 δύναται να αποκομίσει χρήσιμα συμπεράσματα αναφο-
ρικά με τα προγράμματα αγωγής υγείας στη Β΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, για μια τριετία υπήρχε ένα σχεδόν σταθερό ποσοστό προγραμ-
μάτων αγωγής υγείας που ασχολούνταν με θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, το οποίο 
το σχολικό υπερδιπλασιάστηκε. Επίσης, υπήρξε μεγάλη αύξηση του ποσοστού των προ-
γραμμάτων που μελετούν τις ανθρώπινες σχέσεις και ειδικότερα, τα θέματα σχολικού εκ-
φοβισμού. Προκαλεί προβληματισμό το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια απουσιάζουν πλή-
ρως προγράμματα που καταπιάνονται με τις διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στην υγεία και 
στην ασθένεια, αλλά και με θέματα ισότητας, καθώς ο αυξημένος αριθμός αλλοδαπών στη 
χώρα μας, είτε ως μόνιμοι κάτοικοι, είτε ως τουρίστες δημιουργεί την ανάγκη για ενημέρω-
ση αναφορικά με τις διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στην υγεία και στην ασθένεια, καθώς 
και ευρύτερα σε θέματα ισότητας.  
 
Είδος προγράμματος 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Προγράμματα σχετιζόμενα με τη 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

8 (12,5%) 6 (11,5%) 5 (11,62%) 7 (29,2%) 

Ισότητα 1 (1,55%) 1 (1,9%) 0 (0%) 0 (0%) 
Εθελοντισμός 1 (1,55%) 0 (0%) 3 (6,97%) 0 (0%) 
Διαφυλικές - ανθρώπινες σχέσεις 2 (3,2%) 1 (1,9%) 1 (2,3%) 4 (16,6%) 
Ρατσισμός 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (4,16%) 
Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στην 
υγεία - ασθένεια 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
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Δικαιώματα 4 (6,2%) 4 (7,7%) 1 (2,3%) 2 (8,33%) 
Συνολικός αριθμός προγραμμάτων 
Αγωγής Υγείας 

64 (100%) 52 (100%) 43 (100%) 24 (100%) 

Πίνακας:2 Θεματολογία προγραμμάτων αγωγής υγείας σχετιζόμενα με τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Β΄ Αθήνας 

 
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας προκύπτει ως συμπέρασμα ότι τα προ-
γράμματα αγωγής υγείας ασχολούνται σε ένα ικανοποιητικό, αλλά όχι υψηλό, ποσοστό με 
ζητήματα, τα οποία συνδέονται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, ενώ η θεματολογία τους 
προσέγγιζε διαφορετικές πτυχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αλλά όχι ορισμένες από 
τις πιο σημαντικές για τη σημερινή εποχή όπως: η ισότητα, ο εθελοντισμός και οι διαπολιτι-
σμικές προσεγγίσεις στην υγεία και στην ασθένεια. Σε κάθε περίπτωση συνιστά ενθαρρυ-
ντικό στοιχείο ότι με την πάροδο του χρόνου μέσω των προγραμμάτων αγωγής υγείας εμ-
φιλοχωρούν οι αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στους μαθητές. Αυτές οι αρχές θα 
συνεισφέρουν μακροπρόθεσμα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης που επικρατούν 
στο κοινωνικό σύνολο και στην εξάλειψη ή άμβλυνση σημαντικών κοινωνικών προβλημά-
των όπως η έλλειψη σεβασμού στην ετερότητα, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία κ.ά. 
 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Από όσα ειπώθηκαν και αναλύθηκαν στις προηγούμενες ενότητες δύναται να οδηγηθεί κα-
νείς σε ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα. Πρώτον, υφίστανται αρκετά ζητήματα, στα οποία 
υπάρχει η δυνατότητα να αναπτύξουν κοινές δράσεις η διαπολιτισμική εκπαίδευση και η 
αγωγή υγείας. Δεύτερον, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τη θεματολογία των 
προγραμμάτων αγωγής υγείας στην Α΄ και Β΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α-
θήνας προέκυψε ότι αυτά ασχολούνται σε ένα ικανοποιητικό, αλλά όχι υψηλό, ποσοστό με 
θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ενώ η θεματολογία τους προσέγγιζε διαφορετικές 
πτυχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά από τη θεματολογία «απουσίαζαν» 
θέματα αιχμής όπως: η ισότητα, ο εθελοντισμός και οι διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στην 
υγεία και στην ασθένεια. Τρίτον, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και τα προγράμματα αγωγής 
υγείας μπορούν να λειτουργήσουν μεταξύ τους ενισχυτικά και υποστηρικτικά βοηθώντας 
στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων στις δράσεις τους. 
 
Τα οφέλη για τους μαθητές, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο από την κοινή δράση της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με τα προγράμματα αγωγής υγείας είναι πολλαπλά σε επίπε-
δο ατομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς και φαίνονται μακροπρόθεσμα. Επομένως, είναι 
χρήσιμο να προτείνεται από τους υπεύθυνους αγωγής υγείας των Διευθύνσεων Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς να αναλαμβάνουν προγράμματα, των οποίων 
η θεματολογία να προσεγγίζει ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς και να τους 
παρέχεται το κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό για την καλύτερη προετοιμασία τους. 
 
Αναμφισβήτητα, θα είναι ωφέλιμη οποιαδήποτε μορφή επιμόρφωσης των καθηγητών σε 
αντίστοιχα θέματα, καθώς οι καθηγητές γνωρίζουν ελάχιστα γύρω από τα ζητήματα της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Κουτρούμπα & Ζησιμοπούλου, 2006, Καδιγιαννόπουλος, 

3906

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



2014), οπότε τα αποτελέσματα της προσπάθειας τους δε θα είναι τα επιθυμητά, καθώς η 
έλλειψη γνώσης θα λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας. 
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Η συμβολή του μαθήματος των Θρησκευτικών στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται μία πρώτη προσπάθεια για τη διασύνδεση του μαθή-
ματος των Θρησκευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη Δημιουργική Γραφή. Αρχικά 
αναφέρεται συνοπτικά ο σκοπός του μαθήματος και καταγράφονται δραστηριότητες που 
προτείνονται στο αντίστοιχο  Αναλυτικό Πρόγραμμα  και σχετίζονται με τη Δημιουργική 
Γραφή. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα. 

Εισαγωγή 

Στις σημερινές πολυπολιτισμικές κοινωνίες έχουν διαμορφωθεί τέσσερις κύριοι πυλώνες για 
την εκπαίδευση: α) Μαθαίνοντας πώς να αποκτούμε τη γνώση, β) Μαθαίνοντας πώς να πράτ-
τουμε, γ) Μαθαίνοντας να ζούμε μαζί με τους άλλους και δ) Μαθαίνοντας να υπάρ-
χουμε.(Unesco, 1999). 

Στο Νέο Σχολείο το μάθημα των Θρησκευτικών έρχεται να υπηρετήσει τις παραπάνω αρχές 
μέσα από το μετασχηματισμό της τάξης σε ένα χώρο γόνιμου διαλόγου που έχει ως στόχο να 
συμβάλλει στην άσκηση των παιδιών της σχολικής ηλικίας σε ερωτήματα που σχετίζονται με 
τον εαυτό τους, με την αλληλεπίδραση των ανθρώπων, με την κοινωνία και τον κόσμο, με 
την ίδια τη μάθησή τους. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος των Θρησκευτικών για την πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση  παρουσιάζει τους ειδικούς σκοπούς του μαθήματος, τους στόχους ανά θεματική ενό-
τητα καθώς επίσης και ενδεικτικές δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων αυτών. 
(ΥΠ.Ε.Π.Θ. , Π.Ι. 2003).  

Μελετώντας τις προτεινόμενες δραστηριότητες διαπιστώνουμε ότι μέσα σε αυτές υπάρχουν 
αρκετές που σχετίζονται με τη Δημιουργική Γραφή, άλλοτε άμεσα και άλλοτε έμμεσα.  Ενδει-
κτικά αναφέρουμε τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Γ΄ 
τάξης: «Απαντούν προφορικά ή γραπτά στο ερώτημα τι θα έλεγαν στον Χριστό αν τον συνα-
ντούσαν», «Γράφουν μια απλή δική τους προσευχή»,» «Περιγράφουν χαρίσματα σε διάφορα 
πεδία», της Δ’ τάξης: «Σχολιάζουν το ποίημα Πού πας καραβάκι και το ποίημα Τρελοβά-
πορο», «Αγόρια που συμμετέχουν στη Θεία Λατρεία καταθέτουν τις εμπειρίες τους», «Συ-
ντάσσουν επιστολή σε έναν οργανισμό εκθέτοντας τις σκέψεις τους», της Ε΄ τάξης: «Συγκε-
ντρώνουν και σχολιάζουν λογοτεχνικά κείμενα και άρθρα από εφημερίδες με επιτυχείς δρά-
σεις ανθρώπων με προβλήματα», «Γράφουν και απευθύνονται σε έναν από τους τέσσερις 
μάρτυρες λίγα λόγια, ό,τι αισθάνονται», «Δημιουργούν λεξιλόγιο για την εξωτερική εμφά-
νιση και τον χαρακτήρα  του Πατριάρχη Ιωάννη του Ελεήμονος», της Στ΄ τάξης : « Καταθέτουν 
και συζητούν εμπειρίες τους από την προσωπική τους ζωή», «Συζητούν για τις σκέψεις τους 
και τα συναισθήματά τους, όταν ασπάζονται τις εικόνες», «Διαβάζουν από το πρωτότυπο και 
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τη μετάφραση χαρακτηριστικά τροπάρια από τον Ακάθιστο Ύμνο και τα σχολιάζουν», «Δια-
βάζουν και σχολιάζουν τους στίχους του Κ. Χωρεάνθη».(ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., 2003). 

Οι παραπάνω ενδεικτικές δραστηριότητες, καθώς και άλλες που θα επινοήσει ο εκπαιδευτι-
κός, αλλά και οι μαθητές της τάξης με την καθοδήγησή του, συνιστούν ένα γόνιμο πλαίσιο 
άσκησης των παιδιών στη Δημιουργική Γραφή. Αν και αρκετοί αμφισβητούν την αποτελεσμα-
τικότητα των μαθημάτων της δημιουργικής γραφής, εντούτοις και  η λογοτεχνική γραφή είναι 
διδακτή όπως το πιάνο, το ποδήλατο, τα ισπανικά, που προϋποθέτουν κάτι ορμέμφυτο για 
να ισορροπήσει κανείς πάνω τους, την επιθυμία να τα μάθεις. (Σουλιώτης, 2009). 

Με βάση τα παραπάνω παρουσιάζονται στη συνέχεια  ορισμένα παραδείγματα που μπορούν 
να εφαρμοστούν στην τάξη, τόσο στο πλαίσιο της διδασκαλίας συγκεκριμένων ενοτήτων του 
μαθήματος, όσο και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όπως είναι η Ευέλικτη Ζώνη ή η υλοποίηση 
ενός πολιτιστικού προγράμματος. 

Ενδεικτικά Παραδείγματα 

1η Δραστηριότητα: Σκοπός της πρώτης δραστηριότητας είναι η γνωριμία των παιδιών με το 
περιεχόμενο του προγράμματος. Εξηγούμε στα παιδιά τι σκεφτόμαστε να κάνουμε και ζη-
τούμε τη συγκατάθεσή  τους. Συζητάμε το σκοπό του προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα 
που θα εφαρμοστεί, τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε, το χώρο που θα επιλέξουμε να 
εργαστούμε και συνδιαμορφώνουμε τους κανόνες της λειτουργίας της τάξης κατά τη διάρ-
κεια της υλοποίησης του προγράμματος. Επιπλέον ζητάμε από τα παιδιά να γράψουν σε ο-
μάδες, δύο σύντομα κείμενα.  Στο πρώτο κείμενο  οι μαθητικές ομάδες καλούνται να περι-
γράψουν  τις προσδοκίες τους από το πρόγραμμα, ενώ με το δεύτερο κείμενο απευθύνονται 
στους γονείς τους και τους πληροφορούν για τη δράση που πρόκειται να υλοποιηθεί. 

2η Δραστηριότητα: Για την έναρξη του προγράμματος  προτείνουμε την εξοικείωση των παι-
διών  με την τεχνική της γραφής ενός ποιήματος με ελεύθερο μέτρο. Για την επίτευξη του 
σκοπού αυτού επιλέχτηκε το ποίημα του Κ.Π.Καβάφη Στην εκκλησία. Τα παιδιά αναζητούν 
στην ιστοσελίδα http://www.kavafis.gr  το προαναφερόμενο ποίημα  και ακούν τη σχετική 
απαγγελία.  Στη συνέχεια οι ομάδες το απαγγέλουν με το δικό τους τρόπο. Τέλος, δίνουμε 
στα  παιδιά το ποίημα σε έντυπη μορφή, έχοντας αφαιρέσει έναν αριθμό λέξεων εκκλησια-
στικού περιεχομένου και ζητάμε από τα παιδιά να τις αντικαταστήσουν με δικές τους λέξεις, 
αντίστοιχου όμως περιεχομένου με το αρχικό. Οι ομάδες απαγγέλουν τα νέα ποιήματα που 
δημιούργησαν και τα τοποθετούν στον προαποφασισμένο χώρο (π.χ. φάκελος ομάδας, α-
νάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της αίθουσας κ.λ.π), κάτι που κάνουν στο τέλος κάθε 
δραστηριότητας. Επιπλέον προβλέπουμε τη διάθεση λίγου χρόνου, όπου τα παιδιά καταγρά-
φουν συνοπτικά τις απόψεις τους για τη δραστηριότητα που υλοποιήθηκε (τι τους άρεσε πε-
ρισσότερο, τι τα δυσκόλεψε, τι άλλο θα πρότειναν να γίνει), δημιουργώντας με τον τρόπο 
αυτό έναν φάκελο αξιολόγησης, ο οποίος συμπληρώνεται και εμπλουτίζεται με παρόμοιο 
τρόπο σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος. 

3η Δραστηριότητα: Με τη  δραστηριότητα αυτή έχουμε ως στόχο να γνωρίσουν τα παιδιά τα   
βασικά είδη των ομοιοκαταληξιών, όπως είναι η ζευγαρωτή, η πλεχτή, η σταυρωτή και η ζευ-
γαροπλεχτή (Σταύρου,2002). Για την επίτευξη του σκοπού αυτού επιλέχτηκαν τα ποιήματα:  
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Προσευχή του μικρού κοριτσιού του Ζαχαρία Παπαντωνίου, Παιδικό του Γεωργίου Αθάνα, 
Τρεχούμενο νερό του Γεωργίου Δροσίνη και Εμπρός του Τίμου Μωραϊτίνη (Σπουδαστήριο 
Νέου Ελληνισμού, χ.χ.). Με κατάλληλες ερωτήσεις και νύξεις τα παιδιά εντοπίζουν τις λέξεις 
που ομοιοκαταληκτούν, τους τρόπους με τους οποίους οι ομοιοκαταληξίες λειτουργούν 
μέσα στα ποιήματα και φτιάχνουν αντίστοιχα δικά τους τετράστιχα. 

4η Δραστηριότητα: Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι μια πρώτη εξοικείωση των παι-
διών με τα θέματα της μετρικής. Λόγω της ηλικίας των παιδιών και της δυσκολίας του θέμα-
τος, η δραστηριότητα αυτή προτείνουμε να γίνει με μεμονωμένες λέξεις. Έτσι, δίνουμε στα 
παιδιά έναν κατάλογο λέξεων  και το μέτρο που έχουν: για παράδειγμα Θεός (άτονη, τονι-
σμένη συλλαβή: ίαμβος), πίστη (τονισμένη, άτονη συλλαβή: τροχαίος),  Χριστιανός (δυο άτο-
νες συλλαβές και μια τονισμένη: ανάπαιστος), νηστεύω (μια τονισμένη συλλαβή ανάμεσα σε 
δυο άτονες: μεσότονος), Γέννηση( μια τονισμένη συλλαβή με δυο άτονες: δάχτυλος). Στη συ-
νέχεια τα παιδιά με τη χρήση έντυπων ή ηλεκτρονικών λεξικών βρίσκουν δικές τους λέξεις 
και συμπληρώνουν τον κατάλογο. 

5η Δραστηριότητα: Στη δραστηριότητα αυτή τα παιδιά έρχονται σε επαφή  με τα λεγόμενα 
στιχουργικά παιχνίδια, δηλαδή τα αλφαβητάρια, τις ακροστιχίδες και τα σχήματα. Στα αλφα-
βητάρια τα αρχικά γράμματα των στίχων ή των στροφών είναι γραμμένα στην αλφαβητική 
σειρά, ενώ στην ακροστιχίδα τα αρχικά γράμματα των στίχων ή των στροφών αποτελούν μια 
λέξη ή μια φράση. Τέλος, στα σχήματα σχεδιάζεται κάτι με απλές γραμμές και στη συνέχεια 
γράφεται ένα ποίημα σχετικό με το σχέδιο που προηγήθηκε, αλλά οι στίχοι του αντί να γρα-
φτούν ο ένας κάτω από τον άλλον, γράφονται πάνω στις γραμμές του σχήματος. (Σταύρου, 
2002). Για την υλοποίηση της δραστηριότητας αυτής προτείνουμε να δοθεί  αρχικά στα παι-
διά το Αλφαβητάρι της Αρετής του Γρηγορίου του Θεολόγου, ύστερα από την επεξεργασία 
της σχετικής ενότητας που αναφέρεται στη ζωή και το έργο του. Τα παιδιά αφού μελετήσουν 
το κείμενο και εντοπίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του τρόπου γραφής, συνθέτουν το δικό 
τους ομαδικό αλφαβητάρι, επιλέγοντας η κάθε ομάδα ορισμένα από τα γράμματα της αλφα-
βήτου. Για το σχεδιασμό της ακροστιχίδας, τα παιδιά καλούνται να βρουν λέξεις από το Γλωσ-
σάρι που υπάρχει στις τελευταίες σελίδες των διδακτικών εγχειριδίων του μαθήματος και να 
δημιουργήσουν  το αντίστοιχο ποίημα. Τέλος η γραφή ενός στιχουργήματος με τη μορφή 
σχήματος  μπορεί να αναδειχθεί ως  μία ευχάριστη και παιγνιώδη διαδικασία για τα παιδιά, 
αρκεί να επιλέξουν οικεία για αυτά σύμβολα που έχουν μελετήσει στο μάθημα, όπως ο σταυ-
ρός, η άγκυρα, το παγόνι. 

6η Δραστηριότητα: Σε αυτήν την δραστηριότητα προτείνουμε την παρουσίαση του προγράμ-
ματος, η οποία μπορεί να γίνει με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
τη δημοσίευση των ποιημάτων των παιδιών σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, την παρουσί-
αση στο χώρο του σχολείου με αφορμή μία εκδήλωση (για παράδειγμα εκδήλωση για την 
Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, τελική εκδήλωση του σχολείου), αλλά και σε άλλους χώρους, 
όπως για παράδειγμα ο εσωτερικός ή αύλειος χώρος της ενορίας με την ευκαιρία μίας θρη-
σκευτικής εορτής, γεγονός που θα συμβάλλει και στο άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοι-
νωνία με θετικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές. 

7η Δραστηριότητα: Η δραστηριότητα αυτή έχει ως στόχο την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν. Η αξιολόγηση έχει ως στόχο τη διαμόρφωση μίας 
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σαφούς εικόνας για ό,τι επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας. (Χατζηδήμου, 2011). Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να αξιοποιηθούν στοιχεία από τους φακέλους των ομά-
δων, να συγκριθούν οι αρχικές προσδοκίες των παιδιών με τις ενδιάμεσες και τελικές  από-
ψεις τους, να ζητηθεί η γνώμη των γονέων μέσω ερωτηματολογίου, να διερευνηθούν οι α-
πόψεις άλλων εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα και να εξεταστεί η δυνατότητα για ανάπτυξη 
συνεργασιών μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου ή όμορων σχολείων στο πλαίσιο υλοποίησης 
ενός παρόμοιου προγράμματος σε μεγαλύτερη κλίμακα κ.ά. 

Τελικές Επισημάνσεις 

Το μάθημα των Θρησκευτικών με το περιεχόμενο που διαθέτει μπορεί να συνεισφέρει, όπως 
και τα άλλα μαθήματα, στην ολιστική προσέγγιση της γνώσης και της καθολικής παιδείας, 
μέσα από καινοτόμες προσπάθειες που αναπροσαρμόζουν τους στόχους και τις μεθόδους 
διδασκαλίας. (Πορτελάνος, 2005). Στην κατεύθυνση αυτή  καταβλήθηκε προσπάθεια  να πα-
ρουσιαστούν ενδεικτικές δραστηριότητες που εμπλουτίζουν το μάθημα με τεχνικές βασισμέ-
νες στη Δημιουργική Γραφή. 
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Η συμβολή των γεωπεριβαλλοντικών – γεωπολιτιστικών μονοπατιών στη διαθεματική – 
διεπιστημονική προσέγγιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσω της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Λαδάς Ιωάννης1 και Τρίκολας Κωνσταντίνος2 
1. Γεωλόγος MSc, Εκπαιδευτικός Γυμνάσιο Πύλου, iladas@geol.uoa.gr 

2. Γεωλόγος Phd, Σχολικός σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Μεσσηνίας, 
ctgeo@metal.ntua.gr 

Περίληψη 

Στο χώρο των φυσικών επιστημών ο κατακερματισμός της γνώσης, μέσα από τα διάφορα 
πεδία και τομείς της επιστήμης και ο τρόπος με τον οποίο αυτή παρέχεται στους μαθητές 
δημιουργεί σε αυτούς θέματα συνοχής και ολιστικής κατανόησης των εννοιών και σύνδεσης 
αυτών με το γεωπεριβάλλον. Τα τελευταία χρόνια στην Α΄ θμια και Β΄θμια εκπαίδευση, τα 
παραπάνω προβλήματα αντιμετωπίζονται επιτυχώς στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκ-
παίδευσης με τη διαθεματική – διεπιστημονική προσέγγιση βασικών εννοιών, όπως το φυ-
σικό, το ανθρωπογενές και το ιστορικό περιβάλλον. Αυτούς τους στόχους υπηρετεί και η εκ-
παίδευση των μαθητών και κατ’ επέκταση των εκπαιδευτικών, μέσα από τα γεωπεριβαλλο-
ντικά – γεωπολιτιστικά μονοπάτια, την ανάπτυξη και επέκταση των οποίων προτείνουμε 
μέσω των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με τη συνεργασία εκπαιδευ-
τικών Δημοτικών σχολείων και Γυμνασίων και τη συμμετοχή των κατά τόπους Κ.Π.Ε. στη βάση 
ενός κοινού θέματος μελέτης. Η μέχρι τώρα εφαρμογή αντίστοιχων προγραμμάτων, όπως για 
παράδειγμα στα Κ.Π.Ε. Στυλίδας και Καλαμάτας και στην Αρκαδία, έχει δείξει πολλαπλά ο-
φέλη στην κατάκτηση της γνώσης από μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

Λέξεις - Kλειδιά: γεωπεριβαλλοντικά – γεωπολιτιστικά μονοπάτια, περιβαλλοντική εκπαί-
δευση, γεωπεριβάλλον. 

Εισαγωγή 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση εφαρμόζεται στα σχολεία Α΄ θμιας και Β΄ θμιας εκπαίδευσης, 
τα τελευταία 25 χρόνια σύμφωνα με τον Ν. 1982 /90. Η εφαρμογή της στη Β΄ θμια εκπαί-
δευση, γίνεται στη βάση εκπόνησης προγραμμάτων διάρκειας μερικών μηνών, εντός ενός 
δίωρου την εβδομάδα, εκτός ωρολογίου προγράμματος, ύστερα από τη συγκρότηση εθελο-
ντικών ομάδων εκπαιδευτικών και μαθητών, μετά από έγκριση του προγράμματος από το 
σύλλογο διδασκόντων του σχολείου και από τον υπεύθυνο σχολικών δραστηριοτήτων. Η ε-
φαρμογή δηλαδή της Π.Ε. στα σχολεία της Β΄ θμιας εκπαίδευσης, γίνεται εθελοντικά, απο-
σπασματικά, τυχαία και ανοργάνωτα, χωρίς μια κεντρική καθοδήγηση. Σύμφωνα με στατι-
στικά στοιχεία κάθε χρόνο το ποσοστό των εμπλεκόμενων με προγράμματα Π.Ε. εκπαιδευτι-
κών και μαθητών κυμαίνεται γύρω στο 13 % (Φαραγγιτάκης, 2007), ενώ κατά τους Μιχαηλί-
δης και Κιμιωνής (2000), μόνο το 45 % των μαθητών που αποφοιτούν από την υποχρεωτική 
εκπαίδευση έχουν εμπλακεί με πρόγραμμα Π.Ε. Επιπλέον βασικό θέμα ήταν και παραμένει 
η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα θέματα και στη φιλοσοφία της Π.Ε. και η ολιστική δια-
θεματική – διεπιστημονική μετάδοση της γνώσης στους μαθητές. 
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Ως γεωπεριβαλλοντικά – γεωπολιτιστικά μονοπάτια, έχουμε ορίσει τους φυσικούς δρόμους 
μιας περιοχής, δρόμους που συνδέουν περιοχές μεταξύ τους, δρόμους που διαβαίνουν οι 
άνθρωποι για τις ανάγκες επιβίωσής τους και την κοινωνική τους δραστηριότητα, και μετα-
φορικά δρόμους – μονοπάτια διαθεματικής – διεπιστημονικής γνώσης. Στα πλαίσια αυτά 
προτείνεται ομάδες μαθητών (Δημοτικών και Γυμνασίων), από σχολεία τα οποία βρίσκονται 
κατά μήκος ενός δρόμου (μονοπατιού) και σε ορισμένη διεύθυνση, να μελετούν (κάθε ένα 
από αυτά στην περιοχή του), την γεωγραφία, την γεωλογία, την τοπική ιστορία, τη μυθολο-
γία, τον πολιτισμό, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις ιδιαιτερότητες φυσικές και ανθρώπινες του 
τόπου. Στο τέλος, τα σχολεία αυτά θα παρουσιάσουν την εργασία τους στο σύνολο των μα-
θητών και εκπαιδευτικών των σχολείων του γεωπεριβαλλοντικού – γεωπολιτιστικού μονο-
πατιού, αλλά και του κοινού σε ειδικές εκδηλώσεις. Φυσικά, στη διαδικασία αυτή ενεργό 
ρόλο θα έχουν και οι σχολικοί σύμβουλοι Α΄θμιας και Β΄ θμιας εκπαίδευσης. 

Με τον τρόπο αυτό προσεγγίζεται η μελέτη του περιβάλλοντος στα πλαίσια ενός γενικού 
προγραμματισμού, αρχικά σε τοπικό επίπεδο και ενδεχομένως ύστερα σε περιφερειακό. Έτσι 
μέσω των προγραμμάτων Π.Ε. επιτυγχάνεται η διαθεματική – διεπιστημονική προσέγγιση 
βασικών εννοιών, όπως το φυσικό, το ανθρωπογενές και το ιστορικό περιβάλλον σε επίπεδο 
σχολικής μονάδας ή σχολείων περιφερειακής τουλάχιστον ενότητας με αποτέλεσμα: α) να 
γεφυρώνεται σε ένα βαθμό το χάσμα μεταξύ επιστημονικής γνώσης και σχολικής πραγματι-
κότητας στις φυσικές και ανθρωπο-ιστορικές επιστήμες, β) να αυξάνεται η εκτίμηση των μα-
θητών και των εκπαιδευτικών για τις ίδιες επιστήμες και γ) να υποστηρίζεται η εκπαίδευση 
για την αειφόρο ανάπτυξη. 

Τα Γεωπεριβαλλοντικά – Γεωπολιτιστικά μονοπάτια 

Ένα από τα ζητούμενα σήμερα στη σχολική πραγματικότητα είναι οι μαθητές να γίνουν αυ-
τόνομοι και ενεργοί πολίτες, έτοιμοι να αναλάβουν δράσεις για την επίλυση προβλημάτων, 
ικανοί να προσδιορίζουν το παρόν και να επαγρυπνούν για το μέλλον των επερχόμενων γε-
νεών (Φλογαίτη, 2007) και ως ενεργοί πολίτες να συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη και 
στην προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, για να επιτευχθούν τα παραπάνω, πρέπει οι 
μαθητές να μάθουν μέσα από το σχολείο τους, το χώρο – περιβάλλον που ζουν και δραστη-
ριοποιούνται με ολιστική διαθεματική – διεπιστημονική προσέγγιση. 

Η διαθεματικότητα – διεπιστημονικότητα εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια σε επιστημονικό 
– ερευνητικό επίπεδο με την ανάπτυξη διεπιστημονικών προσεγγίσεων των προς έρευνα α-
ντικειμένων. Ενδεικτικά, στο χώρο των φυσικών επιστημών «υπάρχει η τάση για μια ενιαία 
επιστήμη στη προσέγγιση της λειτουργίας των φυσικών συστημάτων. Είναι η επιστήμη της 
φύσης, μιλάμε για βίο-γεω-χημικές διεργασίες όταν μελετάμε τα φυσικά συστήματα, μελε-
τάμε δηλαδή συνθετικά τη βιολογία, τη χημεία, τη γεωλογία αλλά και τη φυσική του φυσικού 
συστήματος. Είναι η τάση επανένωσης των επιστημών (Αναγνώστου, 2005)». Αυτή η φιλοσο-
φία πρέπει να εισαχθεί και στην Α΄θμια και Β΄θμια εκπαίδευση όπου η μετάδοση των γνώ-
σεων στους μαθητές, πρέπει να γίνει με αυτές τις αρχές. 

Σε αυτή την κατεύθυνση στοχεύει η είσοδος των γεωπεριβαλλοντικών – γεωπολιτιστικών μο-
νοπατιών στα προγράμματα της Π.Ε. Συγκεκριμένα ύστερα από συνεργασία των υπευθύνων 
σχολικών δραστηριοτήτων Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης και των σχολικών συμβούλων, 
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στα πλαίσια των προγραμμάτων που θα εκπονηθούν από σχολεία που βρίσκονται κατά μή-
κος των Γεωπεριβαλλοντικών-Γεωπολιτιστικών μονοπατιών, θα συγκροτηθούν ομάδες εκ-
παιδευτικών και μαθητών. Μία ομάδα από ένα Δημοτικό σχολείο και μία από ένα Γυμνάσιο 
της ίδιας περιοχής. Αυτές οι ομάδες σε κοινή συνάντηση που θα γίνει στην αρχή της σχολικής 
χρονιάς θα καθορίσουν τα θέματα προγραμμάτων Π.Ε που θα υλοποιηθούν σε κάθε περιοχή 
σχολείου και θα δημιουργηθούν υποομάδες δασκάλων και καθηγητών (διαφόρων ειδικοτή-
των). Έτσι, για κάθε περιοχή σχολείων που βρίσκεται κατά μήκος ενός μονοπατιού, θα υλο-
ποιηθούν προγράμματα Π.Ε. τα θέματα των οποίων θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφε-
ρόντων των μαθητών και των εκπαιδευτικών για την περιοχή των σχολείων τους. Για παρά-
δειγμα, μία ομάδα θα ασχοληθεί με το ιστορικό περιβάλλον (τοπική ιστορία), μια ομάδα με 
τη μυθολογία του τόπου των σχολείων, μια άλλη ομάδα θα ασχοληθεί με κοινωνικά θέματα 
της περιοχής των σχολείων και μια άλλη ομάδα θα ασχοληθεί με το φυσικό περιβάλλον 
(νερά, ζώα, φυτά, έδαφος, πετρώματα, ενδεχόμενη ρύπανση). 

Στο τέλος του σχολικού έτους, κατά τη διάρκεια των γιορτών σχολικής δημιουργίας, θα συ-
ναντηθούν και θα παρουσιάσουν την εργασία τους όλες οι ομάδες όλων των σχολείων που 
βρίσκονται κατά μήκος του Γεωπεριβαλλοντικού-Γεωπολιτιστικού μονοπατιού. Θα γίνει δη-
λαδή σύνθεση όλων των στοιχείων που διερεύνησαν και έμαθαν οι μαθητές σε ολόκληρο το 
μονοπάτι – δρόμο και τελικά η παρουσίαση των προγρα/μμάτων Π.Ε. θα περιλαμβάνει ένα 
ευρύ φάσμα αντικειμένων μελέτης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

Η σημασία και η σπουδαιότητα των Γεωπεριβαλλοντικών - Γεωπολιτιστικών μονοπατιών 

Σύμφωνα με τους Τρίκολας και Λαδάς (2013), η ανθρωποκεντρική ανάπτυξη των μέχρι τώρα 
γνώσεων των επιστημών μέσα στη σχολική αίθουσα, έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία 
ανθρώπων με ανθωποκεντρική νοοτροπία. Η συνέπεια είναι να πιστεύουμε ότι με το μυαλό 
μας και την τεχνολογία μας θα αντιμετωπίσουμε τα πάντα στη ζωή μας. Για παράδειγμα η 
αντιμετώπιση των φυσικών φαινομένων. Τα θέματα του περιβάλλοντος με την ευρύτερη έν-
νοια, στα σχολεία, διδάσκονται κυρίως με τα προγράμματα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης (Π.Ε.), η οποία όπως αναφέρθηκε εφαρμόζεται σε εθελοντική βάση (τουλάχιστον στην 
Β΄θμια εκπαίδευση), αποσπασματικά, και ανοργάνωτα, αφού ομάδες μαθητών και εκπαι-
δευτικών επιλέγουν ένα θέμα εργασίας, το υλοποιούν και το παρουσιάζουν στο τέλος του 
σχολικού έτους στις γιορτές σχολικής δημιουργίας. 

Ένας τρόπος οργάνωσης και εντατικοποίησης εφαρμογής της Π.Ε. στα σχολεία Α΄θμιας και 
Β΄θμιας εκπαίδευσης είναι τα Γεωπεριβαλλοντικά-Γεωπολιτιστικά μονοπάτια. Σε επίπεδο πε-
ριφερειακής ενότητας (νομού) αυτά προκαθορίζονται στην αρχή του σχολικού έτους σε κοινή 
συνάντηση σχολικών συμβούλων, υπεύθυνων σχολικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών 
των σχολείων που πρόκειται να υλοποιήσουν προγράμματα Π.Ε. Επιδίωξη θα είναι ο συντο-
νισμός για την κάλυψη ολόκληρου του φάσματος του φυσικού και του ανθρωπογενούς πε-
ριβάλλοντος κατά μήκος κάθε μονοπατιού. Στο επόμενο σχολικό έτος μπορούν να λάβουν 
μέρος σε αυτή τη διαδικασία άλλες ομάδες εκπαιδευτικών με άλλους μαθητές από τα ίδια 
σχολεία, έτσι ώστε σταδιακά να λάβει μέρος όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός εκπαι-
δευτικών και μαθητών κάτι πολύ σημαντικό, αφού όπως αναφέρθηκε, ένα μικρό μόνο τμήμα 
εκπαιδευτικών και μαθητών έχουν υλοποιήσει προγράμματα Π.Ε. Οι εκπονηθείσες εργασίες 
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θα αποτελέσουν τη βάση για τη σύνταξη ενός οδηγού του συγκεκριμένου μονοπατιού και τη 
βάση ενημέρωσης σε μια ημερήσια σχολική εκδρομή σε αυτό. 

Αρχικά λοιπόν ο ρόλος του Γεωπεριβαλλοντικού-Γεωπολιτιστικού μονοπατιού είναι συντονι-
στικός και οργανωτικός. Λειτουργεί σαν όχημα υλοποίησης των προγραμμάτων της Π.Ε. Ο 
κύριος σκοπός του θα είναι τα προγράμματα της Π.Ε. που θα εκπονηθούν από τα σχολεία 
που βρίσκονται κατά μήκος του, να καλύψουν διαθεματικά – διεπιστημονικά όλο το φάσμα 
των γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται σε μια περιοχή σχολείων. Με αυτόν τον 
τρόπο, πιστεύουμε, επιλύεται σε έναν καλό βαθμό ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει διαπιστω-
θεί στη σχολική πραγματικότητα: να γνωρίσουν οι μαθητές πολύπλευρα – ολιστικά τον τόπο 
τους, πράγμα που δεν γίνεται μέσα από τα διδακτικά βιβλία και την εφαρμοζόμενη εκπαι-
δευτική πρακτική. Η εκπαίδευση κατά μήκος μιας γεωγραφικής γραμμής – ενός δρόμου – 
ενός Γεωπεριβαλλοντικού-Γεωπολιτιστικού μονοπατιού, έχει οδηγό ένα χάρτη, όπου εισέρ-
χονται έννοιες του τύπου: ο δρόμος της περιφερειακής περιοχής του σχολείου που το συν-
δέει με την κεντρική πόλη (διακίνηση ανθρώπων και αγαθών), ο φυσικογεωγραφικός και του-
ριστικός οδηγός, ο γεωοδηγός και γεωλογικός οδηγός, αλλά και βασικών εννοιών που σή-
μερα για τα παιδιά δεν είναι αυτονόητες, όπως ο προσανατολισμός στο χώρο. 

Βασική συμβολή των Γεωπεριβαλλοντικών-Γεωπολιτιστικών μονοπατιών είναι η επιζητού-
μενη εφαρμογή της διαθεματικότητας – διεπιστημονικότητας στη προσέγγιση της γνώσης. 
Με τα Γεωπεριβαλλοντικά-Γεωπολιτιστικά μονοπάτια, α) έρχονται σε επαφή εκπαιδευτικοί 
και μαθητές μιας περιοχής με εκπαιδευτικούς και μαθητές μιας άλλης περιοχής, β) αναπτύσ-
σονται οι επιζητούμενες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευ-
σης, γ) έρχονται σε άμεση επαφή οι μαθητές με το φυσικό εργαστήριο της υπαίθρου, δ) αυ-
ξάνεται η εκτίμηση των μαθητών στο σύνολο των επιστημών, ε) επιτυγχάνεται μια σχετική 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στα προγράμματα, αφού και οι εκπαιδευ-
τικοί μαθαίνουν και στ) υποστηρίζεται η εκπαίδευση για αειφόρο ανάπτυξη. Δηλαδή, υλο-
ποιούνται οι σκοποί της Π.Ε., καθώς και σειρά σκοπών που έχουν τεθεί στα Αναλυτικά Προ-
γράμματα Σπουδών από την εκπαιδευτική ηγεσία. 

Κατά τον Κιμιωνή (2011), η μη σφαιρική και διεπιστημονική προσέγγιση του περιβάλλοντος, 
όπως γίνεται στα περισσότερα μαθήματα του σχολικού αναλυτικού προγράμματος, έχει ως 
αποτέλεσμα οι μαθητές να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον κυρίως με τη φυσική και βιοφυ-
σική του διάσταση και όχι ως δυναμικό πλέγμα φυσικών, βιολογικών και κοινωνικό–οικονο-
μικών παραγόντων. Μια οργανωμένη διαθεματική προσέγγιση στο γεωγραφικό χώρο δρά-
σης των μαθητών μέσω των Γεωπεριβαλλοντικών-Γεωπολιτιστικών μονοπατιών και των προ-
γραμμάτων Π.Ε., αποτρέπει παρανοήσεις που δημιουργούνται στη σχολική αίθουσα και α-
ποκτώνται γνώσεις που δεν περιλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια. 

Σημαντικό μερίδιο στη γνώση και κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος έχουν οι γεωεπι-
στήμες, που είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την κατανόηση των μεταβολών του περιβάλ-
λοντος, όπως έχει δείξει η εφαρμογή τους στα προγράμματα Π.Ε. του Κ.Π.Ε. Στυλίδας, με α-
ντικείμενα τη Γεωμυθολογία, τις κλιματικές αλλαγές, τις φυσικές καταστροφές (Παπαγεωρ-
γίου & Μαρκατσέλης, 2011). Αντικείμενα μάθησης τα οποία είτε δεν αναπτύσσονται μέσα 
στη σχολική αίθουσα, είτε αναπτύσσονται αποσπασματικά. Τα Προγράμματα Σπουδών πρέ-
πει να δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να οργανώνει δραστηριότητες έξω από την 
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αίθουσα (εργασία πεδίου), όπως προβλέπει η διδασκαλία του μαθήματος της γεωγραφίας 
σε άλλες χώρες π.χ. Μεγάλη Βρετανία, ΗΠΑ (Ρέλλου & Λαμπρινός 2004). 

Η κατανόηση στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, όπως το κλίμα, το έδαφος, το ανά-
γλυφο, οι ακτογραμμές, η κατανομή ξηράς και θάλασσας, τα όρη, οι πεδιάδες, καθώς επίσης 
και τα υδρογραφικά δίκτυα γίνεται πιο εύκολη και ενδιαφέρουσα από τους μαθητές όταν 
διδάσκεται στην ύπαιθρο στα πλαίσια των προγραμμάτων Π.Ε. και επομένως των Γεωπερι-
βαλλοντικών-Γεωπολιτιστικών μονοπατιών. Και επίσης, η σύνδεση του γεωγραφικού χώρου 
με την ιστορία και τη μυθολογία, αφού, μεγάλο τμήμα της ελληνικής μυθολογίας ταυτίζεται 
με τη φυσικογεωγραφική εξέλιξη του ελλαδικού χώρου, (Μαριολάκος 2005). Θα μπορού-
σαμε να αναφέρουμε πολλά παραδείγματα αντικειμένων μάθησης από τη διδασκόμενη ύλη 
των διαφόρων μαθημάτων (Χημεία, Φυσική κ.α.) όπου μπορούν να διδαχθούν με ευχάριστο 
τρόπο, μέσα από τα Γεωπεριβαλλοντικά-Γεωπολιτιστικά μονοπάτια. Παραδείγματα, που το-
νίζουν την αξία των προγραμμάτων της Π.Ε. και τη σημασία και σπουδαιότητα των Γεωπερι-
βαλλοντικών-Γεωπολιτιστικών μονοπατιών στη βασική εκπαίδευση. 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Τα όσα αναφέρθηκαν στην εργασία αυτή για την Π.Ε. και για τα Γεωπεριβαλλοντικά-Γεωπο-
λιτιστικά μονοπάτια, μικρή αξία έχουν. Γιατί η εφαρμογή τους δεν διευκολύνεται από την 
υπάρχουσα δομή λειτουργίας των σχολείων. Η υπάρχουσα δομή λειτουργίας μετράει αρκε-
τές δεκαετίες. Βέβαια, έχουν γίνει αρκετές βελτιώσεις και γίνονται προσπάθειες να γίνουν 
και άλλες. Όμως, δεν είναι δυνατό το σχολείο να ανταποκριθεί στη σύγχρονη ανάγκη εκπαί-
δευσης των αυριανών πολιτών του. Χρειάζονται δομικές αλλαγές, που αν δεν γίνουν δεν μπο-
ρούν να επιτευχθούν αρκετοί σκοποί και στόχοι που τίθενται από τις εκάστοτε εκπαιδευτικές 
ηγεσίες (π.χ. η εκπαίδευση εκπαιδευτικών και μαθητών στις Τ.Π.Ε. και η υλοποίηση προγραμ-
μάτων Π.Ε.). Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι αργά ή γρήγορα οι όποιες αλλαγές στην εκπαίδευση 
έπονται των αναγκών που παρουσιάζονται με το χρόνο. 

Προς το παρόν, τόσο μέσω οδηγών ανάπτυξης διαθεματικών δραστηριοτήτων περιβαλλοντι-
κής εκπαίδευσης, όπως των Φέρμελη, Ρουσσομουστακάκη, Χατζηκώστα, και Γκαίτλιχ, (2009), 
όσο και μέσω τοπικών γεωπεριβαλλοντικών οδηγών, όπως των Μαριολάκος και Λαδάς, 
(2002), αυτών που έχουν συνταχθεί μέχρι τώρα ή πρόκειται να συνταχθούν, πρέπει να δη-
μιουργηθεί ένας θεσμός στα σχολεία Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης, για τη γενίκευση ε-
φαρμογής της Π.Ε. στην εκπαίδευση. Ίσως, ένα αρχικό στάδιο προς την πορεία αλλαγής των 
δομών εκπαίδευσης στην Α΄θμια και Β΄θμια εκπαίδευση, θα ήταν, όλες οι καθιερωμένες η-
μερήσιες εκδρομές των μαθητών στο σχολικό έτος να αφιερώνονται στο εργαστήριο - φυσικό 
περιβάλλον και σε άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός του σχολείου, όπως για παρά-
δειγμα μια επίσκεψη σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος της Δ.Ε.Η., όπως ακρι-
βώς τα σχολεία επισκέπτονται τα κάθε είδους μουσεία. 

Θεωρούμε, ότι τα Γεωπεριβαλλοντικά-Γεωπολιτιστικά μονοπάτια, σε επίπεδο περιφερειακής 
ενότητας, αποτελούν τον άξονα γενίκευσης εφαρμογής της Π.Ε. στα σχολεία και εφαρμογής 
της διαθεματικότητας – διεπιστημονικότητας στην εκπαίδευση. Αυτά και τα Κέντρα Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε), καθώς και το επιχειρούμενο τα τελευταία χρόνια άνοιγμα του 
σχολείου στην κοινωνία, με διαρκείς συνεργασίες με διάφορους φορείς, όπως προγράμματα 
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ενημέρωσης για της επιπτώσεις του διαδικτύου στη νεολαία, ή προγράμματα προσαρμογής 
των Roma στα σχολεία ή προγράμματα ενημέρωσης για αποφυγή των ναρκωτικών ουσιών ή 
προγράμματα ενημέρωσης των παιδιών για θέματα υγείας, ή προγράμματα συνεργασίας 
σχολείων – πανεπιστημίων σε διάφορα θέματα, σταδιακά θα αλλάξουν το ακόμη υπάρχον 
παραδοσιακό σχολείο της Ελλάδος. 
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Περίληψη  

Κύριος ρόλος των σχολείων είναι η εκπαίδευση και η μάθηση αλλά και η προαγωγή της υ-
γείας του σχολικού πληθυσμού. Σημαντικός σε θέματα αγωγής και προαγωγής υγείας είναι 
ο ρόλος του σχολικού νοσηλευτή. Σκοπός η περιγραφή του ρόλου και των αρμοδιοτήτων σχο-
λικής νοσηλεύτριας στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Πρόκειται για 
μελέτη περίπτωσης, στην οποία συμμετείχε μια σχολική νοσηλεύτρια που εργαζόταν σε σχο-
λικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) τα έτη 2004-14. Εφαρμόστηκε ποιο-
τική ανάλυση των δεδομένων. Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε μια σειρά βραχυπρόθεσμων, 
μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ενεργειών της σχολικής νοσηλεύτριας, που αποσκο-
πούσαν στην προάσπιση της υγείας του σχολικού πληθυσμού. Δείχτηκε η σημαντικότητα του 
ρόλου της σχολικής νοσηλεύτριας και κατ΄ επέκταση η ανάγκη παροχής των υπηρεσιών των 
νοσηλευτών σε όλα τα σχολεία. 

Λέξεις – Κλειδιά: αγωγή υγείας, προαγωγή υγείας, σχολικός νοσηλευτής, σχολικές μονάδες 
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 

Εισαγωγή 

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην υγεία και στην ασφάλεια. Κύριος ρόλος των 
σχολείων είναι η εκπαίδευση και η μάθηση αλλά και η προαγωγή της υγείας και ανάπτυξης 
για εκπαιδευτικούς, μαθητές και τις οικογένειές τους (Tang et al 2008). Ο όρος προαγωγή 
υγείας, αναφέρεται στις «διαδικασίες με τις οποίες τα άτομα, καθίστανται ικανά να αυξάνουν 
τον έλεγχο στην υγεία τους και να τη βελτιώνουν» (WHO 1986). Μια από τις εκφράσεις-δια-
στάσεις, που συνιστούν την έννοια της Προαγωγής Υγείας, είναι και η Αγωγή Υγείας (Tannahill 
1985). Η Αγωγή Υγείας αφορά στην «ενίσχυση των κινήτρων, των δεξιοτήτων και της αυτοα-
ποτελεσματικότητας, ώστε να λαμβάνονται μέτρα για τη βελτίωση της υγείας» (WHO 2012) 
και αποτελεί μία συγκροτημένη διεπιστημονική και διαθεματική εκπαιδευτική δραστηριό-
τητα άρρηκτα συνδεδεμένη με το σχολείο, το μαθητή, τον εκπαιδευτικό, τους γονείς και την 
κοινωνία (Παπάνης 2008, Στάπα-Μουρτζίνη 2010) 

Ερευνητικά δεδομένα-Θεωρητικό υπόβαθρο 

Σημαντικός σε θέματα Αγωγής και γενικότερα Προαγωγής Υγείας στο σχολικό περιβάλλον 
είναι ο ρόλος του σχολικού νοσηλευτή. Κύριο έργο του είναι η αγωγή και η προαγωγή της 
υγείας, με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση της υγείας του σχολικού πληθυσμού (ΥΑ αρ. 
ΦΕΚ 449/ τ. Β’/03-04-2007). Ο Εθνικός Σύνδεσμος Σχολικών Νοσηλευτών των ΗΠΑ ορίζει τη 
σχολική νοσηλευτική ως την «εξειδικευμένη άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος, που 
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προωθεί την ευεξία, την ακαδημαϊκή επιτυχία και τη διά βίου επιτυχία των μαθητών» (NASN 
2011). Για το σκοπό αυτό, οι σχολικοί νοσηλευτές λειτουργούν ως ειδικοί σε θέματα υγειο-
νομικής περίθαλψης στο σχολείο για την κάλυψη των αναγκών υγείας των μαθητών (Wolfe 
2006), προάγουν τη σχολική υγεία και ασφάλεια, παρεμβαίνουν όταν πρόκειται για πιθανά 
ή πραγματικά προβλήματα υγείας στο σχολικό πληθυσμό, παρέχουν υπηρεσίες για τη δια-
χείριση κρίσεων και συνεργάζονται, ώστε να καλλιεργήσουν στους μαθητές και τις οικογέ-
νειές τους την ικανότητα της προσαρμογής, της αυτο-διαχείρισης, της αυτο-υπεράσπι-
σης και της μάθησης (NASN 2011). 

Οι Lightfoot & Bines (2000) στην περιγραφική μελέτη τους σε σχολικούς νοσηλευτές, εκπαι-
δευτικούς και γονείς αναφέρθηκαν στον προσδιορισμό και στην περιγραφή του ξεχωριστού 
ρόλου του σχολικού νοσηλευτή, ο οποίος εστιάζει στα εξής: Διαφύλαξη της υγείας και ευη-
μερίας των μαθητών, προαγωγή υγείας, διασφάλιση της εμπιστοσύνης των μαθητών και υ-
ποστήριξη της οικογένειάς τους. Επιπλέον συμπέρασμα της μελέτης αποτελεί η διαπίστωση 
της συμπληρωματικότητας του ρόλου των σχολικών νοσηλευτών και των δασκάλων και η 
καταλληλότητα του σχολείου ως χώρου άσκησης νοσηλευτικού έργου. Ο Ryan (2008) ύστερα 
από βιβλιογραφική ανασκόπηση 16 μελετών κατέληξε στο συμπέρασμα, μεταξύ άλλων, ότι 
η νοσηλευτική πρακτική αποτελεί ένα σημαντικό πλαίσιο ανάπτυξης προγραμμάτων προα-
γωγής υγείας του προσωπικού στα σχολεία. Οι σχολικοί νοσηλευτές διαθέτουν μοναδικά 
προσόντα, για να συνεργαστούν με άλλους στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολό-
γηση προγραμμάτων προαγωγής της υγείας του προσωπικού σχολείων. Η συμμετοχή τους 
στα προγράμματα αυτά θεωρήθηκε πολύπλευρη με δραστηριότητες, που μπορούν να περι-
λαμβάνουν: τη συλλογή στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών, το σχεδιασμό των προ-
γραμμάτων, την αξιολόγησή τους, την εξασφάλιση χρηματοδότησης, τη συνεργασία με άλλα 
μέλη της κοινότητας για την παροχή υπηρεσιών και την εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής 
υγείας λειτουργώντας ως πρότυπα για την υγεία (Ryan 2008).  

Τέλος, σύμφωνα με τον Clausson (2008) οι σχολικοί νοσηλευτές έχοντας γνώση της υγείας 
των μαθητών - καθώς εργάζονται μαζί τους και τους συμβουλεύουν καθ’ όλη τη σχολική πε-
ρίοδο- καθίστανται υπεύθυνοι για την περιφρούρηση της υγείας αυτών. Γι’ αυτό οφείλουν 
να συνεργάζονται αρμονικά με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα μέλη της ευρύ-
τερης κοινότητας του σχολείου, προκειμένου να διασφαλίζουν στο μαθητικό πληθυσμό ένα 
ασφαλές σχολικό περιβάλλον, απαλλαγμένο από ατυχήματα και ασθένειες (Clausson 2008). 

Σκοπός της μελέτης 

Σκοπός της μελέτης ήταν η περιγραφή του ρόλου και των αρμοδιοτήτων σχολικής νοσηλεύ-
τριας εργαζόμενης σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ). 

Υλικό και Μεθοδολογία  

Πρόκειται για μελέτη περίπτωσης, στην οποία συμμετείχε μια σχολική νοσηλεύτρια που ερ-
γαζόταν σε ΣΜΕΑΕ τα έτη 2004-14. Αναφορικά με την επιλογή του υποκειμένου της μελέτης 
πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία σκοπιμότητας, που βασίστηκε στους κανόνες της καταλ-
ληλότητας και της επάρκειας. Για τη συλλογή των ποιοτικών δεδομένων, που αφορούσαν στο 
έργο της σχολικής νοσηλεύτριας, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της αυτοαναφοράς, μέσω της 

3920

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lightfoot%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bines%20W%22%5BAuthor%5D


χρήσης ημερολογίων και νοσηλευτικών εντύπων σχολικής ζωής. Η διαδικασία της ποιοτικής 
ανάλυσης (Miles & Huberman, 1994) περιλάμβανε τη γενική επισκόπηση και ανάγνωση των 
συλλεχθέντων δεδομένων, τον ορισμό των σημασιολογικών μονάδων και των κατηγοριών 
ταξινόμησης, την κατηγοριοποίηση των συλλεχθέντων δεδομένων και την περιγραφή των κα-
τηγοριών. 

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από τη μελέτη περίπτωσης και αποτυπώνονται στη 
συνέχεια με τη μορφή Πίνακα, παρέχουν πληροφορίες διευκρινιστικές και επεξηγηματικές 
του ρόλου και των αρμοδιοτήτων σχολικής νοσηλεύτριας στις σχολικές μονάδες ειδικής 
αγωγής και εκπαίδευσης.  

Οι ενέργειες της σχολικής νοσηλεύτριας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της τη δεκαετία 
2004-14, ανάλογα με την αναγκαιότητά τους και το εύρος του χρόνου που εφαρμόστηκαν, 
χωρίστηκαν σε βραχυπρόθεσμες (Σεπτέμβριος), μεσοπρόθεσμες (Οκτώβριος-Νοέμβριος) και 
μακροπρόθεσμες (Δεκέμβριος-Ιούνιος). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δράσεις, όπως 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, πραγματοποιούνταν στα πλαίσια του καθημερινού 
προγράμματος και ωραρίου της σχολικής νοσηλεύτριας και παράλληλα με τα μαθήματα 
αγωγής υγείας. 

Πίνακας 1. Δράσεις σχολικής νοσηλεύτριας τα έτη 2004-14 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ  Οργάνωση των Ατομικών Φακέλων Υγείας όλων των μαθητών και 
μετέπειτα επισύναψη σε αυτούς του εντύπου του νοσηλευτικού ιστο-
ρικού και αντίγραφου του Ατομικού Δελτίου Υγείας. 

 Οργάνωση του σχολικού φαρμακείου με το κατάλληλο φαρμακευ-
τικό υλικό και τοποθέτησή του σε σημείο μη προσβάσιμο από τους 
μαθητές ή κλείδωμά του. 

 Καταγραφή των αναγκών σε γραφικό και άλλο σχολικό υλικό, προ-
κειμένου να διεξαχθούν αποτελεσματικά τα μαθήματα αγωγής υ-
γείας, που θα προγραμματιστούν. 

 Οργάνωση τηλεφωνικού καταλόγου, που θα περιλαμβάνει τα τηλέ-
φωνα των αρμόδιων υπηρεσιών υγείας (Κέντρο Υγείας, Τοπική Αυτο-
διοίκηση) για θέματα σχολικής υγείας. 

 Έλεγχος σε πρώτη φάση των σχολικών εγκαταστάσεων και κατα-
γραφή και ιεράρχηση των κυριότερων παραγόντων κινδύνου για ατυ-
χήματα και ασθένειες στους μαθητές, με σκοπό τη λήψη άμεσων μέ-
τρων ελαχιστοποίησης και εξάλειψής τους. 
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 Καταμερισμός των τμημάτων -βάσει των αναγκών και των εκπαι-
δευτικών ικανοτήτων των μαθητών- και προγραμματισμός των μαθη-
μάτων αγωγής υγείας για το κάθε σχολικό έτος.  

 Δημιουργία σε συνεργασία με το λοιπό εκπαιδευτικό και ειδικό εκ-
παιδευτικό προσωπικό σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σει-
σμού ή πυρκαγιάς. 

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ  Τηλεφωνική επικοινωνία με το γονέα κάθε μαθητή για συνάντηση 
και λήψη νοσηλευτικού ιστορικού βασισμένου σε ειδικό έντυπο και 
έλεγχος των βιβλιαρίων εμβολίων όλων των μαθητών για τον εντοπι-
σμό των εμβολίων, που υπολείπονται. 

 Παράδοση στο γονέα σχολείο του Ατομικού Δελτίου Υγείας, ώστε 
να συμπληρωθεί εγκαίρως από τους ιατρούς και να επιστραφεί στο 
σχολείο το συντομότερο δυνατό εντός του σχολικού έτους.  

 Υπολογισμός του Δείκτη Μάζας Σώματος και έλεγχος της Στοματι-
κής Υγιεινής, της Αρτηριακής Πίεσης και των Σφυγμών του κάθε μα-
θητή για τον εντοπισμό και την έγκαιρη αντιμετώπιση αντίστοιχων 
προβλημάτων υγείας, στα πλαίσια της πρόληψης. 

 Νοσηλευτική αξιολόγηση (αρχική) μαθητών και στοχοθεσία με το 
ειδικό έντυπο αξιολόγησης στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Η αρχική 
νοσηλευτική αξιολόγηση ακολουθήθηκε από τη διαμορφωτική και 
κατέληξε στην τελική αξιολόγηση των μαθητών στο τέλος του σχολι-
κού έτους. 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή μαθημάτων Αγωγής Υγείας στους μαθητές, 
με θεματολογία που τροποποιούνταν ανάλογα με το σχολικό πρό-
γραμμα, το τμήμα, τις ανάγκες, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τη 
συμμετοχή του κάθε μαθητή και περιλάμβανε κυρίως τις εξής ενότη-
τες: Σωματογνωσία /Ατομική υγιεινή -Στοματική υγιεινή-Πρόληψη α-
τυχημάτων-Κυκλοφοριακή αγωγή-Υγιεινή διατροφή και άσκηση.  

 Ανάπτυξη εξατομικευμένων προγραμμάτων νοσηλευτικής φροντί-
δας για τους μαθητές. 

 Δημιουργία αρχείων καταγραφής εκτάκτων καταστάσεων στο σχο-
λικό περιβάλλον. 

 Σχεδιασμός προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων με τη συνερ-
γασία και άλλων εκπαιδευτικών. 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ  Διδασκαλία ως το τέλος της σχολικής χρονιάς της θεματολογίας των 
μαθημάτων αγωγής υγείας. 
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Εκτός των προαναφερθέντων ενεργειών σε καθημερινή βάση και συστηματικά πραγματοποι-
ούνταν από τη σχολική νοσηλεύτρια: Διδασκαλία των μαθημάτων αγωγής υγείας, διαχείριση 
των χρόνιων και λοιμωδών νοσημάτων αλλά και του πλήρους φάσματος των καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης (π.χ. ατυχήματος και οξείας νόσου), παροχή υγειονομικής περίθαλψης και 
κάλυψη των αναγκών υγείας των μαθητών, μέσω της παρακολούθησης των εμβολιασμών, 
της χορήγησης συνταγογραφούμενης φαρμακευτικής αγωγής και του προληπτικού ελέγχου. 
Επιπλέον πραγματοποιούνταν καθημερινά ευαισθητοποίηση των μαθητών σε κανόνες ατο-
μικής υγιεινής και προφύλαξης από κινδύνους, έλεγχος και παρακολούθηση της ασφάλειας 
και υγιεινής του σχολικού περιβάλλοντος, καταγραφή και διερεύνηση των λόγων απουσίας 
των μαθητών και συμβουλευτική εκπαιδευτικών, μαθητών και οικογενειών τους σε νοσηλευ-
τικά θέματα υγείας/ασθένειας.  

Συμπεράσματα 

Κύριος σκοπός του έργου του σχολικού νοσηλευτή είναι η διατήρηση και βελτίωση της υγείας 
του σχολικού πληθυσμού, μέσω της αγωγής και προαγωγής υγείας στη σχολική κοινότητα. 

 Συντονισμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτή-
των με τη συνεργασία και άλλων εκπαιδευτικών. 

 Ελαχιστοποίηση και εξάλειψη των παραγόντων κινδύνου για ατυ-
χήματα και ασθένειες στο σχολικό περιβάλλον με την καθημερινή ε-
πισκόπηση και καταγραφή τους και ύστερα από συνεννόηση με το 
Διευθυντή του σχολείου και συνεργασία με το λοιπό σχολικό προσω-
πικό. 

 Παροχή υγειονομικής περίθαλψης και κάλυψη των αναγκών υγείας 
των μαθητών, μέσω της παρακολούθησης των εμβολιασμών, της χο-
ρήγησης συνταγογραφούμενης φαρμακευτικής αγωγής, του προλη-
πτικού ελέγχου και της παροχής Πρώτων Βοηθειών. 

 Διευκόλυνση της προσβασιμότητας στην υγειονομική περίθαλψη 
των μαθητών, με ενέργειες διασύνδεσης του σχολείου με τις οικογέ-
νειες, την κοινότητα και τις υπηρεσίες υγείας. 

 Συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα για την υγεία και την εκ-
παίδευση, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. 

 Ενημέρωση του προσωπικού και των μαθητών του σχολείου, όταν 
απαιτούνταν, για θέματα υγείας ή πρόληψης μιας ασθένειας. 

 Νοσηλευτική αξιολόγηση (τελική) μαθητών με το ειδικό έντυπο α-
ξιολόγησης στο τέλος της σχολικής χρονιάς και αξιολόγηση της επί-
τευξης των επιμέρους της στόχων. 
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Στην παρούσα εργασία αποτυπώθηκαν επεξηγηματικά οι αρμοδιότητες μιας σχολικής νοση-
λεύτριας τα έτη 20004-14 οδηγώντας στα εξής γενικά συμπεράσματα για τη σημαντικότητα 
του ρόλου της στα ειδικά σχολεία. Συγκεκριμένα η σχολική νοσηλεύτρια:  

1. Λειτουργούσε ως ειδική σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης στα σχολεία για την κάλυψη 
των αναγκών υγείας παρεμβαίνοντας, όταν χρειάζονταν για πιθανά ή πραγματικά προβλή-
ματα υγείας. 

2. Προήγαγε τη σχολική υγεία και ασφάλεια, αφενός μέσω της παρακολούθησης της υγείας 
του σχολικού πληθυσμού και αφετέρου μέσω της πρόληψης της ασθένειας και του ατυχήμα-
τος. 

3. Εφάρμοζε στο σχολικό πληθυσμό μαθήματα και προγράμματα αγωγής υγείας, με στόχο τη 
βελτίωση των επίπεδων γνώσης του για την υγεία και την ανάπτυξη στάσεων και συμπερι-
φορών, που προάγουν την υγεία. 

4. Ανέπτυσσε και αξιολογούσε πολιτικές υγείας και συνεργάζονταν με τους εμπλεκόμενους 
για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της υγείας του σχολικού πληθυ-
σμού. 

5. Συνέβαλλε στη διασύνδεση του σχολικού προσωπικού με την οικογένεια, τους επαγγελμα-
τίες υγείας και την κοινότητα. 

Πρόταση-Επίλογος 

Οι σχολικοί νοσηλευτές ως αρμόδιοι σε θέματα υγείας αναλαμβάνουν να διεκπεραιώνουν 
κάθε χρόνο στα ειδικά σχολεία μια σειρά από ενέργειες και δράσεις, που σκοπό έχουν την 
περιφρούρηση της υγείας του σχολικού πληθυσμού. Ιδιαίτερα σημαντικές διαπιστώθηκαν οι 
δράσεις της σχολικής νοσηλεύτριας της μελέτης αναφορικά με το ρόλο της. Απαραίτητη θε-
ωρείται η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των γονέων, των στελεχών 
εκπαίδευσης αλλά και των εκάστοτε διοικούντων αναφορικά με το ρόλο και τη σπουδαιότητα 
του έργου των σχολικών νοσηλευτών στην αγωγή και προαγωγή της υγείας και την ανάγκη 
παροχής των υπηρεσιών τους σε όλα τα σχολεία. 
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Νηπιαγωγός 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια – ΘΕ.Π.Α.Ε.Ε. Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 
anna.baboura@gmail.com 

 
Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται μια προσέγγιση περιβαλλοντικών ζητημάτων στο νη-
πιαγωγείο με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Πρόκειται για ένα Διδακτικό Σενάριο 
το οποίο ξεκίνησε να υλοποιείται κατά τη σχολική χρονιά 2013 – 2014 και συνεχίζεται τη 
σχολική χρονιά 2014 – 2015 ώστε να προκύψουν συγκριτικά αποτελέσματα. Μέσα από το 
παρών διδακτικό σενάριο γίνεται μια προσπάθεια να μην περιοριστούμε στα στενά όρια ενός 
Αναλυτικού Προγράμματος, αλλά να γίνει ένας «πειραματισμός» με απώτερο στόχο την κα-
τάκτηση της γνώσης και την μάθηση μέσα από εναλλακτικούς τρόπους. Οι δραστηριότητες 
που σχετίζονται με τις Νέες Τεχνολογίες, στηρίζονται στην αξιοποίηση ενός μικροκόσμου, ο 
οποίος έχει δομηθεί στο Αβάκιο, ένα περιβάλλον διερευνητικής μάθησης που δε συναντούμε 
συχνά στη βαθμίδα του Νηπιαγωγείου. 
 
Λέξεις - Κλειδιά: Διδακτικό σενάριο, Νηπιαγωγείο, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
 

Εισαγωγή 

Ένα διδακτικό σενάριο, ορίζεται ως: «Η πλήρη περιγραφή της εκπαιδευτικής πορείας μέσα 
στην τάξη για τη διδασκαλία συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων, την υιοθετούμενη και 
απαραίτητη παιδαγωγική προσέγγιση, την απαραίτητη προεργασία καθώς και την αξιολό-
γηση της όλης διαδικασίας» (Τζίμας, 2009). Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος (μια προ-
σέγγιση και προσπάθεια κατανόησης προβλημάτων περιβαλλοντικής φύσεως από παιδιά 
προσχολικής ηλικίας) για την εκπόνηση του διδακτικού σεναρίου, έγινε με βάση τις δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά νηπιακής ηλικίας σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 

Οι φάσεις με τις προτεινόμενες δραστηριότητες εκτιμάται πως θα διαρκέσουν περίπου 12  
διδακτικές ώρες. Δίνεται όμως η δυνατότητα επανάληψης ή και τροποποίησης ορισμένων 
δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του σεναρίου, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο 
από τον εκπαιδευτικό της τάξης. 

Ανάλυση δραστηριοτήτων (Φάσεις) 

Για την ολοκλήρωση μιας διδασκαλίας, ακολουθείται μια συγκεκριμένη πορεία, όπως παρου-
σιάζεται ακολούθως: άνοιγμα διδασκαλίας, επεξεργασία της νέας ύλης, κλείσιμο διδασκα-
λίας και αξιολόγηση διδακτικού – μαθησιακού αποτελέσματος. Κατά το άνοιγμα του μαθή-
ματος, ο διδάσκων προσπαθεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών (στην περίπτωση 
που το μάθημα, δεν έχει ήδη ανακύψει από τα ενδιαφέροντα ή τις απορίες των παιδιών), 
ώστε να τους ενεργοποιήσει κατάλληλα και να «δεχθούν» πιο εύκολα τη νέα γνώση. Ο στόχος 
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αυτός επιτυγχάνεται με σύνδεση του θέματος με κάποιο επίκαιρο ή σημαντικό γεγονός, ο-
φείλουμε να τονίσουμε τη σημαντικότητα του θέματος και να ενεργοποιήσουμε το ενδιαφέ-
ρον των παιδιών μέσα από «προκλητικές» ερωτήσεις, όπου θα δημιουργήσουν προβληματι-
σμό και κίνητρα στους μαθητές. Σε αυτό συντείνει και η χρήση εικόνων, βίντεο, πειραμάτων 
ή και προσομοιώσεων (Μαυρόπουλος, 2013). 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια διαθεματική δραστηριότητα σε φάσεις, η οποία 
στηρίζεται στη δημιουργία ενός μικρόκοσμου στο Αβάκιο. Το συγκεκριμένο περιβάλλον θε-
ωρείται κατάλληλο για την εφαρμογή ενός διαθεματικού διδακτικού σεναρίου, το οποίο υ-
ποστηρίζει τη συνεργατική και διερευνητική μάθηση. 

Οι δραστηριότητες του μικροκόσμου που υλοποιούνται από τους μαθητές, έχουν τον ρόλο 
της σκαλωσιάς (scaffolding). Τα νήπια μέσα από τις δραστηριότητες που θα εκπονήσουν, θα 
περάσουν σταδιακά στην κατάκτηση της γνώσης, οικοδομώντας τες και εξελίσσοντας τις δε-
ξιότητες και τις ικανότητές τους, στηριζόμενα στις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες τους 
(Γλέζου, κ.ά., 2009). Πιο συγκεκριμένα, μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένες δραστηριότη-
τες τα νήπια προβληματίζονται για τα αίτια που προκαλούν τον αφανισμό της θαλάσσιας 
χελώνας, ευαισθητοποιούνται σχετικά και αναζητούν μέτρα αντιμετώπισης. Παράλληλα, 
πρόθεση του σεναρίου είναι να αξιοποιηθεί η τεχνολογία, η οποία υπηρετεί και  υποστηρίζει 
την προσπάθεια να εμπλακούν ενεργά οι μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία και να δη-
μιουργήσει συνθήκες ουσιαστικής επικοινωνίας μέσα στην τάξη.  

Κατά την αρχική φάση, ο εκπαιδευτικός θα φέρει στο «προσκήνιο» το υπό μελέτη θέμα, 
μέσα από κατάλληλες τεχνικές και δραστηριότητες. Η κεντρική ιδέα του διδακτικού σενα-
ρίου, λόγω της φύσης της και σύμφωνα με την αρχή της επικαιρότητας, που εφαρμόζεται στο 
νηπιαγωγείο, το κατατάσσει χρονικά, προς το τέλος της σχολικής χρονιάς. Το γεγονός αυτό 
εξυπηρετεί τα προαπαιτούμενα που έχουν τεθεί, καθώς τα νήπια έχουν εξοικειωθεί αρκετά 
στον τρόπο λειτουργίας του νηπιαγωγείο, έχουν μάθει να εργάζονται σε ομάδες, όπου αυτό 
κρίνεται σκόπιμο και έχει δοθεί ο απαραίτητος χρόνος να εξοικειωθούν με το ψηφιακό εργα-
λείο που θα χρησιμοποιηθεί. Τα προαπαιτούμενα που έχουν τεθεί, αποτελεί η εξοικείωση με 
βασικές λειτουργίες του προγράμματος Αβάκιο και τα νήπια να είναι εξοικειωμένα με την 
ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Παράλληλα, τα νήπια ενδέχεται να έχουν μια άποψη σχετική με 
θέματα περιβαλλοντικής φύσεως, με ζητήματα που αφορούν τη θάλασσα και τα έμβια όντα 
αυτής. Μπορεί να γίνει μια συζήτηση σχετικά με τη θαλάσσια χελώνα, με σκοπό να αποσα-
φηνιστούν κάποιοι όροι και έννοιες που τυχόν να δυσκολεύουν τα παιδιά, ώστε να μπορέ-
σουν να προχωρήσουν στη διαδικασία. Πριν από την ενασχόλησή τους με τον μικρόκοσμο, 
τα νήπια, μπορούν να αναλογισθούν πιθανά αίτια που αποτελούν κίνδυνο για τις χελώνες 
και προκαλούν τον αφανισμό τους και παράλληλα να προτείνουν λύσεις για την αντιμετώ-
πιση του προβλήματος. 

Στη δεύτερη φάση, ο εκπαιδευτικός με κατάλληλο συντονισμό και υποστήριξη προς τους μι-
κρούς μαθητές, παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε απερίσπαστα ο κάθε μαθητής ατο-
μικά να μπορέσει να διερευνήσει το θέμα μέσα από την ενασχόλησή του με το μικρόκοσμο. 
Κάθε παιδί, εργάζεται ατομικά στον μικρόκοσμο, όπου στην πρώτη «πίστα» του παιχνιδιού 
ενημερώνεται μέσα από εικόνες και ένα βίντεο διάρκειας περίπου 7 λεπτών, για τη θαλάσσια 
χελώνα. Πληροφορείται για το πού ζει, ποια περίοδο γεννάει τα αυγά της, με τι τρέφεται και 
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ποια προβλήματα αντιμετωπίζει. Για να μπορέσει να δει όλες τις πληροφορίες, το παιδί, με-
ταβαίνει σταδιακά μέσα από αριθμημένες ψηφίδες «κουμπιά» από το 1 έως το 6, όπως φαί-
νεται και στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

Εικόνα 1 - Αρχικό interface 

Με την προβολή του βίντεο τα παιδιά θα μπορέσουν να καταλάβουν τα όσα εξηγούν οι εικό-
νες με παράλληλο κείμενο, χωρίς να έχουν άμεσα την ανάγκη κάποιου που να γνωρίζει ανά-
γνωση. Το βίντεο διαρκεί περίπου 7 λεπτά, όπως έχει ήδη αναφερθεί, καθώς έχει παρατηρη-
θεί εμπειρικά, πως οι μικροί μαθητές αυτής της ηλικίας, δεν μπορούν να παραμείνουν από-
λυτα προσηλωμένοι πάνω από 10 λεπτά, χωρίς να αναλάβουν κάποια δράση. Αν θελήσουν 
βέβαια, μπορούν να ξαναδούν κάποια εικόνα ή βίντεο. 

Με το κουμπί «Πάμε να παίξουμε!!» τα νήπια μεταβαίνουν στον επόμενο μικρόκοσμο, που 
αποτελεί το κύριο δόμημα και εκεί τα παιδιά θα προβούν σε διερευνήσεις για το πώς θα 
μπορέσουν να προστατέψουν τα αυγά της χελώνας και τις μεγαλύτερες χελώνες από ποικί-
λους κινδύνους, για τους οποίους ενημερώθηκαν στον πρώτο μικρόκοσμο. 

Για να ξεκινήσει το παιχνίδι πατούν το σχετικό κουμπί. Υπάρχει η δυνατότητα διακοπής και 
τερματισμού του παιχνιδιού. Αν τα παιδιά δεν έχουν εξοικειωθεί πλήρως τα παιδιά, ο/η εκ-
παιδευτικός μπορεί μέσα από την επιλογή εργαλεία, να εμφανίζει τις υπόλοιπες οντότητες 
του παιχνιδιού. Σκοπός του παιχνιδιού είναι μέσα σε 10 λεπτά (όπου θα τερματιστεί αυτό-
ματα το παιχνίδι) να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα κατάλληλα εργαλεία (π.χ. τον φράκτη) 
ώστε να προφυλάξουν τα αυγά της χελώνας, από πιθανά εργαλεία που θα μπορέσουν να τα 
καταστρέψουν (πχ. οι ομπρέλες που βάζουν οι άνθρωποι), παράλληλα, μπορούν να μαζέ-
ψουν πλαστικές σακούλες και να τις βάλουν στον κάδο ανακύκλωση για να μην μπερδευτούν 
οι χελώνες και τις περάσουν για μέδουσες, όπου είναι το κύριο γεύμα τους. Όσα περισσότερα 
από αυτά καταφέρουν, τόσους περισσότερους βαθμούς κερδίζουν και σώζουν τις χελώνες. 
Αν κάτι πάει λάθος, δεν κερδίζουν βαθμούς και δεν καταφέρνουν να σώσουν τις χελώνες. 

Στην τρίτη και τελική φάση και αφού όλα τα παιδιά του τμήματος έχουν ασχοληθεί με τον 
μικρόκοσμο, μαζευόμαστε στην ολομέλεια, ώστε να γίνει η σχετική συζήτηση για τα προβλή-
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ματα και πώς το αντιμετώπισε κάθε παιδί χωριστά. Επιλύονται απορίες, σκέψεις και προβλή-
ματα των νηπίων. Σαν τελικό κλείσιμο, οι μαθητές σε μικρές ομάδες (2-4 ατόμων) μπορούν 
να δημιουργήσουν μια μικροκατασκευή (π.χ μακέτα, αφίσα κλπ) για την προστασία της θα-
λάσσιας χελώνας ή αν θέλουν να προσπαθήσουν να κάνουν αλλαγές στο μικρόκοσμο, με την 
κατάλληλη υποστήριξη από την πλευρά του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα εκτελεί τις όποιες 
αλλαγές επιθυμούν τα παιδιά, λόγω αδυναμίας των νηπίων να «μαστορέψουν» στον κώδικα, 
λόγω έλλειψης βασικών δεξιοτήτων. 

Αξιολόγηση σεναρίου - Συμπεράσματα 

 «Αξιολόγηση (evaluation), είναι η διαδικασία συλλογής πληροφοριών, από πολλές και δια-
φορετικές πηγές, με σκοπό να κρίνουμε την αξία ενός προγράμματος ή μιας οντότητας». Στην 
εκπαίδευση, η αξιολόγηση αποτελεί μια εξελικτική διαδικασία. Υπάρχει και η έννοια της ε-
κτίμησης, όπου ως εκτίμηση (assessment) ορίζεται: «Η διαδικασία συλλογής στοιχείων για 
το τι γνωρίζουν και μπορούν να κάνουν οι μαθητές».  (Newby, 2010). 

Η αξιολόγηση, δεν πρέπει να συνδεθεί με την παραδοσιακή εξέταση, αλλά με τον έλεγχο της 
αποτελεσματικότητας (αν επιτεύχθηκαν δηλαδή οι αρχικοί στόχοι) και τον προσδιορισμό τυ-
χόν βελτιώσεων στη διδακτική πράξη. Κατά την αξιολόγηση του σεναρίου, περνάμε διαδο-
χικά μέσα από δύο στάδια, τη διαμορφωτική και την τελική αξιολόγηση. Στη διαμορφωτική 
αξιολόγηση, παρατηρούμε τα παιδιά κατά την ενασχόλησή τους με τις δραστηριότητες. Α-
ξιολογούμε αν οι δραστηριότητες προσελκύουν το ενδιαφέρον των νηπίων, το επίπεδο δυ-
σκολίας τους και τι είδους δυσχέρειες αντιμετωπίζουν οι μαθητές, αν οι δραστηριότητες βοη-
θούν τα παιδιά να συνεργαστούν και αν διαμορφώνεται στην τάξη ένα κλίμα επικοινωνίας 
και ανταλλαγής ιδεών. Αποτελεί μια παιδαγωγική διαδικασία. Στην τελική αξιολόγηση, αξιο-
λογούνται οι επιμέρους στόχοι των δραστηριοτήτων. Εκτιμούμε αν τα παιδιά απέκτησαν νέες 
γνώσεις, αν ανέπτυξαν νέες δεξιότητες και στάσεις, αν κατανόησαν τη δυναμική των νέων 
τεχνολογιών ως εργαλεία και μέσα έκφρασης και ανακάλυψης και τέλος αν η επιλογή των 
δραστηριοτήτων και του ψηφιακού εργαλείου ταίριαζαν με τους στόχους που είχαν τεθεί.   
Αξίζει  βέβαια, να αξιολογηθεί αν το σενάριο ήταν προσαρμοσμένο στη νοητική ικανότητα 
και ηλικία των παιδιών. (Κασσωτάκης, κ.ά.,2006). 

Η αξιολόγηση αποτελεί μια σημαντική διαδικασία, μέσα από την οποία προκύπτει η εξέλιξη. 
Αυτός είναι και ο λόγος που κρίνεται σκόπιμη κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς στό-
χος της εκπαίδευσης είναι η ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. Τι μας ενδια-
φέρει όμως να εξετάσουμε/αξιολογήσουμε/εκτιμήσουμε κατά την υλοποίηση ενός διδακτι-
κού σεναρίου; 

Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού και της εφαρμογής της μαθη-
σιακής διαδικασίας. Θέτουμε αρχικά τους στόχους μας, εφαρμόζουμε τις δραστηριότητες και 
ελέγχουμε. Κατανόησαν οι μαθητές τα προσδοκώμενα; Δυσκολεύτηκαν; Ήταν η διαδικασία 
ευχάριστη ή βαρέθηκαν; Χρειάζεται να γίνει κάποια ρύθμιση ή προσαρμογή;  

Μέσα από την αξιολόγηση του σεναρίου μπορούμε παράλληλα να ελέγξουμε και την αποδο-
τικότητα/αποτελεσματικότητα του μικροκόσμου που υλοποιήθηκε (στην προκειμένη περί-
πτωση) ή των λογισμικών και των ψηφιακών εργαλείων που αξιοποιήθηκαν. Η πορεία αξιο-
λόγησης που μπορούμε να ακολουθήσουμε σε αυτή την περίπτωση είναι να πιστοποιήσουμε 
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τις γνώσεις των παιδιών, πριν αυτά ασχοληθούν με το ψηφιακό εργαλείο και αφού ολοκλη-
ρωθεί όλη η διδακτική πορεία, γίνεται ένας επανέλεγχος πάνω στις γνώσεις των νηπίων. Αν 
οι γνώσεις τους είναι σε αυξημένο επίπεδο, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για θετική επί-
δραση του μικροκόσμου. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει έλεγχος σχετικά με την ποσότητα 
και την ποιότητα του διδακτικού περιεχομένου. Οφείλει ο εκπαιδευτικός να αξιολογήσει αν 
το παρεχόμενο διδακτικό περιεχόμενο, βρίσκεται σε αντιστοιχία με την ηλικία και αν είναι σε 
θέση οι μαθητές μας να το αφομοιώσουν. Ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκαν, δομήθηκαν 
και παρουσιάστηκαν οι πληροφορίες μέσα από τις δραστηριότητες ήταν πλήρης, κατανοητές, 
επίκαιρες και ενδιαφέρουσες για τα νήπια; Υπήρχαν τα κατάλληλα κίνητρα για ενεργητική 
και συμμετοχική δραστηριότητα; (Παναγιωτακόπουλος, κ.ά., 2003). 

H συνολική αξιολόγηση του σεναρίου θα γίνει στο τέλος όλης της διδακτικής πορείας, θα 
γίνει έλεγχος του μαθησιακού αποτελέσματος. Το σενάριο θα θεωρηθεί επιτυχημένο όταν η 
πλειονότητα των μαθητών έχει κατακτήσει τους επιδιωκόμενους στόχους. Είναι θεμιτό όμως, 
να γίνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα διαλείμματα αξιολόγησης και ανατροφοδότησης, ώ-
στε να εξασφαλίσουμε σε μεγαλύτερο ποσοστό την βαθύτερη κατανόηση των παρεχόμενων 
πληροφοριών, με αποτέλεσμα την πιο ολοκληρωμένη δόμηση της γνώσης και τη συγκράτησή 
της σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Σε κάθε τέτοιο διάλειμμα, γίνεται έλεγχος, αντιμετωπίζο-
νται τυχόν δυσκολίες, αποσαφηνίζονται έννοιες και τελικά προστίθενται νέες γνώσεις (σπει-
ροειδής προσέγγιση). (Μαυρόπουλος, 2013).  

Κατά την πρώτη εφαρμογή του μικροκόσμου (τη σχολική χρονιά 2013-2014), οι μαθητές κι-
νητοποιήθηκαν νοητικά και προβληματίστηκαν για το πώς και με ποιο τρόπο έπρεπε να κι-
νηθούν, ώστε να υποστηρίξουν το απειλούμενο ζωάκι. Η διαδικασία της σκέψης τους κινή-
θηκε σε διερευνητικό πλαίσιο μέσα από προσπάθειές τους (σε ατομικό επίπεδο) αλληλοεπι-
δρώντας με τον μικρόκοσμο και σε συζητώντας στην ολομέλεια τα ατοπήματά τους, αλλά και 
τις επιτυχημένες προσπάθειές τους και τα συμπεράσματα στα οποία οδηγήθηκαν. 

Επεκτασιμότητα – Βελτιώσεις 

Με την ολοκλήρωση του σεναρίου και την αξιολόγησή του, δύναται να γίνουν κάποιες αλλα-
γές, όπου κρίνεται αυτό σκόπιμο. Οι αλλαγές ή αλλιώς οι βελτιώσεις, πρόκειται να γίνουν 
όπου προέκυψαν δυσκολίες εφαρμογής ή όπου τα παιδιά δεν παρουσίασαν ενδιαφέρον. Ο 
λόγος αυτός είναι που πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και έτοιμοι για την οποιαδήποτε αλλαγή. 
Η κύρια δυσκολία στην προσχολική εκπαίδευση, είναι η έλλειψη εξοικείωσης των νηπίων με 
διερευνητικά εργαλεία, όπως το Αβάκιο.  

Πιθανές προεκτάσεις του θέματος, μπορεί να προκύψουν είτε μέσα από τη διερεύνηση του 
θέματος είτε μέσα από τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Ανάμεσα σε αυτές μπορεί να είναι: η 
ρύπανση της θάλασσας (όχι δηλαδή μόνο σε σχέση με την απειλή της θαλάσσιας χελώνας), 
η προστασία του περιβάλλοντος, η ανακύκλωση. 
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Ηλεκτρονικό quiz γνώσεων∙ Ολυμπιακοί Αγώνες ΑΘΗΝΑ 2004. 
 

Σάμιος Γουσταύος  
MEd, Υπ. Διδάκτορας ΕΚΠΑ 

samiosgmar@gmail.com 
 

Περίληψη 
 

Το 2012 ως Ολυμπιακή χρονιά ήταν ιδανική αφορμή για την υλοποίηση σχολικής δραστη-
ριότητας αναφορικά με την Ολυμπιάδα ΑΘΗΝΑ 2004 προκειμένου να γνωρίσουν οι μαθη-
τές γεγονότα και πτυχές από τη διεξαγωγή της η οποία δεν είχε παρά αχνά εγγραφεί στη 
μνήμη τους. Η γνωριμία των μαθητών με την Ολυμπιάδα της Αθήνας επιλέχθηκε να γίνει 
μέσα από τη δημιουργία σχετικού ψηφιακού quiz γνώσεων στο πλαίσιο διαθεματικού πολι-
τιστικού προγράμματος το οποίο βασίστηκε στη σύμπραξη του παιγνιδιού και των ΤΠΕ ως 
εργαλεία καινοτομίας στη διδακτική πράξη. Η παιγνιώδης προσέγγιση είναι ασφαλές μέσο 
εξασφάλισης της ψυχολογικής ετοιμότητας, της συγκέντρωσης και της αυθόρμητης συν-
δρομής των νοητικών δυνάμεων του μαθητή. Παράλληλα, στην επίτευξη των παιδαγωγικών 
σκοπών και στόχων αποφασιστικά συμβάλλει η υλοποίηση καινοτόμων δράσεων οι οποίες 
σε καθολικό σχεδόν βαθμό ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες.  
 
Λέξεις - Κλειδιά: quiz γνώσεων, παιγνιώδης προσέγγιση, ΤΠΕ, καινοτομία. 
 

Εισαγωγή 

Όπως αναφέρει ο Decroly (1958) «αξίζει να αξιοποιήσουμε τη δεδομένη ανάγκη των παι-
διών για παιγνίδι προκειμένου να ευνοήσουμε τη συνείδηση της αναγκαιότητας επίτευξης 
των στόχων που τίθενται σε μια σxολική δραστηριότητα». Το παιγνίδι είναι η πραγματοποί-
ηση της μάθησης μέσα από την πράξη (Feeney et al., 1996). Η αξιοποίηση του ενδιαφέρο-
ντος που προκαλείται στα παιδιά όταν βρίσκονται σε μια παιγνιώδη κατάσταση αποτελεί 
ιδανικό υποστήριγμα στη διαδικασία της μάθησης (Kirriemuir & McFarlane, 2004). 

Ιδανικό πεδίο εφαρμογής των θεωρητικών αυτών αρχών είναι οι καινοτόμες δράσεις.  Η 
ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου μπορεί να επιτευχθεί πρωτίστως μέσα από τη συνεχή 
επιδίωξη της καινοτομίας η οποία συμβάλλει αφενός στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και θετι-
κών στάσεων αφετέρου στην ομαδοσυνεργατική, διερευνητική και ολιστική προσέγγιση της 
γνώσης (C.I.D.R.E.E., 1999). Δραστηριότητες που κινούνται προς την κατεύθυνση της καινο-
τομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες (Kozma & 
Anderson, 2002). Ο Καζάζης (2013) υποστηρίζει μάλιστα πως οι τελευταίες είναι απαραίτη-
τη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της καινοτόμων δράσεων. 
 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η πεντάμηνη υλοποίηση, Οκτώβριος 2011 - Φεβρου-
άριος 2012, του διαθεματικού πολιτιστικού προγράμματος ‘Γνωρίζοντας τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες ΑΘΗΝΑ 2004∙ αναφορές – προσεγγίσεις’ από τους δεκαεννέα μαθητές της Γ΄ Τάξης 
του Γυμνασίου Παναγιάς Διασέλλου Άρτας. Πρόκειται για διαδικτυακό quiz γνώσεων μορ-
φής html με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που σχεδιάστηκε βάσει του προγράμματος 
JQuiz του ανοιχτού λογισμικού HotPotatoes6. Η επιλογή της θεματικής υπαγορεύτηκε τόσο 
από την  αθλητική κουλτούρα του σχολείου όσο και από την ευρύτατη απήχηση στο μαθη-
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τικό κοινό των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι τελευταίοι έγιναν το ασφαλές όχημα προκειμένου 
να κινηθούν οι μαθητές στην κατεύθυνση αφενός της ολιστικής προσέγγισης της γνώσης 
και αφετέρου της απόκτησης λειτουργικών γνωστικών, κοινωνικοσυναισθηματικών και με-
ταγνωστικών δεξιοτήτων και στρατηγικών. 

Στοχοθεσία 

Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν να δημιουργήσουν οι μαθητές ένα εύχρηστο διαδι-
κτυακό παιγνίδι γνώσεων αναφορικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες ΑΘΗΝΑ 2004 καλώντας 
τους συμμαθητές τους σε πανελλήνια κλίμακα να δοκιμάσουν και να διευρύνουν τις σχετι-
κές γνώσεις τους. Ως προς τους βασικούς στόχους, αυτοί ήταν: 

• η ολιστική προσέγγιση της γνώσης στο πλαίσιο του πληροφορικού γραμματισμού  
• η ανάδειξη του παιγνιδιού ως παιδαγωγικό μέσο απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων 

και στρατηγικών και ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης και της φαντασίας 
• η απόκτηση διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και επίγνωσης ως αποτέλεσμα της 

καλλιέργειας οικουμενικών αξιών του Ολυμπισμού 
• η ανάδειξη του αυθεντικού μαθητοκεντρικού και κοινωνιοκεντρικού σχολείου 
• η καλλιέργεια προσωπικών χαρακτηριστικών που βελτιστοποιούν την ακαδημαϊκή 

επίδοση, όπως ενδογενή κίνητρα, αυτενέργεια, εξωστρέφεια, φιλοδοξία. 
 

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η παιδαγωγική προσέγγιση που εφαρμόστηκε ήταν ο κοινοτικός εποικοδομητισμός 
(Tangney et al., 2001). Οι μαθητές οικοδόμησαν διεπιστημονικά τη γνώση με σκοπό τη διά-
χυσή της στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Συγκεκριμένα, στην υλοποίηση του έργου 
συνέπραξαν  η Πληροφορική, η  Ιστορία, η Φυσική Αγωγή, η Γλωσσική Διδασκαλία, τα Εικα-
στικά, η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, η Τεχνολογία, η Μουσική, η Γεωγραφία, τα Αρχαία 
Ελληνικά, η Λογοτεχνία, τα Μαθηματικά, η Βιολογία και η Φυσική. Η διεπιστημονική-
διαθεματική προσέγγιση λειτούργησε ως πολλαπλασιαστής του γόνιμου ενδιαφέροντος 
των μαθητών για τα επιμέρους μαθήματα καθώς αντιλήφθηκαν στην πράξη τη συμβολή 
τους στην μελέτη θεμάτων και γεγονότων. Όσον αφορά τα μεθοδολογικά εργαλεία πέραν 
της παιγνιώδους προσέγγισης εφαρμόστηκε η μέθοδος project. Η τελευταία έδωσε στους 
μαθητές την ευκαιρία να προσεγγίσουν βιωματικά τους Αγώνες σε πλαίσιο ομαδοσυνεργα-
τικής μάθησης αναλαμβάνοντας κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό και στον προσδιορισμό του 
περιεχομένου των δραστηριοτήτων. Επίσης, βασική διδακτική τεχνική ήταν η αποκλίνουσα 
εφευρετικότητα την οποία ορίζει ο Παρασκευόπουλος (2004) ως «την νοητική ικανότητα 
επεξεργασίας ενός θέματος με σκοπό την εύρεση πολλών πρωτότυπων ιδεών». Είναι ακρι-
βώς μία τέτοια δημιουργική νόηση που χρειάζεται για τη διατύπωση ερωτημάτων 
πολλαπλών επιλογών (Moston & Ashworth, 2002).  

Διδακτικά μέσα 

Απαρέγκλιτη προϋπόθεση προκειμένου ένα τέτοιο εκπαιδευτικό εγχείρημα να συμβάλλει 
στα βιώματα και στις γνώσεις των μαθητών αποτελούν τα τεκμήρια, τα πλέον κατάλληλα 
εποπτικά μέσα που προσομοιώνουν το περιβάλλον των Αγώνων. Στους μαθητές παρουσιά-
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στηκαν ενδεικτικά τεκμήρια (εκδόσεις, μετάλλια, νομίσματα cartes postales, γραμματόση-
μα, εισιτήρια, δάδα, μασκότ) επενεργώντας στην επίτευξη της ψυχολογικής ετοιμότητας και 
ανταπόκρισή τους στους νέους ρόλους καθώς αποτελούν δυνάμει εκπαιδευτικό εργαλείο 
το οποίο μεσολαβεί στη χειροπιαστή κατάκτηση της γνώσης.  
 
Επίσης, οι μαθητές μελέτησαν αυθεντικό έντυπο υλικό με παράλληλες συναφείς διαδικτυα-
κές αναζητήσεις. Η συλλογή των κειμένων και των εικόνων σταχυολογήθηκε από 
(α) τις ημερήσιες εφημερίδες: «ΤΟ ΒΗΜΑ», «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», «ΤΑ ΝΕΑ», «ΕΘΝΟΣ», «Η 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», «SPORT TIME», κυκλοφορίας 31/7-1/9//2004, (β) τις εκδόσεις της ΟΕΟΑ 
ΑΘΗΝΑ 2004 ‘Ολυμπιακοί Αγώνες ΑΘΗΝΑ 2004’ & ‘Παραολυμπιακοί Αγώνες ΑΘΗΝΑ 2004’, 
(γ) τα 13 τεύχη του επίσημου περιοδικού ‘ATHENS.04’, (δ) τα προγράμματα των Τελετών 
Έναρξης και Λήξης, (ε) τη δίτομη επίσημη αναφορά των Αγώνων της 28ης Ολυμπιάδας, (στ) 
ενημερωτικά φυλλάδια και έντυπα της ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004 και του ΥΠΠΟ//ΟΠΕΠ//ΓΓΟΑ. Η 
Τελετή Έναρξης αποτέλεσε ειδικό αντικείμενο προβολής με σκοπό τη σημειολογική ανάλυ-
σή της για την κατά το δυνατόν πληρέστερη αξιοποίησή της. 
 

Δομή του προγράμματος 

α΄ φάση: Κατά το στάδιο αυτό έγινε επιλογή του έργου, ο σχηματισμός των ομάδων και ο 
προσδιορισμός των δράσεων. Στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης των μαθητών, παρουσιάστη-
καν τεκμήρια των Αγώνων προερχόμενα από ιδιωτική συλλογή. Τα μέλη των ομάδων εργα-
σίας επεξεργάστηκαν τη συλλογή των κειμένων και οριοθέτησαν τα θεματικά πεδία για την 
άντληση και κατασκευή, σε επόμενο στάδιο, των ερωτημάτων του κουΐζ.       

β΄ φάση: Οι μαθητές περιηγήθηκαν στο εύχρηστο γραφικό περιβάλλον του λογισμικού Hot 
Potatoes6, ειδικότερα του προγράμματος JQuiz, το οποίο αποτέλεσε το εργαλείο δημιουρ-
γίας του quiz γνώσεων. Επίσης, έγιναν κοινωνοί των θεωρητικών αρχών διαμόρφωσης των 
ερωτημάτων: η σωστή απάντηση είναι μόνο μία, δεν διαφέρει από τις άλλες δύο επιλογές 
ως προς την έκτασή της, ούτε είναι πιο επεξηγηματική – οι σωστές απαντήσεις όλων των 
ερωτήσεων τοποθετούνται κάθε φορά σε τυχαία θέση – η γλώσσα διατύπωσης των ερωτη-
μάτων και των τριών πιθανών απαντήσεων είναι απλή και προσβάσιμη σε κάθε τύπο "χρή-
στη" του quiz – κάθε ερώτημα είναι ανεξάρτητο και δεν συσχετίζεται με κανένα άλλο του 
ερωτηματολογίου – αποκλείονται ερωτήματα που απαιτούν αξιολογικές κρίσεις – η διατύ-
πωση των ερωτημάτων γίνεται, κατά βάση, σε καταφατική μορφή – ερωτήσεις διατυπωμέ-
νες αρνητικά αποφεύγονται – υπάρχει γνωστική συνάφεια μεταξύ των ερωτήσεων και των 
πιθανών απαντήσεων – αποφεύγονται οι επιλογές «όλες οι απαντήσεις», «καμία από τις 
απαντήσεις» – σε ονοματολογία ή αριθμούς, ακολουθείται αλφαβητική διάταξη ή αύξουσα 
αρίθμηση αντίστοιχα. 
 
γ΄ φάση: Αντικείμενο εργασίας κατά το παρόν στάδιο ήταν η δημιουργία του quiz. Οι μαθη-
τές, συμβολίζοντας αριθμητικά την περίοδο που μεσολάβησε από τους πρώτους σύγχρο-
νους Ολυμπιακούς Αγώνες, δημιούργησαν 108 ερωτήματα τριών επιλογών με επιλεκτική 
εικονιστική υποστήριξή τους, συμπληρωματικής ή εμφατικής λειτουργίας. Συγκεκριμένα, 54 
ερωτήσεις σχετίζονται ευθέως με την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διεξαγωγή των Ολυ-
μπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων συνιστώντας την κατηγορία ‘αναφορές’ ενώ ισά-
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ριθμα ερωτήματα καλύπτουν τις προεκτάσεις των Αγώνων στο χώρο των θεωρητικών και 
φυσικών επιστημών καθώς και της Αισθητικής Αγωγής συνιστώντας την κατηγορία ‘προ-
σεγγίσεις’. Ενδεικτικά, παρατίθενται το ερώτημα 1 που αντιστοιχεί στις αναφορές και το 
ερώτημα 2 που αντιστοιχεί στις προσεγγίσεις. 
 
1. Πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία των δύο μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 
2004, του Φοίβου και της Αθηνάς, ήταν 
α) μια αρχαία ελληνική κούκλα, γνωστή ως ‘δαίδαλα’, του 7ου αιώνα π.Χ. 
β) ο μυθικός θεός της μουσικής και του φωτός Απόλλωνας. 
γ) η θεά της Σοφίας, προστάτιδας της πόλης των Αθηνών, Αθηνά. 
 
2. Το DNA, η δομή του οποίου αναπαραστήθηκε με τη μορφή της διπλής έλικας στην Τελετή 
Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην ενότητα του «Βιβλίου της Ζωής», είναι 
α) γενετικό υλικό.  
β) γενιές μικροοργανισμών. 
γ) κυτταρικός πυρήνας. 
 
δ΄ φάση: Σε αυτή τη φάση πραγματοποιήθηκε συναξιολόγηση ανά ομάδες εργασίας. Κρι-
τήρια αποτέλεσαν η αποτελεσματικότητα στον προγραμματισμό και στην αποπεράτωση 
των επιμέρους εργασιών, η συνέπεια στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος και η αποτελε-
σματικότητα στην αξιοποίηση του χρόνου, η επίδειξη υπευθυνότητας και το κλίμα συνερ-
γασίας και αλληλοϋποστήριξης, η διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων και ο βαθμός 
ευκολίας στη λήψη αποφάσεων. Να σημειώσουμε πως δυσκολία ανέκυψε ως προς τη δια-
μόρφωση ορισμένων ερωτημάτων του quiz λόγω της πληθώρας των τριών εναλλακτικών 
προτάσεων που διατύπωναν οι μαθητές. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε διαομαδικά με τη 
διατύπωση κοινά αποδεκτών ερωτήσεων.   
 
ε΄ φάση: Στο τελευταίο στάδιο του προγράμματος τα αντικείμενα ενασχόλησης των μαθη-
τών ήταν διαδοχικά (α) η εκτέλεση του quiz για τον προσδιορισμό του απαιτούμενου χρό-
νου συμπλήρωσής του (β) η σύνταξη πληροφοριακών κειμένων για τους συντελεστές, την 
ταυτότητα, τους κανόνες και τις απαντήσεις του quiz (γ) η ελεύθερη απόδοση των εμβλημά-
των των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων για τη διαμόρφωση της εικαστικής 
ταυτότητας του έργου και (δ) η επιμέλεια του γραφικού περιβάλλοντος του quiz.  
Ακολούθησε η ανάρτησή του στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο  στην ιστοδιεύθυνση 
<http://users.sch.gr/gsamios/QUIZ_OA_ATHENS2004.rar>. 
 
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης με στόχο να προσ-
διοριστεί ο βαθμός κατά τον οποίο οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν διαμόρ-
φωσαν καινούργιες αξίες και συμπεριφορές, μεταβολές που άλλωστε αποτελούν και την 
ουσία της πραγματικής μάθησης. Προς αυτή την κατεύθυνση, εκφράστηκαν αξιολογικές 
κρίσεις ως προς τη συμβολή του προγράμματος στην ανάπτυξη γνωστικών, μεταγνωστικών, 
κοινωνικοσυναισθηματικών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και στρατηγικών.  
 
Με βάση τις κρίσεις των μαθητών η προσέγγιση των Ολυμπιακών Αγώνων και των προε-
κτάσεων διαμέσου της ηλεκτρονικής κατασκευής ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών από 
τους ίδιους τους έδωσε τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν το γνωστικό τους πεδίο ως προς 
τις θεωρητικές, τις φυσικές επιστήμες και την αισθητική αγωγή καλλιεργώντας παράλληλα 
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έναν ουσιαστικό ψηφιακό γραμματισμό. Επίσης, ανέπτυξαν ευέλικτους και δημιουργικούς 
συλλογιστικούς μηχανισμούς ενώ παράλληλα βίωσαν το αυθεντικό συνεργατικό περιβάλ-
λον. Να τονίσουμε εδώ πως οι μαθητές άντλησαν από τη δράση μεθοδολογικά εργαλεία και 
στρατηγικές που μεταβίβασαν στην επόμενη βαθμίδα, όπως καταδείχθηκε από την επιτυχή 
ανταπόκρισή τους στην Ερευνητική Εργασία της Α΄ Λυκείου. 
 

Συμπεράσματα 
 
Κρίνοντας από την ανταπόκριση των μαθητών στο πρόγραμμα μέγιστα παιδαγωγικά και 
μορφωτικά οφέλη απορρέουν από τη διαρκή παρουσία της Ολυμπιακής παιδείας στο ελλη-
νικό σχολείο. Πραγματώθηκε ένα καινοτόμο διαθεματικό πρόγραμμα που λειτούργησε με-
ταξύ άλλων ως επενδυτής του εξωσχολικού χρόνου των μαθητών, γεγονός που συνεπάγεται 
ακαδημαϊκά οφέλη (Cooper et al., 2007). Η εκπαιδευτική καινοτομία, ειδικότερα, συνίστα-
ται στη διαφοροποίηση στάσεων και πεποιθήσεων, στην υιοθέτηση νέας διδακτικής προ-
σέγγισης και στη χρήση νέων διδακτικών μέσων (Fullan, 1991).  
 
Οι μαθητές έγιναν οι αυθεντικοί δημιουργοί της γνώσης σφυρηλατώντας την ισχυρή πεποί-
θηση πως λειτουργούν ως παραγωγοί μορφωτικών αγαθών με αποδέκτη την ευρύτερη μα-
θητική κοινότητα. Η διαδικασία κατασκευής των ερωτημάτων προσέδωσε στο πρόγραμμα 
το στοιχείο της πρόκλησης και της νεωτερικότητας, παράμετροι που συνιστούν σημαίνοντα 
παράγοντα εσωτερικής παρώθησης και ευχαρίστησης της μάθησης. Οι μαθητές βίωσαν ένα 
αίσθημα ικανοποίησης και πληρότητας, συναισθήματα που εδράζονται στα ανώτερα επί-
πεδα αναγκών του ανθρώπου (Maslow, 1954): αυτοεκτίμησης και αυτοπραγμάτωσης. Να 
σημειώσουμε επίσης πως μέσα από τέτοια επιτεύγματα οι μαθητές εμπνέονται να μαθαί-
νουν σε μία κουλτούρα υψηλών προσδοκιών. 
 
Η πολυπρισματική θέαση ενός ιστορικού γεγονότος, όπως η Ολυμπιάδα της Αθήνας, μέσω 
παραγωγής ερωτήσεων γνώσεων πολλαπλής επιλογής από τους μαθητές συνιστά καινούρ-
γιο διδακτικό εργαλείο με τους στόχους αυτής της προσέγγισης να ικανοποιούν τους τρεις 
τομείς της προσωπικότητας του μαθητή: γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό. Ως 
προς το πρώτο, στη βάση των επιπέδων μάθησης της κριτικής σκέψης (Ματσαγγούρας, 
2000) ενεργοποιήθηκαν διαδοχικά δεξιότητες συλλογής πληροφοριών, ένταξής τους σε ευ-
ρύτερα εννοιολογικά σχήματα, ανάλυσης και συλλογιστικών διεργασιών και σε τέταρτο ε-
πίπεδο δεξιότητες υπέρβασης δεδομένων με την παραγωγή ενός πρωτότυπου εκπαιδευτι-
κού προϊόντος (ηλεκτρονικό κουΐζ). Αναφορικά με τους ψυχοκινητικούς και συναισθηματι-
κούς στόχους που είχαν τεθεί, η επίτευξη των πρώτων καταδείχθηκε με την ίδια την πραγ-
μάτωση του έργου ενώ οι δεύτεροι μέσα από τις αξιολογικές κρίσεις των μαθητών. Απαραί-
τητο είναι να επισημανθεί ότι και ο χρήστης του κουΐζ καλείται να ενεργοποιήσει παραμέ-
τρους των τριών πεδίων της προσωπικότητάς του. 
 
Ως προς τα διδακτικά μέσα, σημειώνουμε πως η δημιουργία διαθεματικού παιχνιδιού σε 
περιβάλλον μη γραμμικής πολυμεσικής εφαρμογής κινείται στην κατεύθυνση ενός ουσια-
στικού ψηφιακού αλφαβητισμού. Επιπλέον, οι μαθητές για πρώτη φορά επεξεργάστηκαν 
ιστορικά τεκμήρια μουσειακού και ερευνητικού ενδιαφέροντος. Το υλικό αυτό λειτούργησε 

3936

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



ως μέσο μεγιστοποίησης της διανοητικής και συναισθηματικής κινητοποίησής τους γεφυ-
ρώνοντας την περιφέρεια όπου ανήκουν με το αυθεντικό περιβάλλον των Αγώνων.  
 
Το παιδαγωγικό παιγνίδι πρέπει να θεάται ως διδακτική μέθοδος πλούσια σε παιδαγωγικά 
οφέλη (Silva, 2008). Πόσο δε μάλλον όταν η παιγνιώδης προσέγγιση είναι σύμφωνα και με 
Eric Zimmerman, σχεδιαστή εκπαιδευτικών παιγνιδιών και ακαδημαϊκό, ο κινητήριος μο-
χλός της καινοτομίας η οποία συνιστά θεμέλιο στοιχείο του αποτελεσματικού σχολείου 
(ΟΑΣΑ, 2014). Δεδομένου μάλιστα πως η καινοτομία ενισχύεται από την χρήση των ΤΠΕ 
(Eurydice, 2011) είναι απαραίτητο να υλοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις στις οποίες συ-
ναξιοποιούνται η παιγνιώδης μέθοδος και οι ΤΠΕ. 
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Καινοτόμα προγράμματα στην εκπαίδευση 
Οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 

Μπαζακογιάννη Στυλιανή 
Master Degree - Μεταπτυχιακό στις επιστήμες Αγωγής 

στην κατεύθυνση Εκπαιδευτική Ηγεσία Διοίκηση 

Περίληψη 

Το σχολείο σήμερα όσο ποτέ άλλοτε έχει ανάγκη από την εισαγωγή και την εφαρμογή καινο-
τομιών που θα το ανανεώσουν και θα το εκσυγχρονίσουν με σκοπό την αύξηση της αποδοτι-
κότητάς τους για τους/τις μαθητές/-τριες. Ωστόσο η διαδικασία της ένταξης των καινοτομιών 
στο σχολείο εξαρτάται από πολλές παραμέτρους που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία του 
αλλά και με το γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται. Η παρούσα εργασία α-
ποσκοπεί στην παρουσίαση της εκπαιδευτικής καινοτομίας ‘Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Πανελ-
λήνιοι Αγώνες’ παρουσιάζοντας λεπτομερώς τις φάσεις εισαγωγής και εφαρμογής της εν 
λόγω καινοτομίας, τις παραμέτρους που επηρεάζουν θετικά και ενθαρρυντικά την εφαρμογή 
της, όπως επίσης και τα προβλήματα που ενδεχομένως προκύπτουν κατά τη διάρκειά της.  

Λέξεις - Κλειδιά: εκπαίδευση, καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα καινοτομίες, Μουσική, 
Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 

Εισαγωγή 

Οι σύγχρονες κοινωνίες σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου χαρακτηρίζονται από έντονες 
και γοργές εξελίξεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας θέτοντας το σχο-
λείο στο κέντρο και στον πυρήνα αυτών των αλλαγών, αλλά και τον συνδετικό κρίκο μεταξύ 
των ανθρώπων και των δεξιοτήτων και των προσόντων που καλούνται να φέρουν προκειμέ-
νου να είναι ικανοί και επαρκώς εφοδιασμένοι για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του 
σύγχρονου κόσμου.  

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία ως εκπαιδευτική καινοτομία ορίζεται «η δυναμική και διαρκής 
διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης, η οποία ενεργοποιείται κάθε φορά που προκύπτει η 
ανάγκη και συνεπάγεται αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος» (Morrison, 1998: 
13). Ο Μαυροσκούφης (2002: 17) κάνει μια σημαντική επισήμανση μεταξύ των όρων «αλ-
λαγή» και «καινοτομία» αναφέροντας ότι η καινοτομία συνεπάγεται αλλαγή, ενώ η αλλαγή 
δεν αποτελεί απαραίτητα καινοτομία. Οι Ρεκλείτης& Τριβέλλας (2001) αναφέρουν ότι η εκ-
παιδευτική διαδικασία είναι «η διαδικασία που περιλαμβάνει τη διαμόρφωση, την ανάπτυξη 
και την εφαρμογή νέων ιδεών και συμπεριφορών». Η καινοτομία συνδέεται άμεσα με την 
εισαγωγή, την υιοθέτηση και την εφαρμογή και μπορεί να αφορά στην εκπαίδευσης και στη 
μεθοδολογία της διδασκαλίας, τα υποστηρικτικά συστήματα πληροφορίας και στη διαχεί-
ριση των διαθέσιμων πόρων. 

Οι καινοτομίες αποτελούν συνειδητή και σκόπιμη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης του 
σχολείου και την ιδέα ότι το σύνολο των εμπλεκομένων αναγνωρίζουν την αναγκαιότητά 
τους. Πριν εφαρμοστεί η καινοτομία ακολουθείται μια συγκεκριμένη πορεία των εξής στα-
δίων: α) τη διαπίστωση ανάγκης για αλλαγή, β) τη σύλληψη θεωρίας της καινοτομίας, γ) τον 
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σχεδιασμό των χαρακτηριστικών, δ) τον καθορισμό ρόλων των συμμετεχόντων, ε) την επι-
λογή του σχολείου, στ) τον καθορισμό και την ανάπτυξη του ρόλου του διευθυντή, ζ) την 
πρώιμη εφαρμογή, η) την ψυχολογική και τεχνολογική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, θ) την 
αξιολόγηση, ι) το σχέδιο για συνέχιση και εξάπλωση της καινοτομίας και ια) την τελική εφαρ-
μογή με συνεχή αξιολόγηση (Fullan 1986: 79-80). 

Ακόμη, στη σχετική βιβλιογραφία εντοπίζονται τα εξής μοντέλα εισαγωγής εκπαιδευτικών 
καινοτομιών στο σχολείο: α) το μοντέλο του Fullan, β) το γραφειοκρατικό μοντέλο και γ) το 
μοντέλο των ανθρώπινων σχέσεων. Από τα τρία μοντέλα το μοντέλο του Fullan (1988) είναι 
αυτό που χρησιμοποιείται ευρέως και αποτελείται από τρεις φάσεις: α) την υιοθέτηση της 
καινοτομίας, (initiation), β) την εφαρμογή της (implementation) και γ) τη θεσμοθέτησή της 
(institutionalization).  

Η επιτυχής εισαγωγή και εφαρμογή μιας καινοτομίας στο σχολείο καθορίζεται σημαντικά 
από ορισμένους παράγοντες, όπως α) τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας, β) τα χαρακτηρι-
στικά της τοπικής κοινωνίας, γ) τα χαρακτηριστικά του σχολείου και δ) οι εξωτερικοί παράγο-
ντες (Fullan, 1988: 200). Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η παραπάνω διαδικασία δεν είναι 
μια διαδικασία ανέφελη και χωρίς προβλήματα, αφού παρατηρούνται φαινόμενα αντίστα-
σης και επιφυλακτικότητας εκ μέρους σημαντικών συντελεστών της εκπαίδευσης, όπως η 
στάση της κεντρικής εκπαιδευτικής διοίκησης, η φύση και τα χαρακτηριστικά της καινοτομία 
και ο ρόλος και η συμβολή των εκπαιδευτικών (Fullan & Miles, 1992: 745-748). 

Στο ελληνικό σχολείο τις τελευταίες δεκαετίες εισάγονται καινοτόμα προγράμματα που απο-
σκοπούν στην ανανέωση και εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής 
ζωής.  

Τη σχολική χρονιά 2008-2009 ούσα υπεύθυνη στα προγράμματα Πολιτισμού στο Δήμο Θεσ-
σαλονίκης συνεργάστηκα με συναδέλφους που εργάζονταν σε Γυμνάσιο της πόλης, το οποίο 
επρόκειτο να συμμετάσχει στους Πανελληνίους Καλλιτεχνικούς Μαθητικούς Αγώνες. Ούσα η 
ίδια μουσικός και καθηγήτρια μουσικής έχω έντονο ενδιαφέρον αναφορικά με το πώς το μά-
θημα της μουσικής μπορεί να διαδραματίσει έναν διαφορετικό και εναργέστερο ρόλο στη 
σχολική ζωή, καθώς δεν τυγχάνει της πρέπουσας εκτίμησης τόσο από το σύνολο των μαθη-
τών, όσο και από το σύνολο της σχολικής κοινότητας θεώρησα το πρόγραμμα μια πολύ καλή 
ευκαιρία να εμπλουτίσω τη γνώση μου. 

Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η εκπαιδευτική έρευνα δρά-
σης με τη χρήση ερωτηματολογίων και την ημι-δομημένη συνέντευξη με μαθητές και εκπαι-
δευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Τα ημερολόγια χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου 
να καταγραφούν η εμπειρία, τα συναισθήματα και οι αξιολογήσεις σε όλη τη διάρκεια της 
εφαρμογής του προγράμματος και οι συνεντεύξεις προκειμένου να διερευνηθεί το πώς βίω-
σαν την όλη διαδικασία οι άμεσα εμπλεκόμενοι στο πρόγραμμα.  
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Η εφαρμογή του καινοτόμου προγράμματος:  
Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 

Περιγραφή του προγράμματος 

Η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής του ανθρώπου, αποτελεί σημαντικό στοι-
χείο κάθε κουλτούρας και εξυπηρετεί διαφορετικές λειτουργίες της καθημερινότητας. Ως υ-
ποχρεωτικό μάθημα του Αναλυτικού Προγράμματος η Μουσική συνεισφέρει με ένα ιδιαί-
τερο τρόπο τόσο στη γνωστική όσο και στη συναισθηματική, πνευματική, πολιτισμική και 
ψυχοκινητική ανάπτυξη των μαθητών, προάγοντας παράλληλα τα εκπαιδευτικά ιδεώδη που 
διέπουν τα νέα αναλυτικά προγράμματα. Σκοπός του μαθήματος της Μουσικής, όπως ορίζε-
ται στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα είναι «η μουσική ανάπτυξη όλων των μαθητών μέσα 
από εμπειρίες, οι οποίες εδραιώνουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις, τις στάσεις και τις συμπερι-
φορές τους, έτσι ώστε, με την ενεργητική συμμετοχή τους ως ακροατές, εκτελεστές και συν-
θέτες, να επικοινωνούν μέσω της μουσικής και να οικοδομούν μια δημιουργική διά βίου 
σχέση με αυτή». Το μάθημα είναι μονόωρο στις τρεις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου.  

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει θεσμοθετήσει με τον νόμο 2817/2000 στο πλαίσιο 
των προαιρετικών Σχολικών Δραστηριοτήτων το πρόγραμμα ‘Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλι-
τεχνικοί Αγώνες’ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απο-
σκοπεί στην ανάδειξη και στην προώθηση των στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού, στην 
καλλιέργεια της αισθητικής αγωγής των μαθητών/ -τριών και στη σύνδεση της Παιδείας με 
τις Τέχνες. Με αυτό το πρόγραμμα η εκπαιδευτική κοινότητα δραστηριοποιείται δημιουργικά 
στα πολιτιστικά θέματα μεταμορφώνοντας το σχολείο σε καλλιτεχνικό εργαστήριο. Οι Καλλι-
τεχνικοί Αγώνες στους οποίους συμμετέχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες Γυμνασίων και Λυ-
κείων της Ελλάδας και μαθητές/-τριες των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού και της Κύ-
πρου οργανώνονται από την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητικών Καλλιτεχνικών 
Αγώνων που αποτελείται από έντεκα μέλη με διετή θητεία. Οι Αγώνες αυτοί διακρίνονται σε 
τέσσερις κατηγορίες: α) Μουσικής, β) Χορού, γ) Αρχαίου Δράματος/ Σύγχρονου Θεάτρου και 
δ) Ζωγραφικής (Σπυροπούλου, Αναστασάκη, Δεληγιάννη, Κούτρα, Λουκά & Μπούρας, 
2008:201). Πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία της Μουσικής περιλαμβάνονται οι εξής κατη-
γορίες:  

 Ευρωπαϊκή Μουσική 
 Ελληνικό Τραγούδι 
 Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική 

Η συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα αποφασίστηκε σύμφωνα με το δυναμικό των μα-
θητών/-τριών και των τριών τάξεων του Γυμνασίου να γίνει στην κατηγορία του Ελληνικού 
Τραγουδιού στην υποκατηγορία: ‘Σύνολα Έντεχνου Τραγουδιού (έως 32 άτομα)’. Οι Αγώνες 
είχαν οριστεί να πραγματοποιηθούν στην Κομοτηνή στις 30 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου 2009. 

 

 

Διαδικασία εισαγωγής- εφαρμογής του προγράμματος 
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Για την προετοιμασία για τη συμμετοχή στους αγώνες αρχικά οι υπεύθυνες εκπαιδευτικοί 
(διδάσκουσες Μουσικής και Αισθητικής Αγωγής) ενημέρωσαν τον διευθυντή του σχολείου 
για την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στους Αγώνες αναφέροντάς του αναλυτικά σχετικά 
με το τι είναι το πρόγραμμα, τι χρειάζεται εκ μέρους του σχολείου και αυτών. Αφού πήραν 
την έγκριση του διευθυντή πραγματοποιήθηκε κατόπιν συνεννοήσεως μαζί του η πρώτη συμ-
βούλιο διδασκόντων του σχολείου προκειμένου να ενημερωθεί όλη η σχολική κοινότητα σχε-
τικά με το εγχείρημα. Τέλος, ζητήθηκε η υποστήριξη και συμβολή όλων, καθώς και η διάθεσή 
τους να συμβάλλουν προσωπικά.  

Για την προετοιμασία της ομάδας- χορωδίας η μια ώρα που προβλέπεται από το ωρολόγιο 
Πρόγραμμα δεν ήταν αρκετή γι’ αυτό κατόπιν συνεννόησης με τον διευθυντή συμφωνήθηκε 
οι μαθητές τρεις φορές την εβδομάδα να παραμένουν στο σχολείο μετά το πέρας των μαθη-
μάτων για μια επιπλέον ώρα. Στους γονείς των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
στάλθηκε ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με το πρόγραμμα, την επιπλέον ώρα που έπρεπε 
τα παιδιά να μένουν στο σχολείο και ζητήθηκε η έγκριση ή μη. Έτσι, σχηματίστηκε μια ομάδα 
των 18 μαθητών που συμμετείχε και στους Αγώνες και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί του προ-
γράμματος αποφάσισαν το ρεπερτόριο των τραγουδιών που θα παρουσιαζόταν στους Αγώ-
νες βάσει των Συμπληρωματικών Οδηγιών που είχαν σταλεί εν τω μεταξύ στο σχολείο. 

Το ρεπερτόριο των τραγουδιών ήταν από τον έντεχνο χώρο της ελληνικής μουσικής με απο-
τέλεσμα τα τραγούδια που επιλέχτηκαν για τον διαγωνισμό να χρησιμοποιηθούν και στο μά-
θημα της Μουσικής και έτσι να συνδυαστούν οι στόχοι του μαθήματος με την προετοιμασία 
των παιδιών. Παράλληλα, από τον Οκτώβριο η ομάδα άρχισε τις συναντήσεις τρεις φορές την 
εβδομάδα για περαιτέρω εξάσκηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα παιδιά παρουσίασαν έντονο 
ενδιαφέρον και διάθεση για τη συμμετοχή στους Αγώνες, ακόμα και τα μικρότερα σε ηλικία, 
αυτά της Α΄ Γυμνασίου αν και το πρόγραμμά τους τόσο για το σχολείο όσο και για τις εξω-
σχολικές τους δραστηριότητες ήταν ιδιαιτέρως επιβαρυμένο. Η προετοιμασία διήρκησε έξι 
μήνες και το ενδιαφέρον και η δυναμική της ομάδας ήταν αμείωτο. Στους Αγώνες παρουσιά-
στηκε ένα άρτιο μουσικό και καλλιτεχνικό αποτέλεσμα χωρίς ωστόσο να καταφέρουμε να 
διακριθούμε. 

Ενθαρρυντικοί παράγοντες του προγράμματος 

Μέσα από την καταγραφή των συνθηκών μέσα στις οποίες πραγματοποιήθηκε το πρό-
γραμμα εντοπίστηκαν παράγοντες που λειτούργησαν ενθαρρυντικά στην επιτυχή ολοκλή-
ρωση του προγράμματος. Οι ενθαρρυντικές παράμετροι σημειώθηκαν και από τις συνεντευ-
ξιαζόμενες καθηγήτριες, οι οποίες επισήμαναν ότι η προσπάθειά τους θα έμενε ημιτελής χω-
ρίς την πολύτιμη συμβολή ορισμένων ανθρώπων. 

Αρχικά η στάση του διευθυντή του σχολείο. Ήταν ο πρώτος που αποδέχτηκε θετικά την πρω-
τοβουλία για την εισαγωγή της καινοτομίας στο σχολείο και καθ’ όλη τη διάρκειά της ήταν 
υποστηρικτικός. Παράλληλα, αποτέλεσε τον διαμεσολαβητή για ό, τι χρειάστηκε και αφο-
ρούσε στην επικοινωνία των καθηγητριών με το Υπουργείο Παιδείας ή τη Δευτεροβάθμια 
Διεύθυνση και γενικότερα είχε αναλάβει το θέμα της γραφειοκρατίας.  
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Η συνεργασία των υπεύθυνων καθηγητριών του προγράμματος με τον Σύμβουλο Μουσικής 
ήταν ιδιαιτέρως εποικοδομητική, καθώς συντόνιζε τις ενέργειες, αξιολογούσε τη διαδικασία 
και πρόσφερε καθοριστική ανατροφοδότηση που λειτουργούσε βελτιωτικά για την εφαρ-
μογή του προγράμματος. Οι παρατηρήσεις του αποδείχθηκαν καίριας σημασίας αφού είχε 
πείρα σε ανάλογα προγράμματα. Παράλληλα, αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του 
σχολείου και άλλων σχολικών μονάδων που συμμετείχαν και εκείνα στον διαγωνισμό και με 
εκπαιδευτικούς που είχαν εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα με αποτέλεσμα οι προσπά-
θειές να είναι οργανωμένες και συστηματικές. 
 

Παράλληλα, η καθηγήτρια Μουσικής του σχολείου ήταν μέλος της Ένωσης Εκπαιδευτικών 
Μουσικής Αγωγής (Ε.Ε.Μ.Α.: http://www.primarymusic.gr/) με αποτέλεσμα να υπάρχει συ-
νεχής επικοινωνία με την Ένωση και να λαμβάνονται οι απαραίτητες πληροφορίες και στή-
ριξη σε ζητήματα που τυχόν προέκυπταν. Παράλληλα, στήριξη και βοήθεια παρείχε και η Ελ-
ληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.: http://www.eeme.gr/). Ακόμη, το σχο-
λείο είχε πολύ καλή υλικοτεχνική υποδομή με ειδικό εργαστήριο μουσικής με τα απαραίτητα 
μηχανήματα, μικρόφωνα, σύστημα ήχου και τα βασικά όργανα, αυτό διευκόλυνε σε μεγάλο 
βαθμό τις πρόβες μας διασφαλίζοντας την ποιότητα του αποτελέσματος. 

Ακόμη, η συμβολή της τοπικής κοινωνίας και των γονέων κατά την προετοιμασία των παιδιών 
ήταν σημαντική. Ο διευθυντής του σχολείου κατόπιν επαφών με ιδιοκτήτες ωδείων της πε-
ριοχής εξασφάλισε την παροχή ενός στούντιο σε ωδείο, για κάποιες πρόβες και την ηχογρά-
φηση των τραγουδιών. Το γεγονός αυτό συνέβαλε αρκετά στη διόρθωση ορισμένων ατε-
λειών για βελτίωση της απόδοσης. Μετά το τέλος των Αγώνων το cd με τα τραγούδια που 
ηχογραφήσαμε μοιράστηκε τα παιδιά ως αναμνηστικό. Τέλος, στη γιορτή των Χριστουγέννων 
διοργανώθηκε μια μικρή εκδήλωση στην οποία εξασφαλίστηκαν χορηγίες από επιχειρήσεις 
της περιοχής προκειμένου να καλυφθεί ένας μέρος των εξόδων για τη μετακίνηση και τη δια-
μονή των παιδιών στους Αγώνες και το υπόλοιπο το κάλυψε ο Σύλλογος Γονέων του σχο-
λείου.  

Ανασταλτικοί παράγοντες του προγράμματος 

Ωστόσο, αυτό που επισημάνθηκε από το σύνολο των καθηγητριών ως ανασταλτικός παρά-
γοντας στην περάτωση του προγράμματος ήταν η απροθυμία ορισμένων εκπαιδευτικών του 
σχολείου του σχολείου να συνεργαστούν με βασικό επιχείρημα ότι το μάθημα της Μουσικής 
αποτελεί ένα δευτερεύον μάθημα και ότι πρέπει να ασχοληθούν με ‘σοβαρότερα’ ή ‘σημα-
ντικότερα’ μαθήματα. 

Παράλληλα, επισημάνθηκε η διστακτικότητα και η άρνηση εκ μέρους συναδέλφων για την 
παραχώρηση ωρών για πρόβες. Υπήρξαν και περιπτώσεις εκπαιδευτικών στους οποίους το 
όλο εγχείρημα φάνταζε ανεδαφικό και προκαλούσε την καχυποψία τους, προβάλλοντας έναν 
γενικότερο συντηρητισμό και δυσκαμψία στις εκπαιδευτικές εξελίξεις και διακρίνονταν από 
έλλειψη και απροθυμία για ανανέωση και εκσυγχρονισμό. Επιπλέον, ο περιορισμένος χρόνος 
των μαθητών, όπως αναφέρουν οι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα καθηγήτριες, λόγω του 
γενικότερου επιβαρυμένου προγράμματός τους λειτούργησε ανασταλτικά για την αφιέρωση 
ωρών για τις πρόβες, εκτός του σχολικού ωραρίου. Η επιλογή των μερών των συναντήσεων 
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της ομάδας πέραν του σχολικού ωραρίου ήταν μια διαδικασία πολύ δύσκολη. Ακόμη, η δυ-
σκολία κάποιων γονέων σχετικά με τη συνοδεία των παιδιών τους κατά τη διάρκεια των Α-
γώνων ήταν ένα θέμα που έπρεπε να τακτοποιηθεί από πολύ νωρίς προκειμένου να διασφα-
λιστεί η ολομέλεια της χορωδίας. Τέλος, τα έξοδα των μαθητών αν και καλύφθηκαν έως ένα 
σημείο ήταν ακόμη ένας ανασταλτικός παράγοντας. 

Συμπεράσματα 

Η περίπτωση της εισαγωγής του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος ακολούθησε την πο-
ρεία και την τύχη των περισσότερων καινοτομιών στο ελληνικό σύστημα, αφού αρχικά προ-
κάλεσε την αισιοδοξία και το ενδιαφέρον των συντελεστών του και στη συνέχεια παρατηρή-
θηκε μείωση τόσο του ενδιαφέροντος όσο και της διάθεσης για υποστήριξη. Πρέπει να ση-
μειωθεί ότι το πρόγραμμα συνεχίστηκε και την επόμενη χρονιά από τις ίδιες εκπαιδευτικούς, 
καθώς η πείρα που αποκομίστηκε από την όλη διαδικασία θεωρήθηκε σημαντικός παράγο-
ντας για τους ανθρώπους που θα εμπλέκονταν και θα συνέχιζαν το πρόγραμμα. Το σημαντι-
κότερο όφελος όμως, θεωρούμε η εμπειρίες που αποκόμισαν οι μαθητές που συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα, όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες τους. Τα παιδιά σημειώνουν ότι η όλη 
διαδικασία τους πρόσφερε γνώσεις και εμπειρίες που δεν φαντάζονταν ότι το μάθημα της 
Μουσικής μπορούσε να τους προσφέρει. Πολλά επισημαίνουν ότι όπως γίνεται το μάθημα 
στο σχολείο είναι «βαρετό» και δεν είχε καμία σχέση με όσα είδαν, έμαθαν και έζησαν. Επί-
σης, αναδεικνύουν ότι η συμμετοχής τους στο πρόγραμμα τα έκαναν να εκτιμήσουν το μά-
θημα της Μουσικής, καθώς τους δόθηκε η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα μουσικά ενδια-
φέροντα τους μέσω αυτής. Ωστόσο, κάποιοι μαθητές σημείωσαν ότι ήταν αρκετά κουραστι-
κές οι πρόβες, υπό την έννοια ότι έπρεπε αν αφιερώσουν χρόνο από τον περιορισμένο ελεύ-
θερο χρόνο που έχουν, όμως άξιζε. Η εύρεση ελεύθερου χρόνου αποτέλεσε πρόβλημα και 
για τις καθηγήτριες, οι οποίες κατανοούσα ότι η προετοιμασία δεν μπορούσε να ολοκληρω-
θεί στο πλαίσιο του σχολικού ωραρίου και έπρεπε να αφιερώσουν ώρες από τον προσωπικό 
τους χρόνο.  

Συμπερασματικά, η όλη διαδικασία προετοιμασίας και συμμετοχής στους Αγώνες απέδειξε 
ότι κάθε μάθημα έχει να προσφέρει σημαντικές γνώσεις και εμπειρίες στα παιδιά. Η μουσική 
αποτέλεσε κομμάτι της σχολικής ζωής με τους περισσότερους να αναγνωρίζουν ότι έδωσε 
έναν αέρα ανανέωσης στο σχολείο. Επίσης, το ενδιαφέρον των παιδιών, όσων συμμετείχαν 
αλλά και των υπολοίπων για το μάθημα αυξήθηκε, αφού πλέον δεν αποτελούσε ‘την ώρα 
του παιδιού’, αλλά όλοι συμμετείχαν στο πώς θα προκύψει ένα άρτιο αποτέλεσμα.  

Ωστόσο, η ελλιπής οργάνωση από την κεντρική εκπαιδευτική διοίκηση, αφού η τύχη των Α-
γώνων είναι αβέβαιη κάθε χρόνο και δεν οριζόταν από την αρχή της σχολικής χρονιάς οι η-
μερομηνίες διεξαγωγής τους αποθάρρυνε τους μαθητές, αλλά και τους υπεύθυνους εκπαι-
δευτικούς να συμμετάσχουν. Πρέπει σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι η στάση της το-
πικής κοινωνίας και των γονέων στην όλη διαδικασία του προγράμματος αποτελεί καίριας 
σημασίας παράγοντα για την ολοκλήρωση του προγράμματος.  

 

 

3944

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Βιβλιογραφικές αναφορές 

Fullan, M. (1986). The management of change, in: E. Hoyle& A. Mcmahon (eds.), The manage-
ment of schools, London: Kogan Pare, pp. 73-85. 

Fullan, M. (1988). Research into educational innovation, in: R. Glatter (eds.), Understanding 
school management, London: Open University Press, pp. 195-211. 

Fullan, M.& M. Miles, (1992). Getting reform sight: what works and what doesn’t, Phi Delta 
Kappan, June 1992, pp. 745-747. 

Μαυροσκούφης, Δ. (2002). Η εισαγωγή και η υποδοχή των καινοτομιών στα σχολεία: θεωρη-
τικό πλαίσιο και πρακτικά προβλήματα, Νέα Παιδεία 103, σσ. 16-23. 

Morrison, K. (1998). Management theories for educational change, London: Paul Chapman 
Publishing.  

Ρεκλείτης, Π.& Τριβέλλας, Π. (2001). Η διαμόρφωση της καινοτομικής συμπεριφοράς των ε-
πιχειρήσεων στην Ελλάδα, Διοικητική Ενημέρωση, 21, σσ. 27-42. 

Σπυροπούλου, Δ., Αναστασάκη, Α., Δεληγιάννη, Δ., Κούτρα, Χρ., Λουκά, Ε.& Μπούρας, Σ. 
(2008). «Καινοτόμα Προγράμματα στην Α/θμια& Β/θμια Εκπαίδευση: Λειτουργική 
διεισδυτικότητα& βιωσιμότητα», στο: Πρακτικά Διημερίδας του Παιδαγωγικού Ινστι-
τούτου: Εκπαίδευση και ποιότητα στο ελληνικό σχολείο, σσ. 197-240. 

 

 

3945

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Καινοτόμο Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «οικο – Τύπος» 
Διαδραστικός χάρτης «οικο –Δρω» 

Κάτρη Μαρία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.15 

mariaskatri70@gmail.com 

Αποστολίδου Ανθή 

Εκπαιδευτικός ΠΕ04.01, M.Sc. 
anthiapostolidou@gmail.com 

Περίληψη 

Ο διαδραστικός χάρτης που παρουσιάζουμε αποτελεί ένα τμήμα του καινοτόμου προγράμ-
ματος αγωγής υγείας «οικο – δρω» που εκπονείται στο σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 
2014 – 2015. Πρόκειται για χάρτη που περιλαμβάνει όλους τους εθνικούς δρυμούς, τους 
υδροβιότοπους, τα θαλάσσια εθνικά πάρκα καθώς και όλες τις οικολογικές οργανώσεις για 
την προστασία του περιβάλλοντος και της άγριας ζωής. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες 
που περιέχονται αποτελούν εργασίες των μαθητών της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου στα μαθήματα 
Βιολογίας και Γεωγραφίας στα κεφάλαια που αφορούν στην Οικολογία και το περιβάλλον. 
Στο εν λόγω καινοτόμο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία της ηλεκτρονικής 
εφημερίδας «οικο – Τύπος» σε μορφή flip-book η οποία επίσης περιλαμβάνει εργασίες των 
μαθητών μας στο πλαίσιο των μαθημάτων της Βιολογίας, Φυσικής, Χημείας, Οικιακής Οικο-
νομίας και Γεωγραφίας όλων των τάξεων.  

Λέξεις – Κλειδιά: διαδραστικός χάρτης, αειφορία, δρυμός, υδροβιότοπος, εθνικό πάρκο, 
βιοποικιλότητα, βιώσιμη ανάπτυξη, προστασία, περιβάλλον 

Εισαγωγή 

Στο σύγχρονο σχολείο οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) θεωρού-
νται βασικό και αναπόσπαστο εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς μπορούν να 
συνεισφέρουν στη βελτίωση και τον επαναπροσανατολισμό της διαδικασίας και της μάθη-
σης (Σολομωνίδου, 2006). Ο εκπαιδευτικός αποτελεί κρίσιμο παράγοντα κατά την εισαγωγή 
των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, εφόσον κατέχει το ρόλο τόσο του οργανωτή όσο και του συντο-
νιστή του συνόλου των μαθησιακών διαδικασιών. Όπως αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογρα-
φία (Mumtaz, 2000) η ένταξη και η χρήση των ΤΠΕ σε επίπεδο σχολικής τάξης επηρεάζεται 
από μία πληθώρα παραγόντων όπου περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά των ίδιων των εκ-
παιδευτικών αλλά και του εκάστοτε σχολικού περιβάλλοντος.  

Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Όπως προκύπτει από τη διεθνή αλλά και την ελληνική βιβλιογραφία, οι αντιλήψεις των εκ-
παιδευτικών για την ένταξη των ΤΠΕ στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης δια-
δραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Εδώ περιλαμβάνονται στοιχεία όπως η αυτοπεποίθηση του κάθε εκπαιδευτικού όσον αφο-
ρά στην ικανότητά του να χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί που πιστεύ-
ουν στην προστιθέμενη αξία της χρήσης των ΤΠΕ τείνουν να τις χρησιμοποιούν περισσότερο 
στην τάξη (Van Braak, J., Tondeur, J. & Valcke, M., 2004), ενώ υπάρχουν και οι εκπαιδευτικοί 
που, παρότι πιστεύουν στην αξία της χρήσης των ΤΠΕ, διατηρούν επιφυλάξεις ενώ αναγνω-
ρίζουν και δυσκολίες στη χρήση τους στην τάξη (Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004).  
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Μεθοδολογία 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η δημιουργία ενός διαδραστικού χάρτη, οικολογι-
κού περιεχομένου, από τους μαθητές μας και με τη δική μας επικουρία, ο οποίος θα περι-
λαμβάνει όλους τους Εθνικούς Δρυμούς και τους υδροβιότοπους της Ελλάδας καθώς και τα 
Εθνικά πάρκα της Ελλάδας. Επίσης θα υπάρχουν στοιχεία για τις οργανώσεις για την προ-
στασία του περιβάλλοντος και της άγριας ζωής που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.  

Η ιδέα εκπόνησης του συγκεκριμένου καινοτόμου προγράμματος προέκυψε συνεκτιμώντας 
την ανάγκη για ενεργό συμμετοχή των μαθητών μας στην εκπαιδευτική διαδικασία και το 
σημαντικό ρόλο που πλέον διαδραματίζει η εισαγωγή της τεχνολογίας επικοινωνίας και 
πληροφοριών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Ως συνέπεια των παραπάνω και, κατά την αναζήτηση 
στοιχείων που θα εμπλουτίσουν το μάθημά μας, οδηγηθήκαμε στην ψηφιακή εφαρμογή 
«Φωτόδεντρο» των σχολικών βιβλίων της Βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου όπου και περιλαμβάνεται 
ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. Η εφαρμογή αυτή, όμως, περιλαμβάνει μόνο τους Εθνικούς 
δρυμούς .  

Η εισαγωγή του μαθήματος της Βιολογίας στη Β΄ Γυμνασίου, η οδηγία για τη διδασκαλία 
δύο (2) κεφαλαίων καθώς και οι οδηγίες των Σχολικών Συμβούλων στις οποίες τονίζεται η 
«ενεργός συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία», καθώς και η –
ευλογημένη(!)- σύμπτωση της ύπαρξης του κεφαλαίου της Οικολογίας και στην Οικιακή 
Οικονομία της Β΄ τάξης και το Κεφάλαιο της Υδρόσφαιρας στη Γεωγραφία της Α΄ Γυμνασίου, 
μας οδήγησαν στην ιδέα της δημιουργίας μίας εφαρμογής που θα υπερκαλύπτει την ήδη 
υπάρχουσα του «Φωτόδεντρου».  

Σκοπός μας είναι οι μαθητές μας, οι οποίοι διαβιούν σε ένα άκρως αστικό περιβάλλον, να 
έλθουν αρχικά σε επαφή και να γνωρίσουν, έστω και μέσω του διαδικτύου και της διαδικα-
σίας της ιστοεξερεύνησης, το σπάνιας ομορφιάς και αξίας φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας, 
τη χλωρίδα και την πανίδα της (όπου περιλαμβάνονται πολλά απειλούμενα με εξαφάνιση 
είδη), τη διεθνή αναγνώριση της σημασίας των ελληνικών βιοτόπων αλλά και να ευαισθη-
τοποιηθούν στο τεράστιο ζήτημα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της ά-
γριας ζωής μέσα από τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα. Άλλωστε, 
στο σχολείο μας είχε ήδη αναπτύξει συνεργασία με κάποιους από αυτούς τους φορείς στο 
πλαίσιο της συμμετοχής σε οικολογικές δράσεις (π.χ. συνεργασία με τον ΕΚΠΑΖ Αίγινας κα-
τά τη διάρκεια της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2014, επίσκεψη στον υδρο-
βιότοπο και τις Αλυκές της Καλλονής Λέσβου τον Απρίλιο του 2014, επίσκεψη στον υδρο-
βιότοπο της Λιμνοθάλασσας και τις Αλυκές του Μεσολογγίου τον Απρίλιο του 2011, κλπ). 

Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν σε ανοιχτά περιβάλλοντα μά-
θησης, να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης, επιλογής και αξιοποίησης των πληροφοριών 
στο διαδίκτυο. Επίσης, επιδιώκεται οι μαθητές να δραστηριοποιηθούν στη διερευνητική 
μάθηση, να αυτενεργούν και να μάθουν να οικοδομούν μόνοι τους τη γνώση μέσα από 
δραστηριότητες που διεξάγουν. Τέλος, να αξιοποιήσουν οι μαθητές την ομαδική συνεργα-
σία και την ομαλή κοινωνικοποίησή τους σε ομάδες με σκοπό την ενίσχυση της αυτοεκτί-
μησής τους.  
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Οι μαθητές εκπονούν ομαδικές εργασίες τις οποίες παραδίδουν αποκλειστικά σε ηλεκτρο-
νική μορφή με τη χρήση συσκευών USB ή μέσω της εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας Edmodo (www.edmodo.com/). Οι εργασίες, αφού αξιολογηθούν, παρουσιάζονται στην 
ολομέλεια της τάξης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και βιντεοπροβολέα από τους 
μαθητές της κάθε ομάδας και στη συνέχεια «μετατρέπονται» στο πρότυπο power point 
(ppt) που έχει εκ των προτέρων επιλεγεί, προκειμένου να ενταχθούν με υπερσύνδεση στο 
διαδραστικό μας χάρτη.  

Η τελική παρουσίαση του χάρτη «οικο – Δρω» θα πραγματοποιηθεί περί το τέλος του τρέ-
χοντος σχολικού έτους (2014 – 2015), αφού θα έχει προηγηθεί η έκδοση δύο τευχών της 
ηλεκτρονικής εφημερίδας «οικο – Τύπος» σε μορφή flip – book και η ανάρτησή τους στην 
ιστοσελίδα του σχολείου μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 2gym-n-
ionias.att.sch.gr/autosch/joomla15/ και στη σελίδα «οικο – Τύπος».  

Συμπεράσματα 

Στο 1ο διδακτικό τρίμηνο πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση του 1ου τεύχους της ηλεκτρονικής 
εφημερίδας, ενώ το 2ο τεύχος και ο εν λόγω διαδραστικός χάρτης βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι 
πρώτες εντυπώσεις μας είναι πως οι μαθητές αρέσκονται στο να συμμετέχουν σε μαθησια-
κές διαδικασίες οι οποίες διαφέρουν από την κλασσική δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Είναι 
πρόθυμοι να εντάξουν τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινή τους μελέτη και προετοιμασία 
και να τις αξιοποιούν αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η ενασχόληση αυτή προ-
άγει την αυτενέργεια και την άσκηση των μαθητών στην έρευνα, την αξιολόγηση και τη 
σύνθεση των πληροφοριών. Επίσης, αξιοποιούνται και επεκτείνονται οι γνώσεις των μαθη-
τών στις νέες τεχνολογίες. Έτσι επιτυγχάνονται οι στόχοι του καινοτόμου προγράμματος και 
η ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών.  Ευελπιστούμε πως οι μαθητές θα αποκτήσουν γνώ-
σεις και θα υιοθετήσουν στάσεις που θα σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος 
και της άγριας ζωής. Πιστεύουμε πως το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει!  
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Κατανόηση εννοιών Πληροφορικής με τεχνικές βιωματικής μάθησης (χορός) 
 

Τζενάκη Χρύσα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

ctzenaki@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια διδακτική πρόταση για εισαγωγή σε βασικές έννοιες προ-
γραμματισμού και χαρακτηριστικά του δομημένου προγραμματισμού σε μαθητές πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια  
μιας οκτάωρης διδακτικής παρέμβασης σε μαθητές της έκτης δημοτικού στο 18ο Δημοτικό 
Σχολείο Αχαρνών κατά τη σχολική περίοδο 2013-2014, με σκοπό την κατανόηση  της δομής 
και  λειτουργίας  του αλγορίθμου "Ταξινόμηση Φυσαλίδας" μέσω α) της αξιοποίησης του 
περιβάλλοντος Scratch στα πλαίσια του μαθήματος ΤΠΕ για εισαγωγή στον προγραμματι-
σμό και β) της βιωματικής μάθησης με την τεχνική "Παιχνίδι ρόλων",  όπου οι μαθητές χο-
ρεύοντας  Κρητική σούστα προσομοιάζουν την λειτουργία του αλγορίθμου.   

Λέξεις – Κλειδιά: Προγραμματισμός, Βιωματική μάθηση, Χορός 

Εισαγωγή 

Για την εισαγωγή αρχαρίων στον προγραμματισμό, συνήθως ακολουθείται η λεγόμενη 
κλασσική διδακτική προσέγγιση, η οποία συχνά είναι ασύμβατη µε τις πραγματικές διδα-
κτικές ανάγκες των μαθητών. (Ξυνόγαλος, Σατρατζέµη & Δαγδιλέλης, 2000). Η προσέγγιση 
αυτή έχει τα παρακάτω μειονεκτήματα:  

α) Η διδασκαλία βασίζεται στην παρουσίαση των βασικών προγραμματιστικών εν-
νοιών/δομών μέσω μιας συγκεκριμένης γλώσσας προγραμματισμού (συνήθως γλώσσα γε-
νικού σκοπού όπου διαθέτει κατά κανόνα ένα μεγάλο ρεπερτόριο εντολών και είναι πολύ-
πλοκη). 

β) Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο συντακτικό της συγκεκριμένης γλώσσας και η παρουσίαση 
των εννοιών/δομών που υποστηρίζονται γίνεται ακολουθιακά (αρχικά παρουσίαση της έν-
νοιας της μεταβλητής, στη συνέχεια δομές επιλογής, κ.ο.κ.) (Γρηγοριάδου, Γόγουλου, Γου-
λή, 2002). 

γ) Το περιβάλλον προγραμματισμού συνήθως δεν παρέχει δυνατότητες οπτικοποίησης (η 
διαδικασία εκτέλεσης ενός προγράμματος δεν είναι ορατή από τον σπουδαστή) (Ξυνόγα-
λος, Σατρατζέµη & Δαγδιλέλης, 2000).  

Ειδικότερα, οι αρχάριοι προγραμματιστές έχουν δυσκολίες στην κατανόηση ακόμη και των 
βασικών εννοιών (όπως η προγραμματιστική μεταβλητή) και των βασικών δομών ελέγχου 
(Τζιμογιάννης & Κόμης, 2000), αλλά και μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές αντιμετωπίζουν 
προβλήματα στη διαχείριση επαναληπτικών δομών που χειρίζονται στοιχεία ενός πίνακα 
(Μαραγκός & Γρηγοριάδου 2004), (Κανίδης, 2005). 
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Για τους παραπάνω λόγους επιλέχτηκε ως  εργαλείο για τη διδασκαλία των εννοιών του 
προγραμματισμού το περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού Scratch. Το Scratch είναι ένα 
πολύ δημοφιλές προγραμματιστικό περιβάλλον για  εισαγωγή στον προγραμματισμό, υπο-
στηρίζεται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) και διατίθεται δωρεάν.  
Το Scratch χρησιμοποιεί ομάδες εντολών σε "καρτέλες" όπου κάθε ομάδα έχει και το δικό 
της χρώμα. Οι εντολές της κάθε ομάδας (που ξεχωρίζουν εύκολα γιατί έχουν το ίδιο χρώμα 
με την ομάδα τους) είναι με τη μορφή «πλακιδίων» τα οποία μετακινούνται - σύρονται, στο 
τμήμα των σεναρίων, αντί να συντάσσονται. Οι εντολές ενώνονται - στοιβάζονται μεταξύ 
τους κατασκευάζοντας block εντολών. Σε περίπτωση συντακτικού λάθους οι εντολές δεν 
εφαρμόζουν μεταξύ τους και έτσι τα συντακτικά λάθη αποκλείονται. Το γραφικό του περι-
βάλλον κινητοποιεί το ενδιαφέρον των μικρών μαθητών, οι οποίοι μπορούν να δημιουργή-
σουν τους δικούς τους ήρωες, τα δικά τους παιχνίδια και έτσι καλύπτει τις δικές τους 
(πραγματικές) ανάγκες. Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι έχει μεταφραστεί και στα ελληνι-
κά κάτι που είναι καίριας σημασίας για μικρούς μαθητές. Υποστηρίζει τον οδηγούμενο από 
γεγονότα προγραμματισμό (event-driven programming), τον πολυνηματικό προγραμματι-
σμό (multithreading programming) και τον ταυτόχρονο προγραμματισμό (concurrent 
programming) αλλά βοηθάει επίσης τους χρήστες να εξοικειωθούν και με άλλες προγραμ-
ματιστικές έννοιες όπως είναι οι μεταβλητές, οι λίστες κ.α. (Φεσάκης & Σεραφείμ, 2009). 

Όσον αφορά στο παιχνίδι ρόλων, αυτό αποτελεί μια τεχνική διδασκαλίας που συνδυάζει 
τρεις πολύ βασικούς παράγοντες για την εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία της μάθη-
σης: οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά, συνεργάζονται και χρησιμοποιούν δραστηριότητες 
που έχουν νόημα (Vosniadou, 2001). Η χρήση της τεχνικής παιχνίδι ρόλων στη διδασκαλία 
Πληροφορικής έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στη δι-
δασκαλία εννοιών σχετικά με την Αρχιτεκτονική και λειτουργία των υπολογιστών, στη διδα-
σκαλία εννοιών του αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού σε πρωτοετείς φοιτητές κ.α. 
(Κανίδης, 2005) με πολύ θετικά αποτελέσματα. Στη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση για 
την κατανόηση του αλγορίθμου "Ταξινόμηση Φυσαλίδας", όπως προαναφέρθηκε χρησιμο-
ποιήθηκε ο χορός, μέσω του οποίου οι μαθητές βιώνουν συναισθήματα χαράς και ικανο-
ποίησης καθώς εμπλέκονται σε μια μοναδική διαδικασία μάθησης και κοινωνικοποίησης. 
Οι Gallahue & Ozmun (όπως αναφέρεται από την Α. Δανιά, 2013) υποστήριξαν ότι κατά τη 
διάρκεια της παιδικής ηλικίας η σωματική κίνηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μά-
θηση, γνωστική ή κινητική (Gallahue & Ozmun, 1998). Ο χορός είναι ένα βίωμα  που έχει 
μεγάλη αξία και σημασία για τα παιδιά. Είναι κάτι το οποίο τα συν-κινεί, τα αφορά και τα 
ενδιαφέρει. Αυτή η συγκίνηση, αυτή η βιωματική εμπειρία συνδέει τη σκέψη με τις σωμα-
τικές λειτουργίες, το συναίσθημα με την αντίληψη και τις διαψυχικές – κοινωνικές λειτουρ-
γίες με τις ενδοψυχικές - εσωτερικές. Θέτει σε εσωτερική κίνηση ολόκληρο το είναι (Μπα-
κιρτζής 2000). 

Η χρήση της τεχνικής “παιχνίδι ρόλων” στην ταξινόμηση στοιχείων λίστας 

Το παιχνίδι ρόλων (το οποίο ξεκίνησε μετά από μια τρίμηνη περίοδο εκμάθησης βασικών 
βημάτων σε Κρητική σούστα, εκτός σχολικού ωραρίου και με τη συγκατάθεση των γονέων) 
αναπαριστούσε τη χρήση του αλγορίθμου "Ταξινόμηση Φυσαλίδας" για την ταξινόμηση 
οκτώ μαθητών σε αύξουσα σειρά, σύμφωνα με νούμερο που είχε κάθε μαθητής. (Κάθε μα-
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θητής ζωγράφιζε στις πρόβες ένα νούμερο στο πρόσωπό του). Οι μαθητές υποδυόντουσαν 
τα στοιχεία μιας λίστας. Η διαδικασία αρχικά είχε έναν βαθμό ελευθερίας με την έννοια ότι 
οι μαθητές είχαν ένα περιθώριο αυτενέργειας. Άλλαζαν ρόλους (αριθμούς και θέσεις) και 
εμπλέκονταν έτσι ενεργά στην αναπαράσταση του αλγορίθμου "Ταξινόμηση Φυσαλίδας". 
Πιο συγκεκριμένα, έμπαιναν σε τυχαία σειρά (τυχαία αρχική ακολουθία προς ταξινόμηση) 
και αρχίζοντας από τα πρώτα δύο παιδιά συγκρινόντουσαν μεταξύ τους χορεύοντας.  Αν ο 
πρώτος είχε μεγαλύτερο αριθμό από τον δεύτερο άλλαζαν θέση στην ακολουθία (αντιμετά-
θεση). Στη συνέχεια συγκρινόντουσαν ο 2ος με τον 3ο κ.τ.λ. έτσι ώστε να συγκριθούν όλοι 
οι γειτονικοί ανά δύο μαθητές. Αυτό ήταν το πρώτο πέρασμα (σάρωση του λίστας). Στο τέ-
λος του πρώτου περάσματος ο μαθητής με το μέγιστο αριθμό είχε πάρει την τελική του θέ-
ση στην ακολουθία των αριθμών και σταματούσε το χορό. Στην πορεία ξεκινούσε η διαδι-
κασία πάλι από τον 1ο μαθητή και μέχρι να συγκριθούν όλοι στην ακολουθία αριθμών που 
είχε προκύψει από το προηγούμενο πέρασμα. Γινόντουσαν όσα περάσματα απαιτούσε η 
αρχική τυχαία ακολουθία. Αυτό διήρκησε περίπου δύο μήνες επίσης εκτός σχολικού ωρα-
ρίου. Στη συνέχεια αφού κατανόησαν τη λειτουργία του αλγορίθμου "Ταξινόμηση Φυσαλί-
δας" η διαδικασία έγινε πλήρως κατευθυνόμενη. Αυτό σήμαινε ότι δόθηκαν στα παιδιά συ-
γκεκριμένα νούμερα (τυπώθηκαν στη φανέλα του καθενός με σιδερότυπο) και συγκεκριμέ-
νες θέσεις και έτσι ο τρόπος ενέργειας και αντίδρασης καθενός ήταν καθορισμένος εκ των 
προτέρων με ακρίβεια. Η χορογραφία ήταν γραμμένη σε σημειώσεις αναλυτικά για κάθε 
μαθητή, και σε διαφορετική σελίδα για κάθε πέρασμα/σάρωση της λίστας. 

Το Διδακτικό Σενάριο – Περιγραφή των τεσσάρων δίωρων παρεμβάσεων – Επισύναψη 
των Φύλλων Εργασίας 

Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες των δύο ατόμων ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι προ-
τεινόμενες δραστηριότητες ευνοούσαν τη διερεύνηση και αλληλεπίδραση με το προγραμ-
ματιστικό περιβάλλον (εποικοδομητισμός), καθώς και τις κοινωνιογνωστικές συγκρούσεις 
μέσα στις ομάδες, αλλά και μέσα στο σύνολο της τάξης κατά τη διάρκεια  συζητήσεων. 

Περιγραφή της 1ης Παρέμβασης: 

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες 

Μαθησιακοί Στόχοι: 

1. Να ορίζουν μια μεταβλητή και να εισάγουν περιεχόμενο σε αυτή. 

2. Να ορίζουν μια λίστα και να εισάγουν περιεχόμενο σε κάθε της στοιχείο χρησιμο-
ποιώντας τη δομή ακολουθίας. 

3. Να διαγράφουν όλα τα στοιχεία από τη λίστα. 

4. Να διακρίνουν τη θέση και το περιεχόμενο του κάθε στοιχείου της λίστας.  

Στην 1η διδακτική ώρα δεν υπήρχε φύλλο εργασίας. Συζητώντας με τους μαθητές αναφέρ-
θηκε η  έννοια της μεταβλητής ως ένας αποθηκευτικός χώρος που περιέχει ένα μόνο πράγ-
μα (πχ μια αυγουλιέρα που χωράει ένα αυγό). Κάνοντας χρήση της μαιευτικής μεθόδου και 
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του «καταιγισμού ιδεών» δόθηκαν παραδείγματα από τους ίδιους τους μαθητές από την 
καθημερινότητα. Τα αποτελέσματα καταγράφηκαν στον διαδραστικό πίνακα του εργαστη-
ρίου πληροφορικής μέσω του αντίστοιχου λογισμικού γραφής turboX Dualpen Software 
v3.0 . Στη συνέχεια, με στοχευμένα παραδείγματα παρουσιάστηκε στους μαθητές η έννοια 
της λίστας ως μία ομάδα από συνεχόμενους-γειτονικούς χώρους αποθήκευσης με ίδιου 
τύπου περιεχόμενο. Στην συνέχεια οι μαθητές ασχολήθηκαν συγκεκριμένα με ένα παρά-
δειγμα (ζωγραφισμένο στον διαδραστικό πίνακα) μιας πολυκατοικίας, όπου σε κάθε διαμέ-
ρισμα κατοικούσε ένας άνθρωπος. Έτσι, σιγά-σιγά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ίδιοι 
ήταν «περιεχόμενα» (στοιχεία) μιας πολυκατοικίας (λίστας) που ο καθένας κατοικούσε σε 
έναν συγκεκριμένο όροφο (δηλ. διατηρούσε μια συγκεκριμένη θέση). Ακολούθησε ένα on-
line παιχνίδι εμπέδωσης της διαφοράς θέσης και περιεχομένου που δημιουργήθηκε για 
αυτό το σκοπό  http://www.kubbu.com/a1/50775_  

Στη 2η διδακτική ώρα οι μαθητές δημιούργησαν στο Scratch με την καθοδήγηση της καθη-
γήτριας τρεις μεταβλητές και μια λίστα τριών στοιχείων και τις εμφάνισαν στην οθόνη. Ακο-
λουθεί το αντίστοιχο φύλλο εργασίας 

 

Φύλλο εργασίας για μεταβλητή και λίστα 

Από την ομάδα εντολών  να κάνεις τα παρακάτω: 

1. Δημιούργησε μια μεταβλητή με όνομα «Κώστας». 

2. Όρισε την τιμή του Κώστα σε 8 και εμφάνισε το αποτέλεσμα στην οθόνη.   

3. Δημιούργησε τις μεταβλητές «Βασίλης» και «Σοφία» . 

4. Όρισε το Βασίλη σε 7 και τη Σοφία σε 5. 

5. Δημιούργησε μια  λίστα με όνομα «φίλοι» και εμφάνισε την στην οθόνη. 

6. Πρόσθεσε την Σοφία στους φίλους. 

7. Πρόσθεσε το Βασίλη και τον Κώστα στους φίλους. 

8. Σε ποιο σημείο πρέπει να σύρεις την εντολή :   ώστε 
οι τρεις φίλοι να υπάρχουν από μία φορά μέσα στη λίστα «φίλοι»; 

 

Περιγραφή της 2ης Παρέμβασης 

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες 

Μαθησιακοί Στόχοι: 
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1. Να συγκρίνουν δύο στοιχεία λίστας και να βρίσκουν το ελάχιστο και το μέγιστο. 

2. Να συγκρίνουν τρία στοιχεία λίστας και να βρίσκουν το ελάχιστο και το μέγιστο από 
αυτά. 

Σε αυτή την παρέμβαση, οι μαθητές υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας ασχολήθηκαν με 
μαθησιακές δραστηριότητες εύρεσης του μέγιστου και του ελάχιστου μεταξύ δύο αριθμών 
και στη συνέχεια μεταξύ περισσοτέρων των δύο αριθμών. Αρχικά με συζήτηση και στη συ-
νέχεια στον Η/Υ με φύλλο εργασίας. Το φύλλο εργασίας που τους μοιράστηκε περιείχε δύο 
τμήματα κώδικα με κενά. Οι μαθητές μετέφεραν τον κώδικα στο Scratch και στην πορεία 
τους ζητήθηκε η συμπλήρωση των κενών. Ακολουθεί το φύλλο εργασίας με τις δύο δραστη-
ριότητες. 

  

Φύλλο εργασίας για εύρεση ελάχιστου και μέγιστου 

Δραστηριότητα 1     

Συμπλήρωσε τα κενά με τα ονόματα:   

 

 

Δραστηριότητα 2 

Συμπλήρωσε τα κενά με τα ονόματα:    

 

 

Περιγραφή της 3ης Παρέμβασης: 
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Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες  

Μαθησιακοί Στόχοι: 

1. Να αντιμεταθέτουν τα περιεχόμενα δύο μεταβλητών. 

2. Να αντιμεταθέτουν τα στοιχεία μιας λίστας δύο στοιχείων χρησιμοποιώντας τη δο-
μή επιλογής έτσι ώστε το μικρότερο να μετακινείται μπροστά 

Στην 1η διδακτική ώρα, δόθηκε στους μαθητές το εξής πρόβλημα: να ανταλλάξουν το περιε-
χόμενο δύο ποτηριών, όπου το ένα περιείχε coca-cola και το άλλο πορτοκαλάδα. Μετά από 
συζήτηση κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν ένα άδειο ποτήρι, σα 
βοηθητικό. Στη συνέχεια, ασχολήθηκαν με μία δραστηριότητα αντιμετάθεσης στοιχείων στο 
Scratch. Η δραστηριότητα αυτή (δραστηριότητα 1) του φύλλου εργασίας που τους δόθηκε 
περιείχε κώδικα ανακατεμένο και τους ζητήθηκε να τοποθετήσουν τις εντολές στη σωστή 
σειρά, ώστε να αντιμεταθέσουν  τα περιεχόμενα των μεταβλητών  «coca-cola» και «πορτο-
καλάδα» , χρησιμοποιώντας μια βοηθητική μεταβλητή (την «άδειο ποτήρι»). 

Στην 2η διδακτική ώρα της παρέμβασης αυτής, οι μαθητές ασχολήθηκαν με την αντιμετάθε-
ση των δύο στοιχείων μιας λίστας στο Scratch (του πρώτου στοιχείου με το δεύτερο).Η 
δραστηριότητα αυτή (δραστηριότητα 2) του φύλλου εργασίας περιείχε κώδικα με τέσσερα 
κενά και τους ζητήθηκε η συμπλήρωση αυτών των κενών με κατάλληλες εντολές από τη 
διπλανή στήλη. 

 

Φύλλο Εργασίας για αντιμετάθεση στοιχείων 

Δραστηριότητα 1   

Τοποθέτησε στην σωστή σειρά τις παρακάτω εντολές, ώστε να αλλάξεις τα περιεχόμενα των 
μεταβλητών «coca-cola» και «πορτοκαλάδα» μεταξύ τους.  

 

 

Δραστηριότητα 2   

Συμπλήρωσε τα κενά με εντολές από τη διπλανή στήλη. Προσοχή: μία εντολή περισσεύει! 
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Περιγραφή της 4ης Παρέμβασης: 

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες 

Μαθησιακοί Στόχοι: 

1. Να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της επανάληψης, δηλαδή τον αριθμό 
των επαναλήψεων και τις εντολές που επαναλαμβάνονται. 

2. Να δίνουν αρχική τιμή στον μετρητή και να τον αυξάνουν με βήμα 1 

3. Να ορίζουν τον αριθμό των επαναλήψεων στον αλγόριθμο "Ταξινόμηση Φυσαλί-
δας", ανάλογα τον αριθμό των στοιχείων που υπάρχουν στη λίστα. 

Στην 1η διδακτική ώρα, ζητήθηκε από τους μαθητές να αναπτύξουν δύο απλά σενάρια στο 
Scratch. Στο πρώτο ζητήθηκε να γραφεί  η εντολή «πρόσθεσε το ‘1’ στη λίστα» δέκα φορές 
(δραστ.1) και στο 2ο να γραφεί η εντολή «πρόσθεσε το ‘1’ στη λίστα» μια φορά, χρησιμο-
ποιώντας την εντολή επανάλαβε δέκα φορές (δραστ.2). Έγινε συζήτηση για τα πλεονεκτή-
ματα και τη χρήση της επανάληψης. Στη συνέχεια, παρακολούθησαν στον διαδραστικό πί-
νακα την εκτέλεση ενός απλού προγράμματος, όπου γινόταν χρήση μιας μεταβλητής-
μετρητή χ. Συγκεκριμένα, δινόταν η τιμή ‘1’ για αρχική τιμή στην χ και μετά μέσα σε επανά-
ληψη, γινόταν εισαγωγή της χ μέσα σε μια λίστα και αύξηση του περιεχομένου της κατά 
ένα. Στην εκτέλεση αυτή ορίσθηκε απλός βηματισμός, κατά τον οποίο, οι περιοχές του κώ-
δικα που εκτελείται αναβόσβηναν αργά ώστε να αντιλαμβάνονται οι μαθητές ανά πάσα 
στιγμή την τιμή της μεταβλητής χ που εισάγεται στη λίστα και πότε αυτή αυξάνεται, βλέπο-
ντας παράλληλα τα αποτελέσματα της εκτέλεσης στην οθόνη. Μέσα από παρατήρηση οι 
μαθητές απαντούσαν προφορικά σε ερωτήσεις για το εκάστοτε περιεχόμενο της μεταβλη-
τής-μετρητή. Οι μαθητές επίσης παρακολούθησαν στον διαδραστικό πίνακα, πάλι με απλό 
βηματισμό, έτοιμο πρόγραμμα που εκτελούσε τον αλγόριθμο "Ταξινόμηση Φυσαλίδας" σε 
μια λίστα με τρία στοιχεία. (εικόνα 1). Η ακολουθία αριθμών προς ταξινόμηση ήταν δοσμέ-
νη έτσι, ώστε οι αριθμοί να ταξινομούνται με μία μόνο σάρωση της λίστας (8, 5, 7). Ο συ-
γκεκριμένος κώδικας δεν περιλάμβανε εντολές επανάληψης και ζητήθηκε να παρατηρή-
σουν ποιες γραμμές κώδικα επαναλαμβάνονται και πόσες φορές θα μπορούσαν να χρησι-
μοποιήσουν την εντολή επανάλαβε. Οι μαθητές ανακάλυψαν με ευκολία το σώμα των ε-
ντολών που επαναλαμβάνεται δύο φορές.  
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Τη 2η  ώρα συνεχίζοντας στο έτοιμο πρόγραμμα «Ταξινόμηση φυσαλίδας» (εικόνα 1) ζητή-
θηκε προφορικά από τους  μαθητές να χρησιμοποιήσουν μια μεταβλητή χ με αρχική τιμή ‘1’ 
και να αντικαταστήσουν τα στοιχεία  1 και 2 της λίστας με τα στοιχεία χ και  χ+1 αντίστοιχα 
και στη συνέχεια, αφού αυξήσουν το χ κατά ένα, να αντικαταστήσουν και τα στοιχεία  2 και 
3 της λίστας με στοιχεία χ και  χ+1 αντίστοιχα. Ένας μαθητής σηκώθηκε και το υλοποίησε 
στον διαδραστικό πίνακα (τα αποτελέσματα φαίνονται στην εικόνα 2) και στην πορεία χρη-
σιμοποίησε την εντολή «επανάλαβε 2 φορές» στο σώμα εντολών που επαναλαμβανόταν 
(εικόνα 3). 

Στην πορεία, δόθηκε διαφορετική ακολουθία αριθμών (7, 5, 3) που απαιτούσε και δεύτερη 
σάρωση της λίστας προκειμένου να κατανοήσουν οι μαθητές το γιατί χρειαζόταν η διπλή 
(εμφωλευμένη) επανάληψη. Παρουσιάστηκε από την καθηγήτρια έτοιμο πρόγραμμα που 
υλοποιούσε τον αλγόριθμο "Ταξινόμηση Φυσαλίδας" (εικόνα 4). Αφού εξοικειώθηκαν οι 
μαθητές με τα τρία στοιχεία στη λίστα προστέθηκε ένα τέταρτο στοιχείο. Έγιναν οι κατάλ-
ληλες διορθώσεις στον κώδικα, συζητήθηκαν οι αλλαγές αυτές και αργότερα προστέθηκε 
και ένα πέμπτο στοιχείο στη λίστα. Τέλος, για να επιτευχθεί και ο τρίτος μαθησιακός στόχος 
αυτής της παρέμβασης μοιράστηκε στους μαθητές η 3η δραστηριότητα με έναν πίνακα προς 
συμπλήρωση. Με τον πίνακα αυτό, οι μαθητές ήταν σε θέση να ορίσουν τον αριθμό των 
επαναλήψεων ανάλογα τον εκάστοτε αριθμό των στοιχείων της λίστας που επρόκειτο να 
ταξινομηθούν (δηλαδή ανάλογα το μήκος της λίστας). 

 

Εικόνα 1.Ταξινόμηση τριών στοιχείων 
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Εικόνα 2 Ταξινόμηση τριών στοιχείων με χρήση μεταβλητής-μετρητή χ 

 

Εικόνα 3 Ταξινόμηση τριών στοιχείων με χρήση δομής επανάληψης 

 

Εικόνα 4 Ταξινόμηση τριών στοιχείων με χρήση εμφωλευμένης δομής επανάληψης 

 

Φύλλο Εργασίας για την επανάληψη 

Δραστηριότητα 1   

Σύρε την «Πρόσθεσε ‘1’ στο λίστα» δέκα φορές και να τρέξεις το πρόγραμμα. Μήπως θα 
μπορούσες να κάνεις το ίδιο χρησιμοποιώντας λιγότερες γραμμές κώδικα; 

 

Δραστηριότητα 2 

Σύρε την «Πρόσθεσε ‘1’ στο λίστα» μια φορά, χρησιμοποιώντας την επανάλαβε ‘10’»   
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Δραστηριότητα 3 

Συμπλήρωσε τον πίνακα με βάση την πρόταση: Αν έχω 2 στοιχεία στη λίστα, τότε έχω 1 σύ-
γκριση. Ανάλογα το μήκος της λίστας, βρίσκω και τον αριθμό των επαναλήψεων. 

Αριθμός Στοιχείων Λίστας (Μήκος) Συγκρίσεις (Αριθμός Επαναλήψεων) 

2 1 

3 2 

4 …. 

5 …. 

Χ …. 

 

Το Χορευτικό κομμάτι 

Τους τρεις πρώτους μήνες κύριος στόχος ήταν η εκτέλεση του βασικού βήματος στη σούστα 
και η εκμάθηση και εφαρμογή κανόνων συγχρονισμού και στοίχισης. Στην αρχή σαν άγαρ-
μπα πηδηματάκια και στη συνέχεια σαν καθαρός και άνετος βηματισμός πάνω στο ρυθμό. 
Ο ρυθμός, ήταν κάτι που δυσκόλεψε τους μαθητές και για αυτό αναλύθηκε σε μουσικά μέ-
τρα. Το μουσικό μέτρο ή αλλιώς μουσική φράση είναι ένα επαναλαμβανόμενο μουσικό μο-
τίβο και αυτό συνδυάζεται με ένα βασικό επαναλαμβανόμενο κινητικό μοτίβο. Στην περί-
πτωση της Κρητικής σούστας αποτελείται από ένα τριαράκι, δηλαδή τρία εναλλάξ πατήμα-
τα (π.χ. δεξί πόδι – αριστερό πόδι – δεξί πόδι). Για να συνηθίσουν τα παιδιά να χορεύουν 
και να πατάνε στο ρυθμό που ακούνε, δοκίμαζαν να μετράνε φωναχτά το κάθε τους πάτη-
μα, αρχικά χωρίς μουσική, με ένα αργό και σταθερό τέμπο που συμφωνούσαν με την καθη-
γήτρια. Παρακολουθούσαν και παρατηρούσαν βιντεοσκοπημένες παραστάσεις από επιλεγ-
μένους Κρητικούς συλλόγους και χορευτές, καθώς και την καθηγήτρια που αποτελούσε ση-
μείο αναφοράς και μίμησης, για να συνηθίσουν τα άκουσμα του συγκεκριμένου χορού και 
να έχουν εικόνες και παραστάσεις για αυτόν. Στη συνέχεια άκουγαν Κρητικές σούστες δια-
φορετικού ρυθμού (άλλες αργές και άλλες πιο γρήγορες) και προσπαθούσαν να μετρήσουν 
πάνω στη μουσική, χωρίς τη βοήθεια βίντεο. Τους επόμενους τρεις μήνες κύριος στόχος 
ήταν η εκμάθηση ενός ρεπερτορίου από βασικές φιγούρες, όπως «αγκαζέ» και «παράθυ-
ρο» πάνω στις οποίες δουλεύτηκαν και τα βασικά χαρακτηριστικά της "Ταξινόμησης Φυσα-
λίδας" που είναι η σύγκριση και η αντιμετάθεση. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά έμπαιναν σε 
μία γραμμή το ένα δίπλα στο άλλο, έχοντας ζωγραφισμένα στα πρόσωπά τους το καθένα 
από έναν αριθμό. Ανά δύο γειτονικά παιδιά, ακολουθούσαν την εξής διαδικασία:  

α) Με τέσσερα μουσικά μέτρα (τέσσερα τριαράκια) έβγαιναν πιο μπροστά για να ξεχωρί-
σουν από τα υπόλοιπα.  

β) Με δύο μουσικά μέτρα κοιτιόντουσαν και συγκρινόντουσαν μεταξύ τους.  
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γ) Αν το παιδί από αριστερά είχε μεγαλύτερο αριθμό από το παιδί δεξιά τότε έπρεπε να γί-
νει εναλλαγή θέσεων μεταξύ τους (αντιμετάθεση) με  έξι μουσικά μέτρα. Διαφορετικά χό-
ρευαν τέσσερα μουσικά μέτρα, αλλά κατέληγαν στην αρχική τους θέση. 

δ)Τέλος, με τέσσερα μουσικά μέτρα επέστρεφαν στην γραμμή με τους υπόλοιπους μαθητές  

Επισυνάπτεται βίντεο με την παραπάνω διαδικασία: http://youtu.be/W53N2NHwbCM 

Αφού κατανόησαν οι μαθητές την παραπάνω διαδικασία , στόχος των τελευταίων δύο μη-
νών, ήταν η εκμάθηση και παρουσίαση μιας συγκεκριμένης χορογραφίας που υλοποιούσε 
τον αλγόριθμο "Ταξινόμηση Φυσαλίδας". Έτσι, δόθηκε συγκεκριμένος αριθμός σε κάθε έ-
ναν από τους μαθητές, όπου και τυπώθηκε σε φανέλα του με σιδερότυπο. Επίσης κάθε μα-
θητής-χορευτής πήρε συγκεκριμένες προσωπικές σημειώσεις με τα μουσικά μέτρα που χό-
ρευε και τις αντίστοιχες φιγούρες που θα εκτελούσε από την τελική επτάλεπτη χορογραφία 
της "Ταξινόμησης Φυσαλίδας", ομαδοποιημένες ανά πέρασμα. Η αρχική ακολουθία αριθ-
μών επιλέχτηκε έτσι, ώστε η "Ταξινόμηση Φυσαλίδας" να υλοποιηθεί φαινομενικά με τέσ-
σερα περάσματα (τέσσερις σαρώσεις του πίνακα/λίστα) διαφορετικά η χορογραφία θα ή-
ταν τόσο μεγάλη σε διάρκεια που οι μαθητές δε θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Επισυ-
νάπτεται το βίντεο με την "Ταξινόμηση Φυσαλίδας" μέσω χορού: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wv9m0WVCUbQ 

Συμπεράσματα – επεκτάσεις 

Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής  παρέμβασης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Σχο-
λικού Συμβούλου Πληροφορικής κ. Ε. Κανίδη,  ο οποίος μίλησε με τα παιδιά της τάξης και 
τα "εξέτασε" πάνω σε ειδικά χαρακτηριστικά του αλγορίθμου.  Διαπιστώθηκε ότι οι μαθη-
τές είχαν κατανοήσει τη λειτουργία του, δεν πραγματοποιούσαν μηχανικά τις διάφορες κι-
νήσεις. Θεωρούμε ότι η προσέγγιση εννοιών προγραμματισμού μέσω του χορού βοήθησε 
στην κατανόηση αυτών των εννοιών, αφού οι μαθητές  βιώνουν τις λειτουργίες συμμετέχο-
ντας ενεργητικά στη διαδικασία υλοποίησης τους. Μελλοντικά σχέδια μας αποτελούν η  
υλοποίηση βιωματικών προσεγγίσεων μέσω χορού ή παιχνιδιών ρόλων για την κατανόηση 
και άλλων εννοιών του προγραμματισμού.  
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Λέμε ναι στην υγεία- όχι στην παχυσαρκία! 

Κοντοπούλου Φωτεινή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 

mpapasifakis@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στο 3Ο Νηπιαγωγείο Μεγάρων κατά το σχολικό έτος  2013-14 ασχοληθήκαμε  με το θέμα της 
μεσογειακής διατροφής και την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. Αρχικά αναπτύξαμε 
τις βασικές αρχές της υγιεινής διατροφής και αναφερθήκαμε στην  αξία του πρωινού  και 
στην διαμόρφωση ισορροπημένων γευμάτων. Στο  δεύτερο μέρος  αυτής της εργασίας  το-
νίστηκαν οι αιτίες της παιδικής παχυσαρκίας και οργανώθηκαν δραστηριότητες που σχετί-
ζονται με την μέτρηση και τον έλεγχο του σωματικού βάρους. Θέλοντας να τονίσουμε την 
ιδιαίτερη αξία της σωματικής άσκησης, διοργανώσαμε  παιχνίδια-αγώνες στην αυλή του 
σχολείου. Αξιοποιήσαμε τις τέχνες (θεατρική, μουσειακή, μουσική ) για την επίτευξη των 
στόχων. Συνεργαστήκαμε με τους γονείς, με αρμόδιους φορείς, και με επαγγελματίες. Τα 
παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες και αναπτύξαμε το πρόγραμμά μας διαθεματικά. 

Λέξεις - Κλειδιά: μεσογειακή  διατροφή, παιδική  παχυσαρκία. 

Εισαγωγή 

 Η παιδική ηλικία είναι αυτή στην οποία μπαίνουν τα θεμέλια για την σωστή ανάπτυξη και  
υγεία. Η προαγωγή υγείας πρέπει να αποτελεί βασική επιδίωξη κάθε εθνικής πολιτικής για 
την υγεία. Ο λόγος που θελήσαμε να ασχοληθούμε με την  παιδική παχυσαρκία είναι επει-
δή η νόσος αυτή αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους της δημόσιας 
υγείας στην πλειοψηφία των αναπτυγμένων χωρών. Πρόκειται για μια επείγουσα υπόθεση 
καθότι ένα στα πέντε παιδιά είναι παχύσαρκο. Επίσης η παχυσαρκία αποτελεί μείζονα πα-
ράγοντα κινδύνου όχι μόνο για την υγεία των παιδιών αλλά και στη μετέπειτα ζωή τους ως 
ενήλικες. Συμβάλλει στην ανάπτυξη σχετικών ασθενειών, όπως οι καρδιοπάθειες και ο δια-
βήτης τύπου 2 και μειώνει το προσδοκώμενο όριο ζωής μέχρι και 13 χρόνια. 
http://www.paideiatrofi.org/what-is-childhood-obesity/. 

Σκοπός και στόχος του δημόσιου σχολείου είναι να προάγει την σωματική και ψυχική υγεία 
των παιδιών.( Κ.Δ.Π. 223/97 Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκ-
παιδεύσεως Κανονισμοί του 1997).Η παρούσα  εργασία διαφοροποιείται από άλλες  ομό-
τιτλες εργασίες  διότι εμβαθύνει  σε τρόπους  πρόληψης και αντιμετώπισης της παιδικής 
παχυσαρκίας , καθώς υπάρχουν λίγες σε ποσοστό έρευνες στην Ελλάδα που ασχολούνται 
με την πρόληψη στης παιδικής παχυσαρκίας στο νηπιαγωγείο.  

Σκοπός του προγράμματος 

Στόχος  του δημόσιου σχολείου πρέπει να είναι η βοήθεια των ατόµων, κυρίως των παιδιών 
και των εφήβων, στη δημιουργία ταυτότητας, την απόκτηση αυτονομίας, την ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων, τη διευκόλυνση της διαπροσωπικής επικοινωνίας και την κοινωνική προσαρμογή 
(Parquet, 1998). Βασικός σκοπός του προγράμματος  ήταν τα παιδιά  να ευαισθητοποιη-
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θούν και να προβληματιστούν  με τις ήδη αποκτημένες διατροφικές συνήθειες, καθώς και 
να γνωρίσουν την μεσογειακή διατροφή. Nα συνειδητοποιήσουν την αξία της σωστής και 
ισορροπημένης διατροφής, για τη γενικότερη υγεία του σώματος. 

Ειδικότεροι διδακτικοί σκοποί και στόχοι ήταν: Τα παιδιά να διαμορφώσουν  θετική στάση 
στις σωστές τροφές (φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά κλπ). Να κατανοήσουν ότι  
υπάρχουν τροφές που θεωρούνται άχρηστες, διότι περιέχουν ελάχιστα θρεπτικά συστατικά 
(γαριδάκια καραμέλες, κρουασάν κ. άλλα) που θα πρέπει να αποφεύγονται. Να μάθουν τις 
πηγές των βιταμινών, των πρωτεϊνών, των υδατανθράκων, των μετάλλων, των 
ιχνοστοιχείων και να κατανοήσουν τη διατροφική τους αξία. Να κατανοήσουν ότι για το 
σωστό σωματικό βάρος θα πρέπει να τρεφόμαστε σωστά και να ασκούμαστε  με κατάλληλη  
σωματική άσκηση. Να κατανοήσουν και να μάθουν  να εφαρμόζουν το αρχαίο ρητό, «νοῦς 
ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ » και στην καθημερινή τους ζωή. Να γνωρίσουν τις βασικές αιτίες της 
παιδικής παχυσαρκίας και τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί, προσπαθώντας έτσι  να 
βελτιώσουν τη διατροφή τους, μαζί και την ποιότητα της ζωής τους με πλούσια - σωστή και 
ισορροπημένη διατροφή. 

Το δείγμα της έρευνας 
Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν παιδιά του ενός τμήματος του 3ου νηπιαγωγείου Μεγάρων. 
Στο σύνολο τους 25 παιδιά. Τα παιδιά αυτά προέρχονταν από διάφορα πολυπολιτισμικά  
περιβάλλοντα, παιδιά αλλοδαπά και από διαφορετικά  κοινωνικο-οικονομικά 
περιβάλλοντα.  

Μεθοδολογία 

Διαθεματική προσέγγιση του θέματος,καταιγισμός  ιδεών,συζήτηση,δραματοποίηση. 
Ομαδοσυνεργατική –εργασία σε ομάδες, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών,ερωτήσεις –
απαντήσεις, αξιοποίηση των τεχνών (εικαστική –θεατρική-μουσειακή- μουσική, δραματική.) 

Περιγραφή του προγράμματος-Στάδια υλοποίησης 

Α’  Φάση- στάδιο προετοιμασίας 

 Στο στάδιο αυτό αναζητούμε υλικό και ευαισθητοποιούμε κατάλληλα τα παιδιά. Τα παιδιά 
ετοιμάζονται να δουλέψουν σε ομάδες σε πνεύμα συνεργασίας  και αλληλοβοήθειας. Τα 
παιδιά αναζητούν και φέρνουν υλικό στο σχολείο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, 
εικόνες από το διαδίκτυο  με τη συμβολή και εμπλοκή των γονιών τους.  

Εκφράστηκαν οι αρχικές ιδέες των παιδιών-ανάδειξη των ιδεών των παιδιών σχετικά με το 
θέμα και διατυπώθηκε σε ιστόγραμμα τι ξέρουμε και τι θέλουμε να μάθουμε. Το διδακτικό 
µοντέλο του εποικοδοµισµού. (Κόκκοτας Π., ∆ιδακτική Φυσικών Επιστηµών, µέρος 2, Σύγ-
χρονες Προσεγγίσεις στη ∆ιδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών, Αθήνα 2003).  

Η δημιουργική σκέψη, η συστηματοποιημένη συλλογιστική, η εργασία σε ομάδες είναι ικα-
νότητες που μπορούν να αναπτυχτούν σε σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα και 
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είναι χρήσιμες για την μετέπειτα πορεία και εξέλιξη του μαθητή σε όλους τους τομείς και τα 
πεδία (Κοτίνη & Τζελέπη, 2012).  

Β’ Φάση-Υλοποίηση δραστηριοτήτων με θέμα την μεσογειακή διατροφή 

Από τις πρώτες μέρες στο νηπιαγωγείο λίγο πρίν ή μετά το φαγητό μιλούσαμε για τα 
υγιεινά και μη υγιεινά φαγητά ή αλλιώς τι μας κάνει καλό και τι όχι. Με έντυπο υλικό από 
περιοδικά, διαφημίσεις και το διαδίκτυο  αναφερθήκαμε στις διάφορες ομάδες των 
τροφών. Ετοιμάσαμε την πυραμίδα της υγιεινής διατροφής, σε κολλάζ, τρισδιάστατη με 
κουτιά από παπούτσια, σε  ζωγραφιά. Στην α΄φάση δουλέψαμε μεθοδικά και σε όλα τα 
επίπεδα το θέμα της υγιεινής – μεσογειακής διατροφής. Προσεγγίσαμε το θέμα θεατρικά: 
τα παιδιά έγιναν μανάβηδες, διαιτολόγοι, μάγειρες. Τα παιδιά έγιναν 
καλλιεργητές…,φυτέψαμε ντοματούλες και αγγουράκια και παρακολουθήσαμε την  
ανάπτυξη  και την εξέλιξή  τους μέχρι την στιγμή της κατανάλωσης.  

 

Φτιάξαμε υγιεινούς φρουτοχυμούς και ήπιαμε στην τάξη μας, ετοιμάσαμε υγιεινό πρωινό 
και κάναμε πικ-νικ στην αυλή μας.  Με τα φρούτα κάναμε φρουτοσαλάτα και  φρουτένια 
σουβλάκια. Μιλήσαμε για τη διατροφική αξία των οσπρίων και στολίσαμε με αυτά το 
φόρεμα της κυρά Σαρακοστής.  Αναρτήσαμε στην τάξη τον πίνακα του υγιεινού πρωινού και 
κάθε μέρα καταγράφαμε τι κατανάλωνε το κάθε παιδί. Μιλήσαμε για τις βιταμινούλες και 
φτιάξαμε τα δικά μας ποιηματάκια. Αξιοποιώντας το θέατρο σκιών  παίξαμε διάφορα 
σενάρια με αρχηγό τον Καραγκιόζη όπως: ο Καραγκιόζης μάγειρας, ο Καραγκιόζης 
φούρναρης, ο Καραγκιόζης διαιτολόγος. Κατασκευάσαμε κούκλες από ξύλινες  κουτάλες, 
από τενεκεδάκια, από ρολλά τουαλέτας , δακτυλόκουκλες από χαρτί κάνσον. Εκπαιδεύσαμε  
τα παιδιά  σε γλωσσοδέτες και παροιμιακές εκφράσεις.Έμαθαν εκφράσεις που 
χρησιμοποιoύμε συχνά(φάγαμε ψωμί κι αλάτι), διαβάσαμε παραμύθια και έγραψαν λέξεις 
όπως μπορούσε ο καθένας. Ετοιμάσαμε  τη βαλίτσα της υγιεινής διατροφής , η οποία 
περιελάμβανε  το παραγόμενο υλικό  των δράσεων. Τα παιδιά χάρηκαν το θεατρικό 
παιχνίδι, υποδυόμενοι διάφορους ρόλους όπως: μανάβης, μάγειρας, πελάτης, φούρναρης, 
ψαράς, κατασκεύασαν την κούκλα εμψυχωτή-για την εμψύχωση ομάδας και διατύπωσαν 
τα μηνύματά τους. Με κέφι , μεράκι  και προγραμματισμό δουλέψαμε σ’αυτή την φάση το 
θέμα της μεσογειακής διατροφής. 

Γ’  Φάση –Υλοποίηση δραστηριοτήτων με θέμα την  παιδική παχυσαρκία 

Στην φάση αυτή  αναφερθήκαμε στον υποσιτισμό και την παχυσαρκία. Με αφόρμηση 
φωτογραφικό υλικό υποσιτισμένων ατόμων ξεκίνησε η κουβεντούλά  μας . Τα παιδιά με 
ενδιαφέρον και προβληματισμό απαντούσαν σε λύσεις που μπορούν να δοθούν για να 
βοηθήσουμε τα άτομα αυτά. Το πρόβλημα της παχυσαρκίας το προσεγγίσαμε με σεβασμό, 
παρουσιάζοντας έργα τέχνης προσπαθήσαμε να αναζητήσουμε μαζί με τα παιδιά τις αιτίες 
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αυτού του φαινομένου. Παίξαμε κάνοντας   συζήτηση και ερωτήσεις –απαντήσεις 
.Καταγράψαμε τους κινδύνους της παχυσαρκίας και ετοιμάσαμε μία αφίσα. 
Εξοικειωθήκαμε  με το μέτρημα – το ζύγισμα  και τον υπολογισμό των σωστών ποσοτήτων . 

Παίζοντας στη γωνιά του μπακάλικου γνώρισαν  τα νομίσματα και την  αξία των 
αντικειμένων.  

 

Τα απαγορευμένα Έψιλον έγιναν  «οι ζωντανοί εχθροί μας». Με τη βοήθεια του 
κουκλοθεάτρου, θεατρικού παιχνιδιού και δραματοποιήσεων  προχωρήσαμε στην 
κατανόηση των εννοιών.Τα παιδιά υποδύθηκαν ρόλους έγιναν γιατροί και διαιτολόγοι. 
Ετοιμάσαμε το πρωινό μας γεύμα και κάναμε  ασκήσεις στην αυλή του σχολείου. Τονίσαμε 
την αξία της σωματικής άσκησης, κάνοντας διαγωνισμούς ταχύτητας, ευληγισίας, χορού. 
Χορέψαμε παραδοσιακά και παιδικά τραγούδια, συνδέοντας την καλή υγεία με τη σωστή  
διατροφή και  την σωματική άσκηση. 

Δ’  Φάση-Ανατροφοδοτικές δραστηριότητες 

Σ’ αυτό το στάδιο επανερχόμαστε σε δραστηριότητες που αρέσουν στα παιδιά, και 
τονίζουμε ιδιαίτερα θέματα που σχετίζονται με την διαπολιτισμικότητα, έθιμα και 
παραδόσεις. 

 

Εμψυχώσαμε έργα τέχνης , γίναμε δημοσιογράφοι, πήραμε συνέντευξη από αγαπημένους 
ήρωες των παιδιών σχετικά με το θέμα της διατροφής και της παχυσαρκίας. Αξιοποιήσαμε 
τους ήρωες του DISNEY και των κινούμενων σχεδίων, προσεγγίζοντας  τα παιδιά με 
πρόσωπα που γνωρίζουν και συμπαθούν ιδιαίτερα. 

Ε’ Φάση- Παρουσίαση-Αξιολόγηση 

 Στην φάση αυτή έγινε παρουσίαση του προγράμματος στους γονείς με δραστηριότητες 
ολοκλήρωσης,  δηλ. κατασκευάσαμε και εικονογραφήσαμε το δικό μας παραμύθι «Η 
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οικογένεια Μπαλονάκι ξεφούσκωσε…».Τυπώσαμε μπλουζάκια με τα μηνύματά μας, 
παίξαμε το φιδάκι της υγιεινής διατροφής και μαγειρέψαμε υγιεινό δεκατιανό. Κατά την 
εμπλοκή των γονέων  στις δραστηριότητες (κάνοντας εργαστήρια γονέων) ανταλλάχθηκαν  
και καταγράφηκαν υγιεινές  μεσογειακές συνταγές και ακούστηκαν τραγούδια- μαγειρικής  
από όλα τα μέρη του κόσμου. Στην αυλή του σχολείου εκθέσαμε τις δουλειές των παιδιών : 
ζωγραφιές, κολλάζ , κατασκευές , το εικονογραφημένο παραμύθι μας, και όλο αυτό το 
ονομάσαμε «Φεστιβάλ υγιεινής διατροφής- Λέμε ναι στην υγεία, όχι στην  παιδική 
παχυσαρκία». Γιορτάσαμε την παγκόσμια ημέρα της υγιεινής διατροφής φτιάχνοντας 
πορτοκαλάδες για παιδιά και γονείς. Κάναμε σκυταλοδρομίες- φρουτοδρομίες (τα παιδιά 
κρατώντας το αγαπημένο τους φρουτάκι, έτρεχαν  μια συγκεκριμένη διαδρομή, νικητής 
ήταν όποιο φρούτο έφτανε πρώτο). Εκφράσαμε συναισθήματα σχετικά με το 
πρόγραμμα.Καταγράψαμε συναισθήματα παχύσαρκων και υποσιτισμένων ανθρώπων και 
τα αποδώσαμε εικαστικά, συνδέοντας  το σωστό σωματικό βάρος με την πνευματική 
ευεξία. 

Εικόνες από το δικό μας παραμύθι 

ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑΤΡΟΥ  

  

Ο κύριος Μπαλονάκης πήγε σπίτι και άκουσε ότι του έλεγε ο γιατρός…….  

Μετά από πολύ καιρό έγινε πάλι καλά. Υγιής και χαρούμενος…… 

Όλη η οικογένεια ήταν χαρούμενοι…..γιατί… έτρωγαν υγιεινά και δεν ήταν πια παχουλοί…..  

Συνεργασίες 

Συνεργαστήκαμε με  θεατρική- καλλιτεχνική  ομάδα, με διαιτολόγο διατροφολόγο, με 
φούρναρη- ζαχαροπλάστη.  Ενημερωθήκαμε από την υπηρεσία του ΕΦΕΤ για την 
καταλληλότητα των τροφών και την ομαλή συντήρησή τους, καθώς και από την Ελληνική 
εταιρεία παιδικής παχυσαρκίας. Συνεργαστήκαμε  με τους γονείς και με επαγγελματίες της 
τοπικής κοινωνίας. 
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Χρονοδιάγραμμα του προγράμματος 

Το πρόγραμμα αυτό είχε πέντε στάδια υλοποίης.Α΄ Φάση προετοιμασίας-
ευαισθητοποίησης-συλλογής υλικού.Β’ Φάση υλοποίησης δραστηριοτήτων υγιεινής 
δριατροφής.Γ’ Φάση υλοποίηση δραστηριοτήτων παχυσαρκίας. Δ’Φάση  επανάληψη 
δραστηριοτήτων-επισκέψεων-ανατροφοδότηση.Η  συνολική του διάρκεια ορίστηκε ένα 
τετράμηνο του 2013-14). Από την αρχή  Ιανουαρίου έως  το τέλος  Απριλίου  του 2014. 

Αξιολόγηση του προγράμματος 

Για την τελική αξιολόγηση του προγράμματος  δώσαμε ένα απλό ερωτηματολόγιο  στα 
παιδιά, στο οποίο ανέφεραν τι τους άρεσε περισσότερο από το πρόγραμμα, ποιές  
δραστηριότητες  ήθελαν να επαναλάβουμε, τι τους έκανε εντύπωση και να διαμορφώσουν 
το αγαπημένο μενού της ημέρας σε φύλλο εργασίας  (ένα ισορροπημένο πιάτο). 

Έπειτα δώσαμε ένα ερωτηματολόγιο στους γονείς ώστε να εκθέσουν τις εντυπώσεις τους 
από την εμπλοκή τους στο πρόγραμμα, καθώς και τις αλλαγές που παρατήρησαν στη 
συμπεριφορά των παιδιών τους. Από τις  καταγραφές στο ημερολόγιο της νηπιαγωγού 
παρατηρήθηκε: τα παιδιά να φέρνουν συχνότερα φρούτα στο σχολείο για δεκατιανό, 
ωστόσο μειώθηκε αισθητά το ποσοστό των παιδιών που είχαν στο τσαντάκι τους για 
πρωινό ανθυγιεινές τροφές (κρουασάν , μπισκότα, γκοφρέτες). Τα παιδιά κλήθηκαν να δια-
πιστώσουν συμπεράσματα από τις πληροφορίες  που συνέλεξαν, συγκρίνοντας τις αρχικές 
ιδέες με τις αναθεωρημένες. Προκλήθηκε έτσι μια μεταγνωστική φάση συμμόρφωσης και 
αφομοίωσης. Στο στάδιο αυτό  οι µαθητές καλούνται να «συµµορφωθούν», να τροποποιή-
σουν τις γνωστικές δοµές προκειµένου να προσαρµοστούν στο νόηµα της νέας εµπειρίας 
και να ενσωµατώσουν τη νέα εµπειρία στις ήδη υπάρχουσες γνωστικές δοµές µέσω της 
«αφοµοίωσης» (Ράπτης Α., Ράπτη Α., Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορι-
κής, τ.Α΄, Αθήνα 2006). 

Η νηπιαγωγός παρατήρησε μια σοβαρή δυσκολία: ότι τα παιδιά που προέρχονταν από 
χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα δυσκολεύτηκαν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα. 
(Έκθεση επισημαίνει ότι η παχυσαρκία αποτελεί  ζήτημα και ανισότητας, καθώς λόγω της 
οικονομικής κρίσης οι  πιο φτωχές οικογένειες αναγκάζονται να τρώνε φαγητό χαμηλότερης 
ποιότητας, συχνά με περισσότερες θερμίδες, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα παχυ-
σαρκίας. Γενικότερα, οι πιο φτωχοί  και οι λιγότερο μορφωμένοι  εμφανίζουν μεγαλύτερα 
ποσοστά παχυσαρκίας -ιδίως οι γυναίκες) http://www.econews.gr/2014/06/02/ellada-
paxysarkia-115222/ 

3966

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

http://www.econews.gr/2014/06/02/ellada-paxysarkia-115222/
http://www.econews.gr/2014/06/02/ellada-paxysarkia-115222/


 

 Ακόμη αξιοποιήθηκαν από την νηπιαγωγό οι ατομικοί φάκελοι των παιδιών (portfolio) σε 
σχέση με τις  γνώσεις  που απόκτησαν, δηλαδή τα παιδιά παρατηρήθηκε να ζωγραφίζουν 
πρόσωπα κομψά και αδύνατα –ενώ συχνά σχολίαζαν στις ομαδούλες …. όχι πάλι χοντρός…. 

 Τελικά η συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα τους έδωσε τη δυνατότητα 
ευαισθητοποίησης σε ένα σημαντικό ζήτημα, όπως αυτό της υγιεινής διατροφής  και την 
πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας.  Μέσα από τη διαδικασία αυτή κατάφεραν σ’ ένα 
σημαντικό βαθμό να αναπτύξουν στάσεις  ζωής-διατροφικές συμπεριφορές,  ικανότητες και 
δεξιότητες απαραίτητες για τη μετέπειτα πορεία της  ζωής  τους, που είναι: 
αυτοσυγκράτηση, πειθαρχία και αυτονομία στην επιλογή του υγιεινού  φαγητού. Τα παιδιά 
είχαν την ευκαιρία να αντιληφθούν ότι η σωματική υγεία είναι μια σοβαρή κατάκτηση του 
ανθρώπου που απαιτεί συνεχή αγώνα και μόνιμη επαγρύπνιση.  Επίσης κατάφεραν να 
κατανοοήσουν ότι η σωματική υγεία συνδέεται  με την σωματική άσκηση καθώς  και με την 
ψυχική υγεία, διότι στη συνέντευξη που τους έγινε ανέφεραν χαρακτηριστικά: δεν θέλω να 
χοντρύνω γιατί μετά δεν θα μπορώ να παίζω και θα στενοχωριέμαι. Αξιοποιώντας 
καθημερινές καταστάσεις μέσα από το πρόγραμμα επικοινώνησαν, συνεργάστηκαν, 
προβληματίστηκαν, ανέπτυξαν κοινωνικές δεξιότητες, διευθέτησαν καταστάσεις 
σύγκρουσης  καταλήγοντας σε αληθινές αξίες,  τις οποίες απέδωσαν  και με τα μηνύματά 
τους!... 

 Οι γονείς κατά την εμπλοκή τους στο πρόγραμμα τροποποίησαν σταδιακά στάση και συ-
μπεριφορά, ενδυνάμωναν και υποστήριζαν το ρόλο μας και έπαψαν να πιστεύουν ότι το 
σχολείο προσφέρει μόνο γνώσεις.(Οι αξίες των γονέων για την εκπαίδευση, οι φιλοδοξίες 
και οι προσδοκίες τους για ακαδημαϊκή επιτυχία, ο βαθμός της εμπλοκής τους στα δρώμενα 
του σχολείου κ.ά. είναι ορισμένοι μόνο από τους τρόπους με τους οποίους έχει καταγραφεί 
η επίδραση των γονιών στη σχολική επίδοση των παιδιών (Scott-Jones, 1995) 
www.uoguelph.ca/.../Adams-Family-Schoo. 

Τελικά μπορούμε να πούμε ότι το πρόγραμμα αυτό ήταν ένα  πρόγραμμα αγωγής υγείας-
αντισταθμιστικό,  με το οποίο  προσπαθήσαμε να προωθήσουμε  την υγιεινή διατροφή και 
να καταπολεμήσουμε την παιδική παχυσαρκία. Στη πορεία όμως απαιτείται συνέχεια  και  
προσπάθεια απ’ όλους μέχρι ένα πρόγραμμα να γίνει καθημερινή συνήθεια, στάση ζωής 
και αληθινό βίωμα, έτσι ώστε να τηρείται απαρέγκλιτα και αβίαστα !  

Βιβλιογραφικές αναφορές - ιστότοποι 

http://www.econews.gr/2014/06/02/ellada-paxysarkia-115222/ 
www.uoguelph.ca/.../Adams-Family-Schoo.  

http://www.paideiatrofi.org/what-is-childhood-obesity 

Ράπτης Α., Ράπτη Α., Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορικής, τ.Α΄, Αθήνα 
2006. 
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Λογοτεχνικά ταξίδια στην πόλη μας 
Μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση της λογοτεχνίας και της τοπικής ιστορίας 

 
Μπονάτσου Ελένη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, elbonatsa@gmail.com 
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Σκρεμμύδα Νικολίτσα Εκπαιδευτικός Π.Ε.34, n_spatra@yahoo.com  

Περίληψη 

Η εισήγησή μας παρουσιάζει ένα πολιτιστικό πρόγραμμα που εκπονήθηκε από ομάδα μαθη-
τών και καθηγητριών του 9ου Γυμνασίου Πατρών. Στόχος του προγράμματος ήταν η μελέτη 
λογοτεχνικών κειμένων Πατρινών κυρίως συγγραφέων προκειμένου οι μαθητές να γνωρί-
σουν σύγχρονες και παρελθοντικές πτυχές της ζωής της πόλης μας. Η εκπαιδευτική μας προ-
σέγγιση στην επιλογή και μελέτη των κειμένων υπήρξε μαθητοκεντρική και βιωματική. Οι 
μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες και προσδιόρισαν με βάση τα ενδιαφέροντά τους την πορεία 
του προγράμματος. Επιπλέον, η προσέγγισή μας είχε διαθεματικό προσανατολισμό καθώς 
συνδύασε τα κείμενα που επιλέχτηκαν με την ζωγραφική, την αρχιτεκτονική και την τοπική 
ιστορία της πόλης μας. Η όλη προσπάθεια πλαισιώθηκε και υποστηρίχτηκε από την χρήση 
ΤΠΕ: κατασκευάστηκε ιστολόγιο, χρησιμοποιήθηκαν προγράμματα επεξεργασίας κειμένων, 
προγράμματα παρουσίασης, σάρωσης και επεξεργασίας εικόνων και παρασκευάστηκε οπτι-
κοακουστικό υλικό. Θεωρούμε ότι το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μία ε-
ναλλακτική διδακτική προσέγγιση της λογοτεχνίας και της τοπικής ιστορίας, έχοντας στο επί-
κεντρο τον μαθητή και τα ενδιαφέροντά του. 

Λέξεις – Κλειδιά : «πολιτιστικό πρόγραμμα, βιωματική μάθηση, διαθεματικότητα» 

Εισαγωγή 

Αφορμή για το εγχείρημα μας στάθηκε η επιθυμία μας οι μαθητές να «γοητευτούν» από 
την λογοτεχνία και την ιστορία που συνήθως θεωρούν δύσκολα και βαρετά μαθήματα. 
Θελήσαμε λοιπόν, να προσεγγίσουμε αυτά τα δύο αντικείμενα με διαφορετικό τρόπο, 
έχοντας ως στόχο μέσα από την πολυτροπική ανάγνωση τα κείμενα, λογοτεχνικά ή ιστο-
ρικά, να αποτελέσουν ζωντανούς οργανισμούς που κάθε φορά θα απαντούν στα ερωτή-
ματα που τους θέτουμε. Τα ερωτήματα μας, ή αλλιώς η συνομιλία μας με τα κείμενα 
καθορίστηκε σε συνεργασία με τους μαθητές του προγράμματος μας. Το αποτέλεσμα 
την κοινής προσπάθειας υπήρξε ικανοποιητικό καθώς τα κείμενα έπαψαν να αποτελούν 
στείρα λογοτεχνική και ιστορική γνώση, βγήκαν από την αφάνεια τους, έγιναν «σύγ-
χρονα», γοήτευσαν διδάσκοντες και διδασκόμενους, όχι επειδή ήταν υψηλής αισθητικής 
αξίας αλλά γιατί «νοηματοδότησαν» αυτόν τον τυφλό, βάρβαρο και άγριο κόσμο στον 
οποίο ζούμε και που οι νέοι δυσκολεύονται να κατανοήσουν γι’ αυτό και συχνά τον πυρ-
πολούν (Χοντολίδου, 2002). 

Κατά συνέπεια, ο ρόλος του εκπαιδευτικού, μέσα στη νέα σχολική πραγματικότητα συ-
νίσταται όχι στο να μεταδώσει άμεσα τη γνώση με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά να 
οργανώσει σχέδια δραστηριοποίησης των μαθητών, να τους κατευθύνει και να τους εν-
θαρρύνει. Σύμφωνα με το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 
2008) συστήνονται ομάδες μαθητών με αρμοδιότητες σύμφωνες με τις κλίσεις και τα 
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ενδιαφέροντά τους. Ο διδάσκων με ρόλο άλλοτε καθοδηγητικό, άλλοτε υποστηρικτικό 
και άλλοτε συμβουλευτικό συντελεί στην αποτελεσματική ολοκλήρωση της διδακτικής 
διαδικασίας. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματός μας ακολουθήσαμε ως θεωρητικό πλαίσιο τη διδα-
κτική προσέγγιση των πολυγραμματισμών (Kalatzis & Cope, 1999). Οι πολυγραμματισμοί 
στοχεύουν στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών μέσω της επεξεργασίας 
ποικίλων πολυτροπικών κειμενικών ειδών. Στο πρόγραμμα των πολυγραμματισμών πε-
ριλαμβάνονται οι ακόλουθες τέσσερις φάσεις (βλ. (Χατζησαββίδης, 2003, Αρχάκης & 
Τσάκωνα, 2011) 

Η τοποθετημένη πρακτική (situated practice), η οποία αφορά την αξιοποίηση κειμένων 
που εντάσσονται στον ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό χώρο των μαθητών. Οι ίδιοι δη-
λαδή μαθητές επιλέγουν και φέρνουν στην τάξη κείμενα από τις καθημερινές τους ε-
μπειρίες. Η ανοικτή διδασκαλία (over instruction), η οποία αφορά τη διδασκαλία και τη 
συνειδητοποίηση από μέρους των μαθητών των γλωσσικών μηχανισμών και των στοι-
χείων που συμβάλλουν στην οργάνωση, τη σύσταση και την κατανόηση των κειμένων. Η 
κριτική πλαισίωση (critical framing), η οποία αφορά την κριτική ερμηνεία ενός κειμένου 
στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο όπου παράγεται. Η μετασχηματισμένη πρακτική 
(transformed practice), η οποία αφορά την αναπλαισιωμένη παραγωγή λόγου, δηλαδή 
τη μεταφορά και ένταξη ενός κειμένου από ένα κοινωνικοπολιτισμικό και επικοινωνιακό 
πλαίσιο σε ένα άλλο. 

Εφαρμόζοντας έρευνα πεδίου (Τσοπάνογλου, 2010) κατά την εξέλιξη του προγράμματος 
πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με συμπολίτες μας καθώς και ομαδικές συζητήσεις 
μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και εκπροσώπων φορέων. Στα πλαίσια της επιτόπιας 
παρατήρησης οι μαθητές κράτησαν σημειώσεις, συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας, τράβη-
ξαν φωτογραφίες και ηχογράφησαν συνεντεύξεις. 

Η υλοποίηση του πολιτιστικού προγράμματος με την συμβολή των Τ.Π.Ε. 

Τίτλος του προγράμματός μας ήταν: «Λογοτεχνικά ταξίδια στην πόλη μας». Η ομάδα των 
μαθητών που συμμετείχαν στην υλοποίηση του προγράμματος προέρχονταν και από τις 
τρεις τάξεις του 9ου Γυμνασίου Πατρών και ήταν 25 συνολικά αγόρια και κορίτσια. Η υ-
λοποίηση του προγράμματος είχε διάρκεια από τον Δεκέμβριο του 2013 έως τα μέσα 
Μαΐου του 2014 και ήταν η ακόλουθη: 

Αρχικά οι μαθητές ενημερώθηκαν για τους στόχους του προγράμματος, εξέθεσαν τις 
προσδοκίες τους και χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους (φωτο-
γράφοι, λογοτέχνες, δημοσιογράφοι, ιστορικοί και κινηματογραφιστές). Στην συνέχεια 
μετά από πλοήγηση στο διαδίκτυο προσδιορίστηκαν από τους μαθητές οι περιοχές της 
πόλης μας που έπρεπε να συνδεθούν με λογοτεχνικά κείμενα. Οι μαθητές αναζήτησαν 
στο διαδίκτυο ονόματα λογοτεχνών και τίτλους έργων της νεότερης λογοτεχνικής παρα-
γωγής και ανέτρεξαν σε βιβλιοθήκες (Σχολική Βιβλιοθήκη 13ου ΓΕΛ,  Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Πατρών). Σύμφωνα με την τοποθετημένη πρακτική (situated practice) οι ίδιοι οι μαθητές 
επέλεξαν να ασχοληθούν με κείμενα που τους ενδιέφεραν περισσότερο. Έτσι καταρτί-
στηκε ένα αρχικό πλάνο εργασιών. 
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Κάθε φορά στα πλαίσια της ανοικτής διδασκαλίας (overt instruction) οι μαθητές σε συ-
νεργασία με τις καθηγήτριές τους επεξεργάζονταν τα κείμενα με σκοπό την κατανόηση 
τους. Για να κατανοήσουν οι μαθητές το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο των κειμένων ε-
πισκεπτόμασταν κτήρια και περιοχές της πόλης (Σκάλες Αγίου Νικολάου, καμάρες Αγίου 
Νικολάου και Γερμανού, Άνω Πόλη και περιοχή Παντοκράτορα, Βλατερό, Παλαιό Νοσο-
κομείο, Προσφυγικά, πλατεία Γεωργίου και πλατεία Όλγας). Είχαμε επίσης συναντήσεις 
με συμπολίτες μας που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της τέχνης, της λογοτεχνίας και 
του πολιτισμού γενικότερα (π.χ. Νίκος Κωτσάκης, Ανδρέας Σπηλιώτης, Κώστας Λογαράς, 
Πέτρος Ψωμάς, Σπύρος Βρεττός). Αρκετές φορές η ανάγνωση των κειμένων γινόταν ε-
κτός σχολείου, σε περιοχές που αναφέρονταν τα ίδια τα κείμενα.  

Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα βιωματικής δράσης είναι το ακόλουθο: αφού πρώτα οι 
μαθητές αναζήτησαν και βρήκαν στο διαδίκτυο το ποίημα του Κωστή Παλαμά «Το σπίτι 
που γεννήθηκα» και μελέτησαν το βιογραφικό του ποιητή. Στην συνέχεια φωτογραφί-
σαμε το σπίτι που γεννήθηκε ο ποιητής στην Πάτρα, Κορίνθου 241, προβληματιστήκαμε 
για την σημερινή κατάσταση του κτηρίου και τέλος διαβάσαμε χαρακτηριστικά αποσπά-
σματα από το έργο του στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επίσκεψη μας στην νεοκλασική οικία της 
κ. Τζαβαλά Μαρίας, στην συμβολή των οδών Αγίου Νικολάου και Ρήγα Φεραίου. Η αρ-
χιτέκτονας μας ενημέρωσε για τον τρόπο κατασκευής και διακόσμησης του κτηρίου, έ-
δωσε πληροφορίες για τον πρώτο ιδιοκτήτη, έναν ευκατάστατο σταφιδέμπορο που έ-
κτισε το σπίτι στα τέλη του 19ου αιώνα. Το νεοκλασικό αυτό θυμίζει έντονα περιγραφές 
αρχοντικών της περιόδου ακμής του σταφιδεμπορίου, εποχή την οποία απεικονίζει η 
συγγραφέας Αθηνά Κακούρη στο έργο της Πριμαρόλια. 

Μια άλλη δράση του προγράμματος μας ήταν οι επισκέψεις μας στο Μουσείο του Παμ-
μικρασιατικού συνδέσμου Πατρών και Περιχώρων καθώς και στο εκθεσιακό χώρο Περί 
Τεχνών όπου είδαμε την έκθεση «90 Επιστολικά Δελτάρια από την Σμύρνη». Οι δύο αυ-
τές δραστηριότητες μας βοήθησαν να κατανοήσουμε την θέση των ηρώων που γνωρί-
σαμε από τα έργα της Διδώς Σωτηρίου «Ματωμένα Χώματα», της Παναγιώτας Σμυρλή 
«Τα Τζοβαΐρια της Αγάπης» και του Βασίλη Χριστόπουλου «Και συ Έλληνας, ρε;». 

Ακολουθώντας, δηλαδή, την Βιωµατική Παιδαγωγική (Experiential Education) (Ματσαγ-
γούρας, 2011) μέσα από τις βιωματικές τους εμπειρίες οι μαθητές προσέγγιζαν το περιε-
χόμενο των κειμένων και δημιουργούσαν το δικό τους υλικό. Φτάνοντας, δηλαδή, στη 
φάση της μετασχηματισμενης πρακτικής (transformed practice) οι μαθητές παρήγαγαν 
δικό τους γραπτό λόγο με τη χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, δημιουρ-
γούσαν πολυμεσικά κείμενα με την χρήση προγραμμάτων παρουσίασης. Το παραδοτέο 
αυτό υλικό οπτικοακουστικό και έντυπο παρουσιάστηκε στους υπόλοιπους μαθητές του 
σχολείου αναρτήθηκε σε ιστολόγιο που κατασκευάστηκε από την ομάδα του προγράμ-
ματος. 

Επίσης οι μαθητές δημιούργησαν βίντεο με χαρακτηριστικά στιγμιότυπα των δράσεων 
και των συναντήσεών μας με κατάλληλα προγράμματα. Σε ένα από τα πρώτα στάδια του 
προγράμματος οι μαθητές ενημερώθηκαν για τα ιστολόγια, τα weblogs και τα blogs. Έ-

3971

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



μαθαν πώς μπορούν να κατασκευάσουν ένα ιστολόγιο, τις δυνατότητες συχνής ενημέ-
ρωσής του όπως και για τις δυνατότητες χρονολογημένων δημοσιεύσεων με τις πιο πρό-
σφατες να εμφανίζονται πρώτες. Επίσης ότι οι δημοσιεύσεις στα ιστολόγια ονομάζονται 
posts και ότι οι συγγραφείς και διαχειριστές τους bloggers. Τα posts περιέχουν κείμενο, 
φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό, παραπομπές σε άλλους ιστότοπους και μπορούν 
να σχολιαστούν από άλλους bloggers ή από απλούς χρήστες του Διαδικτύου. Το θέμα 
του κάθε post μπορεί να καθοριστεί με τη χρήση tags και το περιεχόμενο των ιστολογίων 
μπορεί να αρχειοθετηθεί χρονολογικά και θεματικά. Έτσι οι μαθητές θέλοντας να μοιρα-
στούν τις εμπειρίες που αποκόμισαν από το πρόγραμμα αποφάσισαν να κατασκευάσουν 
ένα ιστολόγιο που αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. Η δημιουργία της 
ιστοσελίδας έδωσε ιδιαίτερη χαρά σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, γιατί πλέον τα απο-
τελέσματα της εργασίας κοινοποιήθηκαν στην σχολική κοινότητα και τοπική κοινωνία. 

Συμπεράσματα 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές επικοινώνησαν και συνεργάσθηκαν μεταξύ 
τους. Εντόπισαν και αναγνώρισαν τις ικανότητες και αδυναμίες τους. Ένιωσαν τη χαρά της 
συν-δημιουργίας. Ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για την πόλη τους, γνώρισαν άγνωστες γι΄ 
αυτούς πλευρές της και ίσως να αγάπησαν περισσότερο τη λογοτεχνία. 

Σε ό,τι αφορά τη σχέση τους με την τεχνολογία, οι μαθητές αξιοποίησαν δημιουργικά τις γνώ-
σεις τους στην πληροφορική και απέκτησαν τις απαιτούμενες δεξιότητες, ασκήθηκαν περισ-
σότερο στη χρήση των λογισμικών γενικής χρήσης (π.χ. Word, Power Point), συνειδητοποίη-
σαν τη χρησιμότητα του Η/Υ στην κάλυψη πρακτικών και επικοινωνιακών αναγκών, εξοικειώ-
θηκαν στην πλοήγηση στο διαδίκτυο για την επιλογή εικονιστικού και ηχητικού υλικού και 
δημιούργησαν πολυτροπικά κείμενα με λογισμικό παρουσίασης.  

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη πρόσφατη έρευνα (Κουτσογιάννης, 2011), από την οποία προ-
κύπτει ότι η νέα γενιά παρότι είναι πλήρως εξοικειωμένη με τις νέες τεχνολογίες ο τρόπος 
αξιοποίησής τους όμως ποικίλλει ανάλογα με την οικογένεια, το σχολείο και τις ταυτότητες 
των παιδιών, ας ευχηθούμε το σημερινό δημόσιο σχολείο να μη δώσει νέο περιεχόμενο στις 
κοινωνικές ανισότητες, αλλά να προσπαθήσει να τις εξαλείψει. 

Κλείνοντας, αξίζει να σημειώσουμε ότι βασική μας επιδίωξη ήταν οι μαθητές μας να αντιληφ-
θούν τα λογοτεχνικά κείμενα ως ένα σύνολο άμεσα συνδεδεμένο με τις πολιτικές, κοινωνι-
κές, οικονομικές συνθήκες και ιδεολογικές αξίες του τόπου και της εποχής την οποία απεικο-
νίζουν. Σκοπός δεν ήταν να αναδείξουμε στους μαθητές τη σημασία της λογοτεχνίας ως λο-
γοτεχνίας αλλά γι΄ αυτούς τους ίδιους, για να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο μέσα στον 
οποίο ζουν, επομένως και τον εαυτό τους (Πασχαλίδης, 2002). 

Η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήσαμε κατά την διάρκεια του προγράμματος είναι η εξής: 

Ζαρκάδης, Γ. (1991). Αχερουσία μνήμη. Πάτρα: Αθήνα: Πλανόδιον. 

Θωμόπουλος, Σ. (1999). Ιστορία της πόλεως Πατρών. Πάτρα: Αχαϊκές Εκδόσεις. 

Κακούρη, Α. (1998). Πριμαρόλια. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της «Εστίας». 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που 
υλοποιήθηκε από τη Β΄ τάξη και το ολοήμερο τμήμα του Δημοτικού Σχολείου Αμφίκλειας  τη 
σχολική χρονιά 2014-2015. Σκοπός του προγράμματος oι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν σε 
θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας και να έρθουν σε επαφή με τα υλικά άμεσα 
προερχόμενα από τη φύση, δουλεύοντας ομαδικά. Στη στοχοθεσία συμπεριλαμβανόταν η 
οικοδόμηση θεμελιωδών γνώσεων σχετικά με το περιβαλλοντικό ζήτημα ή πρόβλημα, η 
αναζήτηση των αιτιών και των συνεπειών του. Παράλληλα, συμπεριλαμβανόταν η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων ως προς την προαγωγή της  συνεργατικότητας και της δημιουργικότητας. 
Συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Β΄τάξης και του Ολοήμερου τμήματος, εργαζόμενοι σε 
μεικτές ομάδες των 5 ατόμων. Η υλοποίηση του προγράμματος είχε διάρκεια τρεις μήνες. Οι 
δραστηριότητες εφαρμόστηκαν   στις ώρες της Ευέλικτης ζώνης και των Εικαστικών του 
Ολοημέρου. Το πρόγραμμα αφού αξιολογήθηκε παρουσιάστηκε στο Σεμινάριο 
Μανιταρογνωσίας που διοργάνωσε  ο  Εθνικός Δρυμός Παρνασσού  στις 22 Νοεμβρίου 2014 
στην Αμφίκλεια. 

Λέξεις - Κλειδιά: Αειφορία, Περιβαλλοντική εκπαίδευση, φυσικό περιβάλλον, πρόγραμμα-
project,  μανιτάρια. 

Εισαγωγικά 

Η οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο: 
“Μανιτάρια, ο πλούτος της φύσης - (από τη θεωρία στην πράξη)” στηρίχτηκε στις σύγχρονες 
θεωρίες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Αγγελίδου Ε. & Κρητικού Ε, 2009) και η 
στοχοθεσία διατυπώθηκε στα πλαίσια του αειφόρου σχολείου (Αγγελίδου Ε. & Κρητικού Ε, 
2010). 

H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ)/Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
(ΕΑΑ) στα προγράμματα σπουδών αποτελεί κεντρικό άξονα των διακηρύξεων και των 
επίσημων κειμένων τόσο των διασκέψεων όσο και των διεθνών οργανισμών μέσα από τους 
οποίους αναδείχθηκε και θεμελιώθηκε η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη. Η ΠΕ/ΕΑΑ θέτει την Αειφόρο Ανάπτυξη στο επίκεντρο της 
εκπαίδευσης. Γιατί όχι μόνο η αειφορία αποτελεί έναν από τους βασικούς εκπαιδευτικούς 
στόχους, αλλά και γιατί είναι μια έννοια-κλειδί για τον επαναπροσανατολισμό της ίδιας της 
εκπαίδευσης και γενικότερα της μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, η ΠΕ/ΕΑΑ επιδιώκει τη 
διαμόρφωση του αειφόρου σχολείου, το οποίο θα γίνει φορέας αλλαγών στην εκπαίδευση 
και στην κοινωνία. (Sterling 2001, Posch 1998, Φλογαΐτη & Δασκολιά 2004, Gough 2005, 2006, 
Φλογαΐτη & Λιαράκου 2009).  
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Από τη δεκαετία του ’90 και κυρίως από τo 2000 και μετά, αναλαμβάνονται διεθνώς πολλές 
πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση προώθησης της Εκπαίδευσης για την Αειφορία και του 
Αειφόρου Σχολείου. Περιληπτικά θα λέγαμε ότι το Αειφόρο σχολείο είναι ένα οραματικό 
σχολείο που λειτουργεί ως κοινότητα, βασίζεται στην επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ 
όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και εξυπηρετεί τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την 
οικονομία των φυσικών πόρων και την ευημερία του ατόμου. Η ομαδική εργασία, η ευελιξία, 
η δημιουργικότητα, η αυτοοργάνωση, η κριτική σκέψη, η συστημική σκέψη, η συμμετοχή της 
διαδικασίες λήψης απόφασης και η ανάληψη δράσης, είναι βασικά σημεία στα οποία 
στηρίζεται η λειτουργία ενός τέτοιου σχολείου. 

Η ΕΑΑ είναι µια δια βίου διαδικασία που ξεκινά στα πρώιµα παιδικά χρόνια συνεχίζεται µέσω 
της ανώτατης εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης των ενηλίκων και ξεπερνά τα όρια της 
τυπικής εκπαίδευσης. Καθώς οι αξίες, ο τρόπος ζωής και η συµπεριφορά αποκτώνται από 
νεαρή ηλικία νωρίς, ο ρόλος της εκπαίδευσης έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα παιδιά. 
∆εδοµένου ότι η µάθηση πραγµατοποιείται όσο αναλαµβάνουµε διάφορους ρόλους στη ζωή 
µας, η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη πρέπει να θεωρηθεί ως µια διαδικασία που 
επεκτείνεται σε όλη µας τη ζωή. Πρέπει να εισχωρήσει στα εκπαιδευτικά προγράµµατα όλων 
των επιπέδων, συµπεριλαµβανοµένης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, της επιµόρφωσης 
των εκπαιδευτικών και της συνεχούς εκπαίδευσης στελεχών και των υπευθύνων για τη λήψη 
των αποφάσεων. 

Η καθιέρωση και εξάπλωση του όρου «βιώσιμη ή αειφόρος ανάπτυξη» σε διεθνές επίπεδο 
έγινε μέσω της δημοσιοποίησης της έκθεσης που συνέταξε η Επιτροπή για το Περιβάλλον και 
την Ανάπτυξη (World Commission on Environment and Development-WCED), υπό την 
προεδρία της τότε πρωθυπουργού της Νορβηγίας Bro Harlem Brutland, με τίτλο « Το κοινό 
μας μέλλον». Η έκθεση συνεισφέρει με ρεαλιστικές και καινοτόμες προτάσεις στην 
υπέρβαση της αντίθεσης περιβαλλοντικής διατήρησης και οικονομικής ανάπτυξης. Ορίζει ως 
βιώσιμη ανάπτυξη αυτή που «ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να στερεί το 
δικαίωμα των μελλοντικών γενιών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες», 
συμπληρώνοντας ότι «η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες όλων 
και να παρέχεται σε όλους η ευκαιρία να ικανοποιούν τις φιλοδοξίες τους για μια καλύτερη 
ζωή» (Commission of the European Communities, 2005 ). 

Η «Εκπαίδευση για την Αειφορία» είναι κατά κάποιο τρόπο το πλαίσιο - η ομπρέλα που 
έρχεται να συμπεριλάβει και διασυνδέσει όλες τις καινοτόμες κινήσεις όπως π.χ. την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Εκπαίδευση για την Ειρήνη, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την 
Υγεία καθώς και θέματα σχετικά με το Ρατσισμό, τη Βία κ.ά. (Sterling, 2001- Gough, 2005). 

Σκοπός της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής 
συνείδησης των μαθητών/τριών και η διαμόρφωση περιβαλλοντικά ενήμερων 
μαθητών/τριών - πολιτών, ικανών να λαμβάνουν αποφάσεις και να συμμετέχουν με δράσεις 
σε περιβαλλοντικά ζητήματα και προβλήματα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του 
περιβαλλοντικού εγγραμματισμού είναι η συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών. 
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Περιγραφή του Προγράμματος - Στόχοι 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τη Β΄ τάξη και το ολοήμερο τμήμα του 
Δημοτικού Σχολείου Αμφίκλειας  τη σχολική χρονιά 2014-2015. Εντάχθηκε στα πλαίσια της 
Ευέλικτης ζώνης και των εικαστικών του ολοημέρου και στην ανάπτυξη προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  

Σκοπός: Να γνωρίσουν οι μαθητές τα μανιτάρια, που αποτελούν μέρος της χλωρίδας του 
τόπου τους και να μάθουν πόσο μεγάλη σημασία έχουν για το φυσικό περιβάλλον. 

Οι στόχοι του προγράμματος, ως προς το γνωστικό αντικείμενο, ήταν: Να διαμορφώσουν 
θετική  άποψη για τη αξία του μανιταριού στη φύση και στη διατροφή. Να ενημερωθούν για 
την πληθώρα των ειδών που υπάρχουν και να μάθουν για τα  δηλητηριώδη μανιτάρια. Να 
εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. Να ετοιμάσουν κείμενα με θέμα τα μανιτάρια π.χ κόμικς, 
παραμύθια. Να καλλιεργήσουν την ομαδικότητα και τη συνεργασία. Να γνωρίσουν έννοιες 
όπως  οικοσύστημα, Εθνικός Δρυμός,μύκητες κ.α Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από 
κατασκευές, ζωγραφική, τραγούδι, θεατρικό παιχνίδι. Να  χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέσα 
(φωτογραφική μηχανή, Η/Υ). 

Διασύνδεση μαθημάτων από την ανάπτυξη του σχεδίου εργασίας: Γλώσσα, (παραμύθι, 
κόμικς , λεξιλόγιο, ακροστιχίδες, γραπτή αποτύπωση των γνώσεων και των εμπειριών των 
παιδιών). Μαθηματικά, (προβλήματα με περιεχόμενο μανιτάρια). Μελέτη Περιβάλλοντος, 
(μέρος της χλωρίδας, μέρη μανιταριού, πολλαπλασιασμός κ.α ). Αισθητική Αγωγή -  Εικαστικά 
(ζωγραφική ,κολάζ, ομοιώματα κ.α). Θεατρική Αγωγή (δραματοποίηση του παραμυθιού). 

Δραστηριότητες του Προγράμματος 

Τα μανιτάρια αφθονούν στην περιοχή του Παρνασσού κι όμως δεν το γνωρίζαμε. Μια 
ημερίδα του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και ένα ημερολόγιο με θέμα τα μανιτάρια του 
Παρνασσού ήταν οι πρώτες επαφές με το αντικείμενο.  Έναυσμα για την επιλογή του θέματος 
ήταν η αναφορά μιας μαθήτριας της Β΄ τάξης ότι μαζεύει μανιτάρια όταν επισκέπτεται την 
χώρα προέλευσης της μητέρας της και έχει δει μανιτάρια σαν κι αυτά που έβλεπε  στο 
ημερολόγιο της τάξης, έκδοσης  Εθνικού  Δρυμού  Παρνασσού. Θέλοντας να μάθουμε 
περισσότερα για τα μανιτάρια γενικά, αλλά και του τόπου μας,  οδηγηθήκαμε στην επιλογή 
του θέματος  αφού  ικανοποιούσε και βασικούς στόχους της ευέλικτης ζώνης. 

Η έναρξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με το σχηματισμό των ομάδων. Οι μαθητές 
χωρίστηκαν σε 6 διευρυμένες ηλικιακά ομάδες που αποτελούνταν από μαθητές της Β΄ τάξης 
αλλά και μαθητές όλων των τάξεων που μετείχαν στη ζώνη του ολοημέρου.   

Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων που ακολουθούν, βασίστηκε στο μοντέλο της 
εποικοδομητικής προσέγγισης στη διδασκαλία όπου ευνοεί την οικοδόμηση της γνώσης και 
όχι την μετάδοση και την παθητική απομνημόνευση πληροφοριών. Έτσι οι μαθτές δεν 
διδάσκονται θέματα απομονωμένα από το πραγματικό κοινωνικό πλαίσιο (Driver και 
Oldham, 1986). Με βάση αυτή την προσέγγιση προχωρήσαμε στις εξής δραστηριότητες: 
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Προβολή εικόνων.  Για να προκληθεί το ενδιαφέρον των μαθητών και να ενημερωθούν για 
το πλήθος των μανιταριών, προβλήθηκαν  διαφάνειες με εικόνες από πολλά  είδη 
συνηθισμένων αλλά και σπάνιων μανιταριών.  

Επίσκεψη-ενημέρωση.  Πραγματοποιήθηκε  επίσκεψη-ενημέρωση, από το Φορέα  Εθνικού 
Δρυμού Παρνασσού,  σχετικά με τα μανιτάρια που αναπτύσσονται στον Παρνασσό, βουνό 
στο οποίο είναι χτισμένη η κωμόπολη της Αμφίκλειας.  Οι επιστήμονες του Φορέα έφεραν 
μαζί τους πολλά μανιτάρια από την περιοχή. Παρακινήθηκαν οι μαθητές να παρατηρήσουν 
και να ονομάσουν όσα είδη  πιθανόν γνώριζαν. Προβληματίστηκαν καθώς δεν αναγνώριζαν 
παρά μόνο ένα ή δύο είδη, αν και φύονται στο οικείο φυσικό τους περιβάλλον. 'Έτσι 
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και κοινή δράση πεδίου στον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού που 
αφορούσε παρατήρηση των μανιταριών.  

           

Στη συνέχεια καθορίστηκαν και εξηγήθηκαν οι δραστηριότητες που θα ακολουθούσαν, έτσι 
ώστε να υλοποιηθούν με ευκολία από τους ίδιους τους μαθητές. 

Συγκέντρωση υλικού.  Έφεραν βιβλία σχετικά με τα μανιτάρια, αλλά και μανιτάρια που 
μάζεψαν με τους γονείς τους. Κάποιοι άλλοι συγκέντρωσαν πληροφορίες και έτσι σιγά – σιγά, 
διαβάζοντας, δημιουργήθηκε σημαντική γνώση. Κατά τη διάρκεια της εργασίας 
συγκεντρωνόταν  ολοένα και περισσότερο υλικό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημιουργία αφισών. Κάθε ομάδα επέλεξε και δημιούργησε αφίσα σχετικά με τα μέρη του 
μανιταριού, τα χαρακτηριστικά των τοξικών μανιταριών, τον κύκλο ζωής τους, τον 
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πολλαπλασιασμό, τις χρήσεις τους, τις παροιμίες-εκφράσεις που χρησιμοποιούμε στη 
γλώσσα μας και σχετικά ποιήματα. 

Ταξινόμηση.  Ταξινομήθηκαν τα μανιτάρια ανάλογα με την εποχή που φυτρώνουν και 
αναγνωρίστηκαν αυτά που φύονται στον Παρνασσό. 

Ακροστιχίδα. Δημιουργήθηκε η ακροστιχίδα των μανιταριών και η οικογένεια της λέξης 
μανιτάρι. 

Παραγωγή λόγου και εργασιών. Συγκεντρώθηκαν συνταγές μαγειρικής, γράφτηκαν ποιήματα 
και παρομοιώσεις. Συνδυάζοντας τις πρόσφατες γνώσεις τους, σχετικά με τη δημιουργία 
κόμικς στο μάθημα της Γλώσσας, οι μαθητές προχώρησαν στην σύνθεση των δικών τους 
ιστοριών. Κάποιοι έκαναν γελοιογραφίες. Ομαδικά γράφτηκε και το παραμύθι με τίτλο: “Το 
ευτυχισμένο Μανιταροχωριό”. 

 

 

Δραματοποίηση.  Κάθε παιδί  «υιοθέτησε» ένα είδος μανιταριού κι έγραψε  προτάσεις για 
τα χαρακτηριστικά του. Με τη δραματοποίηση παρουσίασε το μανιτάρι που εκπροσωπούσε. 

Φωτογράφηση.  Φωτογραφήθηκαν τα μανιτάρια που βρέθηκαν στο προαύλιο του σχολείου, 
στην πλατεία της πόλης αλλά και στις αυλές των σπιτιών τους.  

Βίντεο. Με βάση τους στίχους των ποιημάτων, οι μαθητές πειραματίστηκαν σε διάφορους 
ρυθμούς και βιντεοσκόπησαν το τραγούδι με τίτλο: “Πώς σε λένε  μανιτάρι;”. 
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Εικαστικές δημιουργίες. Διακοσμήθηκε κάθε γωνιά της τάξης με ζωγραφιές των μανιταριών, 
με αποτέλεσμα να νιώθουμε  μέρος ενός μανιταρο-οικοσυστήματος. Στις ώρες λειτουργίας  
του ολοήμερου τμήματος κατασκευάστηκαν γλυπτά από πλαστελίνη, χαρτοπολτό και ξύλο. 

Παρουσίαση-Συμμετοχή σε δράση. Τέλος το πρόγραμμά  παρουσιάστηκε, από τους μαθητές 
και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν, στο Σεμινάριο Μανιταρογνωσίας που 
διοργάνωσε  ο  Εθνικός Δρυμός Παρνασσού  στις 22 Νοεμβρίου 2014 στην Αμφίκλεια. 

 

 

 

 

 

 

 

Aξιολόγηση 

Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο και δυναμικό στοιχείο του προγραμματισμού και της 
υλοποίησης της ΠΕ/ΕΑΑ στο σχολείο. Στην περίπτωση της ΠΕ/ΕΑΑ μέσα από την αξιολόγηση 
επιδιώκεται η βελτίωση της διδακτικής και μαθησιακής πορείας. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 
σε κάθε στάδιο της μαθησιακής πορείας που ακολουθεί κατά την εξέταση ενός 
περιβαλλοντικού θέματος, να αξιολογεί και να αναθεωρεί τα βήματά του. Ακολουθήθηκε το 
μοντέλο του Kirkpatrick  (Kirkpatrick ,1994) και περιελάμβανε   τα παρακάτω:  

Α. Την ανταπόκριση (reaction). Η ανταπόκριση αξιολογεί το πώς ανταποκρίθηκαν οι μαθητές 
στο σενάριο, δηλαδή αν τους άρεσε και αν ανταποκρίθηκε στις ανάγκες τους. Έγινε 
προφορικά και διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές εργάστηκαν με πολύ ενθουσιασμό σε όλη τη 
διάρκεια του Προγράμματος. Αναλάμβαναν εθελοντικά πολλές δραστηριότητες και «πίεζαν» 
τους γονείς να ανεβούν στο βουνό για να βρούνε μανιτάρια.  

Β. Τη μάθηση(Learning). Το βασικό  ερώτημα που τέθηκε ήταν: Τι έμαθαν οι μαθητές/-τριες; 
Έγινε  αποτίμηση των γνωστικών και μεταγνωστικών αποτελεσμάτων του σεναρίου.  Όλοι 
μας μαθητές και εκπαιδευτικοί πλησιάσαμε  έναν κόσμο άγνωστο και μαγικό και για μια 
ακόμη φορά νιώσαμε την ανάγκη να υποκλιθούμε στο μεγαλείο της  ΦΥΣΗΣ και να 
υποσχεθούμε ότι θα την προσταεύουμε. 

Γ. Τη Συμπεριφορά (Behavior). Αφορά το κατά πόσο έκανε κτήμα του ο μαθητής/-τρια τη νέα 
γνώση και τη μετάφερε στις καθημερινές του δραστηριότητες.  
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Δ. Αποτελέσματα (Results) Καταγράφεται μεγαλύτερη ανταπόκριση σε δραστηριότητες, 
ταχύτερη εκτέλεση εργασίας, αλλαγή στάσης στο μάθημα, συνεργασία με συμμαθητές/-
τριες, τόνωση ενδιαφέροντος σε τι τελικά ωφέλησε η νέα γνώση.  

Συμπεράσματα 

Το σχολείο μπορεί να αποτελέσει, για τους μαθητές και την κοινωνία, ένα αξιόλογο 
παράδειγμα πρακτικής προς την αειφορία. Μπορεί να βελτιωθεί ως οργανισμός μάθησης και 
κοινωνικοποίησης. Με τη συνεργασία μαθητών, εκπαιδευτικών, σχολικής και τοπικής 
κοινότητας οι σχέσεις γίνονται ουσιαστικότερες.  

Επίσης κατά τη διδακτική διαδικασία είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη (Tal 2004, Volk 
& Cheak 2003, Vare & Scott 2007):  

- Ο ρόλος της οικογένειας ως καθοριστικός παράγοντας διαμόρφωσης περιβαλλοντικής 
κουλτούρας στους μαθητές,  

- Η σημασία της αξιοποίησης της κοινότητας ως κρίσιμος παράγοντας ανάδειξης του 
περιβαλλοντικού γραμματισμού των μαθητών,  

- Ο μαθητής ως ισότιμο μέλος της μαθησιακής πορείας,  

- Ο εκπαιδευτικός ως καθοδηγητής που οργανώνει τη διδακτική του πορεία σε ένα 
φιλελεύθερο και δημοκρατικό πλαίσιο, την αναδιαμορφώνει και τη μετεξελίσσει βάσει των 
ειδικών συνθηκών, των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών που καλείται να λειτουργήσει 
(μαθητές, σχολική μονάδα, τοπική κοινότητα), καθώς επίσης και της εκπαιδευτικής βαθμίδας 
στην οποία διδάσκει,  

- Η διεύθυνση του σχολείου ως σημαντικός φορέας αλλαγής των επιδιώξεων του σχολείου 
και καθοριστικός παράγοντας για την προώθηση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής στη σχολική 
μονάδα προσανατολισμένης στο περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. 
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Περίληψη 

Το παιδί της προσχολικής ηλικίας  μαθαίνει παίζοντας. Κατακτά έννοιες, δεξιότητες , στά-
σεις και συμπεριφορές όταν εμπλέκεται σε δραστηριότητες με παιγνιώδη χαρακτήρα. Οι 
δραστηριότητες σε ένα πρόγραμμα φιλαναγνωσίας  δεν μπορούν να είναι κάτι διαφορετικό 
παρά παιχνίδι για τα παιδιά προκειμένου να εδραιώσουν μια φιλική σχέση με το βιβλίο. Οι 
νέες τεχνολογίες κα ειδικότερα η χρήση του διαδραστικού πίνακα αποτελούν μέρος του 
παιχνιδιού στην πορεία διαμόρφωσης φιλοαναγνωστικών συμπεριφορών. 

Λέξεις - Κλειδιά: Φιλαναγνωσία, Προσχολική Εκπαίδευση , Νέες Τεχνολογίες 

Εισαγωγή - Προβληματική 

Η σχέση των παιδιών προσχολικής ηλικίας  με το βιβλίο περιορίζεται στις αναγνώσεις που 
τους κάνουν οι ενήλικες. Προερχόμενα τα παιδιά από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά 
και πολιτισμικά περιβάλλοντα, φτάνουν στο Νηπιαγωγείο έχοντας  διαμορφώσει το καθένα 
διαφορετική φιλοαναγνωστική συμπεριφορά. Το Νηπιαγωγείο καλείται μέσα από το πρό-
γραμμά του να διαμορφώσει τις συνθήκες εκείνες, που θα ευνοήσουν την ανάπτυξη μιας 
φιλικής σχέσης των παιδιών με το βιβλίο. 

Προβληματισμένοι για τον τρόπο, με τον οποίο θα μπορούσαμε να φέρουμε τα παιδιά σε 
επαφή με τον κόσμο του βιβλίου, πέρα από την απλή ανάγνωση ιστοριών στο πλαίσιο των 
διαφόρων δραστηριοτήτων, οδηγηθήκαμε στο σχεδιασμό ενός προγράμματος φιλαναγνω-
σίας με την χρήση του διαδραστικού πίνακα της τάξης. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης τοποθετούν το παιδί στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας,την αλληλεπίδραση στην ομάδα καταλυτικό παράγοντα στην πορεία κατάκτησης της 
γνώσης και τον εκπαιδευτικό σε ρόλο μεσολαβητή μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Το Διαθε-
ματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο « θέτει το πλαίσιο μέ-
σα στο οποίο  πραγματοποιείται η μάθηση και η διδασκαλία»(ΔΕΠΠΣ 2002:2).Ο σχεδιασμός 
προγραμμάτων για τη διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων  για το παιδί της 
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας πρέπει να περιλαμβάνει δραστηριότητες οι οποίες είναι 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις  της , να επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή 
του παιδιού  στη  διεξαγωγή τους, να λαμβάνει υπόψη τις πρότερες γνώσεις  και εμπειρίες 
του, οι οποίες θα πρέπει να συνδέονται  με έννοιες και στοιχεία του ευρύτερου κοινωνικού 
και πολιτισμικού περιβάλλοντος και να περιλαμβάνουν τη χρήση νέων τεχνολογιών όπως 
είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο διαδραστικός πίνακας και το διαδίκτυο. 

Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος φιλαναγνωσίας στο Νηπιαγωγείο έχει ως στόχο την ε-
δραίωση μιας φιλικής σχέσης του παιδιού με το βιβλίο. Σύμφωνα με τον Καρακίτσο(2012)  
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«ο ευρύς όρος φιλαναγνωσία περιέχει και μια σειρά πρακτικών που επηρεάζουν καθοριστι-
κά τη σχέση του παιδιού με το βιβλίο,δηλαδή τις εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δραστηριό-
τητες που παίρνουν διάφορες μορφές και έχουν τη σχετική ευλυγισία να προσαρμόζονται 
στην ηλικία και τα ατομικά χαρακτηριστικά του αναγνώστη. Οι φιλοαναγνωστικές δραστη-
ριότητες πρέπει να έχουν σχέδιο και κυρίως συνέχεια», και επιπλέον « οι φιλοαναγνωστικές 
εμψυχώσεις πρέπει να είναι κάτι πολύ απλό αλλά και κάτι πολύ διαφορετικό με την ατμό-
σφαιρα που κυριαρχεί στις υπόλοιπες σχολικές δραστηριότητες» και σε αυτή την κατεύ-
θυνση  πολύτιμη είναι η βοήθεια  του διαδραστικού πίνακα της τάξης.Σε σχέση με την πα-
ραδοσιακή μέθοδο ανάγνωσης,  η χρήση του διαδραστικού πίνακα  παρέχει τη δυνατότητα 
ενσωμάτωσης διαδικτυακών πόρων, η δυνατότητα παρουσίασης με πολυμέσα καθώς και 
τη δυνατότητα να συμμετέχει στις δραστηριότητες μεγάλο μέρος της τάξης. Είναι ιδανικός 
για την συγκέντρωση και οργάνωση της συζήτησης μέσα στην τάξη αφού μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν ποικίλες τεχνικές οι οποίες συμβάλλουν  στην ανάπτυξη της λεκτικής επικοι-
νωνίας /συζήτησης στην τάξη και να γίνει μοντελοποίηση, επίδειξη και σχολιασμός κειμέ-
νων , εικόνων κλπ.(πηγή: Επιμορφωτικό Υλικό για την Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα 
ΚΣΕ , τεύχος 2β,:Κλάδος ΠΕ60). 

Στηριζόμενοι στα προηγούμενα και λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα 
των παιδιών της τάξης μας, οργανώσαμε το πρόγραμμα φιλαναγνωσίας το οποίο θα εφαρ-
μοζόταν καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Θέσαμε ως βασικό στόχο του προγράμματος την ευχάριστη ενασχόληση 
των παιδιών με τα βιβλία μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες,  που  θα οδηγούσε στην 
ανάπτυξη φιλαναγνωστικής συμπεριφοράς . 

Ως επιμέρους στόχους θέσαμε: 

α)την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας στα παιδιά, 

β)την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, 

γ)την επίλυση προβλημάτων, 

δ)την καλλιέργεια δεξιοτήτων  χειρισμού λογισμικού γενικής χρήσης. 

ΑΦΟΡΜΗ –ΕΝΑΥΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στην πρώτη φάση του προγράμματος, κρίθηκε αναγκαία η καταγραφή της γνώμης  των παι-
διών στην αρχική του διαμόρφωση. Τέθηκε στα παιδιά το ερώτημα: « Τι είναι μια γιορτή 
και τι συνηθίζουμε να κάνουμε  σε αυτή;». Οι απαντήσεις  που δόθηκαν από τα παιδιά κα-
ταγράφηκαν σε ιστόγραμμα. Χρησιμοποιώντας  τη μέθοδο καταιγισμού ιδεών τα παιδιά 
καλούνται επίσης να σκεφτούν και να εκφράσουν τη γνώμη τους  στον προβληματισμό: « 
Αν κάναμε μια διαφορετική γιορτή,μια γιορτή για το βιβλίο πώς θα θέλατε να την οργανώ-
ναμε;» Οι απαντήσεις –προτάσεις των παιδιών αποτυπώθηκαν σε ένα καινούριο ιστόγραμ-
μα. 
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«ΣΤΟΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ» 

Ακολουθώντας τις προτάσεις των παιδιών, όλοι μαζί  αρχίσαμε  να δημιουργούμε  το υλικό 
που θα χρησιμοποιούσαμε  για τη διακόσμηση της τάξης την ημέρα της «γιορτής». Με τα 
παιδιά ορίσαμε  ημέρα για την γιορτή του  βιβλίου, την  Πέμπτη. Τα νήπια  χωρισμένα σε 
ομάδες έφτιαξαν  αφίσα στην οποία αναγραφόταν  : 

«Κάθε Πέμπτη στο σχολείο 

Θα γιορτάζει το βιβλίο. 

Όλα αλλάζουν με τη μία 

Ξεκινά η Φιλαναγνωσία» 

Η αφίσα  αναρτήθηκε  στην πόρτα της τάξης πληροφορώντας  τους γονείς για τις δράσεις 
της συγκεκριμένης μέρας. 

Άλλη ομάδα παιδιών ανέλαβε  να φτιάξει μια διακοσμητική γιρλάντα με τριγωνικά σημαιά-
κια. Σε καθένα σημαιάκι τα παιδιά έγραψαν ένα γράμμα της φράσης «ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ». Η 
διακοσμητική γιρλάντα τη μέρα της γιορτής,  στόλιζε την αίθουσα. Η τρίτη ομάδα των παι-
διών ανέλαβε  να φτιάξει  επιγραφές για τις γωνιές της τάξης. 

Την ημέρα της φιλαναγνωσίας όλες οι γωνιές της αίθουσας  θα φιλοξενούσαν δραστηριότη-
τες  σχετικές με το βιβλίο: στη γωνιά των παζλ τα παιδιά θα συνέθεταν παζλ  με εικόνες του 
εξωφύλλου και άλλων επιλεγμένων εικόνων του βιβλίου ή θα έπαιζαν  επιτραπέζια παιχνί-
δια σχετικά με το παραμύθι , στη γωνιά των εικαστικών θα ζωγράφιζαν εικόνες από αυτό 
και στο καβαλέτο θα έκαναν με τέμπερες και πινέλα το εξώφυλλο του βιβλίου , στη γωνιά 
της δραματοποίησης θα μπορούσαν να δραματοποιήσουν σκηνές από την ιστορία, στην 
κουζίνα θα «μαγείρευαν»  αγαπημένες συνταγές των ηρώων, στο οικοδομικό υλικό θα έ-
φτιαχναν τους χώρους που κινούνταν οι ήρωες των παραμυθιών. Για τη γωνιά της γραφής 
κατασκευάσαμε μια «τούρτα» από σφουγγάρι παλιάς πολυθρόνας. Το σφουγγάρι κομμένο  
σε σχήμα κύκλου, τοποθετήθηκε σε ένα δίσκο. Τα παιδιά το έβαψαν επιλέγοντας το χρώμα 
που ταιριάζει στην αγαπημένη τους γεύση. Το διακόσμησαν με χάρτινα κερασάκια. Κάθε 
φορά που θα «γιόρταζε»  ένα βιβλίο, κάποια από τις ομάδες θα αναλάμβανε  να αντιγρά-
ψει  τον τίτλο του και ύστερα θα τον τοποθετούσε  πάνω στην αυτοσχέδια «τούρτα». 

Προκειμένου τα παιδιά να εκφράσουν την γνώμη τους ως προς το αν τους άρεσε ή όχι η 
ιστορία έγραψαν πάνω σε δυο καρτέλες τις λέξεις «ΠΟΛΥ» στη μια και τη λέξη «ΛΙΓΟ» στην 
άλλη ώστε κάθε φορά που ολοκληρωνόταν η ανάγνωση να ψηφίζουν. 

Δίπλα στο διαδραστικό πίνακα, τοποθετήθηκε μια επιγραφή η οποία  υπενθύμιζε στην ο-
μάδα  πόσο σημαντική  ήταν η ησυχία κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης . 

Όταν όλο το υλικό για την μέρα της γιορτής ετοιμάστηκε,  συγκεντρώθηκε σε ένα χάρτινο 
κουτί διακοσμημένο από τα παιδιά με εικόνες ηρώων γνωστών παραμυθιών. 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 

Η προετοιμασία των παραμυθιών για να προβληθούν στον διαδραστικό πίνακα απαιτούσε 
ψηφιοποίηση μέσω σαρωτή(scanner). Ύστερα με τη βοήθεια του λογισμικού  power point 
μπορούσαμε  να το προβάλλουμε και τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να βλέπουν τις εικόνες   
και  παρακολουθώντας το δείκτη του ποντικιού  να κατανοήσουν τη φορά της ανάγνωσης 
και ότι αυτό που διαβάζεται είναι το κείμενο και όχι η εικόνα του βιβλίου.  Στην εξέλιξη της 
ιστορίας υπήρχαν διαφάνειες  με ερωτήματα που αφορούσαν τη δράση των ηρώων, ερω-
τήματα σχετικά με το « τι θα έκαναν τα παιδιά αν ήταν στη θέση των ηρώων» ή «πώς νομί-
ζουν ότι θα εξελιχθεί  η ιστορία». Οι διαφάνειες  μπορούσαν ακόμα να περιλαμβάνουν βί-
ντεο σχετικά με το θέμα της ιστορίας: πληροφορίες  για τους πρωταγωνιστές από την πραγ-
ματική τους ζωή π.χ. βίντεο για να γνωρίσουν κάποιο ζώο στο φυσικό του περιβάλλον ή 
πληροφορίες για χώρους  πολιτισμού όπως είναι η όπερα, μια βιβλιοθήκη  ακόμα και μου-
σικά κομμάτια ,νανουρίσματα κλπ. Δημιουργήσαμε  διαφάνειες με υπερσυνδέσμους  οι 
οποίοι οδηγούσαν σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ,σχετικές με το θέμα του βιβλίου. 

Το λογισμικό του διαδραστικού  πίνακα χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθούν παιχνίδια  
για τα παιδιά. Αυτά   ήταν παιχνίδια  ανασύνθεσης (σχετικά με τον  τίτλο  του παραμυθιού, 
με τα ονόματα των ηρώων ), παιχνίδια με μαθηματικές έννοιες (πίνακες διπλής εισόδου , 
αντιστοιχίσεις , ταξινομήσεις, εμπέδωση των αριθμών), παιχνίδια γραφής (κάνοντας χρήση 
του πληκτρολογίου του υπολογιστή ή του μαρκαδόρου του διαδραστικού ),   παιχνίδια σύν-
θεσης παζλ (με τη βοήθεια του λογισμικού jigsaw  planet puzzles). 

«ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ»  ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ 

Κάθε Πέμπτη το χάρτινο κουτί που είχε συγκεντρωθεί το υλικό, άνοιγε και τα παιδιά διακο-
σμούσαν την αίθουσα προετοιμάζοντας το χώρο για τη «γιορτή». 

Το βιβλίο :  «Ένα λιοντάρι στο Παρίσι» της Beatrice Alemagna  από τις εκδόσεις Κόκκινο ή-
ταν ένα από τα βιβλία που γιόρτασε στην τάξη. 

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Το βιβλίο είχε προετοιμαστεί από την εκπαιδευτικό ώστε να προβληθεί 
στον διαδραστικό πίνακα. Στην πρώτη διαφάνεια εμφανιζόταν  το εξώφυλλο του  βιβλίου. 
Τα παιδιά ρωτήθηκαν να πουν σε ποιο σημείο του μπορούσαμε να διαβάσουμε τον τίτλο 
της ιστορίας. Αφού ο τίτλος εντοπίστηκε ύστερα διαβάστηκε. Στην επόμενη διαφάνεια  υ-
πήρχε βίντεο σχετικό με τη ζωή των λιονταριών, τις συνήθειές τους , το φυσικό τους περι-
βάλλον. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το λογισμικό google earth αναζητήσαμε την πόλη 
του Παρισιού. Κάναμε περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης  με τη βοήθεια των εικόνων που 
υπάρχουν. Στη συνέχεια προβάλλαμε τις εικόνες του παραμυθιού και διαβάσαμε το κείμε-
νο . 

ΣΤΟΧΟΣ : Τα παιδιά ενθαρρύνονται να εντοπίζουν τον τίτλο στο εξώφυλλο του παραμυθιού  
και να αντλούν πληροφορίες από διάφορες πηγές. 

 

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Στο σημείο της ιστορίας που το λιοντάρι επισκέπτεται  το μουσείο του 
Λούβρου προβάλαμε στα παιδιά εικόνες από το μουσείο εξωτερικά και εσωτερικά και συ-
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ζητήσαμε για το πώς είναι ένα μουσείο και ποιες συλλογές περιλαμβάνει το συγκεκριμένο . 
Σε επόμενη διαφάνεια υπήρχε ο πίνακας του Λεονάρντο Ντα Βίντσι «Μόνα Λίζα». Με τα 
παιδιά σχολιάσαμε το θέμα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. 

ΣΤΟΧΟΣ: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να γνωρίσουν  ένα χώρο  πολιτισμού  όπως είναι το 
μουσείο του Λούβρου και να έρθουν σε επαφή με έργα της παγκόσμιας τέχνης. 

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Με αφορμή τις εικόνες του βιβλίου τα παιδιά κλήθηκαν να εκφράσουν 
τα συναισθήματα του ήρωα σε διάφορα σημεία της ιστορίας. Για το σκοπό της δραστηριό-
τητας  η εκπαιδευτικός είχε  προετοιμάσει από πριν και με τη βοήθεια του λογισμικού του 
διαδραστικού πίνακα φύλλα εργασίας με τη μορφή κόμικς. 

ΣΤΟΧΟΣ: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να παράγουν τα δικά τους κείμενα με υπαγόρευση στη 
νηπιαγωγό. 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Πώς θα έδειχνε η Μόνα Λίζα αν είχε τα μάτια μας; Χρησιμοποιώντας το 
λογισμικό του διαδραστικού πίνακα δημιουργήσαμε σελίδα φτιαγμένη με τη βοήθεια του 
λογισμικού του διαδραστικού πίνακα έδειχνε το πορτρέτο της Μόνα Λίζα. Δίπλα ήταν τοπο-
θετημένες οι φωτογραφίες των ματιών των παιδιών. Τα παιδιά κλήθηκαν  να αναγνωρίσουν 
σε ποιον από την τάξη ανήκουν τα μάτια και στη συνέχεια  « έπιαναν» με τη γραφίδα ή με 
το δάχτυλο τη φωτογραφία και την άφησαν πάνω στα μάτια του πορτρέτου. Η δραστηριό-
τητα έγινε και διαφορετικά: Πώς θα φαινόταν ένα λιοντάρι με τα μάτια μας; 

ΣΤΟΧΟΣ: Να εξασκηθούν τα παιδιά στη λειτουργία «σύρε και άσε» του διαδραστικού πίνα-
κα. 

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Με τη βοήθεια μιας εφαρμογής  διαθέσιμης στην ηλεκτρονική  διεύ-
θυνση http://www.cite-sciences.fr  τα παιδιά χρησιμοποιώντας το δείκτη του ποντικιού άλ-
λαξαν συναισθήματα στη Μόνα Λίζα. Παράλληλα   περιέγραφαν το συναίσθημα που νιώθει  
και επέλεγαν  τη σωστή λέξη που το εκφράζει. 

ΣΤΟΧΟΣ: Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους με λέξεις που αφορούν τα συναισθήματα. 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ 

Με την ολοκλήρωση της προβολής του παραμυθιού τα παιδιά  σε ομάδες μπορούσαν να 
συνεχίσουν στις γωνιές δραστηριοτήτων την ενασχόλησή τους με την ιστορία. 

Στη γωνιά με τα παζλ  είχε τοποθετηθεί ο πίνακας του Ντα Βίντσι «Μόνα Λίζα» με τη μορφή 
παζλ: μια ομάδα παιδιών ανέλαβε  να ανασυνθέσει τον πίνακα. 

Στη γωνιά των εικαστικών μια άλλη ομάδα  ζωγράφιζε κάποια εικόνα που επέλεγε  από το 
παραμύθι. Στο καβαλέτο κάποιοι ανέλαβαν να ζωγραφίσουν το εξώφυλλο. 

Στη γωνιά του οικοδομικού υλικού τα παιδιά χρησιμοποιώντας ως βάση ένα χάρτινο κουτί 
παπουτσιών μεγάλου μεγέθους και πλαστικά καλαμάκια, προσπαθούσαν να φτιάξουν τον 
δικό τους χάρτη με τους δρόμους της πόλης παίρνοντας αφορμή από την εικόνα του χάρτη 
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του Παρισιού που υπάρχει στο βιβλίο,  συμπληρώνοντάς τον  με σχέδια ζωγραφικής που τα 
ίδια έφτιαξαν. 

Στη γωνιά της κουζίνας τα παιδιά μοίρασαν  φέτες ψωμιού  τύπου γαλλικής μπαγκέτας και 
κομματάκια τυριού σε πιάτα ώστε την ώρα του δεκατιανού κάθε τραπέζι να έχει τόσες με-
ρίδες όσα ήταν τα παιδιά. 

Στη γωνιά της γραφής μια άλλη ομάδα «ετοίμασε» την τούρτα  αναζητώντας τον τίτλο του 
παραμυθιού στο εξώφυλλο και αφού τον αντέγραψε σε χρωματιστά χαρτιά (μια λέξη στο 
καθένα),τοποθέτησε  με σειρά τις λέξεις πάνω στην «τούρτα»  ανασυνθέτοντας τον τίτλο. 

Με τον καιρό τα παιδιά με τη μέθοδο της αναδυόμενης γραφής έγραφαν μόνα τους τον 
τίτλο του παραμυθιού. 

Οι ομάδες αφού  ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους, μπορούσαν να παρουσιάσουν στην ολο-
μέλεια της τάξης αυτό που είχαν αναλάβει  να κάνουν. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραμμα  σχεδιάστηκε, για  να προσφέρει στα παιδιά ευκαιρίες για ευχάριστη ενα-
σχόληση με τα βιβλία. Η έλλειψη αναγνωστικών δεξιοτήτων από τα παιδιά δεν σημαίνει ότι 
δεν μπορεί να εδραιωθεί μια φιλική σχέση μεταξύ παιδιών και βιβλίων. Το παιχνίδι,  ως μια 
βασική ενασχόληση των παιδιών προσχολικής ηλικίας αποτέλεσε το μέσο για επαφή και 
γνωριμία με τα κείμενα, με τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά του βιβλίου όπως το εξώ-
φυλλο και το οπισθόφυλλο ,την  εικονογράφηση ,τον συγγραφέα. Συνολικά στο πλαίσιο του 
προγράμματος τα παιδιά ήρθαν σε επαφή και «έπαιξαν» με 12 παραμύθια. 

Οι ευκαιρίες για επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των παιδιών αυξήθηκαν κατά 
τη διάρκεια του προγράμματος μέσω των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στις γωνιές και 
οι οποίες απαιτούσαν την από κοινού εργασία των ομάδων των παιδιών. 

Έμαθαν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία  για ψυχαγωγικούς σκοπούς αλλά και για αναζή-
τηση πληροφοριών και επαφή και γνωριμία με έννοιες που δεν μπορούσαν να προσεγγί-
σουν στο άμεσο περιβάλλον τους. 

Οι πράξεις των ηρώων των παραμυθιών έγιναν η αφορμή για συζητήσεις μέσα στην τάξη 
και τα παιδιά ήρθαν αντιμέτωπα με ηθικά διλλήματα. Σε όλες τις περιπτώσεις ζητήθηκε η 
άποψη τους η οποία τέθηκε προς διαπραγμάτευση στην ομάδα. 

Στον εκπαιδευτικό  δόθηκε η δυνατότητα να δουλέψει συστηματικά  δημιουργώντας τις 
κατάλληλες συνθήκες, ώστε τα παιδιά να έλθουν σε επαφή με το βιβλίο να το αγαπήσουν 
και να εδραιώσουν μια φιλική σχέση με αυτό. 
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Να ο δικός μας κήπος, ν' αρχίσουμε να τρώμε μήπως; 

Πουλτσάκης Στέφανος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

stefanos_poultsakis@hotmail.com 
stefanos.poultsakis@gmail.com 

 
Περίληψη 

 
Η δραστηριότητα αυτή λαμβάνει χώρα στο 1/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Θύμαινας το σχολικό 
έτος 2014-2015. Οι μαθητές που την απαρτίζουν είναι δύο κορίτσια της Γ' Τάξης.  Έχει διάρ-
κεια 5 μηνών και εκπονήθηκε στις διδακτικές ώρες της Ευέλικτης Ζώνης.  Επιλέχθηκε με 
βάση τη καθημερινότητα που βιώνουν αυτά τα παιδιά σε ένα ακριτικό νησί όπως αυτό της 
Θύμαινας, όπου η καλλιέργεια της γης είναι ζωτικής σημασίας για να ανταπεξέλθουν οι λι-
γοστοί της κάτοικοι, στις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για να βγάλουν τα 
"προς το ζην". Στόχος αυτής της εργασίας είναι τα παιδιά να γίνουν πιο υπεύθυνα, να ανα-
λάβουν καθήκοντα τα οποία θα τους βοηθήσουν να ανοίξουν νέοι ορίζοντες όσο αναφορά 
στο μέλλον τους και φυσικά μέσω της βιωματικής αυτής διδασκαλίας να είναι σε θέση να 
ανακαλύψουν, να κρίνουν, να δημιουργήσουν, να μεταποιήσουν οτιδήποτε πάνω στον κή-
πο τους, έτσι ώστε αυτός να γίνει πιο αποδοτικός. Παράλληλα, με την ανάπτυξη της κριτι-
κής και δημιουργική τους σκέψης, τα παιδιά θα προβληματιστούν για θέματα που αφορούν 
το φυσικό περιβάλλον και τις επιπτώσεις των καιρικών συνθηκών και του ανθρώπου σ' αυ-
τό. 
 
Λέξεις - Κλειδιά: ακριτικό νησί, καθημερινότητα, κήπος, υπευθυνότητα, οικολογικός προ-
βληματισμός, βιωματική διδασκαλία, αποδοτικότητα. 

 
Εισαγωγή 

 
Η συνεχώς αυξανόμενη κρίση η οποία διέπει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έχει σαν συ-
νέπεια πολλά μέρη της  να παραμένουν στάσιμα η και να συρρικνώνονται τόσο στον οικο-
νομικό όσο και στον πολιτιστικό τους τομέα. Ακριτικά μέρη, όπως αυτό της Θύμαινας , ζουν 
υπό το καθεστώς της περιθωριοποίησης από το κράτος και σε συνδυασμό με την οικονομι-
κή κρίση οι πολίτες του νησιού ολοένα και εγκλωβίζονται σε ένα καθεστώς μέσα στο οποίο 
φυλακίζονται και γίνονται "υπόδουλοι" μέσα στην ίδια τους τη χώρα, μέσα στο ίδιο τους το 
χωριό, μέσα στο ίδιο τους το νησί. Η έλλειψη στοιχειώδους παιδείας μετατρέπει τους πολί-
τες σε πολιτικά καθοδηγούμενα ανδρείκελα τα  οποία δεν γνωρίζουν ελευθερία ανάπτυξης 
μόνο περιμένουν υπομονετικά μήπως και βιώσουν κάποιο "θαύμα" που θα τους βοηθήσει 
να απελευθερωθούν. "Φοβόμουνα την ελευθερία, την απελευθέρωσή μου. Τώρα δεν φο-
βάμαι πια!" (Paolo Freire «Pedagogy of the Oppressed», Penguin Books, England 1972). Πά-
νω σε αυτά τα λόγια θα πρέπει να στυλωθεί η εκπαιδευτική  διαδικασία που πραγματο-
ποιείται σε αυτά τα μέρη έτσι ώστε οι άνθρωποι να γνωρίσουν έναν κόσμο διαφορετικό 
από αυτόν που έχουν ζήσει έως τώρα και να αποκτήσουν διαφορετικές εμπειρίες, μέσα από 
πολλαπλά ερεθίσματα που θα τους παρουσιαστούν. 
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Σκοπός του προγράμματος 

Επέλεξα αυτό το πρόγραμμα περιβαλλοντολογίας, με σκοπό να εξοικειωθούν οι μαθήτριές 
μου  με το περιβάλλον, ώστε να αναπτύξουν τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη, να ε-
μπλουτίσουν την αισθητική τους με άμεσο και βιωματικό τρόπο, αλλά ταυτόχρονα να προ-
βληματιστούν για θέματα που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον. Επίσης, με διευκόλυνε η 
σκέψη πως το παιδί σε τέτοιες δραστηριότητες είναι ελεύθερο να κινείται αυτόνομα και 
μέσω της ανταλλαγής ιδεών με τους συμμαθητές τους (και θέτοντας τον δάσκαλο σε δεύτε-
ρη μοίρα, κυρίως ως επιβλέπων) να ανακαλύπτουν την μάθηση, έτσι ώστε να ενεργούν μό-
νοι τους και να ξεφύγουν λίγο από το δασκαλοκεντρισμό που μάστιζε την εκπαίδευση τόσα 
χρόνια. Ο ίδιος ο Δελμούζος περιγράφοντας το δασκαλοκεντρισμό του «παλαιού σχολείου» 
σημειώνει: «Χρόνια ολόκληρα καρφωμένοι στα θρανία ακίνητοι ακούγαμε τον δάσκαλο. 
Αυτός μιλούσε, μονολογούσε αδιάκοπα, αυτός σκεπτόταν, κι εμείς καθόμαστε φρόνιμα με 
σταυρωμένα χέρια και μαθαίναμε. Στην τάξη σερνόταν από το δάσκαλο πάντα το ίδιο θέμα 
για όλους, που συχνά μας ήταν ολότελα αδιάφορο και ξένο από τη ζωή μας […] Ποτέ δε 
σταθήκαμε μόνοι μας απέναντι στα πράγματα, ανάμεσά τους και σε μας μπερδευόταν πά-
ντα ο δάσκαλος […] αυτός εξηγούσε, αυτός ενεργούσε, αυτός παντού ήταν το επίκεντρο 
(Αλ. Δελμούζος, ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ, Αθήνα: εκδ. Ελληνοευρωπαϊκής Κίνησης Νέ-
ων, 1971, σ. 77). Άλλωστε «η δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας μέσα στη σχολική τάξη 
ευνοεί τη διαδικασία της μάθησης, γιατί συντελεί στη διαμόρφωση θετικών στάσεων απέ-
ναντι στο σχολείο» (Μ. Κασσωτάκης, Γ. Φλουρής 2001, Μάθηση και διδασκαλία τ. Β΄, Αθή-
να: έκδοση συγγραφέων, σ. 49) και αυτό είναι που προσπαθούμε να καταφέρουμε. Τα παι-
διά να αγαπήσουν το σχολείο και τη μάθηση. Οι αξίες,  οι στάσεις συμπεριφοράς, οι δεξιό-
τητες και οι γνώσεις μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες σε συνδυασμό με την άψογη επι-
κοινωνία και τον αμοιβαίο σεβασμό δασκάλου-μαθητών θέτουν γερά θεμέλια στην ολο-
κλήρωση της εξέλιξης τόσο ατομικά όσο και  συλλογικά, ως ευρωπαίοι πολίτες. 

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος 

Στόχοι του προγράμματος ήταν: 

• να συνεργαστούν μεταξύ τους και να συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες 
• να συλλέξουν πληροφορίες, να τις ταξινομήσουν και να τις παρουσιάσουν 
• να προβληματιστούν για το ρόλο του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον και τις επιπτώ-

σεις των πράξεων του σε αυτό 
• να ευαισθητοποιηθούν για οικολογικά θέματα 
• να κατακτήσουν έννοιες όπως οργάνωση και υπευθυνότητα 
• να διακρίνουν τυχόν λάθη και να προτείνουν τρόπους επίλυσής τους 
• να γνωρίσουν τη βάση της παραγωγικότητας και να φανταστούν πως αυτή θα μπορούσε 

να αναπτυχθεί και να μετατραπεί σε κερδοφόρο εμπόριο 
• να γνωρίσουν με βιωματικό τρόπο όλες τις συνθήκες παραγωγής προϊόντων έτσι ώστε 

να δείχνουν τον πρέπον σεβασμό στους παραγωγούς και στα προϊόντα τους 
• να κατακτήσουν έναν μακροπρόθεσμο στόχο  
• μέσω των γνώσεων που θα κατακτήσουν να είναι σε θέση και οι ίδιες τους να τις μετα-

δώσουν παρουσιάζοντας επιχειρήματα 
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• να γνωρίσουν ότι ακόμη κι αν παλεύουν να επιβιώσουν σε ένα ακριτικό νησί, εν τούτοις, 
έχουν και θα έχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς με όλους τους πολίτες της Ευ-
ρώπης και θα είναι σε θέση να είναι τόσο ενεργοί όσο κι αυτοί 

 
Παρουσίαση 

• Η ιδέα δημιουργίας του κήπου προήλθε από μια τυχαία κίνηση μιας μαθήτριάς, να προ-
σπαθήσει να σκάψει το παρτέρι που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του σχολείου 

• Σε συνδυασμό με την έγκριση και την άριστη επικοινωνία μεταξύ εμού, των παιδιών και 
της Υπεύθυνης Δραστηριοτήτων κυρίας Πέλλας Παππά, λάβαμε την έγκριση για την 
σταδιακή δημιουργία του κήπου 

• Πρώτο μέλημά μας ήταν να το ονομάσουμε 

 

 
 

• Διαλέξαμε τι θα φυτέψουμε. Διαλέξαμε καρότα, φρέσκα κρεμμυδάκια, μπρόκολο και 
φασόλια. Παράλληλα γνωρίσαμε την εποχή που μπορούμε να φυτεύουμε κάθε αγαθό 

• Συζητήσαμε για την αξία του κάθε προϊόντος στο πραγματικό εμπόριο και το συνδυά-
σαμε με μία επίσκεψη σε παντοπωλείο 

• Οριοθετήσαμε τον χώρο κάνοντας λόγω στην αυξημένη τάση των παραγωγών να κατα-
πατούν τα χωράφια των άλλων με σκοπό την αύξηση των στρεμμάτων τους και κατά 
συνέπεια των εσόδων τους 

• Σκαλίσαμε τη γη γνωρίζοντας διάφορες μορφές ζωής για τις οποίες οι πληροφορίες μας 
ήταν λιγοστές 

• Με τη βοήθεια των χωρικών ανοίξαμε αυλάκια για να ρίξουμε μέσα τους σπόρους, τους 
οποίους ήδη είχαμε αρχίσει να τους κοιτάμε με ευλάβεια  
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• Γνωρίσαμε για την καθημερινότητα αυτής της εργασίας από επαγγελματίες γεωργούς οι 
οποίοι τόνιζαν συνεχώς το πόση επιμέλεια και υπευθυνότητα χρειάζεται  

• Μετά από μερικές ημέρες είδαμε τα πρώτα αποτελέσματα τα οποία τα συνδυάσαμε 
επιτυχημένα με ένα μάθημα της Μελέτης το οποίο αναφερόταν στις ρίζες, το βλαστό 
και τα φύλλα 

 

 

 

• Αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε κάτι το οποίο θα συνδύαζε δραστηριότητα, Γλώσσα 
και Μελέτη. Το μόνο που χρειάστηκε ήταν πηλός, χαρτόνι, κόλλα  και φαντασία 
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Μετά από παρότρυνση μίας από τις μαθήτριες -η οποία θυμήθηκε ότι είχαν κάνει ένα φυ-
τολόγιο σε μικρότερες τάξεις- και δίψα να γνωρίσουμε ολοένα και περισσότερα φυτά- 
προϊόντα οδηγηθήκαμε στην κατασκευή ενός φυτολογίου το οποίο αν και με λιγοστά υλικά 
προκάλεσε εντύπωση. Τα παιδιά ήρθαν σε άμεση επαφή με τη φύση και κατά τη διάρκεια 
συγκομιδής των φύλλων γνωρίσαμε τον τρόπο που γίνεται η φωτοσύνθεση. Αίσθηση προ-
κάλεσε ότι όταν τους εξήγησα τον τρόπο που απορροφά τις ακτίνες του ηλίου το φύλλο, 
αυτά το παραλήρησαν με τα φωτοβολταϊκά  κάτι το οποίο δε μπορούσε να μείνει ανεκμε-
τάλλευτο και φυσικά, δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να επισκεφθούμε ένα σπίτι το οποίο 
θερμαίνονταν από φωτοβολταϊκά. 

Παράλληλα γνωρίσαμε την ελιά. Ήταν η εποχή που την μάζευαν και έτσι επισκεφτήκαμε 
ένα χωράφι και βοηθήσαμε στη συγκομιδή της. Στη συνέχεια, επιστρέψαμε στο σχολείο, 
όπου δημιουργήσαμε τη δική μας ελιά και παρακολουθήσαμε από το διαδίκτυο τον τρόπο 
παρασκευής του ελαιόλαδου. Σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι είχαμε προγραμματί-
σει μία επίσκεψη στο ελαιοτριβείο των Φούρνων αλλά οι αντίξοες καιρικές συνθήκες δεν 
μας το επέτρεψαν. 
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Αν και στεκόμασταν καθημερινά πάνω από τον κήπο δείχνοντας πραγματικά μεγάλο ζήλο 
δεν καταφέραμε να έχουμε επιτυχία 100%. Δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες, που όπως προ-
αναφέραμε ήταν αντίξοες, επηρέασαν τις φασολιές μας τις οποίες αναγκαστήκαμε να ξερι-
ζώσουμε και να τις αντικαταστήσουμε από κρεμμύδια. 

 

Οι καιρικές συνθήκες μπορεί να στάθηκαν εμπόδιο να καλλιεργήσουμε έξω τα ευαίσθητα 
φασόλια εν τούτοις όμως δημιουργήσαμε εντός της τάξης μας έναν ακόμη αξιόλογο κήπο ο 
οποίος έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη ανάταση της ψυχολογίας των κοριτσιών τα οποία όταν 
αντίκρισαν τα γρήγορα αποτελέσματα ενθουσιάστηκαν και ανέκτησαν πάλι τη δύναμή 
τους, μια δύναμη η οποία είχε εξασθενίσει από τα πολλαπλά χτυπήματα του καιρού. 
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Αξιολόγηση του προγράμματος 

Ολοκληρώνοντας την τη δραστηριότητα θεωρώ ότι τα παιδιά κατέκτησαν ουσιώδεις όρους 
όπως υπευθυνότητα, οικολογικός προβληματισμός, αυτοαξιολόγηση και σωστή κρίση. Η 
υπευθυνότητα, ως βασικός στόχος, θεωρώ πως κατακτήθηκε σε μέγιστο βαθμό και συν-
δυάστηκε άψογα με την ακόρεστη δίψα για καινοτόμα διδασκαλία, κάτι το οποίο έγινε α-
ντιληπτό όταν, αφού ο καιρός κατάστρεψε τα φασόλια, μόνα τους τα κορίτσια μού ζήτησαν 
να φυτέψουμε κάτι άλλο και να μη σταματήσουμε τη δραστηριότητα. Έτσι και πάλι με τη 
βοήθεια της υπεύθυνης σχολικών δραστηριοτήτων, κα Παππά, με τη οποία τα παιδιά είχαν 
μία άμεση τηλεφωνική επαφή, αποφασίστηκε από κοινού να συνεχιστεί η δραστηριότητα, 
αλλά αυτή τη φορά με διαφορετικά προϊόντα. 

Βιβλιογραφία 

Paulo Freire, «Pedagogy of the Oppressed», Penguin Books, England 1972, έκδοση στα ελλη-
νικά, Εκδόσεις Κέδρος, Α.Ε., 1974, σ. 30 

 
Αλ. Δελμούζος, ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ, (Αθήνα: εκδ. Ελ- ληνοευρωπαϊκής Κίνησης 

Νέων), (1971), σ. 77 
 
Μ. Κασσωτάκης, Γ. Φλουρής (2001), Μάθηση και διδασκαλία τ. Β΄, Αθήνα: έκδοση συγγρα-

φέων, σ. 49 
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Ο κύκλος του νερού στη φύση: Διαθεματικό Διδακτικό Σενάριο Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.. 

Λάγγη  Αικατερίνη  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

katerinalaggi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το θέμα της παρούσας εργασίας έχει σαν πρωταρχικό στόχο να στηρίξει παιδαγωγικά και 
επιστημονικά τη διαθεματική διδασκαλία του θέματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Ο κύ-
κλος του νερού στη φύση». Το παρόν διαθεματικό διδακτικό σενάριο αναδεικνύει, μέσα από 
τις προτεινόμενες διδακτικές δραστηριότητες, την πρωταρχική επιδίωξη του σύγχρονου σχο-
λείου που είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του μαθητή με σύγχρονες παιδαγωγικές με-
θόδους, με κατάλληλα διδακτικά μέσα και με τη δημιουργική αξιοποίηση των Τεχνολογιών 
της Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Το θεωρητικό υπόβαθρο του συνόλου της εκπαιδευτικής 
μας πρότασης στηρίζεται στις βασικές αρχές του Εποικοδομητικού Μοντέλου Διδασκαλίας . 
Συνδέεται  άμεσα με τα μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου και συγκεκριμένα με τις Φυσικές 
Επιστήμες, τη Μελέτη Περιβάλλοντος  και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ενώ έχει διαθε-
ματικές επεκτάσεις στη Λογοτεχνία, την Πληροφορική και την Αισθητική Αγωγή και είναι α-
πολύτως συμβατό με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του Δημοτικού 
Σχολείου. 

Λέξεις - Kλειδιά: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ο κύκλος του νερού, λογισμικό «Το Νερό», 
λογισμικό Hot Potatoes 6, ελεύθερα ηλεκτρονικά λεξικά, ψηφιακή ηχογράφηση, λογισμικό 
«Φύση», λογισμικό «Revelation Natural Αrt», Διαδίκτυο, Εποικοδομητικό Μοντέλο Διδασκα-
λίας, Διαθεματικότητα. 

Εισαγωγή 

Στην παρούσα εργασία, θα περιγράψουμε ένα διδακτικό σενάριο που αξιοποιεί τις Νέες Τε-
χνολογίες και αναπτύσσει την κριτική σκέψη του σύγχρονου μαθητή. 

Ο Nick Nisbet αναφέρει «Στις αρχές του 21ου αιώνα, κανένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν θα 
είναι αποδεκτό, αν δεν συμβάλλει στην διδασκαλία της κριτικής σκέψης». Η ανάπτυξη της 
ικανότητας του μαθητή να στοχάζεται κριτικά, έχει τεθεί στις πρώτες προτεραιότητες του 
σύγχρονου σχολείου, το οποίο συνεχώς καταβάλλει προσπάθειες για την εξασφάλιση ενός 
προγράμματος σπουδών που θα επιτυγχάνει την άρτια και ισόρροπη γνωστική, κοινωνική, 
συναισθηματική, ψυχοκινητική και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού, ώστε να γίνει ελεύθε-
ρος, υπεύθυνος και δημοκρατικός πολίτης.  

Η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας έχει μεγάλη σημασία τόσο για το άτομο, όσο και για 
ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο. Καταρχήν, το άτομο που διαθέτει κριτική σκέψη αναπτύσσει 
αρμονικά και ισόρροπα την προσωπικότητά του, αφού επιτυγχάνει γνωστική, κοινωνική και 
ηθική αυτονομία, επίσης, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης προσφέρει στο μαθητή τη δυνα-
τότητα να αποκτήσει εκτός από τη μεμονωμένη γνώση του σχολείου και έγκυρη γνώση με 
θεωρητική και πρακτική αξία για το άτομο. Ο μαθητής που έχει κριτική ικανότητα, εκτός από 
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έγκυρης γνώση αποκτά και εφόδια, που θα τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει με αυτάρκεια 
το στίβο της ζωής των ενηλίκων. Εξάλλου, σε αυτό θα συμβάλλει αποφασιστικά το σχολείο, 
που μεταξύ άλλων, έχει ως αποστολή την καλύτερη δυνατή προετοιμασία του παιδιού για τη 
ζωή. Έμμεσο αποτέλεσμα της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης του ατόμου, αποτελεί το γεγο-
νός ότι, το άτομο που διαθέτει κρίση ευνοείται ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, όπου η κοι-
νωνική και οικοδομική ανάπτυξη στρέφεται στην παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών, που 
απαιτούν υψηλές γνωστικές δεξιότητες και ικανότητες προσαρμογής στις συνεχείς αλλαγές. 
Παράλληλα, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης βοηθάει το μαθητή στη σωστή οικοδόμηση της 
γνώσης, στη σωστή επεξεργασία των πληροφοριών, καθώς και στην ορθολογικοποίηση της 
σκέψης του(Ματσαγγούρας, 1994: 55-58). 

Ο σύγχρονος τρόπος διδασκαλίας και η αξιοποίηση εποπτικών μέσων  διαδραματίζουν ση-
μαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του μαθητή. Τα παραδοσιακά εποπτικά 
μέσα διδασκαλίας είναι κυρίως οι εικόνες και τα γραπτά κείμενα. Με τη ανάπτυξη της τεχνο-
λογίας επέρχονται ριζικές αλλαγές, όχι μόνο στον τρόπο ζωής αλλά και στον τρόπο διδασκα-
λίας και μάθησης. Με την κατασκευή πληθώρα μηχανικών συσκευών, στο πεδίο της εκπαί-
δευσης εισβάλλει ο όρος «Τεχνολογία της Εκπαίδευσης ή Τεχνολογική Εκπαίδευση».Η Εκπαι-
δευτική Τεχνολογία ορίζεται ως «ο συστηματικός τρόπος σχεδιασμού, εκτέλεσης και αξιολό-
γησης της όλης διαδικασίας της μάθησης και της διδασκαλίας, σε σχέση προς ορισμένους 
στόχους, ο οποίος στηρίζεται στην έρευνα γύρω από την ανθρώπινη μάθηση και επικοινωνία 
και συνδυάζει ανθρώπινες και μη πηγές προκειμένου να επιτύχει μια αποτελεσματική διδα-
σκαλία» (Τριλιανός, 2000: 150-151).  

Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Το σύνολο των προτεινόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκαν στο άρ-
τια εξοπλισμένο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου, επειδή εκεί διατίθεται η απαιτού-
μενη υλικοτεχνική υποδομή (υπολογιστές, σύνδεση στο διαδίκτυο, ελεύθερα λογισμικά). Οι 
μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας των δύο ατόμων, έτσι ώστε να επιτευχθεί αλληλε-
πίδραση και συνεργασία μεταξύ τους. Οι διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας με την αξιο-
ποίηση των Τ.Π.Ε. απαιτούν γνωστικά προαπαιτούμενα σχετικά με το σωστό χειρισμό των 
ηλεκτρικών υπολογιστών, ωστόσο οι μαθητές μας είναι ήδη εξοικειωμένοι με τις λειτουργίες 
του υπολογιστή και έχουν αποκτήσει σε μεγάλο βαθμό βασικές δεξιότητες, όπως είναι ο χει-
ρισμός του ποντικιού, η πληκτρολόγηση κειμένου, η ζωγραφική στον υπολογιστή, η αναζή-
τηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και η εξερεύνηση εκπαιδευτικών λογισμικών. 

Διδακτικοί Στόχοι 

Οι μαθητές ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 

-Να κατανοήσουν τη σημασία της σχέσης του ανθρώπου με το νερό αλλά και την αξία της 
ισορροπίας για τη συνέχιση της ζωής. 

-Να αποκτήσουν γνώσεις απαραίτητες για το νερό (ρύπανση, μόλυνση, διαχείριση, λειψυ-
δρία) και τον κύκλο του. 
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-Να καλλιεργήσουν τον προφορικό τους λόγο, χρησιμοποιώντας επιστημονική ορολογία από 
τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες. 

Οι μαθητές ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών: 

-Να προωθήσουν τον τεχνολογικό αλφαβητισμό. 

-Να καλλιεργήσουν  δεξιότητες χειρισμού του Η/Υ. 

-Να εξοικειωθούν με τη χρήση του Η/Υ και των λογισμικών. 

-Να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν μια ηλεκτρονική παρουσίαση. 

-Να εργαστούν ομαδικά κατά τη διάρκεια εξερεύνησης των λογισμικών. 

Οι μαθητές ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: 

-Να αποκτήσουν δεξιότητες και να εργαστούν με διάφορα υλικά. 

-Να εργαστούν ομαδικά και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες. 

-Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την ορθή χρήση του νερού. 

-Να υιοθετήσουν νέες στάσεις, αξίες και  συμπεριφορές για την αγάπη προς τη φύση και το 
περιβάλλον και να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη. 

Διάρκεια διδασκαλίας 

Για τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης  που περιγράφονται στο παρόν εκπαιδευτικό  
σενάριο για τον κύκλο του νερού στη φύση διατέθηκαν οι διδακτικές ώρες της Ευέλικτης Ζώ-
νης. Για τη διεξαγωγή του χρειάστηκαν συνολικά τέσσερις διδακτικές ώρες στο εργαστήριο 
Πληροφορικής του Σχολείου, όπου φιλοξενούνται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Κατά τη 
διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας, πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή στις βασικές έννοιες 
ενώ  οι υπόλοιπες τρεις διδακτικές ώρες χρησιμοποιήθηκαν για την επέκταση  του έργου στη 
Λογοτεχνία, την Αισθητική Αγωγή και τη Γλώσσα καθώς και για την αξιολόγηση μέσω της 
επίλυσης των Φυλλαδίων Εργασιών. 

Θεωρητική προσέγγιση 

Βασικοί άξονες των δραστηριοτήτων μας αποτελούν  το Εποικοδομητικό Μοντέλο Διδασκα-
λίας καθώς και η διαθεματική προσέγγιση της έννοιας του νερού. Η αξιολόγηση στην εν λόγω 
παρουσίαση πραγματοποιείται με τη μορφή ερωτήσεων, που περιέχουν συμπεριφοριστικά 
στοιχεία και που βοηθούν το μαθητή να γίνει  ο ίδιος αξιολογητής του εαυτού του.   

Ο εποικοδομισμός λαμβάνει σοβαρά υπόψη του, κατά τις διαδικασίες μάθησης και διδασκα-
λίας, τις ιδέες των μαθητών , τις οποίες έχουν σχηματίσει πριν μπουν στην τάξη, όπου θα 
διδαχθούν τη νέα ύλη. Οι μαθητές έχουν βρει τρόπους να ερμηνεύουν τα διάφορα φαινό-
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μενα πριν ακόμη τα διδαχθούν. Δηλαδή οι μαθητές διαθέτουν προϋπάρχουσες ιδέες οι ο-
ποίες έρχονται σαν απόρροια της αλληλεπίδρασης των μαθητών με το φυσικό και κοινωνικό 
περιβάλλον. Η εποικοδομητική θεωρία μάθησης αντιμετωπίζει λοιπόν τους μαθητές όχι σαν 
tabula rasa ή άδεια δοχεία που πρέπει να τα γεμίσουμε με γνώσεις αλλά σαν άτομα που 
έχουν άποψη και δεν είναι παθητικοί δέκτες της διδασκαλίας , αφού η γνώση δεν μεταφέρε-
ται ούτε μεταβιβάζεται αλλά αποκτιέται (Σπυροπούλου-Κατσάνη, 2000: 77-80).  

Οι προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά το σχε-
διασμό και την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ακριβώς επειδή ο τρόπος με τον 
οποίο ερμηνεύουν ή δέχονται τις πληροφορίες οι μικροί μαθητές σχετίζονται και επηρεάζο-
νται από αυτές. Δεν αποκλείεται φυσικά, οι παρανοήσεις και τα λάθη των μαθητών να προ-
έρχονται από τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους, οι οποίες συνήθως αποκλίνουν από τις 
επιστημονικές παραδεκτές. Οι προϋπάρχουσες ιδέες είναι για όλα τα παιδιά του κόσμου κοι-
νές, έτσι όπως έχουν αποδείξει οι έρευνες,  και ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να τις αγνοεί ή 
να τις αντιμετωπίζει ως λάθη και ελλείψεις των παιδιών (Σπυροπούλου-Κατσάνη, 2000: 81-
83).  

Ξεκινώντας, λοιπόν, από την άντληση πληροφοριών από τη διεθνή βιβλιογραφία για τις πρώ-
ιμες αντιλήψεις των μαθητών για τον κύκλο του νερού στη φύση, ιεραρχήσαμε τις δραστη-
ριότητές μας για την επίτευξη των παραπάνω γνωστικών, ψυχοκινητικών και συναισθηματι-
κών στόχων.  

Διδακτική προσέγγιση 

 Για την ανάπτυξη  της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πρότασης στηριχτήκαμε στο διδακτικό 
μοντέλο της εποικοδομητικής προσέγγισης κατασκευάστηκε από τους Driver  και Oldham και 
περιλαμβάνει τις εξής φάσεις:  

Η φάση του προσανατολισμού: Με την έναρξη του μαθήματος ο δάσκαλος στοχεύει στο να 
προκληθεί το ενδιαφέρον των μαθητών με το να τους προσανατολίσει στους σκοπούς του 
μαθήματος ,στους οποίους πρέπει να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον τους. Το κλίμα σεβασμού 
και κατανόησης που θα επικρατήσει στην τάξη και οι πολλαπλές ερωτήσεις προς τους μαθη-
τές είναι καθοριστικής σημασίας για τη μαθησιακή και διδασκαλική ομαλή πορεία.  
 

Η φάση της ανάδειξης των ιδεών: Κατά τη φάση αυτή ο δάσκαλος προσπαθεί να αναδείξει 
τις ιδέες των μαθητών σχετικά με τη νέα ύλη που πρόκειται να διδαχθεί. Αυτό μπορεί να 
πραγματοποιηθεί είτε γραπτά είτε προφορικά. Οι μαθητές πρέπει να εκφράσουν αυτό που 
σκέφτονται, αυτό που πιστεύουν ότι συμβαίνει καθώς και να συσχετίσουν τις προϋπάρχου-
σες αντιλήψεις τους με αυτές τις εντυπώσεις που απέκτησαν κατά την προηγούμενη φάση. 
Σε αυτή τη φάση η παρέμβαση του δάσκαλου είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάδειξη 
των ιδεών. Οι τρόποι ανάδειξης των ιδεών είναι ο διάλογος με τα παιδιά, τα ερωτηματολόγια, 
οι πρακτικές δραστηριότητες και οι ατομικές εργασίες. Εφόσον «ξεδιπλωθούν» οι απόψεις 
των παιδιών , ο δάσκαλος καταγράφει, κατηγοριοποιεί και κωδικοποιεί τις απαντήσεις τους, 
διαδικασία που θα τον διευκολύνει στην επόμενη φάση. 
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Η φάση της αναδόμησης των εναλλακτικών ιδεών: Η φάση αυτή περιλαμβάνει όλες εκείνες 
τις ενέργειες που σαν σκοπό έχουν την εννοιολογική αλλαγή. Δηλαδή, σκοπός αυτής της φά-
σης είναι ο μαθητής να περιέλθει σε μια κατάσταση σύγκρουσης μεταξύ των προυπαρχου-
σών ιδεών και των εντυπώσεων που σχημάτισε κατά την πρώτη φάση. Η γνωστική σύ-
γκρουση θα επιφέρει την εννοιολογική αλλαγή, πράγμα που σημαίνει ότι ο μαθητής ομαλά 
και αβίαστα θα υιοθετήσει το επιστημονικό μοντέλο. Οι παρατηρήσεις , οι μετρήσεις, οι προ-
βλέψεις, οι συγκρίσεις κ.τ.λ. είναι τρόποι αναδόμησης των εναλλακτικών ιδεών των μαθη-
τών.  

Η φάση της εφαρμογής των ιδεών: Σε αυτή τη φάση ο ρόλος του δάσκαλου είναι καταλυτικός 
στην επίτευξη των διδακτικών στόχων του μαθήματος, αφού αναλαμβάνει να κάνει συσχετι-
σμούς των συμπερασμάτων του μαθήματος με την καθημερινή ζωή και εμπειρία του μαθητή. 
Έχει μεγάλη σημασία ο μαθητής να κατανοήσει ότι οι γνώσεις που αποκτά στο σχολείο μπο-
ρούν να του φανούν χρήσιμες στην προσωπική του ζωή αξιοποιώντας τις στα καθημερινά 
του βιώματα.  

Η φάση της ανασκόπησης: Η φάση της ανασκόπησης είναι η τελευταία φάση του εποικοδο-
μητικού μοντέλου διδασκαλίας και έχει να κάνει κυρίως με τη μεταγνώση που αποκτούν οι 
μαθητές στο τέλος του μαθήματος. Οι μαθητές σε αυτή τη φάση οδηγούνται σε σύγκριση των 
ιδεών που είχαν στην έναρξη του μαθήματος  με τις ιδέες που απέκτησαν στην πορεία , αφού 
επήλθε εννοιολογική αλλαγή. Ο ρόλος του δάσκαλου είναι να κάνει τους μαθητές να εκτιμή-
σουν την αξία των συμπερασμάτων στα οποία καταλήγουν (Κόκκοτας, 2001: 299-303).  

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

1η διδακτική ώρα 

Ανίχνευση και ανάδειξη των ιδεών και αντιλήψεων των μαθητών.   

Εισαγωγικές έννοιες για τον κύκλο του νερού και συζήτηση.  

Διδασκαλία βασικών εννοιών για τον κύκλο του νερού.  

Χωρισμός σε ομάδες.  

Σύντομη αναφορά στη σωστή χρήση του υπολογιστή και τη χρησιμότητα του κάθε λογισμι-
κού. 

2η διδακτική ώρα 

Παρουσίαση του λογισμικού «Νερό».  

Αναζήτηση στο Internet πληροφορίες για τα καιρικά φαινόμενα, τη μόλυνση του περιβάλλο-
ντος και την εξοικονόμηση νερού. 

Αναζήτηση σε ελεύθερα ηλεκτρονικά λεξικά, λέξεις σύνθετες ή παράγωγες από το «νερό» και 
το «ύδωρ».  
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Καταγραφή των παραπάνω όρων σε Word. 

Περιγραφή σταδίων του υδρολογικού κύκλου σε Word. 

3η διδακτική ώρα 

Αφήγηση του κύκλου του νερού σε ψηφιακό δημοσιογραφικό μαγνητόφωνο. 

Κατασκευή σταυρολέξου με σχετικούς με το θέμα όρους, στο Hot Potatoes 6. 

Παρουσίαση λογισμικού «Φύση». 

4η διδακτική ώρα 

Δημιουργία Νεροκώδικα Καλής Συμπεριφοράς στο Word. 

Δημιουργία Ερωτηματολογίου στο Word. 

Ζωγραφική τον κύκλο του νερού με τη βοήθεια του λογισμικού «Revelation Natural Αrt».  

Δημιουργία παρουσίασης του κύκλου του νερού στο Powerpoint. 

Επίλυση και απάντηση Φύλλων Εργασίας. 

Φυλλάδια Εργασιών 

Φύλλο Εργασίας  1 

1.Με λίγα λόγια  γράφω στο Word τον κύκλο του νερού. Τα λόγια αυτά όμως είναι ανακα-
τεμένα…  

Εξάτμιση, υδρατμοί, σύννεφα, υγροποίηση, βροχή, ποτάμια, υπόγειες δεξαμενές, χιόνι, χα-
λάζι, πηγές, χρήση του νερού από τον άνθρωπο. 

2.Αναζητώ στο ηλεκτρονικό λεξικό πέντε σύνθετες λέξεις με τη λέξη «νερό» και τις γράφω 
στο Word. 

3.Αναζητώ στο ηλεκτρονικό λεξικό πέντε σύνθετες λέξεις με τη λέξη «ύδωρ»και τις γράφω 
στο Word. 

4.Γράφω στο Word πέντε εκφράσεις με το νερό. 

5.Συμπληρώνω την ιστορία του κύκλου του νερού. 

Το νερό στις λίμνες, τα ποτάμια και τις θάλασσες εξατμίζεται καθώς θερμαίνεται από τον 
………... Στη συνέχεια οι …………….συμπυκνώνονται και σχηματίζουν σύννεφα. Όταν η συμπύ-
κνωση γίνεται κοντά στην επιφάνεια της γης, δημιουργείται ……………... Τα σύννεφα γίνονται 
όλο και πιο πυκνά και μεταφέρονται από τον ……………….. σε διάφορες περιοχές. Το νερό πέ-
φτει πάλι στη γη με τη μορφή χαλαζιού, χιονιού ή βροχής, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες 
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που επικρατούν . Το ……………….. ρέει στα ποτάμια και μέσα στο έδαφος και καταλήγει πάλι 
στη θάλασσα και τις λίμνες.  

Φύλλο Εργασίας 2 

1.Χρησιμοποιώ το Hot Potatoes και φτιάχνω ένα σταυρόλεξο με θέμα τον Κύκλο του Νερού 
στη Φύση. Να περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 λέξεις, κάθετα και οριζόντια. 

2.Γράφω στο Word την Αλφαβήτα του Κύκλου του Νερού. 

3.Γνωρίζω τις τις μορφές του νερού στη φύση, κάνοντας με τον διπλανό μου τα πειράματα 
και γράφοντας τις παρατηρήσεις μας: 

Πείραμα 1  

Γέμισε ένα ποτήρι πλαστικό με νερό από τη βρύση και τοποθέτησέ το στην κατάψυξη του 
ψυγείου σου. Μετά από 1 ώρα βγάλε το ποτήρι από την κατάψυξη. Τι παρατηρείς; 

Παρατηρώ ότι το νερό έγινε π……….. . 

Πείραμα 2 

Άφησε το ποτήρι με τον πάγο για μία ώρα στον ήλιο. Τι παρατηρείς; 

Παρατηρώ ότι ο πάγος έ…………   . 

Πείραμα 3 

Το νερό που περιέχεται στο ποτήρι ρίξε το μέσα σε μια κατσαρόλα και άφησέ το ώσπου να 
βράσει. Τι παρατηρείς;                                                    

Παρατηρώ ότι το νερό με το βράσιμο εξ…………………….  Γίνεται α……….   

4. Γράψε τον δικό σου Νεροκώδικα Καλής Συμπεριφοράς σε Powerpoint και παρουσίασέ 
τον στην τάξη σου. 

Αξιολόγηση 

Μετά το πέρας της  διδασκαλίας , οι μαθητές κλήθηκαν να συγκρίνουν τις  προϋπάρχουσες 
αντιλήψεις τους με αυτές που αποκόμισαν ύστερα από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 
απαντήσουν σε Φύλλα εργασίας, τα οποία μετά από αξιολόγηση μάς παρείχαν  χρήσιμες 
πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα του έργου μας και την επίτευξη των διδα-
κτικών στόχων που είχαμε θέσει εξ αρχής.  

Όσον αφορά την οργάνωση της διδασκαλίας, παρατηρήσαμε ότι  ο χρόνος δεν ήταν επαρκής. 
Αστάθμητοι παράγοντες όπως τα μικροπροβλήματα λειτουργίας στα λογισμικά και στους η-
λεκτρονικούς υπολογιστές, αποτέλεσαν αιτία απώλειας πολύτιμου χρόνου και γενικότερης  
καθυστέρησης. Χρειάστηκε να προσαρμοστεί η διδασκαλία μας και να οργανωθούν μικρές 
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παρεμβάσεις  για την αίσια έκβαση του διδακτικού έργου, όπως είναι η αναδιάταξη των ο-
μάδων εργασίας των μαθητών. 

Επέκταση 

Ο Einstein είχε πει κάποτε ότι « Το  σχολείο πρέπει να αναπτύσσει στους νέους ανθρώπους 
τις δεξιότητες και τις ποιότητες που είναι χρήσιμες για την εξέλιξη της κοινωνίας. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι πρέπει να καταστρέφεται η ατομικότητα και το άτομο να υποβιβάζεται σε απλό 
εργαλείο της κοινωνίας, όπως μια μέλισσα ή ένα μυρμήγκι. Μια κοινωνία από τυποποιημένα 
άτομα είναι φτωχή και χωρίς ελπίδες για εξέλιξη».  

Τα παραπάνω λόγια εμπερικλείουν το σύγχρονο παιδαγωγικό αίτημα  για κριτική διδασκαλία 
και μάθηση, κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, σύγχρονα διδακτικά μέσα, καταρτισμένους 
και πληροφορημένους εκπαιδευτικούς. Στο σύγχρονο κόσμο όπου πρυτανεύει ο διεθνισμός, 
ο οικονομικός ανταγωνισμός, τα περιβαλλοντικά προβλήματα και η εκρηκτική ανάπτυξη της 
τεχνολογίας, το σχολείο πρέπει να εξασφαλίσει μέσα από το πρόγραμμά του την άρτια και 
ισόρροπη γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική, ψυχοκινητική και πνευματική ανάπτυξη του 
παιδιού, ώστε όχι μόνο να γίνει ελεύθερος και δημοκρατικός πολίτης αλλά και ένας υπεύθυ-
νος μικρός δημιουργός.  

Ευθύνες για τους παραπάνω στόχους της κοινωνίας φέρει η πολιτεία, η οποία  οφείλει να 
εισάγει στα σχολεία τη διδασκαλία των Τ.Π.Ε., να επιμορφώνει συνεχώς το διδακτικό προ-
σωπικό πάνω στις νέες τεχνολογίες, να εξασφαλίσει  στους εκπαιδευτικούς την ελεύθερη και 
δωρεάν πρόσβαση στα αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά λογισμικά  και να βελτιώσει την υλικο-
τεχνική υποδομή στα δημοτικά σχολεία. Σοβαρή ευθύνη για την καλλιέργεια της κρίσης και 
της  επιστημονικής νοοτροπίας του μαθητή φέρουν και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν πρέπει 
να την αγνοήσουν αλλά να την θεωρήσουν ως υψίστης σημασίας ανάγκη για τον σύγχρονο 
μαθητή, ώστε να προσπαθήσουν για την συστηματική καλλιέργεια τους  με οποιονδήποτε 
παιδαγωγικό τρόπο μέσα στο χώρο του σχολείου.  

Καταλήγοντας, θα θέλαμε να εκφράσουμε την αισιοδοξία μας ότι σύντομα όλοι οι  Έλληνες 
μαθητές, ακόμη και στα πιο μικρά σχολεία της ελληνικής επαρχίας, θα εμπλέκονται ολοένα 
και περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία χρησιμοποιώντας ως μέσο τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και γενικά όλες τις Νέες Τεχνολογίες.   
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Ο πολυμήχανος Οδυσσέας της εκπαίδευσης 

Παυλίδου Κυριακή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.19 
Kapa74@gmail.com 

Περίληψη 

Τα παιδιά συχνά παρουσιάζουν διάσπαση προσοχής, βομβαρδίζονται από αμέτρητες πλη-
ροφορίες, εθίζονται στις υψηλές ταχύτητες ανταπόκρισης των νέων τεχνολογιών. Ο δάσκα-
λος καλείται να υπερβεί τον εαυτό του, να ξεπεράσει σε ενδιαφέρον τους ήρωες των com-
puter games που εκπαιδεύουν το μυαλό των παιδιών στα υπερφυσικά τεχνάσματα, να δια-
μορφώσει μία πολυμορφική παρουσία μέσα στην τάξη με διαρκείς εναλλαγές, με σενάρια 
προσομοίωσης ζωής, με συναισθηματικές γέφυρες προς το παιδί, με ακατάπαυστη ροή που 
δεν θα αφήνει κανένα μαθητή έξω από το ορμητικό του ποτάμι. Οφείλει να προσαρμόσει 
το μάθημα και τον εαυτό του στις απαιτήσεις των παιδιών, αξιοποιώντας τη δύναμη της 
ομάδας, μέσα στην οποία εξαφανίζεται η αδυναμία του ενός και ενισχύεται το προτέρημα 
του κάθε μαθητή, ο οποίος διακαώς ζητά μία ισχυρών δεσμών ομάδα για να ενταχθεί και 
να μεγαλουργήσει. Σήμερα ο Εκπαιδευτικός παύει  να είναι ένα επάγγελμα και επιστρέφει 
στο λειτούργημα. Ο δάσκαλος εκπαιδεύεται στις αυτοδίδακτες μεταμορφώσεις και αναλό-
γως μεταμορφώνει την τάξη του. Οφείλει να είναι ερωτευμένος με τη διαδικασία μάθησης 
κι έτσι, παράλληλα με το μάθημα, δύναται να εξελίξει δυναμικά την προσωπικότητά του και 
την προσωπικότητα των μαθητών του, σε μία κοινωνία λιτότητας που τόσο έχει ανάγκη από 
πραγματικούς ήρωες ζωής. 

Λέξεις - Kλειδιά: σενάρια προσομοίωσης ζωής, λειτούργημα, υπέρβαση εαυτού, επινόηση, 
μεταμόρφωση. 

Η αφορμή 

Πάντα χρειάζεται ένα κάλεσμα και μία πρόκληση για να ταξινομήσεις το υλικό που έχεις 
αποκομίσει από την εμπειρία σου στον τομέα όπου ειδικεύεσαι στην Εκπαίδευση, να το 
οργανώσεις με βάση τις προδιαγραφές που ζητούνται ώστε  να το παρουσιάσεις και να το 
μοιραστείς με τον ίδιο ζήλο με τον οποίο επιδόθηκες στην υλοποίησή του. Βέβαια η υλο-
ποίηση εμπεριείχε συνεργασία με τα παιδιά, τα οποία είναι από τη φύση τους πηγή ενθου-
σιασμού κι έμπνευσης και αν αφεθείς να αλληλεπιδράσεις μαζί τους μπορείς να τους εκ-
μαιεύσεις όλη τους τη θετική ενέργεια, ενώ στην παρούσα προσπάθεια καλούμαστε να εί-
μαστε μεταξύ ενηλίκων, οι οποίοι -ας το παραδεχτούμε- είμαστε πιο δυσκίνητοι και βαρε-
τοί από τα παιδιά! 

Το κάλεσμα του συνεδρίου αφορά νέες παιδαγωγικές τεχνικές που θα βοηθήσουν στην κα-
λύτερη αφομοίωση του κάθε γνωστικού αντικειμένου από τους μαθητές. Αν θυμηθούμε 
πως οι μαθητές είναι, πρώτα και πάνω απ’ όλα, παιδιά, θα αντιληφθούμε πως η μόνη απο-
τελεσματική τεχνική είναι το παιχνίδι.  Μα για να φτάσει ο εκπαιδευτικός να παρουσιάσει 
το γνωστικό του αντικείμενο σαν παιχνίδι πρέπει ο ίδιος να το βιώνει έτσι, να δίνει την ψυ-
χή του γι’ αυτό, να το ερωτεύεται όλο και περισσότερο με τον καιρό, να διακατέχεται από 
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άκρατο ενθουσιασμό, ο οποίος και να μην θέλεις μεταδίδεται αβίαστα στον μαθητή. Όταν 
συμβαίνουν αυτά τότε αυτόκλητα ενεργοποιείται η επινόηση και ο εκπαιδευτικός δύναται 
να συνδυάσει το γνωστικό του αντικείμενο με ποικίλες δράσεις προσεγγίζοντας σφαιρικά το 
σκοπό του μαθήματος, χωρίς να αφήνει περιθώρια χαλαρότητας κι αδιαφορίας στο μαθη-
τή. 

Σ’ αυτό το συνέδριο δεν έχω έρθει ως καθηγήτρια, 40 ετών, με εμπειρία από το 2003 στην 
εκπαίδευση. Έχω έρθει ως παιδί που διψά να μαθαίνει. Έχω έρθει με το σθένος του ενήλι-
κα, μα με την περιέργεια της μαθήτριας ελπίζοντας πως δε θα βαρεθώ τις διαδικασίες που 
επινοούν οι μεγάλοι για να δώσουν σπουδαιότητα σε ό,τι κάνουν. Ήρθα να μοιραστώ μαζί 
σας σενάρια που επινοήσαμε μαζί με τους μαθητές μου και κατορθώσαμε να διδαχτούμε 
κεφάλαια μαθήματος, όπως οι κεντρικοί άξονες των ποιημάτων του Μπρεχτ, οι αξία των 
τριγωνομετρικών αριθμών, η ποίηση, η δημιουργία μέσα στο πλαίσιο οποιασδήποτε αφορ-
μής. Όμως, δεν ήταν τα σενάρια που περιείχαν κάτι το ιδιαίτερο, μα ο τρόπος που συναι-
σθηματικά, ψυχολογικά και νοητικά μπήκαμε στη διαδικασία υλοποίησης.  

Εφαρμοσμένα σενάρια 

Από το 2007 στο σχολείο μου είμαι υπεύθυνη της σχολικής εφημερίδας. Στην πρώτη πρό-
τασή μου για τη δημιουργία σχολικής εφημερίδας υπήρχαν συνάδελφοι αποθαρρυντικοί, 
που επέμεναν πως είναι δύσκολο εγχείρημα, θέλει πολλή δουλειά και αφοσίωση και καλό 
είναι να μην το αναλάβει κάποιος που ενθουσιάζεται εύκολα, χωρίς εμπειρία, γιατί απλά 
δεν μπορεί να εκτιμήσει το βαθμό δυσκολίας που εμπεριέχει. Απάντησα πως το μόνο που 
χρειάζεται είναι μεράκι, οπότε είμαι έτοιμη να προχωρήσω στο εγχείρημα. Την ίδια χρονική 
περίοδο δημιούργησα την ιστοσελίδα και το ιστολόγιο του σχολείου μας. Όλα με την ίδια 
αφοσίωση και το ίδιο μεράκι. Η διάθεση προσφοράς και δημιουργίας πέρασε άμεσα στους 
μαθητές, που στην πλειοψηφία τους ανταποκρίθηκαν με τον ίδιο ενθουσιασμό. Δημιουρ-
γήθηκε ένας πυρήνας μικρών δημοσιογράφων και σε εκείνες τις καλές εποχές, που τα οικο-
νομικά του σχολείου μας μπορούσαν να το στηρίξουν, τυπώναμε σε κάθε σχολική χρονιά 3 
φύλλα εφημερίδας, γεμάτα από άρθρα των μαθητών μας, συνεντεύξεις, φωτογραφικά ρε-
πορτάζ, σκίτσα, εργασίες στα πλαίσια μαθημάτων, αποτελέσματα ερευνών με ερωτηματο-
λόγια κ.α.  

Στο μεσοδιάστημα των ετών λαμβάναμε προκηρύξεις διαφόρων διαγωνισμών. Ο πανελλή-
νιος διαγωνισμός ποίησης του Συνδέσμου Εκδοτών Βορείου Ελλάδας το 2010, με ελεύθερο 
θέμα, μάς κέντρισε το ενδιαφέρον. Με την άδεια του Διευθυντή τον προώθησα εγώ στους 
μαθητές, παρόλο που δεν ήμουν φιλόλογος, μα καθηγήτρια πληροφορικής. Η ποίηση είναι 
συμπυκνωμένο κομμάτι παραμυθιού. Τα παιδιά από τη φύση τους ακροβατούν ανάμεσα 
στην πραγματικότητα και στο παραμύθι, περπατώντας πάνω στην κλωστή της φαντασίας. 
Εκμεταλλεύτηκα αυτό το χάρισμα των παιδιών στην ενημέρωση για τον διαγωνισμό και το 
αποτέλεσμα ήταν στο πρώτο κιόλας διάλειμμα να σχηματιστεί ουρά στο γραφείο του Διευ-
θυντή για  να δηλώσουν οι μαθητές συμμετοχή στο διαγωνισμό. Το βραβείο κερδίζεται τη 
στιγμή που υπερβαίνουμε όλοι μαζί το φράγμα του «Δεν μπορώ».  Εκείνη τη στιγμή το εί-
χαμε υπερβεί, εφόσον καταφέραμε να νικήσουμε την εικόνα που έχουν διαμορφώσει τα 
παιδιά για την ποίηση πως είναι ένα δύσκολο, δυσνόητο κομμάτι δημιουργικής γραφής, 
που απευθύνεται σε λίγους. Ο μεγαλύτερος ποιητής και ο μεγαλύτερος φιλόσοφος είναι το 
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παιδί, αρκεί να μην το βυθίσεις εκβιαστικά σε ασφυκτικούς κανόνες συγγραφικής συμπε-
ριφοράς. Η σκέψη και η πράξη δημιουργίας του παιδιού οφείλουν να  ‘ναι ελεύθερες και σ’ 
αυτό το παιχνίδι ο ενήλικας εκπαιδευτικός οφείλει να λειτουργεί ως συντονιστής κι εμψυ-
χωτής της προσπάθειας παίζοντας με τους κανόνες που υιοθετεί η ομάδα των μαθητών.  

Το 2013 στα πλαίσια της Ερευνητικής Εργασίας στράφηκα στο Έργο του Μπρεχτ. Το βαλα 
πείσμα ο Μπρεχτ να φτάσει στα παιδιά μέσα από το πεδίο της Αλυσιδωτής Δημιουργίας. Το 
καλύτερο παιχνίδι είναι το Ντόμινο Κινήτρων. Οι μαθητές που συμμετείχαν ήταν στην Ά 
λυκείου. Έλαβα την άδεια από την ΔΔΕ Ν. Πέλλας και τον αντίστοιχο σύμβουλο, παρόλ που 
δεν ήμουν φιλόλογος και προχώρησα στην υλοποίηση της ιδέας. Λαμβάνοντας κίνητρα από 
κείμενα του Μπρεχτ οδηγηθήκαμε σε ελεύθερες συζητήσεις και συνδέσαμε τα νοήματα με 
την αλήθεια της ζωής. Οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, των οποίων οι προεκτάσεις είχαν 
φτάσει μέσα στα σπίτια των μαθητών μου, ήταν τέτοιες που προσαρμόστηκαν αβίαστα στις 
αλήθειες του Μπρεχτ. Τα παιδιά διψούν για μάθηση όταν αυτή συνδεθεί άμεσα με τη ζωή. 
Εξάλλου η πάγια ερώτησή τους μπροστά σε ένα διδακτικό αντικείμενο είναι «Σε τι θα μας 
χρησιμεύσει αυτό;» Αν πεισθούν για τη χρησιμότητα του σκοπού και αν τους μεταγγίσει ο 
εκπαιδευτικός τον ενθουσιασμό του, τότε η μάθηση γίνεται παιχνίδι, ακόμη και για τα πιο 
δύσκολα κομμάτια γνωστικού αντικειμένου.  

Στα πλαίσια του εγχειρήματος για τον Μπρεχτ μιλήσαμε για ανεργία, για εξαθλίωση, για το 
δικαίωμα στην εργασία, αναφερθήκαμε στις καλές συνθήκες ζωής, στην δωρεάν για όλους 
μόρφωση, στο ρατσισμό, στη δύναμη της συνεργασίας προς κοινό σκοπό ζωής, στα εργα-
σιακά δικαιώματα κ.α. Συνδέσαμε κείμενα του Μπρεχτ με αποκόμματα τοπικών εφημερί-
δων που έθιγαν θέματα όπως η «Υγεία για Όλους» και το ενδεχόμενο να κλείσει ή να υπο-
βαθμιστεί το νοσοκομείο της πόλης μας που εξυπηρετεί πάνω από 60.000 πολίτες. Τα παι-
διά προβληματίστηκαν και μέσα από την ώσμωση που επιτεύχθηκε από τις συζητήσεις α-
φέθηκαν ελεύθερα να αποτυπώσουν μέσα από κείμενα δημιουργικής γραφής τη σκέψη 
τους. Όμως, ακόμη και ο τρόπος έκφρασης ήταν ελεύθερης επιλογής. Άλλοι  μαθητές ζω-
γράφισαν, άλλοι φωτογράφισαν στιγμιότυπα της καθημερινότητας που επιβεβαίωναν τις 
αλήθειες του Μπρεχτ. Στα πλαίσια αυτής της κίνησης δημιουργήσαμε ένα Δίκτυο Σχολείων 
που εργάστηκαν προς την ίδια κατεύθυνση  με βάση πάντα τον προβληματισμό των παι-
διών, την άμεση σύνδεση της δράσης με την ζωή και την ελευθερία επιλογής στον τρόπο 
έκφρασης. Καταθέτω στο συνέδριο το βιβλίο που τυπώθηκε από όλη αυτή την προσπάθεια 
από την Bookstars με τίτλο «Δημιουργώντας εμπνευσμένοι από το έργο του Μπρεχτ». Η 
προσπάθεια επισφραγίστηκε με μία κεντρική παρουσίαση του έργου των μαθητών στην 
πόλη  μας, τα Γιαννιτσά, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους ο Καθηγητής Παιδαγωγι-
κής Γιώργος Τσιάκαλος και η Εκπαιδευτικός και μέλος του ΚΕΜΕΤΕ Δέσποινα Δάσιου. Τέλος, 
σημειώνω πως στο ξεκίνημα του εγχειρήματος δεν έλειψαν οι φωνές που επέμεναν πως ο 
Μπρεχτ είναι δύσκολος για τα παιδιά. Όπως θα δείτε στο Δίκτυο Σχολείων  που φτιάξαμε 
συμμετείχαν και μαθητές δημοτικών σχολείων που παρουσίασαν μέσα από ζωγραφιές όσα 
αποκόμισαν από τον Μπρεχτ. 

Δυσκολίες εφαρμογής σεναρίων και υπέρβασή τους 

Το πεδίο της ερευνητικής εργασίας είναι ευέλικτο και δίνει χώρο για ομαδοκεντρική προ-
σέγγιση, εφόσον το μάθημα δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένη  και μεγάλη σε όγκο ύλη 
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που με βάση το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να διδαχθεί στα παιδιά. Έτσι, ο εκπαιδευτικός 
μπορεί να προσαρμόσει τη διδασκαλία στις ανάγκες της ομάδας των μαθητών του. Στα μα-
θήματα γενικής παιδείας, όπου υπάρχει ο αγχωτικός και δεσμευτικός παράγοντας της με-
γάλης σε όγκο διδακτικής ύλης, ο εκπαιδευτικός εκ των πραγμάτων γίνεται λιγότερο ευέλι-
κτος, αναγκάζεται να προσπεράσει εξατομικευμένες αδυναμίες μαθητών του για να οδηγή-
σει το σύνολο της τάξης στο επόμενο κεφάλαιο, ώστε να αναφερθεί στο βιβλίο ύλης πως 
διδάχθηκαν όλα τα μαθήματα που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών. Μέσα από συζητή-
σεις με συναδέλφους και μαθητές, αυτός είναι ο πιο ανασταλτικός παράγοντας που ανακό-
πτει την κάθε προσπάθεια για Δημιουργία, διότι η Δημιουργία θέλει Ελευθερία Δράσης και 
όχι άγχος και πίεση προς συγκεκριμένη κατεύθυνση αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευ-
τικού.  

Ο καλός εκπαιδευτικός που αυτόκλητα θα υιοθετήσει την καλύτερη για τους μαθητές του 
παιδαγωγική μέθοδο είναι αυτός που μπορεί να προσαρμοστεί στις ταχύτητες της ομάδας 
των μαθητών του. Είναι αυτός που μπορεί να διαθέσει χρόνο στον  κάθε μαθητή.  Είναι αυ-
τός που έχει χρόνο να οργανώσει ομάδες μέσα στις οποίες ο ένας  μαθητής θα βοηθήσει 
και θα συμπαρασύρει τον άλλο. Το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: «Ποιος είναι ο 
μακροπρόθεσμος στόχος του σχολείου;» Να δημιουργήσει μαθητές καθρεφτίσματα του 
δασκάλου τους, ο οποίος είναι το καθρέφτισμα της σύγχρονης κοινωνίας; ή να δημιουργή-
σει αυτόνομους κι ανεξάρτητους πολίτες με κρίση και άποψη στη ζωή; Σχεδόν εύκολα επι-
λέγουμε τη δεύτερη απάντηση, δημόσια. Μα μέσα στις αίθουσες στην πλειοψηφία τους οι 
μαθητές εγκαταλείπουν το σώμα τους δίπλα στην τσάντα, στο θρανίο, και το σκάνε από το 
παράθυρο. Γιατί; Πριν φτάσουμε να αναλύσουμε σε βάθος τις καλές τεχνικές οφείλουμε να 
συζητήσουμε με τον εαυτό μας τα λάθη των παιδαγωγικών προσεγγίσεων που ήδη χρησι-
μοποιούνται κατά κόρον. Αν είμαστε αληθινοί με τον εαυτό μας και συνειδητοποιήσουμε 
τα κακώς κείμενα, τότε την επόμενη φορά που θα μπούμε μέσα στην τάξη δεν θα παπαγα-
λίσουμε τη θεωρία του επόμενου μαθήματος για να συμπληρώσουμε το βιβλίο ύλης πως 
«διδάχθηκε κι αυτό».  

Δημιουργώντας δεσμούς στην ομάδα 

Μία πολύ καλή πρακτική είναι η σύνδεση του κάθε μαθήματος με την αναγκαιότητα της 
ζωής, η συνοδεία του με δράσεις προσομοίωσης σεναρίων ζωής και όλα αυτά υπό την  με-
τάγγιση άκρατου ενθουσιασμού από τη μεριά του εκπαιδευτικού, ο οποίος ενθουσιασμός 
πολλαπλασιάζεται μόλις περάσει στο μυαλό του μαθητή. Ενθουσιασμό πρέπει να διδάξου-
με στα παιδιά κι έπειτα όλα τα γνωστικά αντικείμενα αφομοιώνονται αβίαστα, αρκεί να 
συνοδευτούν με την επινόηση έξυπνων αντιστοιχίσεων με τη ζωή. Αυτό όμως απαιτεί από 
τον εκπαιδευτικό συνεχή εγρήγορση, επαγρύπνηση, υψηλές ταχύτητες ανταπόκρισης. Ο 
εκπαιδευτικός πλέον πρέπει να κατανοήσει πως για να κερδίσει την εμπιστοσύνη και το 
ενδιαφέρον του μαθητή, οφείλει να είναι πολυμήχανος Οδυσσέας. Να μπορεί να αξιοποιή-
σει όλα τα εργαλεία που του παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα, και σε περιπτώσεις που –
λόγω οικονομικών δυσχερειών- δεν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα να μπορεί να επινοήσει 
τρόπους και μεθόδους που ξεπερνούν τις δυσκολίες. Η καλύτερη αίθουσα διδασκαλίας ε-
ξάλλου είναι  εκεί έξω, στη ζωή, με αυτοσχεδιασμό της ομάδας πάνω σε ένα εκπαιδευτικό 
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δρώμενο, όχι μία αίθουσα με έναν διαδραστικο πίνακα, θρανία, τετράδια, μολύβια και με 
έναν δάσκαλο προβλέψιμο!  

Για να πετύχει αυτό το σενάριο εκπαιδευτικής προσέγγισης, πρέπει ο εκπαιδευτικός να α-
γαπήσει την ομάδα των μαθητών του με την πρώτη καλημέρα. Πρέπει να δοθεί στα παιδιά 
εξολοκλήρου και να κατανοήσει πως δεν είναι εκπαιδευτικός μόνο τις ώρες που καλείται να 
διδάξει, μα όλο το εικοσιτετράωρο. Πως δεν είναι επάγγελμα πλέον η εκπαίδευση, μα επέ-
στρεψε στο λειτούργημα και απαιτεί άτομα που δίνονται ολοκληρωτικά στο έργο τους. Ο 
εκπαιδευτικός αναλαμβάνει εξαρχής, πριν κάνει εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο, να 
δέσει την ομάδα, όπως ακριβώς λειτουργούν οι θεατρολόγοι σε μαθήματα θεατρικής παι-
δείας. Μόλις ενωθεί με δεσμούς που συνεχώς θα ισχυροποιούνται η ομάδα των μαθητών, 
τότε ο κάθε μαθητής είναι έτοιμος να βοηθήσει τον συμμαθητή του και ο εκπαιδευτικός 
αυτόματα έχει αποκτήσει συναδέλφους – μαθητές που λειτουργούν προς όφελος της ομά-
δας και όχι με εξατομικευμένη βαθμοθηρία που έχει τη βάση της στον εγωκεντρικό αντα-
γωνισμό. Η εκπαίδευση πετυχαίνει το σκοπό της, όχι όταν τα βιβλία ύλης υπογράφουν πως 
διδάχθηκε επιτυχώς ο τεράστιος όγκος διδακτικής ύλης, μα όταν ο μαθητής μάθει να συ-
νεργάζεται, να μοιράζεται τη γνώση, να προσφέρεται οικειοθελώς, να κερδίσει προσφέρο-
ντας, να αποδίδει τα μέγιστα σε ομαδικά τεστ αξιολόγησης, στα οποία κρίνεται η πορεία 
ολόκληρης της ομάδας και του συντονιστή της, που είναι ο εκπαιδευτικός. 

Η ναυμαχία της Σαλαμίνας 

Ένα παράδειγμα ομαδικής δράσης στο μάθημα των μαθηματικών, όπου πολλοί μαθητές 
μου της Β’ Γυμνασίου παραπονιούνται με το κλασικό μαθητικό ερώτημα «Σε τι θα μας 
χρειαστεί αυτό;», είναι η εξής. Για  να εμπεδώσουμε την πρακτική αξία των τριγωνομετρι-
κών αριθμών και των εφαρμογών τους, ζήτησα από τους μαθητές να διαβάσουν καλά τη 
θεωρία που αφορά στο εν λόγω κεφάλαιο τριγωνομετρίας για να παίξουμε ένα παιχνίδι. 
Στο επόμενο μάθημα χωριστήκαμε σε ομάδες Ελλήνων και Περσών και μιλήσαμε για την 
ναυμαχία της Σαλαμίνας, συνδυάζοντας μαθηματικά και ιστορία. Συζητήσαμε εν συντομία 
για την σπουδαιότητα της ναυμαχίας και γίναμε ήρωες σ΄ αυτή. Σε ένα φύλλο εργασίας, 
που μοιράστηκε στις ομάδες, μία κουκκίδα όριζε τη θέση τους σε ένα τοπίο μάχης αποτυ-
πωμένο πάνω σε ένα ορθοκανονικό σύστημα αξόνων. Οι ομάδες κλήθηκαν να εντοπίσουν 
τις αποστάσεις τους από τα πλοία των εχθρών και να προσομοιώσουν μία επίθεση. Όποιοι 
θα εντόπιζαν πιο γρήγορα τη θέση του αντιπάλου τους θα είχαν τη νίκη με το μέρος τους. 
Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν και εμπέδωσαν την αξία της θεωρίας των τριγωνομετρικών 
αριθμών σε ένα πεδίο εφαρμογής τους.  

Ώστε θέλεις να γίνεις εκπαιδευτικός; 

Κλείνοντας ήθελα να αναφέρω πως σ’ αυτό το συνέδριο ήρθα ως  εξ αποστάσεως και δια 
βίου μαθήτρια του Μπουκόφσκι, ο οποίος άθελά του ή ηθελημένα μου δίδαξε το  μεγαλύ-
τερο μάθημα, αυτό που οι καθηγητές μου στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο δεν κατάφε-
ραν να μου διδάξουν. Ακολουθεί το ποίημα σε μετάφραση Σώτη Τριανταφύλλου. 

Αν δεν βγαίνει από μέσα σου ορμητικά 
σε πείσμα όλων, 
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μην το κάνεις. 
Αν δε βγει απρόσκλητο 
από την καρδιά κι απ’ το μυαλό σου κι απ’ το στόμα 
κι απ’ τα σωθικά σου, 
μην το κάνεις. 

Αν κάθεσαι με τις ώρες 

και κοιτάς την οθόνη του υπολογιστή σου 
ή σκύβεις σαν καμπούρης πάνω από τη γραφομηχανή σου 
ψάχνοντας βασανιστικά τις λέξεις, 
μην το κάνεις. 
 

Μην το κάνεις για τα λεφτά 
Ή για τη δόξα, 
Ας’ το καλύτερα. 
 

Αν το κάνεις γιατί νομίζεις πως θα σου φέρει 
γυναίκες ή άντρες στο κρεβάτι σου, 
μην το κάνεις. 
 

Αν κάθεσαι εκεί πέρα και 
γράφεις ξανά και ξανά τα ίδια και τα ίδια, 
μην το κάνεις. 
 

Αν ζορίζεσαι όταν σκέφτεσαι να το κάνεις, 
τότε μην κάνεις. 
 

Αν προσπαθείς να γράψεις όπως άλλος, 
ξέχνα το. 
Ας το καλύτερα. 

Αν περιμένεις να βγει μουγκρίζοντας από μέσα σου, 
τότε περίμενε υπομονετικά. 
Κι αν δεν βγει με βαθύ βρυχηθμό, 
κάνε κάτι άλλο. 
 

Αν πρέπει πρώτα να το διαβάσεις στη γυναίκα σου 
ή στην γκόμενά σου ή στον γκόμενό σου 
ή στους γονείς σου ή σε οποιονδήποτε άλλον, 
δεν είσαι έτοιμος να γίνεις συγγραφέας. 
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Μην γίνεις σαν τόσους και τόσους γραφιάδες, 
μην γίνεις σαν κι αυτούς τους μύριους 
που αυτοαποκαλούνται συγγραφείς, 
μην γίνεις κουτός και πληκτικός 
και ξιπασμένος, 
μην αφήνεις την αυταρέσκεια να σε κατασπαράξει. 

Οι βιβλιοθήκες του κόσμου έχουν 

πνιγεί στο χασμουρητό με το σινάφι σου. 

Μην προστεθείς κι εσύ σ’ αυτούς. 
Μην το κάνεις. 
Αν δεν εκτοξεύεται απ’ την ψυχή σου σαν πύραυλος, 
Ας το καλύτερα. 

Καν’ το μονάχα αν νιώσεις ότι το να μην το κάνεις 
Θα σε οδηγήσει στην τρέλα, 
στην αυτοκτονία ή στο φόνο. 
Αλλιώς, μην το κάνεις. 
Αν δεν νιώσεις ότι ο ήλιος μέσα σου 
σου καίει τα σπλάχνα, 
μην το κάνεις. 

Όταν έρθει στ’ αλήθεια η ώρα, 
κι αν έχεις το χάρισμα, 
θα συμβεί 
από μόνο του 
και θα συνεχίσει να συμβαίνει 
ώσπου να πεθάνεις ή ώσπου να πεθάνει εκείνο. 

Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. 
Ποτέ δεν υπήρξε. 

Όταν είσαι εκπαιδευτικός επειδή δεν μπορείς να είσαι τίποτε άλλο από εκπαιδευτικός, τότε 
δίνεις τον εαυτό σου στη διαδικασία μάθησης και αυτή είναι η καλύτερη εκπαιδευτική 
προσέγγιση, εφόσον αβίαστα γεννιέται μέσα σου η επινόηση  που εμποτίζει με μαγεία ολό-
κληρη τη διαδικασία προσφοράς προς το παιδί, μεταμορφώνοντας ακόμη και τον εκπαι-
δευτικό σε μαθητή που έχει τόσα να μάθει από την αλληλεπίδραση με τους μαθητές του. 

Βιβλιογραφία: 

Henry Charles Bukowski, Να περιφέρεσαι στην τρέλα, αναζητώντας τη λέξη, τον στίχο, τη 
ζωή, μετάφραση Σώτη Τριανταφύλλου, Αθήνα: Ηλέκτρα (2006) 
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Ο ρόλος του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων στην ένταξη των παιδιών Ρομά 
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Πλαγεράς Αντώνιος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.17.03 

Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Βόλου 
aplageras@sch.gr  

Τσαρδακά Σοφία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

stsardaka@sch.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία θα γίνει μια προσπάθεια καταγραφής των προβλημάτων που δη-
μιουργούνται σε μια σχολική μονάδα, οπού φοιτούν μαθητές προερχόμενη από διαφορετι-
κή πολιτισμική αφετηρία. Θα γίνει μια πρώτη προσέγγιση του θέματος ως προς τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε τέτοια σχολεία, χρησιμο-
ποιώντας ως παράδειγμα σχολεία του Ν. Μαγνησίας και θα γίνουν προτάσεις επίλυσης αυ-
τών των προβλημάτων με υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και καλών πρακτικών που μπο-
ρούν να υιοθετηθούν από τους εκπαιδευτικούς, ώστε να επιτύχουμε αποτελεσματικότερη 
μάθηση.  Ως ομάδα στόχου είναι οι μαθητές ρομά του Ν. Μαγνησίας που φοιτούν σε σχο-
λεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Λέξεις - Κλειδιά: Διαπολιτισμικότητα, ρομά, εκπαίδευση. 

Εισαγωγή 

Η πρόσβαση της νέας γενιάς Ρομά στην εκπαίδευση αποτελεί αναμφίβολα το βασικότερο 
μηχανισμό άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού της εν λόγω πληθυσμιακής ομάδας και α-
παρέγκλιτη προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή της στην οικονομική, πολιτική και κοι-
νωνική ζωή της χώρας. 

Η σχολική φοίτηση των παιδιών Ρομά, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τα τε-
λευταία χρόνια, χαρακτηρίζεται από απουσία ή περιορισμένη παρακολούθηση στην προ-
σχολική εκπαίδευση, μικρό ποσοστό εγγραφής στο δημοτικό σχολείο, καθυστερημένη συμ-
μετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία σε προχωρημένη ηλικία, πρόωρη διακοπή πριν την 
ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλή επίδοση σε σχέση με τον υπόλοιπο 
μαθητικό πληθυσμό. 

Συνεπώς, σύμφωνα και με την Εγκύκλιο Φ4/350/Γ1/1028/22-8-1995, καθίσταται επιτακτικό 
να καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες από όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην 
εκπαιδευτική διαδικασία (Περιφερειακοί Δ/ντές Π.Ε & Δ.Ε, Προϊστάμενοι Επιστ.& Παιδαγ. 
Καθοδήγησης, Σχολικοί Σύμβουλοι, Δ/ντές Δ/νσεων και Προϊστάμενοι Γραφείων Π.Ε. κλπ.), 
ώστε να ενταχθούν όλα τα παιδιά Ρομά στην προσχολική εκπαίδευση και να εξασφαλιστεί η 
παροχή ίσων ευκαιριών σε όλα τα παιδιά που διαβιούν στην επικράτεια. 

Προβλήματα φοίτησης μαθητών ρομά 

Οι μαθητές ρομά λόγω μη εμβολιασμού τους, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία του σχο-
λείου με τους τοπικούς φορείς υγείας (ΠΙΚΠΑ, Κοινωνική πρόνοια, Ιατρικά κέντρα, Νοσοκο-
μεία κ.α.). ο εμβολιασμός πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών από την ημέρα εγγρα-
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φής του παιδιού στο σχολείο. Άλλο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία που φοι-
τούν μαθητές ρομά είναι η δυσκολία εύρεσης πιστοποιητικού μόνιμης κατοικίας λόγω των 
συχνών μετακινήσεων των συγκεκριμένων οικογενειών.  

Το 2001 το ελληνικό τμήμα της UNICEF, πραγματοποίησε έρευνα με θέμα την παιδική εκμε-
τάλλευση των παιδιών στην Ελλάδα από την οποία προέκυψε ότι το 68,2% των ερωτηθέ-
ντων θεωρούν ότι το σχολείο τους βοηθάει να φύγουν από την φτώχεια και να αναπτύξουν 
δεξιότητες, παρόλα ταύτα η διαφορετικότητα είναι ένας παράγοντας που λειτουργεί ανα-
σταλτικά στη φοίτηση τους στο σχολείο ως βασικός παράγοντας. Τα μαθησιακά προβλήμα-
τα αναδεικνύονται ως δεύτερο πρόβλημα.  

Υπόθεση 

Καθώς τα τελευταία χρόνια γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη προσπάθεια από την πολιτεία 
να εντάξει μαθητές ρομικής καταγωγής θα πρέπει η πολιτεία να εφοδιάσει τους εκπαιδευ-
τικούς με γνώσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στην μαθητική 
κοινότητα λόγω της διαφορετικής πολιτισμικής αφετηρίας των μαθητών. 

Με βάση αύτη την υπόθεση η παρούσα εργασία προσπαθεί να απαντήσει σε προβληματι-
κές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε σχολεία που φοι-
τούν και μαθητές ρομά. Τέλος συμπερασματικά θα γίνει μια προσπάθεια καταγραφής προ-
τάσεων – λύσεων που μπορούν να προσαρμοστούν σε αντίστοιχες περιπτώσεις. 

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν είναι από περιοχές του Ν. Μαγνησίας και από εκπαιδευ-
τικούς που έχουν εμπειρία διδασκαλίας μεικτών τμημάτων, αλλά και από φορείς που παρέ-
χουν στήριξη είτε σε γονείς και μαθητές ρομά είτε υλοποιούν προγράμματα στήριξης εκ-
παιδευτικών. Η συγκέντρωση των στοιχείων έγινε από τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων του 
Νομού Μαγνησίας.  

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν την περίοδο 2013 – 2014 επεξεργάστηκαν από τους συγ-
γραφείς του άρθρου και έγινε μια προσπάθεια οργάνωσης των προβλημάτων που έχουν 
καταγραφεί τα οποία και θα παρουσιαστούν.  

Σύμφωνα λοιπόν με τους εκπαιδευτικούς τα παιδιά ρομά δεν δείχνουν να αντιλαμβάνονται 
τους κανόνες λειτουργίας του σχολείου. Επίσης έχουν μια διαφορετική αντίληψη για την 
θέση των φύλων στις σχέσης τους, αλλά σε σχέση και με την υπόλοιπη κοινότητα είτε ίδιας 
καταγωγής είτε διαφορετικής. Παρουσιάζουν μεγάλα μαθησιακά κενά τα οποία τους δυ-
σκολεύουν ακόμα περισσότερο στον να μπορούν να συμμετέχουν στα μαθήματα.  

Ο ρόλος του Συμβουλευτικού Σταθμού. 

Δημιουργείται λοιπόν η ανάγκη ύπαρξης μιας δομής η οποία θα λειτουργεί υποστηρικτικά 
και προς τα δυο μέρη.  Ο ρόλος του ΣΣΝ θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και σε επίπεδο διαμε-
σολαβητή στη σχολική μονάδα, ο οποίος θα μεριμνά για την επίλυση προβλημάτων στις 
σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – γονέων – μαθητών για την αποτελεσματικότερη και απο-
δοτικότερη λειτουργία του σχολείου. Δημιουργώντας ένα δίκτυο φορέων που μπορούν να 
προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης των εκπαιδευτικών σε κάθε δύσκολη περίπτωση δια-
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χείρισης κρίσεων την οποία ο εκπαιδευτικός ίσως να μην μπορεί να φέρει σε πέρας. Έτσι ο 
εκπαιδευτικός παραμένει ελεύθερος να ασκεί το έργο του και απαλλάσσεται από κάθε άλ-
λη διαδικασία που τον αποσπά από το κύριο έργο του.    

Επίσης είναι και η δομή εκείνη που μπορεί να ενώσει όλους τους φορείς που μπορούν να 
λειτουργήσουν συνεργατικά και προς την επίλυση συγκρουσιακών καταστάσεων, στην σχο-
λική κοινότητα, που αφορούν διαφορετική προσέγγιση κοινωνικών θεμάτων λόγο διαφορε-
τικής πολιτισμικής αφετηρίας των εμπλεκομένων.  

Στην Ελλάδα υπάρχουν φορείς που κάνουν εξαιρετική δουλειά πάνω στην ένταξη των παι-
διών ρομά στην σχολική κοινότητα. Το πρόβλημα είναι δεν υπάρχει ο σύνδεσμος που θα 
λειτουργήσει διαμεσολαβητικά και να αξιοποιήσει, προς όφελος της σχολικής διαδικασίας, 
τους φορείς.  

 Με τον τρόπο αυτό ο ΣΣΝ Μαγνησίας δημιουργεί κλίμα εξωστρέφειας στη σχολική μονάδα, 
σφυρηλατώντας κρίκους επικοινωνίας με εξειδικευμένους φορείς, οι οποίοι δημιουργούν 
κλίμα ασφάλειας, στη σχολική μονάδα, ως προς την διαχείριση προβληματικών καταστά-
σεων στην τάξη. Ο ΣΣΝ Μαγνησίας απέδειξε ότι μπορεί με την αφορμή της υλοποίησης ενός 
Προγράμματος παρέμβασης για το σχολικό εκφοβισμό, να συντονίσει ένα δίκτυο σχολείων 
με κοινά προβλήματα και ανησυχίες, αναδεικνύοντας και προωθώντας τις καλές πρακτικές 
με σκοπό την επέκταση της υιοθέτησή τους από περισσότερα σχολεία.  Ο ΣΣΝ μπορεί απο-
δεδειγμένα να υποστηρίξει δράσεις δικτύωσης με φορείς που μπορούν να προσφέρουν 
υπηρεσίες υποστήριξης των εκπαιδευτικών σε κάθε δύσκολη περίπτωση διαχείρισης κρί-
σεων την οποία ο εκπαιδευτικός ενδεχομένως μόνος του, να μην είναι σε θέση να τα φέρει 
σε πέρας. Με τον τρόπο αυτό ο εκπαιδευτικός παραμένει ελεύθερος να ασκεί το έργο του 
και απαλλάσσεται από άλλες διαδικασίες που τον αποσπούν από το κύριο έργο του.    

Συμπερασματικά μπορούμε να σημειώσουμε ο ΣΣΝ θα πρέπει να λειτουργεί διαμεσολαβη-
τικά προς την σχολική κοινότητα (γονείς – εκπαιδευτικοί – μαθητές) και όλους τους επιστη-
μονικούς φορείς επίλυσης συγκρουσιακών καταστάσεων (Πανεπιστήμιο, τοπική φορείς 
στήριξης, κέντρα συμβουλευτικής κ. α.) προς όφελος της διαδικασίας της μάθησης και της 
δυνατότητας ίσων ευκαιριών προς όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως κριτηρίων που τους 
καθιστούν διαφορετικούς ως προς τον μέσω όρο των υπολοίπων. 
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Οι θησαυροί της ελληνικής φύσης. Διδακτικό σενάριο 

Γναφάκη Αικατερίνη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

aikaterina13@gmail.com 

Περίληψη 

Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Αρωματικά φυτά και βότανα” υλοποιήθηκε 
από τους μαθητές της Β1 τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων το Σεπτέμβριο του 
2014 έως τον Ιανουάριο του 2015. Αποφασίσαμε ν΄ ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, γιατί 
ζούμε σ΄ έναν τόπο με πλούσια χλωρίδα, με πληθώρα βοτάνων και αρωματικών φυτών που 
φυτρώνουν στα βουνά ή καλλιεργούνται σε γλάστρες και κήπους. Θελήσαμε να τα γνωρί-
σουμε καλύτερα και να ευαισθητοποιηθούμε στη διάδοση και χρήση τους τόσο στην καθη-
μερινή μας διατροφή όσο και σε θέματα υγείας, αλλά και στον καθαρισμό του σπιτιού, αντι-
καθιστώντας έτσι τα χημικά προϊόντα με τους θησαυρούς της φύσης. Μέσα σε ένα κλίμα 
αποδοχής και συνεργασίας, με μια ποικιλία δραστηριοτήτων, οι μαθητές προβληματίστηκαν, 
πειραματίστηκαν, ανακάλυψαν και γεύτηκαν τη χαρά της δημιουργίας. 

Λέξεις - Κλειδιά: Ποια είναι τα αρωματικά φυτά, πού τα βρίσκουμε, πώς τα καλλιεργούμε, 
πώς τα χρησιμοποιούμε, από τι κινδυνεύουν; 

Εισαγωγή 

Όλοι οι πολιτισμοί της Γης, μέσα από τους μύθους και τις παραδόσεις τους αναφέρονται στις 
θεραπευτικές χρήσεις των φυτών. Πίσω από κάθε θαυματουργή ενέργεια ίσως να βρίσκεται 
και ένα βοτάνι που λίγοι έτυχε να γνωρίζουν και λίγοι να το χρησιμοποιούν. Βοτάνια που 
γνώριζαν οι θεοί και τυχαία ανακάλυψαν οι άνθρωποι, βότανα που ξεπηδούν από το αίμα 
μυθικών ηρώων, όπως ο υάκινθος που φυτρώνει τη στιγμή που το αίμα του νεαρού Υάκιν-
θου, φίλου του Απόλλωνα, ποτίζει τη γη. (Κολτσιδόπουλος  & Παπαϊωάννου, 2007) 

Στις μέρες μας, πολλή συζήτηση και έρευνα γίνεται για τη χρήση των αρωματικών φυτών 
στην καθημερινή μας ζωή και τη γνωριμία με τα βότανα. Στοχεύουμε η  προσωπική μας ενα-
σχόληση με τα φυτά μέσα από αυτό το περιβαλλοντολογικό πρόγραμμα, να μας στρέψει σε 
αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών που έχουν σχέση με τις συνήθειές μας στη διατροφή, 
στον καθαρισμό του σπιτιού μας, στις καθημερινές αδιαθεσίες, και γενικότερα στον  τρόπο 
που σχετιζόμαστε με το φυσικό περιβάλλον. Είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε καλύτερες 
συνθήκες ζωής, αναπτύσσοντας έναν υψηλό βαθμό περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

Στόχοι του προγράμματος 

Να γνωρίσουν οι μαθητές τα βασικότερα αρωματικά φυτά του τόπου μας και να αποκτή-
σουν γνώσεις για την καλλιέργεια και τη χρήση τους. 

Να εκτιμήσουν τη σημασία των αρωματικών φυτών στην υγεία και στην ποιότητα ζωής και 
να τα συμπεριλάβουν στη διατροφή τους. 
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Να πειραματιστούν με την παρασκευή αρωματισμένων με βότανα προϊόντων (σαπούνι, κη-
ραλοιφή, αρωματικό αλάτι, ζάχαρη, ελαιόλαδο, συντήρηση δυόσμου). 

Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να εξασκηθούν στον προφορικό και τον γραπτό τους 
λόγο. 

Να εκφραστούν μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες και να ψυχαγωγηθούν. (χορό, ζω-
γραφική, τραγούδι) 

Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας, να μάθουν να εργάζονται υπεύθυνα και συλλογικά και 
να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητα μέσα από την ομαδοποίηση και την κατανομή εργα-
σιών.  

Να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση, να μάθουν πως η προστασία του περιβάλλοντος 
δεν αφορά μόνο τους ειδικούς και τους επιστήμονες, αλλά όλους μας. 

Να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους από τα διάφορα χημικά τα οποία έχουν γίνει μέρος 
της καθημερινής μας ζωής και να ευαισθητοποιηθούν στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον 
υποκατάστατων των χημικών.  

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Για τη γνωριμία με τη χλωρίδα της πατρίδας μας και τις απειλές που δέχεται από την επέμ-
βαση των ανθρώπων χρησιμοποιήσαμε τη βιωματική και την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, 
μέσα από τις τεχνικές του κύκλου συζήτησης, του παιχνιδιού και της εικαστικής έκφρασης, 
διευκολύνοντας την επικοινωνία, τον αυθορμητισμό και τη δημιουργικότητα.  

Αξιοποιήσαμε επίσης τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, δίνοντας στο μαθητή 
τη δυνατότητα να προσεγγίσει και να επεξεργαστεί δεδομένα με πλήθος συνδυασμών και 
δυνατοτήτων, για να γίνει το μάθημα πιο ελκυστικό, πιο ουσιαστικό και  η αναμετάδοση της 
πληροφορίας να αντικατασταθεί από την αναζήτησή της. Αυτό έγινε με παροχή υποστήριξης 
και παρότρυνσης για να αναμορφώσουν οι μαθητές τις πληροφορίες αποτελεσματικά, να 
μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να αναλύσουν τους προβληματισμούς τους, ώστε οι γνώ-
σεις που παρέχει ο υπολογιστής να μπορέσουν να εμπεδωθούν. 

Με τη βιωματική μέθοδο η μαθησιακή διαδικασία οργανώνεται έτσι ώστε οι μαθητές να συμ-
μετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες όπως η έρευνα, η εργασία πεδίου, οι συνεντεύξεις, η 
παρατήρηση, οι δημιουργικές συνθέσεις κ.ά. ( Δεδούλη, 2003) 

Η εργασία σε ομάδες, το κλίμα συνεργασίας, η συναισθηματική έκφραση και η έκθεση σε 
νέες εμπειρίες, αποτελούν βασικά εργαλεία της βιωματικής εκπαίδευσης. Η απευθείας συ-
νάντηση του μαθητή με το αντικείμενο της μάθησης, καταφέρνει να  τον εμπλέκει ολόκληρο 
σ΄ αυτήν την διαδικασία με αποτέλεσμα η παραγόμενη μάθηση να είναι διαρκής και ουσια-
στική.  
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Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών των αντιστοίχων γνωστικών αντικειμένων 

Η εργασία με τα αρωματικά φυτά συνδέεται με τα προγράμματα σπουδών όλων των γνωστι-
κών αντικειμένων. Καλλιεργεί τον προφορικό και γραπτό λόγο, συνδέει το παιδί με το περι-
βάλλον και του δίνει τη δυνατότητα  για δημιουργία και έκφραση. 

Μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων συνδέσαμε την εργασία μας με τη Μελέτη Περιβάλλο-
ντος στις ενότητες με τα φυτά, τη διατροφή, το βιβλίο και τον πολιτισμό. Στη γλώσσα διαβά-
σαμε μύθους, ιστορίες και ποιήματα για τα φυτά,  μάθαμε εκφράσεις, παροιμίες, παρομοιώ-
σεις, μαντινάδες και αινίγματα, δημιουργήσαμε σύνθετες λέξεις και οικογένειες λέξεων, ψά-
ξαμε για τη σημασία των βοτάνων στο λεξικό, γράψαμε κείμενα, βάλαμε σε αλφαβητική 
σειρά τα βότανα, συμπληρώσαμε ακροστιχίδες, δημιουργήσαμε βιβλία, αγγελίες κ.ά. Στα 
Μαθηματικά ασχοληθήκαμε με την έννοια του χώρου, της ταξινόμησης και της χρονικής α-
κολουθίας. Στην Αισθητική Αγωγή τραγουδήσαμε, παίξαμε, φτιάξαμε πουγκάκια με βότανα, 
σκιάχτρα για τα φυτά μας, έργα τέχνης με θέμα τα φυτά, εικονογραφήσαμε βιβλία και κατα-
σκευάσαμε φυτολόγιο. Στη Φυσική Αγωγή διδαχτήκαμε από τη γυμνάστρια κ. Κουρουμπα-
κάλη τον Πωγωνίσιο χορό. Παραδοσιακός χορός που χορεύεται στην περιοχή της επαρχίας 
Πωγωνίου Ιωαννίνων, από άνδρες και γυναίκες, με το γνωστό τραγούδι " Βασιλικός θα γίνω 
στο παραθύρι σου". 

Δραστηριότητες 

Διερευνήσαμε και επεξεργαστήκαμε το θέμα χρησιμοποιώντας αρχικά τον “καταιγισμό ι-
δεών” και διαπιστώσαμε τις γνώσεις και τους προβληματισμούς των μαθητών γύρω από τα 
αρωματικά φυτά και βότανα. Καθώς το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα είχε αναδυθεί 
από την περσινή σχολική χρονιά ο ενθουσιασμός τους ήταν μεγάλος και η συμμετοχή τους 
στη συζήτηση εντυπωσιακή.  

Στη συνέχεια για να υλοποιήσουμε το περιβαλλοντικό μας πρόγραμμα, δημιουργήσαμε ομά-
δες εργασίας των τριών ή τεσσάρων μαθητών. Για τη σύσταση των ομάδων λάβαμε υπόψιν 
μας τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους. 

 

Επισκεφθήκαμε το βοτανικό κήπο και γνωρίσαμε από κοντά τα είδη των φυτών. 
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Χρησιμοποιήσαμε το σημειωματάριό μας, για τη συλλογή πληροφοριών από το οικογενειακό 
περιβάλλον, από  ειδικούς, τη βιβλιογραφία και το διαδίκτυο.  

 

Φυτέψαμε αρωματικά φυτά και βότανα παρακολουθώντας την ανάπτυξη τους για να δούμε 
στην πράξη και μέσα από τη δική μας δουλειά όλες τις καλλιεργητικές φροντίδες που χρειά-
ζονται τα αρωματικά φυτά του τόπου μας. Δημιουργήσαμε επίσης ένα βιβλίο 20 φύλλων με 
τις παρατηρήσεις, τις μετρήσεις, τις φωτογραφίες και τις σκέψεις μας, σχετικά με την πορεία 
της ανάπτυξής των φυτών μας. 

 

Συντηρήσαμε δυόσμο σε ελαιόλαδο: Γεμίσαμε ένα βαζάκι με δυόσμο και ρίξαμε λάδι μέχρι 
να σκεπαστεί ο δυόσμος. Βάλαμε και διάφορα πιπέρια μέσα. Χρησιμοποιούμε τα φύλλα σε 
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συνταγές με δυόσμο. Όταν τελειώσουν τα φύλλα, το λάδι θα το χρησιμοποιήσουμε σε σαλά-
τες ή στο μαγείρεμα. 

Συγκεντρώσαμε αρωματικά φυτά και βότανα και τα χρησιμοποιήσαμε για να αρωματίσουμε 
ελαιόλαδο, αλάτι και ζάχαρη. Φτιάξαμε με τα χεράκια μας νοστιμιές για τα φαγητά, τα γλυκά 
και τα ροφήματά μας. 

Αρωματισμένο ελαιόλαδο: Σε ένα γυάλινο μπουκάλι με ελαιόλαδο βάλαμε πολλά βότανα και 
μπαχαρικά μαζί, όπως ρίγανη, θυμάρι, δυόσμο και  βασιλικό. Το φυλάξαμε  σε ένα σκοτεινό 
μέρος. Μετά από 3-4 εβδομάδες είχαμε ένα άριστο αρωματικό ελαιόλαδο για οποιαδήποτε 
χρήση. 

 

Αρωματισμένη  ζάχαρη: Σε ένα βαζάκι βάλαμε ζάχαρη και φύλλα αρμπαρόριζας σε στρώσεις. 
Κλείσαμε το βάζο και το αφήσαμε σε δροσερό μέρος για περίπου δέκα μέρες. Κατά διαστή-
ματα κουνάμε το βάζο ή ανακατεύουμε με κουτάλι για να αρωματιστεί όλη η ζάχαρη.  

 

Αρωματικό Αλάτι: Προσθέσαμε μπαχαρικά και βότανα σε ένα βαζάκι, εναλλάσσοντας το α-
λάτι και τα βότανα σε δύο ή τρεις στρώσεις για να περάσει  η γεύση σε όλους τους κόκκους 
του αλατιού. Κλείσαμε καλά το  βάζο με το καπάκι του και το κουνήσαμε δυνατά. Θα το α-
φήσουμε για 3-4 εβδομάδες σε σκοτεινό μέρος. Όταν θα  είναι έτοιμο θα το βάλουμε σε μύλο 
για να το τρίψουμε σε φέτες ψωμιού, ντομάτας ή σε οποιοδήποτε φαγητό θέλουμε να δώ-
σουμε γεύση.   
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Φτιάξαμε ένα μοσχομυριστό, υγρό, οικολογικό σαπούνι για το σώμα, τα μαλλιά, τα χέρια, τα 
πιάτα, το πάτωμα και για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Χρησιμοποιήσαμε 100 ml σαπούνι ελαι-
όλαδου σε νιφάδες, περίπου 400 ml νερό, 1 βότανο, 1 κουταλιά καστανή ζάχαρη, 1 αιθέριο 
έλαιο της αρεσκείας μας, 1 κουταλάκι λάδι. 

 

Η κηραλοιφή μας με μελισσοκέρι και βότανα ενθουσίασε όλους μας. Για την κηραλοιφή που 
φτιάξαμε στην τάξη, στα 10 γραμμάρια μελισσοκέρι βάλαμε 75 γραμμάρια λάδι. Το λάδι το 
είχαμε αρωματίσει με βανίλια Μαδαγασκάρης και όταν το κατεβάσαμε από τη φωτιά προ-
σθέσαμε αιθέριο έλαιο από λεβάντα. 

 

Τα μέλη των ομάδων συνεργάστηκαν και δημιούργησαν 22 βιβλία αρωματικών φυτών και 
βοτάνων. Ασχολήθηκαν με μερικά από τα πιο γνωστά αρωματικά φυτά και βότανα: Άνηθο, 
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Μέντα, Ρίγανη, Βασιλικό, Σέλινο, Δάφνη, Φασκόμηλο, Δενδρολίβανο, Δίκταμο, Δυόσμο, Θυ-
μάρι, Λεβάντα, Μαϊντανό, Μάραθο, Μαντζουράνα, Στέβια, Αλόη, Τσάι του βουνού, Λουίζα, 
Σκόρδο, Αρμπαρόριζα 

 

Εκτός από τη δημιουργία βιβλίων οι μαθητές συνεργάστηκαν και δημιούργησαν φυτολόγια, 
συλλογές και εικαστικές συνθέσεις με βότανα. 

 

Αποξηράναμε δίκταμο και φτιάξαμε ροφήματα με βότανα. Απολαύσαμε το τσάι μας με τη 
συντροφιά των δύο άλλων τμημάτων της Δευτέρας τάξης. Το συνοδεύσαμε με λουκουμάδες 
και με ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Νοστιμίσαμε τις φετούλες του ψωμιού με αρωματικό αλάτι 
και ελαιόλαδο. 

Ασχοληθήκαμε επίσης με γιατροσόφια και τη συλλογή και ανάλυση ποιημάτων, παροιμιών, 
μαντινάδων, αινιγμάτων, εκφράσεων, εικόνων που αναφέρονται στα αρωματικά φυτά και 
βότανα. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές εκφράσεις και παροιμίες: “Κολοκύθια με τη ρίγανη, 
Χώνεται παντού σαν μαϊντανός, Σκόρδα στα μάτια σου, Βασιλικός κι αν μαραθεί τη μυρωδιά 
την έχει” και δύο στίχους από ένα κρητικό έμμετρο ποίημα που λέγεται «Σαρανταβότανο» 
γιατί έχει μέσα σαράντα βότανα: “Φύλλα συκιάς κι αμυγδαλιάς και φύλλα μαντζουράνας, 
φλισκούνι που μοσκοβολά σαν κόρφος κάθε μάνας”. (Παλαιοχώρι Λέσβου, 2013) 

Στην τάξη μετά τη διερεύνηση του θέματος εργαστήκαμε με πολύ κέφι για να επιτύχουμε 
τους στόχους μας. Παίξαμε παιχνίδια με τις καρτέλες των φυτών που φυτέψαμε, συζητή-
σαμε, διαβάσαμε βιβλία, συμπληρώσαμε φύλλα εργασιών, αναγνωρίσαμε βότανα από το 
άρωμά τους, τραγουδήσαμε, χορέψαμε, και διασκεδάσαμε.Το υλικό που έχει παραχθεί, α-
ναρτήθηκε στην  ιστοσελίδα  της τάξης http://proximace1.wordpress.com/, στο σύνδεσμο: Α-
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ρωματικά φυτά & βότανα και  παρουσιάστηκε στο σχολείο μαζί με τις αρχές του Καταστατι-
κού Χάρτη της Γης. Αυτός αποτελεί μια διακήρυξη θεμελιωδών ηθικών αρχών για την οικο-
δόμηση μιας δίκαιης, βιώσιμης και ειρηνικής παγκόσμιας κοινωνίας στον 21ο αιώνα. Επιδιώ-
κει να εμπνεύσει όλους τους ανθρώπους με μια νέα αίσθηση παγκόσμιας αλληλεξάρτησης 
και κοινής ευθύνης για την ευημερία ολόκληρης της ανθρώπινης οικογένειας, της μεγαλύτε-
ρης κοινότητας της ζωής και των μελλοντικών γενεών. Είναι ένα όραμα ελπίδας και μια πρό-
σκληση για δράση. (Η πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην Ελλάδα). Μέσα 
από την εργασία μας προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε ορισμένες από αυτές τις αρχές. Η ό-
γδοη αρχή, “Μάθε για τον τόπο όπου ζεις, εκτίµησέ τον και μοιράσου ό,τι ξέρεις”, μας απα-
σχόλησε ιδιαίτερα όπως φαίνεται και από τις εργασίες μας.  

 

 Αξιολόγηση 

Το ταξίδι μας στους θησαυρούς της ελληνικής φύσης έφερε τους μαθητές και τις οικογένειές 
τους κοντά σε ένα πιο φυσικό τρόπο ζωής που σέβεται τον άνθρωπο και όλα τα πλάσματα 
που ζουν στον πλανήτη γη. Τα παιδιά γνώρισαν τον πλούτο των αρωματικών φυτών της Ελ-
λάδας, χάρηκαν τις εργασίες τους και ανέπτυξαν μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση του 
θέματος και την ενεργό συμμετοχή τους, όλες εκείνες τις ικανότητες και δεξιότητες που προ-
βλέπονται από το αναλυτικό πρόγραμμα. 
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Πειραματική περιβαλλοντική εκπαίδευση με διακίνηση ερωτηματολογίου για την οικονο-
μική αποτίμηση της βιομηχανικής ρύπανσης 

Κοψιδάς Οδυσσέας 
Οικονομολόγος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., Msc  

odykopsi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη μέθοδος στηρίζεται στη συλλογή πληροφοριών από άτομα ή νοικοκυριά της 
περιοχής επίδρασης του υπό διερεύνηση σχεδίου, με στόχο τον προσδιορισμό της μέγιστης 
προθυμίας για χρηματική συνεισφορά με σκοπό την αποφυγή ή την αποκατάσταση μιας πε-
ριβαλλοντικής ζημιάς (Willingness To Pay - WTP) ή τη μέγιστη προθυμία για οικονομική απο-
ζημίωση στην περίπτωση μιας νέας περιβαλλοντικής επιβάρυνσης (Willingness To Accept - 
WTA). Η μέθοδος αυτή εκτιμά με άμεσο τρόπο την οικονομική αξία ενός περιβαλλοντικού 
αγαθού εξαρτώντας την από τις εκφρασμένες προτιμήσεις των ερωτώμενων και για το λόγο 
αυτό αναφέρεται, επίσης, και ως Μέθοδος Εξαρτημένης Αξιολόγησης. Στόχος της παρούσας 
μελέτης είναι να προσπαθήσουν οι μαθητές να εκμαιεύσουν από τους ερωτώμενους το ποσό 
που διατίθενται να πληρώσουν προκειμένου να υποστούν την βιομηχανική ρύπανση. 

Λέξεις - Kλειδιά: Πειραματική Οικονομική, Μέθοδος Υποθετικής Αξιολόγησης, Περιβαλλο-
ντική Εκπαίδευση, Ερωτηματολόγιο 

Εισαγωγή 

Η εκτίμηση της οικονομικής αξίας της ποιότητας του περιβάλλοντος στην περιοχή εργασίας 
ή κατοικίας βασίστηκε σε δύο βασικούς άξονες: Την εκτιμώμενη επίδραση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος στην αξία των ιδιοκτησιών, η οποία αντανακλά αξίες χρήσης. Την επιθυμία 
της χρηματικής συνεισφοράς των κατοίκων της περιοχής για τη μετεγκατάσταση του εργο-
στασίου 

Πληθυσμό – στόχο αποτέλεσαν τα άτομα που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή του εργο-
στασίου. Ως δείγμα επιλέχθηκε ένα σύνολο 150 ατόμων. Το μέγεθος του δείγματος ανταπο-
κρίνεται στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης έρευνας και στους κανόνες της στατιστικής επι-
στήμης και είναι σύμφωνο με τη διεθνή εμπειρία και πρακτική.  

Η έρευνα έλαβε χώρα στην περιοχή της Ελευσίνας στις 11-06-2014 κατά τις ώρες 12:30 – 
16:30 και στην περιοχή της Χαλκίδας στις 12-06-2014 κατά τις ώρες 13:30 – 14:30 και στις 13-
06-2008 κατά τις ώρες 12:00 – 13:00. Στην περιοχή των Αγ. Θεοδώρων, η έρευνα πραγματο-
ποιήθηκε στις 14-06-2014 στην κεντρική πλατεία των Αγ. Θεοδώρων κατά τις ώρες 11:00 - 
15:00. Επίσης για την περιοχή της Ελευσίνας δόθηκαν ερωτηματολόγια σε εργαζόμενους στο 
εργοστάσιο. Η ανωτέρω έρευνα έγινε σε διερχόμενο ετερόκλητο δείγμα, όχι συνεχώς αλλά 
με διαλλείματα.  

Κατασκευή Ερωτηματολογίου  

Το ερωτηματολόγιο προετοιμάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές της επιστήμης 
της κοινωνικής έρευνας, τα αποτελέσματα της διεθνούς ερευνητικής και πρακτικής εμπειρίας 
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στο πεδίο της περιβαλλοντικής οικονομίας και τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περίπτω-
σης. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από δεκαέξι συνολικά ερωτήσεις, εκ των οποίων οι έξι 
αφορούσαν στα προσωπικά στοιχεία των ερωτώμενων. Ο αριθμός των ερωτήσεων καθορί-
στηκε με γνώμονα τη συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών, σε έναν εύλογο χρόνο 
συνέντευξης. Οι ερωτήσεις, που τέθηκαν με κατά το δυνατόν απλό τρόπο, ήταν απλής και 
πολλαπλής εκλογής και συμπεριλάμβαναν τους ακόλουθους τύπους: 

(α) κλειστή ερώτηση με τακτική και ονομαστική κλίμακα, (β) ανοιχτή ερώτηση και (γ) ημι-
ανοιχτή ερώτηση, σε συνδυασμό με ονομαστική κλίμακα. 

Οι τρείς αρχικές ερωτήσεις είχαν στόχο την εισαγωγή του ερωτώμενου στο θέμα της έρευνας 
και τη συλλογή ποιοτικών πληροφοριών αναφορικά με το βαθμό επίγνωσης του προβλήμα-
τος καθώς και τα τυχόν οφέλη από την δημιουργία απασχόλησης ή την τυχόν ζημία στην αξία 
της ιδιοκτησίας. Οι επόμενες ερωτήσεις αποτελούσαν την «καρδιά» της έρευνας. Ασχολού-
νται με τη διάθεση πληρωμής ή αποδοχής χρηματικού ποσού προκειμένου οι ερωτώμενοι να 
απομακρύνουν ή να ανεχτούν το εργοστάσιο όπου προσδιοριζόταν, με ανοιχτό τύπο ερώτη-
σης, το χρηματικό ποσό. 

Στο τελευταίο τμήμα του ερωτηματολογίου συγκεντρώνονταν τα βασικά δημογραφικά στοι-
χεία των ερωτώμενων (τόπος διαμονής, φύλο, ηλικία ερωτώμενου, μορφωτικό επίπεδο, 
κ.λπ.), τα οποία αξιοποιήθηκαν στη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων. 

Κριτική της Διαδικασίας 

Η εκτίµηση των αγαθών που δεν έχουν τιµές αγοράς δεν αποτελεί συγκεκριµένη επιστήµη. 
Ένα µεγάλο µέρος της κριτικής που δέχεται η µέθοδος αφορά στο κατά πόσο διαφορετικές 
είναι οι τιµές που προέρχονται από µία τέτοια έρευνα σε σχέση µε τις τιµές που θα υπήρχαν 
σε µία πραγµατική αγορά. Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα της µεθόδου είναι η υποθετική φύση 
του σεναρίου που δηµιουργείται από τον ερευνητή. 

 Η µέθοδος βασίζεται στην πρόθεση να πληρώσει κανείς και όχι στις πράξεις. Ως αποτέλεσµα, 
µπορεί να εµφανιστούν διάφοροι τύποι µεροληψίας σε διάφορες φάσεις της έρευνας, οι κυ-
ριότεροι των οποίων είναι η στρατηγική, πληροφοριακή, µεροληψία του σηµείου εκκίνησης 
και µεροληψία υποθέσεων.Η προσέγγιση «Προθυµία να πληρώσει κανείς» εµφανίζει έλ-
λειψη ακρίβειας και αξιοπιστίας λόγω του ότι, στην προσπάθεια να καθορίσουµε την τιµή 
που αποδίδεται σε µία µείωση ενός δεδοµένου βαθµού επικινδυνότητας, τα άτοµα που ε-
ρωτώνται συχνά αισθάνονται ότι εµπλέκονται τα ίδια, ότι δηλαδή έχουν άµεση σχέση µε τη 
συγκεκριµένη εκτίµηση. 

Το κυριότερο πλεονέκτηµα της προσέγγισης βρίσκεται στον σχεδόν απόλυτο έλεγχο του ε-
ρευνητή στο σχεδιασµό της έρευνας. Ο ερευνητής είναι αυτός που αποφασίζει ποια πληρο-
φορία θα δώσει στους ερωτηθέντες, ποια µείωση της επικινδυνότητας θα προτείνει, ή ποιον 
τρόπο πληρωµής θα χρησιµοποιήσει. Έτσι, µπορεί να ελέγξει ακριβώς τις επιλογές που προ-
σφέρονται στους ερωτηθέντες, ούτως ώστε τα αποτελέσµατα των µεταβλητών που ενδιαφέ-
ρουν να µπορούν να αποµονωθούν από τις επιδράσεις άλλων παραγόντων.  

4026

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Με την προσέγγιση αυτή µπορεί να εκτιµηθεί κάθε αγαθό, είτε υπάρχουν γι’ αυτό τιµές αγο-
ράς είτε όχι. Ακόµη, η µέθοδος δίνει τη δυνατότητα προσέγγισης µεγάλων πληθυσµιακών 
οµάδων, που µπορεί να είναι περισσότερο ετερογενείς από εκείνες των καταναλωτών συγκε-
κριµένων προϊόντων της αγοράς και άρα αποτελούν αντιπροσωπευτικότερο δείγµα του πλη-
θυσµού. 

Επιπλέον µέσω της έρευνας µπορούν να αποκτηθούν εκείνα τα κοινωνικο-οικονοµικά και 
δηµογραφικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων, που να επιτρέψουν την παραγωγή πρό-
σθετης πληροφόρησης. 

Αποτελέσματα της Έρευνας 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις της έρευνας, οι ιδιοκτήτες ή οι ενοικιαστές που διαμένουν κοντά 
στο εργοστάσιο αποκρίθηκαν / απάντησαν σε ποσοστό 64% περίπου, ότι η αξία της κατοικίας 
είναι υψηλότερη. Σε ποσοστό 8% περίπου, αποκρίθηκαν ότι η αξία της κατοικίας δε διαφο-
ροποιείται από την παρουσία του εργοστασίου, ενώ ποσοστό περίπου 28% δήλωσε ότι δε 
γνωρίζει αν επηρεάζεται η αξία της κατοικίας τους. 

Στην πλειοψηφία τους (περίπου 80%), οι ερωτηθέντες που απάντησαν ότι η κατοικία τους 
αποκτά μια μικρότερη αξία λόγω του εργοστασίου στην εγγύς περιοχή, προσδιόρισαν την 
αύξηση αυτή σε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 10% και 50% (είτε ως κόστος αγοράς, είτε 
ως κόστος ενοικίασης). Σε ποσοστό 20% υποστήριξαν ότι η αύξηση αυτή είναι μεγαλύτερη. 
Μάλιστα, 7,5% θεωρεί ότι το εργοστάσιο προσδίδει στην κατοικία τους μία μείωση στην αξία 
σε ποσοστό 100%. 

Με βάση τα αποτελέσματα από το σύνολο των ερωτηθέντων που διαμένουν κοντά σε εργο-
στάσιο (συμπεριλαμβανομένων όσων δήλωσαν μηδενική μείωση στην αξία και εξαιρουμέ-
νων όσων δήλωσαν ότι δε γνωρίζουν), η μέση εκτιμώμενη μείωση στην αξία της κατοικίας 
ανέρχεται σε 37,3% και η διάμεσος σε 30%. Η τυπική απόκλιση υπολογίστηκε σε 26,2%. 

Ακολούθως, εξετάστηκε η σχέση της επιπρόσθετης αξίας της κατοικίας με τις άλλες μεταβλη-
τές της έρευνας (απόσταση από εργοστάσιο, φύλο, εισόδημα, κ.λπ.), προκειμένου να εξετα-
στεί η ύπαρξη ή μη διαφοράς μεταξύ των αποδιδόμενων μέσων όρων. Όπως αποδείχτηκε 
από τους στατιστικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, υπήρχε παραβίαση της αρχής της 
κανονικότητας και για το λόγο αυτό οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με τα μη παραμετρικά 
στατιστικά κριτήρια Mann – Whitney και Kruska 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των μαθητών 
μέσω εργαλείου της Πειραματικής Οικονομικής και συγκεκριμένα με την διακίνηση ερωτη-
ματολογίου που σχεδιάστηκε με σκοπό την αποτίμηση των οφελών / επιβαρύνσεων του ε-
κάστοτε γειτονικού εργοστασίου, σε οικονομικούς όρους, στη Χαλκίδα, στην Ελευσίνα και 
στους Αγίους Θεοδώρους, με τη Μέθοδο Υποθετικής Αξιολόγησης. Η αποτίμηση στηρίχθηκε 
σε δύο κύριους άξονες, με στόχο να διερευνηθούν αξίες χρήσης και μη-χρήσης. 
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 Οι αξίες χρήσης εξετάστηκαν βάσει της επιθυμίας των ερωτώμενων να καταβάλουν περισ-
σότερα χρήματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι, κατά μέσο όρο, όσοι κατοικούν 
μακριά από το εργοστάσιο είναι διατεθειμένοι να δεχτούν μια αύξηση 36,7% (διάμεσος 30%), 
προκειμένου να μετακομίσουν σε μια πιο πράσινη περιοχή. Τα αποτελέσματα αυτά συνά-
δουν τόσο με τις εκτιμήσεις των ειδικών της κτηματικής αγοράς, με βάση τα αποτελέσματα 
παλαιότερης έρευνας στο Λεκανοπέδιο, όσο και με τις αντιλήψεις αυτών που διαμένουν ήδη 
κοντά στο εργοστάσιο , αναφορικά με την υποβάθμιση της αξίας που λαμβάνει η κατοικία 
τους, λόγω γειτνίασης με αυτούς τους βιομηχανικούς χώρους (μέση τιμή 37,3% και διάμεσος 
30%). 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε σχέση με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών στην Ευρώπη και 
στις Η.Π.Α., η εκτιμώμενη ποσοστιαία μείωση στην αξία της κατοικίας είναι υψηλότερη. Το 
γεγονός αυτό μπορεί, έστω και εν μέρει, να αντανακλά την πολύ χαμηλή αναλογία εργοστα-
σιακής μονάδας ανά κάτοικο στις συγκεκριμένες περιοχές, σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές 
και αμερικανικές βιομηχανικές ζώνες. 

 Όπως διαπιστώθηκε από τους στατιστικούς ελέγχους, η εντύπωση για μείωση της αξίας ε-
ξαρτάται από το υφιστάμενο καθεστώς ιδιοκτησίας, την επαγγελματική κατάσταση και το 
μορφωτικό επίπεδο. Το ποσό που διαθέτει κάποιος προκειμένου να αποδεχτεί την επιβά-
ρυνση στην περιοχή μόνιμα εξαρτάται σημαντικά από το καθεστώς ιδιοκτησίας.  
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Παράρτημα 

Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ της ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.  Ερωτηματολόγιο για Φοι-
τητική Εργασία 

1. Η ρύπανση που προκαλείται στην περιοχή από την λειτουργία του εργοστασίου είναι  μι-
κρή  μέτρια μεγάλη; 

2. Η συμβολή του εργοστασίου στην απασχόληση των κατοίκων της περιοχής είναι μικρή  μέ-
τρια  μεγάλη; 

3. Αν δεν υπήρχε το εργοστάσιο, η αξία της γης στην περιοχή θα ήταν μικρότερη ίδια μεγα-
λύτερη πολύ μεγαλύτερη; 

4. Πόσα μέτρα (σε ευθεία γραμμή) απέχει το σπίτι σας ή ο χώρος όπου εργάζεστε (ή απλώς 
συχνάζετε) από το εργοστάσιο; 

5. Ποιο είναι το μικρότερο χρηματικό ποσό (σε ευρώ) που θα δεχόσασταν να εισπράξετε 
τώρα εφάπαξ ως αποζημίωση, προκειμένου να δεχθείτε τη λειτουργία του εργοστασίου για 
πάντα, χωρίς να εκφράζετε οποιαδήποτε αντίρρηση; 

6. Αν σας κάνουν δωρεά 10.000 ευρώ για αν τα κάνετε ότι θέλετε, ποιο συγκεκριμένο ποσό 
από τα χρήματα αυτά θα δίνατε για να μετεγκατασταθεί το εργοστάσιο σε μια περιοχή μα-
κριά από εδώ; 

7. Στην οικονομική κατάσταση που είστε τώρα, ποιο είναι το μεγαλύτερο ποσό (σε ευρώ) που 
θα δίνατε για να μετεγκατασταθεί το εργοστάσιο σε μια περιοχή μακριά από εδώ; 

8. Θα χαρακτηρίζατε το εισόδημά σας, σε σχέση με το μέσο εισόδημα των κατοίκων της πε-
ριοχής  μικρότερο ίδιο   μεγαλύτερο; 

9. Τα μέτρα που παίρνει το εργοστάσιο για την προστασία του περιβάλλοντος είναι   α-
μελητέα  μέτρια ικανοποιητικά; 

10. Προτιμάτε 1.να παραμείνει η κατάσταση όπως είναι ή2. να λάβει το εργοστάσιο και άλλα 
μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος ή3. να μετεγκατασταθεί σε άλλη περιοχή μακριά 
από εδώ; 

11. Έχετε τελειώσει  Δημοτικό,  Γυμνάσιο, Λύκειο, άλλη σχολή μετά το Λύκειο; 

12. Η ηλικία σας είναι 18-27, 28-37, 38-47, 48-57, 58-67, 68-77, 78-87, 88-97; 

Φύλο:   Άνδρας   Γυναίκα 

Μόνιμος κάτοικος περιοχής :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Κάτοχος ακίνητης περιουσίας στην περιοχή: ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Εργαζόμενος ο ίδιος ή πρόσωπο του οικογενειακού περιβάλλοντος στο εργοστάσιο:  ΝΑΙ ΟΧΙ 
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Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής: «Τα συναισθήματά μας» 

Μίχα Ελισάβετ  
Προπτυχιακή φοιτήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών 

michaelisavet@yahoo.gr  

Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες πολλές έρευνες έχουν επισημάνει την αυξανόμενη εμφάνιση ψυ-
χοκοινωνικών προβλημάτων στα παιδιά και στους νέους με σοβαρές επιπτώσεις στην προ-
σαρμογή τους στην κοινωνία, με αποτέλεσμα το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας 
να στρέφεται προς την αναζήτηση νέων μεθόδων διαπαιδαγώγησης για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων αυτών. Για το λόγο αυτό σχεδιάζονται και εφαρμόζονται προγράμματα 
Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής στο σχολείο με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστή-
ριξη των μαθητών για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, γνώσης του εαυτού, 
διαχείρισης συναισθημάτων και άλλων δεξιοτήτων που θα συμβάλουν στην εξέλιξή τους σε 
υπεύθυνους, παραγωγικούς και συναισθηματικά υγιείς πολίτες. Η παρούσα εργασία απο-
τελεί μια πρόταση σχεδιασμού προγράμματος Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής για 
τις μεσαίες τάξεις του Δημοτικού (Γ’, Δ΄, Ε’) με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων αναγνώρι-
σης, έκφρασης και διαχείρισης των συναισθημάτων.  

Λέξεις – Κλειδιά: ψυχοκοινωνικά προβλήματα, Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο 
σχολείο, αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων 

Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή 

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί διεθνώς, τόσο σε ανεπτυγμένες όσο και σε αναπτυσ-
σόμενες χώρες, αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας και σχολικής προσαρμογής παι-
διών και εφήβων. Το ποσοστό των παιδιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα τέτοιας φύσης 
ανέρχεται στο 10 – 20% στις περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. 
Παράλληλα, παρατηρείται αδυναμία του σχολείου να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών μέ-
σω της παροχής σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών και συμβουλευτικής υποστήριξης 
(Achenbach, Rescorla & Ivanova, 2005 στο Χατζηχρήστου, 2011). Τα προβλήματα ψυχικής 
υγείας δεν περιλαμβάνουν μόνο σοβαρές ψυχικές και αναπτυξιακές διαταραχές που αντι-
μετωπίζει ένα μικρό ποσοστό παιδιών, αλλά και ευρύτερα προβλήματα που αφορούν το 
σύνολο του μαθητικού πληθυσμού και σχετίζονται με κοινωνικούς παράγοντες επικινδυνό-
τητας (όπως χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο οικογένειας και κοινότητας, βία, ρατσι-
σμός, χρήση ουσιών). 

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, το σχολείο καλείται να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό 
ρόλο, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, ανάπτυξης και 
σχολικής προσαρμογής όλων των μαθητών. Γίνεται λοιπόν φανερή η ανάγκη σχεδιασμού 
και εφαρμογής εξειδικευμένων παρεμβάσεων σε πολλαπλά επίπεδα, προκειμένου να κα-
λυφθούν οι ποικίλες και διαφοροποιημένες ανάγκες των παιδιών, με τη συνεργασία εκπαι-
δευτικών, σχολικών ψυχολόγων, ειδικών φορέων αλλά και της ευρύτερης κοινότητας (Χα-
τζηχρήστου, Λαμπροπούλου & Λυκιτσάκου, 2004). 
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Αυτές οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών βα-
σίζονται στην παροχή Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής, δηλαδή στην υποστήριξη 
που τους παρέχεται ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες και να διαμορφώσουν τις στάσεις 
και συμπεριφορές που συνιστούν την κοινωνική και συναισθηματική επάρκεια· με άλλα 
λόγια, να είναι σε θέση να μαθαίνουν, να επικοινωνούν, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά 
δύσκολες καταστάσεις και προβλήματα, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνι-
κής ζωής και γενικά να αναπτυχθούν ομαλά στο συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα (Elias 
et al., 1997). 

Συναισθηματική νοημοσύνη 

Ως «συναίσθημα» ορίζουμε κάθε τι που νιώθει ένα άτομο, όταν αξιολογεί ένα γεγονός με 
συγκεκριμένο τρόπο, και συνήθως συνοδεύεται από χαρακτηριστικές αλλαγές στον οργανι-
σμό και τη συμπεριφορά (Χατζηχρήστου, 2011).  

Τα συναισθήματα είναι παρόντα σε κάθε φάση της ζωής μας και την επηρεάζουν με ποικί-
λους τρόπους. Επιδρούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία, στη μάθηση, στη μνήμη, στην 
ανάπτυξη και γενικότερα αποτελούν σημαντικό ρυθμιστικό παράγοντα για την προσαρμογή 
μας στο περιβάλλον. Σύμφωνα με τον Goleman (1998), οι παράγοντες που καθορίζουν το αν 
ένας άνθρωπος θα πετύχει ή όχι στη ζωή του δεν σχετίζονται απαραίτητα με την ευφυΐα και 
τον Δείκτη Νοημοσύνης του, αλλά με μια εντελώς διαφορετική ευφυΐα, την οποία ονομάζει 
«συναισθηματική νοημοσύνη». Η συναισθηματική νοημοσύνη περιλαμβάνει ορισμένες βα-
σικές συναισθηματικές ικανότητες όπως η αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση των συναι-
σθημάτων, η αυτοεπίγνωση, ο αυτοέλεγχος, η ενσυναίσθηση, η ικανότητα επίλυσης συ-
γκρούσεων κ.ά.  

Είναι λοιπόν φανερή η ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής σχολικών προγραμμάτων τα ο-
ποία θα προάγουν την καλλιέργεια των ικανοτήτων αυτών και θα πραγματοποιούνται σε 
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ανάλογα βέβαια με το επίπεδο συναισθηματικής ανά-
πτυξης των παιδιών στις διάφορες ηλικιακές βαθμίδες, έτσι ώστε τα αποτελέσματά τους να 
έχουν διάρκεια και να συμβάλουν αποφασιστικά στη θετική προσαρμογή των παιδιών. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία πρόταση σχεδιασμού προγράμματος Συναισθηματικής 
Αγωγής με σκοπό την καλλιέργεια βασικών συναισθηματικών δεξιοτήτων, η οποία απευθύ-
νεται σε μαθητές των μεσαίων τάξεων του Δημοτικού (Γ’, Δ’, Ε’) και εντάσσεται στο επίπεδο 
της πρωτογενούς παρέμβασης, δηλαδή απευθύνεται σε όλο το μαθητικό πληθυσμό με στό-
χο την πρόληψη εκδήλωσης προβλημάτων και δυσκολιών και την ενίσχυση της ψυχικής αν-
θεκτικότητας των μαθητών. Έχει διάρκεια 10 διδακτικές ώρες και μπορεί να εφαρμοστεί 
στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης. 

Κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος αξιοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο τεχνικές βιωματι-
κής μάθησης (παιχνίδι ρόλων, υποθετικά σενάρια, μελέτη περίπτωσης, δημιουργική έκ-
φραση, επίλυση προβλήματος), μέσα από τις οποίες πραγματοποιείται η ενεργός διανοητι-
κή και συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών που θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη 
των στόχων της Συναισθηματικής Αγωγής. 
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Παρουσίαση του προγράμματος 

Δραστηριότητα 1η: Τα συναισθήματα στα comics 

Δίνονται στους μαθητές σύντομα αποσπάσματα από comics που περιλαμβάνουν σκηνές 
στις οποίες οι ήρωες βιώνουν και εκφράζουν διάφορα συναισθήματα. Οι μαθητές σε ζευ-
γάρια διαβάζουν τις ιστορίες και καλούνται να ονομάσουν τα συναισθήματα που πιστεύουν 
ότι βιώνουν οι ήρωες και να εξηγήσουν από πού το κατάλαβαν (π.χ. από την έκφραση του 
προσώπου, από τις αντιδράσεις τους, από τα γεγονότα που προηγήθηκαν κλπ.). Στη συνέ-
χεια γίνεται συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης για τα συναισθήματα που γνωρίζουν οι 
μαθητές και σε ποιες περιπτώσεις εμφανίζεται το καθένα (οι μαθητές μπορούν να δώσουν 
παραδείγματα από προσωπικές τους εμπειρίες). Αν οι μαθητές δυσκολεύονται στον εντο-
πισμό πολλών συναισθημάτων, ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει δίνοντας δικά του πα-
ραδείγματα ή ανατρέχοντας ξανά στα αποσπάσματα των comics. Τέλος, με τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού δημιουργείται ο χάρτης των συναισθημάτων, όπου καταγράφονται όλα τα 
συναισθήματα που αναφέρθηκαν, με τη διάκριση σε ευχάριστα και δυσάρεστα. Στο σημείο 
αυτό, ο εκπαιδευτικός οφείλει να τονίσει ότι όλα τα συναισθήματα είναι αποδεκτά και είναι 
φυσιολογικό να τα νιώθουμε σε διάφορες φάσεις της ζωής μας. 

Δραστηριότητα 2η: Τα πρόσωπα των συναισθημάτων 

Δίνονται στους μαθητές φύλλα εργασίας με εικόνες από πρόσωπα ανθρώπων που εκφρά-
ζουν συγκεκριμένα συναισθήματα. Οι μαθητές σε ομάδες των 4-5 ατόμων προσπαθούν να 
ονομάσουν τα συναισθήματα που εκφράζει το κάθε πρόσωπο και να περιγράψουν ποια 
χαρακτηριστικά τους βοήθησαν να τα αντιληφθούν (π.χ. ο άνθρωπος που είναι φοβισμένος 
έχει διάπλατα ανοιχτά τα μάτια και το στόμα και υψωμένα τα φρύδια). Εκτός από τα πρό-
σωπα που εκφράζουν τα βασικά συναισθήματα με τρόπο σαφή, είναι καλό να υπάρχουν 
και εικόνες προσώπων με διφορούμενα συναισθήματα, έτσι ώστε να προκύψει συζήτηση 
ανάμεσα στους μαθητές και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το πώς αντιλαμβάνεται ο κα-
θένας τα διάφορα συναισθήματα. 

Δραστηριότητα 3η: Παντομίμα 

Κάθε μαθητής με τη σειρά σηκώνεται μπροστά στην τάξη και περιγράφει ένα συναίσθημα 
της επιλογής του από τον χάρτη των συναισθημάτων χωρίς λόγια, μόνο με τις εκφράσεις 
του προσώπου και τις κινήσεις του σώματος. Οι υπόλοιποι μαθητές προσπαθούν να κατα-
λάβουν ποιο συναίσθημα περιγράφεται κάθε φορά, και μέσα από τους διάφορους τρόπους 
με τους οποίους αποδίδονται τα συναισθήματα γίνεται φανερό ότι κάθε άνθρωπος μπορεί 
να εκφράζει διαφορετικά αυτά που νιώθει (Χατζηχρήστου, 2011). 

Δραστηριότητα 4η: Τα συναισθήματά μου 

Οι μαθητές καλούνται να συνδυάσουν διάφορα συναισθήματα με συγκεκριμένες καταστά-
σεις της ζωής, χρώματα, σχήματα, αντικείμενα, ανθρώπους, χώρους, τραγούδια, φαγητά 
κλπ., μέσω ελεύθερης λεκτικής ή εικαστικής έκφρασης (ζωγραφική, κολάζ κ.ά.).  Έτσι, κάθε 
παιδί έχει την ευκαιρία να αναλογιστεί τι είναι αυτό που του προκαλεί χαρά, θυμό, λύπη, 
άγχος κλπ. αλλά και να συνειδητοποιήσει, ακούγοντας τους συμμαθητές του, ότι τα ίδια 
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συναισθήματα μπορεί να οφείλονται σε διαφορετικές καταστάσεις και ότι κάθε άνθρωπος 
τα βιώνει με τον δικό του τρόπο. 

Δραστηριότητα 5η: Παιχνίδι ρόλων 

Δίνονται στους μαθητές σενάρια που περιγράφουν διάφορες καταστάσεις της καθημερινής 
ζωής από τις οποίες δημιουργούνται διάφορα συναισθήματα (π.χ. τσακωμός ανάμεσα σε 
δυο φίλους) και οι μαθητές σε ζευγάρια τα παρουσιάζουν στην τάξη με παιχνίδι ρόλων. Με-
τά από κάθε παρουσίαση ακολουθεί συζήτηση με στόχο τη διάκριση των συναισθημάτων 
από τις πράξεις των «ηρώων» και την αξιολόγηση του τρόπου αντιμετώπισης της κάθε κα-
τάστασης, έτσι ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν ότι όλα τα συναισθήματα είναι αποδεκτά, 
αλλά δεν ισχύει το ίδιο και για τον τρόπο με τον οποίο τα εκφράζουμε και τα διαχειριζόμα-
στε, ο οποίος μπορεί να δημιουργεί προβλήματα. 

Δραστηριότητα 6η: Το φανάρι του θυμού 

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές το «φανάρι του θυμού», δηλαδή μια αφίσα με 
έναν σηματοδότη της τροχαίας που χωρίζεται σε έξι βαθμίδες (Goleman, 1998: 379): 

Κόκκινο 1.Στοπ! Ηρέμησε πριν δράσεις 
Κίτρινο 2.Μίλησε για το πρόβλημα και πώς νιώθεις γι’ αυτό 
 3.Θέσε έναν θετικό στόχο 
 4.Σκέψου πολλές εναλλακτικές λύσεις 
 5.Σκέψου τις συνέπειες κάθε λύσης 
Πράσινο 6.Προχώρησε και δοκίμασε το καλύτερο σχέδιο 

Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές ότι το «φανάρι του θυμού» είναι ένας εύκολος τρό-
πος για να ελέγχουμε τον θυμό μας και να μην κάνουμε πράγματα για τα οποία αργότερα 
μπορεί να μετανιώσουμε. Στη συνέχεια, κάθε μαθητής καλείται να εφαρμόσει τις οδηγίες 
του σηματοδότη σε ένα υποθετικό σενάριο που του ανατίθεται και να παρουσιάσει στην 
τάξη τα βήματα που ακολούθησε. Στο τέλος γίνεται συζήτηση όπου οι μαθητές διατυπώ-
νουν τη γνώμη τους για τη χρησιμότητα της συγκεκριμένης μεθόδου και αναφέρουν άλλες 
τεχνικές που ενδεχομένως εφαρμόζουν οι ίδιοι για να ηρεμήσουν όταν είναι θυμωμένοι. 

Δραστηριότητα 7η: Σκεφτόμαστε θετικά 

Κάθε μαθητής καλείται να σκεφτεί μια κατάσταση που του προκαλεί ή του έχει προκαλέσει 
στο παρελθόν άγχος ή φόβο και να καταγράψει όλες τις σκέψεις που κάνει ή έκανε όταν 
βρέθηκε στην κατάσταση αυτή. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές ότι, 
όταν είμαστε αγχωμένοι ή φοβισμένοι, συνηθίζουμε να κάνουμε αρνητικές σκέψεις (π.χ. 
«δεν είμαι καλός σε τίποτα», «ποτέ δεν θα τα καταφέρω» κλπ.), με αποτέλεσμα το άγχος 
και ο φόβος μας να μεγαλώνουν. Αν όμως αντικαταστήσουμε τις αρνητικές σκέψεις με θε-
τικές (π.χ. «θα προσπαθήσω και αν δεν τα καταφέρω θα ζητήσω βοήθεια»), τότε μειώνεται 
το άγχος μας και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά την κατάσταση (Αγγε-
λοσοπούλου & Ζαφειροπούλου, 2012). Έτσι οι μαθητές προσπαθούν να αλλάξουν τις προη-
γούμενες αρνητικές σκέψεις σε θετικές και στη συνέχεια γίνεται συζήτηση για το αν η τεχνι-
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κή αυτή είναι εύκολη και αποτελεσματική και οι μαθητές προτείνουν άλλους τρόπους με 
τους οποίους μπορεί κανείς να χαλαρώσει όταν αισθάνεται φόβο ή άγχος. 

Δραστηριότητα 8η: Η συνταγή της ευτυχίας 

Κάθε μαθητής δημιουργεί τη δική του «συνταγή της ευτυχίας», δηλαδή μια λίστα, ένα κο-
λάζ, μια ζωγραφιά, ένα τραγούδι κλπ. που περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους, τα πράγ-
ματα, τις συνήθειες, τις σκέψεις ή οτιδήποτε άλλο τον κάνει χαρούμενο, έτσι ώστε να μπο-
ρεί να ανατρέχει στη «συνταγή» του κάθε φορά που αισθάνεται άσχημα και να θυμάται ότι 
υπάρχουν πάντα λόγοι για να είναι χαρούμενος. 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος επιδιώκεται οι μαθητές/τριες: 
 να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν τα διάφορα συναισθήματα, αναπτύσσοντας ένα 

πλούσιο λεξιλόγιο για αυτά 
 να διακρίνουν τα ευχάριστα από τα δυσάρεστα συναισθήματα και να αναλογίζονται πώς 

και πότε δημιουργείται το καθένα από αυτά 
 να αποδέχονται όλα τα συναισθήματα ως φυσιολογικά  
 να αναγνωρίζουν τόσο τα δικά τους συναισθήματα όσο και τα συναισθήματα των άλλων 

μέσα από τους διαφορετικούς τρόπους έκφρασής τους 
 να κατανοούν και να σέβονται την οπτική των άλλων και τα συναισθήματα που μπορεί να 

νιώθουν σε διάφορες περιστάσεις 
 να εκφράζουν τα συναισθήματα με διάφορους τρόπους σεβόμενοι τα συναισθήματα των 

άλλων 
 να χρησιμοποιούν στρατηγικές αναγνώρισης και διαχείρισης των συναισθημάτων τους έτσι 

ώστε να αντιμετωπίζουν λειτουργικά και εποικοδομητικά τις δυσάρεστες συναισθηματικές 
καταστάσεις που βιώνουν 

Αξιολόγηση 

Σημαντικό κομμάτι των προγραμμάτων Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής αποτελεί η 
αξιολόγηση, τόσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και των αποτελεσμάτων της, η οποία 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους: 

• Αξιολόγηση της προόδου των μαθητών ως προς την απόκτηση γνώσεων και την αλλαγή 
στάσεων και συμπεριφορών με τη χρήση κλιμάκων διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγη-
σης (ρουμπρίκες αξιολόγησης) 

• Ερωτηματολόγια που απευθύνονται στους μαθητές όπου αποτυπώνεται η γνώμη τους για 
την επιτυχία του προγράμματος, τα τυχόν αρνητικά του στοιχεία κλπ. 

• Τεχνική της Σημαντικής Αλλαγής (παραλλαγή) (Μυλωνάκου – Κεκέ, 2013): Οι μαθητές 
καταγράφουν ατομικά τις πιο σημαντικές αλλαγές που πιστεύουν ότι τους συνέβησαν, με 
την παρακολούθηση του προγράμματος, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα συ-
ναισθήματα (τα δικά τους και των άλλων). Στη συνέχεια καλούνται σε ομάδες των 4-5 ατό-
μων να συνοψίσουν σε λίγες προτάσεις τις αλλαγές που συνέβησαν στα μέλη της κάθε ο-
μάδας. Τέλος, κάθε ομάδα παρουσιάζει στην τάξη τις σημαντικές αλλαγές στις οποίες συμ-
φώνησαν τα μέλη της.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία αποτίμηση προγράμματος περιβαλλοντικής αγωγής που 
υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2014 - 2015 στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου με θέμα «Βιολογικά  
τρόφιμα: Μύθοι και πραγματικότητα». Το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα απο-
σκοπεί στην ενημέρωση των μαθητών για τα βιολογικά τρόφιμα – καλλιέργειες. Στη διάρ-
κειά του εκπονήθηκε εμπειρική έρευνα με ποσοτική μεθοδολογία που διερευνούσε σε 
δείγμα 94 μαθητών της σχολικής μονάδας τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών της Γ΄ 
Γυμνασίου σε σχέση με τα βιολογικά τρόφιμα. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν ανώνυμα 
ερωτηματολόγια ως ερευνητικά εργαλεία. Η διαδικασία σχεδίασης και επεξεργασίας των  
ερωτηματολογίων συντελέστηκε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μα-
θητές με την εποπτεία των αρμόδιων εκπαιδευτικών.    

Λέξεις - Κλειδιά: Περιβαλλοντική εκπαίδευση, βιολογικά προϊόντα, διατροφικές συνήθειες. 

Εισαγωγή 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία μετάδοσης ερεθισμάτων, 
γνώσεων και πληροφοριών στον συμμετέχοντα στο αντίστοιχο πρόγραμμα, έτσι ώστε να 
καθίσταται ικανός να μεταβάλει τη συνολική συμπεριφορά του αποσκοπώντας στη βελτίω-
ση του κοινωνικού του περίγυρου (Κονέτας, 2005). Επίσης, η  περιβαλλοντική αγωγή απο-
σκοπεί με την αναγνώριση αξιών και τη διασάφηση εννοιών στην ανάπτυξη στάσεων και 
ικανοτήτων  απαραίτητων για την κατανόηση του συσχετισμού ανθρώπου, πολιτισμού και 
φυσικού περιβάλλοντος (Ανθοπούλου, 2005). Η επιμέρους στοχοθεσία της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης περιλαμβάνει τη διεπιστημονική  προσέγγιση του φυσικού περιβάλλοντος και 
την ταυτόχρονη καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης των συμμετεχόντων, ώστε να 
διαμορφώνουν και αντίστοιχη στάση ζωής. Επιπλέον, τα προγράμματα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης επιδιώκουν την κατανόηση και μελέτη από τους συμμετέχοντες  των οικολογι-
κών διεργασιών μέσω της πρόσβασής τους σε σύγχρονα ερευνητικά εργαλεία με τη διακρι-
τική καθοδήγηση των καθηγητών τους και τέλος, τη συνειδητοποίηση των συνεπειών της 
δράσης τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, προκειμένου να υιοθετήσουν έναν 
οικολογικό τρόπο ζωής (Κονέτας, 2005).  

Ο καινοτόμος λόγος των προγραμμάτων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης συνάδει και 
συγχρόνως διανθίζεται με το σύγχρονο μοντέλο του αειφόρου σχολείου που επιδιώκει μαζί 
με την προώθηση εναλλακτικών τρόπων ζωής και προτύπων, την καλλιέργεια της περιβαλ-
λοντικής και πλανητικής συνείδησης των πολιτών υιοθετώντας ριζοσπαστικότερες μορφές 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν τη μετατροπή των σχολείων σε μοντέλα 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης (Ηuckle, 2010). Στα κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα των 
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καιρών μας περιλαμβάνονται η  αποκαλούμενη Πλανητική Αλλαγή, η μείωση της βιοποικι-
λότητας, η λέπτυνση της στιβάδας του όζοντος, η μείωση αποθεμάτων πόσιμου νερού, οι 
αποψιλώσεις τεραστίων εκτάσεων τροπικών δασών, η χημική μόλυνση, η δημογραφική έ-
κρηξη σε παγκόσμιο επίπεδο κ.α. (Ιατρού, 2010). Καλούμαστε, λοιπόν, να διαπιστώσουμε 
μέσα από την ερευνητική διαδικασία κατά πόσο τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαί-
δευσης  επηρέασαν τη συμπεριφορά των νέων (Creswell, 2011) και όλα αυτά μέσα σε μία 
εποχή που η περιβαλλοντική ηθική δεν προάγεται ως υπέρτατη αξία απ’ όσους επισημαί-
νουν πως το ίδιο το κράτος και οι μεγάλες εταιρείες την προωθούν, προς όφελος όχι των 
καταναλωτών και του περιβάλλοντος, αλλά της ίδιας της βιομηχανίας (Πολίτης, 2010). 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Το ζήτημα των βιολογικών προϊόντων προσεγγίστηκε από διαφορετικές οπτικές γωνίες με-
λετώντας τις πολύπτυχες κοινωνικές, οικονομικές, επιστημονικές και πολιτισμικές εκφάν-
σεις του. Συγκεκριμένα επιλέξαμε με τους μαθητές μας να μελετήσουμε τον ορισμό των 
βιολογικών προϊόντων και να εξακριβώσουμε τον βαθμό ενημέρωσης που έχει γι’ αυτά η 
σχολική κοινότητα, προσεγγίζοντας τη θεματική μας με τα εργαλεία των θετικών επιστη-
μών, όπως της βιολογίας και της χημείας, αλλά και των ανθρωπιστικών και κοινωνικών, 
όπως της ιστορίας, της κοινωνιολογίας και της οικονομίας. Ερευνήσαμε τη σχέση ποιοτικής 
διατροφής και βιολογικών τροφίμων και μελετήσαμε τον βαθμό που η διατροφή αποτελεί 
μέρος της πολιτισμικής ταυτότητας ενός λαού και αποτυπώνει τις βασικές στάσεις ζωής 
μιας κοινωνίας και εθνότητας. Επιδιώξαμε να δώσουμε την οικονομική διάσταση του θέμα-
τος των βιολογικών προϊόντων και της ελλιπούς ή αναποτελεσματικής προώθησής τους, 
καθορίζοντας από κοινού με τους συμμετέχοντες μαθητές του προγράμματος τους εξής συ-
γκεκριμένους γνωστικούς και συναισθηματικούς στόχους: 

• Να κατανοήσουν οι μαθητές τι ονομάζουμε βιολογικά τρόφιμα και ποια χαρακτηρι-
στικά πρέπει ένα προϊόν να έχει, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, για να διατίθε-
ται στην αγορά ως βιολογικό. 

• Να μελετήσουν τα πλεονεκτήματα που έχει ένα βιολογικό προϊόν διατροφικά. 
• Να αντιληφθούν με ποιους τρόπους ενημερωνόμαστε για τα βιολογικά τρόφιμα και 

τι θα μπορούσε να γίνει, για να βελτιωθεί η παρεχόμενη πληροφόρηση, καταρχάς 
σε επίπεδο σχολικής κοινότητας. 

• Να ολοκληρώσουμε από κοινού με τους μαθητές μια έρευνα σχετικά με τη γνώση 
που έχουν οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και τον βαθμό που εκείνοι καταναλώνουν 
τα βιολογικά τρόφιμα με συγκεκριμένα δομημένα και ημιδομημένα εργαλεία έρευ-
νας. 

• Να κατανοήσουν τα οφέλη της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων σε προσωπικό 
επίπεδο και να διαμορφώσουν μια διατροφική κουλτούρα, λειτουργώντας ως πο-
μποί μιας άλλης αντίληψης για τη διατροφή προς τους συμμαθητές τους. 

• Να αυτενεργήσουν και συνδημιουργήσουν, επιστρατεύοντας τη φαντασία τους και 
αναπτύσσοντας τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, για να αναζητήσουν τρόπους 
προώθησης των βιολογικών τροφών μέσα στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας και 
της τοπικής τους κοινωνίας.  

• Να συμβάλλουν στην αλλαγή των διατροφικών συνηθειών των οικογενειών τους 
και των συμμαθητών τους. 
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Η μέθοδος εργασίας στο σχολικό μας πρόγραμμα στηρίχθηκε στο διαλεκτικό μοντέλο, την 
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και τη διερευνητική μάθηση, ενώ προσπαθήσαμε να αξιο-
ποιήσουμε τη σύγχρονη τεχνολογία και τα ψηφιακά μέσα, προβάλλοντας σχετικές έρευνες 
και ντοκιμαντέρ για το θέμα, αλλά και παράγοντας πρωτότυπο και ψυχαγωγικό υλικό για 
την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας με έναν ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο. Στόχος 
της διερευνητικής μάθησης είναι οι μαθητές μέσω των μεθοδολογικών εργαλείων να κατα-
νοήσουν αυθεντικές καταστάσεις στον φυσικό και κοινωνικό κόσμο και να αναζητήσουν 
τρόπους επίλυσης προβλημάτων της σύγχρονης ζωής (Ματσαγγούρας, 2012). Δουλεύοντας 
με επιμέρους στόχους σε υποομάδες αποφασίσαμε να κινηθούμε σε δύο κατευθύνσεις: σε 
πρώτο επίπεδο να εξακριβώσουμε τι γνωρίζουν οι μαθητές για τα βιολογικά και σε δεύτερο 
επίπεδο μέσω του προγράμματος να ενημερωθεί σχετικά με το ζήτημα το σχολείο με διά-
φορες δράσεις και καινοτόμες ενέργειες. Έτσι όσον αφορά την πρώτη κατεύθυνση αποφα-
σίσαμε να διαμορφώσουμε ερωτηματολόγιο σχετικά με τα βιολογικά προϊόντα και να το 
μοιράσουμε στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου με στόχο να διερευνήσουμε τον βαθμό που 
γνωρίζουν και καταναλώνουν βιολογικά προϊόντα. Όσον αφορά το δεύτερο στόχο, οργανώ-
σαμε δράσεις ως μια κοινή ομάδα, καθηγητές και μαθητές με στόχο να ενημερώσουμε τη 
σχολική κοινότητα για τα βιολογικά τρόφιμα και τη βιολογική τους αξία (Saltiel, 2005). 
 
Η βασική επιδίωξη με αυτή μας τη μεθοδολογική γραμμή υλοποίησης του προγράμματος 
ήταν η ενίσχυση της κοινωνικής ταυτότητας των μελών της ομάδας και η διαμόρφωση υ-
γιών διαπροσωπικών σχέσεων που θα συνεχιστούν και μετά το πέρας του σχολικού προ-
γράμματος. Θελήσαμε να οικοδομήσουμε ένα διαδραστικό και πολυεπίπεδο πλαίσιο επι-
κοινωνίας και επίτευξης των διδακτικών στόχων, δημιουργώντας με τη μαθητοκεντρική δι-
δασκαλία και την αξιοποίηση των θεωριών περί κοινωνικής αλληλεπίδρασης ένα ψυχαγω-
γικό κλίμα συνεργασίας που βασισμένο στον αμοιβαίο σεβασμό και στον κοινό στόχο οι 
μαθητές θα αισθανθούν παραγωγοί - κοινωνοί της γνώσης, και όχι παθητικοί δέκτες 
(Borich, 1999, Ματσαγγούρας, 2012). Με το ψηφιακό υλικό θεωρούμε πως θα δώσουμε μια 
εναργή διάδοση της έρευνάς μας και θα ανοίξουμε νέα παράθυρα επικοινωνίας με απώτε-
ρο στόχο τη βελτίωση της διατροφικής συνείδησης των εφήβων και των οικογενειών τους, 
μετατρέποντάς τους σε ενεργούς και υποψιασμένους καταναλωτές με κριτήρια ποιότητας 
στις επιλογές τους. 
 
 

 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ EΡEYNA ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

Πιο συγκεκριμένα η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστημα ολοκληρωμένης παραγωγής, με 
μειωμένους βαθμούς ελευθερίας, όσον αφορά την επιλογή των εισροών των θρεπτικών 
στοιχείων (λιπασμάτων), των φυτοπροστατευτικών ουσιών και των κτηνιατρικών φαρμά-
κων, σε σχέση με τα κλασικά συστήματα ολοκληρωμένης παραγωγής (Νομικό Πλαίσιο Βιο-
λογικής Γεωργίας). Με βάση τα παραπάνω, οι μαθητές με τη μελέτη της κοινοτικής νομοθε-
σίας έμαθαν ότι η βιολογική γεωργία δεν περιορίζεται στην απλή αντικατάσταση των συν-
θετικών χημικών ουσιών της συμβατικής καλλιέργειας, ούτε περιορίζεται στην παραγωγή 
προϊόντων με απουσία υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών, αλλά απαιτεί ολοκλη-
ρωμένη και αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και του αγροτικού οικοσυστήματος 
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γενικότερα. Επίσης, ένα προϊόν βιολογικής παραγωγής θεωρείται ότι φέρει ενδείξεις σχετι-
κά με το βιολογικό τρόπο παραγωγής του, όταν στη σήμανση, διαφήμιση ή τα εμπορικά 
έγγραφα αναγράφεται το ειδικό σήμα (Μαυρικάκη Ε. , Γκούβρα Μ. & Καμπούρη Α., 2012). 

Όσον αφορά την ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε στο σύνολο των μαθητών της Γ΄ τά-
ξης του Γυμνασίου (94 μαθητές: 62 αγόρια / 32 κορίτσια) με συμπλήρωση ανώνυμου ερω-
τηματολογίου, του οποίου τις απαντήσεις οι μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας επεξερ-
γάστηκαν στατιστικά. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε τους ακόλουθους άξονες ερωτήσε-
ων. 

1. Γνωρίζεις τι είναι τα βιολογικά προϊόντα; (δώσε έναν σύντομο ορισμό)                           
(Διάγραμμα 1) 

2. Γνωρίζεις αν υπάρχουν καταστήματα που εμπορεύονται βιολογικά προϊόντα στην 
περιοχή που διαμένεις; (Διάγραμμα 2) 

3. Αγοράζεις βιολογικά προϊόντα; (Διάγραμμα 3) 

4. Υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για τα βιολογικά προϊόντα; (Διάγραμμα 4) 

5. Ανάφερε τους λόγους για τους οποίους δεν προμηθεύεσαι βιολογικά προϊόντα. 
(Διάγραμμα 5) 

6. Θα βοηθούσες στην προώθηση βιολογικών προϊόντων; (Διάγραμμα 6) 

Τα αποτελέσματα των απαντήσεων παρουσιάζονται στα παρακάτω διαγράμματα: 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από τη μελέτη των παραπάνω διαγραμμάτων παρατηρούμε ότι σε ποσοστό 60% οι μαθητές 
δίνουν έναν σωστό ορισμό των βιολογικών προϊόντων. Επίσης, γνωρίζουν την ύπαρξη βιο-
λογικών καταστημάτων στην περιοχή τους τα οποία αναγνωρίζουν από το ειδικό σήμα, σε 
ποσοστό άνω του 50%.  Όσον αφορά στην αγοραστική συμπεριφορά του οικογενειακού 
τους περιβάλλοντος η έρευνα έδειξε πως πραγματοποιείται αγορά βιολογικών προϊόντων 
σε ποσοστό περίπου 40%, ποσοστό εξαιρετικά υψηλό προσεγγίζοντας το αντίστοιχο στις 
ΗΠΑ που κυμαίνεται στο 54%  (McMichael, 1999). Μάλιστα η υψηλή τιμή τους προσδιορί-
ζεται ως ο βασικός λόγος που το παραπάνω ποσοστό είναι σχετικά χαμηλό, όπως επίσης 
και η ελλιπής ενημέρωση για τα βιολογικά προϊόντα που δηλώνεται σε ποσοστό 70%. Τέ-
λος, οι μαθητές θα συμμετείχαν σε ενέργειες προώθησης βιολογικών προϊόντων αναγνωρί-
ζοντας την υψηλή τους διατροφική αξία. Τα ποσοτικά δεδομένα που προέκυψαν από την 
επεξεργασία των ερωτηματολογίων απηχούν τις θέσεις των μαθητών και έχουν προσθετική 
αξία στη γενικότερη έρευνα που διεξάγεται για τις διατροφικές συνήθειες και αγοραστικές 
στάσεις των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα. Τα συμπεράσματα της πα-
ρούσας έρευνας μπορούν προσθετικά να αξιοποιηθούν με τα πορίσματα ανάλογων εμπει-
ρικών ερευνών αφήνοντας περιθώριο σε νέους μελετητές να επεκτείνουν το ερευνητικό 
έργο και σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες, προκειμένου να συνάγουν ασφαλή συμπεράσμα-
τα για την ενημέρωση, διάδοση και αγορά των βιολογικών προϊόντων. Τα προγράμματα 
περιβαλλοντικής αγωγής συντείνουν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών και στην ενεργό 
συμμετοχή τους στην ερευνητική διαδικασία.  
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Περίληψη 
 

Το παρόν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης υιοθετεί καινοτόμες μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις  και ενσωματώνει στοιχεία βιωματικής μάθησης και καινοτόμες δράσεις στο-
χεύοντας στην παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης μαθητών και 
εκπαιδευτικών για την οικολογία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση τους.  Με α-
φορμή τα λόγια του Σεφέρη, στο έργο του Αστυάναξ «Πάρε μαζί σου, το παιδί που είδε το 
φως κάτω από τα φύλλα εκείνου του πλάτανου και μάθε του να μελετά τα δέντρα», πρoτεί-
νουμε στους μαθητές μας να συμμετέχουμε  όλοι μαζί σε ένα ταξίδι ανακάλυψης  και μάθη-
σης στο οποίο δεν θα είναι απλοί ταξιδιώτες.  

Λέξεις - Kλειδιά: Περιβαλλοντική εκπαίδευση,  δέντρο, ομαδοσυνεργατική μάθηση  
 

Εισαγωγή 

Η σύγχρονη Εκπαίδευση με θεσμούς καταλυτικούς όπως είναι η Αγωγή Υγείας  η Περιβαλλο-
ντική Εκπαίδευση  και οι Πολιτιστικές δραστηριότητες προετοιμάζει κατάλληλα τους νέους 
εξοπλίζοντας τους με εφόδια, για να αντιμετωπίσουν τα σύγχρονα προβλήματα. 

Τα καινοτόμα προγράμματα, (περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας, πολιτιστικά,) αποτελούν  βα-
σικό συστατικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας  και υλοποιούνται σε προαιρετική βάση στα 
σχολεία, από ΟΜΑΔΕΣ μαθητών ,που συγκροτούνται γι' αυτό το σκοπό. Οι ομάδες αυτές των 
μαθητών εξετάζουν ένα σχετικό  θέμα προσπαθώντας να κάνουν μια τεκμηριωμένη και αντι-
κειμενική προσέγγιση του, ώστε να οδηγηθούν και στα ανάλογα βιωματικά συμπεράσματα. 
Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται   με τη μορφή της συνθετικής διερευνητικής εργασίας 
(μέδοδος project) ή άλλων σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων. Σε αυτά τα προγράμματα δί-
δεται η ευκαιρία στις ομάδες μαθητών να αυτενεργήσουν ν' αναπτύξουν τις δεξιότητές τους,  
τα ταλέντα τους και την προσωπικότητά τους. Αυτά όλα πρέπει να γίνουν αβίαστα και με 
σεβασμό τόσο στους ρυθμούς που θέλει και μπορεί το κάθε παιδί, όσο και στα ενδιαφέροντα 
και την προσωπικότητά του. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται κατά βάση μέσα από σχέ-
δια εργασίας (Frey, 1986 & 1998, Ταρατόρη Τσαλκατίδου, 2002), καθώς και μέσα από τη δια-
θεματική προσέγγιση της γνώσης (Ματσαγγούρας, 2003). Πιστεύουμε ότι τα προγράμματα 
σχολικών δραστηριοτήτων συμπληρώνουν με τον καλύτερο τρόπο την παιδεία που παρέχε-
ται στα σχολεία μας. Δίνουν διέξοδο στις δημιουργικές δυνατότητες των παιδιών, αναπτύσ-
σουν την φαντασία τους και προωθούν τη συνεργασία ανάμεσα  στα μέλη της σχολικής κοι-
νότητας. Ταυτόχρονα ανοίγουν ένα παράθυρο στον κόσμο γιατί με την έρευνα οι μαθητές 
έρχονται πιο κοντά στην περιβάλλουσα κοινωνία πραγματοποιώντας έτσι ένα από τα αιτή-
ματα του καιρού μας. Τη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία. 
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Σκοπός αυτού του Περιβαλλοντικού προγράμματος είναι μέσα από στοχευμένες δράσεις, 
δραστηριότητες και επισκέψεις, να δώσουμε στους μαθητές ερεθίσματα για την αναγνώριση 
αξιών, για την αποσαφήνιση εννοιών, την ανάπτυξη ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και στάσεων 
που είναι απαραίτητες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη διαμόρφωση κώδικα συ-
μπεριφοράς γύρω από  προβλήματα που  αφορούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος σε α-
τομικό και στη συνέχεια σε ομαδικό / κοινωνικό επίπεδο. 

Ένας ακόμα στόχος μας ήταν να ενισχύσουμε την έννοια της διαθεματικότητας στα παιδιά 
(Ματσαγγούρας,  2003), καθώς κλήθηκαν να ερευνήσουν, να μελετήσουν, να γράψουν σε-
νάρια, να σκηνοθετήσουν, να σκηνογραφήσουν, να ηχογραφήσουν, να βιντεοσκοπήσουν, να 
επεξεργαστούν βίντεο και ήχο, να πάρουν συνεντεύξεις, για να ολοκληρώσουν μερικές από 
τις δραστηριότητες του προγράμματος.  

Σ΄ αυτό το ταξίδι μας έχουμε σαν στόχο να ανακαλύψουμε το « Δέντρο» όπου αυτό κρύβεται 
και να το μελετήσουμε. Στα εκθέματα κάθε είδους μουσείου, εικονικού και μη, στο φυσικό 
περιβάλλον, στην τέχνη, στην λογοτεχνία, στη λαογραφία, στη ποίηση, στα τραγούδια. Γιατί 
το δέντρο; Γιατί είναι ένα κομμάτι της φύσης ,  κομμάτι της φύσης που βρίσκεται σε κίνδυνο. 
Θεωρώντας ότι η προστασία τους είναι επιτακτική και είναι υπόθεση όλης της ανθρωπότητας 
και με τις σκέψεις ότι το δέντρο και οι συμβολισμοί του  είναι ανεξάντλητοι και βαθιά ριζω-
μένοι στη συνείδηση του ανθρώπου σε όλες τις εποχές, ζητάμε από τους μαθητές   και τις 
μαθήτριες να ανακαλύψουν το δικό τους «Δέντρο», και  να εκφράσουν τις σκέψεις και τα 
συναισθήματά τους με όποιο τρόπο  θέλουν. 

Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν είναι ομαδοσυνεργατικές, ενθαρρύνουν την ενεργό 
συμμετοχή των μαθητών, τη δημιουργική δράση, τον πειραματισμό, την ικανότητα για συζή-
τηση, τον προβληματισμό, την καλλιέργεια της ελεύθερης δημιουργικής σκέψης και έκφρα-
σης και γενικότερα τη διαδικασία « μαθαίνω πώς να μαθαίνω» αλλά και « πώς να πράττω » 

Σύμφωνα με το νέο Διαθεματκό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα Α-
ναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) ο μαθητής θα πρέπει να μάθει στο σχολείο κυρίως 
«πώς να μαθαίνει» (Βοσνιάδου, 2001), ώστε να προσεγγίζει ενεργητικά και δημιουργικά την 
παρεχόμενη γνώση. Το σχολείο θα πρέπει επίσης να μάθει στον μαθητή «πώς να πράττει», 
ώστε να μπορεί να εφαρμόζει στην καθημερινή του ζωή, στην κοινωνική του δραστηριότητα 
αλλά και στην επαγγελματική του ενασχόληση, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απο-
κτά(ΔΕΠΠΣΑΠΣ, 2003, κεφ. 1 Γενικό μέρος, σελ. 3,β, παρ. 2.)  

Χρόνος και διαδικασία υλοποίησης 
 

Το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου project και  να διαρ-
κέσει  μια σχολική χρονιά. Ανιχνεύεται αρχικά το ενδιαφέρον των μαθητών για την ένταξή 
τους στην Περιβαλλοντική ομάδα, το ενδιαφέρον τους σχετικά το αντικείμενο μελέτης αλλά 
και οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Με πρόσκληση που συντάσσεται από τους συμμε-
τέχοντες εκπαιδευτικούς υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται, οι μαθητές ενημερώνονται 
για το πρόγραμμα και απαντούν στις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εάν 
επιθυμούν να συμμετέχουν. Η συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου επιπλέον αποτελεί 
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και μια πιο επίσημη δέσμευση του μαθητή για την   ανάληψη πρωτοβουλίας, δράσης και 
ευθύνης απέναντι στις απαιτήσεις του προγράμματος. 

Οι μαθητές  στη συνέχεια χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και τις 
κλίσεις τους.  Έτσι επιτρέπουμε στους μαθητές να αναλάβουν την ευθύνη και κάποιο έλεγχο 
της δικής τους μάθησης (Βοσνιάδου, 2001) Ο χωρισμός γίνεται με δική τους απόφαση αφού  
τους ανακοινωθούν οι σχεδιαζόμενες δραστηριότητες. Στις εβδομαδιαίες συναντήσεις, κάθε 
ομάδα ενημερώνει για την πορεία της έρευνάς της και  πρέπει να υπάρχει διαρκής και ου-
σιαστική ανατροφοδότηση. 

Στο σχεδιασμό του προγράμματος η κάθε ομάδα χρησιμοποιεί τη δική της τεχνική βιωματι-
κής μάθησης. 

1η ομάδα:  Ο κάθε μαθητής που ανήκει στην ομάδα μέσω της έρευνας  καλείται να αναζη-
τήσει το «Δέντρο» στα εκθέματα μουσείων ή εκθεσιακών χώρων κάθε είδους (αρχαιολογικά, 
πινακοθήκες, μοντέρνας τέχνης, λαογραφικά, κ.λ.π.) και να ανακαλύψει το συμβολισμό που 
περικλείει. Ο κάθε μαθητής μόνος αναλαμβάνει πρωτοβουλία οργανώνοντας την δική του 
πορεία δράσης, αναζητά, καταγράφει και  επεξεργάζεται  πληροφορίες.  Στα πλαίσια αυτής 
της έρευνας μπορεί να  οργανωθεί μια επίσκεψη σε κάποιο μουσείο ή σε κάποιο εκθεσιακό 
χώρο. Η ιδέα  αυτή προέκυψε το 2008 όταν το Υπουργείο Πολιτισμού απεύθυνε πρόσκληση 
για μια γιορτή Άνοιξης, ανοικτών μουσείων και αρχαιολογικών χώρων με κεντρικό θέμα  « Το 
Δέντρο της Ζωής σε 4 εποχές». Επίσης μπορεί να αξιοποιηθεί  από τους μαθητές το  Google 
Art Project  μια πλατφόρμα στην οποία φιλοξενούνται αμέτρητα μουσεία και γκαλερί από 
όλο τον κόσμο, με εκατοντάδες έργα που έχουν φωτογραφηθεί σε πολύ υψηλή ανάλυση. 
Μέσω αυτής της πλατφόρμας οι  χρήστες Internet  μπορούν να εξερευνήσουν ένα ευρύ φά-
σμα έργων  λεπτομερώς,  να κάνουν μια εικονική περιήγηση ενός μουσείου, και  δημιουργή-
σουν τις δικές τους συλλογές τις οποίες μπορούν να κοινοποιήσουν. 

Η ομάδα αυτή   αφού συγκεντρώσει το υλικό και το αξιολογήσει θα το παρουσιάσει  στους 
υπόλοιπους μαθητές παράγοντας εκπαιδευτικό υλικό. Μπορούν  πχ. να δημιουργήσουν μια 
παρουσίαση    με κάποιο λογισμικό παρουσίασης power point., ή ένα βίντεο. 

Μέσω αυτής της δραστηριότητας αναδεικνύεται   πόσο σημαντικός είναι ο  εκπαιδευτικός 
ρόλος των μουσείων αφού οι μαθητές ψάχνοντας να βρουν το νόημα που κρύβεται πίσω από 
το αντικείμενο που αναζητούν στα εκθέματα των μουσείων οδηγούνται στην διαμόρφωση 
της κριτικής τους σκέψης, στην ανάπτυξη της δημιουργικής τους φαντασίας, στην απόκτηση 
πολύ χρήσιμων δεξιοτήτων και φυσικά συνειδητοποιούν  την αξία της πολιτιστικής  κληρο-
νομιάς. 

2η ομάδα:  Οι μαθητές αυτής της ομάδας  αναλαμβάνουν να προσομοιώσουν μια τηλεοπτική 
εκπομπή μέσα από ένα  παιχνίδι ρόλων (role playing) υλοποιώντας μια  διαλογική αντιπαρά-
θεση που προκύπτει  μελετώντας μια συγκεκριμένη περίπτωση(case study). Μέσα από αυτή 
τη δραστηριότητα  Οι μαθητές εμβαθύνουν σε θέματα, διερευνούν τα συναισθήματά τους 
και εξετάζουν τα προβλήματα από άλλη οπτική γωνία. 
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Δίνεται λοιπόν στους μαθητές η υποθετική κατάσταση, που περιγράφεται στο φύλλο εργα-
σίας 1. Καλούνται  να χωριστούν σε ομάδες ,  να σχεδιάσουν  τη στρατηγική τους, να ετοιμά-
σουν τα επιχειρήματά τους με βάση τις αξίες που υπηρετούν  και να  παρουσιάσουν την επι-
χειρηματολογίας τους  μέσω του αντιπροσώπου τους σε μια υποθετική τηλεοπτική εκπομπή  
(δημιουργία Video). Για τη διατύπωση της κατάστασης αυτής  χρησιμοποιήθηκε ανάλογο 
παιχνίδι ρόλων από εκπαιδευτικό πακέτο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της WWF Hellas. 

Μέσω μιας  ευχάριστης διαδικασίας μάθησης, οι μαθητές συνειδητοποιούν την πολυπλοκό-
τητα μιας κατάστασης του πραγματικού κόσμου Μέσα από αυτό το παιχνίδι ρόλων, οι μαθη-
τές θα αισθανθούν την αλληλεξάρτηση και τη σύγκρουση των εμπλεκόμενων ρόλων και θα 
προσπαθήσουν να καταλήξουν σε κάποια απόφαση κοινωνικά αποδεκτή και φιλική προς το 
περιβάλλον. Επίσης μέσω αυτής της δραστηριότητας οι μαθητές μαθαίνουν τη διαδικασία 
αντιμετώπισης ενός πραγματικού προβλήματος, ακολουθώντας ορισμένα στάδια (καθορι-
σμός προβλήματος, αναζήτηση πιθανών λύσεων και αξιολόγησή τους, σχεδιασμός της δρά-
σης). 

3η ομάδα:  Προτείνεται στους μαθητές να επιλέξουν ένα είδος δέντρου από ένα δασικό οι-
κοσύστημα που βρίσκεται είτε στο άμμεσο περιβάλλον τους είτε όχι  να δημιουργήσουν μια 
πρωτοπρόσωπη αφήγηση,  και να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους, ως δέ-
ντρα. Να γίνουν οι ήρωες του διηγήματος υποδυόμενοι το δέντρο τους, να γίνουν αυτοί  οι 
μάρτυρες των γεγονότων ενός δάσους ή ενός αγρού ως δέντρα και όχι ως άνθρωποι. Οι μα-
θητές αυτής της ομάδας συμμετέχουν σε ένα  φανταστικό  κατευθυνόμενο ταξίδι. Σε ένα τέ-
τοιο ταξίδι οι μαθητές φαντάζονται ότι είναι οι ίδιοι το αντικείμενο μελέτης  και βιώνουν 
ανάλογα συναισθήματα (Δεδούλη, 2002). Μπορούν να πλαισιώσουν την αφήγησή τους 
(story telling).,  με εικόνα  και μουσική. Η αφήγηση αποτελεί ένα διαπροσωπικό και διαδρα-
στικό γεγονός ανάμεσα στον αφηγητή και τον ακροατή (Μαλαφάντης, 2011) που διαμορφώ-
νει ένα φιλικό και ευχάριστο σχολικό κλίμα και διευκολύνει τη μεταβίβαση πληροφοριών. 

4η ομάδα: Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί από μια ομάδα μαθητών που 
έχουν ενδιαφέροντα και κλίσεις στην τέχνη του θεάτρου. Μέσω αυτής της δραστηριότητας 
γίνεται πρόσληψη γνώσης  με βιωματικό τρόπο,  έναν ιδιαίτερα αποδοτικό τρόπο μάθησης.  
Είναι μια δραστηριότητα που κάνει τη µάθηση και τη διδασκαλία «ψυχαγωγική». 

Γνωρίζουμε ότι η  δραματοποίηση, η αυτοσχέδια μίμηση θεατρικής παράστασης δηλαδή εί-
ναι ένα παιδαγωγικό εργαλείο που έχει σαν σκοπό την  αυθόρμητη  έκφραση των σκέψεων 
και των συναισθημάτων. Είναι  επίσης  γνωστό ότι η τέχνη του θεάτρου είναι µια τέχνη ζω-
ντανή, βιωματική και ως τέτοια έχει τη δύναµη να µεταδίδει συγκλονιστικά συναισθήματα, 
µηνύµατα, γνώσεις και να ενεργοποιεί  πνευµατικά  χαρίσµατα στον θεατή του όπως και στον 
“ηθοποιό”. Έχει επίσης τη δύναµη να δημιουργεί πρότυπα και να προβάλλει τις υψηλές αξίες, 
αρκεί να υπηρετηθεί σωστά. 

Όταν οι μαθητές κινητοποιηθούν από την “θεατρική” διδασκαλία ακολουθούν δραστηριότη-
τες που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του διαβάσματος, γραψίματος και τις ικανότητες συζή-
τησης επίσης. Το θέατρο καθώς είναι µια δουλειά συλλογική και πειθαρχημένη διδάσκει ε-
πίσης αυτές τις αξίες σε όσους καταπιαστούν µε αυτή την τέχνη. Στον παρακάτω δικτυακό 
τόπο http://www.greenpeace.org/greece/el/getinvolved/137368/137465/# το κείμενο «Πι-
κρός καφές για το περιβάλλον» είναι μια φανταστική ιστορία για την πραγματικότητα του 
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περιβάλλοντος .  Είναι ένα κείμενο με ιδιαίτερο αξιακό περιεχόμενο αφού θίγει πολλά περι-
βαλλοντικά ζητήματα. Η ιστορία αυτή αποτελεί διασκευή μιας αντίστοιχης ιστορίας που δη-
μοσιεύτηκε στο περιοδικό Worldwatch. Αυτή η ιστορία  μπορεί να αποτελέσει τη βάση για 
τη συγγραφή από τους μαθητές πρωτότυπου διαλόγου  και  στη συνέχεια  να αποδοθεί από 
αυτούς με ένα  μονόπρακτο μέρος του οποίου δίνεται  στο Φύλλο 2. 

Ομάδα  5η Με το σκεπτικό ότι στην χώρα μας , η ζωή μαζί με τη μουσική , το χορό και το 
τραγούδι για χιλιετίες ολόκληρες προχωρούν πάνω στον ίδιο δρόμο, προτείνουμε στους μα-
θητές μας να ανακαλύψουν τα δέντρα μέσα από τα παραδοσιακά τραγούδια και τους χορούς 
της πατρίδας μας.  Μαθαίνουμε να τραγουδάμε και να χορεύουμε και ταυτόχρονα αντλούμε 
από την μνήμη της παράδοσης πληροφορίες για τη σχέση  του ανθρώπου με τη φύση καθώς 
και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία  της  κάθε περιοχής της χώρας μας 

Ποιοι  γενικοί στόχοι θα εκπληρωθούν. 

• Ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα που αφορούν την προστασία και τη διατή-
ρηση των φυσικών συστημάτων και των διαφόρων ειδών καθώς και στην ορθολο-
γική διαχείριση των φυσικών πόρων. 

• Την ανάπτυξη γνώσης γύρω από το περιβάλλον και τα προβλήματά του και των α-
παραίτητων ικανοτήτων για την επίλυσή τους 

• Την καλλιέργεια θετικών στάσεων και συμπεριφορών καθώς και του συναισθήμα-
τος της ευθύνης σε σχέση με το περιβάλλον και την ανάπτυξη σχετικής δράσης. 

• Να ισχυροποιηθούν οι δεσμοί των μαθητών με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλ-
λον. 

• Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες, ότι η αειφορία  δεν είναι ιδέα 
αλλά είναι πρακτική.  Και οι πρακτικές μαθαίνονται με το εξασκούνται. 

Συνοδευτικό υλικό 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Πρόγραμμα Σχολικών Δραστη-
ριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

«Πούντο πούντο το δεντράκι ψάξε ψάξε για να το βρεις…» 

(απευθύνεται προς όλους τους μαθητές του σχολείου) 

Αγαπητοί μας  μαθητές και μαθήτριες, 

 διαβάζοντας αυτή τη γραφή του Σεφέρη  «πάρε μαζί σου, το παιδί που είδε το φως 
κάτω από τα φύλλα εκείνου του πλάτανου και μάθε του να μελετά τα δέντρα», είπαμε ότι 
αυτό θέλουμε να κάνουμε και εμείς μαζί σας. Να σας  πάρουμε και να σας μάθουμε να μελε-
τάτε τη φύση. Κάθε χώρος κάθε αντικείμενο φέρει πάνω του τα σημάδια του χρόνου και της 
συνέχειας. Η συνέχεια των πάντων, η ποιότητα της ζωής μας, συνδέεται άρρηκτα με την κα-
θημερινότητά μας, με τον πολιτισμός μας.   

4046

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Εάν θέλετε να συμμετέχετε σ΄αυτό το ταξίδι αναζήτησης και μάθησης θα πρέπει να 
αποφασίσετε ότι δεν θα είστε απλοί ταξιδιώτες. 

Επίσης απαντώντας σε κάποιο ερωτηματολόγιο θα μας βοηθούσε να καταλάβουμε ποιες 
αρμοδιότητες θα μπορούσατε να αναλάβετε  αφού γίνετε μέλη της ομάδας. 

1. Γιατί θέλεις να συμμετέχεις  σε ένα πρόγραμμα σχολικών Δραστηριοτήτων; 
2. Όταν διάβασες  αυτές τις δυο γραμμές που έγραψε ο Σεφέρης ποιες σκέψεις  έκανες. 
3. Θα είσαι σε θέση να αφιερώνεις από τον ελεύθερο χρόνο σου, τον απαραίτητο χρόνο 

για να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις των αρμοδιοτήτων που θα αναλάβεις; Ποιά 
ώρα θα διέθετες για τις συναντήσεις που πρέπει να γίνουν εκτός ωραρίου σχολικών 
μαθημάτων; 

4. Ασχολείσαι με τη μουσική, το τραγούδι, τον παραδοσιακό ή τον μοντέρνο χορό. Παί-
ζεις κάποιο μουσικό όργανο; Σου αρέσει να σχεδιάζεις ή να ζωγραφίζεις; Θα μπορού-
σες να αποδώσεις κάποιο ρόλο θεατρικά; 

5. Γνωρίζεις να χρησιμοποιείς προγράμματα  Επεξεργασίας κειμένου, Παρουσίασης, ει-
κόνας, ήχου, video, στον Υπολογιστή και ποιά; Είσαι  διατεθειμένος να αφιερώσεις 
χρόνο για να μάθεις κάποια ώστε να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις που θα προκύ-
ψουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος; 

6. Θα χρειαστεί  να γίνει αναζήτηση πληροφοριών στο Internet, και σε βιβλιοθήκες. Έ-
χεις τη διάθεση να το κάνεις; 

7. Μπορείς να γίνεις ο φωτογράφος ή ο Videoλήπτης της ομάδας. 
8. Θα μπορούσες να αναλάβεις οργανωτικά θέματα της ομάδας έτσι ώστε να λύνονται 

θέματα επικοινωνίας  ή μετακινήσεων των μελών της; 
9. Μπορείς να συνεργαστείς με καλή διάθεση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για να 

έχουμε όλοι μας ένα εξαιρετικό ταξίδι; 
Ημερομηνία …/…/20.. 

Φύλλο εργασίας 1 (  για την 2η ομάδα) 

Φανταστείτε ότι σε ένα δασικό οικοσύστημα  μιας περιοχής μια μεγάλη κατασκευαστική ε-
ταιρεία σκοπεύει να κατασκευάσει ένα μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα, ένα μεγάλο συ-
γκρότημα κατοικιών καθώς και ένα γήπεδο του γκολφ για την τουριστική ανάπτυξη της πε-
ριοχής.  Πριν λίγα χρόνια διαπιστώθηκε  ότι ορισμένα είδη ζώων  έχουν εξαφανιστεί από τη 
χώρα . Γι΄ αυτό ένα κομμάτι  της δασικής αυτής   περιοχής  έχει ανακηρυχτεί  σε ζώνη ιδιαί-
τερης προστασίας με πλήρη απαγόρευση του κυνηγιού. Ορισμένοι οικολόγοι θεωρούν ότι 
αυτή η μορφή προστασίας είναι ανεπαρκής και ασκούν πιέσεις για ανακήρυξη της περιοχής 
σε «εθνικό Δρυμό». 

Οι κάτοικοι της κωμόπολης των 5000 κατοίκων που βρίσκεται στην περιοχή ζουν  αποκλει-
στικά από τους πόρους του δάσους  ασκώντας επαγγέλματα όπως η κτηνοτροφία (κοπάδια 
αιγοπροβάτων, χοίρων, κλπ),  η υλοτομία (κοπή ξύλου από οξιές, καστανιές, λυγαριές, λεύ-
κες), εμπορία καυσόξυλων(πρίνοι που εξάγονται ακόμη και στο εξωτερικό),εμπορία καρπών 
του δάσους (κάστανα, μανιτάρια , μέλι, βότανα). 

Ορισμένοι κάτοικοι ασκούν βιοτεχνικά επαγγέλματα χρησιμοποιώντας αυτή τη ξυλεία και τα 
προϊόντα , κατασκευάζουν άλλα προϊόντα (ποτά, μαρμελάδες, τυριά …κλπ) Οι άνθρωποι της 
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περιοχής είναι κυνηγοί κατά παράδοση και ακόμη και σήμερα  πολλοί συνεχίζουν να κυνη-
γούν ακόμη και παράνομα μέσα στη ζώνη ειδικής προστασίας. Κατά διαστήματα εμφανίζο-
νται στη περιοχή διάφοροι μελετητές και επιστήμονες που δείχνουν ενδιαφέρον για την χλω-
ρίδα και την πανίδα της περιοχής καθώς και εκδρομείς που περπατούν στα όμορφα τοπία 
που προσφέρει ο χώρος. 

Η κατασκευαστική εταιρεία σκοπεύει να δημιουργήσει ένα συγκρότημα που θα χρησιμο-
ποιείται τα Σαββατοκύριακα ή το διάστημα των διακοπών και θα διαθέτει σπίτια, ξενοδοχείο, 
πισίνες , αθλητικό κέντρο, κέντρο διασκέδασης, γήπεδο γκολφ και μία τεχνητή λίμνη. Προ-
σπαθούν όλα αυτά να τα παρουσιάσουν στο δημοτικό συμβούλιο ως ευκαιρία για την κοι-
νωνικο-οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και την βελ-
τίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής. Η εταιρεία θέλει να κατασκευάσει 
αυτά τα κτήρια στην καρδιά του δάσους κόβοντας αρκετά δέντρα κι αυτό για να δελεάσει 
τους μελλοντικούς αγοραστές αφού βγαίνοντας από το σπίτι τους θα μπορούν να απολαύ-
σουν τη φύση. Επιπλέον δεν θα χρειαστεί να δημιουργήσουν τους δικούς τους κήπους αφού 
θα υπάρχουν τα δέντρα του δάσους. 

Ρόλος 1ος : Ομάδα………..: Είστε εκπρόσωποι της κατασκευαστικής εταιρείας. Πρέπει να πεί-
σετε το δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο ότι ή πρότασή σας είναι η καλύτερη λύση για 
την ανάπτυξη, την πρόοδο και την οικονομία της κωμόπολης. Βέβαια το συμφέρον σας είναι 
να κατασκευάσετε με το μικρότερο δυνατό κόστος και να αποκομίσετε τα μεγαλύτερα δυ-
νατά κέρδη. 

 Ρόλος 2ος : Ομάδα…………..                :. Εκπροσωπείτε διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Οι 
ομάδες αυτές εξαρτώνται απόλυτα από τους φυσικούς πόρους του δάσους. Θα πρέπει να 
αποφασίσετε σε ποιο βαθμό τα σχέδια της εταιρεία επηρεάζουν- ευνοούν ή απειλούν τις 
δραστηριότητές σας. 

Ρόλος 3ος : Ομάδα ……………………….: Είστε εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης( δήμαρ-
χος, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι  με αντικείμενα που έχουν σχέση με το περιβάλ-
λον, τον πολιτισμό και την οικιστική ανάπτυξη) Πρέπει να αξιολογήσετε τα επιχειρήματα των 
διαφορετικών ομάδων, να αναλύσετε τις θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να 
έχει μια τέτοια εξέλιξη για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της κοινότητας καθώς και 
τη διατήρηση των οικολογικών αξιών. Βέβαια θα έρθετε αντιμέτωποι με αντίθετες απόψεις 
και για να μην έχετε  πολιτικό κόστος προσπαθείτε να εξισορροπήσετε τις αντιθέσεις. Στο 
τέλος της συζήτησης θα αποσυρθείτε για να αποφασίσετε για την καλύτερη λύση του προ-
βλήματος. 

Ρόλος 4ος : Ομάδα «………………» Χωρίς άμεσα οικονομικά συμφέροντα. Εκπροσωπείται μια 
μη κυβερνητική οργάνωση της περιοχής με όνομα : «…………….». Η οργάνωσή σας αγωνίζεται  
για τη προστασία των δασών, αφού η έκταση των οποίων συνεχών μειώνεται Υποστηρίζεται 
ότι τα δέντρα της περιοχής  αποτελούν ένα από τα λίγα δείγματα ώριμου και καλά διατηρη-
μένου δάσους, με μεγάλη ποικιλία ειδών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι τελευταίοι πλη-
θυσμοί ορισμένων ειδών πτηνών και φυτών που απειλούνται με εξαφάνιση στην υπόλοιπη 
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χώρα. Η οργάνωσή  σας έχει  έρθει σε επαφή με διάφορους μελετητές και επιστήμονες ειδι-
κούς για τα απειλούμενα είδη της χλωρίδας και πανίδας για να μπορέσετε να υποστηρίξετε 
τα επιχειρήματά σας. 

Ρόλος 5ος : Ομάδα  «…………………» Εκπρόσωποι διαφόρων μέσων ενημέρωσης: Θα φτιά-
ξετε ένα δελτίο τύπου που θα διαβάσει κάποιος από εσάς όπου θα γίνεται λόγος για τις φή-
μες που κυκλοφορούν για τα οικιστικά σχέδια της Κατασκευαστικής εταιρείας Είστε καθαρά 
συντονιστές και δίνετε το λόγο σε κάθε ομάδα που θέλει να μιλήσει. Για να αποφύγετε  την 
αταξία και το θόρυβο θα ζητήσετε από τις ομάδες να σας δώσουν γραπτώς τις παρεμβάσεις 
τους. 

Φύλλο 2ο (Για την 4η ομάδα) 

Δίνεται μέρος της πρότασης σεναρίου για το κείμενο:  ΠΙΚΡΟΣ ΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Χαρά (αφηγήτρια): Ένα από τα δέντρα της ζωής μας είναι το καφεόδεντρο. Αλήθεια γνωρί-
ζετε τι περιβαλλοντική καταστροφή προηγείται για να φτάσει ο καφές στην κούπα σας; Για 
ακούστε και μάθετε… 

( Ο κος. Πράσινος κάθεται αναπαυτικά στην πολυθρόνα του διαβάζοντας την εφημερίδα του 
και απολαμβάνοντας τον καφέ του , διαβάζει σοβαρός τον τίτλο ενός άρθρου σχετικού με την 
περιβαλλοντική καταστροφή)  

 Κ.Πράσινος: «Α!!! Έτοιμο το καφεδάκι μου; Μπράβο ρε γυναίκα! 

Κα Πράσινου:  Έτοιμο , έτοιμο Τι διαβάζεις;  

Κ.Πράσινος: Δε βλέπεις τι διαβάζω; Την εφημερίδα διαβάζω Έχει και αφιέρωμα για το περι-
βάλλον σήμερα. Βλέπεις είναι 5 Ιουνίου Σήμερα παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος. Άκου 
γυναίκα τι γίνεται: Ενώ λέει η Ευρώπη πάγωσε   το χειμώνα που μας πέρασε, η Αυστραλία 
κάηκε κυριολεκτικά. Ο πρωτοφανής καύσωνας λέει εκδηλώθηκε με θερμοκρασίες που άγγι-
ξαν τους 47Ο C . Συνοδεύτηκε μάλιστα με πυρκαγιές.  

Κα Πράσινου: Ε! το ξέρουμε τώρα αυτό  Το κλίμα αλλάζει. Για νέο μας το λένε;  

Κ.Πράσινος: Άκου παρακάτω τι λέει  Σε πολλά δις δολάρια  λέει ανέρχονται οι υλικές ζημιές 
από τις φυσικές καταστροφές που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα ενώ σύμφωνα 
με την Έκθεση της  Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, οι κλιματικές αλλαγές  λέει είναι πιθανόν 
να αυξήσουν τα κρούσματα ελονοσίας και διαρροϊκών ασθενειών καθώς και τις αλλεργίες 
εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τα θύματα  λέει της παγκόσμιας υπερθέρμανσης προ-
βλέπεται ότι θα διπλασιαστούν έως το 2030.» Όλο προβλέψεις είναι οι επιστήμονες. Καλά  
μωρέ μέχρι το 2030 ποιος ζει ποιος πεθαίνει. 

 Κα Πράσινου  Ε! Όλο τα ίδια και τα ίδια λένε. Αυτά  είναι γνωστά από χρόνια. Το κλίμα αλ-
λάζει, η τρύπα του όζοντος μεγαλώνει, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα εισβάλλουν στο πιάτο μας, 
τα δάση μας ξεκληρίζονται, τα πυρηνικά μας απειλούν.  Βλέπεις να λύνεται κάτι από αυτά. 
Κάθε χρόνο τέτοια μέρα τα θυμούνται. 
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 Κ.Πράσινος: Ναι μωρέ, κάθε χρόνο τέτοια μέρα μας πιάνει ο πόνος όλους! Μας έχουνε τρε-
λάνει πια!  Εγώ λέω πως οι πολυεθνικές φταίνε για όλα. Έχουν τις κυβερνήσεις του χεριού 
τους κι αλωνίζουν. Μωρέ το χρήμα κυβερνάει! ( λέει φανερά εκνευρισμένος ) 

χτύπος κουδουνιού 

Γεωργία: (μπαίνει μέσα  μόνη της) Καλησπέρα μπαμπά! Καλησπέρα μαμά! (πλησιάζει κοντά 
τους και τους φιλάει τρυφερά). 

Γεωργία: (μιλάει γρήγορα χωρίς ανάσα)  Μαμά Μπαμπά ακούστε με λίγο. Σήμερα είναι η 
διαδήλωση που σας έχω πεί. Θυμάστε ε!  και  επειδή ξέρω πως δε θα φέρετε αντίρρηση είπα 
στα παιδιά να έρθουν εδώ να ετοιμάσουμε αυτά που θα χρειαστούμε για τη διαδήλωση. Να 
γράψουμε τα συνθήματα δηλαδή. Είναι έξω περιμένουν. Πάω να τους ανοίξω. (Πηγαίνει στην 
πόρτα. Την ανοίγει και γυρίζοντας λέει: ) Θα πάμε να διαδηλώσουμε στα καμμένα. Δε πάει 
άλλο με τις καταπατήσεις. 

Κος. Και Κα Πράσινου Δείχνουν έκπληκτοι. Δεν θέλουν  της χαλάσουν το χατήρι. Μπαίνει η  
παρέα της κρατώντας  πλακάτ, ντουντούκα και μαρκαδόρους για να γράψουν συνθήματα για  
τη διαδήλωση  που θα συμμετέχουν το απόγευμα . Ημέρα περιβάλλοντος σήμερα) 

 ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ: Καλησπέρα σας!   

Κος. Πράσινος: Καλώς τα παιδιά. 

Κα Πράσινου:  Καλώς ήρθατε  περάστε καθίστε. Καθίστε εδώ. Τι να σας βάλω να πιείτε; Θα 
φάτε κάτι; (τους φιλοφρονεί με κατανόηση και πηγαίνει στην κουζίνα). Τα παιδιά τοποθετούν 
τα πλακάτ και  αρχίζουν και γράφουν συνθήματα) 

Κος. Πράσινος: (ανταποδίδει και λέει με τρόπο τέτοιο έτσι ώστε να τους πειράξει)  Θα πάτε 
στα καμένα έ να διαδηλώσετε; Μπράβο μπράβο !!! Να μωρέ γυναίκα καμάρωσέ  τα  παιδιά 
μας!  Εδώ δες,( με στόμφο)  καμάρωσε «Τα Ανήσυχα νιάτα  που Αγωνίζονται για ένα καλύτερο 
αύριο!!» (Κουνάει το κεφάλι του  με ειρωνικό χαμόγελο). … 

Γεωργία: (εμφανώς κολλημένη με τον αγώνα αντιδρά)Δε μου λέτε παιδιά ακούσατε κάτι; Μί-
λησε  ο καναπές ή κάνω λάθος; Διακρίνω μια ειρωνεία αγαπητέ μου μπαμπά ή μου φάνηκε ; 

Χριστίνα: (υποστηρίζοντας την κόρη) Μας αδικείτε κύριε Πράσινε! Θα ’πρεπε κι εσείς να συμ-
μετέχετε στον αγώνα μας και όχι να κάθεστε με σταυρωμένα τα χέρια και να πίνετε τον καφέ 
σας!!! 

Κα Πράσινου: (επιστρέφει  στο δωμάτιο με ένα δίσκο με νερό και κουλούρια και λέει ειρω-
νικά)  Καλά σου λένε τα παιδιά! Παλιά με έτρεχες σε διαδηλώσεις! Τώρα έχεις φτιάξει έ-
ναν…αερόσακο και δεν το κουνάς ρούπι από τον καναπέ… Άντε σήκω να ετοιμαστείς να  πάμε 
κι εμείς στα καμένα… 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ: (πνιχτά γέλια) 
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Κος. Πράσινος:(αγνοώντας την αντίδραση των παιδιών και της συζύγου του, πήρε μια βαθιά 
ανάσα, ήπιε μια γουλιά καφέ και συνεχίζοντας το διάβασμα λέει ασυναίσθητα) Ωραίος κα-
φές! Φίνο άρωμα Βραζιλίας! 

Γεωργία: Απ’ την Βραζιλία, εε; Αυτή η συνήθεια σου, μπαμπά μου, και κάποιων άλλων μας 
έχει καταστρέψει! 

Κος. Πράσινος: Ποια συνήθεια ρε παιδιά;  Ποια  δική μου συνήθεια;  Τι έκανα πάλι; 

Χρύσα :  Ο καφές  Ο καφές κε. Πράσινε κακή συνήθεια ο καφές. 

 Κος. Πράσινος: Ο καφές κακή συνήθεια. Μη χειρότερα. 

Χρύσα : Το ξέρετε κύριε Πράσινε  ότι  για να πίνετε εσείς τώρα το καφεδάκι σας,  στη Βραζιλία 
τρεις γενιές πριν, η δασώδης τότε  περιοχή αποψιλώθηκε για να στηθούν οι πρώτες φυτείες 
καφέ; Το Ξέρετε;                                                                                            (Συνεχίζεται…..) 
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Προσεγγίζοντας τη Μουσειακή Αγωγή με οδηγό το Θεατρικό Παιχνίδι 

Βασιλόπουλος Πάνος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, pvasilop@otenet.gr 
Αγγελακοπούλου Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, aggelako@upatras.gr 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή παρουσιάζει μια καινοτόμο δράση μουσειακής αγωγής, που αξιοποιεί το θε-
ατρικό παιχνίδι ως  βασικό παιδαγωγικό εργαλείο, από τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του 2ου δημοτικού 
σχολείου Ακράτας τη σχολική χρονιά 2011 – 2012.  Στο πλαίσιο της πράξης αυτής το σχολείο 
συνεργάζεται με το μουσείο στη βάση μιας καινοτόμου διδακτικής προσέγγισης παράγοντας 
νέα γνώση. Εκπαιδευτικοί και μαθητές γίνονται από κοινού φορείς της αλλαγής του σχολείου 
και διαμόρφωσης της νέας, συνεργατικής ταυτότητάς του. Μέσα από εναλλακτικές, βιωμα-
τικές δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού οι μαθητές έρχονται σε επαφή με ιστορικά και 
πολιτισμικά γεγονότα σε ένα καινοτόμο περιβάλλον μάθησης. Σχολείο και μουσείο συνοδοι-
πορούν στην κατεύθυνση της σχολικής αλλαγής και της υιοθέτησης νέων διδακτικών πρακτι-
κών, μέσω της τέχνης.  

Λέξεις - Κλειδιά: Καινοτομία, μουσειακή αγωγή, θεατρικό παιχνίδι.  

Εισαγωγή 

Με τη θεώρηση ότι το σύγχρονο σχολείο καλείται να λειτουργήσει και να αποδώσει δημιουρ-
γικά σ’ ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο και διευρυνόμενο περιβάλλον (Υφαντή, 2011 σελ. 11), 
σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε με επιτυχία μια καινοτόμος δράση με εμπλεκό-
μενους στην παιδαγωγική πράξη τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τα μουσεία ως φορείς 
πολιτισμού και την ερευνητική κοινότητα. Η καινοτόμος δράση πραγματοποιήθηκε στις Ε΄ 
και Στ΄ τάξεις του 2ου δημοτικού σχολείου Ακράτας τη σχολική χρονιά 2011 – 2012. Αφορούσε 
ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο: «Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό», το οποίο 
υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στα πλαίσια 
της δράσης εκπαίδευσης αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών. Επίσης, κατατέθηκε 
στο τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων του νομού Αχαΐας.  

Αναντίρρητα, το σχολείο του 21ου αιώνα έχει ανάγκη για εκσυγχρονισμό της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης και προσαρμογή της στα δεδομένα και τις ανάγκες της εποχής και των ανθρώ-
πων. Οι ραγδαίες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται τη συγκεκριμένη 
περίοδο επηρεάζουν την εκπαίδευση (Υφαντή & Φωτοπούλου, 2011). Η κατάσταση αυτή ο-
δηγεί το σχολείο του σήμερα σε αλλαγές, νεωτερισμούς ή καινοτομίες, προκειμένου να α-
νταπεξέλθει στις νέες συγκυρίες που διαμορφώνονται.  

Μια καινοτόμος δράση στοχεύει στην αντικατάσταση απαρχαιωμένων πρακτικών με νέες, 
προσαρμοσμένες στο αίτημα των σύγχρονων παιδαγωγικών επιταγών, καθώς και στη βελτί-
ωση της επίδοσης των μαθητών (Morrison, 1998). Περιγράφεται ως διαδικασία που περιλαμ-
βάνει τη διαμόρφωση, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη διάχυση νέων ιδεών στην εκπαι-
δευτική διαδικασία, μέσα από συνακόλουθες διδακτικές μεθόδους. Στα πλαίσια της καινο-
τομίας εισάγονται στην παιδαγωγική διαδικασία νέες τεχνικές, με στόχο τη βελτίωση πλευ-
ρών της σχολικής πραγματικότητας (House, 1979).  
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Στις μέρες μας γίνεται λόγος για το «Κοινωνικό σχολείο» και τη διασύνδεση του με την καθη-
μερινή ζωή των μαθητών, ώστε να βελτιωθούν η ποιότητα και ο τρόπος ζωής τους. Για την 
προώθηση των στόχων του «Κοινωνικού Σχολείου» υιοθετούνται από τις σχολικές μονάδες 
καινοτόμες πρακτικές που συμβάλλουν στην αξιοποίηση των προβλεπόμενων σε αυτό το-
μέων, αποδεικνύοντας ότι η γνώση είναι πλέον συνυφασμένη με την καινοτομία.  

Με βάση τις σύγχρονες μουσειοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, η μουσειακή αγωγή θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει το μέσο για τη συγκρότηση και διαμόρφωση μιας καινοτόμου πράξης  
στα πλαίσια του σύγχρονου σχολείου (Νάκου, 2002). Μέσω της συμμετοχής των παιδιών σε 
εκπαιδευτικά, μουσειακά προγράμματα επιτυγχάνεται η πολύπλευρη ευαισθητοποίησή 
τους προς το διαφορετικό, η κοινωνική τους ανάπτυξη, η ανάπτυξη της φαντασίας τους και 
η καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους (Τσαούσης, 2004). Έτσι, οι μαθητές ως 
επισκέπτες εξερευνούν τις προσωπικές τους πεποιθήσεις ανάμεσα σε καθολικές αλήθειες, 
υπερβαίνουν τις εθνικές, τοπικές τους ταυτίσεις και διευρύνουν τους ορίζοντές τους σε νέα 
δεδομένα.     

Λαμβάνοντας υπόψη «τη δύναμη του σχολείου ως πεδίου δράσης, ευρηματικότητας και νε-
ωτερισμών» (Υφαντή, 2011, σελ. 13), το εκπαιδευτικό σχέδιο αξιοποίησε τεχνικές θεατρικού 
παιχνιδιού, οι οποίες διαθέτουν το στοιχείο της βιωματικής προσέγγισης του θέματος (Γκό-
βας, 2002). Το θεατρικό παιχνίδι αναγνωρίζεται ως διδακτική διαδικασία, εντάσσεται στο μά-
θημα της θεατρικής αγωγής και αναφέρεται στους «άξονες γνωστικού περιεχομένου» για το 
δημοτικό σχολείο, μαζί με τον αυτοσχεδιασμό, τη δραματοποίηση και την ψυχοσωματική έκ-
φραση του παιδιού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, χ.η.).  

Με την επίσκεψη των μαθητών σ’ ένα μουσείο και την αλληλεπίδρασή τους με το χώρο, το 
σχολείο ανοίγει τις πόρτες του για μια ουσιαστική επικοινωνία, και αλληλεπίδραση με τη 
σύγχρονη κοινωνία. Σύμφωνα με τον Gardner (όπως αναφέρεται από τη Νάκου, 2001, σελ. 
207- 208), το παιδί ως θεατής εμψυχώνεται από τον εκπαιδευτικό να απορήσει, να πειραμα-
τιστεί με τα εκθέματα ως πηγές πληροφοριών και να ενταχθεί σε κοινότητες μάθησης, που 
θα το οδηγήσουν στην ανακάλυψη νέων εμπειριών.  

Στα πλαίσια του διαλόγου της εκπαίδευσης με τον σύγχρονο κόσμο, επιβάλλεται να παρα-
σχεθεί, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, η δυνατότητα μιας ορισμένης ελευθερίας πειραματι-
σμού για ενεργητική συμμετοχή στην καινοτομία. Το παρόν σχέδιο εργασίας ανταποκρινό-
μενο στις προϋποθέσεις αυτές αξιοποιεί τα βιώματα των μαθητών μέσα από πολιτιστικές 
δράσεις. Η καινοτομία του έγκειται στο γεγονός ότι αφορά σε ένα πρόγραμμα μουσειακής 
αγωγής, που υλοποιείται με τη συνεργασία δύο φορέων, σχολείου και μουσείου, και επιλέγει 
να αξιοποιήσει τις τεχνικές του θεατρικού παιχνιδιού, που αποτελούν διδακτικές επιλογές 
βιωματικής μάθησης.  

Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού στην Καινοτόμο Δράση 

Σε πρώτο επίπεδο ο εκπαιδευτικός γίνεται εμπνευστής της δράσης. Στη συνέχεια πρωταγω-
νιστής, αφού αναλαμβάνει κυρίαρχο ρόλο στο σχεδιασμό μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριο-
τήτων με σκοπό την ανάδειξη της διαπολιτισμικότητας, μέσα από τη γνωριμία των μαθητών 
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με τους διαφορετικούς πολιτισμούς που συνθέτουν την «κοινωνία» της τάξης και την αλλη-
λεπίδραση μαζί τους.   

Κατά δεύτερον, ο εκπαιδευτικός γίνεται συντονιστής παιδαγωγικών δράσεων μέσα κι έξω 
από τη σχολική τάξη και συνεργάζεται με συναδέλφους δασκάλους της πράξης στη σχολική 
μονάδα. Εμπλέκει τους πολιτιστικούς φορείς αλλά και την ερευνητική - πανεπιστημιακή κοι-
νότητα στο μαθησιακό ταξίδι, με απώτερο στόχο την καλλιέργεια του διαπολιτισμικού σεβα-
σμού και την παραγωγή νέας γνώσης. Σε μια προσπάθεια καλλιέργειας της δημιουργικής έκ-
φρασης και των ίδιων των εκπαιδευτικών, η προσπάθεια αυτή συνεισφέρει στη βελτίωση της 
διδακτικής πράξης. Οι μαθητές δεν διδάσκονται δομές, σκέψεις ή νοηματικά μοντέλα κατα-
νόησης της πραγματικότητας. Συμμετέχουν σε ευέλικτα περιβάλλοντα μάθησης, εναρμονι-
σμένα με την ελεύθερη έκφραση ιδεών και συναισθημάτων.  

Σκοπός -Στόχοι της Καινοτόμου Δράσης 

Η δράση δομήθηκε πάνω σε σαφείς γνωστικούς, παιδαγωγικούς και κοινωνικούς στόχους. 
Βασικός σκοπός της καινοτόμου δράσης ήταν οι μαθητές ν’ αποκτήσουν εμπειρίες και γνώση  
μέσα από τη συνάντησή τους με τα εκθέματα των μουσείων. Οι βασικές αρχές πάνω στις 
οποίες οικοδομήθηκε η δράση για τους μαθητές ήταν:  
• η αναγνώριση των συναισθημάτων που προκύπτουν βιωματικά μέσα απ΄ το  θεατρικό 

παιχνίδι,  
• η ενεργοποίηση των αισθήσεων, της φαντασίας και της δημιουργικής έκφρασης των μα-

θητών με στόχο την παραγωγή πρωτότυπων ιδεών και προϊόντων, 
• η αξιοποίηση της ενεργητικής, ερευνητικής, ανακαλυπτικής και βιωματικής μάθησης,  
• η εξοικείωση  των  μαθητών  στην  παρατήρηση  και μελέτη  του  πεδίου (μουσείο)  στο  

σύνολό  του, 
• οι πολυμορφικές προσεγγίσεις των μουσειακών εκθεμάτων μέσα από διαδραστικές, βιω-

ματικές και άλλες σύγχρονες δράσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες,  
• η γνωριμία με τον διαφορετικό τρόπο και την ποιότητας ζωής, η επαφή με τον τόπο, τα 

ήθη και τα έθιμα ενός άλλου λαού, 
• η ενσυναίσθηση και η συνειδητοποίηση της εξελικτικής πορείας των κοινωνιών, 
• η ανακάλυψη πολλαπλών προσεγγίσεων κι ερμηνειών για τα υπό διαπραγμάτευση εκθέ-

ματα στο μουσείο επίσκεψης, ανάλογα με την πολιτιστική αφετηρία των μαθητών, 
•  διαθεματική σύνδεση γνωστικών αντικειμένων με στόχο την απόκτηση πολλαπλής ε-

μπειρίας της ετερότητας. 

Η καινοτόμος δράση που προτείνεται, στόχο είχε Γνωστικά  οι μαθητές: 
• να αντιληφθούν το μουσείο ως χώρο διαφύλαξης κι ερμηνείας της υλικής και ά-

υλης - ιδεολογικής κληρονομιάς κάθε πολιτισμού, 
• να κατανοήσουν τη σημασία των εκθεμάτων στα διαφορετικά πολιτισμικά συ-

γκείμενα και το χρόνο,  
• να αποκτήσουν νέες, πλαισιωμένες γνώσεις με σταδιακή παροχή πληροφοριών 

μέσα από βιωματικές προσεγγίσεις.  
Στο Συναισθηματικό τομέα οι μαθητές: 
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• να αισθανθούν χαρά και ευχαρίστηση μέσα από τη διαδικασία διερεύνησης της 
λειτουργίας του μουσείου, 

• να αναπτύξουν το αισθητικό τους κριτήριο και να υιοθετήσουν θετική στάση στα 
διαφορετικά πολιτισμικά έργα των ανθρώπων μέσα στο χρόνο, 

• να συνειδητοποιήσουν νέες, διαπολιτισμικές διαστάσεις της έννοιας «μουσείο». 
Σε Ψυχοκινητικό επίπεδο:   

• να καλλιεργηθεί το συνεργατικό πνεύμα μέσω της αλληλεπίδρασης ετερογενών 
πολιτισμικά μαθητικών ομάδων, 

• να εκτιμηθεί τη σημασία που έχει η συνεργασία των ανθρώπων για την επίτευξη 
κοινών στόχων σε κάθε επίπεδο της ζωής τους, 

• να διαμορφωθεί ένα σχολικό περιβάλλον αναγνώρισης, αποδοχής και σεβασμού 
στην ετερότητα. 

Τo Τι και το Πώς της Δράσης 

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε μια σχολική κοινότητα της επαρχίας με μεγάλο ποσοστό αλ-
λοδαπών μαθητών (45%), όπου πρωταρχικό μέλημα των εκπαιδευτικών- συντονιστών ήταν 
το θετικό παιδαγωγικό κλίμα.  

Στο πρόγραμμα ενεπλάκησαν 29 μαθητές που φοιτούσαν στην Ε΄ και Στ΄ τάξη του σχολείου. 
Με τη βοήθεια των δασκάλων τους (2) σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δράσεις με βιωματική 
και παιγνιώδη μορφή, στις οποίες η γλώσσα ακολουθούσε και συμπλήρωνε τις δραστηριότη-
τες. Στόχο είχαν την αβίαστη ανταλλαγή διαφορετικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών των 
μαθητών, αλλά και τη γνωριμία, εξοικείωση κι αλληλεπίδραση τους με αυτά, προωθώντας 
έτσι ένα κλίμα συνεργασίας και αποδοχής διαφορετικών παραδόσεων κι εθίμων των μαθη-
τών. Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών αξιοποιήθηκε η ώρα της Ευέλικτης Ζώνης. 

Το πρόγραμμα είχε εξάμηνη διάρκεια. Πρώτος σταθμός της δράσης ήταν η επίσκεψη στο Δη-
μοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, με έδρα τα Καλάβρυτα, του οποίου τα εκθέ-
ματα πραγματεύονται τα δύσκολα χρόνια της γερμανικής Κατοχής. Ακόμα μία επίσκεψη 
πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ό-
που οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικούς τρόπους ανταλλαγής και διά-
δοσης μηνυμάτων στο χρόνο και το χώρο.   

Η παρούσα εργασία περιέχει χαρακτηριστικά μελέτης πεδίου. Μέσα από την επίσκεψη στο 
μουσείο μεγιστοποιείται το πεδίο των ερεθισμάτων τα οποία διεγείρουν το ενδιαφέρον των 
μαθητών για μελέτη. Έτσι, το μουσείο ως τόπος πολιτισμικής αναπαράστασης προάγει την 
«εκπαίδευση του βλέμματος», που σε φαντασιακό επίπεδο ωθεί το παιδί να διεισδύσει στα 
χαρακτηριστικά μιας άλλης εποχής κι ενός άλλου πολιτισμού (Χρυσουλάκη, 1997). Επιτρέπει 
στο παιδί να βιώσει την αίσθηση της ανακάλυψης μέσα στο μουσείο, το οποίο αποτελεί πε-
δίο δράσης και έρευνας. Μέσα από εναλλακτικές δράσεις που συνδυάζουν γλωσσικές, ιστο-
ρικές, μαθηματικές και θεατρικές βιωματικές δραστηριότητες, οι μαθητές ανταλλάσσουν, 
γνωρίζουν, συγκρίνουν κι αξιοποιούν τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις 
τους.  

 
Διαδικασία - Βήματα Υλοποίησης 
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Στα πλαίσια της δράσης εκπονήθηκαν εξειδικευμένα σχέδια εργασίας βασισμένα σε συγκε-
κριμένους μαθησιακούς στόχους, τα οποία διαρκώς ανατροφοδοτούνταν, με εξατομικευμέ-
νες διδακτικές δραστηριότητες. Οι δάσκαλοι συνεργάζονται, σχεδιάζουν βήμα βήμα τη 
δράση και τη χωρίζουν σε στάδια. Για την επίτευξη των στόχων η δράση χωρίστηκε σε  τρεις 
φάσεις: Συγκεκριμένα, το οργανόγραμμα είχε ως εξής:  

Πριν την Επίσκεψη. Βασικό στάδιο κάθε νέας διδακτικής προσέγγισης είναι η  εφόρμηση των 
μαθητών πάνω στη γνωστική παρέμβαση που επιχειρείται. Μέσα από την αναζήτηση της 
προϋπάρχουσας εμπειρίας και των νοητικών αναπαραστάσεων, δημιουργείται ένα πλαίσιο 
ώστε οι μαθητές να πάνε να συναντήσουν την τέχνη και τον πολιτισμό. Σήμερα, δίνεται ιδιαί-
τερη έμφαση στην προετοιμασία των μαθητών, πριν την επαφή τους με το μουσείο (Hooper 
– Greenhill, 1994). Οι μαθητές εξοικειώνονται νοερά με την έννοια του μουσείου που θα ε-
πισκεφθούν.  

Οι δάσκαλοι για να διευκολύνουν τη μετάβαση αυτή, σχεδιάζουν δραστηριότητες στην τάξη. 
Τέτοιες είναι: διαλογικές συζητήσεις, παρακολούθηση βίντεο, έρευνα σε συλλογές φωτογρα-
φιών, ενημέρωση μέσω τηλεδιάσκεψης, αναζήτηση στο διαδίκτυο, δημιουργία ερωτηματο-
λογίων και φύλλων εργασίας. Δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού και αυτοσχεδιασμών 
διατρέχουν όλη τη φιλοσοφία και εφαρμογή της φάσης. 

Κατά την επίσκεψη. Το μουσείο προσεγγίζεται ως ιστορικός χώρος και φορέας πολιτισμού 
μέσα από μεθοδευμένες παιδαγωγικές δράσεις, που βοηθούν τα παιδιά στην απόκτηση θε-
τικής στάσης απέναντι στην ιστορία ενός τόπου. Μέσω της βιωματικής διαδικασίας οι μαθη-
τές αποκτούν την εμπειρία της τέχνης άλλων λαών, μεγιστοποιείται η αισθητική και κριτική 
τους σκέψη ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνονται δύο βασικές μαθησιακές λειτουργίες: το κίνη-
τρο και η ψυχαγωγία. Το παιδί αναπτύσσει μ’ αυτόν τον τρόπο τη νοητική και γνωσιακή του 
δομή μέσα από την αυθόρμητη έκφραση και δράση. Ο Piaget (όπως αναφέρεται από τον  
Παρασκευόπουλο, 1985, σελ. 107-111) στέκεται ιδιαίτερα στη σημασία του παιχνιδιού που 
μπορεί να εμπνεύσει και να αξιοποιήσει τον πηγαίο αυθορμητισμό του παιδιού, με το δικό 
του τρόπο και το δικό του ρυθμό. 

Οι μαθητές μεταβαίνουν στο χώρο του μουσείου με τους δασκάλους τους και δρουν σε ρόλο 
ερευνητή κάνοντας μελέτη στο πεδίο: Γίνεται ξενάγηση από τους υπεύθυνους στο μουσείο, 
που λειτουργούν ως άνθρωποι - κλειδιά, μεταφέροντας τις γνώσεις τους σχετικά με τα εκθέ-
ματα, την πολιτισμική αξία και τη χρήση τους στο χώρο και το χρόνο. Συμπληρώνουν φύλλα 
εργασίας, χωρίζονται σε ομάδες, δρουν στο χώρο, συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά - μουσειο-
παιδαγωγικά προγράμματα, ρωτούν, φωτογραφίζουν, βιντεοσκοπούν, «συνομιλούν» με τα 
αντικείμενα και συζητούν για τον τρόπο αξιοποίησής τους στο δικό τους πολιτισμικό πλαίσιο.  

Μετά την επίσκεψη. Στο στάδιο αυτό δίνεται στο μαθητή η δυνατότητα για αυτενέργεια και 
έκφραση. Πρόκειται για τη στιγμή κατά την οποία το παιδί  γίνεται μέτοχος στην καινοτομία 
και στη σύμπραξη με τα «άλλα» παιδιά. Οι μαθητές αξιοποιούν την εμπειρία από την επί-
σκεψη στο μουσείο, συνθέτοντας πίσω στην τάξη πολυτροπικά κείμενα, δημιουργώντας πο-
λιτιστικά προϊόντα και συμμετέχοντας σε θεατρικά παιχνίδια ρόλων. Παράλληλα, διερευνούν 
με τη διαδικασία της συνέντευξης μεθόδους και τρόπους επικοινωνίας των οικογενειών τους 
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σήμερα και παλιότερα, δίνοντας την αφορμή για συζήτηση κι αναζήτηση ομοιοτήτων και δια-
φορών. Έτσι, επιτυγχάνεται η οργανική σύνδεση της σχολικής με τη μουσειακή εκπαίδευση 
(Βούρη, 2002).  

Οι μαθητές συμπληρώνουν ερωτηματολόγια αποτίμησης της επίσκεψης και φύλλα εργασίας, 
τα οποία περιλαμβάνουν γλωσσικές δραστηριότητες σχεδιασμένες στο επίπεδό τους (παρα-
γωγή γραπτού λόγου, περιγραφή αντικειμένων, δημιουργία φανταστικών ιστοριών). Ακολου-
θεί η παρουσίασή τους στην ομάδα με αξιοποίηση τεχνικών θεατρικού παιχνιδιού και αυτο-
σχεδιασμούς, που διαπνέουν όλη τη διάρκεια της φάσης. Στο σύνδεσμο που ακολουθεί πα-
ρατίθενται λεπτομερώς οι δράσεις και οι δραστηριότητες του προγράμματος που υλοποιή-
θηκαν: (http://aggelako-vasilop.blogspot.gr/) 

Αξιολόγηση 

Τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά την υλοποίηση και εφαρμογή της δράσης μέσα κι έξω 
από τη σχολική τάξη, η αξιολόγηση συμπεριέλαβε «πολλαπλές φωνές», όπως αναφέρεται στη 
διαδικασία αξιολόγησης στο μοντέλο «Μάθηση μέσω Σχεδιασμού» (Νέα Μάθηση, χ.η). Η κα-
τάθεση των εμπειριών και των βιωμάτων των μαθητών σε κάθε στάδιο  νοηματοδότησε τη 
μάθησή τους και εμπλαισίωσε τη νέα γνώση μέσα από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες (Βοσ-
νιάδου, 2001). Η δράση στο σύνολό της διαπνέεται από διάφορες μορφές αξιολόγησης:  

Αρχική αξιολόγηση: Παρατήρηση κι ερωτηματολόγια που σαν στόχο είχαν τη διερεύνηση και 
την ανάδειξη του επιπέδου της προϋπάρχουσας γνώσης.  Επικεντρώθηκαν στις όποιες δια-
στάσεις του θέματος, όπως για παράδειγμα οι πολλαπλές ερμηνείες των αντικειμένων ως 
μέσα για την «ανακάλυψη» του τρόπου ζωής μιας άλλης εποχής κι ενός διαφορετικού πολι-
τισμού ή η χρήση και η χρησιμότητα των εκθεμάτων του μουσείου, καθώς και η σημασία 
τους στο χωροχρόνο. Τα ερωτηματολόγια λειτούργησαν ως μέσα αξιολόγησης σε όλα τα ε-
μπλεκόμενα πολιτισμικά περιβάλλοντα, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται αρχική αξιολόγηση 
ενώ παράλληλα αποτέλεσαν την εισαγωγή και συνέθεσαν τις προϋποθέσεις προγραμματι-
σμού μελλοντικών δράσεων και δραστηριοτήτων. 

Ενδιάμεση - Ανατροφοδοτική αξιολόγηση: Με την ολοκλήρωση κάθε φάσης υλοποίησης του 
προγράμματος - πριν, κατά και μετά την επίσκεψη στο μουσείο - σχεδιάστηκαν δραστηριό-
τητες που στόχευαν σε μια ενδιάμεση αξιολόγηση διαμορφωτικού χαρακτήρα και αποσκο-
πούσαν στην επιλογή των καταλληλότερων μεθόδων για την έξοδο από τα ατομικά πλαίσια 
και τη μετάβαση στην πολλαπλή εμπειρία της ετερότητας. Καλλιτεχνικές αποτυπώσεις εντυ-
πώσεων με σωματικές αναπαραστάσεις, που λειτουργούσαν έξω από προκαταλήψεις και 
στερεότυπα και ειδικά φύλλα εργασίας, που αξιολογούσαν τις δράσεις κάθε φάσης, όπως 
φύλλα παρατηρήσεων και σχολιασμών που αποδελτίωναν συνεντεύξεις από γηγενείς κι αλ-
λοδαπούς συγγενείς, είχαν σα στόχο να αξιολογήσουν το επίπεδο κατανόησης διαφορετικών 
ανθρώπων και πολιτισμών και να τροφοδοτήσουν δράσεις και δραστηριότητες επόμενων 
φάσεων.  

Τελική αξιολόγηση: Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, μια σειρά διαφορετικών προ-
σεγγίσεων αξιολόγησαν τελικά τη δράση στο σύνολό της: Ειδικά φύλλα εργασίας σχεδιάστη-
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καν με σκοπό την αξιοποίηση βασικών δομικών στοιχείων διαφορετικών επικοινωνιακών κα-
ταστάσεων. Βιωματικά παιχνίδια και ασκήσεις θεατρικού παιχνιδιού βοήθησαν στη διαισθη-
τική αντίληψη της πραγματικότητας. Παρουσίαση της δράσης σε εκδήλωση στο χώρο του 
σχολείου τη 18η Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων, που επιμελήθηκαν οι μαθητές και πε-
ριελάμβανε έκθεση των προσωπικών βιωμάτων τους με θεατρικούς διαλόγους.  

Αποτίμηση 

Η αποτίμηση που επιχειρείται έχει θετικά αποτελέσματα για τους εμπλεκόμενους σε όλα τα 
επίπεδα. Οι  διαδικασίες που παρουσιάστηκαν στην εισήγηση αποτέλεσαν για εμάς διδακτι-
κές επιλογές που νοούνται ως «ενεργές διαδικασίες πολιτισμικής διεπίδρασης και αναδη-
μιουργίας», σύμφωνα με το μοντέλο των Πολυγραμματισμών (Kalantzis, Cope, & Arvanitis, 
χ.η.). 

Απώτερος στόχος μας ήταν η ανάπτυξη της σχολικής μονάδας μέσα από τη συνεργασία, τη 
συλλογικότητα και τις από κοινού δράσεις, που ενέπλεξαν στο μαθησιακό τρίγωνο τους δα-
σκάλους, τους μαθητές και τα μουσεία ως φορείς πολιτισμού.  Καταφέραμε να επιτύχουμε 
την αγαστή συμπόρευση όλων των εμπλεκομένων στο μαθησιακό πεδίο, ενθαρρύνοντας τη 
μάθηση μέσα από δραστηριότητες με χρήση νέων τεχνολογιών, με ενεργητική συμμετοχή και 
συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών, όπως καθορίζουν τα παιδαγωγικά αιτήματα των θε-
ωριών του εποικοδομητισμού και των κοινωνιογνωστικών θεωρήσεων (Νάκου, 2001). 

Οι εκπαιδευτικοί σε ρόλο σχεδιαστών καινοτόμων περιβαλλόντων μάθησης κατάφεραν ν΄ 
ανακαλύψουν έναν γόνιμο διδακτικό τρόπο και να διασφαλίσουν την επιτυχή έκβαση της 
καινοτόμου δράσης. Η οικοδόμηση της νέας γνώσης μέσα από την πρότασή μας συνδράμει 
στη διαμόρφωση της ολότητας του παιδιού και στο χτίσιμο της κοινωνικής του προσωπικό-
τητας στους κόλπους ενός «κοινωνικού σχολείου».  

Η καινοτόμος δράση πέτυχε κι έναν άλλο στόχο. Να εμπλέξει τους μαθητές στη διαδικασία 
της διερεύνησης νέων γνωστικών πεδίων. Οι μαθητές εστίασαν την έρευνά τους στην έννοια 
του πολιτισμού, ανέτρεξαν στην ιστορία άλλων εθνοτήτων, συμμετείχαν σε βιωματικές δρά-
σεις και δούλεψαν στη βάση της διαθεματικής προσέγγισης.  

Οδεύοντας προς την ολοκλήρωση του προγράμματος μετά από έξι μήνες εργασίας, η σχολική 
ομάδα παρουσίασε την καινοτόμο ιδέα στους μαθητές των άλλων τάξεων, σε εκδήλωση – 
αφιέρωμα στη δράση, με πρωταγωνιστές τα παιδιά, που ζωντάνεψαν τα προσωπικά τους 
βιώματα μέσα από θεατρικά δρώμενα. 

Μέσα από τη δράση μας επιτύχαμε μια Παιδεία του Ανθρωπισμού αλλά και την Παιδεία του 
Ενεργού Πολίτη προς όφελος της κοινωνίας (Citizenship Education). Ένα σχολείο που οι εκ-
παιδευτικοί του ως παιδαγωγοί του «νέου» καταφέρνουν να  αναπτύσσουν συνεργατικά μο-
ντέλα μάθησης, όντας οι ίδιοι ανοικτοί σε προκλήσεις και πειραματισμούς, στηρίζοντας την 
αξία του συλλογικού έργου και προωθώντας τις αρχές ενός κοινωνικού σχολείου, έτσι όπως 
μια καινοτόμος δράση πρεσβεύει. 

Βιβλιογραφία 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο σχέδιο προσέγγισης κοινωνικής πραγματικότητας που 
εφαρμόστηκε σε Ρομά μαθητές Δημοτικού Σχολείου Πατρών στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» του Πανεπιστημίου Πατρών. Απευθυνόταν κυρίως σε 
Ρομά μαθητές, αλλά και γηγενείς με έμφαση στην αλλαγή των επιμορφωτικών διαδικασιών 
και για τις δυο ομάδες και με στόχο να ενισχυθεί η εκπαίδευση του ‘να ζούμε και να δρού-
με μαζί’. Σκοπός του σχεδίου ήταν η άμβλυνση των διαφορών της ομάδας στόχου (Ρομά) με 
το γηγενή πληθυσμό και η ανάπτυξη συνεργασίας. Οι ψυχοκοινωνικοί στόχοι των δραστη-
ριοτήτων επικεντρώνονταν στην ενίσχυση  των κοινωνικών δεξιοτήτων, στην ανάδειξη των 
ατομικών χαρακτηριστικών, στην έκφραση συναισθημάτων και απόψεων,  στην ενίσχυση 
της συνεργασίας και επικοινωνίας. Ο σχεδιασμός και ο τρόπος διεξαγωγής τους ανέδειξε 
χαρακτηριστικά και των άλλων εθνοτήτων που μετείχαν στην ομάδα με σεβασμό στον πολι-
τισμό, την κουλτούρα, αλλά και τη διαφορετικότητα, ιδιαίτερα της κοινότητας των Ρομά, 
που αποτελούσε και την ομάδα στόχο.  

Λέξεις - Κλειδιά: Ρομά μαθητές, γηγενείς μαθητές, βιωματικές δραστηριότητες, κοινωνικά 
φαινόμενα 

Εισαγωγικά 

Η ιδιαίτερη φυσιογνωμία των Ρομά συνίσταται από την ποικιλία των επιδράσεων που δέ-
χτηκαν από τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες εγκαταστάθηκαν κατά καιρούς, αλλά και από 
τις επιλογές τους που σχετίζονται με τη διατήρηση μιας ιδιαίτερης ταυτότητας. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να παρουσιάζονται ως τα πλέον αποκλεισμένα άτομα και να συγκαταλέγονται 
στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (Pnevmatikos, Geka & Divane, 2010).  

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η εν λόγω ομάδα και που οδηγούν σε κοι-
νωνικό αποκλεισμό είναι α)  αναλφαβητισμός, (ελάχιστα άτομα, ιδίως των μεγαλυτέρων 
ηλικιών, γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή), β) περιορισμένη επικοινωνία με το ευρύτερο 
περιβάλλον, εξαιτίας της άγνοιας ή της ελλιπούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, γ) ύπαρξη 
παραδοσιακών διακρίσεων, όπου οι προκαταλήψεις σε βάρος των Ρομά λειτουργούν με τη 
μορφή «φαύλου κύκλου» - οι αρχικές διακρίσεις οδηγούν σε αποκλεισμό και αυτός, με τη 
σειρά του, παράγει συμπεριφορές που δίνουν αφορμή για διακρίσεις (Ρομά & Κλίμακα, 
2010).  

Το Πρόγραμμα  «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» άρχισε να εφαρμόζεται στην περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας από το Μάρτιο του 2011. Μεταξύ των δράσεων περιλαμβάνεται και η ψυ-
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χοκοινωνική υποστήριξη των Ρομά μαθητών, που προσπαθεί να προάγει την ένταξή τους 
στο σχολικό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και πολιτισμικές τους ιδιαιτερό-
τητες και να τους βοηθήσει να πετύχουν όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα για τους 
ίδιους σε αυτό το περιβάλλον, αλλά και το ευρύτερο (Αναστασοπούλου, Δημητρακόπουλος, 
Ντανοβασίλη, & Σκαρπέντζος, 2014). Ταυτόχρονα, επιδιώκει την αλλαγή των επιμορφωτι-
κών διαδικασιών και απευθύνεται στους Ρομά, αλλά και στους γηγενείς μαθητές, με στόχο 
να ενισχυθεί η εκπαίδευση του ‘να ζούμε και να δρούμε μαζί’ (Triandafyllidou, 2011). Πα-
ράλληλα, στόχο έχει να περιορίσει τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις απέναντι σε πρό-
σωπα και πολιτισμούς, να προάγει την αποδοχή και το σεβασμό του διαφορετικού, καθώς 
και την αναγνώριση της πολιτισμικής ταυτότητας της ομάδας-στόχου μέσα από μια καθη-
μερινή προσπάθεια διαλόγου, κατανόησης και συνεργασίας (Tamas, 2001). 

Περιγραφή του  σχεδίου - Στόχοι  

Το συγκεκριμένο σχέδιο, που εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης (Χατζη-
χρήστου, 2011), πραγματοποιήθηκε με τους μαθητές Ρομά που φοιτούν στην Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ 
τάξη του 13ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών και ένα ορισμένο αριθμό γηγενών και αλλοδα-
πών μαθητών αντίστοιχης ηλικίας από την επιστημονική ομάδα των συνεργατών του Προ-
γράμματος. Η ομάδα των μαθητών αποτελούνταν από 6 μαθητές Ρομά, 5 Αλβανούς μαθη-
τές, 1 Ινδό μαθητή και 4 Έλληνες μαθητές. Η επιστημονική ομάδα αποτελούνταν από μια 
ψυχολόγο και μια κοινωνική λειτουργό. Σκοπός του σχεδίου ήταν η άμβλυνση των διαφο-
ρών της ομάδας στόχου (Ρομά) με το γηγενή πληθυσμό και η ανάπτυξη συνεργασίας. Επι-
μέρους στόχοι ήταν η επαφή με κοινωνικά φαινόμενα, με θέματα καθημερινότητας καθώς 
και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Ο σχεδιασμός του σχεδίου βασίστηκε σε δραστηριότητες για την ανάπτυξη των  κοινωνικών 
δεξιοτήτων, που αποτελούν μέρος των δραστηριοτήτων του «Προγράμματος Προαγωγής 
της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης - Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο» 
(Χατζηχρήστου, 2011) με ενσωμάτωση στοιχείων και από άλλες βιωματικές δραστηριότητες 
(Βυζαντιάδου-Παρίντα, 2010∙ Χατζηχρήστου & Πολυχρόνη, 2007). Οι συναντήσεις της ομά-
δας είχαν διάρκεια ένα διδακτικό δίωρο και πραγματοποιούνταν εντός σχολικού ωραρίου 
μετά από συνεννόηση με το διευθυντή και το σύλλογο διδασκόντων της συγκεκριμένης 
σχολικής μονάδας.  

Οι ψυχοκοινωνικοί στόχοι των δραστηριοτήτων επικεντρώνονταν στην ενίσχυση  των κοι-
νωνικών δεξιοτήτων, στην ανάδειξη των ατομικών χαρακτηριστικών, στην έκφραση συναι-
σθημάτων και απόψεων,  στην ενίσχυση της συνεργασίας και επικοινωνίας, με απώτερο 
σκοπό την αλλαγή στάσεων – συμπεριφορών, την αποδοχή της ατομικότητας και της δια-
φορετικότητας και την προσπάθεια επίλυσης των ενδοσχολικών συγκρούσεων. Για την υ-
λοποίηση των στόχων, εκτός των άλλων, χρησιμοποιήθηκαν video που αφορούσαν επιλεγ-
μένα κοινωνικά θέματα ή θέματα καθημερινότητας και οργανώθηκαν βιωματικά εργαστή-
ρια με τη συμμετοχή επαγγελματιών υγείας. Οι δραστηριότητες των συναντήσεων, στην 
πλειοψηφία τους, πραγματοποιούνταν ομαδικά. Αξιοποιήθηκε ο προφορικός λόγος και δό-
θηκε έμφαση στην εικαστική παρουσίαση των θεμάτων. Στη συνέχεια περιγράφονται οι 
συναντήσεις με τη θεματική και τις κυριότερες δραστηριότητές τους.  
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Συναντήσεις 

Βιωματικό εργαστήρι με θέμα τη διατροφή  

Οι μαθητές παρακολούθησαν βίντεο που αφορούσε τη σωστή διατροφή  και ακολούθησε 
συζήτηση με διατροφολόγο. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση αναφερόμενοι 
στην καθημερινή τους διατροφή. Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να χωριστούν σε τρεις ομά-
δες: η πρώτη ομάδα ανάλαβε να ζωγραφίσει τις τροφές που σχετίζονται με το πρωινό, η 
δεύτερη, τις τροφές που σχετίζονται με το μεσημεριανό και η τρίτη, τις τροφές που σχετίζο-
νται με το βραδινό. Τέλος οι μαθητές της κάθε ομάδας παρουσίασαν τις ζωγραφιές τους, 
ανακεφαλαιώνοντας έτσι τα κυριότερα σημεία της σωστής διατροφής. 

Το κοινωνικό φαινόμενο της οικονομικής κρίσης 

Το  συγκεκριμένο θέμα επιλέχθηκε με αφορμή τη μετακίνηση ενός μαθητή Ρομά σε άλλη 
πόλη, επειδή οι γονείς του λόγω οικονομικών δυσκολιών έκλεισαν το μαγαζί τους. Για το 
γεγονός αυτό είχε προηγηθεί ενημέρωση από τη μητέρα και τη δασκάλα του μαθητή προς 
την επιστημονική ομάδα. Αρχικά έγινε συζήτηση όπου οι μαθητές μίλησαν για το πώς αντι-
λαμβάνονται οι ίδιοι την οικονομική κρίση και έδωσαν κάποια παραδείγματα. Οι μαθητές 
Ρομά μπορούσαν να σχολιάσουν μόνο τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης, ενώ οι 
γηγενείς μαθητές προσπάθησαν να εξηγήσουν και τους λόγους που οδήγησαν στην οικονο-
μική κρίση. Στη συνέχεια ζητήθηκε από όλους τους μαθητές να ζωγραφίσουν ένα θέμα που 
να σχετίζεται με την οικονομική κρίση και να παρουσιάσουν τη ζωγραφιά τους.  

Το κοινωνικό φαινόμενο του ρατσισμού (2 συναντήσεις) 

Στην πρώτη συνάντηση οι μαθητές, Ρομά και γηγενείς παρακολούθησαν στον Η/Υ βίντεο 
σύντομης διάρκειας τα οποία αναφέρονταν σε θέματα ρατσισμού και κοινωνικού αποκλει-
σμού. Τους ζητήθηκε να προσπαθήσουν να διηγηθούν τις ιστορίες που παρακολούθησαν. 
Στη συζήτηση που ακολούθησε οι μαθητές μίλησαν για το πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι το 
ρατσισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό, δίνοντας κάποια παραδείγματα που αφορούσαν 
υποθετικά σενάρια εμφάνισης του φαινομένου. Τέλος, ζητήθηκε από όλους τους μαθητές 
να ζωγραφίσουν ένα θέμα που να σχετίζεται με το ρατσισμό ή τον κοινωνικό αποκλεισμό 
και να παρουσιάσουν τη ζωγραφιά τους. Στις ζωγραφιές απεικονίστηκαν άτομα-μαθητές 
που δέχονται ρατσιστική συμπεριφορά από άλλους, κυρίως στο σχολικό χώρο. 

Στη δεύτερη συνάντηση ζητήθηκε από τους μαθητές να θυμηθούν τη θεματολογία της 
προηγούμενης συνάντησης και να αναφερθούν τώρα σε προσωπικά τους βιώματα, καθώς 
και σε περιπτώσεις που ένιωσαν ότι έπεσαν οι ίδιοι θύματα ρατσισμού. Οι αλλοδαποί μα-
θητές ήταν ιδιαίτερα ομιλητικοί και «παρέσυραν» και τους μαθητές Ρομά να αναφερθούν 
και στα δικά τους βιώματα. Κάποιοι μαθητές Ρομά ανέφεραν ότι στη συγκεκριμένη ομάδα 
υπήρχαν παιδιά που έχουν συμπεριφερθεί «ρατσιστικά» (δεν επετράπη ονομαστική ανα-
φορά). Ακολούθησε προφορική δραστηριότητα με τους μαθητές Ρομά και τους αλλοδα-
πούς μαθητές να παρουσιάζουν εκφράσεις και τραγούδια στη γλώσσα τους. 

Βιωματικό Εργαστήρι με τη συμμετοχή του κοινωνικού Λειτουργού του Ερυθρού Σταυρού 
για το ρόλο και τις αξίες του οργανισμού 
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Στη συγκεκριμένη συνάντηση, παρουσία του κοινωνικού λειτουργού του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού, οι μαθητές συγκεντρώθηκαν σε κύκλο και παρουσίασαν τον εαυτό τους (το 
όνομά τους, αν έχουν αδέρφια, από πού είναι, τι θα τους άρεσε να γίνουν όταν μεγαλώ-
σουν κ.τ.λ.). Η δραστηριότητα αυτή είχε επαναληφθεί και στο παρελθόν σε άλλες δράσεις 
που είχαν γίνει με τους Ρομά μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου, ήταν από τις αγαπημέ-
νες των παιδιών και πάντα την επιζητούσαν. Στη συνέχεια παρακολούθησαν βίντεο που 
αφορούσαν την ιστορία,  το ρόλο και τις αξίες του Ελληνικού Ερυθρού  Σταυρού. Στη συζή-
τηση που ακολούθησε οι μαθητές εξέφρασαν τις απόψεις και τις απορίες τους για το συ-
γκεκριμένο οργανισμό. Η συζήτηση εστιάστηκε κυρίως στις αρχές που πρεσβεύει ο οργανι-
σμός, όπως η ισότητα, η συνεργασία και η αλληλεγγύη. 

Δραστηριότητες για την ανάπτυξη συνεργασίας (2 συναντήσεις) 

Στην πρώτη συνάντηση οι μαθητές Ρομά χωρίστηκαν σε ζευγάρια με τους γηγενείς μαθητές. 
Ο χωρισμός έγινε με κάρτες που έπρεπε ο κάθε μαθητής να βρει το ζευγάρι του. Η επιστη-
μονική ομάδα είχε φροντίσει ώστε κάθε Ρομά μαθητής να «ζευγαρώσει» με κάποιον από 
τους υπόλοιπους συμμαθητές του, γηγενή ή αλλοδαπό. Στο κάθε ζευγάρι δόθηκε ένα χαρτί 
Α4 χωρισμένο με μια γραμμή στη μέση και τους ζητήθηκε να συζητήσουν και να αποφασί-
σουν τι θα ζωγραφίσει ο καθένας στο δικό του κομμάτι χαρτί, αν θα ζωγραφίσουν το ίδιο 
θέμα και αν οι ζωγραφιές θα έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους. Με την ολοκλήρωση της 
δραστηριότητας κάθε ζευγάρι παρουσίασε το θέμα της ζωγραφιάς του στην υπόλοιπη ομά-
δα και μίλησε για τη συνεργασία που είχε με το ζευγάρι του. Τα περισσότερα ζευγάρια εί-
χαν ζωγραφίσει το ίδιο θέμα, ενώ κάποια προσπάθησαν και να συσχετίσουν τις ζωγραφιές 
τους. Κατά την παρουσίαση της ζωγραφιάς οι μαθητές Ρομά, καθώς και οι μαθητές από 
άλλες χώρες, παροτρύνθηκαν να τη περιγράψουν στη γλώσσα τους. 

Στη δεύτερη συνάντηση έγινε πάλι ανάλογος χωρισμός. Σε κάθε ζευγάρι δόθηκε πάλι ένα 
χαρτί Α4 χωρισμένο με μια γραμμή στη μέση και τους ζητήθηκε να σκεφτούν και να ζωγρα-
φίσουν με τι θα έντυναν τον απέναντί τους. Στη συνέχεια, κάθε ζευγάρι παρουσίασε πώς 
είχε ντύσει ο ένας τον άλλο και για ποιο λόγο αποφάσισε να τον ζωγραφίσει έτσι. Όλοι μα-
θητές προσπάθησαν να απεικονίσουν θετικά το ζευγάρι τους. 

Δραστηριότητες για την ανάπτυξη συνεργασίας και την ανάδυση της διαφορετικότητας 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες (2 ομάδες αγοριών και μια κοριτσιών), τους δόθηκε 
χαρτί Α3 και τους ζητήθηκε να δουλέψουν ως ομάδα για να βρουν κάποιες διαφορές και 
ομοιότητες ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια. Στη συνέχεια κάθε ομάδα παρουσίασε τις 
απόψεις της  και προσπάθησε να τις αιτιολογήσει. 

Δραστηριότητες για την ανάπτυξη συνεργασίας και τη διαχείριση της διαφορετικότητας 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ζευγάρια με τυχαία κλήρωση αυτή τη φορά. Συμπλήρωσαν ατο-
μικά ένα φυλλάδιο όπου χαρακτήριζαν αρχικά τον εαυτό τους και στη συνέχεια το ζευγάρι 
τους (π.χ. αν ήμουν γλυκό θα ήμουν…, αν ο διπλανός μου ήταν παιχνίδι θα ήταν…). Στη συ-
νέχεια παρουσίασαν όσα είχαν γράψει για τον εαυτό τους και το ζευγάρι τους. Παρατηρή-
θηκε ότι  τόσο για τον εαυτό τους, όσο και για το ζευγάρι τους χρησιμοποίησαν θετικούς 
χαρακτηρισμούς. 
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Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα 

Η ιστορία που επιλέχθηκε είναι η ιστορία του «Τρυφερούλη Μικροφτερούλη» που ζούσε 
στο νεραϊδοχωριό, δεν πήγαινε σχολείο και δεν είχε φίλους, επειδή όλα τα έκανε πιο αργά 
από τους άλλους. Η ιστορία χωρίζεται σε δέκα ενότητες. Κάθε μαθητής διάβαζε μια ενότητα 
του παραμυθιού και όλοι μαζί συζητούσαν για ό,τι τους έκανε περισσότερο εντύπωση, τι 
κατάλαβαν, τις σκέψεις τους για την ιστορία και ποιο πίστευαν ότι είναι το συμπέρασμά 
της. Η συνάντηση αυτή έδωσαν την αφορμή για τη δραματοποίηση μέρους της ιστορίας 
από τους συγκεκριμένους μαθητές που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση του σχολείου για την 
Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου. 

Δραστηριότητες για την Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου (2 συναντήσεις) 

Στην πρώτη συνάντηση οι μαθητές επισκέφτηκαν τη δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου. 
Με τη βοήθεια των επιστημονικών συνεργατών επέλεξαν ένα βιβλίο ο καθένας που μπόρε-
σαν να το διαβάσουν σε σύντομο σχετικά χρόνο. Σε φύλλο Α3 ζωγράφισαν το βιβλίο που 
επέλεξαν χρησιμοποιώντας και κάποιες εκφράσεις από τους ήρωες και το παρουσίασαν 
στην υπόλοιπη ομάδα. 

Στη δεύτερη συνάντηση χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και τους ζητήθηκε να σκεφτούν ένα 
παιδικό βιβλίο που τους άρεσε πολύ και να το παρουσιάσουν (τίτλο, συγγραφέα, υπόθεση 
και τους λόγους που επέλεξαν το συγκεκριμένο βιβλίο). Μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν 
και τα βιβλία που είχαν επιλέξει στην προηγούμενη δραστηριότητα, καθώς αρκετοί μαθη-
τές ανέφεραν ότι δεν έχουν βιβλία στο σπίτι τους. Στη συνέχεια οργάνωσαν την παρουσία-
σή τους σε χαρτί Α4 που έκλεινε στη μέση, για να ζωγραφίσουν ένα δικό τους εξώφυλλο-
οπισθόφυλλο και ένα κείμενο για την παρουσίαση στο εσωτερικό. Κάθε ομάδα παρουσίασε 
το παιδικό βιβλίο που επέλεξε στις άλλες. 

«Κλείσιμο ομάδας» - Αξιολόγηση  

Από τους  μαθητές, που συμμετείχαν στις ομαδικές δραστηριότητες του σχεδίου, ζητήθηκε 
να επιλέξουν τη δραστηριότητα  που τους έκανε περισσότερο εντύπωση και να μιλήσουν 
για αυτή. Επίσης τους ζητήθηκε να «ζωγραφίσουν» τα άτομα της ψυχοκοινωνικής στήριξης. 
Αναλυτικότερα, έξι (6) μαθητές επέλεξαν τη δραστηριότητα «Ένα παραμύθι για τη διαφορε-
τικότητα», τέσσερις (4) μαθητές επέλεξαν το βιωματικό εργαστήρι για το ρόλο και της αξίες 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, δυο (2) μαθητές επέλεξαν τη δραστηριότητα για το κοι-
νωνικό φαινόμενο του ρατσισμού, δυο (2) μαθητές επέλεξαν τη δραστηριότητα που αφο-
ρούσε τις διαφορές αγοριών-κοριτσιών και δυο (2) μαθητές επέλεξαν τη δραστηριότητα για 
την παρουσίαση του βιβλίου. Τα μέλη της επιστημονικής ομάδας απεικονίστηκαν με ιδιαί-
τερα καλά χαρακτηριστικά και ‘πλατύ χαμόγελο’. 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Η συγκεκριμένη ομάδα, καθώς και οι βιωματικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν σε 
αυτή, αποτελούν μια πιλοτική προσπάθεια για τους επιστημονικούς συνεργάτες που τις 
σχεδίασαν και τις υλοποίησαν. Η επιστημονική ομάδα ήθελε να δώσει τη δυνατότητα στους 
συμμετέχοντες μαθητές να είναι «αυθεντικοί», γνωρίζοντας ότι τα συναισθήματα, οι αντι-
δράσεις και οι γνώσεις που αποκτούνται μέσα από τέτοιες δράσεις μπορούν να είναι «γνή-
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σια», όταν προέρχονται από την προσωπική εμπλοκή των συμμετεχόντων (Βυζαντιάδου-
Παρίντα, 2010). Ο σχεδιασμός και ο συνδυασμός των συγκεκριμένων βιωματικών ασκήσε-
ων βασίστηκε στα ενδιαφέροντα των μαθητών, ώστε να υπάρξει η μέγιστη προσωπική ε-
μπλοκή και αλληλεπίδραση. Ο τρόπος διεξαγωγής των βιωματικών δραστηριοτήτων ανέδει-
ξε χαρακτηριστικά και των άλλων εθνοτήτων που μετείχαν στην ομάδα με σεβασμό στον 
πολιτισμό, την κουλτούρα, αλλά και τη διαφορετικότητα, ιδιαίτερα της κοινότητας των Ρο-
μά, που αποτελούσε και την ομάδα στόχο. Θεωρείται σημαντικός ο σχεδιασμός και άλλων 
βιωματικών παρεμβάσεων όχι μόνο για τη συγκεκριμένη ομάδα στόχο, αλλά και για το σύ-
νολο του μαθητικού πληθυσμού. 
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Περίληψη 

Με εστίαση στην κάθετη και οριζόντια διασύνδεση των ομηρικών επών η παρούσα ανακοί-
νωση προσεγγίζει ολιστικά τα έπη και αξιοποιεί διακειμενικούς, αισθητικούς και ψηφιακούς 
μηχανισμούς κατανόησης και αλληλεπίδρασής τους. Επιχειρεί με διαδραστικά μέσα μια και-
νοτόμα προσέγγιση που δίνει έμφαση στη συναισθηματική νοημοσύνη και τη βιωματική 
πρόσληψη της γνώσης με στόχο να καταστήσει το γνωστικό αντικείμενο των επών πιο ελκυ-
στικό και δημιουργικό για τον μαθητή.  

Λέξεις - Kλειδιά: Κριτικός και Οπτικός Γραμματισμός, Καλλιτεχνική Ενσυναίσθηση, ΤΠΕ 

Εισαγωγή 

Η αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία αποτελούσε σε όλη τη νεότερη ελληνική εκπαι-
δευτική φιλοσοφία αντικείμενο διδασκαλίας. Ο τρόπος όμως διδακτικής προσέγγισής της πα-
ρέμεινε, με μικρές και σποραδικές παραλλαγές, εγκλωβισμένος στη διδασκαλία μιας τυπο-
ποιημένης γραμματικής και μιας αυστηρά δομικής προσέγγισης, η οποία με τα χρόνια απώ-
λεσε την πρωταρχική της διάσταση ως μορφής στοχασμού πάνω στη γλώσσα και στον πολι-
τισμό. Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός σήμερα καλείται μέσα από τη διδασκαλία των αρχαιογνω-
στικών μαθημάτων να αναπτύξει στους μαθητές ένα εύρος δεξιοτήτων με έμφαση στην και-
νοτομία και στη χρήση πολυμέσων, στη δημιουργικότητα και στην αισθητική καλλιέργεια, 
στην ενίσχυση του διερευνητικού και κριτικού πνεύματος απέναντι στη γλώσσα και στον πο-
λυεπίπεδο ρόλο της. Η παρούσα εισήγηση αξιοποιώντας τις αρχές του κριτικού και οπτικού 
γραμματισμού, της καλλιτεχνικής ενσυναίσθησης και του διαλόγου των τεχνών συνεπικου-
ρούμενων από τις ΤΠΕ προτείνει μια ολιστική προσέγγιση των ομηρικών επών. Μέσα από τη 
γραμμική σπονδύλωση εικόνων αντλημένων από αγγεία που απεικονίζουν σκηνές των επών, 
το σχεδιασμό υβριδικών κειμένων μέσω της «επάνδρωσης» των εικόνων με στίχους των ε-
πών, την αναζήτηση μουσικής επένδυσης και την ενσωμάτωσή τους σε βίντεο  επιχειρεί την 
πολυεδρική ανάπτυξη των μαθητών 

Θεωρητικό πλαίσιο και Εννοιολογική αποσαφήνιση 

Διδασκαλία ΑΕ Γραμματείας 

Στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (ΑΕΓ) από μετάφραση επιδιώκεται η άσκηση των μαθητών 
στην αυτόνομη ή ημι-αυτόνομη ολιστική ανάγνωση. Η μεθοδολογία που προκρίνεται από τη 
σύγχρονη παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση είναι η ερμηνευτική κειμενοκεντρική, που 
αποσκοπεί στη συνέρευνα και την εφαρμογή της ομαδο-συνεργατικής διδασκαλίας. Οι μα-
θητές  μαθαίνουν πώς να εργάζονται, να επιλέγουν την έγκυρη πληροφόρηση και να κάνουν 
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τη δική τους ολιστική ανάγνωση αξιοποιώντας δεξιότητες από όλα τα μαθήματα και αφυπνί-
ζοντας κρυμμένες “εν δυνάμει” ικανότητες (Νέζη 2010).  Σε συνδυασμό με τη λογοτεχνική 
προσέγγιση, η οποία προτείνεται στο Γυμνάσιο, μεταβαίνουμε από το κείμενο και το περι-
κείμενο στις πολλαπλές αναγνωστικές εκδοχές. Συνακόλουθα, οι μαθητές προσεγγίζουν ερ-
μηνευτικά αντιπροσωπευτικά κείμενα της ΑΕΓ, εκτιμούν τη λογοτεχνική τους αξία, καλλιερ-
γούν αναγνωστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και απολαμβάνουν αισθητικά τα κείμενα 
συνδυάζοντας τη μνήμη µε τη σκέψη και την ενσυναίσθηση.     

Κριτικός Γραμματισμός 

Ως θεωρητική κατασκευή, ο κριτικός γραμματισμός θεμελιώνεται στην παραδοχή ότι το ά-
τομο υπάρχει και ενεργεί εντός συγκεκριμένων κοινωνικών, πολιτικών και ιστορικών  δομών. 
Σε αυτό το πλαίσιο,  οι  υιοθετούμενες πρακτικές δίνουν έμφαση στη συνεχώς εξελισσόμενη 
και επαναπροσδιοριζόμενη φύση των κειμενικών ειδών μέσα από συνεργασιακούς-διαθεμα-
τικούς διαλόγους και αναστοχαστικές κρίσεις (Κωστούλη, 2005). H διατύπωση υποθέσεων 
και η εξαγωγή συμπερασμάτων, η συλλογή δεδομένων για τις λεξικογραμματικές δομές τους, 
η αναδόμησή τους, η μετατροπή μονοτροπικών κειμένων σε πολυτροπικά ή και το αντί-
στροφο είναι δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με κριτικά εγγράμματους αναγνώστες και 
συγγραφείς (Siegel & Fernandez, 2000).  Με εστίαση στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού 
λόγου - δεξιότητες που αξιοποιεί η παρούσα ανακοίνωση -, η ανάγνωση των κειμένων ισο-
δυναμεί με κριτική αποδόμηση της γλώσσας, των ρητών νοημάτων και των υπονοημάτων 
τους, καθώς και των πραγματικοτήτων που αναπαριστούν. Κατά την παραγωγή γραπτού λό-
γου, οι διαλογικές συνομιλίες εκπαιδευτικού-παιδιών και οι σύστοιχές τους δραστηριότητες 
αποσκοπούν στη συνοικοδόμηση κειμένων, σε διαφορετικά πλαίσια επικοινωνίας, πραγμα-
τώνοντας ποικίλα κειμενικά είδη, συνήθως μεικτού ή υβριδικού τύπου (π.χ. αφαιρετική αφή-
γηση με εικόνες και μουσικές  λειτουργικές ενδείξεις) (Κωστούλη, 2002). 

Εικονικός γραμματισμός 

Οι εικόνες ως παθητικά μέσα (lean-back) είναι εύκολα κατανοητές. Όποιος τις καταναλώνει 
ως απλή ψυχαγωγία ή πληροφορία στερείται κριτικής – εποικοδομητικής συμμετοχής στην 
κοινωνία των μέσων και δεν αναπτύσσει τα δυναμικά μάθησης που ενέχονται στη διαχείριση 
υλικού εικόνας. Αντίθετα, κατά τη δημιουργική προσέγγιση αναπτύσσονται πολλαπλές ικα-
νότητες και ανοίγουν ορίζοντες γνώσης και εμπειριών σημαντικοί και για την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας. Στην αφομοίωση και παραγωγή εικόνων κρύβονται σημαντικές δυνατότη-
τες για τις διαδικασίες εκπαίδευσης στην κοινωνία των μέσων (Lieber, 2008). Στο σχολείο οι 
εικόνες χρησιμοποιούνται ως μέσο εικονογράφησης, ερμηνείας και χαλάρωσης και όχι ως 
φορέας γνώσης. Για να γίνει το σχολείο χώρος πολιτισμού θα πρέπει να ξεπεραστεί η κυριαρ-
χία της γραφής και να προστεθεί ισότιμα η εξερεύνηση των δυνατοτήτων έκφρασης της ει-
κόνας.  Στο πλαίσιο αυτό προκρίνεται η υιοθέτηση των αρχών του οπτικού γραμματισμού, 
όπου οι εικόνες δεν προδιαγράφουν την ακριβή δομή της κατάστασης μάθησης, αλλά περιέ-
χουν πολλές προσαρμόσιμες διαδρομές ενεργοποίησης της δραστηριότητας (Konrad, 2007). 
Αρχή την οποία αξιοποιεί η παρούσα ανακοίνωση. 

Αισθητική ενσυναίσθηση 
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H έννοια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Emotional Quadrant) επιμερίζεται σε βασικές 
κατηγορίες, όπως η αυτεπίγνωση (Self Awareness), η ενσυναίσθηση (Empathy), η  επικοινω-
νία (Communicating) (Gardner, 2000).  Ο οπτικός γραμματισμός, η αισθητική βιωματικότητα 
και η μουσειακή παιδεία αποτελούν εκπαιδευτικά εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση, κα-
θώς  διδάσκουν  τη  σχέση σκέψεων, συναισθημάτων και δράσεων. Ο μαθητής για να μπορεί 
να ενεργεί σε αυτό το πλαίσιο απαιτείται  να κατανοεί, να ακούει, να διακρίνει, να αποφασί-
ζει. Παράλληλα, και κυρίως λόγω της ομαδοσυνεργατικής φύσης της προτεινόμενης διδακτι-
κής παρέμβασης, αναγνωρίζεται η αξία της συμβολής των άλλων και προωθείται η ενθάρ-
ρυνση της συμμετοχής. Καλλιεργούνται και αξιοποιούνται οι συναισθηματικές δεξιότητες 
των μαθητών, εφόσον η σχολική διδασκαλία και μάθηση δεν περιορίζεται στην απόκτηση και 
επεξεργασία της πληροφορίας, αλλά προβάλλει την αξία της βιωματικής μάθησης και των 
συναισθημάτων και υποστηρίζει την έκφραση και άλλων  ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων και ι-
κανοτήτων . Ως εκ τούτου ενισχύεται η  αυτοεκτίμηση,  η ευαισθησία, η ουσιαστική συμμε-
τοχή στη σχολική εκπαιδευτική διαδικασία (Goleman, 1998).  

Ο ρόλος της τέχνης στην εκπαίδευση 

Oι αποκαλούμενες Visual arts (οπτικοακουστικές τέχνες) διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο 
στην ανάπτυξη και τη μάθηση παιδιών (Goff, 2013). Η επαφή  με την τέχνη διδάσκει στα παι-
διά τη ρευστότητα των πραγμάτων, τους μαθαίνει ότι δεν υπάρχουν σωστές και λανθασμένες 
απαντήσεις, τους επιτρέπει να δοκιμάσουν, να ανακαλύψουν, να ερμηνεύσουν τον κόσμο με 
πολλούς διαφορετικούς τρόπους (Eisner, 2002). Ο κοινωνικός ρόλος της τέχνης συμβάλλει 
στην προσέγγιση και κατανόηση διαφορετικών εμπειριών, στο σεβασμό διαφορετικών τρό-
πων σκέψης και δράσης (Chapman, 1993). Ειδικότερα, η σύνδεση της επικής ποίησης με τις 
αγγειακές απεικονίσεις της αποτελεί έναν ανοιχτό διάλογο της ποιητικής και των εικαστικών 
τεχνών, που συμβάλλει τόσο στην καλλιέργεια της αισθητικής  αντίληψης, όσο και στην ολι-
στική κατανόηση των επών. Ο μαθητής  εκπαιδεύεται να διαβάζει, να κατανοεί και να συσχε-
τίζει την τρισδιάστατη επική πραγματικότητα με τη δυσδιάστατη αγγειακή της αναπαρά-
σταση και διαπιστώνει τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στο να γράφει κανείς για την 
πραγματικότητα και στο να την παριστάνει (Arnheim, 1974). Μυείται έτσι μέσω μιας βιωμα-
τικής διαδικασίας αισθητικής ενσυναίσθησης, στην τέχνη του λόγου και της εικόνας, κατορ-
θώνοντας  παράλληλα με το ποιητικό και οπτικό λεξιλόγιο να αποδώσει  ιδέες και συναισθή-
ματα. Η οπτική γλώσσα γίνεται εργαλείο ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, καλλιέργειας προ-
σωπικού τρόπου έκφρασης και αισθητικής εμπειρίας, καθώς στόχος είναι η ανάπτυξη όχι 
μόνο του γνωσιακού, αλλά και του αισθητικού κριτηρίου των μαθητών.  

ΤΠΕ 

Τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση και στην παιδαγωγική αξιοποίηση 
των ΤΠΕ και δημιουργούν προσδοκίες όσον αφορά στην αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διδασκα-
λία. Η εξάπλωση μιας νέας γενιάς εφαρμογών Web 2.0 που παρέχονται ελεύθερα μέσω του 
διαδικτύου, η εμφάνιση πλατφόρμων ηλεκτρονικής μάθησης που εκμεταλλεύονται τις δυνα-
τότητες του Web 2.0 (Istance & Kools, 2013), η διάδοση του λογισμικού ανοικτού κώδικα που 
επιτρέπει την χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών χωρίς κόστος, αλλά και η ύπαρξη διαδρα-
στικών πινάκων στις σχολικές μονάδες αποτελούν πρωτοποριακά εργαλεία στα χέρια του εκ-
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παιδευτικού. Στην ψηφιακή εποχή, οι διδάσκοντες καλούνται να κερδίσουν μια γενιά μαθη-
τών, που είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση της τεχνολογίας. Η σχέση τους με τη γραφή συνδέ-
εται με την τεχνολογία και κυρίως τη χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Στην παρούσα 
πρόταση οι ΤΠΕ  αξιοποιούνται ως διδακτικά εργαλεία που αναδεικνύουν το μηχανισμό της 
κατανόησης ενός λογοτεχνικού ποιητικού κειμένου, ενισχύουν τη βιωματική πρόσληψή του, 
ευνοούν τον πειραματισμό με τις λέξεις, τα σχήματα λόγου, τις αφηγηματικές τεχνικές και 
ακολούθως τις αναπαραστάσεις της ομηρικής ποιητικής αφήγησης.  

Μουσειακή εκπαίδευση 

Η παρούσα ανακοίνωση εστιάζει και στο νέο θεσμό της μουσειακής εκπαίδευσης, καθώς α-
ποτελεί μια εν δυνάμει εικονική περιήγηση σε μουσειακό χώρο κατά την αναζήτηση των αγ-
γειακών αναπαραστάσεων των ομηρικών επών από τους μαθητές και την παρουσίαση και 
σύνδεσή τους με το επικό ποιητικό κείμενο. Η μουσειακή παιδεία αποτελεί μέσο προβολής 
και διάδοσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, προσφέρει γνώσεις και νέες παιδαγωγικές ε-
μπειρίες και λειτουργεί ως εκπαιδευτικός φορέας.  Μέσω αυτής προτείνεται η ερμηνευτική 
κατανόηση του πολιτιστικού πλαισίου και του κοινωνικού, πολιτικού, ιστορικού υπόβαθρου. 
Επιδιώκεται η διανοητική και συναισθητική κινητοποίηση του μαθητή, μέσω της απαρτίωσης 
της νοητικής και συγκινησιακής διεργασίας (∆εδούλη, 2002). Το μουσειακό υλικό, στην προ-
κειμένη περίπτωση τα αγγεία με αναπαραστάσεις από τα ομηρικά έπη,  δεν αντιμετωπίζεται 
μόνο ως πηγή πληροφοριών αλλά και ως ερμηνευτικό μέσο, επιτυγχάνοντας με την πολυ-
μορφικότητά του την πολυπρισματικότητα της εκπαιδευτικής πράξης.  Παράλληλα, οι ΤΠΕ 
και  η εικονική πραγματικότητα προσφέρουν πολλές δυνατότητες στη δημιουργία υποστηρι-
κτικού περιβάλλοντος για τα μουσειακά αντικείμενα. Η χρήση ειδικών προγραμμάτων εισά-
γει πρωτοποριακές τεχνικές, µέσω των οποίων είναι δυνατή µια ερμηνευτική πλαισίωση των 
αγγειακών αναπαραστάσεων υποβοηθούμενη µε εντυπωσιακά χρώματα, σχήματα, μεγέθη 
(Σάλλη, 2006). 

Θεωρίες μάθησης 

Σύμφωνα με τη θεωρία μάθησης του εποικοδομισμού  του J. Piaget, την οποία και αξιοποιεί 
η παρούσα πρόταση, ο μαθητής μέσα από την προσωπική εμπειρία και το βίωμά του κατά 
τη διάρκεια της ενασχόλησής του με τα πράγματα, αφομοιώνει τη νέα γνώση ή/και τροπο-
ποιεί την πρότερη γνώση. Σχετικά, με τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης και, ειδι-
κότερα, αυτή της ανακαλυπτικής μάθησης του J. Bruner, στην οποία συνδομείται η ακόλουθη 
πρόταση, ο μαθητής ανακαλύπτει τη γνώση σταδιακά, μέσα από την προσωπική του δραστη-
ριότητα. Ειδικότερα, η σπειροειδής κίνηση της γνωστικής διαδικασίας βοηθά τον μαθητή να 
αφομοιώσει και να οργανώσει νοητικά τις νεοαποκτηθείσες  γνώσεις. Η βιωματική μάθηση 
επιδιώκει την άμεση επαφή των μαθητών με την πραγματικότητα που καλούνται να μελετή-
σουν και απαιτεί την απευθείας εμπλοκή με το αντικείμενο, τη φυσική συνάντηση μαζί του, 
τη συμμετοχή σε ενέργειες και όχι απλές σκέψεις.  

Παράλληλα, η θεωρία της δραστηριότητας των  Vygotsky,  Doise και Mungy επισημαίνει ότι 
η συνεργατική μάθηση (collaborative learning) με υπολογιστή στηρίζεται κατεξοχήν στην αλ-
ληλεπίδραση ανάμεσα στο υποκείμενο/μαθητή, το αντικείμενο/στόχο μάθησης, τα διαθέ-
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σιμα εργαλεία/υπολογιστή και το περιβάλλον της δραστηριότητας/ομάδα συνεργασίας (Σπα-
νός, 2001). Τέλος, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία συνεπικουρεί στην επιτυχία της διδακτι-
κής πρότασης, καθώς υλοποιείται μέσα από την κινητοποίηση μαθητικών μικρο- ομάδων για 
τη διεξαγωγή μέρους ή όλων των διδακτικών και των μαθησιακών δραστηριοτήτων στο συ-
νεργατικών σχέσεων.  Ανάμεσα στους διάφορους διδακτικούς, ψυχολογικούς και επιστημο-
λογικούς λόγους για τους οποίους προκρίνεται αυτή η προσέγγιση είναι ότι  προσφέρει ένα 
πλαίσιο αυθεντικής επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης του νοήματος που επιτρέπει στους 
να μάθουν μέσα από τη συνεργασία αξιοποιώντας τη συλλογική σκέψη και δράση. 

Από την θεωρία στην πράξη: Το παράδειγμα του ΠΠΣΠΘ 

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί παρουσιάζει το παράδειγμα της αξιοποίησης των ανω-
τέρω για τη διδασκαλία της ΑΕΓ και συγκεκριμένα των Ομηρικών Επών στο πλαίσιο της εφαρ-
μογής των Πιλοτικών Προγραμμάτων Σπουδών στο Γυμνάσιο στο Πρότυπο Πειραματικό Σχο-
λείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με δεδομένα ότι η τέχνη ενεργοποιεί το ενδιαφέρον, 
ζωογονεί την εκπαιδευτική διαδικασία, αναπτύσσει τη δημιουργική έκφραση και εν τέλει ι-
σχυροποιεί το εκάστοτε μήνυμα (Κόκκος κ.ά., 2011), ενώ η εμπειρία της οδηγεί στον κριτικό 
στοχασμό και συντελεί στην ολιστική ανάπτυξη των μαθητών (Olson, 1994), τα έργα τέχνης 
λειτουργούν ως οπτικά ερεθίσματα. Αρχικά τα δύο έπη αντιμετωπίζονται ως σύνολο και στη 
συνέχεια μελετώνται σε αντιπαραβολή με παραστάσεις αγγείων (Μέγα, 2002). Οι μαθητές 
καλούνται να παραλληλίσουν τις λεγόμενες «αδελφές τέχνες», την ποίηση και τη ζωγραφική 
(Trimpi,  1973). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μια όσο το δυνατόν συνολική θεώρηση του 
κειμένου και αναδεικνύεται η έννοια της πολυπρισματικότητας.   

Με τη δημιουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ η παρούσα πρόταση αποπειράται να «φωτίσει» και 
να αναδείξει πολυπρισματικά τα ομηρικά έπη, κινητοποιώντας το ενδιαφέρον των μαθητών 
και καταρρίπτοντας το μύθο που θέλει τα φιλολογικά μαθήματα παραδοσιακά και μακριά 
από τις νέες τεχνολογίες. Βασισμένη στις θεωρίες του εποικοδομισμού, της ανακαλυπτικής 
μάθησης, της δραστηριότητας και της βιωματικής μάθησης,  οι μαθητές καλούνται να προσ-
λάβουν τα ομηρικά έπη ως έργο τέχνης, να κατακτήσουν το χαρακτήρα του, να το ερμηνεύ-
σουν με το δικό τους δημιουργικό τρόπο και να παράξουν τελικά ένα video ψηφιακής αφή-
γησης  με εικαστικό υλικό συνοδευόμενο από κείμενο.    

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων (4) ατόμων. Κάθε ομάδα χειρίζεται έναν Η/Υ 
και εκτελεί διαφορετικές δραστηριότητες μέσα από φύλλα εργασίας, τα οποία διανέμονται 
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο χωρισμός των ομάδων γίνεται με κριτήριο την ισορρο-
πία των δυνατοτήτων και των επιθυμιών των μαθητών, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό. Οι 
μαθητές, αφού περιηγηθούν στις διευθύνσεις που αναγράφονται στα φύλλα εργασίας, κα-
ταγράφουν τα συμπεράσματα της έρευνάς τους και στο τέλος συμπληρώνει η κάθε ομάδα το 
δικό της φύλλο εργασίας. Καθώς επιχειρείται μια δραστηριοκεντρική και παράλληλα συνο-
λική προσέγγιση του κειμένου, η κάθε ομάδα μελετά το ίδιο κείμενο, από διαφορετική, όμως, 
οπτική (εστίαση σε συγκεκριμένο ήρωα) και αναλαμβάνει να εκτελέσει ένα διαφορετικό 
ρόλο.  

Ειδικότερα, οι μαθητές αναμένεται να αντιληφθούν τα ομηρικά έπη ως όλον, να κατανοή-
σουν σε μεγαλύτερο βάθος το ομηρικό έπος και να προχωρήσουν στη συνολική θεώρησή 
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του, να έρθουν σε επαφή με την τέχνη της αρχαίας ελληνικής αγγειογραφίας και να υπομνη-
ματίσουν τις παραστάσεις των αγγείων δημιουργώντας πολυτροπικά και πολυμεσικά κεί-
μενα (Γνωσιολογικοί στόχοι). Παράλληλα σε παιδαγωγικό επίπεδο επιδιώκεται οι μαθητές 
να βιώσουν την εμπειρία της συνομιλίας των τεχνών, να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα να ο-
δηγούνται αυτόνομα στη διερεύνηση της γνώσης, να αλλάξουν τις στάσεις τους ως προς την 
αγγειογραφία αλλά και το έπος και να προχωρήσουν στην κριτική πρόσληψη των οπτικών 
και λεκτικών ερεθισμάτων. Προσδοκάται καταληκτικά να ενισχύσουν την επινοητική τους 
φαντασία, τη  δημιουργική αλλά και κριτική σκέψη, την πολλαπλή νοημοσύνη τους, μέσα 
από ποικιλία ερεθισμάτων (Παιδαγωγικοί στόχοι).  

Στο πλαίσιο του ψηφιακού Γραμματισμού οι μαθητές επιδιώκεται να μάθουν να πλοηγούνται 
σε ιστοσελίδες, προκειμένου να συλλέγουν, να αξιολογούν και να παράγουν υλικό, να συν-
θέτουν πολυτροπικά κείμενα νέων τρόπων αφήγησης με τη βοήθεια κατάλληλων υπολογι-
στικών εργαλείων (video ψηφιακής αφήγησης), να χρησιμοποιούν κατάλληλα λογισμικά, 
προκειμένου να εκφράζουν συναισθήματα και να υπογραμμίζουν την έντασή τους, να δημο-
σιεύουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους σε ιστολόγια (blog) και/ή να τα παρουσιάζουν 
στην τάξη (Ψηφιακοί στόχοι). Τέλος, η χρήση των παραστάσεων της αγγειογραφίας αποσκο-
πεί να διεγείρει την αισθητική αντίληψη των μαθητών, να κινητοποιήσει τη δημιουργική 
σκέψη τους και να ενδυναμώσει και/ή να εμπλουτίσει τους τύπους της πολλαπλής νοημοσύ-
νης τους. Οι μαθητές αναμένεται να αλλάξουν τη στάση τους απέναντι στην τέχνη της αγγειο-
γραφίας την οποία θεωρούν στατική (Αισθητικοί στόχοι). 

Μετά την ολοκλήρωση των επών οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου εργάζονται σε ομάδες 
(Frey, 2002)  ώστε να αντιστοιχίσουν παραστάσεις αγγείων  με στίχους της Οδύσσειας και της 
Ιλιάδας αντίστοιχα με απώτερο σκοπό  να αποδώσουν συνοπτικά το σύνολο του έπους με 
παραστάσεις αγγείων που απαρτίζουν μια “φωτοϊστορία” (photo-story) επενδύοντάς το μου-
σικά ώστε να αποτυπώνεται η ατμόσφαιρα του κειμένου. Σε μια κοινή εκδήλωση κάθε τάξη 
παρουσιάζει τη δουλειά της στην ολομέλεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη διδα-
κτική πρόταση μπορεί να υλοποιηθεί με παρόμοιο τρόπο και αποτελέσματα αντικαθιστώντας 
τις παραστάσεις των αγγείων με εικαστικά έργα τέχνης.   

Συνολική αποτίμηση- Συμπεράσματα 

Η παρούσα πρόταση δεν υποκαθιστά  το επικό μεταφρασμένο κείμενο με ένα άλλο πολυτρο-
πικό,  αλλά αναδεικνύει τις δεξιότητες και τις καλλιτεχνικές ικανότητες των μαθητών που 
εμπλέκονται και δημιουργούν. Επομένως, οι μαθητές οδηγούνται στην  επανασύλληψη του 
νοήματος ενός αρχαίου κειμένου, εκφράζονται και δημιουργούν με μη λεκτικά μέσα, αντλη-
μένα από τις καλές τέχνες.  
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Τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς. 
Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικής εργασίας σε μαθητές Δημοτικού με τη χρήση ΤΠΕ  

Καφετζή Αγάθη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.0.6  

Μ. Ed. 
athikafetzi@gmail.com 

Πίνιου Μαλαματένια 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
matapiniou@yahoo.gr 

Γκουλιάμα Αλεξάνδρα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.0.2 

Μ. Ed. 
glalex@otenet.gr 

Περίληψη 

Η μέθοδος project – εξ ορισμού συνδεδεμένη με την έννοια της καινοτομίας - από άποψη 
περιεχομένου συναρτάται με τους όρους: σχέδιο, έργο, πρόγραμμα, πρόθεση, σκοπός. Στο 
παρόν κείμενο περιγράφεται ο σχεδιασμός ερευνητικής εργασίας (Project) πάνω στη μελέ-
τη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Περιβαλλοντική Αγωγή) και πιο συγκεκριμένα στη 
θεματική «Τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς». Για την υλοποίησή του συνεργάστηκαν 
εκπαιδευτικοί τριών ειδικοτήτων, αξιοποιήθηκαν διαθεματικά έξι γνωστικά πεδία και επι-
στρατεύτηκαν εφαρμογές της Τεχνολογίας της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (στο ε-
ξής ΤΠΕ)  στοχεύοντας στην απόκτηση της γνώσης μέσω πολλαπλών πόρων (πολυγραμμα-
τισμοί) και στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω βιωματικής προσέγγισης αυθε-
ντικών περιστάσεων μάθησης.  

Λέξεις - Kλειδιά: ερευνητική εργασία, μεταφορικά μέσα, χρήση ΤΠΕ, Περιβαλλοντική Αγωγή 

Εισαγωγή 

Ως επιλογή εκπαιδευτικής πρακτικής, οι Ερευνητικές Εργασίες εντάσσονται στην κατηγορία 
των εκπαιδευτικών καινοτομιών. Ως εκπαιδευτική καινοτομία νοείται  κάθε ευρείας έκτα-
σης παρέμβαση στην εκπαίδευση, η οποία στηρίζεται σε πρωτοπόρες και πρωτότυπες παι-
δαγωγικές αρχές και ιδέες και μέσω αυτών επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη νοοτροπία, 
στις πρακτικές, στους ρόλους και στη γενικότερη κουλτούρα του σχολείου (Ματσαγγούρας, 
2011: 15). Η Ερευνητική Εργασία ή project  βασίζεται σε  4 απαρέγκλιτες παιδαγωγικές αρ-
χές: α) τις διερευνητικές διαδικασίες μάθησης, β) της διαφοροποίησης του περιεχομένου, 
της διαδικασίας και του πλαισίου της μάθησης, γ) τη διεπιστηµονική συνεργασία καθηγη-
τών και δ) την οµαδοσυνεργατική οργάνωση μαθητών  και δημιουργεί με την εφαρμογή της 
ένα εντελώς νέο εκπαιδευτικό πεδίο. Κυρίαρχα στο πεδίο αυτό είναι τα στοιχεία της ενερ-
γού εμπλοκής των μαθητών σε πλαίσιο πρωτοβουλιών και επιλογών, της κριτικής και δη-
μιουργικής σκέψης και της σύνδεσης των προσωπικών βιωμάτων με τη σχολική γνώση και 
αυτών με τις πραγματικές καταστάσεις ζωής (Ματσαγγούρας, 2000,2001,2002,2008 
Nornberg, 2008) μέσα από διεπιστημονικής φύσης ερωτήματα, πειραματισμούς και διερευ-
νήσεις, αναβαθμίζοντας το επίπεδο της λειτουργικής τους κατανόησης (βλ. Ματσαγγούρας 
2001:142) για τα θέματα που μελετούν. 

Σχέδιο εργασίας-ταυτότητα έρευνας 

Το σχέδιο εργασίας που θα αναλυθεί παρακάτω τιτλοφορήθηκε με τον γενικό τίτλο «Τα 
μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς» και αφορά  μία περιγραφική έρευνα, για τη μελέτη του 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα μελετήθηκε το δίκτυο συγκοινωνιών και 
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οι επιλογές μετακίνησης των ανθρώπων με άξονα τον παρόντα και παρελθόντα χρόνο, με 
συγκριτική μελέτη στο «τότε» και στο «τώρα», αλλά και σε χωροταξική κλιμάκωση (στην 
πόλη μου, στη χώρα μου, σε χώρα του εξωτερικού). Το project  εφαρμόστηκε στην Δ’ τάξη 
του 1ου Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Αλεξ/πολης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
(Ζαρίφειος Παιδ/κή Ακαδημία) και για την υλοποίησή του συνεργάστηκαν η εκπαιδευτικός 
της τάξης, η εκπαιδευτικός της Αγγλικής γλώσσας και ο εκπαιδευτικός της Πληροφορικής. Η 
διάρκειά του κάλυψε το διάστημα από τον Νοέμβριο του 2013 έως και τον Απρίλιο του 
2014. Για την  έρευνα ως μεθοδολογικά εργαλεία και πηγές άντλησης των δεδομένων  χρη-
σιμοποιήθηκαν η παρατήρηση, η περιγραφική εξήγηση και οι ΤΠΕ. Η χρήση της πληροφορι-
κής επέτρεψε την πλοήγηση σε ιστοχώρους για λήψη πληροφοριών, την κατασκευή ερωτη-
ματολογίου σε word, τη διαμόρφωση wiki, animation, concept maps και τη χρήση power-
point και slideshare  για τη διάχυση των αποτελεσμάτων.  

Η επιστημονική ταυτότητα του θέματος προσδιορίζεται από έξι γνωστικά πεδία : τη Λογοτε-
χνία, τη Μελέτη Περιβάλλοντος, τα Εικαστικά, την Πληροφορική,  τη Θεατρική Αγωγή και 
την Αγγλική Γλώσσα με άμεσο διδακτικό στόχο τη χρήση της για επικοινωνιακούς σκοπούς 
και την εκμάθηση σχετικού λεξιλογίου. Το γνωστικό αντικείμενο της Ελληνικής Γλώσσας 
αποτέλεσε γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας και έμμεσο διδακτικό σκοπό. Τα διδασκόμενα 
μαθήματα  που έχουν πρωτεύοντα ρόλο στη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία ήταν η Με-
λέτη Περιβάλλοντος και η Αγγλική Γλώσσα.       

Α’ στάδιο: Διαμόρφωση θέματος-διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων 

Από διδακτικής πλευράς, επιδιώχθηκε να εξυπηρετηθεί ως Γενικός σκοπός  η βαθύτερη κα-
τανόηση  του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από τον μαθητή, ώστε να απαντήσει στα ακό-
λουθα ερευνητικά ερωτήματα : 
1.Ποιο μεταφορικό   μέσο χρησιμοποιούν οι κάτοικοι της πόλης του α) για την αστική και 
προαστιακή μετακίνησή τους και β) για τη μετακίνησή τους πάνω από 500 χλμ. (πχ. για να 
πάνε στην Αθήνα). 
2. Θεωρούν το μέσον που χρησιμοποιούν συνήθως φιλικό προς το περιβάλλον; 
3.Ποιο μεταφορικό μέσο χρησιμοποίησαν οι τουρίστες της Αλεξανδρούπολης για να φθά-
σουν στην πόλη; 

Οι Ειδικότεροι Στόχοι του σχεδίου εργασίας που υλοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα είναι : 
1) Να γνωρίσουν και να συγκρίνουν τα μέσα συγκοινωνίας/μεταφοράς στον χρονικό άξονα. 
2) Να ονομάσουν και να καταγράψουν τα μέσα συγκοινωνίας/μεταφοράς άλλοτε και τώρα. 
3)  Να ταξινομήσουν τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς σε στεριά, θάλασσα και αέρα. 
4) Να συνδέσουν την παρουσία συγκοινωνιακών και μεταφορικών δικτύων με  την κάλυψη 
συγκεκριμένων αναγκών του ανθρώπου.  
Οι Ειδικότεροι Στόχοι του σχεδίου εργασίας στην Αγγλική  γλώσσα είναι : 
1) Να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν τα μέσα συγκοινωνίας. 
2) Να συγκρίνουν τα υπάρχοντα μέσα συγκοινωνίας/μεταφοράς με αυτά της πόλης τους. 
3)Να ταξινομήσουν τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς  σε στεριά, σε ράγες, σε θάλασσα 
και αέρα, ιδιωτικά και δημόσια. 
4) Να συνδέσουν την παρουσία συγκοινωνιακών και μεταφορικών δικτύων με  την κάλυψη 
συγκεκριμένων αναγκών του ανθρώπου. 
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Μεθοδολογικά, το σχέδιο εργασίας που περιγράφεται παρακάτω -ως προς το βαθμό καθο-
δήγησης- χαρακτηρίζεται από την καθοδηγούμενη διερεύνηση (βλ. Hmelo-Silver, Duncan 
and Chinn 2007). Εφαρμόστηκε, βέβαια, και ελεύθερη διερεύνηση για τα ερωτήματα που 
πρόσθεσαν οι επιμέρους ομάδες στη δική τους προβληματική, όπου κρίθηκε δυνατόν ή α-
παραίτητο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ακολουθώντας φθίνουσα καθοδήγηση (fading 
scaffolding) επιτελέστηκε περιλαμβάνοντας τις  επεξηγήσεις και την παροχή βασικών πλη-
ροφοριών, όταν οι ανάγκες κατανόησης και εφαρμογής το απαιτούσαν, παρωθώντας και 
εμψυχώνοντας για να μην μετατραπεί η διαδικασία σε μονολογική διδασκαλία. 

Β’ στάδιο: σχηματισμός ομάδων – ρόλοι- δραστηριότητες 

Μετά το πρώτο στάδιο της διαμόρφωσης του θέματος και της αντιστοίχισης στόχων και ε-
ρευνητικών ερωτημάτων, ακολούθησε το δεύτερο στάδιο που αφορά τον σχηματισμό ομά-
δων, τον επιμερισμό ρόλων,  την ανάθεση δραστηριοτήτων και την αναζήτη-
ση/συγκέντρωση υλικού από τις πηγές. 

Οι ρόλοι μέσα στις ομάδες ήταν διακριτοί, αλλά όχι σταθεροί. Επιδιώχθηκε ώστε η κάθε 
ομάδα να μην είναι ομοιόμορφη όσον αφορά το χαρακτήρα, τη δυναμική, την εθνική ή φυ-
λετική  προέλευση και τις επιδόσεις των μελών της. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιήθηκε 
ο κίνδυνος ανάδειξης «καλών» και «κακών» ομάδων και δημιουργήθηκαν ενδιαφέροντες 
συνδυασμοί σχεσιακών δυναμικών επωφελείς για όλους. Επειδή, παρόλα αυτά, το ενδεχό-
μενο οι ομάδες να μην είναι ισοδύναμες ήταν το πιο πιθανό, υπήρξε διαβάθμιση στον βαθ-
μό δυσκολίας των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκα-
λίας.  

Οργάνωση των δραστηριοτήτων ανά ομάδα  από την εκπαιδευτικό της τάξης. 

Η πρώτη ομάδα κλήθηκε να διαβάσει, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, το βιβλίο του 
Ιουλίου Βερν « Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες», από τα «Κλασικά Εικονογραφημένα» και 
να καταγράψει τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποίησε ο Φιλέας Φόγκ στην προσπάθειά 
του να κάνει τον γύρο του κόσμου σε  80 μέρες. ( Στόχος 1 : ανακάλυψη και γνωριμία με τα 
μέσα συγκοινωνίας). 

Η δεύτερη ομάδα ανέτρεξε στην ιστοσελίδα http://www.oasa.gr,   όπου δίνονταν χάρτες με 
τα μέσα συγκοινωνίας και οι μαθητές έπρεπε να βρουν ποια από αυτά θα πρέπει να χρησι-
μοποιήσουν για να μεταβούν από μια συγκεκριμένη αφετηρία π.χ. Περιστέρι στη Γλυφάδα, 
όπου απαιτείται ο συνδυασμός περισσοτέρων του ενός μέσων μεταφοράς. (Στόχος 4 – Σύν-
δεση της παρουσίας των συγκοινωνιακών και μεταφορικών δικτύων με  την κάλυψη συγκε-
κριμένων αναγκών του ανθρώπου). Η συγκεκριμένη δραστηριότητα ευνοούσε τον οπτικό 
τύπο μαθητή και επέτρεψε την αξιοποίηση της Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης για όλους (βλ. 
Vygotsky, 1987). 

Στη δεύτερη δραστηριότητά τους οι μαθητές επέλεξαν δυο μακρινά μέρη στον χάρτη της 
Ελλάδας από την ιστοσελίδα http://www.letsgo.gr π.χ. Χανιά-Σέρρες και προσπάθησαν  ν’ 
ακολουθήσουν τη διαδρομή και ν’ αναφέρουν με ποια μέσα μεταφοράς θα την πραγματο-
ποιούσαν. (Στόχος 4: Σύνδεση της παρουσίας των συγκοινωνιακών και μεταφορικών δικτύ-
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ων με  την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών του ανθρώπου). Και αυτή η δραστηριότητα 
ευνοούσε τον οπτικό μαθητή και αποσκοπούσε να καλλιεργήσει δεξιότητες χωροταξικής 
διαχείρισης και συντονισμού. 

Η πρώτη δραστηριότητα για την τρίτη ομάδα ήταν εικαστική και καλούσε τα παιδιά να μα-
ζέψουν υλικό σχετικό με τα μέσα μεταφοράς. Κατόπιν προχώρησαν στη δημιουργία κολάζ. 
Η διαδικασία αυτή είχε μικρότερο δείκτη δυσκολίας (διαφοροποιημένη διδασκαλία) , εν-
θάρρυνε την ενασχόληση και των λιγότερο επιδέξιων μαθητών και είχε ως στόχο τη γνωρι-
μία με τα μεταφορικά μέσα. 

Για τη δεύτερη δραστηριότητα αυτής της ομάδας απαιτούνταν να φέρουν τα παιδιά από το 
σπίτι τους παιχνίδια που σχετίζονται με τα μέσα μεταφοράς και να τα τοποθετήσουν σε μια 
γωνιά της τάξης με τη μορφή έκθεσης μέσων μεταφοράς. Η δράση αυτή με εξίσου μικρό 
δείκτη δυσκολίας, όπως η προηγούμενη, εξυπηρετούσε επίσης τον ίδιο στόχο (Στόχος 1). 

Η τέταρτη ομάδα στην αρχή ασχολήθηκε με την εξέταση των μέσων μεταφοράς στην πο-
ρεία του χρόνου. Φέραν υλικό  και κατασκεύασαν δύο αφίσες, μια αφίσα με μέσα μεταφο-
ράς του παρελθόντος και μια αφίσα με τα σύγχρονα. (Στόχος 1,2: μεταφορά στον άξονα του 
χρόνου). Σε αυτή τη δραστηριότητα ευνοήθηκαν οι μαθητές που κατατάσσονται μαθησιακά 
στον χειραπτικό τύπο. 

Τα μέλη της ίδιας ομάδας κλήθηκαν ακολούθως να κατασκευάσουν με πηλό μέσα μεταφο-
ράς σε ξηρά ,θάλασσα και αέρα, να τα χρωματίσουν και να  τα παρουσιάσουν σε  έκθεση. 
(Στόχος 3: ταξινόμηση σε εναέρια, πλωτά, τροχοφόρα μέσα).   

Οργάνωση των δραστηριοτήτων ανά ομάδα από την εκπαιδευτικό της Αγγλικής Γλώσσας. 

Ως πρώτη δραστηριότητα της πρώτης ομάδας δόθηκαν στους μαθητές οι ιστοσελίδες 
www.athensguide.org, www.athenstransport.com, www.lonelyplanet.com και τους ζητήθη-
κε να βρουν τα μέσα συγκοινωνίας που υπάρχουν στην Αθήνα  και να σημειώσουν τις λέξεις 
στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας αναμένοντας ως πιθανές απαντήσεις τις λέξεις city 
bus/urban bus / trolley/electric trolley-bus/trolleybus  πέραν των γνωστών. Η διδάσκουσα 
σε ρόλο διευκολυντή (facilitator)  τους βοήθησε να ανακαλύψουν ότι κάποια μέσα μεταφο-
ράς έχουν πολλαπλές ονομασίες. Στη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές φέραν από το 
σπίτι τους φωτογραφικό υλικό ανάλογο με τη δραστηριότητα της ομάδας τους και δη-
μιούργησαν ένα πόστερ μέσων μεταφοράς στην Αθήνα. Δόθηκε ο τίτλος του πόστερ: 
MEANS OF ΤRANSPORT IN ATHENS.  Στην τρίτη δραστηριότητα,  δόθηκε στην ομάδα η αντί-
στοιχη εικόνα  να την χρωματίσουν. Οι  δραστηριότητες 2 και 3 είχαν μικρό δείκτη δυσκολί-
ας και κρίθηκαν κατάλληλες για τον χειραπτικό τύπο μαθητών.   

Η δεύτερη ομάδα εκτέλεσε ομοίως αντίστοιχη δραστηριότητα αλλά η αναζήτηση έγινε στις 
ιστοσελίδες: www.tuc.gr/416.html, www.hoteltravel.com/Greece/Crete, 
www.lonelyplanet.com/greece/transport/getting-around  όπου ζητήθηκε από τα παιδιά να 
βρουν τα μέσα συγκοινωνίας που υπάρχουν σε μεγάλα νησιά π.χ. Κρήτη, και να σημειώ-
σουν τις λέξεις στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Η διδάσκουσα σε ρόλο διευκολυντή 
(facilitator)  τους βοήθησε να ανακαλύψουν ότι το hydrofoil στις μέρες μας έχει αντικατα-
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σταθεί από το catamaran και μόνο σε κάποια απομακρυσμένα νησιά εξακολουθεί να υπάρ-
χει. Ακολούθως, έφερε και αυτή η ομάδα από το σπίτι φωτογραφικό υλικό ανάλογο με τη 
δική τους δραστηριότητα και δημιούργησαν  ένα πόστερ μέσων μεταφοράς σε νησί. Δόθηκε 
ο τίτλος του πόστερ: MEANS OF ΤRANSPORT IN ISLANDS. Για τρίτη δραστηριότητα, η συντο-
νίστρια εκπαιδευτικός έδωσε στην ομάδα την αντίστοιχη εικόνα να την χρωματίσουν. Οι 
δραστηριότητες 2 και 3 είχαν μικρό δείκτη δυσκολίας για χειραπτικό τύπο μαθητών. 

Η τρίτη ομάδα πλοηγήθηκε στις ιστοσελίδες www.vrisko.gr, www.woodlands-
junior.kent.sch.uk/customs/questions/transport.html. στις οποίες τους ζητήθηκε να βρουν 
τα μέσα συγκοινωνίας που υπάρχουν στην πόλη τους και να σημειώσουν τις λέξεις στο α-
ντίστοιχο φύλλο εργασίας. Ακολούθως οι μαθητές, αφού έφεραν από το σπίτι τους φωτο-
γραφικό υλικό, δημιούργησαν ένα πόστερ μέσων μεταφοράς στην πόλη τους. Δόθηκε ο τίτ-
λος του πόστερ: MEANS OF ΤRANSPORT IN MY TOWN: ALEXANDRΟUPOLIS. Τέλος, η  συντο-
νίστρια εκπαιδευτικός έδωσε στην ομάδα την αντίστοιχη εικόνα να τη χρωματίσουν. Και 
πάλι οι δραστηριότητες 2 και 3 αφορούσαν χειραπτικούς τύπους μαθητών. 

Από την  τέταρτη ομάδα ζητήθηκε  να βρει τα μέσα συγκοινωνίας που υπάρχουν στην Αγ-
γλία και να σημειώσουν τις λέξεις στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας αφού προηγουμένως 
πλοηγήθηκαν στην ακόλουθη ιστοσελίδα www.woodlands-
junior.kent.sch.uk/customs/questions/transport.html.   Η διδάσκουσα τους βοήθησε να α-
νακαλύψουν ότι το coach είναι a long distance bus. Αφού έφεραν οι μαθητές από το σπίτι 
τους φωτογραφικό υλικό ανάλογο με τη δραστηριότητα της ομάδας τους, δημιούργησαν το 
δικό τους πόστερ με τα μέσα μεταφοράς στην Αγγλία και το τιτλοφόρησαν: MEANS OF 
ΤRANSPORT IN ENGLAND. Η εκπαιδευτικός έδωσε στην ομάδα την αντίστοιχη εικόνα να τη 
χρωματίσουν  για την κατασκευή ενός χάρτινου λεωφορείου. Και πάλι οι δραστηριότητες 2 
και 3 είχαν εσκεμμένα μικρό δείκτη δυσκολίας. 

Σε γενικές γραμμές το πλαίσιο των δραστηριοτήτων σχεδιάστηκε ώστε οι μαθητές: να συ-
σχετίσουν συγκεκριμένες έννοιες μεταξύ τους, να συσχετίσουν αφηρημένες έννοιες ή απο-
πλαισιωμένες γενικεύσεις με συγκεκριμένα παραδείγματα, να επεξηγήσουν φαινόμενα, να 
ερμηνεύσουν καταστάσεις, να διατυπώσουν αξιολογήσεις, γενικεύσεις, διευκρινίσεις, επι-
χειρήματα, ιεραρχήσεις, κατηγοριοποιήσεις, κρίσεις,  προτάσεις, συλλογισμούς, συμπερά-
σματα υποθέσεων, να κάνουν κατηγοριοποιήσεις, σχεδιασμούς και ταξινομήσεις, να ανα-
δείξουν αιτιώδεις, χρονικές, προθετικές και συγκριτικές σχέσεις, παραδοχές και συνεπαγω-
γές, να οπτικοποιήσουν πληροφορίες. 

Γ’ στάδιο: ενημέρωση, ανατροφοδότηση - παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων από τις 
ομάδες - υλοποίηση προγραμματισμένων δραστηριοτήτων 

Δραστηριότητες ολομέλειας - ενημέρωση 

Όλες οι ομάδες κλήθηκαν να παρουσιάσουν σύντομα τις δραστηριότητες και τα τεχνήματά 
τους στην τάξη, έτσι ώστε το σύνολο της τάξης να γίνει κοινωνός όλων των δραστηριοτήτων 
και να προκληθεί συζήτηση εξυπηρετώντας το σύνολο των Ειδικότερων στόχων. Η διαδικα-
σία αυτή έγινε σε δύο φάσεις: τη μία με συντονιστή τη δασκάλα της τάξης και την άλλη με 
την εκπαιδευτικό της αγγλικής.  Όλοι οι μαθητές της τάξης έπαιξαν το παιχνίδι της μετακί-
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νησης ατόμων και προϊόντων, με όσα μέσα μεταφοράς είχαν φέρει τα μέλη της τρίτης ομά-
δας και με όσα είχαν κατασκευάσει τα μέλη της τέταρτης ομάδας συνδέοντας τη δραστη-
ριότητα με τον τέταρτο στόχο (σύνδεση συγκεκριμένων μέσων με συγκεκριμένες ανάγκες 
μετακίνησης). Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε την ώρα των Αγγλικών. 

Διαμορφωτική αξιολόγηση - ανατροφοδότηση 

Η αξιολόγηση έγινε καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος,  από την κάθε εκπαιδευτικό 
ξεχωριστά στη γλώσσα της ειδικότητάς της, παρατηρώντας την πορεία εκτέλεσης των δρα-
στηριοτήτων κάθε ομάδας. Οι εκπαιδευτικοί λειτούργησαν εμψυχωτικά με  την επιβράβευ-
ση των προσπαθειών ή/και των αποτελεσμάτων, την ψυχολογική ενθάρρυνση, προτροπή 
και παρώθηση σε μαθησιακά αδιέξοδα, τη συσχέτιση των θετικών αποτελεσμάτων με την 
προσπάθεια και την παροχή νύξεων (βλ. και Vygotsky 1987:215-216• Wells 2002:137 και 
332) . 

Στο τέλος οι μαθητές κλήθηκαν να ανταποκριθούν : α) σε φύλλα εργασίας με συμπλήρωση 
κενών, αναγραμματισμούς, εργασίες σωστού-λάθους β) εργασίες αντιστοίχισης και γ) εν-
νοιολογικό χάρτη με τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς σε ξηρά, θάλασσα και αέρα 
(Στόχος 3) προκειμένου να γίνει έλεγχος επίτευξης όλων των ειδικότερων  στόχων. 

Στη δεύτερη φάση οι εκπαιδευτικοί εναλλάχθηκαν, οπότε η διαδικασία επαναλήφθηκε μία 
φορά με τη δασκάλα τάξης και μία με την εκπαιδευτικό της αγγλικής. Η συντονίστρια εκ-
παιδευτικός  έδωσε το φύλλο εργασίας σε κάθε μαθητή της κάθε ομάδας και ζήτησε να συ-
μπληρωθεί συνεργατικά το μέρος που αντιστοιχούσε στην ομάδα. Στη συνέχεια οι ομάδες 
ανακοίνωσαν προφορικά τις απαντήσεις τους στην ολομέλεια και αναλαμβάνοντας το ρόλο 
του δασκάλου, φρόντισαν να διαβάζουν αργά και καθαρά  ώστε τα μέλη των ομάδων να 
προλάβουν να σημειώσουν στο φύλλο εργασίας τους. Τέλος, η συντονίστρια εκπαιδευτικός 
ζήτησε από τις ομάδες να επινοήσουν ένα καλύτερο τρόπο παρουσίασης τους με κάποιο 
οπτικό υλικό. Οι συγκεκριμένοι μαθητές ήδη είχαν έρθει σε επαφή με διάφορα παιχνίδια 
και τεχνικές εκμάθησης λεξιλογίου και δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα να επινοήσουν κάτι 
ανάλογο. Η εκπαιδευτικός της αγγλικής, αντίστοιχα, ζήτησε από τις ομάδες να κατασκευά-
σουν ένα πόστερ  παρουσίασης του λεξιλογίου που τους αντιστοιχούσε. 

Υλοποίηση προγραμματισμένων δραστηριοτήτων 

Α. Εμβίωση ρεαλιστικών συνθηκών – Επισκέψεις: Για να συνδέσουν τα παιδιά τη χρήση των 
μέσων  μεταφοράς με  την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών του ανθρώπου, οι συντονί-
στριες εκπαιδευτικοί ετοίμασαν ερωτηματολόγιο σε δύο γλώσσες, εξήγησαν στους μαθητές 
τον τρόπο λειτουργίας του και  διένειμαν στον καθένα 10-20 ερωτηματολόγια. Με συνοδεία 
των γονέων τους επισκέφθηκαν χώρους που ήταν πιθανό να συναντήσουν τουρίστες πχ. 
αεροδρόμιο, ΚΤΕΛ, σιδηροδρομικό σταθμό, εστιατόρια, μουσεία και καταγράφουν τα δε-
δομένα των απαντήσεών τους. Ρώτησαν επίσης και ανθρώπους διαφόρων ηλικιών που συ-
ναντούσαν στην πόλη, μέσω ημιδομημένης συνέντευξης. Όταν ολοκλήρωσαν τη δημοσκο-
πική έρευνά τους, φέραν τα ερωτηματολόγια στο σχολείο. Επεξεργάστηκαν τα δεδομένα με 
τη βοήθεια του καθηγητή πληροφορικής και των συντονιστών εκπαιδευτικών. Τέλος, συζή-
τησαν τα αποτελέσματά τους σε ολομέλεια. Οι συντονιστές εκπαιδευτικοί στο στάδιο αυτό 
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ενίσχυσαν θετικά την πρώτη επαφή των παιδιών με μια τόσο ανοιχτή κοινωνική δραστηριό-
τητα και ανέδειξαν τη σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Β. Προσομοίωση ρεαλιστικών συνθηκών, δραματοποίηση: Με την εφαρμογή θεατρικών 
παιχνιδιών όπως το «Γίνομαι ο καθρέφτης του άλλου» , «Παγωμένη σκηνή» και «Αντιγραφή 
μιας εικόνας» (Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, 2002)  οι μαθητές μιμήθηκαν, δραματοποίη-
σαν, ανέλαβαν ρόλους  και συζήτησαν τις σκηνές ανθρώπων που ταξιδεύουν, αποχωρίζο-
νται, συναντιούνται και έτσι αντιλήφθηκαν το συναισθηματικό φορτίο της διαδικασίας με-
τακίνησης πράγμα που συνεισέφερε στην κοινωνικοσυναισθηματική τους ανάπτυξη και 
στον κοινωνικό τους εγγραμματισμό. 

Δ’ στάδιο: ομαδική παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου και των διαδικασιών 

Η έννοια της επίδοσης στο project «είναι πολύ πιο διευρυμένη και δεν αποτιμάται με κρι-
τήριο αποκλειστικά το τελικό προϊόν» (Frey, 1986:64-67). Γι’ αυτό η σύγχρονη βιβλιογραφία 
επισημαίνει την αναγκαιότητα της αξιολόγησης τόσο του περιεχομένου της μάθησης, όσο 
και της διαδικασίας (Ματσαγγούρας, 2011: 74). Έτσι η τελική αξιολόγηση έγινε σε τέσσερις 
διαστάσεις: ως προς την ερευνητική διαδικασία, το περιεχόμενο της ερευνητικής έκθεσης 
και του τεχνήματος, τη γλώσσα και τη δομή τους, καθώς και τη δημόσια παρουσίαση της 
ομαδικής εργασίας με τη χρήση αντίστοιχης ρουμπρίκας. 

Για λόγους οικονομίας χώρου και χρόνου θα αναφέρουμε συνοπτικά ότι τόσο ο Γενικός Στό-
χος, όσο και οι Ειδικότεροι Στόχοι, επιτεύχθηκαν στον μέγιστο βαθμό, διατηρώντας σταθερή 
τη συμμετοχή όλων κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας.  Ως προς περιεχόμενο 
της τελικής έκθεσης και του ομαδικού τεχνήματος, οφείλουμε να αναφέρουμε, τουλάχι-
στον, ότι εκτός από τη θεατρική και εικαστική μορφή του είχε και εντυπωσιακά αποτελέ-
σματα μέσω της χρήσης ΤΠΕ. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές με τη βοήθεια του εργαλείου 
Κidspiration δημιούργησαν εννοιολογικούς χάρτες (concept maps) προκειμένου να ταξινο-
μήσουν τα μέσα μεταφοράς και συγκοινωνίας. Στη συνέχεια κάνοντας χρήση του διαδι-
κτυακού εργαλείου ToonDoo δημιούργησαν ιστορίες- κόμικς με θέμα τα μέσα συγκοινωνί-
ας σε διάφορες πόλεις. Η εργασία τους, από ψηφιακής πλευράς, ολοκληρώθηκε με ένα 
animation που δημιούργησαν χρησιμοποιώντας τα παρακάτω εργαλεία: Pivot Stickfigure 
Animator, Windows Movie Maker.  Αυτά χρησιμοποιήθηκαν και στη δημόσια παρουσίαση 
της ομαδικής εργασίας, αποσπώντας πολύ κολακευτικά σχόλια. 

Την τελική αξιολόγηση ακολούθησε η φάση του αναστοχασμού. Οι μαθητές σε κυκλικό 
σχηματισμό μαζί με τις δύο εκπαιδευτικούς συζήτησαν τοποθετώντας στο κέντρο του κύ-
κλου  ένα από τα τεχνήματα που κατασκεύασαν οι μαθητές σε κάποια φάση της εργασίας 
τους. Όποιος έπαιρνε το λόγο κρατούσε συμβολικά στα χέρια του το τέχνημα. Με την κα-
θοδήγηση των συντονιστών τα παιδιά αναφέρθηκαν στις καταστάσεις που βίωσαν, εξέ-
φρασαν τα συναισθήματά τους, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν εκφράζοντας τις 
προσωπικές τους κρίσεις. Κατέληξαν ότι το ουσιαστικότερο κομμάτι της εργασίας ήταν η 
στιγμή που οι μαθητές βγήκαν στην κοινωνία και με ερωτηματολόγια συνέλεξαν στοιχεία 
(με τη διαδικασία της συνέντευξης) για τον τρόπο που μετακινούνται οι πολίτες. 
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Το παρόν σχέδιο εργασίας πέρα από την εσωτερική αξιολόγηση, έτυχε και εξωτερικής αξιο-
λόγησης αφότου παρουσιάστηκε στο σεμινάριο «Εισαγωγή και διαχείριση Καινοτομίας 
στην Εκπαιδευτική Κοινότητα» που διοργάνωσε το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 9ΙΕΠ), 
στο πλαίσιο του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΠ 1,2».  Αξίζει να αναφερθεί ότι η τιμητική διάκριση που έλαβε η συ-
γκεκριμένη ερευνητική εργασία συνδυάστηκε με Επίσκεψη Μελέτης (study visit) των ε-
μπλεκόμενων εκπαιδευτικών στις Βρυξέλλες, προκειμένου να παρουσιαστεί μεταξύ λοιπών 
ευρωπαϊκών καινοτομιών. 
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Τεχνοοικονομική αξιολόγηση δημιουργίας αιολικού πάρκου στη Νήσο Κύθνο. 

Κοψιδάς Οδυσσέας 
Οικονομολόγος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

Msc, Υ.Δ. Πανεπιστημίου Πειραιώς 
odykopsi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Την τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί μία σταθερή πρόοδος στη δημιουργία, εγκατάσταση 
και λειτουργία αιολικών πάρκων στη χώρα μας, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των οποίων 
έχει φθάσει αισίως τα 300 MW, όσο δηλαδή η δυναμικότητα ενός μέσου σταθμού της ΔΕΗ. 
Στόχος της εργασίας είναι να αναλύσει τις προοπτικές ένταξης αιολικής ενέργειας στα αυτό-
νομα ελληνικά νησιά, στη συγκεκριμένη περίπτωση για τη Κύθνο. Η ανάλυση γίνεται σε δύο 
επίπεδα: α) Υπό τη θεώρηση ότι η Κύθνος παραμένει μη διασυνδεδεμένη και λαμβάνοντας 
υπόψη τους περιορισμούς του αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος που ισχύουν σε αυτές τις 
περιπτώσεις. β) Υπό τη θεώρηση διασύνδεσης του νησιού και λαμβάνοντας υπόψη τους πε-
ριορισμούς του Εθνικού Χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ και το κόστος της υποβρύχιας 
διασύνδεσης.  

Λέξεις - Kλειδιά: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αιολικό Πάρκο, Συνδεδεμένο Νησί, Μη Συν-
δεδεμένο Νησί 

Εισαγωγή 

Στο λυκόφως του 20ου αιώνα οριοθετήθηκε παγκοσμίως (Διάσκεψη του Κιότο κλπ.) ένα 
κοινά αποδεκτό θεσμικό, ποιοτικό και ποσοτικό πλαίσιο Αρχών και Κανόνων υπό τη γενική 
ονομασία "προστασία του πλανητικού κλίματος". Οι στόχοι του Κιότο συνεπάγονται για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση μία μείωση της τάξης του 8 % των εκπομπών αερίων που ευθύνονται για 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Στο πλαίσιο αυτό οι προηγμένες χώρες-μέλη της Ο.Ν.Ε. ε-
ντείνουν τις προσπάθεια ειδικά στον τομέα της Αιολικής Ενέργειας, που σε ορισμένες ανεμο-
λογικά ευνοημένες περιοχές λαμβάνει σήμερα τη θέση της άλλοτε "βαρείας βιομηχανίας", με 
τη μορφή αλυσίδας συνεχόμενων αιολικών πάρκων σε συνδυασμό με αντίστοιχες ήπιες ε-
νεργειακές - μεταποιητικές επενδύσεις, ώστε να προκύπτει ένα καλά μελετημένο θετικό συ-
νολικό συνεργατικό αποτέλεσμα για τόσο για το φυσικό οικοσύστημα, όσο και για το ανθρω-
πογενές περιβάλλον, με έμφαση στην τοπική Οικονομία και στην τοπική απασχόληση.  

Βέβαια, η Ελλάδα υπολείπεται σήμερα σε αριθμό και δυναμικό αιολικών πάρκων από άλλες 
χώρες της Ευρώπης, πιο συγκεκριμένα από τη Γερμανία και την Ισπανία, οι οποίες εάν και 
ξεκίνησαν την ανάπτυξη του αιολικού τομέα χρονολογικά μετά τη χώρα μας, έχουν τώρα να 
επιδείξουν εκατοντάδες αιολικά πάρκα με πολλές χιλιάδες εγκατεστημένα μεγαβάτ (MW). 
Πάντως είναι κοινή διαπίστωση ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα προικισμένη με τεράστιο αιολικό 
δυναμικό, το οποίο παραμένει σε μεγάλο ακόμα βαθμό ανεκμετάλλευτο. Αυτό το αιολικό 
δυναμικό, αν το εκμεταλλευτούμε σωστά μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στο ενεργειακό 
ισοζύγιο της χώρας και μάλιστα με συντηρητικές εκτιμήσεις έχει τη δυνατότητα να καλύψει 
έως και το 15% των αναγκών της Ελλάδας σε ηλεκτρική ενέργεια. 
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Οι περιοχές «Natura»  

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φι-
λοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρω-
παϊκό επίπεδο. Η οριστικοποίηση του καταλόγου των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας σε ευρω-
παϊκό επίπεδο βαίνει προς ολοκλήρωση όσον αφορά την Μεσογειακή ζώνη, στην οποία ανή-
κει εξ ολοκλήρου η Ελλάδα. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1805/2005 απόφαση του Ε΄ Τμήμα 
του ΣτΕ.: "Η αρμοδιότητα έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία 
αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οποιασδήποτε ισχύος, εντός περιοχών 
που περιλαμβάνονται στο Δίκτυο Natura 2000. 

Υπόθεση Εργασίας: Μη διασυνδεδεμένο νησί 

Για την πρώτη περίπτωση όπου το νησί παραμένει μη διασυνδεδεμένο πρέπει να προτεί-
νουμε το μέγεθος της αιολικής εγκατεστημένης ισχύος που μεγιστοποιεί τη συνεισφορά της 
αιολικής ενέργειας και εξασφαλίζει κατ’ ελάχιστον καθαρό συντελεστή εκμεταλλευσιμότητας 
27,5%. Energy model - equipment data: Στο συγκεκριμένο φύλλο εισάγουμε τα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά του συστήματος και προσαρμόζονται τα δεδομένα της εγκατάστασης που μελε-
τάται. Επίσης, υπολογίζεται η ετήσια παραγωγή ενέργειας. Σαν μετεωρολογικά δεδομένα 
χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα οποία είναι αποθηκευμένα στην βάση δεδομένων του λογισμι-
κού και από μετεωρολογικό σταθμό στην Αθήνα. Έτσι προκύπτουν: Μέση θερμοκρασία 18 ° 
C, Μέση ατμοσφαιρική πίεση 99 kPa, Mέση ταχύτητα ανέμου 9,5 m/s. Γνωρίζοντας ότι το 
ύψος των μετρήσεων της ταχύτητας του ανέμου είναι στα 40 μ έχουμε όλα τα δεδομένα για 
να συμπληρώσουμε τα κελιά των κλιματικών καταστάσεων. Συνεχίζουμε με την επιλογή των 
ανεμογεννητριών που κρίνουμε ότι ταιριάζουν όσο το δυνατόν καλύτερα στις συνθήκες και 
τα δεδομένα μας. Επιλέγουμε ENERCON με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

    Estimate 
Wind turbine rated power kW 800 
Hub height m 50,0 
Rotor diameter m 48 
Swept area  m² 1.810 
Wind turbine manufacturer   Enercon 
Wind turbine model   ENERCON - 48 
Energy curve data source - Custom 
Shape factor - 1,9 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά ανεμογεννήτριας 

Στη συνέχεια κάνουμε δοκιμές με το πλήθος των ανεμογεννητριών ώστε να πετύχουμε τον 
επιθυμητό συντελεστή εκμεταλευσιμότητας. Προκύπτουν 3 ανεμογεννήτριες οι οποίες μας 
δίνουν συντελεστή εκμεταλευσιμότητας 28%. Cost analysis - Financial Summary: Υπολογί-
ζουμε τα οικονομικά μεγέθη με βάση την τιμή 1500 €/kW. Ακολουθώντας τις υποδείξεις του 
μοντέλου Canada 2000 προκύπτει συνολικό κόστος : € 3,593,608. Τέλος να αναφέρουμε ορι-
σμένα μεγέθη που παραμένουν σταθερά σε κάθε περίπτωση που εξετάζουμε: Τιμή πώλησης 
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ηλεκτρικής ενέργειας = 0,0846 €/kWh, Δάνειο ίσο με το 30% της επένδυσης, Επιτόκιο απο-
πληρωμής 6%, Αποπληρωμή σε 5 χρόνια, Φόρος = 35% επί των κερδών, Επιχορήγηση ίση με 
30% του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

Financial Feasibility                 

              
Calculate energy 
production cost? 

yes/
no Yes 

  
Pre-tax IRR and 
ROI   % 14,6%   Energy production cost 

€/k
Wh  0,0576  

  
After-tax IRR and 
ROI   % 11,0%   

Calculate GHG 
reduction cost? 

yes/
no No 

  Simple Payback   yr  7,9    
GHG emission reduction 
cost 

€/tCO

2 

 Not 
calculate
d  

  
Year-to-positive 
cash flow   yr 8,3    Project equity € 

 
2.515.52
6  

  
Net Present Value 
- NPV   € 

 
978.33
3    Project debt € 

 
1.078.08
2  

  
Annual Life Cycle 
Savings € 

 
100.73
2    Debt payments €/yr  270.013  

  
Benefit-Cost (B-C) 
ratio   -  1,39    Debt service coverage -  1,40  

Πίνακας 2: Οικονομική βιωσιμότητα επένδυσης 

Παρατηρούμε ότι το ετήσιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας για το αιoλικό πάρκο ανέρ-
χεται σε 71.500 €. Ενώ τα περιοδικά κόστη ανέρχονται σε € 121,634. Επίσης παρατηρούμε 
από τους πίνακες ότι στα 7.9 χρόνια αποπληρώνεται η επένδυση πολύ μικρό χρονικό διά-
στημα αναλογικά με το κεφάλαιο που επενδύθηκε. Η καθαρή παρούσα αξία είναι θετική και 
η τιμή παραγωγής της €/kWh είναι 0.0576 €/kWh τιμή χαμηλότερη από αυτή με την οποία 
πωλείται η €/kWh από τον παραγωγό στο δίκτυο στοιχεία που ευνοούν την υλοποίηση της 
επένδυσης. Τέλος πρέπει να αναφερθούμε στη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων για 
την εύρεση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και τη μείωση που επιτυγχάνεται 
από την ανάπτυξη του αιολικού πάρκου. 

Υπόθεση Εργασίας : Διασυνδεδεμένο νησί 

Στη συνέχεια για την δεύτερη περίπτωση θεωρούμε ότι το νησί διασυνδέεται και πρέπει να 
υπολογίσουμε το μέγεθος της αιολικής εγκατεστημένης ισχύος που μεγιστοποιεί την συνει-
σφορά της αιολικής ενέργειας και δεν υπερβαίνει τον περιορισμό της μέγιστης πυκνότητας 
ανεμογεννητριών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, που ισχύει σε κατοικημένα νησιά. Προκειμέ-
νου να υπολογίσουμε αυτά τα μεγέθη καλούμαστε να συμπληρώσουμε τα δύο πρώτα φύλλα 
του RETScreen, το energy model και το equipment data. Energy model - equipment data: Στο 
συγκεκριμένο φύλλο εισάγουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος και προσαρμό-
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ζονται τα δεδομένα της εγκατάστασης που μελετάται. Επίσης, υπολογίζεται η ετήσια παρα-
γωγή ενέργειας. Σαν μετεωρολογικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα οποία είναι απο-
θηκευμένα στην βάση δεδομένων του λογισμικού και από μετεωρολογικό σταθμό στην Α-
θήνα. Έτσι προκύπτουν: Μέση θερμοκρασία 18 ° C, Μέση ατμοσφαιρική πίεση 99 kPa, Mέση 
ταχύτητα ανέμου 8 m/s. Γνωρίζοντας ότι το ύψος των μετρήσεων της ταχύτητας του ανέμου 
είναι στα 40 μ έχουμε όλα τα δεδομένα για να συμπληρώσουμε τα κελιά των κλιματικών 
καταστάσεων. Συνεχίζουμε με την επιλογή των ανεμογεννητριών που κρίνουμε ότι ταιριά-
ζουν όσο το δυνατόν καλύτερα στις συνθήκες και τα δεδομένα μας. Επιλέγουμε VESTAS με 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Wind Turbine Characteristics   Estimate 
  Wind turbine rated power kW 2000 
  Hub height m 60,0 
  Rotor diameter m 66 
  Swept area  m² 3.421 
  Wind turbine manufacturer   Vestas 
  Wind turbine model   VESTAS V66-2.0 MW 
  Energy curve data source - Custom 
  Shape factor - 1,9 

Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά ανεμογεννήτρια 

Στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε την επιφάνεια του νησιού με 0,4 ανεμογεννήτριες των 2 
MW/km2. Προκύπτουν 39 ανεμογεννήτριες οι οποίες μας δίνουν συντελεστή εκμεταλλευσι-
μότητας 37%. 

System Characteristics   Estimate 
  Grid type - Central-grid 
  Wind turbine rated power kW 2000 
  Number of turbines - 39 
  Wind plant capacity kW 78.000 
  Hub height m 60,0 
  Wind speed at hub height m/s 9,4 
  Wind power density at hub height W/m² 1.020 
  Array losses % 3% 
  Airfoil soiling and/or icing losses % 1% 
  Other downtime losses % 2% 
  Miscellaneous losses % 3% 

Πίνακας 4: Χαρακτηριστικά συστήματος 

 

Cost analysis – Financial Summary: Υπολογίζουμε τα οικονομικά μεγέθη με βάση την τιμή 
1500 €/kW. Ακολουθώντας τις υποδείξεις του μοντέλου Canada 2000 προκύπτει συνολικό 
κόστος : € 96,454,875. Τέλος να αναφέρουμε ορισμένα μεγέθη που παραμένουν σταθερά 
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σε κάθε περίπτωση που εξετάζουμε: Τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας = 0,0846 €/kWh, 
Δάνειο ίσο με το 30% της επένδυσης, Επιτόκιο αποπληρωμής 6%, Αποπληρωμή σε 5 χρόνια, 
Φόρος = 35% επί των κερδών, Επιχορήγηση ίση με 30% του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλι-
σμού.  

Υπολογίζουμε ότι το ετήσιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας για το αιολικό πάρκο ανέρ-
χεται σε 770,000 €. Ενώ τα περιοδικά κόστη μαζί με την κατασκευή υποσταθμού ανέρχονται 
σε 2.000.000 €. Επιλέγουμε να διασυνδεθούμε με υπόγειο καλώδιο με την Άνδρο που απέχει 
74 km με κόστος καλωδίου 380.000 €/km. Επίσης παρατηρούμε από τους πίνακες ότι στα 5.1 
χρόνια αποπληρώνεται η επένδυση πολύ μικρό χρονικό διάστημα αναλογικά με το κεφάλαιο 
που επενδύθηκε. Η καθαρή παρούσα αξία είναι θετική και η τιμή παραγωγής της €/kWh είναι 
0.0418 €/kWh τιμή χαμηλότερη από αυτή με την οποία πωλείται η €/kWh από τον παραγωγό 
στο δίκτυο στοιχεία που ευνοούν την υλοποίηση της επένδυσης. Τέλος πρέπει να αναφερ-
θούμε στη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων για την εύρεση των εκπομπών των αε-
ρίων του θερμοκηπίου και τη μείωση που επιτυγχάνεται από την ανάπτυξη του αιολικού 
πάρκου. 

Συμπεράσματα από τη σύγκριση των εναλλακτικών προτεινόμενων λύσεων 

Παρατηρούμε ότι το κόστος εγκατάστασης καθώς και τα ετήσια και περιοδικά κόστη είναι 
μεγαλύτερα στο διασυνδεδεμένο από ότι στο μη το οποίο είναι λογικό αφού στο διασυνδε-
δεμένο χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερες ανεμογεννήτριες και επιβαρυνόμαστε και από 
το κόστος του καλωδίου για την υποβρύχια σύνδεση. Στην περίπτωση του μη διασυνδεδεμέ-
νου πετυχαίνουμε μικρότερη μείωση των εκπομπών του CO2 σε σύγκριση με το διασυνδεδε-
μένο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην πρώτη περίπτωση η μείωση επιτυγχάνεται από 
την εξοικονόμηση των καυσίμων στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού 
ενώ στην δεύτερη περίπτωση είναι στο σύνολο του διασυνδεδεμένου δικτύου. Για να βρούμε 
την εξοικονόμηση του καυσίμου θα χρησιμοποιήσουμε τον εξής τύπο Ε = m*Cp*Δt, όπου Ε = 
η συνολική ποσότητα ενέργειας που παραδόθηκε από το αιολικό πάρκο σε 1 χρόνο, Cp = 
θερμογόνος δύναμη πετρελαίου, Δt = 1 χρόνος. Επομένως: Μη διασυνδεδεμένο: 524,4 tn 
πετρελαίου, Διασυνδεδεμένο: 6261 tn πετρελαίου. 
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Το αστικό τοπίο ως πηγή έμπνευσης στη τέχνη του ψηφιδωτού 
 

Ραχανιώτη Ελένη 
Νηπιαγωγός 

rachanioti@gmail.com 

Περίληψη 

Η  σχέση της Θεσσαλονίκης  με  τη τέχνη του ψηφιδωτού είναι  διαχρονική. Με αφορμή την      
επίσκεψη μας στο Βυζαντινό Μουσείο, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το αστικό 
περιβάλλον ως πηγή έμπνευσης στη τέχνη του ψηφιδωτού, λόγω του ιστορικού 
παρελθόντος  της  πόλης  μας και των βυζαντινών μνημείων της. Στην εργασία 
παρουσιάζεται  ένα  διδακτικό σενάριο που εξετάζει τις προοπτικές επιστράτευσης της 
τέχνης του ψηφιδωτού ως μορφή δημόσιας τέχνης για οργανωμένες εικαστικές 
παρεμβάσεις στο αστικό περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα στο σχολείο μας, στη γειτονιά 
μας. Διερευνά τα χαρακτηριστικά της τέχνης, τις ιστορικές καταβολές, τη φιλοσοφία, τις 
καλλιτεχνικές  πρακτικές,  τις  τάσεις  και  τις συνθήκες που διαμορφώνουν το πεδίο 
σήμερα. Η εργασία εμπλουτίζεται με  παραδείγματα, σε δικτυακή μορφή,  οργανωμένων 
εικαστικών παρεμβάσεων με εργαλείο την τέχνη του ψηφιδωτού και συγκεκριμένα των 
δημόσιων αστικών  χώρων που προέρχονται από τη  διεθνή  και την ελληνική εμπειρία. 

Λέξεις - Kλειδιά:  Διδακτικό σενάριο,  αστικό περιβάλλον,  η  τέχνη  του ψηφιδωτού,   
οργανωμένη  εικαστική  παρέμβαση 

Γενικός  Σκοπός 

Η  ανάδειξη   της  σχέσης του αστικού  περιβάλλοντος  με τον πολιτισμό-τέχνη και την 
πολιτιστική  μας  κληρονομιά. 

Επιμέρους   Στόχοι  ως  προς  τα  γνωστικά  αντικείμενα  και 

ως  προς  τη  μαθησιακή  διαδικασία. 

• Γνωριμία  με το σχολείο μας  και  τους θεσμούς  του, τη γειτονιά που το περιβάλλει. 

• Γνωριμία με  την πόλη μας  και  το ιστορικό της παρελθόν-μνημεία. 

• Γνωριμία με τη  τέχνη και  τις  τεχνικές του ψηφιδωτού. 

• Γνωριμία με την εξέλιξη της ψηφίδας( από το βότσαλο στην κυβική ψηφίδα) 

• Θεματολογία ψηφιδωτού(πουλιά, ζώα, μορφές) 

• Η ιστορία του ψηφιδωτού  μέσα  από  ιστορικά  μνημεία  της πόλης  μας. 

• Εικαστική παρέμβαση  στο σχολείο μας. 

• Να εξοικειωθούν τα παιδιά με τη τέχνη του ψηφιδωτού. 

• Να μάθουν να οργανώνουν και να ταξινομούν τα υλικά-ψηφίδες που θα 
χρησιμοποιήσουν  για  τις  κατασκευές τους. 

• Να κατακτήσουν δεξιότητες που σχετίζονται με τους χειρισμούς των υλικών-
ψηφίδων και  να  ασκήσουν  τη  λεπτή  τους  κινητικότητα. 

• Να προτείνουν υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη κατασκευή 
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ψηφιδωτών και να πειραματιστούν με αυτά. 

• Να μάθουν να παρατηρούν, να διατυπώνουν ερωτήματα και να επιλύουν 
προβλήματα. 

• Να  ευαισθητοποιηθούν   όσον  αφορά στη  σχέση  περιβάλλοντος-τέχνης-
κοινωνίας. 

• Nα  γίνουν   μελλοντικοί   ενεργοί  πολίτες  ως  προς την  διεκδίκηση ποιότητας  
ζωής. 

Θεωρητική υποστήριξη του σεναρίου. 
 

Η επαφή με τη τέχνη βοηθάει τους μαθητές να αναπτύσσονται ολόπλευρα, να    
αποκτήσουν  ευαισθησία, ικανότητα  για μάθηση, κριτική  σκέψη  και  δημιουργικότητα και 
συντελεί στην καλύτερη κατανόηση του εαυτού τους,  των άλλων  ανθρώπων και του 
κόσμου με ολιστικούς τρόπους(Wick,2000 και Lawrence,2005a στο Lawrence,2008:67). 
   
H   εκπαίδευση  μέσω  της   Τέχνης, αλλά και η αξιοποίηση της  Τέχνης  στην εκπαίδευση 
γίνεται ολοένα και συστηματικότερη τα τελευταία χρόνια (Βρεττός, 1999). Μέσω αυτής  
ενθαρρύνεται  η ανακάλυψη, η  σύγκριση, ο  στοχασμός, η  κριτική  και   δημιουργική 
σκέψη, έτσι ώστε τελικά ο μαθητής να διαμορφώσει το δικό του σύστημα 
αξιών.(Τριλιανός,2009:114-115). 
H συνάντηση  της  Τέχνης με τη  Περιβαλλοντική  Εκπαίδευση,  αναδεικνύει   τη  διεθνή 
φυσιογνωμία  έργων  και  projects   συνεργατικής τέχνης,  που ανταποκρίνονται   άμεσα  
στις περιβαλλοντικές ανησυχίες. Υπάρχουν κυρίως  τέσσερις  τρόποι  εμπλοκής  στη 
συνεργατική  τέχνη: συνεργασία, κοινότητα, συνομιλία και  εκπαίδευση(Carruthers,2006). 
 
Η Δημόσια τέχνη προκαλεί το διάλογο σχετικά με  τη  περιβαλλοντική  και  τη  κοινωνική 
δικαιοσύνη, εστιάζοντας  σε θέματα  δικαιοσύνης,  ισότητας  και   οικολογικής  
βιωσιμότητας   σε   ένα   ετερόκλητο κοινό. Μπορεί  να  προσελκύσει  τη  προσοχή  σε  αυτά 
τα  κρίσιμα θέματα  και  να  γίνει   μια   δύναμη  αλλαγής  με  την  εκπαίδευση του κοινού,  
τη  προώθηση  της  επίγνωσης  των ενεργειών που απαιτούνται  για  τον  έλεγχο των  
περιβαλλοντικών αλλαγών, καθώς και να συμβάλλει  στην αίσθηση  της  «κοινωνίας» που 
μπορεί  να παρακινήσει  τους πολίτες  να  φροντίσουν για  το  περιβάλλον 
τους(Foster,2008). 
 
Ο Πιέρ Μπουρντιέ (Παναγιωτόπουλος, 2004, σ.118) προτείνει:«….. τα  σχολικά  ιδρύματα  
θα πρέπει να συνεργάζονται με πρόσωπα εξωτερικά ως προς τις αποφάσεις και  τις 
δραστηριότητες τους, να συντονίζουν τη δράση τους με τη δράση άλλων θεσμών 
πολιτισμικής  διάχυσης και να γίνουν η εστία μιας  πραγματικής  αγωγής  του πολίτη. 
 Η είσοδος στο  κόσμο  του  σχολείου   πραγματικών   δημιουργών   πολιτισμού  και 
παιδείας, τους οποίους θα τους έχουν καλέσει και υποδεχτεί  οι  διδάσκοντες  που  θα 
λειτουργούν  ως  ‘ενδιάμεσοι’,  θα είχε ως αποτέλεσμα  να  υπενθυμίζει  διαρκώς  την,  εν 
μέρει  ακατάβλητη  πιθανώς , διάκριση ανάμεσα στη  παιδεία  γενικά  και τη σχολική 
παιδεία  ειδικότερα ». 
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Διδακτικές πρακτικές. 

Οι  δραστηριότητες  του  σεναρίου  πραγματοποιήθηκαν  στην  αίθουσα  του   κλασσικού 
τμήματος του 74ου Νηπ.Θεσσαλονίκης. Για την υλοποίηση τους, δημιουργήθηκε γωνιά 
ψηφιδωτού, την οποία   εμπλούτισαν  τα  παιδιά  με  διάφορες  ψηφίδες,  βότσαλα, 
πλακάκια δαπέδων και τοίχου σε διάφορα χρώματα και μεγέθη. Επίσης υπήρχε κόλλα 
ΑTLACOL  και  πινέλα, καθώς και σχέδια  ψηφιδωτών  και  συγκεκριμένα γραμμικά μοτίβα 
που μας  στάλθηκαν ηλεκτρονικώς από το Βυζαντινό Μουσείο, έπειτα από τηλεφωνική 
επικοινωνία  με την υπεύθυνη Εκπ/κών Προγραμμάτων. Στην αίθουσα υπάρχει 
ηλεκτρονικός υπολογιστής, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, εκτυπωτής και σκάνερ. Στη 
γωνιά ψηφιδωτού, τα παιδιά δούλευαν ατομικά, ενώ για τη δουλειά σε ομάδες 
χρησιμοποιήθηκαν τα τέσσερα τραπέζια της αίθουσας. 

Για  την  υλοποίηση του  διδακτικού μας σεναρίου  χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Project, 
όπως  επίσης  η έρευνα πεδίου σε  επίπεδο  σχολικής  μονάδας(  διαθεματικές   δράσεις) , η 
επίδειξη  μέσω  παραδειγμάτων(modeling), ο καταιγισμός  ιδεών ,η  ανακαλυπτική   
μέθοδος καθώς και η  ομαδοσυνεργατική. Τα  πεδία  σύνδεσης  των  αντίστοιχων  
γνωστικών αντικειμένων με το διδακτικό μας σενάριο ήταν: η Μελέτη Περιβάλλοντος, η 
Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τα Εικαστικά και οι Νέες Τεχνολογίες. 

Συνεργαστήκαμε  με  την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής  Αγωγής της  Δ/νσης   Α/θμιας  
Εκπ/σης Ανατ. Θεσσαλονίκης,  τη  ψηφιδογράφο   Κα Ρόμπου  Μαργαρίτα που   μας  έφερε 
σε επαφή με τη τέχνη του ψηφιδωτού και η συμμετοχή της ήταν καταλυτική για τη 
πραγματοποίηση της εικαστικής μας παρέμβασης, το Βυζαντινό Μουσείο, το Κ.Π.Ε 
Ελευθερίου-Κορδελιού &  Βερτίσκου, τον Δήμο  Θεσ/νίκης και  το  Σύλλογο Γονέων του 
Σχολείου μας. 

Χρήση Νέων Τεχνολογιών. 

Χρησιμοποιήσαμε  την  εφαρμογή   Thinglink   για τη  μετατροπή  του  χάρτη   της  γειτονιάς 
μας, που κατασκεύασαν  τα  νήπια  με  μικτή  τεχνική (κολλάζ- ζωγραφική), σε ηλεκτρονικό 
αξιοποιώντας  όλες  τις   πληροφορίες  που  συλλέξαμε. 

Η  εφαρμογή   Picmonkey  μετέτρεψε  το χάρτη  της  πόλης  μας, μαζί  με τα έργα των 
παιδιών σε ένα καταπληκτικό κολλάζ. 

Με τη   βοήθεια του Mozilla Firefox κάναμε την  έρευνα  μας  στο  Διαδίκτυο  και  βρήκαμε 
στοιχεία για την ιστορία του ψηφιδωτού καθώς  και φωτογραφίες ψηφιδωτών σε 
δημόσιους  χώρους μεγαλουπόλεων σε όλο το  κόσμο. Η ψηφιακή μας κάμερα και το 
Windows   Movie  Maker  μας  έδωσε  τη  δυνατότητα  να μετατρέψουμε   τις  αναζητήσεις 
μας  και  τις   δράσεις  μας  σε  video. 

Διάρκεια σεναρίου. 

Το διδακτικό σενάριο «Το Αστικό τοπίο ως πηγή έμπνευσης στη τέχνη του ψηφιδωτού» 
άρχισε το Νοέμβριο του 2013 και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2014, με τη 
δημιουργία  ψηφιδωτού  που  τοποθετήθηκε   στην  είσοδο   του  σχολείου μας   και  είχε  
ως  θέμα  το  αστικό  περιβάλλον. 
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Δραστηριότητες- Περιγραφή. 

1η Δραστηριότητα 

Ερευνήσαμε το παρελθόν του σχολείου μας και τη θέση του στη γειτονιά μας. 
Ανακαλύψαμε ότι το σχολείο μας στεγάζονταν σε ένα στρατιωτικό θάλαμο του Α΄ 
Παγκοσμίου  Πολέμου στη θέση «Τροχιοδρομικά». Το 1935  στεγάστηκε σε ένα ξύλινο 
κτίριο, που  χτίσθηκε  από  Γάλλους στρατιώτες  το 1917 για να λειτουργήσει ως 
στρατιωτική λέσχη και στο οποίο μέχρι τότε στεγαζόταν το  αμερικανικό  κολλέγιο. Είχε 
υπόγειο  στάβλο  και  στη  κορυφή  του πύργου  υπήρχε διακριτικό σήμα για αναγνώριση 
από  τα  συμμαχικά  αεροπλάνα. Το 1971  κατεδαφίστηκε  και  χτίστηκε  από  τη  ΜΟΜΑ  το 
νέο  σχολείο, που  υπάρχει σήμερα. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.1,2:To πριν και το μετά 

2η Δραστηριότητα 

Γνωρίσαμε  τη  γειτονιά μας.  Περιηγηθήκαμε  στους  δρόμους της,   βρήκαμε  φωτογραφίες 
από  το  παρελθόν, συζητήσαμε για  την  έννοια  της  γειτονιάς  και  φτιάξαμε  τον  χάρτη  
της περιοχής μας  με  μικτή τεχνική (ζωγραφική-κολλάζ). Χρησιμοποιήσαμε τη διαδραστική 
εφαρμογή Thinglink για τον εμπλουτισμό του χάρτη μας με όλες τις φωτογραφίες.Ο 
σύνδεσμος αναγράφεται στη  Δικτυογραφία. 

                                  
Εικ.3:Ο χάρτης της γειτονιάς μας 

3ηΔραστηριότητα 

Ασχοληθήκαμε  με  το  ιστορικό  παρελθόν  της  πόλης μας. Μάθαμε για τα ιστορικά 
μνημεία  που  υπάρχουν  στην  Θεσσαλονίκη  και  συγκεντρώσαμε   φωτογραφικό υλικό. 
Χρησιμοποιήσαμε   ένα  χάρτη  της  πόλης μας,  όπου κολλήσαμε όλα τα σημαντικά 
μνημεία. Τα παιδιά   ζωγράφισαν  τη  Θεσσαλονίκη  και  τα  μνημεία   της, όπως  τη  βλέπουν  
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με  τα δικά τους μάτια!!!  Η  εφαρμογή   Picmonkey   μας  έδωσε τη  δυνατότητα  να 
κάνουμε  ένα  καταπληκτικό κολλάζ. 
Βρήκαμε  στο  διαδίκτυο  μία  παρουσίαση  για  τη  Θεσσαλονίκη  του  χθες, με 
φωτογραφίες   των  ιστορικών  μνημείων  της  πόλης  μας  αλλά  και  άλλων  σημείων  στις 
αρχές  του  19ου  αιώνα  και  πραγματοποιήσαμε  συγκρίσεις του "τότε" με το "τώρα".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.4 : Η πόλη μας-Ζωγραφίζουμε τα μνημεία της 

4ηΔραστηριότητα 

Επισκεφθήκαμε  το  Βυζαντινό  Μουσείο, και  θαυμάσαμε  τα  επιδαπέδια αλλά και 
επιτοίχια ψηφιδωτά που φιλοξενεί. Συμπληρώσαμε ερωτηματολόγιο, το οποίο είχαμε 
επεξεργαστεί   μαζί  με  τα  παιδιά και με τη  βοήθεια ηλεκτρ. Υπολογιστή  πριν την 
επίσκεψη μας, που αφορούσε στη τέχνη του ψηφιδωτού, τα υλικά, τα εργαλεία. Ο 
σύνδεσμος  για  το  ερωτηματολόγιο  αναγράφεται  στη Δικτυογραφία. 

                                  
Εικ.5:Στο Βυζαντινό Μουσείο 

 

 

 

Περπατήσαμε  μέχρι  τη  Διεθνή  Έκθεση  όπου ανακαλύψαμε  ένα  πανέμορφο  ψηφιδωτό, 
που  απεικονίζει  τη  πόλη  μας. 
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Εικ.6: Ανακαλύπτουμε ψηφιδωτό σε δημόσιο χώρο. 

5η Δραστηριότητα 

Θέλοντας  να  μάθουμε  περισσότερα  για  τη  τέχνη  του  ψηφιδωτού, καλέσαμε στο 
σχολείο  μας  την  ψηφιδογράφο  Κα  Ρόμπου  Μαργαρίτα, η οποία  μας  έφερε  τα  
εργαλεία της, πολλές ψηφίδες, καθώς και έργα. Μάθαμε ότι, όπως  οι  ζωγράφοι  
χρησιμοποιούν χρώματα στους πίνακες τους, αντίστοιχα χρησιμοποιούνται πέτρες στα 
ψηφιδωτά. Τα παιδιά  έπαιξαν  με  τις  ψηφίδες  προσπαθώντας  να  καταλάβουν  τις  
γραφές . 

 

Εικ.7: H ψηφιδογράφος επισκέπτεται το σχολείο μας. 

6η Δραστηριότητα 

Στήσαμε ένα μικρό εργαστήριο ψηφιδωτού, το οποίο εμπλουτίστηκε με διαφόρων 
χρωμάτων  ψηφίδες  και  βότσαλα.  Ζητήσαμε  από  τους γονείς  να μας φέρουν ότι 
πλακάκια μπάνιου και δαπέδων είχαν αποθηκευμένα στο σπίτι τους και τα παιδιά 
ενθουσιάστηκαν όταν τα σπάσαμε και δημιουργήσαμε μεγάλες ψηφίδες που τις 
τοποθέτησαν  πάνω  σε  ένα  μεγάλο  κομμάτι  ξύλου! 

            

 

                                Εικ.8,9: Γωνιά  ψηφιδωτού, πλακάκια  σε  κομμάτι  ξύλου 
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7η Δραστηριότητα 

Μάθαμε  ότι   η  ιστορία  του  ψηφιδωτού  ξεκινά  4.000 χρόνια πριν. Ήδη  τον  9ο  αιώνα  και  
τον  8ο  π.Χ. αιώνα   χρησιμοποιούνταν  ακατέργαστα  από  τον  άνθρωπο  υλικά  όπως τα 
βότσαλα, που, σε συνδυασμό με τη χρήση κονιαμάτων ως υπόστρωμα, σχημάτιζαν 
ανθεκτικά δάπεδα. Η ανάγκη πλουσιότερης διακόσμησης των δαπέδων οδήγησε στη 
δημιουργία  ζωγραφικών  παραστάσεων. Οι Έλληνες,  έθεσαν  τα  ψηφιδωτά  σε μια μορφή 
τέχνης, χρησιμοποιούσαν  πέτρες  ή  κομμένα  βότσαλα  διαμορφώνοντας  τετράπλευρες  ή 
ακανόνιστου σχήματος ψηφίδες, με ακριβή γεωμετρικά σχέδια και λεπτομερείς σκηνές 
ζώων  και ανθρώπων. Ο σύνδεσμος αναγράφεται στη Δικτυογραφία. 

                                                                       8ηΔραστηριότητα 
Φτιάξαμε  το  πρώτο  μας   βοτσαλωτό  σαν  αυτά  που  υπάρχουν  στην  αρχαία  Πέλλα.  Το 
σχέδιο  επιλέχθηκε  από  τα  παιδιά  ανάμεσα  σε  πολλά  που  βρήκαμε  στο  Διαδίκτυο. 
Ο  ενθουσιασμός τους  ήταν  πολύ  μεγάλος   λόγω  της  φύσης  του  υλικού  και  το  έργο 
τους ήταν  η  φωτογραφία   του προφίλ  του σχολείου  μας  στο  ηλεκτρονικό  δίκτυο  του 
Edmodo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.10:Το βοτσαλωτό μας 

9η Δραστηριότητα 

Με  τη  βοήθεια  του  διαδικτύου  και  τη   χρήση  του  Windows  Movie  Maker  αφήσαμε  
τις ψηφίδες  να μας ταξιδέψουν σε άλλες πόλεις. Ο σύνδεσμος αναγράφεται στη 
Δικτυογραφία. Διαπιστώσαμε ότι μια τέχνη, που ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα, 
ομορφαίνει   το σύγχρονο  αστικό  περιβάλλον  και  τη  καθημερινότητα   ανθρώπων  απ' 
άκρη  σ' άκρη  της  γης,  ΟΧΙ  ΟΜΩΣ  ΤΗΝ  ΔΙΚΗ  ΜΑΣ.  Έτσι  αποφασίσαμε  να  κάνουμε το 
δικό  μας  ψηφιδωτό   και  να  ομορφύνουμε  το σχολείο μας , την  γειτονιά μας , την πόλη 
μας. 

10η Δραστηριότητα 

Για να κάνουμε όμως το ψηφιδωτό μας, έπρεπε πρώτα να κάνουμε τα σχέδια. Πήγαμε 
λοιπόν  στη   κεντρική    πλατεία   της   γειτονιάς  μας,  στου  Χαριλάου  και εμπνευστήκαμε 
από  το  αστικό  τοπίο! 
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                                Εικ.11:Παρατηρούμε το αστικό τοπίο και κάνουμε σχέδια. 

11η Δραστηριότητα 

Οργανώσαμε  δύο εργαστήρια ψηφιδωτού στη τάξη μας  εκτός  σχολικού  ωραρίου, στα 
οποία συμμετείχαν  τα νήπια  μαζί  με  τους  γονείς τους. Η  ανταπόκριση   των  γονέων  
ήταν  εντυπωσιακή  και  με  τη   βοήθεια τους,  αλλά  και  της  ψηφιδογράφου  κας Ρόμπου 
Μαργαρίτας,  δημιουργήσαμε  το  ψηφιδωτό  μας  εμπνευσμένο  από  το  ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ!   

                                              
Εικ.12:Εργαστήρι ψηφιδωτού. 

                                                                12η Δραστηριότητα 

Συζητήσαμε  όλοι  μαζί  για  το  πού  θα  θέλαμε  να  τοποθετήσουμε  το  ψηφιδωτό  μας  και 
αποφασίσαμε  ότι  το  καλύτερο  σημείο  είναι  ο  εξωτερικός  τοίχος   δίπλα  στην  είσοδο 
του σχολείου μας. Αναρωτηθήκαμε  ποιος  θα  μας  δώσει  άδεια ,για  να  το τοποθετήσουμε  
εκεί, ποιος  τεχνίτης θα μας βοηθήσει στη   τοποθέτηση του, πού θα βρούμε  χρήματα  για  
τα  υλικά  που  χρειαζόμαστε ... Έτσι  μιλήσαμε  για  τους  θεσμούς της  πόλης  μας  αλλά  και  
του  σχολείου και  σχηματίσαμε   ένα θεσμικό  χάρτη  με τη  βοήθεια φωτογραφιών. 

                                                              13η Δραστηριότητα 

Επισκεφτήκαμε  τη   διευθύντρια  του  69ου  Δημ.Σχολείου, με  το  οποίο  συστεγαζόμαστε, 
την ενημερώσαμε και ζητήσαμε την άδεια της. Επίσης  απευθυνθήκαμε στο  Σύλλογο 
Γονέων και Κηδεμόνων  για  παροχή  κόλλας  πλακιδίων  και  αρμόστοκου,  ο  οποίος με 
χαρά  ικανοποίησε  το  αίτημα μας. 

                                                                14η Δραστηριότητα 

Μας  έλειπε  ο κατάλληλος  άνθρωπος-τεχνίτης   που  θα πραγματοποιούσε τη   
τοποθέτηση. Για την ανεύρεση του τεχνίτη, προτιμήσαμε να ενεργοποιήσουμε τη 
μικροκοινωνία   του  σχολείου  μας  και  να  ζητήσουμε  βοήθεια  από  τους  γονείς  αλλά  
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και τους  δασκάλους  του  69ου  Δημοτικού. Ο  δάσκαλος  της Β΄  Δημοτικού Ανέστης 
Καραμούτας   προσφέρθηκε  να  μας  βοηθήσει. Το τοποθετήσαμε,  βάλαμε  τον  αρμό  και  
το πλύναμε. 

                                                 

Εικ.13:Η τοποθέτηση 

 

                   

Εικ.14,15: Πολυκατοικίες, δρόμοι, αυτοκίνητα, δέντρα. 

Αξιολόγηση - Αποτελέσματα 

Τα   παιδιά  συμμετείχαν   σε  διαδικασίες  σχεδιασμού  και  λήψης  αποφάσεων  και  
βίωσαν τη σημασία  του ρόλου  των  πολιτών  στη  διεκδίκηση  της  ποιότητας  ζωής. 

Βίωσαν τις έννοιες της δημοκρατικής λειτουργίας, της κοινωνικής συμμετοχής, και της 
συνεργασίας, οι οποίες  αποτελούν  καθοριστικό  παράγοντα  για  την  επίτευξη  στόχων  
που  σχετίζονται  με  τη  βελτίωση   μέρους  από  το συνολικό  αστικό  σύστημα της πόλης 
μας. 
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Δικτυογραφία-Παραγόμενα 

 
Το σχολείο μας, η γειτονιά μας 
Η ιστορία του ψηφιδωτού 
Οι ψηφίδες  μας ταξιδεύουν σε άλλες πόλεις 
Ερωτηματολόγιο για την επίσκεψη μας στο Βυζαντινό Μουσείο. 
Το ψηφιδωτό μας 
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Φιλοσοφία για παιδιά 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να παρουσιάσει μια εκπαιδευτική πρόταση που αφορά στην 
εισαγωγή της φιλοσοφίας  στο  νηπιαγωγείο με έναν τρόπο συμβατό , κατά τη γνώμη μας, με 
το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα της προσχολικής αγωγής . Η συγκεκριμένη πρόταση έχει τη 
βάση της στο θεωρητικό πλαίσιο του έργου  του  Matthew Lipman, ο οποίος εδραίωσε στην 
Αμερική από τη δεκαετία του 1960, την εισαγωγή της φιλοσοφίας στα αναλυτικά προγράμ-
ματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Η παρακάτω εισήγηση αφορά ένα παράδειγμα εφαρ-
μογής μέσα στην τάξη του νηπιαγωγείου, της φιλοσοφικής έννοιας του προσώπου μέσα από 
ένα έργο κουκλοθεάτρου που πραγματεύεται αυτήν την έννοια. Η θεωρητική παρουσίαση 
της έννοιας του προσώπου έχει βασιστεί κυρίως στον Καντ και τη θεωρούμε απαραίτητη για 
την εισαγωγή του εκπαιδευτικού στις φιλοσοφικές έννοιες που θα κληθεί να διαπραγματευ-
τεί με τα παιδιά με στόχο να μετατρέψει τη σχολική τάξη σε κοινότητα μάθησης (Lipman, 
1991). 

Λέξεις - Κλειδιά: φιλοσοφία για παιδιά, η έννοια του προσώπου,  προσχολική αγωγή, κου-
κλοθέατρο, Καντ, ελευθερία της βούλησης, άνθρωπος ως σκοπός, αυτονομία. 

Εισαγωγή 

Η φιλοσοφία ως γνωστικό αντικείμενο στην προσχολική εκπαίδευση δεν φαίνεται να αποτε-
λεί μέρος του αναλυτικού προγράμματος που εφαρμόζεται στο νηπιαγωγείο. Ωστόσο, η ση-
μασία της εισαγωγής της και στη βαθμίδα αυτή μοιάζει, κατά τη γνώμη μας, αναγκαία και 
αυτονόητη, χωρίς, βέβαια, να παραγνωρίζουμε τις δυσκολίες που μπορεί να συνεπάγεται 
είτε για τους εκπαιδευτικούς, είτε για τα νήπια. Η μέθοδος της φιλοσοφικής αναζήτησης από 
δασκάλους και παιδιά έχει βρει «νόημα» ιδιαιτέρως μέσα από το έργο του αμερικανού φι-
λοσόφου Matthew Lipman , o οποίος θεμελίωσε αυτό που μπορούμε σήμερα να πούμε « 
Φιλοσοφία για παιδιά» (Lipman, 1991 & Lipman, 1980) . Ο θεμέλιος λίθος της  φιλοσοφίας 
για τα παιδιά είναι ο διάλογος ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και την ομάδα, που εξελίσσεται 
μέσα σε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο εκπαιδευτικών αρχών και στόχων, όπως η ανταλλαγή από-
ψεων, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η αναζήτηση, η έρευνα. Και αυτό ακριβώς το 
πλαίσιο είναι που μας οδηγεί στην ουσία και στον πυρήνα του αναλυτικού προγράμματος 
του ελληνικού νηπιαγωγείου. Οι παραπάνω αρχές είναι κοινές με τη «φιλοσοφία» και τους 
στόχους της προσχολικής αγωγής. Τα κοινά αυτά στοιχεία θα μπορούσαν να μας δώσουν και 
τη βάση της εφαρμογής ενός σύγχρονου προγράμματος φιλοσοφίας για τα παιδιά μέσα στην 
τάξη. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η φιλοσοφία γεννήθηκε στην Ελλάδα και μόνο για 
αυτό ίσως αξίζει να εντάξουμε τη φιλοσοφική αναζήτηση στην εκπαιδευτική πραγματικότητα 
με στόχο να προάγουμε τη φιλοσοφική σκέψη.   
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Στη συνέχεια θα παραθέσουμε ένα δικό μας παράδειγμα εφαρμογής μέσα στην τάξη. Πα-
ρόλο που είναι βασισμένο στις θεωρητικές αρχές του έργου Lipman,  η δική μας πρόταση 
διαφέρει σε κάποια σημεία. Ένα από αυτά είναι η επιλογή του μέσου που θα μεταφέρει την 
αφορμή για φιλοσοφικό προβληματισμό και συζήτηση. Ενώ ο αμερικανός φιλόσοφος επιλέ-
γει και δημιουργεί μικρά μυθιστορήματα για να δουλέψει με τα παιδιά (Lipman, 1987) , εμείς 
επιλέγουμε να δημιουργήσουμε μικρά έργα κουκλοθεάτρου, τα οποία θα αποτελέσουν τη 
βάση της φιλοσοφικής αναζήτησης.  Αναλυτικά η δική μας πρόταση  περιλαμβάνει: α) Μια 
φιλοσοφική έννοια που επιλέγουμε να διαπραγματευτούμε με τα  παιδιά, εδώ είναι η έννοια 
του προσώπου. β) Ένα περιορισμένο θεωρητικό πλαίσιο που αφορά στην φιλοσοφική έννοια 
του προσώπου, προς αποκλειστική χρήση του ίδιου του εκπαιδευτικού. γ) Ένα σύντομο έργο 
κουκλοθεάτρου που θα παρουσιάσει ο νηπιαγωγός μέσα στην τάξη και θα αποτελέσει τη 
βάση του διαλόγου πάνω στην επιλεγμένη φιλοσοφική έννοια. δ) Ένα σύνολο προτεινόμενων 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, που θα βοηθήσουν στη φιλοσοφική αναζήτηση της ομάδας, 
εναρμονίζοντας, παράλληλα το όλο εγχείρημα με τις βασικές αρχές του ισχύοντος αναλυτι-
κού προγράμματος. 

Στο επεισόδιο αυτό θα ασχοληθούμε  με την έννοια του προσώπου μέσα από το πρίσμα του 
καντιανού συστήματος και συγκεκριμένα μέσα από τα έργα του Καντ «Κριτική του πρακτικού 
λόγου»  και «Τα θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών».  Επιπλέον θα μας απασχολήσουν έν-
νοιες όπως η ελευθερία της βούλησης και η ενσυναίσθηση. 

Η έννοια του προσώπου στο καντιανό σύστημα 

Ο όρος πρόσωπο στη φιλοσοφία είναι ένας όρος ταυτόσημος με τον άνθρωπο. Η φύση του 
ανθρώπου απασχόλησε πλήθος φιλοσοφικών αναζητήσεων με κύριο άξονα από την μία 
πλευρά το δυισμό και από την άλλη το μονισμό (Πελεγρίνης, 2004). Η θεωρία του Ντεκάρτ 
είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα δυισμού, περιγράφοντας  τον άνθρωπο ως ένα σύνολο δύο 
διαφορετικών υποστάσεων του σώματος και της ψυχής, ενώ η θεωρία του Spinoza αποτελεί 
χαρακτηριστικό παράδειγμα μονιστικής θεωρίας, όπου προτάσσεται η ενότητα του προσώ-
που-ανθρώπου σε ένα όλον.  Πέρα όμως από τη φύση του ανθρώπου, η σύνδεση του προ-
σώπου με ηθικά χαρακτηριστικά αναλύεται διεξοδικά από τον Καντ, ο οποίος τοποθετεί  τα 
ηθικά προβλήματα ως οργανικό μέρος  ενός συστήματος που με συνέπεια ξεκινά να αναλύ-
σει από την Κριτική του καθαρού λόγου, περνώντας στην Κριτική του πρακτικού λόγου και 
καταλήγοντας στην Κριτική της κριτικής δύναμης (Cassirer, 2001). 

Ο Ιμμάνουελ Κάντ ως κύριος εκπρόσωπος του Διαφωτισμού προτάσσει από πολύ νωρίς την 
αξία της αυτόνομης σκέψης του ατόμου, απαλλαγμένο από κάθε είδους προκαταλήψεις 
(Kant, 1784). Ο κύριος σκοπός του εγχειρήματός του τίθεται από τον ίδιο στην «Κριτική του 
καθαρού λόγου» και είναι να καταστήσει τη φιλοσοφία επιστημονικό πεδίο, όπως τα Μαθη-
ματικά και η Φυσική. Για να μετατραπεί η φιλοσοφία σε επιστήμη χρειαζόταν μια επανά-
σταση όπως αυτή του Κοπέρνικου, ο οποίος τοποθέτησε στο κέντρο του ουρανού τον ήλιο 
και όχι τη γη( Kenny, 2005). Έτσι, ο Καντ στα πλαίσια μιας περίεργης αντιστροφής τοποθετεί 
στο κέντρο της αναζήτησης της γνώσης τον ίδιο τον άνθρωπο και τις δυνατότητες του μετα-
τρέποντας το ερώτημα που για αιώνες ήταν αν η γνώση των αντικειμένων ήταν δυνατή, σε 
εκείνο που έλεγε ποιες είναι οι προϋποθέσεις της γνώσης μελετώντας τις δυνατότητες του 
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ανθρώπου ως προς αυτήν. Στην προσπάθεια του να απαντήσει το παραπάνω ερώτημα ο Γερ-
μανός φιλόσοφος κατορθώνει κάτι που έως εκείνη τη στιγμή φάνταζε ακατόρθωτο.  Με βάση 
πάντα την τοποθέτηση του ανθρώπου στο επίκεντρο της προσπάθειας για την αναζήτησης 
της γνώσης κατορθώνει να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον ορθολογισμό και 
τον εμπειρισμό, κύρια φιλοσοφικά ρεύματα έως το 18ο αιώνα.  Το φιλοσοφικό ρεύμα του 
ορθολογισμού με την πίστη ότι η γνώση μπορεί να εξαχθεί αποκλειστικά και μόνο με τη 
χρήση του νου, της λογικής, του λόγου σε πλήρη αντίθεση έως τότε με τον εμπειρισμό που 
πρεσβεύει, τουλάχιστον στην ακραία μορφή του, την άποψη ότι η πηγή της ανθρώπινης γνώ-
σης είναι αποκλειστικά η εμπειρία που αποκτάται μέσω των αισθήσεων. Εδώ το Καντιανό 
σύστημα, μέσω της ανάδειξης του υποκειμένου ως κεντρικό ζήτημα, επιχειρεί μια σύζευξη. 
Η γνώση είναι δυνατή μέσω της εμπειρίας η οποία για να έχει νόημα πρέπει να συνδυαστεί 
με συγκεκριμένες γενικές έννοιες –ο Καντ τις ονομάζει κατηγορίες- οι οποίες προϋπάρχουν 
της εμπειρίας είναι δηλαδή apriori (Πελεγρίνης, 2004). Οι κατηγορίες- μία από αυτές είναι η 
αιτιότητα- μαζί με το χρόνο και το χώρο αποτελούν τις apriori προϋποθέσεις της γνώσης. Άρα 
για τον Καντ ιδέες και εμπειρία αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της γνώσης.  

Από την άλλη μεριά στο ηθικό πεδίο, ενώ θα περίμενε κανείς να χρησιμοποιήσει διαφορετικά 
εργαλεία λόγω της ιδιαιτερότητας του υπό μελέτη αντικειμένου, ο φιλόσοφος παραμένει συ-
νεπής στις αρχές του. Με τον ίδιο τρόπο που στην γνωσιολογία του μελετά τη σύζευξη νου 
και εμπειρίας, έτσι και στην προσπάθεια θεμελίωσης της ηθικής χρησιμοποιεί από τη μια 
μεριά τη λογική ικανότητα του ανθρώπου  και από την άλλη την ικανότητά μας να αισθανό-
μαστε . Στο τι θα επιλέξει ο Καντ από τον κατάλογο των αισθημάτων ως απαραίτητο στοιχείο 
για να φτάσει το πρόσωπο  στην ηθική πράξη είναι πολύ συγκεκριμένος και θα το δούμε 
αμέσως μετά. Το σίγουρο είναι ότι η Καντιανή φιλοσοφία μέσα από ένα  συνθετικό μοντέλο 
–λογικής και αισθημάτων- προχωρά στη θεμελίωση της ηθικής φιλοσοφίας (Τζαβάρας, 
1984). 

Στα πρώτα κεφάλαια της «Κριτικής του Πρακτικού λόγου» (1788) , αλλά και της πραγματείας 
«Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών» (1785) αναδεικνύεται η βούληση ως κινητήρια δύ-
ναμη της ηθικής συνιστώσας της ανθρώπινης ύπαρξης. Η βούληση ή διαφορετικά θέληση 
παρουσιάζεται ίσως ως μια apriori  αρχή κατ΄ αναλογία της γνωσιοθεωρίας του , τώρα όμως 
στα πλαίσια της αναζήτησης του ηθικού. Η βούληση χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τον Καντ ως 
καθαρή, μόνο όταν είναι απαλλαγμένη από το συναίσθημα της ευχαρίστησης ή της δυσαρέ-
σκειας.  Ο ίδιος ο Καντ χαρακτηριστικά αναφέρει «ο ίδιος ακριβώς  άνθρωπος μπορεί να επι-
στρέψει αδιάβαστο ένα βιβλίο διδακτικό γι αυτόν, που πέφτει στα  χέρια του πρώτη φορά, 
για να μη χάσει το κυνήγι. Εάν ο καθορισμός της θέλησης στηρίζεται στο συναίσθημα της 
ευχαρίστησης ή δυσαρέστησης που προσδοκά από κάποιαν αιτία, τότε του είναι εντελώς α-
διάφορο μέσω ποιού είδους παραστάσεων επηρεάζεται» (Καντ, 1788). Είναι λοιπόν φανερό 
ότι η βούληση που πηγάζει από ηδονή και προσωπικό συμφέρον δεν ταυτίζεται με την κα-
θαρή βούληση. Το βασικό χαρακτηριστικό της θέλησης ή διαφορετικά η φύση της θα πρέπει 
να είναι η ελευθερία (Πελεγρίνης, 1997) .  Η ελευθερία από το αποτέλεσμα ή τις φυσικές 
συνέπειες της όποιας επιλογής του ατόμου θεωρείται στο σημείο αυτό προϋπόθεση της ηθι-
κής συμπεριφοράς. Μια τέτοια ελεύθερη θέληση- βούληση υπό την καθαρή της μορφή- θα 
είναι ικανή να δημιουργήσει και τους ηθικούς νόμους στους οποίους θα μπορεί να δεσμευτεί 
και να αναγνωρίζει ως καθήκον από δω και μπρος.  
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Η έννοια του καθήκοντος αναλύεται διεξοδικά στα «Θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών» 
όπου γίνεται η διάκριση σε πράξεις που γίνονται «από καθήκον» και αυτές που είναι «σύμ-
φωνες με το καθήκον». Ένας έμπορος που κρατά χαμηλά τις τιμές, παρόλο που η πράξη του 
εναρμονίζεται με αυτό που προτάσσει το καθήκον δε σημαίνει ότι είναι πράγματι τίμιος. Η 
στάση του αυτή θα μπορούσε να υπαγορεύεται καθαρά και μόνο από προσωπικό οικονομικό 
όφελος, για να προσελκύσει περισσότερους πελάτες . Το κριτήριο για τον ηθικό άνθρωπο θα 
ήταν να πράττει καθαρά «από καθήκον» και μάλιστα χωρίς απαραίτητα να έχει κάποια φυ-
σική τάση ή ροπή ως προς το ζητούμενο. Εδώ ο φιλόσοφος φέρνει το παράδειγμα του αν-
θρώπου που ενώ έχει χάσει τη διάθεσή του για τη ζωή, εκείνος επιλέγει να μείνει στη ζωή 
μόνο από καθήκον ως προς τον ηθικό νόμο (Κάντ, 1785). Το συνθετικό μοντέλο που ο Καντ   
χρησιμοποιεί συμπληρώνεται στον δεύτερο πόλο του από το αίσθημα του σεβασμού. Ενώ 
από τη μια πλευρά έχει επιλέξει για τον προσδιορισμό της θέλησης τον ηθικό νόμο ο οποίος 
είναι αντικειμενικός και εδράζεται στον νου, έρχεται να προσδιορίσει τη θέληση και υποκει-
μενικά με τη συμβολή του σεβασμού η οποία προέρχεται από τον αισθητηριακό κόσμο και 
διασφαλίζει ότι ο άνθρωπος θα τηρήσει τον ηθικό νόμο, πέρα και πάνω από τις ροπές που 
ενδεχομένως τον διακατέχουν (Κάντ, 1785).  

Ο σεβασμός στον ηθικό νόμο, αλλά και η ελευθερία που αποτελεί προϋπόθεση της ηθικής 
συμπεριφοράς, μας οδηγεί σε αυτό που ο ίδιος ο Κάντ ονομάζει «κατηγορική προσταγή».  
Σύμφωνα με την Καντιανή ανάλυση υπάρχουν δύο είδη προσταγής,  η υποθετική και η κατη-
γορική. Η υποθετική προσταγή συνδέεται με το δίπολο μέσο-σκοπός, ενώ η κατηγορική προ-
σταγή μόνο με τον σκοπό καθ΄ εαυτό. Με άλλα λόγια η υποθετική προσταγή λέει : πρέπει να 
πράξω κάτι, ώστε να πετύχω κάτι άλλο ΄ π.χ. «πρέπει να λέω την αλήθεια, γιατί διαφορετικά 
θα χάσω τους φίλους που με εμπιστεύονται». Αντίθετα η κατηγορική προσταγή λέει: Πρέπει 
να πράξω κάτι, ανεξάρτητα από τις συνέπειες αυτής της πράξης και τους στόχους που θα 
ήθελα να πετύχω  π.χ. «πρέπει να λέω την αλήθεια». Οι υποθετικές προσταγές μπορεί βασί-
ζονται στους στόχους και τις προσωπικές – ατομικές  επιλογές  των ανθρώπων, ενώ οι κατη-
γορικές προσταγές βασίζονται στον ηθικό νόμο. Όμως ο ηθικός νόμος πρέπει να είναι ανα-
γκαίος, καθολικός και αντικειμενικός.  Πως, λοιπόν,  θα φτάσουμε να ορίσουμε την κατηγο-
ρική προσταγή; Ο Καντ είναι πολύ συγκεκριμένος : «Άρα υπάρχει μόνο μια κατηγορική προ-
σταγή και είναι η εξής: Πράττε μόνο βάση εκείνης της αρχής, δια της οποίας μπορείς ταυτό-
χρονα να θέλεις αυτή να γίνει καθολικός νόμος» (Κάντ, 1785). Εδώ αναφέρεται το παρά-
δειγμα ενός ανθρώπου που βρίσκεται στην ανάγκη να δανειστεί χρήματα. Γνωρίζει όμως ότι 
δε θα καταφέρει να τα επιστρέψει. Παρόλα αυτά εάν αποφασίσει  να δανειστεί τα χρήματα, 
θα έχει πράξει σύμφωνα με την αρχή : «Όποτε πιστεύω ότι δεν έχω χρήματα, θα δανείζομαι 
και θα υπόσχομαι να τα επιστρέψω, παρότι ξέρω καλά ότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ». Δεν είναι 
δυνατόν όμως όλοι να ακολουθούν αυτή την αρχή γιατί τότε δε θα υφίσταται πια η έννοια 
της υπόσχεσης. Συνεπώς, δε θα μπορούσε η πράξη αυτή να αποτελέσει κατηγορική προσταγή 
, όπου όλοι θα την ακολουθούν, αφού θα έχει αξία καθολικού νόμου. (Kenny, 2005) 

Μια άλλη διατύπωση της κατηγορικής προσταγής σύμφωνα με τον Καντ- η οποία θα αποτε-
λέσει και τον πυρήνα της δικής μας φιλοσοφικής διαπραγμάτευσης με τα παιδιά του νηπια-
γωγείου-  είναι η εξής: «Πράττε έτσι ώστε να χρησιμοποιείς την ανθρωπότητα, τόσο στο πρό-
σωπό σου όσο και στο πρόσωπο κάθε άλλου ανθρώπου, πάντα ταυτόχρονα ως σκοπό και 
ποτέ μόνο ως μέσο» (Κάντ, 1785).  Η διατύπωση αυτή της κατηγορικής προσταγής εμπεριέχει 
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ίσως ένα από τα πιο σημαντικά θεμέλια του σύγχρονου πολιτισμού, που αφορά το σεβασμό 
στο ανθρώπινο πρόσωπο.  Στην Κριτική του καθαρού λόγου χαρακτηριστικά αναφέρει : «Σε 
ολόκληρη τη δημιουργία μπορούν όλα όσα θέλει κανείς και πάνω στα οποία έχει κάποια δύ-
ναμη να χρησιμοποιηθούν απλώς ως μέσα΄  μόνον ο άνθρωπος, και μαζί του κάθε έλλογο 
πλάσμα, είναι σκοπός καθ΄εαυτόν. Πράγματι, ο άνθρωπος αποτελεί το υποκείμενο του ηθι-
κού νόμου που είναι ιερός, δυνάμει της αυτονομίας της ελευθερίας του». (Καντ, 1788). Με 
αυτόν τον τρόπο τίθενται τα ηθικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου προσώπου.  Σύμφωνα 
με την παραπάνω κατηγορική προσταγή τα πρόσωπα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως σκοποί 
και όχι απλώς ως μέσα.  Η χρήση του ανθρώπου ως μέσο είτε για να πετύχει κάποιος άλλος 
ή ακόμα και ο ίδιος μας ο εαυτός  συγκεκριμένα αποτελέσματα δε συνάδει με τον ηθικό νόμο.  
Ο άνθρωπος υπάρχει ως αυτοσκοπός και ως τέτοιος πρέπει να νοείται από όλους. Έτσι θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι η βούληση τοποθετεί τον ίδιο τον άνθρωπο ως στόχο, διότι θέλει 
να εξασφαλίσει την ίδια την οντολογική της προϋπόθεση , να συνεχίσει δηλαδή να υφίσταται 
ως τέτοια. Ο Κάντ δημιουργεί, επίσης, ένα ακόμη ζεύγος αντιθετικών εννοιών με σκοπό να 
συσχετίσει το σχήμα «μέσα-σκοποί» με τα πραγματικά φυσικά όντα. Πρόκειται για τις έννοιες 
«πρόσωπα-πράγματα». Σύμφωνα με αυτό τα πράγματα είναι άλογα όντα που μπορεί να χρη-
σιμοποιηθούν ως μέσα, ενώ αντίθετα τα πρόσωπα είναι έλλογα όντα που αποτελούν αυτο-
σκοπό, δηλαδή κάτι που δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως μέσο. Άρα ένα πρόσωπο χρή-
ζει σεβασμού και αντίκειται στις αυθαίρετες θελήσεις, που εναντιώνονται στον ηθικό νόμο 
(Κάντ, 1785).  Τέλος ο Κάντ, μέσα από ακόμα ένα δίπολο το οποίο είναι «αξιοπρέπεια – τιμή» 
συνδέει, έστω και έμμεσα, τα πρόσωπα με την έννοια της αξιοπρέπειας δηλαδή της εσωτε-
ρικής αξίας, αφού ισχυρίζεται ότι μόνο ηθικότητα και η ηθική ανθρωπότητα έχουν αξιοπρέ-
πεια(Κάντ, 1785). 

Ολοκληρώνοντας τη σύντομη αναφορά μας θα θέλαμε να αναφερθούμε για ακόμα μια φορά 
στην έννοια της ελευθερίας σύμφωνα με το καντιανό σχήμα. Η ελευθερία αποτελεί το ανώ-
τατο αξίωμα της ηθικότητας και ταυτίζεται με την έννοια της αυτονομίας, έτσι ώστε η ίδια η 
θέληση του ανθρώπου να μπορεί να επιλέγει τον ηθικό νόμο που θα υπακούσει, να ακολου-
θεί τον νόμο που επέλεξε η ίδια, ο οποίος θα πρέπει να μπορεί να είναι καθολικός. Χωρίς 
αυτές τις προϋποθέσεις, οδηγούμαστε σε ετερονομία της θέλησης με δεδομένο ότι η τελευ-
ταία αναζητά τον ηθικό νόμο κάπου αλλού πέρα τον ίδιο τον εαυτό της(Κάντ, 1785). Τελικά 
ο Καντ τοποθετεί την ελευθερία με τον τρόπο που εκείνος την έχει ορίσει ως αυτοκαθορισμό 
των πράξεων του ατόμου, ως ιδιότητα όλων των έλλογων όντων, όλων των προσώπων(Κάντ, 
1785).  

Ελευθερία και πρόσωπο φαίνεται ότι είναι δύο έννοιες που συνδέονται άρρηκτα. Αυτό είναι 
και το βασικό αντικείμενο που θα διαπραγματευτούμε στο επόμενο επεισόδιο. 

Έννοιες-κλειδιά για τον εκπαιδευτικό 

Πρόσωπο: όρος με τον οποίο δηλώνεται ο άνθρωπος. 

Βασικά χαρακτηριστικά του προσώπου: Συνείδηση, προθετικότητα, ελευθερία βούλησης, α-
ξιοπρέπεια. 
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Καντ: Οι άνθρωποι αποτελούν πρόσωπα τα οποία οφείλει να μεταχειρίζεται κανείς ως σκοπό 
και όχι ως μέσο. 

Καντ: Ηθική ευθύνη των πράξεων τους αναλαμβάνουν τα πρόσωπα. 

Ενσυναίσθηση: Βάζω τον εαυτό μου στη θέση του άλλου,  ώστε να καταφέρουμε να φερόμα-
στε όπως αρμόζει σε ένα πρόσωπο. 

Κουκλοθέατρο 

(Μπαίνει στη σκηνή η Λένα κρατώντας ένα πορτατίφ-παιχνίδι)  

Λένα: Γεια σας παιδιά! (Προσπαθεί να μιλήσει ενώ παραπατάει κρατώντας το πορτατίφ). Τι 
κάνετε;... Εγώ δεν είμαι καλά... Ουφ κουβαλάω τόση ώρα αυτό το πορτατίφ! Κουράστηκα… 

(το τοποθετεί στη μέση της σκηνής). Που λέτε παιδιά έψαχνα , έψαχνα , έψαχνα και τελικά 
το βρήκα! Νάτο... (δείχνει το πορτατίφ) και το αγόρασα! Δεν είναι ωραίο; (αφήνουμε τα παι-
διά να απαντήσουν) Αχ, χαίρομαι που αρέσει και σε εσάς! Λοιπόν φτάνουν οι κουβέντες… 
Τώρα δουλειά. Μμμμ...Πρέπει να αποφασίσω που θα το τοποθετήσω. Θα με βοηθήσετε; (α-
φήνουμε τα παιδιά να απαντήσουν).  Ωραία! (Αρχίζει να μετακινεί το πορτατίφ) Μήπως να 
το βάλω εδώ; Μήπως είναι καλύτερα εδώ;  Μήπως να το βάλω πιο ψηλά; Αχ δεν ξέρω... Για 
πείτε μου και εσείς παιδιά...(Αφήνουμε τα παιδιά να μας πουν τις απόψεις τους) Δεν μπορώ 
να αποφασίσω... Το βρήκα! Θα φωνάξω τον Παύλο. Παύλοοο, Παύλοοο.. Παιδιά φωνάξτε 
τον και εσείς! (Αφήνουμε τα παιδιά να φωνάξουν τον Παύλο) 

Αμέσως εμφανίζεται η δεύτερη κούκλα, Ο Παύλος 

Παύλος: Παρών! Με φωνάξατε; 

Λένα: Ναι Παύλο. Καλά που ήρθες (Αρχίζει να μιλάει πολύ γρήγορα) Λοιπόν που λες πήρα 
αυτό το πορτατίφ και κουράστηκα πολύ μέχρι να το φέρω ως εδώ. Σ΄αρέσει; Ναι σ ΄αρέσει... 

Λοιπόν προσπαθούσα πριν να το τοποθετήσω κάπου που να ταιριάζει με το χώρο, να έχει 
σωστό Feng Sui... Δεν ξέρω αν ξέρεις από Feng Sui. Τελος παντων... Που λες το έβαλα εδώ και 
δεν μου άρεσε. Για αυτό λοιπόν σε φώναξα για να με βοηθήσεις... 

Παύλος: Αν και δεν κατάλαβα ακριβώς τι μου είπες, τα έλεγες λίγο γρήγορα, ναι θα σε βοη-
θήσω. 

Λένα: Ωραία! Κράτα αυτό(του δίνει το πορτατίφ και του μιλά με αυστηρό ύφος, έλα εδώ (τον 
τραβάει από το χέρι) τώρα κάθισε (τον αναγκάζει να καθίσει και πηγαίνει απέναντι για να τον 
κοιτάξει). Τέλεια! Αυτό ήταν! Το πέτυχα! Αχ παιδιά πολύ μου αρέσει εκεί που το κρατάει! 

Παύλος: Σ΄αρέσει ε; Ναι αλλά εγώ δεν μπορώ να καθίσω άλλο εδώ ξέρεις. Πρέπει να ση-
κωθώ. 

Λένα: Όχι μην τολμήσεις να σηκωθείς... Γιατί να σηκωθείς;  
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Παύλος: Γιατί θέλω να σηκωθώ... 

Λένα: Ε και; Αποκλείεται. Εκεί θα καθίσεις. Εκεί που σε έβαλα, μαζί με το πορτατίφ. Άλλωστε 
ταιριάζει τόσο πολύ με το χώρο. Κοιτάξτε, κοιτάξτε ταιριάζει και με την κόκκινη μπλούζα που 
φοράει! χα χα χα! 

Παύλος: Λένα άσε τα αστεία. Εγώ με το τρία σηκώνομαι από εδώ. Δεν γίνεται να κάτσω για 
πάντα έτσι. Με το ένα, με το δύο, με το τρία... 

(Εντωμεταξύ η Λένα παίρνει μια κόλλα και ρίχνει στην  καρέκλα) Μα τι κάνεις; Τρελάθηκες; 
Κόλλησα για τα καλά… 

Λένα: Μα σου είπα να καθίσεις εδώ, αλλά εσύ δεν καταλαβαίνεις. 

Παύλος: Α, εσύ δεν υποφέρεσαι. Λοιπόν ή θα με βοηθήσεις να σηκωθώ ή δεν ξέρω και εγώ 
τι θα γίνει... 

Λένα: Αποκλείεται, είσαι πολύ καλά εκεί . Ταιριάζεις τέλεια με το πορτατίφ! 

Παύλος: Έτσι ε; Εεε...  να λοιπόν... (Ο Παύλος πετάει  το πορτατίφ που σπάει και βάζει δύναμη 
ώστε να σηκωθεί παρόλο που έχει κολλήσει με κόλλα στην καρέκλα) 

Η Λένα αρχίζει να κλαίει 

Λένα: Μπουχουχου χου, γιατί ξεκόλλησες; Γιατί μου το έκανες αυτό; Μπουχου χου  

Παύλος: Μα τι σε έπιασε Λένα; Είναι δυνατόν να καθίσω στην καρέκλα για πάντα για να 
κρατάω το πορτατίφ; 

Λένα: Μπουχου χου, δεν ξέρω... 

Παύλος: Έλα μην κλαις θα σου πάρω άλλο πορτατίφ. 

Λένα: Εγώ αυτό θέλω... 

(Έρχεται ο Παύλος με άλλο πορτατίφ) 

Παύλος: Ορίστε σου έφερα ένα άλλο. Πως σου φαίνεται; 

Λένα: Αχ, ωραίο είναι για να πω τη αλήθεια! 

Παύλος: Ωραία, για κράτησε το (το δίνει στη Λένα) μμμ... για κάθισε εδώ τώρα. 

Λένα: Ναι 

Παύλος: Ωραία! Νομίζω ότι σου ταιριάζει απόλυτα. Πηγαίνει και με την μπλούζα σου που 
είναι πράσινη! 

Λένα: Μα τι λες τώρα δεν μπορώ να καθίσω εδώ... 
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Παύλος: Μα γιατί φαίνεσαι τόσο ωραία. Έτσι δεν είναι παιδιά; 

Λένα: Μα, μα, μα...(τραυλίζει) 

Παύλος: Έλα Λένα αστειεύομαι, σήκω... Νομίζω ότι το πορτατίφ ταιριάζει τέλεια εδώ. (Το 
τοποθετεί κάπου στο χώρο) Έτσι δεν είναι; 

Λένα: Ναι, έτσι είναι(με ύφος ένοχο) 

Παύλος: Το πορτατίφ μπορείς να το μετακινείς όπου θέλεις εμένα όχι! Ελπίζω τώρα που ήρ-
θες στη θέση μου να κατάλαβες πως ένιωσα πριν από λίγο.  

Λένα: Ναι κατάλαβα, συγγνώμη 

Παύλος: Εντάξει, εντάξει, δεκτή. Αφού το ξέρεις ότι είσαι η καλύτερή μου φίλη! 

Λένα: Το ξέρω!  

(Οι κούκλες φεύγουν χέρι , χέρι) 

Προτεινόμενες δραστηριότητες 

Συζήτηση με τα παιδιά 

Ερωτήσεις που θα βοηθήσουν στο διάλογο 

-Τι έγινε στην ιστορία που είδαμε; 

-Τι έκανε η Λένα; 

-Πως κρίνετε την συμπεριφορά της απέναντι στον Παύλο; 

-Έκανε κάποιο λάθος; Αν ναι ποιο ήταν αυτό;; 

-Ο Παύλος πως αντέδρασε; 

-Πιστεύετε ότι η Λένα θα επαναλάβει τη συμπεριφορά της; 

-Εσάς σας έχει συμβεί κάτι παρόμοιο; 

-Αν ναι πως αντιδράσατε; 

-Μήπως έχετε συμπεριφερθεί κάποια φορά όπως η Λένα; 

-Αν ναι τι ακριβώς συνέβη; 

-Πως πιστεύετε τελικά ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους άλλους; 

-Πως νιώθετε όταν δεν σας σέβονται; Πως νιώθετε όταν σας σέβονται; 
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-Πως πρέπει να αντιδράσουμε αν δούμε κάποιον να μη σέβεται την αξιοπρέπεια κάποιου 
προσώπου; 

-Σε ποιες περιπτώσεις πιστεύεται ότι μεταχειριζόμαστε τους ανθρώπους λάθος, δηλαδή ως 
μέσα και όχι ως σκοπό;  

Εργασία σε ομάδες 

Καταγράφουμε λίστες με τα παιδιά που αφορούν πράγματα που θέλω να κάνω και πράγματα 
που δεν θέλω. Κρατάμε τις λίστες και στη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων ελέγχουμε 
κατά πόσο γίνονται σεβαστά τα θέλω μας από τους άλλους και αντίστοιχα αν σεβόμαστε 
εμείς τα δικά τους. 

Δραματοποιήσεις 

-Δραματοποιήσεις από τα παιδιά με σενάρια: Μπαίνω στη θέση του άλλου, Χτυπάμε κά-
ποιον, κοροϊδεύουμε κάποιον, του επιβάλλουμε τις απόψεις μας, δεν τον αφήνουμε να συμ-
μετέχει σε παιχνίδια. 
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Φρουτολαχανοσυζήτηση με τον Giuseppe Arcimboldo 
 Ένα διδακτικό σενάριο με τη συμβολή των Τ.Π.Ε. 

 
Σοφού Κατερίνα 
Νηπιαγωγός 

Kasofou@gmail.com 

Περίληψη  

Στην παρούσα εργασία, θα περιγράψουμε ένα εκπαιδευτικό σενάριο το οποίο υλοποιήθηκε 
σε παιδιά προσχολικής ηλικίας του 24ου Νηπιαγωγείου Αιγάλεω και είχε ως στόχο την ευαι-
σθητοποίηση των νηπίων ώστε να υιοθετήσουν υγιεινές συνήθειες διατροφής, με τη συμ-
βολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Στο συγκεκριμένο διαθεμα-
τικό σενάριο , το οποίο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της επιμόρφωσης Β επιπέδου στις 
Τ.Π.Ε, έγινε μια προσπάθεια αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Νέες Τε-
χνολογίες για τη δημιουργία ενός ελκυστικού υποστηρικτικού περιβάλλοντος διδασκαλίας 
και μάθησης των παιδιών. Στις προτεινόμενες διδακτικές παρεμβάσεις, οι πίνακες του Ιτα-
λού ζωγράφου, Gussepe Arcimboldo έδωσαν την ευκαιρία για να δημιουργηθεί μια κατάλ-
ληλη κατάσταση προβληματισμού στα παιδιά, γύρω από το θέμα της διατροφής που αγγί-
ζει τα ενδιαφέροντά τους και είναι κατάλληλο για την ηλικία τους. 

Λέξεις - Κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες, πίνακες ζωγραφικής, υγιεινή διατροφή, λογισμικά. 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τους Wang & Hoot τα μικρά παιδιά μεγαλώνουν σε έναν κόσμο που όχι μόνο 
συμπεριλαμβάνει αλλά και διαμορφώνεται από τις Τ.Π.Ε.( Νικολοπούλου, 2009). Όπως τό-
νισε χαρακτηριστικά ο Papert (1980), ένας από τους γνωστότερους ερευνητές στον χώρο 
της εκπαίδευσης και εμπνευστής της γλώσσας προγραμματισμού logo, ο ηλεκτρονικός υπο-
λογιστής είναι τόσο σημαντικό εργαλείο για τα παιδιά της τεχνολογικής εποχής, όσο το μο-
λύβι και το χαρτί για τα παιδιά της προηγούμενης γενιάς ( Ντολιοπούλου, 1999). Σύμφωνα 
με τον Marc Prensky τα μικρά παιδιά σήμερα, στον 21ο αιώνα , έχουν μια προχωρημένη 
σχέση με την τεχνολογία από την γέννησή τους. Είναι «Ψηφιακοί αυτόχθονες», γιατί μιλούν 
την ψηφιακή γλώσσα των υπολογιστών, των βιντεοπαιχνιδιών και του διαδικτύου, σε αντί-
θεση με εκείνους που δεν γεννήθηκαν την ψηφιακή εποχή και θεωρούνται ψηφιακοί μετα-
νάστες, επειδή έχουν υιοθετήσει πολλές πλευρές των Τ.Π.Ε. ακριβώς όπως όσοι μαθαίνουν 
μια δεύτερη ξένη γλώσσα αργότερα στη ζωή τους( Νικολοπούλου,2009). Θα μπορούσαμε 
λοιπόν να πούμε σύμφωνα με τον Κιτσαρά ( 1997), ότι ο υπολογιστής αποτελεί πλέον μια 
πραγματικότητα της ζωής μας και θα πρέπει να σκεφτόμαστε το πώς θα εκμεταλλευτούμε 
καλύτερα τις δυνατότητές του (Ντολιοπούλου, 1999). Αναπόφευκτα λοιπόν, τα τελευταία 
χρόνια, οι Νέες Τεχνολογίες έχουν εισχωρήσει και στην εκπαίδευση. Ένα σημαντικό πλεονέ-
κτημα των ΤΠΕ και πιθανόν ένας από τους λόγους της μεγάλης διάδοσής τους είναι η δυνα-
τότητά τους να προσφέρουν πολλές διαφορετικές εμπειρίες, δίνοντας την ευκαιρία σε παι-
διά από διαφορετικά κοινωνικά, οικονομικά κ.ά επίπεδα να αποκτήσουν γνώσεις και να 
εκφραστούν με πολλαπλούς τρόπους. ( Ντολιοπούλου,1999). 
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H μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο παρακάτω σενάριο ήταν η υλοποίηση μιας σειράς 
δραστηριοτήτων οι οποίες σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις α-
νάγκες των παιδιών καθώς και τις προτάσεις και επιθυμίες όλων των μελών της ομάδας και 
στηρίχθηκαν στις θεωρίες της ανακαλυπτικής μάθησης και του εποικοδομητισμού.  

Περιγραφή σεναρίου 

Ο υπολογιστής χρησιμοποιείται ως μέσο δημιουργικής έκφρασης και επικοινωνίας, προκει-
μένου να διευρύνει τις εμπειρίες των παιδιών και συνδυάστηκε με την εκπαιδευτική πρα-
κτική του Νηπιαγωγείου γιατί σκοπός της προσχολικής αγωγής είναι η ολόπλευρη, ανάπτυ-
ξη των νηπίων.  

Η οργάνωση της τάξης γίνεται με τρείς μορφές : Εργασίες σε ομάδες (όπου υπάρχουν νήπια 
με διαφορετικές ικανότητες), ατομική εργασία και στην ολομέλεια. Η διάρκεια των δραστη-
ριοτήτων του σεναρίου εξαρτάται από το επίπεδο , την τυχόν προηγούμενη εμπειρία και 
τον αριθμό των παιδιών. Εξάλλου η διάρκεια των δραστηριοτήτων μπορεί να μειωθεί ή να 
αυξηθεί ανάλογα με το ενδιαφέρον, τις ανάγκες και τις δυσκολίες των παιδιών. Υπολογίζε-
ται ότι θα χρειαστούν 2 εβδομάδες για την ολοκλήρωση του σεναρίου. 

Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τη συνεργασία των μαθητών και φροντίζει ώστε το κλίμα στην 
τάξη να είναι ευχάριστο και δημιουργικό. Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός , υποστηρικτι-
κός.  

 Όσον αφορά στα λογισμικά χρησιμοποιήθηκαν: Επεξεργαστής κειμένου (Word),εφαρμογές 
διαδικτύου (Google), tux paint (έκφρασης και δημιουργικότητας), kidspiration (εννοιολογι-
κής χαρτογράφησης), λογισμικό διαδραστικού πίνακα, jigsaw2puzzle. 

1η δραστηριότητα : Προβληματισμός- Έναυσμα: Γνωριμία ,στον διαδραστικό πίνακα,με τον 
Ιταλό ζωγράφο Gusseppe Arcimboldo  

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να γνωρίζουν έργα μεγάλων καλλιτεχνών (Παιδί & Εικα-
στικά) , να εκφράζουν τις απόψεις τους για ένα έργο τέχνης και να αναπτύσσουν ικανότητες 
οπτικού εγγραμματισμού ( Παιδί& Γλώσσα).  

Περιγραφή δραστηριότητας: Τα παιδιά κάθονται σε ολομέλεια στον διαδραστικό πίνακα 
και παρατηρούμε όλοι μαζί τα έργα ζωγραφικής του Gusseppe Arcimboldo . Τα παροτρύ-
νουμε να εκφράσουν τις απόψεις τους για τα έργα τέχνης που προβάλλονται στον διαδρα-
στικό πίνακα και να βρουν λεπτομέρειες που τους επισημαίνουμε. Ακόμη τα ενθαρρύνουμε 
να δώσουν δικούς τους τίτλους στους πίνακες και τα παροτρύνουμε να φανταστούν τι θα 
βάζανε για πρόσωπο, μάτια, μύτη, στόμα, φρύδια, μαλλιά, αν ζωγράφιζαν τέτοιους πίνακες. 

2η δραστηριότητα: Διερεύνηση προηγούμενων γνώσεων των παιδιών. 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν την γλώσσα και την επικοινωνία ( Παιδί 
& Γλώσσα) ,μέσα από ένα λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης( Παιδί και Πληροφορι-
κή). 
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Περιγραφή δραστηριότητας: Γίνεται μια συζήτηση με τα παιδιά για την ανίχνευση των 
πρότερων γνώσεων , ιδεών ή αντιλήψεών τους σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις των παιδιών 
καταγράφονται από τον εκπαιδευτικό σε έναν εννοιολογικό χάρτη με τη βοήθεια του λογι-
σμικού kidspiration. 

3η δραστηριότητα: Ζωγραφική με το λογισμικό tux paint 

Στόχοι: Να δημιουργούν τα παιδιά τις δικές τους σύνθετες μορφές ( με φρούτα και λαχανι-
κά ) ( Παιδί &Εικαστικά) , οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη δουλειά του Giuseppe Arcim-
boldo , χρησιμοποιώντας το λογισμικό tux paint (Παιδί &Πληροφορική) , για να εκφράζονται 
εικαστικά, απελευθερώνοντας την δημιουργική τους σκέψη. Να ενθαρρύνονται να γρά-
φουν, εντοπίζοντας και επιλέγοντας γράμματα στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή. ( Παιδί 
&Γλώσσα). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Τα παιδιά της τάξης υποδύονται μια ομάδα καλλιτεχνών που 
με το λογισμικό ζωγραφικής tux paint , θα παίξουν με τα πινέλα, τα χρώματα, τις σφραγίδες 
και θα δημιουργήσουν χιουμοριστικούς «πίνακες» με ανθρώπους που αποτελούνται από 
φρούτα και λαχανικά . Ακόμη εντοπίζουν τα γράμματα που θέλουν στο πληκτρολόγιο για να 
γράψουν όπως μπορούν τον τίτλο του έργου τους. Κατόπιν αποθηκεύουν τις δημιουργίες 
τους για να τις εκτυπώσουν αργότερα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί προβολή διαφανειών βλέ-
πουν τις εικόνες τους σε slideshow.  

 

4η δραστηριότητα: Μετράμε από το 1-9 

Στόχοι: Να έρθουν σε επαφή με τους αριθμούς ( από το 1 έως το 9 ), να μάθουν τις ονομα-
σίες τους και να κατανοήσουν την έννοια του πλήθους.( Παιδί & Μαθηματικά), να εντοπί-
ζουν και να επιλέγουν αριθμούς στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή ( Παιδί & Πληροφορική).  
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Περιγραφή δραστηριότητας: Τα παιδιά ανοίγουν το πρόγραμμα του tux paint και κάνουν 
κλικ στο κουμπί στάμπα από τον κατάλογο των εργαλείων. Στη συνέχεια βρίσκουν, επιλέ-
γουν έναν-έναν και μεταφέρουν στην οθόνη κατά σειρά τους αριθμούς ,από το 1 έως το 9 
,διαλέγοντας για τον καθένα διαφορετικό χρώμα από την εργαλειοθήκη των χρωμάτων ,στο 
κάτω μέρος της οθόνης. Κάνουν κλικ στα φρούτα και στα λαχανικά που προτιμούν και το-
ποθετούν δίπλα από κάθε αριθμό, το πλήθος των φρούτων και λαχανικών που εκφράζει. 
Στη συνέχεια εκτυπώνουν την εργασία τους. 

5η δραστηριότητα: Φρουτο-λαχανοπαρέες 

Στόχοι: Να ομαδοποιούν τα φρούτα και λαχανικά (Παιδί & Μαθηματικά), χρησιμοποιώντας 
το λογισμικό kidspiration ( Παιδί & Πληροφορική). 

 

Περιγραφή δραστηριότητας: Δίνονται στα παιδιά μέσα στη σελίδα εργασίας, οι εικόνες 
των φρούτων και των λαχανικών και ζητείται να τις τοποθετήσουν κάτω από την κατηγορία( 
ομάδα) στην οποία ανήκουν. 
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6η δραστηριότητα: Εικονοσαλάτες 

Στόχοι: Να ενθαρρύνονται να γράφουν ,εντοπίζοντας και επιλέγοντας γράμματα στο πλη-
κτρολόγιο του υπολογιστή. ( Παιδί & Πληροφορική). 

- Να αντιγράφουν από καρτέλες( Παιδί & Γλώσσα). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Κάθε ομάδα φτιάχνει τη δική της φρουτοσαλάτα ή λαχανοσα-
λάτα. Τοποθετεί στη σελίδα εργασίας του kidspiration, τις εικόνες των φρούτων ή λαχανι-
κών που προτιμά για τη σαλάτα της. Γράφει όπως μπορεί τα ονόματά τους . Όποια ομάδα 
θέλει μπορεί να συμβουλευτεί και τις καρτέλες με τις εικόνες και τα ονόματα των φρούτων 
και λαχανικών. Κατόπιν εκτυπώνει τη « σαλάτα» της και τη παρουσιάζει στις άλλες ομάδες . 
Αιτιολογεί την επιλογή των συγκεκριμένων φρούτων ή λαχανικών. 

 

6η δραστηριότητα: Τρώμε υγιεινά. 

Στόχοι: Να διακρίνουν υγιεινές και μη υγιεινές τροφές και να αντιλαμβάνονται τη σημασία 
της υγιεινής διατροφής στη διατήρηση και την προαγωγή της υγείας ( Παιδί & Περιβάλλον). 
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Περιγραφή δραστηριότητας: Δίνονται στα παιδιά μέσα στη σελίδα εργασίας του kidspira-
tion, εικόνες υγιεινών και μη υγιεινών τροφών και ζητείται να τις τοποθετήσουν κάτω από 
το χαρούμενο ή το λυπημένο πρόσωπο. 

7η δραστηριότητα:  

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο ( Παιδί & Πλη-
ροφορική), να εξοικειώνονται με βασικές ερευνητικές διαδικασίες και να αναπτύσσουν ικα-
νότητες συνεργασίας ( Παιδί & Περιβάλλον). 

 

Περιγραφή δραστηριότητας: Τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες των δυο ατόμων για να ανα-
ζητήσουν στο διαδίκτυο εικόνες φρούτων και λαχανικών. Πληκτρολογούν το όνομα του 
φρούτου ή του λαχανικού ,την εικόνα του οποίου αναζητούν. Όποια παιδιά θέλουν αντι-
γράφουν τα ονόματα των φρούτων και των λαχανικών από τους πίνακες αναφοράς που 
υπάρχουν στη τάξη. Αποθηκεύουν τις εικόνες που επιλέγουν σε φάκελο στον υπολογιστή 
για να τις εκτυπώσουν αργότερα και να τις κολλήσουν , αφού τις κόψουν, σε χαρτί Α4, γρά-
φοντας και την αντίστοιχη λέξη . 
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8η δραστηριότητα: Φτιάχνουμε πάζλ  

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να επιλύουν απλά προβλήματα, να αναπτύσσουν ικανό-
τητες συνεργασίας ( Παιδί & Περιβάλλον) και να επιλέγουν και να σύρουν με τη ψηφίδα 
εικόνες, αξιοποιώντας την τεχνολογία( Παιδί & Πληροφορική).  

 

Περιγραφή δραστηριότητας: Τα παιδιά εργάστηκαν σε ζευγάρια στον διαδραστικό πίνακα. 
Επέλεγαν την εικόνα που ήθελαν από τον φάκελο που ήταν αποθηκευμένοι οι πίνακες του 
Arcimboldo, και με το λογισμικό jigsaw2 puzzle δημιουργούσαν το πάζλ αφού πρώτα είχαν 
συμφωνήσει σε κοινό αριθμό κομματιών και σχήμα.  

9η δραστηριότητα: Ποιος τρώει τα πιο πολλά φρούτα. 

Στόχοι: Να ενθαρρύνονται τα παιδιά στην οργάνωση, παρουσίαση και επεξεργασία δεδο-
μένων, να αναπτύσσουν την αντιληπτική και συνδυαστική τους ικανότητα. (Παιδί & Μαθη-
ματικά). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Σε έναν πίνακα διπλής εισόδου που έχουμε φτιάξει στο word 
,τα παιδιά σημειώνουν τα φρούτα που τρώνε καθημερινά. Και στο τέλος της εβδομάδας 
ανακηρύσσουν τον φρουτοφάγο της τάξης. 

10η δραστηριότητα: Ποιο τραγούδι μας αρέσει. 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να μαθαίνουν τραγούδια για τη διατροφή( Παιδί 
&Μουσική), , να αναπτύσσουν τη γλώσσα και να αιτιολογούν τις απόψεις τους( Παιδί 
&Γλώσσα) ,να επιλέγουν και να σύρουν με τη γραφίδα εικόνες( Παιδί & Πληροφορική). 

 
 

4115

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



 

Περιγραφή δραστηριότητας: Τα παιδιά ακούνε από τον υπολογιστή τραγούδια που έχουν 
σχέση με τη διατροφή όπως «ο χορός των μπιζελιών» από τη Λιλιπούπολη . Στη συνέχεια 
επιλέγουν από τις εικόνες που υπάρχουν στην επιφάνεια του διαδραστικού πίνακα, εκείνη 
που κατά τη γνώμη τους ταιριάζει πιο πολύ σε κάθε τραγούδι που άκουσαν και με τη διαδι-
κασία της κλωνοποίησης ψηφίζουν το αγαπημένο τους τραγούδι. Στο τέλος ανακηρύσσεται 
το πιο δημοφιλές τραγούδι διατροφής της τάξης. 

Αξιολόγηση 

Η ολοκλήρωση του προγράμματος κλείνει με μια αξιολόγηση των πεπραγμένων ως προς 
τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό.  

α) Ως προς την ανταπόκριση. Ο εκπαιδευτικός συζήτησε με τα νήπια για το πώς πέρασαν 
κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του εκπαιδευτικού σεναρίου, τι τους άρεσε και τι όχι αν επι-
θυμούσαν να ξανακάνουν κάτι και αν είχαν ακόμη απορίες ώστε να επιλυθούν. Σε γενικές 
γραμμές το σενάριο άρεσε στα παιδιά και ανταποκρίθηκε στις ανάγκες τους αφού με τα 
ανοιχτά λογισμικά μας δόθηκε η δυνατότητα να κατασκευάσουμε δραστηριότητες κατάλ-
ληλες για τις δυνατότητες των μαθητών μας και ικανές να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους 
ώστε να κατακτήσουν τους στόχους που τέθηκαν. Εξάλλου έγινε το μάθημα πιο ευχάριστο 
για τα παιδιά λόγω της παιχνιώδους μορφής του.  

β)Ως προς τη συμπεριφορά. Η εξακρίβωση της μάθησης έγινε με χρήση pre- και post-test 
αποτίμησης γνώσης. Με το λογισμικό kidspiration στην αρχή του προγράμματος φτιάξαμε 
ένα ιστόγραμμα με τις πρότερες γνώσεις των παιδιών για το θέμα της διατροφής και στο 
τέλος του προγράμματος το εμπλουτίσαμε με τις νέες γνώσεις που απέκτησαν και έτσι μας 
δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ποια παιδιά απέκτησαν νέες γνώσεις από το εκ-
παιδευτικό σενάριο και σε τι βαθμό ώστε αν κρίνουμε σκόπιμο ότι κάποια δραστηριότητα 
δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα είτε να γίνει εκ νέου είτε να την τροποποιήσουμε και 
να πραγματοποιηθεί ξανά από τα παιδιά ώστε να πάρουν τις γνώσεις που επιδιώκονται 
σύμφωνα με τους αρχικούς στόχους που τέθηκαν. 

γ)Ως προς τη μάθηση. Κατά πόσο ο μαθητής έκανε κτήμα του τη νέα γνώση και τη μετέφερε 
στις καθημερινές του δραστηριότητες, αλλάζοντας τη συμπεριφορά του. Από τη παρατήρη-
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ση της συμπεριφοράς των παιδιών διαπιστώσαμε βελτίωση των διατροφικών τους συνη-
θειών.  

δ) Ως προς τα αποτελέσματα .Τα παιδιά ανταποκρίνονταν καλύτερα στις διάφορες δραστη-
ριότητες, έμαθαν να συνεργάζονται καλύτερα με τους συμμαθητές τους, τονώθηκε το εν-
διαφέρον τους, ανέπτυξαν την αυτοπεποίθησή τους.  

Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τους Siraj – Blatchford. J & Siraj – Blatchford. I(2006), εάν πρόκειται να χρησι-
μοποιηθούν οι Τ.Π.Ε. για την υποστήριξη της μάθησης των νηπίων στα νηπιαγωγεία, τότε η 
τεχνολογία θα πρέπει να ενσωματωθεί έτσι ώστε να υποστηρίξει την ανάπτυξη θετικής 
προδιάθεσης προς τη μάθηση. (Νικολοπούλου,2009). 

 Κατά τον Naeyc(1996), βασική προυπόθεση για την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών 
στην προσχολική εκπαίδευση είναι η ενεργός και λειτουργική ένταξή τους στη σχολική τάξη, 
η ενσωμάτωσή τους στις καθημερινές δραστηριότητες, στην όλη πρακτική του νηπιαγωγεί-
ου. Η χρήση του υπολογιστή είναι μια από τις διαθέσιμες επιλογές που μπορούν να υπο-
στηρίξουν και να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες των παιδιών. Η τεχνολογία μπορεί να λειτουρ-
γήσει συμπληρωματικά, δεν αντικαθιστά άλλες κλασικές- συμβατικές δραστηριότητες των 
παιδιών ( π.χ ζωγραφική, παιχνίδι ρόλων) ή τη χρήση υλικών ( π.χ βιβλία, κύβοι, παιχνίδια-
κατασκευές) και τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό επίβλεψη όταν χρησιμοποιούν τους υπο-
λογιστές( Νικολοπούλου,2009). 

Οι καθοριστικοί βέβαια παράγοντες για την αποτελεσματικότητα των ΤΠΕ στην τάξη είναι 
τα προγράμματα και οι παιδαγωγοί. Σύμφωνα με τους Bouman&Beyer ,(1994) οι παιδαγω-
γοί είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν την εμπειρία με τον υπολογιστή ευχάριστη και με 
νόημα, ή μονότονη , πληκτική και χωρίς νόημα (Ντολιοπούλου,1999). 
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Χώρος και Γεωμετρία: μια διδακτική πρόταση για την κατανόηση των γεωμετρικών επί-
πεδων σχημάτων στην Προσχολική ηλικία 
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Περίληψη 

Η κατανόηση των ιδιοτήτων των επίπεδων σχημάτων (two-dimensional shapes), όσο βέβαια 
και των στερεών (three- dimensional shapes), θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους μα-
θητές να εντοπίζουν, να συγκρίνουν, να ομαδοποιούν και να ταξινομούν τα σχήματα, όχι 
μόνο από τη γενική τους όψη, αλλά και από τα ιδιαίτερα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά. 
(Αριθμός πλευρών, αριθμός κορυφών, μήκος πλευρών, αριθμός γωνιών, παράλληλες γραμ-
μές). Δεδομένου ότι τα νέα προγράμματα σπουδών για το Νηπιαγωγείο προσανατολίζονται 
προς την κατεύθυνση αυτή και συγχρόνως εντάσσουν στην προσχολική ηλικία όλους τους 
άξονες των μαθηματικών εννοιών, στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα διδακτικό σενά-
ριο που επιχειρεί να ξεφύγει από τις συνήθεις προσεγγίσεις για την κατανόηση των σχημά-
των στην προσχολική ηλικία. Επιδίωξη μας είναι, μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριότη-
τες, οι μαθητές να μην αντιμετωπίζουν με ολιστικό και αισθησιο-κινητικό τρόπο τις έννοιες 
των σχημάτων, αλλά να διευρύνουν τις καθημερινές τους γνώσεις, να εμπλακούν ενεργά 
στη μαθησιακή διαδικασία, να κάνουν υποθέσεις και να καταλήγουν σε συμπεράσματα, να 
πειραματιστούν και να οδηγηθούν σε ένα πιο αφηρημένο επίπεδο προσέγγισης ιδιοτήτων 
και σχέσεων (Τζεκάκη, 2010). 

Λέξεις - Κλειδιά: επίπεδα σχήματα, νηπιαγωγείο, χώρος και γεωμετρία. 

Εισαγωγή 

Τα νέα προγράμματα σπουδών για τα Μαθηματικά διαφοροποιούνται σε σχέση με τα πα-
λαιότερα τόσο ως προς το περιεχόμενο της διδασκαλίας όσο και ως προς τη διδακτική με-
θοδολογία, καθώς προβάλλεται η διαθεματική προσέγγιση για τη μάθηση στο πλαίσιο της 
οποίας τα παιδιά εμπλέκονται δυναμικά στη μαθησιακή διαδικασία (Δαφέρμου, Χ., Κου-
λούρη, Π., Μπαγασιάννη, Ε.,2006). Νέα προγράμματα σπουδών που σχεδιάστηκαν και ε-
φαρμόστηκαν σε πολλές χώρες, όπως το National Curriculum (NCC 1991) της Μ. Βρετανίας, 
τα Principles and Standards, των ΗΠΑ ( NCTM, 2000 National Council of Teachers of Mathe-
matics) κ.α., στηρίζονται σε δύο βασικές αρχές: 

1) Την οργάνωση των μαθηματικών εννοιών σε άξονες που επιτρέπουν την παρακολούθηση 
ανάπτυξης κάθε έννοιας και  

2) την εισαγωγή όλων σχεδόν των υπό ανάπτυξη εννοιών σε κάθε μια από τις διαφορετικές 
ομάδες ηλικιών (4-8, 8-12, 12-16), γεγονός που επιτρέπει την βαθμιαία εξέλιξη της κάθε 
μαθηματικής έννοιας (Τζεκάκη, 2002). 

Το πρόγραμμα των Μαθηματικών για την Προσχολική ηλικία περιλαμβάνει όλους τους άξο-
νες των μαθηματικών εννοιών και διεργασιών που σχεδιάστηκαν για την ενιαία μαθηματική 
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εκπαίδευση. Σε γενικές γραμμές οι άξονες των μαθηματικών εννοιών που εμφανίζονται στα 
σύγχρονα προγράμματα είναι: 

1) Αριθμοί και πράξεις, 

2) Χώρος και γεωμετρία, 

3) Εισαγωγή στην Αλγεβρική σκέψη, 

4) Μετρήσεις, 

5) Στοχαστικά μαθηματικά (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου 2ο μέρος, 2011). 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Όσον αφορά τον άξονα «χώρος και γεωμετρία» με τον οποίο θα ασχοληθούμε στην παρού-
σα εργασία, σύμφωνα με τα Geometry Standards του NCTM (Εθνικό Συμβούλιο Δασκάλων 
των Μαθηματικών των ΗΠΑ) τα εκπαιδευτικά προγράμματα από την προσχολική ηλικία ως 
την ηλικία των 12, θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να: 

1) αναλύουν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες δισδιάστατων και τρισδιάστατων γεωμε-
τρικών σχημάτων και να αναπτύσσουν μαθηματικά επιχειρήματα για τις γεωμετρικές σχέ-
σεις, 

2) καθορίζουν τοποθεσίες και να περιγράφουν χωρικές σχέσεις χρησιμοποιώντας την ανα-
λυτική γεωμετρία και άλλα αντιπροσωπευτικά συστήματα, 

3) εφαρμόζουν μετασχηματισμούς και να χρησιμοποιούν συμμετρίες για να αναλύσουν 
μαθηματικές καταστάσεις, 

4) χρησιμοποιούν την οπτικοποίηση (visualization), τη χωρική λογική και τα γεωμετρικά μο-
ντέλα για αν επιλύουν προβλήματα (NCTM, 2000). 

Η δημοσίευση του συνόλου των Standards για τη Γεωμετρία από το NCTM το 2000 συμπε-
ριλαμβάνει για πρώτη φορά την προσχολική ηλικία. Το πρώτο επίπεδο είναι τώρα το ηλι-
κιακό επίπεδο της προσχολικής ηλικίας (Grade 2) το οποίο αποτελεί σημαντικό βήμα προς 
τα εμπρός καθώς οι μαθητές του Νηπιαγωγείου αναγνωρίζεται έτσι ότι έχουν μαθηματικές 
γνώσεις και ικανότητες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου, ότι δεν έρχονται όλα 
τα παιδιά στο σχολείο με ισοδύναμες γνώσεις και ικανότητες. Θα πρέπει να αναγνωριστεί 
ότι τα νήπια έχουν κάποια γνώση των μαθηματικών η οποία όμως θα πρέπει να οικοδομη-
θεί και να ενισχυθεί. Κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας, η φυσική περιέργεια των 
παιδιών και η  τάση της μάθησης μπορούν να δώσουν την ευκαιρία να αναπτυχθεί χαρά και 
ενθουσιασμός στο να μαθαίνεις και να εφαρμόζεις μαθηματικές έννοιες και δεξιότητες. 
Όπως και σε προηγούμενα προγράμματα τονίζεται ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει να αποστη-
θίζουν, αλλά να αναπτύσσουν μια πραγματική γνώση εννοιών και διαδικασιών. Η κατανόη-
ση των μαθηματικών δεν είναι εφικτή όταν τα παιδιά μαθαίνουν απομονωμένες μαθηματι-
κές δεξιότητες και διαδικασίες (A Guide to effective Instruction in Mathematics, Ontario 
2003).  Η κατανόηση των μαθηματικών αναπτύσσεται μέσα από την αλληλεπίδραση με υλι-
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κά, συμμαθητές και υποστηρικτές ενήλικες σε κανόνες στους οποίους οι μαθητές έχουν ευ-
καιρίες να οικοδομήσουν τις δικές τους σχέσεις όταν για πρώτη φορά έρχονται αντιμέτωποι 
με ένα θέμα (Charlesworth, 2005). 

Μεθοδολογία 

Είναι όμως εφικτό να οργανωθεί από τον/την Νηπιαγωγό η κατάλληλη μαθηματική δρα-
στηριότητα που από τη μία θα εμπλέκει τα  παιδιά στην εισαγωγή των προαναφερθεισών 
εννοιών και από την άλλη η εμπλοκή αυτή να γίνει χωρίς να παραγκωνίζεται η χαρά του 
παιχνιδιού, η ανάγκη για εξερεύνηση – ανακάλυψη, η οικοδόμηση της μαθηματικής γνώσης 
μέσα από τη λύση ενός προβλήματος; 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των δρα-
στηριοτήτων είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Ακόμη και το υλικό που θα επιλέξουν για τη διδα-
σκαλία, καθώς και ο τρόπος χρήσης τους σε περιπτώσεις που οι μαθητές δυσκολεύονται να 
τα χρησιμοποιήσουν είναι ουσιαστικής σημασίας για την έκβαση της διδασκαλίας (Ζαχά-
ρος, 2007). 

Τα παιδιά μαθαίνουν και κατανοούν καλύτερα τις μαθηματικές έννοιες όταν είναι σε θέση 
να εξάγουν δικά τους συμπεράσματα μέσα από δράση, συζήτηση και αλληλοεπίδραση πα-
ρά μέσω παρακολούθησης. Για το λόγο αυτό τα παιδιά χρειάζονται τα απαραίτητα μέσα 
όπως συγκεκριμένα υλικά, κατάλληλη τεχνολογία και δραστηριότητες επίλυσης προβλημά-
των για να προωθηθεί η μαθηματική δραστηριότητα (Early Math Strategy, the report of the 
Expert Panel on Math in Ontario ,2003). 

Στόχοι και σκοπός 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας μαθηματικής δραστηριότητας από 
τον άξονα χώρος και γεωμετρία, για την απόκτηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από τη 
διαδικασία επίλυσης ενός μαθηματικού προβλήματος. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσο-
νται δημιουργήθηκαν μέσα από τη μελέτη των νέων αναλυτικών προγραμμάτων του νηπια-
γωγείου, σύμφωνα με τους στόχους που επιδιώκεται να επιτευχθούν στην προσχολική ηλι-
κία, και σε συνδυασμό με την πολύχρονη πείρα των συγγραφέων στην προσχολική εκπαί-
δευση. Στην εργασία παρουσιάζεται ένα σενάριο διδασκαλίας για την κατάκτηση της έν-
νοιας των γεωμετρικών σχημάτων, όπου επιδιώκεται να επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι: 

Τα παιδιά να: 

1) Αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τα βασικά επίπεδα σχήματα με βάση γενικά χαρακτηρι-
στικά και σε ποικιλία θέσεων, μεγεθών και προσανατολισμών.  

2)  Περιγράφουν επίπεδα  γεωμετρικά σχήματα χρησιμοποιώντας  στοιχεία και ιδιότητες. 

3)  Κατασκευάζουν επίπεδα γεωμετρικά σχήματα με διάφορα μέσα (Πρόγραμμα Σπουδών 
Νηπιαγωγείου 2ο μέρος, 2011). 

Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων 
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Σενάριο: 

Η Κωνσταντίνα πετάχτηκε από το κρεβάτι της γεμάτη ενθουσιασμό! Είχε φτάσει επιτέλους 
11η μέρα για τον αποκριάτικο χορό που όλα τα κορίτσια και τα αγόρια της ηλικίας της περί-
μεναν με λαχτάρα… «Απόψε το βράδυ», σκέφτηκε, «απόψε θα μεταμφιεστώ σε μια πανέ-
μορφη νεράιδα και κανείς δε θα με γνωρίσει…», κοίταξε για μια ακόμη φορά στη ντουλάπα 
της για να βεβαιωθεί ότι όλα ήταν στην θέση τους και ξεκίνησε την προετοιμασία… Σενάριο 
(συνέχεια…)  

Ξαφνικά  όμως  άκουσε έναν περίεργο χτύπο στην πόρτα και πριν καλά καλά προλάβει να 
ανοίξει, ένα γράμμα πέρασε από τη χαραμάδα. Άνοιξε την πόρτα όμως δεν είδε κανέναν, 
έσκυψε πήρε το γράμμα και το άνοιξε γεμάτη περιέργεια… «αγαπημένη μου Κωνσταντίνα, 
νομίζεις πως έτσι εύκολα θα πας στον αποκριάτικο χορό; Μα όχι βέβαια, θα πρέπει πρώτα 
να περάσεις κάποιες δοκιμασίες και τότε μόνο θα ανοίξει για σένα η πόρτα του μεγάλου 
κάστρου για να μπορέσεις να μπεις και να διασκεδάσεις...Διάβασε προσεκτικά τις οδηγίες. 
Σε φιλώ, Ο μάγος που μισεί τις απόκριες». (Ο/Η Εκπαιδευτικός παρακινεί τα παιδιά να βοη-
θήσουν την Κωνσταντίνα να περάσει τις δοκιμασίες). 

1η δραστηριότητα (Αναγνωρίζω το σχήμα τους: παιχνίδι ταχύτητας) 

Στόχος: να αναγνωρίζουν βασικά επίπεδα σχήματα 

Υλικά:  αντικείμενα σε επίπεδο σχήμα ( σημαία, φύλλο χαρτί, τριγωνικές σημαίες  από πάρ-
τι, πιάτα  από το κουκλόσπιτο, τριγωνικά σήματα από το παιχνίδι της κυκλοφοριακής αγω-
γής, ξύλινα σχήματα από το παιχνίδι των παζλ, ντόμινο, κουμπιά, πλακάκια κ.α.), κλεψύδρα 
(για τη μέτρηση του χρόνου). 

 Τα παιδιά παίζουν σε ομάδες. Κάθε  ομάδα έχει μπροστά της  ένα στεφάνι και δίπλα του 
υπάρχει ένας ιππότης που κρατεί ένα  επίπεδο σχήμα και δείχνει τι σχήμα πρέπει μα μπει 
στο αντίστοιχο στεφάνι. Τα αντικείμενα είναι τοποθετημένα σ΄ ένα  μεγάλο κουτί- μπαούλο. 
Τα παιδιά κάθε ομάδας πρέπει να διαλέξουν  τα αντικείμενα που ταιριάζουν στο δικό τους 
στεφάνι. Ο χρόνος είναι περιορισμένος. Κερδίζει η ομάδα που βρήκε τα περισσότερα σχή-
ματα. Στο τέλος της δράσης η κάθε ομάδα εξηγεί γιατί διάλεξε τα συγκεκριμένα αντικείμε-
να. Οι ομάδες ελέγχουν η μία την άλλη με οπτικό έλεγχο. 

 Σενάριο (συνέχεια…) …και να που η Κωνσταντίνα τα κατάφερε πολύ καλά με την πρώτη 
δοκιμασία και άνοιξε ξαφνικά μπροστά της η πόρτα του μεγάλου κάστρου. Μα πουθενά 
δεν είδε αποκριάτικους χορούς, ούτε καν ένα μικρό μασκαρά να τις θυμίζει τις απόκριες. 
Κοίταξε απορημένη γύρω της και τότε κατάλαβε ότι είχε πολύ δρόμο μπροστά της. Στο βά-
θος του διαδρόμου μία ακόμα πόρτα ήταν ερμητικά κλειστή κι ένα ακόμα γράμμα την πε-
ρίμενε… Με ανυπομονησία και περιέργεια διάβασε την δεύτερη δοκιμασία… 

2η δραστηριότητα  (Δίνω το σωστό μήνυμα: Παιχνίδι αναγνώρισης) 

Στόχος: να αναγνωρίζουν βασικά επίπεδα σχήματα με βάση γενικά χαρακτηριστικά και σε 
ποικιλία θέσεων, μεγεθών. 
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Υλικά:  σχήματα  από χαρτόνι εις διπλούν: κόκκινο τετράγωνο, κόκκινο τρίγωνο, πράσινο 
τρίγωνο, κίτρινο τρίγωνο, κίτρινο ορθογώνιο.  

Ένα παιδί κάθεται με την πλάτη γυρισμένη σε μια ομάδα παιδιών έχοντας τοποθετημένα 
μπροστά του τα σχήματα σε ένα σχηματισμό. Το παιδί  περιγράφει  στα άλλα παιδιά ποιο 
σχήμα θα πάρουν κάθε φορά για να φτιάξουν το σχηματισμό, περιγράφοντάς το όπως εκεί-
νο μπορεί χρησιμοποιώντας διάφορα κριτήρια όπως μέγεθος, χρώμα, σχήμα. Τα άλλα παι-
διά έχουν μέσα σε ένα κουτί ακριβώς τα ίδια σχήματα. Τα παιδιά αναγνωρίζουν και εντοπί-
ζουν σχήματα χρησιμοποιώντας  κριτήρια γενικών χαρακτηριστικών, μεγεθών και χωρικών 
σχέσεων. Στο τέλος της δράσης ο έλεγχος γίνεται με σύγκριση του δεδομένου σχηματισμού 
με τον σχηματισμό που κατασκεύασε η ομάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Εικόνα 1: Σχηματισμός 1 

3η δραστηριότητα (ο δρόμος με τα σχήματα) 

Στόχος: να αναγνωρίζουν τα σχήματα σε διαφορετικές θέσεις και προσανατολισμούς. 

Υλικά: τρεις δρόμοι φτιαγμένοι σε χαρτί του μέτρου σχεδιασμένοι με διαφορετικά επίπεδα 
σχήματα και σε ποικιλία μεγεθών και προσανατολισμών (σε κάθε δρόμο αφαιρείται και ένα 
σχήμα κομμένο στο περίγραμμα του), ποικίλα  επίπεδα χάρτινα σχήματα με διαφορετικά 
μεγέθη και στο ίδιο χρώμα.   

Τα παιδιά παίζουν σε ομάδες. Κάθε ομάδα επιλέγει από τη συλλογή σχημάτων που υπάρχει 
μπροστά της το σχήμα που ταιριάζει να τοποθετήσει στο κενό σχήμα του δρόμου της, αφού 
πρώτα συζητήσει μεταξύ της και αποφασίσει ποιο σχήμα θα επιλέξει και γιατί, το τοποθετεί 
και το ελέγχει. Τα παιδιά συγκρίνουν και διακρίνουν  σχήματα σε διαφορετικά μεγέθη και 
προσανατολισμούς. 

Σενάριο (συνέχεια…)  
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«δεν ήταν και τόσο δύσκολο», ψιθύρισε η Κωνσταντίνα μόλις είδε και την δεύτερη πόρτα 
να ανοίγει μπροστά της. Πριν όμως χαρεί καλά καλά, δύο μικροί νάνοι την πλησίασαν χα-
μογελώντας. «Αυτό για σένα μικρή μου» της είπαν και έφυγαν τρέχοντας. Ένα περίεργο αί-
νιγμα που έπρεπε λέει να το μαντέψει… Πώς όμως; 

4η δραστηριότητα  (Αίνιγμα) 

Στόχος: να περιγράφουν επίπεδα γεωμετρικά σχήματα χρησιμοποιώντας στοιχεία και ιδιό-
τητες. 

Υλικά:  σχήματα από χαρτόνι. 

Τα παιδιά παίζουν σε ομάδες. Η πρώτη ομάδα διαλέγει από ένα κουτί ένα σχήμα και το πε-
ριγράφει  λεκτικά στη δεύτερη ομάδα χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες του σχήματος. Η δεύ-
τερη ομάδα πρέπει να βρει ποιο είναι το σχήμα και να το δείξει. Η πρώτη ομάδα ελέγχει αν 
είναι το σωστό σχήμα. Τα παιδιά  αναζητούν  και εντοπίζουν ιδιότητες των επίπεδων σχη-
μάτων για να μπορούν να περιγράψουν ένα σχήμα.  

Σενάριο (συνέχεια…)  

Τώρα η Κωνσταντίνα βρέθηκε μπροστά από μια περίεργη σκάλα. Μόλις προσπαθούσε να 
την ανεβεί, η σκάλα στριφογύριζε απότομα και εξαφανίζονταν. Άλλο πάλι και τούτο σκέ-
φτηκε. Σίγουρα κάποιος γρίφος κρύβεται κι εδώ και θα τον ανακαλύψω… 

5η  δραστηριότητα (Ξέρω καλά πως είναι τα σχήματα) 

Στόχος: να περιγράφουν επίπεδα γεωμετρικά σχήματα χρησιμοποιώντας στοιχεία και ιδιό-
τητες. 

Υλικά:  σχήματα  από χαρτόνι  στο ίδιο χρώμα: τριών διαφορετικών διαστάσεων τρίγωνα, 
ένα ορθογώνιο, ένα τετράγωνο. 

Τα παιδιά παίζουν σε ομάδες. Μια ομάδα  κάθεται με την πλάτη γυρισμένη σε μια άλλη 
ομάδα παιδιών έχοντας τοποθετημένα μπροστά της τα σχήματα στο σχηματισμό 1. Η ομά-
δα αυτή περιγράφει λεκτικά  στα παιδιά της άλλης ομάδας ποιο σχήμα θα πάρουν κάθε 
φορά για να φτιάξουν το σχηματισμό, περιγράφοντας τα επίπεδα γεωμετρικά σχήματα με 
αναφορά στα στοιχεία τους (πλευρές, κορυφές) και στις ιδιότητες (πλευρές ίσες, οι δύο 
πλευρές  μεγαλύτερες από την τρίτη κ.λπ. χωρίς να λειτουργεί το χρώμα ως κριτήριο ανα-
γνώρισης). Τα άλλα παιδιά έχουν μέσα σε ένα κουτί ακριβώς τα ίδια σχήματα. Ο έλεγχος 
γίνεται με σύγκριση του δεδομένου σχηματισμού με τον σχηματισμό που κατασκεύασε η 
ομάδα. 

Σενάριο (συνέχεια…)  

Αφού ανέβηκε τη σκάλα, την υποδέχτηκε ένας χαρούμενος παλιάτσος που της είπε: « Κων-
σταντίνα, πλησιάζεις στη μεγάλη αίθουσα που γίνεται ο χορός, πριν όμως σου δείξω το 
δρόμο, θα πρέπει να στολίσεις την αυλή με σημαιάκια που θα τα φτιάξεις μόνη σου. Μόλις 
τελειώσεις τα ξαναλέμε…». 
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6η δραστηριότητα (κατασκευή διακοσμητικών σημαιών) 

Στόχος: να κατασκευάζουν τριγωνικά σχήματα με διάφορα υλικά. 

Υλικά: τετραγωνισμένα χαρτιά, καλαμάκια, τετράγωνα υφάσματα, σύρματα πίπας, κορδέ-
λες. 

Τα παιδιά δουλεύουν ατομικά. Κατασκευάζουν τριγωνικά σχήματα τα οποία στη συνέχεια  
πρέπει να κολλήσουν σε κορδέλα εξηγώντας το καθένα πως το  κατασκεύασε. Τα παιδιά 
κατασκευάζουν τρίγωνα προσεγγίζοντας άτυπα ιδιότητες και σχέσεις (τρεις πλευρές, τρεις 
κορυφές,  ισόπλευρα, ισοσκελή), εξηγώντας πως δημιούργησαν το τριγωνικό του σχήμα, με 
τι υλικό το κατασκεύασαν κτλ…  

Σενάριο (συνέχεια…)  

Ο παλιάτσος εμφανίστηκε και πάλι στην Κωνσταντίνα. «Τα πήγες περίφημα!»,φώναξε με 
ενθουσιασμό και της ανακοίνωσε ότι τώρα θα μπορούσε να περάσει στη μεγάλη αίθουσα! 
Μόνο που προηγουμένως της έμενε κάτι τελευταίο. Ο κλόουν του χορού χρειάζονταν τη 
βοήθειά της για να ντυθεί… 

7η δραστηριότητα (Επικαλύψεις: ντύνω τον κλόουν) 

Στόχος: να αναλύουν, να συνθέτουν και να σχηματίζουν νέα σχήματα. 

Υλικά: τόσα περιγράμματα ανθρώπων φτιαγμένα από σχήματα όσα και οι ομάδες των παι-
διών, ποικιλία σχημάτων φτιαγμένα από χαρτόνι σε διάφορα χρώματα.  

Τα παιδιά δουλεύουν ομαδικά και πρέπει να ντύσουν τον κλόουν. Τα παιδιά επιλέγουν τα 
κατάλληλα σχήματα για να επικαλύψουν ακριβώς τα δεδομένα σχήματα του κλόουν. Κάθε 
φορά επικαλύπτουν και ελέγχουν. Επέκταση της δράσης: τα παιδιά παίζουν ατομικά το παι-
χνίδι τάνγκραμ, στο τέλος εξηγούν πως συνέθεσαν τα σχήματά τους. 

Συμπεράσματα 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πρόταση για τη διδασκαλία της έννοιας των επίπεδων 
γεωμετρικών σχημάτων σε μαθητές προσχολικής ηλικίας. Φιλοδοξεί να ξεπεράσει την πα-
λιά αντίληψη για την ολιστική προσέγγιση της γνώσης και την αντίληψη ότι για τα παιδιά 
της προσχολικής ηλικίας είναι αρκετό να αναγνωρίζουν τα σχήματα, και ακολουθεί τη θεω-
ρία των σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων  που προχωρούν σε πιο σύνθετες και γενι-
κές μορφές , σε ανάδειξη ιδιοτήτων και σε πολυμορφία δραστηριοτήτων και παιχνιδιών  για 
την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. Μέσα από ένα σωστά οργανωμένο περιβάλλον 
μάθησης που επιτρέπει στο μαθητή να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να ερευνά, να συνερ-
γάζεται, να επιχειρεί, να οδηγείται σε συμπεράσματα και να ελέγχει την ορθότητά τους και 
σε συνδυασμό με την πολύ καλή γνώση των εκπαιδευτικών στο αντικείμενο που διδάσκουν, 
πιστεύουμε ότι μπορούμε να  οδηγήσουμε το μαθητή στην κατανόηση σύνθετων μαθημα-
τικών εννοιών από τις μικρές ακόμη ηλικίες. Ας μην ξεχνάμε ότι ο τρόπος παρουσίασής τους 
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στο νηπιαγωγείο μέσα από το παιχνίδι-δράση, είναι ο καταλληλότερος για τα παιδιά της 
προσχολικής ηλικίας. 
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Η εισαγωγή της φιλαναγνωσίας σε ολοήμερο σχολείο 
και η αντίσταση για την υλοποίησή της 

Πετροπούλου Σταυρούλα  
Med. Σπουδές στην Εκπαίδευση: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση 

lora.petr@yahoo.gr 

Περίληψη 

Ο λαός μας δε χαρακτηρίζεται ως προς την αγάπη του για το διάβασμα, παρότι αρκετοί έλ-
ληνες σημαντικοί συγγραφείς είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι. Με στόχο την ανατροπή αυτής 
της κατάστασης το Υπουργείο Παιδείας εισήγαγε το 2010 στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία 
με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), το θεσμό της «φιλαναγνωσίας».  
Όμως, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι συγκεντρωτικό και ως εκ τούτου ανελαστικό. 
Πώς γίνεται στα πλαίσια ενός τέτοιου συστήματος να εισάγονται καινοτομίες όπου η υλοποί-
ησή τους να απαιτεί την ενεργοποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας; Ποιος είναι ο 
ρόλος και η στάση των εκπαιδευτικών στην όλη διαδικασία; Ποιες μεθόδους θα χρησιμοποι-
ήσει ο διευθυντής ενός σχολείου για να αντιμετωπίσει την αντίσταση των εκπαιδευτικών 
στην αλλαγή;  Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστούν τα φαινόμενα αντίστασης που πα-
ρατηρήθηκαν σε ολοήμερο δημοτικό σχολείο ως προς την εισαγωγή του θεσμού της φιλανα-
γνωσίας, οι αιτίες που δημιούργησαν την αντίσταση των εμπλεκόμενων μελών, τα είδη αυ-
τής, καθώς και ο τρόπος διαχείρισής της από το διευθυντή του σχολείου.  

Λέξεις - Κλειδιά: Φιλαναγνωσία, αντίσταση, βιβλίο, εκπαιδευτικό σύστημα, αλλαγή 

Εισαγωγή 

Πρόσφατες έρευνες έδειξαν πως η ανάγνωση βιβλίων στη χώρα μας βρίσκεται σε πολύ χα-
μηλά επίπεδα (Τσουρβάκας, 2005; Καραλής, 2005). Έτσι, σχεδιάστηκε και αποφασίστηκε από 
το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η εισαγωγή του προγράμμα-
τος «Καινοτόμες Δράσεις ενίσχυσης της Φιλαναγνωσίας των μαθητών» στα Δημοτικά Σχολεία 
με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). 

Οι αποφάσεις όμως, που λαμβάνονται κεντρικά και επιβάλλονται για εφαρμογή τους στις 
σχολικές μονάδες είναι συνυφασμένες με απώλειες, ανησυχίες και δημιουργία αντιδράσεων, 
διότι δεν αφήνουν πολλά περιθώρια στις σχολικές μονάδες και τα μέλη τους για αυτενέργεια 
και ανάληψη πρωτοβουλιών. Σημαντικοί παράγοντες που επιβραδύνουν ή δυσχεραίνουν την 
αποδοχή της αλλαγής από τους εκπαιδευτικούς (Fullan, 2007) είναι η διαταραχή των διαπρο-
σωπικών τους σχέσεων, ο φόβος, το άγχος και η προσωπική τους ανασφάλεια προς το άγνω-
στο, η απειλή των υπαρχόντων συμφερόντων, ο συντηρητισμός και ο ατομικισμός 
(Hargreaves, 2003) που τους χαρακτηρίζει, η απαίτηση για απόκτηση νέων γνώσεων καθώς 
και οι πιέσεις που υφίστανται καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής της καινοτομίας.  

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η μελέτη του φαινομένου της αντίστασης που παρα-
τηρήθηκε από τα μέλη ολοήμερου δημοτικού σχολείου, κατά την εισαγωγή του θεσμού της 
φιλαναγνωσίας και ο τρόπος διαχείρισής της από το διευθυντή του.  
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Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, αρχικά θα αναφερθούν οι έννοιες της φιλαναγνωσίας 
και της αντίστασης στην αλλαγή. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν μέσα από μελέτη περί-
πτωσης οι αιτίες που δημιούργησαν την αντίσταση των μελών μιας σχολικής μονάδας με την 
εισαγωγή της φιλαναγνωσίας, τα είδη αντίστασης που προέβαλαν καθώς και ο τρόπος δια-
χείρισής της από το διευθυντή του σχολείου. Στην παρούσα εισήγηση οι όροι αλλαγή και 
καινοτομία θεωρούνται ταυτόσημοι. 

Φιλαναγνωσία 

Η φιλαναγνωσίας ως έννοια και θεσμός 

Ο όρος «φιλαναγνωσία» προσδιορίζει ένα ευρύ πεδίο σημασιών, δράσεων και αξιών που 
συνδέονται με τις πολυεπίπεδες σχέσεις παιδιού και βιβλίου. Μέσα από μια σειρά πρακτι-
κών, που επηρεάζουν καθοριστικά τη σχέση αυτή, γίνεται προσπάθεια μετατροπής των παι-
διών σε κανονικούς φιλαναγνώστες.  

Ο θεσμός της φιλαναγνωσίας καθιερώθηκε πιλοτικά από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο θεσμοθέτησης του Νέου Σχολείου. Σκοπός του 
είναι η γνωριμία και η ουσιαστική επικοινωνία του μαθητή με το λογοτεχνικό κείμενο και το 
συγγραφέα του καθώς και η σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης με το λογοτεχνικό βι-
βλίο. Αυτή θα το βοηθήσει να καλλιεργήσει τη γλωσσική του έκφραση και τον προφορικό του 
λόγο, καθώς και να αναπτύξει δεξιότητες διαλόγου και συνομιλίας. Για την προώθηση του 
θεσμού της φιλαναγνωσίας, το εν λόγω Υπουργείο συνεργάστηκε με το Εθνικό Κέντρο Βι-
βλίου (ΕΚΕΒΙ).  

Η αντίσταση στην αλλαγή 

Προσδιορισμός της αντίστασης στην αλλαγή 

Η «αντίσταση στην αλλαγή» προσδιορίζει την αποδοκιμασία για την αλλαγή και την αντίθεση 
ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησής της, μέσα από ένα ευρύ φάσμα συμπερι-
φορών ή πράξεων μιας ομάδας ή ενός ατόμου. Βασικός στόχος της αντίστασης στην αλλαγή 
είναι η διατήρηση της ισχύουσας κατάστασης και η παρεμπόδιση ή η διακοπή της διαδικα-
σίας εισαγωγής της. 

Η αντίσταση στην αλλαγή είναι ένα σύνθετο και πολυδιάστατο φαινόμενο και οι αιτίες που 
την προκαλούν είναι πολλές και σχετίζονται με το συγκείμενο της κάθε περίπτωσης (π.χ. σχο-
λικής μονάδας). Καθοριστικό ρόλο για την επιτυχή εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής καινοτο-
μίας παίζει ο διευθυντής. Ο διευθυντής, κατέχοντας θέση κλειδί στην όλη διαδικασία (Hoyle, 
1975), καθίσταται το άτομο που θα εξηγήσει τη διαδικασία εφαρμογής της καινοτομίας στα 
εμπλεκόμενα μέλη και επιπλέον θα τα υποστηρίξει, καθοδηγήσει, παρωθήσει, συντονίσει και 
εμπλέξει στην υλοποίησή της.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστούν τα φαι-
νόμενα αντίστασης που παρατηρήθηκαν σε ολοήμερο δημοτικό σχολείο ΕΑΕΠ, σχετικά με 
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την εισαγωγή του θεσμού της φιλαναγνωσίας. Θα προσδιοριστούν οι αιτίες που δημιούργη-
σαν την αντίσταση των μελών της σχολικής κοινότητας, τα είδη της αντίστασης καθώς και ο 
τρόπος διαχείρισής της από το διευθυντή του σχολείου. Συγκεκριμένα: 

Αιτίες αντίστασης στην εισαγωγή του θεσμού της φιλαναγνωσίας στη σχολική μονάδα 

Η ανακοίνωση από το διευθυντή του σχολείου για την εισαγωγή του μαθήματος της φιλανα-
γνωσίας προκάλεσε μεγάλη ανησυχία και αναστάτωση στους εκπαιδευτικούς της σχολικής 
μονάδας. Βασική αιτία αυτής της αντίδρασης ήταν ο αιφνιδιασμός, μια καθαρά αντιμεταρ-
ρυθμιστική εκπαιδευτική πρακτική (Μαυρογιώργος, 2008). Σύντομα ο διευθυντής συνειδη-
τοποίησε ότι πολλοί εκπαιδευτικοί δεν γνώριζαν τη σημασία του όρου «φιλαναγνωσία». Η 
άγνοια σε συνδυασμό με τον αιφνιδιασμό δημιούργησαν αισθήματα φόβου, καχυποψίας και 
άρνησης προς το άγνωστο με αποτέλεσμα την αντίδραση ορισμένων ατόμων. Μια ομάδα 
εκπαιδευτικών αναφέρθηκε στην υποχρέωση της πολιτείας για επιμόρφωση των εκπαιδευ-
τικών πριν την εισαγωγή ενός νέου μαθήματος. Η ελλιπής ενημέρωση και επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών ως προς την επερχόμενη αλλαγή μπορεί να επιφέρει παρερμηνείες και απρο-
θυμία για πειραματισμό, απόκτηση καινούργιων γνώσεων και δεξιοτήτων και φόβο για το 
άγνωστο.  

Ιδιαίτερα έντονη αντίδραση προκλήθηκε από τους εκπαιδευτικούς που είχαν πολλά χρόνια 
υπηρεσίας. Ένοιωσαν ότι αμφισβητείται ο ρόλος τους και ο τρόπος διδασκαλίας τους. Αιτίες 
αυτής της αντίδρασης ήταν ο φόβος ανατροπής της υπάρχουσας κατάστασης (Βάμβουκας, 
1988; Παπαδημητρίου, 1980) και η αμφισβήτηση της παιδαγωγικής τους αποτελεσματικότη-
τας που προέρχεται από την εμπειρία τους. Ο άκρατος εμπειρισμός (Τάτσης, 1986), που χα-
ρακτηρίζει τους εκπαιδευτικούς, είναι συνυφασμένος με στερεότυπα, που προσδίδουν α-
σφάλεια, αποτελεσματικότητα και σιγουριά. Ακόμα, οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί ανα-
φέρθηκαν και στην έλλειψη πόρων και υλικοτεχνικής υποδομής για τη σωστή εφαρμογή του 
θεσμού της φιλαναγνωσίας. Αντίθετος με την εισαγωγή της φιλαναγνωσίας ως μάθημα, στά-
θηκε και ο υποδιευθυντής του σχολείου, ο οποίος μάλιστα βρίσκονταν στα πρόθυρα συντα-
ξιοδότησης. Παρατηρείται σε πολλές σχολικές μονάδες οι εκπαιδευτικοί, που νιώθουν ότι 
δεν έχουν κίνητρο (π.χ. λόγω επερχόμενης συνταξιοδότησης), να προσπαθούν με διάφορους 
τρόπους να αποφύγουν την αλλαγή, γιατί προτιμούν να παραμείνουν στην υπάρχουσα κα-
τάσταση. Επίσης, η εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαιδευτική κοινότητα οδηγεί πολλές φο-
ρές σε αντίδραση των εκπαιδευτικών λόγω απομάκρυνσής τους από ένα σταθερό πρότυπο 
συμπεριφοράς (Γιαννούζας και Κάρζο, 1968), την ευκολία και τη ρουτίνα που υπάρχει στο 
σχολείο τους. Ο υποδιευθυντής έδειξε να διακατέχεται από έντονο συντηρητισμό, φαινόμενο 
που απαντάται συχνά σε σχολικούς οργανισμούς (West-Burnham, 1990). Είναι σύνηθες φαι-
νόμενο να αντιστέκονται τα άτομα, όταν αισθάνονται ότι απειλείται η εξουσία τους και χά-
νουν «πολύτιμες γι’ αυτούς ικανοποιήσεις που απολάμβαναν στην κατεχόμενη κατάσταση» 
(Μπουραντάς, 2002). Ανησυχία και ανασφάλεια εξέφρασαν σε πολύ ήπιο τόνο και οι δύο 
νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, λόγω έλλειψης ωριμότητας Argyris (1957) και αυτοπεποίθησης 
(Κωνσταντίνου, 2005). Η αντίδραση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ήταν αναμενόμενη κα-
θώς το άτομο ωριμάζει σταδιακά στη εργασία του. Τέλος, δείγματα ανησυχίας εξέφρασε και 
μια μικρή ομάδα γονιών, αναφερόμενοι στο φόρτο εργασίας των μαθητών ή στην οικονομική 
επιβάρυνση που πιθανόν να προέκυπτε. 
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Διαφορετική ήταν η αντιμετώπιση του θέματος από το διευθυντή και από μια ομάδα σχετικά 
νέων εκπαιδευτικών, οι οποίοι πάντα ασχολούνταν με την υλοποίηση καινοτόμων προγραμ-
μάτων και είχαν επιμορφωθεί από σχετικά σεμινάρια που είχε διοργανώσει το ΕΚΕΒΙ. Οι επι-
φυλάξεις αυτών των εκπαιδευτικών αναφέρονταν στις ανησυχίες τους για την επιτυχή έ-
κβαση της καινοτομίας καθώς και στη διατάραξη του κλίματος του σχολείου και των διαπρο-
σωπικών σχέσεων με τους συναδέλφους. Η ανάπτυξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων στο 
σχολικό περιβάλλον είναι πολύ σημαντική, λόγω της συσχέτισης και αλληλεξάρτησης που 
διαμορφώνεται μεταξύ των μελών του (Μιχόπουλος, 1998). 

Είδη αντίστασης στην εισαγωγή του θεσμού της φιλαναγνωσίας στη σχολική μονάδα 

Σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία, η αντίσταση που προβάλλουν οι εκπαιδευτικοί στην 
αλλαγή δεν είναι πάντοτε αρνητική (Hull & Adams, 1981), αλλά μπορεί να χαρακτηριστεί και 
ως παθητική ή και θετική. Όποια και αν είναι η πρόθεση της αλλαγής θα υπάρχουν πάντα οι 
ενθουσιώδεις υποστηρικτές, οι απλά θετικοί υποστηρικτές, οι πιο επιφυλακτικοί, όσοι αδια-
φορούν, οι εντελώς παθητικοί παρά την αδιαφορία τους, αυτοί που περιμένουν να δουν 
πρώτα τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της, αυτοί που παρασύρονται, αυτοί που ανέχο-
νται και αυτοί που υπομένουν στωικά. Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτει το 
κάθε άτομο καθορίζεται και το είδος της αντίστασής του. Η εισαγωγή του θεσμού της φιλα-
ναγνωσίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα δεν προκάλεσε την ίδια αντίδραση σε όλους 
τους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα:  

Θετική αντίσταση παρατηρήθηκε από το διευθυντή και μια ομάδα σχετικά νέων εκπαιδευτι-
κών. Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί που είναι ενθουσιώδεις, συνεργάσιμοι, 
δραστήριοι, παίρνουν πρωτοβουλίες, προσπαθούν να επιμορφώνονται φροντίζοντας για την 
προσωπική τους βελτίωση και θέλουν να είναι ενεργά μέλη στις όποιες καινοτόμες προσπά-
θειες. Παρόλα αυτά, έθεσαν τους προβληματισμούς τους για την επιτυχή εφαρμογή της και-
νοτομίας.  

Παθητική αντίδραση παρουσίασαν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι λόγω ανωριμό-
τητας, απειρίας και φόβου για τη διατάραξη των διαπροσωπικών τους σχέσεων δεν ήταν α-
ντίθετοι με την εισαγωγή της καινοτομίας, αλλά δεν ήταν και ενεργοί υποστηρικτές της.  

Αρνητική αντίδραση παρατηρήθηκε από τον υποδιευθυντή και μια ομάδα εκπαιδευτικών οι 
οποίοι είχαν πολλά χρόνια υπηρεσίας. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί επικεντρώθηκαν στα 
αδύνατα σημεία της προτεινόμενης καινοτομίας καθώς και στα προβλήματα που μπορεί να 
προέκυπταν από την εφαρμογή της.   

Διαχείριση της αντίστασης στην εισαγωγή του θεσμού της φιλαναγνωσίας από το διευθυ-
ντή της σχολικής μονάδας 

Έρευνες έχουν δείξει ότι το πιο σοβαρό εμπόδιο στην εφαρμογή καινοτομιών στο σχολείο 
είναι η αντίσταση των εκπαιδευτικών στην αλλαγή (Hiatt & Creasey, 2003). Σκοπός του ηγέτη 
δεν είναι ο μηδενισμός ή η εξάλειψη της αντίστασης των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της 
καινοτομίας, αφού πάντα θα υπάρχει, αλλά η παραγωγική αντιμετώπισή της μέσα από την 
κατάλληλη και αποτελεσματική της διαχείριση.  
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Για την αντιμετώπιση του προβλήματος στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, ο διευθυντής, με 
τη βοήθεια των πιο ενημερωμένων και ευαισθητοποιημένων εκπαιδευτικών σε θέματα φι-
λαναγνωσίας, προσπάθησε να λειτουργήσει ως φορέας επαγγελματικής ανάπτυξης. Αφου-
γκράστηκε το πρόβλημα όλων των μελών της εκπαιδευτικής μονάδας και έχοντας ανεπτυγ-
μένη την ενσυναίσθηση, προσπάθησε να παραμερίσει τους φόβους, τους δισταγμούς, τις α-
ντιδράσεις και την ανησυχία τους προς το καινούργιο και να τους κάνει να αισθανθούν άνετα 
για να πειραματιστούν. Επιχείρησε να τους βοηθήσει να κατανοήσουν την έννοια της φιλα-
ναγνωσίας και να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα εφαρμογής της στην πράξη. Στη συ-
νέχεια, για την ικανοποίηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών του σχολείου, 
πρότεινε την ενδοσχολική επιμόρφωση ως ενδεδειγμένη λύση στο πρόβλημά τους. Στόχος 
του ήταν να αντιληφθούν οι εκπαιδευτικοί ότι η σχολική μονάδα έπρεπε να λειτουργήσει ως 
κοινότητα επαγγελματικής μάθησης για όλα τα μέλη της. Η επιμόρφωση που ακολούθησε 
είχε βιωματικό και προβληματοκεντρικό χαρακτήρα γιατί σχετίζονταν άμεσα με τα προβλή-
ματα που αντιμετώπιζαν οι εκπαιδευτικοί στο χώρο του σχολείου και στην καθημερινή πρα-
κτική τους. Ο διευθυντής έφερε από την αρχή το πρόβλημα στο σύλλογο διδασκόντων και 
αφού διασαφηνίστηκε, προχώρησε μαζί με τους εκπαιδευτικούς στην εύρεση ενδεδειγμένων 
λύσεων. Αρχικά, όλοι οι εκπαιδευτικοί μπήκαν στη διαδικασία να ανιχνεύσουν τις ανάγκες 
και τις ιδιαιτερότητες του τμήματός τους πάνω στο θέμα και να συζητήσουν τα αποτελέ-
σματα με τον εκπαιδευτικό του τμήματος της αντίστοιχης τάξης. Στη συνέχεια, έχοντας σαν 
αφετηρία το υλικό που υπήρχε στην ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ.ΒΙ., προτάθηκαν διάφορες λύσεις 
για να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα που είχαν διαπιστώσει. Συγκρότησαν τέσσερις ομά-
δες εργασίας, που η καθεμιά έχοντας ένα συγκεκριμένο ρόλο, θα έπρεπε αντίστοιχα να προ-
χωρήσει σε έρευνα μικρής κλίμακας με στόχο τη διαχείριση του θέματος. Αναλυτικότερα:  

• 1η ΟΜΑΔΑ: Οργάνωση βιωματικών εργαστηρίων από εξειδικευμένους επιμορφωτές 
από το Ε.ΚΕ.ΒΙ.  

• 2η ΟΜΑΔΑ: Επίσκεψη και γνωριμία δημιουργών βιβλίων στο σχολείο 
• 3η ΟΜΑΔΑ: Δημιουργία λέσχης ανάγνωσης 
• 4η ΟΜΑΔΑ: Ψηφιακή συνάντηση συγγραφέων – μαθητών 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων των δύο πρώτων 
ομάδων ήταν πολύ θετικά. Ενισχύθηκε η επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων, ο ομαδικός 
σχεδιασμός καινοτομικών διδακτικών προσεγγίσεων και οι ατομικές ή συλλογικές ενδοσχο-
λικές ερευνητικές μελέτες. Οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με το διευθυντή προσπάθησαν 
να εμπλέξουν τους γονείς στην όλη διαδικασία, να αξιοποιήσουν την εμπειρογνωμοσύνη που 
διέθεταν και να μάθουν ο ένας από τον άλλο επωφελούμενοι από την ποιότητα των μεταξύ 
τους συζητήσεων και από τη δυνατότητά τους να αναπτύσσουν συλλογική σοφία 
(Hargreaves, 2003). Ολοκληρώνοντας το έργο τους, εκτίμησαν περισσότερο τις δυνατότητές 
τους και ένιωσαν περήφανοι για το αποτέλεσμα της δουλειάς τους, απολαμβάνοντας τη θε-
τική αντίδραση όλων των συναδέλφων τους, ακόμα και των πιο αντίθετων με την εισαγωγή 
της καινοτομίας.  

Οι άλλες δύο ομάδες δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Σ’ αυτό συνέβαλε η 
λανθασμένη επιλογή συντονιστή από το διευθυντή. Συντονίστρια της τρίτης ομάδας ήταν μία 
νεοδιόριστη εκπαιδευτικός, η οποία δε διέθετε εμπειρία και δε γνώριζε το αντικείμενο. Στην 
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τέταρτη ομάδα συντονιστής και μέλη ήταν κατά πλειοψηφία εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που 
δεν κάλυπταν το ωράριό τους καθημερινά στο συγκεκριμένο σχολείο. Συμμετείχε και ο υπο-
διευθυντής, ο οποίος όμως δε βοήθησε στην ανασύσταση των ομάδων. Αποτέλεσμα αυτού 
ήταν ο αποκλεισμός των μαθητών από την απόκτηση σημαντικών εμπειριών και γνώσεων.  

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάστηκαν τα φαινόμενα αντίστασης που παρατηρήθηκαν 
από τα μέλη μιας σχολικής μονάδας και ιδιαίτερα από τους εκπαιδευτικούς, λόγω της εισα-
γωγής του μαθήματος της φιλαναγνωσίας στο σχολείο τους, οι αιτίες που τα προκάλεσαν, το 
είδος της αντίστασης που προέβαλε η κάθε ομάδα εκπαιδευτικών, οι τρόποι αντιμετώπισής 
της από το διευθυντή και τα αποτελέσματα που προέκυψαν.   

Αρχικά, παρατηρήθηκε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αιφνιδιάστηκαν με την εισαγωγή 
του νέου μαθήματος, λόγω άγνοιας για το συγκεκριμένο αντικείμενο που θα έπρεπε να δια-
χειριστούν. Στη συνέχεια, διαπιστώθηκαν οι διαφορετικές αιτίες που προκάλεσαν τις αντι-
δράσεις των εκπαιδευτικών για την εισαγωγή της φιλαναγνωσίας: ο φόβος για ανατροπή της 
υπάρχουσας κατάστασης, η αμφισβήτηση της παιδαγωγικής τους αποτελεσματικότητας, η 
πιθανή έλλειψη πόρων και υλικοτεχνικής υποδομής, η απομάκρυνσής τους από ένα σταθερό 
πρότυπο συμπεριφοράς, ο συντηρητισμός από τον οποίο διακατέχονται, η απειλή κατά της 
δύναμης και της εξουσίας που έχουν, η έλλειψη ωριμότητας και αυτοπεποίθησης, οι ανησυ-
χίες τους για την επιτυχή έκβαση της καινοτομίας και η διατάραξη του κλίματος του σχολείου 
και των διαπροσωπικών σχέσεων. Οι δε γονείς αναφέρθηκαν στον επιπλέον φόρτο εργασίας 
των μαθητών και στην πιθανή οικονομική επιβάρυνση. Οι παραπάνω αιτίες αντίστασης, που 
προέβαλε το κάθε εμπλεκόμενο άτομο ή ομάδα ατόμων για την καινοτομία, ήταν ανάλογες 
με την προσωπικότητά τους και την ετοιμότητά τους για αλλαγή. Έτσι, άλλοι εκπαιδευτικοί 
ήταν τελείως αρνητικοί, άλλοι κράτησαν μια παθητική στάση και κάποιοι άλλοι ήταν θετικοί 
για την εισαγωγή του μαθήματος της φιλαναγνωσίας στο σχολείο τους. 

Ο διευθυντής αντιμετώπισε την αντίσταση των εμπλεκόμενων μελών της σχολικής μονάδας 
για την εισαγωγή του νέου μαθήματος εφαρμόζοντας διάφορες στρατηγικές. Αρχικά, ενημέ-
ρωσε τους εκπαιδευτικούς σχετικά με το θέμα και τους προέτρεψε να ανταλλάξουν εμπειρίες 
και γνώσεις. Κατόπιν, πρότεινε τη διεξαγωγή ενδοσχολικής επιμόρφωσης με στόχο την ικα-
νοποίηση των επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών πάνω στο 
θέμα, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες του σχολείου τους. Για την υλοποίηση όλων αυ-
τών, τη συνολική αντιμετώπιση του θέματος και την άμεση εμπλοκή όλων των συμμετεχό-
ντων δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας.  

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις ομάδες δεν ήταν όλα θετικά. Οι δύο πρώτες ομά-
δες ολοκλήρωσαν με επιτυχία το έργο τους, δημιουργώντας αισθήματα αυτοπεποίθησης, 
συναδελφικότητας και θετικής αντιμετώπισης ακόμα κι από τους πιο αρνητικούς με την ει-
σαγωγή της καινοτομίας. Οι δε μαθητές βίωσαν την αναγνωστική και δημιουργική απόλαυση 
που προσφέρει ένα βιβλίο. Οι επόμενες δύο ομάδες δυστυχώς δεν κατάφεραν να ολοκληρώ-
σουν το έργο τους, λόγω λανθασμένων ενεργειών του διευθυντή, ως προς τον ορισμό συντο-
νιστών αυτών των ομάδων. Έτσι, κάποιοι εκπαιδευτικοί ένιωσαν ότι δικαιώθηκαν ως προς τις 
αρχικές τους επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις ενώ οι μαθητές, που ενέπιπταν σ’ αυτές τις ομάδες, 
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δεν κατάφεραν να συνομιλήσουν ψηφιακά με τους δημιουργούς διαφόρων βιβλίων, να δη-
μιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες και γενικά να ανακαλύψουν τη μαγεία που προσφέρει 
το διάβασμα ενός λογοτεχνικού βιβλίου.   

Η αντίσταση στην αλλαγή αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, καθώς 
παρέχει μια διαφορετική διάσταση πάνω σε ένα θέμα, μέσα από κριτική διαφόρων στοι-
χείων, εντοπισμό των μειονεκτημάτων και προσφορά  εναλλακτικών επιλογών προς όφελος 
της αλλαγής (Μιχόπουλος, 1998). Θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα άτομα που 
αντιδρούν διότι μπορεί να «έχουν κάποιες χρήσιμες ιδέες και ουσιαστικές απόψεις» (Θεοφι-
λίδης, 2012). Βέβαια, η πραγματοποίηση των στόχων που τίθενται για την εφαρμογή μιας 
καινοτομίας συνεπάγεται αλλαγή της κουλτούρας που επικρατεί στη σχολική μονάδα, δη-
λαδή κατανόηση και αποδοχή της σκοπιμότητας της αλλαγής από τα μέλη. Ας μην ξεχνάμε 
ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση της αλλαγής σε επίπεδο οργανισμού 
είναι η επιτυχία της σε ατομικό επίπεδο. Η καρδιά, ο παλμός της αλλαγής χτυπάει στα άτομα 
και όχι στα συστήματα, τις δομές και τις διαδικασίες. Για την αντιμετώπιση λοιπόν της αντί-
στασης στην αλλαγή θα πρέπει «κάθε μελετώμενη ποιοτική βελτίωση να ριζώσει πρώτα στο 
νου και στην καρδιά των μελών του οργανισμού» (Sallis, 1993:13). 
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Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος της Ισπανίας: Παρουσίαση 
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Εκπαιδευτικός Π.Ε.05 

alexadiama@gmail.com 

Περίληψη 

Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της οργάνωσης και διοίκησης κάθε 
συστήματος, αφού μέσω αυτής ελέγχεται κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι σκοποί και στόχοι του 
συγκεκριμένου συστήματος ώστε να γίνουν οι τυχόν απαραίτητες διορθωτικές 
παρεμβάσεις και γενικότερα η ανατροφοδότηση (feedback) του συστήματος αυτού. Κατά 
τον ίδιο τρόπο το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας αξιολογείται σε συστηματική βάση 
μέσα στα πλαίσια διασφάλισης, διατήρησης και βελτίωσης της ποιότητάς του (Έκθεση 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2000). Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, όταν διενεργείται 
σωστά, αποτελεί σημαντικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών γιατί τους παρέχει τις 
κατάλληλες συμβουλές και υποδείξεις για τη βελτίωση και ανάπτυξη της σχολικής μονάδας 
στην οποία υπηρετούν και του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα.  Στην παρούσα 
εργασία, αφού παρουσιάσουμε τη δομή του Ισπανικού εκπαιδευτικού συστήματος, θα 
εξετάσουμε την εφαρμογή και τους φορείς αξιολόγησής του.   

Λέξεις – Κλειδιά: αξιολόγηση, δομή εκπαιδευτικού συστήματος, Ισπανικό εκπαιδευτικό 
σύστημα. 

Εισαγωγή 

Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των μελετητών και ερευνητών αναφορικά 
με το περιεχόμενο της έννοιας της «αξιολόγησης». Στο (Ν.2525/1997, άρθρο 8) η 
εκπαιδευτική αξιολόγηση ορίζεται ως «η διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης και του βαθμού υλοποίησης των σκοπών και των στόχων της». 

Σήμερα η εκπαιδευτική αξιολόγηση διακρίνεται σε διάφορες μορφές ανάλογα με τους 
αξιολογητές και το χώρο προέλευσής τους. Οι μορφές αυτές της αξιολόγησης της σχολικής 
μονάδας και κατ’ επέκταση του εκπαιδευτικού συστήματος συμπληρώνουν η μια την άλλη 
και μας δίνουν μια πολύπλευρη εικόνα για τη σχολική πραγματικότητα και το εκπαιδευτικό 
σύστημα κάθε χώρας. 

Ο όρος «σύστημα» είναι μια έννοια γενική η οποία βρίσκει απήχηση σε όλες τις εκφάνσεις 
της ζωής. Υποδηλώνει την ύπαρξη ενός πλήθους παραγόντων που αλληλεξαρτώνται, 
αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται μεταξύ τους για την επίτευξη στόχου ή σειράς στόχων 
(Σαΐτης, 2000). 

Ο Σταμέλος ορίζει το εκπαιδευτικό σύστημα (2002: 27-28) «ως το σύνολο των ιδρυμάτων 
της επίσημης, τυπικής, διαβαθμισμένης αλλά και αδιαβάθμιστης εκπαίδευσης. Η επίσημη, 
τυπική και διαβαθμισμένη εκπαίδευση παρέχεται στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και 
Τριτοβάθμια βαθμίδα εκπαίδευσης και χαρακτηρίζεται από καθορισμένη διάρκεια 
σπουδών, επαναληψιμότητα και απονομή επίσημου τίτλου σπουδών στο τέλος τους, ο 
οποίος αποτελεί και την κρατική νομιμοποίησή της. Η επίσημη, αδιαβάθμιστη εκπαίδευση 
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παρέχεται από τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), που δέχονται τόσο 
αποφοίτους Γυμνασίου όσο και αποφοίτους Λυκείου, ανάλογα με τις επιμέρους ειδικότητες 
που προσφέρουν». 

Στην παρούσα έρευνα, αρχικά, θα περιγράψουμε τη δομή του Ισπανικού εκπαιδευτικού 
συστήματος. Στη συνέχεια, αφού κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στην αξιολόγηση της 
εκπαίδευσης στην Ισπανία, θα αναφερθούμε αναλυτικά στην αξιολόγηση και τους 
αξιολογητές του σύγχρονου Ισπανικού εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και στους 
στόχους της αξιολόγησης. 

Ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Η εκπαίδευση στην Ισπανία διακρίνεται σε Γενική και Εξειδικευμένη (MEC, 2002· Spain, 
2003). Η Γενική Εκπαίδευση περιλαμβάνει την: 

• Προσχολική Εκπαίδευση (Educación Infantil), 
• Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Educación Primaria), 
• Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Educación Secundaria) και την 
• Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Educación de Tercer Ciclo). 

Η Εξειδικευμένη Εκπαίδευση (Enseňanzas de Régimen Especial) περιλαμβάνει την: 
• Εκπαίδευση στις Καλές Τέχνες (Enseňanzas Artísticas), 
• Εκπαίδευση στις Ξένες Γλώσσες (Enseňanzas de idiomas) και την 
• Εκπαίδευση που οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών προπονητή. 

Η Προσχολική Εκπαίδευση στην Ισπανία είναι προαιρετική και διαρκεί μέχρι την ηλικία των 
6 ετών.  Η Υποχρεωτική Εκπαίδευση αρχίζει από την ηλικία των 6 ετών και διαρκεί μέχρι την 
ηλικία των 16 ετών. Παρέχεται σε δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες, την Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση εξαετούς διάρκειας και την Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Educación 
Secundaria Obligatoria-ESO) τετραετούς διάρκειας. Συνολικά είναι οργανωμένη σε πέντε 
διετείς κύκλους σπουδών, τρεις για την Πρωτοβάθμια και δύο για την Κατώτερη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση περιλαμβάνει την Κατώτερη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Educación Secundaria Obligatoria-ESO), την Ανώτερη Γενική 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Bachillerato), διετούς φοίτησης και την Κατώτερη 
Εξειδικευμένη Επαγγελματική Εκπαίδευση (Formación Profesional Específica de grado 
medio). Τέλος, η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διακρίνεται σε μη πανεπιστημιακή (Formación 
Profesional Específica de grado superior) και σε πανεπιστημιακή εκπαίδευση (Educación 
Universitaria) (MEC, 2002· Spain, 2003).  

Το κράτος -οι Εκπαιδευτικές Αρχές του Υπουργείου Παιδείας και οι Αυτόνομες Κοινότητες-
είναι αρμόδιο για τον καθορισμό του ελάχιστου κοινού και υποχρεωτικού προγράμματος 
που δεν υπερβαίνει  το 65% του ωρολογίου προγράμματος στην περίπτωση των Αυτόνομων 
Κοινοτήτων που εξαρτώνται από το Υπουργείο Παιδείας και στις οποίες διδάσκεται η 
επίσημη Ισπανική (Καστελιάνικη διάλεκτος) και το 55% του ωρολογίου προγράμματος στην 
περίπτωση των Αυτόνομων Κοινοτήτων που είναι εκπαιδευτικά ανεξάρτητες και στις οποίες 
διδάσκεται και η τοπική γλώσσα πέραν της επίσημης Ισπανικής (όπως άλλωστε ορίζεται και 
από τα Βασιλικά Διατάγματα 1700/1991 και 1178/1992) (MEC, 2002).  
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Στην Ισπανία η μετάβαση των μαθητών από τη μια εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη γίνεται 
άνευ εξετάσεων, προϋποθέτει όμως την κατοχή αποδεικτικού τίτλου φοίτησης και 
ολοκλήρωσης των σπουδών της προηγούμενης βαθμίδας. Όσον αφορά την εισαγωγή στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι απαραίτητη η κατοχή του Bachiller (απολυτήριο αντίστοιχου 
Ισπανικού Λυκείου), το οποίο αναγράφει την κατεύθυνση που επέλεξαν οι μαθητές και τον 
μέσο όρο της βαθμολογίας τους καθώς και η συμμετοχή τους σε εισαγωγικές εξετάσεις 
(Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, PAAU, γνωστές και ως selectividad) 
(Τμήμα Ποιότητας της Εκπαίδευσης, 2003).  

Ιστορική αναδρομή στην αξιολόγηση της εκπαίδευσης στην Ισπανία 

Στην Ισπανία η ανάπτυξη της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος και των σχολικών 
μονάδων ειδικότερα είναι σχετικά πρόσφατη. Η Σχολική Επιθεώρηση στην Ισπανία 
εμφανίστηκε σχεδόν ταυτόχρονα με το ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα, πριν από 150 
χρόνια περίπου. Στην αρχή οι λειτουργίες της Επιθεώρησης περιορίζονταν στην εποπτεία 
και τον έλεγχο και δεν είχαν καμία σχέση με την αξιολόγηση όπως αυτή νοείται σήμερα. 
Μόνο στα τέλη της δεκαετίας του ’80 άρχισε η Επιθεώρηση να στρέφεται στην αξιολόγηση 
των σχολικών μονάδων (Eurydice, 2000-2001).  

Όσον αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος, άρχισε το 1976, όταν για 
πρώτη φορά αξιολογήθηκε συνολικά το ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στη συνέχεια, 
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, το Κέντρο Ερευνών, Τεκμηρίωσης και 
Αξιολόγησης (Centro de Investigación, Documentación y Evaluación) (CIDE) διεξήγαγε 
αξιολόγηση κάποιων τμημάτων του εκπαιδευτικού συστήματος σε μη πανεπιστημιακό 
επίπεδο. Στις αρχές του 1996, η Εκπαιδευτική Επιθεώρηση διενήργησε παρόμοιες έρευνες 
(Eurydice, 2000-2001).  

Το 1990 ιδρύθηκε το Εθνικό Ινστιτούτο Ποιότητας και Αξιολόγησης (Instituto Nacional de 
Calidad y Evaluación) (INCE), με κύριο στόχο τη γενική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
συστήματος σε μη πανεπιστημιακό επίπεδο, όπως προβλέπεται και από το νέο Νόμο για 
την εκπαίδευση (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo) (LOGSE) 
(Eurydice, 2000-2001).  

Επιπλέον στην Ισπανία ιδιωτικοί φορείς έχουν παράδοση στη διεξαγωγή εσωτερικής και 
εξωτερικής αξιολόγησης στα σχολεία. Ωστόσο η συστηματική αξιολόγηση των σχολικών 
μονάδων ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Το 1991-1992 μάλιστα το Ισπανικό 
Υπουργείο Παιδείας ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης των 
σχολείων που βρίσκονταν στην περιοχή δικαιοδοσίας του, γνωστό ως Σχέδιο Αξιολόγησης 
για Σχολεία (Plan de Evaluación de Centros) (Plan EVA) (Eurydice, 2000-2001). 

Το Νοέμβριο του 1995 αρχίζει ένα νέο κεφάλαιο στη σύγχρονη ιστορία της αξιολόγησης των 
ισπανικών σχολείων με το Νόμο για τη Συμμετοχή, Αξιολόγηση και Διοίκηση των 
Εκπαιδευτικών Μονάδων (Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de 
los Centros Docentes) (LOPEG). Σύμφωνα με το Νόμο αυτό οι Εκπαιδευτικές Διοικήσεις 
είναι υπεύθυνες για το σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων αξιολόγησης των σχολείων τα 
οποία διενεργούνται με δημόσια δαπάνη. Έτσι οι Εκπαιδευτικές Διοικήσεις είναι υπεύθυνες 
για τη ρύθμιση της σχολικής αξιολόγησης στις περιοχές δικαιοδοσίας τους. Αρχικά η 
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αξιολόγηση διενεργήθηκε από το Ισπανικό Υπουργείο Παιδείας στις περιοχές αρμοδιότητάς 
του και στη συνέχεια ανάλογα βήματα έκαναν και οι Αυτόνομες Κοινότητες της 
Ανδαλουσίας, των Κανάριων Νήσων και της Καταλονίας (Eurydice, 2000-2001).  

Από την άλλη πλευρά, το Ισπανικό Υπουργείο Παιδείας ξεκίνησε σε πειραματικό επίπεδο το 
έτος 1996-1997 στα εδάφη δικαιοδοσίας του τα λεγόμενα Ετήσια Σχέδια Βελτίωσης (los 
Planes Anuales de Mejora) (PAM) για εκείνα τα σχολεία που ήθελαν να τα θέσουν σε 
εφαρμογή. Ως συμπληρωματικό μέτρο αυτών των Σχεδίων ανέπτυξε ένα Σχέδιο για την 
Ποιότητα της Διοίκησης στην Εκπαίδευση (Plan para la una Gestión de Calidad en 
Educación). Αυτό το Σχέδιο περιελάμβανε ένα μοντέλο εσωτερικής αξιολόγησης των 
δημόσιων σχολικών μονάδων βασισμένο σε προτάσεις και υλικό του Ευρωπαϊκού 
Ιδρύματος για την Ποιοτική Διοίκηση (European Foundation for Quality Management) 
(EFQM). Απώτερος στόχος ήταν να καταστούν τα σχολεία ικανά να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν τα δικά τους Ετήσια Σχέδια Βελτίωσης μετά την εφαρμογή του συγκεκριμένου 
μοντέλου (Eurydice, 2000-2001). 

Το 2000 με την πλήρη μεταβίβαση των εκπαιδευτικών εξουσιών από το Ισπανικό Υπουργείο 
Παιδείας στις Αυτόνομες Κοινότητες, οι τελευταίες είναι υπεύθυνες για διαμόρφωση των 
δικών τους Σχεδίων Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που 
συντηρούνται με δημόσια δαπάνη (Eurydice, 2000-2001, 2003).  

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ισπανία 

Η Ισπανία ανήκει σε εκείνες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου το σύστημα 
αξιολόγησης αφορά μόνο την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως οντοτήτων και φυσικά 
του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι εκπαιδευτικοί δεν αξιολογούνται σε ατομική βάση παρά 
μόνο όταν συντρέχουν λόγοι προαγωγής τους (Eurydice, 2000-2001). 

Η αξιολόγηση του ισπανικού εκπαιδευτικού συστήματος γίνεται από το Εθνικό Ινστιτούτο 
για την Ποιότητα και Αξιολόγηση (Instituto Nacional de Calidad y Evaluación) (INCE) σε 
συνεργασία με τις Αυτόνομες Κοινότητες, ενώ η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων είναι 
αποκλειστική ευθύνη κάθε Αυτόνομης Κοινότητας (Eurydice, 2000-2001). 

Όσον αφορά την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων στην Ισπανία συνυπάρχουν δυο 
μοντέλα: η εξωτερική και η εσωτερική αξιολόγηση. Τα δυο αυτά μοντέλα αξιολόγησης δεν 
εφαρμόζονται ακόμη σ’ όλη την Ισπανία παρά σε ορισμένες μόνο Αυτόνομες Κοινότητες 
ενώ στις υπόλοιπες βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού. Συγκεκριμένα η εξωτερική 
αξιολόγηση εφαρμόζεται στην Ανδαλουσία, στα Κανάρια νησιά, στην Καταλονία και τη 
χώρα των Βάσκων. Μάλιστα στην τελευταία εφαρμόζεται μόνο στη Δευτεροβάθμια 
δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Η εσωτερική αξιολόγηση εφαρμόζεται στην Ανδαλουσία, 
στα Κανάρια νησιά, στην Καταλονία και στην περιοχή της Καστίλλης και του Λεόν. Μάλιστα 
στα Κανάρια νησιά συνυπάρχουν δυο μοντέλα εσωτερικής αξιολόγησης: η αυτοαξιολόγηση 
η οποία είναι υποχρεωτική και η εσωτερική αξιολόγηση που είναι προαιρετική (Eurydice, 
2000-2001, 2003). 
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Αξιολογητές του Εκπαιδευτικού Συστήματος στην Ισπανία 

To Εθνικό Ινστιτούτο για την Ποιότητα και Αξιολόγηση (Instituto Nacional de Calidad y 
Evaluación) (INCE): είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος σε 
μη πανεπιστημιακό επίπεδο στην Ισπανία. Βασικός σκοπός του Ινστιτούτου είναι να 
παρέχει σχετικές πληροφορίες στις Αυτόνομες Κοινότητες και στους Ισπανούς πολίτες 
αναφορικά με το βαθμό επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων. Επίσης, παίρνει 
πρωτοβουλίες και κάνει προτάσεις που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της 
ποιότητας στην εκπαίδευση και στον κρατικό συντονισμό σε διεθνείς μελέτες.  

Συγκεκριμένα, τα καθήκοντα του Ινστιτούτου είναι:  

1. να αξιολογεί το βαθμό εφαρμογής των αναλυτικών προγραμμάτων από τα διάφορα 
επίπεδα, κύκλους και βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, 

2. να πραγματοποιεί έρευνες, μελέτες και αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού 
συστήματος, 

3. να αξιολογεί τις γενικότερες μεταρρυθμίσεις του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς 
και τη δομή, την αποτελεσματικότητα και τα αποτελέσματα των καινοτομιών που 
εισάγονται στην εκπαίδευση, 

4. να δημιουργεί ένα σύνολο δεικτών που να ισχύουν σ’ όλη την Ισπανία και οι οποίοι 
θα επιτρέπουν την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 
του συστήματος, 

5. καταρτίζει συστήματα αξιολόγησης για τα διάφορα είδη εκπαίδευσης και τα 
αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

6. να παρέχει και να ανταλλάσσει πληροφορίες με τις Εκπαιδευτικές Αρχές που θα 
διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων, 

7. να πληροφορεί την κοινωνία για τη λειτουργία και τα αποτελέσματα του 
εκπαιδευτικού συστήματος και  

8. να δημοσιεύει και να διαδίδει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που 
πραγματοποιεί καθώς και των καινοτομιών που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση. 

Τα διάφορα Τμήματα Αξιολόγησης των Αυτόνομων Κοινοτήτων: συνεργάζονται με το Εθνικό 
Ινστιτούτο για την Ποιότητα και Αξιολόγηση στις διάφορες δραστηριότητες αξιολόγησης 
του εκπαιδευτικού συστήματος, και είναι υπεύθυνες για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
συστήματος στις περιοχές δικαιοδοσίας τους (MEC, 2002· Spain, 2003).  

Στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος και των σχολικών μονάδων στην Ισπανία 
έχουν ως κοινό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια όμως, 
παρατηρείται διαφοροποίηση ως προς τους επιμέρους στόχους του εκπαιδευτικού 
συστήματος και των σχολικών μονάδων. Γι’ αυτό και η σχέση ανάμεσα στα δύο είδη 
αξιολόγησης είναι μικρή και περιορίζεται μόνο σε κάποιες εμπειρίες από ορισμένες 
Αυτόνομες Κοινότητες. Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η παροχή 
πληροφόρησης που θα διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων σε ένα γενικό επίπεδο που θα 
αφορά ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα (Eurydice, 2000-2001, 2003).  
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Επίλογος 

Κλείνοντας την εργασία αυτή, θα λέγαμε ότι η αξιολόγηση προκύπτει ως ανάγκη για τη 
διαρκή βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και των 
επιμέρους υποστηρικτικών δομών του, μέσα από την επισήμανση των αδυναμιών του, την 
αποτίμηση των όποιων προσπαθειών καταβάλλονται καθώς και την κινητοποίηση όλων των 
εμπλεκόμενων παραγόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η 
αξιολόγηση δεν μπορεί να είναι περιστασιακή και αποσπασματική αλλά διαρκής και 
ολοκληρωμένη διαδικασία (Έκθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2000). 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάσαμε το σύστημα αξιολόγησης που εφαρμόζεται στο 
εκπαιδευτικό σύστημα της Ισπανίας. Ωστόσο η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος 
κάθε χώρας αποτελεί συνισταμένη της αξιολόγησης των επιμέρους δομών του.  
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Περίληψη 

Ο 21ος αιώνας επέφερε σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές και πολιτισμικές εξελίξεις, παγκο-
σμίως, αλλά και στην Ελλάδα. Όντας το σχολείο κομμάτι ενός ευρύτερου κοινωνικού συστή-
ματος, με αμφίδρομη σχέση, αφενός επηρεάζεται άμεσα από αυτές τις καταστάσεις και αφε-
τέρου υποχρεούται να προσαρμόζεται και  να αλλάζει  ώστε να παρίσταται ως αρωγός της 
κοινωνίας. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, κάτω από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ολοένα 
και περισσότερα παιδιά δεν προσέρχονται φροντισμένα στο σχολείο, μην έχοντας το στοι-
χειώδες φαγητό στις τσάντες τους. Για το λόγο αυτό, ο ρόλος της σχολικής κοινότητας, αλλά 
και της σχολικής ηγεσίας, πρέπει να είναι καταλυτικός, με τη δημιουργία σχεδίου διαχείρισης 
αλλαγών – μέτρων, που θα αποτελεί το εφαλτήριο σημείο για την καταπράυνση του φαινο-
μένου.  Είναι λοιπόν σημαντικό να αναλυθούν και να καταγραφούν τα βασικά χαρακτηριστικά 
της εκπαιδευτικής αλλαγής και να παρουσιαστεί ένα σχέδιο διαχείρισης της αλλαγής για την 
αντιμετώπιση της ασιτίας στα σχολεία και τον ρόλο της σχολικής ηγεσίας στην όλη διαδικα-
σία. 

Λέξεις - Κλειδιά: εκπαιδευτική αλλαγή, σχολική ηγεσία, σχέδιο διαχείρισης. 

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας, η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει ένα πλήθος προβλημάτων και παρε-
νεργειών στην ελληνική κοινωνία, που επηρεάζουν άμεσα και τον σχολικό οργανισμό. Το δρα-
ματικότερο στοιχείο, που αναδεικνύεται από την οικονομική κρίση είναι το θέμα του υποσι-
τισμού των παιδιών, φαινόμενο  το οποίο επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοί καθημερινά. Τα 
πλοκάμια του υποσιτισμού έχουν αγγίξει σχολεία υποβαθμισμένων περιοχών στην Αθήνα, 
όπου οι οικογένειες των μαθητών, μαστίζονται από ανεργία και οικονομική δυσπραγία. (Συ-
νήγορος του Πολίτη, 2012). Σε συνδυασμό με την αναφορά του Πασιαρδή (2004), που τονίζει 
ότι ολοένα αυξάνονται οι απαιτήσεις της κοινωνίας απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστημα, το 
σχολείο καλείται να αντιμετωπίσει ένα ουσιαστικό κοινωνικό πρόβλημα, μέσω του σχεδια-
σμού εκπαιδευτικών αλλαγών, οι οποίες προκύπτουν από την πίεση των γεγονότων, εξαιτίας 
της οικονομικής κρίσης. Για να το καταφέρει αυτό το σχολείο οφείλει να πάρει το ρίσκο και 
να εφαρμόσει τις εκπαιδευτικές αλλαγές, που θα αντέξουν στο χρόνο (Fullan, 2000).  

Μέσα από τη θεωρητική παρουσίαση των σημαντικότερων πτυχών της εκπαιδευτικής αλλα-
γής (φύση, αναγκαιότητα, αντιστάσεις, κ.ά.) η εργασία αυτή έχει ως κύριο σκοπό την παρά-
θεση και ανάλυση ενός σχεδίου με πρακτικές προτάσεις για εφαρμογή μέτρων - αλλαγών από 
τη σχολική ηγεσία, που θα βοηθήσουν στη διαχείριση του προβλήματος. Αυτός ο σχεδιασμός 
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θα αναπτυχθεί με γνώμονα ένα συγκεκριμένο θεωρητικό μοντέλο, το οποίο ο ηγέτης οφείλει 
να επιλέξει ορθά, προκειμένου οι αλλαγές που θα προτείνει να έχουν αποτελεσματική διάρ-
κεια στο χρόνο.  

Αναγκαιότητα και φύση της εκπαιδευτικής αλλαγής 

Οι Everard και Morris (1999), από πολύ νωρίς, είχαν επισημάνει ότι το αίτημα της αλλαγής 
μπορεί να προέρχεται εντός και εκτός του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος. Ο 
γρήγορος ρυθμός ανάπτυξης των σύγχρονων βιομηχανικών κοινωνιών απαιτεί τη δημιουργία 
ατόμων, οι οποίοι παράγουν γνώση χωρίς να φοβούνται την καινοτομία και την αλλαγή 
(Hannay, Ben Jaafar & Earl, 2013).  Μπορεί, λοιπόν, κανείς να παρατηρήσει ότι το εξωτερικό 
περιβάλλον με τη ραγδαία αρνητική εξέλιξη της οικονομικής κρίσης επηρέασε το εσωτερικό 
του σχολείου, επιφέροντας το φαινόμενο της μαθητικής ασιτίας. Τα σχολεία κάθονται στη 
διασταύρωση της τοπικής, κοινότητας, της οικογένειας και της ευρύτερης κοινωνίας, επιση-
μαίνει η Harris (2009). Είναι ουσιαστικής σημασίας, λοιπόν, σε προβλήματα τόσο επείγοντα, 
οι αλλαγές, μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, να είναι τόσο άμεσες όσο και μακράς διάρ-
κειας (Fullan, 2000). O Adams (2007) περιγράφει την εκπαιδευτική αλλαγή ως μια διαδικασία 
προβληματική, προκλητική, περίεργη και επίπονη. H αλήθεια είναι ότι αρκετοί θεωρητικοί 
περιέγραψαν την εκπαιδευτική αλλαγή ως μια δυναμική διαδικασία, στη διάρκεια του χρό-
νου, με δομικά στοιχεία,  που απαιτεί γνώσεις, δεξιότητες, αξίες, πεποιθήσεις, οργάνωση, 
ενώ ταυτόχρονα έχει ανάγκη την εμπλοκή των ατόμων (Fullan, 2007 ∙ Κυθραιώτης, 2012). Βα-
σικό χαρακτηριστικό για μια επιτυχημένη και με διάρκεια αλλαγή αποτελεί ο μετασχηματι-
σμός της κουλτούρας, δηλαδή το πώς να αλλάξουν οι αξίες των ατόμων σε έναν εκπαιδευτικό 
οργανισμό και το πώς θα δουλέψουν μαζί για να το καταφέρουν αυτό (Fullan, 2002). Στο θέμα 
της μαθητικής ασιτίας τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών αλλαγών αφορούν νέα υλικά, 
εμπλέκουν νέες συμπεριφορές και πρακτικές και ενσωματώνουν καινούριες αξίες και πι-
στεύω (Fullan, 2000).  

H λογική μιας εκπαιδευτικής αλλαγής, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί για να καταπολεμηθούν 
σοβαρά κοινωνικά φαινόμενα, όπως η μαθητική ασιτία, είναι απλή: οποιαδήποτε επιφα-
νειακή ιδέα δεν μπορεί να επηρεάσει κανέναν, όσο υποσχόμενη και αν φαίνεται (Elmore, 
2004). Επομένως, οι αλλαγές θα πρέπει να είναι βαθιές και δεν θα αφορούν την εμπλοκή 
μόνο του εκπαιδευτικού οργανισμού αλλά και την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας και των 
φορέων που τον περιβάλλουν. 

Aντίσταση στην αλλαγή και ο ρόλος της ηγεσίας 

Ο Adams (2007) αναφέρεται στην εκπαιδευτική αλλαγή με τον χαρακτηρισμό «προβλημα-
τική». Πολύ νωρίτερα οι Everard και Morris (1999) είχαν αναρωτηθεί «γιατί όλες αυτές οι αλ-
λαγές είναι τόσο προβληματικές;» (σ. 258). Οι ίδιοι δίνουν την απάντηση, λέγοντας ότι η δια-
χείριση της αλλαγής είναι δυσκολότερη από όσο κάποιος μπορεί να φανταστεί και ότι για να 
συλλάβει κανείς τί σημαίνει αλλαγή θα πρέπει να κατανοήσει προηγουμένως το λεπτότερο 
συστατικό της συμπεριφοράς ανθρώπων και οργανισμού. Πολλοί μελετητές συμφωνούν ότι 
πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη σημασία που έχουν οι ατομικές συμπεριφορές, οι 
ανάγκες, οι αξίες και τα κίνητρα, που επηρεάζουν την επιτυχία των προσπαθειών για εκπαι-
δευτικές αλλαγές. (Erwin & Garman, 2010). Μάλιστα, οι Jaffe, Scott και Tobe (1994) εντόπισαν 
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τέσσερις αντιδράσεις όσων εμπλέκονται στη διαδικασία της αλλαγής: 1) άρνηση να πιστέ-
ψουν ότι η αλλαγή θα εφαρμοστεί, 2) αντίσταση στο να συμμετέχουν σε αυτή, 3) εξερεύνηση 
– πειραματισμός με νέες συμπεριφορές και 4) δέσμευση – αποδοχή της αλλαγής. Αξίζει να 
σημειωθεί, ωστόσο ότι εν προκειμένω, αυτοί που επέδειξαν άρνηση και αντίσταση αναφο-
ρικά με το φαινόμενο της μαθητικής ασιτίας, ήταν εκείνοι που όφειλαν άμεσα να ασκήσουν 
εκπαιδευτικές αλλαγές για να το αντιμετωπίσουν, δηλαδή το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας. Συ-
γκεκριμένα, με ανακοίνωσή του (Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., 2011) αρνήθηκε τις καταγγελίες των εκπαιδευ-
τικών ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα στα σχολεία χαρακτηρίζοντάς τες ανυπόστατες. Το γε-
γονός αυτό έρχεται σε ταύτιση με τους Fullan, Cuttress και Kilcher (2005) οι οποίοι αναφέρουν 
ότι η παρουσία μιας εκπαιδευτικής αλλαγής δεν εγγυάται την επίλυση μιας τέτοιας κατάστα-
σης, η απουσία της, όμως, εξασφαλίζει την αποτυχία και επομένως την ενίσχυσή της.  

Η εκπαιδευτική ηγεσία, επομένως, παίζει ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη των αλλαγών, ιδιαί-
τερα όταν πρόκειται για τόσο σημαντικά κοινωνικά προβλήματα, καθώς αυτή πρώτα δίνει τις 
κατευθύνσεις, μέσω της ανάπτυξης του οράματος, μεταδίδοντας το όραμα στους ανθρώπους 
και εμπνέοντας την εμπλοκή τους σε αυτό (Κυθραιώτης, 2012). 

Σχέδιο διαχείρισης της αλλαγής για την αντιμετώπιση της ασιτίας στα σχολεία: ο ρόλος 
της σχολικής ηγεσίας. 

Ο Gardner (2004) λέει ότι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς για να αλλάξει 
κάποιου τη σκέψη είναι να συνδεθεί με την πραγματικότητά του ως σημείο άφιξης της αλλα-
γής. Με την πραγματικότητα, στα ελληνικά σχολεία, να είναι τόσο σκληρή, με μαθητές να 
χάνουν τις αισθήσεις τους από την ασιτία, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, που μαστίζει 
τη χώρα, η δημιουργία σχεδίου διαχείρισης αλλαγών – μέτρων αποτελεί το εφαλτήριο σημείο 
για την καταπράυνση του φαινομένου.  

Το θέμα της φτώχειας και της ασιτίας των μαθητών και των οικογενειών τους, προϋποθέτει 
έναν ηγέτη, ο οποίος: 1)  πορεύεται προς ευδιάκριτους στόχους και έχει ανεπτυγμένη την 
αίσθηση του προσανατολισμού, 2) έχει ανοικτή καλοπροαίρετη επικοινωνία με τους συνερ-
γάτες του, αντιμετωπίζοντας εποικοδομητικά τις συγκρούσεις, 3) αναπτύσσει συνεργατική 
κουλτούρα, 4) κρατά ανοικτό το σχολείο του και εντεταγμένο σε ένα σύνθετο περιβάλλον 
(Everard & Morris, 1999 ∙ Πασιαρδής, 2004). Επιπλέον, ο Fullan (2007) προσθέτει ότι στην 
αλλαγή πετυχαίνουν τα σχολεία, που χαρακτηρίζονται από ελεύθερη επικοινωνία, ιδιαίτερες 
επικοινωνιακές ικανότητες, γενική επιθυμία συνεργατικής δουλειάς, υποστηρικτική διοί-
κηση, ομοψυχία στους εκπαιδευτικούς στόχους και προηγούμενη εμπειρία επιτυχημένης αλ-
λαγής.  

Βέβαια, ο σχεδιασμός διαχείρισης εκπαιδευτικών αλλαγών δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς 
όπως λέει και ο Κυθραιώτης (2012) αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία, στην οποία εμπλέ-
κονται πολλοί παράγοντες όπως: δομές, άνθρωποι, εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και 
ο,τιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται σε ένα ανοικτό κοινωνικό σύστημα, όπως το σχολείο. Επο-
μένως η σχολική ηγεσία οφείλει να συμπεριλάβει όλους αυτούς τους παράγοντες στη διαδι-
κασία σχεδιασμού της αλλαγής, επιλέγοντας το σωστό οργανωτικό μοντέλο, καθώς αυτό 
βοηθά στην πρακτική ανάλυση και επεξήγηση της εκπαιδευτικής αλλαγής, τόσο από την 
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πλευρά του περιεχομένου, όσο και από την πλευρά της διαδικασίας. (Κυθραιώτης, 2012).  Άλ-
λωστε για να επιτευχθούν οι αλλαγές, που θα αποφέρουν μακροχρόνιες και ουσιαστικές λύ-
σεις σε τόσο σοβαρά ζητήματα, όπως αυτό της ασιτίας στα σχολεία, θα πρέπει να αναπτυχθεί 
ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός – προγραμματισμός (Desimone, 2002). Η επιλογή ενός ορ-
θού σχεδιαστικού μοντέλου, προσφέρει τη δυνατότητα να εξετάζει κανείς την πορεία της αλ-
λαγής, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της (Weston & Bain, 2009). 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και με την ανάγκη μιας μακρόβιας και ουσιαστικής 
αντιμετώπισης του φαινομένου της μαθητικής ασιτίας, προτείνεται η υιοθέτηση ενός μοντέ-
λου αλλαγής, που δεν θα θεωρεί αυτή ως ένα μεμονωμένο γεγονός και μια αποσπασματική 
διαδικασία, αλλά θα ταυτίζει την αποτελεσματική αλλαγή με την ανάπτυξη ολόκληρου του 
εκπαιδευτικού οργανισμού (Κυθραιώτης, 2012). Συστήνεται, έτσι, το σχεδιαστικό μοντέλο 
των οκτώ βημάτων των Fullan et al (2005) το οποίο αποτελεί ένα εξελικτικό σχέδιο του πρό-
τερου μοντέλου των τριών φάσεων του Fullan (1991). Σύμφωνα με το προγενέστερο αυτό 
μοντέλο, η διαδικασία της αλλαγής αποτελείτο από τρεις βασικές φάσεις: α) την εισαγωγή, 
την έναρξη της αλλαγής, όπου παράλληλα αναπτυσσόταν και η αφοσίωση σε αυτή, β) την 
εφαρμογή της και γ) την εσωτερίκευσή της, όπου η αλλαγή, πλέον, αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της σχολικής ζωής (Κυθραιώτης, 2012). Πολύ αργότερα, λοιπόν, οι Fullan et al (2005) 
έπειτα από χρόνια ερευνητικών εργασιών εντόπισαν ότι η ιστορία των εκπαιδευτικών αλλα-
γών είναι γεμάτη από καλές ιδέες και πολιτικές, οι οποίες αποτυγχάνουν κατά την εφαρμογή 
τους, ή επιτυγχάνουν σε μια κατάσταση αλλά όχι σε κάποια άλλη. Αυτό που υπέδειξαν είναι 
ότι το συστατικό στοιχείο, που λείπει στις περισσότερες περιπτώσεις αποτυχίας, είναι η εκτί-
μηση και η χρήση αυτού που καλείται «γνώση για την αλλαγή» : κατανόηση και διορατικότητα 
σχετικά με τη διαδικασία της αλλαγής, καθώς και με τις βασικές κινητήριες δυνάμεις, οι ο-
ποίες επιφέρουν μια επιτυχημένη αλλαγή στην πράξη.  

Βήμα 1: Συμμετοχή του ηθικού σκοπού των εμπλεκομένων:  

Στην γνώση της αλλαγής ο ηθικός σκοπός της αλλαγής δεν είναι απλά ένας στόχος, αλλά μια 
διαδικασία, η οποία εμπλέκει την ηγεσία, τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία (Fullan, 
2007). Βασικός στόχος, όπως τον ορίζουν οι Fullan et al (2005) είναι να κλείσει το ευρύ χάσμα 
(gap) μεταξύ των ομάδων στην κορυφή και εκείνων, που είναι στα χαμηλότερα επίπεδα 
(groups at the top / bottom). To σχολείο έχει την υποχρέωση να γεφυρώνει τέτοιου είδους 
κοινωνικά χάσματα, κάνοντας τους μαθητές να αισθάνονται αλληλεγγύη και ισοτιμία μέσα 
σε αυτό. Έτσι, σε αυτό το σημείο, στη φάση της εισαγωγής ο σχολικός ηγέτης οφείλει να συ-
ζητήσει με το εκπαιδευτικό προσωπικό σχετικά με το πρόβλημα της ασιτίας, να ακούσει τις 
παρατηρήσεις τους και να ακολουθήσει ένας σχεδιασμός δράσεων στο σχολείο, προκειμένου 
να ενημερωθούν και αφυπνιστούν ηθικά όλοι οι μαθητές και οι γονείς τους για το μείζον αυτό 
θέμα.  

Βήμα 2: Χτίσιμο ικανοτήτων 

Το δεύτερο βήμα, σύμφωνα με τους Fullan et al (2005), αφορά το χτίσιμο ικανοτήτων, που 
περιλαμβάνει το σχεδιασμό πολιτικής, στρατηγικής, εύρεσης πόρων και δράσεων, προκειμέ-
νου να αυξηθεί η συλλογική ανθρώπινη δύναμη για την, προς τα εμπρός, μετακίνηση του 
συστήματος. Επειδή, λοιπόν, κατά τους παραπάνω μελετητές το χτίσιμο των ικανοτήτων απο-
τελεί συλλογική διαδικασία, εν προκειμένω, ο ηγέτης οφείλει να αναπτύξει ένα συνεργατικό 
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μοντέλο ηγεσίας, με συμμετοχικές διαδικασίες (Πασιαρδής, 2004), επιδίδοντας αρμοδιότητες 
στο προσωπικό του εκπαιδευτικού οργανισμού, κατά τον σχεδιασμό της αλλαγής, αλλά και 
στην εκτέλεσή της. Είναι βασικό, επίσης, να έχει προγραμματίσει την επαρκή υλικοτεχνική και 
τεχνολογική υποδομή του σχολείου του, πριν την εκτέλεση της αλλαγής. Άλλωστε ο Fullan 
(2007) δίνει έμφαση στη χρήση της τεχνολογίας για την εκτέλεση των εκπαιδευτικών αλλα-
γών. 

Βήμα 3: Ανάπτυξη κουλτούρας για μάθηση 

Στο συγκεκριμένο στάδιο, κατά τους Fullan et al (2005) περιλαμβάνεται ένα σύνολο από στρα-
τηγικές, σχεδιασμένες για να μαθαίνουν οι άνθρωποι ο ένας από τον άλλον (γνωστική διά-
σταση της αλλαγής), ώστε να υπάρξει δέσμευση για βελτίωση της κατάστασης (συναισθημα-
τική διάσταση της αλλαγής). Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση, ο ηγέτης μπορεί να παρακι-
νήσει τους εκπαιδευτικούς να ενημερωθούν όλοι μαζί μέσα από διεθνή βιβλιογραφία για το 
θέμα της μαθητικής ασιτίας, ερευνώντας εκπαιδευτικές αλλαγές, που εφαρμόστηκαν σε διά-
φορες χώρες για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Μπορεί να έρθει σε επαφή με άλλα 
σχολεία και τους διευθυντές τους, αξιοποιώντας την τεχνολογία, ώστε να διερευνήσουν τυχόν 
δράσεις, που διεξήχθησαν στα σχολεία αυτά. Να παρακινηθούν οι εκπαιδευτικοί να παρακο-
λουθήσουν σχετικές ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω σε τέτοιου είδους κοινω-
νικά ζητήματα για καλύτερη αντιμετώπισή τους. Έχοντας το εκπαιδευτικό προσωπικό απο-
κτήσει γνώσεις πάνω στο ζήτημα, καλείται να συνεργαστεί στα πλαίσια του σχεδιασμού της 
αλλαγής, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και δραστηριότητες.  

Βήμα 4: Κατανόηση της διαδικασίας της αλλαγής: 

Το στάδιο αυτό είναι αρκετά αγχώδες για τον ηγέτη, καθώς απαιτεί να λάβει υπόψη του τους 
παράγοντες εκείνους, που θα προτιμούσε να μην ήταν αναγκαία η αναχαίτισή τους και η ε-
νασχόλησή του με αυτούς (Fullan et al, 2005). Εδώ θα πρέπει να αφουγκραστεί τυχόν αντι-
στάσεις στην αλλαγή, που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην εφαρμογή της. Κατά 
το σχεδιαστικό μέρος, λοιπόν, καλό είναι να διερευνήσει ποιες ομάδες ή άτομα, μπορεί να 
δυσκολέψουν την προσπάθεια αντιμετώπισης της μαθητικής ασιτίας στο σχολείο του. Υπάρ-
χουν ομάδες εκπαιδευτικών, γονιών ή μαθητών, οι οποίο θα διαφωνήσουν; Μήπως δημιουρ-
γηθούν προβλήματα από την τοπική κοινότητα για την ευόδωση των σχεδίων; Καλό θα είναι 
να προηγηθούν διερευνητικές συζητήσεις με τις υπό – υποψία, αυτές, ομάδες, προκειμένου 
να σιγουρευτεί ότι το σχέδιο δράσης για την αλλαγή δεν θα αποτύχει.  

Βήμα 5: Ανάπτυξη κουλτούρας αξιολόγησης 

Οι Fullan et al (2005) τονίζουν, σε αυτό το σημείο, τη σημασία, που έχει για την εκπαιδευτική 
αλλαγή, η αξιολόγησή της από τους εμπλεκομένους, η οποία περιλαμβάνει δύο βασικά ση-
μεία α) την ανάπτυξη σχεδίων – δράσης για την αλλαγή κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της: 
ο ηγέτης σε συνεργασία με το προσωπικό οφείλουν να αξιολογούν την αλλαγή, ώστε, ανακα-
λύπτοντας τυχόν λάθη, να προβαίνουν σε διόρθωσή τους και β) είναι σημαντικό στην αξιολό-
γηση να συμμετέχουν οι γονείς, καθώς και εξωτερικές ομάδες, όπως φορείς και μέλη της το-
πικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να συζητείται η απόδοση της αλλαγής προς βελτίωσή της.  

Βήμα 6: Επικέντρωση στην ηγεσία για αλλαγή 

4145

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



  

Ο Collins (2001) επισημαίνει πόσο αποτελεσματική είναι η ηγεσία όταν απλώνεται παντού 
στον οργανισμό και χτίζει διαρκή αποτελέσματα, αντί βραχυπρόθεσμα. Εδώ έρχονται οι Ful-
lan et al (2005) να προσθέσουν ότι μια ουσιαστική κινητήριος δύναμη για βιώσιμη αλλαγή 
αποτελεί η ηγεσία, η οποία εκπροσωπεί το ρίσκο, την καινοτομία. Στην προκειμένη περί-
πτωση, λοιπόν, για να επέλθουν μακροχρόνια αποτελέσματα για ένα σοβαρό κοινωνικό ζή-
τημα, όπως της μαθητικής ασιτίας, ο ηγέτης θα πρέπει να μη φοβάται να ρισκάρει, αλλά να 
ενθαρρύνει την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων, ακόμα κι αν αποτύχουν. Άλλωστε, ό-
πως λέει ο Fullan (2005) η παρουσία της αλλαγής δεν εγγυάται την επιτυχία, η απουσία της 
όμως εξασφαλίζει την αποτυχία.  

Βήμα 7: Δημιουργία συνοχής 

Το στάδιο αυτό αναφέρεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων έτσι ώστε οι κουλτούρες της γνώσης 
και της αξιολόγησης, που προαναφέρθηκαν σε προηγούμενα στάδια να δημιουργήσουν ένα 
σταθερό, με συνοχή, έδαφος στον οργανισμό (Fullan et al, 2005). Στην προκειμένη, λοιπόν, 
περίπτωση, όταν ο ηγέτης αντιμετωπίζει δύσκολα, κοινωνικά προβλήματα στον οργανισμό 
του, εφαρμόζει αλλαγές με σκοπό τη δημιουργία σταθερότητας και συνοχής στο σχολικό πε-
ριβάλλον, ώστε να επιτρέψει στο προσωπικό να εμβαθύνει στο πώς διασυνδέονται οι αλλα-
γές αυτές με την αντιμετώπιση του προβλήματος της ασιτίας και να εφαρμόσει τις ανάλογες 
στρατηγικές. 

Βήμα 8: Καλλιέργεια τριών επιπέδων ανάπτυξης.  

Με τον όρο «τριών επιπέδων ανάπτυξης» οι Fullan et al (2005) εννοούν, όχι μόνο την ατομική 
αλλαγή, αλλά και την αλλαγή σε: 

1. Σχολικό επίπεδο: μπορούν να εφαρμοστούν εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώ-
σεις με συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών, προς ενίσχυση των αδυνατούντων 
μαθητών. 

2. Επίπεδο τοπικής κοινωνίας: μπορούν να εφαρμοστούν προγράμματα με συνεργασία 
του σχολείου και της τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων σχολείων της περιοχής, όπως δη-
μιουργία ενδο-σχολικών κοινωνικών παντοπωλείων, φιλανθρωπικών εκδηλώσεων 
προς ενίσχυση των ασθενέστερων οικονομικά μαθητών, κτλ. 

3. Σε επίπεδο πολιτείας: το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τις κατά τόπους διευ-
θύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να διοργανώσουν ημερίδες ενημέρω-
σης αλλά και προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης των οικογενειών των μαθητών αυ-
τών. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν συσσίτια διανομής 
τροφίμων, με συνεργασία φορέων όπως: ο Ερυθρός Σταυρός, κ.ά. 

Συμπεράσματα / Συζήτηση 

Το σχολείο αποτελεί προθάλαμο της κοινωνίας, κομμάτι της αναπόσπαστο, με το οποίο αλ-
ληλεπιδρά, υποφέροντας κι εκείνο από κάθε προβληματική κατάσταση, που την ταλανίζει 
(Πασιαρδής, 2004 ∙ Κατσαρός, 2008). Η οικονομική κρίση ήρθε σαν λαίλαπα τον 21ο αιώνα να 
σαρώσει παγκοσμίως, δημιουργώντας κοινωνίες δύο ταχυτήτων. Στην Ελλάδα επέφερε ου-
σιαστικά προβλήματα, ένα από τα σημαντικότερα είναι και αυτό της οικονομικής ανέχειας 
των οικογενειών, οι οποίες έχουν φτάσει στο σημείο να μην μπορούν να προσφέρουν φαγητό 
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στα παιδιά τους. Το σχολείο, λοιπόν, δεν μπορεί να μείνει αμέτοχο σε ένα τέτοιο σοβαρό 
ζήτημα, αλλά επιβάλλεται να εφαρμόσει ουσιαστικές εκπαιδευτικές αλλαγές για την αντιμε-
τώπισή του. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να ριζώσουν βαθιά στην ηθική αντίληψη των υπο-
κειμένων, εμπλέκοντας νέες συμπεριφορές και πρακτικές και ενσωματώνοντας καινούριες α-
ξίες και πιστεύω (Fullan, 2001).   

Έτσι, λοιπόν, προκειμένου να υπάρξουν μακρο-βιώσιμες αλλαγές, οι οποίες θα βοηθήσουν 
στην αντιμετώπιση του ζητήματος της σχολικής ασιτίας, προτάθηκε  η υιοθέτηση ενός μοντέ-
λου αλλαγής, που δεν θα την θεωρεί ως ένα μεμονωμένο γεγονός και μια αποσπασματική 
διαδικασία, αλλά θα ταυτίζει την αποτελεσματική αλλαγή με την ανάπτυξη ολόκληρου του 
εκπαιδευτικού οργανισμού (Κυθραιώτης, 2012). Το μοντέλο των οκτώ βημάτων των Fullan et 
al (2005) πρόσθεσε ένα σημαντικό συστατικό: τη γνώση αναφορικά με την εκπαιδευτική αλ-
λαγή, ως κινητήρια δύναμη για επιτυχημένη και μακροχρόνια αλλαγή για την επίλυση σημα-
ντικών προβλημάτων στα σχολεία, όπως, στη συγκεκριμένη περίπτωση: η μαθητική ασιτία. 
Σημαντική σε κάθε βήμα είναι η εμπλοκή του σχολικού ηγέτη, ο οποίος θα αποτελέσει το 
εφαλτήριο έναυσμα για τη μετάδοση του οράματος στους ανθρώπους,  εμπνέοντας την ε-
μπλοκή τους σε αυτό (Κυθραιώτης, 2012).  

Τέλος, η εργασία αυτή μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για περαιτέρω μελέτη και έρευνα σε 
θέματα πρότασης μοντέλων εκπαιδευτικής αλλαγής για επίλυση και άλλων σοβαρών κοινω-
νικών ζητημάτων, που απασχολούν το σύγχρονο σχολείο.  
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Εισαγωγή αλλαγής / καινοτομίας σε σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -  Γυμνάσιο 

Κοντελές Ηλίας1, Τσιανάκα Μελίνα2 
1Καθηγητής Μαθηματικών, Γυμνάσιο Μαλεσίνας, επιμορφωτής ΤΠΕ επιπέδου Α, επιμορ-

φούμενος ΤΠΕ επιπέδου Β, μεταπτυχιακός φοιτητής ΕΑΠ (Σπουδές στην εκπαίδευση) 
ikonteles@sch.gr 

2Καθηγήτρια Φιλολογικών, Γενικό Λύκειο Μαλεσίνας, επιμορφούμενη ΤΠΕ επιπέδου Β  
mel.tsianaka@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρακάτω εργασία παρουσιάζει την εισαγωγή μιας αλλαγής / καινοτομίας σε σχολείο 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικά σε Γυμνάσιο. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα πολύπλοκο, αβέβαιο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η εισα-
γωγή μιας αλλαγής / καινοτομίας θα επιφέρει την άρση της στασιμότητας και της κατευθυ-
νόμενης αλλαγής στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη λειτουργία του σχολείου. Προφα-
νώς, όλα αυτά θα επιφέρουν μια σχετική «αναταραχή» στο σύλλογο διδασκόντων και τη 
λειτουργία του σχολείου. Επομένως, οι συγκρούσεις για την αποδοχή / μη αποδοχή της 
καινοτομίας είναι αναπόφευκτες διότι οι εκπαιδευτικοί θα είναι οι φορείς της προώθησης 
της καινοτομίας. Ο διευθυντής του σχολείου καλείται ως ηγέτης να παίξει ένα «νέο ρόλο». 
Ως γνώστης ο ίδιος της καινοτομίας, φροντίζει για την διάχυση της πληροφορίας στο σύλ-
λογο διδασκόντων για την εισαγωγή της αλλαγής / καινοτομίας, την ανάδειξη των πλεονε-
κτημάτων εισαγωγής της για τους ίδιους και για την διδασκαλία, την άρση τυχόν ενστάσεων 
από τους εκπαιδευτικούς και τη διαχείριση των συγκρούσεων. Η προτεινόμενη καινοτομία 
αφορά στην εισαγωγή των ΤΠΕ σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα οφέλη από την συ-
γκεκριμένη καινοτομία αναμένονται να είναι πολλά για τους μαθητές – νέος τρόπος μάθη-
σης και κατάκτησης της γνώσης -, για τους εκπαιδευτικούς – επιμόρφωση και αλλαγή της 
μεθόδου διδασκαλίας - και για την κουλτούρα του σχολείου.       

Λέξεις – Kλειδιά: Εισαγωγή καινοτομίας, ενεργοποίηση εκπαιδευτικών, συγκρούσεις       

Εισαγωγή 

Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να μελετήσουμε την εισαγωγή μιας αλλαγής / 
καινοτομίας σε σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικά σε Γυμνάσιο. Η σύγχρονη 
εποχή που διανύουμε είναι δύσκολη. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται αντιμέ-
τωπο με ένα πολύπλοκο, αβέβαιο και ανταγωνιστικό περιβάλλον (Δακοπούλου, 2008). Πα-
ρά τις όποιες αντίξοες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες και με εμφανές το 
έλλειμμα οργανωμένης και συστηματικής επιμόρφωσης, υπάρχουν εκπαιδευτικοί που προ-
σπαθούν με την παραγωγή νέων ιδεών να προελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών τους, 
ώστε να αγαπήσουν το σχολείο και έτσι να αναπτύξουν και αναδείξουν το πλούσιο πνευμα-
τικό δυναμικό που ενυπάρχει σε κάθε έφηβο. Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι μαθητές, σε ό-
λους τους γνωστικούς τομείς, μαθαίνουν καλύτερα σε ένα σχολείο που είναι περισσότερο 
μαθητοκεντρικό, ενεργητικό, βιωματικό, αυθεντικό, δημοκρατικό, ανοικτό, συνεργατικό και 
προκλητικό.  

4149

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο προσδιορισμός των παραμέτρων στο εσωτερικό και 
εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου που κάνουν αποδεκτή την αλλαγή / καινοτομία από το 
σύνολο της σχολικής κοινότητας.  
Στα επόμενα, αφού οριστούν οι απαραίτητες έννοιες, θα εμβαθύνουμε κριτικά στις παρα-
μέτρους που κάνουν αποδεκτή μια αλλαγή / καινοτομία προκειμένου να δώσουμε απαντή-
σεις στα ζητούμενα. Θα προσπαθήσουμε, μέσω της αλλαγής / καινοτομίας που προτείνου-
με, να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής στη σχολική μο-
νάδα. 

Η έννοια της καινοτομίας και το θεωρητικό πλαίσιο 

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

Ως εκπαιδευτική αλλαγή χαρακτηρίζουμε: «κάθε εκπαιδευτικό μετασχηματισμό, ο οποίος 
άλλοτε θεσμοθετείται με ρυθμίσεις μικρότερης εμβέλειας, όπως υπουργικές αποφάσεις, 
προεδρικά διατάγματα, και άλλοτε επέρχεται απλά, χωρίς απαραίτητα να θεσμοθετηθεί. Η 
εκπαιδευτική αλλαγή είναι συχνά μετασχηματισμός που αναφέρεται σε επί μέρους πτυχές 
της εκπαίδευσης και είναι δυνατό να εστιάζει αποκλειστικά και μόνο σε λήψη μέτρων με 
καθαρά διοικητικό ή γραφειοκρατικό περιεχόμενο» (Δακοπούλου, 2008). 
Ως εκπαιδευτική καινοτομία χαρακτηρίζουμε μια ουσιαστική και ριζική τροποποίηση του 
εκπαιδευτικού συστήματος, που προϋποθέτει μια ενέργεια, μια παρέμβαση, ένα πρόγραμ-
μα ή μια δραστηριότητα που εφαρμόζεται και δοκιμάζεται για πρώτη φορά στο συγκεκρι-
μένο εκπαιδευτικό πλαίσιο και θεωρούμενη ως εκπαιδευτικός μετασχηματισμός και μετα-
βολή, που το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν προέβλεπε (Δακοπούλου, 2008).  
Ο Ρεκλείτης (2002) αναφέρει έναν ορισμό που αποτελεί συνισταμένη πολλών άλλων και 
παρουσιάζεται ως πλέον ολοκληρωμένος, ορίζει την καινοτομία: «ως μη συνηθισμένη, ση-
μαντική και ασυνεχής οργανωσιακή αλλαγή που περικλείει μια νέα ιδέα, η οποία δε συμ-
φωνεί με την υφιστάμενη γενική ιδέα λειτουργίας του οργανισμού …και συνεπάγεται οργα-
νωσιακή ευφυΐα, γιατί ακολουθείται από αλλαγές στις τρέχουσες οργανωσιακές ικανότη-
τες, στα τρέχοντα γνωστικά πρότυπα, στα εννοιολογικά μοντέλα και στις εφαρμοζόμενες 
θεωρίες». 

Εισαγωγή καινοτομίας 

Γενικά, την καινοτομία (Παπακωνσταντίνου, 2008) για να τη συλλάβουμε και να μπορέσου-
με να την αναλύσουμε πρέπει να τη θεωρήσουμε ως «μια αυτόβουλη στρατηγική ενός ή 
πολλών παιχτών (φορέων) για να ευνοήσουν ή να προκαλέσουν ορισμένες αλλαγές». Οι 
οργανισμοί είναι ζωντανές οντότητες, οι οποίες αλλάζουν προσαρμοζόμενες στις μεταβαλ-
λόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος, αλλά διατηρούν την ταυτότητά τους, τη βασική δομή 
τους και την κουλτούρα τους, ενώ οι συμμετέχοντες - εργαζόμενοι εξελίσσονται, ανανεώνο-
νται και μαθαίνουν. Όταν κάποιος προσπαθεί να εισαγάγει μια καινοτομία στο εκπαιδευτι-
κό σύστημα προσπαθεί στην ουσία να αλλάξει τις συνθήκες ή να επιδράσει σε παραμέ-
τρους που επικρατούν στην παροχή του εκπαιδευτικού έργου και να αντιμετωπίσει προ-
βλήματα που έχουν δημιουργηθεί και διαπιστωθεί από την εξουσία, ή να προκαλέσει την 
ανανέωση της καθιερωμένης πρακτικής και των ορίων που η καθημερινότητα έχει επιβάλ-
λει (Παπακωνσταντίνου, 2008). 
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Η Gros (2001) στο πλαίσιο ερμηνείας της καινοτομίας «μέσα σε ένα τεχνοκρατικό περιβάλ-
λον, όπου το εκπαιδευτικό σύστημα προσπαθεί να προσαρμόσει τους στόχους του στο τα-
χύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον», σημειώνει ότι: «η προέλευση της σχολικής καινοτομίας 
κατοικεί στην Σουμπετεριανή σύλληψη μιας οικονομικίστικης θεώρησης της αποτελεσματι-
κότητας, της αποδοτικότητας της σχέσης κόστους -  ποιότητας ή της ικανοποίησης του πε-
λάτη, η οποία είναι είτε απευθείας του μαθητή είτε έμμεσα των γονέων». 
Η εξέλιξη της επιστήμης και οι αλλεπάλληλες κοινωνικό – πολιτισμικές μεταβολές απαιτούν 
ένα δυναμικό εκπαιδευτικό σύστημα, που εάν δεν είναι σε θέση να προβλέπει τους κοινω-
νικούς μετασχηματισμούς, τουλάχιστον να μπορεί να αντεπεξέρχεται στις προκλήσεις του 
(Χατζηπαναγιώτου, 2001). Η Αθανασούλα – Ρέππα (2008) αναφέρει ότι αυτό δεν μπορεί να 
συμβαδίσει με το να αυξάνουν τις πιέσεις στους εκπαιδευτικούς ώστε να ενεργούν ως με-
ταβιβαστές γνώσεων και πληροφοριών, αλλά αντίθετα να υπηρετούν το διάλογο, την ανα-
ζήτηση – έρευνα και να προσδιορίζονται από το προφίλ του καλά ενημερωμένου, κριτικά 
σκεπτόμενου – στοχαζόμενου, συνεχώς επιμορφούμενου και ανοικτού στις καινοτομίες 
εκπαιδευτικού (Μαυρογιώργος, χ.χ.). «Ένας εκπαιδευτικός οργανισμός λειτουργεί μέσα σε 
ένα ευρύτερο περιβάλλον και λειτουργεί ως θεσμός που παράγει και αναπαράγει γνώσεις 
και εμπειρία. Βρίσκεται συνεπώς σε σχέση αλληλεπίδρασης με το εσωτερικό και το εξωτε-
ρικό του περιβάλλον. Έτσι, οι αλλαγές που συντελούνται σε κοινωνικοπολιτικό και οικονο-
μικό - τεχνολογικό επίπεδο στον παγκόσμιο και τον ευρωπαϊκό χώρο (αλλαγές στο διεθνές 
περιβάλλον, παγκοσμιοποίηση και κοινωνία της γνώσης, Ευρωπαϊκή Ένωση) διαπερνούν το 
εκπαιδευτικό σύστημα από το επίπεδο του κεντρικού σχεδιασμού ως εκείνο της διαχείρι-
σής του. Ως εκ τούτου, οι όποιες δράσεις και πρωτοβουλίες προωθούνται από τον εκπαι-
δευτικό οργανισμό απαιτούν δεξιότητες τέτοιες που να ανταποκρίνονται στις ευρύτερες 
τάσεις και να είναι διαχειρίσιμες» (Αθανασούλα - Ρέππα, 2008a). 
Το σχολείο ως δυναμικό - ανοικτό σύστημα δραστηριοποιείται μέσα στον κοινωνικό περί-
γυρο που το περιβάλλει, οπότε κάτι που συμβαίνει στο εσωτερικό του αντανακλάται και 
στο εξωτερικό περιβάλλον όπως είναι η κοινωνία – τοπικό επίπεδο και κατ’ επέκταση το 
εθνικό και το ευρωπαϊκό επίπεδο. «Οι καινοτόμες δράσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στην 
διεύρυνση του επιστημονικού, κοινωνικού και πολιτιστικού ρόλου της εκπαιδευτικής μονά-
δας, ανάγοντάς την σε πρωτοποριακό κύτταρο παροχής εκπαίδευσης και πολιτισμού, τόσο 
για την ικανοποίηση των μελών της εκπαιδευτικής μονάδας, όσο και για την ικανοποίηση 
των πελατών της, μαθητές – γονείς»  (Δακοπούλου, 2008).      

Το περιεχόμενο της καινοτομίας που προτείνουμε, αναφέρετε σε μια δραστηριότητα – ε-
νέργεια σχετικά με την τεχνική της διδασκαλίας (εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη διδασκα-
λία με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, χρήση πολυμεσικών εφαρμογών ήχου 
και εικόνας, χρήση λογισμικών αξιολόγησης). Η διδασκαλία μετατρέπεται από μετωπική - 
δασκαλοκεντρική σε μαθητοκεντρική -  ομαδοσυνεργατική. Η χρήση σεναρίου, τα φύλλα 
εργασίας και ο χωρισμός σε ομάδες των μαθητών, αλλάζουν την έννοια της διδασκαλίας και 
τον τρόπο οικοδόμησης της μάθησης. Η αξιολόγηση των μαθητών μπορεί να γίνετε με τη 
χρήση του Hot Potatoes (ερωτήσεις ανοικτού ή κλειστού τύπου, σταυρόλεξο, κ.ά.). Για την 
επιτυχία αυτής της καινοτομίας απαιτείται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.    
Σχεδόν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που υπηρετεί σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης έχει επιμορφωθεί ως προς τις βασικές δεξιότητες στις Τεχνολογίες Πληροφο-
ρίας και Επικοινωνίας – ΤΠΕ επιπέδου Α΄, ενώ αρκετοί εκπαιδευτικοί βασικών ειδικοτήτων: 
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ΠΕ:02 (Φιλόλογοι), ΠΕ:03 (Μαθηματικοί), ΠΕ:04 (Φυσικοί, κ.α.) έχουν επιμορφωθεί ή επι-
μορφώνονται στις ΤΠΕ επιπέδου Β΄ στο πλαίσιο της πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 
στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 
του Γ΄ ΚΠΣ, ομοίως και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ:19/20 (Πληροφορικής) μέσω του ΕΣΠΑ (2007 – 
2013).  
«Από την πλευρά της οικονομίας της εκπαίδευσης η καινοτομία αναφέρεται και εξετάζεται 
κυρίως στη σχέση της με την εξέλιξη, την ανάπτυξη και την εφαρμογή των νέων τεχνολο-
γιών στην εκπαίδευση, οι οποίες αναπτύσσουν το εκπαιδευτικό σύστημα και βελτιώνουν 
την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά του. Τα αποτελέσματα της εισαγωγής των 
καινοτομιών στο σχολείο ενσωματώνονται στο ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο παράγεται 
από την εκπαίδευση και συμβάλλει άμεσα στην οικονομική ανάπτυξη με την επαγγελματική 
καριέρα των απόφοιτων» (Παπακωνσταντίνου, 2008). 

Θεωρητικό πλαίσιο 

«Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί αποτελούν ανοικτά εκπαιδευτικά συστήματα. Αυτό σημαίνει 
ότι δέχονται επιδράσεις από το εξωτερικό περιβάλλον» (Σαΐτης, 1991). Η εκπαίδευση είναι 
ανάγκη να αποτελεί χώρο προσανατολισμού της κοινωνίας στις μελλοντικές απαιτήσεις. 
«Στις δομές της χρειάζεται να αναπτύσσονται αντιλήψεις που να βασίζονται στα επιστημο-
νικά δεδομένα και να διαμορφώνουν τις τάσεις, οι οποίες να οδηγούν σε βελτιώσεις και 
αλλαγές. Γι’ αυτό βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της κοινωνίας είναι η βελτίωση της 
εκπαίδευσης. Η τελευταία προκύπτει μέσα από το συστηματικό σχεδιασμό της σχολικής 
πραγματικότητας με στόχο την αλλαγή της οργανωσιακής ανάπτυξης» (Fullan, Miles, & Tay-
lor, 1980). 
Σύμφωνα με τον Fullan (1991) οι παράγοντες που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές καινοτομί-
ες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: τα χαρακτηριστικά της αλλαγής (προσδιορισμένη ανα-
γκαιότητα, σαφήνεια, βαθμός πολυπλοκότητας, ποιότητα υλοποίησης), τα χαρακτηριστικά 
της περιφέρειας (περιφέρεια, ταξινόμηση, ο ρόλος του διευθυντή και του δασκάλου) και 
εξωτερικοί παράγοντες. 
Η συνεχής παραγωγή νέας γνώσης, η αλματώδης και συνεχής πρόοδος στις νέες τεχνολογί-
ες, οι νέες διδακτικές πρακτικές και προσεγγίσεις και η εξελικτική ψυχολογία, καθιστούν 
πιεστική την ανάγκη για εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
Η εισαγωγή της καινοτομίας στηρίζεται σε δυο βασικά ερωτήματα:  

• Γιατί μια κατάσταση (κατά κανόνα αρνητική), ένα πρόβλημα το οποίο δεν θέλουμε 
επιμένουν να υπάρχουν;  

• Τι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση;  
«Η απάντηση σε αυτά τα δυο ερωτήματα προσδιορίζει και το περιεχόμενο των καινοτομιών 
το οποίο μπορεί να είναι είτε ένα πρόγραμμα, είτε μια δραστηριότητα – ενέργεια» (Παπα-
κωνσταντίνου, 2008). 
Κάτω από ποιες συνθήκες ιδεολογικές, δομικές και προγραμματικές συμβαίνουν αλλαγές 
στα εκπαιδευτικά συστήματα;  
Παρατηρούμε πως το αίτημα των αλλαγών μπορεί να βρίσκεται στο εσωτερικό περιβάλλον 
του σχολείου ή στο εξωτερικό. Η οριοθέτηση του εσωτερικού από το εξωτερικό περιβάλλον 
δεν βρίσκει σύμφωνους όλους τους μελετητές της συστημικής θεώρησης. Ο Σαΐτης (2002) 
κάνει λόγο για εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. Στο πρώτο τοποθετεί τη σχολική διεύ-
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θυνση, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, την τοποθεσία και την οργανικότητα του σχο-
λείου, τα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας. Το δεύτερο το ομαδοποιεί σε γενικό περι-
βάλλον και ειδικό περιβάλλον. Στο γενικό βρίσκονται μια σειρά από παράγοντες όπως: κοι-
νωνικοί, πολιτικοί - νομικοί, οικονομικοί, τεχνολογικοί και πολιτιστικοί. Στο ειδικό περιβάλ-
λον, που έχει άμεση σχέση με τη σχολική μονάδα, βρίσκονται κοινωνικές ομάδες επίσημες 
και ανεπίσημες, που επηρεάζουν άμεσα την εκπαιδευτική διαδικασία. 
Η καινοτομία αποτελεί παράδειγμα κοινωνικής αλλαγής που ερμηνεύεται από τη συστημι-
κή θεωρία. Η περιγραφή και η πρόβλεψη εκπαιδευτικών αλλαγών μέσα από συστημικές 
θεωρίες εστιάζουν κυρίως στην ανάλυση αναπτυσσόμενων συστημάτων ως τεχνική για τη 
λήψη αποφάσεων και για την προώθηση καινοτομιών στο επίπεδο των σχολικών συστημά-
των (Δακοπούλου, 2008).  
Στο μικρο - επίπεδο της εκπαιδευτικής μονάδας μπορεί να συμβούν εκπαιδευτικές αλλαγές, 
όπως η εφαρμογή παιδοκεντρικών διδακτικών μεθόδων κι ευέλικτης οργάνωσης της διδα-
σκαλίας, προσέγγιση των μαθητών βάσει της προσωπικότητάς τους κι όχι των κοινωνικών 
τους καταβολών, συνεργατικές σχέσεις εκπαιδευτικών, γονέων και τοπικής κοινωνίας, κτλ. 
Με αυτήν την έννοια μια καινοτομία μπορεί να μετασχηματίσει υφιστάμενες κοινωνικές 
δομές και σχέσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, σημαντικός αναδεικνύεται τόσο ο ρόλος του διευθυντή 
όσο και των εκπαιδευτικών (Δακοπούλου, 2008).  

Εφαρμογή / διαδικασία εισαγωγής καινοτομίας στο σχολείο 

Ανάλυση συνθηκών και όργανα λήψης απόφασης 

Η μορφή διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήματος είναι καθοριστική τόσο στην σύλληψη 
και στο περιεχόμενο όσο και στην εισαγωγή και υιοθέτηση των καινοτομιών από τις εκπαι-
δευτικές μονάδες (Παπακωνσταντίνου, 2008). Η εκπαιδευτική μονάδα σε ένα συγκεντρωτι-
κό εκπαιδευτικό σύστημα περιορίζεται συνήθως σε ρόλο εκτελεστή – εφαρμοστή της κε-
ντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής ανεξάρτητα από το αν η πολιτική αυτή απαντά στις τοπικές 
ανάγκες και ιδιαιτερότητες και ανεξάρτητα από το αν μπορεί ή δεν μπορεί να εφαρμοστεί. 
Συνέπεια των παραπάνω είναι η παρεμπόδιση ανάπτυξης καινοτόμου επαγγελματικής 
κουλτούρας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς για ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών προσεγγί-
σεων και διδακτικών μεθόδων, καθώς επίσης και η αδυναμία αντιμετώπισης των τοπικών 
αναγκών και ιδιαιτεροτήτων. Η σχετική αυτονομία που έχει κάθε εκπαιδευτική μονάδα επι-
τρέπει σε κάθε εκπαιδευτικό όταν μπαίνει στην αίθουσα διδασκαλίας ή στο γραφείο των 
εκπαιδευτικών να εκφράζει τα περιθώρια αυτονομίας που έχει για την άσκηση του διδακτι-
κού, παιδαγωγικού, εκπαιδευτικού του έργου (Μαυρογιώργος, 2008). Το καθεστώς αυτό, 
όπως συμβαίνει σε όλα τα κοινωνικά συστήματα, είναι αρνητικό σε κάθε αλλαγή – καινο-
τομία που προτείνεται είτε από εξωγενείς, είτε από ενδογενείς παράγοντες της εκπαιδευτι-
κής μονάδας. Κανείς δεν θέλει να απολέσει τα κεκτημένα του, να αυξηθεί ο φόρτος εργασί-
ας του, να αμφισβητηθεί η θέση του, ενδεχομένως και η όποια εξουσία του στη συγκεκρι-
μένη εκπαιδευτική μονάδα. Κάθε καινοτομία αναπόφευκτα δημιουργεί αμφισβητήσεις, 
αντιπαραθέσεις και διαμάχες.  

Καταρχάς, για να διασφαλιστεί η εισαγωγή και η ανάπτυξη καινοτομιών στο σχολείο ο 
διευθυντής και η διοίκηση του εκπαιδευτικού οργανισμού πρέπει να είναι ανοικτοί σε νέες 
ιδέες και πρακτικές. Το ευνοϊκότερο σύστημα για την προώθηση των καινοτομιών αποτελεί 

4153

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



το αποκεντρωμένο σύστημα διοίκησης (Παπακωνσταντίνου 2005), όπου η εξουσία και η 
λήψη απόφασης αποδίδεται στις τοπικές και περιφερειακές δομές και αρχές του εκπαιδευ-
τικού συστήματος, οι εκπαιδευτικές μονάδες έχουν μεγάλη αυτονομία και οι εκπαιδευτικοί 
αναπτύσσουν τον επαγγελματισμό τους, βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και ε-
φαρμογή καινοτομιών. Η διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών στο σχολείο οφείλει να ακο-
λουθεί τη διαδικασία προγραμματισμού και λήψης απόφασης στην εκπαιδευτική μονάδα 
και συγκεκριμένα: ανάλογα με το περιεχόμενο της καινοτομίας, η οποία στοχεύει να επιλύ-
σει κάποιο πρόβλημα ή να εισαγάγει κάποια ιδέα στο σχολείο και να επιφέρει κάποια αλ-
λαγή στο σχολείο, θα πρέπει να γίνει ανάλυση της κατάστασης, όπως και του προβλήματος. 
Στη συνέχεια, θα πρέπει να γίνει γνωστοποίηση του προβλήματος ή της πρότασης για και-
νοτομία στους εκπαιδευτικούς και να εξηγηθούν οι συνθήκες, αλλά και οι προϋποθέσεις, 
εισαγωγής της στο σχολείο. Μετά από αυτό θα πρέπει να συζητηθεί η καλύτερη διαδικασία 
για την εφαρμογή της καινοτομίας και μέσα από τη συμμετοχική διαδικασία να καθοριστεί 
ο ρόλος του καθενός στην εφαρμογή της καινοτομίας. Ο ρόλος του διευθυντή καθίσταται 
κρίσιμος και σημαντικός - όπως αναφέρει η Δακοπούλου (2008) ο διευθυντής πρέπει να 
γίνει διευκολυντής, καινοτόμος, εμψυχωτής και διεκπεραιωτής - ανεξάρτητα από το μοντέ-
λο διοίκησης που εφαρμόζεται γενικά ή ειδικά στη σχολική του μονάδα και η συμβολή του 
στην εφαρμογή των καινοτομιών αυξάνεται ανάλογα με το βαθμό αυτονομίας της σχολικής 
μονάδας (Παπακωνσταντίνου, 2008). 

Ενεργοποίηση εκπαιδευτικών και διαχείριση συγκρούσεων 

Ο Μαυρογιώργος (2008) αναφέρει ότι για να μπορέσει η εκπαιδευτική μονάδα να αναλάβει 
έναν πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και την άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής θα πρέπει 
να διαμορφώσει ένα διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας, μια αλλαγή κουλτούρας που θα 
στηρίζεται στις αρχές της συνεργασίας και της ανάδειξης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων 
όλων των μελών της εκπαιδευτικής μονάδας. Το συνεργατικό μοντέλο διοίκησης της εκπαι-
δευτικής μονάδας ανταποκρίνεται περισσότερο στις νέες απαιτήσεις, ώστε η εξουσία και η 
λήψη των αποφάσεων να μοιράζονται ανάμεσα σε μερικά ή όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής 
μονάδας (Bush, 1995). Όλα αυτά συμβάλλουν στο να δημιουργηθεί μια κουλτούρα συνερ-
γασίας στην εκπαιδευτική μονάδα. Η κουλτούρα αυτή στηρίζεται στην αναγνώριση της αξί-
ας των ατόμων, αναπτύσσει έναν επαγγελματισμό αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μετα-
ξύ των εκπαιδευτικών, προωθεί το όραμα της εκπαιδευτικής μονάδας και μετασχηματίζει 
τον ρόλο του διευθυντή σε ηγέτη. Ο διευθυντής, ανάλογα με την περίπτωση, καλείται να 
παίξει ένα διπλό ρόλο, όταν εισάγονται καινοτομίες στο σχολείο του: αφενός, να αναγνωρί-
ζει και να προωθεί την ανάπτυξη καινοτομικών ιδεών των εκπαιδευτικών του σχολείου και 
αφετέρου να είναι αυτός ο εγγυητής της εφαρμογής της καινοτομίας. Μέσα σε μια «στερε-
οτυπική» οργάνωση της λειτουργίας του σχολείου (τμηματοποίηση του προγράμματος 
σπουδών, των αντικειμένων, των ωρών εκπαίδευσης, τη συμβατική διαχείριση των χώρων, 
των σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά και με το περιβάλλον) η καινοτομία έρχεται 
να αλλάξει την ισορροπία και την αρμονία, έστω και πρόσκαιρα, δημιουργώντας αντιδρά-
σεις τις οποίες ο διευθυντής θα πρέπει να διαχειριστεί, ώστε να μην λάβουν εκρηκτικές 
διαστάσεις.  
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Ο διευθυντής θα πρέπει να αναχθεί σε ηγέτη για να μπορέσει να διαχειριστεί τις καινοτομί-
ες και να ξεφύγει από τη λογική της διαχείρισης της κατάστασης. Ο διευθυντής - ηγέτης ε-
ξασφαλίζει όραμα, διεύθυνση (Παπακωνσταντίνου, 2008).  
Ο διευθυντής ως ηγέτης του σχολείου, χρειάζεται να διαθέτει ορισμένες ικανότητες και χα-
ρακτηριστικά που να τον καθιστούν αποτελεσματικό, ώστε να γνωρίζει πώς να εμπνέει και 
να καθοδηγεί τα μέλη της ομάδας που ηγείται και να τα παρακινεί για να παίρνουν ορθές 
αποφάσεις (Κουτούζης, 1999). Οι διευθυντές που έχουν τα ιδιαίτερα γνωρίσματα που σχε-
τίζονται με τον ηγέτη και την αποτελεσματικότητά του, που, κατά Yukl (1994), είναι η αυτο-
πεποίθηση, η αντοχή στην πίεση, η ακεραιότητα, η καθοδήγηση, η διαμόρφωση εργασια-
κής υποκίνησης, η γνωστική ικανότητα, η γνώση της οργάνωσης και η χαρισματικότητα, 
μπορούν ευκολότερα να αντεπεξέλθουν σε διαδικασίες εισαγωγής καινοτομιών στο σχο-
λείο. Επίσης, οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του ηγέτη, όπως οι 
σχέσεις ηγέτη - μελών, η δομή των καθηκόντων, η δύναμη της θέσης του ηγέτη, καθώς και 
το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της οργάνωσης, αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για 
την διαχείριση των καινοτομιών στο σχολείο (Μιχόπουλος, 2004).  
Ο διευθυντής οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι η αλλαγή θα γίνει από τους εκπαιδευτικούς, 
αφού ο ίδιος μόνο την υποδομή, τη δομή, τα εργαλεία και την καθοδήγηση - συντονισμό 
μπορεί να παρέχει σ’ αυτούς.  

Το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας των καινοτομιών εξαρτάται από τη στάση των εκπαι-
δευτικών και από το σκεπτικισμό και προβληματισμό τους για την αλλαγή που επέρχεται σε 
συνδυασμό με ένα υψηλό επίπεδο κατάρτισης στη διδακτική και την παιδαγωγική, οι οποί-
ες αποτελούν την καλύτερη πηγή για μια διαρκή αλλαγή στο σχολείο. Για να μειωθούν οι 
πιθανότητες αποτυχίας εφαρμογής των καινοτομιών, οι διευθυντές, οφείλουν να διαγνώ-
σουν και να ταυτοποιήσουν τους παράγοντες που είναι ευνοϊκοί, τους μοχλούς στους οποί-
ους μπορούν να επιδράσουν ή να ενεργήσουν, τις διαδικασίες που πρέπει να ελέγξουν. Οι 
διευθυντές οφείλουν ως ηγέτες να διαγνώσουν και να κατανοήσουν ποιες είναι οι δυνάμεις 
που αντιστέκονται  ή πρόκειται να αντισταθούν στις αλλαγές (συντηρητισμός εκπαιδευτι-
κών, απώλεια ισχύος, φόβος, μη ύπαρξη υλικών πόρων), δεδομένου ότι είναι φυσικό να 
υπάρξουν αντιδράσεις για κάτι το οποίο είναι νεωτεριστικό και το οποίο εμπεριέχει σε με-
γάλο βαθμό την αβεβαιότητα και ορισμένες φορές τον κίνδυνο να οδηγήσει σε αρνητικά 
αποτελέσματα (Παπακωνσταντίνου, 2008). Ο διευθυντής πρέπει να γίνει ο μέντορας των 
εκπαιδευτικών που δεν έχουν την κατάλληλη επιμόρφωση για να ανταποκριθούν στις νέες 
απαιτήσεις της διδασκαλίας. Πρέπει να φροντίσει για την επιμόρφωση αυτών των εκπαι-
δευτικών δημιουργώντας προγράμματα εσωτερικής επιμόρφωσης στην εκπαιδευτική μο-
νάδα. Η αντίσταση στην αλλαγή δεν είναι απαραίτητα αρνητική (Hull & Adams, 1981), κα-
θώς εξασφαλίζει πως όλα τα σχέδια θα εξεταστούν προσεκτικά, ενώ υπάρχει πάντα η πιθα-
νότητα πως αυτοί που αντιστέκονται στην αλλαγή μπορεί να έχουν δίκιο.  

Συμπεράσματα 

Τα σχολεία συνεχώς αλλάζουν είτε για να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες ή απλά επειδή 
κάθε οργάνωση έχει μια εσωτερική ανάπτυξη η οποία περνά μέσα από πολλές ξεχωριστές 
φάσεις και διαφορετικές δομές. Είναι γεγονός πως ο βασικότερος παράγοντας εφαρμογής 
μίας διαδικασίας αλλαγής - καινοτομίας πρέπει να είναι ο εκπαιδευτικός. Ο διευθυντής – 
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ηγέτης, γνώστης της καινοτομίας και ενημερωμένος για όλες τις εξελίξεις (διδασκαλίας, ε-
πιμόρφωσης, διοίκησης, επικοινωνίας) λειτουργώντας ως μέντορας, διευκολυντής, καινο-
τόμος, εμψυχωτής και διαχειριστής θα γίνει ο άνθρωπος που θα παρακινήσει – ενθαρρύνει 
τον εκπαιδευτικό στην αποδοχή της καινοτομίας.      
Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαιδευτική μονάδα προβάλλεται ως κύτταρο του εκπαιδευτικού συ-
στήματος για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο σύλλο-
γος διδασκόντων σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατό να παίρνει ουσιαστικές αποφάσεις 
που αναφέρονται στην εσωτερική λειτουργία της μονάδας, το προγραμματισμό, το σχεδια-
σμό του έργου, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων, τις επιμορφωτικές προτεραιότητες, τις και-
νοτομίες διαμορφώνοντας μια νέα κουλτούρα στην εκπαιδευτική πολιτική.   

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Αθανασούλα – Ρέππα, Α. (2008). Λήψη Αποφάσεων στο χώρο της Εκπαίδευσης. Στο Α. Αθα-
νασούλα – Ρέππα, Α. Δακοπούλου, Μ. Κουτούζης, Γ. Μαυρογιώργος, Δ. Χαλκιώτης 
(Επιμ.), Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική (Τομ. 
Α΄, σελ. 101-109). Πάτρα: ΕΑΠ. 

Αθανασούλα - Ρέππα, Α. (2008a). Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός στο διεθνές και Ευρωπαϊκό 
Περιβάλλον. Στο Α. Αθανασούλα - Ρέππα, Μ. Κουτούζης (Επιμ.), Διοίκηση Εκπαιδευτι-
κών Μονάδων. Κοινωνική και Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαιδευτικής Διοίκησης 
(Τομ. Γ΄, σελ. 93-137). Πάτρα: ΕΑΠ. 

Bush, T. (1995). Theories of educational management (second edition). London: Paul Chap-
man, Publishing. 

Δακοπούλου, Α. (2008). Εκπαιδευτική Αλλαγή – Μεταρρύθμιση – Καινοτομία. Στο Α. Αθα-
νασούλα – Ρέππα, Α. Δακοπούλου, Μ. Κουτούζης, Γ. Μαυρογιώργος, Δ. Χαλκιώτης 
(Επιμ.), Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική (Τομ. 
Α΄, σελ. 165-211). Πάτρα: ΕΑΠ.  

Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 – 2013). Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Τεύχος 1. Πάτρα: 
2013 

Fullan, M., Miles, M. B., & Taylor B. (1980). Organization development in schools, the state of 
the art. Review of educational Research. 

Fullan, M. (1991). The New Meaning of Educational Change. New York: Teacherw College 
Press. 

Gros, F. (2001). L’innovation scolaire. INRP. Paris. 

Hull, R., & Adams, A. (1981). Decisions in the Science Department: Hatfield: Schools Coun-
cil/Association for Science Education.  

Κουτούζης, Μ. (1999). Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ (Τομ. Α΄, σελ. 172). Πάτρα: ΕΑΠ. 

4156

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Μαυρογιώργος, Γ. (χ.χ.). Καινοτομία και Εκπαιδευτική Πολιτική του Σχολείου. Περί Σχολικής 
Καινοτομίας. Ανακτήθηκε από: www.innovation.edu.gr  

Μαυρογιώργος, Γ. (2008). Η εκπαιδευτική μονάδα ως φορέας διαμόρφωσης και άσκησης 
εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο Α. Αθανασούλα – Ρέππα, Α. Δακοπούλου, Μ. Κουτού-
ζης, Γ. Μαυρογιώργος, Δ. Χαλκιώτης (Επιμ.), Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Εκ-
παιδευτική Διοίκηση και Πολιτική (Τομ. Α΄, σελ. 119-164). Πάτρα: ΕΑΠ. 

Μιχόπουλος, Α. (2004). Η ηγεσία ως αναγκαίο λειτούργημα καινοτομικής δράσης και οργα-
νωτικής αποτελεσματικότητας στα σχολεία σήμερα και αύριο. Στο (Επιμ.), Εκπαιδευ-
τικές Καινοτομίες για το Σχολείο του Μέλλοντος. Αθήνα: Τυπωθήτω - Δαρδανός.       

Παπακωνσταντίνου, Γ. (2005). Κράτος και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος. 
Στο Διοίκηση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης: Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου συνεδρί-
ου, 2-4 Δεκεμβρίου 2005. Άρτα. 

Παπακωνσταντίνου, Γ. (2008). Εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαιδευτική μονάδα. Ο ρόλος 
του διευθυντή. Στο Δ. Μαυροσκούφης (Επιμ.), Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και 
αλλοδαπών στο σχολείο (γυμνάσιο): Οδηγός Επιμόρφωσης: Διαπολιτισμική Εκπαί-
δευση και Αγωγή (σελ. 231-240). Θεσσαλονίκη. 

Ρεκλείτης, Π. (2002, Μάιος). Η καινοτομία ως κρίσιμη διάσταση στην ανάπτυξη των επιχει-
ρήσεων. Διοικητική Ενημέρωση, 23.  

Σαΐτης, Χ. (1991). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης: Θεωρία και πράξη. Αθήνα: Έκ-
δοση του συγγραφέα. 

Σαΐτης, Χ. (2002). Ο Διευθυντής στο Σύγχρονο Σχολείο (2η έκδ.). Αθήνα: Έκδοση του συγγρα-
φέα. 

Χατζηπαναγιώτου, Π. (2001). Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών: Ζητήματα Οργάνωσης, 
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (σελ. 19). Αθήνα: Τυπωθήτω. 

Yukl, G. (1994). Leadership in organizations (3rd ed.). Englewood Clifs, NJ: Prentice Hall.   

4157

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015

http://www.innovation.edu.gr/


Η εκπαίδευση στην παγκοσμιοποίηση και ο επαγγελματισμός του εκπαιδευτικού 
 

Μαραγκού Γεωργία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

geo.marag@hotmail.com 

Περίληψη 

Η εκπαιδευτική πολιτική δε μένει ανεπηρέαστη από τις ομόκεντρες και φυγόκεντρες δυνά-
μεις, οι οποίες άλλοτε συμβάλλουν στην ανάπτυξη δημοκρατικών δραστηριοτήτων ανάμε-
σα στα έθνη-κράτη, και άλλοτε κατακερματίζουν τις όποιες προσπάθειες δημοκρατικών 
δραστηριοτήτων σε υπερ-εθνικά πλαίσια. Στις σύγχρονες κοινωνίες της γνώσης, κάτω από 
τις επιταγές των υπερεθνικών οργανισμών αλλά και την κυριαρχία των λογικών της αγοράς, 
η εκπαίδευση αποκτά μια νέα ευρωπαϊκή διάσταση και η έννοια του επαγγελματισμού του 
εκπαιδευτικού αλλάζει, καθώς η θέσπιση κριτηρίων επαγγελματισμού για τους εκπαιδευτι-
κούς κρίνεται αυτονόητη για την ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση του 
καθημερινού τους έργου (Ζμας, 2009). 

Λέξεις – Κλειδιά: Παγκοσμιοποίηση,  νεοφιλελεύθερες πολιτικές, επαγγελματισμός του εκ-
παιδευτικού. 

Εισαγωγή 

Την τελευταία δεκαετία τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλον τον κόσμο έχουν ήδη αποκτή-
σει εμπειρία πάνω σε έννοιες όπως ‘αλλαγή’ και ‘καινοτομία’. Διεθνείς οργανισμοί έχουν 
δημιουργήσει ισχυρά ιδεολογικά προτάγματα στο πώς ο εκπαιδευτικός λόγος πρέπει να 
αλλάξει και έχουν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομική αναδιάρθρωση της παγκό-
σμιας οικονομίας.  Ο διεθνής εκπαιδευτικός λόγος, που δεν περιορίζεται μόνο σε λέξεις 
όπως: αποκέντρωση, ιδιωτικοποίηση, λογοδοσία, έλεγχος, αξιολόγηση κ.α., επηρεάζει συ-
νολικά την εκπαίδευση, από τα διακρατικά πρότυπα, στις εθνικές πολιτικές και τις τοπικές 
πρακτικές (Blum &Ullman,2012· Gaudelli,2013). Σε αυτήν την όλο και περισσότερο παγκο-
σμιοποιημένη εποχή οι αλλαγές στις διάφορες χώρες, διαφορετικών ηπείρων, μπορούν να 
συνδεθούν με το ίδιο ισχυρό σύνολο  ιδεολογικών επιρροών. Έτσι για παράδειγμα από τη 
μία μεριά οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της εμπορευματοποίησης έχουν οδηγήσει σε πα-
ρόμοιες μεταρρυθμίσεις στην εκπαιδευτική δομή (π.χ. Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες, 
Αγγλία) και από την άλλη πλευρά, κονστρουκτιβιστικές θεωρίες μάθησης έχουν οδηγήσει 
κάποιες χώρες (π.χ. Φιλανδία, Ισπανία) να απομακρυνθούν από τα συγκεντρωτικά εκπαι-
δευτικά προγράμματα σπουδών προς την κατεύθυνση ανάπτυξης προγραμμάτων με ενερ-
γείς παιδαγωγικές μεθόδους μάθησης (Webb,Vulliamy, Hamalainen, Sarja, Kimonen& Neva-
lainen,2004). 

Ορισμένοι μελετητές υποστηρίζουν ότι η εξάπλωση μιας σειράς καθολικών αξιών και προ-
τύπων στο περιεχόμενο και τη δομή της εκπαίδευσης μεταξύ των χωρών, οδηγεί σε μια κοι-
νή παγκόσμια κουλτούρα. Μια τέτοια νέα θεσμική προοπτική υποθέτει την ύπαρξη μιας 
νέας συμβολικής οντότητας η οποία μπορεί να χρησιμεύσει είτε για να νομιμοποιήσει ποι-
κίλα πολιτικά οράματα και συμφέροντα, είτε για να δημιουργήσει πολιτικές συγκλινουσών 
απόψεων για την εκπαίδευση (Milana,2012).  
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Οι  εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που προκύπτουν έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή ρό-
λων και ευθυνών των εκπαιδευτικών και αυτή η μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας τους 
έχει συνέπειες στο ρόλο του εκπαιδευτικού ως «επαγγελματία» (Webb,Vulliamy, Sarja& 
Hamalainen,2006). Όπως τονίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2004), η διδασκαλία και η μά-
θηση βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινωνίας της γνώσης, όπου η συνεχής επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για 
την ανάπτυξη της υψηλής ποιότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (Zascer-
inska,2010). 

Σύμφωνα με το συμβούλιο της Ευρώπης, η εκπαίδευση θεωρείται ότι συμβάλει σε μεγάλο 
βαθμό στη μελλοντική οικονομική και κοινωνική ευημερία και τα ψηφίσματά της περιλαμ-
βάνουν φιλόδοξους μακροπρόθεσμους στόχους για την εκπαίδευση (Council of the 
European Union 2009). Οι στόχοι αυτοί αναγνωρίζουν τη σημασία της ανάπτυξης της συμ-
βουλευτικής υποστήριξης (mentoring support), τη βελτίωση της συνεχούς επαγγελματικής 
ανάπτυξης και τη δια βίου μάθηση ως μέρος της βελτίωσης της ποιότητας των εκπαιδευτι-
κών (O’Dwyer&Atlı,2015). Έτσι στο πλαίσιο του παγκόσμιου οικονομικού πεδίου αναζητού-
νται νέοι τρόποι προκειμένου να εξασφαλιστεί η επάρκεια των εκπαιδευτικών. Ήδη από τη 
δεκαετία του 1990, η εκπαιδευτική πολιτική έχει επικεντρωθεί στον επαναπροσδιορισμό 
των εκπαιδευτικών ως ευπροσάρμοστων και ανταποκρινόμενων επαγγελματιών στο πλαί-
σιο της διαρκούς αλλαγής (Vongalis-Macrow,2007). 

Με την παρούσα μελέτη, λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια να διασαφηνιστούν οι επιδράσεις 
που έχουν οι παγκοσμιοτικές συνθήκες και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές στην εκπαίδευση 
και στον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού. Αρχικά ορίζονται οι έννοιες της παγκοσμιο-
ποίησης και του νεοφιλελευθερισμού. Στη συνέχεια της εργασίας αναφέρονται οι επιπτώ-
σεις των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στην εκπαίδευση. Στο τελευταίο μέρος αναλύεται ο 
επαγγελματισμός του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. 

Παγκοσμιοποίηση και νεοφιλελευθερισμός 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η παγκοσμιοποίηση 
διατυπώνεται σε θεωρητικό επίπεδο. Ενώ τη δεκαετία του 1990 ο βασικός στόχος ήταν να 
καθοριστούν οι ακριβείς ιδιότητες της, να προσδιοριστεί η αρχή και να αποφασιστεί αν α-
ντιπροσωπεύει το όφελος ή την απειλή, τώρα περισσότερο η παγκοσμιοποίηση θεωρητικο-
ποιείται ως ένα συγκεχυμένο σύνολο, πολυσχιδών, αλληλένδετων, παράδοξων και απροσ-
διόριστων διαδικασιών με ποικίλες συμφραζόμενες έννοιες (Brown, 2008· Macgilchrist& 
Christophe,2011).  

Ο όρος παγκοσμιοποίηση χρησιμοποιείται για να περιγράψει την αυξανόμενη ελεύθερη 
διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών καθώς και συντελεστών παραγωγής, όπως το κεφάλαιο, 
η τεχνολογία και η πληροφορία, μεταξύ ενός διευρυμένου κύκλου χώρων. Με άλλα λόγια, 
παγκοσμιοποίηση ορίζεται ως η αυξανόμενη διεθνής αλληλεξάρτηση και ολοκλήρωση των 
αγορών αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου (Τσελεκίδης, Ραφαηλίδης, Μακρής 
&Βερναρδάκης, 2003).  
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Όπως αναλύθηκε από τον Held (2004), μεταξύ άλλων, κινητήριος δύναμη αυτής της διαδι-
κασίας είναι οι μεταβαλλόμενες τεχνολογικές υποδομές, η διεθνοποίηση της ασφάλειας, η 
παγκόσμια υγεία, η περιβαλλοντική κρίση, η ανάπτυξη παγκόσμιων αγορών και του εμπο-
ρίου, η αυξημένη μετανάστευση και μετακίνηση των ανθρώπων και η ανάπτυξη πολυεπί-
πεδης πολιτικής εξουσίας (Chui& Leung,2014).  

Η έννοια της παγκοσμιοποίησης είναι δυναμική. Συνεχώς μετεξελίσσεται, παράγει και ανα-
παράγει δυνάμεις και ενέργειες, οι οποίες με τη σειρά τους παράγουν άλλες διαστάσεις 
(Διερωνίτου, 2014). Συνολικά οι διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης είναι εννιά: οικονομική, 
πολιτική (αναδιαμόρφωση των σχέσεων εξουσίας μεταξύ διαφόρων ομάδων συμφερό-
ντων), πολιτιστική (αξίες και τρόπο ζωής), κοινωνική, ιδεολογική, τεχνολογική (τεχνολογική 
καινοτομία), οικολογική (εκμετάλλευση φυσικών πόρων), ενεργειακή και της παγκόσμιας 
τρομοκρατίας (Milana,2012). Οι σχέσεις μεταξύ των διαστάσεων αυτών είναι βαθιές, με την 
παγκοσμιοποίηση της οικονομίας να είναι η κυρίαρχη. 

Πιο συγκεκριμένα η οικονομική διάσταση της παγκοσμιοποίησης είναι μια μακροπρόθεσμη 
τάση η οποία διευκολύνεται από τρεις διαφορετικές δυνάμεις. Η μία είναι η ταχεία και σε 
μεγάλο βαθμό ανεμπόδιστη κίνηση χρηματοδότησης σε όλο τον κόσμο, η δεύτερη είναι το 
κλείδωμα των εθνικών κρατών σε συμφωνίες ελεύθερης αγοράς από υπερεθνικούς οργανι-
σμούς, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου 
(ΠΟΕ) και την Παγκόσμια Τράπεζα, που περιορίζουν την έκταση της δραστηριότητας του 
έθνους – κράτους και η τρίτη δύναμη είναι εκείνη των υπερεθνικών επιχειρήσεων που επη-
ρεάζουν τις εθνικές κυβερνητικές πολιτικές μέσω της δυνατότητάς τους να μεταφέρουν κε-
φάλαια, εργοστάσια και εργατικό δυναμικό σε όλον τον κόσμο, με αποτέλεσμα τον αντα-
γωνισμό των εθνικών κρατών να ενθαρρύνουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να δραστηριο-
ποιηθούν στη χώρα τους. Η οικονομική παγκοσμιοποίηση όχι μόνο θέτει το πλαίσιο για τις 
άλλες μορφές της παγκοσμιοποίησης αλλά εμπλέκεται και στην περιβαλλοντική, πολιτισμι-
κή, τεχνολογική και πολιτική παγκοσμιοποίηση (Bottery,2006). 

Οι συνέπειες της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης στη δομή και στις διαδικασίες της εκπαί-
δευσης δύσκολα διαχωρίζονται από εκείνες που προκαλεί η πολιτική ιδεολογία του νεοφι-
λελευθερισμού, ο οποίος προωθείται από τον ΠΟΕ, το ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα και τον 
ΟΟΣΑ. 

Η θεμελιώδης αρχή του νεοφιλελευθερισμού είναι ότι όλες οι κοινωνίες, οι οικονομίες, οι 
οργανισμοί μέχρι και το ατομικό επίπεδο πρέπει να προσαρμόζονται, να ανταγωνίζονται 
και να συμμορφώνονται με τους αντικειμενικούς νόμους της αγοράς (Kamat, 2011). Πρόκει-
ται για μια πολιτικοοικονομική θεωρία η οποία χρησιμοποιεί την αποδοτικότητα της αγο-
ράς για να αναπτύξει και να νομιμοποιήσει κυβερνητικές επιδιώξεις και πρακτικές 
(Webb,Gulson& Pitton, 2014). Προωθεί επίσης μια μορφή κοινωνικής οργάνωσης, όπου 
ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ελευθερία της ατομικής επιλογής (Kamat, 2011·Hardin, 
2014). Οι Nef και Robles (2000) συνοψίζουν έξι σημεία του νεοφιλελευθερισμού: (1) την 
αποκατάσταση της κυριαρχίας της αγοράς, (2) τη μείωση δημόσιων δαπανών, (3) την ανα-
διάρθρωση της φορολογικής βάσης (μείωση  άμεσων φόρων και αύξηση των έμμεσων), (4) 
απελευθέρωση του ιδιωτικού τομέα, (5) ιδιωτικοποίηση του δημόσιου τομέα, (6) ολοκλη-
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ρωτική αφαίρεση όποιας αξίας από το κοινωνικό αγαθό (Nef & 
Robles,2000·Davies&Bansel,2007). 

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές προτείνουν το κράτος να συμμετέχει λιγότερο στην παροχή 
των κοινωνικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της υγειονομικής πε-
ρίθαλψης, των συντάξεων, στα μέσα μεταφοράς και στην προσιτή οικονομική στέγαση) και 
προσθέτουν ότι οι εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν. Ο όρος «ιδιωτικο-
ποίηση» δοξάζεται ως μέρος της ελεύθερης αγοράς. Συνεπάγεται απόλυτη εμπιστοσύνη 
στην αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού επειδή ο δημόσιος τομέας θεωρείται ως ανα-
ποτελεσματικός, αντιπαραγωγικός και σπάταλη. Σε αντίθεση, ο ιδιωτικός τομέας θεωρείται 
αποτελεσματικός, παραγωγικός και ικανός να ανταποκριθεί στις αλλαγές της προσφοράς 
και της ζήτησης(Torres,2013). 

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές στην εκπαίδευση 

Για πάνω από τρεις δεκαετίες ο δημόσιος τομέας και κυρίως η εκπαίδευση είναι από τους 
πρώτους στόχους της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας. Διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΟΟΣΑ και 
η Παγκόσμια Τράπεζα, προωθούν παγκόσμιες εκπαιδευτικές διατάξεις που αντανακλούν  
τα προτάγματα του διεθνούς εκπαιδευτικού λόγου σχετικά με το ανθρώπινο κεφάλαιο, την 
οικονομική ανάπτυξη, και την πολυπολιτισμικότητα. Παγκόσμιες μη κυβερνητικές οργανώ-
σεις (ΜΚΟ), και ιδίως εκείνες που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την οικο-
λογία, προσπαθούν να επηρεάσουν τα σχολικά προγράμματα σπουδών σε όλο τον κόσμο. 
Στηρίζουν εκπαιδευτικά σχέδια συνδεδεμένα με την οικονομία της γνώσης και την ανάπτυ-
ξη του ανθρώπινου κεφαλαίου. (Spring,2008). Οι υπερεθνικοί οργανισμοί λοιπόν μέσω 
διαφόρων πολιτικών, όπως της «συγκλίνουσας τοποθέτησης», «των πινάκων κατάταξης», 
των οικονομικών παροχών κ.α., επιδρούν στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι των κρατών-μελών 
τους βοηθώντας τα να αναπτύξουν προοδευτικά τις δικές τους πολιτικές οι οποίες συγκλί-
νουν προς τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ζμας,2007). Τα κράτη κάνουν 
αλλαγές στα εκπαιδευτικά τους συστήματα ως απάντηση στις διεθνείς τάσεις για εκσυγ-
χρονισμό των ιδεών. Έτσι η παγκοσμιοποίηση αντιπροσωπεύει μια διακριτή μετατόπιση στη 
σχέση μεταξύ κράτους και υπερεθνικών δυνάμεων γεγονός το οποίο επηρεάζει την εκπαί-
δευση ολοκληρωτικά, με μια σειρά από τρόπους (Webb,Vulliamy, Sarja& Hamalainen,2006). 
Βέβαια, παρά το γεγονός ότι οι πολιτικές καθορίζονται από το ίδιο ιδεολογικό μοντέλο, ε-
φαρμόζονται σε διαφορετικά συγκείμενα και έτσι παράγουν διαφορετικές πρακτικές –τόσο 
διαφορετικές σε ορισμένες περιπτώσεις- που είναι δύσκολο «να φανταστεί κανείς ότι ήταν 
το αποτέλεσμα της ίδιας πολιτικής» (Webb,Vulliamy, Sarja& Hamalainen,2006). 

Το πρόγραμμα της νεοφιλελεύθερης εκπαίδευσης είναι πολύπλευρο, πολύπλοκο και προ-
σαρμοστικό. Μερικοί μελετητές περιγράφουν τις κρίσεις ως λανθάνουσες ευκαιρίες για 
κοινωνικό μετασχηματισμό (Slater,2015). Ο Saltman (2007) υποστηρίζει ότι εφαρμογή της 
κρίσης στη σφαίρα της εκπαίδευσης θέτει σε κίνδυνο την ανάπτυξη των δημόσιων σχολείων 
υπονομεύοντας παράλληλα τους κοινωφελείς  της σκοπούς, συσσωρεύοντας τεράστια κέρ-
δη για λίγους (Jo,2005· Davies&Bansel,2007· Slater,2015). 

Οι επιπτώσεις στην εκπαίδευση είναι δυσμενείς. Έχει αφαιρέσει τη χαρά της μάθησης, τη 
δημιουργικότητα στη διδασκαλία και τη δημόσια ισχυρή πνευματική ανάπτυξη. Η δημόσια 
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εκπαίδευση σταδιακά εξασθενεί και αντικαθιστάται από ιδιωτικοποιημένες μορφές εκπαί-
δευσης. Σιγά σιγά εμπορευματοποιείται και μεταμορφώνεται σε υπηρεσία (Baltodano, 
2012). Οι εξελίξεις αυτές αλλάζουν το επίκεντρο της εκπαιδευτικής γνώσης και των πρακτι-
κών μακριά από κοινωνικούς και πολιτιστικούς τομείς (π.χ. οι τέχνες στο σχολείο εγκατα-
λείπονται ολοένα και περισσότερο) (Grant& Grant,2007). Ως προς τις συνέπειες στην πολυ-
πολιτισμική εκπαίδευση, ο νεοφιλελευθερισμός ελαχιστοποιεί την ευθύνη του κράτους να 
παρέχει ισότιμη εκπαίδευση σε όλους τους πολίτες. Σε μια κριτική του, ο Crenshaw’s (1988) 
για τις φυλετικές διακρίσεις, υποστήριξε ότι η δομική ανισότητα του καπιταλισμού, αναπα-
ράγει και διαιωνίζει την ομάδα με βάση διακρίσεις (Lee,2012). Οι νέες γενιές μαθητών χά-
νουν την ικανότητα να σκέφτονται κριτικά, την ικανότητα να ξεπερνούν τις τοπικές πιέσεις 
και να προσεγγίζουν τα παγκόσμια προβλήματα ως «πολίτες του κόσμου» και τέλος τη δυ-
νατότητα να σκεφτούν τη δύσκολη θέση ενός άλλου προσώπου (Baltodano, 2012). Επιπρό-
σθετα η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση προετοιμάζουν τους μαθητές για τη 
δια βίου μάθηση, εξοπλίζοντάς τους με δεξιότητες απαραίτητες, ώστε τα άτομα να συμβα-
δίζουν με την συνεχώς μεταβαλλόμενη παγκόσμια αγορά εργασίας και την τεχνολογία στην 
οικονομία της γνώσης (Borg & Mayo, 2005). 

Πλέον η άνοδος του νεοφιλελευθερισμού έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση σε πολλαπλά μέτω-
πα, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008 και προωθείται η 
ανάδειξη των εναλλακτικών ηγεμονικών μοντέλων που αντιπροσωπεύουν την προσπάθεια 
να εμποτίσουν την οικονομία από μια διαφορετική ορθολογικότητα από το νεοφιλελευθε-
ρισμό (Torres,2013). Υποστηρίζεται ότι η εκπαίδευση που υπήρξε (και είναι) ζωτικής σημα-
σίας για την δημιουργία της ταυτότητας και της αυτοαντίληψης των μαθητών, πρέπει να 
διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση θετικής ταυτότητας ώστε να βοηθήσει τους 
μαθητές να χειριστούν με επιτυχία τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης (Grant& 
Grant,2007). 

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές και ο επαγγελματισμός του εκπαιδευτικού 

Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Στη 
διεθνή έρευνα, καθώς και στην πολιτική, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού θεωρείται πλέον 
ως ένα σημαντικό μέσο διευκόλυνσης της αποτελεσματικής εκπαίδευσης 
(Sachs&Day,2004). Επιπλέον η διδασκαλία σε πολλά μέρη του κόσμου είναι στη φάση ενός 
μεγάλου μετασχηματισμού.  Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών για μεγαλύτερη απόδοση 
των μαθητών τους κλιμακώνεται.  Σε ορισμένες χώρες οι πιέσεις και οι απαιτήσεις για να 
διδαχτούν οι μαθητές νέες δεξιότητες (ομαδική εργασία, αποτελεσματική χρήση νέων τε-
χνολογιών) απαιτούν νέες μορφές διδασκαλίας. Τα σχολεία είναι υποχρεωμένα να κάνουν 
άνοιγμα στην τοπική κοινωνία. Παράλληλα η συρρίκνωση του δημόσιου τομέα και η ενί-
σχυση του ελέγχου από το κράτος πιέζουν τους εκπαιδευτικούς να εργάζονται περισσότερο 
καθώς και να συμμορφώνονται με τα πρότυπα που επιβάλλονται(Hargreaves,2000). Οι πε-
ρισσότερες συζητήσεις σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες των εκπαιδευτικών έχουν 
επικεντρωθεί γύρω από τις τρεις βασικές αξίες: τεχνογνωσία, δημόσια υπηρεσία καθώς και 
ανάγκη για αυτονομία. Αυτές συμπληρώνονται από έξι περισσότερες: μεγαλύτερη οικολο-
γική και πολιτική συνείδηση, στήριξη των αντιλήψεων για το κοινό καλό, αποδοχή της λο-
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γοδοσίας, οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αποδοχή της επιστημολογικής αλλαγής, επαγγελμα-
τικός αναστοχασμός (Mike Bottery,2006). 

Για να ανταποκριθούν τα κράτη στις προκλήσεις που προκύπτουν από τον κόσμο της δια-
φορετικότητας και της αλλαγή, οι κυβερνήσεις διατυπώνουν στόχους για την εκπαίδευση 
και βρίσκονται υπό πίεση για να αποδείξουν για όσα έχουν επιτευχθεί. Η λογοδοσία μπαί-
νει στην πρώτη γραμμή με τις δοκιμές των παιδιών σε τακτική βάση για να καθορίσουν εάν 
έχουν φτάσει ή ξεπεράσει τα διεθνή πρότυπα (Caldwell, 2000). Αυτό οδήγησε στην κατάρ-
τιση των εκπαιδευτικών σε ό, τι Romano και Cushner (2007) καλούν μηχανιστική, τεχνοκρα-
τική εκπαίδευση, ευθυγραμμισμένη με τα πρότυπα του κράτους και των εθνικών οργανι-
σμών διαπίστευσης. (Kissock& Richardson,2010). Θεμέλιος λίθος του νεοφιλελευθερισμού 
είναι η ανάπτυξη νέων, ευέλικτων εργαζομένων οι οποίοι αυτοελέγχονται και οι οποίοι 
διαρκώς αυτό-εκπαιδεύονται προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς 
(Blum&Ullman,2012). Παρότι η στάση των εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερα επικριτική στις 
επιβληθείσες αλλαγές, πολλές φορές η αλλαγή πολιτικής τους οδηγεί στην επιδίωξη της 
επαγγελματικής τους ανάπτυξης (Woolhouse&Cochrane,2015). Αρκετές μελέτες έχουν δεί-
ξει ότι τα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης μπορεί να βελτιώσουν την ποιότητα 
των εκπαιδευτικών αλλά και να τους διατηρήσουν στο επάγγελμα (Gaikhorst, Beishuizen,  
Zijlstra,&Volman,2015). 

Σύμφωνα με τον Day (2003), η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συνίσταται στη 
μέσω φυσικών εμπειριών και σχεδιασμένων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων σταδιακή 
απόκτηση: α) εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων, β) προσωπικών 
σχημάτων κατανόησης των εκπαιδευτικών καταστάσεων, γ) ικανοτήτων διακριτικής παρέμ-
βασης (να προβαίνει στη στοχαστικο-κριτική ανάλυση των εκπαιδευτικών καταστάσεων, 
αντιλήψεων και πρακτικών και στην αποτελεσματική παρέμβαση προκειμένου να προωθή-
σει μαθησιακούς, αναπτυξιακούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και ηθικούς σκοπούς της εκπαί-
δευσης (Day, 2003·Ματσαγγούρας, 2005). Η εικόνα των εκπαιδευτικών ως στοχαστικοί, αυ-
τό-προσδιοριστικοί, δια-βίου μάθησης επαγγελματίες με υψηλή επαγγελματική αυτονομία 
είναι πια ηγεμονική στις διεθνείς συζητήσεις (Wermke&Höstfält,2014). 

Στο άρθρο της Misra (2011) για της τάσεις που επικρατούν στην Ευρώπη σχετικά με την ε-
παγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Vocational Education and Training/ VET) αναφέ-
ρονται εκτός των άλλων και τα εξής: η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για τα ά-
τομα, τις επιχειρήσεις και την κοινωνίας αναγνωρίζεται ως ένα βασικό στοιχείο της δια βίου 
μάθησης· λαμβάνει διαφορετικές μορφές από χώρα σε χώρα ή και εντός της συγκεκριμένης 
με πιο δημοφιλείς της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Συνεχιζόμενης Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης. Όλο και περισσότερο, καθώς οι απαιτήσεις της οικονομίας της 
γνώσης γίνονται πιο σύνθετες, έτσι οι απαιτήσεις για τους εκπαιδευτικούς φαίνεται να είναι 
πιο έντονοι. 

Ουσιαστικά, αυτό που μπορεί να δει κανείς στη συζήτηση για τις σύγχρονες αντιλήψεις του 
επαγγελματισμού είναι ένας εμφανής αγώνας στην κοινωνική χάραξη πολιτικής μεταξύ της 
επιθυμίας για την προώθηση της εκπαίδευσης ως μέσο για την αύξηση της παραγωγικότη-
τας στην παγκόσμια οικονομική αρένα, αφενός, και τις ανησυχίες για την προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και την ευημερίας από την άλλη. Ως εκ τούτου, υποστηρίζεται ότι η 
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έννοια του επαγγελματισμού χρησιμοποιείται, συνειδητά ή μη, ως ένα εργαλείο για την 
προώθηση ή την καταστολή των ιδιαίτερων ιδεολογικών προταγμάτων, και ως τέτοια πρέ-
πει να αντιμετωπίζεται ως πολιτικό ζήτημα (Kennedy,2007). Επιπλέον η έννοια του επαγ-
γελματισμού δεν είναι ούτε στατική, ούτε ουδέτερη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εν-
δυναμώσει ή να εκμεταλλευτεί τους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τους Hargreaves και 
Goodson(1996), ο επαγγελματισμός μπορεί να θεωρηθεί ως «ένα ρητορικό τέχνασμα-ένας 
τρόπος για να μην αναγνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί τη δική τους εκμετάλλευση αλλά και να 
συμμορφώνονται οικειοθελώς στην εντατικοποίηση της εργασίας τους», ωστόσο δηλώνουν 
ότι η προτεινόμενη αντίληψή τους για τον επαγγελματισμό είναι εκείνη που καθοδηγείται 
από «τα ηθικά και κοινωνικο-πολιτικά οράματα» (Kennedy,2007). 

Επίλογος 

Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, ο νεοφιλελευθερισμός επέφερε δυ-
σμενείς συνέπειες στην κοινωνία όπως; εξάρθρωση της κοινωνίας και η αύξηση της κοινω-
νικής και οικονομικής ανισότητας. Το νεοφιλελεύθερο σχέδιο στον τομέα της εκπαίδευσης 
έχει και αυτό αρνητικές συνέπειες: εμπορευματοποίηση, ιδιωτικοποίηση, αποκέντρωση στο 
όνομα της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Η διδασκαλία, η οποία είναι υπό 
τον έλεγχο νεοφιλελεύθερων σκοπών και επιδιώξεων, είναι σε μεγάλο βαθμό μια διαδικα-
σία με μακροπρόθεσμες και έμμεσες επιπτώσεις· ακόμα περισσότερες στην εκπαίδευση και 
στην επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών. Μέσα από την παγκόσμια οικονομική 
κατάρρευση και τρέχουσα ύφεση πρέπει να αντιληφθούμε την κρίση, όπως υποστηρίζει ο 
Slater (2015), με τέτοιον τρόπο ώστε να κάνουμε το κρίσιμο βήμα προς την οικοδόμηση 
μιας εναλλακτικής εκπαιδευτικής πολιτικής η οποία να διατηρεί την ακεραιότητα των μα-
θητών, των εκπαιδευτικών και των κοινοτήτων και να εκτροχιάσει τους ανόσιους κύκλους 
της καπιταλιστικής κυριαρχίας. 
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Η επικοινωνία διευθυντή και εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα. Μια συγκριτική μελέτη 

Ρογδάκη Αγαθή, Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας , agirogdaki@gmail.com 
Μπενετάτου Ελένη, Εκπ/κός Π.Ε.70, Msc Επιστήμες της Αγωγής, elenabenetatoy@yahoo.gr 

Μέγαρη Ευανθία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, evimegari@sch.gr 

Περίληψη 

Στόχος της ερευνητικής μελέτης είναι η διερεύνηση της ποιότητας της επικοινωνίας, που α-
ναπτύσσεται μεταξύ Διευθυντή και εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα. Έγινε επισκόπηση 
ξένης και ελληνικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας και χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία της 
ποιοτικής μεθοδολογίας για να αναλύσουμε την επικοινωνία, όπως αυτή εξελίσσεται στη 
σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση. Στο θεωρητικό πλαίσιο εξετάστηκε η έννοια, το περιεχό-
μενο, οι διαστάσεις, τα στοιχεία και τα μέσα της επικοινωνίας ως διαδικασία. Απευθυνθή-
καμε επίσης με τα ερευνητικά εργαλεία της συνέντευξης και της παρατήρησης σε Διευθυντές 
πολυθέσιων σχολικών μονάδων του Αιγίου και της Πάτρας κατά τα σχολικά έτη 2009-10 και 
2014-15 σε μια προσπάθεια συγκριτικής μελέτης των δεδομένων τοπικά και χρονικά. 

Λέξεις - Κλειδιά: Επικοινωνία, Διευθυντές, επικοινωνιακό κλίμα, ποιότητα, παρατήρηση, συ-
νέντευξη, ακρόαση, στόχοι, εκδήλωση, εμπόδια. 

Εισαγωγή 

Προβληματική της μελέτης 

Χαρακτηριστικό στοιχείο κάθε κοινωνίας είναι η επικοινωνία. Χωρίς αυτή δεν υπάρχει πρόο-
δος και κοινωνικοποίηση. Αποτελεί προϋπόθεση για την εξέλιξη των επιστημών. Διακρίνεται 
σε οποιονδήποτε φορέα ή οργανισμό τόσο για τη δυναμικότητά της όσο και για την ιδιαιτε-
ρότητά της. Ωστόσο και κάθε σύστημα στηρίζεται στην ανατροφοδότηση (μόνιμη ή τακτική) 
που του παρέχει το κοινωνικό σύνολο καθώς και στην σταθερή επικοινωνία μεταξύ των ομά-
δων και των μελών του. (Πασιαρδής, 2004:83) 

Σύμφωνα με τους Hoy και Miskel (2001) η επικοινωνία υπάρχει σε κάθε παράμετρο της σχο-
λικής ζωής, είναι ένα από τα σημαντικότερα γνωρίσματα του κοινωνικού συστήματος που 
λέγεται σχολείο, καθώς και έναν από τους βασικούς παράγοντες που βοηθούν στο να καλ-
λιεργηθεί ένα θετικό ή αρνητικό κλίμα ως προς τη σχολική μάθηση. 

Οι εκπαιδευτικοί για την επίτευξη της διδασκαλίας τους χρησιμοποιούν προφορικά και γρα-
πτά μέσα επικοινωνίας. Ενώ σύμφωνα με έρευνες οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι «ξοδεύ-
ουν» περίπου το 70% του εργάσιμου χρόνου τους για να επικοινωνούν με τους προϊσταμέ-
νους ή τους υφισταμένους τους. (Πασιαρδής, 2004:83). 
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Σημαντικότητα της μελέτης 

Ο Διευθυντής αποτελεί τον κυρίαρχο παράγοντα της διοικητικής ανάπτυξης, όταν κατανέμει 
δίκαια το σχολικό έργο, παρακινεί τους εκπαιδευτικούς να πάρουν πρωτοβουλίες και να συμ-
μετάσχουν στη λήψη των αποφάσεων, έχει ανοικτή επικοινωνία και εποικοδομητικό διάλογο 
με το διδακτικό προσωπικό, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο καίρια στην επίτευξη των εκ-
παιδευτικών στόχων που έχει θέσει. (Ανδρουλάκης – Σταμάτης,2009:108). 

Περιορισμοί της ερευνητικής προσπάθειας 

Η επαγγελματική μας ιδιότητα ήταν ένας από τους λόγους, που μας έκαναν να επιλέξουμε το 
διευθυντή ως το υποκείμενο της έρευνάς μας αυτής, αφού κατά τη διάρκεια της επαγγελμα-
τικής μας δραστηριότητας αρκετοί ήταν οι διευθυντές που «συναντήσαμε» και συνεργαστή-
καμε.  

Ερευνητική υπόθεση 

Με την εργασία αυτή προσπαθήσαμε να «μεταφράσουμε» τα θεωρητικά δεδομένα σε πραγ-
ματικά και να αντιληφθούμε τη σχέση μεταξύ θεωρίας και εμπειρικής πραγματικότητας. 

Διατυπώσαμε λοιπόν την εξής υπόθεση έρευνας: «Η επικοινωνία του διευθυντή με τους εκ-
παιδευτικούς διαφοροποιεί ποιοτικά το επικοινωνιακό κλίμα του εκπαιδευτικού οργανι-
σμού». 

Η επικοινωνία στον εκπαιδευτικό οργανισμό και η σημασία της 

Στο σχολικό χώρο η επικοινωνία ανάμεσα στους διευθυντές, εκπαιδευτικούς, γονείς, ιθύνο-
ντες για τα εκπαιδευτικά θέματα και την εκπαιδευτική πολιτική είναι συνεχής σε καθημερινή 
βάση. Αυτή πραγματοποιείται μέσω των εγκυκλίων από το ΥΠΕΠΘ, των εγγράφων, με τηλε-
φωνήματα από τους προϊσταμένους στους υφισταμένους, με συζητήσεις ανάμεσα σε εκπαι-
δευτικούς και γονείς, διάλογο ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και διευθυντές. (Πασιαρ-
δής,2004:88) 

Συγκεκριμένα με την επικοινωνία υποστηρίζεται η αποτελεσματικότητα όλων των λειτουρ-
γιών στη διοίκηση της εκπαίδευσης και ειδικότερα: 

• Μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών επιτυγχάνεται η πιο στενή συνεργασία στον ορ-
γανισμό. 

• Συγκεντρώνονται οι απαραίτητες πληροφορίες από και προς τα πρόσωπα-στελέχη 
για να πάρουν αποφάσεις. 

• Αποφεύγονται οι συγχύσεις και οι διενέξεις σχετικά με τις αρμοδιότητες. 
• Διαμορφώνεται η στρατηγική και η πολιτική για τον προγραμματισμό του εκπαιδευ-

τικού οργανισμού. 
• Βελτιώνονται οι ανθρώπινες σχέσεις ανάμεσα στα πρόσωπα όλων των βαθμίδων 

διοίκησης. (Αθανασούλα- Ρέππα,1999:154) 
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 Διεξαγωγή της έρευνας 

Διαδικασία και κριτήρια σχηματισμού δείγματος 

Επιλέξαμε το Νομό Αχαΐας ως χώρο στον οποίο θα διεξαγόταν η έρευνά μας, για τους εξής 
λόγους: 1) Ύστερα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση είδαμε ότι δεν είχε ξαναγίνει παρόμοια 
έρευνα τόσο στο Ν. Αχαΐας αλλά και γενικότερα στην Πελοπόννησο, 2)Είναι ένας νομός όπου 
συναντούμε αρκετές σχολικές μονάδες άνω των 10 θέσεων, 3) Είναι ένας νομός όπου θα συ-
ναντήσουμε διευθυντές και δασκάλους από διάφορες περιοχές οι οποίοι έχουν αρκετές φο-
ρές επιμορφωθεί ή συμμετάσχει λόγω του Πανεπιστημίου Πατρών σε άλλες έρευνες, 4) Είναι 
η περιοχή όπου ως εκπαιδευτικοί του έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση και οικειότητα με διευ-
θυντές και συναδέλφους δασκάλους (Eco, 2001). Για τους λόγους αυτούς επιλέξαμε απ’ το 
νομό αυτό τις πόλεις της Πάτρας και του Αιγίου . 

Επιλογή του δείγματος 

Το πρώτο βήμα ήταν να προσδιορίσουμε τα σχολεία που θα αποτελούσαν το ερευνητικό μας 
πεδίο. Ζητήσαμε από το 2ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιγίου τον κατάλογο με τα 
σχολεία εκείνα και τα οποία είναι άνω των 10 θέσεων κατά το σχολικό έτος 2009-2010, το 
ίδιο κάναμε και για τα σχολεία της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας του Ν. Αχαΐας, όταν επα-
νήλθαμε και πραγματοποιήσαμε την ίδια έρευνα κατά το σχολικό έτος 2014-15.  

Τα περισσότερα σχολεία έδειξαν καλή διάθεση και συνεργασία. Επισκεφθήκαμε, λοιπόν, 
δέκα (5 του Αιγίου και 5 της Πάτρας )σχολεία και πήραμε συνέντευξη από τους διευθυντές 
των σχολείων αυτών. Για λόγους δεοντολογίας δεν ονομάζουμε ούτε τα σχολεία ούτε φυσικά 
τους διευθυντές. Τα σχολεία τα ονομάζουμε με τα δέκα (10) πρώτα γράμματα του αλφάβη-
του και στις συνεντεύξεις δίνουμε αριθμούς από το 1 ως το 10. Η αρίθμηση αυτών έγινε ε-
ντελώς τυχαία. 

Επιλέγοντας τις τεχνικές συλλογής στοιχείων με κριτήριο το στόχο της έρευνας 

Οι τεχνικές στις οποίες βασιστήκαμε με σκοπό να επαληθευτεί η υπόθεσή μας ήταν η συνέ-
ντευξη με τους διευθυντές καθώς και η παρατήρηση της επικοινωνίας που είχαν αυτοί με 
τους εκπαιδευτικούς κατά το πρώτο διάλειμμα ή σε κάποια συνεδρίαση του συλλόγου διδα-
σκόντων. Στόχος μας ήταν να μελετήσουμε την επικοινωνία, τη συμπεριφορά, τη σχέση, το 
κλίμα που αναπτύσσεται μεταξύ των διευθυντών και των εκπαιδευτικών. 

«Η χρήση δύο ή περισσότερων μεθόδων συλλογής στοιχείων για τη μελέτη κάποιας πλευράς 
της ανθρώπινης συμπεριφοράς μπορεί να οριστεί ως τριγωνοποίηση ή τριγωνισμός» (Cohen 
& Manion, 1994: 321). 

Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων 

Για να μελετήσουμε, επομένως, την επικοινωνία που αναπτύσσεται μεταξύ του διευθυντή 
και των εκπαιδευτικών εξετάσαμε τις εξής παραμέτρους: 

• Ποιότητα επικοινωνίας  
• Λόγοι επικοινωνίας  
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• Εμπόδια κατά την επικοινωνία  
• Τρόπος εκδήλωσης της επικοινωνίας  
• Στόχοι της επικοινωνίας  
• Η διαδικασία ακρόασης  

Θα παραθέσουμε ενδεικτικές φράσεις από τις συνεντεύξεις για να υποστηριχθούν τα 
δεδομένα μας 

α. Ποιότητα επικοινωνίας και τρόπος εκδήλωσής της. 

Η πλειοψηφία των διευθυντών υποστηρίζουν ότι υπάρχει ελευθερία στην επικοινωνία σε με-
γάλο βαθμό, χωρίς κανένα περιορισμό στην έκφραση, με αλληλοσεβασμό, τόσο στις συνε-
δριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων όσο και στις καθημερινές συζητήσεις για θέματα κοι-
νωνικά, πολιτικά και άλλα. 

Ενδεικτικές είναι οι φράσεις: 

 «………. Ο καθένας εκφράζει τη γνώμη του προφανώς ελεύθερα…….» (συνέ-
ντευξη 1) 

 « Βεβαίως……..» (εννοείται υπάρχει ελευθερία στην επικοινωνία) (συνέ-
ντευξη 2) 

Συνήθως η επικοινωνία εκδηλώνεται στα πλαίσια του Συλλόγου Διδασκόντων σε τακτικές ή 
μη συνεδριάσεις. Σύμφωνα με τους διευθυντές πάντοτε σε κλίμα ανταλλαγής απόψεων , σε-
βασμού, ισότητας. Υπάρχουν φορές που η επικοινωνία γίνεται ανάμεσα σε 1- 2 άτομα και το 
διευθυντή 

 «Πάντα καλόπιστα και καλοπροαίρετα, με ανοχή στη διαφορετική άποψη. 
(συνέντευξη 1) 

Επίσης και εκτός σχολείου σε φιλικές, κοινωνικές συγκεντρώσεις. (συνέντευξη 3). Απ’ το ση-
μείο αυτό διαπιστώνουμε για μια ακόμα φορά ότι αρκετές είναι οι φορές που η επαγγελμα-
τική σχέση εξελίσσεται σε κοινωνική ή ακόμη και φιλική.  

β. Λόγοι και στόχοι επικοινωνίας.  

Σύμφωνα με τους διευθυντές οι λόγοι της επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς συνήθως 
εστιάζονται σε υπηρεσιακά θέματα, κυρίως στην επίτευξη των στόχων και της σωστής λει-
τουργίας της σχολικής μονάδας. 

 «…να υπάρξει η επίτευξη των στόχων που θέτει η σχολική μονάδα» (συνέ-
ντευξη 2) 

 «Για υπηρεσιακά θέματα…. πορεία της σχολικής μονάδας» (συνέντευξη 3) 

Επίσης άλλος λόγος επικοινωνίας είναι και τα θέματα που ανακύπτουν κατά τη συνεργασία 
των εκπαιδευτικών με τους γονείς και τους μαθητές. ( συνέντευξη 3 και συνέντευξη 4). 
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Τέλος οι διευθυντές φαίνεται να συζητούν με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας και 
για θέματα που άπτονται των πιο προσωπικών για τους εκπαιδευτικούς (συνέντευξη 3, συ-
νέντευξη 4, συνέντευξη 5 ) ή και για να υπάρχει απλά επικοινωνία και όχι μοναξιά. (συνέ-
ντευξη 1). 

Και από την παρατήρηση διαπιστώθηκε ότι αρκετές ήταν οι φορές που γινόταν συζήτηση 
ανάμεσα στο διευθυντή και τον εκπαιδευτικό για προσωπικό του ζήτημα. 

Ο κυριότερος στόχος της επικοινωνίας σύμφωνα με τα λεγόμενα όλων σχεδόν των διευθυ-
ντών είναι η καλή πορεία και η επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας.  

« Στόχος κύριος είναι η επιτυχία στο έργο μας» (συνέντευξη 4) 

 «….την επίτευξη των στόχων του σχολείου» (συνέντευξη 5) 

Άλλος στόχος είναι η δημιουργία κλίματος και σχέσεων συνεργασίας μεταξύ σχολείου και 
οικογενειακού περιβάλλοντος ή κοινωνικών φορέων. 

  «…κλίμα συνεργασίας και συναντίληψης. Άρα ωφελημένος στο τέλος θα είναι 
τόσο ο μαθητής όσο και ο εκπαιδευτικός. (συνέντευξη 1) 

 «Σχέσεις με μαθητές, γονείς κοινωνικούς – δημοτικούς φορείς κτλ» (συνέ-
ντευξη 3) 

γ. Εμπόδια στην επικοινωνία και διαδικασία ακρόασης 

Η πλειοψηφία των διευθυντών του Αιγίου απάντησαν ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στην επι-
κοινωνία τους με τους εκπαιδευτικούς κι αυτό λόγω της ύπαρξης καλών σχέσεων ανάμεσά 
τους, του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και της προσωπικότητας των δύο πλευρών. 

Ενδεικτικές είναι οι φράσεις: 

 «Όχι ..(εννοείται δεν υπάρχουν εμπόδια)... Υπάρχει πολύ καλή σχέση μεταξύ 
μας.» (συνέντευξη 3) 

Βέβαια οι διευθυντές της Πάτρας υποστηρίζουν ότι συναντούν εμπόδια όπως η έλλειψη χρό-
νου, η άρνηση εκπαιδευτικών να συζητήσουν.  

«Το κυριότερο είναι η έλλειψη χρόνου… οι πολλές γραφικές ενασχολήσεις του διευθυντή … 
η έλλειψη καλής θέλησης» (συνέντευξη 8). 

Απ’ την παρατήρησή μας είδαμε ότι στα σχολεία υπάρχουν και οι δύο απόψεις και κάποιες 
φορές φαίνεται ότι οι διευθυντές ωραιοποιούν τις καταστάσεις. Αρκετοί ήταν οι εκπαιδευτι-
κοί κατά την παρατήρησή μας οι οποίοι αν και είχαν αντίθετη άποψη (ήταν φανερό απ’ τις 
εκφράσεις ή τις κινήσεις τους) απ’ το διευθυντή δεν το είπαν ή σε κάποιες περιπτώσεις ο 
διευθυντής δεν αντιλήφθηκε ότι όντως υπήρξαν εμπόδια. 
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Η πλειοψηφία όσων διευθυντών ερωτήθηκαν απάντησαν πως είναι καλοί ακροατές όχι μόνο 
για να διευκολυνθούν στο έργο τους αλλά και γιατί το θέλουν. 

 «Καλός ακροατής νομίζω πως είμαι». (συνέντευξη 1) 

Από την παρατήρησή μας διαπιστώσαμε ότι πράγματι οι διευθυντές αυτοί ήταν καλοί ακρο-
ατές σε όποια τους συνομιλία με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής τους μονάδας. Φυσικά 
και λόγω της παρουσίας μας εκεί μπορεί να τροποποιήθηκε εν μέρει η συμπεριφορά όλων.  

Συμπεράσματα 

Ξεκινώντας από την ύπαρξη ελευθερίας κατά την επικοινωνία σύμφωνα με τα όσα είπαν οι 
διευθυντές υπάρχει ελεύθερη επικοινωνία σε μεγάλο βαθμό, χωρίς περιορισμό στην έκ-
φραση, με αλληλοσεβασμό στις συνεδριάσεις τόσο του Συλλόγου Διδασκόντων όσο και σε 
καθημερινές συζητήσεις ή και εκτός σχολείου σε φιλικές συγκεντρώσεις. Από την παρατή-
ρησή μας διαπιστώσαμε ότι ο καθορισμός των θεμάτων όταν γινόταν κάποια συνεδρίαση η 
συζήτηση του διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς γινόταν κατά μεγάλο βαθμό από το διευ-
θυντή, ο οποίος αποτελούσε και τον κύριο φορέα πληροφόρησης των εκπαιδευτικών γύρω 
από διοικητικά θέματα. Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγήθηκαν και μέσα από την παρατήρησή 
τους οι Ανδρουλάκης – Σταμάτης (2009) σε σχετική έρευνά τους. 

Η ροή της επικοινωνίας στα περισσότερα σχολεία ήταν κυρίως καθοδική (δηλ. από το διευ-
θυντή στο εκπαιδευτικό προσωπικό για θέματα του σχολείου και της τάξης και οριζόντια (από 
τον ένα εκπαιδευτικό στον άλλο) για διδακτικά θέματα. Λιγότερες ήταν οι περιπτώσεις της 
ανοδικής επικοινωνίας (από τον εκπαιδευτικό στον υποδιευθυντή ή διευθυντή) για προσω-
πικά θέματα ή θέματα της τάξης τους παρότι οι διευθυντές έκαναν συνεχώς λόγο για την 
ύπαρξη κλίματος σεβασμού και ισότητας. Η ύπαρξη αυτή της καθοδικής επικοινωνίας ελλο-
χεύει το φαινόμενο του φιλτραρίσματος, δηλ. της λογοκρισίας του όποιου μηνύματος μέχρι 
αυτό να φτάσει στον αποδέκτη του. Επίσης συνυπήρχε η άτυπη επικοινωνία (έξω από το ορ-
γανόγραμμα) με την τυπική (διαδικασίες επικοινωνίας ορισμένες απ’ τη διοίκηση). 

Ακόμη υπήρχαν περιπτώσεις προφορικής ατομικής επικοινωνίας (από το διευθυντή προς ένα 
εκπαιδευτικό κυρίως για προσωπικά θέματα ή θέματα αποκλειστικά της τάξης του) κυρίως 
όμως η επικοινωνία ήταν προφορική συλλογική (συνεδριάσεις). Κάποιος διευθυντής (συνέ-
ντευξη 2) μίλησε και για ιδιάζουσας μορφής συλλογικής επικοινωνίας όπως αυτής του «κα-
ταιγισμού ιδεών» (brain storming). Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η πλειοψηφία 
των διευθυντών από τους οποίους πήραμε συνέντευξη είχαν αυξημένα «τυπικά» προσόντα 
όπως μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ή ακόμα και διδακτορικό. 

Όσο αφορά τα δίκτυα επικοινωνίας παρουσιάστηκε η μορφή αστεριού, δηλ. το διευθυντή 
να έχει πρωτεύοντα ρόλο στον εκπαιδευτικό οργανισμό και σε καθημερινή βάση να επικοι-
νωνεί με τους εκπαιδευτικούς και αντίστροφα. 

Η μορφή της δικτύωσης των απομονωμένων ατόμων παρουσιάστηκε και αυτή αλλά σε 2 –3 
περιπτώσεις εκπαιδευτικών που φάνηκε να μη θέλουν να επικοινωνήσουν με το διευθυντή 
οι ίδιοι αλλά μέσω κάποιου άλλου συναδέλφου. 
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Τέλος σε καμία συζήτηση ή συνεδρίαση του διευθυντή με το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν 
παρουσιάστηκαν περιστατικά λογοκρισίας ή αυταρχικής – αντιδημοκρατικής συμπεριφο-
ράς. Βέβαια η εκεί παρουσία μας έστω και διακριτική – αθόρυβη μπορεί και να «αλλοίωσε» 
ή να τροποποίησε την όλη εικόνα – συμπεριφορά των εμπλεκομένων. 

Οι διευθυντές τόνισαν ότι ο κυριότερος λόγος που επικοινωνούν με το εκπαιδευτικό προσω-
πικό τους είναι για την επίτευξη των στόχων και της σωστής λειτουργίας της σχολικής μονά-
δας. Επίσης, για θέματα που σχετίζονται με τη συνεργασία που έχουν με γονείς και μαθητές 
αλλά και τους εξωτερικούς κοινωνικούς φορείς.  

Οι περισσότεροι διευθυντές μας ανέφεραν ότι λόγω των καλών σχέσεων που διέπουν το Σύλ-
λογο Διδασκόντων δεν υπάρχουν εμπόδια κατά την επικοινωνία. Βέβαια υπήρξε και η θέση 
ενός διευθυντή ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν εκφράζουν τη γνώμη τους και ότι αυτό αποτε-
λεί πράγματι εμπόδιο. Πρόσωπα που δε διαθέτουν επικοινωνιακές σχέσεις ή ικανότητες συ-
νήθως επιλέγουν τη σιωπή διστακτικότητας. (Σαΐτης, 2007). 

Η πλειοψηφία των διευθυντών ισχυρίζονται ότι είναι καλοί ακροατές για το διδακτικό προ-
σωπικό ώστε να μπορούν ακούγοντας αποτελεσματικά να κρίνουν και να ανατροφοδοτείται 
η όλη διαδικασία.  
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Η επιμόρφωση  των εκπαιδευτικών ως βασική αρχή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

Γεροχρήστου Χριστίνα  
Μaster Διοίκηση & Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων 

christina_ger@hotmail.com 

Περίληψη 

Ένα σημαντικός παράγοντας για την βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
στη χώρα μας είναι η διαρκής βελτίωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αυτό αποτελεί 
και έναν από τους πυλώνες της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση. Η παρούσα 
μελέτη επιχειρεί να εξετάσει το βαθμό που ακολουθούνται οι αρχές της Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας αναφορικά με την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σύμφωνα με 
τις δικές τους αντιλήψεις. Το δείγμα αποτελούν εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης (Ν=232) του Νομού Αττικής. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου, 
που κατασκευάστηκε για τη συγκεκριμένη έρευνα και οι αναλύσεις έγιναν μέσω του στατι-
στικού πακέτου SPSS 19.0. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
επιτυγχάνεται σε αρκετό βαθμό η διαρκής εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, με κάποιες ό-
μως διακυμάνσεις. Οι επιμέρους στατιστικές αναλύσεις εντόπισαν διαφοροποιήσεις στις 
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που σχετίζονταν στατιστικώς σημαντικά με το φύλο των εκ-
παιδευτικών, τη βαθμίδα,  το είδος του σχολείου, που υπηρετούν και τα έτη υπηρεσίας. Τα 
ευρήματα της έρευνας μπορούν να αποτελέσουν τεκμήρια για την αλλαγή του τρόπου διοί-
κησης στην εκπαίδευση και την επίδειξη μεγαλύτερης προσοχής στο ζήτημα της μετεκπαί-
δευσης και της επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.   

Λέξεις - Κλειδιά : Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Μετεκπαίδευση, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

Εισαγωγή 

Η πιο σύγχρονη μέθοδος διοίκησης είναι η διοίκηση ολικής ποιότητας, η οποία ως βασική 
αρχή έχει τη διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού ενός οργανισμού, αφού 
με αυτό τον τρόπο μπορεί να επέλθει η ανάπτυξη και εξέλιξη του οργανισμού και ιδιαίτερα 
ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά και των επιμέρους επιστημονικών κλάδων, καθώς και οι 
συνεχόμενες μεταβολές της κοινωνικής πραγματικότητας επιβάλλουν ως απαραίτητη την 
μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι ενήμεροι τόσο για τις νέες τεχνολογίες 
στην εκπαίδευση, όσο και για τις συνεχείς εξελίξεις στο γνωστικό του αντικείμενο και να 
μπορούν να  παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες. 

Επίσης σημαντικό είναι κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια στην οργάνωση και λειτουργία 
των σχολικών μονάδων, τα προγράμματα και τις μεθόδους της εκπαίδευσης να συνοδεύε-
ται και από αντίστοιχη επιμόρφωση – ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού, που θα 
κληθεί να υλοποιήσει τις εξαγγελθείσες τροποποιήσεις. (Γεωργιάδης, Παπαδόπουλος & 
Τρίκος, 2005; Saiti & Saitis, 2006; Υφαντή & Βοζαϊτης, 2007).  
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Είναι, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να είναι δεκτικοί στην επιμόρφωση, την 
αυτο-εκπαίδευση και τη διαρκή κατάρτιση, γιατί μόνο έτσι μπορούν να ανταποκριθούν στις 
διαρκώς αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες των μαθητών και της κοινωνίας και να 
προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες, που στόχο θα έχουν την ικανοποίηση των πελατών τους. 
Οι εκπαιδευτικοί, που επιδιώκουν την κατάρτισή τους, συμβάλλουν όχι μόνο στη σωστή 
εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος και στην υλοποίηση του οράματος του οργα-
νισμού, αλλά και στην πιο αποτελεσματική επικοινωνία του σχολείου με όλους τους κοινω-
νικούς φορείς, όπως οι γονείς (Saiti, 2012).  

 Σκοπός λοιπόν της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει το βαθμό που εφαρμόζονται οι 
αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας αναφορικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί μια οργανωμένη διαδικασία, σύμφωνα με την 
οποία οι άνθρωποι αποκτούν γνώσεις και ικανότητες για έναν ορισμένο σκοπό. Ο αντικει-
μενικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι η μεταβολή στη συμπεριφορά των εκπαιδευόμενων, 
με τέτοιον τρόπο, που θα οδηγήσει στην απόκτηση νέων ικανοτήτων χειρισμού, τεχνικών 
και διοικητικών γνώσεων, όπως επίσης και στην ικανότητα από την πλευρά των εργαζομέ-
νων επίλυσης των προβλημάτων, που παρουσιάζονται, με τρόπο αποτελεσματικό (Luis, Bal-
kin & Cardy, 1998).  

Τα οφέλη της εκπαίδευσης δεν είναι εύκολο να υπολογιστούν, αλλά πιστεύεται, ότι οι ωφέ-
λειες από την εκπαίδευση υπερκαλύπτουν το κόστος. Οι οργανισμοί που ακολουθούν τη 
Δ.Ο.Π. έχουν ενστερνιστεί, ότι η εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί ανάγκη για την δια-
τήρηση του οργανισμού. Θεωρούν την εκπαίδευση όχι ως δαπάνη, αλλά ως επένδυση, α-
φού αναπτύσσει τις ικανότητες και βελτιώνει τις δεξιότητες του προσωπικού. Έτσι οι οργα-
νισμοί που χρησιμοποιούν τη διαρκή εκπαίδευση έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των 
ανταγωνιστών τους, αφού απασχολούν προσωπικό με υψηλά και διαρκώς εξελίξιμα προ-
σόντα και δεξιότητες. Αλλά και οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν την εργασιακή ικανοποίηση, 
καθώς ο εργοδότης τους τους παρέχει ευκαιρίες μετεκπαίδευσης, γεγονός που τους κάνει 
να νιώθουν ικανοί, χρήσιμοι και ασφαλείς.  

Ειδικότερα η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρέπει να αποτελεί μέτρο στρατηγικής. Οι 
επιμορφωτικές ανάγκες επιβάλλεται να σχεδιάζονται με βάση τις μελλοντικές εξελίξεις, ώ-
στε να ανταποκρίνονται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των νέων εξελίξεων των ερευνητικών 
δεδομένων και της παιδαγωγικής. Η στρατηγική της επιμόρφωσης πρέπει να είναι μια συ-
ντονισμένη και συστηματική διαδικασία, που να αποβλέπει στη σταθερή αναβάθμιση των 
γνώσεων και των ικανοτήτων του εκπαιδευτικού δυναμικού, για να καταστεί αποτελεσμα-
τική στην επίτευξη των στόχων της ποιοτικής εκπαίδευσης. Η συνεχής εκπαίδευση και αυτο-
εκπαίδευση συμβάλλει, ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι συγχρονισμένοι με τις νέες εξελίξεις 
της γνώσης και να επιβεβαιώνουν συνεχώς την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
τους. Αυτό αυξάνει την αποτελεσματικότητα της δράσης τους με αποτέλεσμα να χειρίζονται 
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τη νέα γνώση κατά τρόπο, που να βελτιώνεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
(Φασούλης, 2001). 

Η συνεχής ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού και η συμμετοχή του στη διαδικασί-
α λήψης αποφάσεων οδηγεί στην επίτευξη των στόχων του σύγχρονου σχολείου. Η ενδοϋ-
πηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μπορεί να αποφέρει σημαντικές κέρδη για ό-
λους τους συμμετέχοντες και τελικά για τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα 
των σχολικών μονάδων (Saiti & Saitis, 2006). 

Δείγμα - Μεθοδολογία 

Η έρευνα διεξήχθη με τη χρήση ερωτηματολογίου το οποίο κατασκευάστηκε από την ερευ-
νήτρια κατόπιν μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας.  

Ο πληθυσμός της έρευνάς μας, στον οποίο απευθυνθήκαμε, ήταν εκπαιδευτικοί δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής. Μοιράστηκαν 300 ερωτηματολόγια και 
συλλέχθηκαν 232 (ποσοστό απόκρισης 77%). Το δείγμα μας ήταν 232 εκπαιδευτικοί. Το ε-
ρωτηματολόγιο αποτελείται από κλειστού τύπου ερωτήσεις και χωρίζεται σε δύο μέρη. Το 
πρώτο μέρος περιλαμβάνει έντεκα (11) ερωτήσεις για τα δημογραφικά στοιχεία του δείγ-
ματος και το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει έντεκα (11) ερωτήσεις σχετικά με την διαρκή 
βελτίωση των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας (Σαΐτης, 2008; Ζαβλανός, 2003; Πετρί-
δου, 2002; Μπουραντάς, 2002; Ντάνος & Ζαβλανός, 2009). Για τις απαντήσεις χρησιμοποι-
ήθηκε η πενταβάθμια κλίμακα Likert με διαβάθμιση τέτοια, ώστε το 1 να δηλώνει το καθό-
λου, το 2 το λίγο, το 3 το μέτρια, το 4 το αρκετά και το 5 το πολύ.  

Τα εργαλεία μέτρησης, που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα, υποβλήθηκαν σε έλεγχο 
αξιοπιστίας alpha του Cronbach, από τον οποίο διαπιστώσαμε, ότι η ανάλυση βασίστηκε σε 
214 περιπτώσεις σε σύνολο 232 περιπτώσεων, δηλαδή στο 92,2% και η αξιοπιστία των 41 
στοιχείων του ερωτηματολογίου alpha του Cronbach = 0,95. Η αξιοπιστία του ερωτηματο-
λογίου θεωρείται πολύ υψηλή.  

Τη συλλογή των ερωτηματολογίων ακολούθησε η κωδικοποίησή τους και η στατιστική τους 
επεξεργασία με το Πακέτο Στατιστικής Ανάλυσης Κοινωνικών Επιστημών SPSS 19.0 
(Statistical Package for the Social Sciences). 

Αποτελέσματα Έρευνας 

Στην έρευνα συμμετείχαν 142 γυναίκες ποσοστό (61,2%) και 90 άνδρες (38,8%). Η πλειο-
ψηφία των συμμετεχόντων εντάσσεται στην ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών. Σχετικά με τα έτη 
προϋπηρεσίας το 30,2% των συμμετεχόντων έχει 22-28 έτη υπηρεσίας, το 26,7% έχει 8-14 
έτη, το 19% έχει 15-21 έτη, το 15,5% έχει 1-7 έτη και τέλος το 8,6% έχει 29-35 έτη. 

Μετά από έλεγχο ανεξαρτησίας που πραγματοποιήσαμε, διαπιστώσαμε, ότι η παρακολού-
θηση σεμιναρίων για τις Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση εξαρτάται από τη βαθμίδα του 
σχολείου, που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί (χ2 =15,885, p = 0). Αξίζει να σημειωθεί, ότι το 
μεγαλύτερο ποσοστό (80%) των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν σε ΤΕΕ, έχουν παρακολου-
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θήσει σεμινάρια για τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, ενώ  έπονται οι εκπαιδευτικοί 
του Λυκείου με ποσοστό 50%. Αυτό, ίσως, δικαιολογείται από τις αυξημένες απαιτήσεις στο 
ΤΕΕ λόγω της διδασκαλίας τεχνικών μαθημάτων, που απαιτούν τη χρήση των νέων τεχνολο-
γιών. 

Στο Γράφημα 1 παρουσιάζονται οι  Μέσοι όροι και οι Τυπικές Αποκλίσεις για κάθε μία από 
τις μεταβλητές που μετρούν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συνεχή βελτί-
ωσή τους.  Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των τιμών των Μ.Ο. είναι μεγαλύτερες του 4. Το 
γεγονός αυτό δείχνει, ότι λαμβάνει χώρα η συνεχής βελτίωση των εκπαιδευτικών σε αρκετό 
βαθμό. Βέβαια, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε, ότι υπάρχουν και αρκετές μεταβλητές με 
μεγάλη τυπική απόκλιση. 

 

Γράφημα 1.  Μέσοι όροι των μεταβλητών για τον τομέα της διαρκούς βελτίωσης 

Ειδικότερα, διαπιστώνουμε ότι οι μεγαλύτερες τιμές Μ.Ο. παρατηρούνται στις δηλώσεις  
που δείχνουν, ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι : α) η διαρκής εκπαίδευση συμβάλλει αρκε-
τά στην ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου (Μ.Ο. = 4,23, Τ.Α. = 0,71), β) επιθυ-
μούν αρκετά την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου ή συνεδρίου (Μ.Ο. = 4,14, Τ.Α. = 0,87) 
και γ) επιδιώκουν αρκετά την αυτοεκπαίδευση (Μ.Ο. = 4,14, Τ.Α. = 0,83). Οι μικρότερες τι-
μές Μ.Ο. εμφανίζονται στις δηλώσεις που δείχνουν, ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι : α) 
δίδονται λίγα κίνητρα για τη διαρκή εκπαίδευση (Μ.Ο. = 2,35, Τ.Α. = 1,21) και β) ο διευθυ-
ντής τους προτείνει μέτρια να συμμετάσχουν σε σεμινάρια – συνέδρια (Μ.Ο. = 3,48, Τ.Α. = 
1,37).  

Φύλο 

Παρατηρούμε από τον έλεγχο ανεξαρτησίας που διενεργήθηκε ότι το φύλο των εκπαιδευτι-
κών δεν είναι ανεξάρτητο από τις αντιλήψεις τους για την επιμόρφωσή τους. Ο βαθμός που 
οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να συζητούν με συναδέλφους και να ανταλλάσσουν 
απόψεις για θέματα σχετικά με την άσκηση του διδακτικού τους έργου, αλλά και ο βαθμός 
που θα έκαναν χρήση μιας δυνατότητας μετεκπαίδευσης εξαρτάται από το φύλο τους (Πί-
νακας 1). 
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Πίνακας 1.  Συνάφεια του φύλου των εκπαιδευτικών και των αντιλήψεων 

 Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών χ2 df p-value 

Δυνατότητα συζήτησης με συναδέλφους και ανταλλαγής απόψεων 
για θέματα σχετικά με την άσκηση του διδακτικού τους έργου 11,477 4 0,022 

Χρήση μιας δυνατότητας για μετεκπαίδευση 11,404 4 0,022 

Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργήθηκε, εντοπίσαμε ότι το 64,4% των 
ανδρών εκπαιδευτικών έχει τη δυνατότητα να συζητά αρκετά με συναδέλφους σχετικά με 
θέματα, που αφορούν την άσκηση του διδακτικού τους έργου, σε αντίθεση με τις γυναίκες 
που το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται στο 49,3%. Το ποσοστό των γυναικών, που έχει τη 
δυνατότητα να μιλά λίγο ή καθόλου με τους συναδέλφους του σχετικά με την άσκηση του 
διδακτικού του έργου, είναι 5,6%, ενώ το αντίστοιχο των ανδρών 8,9%. Αναλυτικότερα, ό-
μως, οι γυναίκες που απάντησαν, ότι δεν έχουν καθόλου τη δυνατότητα για συζήτηση με 
τους συναδέλφους τους ανέρχονται στο 1,4%, ενώ οι άνδρες στο 0%. 

Τέλος, η θέση των εκπαιδευτικών για το βαθμό που θα έκαναν χρήση μιας δυνατότητας 
μετεκπαίδευσης, εξαρτάται από το φύλο τους, αφού το 80,3% των γυναικών θα έκανε αρ-
κετά ή πολύ χρήση μιας δυνατότητας μετεκπαίδευσης, με αντίστοιχο ποσοστό για τους άν-
δρες το 66,7%. Το ποσοστό των ανδρών, που θα έκαναν καθόλου ή λίγο χρήση μιας δυνατό-
τητας για μετεκπαίδευση, ανέρχεται στο 8,9% και των γυναικών – με μικρή διαφορά – στο 
8,4%. 

Βαθμίδα σχολείου 

Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας, που διεξήγαμε μεταξύ της βαθμίδας του σχολείου, που υπη-
ρετούν οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή εάν υπηρετούν σε Γυμνάσιο ή Λύκειο και ΤΕΕ και στην ε-
πίδρασή της στη διαμόρφωση των αντιλήψεών τους αναφορικά με την επιμόρφωσή τους, 
παρατηρούμε ότι η βαθμίδα του σχολείου που διδάσκουν οι συμμετέχοντες δεν είναι ανε-
ξάρτητη με τις αντιλήψεις τους (Πίνακας 2).  

Από τη βαθμίδα του σχολείου, που διδάσκουν, εξαρτάται η αντίληψή τους για το βαθμό 
που ο διευθυντής διευκολύνει τη συμμετοχή του σε σεμινάρια. 

Πίνακας  2. Συνάφεια της βαθμίδας του σχολείου (Γυμνάσιο, Λύκειο – ΤΕΕ) με τις αντιλήψεις 
των εκπαιδευτικών 

 Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών  χ2 df p-value 

Διευκόλυνση από τον διευθυντή της συμμετοχής των εκπαιδευτικών 
σε σεμινάρια 

11,397 3 0,010 
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Διαπιστώσαμε, λοιπόν, ότι ο διευθυντής του ΤΕΕ διευκολύνει αρκετά ή πολύ τη συμμετοχή 
των εκπαιδευτικών σε σεμινάρια σε ποσοστό 76%. Το αντίστοιχο ποσοστό του διευθυντή 
του Λυκείου είναι 66,2% και του Γυμνασίου 60%. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3) επι-
χειρούμε έλεγχο ανεξαρτησίας μεταξύ της βαθμίδας, που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί – 
αφού μετατρέψουμε τη μεταβλητή βαθμίδα σε δίτιμη μεταβλητή ενοποιώντας αυτή τη φο-
ρά τις κατηγορίες Γυμνάσιο & Λύκειο και δίδοντάς τους την τιμή 0 και την τιμή 1 για το ΤΕΕ - 
και στην επίδρασή της στη διαμόρφωση των αντιλήψεών τους για την εφαρμογή των αρχών 
της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην εκπαίδευση.  
 
Έτσι παρατηρούμε ότι ο βαθμός που ο εκπαιδευτικός θεωρεί ότι η διαρκής εκπαίδευση 
συμβάλλει στην ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, εξαρτάται από τη βαθμίδα 
του σχολείου. Επίσης η αντίληψη των εκπαιδευτικών για το βαθμό που ο διευθυντής τους 
προτείνει να συμμετέχουν σε σεμινάρια – συνέδρια, εξαρτάται από τη βαθμίδα του σχολεί-
ου, που υπηρετούν. 

Πίνακας  3. Συνάφεια της βαθμίδας του σχολείου (Γυμνάσιο –Λύκειο, ΤΕΕ) με τις αντιλήψεις 
των εκπαιδευτικών 

 Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών  χ2 df p-value 

Συμβολή της διαρκούς εκπαίδευσης στην ποιοτική βελτίωση του 
εκπαιδευτικού έργου 28,206 3 0,000 

Πρόταση από τον διευθυντή προς τους εκπαιδευτικούς για συμμε-
τοχή τους σε σεμινάρια - συνέδρια 21,311 4 0,000 

Διαπιστώνουμε, ότι οι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου θεωρούν, ότι η διαρκής εκπαίδευση 
συμβάλλει αρκετά ή πολύ στην ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού τους έργου σε ποσο-
στό 92%. Έπονται οι καθηγητές του Λυκείου με ποσοστό 89,3% και του ΤΕΕ με 68%. 

Τέλος, η αντίληψη των εκπαιδευτικών για το βαθμό που ο διευθυντής τους προτείνει να 
συμμετέχουν σε σεμινάρια – συνέδρια, εξαρτάται από τη βαθμίδα του σχολείου, που υπη-
ρετούν.  Έτσι εντοπίστηκε ότι ο διευθυντής του ΤΕΕ προτείνει αρκετά ή πολύ στους εκπαι-
δευτικούς να συμμετέχουν σε σεμινάρια – συνέδρια σε ποσοστό 76%. Το αντίστοιχο ποσο-
στό του διευθυντή του Γυμνασίου είναι 56% και του Λυκείου 40,9%. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι 
ο διευθυντής του ΤΕΕ προτρέπει σε μεγάλο βαθμό τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε 
σεμινάρια – συνέδρια. 

Από τον Πίνακα 4 διαπιστώνουμε, ότι στατιστικώς σημαντική συσχέτιση υπάρχει μεταξύ της 
βαθμίδας του σχολείου και της αντίληψης των εκπαιδευτικών, ότι η διαρκής εκπαίδευση 
συμβάλλει στην ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού τους έργου, αφού P-Value = 0,000 < 
α (α= 0,01), σε επίπεδο δίπλευρης σημαντικότητας 1%. Μεταξύ τους υπάρχει μέτρια αρνη-
τική συσχέτιση (ρ= - 0,316), δηλαδή όταν αυξάνονται οι καθηγητές ΤΕΕ, μειώνεται ο βαθ-
μός, που οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν, ότι η διαρκής εκπαίδευση συμβάλλει στην ποιοτική 
βελτίωση του εκπαιδευτικού τους έργου. 
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Επίσης, η βαθμίδα του σχολείου σχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με την αντίληψη των 
εκπαιδευτικών για το βαθμό που ο διευθυντής τους προτείνει να συμμετέχουν σε σεμινά-
ρια – συνέδρια, αφού P-Value = 0,000 < α (α= 0,01), σε επίπεδο δίπλευρης σημαντικότητας 
1%. Μεταξύ τους υπάρχει χαμηλή θετική συσχέτιση (ρ= 0,260), δηλαδή όταν αυξάνονται οι 
καθηγητές ΤΕΕ, αυξάνεται ο βαθμός, που ο διευθυντής τους προτείνει να συμμετέχουν σε 
σεμινάρια – συνέδρια. 

Πίνακας  4. Η επίδραση της βαθμίδας του σχολείου (Γυμνάσιο –Λύκειο, ΤΕΕ) στις αντιλήψεις 
τους των εκπαιδευτικών 

Αντιλήψεις εκπαιδευτικών Spearman's rho Sig. (2-tailed) 

Διαρκής Εκπαίδευση -,316 0,000 

Πρόταση Σεμιναρίων ,260 0,000 

Είδος σχολείου 

Η αντίληψη για την παροχή κινήτρων προς τους εκπαιδευτικούς για διαρκή εκπαίδευση, 
εξαρτάται από το είδος του σχολείου (Πίνακας 5). Τα ιδιωτικά σχολεία παρέχουν αρκετά ή 
πολύ κίνητρα στους εκπαιδευτικούς για διαρκή εκπαίδευση σε ποσοστό 25,1%, ενώ τα δη-
μόσια σχολεία σε ποσοστό 16%. Τα δημόσια σχολεία δεν παρέχουν καθόλου κίνητρα στους 
εκπαιδευτικούς για διαρκή εκπαίδευση σε ποσοστό 32%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα 
ιδιωτικά είναι 6,3%. 
 
Επίσης, η θέση των εκπαιδευτικών για το βαθμό που ο διευθυντής προτείνει στους εκπαι-
δευτικούς να συμμετέχουν σε σεμινάρια – συνέδρια, εξαρτάται από το είδος του σχολείου. 
Στα δημόσια σχολεία ο διευθυντής προτείνει αρκετά ή πολύ στους εκπαιδευτικούς να συμ-
μετέχουν σε σεμινάρια-συνέδρια σε ποσοστό 53%, ενώ το αντίστοιχο των ιδιωτικών σχο-
λείων είναι 43,8%. Βέβαια υπάρχει και ένα ποσοστό 12%, όπου στα δημόσια σχολεία δεν 
προτείνουν καθόλου στους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε σεμινάρια – συνέδρια, ενώ 
το αντίστοιχο ποσοστό στα ιδιωτικά σχολεία  είναι 0% 

Πίνακας 5. Συνάφεια του είδους του σχολείου με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

 Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών  χ2 df p-value 

Παροχή κινήτρων στους εκπαιδευτικούς για διαρκή εκπαίδευση 11,775 4 0,019 

Πρόταση από τον διευθυντή προς τους εκπαιδευτικούς για συμμε-
τοχή τους σε σεμινάρια - συνέδρια 35,023 4 0,000 

Έτη υπηρεσίας 
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Επίσης η αντίληψη των ερωτηθέντων για το βαθμός που διευκολύνεται από τον διευθυντή 
η συμμετοχή τους σε σεμινάρια, εξαρτάται από τα έτη υπηρεσίας τους (Πίνακας 6). Διαπι-
στώσαμε, ότι ο διευθυντής διευκολύνει αρκετά ή πολύ τη συμμετοχή σε σεμινάρια των εκ-
παιδευτικών που έχουν: 15-21 έτη υπηρεσίας σε ποσοστό 81,8%, 22-28 έτη υπηρεσίας σε 
ποσοστό 76,5%, 8-14 έτη υπηρεσίας σε ποσοστό 61,3%, 29-35 έτη υπηρεσίας σε ποσοστό 
60%, 1-7 έτη υπηρεσίας σε ποσοστό 44,5%. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι ο διευθυντής διευκο-
λύνει λιγότερο όσους έχουν λίγα έτη υπηρεσίας, καθώς και όσους έχουν πολλά έτη υπηρε-
σίας στη συμμετοχή σε σεμινάρια. 
 
Τέλος από τα έτη προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών εξαρτάται και η θέση τους για το βαθ-
μό που ο διευθυντής τους προτείνει να συμμετέχουν σε σεμινάρια-συνέδρια. Ο διευθυντής 
προτείνει λίγο ή καθόλου τη συμμετοχή σε σεμινάρια – συνέδρια των εκπαιδευτικών, που 
έχουν 29-35 έτη υπηρεσίας, σε ποσοστό 40%, όσων έχουν 1-7 έτη υπηρεσίας σε ποσοστό 
33,4 %, όσων έχουν 15-21 έτη υπηρεσίας σε ποσοστό 27,3%, όσων έχουν 8-14 έτη υπηρεσί-
ας σε ποσοστό 25,8% και τέλος όσων έχουν 22-28 έτη υπηρεσίας σε ποσοστό 20%. Παρατη-
ρούμε λοιπόν, ότι ο διευθυντής προτείνει λίγο ή και καθόλου τους εκπαιδευτικούς, που 
διαθέτουν τη μεγαλύτερη και τη μικρότερη υπηρεσία, να συμμετέχουν σε σεμινάρια – συ-
νέδρια. 

Πίνακας 6. Συνάφεια του των ετών υπηρεσίας με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

 Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών  χ2 df p-value 

Διευκόλυνση από τον διευθυντή της συμμετοχής των εκπαιδευτικών 
σε σεμινάρια 41,755 12 0,000 

Πρόταση από τον διευθυντή προς τους εκπαιδευτικούς για συμμε-
τοχή τους σε σεμινάρια - συνέδρια 35,869 16 0,003 

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, λοιπόν, διαπιστώσαμε ότι σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 
συντελείται η συνεχής βελτίωση των εκπαιδευτικών σε αρκετό βαθμός, με κάποιες όμως 
εξαιρέσεις. 

Σε ερώτηση σχετικά με την ύπαρξη δυνατότητας για συζήτηση με τους συναδέλφους και 
ανταλλαγής απόψεων σε θέματα, που τους απασχολούν σχετικά με την άσκηση του διδα-
κτικού τους έργου (Μ.Ο. 3,73) το 55,2% απάντησε αρκετά και το 12,9% πολύ. Αντίστοιχα 
αποτελέσματα είχε και η έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2008), αφού στην ερώτη-
ση σε ποιο βαθμό το σχολείο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών σχετικά 
με την επικοινωνία με τους συναδέλφους τους το 60,2% δήλωσε, ότι ανταποκρίνεται αρκε-
τά και το 20,2%, ότι ανταποκρίνεται πολύ στο σχολείο στις προσδοκίες τους για τη μεταξύ 
τους επικοινωνία. 
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Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το εάν θεωρούν, ότι η διαρκής εκπαίδευση συμβάλλει 
στην ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού τους έργου (Μ.Ο. 4,23), αρκετά ή πολύ απάντη-
σε το 84,5%, ενώ στην ερώτηση εάν θεωρούν χρήσιμα τα σεμινάρια (Μ.Ο. 4,06) αρκετά ή 
πολύ απάντησε το 75%. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από την έρευνα του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2008), όπου στον τομέα της επιμόρφωσης παρατήρησαν, ότι οι 
εκπαιδευτικοί έχουν θετική στάση ως προς την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης, ως μια 
διαδικασία απαραίτητη σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής. 

Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί συζητούν πε-
ρισσότερο από τις γυναίκες με συναδέλφους τους για θέματα που αφορούν την άσκηση του 
διδακτικού τους έργου. Βέβαια οι γυναίκες θα έκαναν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους άν-
δρες χρήση της δυνατότητας για μετεκπαίδευση. 

Αναφορικά με τον διευθυντή, η έρευνα έδειξε, ότι οι διευθυντές των ΤΕΕ διευκολύνουν πε-
ρισσότερο τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε σεμινάρια, αλλά και προτείνουν περισσότε-
ρο στους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε συνέδρια – σεμινάρια απ’ ότι οι διευθυντές 
των Ενιαίων Λυκείων και των Γυμνασίων. 

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι ο διευθυντής διευκολύνει περισσότερο όσους εκπαιδευτικούς 
έχουν 8-28 έτη υπηρεσίας, σε αντίθεση με αυτούς που έχουν 1-7 και 29-35 έτη υπηρεσίας. 
Επακόλουθο είναι ότι προτείνει λιγότερο σε αυτούς που έχουν 1-7 και 29-35 έτη υπηρεσίας 
να συμμετέχουν σε σεμινάρια – συνέδρια. 

Ακόμη βρέθηκε ότι τα ιδιωτικά σχολεία παρέχουν περισσότερα κίνητρα στους εκπαιδευτι-
κούς για διαρκή εκπαίδευση απ’ ότι τα δημόσια. Στα δημόσια σχολεία όμως οι διευθυντές 
προτείνουν σε μεγαλύτερο βαθμό στους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε σεμινάρια – 
συνέδρια. 

Τέλος οι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπολοί-
πους, ότι η διαρκή εκπαίδευση συμβάλει στην ποιοτική βελτίωση τους εκπαιδευτικού τους 
έργου. 

Πρωτοτυπία Έρευνας - Εισηγήσεις 

Η έρευνα για την εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας – και ιδιαίτερα της 
ανάγκης για διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - είναι σε πολύ πρώι-
μα στάδια στην Ελλάδα. Η έρευνα αυτή συμβάλλει στη διαπίστωση της ανάγκης που εκ-
φράζουν οι εκπαιδευτικοί για την περαιτέρω επιμόρφωσή τους, αλλά και τους παράγοντες 
που δυσχεραίνουν ή διευκολύνουν τη διαρκή εκπαίδευσή τους. 

Τα αποτελέσματα της έρευνα μπορούν να συμβάλλουν στον εντοπισμό των αναγκών των 
εκπαιδευτικών για επιμόρφωση και της συμβολή των διευθυντών των σχολείων προς αυτή 
την κατεύθυνση. Η έρευνα αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, εφόσον 
πλέον η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συνδέεται και με την μετεκπαίδευσή τους. 
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Σημαντικό θα ήταν μελλοντικές έρευνες να ασχοληθούν με  τις ανάγκες των εκπαιδευτικών 
και τους τομείς που επιθυμούν να μετεκπαιδευτούν και το βαθμό που η μετεκπαίδευσή 
τους αυτή συνδέεται με την αύξηση της αποδοτικότητά τους. 
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Η μετασχηματιστική ηγεσία σε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
στο Νομό Θεσσαλονίκης 

Τσιόνκη Μαγδαληνή  
Καθηγήτρια Αγγλικής 
tsionkhm@gmail.com 

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εργασίας, είναι αφενός η περιγραφή της σχολικής μονάδας και των 
χαρακτηριστικών της αναφέροντας τα σημαντικά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει  και 
αφετέρου η υιοθέτηση της καταλληλότερης προσέγγισης ηγεσίας, που στην περίπτωσή μας 
είναι η μετασχηματιστική με τις δράσεις της. Κατόπιν, γίνεται μία προσπάθεια περιγραφής 
των βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, καθώς 
και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την τεχνική που εφαρμόστηκε. 

Λέξεις - Kλειδιά: μετασχηματιστική ηγεσία, όραμα, εμπλοκή, δέσμευση, συμμετοχή 

Εισαγωγή 

Βασικά χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας 

Η συγκεκριμένη σχολική μονάδα Γυμνασίου βρίσκεται  στη δυτική πλευρά  της Θεσσαλονίκης 
σε μια ημιαστική βιομηχανική περιοχή, η οποία έχει υποβαθμιστεί πολύ λόγω της οικονομι-
κής κρίσης και της ανεργίας που μαστίζει τους κατοίκους της. Το σχολείο εξυπηρετεί και τους 
μαθητές του διπλανού οικισμού Ρομά. Οι αυτόχθονες κάτοικοι της περιοχής δεν βλέπουν 
θετικά την είσοδο των μεταναστών και τη συνύπαρξη των παιδιών τους με αλλόγλωσσους, 
αλλόθρησκους και αθίγγανους μαθητές. Στο σχολείο φοιτούν 100 ντόπιοι και  45 αλλοδαποί 
μαθητές  με προβλήματα στην ελληνική γλώσσα και χαμηλές μαθητικές και ακαδημαϊκές ε-
πιδόσεις. 

Εργάζονται δώδεκα εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων οι μισοί είναι σχετικά νέοι και από τους 
υπόλοιπους οι μισοί με μικρή προϋπηρεσία όμως, όλοι επιδεικνύουν  μεγάλο ενδιαφέρον 
για τους μαθητές τους. Τρεις εξ αυτών κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Ο διευθυντής 
είναι καινούριος, χαρισματικός, δραστήριος, αγαπητός, φίλος της αλλαγής και ανοιχτός σε 
καινούριες πρακτικές και ιδέες. Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων είναι αποδυναμωμένος 
και παθητικός καθώς πρόσφατα άλλαξε διοίκηση και δεν έχει ακόμη δραστηριοποιηθεί. Οι 
αλλοδαποί γονείς έχουν προβλήματα επικοινωνίας και γενικότερα υπάρχει έλλειμμα συνερ-
γασίας και ουσιαστικής επικοινωνίας με το σχολείο.  

Το σχολικό κτίριο είναι παλαιό με προβλήματα θέρμανσης, αποχέτευσης και ελλείψεις σε 
εξοπλισμό. Τα χαρακτηριστικά αυτά οδηγούν στην ανάγκη για υιοθέτηση μιας μετασχηματι-
στικής ηγεσίας, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

Μετασχηματιστική ηγεσία 

Η μετασχηματιστική ηγεσία επικεντρώνεται στην πραγματοποίηση καινοτόμων αλλαγών 
µέσα από την υιοθέτηση και την αφοσίωση στο όραμα του σχολείου (Avolio, B.J., Bass, B.M. 
andJung, D.I. - 1999). Η βασικότερη έννοια και η λέξη-κλειδί είναι η «εμπλοκή» και κύριος 
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εισηγητής της ιδέας του τύπου αυτής της ηγεσίας είναι ο Burns (1978). 

Η ιδέα της μετασχηματιστικής ηγεσίας στηρίζεται κυρίως στη διάσταση την οποία δίνει ο ί-
διος ο ηγέτης στην αλλαγή, στη δημιουργία ενός οράματος, στην επίτευξη των μακροπρόθε-
σμων στόχων αλλά και γενικά σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη του οργανισμού χωρίς ωστόσο 
να προσδοκά στην ανταπόδοση των όσων κάνει με κάποιο όφελος (Avolio, B.J., Bass, B.M. 
andJung, D.I. - 1999). Στηρίζεται στη δημιουργία οράματος, στη διατύπωση συγκεκριμένων 
στόχων, στην παροχή πνευματικής διέγερσης, στην εξατομικευμένη παροχή υποστήριξης, 
στη μοντελοποίηση νέων πρακτικών, στις υψηλές προσδοκίες, στη δημιουργία παραγωγικού 
κλίματος στο σχολείο και στην ανάπτυξη δομών συμμετοχικότητας στις αποφάσεις που αφο-
ρούν το σχολείο (Leithwood, (1994).  

 Ο Μετασχηματιστικός ηγέτης ψάχνει και ανακαλύπτει τα πιθανά κίνητρα στα μέλη της ομά-
δας του προκειμένου να αποδώσουν, να επιδιώκουν να ικανοποιούν υψηλότερες και περισ-
σότερες ανάγκες και να θέτουν συνεχώς νέους ομαδικούς στόχους. Βλέπει πέρα από τα τω-
ρινά προβλήματα και τους περιορισμούς, προκειμένου να βοηθήσει τα μέλη της ομάδας του  
να ανακαλύψουν τις ικανότητές τους (Cashman, 2008).Το αποτέλεσμα που προκύπτει από τη 
μετασχηματιστική ηγεσία είναι μια αμοιβαία σχέση κίνησης (προς το επιδιωκόμενο αποτέ-
λεσμα) και ανάδειξης προόδου. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα μαθησιακά αποτελέσματα και 
στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, αφού αυτός είναι ο στόχος ενός οργανισμού και οι 
εργαζόμενοι πείθονται από τον χαρισματικό ηγέτη να τον ακολουθήσουν. Αυτό που κάνει 
κυρίως η Μετασχηματιστική ηγεσία είναι να καταφέρνει να  διαμορφώσει στον οργανισμό 
μια κοινή κουλτούρα, η οποία θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με βεβαιότητα τις μεταβαλ-
λόμενες συνθήκες. Δημιουργεί μια προοπτική στον οργανισμό, προωθεί και ενεργοποιεί τις 
νοητικές δυνατότητες των μελών του για καινοτομία και δημιουργία. Δημιουργεί αλλαγή α-
πόψεων, στάσεων, αντιλήψεων και θέσεων καθιστώντας τον οργανισμό ικανό για να μπορεί 
να ανταπεξέλθει απέναντι στις προκλήσεις που παρουσιάζονται (Ντίλιου, 2010). 

Η  Μετασχηματιστική ηγεσία έχει να κάνει με τα κίνητρα, υλικά και πνευματικά, αλλά και με 
την προσπάθεια πραγματοποίησης των στόχων. Αυτό που ζητά είναι η δέσμευση στους στό-
χους και στην προοπτική του οργανισμού (Κατσαρός, 2008). Στο χώρο των σχολείων ειδικό-
τερα, προσπαθεί να επηρεάσει θετικά τα συναισθήματα, τις πεποιθήσεις και τις αξίες των 
εκπαιδευτικών. Ο ρόλος της ηγεσίας αυτής είναι να δώσει νόημα στα γεγονότα.  Ο ηγέτης 
προχωρά σε ένα ανώτερο επίπεδο ενεργοποιώντας τους ανθρώπους-μέλη της ομάδας για 
την επερχόμενη αλλαγή, αφυπνίζοντας τα συναισθήματά τους σχετικά με το έργο, το οποίο 
επιτελούν. Έτσι, ο ηγέτης απευθύνεται στην αίσθηση του νοήματος και της αξίας που έχουν 
μέσα τους οι άνθρωποι. 

Διατυπώνει το όραμά του και είναι στη συνέχεια διανοητικά και συναισθηματικά ενθαρρυ-
ντικός (Cavallo, &Brienza, 2002). «Ο διευθυντής πρέπει να ξεκαθαρίσει μέσα του το όραμα 
που θέλει, να πιστεύει ότι μπορεί να το πετύχει,να το μοιραστεί με τους υφιστάμενους του 
και να τους βοηθήσει να το κατανοήσουν και να θέλουν να συνεργαστούν μαζί του, για να  
το πετύχουν» (Thompson, 1999:373). Έτσι το παραδοσιακού τύπου σχολείο, αποκτά νέο ό-
ραμα και γίνεται πιο φιλελεύθερο και κάθε εργαζόμενος έχει ελευθερία και περισσότερη 
συμμετοχή στη δημιουργία κοινών στόχων. 

Ο μετασχηματιστικός ηγέτης εγκαθιστά, όπως αναφέραμε, ένα καινούργιο όραμα το οποίο 
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τις περισσότερες φορές διαφέρει από το αρχικό όραμα στα εξής σημεία: Είναι εκφρασμένο 
µε έναν πολύ θελκτικό και επεξηγηματικό τρόπο, ενώ ο ηγέτης παίζει σπουδαίο ρόλο στην 
πραγματοποίησή του, προσφέροντας προσωπική εργασία. Δίνει «όραμα» είτε με την έννοια 
της έμπνευσης (vision), δίνοντάς τους ευκαιρίες να σκεφτούν και να προτείνουν νέες ιδέες, 
είτε με την έννοια της αποστολής (mission), τονίζοντάς τους το καθήκον τους στη σχολική 
μονάδα. Προσπαθεί η «επικοινωνία του οράματος», να είναι πλήρως κατανοητή. Συνδέει το 
όραμα με την «ενδυνάμωση των μελών της οργάνωσης», δίνει έμφαση στο ρόλο του για τη 
διαμόρφωση της κοινής κουλτούρας του οργανισμού και δεσμεύει τα μέλη με την «εμπιστο-
σύνη» τους προς τον ίδιο ως προϋπόθεση για την επίτευξη του οράματος (Leithwood, (1994). 
Το όραμα του ηγέτη αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και 
αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών, παρακινώντας τους διδάσκοντες να 
χρησιμοποιήσουν την αντισταθμιστική εκπαίδευση. Ο ηγέτης έχει πάθος και ενέργεια στην 
δουλειά του και τα μεταδίδει και στα μέλη της ομάδας.  Προπορεύεται διαρκώς προκειμένου 
να αποτελέσει παράδειγμα για τις  συμπεριφορές και τις δράσεις, οι οποίες θα υιοθετηθούν 
και από τους υπολοίπους. Δουλεύει, δίνοντας κίνητρα, ακούγοντας, παρακολουθώντας την 
πορεία των ενεργειών και επιβραβεύοντας την εργασία (Μπουραντάς, 2002). 

H Μετασχηματιστική Ηγεσία χαρακτηρίζεται από την αλληλεπίδραση του ηγέτη με τους υφι-
σταμένους του η οποία ενισχύει τη δημιουργικότητα και τα κίνητρά τους στην οργάνωση 
(Burns, 1978). Αυτό το είδος ηγετικής συμπεριφοράς κινείται στα πλαίσια του μετασχηματι-
στικού μοντέλου διοίκησης (Everard, Morris, 1999), το οποίο προϋποθέτει ένα περιορισμένο 
μέγεθος σχολείων ώστε να διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός διάλογος και η καθολική συμ-
μετοχή, έναν κοινό κώδικα ηθικής και μια κουλτούρα αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης μεταξύ 
εκπαιδευτικών και μαθητών και είναι ο λόγος που προτιμήθηκε ως στυλ ηγεσίας για τη σχο-
λική μας μονάδα (Goleman, 1998a). 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της ηγεσίας αυτής χρειάζονται για την ανάπτυξη και αλλαγή 
του συγκεκριμένου σχολείου λόγω του μεγέθους του και των ιδιαίτερων συνθηκών που επι-
κρατούν όπως περιγράψαμε σε αυτό. Επίσης, η προσωπικότητα του διευθυντή σε συνδυα-
σμό με την ανάγκη για αλλαγή της κουλτούρας, οδηγούν στην υιοθέτηση της μετασχηματι-
στικής ηγεσίας ως της πλέον κατάλληλης. 

Ο ρόλος του διευθυντή. Βασικές ενέργειες και δράσεις 

Σύμφωνα με τη θεωρία της μετασχηματιστικής ηγεσίας, ο ηγέτης θέτει υπό αμφισβήτηση το 
κατεστημένο και μέσω ενός νέου οράματος και νέων αξιών δίνει έμπνευση και οδηγεί τους 
ανθρώπους και το σχολικό οργανισμό σε πρόοδο, πραγματοποιώντας αλλαγές αλλά και α-
φήνοντας κληρονομιά ικανούς διαδόχους (Μπουραντάς, 2005). Ο μετασχηματιστκής ηγέτης, 
βρίσκεται σε ένα περιβάλλον συνεχούς παρώθησης με τα μέλη της ομάδας, σε ένα φιλελεύ-
θερο και συνεργατικό κλίμα. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι που χρειάζεται το σχολείο τούτο 
για να επέλθει η αλλαγή άμεσα και αποτελεσματικά, ενώ ο τρόπος που η μετασχηματιστική 
ηγεσία εφαρμόζεται έχει ιδιαίτερη σημασία. 

Αρχικά ορίζει το κοινό όραμα για το σχολείο αυτό και τους εκπαιδευτικούς του, όραμα, το 
οποίο πρέπει να είναι κατανοητό και ξεκάθαρο από όλα τα μέλη, εξειδικεύοντας σαφείς κοι-
νούς στόχους και σχέδια. Το όραμά του είναι οι ίσες ευκαιρίες για όλους και αποστολή η 
δημοκρατική αρχή της ισότητας ευκαιριών προς όλους, κάτι που υπερβαίνει τις δυνατότητες 
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μιας μικρής σχολικής μονάδας ενώ είναι πραγματοποιήσιμο και εφικτό. Οι εκπαιδευτικοί κα-
τανοούν το όραμα, πιστεύουν σε αυτό, δεσμεύονται και εμπλέκονται ενεργά στην υλοποίησή 
του. Ο ηγέτης εμφυσεί το όραμα στους υφισταμένους του, το συγκεκριμενοποιεί, στρατεύε-
ται σε αυτό, εργάζεται με πάθος και δίνει το παράδειγμα με τη στάση του και τη συμπερι-
φορά του προς αυτήν την κατεύθυνση. Η συμμετοχή των υφισταμένων στη διαμόρφωση του 
οράματος είναι απαραίτητη και εξασφαλίζει τη δέσμευση και την ενεργή εμπλοκή του κα-
θένα στην υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν. Ως μετασχηματιστικός  ηγέτης, αφού οριστεί  
το όραμα για τη σχολική μονάδα, καλεί όλα τα μέλη (εκπαιδευτικούς, αντιπρόσωπους μαθη-
τών, συλλόγου γονέων και τοπικής αυτοδιοίκησης), ζητώντας τους προτάσεις και χρησιμο-
ποιώντας  τα  ατομικά τους προσόντα προς όφελος του οργανισμού (Κουτούζης, Αθανα-
σούλα-Ρέππα, Μαυρογιώργος, Χαλκιώτης&Νιτσόπουλος, 1999). 

Ο ηγέτης ακούει τον κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά και ανιχνεύει τις ικανότητες και δεξιότητές 
τους αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Η εξατομικευμένη φροντίδα είναι απαραίτητη κα-
θώς ο κάθε ένας είναι διαφορετικός από τον άλλο, με διαφορετικές ανάγκες και χαρίσματα 
και βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο επαγγελματικό. Ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους και 
τονίζει την αναγκαιότητα του συγκεκριμένου οράματος και των αξιών με την καθημερινή 
τους πρακτική. Πρωταρχικό μέλημά του είναι η  υποδοχή, η υποστήριξη των νεοδιόριστων. 
Ενισχύει τις ικανότητές των εκπαιδευτικών, αντισταθμίζοντάς έτσι το κενό της εμπειρίας που 
έχουν. Ο ηγέτης εμψυχώνει τους εκπαιδευτικούς και κυρίως τους νεοδιόριστους, δημιουρ-
γώντας κατάλληλο κλίμα για παρώθηση καθώς έχουν ανάγκη από επιβράβευση των προσπα-
θειών τους και αναγνώριση των έργων τους για περαιτέρω αύξηση της απόδοσής τους και 
διαμόρφωσης θετικής στάσης για τον οργανισμό (Αγαπητού,  Ξαφάκος και Πίκλας, 2012).  

Στη συνέχεια και αφού διαπιστωθούν οι πραγματικές τους εξατομικευμένες ανάγκες, οργα-
νώνεται από κοινού το πρόγραμμα δράσης, το οποίο έχει να κάνει αρχικά με κάποια επιμορ-
φωτικά ενδοσχολικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαί-
δευσης και αντισταθμιστικής εκπαίδευσης (Μπαρούτας, 2009). Ο ηγέτης εστιάζει στη δη-
μιουργία ομάδων έρευνας-δράσης για την επίτευξη των στόχων του σχολείου. Μέσα από τη 
συνεργασία αναπτύσσεται αίσθημα εμπιστοσύνης και σεβασμού και  καλλιεργείται κλίμα α-
σφάλειας και ανοιχτής επικοινωνίας για την ανάληψη πρωτοβουλιών, τη λήψη αποφάσεων 
και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, οδηγώντας τους εκπαιδευτικούς σε ανώτερα επί-
πεδα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και επομένως τους μαθητές σε βελτίωση 
ατομική και μαθησιακή. 

 Ο μετασχηματιστής ηγέτης καλλιεργεί μεντορικές στάσεις, δημιουργεί πλαίσια ανατροφο-
δότησης, αναστοχασμού και ενθαρρύνει ανταλλαγές και επισκέψεις μέσα στις τάξεις για να 
συμβάλλει δημιουργικά στην ανάπτυξη των μελών σε επίπεδα υψηλά. Επιβραβεύει τις προ-
σπάθειες όλων και παρέχει ανταμοιβές ηθικές και κίνητρα για παραπέρα βελτίωση. Η ανά-
πτυξη όλων είναι πρωταρχικής σημασίας. Ο ίδιος επισκέπτεται τις τάξεις όχι με σκοπό να 
ελέγξει αλλά να συμπαρασταθεί να ενισχύσει και να παρακινήσει τους εκπαιδευτικούς στο 
έργο τους. Απαιτεί από όλους υψηλά αποτελέσματα και δεν εξαιρεί τον εαυτό του δουλεύο-
ντας ο ίδιος προσωπικά προς αυτήν την κατεύθυνση και αποτελώντας παράδειγμα και πρό-
τυπο για όλους. Ο ηγέτης πιστεύει στον καθένα ατομικά, τον εμπιστεύεται τον παρωθεί,  τον 
διευκολύνει και τον παρακινεί. Είναι συνεχώς δίπλα του εμψυχώνοντας τον όταν τα πράγ-
ματα δεν είναι καλά δημιουργώντας ένα κλίμα αισιοδοξίας (Κουτούζης, 1999). 
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Για την  αντιμετώπιση των ποικίλων  και μεγάλων  προβλημάτων του σχολείου του  εφαρμόζει 
ένα σύνθετο σχέδιο δράσεων το οποίο  περιλαμβάνει αποτελεσματικούς τρόπους εφαρμο-
γής του με λύσεις που εγγυώνται βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αλλαγές. Στις ου-
σιαστικές δράσεις που κυρίως υιοθετεί, συγκαταλέγονται η πραγματοποίηση ενημέρωσης 
από σύμβουλο ή συμβούλους για την διαπολιτισμική εκπαίδευση στο χώρο του σχολείου, η 
διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων για την διαπολιτισμικότητα στους εκπαιδευτικούς του σχο-
λείου, η λειτουργία και η εφαρμογή της ενισχυτικής διδασκαλίας, η ενθάρρυνση των εκπαι-
δευτικών για συνεργατική δράση,   για υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων όπως περι-
βαλλοντικά, πολιτιστικά, αγωγής υγείας, η αίτηση συμμετοχής του σχολείου σε Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα Erasmus + και σε πρόγραμμα e-twinning, φροντίζοντας να υπάρχουν και εταίροι 
(σχολεία) από τις χώρες των μαθητών καθώς και συμμετοχή του σχολείου σε προγράμματα 
ανταλλαγής μαθητών από άλλες χώρες όπως ΕΝΟ, κλπ. 

 Η διαφοροποιημένη και πλουραλιστική διδασκαλία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μα-
θητών στα πλαίσια μιας διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η 
χρήση νέων τεχνολογιών και η συνεργασία του σχολείου με τις όμορες σχολικές μονάδες σε 
κοινά προγράμματα, εκδρομές και ανταλλαγής απόψεων αποτελούν επίσης δράσεις προτε-
ραιότητας του συγκεκριμένου διευθυντή. Η ανάπτυξη ανοιχτού και ενεργού κλίματος επικοι-
νωνίας με τους μετόχους συνδράμει στην επίτευξη του κοινού σκοπού και ενδυναμώνει τις 
μεταξύ τους σχέσεις. Με το «άνοιγμα» στην τοπική κοινωνία, αναζητούνται οι πόροι για την 
κάλυψη των βασικών υλικοτεχνικών αναγκών του σχολείου.  

Το κλίμα αυτό ενισχύεται μέσα από ουσιαστικές δράσεις όπως οι συχνές (ανά δεκαπενθή-
μερο -μηνιαίες) συναντήσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ τους καθώς και  με τον σύλλογο γο-
νέων και κηδεμόνων, με ενθάρρυνση για ενεργό συμμετοχή του τελευταίου σε όλες τις ανοι-
χτές εκδηλώσεις του σχολείου αλλά και σε θέματα εθελοντισμού που αφορούν το σχολείο 
όπως αυτό της επόπτευσης του χώρου της σχολικής μονάδας.  Ο  ορισμός συγκεκριμένων 
ωρών συνεργασίας των δασκάλων με τους γονείς κατά την διάρκεια των οποίων παρίσταται 
άτομο που να ξέρει τη γλώσσα του γονέα (μαθητής ή συγγενής), η εκμάθησης ελληνικής 
γλώσσας  στους γονείς από εθελοντές εκπαιδευτικούς  τις απογευματινές ώρες στο χώρο του 
σχολείου ανοίγει το δρόμο για ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία.  

 Ασφαλώς, ο διευθυντής θέτει ως στόχο την ενεργό εμπλοκή των μαθητών με την παρώθηση 
δράσεων όπως: δημιουργία εφημερίδας με στήλη που φιλοξενεί θέματα πολιτιστικά και 
κουλτούρας σε όλες τις γλώσσες των μαθητών του σχολείου και  δημοσίευσή της στον ιστο-
χώρο του σχολείου, δημιουργία ομίλων περιβαλλοντικής, πολιτιστικών, μουσικής ανάλογα 
με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, ενθάρρυνση των μαθητών  να διακοσμήσουν όλοι μαζί 
τους χώρους του σχολείου με έργα τους, καθώς,  και δημιουργία Graffiti σε κάποιους από 
τους  εξωτερικούς τοίχους του σχολείου. Επιπλέον, η κοινωνική εμπλοκή με τη συμμετοχή 
τους σε δράσεις της τοπικής κοινότητας όπως δενδροφύτευση του δήμου αλλά και της αυλής 
του σχολείου, καθώς και η ενεργοποίηση  των μαθητικών συμβουλίων στην αρχή της σχολι-
κής χρονιάς αλλά και κατά τη διάρκεια της για εντοπισμό προβλημάτων, ανάδυση θεμάτων 
και καθορισμό κοινών πολιτικών δράσεων συντελούν στην επίλυση προβλημάτων, τη δη-
μιουργία θετικού κλίματος και ανάπτυξης κουλτούρας συνεργασίας και προόδου. 

Τέλος, το σχολείο  ως κομμάτι  της τοπικής κοινωνίας ορίζει ταχτικές συναντήσεις με μέλη 
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της τοπικής αυτοδιοίκησης και αντιδημάρχους παιδείας και διοργανώνει συναντήσεις ανά-
μεσα στα μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και των μα-
θητικών συμβουλίων στην αρχή της σχολικής χρονιάς για καθορισμό κοινών πολιτικών ενερ-
γειών. Με σχετικά έγγραφα και στα πλαίσια επίσημης  ενημέρωσης και συνεργασίας απο-
στέλλεται  έγγραφο στο δήμο όπου αναπτύσσονται οι λόγοι άμεσης συμβολής τεχνικής και 
υλικής στα πλαίσια μελέτης κόστους- όφελους. Κυρίως όμως, φροντίζει πλέον όλη σχολική 
κοινότητα να εξασφαλιστεί η μετακίνηση των Ρομά μαθητών από τον οικισμό τους στο σχο-
λείο. Στα πλαίσια του ανοικτού σχολείου ο διευθυντής/ηγέτης συμπεριλαμβάνει  στο σχέδιο 
δράσης του το άνοιγμα του σχολείου μέσω της επικοινωνίας και συνεργασίας με τις τοπικές 
επιχειρήσεις και βιομηχανίες. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα και επισημάνσεις 

Ο διευθυντής με τη μετασχηματιστική ηγεσία ξεκίνησε  με τον ορισμό των κατευθύνσεων, 
συνέβαλε στην ανάπτυξη των ανθρώπων και στον ανασχεδιασμό του οργανι-
σμού (Leithwood&Jantzi, 2006). Αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτής της προσέγγισης, είναι 
νέες μέθοδοι διδασκαλίας και μεθοδολογίας, διαμόρφωση νέων σχέσεων του διευθυντή με 
τους διδάσκοντες επισημαίνοντας και προωθώντας αλλαγές στο ρόλο, στο προφίλ και στην 
επαγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών (Hoy, Wayne, Miskel, Cecil, 2008).Οι ενδυ-
ναμωμένοι πλέον εκπαιδευτικοί συνέβαλαν στην ποιοτική βελτίωση του σχολείου καθώς και 
στην αποτελεσματικότητά του. Ο ηγέτης έχοντας ασκήσει εξιδανικευμένη επιρροή προσέ-
δωσε στους εργαζομένους εμπιστοσύνη, σεβασμό και δημιούργησε  τη βάση για την απο-
δοχή ριζικών αλλαγών (Kotter, 2001). 

 Όλοι οι εκπαιδευτικοί ενεπλάκησαν σε αυτήν την αλλαγή με την επιμόρφωσή τους, με τις 
ικανότητές τους και με τη συνεχή ενασχόλησή τους με το σχολείο, αξιολογώντας συνεχώς τα 
αποτελέσματα των αλλαγών. Οι καινοτομίες που προέκυψαν από την επιμόρφωση και ανά-
πτυξη του προσωπικού και την έμπνευσή τους αποτέλεσαν σημαντικό στοιχείο της νέας προ-
οπτικής του σχολείου. Η δημιουργία ομάδων έρευνας και δράσης καθώς και η εκχώρηση από 
τη μεριά του ηγέτη αρμοδιοτήτων, ενδυνάμωσε τα μέλη και δημιούργησε άξιους συνεχιστές 
του. Αποτέλεσμα  όλων αυτών είναι η εμπιστοσύνη στις ικανότητες των εκπαιδευτικών που 
αυξάνεται, η μείωση της διαρροής του μαθητικού δυναμικού   και η αύξηση της απόδοσης 
του οργανισμού.  

Η εξουσία χρησιμοποιήθηκε ώστε να διαμορφώνεται συνεχώς θετικό κλίμα εργασίας και να 
ευνοείται η επαγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί υποκινήθηκαν 
μέσω αυτού του στυλ ηγεσίας για την επίτευξη των αλλαγών. Η υποκίνηση αυτή έγινε κοινή 
νόρμα, κοινή αντίληψη και συμπεριφορά προσανατολισμένη στην αποτελεσματική εκπαί-
δευση (Θεοφιλίδης, 1994). 

Ο ηγέτης έχοντας θέσει υπό αμφισβήτηση το κατεστημένο και μέσω του νέου οράματος και 
νέων αξιών ενέπνευσε και οδήγησε σε πρόοδο, πραγματοποιώντας αλλαγές αλλά και αφή-
νοντας κληρονομιά ικανούς διαδόχους (Μπουραντάς, 2005). Το όραμα για τη νέα σχολική 
μονάδα που είναι ικανή να επιτελέσει αποτελεσματικά το εκπαιδευτικό της έργο, αξιολογεί-
ται συνεχώς με συναντήσεις όλου του προσωπικού. Βασικό στοιχείο είναι ο καθένας να «ξε-
περάσει» τον εαυτό του και να κάνει το όραμα του οργανισμού κτήμα του, ανακαλύπτοντας 
νέους τρόπους για να το πετύχει (Greenwald, 1996). 
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Η βελτίωση της σχολικής μονάδας επετεύχθη, καθώς βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο των συ-
ζητήσεων των άμεσα εμπλεκόμενων και εστιάζεται στο ρόλο του ηγέτη, στην ποιότητα ηγε-
σίας και την  αλληλοεπίδραση που έχει με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής μονάδας. Η εστί-
αση των ενεργειών του ηγέτη στις ανθρώπινες σχέσεις είχε σαν αποτέλεσμα την ενδυνάμωση 
του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων τον οποίο κατέστησε ουσιαστικό και ενεργό μέτοχο 
στους κοινούς στόχους του σχολείου. Η καλλιέργεια των σχέσεων μαζί με το φιλικό, συνερ-
γατικό κλίμα, εμπιστοσύνης και σεβασμού προς όλους, επέφερε τη διαμόρφωση νορμών, 
στάσεων και αξιών που αφομοιώθηκαν  από τα μέλη και προσαρμόστηκαν στις ειδικές συν-
θήκες του οργανισμού. Έτσι το διαφορετικό (γλώσσα, θρησκεία, χώρα, κλπ.) αντιμετωπί-
στηκε σαν κάτι που προσθέτει και ενισχύει τη δύναμη του σχολείου εμπλουτίζοντάς το τε-
λευταίο με νέες γνώσεις και εμπειρίες. Η διαμόρφωση της νέας αυτής κουλτούρας αποδοχής, 
αλληλοσεβασμού, συνεργασίας και υψηλών προσδοκιών γίνεται τελικά ο φάρος και οδηγός 
των μελών του οργανισμού που οδήγησε στην αλλαγή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο ηγέτης 
μερίμνησε να συμπεριλάβει τους γονείς αλλά και την τοπική κοινωνία ως συνοδοιπόρους και 
συνδιαμορφωτές του κοινού οράματος (Μακρυδημήτρης, 2004).Επομένως ο διευθυντής της 
συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, παρέχοντας κίνητρα για την αλλαγή και την καινοτομία 
στον οργανισμό, όχι προς ίδιον όφελος αλλά προς όφελος του οργανισμού (Bass & Avolio, 
1994) πέτυχε τη συνολική αλλά και την ατομική ανάπτυξη προσωπικού και μαθητών και μα-
κροπρόθεσμα τα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Συνοψίζοντας θα υποστηρίζαμε ότι ο μετασχηματιστής ηγέτης με τις ενέργειές του και συν-
διαμορφώνοντας  το όραμα του σχολείου, πέτυχε την αλλαγή και την εγκαθίδρυση της νέας 
κουλτούρας αποδοχής και ισότητας που όλα τα μέλη της έχουν τα ίδια δικαιώματα και ευ-
καιρίες και αντιμετωπίζονται ισότιμα, συνέβαλε στην επαγγελματική και προσωπική ανά-
πτυξη των εκπαιδευτικών, στη βελτίωση και ανάπτυξη των μαθητών και των επιδόσεών τους, 
στη διαμόρφωση καλών διαπροσωπικών σχέσεων και ανάπτυξη ανοιχτών διαύλων επικοι-
νωνίας με όλους τους μετόχους, ενισχύοντας τη μονάδα και έθεσε τον οργανισμό σε τροχιά 
ανάπτυξης ατενίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία. 
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Περίληψη 

Ο φυσικός χώρος του σχολείου έχει απασχολήσει την ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία. 
Σύμφωνα με αυτή η ταυτότητα του χώρου μέσα στον οποίο τελούνται οι λειτουργίες ενός 
οργανισμού έχει καθοριστική επιρροή πάνω στους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτόν. Η 
ταυτότητα του χώρου διαμορφώνεται από υλικά και μη υλικά στοιχεία, τα οποία συνιστούν 
πτυχές της κουλτούρας μιας σχολικής μονάδας. Επομένως στοιχεία της υλικής διάστασης 
της κουλτούρας μπορούν να καθορίσουν το επίπεδο θετικής ψυχικής επίδρασης που βιώ-
νουν οι εκπαιδευτικοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και κατ’ επέκταση την ποιό-
τητα του εκπαιδευτικού τους έργου. Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε πως μια ερευνητική 
ενασχόληση γύρω από τη σημασία και την επίδραση που έχει η κουλτούρα μιας σχολικής 
μονάδας στην ψυχολογία και το έργο του εκπαιδευτικού μπορεί να συνεισφέρει στη συγκέ-
ντρωση στοιχείων, η επεξεργασία των οποίων θα αποβεί χρήσιμη στην προσέγγιση των α-
πόψεων των εκπαιδευτικών ως προς το επιθυμητό πλαίσιο εργασίας  και ως προς την υφι-
στάμενη κατάσταση της σχολικής πραγματικότητας που αυτοί βιώνουν. 

Λέξεις - Κλειδιά: υλικοτεχνική  υποδομή, ευπρεπισμός, θετικό κλίμα, αποτελεσματικότητα. 

Εισαγωγή 

Κάθε σχολική μονάδα αποτελεί μια μικροκοινωνία με τα δικά της ιδιαίτερα, εσωτερικά χα-
ρακτηριστικά (Σαΐτης, 2007). Κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να είναι αφανή 
και να περιλαμβάνονται σε χαρακτηρισμούς όπως «ζεστή ατμόσφαιρα», «φιλικό περιβάλ-
λον» (MacBeath, 2001),  και να συντελούν ώστε το περιβάλλον σε μια σχολική μονάδα να 
είναι ευχάριστο και δημιουργικό ή καταθλιπτικό και απωθητικό. Ακόμη και το ίδιο το κτίριο 
και η αισθητική του μπορεί να αποπνέει την αίσθηση του καθαρού, φροντισμένου και ευ-
πρεπισμένου χώρου ή του παραμελημένου, ακόμα και εγκαταλελειμμένου (Ανθοπούλου, 
1999). Αυτά τα στοιχεία δείχνουν πως ο εκπαιδευτικός οργανισμός σέβεται και στηρίζει το 
ανθρώπινο δυναμικό του και φροντίζει για αυτό ή ότι αδιαφορεί. Επιπλέον καθορίζουν την 
αίσθηση που αποπνέει μια σχολική μονάδα, διαμορφώνουν την ταυτότητα της και επι-
δρούν στην διάθεση των ατόμων που εργάζονται σε αυτή (Ανθοπούλου, 1999). Σύμφωνα με 
την βιβλιογραφία η αποτελεσματική ηγεσία μεριμνά μεταξύ άλλων για την ανύψωση των 
επιδόσεων του ανθρώπου σε ανώτερα επίπεδα και την οικοδόμηση της προσωπικότητάς 
του πέρα από τα καθημερινά φυσιολογικά του όρια» (Μπρίνια, 2008). Παράλληλα όμως και 
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για την αποδοτική και αποτελεσματική αξιοποίηση πόρων με στόχο την επίτευξη των σκο-
πών του οργανισμού σύμφωνα με τον Sapre (όπως αναφέρεται από τον Bush, 2008). Συνε-
πώς η μέριμνα του διευθυντή  της σχολικής μονάδας για μια φροντισμένη υλικοτεχνική υ-
ποδομή είναι κομβικής σημασίας.  

Η σχολική κουλτούρα 

Για την αίσθηση που αποπνέει σε έναν επισκέπτη ή σε όσους εργάζονται σε αυτήν, κάθε 
σχολική μονάδα (MacBeath, 2001), η διεθνής βιβλιογραφία έχει δώσει διάφορες ονομασί-
ες:  πολλοί συγγραφείς κάνουν  λόγο για κλίμα ή κουλτούρα η επικρατέστερη είναι η κουλ-
τούρα (Ανθοπούλου, 1999). Μια διάκριση που επιχειρείται για τη σχολική κουλτούρα είναι 
εκείνη που τη διαχωρίζει σε δύο διαστάσεις με κριτήρια υλικά και μη υλικά. Έτσι, γίνεται 
λόγος για την εξωτερική διάσταση (υλική και αισθητική) και την εσωτερική διάσταση 
(πνευματική και συναισθηματική ) της σχολικής κουλτούρας (Ανθοπούλου, 1999), η οποία 
περιγράφει παρούσες «πραγματικότητες» (Denys Cuche, 2001). 

Την τελευταία δεκαετία έγιναν στο διεθνή χώρο συστηματικές έρευνες και μελέτες που 
σχετίζονται με τους διάφορους παράγοντες αποτελεσματικότητας μιας σχολικής  μονάδας. 
Μέσα από τα πορίσματα διεθνών ερευνών, η σχολική κουλτούρα αναδεικνύεται ως παρά-
γοντας καθοριστικής κινητήριας δύναμης για την αποτελεσματικότερη λειτουργία μιας σχο-
λικής μονάδας (Πασιαρδή, 2001). Διότι η κουλτούρα από τη μια συμβάλλει στη διαμόρφω-
ση του χαρακτήρα του οργανισμού και του τρόπου σκέψης των μελών του και από την άλλη 
επηρεάζει καθοριστικά την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και την ακαδημαϊκή 
επίδοση των μαθητών (Πασιαρδής, 2004) καθώς συμβάλλει  στην άσκηση θετικής επιρροής 
και επίδρασης σύμφωνα με τους  Orawa & Bossert στο (όπως αναφέρεται από τους Bush & 
Glover, 2003). 

Η εξωτερική διάσταση της κουλτούρας 

Η εξωτερική διάσταση της κουλτούρας αφορά σε όλα τα υλικά στοιχεία που απαρτίζουν το 
υλικό περιβάλλον, έχει να κάνει με την κτιριακή εγκατάσταση μιας σχολικής μονάδας, με 
την αισθητική, με την εικόνα που παρουσιάζει ως κτίριο και ως υποδομή (Ανθοπούλου, 
1999) και επιδρούν αυτονόητα στα πρόσωπα και στο σχολείο (Ρέλλος, 2000). 

Σύμφωνα με συμπεράσματα της περιβαλλοντικής ψυχολογίας, ποικίλα χαρακτηριστικά του 
χώρου, όπως θέματα φωτισμού, ακουστικής, συνδυασμού χρωμάτων, διάταξης επίπλων, 
γενικότερα η αρχιτεκτονική και ο εξοπλισμός, φαίνεται να επιδρούν στην ψυχολογία, τη 
συμπεριφορά, την παραγωγικότητα και την απόδοση των συμμετεχόντων (Ματσαγγούρας, 
2004).  

Η σημασία της υλικοτεχνικής υποδομής είναι επομένως ευνόητη, καθώς η εξασφάλισή της 
αποτελεί προϋπόθεση, γιατί τέτοιου είδους ελλείψεις μπορούν να λειτουργήσουν ανασταλ-
τικά, ακόμα και αποτρεπτικά, στην πρόθεση και διάθεση του ανθρώπινου δυναμικού για 
δραστηριοποίηση και δημιουργικότητα. Είναι εύλογο να μπορεί κανείς να αποδίδει καλύ-
τερα όταν ο χώρος του παρέχει μια αίσθηση ζεστασιάς και άνεσης (Ανθοπούλου, 1999). 
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Η υλικοτεχνική υποδομή 

Σημαντικοί παράγοντες που μπορούν να αποτελέσουν βασικές παραμέτρους της κουλτού-
ρας μιας σχολικής μονάδας και επηρεάζουν την διαμόρφωση της σύμφωνα με την βιβλιο-
γραφία είναι οι παρακάτω: 

 Ο εξοπλισμός : Η ύπαρξη μιας επιμελημένης συντήρησης, επίπλωσης και εξοπλισμού σε 
μια εκπαιδευτική μονάδα αποπνέουν σοβαρότητα και αξιοπιστία (Βαλάκας, 1999). 

Η διακόσμηση και η καθαριότητα: Ένας περιποιημένος και καθαρός εσωτερικός χώρος που 
διαθέτει μια σχετικά φροντισμένη και καλή αισθητική, πλαισιωμένη από θερμά χρώματα, 
προσδίδει μια αίσθηση σεβασμού προς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτόν και απο-
πνέει ένα αίσθημα ασφάλειας και φιλικότητας (Βαλάκας, 1999). 

Οι αίθουσες : Το σχέδιο διαρρύθμισης μιας αίθουσας, είτε πρόκειται για αίθουσα διδασκα-
λίας είτε για μια αίθουσα όπου εργάζονται ομάδες ανθρώπων, μπορεί να επηρεάσει τη συ-
μπεριφορά τους και την ποιότητα της επικοινωνίας τους. Μία διαρρύθμιση ανοικτού συ-
στήματος, π.χ. διάταξη ανοικτού κύκλου ή διάταξη σχήματος «Π», υποκινεί την διάθεση 
ανάπτυξης πνεύματος συνεργασίας, διευκολύνει την επικοινωνία και καλλιεργεί την αίσθη-
ση του ομαδικού πνεύματος (Βαλάκας, 1999). 

Η άνεση : Όταν ο χώρος υποστηρίζεται από βοηθητικούς χώρους μπορεί να βοηθήσει στην 
ανανέωση των πνευματικών δυνάμεων των διδασκόντων και των διδασκομένων και στη 
δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, π.χ. ένα κενό, καθώς και στη διαμόρφωση 
των μεταξύ τους προσωπικών σχέσεων (Βαλάκας, 1999). 

Το βοηθητικό υλικό : Η ύπαρξη κατάλληλου και επίκαιρου εποπτικού και εργαστηριακού 
υλικού στο σχολείο, η στελέχωση ενός οργανωμένου Εργαστηρίου Πληροφορικής, η προ-
σβασιμότητα σε αυτό, η γρήγορη σύνδεση με το διαδίκτυο καθώς και η ύπαρξη μιας πλού-
σιας βιβλιοθήκης θεωρούνται απαραίτητα συστατικά επιτυχίας της υλοποίησης των στόχων 
της σχολικής μονάδας (MacBeath, 2001).  

Συμπερασματικά, η εξωτερική διάσταση της σχολικής κουλτούρας αφορά σε όλα εκείνα τα 
υλικά στοιχεία που απαρτίζουν το περιβάλλον, τα οποία προσφέρουν ποικιλία φυσικών και 
συναισθηματικών ερεθισμάτων. Αποτελεί την παράμετρο που δημιουργεί τις φυσικές προ-
ϋποθέσεις οι οποίες στηρίζουν την ανάπτυξη συγκεκριμένου είδους κοινωνικής συμπερι-
φοράς (Ματσαγγούρας, 2004), δημιουργώντας ένα κλίμα ευχάριστο και φιλικό ή καταθλι-
πτικό και απωθητικό (MacBeath, 2001). 

Διερεύνηση 

Με βάση τις παραπάνω θεωρητικές επισημάνσεις θα επιχειρήσουμε τη διερεύνηση των 
απόψεων εκπαιδευτικών. Το δείγμα της έρευνάς μας αποτελούν 82 εκπαιδευτικοί, 40 άν-
δρες και 42 γυναίκες που διδάσκουν σε σχολεία της  Δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευ-
σης στην Δ. Αττική το σχολικό έτος 2013-2014. Ως μέσο  για τη συλλογή του ερευνητικού 
υλικού επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο. Όλα τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα  γιατί με τη 
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διασφάλιση της ανωνυμίας επιτυγχάνεται καλύτερα ο περιορισμός της επιρροής στις απα-
ντήσεις των υποκειμένων κατά τη συμπλήρωσή του (Faulkner, 1999 ) και η συμπλήρωσή 
τους εθελοντική. Η επιλογή του δείγματος της έρευνας έγινε με τη μέθοδο της τυχαίας συ-
στηματικής δειγματοληψίας. 

Παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την ψυχική διάθεση των εκπαιδευτικών  

 ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΣΕ ΜΙΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΙΚΑΝΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΣΤΟ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 

ΒΑΘΜΟ 

  Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

υλικοτεχνική υποδομή 0 0 1 1 12 15 15 18 54 66 

Καθαριότητα 0 0 1 1 5 6 14 17 62 76 

Ευπρεπισμός Αισθητική 1 1 0 0 5 6 14 17 62 76 

Πίνακας 1 : Απόψεις των εκπαιδευτικών 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφημα: Πόσο επηρεάζει η υλικοτεχνική υποδομή την  αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

έργου 
   

 
 

Γράφημα 2:  Βαθμός ικανοποίησης εκπαιδευτικών από την υλικοτεχνική υποδομή 
του σχολείου όπου υπηρετούν 
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Γράφημα 3: Εκτιμήσεις εκπαιδευτικών  για τον βαθμό ευθύνης της σχολικής μονάδας και του  

ΥΠΕΠΘ   

Συμπεράσματα 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αξιολογεί την υποδομή του κτιρίου και τα υλικά στοιχεία που 
απαρτίζουν το χώρο, ως παράγοντες σημαντικότατης επίδρασης στον ψυχισμό τους δίνοντας έμ-
φαση στην καθαριότητα και στον ευπρεπισμό. Η υλικοτεχνική υποδομή φαίνεται να ασκεί σαφέ-
στατη επίδραση στην άσκηση του εκπαιδευτικού έργου στο σύνολο των ερωτηθέντων εκπαιδευτι-
κών αφού το 62% των εκπαιδευτικών απαντά «στον μεγαλύτερο βαθμό» και 28% «σε μεγάλο βαθ-
μό».  Στην συνέχεια, καθώς καλούνται οι εκπαιδευτικοί να αξιολογήσουν το πώς βιώνουν στην κα-
θημερινότητα  τους παράγοντες που θα μπορούσαν να έχουν θετική επίδραση στην ψυχολογία 
τους - και κατά επέκταση στο επιτελούμενο εκπαιδευτικό τους έργο - στη σχολική μονάδα όπου 
υπηρετούν, οι παράγοντες αυτοί αξιολογούνται σαφώς αρνητικά. Το 38% απαντά «καθόλου» και 
34% απαντά «σε μικρό βαθμό». Την ευθύνη για την επικρατούσα κατάσταση την αποδίδουν στην 
πλειοψηφία τους άνδρες και γυναίκες τόσο στην σχολική μονάδα όσο και στο ΥΠΕΠΘ, ενώ ένας 
στους τρεις στην σχολική μονάδα με τους άνδρες να εμφανίζονται λίγο πιο αυστηροί. Κατά γενική 
ομολογία,  η γενική εικόνα που παρουσιάζει το σχολείο απασχολεί τους εκπαιδευτικούς σε «μεγά-
λο» και «στο μεγαλύτερο βαθμό». Εντύπωση προκαλεί πως ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων 
εκπαιδευτικών χαρακτηρίζει τον χώρο όπου εργάζεται εγκαταλειμμένο- απωθητικό. Έτσι φαίνεται 
ένα σημαντικά μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών να εργάζεται σε περιβάλλον με το οποίο να αλλη-
λεπιδρά όχι  πολύ ευνοϊκά.  

Επίλογος 
Με γνώμονα του βαθμού  επίδραση της υλικοτεχνικής υποδομής στην ψυχική διάθεση του εκπαι-
δευτικού και στο εκπαιδευτικό του έργο σε άμεση συνάφεια με την αποτελεσματικότητα, τα ευρή-
ματα αυτά αποκτούν βαρύτητα για  τους συντελεστές που διαμορφώνουν το πλαίσιο άσκησης του 
διδακτικού έργου, πρωτίστως όμως για την Διεύθυνση μιας σχολικής μονάδας αφού οι ηγέτες είναι 
οι άνθρωποι που διαμορφώνουν μεταξύ άλλων τα κίνητρα και τις ενέργειες των άλλων ασκώντας 
θετική επιρροή και προκαλώντας την έμπνευση, τη θέληση, και το πάθος να επιτύχουν υψηλούς 
στόχους σε όλους όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Ζωγράφος, 2009 στο Κριεμάδης 
& Θωμοπούλου, 2012). 
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Η ψηφιακή παιχνιώδη διάσταση ως καινοτόμο εργαλείο διύλισης της πολυπλοκότητας 
στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαιδευτικής μονάδας 

 
Μουσιάδου Ειρήνη 

Νηπιαγωγός, Μεταπτυχιακή Πανεπιστημίου Αιγαίου 
eirinimousiadou@gmail.com 

 
Περίληψη 

 
Στην παρούσα έρευνα μας ενδιαφέρει η στάση των μελών της εκπαιδευτικής μονάδας απέ-
ναντι στη δυνατότητα της ψηφιακής παιχνιώδους διάστασης να διευκολύνει το διοικητικό 
έργο της.  Είναι γεγονός πως στην ψηφιακή εποχή μας η προσχολική μονάδα αντιμετωπίζει 
την πρόκληση της απόκτησης  μια νέας επικοινωνιακής ταυτότητας και ποσότητας, με έντο-
νη δυσκολία στη διαχείρισή του. Ωστόσο, υπάρχουν διευκολυντικά εργαλεία και μέσα απο-
φόρτισης της πολυπλοκότητας (Willke, 1996). Στην εποχή μας, ψηφιακές παιχνιώδεις δρά-
σεις δοκιμάζονται προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης της ροής στις εσωτερικές όσο και 
στις εξωτερικές λειτουργίες της σχολικής μονάδας. Πεδίο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναδει-
κνύεται το γεγονός πως η ψηφιακή παιχνιώδης αρχιτεκτονική εμβολιάζει το διοικητικό έργο 
της εκπαιδευτικής μονάδας, πρόθεση που προσκρούει όμως -όπως αποδεικνύεται- στα ίδια 
τα μέλη της.  
 
Λέξεις – κλειδιά: ψηφιακό παιχνίδι, διοίκηση εκπαιδευτικής μονάδας 
 

Εννοιολογικό Πλαίσιο της Μελέτης 
 
Η παιχνιώδης διάσταση αφορά όχι μόνον τα παιδιά αλλά και τους ενήλικες (Huizinga, 1989) 
σε κάθε έκφανση της ζωής ως ένας τρόπος να αντιμετωπιστούν ζητήματα ψυχαγωγίας, ορ-
γάνωσης (Mullen, 2010), μάθησης αλλά και πολιτισμού (Gonηalves & Miranda, 2012) που 
έρχεται να απλουστεύσει αλλά και να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον του σύγχρονου ανθρώ-
που και συγκεκριμένα του εκπαιδευτικού. Ιδιαίτερα σήμερα που η εξέλιξη της ανάπτυξης 
των Νέων Τεχνολογιών έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και έχει παρεισφρήσει σε κάθε τομέα 
της εκπαιδευτικής ζωής, ο σχεδιασμός παιχνιωδών δράσεων με χρήση ψηφιακής τεχνολο-
γίας προβάλει ως μια ενδιαφέρουσα πρόταση για την εκπαιδευτική μονάδα (Prensky, 
2001). Στην παρούσα εργασία, μιλούμε για σχεδιασμό στα πλαίσια της Διοίκησης της Εκ-
παιδευτικής Μονάδας όπου οι πρωταγωνιστές του είναι και οι συν-διαμορφωτές της σχολι-
κής κουλτούρας. Η σημασία της σχολικής κουλτούρας πηγάζει από τη διαπίστωση ότι κάθε 
εκπαιδευτικός οργανισμός διαφέρει από τους υπόλοιπους με τις ιδιαιτερότητές του και α-
ποδεικνύεται ότι μέσο της διαφορετικότητας αυτής κινητοποιείται στην κατεύθυνση των 
αλλαγών που θα φέρουν την πρόοδο της σχολικής κοινότητας (Κοντάκος, 2012). Έτσι απο-
δεικνύεται πως ο σχεδιασμός της εκπαίδευσης «αποτελεί τη νοητική βάση για την ανάπτυ-
ξη της συλλογικής νοημοσύνης, δηλαδή της ικανότητας να αναζητάει μια συλλογικότητα τη 
βέλτιστη λύση στη σταδιακή επαν-εξισορρόπηση του πλέγματος των εσωτερικών σχέσεων 
και αλληλεπιδράσεών της» (Καλαβάσης, 2013). 
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Το Πλαίσιο Εφαρμογής της ψηφιακής παιχνιώδους διάστασης στο Διοικητικό Επίπεδο της 
Σχολικής Μονάδας Προσχολικής Αγωγής 

 
Στην έρευνά μας μελετούμε τον σχεδιασμό μιας καινοτόμας εσωτερικής πολιτικής για τη 
σχολική μονάδα, με την παιχνιώδη ψηφιακή τεχνολογία να αποτελεί μηχανισμό διευκόλυν-
σης. Ζητήματα κατανόησης, λήψης αποφάσεων, συνεκτικότητας των μελών και γενικότερα 
θέματα επικοινωνίας με την ευρύτερη κοινωνία περνούν μέσα από την πρόθεση των ίδιων 
των πρωταγωνιστών της σχολικής διοίκησης (Σαΐτης, 2012; Πλαίσιο για την αυτοαξιολόγηση 
των σχολικών μονάδων, 2013). Ο Luhmann ονομάζει το αποτέλεσμα αυτής της πρόθεσης ως 
«αυτοπηδαλιούχηση» και  «αυτοποίηση», με άλλα λόγια, δύναμη για αυτοοργάνωση και 
αυτοστοχασμό (Luhmann, 1995) . 
 
Το πνεύμα καινοτομίας λειτουργεί θετικά προς την κατεύθυνση της εφαρμογής του ψηφια-
κού παιχνιδιού (Κοντάκος,κ.α, 2007). Ιδιαίτερα αποτελεσματική είναι η χρήση ψηφιακών 
προσομοιωτικών παιχνιδιών και κουίζ, πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την επιμόρφω-
ση των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων και στη συμμετοχή στη διοίκηση. Στο διεθνή 
χώρο, έχουν εφαρμοστεί παρόμοιες εφαρμογές υπό την ομπρέλα της μάθησης και της κα-
τάρτισης, με αξιόλογα αποτελέσματα (Ayvaz, 2007-09). Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί αρκετοί 
προβληματισμοί για τις νέες τάσεις που πιέζουν για μετασχηματισμούς και καινοτόμες 
δράσεις. Στον Ελληνικό χώρο, διαπιστώθηκε πως παρόμοιες προσπάθειες προσκρούουν 
στον συγκεντρωτικό χαρακτήρα και στον γραφειοκρατισμό της κεντρικής διοίκησης (Χλαπά-
νης, 2006). Είναι όμως αποδεδειγμένο πως ο σχεδιασμός μιας εσωτερικής πολιτικής από 
κάθε σχολική μονάδα ή οργανισμό προσφέρει λύσεις στο παραπάνω πρόβλημα. Όσον αφο-
ρά το έργο της διοίκησης του σχολείου και συγκεκριμένα την επικοινωνία γονέων και σχο-
λείου, παρουσιάζεται ένα σενάριο ψηφιακού κουίζ, δηλαδή μια παιχνιώδης παρέμβαση 
που επινοήθηκε για την παρούσα έρευνα, με σκοπό την πιθανή εφαρμογή της από μια εκ-
παιδευτική μονάδα προσχολικής αγωγής και που βασίζεται στην εφαρμογή παρόμοιων 
πρακτικών στο διεθνή εκπαιδευτικό χώρο (Prensky, 2001). Νηπιαγωγοί και οι Προϊσταμένες 
τους, γονείς, Προϊστάμενοι γραφείων Εκπαίδευσης αλλά και εκπρόσωποι του Δήμου σε θέ-
ματα παιδείας, ρωτήθηκαν σχετικά με τις προθέσεις τους στην πιθανότητα εφαρμογής ενός 
εβδομαδιαίου κουίζ γνωριμίας του σχολείου με τους γονείς αλλά και των γονέων μεταξύ 
τους. 
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Η Μεθοδολογία της Έρευνας 
 
Το θέμα που προσεγγίζει η παρούσα έρευνα συνδυάζει την καινοτομία (όσον αφορά τη 
χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας), αλλά και την πανανθρώπινη ανάγκη για ψυχαγωγία (ό-
σον αφορά την παιχνιώδη διάσταση των δράσεων που προτείνονται). Σκοπός της έρευνας 
είναι να διερευνήσει τις γνώσεις, τις απόψεις και τη διαθεσιμότητα των γονέων παιδιών 
που φοιτούν στο νηπιαγωγείο, των προϊσταμένων νηπιαγωγών, των νηπιαγωγών, των εκ-
παιδευτικών που κατέχουν θέσεις αυξημένης ευθύνης σε γραφεία εκπαίδευσης αλλά και 
εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τη δυνατότητα της ψηφιακής παιχνιώ-
δους προσέγγισης να διευκολύνει την εξέλιξη της εκπαιδευτικής μονάδας σε διοικητικό ε-
πίπεδο (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005).  

Κεντρική υπόθεσή μας είναι η εξής: Ευρήματα διεθνών ερευνών και πρακτικών δείχνουν ότι 
η εισαγωγή της παιχνιώδης διάστασης με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας σε όλα τα επίπε-
δα της εκπαιδευτικής μονάδας συμβάλλει στην διύλιση της περιπλοκότητας που δυσχεραί-
νουν τη μονάδα να αναπτυχθεί και διευκολύνει τις λειτουργίες της (Μπαρμπάτσης κ.α, 
2010; Prensky, 2001) τόσο τις εσωτερικές, όσο και τις εξωτερικές. Στον ελληνικό χώρο δεν 
υπάρχουν ευρήματα από αντίστοιχες έρευνες και αυτό καθιστά την έρευνα πρωτότυπη, 
επίκαιρη και αναγκαία.  

Η έρευνα έγινε με ερωτηματολόγιο (Βάμβουκας, 1998) και χρησιμοποιήθηκε η Likert scale 
(18 ερωτήσεις κλειστού τύπου, με τη χρήση Ναι \ Όχι και επιπλέον τετράβαθμης κλίμακας 
για το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας των ερωτηθέντων). Η στατιστική επεξεργασία και η 
ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το Excel, ενώ ως πληθυσμός 
αναφοράς της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν ογδόντα (80) γονείς της Ανατολικής Θεσσα-
λονίκης, είκοσι (20) Νηπιαγωγοί που υπηρετούν στην περιοχή, οχτώ (8) Προϊσταμένες Νη-
πιαγωγείων που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία των ανωτέρω περιοχών, τρεις (3) εκπαιδευτι-
κοί που κατέχουν θέσεις αυξημένης ευθύνης και τρεις (3) υπεύθυνοι της Επιτροπής Παιδεί-
ας του Δήμου.  

 
Αποτελέσματα της έρευνας 

 
Η ιδιαιτερότητα της έρευνας είναι ότι απευθύνεται σε πέντε διαφορετικές πληθυσμιακές 
ομάδες που όμως έχουν πολύ στενή σχέση με το νηπιαγωγείο. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα 
στις απόψεις των γονέων (αυτή ήταν και η μεγαλύτερη αριθμητικά ομάδα) καθώς είναι ο 
«τρίτος εταίρος» στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική και έχουν το ρόλο του συμμέτο-
χου και δυναμικού συνεργάτη στα εκπαιδευτικά δρώμενα (Ματσαγγούρας & Βέρδης, 
2003). Η δεύτερη σε μέγεθος πληθυσμιακή ομάδα είναι οι νηπιαγωγοί, οι λειτουργοί της 
μάθησης, των οποίων οι απόψεις και επιλογές είναι καθοριστικές για την πορεία της τάξης. 
Μικρότερες σε μέγεθος ομάδες είναι αυτές των προϊσταμένων νηπιαγωγών, των προϊστά-
μενων γραφείων εκπαίδευσης και των υπευθύνων παιδείας στο Δήμο. Συγκλίσεις και δια-
φοροποιήσεις παρατηρούνται μεταξύ των ομάδων, που όμως έχουν ένα κοινό χαρακτηρι-
στικό: από τη θέση της η κάθε μία προσφέρει μια συστημική θεώρηση στο σχολείο, η οποία 
εγγυάται τη συνέχισή του καθώς χτίζει εστίες πίεσης προς την κατεύθυνση λήψης αποφά-
σεων. Παρατίθενται στη συνέχεια οι σημαντικότεροι πίνακες: 
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Ένα σενάριο ψηφιακού 
κουίζ εντάσσεται στην 

διευκόλυνση της ροής σε 
όλο το φάσμα των λειτουρ-

γιών στο Νηπιαγωγείο; 

 Στην πραγματικότητα ένα 
σενάριο ψηφιακού κουίζ θα 
μπορούσε να λειτουργήσει 

στο Νηπιαγωγείο; 

 Θα εμπλεκόσουν ενεργητι-
κά σε ένα σενάριο ψηφια-
κού κουίζ, όπως περιγρά-

φεται παραπάνω; 
  ΝΑΙ ΟΧΙ σύνολο ΝΑΙ ΟΧΙ σύνολο ΝΑΙ ΟΧΙ σύνολο 
Α 34 5 39 31 8 39 32 7 39 
  42,5% 6,3% 48,8% 38,8% 10,0% 48,8% 40,0% 8,8% 48,8% 
Θ 27 14 41 24 17 41 35 6 41 
  33,8% 17,5% 51,3% 30,0% 21,3% 51,3% 43,8% 7,5% 51,3% 

Total 61 19 80 55 25 80 67 13 80 
  76,3% 23,8% 100,0% 68,8% 31,3% 100,0% 83,8% 16,3% 100,0% 

 
Πίνακας 1: Κατανομή των απαντήσεων των Γονέων ανά φύλο σχετικά με το προτεινόμενο 

σενάριο ψηφιακού κουίζ 
 

  

Ένα σενάριο ψηφιακού 
κουίζ εντάσσεται στην 

διευκόλυνση της ροής σε 
όλο το φάσμα των λειτουρ-

γιών στο Νηπιαγωγείο; 

 Στην πραγματικότητα ένα 
σενάριο ψηφιακού κουίζ θα 
μπορούσε να λειτουργήσει 

στο Νηπιαγωγείο; 

 Θα εμπλεκόσουν ενεργητι-
κά σε ένα σενάριο ψηφια-
κού κουίζ, όπως περιγρά-

φεται παραπάνω; 
  ΝΑΙ ΟΧΙ σύνολο ΝΑΙ ΟΧΙ σύνολο ΝΑΙ ΟΧΙ σύνολο 

Πιστ. 
ΤΠΕ Α' 

2 4 6 0 6 6 0 6 6 
10,0% 20,0% 30,0% 0,0% 30,0% 30,0% 0,0% 30,0% 30,0% 

Πιστ. 
ΤΠΕ Β' 

1 0 1 1 0 1 1 0 1 
5,0% 0,0% 5,0% 5,0% 0,0% 5,0% 5,0% 0,0% 5,0% 

ΟΧΙ 
7 6 13 6 7 13 7 6 13 

35,0% 30,0% 65,0% 30,0% 35,0% 65,0% 35,0% 30,0% 65,0% 

T 
10 10 20 7 13 20 8 12 20 

50,0% 50,0% 100,0% 35,0% 65,0% 100,0% 40,0% 60,0% 100,0% 
 

Πίνακας 2: Κατανομή των απαντήσεων των νηπιαγωγών ανά ΤΠΕ σχετικά με το προτεινόμε-
νο σενάριο ψηφιακού κουίζ 

 

  

Ένα σενάριο ψηφιακού 
κουίζ εντάσσεται στην 

διευκόλυνση της ροής σε 
όλο το φάσμα των λειτουρ-

γιών στο Νηπιαγωγείο; 

 Στην πραγματικότητα ένα 
σενάριο ψηφιακού κουίζ θα 
μπορούσε να λειτουργήσει 

στο Νηπιαγωγείο; 

 Θα εμπλεκόσουν ενεργητι-
κά σε ένα σενάριο ψηφια-
κού κουίζ, όπως περιγρά-

φεται παραπάνω; 
  ΝΑΙ ΟΧΙ σύνολο ΝΑΙ ΟΧΙ σύνολο ΝΑΙ ΟΧΙ σύνολο 

Πιστ. 
ΤΠΕ Α' 

2 2 4 2 2 4 2 2 4 
25,0% 25,0% 50,0% 25,0% 25,0% 50,0% 25,0% 25,0% 50,0% 

Πιστ. 
ΤΠΕ Β' 

1 0 1 0 1 1 1 0 1 
12,5% 0,0% 12,5% 0,0% 12,5% 12,5% 12,5% 0,0% 12,5% 

ΟΧΙ 
3 0 3 2 1 3 3 0 3 

37,5% 0,0% 37,5% 25,0% 12,5% 37,5% 37,5% 0,0% 37,5% 

T 
6 2 8 4 4 8 6 2 8 

75,0% 25,0% 100,0% 50,0% 50,0% 100,0% 75,0% 25,0% 100,0% 
 

Πίνακας 3: Κατανομή των απαντήσεων των προϊστάμενων νηπιαγωγών ανά ΤΠΕ σχετικά με 
το προτεινόμενο σενάριο ψηφιακού κουίζ 
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Ένα σενάριο ψηφιακού 
κουίζ εντάσσεται στην 

διευκόλυνση της ροής σε 
όλο το φάσμα των λειτουρ-

γιών στο Νηπιαγωγείο; 

 Στην πραγματικότητα ένα 
σενάριο ψηφιακού κουίζ 
θα μπορούσε να λειτουρ-
γήσει στο Νηπιαγωγείο; 

 Θα εμπλεκόσουν ενεργητι-
κά σε ένα σενάριο ψηφια-
κού κουίζ, όπως περιγρά-

φεται παραπάνω; 
  ΝΑΙ σύνολο   ΝΑΙ σύνολο   ΝΑΙ σύνολο   

  1 1   1 1   1 1   
Πιστ. ΤΠΕ 

Α' 33,3% 33,3%   33,3% 33,3%   33,3% 33,3%   
  2 2   2 2   2 2   

Πιστ. ΤΠΕ 
Β' 66,7% 66,7%   66,7% 66,7%   66,7% 66,7%   
  3 3   3 3   3 3   
T 100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   

 
Πίνακας 4: Κατανομή των απαντήσεων των προϊστάμενων γραφείων εκπαίδευσης ανά ΤΠΕ 

σχετικά με το προτεινόμενο σενάριο ψηφιακού κουίζ 
 

  

Ένα σενάριο ψηφιακού 
κουίζ εντάσσεται στην 

διευκόλυνση της ροής σε 
όλο το φάσμα των λει-

τουργιών στο Νηπιαγω-
γείο; 

 Στην πραγματικότητα ένα 
σενάριο ψηφιακού κουίζ 
θα μπορούσε να λειτουρ-
γήσει στο Νηπιαγωγείο; 

 Θα εμπλεκόσουν ενεργη-
τικά σε ένα σενάριο ψη-

φιακού κουίζ, όπως περι-
γράφεται παραπάνω; 

  ΝΑΙ σύνολο   ΝΑΙ σύνολο   ΝΑΙ σύνολο   
ασχολούμαι 

με ψηφ. 
παιχνίδια 

1 1   1 1   1 1   
33,3% 33,3%   33,3% 33,3%   33,3% 33,3%   

δεν ασχο-
λούμαι  

2 2   2 2   2 2   
66,7% 66,7%   66,7% 66,7%   66,7% 66,7%   

  
3 3   3 3   3 3   

100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   
 

Πίνακας 5: Κατανομή των απαντήσεων των υπευθύνων παιδείας στο Δήμο σχετικά με το 
προτεινόμενο σενάριο ψηφιακού κουίζ 

 
Σύμφωνα με τους πίνακες 1, 3, και 4 παρατηρείται μια σύγκλιση απόψεων μεταξύ γονέων, 
προϊσταμένων νηπιαγωγών, προϊστάμενων γραφείων εκπαίδευσης και υπευθύνων για την 
παιδεία, όπου αποτυπώνεται μια στάση θερμής αποδοχής και διάθεσης για δράση σχετική 
με την εισαγωγή του προτεινόμενου ψηφιακού σεναρίου στο διοικητικό έργο της εκπαιδευ-
τικής μονάδας και μια προσδοκία για τα οφέλη της χρήσης του. Επίσης, παρατηρείται μια 
θετική διάθεση προσωπικής εμπλοκής, στοιχεία που αξίζει να ερευνηθούν στο μέλλον βα-
θύτερα. Βλέπουμε ωστόσο στις νηπιαγωγούς (πίνακας 2) μια αρνητική διάθεση απέναντι 
στις δυνατότητες του ψηφιακού παιχνιδιού αλλά και απέναντι στην ανάληψη σχετικής 
δράσης από μέρους τους, παρότι καταγράφεται βιβλιογραφικά η προστιθέμενη αξία των 
ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση (Προβελέγγιος & Φεσάκης, 2011;Τζαβάρα & Κόμης, 
2011; Καρασαβίδης & Σταυρίδου, 2009). Το στοιχείο αυτό, πέραν του ενδιαφέροντος που 
παρουσιάζει για ξεχωριστή μελέτη, είναι άμεσα συνδεδεμένο με την έλλειψη διαρκούς και 
συστηματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες.  
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Συμπεράσματα - Προτάσεις 
 
Α. Επικαιροποιημένη και ουσιαστική επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες. Η υπάρχουσα επι-
μόρφωση στις νέες τεχνολογίες είναι ανεπαρκής, αποσπασματική και δεν έχει επαρκές πε-
ριεχόμενο. Επιπλέον, δεν επικαιροποιείται και ούτε ανατροφοδοτείται σύμφωνα με τις εξε-
λίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας. Όπως είδαμε στο θεωρητικό μέρος η παιχνιώδης διάστα-
ση των νέων τεχνολογιών έχει παρεισφρήσει σε πολλές πλευρές της εκπαιδευτικής ζωής σε 
άλλες χώρες ως εξαιρετικός διευκολυντής του έργου της, ενώ στην Ελλάδα το γεγονός αυτό 
δεν έχει επισημανθεί από τους αρμόδιους και είναι ακόμη σε ερευνητικά στάδια (Λιοναρά-
κης, 2009). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις τελευταίες εξελίξεις θα τους ανοίξει νέ-
ους δρόμους επικοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή είναι σημαντικό τα στελέχη της εκπαί-
δευσης να αναλάβουν δράση στο επίπεδο της επιμόρφωσης εντός της σχολικής μονάδας, 
διότι αυτή η μορφή επιμόρφωσης έχει άμεσα και θετικά αποτελέσματα. Με τη σειρά της, η 
επιμόρφωση στις νέες παιχνιώδεις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας θα ανοίξει το 
δρόμο της καινοτομίας, θα φέρει νέες ιδέες στο σχολείο και θα καταστήσει κατανοητό το 
γεγονός πως το ψηφιακό παιχνίδι είναι ένας δυναμικός άξονας για την σχολική μονάδα, 
τόσο για τις εσωτερικές όσο και για τις εξωτερικές της λειτουργίες και Β. Βούληση από μέ-
ρους των εκπαιδευτικών. Εφόσον η ανασφάλεια απέναντι στη χρήση του ψηφιακού παιχνι-
διού είναι αποτέλεσμα της άγνοιας και της μη επαρκούς επιμόρφωσης (Χλαπάνης, 2006), η 
ατομική παρακίνηση, η ισχυρή βούληση, η ανάληψη πρωτοβουλίας και η λήψη δράσεων 
από μέρους του, είναι οι δρόμοι που έχει να επιλέξει ο εκπαιδευτικός. Επομένως, επιβάλλε-
ται -κατά τη γνώμη μας- η άμεση δραστηριοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων για την α-
νάπτυξη ενός λειτουργικού συστήματος επιμόρφωσης για τις νέες τεχνολογίες με έμφαση 
στη λειτουργία της παιχνιώδους διάστασης. 
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Ηλεκτρονικές Κοινότητες Πρακτικής & Μάθησης  
Η συμβολή τους στην οργάνωση και λειτουργία των ελληνικών σχολικών μονάδων» 

Κατσιμεντέ Γαρυφαλλιά 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.05, ΜΑ «Εκπαιδευτική Ηγεσία» 

katsimente@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μέρος της μεταπτυχιακής μου έρευνας στο Ευρωπαϊκό Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου. Στόχος είναι παρουσιαστούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με 
τη συμβολή των Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Πρακτικής & Μάθησης στην οργάνωση και λει-
τουργία των σχολικών μονάδων στην Ελλάδα, μέσα από την διερεύνηση της περίπτωσης 
μιας σχολικής μονάδας επαρχιακής πόλης, η οποία δημιούργησε γι αυτό το σκοπό, μια Ηλε-
κτρονική Κοινότητα αξιοποιώντας μια ψηφιακή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Θα πα-
ρουσιάσουμε λοιπόν το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας, αλλά θα εστιάσουμε ιδιαιτέρως 
στα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ερευνητική διαδικασία. 

Λέξεις - Κλειδιά : σχολική διοίκηση, καινοτομία, οργάνωση, λειτουργίες διοίκησης, ΤΠΕ, 
ηλεκτρονική κοινότητα πρακτικής και μάθησης, κουλτούρα, κλίμα, επαγγελματική ανάπτυ-
ξη, βελτίωση. 

Εισαγωγή 

Η νέα κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η παγκόσμια οικονομία, επηρεάζει όλα τα συ-
στήματα και ανάμεσα σε αυτά και την εκπαίδευση (Δακοπούλου, Α., 2008). Η αναζήτηση 
τρόπων που θα διευκολύνουν την οργάνωση και τη λειτουργία των οργανισμών, την ανά-
πτυξη των υποκειμένων που δραστηριοποιούνται σε αυτούς, ώστε να συνεχίσουν να βελ-
τιώνονται και να παράγουν έργο ποιότητας, αποτελεί ζητούμενο. Τα τελευταία χρόνια, οι 
ΤΠΕ έχουν προσφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα εργαλεία, όπως οι Ηλεκτρονικές Κοινό-
τητες Πρακτικής και Μάθησης, με στόχο να διευκολύνουν τις διεργασίες που συντελούνται 
ανάμεσα σε ομάδες επαγγελματιών με κοινούς στόχους και ενδιαφέροντα, που δεσμεύο-
νται να αλληλεπιδρούν με στόχο την ανάπτυξή τους, τη δια βίου μάθηση και τη βελτίωση 
του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου προς όφελος των μαθητών.  

Αν υποθέσουμε ότι η δέσμευση στα πλαίσια των Κοινοτήτων αυτών έχει προσφέρει στη 
βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στη σχολική τάξη, τίθεται 
το ερώτημα αν μπορεί να έχει ανάλογα αποτελέσματα και στην οργάνωση και λειτουργία 
των σχολικών οργανισμών. Το ερώτημα αυτό αποτέλεσε τη βάση για τη διεξαγωγή έρευνας 
ώστε να ερευνηθεί η συμβολή των Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης 
(ΗΚΠΜ) στην οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων στην Ελλάδα.  

Η Σχολική Μονάδα στο ευρύτερο περιβάλλον 

Στην εποχή μας –την εποχή της παγκοσμιοποίησης- παρατηρούνται ραγδαίες αλλαγές από 
τα παραδοσιακά πρότυπα  σε κάθε φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 
Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, τόσο στη 
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διαφοροποίηση των προγραμμάτων τους, ώστε να συμβαδίσουν με τις σύγχρονες εξελίξεις, 
όσο και στην προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας τους σε ένα σύγχρονο, απαιτητικό, α-
νταγωνιστικό και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον  

Τον 21ο αιώνα, η ανάγκη για αλλαγές στους σχολικούς οργανισμούς επιβάλλεται από τη 
σύγχρονη κοινωνία, η οποία είναι μια μανθάνουσα κοινωνία. Επομένως και η σχολική μο-
νάδα πρέπει να αποβεί μια μανθάνουσα κοινότητα που αξιοποιεί ικανοποιητικά την τεχνο-
λογία για να εργάζεται συλλογικά και να συνεργάζεται, ώστε να επιλύει προβλήματα, να 
βελτιώνεται, να είναι αποτελεσματική και να προοδεύει συνεχώς, ώστε να είναι σε θέση να 
προετοιμάζει τους πολίτες του 21ου αιώνα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της επο-
χής. Η αναζήτηση τρόπων που θα διευκολύνουν την οργάνωση και τη λειτουργία των οργα-
νισμών, την ανάπτυξη των υποκειμένων που δραστηριοποιούνται σε αυτούς, ώστε να συνε-
χίσουν να βελτιώνονται και να παράγουν έργο ποιότητας, αποτελεί  λοιπόν ζητούμενο.  

Η σχολική διοίκηση, καινοτομία και Ηλεκτρονικές Κοινότητες Πρακτικής & Μάθησης 

Το εκπαιδευτικό σύστημα και ειδικότερα η σχολική μονάδα, ως ανοικτά συστήματα, αλλη-
λεπιδρούν με το εξωτερικό περιβάλλον με αποτέλεσμα η οργάνωση και λειτουργία του 
σχολείου να επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις στα εκπαιδευτικά ζητήματα και τις δια-
φοροποιήσεις στο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό αλλά και τεχνολογικό περιβάλλον.  Έτσι, 
το σχολείο ως ανοικτό σύστημα, οφείλει να εισάγει συνεχώς καινοτομίες οι οποίες να συ-
νηγορούν στη  προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας της οποίας αποτελεί 
μέρος. Συζητώντας για τους παράγοντες αυτούς που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα 
των σχολικών οργανισμών, οι ερευνητές διατυπώνουν διάφορες προτάσεις και αναφέρο-
νται στο σχολικό κλίμα, στην επίδοση των μαθητών, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 
τις ΤΠΕ, την οικονομική αυτονομία των σχολικών μονάδων κ.λπ. (Σαΐτης, 2000). 

Όμως μία παράμετρος αναγνωρίζεται από τους όλους ως ειδικής σημασίας  για τη σχολική 
βελτίωση και αποτελεσματικότητα και αυτή είναι η σχολική διοίκηση, η οποία μέσα από 
ένα πλαίσιο επικοινωνίας και συναλλαγής των μερών της, οραματίζεται, αυτενεργεί, σχε-
διάζει, προγραμματίζει, οργανώνει, διευθύνει, συντονίζει, ελέγχει, αξιολογεί τις εργασίες 
της, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική οργάνωση της διδασκαλίας  και  μάθησης, κα-
τάλληλη κατανομή & αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς και αποτελεσματι-
κή χρήση του χρόνου, του χώρου και των πόρων. 

Οι ερευνητές αναφέρουν επίσης ότι η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των σύγχρο-
νων υπηρεσιών καθορίζεται πλέον σημαντικά και από το βαθμό της τεχνολογικής προόδου, 
της συγκέντρωσης γνώσεων και της συσσώρευσης πληροφοριών, καθώς και της ποιότητας 
των δικτύων και των πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία μπορούν να διοχετεύσουν τη 
διαθέσιμη γνώση άμεσα και αποδοτικά (Lek et al., 2001). Στην περίπτωση των σχολικών 
μονάδων οι ΤΠΕ αποτελούν εργαλείο για παροχή μάθησης αλλά και μέσο για τον εκσυγχρο-
νισμό της σχολικής διοίκησης, και για την παροχή και διευκόλυνση της διαδικτυακής πλη-
ροφόρησης, επικοινωνίας και συνεργασίας στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η αξιοποίηση των 
ΤΠΕ στη διοίκηση αντλείται τόσο από τη διοικητική όσο και από την οικονοµική αξία που 
κατέχει η διοικητική πληροφορία, µε την τεχνολογία να παρέχει τα μέσα για την επίτευξη 
γρήγορων, διασυνδεδεμένων και έγκυρων διοικητικών υπηρεσιών. Η εγκαθίδρυση ενός 
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δικτύου επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης όλων των μελών της σχολικής κοι-
νότητας μπορεί να εξασφαλίσει, μέσω της συνεχούς ανατροφοδότησης, τη δημιουργία θε-
τικού κλίματος που προωθεί την εισαγωγή καινοτομιών και αλλαγών και έχει ως αποτέλε-
σμα την ανάπτυξη οργανωτικής κουλτούρας που θα βοηθήσει τον οργανισμό να αναπτυ-
χθεί.  

Η αλματώδης διάδοση του διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού έχει οδηγήσει τα τελευ-
ταία χρόνια στη δημιουργία ενός νέου τύπου κοινοτήτων, των δικτυακών κοινοτήτων, τα 
µέλη των οποίων μπορούν να συνευρίσκονται και να επικοινωνούν χωρίς τοπικούς και χρο-
νικούς περιορισμούς, μέσω κοινωνικών δικτύων που έχουν αναπτυχθεί. Η έννοια της δι-
κτύωσης αποτελεί ένα από τα ζητήματα κλειδιά για την ανάπτυξη των σχολείων. Η  δικτύω-
ση όμως ξεφεύγει από τα στενά όρια της τεχνικής υποδομής (φυσική δικτύωση) και  ανα-
δύονται νέες μορφές όπως αυτή της κοινωνικής και κυρίως της παιδαγωγικής δικτύωσης, η 
οποία αποτελεί ένα ενεργό περιβάλλον μάθησης και όχι απλώς μια πηγή πληροφοριών. Η 
έννοια της παιδαγωγικής δικτύωσης προκύπτει όταν η αλληλεπίδραση μέσω της κοινωνικής 
δικτύωσης έχει δημιουργήσει κίνητρα για συνεργασία, και προϋποθέτει την διατύπωση ευ-
κρινών στόχων μάθησης (Nummi, Ristola, Ronka and Sariola 2000). Με τον τρόπο αυτό, το 
διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει ένα δημιουργικό περιβάλλον για συνεργατική μάθηση και 
πράξη (Semenov, 2000) ενισχύοντας την ενεργοποίηση ενός κοινωνικού διαλόγου, την ανα-
τροφοδότηση και τη διάχυση της πληροφορίας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη, που αξιο-
ποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη δημιουργία  διαδικτυακών κοινοτήτων που 
διευκολύνουν τη σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία και αλληλεπίδραση. 

Οι διαδικτυακές αυτές κοινότητες στο πλαίσιο των σχολικών οργανισμών  

 υποδηλώνουν μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι μοιράζονται και διερευνούν κριτικά την 
πρακτική τους με τρόπο συνεχή, ανακλαστικό, χωρίς αποκλεισμούς, προσανατολισμένοι 
στη συνεργασία, τη μάθηση, και την ανάπτυξη (Mitchell & Sackney, 2000), λειτουργώ-
ντας ως συλλογική «επιχείρηση» (King & Newman, 2001, οπ. αναφ. στο Stol, Bolay 
MacMahon, Wallace, & Thomas, 2006 ) .  

 αποτελούν κοινότητα συνεχούς έρευνας και βελτίωσης, όπου άνθρωποι εντός και εκτός 
σχολείου μπορούν συνεχώς να ενισχύσουν ο ένας τη γνώση του άλλου αλλά και των μα-
θητών, καθώς και την ανάπτυξη του σχολείου.  

 σηματοδοτούν έναν νέο τρόπο εργασίας προκειμένου η μάθηση μέσω της πρακτικής, 
στα πλαίσια της κοινότητας να γίνει περισσότερο ενεργή και με αυτό τον τρόπο να «υ-
ποστηρίξει», να «καλλιεργήσει» την εξέλιξή και την ανάπτυξή  του σχολείου αλλά και 
των ανθρώπων του.  

Πρόκειται λοιπόν για διαδικτυακές, ψηφιακές, Ηλεκτρονικές Κοινότητες Πρακτικής και Μά-
θησης. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η εργασία στο πλαίσιο των Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων, 
προσφέρει στη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στη σχολική 
τάξη.  Αν θεωρήσουμε αυτό ως δεδομένο τίθεται το ερώτημα αν μπορούμε να έχουμε ανά-
λογα αποτελέσματα και στην οργάνωση και λειτουργία των σχολικών οργανισμών.  
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Το ερώτημα αυτό αποτέλεσε τη βάση για τη διεξαγωγή έρευνας ώστε να διερευνηθεί η 
συμβολή των Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης (ΗΚΠΜ) στην οργάνωση 
και λειτουργία των σχολικών μονάδων στην Ελλάδα, μέσα από τη μελέτη μιας σχολικής 
μονάδας που δημιούργησε μια ΗΚΠΜ την οποία και αξιοποίησε στη διοικητική της καθημε-
ρινότητα.  

Η ερευνητική διαδικασία 

Η έρευνα που διεξήχθη αφορούσε όπως είπαμε στην περίπτωση μίας σχολικής μονάδας 
(Γενικό Λύκειο) αστικής περιοχής επαρχιακής πόλης, που δημιούργησε ΗΚΠΜ για τη διευ-
κόλυνση της οργάνωσης και της λειτουργίας του. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν αποκά-
λυψε και άλλες ανάλογες με αυτή έρευνες ώστε να έχουμε σημείο αναφοράς ή και συγκρί-
σιμα στοιχεία και αποτελέσματα. Με δεδομένο δε ότι πρόκειται για μια έρευνα μικρής κλί-
μακας σε μία σχολική μονάδα, σε καμιά περίπτωση δεν φιλοδοξούμε να καταλήξουμε σε 
γενικεύσεις σχετικά με τη συμβολή των Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης 
στην οργάνωση και τη λειτουργία των ελληνικών σχολικών μονάδων.  

Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι σε επίπεδο ερευνητικής διαδικασίας ο αρχικός σχεδια-
σμός ανατράπηκε σχεδόν στο σύνολο του, αφού η αλλαγή διευθυντή στη σχολική μονάδα 
διαμόρφωσε  μια νέα κατάσταση  δυσχεραίνοντας  την ερευνητική διαδικασία.  Έτσι η λει-
τουργία της ΗΚΠΜ διακόπηκε, η πρόσβασή μας στο σχολείο ως ενεργητικοί παρατηρητές 
αποκλείστηκε και οι εκπαιδευτικοί άλλαξαν γνώμη και δε ήθελαν πλέον να λάβουν μέρος 
σε ομάδες εστίασης. Έτσι προσπαθήσαμε με την αξιοποίηση πολλαπλών μεθοδολογικών 
εργαλείων να συγκεντρώσουμε όσο περισσότερα στοιχεία για τη διερεύνηση του θέματος, 
ενισχύοντας παράλληλα την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.  Καταλή-
ξαμε λοιπόν στη υιοθέτηση μιας μικτής προσέγγισης : ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας και 
σε ένα συνδυασμό διαφόρων ερευνητικών εργαλείων για να μπορέσουμε να κατανοήσου-
με σε βάθος τη δράση του οργανισμού αλλά και να διασταυρώσουμε τις πληροφορίες που 
καταγράφονται. Επιλέχθηκαν ως ερευνητικά εργαλεία οι  ανοικτού τύπου συνεντεύξεις, τα 
ημιδομημένα ψηφιακά ερωτηματολόγια (1 για εκπ/κους & 1 για τους διευθυντές) και η μη 
συμμετοχική παρατήρηση. 

Στην έρευνα συμμετείχαν και οι 38 εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας καθώς και δύο 
διευθυντές (νυν & τέως). Από τους 38 εκπαιδευτικούς 16 είναι άνδρες και 22 γυναίκες ενώ 
και τα δύο δ/ντικά στελέχη είναι άνδρες περίπου ίδιας ηλικίας και ίδιας ειδικότητας. Από 
τις γυναίκες του δείγματος ένα ποσοστό  περίπου 22% είναι εκπ/κοι των θετικών επιστη-
μών, ενώ το αντίστοιχο των ανδρών είναι 68% περίπου.  

Οι στόχοι της έρευνας 

Ο 1ο στόχος μας ήταν να διερευνήσουμε τις απόψεις των Δ/ντων και των εκπαιδευτικών 
του συγκεκριμένου σχολείου σχετικά με το αν εκπαιδευτικό μας σύστημα επιτρέπει, και σε 
ποιο βαθμό, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Πρακτικής και 
Μάθησης στην οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων. Ποια μοντέλα διοίκησης 
επιτρέπουν την αξιοποίηση μιας ΗΚΠΜ;  Ποιο ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι ΗΚΠΜ 
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στην ανάπτυξη των σχολικών μονάδων;  Σε ποιο βαθμό οι ΗΚΠΜ ευνοούν την επαγγελματι-
κή ανάπτυξη των διευθυντικών στελεχών και του εκπαιδευτικού προσωπικού;  

Ο 2ος στόχος μας αφορούσε στις διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν για την ενσωμάτωση 
των ΗΚΠΜ στη λειτουργία των σχολικών μονάδων; Ποιες λειτουργίες των σχολικών μονά-
δων υποβοηθούνται από  τις  ΗΚΠΜ; Και σε ποιους τομείς μπορούν οι ΗΚΠΜ να διευκολύ-
νουν το έργο της σχολικής μονάδας;  

Και ο 3ος στόχος μας ήταν να συζητηθεί αν οι ΗΚΠΜ ευνοούν τη συνεχή παραγωγή και διά-
χυση προς τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία χρήσιμων ιδεών, εργαλείων, καλών πρακτι-
κών και άλλου υποστηρικτικού και επιμορφωτικού υλικού, αν ενισχύουν οι ΗΚΠΜ την ανά-
πτυξη δομών επικοινωνίας και συνεργασίας των εκπαιδευτικών και τέλος αν υπάρχει προο-
πτική ανάπτυξης δικτύων σχολικών μονάδων ίδιας βαθμίδας μέσω των ΗΚΠΜ για περαιτέ-
ρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτές που προσφέρουν. 

Τα ευρήματα της έρευνας 

Μελετώντας τα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα, διαπιστώνουμε ότι στη συγκε-
κριμένη σχολική μονάδα οι εκπαιδευτικοί, σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό ποσοστό, έχουν επι-
μορφωθεί ή και πιστοποιηθεί στις ΤΠΕ και ανεξάρτητα των τίτλων σπουδών που κατέχουν, 
είναι μέλη σε ψηφιακές κοινότητες, αξιοποιούν προϊόντα και εργαλεία κοινωνικής δικτύω-
σης για να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν με τους μαθητές τους. 

 

Εικόνα 1. Οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ 

Από τη ανάλυση των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια και στις συνεντεύξεις προκύπτει 
πως η λειτουργία της ΗΚΠΜ στη σχολική μονάδα ερμηνεύτηκε από την πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, ως καινοτομία. Και μάλιστα καταγράφεται  σε κάθε 
επίπεδο ως μία bottom – up καινοτομία αφού δεν επιβλήθηκε από την κεντρική υπηρεσία.  

Εξίσου σημαντικό για την έρευνα ήταν να απαντηθεί το ερώτημα «γιατί υπήρξε ανάγκη δη-
μιουργίας μιας ΗΚΠΜ». Αφού συνήθως η εισαγωγή μιας καινοτομίας, μιας αλλαγής σημαί-
νει ότι έχει εντοπιστεί ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έτσι  ο τέως διευ-
θυντής και οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν ως τους βασικότερους λόγους δημιουργίας της 
ΗΚΠΜ τη(ν) 
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 Διευκόλυνση της επικοινωνίας και συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τη διοίκηση του 
σχολείου αλλά και μεταξύ τους. 

 Αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας 

 Ενίσχυση της βασικής λειτουργίας της διοίκησης της «λήψης απόφασης», με την εμπλο-
κή των εκπαιδευτικών σε αυτή. 

 Συνεισφορά της ΗΚΠΜ στη συλλογική γνώση της ομάδας. 

 Βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου έργου μέσω της συνεργασίας για την επίτευ-
ξη των στόχων της σχολικής μονάδας.  

Θελήσαμε, έτσι, να αναζητήσουμε την άποψη των εκπαιδευτικών σχετικά με τους  παράγο-
ντες που επηρεάζουν, ώστε η  λειτουργία της ΗΚΠΜ να έχει θετικά αποτελέσματα στην ορ-
γάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δηλώνει, 
σχετικά με αυτό, ότι θα πρέπει η εισαγωγή της καινοτομίας να είναι συλλογική απόφαση 
των διδασκόντων, να υπάρχει δέσμευση για κοινή προσπάθεια όλων με την ανάληψη ρό-
λων, να υπάρχει σαφής προσδιορισμός των διοικητικών εργασιών που θα διεκπεραιώνο-
νται στο πλαίσιο της ΗΚΠΜ, να εξασφαλίζεται η ασφάλεια τόσο των χρηστών όσο και του 
περιεχομένου της ΗΚΠΜ, και η λειτουργία της να στοχεύει στη δημιουργία περιβάλλοντος 
συνεργατικής κουλτούρας οι εργασίες στα πλαίσια της Κοινότητας να στοχεύουν τη μεγι-
στοποίηση της μάθησης και της ανάπτυξης, των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Και, επί-
σης, να αξιοποιείται για τη διευκόλυνση του Συλλόγου Διδασκόντων ώστε αυτός να προ-
γραμματίζει, να οργανώνει, να παρακολουθεί την πορεία και να αξιολογεί το έργο του.  

Σε ερώτηση σχετικά με το ποιες οι λειτουργίες της σχολικής μονάδας υποστήριξε η ΗΚΠΜ, 
αν και διαπιστώνεται μια έλλειψη θεωρητικών γνώσεων της Διοικητικής Επιστήμης στους 
ερωτώμενους –ακόμα και στους διευθυντές του σχολείου-  ώστε να διακρίνουν με σαφή-
νεια τις διοικητικές λειτουργίες που διευκολύνθηκαν στο πλαίσιο της ΗΚΠΜ, συμπεραίνου-
με από τα λεγόμενά τους ότι τα περιγραφόμενα αναφέρονται τόσο στη λειτουργία της ορ-
γάνωσης, δηλαδή στον καθορισμό των δραστηριοτήτων για την επίτευξη των στόχων, την 
ομαδοποίησή και τμηματοποίησή τους, στην ανάθεσή τους σε συγκεκριμένα άτομα ή και 
ομάδες και στη διαμόρφωση βαθμίδων εξουσίας και ευθύνης, όσο και στη λειτουργία της 
διεύθυνσης ως στάδιο εποπτείας και καθοδήγησης των υφισταμένων για την επίτευξη των 
στόχων.  

Ζητούμενο αποτελούσε, επίσης, να καταγράψουμε τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τις 
δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές πλατφόρμες στην επαγγελματική ανάπτυξή 
τους. Από τα δεδομένα της έρευνας προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε 
αυτή, σε ικανοποιητικό ποσοστό, κατέχουν επιπλέον τίτλους, γεγονός που υποδηλώνει ότι 
επενδύουν στην επαγγελματική τους βελτίωση. Στο ημερολόγιο παρατηρήσεών μας -από 
τις επισκέψεις μας στη σχολική μονάδα- καταγράψαμε ότι στη σχολική μονάδα υπήρχε εν-
διαφέρον για συμμετοχή σε επιμορφώσεις και μεταπτυχιακά προγράμματα και ενημέρωση 
μέσω της ΗΚΠΜ για ανάλογα θέματα. 
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 οι Κοινότητες Πρακτικής είναι ένας χώρος όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μοιρα-
στούν την εμπειρία και τη γνώση τους με άλλους εκπαιδευτικούς . 

 ότι δημιουργείται μια βάση καταγραφής της συλλογικής γνώσης των εκπαιδευτικών, η 
οποία αναπτύσσεται και μπορεί να αποτελέσει τη βάση διαλόγου ανάμεσα σε εκπαιδευ-
τικούς. 

 Κοινότητες Πρακτικής και Μάθησης βοηθούν στην ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων στις 
σχολικές μονάδες και μπορούν να αξιοποιηθούν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.  

Αντί Επιλόγου 

Θεωρούμε ότι η έρευνα με δεδομένους τους περιορισμούς της, κάλυψε σημαντικές πτυχές 
του ζητήματος, ώστε να μπορούμε να  εξάγουμε το γενικό συμπέρασμα ότι οι Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών με τα εργαλεία που παρέχουν ασκούν μεγάλη επίδραση 
στον τρόπο και στη μέθοδο διεκπεραίωσης των διοικητικών εργασιών του σχολείου.  

 Η σχετική αυτονομία που παρέχει το εκπ/κο σύστημα, αφήνει περιθώρια δράσης και 
ανάληψης πρωτοβουλιών, όπως αυτή της δημιουργίας ΗΚΠΜ 

 Ένα μοντέλο διοίκησης του σχολείου που φαίνεται να ανταποκρίνεται περισσότερο σε 
αυτές τις ανάγκες είναι το συνεργατικό μοντέλο, όπου  διευθυντής ως μετασχηματιστι-
κός ηγέτης προωθεί ένα προκλητικό όραμα για αλλαγή των υφιστάμενων δομών μέσα 
από τη συμμετοχή όλων στη λήψη αποφάσεων, στηριζόμενος στην αυθεντία του επαγ-
γελματία εκπαιδευτικού και όχι στις θέσεις εξουσίας, ώστε να ανταποκρίνεται ο ίδιος σε 
όλα τα ηγετικά του καθήκοντα και στις δραστηριότητες που προκύπτουν.  

 Οι ΗΚΠΜ δημιουργούν ένα καινοτόμο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου, συμβάλουν 
θετικά στην επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων του οργανισμού αφού μέσα από 
τη συνεργασία και την πρακτική φθάνουν σε νέα γνώση και έχουν πρόσβαση σε πληρο-
φορίες που αφορούν την επαγγελματική τους βελτίωση.  

 Όμως, όπως και κάθε καινοτομία χρειάζεται ένα σταθερό περιβάλλον για να αναπτυχθεί 
και να έχει θετικά αποτελέσματα για τον οργανισμό. Έτσι, η εναλλαγή προσώπων στην 
ηγεσία του σχολείου φαίνεται να επηρεάζει την καινοτομική πορεία του οργανισμού. 

Αυτό που θα μπορούσε ίσως να τονιστεί είναι ότι μια τεχνολογική καινοτομία αυτού του 
είδους έχει πιθανότητες να αποφέρει θετικά αποτελέσματα για τον οργανισμό και τους αν-
θρώπους του, όταν έχει απήχηση στην εκπαιδευτική κοινότητα, όταν δηλαδή εξασφαλίζεται 
η συναίνεση στο περιβάλλον που εφαρμόζεται. Οι ΗΚΠΜ μπορούν επικουρικά να επεκτεί-
νουν την επικοινωνία και τη συνεργασία των ανθρώπων του οργανισμού και εκτός σχολικής 
μονάδας, αυξάνοντας τη δέσμευση στον κοινό σκοπό, στους κοινούς στόχους,  δημιουργώ-
ντας το αίσθημα του «ανήκειν», διευκολύνοντας τη διεκπεραίωση των εργασιών χωρίς χρο-
νικό ή χωρικό περιορισμό, υποβοηθώντας έτσι λειτουργίες του οργανισμού όπως η λήψη 
απόφασης, ο συντονισμός δράσης – ο προγραμματισμός του έργου – ο  έλεγχος και η αξιο-
λόγηση. 
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Τέλος, διαφαίνεται ότι η συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους αλλά και με άλλους 
συναδέλφους τους  -στο πλαίσιο της ΗΚΠΜ-  για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, αλλά και η 
επικοινωνία για θέματα της επιστήμης τους  ευνοεί τη συνεχή παραγωγή και διάχυση προς 
τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία χρήσιμων ιδεών, εργαλείων, καλών πρακτικών και άλ-
λου υποστηρικτικού και επιμορφωτικού υλικού. ΟΙ ΗΚΠΜ που αναπτύσσονται σε πλατφόρ-
μες κοινωνικής δικτύωσης ενισχύουν την ανάπτυξη δομών επικοινωνίας και συνεργασίας 
των εκπ/κων, αφού από μόνα τους τα Κοινωνικά Δίκτυα έχουν στόχο τη διευκόλυνση της 
επικοινωνίας και την αλληλεπίδραση. Όμως η ανάπτυξη δικτύων δεν στάθηκε δυνατόν να 
διερευνηθεί στα πλαίσια αυτής της έρευνας.  Θεωρούμε ότι το θέμα χρήζει περαιτέρω διε-
ρεύνηση.  

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι οι ΗΚΠΜ μπορούν συμβάλουν στην οργάνωση και λειτουργία 
των σχολικών μονάδων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί ένα αναλυτικό σχέδιο 
δράσης για την εισαγωγή τους στο σχολικό οργανισμό, στο πλαίσιο ενός μοντέλου που θα 
εξυπηρετεί τις ανάγκες του σχεδίου. Και αυτό επειδή τα κοινωνικά εργαλεία δεν αποτελούν 
απλά μια νέα τεχνολογία, αλλά κάτι που αλλάζει τον τρόπο εργασίας. Για να υπάρχει απο-
τέλεσμα δεν χρειάζεται μόνο το εργαλείο, η ΗΚΠΜ, αλλά και μια στρατηγική ειδικά προ-
σαρμοσμένη στους στόχους, τις προκλήσεις και την κουλτούρα του οργανισμού.  
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Ο ρόλος της αυτοαξιολόγησης στην ανάπτυξη του αυτόνομου 
και ανανεούμενου  σχολείου 

 
Κουμπενάκη Μαρία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
koubenaki@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη εργασία ερευνά το ρόλο που έχει η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης στην 
ανάπτυξη του ανανεούμενου και αυτόνομου σχολείου. Η αυτοαξιολόγηση είναι η διαδικα-
σία της εσωτερικής αξιολόγησης που πραγματοποιείται από τους άμεσα εμπλεκόμενους 
φορείς κάθε σχολικής μονάδας. Απαιτεί την αυτοκριτική στάση και την κριτική αναζήτηση 
όλων των μελών και διέπεται από τρεις λογικές: α) τη λογική της ανάπτυξης, β) της βελτίω-
σης και  γ) της λογοδότησης. Αυτόνομο και ανανεούμενο σχολείο θεωρείται ο οργανισμός 
που αναγνωρίζει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές του και προσπαθεί συνεχώς, με τη συμ-
μετοχή όλων των μελών του, να βελτιώνει το έργο του. Το ανανεούμενο και αυτόνομο σχο-
λείο είναι ένας μανθάνων οργανισμός που σκέπτεται, προβληματίζεται και προσπαθεί συ-
στημικά να βελτιώνει τις πρακτικές που ακολουθεί.  Επομένως, η διαδικασία της αυτοαξιο-
λόγησης είναι η βασικότερη πρακτική που ακολουθεί μια μανθάνουσα σχολική κοινότητα, 
για να μπορέσει να εξασφαλίσει την αυτονομία της και να αναπτυχθεί. 

Λέξεις - Κλειδιά: αυτοαξιολόγηση, αυτόνομο σχολείο, ανανεούμενο, μανθάνουσα κοινότη-
τα. 

Εισαγωγή 

Η αξιολόγηση είναι μια έννοια που συναντάται συχνά σε πολλές δραστηριότητες στη ζωή 
των ανθρώπων. Η ετυμολογία της λέξης (αξία + λέγω) χρησιμοποιείται για την αποτίμηση 
της αξίας των ιδιοτήτων ή γνωρισμάτων αντικειμένων υπό την ευρεία σημασία της λέξης 
(Παπαναστασίου, 2013). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια γίνεται συχνή αναφορά του συγκε-
κριμένου όρου και στη σχολική πραγματικότητα.  Με βάση το Θεοφιλίδη (2014) η αξιολό-
γηση αποτελεί το τρίτο στοιχείο μιας γραμμικής σχέσης, η οποία στην πρώτη θέση έχει τον 
προγραμματισμό και στη δεύτερη την εφαρμογή. Η αξιολόγηση στη σχολική πραγματικότη-
τα μπορεί να είναι εξωτερική και εσωτερική. Η εξωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται 
από φορείς που δεν έχουν άμεση συμμετοχή στις σχολικές δραστηριότητες και ανήκουν 
συνήθως στις ανώτερες βαθμίδες της διοίκησης. Η εσωτερική αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγη-
ση διενεργείται από τους ίδιους τους παράγοντες που ανήκουν στη σχολική μονάδα. Ένα 
σχολείο που στόχο έχει την ανάπτυξή του και την εξασφάλιση της αυτονομίας του, πρέπει 
να  προωθεί τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 

Η έννοια της αυτοαξιολόγησης 

Ο βασικός σκοπός της  αυτοαξιολόγησης είναι η ανάδειξη της σχολικής μονάδας ως βασι-
κού φορέα προγραμματισμού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού της έργου. Η προσπά-
θεια αυτοαξιολόγησης του σχολείου προϋποθέτει την αυτοκριτική στάση και την κριτική 
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αναζήτηση των μελών της σχολικής μονάδας (Θεοφιλίδης, 2012). Σκοπός της διαδικασίας 
είναι η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και η ανάπτυξη του σχολικού ορ-
γανισμού, η οποία έχει συστημικό χαρακτήρα και γίνεται σε όλη τη διάρκεια του σχολικού 
έτους. Ακόμη έχει συμμετοχικό χαρακτήρα, καθώς όλα τα μέλη του οργανισμού οφείλουν 
να είναι ενεργά σε όλη την πορεία της διαδικασίας. Η αυτοαξιολόγηση του σχολείου βασί-
ζεται σε τρεις λογικές. Η πρώτη είναι η λογική της λογοδότησης και έχει δύο διαστάσεις, την 
ηθική και την πραγματολογική (Θεοφιλίδης, 2014). Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη λογική, το 
σχολείο ως δημόσιος οργανισμός, πρέπει να αξιοποιεί τους πόρους που του παρέχονται και 
να είναι αποτελεσματικό και αποδοτικό στο έργο του.  Η δεύτερη λογική, είναι η λογική της 
βελτίωσης, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη πρώτη. Με τη διαδικασία της αυτοα-
ξιολόγησης τα μέλη του σχολείου μπορούν να εντοπίζουν αδυναμίες και προβληματικές 
καταστάσεις του οργανισμού και έπειτα να αναλαμβάνουν  πρωτοβουλίες καινοτόμων 
δράσεων, με σκοπό τη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών. Η ενεργή συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών στη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου, τους παρέχει τη 
δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του. Επίσης, η συμ-
μετοχή όλων των μελών στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης  ενισχύει τις σχέσεις εμπι-
στοσύνης και αμοιβαιότητας  και προωθεί την αλλαγή της κουλτούρας του σχολείου, με 
στόχο τη βελτίωση του έργου του. Η τρίτη λογική  αναφέρεται στην επαγγελματική ανάπτυ-
ξη των εκπαιδευτικών. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης ενισχύει τις συνεργατικές 
συμπεριφορές, αναδεικνύει θετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, διαχέει καλές πρακτικές 
και υποδεικνύει πεδία για επιμόρφωση. Ακόμη, συντελεί  στην αναβάθμιση των διδακτικών 
και παιδαγωγικών πρακτικών, στην προώθηση της καινοτομίας, ενισχύει την αρτιότερη 
διοίκηση των σχολικών μονάδων και την αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού. Τέλος, συμβάλλει στη συνεχή ανατροφοδότηση για το σχεδιασμό της εκπαιδευτι-
κής πολιτικής. 

Το αυτόνομο και ανανεούμενο σχολείο 

Στην Ελλάδα το εκπαιδευτικό σύστημα έχει συγκεντρωτικό χαρακτήρα, αφού οι αποφάσεις 
λαμβάνονται από την κεντρική διοίκηση και έπειτα προωθούνται στα σχολεία. Επομένως,  
υπάρχει δυσκολία στις σχολικές μονάδες να εξασφαλίσουν απόλυτα την  αυτοδυναμία 
τους. Ένας σχολικός οργανισμός για να είναι αυτόνομος πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει 
την ταυτότητά του και να προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνεται, όπως αναφέρει ο Θεοφιλί-
δης (2012), το αυτόνομο και ανανεούμενο σχολείο πρέπει να λειτουργεί με βάση δύο πα-
ραδοχές. Πρώτο, ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν το σημαντικότερο ρόλο στην ποιοτική βελτίωση 
της μονάδας σε διάφορους τομείς και δεύτερο, ότι οι προσπάθειες αλλαγής που γίνονται 
στη σχολική μονάδα πρέπει να συνδέονται με τις πιεστικές καταστάσεις που δημιουργού-
νται στο σχολικό περιβάλλον. 

Ωστόσο, υπάρχουν βασικά γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν έναν οργανισμό αυτόνομο και 
ανανεούμενο (Θεοφιλίδης,2014). Ένα από αυτά είναι ότι ο οργανισμός  προσπαθεί συνεχώς 
να βελτιώνει το ρόλο του. Στο αυτόνομο και ανανεούμενο σχολείο είναι σημαντικό τα ε-
μπλεκόμενα μέλη, κυρίως οι εκπαιδευτικοί, να γνωρίζουν τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες 
του οργανισμού και να φροντίζουν να ανακαλύπτουν δράσεις, οι οποίες ενισχύουν το έργο 
της σχολικής μονάδας. Οι δράσεις αυτές πρέπει να εξασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή 
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όλων των μελών του οργανισμού. Όλα τα μέλη της σχολικής μονάδας στο αυτόνομο σχο-
λείο γίνονται υπεύθυνα και αποκτούν το ρόλο του ερευνητή, του αναπτυξιακού φορέα και 
του αυτοαξιολογητή. Η προσπάθεια βελτίωσης του σχολείου γίνεται εσωτερικά και όχι εξω-
τερικά, καθώς  την προσπάθεια αναλαμβάνουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς του σχολεί-
ου. Στο ανανεούμενο σχολείο προωθείται τόσο η προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη των 
μελών, όσο και η ανάπτυξη του έργου της σχολικής μονάδας.  Επίσης, η αυτοαξιολόγηση 
που πραγματοποιείται στο αυτόνομο και ανανεούμενο σχολείο έχει συστημικό χαρακτήρα, 
ώστε με την κατάλληλη ανατροφοδότηση να βελτιώνονται οι προβληματικές καταστάσεις 
και να ενισχύονται οι θετικές πρακτικές. Ακόμη, τα μέλη που εμπλέκονται στο αυτόνομο 
σχολείο πρέπει να δρουν προληπτικά, προβλέποντας και αποφεύγοντας πιεστικές κατα-
στάσεις πριν αυτές δημιουργηθούν.  

Ο ρόλος της αυτοαξιολόγησης στην ανάπτυξη του αυτόνομου 
και ανανεούμενου σχολείου 

Συνδέοντας την έννοια της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης με την έννοια του αυτόνομου 
και ανανεούμενου σχολείου, γίνεται κατανοητό ότι η αυτοαξιολόγηση έχει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην ανάπτυξή του. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης ενισχύει την αυτονομία 
της σχολικής μονάδας και τη μετατρέπει σε φορέα ανάπτυξης.  Σε μια τέτοια περίπτωση, η 
σχολική μονάδα μετατρέπεται σε οργανισμό, ο οποίος προγραμματίζει τη δική του ανάπτυ-
ξη και αποβαίνει μανθάνουσα κοινότητα (Θεοφιλίδης,2014).  Σε μια μανθάνουσα σχολική 
κοινότητα, τα μέλη της έχουν κοινούς στόχους και όραμα, σκοπό έχουν  τη επίτευξη των 
στόχων,  ώστε να υπάρξει βελτίωση του σχολείου ως οργανισμού, αλλά και των ίδιων των 
μελών. Η επίτευξη των κοινών στόχων προϋποθέτει τη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων 
των μελών στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. Τα σχολεία που χαρακτηρίζονται μανθά-
νοντες οργανισμοί συντελούν στη βελτίωση των προσόντων του προσωπικού τους, μπο-
ρούν να προωθήσουν καινοτομίες και είναι πρόθυμα να ανταποκριθούν αποτελεσματικά 
στις αλλαγές πλαισίου (Θεοφιλίδης, 2014).  Συνεπώς, η ανάπτυξη μιας μανθάνουσας σχολι-
κής κοινότητας επιτυγχάνεται μέσα από τις πρακτικές που ακολουθούνται κατά τη διαδικα-
σία της αυτοαξιολόγησης.  

Η εσωτερική αξιολόγηση του σχολικού οργανισμού οδηγεί στην συνεχή ανάπτυξή του, κα-
θώς όλα τα μέλη που έχουν άμεση σχέση με τον οργανισμό, εμπλέκονται ενεργά στη διαδι-
κασία εντοπισμού και επίλυσης των προβληματικών καταστάσεων, στη διαδικασία ανεύρε-
σης καινοτόμων πρακτικών για την βελτίωση της αποδοτικότητας του σχολείου και στην 
ενίσχυση των υπαρχουσών θετικών πρακτικών. Με την αυτοαξιολόγηση η σχολική μονάδα 
αποκτά ταυτότητα και αναπτύσσει τη δική της κουλτούρα, καθώς  αναγνωρίζει τον εαυτό 
της και προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει το έργο της, ώστε να αποκτά την αυτονομία της.  
Η ανάπτυξη του αυτόνομου και ανανεούμενου σχολείου είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη 
διαδικασία αυτοαξιολόγησης του οργανισμού.  

 

 

 

4218

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Βιβλιογραφικές αναφορές 

Δημητρόπουλος Ε. (2002). Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου. 
Αθήνα: Γρηγόρης.  

Θεοφιλίδης, Χ. (2012). Σχολική ηγεσία και διοίκηση: Από τη Γραφειοκρατία στη Μετασχη-
ματιστική Ηγεσία. Εκδόσεις Γρηγόρη 

Θεοφιλίδης, Χ. (2014). Αυτοαξιολόγηση Σχολείου. Τα σχολεία γνωρίζουν το σχολείο τους.  
Εκδόσεις Γρηγόρη 

Μπαγάκης, Γ. (2005). (Επιμ.) Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Ντολιοπούλου, Έ.& Γουργιώτου, Έ.(2008). Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Με έμφαση στην 
προσχολική. Αθήνα: Gutenberg.  

Παπαναστασίου, Κ. (2013). Μέτρηση και αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Εκδόσεις: Παιδαγω-
γικό Ινστιτούτο  

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ 

MacBeath, J., Schratz, M., Meuret, D. & Jacobsen, L. (2000). Η αυτοαξιολόγηση στο ευρωπα-
ϊκό σχολείο: Πώς άλλαξαν όλα. Στο Μ. Δεληγιάννη, (Μετάφ.,), Αθήνα: Μεταίχμιο 

MacBeath, J. (2001). Η αυτοαξιολόγηση στο σχολείο. Ουτοπία και πράξη, Μεταφ. Χρ. Δούκα 
& Ζ. Πολυμεροπούλου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  

4219

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Ο ρόλος της μη λεκτικής επικοινωνίας στις σχέσεις γονέων και εκπαιδευτικών. 

Ρούση Μαρία  
 Master «Σπουδές στην Εκπαίδευση» ΕΑΠ 

mariarousi@gmail.com 
 

Περίληψη 

Η ποιότητα της μη λεκτικής επικοινωνίας γονέων και δασκάλων παίζει σημαντικό ρόλο στις 
μεταξύ τους σχέσεις, δεδομένου ότι το 90% της ανθρώπινης επικοινωνίας διεξάγεται μέσω 
της μη-λεκτικής οδού. Η μη-λεκτική επικοινωνία διενεργείται μέσω κωδίκων. Τα μη λεκτικά 
μηνύματα υποδεικνύουν – μεταξύ άλλων - και τη φύση της σχέσης μεταξύ αυτών που επικοι-
νωνούν (στη συγκεκριμένη περίπτωση γονέων και δασκάλων). Ιδιαίτερα σημαντική είναι η 
ικανότητα των γονέων να αποκωδικοποιούν σωστά τα μη λεκτικά μηνύματα των δασκάλων. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, η μη λεκτική επικοινωνία επηρε-
άζει σε σημαντικό βαθμό τις σχέσεις γονέων-δασκάλων. Η πλειοψηφία των γονέων φαίνεται 
να αποκωδικοποιεί σωστά τα μη λεκτικά μηνύματα του δασκάλου και τον θεωρεί ειλικρινή, 
όσον αφορά στις πληροφορίες που τους δίνει για το παιδί τους. Το λανθάνον ερωτικό στοι-
χείο φαίνεται να ενυπάρχει στη μεταξύ τους σχέση. 

Λέξεις - Κλειδιά: άτυπη επικοινωνία, μη λεκτική επικοινωνία, γλώσσα του σώματος 

Εισαγωγή 

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί είναι οι δύο βασικότεροι πυλώνες της αγωγής και της κοινω-
νικοποίησης του παιδιού. Η επιτυχία στη διαπαιδαγώγηση, στην εκπαίδευση και στη γενικό-
τερη σχολική πορεία του παιδιού σχετίζεται μεταξύ άλλων και με την ποιότητα των σχέσεων 
επικοινωνίας και συνεργασίας που αναπτύσσονται μεταξύ οικογένειας και σχολείου, μεταξύ 
γονέων και εκπαιδευτικών, αφού οι γονείς χρειάζονται τη στήριξη των εκπαιδευτικών και οι 
δεύτεροι τη βοήθεια των γονέων (Μπρούζος, 2002). 

Η επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας διακρίνεται σε δύο μορφές: την τυπική και 
την άτυπη.Η τυπική μορφή επικοινωνίας αναφέρεται στις σχέσεις που αναπτύσσονται με-
ταξύ των γονέων και της διοίκησης του σχολείου. Στην τυπική μορφή επικοινωνίας σχολείου 
και οικογένειας εντάσσεται το δικαίωμα των γονέων να παίρνουν μέρος στη λήψη αποφά-
σεων που σχετίζονται με εκπαιδευτικά θέματα. Οι γονείς κινητοποιούνται σε τοπικό ή και 
εθνικό επίπεδο και μέσω των συλλόγων, των επιτροπών και των συμβουλίων που συγκρο-
τούν συνδιαλέγονται με τις εκπαιδευτικές αρχές και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
σε ποικίλα θέματα (π.χ. προγράμματα σπουδών, εφαρμογή μεταρρυθμιστικών μέτρων), ε-
λέγχοντας κατά πόσο αυτά που προτείνονται από τη διοίκηση της εκπαίδευσης αποβλέπουν 
σε όφελος των μαθητών. Παράλληλα, όμως, κάνουν και τις δικές τους προτάσεις στην Πολι-
τεία (Ψάλτη & Γαβριηλίδου, 1995). 
 
Στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, λόγω της φύσης του διδακτικού τους έργου, αναπτύσ-
σεται σε σημαντικό βαθμό η άτυπη επικοινωνία (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008), η οποία περι-
λαμβάνει τη διαπροσωπική και λιγότερο την τυπική αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών με 
τους γονείς των μαθητών. Στην Ελλάδα , με το Ν. 1466/85 και το Π.Δ. 201/98, η Πολιτεία έχει 
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θεσπίσει το νομικό πλαίσιο της άτυπης επικοινωνίας του σχολείου με τους γονείς. Η άτυπη 
μορφή επικοινωνίας συνυπάρχει, γίνεται παράλληλα, με την τυπική και βασίζεται στην προ-
σωπική κυρίως σχέση των μελών του οργανισμού, τα οποία αναπτύσσουν τις δικές τους επι-
κοινωνιακές διαδικασίες, ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχουν στον εκπαιδευτικό οργανι-
σμό (Αθανασούλα – Ρέππα, ό.π). Επομένως, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της επικοινωνίας 
γίνεται μέσω της μη-λεκτικής οδού. 
 
Η ανθρώπινη επικοινωνία διεξάγεται σε δύο επίπεδα ταυτόχρονα: επίπεδο περιεχομένου (τι 
λέμε) και επίπεδο σχέσεων (πώς το λέμε). Το πρώτο αφορά κυρίως στη λεκτική επικοινωνία, 
ενώ το δεύτερο στη μη λεκτική (Κούρτη, 2007).Οι περισσότεροι ερευνητές γενικά συμφωνούν 
ότι το προφορικό κανάλι χρησιμοποιείται κύρια για τη μεταφορά πληροφοριών, ενώ το μη-
προφορικό για διαπροσωπική συνεννόηση και, σε μερικές περιπτώσεις, σαν υποκατάστατο 
των προφορικών μηνυμάτων (Κομνηνάκης, 1998). 

Τα μη λεκτικά μηνύματα λειτουργούν για να βοηθήσουν τη σαφήνεια των λεκτικών μηνυμά-
των, να εκφράσουν αισθήματα και συναισθήματα και να υποδείξουν τη φύση της σχέσης 
μεταξύ αυτών που επικοινωνούν (Κομνηνάκης, ό.π). Σύμφωνα με την Παπαδάκη-Μιχαηλίδη 
(1998), τα μη λεκτικά μηνύματα στους ανθρώπους εκπέμπονται από τρεις βασικές πηγές: 

− Η πρώτη είναι η γενική εντύπωση που δημιουργεί το ίδιο το άτομο στους άλλους ανθρώ-
πους, η οποία σχηματίζεται από την εμφάνιση του σώματος του, τις εκφράσεις του προ-
σώπου του, το βλέμμα του, τις χειρονομίες που κάνει, τις κινήσεις, τον προσανατολισμό 
και τη στάση του σώματός του, τις αντιδράσεις του στη σωματική επαφή, το μέγεθος του 
ζωτικού του χώρου, την ενδυμασία του και άλλα.  

− Η δεύτερη πηγή μη λεκτικών σημάτων εντοπίζεται στα μη λεκτικά στοιχεία του λόγου, 
όπως τον τόνο, τη σταθερότητα, την ένταση και την αλλοίωση της φωνής, την ταχύτητα 
ροής του λόγου, τις παύσεις, την προφορά και τους διάφορους ήχους εκτός των λέξεων. 

− Η τρίτη πηγή περιλαμβάνει τα μη λεκτικά μηνύματα που μεταδίδονται από το χώρο στον 
οποίο εργάζεται, συχνάζει και κατοικεί το άτομο. Στοιχεία όπως η διακόσμηση, ο φωτι-
σμός και τα έπιπλα επηρεάζουν έντονα τις διαθέσεις των ανθρώπων και συμβάλ-λουν 
στη διαμόρφωση των πρώτων, αλλά ωστόσο ισχυρών, εντυπώσεων. Η επικοι-νωνία των 
εκπαιδευτικών με τους γονείς διενεργείται κυρίως στο χώρο του σχολείου (στην τάξη ή 
στο γραφείο του διευθυντή) και γι΄ αυτό το λόγο το σχολείο οφείλει να διαμορφώσει έτσι 
τους χώρους του, ώστε οι γονείς να νιώθουν ότι είναι ευπρόσδεκτοι κάθε φορά που το 
επισκέπτονται. 

Η μη λεκτική επικοινωνία διενεργείται μέσω κωδίκων (χειρονομίες, μορφασμοί, βλέμμα, τό-
νος της φωνής, ενδυμασία), οι οποίοι μεταδίδουν μηνύματα συνήθως στον παρόντα τόπο και 
χρόνο, γιατί απαιτούν τη φυσική παρουσία αυτών που επικοινωνούν.  

Η «γλώσσα του σώματος» περιλαμβάνει την κίνηση του σώματος, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των ορατών κινήσεων του σώματος (χειρονομίες, μορφασμοί, βλέμμα κτλ.), την εξω-
τερική εμφάνιση, τα παραγλωσσικά φαινόμενα (τόνος, ύψος της φωνής, παύσεις κτλ.), τη 
σωματική επαφή, τη γειτνίαση (διαπροσωπική απόσταση στο χώρο) και τις οσμές (Κούρτη, 
ό.π). Τα περισσότερα από αυτά τα στοιχεία δεν ερμηνεύονται με τον ίδιο τρόπο από τις διά-
φορες κουλτούρες. Για παράδειγμα, κάποιες χειρονομίες μπορεί να θεωρούνται αποδεκτές 
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σε έναν πολιτισμό, αλλά να είναι απαγορευτικές ή προσβλητικές για κάποιον άλλον. Επίσης, 
η σωματική επαφή ή η εγγύτητα μεταξύ των επικοινωνούντων επιτρέπεται σε κάποιες κουλ-
τούρες, ενώ συνιστά ταμπού για κάποιες άλλες. Αυτός ο διαφορετικός τρόπος ερμηνείας 
προκαλεί πολλές φορές παρεξηγήσεις ανάμεσα στα άτομα που έχουν διαφορετική πολιτι-
σμική προέλευση. 

Η σεξουαλικότητα εκφράζεται στην ερωτική έλξη που αφορά στον Άλλο – το αντικείμενο – 
και στην υποκειμενική βίωση της συγκίνησης που αφορά τον Εαυτό. Σε αντιδιαστολή με άλ-
λες βιολογικές λειτουργίες (όπως η αναπνοή ή η διατροφή), η σεξουαλικότητα για για πραγ-
ματωθεί ενέχει ιδιαίτερα πολύπλοκες σχέσεις με το περιβάλλον, χρειάζεται τον Άλλο για να 
νοηματοδοθεί. Συνεπώς είναι κοινωνική και κοινωνικοποιημένη ως προς την ουσία και τις 
εκδηλώσεις της (Muldworf, 1980). Η σεξουαλική έλξη στην αρχή της επαφής εκφράζεται α-
συνείδητα και ανεξέλεγκτα μέσω της μη λεκτικής οδού (Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, ό.π). 

Η σημασία της ποιότητας της μη-λεκτικής επικοινωνίας γονέων-εκπαιδευτικών. 

Η ποιότητα της μη λεκτικής επικοινωνίας γονέα και εκπαιδευτικού επηρεάζει σε σημαντικό 
βαθμό το είδος των σχέσεών τους. Κατά την πρώτη επαφή του γονέα με τον εκπαιδευτικό η 
γενική εντύπωση που σχηματίζει ο καθένας για τον άλλο του παρέχει πλήθος πληροφοριών 
για το συγκεκριμένο άτομο. 

Μεγάλη σημασία έχει τόσο ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μεταδίδουν 
τα μη λεκτικά μηνύματα, όσο και η ικανότητά τους να τα αποκωδικοποιούν σωστά. Επειδή, 
όπως προαναφέρθηκε, η επικοινωνία με τους γονείς είναι κυρίως ευθύνη του σχολείου, οι 
εκπαιδευτικοί οφείλουν να γνωρίζουν τους κώδικες της μη λεκτικής επικοινωνίας, τα χαρα-
κτηριστικά και τους περιορισμούς τους. Προκειμένου να μη δημιουργούνται παρεξηγήσεις, 
πρέπει οι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν υπόψη τους την πολιτισμική κουλτούρα των γονέων 
(σε περιπτώσεις αλλοδαπών μαθητών), ώστε κάποια μη λεκτικά μηνύματα, όπως οι χειρονο-
μίες, να μην τους προσβάλλουν. Η εξωτερική τους εμφάνιση (ντύσιμο, μακιγιάζ κτλ) πρέπει 
να είναι τέτοια ώστε να προσδιορίζει το ρόλο τους και να δίνει πληροφορίες για το είδος της 
σχέσης που επιθυμούν να συνάψουν με τους γονείς, δεδομένου ότι η εξωτερική εμφάνιση 
και το ντύσιμο αποτελούν μία από τις βασικές πηγές εκπομπής μη-λεκτικών μηνυμάτων (Πα-
παδάκη-Μιχαηλίδη, ό.π). Ιδιαίτερα σημαντική είναι η βλεμματική επαφή και η στάση του 
σώματος, οι οποίες δείχνουν στο γονέα ότι ο εκπαιδευτικός τον προσέχει και ενδιαφέρεται 
για τα λεγόμενά του. Επίσης, ο χώρος που γίνονται οι συναντήσεις με τους γονείς πρέπει να 
είναι έτσι διαμορφωμένος, ώστε ο γονέας να νιώθει ευπρόσδεκτος. Τέλος, ο χρόνος που α-
φιερώνει ο εκπαιδευτικός στις επαφές του με τους γονείς είναι ενδεικτικός της βαρύτητας 
που δίνει στην επικοινωνία του μαζί τους και καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα 
αυτής της επικοινωνίας, όπως άλλωστε έχει δειχθεί και από τις σχετικές έρευνες (Μάνεσης, 
2008. Μπρούζος, 1998.  Παπαγιαννίδου, 2000). 

Σκοπός – ερευνητικά ερωτήματα 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν  οι απόψεις των γονέων για τον ρόλο 
της μη-λεκτικής επικοινωνίας στην άτυπη επικοινωνία τους με τους δασκάλους και να διε-
ρευνηθούν συσχετίσεις με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, μορφωτικό 
επίπεδο, εθνικότητα) και τον τόπο διαμονής τους. 

4222

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Οι ειδικότεροι στόχοι της, που αποτέλεσαν και τα ερευνητικά ερωτήματα, ήταν: 
Πώς επηρεάζουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των γονέων τη μη-λεκτική τους επικοινω-
νία με τους δασκάλους; 
Σε ποιο βαθμό επηρεάζει η εξωτερική εμφάνιση των δασκάλων την επικοινωνία και τη συ-
νεργασία τους με τους γονείς; 
Πόσο σημαντική είναι η μη λεκτική επικοινωνία μεταξύ γονέων και δασκάλων; 
Πώς αντιλαμβάνονται οι γονείς τα μηνύματα των δασκάλων που μεταδίδονται μέσω της μη 
λεκτικής οδού; 
Το λανθάνον ερωτικό στοιχείο ενυπάρχει στη σχέση μεταξύ γονέων και δασκάλων; 
 

Εργαλείο της έρευνας 
 

Η παρούσα έρευνα είχε περιγραφικό-διερευνητικό χαρακτήρα και ήταν τύπου επισκόπησης 
(μικρής κλίμακας) και διεξήχθη τον Μάρτιο του 2013. Ως μέσο συλλογής δεδομένων επιλέ-
χθηκε το ερωτηματολόγιο, το οποίο ήταν προσωπικό και ανώνυμο.Οι ερωτήσεις του ερωτη-
ματολογίου ήταν δύο τύπων: α) διχοτομικές (ναι - όχι) και β) κλίμακας. Στο συγκεκριμένο ε-
ρωτηματολόγιο επιλέχθηκε η πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert (Καθόλου ως Πάρα πολύ), η 
οποία είναι η πιο διαδεδομένη στις κοινωνικές και παιδαγωγικές έρευνες. Η κωδικοποίηση 
και η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το Στατιστικό Πακέτο SPSS , έκδοση 17 
για Windows.Η πρώτη φάση της ανάλυσης περιελάμβανε την περιγραφική ανάλυση (συχνό-
τητες, μέσοι όροι, τυπική απόκλιση) για κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου. Στη δεύτερη 
φάση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συσχετίσεις μεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτημένων 
μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης (One Way Anova). Στις περιπτώσεις 
που τα αποτελέσματα της ανάλυσης ήταν στατιστικώς σημαντικά χρησιμοποιούνταν η Post 
hoc Scheffe multiple comparison ανάλυση, προκειμένου να προσδιοριστεί σε ποια ή ποιες 
ομάδες του δείγματος υπήρχαν διαφορές. 
 

Δείγμα της έρευνας 
 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 201 γονείς μαθητών Δημοτικού που διέμεναν σε αστική 
(Αθήνα, Βόλος) και αγροτική περιοχή (ημιορεινό χωριό του Πηλίου).Από την ανάλυση διαπι-
στώθηκε ότι, από τους γονείς που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, 72 (ποσοστό 36%) διέμε-
ναν στην Αθήνα, 63 (ποσοστό 31%) διέμεναν στο Πήλιο και 66 (ποσοστό 33%) διέμεναν στο 
Βόλο.Οι 47 (ποσοστό 23%) ήταν άντρες και οι 154 (ποσοστό 77% ) γυναίκες. Οι Έλληνες γονείς 
ήταν 172 (ποσοστό 86%), οι Αλβανοί γονείς ήταν 27 (ποσοστό 14%), ενώ 2 γονείς (ποσοστό 
1%) άνηκαν σε άλλη εθνικότητα.Οι έγγαμοι γονείς ήταν 193 (ποσοστό 96%), ενώ οι άγαμοι 8 
(ποσοστό 4%). Τέλος, 20 γονείς (ποσοστό 10%) δήλωσαν ότι είναι απόφοιτοι Δημοτικού, 137 
(ποσοστό 68%) ότι είναι απόφοιτοι Γυμνασίου- Λυκείου, ενώ 44 (ποσοστό 22%) δήλωσαν ότι 
είναι απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ.  
 

Περιορισμοί της έρευνας 
 

Από την αναδίφιση της ελληνικής βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν στην Ελ-
λάδα έρευνες, που να εστιάζουν αμιγώς στη μη – λεκτική επικοινωνία γονέων και εκπαιδευ-
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τικών. Ο πρώτος περιορισμός, λοιπόν, της παρούσας έρευνας έγκειται στο ότι δεν ήταν δυ-
νατό να συγκριθούν τα αποτελέσματά της με αντίστοιχα ευρήματα προηγούμενων ερευνών, 
προκειμένου να διαπιστωθούν συγκλίσεις ή αποκλίσεις. Ο δεύτερος περιορισμός σχετίζεται 
με τη διερεύνηση της ύπαρξης λανθάνουσας ερωτική έλξης από τους γονείς προς τους εκπαι-
δευτικούς. Επειδή πρόκειται για ευαίσθητο θέμα, που θα μπορούσε να προσβάλλει κάποιους 
γονείς, στην ερώτηση που τους τέθηκε προτιμήθηκε η λέξη «συναισθηματική» αντί «ερω-
τική», η οποία θα περιέγραφε την έλξη που νιώθουν οι γονείς για τον δάσκαλο. Επιπλέον, και 
για τη συγκεκριμένη παράμετρο δεν υπάρχουν αντίστοιχες έρευνες. Για τον λόγο αυτό, τα 
αποτελέσματα ερμηνεύτηκαν βάσει βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης και προφορικών προσωπι-
κών μαρτυριών  εκπαιδευτικών, κυρίως ανδρών, που αναφέρουν ότι οι γονείς (κυρίως οι μη-
τέρες) τους φλερτάρουν στο σχολείο κατά τις συναντήσεις τους ή όταν έρχονται το μεσημέρι 
να πάρουν τα παιδιά τους. 
 

Αποτελέσματα της έρευνας - Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας διαπιστώθηκαν τα εξής: 

Οι γονείς στην πλειοψηφία τους (72% Καθόλου,12% Λίγο) δηλώνουν ότι η εξωτερική εμφά-
νιση του δασκάλου (όπως το ντύσιμο ή το μακιγιάζ ) δεν επηρεάζει την ποιότητα της επικοι-
νωνίας τους μαζί του. Σύμφωνα με την Παπαδάκη-Μιχαηλίδη (ό.π), ο τρόπος ντυσίματος α-
ποτελεί βασικό στοιχείο της γενικής εμφάνισης του ατόμου, αντανακλά πολλά χαρακτηρι-
στικά της προσωπικότητάς του και φαίνεται να παίζει πρωταρχικό ρόλο στην εκδήλωση της 
σεξουαλικότητας. Στις δυτικές, κυρίως, κοινωνίες, οι άνθρωποι ντύνονται με διαφορετικό 
τρόπο στις διάφορες κοινωνικές τους εκδηλώσεις (όπως είναι η δουλειά). Μ΄αυτόν τον τρόπο 
το ντύσιμο υποδηλώνει αν το περιβάλλον είναι επίσημο ή ανεπίσημο και κατά πόσο το άτομο 
σέβεται και συμμορφώνεται προς το περιβάλλον αυτό. Το σχολείο είναι ένα περιβάλλον ό-
που το εξεζητημένο ντύσιμο (όπως το μίνι), το οποίο θα μπορούσε να τραβήξει την προσοχή 
των γονέων, δεν είναι αποδεκτό και δε συνηθίζεται. Αυτός ενδεχομένως να είναι και ο λόγος 
για τον οποίο οι γονείς φαίνεται να μη δίνουν σχεδόν καθόλου σημασία σε στοιχεία της εξω-
τερικής εμφάνισης των δασκάλων. 

Το 68% των γονέων θεωρούν ότι η στάση του σώματός του δασκάλου (χειρονομίες, βλέμμα) 
επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας τους μαζί του (από Λίγο έως Πάρα Πολύ). Οι χειρο-
νομίες και το βλέμμα αποτελούν – μεταξύ άλλων - εκφράσεις της «γλώσσας του σώματος» 
(Κούρτη, ό.π) και σχηματίζουν τη γενική εντύπωση που δημιουργεί το ίδιο το άτομο (στην 
προκειμένη περίπτωση ο δάσκαλος) στους άλλους ανθρώπους (στην προκειμένη περίπτωση 
στους γονείς) (Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, ό.π). Το γεγονός ότι οι γονείς αποδίδουν σημασία στα 
μη λεκτικά μηνύματα όσον αφορά στην ποιότητα της επικοινωνίας τους με τους δασκάλους, 
σε συνδυασμό με το ότι τα μηνύματα αυτά ερμηνεύονται κατά ένα μέρος συνειδητά και κατά 
ένα μέρος ασυνείδητα (Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, ό.π) και επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες 
ανάλογα με την κουλτούρα των υποκειμένων, υποδηλώνει την αναγκαιότητα να διερευνηθεί 
περαιτέρω η μη-λεκτική επικοινωνία μεταξύ γονέων και δασκάλων. Άλλωστε, το 90% της δια-
προσωπικής επικοινωνίας διεξάγεται μέσω της μη λεκτικής οδού (Wainwright, 1992, όπ. α-
ναφ. στο Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 1998). 
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Η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων (42% Αρκετά, 52% Πάρα Πολύ) δήλωσε ότι κατά την 
επικοινωνία τους με τον δάσκαλο αυτός τους κοιτάζει στο πρόσωπο, είναι χαμογελαστός 
(42% Αρκετά, 45% Πάρα Πολύ), δεν κάνει Καθόλου (60%) έντονες χειρονομίες ή κάνει Λίγο 
(21%) και δε διατηρεί Καθόλου (64%) μεγάλη απόσταση από τους γονείς ή διατηρεί Λίγο 
(14%). Η οπτική επαφή παίζει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ή όχι μιας σχέσης. Το κοί-
ταγμα στο πρόσωπο φανερώνει ένταση, προσοχή και σεβασμό. Το χαμόγελο, επίσης, αποτε-
λεί μια από τις σημαντικότερες κοινωνικές αμοιβές και συχνά χρησιμοποιείται στις συνομι-
λίες για να ενθαρρύνει τη συζήτηση. Επιπλέον, μέσα στα όρια του προσωπικού χώρου επι-
τρέπεται να κινούνται μόνο οι άνθρωποι με τους οποίους το άτομο έχει ήδη ή επιθυμεί να 
συνάψει σχέσεις εμπιστοσύνης. (Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, ό.π.). Όπως επισημαίνει η ίδια συγ-
γραφέας (ο.π.,σελ.90), το κοίταγμα στο πρόσωπο, σε συνδυασμό με το χαμόγελο και το μικρό 
ζωτικό χώρο και άλλα στοιχεία δρουν ως «στοιχεία οικειότητας» και δυναμώνουν τις κοινω-
νικές σχέσεις και επιρροές. Οι μητέρες δηλώνουν περισσότερο από τους πατέρες ότι κατά 
την επικοινωνία τους με το δάσκαλο/δασκάλα αυτός/αυτή τις κοιτάζει στο πρόσωπο 
(p=0,000<0,05) και δε διατηρεί μεγάλη απόσταση ανάμεσά τους (p=0,012<0,05). Το εύρημα 
αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί με βάση τη συχνότητα με την οποία επικοινωνούν με τον δά-
σκαλο οι μητέρες και οι πατέρες. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των γονέων σε προηγούμενη ε-
ρώτηση, αυτές που επικοινωνούν πιο συχνά με το σχολείο και με τον δάσκαλο είναι οι μητέ-
ρες. Φαίνεται ότι μεταξύ των μητέρων και των δασκάλων αναπτύσσεται οικειότητα, με απο-
τέλεσμα η βλεμματική επαφή και η μικρή απόσταση ανάμεσά τους να θεωρείται δεδομένη. 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο δάσκαλος, όχι μόνο επιθυμεί 
την επικοινωνία με τους γονείς, αλλά ταυτόχρονα ενδιαφέρεται και για την ποιότητα αυτής 
της επικοινωνίας. Δείχνει προσοχή και σεβασμό απέναντί τους και τους ενθαρρύνει να εκ-
φράσουν και οι ίδιοι τις απόψεις τους για τα θέματα που τους απασχολούν. Οι γονείς φαίνε-
ται να αποκωδικοποιούν σωστά τα μη-λεκτικά μηνύματα του δασκάλου και να εισπράττουν 
την πρόθεση του για επικοινωνία μαζί τους και γι΄αυτό τα αξιολογούν ως σημαντικά για την 
ποιότητα αυτής της επικοινωνίας 

Το σύνολο σχεδόν των γονέων θεωρεί τον δάσκαλο απόλυτα ειλικρινή, όσον αφορά στα στοι-
χεία που τους δίνει για το παιδί τους και το αποτέλεσμα αυτό είναι κοινό και στις τρεις γεω-
γραφικές περιοχές (Αθήνα 94%, Πήλιο 100%, Βόλος 97%). Την κρίση τους αυτή πιθανόν να τη 
στηρίζουν στο γεγονός ότι ο δάσκαλος τους κοιτάει στο πρόσωπο, δε διατηρεί απόσταση α-
νάμεσά τους και είναι χαμογελαστός κατά την επικοινωνία του μαζί τους, σύμφωνα με τα 
όσα δήλωσαν οι ίδιοι. Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο δάσκαλος εξαιτίας της συμπεριφοράς του απέ-
ναντι στους γονείς έχει κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη τους. Οι Έλληνες γονείς (86% του 
δείγματος) δηλώνουν περισσότερο σε σχέση με τους Αλβανούς γονείς (13% του δείγματος) 
ότι ο δάσκαλος είναι ειλικρινής όσον αφορά στα στοιχεία που τους δίνει για το παιδί τους 
και αυτή η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική (p=0,015<0,05). 
 
Το 17% των γονέων δήλωσε ότι ο δάσκαλος/δασκάλα θα τους έλκυε συναισθηματικά Πάρα 
Πολύ, το 38% δήλωσε ότι θα τους έλκυε Αρκετά, το 18% ότι θα τους έλκυε Μέτρια, το 7% Λίγο 
και το 20% Καθόλου. Διαπιστώνεται ότι οι γονείς στην πλειοψηφία τους θα έλκονταν συναι-
σθηματικά από τον δάσκαλο/δασκάλα αν τον συναντούσαν σε ένα χώρο εκτός σχολείου και 
δε γνώριζαν ότι είναι ο δάσκαλος/δασκάλα του παιδιού τους.Η συναισθηματική αυτή έλξη 
βρέθηκε ότι έχει θετική συσχέτιση με την εξωτερική εμφάνιση του δασκάλου, το κατά πόσο 
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ο δάσκαλος κοιτάζει τους γονείς στο πρόσωπο, το αν είναι χαμογελαστός καθώς, επίσης, και 
με τη συμπάθεια και την εκτίμηση που νιώθουν οι γονείς γι΄ αυτόν. Ο συνδυασμός αυτών 
των στοιχείων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η σχέση μεταξύ γονέα και δασκάλου είναι διαφυ-
λική και επομένως η συναισθηματική έλξη μπορεί να είναι ερωτική. Φυσικά, λόγω του πλαι-
σίου επικοινωνίας των δύο αυτών εμπλεκομένων και των κοινωνικών κανόνων, η ερωτική 
έλξη μπορεί να μην εκδηλωθεί ποτέ. Οι μητέρες δηλώνουν περισσότερο σε σχέση με τους 
πατέρες ότι θα έλκονταν συναισθηματικά από το δάσκαλο (p=0,041<0,05), επειδή αυτές έ-
χουν πιο συχνή επαφή μαζί του, αφού σύμφωνα με τον Festinger (1950) όσο περισσότερες 
ευκαιρίες συνάντησης και αλληλεπίδρασης έχουμε με κάποιον, όσο περισσότερο χρόνο περ-
νάμε ούτως ή άλλως μαζί του, τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες να αναπτυχθεί μια πιο 
οικεία σχέση.Επίσης, αποκωδικοποιούν καλύτερα τα μη-λεκτικά μηνύματα που στέλνει ο δά-
σκαλος και νιώθουν σε μεγαλύτερο βαθμό θετικά συναισθήματα γι΄ αυτόν. Επιπλέον, επειδή 
πολλές γυναίκες δεν εργάζονται (31,4% ποσοστό ανεργίας) (ΕΛΣΤΑΤ, 2013), ο δάσκαλος είναι 
το πρόσωπο με το οποίο έρχονται σε επαφή καθημερινά και γι΄αυτό ίσως δηλώνουν ότι αν 
τον συναντούσαν σε ένα χώρο εκτός σχολείου χωρίς να τον γνωρίζουν θα τις έλκυε συναι-
σθηματικά. Αντίθετα, οι πατέρες που στην πλειοψηφία τους εργάζονται (23,9% ποσοστό α-
νεργίας) (ΕΛΣΤΑΤ, 2013), αφενός έρχονται σε καθημερινή επαφή με περισσότερα άτομα και 
αφετέρου βλέπουν σπάνια τη δασκάλα του παιδιού τους. Για το λόγο αυτό διαφοροποιείται 
η απάντησή τους σε σχέση με αυτή των μητέρων. Επίσης, οι γονείς που διαμένουν στον Βόλο 
και στο Πήλιο δηλώνουν περισσότερο σε σχέση με τους γονείς που διαμένουν στην Αθήνα 
ότι αν συναντούσαν τον δάσκαλο/δασκάλα του παιδιού τους σε ένα χώρο εκτός σχολείου και 
δε γνώριζαν την ιδιότητά του θα τους έλκυε συναισθηματικά και αυτή η διαφορά είναι στα-
τιστικά σημαντική (p=0,023<0,05). Η διαφοροποίηση αυτή των απαντήσεων μπορεί εύκολα 
να ερμηνευτεί αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι πρόκειται για διαφορετικούς τύπους κοινω-
νίας. Στην Αθήνα οι γονείς έχουν πολλές ευκαιρίες να αλληλεπιδράσουν με άτομα του αντί-
θετου φύλου και πιθανόν να μη δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το δάσκαλο του παιδιού 
τους. Αντίθετα στο Βόλο και, πολύ περισσότερο στο Πήλιο, οι κοινωνίες είναι πιο κλειστές 
και οι ευκαιρίες για νέες γνωριμίες είναι περιορισμένες. Ιδιαίτερα στην αγροτική περιοχή, 
όπου όλοι οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους, ο δάσκαλος είναι το «νέο πρόσωπο». Κατέ-
χει περίοπτη θέση στην τοπική κοινωνία και έχει υψηλό κύρος και γόητρο, επειδή είναι πιο 
μορφωμένος από τους κατοίκους της περιοχής. Το υψηλό κύρος του δασκάλου και η κοινω-
νική αποδοχή του επιβεβαιώνεται από ανάλογο πόρισμα της έρευνας του Μυλωνά (1998). Ο 
συνδυασμός αυτών των παραγόντων δίνει μια επιπλέον διάσταση στην εικόνα που έχουν οι 
γονείς αυτών των περιοχών για τον δάσκαλο και γι΄ αυτό δηλώνουν περισσότερο ότι θα έλ-
κονταν συναισθηματικά από αυτόν. Τέλος, οι γονείς που είναι απόφοιτοι Δημοτικού δηλώ-
νουν λιγότερο σε σχέση με τους γονείς που είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης ότι αν συναντούσαν τον δάσκαλο/δασκάλα του παιδιού τους σε ένα χώρο 
εκτός σχολείου και δε γνώριζαν την ιδιότητά του θα τους έλκυε συναισθηματικά και αυτή η 
διαφορά είναι στατιστικά σημαντική (p=0,001<0,05). Φαίνεται ότι οι γονείς αυτοί θεωρούν 
ότι δεν έχουν κοινά στοιχεία με τον δάσκαλο του παιδιού τους, ο οποίος έχει ανώτερη μόρ-
φωση και καλύτερη κοινωνική θέση σε σχέση με αυτούς και γι΄αυτό δηλώνουν ότι δε θα τους 
έλκυε συναισθηματικά. Ή, είναι πιθανό, να δίνουν αυτή την απάντηση από φόβο ότι ακόμα 
κι αν τους έλκυε ο δάσκαλος, αυτός θα τους απέρριπτε επειδή θα τους θεωρούσε κατώτε-
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ρούς του. Όπως επισημαίνει η Ντάβου κ.ά. (2004), μεταξύ των παραγόντων που προσδιορί-
ζουν την έλξη στην αρχή της σχέσεις (ωθούν τους πρωταγωνιστές στο να θέλουν να γνωρι-
στούν) είναι η κοινωνικο-πολιτισμική εγγύτητα. 

Συμπεράσματα 

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των γονέων φαίνεται να επηρεάζουν διάφορες παραμέ-
τρους της μη-λεκτικής τους επικοινωνίας με τους δασκάλους. Οι μητέρες έχουν μεγαλύτερη 
οικειότητα με τους δασκάλους, με αποτέλεσμα η βλεμματική επαφή και η μικρή απόσταση 
ανάμεσά τους να θεωρείται δεδομένη. Επίσης, νιώθουν σε μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίηση, 
συμπάθεια, εκτίμηση και συναισθηματική έλξη για τον δάσκαλο. Αυτό ερμηνεύεται με βάση 
το γεγονός ότι οι μητέρες είναι αυτές που επισκέπτονται συχνότερα το σχολείο, λόγω ότι 
έχουν επιφορτιστεί τη μελέτη των παιδιών στο σπίτι, όπως άλλωστε έδειξε και η έρευνα των 
Φρειδερίκου και Φολερού-Τσερούλη (1985). Οι Αλβανοί γονείς θεωρούν τον δάσκαλο λιγό-
τερο ειλικρινή στα στοιχεία που τους δίνει για το παιδί τους, προφανώς επειδή πιστεύουν ότι 
ο δάσκαλος μεροληπτεί απέναντί τους λόγω της εθνικότητάς τους, διαπίστωση που ταυτίζε-
ται με το πόρισμα των ερευνών των Γώγου-Κρητικού (1994) και Μπρούζου (1998),(όπ. αν. 
στο Αθανασούλα-Ρέππα ,2008), σύμφωνα με το οποίο οι οικονομικοί πρόσφυγες και πολλές 
κατηγορίες μεταναστών αντιμετωπίζουν τους εκπαιδευτικούς με δυσπιστία. Τέλος, οι γονείς 
που διαμένουν στον Βόλο και στο Πήλιο δηλώνουν ότι νιώθουν συναισθηματική έλξη για τον 
δάσκαλο του παιδιού τους σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους γονείς που διαμένουν 
στην Αθήνα, ενώ οι γονείς που είναι απόφοιτοι Δημοτικού σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με 
αυτούς που έχουν ανώτερη μόρφωση. 
 
Ο ρόλος του δασκάλου και η στάση του σώματός του (κινήσεις, βλέμμα) επηρεάζει την ποιό-
τητα της επικοινωνίας των γονέων μαζί του, ενώ η εξωτερική του εμφάνιση δεν παίζει ρόλο. 
Μεταξύ γονέων και δασκάλων φαίνεται να υπάρχει οικειότητα, δεδομένου ότι ο δάσκαλος, 
κατά την επικοινωνία του με τους γονείς, τούς κοιτάζει στο πρόσωπο, είναι χαμογελαστός, 
δε διατηρεί μεγάλη απόσταση ανάμεσά τους, δεν κάνει έντονες χειρονομίες και είναι ειλι-
κρινής. Οι γονείς φαίνεται να αποκωδικοποιούν σωστά τα μη-λεκτικά μηνύματα του δασκά-
λου και να αποδίδουν σε αυτά μεγάλη σημασία για την ποιότητα της μεταξύ τους επικοινω-
νίας.Η καλής ποιότητας επικοινωνία μεταξύ γονέων και δασκάλων έχει θετικά οφέλη και για 
τους δύο, σύμφωνα με τις απόψεις των Epstein (1992) και Μπρούζου (1998).  

Οι γονείς δηλώνουν ότι θα ένιωθαν συναισθηματική έλξη για τον δάσκαλο του παιδιού τους, 
αν τον συναντούσαν σε ένα χώρο εκτός σχολείου και δε γνώριζαν την ιδιότητά του. Η συναι-
σθηματική αυτή έλξη μπορεί να είναι ερωτική, αφού όπως επισημαίνει ο Κούρτοβικ (1994) η 
σεξουαλικότητα διαχέεται σχεδόν σε όλες τις εκδηλώσεις της ατομικής και της συλλογικής 
ζωής. Σύμφωνα, επίσης, με την Παπαδάκη-Μιχαηλίδη (ό.π) πολλές και ίσως οι σημαντικότε-
ρες από τις κινήσεις του φλερτ γίνονται ασυνείδητα και συχνά ανεξέλεγκτα από τους ανθρώ-
πους. Αυτό σημαίνει ότι το ερωτικό στοιχείο στη σχέση γονέων και δασκάλων μπορεί να είναι 
λανθάνον και ίσως να μην εκδηλωθεί ποτέ, επειδή οι κοινωνικοί κανόνες και το πλαίσιο της 
επικοινωνίας μεταξύ τους δεν επιτρέπουν την έκφρασή του.  
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Ο ρόλος του Διευθυντή στην προαγωγή της υγείας των παιδιών στο σχολικό χώρο 
 

Αντωνίου Ειρήνη 
Εκπαιδευτικός, Med,  
torinouli@gmail.com 

 
Περίληψη 

 
Το σχολείο είναι ένας χώρος που τα παιδιά περνούν ένα μεγάλο μέρος του χρόνου τους, 
οπότε μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την προαγωγή της θετικής στάσης 
των μαθητών ως προς την υγεία. Ο διευθυντής μπορεί να γίνει ο κύριος υπεύθυνος για το 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ετήσιου σχεδίου δράσης προαγωγής της υγείας 
στη σχολική κοινότητα, την προώθηση σχετικών δράσεων, καθώς και τη δημιουργία θετικού 
κλίματος στο σχολείο.  
 
Λέξεις - Κλειδιά: Προαγωγή Υγείας στο σχολείο, ο ρόλος του Διευθυντή 

 
Εισαγωγή  

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το 1999, δεσμεύτηκε µε το άρθρο 153 της Συνθήκης του Άμστερνταμ 
να θέσει την προστασία της υγείας στο επίκεντρο κάθε ασκούμενης ευρωπαϊκής πολιτικής 
και να την λαµβάνει υπόψη σε σημαντικούς τομείς. 

 
Η πολιτική που συνδέει την υγεία µε τη σχολική εκπαίδευση έχει μακροπρόθεσμα οφέλη 
για την υγεία του πληθυσμού, καθώς η σχολική ηλικία είναι ιδανική για την υιοθέτηση υ-
γιεινών προτύπων και την παγίωση συμπεριφορών. Σύμφωνα με τους Markham & Aveyard 
(2003), ο μαθητής μέσα από την συμμετοχή του στην σχολική ζωή διαμορφώνει και ανα-
διαμορφώνει στάσεις, αξίες, συμπεριφορές. 
 
 Η ανάπτυξη μίας κουλτούρας υγείας στο σχολικό χώρο μπορεί να επηρεάσει τη συμπερι-
φορά των μελών του οργανισμού προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο διευθυντής, ως ηγέτης της 
σχολικής μονάδας είναι ο κύριος διαμορφωτής της κουλτούρας και η αποτελεσματική δια-
χείριση των ποικίλων ψυχοκοινωνικών συμβάντων που συναντάει, καθώς και ο τρόπος που 
αναστοχάζεται και συναισθάνεται «λειτουργούν περισσότερο ή λιγότερο ως παράγοντες 
αλλαγής στην κουλτούρα και λειτουργία των σχολικών μονάδων» (Erkutlu, 2008˙ 
Mappaenre, 2014), όπως παρουσιάζεται στο Σιδηρόπουλος (2014).  
 
Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια ανάλυσης των απαιτούμενων ενεργειών 
ενός διευθυντή σχολικής μονάδας με τους οποίους μπορεί να διαμορφώσει μια κουλτούρα 
υγείας στο σχολικό χώρο και να προάγει την υγεία των μαθητών και αυριανών πολιτών.  
 
Ως Προαγωγή Υγείας ορίζεται «η διαδικασία μέσα στην οποία τα άτομα γίνονται ικανά να 
αναπτύξουν τον έλεγχο πάνω στην υγεία τους και να τη βελτιώσουν» και «επιδιώκει την 
αναβάθμιση των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία, όπως είναι οι οικονομικοί, οι πε-
ριβαλλοντολογικοί, οι κοινωνικοί κ.ά. (Τούντας, nd). Σύμφωνα με τον Parquet, όπως πα-
ρουσιάζεται στον Παπαθανασίου (2009), στόχος της προαγωγής της υγείας στο σχολικό 
χώρο πρέπει να είναι η «βοήθεια κυρίως των παιδιών και των εφήβων, στη δημιουργία 
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ταυτότητας, την απόκτηση αυτονομίας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη διευκόλυνση της δια-
προσωπικής επικοινωνίας και την κοινωνική προσαρμογή». 
 

Ανάπτυξη ετήσιου σχεδίου δράσης προαγωγής υγείας 
 

Ο διευθυντής μπορεί να γίνει ο κύριος υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή ετήσιου σχεδίου δράσης προαγωγής της υγείας στη σχολική μονάδα με γνώμονα 
τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες, αλλά και τις υφιστάμενες δυνατότητες του δυναμικού του 
σχολείου, με σκοπό την προώθηση της ευημερίας και τη βελτίωση και προαγωγή της υγείας 
των μελών του σχολείου, της οικογένειας και της ευρύτερης κοινότητας. 
 
Οι πρακτικές του σχεδίου μπορεί να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων 
σε ενδοσχολικό επίπεδο, όπως προγράμματα αντιστάθμισης και ενίσχυσης μαθητών, προ-
ληπτικές παρεμβάσεις πχ. για τη σχολική βία, θεσμοθετημένες δράσεις ενταγμένες στο 
πρόγραμμα σπουδών, προγραμματισμένες εκδηλώσεις, ομιλίες από ειδικούς για ψυχοπαι-
δαγωγικά θέματα ή επισκέψεις. 
 

Διαμόρφωση θετικού κλίματος 
 

Σύμφωνα με την Χατζηχρήστου (2013), πολλές έρευνες συνηγορούν υπέρ του θετικού κλί-
ματος της τάξης που οδηγεί «στη βίωση μίας σύνδεσης συναισθηματικής με το σχολείο», 
συμβάλλοντας στην ύπαρξη λιγότερων προβλημάτων. Επιπλέον, «υποστηρίζεται ότι, το 
σχολικό κλίμα λειτουργεί και ως προστατευτικός παράγοντας, μειώνοντας την επίδραση 
παραγόντων επικινδυνότητας και ενισχύοντας την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών». 
 
Συνεπώς, ο διευθυντής θα πρέπει να μεριμνά για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο χώ-
ρο του σχολείου προωθώντας τη συνεργασία και την επικοινωνία όλων των μελών της σχο-
λικής κοινότητας (διεύθυνση, διδακτικό προσωπικό, μαθητές, γονείς), καθώς και τη συμμε-
τοχικότητα σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων (Πασιαρδής, 2001). 
 
Πιο συγκεκριμένα, είναι απαραίτητο να σέβεται την προσωπικότητα των μαθητών, να α-
σχολείται με τα προβλήματά τους και γενικότερα να προωθεί ένα κλίμα ασφάλειας, αποδο-
χής, φροντίδας και επικοινωνίας. Επίσης, θα πρέπει να προωθεί παιδαγωγικές που ενισχύ-
ουν τις θετικές συμπεριφορές και βασίζονται σε δημοκρατικές διαδικασίες, παρά τακτικές 
που επικεντρώνονται στην τιμωρία. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να σέβεται και τον εκ-
παιδευτικό. Είναι δύσκολο να δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα για τους μαθητές, εάν οι ίδιοι 
οι εκπαιδευτικοί δε νιώθουν εκτίμηση ή σεβασμό. 
 

Προώθηση διαδικασιών για την υγιεινή κατάσταση και την ασφάλεια στο σχολείο 
 

Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση και την προώθηση σχεδίου άμυνας που 
αφορά την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών που περιλαμβάνει πρώτες βοήθειες, δια-
φυγή σε περίπτωση κινδύνου, πυρασφάλεια, συνεχή εξέταση της ασφάλειας των σχολικών 
χώρων κ.ά. 
 

4231

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Επίσης, εποπτεύει τη λειτουργία του σχολικού κυλικείου και συνεργάζεται με την επιτροπή 
διδασκόντων, συνεπικουρώντας στην εφαρμογή των κανονισμών για την προαγωγή της 
σωστής διατροφής στους μαθητές. 
 

Παρότρυνση για φυσική άσκηση 
 

Οι διευθυντές από τη μια μπορούν να εξασφαλίσουν ότι οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποι-
ούνται για άθληση πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και από την άλλη μπορούν να 
μεριμνήσουν για να παρέχονται δυνατότητες στα παιδιά για φυσική άσκηση κατά τη διάρ-
κεια των διαλειμμάτων, συμπεριλαμβάνοντας ομαδικά παιχνίδια, επικαθόδια (σκάκι, ντά-
μα) και επιτραπέζια, π.χ. πινγκ-πονγκ. 
 

Προώθηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων 
 

Η υλοποίηση προγραμμάτων στο χώρο του σχολείου μπορεί να έχει θετικές συνέπειες στην 
υγεία των μαθητών και να βοηθήσει στην εξάλειψη των κοινωνικών και πολιτισμικών ανι-
σοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται λόγω του συναισθηματικού δεσίματος που αποκτούν τα παι-
διά και τη γνωριμία του διαφορετικού «άλλου» μέσα από τις ομαδικές, συνεργατικές και 
βιωματικές δράσεις που υποστηρίζουν τα προγράμματα αυτά. Επίσης, στα προγράμματα 
αυτά υλοποιούνται συνήθως δημιουργικές και ευχάριστες δραστηριότητες, όπως ζωγραφι-
κή, χορός και πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές εκδρομές. Συνεπώς, οι μαθητές αρχίζουν 
να νιώθουν θετικά για το σχολείο και μειώνονται οι πιθανότητες να αναπτύξουν συμπερι-
φορές επικίνδυνες για την υγεία (Paulus, 2009). Επιπρόσθετα οι μαθητές εμφανίζουν και 
καλύτερη σχολική επίδοση. 
 
Ειδικότερα, η εφαρμογή προγραμμάτων υγείας με συστηματικό τρόπο, όπως έχει επιση-
μανθεί από αρκετούς ερευνητές (Browne et al., 2004), μπορεί να συμβάλλει στην αντιμε-
τώπιση μεγάλου αριθμού κοινωνικών προβλημάτων, καθώς τα προγράμματα υγείας ασχο-
λούνται με θέματα, όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ, τη διαφορετικότητα, τη σεξουαλική αγω-
γή, την αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων κ.ά., και επιχειρούν να αλλάξουν τις προ-
σωπικές συνήθειες των μαθητών που σχετίζονται με την υγεία και να προωθήσουν την 
προστασία της υγείας στο σχολείο και κατά επέκταση στην κοινωνία. 
 
Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Αγωγή Υγείας του Υπουργείου Παιδείας, ο σκοπός 
της Αγωγής και Προαγωγής Υγείας στα σχολεία είναι «η προάσπιση, η βελτίωση και η προ-
αγωγή της ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής υγείας των μαθητών, αφενός με την ανάπτυ-
ξη των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους και της κριτικής σκέψης τους και αφετέ-
ρου με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος τους». 
 

Ενθάρρυνση επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχικής υγείας 
 

Ο διευθυντής μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ενημε-
ρώνοντας τον εκπαιδευτικό για τις ευκαιρίες μάθησης, ενθαρρύνοντας την προσπάθεια αυ-
τοβελτίωσης και επαγγελματικής του ανάπτυξης, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντα-
πόκριση στο παιδαγωγικό και επιστημονικό έργο του.  
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Ιδιαίτερα, η προώθηση σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς σε θέματα σχολικής και ψυχοκοινω-
νικής προσαρμογής, καθώς και στη συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα υγείας από 
ειδικούς μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή της υγείας στο σχολείο και στη βελτίωση 
του σχολικού πλαισίου. Πιο συγκεκριμένα ευαισθητοποιούν τους εκπαιδευτικούς σε θέμα-
τα υγείας, ενισχύουν τις ψυχοκοινωνικές δεξιότητες τους στο χειρισμό δυσλειτουργικών 
καταστάσεων, τους παρέχουν γνώσεις για την αναγνώριση και την παραπομπή μαθητών 
που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, και επιπλέον μπορούν να στηρίξουν το συμβου-
λευτικό έργο των εκπαιδευτικών στο σχολείο.  

 
Συμμετοχικότητα-Καθοδήγηση γονέων  

 
Ο διευθυντής μπορεί να ενθαρρύνει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας να συμμετέχουν 
στον προσδιορισμό των στόχων που αφορούν θέματα υγείας και να αναλαμβάνουν δράσεις 
σε επίπεδο σχολείου και κοινότητας για την πραγματοποίησή τους. 
 
Με την υποστήριξη του διευθυντή μπορούν να υλοποιηθούν προγράμματα ευαισθητοποί-
ησης, ομάδες συζήτησης, διαλέξεις για την ενημέρωση και καθοδήγηση των γονιών σε θέ-
ματα υγείας. 
 
Επιπρόσθετα, οι γονείς θα πρέπει να ενθαρρύνονται από το διευθυντή να επισκέπτονται 
συχνά το σχολείο, να εξωτερικεύουν τις ανησυχίες τους για τα παιδιά, να ενημερώνονται 
για τη συμπεριφορά και την πρόοδο τους στο σχολείο και να συνεργάζονται από κοινού για 
τη βελτίωση των προβλημάτων που σχετίζονται με τον ψυχισμό τους. 
 

Συνεργασία με ειδικούς ή φορείς 
 

Η προώθηση υποστηρικτικών υπηρεσιών εντός σχολικού χώρου και οι διεπαγγελματικές 
συνεργασίες φορέων προώθησης και αγωγής υγείας από το διευθυντή είναι εξαιρετικής 
σημασίας, αν αναλογιστεί κανείς ότι το σχολείο αποτελεί πρωταρχικό πλαίσιο αναγνώρισης 
ενδεχόμενων προβλημάτων των μαθητών, χωρίς ταυτόχρονα να συνεπάγεται κάποια οικο-
νομική επιβάρυνση από την οικογένεια (Romano & Kachgal, 2004). 
 
Ο διευθυντής έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με φορείς που παρέχουν ιατρικές, ψυχο-
λογικές και κοινωνικές υπηρεσίες στους μαθητές, καθώς και με σχολικούς συμβούλους γε-
νικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής για την υποστήριξη των σχολείων. Τέτοιοι φορείς 
είναι οι εκπαιδευτικές δομές της Μέσης Εκπαίδευσης, όπως το Κέντρο Διάγνωσης Αξιολό-
γησης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων (ΣΣΝ), καθώς και εξωσχο-
λικές κοινοτικές δομές, όπως τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του 
Δήμου, τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας και τα Κέντρα Πρόληψης.  
 

Συμπεράσματα 
 

Το σχολείο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των νοσημάτων και την 
προαγωγή της υγείας. Βασικό παράγοντα στην αποτελεσματικότητα του σχολείου σε θέμα-
τα υγείας αποτελεί ο διευθυντής. 
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Ο διευθυντής μπορεί να ασκήσει σημαντική επίδραση στη βελτίωση και προαγωγή της υ-
γείας των μελών του σχολείου, της οικογένειας και της ευρύτερης κοινότητας μέσα από την 
ανάπτυξη κλίματος αποδοχής και ασφάλειας στο σχολείο, την προώθηση υλοποίησης προ-
γραμμάτων υγείας, την ενίσχυση συνεργασίας των μελών στου σχολείου σε θέματα υγείας 
με τους γονείς και τους αντίστοιχους φορείς, την υποστήριξη δημοκρατικών διαδικασιών, 
την εποπτεία διαδικασιών για την υγιεινή κατάσταση και την ασφάλεια του σχολείου, κα-
θώς και την παροχή κινήτρων στους εκπαιδευτικούς για επιμόρφωση σε θέματα υγείας. 
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Ο ρόλος του Διευθυντή-Ηγέτη και οι συγκρούσεις στο σχολικό περιβάλλον 

Παπαδοπούλου Χριστίνα  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία και ΜΜΕ (Πάντειο Πανεπιστήμιο) 
pap66xr@yahoo.gr 

 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να μελετηθούν οι ανθρώπινες σχέσεις στον χώρο του 
σχολείου και η επίδραση του  διευθυντή-ηγέτη σε αυτές. Οι σχέσεις στον χώρο εργασίας 
διέπονται από κανόνες με αποτέλεσμα να ρυθμίζονται πιο εύκολα οι συμπεριφορές λόγω 
της μονιμότητας, εργοκεντρικότητας και τυπικότητας. Παρ’ όλα αυτά η κουλτούρα του σχο-
λείου και η στάση του ηγέτη διαφοροποιούν τα σχολεία μεταξύ τους. Οι  ηγέτες  είναι άν-
θρωποι με αξιοπιστία, ενσυναίσθηση, καλή επικοινωνία, οι οποίοι εμπνέουν, καθησυχά-
ζουν και επιβραβεύουν . Η βιβλιογραφική έρευνα και μελέτη κατέδειξε ότι ο ρόλος τους  
είναι καθοριστικός  για την επίλυση των συγκρούσεων στον χώρο εργασίας. Από τον τρόπο 
με τον οποίο θα διαχειριστούν τις συγκρούσεις, θα εξαρτηθεί αν η έκβαση θα είναι αποτε-
λεσματική ή όχι. Επίσης η χρήση της εξουσίας  (διευθυντικό στυλ) σπάνια μπορεί να επιφέ-
ρει θετικά αποτελέσματα. Το υποστηρικτικό στυλ, η εμπλοκή του εαυτού στα τεκταινόμενα, 
οι τεχνικές διευθέτησης της σύγκρουσης, οι ηγετικές ικανότητες και μετα-ικανότητες, η στό-
χευση στην ικανοποίηση αναγκών ανωτέρου επιπέδου, αποδείχτηκε ότι  αποτελούν απα-
ραίτητες προϋποθέσεις ώστε να επιλυθούν οι συγκρούσεις στον χώρο του σχολείου. 

Λέξεις – Κλειδιά: επικοινωνία, ηγέτης, σύγκρουση, ομάδα, ελεγχόμενη εμπλοκή, παρέμβα-
ση, ασύμμετρες σχέσεις, διαπροσωπικές δεξιότητες, στυλ ηγεσίας, τεχνικές διευθέτησης 
σύγκρουσης, επικοινωνιακή εγγύτητα. 

Εισαγωγή 

Η σχολική μονάδα είναι ένας οργανισμός και τα μέλη τα οποία τον αποτελούν είναι οι δι-
δάσκοντες, οι γονείς, οι μαθητές, η διοίκηση. Η σωστή επικοινωνία μεταξύ των μελών είναι 
ο ακρογωνιαίος λίθος της σωστής λειτουργίας του σχολείου. Πόσο εύκολη είναι όμως η επί-
τευξή της; Όταν μιλάμε για επικοινωνία εννοείται ότι συμπεριλαμβάνονται σύμφωνα με το 
γραμμικό μοντέλο των Weaver και Shannon (Σακαλάκη, 1994)  οι παρακάτω παράγοντες: 

Η Πηγή  

         Μήνυμα                Σήμα                                 Σήμα             Μήνυμα 

Εκτός από την επικοινωνία σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η διάθεση των εμπλεκομένων 
για συνεργασία. Τα πρότυπα συμπεριφοράς τα οποία αναμένονται λόγω συνεχούς αλληλε-
πίδρασης των μελών, είναι ποικίλα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή επικοινωνία α-
ποτελεί η αποφυγή  προκαταλήψεων, οι οποίες περιορίζουν την κατανόηση της συμπερι-
φοράς των ατόμων μέσα στον οργανισμό. Δεν είναι δεδομένο ότι τη συνεργασία  την επιζη-
τούν όλα τα μέλη και δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι η συνεργασία στηρίζεται πάντα 
στη λογική , αφού οι συμπεριφορές αντικατοπτρίζουν ένστικτα, συνήθειες, μιμήσεις. Επο-

ΠΗΓΗ ΠΟΜΠΟΣ ΚΑΝΑΛΙ ΕΠΙΚΟΙ-
 

ΔΕΚΤΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
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μένως οι όποιες κινήσεις των ατόμων δεν είναι πάντα  προϊόντα συνειδητής επιλογής (Ά-
ξελροντ, 2000).  

Βασικές αρχές του κλασικού μοντέλου Διοίκησης (W. Taylor, H. Faylor, M. Weber) είναι η 
ιεραρχία, η εποπτεία, οι εντολές, η ειδίκευση. Το μοντέλο της Νεοκλασικής Διοίκησης 
(Douglas McGregor, Parker Follett) εστιάζει στην αρμονική συνεργασία μεταξύ των μελών 
του οργανισμού και αμφισβητεί την χρήση εξουσίας του ηγέτη, η οποία απορρέει από τη 
θέση του. Η Σύγχρονη Διοίκηση (C. Barnard, H. Simon, A. Maslow, F. Herzberg) τονίζει τη 
σημασία της επικοινωνίας και τη σπουδαιότητα ανάμεσα στην τυπική και άτυπη οργάνωση 
(Σαΐτης, 2002). 

Είδη ομάδων 

Το σχολείο είναι ένας οργανισμός ο οποίος αποτελείται από υποομάδες που σχετίζονται, 
αλληλοεξαρτώνται και συναλλάσσονται. Τι εννοούμε αναφέροντας τον όρο «ομάδα»;  

 Ομάδα είναι ένα δυναμικό σύνολο ατόμων σε αλληλεξάρτηση (Lewin, 1948) 
 Το διακριτικό στοιχείο της ομάδας είναι ότι τα μέλη της συμμερίζονται κοινούς θε-

σμούς, οι οποίοι περιλαμβάνουν και τους ρόλους των μελών της  (Newcomb, 1951). 
Οι ομάδες αναλόγως τη  λειτουργία τους και τη σύνθεσή τους κατηγοριοποιούνται σύμφω-
να με τον Rogers Alan σε  

 Τυπικές (καθορισμένη η δομή π.χ Σύλλ. Διδασκόντων)– Άτυπες (μικρές υποομάδες) 
 Πρωτογενείς (ισχυροί δεσμοί π.χ οικογένεια)– Δευτερογενείς (πολυπληθείς με κοι-

νά ενδιαφέροντα π.χ. οι  Σύλλογοι) 
 Ομάδες αναφοράς (δεν ανταποκρίνονται στην κλασική έννοια του όρου ομάδα ό-

μως ασκούν μεγάλη επιρροή με τις αξίες που πρεσβεύουν π.χ. οι διάφορες Οργα-
νώσεις). 

Για να λειτουργήσει σωστά μία ομάδα είναι απαραίτητη η θέσπιση κανόνων. Κάποιοι από 
αυτούς καθορίζονται εξ αρχής και είναι αδιαπραγμάτευτοι και κάποιοι άλλοι στην πορεία 
αναδιατυπώνονται και επαναδιαπραγματεύονται.  
Συνήθως οι ομάδες δεν έχουν σταθερή σύνθεση. Όποτε αλλάξουν τα μέλη, ο επικεφαλής, οι 
στόχοι, η ομάδα διέρχεται από τα εξής στάδια: 

 Φάση σχηματισμού (Forming) 
 Φάση σύγκρουσης (Storming) 
 Φάση διαμόρφωσης (Norming) 
 Φάση ωριμότητας (Performing) 
 Διάλυση της ομάδας (Dissolving) 

Η κάθε ομάδα αποτελείται από μέλη τα οποία είναι μοναδικά με τη δική τους ιδιοσυγκρα-
σία το καθένα, τα δικά του βιώματα , τις δικές του γνώσεις και δεξιότητες. Η ποικιλία των 
ρόλων των μελών της ομάδας είναι αρκετά μεγάλη, η οποία διαφοροποιείται από ομάδα σε 
ομάδα αλλά και μέσα στην ίδια την ομάδα αναλόγως τον στόχο, το κλίμα, τη σύνθεση.  

Ο ρόλος του ηγέτη 

Από τους χειρισμούς του ηγέτη θα εξαρτηθεί  η λειτουργία και το δέσιμο της ομάδας, η επί-
τευξη των στόχων, η επίλυση των συγκρούσεων. Είναι ταυτόχρονα και αρχηγός της ομάδας 
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αλλά και μέλος της. Ποιος είναι όμως ο ορισμός της ηγεσίας και κατ’ επέκταση του ηγέτη; 
Οι διατυπώσεις είναι πολλές, παρ’ όλα αυτά ο όρος παραμένει ακόμη ασαφής. 

 Όπως αναφέρουν οι Bennis & Nanus «όπως η αγάπη, η ηγεσία εξακολουθεί να είναι κάτι 
που όλοι ξέρουν ότι υπάρχει αλλά κανένας δεν μπορεί να ορίσει». Ο Burns στο έργο 
του”Leadership” αναγνωρίζει τον ηγέτη ως άτομο το οποίο μπορεί να αξιοποιεί επιτυχώς 
την ανάγκη του να έχει οπαδούς, είναι όμως γνώστης των αναγκών αυτών ακόμη κι όταν οι 
ίδιοι δεν τις έχουν συνειδητοποιήσει, τον διακρίνει ο ενθουσιασμός, έχει οράματα τα οποία 
με πάθος υπηρετεί και τελικά υλοποιεί εμφυσώντας στην ομάδα του. Ο Gardner αναφέρει 
ότι ένας ηγέτης μπορεί να πείσει τα μέλη της ομάδας του ότι οι στόχοι τους οποίους ο ίδιος 
θέτει είναι ταυτοχρόνως και δικοί τους στόχοι. 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΝΑΤΖΕΜΕΝΤ 

ΜΑΝΑΤΖΕΡ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΗΓΕΤΗΣ 
• Διορίζεται 
• Χρησιμοποιεί νόμιμη – «δοτή» δύ-

ναμη (εξουσία) 
• Δίνει οδηγίες – εντολές, ανταμοι-

βές – τιμωρίες, παρακινεί μέσω 
«κατώτερων» αναγκών 
 

• Ελέγχει 
 

• Δίνει έμφαση στις διαδικασίες, 
στα συστήματα και στη λογική –
μυαλό 
 

• Κινείται σε προκαθορισμένα – τυ-
πικά πλαίσια 

• Ενδιαφέρεται κυρίως για το «πώς» 
• Δέχεται και διαχειρίζεται την κα-

τεστημένη κατάσταση (status quo), 
προτιμά τη σταθερότητα 

• Αποδέχεται την πραγματικότητα 
 

• Έμφαση στο παρόν, βραχυπρόθε-
σμη προοπτική 

• Κάνει τα πράγματα σωστά 
 
 

• Αναδεικνύεται 
• Χρησιμοποιεί προσωπική δύναμη 

 
• Περνά όραμα, εμπνέει, πείθει, κι-

νητοποιεί μέσω ιδανικών, αξιών, 
«ανώτερων» αναγκών 
 

• Κερδίζει εμπιστοσύνη, 
 ενδυναμώνει 

• Δίνει έμφαση στους ανθρώπους, τα 
συναισθήματα, την καρδιά, τη 
διαίσθηση 
 

• Ανοίγει ορίζοντες, διευρύνει τα 
πλαίσια 

• Ενδιαφέρεται κυρίως για το «γιατί» 
• Προκαλεί το κατεστημένο, κάνει 

αλλαγές, καινοτομεί. 
 

• Ερευνά την πραγματικότητα 
 

• Έμφαση στο μέλλον, μακροπρόθε-
σμη προοπτική 

• Κάνει τα σωστά πράγματα 

Πηγή: (Μπουραντάς, 2005:  203) 

Ουσιαστικά ο ηγέτης είναι ένας μάνατζερ, ο οποίος εμψυχώνοντας και παροτρύνοντας την 
ομάδα του, την ωθεί στο να τον ακολουθεί εθελοντικά και πρόθυμα. Εμπνέει τους άλλους 
με τα οράματά του και τις προσδοκίες του. Γνωρίζει ότι οι σημερινοί υπάλληλοι εργάζονται 
όχι μόνο για την επιβίωση, για να καλύψουν τις ανάγκες που βρίσκονται στη βάση της Πυ-
ραμίδας του Maslow (Σαΐτης, 2002), αλλά έχουν φιλοδοξίες, επιθυμούν την προσωπική 
τους ανέλιξη και επιβράβευση. 
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ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΗΓΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Μπουραντάς, 2005) 

 Ανάγκη για επιτεύγματα: το άτομο διακατέχεται από την επιθυμία να κατακτά υψη-
λούς στόχους, οι οποίοι αναγνωρίζονται τόσο από τον ίδιο όσο και από τους άλλους 
πράγματι ως σημαντικοί. 

 Ανάγκη για αυτοεκτίμηση: η φιλοδοξία του ατόμου που τον προτρέπει να εργαστεί 
σκληρά ώστε να ανέλθει επαγγελματικά. 

 Πίστη και δέσμευση σε αξίες: στη σύγχρονη πολύπλοκη κοινωνία είναι απαραίτητο 
να υπάρχουν αξίες και ιδανικά σαν “οδοδείκτες” που θα τον κατευθύνουν στην α-
ντιμετώπιση διλημμάτων και διαχωρισμό του σημαντικού από το ασήμαντο. 

 Ανάγκη για δύναμη: πηγάζει από το πνεύμα ανεξαρτησίας και τη διάθεση προσφο-
ράς στο σύνολο. 

 Αυτοπεποίθηση – ψυχική δύναμη: είναι απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να 
αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις επιτυχίες, αντιζηλίες, διαφωνίες. Η θέση του 
προκαλεί συμπάθειες, αντιπάθειες, προσελκύει κόλακες και πισώπλατα μαχαιρώ-
ματα.  

 Επιμονή και πειθαρχία: η επίτευξη υψηλών στόχων χρειάζεται πειθαρχία στη σκέψη 
και στη συμπεριφορά και επιμονή παρά τις όποιες αντιξοότητες. 

 
 

ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων: να προβλέπει και να αντιμετωπίζει εγκαίρως τις 
προβληματικές καταστάσεις και να τις επιλύει εφαρμόζοντας εναλλακτικούς τρό-
πους. 

 Συστημική σκέψη: να είναι ικανός να βλέπει ταυτόχρονα το όλον και τα μέρη που το 
αποτελούν. 

 Ικανότητα επικοινωνίας: κατά την επαφή του με τους συνεργάτες του να μεταδίδει 
και να λαμβάνει τα σωστά μηνύματα χρησιμοποιώντας τόσο τον λόγο όσο και τη 
γλώσσα του σώματος. 

 Συναισθηματική νοημοσύνη   
 Αυτοεπίγνωση: να γνωρίζει τους στόχους του, τις αξίες του, τα συναισθήματά του 

και τις ανάγκες του. 
 Αυτορρύθμιση: να χειρίζεται σωστά τις παρορμήσεις του και τα συναισθήματά του. 
 Ενσυναίσθηση: η ικανότητα να καταλαβαίνει τους άλλους και να “μπαίνει” στη θέ-

ση τους. 
 

ΗΓΕΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ 

Η θεωρία του κύκλου της ζωής  των  Ηersey και Βlanchard, βασίζεται στις πεποιθήσεις οι 
οποίες παρουσιάζουν τον ηγέτη ως ένα άτομο που ενεργεί κατά περίπτωση και όχι ακολου-
θώντας τυφλά κανόνες και κανονισμούς. Ως προς την επιλογή του κατάλληλου στυλ διοίκη-
σης, καθοριστικός παράγοντας ορίζεται ο βαθμός ωριμότητας (ετοιμότητα για εργασία), η 
αφοσίωση και οι ικανότητες  των υφισταμένων. Η ωριμότητα είναι διαφορετική για το άτο-
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μο και διαφορετική για την ομάδα. Όσο πιο ώριμος είναι ο υφιστάμενος, τόσο λιγότερο κα-
τευθυντικός γίνεται ο ηγέτης. Επομένως δεν υπάρχει ένα και μοναδικό στυλ ηγέτη. Αυτό το 
καθορίζουν οι συνθήκες.  

Τα 4 προαναφερθέντα στυλ ηγεσίας είναι τα εξής (Ιορδάνογλου, 2010: 18)  

a. έντονος προσανατολισμός στα καθήκοντα-περιορισμένος προσανατολισμός στις 
ανθρώπινες σχέσεις (κατάλληλο για υφισταμένους με χαμηλό επίπεδο ωριμότη-
τας). 

b. έντονος προσανατολισμός τόσο προς τα καθήκοντα όσο και προς τις ανθρώπινες 
σχέσεις (κατάλληλο για υφισταμένους που έχουν τη θέληση αλλά όχι τις απα-
ραίτητες γνώσεις για την υλοποίηση του στόχου) 

c. περιορισμένος προσανατολισμός προς τα καθήκοντα –έντονος προσανατολι-
σμός προς τις σχέσεις (κατάλληλο για υφισταμένους που έχουν τις γνώσεις αλλά 
όχι τη θέληση για την υλοποίηση του στόχου) 

d. προσανατολισμός περιορισμένος τόσο προς τα καθήκοντα όσο και προς τις σχέ-
σεις (κατάλληλος για υφισταμένους με υψηλό επίπεδο ωριμότητας). 
 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Οι συγκρούσεις προκύπτουν συνήθως είτε λόγω παρεμπόδισης ενός ατόμου να εκπληρώσει 
τον στόχο που έχει θέσει (παρεμβολή) ή λόγω του ότι άλλο μέλος του οργανισμού διεκδικεί 
το «δικό» του αγαθό ή λόγω του ότι θεωρεί ότι τα αγαθά του είναι συγκριτικά κατώτερα 
των άλλων (σχετική στέρηση). Τα αγαθά σε έναν οργανισμό όπως  η σχολική μονάδα μπορεί 
να είναι πληροφορίες, αναγνώριση, κοινωνικό γόητρο, επικοινωνία, συναισθηματική στήρι-
ξη. Εντέλει ενώ η βάση της σύγκρουσης είναι αντικειμενική, η ανάγνωσή της είναι υποκει-
μενική. Η σύγκρουση δύναται να εκφραστεί μέσω εντάσεων, διαπληκτισμών, απειλών, 
σαρκασμών, συναισθηματικών χειρισμών (Σαΐτης, 2002). Την ποιότητα και την έκταση της 
σύγκρουσης καθορίζουν τα είδη των σχέσεων: 1. Σταθερότητα-Παροδικότητα 2.  Τυπικότη-
τα-Μη τυπικότητα 3. Προσωπικός-Εργοκεντρικός προσανατολισμός (Κορδούτης, 1999). 

Οι συνδυασμοί των σχέσεων δίνουν διαφορετικά είδη συγκρούσεων. Για παράδειγμα η 
σταθερή και τυπική σχέση με εργοκεντρικό προσανατολισμό (Σύλλογος Διδασκόντων) χα-
ρακτηρίζεται από  συγκρούσεις μέτριας έντασης, διότι ο  νόμος είναι αυτός ο οποίος καθο-
ρίζει το πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας.  

Η άσκηση του μοιραίου ελέγχου (ο βαθμός ελέγχου που ασκεί ο διευθυντής και επηρεάζει 
τα αγαθά που επιδιώκουν οι εκπαιδευτικοί, επομένως ελέγχει τη «μοίρα τους»), καθιστά 
την εμπλοκή του διευθυντή καθοριστική. Επηρεάζει και τους άμεσα ενδιαφερόμενους δα-
σκάλους και τους συναδέλφους τους, οι οποίοι είναι θεατές των διαδραματιζομένων. Επο-
μένως η διαβούλευση και η συναίνεση των  εκπαιδευτικών στην εμπλοκή του διευθυντή, 
είναι απαραίτητες. Στις ασύμμετρες σχέσεις μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικών δεν αρκεί 
μόνο να τηρείται το δεοντολογικό πλαίσιο, αλλά είναι απαραίτητο να προελέγχεται από 
εκείνον τι είναι ανεκτό και  αποδεκτό από τους υφισταμένους. 

Ο διευθυντής-ηγέτης του σχολείου καλείται ως μεσολαβητής να λάβει θέση στη διένεξη 
χωρίς όμως να επιτρέψει βαθειά εμπλοκή του εαυτού του. Οφείλει να εστιάσει στο πραγ-
ματικό αντικείμενο της σύγκρουσης με απώτερο στόχο την αποκατάσταση των εκατέρωθεν 
σχέσεων. Το ιδανικότερο είναι ο ρόλος του να λειτουργεί προληπτικά και μόνο σε ειδικές 

4239

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



περιπτώσεις πυροσβεστικά εφαρμόζοντας τις ιδιότητες της επικοινωνιακής εγγύτητας ό-
πως:  αποκριτικότητα (συστηματικότητα στο ενδιαφέρον), προληπτικό διακριτικό ενδιαφέ-
ρον για τους συναδέλφους, αποκριτικό ενδιαφέρον (διάθεση χρόνου και συναισθήματος), 
ελεγχόμενη εμπλοκή (συμβουλές, συνεργασία), ελεγχόμενη αυτο-αποκάλυψη και ετερο-
αποκάλυψη. 

Όταν υφίσταται μία σύγκρουση, ο διευθυντής με διακριτικότητα και ενδιαφέρον πλησιάζει 
βηματικά τους υφιστάμενούς του ελέγχοντας διαρκώς το πλαίσιο, ώστε να μην εκπέμψει 
λανθασμένα μηνύματα εύνοιας ή δυσμενούς μεταχείρισης. Τα μηνύματά του θα δημιουρ-
γήσουν προσδοκίες ή εντάσεις και δυσαρέσκεια, αναλόγως με το πώς θα εκληφθούν. Οι  
λανθασμένοι μη ανεκτοί χειρισμοί , δύναται να προβάλλουν πλασματική εικόνα προθέσεων 
του διευθυντή στη σχολική κοινότητα. Επομένως διακυβεύεται εκτός των άλλων και η ποιό-
τητα της επαγγελματικής αυταξίας του. Η κοσμιότητα «είναι η δραστηριότητα που προστα-
τεύει αμοιβαία τους ανθρώπους και συνάμα τους επιτρέπει ν’ απολαμβάνουν αμοιβαία τη 
συντροφική σχέση» (Σένετ, 1999). Η παρέμβαση (στις ασύμμετρες σχέσεις) πρέπει να έχει 
χαρακτήρα παροδικό και μικρής διάρκειας, για όσο το απαιτεί η περίσταση. Εκπορεύεται 
από τον θεσμικό του ρόλο και όχι από ανθρώπινη διάθεση εμπλοκής. Ο προσανατολισμός 
του ηγέτη περισσότερο στους συνεργάτες του και λιγότερο στο έργο, κρίνεται απαραίτητος 
όταν οι περιστάσεις το απαιτούν.  
Μετά την εμπλοκή είναι απαραίτητη η απόσυρση. Λαμβάνονται όμως τα απαραίτητα μέτρα 
ώστε να μην είναι τραυματική για κανένα από τα εμπλεκόμενα μέλη. Δεν αφήνει πίσω της 
υπόνοιες, υποσχέσεις ή αίσθημα παραίτησης. Ο διευθυντής ασχολείται με τους συναδέλ-
φους, τους στηρίζει και όταν λήξει το περιστατικό που ανέτρεψε τις ισορροπίες, επανέρχο-
νται οι σχέσεις σε κλίμα μη εμπλοκής αλλά διεκπεραίωσης. Η διαρκής εμπλοκή δεν είναι 
επιθυμητή και καταστρατηγούνται οι ρόλοι οι οποίοι απορρέουν από τους θεσμούς. Αυτό 
βέβαια δεν σημαίνει ότι σταματά και η επιτήρηση, η οποία στις ασύμμετρες σχέσεις συνεχί-
ζει να είναι διαρκής και πάντα μέσα στο σχολικό πλαίσιο. Η εμπλοκή του διευθυντή μπορεί 
να επιφέρει  αρνητικές συνέπειες στις συναδελφικές σχέσεις, αν δεν ελέγχονται η σταδιακή 
προσέγγιση του εκπαιδευτικού σε σχέση με την αποκριτικότητά του. Μπορεί η εμπλοκή να 
θεωρηθεί υστερόβουλη, υποκριτική ή αγενής. Σαφώς η προσωπικότητα, οι προηγούμενες 
εμπειρίες και ο πρότερος βαθμός εγγύτητας των εμπλεκομένων είναι οδοδείκτες της ανα-
μενόμενης αντίδρασης. Συνυπολογίζεται το κόστος της κλιμάκωσης της εγγύτητας και επι-
λέγεται συνειδητά αν η εμπλοκή θα είναι δημόσια ή ιδιωτική. Δεν δίνεται η εντύπωση ε-
ξαρτημένων ατόμων έστω και εργασιακά. Καθένας είναι αυτόνομος, υπεύθυνος για το έργο 
που έχει αναλάβει και μόνο μέσα από κοινή συναίνεση δραστηριοποιείται η ομάδα. Τότε ο 
ατομικός στόχος  συμπίπτει με τον γενικότερο ο οποίος  έχει τεθεί.  
Η εμπλοκή στις ασύμμετρες σχέσεις προϋποθέτει βεβαίως ότι δεν υφίσταται επαγγελματι-
κή εξουθένωση, την οποία χαρακτηρίζουν η συναισθηματική εξάντληση, η αποπροσωπο-
ποίηση και το αίσθημα μειωμένων προσωπικών επιτευγμάτων (Κορωναίου, 2010). 

Η συναισθηματική αντίδραση στις ασύμμετρες σχέσεις χαρακτηρίζεται από αυτοσυγκρά-
τηση και μέτρο. Ο διευθυντής ο οποίος συμπάσχει και υιοθετεί το πρόβλημα του διδάσκο-
ντος πιθανόν να υποπέσει σε λάθη θεσμικά και οι ενέργειες του να λάβουν χώρα εκτός 
πλαισίου. Η ενσυναίσθηση  είναι η ενδεδειγμένη δεξιότητα  συναισθηματικής νοημοσύνης, 
η οποία χαρακτηρίζει τον μετασχηματιστικό ηγέτη που ενδιαφέρεται για τον υφιστάμενο 
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συνάδελφό του αλλά και για τη λειτουργία ολόκληρου του οργανισμού, τοποθετείται γνω-
στικά και αντικειμενικά απέναντι στο πρόβλημα, δεν προτείνει λύσεις αλλά δίνει πληροφο-
ρίες και εναλλακτικούς τρόπους δράσης.  
 Η προσωπική θεωρία του διευθυντή που αφορά στις σχέσεις του με του συναδέρφους του 
και τις διαπροσωπικές σχέσεις τους, καθορίζει τη συμπεριφορά του  απέναντί τους. Επομέ-
νως κρίνεται απαραίτητο  η προσωπική θεωρία του να συνειδητοποιείται, εμπλουτίζεται, 
συστηματοποιείται και να συσχετίζεται με τη διοικητική πράξη. (Ματσαγγούρας, 2002). 

Προκειμένου να διευθετηθεί μια σύγκρουση από τον διευθυντή-ηγέτη είναι απαραίτητες 
διαπροσωπικές δεξιότητες όπως οι ακόλουθες: 

 Ενεργητική ακρόαση: Ο δέκτης του μηνύματος προσπαθεί να κατανοήσει το μήνυ-
μα που εκπέμπει ο πομπός θέτοντας ερωτήσεις, ενθαρρύνοντας τον συνομιλητή να 
εκφραστεί, ελέγχοντας κατά τη διάρκεια της συζήτησης αν έχουν κατανοηθεί όσα 
έχουν λεχθεί. Την επικοινωνία τη χαρακτηρίζει η λεκτική ακολουθία και η αντανά-
κλαση περιεχομένου (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2012).   
Σημαντική δεξιότητα είναι και η αντανάκλαση συναισθήματος (οπότε η ενεργητική  
μετατρέπεται σε συναισθηματική ακρόαση). 

 Παραγλωσσική επικοινωνία: Οι αλλαγές στον ρυθμό και τον τόνο, η ένταση της φω-
νής, το ύφος του λόγου, υποδηλώνουν ενδιαφέρον ή αδιαφορία για το υπό συζή-
τηση θέμα. 

 Μη λεκτική επικοινωνία-γλώσσα του σώματος: Η στάση του σώματος, οι χειρονομί-
ες, η θέση που κάθεται ο κάθε συνομιλητής, οι εκφράσεις του προσώπου τους, εκ-
πέμπουν τα δικά τους μηνύματα, το οποία μπορεί και να είναι αντίθετα από τα λε-
κτικά (Goleman, 1998). 

 Ενσυναίσθηση: Ο ακροατής «μπαίνει» στη θέση του άλλου χωρίς όμως να ταυτίζε-
ται μαζί του. Ο Goleman (2009:273) υποστηρίζει ότι ο ηγέτης  «είναι ικανός να συ-
ντονίζεται με μεγάλο εύρος συναισθηματικών σημάτων και να αισθάνεται πραγμα-
τικά, αν και μη εκφρασμένα με λόγια, συναισθήματα ενός ατόμου ή μιας ομάδας. 
Μπορεί να ακούσει προσεκτικά και να συλλάβει επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο 
ο συνομιλητής του βλέπει τα πράγματα». Η Λίντα Λαντιέρι, διευθύντρια του Προ-
γράμματος Δημιουργικής Επίλυσης Συγκρούσεων, προτείνει πρώτον ηρεμία, έπειτα 
προθυμία εξεύρεσης λύσης, χρήση ουδέτερης γλώσσας και ύφους, εύρεση δίκαιων 
λύσεων. 

 Παρρησία: Επεξεργασία των λεχθέντων ώστε να μην αιφνιδιαστεί ο συνομιλητής 
και να μην έρθει σε δύσκολη θέση ο ομιλών. 

 Αποφυγή απόδοσης προδιαθεσιακών αιτιών. 

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο διευθυντής-ηγέτης είναι τα εξής: 
1.να συναντηθεί χωριστά με το κάθε μέλος, ώστε να εντοπίσει την αιτία της διένεξης και να 
διερευνήσει  τις προθέσεις του καθενός  για επίλυση της σύγκρουσης. Να εντοπίσει το μέ-
γιστο ελάχιστο και το ελάχιστο-μέγιστο της αναμενόμενης έκβασης του κάθε μέλους, 2. να 
παρουσιάσει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης (όπως αποφυγή υποθέσεων και ακρόαση του 
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άλλου χωρίς διακοπές) 3. να διαπραγματευτεί  παρουσιάζοντας τις εκατέρωθεν απόψεις, 
συνοψίζοντας και διευκρινίζοντας όπου χρειαστεί. 4. να προβεί σε ανασκόπηση όσων έχουν 
λεχθεί 5. να προβεί σε ανασκόπηση των συζητήσεων ξεχωριστά με το κάθε μέλος 6. να επα-
ναξιολογήσει τη δέσμευση αμφοτέρων για λύση, εντοπίζοντας πιθανές χειριστικές στρατη-
γικές, φόβο, απροθυμία. 7.να καταγράψει τις πιθανές λύσεις και να επιζητήσει την αμοι-
βαία δέσμευση. Να καθορίσει μία  συνάντηση εκ νέου. 

Τρόποι διευθέτησης της σύγκρουσης: 1. Η τεχνική της αποφυγής (όταν η διένεξη δεν είναι 
σοβαρή) 2. Η τεχνική του συμβιβασμού. Ακολουθείται η μέση λύση. 3. Η τεχνική της αντι-
παράθεσης. 4. Η χρήση της εξουσίας. Επιβάλλεται όταν ο χρόνος για τη λήψη της απόφασης 
είναι περιορισμένος (Σαΐτης, 2002). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Σε έναν οργανισμό όπως είναι το σχολείο, όλοι συνεισφέρουν στο εργασιακό κλίμα. Ασχέ-
τως από τον ρόλο του καθενός μέσα στο σχολείο ο τρόπος εργασίας, η αλληλεπίδραση και 
η συναισθηματική επένδυση είναι παράμετροι που συνθέτουν τον γενικό συναισθηματικό 
τόνο. Όσο πιο ισχυροί είναι οι συναισθηματικοί δεσμοί και το ενδιαφέρον, τόσο στις συμ-
μετρικές όσο και στις ασύμμετρες σχέσεις, τόσο πιο παραγωγικοί και κινητοποιημένοι είναι 
οι εργαζόμενοι. Ο διευθυντής-ηγέτης παίζει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία κλίματος 
εμπιστοσύνης, ασφάλειας, δημιουργικότητας. Ο τρόπος που διαχειρίζεται τις συγκρούσεις 
συμβάλλει στη διατήρηση του καλού κλίματος και στη δημιουργία κουλτούρας της σχολικής 
μονάδας. 
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Σύμβουλος ή Αξιολογητής; Απόψεις Σχολικών Συμβούλων για το ρόλο τους 
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Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

Μεταπτυχιακός Φοιτητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
t.kar@live.com 

Περίληψη 

Η ανακοίνωση παρουσιάζει τα αποτελέσματα μίας ποιοτικής έρευνας σε δείγμα 15 Σχολικών 
Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ρόλο και το έργο τους στο πλαίσιο του νέου 
Νόμου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (Προεδρικό Διάταγμα 152/2013). Συγκεκρι-
μένα, οι Σύμβουλοι κλήθηκαν να νοηματοδοτήσουν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, κα-
θώς και να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο που θα έχει στο μέχρι σήμερα έργο τους η ενεργοποί-
ηση του αξιολογικού τους ρόλου. Συνοπτικά, οι Σύμβουλοι νοηματοδότησαν την αξιολόγηση 
ως διαδικασία βελτίωσης και ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού, ενώ συμφώνησαν ότι η 
εφαρμογή της είναι αναγκαία για τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτι-
κού έργου. Ωστόσο, διατύπωσαν μία σειρά σοβαρών επιφυλάξεων ως προς τη διαδικασία 
που προβλέπεται να εφαρμοστεί, η οποία εκτιμούν ότι θα επιφέρει την κυριαρχία του αξιο-
λογικού τους ρόλου σε βάρος του μέχρι σήμερα έργου τους. Τέλος, οι Σχολικοί Σύμβουλοι 
εμφανίστηκαν διχασμένοι ως προς τη δυνατότητα συνδυασμού αξιολογικού-συμβουλευτι-
κού ρόλου από το ίδιο πρόσωπο. 

Λέξεις - Κλειδιά: θεσμός του Σχολικού Συμβούλου, αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, Προε-
δρικό Διάταγμα 152/2013 

Εισαγωγή 

Οι ρόλοι των Σχολικών Συμβούλων έχουν διερευνηθεί εκτενώς στο πλαίσιο διδακτορικών και 
μεταπτυχιακών εργασιών αλλά και άλλων μελετών και ερευνών (Παπαβασιλείου, 2008· 
Μπαρτζάκλη, 2010· Τριανταφύλλου, 2008· Μπαφίτη, 2010· Παναγόπουλος, 2012· Φουρ-
κιώτη, 2012· Ναθαναήλ, 2009, Καράμηνας, 2013· Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008α). Οι μελέ-
τες αυτές έχουν αναδείξει ως κυρίαρχους ρόλους του Σχολικού Συμβούλου αυτών της καθο-
δήγησης, της επιμόρφωσης και της υποστήριξης των εκπαιδευτικών (Παπαβασιλείου, 2008· 
Μπαρτζάκλη, 2010· Τριανταφύλλου, 2008· Μπαφίτη, 2010· Αντωνίου, 2011· Φουρκιώτη, 
2012 Ναθαναήλ, 2009· Καράμηνας, 2013· Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008α).  Οι ρόλοι αυτοί 
δεν πραγματώνονται χωρίς δυσκολίες που αφορούν το μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων 
και εκπαιδευτικών ανά Σχολικό Σύμβουλο, την αδιαφορία της Πολιτείας για το θεσμό, την 
έλλειψη χρηματοδότησης, προβλήματα στο θεσμικό πλαίσιο και προβλήματα συνεργασίας 
(Μπαφίτη, 2010· Παπαβασιλείου, 2008· Μπαρτζάκλη, 2010· Ζαΐμη, 2007· Τριανταφύλλου, 
2008· Φουρκιώτη, 2012· Ναθαναήλ, 2009· Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008α). Αναγνωρίζει κα-
νείς από την υπάρχουσα μέχρι τώρα έρευνα ότι από την καθιέρωση του θεσμού του Σχολικού 
Συμβούλου από το 1982, η αξιολόγηση αποτέλεσε έναν περιφερειακό ρόλο και στην πράξη 
ουσιαστικά μη εφαρμόσιμο.  Επίσης, οι δυσκολίες δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη, το καλό κλίμα 
και η ουσιαστική βοήθεια στο έργο των εκπαιδευτικών χωρίς κριτική και αξιολόγηση αποτε-
λούν προϋποθέσεις για έναν πετυχημένο συμβουλευτικό ρόλο.   
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Το Προεδρικό Διάταγμα 152/2013 (ΦΕΚ 240Α/5-11-2013) προβλέπει ως επιπλέον ρόλο του 
Σχολικού Συμβούλου την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Συνοπτικά, ο Σχολικός Σύμβουλος 
θα είναι ο αποκλειστικός αξιολογητής του παιδαγωγικού έργου του εκπαιδευτικού. Η διαδι-
κασία περιλαμβάνει παρακολούθηση διδασκαλιών στην τάξη από τον Σύμβουλο, ενώ η αξιο-
λόγηση βασίζεται σε περιγραφικές κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (ρουμπρίκες), οι ο-
ποίες συνθέτουν την εκπαιδευτική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Η αριθμητική βαθμολογία 
του εκπαιδευτικού στα κριτήρια αυτά αντιστοιχεί σε έναν ποιοτικό χαρακτηρισμό που μπορεί 
να είναι: «ελλιπής», «επαρκής», «πολύ καλός», «εξαιρετικός». Ανάλογες διαδικασίες αξιολό-
γησης υπάρχουν σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008β), 
ενώ ανάλογο αξιολογικό έργο υλοποιούν πολλοί αντίστοιχοι με τον Σχολικό Σύμβουλο θεσμοί 
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008· Μπαρτζάκλη, 2010). 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αναδειχτούν οι απόψεις των Σχολικών Συμβούλων 
για το έργο και το ρόλο τους στο πλαίσιο του πρόσφατου Νόμου για την αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών και κυρίως να απαντηθεί το ερώτημα αν και πώς η ενεργοποίηση του αξιολο-
γικού ρόλου επηρεάζει το μέχρι σήμερα έργο τους. Η ερευνητική προσπάθεια επικέντρωσε 
το ενδιαφέρον της στην εμβάθυνση των διαφορετικών απόψεων των Σχολικών Συμβούλων 
(στο εξής ΣΣ) στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: (1) Ο νέος αξιολογικός ρόλος διαφορο-
ποιεί τον μέχρι σήμερα ρόλο των ΣΣ; (2) Ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις των ΣΣ σχετικά με 
την ανάληψη του αξιολογικού τους ρόλου; (3) Ο αξιολογικός ρόλος επιτείνει ή όχι τις δυσκο-
λίες που αντιμετώπιζε ο θεσμός πριν τη θεσμοθέτηση του; 

 
Μεθοδολογία της έρευνας 

Η έρευνα επικεντρώθηκε στην αποτύπωση διαφορετικών απόψεων παρά γενικών συμπερα-
σμάτων μέσω της μελέτης διαφορετικών περιπτώσεων (Yin, 1994). Στην έρευνα συμμετείχαν 
15 Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης (10 Δημοτικής Εκπαί-
δευσης και 5 Προσχολικής Αγωγής), οι οποίοι διέθεταν κατά μέσο όρο 29 χρόνια συνολικής 
εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Ως ερευνητική τεχνική αξιοποιήθηκε η ημι-δομημένη συνέ-
ντευξη, η οποία παρέχει ευελιξία στη διατύπωση των ερωτήσεων κατά την εξέλιξη της συνέ-
ντευξης (Brinkmann, 2008). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με το μοντέλο ανάλυσης ποιοτικών 
δεδομένων των Miles & Huberman (1994), το οποίο περιλαμβάνει: (1) αφαίρεση των δεδο-
μένων, (2) παρουσίαση τους και (3) εξαγωγή συμπερασμάτων.    
   

Βασικά αποτελέσματα της έρευνας 

1. Ο νέος αξιολογικός ρόλος διαφοροποιεί τον μέχρι σήμερα ρόλο των Συμβούλων; 
 

Οι 15 ΣΣ νοηματοδότησαν το ρόλο τους πρωτίστως ως επιμορφωτικό και υποστηρικτικό για 
τους εκπαιδευτικούς. Συνολικά αναδείχτηκαν τέσσερις βασικοί ρόλοι: επιμορφωτικός, υπο-
στηρικτικός-ενισχυτικός, εξισορροπητικός, καθοδηγητικός. Στην αρχική τοποθέτηση των ΣΣ ο 
αξιολογικός και ο εποπτικός ρόλος συγκέντρωσαν έναν πολύ περιορισμένο αριθμό αναφο-
ρών (3 και 2 αντίστοιχα). Οι αναφορές τριών ΣΣ στον αξιολογικό ανέδειξαν δύο διαστάσεις: 
(1) την αναπτυξιακή (επαγγελματική ανάπτυξη) και (2) τη βελτιωτική (εξάλειψη αδυναμιών) 
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για τους εκπαιδευτικούς. Οι αρχικές περιορισμένες αναφορές των ΣΣ συμφωνούν με τη νοη-
ματοδότηση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που έκαναν όταν κλήθηκαν να μιλήσουν 
πιο συγκεκριμένα γι’ αυτήν. Στην πλειοψηφία τους (12/15) νοηματοδότησαν τη διαδικασία 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ως ανατροφοδότηση και βελτίωση των εκπαιδευτικών. Η 
στάση τους για τον αξιολογικό ρόλο παρουσιάζει συνέπεια: οι αρχικές (περιορισμένες) τοπο-
θετήσεις και οι επόμενες ταυτίζονται. Από τις απαντήσεις τους προκύπτει σε πρώτη φάση ότι 
προστίθεται ένας επιπλέον ρόλος στο έργο τους, τον οποίο νοηματοδοτούν καταρχήν θετικά 
και θεωρούν αναγκαίο (15/15).  
 
2. Ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις των ΣΣ σχετικά με την ανάληψη του αξιολογικού τους 

ρόλου; 

Οι ΣΣ διατύπωσαν μία σειρά σημαντικών επιφυλάξεων σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο 
που αφορούν: (α) τον γενικό αντίκτυπο στο έργο τους, (β) τη σχέση ΣΣ-εκπαιδευτικών και (γ) 
τη δυνατότητα συνδυασμού αξιολογικού-συμβουλευτικού ρόλου. Αναλυτικότερα: 

 
(α) Έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, ο αξιολογικός ρόλος θα επιφέρει μεγάλο φόρτο εργασίας και 
θα κυριαρχήσει στο έργο τους, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη την άσκηση οποιουδήποτε 
άλλου ρόλου στην πράξη (6/15). Οι μισοί περίπου ΣΣ έκαναν λόγο ουσιαστικά για ‘κατάρ-
γηση’ όλων των ρόλων που ασκούσαν μέχρι τώρα: από σύμβουλοι επιμορφωτές-υποστηρι-
κτές-καθοδηγητές των εκπαιδευτικών μετατρέπονται σε αξιολογητές τους: «…δεν θα υπάρ-
χει χρόνος για υποστήριξη των νηπιαγωγών», «…δε μένει χρόνος στον αξιολογητή να δώσει 
συμβουλευτικό έργο, όλος ο χρόνος θα αφιερώνεται εκεί, ο υπολειπόμενος λίγος χρόνος θα 
είναι ανεπαρκής». Επίσης, εξέφρασαν φόβο για την προσωπική τους αποτελεσματικότητα 
αλλά και την πιθανότητα αδικίας τόσο επειδή δε διαθέτουν ανάλογη εμπειρία όσο και επειδή 
ο νέος ρόλος αποτελεί μία συνειδησιακή πρόκληση για τους ίδιους ως προς το να μην αδική-
σουν τους αξιολογούμενους (5/15): «…μου προσθέτει περισσότερο φόβο για το εάν θα είμαι 
εντάξει συνειδησιακά (δίκαιη ή άδικη) σ’ αυτόν που καλούμαι να παρατηρήσω (…) θεωρώ ότι 
αυτό που επηρεάζει εμένα είναι να μην αδικήσω κανέναν με δύο φορές παρατήρησης». Αυ-
τές είναι οι πιο έντονες επιφυλάξεις τους αναφορικά με τον αντίκτυπο για το έργο τους.  
(β) Ως προς τη σχέση ΣΣ-εκπαιδευτικών, το σύνολο των ερωτηθέντων ήταν κατηγορηματικό 
ότι θα αλλάξει (15/1/5) εξαιτίας του φόβου των εκπαιδευτικών για το θεσμό της αξιολόγησης 
(14/15): «θα με βλέπουνε διαφορετικά, όχι σαν συνεργάτη», «θα αρχίσει να υπάρχει ένα κα-
θεστώς φόβου (…) ένας φόβος ποινών» «θα υπάρχει μια καχυποψία προς το εάν θα είναι ο 
ΣΣ αμερόληπτος στην κρίση του (…) κάθε ενέργειά του θα ερμηνεύεται ως αξιολόγηση». Ο 
αντίκτυπος του νέου Νόμου σε αυτή την πτυχή του έργου του ΣΣ αναγνωρίζεται από τους 
ίδιους ως καταλυτικός. 
(γ) Έντονες επιφυλάξεις διατυπώθηκαν και ως προς τη δυνατότητα συνδυασμού του συμβου-
λευτικού ρόλου με τον αξιολογικό από το ίδιο πρόσωπο. Οι ΣΣ εμφανίστηκαν διχασμένοι: 9 
υπέρ του συνδυασμού και 6 κατά. Από τους 9 που τάχθηκαν υπέρ, οι 6 έθεσαν την προϋπό-
θεση ο αξιολογικός να οδηγεί σε επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: «αν ο αξιολογικός ρόλος 
μπορεί να οδηγήσει σε μια επιμόρφωση, τότε μόνο η αξιολόγηση θα έχει νόημα και είναι 
αποδεκτή». Όσοι τάχθηκαν κατά υποστήριξαν ότι είναι αδύνατο οι ρόλοι να συνδυαστούν 
προβάλλοντας το επιχείρημα ότι έχουν αντίθετη φύση, σε βαθμό που η ταυτόχρονη άσκησή 
τους από το ίδιο πρόσωπο οδηγεί στην αναίρεση του ενός από τον άλλο: «Δεν μπορεί ο ΣΣ να 
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είναι ταυτόχρονα στην ίδια περιφέρεια και αξιολογητής στο ίδιο πρόσωπο και μέντορας. Ου-
σιαστικά το ένα αναιρεί το άλλο». Γι’ αυτό το σημείο υπάρχει επίσημη πρόταση των ΣΣ να 
χωριστεί ο θεσμός σε δύο σώματα με διακριτές αρμοδιότητες: μία ομάδα αξιολογητών και 
μία επιμορφωτών.         
 
3. Ο αξιολογικός ρόλος επιτείνει ή όχι τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο θεσμός πριν τη θε-

σμοθέτηση του; 
 

Οι ΣΣ ανέδειξαν ότι ο νέος ρόλος επιτείνει σημαντικά μία σειρά από προϋπάρχουσες δυσκο-
λίες που αντιμετώπιζε ο θεσμός. Αυτές είναι: 
(α) Ο μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών ανά ΣΣ συνδυαστικά με τον περιορισμένο αριθμό των 
ΣΣ (8/15). Οι ΣΣ ήταν κατηγορηματικοί ότι ο νέος ρόλος επηρεάζει δραματικά την κατάσταση, 
καθώς απαιτεί από μόνος του ένα πολύ μεγάλο κομμάτι χρόνου για να εφαρμοστεί: «έχουμε 
περιφέρειες με 120 σχολεία και 350 άτομα», «ο ΣΣ θα πρέπει να ασχολείται μόνο με αυτό και 
πάλι αν προλάβει», «αν δουλεύαμε 10 ώρες, τώρα θα δουλεύουμε 24». 
(β) Η απουσία κουλτούρας για την αξιολόγηση στο εκπαιδευτικό σύστημα (5/15). Τις τελευ-
ταίες δεκαετίες υπάρχει καθολική απουσία αξιολόγησης στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς 
κανένας δεν αξιολόγησε κανέναν ούτε αξιολογήθηκε ο ίδιος από κάποιον. Οι ΣΣ επισήμαναν 
ότι: «λείπει η κουλτούρα της αξιολόγησης στη χώρα μας για πάνω από 30 χρόνια», «γενικά 
δεν έχουμε αξιολόγηση (…) ούτε εμείς (ενν. οι ΣΣ) αξιολογούμαστε για το έργο μας (…) ούτε 
έχουμε αξιολογήσει δασκάλους ούτε και έχουμε αξιολογηθεί».  
(γ) Η επιφυλακτικότητα των εκπαιδευτικών  απέναντι στην αξιολόγηση και στο πρόσωπο του 
ΣΣ ως εν δυνάμει αξιολογητή τους (2/15). Οι εκπαιδευτικοί ήταν διαχρονικά αρνητικοί στην 
προοπτική αξιολόγησής τους και επιφυλακτικοί απέναντι στο θεσμό του Συμβούλου, ο ο-
ποίος δεν έπαψε να αποτελεί διάδοχο του αντιδημοφιλούς θεσμού του Επιθεωρητή. Πλέον, 
οι εκπαιδευτικοί «είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί και κουμπωμένοι» απέναντι στη διοίκηση 
και τους ΣΣ.  
(δ) Η έλλειψη χρηματοδότησης για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης (1/15). Ο εν λόγω ΣΣ υπο-
στήριξε ότι ο νέος ρόλος είναι πιθανό να αντιμετωπίσει πρόβλημα στην εφαρμογή του λόγω 
περιορισμένων οικονομικών πόρων: «θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα», καθώς «αν δεν υ-
πάρχουν οικονομικά εχέγγυα δε μπορεί να βγει». 
(ε) Ο σχεδιασμός μίας αξιολογικής διαδικασίας αποκομμένης από την εκπαιδευτική πραγμα-
τικότητα (1/15): «το τι έχεις ορίσει εσύ ως ομάδα ως άριστο εκπαιδευτικό, δεν θα πρέπει να 
το βλέπεις αποκομμένο ούτε από το εκπαιδευτικό σύστημα που υπάρχει ούτε από την κοινω-
νία που υπάρχει ούτε από την εκπαίδευση που έχει πάρει αυτός ο εκπαιδευτικός, ούτε από 
πολλά άλλα». Η γενικότερη δυσκολία που αναδεικνύει η αναφορά είναι ότι διαχρονικά πολ-
λές επιχειρούμενες αλλαγές στον χώρο της εκπαίδευσης δε λαμβάνουν υπόψη τις πραγματι-
κές συνθήκες της εκπαίδευσης.  
 

Συμπεράσματα-συζήτηση 

Οι ΣΣ νοηματοδοτούν την αξιολόγηση ως ένα θεσμό που μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση 
και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση της ποιότητας της παρεχόμενης εκ-
παίδευσης. Οι ΣΣ θεωρούσαν διαχρονικά αναγκαία την εφαρμογή της (Μπαφίτη, 2010, Παι-
δαγωγικό Ινστιτούτο, 2008α), άποψη που αναδεικνύεται και από την παρούσα έρευνα. Το 
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Π.Δ. 152/2013 ορίζει για πρώτη φορά μετά από 30 και πλέον χρόνια συγκεκριμένες διαδικα-
σίες για την εκπαιδευτική αξιολόγηση, ενεργοποιώντας τον αξιολογικό ρόλο του ΣΣ, ο οποίος 
παρέμενε αδρανής σε σημείο απαξίωσης (Παναγόπουλος, 2012· Φουρκιώτη, 2012· Μπαρ-
τζάκλη, 2010). Ωστόσο, οι νομοθετικές αλλαγές οδηγούν στη διατύπωση μίας σειράς σοβα-
ρών επιφυλάξεων από τους ΣΣ, οι οποίοι προκρίνουν ότι ο αξιολογικός ρόλος, όπως έχει σχε-
διαστεί, θα κυριαρχήσει στο έργο τους, αποτρέποντας την παροχή συμβουλευτικού έργου. 
Παράλληλα, θα αλλάξει δραματικά τη σχέση ΣΣ-εκπαιδευτικών με τους τελευταίους να χά-
νουν την εμπιστοσύνη τους απέναντι στο Σύμβουλο-αξιολογητή. Επίσης, οι ΣΣ εκτιμούν ότι 
θα επιδεινώσει δυσκολίες που προϋπήρχαν στο έργο τους πριν την ενεργοποίησή του: την 
απουσία κουλτούρας αξιολόγησης, την επιφυλακτικότητα των εκπαιδευτικών απέναντι στη 
διοίκηση και τη μη σύνδεση των αλλαγών με τα πραγματικά εκπαιδευτικά δεδομένα. Θα ε-
πιδεινώσει ακόμη πρακτικές δυσκολίες όπως το μεγάλο αριθμό σχολείων και εκπαιδευτικών 
ανά ΣΣ, αλλά και την έλλειψη χρηματοδότησης της εκπαίδευσης. Σε αυτό το σημείο αξίζει να 
αναφερθεί ότι η έρευνα ανέδειξε την έλλειψη χρηματοδότησης και την αδιαφορία της Πολι-
τείας ως βασικότερες δυσκολίες του θεσμού.    
               
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι οι ΣΣ εμφανίστηκαν διχασμένοι ως προς τη δυνατότητα συν-
δυασμού αξιολογικού-συμβουλευτικού ρόλου από το ίδιο πρόσωπο. Αν και οι περισσότεροι 
εκφράστηκαν θετικά, από τα λεγόμενά τους προκύπτει ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι προ-
ϋπόθεση για τη διοργάνωση αποτελεσματικών επιμορφωτικών δράσεων με στόχο τη βελτί-
ωση των εκπαιδευτικών που εμφανίζουν αδυναμίες στο πλαίσιο ενός συμβουλευτικού-επι-
μορφωτικού ρόλου. Επίσης, είναι σαφές ότι για αυτούς τους ΣΣ η αξιολόγηση δεν πρέπει να 
έχει λογοδοτικό ή τιμωρητικό χαρακτήρα. Η άποψη αυτή είναι συνεπής και σύμφωνη με τη 
νοηματοδότηση της αξιολόγησης όπως εκφράστηκε από την πλειοψηφία των ΣΣ: η αξιολό-
γηση σημαίνει ανατροφοδότηση και βελτίωση των εκπαιδευτικών, επομένως συνδέεται 
στενά με τους υπόλοιπους ρόλους του θεσμού (επιμορφωτικό, υποστηρικτικό).  
 
Συμπερασματικά, ο νέος ρόλος βρίσκει τους ΣΣ διχασμένους ως προς το αν το ίδιο πρόσωπο 
μπορεί τελικά να είναι και σύμβουλος και αξιολογητής των εκπαιδευτικών. Σε κάθε περί-
πτωση, αναγνωρίζουν ότι το Π.Δ. 152/2103 επιφέρει ριζικές αλλαγές στον μέχρι τώρα ρόλο 
τους, αφού ο αξιολογικός ρόλος έρχεται να επισκιάσει όλους τους άλλους, ενώ επιφέρει ρι-
ζική αναπλαισίωση της σχέσεων ΣΣ-εκπαιδευτικών, οι οποίες πλέον δεν νοούνται ως συνι-
στώσα μίας συμβουλευτικής σχέσης, αλλά λαμβάνουν έναν διοικητικό χαρακτήρα.     
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Σχολική ηγεσία και ελληνική πραγματικότητα 

Σισμανίδου Ειρήνη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

didaskontas@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η σχολική ηγεσία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα της οργάνωσης και  της 
λειτουργίας του σχολείου καθώς και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα σχολεία 
αντιμετωπίζουν σήμερα περισσότερο από ποτέ την ανάγκη να λειτουργούν αποτελεσματικά 
και να βελτιώνουν το σχολικό έργο, το οποίο είναι πολυδιάστατο, σύνθετο και μοναδικό. 
Καθημερινά οι σχολικές μονάδες αντιμετωπίζουν προβλήματα και δυσκολίες παιδαγωγικού 
και διοικητικού χαρακτήρα με αποτέλεσμα η αποτελεσματική σχολική ηγεσία να έχει 
βαρύνουσα σημασία. Ο ρόλος των σύγχρονων διευθυντών/ντριών δεν είναι μόνο να 
ασκούν το διοικητικό τους έργο, αλλά ηγετικό, ώστε με το όραμά τους να δημιουργούν το 
κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα στο σχολείο τους και να παρακινούν τους εκπαιδευτικούς να 
συμμετέχουν σε αυτό. Στη χώρα μας πολλοί ερευνητές έχουν αναδείξει το ζήτημα του 
συγκεντρωτισμού του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις 
παίρνονται από την κεντρική εξουσία και μεταβιβάζονται στις σχολικές μονάδες για να 
εφαρμοστούν. Στην παρούσα εισήγηση αναλύονται οι όροι «διοίκηση» και «ηγεσία» σε 
έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, όπως το σχολείο, όπως επίσης, και ο ρόλος των 
διευθυντών/ντριών διεθνώς και στην Ελλάδα.  

Λέξεις - Κλειδιά: Εκπαιδευτική διοίκηση και Ηγεσία, Σχολική ηγεσία, ο ρόλος των 
διευθυντών/ντριών σχολείων 

Εισαγωγή 

Οι σημαντικές κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί διεθνώς τα 
τελευταία χρόνια, όπως η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, οι ραγδαίες εξελίξεις στην 
τεχνολογία, οι αλλαγές στις κοινωνικές και στις οικογενειακές δομές, η μετανάστευση, δε 
θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο το χώρο της εκπαίδευσης. Όλα τα 
προαναφερθέντα απαιτούν το σύγχρονο σχολείο να είναι ευέλικτο και ικανό να 
προσαρμόζεται στις αλλαγές και να αντιμετωπίζει δημιουργικά τη γνώση στην κοινωνία της 
πληροφορίας. Το σχολείο, ως πολυσύνθετος οργανισμός, μέσα σε ένα περιβάλλον που 
διαρκώς αλλάζει, χρειάζεται ένα σύστημα διοίκησης που απώτερος σκοπός του είναι η 
αποτελεσματική προώθηση των στόχων που αφορά σύμφωνα με το ν. 1566/1985, άρθρο 1, 
στη «συμβολή στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και 
ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών».  

Εκπαιδευτική Διοίκηση (Educational management) 

Σύμφωνα με τους Σαΐτη (2000) και Καμπουρίδη (2002), η διοίκηση είναι ένα επιστημονικά 
προσδιορισμένο σύστημα κανόνων βάσει του οποίου λειτουργούν προγραμματισμένα οι 
ανθρώπινοι και υλικοί πόροι του οργανισμού για την υλοποίηση των στόχων του, προς την 
κατεύθυνση της ενσυνείδητης δράσης, για όσο το δυνατόν μεγιστοποίηση των 
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προσπαθειών, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ποιότητα μέσω της 
παρότρυνσης και της παρώθησης (Δαράκη, 2007:25).  

Η πλήρης αποσαφήνιση της έννοιας με ένα καθολικό αποδεκτό ορισμό δε μπορεί να 
υπάρξει λόγω του πλήθους των προσεγγίσεων, ωστόσο υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των 
μελετητών σε τρεις βασικές παραδοχές αναφορικά με τη διοίκηση, που αναφέρονται στην 
επιδίωξη της πραγματοποίησης στον καλύτερο δυνατό βαθμό ορισμένων γενικών σκοπών, 
στην οργάνωση των μέσων, και την αντίληψη της διοίκησης ως διαδικασίας που 
περιλαμβάνει τις λειτουργίες του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης, του 
συντονισμού και του ελέγχου (Κατσαρός, 2008). 

Πιο συγκεκριμένα, η εκπαιδευτική διοίκηση διαφοροποιείται, καθώς ο σκοπός και οι στόχοι 
ενός σχολείου διαφέρουν από άλλους οργανισμούς. Ο Σαΐτης (2005) ορίζει την 
εκπαιδευτική διοίκηση ως ένα «σύστημα δράσης» που αναφέρεται στην ορθολογική 
χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την πραγματοποίηση των στόχων του σχολείου. 
Επιπρόσθετα, η διοίκηση στην εκπαίδευση διέπεται από ορισμένες αρχές και χρησιμοποιεί 
επιστημονικές προσεγγίσεις, όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και επομένως, θεωρείται 
ως επιστήμη και ως τέχνη. Η διοίκηση, λοιπόν ενός εκπαιδευτικού οργανισμού παρουσιάζει 
ορισμένες διοικητικές ιδιαιτερότητες, μιας και δεν είναι απλή εφαρμογή νόμων και 
κανόνων. 

Το σχολείο, ως παιδαγωγικός οργανισμός συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 
της κοινωνικής ζωής μέσω ορισμένων βασικών λειτουργιών που επιτελεί όπως για 
παράδειγμα της μαθησιακής, Η διοίκηση της εκπαίδευσης πραγματοποιείται μέσα από τα 
όργανα διοίκησης σχολικών μονάδων, τα περιφερειακά όργανα διοίκησης και λειτουργίας 
σχολικών μονάδων και τα όργανα λαϊκής συμμετοχής (Δαράκη, 2007: 37-38).  

Εκπαιδευτική Ηγεσία (Educational Leadership) 

Η ηγεσία είναι μία αμφιλεγόμενη έννοια, η οποία έχει αποδοθεί με ποικίλους τρόπους 
(Bass & Stogdill, 1990), κατά τη διάρκεια των χρόνων. Σύμφωνα με τους Koontz και O’ 
Donnell (1982:91), «η ηγεσία εκλαμβάνεται γενικά ως η επιρροή ή τέχνη ή διαδικασία 
επηρεασμού των ατόμων έτσι ώστε να εργαστούν πρόθυμα για την επίτευξη των ομαδικών 
στόχων». Ο Μπουραντάς (2005) αναφέρει ότι οι περισσότεροι ορισμοί της βιβλιογραφίας 
συμφωνούν σε αυτή την κατεύθυνση της επιρροής της ομάδας προς ένα κοινό σκοπό, 
επισημαίνοντας πως η επιρροή βασίζεται στη θέληση των συνεργατών και όχι στον 
καταναγκασμό. Είναι η ικανότητα διαπροσωπικής επιρροής ενός υποκειμένου πάνω σε 
άλλα υποκείμενα, με κατεύθυνση την επίτευξη των στόχων μιας ομάδας ή ενός 
οργανισμού. Ο κύριος στόχος λοιπόν του/της ηγέτη/τιδας είναι να προσανατολίσει τη 
συμπεριφορά των μελών της ομάδας, μέσω της επιρροής προς την εθελούσια επίτευξη ενός 
στόχου (Δαράκη, 2007:31).  

Ωστόσο η ηγεσία είναι κάτι παραπάνω από επηρεασμός. Η επιρροή που ασκούν οι ηγέτες 
συνδέεται με την πρόθεσή τους για τη θέσπιση πολιτικών που οδηγούν σε πραγματική 
αλλαγή του οργανισμού (Burns, 1978). Η έννοια ηγεσία περιλαμβάνει ικανότητες 
συνεργασίας, επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, μετάδοση του οράματος σε όλη την 
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ιεραρχική δομή του οργανισμού, παρότρυνση και έμπνευση για να υλοποιηθεί  στην πράξη 
αυτό το όραμα. Η ηγεσία κινείται στην επίτευξη υψηλών στόχων ενώ παράλληλα κύριο 
μέλημά της  είναι η ενστάλαξη στα άτομα αίσθησης  πρωτοβουλίας και ευθύνης. Επομένως 
η ηγεσία είναι: Επιρροή , Αξίες , Όραμα  και Καινοτομία. 

Όλα τα παραπάνω συγκλίνουν στον ορισμό της εκπαιδευτικής ηγεσίας. Οι επιτυχείς ηγέτες 
αναπτύσσουν ένα όραμα για τα σχολεία τους, με βάση τις προσωπικές και τις 
επαγγελματικές τους αξίες. Επηρεάζουν το προσωπικό τους και κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, 
ώστε να μοιραστεί αυτό το όραμα. Όλες οι δραστηριότητες του σχολείου 
προσανατολίζονται προς την επίτευξη του κοινού οράματος (Bush & Glover, 2003). 
Υπάρχουν διάφορα εφαρμοζόμενα στυλ ηγεσίας που σχετίζονται με την προσωπικότητα, τη 
μόρφωση, την εμπειρία, το χαρακτήρα και τους εκάστοτε παράγοντες της κατάστασης. 

Διάκριση Διοίκησης και Ηγεσίας στην Εκπαίδευση 

Η ηγεσία και η διοίκηση είναι έννοιες διαφορετικές αλλά πολύ σημαντικές. Σύμφωνα με τον 
Cuban (1988), η ηγεσία συνδέεται με την αλλαγή, ενώ η διοίκηση είναι μία δραστηριότητα 
συντήρησης. Η επιστήμη της διοίκησης είναι περισσότερο μηχανιστική-τεχνοκρατική, 
ασχολείται με την καθημερινότητα, με την ορθή εφαρμογή και αλληλουχία των 
διαδικασιών (Ανθής & Κακλαμάνης, 2005). Αντίθετα, η ηγεσία έχει να κάνει με το όραμα, τη 
διαχείριση της αλλαγής και τη δημιουργικότητα.  Από τη μία πλευρά ένα σαφές όραμα είναι 
απαραίτητο για να καθορίσει τη φύση και την κατεύθυνση της αλλαγής, από την άλλη είναι 
εξίσου σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι καινοτομίες εφαρμόζονται αποτελεσματικά και ότι 
οι υπόλοιπες λειτουργίες του σχολείου διεξάγονται αποτελεσματικά, ενώ ορισμένα 
στοιχεία υπόκεινται σε αλλαγή. Και οι δύο πλευρές είναι απαραίτητες για ένα επιτυχημένο 
σχολείο, καθώς επισημαίνουν οι Bolman & Deal (1997). O Leithwood et al. (1999) και οι 
Bolman & Deal (1997) υποστηρίζουν ότι οι διευθυντές/ντριες πρέπει να υιοθετήσουν μια 
“διπλοεστιακή” οπτική : τη διοίκηση και την ηγεσία. 

Όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ των εννοιών «διευθυντής» (manager) και «ηγέτης» 
(leader) από τη σχετική βιβλιογραφία, συμπεραίνουμε ότι ο «διευθυντής» είναι ένα άτομο 
το οποίο εργάζεται σκληρά, σέβεται το σύστημα, ακολουθεί την πολιτική του υπουργείου 
και τηρεί τους νόμους. Αντίθετα ο «ηγέτης» είναι οραματιστής, ενθαρρύνει τις καινοτομίες, 
χρησιμοποιεί τη θετική ενίσχυση για κίνητρο, προσπαθεί να ικανοποιήσει το προσωπικό 
του και να λύσουν από κοινού τα προβλήματα της σχολικής μονάδας (Πασιαρδής, 2004). 

Σχολική ηγεσία (School leadership) 

Διεθνείς τάσεις 

Στις περισσότερες χώρες διεθνώς η διοίκηση του σχολείου ασκείται από κοινού μεταξύ 
ατόμων που αναλαμβάνουν επίσημα διοικητικά καθήκοντα. Από επισκόπηση των ερευνών 
που έχουν πραγματοποιηθεί στις Η.Π.Α. και στον Καναδά βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί του 
σχολείου εμπλέκονται στη διοίκηση του σχολείου, έχοντας εξουσία και ευθύνη, 
συγκροτώντας μια ηγετική ομάδα και παίζοντας καθοριστικό ρόλο στο σχολικό γίγνεσθαι. 
Από άλλες έρευνες, έχει διαπιστωθεί ότι οι διευθυντές/ντριες δεν περιορίζονται στη 
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διοικητική τους πλευρά, αλλά εισάγουν καινοτομίες και παρακολουθούν τον τρόπο που 
εισάγονται οι αλλαγές (Πασιαρδής, 2004).  

Τα ελληνικά δεδομένα 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτική δομή, ενιαίο 
σχεδιασμό και έλεγχο με τη συντριπτική πλειοψηφία των αρμοδιοτήτων και των 
αποφάσεων να αποτελούν ευθύνη της κεντρικής εξουσίας. Κυρίαρχο όργανο διοίκησης 
αποτελεί το Υπουργείο Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη της εκπαίδευσης 
(διευθυντές σχολείων, διευθυντές εκπαίδευσης, περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης) 
ασκούν το έργο τους στο πλαίσιο ενός συγκεντρωτικού διοικητικού συστήματος όπου οι πιο 
σημαντικές λειτουργίες ρυθμίζονται σε κεντρικό επίπεδο, με ελάχιστες ρυθμίσεις για τη 
διερεύνηση των αρμοδιοτήτων τους, με αποτέλεσμα την περιορισμένη ενεργοποίησή τους 
(Παπαναούμ, 2001). 

Στα ελληνικά σχολεία τα περιθώρια για ουσιαστική άσκηση διοίκησης (management) είναι 
ιδιαίτερα περιορισμένα. Ο μεγάλος αριθμός νόμων και διατάξεων που αφορούν την 
οργάνωση και τη διοίκηση των σχολικών μονάδων καθορίζουν και περιγράφουν με μεγάλη 
ακρίβεια τη λειτουργία των σχολικών μονάδων χωρίς να αφήνουν περιθώρια αυτοτέλειας 
(Κουτούζης, Αθανασούλα-Ρέππα, 1999). Το πρόσωπο που επωμίζεται αυτή την ευθύνη, την 
τήρηση των υπηρεσιακών εντολών είναι ο/η διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας 
(Νόμος 2986/2002). 

Ο ρόλος των διευθυντών/ντριών 

Ο γραφειοκρατικός χαρακτήρας για την οργάνωση και διοίκηση του σχολείου έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στο ρόλο των διευθυντών/ντριών. Λόγω της υπαλληλικής τους εξάρτησης από 
τους ιεραρχικά ανωτέρους τους προσηλώνονται σε τυπικές μορφές οργάνωσης και 
διοίκησης, ασκώντας μια τυπική εξουσία, που περιορίζεται στη χωρίς νόημα επανάληψη 
προκαθορισμένων δραστηριοτήτων, που καταντάει αυτοσκοπός (Μαυροσκούφης, 1992). Σε 
αυτό το πλαίσιο, ο/η διευθυντής/ντρια έχει κυρίως εκτελεστικό ρόλο, οι αρμοδιότητές 
του/της είναι περιορισμένες και συνήθως διαχειρίζεται εντολές που προέρχονται από την 
κεντρική διοίκηση. Παρ’ όλα αυτά ο ρόλος του/της διευθυντή/ντριας αναδεικνύεται σε 
περίπλοκο και πολυποίκιλο. Από τη μία ορίζεται φορέας διαμόρφωσης εσωτερικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής και από την άλλη πιέζεται σε ένα απόλυτα συγκεντρωτικό 
εκπαιδευτικό σύστημα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 27 της Υπουργικής απόφασης Φ.353.1/3/324/105657/Δ1/8-10-2002, 
ΦΕΚ 1340 τ.Β/16-10-2002), ο/η διευθυντής/ντρια μιας σχολικής μονάδας, εκτός από τα 
διοικητικά του καθήκοντα έχει κ τα εξής:  

1. Είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός-παιδαγωγικός υπεύθυνος. 

2. Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, ώστε αυτή να θέτει υψηλούς στόχους και να 
εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους. 

3. Καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς. 
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4. Φροντίζει ώστε το σχολείο να επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς. 

5. Συνεργάζεται ισότιμα και να συντονίζει το έργο των εκπαιδευτικών. 

6. Φροντίζει για την επικοινωνία γονέων και εκπαιδευτικών. 

Από τα παραπάνω, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι διευθυντές/ντριες έχουν αναλάβει 
πληθώρα καθηκόντων, από τα οποία πολλά σχετίζονται με το χειρισμό του ανθρώπινου 
δυναμικού, με το εξωσχολικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας, με την οργάνωση του 
σχολείου, κ.ά. (Σαΐτης, 2005). 

Η αποτελεσματικότητα του έργου τους εξαρτάται κυρίως από την επιστημονική του 
κατάρτιση σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με έρευνες, το 
μεγαλύτερο ποσοστό των διευθυντών/ντριών στην Ελλάδα δεν έχουν διδαχθεί ποτέ 
μαθήματα με αυτό το γνωστικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενεργούν 
σαν πραγματικοί ηγέτες. Αν επίσης λάβουμε υπόψη ότι σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια 
επιλογής διευθυντών, επιλέγεται αυτός που έχει τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας, τότε η 
επιλογή του διευθυντή-ηγέτη, που θα προχωρήσει τη σχολική του μονάδα παραπέρα δε 
μπορεί να επιτευχθεί.  

Εν κατακλείδι, στο προδιαγεγραμμένο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, δε μπορούμε να 
μιλάμε για ισχυρή σχολική ηγεσία. Η κεντρική διοίκηση ρυθμίζει τους κανόνες και τους 
στόχους του σχολείου μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Ο/Η διευθυντής/ντρια της 
σχολικής μονάδας δεν έχει εκείνη την εξουσία, η οποία μπορεί να τον/την αναδείξει 
ηγέτη/τιδα. Οι περισσότεροι διευθυντές/ντριες σε καθημερινή βάση ασχολούνται ελάχιστα 
με θέματα δημιουργικής πρωτοβουλίας. Έτσι, αντί να ασκούν ηγετικό έργο, ασχολούνται με 
τα καθήκοντα διοικητικής διεκπεραίωσης.  
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Περίληψη 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εκτίμηση του Άμεσου Ιδιωτικού Κόστους για Εκπαί-
δευση, σε προπτυχιακό επίπεδο, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο κατά την Ακαδημαϊκή Περί-
οδο 2011-2012. Η εκτίμηση του Άμεσου Ιδιωτικού Κόστους για Εκπαίδευση, σε προπτυχιακό 
επίπεδο, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, εξετάζεται ως προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας, το 
έτος φοίτησης καθώς και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (με έτος αναφοράς το 2011) των 
σπουδαστών. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν τον μήνα Φεβρουάριο του 2012, κατά τη διάρκεια 
της χειμερινής εξεταστικής περιόδου των φοιτητών. Στην έρευνα συμμετείχαν 440 φοιτητές 
όλων των ετών και όλων των τμημάτων φοίτησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Τα βα-
σικά πορίσματα της έρευνας συνοψίζονται παρακάτω: Οι μηνιαίες συνολικές ιδιωτικές δα-
πάνες για εκπαίδευση του συνόλου των φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου παρου-
σιάζονται υψηλότερες στους φοιτητές που έχουν ως τόπο μόνιμης κατοικίας τις περιοχές 
της Υπόλοιπης Ελλάδας καθώς και την Κύπρο ή άλλες χώρες του Εξωτερικού, σε σχέση με τις 
αντίστοιχες των φοιτητών που έχουν ως τόπο μόνιμης κατοικίας την Αττική. Οι μηνιαίες συ-
νολικές ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση των φοιτητών εμφανίζονται υψηλότερες στο 3ο 
έτος φοίτησης σε σύγκριση με τα υπόλοιπα έτη σπουδών. Αυξανόμενες βαίνουν οι μηνιαίες 
ιδιωτικές δαπάνες σπουδών του συνόλου των φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 
καθώς αυξάνονται τα επίπεδα των ετήσιων οικογενειακών εισοδημάτων. Το ύψος των μη-
νιαίων συνολικών ιδιωτικών δαπανών για εκπαίδευση, του συνόλου των φοιτητών του Χα-
ροκοπείου Πανεπιστημίου διαμορφώνεται συναρτήσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδή-
ματος, του τόπου μόνιμης κατοικίας καθώς και του έτους φοίτησης. 

Λέξεις - Κλειδιά : Ανώτατη Εκπαίδευση, Κόστος Εκπαίδευσης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

Εισαγωγή 

Κύρια συνιστώσα για την ανάπτυξη και την ευημερία μιας κοινωνίας, είναι η εκπαίδευση 
των μελών της. Η σύμπραξη της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική 
συνοχή, έχει οδηγήσει τις κυβερνήσεις όλων των κρατών στην αύξηση των δαπανών για την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση των μελών τους. Η αύξηση των εν λόγω δαπανών παρατηρεί-
ται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης αλλά ιδιαιτέρως σε εκείνο της Τριτοβάθμιας, όπου υ-
ποστηρίζεται η ανάπτυξη της βασικής επιστήμης, η κατάλληλη επιλογή εισαγόμενης τεχνο-
λογίας καθώς και η εγχώρια ανάπτυξη, αποδοχή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
(Τσαμαδιάς, Σταϊκούρας, 2004; Ψαχαρόπουλος, 1999).  

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο αποτελεί το 18ο, σε σειρά ιδρύσεως, πανεπιστήμιο της χώρας 
και συγκροτείται από τα τμήματα Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Επιστήμης Διαιτολο-
γίας-Διατροφής, Γεωγραφίας και Πληροφορικής & Τηλεματικής. Ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα, σύμφωνα με τα προστάγματα του άρθρου 16 του Συντάγματος, διακρίνεται για την 
«δωρεάν» παροχή εκπαίδευσης προς το σύνολο  του εγγεγραμμένου φοιτητικού δυναμικού 
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του. Ωστόσο, η «δωρεάν» παρεχόμενη εκπαίδευση δεν αφήνει ανεπηρέαστους τους προϋ-
πολογισμούς των οικογενειών για την εκπαίδευση των μελών τους στο Χαροκόπειο Πανεπι-
στήμιο, οι οποίοι ουσιαστικά αντικατοπτρίζουν το Άμεσο Ιδιωτικό Κόστος της Εκπαίδευσης. 

Στόχος της μελέτης είναι η εκτίμηση του Άμεσου Ιδιωτικού Κόστους για Εκπαίδευση, σε 
προπτυχιακό επίπεδο, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο κατά την Ακαδημαϊκή Περίοδο 2011 – 
2012. Συγκεκριμένα, διερευνάται το ύψος και το είδος των ιδιωτικών δαπανών που πραγ-
ματοποιούν οι σπουδαστές στο σύνολό τους για  τις σπουδές τους στην προαναφερθείσα 
περίοδο. Επιπρόσθετα, γίνεται διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις εν λόγω 
δαπάνες όπως ο τόπος μόνιμης κατοικίας, το έτος φοίτησης και το ετήσιο οικογενειακό ει-
σόδημα.  

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Το κόστος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε παραγωγικής διαδικασίας και βασικό πα-
ράγοντα επιβίωσης και περαιτέρω ανάπτυξης κάθε επιχείρησης. Η εκπαίδευση, βάση της 
οικονομικής της διάστασης, αποτελεί και αυτή με τη σειρά της μια παραγωγική διαδικασία, 
η οποία πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός συστήματος εκπαίδευσης, που δέχεται εισροές 
και μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποδίδει εκροές τόσο για το εκπαιδευόμενο άτο-
μο, όσο και για την κοινωνία (Tsang, 2002). 

Εξετάζοντας το κόστος από τη σκοπιά του οικονομικού υποκειμένου στο οποίο αναφέρεται 
δημιουργείται ο διαχωρισμός του Ιδιωτικού (Private Cost) και Κοινωνικού Κόστους (Social 
Cost). Το Ιδιωτικό Κόστος (Private Cost) αντανακλά τις άμεσες ή έμμεσες δαπάνες που 
πραγματοποιεί το άτομο για να εκπαιδευτεί, εντασσόμενο σε μια συγκεκριμένη βαθμίδα 
ενός συστήματος εκπαίδευσης. Το Κοινωνικό Κόστος (Social Cost) αναφέρεται στις άμεσες ή 
έμμεσες δαπάνες που πραγματοποιεί η κοινωνία / κράτος για το σύστημα εκπαίδευσης 
(Τσαμαδιάς, 2010; McEwan, 1999). 

«Αγκάθι» για την εκτίμηση της πραγματικής εκπαιδευτικής δαπάνης αποτελεί το Ιδιωτικό 
Κόστος. Αυτό οφείλεται στο ότι απαιτούνται ειδικές έρευνες στους οικογενειακούς προϋπο-
λογισμούς προκειμένου να εκτιμηθεί το ύψος των ιδιωτικών δαπανών για εκπαίδευση. Το 
γεγονός αυτό με τη σειρά του εξηγεί γιατί οι πίνακες των διεθνών οργανισμών παρουσιά-
ζουν έλλειψη στοιχείων που αφορούν σε ιδιωτικές εκπαιδευτικές δαπάνες για τις περισσό-
τερες χώρες (Ψαχαρόπουλος, 1999). Επίσης, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το ύψος της 
ιδιωτικής εκπαιδευτικής δαπάνης δεν αποτυπώνει πλήρως την πραγματικότητα. Συγκεκρι-
μένα, στην Ελλάδα βάση επίσημων στοιχείων καταγράφονται τα χαμηλότερα ποσοστά  ι-
διωτικών δαπανών στην εκπαίδευση. Ωστόσο, δεν συμπεριλαμβάνονται ανεπίσημα στοι-
χεία που αφορούν σε έξοδα νοικοκυριών για τα ιδιωτικά σχολεία, για ιδιαίτερα μαθήματα 
και για φροντιστήρια, γεγονός που θα επέφερε μεγάλη αύξηση τόσο στο ύψος των ιδιωτι-
κών δαπανών, όσο και κατ’ επέκταση στις συνολικές δαπάνες για την ελληνική εκπαίδευση 
(Παπαγεωργίου, Χατζηδήμα, 2003). Από την άλλη πλευρά, οι δαπάνες της κοινωνίας / κρά-
τους για την εκπαίδευση είναι πολύ πιο εύκολο να εντοπισθούν αφού οι πληροφορίες και 
τα σχετικά στοιχεία μπορούν να αντληθούν μέσω των Κρατικών Προϋπολογισμών της κάθε 
χώρας. 
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Δείγμα - Μεθοδολογία 

Για την συλλογή των απαραίτητων δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του γραπτού 
ερωτηματολογίου με ερωτήματα κλειστού τύπου. Η χρήση του συγκεκριμένου ερευνητικού 
εργαλείου δίνει τη δυνατότητα συλλογής μεγάλου όγκου δεδομένων σε σύντομο χρονικό 
διάστημα με μεγαλύτερη ακρίβεια και χαμηλό κόστος. Επιπρόσθετα, με την βοήθεια του 
κατάλληλου λογισμικού προγράμματος επεξεργασίας δεδομένων είναι εφικτή η άμεση α-
ποδελτίωση και η διεξαγωγή πιο αξιόπιστων αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων (Κιόχος, 
1993; Σωτηρούδας, 2011). 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές όλων των ετών και όλων των τμημάτων φοίτησης του Χαροκοπεί-
ου Πανεπιστημίου αποτελούν τον υπό εξέταση πληθυσμό προκειμένου να εκπληρωθεί ο 
σκοπός της έρευνας. Η συμπλήρωση και η συλλογή των ερωτηματολογίων πραγματοποιή-
θηκε τον Φεβρουάριο του 2012 κατά τη διάρκεια της χειμερινής εξεταστικής περιόδου των 
φοιτητών. Για την διεξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων ακολουθήθηκε η τυχαία 
δειγματοληψία  κατά στρώματα. Διανεμήθηκαν συνολικά 470 ερωτηματολόγια εκ των ο-
ποίων επεστράφησαν πλήρως συμπληρωμένα τα 440, ενώ τα υπόλοιπα είτε δεν επεστρά-
φησαν είτε επεστράφησαν με ελλιπή στοιχεία 

Για την εισαγωγή, επεξεργασία, παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε 
το στατιστικό πακέτο SPSS 18.0 for WINDOWS για Κοινωνικές Επιστήμες (Statistical Package 
for the Social Sciences), το οποίο δίνει τη δυνατότητα χειρισμού μεγάλων ομάδων δεδομέ-
νων, την εύκολη παρουσίασή τους και την πραγματοποίηση εξαιρετικά περίπλοκων στατι-
στικών αναλύσεων (Δημητριάδης, 2003; Ρούσσος, Τσαούσης, 2009).  

Τα δεδομένα οργανώθηκαν και ταξινομήθηκαν προκειμένου να παρουσιαστούν πίνακες 
συχνοτήτων με τη μορφή γραφικών αναπαραστάσεων, πίνακες βασικών μέτρων κεντρικής 
τάσης και διασποράς για τις εξεταζόμενες μεταβλητές. Επίσης,  πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι 
ανεξαρτησίας χ2 και έλεγχοι συσχέτισης με το δείκτη Spearman Rho για ποσοτικά δεδομένα 
και παρατίθενται τα αποτελέσματά τους. Κατά την διεξαγωγή των προαναφερόμενων ελέγ-
χων εξετάστηκαν οι σχέσεις των μεταβλητών σε επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% 
(α=0,01), 5% (α=0,05) και 10% (α=0,1). Σημειώνεται ότι για να υπάρξει εξάρτηση-συσχέτιση 
μεταξύ δύο μεταβλητών θα πρέπει p-value < α, όπου α = επίπεδο στατιστικής σημαντικότη-
τας. Επιπρόσθετα, γίνεται εφαρμογή του μοντέλου πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης 
για να διαπιστωθεί η επίδραση δύο ή περισσότερων μεταβλητών σε µια καθορισμένη  ε-
ξαρτημένη μεταβλητή.  

Αποτελέσματα Έρευνας 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται, κατά έτος και κατά τμήμα, το πλήθος των εγγεγραμμένων ε-
νεργών προπτυχιακών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για την Ακαδημαϊκή Περί-
οδο 2011 – 2012. Η συλλογή των παρακάτω δεδομένων βασίζεται σε στοιχεία που δόθηκαν 
από τις Γραμματείες των Τμημάτων Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Επιστήμης Διαιτο-
λογίας – Διατροφής, Γεωγραφίας και Πληροφορικής και Τηλεματικής αντίστοιχα. Ο αυξημέ-
νος πληθυσμός του Τμήματος Γεωγραφίας που παρατηρείται σε σύγκριση με τα υπόλοιπα 
Τμήματα, οφείλεται στις μεταγραφές που δικαιούνταν οι φοιτητές μέχρι και την Ακαδημαϊκή 
Περίοδο 2010 – 2011.  
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Πίνακας 1: Πληθυσμός Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για την Ακαδημαϊκή Περίοδο 2011 - 

2012 

 
 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου αποτελούν τον εξεταζόμενο 
πληθυσμό της παρούσας έρευνας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή 
του δείγματος ανά έτος και ανά τμήμα φοίτησης (Πίνακας 2). 

Πίνακας 2: Κατανομή του Δείγματος ανά Έτος και ανά Τμήμα Φοίτησης 

 
 
Οι Άμεσες Μηνιαίες Ιδιωτικές Δαπάνες Σπουδών (Χu) αποτελούν το άθροισμα των επιμέ-
ρους δαπανών για εκπαίδευση, όπως αυτές διαφαίνονται στον πίνακα 3. 
 

Πίνακας 3: Άμεσες Μηνιαίες Ιδιωτικές Δαπάνες Σπουδών 
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Υπολογίστηκε η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση και το εύρος των διαφόρων ειδών ιδιωτικών 
δαπανών για σπουδές, σε μηνιαία βάση, (Χ1, Χ2, Χ3, ....., Χ9) στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο την 
Ακαδημαϊκή Περίοδο 2011 - 2012. Οι παραπάνω υπολογισμοί εξεταζόμενοι για το σύνολο 
των φοιτητών των δείγματος σε σχέση με το έτος φοίτησης έδειξαν ότι το 3ο έτος αποτελεί 
το έτος φοίτησης με τα υψηλότερα επίπεδα μηνιαίων ιδιωτικών δαπανών για εκπαίδευση, 
οι οποίες είναι κατά 4,69% υψηλότερες απο εκείνες που πραγματοποιούνται απο τους φι-
τητές που βρίσκονται σε παρελθόντα έτη (πίνακας 4). 

Πίνακας 4: Μέση Τιμή, Τυπική Απόκλιση και Εύρος της (Χu) σε σχέση με το Έτος Φοίτησης 
(F) 

Έτος Φοίτησης 
(F) 

 
 

Αριθμός Παρα-
τηρήσεων 

Ιδιωτικές Δαπάνες για Εκπαίδευση(Χu) 
 

Μέση Τιμή 
 
Τυπική Απόκλιση 

 
Εύρος 

1ο Έτος  83 380,42 201,520 825 

2ο Έτος 127 434,45 241,007 900 

3ο Έτος 111 465,99 251,152 1275 

4ο Έτος 73 410,62 221,458 900 

Παρελθόντων 
Ετών 

46 445,11 261,333 1075 

ΣΥΝΟΛΟ  440 429,37 236,623 1300 

 
 
Μελετήθηκε η επίδραση του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας (Ρ) στις Άμεσες Μηνιαίες Ιδιωτικές 
Δαπάνες για Εκπαίδευση σε προπτυχιακό επίπεδο (Χu) στο Σύνολο των Φοιτητών του Χα-
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ροκοπείου Πανεπιστημίου. Για τον έλεγχο ανεξαρτησίας μεταξύ των μεταβλητών P και Xu 
ορίστηκε η μηδενική υπόθεση Η0: «οι άμεσες μηνιαίες ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση 
δεν εξαρτώνται από τον τόπο μόνιμης κατοικίας» και η εναλλακτική υπόθεση Η1: «οι άμε-
σες μηνιαίες ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση εξαρτώνται από τον τόπο μόνιμης κατοικί-
ας». Από τον έλεγχο χ2 για τις δυο μεταβλητές (χ2= 222,344, df= 2) προέκυψε ότι σε επίπεδο 
σημαντικότητας 1% (α = 0,01), απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και γίνεται δεκτή η εναλ-
λακτική, δηλαδή οι άμεσες μηνιαίες ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση εξαρτώνται από τον 
τόπο μόνιμης κατοικίας αφού p-value = 0,000 < α. 

 
Πίνακας 5: Πίνακας Συνάφειας ανάμεσα στον Τόπο Μόνιμης Κατοικίας και τις Άμεσες Μη-

νιαίες Ιδιωτικές Δαπάνες για Εκπαίδευση 

Τόπος Μόνιμης Κα-
τοικίας (P) 

Ιδιωτικές Δαπάνες για Εκπαίδευση(Χu)  

Σύνολο εως 275€ 275€ - 500€ 
500€ και 

άνω 

 
Αττική 

160 102 21 283 
36,4% 23,2% 4,8% 64,3% 

Υπόλοιπη Ελλάδα - 
Άλλο 

13 25 119 157 
3,0% 5,7% 27,0% 35,7% 

 
Σύνολο 

173 127 140 440 
39,3% 28,9% 31,8% 100% 

 
Βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου, από τον πίνακα συνάφειας (Πίνακας 5) ανάμεσα 
στον τόπο μόνιμης κατοικίας και τις άμεσες μηνιαίες ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση πα-
ρατηρείται ότι οι φοιτητές με τόπο μόνιμης κατοικίας τις περιοχές της Υπόλοιπης Ελλάδας ή 
την Κύπρο και άλλες χώρες του Εξωτερικού, συγκεντρώνουν μεγαλύτερα ποσοστά στα υ-
ψηλότερα επίπεδα δαπανών (500€ και άνω), σε αντίθεση με τους φοιτητές που έχουν ως 
τόπο μόνιμης κατοικίας την Περιφέρεια Αττικής που δείχνουν να συγκεντρώνουν μεγαλύτε-
ρα ποσοστά στα χαμηλότερα επίπεδα δαπανών (έως 275€). 
 
Εξετάστηκε η επίδραση του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος στις Άμεσες Μηνιαίες 
Ιδιωτικές Δαπάνες για Εκπαίδευση σε Προπτυχιακό Επίπεδο  στο Σύνολο των Φοιτητών 
του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Από τον πίνακα 6 που δείχνει την συνάφεια ανάμεσα 
στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και τις άμεσες μηνιαίες ιδιωτικές δαπάνες για εκπαί-
δευση σε προπτυχιακό επίπεδο στο σύνολο των φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημί-
ου, φαίνεται ότι οι φοιτητές με ετήσια οικογενειακά εισοδήματα άνω των 20.000€ εμφανί-
ζουν υψηλότερα ποσοστά στα μεγαλύτερα επίπεδα ιδιωτικών δαπανών (275€ - 500€, 500€ 
και άνω), ενώ οι φοιτητές με οικογενειακά εισοδήματα κάτω των 20.000€ συγκεντρώνουν 
μεγαλύτερα ποσοστά στα χαμηλότερα επίπεδα ιδιωτικών δαπανών (έως 275€).  
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Πίνακας 6: Πίνακας Συνάφειας ανάμεσα στο Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα και τις Άμεσες 
Μηνιαίες Ιδιωτικές Δαπάνες για Εκπαίδευση 

Ετήσιο Οικογενεια-
κό Εισόδημα (I) 

Ιδιωτικές Δαπάνες για Εκπαίδευση(Χu)  

Σύνολο εως 275€ 275€ - 500€ 
500€ και 

άνω 

 
0€ - 20.000€ 

79 45 37 161 
18,0% 10,2% 8,4% 36,6% 

 
20.000€ - 40.000€ 

79 74 84 237 
18,0% 16,8% 19,1% 53,9% 

 
40.000€ και άνω 

15 8 19 42 
3,4% 1,8% 4,3% 9,5% 

 
Σύνολο 

173 127 140 440 
39,3% 28,9% 31,8% 100% 

 
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος συσχέτισης για τις μεταβλητές Ι και Xu  με μηδενική υπόθεση 
Η0: «δεν υπάρχει συσχέτιση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τις άμεσες μηνιαίες 
ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση» και η εναλλακτική υπόθεση Η1: «υπάρχει συσχέτιση 
του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τις άμεσες μηνιαίες ιδιωτικές δαπάνες για εκ-
παίδευση». Από τον έλεγχο υποθέσεων βρέθηκε ότι σε επίπεδο σημαντικότητας 1% 
(α=0,01), απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και γίνεται δεκτή η εναλλακτική, δηλαδή το 
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα συσχετίζεται με τις άμεσες μηνιαίες ιδιωτικές δαπάνες για 
εκπαίδευση, αφού p-value = 0,000. Επιπρόσθετα, η τιμή του δείκτη Spearman (0,165) δεί-
χνει ότι υπάρχει θετικά συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών Ι και Xu, που σημαίνει ότι κάθε 
μήνα οι φοιτητές με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των 20.000€ δαπανούν περισσότε-
ρα χρήματα για τις σπουδές τους σε σχέση με εκείνους που ανήκουν σε χαμηλότερες εισο-
δηματικές κλάσεις και δαπανούν λιγότερα για τον ίδιο λόγο. 
 

Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση 

Η ανάλυση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης δείχνει την επίδραση δύο ή περισσότερων 
μεταβλητών σε µια συγκεκριμένη εξαρτημένη μεταβλητή (Ψιλούτσικου, 2004). Το μοντέλο 
της ακολουθεί τη μορφή (Πραμαγγιούλης, 2008): 

Υ = β0 + β1*Χ1 + β2*Χ2 +…..+ βν*Χν + ε ,          ε ~ Ν (0, σ2) 

όπου β0, β1, β2,…., βν = σταθεροί όροι 
          ε = σφάλματα εκτίμησης 
         Υ = εξαρτημένη μεταβλητή 
         Χ1, Χ2,…., Χν = ανεξάρτητες μεταβλητές 

Για την εφαρμογή της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης στις Άμεσες Μηνιαίες Ιδιωτικές 
Δαπάνες για Εκπαίδευση σε προπτυχιακό επίπεδο του συνόλου των φοιτητών του Χαροκο-
πείου Πανεπιστημίου σε σχέση με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, τον τόπο μόνιμης κα-
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τοικίας καθώς και το έτος φοίτησης, ορίστηκαν οι παρακάτω μεταβλητές: α) Εξαρτημένη 
Μεταβλητή:  Χu  (Άμεσες Μηνιαίες Ιδιωτικές Δαπάνες για Εκπαίδευση σε Προπτυχιακό Επί-
πεδο) και β) Ανεξάρτητες Μεταβλητές: i) income_1 (Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα). Λαμ-
βάνει τις τιμές 1, 2 και 3, οι οποίες καθορίζονται από τις εισοδηματικές κλάσεις 0€-20.000€, 
20.000€-40.0000€ και 40.000€ και άνω αντίστοιχα, ii) place_1 (Τόπος Μόνιμης Κατοικίας). 
Λαμβάνει τις τιμές 0 και 1, όπου η πρώτη τιμή περιλαμβάνει την Αττική ως τόπο μόνιμης 
κατοικίας, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει τις περιοχές της Υπόλοιπης Ελλάδας καθώς και την 
Κύπρο ή άλλες χώρες του Εξωτερικού και iii) foitisi_1 (Έτος Φοίτησης). Λαμβάνει την τιμή 1 
για το 1ο και 2ο έτος φοίτησης, την τιμή 2 για το 3ο και 4ο έτος και την τιμή 3 για τα παρελθό-
ντα έτη φοίτησης. H εξίσωση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, σύμφωνα με τα παρα-
πάνω παίρνει την εξής μορφη:      
 Xu = β0 + β1* income_1 + β2*place_1 + β3*foitisi_1. 

 
Πίνακας 7: Εκτίμηση Υποδείγματος Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης 

 

Από τον πίνακα 7 προκύπτει ότι  δειγματικός συντελεστής γραμμικής συσχέτισης R δείχνει 
μια σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στις τρεις μεταβλητές πρόβλεψης (income_1, place_1, 
foitisi_1) και την εξαρτημένη μεταβλητή (Xu) αφού η τιμή του που είναι ίση με 0,676 πλη-
σιάζει τη μονάδα. Ακόμη, η τιμή του δειγματικού συντελεστή προσδιορισμού R2 αντιπροσω-
πεύει το ποσοστό της διακύμανσης στην εξαρτημένη μεταβλητή που εξηγείται από τις ανε-
ξάρτητες.  Άρα σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση για το 45,7% της διακύμανσης στις 
Άμεσες Μηνιαίες Ιδιωτικές Δαπάνες για Εκπαίδευση σε προπτυχιακό επίπεδο του συνόλου 
των φοιτητών, ευθύνονται οι μεταβλητές income_1, place_1 και foitisi_1. Επιπρόσθετα, ο 
προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού  R2

adj πλησιάζει κατά πολύ την τιμή του R2, 
άρα το μοντέλο παρουσιάζει μεγαλύτερη ακρίβεια. Τέλος, η τιμή της συνάρτησης F από τον 
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έλεγχο ANOVA, προέκυψε πολύ μεγάλη (= 122,48) και σε συνδυασμό με το πολύ μικρό p-
value (= 0,000< α=0,01), αποδεικνύουν την στατιστική σημαντικότητα του μοντέλου. Επομέ-
νως, η εξίσωση παίρνει την μορφή:  Xu = 1,114 + 0,129* income_1 + 1,157*place_1 + 
0,115*foitisi_1.  

 

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, από την παρούσα έρευνα παρατηρήθηκε ότι οι μηνιαίες συνολικές ιδιω-
τικές δαπάνες για εκπαίδευση του συνόλου των φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημί-
ου, με κριτήριο το έτος φοίτησης, εμφανίζονται υψηλότερες στο 3ο έτος με μέση τιμή : 
465,99€. 
 
Διαπιστώθηκε ότι οι μηνιαίες συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση  του συνόλου 
των φοιτητών εξαρτώνται από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των φοιτητών σε επίπεδο στατι-
στικής σημαντικότητας 1% όπως επίσης ότι παρουσιάζουν θετική συσχέτιση με το ετήσιο 
οικογενειακό εισόδημα (με έτος αναφοράς το 2011), που σημαίνει ότι κάθε μήνα οι φοιτη-
τές με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των 20.000€ δαπανούν περισσότερα χρήματα για 
τις σπουδές τους σε σχέση με εκείνους που ανήκουν σε χαμηλότερες εισοδηματικές κλά-
σεις. 
 
Τέλος, τα ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν ότι το ύψος των μηνιαίων συνολικών ιδιωτικών 
δαπανών για εκπαίδευση του συνόλου των φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου δια-
μορφώνεται συναρτήσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, του τόπου μόνιμης κα-
τοικίας καθώς και του έτους φοίτησης. 
 

Προτάσεις 

 Η διεξαγωγή ειδικών ερευνών στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, λειτουργεί ως 
<<σκόπελος>> στην εκτίμηση της συνολικής εκπαιδευτικής δαπάνης και την αποτύπωση 
πραγματικών στοιχείων που συνθέτουν το ύψος της. 
 
Η εκτίμηση και ανάλυση του Άμεσου Ιδιωτικού Κόστους για προπτυχιακή εκπαίδευση στα 
τμήματα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, αποτελεί το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση 
της εκτίμησης του Συνολικού Ιδιωτικού Κόστους. 

 Ανοικτό παραμένει το πρόβλημα της εκτίμησης του Έμμεσου Ιδιωτικού Κόστους της Εκπαί-
δευσης στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 

Επιπρόσθετα, ανοικτά παραμένουν τα προβλήματα της εκτίμησης του Άμεσου, Έμμεσου 
καθώς και του Συνολικού Κοινωνικού Κόστους στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 
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                                                                        Περίληψη  

Στο παρόν κείμενο θα επιχειρήσω να προσεγγίσω  την ετερότητα σε συνάρτηση με την εκ-
παίδευση και τον τρόπο που πρέπει να προσλαμβάνεται από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό. Αρ-
χικά θα αναφερθώ στις διαστάσεις της ετερότητας, είτε στις εγγενείς είτε στις επίκτητες κα-
θώς και τον τρόπο με τον οποίο οι τελευταίες καταλήγουν να μεταφράζονται σε εκ γενετής 
χαρακτηριστικά ενός ατόμου. Το σχολείο, λειτουργώντας ως ένας μικρόκοσμος της κοινωνίας 
δεν μένει ανεπηρέαστος από τους πολιτισμικούς ‘Λόγους’, οι οποίοι μεταφέρονται και στο 
εκπαιδευτικό σύστημα.  Ακροθιγώς,  οι ‘Λόγοι’ αυτοί λειτουργούν ανασταλτικά για τις δυνα-
τότητες των παιδιών, εξάγοντας a priori συμπεράσματα για τις ικανότητες τους, τα οποία βα-
σίζονται, λανθασμένα,  σε ταξικές, έμφυλες, φυλετικές και σεξιστικές προκαταλήψεις. Εν τέ-
λει, θα αναφερθώ στις δυνατότητες που έχει  ο εκπαιδευτικός ώστε να επαναπροσδιορίσει 
την ετερότητα από μία αρνητική έννοια σε μία θετική,  δείχνοντας τόσο στον εαυτό του όσο 
και στους μαθητές του,  ότι η διαφορετικότητα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.  

Λέξεις - Κλειδιά: ετερότητα, στερεότυπα, εκπαίδευση, ταυτότητα, κοινωνία 

Εισαγωγή 

Ανέκαθεν η ετερότητα μεταφράζονταν σε μειονεξία, τόσο σε μακρο-κοινωνιολογικό επίπεδο 
όσο και σε μικρο-κοινωνιολογικό επίπεδο. Η συνάντηση με τον ‘ Άλλο’ γεννά συναισθήματα 
ανασφάλειας, όπου ο καθένας τα διαχειρίζεται διαφορετικά έχοντας, συχνά, μία κοινή συνι-
σταμένη, τον φόβο απέναντι στο διαφορετικό. Η κοινωνία είναι εμποτισμένη με στερεότυπα 
καθώς, στο πλαίσιο μιας γενικότερης ομογενοποίησης π.χ. γλώσσα, θρήσκευμα κ.λπ, οτιδή-
ποτε ‘αποκλίνει’ διαταράσσει την ισορροπία και μετονομάζεται σε ‘πρόβλημα’. Ο κάθε άν-
θρωπος είναι ξεχωριστός, επομένως, το κάθε παιδί φέρνει μαζί του κάτι διαφορετικό στο 
σχολείο . Εν προκειμένω, η θέση του δασκάλου συνίσταται στο να  αποδεχθεί και να καλλιερ-
γήσει  αυτό που φέρνει ο μαθητής μαζί του (Cummins, 2005:41). Η αποδοχή της ταυτότητας 
αφορά στην εδραίωση  σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών 
(Cummins, 2005:50). Η έλλειψη σεβασμού, είτε από την μία, είτε από την άλλη πλευρά, κα-
θίσταται βασικός παράγοντας στον τρόπο που προσλαμβάνουν τον εαυτό τους ,τόσο οι εκ-
παιδευτικοί όσο και οι μαθητές. Μέσα στην τάξη, όπως και μέσα  στην κοινωνία  δημιουρ-
γούμε  και αναπλάθουμε την ταυτότητα μας. Οι ταυτότητες δεν είναι στατικές ή σταθερές, 
αλλά μάλλον ανασχηματίζονται διαρκώς μέσα από τις εμπειρίες μας και τις σχέσεις μας. Αυ-
τός είναι  και ο λόγος που ο ‘ Άλλος’ είναι σημαντικός, καθώς μέσω αυτού ορίζουμε την ταυ-
τότητα μας αλλά, ταυτόχρονα διαφοροποιούμαστε απ’ αυτόν. Εφόσον, ‘χτίζουμε’ τον εαυτό 
μας σε αντίστιξη με κάποιον άλλον, εκδηλώνουμε και την αξία της ύπαρξης του ‘ Άλλου’ στην 
διαμόρφωση του εαυτού μας.  
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Η έννοια της ετερότητας και οι συνέπειες στο εκπαιδευτικό σύστημα  

Η ετερότητα μπορεί να αφορά ιδιότητες όπως η καταγωγή, η φυλή, το φύλο, το χρώμα, η 
γλώσσα, η θρησκεία ή η κουλτούρα (Μαδιανού, 1998:11). Παράλληλα, αυτά τα ‘πολιτισμικά 
ελλείμματα’ μπορεί να καταλήξουν να έχουν ισχύ εγγενών ιδιοτήτων, νοητικών ή ψυχικών 
(Σολομών, 1998:162) . Οι συνιστώσες αυτές, χαρακτηρίζουν μία ομάδα ή ένα άτομο και το 
εντάσσουν σε ένα σύνολο, το οποίο έτσι διαφοροποιείται και ‘μειονεκτεί’  έναντι της πλειο-
ψηφίας, όλων εκείνων δηλαδή που θεωρούνται όμοιοι, ‘κανονικοί’, γνωστοί και οικείοι (Μα-
διανού, 1998:11). Ωστόσο, αυτή η διαφορετικότητα μπορεί να αποδίδεται είτε σε εγγενείς 
είτε σε επίκτητες ιδιότητες. Ίσως, τα μεγαλύτερα θύματα ρατσιστικών αντιλήψεων να συγκε-
ντρώνουν περισσότερα από ένα ‘μειονεκτικά’ χαρακτηριστικά. Όταν ένα  αλλοδαπό κορίτσι 
αποφασίσει ή αναγκαστεί, εν όψει συνθηκών, να φοιτήσει σε ένα ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-
στημα, θα συναντήσει διάφορα εμπόδια. Αρχικά, το άτομο αυτό είναι πιθανό θα συναντήσει 
προβλήματα  σε συνάρτηση με τη γλώσσα,  τη κουλτούρα, ενδεχομένως την θρησκεία και 
την εθνικότητα. Η προσπάθεια που θα καταβάλει αυτό το κορίτσι ώστε να ενταχθεί σε ένα  
διαφορετικό, από πολλές απόψεις,  περιβάλλον, δεν μπορεί  να συγκριθεί με την απλή δια-
δικασία των άλλων, την  αποδοχή. Αυτός που θα επωμιστεί το ‘βάρος’ αυτής της αποδοχής 
είναι κυρίως ο δάσκαλος, ο οποίος θα πρέπει να γεφυρώσει χάσματα που σχετίζονται  με την 
γλώσσα και τα κενά που ενδεχομένως να υπάρχουν λόγω διαφορετικής κουλτούρας όσο α-
ναφορά το εκπαιδευτικό σύστημα. Το θέμα είναι πως ο δάσκαλος και ο τρόπος που θα δια-
χειριστεί την συμπεριφορά του έναντι της μαθήτριας  του, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην 
μετέπειτα πορεία της . Θα ήθελα, εν προκειμένω, να σταθώ  στην αντιμετώπιση των παιδιών, 
η οποία θα αποτελέσει την βάση πάνω στην οποία θα ‘δουλέψει’ ο δάσκαλός.  Η αντιπαρά-
θεση με τον ‘ Άλλον΄ γεννάει στους νέους το ερώτημα ‘ποιος είναι ο άλλος’, ερώτημα που 
βρίσκεται σε συνάρτηση με τη στερεοτυπική αξιολόγηση, την κατηγοριοποίηση, την υποτί-
μηση του  ‘Αλλου’  και την μεροληψία υπέρ της ομάδας που ανήκει ο εαυτός (Τριανταφύλ-
λου, 1998:36). Ο τρόπος με τον οποίο οι ταυτότητες τίθεται σε διαπραγμάτευση μέσα στη 
τάξη  επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό  από τις υφιστάμενες αντιλήψεις περί πολιτισμού που 
υπάρχουν στην ευρύτερη κοινωνία (Γκότοβος, 2002:81). Οι εθνοπολιτισμικές διαφορές οριο-
θετούνται μέσα σε μια θεώρηση της ελληνικής κοινωνίας ως ομοιογενούς, όπου η παρουσία 
της ‘μειονότητας’ αποτελεί είτε αντικείμενο αποσιώπησης, είτε συνθήκη ‘ανωμαλίας’ σε 
σχέση με την κανονικότητα της ελληνικής κοινωνίας (Πλεξουσάκη, 2006:182). Για να μπορούν 
οι μαθητές να αποδεχτούν κάποιον που δεν εντάσσεται στα δικά τους πολιτισμικά συμφρα-
ζόμενα, θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ο όρος της ετερότητας. Οι αλληλεπιδράσεις μέσα 
στην τάξη διαμορφώνουν συλλογικά τις μελλοντικές δυνατότητες, τόσο των μαθητών όσο και 
της κοινωνίας. Η αποδοχή ή όχι ενός αλλοδαπού παιδιού από το σύνολο των μαθητών του, 
θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και την περαιτέρω προσαρμογή του στο εκπαιδευτικό σύ-
στημα. Αν δεν επιτευχθεί αυτή  η προσαρμογή, λόγω της μη αποδοχής ή της απόρριψης, τότε 
η επίδοση στο σχολείο μπορεί να είναι ανεπιτυχής. Ενώ τα συμβαλλόμενα ‘υποκείμενα’ της 
σχολικής επίδοσης αρχίζουν από τους στόχους-σκοπούς του σχολικού συστήματος, την υπο-
δομή του σχολείου, τα αναλυτικά προγράμματα, την καταλληλότητα των βιβλίων, την ποιό-
τητα της διδασκαλίας και φτάνουν μέχρι την ποιότητα της εκπαίδευσης κ.λπ, οι ευθύνες για 
την σχολική αποτυχία επικεντρώνονται αποκλειστικά στο μαθητή (Κάτσικας, 1998:53).   
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Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και ο επαναπροσδιορισμός της διαφορετικότητας  

Πέρα από τους μαθητές, η αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού τυγχάνει ιδιαίτερης και βαρυσή-
μαντης σημασίας, καθώς είναι αυτός που θα επιδιώξει την ισορροπία και θα αναστρέψει 
τυχόν αρνητικές απόψεις και ενέργειες  ή θα επιβεβαιώσει την αρνητική προσέγγιση της ε-
τερότητας, είτε χωρίς να επέμβει είτε αποσιωπώντας βλαβερές ενέργειες και ακόμη πιο επι-
βλαβείς  λέξεις.  Οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται ως οι φορείς που διατηρούν και αναμεταδί-
δουν νοήματα και ιδέες (Δεληγιάννη & Αθανασιάδου, 1997:95) . Η ουδετερότητα απέναντι 
στις κοινωνικές διακρίσεις κάνει τους εκπαιδευτικούς να αρνούνται ενδεχόμενες διαφορές 
ανάμεσα σε παιδιά από διαφορετικό κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον, κατάσταση που δεν 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότερη στήριξη (Βαρνάβα, 1997:94). Τα  
φυλετικά ή έμφυλα ζητήματα πρέπει να αναδιαπραγματευτούν, όχι μόνο θεωρητικά αλλά 
και πρακτικά. Η ισότητα δεν διασφαλίζεται μόνο από τα λόγια, αλλά και από τις πράξεις. Στα 
πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος, η δύναμη αυτή ανήκει στον εκπαιδευτικό. Για να 
μπορέσει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός να φερθεί ισότιμα, θα χρειαστεί την στήριξη τόσο του 
εκπαιδευτικού συστήματος όσο και των μαθητών του, δηλαδή την κοινωνία. Ένας εκπαιδευ-
τικός δεν μπορεί να διασφαλίσει την ύπαρξη ενός δικαιώματος , η κοινωνία είναι αυτή που 
θα  πρέπει, πρώτα, να το κατοχυρώσει  όχι μόνο  σε Διακηρύξεις και Συντάγματα, αλλά και 
στην υφιστάμενη πραγματικότητα. Εν τέλει, ο ευαισθητοποιημένος δάσκαλος μπορεί να δια-
δραματίσει, όχι βέβαια καθοριστικό αλλά  οπωσδήποτε σημαντικό ρόλο στην άμβλυνση των 
στερεοτύπων και στον σεβασμό της διαφορετικότητας (Κάτσικας, 1998:58). Άλλωστε, μέσω 
της πρακτικής τους και των αλληλοεπιδράσεων με τους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί προσδιο-
ρίζουν την δική τους ταυτότητα.    

Επίλογος 

Η προσέγγιση  της ετερότητας, του Άλλου, ως κάτι διαφορετικό, κάτι υποδεέστερο καλλιερ-
γείται μέσα από πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Παράλληλα, πολλοί όταν αποφαίνο-
νται για τον ρόλο του σχολείου, φαίνεται να πιστεύουν ότι το σχολείο είναι σε θέση μέσα 
από μια αντιρατσιστική αγωγή να διδάξει στους μαθητές να σέβονται ο ένας τον άλλον, παρά 
την διαφορετικότητα τους και να συνυπάρχουν αρμονικά μέσα στην κοινωνία.  Η πραγματική 
μάθηση θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω της ανακάλυψης της αλήθειας, κι’ όχι μέσω 
της επιβολής μιας επίσημης αλήθειας, η οποία δεν οδηγεί στην ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης 
και κριτικής σκέψης (βλ. Τσόμσκι). Η ‘αλήθεια’, η οποία προβάλλεται  μέσα  από διάφορες 
πηγές είναι επισφαλής και εξυπηρετεί κοινωνικοοικονομικά συμφέροντα, μεγιστοποιώντας 
την κοινωνική και οικονομική ανισότητα καθεστώς που έχει συνέπειες στο εκπαιδευτικό σύ-
στημα. Η συμπεριφορά επηρεάζει τα κοινωνικά στερεότυπα, αλλά και τα κοινωνικά στερεό-
τυπα επηρεάζουν εξίσου την συμπεριφορά. Αυτή η αμφίδρομη σχέση  για να πάψει να τρο-
φοδοτείται, θα πρέπει να τεθούν όροι και διακρίσεις υπό αμφισβήτηση.  Άλλωστε, όταν α-
ναμένουμε  από έναν μαθητή να μην τα καταφέρει, είτε λόγω φυλετικής καταγωγής , είτε 
λόγω νοητικού επιπέδου, είτε λόγω οκνηρίας μεταφράζουμε αυτή την σκέψη σε αυτοεκπλη-
ρούμενη προφητεία. Όταν όλοι γύρω του γονείς, δάσκαλος και μαθητές πιστεύουν ότι δεν 
θα τα καταφέρει, όντως  δεν θα τα καταφέρει, όχι επειδή δεν μπορεί αλλά επειδή θα πιστέ-
ψει ότι δεν είναι ικανός να τα καταφέρει.  Στο πλαίσιο αυτό, το χαμηλό ηθικό γεννάει την 
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κακή προοπτική που με την σειρά της γεννάει ηθικό ακόμα χαμηλότερο, εν αντιθέσει, το υ-
ψηλό ηθικό όχι μόνο εμπνέει ψηλούς στόχους αλλά έχει επίσης πολλές πιθανότητες να προ-
καλέσει συνθήκες προόδου ικανές  αν οδηγήσουν σε ηθικό ακόμα ψηλότερο. Εφόσον προ-
σφέρονται στα άτομα πιθανότητες σχολικής επιβίωσης αυστηρά καθορισμένες από τη θέση 
τους στην κοινωνική ιεραρχία, διενεργείται  μια επιλογή που κάτω από την φαινομενική τυ-
πική ισότητα βραβεύει τις πραγματικές ανισότητες, κι’ έτσι το σχολείο συντελεί στην διαιώ-
νιση των ανισοτήτων, ενώ, συγχρόνως τις νομιμοποιεί. Η υιοθέτηση της ισότητας ως στάσης 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη κι’ άλλες παραμέτρους π.χ. η ισότιμη αντιμετώπιση δύο μαθητών 
από τον δάσκαλο, από διαφορετική χώρα, σε επίπεδο γλώσσας, συμβάλλει στην ανισότητα. 
Ο κάθε μαθητής για να αντιμετωπίζεται ισότιμα πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά λαμ-
βάνοντας υπόψη, κάθε φορά, διάφορες συνιστώσες π.χ. το πολιτισμικό κεφάλαιο, την εθνι-
κότητα, κ.λπ.. Ο πραγματικός σεβασμός που τρέφει ο εκπαιδευτικός προς τους μαθητές του 
αντανακλάται στο να τους αντιμετωπίζει ως ανεξάρτητες προσωπικότητες, αναγνωρίζοντας 
και εκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ο καθένας παρουσιάζει (Τριλιανός, 
2004:230).    
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Περίληψη 
 
Η εργασία αυτή πραγματεύεται τη θέση και τα καθήκοντα της γυναίκας στην ελληνική κοι-
νωνία και το περιεχόμενο της εκπαίδευσής της κατά τον 19ο αιώνα, εποχή που ο ελληνικός 
εθνικισμός αρχικά ως αγώνας για την ανεξαρτησία και στη συνέχεια ως αλυτρωτισμός γνω-
ρίζει έξαρση, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου εθνικιστικού ξεσπάσματος στα Βαλκάνια. Το εν-
διαφέρον στρέφεται στην παρουσίαση των κυρίαρχων αντιλήψεων της εποχής για το γυναι-
κείο φύλο και το ρόλο του, και στις μεταβολές που υπέστησαν οι θεωρίες αυτές κάτω από 
την πίεση εθνικών επιταγών αλλά και κοινωνικοοικονομικών μεταβολών, στο πλαίσιο ενός 
παγκόσμιου συσχετισμού δυνάμεων πολιτικών, ιδεολογικών και οικονομικών και κάτω από 
το πρίσμα της ταξικής διαφοροποίησης της ελληνικής κοινωνίας. Εξετάζεται το πρόγραμμα 
σπουδών της γυναικείας εκπαίδευσης, η πορεία εκσυγχρονισμού της, η σύνδεσή της με τον 
παραγωγικό τομέα και οι απαρχές της εισόδου των πρώτων Ελληνίδων στα πανεπιστήμια.   
 
Λέξεις - Kλειδιά: γυναικεία καθήκοντα & εκπαίδευση, ελληνικό κράτος, 19ος αιώνας.  

 
Εισαγωγή 

 
Το γενικότερο ενδιαφέρον της έρευνας για τη μελέτη της θέσης της γυναίκας στην ανθρώπινη 
κοινωνία είναι νεότερο στο χώρο της ιστοριογραφίας και συνδέεται με τον σύγχρονο επιστη-
μονικό λόγο αναφορικά με το φύλο, ο οποίος συγκλίνει με τη φεμινιστική θέση που υποστη-
ρίζει πως οι κατανομές των ρόλων που αφορούν στα δύο φύλα δεν ανάγονται στις βιολογικές 
διαφορές τους, όπως είχε κατά κόρον υποστηριχτεί, αλλά σε πολιτισμικά διαμεσολαβημένες 
αντιλήψεις για το φύλο, το οποίο κάτω από αυτές τις συνθήκες νοείται ως κατασκευή, κοι-
νωνική σχέση και πολιτισμικό σύμβολο που διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία, και 
όχι ως δεδομένο της φύσης. Η θεωρία της κοινωνικής κατασκευής επικεντρώνεται στη δράση 
ως διαδικασία συγκρότησης του κόσμου, θεωρώντας το φύλο υπεύθυνο για την οργάνωση 
των κοινωνικών σχέσεων, για τη δόμηση συστημάτων ιεραρχίας και την κατανομή των κοι-
νωνικών ρόλων. Οι κοινωνικές έτσι, επιστήμες, ανάμεσα σ’ αυτές και η ιστοριογραφία, σπεύ-
δουν να ανασύρουν το γυναικείο φύλο από τη «φυσική» του αφάνεια, στην οποία η βιολο-
γίζουσα δυτική σκέψη των προηγούμενων αιώνων είχε τοποθετήσει (Παπαταξιάρχης & Πα-
ραδέλλης, 1998). Μέσα στο γενικότερο αυτό πλαίσιο εντάσσεται και η ιστοριογραφική έ-
ρευνα που μελετά τη θέση  της γυναίκας στον ελλαδικό χώρο του 19ου αιώνα. 
 

 
 
 

4271

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



Η θέση της γυναίκας και τα καθήκοντά της στην ελληνική κοινωνία του 19ου αιώνα 
 
Οι γυναίκες των πρώτων χρόνων της ζωής του ανεξάρτητου ελληνικού βασιλείου, δεν παρου-
σιάζονται σε δημόσιους χώρους στους οποίους είναι κυριολεκτικά αθέατες, αλλά παραμέ-
νουν έγκλειστες στον οίκο, ειδικά στα αστικά κέντρα. Από τη δεκαετία όμως, του 1870 οι 
γυναίκες αρχικά των αστικών στρωμάτων και έπειτα των μεσαίων κάνουν όλο και πιο συχνή 
την εμφάνισή τους σε δημόσιους χώρους διασκέδασης, σε περιπάτους, σε καφενεία που λει-
τουργούν και ως ζαχαροπλαστεία και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η παρουσία τους στους 
χώρους αυτούς συνδέεται με τις στρατηγικές γάμου και με την περίοπτη κατανάλωση της 
τάξης τους, και δεν συνεπάγεται μεγαλύτερα περιθώρια ελευθερίας κινήσεων,  αφού σε κάθε 
τους έξοδο, ειδικά οι ανύπαντρες, θα έπρεπε να συνοδεύονται από κάποιον άντρα ή υπη-
ρέτη. Το ενδεχόμενο μη συνοδείας τους υποδήλωνε την κατώτερη κοινωνική τους θέση και 
την ανάγκη τους για εξωοικιακή εργασία. Οι γυναίκες ήταν επιφορτισμένες με τη φροντίδα 
του νοικοκυριού, των παιδιών, των αρρώστων και των ηλικιωμένων. Λίγες ήταν αυτές που 
ανήκοντας στην ανώτερη αστική τάξη διηύθυναν πολυάριθμο υπηρετικό προσωπικό, αν και 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, μην μπορώντας η υποανάπτυκτη βιομηχανία 
να προσελκύσει γυναικείο εργατικό δυναμικό, αναπτύσσονται οι οικιακές υπηρεσίες, παρέ-
χοντας υπηρέτριες ακόμη και στις μικρομεσαίες τάξεις. Το υψηλό κόστος ωστόσο, πολλών 
στην πλειοψηφία τους εισαγόμενων, τυποποιημένων προϊόντων δεν επέτρεπε την αγορά 
τους από πολλές οικογένειες και καθιστούσε υπεύθυνες για την παραγωγή τους τις γυναίκες 
εντός του οίκου  
 
Τις τελευταίες ωστόσο, δεκαετίες του 19ου αιώνα ο ρόλος της γυναίκας επαναπροσδιορίζεται, 
καθώς προάγεται σε στυλοβάτη του σπιτιού και της οικογένειας, κάτι που της προσδίδει η-
θική αξία και κοινωνική χρησιμότητα, καθώς ο οίκος εξιδανικεύεται ενσωματώνοντας όλες 
τις αξίες που δεν απαντώνται στον πολυτάραχο δημόσιο (πολιτικό και επαγγελματικό) βίο 
των ανδρών  (Βαρίκα, 1996). 
 
Την ίδια εποχή το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το παιδί, η ανακάλυψη της χαράς της πατρό-
τητας και η αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης της παιδικής ηλικίας, συνέπιπτε με τη στροφή 
στην ιδιωτική ζωή και στις οικιακές απολαύσεις, σηματοδοτώντας μια νέα αντίληψη για τη 
μητρότητα, που δεν αποτελούσε, όπως στο παρελθόν μια αυτονόητη αναπαραγωγική λει-
τουργία, αλλά ένα είδος κοινωνικής αποστολής που επιτελούσαν οι γυναίκες, κι αυτή η θεώ-
ρηση του ρόλου τους αναβάθμιζε τη θέση τους στην κοινωνία. Ο ρόλος της γυναίκας επι-
πλέον, αποκτά εθνικό περιεχόμενο σε μία χρονική συγκυρία που η αναμενόμενη αποσύν-
θεση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας τροφοδοτεί εκ νέου το όραμα της Μεγάλης Ιδέας και 
τον αλυτρωτισμό ή επεκτατισμό, κατ’ άλλες απόψεις, των Ελλήνων. Η μητρική ανατροφή εί-
ναι αυτή που θα προετοιμάσει νέους αγωνιστές, δημιουργούς της Μεγάλης Ελλάδας Μέσα 
σ’ αυτό το πλαίσιο αναδεικνύεται σημαντική η εκπαίδευση των γυναικών, που θα μπορούσε 
από τη μια να προετοιμάσει ικανές παιδαγωγούς που θα διέδιδαν τα ιδεώδη του ελληνισμού 
στις αλύτρωτες περιοχές (Avdela & Psarra, 2005) και από την άλλη να αναδείξει την ελληνική 
γλώσσα σε μια εποχή που η διάδοσή της στους τουρκόφωνους και σλαβόφωνους πληθυ-
σμούς, αποτελούσε μέσο για την αντιμετώπιση άλλων βαλκανικών εθνικισμών, που συ-
γκρούονταν με τις ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις (Φουρναράκη, 1999). 
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Το περιεχόμενο σπουδών της γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα του 19ου αιώνα 
 
Tο περιεχόμενο της γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, σε αντίθεση με την 
εκπαίδευση των αγοριών που είχε χαρακτήρα περισσότερο επιστημονικό και εξειδικευμένο, 
προσανατολιζόταν κυρίως, σε πρακτικού τύπου μαθήματα που θα απέβαιναν χρήσιμα στην 
οικιακή ζωή. Η διδασκαλία των εργόχειρων στα κορίτσια, που αποτελούσε και μέρος της α-
νατροφής τους στο σπίτι, θεωρούταν σημαντικό μέρος της εκπαίδευσής τους, όμως η θέση 
της στη γυναικεία εκπαίδευση δεν ήταν αυτονόητη. Κι αυτό γιατί διατυπώθηκε η κατηγορία 
πως οι μαθήτριες διδάσκονταν εργόχειρα κατάλληλα για επίδειξη, ωθούμενες προς την πο-
λυτέλεια, αντί να ασκούνται στα χρήσιμα και στα αναγκαία οικιακά έργα. Προκειμένου να 
χαλιναγωγηθεί η τάση αυτή για πολυτέλεια, εντάθηκαν οι προσπάθειες τυποποίησης της δι-
δασκαλίας των εργόχειρων στα σχολεία. Η συνήθεια του Αρσακείου και άλλων παρθεναγω-
γείων να προσφέρουν τα εργόχειρα των μαθητριών τους για φιλανθρωπικούς σκοπούς, απο-
τελούσε ίσως μια έμμεση απάντηση σ’ αυτούς που κατηγορούσαν τα σχολεία για παροχή 
αρνητικών προτύπων. Τελικά, αν και η ενασχόληση με τα εργόχειρα οριοθετεί τη δραστηριό-
τητα της γυναίκας στο πλαίσιο του οίκου αποκλείοντάς την από τον κοινωνικό βίο, η δυνατό-
τητα δημόσιας έκθεσης των έργων αυτών της παρέχει μία μικρή διέξοδο από την οικιακή 
περιχαράκωση (Μπακαλάκη & Ελεγμίτου, 1987).  
 
Κάτω από την επίδραση του εθνικισμού εντεινόταν η καχυποψία προς τα ξένα ήθη που ήταν 
αντίθετα με τα παραδοσιακά ελληνικά πρότυπα και η μίμησή τους απομάκρυνε τους ανθρώ-
πους από τις αρετές των προγόνων τους. Έντονη ανησυχία εκφραζόταν ακόμη, και για την 
επικράτηση της δυτικής λογοτεχνίας και κυρίως, των ρομαντικών συνήθως, μεταφρασμένων 
μυθιστορημάτων, που θεωρούνταν βλαπτικά για τα ελληνικά ήθη και ιδιαίτερα για τα νέα 
κορίτσια που κατέφευγαν συχνά στην ανάγνωσή τους, διότι έτσι φαντασιώνονταν έναν δια-
φορετικό κόσμο και έναν αλλιώτικο ρόλο από αυτόν που τους είχαν επιβάλει (Exerzoglou, 
2003). Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες διατυπώθηκε μία δεύτερη κατηγορία κατά των γυναι-
κείων εργόχειρων που αφορούσε στη μίμηση των δυτικών προτύπων. Στον αντίποδα αυτής 
της «ξενομανίας» μπορεί κανείς να εντοπίσει στα εργόχειρα μια τάση αναζήτησης της ελλη-
νικότητας, η οποία εκφράζει ίσως, μια γενικότερη έξαρση του ελληνικού εθνικισμού τον 19ο 
αιώνα, που οξύνεται μετά την ήττα στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Το ελληνικό αυτό 
στοιχείο αναζητείται και ανακαλύπτεται στην κλασική αρχαιότητα ή στο σύγχρονο λαϊκό πο-
λιτισμό που θεωρούταν συνέχειά της, συγκροτώντας μια εθνική πολιτισμική ταυτότητα, η 
οποία την ίδια στιγμή που διαφοροποιούσε την Ελλάδα από την Ευρώπη, συντελούσε και 
στην αναγνώρισή της από εκείνη (Βαρίκα, 1996· Μπακαλάκη & Ελεγμίτου, 1987).   
 
Η γυναικεία εκπαίδευση, ωστόσο τον 19ο αιώνα, προέβλεπε εκτός των άλλων και τη διδα-
σκαλία του μαθήματος της οικιακής οικονομίας, προκειμένου να γίνουν ικανές οι μαθήτριες 
για τη διεύθυνση του οίκου, κάτι που αποτελούσε ύψιστο καθήκον των κοριτσιών προς την 
οικογένεια, την κοινωνία και το έθνος. Τα περισσότερα από τα βιβλία οικιακής οικονομίας 
που διδάχτηκαν στα ελληνικά σχολεία, εκδόθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου οι Ελληνί-
δες ήταν περισσότερο εξοικειωμένες με τα πρότυπα που εκείνα προέβαλαν, απ’ ό,τι οι Ελλα-
δίτισσες. Επιπλέον, με τα πρότυπα αυτά ταυτίζονταν περισσότερο οι γυναίκες των ευπορό-
τερων τάξεων απ’ ό,τι οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων, καθώς αναδείκνυαν συνθήκες 
ζωής της αστικής τάξης, όπως η αποκλειστική ενασχόληση με τα καθήκοντα του οίκου και η 
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χρήση υπηρετικού προσωπικού, που προϋπέθεταν οικονομική επιφάνεια από την πλευρά 
του πατέρα ή του συζύγου, και που δεν αντανακλούσαν σε καμία περίπτωση την καθημερινή 
πραγματικότητα της ζωής των γυναικών των απορότερων οικογενειών. Ωστόσο, η ιδεολογία 
αυτή διαχεόταν και στις λαϊκές τάξεις, στο βαθμό που η εικόνα της καλής υπηρέτριας συγκα-
λυπτόταν από την εικόνα της καλής κόρης και συζύγου. Η αδιαφορία του κράτους για τα σχο-
λεία θηλέων και η περιθωριοποίηση της γυναικείας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επέτρεπε 
στην ιδιωτική πρωτοβουλία την προσαρμογή της στις επιταγές της αστικής τάξης, που ανα-
ζητούσε κύρος μιμούμενη δυτικότροπα πρότυπα. Πάντως, ανεξαρτήτως της ταξικής τους 
προέλευσης, όλες οι γυναίκες θα μπορούσαν στα έργα αυτά να αναγνωρίσουν αξίες και αρ-
χές με τις οποίες ήταν εξοικειωμένες, ενώ η οικουμενικότητα των αρχών που προβάλλονταν 
στηριζόταν στην αναγωγή τους στην αρχαία Ελλάδα (Μπακαλάκη & Ελεγμίτου,  1987). 
 
Άλλοι τομείς που συμπεριλαμβάνονταν επιπλέον, στην εκπαίδευση των γυναικών ήταν η πα-
ροχή γνώσεων υγιεινής, η πρακτική αριθμητική, η οικιακή καταστιχογραφία, διάφορα καλλι-
τεχνικά μαθήματα, όπως η καλλιγραφία, η ωδική, ο χορός, η ιχνογραφία, η γυμναστική, αλλά 
και η εκμάθηση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της γαλλικής, η προφορά της οποίας θεωρούταν 
ταιριαστή με τη γυναικεία χάρη. Τα μαθήματα αυτά θεωρούνταν κατάλληλα για το γυναικείο 
φύλο, γιατί συνάδουν στη «φυσική χάρη» της γυναίκας, προσφέροντάς της στοιχειώδη κοι-
νωνική μόρφωση και αναπτύσσοντας δεξιότητες που ταιριάζουν στο ρόλο της «καλλιεργημέ-
νης» οικοδέσποινας. Έχουν κυρίως, «διακοσμητικό» χαρακτήρα και λειτουργούν συχνά ως 
υποκατάστατο ή συμπλήρωμα της προίκας. Ιδιαίτερη έμφαση ωστόσο, δινόταν και στη θρη-
σκευτική αγωγή της γυναίκας, η οποία θεωρείται πως καλλιεργεί τις έμφυτες συναισθηματι-
κές της ικανότητες και την προφυλάσσει από παρεκτροπές. Η διδασκαλία της εθνικής ιστο-
ρίας έχει τη δική της θέση στην εκπαίδευση των γυναικών, αναδεικνύοντάς τες θεματοφύλα-
κες των ελληνικών παραδόσεων, και γι’ αυτό δεν περιορίζεται στον αρχαίο ελληνισμό, αλλά 
εμφατικά επικεντρώνεται στη νεοελληνική ιστορία θέλοντας να αναδείξει τη συνέχεια του 
έθνους (Φουρναράκη, 1999). 

  
Ειδικότερα ωστόσο, για το ζήτημα της χρησιμότητας της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών 
στη γυναικεία εκπαίδευση εκφράστηκαν, υπό την επίδραση και του δημοτικισμού, αντιρρή-
σεις, που στηρίχτηκαν στο επιχείρημα πως οι γυναίκες θα έπρεπε να καλλιεργήσουν κυρίως, 
τη μητρική τους γλώσσα, που κρίνεται χρησιμότερη στην καθημερινότητα του οικογενειακού 
τους βίου. Υποστηρίχτηκε μάλιστα, πως η σχολαστική κλασική εκπαίδευση των κοριτσιών τα 
απομυζεί από τη νεανική δροσιά και τη φυσική τους χάρη αποτελώντας ουσιαστικά κοινω-
νική και εθνική απειλή που υπονόμευε το γυναικείο προορισμό, δηλαδή τη μητρότητα. Η 
επιχειρηματολογία αυτή έβρισκε ερείσματα στις στερεοτυπικές παιδαγωγικές αντιλήψεις και 
στον ιατρικό λόγο της εποχής, που υποστήριζαν πως η υπερβολική διανοητική εργασία των 
κοριτσιών θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για την υγεία τους απειλώντας τις αναπαραγωγι-
κές τους ικανότητες. Η κλασική ωστόσο, παιδεία των κοριτσιών, η εντρύφηση με τις δημηγο-
ρίες του Θουκυδίδη, τους διαλόγους του Πλάτωνος, ή τον πολιτικό λόγο του Δημοσθένη, ε-
γκυμονεί ένα μεγαλύτερο κίνδυνο, αυτόν της εκμάθησης στα κορίτσια του ρόλου του πολίτη, 
που θα διασάλευε το υπάρχον, όχι μόνο παιδαγωγικό αλλά κυρίως, κοινωνικό οικοδόμημα, 
το οποίο στηριζόμενο στην κατασκευή της έμφυλης διαφοράς κατένειμε διαφορετικές αρμο-
διότητες στους άνδρες και στις γυναίκες. Πάντως, οι ακραίοι φόβοι που εκφράζονταν για το 
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ζήτημα της αρχαιομάθειας των κοριτσιών δεν ανταποκρίνονταν στην υπάρχουσα πραγματι-
κότητα, καθώς η πρώτη γενιά μορφωμένων γυναικών δε διεκδίκησε πολιτικά δικαιώματα, 
ενώ ο αποκλεισμός τους από τον πολιτικό βίο δε γνώρισε αντιδράσεις (Φουρναράκη, 1999). 
 
Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης αυτής που θεωρήθηκε κατάλληλο για όλες τις γυναίκες και 
απευθύνθηκε τόσο στα κορίτσια των «καλών» οικογενειών, όσο και στις υποψήφιες δασκά-
λες, στις άπορες τρόφιμες ιδρυμάτων, στις εργάτριες, στις υπηρέτριες και στις προσφυγο-
πούλες, καταδεικνύει μία λογική που ομαδοποιεί με βάση το φύλο. Ωστόσο, η επίσημη δι-
δασκαλία που απευθύνθηκε στις γυναίκες με σκοπό να βελτιώσει την απόδοσή τους στον 
οίκο, δεν περιορίστηκε στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά διάφορα 
κυρίως φιλανθρωπικά σωματεία οργάνωσαν κατά καιρούς επιμορφωτικά σεμινάρια και ε-
παγγελματικά σχολεία, όπου διδάσκονταν η οικοκυρική (ραπτική, μαγειρική, ανθοκομία, υ-
φαντική, πλεκτική, πλύση, ταπητουργία, ποικιλτική, δαντελοποιΐα),  αναδεικνύοντας τον οίκο 
ως τον κατεξοχήν γυναικείο χώρο απασχόλησης, αλλά και νομιμοποιώντας την προετοιμασία 
των κοριτσιών για βιοποριστική εργασία στους συγκεκριμένους τομείς (Μπακαλάκη & Ελεγ-
μίτου, 1987). Τον 19ο αιώνα διέξοδος για τις κοπέλες που ήθελαν να εργαστούν αποτελούσε 
το μόνο κοινωνικά αποδεκτό επάγγελμα, της δασκάλας (Δραγώνα, Σκούρτου & Φραγκου-
δάκη, 2001). Η ραγδαία αύξηση όμως, του αριθμού των «διδασκαλισσών» δεν επέτρεπε το 
διορισμό τους, δημιουργώντας οξύ εκπαιδευτικό και κοινωνικό πρόβλημα και οδηγώντας 
στην επιτακτική ανάγκη να δοθούν νέες διέξοδοι στη γυναικεία απασχόληση. Δεν είναι τυ-
χαίο, λοιπόν, ότι οι περισσότερες γυναίκες που αγωνίστηκαν για την εξύψωση του φύλου 
τους διεκδικώντας το δικαίωμα στη μόρφωση, ήταν δασκάλες, οι οποίες ωστόσο, δεν αμφι-
σβήτησαν τις «έμφυτες» κλίσεις των φύλων και γι’ αυτό δεν επιδίωξαν την αναβάθμιση της 
θέσης τους, μέσω της εξομοίωσης της γυναικείας με την ανδρική εκπαίδευση, αλλά μέσω της 
προβολής της κοινωνικής αποστολής που επιτελούν οι γυναίκες στον οίκο (Μπακαλάκη & 
Ελεγμίτου, 1987· Ζιώγου–Καραστεγίου, 1986). 
 
Η αντίληψη ότι ο πρωταρχικός χαρακτήρας των οικιακών καθηκόντων για τη γυναίκα δεν α-
ποκλείει τη συμμετοχή της στην πλουτοπαραγωγική εργασία, υποστηρίχτηκε από συγγρα-
φείς των σχολικών εγχειριδίων της οικιακής οικονομίας, τον Ξ. Ζύγουρα και τη Σαπφώ Κ. Λε-
οντιάδη, αλλά ιδιαίτερα σθεναρά από την Καλλιρρόη Παρρέν, η οποία υπήρξε η ριζοσπαστι-
κότερη εκπρόσωπος του γυναικείου κινήματος στα τέλη του 19ου αιώνα και διευθύντρια του 
πρώτου φεμινιστικού περιοδικού εβδομαδιαίας έκδοσης, της «Εφημερίς των Κυριών» (Βα-
ρίκα, 1996). Η επιθεωρήτρια της Δημοτικής Εκπαίδευσης Σεβαστή Καλλισπέρη πρότεινε με 
τη σειρά της την ίδρυση ανώτερων σχολών που θα διέθεταν ένα πρόγραμμα μαθημάτων ι-
κανό να προετοιμάζει τα κορίτσια για «τα του οίκου» αλλά και για έμμισθη εργασία, η οποία 
εκτός από τα οικοκυρικά προτείνεται να διευρυνθεί και σε άλλους τομείς, όπως η σηροτρο-
φία, η ορνιθολογία, η γαλακτοκομία, η τυροκομία, η κηπουρική, η λαχανοκομία, η μελισσο-
τροφία, η αρωματοποιία και η περιποίηση των ασθενών (Μπακαλάκη & Ελεγμίτου, 1987). Η 
έλλειψη πάντως, στη διάρκεια του 19ου αιώνα ταχείας εκβιομηχάνισης της ελληνικής κοινω-
νίας, που θα ωθούσε στα εργοστάσια μεγάλη μερίδα φτωχών γυναικών, ευνόησε τη δουλειά 
με το κομμάτι που επέτρεπε τη συμμετοχή γυναικών των λαϊκών τάξεων στην παραγωγική 
διαδικασία, χωρίς να απομακρύνονται από τη σφαίρα του οίκου, αποκλειόμενες από το δη-
μόσιο χώρο (Βαρίκα, 1996). 
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Η εξειδικευμένη κατάρτιση στις γυναικείες τέχνες που οργανώθηκε κυρίως, από φιλανθρω-
πικούς φορείς, αποτελώντας μία μορφή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρείχε 
και στοιχειώδεις σχολικές γνώσεις, απευθύνθηκε ιδιαίτερα σε άπορα ή ορφανά κορίτσια και 
σε φτωχές γυναίκες. Η ίδια η φιλανθρωπία νομιμοποιήθηκε ως πεδίο δράσης των γυναικών 
των ανώτερων και των μεσαίων ακόμη, στρωμάτων, καθώς νοήθηκε ως μία φυσιολογική 
προέκταση του μητρικού ρόλου της γυναίκας. Τα έργα των γυναικών διοχετεύονταν σε μεμο-
νωμένους αγοραστές ή προωθούνταν μέσω εκθέσεων εργόχειρων στην Ελλάδα και στο εξω-
τερικό. Οι πρωτοβουλίες αυτές των φιλανθρωπικών σωματείων, προσέβλεπαν κατά κύριο 
λόγο στην εκπαίδευση των φτωχών κοριτσιών προκειμένου να εξασφαλίσουν στοιχειώδη 
μέσα βιοπορισμού, εφόσον αποκλείονταν λόγω του φύλου τους από άλλους επαγγελματι-
κούς τομείς (Βαρίκα, 1996). Η επαγγελματική εκπαίδευση ανταποκρινόταν ωστόσο, και στην 
επιθυμία απόκτησης ειδικευμένου υπηρετικού προσωπικού και αγοραστών προικιών από 
μέλη της ίδιας της τάξης των φιλάνθρωπων, δηλαδή της αστικής. Η φιλοδοξία της Σχολής της 
Ενώσεως των Ελληνίδων να εκπαιδεύσει οικοδέσποινες από τη μια και εργάτριες από την 
άλλη, εκπηγάζει από την παραδοχή ότι οι γυναικείες τέχνες είναι κατάλληλες και αποτελούν 
κεφάλαιο για κάθε γυναίκα (Μπακαλάκη & Ελεγμίτου, 1987).    

 
Επιλογικά 

 
Τελικά, η επαγγελματική γυναικεία εκπαίδευση πρόσφερε διεξόδους βιοπορισμού στις γυ-
ναίκες των ασθενέστερων στρωμάτων ταυτίζοντας όμως, τη γυναίκα με «τα του οίκου» κα-
θήκοντα (Μπακαλάκη & Ελεγμίτου, 1987). Στις αρχές του 20ου αιώνα εντείνεται η προσπά-
θεια εκσυγχρονισμού της γυναικείας εκπαίδευσης και μετά από πολλές περιπέτειες καταλή-
γει στην εκπαιδευτική  μεταρρύθμιση του Βενιζέλου στα 1929, που εξασφαλίζει ίσες ευκαι-
ρίες εκπαίδευσης στους μαθητές και τις μαθήτριες καθιερώνοντας γυμνάσια αρρένων και 
θηλέων στις πόλεις και μικτά στις επαρχίες. Ο Δελμούζος με το «Ανώτερο Παρθεναγωγείο 
του Βόλου» (Φουρναράκη, 1987), ο Γληνός με την «Ανωτέρα Γυναικεία Σχολή» και η δημιουρ-
γία των αστικών σχολείων είναι σταθμοί στη μακρόχρονη αυτή προσπάθεια. Η είσοδος των 
κοριτσιών στο γυμνάσιο αποτέλεσε επιπλέον, σημαντικό βήμα για την τυπική τουλάχιστον 
εξομοίωσή τους με τους άρρενες μαθητές αυξάνοντας τις δυνατότητες εξωοικιακής τους α-
πασχόλησης, στο πλαίσιο της βιομηχανικής ανάπτυξης που συντελείται στην Ελλάδα, εξα-
σφαλίζοντας εργασία σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό γυναικών (Ζιώγου–Καραστεγίου, 1986· 
Βαρίκα, 1996).  
 
Η τάση για εξασφάλιση ουσιαστικής Μέσης Εκπαίδευσης διαφαίνεται πιο καθαρά μετά το 
1890, χρονιά που το Πανεπιστήμιο δέχτηκε την πρώτη φοιτήτρια, την Ιωάννα Στεφανόπολη, 
στη σχολή της Φιλοσοφικής. Από δω και στο εξής η δευτεροβάθμια εκπαίδευση παύει να έχει 
ως πρωταρχικό σκοπό την κατάρτιση δασκάλων και οικοδεσποινών, αλλά στοχεύει και στον 
εξοπλισμό των υποψηφίων για το Πανεπιστήμιο γυναικών με ανάλογη μόρφωση. Τότε πλη-
θαίνουν οι αιτήσεις των γυναικών που θέλουν να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις στο 
Παν/μιο. Αντιμετωπίζοντας την άρνηση του κράτους, μερικές από αυτές πείθουν την οικογέ-
νειά τους να τις στείλει για σπουδές στην Ευρώπη, από την οποία, επιστρέφοντας διπλωμα-
τούχες, αναζητούν εργασία. Αξιομνημόνευτες είναι οι περιπτώσεις της Ελένης Μπούκουρη – 
Αλταμούρα, κόρη Σπετσιώτη καπετάνιου, αγωνιστή της Επανάστασης του 21, που αναγκάζε-
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ται, για να σπουδάσει ζωγραφική να μεταμφιεστεί σε άντρα, εισχωρώντας μετά από επιτυ-
χείς εξετάσεις στη σχολή Καλών Τεχνών της Ρώμης, από την οποία ήταν αποκλεισμένες οι 
γυναίκες και της Σοφίας Λασκαρίδου που το 1903  γίνεται η πρώτη φοιτήτρια που εγγράφεται 
στη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών, αντιμετωπίζοντας την ανοιχτή εχθρότητα συμφοιτητών και 
καθηγητών της. Το 1908 η Αγγελική Παναγιωτάτου, που ήταν μαζί με την αδελφή της η πρώτη 
φοιτήτρια της Ιατρικής, εκλέχτηκε επιμελήτρια του Παν/μίου Αθηνών στην έδρα της Επιδη-
μιολογίας, αλλά λόγω των αντιδράσεων από το πρώτο της κιόλας μάθημα, αποχώρησε στην 
Αίγυπτο, όπου έγινε καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου (Βαρίκα, 1996). 
 
Παρατηρούμε ανακεφαλαιώνοντας, πως σε αρχικό επίπεδο, τον 19ο αιώνα, οι γυναίκες διεκ-
δικούν την κοινωνική τους αναγνώριση προβάλλοντας τη σημασία της θέσης τους στον οίκο. 
Η γυναικεία εκπαίδευση αποτελεί βασικό αίτημά τους, διότι θα τις καταστήσει ικανές να 
διευθύνουν σωστά τον οίκο πετυχαίνοντας την καταξίωσή τους στη σφαίρα του  ιδιωτικού. 
Παράλληλα διεκδικείται η διεύρυνση της μόρφωσής τους, η οποία αναγνωρίζεται ως μέσο 
για την ένταξή τους στον πολιτισμένο κόσμο και τη βελτίωση της κοινωνικής τους θέσης,  
αλλά και το δικαίωμά τους στον βιοπορισμό. Σε δεύτερο επίπεδο, περνώντας πια στον 20ο 
αιώνα, οι γυναίκες, χωρίς να αμφισβητηθεί η αρμοδιότητά τους στον οίκο, διεκδικούν δυνα-
μικά την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία και την ισοπολιτεία (Μπακαλάκη & Ελεγ-
μίτου, 1987).  
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Περίληψη 

Το εκπαιδευτικό σύστημα υποβάλλοντας άτομα άνισα στις ίδιες δοκιμασίες που προβάλλο-
νται σαν κοινωνικά ουδέτερες και λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις σχολικές επιδόσεις στο ό-
νομα της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας ουσιαστικά διαιωνίζει και διογκώνει τις 
προϋπάρχουσες κοινωνικές διαφορές και νομιμοποιεί με τον επισημότερο τρόπο τα κληρο-
νομημένα πολιτισμικά προνόμια των καλλιεργημένων τάξεων. Η κοινωνική ανισότητα των 
μαθητών εκλαμβάνεται σαν φυσική ανισότητα, η ομαλή πρόσληψη της σχολικής κουλτού-
ρας σαν χειροπιαστή απόδειξη της διανοητικής ανωτερότητας και η πιο άνετη κοινωνική 
συμπεριφορά των παιδιών ανώτερων στρωμάτων ή ο ευστοχότερος τρόπος επικοινωνίας 
σαν αποτέλεσμα υψηλότερης ευφυΐας και εγγενών ικανοτήτων. Μαθητές είτε γηγενείς είτε 
αλλοδαποί προερχόμενοι από λαϊκές και μη προνομιούχες τάξεις, που χαρακτηρίζονται από 
ένα κατώτερο κοινωνικό status, έχουν φτωχά ερεθίσματα και ανατρέφονται σε συνθήκες 
πολιτισμικής ένδειας απέχουν κατά πολύ από την επίσημη σχολική κουλτούρα που επιδιώ-
κεται να τους διδαχθεί, με αποτέλεσμα να βιώνουν συχνά ανυπέρβλητες δυσκολίες στην 
σχολική ζωή τους εξαιτίας του κοινωνικού και οικονομικού προφίλ της οικογένειάς τους.  

 Λέξεις - Kλειδιά: Κοινωνικές ανισότητες, διαπολιτισμική εκπαίδευση, πολυπολιτισμικές 
τάξεις. 

Εισαγωγή 

Το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, ενώ διακηρύττει τον δημοκρατικό χαρα-
κτήρα του, συγχρόνως συμβάλλει στην κοινωνική αναπαραγωγή λειτουργώντας επιλεκτικά. 
Αντί να διαθέτει μεθόδους παιδείας που αξιοποιούν όλους τους μαθητές και παρέχουν 
γνώσεις ακόμη και σε εκείνους που μεταφέρουν από το οικογενειακό τους περιβάλλον 
«μορφωτικά μειονεκτήματα», προβάλλει σαν αδιαμφισβήτητο τεκμήριο της αντικειμενικό-
τητάς του τις ίδιες συνθήκες στην εκπαιδευτική πράξη και ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά 
με το πώς θα εντοπίσει τους επιδεκτικούς και τους ανεπίδεκτους μαθήσεως. Ο ομοιογενής 
τρόπος με τον οποίο προσφέρεται μια γνώση δε διασφαλίζει υποχρεωτικά και ομοιογενή 
αποτελέσματα, καθώς τα άτομα προερχόμενα από ποικίλες κοινωνικές αφετηρίες διαφο-
ροποιούνται μεταξύ τους σημαντικά και έχουν διαφορετικές επιδόσεις. Πίσω από τη βαρύ-
γδουπη ρητορική περί ίσων ευκαιριών μαθητές που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τη 
μειονεκτική οικονομική και κοινωνική θέση καλούνται να αναμετρηθούν με συμμαθητές 
πολύ πιο ευνοημένους σε ένα πεδίο όχι οικείο για τους πρώτους. Απέναντι στην πραγματι-
κότητα της ετερότητας το σχολείο ορθώνεται ισοπεδωτικό, μονολιθικό, άκαμπτο και ζητάει 
από ένα ανομοιογενές μαθητικό σύνολο τις ίδιες επιδόσεις, ιδιότητες και ικανότητες. Ου-
σιαστικά, όπως παρατηρούν οι Κάτσικας και Πολίτου (1999), πρεσβεύει τη λογική «αν οι 
μαθητές δε συμμετέχουν στον ίδιο βαθμό στη διδακτική διαδικασία και δεν επωφελούνται 
εξίσου από το εκπαιδευτικό σύστημα, η ευθύνη είναι δική τους».  
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Οι κοινωνικές ανισότητες στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Η ύπαρξη των κοινωνικών ανισοτήτων, οι οποίες επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, 
είναι αδιαμφισβήτητη. Η ισότητα ευκαιριών προϋποθέτει σχολική φοίτηση πάνω στις ίδιες 
βάσεις, αλλά στην πραγματικότητα αυτό δε συμβαίνει. Τα πολιτιστικά και λοιπά ερεθίσμα-
τα που δέχεται ή όχι ένα άτομο, το μορφωτικό κεφάλαιο, όπως το προσδιόρισαν οι Bour-
dieu και Passeron (2004), είναι αποφασιστικής σημασίας. Ένα παιδί που μεγάλωσε σε περι-
βάλλον με στερήσεις απογυμνωμένο από πολιτιστικά ερεθίσματα, είναι φυσικό να υπολεί-
πεται από ένα άλλο που γεννήθηκε με το ίδιο γενετικό φορτίο, αλλά μεγάλωσε σε ευνοϊκές 
περιβαλλοντικές συνθήκες και κατέκτησε βιωματικά πλούσιες εμπειρίες ως εξωσχολικό 
μορφωτικό κεφάλαιο. Το κυριότερο, τα παιδιά των προνομιούχων τάξεων αποκτούν με 
τρόπο άκοπο, ανεπαίσθητο και ωσμωτικό ένα σύνολο αξιόλογων μορφωτικών εφοδίων που 
βρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία προς τις σχολικές απαιτήσεις και διαθέτουν σχολική 
χρησιμότητα. Όταν, για παράδειγμα, βιώνουν ως συνηθισμένη την ενασχόληση των μελών 
της οικογένειάς τους με το διάβασμα, εύλογα θα παρουσιαστούν στο σχολείο έχοντας ήδη 
εσωτερικεύσει την αξία του βιβλίου και εξοικειωθεί με την ιδέα ότι κρύβουν χρήσιμα και 
παιδευτικά πράγματα (Φραγκουδάκη, 2010).  

Εκτός από το μορφωτικό κεφάλαιο υπάρχει και το αντίστοιχο γλωσσικό. Μητέρες ανώτερων 
κοινωνικά και οικονομικά στρωμάτων που ανατρέφουν τα παιδιά τους με τεχνικές βασι-
σμένες στην αυτονομία και την ελεύθερη βούληση ευνοούν τη συμμετρική ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς τους και καλλιεργούν τη συναισθηματική σταθερότητα και την άνετη κοι-
νωνική επικοινωνία. Ένα τέτοιο παιδί μαθαίνει από την προσχολική κιόλας ηλικία να συνα-
ναστρέφεται με τους μεγάλους, να μετέχει στις συζητήσεις τους και, όταν έλθει στο σχολεί-
ο, να έχει ήδη αποκτήσει τον αέρα της επικοινωνίας με τον δάσκαλο μοιάζοντας εξοικειω-
μένο με τον απαιτούμενο «καλλιεργημένο» γλωσσικό κώδικα. Αντίθετα, το παιδί των χαμη-
λότερων κοινωνικών στρωμάτων νιώθει ότι βρίσκεται σε ανοίκειο γλωσσικό περιβάλλον και 
πιθανότατα αντιμετωπίζει αυξημένες δυσκολίες προσαρμογής με αποτέλεσμα να παρε-
μποδίζεται η γνήσια επικοινωνία και ό,τι άλλο δημιουργικό θα μπορούσε να αποκομίσει. 
Πρόκειται για την εφαρμογή της θεωρίας του Bernstein όσον αφορά στο ρόλο του «επεξερ-
γασμένου» και του «περιορισμένου» κώδικα στην λεκτική, συναισθηματική και πνευματική 
κοινωνικοποίηση των παιδιών. Τα παιδιά από πιο προνομιούχο περιβάλλον κληρονομούν 
από τον οικογενειακό περίγυρο όχι μόνο συνήθειες ή την κλασική βοήθεια «από το σπίτι» 
για τις καθημερινές ανάγκες, αλλά γνώσεις, δεξιότητες, μια διακριτική ικανότητα του ωραί-
ου, ένα καλό γούστο, κατά τον Bourdieu (1966). Η γλώσσα δεν συνιστά ένα απλό εργαλείο 
που εγγυάται μόνο πλουσιότερο ή φτωχότερο λεξιλόγιο: είναι το θεμέλιο της εκπαιδευτικής 
επιτυχίας, επειδή εξασφαλίζει την κατοχή και τον έλεγχο ενός συστήματος κατηγοριών πε-
ρισσότερο ή λιγότερο περίπλοκων, μια ιδιαίτερη ικανότητα χειρισμού σύνθετων καταστά-
σεων, μια ταξινομημένη λογική δομή, όπου τα συγκεκριμένα παιδιά έχουν μάθει να διακρί-
νουν τα έμμεσα νοήματα, να ελέγχουν τη συμπεριφορά τους με λεκτικά μέσα, να μην πα-
ρασύρονται στην παρορμητική εκδήλωση των συναισθημάτων, να ρυθμίζουν τη συμπερι-
φορά τους ώστε να ανταποκρίνεται σε ποικιλία συνθηκών. 

Η αποτυπωμένη, με τις παραπάνω μορφές, ανισότητα στην προσωπικότητα των ατόμων 
δεν τυχαίνει ιδιαίτερης προσοχής από το σχολείο. Αντίθετα, το εκπαιδευτικό σύστημα υιο-
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θετώντας και εφαρμόζοντας πρακτικές, όπως το numerus clausus στην εισαγωγή των φοιτη-
τών στις πανεπιστημιακές σχολές, η υποβάθμιση και η δυσλειτουργία της τεχνικής εκπαί-
δευσης, η ιεράρχηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμβάλλει ενεργά στη διατήρηση των 
υφιστάμενων κοινωνικών δομών. Παρά τις άνισες αφετηρίες το σχολείο δεν έχει τη δυνατό-
τητα ή τη βούληση να προσαρμοστεί στις διαφορετικές ικανότητες των μαθητών παρέχο-
ντας σε όλους πραγματικά κίνητρα για παραπέρα εξέλιξη. Εθελοτυφλώντας δεν παραδέχε-
ται ότι συνήθως οι διαφοροποιημένες σχολικές επιδόσεις είναι αποτέλεσμα των δεδομένων 
κοινωνικών ανισοτήτων. Αντί να προσαρμοστεί το σχολείο στο μαθητή, ζητάει από το μαθη-
τή το αντίστροφο και μοιραία ο μετασχηματισμός της προγενέστερης ανισότητας σε εκπαι-
δευτική ανισότητα είναι πολύ πιθανός ήδη στην αφετηρία της μαθητικής σταδιοδρομίας. 
Ενώ το πραγματικό νόημα της ισότητας των ευκαιριών είναι η προγραμματισμένη προσπά-
θεια για την κατάργηση ή μείωση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων με στόχο την εξί-
σωση των ευκαιριών (Χαραλαμπόπουλος, 1984), θεωρεί όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές 
ίσους απέναντί του και απαιτεί από όλους να ανταποκριθούν στις ίδιες σχολικές απαιτή-
σεις. Όμως, έμμεσα επιβραβεύει, διαμορφωμένες εκτός σχολείου, ικανότητες ευνοώντας 
τους κοινωνικά προνομιούχους και επιδεινώνοντας το μειονέκτημα των κοινωνικά υστε-
ρούντων.  

Επιπλέον, το εκπαιδευτικό σύστημα πείθει τους μαθητές των μη προνομιούχων τάξεων σε 
σχέση με τη νομιμότητα του αποκλεισμού τους ότι μόνοι τους διάλεξαν τους προορισμούς 
που στην πραγματικότητα έχει ορίσει η κοινωνική αναγκαιότητα. Τους εγκλωβίζει, εν είδει 
αυτοεκπληρούμενης προφητείας, σε ένα φαύλο κύκλο απογοήτευσης και εσωτερίκευσης 
της αποτυχίας ως φυσικής κατωτερότητας και έλλειψης φυσικών χαρισμάτων. Ενώ για τους 
«κληρονόμους», σύμφωνα με τον Passeron (2004), μαθητές κρίνονται εντελώς φυσικές οι 
φιλοδοξίες για κάτι ανώτερο, για τους υπόλοιπους είναι εξίσου φυσική η μοιρολατρική α-
ποδοχή να ακολουθήσουν το ρεαλιστικό οικογενειακό επαγγελματικό μονοπάτι των δευτε-
ρευόντων ή μεσαίων επαγγελμάτων, μολονότι μερικοί εξ αυτών είναι ίδιας πνευματικής 
αξίας. Οι βαθύτερες αιτίες μετατίθενται στην ατομική ευθύνη με αποτέλεσμα να έχουν δη-
μιουργηθεί και παγιωθεί οι ετικέτες του νικητή και του χαμένου, οι οποίοι λόγω συγκεκρι-
μένων κοινωνιολογικών παραγόντων, που σκοπίμως δεν αναλύονται, αλλά μέσω της απο-
σιώπησής τους νομιμοποιούνται, προέρχονται από συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά 
περιβάλλοντα (Παναγιωτόπουλος & Θάνος, 2008). Για αυτούς οι ανώτερες σπουδές δε φα-
ντάζουν σε καμιά περίπτωση ως φυσικό και αναφαίρετο δικαίωμα, αντίθετα, ακόμα και 
όταν παίρνουν αυτήν την τολμηρή απόφαση, είναι μια ενσυνείδητη επιλογή που απαιτεί 
φοβερό μόχθο και επίπονες προσπάθειες. Με την ίδια νοοτροπία έχουν εμποτιστεί ακόμη 
και τα ίδια τα παιδιά: αφενός οι «κακοί» μαθητές αποδίδουν τη σχολική αποτυχία στις πε-
ριορισμένες προσωπικές δυνατότητές τους, αφετέρου οι αριστούχοι, εξηγώντας το μυστικό 
της επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις για παράδειγμα, υπερασπίζονται ασυναίσθητα 
τις ατομικές δυνατότητες αποδίδοντας την επιτυχία στην ατομική ζώνη ευθύνης, όπως είναι 
το συστηματικό διάβασμα, η προσήλωση στον πολυπόθητο στόχο, η φιλομάθεια, η εργατι-
κότητα, η επιμέλεια. Η αντίληψη περί αποκλειστικής ατομικής ευθύνης τόσο για την επιτυ-
χία όσο και για την αποτυχία συμβάλλει ώστε μια ουσιαστικά κοινωνιογενής σχολική δια-
φοροποίηση ανάμεσα στους μαθητές να γίνεται από τους ίδιους αντιληπτή ως ατομική 
διαφορά. Η ιδεολογική κάλυψη της ουδετερότητας του σχολείου, ότι όλοι οι μαθητές είναι 
ίσοι, παρακολουθούν τα ίδια μαθήματα, μετέχουν στις ίδιες εξετάσεις, βαθμολογούνται 
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αντικειμενικά και άρα η επιτυχία ή αποτυχία είναι θέμα προσωπικών δυνατοτήτων και φι-
λοπονίας, έχει χαραχτεί τόσο πολύ στις συνειδήσεις, ώστε γονείς και εκπαιδευτικοί να είναι 
πεπεισμένοι για αυτήν την ουδετερότητα (Μυλωνάς, 2004). Ακόμη και οι εξαιρετικές, αλλά 
μεμονωμένες, επιτυχίες  «μη αναμενόμενων» ατόμων, που ξεφεύγουν από το συλλογικό, 
όπως το χαρακτηρίζει ο Bourdieu (1966), πεπρωμένο, εξασφαλίζουν μια επιπρόσθετη επι-
φανειακή νομιμότητα στη σχολική επιλογή, καθώς καλλιεργούν πειστικότερα τον μύθο του 
απελευθερωτικού σχολείου. Όσοι, στατιστικά ασήμαντοι κατά την Φραγκουδάκη (2010), 
ηρωικοί μαθητές κατορθώνουν να διακριθούν ακαδημαϊκά δραπετεύοντας από το συλλογι-
κό πεπρωμένο και δίνοντας το «φωτεινό» παράδειγμα της μερικής κοινωνικής κινητικότη-
τας, παρέχουν μια επιπλέον φαινομενική νομιμότητα στη σχολική επιλογή και συμβάλλουν 
άθελά τους στην καλλιέργεια του μύθου του δίκαιου, ισότιμου και απελευθερωτικού σχο-
λείου. 

Η ίδια κατάσταση συνεχίζεται μετά το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην αρ-
χή της τριτοβάθμιας. Παρά την ποσοτική διεύρυνση του αριθμού των φοιτητών και παρά 
την απουσία τυπικών φραγμών παραμένει άνιση η εκπροσώπηση των κοινωνικών τάξεων 
στο σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού, καθώς διατηρείται σταθερή η υπερεκπροσώπηση 
των ανώτερων τάξεων, κυρίως στα ιδρύματα που κατέχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ακα-
δημαϊκή διαβάθμιση. Η ποσοτική διεύρυνση συνοδεύεται από ποιοτική διαφοροποίηση, 
που έχει ενδυναμώσει τις κοινωνικές ιεραρχίες μεταξύ ιδρυμάτων και επιστημονικών κλά-
δων (Παναγιωτόπουλος & Θάνος, 2008). Όπως παρατηρεί ο Bourdieu (1966), οι εκπαιδευτι-
κοί θεσμοί με το υψηλότερο κύρος έχουν και την αριστοκρατικότερη σύνθεση. Και καθώς η 
κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου συνεπάγεται την κατάληψη μιας ανώτερης θέσης, η οποία 
με τη σειρά της υπόσχεται κοινωνική δύναμη και ανέλιξη, αποδεικνύεται με ενάργεια η κα-
ταλυτική δράση των ανισοτήτων: η κοινωνική ανισότητα που «κουβαλούσε» το «ευνοημέ-
νο» παιδί από το σπίτι μετατράπηκε κατά τη λειτουργία του σχολείου σε εκπαιδευτική ανι-
σότητα, η οποία αργότερα εξαργυρώθηκε σε κοινωνική υπεροχή στα πλαίσια της πολύ καλά 
οργανωμένης κοινωνικής αναπαραγωγής. Είναι οι δύο κατηγορίες πτυχίων (Χατζηγιάννη & 
Κάλλας, 2006), τα ισχυρά και τα ασθενή. Οι κάτοχοι της δεύτερης κατηγορίας και ταχύτητας 
πτυχίων ανακαλύπτουν, προϊόντος του χρόνου, ότι το σχολείο στην πραγματικότητα είναι 
όχημα αναπαραγωγής προνομίων (Παναγιωτόπουλος & Θάνος, 2008), ότι ο εκδημοκρατι-
σμός που τους είχαν με εκκωφαντικό τρόπο υποσχεθεί ήταν επιφανειακός και άρα κίβδη-
λος, ότι η προσωπική επιλογή ενός σχολικού μέλλοντος αποτέλεσε ψευδαίσθηση, καθώς 
πολλά πράγματα ήταν προκαθορισμένα. Αυτοί οι «ελεύθεροι φυλακισμένοι», σύμφωνα με 
τον Bourdieu (1993), συνειδητοποιούν τον εγκλωβισμό και την εξαπάτηση που υπέστησαν 
πολύ αργά, όταν δεν μπορούν πια να αντιδράσουν.  

Οι κοινωνικές ανισότητες στην διαπολιτισμική εκπαίδευση  

Ακόμη και στις περιπτώσεις των αλλοδαπών μαθητών στις ολοένα και εντονότερες πολυπο-
λιτισμικές σχολικές τάξεις στην χώρα μας, αυτό που δε λαμβάνεται υπόψη, αν και υποσυ-
νείδητα οι υπεύθυνοι και υποψιασμένοι εκπαιδευτικοί το διαισθάνονται, είναι ο ρόλος του 
κοινωνικού και οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας των ξένων μαθητών. Κατά την Α-
σκούνη (2001), ο περιορισμός της διερεύνησης του θέματος στο επίπεδο των πολιτισμικών 
διαφορών συρρικνώνει τον σύνθετο και πολυδιάστατο χαρακτήρα του, καθώς αποσιωπάται 
ή παραγκωνίζεται η καίρια σημασία άλλων παραγόντων πολύ μεγαλύτερης εμβέλειας που 
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καθορίζουν τη σχέση των μειονοτικών ομάδων με την εκπαίδευση, όπως είναι η κοινωνική 
τάξη. Δεν είναι, δηλαδή, τόσο θέμα ετερογένειας όσο κοινωνικών ανισοτήτων και ταξικών 
προσδιορισμών, που ούτως ή άλλως ισχύουν για όλους τους μαθητές, γηγενείς και μη. Η 
πολυπολιτισμική διάσταση στη συγκρότηση των τάξεων δεν είναι ένα στεγανοποιημένο 
χαρακτηριστικό, αποκομμένο από το υπόλοιπο κοινωνικό γίγνεσθαι, αντίθετα συνδέεται 
άρρηκτα με το κρίσιμο ζήτημα των κοινωνικών ανισοτήτων στον χώρο της εκπαίδευσης. Οι 
μαθητές των μειονοτικών πληθυσμών δεν είναι απλώς φορείς ενός άλλου πολιτισμού δια-
φορετικού από τον κυρίαρχο, αλλά ως επί το πλείστον τοποθετούνται στα πιο αδύναμα κοι-
νωνικοοικονομικά στρώματα (Νικολάου, 2000· Αραμπατζή, 2007· Ζάχος, 2007), και όντας 
στιγματισμένα εξίσου με τα παιδιά των λαϊκών και μη προνομιούχων τάξεων έχουν χαμηλό 
βιοτικό επίπεδο, βιώνουν την περιθωριοποίηση σε διάφορους τομείς της ζωής και απέχο-
ντας από την επίσημη σχολική κουλτούρα μοιραία αποκλείονται από την πρόσβαση στα 
εκπαιδευτικά και κατά επέκταση στα οικονομικά και κοινωνικά αγαθά. Είναι το «υπο-
προλεταριάτο», κατά τον Δαμανάκη (1997), ή το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status, κατά 
την Αραμπατζή (2007), που ζει τοποθετημένο στο περιθώριο της κοινωνίας με μοναδικό 
ρόλο τη διεκπεραίωση εργασιών για τις οποίες δεν ενδιαφέρεται πλέον το ντόπιο εργατικό 
δυναμικό, με πενιχρές αμοιβές, δύσκολες συνθήκες εργασίας, εξαντλητικό ωράριο, στοιχεία 
που σε συνδυασμό με τη μη επαρκή γνώση της γλώσσας και την αρνητική ή επιφυλακτική 
στάση της κοινωνίας απέναντί τους τούς οδηγούν σε μια χαμηλότατη θέση στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι. Όπως επισημαίνει η Ασκούνη (2001), η κοινωνική τάξη παραμένει έννοια κλειδί 
ως προς την αναπαραγωγή και νομιμοποίηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Οι θεωρίες του 
πολιτισμικού κεφαλαίου του Bourdieu και του κοινωνικομορφωτικού ελλείμματος της 
Isambert-Jamati ισχύουν και για τις περιπτώσεις των παιδιών των μειονοτήτων. Ενώ η κοι-
νωνικοποίηση μέσα από το σχολείο αποτελεί για τα παιδιά των κυρίαρχων τάξεων απλή 
προέκταση της πρωτογενούς κοινωνικοποίησής τους στην οικογένεια, καθώς οι μέθοδοι και 
το περιεχόμενο της επικοινωνίας στο σχολείο ανταποκρίνονται απόλυτα στις κεκτημένες 
μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον δεξιότητες, τα άλλα παιδιά ανταποκρίνονται με δυσκο-
λία στις απαιτήσεις του σχολείου, επειδή το σχολικό περιβάλλον είναι ξένο προς αυτά. Το 
τελικό χτύπημα δίνεται από τη λειτουργία του σχολείου προς την κατεύθυνση όχι του πε-
ριορισμού της ετερότητας των μαθητών, αλλά της ιεράρχησής τους ως προς την επίδοση 
μέσω των διαρκών και «αντικειμενικών» εξετάσεων και του δεσμευτικού χαρακτήρα τους 
για την εκπαιδευτική πορεία τους, χωρίς να λαμβάνεται καθόλου υπόψη το κοινωνικό και 
οικονομικό προφίλ της οικογένειας. Η συγκάλυψη ή αγνόηση της δραστικής σχέσης ανάμε-
σα στη σχολική αποτυχία και στο οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή (επάγγελμα, κοινω-
νική και οικονομική θέση, εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων) αθωώνει την κοινωνική ανι-
σότητα και ερμηνεύει τη διαφοροποίηση στις σχολικές επιδόσεις στη βάση της ύπαρξης ή 
της απουσίας ατομικών έμφυτων χαρισμάτων. 

Η κατανομή των μειονοτικών μαθητών στις διάφορους κλάδους της εκπαίδευσης είναι α-
ντιστρόφως ανάλογη του κύρους των συγκεκριμένων ειδών σχολείων (Ασκούνη & Ανδρού-
σου, 2001). Τα παιδιά των ξένων βρίσκονται όχι μόνο στους υποβαθμισμένους τομείς της 
εκπαίδευσης, όπως τα τεχνικά σχολεία, αλλά και στις ειδικές τάξεις που αποτελούνται από 
μαθητές με δυσκολίες μάθησης ή προσαρμογής. Ο προσανατολισμός τους προς τέτοιες κα-
τευθύνσεις είναι σχεδόν υποχρεωτικός και νομοτελειακός, καθώς συμβαίνει στη βάση των 
επίσημων σχολικών κριτηρίων, που εμπεριέχουν άρρητες κοινωνικές αξιολογήσεις, οι οποί-
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ες στην πραγματικότητα απορρίπτουν τα ιδιαίτερα στοιχεία της ταξικής και εθνοπολιτισμι-
κής τους προέλευσης. Όσο ανεβαίνουμε στις βαθμίδες εκπαίδευσης, παρατηρούνται σε 
αυτές τις κοινωνικές ομάδες ολοένα υψηλότερα ποσοστά διαρροής και εξαιρετικά περιορι-
σμένα ποσοστά επιτυχίας στις εισαγωγικές εξετάσεις για Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Η αυτόματη, όμως, 
σύνδεση της συλλογικής ταυτότητας με τη χαμηλή επίδοση δεν στηρίζεται σε κανένα ερευ-
νητικό δεδομένο (Γκότοβος, 2002).  

Παροχή ίσων ευκαιριών, όμως, θα σήμαινε δυνατότητα αξιοποίησης του όποιου μορφωτι-
κού κεφαλαίου τους μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης και όχι αφαίρεση του δικαιώματος 
εκμετάλλευσης των γλωσσικών και πολιτισμικών εφοδίων που ήδη φέρουν. Τα εκπαιδευτι-
κά προβλήματα των μειονοτήτων δεν πρέπει να προσεγγίζονται μόνο από την σκοπιά της 
διαφορετικής ταυτότητας ή των δεδομένων πολιτισμικών διαφορών, καθώς υπεισέρχεται η 
παράμετρος των ταξικών προσδιορισμών, που ούτως ή άλλως ισχύουν για όλους τους μα-
θητές, γηγενείς και μη. Το σχολείο δεν είναι ο χώρος όπου οι «άλλοι» μαθητές αποκτούν 
ορισμένες γνώσεις ή δεξιότητες και αποκλείονται από αυτές. Γίνεται ο χώρος όπου επιβε-
βαιώνεται, τυποποιείται και νομιμοποιείται η κοινωνικά καθορισμένη αδυναμία τους να 
μετατρέψουν το πολιτισμικό τους κεφάλαιο σε οικονομικό και κοινωνικό κεφάλαιο (Κάτσι-
κας & Πολίτου, 1999). Τα παιδιά των μειονοτήτων, των μεταναστών και της εργατικής τάξης 
αντιλαμβάνονται πόσο λίγο το σχολείο ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και πόσο απίθανο 
είναι η σχολική φοίτηση να βελτιώσει τη ζωή τους. Οι «εξοστρακισμένοι» του εκπαιδευτι-
κού συστήματος είναι κατά κανόνα παιδιά φτωχών οικογενειών και μειονοτήτων, για τα 
οποία η φιλελεύθερη πρόταση για ισότητα στην εκπαίδευση μοιάζει, παραφράζοντας δη-
κτικά τον Βourdieu, με την ψευτοευγένεια μιας πρόσκλησης σε ανεπιθύμητους καλεσμέ-
νους, όταν υπάρχει η βεβαιότητα πως οι συνθήκες δε θα τους επιτρέψουν να την αποδε-
χτούν.  

Δεν είναι, όμως, ηθικά επιτρεπτό να μετατοπίζεται τόσο άκριτα και αβασάνιστα η ευθύνη 
της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης δασκάλου και μαθητή μόνο στο ένα άκρο, και μάλιστα 
στο πιο αδύναμο. Είναι αντιπαιδαγωγικό να μην παρέχεται η ευκαιρία σε ένα διπολιτισμικά 
και διγλωσσικά κοινωνικοποιημένο άτομο να χρησιμοποιήσει και τα δύο σκέλη του μορφω-
τικού του κεφαλαίου. Είναι κοινωνικά άδικο το επίσημο σχολικό σύστημα να μη γνωρίζει 
ούτε να αναγνωρίζει την κοινωνική και πολιτιστική προέλευση και τις διαφορετικές βιο-
γραφίες των παιδιών. Είναι ανήθικο να αντιμετωπίζονται οι μαθητές σαν οι κύριοι υπεύθυ-
νοι για τις σχολικές τους επιδόσεις, οι οποίες θεωρούνται φυσικό αποτέλεσμα ατομικών 
διαφορών στις ικανότητες ή στην ποσότητα της φιλομάθειάς τους. Οι μη ευνοημένες κατα-
στάσεις μεταμορφώνονται σε ανεπιτηδειότητα ή φυσική κατωτερότητα και οι μαθητές αυ-
τοί εισπράττουν από τη σχολική ζωή την πεποίθηση της αναξιότητας και της ακαταλληλότη-
τάς τους.  

Συμπεράσματα 

Η άνιση επίδοση στο σχολείο με ό,τι αυτή συνεπάγεται για την υπόλοιπη ζωή δεν οφείλεται 
πάντοτε στις ατομικές διαφορές, αλλά επηρεάζεται σημαντικά από το κοινωνικό και το οι-
κονομικό υπόβαθρο της οικογένειας του μαθητή. Η προβαλλόμενη σαν ουδέτερη και αντι-
κειμενική αξιολογική κλίμακα του σχολείου ουσιαστικά αναπαράγει την ταξική διαστρωμά-
τωση της κοινωνίας, και μάλιστα σε δύο επίπεδα: κατά τη μετάβαση από τη μία βαθμίδα 
στην άλλη και κυρίως με τη διαφοροποίηση στο εσωτερικό κάθε βαθμίδας ως προς τους 
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τύπους εκπαίδευσης και τα παρεχόμενα προσόντα. Το σχολείο όχι μόνο δε λαμβάνει υπό-
ψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αλλά ο τρόπος λειτουργίας του επιβάλλει ακόμη εντονό-
τερα τη διαφοροποίηση και διογκώνει τις διαφορές. Η τυπικά πλήρης ισότητα που υπόσχε-
ται δεν εξασφαλίζει ίση δυνατότητα επίδοσης και σχολικής ανόδου για συγκεκριμένα παι-
διά. Πέρα από τη συστηματική αγνόηση των, μέχρι πρότινος, εμπειριών και ικανοτήτων 
τους, οι μη «προνομιούχοι» κοινωνικά και οικονομικά μαθητές κατευθύνονται σχεδόν νο-
μοτελειακά σε υποβαθμισμένους κλάδους εκπαίδευσης και τομείς, που συνεπάγονται άρ-
ρητες κοινωνικές αξιολογήσεις λόγω της ταξικής και πολιτισμικής τους προέλευσης.  
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Ο παιδαγωγικός λόγος στο ελλαδικό κράτος του 19ου αιώνα και οι κοινωνικές αναπαρα-
στάσεις της έμφυλης διαφοράς 
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Περίληψη 

Ζητούμενο της συγκεκριμένης εργασίας αποτελεί η ιστορική προσέγγιση του ζητήματος της 
εκπαίδευσης των γυναικών στο νεοϊδρυθέν ελληνικό κράτος του 19ου αιώνα και η ανάδειξη 
του παιδαγωγικού λόγου που αρθρώθηκε στην Ελλάδα εκείνην την εποχή διαμορφώνοντας 
τους στόχους και τα αναλυτικά προγράμματα των εκπαιδευτηρίων. Η συγκεκριμένη μελέτη 
επιπλέον, αποσκοπεί στην ανάδειξη των κοινωνικών αναπαραστάσεων της έμφυλης διαφο-
ράς, όπως αυτή προκύπτει από τους διαφορετικούς ρόλους που η ελληνική κοινωνία ανα-
θέτει στους άντρες και τις γυναίκες, διαμορφώνοντας αντίστοιχα παιδαγωγικές θεωρίες και 
διαφοροποιημένο περιεχόμενο σπουδών που εφαρμόζονται σε διαφορετικού τύπου σχο-
λεία στα οποία προορίζονται να φοιτήσουν χωριστά αγόρια και κορίτσια. Το ενδιαφέρον 
της έρευνας στρέφεται στον τρόπο με τον οποίο εγκολπώθηκε στην ελληνική κοινωνία ο 
«βιολογίζων» λόγος της έμφυλης διαφοράς που είχε προ πολλού συγκροτηθεί στη δυτική 
Ευρώπη καθορίζοντας διαφορετικούς ηθικούς και κοινωνικούς προορισμούς για τα δύο 
φύλα, επηρεάζοντας το περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους. Τέλος, μελετάται ο χαρακτήρας 
της γυναικείας εκπαίδευσης στο πλαίσιο των εθνικών επιταγών στην Ελλάδα του 19ου αιώ-
να - εποχή  ευρύτερου εθνικιστικού ξεσπάσματος στους λαούς της Βαλκανικής -  και κάτω 
από το πρίσμα της ταξικής διαφοροποίησης της ελληνικής κοινωνίας.  

Λέξεις - Kλειδιά: παιδαγωγικός λόγος, γυναικεία εκπαίδευση, έμφυλες κοινωνικές διαφο-
ρές. 
 

Εισαγωγή 
 

Η σχολική ένταξη των κοριτσιών αποτέλεσε αντικείμενο μέριμνας από τα πρώτα βήματα 
του νεοϊδρυθέντος ελληνικού αστικού κράτους, γιατί επιθυμούσε τον εκσυγχρονισμό και τη 
σύνδεσή του με την προηγμένη Δύση αλλά και τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Η σύνδεση 
με την ένδοξη κλασική εποχή κρινόταν επιτακτική εθνική ανάγκη, σε μια εποχή που οι φι-
λελληνικές φωνές κόπαζαν και η διάδοση των πανσλαβικών θεωριών αμφισβητούσε τη συ-
νέχεια του ελληνισμού. Το νεαρό έθνος ταπεινωμένο από την ξενική κυριαρχία, τα περιορι-
σμένα του σύνορα και το αίσθημα του αδικαίωτου αγώνα, ζητούσε να ορθοποδήσει εξα-
λείφοντας τις αναχρονιστικές νοοτροπίες του οθωμανικού παρελθόντος, φορείς των οποί-
ων θεωρούνταν κυρίως, οι γυναίκες (Βαρίκα, 1996). Η παραμονή τους σε καθεστώς αμά-
θειας θα τις παρεμπόδιζε να εκτιμήσουν το νέο δημόσιο ρόλο των ανδρών. Αυτό είχε σαν 
αποτέλεσμα τη νομιμοποίηση της εκπαίδευσης των κοριτσιών, των υπό διαμόρφωση με-
σαίων αστικών στρωμάτων, προκειμένου να ανταποκριθούν επάξια στο μελλοντικό τους 
ρόλο ως σύζυγοι και μητέρες των μελλόντων πολιτών, στους οποίους θα έπρεπε να εγχαρά-
ξουν τα βασικά στοιχεία της χριστιανικής θρησκείας και της εθνικής ιδεολογίας. Αυτό βέ-
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βαια, προϋποθέτει την ύπαρξη  εθνικών γυναικείων συνειδήσεων που διαμορφώνονται 
μέσω της λειτουργίας του σχολικού μηχανισμού (Φουρναράκη, 1999). 
 

Ο χαρακτήρας της γυναικείας εκπαίδευσης στο ελλαδικό κράτος τον 19ο αιώνα 
 
Η πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση στο ελληνικό κράτος, θεσμοθετήθηκε ως υποχρεωτι-
κή και για τα δύο φύλα, με το βασιλικό διάταγμα του 1834. Ωστόσο, παρά το γεγονός της 
ταχύτατης διάδοσής της - για τα δεδομένα αγροτικής χώρας - σε όλη την ελληνική επικρά-
τεια, η γυναικεία εκπαίδευση αναπτύχθηκε πολύ λιγότερο από την ανδρική. Η απροθυμία 
των γονιών να στείλουν στο σχολείο τα κορίτσια εξηγείται από τη διαφορετική λειτουργία 
που προβλεπόταν για την εκπαίδευση των δύο φύλων. Συγκεκριμένα για τους άνδρες η 
μόρφωση αποτελούσε «διαβατήριο» για τη μετάβαση από την αγροτική ζωή και τη χειρω-
νακτική εργασία, στην κατάληψη θέσεων στο δημόσιο τομέα και την κοινωνική τους άνοδο. 
Για τις γυναίκες όμως, που αποκλείονταν στο μεγαλύτερο βαθμό από την επαγγελματική 
απασχόληση, η εκπαίδευση είχε κυρίως, «διακοσμητικό» χαρακτήρα (πιάνο, γαλλικά, χο-
ρός, τραγούδι) και εξυπηρετούσε τις στρατηγικές γάμου, αποτελώντας συμπλήρωμα ή και 
υποκατάστατο της προίκας, καθώς οι υπερβολικές απαιτήσεις για προικοδοσία, που εκφρά-
ζονται ακόμη και από τους πλούσιους αστούς της διασποράς, που διστάζουν να επιδιώξουν 
την αύξηση του πλούτου τους με βιομηχανικές επενδύσεις, συνιστούν μείζον κοινωνικό 
πρόβλημα, που εντείνεται, καθώς ένας άντρας δεν μπορεί να παντρευτεί, αν δεν αποκατα-
στήσει τις αδελφές του. Το φαινόμενο μάλιστα, της υπερθνησιμότητας των κοριτσιών ένα-
ντι των αγοριών, που είναι γενικευμένο στην Ευρώπη του 19ου αιώνα, μην μπορώντας να 
εξηγηθεί με βιολογικά ή γενετικά αίτια, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της ανθρώπινης υ-
παιτιότητας για την εξουδετέρωση των ανεπιθύμητων κοριτσιών και την αποτροπή του α-
φανισμού της οικογενειακής περιουσίας με την προικοδότησή τους (Βαρίκα , 1996). 
 
Η εκπαίδευση των γυναικών εξυπηρετούσε σε μεγάλο βαθμό τον ανταγωνισμό του οικογε-
νειακού περιβάλλοντός τους, στην προσπάθεια επίτευξης ενός «πετυχημένου» γάμου με 
κάποιον άνδρα ανώτερης κοινωνικής τάξης, ενώ πρόβαλλε συνδυαζόμενη με τον στολισμό 
και την αεργία - όπως εκλαμβανόταν η ενδοοικιακή γυναικεία άμισθη απασχόληση -  την 
κοινωνική θέση, πραγματική ή υποτιθέμενη, του πατέρα ή του συζύγου στο πλαίσιο της 
επιδεικτικής κατανάλωσης της αστικής τάξης. Λίγα χρόνια πριν, αλλά και για τα δεδομένα 
της ελληνικής επαρχίας του 19ου αιώνα, η αεργία ως συνώνυμο της λέξης οκνηρία, θα απο-
τελούσε ίσως, το χειρότερο ελάττωμα για μια γυναίκα και θα έθετε σε κίνδυνο τη δυνατό-
τητα να παντρευτεί. Στα νέα όμως, αστικά ιδεώδη, που δεν θα αφήσουν ανεπηρέαστα και 
τα λαϊκά στρώματα, η δράση θεωρείται χαρακτηριστικό μόνο των ανδρών, ενώ η απραξία 
γυναικείο γνώρισμα μαζί και έμφυτη ευαισθησία ή ανικανότητα. Κι ενώ κάποτε για μία α-
δύνατη, ασθενική γυναίκα ο γάμος θα ήταν δύσκολη υπόθεση, στα νέα πρότυπα γυναικείας 
ομορφιάς που επικρατούν, εξέχουσα θέση κατέχει η χλωμή, εύθραυστη, αδύναμη (δείγμα-
τα ευγενικής - αριστοκρατικής καταγωγής) και σίγουρα όχι ηλιοκαμένη (ένδειξη  εξωτερικής 
εργασίας και άρα κατώτερης κοινωνικής τάξης) γυναίκα (Βαρίκα, 1996).   
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Ο «βιολογίζων» λόγος της έμφυλης διαφοράς 
 

Ο παιδαγωγικός λόγος στο ελλαδικό κράτος του 19ου αιώνα εκφράζει γενικότερα, τις κοινω-
νικές αναπαραστάσεις της έμφυλης διαφοράς, οι οποίες εξορθολογικεύονται με την ανα-
γωγή της βιολογικής διαφορετικότητας των δύο φύλων στη σφαίρα της κοινωνικής διαφο-
ροποίησής τους, καθορίζοντας διαφορετικούς ηθικούς και κοινωνικούς προορισμούς για τα 
δύο φύλα. Ο «βιολογίζων» αυτός λόγος της έμφυλης διαφοράς που είχε προ πολλού συ-
γκροτηθεί στη δυτική Ευρώπη, εγκολπώθηκε από την ελληνική διανόηση λίγο μετά τα μέσα 
του 19ου αιώνα. Επικαλούμενος την επιστημονική «αντικειμενικότητα» και δεχόμενος τη 
συνδρομή του ιατρικού λόγου συνιστά τον προορισμό του άνδρα στην ενασχόληση με το 
δημόσιο βίο και με την πολιτική, ενώ περιορίζει το ρόλο της γυναίκας στη σφαίρα του ιδιω-
τικού και οικογενειακού βίου, προσδίδοντας στην παραμικρή λεπτομέρεια της φυσιολογίας 
του ανδρικού και του γυναικείου σώματος διαφορετικά ηθικά γνωρίσματα που διαγράφουν 
και διαφορετικές κοινωνικές συμπεριφορές. 
 
Η φυσική σωματική δύναμη του άνδρα έρχεται να δηλώσει τη «φυσική» του τάση και ικα-
νότητα για κυριαρχία στον κόσμο που τον περιβάλλει. Αντίθετα, η μυϊκή αδυναμία της γυ-
ναίκας υποδηλώνει τη «φυσική» της τάση να προστατευτεί ή και να εξουσιαστεί. Ενώ ο ά-
ντρας είναι πλασμένος, για να ασκεί τη δύναμή του δραστηριοποιούμενος στον πολυτάρα-
χο δημόσιο βίο, η γυναίκα προορίζεται για την ηρεμία και την ασφάλεια του οικογενειακού 
χώρου και για τη φυσική λειτουργία της μητρότητας, η οποία χάνοντας τον κοινότοπο χα-
ρακτήρα της προάγεται σε κοινωνική αποστολή (Βαρίκα, 1996). Οι διαφορετικές ιδιότητες 
και αξίες που εκπροσωπούν τα δύο φύλα, αποκλείουν την υπεύθυνη συμμετοχή τους και 
στα δύο αξιακά σύνολα, δηλαδή και στη σφαίρα του δημόσιου και στη σφαίρα του ιδιωτι-
κού βίου. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο παιδαγωγικός λόγος δεν αμφισβητεί πια τη χρη-
σιμότητα της γυναικείας εκπαίδευσης, αλλά επιζητά με τρόπο ορθολογικό να την προσαρ-
μόσει στις ιδιαιτερότητες του γυναικείου φύλου έναντι του αντρικού (Μπακαλάκη & Ελεγ-
μίτου), θέτοντας έτσι την ιδέα της διαφορετικής παιδείας των κοριτσιών, σε σχέση με εκεί-
νη των αγοριών, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος (Φουρναράκη, 1999). 
 

Το περιεχόμενο της γυναικείας  εκπαίδευσης  
 
Ο ιδιαίτερος αυτός ρόλος των γυναικών διαχωρίζει τους στόχους της εκπαίδευσής τους σε 
σχέση με αυτούς των αγοριών – μελλόντων πολιτών, ενώ  συντελείται σε διαφορετικά σχο-
λεία, κατά τα δυτικά πρότυπα. Οι γυναίκες δεν συμπεριλήφθηκαν σ’ αυτούς που επρόκειτο 
μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας να μετατραπούν από ραγιάδες σε πολίτες και υπαλλή-
λους απαρτίζοντας ένα μορφωμένο λαό ή αναλαμβάνοντας την ηγεσία του. Η μόρφωση 
των κοριτσιών περιορίζεται σε στοιχειώδεις πρακτικές γνώσεις, υπηρετώντας το γυναικείο 
ιδεώδες, αυτό της καλής συζύγου, μητέρας και οικοδέσποινας, επικεντρώνοντας στην εκ-
μάθηση των γυναικείων καθηκόντων. Η εκπαίδευση των γυναικών «εις τα του οίκου», που 
αντανακλούσε την κυρίαρχη ιδεολογία των φύλων, μεταθέτοντας την ευθύνη των οικιακών 
εργασιών στις γυναίκες, σύμφωνα με τις «έμφυτες» κλίσεις τους, αντιπροσώπευε ένα μικρό 
μόνο μέρος της εξοικείωσης των κοριτσιών με τα καθήκοντα της οικοδέσποινας ή της νοι-
κοκυράς. Κι αυτό γιατί, από τη μία, ήταν περιορισμένος ο αριθμός των κοριτσιών που θα 
συνέχιζαν τις σπουδές τους μετά το δημοτικό και γιατί, από την άλλη, οι διαδικασίες εξοι-

4289

_____________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-7-4      Τα  Πρακτικά  του 2ου Συνεδρίου  "Νέος Παιδαγωγός"    Αθήνα,  23  &  24  Μαΐου  2015



κείωσης με τα καθήκοντα αυτά συντελούνταν κυρίως, έξω από το σχολείο, στο ενδοοικιακό 
περιβάλλον (Μπακαλάκη & Ελεγμίτου, 1987). 
 
Ο παιδαγωγικός λόγος προσδιορίζει το περιεχόμενο της εκπαίδευσης του κοριτσιού από 
την πρώιμη παιδική του ηλικία παρακολουθώντας το και κατά τα σχολικά του χρόνια. Η 
αγωγή του κοριτσιού περιορίζει την ελεύθερη συμπεριφορά και έκφραση, προωθεί το μο-
ναχικό παιχνίδι, διορθώνει την παιδική γλώσσα από χυδαϊσμούς, τιθασεύει τη φλυαρία και 
απαγορεύει την προσποίηση, την αντιλογία και την απείθεια, διαμορφώνοντας από την 
παιδική ακόμη, ηλικία ένα παθητικό και υποταγμένο πλάσμα. Η ανατροφή των θυγατέρων 
προϋποθέτει τη στενή μητρική επιτήρηση που εντείνεται κατά την εφηβική ηλικία, διότι 
πιστεύεται ότι στη διάρκειά της ελλοχεύουν περισσότεροι κίνδυνοι για την κόρη, που μπο-
ρεί να την κάνουν να παραστρατήσει και να απομακρυνθεί από τα γυναικεία καθήκοντα και 
την παραδοσιακή υποταγή (Φουρναράκη, 1999).  
 
Η παραδοσιακή αρετή και σεμνότητα των γυναικών διατηρείται, παρά τις προσπάθειες εκ-
συγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας, ως ένα είδος αντιδότου στα πλήγματα που δεχόταν 
η εθνική περηφάνια, λόγω της εξάρτησης του κράτους από ξενικές δυνάμεις και της υπονό-
μευσης τρόπων ζωής που εδώ και χρόνια είχαν αφήσει τα σημάδια τους σε έναν λαό με 
νωπές ακόμη τις μνήμες του αγώνα του για ανεξαρτησία, διασώζοντας έτσι την πληγωμένη 
αξιοπρέπειά του και εκφράζοντας την αντίστασή του στην εισβολή ξένων ηθών (Βαρίκα, 
1996). Αμφισβητείται μάλιστα, από πολλούς η χρησιμότητα της συνέχισης των σπουδών 
τους στα ανώτερα παρθεναγωγεία (μέση γυναικεία εκπαίδευση) - που ελλείψει κρατικής 
μέριμνας είχε οργανώσει η ιδιωτική πρωτοβουλία - με την προβολή του γενικευτικού επι-
χειρήματος πως τα γράμματα θέτουν σε κίνδυνο τη γυναικεία αρετή. Το γεγονός ότι η με-
τάβαση από το χώρο του σπιτιού στο χώρο του σχολείου μεσολαβείται, κυριολεκτικά και 
συμβολικά, από το δημόσιο χώρο (δρόμοι, αγορά), που δεν υπόκειται στις γυναικείες δι-
καιοδοσίες εκθέτοντας τα κορίτσια σε θεάματα επιβλαβή για την ευαίσθητη ψυχή τους, 
σηματοδοτεί ένα ρήγμα στο λόγο για την αγωγή των γυναικών, που απειλεί την αρετή τους.  
 

Η ανάπτυξη της ανώτερης εκπαίδευσης των γυναικών 
 

Αλλά και η συναναστροφή κοριτσιών των ευπορότερων κοινωνικών στρωμάτων με άλλα 
ταπεινότερης κοινωνικής καταγωγής προκαλεί ανησυχίες. Η κριτική στρέφεται ιδιαίτερα 
κατά του ανώτερου οικοτροφείου – διδασκαλείου του Αρσακείου, όπου τα κορίτσια των 
ανώτερων τάξεων συγχρωτίζονται με τις υπότροφες υποψήφιες δασκάλες, που ήταν συνή-
θως κατώτερης κοινωνικής προέλευσης, αλλά και κατά της επιβολής της σιδερένιας πει-
θαρχίας και της αυστηρής τυποποίησης στη γυναικεία εκπαίδευση, στοιχεία που προσιδιά-
ζουν περισσότερο στην εκπαίδευση των αγοριών, καθώς δεν καλλιεργούν το συναισθημα-
τισμό, τη θηλυκότητα και την προετοιμασία των κοριτσιών για τη μητρότητα (Φουρναράκη, 
1999). Προς αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού το κράτος προχωρά στην ίδρυση «ανώ-
τερων» παρθεναγωγείων στοχεύοντας στον έλεγχο της μόρφωσης των κοριτσιών των με-
σαίων αστικών στρωμάτων (αυτό υποδηλώνεται και από την επιβολή διδάκτρων), στα ο-
ποία κατ’ αποκλειστικότητα θα αναθετόταν στο εξής, το διδασκαλικό έργο. Το 1889 σε νο-
μοσχέδιο του Γ. Ν. Θεοτόκη  προβλέπεται η ίδρυση κρατικών ανώτερων παρθεναγωγείων 
και διδασκαλείου θηλέων (Βαρίκα, 1996).  
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Βρισκόμαστε, ωστόσο, στη χρονική συγκυρία που η αναμενόμενη αποσύνθεση της Οθωμα-
νικής αυτοκρατορίας τροφοδοτεί εκ νέου το όραμα της Μεγάλης Ιδέας των Ελλήνων, κι έτσι 
ο ρόλος της γυναίκας αποκτά εθνικό περιεχόμενο. Η μητρική ανατροφή είναι αυτή που θα 
προετοιμάσει νέους αγωνιστές, δημιουργούς της Μεγάλης Ελλάδας. Μέσα σ’ αυτό το πλαί-
σιο αναδεικνύεται σημαντική η εκπαίδευση των γυναικών, που θα μπορούσε από τη μια να 
αναδείξει την ελληνική γλώσσα σε μια εποχή που η διάδοσή της στους τουρκόφωνους και 
σλαβόφωνους πληθυσμούς, αποτελούσε μέσο για την αντιμετώπιση άλλων βαλκανικών 
εθνικισμών που συγκρούονταν με τις ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις, (Βαρίκα, 1996) και 
από την άλλη να προετοιμάσει ικανές παιδαγωγούς που θα διέδιδαν τα ιδεώδη του ελληνι-
σμού στις αλύτρωτες περιοχές (Avdela & Psarra, 2005). Η στρατηγική σημασία του έργου 
της δασκάλας στις διεκδικούμενες από τον ελληνικό μεγαλοϊδεατισμό περιοχές της Μακε-
δονίας και της Θράκης, έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη της ανώτερης εκπαίδευσης των γυ-
ναικών. Πολλά παρθεναγωγεία εκσυγχρονίστηκαν και αρκετές δασκάλες έφυγαν για μετεκ-
παίδευση στην Ευρώπη, στελεχώνοντας - επιστρέφοντας στην Ελλάδα - διευθυντικές θέσεις 
σε παρθεναγωγεία μέσης εκπαίδευσης ή γυναικεία διδασκαλεία (Βαρίκα, 1996).  
 

Συμπερασματικά 
 

Η διεύρυνση, λοιπόν, της γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, δεν γνώρι-
σε μόνο πολέμιους  αλλά και υποστηρικτές, οι οποίοι τόνιζαν πως η παιδεία καθίσταται α-
ναγκαίος παράγοντας για την πρόοδο των οικογενειών και του έθνους και πως η μόρφωση 
των κοριτσιών κρίνεται επιτακτική, προκειμένου να αναθρέψουν σωστά τα παιδιά τους, 
δηλαδή τους μελλοντικούς πολίτες (Μπακαλάκη & Ελεγμίτου, 1987). Σταδιακά το αίτημα 
για παροχή ανώτερης εκπαίδευσης στα κορίτσια γενικεύεται, χωρίς βέβαια να μπορούν να 
γίνουν συγκρίσιμοι οι αριθμοί των σχολείων και των μαθητών της Μέσης Εκπαίδευσης αγο-
ριών, αφού  η πιο ευνοϊκή αναλογία μαθητών – μαθητριών είναι δέκα προς ένα. Η δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση αποτελεί προνόμιο λίγων μαθητριών, αφού περιορίζεται ουσιαστικά 
σε δύο μεγάλες πόλεις, την Αθήνα και την Ερμούπολη, ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές της 
Ελλάδας ισχύει η παροχή στοιχειωδών γνώσεων στα κορίτσια σε σχολεία του δημοτικού. 
Επιπλέον, η έλλειψη δημόσιων σχολείων και η λειτουργία ιδιωτικών παρεμπόδιζε τα κορί-
τσια των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων, που αποτελούσαν και τη μεγάλη πλειο-
ψηφία των κοριτσιών της ελληνικής κοινωνίας, να έχουν πρόσβαση στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, προάγοντας κατά κύριο λόγο τη μόρφωση των κοριτσιών των αστικών τάξεων. 
Και είναι γεγονός πως  πρώτη η αστική τάξη ενδιαφέρθηκε για την ανώτερη εκπαίδευση 
των κοριτσιών, η οποία εξυπηρετήθηκε από ξένες δασκάλες, από τα ιδιωτικά Παρθεναγω-
γεία και από «τις σχολές ξένων καλογραιών». Σύντομα όμως, το ιδανικό της αστικής γυναι-
κείας αγωγής συνυφασμένο με τον «έμφυτο» γυναικείο προορισμό της μητρότητας και της 
διεύθυνσης του οίκου επικρατεί και στη μεσαία και κατώτερη τάξη στα τέλη του 19ου αιώνα 
(Ζιώγου – Καραστεργίου, 1986).  
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Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Εκπαιδευτικό πλαίσιο και αξιολόγηση 

Σκλείδα Σοφία 
Φιλόλογος 

ΜΑ, Διδάκτορας Συγκριτικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
sofiaskleida70@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη διερεύνηση και αξιοποίηση των παραγόντων  εκείνων 
που σχετίζονται με τη διαμόρφωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορούν 
να επηρεάσουν τόσο το γενικότερο εκπαιδευτικό και δομικό πλαίσιο, όσο και την αντικειμε-
νική αξιολόγησή του. Διαχρονικά  η εκπαίδευση στην Ελλάδα, βρίσκεται σε αμφίδρομη σχέση 
αλληλεπίδρασης με όλα τα επίπεδα των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστι-
κών πεπραγμένων. Η σημερινή μορφή που παρουσιάζει το εκπαιδευτικό μας σύστημα, 
αποτελεί το επιστέγασμα πολλών αλλαγών και εξελίξεων, τόσο στη δομή όσο και στην όλη 
διάρθρωση του και σχετίζεται με όλα τα βασικά στοιχεία του Αναλυτικού Προγράμμα-
τος όσο και των επιμέρους μαθημάτων. Η γενική μεθοδολογική διαδικασία που ακολου-
θήθηκε κατά την ανάπτυξη της μελέτης μας είναι η εξής: Περιγραφή - Ανάλυση - Αξιολό-
γηση – Ερμηνεία. Για τη μελέτη του συγκεκριμένου θέματος( που αποτελεί μέρος της διδα-
κτορικής μου διατριβής) κρίθηκε απαραίτητη η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου. Η 
χρήση της ανάλυσης περιεχομένου στην παρούσα μελέτη μας βοήθησε στην επεξεργασία 
του υλικού της έρευνας, καθώς και στην καλύτερη οργάνωση, ταξινόμηση και επεξεργασία 
του. Τέλος, η χρήση αυτής της προσέγγισης μάς επέτρεψε να καταλήξουμε σε χρήσιμα συ-
μπεράσματα σχετικά με το ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

Λέξεις - Κλειδιά: Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, Αξιολόγηση, Δομικό και Εκπαιδευτικό πλαί-
σιο. 

Εισαγωγή 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο επιδιώκει να μεταλαμπαδεύσει γνώσεις, ηθικές αξίες, στά-
σεις ζωής και πολιτισμικά αγαθά, με σκοπό τη δημιουργική προσαρμογή και ένταξη του νέου 
ανθρώπου στο κοινωνικό περιβάλλον, καθώς επίσης και την ολόπλευρη διαμόρφωση της 
προσωπικότητάς του. Μέσω του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος επιδιώκεται η ενημέ-
ρωση του εκπαιδευόμενου, για το γεγονός ότι η εικόνα του κόσμου που μέχρι τώρα είχε σχη-
ματίσει, είναι περιορισμένη, πείθοντάς τον να αναζητήσει με ενεργό τρόπο τις γνώσεις και 
τις εμπειρίες εκείνες οι οποίες θα αποσαφηνίσουν περαιτέρω την ποιότητα της εν λόγω ει-
κόνας( Φλουρής, 1983). Η μορφοποίηση, η κοινωνική αποδοχή και εν τέλει η παγίωση ενός 
εκπαιδευτικού συστήματος, περνά μέσα από πλήθος γεγονότων και καταστάσεων, όπως ε-
ξάλλου καταδεικνύει η διεθνής εμπειρία. Σε αυτή την κατεύθυνση, με βάση τις κοινωνικές, 
οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές θεμελιώδεις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας, έχει 
διαμορφωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα και το ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο της χώ-
ρας( Ρήγας, 1984). 
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Θεωρητικό πλαίσιο 

Η χρήση της ανάλυσης περιεχομένου στην παρούσα μελέτη μας βοήθησε περισσότερο 
στην επεξεργασία του υλικού της έρευνας και μας πρόσφερε ταυτόχρονα, την ευκαιρία της 
καλύτερης οργάνωσης, ταξινόμησης και επεξεργασίας του. Με αυτόν τον τρόπο, η εμβά-
θυνση στο θέμα γίνεται περισσότερο ουσιαστική και συστηματική.  Η δομή και η διάρ-
θρωση του σημερινού ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, είναι το αποτέλεσμα ενός 
συνδυασμού πολυποίκιλων και αλληλοσυγκρουόμενων παραγόντων, που επηρέασαν και 
διαμόρφωσαν το όλο οικοδόμημα εξελικτικά και διαχρονικά, από τα πρώτα χρόνια της δη-
μιουργίας του ελληνικού κράτους έως και σήμερα. Αποτελεί παράλληλα, το αποτέλεσμα 
μιας σειράς μεταρρυθμίσεων οι οποίες έλαβαν χώρα τόσο τον 19ο, όσο και τον 20ό αιώνα. 

Το σχολικό σύστημα της Ελλάδας ( Σύνταγμα της Ελλάδας της 7ης Ιουνίου 1975 - ΦΕΚ 
111/Α/9.6.1975 . ΦΕΚ 23/Α/14.3.1986. ΦΕΚ 85/Α/18.4.2001.ΦΕΚ 120/Α/27.6.2008), περιλαμ-
βάνει το Νηπιαγωγείο, την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό Σχολείο), τη Δευτεροβάθ-
μια Εκπαίδευση που περιλαμβάνει τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, καθώς και την Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια και τις Ανώτερες Σχολές. Η προσχο-
λική εκπαίδευση στην Ελλάδα, αρχίζει στην ηλικία των 4 ετών, ηλικία κατά την οποία, τα παι-
διά μπορούν να εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο προαιρετικά. Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο, 
καθίσταται υποχρεωτική στην ηλικία των 5 ετών ( Eurydice, Ελλάδα 2009/10 : σ.σ. 7, 16). 

Εκτιμάται, ότι η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου ανάλυσης, θα βοηθήσει στην επιτέ-
λεση του παρόντος έργου, με όσο γίνεται πιο έγκυρο και αντικειμενικό τρόπο, αλλά και 
στην ανάλυση του θέματος σε όλες του τις διαστάσεις, φανερές ή υπονοούμενες, μένοντας 
πιστοί στον κύριο στόχο για υπεύθυνη και εις βάθος μελέτη των αναλυόμενων. 

Εκπαιδευτικό και  Δομικό πλαίσιο 

Όπως αναφέρεται στο νόμο για τη δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης (Ν. 1566/1985), ο στόχος των νηπιαγωγείων, συνίσταται στο να βοηθή-
σουν τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά, τόσο σε 
ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ανάπτυξη των 
κινητικών και νοητικών δεξιοτήτων των παιδιών. Με τη λειτουργία του ολοήμερου Νηπιαγω-
γείου, επιδιώχθηκε η αναβάθμιση της προσχολικής αγωγής και η ολοκληρωμένη προετοιμα-
σία του παιδιού για το Δημοτικό σχολείο, καθώς και η ενίσχυση του ρόλου της κρατικής μέ-
ριμνας, με στόχο την ελάττωση των μορφωτικών και κοινωνικών διακρίσεων και την εξυπη-
ρέτηση των εργαζόμενων γονέων. 

Επόμενο στάδιο φοίτησης, αποτελεί το Δημοτικό σχολείο, διάρκειας 6 ετών, το οποίο είναι 
υποχρεωτικού χαρακτήρα. Στην Α' τάξη, γράφονται μαθητές που συμπληρώνουν την 1η Ο-
κτωβρίου του έτους εγγραφής, ηλικία πέντε ετών και έξι μηνών (Νόμος 1566/30-9-1985 - 
ΦΕΚ 167/Α/30.9.1985). 

Σύμφωνα με το Νόμο 1566/1985, ο σκοπός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, συνίσταται στο 
να συμβάλλει στην ολοκληρωμένη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και 
ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από το φύλο και την καταγωγή 
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τους, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες και δημιουργικές προσωπι-
κότητες. 

Ακολουθεί η τριετής φοίτηση στο Γυμνάσιο, που συμπεριλαμβάνει την προ-επαγγελματική 
εκπαίδευση, αποτελώντας τη δεύτερη και τελευταία βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης και την κατώτερη γενική δευτεροβάθμια ( Eurydice,Ελλάδα 2009/10: σ. 7). 

 Οι μαθητές, φοιτούν στο σχολείο της περιοχής όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους. Για 
την αυτόματη εγγραφή των μαθητών στο Γυμνάσιο, μοναδική προϋπόθεση αποτελεί ο απο-
λυτήριος τίτλος που χορηγεί το Δημοτικό Σχολείο. Παράλληλα με τα ημερήσια γυμνάσια, λει-
τουργούν επίσης και τα εσπερινά, στα οποία η φοίτηση αρχίζει από τα 14 έτη. Η καθιέρωση 
με νόμο, της υποχρεωτικότητας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, έγινε αρκετά πριν 
την έκρηξη της βιομηχανικής επανάστασης. Στην Ελλάδα, η υποχρεωτική φοίτηση σε 6 του-
λάχιστον έτη, καθιερώθηκε για πρώτη φορά με συνταγματική επιταγή, σύμφωνα με το Σύ-
νταγμα της 1ης Ιουλίου / 29 Σεπτεμβρίου 1925. 

Η δεύτερη περίοδος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση), διαρκεί επίσης 3 έτη, αλλά δεν είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα. Αυτή, διακρίνεται σε 
γενική, η οποία περιλαμβάνει το Γενικό Λύκειο και σε επαγγελματική, η οποία περιλαμβάνει 
το Επαγγελματικό Λύκειο και τις Επαγγελματικές Σχολές. Στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύ-
κεια ο μαθητής εγγράφεται στην ηλικία των 15 ετών, ενώ στις Επαγγελματικές Σχολές, στην 
ηλικία των 16. Τα Γενικά και τα Επαγγελματικά Λύκεια, μπορεί να λειτουργούν και ως εσπε-
ρινά με τις ίδιες προϋποθέσεις ως προς την ηλικία για την εγγραφή των μαθητών και με ω-
ρολόγια προγράμματα που επιτρέπουν το συνδυασμό σχολείου και εργασιακής εμπειρίας. 
Για την εισαγωγή στη μη υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι απαραίτητη η ολο-
κλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Άλλος περιορισμός ηλικίας δεν υπάρχει ( Euryd-
ice,Ελλάδα 2009/10: σ. 7.Eurydice, 2009/2010. Eurydice, Απρίλιος 2010. Ζήγος, 1990: σ.σ. 25, 
81-82. 

Στο ενδιάμεσο μεταξύ της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπάρχει η με-
ταδευτεροβάθμια, μη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτή, παρέχεται από τα Ινστιτούτα Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. Η ίδρυση και η λει-
τουργία των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, υπάγεται σε κρατικό έλεγχο που ασκεί-
ται από τον Υπουργό Παιδείας. 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση, αποτελεί την ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης και περιλαμβάνει 
τον πανεπιστημιακό και τον τεχνολογικό τομέα. Στον πρώτο, ανήκουν τα Πανεπιστήμια, τα 
Πολυτεχνεία και η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και στο δεύτερο, τα Ανώτατα Τεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε). Η εισαγωγή των φοιτητών στα παραπάνω ιδρύματα, εξαρτάται από την επί-
δοσή τους σε εξετάσεις εθνικού επιπέδου που λαμβάνουν χώρα στη Γ΄ τάξη του Λυκείου. Η 
τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, παρέχεται δωρεάν (εξαίρεση αποτελούν ορισμένα 
μεταπτυχιακά προγράμματα, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Διεθνές Ελληνικό Πα-
νεπιστήμιο). 
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Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, είναι αρκετά συγκεντρωτικό. Τη γενική ευθύνη της λει-
τουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος έχει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης, ασκείται ιεραρχικά από το κεντρικό Υπουργείο, τις Περιφερειακές Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τα Γραφεία Εκπαίδευσης και τις Σχολικές Μονά-
δες. Στην ανώτατη εκπαίδευση, τα Πανεπιστήμια (Α.Ε.Ι.) και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) είναι αυτοδιοικούμενα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και 
ο υπουργός ασκεί, δια των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, εποπτεία 
και έλεγχο νομιμότητας των πράξεων και των αποφάσεων που αυτά λαμβάνουν. Το Υπουρ-
γείο Εθνικής Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, έχει την επισπεύδουσα αρμο-
διότητα για την εθνική πολιτική για την εκπαίδευση. Βασικό έργο και ευθύνη του Υπουρ-
γείου, είναι να ορίζει, να αξιολογεί και να δημιουργεί τις συνθήκες, ώστε να ανταποκρίνεται 
στις εκπαιδευτικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, καταρτίζει τη νομοθεσία που αφορά τον εκπαι-
δευτικό χώρο και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των νόμων και των συνακόλουθων διοι-
κητικών αποφάσεων. Συντονίζει και αξιολογεί τις περιφερειακές υπηρεσίες και τα σχολεία, 
παρέχοντας παράλληλα, οικονομική υποστήριξη στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ( Euryd-
ice, Ελλάδα 2009/10: σ. 8). 

Ορισμένες εκ των εκπαιδευτικών αρμοδιοτήτων, έχουν ανατεθεί σε δημόσιους οργανισμούς 
και άλλους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Τέτοιοι είναι, το Εθνικό 
Συμβούλιο Παιδείας (αναλαμβάνει το σχεδιασμό, το συντονισμό και την υλοποίηση σε ε-
θνικό επίπεδο και στον απόδημο ελληνισμό, ενεργειών που αφορούν τη δια βίου μάθηση), 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (αποτελεί αυτοδιοικούμενο κρατικό φορέα υπό την εποπτεία του 
κεντρικού Υπουργείου και είναι αρμόδιο για την κατάρτιση των ωρολόγιων και των αναλυτι-
κών προγραμμάτων, την έγκριση και την παραγγελία σχολικών βιβλίων, την εισαγωγή νέων 
θεμάτων και καινοτομιών, την εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας, την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών, κ.ά.), η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (αναλαμβάνει το σχεδιασμό, 
το συντονισμό και την υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο και στον απόδημο ελληνισμό, ενεργειών 
που αφορούν τη δια βίου μάθηση) και ο Οργανισμός Έκδοσης Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) 
που αποτελεί αυτοδιοικούμενο οργανισμό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έκδοση των 
σχολικών και άλλων εκπαιδευτικών βιβλίων και για τη δωρεάν διανομή τους στα σχολεία. 

Όσον αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση τέλος, επισημαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια πα-
ρουσιάζεται περισσότερο αναπτυγμένη σε σχέση με το παρελθόν. Λειτουργεί εν μέρει 
ανεξάρτητα, αλλά προσαρμόζεται στα δεδομένα του  Υπουργείου Παιδείας. Τα αναλυτικά 
προγράμματα και σ' αυτήν την περίπτωση συντάσσονται και εκδίδονται από το υπουρ-
γείο Παιδείας, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τα επιμέρους συμβούλια 
και τις επιτροπές.  

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πλαισίου- Συμπεράσματα 

Οι πρώτες σημαντικές προσπάθειες οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας, 
ανάγονται πριν την απελευθέρωση της χώρας και κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού 
αγώνα. Ωστόσο, έπρεπε πρώτα να καταστεί πραγματικότητα η ίδρυση του Ελληνικού κρά-
τους και η άφιξη του Καποδίστρια για να αρχίσει ουσιαστικά να γεννιέται το Ελληνικό εκπαι-
δευτικό σύστημα (Χατζηστεφανίδης, 1990). 
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Στην Ελλάδα, δεν παρουσιάστηκαν μακροχρόνια και βαθύτατα επιδραστικά νομοθετήματα. 
Η εκπαίδευση, προπαρασκευάζει τη νέα γενιά για την εισαγωγή της στον κόσμο των ενηλί-
κων.  Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, μεταβιβάζει στη νέα γενιά ένα μέρος του πολιτι-
σμού. Για το λόγο αυτό, από το ευρύτερο πεδίο των πολιτισμικών στοιχείων, επιλέγονται 
αυτά που θα αποτελέσουν τα μορφωτικά αγαθά που θα εμπλουτίσουν τα προγράμματα 
σπουδών. Έτσι, το γνωστικό υλικό δεν αποτελεί τη μόνη πηγή σύνθεσης των αναλυτικών προ-
γραμμάτων. Οι ιδέες αναφορικά με τη φύση, το χαρακτήρα και τη μορφή της παιδείας, απο-
τελούν έναν εξίσου σημαντικό ιστό σύνθεσης αυτών( Φλουρής, 1983 &  Νταλάκας, 1982:120). 
Η εκπαίδευση στην Ελλάδα, αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένη ευθύνη της Πολιτείας και 
παρέχεται δωρεάν σε όλα τα επίπεδα του συστήματος, από το Νηπιαγωγείο ως το Πανεπι-
στήμιο. Υπάρχει ένας σχετικά μικρός αριθμός σχολείων στον ιδιωτικό τομέα. Το ελληνικό εκ-
παιδευτικό σύστημα είναι ιδιαίτερα συγκεντρωτικό, τόσο σε οργανωτικό και διοικητικό επί-
πεδο, όσο και ως προς το περιεχόμενο των σπουδών. Διαθέτει λ.χ.,  ένα εθνικό αναλυτικό 
πρόγραμμα, ενιαία ωρολόγια προγράμματα και εγκεκριμένα βιβλία, που είναι υποχρεωτικά 
και για τα ιδιωτικά σχολεία (http://www.stat-athens.aueb.gr/~jpan/oosa-background-
report.html  στις 10/6/2011). 

Η Ελληνική κοινωνία, μέσα από τη θεσμοθέτηση ενός συστήματος αξιών και κανόνων, καθώς 
και μέσω διαδικασιών μεταβίβασης αυτών στις νέες γενιές, επιζητά την ένταξή της στο εκά-
στοτε διεθνές περιβάλλον (Eurydice 2009/10).Συνεπώς, παράλληλα με τις κοινωνικές αλλα-
γές, συντελείται και η επιδίωξη στη μεταβολή των εκπαιδευτικών στόχων, ώστε αυτοί να α-
νταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας μας. Έτσι στην πορεία του χρόνου, παρατη-
ρούμε τη συνεχή και σταδιακή αλλαγή της εκπαιδευτικής πολιτικής και των εκπαιδευτικών 
στόχων.  

Επιχειρώντας μια αποτίμηση του σημερινού εκπαιδευτικού μας συστήματος και του πλαι-
σίου που το διέπει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό, παρά τις συνεχείς βελτιώσεις του 
στην πάροδο του χρόνου, παραμένει ακόμη υπερβολικά συγκεντρωτικό και συνάμα αρκετά 
γραφειοκρατικό και δυσλειτουργικό. Φαίνεται πως ακόμη και το σημερινό Ελληνικό εκπαι-
δευτικό σύστημα, δεν έχει αφουγκραστεί πλήρως τις ανάγκες της σημερινής εποχής. Παρόλα 
αυτά, θα ήταν άδικο να ισχυριστεί κανείς, ότι δεν είναι σαφέστατα βελτιωμένο σε σχέση με 
το παρελθόν και ότι οι προσανατολισμοί του βρίσκονται σε εντελώς λαθεμένη τροχιά. Για 
παράδειγμα, το σημερινό Ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, είναι προσανατολισμένο στη 
βάση της ολοκλήρωσης της Παιδείας των μαθητών, εντός ενός συνεχούς συστήματος 
εκπαίδευσης(Eurydice 2009/10). 

Είναι γεγονός, ότι μέσα σε ένα συνεχώς διαμορφούμενο και ευμετάβλητο διεθνές πλαίσιο, η 
παιδεία μας σε όλες τις εκφάνσεις της, καλείται να δώσει λύσεις στα ανακύπτοντα προβλή-
ματα, με τη θέσπιση όσο το δυνατόν περισσότερο, ορθολογικών και προσαρμοσμένων στις 
συνθήκες της εποχής μας, στόχων - και γιατί όχι και μεταρρυθμίσεων - όπου θα απαιτηθούν. 
Εντός του πνεύματος μιας παιδείας κινούμενης σε ένα δυναμικό διεθνές περιβάλλον, οι πρό-
σφατες (ή οι σχετικά πρόσφατες) εκπαιδευτικές αλλαγές, σχετίστηκαν περισσότερο με νέες 
διδακτικές μεθοδολογίες και νέους τρόπους αξιολόγησης, τομείς άρρηκτα συνδεδεμέ-
νους (και θεμελιακούς ταυτόχρονα) με την όλη εκπαιδευτική λειτουργία. Εκπαιδευτική 
αλλαγή, θεωρείται κάθε προσπάθεια, που αποβλέπει στην ποιοτική και ποσοτική μετα-
βολή του θεσμικού πλαισίου μέσα στο οποίο κινείται η εκπαίδευση και την προσαρμογή του, 
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στις κάθε φορά, παρουσιαζόμενες συνθήκες (πολιτικές - κοινωνικές) και στα επιστημονικά 
και τεχνολογικά δεδομένα. Κατά συνέπεια, η εκπαιδευτική αλλαγή αποτελεί οργανωμένη 
διαδικασία, της οποίας οι βασικότερες πτυχές, είναι η επιστημονική, η πολιτική, η νομοθε-
τική, η διοικητική και η εκπαιδευτική (Εκπαιδευτικός Μεταρρυθμιστικός Όμιλος Κύπρου, 
1983: σ.σ. 24. 32) 

 Ο απόφοιτος έπρεπε να έχει γενική παιδεία, συγκρότηση σκέψης και αναλυτική ικανό-
τητα, στοιχεία τα οποία θα του προσέδιδαν τις βάσεις για να λειτουργήσει αυτοδύναμα ως 
πολίτης στη σύγχρονη κοινωνία. Ούτως ή άλλως, αυτά τα γενικά χαρακτηριστικά συνόδεψαν 
στην πορεία του χρόνου, τη σημερινή μετάβαση στο Γενικό Λύκειο. Το ίδιο θα μπορούσε να 
ισχυριστεί κανείς και για την περίπτωση του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 
(TEE), το οποίο παρείχε σύγχρονη και ποιοτική για την εποχή  του, επαγγελματική εκπαί-
δευση, συνδεόμενο άμεσα με τις τότε (και όχι μόνο), ανάγκες της παραγωγικής διαδικα-
σίας (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 1998 :σ. 5). 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα (έστω και σε παραλληλία με τα παραπάνω εκπεφρα-
σμένα), της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας του 1997. Σε αυτή την κατεύθυνση και στο 
πλαίσιο της εν λόγω εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, το Ενιαίο Λύκειο απετέλεσε αυτο-
τελή εκπαιδευτική βαθμίδα με συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Κατά μια απλή 
προσέγγιση, το Ενιαίο Σχολείο (αγγλ. Comprehensive School, γερμ. Gesantschule) είναι ο 
τύπος σχολείου που προέκυψε από την ενοποίηση των διαφόρων τύπων σχολείων (κάθε-
της σχολικής διάρθρωσης) της γενικής εκπαίδευσης - μέσω μιας πολυδύναμης, οριζόντιας 
οργάνωσης τους, σε μια ενιαία σχολική μονάδα, ενιαία, τόσο ως προς την εξωτερική 
μορφή / δομή, όσο και ως προς την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία. Το ,ενιαίο σχο-
λείο, έτυχε αξιοπρόσεκτης διάδοσης, ή έστω, πειραματικής εφαρμογής στα ανά τον κό-
σμο εκπαιδευτικά συστήματα και κυρίως, σε αυτά της Ευρώπης. Στη χώρα μας, ο θεσμός 
αυτός έγινε γνωστός με την ίδρυση των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ζήγος, 1990: σ.σ. 
92-93.) 

Ο γενικός στόχος των τότε (αλλά και των μεταγενέστερων) αλλαγών, συνίσταντο στην 
ποιοτική αναβάθμιση της διδακτικής πράξης, στη μετάθεση της έμφασης από τη στείρα 
απομνημόνευση στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της συνθετικής και δημιουργικής 
ικανότητας των μαθητών, καθώς και στη γενικότερη προσαρμογή του τότε Λυκείου, στις 
σύγχρονες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και επιστημονικές εξελίξεις (Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,1998:σ. 3 ).Εξάλλου, κύριο χαρακτηριστικό των ποι-
κίλλων εγχώριων μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, ήταν η επιδίωξη εύστοχης αξιολόγηση 
της μαθητικής επίδοσης, η οποία θα ανατροφοδοτεί και θα προσανατολίζει τη διδακτική πράξη, 
αλλά και η ενίσχυση της συμμετοχικής διαδικασίας στην τάξη, χαρακτηριζόμενη από ενεργητική 
και ερευνητική .Ταυτόχρονα, η ενίσχυση της συμμετοχικής διαδικασίας των μαθητών στο 
σχολείο, αξιολογείται ως πολύ σημαντική. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των επιχειρούμενων στην πορεία του χρόνου, μεταρρυθμιστικών 
προσπαθειών  στην Ελληνική πραγματικότητα, συνίσταντο: α) στη δημιουργία νέων θεσμών 
υποστήριξης των μαθητών και αποτίμησης των γνώσεων και ικανοτήτων τους (διαγνωστική 
αξιολόγηση, πρόσθετη διδακτική στήριξη, συνθετικές - δημιουργικές εργασίες, αξιολόγηση βάσει 
φακέλου δραστηριοτήτων), β) στο συνδυασμό διαφορετικών μεθόδων και τεχνικών αξιολόγησης, 
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γ) στη μετάθεση της έμφασης από την απλή αποστήθιση, στον έλεγχο σύνθετων διδακτικών στό-
χων (κριτική σκέψη, συνθετική και δημιουργική ικανότητα) και δ) στην ειδική επιμόρφωση των εκ-
παιδευτικών σε θέματα αξιολόγησης και στη συστηματική υποβοήθηση τους, με την αποστολή 
ειδικού υποστηρικτικού υλικού. Οι κατά καιρούς καινοτομίες, συνδυάζονται με τις ανάλογες αλλα-
γές που πραγματοποιούνται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στα Αναλυτικά Προγράμματα, στα διδα-
κτικά βιβλία και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.  

 Το Αναλυτικό Πρόγραμμα, αποτελεί μια θεμελιώδη διάσταση της όλης διαδικασίας 
της εκπαίδευσης, γιατί αυτό καθορίζει τα πλαίσια των ποικίλων παιδαγωγικών δρα-
στηριοτήτων που οφείλουν να αναπτυχθούν στα σχολεία. Γι' αυτό, κατά την εκπόνηση του, 
θα πρέπει να δίνεται σημασία, τόσο στις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν για τη μετά-
δοση του περιεχομένου των μαθημάτων στα εκπαιδευόμενα άτομα, όσο και στην όλη αλλη-
λεπίδραση που δημιουργείται μεταξύ μαθητών και διδασκόντων, αλλά και μεταξύ των 
άλλων προσώπων, που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η δημιουργία ενός 
καλού αναλυτικού προγράμματος, αποτελεί, ίσως, τη βασικότερη προϋπόθεση της διδα-
σκαλίας (Φλουρής, 1983: 9).Τα τελευταία μάλιστα χρόνια, πραγματοποιήθηκε μια σειρά φι-
λόδοξων και εκτενών μεταρρυθμιστικών εγχειρημάτων στον χώρο της εκπαίδευσης. Ιδιαί-
τερη έμφαση έχει αποδοθεί μέχρι στιγμής, στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του τομέα 
της «δια βίου μάθησης», όπως και στον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πά-
ντα σε συμφωνία με τις ευρωπαϊκές τάσεις και με αμοιβαίως αποδεκτές προτεραιότητες. Α-
κρογωνιαίοι λίθοι του συνεχιζόμενου αυτού πονήματος, είναι ο συντονισμός και η ενίσχυση 
των φορέων παροχής δια βίου μάθησης, η αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης μέσω 
της ίδρυσης ειδικών μονάδων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και μέσω της 
διευκόλυνσης της κινητικότητας μεταξύ των βαθμίδων (ευκολότερη πρόσβαση στη μεταδευ-
τεροβάθμια / μη τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους 
αποφοίτους τους), η ουσιαστική κανονιστική και θεσμική μεταρρύθμιση της ανώτατης εκπαί-
δευσης και η παράταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατά ένα έτος -προσχολική αγωγή 
(Eurydice, 2009/10).Δηλαδή, εξελικτικά και σταδιακά, ένα πλήθος παραγόντων επηρέασαν 
τη διαμόρφωση και εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος .  

Σε σχέση με την εκπαίδευση, παρατηρούνται οι εξής αλλαγές τα τελευταία χρόνια: 1) το πέρα-
σμα από την ελιτίστικη εκπαίδευση, στην εκπαίδευση για όλους, 2) τη διεύρυνση της υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης, 3) την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στο σχολείο και 4) το άνοιγμα 
του σχολείου στον εξωτερικό κόσμο ως αποτέλεσμα της εξέλιξης και της ελεύθερης εκπαί-
δευσης για όλους ( Biddle - Good & Goodson, 2000:  σ.σ. 21-23). 

 Πολλές οι συγκρούσεις, οι διαφωνίες, οι διαμάχες στο πνευματικό επίπεδο, οι μεταρ-
ρυθμίσεις και οι αντιμεταρρυθμίσεις, οι πολιτικές αντιφάσεις, τα ιδιωτικά συμφέροντα και 
οι προσωπικές ιδεολογίες που κυριάρχησαν και επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό την όλη 
εκπαιδευτική πολιτική της χώρας μας, πολλές φορές μέσα σ' ένα πολυτάραχο πολιτικό κλίμα. 
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	Με βάση το ερώτημα που τέθηκε, προέκυψε η υπόθεση πως ένας μαθητής με ΕΜΔ στα Αγγλικά, θα παρουσιάζει ΕΜΔ και στη μητρική του γλώσσα. Η συγκεκριμένη υπόθεση στηρίχτηκε σε παρόμοιες μελέτες που έχουν γίνει όπως του David – Chane και αναφέρεται στη Γιαν...
	Πληθυσμός και δείγμα
	Πιλοτική εφαρμογή

	05.Θ.Ε. Οι κοινωνικές σχέσεις των μαθητών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες
	05.Θ.Ε. Παρεμβατικά προγράμματα για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού
	05.Θ.Ε. Πιλοτική Διερεύνηση Αντίληψης Χωρικών Σχέσεων των μαθητών
	05.Θ.Ε. Πρόγραμμα Παρέμβασης στηριγμένο στην Πολυαισθητηριακή μέθοδο
	05.Θ.Ε. Στάσεις και αντιλήψεις των νηπιαγωγών για την ενδοσχολική βία και τον σχολικό εκφοβισμό
	Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός στο νηπιαγωγείο

	05.Θ.Ε. Συμπεριφοριστικές Προσεγγίσεις - Μελέτη περίπτωσης ατόμου με Αυτισμό
	Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας

	05.Θ.Ε. Συνεργατικές πρακτικές στα τμήματα ένταξης. O ρόλος των γενικών και ειδικών νηπιαγωγών
	05.Θ.Ε. Συχνότητα του σχολικού εκφοβισμού και στάσεις των μαθητών σε γυμνάσια της Αθήνας
	Αποτελέσματα
	Συμπέρασμα
	Βιβλιογραφία

	05.Θ.Ε. Σχεδιασμός και Εφαρμογή Διδακτικών Δραστηριοτήτων για την πρόληψη
	05.Θ.Ε. Σχολικός εκφοβισμός. Στάσεις των εκπαιδευτικών- Η κρυφή κουλτούρα
	05.Θ.Ε. Τα κυριότερα αίτια της παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών
	06.Θ.E. Το τραγούδι ως μέσο αυτοέκφρασης και εκτόνωσης
	06.Θ.Ε. Δημιουργώντας κοινότητες ανάγνωσης στο Σχολείο
	06.Θ.Ε. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και λογοτεχνία
	06.Θ.Ε. Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας στην αξιοποίηση της υπερρεαλιστικής ποίησης
	06.Θ.Ε. Ελληνική παράδοση και χορός σε μαθητές Α’ τάξης δημοτικού στα πλαίσια των μαθημάτων
	06.Θ.Ε. Εφαρμογή της μεθόδου Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την Τέχνη
	Έλα τώρα, έλα τώρα δείξε λίγο σεβασμό

	06.Θ.Ε. Η ανάπτυξη της ρυθμικής αντίληψης των παιδιών του δημοτικού
	06.Θ.Ε. Η διδακτική αξιοποίηση του Θεάτρου Σκιών-Καραγκιόζη
	06.Θ.Ε. Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του Ιχνογραφήματος σε μαθητές
	Διδάσκοντας με εικόνες
	Οι συνήθεις διδακτικές πρακτικές
	Τα διδακτικά μέσα


	06.Θ.Ε. Η λογοτεχνία ως επικοινωνιακό γεγονός στη σχολική τάξη
	06.Θ.Ε. Ο Εκπαιδευτικός με τη φωτογραφική μηχανή
	06.Θ.Ε. Παιδαγωγικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις της εφηβικής ηλικίας
	06.Θ.Ε. Τέχνη και μαθηματικά
	07.Θ.Ε. Αντιλήψεις φιλολόγων για την εκπαίδευση αλλοδαπών
	07.Θ.Ε. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για το γνωστικό αντικείμενο
	07.Θ.Ε. Διορισμοί εκπαιδευτικών και επιμόρφωσή τους
	07.Θ.Ε. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Ο εκπαιδευτικός ρόλος της αισθητικής εμπειρίας
	07.Θ.Ε. Η ανάπτυξη και η αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των μαθητών
	07.Θ.Ε. Η ενδοσχολική επιμόρφωση και οι μέντορες
	07.Θ.Ε. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην άτυπη εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση
	07.Θ.Ε. Η συνεργατική έρευνα δράσης ως μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών
	07.Θ.Ε. Η συνεργατική έρευνα δράσης ως μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών-Μπεχτσούδη
	07.Θ.Ε. Η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
	H συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (ΣΕΑ).  Εκπαιδευτικές πολιτικές στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
	Φώτη Παρασκευή Υποψήφια Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Ψυχολογίας)  vivifoti@gmail.com
	Η Επιμορφωση στην ελλαδα
	Η Επιμόρφωση σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
	Συμπεράσματα
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	Σκεπτικό της δραστηριότητας
	Καινοτομίες
	Πρόσθετη παιδαγωγική αξία

	Πλαίσιο εφαρμογής.
	Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης
	Στόχοι της δραστηριότητας
	Γνωστικοί
	Ψυχοκινητικοί


	Ανάλυση της δραστηριότητας
	1η Διδακτική ώρα
	2η Διδακτική ώρα
	Φύλλο εργασίας

	Βιβλιογραφικές αναφορές

	04.Θ.Ε. Εφαρμογές Τ.Π.Ε. στη διδακτική ενότητα Νόμος του Ωμ
	04.Θ.Ε. Η δημιουργία ιστορικών χαρτών ως γνωστικό εργαλείο στη διδασκαλία της Ιστορίας
	04.Θ.Ε. Η θυσία του Αβραάμ. Το βιβλικό κείμενο γίνεται θεατρικό έργο και διδάσκεται με τη χρήση Τ.Π.Ε.
	04.Θ.Ε. Μέθοδοι και τεχνικές δημιουργίας θετικού κλίματος στην προσέγγιση εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
	Τρόποι εισαγωγής των Τ.Π.Ε. στις σχολικές αίθουσες

	04.Θ.Ε. Μελέτη Σύγκρισης της Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης έναντι της Δια ζώσης
	04.Θ.Ε. Μελέτη της συμβολής των εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη διαδικασία της μάθησης
	04.Θ.Ε. Μοτίβα στην Στ’ Δημοτικού. Σενάριο διδασκαλίας με τη χρήση τεχνολογίας
	04.Θ.Ε. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας. Διδακτικό Σενάριο
	04.Θ.Ε. Παιχνίδια με το Ευρώ. Διδακτικό Σενάριο
	Τάκος Αθανάσιος, Θεμιστοκλέους Ολυμπία
	Εκπαιδευτικοί Π.Ε.70
	takos@sch.gr, them.olym@yahoo.gr
	Περίληψη
	Ως προς το μάθημα των μαθηματικώνΟι μαθητές έχουν εμπειρία αναφορικά με τα χρήματα, αφούτα χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή. Επειδή στην κοινωνία των ενηλίκων το χρήμα έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία, αυτή η σημαντικότητα μεταφέρεται και στα παι...
	Συμπεράσματα


	04.Θ.Ε. Παρουσίαση λογισμικού για διαχείριση εργασιών των μαθητών
	04.Θ.Ε. Ποιητικός Λόγος και Επεξεργαστής Κειμένου
	04.Θ.Ε. Σαν την καλαμιά στον κάμπο. Ένα διαθεματικό Project που αξιοποιεί τις Τ.Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο
	04.Θ.Ε. Ταξιδεύοντας με τις αισθήσεις-Παραγωγή περιγραφικού γραπτού λόγου
	04.Θ.Ε. Ταξιδεύουμε σε στεριά, θάλασσα και αέρα
	04.Θ.Ε. Το βιβλίο των αναμνήσεων. Διδακτικό σενάριο με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
	Το διδακτικό σενάριο χρησιμοποιεί την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, τη βιωματική ενεργητική μάθηση, τη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ. Η ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και η ικανότητα συνεργασίας τόσο σε ομάδες όσο και σε επίπεδο ολομέλειας της τάξης, αποτε...
	Φάσεις υλοποίησης του σεναρίου

	04.Θ.Ε. Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον Edmodo
	04.Θ.Ε. Το πιο γλυκό ψωμί. Διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε στο μάθημα της Γλώσσας Γ΄ Δημοτικού
	Ελπίζω να το διασκεδάσατε. Σύντομα θα σας δώσω καινούριες οδηγίες για ένα νέο ταξίδι στον κόσμο της τεχνολογίας!!!

	04.Θ.Ε. Τραγουδώντας τους τόνους
	04.ΘΕ. Η διδασκαλία του Πυθαγορείου θεωρήματος με χρήση λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας
	Το αντίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος

	05.Θ.Ε. Asperger. Δυσκολίες και τεχνικές
	05.Θ.Ε. Δημιουργία μοντέλων για τον ηλεκτρισμό με τη βοήθεια των ΤΠΕ
	05.Θ.Ε. Η αισθητοποίηση των αριθμών και η κατανόηση των πράξεων από μαθητή με αυτισμό
	05.Θ.Ε. Η διαθεματική συνεργασία στην ειδική εκπαίδευση
	05.Θ.Ε. Η διεθνοτική βία στα σχολεία
	05.Θ.Ε. Η ιστορία της ελιάς μια σχέση πολιτισμού και φύσης. Διδακτικό σενάριο
	05.Θ.Ε. Η χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία παιδιών με δυσλεξία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
	05.Θ.Ε. Θυματοποίηση στο σχολείο και το διαδίκτυο. Εμπειρία προγράμματος παρέμβασης στο 5ο Λύκειο ....
	05.Θ.Ε. Καταγραφή ενός περιστατικού σχολικής βίας στην τάξη. Προτάσεις αντιμετώπισης.
	05.Θ.Ε. Μαθαίνοντας με μία απόδειξη από το σούπερ μάρκετ
	Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο
	Η συγκεκριμένη πρόταση συνδυάζει μελέτη και παραγωγή διάφορων κειμενικών ειδών των οποίων η προσπέλαση βρίσκεται στον πυρήνα του σχολικού λόγου. Επιπλέον, παρατίθενται και ηλεκτρονικά κείμενα επιχειρηματολογικού περιεχομένου, φέρνοντας έτσι τους μαθητ...
	Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή
	ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
	Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής
	Επιδιώκεται οι μαθητές να:
	Γνώσεις για τη γλώσσα
	Γραμματισμοί
	Διδακτικές πρακτικές
	Οι μαθητές επιδιώκεται να:
	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ
	Στο συγκεκριμένο σενάριο χρησιμοποιείται κλειστή ομάδα Facebook της τάξης ως εικονικός χώρος δημιουργίας και διάχυσης της δουλειάς των ομάδων. Δημιουργείται, έτσι, μια πλατφόρμα κοινότητας μάθησης που επιτρέπει την αλληλεπίδραση, τη διαμόρφωση ατομική...
	ΚΕΙΜΕΝΑ
	φυλλα εργασιας
	Bιβλιογραφία

	05.Θ.Ε. Με χρώματα και πινέλο ζωγραφίζω ό,τι θέλω
	Στο τέλος και αφού περάσουν όλα τα παιδιά από τον Η.Υ. καταμετρούμε τα αποτελέσματα και ανακηρύσσουμε «το αγαπημένο χρώμα της τάξης μας».

	05.Θ.Ε. Νέα μονοπάτια επικοινωνίας, αναπλαισιώνοντας την προβληματική συμπεριφορά
	05.Θ.Ε. Ο Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής σε ρόλο συμβούλου γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες
	Βιβλιογραφία
	Ξενόγλωσση:

	05.Θ.Ε. Ο σχολικός εκφοβισμός και η σχολική κοινωνικοποίηση του εφήβου
	05.Θ.Ε. Οι καθοριστικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδα
	05.Θ.Ε. Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης. Ερευνητική μελέτη
	05.Θ.Ε. Παρέμβαση στο νέο σχολείο και ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού στα πλαίσια της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης
	Παρέμβαση στο νέο σχολείο
	Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

	Βιβλιογραφία

	05.Θ.Ε. Προβλήματα συμπεριφοράς και διατύπωση συμβολαίου
	05.Θ.Ε. Προβληματικές συμπεριφορές μαθητών στα ελληνικά σχολεία της Αιγύπτου
	05.Θ.Ε. Πρόγραμμα παρέμβασης στην καλλιέργεια αναγνωστικών δεξιοτήτων. Μελέτη περίπτωσης.
	05.Θ.Ε. Συνεκπαίδευση μαθητών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές στο Γενικό Γυμνάσιο
	05.Θ.Ε. Σχεδιασμός προγράμματος διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων σε άτομα με μέτρια έως βαριά νοητική υστέρηση
	05.Θ.Ε. Σχολική βία, συγκρούσεις – Πρόταση παιδαγωγικής διαχείρισης
	05.Θ.Ε. Τα λάθη των μικρότερων μαθητών καθώς και των μαθητών με  μαθησιακές δυσκολίες  στην  παραγωγή του προφορικού λόγου
	05.Θ.Ε. Ψυχοπαιδαγωγική θεώρηση της μάθησης. Τεχνικές μάθησης στην εκπαίδευση μαθητών με Νοητική Καθυστέρηση
	06.Θ.Ε. Διαμόρφωση και αναβάθμιση σχολικού χώρου, μέσω της ζωγραφικής τέχνης και της τέχνης του γκράφιτι
	06.Θ.Ε. Η εφαρμογή του προγράμματος των εικαστικών στο νηπιαγωγείο. Τι άλλαξε
	06.Θ.Ε. Μέθοδοι διδασκαλίας – Καινοτόμο  Σχολείο
	06.Θ.Ε. Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την Τέχνη. Το άγχος του διαγωνίσματος - Εμπόδιο ή Ώθηση
	06.Θ.Ε. Ο αυτοσχεδιασμός στη μουσική διδασκαλία. Μια τεχνική στο πλαίσιο της δημιουργικότητας
	06.Θ.Ε. Οι βασίλισσες του ουρανού. Διδακτικό σενάριο για Β και Γ Δημοτικού
	06.Θ.Ε. Οι τέσσερις εποχές. Διδακτικό σενάριο
	06.Θ.Ε. Οι ψηφιακές τεχνολογίες στην τέχνη. Νέα πολυμέσα. Νέοι τρόποι επικοινωνίας
	Οι ψηφιακές τεχνολογίες στην τέχνη. Νέα πολυμέσα. Νέοι τρόποι επικοινωνίας.
	Τασιούλη Γεωργία
	Περίληψη
	Εισαγωγή
	Σχέση τέχνης και τεχνολογίας
	Βιβλιογραφικές πηγές

	Ελληνόγλωση
	Ξενόγλωσση


	06.Θ.Ε. Τέχνη και Τεχνολογία στο Δημοτικό σχολείο
	06.Θ.Ε. Χτίζοντας γέφυρες. Η παραδοσιακή μουσική ως γέφυρα πολιτισμών στην διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση
	Χτίζοντας «γέφυρες». Η παραδοσιακή μουσική ως γέφυρα πολιτισμών στην διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση: η περίπτωση των Ρομά

	07.Θ.Ε. Eνδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών μέσω εκπαιδευτικών δράσεων στη σχολική τάξη
	07.Θ.Ε. Διά Βίου μάθηση σε ενήλικες  μετανάστες. Η αξία της γλωσσομάθειας
	07.Θ.Ε. Διερεύνηση αντιλήψεων ενηλίκων σπουδαστών για την χρήση των κοινωνικών δικτύων
	Βιβλιογραφία

	07.Θ.Ε. Εκπαιδευόμενοι στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Μάθηση, χαρακτηριστικά και ανάγκες
	07.Θ.Ε. Η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών
	Χαρακτηριστικά της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

	07.Θ.Ε. Η διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων
	Εισαγωγή
	Εισροές
	 ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του προγράμματος σύμφωνα με τις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτών και  τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας
	 η εκπόνηση προγράμματος σπουδών σύμφωνα με πρότυπα (εκπαιδευτικά, επαγγελματικά, αξιολόγησης) εθνικά ή διεθνή
	 το πρόγραμμα προβλέπει την εφαρμογή-πρακτική άσκηση, ώστε να συνδέεται η πρακτική με τη θεωρία (π.χ. μικροδιδασκαλία)
	 η παροχή κινήτρων για συμμετοχή εκπαιδευτών με κατάλληλα και επαρκή, πιστοποιημένα προσόντα και η συμμετοχή τους σε περαιτέρω κατάρτιση
	 το μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα (αριθμός συμμετεχόντων στο πρόγραμμα)/αριθμός ατόμων που εγκατέλειψαν το πρόγραμμα
	 οι δομές-φορείς παροχής της εκπαίδευσης ικανοποιούν ποιοτικά κριτήρια και συμμετέχουν σε δίκτυα
	 η συμμετοχή εκπαιδευόμενων εκπαιδευτών από όλες τις κοινωνικές ομάδες
	Διαδικασίες
	 οι εκπαιδευτές εφαρμόζουν ποικίλες, σύγχρονες, καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας σύμφωνες με τις αρχές εκπαίδευσης των ενηλίκων, την ομάδα των εκπαιδευομένων και συνδέουν τη θεωρία με την πράξη
	 αξιοποιούνται οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας
	Εκροές
	 τα μαθησιακά αποτελέσματα ικανοποιούν τις προσδοκίες των εκπαιδευομένων
	 η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ομάδας των εκπαιδευτών σε σχέση με την εργασία τους
	 οι εκπαιδευόμενοι πετυχαίνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα στα οποία στοχεύει το πρόγραμμα και είναι ικανοποιημένοι από το φορέα παροχής της εκπαίδευσης
	 οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται αναγνωρίζονται και εντάσσονται στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και εξασφαλίζουν εργασία/παραμονή στην αγορά εργασίας ως εκπαιδευτές ενηλίκων
	 τα προσόντα που αποκτώνται έχουν σχέση με τις ανάγκες του επαγγέλματος στην πράξη ή δίνουν πρόσβαση σε άλλους τομείς μάθησης και συμβάλλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη και τη δημιουργία ολοκληρωμένης προσωπικότητας
	 τα προσόντα πιστοποιούνται μέσω καινοτόμων προτύπων (εθνικών ή διεθνών) με διαφάνεια και αντικειμενικότητα
	 οι φορείς πιστοποίησης ελέγχονται ανά τακτά διαστήματα από εθνικούς φορείς, χρησιμοποιούν εξεταστές με αναγνωρισμένα προσόντα και ανταλλάσουν τεχνογνωσία με άλλα ευρωπαϊκά ή διεθνή δίκτυα

	07.Θ.Ε. Η επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση του σύγχρονου εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης.
	Σύντομη ιστορική αναδρομή για την Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
	Πολιτικές της Ευρωπαϊκής ένωσης για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών
	Κοινότητες πρακτικής
	Συμπεράσματα
	Βιβλιογραφικές αναφορές

	07.Θ.Ε. Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
	07.Θ.Ε. Η επαν-ανακάλυψη των κοινοτήτων πρακτικής
	07.Θ.Ε. Η σημασία της επικοινωνίας και συνεργασίας οικογένειας και νηπιαγωγείου
	Αξιολόγηση συσχετίσεων μεταξύ των υποκλιμάκων της κλίμακας.

	07.Θ.Ε. Η συμμετοχή των γυναικών στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση
	Εισαγωγή

	07.Θ.Ε. Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολείων του Αιγίου στις Τ.Π.Ε.
	Πίνακας 1
	Πίνακας 2
	Πίνακας 3
	Πίνακας 4
	Πίνακας 5

	Πίνακας 6
	Πίνακας 7
	Πίνακας 8
	Πίνακας 9


	Είδος επιμόρφωσης που έχουν λάβει
	Γνώση Η/Υ
	Όχι 45%


	Χρήση διαδικτύου από εκπ/κούς
	Λόγοι μη χρήσης του Η/Υ

	Πίνακας 11
	Πίνακας 12


	07.Θ.Ε. Οι ευκαιρίες που παρέχει το eTwinning στην επιμόρφωση
	07.Θ.Ε. Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Aπόψεις εκπαιδευτικών που επιμορφώνονται στη Θεσσαλονίκη
	07.Θ.Ε. Τα προσόντα και οι ικανότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων
	Τα τελευταία χρόνια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται προσπάθεια διασφάλισης της ποιότητας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (EQF, 2005P. PΥΠΔΒΜΘ, 2011). Ειδικότερα στην εκπαίδευση ενηλίκων, σύμφωνα με τις αρχές διασφάλισης της ποιότητας, έχο...
	Προσόντα του εκπαιδευτή ενηλίκων
	Ποια είναι λοιπόν τα προσόντα που πρέπει να έχει αυτός που θα εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτές ενηλίκων;
	Για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων σημαντικά είναι:
	 η εκπαίδευσή τους σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Master ή Διδακτορικό)/η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων/η παρακολούθηση πιστοποιημένου προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών (Καραλής & Κό...
	 η ενασχόληση και η επαγγελματική εμπειρία (σχεδιασμός/ οργάνωση/ αξιολόγηση προγραμμάτων) ή/και η διδακτική  εμπειρία σε προγράμματα ενηλίκων/ εκπαίδευσης εκπαιδευτών (Γιαννακοπούλου, 2008)
	 η εκπαίδευση ή η επιμόρφωση των ίδιων σύμφωνα με τις αρχές και τη μεθοδολογία που καλούνται να εφαρμόσουν (Λευθεριώτου, 2009)
	 η ικανότητα ευελιξίας και προσαρμογής του περιεχομένου διδασκαλίας στα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτών (Buiskool, Broek, van Lakerveld,  Zarifis & Osborne, 2010)
	 η άριστη γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας (Λευθεριώτου, 2009)
	 η σχετική με το αντικείμενο διδακτική εμπειρία (Rogers, 1999)
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